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הקדמה

 ארובות טוהר, חשמלי נדלקו ממרומים אורות אורו אשר ה' עשה היוםזה
 יחדיו בהקבץ עלינו נגלה אשר עילאה מזיו מבהיק אור וקרן נפתחוהשמים
 ונתוסף ואבה"ע. יו"ד או"ח על בשו"ת נפתחים ספרים ג' ובו דנא,סיפרא
 בחרוזים. וטריפות שחיטה ע"ד אליהו מנחת ספרעליו

 ונכספים משתוקקים אנחנו שנים כמה זה אשר והיגיעה העמלאחרי
 ונפל לדרעיה גלייא משופריה, ליהנות מועד בא כי לחננה עת הגיעלאורו,
 חשיכה. והאירנהורא

 רשב"י, ע"י שנאמרה להבטחח וזכינו הדעת רבתה בו אשר הימין לקץוהנה
 ברורה ומשנה ברורה הלכה תהיה שלא אלא מישראל, תורה שתשתכחשח"ו
 בתורה מקצוע שכל איך ור ולא רואות עינינו ע"ב(. קל"ח )שבת אחדבמקום
 הדיבור את בו ומרחיבים וקצרות, ארוכות בו שמטיילים עד לעצמונלמד

 ברורה משנה נמצאת שלא ואע"פ שונים, מחיבורים חיבורים עליוומחברים
 מתמחה אחד שכל תחשב, לברכה זאת מגרעת אמנם אחד. במקוםכולה

 חכמים נקראו שלכן תורה דברי עליהם חביבים ותי'ח בתורה, אחרבמקצוע
 הכתוב וכמאמר ע"א( ל' )קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיוסופרים
 ט"ו )חגיגה ומובא י"ח( ל"ג )ישעיה המגדלים שוקל איה סופר איה מונהאיה
 כל סופר איה יצחק רבי ואמר זה, פסוק על ע"ב( ק"ו בסנהדרין וכןע"ב

 איח שבתורה, וחמורים קלים כל שוקלין שהיו שוקל איה שבתורה,אותיות
 באויר, הפורח במגדל פסוקות הלכות מאות ג' שונין שהיו המגדלים אתסופר
 רו"ל אמרו וכן הלכות. הרבה כ"כ עליו הרבו בלבד אחד שבמקצוע לנוהרי

 שעושים שבבבל ת"ח אלו יוסף רב תני ישראל, ופרח יציץ יעקב ישרשהבאים
 עקיבא רבי משמת חכמים אמרו וכן ע"ב( קמ"ה )שבת לתורה ופרחיםציצים
 כל לדרוש לבו נותן שחיה שם רש"י ופירש ע"א( מ"ט )סוטה תורה כבודבטל
 עכ"ל. לבטלה דבר בה שאין התורה כבוד ווהו וכו' אות כל של וקוץקוץ

 לנפשינו מרגוע המציא המרובים ברחמיו שהקב"ה אחד, מצד זהואמנם
 נדכאים רוח להחיות תפארתנו. בית מכבוד ובגלותינו אדמות עלי נדודינובימי
 לא עכ"ז אחד, במקום ברורה הלכה תטצא לא אם גם הוה השיורע"י
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 צמאים, להרוות העדרים כל ישקו עצמו שמוה מישראל, תורהתשתכח
 בב"א. גואל לביאת עד חיותינו מקור והיא תקוותינו, כל ~סלוובוה

 להו דקים מאחר כי דרשני, אומר והוא לפנים צריך עדיין וה מאמראולם
 דבהא ולומר לחלוק רשב"י ובא מישראל, תורה שתשתכח ביבנה דכרםלרבנן
 תמצא דלא וכגון כולה, ולא מינה פורתא רק מיהו דתשתכח, לכומודינא
 אלא תשתכח דלכו"ע מיהת ומשמע אחד, במקום ברורה ומשנה ברורההלכה

 כמה. עד להודמספקא

 ולא הדורות ושיתמעטו הגלות אורך שצפו מפני זה האם לחקור ישכאן
 שיתכן דאדרבה הוא להפך שמא או ולהבין, ללמוד כאולם רחב לבםיהיה
 בביהמ"ד, ספסלים ויתוספו הדעת שתרבה הימים באחרית דורותויקומו
 הוא כך דאם אלא במ"א, ומ"ב ברורה הלכה להעלות בכוחם יהיה לאואפ"ה
 שמא או התורה, לקנין הלומד של בכליו שיחסר מפני האם מדוע, להביןצריך
 תלמוד. צריך והדבר יש, אחרתסיבה

 אשה היופי והבל החן שקר הפסוק על ע"א( )כ' בסנהדרין איתאוהנה
 ויהושע משה של דורו וה החן שקר ל'( ל"א )משלי תתהלל היא ה'יראת
 יהודה רבי של דורו וה תתהלל היא ה' יראת חוקיה, של דורו זה היופיוהבל
 ע"כ, בתורה ועוסקין אחת בטלית מתכסין תלמידים ששה שהיו אלעאיברבי
 רחבת ידיעה לו ויקנה הדורות מן דור שיקום יתכן דאמת שאליבא לנוהרי

 חוקיה של דורו על שאמרו מה כעין קודמיו דורות על גם בזה ויעלהבתורה
 ועד מגבת הארץ, עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן בדקו ע"ב( צ"ד)סנהדרין
 בהלכות בקיאין היו שלא ואישה איש ותינוקת תינוק מצאו ולאאנטיפרס
 אלא כיצד, הא היופי, הבל ליה דקרו חזינן קא הא ואעפ"כ וטהרה.טומאה
 העמילות ודהיינו התורה לקנין העקרי הכלי אין דאם לרבנן לה דקיםמפני
 ששה וכגון האחרות, ההנאות ערך וביטול נפש מסירות משום בהשיש

 הבל כ"א וה ואין התורה ידיעת בהם תתקיים לא אחת, בטליתמתכסים
 להשתכח. וסופההיופי,

 התורה דברי את להבין היגיעה ודהיינו עצמה העמילות מן שחוץ לפרשויש
 והוא בלומדיה התורה את המקיים אחד קורטוב יש כוונתם. עומק עלולעמוד
 ערך להם לתת לבלתי שונות וסוטיות אחרות מהנאות לבו אתלספת
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 לא אחת בטלית מתכסים שששה כך לידי יבואו אם גם כי עדבמחשבתו,
 להשיג. שיבואו התכליתי האושר מפני זה דבר עליהםיעיק

 ערכים גם אמנם בה, עוסק שהוא בזמן ביגיעה לומד שאם יצאולפ"ז
 במחשבתו אותם יעלה גם או ממנה, שיתפנה בזמן בעיניו יחשבואחרים
 התורה. בקנין גדול עיקר וזה יחשב, להבל זה יופי בה, שטורח בזמןלפרקים

 שאפשר מה היא מאידך למדומה המשיכה וביטול מחד הזאתהעמילות
 מכל החכם שאמר מה על חז"ל שאמרו מה ע"פ האף" "תורת לכנותהיה
 לי שעמדה היא באף שלמדתי תורה ט'( פ"ב )קהלת לי עמדה תורתי אףאדם

 תתקס"ח(. קהלת שמעוני)ילקוט

 והעמל והזיע האף ראשית, משמע, תרתי זה "אף" זצ"ל אאמו"ר לגביוכן
 נחושת, ולחומות ברזל ולעמוד מבצר לעיר שעמד ושנית ויגע, עמלשהיה
 כבוד להרבות קרנה וליצב תורה של עולה להרים בו בערה צבקות ה'וקנאת
 על המשמר על עמד לעצמו, אחרת פנייה שום בלי שמים לשם אךשמים
 ואת הדת חומת את מס~קת במלאכה עושה ידו באחת אנך, ובידו אנךחומת
 ה' דבר את לסלף ורגלו ידו להרים איש יהין לבל השלח טס~קת ואחתבדקה,

 את הדין ויקוב בדבר יש פנים משוא ולא הכתובים, את עלינו ולע~ת הלכהזו
 לעולם. יקום אלקינו ודברההר

 שייף להפליא, היתה היא כולנה, על עלתה אשר ענוותנותו גיסאומאידך
 הספקנו לא דיתמי יתמי ואנחנו לרישיה, טיבותא מחזיק ולא נפיק ושייףעייל
 מרומים. לגנזי שנתבקש עד גדולתו קצה אפס עללעמוד

 את ממש בהלכה, תשובותיו חלונות דרך משתקפים הללו הדברים שניאת
 ספרייא הן קרתא נטורי שהם חכמים התלמידי את הירושלמי שמגדירמה

 ומאידך הדת, חומת יפרצו לבל המשמר על העומדים ז'( א' )חגיגהומתניינא
 שותים. אנו מימיהם אשר הפוסקים רבותינו כלפי המוחלטתהתבטלותו

 תשובותיו, ים גלי על בעוברינו הנפלא במחזח צופים אנחנו אשר היתרוןזה
 אשר השמים, מן לו גילו אשר את מלהביע חת לא אשר ההלכתיהשכנוע
 שמים. ויראת ענוה דרך ונמסר ויגיעה, עמל דרך אליוהגיע

 מתי היא, בה מתלבטים אנו ושעדיין בניו אצלינו הקיימת השאלהאמנם
 השתרגו עלו הצבור שטרדות ידענו הלא הזה, הרוחני העושר כל את לועשה
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 אשר - וטה הזמן, טרדות הן ורבים, יחיד הקהילה טירדות הן צוארו,על

 הזה. הכבוד כל את עשהלאבינו

 ועשירים אחד במקום עניים תורה דברי ה'( ג' )ר"ה בירושלמיאיתא
 שהם עליהם לאמר אפשר איך כשלעצמן ד"ת והלא צ"ב ולכאו' אחר,במקום
 אנחנו ואם ה', דבר וכולם ניתנו, אחד מרועה כולם והלא אחד, במקוםעניים
 פסוק על רז"ל שדרשו וכמו מאתנו, הוא ןק הלא במקומן מלהבינםחדלים
 פכ"ב )ב"ר הוא מכם הוא ןק אם מ"ז( ל"ב )דברים מכם הוא רק דבר לאכי
 ע"א(. קס"ג ח"א זוהרב',

 קלה במצוה זהיר והוי להם אחת חשיבות שד"ת שבודאי פירושואלא
 חד דארעא סדנא בבחינת הם שד"ת אלא דפליג, מאן לית וע"זכבחמורה,

 הקצה עולה אחד בקצה ממשמש וכשאתה חיים אלק' דברי המה הןהוא,
 אחרת וזוית זו, בזוית ממשמש שאתה לא למוצאיהם, הם שחיים בגללהשני
 כל צופה נופת את ממתק שאתה בזמן אלא הופכין, לה שאין כאבןיושבת
 ידיעה לו שקונה חכם בתלמיד הוא וכן אחד, בקנה ועולה רוחשתכולה

 הוא. חד והכל למד לא שעדיין השני במקום אף מתעשר הוא אחד,במקום

 עניים ד"ת אם שגם אלא שם, להשיב ויודע כאן לומד הוא איך תתמהואל
 מחתא בחדא וכולם אחר, במקום לו עשירים הם זה, במקום הלומד""לזה

 לטהרה. חיבור וזהו הנשאים, הכלים ככל אחד יד בבית 7~קאיםמחתינהו

 אליעזר רבי אמר ע"ב( )כ"א בעירובין דאיתא הא לבאר אפשרובזה
 לה ועשה שלמה שבא עד אזניים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתהבתחילה
 לאותו תקנה שעשה רק לא ועירובין ידים נטילת שתיקן בזה דהיינואזניים,
 ופילס אחד, ככלי ומצוותיה התורה קיום כל את הרים בזה אלא דוקא,דבר
 ונקל ישר באופן ממילא יבא אלו, בתקנות הנזהר כל ומעתה לגישתה,נתיב
 לטהרות סייג שהיא ידים ונטילת בתורה, אחרים בדברים לזהירותגם

 מטהר שגם אלא אכילתו, את ומעלה מקדש שהוא רק לא בה תופסכשאדם
 כולם ונעשו דעהו, דרכיך בכל בבחינת והחומריים הגשמיים דרכיו כלאת

 הארץ. מן ונשואיםנישאים

 וממדבר הכתוב וכמאמר דעת, לאדם מהחונן במתנה לאדם ניתן זהודבר
 חכמינו וכדברי י"ח( כ"א )במדבר במות ומנחליאל נחליאל וממתנהמתנה
 לכל, מופקר שהוא כמדבר עצמו את אדם שעושה כיון ע"א( )נ"הבנדרים
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 האדם וזכה וכיון אל. נחלו במתנה לו שניתנה כיון במתנה לו ניתנהתורה
 חוכמתא ויהיב זו, מתנה עליו משפיעים השמים מן לרצון, עלה תורתוולימוד
 דברים דהלא דייקא, לחכימין למה הפירוש והוא כ"א( ב' )דניאללחכימין
 וכי חכמה, להם תנתן מדוע חכימין והם דמאחר להיות צריכים היוהפוכין

 יגעו עמלו שהם שבזה פירושו אלא כל. לו שאין למי ליתנה עדיף הוהלא
 מעניקים השמים מן משגת, אנוש יד שידם כמה עד החכמה לקנותוטרחו
 אף אחר, במקום עשירים ונהיים אלקית חכמה שהיא חוכמתא במקביללהם

 ההוא. במקום עניים היושבהתחלה

 הנאמרת והיא מעיו בתוך ומתברך קימעא אוכל של הברכה עניןוזהו
 והברכה שם, רש"י כדברי בתורה העמלות שהיא תלכו בחוקותי אםבפרשת
 ת"כ את רש"י הביא ושם פ"ה( כ"ו )ויקרא לשובע לחמכם ואכלתםהיא

 שחלה ברוחניות ממש זה וכעין מעיו. בתוך מתברך והוא קימעאשאוכל
 ומתרבה מתברכת תורתו ועכ"ז זה במקום קימעא ואוכל בלימודוהברכה

 הזה. הכבוד כל לאבינו אשר עדומסתעפת

 עליו מכרזת תורתו מבפנים תורה הלומד כל חכמים אמרו ועודזאת
 לכת בהצנע לומד היה וכזה ע"ב(, ט"ז )מ"ק תחנה בחוץ חכמות שנא'מבחוץ
 מי לפיכך וז"ל הי"ג( )פ"ג תורה תלמוד בה' הרמב"ם וכדברי בלילות,בעיקר
 מהן אחת אפילו יאבד ולא לילותיו בכל יזהר תורה בכתר לזכותשרצה
 בהגותו כימים לילות שם כאורה, כחשיכה יאיר כיום ולילה ע"כ.בשינה,
 העוסק כל ז"ל שאמרו מה בו נתקיים כך ומשום פומיה, פסק ולאבתורה
 ה' יצוה יומם שנא' ביום חסד של חוט עליו מושך הקב"ה בלילהבתורה
 הזה חסד של החוט בחוש ראינו וכן ע"ב(, י"ב )חגיגה עמי שירה ובלילהחסדו
 תחזינה ביופיו מלך בו ונתקיים זכה אשר והדרו יופיו ביום, עליושנמשך
 אשר והזוהר הזיו אותו, אפפו אשר והאצילות ההוד י"ז( ל"ג )ישעיהעיניך
 עין אשרי וברקת, זוהרת כ~שמה בעטרת, קבועה כאחלמה פניו, עלניסכו
 אלה. כלראתה

 אור שראו שבכתב תורה תורתו עלות בהגלות הזה היום נכבד מהובכן
 כי עד יומם, לאור ומחכים מונחים חיים באוצר טמונים היו כה ושעדעולם,

 הסכימו. השמים ומן בחלום, גילה אשר כמו השעההוכשרה

 בשבת בשבתו שכתב מה ברכה היום לפניכם נותנים אנו ראו עתהוהנה
 עדרו צאן את כרועה עדתו בני את הנהיג שם אשר ליאון רבתי בעירתחכמוני
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 שהיה ויותר תורה, של מלחמתה זו שערה מלחמה ולהשיב פירצהלגדור
 ביסוד הן גדולות תקנות תקן וחקר, ואזן העם את דעת למד חכםקהלת
 האיטליזים בכשרות הן לטהרה, מקוואות בבניית הן תורה, להרבצתישיבה
 ה' חפץ אשר עד הקהילה, מצרכי וכל מכל וכו' השמיני ביום מילה בעניןוהן
 פינה, ממנה יתד ממנה ישראל קהילות בין לתפארת אותה והרים הצליחבידו

 והינם מישרים, תחזינה עיניכם כאשר והתשובות השאלות נבעווממנה
 המרובה. את המחזיק מעטבבחינת

 המה אשר ספריו יתר את לעשות נזכה כן אותו לסדר זכינו שכאשרויה"ר
 אבות, נחלת ועושר הון באמת שהם המלאכה, כל תמה אשר עדבכתובים
 עמלנו ולא כתבנו שלא וארץ שמים עלינו אנו ומעידים אבותם. בניםותפארת
 לוח על חרותים הדברים שישארו למען ורק אך הלום עד הגענו ולאוטרחנו
 חלקם מנת נחלתם, ששפרה שיראו חלציו מיוצאי הבאים הדורות שללבם

 ואם ירושתם, עושר את ויעריכו ויראו בנעימים, להם נפלה אשרוכוסם
 להם יערב ואז זקנם, להם הוריש אשר את יבינו אז יחפשוהכמטמונים

 ותחזור לאבותיהם, בדומים שוים עציו וטעם פריו שטעם אבות עץ ענףויגדלו
 עומדת וצדקתם יבורך ישרים דור ליושנה, והעטרה שלה, לאכסניהתורה
לעד.

 לבו בכל הנלחם וכל הט"ו( פ"ז מלכים )הל' שכתב הרמב"ם דברי הםוכך
 ולא נזק ימצא שלא לו מובטח בלבד, השם את לקדש כוונתו ותהיה פחדבלא

 לחיי ויזכה עולם עד ולבניו לו ויזכה בישראל, נכון בית לו ויבנה רעהתגיעהו
 הזאת התורה תמוש שלא אחריו לזרעו תעמוד שזכותו ויה"ר ע"כ.העוה"ב,
 אכי"ר. עולם, ועד מעתה זרעינו וזרע זרעינו ומפימפינו

 ורעדה בגיל הכותביםכ"ד
 תש"ס מקיפות ישועות בו חודש - ניסןר"ח

 זלה"ה המחבר אאמו"רבני
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 או"חחלק

 אסימן

 עולה שבמילה קידושהאם
 שבת של היוםלקידוש

 ברית ביום סעודה לסדר תורה, אבותינומנהג
 יכולים אם שבייק, ביום זה והיהמילה,
 קדש אשר ברכת סמד על לסעודהמוזמנים

 או שני. כוס על היום קדוש לשמועבלתי
 סביב כשיסבו שבת של שנית לקדששצריכים
 לבל סעודה במקום הקדוש שיהיה כדילשלחן
 רבנן דתיקון מאי דכל חז"ל, תקנת עללעבור

 תיקון. דאורייתאכעין

תשך2:ה
 שאין כתב רעי'ג סיי א"ח שהשוייע אמתהן

 מלכא מרן ופסקה במקו"ס. אלאקדוש
 שמואל אמר ע"א ק"א ע"פ דר"פ מההיאלהלכה

 וגו'. עונג לשבת דוקראת מקרא ליה ונפקאוכו'

 כבר וכו', תנאה דמהני שכתב מרן לדעתוגם
 דוקא תנאה דמהני ז"ל הגאונים שםפירשו
 לבית מבית אבל וכו' לפינה ומפינה לחדרמחדר
 סברת היא כך וכמובן ז"ל. הרא"ש וכ"כלא,
 סעודה. מקום שפיר נקרא לחדר דמחדר ג"כמרן

 מועט דבר אכל דאם הגאונים כתבו בסייהושם
 ברכה עליו שחייב יין כוס שתהאו
 סעודתו וגומר במקו"ס קדוש ידי יצאאחרונה
 קדוש על דקאי נראה כייז אבל אחר.במקום

 אשר כגון אחר באופן קדוש על ולאהיום
 שם הרמ"א שהביא מה לפי אכן וכו'.קדש
 למוהל מותר יהיה זה ולפי וז"ל:בהגה

 בשבת מילה של מכוס לשתותולסנדק
 יש לעיל, כמ"ש כשיעור שותין אםבשחרית
 שותין שאם ן דהיינו פנים לב' דבריולבאר
 מילה של מכוס כשיעור והסנדקהמוהל
 אפי' קדש, אשר שהוא לשונו בדקדוקכמשמעו

 מכיון במקו"ס שפיר נקרא אחר דבר יאכלולא
 עם לאכול דעתם שאם וכ"ש זיין, מיזןשהיין

 דמספיק נראה כנד"ד, הסמוך בחדרהמוזמנים
 או היומן קדוש בלי מילה של הכוסליה

 למוהל להם להתיר אלא בא דלאדילמא
 במקום מילח של כוס אותו לשתותולסנדק

 אפיי אוסרים ויש הואיל לתינוק,שיטעימוהו
 עד במקו"ס שלא לאחרים מקדש אםטעימה
 דיומא, בענינא דהיינו סעודתו, במקוםשיקדש
 אחת, מסקנא אלא בידינו דאין נמצאולפייז
 היום קדוש על אלא הנ"ל כל דיברודלא

 ןדוקא

 אמת דבר הספר לידי ה' אינה החיפושואחר
 א' בס' שם ז"ל, מונסוניגו מהרייישל

 של כוס מילה, ברית כשיש בירושת"ו נהגו :וז"ל
 על לעמוד זכיתי ולא ע"כ. במקו'יס חשיבקדוש

 על או היום קדוש על חוזרים אם קדשודברי
 דאם וכו'. קדש אשר ברכת דהיינו המילהשל

 כבר שהרי ללמד אתא מאי היום קדוש עלקאי
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 דכוונתו אפשר אלא שביארנו, כמו השייעפסקה

 ן כמשמעו מילה של כוסעל

 שהביא ממה לדבריו סמך להביא מקוםויש

 רע"א סי' שבטור הרמב"ם משםהרב"י
 ורבנן יין בלא מדאורייתא היוס דקדושסק"א
 דסוכה התוס' כתבו וכן היין. על דתקנוהוהוא

 סגי בתפילה שאמר בקדוש וממילא ל"ה,דף

 מקמי רבנן דאתקון וקדוש מדאו', ידי"חויצא
 מדאו' ידי"ח שיצא מאחר למימר איכאסעודה,
 אחר באופן היין על קדש אם תפילה, שלבאותו

 סגי היה, ומקו"ס הואיל קדש אשר ברכתכגון
 הנחפזים ההמון על להקל מקום וישליה,

 סמך על המצוה אחר תכף מילה סעודתלאכול
 אחר. קדוש להצריכם בלתי קדש אשר שלהכוס

 הנו~~*כי
 אינו, "וזה הגליון בשולי למטה התשובה, העתק דף על שכתב רבינו יד בכתב שמצאתי  ומ=1 ,

 הוא לעשות לנו שנותר מה עתה ובכן הראשונים, מדבריו בו שחזר כנראה סעודה" לשם לקדש צריךאלא

 קסבר. מאי והשתא קסבר מאי דמעיקרא בו, חזר מדוע בו חזר דאםלהבין

 לו יעלה לא ומדוע בה, שיפלו חספיקות הן ומה השאילה, פרטי כל על ולעמוד לחזור יש ענין שלןלגופו

 חמוהל ששותח מח האם ב( שבת. לקידוש מילה קידוש מועיל חאם אן כדלהלן: מתחלקים וחם זה,קידוש

 ומותר בזה יוצאים השומעים האם ד( חבילות. חבילות מצות עושה של ענין בזה יש חאם " במקו"ס.נקרא

 הנ"ל, הספיקות מן אחד כל על לדון המלך עמק הוא השוה לעמק נגיע ועתה זון. סמך על לאכוללהם

 שבת. לקידוש מילה קידוש מועיל הא0א(

 סבר ליה, הבו רבה, קדושא מר לן ליקדש ליה אמרו למחוזא איקלא אשי רב עייא ק"ו פסחים בגמ'איתא

 לההוא חזייה ביה, ואגיד בפה"ג אמר ברישא, אמרי בפה"ג כולן חברכות כל מכדי אמר רבה, קדושא ניהאמאי

 קידוש חובת ידי לצאת כדי בופה"ג ברכת הוא לקידושא שנצרך מה שכל משמע א"כ ע"כ. ושתי, דגחיןסבא

 היום. לקידוש לו עלתה בפה"ג ואמר המוהל וקידש מאחר וא"כהיום,

 אלא קידוש דאין הא הגאונים כתבו סייה, רעייג ס, בשויע הובא הלא סעודה. במקום נקרא זח א0ב(

 הרמייא כתב וליז במק"ס, קידוש ידי יצא ברכה עליו שחייב יין כוס שתה או מועט דבר אכל אפילובמק"ס,

 משם זאת והביא כשיעור, שותים אם בשחרית בשבת מילה מכוס לשתות ולסנדק למוהל מותר היח ולפייזוזייל

 חתירו ואם קידוש. בלי שותה הוא הרי לא, דאם לקידוש, לו יעלה שלא אפשר שאי לי נראה שיז ויתירהחב"י.

 ידי יצא לא דאל"כ במק"ס, נחשב שיחיח צריך שיכ קידוש ידי יצא וא0 קידוש, ידי שיצא במשמע לשתות,לו
 והשתייה השתייה, לו שמתיר הקידוש אחת בבת באים ושניהם המק"ס, היא זאת שתייתו ע"כ א"כקידוש,

 שצריך רק רביעית, שיעור ישתה אפילו במק"ס קידוש יוצא דאינו שי"א אלא הקידוש, לו שמחשיבה מק"סשל

 נאמר אם וגם בשיטתו. העומדים והאחרונים הלבוש סברת והיא קידוש, של הכוס מלבד אחר רביעיתלשתות

 לבטלה, ברכה תהיה שלא ברכתו, מחמת עצמו הכוס לצורך הוא מילה של כוס ששתיית מפני היאשסברתם

 שיכול לדעתם גם מ"ת מחוור עכ"פ אמנם תיקנוהו, שע"ז במק"ס, לקידוש זקוק חוא עדיין דעכ"זוס"ל

 כן עכ"פ מק"ס. דלהוי אחר כוס לשתות או לאכול שצריך רק לקידוש, לו ויעלה מילה של כוס אותו עללקדש

 מק"ס, דליחשיב יין רביעית דמהני מודים "רא"ש התוס' שאף כתב והב"י והשו'1, והטור הגאונים דעתהוא
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 כשמלים בירושלים נהגו שכן ע"4ן( )לייג ח"א האדמה פרי בספר ונתב סקויב,  3רנה נש))7) החת"א גהנ)ק

 סעודה. במקום קידוש שפיר וחשיב המילה מכוס רביעית שותה שהמוהל בשבתבביהכנ"ס

 מילה של שבכוס בזה דהיינו חבילות, חבילות מצות עושים אין : והיא לכאן להוסיף ענין עוד אולי ןישג(

 דע,ין בנד"ד, יסוד שוס לזה אין העיון אחר אמנם חבילות, כעושה הוי אי שבת של קידוש גם עליומרכיב
 ולא בגמי נזכר לא המילה בברכת כוס להצריך זה דבר של ועיקרו שהיות ר'ב סי' יב-יג חלק אליעזר ציץבספר

 זה דבר נקרא לא ו4ייכ היין, על אלא שירה אומרים דאין דאמרינן הא על נסמך רק והוא ברמב"ס, אוברי"ף

 גם שפיר אפשר לכן חבילות. חבילות כעושין יהיה שזה מצוה, עוד זה לכוס יצרפו שאס שנאמר עד בפ"עמצוה

 מחלוקת דאיכא ס"ב בסי אבהע"ז בטור ויעויין מצוה. של כעצמיותה ולעשותו זה כוס על היום קידושלקדש

 שבם שיטות לאותם דוקא שזה ונראה חבילות, חבילות הוי אי נישואין וברכת ברהמ"ז אחד כוס על יברכואם

 לחוש יש ואז שם, הרמ"א וכדברי ברכות לז' ואחד ל3רהמ"ז אחד כוסות, ב' לקחת שנוהגין אשכנז בנינהגו

 שם הטור הביא הרי אמנם והטור, והרא"ש הר"ן וכשיטת כוס בלא שם סגי דלא חבילות, חבילותמפני

 בזי מעכב לא דכוס הרמביים, כדעת והוא אחד, כוס על ברכות, וז' ברהמ"ז דהיינן הכל, אומריםדבספרד

 וכמו חבילות אמרינן חובה של מצות בשתי דדוקא חבילות, חבילות מצות של בגדר ליה הוי לא ולכןברכות,

 כוס, בלא סגי דלא שיסבור מי מצאנו שלא מכיון מילה 33רכת עכ"פ י"א, ס"ק קמ"ז סי' או"ח במג"אשהביא

 דלא מצוה, עוד זה עם לצאת מצרפיס שאם ס"ל כו"ע כה"ג דבכל י"ל לכן כוס, בעינן לא דבעיקרוודהיינו

 גם שאפשר בפשיטות משם שיוצא רע"ג דס' ההיא על שיחלוק מי מצאנו לא ולכן חבילות, מצות כעושיןהו"ל

 ע"כ. מילה של בכוס קידוש ידילצאת

 להם, יעלה למוהל עלה דאם ספק, שוס אין בזה לכאו' הקידוש, שמיעת יעלה להם שגם לשומעים י2אשרז(

 יכוונו שהס רק י"ח, אחרים מוציא ועושהו בדבר המחויב וכל בד3ר מחויב אינהו הויא היום קידושדלגבי

 לכל גם דמהני קצ"ז דף 3ספרו כולי מהר"י משם שכתב סייא רפ"ט חיים ארץ בספר הביא וכן אתו,לצאת

 שיעור כולם בין הקהל יטעמו הכוס כל שתה לא המקדש ואם לכתחילה, אפילו במק"ס קידוש למהויהקהל

 ע"כ. במק"ס, קידוש למהוי בדיעבד דמהנירביעית

 שאיכא אלא עוד ולא עצמו, הקידוש במקוס המילה של מצוה לסעודת שולחן שעורכים בזמנינו שכי,שונ)'ל

 תבואות בספר הביא וכן לצאת. מתכוונים הם וגם ק3מ"ס, הוי דבכה"ג בודאי מצוה, מסעודת לטעוםחיוב

 בתשובה ל'ד סי' או"ח בח' רבה, באהבה אליו ומקורב ז"ל רבינו של אביו של דיט בבית חבר שהיהשמש

 מילה של כוס לו שיספיק המילה בסעודת לאכול מהמוזמנים אחד לכל דה"ה נשמע זה ומכל וז"ל,למחבר

 הוא הרי תחילה היין על בפה"ג שבירך דכל לקדוש, מיוחד כוס שא"צ היא גדולה וסברא קידוש, שללכוס

 וכו' מהשומעיס אחד לפחות או רביעית, רוב והוא לוגמיו מלא המקדש שישתה דבעיע רק קידוש, 3מקוםעולה

 צוף נופת עיי"ש עכ"ל, קידוש, ידי ויצאו לשיעור להצטרף בזה וסגי וכו' לוגמיו למלא מצטרפת כולםששתיית

 נעמו. כיאמריו

 בשולי בהגהתו רבינו התכוון לזה אולי אמנם מילה, של בכוס קידוש ידי לצאת שיש נוטה הדין הנ"ל לפיא"כ
 שהמוהל שבאופן או בביתם, ולקדש בסעודה להשתתף לא דעתם כי לצאת התכוונו לא והקהל שבאופןהגליון,

 ניתן ע"ז רביעית, לשתיית הם ששתו מה לצרף עמו שתה לא אחר שום וגם לוגמיו, מלא שתה לאעצמו
 לעצמו. אחד כל ויקדשו ויחזור קבמייס, מקרי לא דודאילהאמר
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 בסימן

 שאסור חנוכה להדלקת שמןבעני1
 בשבת דינו מה בשבתלהדלקה

חנוכה

 בליל אפילו - ס"א תרע"ג סי' חנונהדיני
 להדליק מותר חנוכה ימי שבתוךשבת

 בהן להדליק שאסור ופתילות שמניםבנ"ח
 להשמש לא אבל שכתב במ"א ועיין -בשבת

 בו להדליק ר"ל שס אפרים היד ופירש-
 שאסור מכיון מותר חנוכה דנר דדוקאבשבת,

 בו שמדליק השמש משא"כ לאורה,להשתמש
 דילמא חיישינן לאורה להשתמש שמותרכיון

 יפה מדליק אינו ואם ביה לאשתמושיאתי
 יטה. שמא לחוש יש הפתילות או השמןמרוע

 ו"ל, אפרים היד ממייש ממני דעתופליאה
 מפני אם השמש, על מדבר דוקאלמה

 כנר להיות דינו וחור לאורו להשתמששמותר
 השמנים מן שאסרו מה כל וממילא שבת,של

 השמש. נר על כן גם יחולו ש"ש בנרופתילות

 חנוכה נרות על גם נדבר לא למה ככהואם
 באופן השיעור מן יותר שמן בהם שנתןבעצמם
 שמותר ס"ב, וה שלפני בסי' ו"ל מרןשכתב
 ירצה אם או ומנה, שעבר לאחרלכבותה
 מצותה לה שאולה מפני מותר לאורהלהשתמש
 הוא שכן ומכיון חולין. של כנר להיותוחורה
 בשבת האסוריס שמנים שאר אסרו לאלמה

 שהרי השיעור, מן יותר בה שנתן חנוכהלנר
 והוא חולין נר להיות חורה ומנה שעבראחר

 תלמודא. לסברתאסור

 אסור למה הטעם שהביא אפרים להידוראיתי
 שבתות בשאר שמנים בשארלהדליק

 בימי בהם להדליק רגיל שהוא מפניהשנה,
 בהם להשתמש לו נותנים אין בשבת ולכןהחול,
 משא"כ לשומרו, עמו אחר צריך שעה כלדאטו
 לאורה, להשתמש לו שאסור מכיוןבנ"ח

 חיוב שיעור אחר אפילו ללמוד אסורובלא"ה
 חיישינן לא תו עמו, אחר אם כי הדלקהומן

 יוכל לא עכייפ אם אומרת ואת שמנים,לשאר
 אם אלא החיוב ומן אחר אפילו בהלהשתמש

 למה הטעם הוא דוה נראה עמו אחר היהכן
 - החיוב משיעור יותר בה להדליק לומתירין
 שאסור הוא יודע שעה חצי בתוך שמדליקשמה
 אחר הנה שמוסיף, ומה לאורה להשתמשלו

עמו.

 מכיון לשאול, מקוס לשואל יש עכ"פאבל
 נגוור לא למה עמו, אחר בהכרחשצריך

 שאר עליו ולאסור עמו אחר אין אטועליו
 עצמה היא עמו דאחר לתרץ, אפשרשמניסז
 אין באטו עליו לגוור נבא ואס יטה, שמאגורה
 גורה שבמקום וידוע שנייה, גורה הוי עמואחר

 ופשוט. רבנן, גורו לאלגורה

 ז"ל בהחד"שאלב"ש

 לגר בדידיה, דהוה לעובדא ממש בדומה שאילה  דהביא ק"ב סי' הדשן תרומת  לשו"ת  ר,/)נכ) זיי 77./גע)ןש///ע/
 לו זקוק האם א"כ שיעור, בה שיהיה יום, מבעוד להדליק צריכים  שהרי שבת קבלת קודם שבת, בערבכבתה

 ל.א. אוכה"ג
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 החמח שקיעת מסוף חנוכה נר  דמצות שס נ~חנו 7נ~נ ויש'ג נה'ג, "נ'ט )" ,קק

 אינה חטבה נר מצות עיקר וא"כ ליה, אהני מאי בטיהרא דשרגא משום קודם ולא הטכבים, צאת והיינוואילך
 לומר יכולים היינו ולכך המצוה, קיום היא חשיכה שלאחר הדלקה בשיהוי אלא יום, מבעוד הדלקהבשעת

 חמכה, נר להדליק אקב"ו יום מבעוד מדמברבינן אמנם לה, זקוק המצוה קיום התחלת קודם כבתהדאם

 התוס' כדפירשו מצוה הכשר חשיבא אחר בענין דא"א דמשום טעמא היינו ע"כ מצוח, ליכא דאכתיואע"ג

 כבר שהרי לה זקוק אין כבתה אי נמי ולהכי וכוי, יבמות בריש דעליה בשמעתא ואם אב דכיבוד מצותתכשר

 בהכשר. המצוההותחלה

 שאסח ושמנים בפתילות בשבת בין בחול בין בחנוכה להדליק התם רב מדשרי לזה ראיה להביאתראה

 הוה דאי פמ לה, זקוק אין גבתה לאורה, להשתמש אסור דקסבר משום הטעם ומפרש בשבת, להדליקחכמים

 שאינם לפי בשבת, להדליק חכמים שאסרו ושמנים פתילות באותם להדליק שרי הוה לא לה זשק כבתהסבר

 דאסור התם התא רב סבר ותיכי פשע. ודילמא לה יושק ותוא כבתה דילמא דחיישינן האור אחרנמשכין

 לה. וקוק כבתה דקסבר משום ושמנים פתיית באותםלהדליק

 באותם בחנוכה בשבת לתדליק רב שרי אמאי לה זקוק אין כשכבתה בנד"ד דאפילו להוכיח יש ע"כוהשהגא

 ביהייש משך ומן וכל בה"ש, קודם להיות צריכה שהיה שבת קבלת אחר כבתה דלמא ליחוש ושמנים,פתילות

 תמצא השמשות בין כייש שבת, משקבל להדליק מצי לא ואיהו דלעיל. מרדכי לדעת מצוה קיום ליכאאכתי

 לה, מדליק ולא פשע דלמא דגזרינן ממאי להדליקה מצי לא דודאי בהכי למיגזר איכא וטפי המצוה, מןבטל

 מדליקה. מצי ולא בשבת כבתה דילמא דמרינן בתוס' איתאוהכי

 לחוש כשיש דוקא ולהדליקה, לחזור אתי ולא כבתה דילמא חכמים שחשו דמה ולומר לחלק נראההשין

 השמשות בין במשך אלא למילתא למיחש דליכא בנד"ד אבל חנוכה, דנר ההדלקה שיעור משך ומן כללכיבוי

 לחלק מאוד הוא דדוחק מידי, מיניהי נפיק ולא לה זקוק דאין קי"ל חשיכה לאחר כבתה דאי חשיכה,קודם

 שילהי ואשרי והתוס. לפר"ת ביהש"מ ושיעור הרמב"ם כדכתב שעה חצי הדלקה, משך שיעורין כמה דהאהכי,
 אמאי שעה בחצי כבתה דלמא חיישינן ואי וכו' שעה לרביע קרוב דוהו מיל חלקי שלשה היינו מדליקין במהפ'

 ע"כ. שעה ברביע ניחושלא

 עליה חל דלהוי וגם עליה לברובי גם מצוה הכשר חשיבא אחר בענין שא"א דכל יסוד שהניח אלה דבריוללפי

 מינה, המשתמע לכל מצוה דין וו הדלקה על חלה מצותה עשה שכבר מפני ביחשו לה, וקוק אין דכבתהדין

 מחדש, ולהדליקה לכבותה דאי" שבת בליל שיעורת, על יתר והדליקה למצותה אותוז שהקצה דכל בנד"דה"ה

 להשתמש מעתה שיתחיל מצוה הדלקת זמן עבר אם יסתכל לא דידיה ולגבי ההדלקה אותה של המשךהוייל

 מתורצת ~וה יטה, שמא מגזירת בשבת האסורים השמנים חמכה בשבת לאסור להכי חיישינן לא ולכןלאורה,

 רבינו.קושיית

 שם שכתב הזמן, זה לאחר לוורה להשתמש שיטל חמחבר דכתב בהא סייב תרעייב בשוי'ע במ') הובאונן

 החאה משום לאורו להשתמש שאין ומנם( לאחר ,אפילו דולקין הנרות שבשד מחמירין ויש ח' אותהמ"ב

 מהני. לא תנאי ואפילו הזמן זה לאחר שיעורו זמן תוך בין לחלק ידעשלא
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 גסימן

 בהם אומרים שאין הימיםבענין
 נועם ויהיבמוצ"ש,

בסייד
 יושב עם נועם ויהי פסוק לומר רזי,למתקנות

 ההבדלה. נר ההדלקת לפני וכו'בסתר
 ביותר לאחר כדי בנעימה לאומרוונוהגים
 המלאכים שגם מפני ההבדלה, אורהדלקת
 מאוחרת היותר הכנסת של להדלקהממתינים

 המשפט. במקום למקומן הנשמות להחזירכדי
 הנדונים אצל פגעים שיש מידה באותהנמצא

 הזה. בעולם פגעים יש כןכמו

 של שיר הנקרא זה מזמור חכמים תקנוול~ן
 ימי ששת במשך עלינו להגן כדיפגעים,

 מוצ"ש, בכל אותו קורים זו ובכוונההמעשה,
 אותו אומרים שאין הזדמנויות משבעהלבד
 הם: ואלו מגינה. הזמנים אותם שקדושתמכיון

 של א' סכות, של ימים ב' פסח, של ימיםב'
 שבועות. של א' כפור, של א' השנה,ראש

 הזה המזמור את מדלגים בהכרח לאאבל
 שיהיה צריך אלא החג, שלפניבמוצ"ש

 הוא זה על והרמז ימים, מששה פחותבשבוע
 לרמז ה-ואו"ו, בא ענין למה - ידינוו-מעשה

 מששת שפחות נמצא המעשה. ימי ששתאת
 שייך ולא מגינה החג של והזכות הקדושהימים,
 מדלגים כך ובשביל פגעים, סכנת שבועבאותו

 וכו'. נועםויהי

 ההנאה הנשמות מן מונעים למה תשאלואס
 שהוא פגעים של משיר להם גםשמגעת

 מגינה לנשמות שגם מפני וכו', עליון בסתריושב
 החיים, על שמגינה כמו יו"ט קדושתעליהן
 מדלגים שאנחנו ממה מפסידים אינםוממילא

 החגים. שלפני במוצ"ש זהשיר

 בשנה אמרנו למה שכתבנו מה לפי תאמר,ואס
 בס"ד נראה - האזינו במצ"ש שובהזו

 להורות ראוי היה שכן הנכון, דרך אלשנתכווננו
 ושפיר פנוים, היו השבוע ימי וששתהואיל
 ב' עלינו כוננה ידינו ומעשה בהםאומרים
 שאין זמנים שבעה שיש שפרשנו וכמופעמים
 רוצה זה אין אבל - נועם ויהי בהםאומרים
 ויהי בהם אומרים אין פעם אף שבהכרחלומר
 השבוע, באמצע יו"ט יחול אם רק אלאנועם,
 פנוים ימים ששה יש מוצ"ש אחר אםאבל

 דרך זה ולומדים נועם. ויהי אומריםלעבודה
 מעשה ימי "ששה" "ו"מעשה מתיבת ג"כרמז

 הוא נועם ויהי שאומרים וטעםוכדלעיל.
 על פגעים של שיר שהוא מפני לעילכדאמרינן

 השבוע, ימי ששת על להגן כדי אותו אומריםכן
 הקדושה השבוע, בתוך טוב יום יחול אםאבל
 הובא כן - ולאחריה לפניה מגינה טוב יוםשל

 - הגאונים תשובת משם ז"לבאבודרהם

 אתה ואם הזמן, שעושק ממה קצר תמציתזה
 יותר בביאור צמאונך, ולרוות למלאתרוצה

 ועיין - רצ"ה סי' א"ח טור לפניך הנהרחב,
 באוצר תפלות תיקון ועיין - שםב"ח

 לך. וינעם תלמד ועודהתפלות,

 שמים, לרחמי המצפה הדלממני
 אלב~~שע"ה
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 דסימן

 מהו במחלה, ידו שנתייבשהמי
 תפיליןלהנחת

 ומתו "פוליו" הנקראת נואשת מחלה שקבלי%
 ורגל יד ומהם בגופו אברים כמהבו
 ומקום לגמרי, ומשותקים זזים שלאשמאלית
 מקבל בו אשר החולים בית הוא הקבועיםמגוריו
 המוטל גופו אשר עד שנים כמה כבר זההטיפול

 אבל לו, שנותנים התרופות מרוב גדל דוי ערשעל
 ובאו י"ג, לגיל והגיע כלל ותנועה כח בואין
 המצוות לעול אותו יכניסו אם בשאילההוריו
 מקולקל, שגופו שהגם באומרם תפילין, לוויניחו
 לרבות וגם ולקרות, לדבר ויודע צלולה,דעתו

 ממקומו. זז שאינו אלא ימיןביד

 שם רמ"א אי סי כ'יז סי' תפילין ה' בשו"עהנה
 בלא יניח זרוע, רק יד לו שאין גידםכתב
 הקומץ בפרק התוס' על דבריו וסמךברכה,
 שאין ופי' הא"ז, שכתב ממה הפך ל"ז()מנחות

 כל עם שמאלו יד פיסת שניטל היינו ידלו
 מחלוקת יש בזה בלע'יז ה"קובד"ו" עדהקנה

 מן קצת נשאר אם אבל והתוס', הא"זבין
 דחייב התוס' לדברי מודה האייז גםהקובדי'ו,
 לגמרי, השמאל ניטל אם אבל הנחתן, עלויברך
 ובין למר שבין נראה אחת ביד כך שנולדאו

 בשבו"י אבל בימין, אפילו מלהניח פטורלמר
 לגידם דיש להלכה והעלה חולק, ג' סימןח"א
 ויצא ראש של על שתים ויברך ימינו, בידלהניח
 סימן יאיר חוות ותשו' כנה"ג ועייןלכו"ע,

 קע"ט. סי' ובבי"ע ג' סעיף ובמ"אקס"ז

 כהה יד ידכה משמעות על הוא דבריהםועיקר
 )ל"ז הקומץ פרק מנחות במס'כמ"ש

 לרבות אומרים ואחרים שמאל, זו ידכהע"א(
 מן פטור זרוע לו אין אידך תניא הגידם,את

 הגידם לרבות ידכה אומרים ואחריםהתפילין,
 לו שאין הגידם את לרבות שם רש"י ופי'ע"כ'(,
 ומקולקלת, רצוצה יד דמשמע כהה דידיךיד,

 קטועה, שאינה עוד, ישנה דעכ"פומשמע
 תפילין. בה להניח חייב האחריםולסברת
 היד אותה נחשוב האם לנד"ד, תדוןוממנה

 הקיבורת עם כולה ידו שניטלה כמושנתייבשה
 דילמא או בימין אפילו להניח פטורוממילא
 כהה, היד שהיא מפני הוא החיוב שעיקרמכיון
 חולשה לך ואין החלושה, היד כפשוטודהיינו
 ולא בשמאל אומרת זאת בה, ויניח מזוגדולה

 מנחות דמס' רש"י לפירש אמרינן ושפירבימין,

 ומקולקלת. רצוצה יד הוא שהגידםהנ"ל

 משמושה שמקולקלת משמע לשונודמעחות
 שהיא למרות בנד"ד וכן עכ"פ, ישנהאבל

 בצורתה. ישנהמקולקלת,

 אמר מר וז"ל זרוע, לו אין ד"ה שם התוס' כתבו דהנה וחתוס, סתום נשאר ועדיין תלמוד, צריך ,ה דברא"ה

 לו אין 14'כ סליק. קא דמינה כהה ביד דאיירי דפטור וריק לפי דהלא וצ"ב פליגי, ולא חדא אמר ומרחדא

 ואיפה זרוע לו אין והלא הגידם, את לרבות ידכה אומריס אחרים נבין איך א"כ שמאל, ,רוע לו אין היינוזרוע
 חדא אמר דמר לאמר שדחקם מה וזה התוס' כונת שזוהי לבאר ואפשר אהדדי, פליגי שלא ,ה ואיך תפיליןיניח

 ימין ביד שיניח אמרינן ולא פטור בודאי בכלל זרוע לו אין שאם סבר שת"ק ודחיינו פליגי, ולא חדא אמרומר
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 מן למעלה וכמבואר, הזרוע מן הלק לו נשאר אם אבל  להוסיף אומרים אהרים ובאו וכל, מכל שפטוראלא

 ת"ק. פליגי לא ובזה שנשאר, בחלק יניח אזהקובד"ו,

 רצוצה יד דמשמע דידכה יד, לו שיאן הגידם את לרבות כתב דהוא צ'יע עדיין שם רש"י פירושאמוט

 באין איירי והלא ומקולקלת, רצוצה יד דבריו סוף מתיישב איך לגמרי יד לו דאין נבאר דאם ע"כ,ומקולקלת,
 אתא ומה ומקולקלת רצוצח יד שאמר מה נ"מ למאי ועוד לחיוב, מרביע ואיך מקולקלת ביד ולא לגמרי ידלו

 ובזה בימינו, להניח יצסרך לכן יד ש שאין דמפני לאמר ובשביל מהתם. לגידם חיובא שמעיע ואיךלאשמועינן,

 איתא ואי ימינו, ליד ליה דמדכר מאן לית דחדא אינו, זה שחייב, וא"א פוסר דת"ק מחלוקתם,תלויה
 כהה, ביד דנתחייב מאחר והלא דליחייב, תיתי דמהיכי ועוד ואת, את לר,זכיר צריך הגמי היה בודאידחייב

 חלק לו שאין כפשוסו הוא יד לו שאין דגידס הביאור לומר צריך אלא לימינו. החיוב שיעבור למה ש,ואין

 אחרים דלסברת רשי,י אומר וע"ז העליון חלק לו דנשאר בתשובתו, רבינו לה וכדמסביר פיסת והיינוהיד,
 ולפ"ז לו, שנשאר מה ומקולקלת רצוצח כהה זו וגם כהה, יד שהיא ידכה בגדר כלול דזה משום חייבאומרים

 וא"א. ת"ק פליגי לא לרש"יגם

 גם הוא וא"א ת"ק דמחלוקת ס"ל פסור, דבכה"ג דבריו שם הרמייא והביא זרוע האור שסובר דמהינמצ~ו

 ס"ל ואחרים הקנה על קאי זרוע לו אין שם מפרש דאיהו פסור סבר דת"ק הקיבורת לו דנשאר זהבאופן

 אלו מודים נמצא מכך וכתוצאה ומעלה. הקובד"ו ממקום נקרא דזה לכוייע חייב דבכה"ג ס"ל והתוסיחייב.

 הקיבורת מן למעלה זרוש ובנקסע שחייב, לתוס' הא"ז מודה הקנה מן חלק ש דבנשאר שונים, באופניםלאלו

 כתייק. פוסר והא"ז לכו"ע מחייבין דתוס' הקיבורת ונשאר הקנה בנקסע ומחלוקתם דפסור, לאו"ז תוס'מודה

 מקרי זה דאין הקנה מן חלק לו נשאר כשלא פוסר דלת"ק וא"א ת"ק דפליגי הא"ז שלסברת לנו יצאילפ"ז
 אם סובבת הולכת והמחלוקת שמאל, יד לו שיש בהכי מיקרי מיהת דאכתי סוברים וא"א כהה, יד לושיש

 שאין כמי נחשב הקנה לו נשאר דבשלא היינו גידם ת"ק בתר דאזלע ומאחר לא. או שמאל יד לו שישנקרא
 זרוע ש אין אם פליגי דלא רש"י גם ואולי התוסי שיסת בתר אזלינן אי משא"כ עליה, להניח כלל כהה ידלו

 חייב. ובהא כהה יד דנקראת ומקולקלת רצוצה יד לו יש דאם לייפ וגס פטור דלכוייעכלל

 וכן שמאל, יד לו ואין מאחר בימינו שיניח צריך האם והיא אחרת במחלוקת דפליגי משמע בירושלמיאמנט

 דלא"א היא מחלוקתס דלפייז ול"פ, חדא אמר ומר חדא אמר דמר דכתבו כהתוס' שלא וזה במכילתא.הובא

 בימין. להניח צריך בשמאל להניח יכול שלאכל

 דדוחק לעיל ע"ז שהקשינו )אע"פ כירושלמי וא"א דת"ק מחלוקתם הפוסקים רוב הבינו שכך לומר נראהיהיה

 אינו, וזה לימין, חיובו להעביר ואיירי דמאחר והב"י, והטור הרמב"ם זו הלכה השמיסו ולכן בהכי(,לאוקמה

 לו ואין שמאל יד בחיוב שנברא דכל משנה, זו אין ולכן דגמרא, ומדינא השמאל הוא כהה דיד הלכה נפסקהדכבר

 האם הפוסקים, מחלוקת זו ובנקודה ימין, יד על וחל זה חיוב אזל ולא פסור, ה"ז עכשיו בה ל~יייםאפשרות

 וכל תפילין, להנחת זרוע לו שאין היינו וגידס משנה, אינה וה"ז ימין, ע"י יניח אם הוא הש"ס דמחלוקת)אמר

 רחמנא. אמר דידכה בימין, מלהניח הוא שפסור ודאי ולכן כהרגלו, תפילין להניח יכולשאינו

 התוסי, וכסברת ויתחייב, בזרוע שישאר השיעור מהו על הולכת סובבת ואייא תייק דמחלוקת נאמר אםאבל

 במחבר הוזכר שלא חדש דין בתור והביאו התוס', שהוא היחיד מקורו מביא ולכן ל~יטתייהו אזל הרמ"אהרי

 דידיה. תוספת כ"א הגהה זו ואיןשהשמיסו,
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 ידו נקטעה דאם בפשיטות פסק דשס קמ"ב מי' בתשובותיו הרמ"א על  השבו"י  תמיהת לשנ ;שיע"ז
 הנ"ל ולפי שהבאתי, אי בסוגיות הרגיש שלא תמוהים ודבריו השבו"י וכתב  בימין, מלהניח פטורשמאלית
 כירושלמי, לא או ימינו ביד יניח האם המחיקת אין הרמ"א, מסתמך דעלה התוס' ולשיטת דמאחרניחא

 וכל וא"א, ת"ק פליגי דלא דמ"ל אלא בירושלמי, הגמרא מחלוקת דתלו פומקים כהנהו ס"ל לאדהתוס'
 ובאיזה מתי לגבי רק הואעניינה

 הזכירה, ולכן דכוייע אליבא משנה לה הויא ובכה"ג שמאל, יד על יניח אוי
 בימין. יתחייב שלא בודאי מתחייב אינו בשמאל שגס באופן יד י שבאין איפה יוצאא"כ

 אף זרוע לו כשאין והלא ברכה, בלא יניחנה הרמ"א לפי מדוע דתמה הרמ"א, על הב"ח קושיית ליישב ישוגס
 מודה ת"ק אף הקיבורת כל לו שנשאר דהיינו זרוע לו ביש אבל לחייבו, א"א פליגי בוה הקיבורת מןלמעלה
 לא כוייע הקיבורת מן למעלה אם כי ורוע לו דבאין לפרש יש אמנס עיי"ש, ברכה בלא יניחנה ולמהדחייב

 התוס' וכדברי דחייב פליגי לא כו"ע ג"כ עצמה הקיבורת או הקיבורת ש חלק לו ובנשארה דפטור,פליגי
 כל לו דחסר דהיינו הקיבורת ש בלמטה ואחרים ת"ק דפליגי האו"ז שי אמנם יד, לו יש נקרא דוהושיטתם
 ולכן חייב, ולאחרים הקנה שניטל כל פטור דלת"ק לא, או יד לו שיש נקרא זה האס להו איבעיא ומההקנה,
 ואליבא פטור, ס"ל ת"ק דא"ז דאליבא זרוע רק יד י אין אס רבוותא, דהני אליבא לרמ"א ליהממפקא

 ברכח. בלא שיניח כתב ולכן אחרים, עס עייז פליג ולא דחייב מ"ל ת"קדתוס'

 כירושלמי ס"ל דלפוסקיס דתומ', מהא היא שונה הפוסקיס דשיטות נמבור אם רק אמרינן וה כליעכ"פ
 אלא דליפ ס"ל לתוס' אבל השמיטוה, ולכן משנה דאינה פסקו וע"ז  בימין, יניח אס ואחרים ת"קדמחלוקת

 יתחייב. לחייב המספיק שישר נשתייר דאי להו איתדכו"ע

 התוס' כוונת לפרש נראה היה ריהטא ולפונז ח"ל דכתב ש"ג, ח"א השבו"י שכתב מה על להעיר ישילפ"ז
 אחר,  בל~ון מזכירו אחד שכל  כיון אהדדי פליגי דלא שכתבו התומי הדגשת שעיקר  כיון זה בדרך ל"ו()מנחות
 שכך משמע זרוע י אין קאמר דת"ק לומר אפשר אייכ גידס, בלשון קאמרו ואחרים זרוע לו אין קאמרדת"ק
 דקאמרי ואחריס התפילין, מן פטור לכך תפילין, קשירת חיוב עליו חל לא שמעולם ברייתו מתחילתהיה

 דפטור שמאל יד בלא שנברא סה נפשוט שאלתינו גם וא"כ אדס, בידי ידו שנקטעה היינו הגידם אתלרבות
 רצו שלא האחרונים של דה"ט נ"ל העיון אחר אכן דכו"ע. אליבא הוא התומ' ולדלץ הת"ק, כדעתמתפילין
 ויד ושמאלו ימינו היא זו א"כ אחת בידו רק שנברא דכל להיפך הוא דהמברא משוס התוס' דעת כןלפרש
 אינו השמאלית שנקטע כל והימנית, השמאלית ידו ונודע ניכר וכבר ידים בשתי מתחילה בנברא משא"ככהה.

 ע"כ. שלו, כהה יך וה שאין  כיון  בתפיליןחייב

 ביה, דהדר כממקנתיה ולא מעיקרא דהשבו"י דעתיה דסלקא כמאי והוי הוא היפוכא הנ"ל, דברינו פיאמגס
 להניח ליה דמחייבי אחרים כלל, זרוע לו  אין שאם דבודאי השמיטוח כהירושלמי לה דמפרשידהפומקים

 דהא ס"ל כירושלמי אזלי דלא התומ' אבל כלל, בימין מלהניח ליה דפטרי ת'יק במהוס משנה אינה זובימין,

 ונמצא שיעוריה, מהו וגס שיעורא, ליה דאית היכא חיובו אלא ימין,  ביד יניח אס היתה לא בגמ' להודאיבעיא
 ובנקטע בימינו. מלהניח גם ובודאי דכו"ע, אליבא פטור הכי שנולד גס כלל יד ליה דלית דהיכא הואשנהפוך
 דשבו"י, מהא הפוכות מברות להו הויא לפ"ו א"כ חייב, ולכו"ע וכדלעיל חשיעור לגבי לייפ כו"ע ג"כאח"כ

 שיעורא. יה אית אי וחייב בשיעור תלוי שמאל ביד ונולי בימינו, פטור כלל יד בלידבנולד

 בימין, לתחייב ליה דהוה דהשבו"י מטעמיה 116 בץשובותיו הרמ"א מפסק האחרונים דהמתייגו האא"כ
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 תפילין בהלכות לרבינו מצאתי רואיואחרי
 חולי שמחמת במי ונסתפקתישכתב

 כל והפסידה הזרוע עם שמאלית ידומתה

 של תפילין בה להניח חייב אם לגמריהרגשותיה

 ביה וקרינן שמאל ליה אית מיהא דהא כיוןיד,
 ולא היא שמתה דיד כיון דילמא או ידכה,על

 עניים למראה כי הגם כלל, בה מרגיש ולאחלי
 וכנקטעה שמתה כיון דמי, ליה כדלית יד, לויש

 לפום והעלה ופטור. חשוב, שמאל וזרועיד

 הדבר והניח וזרועו, ידו כנקטעה דדמיריהטא

 ע"ב כ"ד דף דקידושין בפ"ק לעיין וישבצ"ע,

 וכו'. כהויה שהיתה עבדו עין סימאגבי

 מידו חוץ אשר זה בילד שגם מורה כמוהוומי
 הסומכים, ע"י כ"א זז לא גופו גםשמתה

 לנקטעה ודומה יום, בכל תפילין ש יניחומי
 הסומאת עינו את אדוניו לו שסימא ולעבדידו,

 לחירות. יוצא שאינוכבר

 וגם ההורים של נפש עגמת דמחמת דנראהאלא

 לקיים כ"כ חפיצה נפשם אשר הילדשל
 ילד מה יודע ומי אחת, פעם לפחות זומצוה
 שלא ונמצא מות, בסכנת תמיד וישנו היותיוס

 להם להתיר נראה אולי תפילין, מצותקיים
 לעיל כמ"ש ברכות ב' ראש של על ויברךלהניח

 וצ"ע. השבו"ילסברת

 שי לומר 9ברא אין גם זה ומטעס הירושלמי, שי אזיל לא התו9י שהוא הרמייא של מקורודהלא
 התו9'. על להקשות אין ומהא רחמגא, אמר כהה דיד ויתחייב, ל~מאלגם
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 הסימן
 ר"ה ביום להיות שנפל מצוהבר

 תשל"ב סיון כדליאון,

 להלל, בישראל הכולל הרב רו"מלכבוד

 שליטייא, הלויכמוה"רי
 ברכות. ושפע שלומותרוב

 ביום מצוה בר לעשות יכולים אם : שאלאדוני
 השנה.ראש

 השאלה. תוכן ממני נפלאה רבה, המחילהאחר

 סעודה לעשות מקום יש אם כוונתואם
 לעשות שרגילין כמו מצוה הבר לכבודושמחה
 מה עונה הנני רצונו להפקת השנה, ימותבשאר

 : פשוטשנראה

 ידוע טובים ימים של הזמנים בכל תפליןהנחת
 בתפלה כתר שיש שבמקום מפנישאסור

 א"ח ברמ"א עיין אחר. כתר להיות ראויאין

 ס"ד. תכ"ג סימן ובשו"ע ב' סעיף ל"אסיי

 המניחים לאותם חוה"מ או רייח ביוםשאפי'
 ראש וכ"ש מוסף. לפני לחלוץ צריכיםבחוה"מ
 בהם להניח שלא הזמנים, בתוך שנכללהשנה
 שלא הש"ע מדברי מאליו מובן זה ודברתפלין.

 עצמו המועד והניח המועד חול דין כ"אהביא
 אליבא ומוסכם פשוט דבר שהוא מפניבשלילה,

דכ"ע.

 הבר של הסעודה על סובבת השאלהואם

 מערבין אין טענת שמלבד לומר ישמצוה,

 סי' א"ח הש"ע שהביא אחרינא מילתא ישוכו'
 שאסור השנה בראש ההלל קריאת בעניןתקפ"ד
 יש וגם שמותר, בתהלים וקראו אירע אםמלבד
 אומרים ואתם וכוי חיים י'ספרי אחףרמז

 התפילה מן חלק שהוא ההלל שאם הרישירה"י
 מפני אותו מדלגים להקב"ה מקלסיםשבו
 לכ"ש. המיותרים ושירים שמחה היום,תוקף
 אמנם ושמחים אוכלים כתוב, תקצ'יז בסי'ותו,
 וגם ראשם. יקלו לא למען שבעם כל יאכלולא

 שם בבאהי'ט בהדיא כתוב התפלהבאריכות

 שהם בפיוטים היינו בתפלה שמאריכיםשמה
 בשירים. ולאהסליחות

 ביום מצוה בר סעודת שגם לדעת הראיתהא"כ
 מפני למילה, דמי לא וזה עושין, איןהדין
 בתפילין משא"כ עוברת, בזמנהשהמצוה
 סי' באהייט עיין ימים כמה להקדיםשאפשר

 הילד לחנך שאפשר הלוי, מהר"ש משםל"ז
 ג' או בי להניח נהגו ועכשיו עשר, לגילמשהגיע

 המ"א. כתב כן מקודם,חדשים

 מצוה הבר להקדים הוא פשוט שנראה מהובכן
 הוא הזה והחודש אלול, בחודשולעשותה

 שאם המצות, לקיום ומסוגל לתשובהמרוצה
 וכל עצמו יכריע נוספת אחת מצוהיקיים
 ישראל על ושלום חיים ויבא זכות, לכףהעולם

אמן.

 הנ"ל ביום ליאוןפה
 זייל החד"ש בלא"אאלב"ש
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 וסימן

 "סימנא מנהג על ברנותבענין
 היא"מילתא

 שלא נוהגים יש ר"ה, ערב למנהגי שנוגעבמה

 בדבש, תפוח כשאוכלין בפה"עלברד
 ומפי סופרים מפי בראותם בשאילתםונפשם
 ברכת לאחר אפילו לברך שצריךספרים

המוציא.

 ס"א( תקפ"ג )סי' באו"ח דאיתא אמתהן
 התפוח על דמברך המ"א בשםבבאה'יט

 וגם המוציא, אחר אותו שאוכלין אףבפה"ע
 עיקר שהתפוח כתב ג' ס"ק שם ברורההמשנה
 התפוח שאוכל ואף הדבש, ופוטר עליוומברך
 על דוקא שדן ומוכח ע"כ. המוציא, ברכתאחר
 חיוב לגבי אבל הדבש כלפי התפוח חשיבותענין

 שחייב. וזאי זהברכה

 שכנה"ג דעת הביא סקי'ב הבה"טאמנם
 או דוקא התפוח על יברך אםשמפלפל

 נ"ז( סי' )ח"ב שבו"י ובתשובות הדבש, עלג'יכ

 עם המוציא לאכול נהגו זה ספק דבשבילכתב
 חולק תשובה בשערי אבל יחד, והתפוחהדבש

 שהמון דבריו כל את שם והביא השבו"י דעתעל
 ודבש לבד המוציא אוכלין ידעו שלאהעם
 יש שבתפוח לפי הוא, שטעות לבדותפוח

 המוציא עם מחברו ולכן עיקר, איזהפלוגתא
 ע"ז וכתב ע"ש. התפוח מברכת פטורדאז

 אחד כל אוכלין רק כן נוהגין אין ואנובשע"ת
 אצלינו מוכרע התפוח ברכת ספק ומחמתבפ"ע,

 פניו על טוח אלא אינו והדבש עיקר,שהתפוח
 טפל לך ואין לה, עבדי דמשהו בעלמהוסיכה

 ע"כ.י( מזה,יותר

 זה ענין הרי דברים, של בוריין על לעמוד31די
 ברכות גמ' הוא קודש, בהררייסודתו

 וענבים תאנים לפניהם הביאו אתמר ע"ב,מ"א
 לפניהם ברכה טעונים הונא א"ר הסעודה,בתוך
 ופליגא וכוי נחמן רב אמר וכן לאחריהםולא

 מיני כל פוטרת פת חייא דא"ר חייאדרבי
 פפא א"ר משקים, מיני כל פוטר וייןמאכלין
 בתוך הסעודה מחמת הבאים דבריםהלכתא
 הפת(, את בהם ללפת שם רש"י )ופי'הסעודה,

 לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעוניןאין
 ברכה טעונים הסעודה מחמת באיםושאינם
 על הלכתא ד"ה התוס' רבותינו וכתבולפניהם.
 אין הפת את בהן ללפת שפירש רש"יפירוש
 דא"כ נהירא ולא טפילה, להו דהוו ברכהטעונין

 העיקר על דמברך ע"א( )מ"ד היאמתניתין
 קמ"ל. ומאי הטפילה אתופוטר

 הבאים דברים הם מה להבין שעלינו לךהרי
 ללפת רש"י כפי' האם הסעודה,מחמת

 הספק דאם הספק, מעין התיקון ואין השאילה מעין התשובה דאין השבו"י, בדעת טובא לי וקשיא ]א"ה*(

 כשמברך דבש עס הפת אוכל אם זו בעיה לפתור יכול בנקל הלא למי, טפל ומי התפוח עס הדבש לגביהוא
 לכרוך לו ולמה מברכה, פטור הוא התפוח עס כשאוכלו ואח"כ לו, טפל בודאי הפת בו מלפת וכשהואהמוציא

 לזה מה א"כ התפוח, על מברך היה למי טפל מי הספק דאילולי מדבריו משמע דהרי הפת, עם התפוחגס

 וצע"ג[.ולתפוח,
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 לבלוע לו קשה גרידא שהפת דהיינו הפת,בהם
 אחרים דברים עם לאוכלו ונצטרך שהואכמו
 ודייסא גבינה ירקות, ביצים, ודגים בשרכגון

 אלא אלו דוקא שלאו נאמר או מלוחים,ומיני

 שולחנו על והמונח סעודתו בתוך הנקבע דברכל

 אלא לאוכלו רגיל אינו אפילו עליו שדעתומכיון

 לזה ודוגמא ברכה. טעון אינו סעודהבקינוח

 הם ואם סייא, קע"ז בשו"ע שכתב מההוא

 שאין דהיינו סעודה מחמת שלא הבאיםדברים
 הפת, את בהם ללפת עליהם סעודה לקבועדרך

 פת בלא אוכלם אם וכו', וענבים תאניםכגון
 הפירות אכל אם משא"כ לפניהם, ברכהטעונים

 הפת. עם אכילתובתחילת

 דהיינו הפת, ללפת פירוש על לעמוד ג"כויש
 הליפתן גם ומאידך ללפתה, צריכהשהפת

 לפתן מיני כל פוטר הפת זה ומכח לפת,צריך
 מה לחם, עם פירות האוכל אבל אליה,הנלוים
 אלא הפת הוא העיקרי הזן כי לעשות נהוגשאינו

 אינם הפירות אז פירות, עמו אוכל למתקוכדי
 נראין עייכ ברכה, ויצטרך הלפתן כמו לפתצריכים

 לפניהם. ברכה שצריכין האומרדברי

 דהתם השבו"י, דברי על לשאול יש הנ"לולפי
 מהם איזה על ספק יש בדבשבתפוח

 לצאת ובכדי הדבש, על או התפוח עליברך

 כפי לחם פרוסת עם אוכלו זה, ספקמידי
 שאין באופן לחוד תפוח היה אם אבלדבריו.
 שיברך מודה היה בודאי בדבש להסתפקמקום
 דוחק זה ספק מפני מדוע וא'יכ התפוח,על

 לגבי ספק שאין במקום התפוח ברכת אתהוא
 לפטור יכול היה הדבש ברכת וספקהתפוח,

 אחר.באופן

 ליל לאכול הרגילים דברים של העניןובעצם
 ומחזרים כחובה כבר נעשיםר"ה,

 וממילא טוב, לסימן לאוכלן כדיאחריהם
 דינם ואין בסעודה נכללים חשיבותןמחמת
 סעודה שקינוח מפני סעודה, קנוחכדין

 בכך ואין נמצא לא ולפעמים נמצאלפעמים
 על בר"ה חשיבותו קנה כבר התפוח אבלכלום,
 מחמת שבא נקרא ושפיר ישראל בני שולחןכל

 ביחד אוכלו א"כ אלא לפוטרו ואיןהסעודהי(
 השערי כדברי לבד וזה לבד זה ולא הפתעם

תשובה.

 כדברים נחשבים שאס הטתנת היא כי בזה, רבינו של הרחבה דעתו על לעמוד זכיתי לא ודלל,  הדל אני ןליי(

 עליהם סעודה לקבוע שדרך דברים "דהיינו קע"ז בס' הבייי מרן בלשון היא ההגדרה הלא הסשדה, מחמתהבאים

 אין א"כ זה, בלילה יחודם וזה לסימנא,  הם ואם ברכה", טעוגיס אין פת בלא אוכלם ואפילו הפת את בהםללפת
 שלא ובודאי לסעודה הם ולא להס צריכה הסעודה אין אדרבה כי הסעודה, מחמת הבאים בגדר נכנסיםהם

 הם "ואם עצמו סעיף באותו לקמן קצת השז"ע שכתב מה בכלל אס כי זה אין ,א"כ הפת את בהם ללפתבאים

 תאנים כגון הפת את בהם ללפת עליהס סעודה לקבוע דרך שאין דהיינו הסעודה מחמה שלא הבאיםדברים

 נכוניס תשובה השערי דברי א"כ עייייש, וכו' לפגיהס 3רכה טעונין פת בלא אותס אוכל אס פירות מיני וכלוענבים

 ומדוע הפת, עס ולאוכלו לפוטרו דרכים נחפש למה וגם כדין. ברכה עליהס זמתחייב ג(בד וזה לבד זהדאוכלם

 לא למה היא, מילתא סימנא להבליט זה בלילה יחודס אס הנוהנת היא והלא בפ"ע. עליי נברל שלא בזהיגרע

 הפת. עס אוהו לכרוך מאשר סימנא, הוי טפי דאדרבא עליהם, ויברך בפ"ע אותםיקח
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 , הגורמת היא ר"ה סעודת לכן בא, הוא שלסימנא בזה מיוחד שהוא שמפני הש רבינו  נוונת שיגלגגלגמ

 וזה לבד זה אוכלו היה ואילולי הפת, עם ביחד אוכלו כ"א לפוטרו אין חשיבותו ומחמת בפ"ע, ברכהוייעון

 כח שאין אלא לבד, לאוכלו שלא השלית על בזה שחולק ההכרח מן אינו ולפ"ז ברכה. מתחייב היהלבד

 לכתחילה. כן לעשות שצריך ולא הפת, עם אוכלו אא"כלפוטרו

 בפה"א, ברכה בעי אם ר"ה בליל קרא אכילת לגבי שנשאל במח זצ"ל סופר חויתא מהרב לתשובה חויתימזי

 קע"ז בס' המחבר כתב שעליהם הסעודה מחמת הבאיס כדברים להחשיבו יש ריהטא שלפום דאע"פוהשיב

 ולא עליו וחביבה מצוה של דבר דהוי משוס והוא ודאי ברכה דצריכה נראה הדיוק אחרי עכ"1 פוטרתםדהפת

 ברכה צריכיס שאינם הסעודה בתוך הסעודה מחמת הבאים בדברים הטעס עיקר דכל כלל, לפת טפילההוי

 המוציא ברכת בלתי וגם )1(, עיקר שהוא בניד"ד כן לא הטפל, את ופוטר העיקר על ומברך טפל דהוו משוםהוא
 הובאו והמרדכי הרא"ש ממ"ש לה ואמינא ברכה, צריך ובזה מרן וכמ"ש יפה סימן ולעשות להביאם הואצריך

 פת בלא מהם אכל אם להסתפק יש ופירות, פת הסעודה בתחילת שאוכל אדם וז"ל קע"ז, בסי' בב"ידבריהם

 ולא עלייהו סמך סעודתו דעיקר הסעודה מחמת השתא הוו דלדידיה יברך דלא הוא סברא וכו' יברךאס

 מ"מ בזה, פלוגתא הביא דמרן ואע"ג ע"ש. המרדכי בשם אח"כ הב"י וכ"כ אדם, כל אצל דעתו בטלקאמרינן

 להביאם דרכס אין דהפירות הגם הפירות, על ברכה א"צ הפת עם פירות קצת מתחילה דאוכל היכאלכו"ע
 הסעודה בתוך הבאיס דברים דהם אמת דהן בנ"ד וג"כ אדם, כל אצל דעתו דבטלה אמרינן ולא לפתןבתורת

 צריך הוא פת בלא גם שהרי ללפת, בלתי בפ"ע לעשותן רוצה האיש שזה אחרי אמנם פוטרתם, והפתללפת
 הסעודה. מחמת הבאים דברים ה11 לא דידיה לגבי בטור. וכנז' סימן מהןלעשות

 אחד ולצד המוציא, עליה ומברך פת מעט ואכל פת לאכול חפץ שאינו באדם שנסתפק בסקייא מג"אןעיין

 על סעודתו בקובע דוקא אלא מאכל מיני כל פוטר פת דאמר כר"ח קיי"ל לא דהא המאכלין, פוטר שאינוכתב

 והוא, בהלכה, אחרת למסקנא מביא שביל וכל נפרדות נתיבות שתי זה בענין לפלס שאפשר להעיר, ייש)2(

 ואע"פ הפת את בהן ללפת שבאו בגדר הם הרי יקרא ליפתן יבשם כל וירקות בירקות, ואיירי מאחרראשית,

 צ"ע, הסימנא מפני עיקר שהוא דקאמר מאי א"כ ס"א, קע"ז סי' הב"י שכתב וכמו פת, עם אותם אוכלשאינו

 שהוא הירק של מהותו את להפוך יום, אותו של למנהגו שייך שהוא בגלל הסימנא בכח יש האס לחקורדיש

 כמו טפל הוא לכן מצוה שהוא שמפני הכוונה ואין ממציאותו מפקיעתו אינו אותו שמחשיב ומה ליפתן,בעצם

 שמצותו שאה"נ שנאמר או הפת, את בו ללפת בא שהוא הוא טבעו שבמציאו אלא שמריה, מוה"ר להלןשכתב

 הוא שונה הלא ליפתן, דעצמיותן מאחר דירקות נימא, דאי להלכה, שיטות שתי יתפרדו ומזה לעיקר,הופכתו

 דעתו, דבטלה הפת את ללפת באים דאינם פירות לגבי הסתפק ז"ל דהוא כאן, שהובא הרא"ש דמסתפקממה

 אלא עליהם, לברך יש דינם מעיקר בפירות דהתם זה, אל זה מעו ולא הם וחלוקים לזה זה לדמותואין

 הם דבעצם ירקות משא"כ עלייהו, סמך סעודתו עיקר דהרי יברך, דלא הוא סברא הפת עם וכרכםדמאחר

 כן שכתב מהמחבר וכדהוכחנו כנאכליס, דינם הפת עם נאכלים כשלא וגם הפת, עם נאכלים הם דתמידליפתן,

 מהם לעשות רוצה האיש שזה בזה וגם אינו, זה הסימנא מפני משלהם בברכה ליחדם שרוצה מה א"כבפירוש,

 מחליף אינו לעצמו כשהוא והסימנא דעתו, בטלה אמרינן זה דבאופן הוא להפך בהם, ללפת בלי בפ"עדבר
 בברכה לחייבו אבל להאמר, ניתן זה חייב היה זה דבלי היכא פת ע"י מברכה דלפטור וטבעם, מהותם אודינם

 להאמר. ניתן לא זה כך, ובין כך בין פטור הוא דינו כשבעצם פונבלי



טיאליהו או"חחלקויען
 וצ"ל בדבריו נפל סופר וייעות עכ"ל, ויריט בשבת לא אם הפת ש ולא עליהם יברך לא ולכן ומסיק וכויהעה
 גבי כמו הפת חשיבות מחמת הוא פוטרת. שהפת דקיי"ל דהא כתב ושם השקל, 3מחצית כ"כ עליהם, יברךלכן
 ובשבת הסעודה, מחמת לה3יאן שדרכן בדברים חשיבות הוי אזי פת מעט באוכל אבל ס"ב קע"ד בסימןיין

 הבאים הדברים ופוטר עיקר שהפת אפשר מ"מ מעט כ"א אוכל שאינו הגם פת, לאכול דמצוה כיוןויו"ט
 הם שיהיו אפשר הסעודה מחמת להביא שדרכם בדברים דגם כדכת3ינא מוכח ומדבריו ע"ש, הסעודה.מחמת
 אלא בו חפץ שאינו דעתו וגילה מעט אלא אכל לא שבאמת אף עיקר הוא להיות גורם מצוה דבר וג"כעיקר,
 צריך פת בלי שאוכלם וגם מצוה, והם דברים איזה מחבב שחוא ג"כ דידן בנידון וא"כ יע"ש, המאכליםבשאר
 לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה א"צ הפת את בהם ללפת בענין שכתב הלבוש מלשון משמע וכן עליהם,לברך
 באמת ואם )2(, האוכל בדעת הדבר דתלו עיי"ש הסעודה כשקבע דעתו עוקר הוה ועליהם הסעודה, עיקרשהם
 מחמת באים שאינם פירות כשאר והוו עליהם, ויברך עיקר הוו ודאי טפילה, לעשותן חפץ שאינו דעתוגילה

 ז"ל. מרן וכדברי פוטרתן הפת ואין ברכה שצריכיםהסעודה

 עיקר כמו דהוי מטעם היין את פוטרת שלוש מעין דברכת שכתב מ' דף חי יוסף בספרו זרקא למהרייייעיין
 שנשלח טבריה )מחכמי קאטרויאש שמריה מוה"ר שם עליהם וכתב ע"ש, רבנים שני עמו והסכימו וטפילה-

 או חשוב, שאינו ודבר חשוב דבר אופנים, שני הם וטפל עיקר וז"ל דבריהם לדחות אפריקה( לצפוןכשד"ר
 דרכם אדם בני ורוב בשניהם וחפד חשובין שניהם בנד"ד והכא מהם, אחד אלא רוצה ואינו חשוביםשניהם
 וגם שיל. כמ"ש והוא עכ"ל, זה, דבר אקבל לא השמים טפל, תקרא מצוה מפני וכי קידוש, מצות לקייםלבא

 על בפה"א מברכין שאין ומה וז"ל, כייו( )סי' פסחים ערבי בפרק הרא"ש דכתב מהך דבריו דחה ז"לשההמ"ח
 כדברים והוי מצות אחרי מרור להביא חובה והוי יאכלוהו, ומרורים מצות על דכתיב משום היינוחמרור,
 הבאים כדברים הוי מצוה מחמת שבא דבר דגם נמצא יע"ש, ברכה טעונים שאין הסעודה מחמתהבאים

 דידן(. המחבר הרב שכתב למה ראיה קצת עמכאן לעיל שהבאנו שמריה כהר3 ודלא הסעודהמחמת

 יאכלוה ומרורים מצות על תורה שגילתה מאחר המרור בענין שהרי כלל, לראיה דומה הנידון איןאמגם
 זה אחר בזה רצופים דברים ג' לאכול קצוה התורה היתה אם וכמו אחריה, כעררת הוי המצות, אחרדהיינו
 ז"ל ההמ"ח קאמר דלא ועוד כאן. משא"כ ברירה, לו אין ובזה המצה, שלאחרי אחת מצוה כותרת תחתוכולם
 הקידוש כמו המוציא מחמת הבאים בדברים 'נ א מרור, כמו המוציא אחר להביאם חובה שהם בדבריםאלא
 אלא קידוש שאין הסעודה, אחר שעררים חובה הם מ"מ מצוה דהוי גם וממילא מחלוקתם, קאידעליה
 ופוטרן לפת טפילה והוו עלייהו דעתו והוי מצות אחרי דוקא משמע ומרורים מצות על וגם סעודה,במקום
 א"כ המוציא קודם לאכול דיכול המוציא אחרי להיות כלל שייכות שום לו שאין דידן בנידון כן לאבברכתו,

 המוציא. אחר עררים דהוו תיתימהיכא

 הלבוש התכוון לזה דלא האוכל לדעת כלל ענין לזה דאין יפרדו, ומשם הדרכים שני לפי חילוק יש בזה גם)2(
 דעתם בסעודה, לישב דכשיושבים אדם בני של ככולם רובם אצל הויא שעובדא מפני הסעודה עיקר שהםאלא
 בברכה לחייבו מועיל לא זה גם כך אינו מיעוטם ואם סעודה, של עוקרה והוא הליפתן, שהוא התבשילעל

 דעתו.דבטלה



אליהו א~"חחלקויעוטז
 חובה דהוי הטעם כתבו בברכות שהתוס' הטעם שנתב ש' אות  הראייש על 1העאל ק7ק מונ17 משמע~ק

 מרור, אכילת על החזרת על מברד בתחילה שאמר ר"ח על דקאי משום הוא הזה, הטעם מן ניידיובפסחים

 מפטר בעי אי שהרי המצות, אחר לבא חובה דהוא משום המרור על מברכין דאין הטעם למימר ליכאואייכ

 דסובר הרא"ש דברי בצייע ז"ל זרקא מהר"י שהניח מה ניחא ומעתה ר"ח. לפי רק כאמור וזה ראשוןבטיבול

 דגם הקידוש מברכת שנא דמאי דחובה, משום ז"ל ר"י כדעת לאו מברכה מרור דפטור דהטעם רשב"ם,כדעת

 יכול דהא נתנאל הקרבו מדברי וכדכתיבנא לחלק יש דודאי יע"ש, סעודה במקום אלא קידוש דאין חובההיא

 אלא קידוש אין דקי"ל בקידוש כן לא מצות אחרי דוקא חובה הוי לא ואז ראשון, מטיבול עצמולפטור

 וכאמור. סעודהבמקום

 תאות ומושך גריר דמיגרר משום הוא המרור על מברכים שאין שהטעם היא, 3פסחים התוסי דעתוהגה

 גם למילף לן הוה ולפ"ז מצוה. שהוא הגם ברכה צריכים שאינם הסעודה מחמת הבאים כדברים והויהמאכל

 כמ"ש כהלכתא לאו דעתם אמנם ברכה. וא"צ טפילה נקרא עכ"ז מצוה דהוי הגם ללפת דרכו דהויבנד"ד

 מטיבול דנפטר מצד אלא מרור של לפטור טעם נתן דלא רשב"ם כדעת ז"ל הרא"ש שדעת תע"ב( )ס"הטור

 טעמא מהאי לאו המוציא, ברכת מדבירך דנפטר ס"ל הפוסקים דרוב תע"ה ס" השולחן ערוך ומ"שראשון,

 בדברי כ"א נזכר לא גריר דמיגרר הטעם אבל מצה, אחרי להיות חובה דהוי משוס אלא דמגרר ר"ידכתב
 דלא דס"ל מכך נראה גריר, דמיגרר בפשיטות טעמא האי ז"ל והרא"ש הרשב"ם יהבי מדלא ואדרבאהתוס',

 טפילה. מקרי לא עליו לברך צריך היה מצוה מצת בלתי וגם עליו, לברך רוצה שהוא אחרי טפילההוי

 אבל עיקר, דהוי לומר תיתי מהיכא המאכל, תאות לגרר באמת שהוא אחרי דהתם לנד"ד דמי דלאועיד

 דלא י"ל ודאי ואז פת, בלי לעצמו שאכלו מזה הפך מעשה עשה הוא אך ללפת, דרכו דהוא אמת הןבנד"ד

 )3(, מצוה שהוא אחרי טפלמקרי

 דברים שהם בתבשיל וסילקא קרא אוכל דאם נראה וז"ל תק"ב בס" יהודה מטה הרב שלדברי אמת)הן

 בתבשיל, דאמר בזה ודקדק עי"'ש, פוטרתן דפת הסעודה בתוך כשיאכלם מברך אינו הסעודה מחמתהבאים

 אם אבל התבשיל, בכלל שנכללים לפת טפלים שהם דעתו גילה שאז ביחד התבשיל עם שאוכלם בכה"גדדוקא

 ברכה טעונים שאינם שאמרו שירקות פה( ס" )או"ח כתב דוד בית בשו"ת אמנם )4(, ברכה יצטרך אז לבדםהם

 מלפפון חזרת, כגון חיים ירקות אבל חסעודה, מחמת כבאים שנחשבים וכו' מבושלים דוקא היינולפניהם

 עצמם במבושלים חילק שלא הרי ע"כ, שלפניהם ברכה עליהם לברך שיש כפירות דינס בזה וכיוצאוקישואים

 שהבית שאף וכתב הנ"ל, הב"ד דברי להלכה הבש סקי'א( )קע"ז יוסף בברכי והחיד"א לא. או בתבשיל הםאם

 הסעודה מחמת הבאים כדברים דינם וכו' חיים שקישואים שהוכיח ל המהרי' את דבריו בסוף הביא הנ"לדוד

 אם אפילו ולכן בסעודה, וקישואים ומלפפון החזרת על לברך בנלילותינו פשוט המנהג מ"מ עליהם, לברךשאין

 שנאכל דכל לעצמו, דאכלו מעשה שעשה מה כלל משנה לא לעיל, המבוארת השנייה השיטה לפי בזה וגנ))3(

 פטור. פת בלי אכלו ואפילו כליפתןבפת

 לא גם אלא הסעודה, בתוך לו שמביאים על מברך דאינו דפשוט רק דלא השנייה, שיטתינו לפי אינו זה גב))4(

 הסעודה. בתחילת הסימנא על לברךיצטרך



יזאליהו או"חחלקריען
 שפנים עליהם ל3ר7 יש חיים כשהם פירות 3מקום אח"כ אותם כשמ3יאים מ3ושלים כשהם אלו  מירקותאנל

 ל3ר7 שצרי7 ע"ל( קי"ד )פסחים ורש3"ם רש"י מד3רי מוכח גם וכן עכ"ל, דוד ה3ית וכמ"ש לכאן, 3אוחדשות
 הרוקח ו3ספר לעיל המו3אכ"ו( )סי' פסחים ערבי פי ונרא,יש מ"" )3רכות 3תוס' וכן נסעודה שאוכל חזרתעל

 אכילת על 3רכת קוזם 3ופה"א החזרת על פסח 3ליל ל3ר7 שאין שהטעם שכת3ו צ"ט( )ס' ו3תש3"ץ רפ"3ס'
 כת3 רמ"א 3תשו3ה הרש3"א גם יאכלוהו. ומרורים מצות על שנא' חו3ה ק3עיה דרחמנא משוםמרור

 אלא אמרו שלא נכונים, ד3ריהם אין פסח, 3ליל פוטרתה הפת ו3רכת פרפרת נקראת שהחזרתשהאומרים

 מרור, מצות לקיים 3פ"ע לאוכלה צרי7 ואדר3ה הפת, ללפת בא לא והחזרת כלפתן, הפת עם הנאכלתפרפרת
 ע"ש. כן שלפני ירקות שאר בברכת שנפטרתאלא

 3סדר וכרתי והואיל התבשיל, מן כחלק הסעודה 3תו7 כרתי לפניו י3יאו דאם להסתפק יש דלשיזאלא

 הסעודה 3תו7 הסימנא של ירק אותו לפניו ה3יאו לא דאם לא. או 3פה"א כסימנא עליו י3ר7 האםהסימנא,

 אלא נא ללפת לא וזה כלפתן. הפת עם הנאכלת פרפרת אלא 'אמרו "שלא הרש3"א לשיטת ל3ר7 צרידלכאוי

 כד3רים דהוי נימא האם עצמו, ירק אותו ממין 3ת3שיל הסעודה 3תו7 לפניו ח3יאו אם אמנםלמצותו",
 מחמת חדשות כפנים ליה הויא שמא או הרש3"א יודה ובזה 3סימנא מברכה ופטור הסעודה מחמתה3אים

 3רכח. ל3עי ואכתי 3תחלה לפניו כשנאמצותו

 ולפשוט מ3ר7 אינו ג"כ סעודה אותה 3תו7 ירק אותו לפניו ה3יאו לא אם דגם הנייל כל אחר לומר~נראה

 דלפי י3ר7. הסעודה 3תו7 הסימנא של ירק אותו לפניו ה3יאו לא שאם לעיל שכתננו כמו ולא השנייה,כשיטה
 לא אם וגם הפת, עם אוכלם שאינו אע"פ פוטרתם הפת הסעודח מחמת הבאים דד3רים לקמן דאסיקנאמאי

 הגדרת הקדמנו דכבר דרכם, שכן לפתן כד3רי נחש3ים הם הרי לפניו, שי3יאו 3ת3שיל ממש מהםאוכל

 הפת עם נאכלים רונ שע"פ ד3רים הינם 3הם, הפת מלפת אשר דד3רים והיא, הסעודה, מחמת ה3אים"ד3רים

 מחלק אני ובזה פוטרתם, הפת ג"כ עכשיו, הפת עם אוכלם לא ואפילו להפ7, וכן לפת, 3אכילתם הםוצריכים

 ה3יאו אם מי3עיא לא 3נד"ד ולכן 3ירקות. ולפטור 3פירות 3רכה להצריד סימנא 3ענייני לירקות פירותבין
 3ט3עו הפת את שמלפת מה כל 3הגדרת הוא זה דדין ה3יאו, לא אם אף אלא סעודה 3אותה ירק אותולפניו

 כשלעצמו שזה הסימנא" "יחו7 ענין לנו נשאר מה, אלא זה, לצור7 השולחן על עתה נמצא ש3מציאותולא

 שם הרש3'יא שכת3 ומה השולחן. שעל חי אחר בירק בפה"א 3רכת עם שיצא דכדאי אמינא שיז נרכה,יחיי3

 מחיי3ת, ומצותו הפת את 3ו ללפת 3א דלא ד3ודאי מרור לענין אלא אמר לא למצותו, אלא בא ~פתלא
 לעיל שחילקנו ממה היפ7 וזה 3תבשילו ממנו סעודתו 3תו7 גס שי3יא ואפשר ליפות, איכא ד3מינו כאןמשאייכ
 ש3א הוא עצמיותו וכל כלפתן ודינו לפתן שהוא הוא הקו3ע דעיקר המוציא, קודם לאוכלו דיכול ערר3ענין

 המוציא. אחר וע"כ הפת, אתללפת

 א3ל עצמו, הוא בפירוש שכת3 וכמו חי אח"כ אכלן אם מילי הני דוד, ה3ית דעת לפי וגם הנ"ל לפי גםאמנם

 כפירות דין להו דלהוי סעודה כקינוח אוכלם אינו וגם מ3ושלים, שאכלן 3ודאי כסימנא כרתי כשאכל3נד"ד
 אחר ירק יקח אלא עליו ינר7 שלא הספק מן לצאת כדי להאמר ניתן חיה ראשון ו3מושכל הסעודה.בגמר

 ממנו 3א התבשיל שאין חי ירק אותו שיקח דהיינו וכדלעיל הסימנא ירקות לפטור ויכוין 3פה"אש3רכתו

 ואחייכ וזייל, שכת3 וק אות כ"ה )הל' מצרים נהר הר3 3שם שהו3א ראיתי וכן האחרים. ויפטור עליווי3ר7
 השולחן ש לפניו המונחים ירקות מיני כל לפטור ויכוין וכוי האדמה ש3רכתו אחד פרי ממין מעט עוזיקח

 3פה"א.ש3רכתם
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%אם ש ג %,,  ש  סעודה לקבוע שדרך דברים  דהיינו רבייי  מרן שנבנ מה קמל שעל 3שוק מוק ל 
 ברורה במשנה זה על וכתב לפניהם, ברכה טעוניו אין פת, בלי אוכלם אפילו וט' הפת את בהם ללפתעליהם
 אות במ"ב ע"ז שכתב מה לפי מם הפת, סעודת לתוך לבא הרגילין תבשילין מיני כל וה"ה דורא"ש בשםשם
 להצריך הסימנא בענין לחלק דיש לפת. ~טפלים הם הסעודה מעיקר הפת את ללפת באים שתמיד דכיוןב',

 אחר בירק אותו לפטור של צירוף בלי לכתחילה, ואפילו הירקות על ברכה להצריך ושלא הפירות, עלברכה
 הפת, את בהם ללפת בכלל תמיד הס הרי ממשלים תמיד אותם אוכלים לסימנא שבאים שאותם דכיוןדלעיל,

 מבושלים. נאכלים שכולם )דלעת( וקרא ,תרדים( סילקא וכרתי, רוביא, הםוהרי
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 זסימן
 יו"כ בערב מחילהבקשת

 בקשת בענין הק' בישבתינו התלמידיסשאלו
 המובאה הכיפוריס יוס בערבהמחילה

 אשר מת ואס כתוב שס ס"ב תרייו סי'בש"ע

 קברו על ויעמידם אדם בני עשרה יביא לוחטא

 האם לפניהם. החטא ויפרש מחילה ממנוויבקש

 במה מחילה המבקש של דעתו תנוחבאמת
 הוא בטוח האם בפניהם, ובקש עשרהשהביא
 של לבו ואם סולח, היה חי היה העלובשאס

 שידע בבקשתו שנפשו כדי עד עקפוהמבקש
 סמוך להיות יכול האם בבירור, לושנמחל
 ומכאן לעשות עליו שמוטל מה כל שעשהובטוח
 משורת לפנים ואפילו יותר לו זקוק אינוואילך

 יותר. עוד לרצות ענין יש עדיין שמא אוהדין,
 קבלת הוא העיקר האס לחקור, שישדהיימ

 זאת, לשמוע יכול אימ שבכה"ג ומאחרהמחילה

 אם שמסתמא אומדנא, כ'יא זאת מחילהאין

 לא ועכ"פ מלמחול, אכזרי היה לא חיהיה

 או בספק, חי המבקש ולכן כזאת,השמיעע

 חיובו שאין חכמים שיערו זה שבאופןשנאמר
 קבלת היא זה ותהליך מזה, יותרלעשות

 רצה ולא חי היה שאס וכמו עצמה,המחילה
 הרמב"ם וכמ"ש חוטא הנקרא הואלמחול

 א"כ לו, והולך שמניחו ה"ט, תשובה מהל'בפ"ב
 זה דבר עיקר דאמת אליבא שהרי כאן.ה"ה

 הדעת. אומד לפי רק הוא הש'יע שאמרכמו

 היה חי היה שאס אמרינן דאע לומר ישאמנס
 שלא שם הרמ"א שהביא למה אוזןמטה

 אפשרות ואם - מוחל והיה אכזרי, אדםיהיה

 פטירתו אחר ק'יו חיותו בחיי באדם קיימתזו

 ומביט וצופה האמת, עולס אל ובא העולםמן

 נשאר ולא ממנו, שעבר אחר השפל עולסבהבלי

 בודאי נעשה, אם הבורא רצון כ"א ממנובידו
 תימא ואפי' מדותיו. על שיעבור לומר מקוםיש

 שהשפיל דהייע ראש למעלה גדלהשהאשמה
 ויכול והכה, מרט וגדף, וחרף רבים בפניגאונו
 של ב"ד לפני שיעמדו עד איבה לו לנטורהוא

 הכי אפי' עלבונו, על ימחול לא וממילאמעלה,
 מפני המחילה, באפשרות להחזיק מקוםיש

 עניני על לחברו אדם בין סובב היהשהחטא
 חומר בתי יושב שאדם ובעוד הכלה,העולם

 חשיבות כי שנעלב, מה על בנטירה להחזיקיכול
 אבל בו, הדורכיס בפני אם כי אינה הזהעולם

 על האמת עמד כבר שאמרמ, כמו הפטירהאחר
 בשביל שיתבלה הזמן כל דמה ולהבלבוריו
 שהנפטר בודאי ובכן כאלה. הדברים עלעמידה

 הדין. משורת לפניס ועושה מדותיו עלעובר
 על מעביר הנפטר אם האמת בעולס שגםהיות
 מידה, באותה עמו מתנהג הקב"ה גםמדותיו
 לידו תבא מתי מחכה שהנפטר נראהוממילא
 להנאתו, הוא הכל כי לקיימה, כדי זוהזדמנות
 עשרה לו שיביא ז"ל השו"ע אמרושפיר

 קברו. עלויעמידם

 הרי מאומה, יודעים המתיס האס תאמרווכי
 בענין עייב( )י"ח ברכות במסכת דאיתאמה

 שהמתים יוכיח, המשוטטות הנשמותשתי
 אדם חז"ל שאמרו למרות 1ת1 הכל.יודעים

 לזה לו ומה המצות, מן חפשי נעשהשמת

 לומר מקום יש מצוה, דליעביד עלבונו עלשמחל

 לשס החייס שעושין מה דרכיס שבהרבהשכמו

 הוא שעשאה כמו מצוה לו נחשבהנפטר,

 לנעלב גורס מחילה שהמבקש נמי הכאבעצמו,
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 גדולה מצוה וזאת מדותיו על מעבירלהיות
 ללמוד יש ועוד האמת. בעולם לזכותוהנזקפת
 וה' עזבוני ואמי אבי "כי המלך דוד שכתבממה

 בעולס ואמי שאבי זמן שכל בזה ורצהיאספני"

 לאחר אבל ואם, אב כבוד מצות מקייסאני
 זאת, מצוה אקייס איך עולמס לביתשהלכו

 כי תורה, של לאהלה יאספני ה' היאווהתשובה
 כמו נחשבת הנפטר לשם שמעשה מצוהכל

 על עומד שהוא וביותר בעצמו. הואשעשאה
 זו בהנהגה א"כ עבד, הוא ובדידיההפרק,
 גם זה ובשכר הדין, מן אדם שפטרדהיינו
 וק"ל. מידה, כנגד מידה אותו פוטריןלדידיה

 בעיה,כ  מחילהנעני/
 בדברים אלא הקניטו לא ואפילו שיפייסנו עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם שכין עבירות ס"א, תר"ו סי'שם
 אנשים שלשה עמו יקח פעם ובכל ושלישית, שנייה פעם וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לפייסוחייב

 עכ"ל. וכו' מחילה ממנו שביקש עשרה לפני אח"כ יאמר מיהו לו, זקוק אינו פעמים בג' מתפייס אינוואם

 אדם שבין עבירות תטהרו, ד' לפני עזריה, בן אליעזר רבי דרש זו את שיב( שי,ה מיומא הוא הדבריםינו~~ר

 תטהרו ד' לפני שדריש היינו חבירו שירצה עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם שכין עבירות מכפר, יוה"כלמקום
 נמחל אין לו נותן שהוא אע"פ ע"זק יצ"ב 3ב"ק שנינו למה א"כ לעיין ויש יו"כ, מטהר ד' שלפני מעבירותשרק
 עזריה. נן אלעזר ר' שדרש מקרא למדים לא למה וקשה וגו, האיש אשת השב ועתה שנא' ממנו שי3קש עדלו

 משא"כ שקלקל, מה תיקן שכ3ר נאמר שלא לו, נמחל לא עדיין החובל שילם אם שגם נתחדש שבב"קונראה
 תירץ כך לח3ירו, שחטא מה תיקן שלא שנמצא ממון הפסידו ולא לחבירו שחטא מדו3ר שם יומא,במשנה

הגרזנ"ג.

 יש לכאו' שיבקש, עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא אע"פ לחבירו שהמזיק המשנה אמרה שלא מזהיהנה
 הדבר וטעם ממנו, שיבקש בלי גם לו נמחל מזיק מש4ל'כ ש שנתן אף נמחל אינו 3ח3ירו 3חובל שרקלהוכיח

 כסף אין שהרי מתקן התשלוס שאין 3חבירו חו3ל אבל לגמרי, שקלקל מה תיקן כששילם ש3מזיק לומריש
 דומה אינו וז"ל, ה"ט ומזיק מחו3ל בפ"ה הוא ברמב"ם מפורש מ"מ כי,כ מוכרח ש'אינו ואף הגוף. אתמתקן

 בחבירו חבל א3ל נתכפר, לשלם שחיי3 מה ששילם כיון ח3ירו ממון שהמזיק ממונו למזיק בגופו חבירומזיק
 עד עוונו ומחל ואינו לו מתכפר אינו נביות אילי כל ה3יא ואפילו לו מתכפר אינו ד3רים חמשה לו שנתןאע"פ

 שכתב מה משנה בלחם ועיין למזיק, חו3ל בין שכתבנו החילוק מפורש הרי עכ"ל. לו, וימחול הנחנל מןשי3קש

 אותו ויפייס לעזל ירצה אם אלא לו מתכפר אינו חנירו את שהגוזל רבינו כתב ה"ט פ"ה תשו3ה שבהל'לתרץ

 שלא ממון מזיק א3ל לעזל, הר3ה שציער ועוד מעבירה, שנהנה גזלן דשאני לומר יש הגזילה, לו שהשי3אע"פ

 עכ"ל. גזלן, מש14'כ מיד לו שנתכפר רבינו כתב ולכן בכך די לו, שה,יק אלא מעבירהנהנה

 מידו, וגזלו 3כח שתפסו דהיינו המצרי", מיד החנית "ויגזול ב3חינת שהוא מבואר גזלן דהגדרת נראה%י
 לנקש צריך הגזילה לו שמחזיר ממה דחוץ תשובה בה' הרמ3"ם כתב ולכן בגופו חבלה גס נכלל ודאיו3הא

 ולא ראהו ולא ממנו רחוק הוא אם גם להיות יכול זה נזק, לו שגרם או לו הזיק אס מש4ל'כ מחילה,ממנו

 אע"פ ממונו והמזיק בח3ירו החו3ל וכן וז"ל, ה"א מתשובה בפ"א הרמ3"ם שכת3 ממה לד יקשה ואלהכירו,
 עכ"ל, האדם חטאת מכל שוא' לעולם כזה מלשות וישו3 שיתוודה עד מתכפר אינו לו שחייב מה לוששילס
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 חבירו, לרצות רק אלא לשמים וידוי צריך אינו לחבירו אדם שבין שעבירות נהשוב שלא ל,מר שבאנראה

 למקום. אדם שבין עבירות גם שהן עליהן להת,1ד1ת חייב שגםקמ"ל

 מכפרוד תשובה אין זה 1בלא חביר1 את לרצ,ת גם צריד דהרי בצ"ע שהניח למי דראיתי הא לבאר יש~כך

 לחבירו, אדם שבין חטא מתכפר 1תשובה ויד1י דע"י כאן כתב והאיך ה"ט תשובה מהל' בפ"ב הרמב"ם1כמ"ש

 תשובתו אין 1בלא"ה חבירו לרצות שצריך רק דלא קאמר מינה דעדיפא מידי, ולא קשיא לא הנ"ל לפיאמנם

 דברי במקור משד דנדחק בכס"מ מעיי"ש שמיא, כלפי להתווד1ת שא חייב שריצהו אחרי גם אלאשעילה
 אבן טורי בשם הרמב"ם שבס1ף בהערות אמנם עי"ש רב בדוחק הכ"מ דברי הסביר יוה"כ תוסי ובס'הרמב"ם,

 בנימין בני בהער1ת ,עיין עי"ש(. ע"ג עשין בסה"מ הרמב"ם וכ"כ ז1טא, ספרי בשם נשא פ' בילקוטשה,א
 אדם שבין חטא שבכל זצ"ל מוילנא זלמן ר' מהגשן אדם תולד1ת בשם ז"ל האדרת להגאון הרמב"םשבס1ף

 תורה ציו1י על עבר 1כדומה, גזילה כג,ן לחבירו שחטא במה שהרי למק,ם, אדם בין של חטא גם ב, ישלתבירו

 לחבירו, 1חדא למשם חדא עשה, רעות שתים לחביר1 אדם שבין חטא שבכל נמצא למק,ם, עבירה גםוהוא

 בכל כמו ותשובה וידוי בעי 1לזה למק,ם, אדם שבין העבירה חלק על הרמב"ם מיירי תשובה מהל'1בפ"א

 לרצ,ת צריך שבזה לחבירו אדם שבין העבירה חלק על מהתש1בה איירי ה"ט ובפ"ב למקום, אדם שביןעבירות
 1לפייסו. חבירואת

 חלק בה יש לחבירו אדם שבין שעבירה ז"ל גרמיזאן הר"ש בשם תר"ו סי' חדש בפרי מבואר זהיי2'וי

 אפיל, חביר1 את ריצה שלא זמן וכל 1כיוצא, כמ,ך לרעך ואהבת על עבר הרי בדברים ביזש אם כמןלמק,ם,

 עכ"ל. מכפר אינ, למקום אדם שביןמה

 לה דמפיק מאי ומ"מ 1ז"ל שם הכ"מ והק' האדם, חטא,ת מכל מפסוק דמייתי הרמב"ם מדיוק ע,דןנלאה

 האדם חטא,ת דמכל מיתרצא שפיר הנ"ל לפי אמנם עכ'יל, לה מייתי היכא צ"ע האדם תטאות מכלרבינו

 ליה נפרש 1הכי לאדם, האדם שחוטא חטאות 1היינו לחבירו אדם שבין עביר1ת כל דהיינו רבינו להמפרש
 מחבל בפ"ה דינו פירש החבל דאילו הם ש1נים היזיקים מיני ששני 1אע"פ משנו... וחמזיק החובל 1כןלרבינ,,

 שחייב מה ששילם כיון חבירו משן שהמזיק משנ,, למזיק בג,פ, חבירו מזיק דומה אינו וז"ל, ה"ט1מזיק
 אינ, נבי1ת אילי כל הביא 1אפיל, ל, מתכפר אינו דברים וד ל, שנתן אע"פ בחביר1 חבל אבל נתכפר,לשלם
 בחדא ה"א בפ"א פה איך לפ"ז וא"כ עכ"ל. לו 1ימחול הנחבל מן שיבקש עד עו1נ, נמחל 1אינ, לומתכפר

 שבשניהם שבהם הש1וה הצד כדינו, 1זה כדינ, זה זה, כראי זה ראי לא פיר1שו הכי ודאי אלא מחתינהו,מחתא

 חטאות כל דהיינ, וכדפירשנו האדם, חטא,ת מכל ילפינן וזה בחובל, חבירו לרצות שצריך ממה ח,ץ ויד1יצריך

 שמים. חבת גם לצאת צריך האדםשח,טא

 את ירצה שק,דם דהיינו מעכב, 1הסדר זה  בסדר לעשות דוקא שצריך למעשה להלכה הנ"ל מן לנ, יצאונ"ננ

 ואילו שמיא כלפי ח,בתו ידי לצאת הוא להתו1ד1ת כשבא הרי זה סדר על עושה דאם ית,1דה, 1אח"כחבירו

 יצא לא שמיא כלפי הפוך, בסדר עשה אם משא"כ למחילה, ה,כשרה כבר עצמה לחביר1 אדם שביןהעבירה

 שאם נמצא ריצה,, לא עדיין הרי חביר1 כלפי שעבר ומה חבירו, לו שימחול עד וקאי תלי מתלא עדייןדהרי

 שמיא. כלפי בזה ה,עיל לא התו1דה, שכבר מה על וסמך חביר1 וריצההלך

 1כמו י1ם של חובתו דהיינו חי1ב, זה האם בעי1"כ חבירו את לפייס דצריך דהא אחר, ספק על לדון ישומזה

 זמן דכל קמ"ל ט1בה עיצה אלא שאינ, א, עלי1 מתקדש היום אין כביכ,ל זה ובלי העינויים בחמשתשחייב

 היכא החקירה, צדדי שני בין יש 01'מ ביה. לן לית בכפרתו רוצה לא הוא ואם לו, מתכפר אינו פייס1שלא



אליהו או"חחלקויען3ל
 ש מועיל האם חבירו, את לרצות ילך שלא ובלבד שמיא כלפי להתוודות רק שרוצה לומר לעצמו מוותרדאם

 דאין לפרשו ניתן אולי זה אבל וירצהו. וכו' עד לעולם לו נמחל דאינו הרמב"ם דכתב הוא דאמתלחצאין,
 לא דזה שנאמר או לו, נמחל ט למקום אדם שבין החלק מיהו אבל לעולם, לחבירו אדם שבין החלק שנמחל

 בידו, העבירה כל הרי הרצוי נם כולל דהיינו התשובה תנאי כל מקיים כשלא אלא ולרביע, לשליש למחצהניתן
 בו שחבל או אותו ריבה ולא הנזילה את והשיב דנזל נאמר דאם לא, או דבר לאותו מומר נקרא אם לנביונ"מ

 נתקנה לא העבירה מן חלק ושום במתכונתם בידו חבלה ועון נזילה עון כל הלא ריצהו דלא מאחר שקיללואו

 עינויים, החמשה כמו יו"כ מחיובי חיוב שזה נאמר אם רק וכ"ז דבר, לאותו מומר ליה והוה שהתוודה,ואעפ"י
 רוצה אם רק הוא זה טובה, עצה שזה נאמר אם אבל ליוה"כ, בהכנסו לרצותו חבירו אחר לחזרשצריך

 כלפי זו עיצה ליה אהני לכה"פ דהתוודה היכא א"כ לו, מתכפר אינו עדיין הרי פייסו ~ילא זמן וכל לו,שיתכפר
 ריצוי דבלי ופירושו שיכובא, הויא סדר, בהאי ליה דלהוי קבעינן דאי הוא ברור לעיל האמור לפי אמנםשמיא.
 דריצוי כבר, שהתוודה למה למפרע ריצוי מהני ולא למחצה, לעשותו יכול ולא כלל וידוי וידויו איןלחבירו
 ואם בידו, כולה עבירה אותה עדיין ובלא"ה שיתוודה, אחרי שמיא כלפי לכפרה שמכשירו הואלחבירו

 מהכי. המשתמע וכל דבר לאותו מומר ליה הוי במזיד, ממנה שב אינולכתחילה

 ישור יא מתכוון שמלכתחילה זה אבל להפך, מתכוע לא אם דווקא היינו מכפר, יום של דעיצומו לך3ייאפילו
 מצוה סוף הממיח וכייכ מכפר, יום של דעיצומו רבי קאמר לא בזה חבירו לרצות רוצה שלא בגלל שב,דומעבירה

 לחבירו. אדם שבין עבירות על מכפר אינו המשתלח שעיר דאף להרמב"ם המשניות בפי' מבואר וכןשסייד,

 עוד לחלק גם ויש למקום, אדם בין ביה אית לחבירו אדם בין דכל הנ"ל היסוד דלפי לענייננו, טזוורןעתה

 "כי מקרא לה דילפינן יומא דסוף במשנה דאיתא הא והוא דינים. ל(ני מתחלק עצמו לחבירו אדם דבביןיותר
 מכפר, יוה"כ למקום אדם שבין עבירות תטהרו" ה' לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזהביום

 דאברהם מקרא לה יליף צ"ב ב"ק המשנה ואילו חבירו, את שירצה עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדםשבין

 דינים שני דהן מזה ומבואר וגו' האיש אשת השב ועתה שנא' ממנו שיבקש עד נמחל אין לו נותן שהואאע"פ
 הדינים. שני הן מה וצ"ב אחרים, ממקראות הנלמדיםנפרדים

 אין לחבירו אדם שבין שעבירות הלימוד עצם הוא תטהרו, ה' דלפני הראשון דהפסוק יתבאר, הנ"ל לפיאמנם
 היכא אבל וכדומה קיללו או בביישו רק שזה לומר מקום היה ועדיין כשלעצמו, חידוש והוא מכפריוה"כ

 דיתירה צ"ב בב"ק המשנה לנו חידשה ע"ז כופרו, הם תששמיו הרי לו, ושילם בו שחבל כגון ממון לושנתחייב
 ה'אנושי מצד תרעומות עליו דעדיין "'ח יצא לא עדיין אעפ"כ כדינו, ושילם בממון אותו ריצה אפילו זאתעל

 הרי בממון. סגי ולא לרצותו גם ש התחייב הרי גופו את דהיזיק דהיכא לכפר, יכול לא הממון זה ואתשבדבר
 כגון ובדברים ומתוודה, לו משלם ב', ממונו ובהיזיק ומתוודה, מרצהו לו, משלם בגופו, בדבר, שלבים נ'לפנינו

 רק לא אשתו את שנזל במה דהיינו האיש, אשת השב ועתה של מהפסוק זאת וילפינן ומתודה. מרצהושביישו

 דאי הכתוב וכדברי בעדו, שיתפלל כדי עד לרצותו צריך ג"כ אלא גזל אשר הגוילה את לו להשיבשצריך
 ריצה ולא שכשהשיב פירושו ואין מעכב, שהסדר לעיל וכדאמרינן לו, עלתה לא הגזילה השבת גם הריבלא"ה
 וזהו היא, מילתא דחדא עצמה, הגזילה על שמים בידי נתפס הוא הרי אלא לו, עלתה הגזילה השבתלכה"פ

 לך שימחול עד ולכשתרצהו באמת, לרצותו באת אם ידע וע"כ הוא נביא כי האיש אשת השב תחילה לושאמר
 להכי דאתינא והשתא ז"ל, המאירי בשם בשטמ"ק מצאתי זה וכעין וחיה, בעדך, שיתפלל עד כ"כ טובבלב

 לחבירו. הרצאה של ענינה ובמה ואיך המרצה של בדינו שיין נאננסה



כג4?ליהו או"חחלקריען

 והולד מניחו מחל ולא ב"א של שורות ג, שיי פעמים גי ממנו ביקש דאם וברמב,ים בש'יס דמבואר בהא11,נה
 דייק תר"ו סי' או"ח הפר"ח אמנם הן לו, מחל לא עדיין סוף סוף הרי פעמים מ שביקש לו מועיל מה צ.'בלו.
 את שעושה )דהיינו חבירו, את מרצה שהוא במה דסגי משמע חבירו, את שירצה עד מכפר יוה"כ דאיןלה

 צ"ע גופא דזה אלא עי"יש, פעמים ג' הוא הרצוי דשישר מקרא וילפינן נתרצה, לא שהוא אע"פ הריצוי(פעולת
 חבירו, שיתפייס בעיע ולא בכלל עד ולא עד חבירו ריצוי שהוא ראשון במושכל משמע דלפי'ז זה, דיןלהגדיר

 תמוה.וזה

 ומעצמו נגדו שנעשית מהעבירה שכח שהנפגע באופן הפוך בדין אחת חקירה להקדים יש מילתא~אגד1רי

 פיוס לידי יגיע שחבירו הוא הדבר שעיקר נאמר דהאם ח'ח, בזה יצא הפוגע האם חבירו, בקשת בליהתפייס
 שעושה בזה מקיומו ולבטלו המעשה לעקור צריך שהוא בפוגע דין שזה או נתפייס, והרי אחרת או זובךרל

 והריצוי. הבקשהפעולת

 מתלא דהדבר התשובה מדיני הרי שעבר, מה על לו שיכפרו לשמים מתחייב ג'יכ והפוגע דמאחר פשוט1נדאה

 חבירו אם ואילו התשובה, של בפוש לשה" ה"קום מן הלק עצמו דזה חבירו, ויפייס שיבקש עד וקאיתלי
 של הזה החלק לו חסר אכתי הפוגע מצד אבל לנצח, עברתו שמרה ולא ששכח בגלל כ"א זה אין והתפייסשכח

 על חרטתו מראה לו, שיתרצה מחבירו שמבקש נזה כד העבר, ש חרטה התשובה מתנאי שיש וכמוהתשובה.
 במקומה עדיין דהיא כנגדו שעשה לעבירה לה עקר לא עדיין מעצמו, התרצה שחבירו במה משא"כהעבר,

 דשכח. אלאשמדת

 לחבירו שהמזיק וכמו הפוגע, לגבי התשובה של עשה הקום בפועל היא שהבקשה הוא שהיסוד יוצא לפי'זא"כ
 כדי טדאי וכ"ז ממנו, בקשתו בעתירת לו משלם המבקש כל המזיק של כיסו בחסרון נוקו דמי לומשלם
 של עשה" וה"קום הפשלה ששיעור חכמים וקבש הבקשה. של המבוקש ותכלית העיקר והוא יתרצה,שחבירו

 היא האחת חלקים, לשתי הבקשה מתחלקת מזה יותר אבל בנ"א, שורות ג' ש" פעמים כג' הוא מחילהבקשת
 של עשה" ב"קום ליה סגי הרי שלו את עשה והוא דמאחר לו, יתפייס שחבירו "הפיוס" הוא והשנייה"בקשה"

 מה מכיסו המזיק ששילם דכל נזק תשלומי כדין ליה והוי עונו, על וריצה נתבזה כבר דהרי לחוד,י"'בקשה"

 בעינן להתפייס, ברצה איירי דאי ולשלם, לקבל. רצה לא אם הניזק של לידו המעות שיגיעו בעיע לאשחייב,

 גם לצאת יוכל ובזה למעשה, ליה עקר דבזה בכלל, ועד חבירו שיתרצה עד בקשה דהיינו חד, בעצם שהןתרתי

 נוקו דמי להגיע מזיק כךין הוא חייב ממנו, יבקש אם יתפייס שחבירו דכל וכדפירשנו, שמים ידי שלבחלק

 קבל ולא דהואיל והתרצות ריצוי הדברים שני כוללת נעשית עצמה הבקשה להתפייס, רצה דבלא אלאאליו,

 ליה הוה כו זירא דרבי מעשה ע"א( )פ"ז שם בגמרא שמובא מה שפיר יובן ולפ"ז כלום. עליו לנזוק איןהמעות,
 ממציא ופירש"י מדעתיה, ליה וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוה איניש בהדימילתא
 ולמחול בביתו לישב יכול זירא רבי הרי וצ"ב לו, וימחול מחילה ממנו יבקש אולי לו שחטא מי לפנינפשיה

 מחילה. ממנו יבקש שההוא כדי לחבירו לילך הוצרך ולמה נגדו שחטאלמי

 אה"נ א"כ מעצמו, חבירו שיתפייס רק ולא ממש, חבירו לו שיתרצה עד הוא ריצוי דדין ניחא הנ"ל פיאכן

 הריצוי, עד בקשה שהיא החוטא של פעולתו חסר יהיה בזה אמנם למחול, יכול גם היה בביתו יושב היהדאם
 והעלינו הפוגע בזה דנפטר נאמר דהאם מעצמו, והתפייס חבירו שכח דאם לעיל שהזכרנו כחקירה ממשוהו"ל

 י"ח. ויצא פעולתו יעשה שהפוגע כדי עצמו המציא זירא רבי ולכן סגי, לאדבהכי



אליהו אוייחחלקויעןכד
 שירש"י בהדיה אבא לר' מילתא ליה הוה ירמיה ר' של שני, למעשה יתא שהנאנו, עצמה ממרא ש0אמגס
 מיא, אמתיה דשדיא בהדי אבא, דר' אדשא איתיב אזל לו( שחטא ירמיה רבי על להתרעם לו היה אבארבי
 אמר גרס ובפיר"ח אביון, ירים מאשפות אנפשיה, קרא כאשפה, לשאוני אמר ארישיה, דמיא זרזיפימטא

 ר' היה הסתם מן הרי דנתבזה, בזה ומה לו מחל לא עדיין אבא ר' הרי וצ"ע מחייבנא, לא תו כאשפה,עשאוני

 השני כצד מוכח מזה ולכאו' מחילתו. שיקבל בלי חזר ולמה מחילה, לבקש לביתו שבא ידע אם לו מוחלאבא
 חבירו" "נתרצה שלא ואע"פ ליה סגי פעולתו שעשה ובזה חבירו את ירצה" "שהוא הוא שהעיקר החקירהשל

 דכבר איירי דהוא זה, באופן דיבר לא הפר"ח שגם נווכח, דאמת אליבא ואמנם לעיל, שהבאנו הפר"חוכדברי

 ובפרט חבירו, שיתרצה דבעיע דפליג מאן לית בלא"ה אבל פעמים ג' דהייט חכמים שקבעו הרצוי כשיעורעשה
 אדשא. יתיב ירמיה דרבי אבא רב ידע שלאבכה"ג

 לנפגע ליה אמדינן דאנן כך כדי עד הפוגע נתבזה דאם נוספת, הגדרה גם יש דלעיל הני לכל דנוסף  דנראהי4א

 בחזקת לנפגע ליה אמדינן דאנן בפירוש, לו כמחל ליה הויא לו מחל היה האי כולי דטרח יודע היהדאילולי

 התשובה מדרכי חלק אלא "חבירו" של דין בכלל זה דאין לומר יש ביאור וליתר מלמחול. אכזרי שאינוכשרות

 להתפיס רוצה אינו שחבירו מי לגבי זרוע באור המובא תנחומא המדרש וכלשון עצמו, שישפיל שצריךוהכפרה
 שהטילה דמיא זרזיפי שיי דנתבזה כיון כך ומשום עימיש עליו", מרחם עצמו שהשפיל הקב"ה שרואה"כיון

 בהכי. דסגי סבר אבא דר' אמתיהעליו

 לגביה רב אזל חנינא רבי איקפד חנינא, ורבי רב של שלישי סיפור עוד שם בגמרא עוד מובא כן, עלןיתידה
 אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי ר' והאמר הכי עביד והיכי איפייס, ולא דכיפורי יומי מעליתליסר

 מידותיו על המעביר כל רבא והאמר הכי עביד היכי חנינא ורבי שאני, רב פעמים, משלשה יותר ממנויבקש
 אדחיה אמר למות, דאג זה הלום שראה לפי ופירש"י חזי חלמא חנינא ר' אלא פשעיו. כל על לומעבירין

 ישיבה. ראש יהיה ושם לבבל ויברחמהכא

 בצ"ע, והשאיר שם בכרך מהר"י זו בקושיא ועמד אכזרי, דנקרא צ"ב דב"ק מהא הגמ' הקשה לא למהןצווע

 אין למחול שלא מחילה המבקש לטובת שהוא דהיכא תר"ו סי' או"ח דהרמ"א אליבא לפרש שכתבעיי"ש
 רב. של לטובתו שזה הוא הגמרא דתירוץ ומפרש למחול,צריך

 אל ויורד המבקש של רצוט יודע הנפגע א0 והיא דלעיל זאת על יתירה נוספת הגדרה עוד שיש יוצאיפ"ז

 המבקש יצא לכו"ע בזה לטובתו, אליו התרצותו את דוחה וכשרים מוסכמים מסויימים מטעמים אמנםכוונתו,

 שמים. בידי וגםי"ח

 ופייס הגזילה החזיר שאם שכתב, שס"ד מצוה לעיל שהבאנו המנ"ח לפי אחרת בדרך הנ"ל ליישב ישנגל4
 עושה רעות שתים כי ה"א, פ"א כאן בר"מ כמבואר הש"'ת לפני תשובה ולעשות להתוודות צריך מ"מחבירו

 התשובה אד כאן, לתשובה צריד כן על יתברד אלוקיו פי המרה וגם לחבירו, עושה דראשית לחבירו, חוטאא0

 לחלק תשובה לעשות צריך מחבירו שנתפייס לאחר רק לחבירו, שחטא החטא בידו שיש זמן כל מועלתאינה

 שהוא מה לו ששילם שאע"פ הרמב"0 לפרש שיש וגם לעיל וכדכתביע מעכב דהסדר דבריו ולפי עכ"ל,השמים

 ונתרצה חבירו את פייס שכבר אחר דמיירי לעולם, כזה מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לוחייב

 וכדלעיל. פשוט וזה למקום, אדם שבין העבירה חלק על ולהתוודות לשוב צריךדאפ"ה

 לו מחל לא עדיין דחבירו אף חבירו לפייס ההשתדלות כל שששה במה דסגי ביומא, הסוגיא יתבארןנזה
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 דבזה לחבירו, אדם שבין עבירה בכל שיש למקום החטא של החלק על תשובה לענין דמיירי משום3פועל,

 חבירו, יפייס א"כ אלא ותשובה בוידוי כפרה לו שאין תנאי דיש אלא חבירו, ולא לו למחול צריךהקב"ה
 התנאי וקיים ומאחר בנ"א, שורות בג' פעמים ג' והוא שחייב הפיוס שיעור מהו מפסוקים חז"ל בזהולמדו
 וכיון לו. למחול נתפייס לא חבירו אם אפילו למקום אדם שבין העבירה חלק לו מתכפר חבירו, אתשיפייס

 חבירו דמחילת לחבירו שחטא מה על גם לו ימחול שהקב"ה תנאי אלא אינם מחילה ובקשת הריצוי הנ"לדלפי
 דין בכלל זה דאין ירמיה לר' דס"ל אפשר הסליחה, שאיתו לו יסלח הקב"ה זה שעס אישור קבלת אם כיאינו
 המובא דלעיל תנחומא המדרש וכלשון עצמו שישפיל שצריך והכפרה התשובה מדרכי חלק אלא חבירושל

 והשתא עיי"ש. עליו מרחם עצמו שהשפיל הקב"ה שרואה כיון להתפייס, רוצה אינו שחבירו מי לגבי זרועבאור

 נחשב גם אלא שמיא, כלפי לו מועילה רק דלא הנ"ל דלפי ולומר צעד עוד לכת להרחיק אפשר להכי,דאתינא

 כאילו לו ומחשיב העבירה כל על לו מעביר הקב"ה שלו, את עשה והוא דמאחר ממש. לו מחל חבירו כאילולו
 עם נשאר סו"ס הלא נתרצה, לא וחבירו פעמים ג' חבירו שריצה זה מועיל איך יתורץ ובכך לגמרי, לונמחלה

 טרח ב( לו. עלתה לא נתרצה, וחבירו חבירו ריצה דל'א א( בדבר: דרגות דג' יוצא הנ"ל כל ולפי בידו.עבירה

 טרח ג( חבירו. של גמורה כמחילה לו נחשבת וגם שמיא כלפי לי עלתה נתרצה, לא וחבירו כדין, חבירווריצה

 לו. עלתה לרצותו, חבירו לו נזדמן לא טירחתו על ואףהרבה

 ממנו יבקש שהטבח רצה דרב איתא, יומא שם בגמ' התשובה, מן כחלק להתבזות דבעי זה ענץ1בעעט

 יתכפר שלא לו, למחול שהסכים במה הסתפק ולא לגביה, אזיל והוא בא ולא בעיו"כ היום כל והמתיןמחילה
 שהכריע זצ"ל בלזר יצחק רבי הגאון של משמו אומרים זה ומטעם מחילה, לבקש עצמו הכניע א"כ אלאלטבח
 אי כזה ענין שיש אע"פ ולכאו' עצמו, את מבזה המחילה שמבקש בזה מתכפר דרק הנ"ל היסוד זומגמרא
 אצלו, שבא אחר גם ברב ביה וזילזל עומד היה במרדו זה טבח דעדיין מהתם כדמוכח שהרי איריא לאמהכא

 לא חבירו את ריצה ולא שמיא כלפי תשובה ועשה לחבירו חטא אם דאמרינן דכמו הפוכה סברא הויוא"כ

 יום שבערוב לו שיאפשר ע"מ רב ליה מחיל נמי דאי כאן, בהיפוך ה"ה א"כ בידו, ושרץ כטובל דהוי לו,מועיל
 כלפי בזה לו יועיל ומה במרדו עומד עודינו אכתי הרי אבל יום, של בעיצומו שמיא כלפי לו יתכפרהכיפורים
 ביקש דלא אלא במרדו עומד באינו הוא המדובר דאם לך אימא ולעולם להתוודות, מוכן היה שלא כ"זשמיא
 על הערתי לגבי רק כתבתי וכ"ז יועיל, דלא לן לימא מאן דינו, בעל לו ומחל שיהיה, טעם מאיזהמחילה

 בפועל. מחילתו שיבקש דבעינן שהוכחנו, מה מכל לעיל מבוארת כבר דעתינו אבל זו, מגמרא הנ"להראיה

 פעמים ג' מחילה בקשת של זה ענין והוא ליישבו, ואמרתי מהמחברים, כמה בו שנתלבטו אחד לדבר1ראי11י
 דינא ואי וכו' פעמים מג' יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי א"ר שם ביומאדקאמר
 דלא  לאפלוגי ב"ח יוסי רבי אתי איך א"כ המשנה לשון וכך חבירו שיתפייס עד דהיינו ממש מחילה דלבעיהוא

 אינו וז"ל כתב ה"ט ומזיק חובל מה' פ"ה הרמב"ם וכן הפוסקים, כל פסקו דהכי ואף פעמים, מג' יותריבקש
 אך שם, חו"מ בשו"ע הלשון הוא וכן לה קתני דבפירוש הרי עיי"ש, לו וימחול הטקבל מן שיבקש עד לומתכפר

 "וימחול שכתב ודעימיה הרמב"ם לפי אבל עיי"ש לו שימחול הטקבל מן שיבקש עד וכתב בלשונו דייקהטור

 את דבעינן 9יכ והיינו עיי"ש שימחול עד בו ולפגע לפייס צריך וז"ל ה"ט פ"ב תשובה בהל' כתב גם וכןלו"

 דין דהוא מכך משתמע דהיה פעמים מג' יותר יבקש דאל דינא הך עם מתיישב זה אין ולכאו' המחילה,עצם
 בה' עצמה הלכה באותה פעמים ד9 זו להלכה הביא עצמו והרמב"ם עצמה, במחילה ולא מחילהבבקשת

 וביה. מיניה סתירה שזו נראה והיהתשובה,
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 וכל ל). למחול ויתרצה מחילה ממנו שיבקש דין של עיקר) דב)דאי מידי, )לא קשיא דלא הנראה לפיאמנם

 דהם לעיל כמבואר עליה )להת))ד)ת לבא אח"כ יכ)ל ביד) המחילה ותהא שמאחר שמים, ידי לצאת גם כדיזה

 ע"ז יתפסוהו לא השמים מן כבר פעמים, בג' לבקשת) נענה לא הנפגע שאם חכמים קבעו ובזה חלקים,שני
 את שעשה ממחמים ליה סהדי להת))ד)ת )לכשיבא ביד), )שרץ כטובל ה)י ולא הנפגע, מן מחילת) קיבלשלא

 דלא בידו הגזל עון כל עדיין הרי חבירו ריצה ולא הגזל על הת)ודה דאם וכמ) לעשות, עליו שמוטלמה

 ע)ן כאילו נחשב לא פעמים ג' שביקש אחר שמיא כלפי להת)וד)ת שבא הפוך באופן כאן ה"ה מיניה,מקבלינן

 החלק מן ה)א נפטר פעמים ג' דביקש דהיכא חכמים שהתנ) ה)א דתנאי מיניה. מקבלינן אלא בידו עדייןהגזל

 פשוט. )זה שלם, היה כאיל) השני החלק מיניה ומקבלינןהראש)ן

 הראש)ן בחלק גם העבירה לו נמחלה סוף כל סוף האם ולומר לדון רצית עדיין אם דמילתא, לרו)חאאמנם

 לעת מחילה לבקש שימשיך ונ"מ עליה, נתפם דלא אלא וקאי תליא מיתלא דעדיין או לחבירו, אדם ביןשל

 בב"ח עיין י)תר, לבקש חייב דאינ) א) פעמים, מג' יותר לבקש אסור גם האם הפ)סקים בזה נחלקו הנהמצוא.

 וכן והגר"א, וסק"אן המג"א )כ"כ פעמים, אלף אפיל) לפייס) יכ)ל הדין מש)רת דלפנים שכתב תר"מ סי'יאו"ח
 מג' שיותר דכיון הוא ברור ודבר הפר"ח )מסיק עתר, לבקש רשאי שאינו כתב והפר"ח ברורה, במשנהפסק

 עד מכפר יוה"כ אין לחביר) אדם שבין עבירות דתע )היינ) מכפר, שי)ה"כ לפייס), ע)ד זקוק אינ)פעמים
 מבעי חבירו שנתרצה עד דאל"כ מכפר, י)ה"כ נתרצה לא שה)א אע"פ שמרצה) דכל דאלמא חביר), אתשירצה
 נתרצה שלא ואע"פ מכפר, יוה"כ ג"פ שבקש לאחר א"כ רשאי, דאינ) דלשיטתו מחדש הפר"ח כל)מר ע"כ.ליה

 ל) יש לכן חביח, נתרצה בלא מכפר י)ה"כ אין דאכתי הב"ח לדעת משא"כ יותר, לבקש צריך אין ולכןחבירו,

 חבירו. שיתרצה עד פעמים אלף אפיל) הדין משורת לפניםלבקש

 איסורא דאיכא אשמ)עינן לפר"ח דבשלמא פעמים, מג' י)תר ממנ) יבקש אל אמר) נפק"מ למאי לעייןויש
 עד עדיין נמחל לא החטא )גם יותר לבקש שמותר כיון ודעימיה לב"ח אבל הגמ', לש)ן וכדדייק יותרלבקש

 אין הדין דמן ל)מר היינ) יותר יבקש אל "ודאמר כתב והב"ח פעמים. ג' בהנך נפ"מ למאי א"כ חביר),שיתרצה
 עדיין, נמחל שלא כיון הדין, מן של משמע)תו מה) וצ"ב הדין", מש)רת בלפנים מדבר ואינו יותר.לבקש

 ריצויו הועיל לא )אפיל) עצמ), בפני חיוב הוא המחילה בקשת שחיוב מהכא שמוכח לתרץ שביקש למי)ראיתי
 תתקבל לא אם דאפיל) תשובה דמצות דומיא חבירו, את )לפייס לרצות חעב יש מ"מ עו)נו נמחל ולאופיוסו

 יטסל )לא בשמיםתשובתו
 את לרצ)ת החי)ב בענין גם וכך בתשובה, לשוב עשה מצות עלי) יש מיימ ע))נ)י

 דלפי ל)מר )רצ) נתרצה. לא שחביר) )אע"פ התש)בה מצות מחלקי חיוב זה שהרי מחילה, ממנ) )לבקשחבירו
 חובה ידי דיצא המחילה, בקשת של החי)ב מצד כלומר פעמים מג' יותר לבקש צ)רך אין הדין דמן זה,ביאור

 ע"כ. יתרצה, שחביר) עד הע))ן ל) נמחל ו(ו שעדיין אלא פעמים, ג' מחילהבקשת

 לעצמה כתכלית פעמים ג' ח)בת ביציאת ענין דאין מקצתיה, )לא מיניה לא האי לכולי צריכנא לא אומרואני

 של לתכלית יו"כ למחילת להכשיר) היא המחילה בקשת של כולה כל והלא נמחל, הע)ון אין עדיין אח"כאם

 דהא לעיל, כדשנינן מחוורתא אלא ושוב, בלך חינם נריצה) למה ומזה מזה מקופח יעא ואם תטהח, ה'לפני

 מהא בצידי )תשובתי הראש)ן, החלק גם עשה כאילו לו נחשב השני חלק דעל הוא פעמים ג' לודהועילו

 הח)טא ה)א ל) מחל שלא וזה לו והולך מניחו רצה, לא ז"ל, הוא שכתב ה"ט דפ"ב הנ"ל ברמב"םדמפורש

 שלא זה של בידו היא שעבירה אלא ביד) עבירה ואין לו מקק שאין רק שלא מזה, גדול מפורש לך ואיןעכ"ל,

 למחול.רצה
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 מג' יותר לפייסו לו מותר האם רק דאיירי לפרש נראה דהב"ח, דעימיה לעיל דאייתיע רבוותא הני לכלןגם

 שגם יתכן ובזה ולבקשו, להוסיף יכול הדין משורת דלפנים אמרו ע"ז הפר"ח, כסברת רשאי שאינו אופעמים

 לאחר הפסיק דאס אלא בתשובתו, ולהמשיך עצמו על להחמיר רוצה אם איכא איסורא דמאי מודח,הרמביים

 תלוי הקולר אין שוב הרי מכפר, יוס של ועיצומו שמיא כלפי ונתקבל דמאחר ברור באופן נראה פעמיסג'
 דגס לומר שאין בודאי המתבקש, של בידו לעבירה והיתה חזרה שאי-המחילה מאחר עוד ומח שלו,בצוארו

 ופשוט, החוטא, שזה או החוטא שזח או דממ"נ המבקש, של בידו תלויהעבירה

בעני~
 פ"ח יב"ק שלמה של בים כתב יתודח, ואח"כ תחילה חבירו דיפייס דבעינן מעכב דהסדר לעיל, דכתבנו

 חארון מן ס"ת הוצאת קודם ראשונה חכניסח ביום בביחכנ"ס ויאמר ק"א( סי' מהרש"ל ובשו"ת מ"טסי'

 על שדברתי הדברים אותן כל כי ננדו, וסרחתי שפשעתי ולראובן אלהי לה' חטאתי כי רבותי "שמעובזה"ל,

 אלהי מה' וכפרה ומחילה סליחה מבקש אני ע"כ להכעיסו, כדי דברתי כעסי ומרוב וכזב, שקר חםראובן
 ודיו. ע"כ ננדו, שפשעתי מה כל על לי שימחול מפלוני ואח"כישראל

 מחזי ה" ה' מקדים אתה דאי לה', הנמחל, האדם הסדר לפי להקדים צריך היה לעיל דברינו שלפיאף
 כבר א"כ אלא לחבירו אדם שבין ממה חוץ מוחל הקב"ה למקום אדם שבין עבירות שכל לפי שוא,כתפלת

 אלהי ולה' לפלוני חטאתי ולומר המחילה נוסח להפך ראוי היה " משום א"כ מחבירו, ופיוס מחילהביקש
 בספרי שנמצאו הנוסחאות מכל מ"מ אבל וכו. ישראל אלקי ומה' מפלוני מחילה אני מבקש כן על וכו'ישראל

 אדם בני שורות ג' עליו כשהעמיד דהא שוא, כתפילת זה אין ואעפ"כ למעלה, שהבאנו כנוסחא הםהפוסקים

 חיכא יצא עליו המוטל דינו לפי חמבייש כשעשה אלמא שמיס, ידי אפילו יצא שכבר פשוט שזחו לו מוחלואינו

 כן על אשר לו, מחל לא חבירו אם אפילו לו מוחל הקב"ה מיד ולפייסו, חבירו את לבקש לכך עצמושמכין

 מפלוני", עוונו "המטהר וחוא קודם לו מוחל שה' מחמת שהרי ומפלוני, מה' הנוסח לקיים יש שפיר זהבאופן

 ונמחל פעמים ג' וביקש דמאחר לעיל דאסיקע לחאי ראיה וזח חובתו. את עשה שזה לפניו וידוע גלוישהרי

 אדם. בידי ואפילו כלום ולא עליו נשאר לא שמים,בידי

 ובקשה ומחילה פיוס דין מלבד והנה בס"ד, כה, עד שכתבנו את וי-הולם שפי"ר נופך להוסיף אמרתי~סעם

 ל"א דברכות בגמ' דחנה בכשרים, בחושד רק והוא חדש דבר עוד מצינו וכדלעיל, באברהם שכתוב כמושיתפלל

 לפייסו, שצריך בו שאין בדבר חבירו את לחושד מכאן אלעזר ר' אמר לשלוס, לכי ויאמר עלי ויען איתא,ע"ב

 בכשרים שחושד חדש דבר כאן וחזינן הגמ', עכ"ל שלתך את יתן ישרא' אלקי שנא' לברכו שצריך אלא עודולא

 שחשדו. בגלל לברך זה דבר יסוד ומהו לברכו גם שצריך בכשרים חושד נשתנה מה וצ"ב לברכו, גםצריך

 שגורם וכאילו שמים, דין עליו מעורר הוא בו שחושד שמה הוא, האחד האופן אופנים, בשני לתרךןנראה

 עליו שחשב והוא קללה, במקום ברכה לתת כדי שיברכו הוא לזה והתיקון בדינו, ויעיינו פנקסו שיפתחוקיטרוג

 ומודה סניגור נעשח עצמו קטיגור דאס אמרינן דבזה המקטרגים, פי ויסתום הברכות על יודה עצמו הואלרעה

 וחמלאך(, יעקב יכענין כלום עליו לקטגוריא איןבודאי

 שמא הוא חשד, וגם ברור, הזיקו אין דהרי פיוס חיוב לו מצינו דלא דייקא, בחושד דין שזה חשמ,יהאוק

 שבודאי מילתא מוכחא זו ובברכח שיברכו, אמרו לכן לו, ויתכפר יעשה איך א"כ מוגדר, הדבר ואין בריולא
 שנחשד הדבר מן צדיק שהוא עליו אומר שמברכו שבזה נמצא א"כ בברכתו. עבירה עוברי ידי מחזק היהלא

 עי,כ. המשובה. מעין תשובה והויבו,



אליהו או"חחלק~יעונח
 חסימן

 לפני סוכתו להקים הספיק שלאמי
המועד

 בענין בפירוש כתב ששם תרל"ז סי' בשוייעעיין
 בין בשוגג בין סוכה עשה שלא מי וז"לזה
 יום בסוף אפילו בחוהמ"ע סוכתו עושהבמזיד

 וכו' וחכ"א ע"ב, כ"ז סוכה מהגמ' והוא ע"כז'
 בענין איירי ושס מועד, של בחולו סוכהועושין
 לענין לנוגע ובאשר לשבעה. הראויהסוכה
 בספר עיין לעצמה, כשהיא בחוהמ"עמלאכה
 הוא ברור דבר וז"ל ב', אות מרדכימאמר

 לעשותו האסור דבר לעשות בא"צדמיירי
 אלא עושה שאינו וסתירה, בנין משוסבחוהמ"ע
 כבר הקבועים וערבה קנים לתת בלבדהסכך
 אסור, הכי לאו הא מדבריו ויוצא יוייט.מערב
 פ"ב הגמ' דהנה מחוור, לא זה דבראמנם
 חג מעתה אלא יוחנן א"ר ע"א, י"ח דףדחגיגה
 זה אומר הוי אסיפה, בו שיש חג איזהוהאסיף,

 מלאכה טוב, ביוס אילימא אימת הסוכות,חג
 וכו' מועד של בחולו אלא שרי, מי טובביום
 אסור מועד של דחולו ס"ל דתרוויהומכלל
 חג את דת"ר מילי מנהני מלאכה,בעשיית
 יאשיה, ר' דברי ימיס, שבעת תשמורהמצות
 דמלאכה משמע לכאו' חושמ"ע דה"מוהתוס'

 מפסוק, לה דמפיק מדאורייתא, ביהדמיתסרא
 דא"כ לר"ת וקשה ע"ב(, )י"א דמו"ק בפ"בוכן
 היכי התם דשרינן מלאכות וכמה האבדדבר

 דאורייתא איסור מצינו היכא וכימשתרו,
 בפ"ג דתנן ועוד מותר, ומקצתו אסורמקצתו
 ויש יו"ט שאין מקוס כל ע"א( )כ"אדמגילה
 אלמא ור"ח, חושמ"ע כגון ארבעה קוריןמוסף
 וכו' יו"ט דאין מדקאמר מלאכה מיתסרלא

 כדאמרינן דרבנן ר"ח בהדי ליה דכלילועוד
 נשייא הילין שנהגו ובמקום דתעניתבירושלמי
 ירחא, בריש עבידתא למיעבד דלאדרגילין
 פי' וכן ומסיים באורך, שם ועיין הוא,מנהגא
 דמועד דמלאכה יב"א רבינו בשסהריב"ס
 בערבי שפי' שמואל רבינו כפירוש ולאמדרבנן
 את המבזה כל גבי ע"א( )קי"חפסחים
 והא בחושמ"ע, מלאכה העושה כגוןהמועדות

 וכדפרישית. הוי דמדרבנןליתא,

 אסור חוהמ"ע איתא, סקייא תק"ל סי'ובשף'ע
 וכתב במקצתן, ומותר מלאכותבקצת

 לחכמים נראה שהיה הענין צורך לפיבהגה
 מלאכות בענין ברורה במשנה ושס ע"כ,להתיר

 דבר המותרות, הס שחמשה כתבהמותרות
 אפילו נפש, אוכל דהיינו המועד צרכיהאבד,
 שאר אבל תקל"ג, סימן ריש כמ"ש אומןמעשה

 בסי' כמייש הדיוט, מעשה דוקא מועדצרכי
 במה לו שאין פועל ובשביל ותקמ"א,תק"מ

 אפילו הדיוט ומעשה רבים, וצרכילהתפרנס,
ליחיד.

 סוברים יש מלאכה, בעשיית דהאיסורהרי
 בתורה שמצינו מפני סופריס מדברישהוא

 חגיגה זמן הוא והרי קודש מקראישנקראו
 כדי מלאכה בעשיית אסרום לפיכךבמקדש,
 קדושה בהן שאין החול ימות כשאר יהיושלא
 והקילו לגמרי בו החמירו לא ומ"מכלל,

 הלכה בביאור משמע וכן הנ"ל, דבריסבחמשה
 שסובריס יש מ"ש מ"ב עיין במקצתן,דה"מ
 מהל' בפ"ז הרמב"ם דעת הוא מדרבנן,שהוא
 וסמ"ג י"ח חגיגה בתוס' וריב"א ור"תיו"ט,
 דהוא להו וסבירא בה"ג בסברת חולקין וישוכו'



כטאליהו או"חחלקויען

 מקצתן, להתיר לחכמים דנמסר אלאדאורייתא

 קמח לטחון מותר איתא ס"א תקל"גובסי'

 מעיו"ט לתקן יכול שהיה אפילו המועדלצורך
 אפילו בחוהמ"ע, לעשותו זה דבר הניחומדעתו
 כגון מלאכות שאר וכן במועד, במלאכתוכיוון
 ומותר מהמחובר, עגים ולקוץ וכו' ובוררקוצר

 את בו לכסות שראוי מפני פשתןלעקור

 לצורך כולן מלאכות, כמה ועודהאוכלים,
 מלבד לא הנדו"ד שהרי : באירה ומשםהמועד.

 מנסיעתו חזר אלא במלאכתו, כיווןשלא
 מצות לקיים במה לו נזדמן ולאבחוהמ"ע

 לו ואין לו שנתחדש הוא חדש דבר אלאסוכה,

 כלאחר דבר הוא סוכה הקמת ותו אחרת.ברירה

 אלא בהם ואין מוכנים, הסוכה חלקי שהרייד

 עשוי הסכך גם חבירו, עם זה חלקהתאמת
 מקום שאין באופן סוכה לשם קש שלממחצלת

 בחגיך ושמחת ותו יתירה, טירחא שישלומר

 פת לאכול דמחויב דהיינו חוהמ"ע על גםקאי

 בלילה, ואחת ביום אחת סעודות י"ד בכלבסוכה
 מכשירי בדין נכנסת הסוכה גם הוא, דכךומכיון
 סוכתו להקים להתיר נראה ולכן נפשי(,אוכל

 בצילה. ולהסתופףבחוהמ"ע

 הדיוט מעשה בנין אלא בחוהמי'ע סוכה לעשות דאין אפשר ולפייז שכתב ג' אות השואבה בית בספר יעחן*(

 אומו מעשה אסור המועד לצורך שהוא אעפי,י נפש אובל צורך שאינו דבר בל בי אסור. אומו דמעשה בניןאבל

 חוי בחג לאכול שאסור כיון הוא נפש אובל כצורך הסוכה עשיית דגס שנאמר לא האבד.אם דברכיש
 לסוכה.

 החיים בבף פסק רבינו וכסברת לא, או אומן מעשה של חליוק בלי להתיר סמך ועליה כאן רבינו סברתווו

 מצוה לצורך כי ס"ב תקפיה סי לעיל מפורש הדבר כי לבו, שת דלא חשואבה הבית על וכתב תרל"ז,סימו

 אומן. במעשה דמותר פשיטא הדיוט במעשה א"א אם וע"כ שרי, אומו מעשה אפילו לחוה,.מהשייבה

 אסור אם מבעיא דלא וכתב תרל'ז, סימן הלכה בביאור עליו השיג בבר מרדבי, המאמר שהביא מה~גבי

 ג"כ דאורייתא בעלמא הוא האיסור אס אפילו אלא מחדש לבנותה מותר בודאי מדרבע הוא בחוהמייעמלאכה

 שאמרו ממה שם ומסיק מחדש, לבנותה מותרהוא
 דלרבי

 היינו ימים שבעת לך תעשה הסובות חג דכתיב מה
 רבינו. כפסק והוא עכ"ל ברור כנעלנ"ד מותר גמורה דעשייה בפשטיה משמע בקג סוכהעשה



אליהו אף'חחלקויען
 טסימן

 יטיים אחד שאיש מותרהאם
 בשמח"ת. בשני ויתחיל אחדבט"ת

תשובה
 שזה ונוהגין בהגהה ס"א תרס"ט נשו"עאיתא

 כתב וכוי ומתחיל בתורהמסייס
 מקומות שהרבה קכ"ג ס' בתשובותמהריק"ש
 בסיית ומתחיל מסייס הוא אחד שאישנוהגיס
 קורין דאין קמ"ד סיי לעיל דקיי"ל דהאשני.
 ראשון, של פגמו מפני ס"ת בשני אחדלאדס
 פי"ז הרמב"ס וכמ"ש אחד בענין כשהואדוקא

 ע' דף יששכר תיקון בספר והנה תפילה,מהלי
 להיות כמ"ל נוהג היה ז"ל שהרדב"זהביא
 ברכה מברך והיה כאחד ומתחילמסיים
 צפת מנהג נגד וזה בראשית, סיוס אחראחרונה
 מסייס חתן שהיה ז"ל חיון משה שהרבת"ו

 לפניה ברכות שני ס"ת כל על ובירךומתחיל,
ולאחריה.

 אן, שס שנמצא ז"ל יצחקי מהר"א עליווחלק

 ספר על כ"א לברך מנהג שאיןואמר
 ברכה שני ספר ועל ראשונה ברכהראשון

אחרונה.

.,*



לאאליהו או"חחלקויען

 יסימן
 לוי להעלות מותר האםבענין

 תורה ספר באותופעמיים

 שתא דהאי שרה חיי בשבת דעת:ה11ת
 הכהן, אחרי הלוי שעלה אירעתשמ"א,

 אם ושאל למפטיר. בעליה חבריו אותו כבדווגם
 מבית שיצא או לס"ת, פעמיים לעלותיכול

 במקום הכהן ויברך לו שיקראו לפניהכנסת
לוי.

 גם לעלות הוא שיכול חשבתי מצבבאותו
 סי' א"ח בש"ע ערוך דין וזהלמפטיר,

 אחד לאדם קורין אין שם, איתא ס"ד.קמ"ד

 ראשון, ספר של פגמו משום ספריםבשני
 ראשון, בספר דופי ומטיל כפוגם דנראהדהיינו
 משמע, דמדיוקא הרי בשני. עולה כךובשביל
 ספר של הפגם משום יעלה שלא הואשהטעם
 בספר אלא יקרא לא אם הא ראשון,תורה
 טעם כאן אין שהרי עיכובא, איןאחד

 מספר גמרו אם מינה ודעדיפאדזלזולא.
 קורא שהוא דמה דמוכח קדיש, ואמרוהעולים
 ודאי בנביא, להפטיר כדי דוקא הואבתורה
 המחמירין לדברי וגם לעלות. רשות לושיש

 לשביעי שעלה היכא אלא דברו לא שם,שהביא
 דאמריע משום מפטיר, עליית כן גםורוצה
 אם אבל שביעי, בעלית הפטיר לא למהליה

 בהפסק לקריאה קריאה בין אחרים ועלואירע
 שהרי כלל. להחמיר דעתם אין עולים,כמה

 פעם, בכל ומברך מחדש קורא אחרבהפסק,

 במקום עליות בשתי שמברך כהן דהוהמידי

 דאוסר חדש בית להרב וגם לוי. שםשאין
 ספרים בשני אלא אסר לא גונא, בכהאילעלות

 הידוע.מטעם

 אחד שאיש שפסק השולחן בערוך הוית חזי1נן
 צריכים אם אחד בספר פעמים שנייעלה

 כיון לבטלה, ברכה משום בזה ואיןלכך
 בכל יברך תורה של כבודה משום היאדהברכה
 וכתבו לוי. במקום כהן כמו שעולהפעם

 כדמותה בצלמה שכזו עובדה עבד ז"לדמהרי"ל
 בשעת למפטיר וגם לוי לעלית ועלה לוישהיה
 מצוה לו וקנו אותו כבדו אם גם ומינה,הדחק,
 עיין ועוד - לסרב מקום ואין יקריםבדמים
 איתא, שם - ס"ה רפ'יב סיי א"ח חלקבש"ע
 אחד אלא להפטיר שיודע מי נמצא לאאם

 קדיש ש"ץ אמר וכבר לקרות עלו שכברמאותם
 צריך להפטיר שרוצה זה הפרשה, קריאתאחר
 שהדבר מוכח הרי ולאחריה. לפניה מחדשלברך

 מאן לית העליה אבל הברכות על רקתלוי
דפליג.

 קדיש אמר לא אם אבל : ואמר הוסיףוהרמ"א
 ואם יודע, אם לשביעי שעלה מייפטיר

 כבר. שעלה מי יפטיר לא שיודעים אחריםיש

 יעלה אחד שקורא לעיל כבר שאמרנווכמו
 ואין פשוט והדבר למפטיר, ואח"כלשביעי
 ורשות לקצר, שאמרו במקום להאריךמקום
 הכהן, אחרי עלה וכבר לוי שהוא לשואלנתונה
 ונכון אחד בספר יהיה הכל אם למפטירלעלות

ופשוט.

 בהחד"שאלב"ש



אליהו אז"חחלקויעןלב
 יאסימן

 תיפלה בית להפוך מותרהאם
 תפילהלבית

 התשכ"ה לשבט כ"דהיום
 משמש שהיה הבנין של דין מהו רבנוילמזנו

 ומן כמה ווה לנוצרים, תפילהלבית
 תשמישם וכלי געוליהם מכל ופנוהו אותושסגרו
 בראות והיום עוד. שם להחוירם שלאעיימ

 כדי קרקע אלג'יריא לעולי לתת צורךהממשלה
 הציעה בנמצא, ואיננו הכנסת ביתלבנות
 וה את מאוד נמוכה בשכירות לקחתלפניהם
 להם ונתנה ארוך, לומן תפילה בית לצורךהבנין
 ככל ולשכלל לבנות ולהרוס לנתוץ גםרשות

 בשלו. העושה וכאדם רוחם, עלהעולה

 מעשה איך ראשון במושכל בקרבי, מהססלבי
 שהוקצה הבנין בהנאה להתירכואת
 משמשי ושנעשה הוסדו מיום אחרתלאמונה
 לצד לנטות אפשרות יש השני מצד אמנםע"ו.

 ס"ג, קמ"ה סי' ביו"ד המבואר לפיההיתר
 בבית שהיא כייו הבית לתוך עייו הכניסוו"ל:
 מסתמת הבית. הותרה הוציאה בהנאהאסור
 וה ועל לבית, להחוירה דעתו אפי' מובןלשונו
 הוקצה לא אם ודוקא בהג"ה שם הרמ"אכתב
 מותר אינו לכך הוקצה אם אבל לכךהבית
 להכניסה שלא דהיינו ביטול דרך הוציאואאייכ
 ע"ו לשם נעשה דאפי' אומרת ואת שם,עוד

 שלא בהחלט וסלקה הואיל הבניןבשעת
 נתן והפרישה בהנאה. מותר עולמיתלהחוירה

 היינו הבית שאסור מה ואמר, רבינו לדבריטעם

 שאין מה אותו, ועובד אליל הבית שנעשהבאופן
 ; בנד'ידכן

 אילן פסק, הייד פייח ע"ו הלכות הרמב"םוגם
 תחתיו שהיא כ"ו עכו"מ, תחתיושמעמדין

 מפני מותר ה"ו מתחתיו נטלה בהנאה,אסור
 כתב, שם ועוד הנעבד. הוא עצמו האילןשאין
 עצמו הבית שיהא מתחילה העכו"ם שבנאובית
 אסור וה הרי בנוי לבית המשתחוה וכןנעבד

 ומן כל הבית, לתוך עכו"ם הכניס וכו'בהנאה
 הותר הוציאה בהנאה, אסור הבית שםשהיא
 עכו"מ עליו שהעמיד אבן בה"ה כתב וכןהבית.
 מותרת. סלקה עליה, שהיא כייו אסורהה"ו

 בגוף תלוי שהאיסור האמור, מכלהמורם
 תכלא דשדי והיא העכו"מ,ובמציאות

 שלא ע"מ יסירנה אם אבל ביתא,בכולי
 איסור. של צד שום נשאר לאלהחוירה

 אלא אינו ע"ו משום שאסרו מה כל ועודזאת
 ומשתחוים פסל להם העושיםבאותם
 ומגמתם, בטחונם בו ושמים כנגדוומתפללים

 בתוכם, גרים אנחנו אשר הגוים בומננואבל
 שיחתם שם ועורכים מרווח בית לתוךמתקבצים

 נמצא טפשותם ולפי מעיניהם הנעלםלאמצעי

 אליל. ולא פסל לא בפנים נמצא ולאבשמים,

 נחשבת גם היא אחרת אמונה שסתם נאמרואפי'
 את ופינו תשמישיה כלי כל הוציאו הנהע"ו,
 בהג"ה שם כמ"ש וה בטול מהני ובודאיהבית,
 שצייר מה אלא משם נטל לא דאפי'ס"ד

 להליץ. לי נראה כן ומותר, בטול נקראבכתלים

 ז"ל החז"ש בןאלב"ש
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 יבסימן
 ביהכנ"ס של שהכניסה צריךהאם

 ההיכל נוכח תמיד מכוונתתהיה

 מערב, לצד פתוח שהיה תפילה בית דיןמהו
 למזרח, דהיינו מעד ס"ת שלוארון

 שנויים ועשו התפילה בית גבול הרחיבווהקהל
 הסמוך בכותל ההיכל לשים הוכרחושמחמתם
 תהיה שהכניסה ונמצא דרום, צד דהיינולמזרח,
 להתיר, נוטה ודעתי בדרוס, וההיכלבמערב

 ולסתור. לבנות התחילווכבר

 מתח"י, שיצתה היא שגגה שמא אניומתירא
 דומה ברור סמך מצאתי ולאהיות

 כ"א דיבר לא ק"נ סי' הטור רבינו כי זה,לענין
 מתפללים א"י שבני דהיינו ומערב, מזרחעל

 וכו' עליו והחונים הכתוב סמך עללמערב
 לא"י כוונתם למזרח שמתפלליןואותם

 את הביא הב"י אך עולם, של במזרחושנמצאת
 ואין ושם, ה"ב( תפילה מהלכות )פי"אהרמב"ם
 שנאמר במזרח אלא הכנסת פתחיפותחין
 ומשמעו ע"כ, קדמה, המשכן לפניוהחונים
 וכו' ודרום צפון וכן בכניסתם משתחויםשיהיו
 עד יהיה שהפתח הוא שהעיקר מפירושונראה
 שנוגע במה אבל ).(, שישתחוה כדיההיכל
 הרבה ראיתי וכן קפידא. אין היכל שללמקומו

 תמיד נמצא שלהס ההיכל שאין כנסיותבתי
 מנגד. תמיד אינה הכניסה וגםבמזרח

 ואע"פ בזה יש ענין ומה ההיכל כעד מכוון יהיה ביהכנ"ס שפתח זה דין של עיקרו מהו לחן יש)*4
 שהיה איתא דמגילה פ"בשבתוספתא

 המשי
 נגד הפתח מן משתחוים שיהיו כדי בוה והסעם למזרח, פתוח

 במערב הארון לפניו כשנראה בכניסה היא שההשתחויה במשכן רק שזה לומר יש אמנם במערב, שהיההארון
 באותם חי"ל כתקנת בתפילה היא שההשתחויה בביהכנ"ס משא''כ בהשתחוואתו היא וכניסתו בהכנסהמיד

 כנגדו, שמשתחוים ההיכל כיוון ממילא שהוא למורח תהיינה שוע חוא העיקר א"כ לכרוע, שתיקנוהמקומות

 רבינו של כספיקו ההיכל, כננד מכוון ממש אינו ביהכנ"ס של שהפתח באופן ההיכל קצת הזטו אם לי מהא"כ
ז"ל.

 שני כאן שיש מהרמב"ם מום( דהנה זצ") רבינו של סברתו עומק על לעמוד בודאי יש העיון אחראמנם
 המשי לפני והחונים שנא' במזרח אלא הכנסת פתחי פותחין ואין שכתב א(דינים,

 זה היכל ובונין ב( קדמה,

 דהסעם מאיר בהר"ר משה ה"ר משום שכתב דברכות מתוס' מוכח וכן העיר, באותה כעדו שמתפלליןברוח

 המעח לעשות למורח למתפללים הדין וכן במערב, שהיח חארון עד הפתח מן משתחוים שיהיו כדיבמשכן

 אחורי המתפלל הונא רב דאמר אהא ע"ב ו' דברכות בפ"ק פירש"י זה וכעין ע"כ, ודרום צפון וכןבמערב
 קא ומשם לה, מוכח דקא עצמו רמב"ם מאותו כן על ואשר וכו'. במזרח היו ביהכנ"ס פתחי דכל וכו'.ביהכנ"ס

 במזרח, אלא בהכנ"ס פתח פותחין ואין כתב תחילה הרמב"ם דהנה לה, לפרוקי איכא עצמו משם לה,מותיב

 שיוכל כדי המזרח כנגד מכוון ההיכל שיהיה ג"כ צריך ע"כ במירח להיות צריך הפתח תמיד דאםודהיינו
 רוח אותו כעד ההיכל את שבונין אח"כ כתב עצמו הוא והלא יתכן וה ואיך בכניסתו כעדולהשתחוות

 דאפשר וע"כ העיר, באותה כעדושמתפללין
 שיתפל~

 מעח כעד מכוון ההיכל ואין ההיכל מול אחר בכיוון
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 יגסימן

 אחת בקהילה מנהגיםשני

 עושין היו דביהודה ע"א נ'יה פסחיםאיתא
 היו לא ובגליל חצות, עד בעייפמלאכה

 איתא ע"א י"ד וביבמות יעו"ש. עיקר כלעושין
 שני דאיכא היכא אבל אחד בי"ד רק דישהיכא
 אלו עצמם, התושבים בין אחת בעירבי"ד
 משום ליכא היתר, נוהגין ואלו איסורנוהגים
 ובש"ך תצ"ג, בס' המג"א וכמ"ש תתגודדולא
 והרא"ש הרי"ף שפסקו וכמו רמ"ב. סי' סוףיו"ד
 ס' רוכל אבקת בספרו ז"ל מר"ן פסק וכןשם,
 קהלות העיר באותו רבו*( אם דאפילול"ב

 הפוסקים מן וזולתו הרא"ש כסברתשנוהגות
 בקהלות למיעוט לכוף יכולים אינםז"ל,

 בקולותיהן כמותם לנהוג ז"ל כרמב"םשנוהגים
 וכל תתגודדו, לא משום וליכאובחומרותיהן,

 בתי כשני ליה והוי דמי. בפ"ע כעיר וקהלקהל
 י"ד, יבמות במס' כרבא וקיי"ל אחת, בעירדינין
 אלו אחת בעיר דינין בתי שני דאיכאדהיכא
 תתגודדו. לא משום כאן אין וכו' לאיסורנוהגין
 הקהילה בני לכוף יכולין אחת קהילה בניואין
 וי"ד, י"ג בבית בתשובות מהרד"ק כתב וכןב',
 הל' סוף היא כך רמביים דעת שגם כתבושם

 ואם עיר מנהג הוא שכך הרדי'ק וכתבעכו"ם,
 כך. שימצא מקום בכל וה"ה סאלוניקי,בישראל
 וכ"כ קע"ג, וסי' מ' ס' יו"ד מהרשד"םוכ"כ

 בענין קל"ב ס' ח"ב מאירות פניםבתשובות
 תתגודדו לא משום בהו דלית בילגראדקהילות

 דאורייתא. באיסוראפילו

 בני שקדמו שאע"פ סאלוניקי עיר ממנהג ראיה והביאו עיר דין לו יש קהל שכל בפשיטות הפוסקים נקטן*(
 בסברא לחלק ויש בפ"ע, כעיר חשוב קהל וכל כמנהגה, נוהגת אחת כל מ"מ האחרת לקהילה האחתקהילה
 להתיר, ואלו לאסור נוהגים שאלו אחד ובבי"ד אחד ובנושא אחד בענין דוקא דהוא תתגודדו דלא לאובענין
 שכך מקדמוניהם מסורת אחת כל וביד אחת לעיר שבאו אחריס ממקומות הקהילות שתי נתקבצו אםאבל
 שהרוב ואע"פ כמנהגם, לנהוג להם ומותר עיירות בשתי ב"ד שתי להו הויא מקומם, של בי"ד להםפסקו
 בני לגבי הרמב"ן מדברי ראיה הביא ובמהרשד"ם אליהם. להתבטל למיעוט חיוב אין אחר, באופןנוהגים
 מביא אני ומשם ל"ת, משום עוברים אינם העיר מבני ששונה אחר ביום בעיר המגילה את הקוראיםכפרים
 ששתי ומוכח עיירות, כשתי להו הויא אחד במקום שמתקבצים אע"פ שונים ממקומות שבאו שכיוןראיה

 טץ )סי' דיבמות בפ"ק רא"ש ועיין ב"ד, שתי להם שאין ואע"פ ל"ת משום בהם אין אחת בעירקהילות
 ס"ק קכ"ט )סי' פשוט גט בספר חביב בו ומהר"ם וק ס"ק תצ"ג )ס" ומ"א ט"ו(, )סי' מינץ מהר"יותשובות

 המ"א. דברי בפירוש קל"ב( סיי ""ב מאירות פנים ובשו"ת הנ"ל הרא"ש דברי עפ"יקמייבן

 כאן איקרי לר"י ר"ל ליה אמר ט"ו, י"ד י"ג וב"'ב בי"א נקראת שילה התם תע איתא, ש'ב( )י"גןביבמות
 דין בית כגון ל"ת אמרינן כי אמר ורבא וכו' אביי אמר ולמסקנה וכוי אגודות אגודות תעשו לא תתגודדולא
 וכתב בה, לן לית אחת בעיר דינין בתי שתי אבל ב"ה, כדברי מורין ופלג ב"ש כדברי מורין פלג אחתבעיר

 ולא כאביי לא הוא ולכאו' אחת, בעיר אחד בי"ד הם הרי ובי"ג ובי"ב בי"א הקורין הכפרים דבניהראי'ש
 במגילה הרא"ש ובתוס'  גורם. שהמקום אלא פלוגתא משום עבדי דלא כיון ל"ת. ביה קרינן לא ומ"מכרבא,
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 במילי אלא ל"ת שייך ולא "יד, ליום קודם לקרות דינם שכך לכפרים מודים שהעיירות דכיון וי"ל התירוץכתב
 עכ"ל. אלו על חולקיםדאלו

 מחלוקת בו אין אבל מחלוקת בו שיש בדבר שייך ל"ת דאיסור דס"ל רק שלא הראייש דברי את לפרשןניוצן

 לא ומחלוקתם היות אבל להא, ליתיה להא איתא ואם אהדדי סתרי המנהגים שני אם גם אלא איסור,אין

 דינו בית קביעת מחמת נוחג כמנהט זה אלא הפרק, על ,גתה שעלה בנידון עכשיו של דיעות חילוקי מתוךנבעה

 דבני חכפר, בני של בזמניהם וקורין לעיר שבאו הכפר כבני ה"ז השני, לצד וכן קדמוניות משנים מקומושל
 שפסקו הדין שזה מכיר צד כל בנד"ד גם וכן חכמים, להם שקבעו הכפר בני של זמנם שזה בהם מכיריםחעיר

 בשעתם. חכמיהםלהם

 גם אחד למקום חמקומות משני נתקבצו ואח"כ מקומות, בשני בו שנחלקו דבר דכל לומר אפשר זוובדרך

 קס"ט סימן ישרים בתומת ועיין ל"ת, איסור אין המחסקת של תחילתה שאינה כיון אחד, לבי"ד נהיואם

 של חשיבות יש קהל שלכל שכתב טאיטאצאק יוסף מהר"ר תשובת הביא גם הרא"ש. דברי את פי' גםשכך

 חלב מענין ראיה והביא ל"ת, איסור בחם אין בי"ד להם שאין אע"פ אחת בעיר קהילות שתי ולפיכךבי"ד,

 שהיו לפי היתר בו נחגו אשכנזים קהילת אמנם איסור, בו נהגו סאלוניקי שבקהילות הכסלים על החופההלובן

 בפ"ע. כב"ד נחשבים שהם משום ל"ת משום בו ואין בארצם, כןנוהגים

 אלא מעצמם, הם נחגו ולא בסאלוניקי הסכימו לא אלו שדברים כיון ראיה, משם דאין ישרים התומתןכתב

 היינו אפילו ולפיכך עיירות, בשתי דינין בתי שתי היו וספרד שאשכנז ספק ואין בידיהם, אבותיחםשתורת

 מדברי ראיה וחביא כמנהגם להקל בסאסניקי האשכנזים רשאים מ"מ דין, בית כדין קהל דין שאיןאומרים
 בי"ד חשובים וחספרדים האשכנזים שחיו אפילו ישרים תומת שלפי הרי הנז"ל. בתירוצו דיבמות בפ"קחרא"ש

 האחד במקום ונחגו הפוסקים בו שנחלקו דבר מפיס ל"ת, משום מח ואין מנהגיהם לנהמ רשאים היואחד

 לית משום בו אין מקוממ, בשני היתה המחלוקת שתחלת כיון המתיר כדברי אחר ובמקום האוסרכדברי.

 במנהג התלוי ודבר ט"1 סי' מינן מהר"י בתשובות מפורש וכן מרדכי, פרשת בשו"ת כתב ממשוכדבריו

 אחד כל ועשה אחד במקום המקומות שני בני נתקבצו אס כך, נהגו זח ובמקוס כך נחגו זה שבמקוםחמקומות

 עכ"ל. ביח לן לית מקומוכמנהג

 החדשים הקהילה בני בא לפני קיים והיה אחד בי"ד אליו שנתקבצו " במקום קיים היה שאפילו ליןנראה

 חקהילה לבני יש אעפ"כ הקהילה, עניני כל את המכלכל וחוא אחת קהילה משל כולו והוא אח"כ,שהגיש

 בידס. למחות זה לבי"ד ואין קדמוניות, משנים בהם ונהגו בידם מקובלים אשר כמנהגם לנחוג שבעירהאחרת

 דרכם ולפי ראשית רבנות של מוסחת כבר היו באשר המלחמה אחרי באירופח קחילות להרבה נוגע זחוענין

 לנהע עליהם להטיל לרבנות אין אעפ'.כ במקומו, מיוסד בנין כבר מצאו החדשים המהגרים באו כאשרויחי

 מיעוט, היו ואפילו הרוב, הם אם וכ"ש קדם, מימי דרכם היח לא זח אם מו.חגיחם ולנטוש חדשיםבדרכים

 אם יימר ומי קדמוניות, משנים כן לפני דינין בתי בשתי היו חשיטות חילוקי שתחילת הוא חיסוד תיקרהואיל

 בחכמה מהם גדולים א'.כ אלא מהם הקודמים דברי לבטל ימינו של לבי"ד אין וגם צדקו. אלו או צדקואלו

 כמלאכים. שראשונים יודעים אנו והריובמנין,

 חיו והם "חולנד" ממדינת הראשונים המהגרים אליה באו אותה, כשגילו אמריקה במדינת גם שהייה נ"לןכן

 שיקבע. הוא ספרד מנהג אמריקה אדמת שבכל לומר אין שם, ראשונים שהיו ואע"פ ספרד, מממרשיהספרדים
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 דור שבא) לאותם ד)ר)ת לכמה חדשה נשארה אמריקה ואדמת "חדש", למקום מק)מות משני  שנתקבצולני
 ה)י ממנה חלק כל א"כ שבה, והנידחים המר)חקים במקומות גם בה ולהתיישב שוממ)תה לכבוש דוראחר

 כמנהגם. בו ועהגים לגבייהו חדש הוי אה"כ בהם שנתיישבו )כל חדש,מק)ם

 ע"ז מה' פי"ב על שכתב הרמב"ס על פענח הצפנת של הגד)לה לדעתו שכי)נתי בראותי שמחתי גדלהןנוה
 כלל מתחילה היה לא ושם אחרים ממקומות לעיר באו אם אבל המנהג. בתחילת רק דזה ל"ת בעניןהי"ב
 ב"ש אחר נ)הג זה היה אם המנהג בתחילת ולכך זה, שייך התיק)ן בתחילת ורק ל"ת, כלל שייך לא אזיש)ב
 הגד)ל בי"ד לנ) דאין נ"מ אין זה לדידן אך כך, הדין דעתו דלפי דכי)ן ל"ת שייך לא ודאי בזה ב"ה אחרוזה

 ע"ש. אחרת. כעיר יעשה וזה אחת עיר כמנהג יעשה זה שבי"ד רקלתקן,

 רי"ב( יסימן רוכל האבקת דכתב הא לבין אירופה מדינות לגבי לעיל שכתבנ) מה בין לחלק יש הדיוובעיקר
 עליו וחלים משם שיצא מק)ם חומרי ממנו פקש להשתקע ודעתו למקום ממקום שהה)לך תצ")( יסי'ופר"ח
 ללכת כך על שהסכימו רביס או ביחיד מדובר דשם מר)בים, הבאים אם ואפילו לשם, שהלך המקוסחומרי
 )קבל), דסבר) לשם, שהלכ) מקום חומרי שיהם יקבל) זה ובא)פן אחרת, קהילה אצל מושבס מקוםולקב)ע
 שלימ)ת קהיל)ת דנעקרו השלס מלחמת אחר דהיינו העולם, כל את ובלבל סוחריב עלה שכבר בנד"דאמנם
 דינם בית עקרו תחילה, בו פגעו אשר במקום שנתיישבו זה בא)פן רגליהס, לכף מנוח למצוא בגולהונדד)

 ימצאו. באשר מחדש אוש לשתול בידם )תלמ)דם )בא)עמהם

 וז"ל, שס כתב )ה)א וחובלים, נועם בספר ז"ל קפשאלי אליה) רבינו דכתב מהא זה לענין ראיה איתיויש
 סעד להביא שהוצרכתי עד וכו' אחר קהל להכריע א' קהל ביד כח שאין וכ)' אמרנו שאנחמ ראה אחיוראה
 שהבאתי המרדכי מדברי ראיה לידינ) ה' אינה )עתה ובשל)ניק"י, בקונסטנטינ"א אשר הקודש מקהלותלדעתי
 בעיר לכן מקודם כבר שנהגו קטתן היינ) קמתן ש להסיע העיר בני רשאין דאמריע הא )ז"ל שכתבלעיל
 קדם מימי ארט"א בעיר לכן מקודם כבר נהג) שלא פ)לייז"י שקהלת בפשיטות משמע )מכאן קדם,מימי

 העיר בני רשאין חכמים שאמר) מה בגדר נכללים אינם א"כ שס, נתעררו הגירוש ומזמן באו מקרוב)חדשים
 מתו7 נמי להוכיח יש וכן  ולסייגיהס, לתקנ)תיהם איתס לכוף ארטא לקהל יכ)לת )אין קצ)תן. עללהסיע

 הרמב"ס.תשובת

 תתגודד), לא כאן קרי בפ"ע פולייז"י )לקהלת בפ"ע להתנהג ארט"א לקהלת להו שרינן היכי למידקןאיכא
 בתי שתי אבל ב"ה, כדברי מ)רין )פלג ב"ש כדברי מורין פלג אחת בעיר אחד ב"ד כג)ן ה"מ דאמר לרבאהניחא
 אלא בה לן )לית דמ) אחת בעיר דיינן בתי כשתי הנזכרות הקהיל)ת שתי וא"כ ביה. לן לית אחת בעירדינין

 אבל ב"ה, כדברי והלל) ב"ש כדברי מ)רין הללו אחת בעיר ב"ד שתי כג)ן תתגודד) לא אמריע דכי דאמרלאביי

 דאה"נ י"ל שריא, מי אכתי אחת בעיר בייד שתי שיש פה וא"כ ביה. לן לית עיירות בשתי דינין בתישתי
 כרבא. הלכה ורבא דאביי קי"ל הא אמנם הם, ועומדין אסורין אביידלדעת

 לא אמרינן כי רבא, ואסקה הרי"ף כתב שכך כרבא, דפסקי ז"ל )לרא"ש לרי"ף הניחא למידק איכאןאכתי
 שתי וכייש בה, לן לית אחת בעיר ב"ד שתי אבל כבייה, )פלג כבייש מורין פלג אחת בעיר 4ך ב"ד כג)ןתתגודד)

 דפוסק להרמב"ם אלא למיחש, ליכא כרבא מ)רים שאנ) בנד"ד )א"כ הרא"ש, כתב וכן עיירות, בשתיבייד
 דינין בתי שתי יה) שלא זו אזהרה )בכלל )ז"ל, הי"ד פי"ב ע"ז בהל' כתב שכן למימר איכא מאי דאבייכו)תיה
 בפ"ק דרשיע ליית )בכלל )זייל הסמייג גם פסק וכן שיכ, זה כמנהג נ)הג )זה זה כמנהג נוהג זה אחתבעיר



לטאליהו או~~חחלק1יען

 מנייהו שמעינן עכ"ל אחר כמנהג נוהג וזה א' כמנהג נוהג זה אחת בעיר בייד שתי יהיו שלא וט'דיבמות
 איסור אלו לנהוג אחת בעיר התרנו היאך לך ותקשה לדוכתה, קושיא הדרא וא"כ כאביי, דפסקיבפשיטות
 אסורין. הן אחת דבעיר כיון סוף סוף דמיין, דינין בתי דכשתי דתימא נהי והלא לעצמן, היתר ואלולעצמן
 להו הויא 14'כ לאלו, כפופין אלו ואין נינהו בפ"ע הקהילות שנו מאלו וקהילה קהזלה דכל דכוון לתרוציאיכא

 אביי. לדעת אף ושרי עוירות בשתי ב"דכשתי

 ליום מקדימין הכפרין ובני בי"ד העיר בני המגילה קוראין היו א' בעיר כרחין על דהא הוא שכן111דע
 והלא הכי, למעבד להו שרא היכי תללשי ולאביי ובט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בו"א נקראת מגילה כדתנןהכניסה,

 והתוס' כדפרישית, ודאי אלא מתניתין, אסתם פליג אביי אטו ל"ת, משום הם ואסורים קוראין היו אחתבעיר
 שתירצו. מה ותירצו אביי לדעת הקושיא זו להם הוקשה ז"לוהר"ן

 בחרם ששאלוהו שכ"לה, ןס" בתשובותיו לו מצאתי שכן הרמב"ם דברי מתוך מדקדק אני זה לתירוץ1קי11ב
 אסור אבל בכלום, חייבים אינם קבלוהו שלא שאותם והשיב עליהם, לקבלו רצו לא וקצתם בקהלשהחרימו

 עדה כל להיות משה בדת המחזיקים ישראל בות כל חייבום כך אלא תתגודדו, לא משום אחר מעניןלהם
 מלשונו לדקדק ויש ש'כ, וכו'. בשלם דבר בשום מחלוקת שום ביניהם תהיה ולא אחת אגודה מישראלוקהל

 כשיש לאגודות לחוש יש 14 בקהל דדוקא היא הרב דדעת מישראל, וקהילות כתב ולא בושראל וקהלמדכתב
 ושרי עיירות בשתי ב"ד כשתי להו דהויא לא, אחת, בעיר ואפילו קהילות שתי כשיש אבל אחת, בעיר ביידשתי
 כרחם על עליהם לקבל המיעוט דחייבים הוא 14 בקהל דדוקא הרב, מתשובת לדקדק יש עוד אביי. לדעתאף
 האחר, הקהל לגבי דרובה רובה הוא הא' שהקהל אפילו "מתחלפות" קהילות כשיש אבל המרובין, שלשומה

 דלעיל. דברינו הן והן ע"כ, כך, ואלו כד אלו לנהוג הן ומותרין מחלוקת בכה"ג מקרילא

 1'ב כ"א בב"מ דמנו הא בון נמנה זה ענין אין והלא כאביי שיפסוק יתכן איך הרמב,ים דברי ישוב~גבי

 ל"ת דעוקר דלעיל, דברינו לפי המקצת מן קצת ליישב נראה והצעיר הדל אני ולי קגיים, בישיל כאביידהלכה
 ופסקו האחרים ובאו בייה, כדברי ולמשל הלכה בו שנפסקה בדבר או עתה, להם שנשאל מענין במחלוקתהוא

 גם יודה כב"ה ופלג כב"ש מורין פלג אחת בעיר אחד בי"ד דס"ל לרבא א"כ תורות, כשתי תורה ונעשיתכב"ש,
 שייד בזה גם עצמה השאלה באותה כבייה מורה וזו כבייש מורה זו אחת בעיר כותות שתי נלשו שאםבזה
 או כב"ש תמיד לפסוק אם לגבי המחלוקת ואין אחת בעיר בייד שתי ישנם שאם היא רבא סברת אלאליית,

 בכה פסקו ואלו לפסוק, איך דעתם אומד לפי שהעלו הפרק ש השמדת בשאלה אלא בייה, שיטת תמידלנקוט
 פלג אחת בעיר בייד כגון ל"ת אמרינן כו בגמרא, רבא לשון דיוק וזהו ל"ת, אמריע לא בזה בכה פסקוואלו

 דינין, בתי שתי אבל בסיפא אמר ולא בה, לן לית אחת בעיר דינין בתי שתי אבל כב"ה, מורין ופלג כב"שמורין
 שונה ומסקנתם שמסקנותם אלא בפסקם, אחרת שיטה שלשניהם אלא כב"ה, מורין ואחת כב"ש מוריןאחת

 אחת בעיר בייד ששתי נמצא, ל"ת. איכא כבייה ופלג כבייש פסקו ביייד דפלג בהא ודוקא ליית, אמריע לאבזה

 לפי אז המחלוקת ומתרבה תורות כשתי הוי שנחלק שבזה בענין העיר באותה שנחלק אחד ב"ד מעין היואם
 דעת לפי גם הרמב"ם שפסק וזהו מלכתחילה, שלהם בפסק שנחלקו בייד שתי היו אם משאייכ ליית, הוירבא

רבא.

 כל כעל שיו ושמחתי זלהייה יחייא ר תם רבונן והוא האחרונים מראשוני תם אהלי ספר לידי נזדמן1(לחן,כ

 בעיר בי"ד ששני לנו לומר בא ז"ל הרמביים וז"ל, הנ"ל, הרמב"ם ליישב בס"ד הגדולה לדעתו שכיוונתיהון



אליהו או"חחלקויעןמ
 מזה, זה ל(נות שרוצים אחד בדבר זולתי הדברים בכל להם אחד )מנהג כזה זה  נוהגים הדברים שככלאחת
 משוס כאן אית לרבא דאפילו כב"ה, ופגג כב"ש מ)רים פלג אחד מיד כמ) דה)) מש)ס ל(נות יכוליםאינם
 הוי לא מזה זה ש)נים הדברים וברוב עצמו בפני מנהגיו נ)הג מהם אחד )כל אחת בעיר ב"ד שני אבלל"ת,
 ולית מנהגיו נ)הג אחד כל ענייניהם, ברוב שונים שהם דכיון כב"ה, ופלג כב"ש מ)רין פלג אחת בעיר אחדכב"ד

 ל"ת. מש)םכאן

 בבי"ד אלא ל"ת משום כאן לית כ))תיה דהלכתא ולרבא מחלוקה, לידי יב)א) שלא משום הטעם נראה~ע"ד
 על אלו יקפידו לא אז ענייניהם ברוב חלוקין שכשהם לרבא דס"ל משום והטעם )כ)' מורין פלג א' בעיראחד
 רוצים בלבד אחד )בדבר )מנהגם, שייניהם ברוב שוים שהם ב"ד שני אבל מזה, זה שונין כבר הם שהריאלו,
 דרבא טעמא והיינ) אגודות. אג)דות ויעש) מחל)ך,ת לידי ויבואו זה בדבר יקפיד) אז מזה, זה שוניםלהי)ת

 ש)ין הדין בתי כששני אלא ל"ת דלהוי משמע דלא )כו' מורים פלג 14 בעיר א' בב"ד אלא ל"ת מש)ם ליהדלית
 המנהגים בכל נ)הג אחד שכל פי' ב"ד נ( אבל חלוקים, להי)ת רוצים אחד )בדבר המנהגים ובכל הדבריםבכל
 הקפדה כשיש אלא ל"ת ה)י דלא הרמב"ם שפיר )אתי בה. לן ליתן זע"ז מקפידים לא כך )בין כך וביןבפ'1

 בעיר ב"ד כשני הוי מחלוקת ואין מלכתחילה פיר)ד כשיש אבל שנים, אחד מב"ד יעשה כך שבשבילומחלוקת
 )כדרבא. ל"ת מש)ם בה דליתאחת



מאאליהו או"חחלקויען

 ידסימן
 ישראל ארץ ישוב מצותבענין

 :שאלה

 ביתר מתקבלת ישראל בארץ מצוה קיוםהאם
 אותה שמקיימים ממה כפול ושכרהשאת

 לארץ.בחוץ

 בין מקום, בכל צדקה שנותן שמי ברורנראה
 צדקה לארץ, בחוץ או בארץשיהיה

 לשאר נלמד וממנה שוה, ושכרה לותחשב
 יהיה השכר אחת מצוה שבעד שמענו ולאמצות,
 כפול שכרך לומר אדם בני רגילים ואם -כפול
 ותפילה, תהלה אם כי אינו זה השמים, מןיבא

 ברעוא. יתקבל המצוה שפועלדהיינו

 בארץ המצוה העושה היא, שהכוונה נראהברם
 לו יש ועוד בעדה, לו המגיע שכריקבל

 מפני בחו"ל, מקבל שאינו בצידה אחרשכר

 ישראל, ארץ לקיום היא עושה שהואשהמצוה
 מה בבחינת עליה תחול שהקדושהשגורם
 וצריך הנה, עד האמורי עון שלם לא כישכתוב
 המצדדים המשטינים מפני עליה להתקייםזכות
 צדק אשר זמן שכל אומרת זאת שכנגד.לצד
 ולא שנאמר יושביה את תקיא לא בהילין
 משמע הגוי. את קאה כאשר אתכםתקיא
 בקיום תלוי הקודש אדמת על ישראלשקיום
 ומעביר הטומאה מגרש בכוחן אשרהמצות,
 וזה הקדושה. תחול ובמקומם הארץ מןגלולים
 כל עם כרוכה אשר עצמה בפני מצוהנקרא

 ומצוה. מצוהקיום

 שכר לה יש בארץ העשויה מצוה שלכלנמצא
 עצמה'(, בפני המצוה על אחדכפול.

 את ומחזיק הטומאה כח שמחליש מפניואחד
 המצוה היא וזאת המצות שמירת ע"יהקדושה
 אדמתו על ישראל יתחוק בגללה אשרהנוספת,

 נצחים.לנצח

 ולא של הענע את בכך שדוחה מפני בארץ ישראל ישוב להמשך  גורם  טא המצוות קיוס שמפני  דהיינו*(
 הארץ. ישוב במצות עוסק הוא הרי שתהיה מצוה כל בעשיית וממילא אתכם, הארץתקיא



אליהו או"חחלקויעןמב
 טוסימן

 שבועות וג' ישראל ארץ ישובבענין

 אדם ידור לעולם ע"ב( )ק"י בכתובותאיתא

 ואל עכו"ם שרובה בעיר אפילובא"י
 שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו בחו"לידור
 הדר וכל אלק', לו שיש כמי דומה בא"יהדר

 לכם לתת שנא' אלק' לו שאין כמי דומהבחו"ל
 דוד אמר וכן לאלק', לכם להיות כנען ארץאת
 לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כיע"ה

 כ"ו(. א' )שמואל אחרים אלהים עבודלך

 שם, בגמרא המובא יהודה ורב וירא רבוענין

 דרב מיניה קמישתמיט הוה וירארב

 כל יהודה רב דאמר לאויי, למיסק דבעייהודה
 שנא' בעשה עובר ישראל לארץ מבבלהעולה
 בכלי ההוא וירא ורבי יהיו, ושמה יובאובבלה
 וכל אחרינא, קרא כתיב יהודה ורב כתיב,שרת

 עיי"ש בגמ' המבואר יהודה ורב זירא רביענין
 מכתוב ליה דריש ומר זה מפסוק ליה דרישמר

 שלש שאומר זירא רבי סברת לנו נקח אםאחר,

 ושלא בחומה יעלו שלא הקב"ה השביעשבועות

 שלא העכו"ם את שהשביע ואחת באומותימרדו
 לרבי הרי מדאי. יותר בישראל בהםישתעבדו
 ביד יחד דוקא היינו בחומה יעלו שלאוירא

 אבל לרבים. והיינו שם רש"י וכדפירשחוקה,
 שגם יהודה לרבי ובין לעלות, לו מותרהיחיד

 למר, ובין למר בין עכ"פ לעלות לו אסוריחיד

 שאע"פ אלק', לו שיש כמי דומה בא"י שדרמי

 סו"ס אבל השבועה, על עבר אחד מ"דשלפי
 שדר מי ומאידך מצוותיה, מקיים בהבהתיישבו

 רק שלא נמצא השבועות, על עבר שלאבחו"ל

 לקיים יכול שהיה מצוות הנך כל אתשביטל
 לו שאין כמי דומה אלא בא"י, דר היהאם

 שהדר נמצא למר ובין למר בין וכתוצאהאלק',

 ליכא דא ועל אלק' לו שאין כמיבחו"ל
פלוגתא.

 לישראל, מזל שאין שאחו"ל מה בהקדםעוד
 תחת נתונים שישראל אומרתואת

 הנתונים אומות שבעים כשאר ולא ית'השגחתו
 למעלה הם אלא המולות, מערכת ממשלתחת

 אשר ארץ בא"י, לדור שבא מי א"כ המול,מן

 מיד וכו' השנה מראשית בה אלקיך ה'עיני
 תחת נכנס הוא שהרי אלק' לו שיש למידומה
 וממילא ית', והשגחתו הבורא של פקיחאעינא
 בחו"ל, שדר מי ומאידך המזל, מן למעלההוא

 תחת הנתונים העולם כאומות הואהרי

 לו שאין כמי ודומה מעלה, של השריםממשלת
אלק'.



חלק

יורה
דעה
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 יו"דחלק

 טזסימן
 שאופים תנור במגשי הדיןמה

 ודגים בשר מאכלי וגם פתעליהם

 :שאלה

 שאופין 'יביסקויט" כעין ולחמניות הפתעל
 בעלי כל אצל הנמצאים שלנובתנורים

 בשר מאכלי מיני כל מבשלים הם אשרבתים

 הצליה. גם לרבות ובשפודים בקדירותודגים
 על מהשפך ימנע לאוממילא

 מניחים שעליה )מגש(היפלאק'-הפלאטא
 אותם ועל בשר של ומרק שומןהקדירות,

 הפת אופין בעצמהה'פלאקי-הפלאטא

 הפת אותו לאכול מותר האםוהלחמניות.

 הבקר בארוחת וחמאה חלב עם הלמניותואותם
וכדומה.

 :71שך2:רן

 כל פרק דפסחים בש"ס הובא זה דיןמקור

 תנורא ההוא איתא, שם ע"א ל'שעה

 אהילאי בר רבא אסרה טוחייא ביהדטחו
 דילמא לעולם, במלחא אפי' לריפתאלמיכלה

 אין הגמרא, ומותיב בכותחא. למיכליהאתי
 כולה הפת לש ואם בחלב העיסה אתלשין

 טשין אין בו כיוצא עבירה, הרגל מפניאסורה
 כולה הפת כל טש ואם באליה התנוראת

 התנור הסיק הא התנור, את שיסיק עדאסורה

 תיובתא. אהילאי בר דרבא תיובתה שרימיהא

 בר רבא דאתותב מאחר תלמודאומקשי

 לכלי אפי' מועיל דהסיק מניה ושמעינןאהילאי
 רב אמר אמאי דבריו, וסתם הואילחרס

 התם תלמודא, ומשני ישברו, בפסחקדירות
 הכא מתכת, של תנור שרי הסיק האדמשמע

 דופיו מידי יוצא שאינו חרס, שלקדירות
 דתלמודא מאוקימתא מיהא שמעת הנהלעולם,

 והכל חרס, לשל מתכת של תנור בין הבדלשיש

 הבליעה. אחרהולך

 דגים גבי ע"ב קי"א הבשר כל בפרק הואוכן
 לאוכלם אסור אמר רב בקערהשעלו

 בקערה והניחום רותחים שהיו מפניבכותח,

 טעם, נותן בה יש וממילא בשר בהשאכלו

 בר טעם נותן שהוא מפני מותר אמרושמואל
 צ"ז יו"ד בש"ע מרן פסקה ומינה ע"כ.נ"ט

 לאוכלה יבא שמא בחלב עיסה לשין איןס"א

 לאוכלה. אסורה הפת כל לש ואם הבשר,עם

 או בב"א אכילה כדי מועט דבר היהואם

 יאכלה שלא נכרת שתהיה הפת צורתשישנה
 בתנור פת אופין אין בו כיוצא מותר. בשרעם

 שנלושה כעיסה דינו אפאו ואם באליהשטחו

 אס דוקא שם הגיה זי'ל הרמ"א וגםבחלב.

 פלאד"ן עם פת שום לאפות ואין משונה,צורתן
 מן שיזוב דחיישינן אחד, בתנור פשטידאאו

 עמו, נילוש כאילו דדינו הפת תחתהשומן
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 שיש אלא תחתיו שזב ראינו לא שאפי'משמע
 באליה שטחו תנור בס"ב שם הוא וכןלחוש.
 ופי' מבפנים, שיסיקנו עד פת בו אופיןאין

 קנוח סגי דלא והא הט"ז משם שםהבה"ט
 הוא ואפי' לבון צריך אלא בקינוח שא"אמשום
 ההסק בו מועיל חרס של דהיינו בוכיאשל

 אין דלכתחילה הבה"ט פי' א' ובס"קמבפנים.
 ואינו רחב אפי' פלאדן עם פת שוםאופין
 הוא שהתקון באומרך איפה, נמצאמשופע.
 יהיה וההסק בקינוח, שא"א מפני ההיסקדוקא
 השמנונית כל וישרף שיתייבש עד חזקכ"כ

 בעין. נשארת הכי שבלאו משמע עליושהיתה

 בזה סקייד צ"ז סי' הפרישה להלכה פסקהוכן
 שאין משמע באליה טשין איןהלשון,
 ואם המכבדת. במקוס באליה התנורמכבדין
 בו שנאפה לפת חיישינן באליה וטשואירע
 בקרקעיתו שבלעה השמנונית מן בולעשהוא
 אסור ולכן חלב, עם הפת לאכול יבאושמא
 שנלושה עיסה גבי וכן לבדו. אפי' לאוכלוהפת
 אפילו לעיל כמ"ש מלכא מרן אסרבחלב
 התיר ואם דאמרן. מחששא לבדהלאכלה
 היינו בחלב, שנלושה בעיסה ורשב"אהרמב"ם
 משום תורא כעין קטנות עוגות עשה אםדוקא

 שמא חשש שאין באופן מהר ויאכלםדמנכרי
 אחרת. פת עם ויתערבו מהםישאר

 פשוט נראה הנייל דכל בהורמנותאובכן,
 לאפות העולם שנהגו מהשבנדייד

 בהם אשר בתנורים "ביסקוייילחמניות
 זב והשומן הבשר ולצלות לבשלמשתמשיס

 שום בלי לומר מקום יש היפלאק', עלבשופע
 שומן עליהן נמצא ותמיד יום בכל שבולעיןספק

 על שמים אינם עם וההמון להטפיח, עיימטופח
 וללבן, להסיק וגם היטב ולנקותם לקנחםלב

 ואדרבה באליה, שטחו תנור כמו ממשוהוי
 תרתי יש זה שומן שבאמצעותאומרים
 יש בביסקוי, הניתן הטעם מלבדלטיבותא,

 נופלים ובנקל בברזילים ידבקו שלאהנאה
 הבישול. אחרמאליהם

 היה אלא הניקוי קדס לא אפי' אומרואני
 הפרישה, כסברת כראויההיסק
 בשעה התנור מדליקים שההמון אלאהתאפקנו,
 הולך ושומן בצונן, הלחמניות לתוכושמכניסין
 ונבלע וגדל, שהולך התטר של החום עםונימוח
 השמן דבר כל כדרד בכולו ומפעפעבלחם

 עמו. נלוש כאלו והוי הכחוש בחברוהמפעפע

 העיסה אסר הש"ע שאם בארה,ונושם
 וכו' שמא מספק רק בחלבהנילושה

 אופין דהכי דאדעתא ספק, במקום ודאי ישכאן
 בארוחת חמאה עליהן לטחות כדי"הביסקוי"

 דכולי אליבא לך ואין וחלב, "קאפי" עםהבקר
 בחלב. בשר כ"א נבילה הנעשה איסורעלמא

 לעיל שאמרנו בקערה שעלו דדגיסומההיא
 דימוי, שום לעשות מקוס אין הבשר כלבפרק
 אחרת במחבת נצלו שדגים ז"ל רש"י פיידשם
 בשר של בקערה הונחו ורק האש ע"ג נצלואו

 נתינת מטעם אוסרין ואפי"ה חמין,בעודם
 כי הכי ל"ת דאי באיסורי, כרב והלכהטעם,
 צריכא לא בשר של בקערה ממש שנתבשלואם

 שנצלו כוונתס אלא בכותח, י"כלו שלאלמימר
 בשר, של בקערה הניחום חמין ובעודם האשעל

 קמיה קאים דהוה אלעזר דרבי עובדהכהאי
 משום שהתיר הבשר כל בפרק וכו'דשמואל
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 והקערה בקערה הבשר בנ"ט, טעם נותןדהוי
 בלחם. השומן יש בנד"ד אבלבדגים,

 לאפות שלא יוכיחו שס בהגה הרמ"אודברי
 מן יזוב שמא פלאד"ן עס פתשוס

 ממש עמו, נלוש כאלו והוי הפת תחתהשומן
 רואים ואנו היות דנין, אנו שעליו המצבכמו
 בתנור. שומן של ממשות שיש הראותבחוש
 של "ביסקויט" אוסרין למה טעמא בתרוזיל
 דחיישינן אלא עכו"ם בשולי משום אינונכריס

 וכדומה. חזיר של בשומן הברזליםלמשיחת

 מהני לא בספק תלוי הדבר היה אםואפי'
 גבי ס"א צ"ז בסי' מלכא מרן שפסק כמוכאן,
 בשר של בקערה נתבשלו או שנצלודגים
 פי' ושס בה, דבוק שומן שום שאין יפהרחוצה
 היתה שלא בבירור כשנודע לאפוקי היינוהש"ך
 בירור לנו אין בנד"ד וגם יפה.רחוצה

 ואעפ"י ומנוקה. יפה רחוצה היתהשהיפלאק'

 משתעי והש"ע הגמרא שדברי לחלקשיש
 אמרינן ובהם חרס של שהיו שלהםבתנורים
 יוצא חרס כלי שאין משום קנוח בהסשאין
 היסק שצריך אמרו ועליו לעולס, דופיומדי

 יש ברזל של בתנור אבל הבוכיא, כמומבפניס
 שנוכל שיאמר מי אין אעפ"כ לחלק,מקוס

 קודם תחילה וליבון היסק בלי בולהשתמש
 דמסתפינא ואילולי שביארנו. כמו הפתשיכניס

 המרק משוס הגעלה גס שצריך אומרהייתי

 לפעמיס.שנשפך

 ניקוי אחר הגעלה אין אס הנייל מכלהמורם
 או הפת לאכול אין מעולה,והסקה

 לו יהיו משגת שידו ומי חלב עס"ביסקוי"

 הבצק יגע שלא וישתדל מיוחדיס,"פלאק"
 שנראה מה זהו אפשר, אס התנורבקירות

 להשיב.לענ"ד

 ס"ט. שושן בן אליה"ש.ע"ה
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 יזסימן

 בשר לצלות שנוהגים אותםבענין
 תחילה מליחה בליטחון

 מנהג היום עד מעודנו : לאמר האיש שאלשאול
 בלי טחון בשר לצלות בידנואבותינו

 שיטה הופיעה והיום לבישול. גמורהמליחה
 לאסור הנ"ל הרב ידידנו בה שהורהחדשה
 מה כל נמצא ויודח, שימלח עד ההואהבשר

 את לנו הראה גם ע"כ. כדין שלא היהשאכלנו

 הבשר האומרת: יצ"ו הלוי יעקב הרבתשובת

 מותר אם כדין, מליחה לפני במכונההטחון

 בשעה היוצא הדם על היא השאלהבצליה,
 להדיחו וא"א נבלע ואח"כ הבשרשטוחנים

 ע"כ. צליהקודם

 לפני בערך מזמן, זה ע"ע שעמדנו הדבר,אמת
 מנהגינו מכח והתרנוהו שנה"(, עשרהשש
 שיבא בהלכה ומתן משא אחר וגםבמערב,
 חקקנו חוקה עכ"פ אבל בע"ה. להלןביאורו

 שתי לרכוש אטליז כל על שמוטל ההואבזמן
 תהיה מהן שאחת באופן טחינה,מכוניות
 וכך המשגיח, ביד ונתונה לצלי רקמוקדשת

 היום. עדהתנהגנו

 תחילת רחב: באופן הענינים על חוזריםוהננו
 הנ"ל הרב טענת על להשיב יש דברכל
 טחינה בשעת היוצא דם משום שאוסרשליט"א
 במילתיה דק לא המחי"ר אחר להדיחו.וא"א
 והלא הדחה, דין בו יש הכנוס דם האםכלל,

 פני שעל ז"א בעין, דם משום אלא הדחהאין

 שצריכין אמרו ולא שבתוכה. במה ולאהחתיכה
 הבלוע. להדיח ולא לרכך כדי רק הבשרלשרות

 קודס הדחה צריך שאין רווחה הלכה הריותו
 לך וינעם ראה בעצמו, בעין דם משוםצליה
 צריך אין הצלי : ס"א ע"ו בסי' ז"ל מרןמ"ש
 משאב שהאש משום לבישול( כמו )לאמליחה

 שם עליו וכתב מעצמו. שבו להדם ליהשאיב

 דאפי' ליה שסבירא הטור לשון הוא "כןהש"ך
 שם ועוד שעליו". בעין דם משום בעי לאהדחה

 בלי ולאוכלו בשר לצלות רצה כתב:בס"ב
 פירוש המלח, לדם חושש ואינו עושההדחה
 משום מותר המלח בתוך ונבלע שיצא הדםאפי'
 להדיח שצריך תימא ואפי' ליה. שאיבדנורא
 שאין משום דוקא היינו צליה קודםהבשר
 כן דם, משום ולא לחלבים מיוחד סכיןלקצבים
 הנ"ל שהרב להיות ויכול ן שם ז"ל הרא"שהורה
 שמחמת לומר, ורצה דבריו בהצעת יפה כווןלא

 באש כוח ואין הבשר בתוך הדם נבלעהטחינה
 בצליה.להוציאו

 המלוכלך בשר בדין הרי להשיב: יש לזהגם
 מרן כתב מעל"ע, במים שנכבשבדמים

 כלל יש והלא צליה. ע"י שמותר ס"טבסיי

 בתוכו, דמו נצמת וממילא כמבושל כבושבידנו

 שדם תימא אפי' ותו לצלי. התירואפי"ה

 הרי יוצא, ואינו למקום ממקום פירשהטחון
 דם אלא חי לאכול אסור שאינו ס"א ס"זבסי'

 ונבלע ממל"מ פירש או נצרר או לחוץ,שיצא
 בשר או מפרקתה, בשובר כמו אחרבמקום
 אבל לאלו, וכדומה דאסמיק השחיטהבית

 דאז התשובה מסח בהשמטות עוין(
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 מותר ולצלי לקדירה, מותר ומליחהבהדחה

 נקוט ובכן ערוכה. הלכה ה"ז הדחה, בלאאפי'

 שפירש דם "דהינו חדא רק הנך מכלבידך
 בלי לצלי מותר אחר במקום ונבלעממל"מ
 תפקפק שאם דרובא. רובא אליבאמליחה

 קודם הלא עצמו, הצלי על תענה מהבענין,

 יוצא ואינו ממקומו פורש הוא הרי הדםשיצא
 כתקנת שעשה מכיון הכי, אימא אלאבכללותו,

 או בבישול או הוא הבשר היתר דהיינוחז"ל

 ומה שריף נורא שיצא מה כן אםבצליה,

 וזאת ומותר. מדרבנן הוא האברים דםשנשאר

 שמלח דר"ש בההיא פכ"ה הגמ' מסקנתהיא
 האי דבלע משום אי שם והקשו גרמא,גרמא
 ובולע גיסא מהאי פולט נמי אחת האי,פולט

 דם הוי אחת בחתיכה גם א"כ גיסאמהאי
 בין חז"ל כתקנת שעשה כיון ומשנישפירש,
 ונשאר שפירש מה מותר לצלי ביןלבישול

 ;בתוכו

 הש"ע כתב זה: בענין מילין לעליוןועוד
 בחומץ שנתנוהו בשר מליחה,בהלכות

 זהו הבטר נתאדם אם דמו, את להצמיתכדי

 אבל חי לאוכלו ואסור ממקומו שנעקרסימן

 אתמר בפי' הרי ן עכ"ל מותר מליחה בלילצלי

 בחוש אותו וראינו ממל"מ פירששהדם

 ויש מליחה. בלי לצליה מותר ועכ"זכשנתאדם
 לסברת זה בענין לשבח טעם לתתעוד

 מהו בחליטה ממל"מ שפירש דםהאוסרים
 ועצרו נסתמו הפליטה שנקבי מפניהטעמז
 כח ע"י ורק יצא, ולא לצאת שנתעוררהדם

 מבואר לזוב. לדם ויתנו הנקבים יפתחוהאש

 בתוך כנוס הוא בדרכו שהדם מזהיוצא
 ובשעת הבשר. ומתהוה נעשה שמהםצנורות

 הכל ונעשה הצנורות אותם חותכיםטחינה

 להכנס לדם מקום עוד אין ואזפירורין
 ע"י יצא ובקל פקיד מפקד נשאר אלאולהשאר

 מ"ש חזי פוק ותו קלה. ומליחה האשחום

 שממלאים וגדיים עופות גבי ע"ז בסי'הש"ע
 לצלי שאם שם ופסק נמלח, שלא בשראותם
 הוא המילוי שבשר לדקדק ומוכרחיםמותר.
 לא שזה גדולות חתיכות ולא דק דקבשר

 רק החולקין סברת מצינו ולא מילוי,נקרא

 כבולעו בו אומרים אם נמלח, דהחיצוןהיכא

 לא. או פולטוכך

 למהר"א ראם בתועפות הוית חזי דנאבתר
 שנטחן הבשר על פייה סי' תשובהזלה"ה

 והניחוהו ותבלין שמן עם אותו ששמו דקדק
 מטעם הרב שם ואסר לצלותו. מותר אםמעל"ע

 לבד טחון בשר אבל הדם, מן הבלועיםהתבלין
 מליחה. בלי לצלותומותר

 זלה"ה סומך להרב ח"א צדק בזבחי הובאעוד
 בית משם ק"ע סיי דבבל מתיבתאראש
 ברכה המחזיק רבו ומשם קט"ו, דף ח"איאודה
 כולם שהעלו ל"ה אות בר"ה ועיין ל"גאות

 עירוב בלי תחילה נמלח שלא דק דקשהבשר
 לא הנ"ל מפוסקים אחד ושום לצלי, מותרשמן

 למעלה. שהבאנו החששות עלהקפיד

 שכתב ה' סי' ח"ה אומר יביע בספר עייןועוד

 ע"י דק דק ונפרם לקדרה נמלח שלאבשר
 צליה ע"י להתירו יש בשר, מכונת אוסכין

 ומפליט. הדם שואבשהאש

 להדיח שנוהגים מה א( הנייל: מכלהמורט
 שום נשאר לא טחינתו, קודםהבשר

 מה ב( בתוכו. שנבלע בעין דם שלחשש
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 אינוי(, זה הבשר מחממת שהטחינהשאומרים

 בזמן מתחמם שאינו וראינו הבשר על השקפנוכי
 ג( המבליע. לחום מגיע שאינו וכ"ש מועט,כ"כ

 ראינו הלא ממל"מ, שפי' דם לחשש שנוגעבמה
 הדחה ע"י אבל חי הבשר לאכול אלא אסורשאינו

 הבשר שנטחן אחר ד( מותר. צליה אוומליחה,

 ס"ט ש~שן בן אליה"ש.ע"ה שבט ה' בליאון פההחותם
 זלה"ה החד"שבלא"א אחיך. מקרב מלך עליך תשים שוםשנת

 להביא גוים למשרתים מניחים השגחתכם תחת הנתונים שהמסעדות לי נתבררבאגב:

 אוסר זה דבר הכוסות. בתוך הבקבוקיס שמגביהים אחרי ושופכיס ייןבקבוקי
 היין, ויצק והגביהו יין של כלי עכו"מ נטל קכ"ד: סי' הש"ע כתב שהרי בשתיההיין
 בכלי עכו"מ אחז שאס כתב שם ועוד מכחו. בא שהרי היין נאסר שכשך שלאאע"פ
 שם. ש"ך הדין, מן בהנאה נאסר ביין נגע ולא הגביה שלא אע"פ ושכשכו יין שלפתוח

 אוסר שאינו אע"פ בשתיה דאוסר תושב גר מדין ילפינן עכו"מ שאינם ישמעאליםודין
 על אשר כל. לעין פשוט והדבר היות להאריך מקום שאין ועוד, בנותיהם משוםבהנאה

 מדרכיו יורנו ה' יסמוכו". עליך עדתנו "קהל כתוב כי המכשול להסיר רמיא חובהכן

 משיח סגלות עד היום נכון עד ואור הולך נוגה כאור צדיקים אורח היא יושר,נתיבי
 אמן. ב"בצדקנו

ק
 א//"

 ממנו ~שות מליחה קורס דק רק הבשר  לטחוו להתיר ג'.כ הוכיח רעטן )ח"א עס נתיבי  בספר

 דבריו, בסוף והוסיף רקי דק חתוך הוא המילוי שבשר הרא'.ש בשס בב'.י שמבואר מולייתא  מרין לצליקציצות
 וחימוס הטחינה ול(ץ רוחק מחמת כי נמלח שלא בשר בה שטחנו אחרי חבשר הטוחנת להגעיל צריךומ"מ

 אס שגס מרבריו מיהת חזיע ועכ"פ ע"כ. וחודח שנמלח בשר בה לטחון הכשר וצריכה בה, הדס נבלעחמנונה

 בדבר יפלטו ואח'נ ויבלעו יתכו הטחנה שרופני ומה עצמה המכונה חימום הוא חימום, על לחשוש מקוסהיה

 מיה וחוד להא, ליה רשמיעא מ~ל לית המעיר הרב שכתב כמו ימו ובולע מתחמם שהבשר ל:בי אבלאחר,
 שהדוחק אמרינן לא שהרי זח, רבר לומר מאוך יקשה זה גם ברפנותיה, בולעת שהטחנה עצמו זהבחשש

 בב"י וכמ"ש בולעיס, חסכיו או המנונה אין צונן והוא חריף שאינו בדבר אבל חריף. בדבר אלא ומפליטמבליע
 רק מותר במכונח שנטרך רבשר העלה ל'מ ק' )יו"ך אומר הלל בשו"ת וגס הימ"ק, בשם תמח )ס'א"ח

בצליה,

 מלזוב שיעצרנו לדם מחזיק עוד איןונתפרר,

 צליה. ע"י יוצא ושפיר פקיד מפקד הואוהרי
 סופרים מפי ברורות בהוכחות יוצא מבוארוזה

 מערב ומלכי מזרח מלכי הנ"ל ספריםומפי
 דרכי ודרכיה התורה זאת יגידון יעידוןכולם

נועם.
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 יחסימן
 הנ"ל על המעיר הרבתשובת

 יצ"ו ליאוןפה
 במדבר ה' ליוםאור
 לפ"ק תש"ם סיוןער"ח
 שושן בן אליהו מוה"ר הגאון הרב ידידילכבוד
 דמתא צדק שערי דק"ק רבשליט"א

 ולכל הרמה לכת'יר לעד טוב וכל וברכהשלו'
 יחי' עליהם ה' אליוהנלוים
 העתק לי מסר שליט"א יואל הרבידידינו

 הטחון בשר אודות על כת"רתשובת

 ניצוח מחשש עליה להשיב הססתי והרבהלצלי
 והב את היעוד יקוים כי בלבי שגמרתיעד

 הידוע במאמרם חז"ל שדרשו כמובסופה
לכת"ר.

 או שכתבתי הדברים העתק מצאתי לא כיאם
 לצלותו כדי בשר לטחון לאיסורלהוכיח

 שו"ת והראנו הדברים אכפיל אולי ע"כאח"כ,
 והבשר וו"ל כ' כ"ז ס' בחיו"ד שס שכתבש"ה
 כיון צלייה ולא מליחה לא שייך לא כינאסר
 דוחק ע"י בכולו שנבלע בענין מדםדבלועה

 עכ"ל. המכונה שלעצום

 יש במה להבין נוכל האלה הדבריםוע"5
 בשר לטחון דמותר ברורההוכחה

 ו"ל המאירי רבינו מדברי והואולצלותו,
 חיו"ד אומר יביע בשו"ת המובא ע"ד()פסחים
 נמלח שלא כתות בבשר שמילאוהו שהעוףס"ה
 שהוא אע"פ מולייתא בלי לבדו לצלי מותרכלל
 דם מפליט דסכינא דדוחקא אמרינן דלאכתות
 ע"ו ס' יו"ד משו"ע כת"ר הביא ושפירבעין.

 קודם הדחה צריך אין הבשר שעל בעיןדבדם
 עליו נפל אחר דם אם אבל שאיב, משאבדתרא
 שואבו. שהאש אמרינן דלא הפוסקים כתבובזה

 דם נקרא במכונה טחינה ע"י אם לדון ישוכאן
 בשר כל והנה אחר. דם או הבשר פנישעל

 דם מוציא דסכינא דוחקא ע"י אותוכשחותכים
 אייצ ולזה הא' הדין ווהו פניו על אח"כהנמצא
 הכי, דינא ג"כ כתות ובשר צלייה, קודםהדחה
 הרבה או אחת פעם אותו חותכים אם נ"מדמה

 לבשל רצו כאשר אמותינו דלפנים וידועפעמים,
 היאך ווכרוני מכונה, להם היו לא דק דקבשר
 דף ע"ג בשר לכתת עב מיוחד סכין בביתנוהי'
 אשר בומנינו המצב שונה אולם עץ.של

 הבשר טוחנת והיא הידועה במכונהמשתמשים
 אומר אני ולזה עצום בכח וסוחטת דק אשרעד

 "ע"י מליו בנועם הנ"ל הלוי שבט הרבשמתכוון
 הבשר דבמכונה פירוש המכונה" של עצוםדוחק
 דהדם א( : חשש יש דשוב חוק כ"כ בכחנטחן

 של דין לו יש ממנו היוצא דדם ב( בתוכונבלע
 שאיב, משאב ל"א דשוב אחר ממקום הבאדם
 בסכין חתיכה בסתם היוצא לדם דומהואינו
 לי נראה וכן לצלי, הדחה בעינן לא לזהדרק
 עדים כמאה מעיד והחוש הסברא כילחלק

 מאוד. הרבה מפליט בזמנינו הנטחןשבשר

 המלוכלך מבשר ראיה להביא כת"ר שרצהומה
 יש סט"1 ס"ט בס' מעל"ע שנכבשבדמים
 ז"ל הב"י עכ"ל צלי ע"י אם כי לאוכלואוסרים
 כבוש דע"י דאע"פ להוכיח כת"ר רוצהמזה
 והנה להפליטו. צלי מועיל מ"מ דמו בונבלע
 מבואר שלא חדש בדין ההלכה ביאורדרך

 למילתא מילתא לדמות בפוסקיםלהדיא
 תנאיו בכל לנדון דומה להיות צריכההראיה
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 כ' בדמים מלוכלך בשר בדין אנן ונחזיובטעמו.
 ע"י כ"א כתב דהאיך צ"ע וז"ל סק"סהש"ך
 המלוכלך דבשר פוסק בשום נמצא לא דזהצלי

 והוא לצלי, מותר שיהא מעל"ע שנשרהבדמים
 לא תו כבוש ע"י בבשר שנבלע דכיוןתמוה
 יוצא אינו שנבלע בעין דדם צלייה, ליהמהניא
 ואולי וכויי( צלייה ע"י ולא מליחה ע"ילא
 שנשרה כיון מ"מ מלוכלך דאפ' המחברדעת

 דם חשיב לא תו ונכבש במים הדםונתערב
 פוסקים המביא תשובה בדרכי וע"ע עכ"לבעין
 אמרו לא לצלי הבשר המקילים המתיריםשגם
 דם נגז. ששים עכ"פ במים גם יש אםאלא

 ודאי הכי בלאו אבל החתיכה שעלבעין
 דאין חזינן מזה א"כ לצלי. אסוריםדלכוייע
 דדם התם דשאני הנטחן לבשר ראיהלהביא
 זה ועל שם ונתבטל במים מתערבהיוצא
 מעל"ע הנשרה המלוכלך הבשר שאותואומרים

 הנבלע דהדם דמו, להוציא צלי עכ"פמועיל

 משא"כ במים ונתבטל הוקלש כבר שרייהע"י
 ואין המבטלים מים שם דאין הטחוןבבשר
 בו הנבלע אחר דם עכ"פ להוציא כחלצלי

וז"פ.

 בענין הנ"ל ז"ל המאירי הרב לשיטתתבנא
 בשר דין נשווה אם אפילומולייתא

 דין מ"מ לחלק בלי בזמנינו הנטחן לבשרכתות
 לחומרא שנוי המתירים מקור שממנומולייתא
 ע"ז בסימן ז"ל הרמ"א רבינו בדברילכתחילה

 מולייתא שום לעשות אין לכתחילה אבלוז"ל
 שיטת ע"פ להנוהגים עכ"פ וא"כ היטב ע"שוכו'

 וכפתגם להחמיר הגון טעם יש ודאיהרמ"א
 רמ"א. ביד יוצאים ישראל ובניההמון

 ובאה"ר שלום בברכת הכו"ח ידידוא"ד

 הלוייעקב

 ודין מליחה ע"י דמו עדיין פלט שלא פי. בדמים המלוכלך בשר ל"ו ס"ק כאן שכתב הט"ו עיין להעיר, והנראה*(
 הבשר כל נגד שישים יש דאם בת"ח פסק וז"ל הט"ז כתב בס"א ושם עכ"ל שם, מ"ש ועיין בס"א 'א רמ כתבווה

 ע"כ. בסט"ו, שכתבנו מה ועיין מליחה, בלא ממש נתבשל כמו כ"כ חמור דאינו מותרת ג"כ החתיכהדאותה

 בעין דם עליו שנפל פירושו אין בדמים דמלוכלך דסט"ו להא ומבאר הסעיפים שני את מרר~ר דהט"1הרי
 הדחה שטעם מפני מלוכלך ונקרא א', סעיף כל איירי דבה הדחה לפני דעלמא בשר דהוא כפשוטו אלאמבחוץ,

 המלח יוציא לא ושוב ממנו נתמלא המלח שאל"כ החתיכה, שעל הלכלוך להעביר דהיא המרדכי כתבראשונה

 ודהיינו מעל"ע, במים שנשרה בדמים המלוכלך בשר בסנויו המחבר שכתב זה שדין נמצא ע"כ. שבתוכה,הדם
 צלי, לו דמועיל כתב ווכיז דינו, מה דיליה בשו"ע המחבר ליה נקט שעתה כבוש בשר דין הוא עדיין, נמלחשלא
 בס"א כן כתב דכבר לשיטתיה אזל והוא נהוג, והכי צלי אפילו אוסרים ויש בהגהה הרמ"א כאן כתבושע"1

 הש"ך כתב וע"1 עכ"ל 1ה סימן לקמן ועיין אסורים הכלי וגם הבשר מעל"ע, בשרייתו הבשר נשתהה ואםו1"ל
 ע"כ. לצלי, אפילו אסור דהבשר נתבאר דשם סט"ו הוא זה""סימן

 אם גם הטחון דבשר לנד"ד נידון ומיניה כבוש, לבשר צלי מועיל אנ( לגבי ברורות שיטות שתי לפנינווהנה

 כמבושל, כבוש חשוב דלהוי כ"כ גרע אם גם הלא ממנו, שוב יוא שלא באופן בתוכו דמו ונבלע דחזרנאמר

 צלי. ליה דמהני המחבר שיטת לפנינוהנה



נג~וליהו יו"דחלקייעו

 תלוי המעיר, והרנ רבינו וטרו שקלו ובזה נדמים, שנהלכל7 דנשר מהא ראיה להביא אם עצמו יהובנידון
 יש לעת מעת במים שנשרה נדמים המלוכל7 נשר כהב. ז"ל דהוא נסט"ו, המחבר דכהנ הא מבאריסאי7

זה צירוף וע"י נמים, אח"כ שנשרה בדמים התלכל7 "דוקא" דבריו ננאר דאם צלי, אם כי לאוכלואוסרים

 שאין שנאמר או לא, בלא"ה הא צלי לאוכלו ההירו ולכן נעין דם כדין ליה הוה ולא במים, הדם קלישמיקלש
 מלוכל7 והוא נמלח לא שעדיין דעלמא בבשר הט"ז לשיטת כדניארנו דאיירי אלא שנעין, דס עם כלל עניןלזה

 צלי. לו ומועיל עליה, אתא דכנוש ומדינאנדם,

 ראיה דאין ס"ל ולעולס קמא כניאור המעיר והרנ לנד"ד, ראיה ממנו ויביא תניינא כביאור רבינו יסנורא"כ
 נדם משא"כ זה, באופן "דוקא" והוא נמים נקלש שהדם בגלל רק הוא צלי שמועיל דמה נלמד דאםמהא.

 אזיל רבינו אמנם בעין, נדס דאיירי יסבור ננטחן דכאן המעיר הרב סנרה זוהי צלייה. לו מועיל לאנעין
 אלא בעין, בדם איירי דלהוי דווקא" "לאו בדם שנתלכל7 ובשר נמלח לא שעדיין ננשר דאיירי הט"זנשיטה

 צלייה. ליה דליהני לנד"ד וכן נצלייה, דמוהר ואשמעינן בכבוש,דאיירי

 רנווהא הני נה איפלגו דכנר נפלוגתא דילן דהשונה רבנן דהני מחלוקה להלוה ריהטא לפום נראהגהיה

 גט"ו ירוהס ר' לשון הוא כן בדמים המלוכל7 בשר גר'ו סעיף הש"7 הביא דהנה היא, לא אמנם בש"7,שהונאו

 נ"1 ,דף ר"ה סימן נסמ"ק להדיא נמי וכדאיהא בדמים מלוכל7 ר"י נקט דדוקא ונ"ל בב"י, הובא כ"ה,אוה

 שנכנש עצמו הבשר מטעס נאסר דלא וס"ל ומהר"ם המרדכי נשם ה' דין נ' כלל ונאו"ח מהר"ס 3שסש'בו

 דאינו נעין דם הוי נדמים המלוכל7 נשר אנל מהר"מ, נשם המ"כ הנ"י שהניא וכמו במליהה הקנה לודיש

 אכן צלייה, ע"י יוצא דאינו נעין דם הוי זה דדם בהדיא שם באו"ה וכ"כ צלייה, ע"י ולא מליחה ע"י ל'איוצא

 ששים נמים שאין הרבה 3בשר היינו נמים, ששהה הבשר לאסור רבותינו שנהגו מה ש,ד, הגהת הב"יחניא
 ונבלע חור ואם כבר נמים נטל שיצא הדם אז החתיכות, כל נגד ששים נמים יש אם אבל חהתיכות, נלנגד

 אסר בדמים מלוכל7 אינו דאפילו להדיא משמע עכ"ל. מלה ש'י יוצא נחהיכה שנשאר ומה מזיק, אינוננשר

 מלוכל7 אינו דאפילו והאגור ומהרא"י ש"ד מדנרי משמע וכן כמבושל, דהוי שנכנש עצמה החהיכה מטעםליה

 וכ"נ עיי"ש. בהגה"ה ס"א ולעיל ג' כלל נה"ח הר" וכ"ד צ"א סי' ונפכ"ה באו"ש, מהרש"ל דעת וכןנאסר,

 נקט. דמילהא אורחא אלא מלוכל7 דוקא" "דלאו שיל נדמים מלוכל7 שכהנ המחבר וגס האחרונים כלדעה

 לו דיש שנכנש עצמו הנשר מטעם נאסר דלא וס"ל בדמים מלוכל7 נקט "דוקא" הר"י דלשיטה דחוינןהרי

 הש"ד לשיטה וכן נצלייה, להתירו למלוכל7 ליה מדכר לא אכתי אבל שני, מכלי עדיף דלא 3מליחהתקנה

 ליה דלהרווייהו הרי כמנושל, דהוי שנבנש עצמה החתיכה מטעם ליה אסר מלוכל7י דוקא" "דלאווהאגור
 לא לצלוהו מהירין היש דעה שהוכירו והאגור שהש"ד כזה, הקשה עצמו והש"7 לצלייה, ליה דמדכרמאן

 ושאר ור"י ממש, כמבושל ואינו ממלוה עדיף לא דכנוש למתירין דס"ל בדמיס מלוכל7 בדבריהםהוכירו

 כן לפני הקשה וכן תרי, לני שטרא מוכה הוא הנוה3ר וא"כ צלייה, היהר הזכירו לא מלוכל7 שהזכירופוסקיס

 מעל'"ג שנשרה בדמיס המלוכל7 דנשר פוסק, בשוס נמצא לו דזה צלי, ע"י כ"א המחבר כתב דהיא7דצ"ע

 איט שנבלע שנעין דדם צלייה, ליה נוהני לא תו כבוש ש'י בבשר דנבלע דכיון המוה והוא לצלי, מותרשיהא
 ש'כ. צלייה, ש'י ולא מליחה ע"י לאיוצ'א

 דמדכר ומאן מועיל, לא צלי דלהרוויהו בש"7, המובאות השיטות לשתי ליה אזיל רבינו על שר~יר הרב~פ"ז

 ממליח עדיף לא דכנוש דס"ל מפני הוא צלייה מהירין דיש דמדכר ומאן צלייה, מוכיר לא בדם למלוכל7ליה



14ליהו יו"דחלקויעןנד
 המעיר הרב שכתב כמו ליה והוי צלייה, ליה לית במלכלך אבל צלייה, מהני בהכי ודוקא ממש, נמבושלמינו
 בשר ראמת אליבא האם שנשארת השאלה רק צלייה. תקנת ליה ולית בתוכו נבלע עמו שנטחן רם שהוארמפני

 נוכיח וה ואת לא, או בצלייה שוב יצא לבל דמו את בולעשנטחן
 להי

 בס"ד.

 ריעות רלפי דגס בדמים, במלוכלך צלי לו מועיל המחבר דלפי מיהת חוינו הש"ך, תמיהת ליישב שנמא~פני
 שנכבשה, עצמה החתיכה מחמת ליה אסח אכתי בעין, רם של שיו שאין ברמיס מלוכלך אינו ראפילודס"ל
 אם אפילו ברמו נטול אם בנד"ד רה"ה נימא רכבוש, בכה'יג גס איסורו מידי מוציאו שצלי המחבר לפיואילו

 מהכא. רבינו לה מוכח ושפיר לו, מועיל דצלי בדמו רנכבש רומיא ממש בתוכו ךנבלענאמר

 מעל"ע שנשרה בדמים המיכלך רבשר פוסק בשום נמצא לא דוה דהקשה הש"ך תמיהת ליישב נחזורןעמה
 יוצא אינו שנבלע בעין רדם צלייה, ליה מהני לא תו כבוש ע"י בבשר רנבלע רכיון תמוה והוא לצלי מותרשיהא
 על נטף אחר דם אם "אבל איתא ושס סק"א ע"ו בסי' מניין בזה וציין עכ"ל. צליה, ע"י ולא מליחה ע"ילא

 איירי, דהתם ראיה משם אין לפענ"ך אמנם עיי"ש. שואבו, שהאש אמרינן לא צונן הוא רם  אותו אפילוהצלי,
 עליו צוע דם נפל הבשר, תצלה חס שהוא בשעה דוקא והיינו האש", שאצל הצלי "על הטור, לשווולפי

 לו מועיל או צוי, וכולו שנתלכלך בבשר משא"כ מבליעו, להפך אלא שואבו, האש ואין גבר רתתאהואמריע
 שאיב. מישאב ביה אמרינן ראררבהאש

 הצלי, על נטף אחר דם אם אבל שכתב שמה אומר ואני רוקא, הוא ע"ו בסיכך בשו"ע המחבר מיון~פ"ז
 אומר הייתי דמסתפינא ולולי האש, שאצל הצלי על הטור כלשון והו"ל צלי" שהוא "בימן דהיינו, בלשונודייק
 האש שאצל הטור דמ"ש לומר האש שאצל המחבר השמיט זה שמטעס ואפשר וז"ל הש"ך דכתב כהארלא
 דין וסלוק דווקא, הוא הכא רברינו, דלפי אלא עכ"ל. כך, צלאו ואח"כ עליו נפל ראם ראה"נ דוקא, לאוהוא
 רנורא צלי, לה מהני ואעפ"כ עצמה, אחתיכה דדיינינן וה"ה נתלכלך דווקא לאו דהתס נתלכלך, מריןזה

 בכולו. ומפעפע ומבליעו גבר דתתאה להפך אמרינן או חם על שנפל קר ראיכא רהעא אלא שאיב,מישאב

 לא לצסתו מתירין היש דהזכירו והאגור, הש"ך והס כאן, שמכרו השונות השיטות לבאר נבואוהשמא
 פוסקים ושאר ירוחס ורבינו ממש, כמבושל ואינו ממליח עדיף לא דכבוש וס"ל בדם, מלוכלך בדבריהםהזכירו
 שבהם, השווה הצך וצלייה, מליחה ע"י יוצא דאינו בעין רם דהוי בצלייה היתר הזכירו לא מלוכלךשהוכירו
 מועיל רצלי היא המחבר חויטת יבואר, דלעיל רברינו שי אולם צלייה, ליה מהני לא ברמים המלכלךשבשר
 ופירושו רוקא דנתלכלך רס"ל הנהו שיטת לפי כלומר וחם, קר בענין רוקא הוא שנפל בעין ורם רמו,להוציא

 מלוכלך דאפילו דכוונתו צלי, לו רמועיל דכתב המחבר דברי את ליישב הש"ך הוצרך ולחומרא, בעין רםרהוי
 בעין ררם דמבארינן לרירן אמנם ולקולא. בעין דם תו חשיב לא ונקלש, במים הדם ונתערב שנשרה כיוומ"מ
 דעלמא החתיכה נמלחה כבר אם מיבעיא דלא נתלכלך דיו לנו סמר המחבר הוצרך ברותח, רק לחומראאינו

 לא עדיין אם אפילו אלא צלי, ע"י כ"א ניתר דלא סק"1 ע' רסיכל כההיא טפי רבלע והו"א ברם,ונתלכלכה
 אבל פניו, שעל דיליה דם רהוא דאיירי הכא וכ"ש ריליה מליחה עם פולטו כך כבולעו למימר י ואיתנמלחה,
 דרשי רלדידהו הפוכות, סבחת נמצאו לפ"ז א"כ צלי. 'א כ ולאוכלו לאוסח לן אית מעל"ע רנכבשמאחר
 במים, שנקלש מפני צלי ע"י בכבוש להתיר וקולא )נתלכלך( בעין דס לגבי חומרא אמרי דאינהו וקולאחומרא
 שפיר ולפ"ז בצלי, רק להתיח וחומרא צונן( )דנתלכלך בעין רס לגבי קולא ראמרינן וחומרא קולא ררשיעואנן

 נחשב ואי בעין, רם ליה הוי מלוכלך, ראי תרי, לבי שטרא מזכה קא רהמחבר הש"ך לתמיהת ליהמיתרצא

 צלייה. ליה מהני איך בעיןלדם



נהאליהו יד"י"לקויען

 דהוא  ובהא שעליו, מדם כהודח והו"ל במים נשרה דהכא ובפרט בעין, כדם דינו אין מ*כלך לעילםדלדברינו
 צלייה. יה מהני בכה"גכבוש.

 דהש"ך אליבא גם 1את ליישב נראה היח דעת ישמרו כהן שפתי והם שכתב מה השייך שנתב מאחראמנמ
 מלחו או כלל מלחו ולא הדיחו לא אם מיהו ט' אות שם בהגה"ה המובא בדין ע'.ו בס' שכתב מה ע"פעצמו
 לא עליו נפל בעין אחר דם דאם ואע"ג הש"ה ע"ן וכתב הרמ"א כ"כ מותר כך ונצלח תחילה הדחהבלא

 בלא נמלח אס אסור מה"ט דהא נמלח ולא הודח שלא כיון בעין דם חשיב נמי והאי שואבו, שהאשאמרינן
 ס"ט סיבך כדלעיל מליחה, שיעור שהה לא אפילו לקדירה וכן לצלי, אפילו מליחה שיעור ושהה תחילההדחה
 הדיחו ולא בעין דם דהוי כיון נימא והיינ  שעליוי בעין דם מבליע המלח הודח, רלא דכיון מטעמא והיינוס"ב.
 לא אם מ"מ שואבו, שהאש שפיר אמריע ממש בעין דם הוי דלא דכיון י"ל שואבו, האש אין כלל מלחוולא
 בעין דם דלגבי צלייה, ע"י אפילו יוצא אינו ושוב מבליש שהמלח אמריע מליחה שישר ושהה תמלחהודח
 דם הבליע דהמלח אע"ג מליחה שיעור שהה ולא ונמלח הודח לא אם אבל פולטו, כך כבולעו אמרינן לאשנבלע
 צלייה ע"י שיוצא מה כה"ג אשכחנא דטלא אח"כ צלייה ע"י ויוצא וט' בחו1ק נבלע לא מ"מ וכו' שעליובעין
 ס"ט סימן המחבר לדעת בב)ים מעל"ע שנשרה לשר מליחה, בלא ימים ג' ששהה בשר כגון מליחה ע"יולא
 אפיי  אסור כרותח שחשוב מליח בשר ע"ג שנפל ממש בעין בדם  ודאי ומיהו טובי, כה"ג פוסקים  ושארסט"1

 ע"כ. וכו'לצלי

 הלא בעין, בדם מועיל שצלייה מצאנו שלא המעיר הרב הסתמך שעליו הש"ך לפי שגם מפורש לפנינווהנה
 שנפל היא שהגדרתו בעין בדם מש~ייכ לו מועיל אש הדחה, בלי עצמו של דדם לדם, דם בין מחלק הש"ךכאן

 כרותח. חשוב ב)ליח בשר ע"ג דהיינומבחוץ.

 משום הדחה דאפילו שמשמע עצמו הש"ך משם שכתב חידושים בחלק דעת בחוות בפירוש איתא יהותי*ו
 ממקום שפירש חיישינן ולא מותר, יפה נצלה לא ואפילו שואבו האש שהכל לפי לכתחילה צריך לא בעיןדם

 לא 1ה מ"מ שואבו שהאש אמריע לא בעין דם דגבי ואע"ג לחוד.  מוציאו האש כח עליו שבא מה שכללמקום

 לית לצלייה אוסח אתה דאם לצלותו. מותר לכתחילה ואפיי שואמ שהאש אמרינן ולכן גמור בעין דםהוי
 דינו דאין מדאי טחינה ע"י היוצא בנד"ד וה דדם המעיר, לרב רבינו ס שטוך כמו ממש וזה ע"ק תקנתהליה

 מבחוך.כדם

 דלא בודאי הטוחנת וכאן שיבלעי בלא"ה מצינו דלא בחם דוקא זה אמנס הטחנה, דוחק שין שנשאר מהאלא

 שמה. לחוםמגיעה

 לזבריו טלא פירכא איתא בש"ך המובאות השיטות שתי לפי ליה דאזיל המעיר הרב את שיישבנו מה לפיגנ,
 גם יש אם אלא אמח לא ע"כ לצלי, הבשר המקיים תשובה בדרכי המובאים למתירים דאף להוכיחדרצה
 דהא אומר הוא ולכן לצלי,  אסורה דלכו"ע ודאי בלא"ה אבל החתיכה, שעל בעין דם נגד ששים עכ"פבמים

 צלי עכ"פ מועיל מעל"ע שנשרה המיכלך בשר שאותו אומרים וע"1 מתבטל היוצא דדם התם דשאניחזיל
 כשני בלשונו המחבר שהפריד מה מחתא בחדא עירבב דאיך טובא קשיא אמנם בנד"ד. משא"כ דמהלהוציא
 אוסרים יש 11"ל, דכתב ונפרדים, נבדליםדברים

 ומפורש כנגדו, ששים במים יש א"כ אלא צלי, אם כי לאוכי
 צלי, לא ואפילו לאוכלו אפשר 1ה באופן נעדו, ששים יש אם והיה והשנייה צלק היא הראשונה שהעיצההוא
 כבר דאם )ועוד הבשר. הותר כבר שישים דאיכא העא והלא כנגדו, שישים יש כ"א צלי שיאכלמ ענין זהומה



אליהו יו"דחלקויעןנו
 גם ודהיינו נמי, שישים בלי גס סברא אותה נאמר ששים, כאן ולהכניס נן מה במיס, נתערב שהדם לכךהגענו

 תאמר מה אלא צלי, לו מועיל וע"כ וכדבריו, נתבטל במיס, ונתערב מאחר הלא בעין, דס ליה מחשבינןאס

 ליה משוי דשרייתו דלעיל רמותא סברת אמרינן 'ג"ו כנגדו, ששים וצריך בדמו כמבושל הוא הרי ששיסדבלי
 דלדבריו שי"ל ובאמת בעין. דם  מדין להוציאו במים זו שרייתו לו מועילה ואדרבא ממש, כמבושל הוידלא

 הף לא בוה כבוש אח"כ שנעשה ומה שרייתו, מפני  בעין כדם הוי לא דנתלכלך דהא המחבר דעת בעצםשזוהי

 במ"ש כ"ט ס"1 ע' סימן לקמן עצמו בש"ך וו סברא  מעין ממש מצאתי ולמעשה צלי, לו מועילה ולכןכממשל

 מתחילל(. שהודח דמיירי כלל, נמלח שלא בשר בדיעבד להתירהמחבר

 לראות נווכח ומדבריו סק"ז בפיה"א יהודה יד שהביא ראיתי שם העיון ואחר בד"ת שיין טצרכתי כךומתוך

 אף בשר בסתס אבל הבשר, ע"ג בעין דס שס שיש בודאי בידוע דוקא הוא זה דכל וז"ל כך כתב עצמושהוא
 דכאן לנד-ד מדבריו כלל ראיה להביא אין דלפ"ו עיי"ש, להחמיר ואין ממש, בעין דס עליו אין הודחשלא

 וכדלעיל. בעלמא בחתיכהאיירי

 ואין דקות, לחתיכות נחתך הכל והצינורות הדס סמפוני כל 1ה ובמובן שנטחן, בשר הוא כאן הנידון הלאןעוד
 חמימות בלי ויספוג הבשר יבלע איך בדמו שנטחן 1'אע"פ החוצה, הכל שנשפך אלא כברייתם, באיברים דםעוד

 גס הבשר שבו הכלי ולכשישפך פקיד, מפקד היותר לכל הוא 1ה כל הלא אליה, מגיעה הטחנה שאיןגדולה,

 לבלתי בבשר נבלע שהדם ימר וא"א ישאבמ, האש הלא פניו, ועל וסביבו בו שנשאר ומה ממנו, ישפךהדם
 שנשאר ומה דקות, לחתיכות חתוך עצמו טא שגס להחזיקו ועורקים צינורות לו אין הלא כי צאת,שוב

 האש. ע"י יצא בודאי הבתרים ובין הסלעיםבנקיקי

 כממאר רותח כשאינו מועיל דצלי הלכות, תרי דהם לניל שהסברנו כמו ה" רבינו סברת לדידן,אבל
 בסעיי

 דמאחר תשיבני ואל כעדו, ששים יש אם אמדיע בצלי ליה אפשר דלא דהיכא אלא שם, הטור וכדבריע"ו

 אמרינן דבוה אינו, וה חם, כשהוא מבחוו דס עליו דנטף ע"1 וכסימן כרותח נעשה הרי כממשל הואדכבוש
 לא דכבוש הש"ךסברת

 עדיי
 ממש. כממשל ואינו ממליח

 'י ע דמו  עדיין פלט שלא פי' בדמים המלכלך בשר שכתב שיל שהבאנו הט"ו הוא בנ"ל לן דמסייעווצנא
 המחבר קאמר '1 וע בתוכו, דמו זה ובין זה  שבין בדמו מנטחן גרע ולא בתוכו,  עדיין שדמו ודהיינו ע"כ,מליחה,

 צלי.דמהני

 היינו ומלוכלך בדמיס, דמלוכלך הב-י רבינו לפי איירי דכאן דעת למביני ומאירים ברוריס רבינו דבריןלפ"ז
 צלייה. מהני בו דגס אלא ע"ו דס' כההיא שהוא תאמר דלארבותיה



נזאליהו י~"דחלקויען

 יטסימן
 המעיר לרב המחברתשובת

 לא שכב' וראיתי בו והצצתי הגיענו כנ'מכתב
 דבר על חלילה חוזר אלא דבר בוחידש

 אחד דעת הביא כבר שבו הקודםמכתבו

 במס' מ"ש כמו אומר ואני דורינומפוסקי
 רב אומר ואתה יוחנן רבי אומר "אניקידושין,
 ויגדל מונח, במקומו זקן כבוד אלאושמואל",
 איישיר אותו ומברכים שילה, יבוא כי עדויסגא
 סברת נניח איך אבל לאורייתא, דמרחיליה

 יוסף ובראשם ההוראה, עמודיהראשונים
 יוסף אל יילכו לנו, אמרו עליו אשרהצדיק,
 מלכא מרן והוא תעשו", אליכם יאמראשר

 חדשים דברים לחפש לנו ומה ז"ל,המחבר
 בהם, לעמוד יכול אדם שאין שונותוחומרות
 הן תריסין בעלי רבותינו אחרי לצעודמאשר
 גם והלא שם, אנשי בארץ אשר הגבוריםהמה
 היו עדתכם בקהל שמלפנים אומרכבודו
 נעשה הבשר אשר עד דק דק הבשר אתחותכים

 מליחה. בלי אותו צולין ואח"ככעיסה,

 אשר הטחון בשר דידן בנידון א"כ הוא כךואט
 לא תיקון לו שאין עליו אומריםאתם
 דברי אלא אלו אין בצלייה ולאבמליחה
 שום לו אין שבשר זה דבר לומר והלאנביאות,
 חוץ כי שמענו, לא מעולם בעולם,תיקון

 מן בשו"ע בפירוש כתובים אשרמהדברים
 בשר וכמו הבשר את שאוסרים השוניםהדברים
 וכו' כמבושל שכבוש מפני מעל"ע, במיםשנשרה
 אחר דם עליו שנפל בשר על מתכוין כב'ואם

 זה ענין נדמה איך האש, אצל בהיותומעלמא
 מפני הראשון של הטעם הלא דידן, בנידוןלבשר

 וע"ז שמנונית, בו ויש הדם נו מכניסשהאש
 פולטו, כך כבולעו בו אומרים שאיןאמרו

 שהוא איברים דם והוא עצמו של דםמשא"כ
 ובמה איך דק דק הבשר חתיכת אחרמדרבנן
 ומה בסברא, שמילתא רואים אתם הלאיבלע,
 מבליעה הטחינה שדוחק אומר שכב' זהקש~ה
 מה לפי הלא עצום, דוחק יהיה אם גם הדםאת

 דק שחתכו מר, של כדבריו אבותיכםשנהגו

 כעיסה, בשר של גדולה ערימה שעשו עדהרבה
 בבשר דם בליעת של שהוא כל חשש היהאם

 בזה, ליזהר להם היה שם גם דוחקאמחמת

 אוכל לא ובמחכ"ת מהאי, האי שנאומאי
 רצוץ. בקנה ההלכה שורת שנראה מהלדחות

 דם על גזרו ואם תשובה, יש לדין אםהלא
 גזירה גוזרין אין מדרבנן, עצמו שהואהאיברים

לגזירה.

 המלוכלך מבשר שהוכחתי מה כב' שדחהןמה
 צלייה, ע"י אותו שאוכלים שנכבשבדמים

 אני דידן, לנידון דומה אינו זה שעניןבאומרו
 אם הנבלע הדס הוא השוה שהצד להפךרואה
 המלוכלך בשר והרי לא, או האש ע"ייוצא

 בדמו כמבושל כבוש ואומרים שנכבששאעפ"י
 אביא אני גם לצלי, אותו מתירין בתוכו,ונכנס

 אם שאפילו הכא, נמי דה"ה דק דקשהחתוך

 האש ברור( שלא )מה דמו בו שנבלע לומרתמצי
 מה הקודמת בתשובתי הארכתי וכברשואבו.

 רבותי'. מסברת ה'שחנני

 שלא בבשר המולייתא בענין כב' שהעירןמה
 חושב אני בדיעבד, רק שזה באומרונמלח

 שהביא, ההגה"ה בלשון צרכיה כל מר דקשלא

 נמלח אם וכ"ש לפרש, צריך כך דעתי.ולפי



~שליהו יו"דחלקריעןנח
 אלא לחלוק הרמ"א בא ולא תפל, והחיצוןהפנימי
 אם מבעיא לא דהיינו המחבר שכתב ע"מלהוסיף
 כך על יתיר אלא דמותר, ברור זה נמלחהחיצון
 שמותר, החיצון ולא הפנימי נמלח אםדאפילו
 מה אבל עצמו, דעת שהיא לד'ימ שצויין שםועיין

 המרדכי דעת היא בדיעבד" זה "וכלשכתוב
 בצידה. דתברא איפה לך הריורש"י,

 ההלכה לקבוע שלא והוסיף כבי שאומרומה

 המקפיד, המיעוט נגד האוכלוסיא רובעייפ
 בשביל הרוב להכריע שלא ההפך לחשוב לוהיה

 השוחטים, האיטלזים, כל שהריהמיעוט
 חוץ אחד במנהג כולם והקוניםהשומרים
 חומרת להטיל רוצה כב' ואיךמהמיעוט,

 הרוב. עלהמיעוט

 רבה, ובידידותבהוקרה

 בהחד"שאלב"ש
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 כסימן
 ימים ג' עליהם שעברו עופותבענין
 מרובה*( ובהפסד שעות בכמהרק

 דעמיה רבא לבב חכם היקרלבני
 ג'רנובל עי"ת של רבה מרדכיהרב
 רבא מאלקא רבאשלמה
 שלא עופות מספר ענין על שאלתךאודות

 שרייתם זמן ועבר ימים ג' תוךנמלחו
 להכשירם מקום יש האם שעתיים אובשעה

 מרובה. הפסד ויש היותלבישול

 על בהיותי נתקבלה ששאילתך לך ידועלהוי
 להתיישב צריך היה ולמעשה אחתרגל

 הספרים וגם תורה של דרכה כן כי ספריםעם
 ישראל. לארץ שלחתי הכל כי תחיייאינם

 ראשונה, בהשקפה תשובה לך שנתתיולמרות

 שצריך וראיתי לעצמי כשהייתי הענין עלחזרתי
 זו. שעה הוראת על בכתבלהאריך

 יוייד בש"ע בכללו ז"ל מרן הביאו זה עניןהנה
 ג' ששהה בשר הלשון בזה יייב ס' ס"טס'
 בתוכו דמו נתייבש ומליחה, )הדחה( בליימים

 אלא מבושל לאכלו ואין מליחה ע"י יצאולא

 ז"ל. הגאונים דעת היא זאת כמובן ע"כ.צלי.

 שיתנו ואפי' : מ"ט סייק הש"ך שם עליווכתב
 לא לצאת דמו שיתעורר כדי פושריםבמים

 ופכ"ה ד' ס' ומהרש"ל ד' דין ד' כלל )ת"חמהני

 על שהשיב מה כי'ה ס' בנוב"י ועיין פ"ה(.סימן

 ימים, ג' תוך הודחו שלא אווזות בעניןהשבו"י
 וכן בפשיטות. ואסר השבו"י של ראיותיוודחה

 והמרדכי הגאונים משם שם הב"י דעתהיא
 פ"י. מיימון והגהות כ"הפרק

 שאין הנ"ל רבותינו דעות מכל יוצא מבוארהרי
 רוצה הייתי אם ואפילו להתיר.מקום

 בשר בין הבדל שיש ולומר פתוח פתחלמצא
 עומדים הנוייב רבינו דברי הרי לעופות,בהמה
 בענין כן גם דן שם ואדרבה כדלעיל,מנגד

 שבשר מפני בהמה, בשר מן טפי והחמיראווזות
 בם אשר בו שיש והנקבים בעור מחופהעופות

 אל מעבר נקובים אינם הנוצה שתולההיתה
 מה ובכן: קרום. עליו שאין בבשר משא"כעבר,

 עד השלבים כפי למעשה הלכה הוא לנושנראה
 חדור רבני על ולסמוך בימינו, הנעשיםהקירור

 שנדברנו האיחור כל קודם הנה שמייהו.דפקעי
 וגם שעתיים, או וחצי שעה של דוקא הואעליו
 עיני שראתה מה ולפי דלהלן, באופן יוסברזה

 : כדלהלן מתנהג השחיטהענין

 בשרשרת העופות נותנים השחיטה אחרא(

 אחר מריטה מכונת לפניהעוברת
 העופות נכנסים כך אחר צוננים, במיםשריה

 לרחוץ כדי מים מלאים גדולים כיוריםבתוך
 מקפלים אח"ך הדקה, הנוצה ולהעביראותם

 לגוף סביב העופות של והכנפייםהרגליים
 ואחר לכך, מיוחדות בעגלות אותםוצופפים
 על בטופח רטובים בהיותם המים טפטוףשגמר
 לבתי העגלות אותם מכניסים להטפיחמנת

 ולא הלילה וכל היום כל נשארים שםקירור,
 למחר. כ"א לאטליזים אותםשולחים

 בענין  בהשמטות ש,1ק
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 או שעה לפחות גמורה הדחה שיש מזהיןעא

 עלינו וממילא השחיטה, אחרישעתיים
 שעה עד דהיינו ההדחה משעתלהתחשב
 לחלוחית יש אז שעד קירור, לבתישנכנסים

 שהייה. כמעט שאין נמצאהמים,

 יכול ומי השחיטה, לוקחת שעות כמהב(
 ראשון שנשחט העוף הוא מילהבחין

 אחד בכל דרבנן ספק שיש נמצא אחרון, הואומי
 בשחיטה שהראשון אחרון, ספק ראשוןספק
 אמנם האחרון, מן יותר בשהיה יותר קרוביהיה

 ותו, מדרבע, אלא אינו האיברים דם כל,ראשית
 הכל ההדחה ע"י שהרוחנו השעתיים מןחוץ

 מתייבש אינו קרור בבתי הנתון שהבשריודעים
 לא בו מתייבש ולא עליו שוררת לחות ישאדרבה
 הראיה - מקפיא אינו וגם דם. ולאקרום

 על רטיבות יש תמיד האיטליז מן עוףכשלוקחין
 אינו דבר ושום שלו העור לרבות רך וכולוגבו

 העופות קונה כשהטבח כלל ובדרך בו.מתייבש
 עד נשארים ושם למקרר המקום על אותםמכניס
 ממה שונה זה ענין האומדנא ולפי מכירתם.גמר

 וכו'. ימים ג' ששהה בשר בענין חכמיםשדברו

 כ"ב ס"ק תשובה בפתחי שם ראיתי כן זהכעין
 במים שנשרה בשר על בצ"ע הדברשהניח

 שעות ג' או ב' כמו המים מן שלקחוהוואחר
 טפטוף גמר משעת מונים אם ימים. ג'שהה
 להתחשב שיש ראיה לך הרי להקל: והעלההמים

 שחיטה. משעת ולא ההדחהמשעת

 טעם לה יש הגאונים חומרת הדעת, שקולולפי
 מפני ימים ג' ששהה בשר לאסורברור
 והרוח גדול היה החום מגוריהם,שבמדינות
 קרומות את המייבש חם רוח הואהמנשבת
 על קשה ואז ותחתיו, עליו אשר הדם וגםהבשר
 היה אם משא"כ ההוא, הבשר את לרכךהמים
 שאמרנו הדרכים שכל איברא, המקרר.בתוך
 ולא בו, שהקלנו מה על זכות ללמד אלאאינם
 בדברי שהוסכם מה עד ולדון לעמוד ושלוםחס

 המדינה קום מיום ועוד זאת הקדושים.רבותינו
 שולחת שהרבנות ושמענו ראינו ישראלבארץ
 נתון היה והבשר לשחוט כדי לארץ לחוץשוייב

 לארץ כשמגיע ורק מליחה, בלתיבהקפאה
 ומולחים אותו מרככים אז ללקוחותונמכר
 כייא אוכלים היו לא סגולה יחידי רקאותו.
 שיושבי הדחק שבשעת בודאי נמצא טרי.בשר
 הרבנות ונאכלה, בשר לנו תנה אומריםהארץ
 כמו היתר. צד ולמצא בענין לדון מוכרחתהיתה
 שהממשלה בערך, תשט"ז שבשנת זכורניכן

 כשרות בהמות כמות להקפיא החליטהבמרוקו

 בקיץ, יספיק לא הבשר אולי מחשש הקיץלימי
 אטליז בעל כל חדשים ששה כעבור היהוכן

 בהמה לקחת מוכרח היה בהמות שתיהמזמין
 משרת ובהיותי התירה. אז של והרבנותקפואה.
 בהמה מן חלק עיני במו ראיתיבקודש

 וניסיתי כעץ. היה קשה המקפיא מןכשהוציאוה
 שהדם וראיתי היד של הדם עורק עלללחוץ
 יותר. עוד להאריך ואין ונוזל*(. צלולהיה

 שבתוכ), הדם )לא חבשר רק מקפיאה היא ההקפאה מטבע דאס מסחמת, בנק)דה דן רבינ) ללאןרה*(
 לצאת, מתע)רר כבר הדס אין הבשר כשי)פשר דהיינ) מקלקלת, היא ההקפאה שמא ספק מידי בזהיצאנו
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 הדם ברכוך תלוי שהכל האמור, מכלהמורם

 איסור יצא ומשם נתייבש. כבר לאאם
 או בהמה בשר בין ימים ג' ששהה בשרבישול
 היה הבשר שאם לומר מקום יש ומדיוקאעוף.
 חם רוח בו נשבה ולא הזמן כל רטובנשאר

 להתיר מקום יש מרובה, הפסד ובמקוםלייבשו,

 דבשעת הא עדיפא בזה א"נ לצאת, המעורר כח לו אין ושוב לצאת, הזרימה כח ממנו הוסר זושבהקפאה

 כשהבשר הדם עורק על שלחץ שאחר שהיה דמעשה רבינו שכתב מה והיינו הדם, על משפיע זה איןההקפאה

 דכל הקודס, לקטע זה קטע בין שיש ההמשך היינו וגם למקום, ממקוס מתמדד שהדם ראה כעץ, קפואהיה

 רך שהדם זו למציאות ליה אית בהקפאה ואף ימים, ג' ששהה כבשר יהיה שלא לגבי מועיל במקררשנתרטב

 הזמן. בבוא לצאת ומתעוררונשמר

 והשעון הזמן שהופסק וכאילו הטבעי המהלך עוצר הוא דהאם דהקפאה, זה בענין לחקור יש באמתדהגה

 דנימא או שהפסיק, מאיפה וימשיך הזמן לטווח יחזור שיופשר ובשעה כבימל, הזמן מן למעלה והואעמד,

 והכח הקפאה עי,י נתקלקל כבר חה שהפסיק, מקוס מאותו הטבעי בתהליך ממשיך לא הוא מפשירכשהוא

 המשכה ולא חדש אחר תהליך שמתחיל אלא זו, בהקפאה טושטש כבר פה לצאת מתשרר הדם שבעלמאהזה

 דהיינו בשר, להיות שוב וחזר זו בהקפאה ונתאבן בשר שהיה מפני הוא לו שמועיל ומה וסגולותע, הקודםשל

 ימים. לנ' לו שיעלה זמן אותו לו למנות ואי,א בשר, היה לא כברשבינתייס

 באופן הבשר פני מרטיב הוא במציאות דמקרר נימא דאם )1ן, מהקפאה עדיף שמקרר נראה היה~פ"ז

 אינו פניו, על יש אם ואפילו רטיבות, שוס עליו ואין אבן, שנעשה הקפוא משא"כ רטוב, הוא הרי אי,כתמידי

 ימים ג' לו למנות אייא ולכן התהליך, מפסיק שהוא העיקרית שמעלתו אלא כאבן קשה דהוא פנימהנכנס
 לא דאז מקפיא, אינו שבתוכו הדם המציאות דלפי נאמר מאס חוץ נפסק. אס עברו לא שהרי עליושעברו

 דלא רבינו שכוונת לומר אין במציאות תלוי והדבר היות אמנם לכשיפשיר, לצאת דיתעורר זו בהקפאההפסיד

 לבאר אפשר הנייל נל ושי בזח. להלכה מינה נפקא אין יקפה, אם דגם להלן שנבאר וכמו יקפה, שהדםיתכן

 הוא ימים ג' ששהה בשר של דהאיסור החקפאה, בתהליך דמו יתייבש שלא שצריך הוא שהיסוד המחברדעת

 דבר, אותו בדיוק פועלת שההקפאה לומר דעתן סלקא היתה ואם לצאת, יתעורר לא דשוב דמו נתייבשמחמת

 בתקנתן. חכמים הועילו מחא"כ

 מהקפאה, עדיף מים ורחיצת )2(, ימיס ג' תוך אחת פעם מים מרחיצת עדיף דהמקרר לנו יצא מזהעלן

 ימים ג. עליו ועברו במקרר הנתון בשר לכתחילה אפילו להתיר שעה יפה מספר שהבאע בהשמטותעיין)1(
 מליחה.בלא

 גי תוך במים אותו משרו עדיף זה הרי בלחות, נשמר שהוא במקרר שכשהניחוהו למסקנה שהעלהעי'ש)2(
 המקרר. מחמת סביבותו נשמרת והלחות הואילימים

 בשם כ"ח ס"ק בב"י שם ראיתי ,הכייבתר

 הגאונים במקום כי ששמע שכתבהגש"ד
 ימים ד' או ג' מליחה בלי בשר כששההנהגו

 הדם שיתעורר כדי פושרים, במיםלשרותו

 תקנה יש כן אם עכ"ל. המלח ע"י אח"כלצאת

 ימים. ג' ששהה לבשרלפעמים
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 זה וכל כנד"ד. בשעתיים. או בשעה הזמן עבראם
 לכתחילה ח"ו להורות ולא שעה הוראת אלאאינו
 ממותנינו עבה קטנם כי הגדולים רבותינו מ"שנגד
 אלקים דברי דבריהם, נגד רגל או יד להריםואין
 עבור ואחר אמת. ודבריהם אמת הםחיים.
 כי דבריהם על ועומדים חוזרים אנחנו זוהוראה
 מהם. לזוז ואין מוצק כראי ואלמים חזקיםהם

 הקילו הקדש בארץ היושבים רבותינוואם

 שיתייבש, הדם ש גס משפיעה שההקפאה 11 מתברר היה באמת דאם כן על 4יתירה מכולם, עדיףוהמקרר
 אמרינן דלא ימים ף ששהה רגיל בשר כמו אח"כ לצאת יתעורר לא דשמא בכלל, מותר אס להסתפקיש

 אח"ט. לצאתדיתעורר

 דמו, דלא מוכח ההקפאה, של לחתייבשות ימיס ג' נשרה שלא 3שר של התייבשות לעיל שהשוימ מהאמנט

 כמקודם, זרימתו שיחדש יתכן ולכשיופשר משתמר הוא נקפה הוא ואם הדם, גס יקפה שלא למה סי3הדאין
 וג0 יצא. לא ושוב העורקים לכותלי ומתד3ק מתפורר שהוא באופן היא התייבשותו נשרה, שלא בבשרמשאייכ

 זה. בכל לדון ויש פושריס, במים להפשירו 3ד3ר עצה שיש הגאונום שיטת לפי מצאנובזה

 דינו המקרר של וצינה ש3קור דכת3נו והא ימים, ג' בתוך במיס להדיחו לכתחילה שצריד נרור להלכהאמנט
 3לחלוחית, תמיד דחא מיניה עדיף דהוא אמינא וגם להתייבש, לדס מניח איט שהקור משום 3מיס, נשרהכמו

 מצינת עדיף שקור הרא3"ן 3ש0 העזר באבן פ"א ס"ק ",ז ס" בבא"ה דכתב מהא סמוכוס לחביא ישאולי
 ביה. לדון ויש דכתיבנא. להא ראיה איכא זה סמד על ואפשרמיס,

 נאמר נמי דבהא האם הדין, חזר בפנים, נכנסת אינה שלכה"פ אי לחלוחית עליו שאין דקפיא ד3האאלא
 יחזיר דכשיפשיר דמי נתיי3ש לא דכשנקפה אשמעינו מיהת פורתא ועכ"פ הנו"ל, יצונה קיר כמי דמידשפור

 למקרר. ושלישית 3מיס לשרייח שנויה דרגא ,היינולקדמ,ש.

 3קור הבשר מקררין ו3דיקה שחיטה לאחר תיכף אשר הבשר להתיר שכתב ט,1 שת הלכה דבר בספר1וונוו

 עדיף ועלד שכשנקרש סק"ד בנימין ובמשאת סקע"ח סי"ז א3הע"ז שמואל הבית ממ"ש שה3יא עוו"שעצום,
 לו דיש מכולהו, עדיף דמקרר לומר יש ועדיין מים, מצינת עדיף דנקרש אלו דבריו לפי הרי א"כ מיס,מצינת

 חסרונותם. ולא שנוהסמעלת

 ההקפאה במציאות באמת שאם צ"ל העורק, על כשלחץ זז דהדס כיה דחוה ההוא נמעשה רביט דכתב1הא
 עליו משפיעה ואם יתייבש שלא הצינה פועלת מ"מ שהרי נתייבש לא שהדס 3ודאי 14'כ הדם, על משפיעהלא

 לא שהדס רבונו כוונת זו דאין וצ"ל בעורקיו, נתייבש ולא נשתמר שהרי הוי משיותא ג"כ נפשר, ואח"כונקרש
 היה דאם ואה"נ נתייבש דלא לוה דחזי דמילתא לרווחא זה את אמר שהוא אלא מציאות, זו שהרינקפה

 ימיס. לג' לו יעלח לא הקרישה וןמן נפשר, יהיה דאחייכ דמי שפור ג"כנקפה

 אנן לנו ואין נשגבה וחכמתם רחבה דעתםוהתירו,

 הבד. בית בקורות ראשנו להכניס דיתמייתמי

 טובה וחתימה כתיבה בברכת מסייםהנני
 שנזכה יה"ר לעבותי"ש ועושראושר

 ארמון ובבנין משיחנו בביאת יחדלראות
 בב"א.ואפיריון

 אלב"ש. ע"המאביך
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 עי"'ש ימים, ג' בזמן וחשב יהיה לא הקרישה זמן שכל שכתב ע"ט א)ת ס"ט סי' השולהן  בער)ך "יע"~ל/
 הב"ש. דברי ג"כשהביא

קא1,ז  דכתב בקרח, שנתון בשר בענין סק"ח ס"ט ס" בבאה"ט )הובא "'ד ס" המייי שכתב מה את להנין 
 חשוב לא ואם מעל"ע, במים ששהה כבשר הוי א"כ כמים הקרח חשבינן דאי ממ"נ, לביש)ל הבשר לאס)רדיש

 )נקרש, דמאחר הכא, איכא ממ"נ דאיזה צ"ע )דברי) הדחה, בלא ימים ג' ששהה כבשר הוי א"כ כמיםהקרח
 החתיכה נתלחלחה שנפשר ולאחר בת)כו, מתייבש לדמו נחשב לא וגם הימים מג' נחשב )לא הזמן לו עמדשוב
 נמשר, שהרי הדחה בלא ימים ג' ששהה כבשר הוי לא )גם נקרש שהרי במים ככבוש ה)י לא א"כ מיד,כ)לה

 )י)תר. ימים לעשרה אחד י)ם בין חיל)ק איןובזה

 תהא לא חלילה ימים, ג' בתוך במים מהדחה המקרר עדיף דלכתחילה ושמר לפסוק באתי לא הנ"לומכל
 הסברא. עפ"י שמוליכין למק)ם א)תנ) להוליך לדברים שהנחע אלאכזאת,
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 כאסימן

 ימים ג' ששהה בבשר צלי,הגדרת
 המחבר דכתב הא התלמידים מן אחדשאל

 ג' ששהה בשר סי'יב ס"ט סי'ביו"ד
 בתוכו דמו נתייבש מליחה בלא מעל"עימים
 מבושל לאוכלו ואין מליחה ע"י עוד יצאולא
 ולמה ע"כ. יבשלנו לא שצלאו ואחר צלי,אלא
 שהבשר המליחה. מן גרוע האש חוםיהיה

 יהיה הצליה ואחר לבישול מותר מליחהאחר
 אנו הטבע ובדרך פשוט באופן הלאאסור,

 האש ע"י הבשר מן הדם ששאיבתמשערים

 ע"י ואם מליחה, ע"י מפליטה חזקה יותרהיא
 שלכן הדם כל יצא לא שמא חיישינןצליה
 ולמה לחוש, לו היה במליחה גם בבישול,אסור

מותר.

 הבשר בשלמא זאת, היתה אליוחישובתי

 ועדיין ההדחה ע"י דמו נתרכךשכבר
 נתייב,~לא

 הפליטה בקלות וגומר המלח בא אז
 אם כי ההדחות כל אחר בו נשאר לא אשרעד

 ימים ג' ששהה בשר אבל דם. ולא בעלמאמוהל
 בתוכו, דמו נתייבש שכבר מדובר בו אשריען

 היא ותקנתו לכלום, לו מועילה לאוהמליחה
 ריכוך פעולת בהעדר שהאש נמצאהצליה.
 שאינו דהיינו המלח מפעולת הפך עושהההדחה
 מן קטן חלק רק ומפליט מייבש אלאמרכך
 בתוך אותו נותנים אם כן על שבתוכו,הדם

 יותר מתרכך האש גבי שעל שבקדירההרוטב
 לזה וראיה האש. ע"י יצא שלא דםומפליט
 ביו"ד לך הרי הבשר, רכוך על הוא הדיוןשכל
 לצלות יכול ומלח מים לו אין אם שבאופןכתוב
 שהמדובר מפני ומותר יבשלנו ואח"כ יפההבשר
 בצליה, דמו כל המפליט טרי בשר עלהוא

 שכבר מליחה בלי ימים ג' ששהה באותומשא"כ

נתייבש.

 לכבד דמי ולא נ"א ס"ק שם הש"ך כתבגם
 מליחה ע"י היתר לה אין דג"כ ע"גבר"ס

 אפילו צלייה אחר לבשלה ומותר צליה ע"יכ"א
 רבוי משום מליחה מועיל אינו דהתםלכתחילה,

 שלא ומה בצליה, הכל נפלט ומסתמא שבהדם

 אינו הכא אבל בבישול, יפלוט לא בצליהנפלט
 בתוכו, דמו נתייבש שכבר משום מליחהמועיל
 הכל שיצא הדם לרכך פועל אינו דצליואפשר

 ופשוט. ע"כ, לרככו פועלוהבישול
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 כבסימן
 מלמעלה חשמלי בתנור צליבדין

 החום מקור ובו ביתי חשמלי בתנורצלי
 נורא לומר יש כזה באופן אםמלמעלה,

 שאיב.משאב

 שהאש חכמים מדברי מבינים הסתם שמןנראה
 החום. ע"י שבבשר הדם לצידומושך
 והן בשפודים למטה, הוא האש תמידובצלייה
 יבא ובזה הגחלים, ע"ג המונחים הבשרבחתיכות

 שואב שהחום דהיינו שאיב משאב פירוש נכוןעל
 לומר יהיה ניתן לכאורה וממילא אצלו.הדם
 מה לבשל יכול למעלה שנמצא שהחוםבנד"ד
 ובהתחלה קצת. מתחמם שלמטה ומהשכעדו,
 למעלה הוציא שהחום ממה בולע שמא לחושיש

 בתוכו. ומתבשל הבשר בתוךונשאר

 שיש החשמלי החום בכוח נראה למעשהאבל
 שהחום לומר מקום יש היום, שלנובתנורים

 התנור דופני כל ומחמם כולו פני על הולךסובב
 דם ממנו נמשך שהצלי ונמצא שלמעלה,כחום

 להפך אפילו צריכים ולא למטה, וזב צדדיומכל
 היו כזה ובאופן צד. מכל יפה שיצלה כדיהבשר
 שהיו דהיינו זמניהם, של בתנורים גםעשוים
 ממנו גורפין היו ואח"כ הרבה התנורמסיקים
 מכניסין ואח"כ הבשר, ישרף שלא כדיהאש
 כמו ממש התנור דפנות של החום ע"י לצליהבשר

 )סי' יו"ד בשו"ע ממ"ש לזה וראיה שלנו.בתנורים
 נותנין אין מליחה בלי שצולין בשר גבי ס"ו(נ"ט

 שיצלה, עד ממנו הנוטף שמנונית לקבל תחתיוכלי
 זו. צליה ע"י לאכילה ראוי שיהיהעד

 ולא האש ממנו שגרפו אחר זה דבר לציירואפשר
 הכי תימא לא דאי הדפנות, חום כ"אנשאר

 ותו השמנונית. לקבל הגחלים על הכלי יניחאיך
 אלא הבשר, על להורות מרן בא לא שכאןנראה

 המנטף רותח דם מחמת הנאסר הכלי עלכוונתו
 כ"ה ס"ק בש"ך עיין השומן להתיר ולגביבתוכו,
 לפי מותר, מלח גרגרי ד' או ג' נתן שאם הש"ס,משם

 צף והשומן הכלי לשולי הדם כל אליו מושךשהמלח
 הגחלים שהיו נומר ואם הטור. דעת הוא וכןלמעלה,
 מפסיק היה הבשר תחת הכלי שנתינת נמצאלמטה
 נראה אלא בכך, נצלה היה ואיך לגחלים, הבשרבין

 ההסקה, אחר דהיינו זמניהם של תנורים שלבענין
 והיה בשפודין, תלוי והבשר האש את גורפיןהיו

 התנור. דופני מן היוצא החום מחמתנצלה

 העשויים היום של בתנורים שגם נראהובכן
 קודם יפה הופך אם סגור, ופיהםממתכת

 כולו, פני על סובב הולך החום הרי הבשרנתינת
 מכל החום לו בא בתוכו, הבשרוכשמכניסים

 וזב צד מכל יוצא הדם ההוא החום ובכחצדדיו,
 עשוי למעלה הדלוק החשמלי והאשלמטה,
 זמן כל חם שישאר כדי החום כחלהמשיך
 שמוציאין בשעה הוא ע"ז והמופתהצליה,
 אחת. במידה צד מכל צלוי שהוא נראההבשר,

 ה"פלאטא" על שנשאלנו מה שני מצדאבל
 מן שזב מה שיקבל כדי הצלי תחתשנותנים

 שיש לע"ד נראה התנור, יתלכלך שלא כדיהבשר
 שיוצא מה שהרי הוא, ריק דבר ולא בגו,דברים
 שומן תערובת הוא החום ע"י הבשר מןונשאב
 המקבל, כלי לתוך ובנופלו רותח, דם ועיקרוודם,

 הבשר, צליית ואחר רותח, בהיותו בונבלע

 ראוי אין ולבשול, לאפייה כלי באותומשתמשין
 וכן הכלי. את להכשיר צריך אלא כן,לעשות
 זיבת את שקבלה ה"פלאקא" על בתנורכשאופין
 פת. אותו עם כותח לאכול שלא הצלי,דם
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 כגסימן
 ניקורבענין

 תש"ם המלובן לניסן ימים תשעה ד'יום
 הלוי, יעקב כמוה"ר היקרים הרבניםלכבוד
 שליט"א יואלוהר'
 ובדיצות בשמחה - ברכות ושפע רבשלוס
 המצות. חג אתתחוגו

 נכבדיםרבנים
 חלק קניתי האחרוניס שבימים לכומהודענא

 אחר הקצב מאת של מבשרפנים
 והיום ומוכשר. מנוקר שהיה עליושהעיד

 בין לעבור ותהיתי ההוא הבשר מן חלקהוצאתי
 ממה משהו בו נשאר אולי לפקחבתריו

 בראותי אחורה ונרתעתי להסיר.שצריכים
 נתחים נחתך רק ובחלבו בחוטיו הוכשרשהבשר
 אל והלכתי החתיכות לקחתי רגע באותונתחים.
 ויאמר ויען לבו. מלאו איך לו, להראותהקצב
 שהמנקרים האחראים לפני צועקים אנחנוכמה
 ועוד זו, במלאכה ידם לאל ואין סמכה בראינם
 ממני שאל וגם בעצמנו. עושים הנקור שלהרוב
 לידי שהזדמנה בחתיכה הענין. לכםלגלות

 חוטין - י"א מצלע שלמטה חלבמצאתי
 היה החזה מן שמנקרים החוט וגםשונים

 .במקומו

 ס"ה ביו"ד מי'ש בעיניכם קל האם רבותיןבנן
 איך ס"ד-כ"א, בסי' שם גם בהג"הסי'ח
 בהלכות לא שלט שלא משגיח על לסמוךיכולים
 צריך היה הראוי מן - במסורת לא ואףניקור
 והלכה דינים שלמד מי רק זו למשרהלמנות
 המבחן בכור שיעבור אחר יד ואימוןלמעשה

 ביוייד מ"ש מכם נעלם שלא בטח מומחה.לפני
 שצריך בחלבו שנמלח בשר על ובהגה ס"הסי'
 החוטין על אפי' כן דה"ה וי"א החלב, כנגדס'

 לקצב שהחזרתי הבשר ובכן הבשר. עםשנמלחו

 יאמר ומי אסורה, החתיכה וכל זה שעור בואין
 אחר. לישראל ימכרנהשלא

 המנקרים כל שתאספו אני מקווה כן עלאשר
 שצריך מה כל ללמוד זמן להםותקבעו
 יהיו אם יתקבלו בחינה אחר ורקלמקצועם,

 שמים. למלאכתראויים

 וכשר שמח חג בברכת מסייםהנני
 שושן בן אליה"ש.ע"ה
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 כדסימן
 דינו? מה נסך, ביין ריחהנאת

 יין ריח בפיו לשאוף מותר ס"ה ק"ח סי'יו"ד
 טוב, הוא אם לידע שבחבית נקב דרךנסך

 בולעו, שאינו אע"פ לטועמו אסור אבלהג"ה

 מותר אבל בהנאה, שאסור נסך יין לזלוףואסור

 בהנאה. דמותר יינם סתםלזלוף

 אפילו הש"ך משם י"ט ס"ק האבהע"זולתב
 שמותר יין שאר אפילו או יינםסתם

 החבית עפ"י חמה פת שם אם אסורבהנאה
 הריין כתב אוכל, חשיב האי כי דריחמשום
 לחוש דראוי הפר"ח ע"ז וכתב להריחו,שאין

 הנאה איסורי בשאר אבל ע"ז, באיסורלדבריו
 קאי, לאכילה דעיקרו בדבר הריח להתיריש

 כטעמיהן, ריחן להריח, העשוייןובדברים
 דברים הם ואם אסור, בהן להריחואפילו

 שעיקרן אף בהנאה, ומותרים באכילההאסורים
 כהנאה דריחא בהם, להריח מותר קאילריחא

 ע"כ. כאכילה, ולאחשיבא

 שמשימין וזעביל פלפלין של שק ס"ו שםיו"ד

 אבל בהם להריח מותר נסך ייןבקנקני

 מפני הטור ופי' אסור, הבדלה שללבשמים
 אלא בתבלין, טעם היין ליתן כן עושיןשאין

 אינו בו שמריח זה וגם ביין, טעם התבליןליתן
 התבלין. לריח אלא היין לריחמתכוון

 בענין צ"ז סימן א' יצחק ויאמרובספר

 אלכול בה שיש )בושם(הייקולוניא"

 בהנאה שאסור פשוט הדבר יינם, סתםשל

 הוי יינם דסתם הוראותיו, שקבלנו מרןלדעת
 - בין חילוק אין ז'יל ולדעתו גמור, נסךכיין

 דאיסור ואע"ג היין, כגוף הואוה"אלכוהל"
 בו החמירו מדרבנן, אלא אינו יינםסתם

 הראש בו לסוך אסור וא"כ תורה, שלכאיסור

 אם ואף סחורה, בו ולעשות הבגדים עלולזלוף

 שנזדמן למי דמי ולא למוכרו, אסור וקנאועבר
 אסור וזה בהנאה, מותר הוא דשם נבילותלו

 למוכרו. אסור וממילאבהנאה

 לריחא, הוי דלא מידי כל הכלל זה שם,ב"י
 שעומד דבר אבל היא, מילתא לאוריחא

 מריחם. ליהנות אסור והדס ורד כגוןלהריח
 לו הבאה הנאה איתמר ע"ב כ"ה שעה כלפרק

 אמר ורבא מותרת אמר אביי כורחו בעללאדם

 וקמכוין אפשר לא מכוין, וקא אפשראסורה,
 לו אפשר פירש ורש"י דאסור. פליגי לאכייע

 ריח כגון ליהנות כדי להתקרב מכוין וקאליבדל
 ומיהו ליבדל לו אפשר אי אפילו או ע"ז,של

 אסור, ממנו, ליהנות לו הוא וחביב הואמתכוין

 דשאר סק"ה ק"ח סי' תשובה פתחיועיין

 עיקרם אם הנאה איסורי שאינםאיסורים
 עליהם לברך וק"ו בהם, להריח אסורלהריח
 השיג מ"ה סי' שמואל אמונת יבתשובותעיי"ש,
 שרי הנאה איסורי אינם דאם והעלה,עליו
 אם משא"כ להריח עשויין אפילו בהםלהריח

 הנאה. איסוריהם
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 כהסימן

 האסור מדבר תרופותבענין

 רבי כמוהר"ר פעלים רב השלם החכםלכבוד
 שליט"א שושן בןאליהו
 וברכהן שלום יקררב

 להשיב באפשרותי היה לא אם הסליחהאתו
 כבודו יודע כסלו. יייז מיום כת'ירלמכתב
 עלי. המוטל הקהל ועול טרדותירוב

 יש הקצרה דעתי לעניות רפואה, סמיאודות
 שדינו סכנה בו שאין חולה ביןלחלק

 להחויק רק שרוצה לבריא קנ"ה ס' ביו"דברור
 בוה שאפילו אלא עוד ולא הפנימיים,אבריו
 גופו לחזק רוצה חוא אם לדעת אנוצריכים
 מחוליו שקם מחמת או כללית חולשהמחמת
 יש אם אלו בשניים כי להבראה, להמשיךוצריך
 לשאול צריך ואז סכנה, לידי יבא אוליחשש

 רופא. פיאת

 יתרפא לא אם בודאי, סכנה חשש יש אם1(
 האסור.בדבר

 אסור, דבר בלי אחרים סמים אין אם2(
 צלי בשר אכילת ידי עללדוגמא

 אם סכנה יש שאם לומר צריך ואיןוכדומה
 הוי או האסורים, מדברים עצמו אתימנע

 לו. מותר והכל סכנה בו שישכחולה

 בדבר לערב הדעות, לכל לצאת יכול פנים כלעל
 מר דבר מדאורייתא איסורו אם אפילוהאסור

 אם אפילו יועיל ואו אכילתו כדרך שלא הוידאז
 כת'יר שמיעץ מה אבל סכנה. בו שאין חולההוא

 נהנה דאו מטעם .( יועיל לא זה בסוכרלכורכו
 אברים להחזיק אבל הנאתו, כדרך והויהחיך

 באיסור אפילו אפשר אי סכנה שום בליפנימיים
 סכנה. בו שאין מחולה שכן מכלדרבנן

 שאין כיון חשש שום בזה אין הזריקותבענין
 ראינו ואם שתיה, ולא אכילה לאזה
 דהוי יינם מסתם מקוה לעשות אסרשהריבייש
 ורה דעבודה לתא משום היינו דרבעאיסור

החמור.

 וה אם בקפסולאות, הכרוכות הרפואותבענין
 מקילין יש החיך הנאת בלי בליעה ידיעל

 מוטב גדול צורך אין אם לכן אוסרין,ויש
 באות חדשות פנים אם מקום מכל מוה.להימנע
 שריפה ידי על כלח שהאיסור אומרת ואתלכאן
 אותם ערבו כך ואחר עפר ונעשה וכדומהכימית
 דהרי מותר שזה ספק אין אחרים, דבריםעם

 מעפרו. ולהתרפאות שרץ לשרוף שמותרפסקו

 בשלומו אם כי ביותר להאריך עוד ליואין
 אליו הנלוים כל ובשלוםהטוב

 והוקרהבידידות
 ס"ט נאהורי רחמיםע"ה

 עצמה. התשובה דף שולי על ידו בכתב המחבר הגהתוו

 ובקפסוליאות ה)אתן, נדרך שלא שאמרו והוא האיסור מגוף יהנה שלא הוא שהעיקר  אומר יי "ננ//זק
 ושפיר כלל האיסור בנוף )וגע ולא המותר מדבר )ה)ה החיך מיימ עדומה, בסגר ביעץ אותם שנורכיםלמרות

 ופשוט. ה)אתן, נדרך שלאאמרי)ן



סטאליהו יי"דחלקויען

 האיס)ר דהאם לחיך, שמתוק בדבר דכרכיה בהאי לאיסור אשבחיה אי נסתפקתי וה נני7ון יעה 7עור7אמל

 האיס)ר מגוף באה ההנאה שאין אפילו מבליעתו נהנה שסו"ס א) ד)קא, האיס)ר ג)ף של הנאת) דרךה)א

עצמ).

 ה)בא )כן יצא, לא מצה ידי אר ובלען בסיב כרכן וכו' יצא מצה בלע רבא אמר קט") בפסחים מק)ר) זהענין

 בין וחציצה הפסק איכא שאם כמ) הרי לנד"ד, זה את משוים אנו )אם הי"ב פי"ד )מצה חמץ הל'בהרמב"ם
 הויא לא האיס)ר בפני הח)צץ דכל אכילה, תקרא לא איסור באכילת גם אכילה, שמיה לא גר)נ) לביןהא)כל

 משא"כ גר)נ), דרך וה)א אכילתה היא מצ)תה דהרי יצא, דלא ניחא במצה דשם לחלק, שיש ואע"פאכילה,

 אינו זה איסור, בליעת תמיד ליה הויא כרכו לא או בסיב כרכו לי מה מעיו בת)ך איס)רא הויא דאכתיבאיסור

 דלא האיס)רין לכל דה"ה המל"מ למד זה ומענין אכילה. דרך כ"א עליהם לוקה אינ) האיס)רין בכלדגם

 שח)צץ, הרב ה)כיח תער)בת, ע"י לאכילה דח,י במידי כרכן ואפיל) לאכילה, חזי דלא במידי כרכן אםאסירי

 שאין מר בדבר עירבו או בהמה של חי בשר כגון הנאתו כדרך שלא שהא)כל ט")( ס' וח"ב סופר בכתבועיין

 איסורי בין חיל)ק ואין כניל להאכילו מותר שאב"ס ח)לה ולכן דא)רייתא, איסור ליכא ממנו נהנההגר)ן
 במיתקו, )לא ד)קא מר בדבר בעירבו הוא זה שהיתר ס)פר הכתב לפי לנו הרי עי"ש, )כ)' הנאה לאיסוריאכילה

 אבל מר, בדבר דעירבו הא ליה אהני וע"ז ממש האיס)ר גוף את באוכל איירי איהו דהרי אינ) זה גםאמנם

 כלל. בגרונו נ)גע האיס)ר אין הרי מת)ק בדבר שכרכ) ואע"פ לאיסור, דכרכ) אייריבנד"ד

 מיהא איסורא שפטור, אע"פ לאכילה ראויין שאינן אוכלין שגם דכתב ע"ה סי' אריה לשאגת מצאנ)~מנם

 דהא שנימא או איכא, מיהא איסורא לאכילה ראויים הי) לא שאם באופן אף כאן דגם נימא האם א"כאיכא,

 )אפיל) באיסור בכלל נוגע גרונו אין דהא לאכילה ראויים מאינם פחות ליה וה)יא אותו כרך דהרי טפיגרע

 אריה. לשאגת ואפילו ליכא נמיאיסורא

 של הנאה איסורי בכל דמתרפאין שכתב מי ראיתי שכתב הר"ן דעת הביא שם השאג"א דברי בהמשךיהנה

 דאפשר לנו, אין אכילה לענין מיהו סכנה, ב) שאין חולה אפילו הכרם )כלאי הפסח שע"ע חמץ כגוןדבריהן

 באה"נ דמתרפאין ומדלמד) עליו, וכתב ע"כ. סכנה במקום שלא בהן להתרפאות שלא תורה כשלשעשאן

 אכילתן כדרך דשלא דס"ל ש"מ לנו, אין אכילה דלענין ס"ל )אפ"ה הנאתן כדרך בשלא דמתרפאיןדדבריהם

 לאכילה רא)י בשאינו ביו.כ אסור ה"נ א"כ שאב"ס, בחולה מתרפאין ואין מדבריהן תורה כאיסורדאסור

 ראוי )אינ) הואיל עליהם ומשקה אוכל שם דאין טפי שרי ראוי דבשאינ) א5שר או סכנה, בו שאיןבח)לה
 כד"א בשלא בי)ה"כ דהא טפי, חמור לפיכך עליו א)כל שם אכילתן כדרך בשלא אבל בעלמא, עפרא)ה)"ל

 וכ)'. בחלב בשר )ה"נ עליהן, פטור לאכילה רא)י שאינו על ואילו שאח"ז בסי' וכמש"כ כרת עליו וחייבאסור

 בגדר אלא הנאת), דרך בגדר אינו וגם אכילתו, כדרך שלא בגדר שאינ) רק לא שבנד"ד להוכיח יש~פו'ז

 כלל. איסור בלי דמ)תר יודה אריה השאגת ואפילו לאכילה רא)ידאינ)

 מאחר ומתיר לרפאותו, מומי"א הנקרא המת בשר שיאכל בחולה שנשאל תתקע"ט סי' ברדב"ז איתאדהנה

 שהרי שרי, ממש לאוכלו שאפילו וכתב סכנה, בו שאין בחולה ואפילו בשמא עפרא להי)ת וח,ר צורתוונשתנה
 אם שאפיל) לנ) הרי שנ. עמו, אשר הסמים מפני אלא הבשר מפני עצמו מהבשר נהנה ואין בו, מעורביםסמים

 נ)גע דלא בנד"ד וכ"ש שרי אפיה בו, משרב סמים דהרי ממנו נהנה שלא אלא עצמו, האיסור בגוף גרונונ)גע

 שרי. דלה)י ב)דאי הוא, כר)ך דהרי עצמו באיסורכלל
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 הרדב"ז הסמיך וע"ו בעלמא כעפר דהוי מפני )אכי)ה רא)י אינ) ט'כ שננד"ד  יה)טת ט" עש"7 )"וטעחמ

 כרכו. אם וכ"ש מותר יהיה עצמו זה סמר דעל יודו כו"ע כך ומפני סברתו, כלאת

 אדם מאכילת נפטל כשהאיסור חולה, עבור איטור אכילת להתיר שכתב "א ס" יו"ד אחיטר בשו"תיעיין
 ממנו ונפגס שנשרף מפני להתיר וכתב יינם, מטתם משמרים הנעשה דק אבק מין בענין היה וזה איסורו,פקע
 חדשות פנים הוי אחרת ולצורה אחר לדבר האיסור לונות כימיות תחבופת עייי שאפשר מה כל וט היין,טעם
 כימי, עיבוד ע"י החומר בהיפוך שכתב מה ולפי גויים, דבש לענין ל"גמ )ע"ז הר"ן וכמ"ש האיסור,ונפקע
 כשהיא הרפואה כשגלולת בנד"ד א"כ ומותר, חדשות כפנים זה הרי משובח לאוכל הזה החומר היפכודאפילו
 בדבר אותה עוטף שהוא בוה ארם, מאכילת ונפילה שעברה כימית תוצרת כ"א ואינה משובחת, אינהלעצמה
 ופנים אדם. מאכילת נפסל דכבר מאחר שמותר ב,שובח לדבר הפך עצמו האיסור אס מאשר גרע לאמתוק,

 לכאן. באוחדשות

 וגופרית חומץ וע"י בהמה, מחלב שנעשה ה"גליסרין" בענין שם דן י"זי ס' )ח"ה בנעימים חבליםיבשו"וצ
 וע"י אדם ממאכל אותם ופוגמים כימיות בפעולות השמנונית חלקי כל ומפרידים מסיריס אחריםוסימנים
 לענין כן כתב רע"ג ס" ח"ג יצחק יד בשו"ת וכן הנ"ל מטעמים להתיר ודעתו חדשות פנים לו באוהרכבה

 מדם. הנעשיסרפואות

 דבר להתיר השתא בתר ד~וולונן וה דכלל קיימי סי' )ח"ב יקרה אבן בשו"ת שכתב מה לפי מסתפק ישאמגפ
 דומיא טבעי אחר למין נשתנה אם רק נאמר לא אחרת, לצורה ונשתנה האיסור חלקי ממנו שנפרד טעמ,/קו7

 )ע"ז הר"ןלמש"כ
 שבטבע מינים שני עכשיו הנז והרי לרבש, נהפך דהבשר ליבש, שנפל אסור דבשר ל"טי

 נשתנה ולא צורה ולבש צורה פשט כימי, עיבוד שע"י בדבר אבל אחר, מין ודבש אחר מין בשר דהיינוהיצירה,
 זה. כלל אמרינן לא טבעי, אחרלמין

 ע"י אדם מאכילת נפסל עצמו האיסור הרפואה, דגלולת הא על ב,בוסס דלעיל ההיתר כל דהא יקשה%פ,'ז
 והוי פיסולו, אחר נשתבח עצמו הוא מאשר גרע לא סוכר, בעטיפת אותו משבח  שהוא בוה וממילא כימי,עיבוד
 הרי בעולם, נברא שכבר טבעי לב,ין שיתהפך דוקא דבעי יקרה האבן לשיטת נאמר אם אבל חדשות,פנים
 הוי לא הנ"ל דכל לומר צריכים וע"כ שלו. חדשות הפנים לו יועיל לא א"כ טבעי, לב,ין נהפך לאבנד"ד

 בטבע. הקיים מין של לשינוי כימי עיבוד בין מחלק דלא אחיעזר שו"ת על שחולק יקרה אבן דבעללשיטתיה
 או גמי כריכת בתוך טמאים הדגים שמן את לכרוך אפשר אם והנה כתב י"בי ס' )יו"ר יב"א בשו"תוכן

 "וטעמו גמור באיסור אף דבכה"ג טפי, עדיף דהכי נראה לנרונו, דגים השמן בין הפסק שיש באופןקפסולות
 ע"כ. הנאתן כדרך שלא נחשב הקפסוליס ע"י שותהו אםיפה"

 נפקע כבר דכשהבאיש כתב איסורו פקע לבד אדם ב,אכילת דכשנפסל זה בענין ק"ג סי' יוייד בחווייד מובאיכן
 ע"כ. לאוסרו, מהני לא כן אחרי ומתקנו ממתקו אם ואף דנבילהאיסור

 יודה כאן שאב"ס, בחולה דאסר השאג"א רעת לפי גם בסיב וכרכם מאכילה שנפסלו דבאוכלים נראה%כן
 נפגם אם כרכו, בלא דאפילו לומר אפשר כן על ויתירה  בוגצמו, האיסור אוכל שאינו כיון איסור, ביהדלית

 דכתב, ק"ג ס' יו"ד צדק בצמח ועיין ומותר. נפסל חשיב ג"כ ממשו אצל שהוא אף שנטל"פ בוה עצמוהאיסור
 שאינו עד שנפנם רק נתערב ולא עצמו בפני שעומד אע"פ ממש האיסור  גוף אפילו מדאורייתא מותרנטל"פ

 לא"א.ראוי
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 דהרי לשאג"א, ואפילו שרי ולכו"ע למעלה וכדכתכנו הנאתן כדר7 משלא עדיפא דזו ולומר להלק  ראיה לייש
 משום הנאתן, כדר7 שלא דאסורין אע,יפ נטל"פ, מותר הכרם וכלאי ננ"ח אפילו האיסור'0 ד3כלמוכה

 וכל. מכל האיסור שם מיניה פקע האיסור גוף כשנסרח אנל לגר, ראויה שאינה מגבילה ילפיקדנטל"פ

 ואפילו קמ"ל מיניה ועדיפא איסורא, מינה פקע מא"א ונפסלה כמי עזנוד שענרה גשלה 7"יא ננד"7א"ל

 דשאג"א. הילוקאלהאי

 מיניה האיסור פרה דככר שרי המת3לים כדנרים ותיקנו חור ואפילו ההוו"ד כדכריו סיים כנר מזהימיץ
 רק דנפגם משוס היינו השבוח ולנסוף בפגום אסור דבנטל"פ ואף לאיסורו, הוזר ואינו דארעא כעפראונעשה

 כימי עיכוד שנעשה ובנד"ד לאיסורו, הוזר אינו מאיסורו, שיצא ע7 לגמרי נפגם האיסור כשגוף אכל שהוא,כל
 מא"א. טסט עצמווה

 חור שאפילו החוו"ד ולפי ממש, ראיסור נגול אפילו מותר לא"א, ראוי שאינו עד גמור ד3נפגם לנו "ריא"ב

 מימה. האסור פרה שככר משום שרי, המת3לים כדכריםותיקנו

 הנאה איסור לענין א3ל כעלמא עפרא להיות והור צורתו שנשתנתה 3אכילה דמותר לעיל המו3א הרד3"ו~פי

 מפני כמק"ס שלא אפילו כו להתרפאות שסמכו צ"ל ולפיכ7 ו"ל כתכ והוא להת'ר, טעמא הא' סגי לאודאי
 אשר הסמיס מפני אלא ה3שר מפני עצמו מהכשר והנה ואין ט מעורכ סמיס שהרי הנאתו כדר7 שלאשהוא
 הנאתו, כדר7 שלא האכילה מקר' האסור הדכר עס מטרכין היתר שסמי היכא שכל מדכריו ומשמעעמו,

 מותר או דודאי האיסור, בגוף מגע שאינו דידן כנידון וכ"ש לאכילה ראוי אינו לנדו כשהוא שהאיסורמהטעס
 וזדיעות.לכל

 דסמיס מקסא ליה אתא ואס האיסור, גול ממש אוכל וזוא סו"ס שהרי כס3רתו, לדון אולי מקוס שישיאע"פ
 נפגם ככר האיסור שגוף נאמר אס רק האיסור, גוף את מנטליס הס אי7 סו"ס, 3כ7 מה כו, מעורבוםאהריס
 דאע"ג וכתות, שרול הגולמלת עצס כה שמעורכת רפואה כענין שיה ס' יו"ד אמת ורע נספר כתנ וככרמא"א,
 דאכיל הנאתן כדר7 דמקרי נראה וו אכילה הנאתן, כדר7 שלא איסור מדכר להתרפאות מותר שאכ"סדהולה
 דהזי אהריס מרקהות תערוכת ע"י דכאכל דס"ל הרי ש"ש לאכילה, דחוי אהרים מרקהות תערוכת ש"ליה

 הנאתן. דר7 מקרו שפירלאכילה

 שע"י ואע"פ כפגוס, דינו לגמרי )יטס שיתייכש עד ממנו רפואתו תושת את להוציא דא"א דדכר נראהע"ל
 ש'י שנשתכה נאמר אס וגס פגוס טעמם דמלכתהילה נקפסולות ו,~כ משוכה, טעמו יהיה כימיתתערוכת

 כטשיטות. ככה"ג שמתיריס שמצינו נסי3 כרכו הלאתערוכת,

 בהנאתו מותר ומנו קודס הטל דהר7 הרא"ש דכת3 3הא השאג"א דה3'א גהא נוקפי לכי עד") וה כליאמלי

 נמי ה"ה הנאה דוקא לאו לומר שרוצים יש שעיפשה, דפת דומיא כלב, מאכילת ששסל וכגון ומנו, לאהראף
 כיון מ"מ אדס כל אצל הא,כל דעת ד3טל דאע"ג מסתכר ולא ז"ל הוא וכתכ הוא, כעלמא דעבראאכילה,
 כלכ מאכילת דשסל אע"ג הרי ו"ל, השאג"א וכתכ ש'כ. וכו' ה3רצלוני הר3 וכ"כ אסור, ליה קאכילדאיה,

 . הכי אמריק יוה"כ גכי ויי'נ אסור אפ"ה הוא 3עלמאועפרא

 כדר7 גאכילה שאכלו היימ נהרכו, דאחשכיה דהא לראיה, דומה הנידון אין אכל כ"ר, תהת אנילעפר
 מאכילתו נהנה גס ואולי לאוכלו, שההליט עד אהשבוה דידיה ולגכי ובליעה, 3לגיסה ממש מאכל כלשאובלין
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 נחשבת ולכן  לרעב)נ), מאכל קליפ)ת כאוכל והי'ו אחשביה, איהו דעת), בטלה אפילו )אייכ רעמנ),  מש)ם,,

 עד לרעב)נ) אכילה ררך וו רפואה אגל אינ) בנד"ד פה אמנם 'א, )הרשב הרא"ש רעת לפי )אסוראכילה,
 'כ א מימיו, ל)קחה היה לא לרפ)את), וו תרופה לבלוע הרופא הכריח) לא דאיל) לאכילה, ראחשביהשנאמר

 שנפסך וה דבר הרי בו%). כ"א א)כלו שאינ) הזה השין בץ חוו  )רהיינ) דמלעו, בהא אחשביה רלאבוראי

 לרפואתו, באבריו נבלע שיהיה בתקוה מעיו לת)ך שמלע) במה אם כי אכילה, חשיבות ש)ם ל) איןמא'יא

 בעלמא. )עפרא הנאתו, כררך שאכל הרבר ונשאר אחשביה, דלא אמרינן בודאי יהכאוט

 סי' שבא)"ח הרא"ש אל מהט)ר וסתירה הטור, של ברברי) סתירה שם שהקשה מה את לתרץ יש%פ"ז
 שאינן רבא)כלין אביו רברי הביא יו"כ וגבי רחרכו, הא אסור רבאכילה אבי) הסכמת במסקנא הביאתמ"ב
 וה שס)תרין אלא ו"ל הרא"ש אבי) רברי סותרין שרבריו די שלא נתבאר )כבר ליכא, איס)רא אפיל)רא)יין,

 גילה ראכל) בוה הרי ואכלו, חבך בחרך רהתם כלל, סתירה כאן אין הנ"ל למי אמנם עיי'יש, עכייל זה,את
 אלא היא פת אכתי חחכה פת מ"מ ליה אכלו לא ארם בני שר)ב ואע"פ לאכילה, חחך לחמץ ראחשיבהרעת)

 באוכלין איירי בי)"כ אבל הרא"ש, דעת לפי ואסור אכילה שמה ולכן עלה, קפיד לא שאכלה )וה חחכה,שהיא
 לא נינה), בעלמא )עפרא לא"א רא)יין שאינן כך כרי עך ונפנמו שנתעפשו וכג)ן כלל, לאכילה רא)ייןשאינן

 מהם שמם נפקע כבר שהרי לגמרי אוכל בצרר גם שיצא) אלא חחכין, שהם מפני הוא )החיסרון אוכליםשהם
 בודאי המצ)י, ועפרא בעלמא חספא לאמל זה בא ואם עליהנ(, שחל הגד)ל פגמם מחמת איס)רם ליה)אזל

 דאחשביה. אמרינן ולא רעתו,שבטלה

 לשובעו. ארם מאכילת ~סלת היא תרופה שכל א( דלקמן: הני כל בצירוף בהסתמכינו למסקנא הנייל כלילפי
 ותיקמ חור שאפיל) הח))י'ך שי ג( מא"א. נפסל נקרא ג"כ זה כימי, עיבוד עבר שאם אחיעור ש)"ת בצירוףב(

 אלא שהוא, כממ )נשאר נשתבח לא עצמו רהאיסור בנך"ך 'ש )כ שרי עכ"ו הממתקים א) המתבליםברברים
 דמחלק השאג"א שי גם ה( ומותר. בסיב, ככרכו ליה הויא רכרמ, הא ר( חציצה. שפיר ליה ה)יא א)תו,שעטפ)

 התשכה, כ)תב של במכתבו המחבר הגיה שפיר הנ'יל כל ולפי אחשבינה). שייך רלא יורה כאן סברת),יי

 מ)תר. רעטפודהיכא
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 תשכ"ז חנוכה שלחי
 ומגדול מעוז הגדול הרב ואהוב דויידלמעלת
 ישצ"ו שושן בן אליהו כמוהריירבנשייק
 הודו הסובבים ולכל לכבודו רבשלום
 הטירדות עול ומפני במועדו הגיעני כבודומכתב

 להשיב יכולתי לא והיחידותהצבוריות
 הרפואות על הרם כבודו שאל בעתו. דברכבודו
 ומשקאות וטיפות וזריקות כדוריס הזה זמןשל
 בהמות של ודם וכבד ממוח עשויים מהםשיש

 מותר אם טמאים, ודגים וטמיאותנבילות
 וכו'. סכנה בו שאין בחולי מהםלהתרפא

 למחבר הנ"ל בעניןו~שובה

 נשאלתי תלמסאן בעובייי בקודש משרתבהיותי
 היתה וזאת מאלג'יר, גדול מרבע"ז

תשובתי.

 תרופות עושים איך גדולים רוקחים ב'שאלתי
 תשובת והיתה וכו' וטחול וכבדמדס

 הדם את תחילה מזככיס הם כי שווה,שניהם

 כמה עס מכוניות בכמה זיכוך אחר זכוךוכו'
 עד הזיכוך בשעות להם שמצרפיםחומרים
 ראוייס ואינם ומראיהם וריחם טעמםשמשתנה

 ומערבים המזוכך כל לוקחים ואז כלל,לאכילה
 ודשאים מעשבים העשויים חומרים כמהבו

 כלל, איסור חשש שום בהם שאין בהםוכיוצא
 מזרקיס וגם רפואה כדורי הכל מן עושיןואז
 האיסור הרי וא"כ רפואה, של משקיםוגם

 כלל, איסור כאן ואין תחילתו, מןמבוטל
 שאין השיבו בטל, שאינו המעמיד דברומחשש
 צריכיס, הם החמרים שכל המעמיד דברכאן

 זה. בלא זה אפשרואי

 מין וכל החולשה, רבתה הזה בזמן כיועוד
 ברפואות האדם יקדמנו לא אםחולי,
 ויביא בגוף ויתפשט יגדל הראויות,ותרופות
 מותר שיהיה אופן בכל וא"כ ב"מ. סכנהלידי

 רפואה כל שקודם הוא והעיקר בהן.להתרפאות
 ישראל כל שיציל ב"ה למקום תפילהיאמר
 רפואה מאותה לו ותהיה הרופאים,מטעות
 והוא רופא הוא ב"ה המקום כי שלימה,רפואה
 לכל יתן הוא עזרה, והוא צופה הואמרפא
 אמן. תמיד, הימים כל וחוזק בריאותישראל

 מקוצר אמיץ בקצ"ר לכ' להשיב שיש מהזהו
 ושלום.הפנאי,

 ש~'ט משאש יושףהצעיר
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 כוסימן
 האב שלשהחיינו ברכתבענין

 בנו אתכשמל

 המל ס'יא רס"ה סי'יו"ד חלק נשו'יענתונ

 מברך הבן ואבי המילה, על אקב"ומברך
 סתם שמר"ן הרי א"א, של בבריתולהכניסו
 מידי אמר ולא הבן לאבי אחת ברכה עלדבריו

 שהחיינו. ברכתעל

 מברך מוהל עצמו כשהאב כתב ז'ובשעיף
 אחר, הוא המוהל אם אבלשהחיינו,

 ע"כ, שהחיינו ברכת שם שאין אומריםיש

 העושה בין הבדל יש דעתם שלפי נראהוהטעם
 שהרי בשליחות. אותה לעושה בעצמוהמצוה
 ומכיון הבן, אבי של שלוחו אלא אינוהמוהל
 ברכת שם אין המצוה בעצמו מקיים לאשהאב

 אומרים. היש דעת לפישהחיינו

 אלו ובמדינות וז"ל, בהגהה שם הרמ"אוהביא

 אפילו שהחיינו לברך שלאנוהגין
 שחייב הבכור שמל לא אם בנו, את מלכשהאב
 ואינו המילה, בשעת שהחיינו מברך אזלפדותו
 מהרי"ל סברת שזה ונראה הפדיון, בשעתמברך
 יוצא היה הבכור שאם משמע ומדיוקאז"ל
 כלל יברך לא רחם, מפטר שפטור באופןדופן

 בעצמו. האב מל אפילו שהחיינוברכת

 נוהגין ואין י"ז, בס,יק שם כתב זי'ל השייךוגכ,
 כלל, שהחיינו מברכין אין אלא מעולם,כן

 לנו שיש הרי הבכור. בנו שמל ישראלאפילו

 אם כי יברך לא מרן לשיטת סברות, ארבעכאן
 בכורו בנו בין שנא ולא בעצמו בנו את מלהאב

 שהיא הרמ"א לשיטת אחריו. הבאים אותםאו
 חייב אם הבכור על רק מברך מהרי"ל,סברת
 יברך לא במהרי"ל, הש"ך ולסברתלפדותו,
 הבכור, את מל אם אפילו כללשהחיינו
 לעולם הרמב"ם, דעת היא הרביעיתוהדיעה
 וכן ומילה. מילה כל על שהחיינו מברךהאב
 וסביבותיה, וסוריא א"י מלכות בכלנהגו

 טעם כאן שיש מדבריו נראה מצרים.ומלכות
 האב, של שלוחו הוא והמוהל שליחות,של

 הכי, תימא לא דאי כמותו, אדם שלושלוחו
 דברה התורה שהרי חובתו, ידי האב יצאאיך

 נאמר ואם אחר, ולא למול האב של חובתועל
 י"ח יצא איך האב, במקום עומד אינושהמוהל

 מילה. מצותשל

 מ"ו דסוכה תוס' ועיין דשבת, י"ט פרקובמרדכי
 מברך לעצמו לולב העושהע"א,

 שהחיינו, מברך לעצמו סוכה העושה וכו'שהחיינו
 אחרים ולא לעצמו נקט דוקא שם כתבוובתוס'
 הל' ברכות מהל' בפי"א הרמב"ם פסק וכןלו,
 העושה ואחד לעצמו, מצוה העושה אחדיו'יד
 ברכת לא אבל קודם, מברך לאחריםאותה

 ש'כ. לעצמו שעושה מצוה על אלאשהחיינו

 דברי את שהביא הרמייך, דברי הביאובכ"מ
 שהחיינו מברך אינו אבל וז"להרמב"ם

 נתבאר ע"כ. לעצמו, שעושה המצוה עלאלא
 הנשים, להוציא אחד בבית שהמקדשמדבריו
 ראוי וכן לברך, ומנהגנו שהחיינו, מברךאינו

 אותה לברך לאשה היא דחובה דכיוןלעשות

 עכ"ל. עבורה, אותה מברךברכה,

 שהביא הרמ"ך בלשון לדקדק נראהאבל
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 נראה וכו'*(, נשים בו שיש הביתלדוגמא

 שהחיינו לברך החייב שהרי דומה אינושהענין
 מלא בית של ההיא כמו זה ואין האב,הוא

 אינו שהחיינו האב כשמברך כאן שהרינשים,
 הנעשית המצוה על מברך אלא לאחריםמברך
 בידו לעשותה יכול שאינו מפני אלאלעצמו

 ברכת חיוב וחל והיות לעשות, לאחרמעיה
 וביום של גרמה שהזמן מצוה שהיאשהחיינו

 אחר אפילו יברך הוא א"כ האב, עלהשמיני
 ביה אמרינן ושפיר בשליחותו, המצוהעושה
 והקיום המצוה, בעשיית כמותו אדם שלשלוחו

 למשלח.נחשב

 לנידון נד"ד בין לחלק דיש הוא כן רבינו וכדברי מוכרח, אינו הרמב"ס מדברי הרמ"ך שהכריח מה ןו~נה*(
 זב"ז ערבים ישראל כל מדין מוציאו "'ח חבירו את שהמוציא הס, דבריס דשני הנשיס, להוציא המקדששל

 שאינו השומע על הרובצת שהחובה דהיינו כעונה, שומע דין לנו יוא ומזה שליחות, מדין ולא ערבות, דיןוהוא

 ידי המשמיע יצא מאידך, וכך ברכה, לאותה שאמרה ונמצא בעצמו כעונה הוא הרי מחבירו שומע כשהואיודע,
 דחיובו יכול, שלא או יודע שאינו מי את נזניח שלא זל"ז, ערביס שהס ישראל כל על המוטלת ערבותחובת

 עשיתיו כאילו אלי מתייחס שהמעשה בתר דאזליע בנד"ד משא"כ להוציאו. יכול אני כך ומתוך לי גםנוגע
 עשה אס רק הרמב"ס ששי אה"נ א"כ מעשה, שעשיתי מפני בברכה מתחייב שאני ונמצא שליחות.ומדין

 להוציא דאפשר הרמב"ס יודה לא וכי ערב מדין דאילו ערב, מדין מדובר לא אמנם יברך, אז רק בעצמומעשה

 בוה מודה ובודאי זו, בברכה אחרים שמוציאין יוס בכל מעשה והלא שהחיינו, ברכת שנא ומאי י"חאחריס

 וכגון ברכה, מחייב והמעשה מעשה דבעינן מילתא וכל שליחות, מדין איירי ז"ל דהוא אלא ערבות,ומדין

 הוא ערבות דמדין אליו. להתייחס יכול זה מעשה אין ערבות, מדין אילו אחר, ועשה לולב ונטילת סוכהעשיית

 גביו על ולעמוד שליח אותו שימנה צריך שליחות ומדין אליו. הפעולה עצם לייחס ולא י"ח להוציאו יכולרק
 ואני לומר צריך היה שהוא בברכה מוציאו שאני לא הוא, ביה והענין שהחיינו. לברך יכול זה באופןדרק

 נזקף עושה שאחר שהמעשה אלא דעלמא, ערב וכדין בעצמו אמרה כאילו נחשב וכששמעה במקומואומרה

 לברך. יוכל לא ובלא"ה כמילה שליחות איכא אי דוקא וזה בברכה מתחייב אני ולכן עשיתיו וכאילולזכותי

 גס דלעולם נשים, להוציא המקדש בענין הרמ"ך ממנה שהוציא כמו מהרמב"ס המשמעות איןילפ"ז

 לעשות יכול אחרים, מוציא שאדס ברכה וכל זו, בברכה י"ח נשים להוציא שיכול דבכה"ג יודההרמב"ס

 אחר, עייי ועשאו בעצמו מעשה לעשות דצריך היכא דכל בשיטתיה, ליה קאים הרמב"ס ולעולם אחר.בשביל

 מצותה בעצס ליה הוי דאן מילה כמו זה אם רק בעצמו, שיעשנו עד שהחיינו מברך ואינו ערב מדין זהדאין

 שליח. דמשויה מצוה לכל שה"ה ואה"נ אחר. שעשה אעפ"י ומברך שליחותמטעס

 )סי' המג"א כתב כבר שהחיינו, מברך אינו אחר בשביל מצוה דכשעושה ה,יי פי"א ברכות בהל' דכתביהא
 שהחיינו מברך שאינו לחבירו, המצוה י1ושה על קאי שזה הכנה"ג בשם שס( אפריס ביד ש' סק"ג,תקפ"ה

 שלוחו שהוא המוהל ע"י בנו מילת מצות שמקייס הבן אבי משאייכ עצמו, בשביל המצוה עושה שאינומכיון

 הבן אבי שאס שם במג"א וע'1 ל"ה, ס"ק רס"ה סי' ביו"ד הגר"א דעת וכן לברך. יכול שפיר כמותושהוא

 לברך וחייב שליחות ע"י המצוה עושה שהאב מכיון שהחיינו, בברכת ג"כ להוציאו המוהל יכול לברך, יודעאינו

 מצוה דכשעושה הרמב"ס שכתב למה סתירה ואינו המצות, ברכת בשאר כמו להוציאו המוהל יכולשהחיינו,
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 דרק שישת, מחמת בברכה מוציא) המוהל דאין צ"ב זה אמנס לעיל. כמש'7  וה)א ""שיע. מןל "ןי"הן

 )כדכתביע ההודאה, ברכת אלא המצוות ברכת זה דאין ועוד שכתבנו, וכמ) ערב מדין מ)ציאו י)דע אינ)אס
 שהיא המצו)ת ברכת משא"כ בה. שזכה עד שחי לומר במצוה שזכה במי רק להי)ת יטלה ההודאהדברכת
 שליחות מדין או יחד, גם להתקיים הדבריס שתי דיוכלו 'א המג דברי את לפרש דיש ויתכן ערב.מדין

 חבירו להוציא אחד דיכול מצ)ות משאר גרע לא י)דע שאינו )היכא האב, מברך ולכן אליו הפשלהשנתייחסה
 למ)הל, שליח דעשאו האב יצא הרי עצמה הבן מילת חיע של חלק על א"כ ערבות. מדין הודאה ברכתגם

 יברך דגם אולי די"ל בזה וצ"ע ולהוציאו, בשבילו לברך האחר יכול י)דע )אינו שהחיינ) ברכת דנתחייב)מאחר

 שליח)ת. מטעסי

 במי וה)א כעונה, ש)מע ומדין ברכה מידי לה)ציא רק הוא ערב דדין לומר אפשר  אפיפ היה ל הנ,ןלישב
 למחנה חוץ אותם נזניח ולא הנחשלים גם בע)ל שנישא הערב)ת היתה )ע"ז שליח)ת. מדין )לא י)דע,שאינו

 מדין אחר של במעשי) י"ח לצאת יכול זה אין מזוזח וקביעת ס)כה בניית וכמן פעולה כשדר)שה אבלישראל
 חבירו על 1לסמ1ך המצ1)ת מעשיית עצמו לפטור מישראל אחד כל יטל דאל"ה דגברא, עליה רמיא דח)בהערב,

 רק מ1עיל ליה לאחר, תתייחס עצמה שהפע1לה בכדי דהיינ1 י1עיל, זה שליחות מדין רק אבל חביח, עלוחביח

 אינו, וה יתבטלו, שמצ11ת ניח1ש בשמחות ה"ח הלא א"כ 1א"ת וכו', כפיו 1פי1 כיד1 יד1 1הויאשליחות
 עצמו מצד חמ1ציא על הוא חיוב ערב משא"כ ה1א, בנקל ולא השולח, מצד שליח1ת מנוי בעינןדבשליחות

 לשמוע לו שיזדמן מי כל לשציא 1התטוו בש~ר שהת1קע והראיה חיובו, שיק1ייס לוא1ת אחי1 לישראללדא1ג
 ימנע ולא לכך, לדאוג צריך שהוא הוא שהחיע יצא הש1מע ממנה שץ או בביהכנ"ס ה1א אם בין הש1פרק1ל

 שיתט1ן - ס"ט תקפ"ט סיבל בשו"ע בפיחש ה1א 1כן שלח1. ולא מכירו לא 1אפילו לה1ציא1 שיטלממי
 שהחיינ1, מברך הש1לח חרמב"ס לשיטת כך מפני דד1קא ולומר לשבח טעם  להוסיף 1יש לכך. לכתחילהחת1קע

 לן הרי חברכה, ומברך גביו על ע1מד שה1א אלא אחר. על 1להטיל1 המעשה מן להתפטר ר1צח שאינ1דאיירי
 פ1 שיש נמצא שלפ"ז זאת, על יתירה אלא עוד 1לא שבה. חברכה מצד לכה"פ הפעוג.ח בקי1ס משתתףשה1א
 האב את 1לה1ציא לברך המ1הל יכול שהחיינו ברכת שגם יתכן דלעולם הרמב"ם, דברי בהבנת מח1דשחיד1ש

 בין הרמב"ם מחלק עצמ1 ובוה ערב. מדין ליה הויא י1דע דאינ1 דכל וכדאמרינן יודג שאינו 1היכא ערבמדיו
 דלא לשהחיינו איכא דיודע והיכא ערב, מדין דהמוציא לשהחיינ1 איכא י1דע דאינו דהיכא לשהחיינ1שהחיינו

 שהמטה דמי דדינא, מעיסרא להי1ת צריך דכך מברכהן, עצמ1 מןהאב בעצמו לברכה ה1א 1חייב ערב ליהמהני

 בשני המילה עשיית של הפעולה שעצם 1אע"פ בדידיה,  1מרגיש חלי 1אדם בקי1מה, שמח לחשבונ1נזקפת
 למי מתחלקת, שהחיינ1 ברכת עכ"ז אבל כיד1, ויד1 פע1לה עשיית שהיא מפני שליחות, מדין היאהאופנים

 שמב1אר. כמו לעצמו לברך הי1דע כדין מברכה הרי שי1דע ולמי ערב, מרין היא יודעשאינו

 לידי הבוי"ת הזמין עכ"ז בשערה, התלויים הרריו בבחינת הוא זה חייק שמא במ1רא זאת שכתבמןאע~,פ
 ועייז ושהחיינו, לשמוע ברכת הת1קע דמברך ש~ר דתקיעת בדין שם, אפריס ביד תקפ"ה ס" בא1"ח1הסתכלתי

 את חתוקע מברך אפ"ה אחריס, לה1ציא 1מברך יצא שכבר או לעצמו יברך אם בין חיפק ואין הרמ"אכתב

 ברכת להוציא מכוון 1הוא י1דע אינו חבירו אם חביח בן במל דגס ר"ל אפרים ביד 1כתב הנז', הברטתשתי
 המוטל החיוב לענין רק חבירו, את מז1ציא שטצה מזה מיירי לא דהרמב"ס אלא לה1ציא1, ע1ל ג"כשניהס

 ע"כ וכו' שהחיינ1 ברכת לא אבל העשייה ברכת רק עלי1 מ1טל שאין חרמב"ס קאמר בזה המצ1ה כע1שהעלי1

 בכ"מ המובא הרמ"ך שכתב מה 1לתרד  מז1סיף אפשר גם ובוה ה1ן. כל כעל ע"ז וששתי מבוארים,1הדבריס
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 שיכול לאהריס  העושה עג א)א קאפר )א דהרנגב"ם וכג") לגשים שהוזייע שמברל נגי נגעגין לעי)כדהוכרע

 זה ומטעם שליחות, מדין היא עצמה מצוה אותה עשיית אנונם ערנות, ומדין  לאחרים ממה אותה נרכתלנרד

 דכל עצמו טעמא ומהאי נזה, עליה פליג ולא הרמ"7 וכדנרי שהחיינו מ3רך הנשים להוציא אחד נניתהמקדש

 ודתני שליחות, מדין 3שנילו המצוה פעולת עושה ואפילו ער3 נודין גס נשנילו שהח,ינו מ3רד יודע, שאינוהיכא
 אותה כשעושה אנל לעצמו, שששה מצוה על אלא שהחיינו מ3רד אינו אנל לה, קתני הכי נרמנ"םלה

 ינרכו שהם טפי טעם איכא ודאי דאז לברל יודעים אם רק מילי והני שהחיינו, מברכים האחריםלאחריס,

 ש'כ. ערנ, מדין אותם מוציא לנרל יודעים אינם אם אנללעצמם,

 השומע לחנירו, שתוקע דמי הרמנ"ם מן דמשמע תוקע, דין לגני הנ"י דכתנ הא לנאר אפשר וה כל פיעל

 שהחיינו, לו מ3רד ל3רלי יודע דאינו דהיכא יודה הרמנ"ם גם הנ"ל דלפי ק. נהגיע לא ואנן שהחיינומ3רך

 כגון מעשה נה שיש נמצוה איירי הרמנ"ם אנונם ער3. מתורת ליה הוי ודאי דנהא המנהג, על חלוקואינו

 זה מעשה לו נוקף דאו שליחות נתורת כ"א לנעשה לו עולה שעושה והמעשה מאחר וכונוז"ג ומוווה,מילה

 אם הער3 שישלם למה ערב מדין דאילו נזקק, אינו ערנות לדין גם לנרל יודע אם ונהא נעצמו, עשאוכאילו

 שיצא רוצים, היינו אם גם נאמר מה אלא לעצמו, לברך יכול ההוא אם לזה יוציאו למה כן וכמו לו, ישהנע"ד

 הדנר וה אמנם הנרכה, גם א"כ 3שליחות נשבולו שעושה המששה לו עולה שהרי איירי דנה שליחותמדין

 תחשנ זו שפעולה רק מהני דשליחות נ3רכה, להוציאו אפשר אי דנשליחות הם, דחלוקים דינרנו,אשר

 י"ח יצא האחר שגם לכד לדאוג ישראל בר כל של החיונ שהוא ערבות מדין שהיא 33רכה משא"כלמשלח,

 ואדר3ה הוא, נהפוד נשליחות מ'שא"כ כלום, לעשות צריד אינני ומעתה מחו3תי, אותי פוטר שהאחרודהיינו

 בלי ששה הוא ונערבות אותו, ממנה אני שנשליחות ודהיינו, עושה, אני כאילו נחשנ עושה שהאחרהפשלה
 שרד ל3ושי ועיין מודה, הרמנ,ים גם ונכה"ג לנרל, יודע נאינו איירי ש'כ אלא ידייגתי, 3לי גם ולפעמיםמינוי,

 וה. מעין שכתנ תקפ"הס'

 ומה"ט השמיעה היא המצוה דהא 3ת"ה כת3 וטעמו השומע שינרך יותר וטונ ר~שקל נמחצית שםינתב

 למה השומע על השמיעה ומצות יצא, כנר דהא חיו3א נר לאו השתא דהתוקע וכיון שופר, קול לשמועמנרכין

 אותו מנרך דמסתמא וראשו, בורועו לח3ירו תפילין שקשר כמו הוא והרי נדנר. שמשינ השומע ינרללא

 גילה לא דהת"ה ר"ל כלום. כת3 לא ומשהחייט ת-ה עכת"ד כן, נוהגין שאין אלא ר,קושר, ולא לושקושריס

 מצוה הששה אחד 3רכות, מה' נפי"א כתנ ז"ל והרמבי,ם המנהג, איד וגם שהחיינו לנרל הראוי מידעתו

 לעצמו, שעשה מצוה על אלא שההיינו מברך אינו א3ל לעשות, אקנ"ו עשייתם קודם נו3רד לאחרים אולעצמו

 להוציא תוקע ואח"כ תקיעה ידי כבר שיצא שמי נוכאן נראה וו"ל הנ"ל הרמ3"0 שיד שכ' הנ"י אלש'כ.

 שהנין נראה עכ"ל. כלי נוהגין ואין דנסמוך ת"ה כדעת שוה נראה נ"י הרנ וכתנ שהחיינו, יברך שלאאחרים

 השומע מנרד הדין נון לת"ה השופר דנרכת דכמו לת"ה, השופר לנרכת שוה לרמנ"ם שהחיינו דדיןהנ"י

 ד3רכת דומיא כן המנהג אין מיימ מנרל שומע הדין דמן לרמ3'ים שהחיינו 3רכת הי,ה כן, מנהג איןואעפ"כ

 ונ"ל הנרכות, שתי י3רך שהתוקע לנהוג הרמ"א כתנ הנ"י ד3רי עפ"י ר"ל ררזגה"ה, רמ"א כת3 ועם"זשופר,

 כצ"ל. יודעים שאין לאנשיס הוא והשמנהג

 ינרד לנרל שיודע מי אנל יודעין שאין לאנשים הוא זה שמנהג וג"ל וז"ל שופר נתקיעת המג"א שכתניזה
 לכו"ע, יוצא לעצמו מנרך דאי שפיר אתי שהחיינו דנרכת ודאי עכ"ל דכו"ע אלינא ויוצא נרכות נ'לעצמו

 מנרל אי שופר 3נרכת א3ל כנ"ל, נשהחיינו דעתו גילה לא והת"ה הדין, הוא דכך להדיא מנואר נרמנ"םדהא
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 ולזה יברך, שהתוקע חוא הדין להרמב"ם אבל הרין, מצד הוא ש~ן כתב דהא שפיר אתי רלת"ה נהילעצמו,
 ברכת גם לברך מאמע יש לרמביים דגם  שפיר אתי כייח רעת רשי בזה לומר ורוצה  כנה,יגי', "וף'כ מ"אכתב
 יברך המצוה ברכת לימביים למה בעי טעמא רהא וכו', חבירו בן במל דוקא מיירי דהרמביים שכתבשופר,
 וכדומה לחבירו סנה עושה או חבירו בן במל דוקא מיירי ע"כ אלא בשבילו, שנעשה מי יברך ושהחיינוהעח~ה
 או חבן אבי אבל לברך, ראוי סכה העושה או המל רהיינו הששה א"כ העשיה, חיא עתה שנעשיתדהמצוה

 מקיים אינו תוא דעכ"פ העושק יברך לא שהחיינו אבל במצוה, כלום עושה אינו והוא יברך איך הסוכהבעל
 לקיים שלה הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו גזמר שייך ולא בזה, הוא חיובא בר לאו דהא המצוהעיקר

 שהחיינו לברך ירצו אם והמל שהעושה ואפילו שהחיינו יברכו הסונה בעל או הבן שאבי ראוי ויותרהמצוהי
 מברכים הסגה ובעל הבן ראבי רנהי רשאי, אינו ג"כ הסוכה, בעל או האב של שלוחו שנעשו שליחותבתורת

 שליח,  לעשותו כוחיההו אלים לא לכו במצוה כים עושים שאיו כיון גמורים בעיים נקראו לא מיימשהחיינוי
 מודה המצוה, מקיים חשומע הרי השומע ושמע תוקע 94(ר אם א"כ בשמיעה, רהמצוה שופר בתקיעתאבל

 שהעושה להעושה שליח לעשות יכול גם שהחיינו, הו השופר, ברכת הו ברכות שתי מברך דחשומעהרמב"ם
 כנה"ג. עכת"ר שליח, לעשות כוחייהו ואלים גמורים בעלים שהם כיוו ברכות השתייברך

 יכול לא  ולכו במצוה כלום עושים שאיו מפני גמורים בעלים שאינם כיון כוחייהו אלים רלא זוויברתו
 דבלאו למשלח, הנזקפת תמצוה בעשיית גמור שליח נעשה העושה דברינו רלפי הסבר. טעונה שליח ליהלמשוי

 שהוא זו פעולה לייחד כרי דהרי פשוט וה המצוותי ברכת מברך דהעושה והא המצוה. מעשת לו עלתה לאהכי
 מצות ולכן מצוה, למעשה מעשת אותו לייחר ברכה שצריך בודאי בעלמא אקראי ולא מצוה מעשה שזהעושה
 את עושה שהוא ממח וחזך זו, ברכה עליו חל שהעושה ובודאי מעשים, משאר הזה מי~ה לייחר ברכה,טעונות
 להיות יכולה אינה שהחיינו אמנם ערב, מרין בשבילו שנעשח לזה הברכה לו עולה גדאמרו, המצוהפעולת
 שכתב  והכצ"א כוחייתו. אלים רלא עניו זה ואין שליחותי מהני לא ובזה ההודאה ברכת דהיא למשלחכ"א
 ובין כך בין הרי שהחיינו דברכת בפשיטות, מתבאר דכו"ע,  אליבא ויוצא ברכות ב' לעצמו לברך שיודע מיאבל
 מברך המוציא האחר שאיו הרמב"ם וכדעת יברך שאחר יתכו ולא המצוה, קיום בעל רהוא עליו חלהכך

 אבל תמצוה מעשה עושה היוצא שאין אע"פ עצמה המצוה וברכת לעצמו. המצוה אותה עושת לא אםשהחיינו
 וכראמרן הוא, יברך שלא למה כולה, תמצוה כל את מקיים ובשמיעתו השמיעח, היא והמצוה מאחרסו"ס
 בעצמו. הוא יברך לברך, שיורע כל ובנד"ד הערב, ולא עצמו תוא ישלם לשלם לו שיש דכל ערב בסברתלעיל

 סי' השו"ע דכתב בתא להסביר רנראה דמילה שגיחות בעניו נופך שד לתוסיף נר14ז להכי דאתינאןהשתא
 שליחות מדיו ראם רממ"נ להביו, וצריך לל, שלוחו שהוא להודיעו תמוהל על עומר חבו אבי ט' סעיףרס"ח
 המקרש וכי  עליו, עומר לא אם גם ולהודיעו לשלוחו אותו למנות עול הלא להוריעו, עליו לעמוד צריךלמה
 רק לאב לית מתני ואם גביו, על שמד שלא מפני מקודשת לא כי אחרת, במדינה אשה  לו לקדש שליחששלח
 וגם י"ח, לצאת לאב להתייחס תמותל מעשה מהני איך א"כ שליחות מטעם דוקא ולא גביו על שעומדבגלל

 לכתחילה. ע"ג עמר לא אם יצאאיך

  לקסבירוהנרחה
 דמדמיי

  וגם פכ"ז אמור פ' במ"ר דאיתא בהא שם מ' בס"ק וער"א הביא ונן לקרבן ליה
מהא

 דאמריי
 דרחמנ4נ שלוחי כהני הני דמדאמרינן ונ"ל ע"כ. וכו' קרבנו חיאך ע"א( )כ"ו רתענית בפ"ר

 אלא נינהו רידן דשלוחי בהא סגי דלא חזינן הא א"כ  נינהו, נמי דידו שלוחי דאף ע"ב י"ט יומא התוס'וכהסבר
 הקרבן שתכלית ט'( פ"א  )ויסרא בחומש הרמב"ו דברי לפי מובן וזח קרבנו, על יעמוד הקרבן שבעלשצריך
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 יצא שכבר או לעצמו, יברך אם בין חילוקואין דמילה'(, ג' בפרק הרמב"ם דברי הםייו
 אחר דאפילו למבין, נכונים הרמב"ם ודבריי"ח, שלוחו, הוא מל, שאחר שאפילווטעמא
 ממש, בעצמו עשאה כאילו המצוה שעושההוא וכמ"ש שהחיינו, מברך האב ולכן י"ח,ומוציאו
 א'. קל"ג שבתועיין שופר, בהלכות בהגה"ה ס"ב תקפ"ה ס"באו"ח

 )פעולה פע)לה שכל עלי) שיעמ)ד צריך דלכן )נראה בו. להעשות צריך היה בקרבן הנעשה שכל  המקריבשקע
 על ע)מד צריך דלא ה)א אמת הדין )מעיקר של)ח), ה)א אם דגם הכא )ה"ה ולכפרת), לו תחשב בקרבןהנעשית
 האב כיד שידו מהכי טפי בעיע במילה אבל כללי, בא)פן שקיימה בכלל)תה המצ)ה ל) שתעלה רק זה אבלגבי),

 דיהא בעיע )בזה וכ)' דמים בקבלת מזבח ע"ג עצמו ה)א שהעלה) וכאילו ומציצה )פריעה ערלה חתיכתלגבי
 אחר, עשא) אם דאף )לגר"א לב"י הרמב"ם ל(יטת שהחיינ) ברכת לגבי לעיל דכתבנ) מה יובן ובוה עליו.עומד

 המקריב. דהוא מברך,האב

 וז"ל הל"ט ברכ)ת מה' י"א בפ' יותר הדבר )ביאר שהחיינו, מברך הבן )אבי הל"ג מילה מה' פ"ג הרמב"םי(
 היא שהרי עת בכל מצ)יה )אינה תדירה שאינה מצוה )כן וכו' וסוכה שופר כגון לזמן מזמן שהיא מצ)הכל

 שצ"ב ומה עכ"ל שהחיינו עשייתה בשעת עלי) מברך הבן )פדי)ן בנ) מילת כג)ן לזמן, מומן שהיא למצ)הדומה
 שע)שה מצ)ה על אלא שהחיינ) מברך שאינ) יו"ד הלי שם ברכות בה' עצמ) הרמב"ם שכתב מה ה)א הזהבענין

 את מל בעצמו כשהאב רק שהחיינו מברך אינ) לרמב"ם שגם הרמ"ה בשם בא"ח כתב )מה"ט לעצמ),אותה

 אף שהחיינ) מברך הבן אבי דלעולם משמע הרמב"ם דמדברי רס"ה סי' הבית בבדק הב"י זה דחה כברבנ),
 מל כשאחר מיירי )התם שהחיינו מברך הבן שאבי ה"ג דמילה בפ"ג הרמב"ם מדכתב והיינו בעצמו מלכשאינו

 אחר יש אס שגם ומשמע שהחיינו, מברך והאב קידש, אשר מברך שם הע)מדים מן אחד א) שהמל )ו"לשכתב
 שהחיינ). מברך הבן אבישמל,

 בס)גיא שמ)כח כתבו רמ"ה סי' בתש)ב)ת )הרשב"א ,בתרא( הע)שה ד"ה עייא נ"יו סוכה במסי הדןס'אבל
 )לא הברית, בשעת שמברכים הברכ)ת כל שם מדחשיב בנו, במילת שהחיינו מברך האב שאין ע"ב קל"זדשבת

 שהחיינו. מברכין שאין ומב)אר שהחיינו, ברכת שםהווכר

 פדיון מצ)ת לענין כדמצינ) בנ) במילת שהחייע הבן אבי שמברך נותן דהדין )הרשבייא הת)ס' טה שנתקשודק
 שהחיינו. מברך הבן דאבי ע"ב( קכ"א )פסחיםהבן

 למילה, הבן פדי)ן בין לחלק )כ))נתם שהחיינ), תקנו שמחה בה שיש במצ)ה שדוקא שם התוקףןתירצן
 במילה שמחה איכא ד)דאי ל"ה( ס"ק רס"ה סי' 1י)"ד הגר"א ע"ו ותמה במילה, לא אבל שמחה ישדבפדיוה"ב

 מילה )פ"ג מיימתי)ת והגהות מילה. ברית בסע)דת במע)נ) שהשמחה לברך ע"א ח' כת)ב)ת במס' מדס"דג"כ
 מש)ם מילה בברית במעונו שהשמחה מברכין שאין שס כת)ב)ת במס' שמסיק גופא שמה"ט שי"מ כתבוסק"ד(

 כ))נ) שלזה ,)אפשר רמ"ה סימן הרשב"א בש)"ת השואל דעת היה )כן מברכין, אין שהחיינו גם דינ)קא,צערא

 שמחה(. ליכא דבמילה שחילק) במה ג"כ סוכה במס'התוס'
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 לא דינוקא דצערא דסברא זה, טעם דחו שם הרשב,יא ובשו"ת שמחה רבינו בשם שם מימוניות מעשת"נל

 ואנחה בצער מעורב כשהשמחה אף מברכין שהחיינו ברכת אבל במעונו, שהשמחה ברכת לברך שלא רקמהני

 ומברך אביו מיתת על האמת דיין ברכת אומר ירושה לו ונפלה אביו דכשמת ע"ב( )נ"ט ברכות במס'כדאיתא

 יצא לא שעדיין לפי שהחיינו מברכין שאין הטעם פירש שם( בהגה"מ )הובא והרוקח ירושתו. עלשהחיינו
 לחוש אין דודאי זה דחה קס"ו ס" הרשב"א ובשרית יום, שלושים שהח שלא זמן כל נפל מתורתהתינוק

 למולו אף אלו סימנים על וסומכין הוא, נפל שמא חוששין אין וצפרניו שערו שגמרו דכל חדשיו, לו כלו לאלשמא

 בהגה"מ )הובא שמחה ורבינו בזה(. מש"כ ק"ז ס' ציון בנין בשו"ת )עיין שהחיינו ברכת לענין כ"ש החמורהבשבת

 כדאיתא שמחה, היא שגם ה"ם והיא בהדיה, שותפים דאיכא משום שהחיינו( מברכין )שאין וז"ל תירץשם(

 דאיכא שמחה ועל שהחיינו, מברך עצמו שמחת שעל שם דמסיק הא על הש"ס שמקשה ע"ב( מ'ט )ברכותהתם

 התם ומשני, והמטיב, הטוב ברוך אומר זכר אשתך ילדה לו אמרו והתניא והמטיב, הטוב מברך בהדיהאחרינא

 הטוב מברך חבירו של ועל שהחיינו מברך שלו על דבר, של קצרו ותניא בדבר, לה דניחא בהדיה אשתואיכא

 מפקדא לא ואיהי המצוה, קיום שמחת אלא שמחה ליכא דהתם שהחיינו, שמברך לפדיוה"ב דמי ולאוהמטיב,

 עכ"ל. הברית. בקיום היא שמחה מ"מ למול, מפקדא לא דאיהי אע"פ הכא אבללפדותו,

 וכיון המצוה, שמחת על הוא השהחיינו דהא עליו תמה לעיל שהבאנו ל"ה( 'ק ס רס"ה סי' ,יו"דוהגר"א
 שמחה, רבינו לסברת יקשה וגם דפדיוה"ב, דומיא שהחיינו, מברך שפיר מילה, במצות מצווה אינהשאשתו

 בשאר כמו והמטיב, הטוב לברך הו"ל בשמחה, משתתפת שאשתו מטעם הוי שהחיינו, מברכין דאין האדאם

 והאיך שהחיינו, ברכת במקום והמטיב הטוב שמברך בשמחתו, המשתתפים אחרים שכשיש שמחה, שלדברים
 והמטיב. הטוב ולא שהחיינו לא כלל, מברכין אין זה דמטעם שמחה רבינוכתב

 במילה שהחיינו דין דבאמת כתב תכ"ב( סי' דשבת פי"ט ובמרדכי שם בהגה"מ )הובא יפ"ט סימןוהראבי"ה

 )כקושיית לפדיוה"בשוה
 התוס"

 הבן אבי דמברך ע"ב( קכ"א ,פסחים איתמר לא  גופיה דבפדיוה"ב רק

 כן וכמו בנו, את לפדות עליו מוטלת המצוה שעיקר מכיון בנו, את פודה בעצמו הבן כשאבי רקשהחיינו,

 לעצמו, סוכה העושה ע"א( )מ"ו סוכה במס' איתא נמי והכי שהחיינו. מברך בנו את מל בעצמו כשהאבבמילה,

 אבי כשאין אבל שהחיינו, מברך דוקא דבכח"ג לעצמו, נקט ובכולהו שהחיינו, מברך וכו' בעצמו לולבוהעושה
 ע"ב( )קל"ז שבת במס' הוזכר לא ולכן לאביו, ולא לחמוהל לא כלל, שהחיינו ברכת שם אין בנו את מלהבן

 אבי המילה, על וכו' קדשנו אשר אומר המל )דוד'ר האב. ולא הבן את מל כשאחר מיירי דשם שהחיינו,ברכת
 וכו". בבריתו להכניסו וכו' קדשנו אשר אומרהבן

 שתי הביא מל וכשאחר שהחיינו, מברך מל הבן דכשאבי כהראבי"ה פסק ס,יז רס"ה ס' ביו"דוהמחבר
 שמברך. הרמב"ם ושיטת כהראבי"ה, שהחיינו מברך שאין י"אדיעות,

 וכבר מל, כשהאב בין מל כשאחר בין שהחיינו מברכין אין שלעולם מדינתינו שמנהג הביא שם הרמ"אאבל

 לעיל הבאנו וכבר שחחיינו, לברך שלא הדור גדולי נהגו שכך שראה לעיל, שהבאנו בתשובותיו הרשב"אהעיד
 פירכא. להו אית ולכולהו זה, למנהג הראשונים שכתבוהטעמים

 מזמן הבאים מדברים יותר ושכיחא מצויה דמילה טעמא, עיקר אלא וז"ל כתב ס"ז( רס"ה יי,והלבוש

 מ"ו סוכה לנר ובערוך עכ"ל. לזמן, מזמן הבא לדבר יותר ודומה כך, כל ושכיח מצוי אינו הבן ופדיוןלומן,

 פדיוה"ב גם לחשוב בזה שנדחק בר"ן עיין וז"ל מפדיוה"ב( מילה מ'"1 שנתקשו העושה התד"ה יל כתבע"א



פא~וליהו יל"דחלקריען

ק קש ל  הודאה ליתן היא שההייגו כרכת דכוונת כוון בזה לומר אפשר אכן למילה, פדיון נין  הילק )שיש , 

 מאותו אם דהייגו לומן, הומן כין מיתה חשש היה אם רק זו הודאה שייד לא א"כ ההוא, הומן עד שחיעל

 )ריש התוס' והגה הודאה, ליתן צריד או מת, ולא ימות שמא חשש היה הוה הומן על לצפות שהתהילהזמן
 נקרא מה אכן חיישינן, לא מועט לזמן אבל היישיגן, מרובה דלזמן דלמיתה החילוק כתכו דוכתי וכשאריוט~ק

 נ)קרי יום דשלושים הרא"ש בשם כתב סוכה, )הל' המלד השער והנה וכו', גתבאר לא מועט וומן מרוכהומן
 דאמריגן כיון אמגם גתבאר, לא שבגתיים והימים מועט, זמן מקרי ימים ו' דעב"פ שם הוכיח ג0 מרוכה,ומן

 וכהרא"ש, מועט זמן והשאר מרוכה, זמן חשוב יום דשלשים י"ל א"כ שנה, ר4שוב כשגה יום ל' ע"ה ג')כמכות

 אמילה וכן מתיים, מיתה חשש הוי לא יום בכל מברד שוה כיון שהתיינו, מברד לא ותפילין ציצית עלולפיכל

 ומן הוי לעת מעת ימים ו' רק הוי לא מילה, מצות של הומן על לצפות שמתהיל שנולד דמשעה כיון מברללא

 מרוכה, ומן הרא"ש ליה שתשיב לוירות ממש דמי ל"א ביום שהוא בפדיוה"ב אבל מיתה, תשש וליכאמועט

 מכרד, לכד לזמן, זמן 3ין יום מל' יותר הוי מהם אחד בכל טובים וימים ולולב שופר סוכה וכן מכרכין.לכד

 לולב ב)צות שעברה כשנה שר_לה שמעת זו, למצוה מועיל זה אין אחרת, מצוה על כינתיים שהחיינו שכירדשאי

 לדכריגו וראיה וכו' וה על הודאה לתת צריד הומן וכשהגיע וו, מצוה לקיים הבאה לשגה שיתיה להעתמצפה

 שהתיינו של זמן דשקר הרי ש"ש, שההיינו מכרד יום ל' לאהר תבירו הרואה שילו )ה' בברכות דאמרינןממה
 עכ"ל. וכו' דוקא יוםלשלשים

 רק גוגעת להיות יכולה רק היא שהחייגו דכרכת לומר ד'גפשר אתת סברות, שתי כאן שיש לבאר שצריד14לא

 לקיים שוכה עד חיים לו שניתן ומודה הוא דשמח לומר אפשר בוה דרק בעצנ)ו, הפעולה את העושהלאדם
 מן ומכיט כיושב אלא איגו והוא הפעולה עושה אתר אם לפניו ה' שרקרה כמה שישמה יתכן ואיד וו,מצוה

 סכרא ווו יברד. לא ג"כ לאחר אותה שעושה אלא שמחתו זו ואין המצוה בעל לא הוא אם ה"ה אוהחוץ,

 מאחר הלא מילה דבב)צות ולומר לחלק יש מאידד אבל האחרות, הב)צוות בכל לומר שאפשר ונכונהישרה

 הוי שיכ בקיאי כו"ע דלאו דאפשר וחזינן מאתר אבל בשבילו אתר יעשה שככלל ויתכן איד האב תיובוהיא
 אדם של שלוהו דלהוי מועילה שליתות ככר ואם להכי דאתינא ועכשיו יצא, ומשו"ה שליהות מטעם דהויאומר

 דהוא כוה ג0 שיהני צריד כוה מהני דאם ודאי ייל כעצמו, עשהו וכאילו אליו מתייהס דהמעשה ממשכמותו

 על ויתירה י"ה, יצא איד א"כ יברד, לא כד ומשום בגו את מל שלא תחשיבהו אם שהרי שהחיינו. יכרדעצמו

 שהוא להודיעו המןהל על שמד הכן שאכי המגהג שהכיא העיטור בעל כשם שכתכ רס"ה הטור הכאגוזאת

 האב, עבור כן שעושה מהכי משתמע וממילא ימול שהמוהל כו"ע דגהוג כהאי די שלא לעיל כתבגו וכנרשלוחו.

 הרמב"ם שהגדיר מה ככלל כזה דנכנס בעצמו, המצוה ,משה שפיר והו"ל מכ)ש, כידו ידו עלי1 ,)ומד דכעינןאלא

 שכתכ מה עפ"י הנ"ל הסברא את למתק יש מזה חון וגם שהתיינו. מ3רד זה דכאופן לעצמו אותהשעושה

 דכרכת הוכ" ו"ל והוא שההיינו, מכרכיגן ליא דינוקא צערא דמשום האומרים סברת לדחות כתשוכההרשכ"א

 באופן גם לאב מגיעה הסופות דהתועלת הרי עיי,ש, תועלת לו שכ,גיע בדבר אלא בשכ;חה תלויה איגהשהחייגו

 שהחיינו. ברכת המחייבת והיא אתר ע"י שועשיתזה

 מברד ברכה, אותה לברד אשה לאותה היא דתוכה דכיון לעיל כב)בואר הרמ"ד דכרי מתורצים הנ"ל~פי
 כט"ל. והכל כעונה דשומע היא שמכרכת )מי וחשביגן כעכורהאיתה

 שאין דמנהגינו דאף וק סע' )רס"ה הבכור בנו כשמל לא אם לכרד שלא שנהגו שמכיא רט"א לשיטת1הנה
 מל אחת פעם ש0, שז"ל מילה כריכות המהר"'ל מד3רי ומקורו מברל, בכור בבן ככה"ג שהתיינן, מכרלהאכ
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 ג"כ לברך צריך אם הנ"ל חרב אל ושאלו וכו' מג"ל מהר"י ושאלו כהנת היתה והאם הבכור בנו אתהאב

 עתה יברך אם ולכך פריון, של ומן ברכת נתבטל הפדיון מן בנה את והפקיעה כהנת דהאס מאחרשהחיינו
 עכ"ל. זמן, יברך שלא ואמר המילה, בשעתהזמן

 שהחיינו לברך עומד שהאב בפדיון, חייב ה9 היה שאס המהרי"ל, בכוונת שהבין מק"י משה בדרכילעיין
 של בבכור משאייכ הבריתי בשעת השהחיינו ומברכים מקדימין עייב, קכ"א בפטחיס כדאיתא פדיוןבשעת
 מברכין בפדיון, חחייב בכור בן שעל בש"ע פטק ועפ"ז שהחיינו, מברכין אין מפדיוןי שפטור מכיוןכהנת,

 הברית. בשעתשהחיינו

 לא דאנז להיפךי הוא המהרי"ל כוונת דאדרבה וכתב הרמ"א, על לתמוה שהאריך י"ז מייק שם בשייך לאגל
 שעתיד מכיון הברית, בשעת שהחיינו מברך חאב שאין להו פשיטא חוה בפדיון, חייב והיה כהנת, האסהיה
 שהחיינו לברך עתיד האב  שאין מכיון כהנת, של בבכור רק פסחיס, במט' כדאיתא הפדיון בשעת שהחיינולברך
 שם השייך וכתב מברךי אינו בכה"ג ד%4ילו השיב ועייז הבריתי בשלץ יברך שמא השואל, נמתפק פדיון,בעשת

 כהרמיא. רלא בכורו, בנו בעצמו מל כשהאב אפילו מילהי בברית שהחיינו מברכין אין שלעולס המנהג,שכן

 בכור. אינו אפילו לברית שמכנימו ראשון בן על לברך שנכון שכתב וב4עודה קנ"א טי' ברונא מהר"י בשוייתלעיין

 ואם דינוקאי צערא משום שהחיינו יברך לא חבן אבי באגודה כתב וז"ל, מילה הלכות במהרי"ל עייזוכתב

 מברך היה בראשונה מנחות ומקריב עומד היה ע"ב( )עייה במם(ות כדאיתא שחחיינו מברך בעצמו מל הבןאבי
 שנ0. בתומ' וע' עכייל, מימיו, מנחה עדיין וה כחן הקריב שלא כנון וז"ל שם מכפרש"ישהחיינו

 עליה. לברך צריך ראשון, בפעס וו מצוה שמקייס כל בנות, לו נולדו שכבר או בנורו 9 זה אם נ"מ אין%פ"ז
 למול, בו והתחיל בן לו שנולד מווירצבור"ק שמעון בפני העיד ח"ל קנ"א, ט' ברונא מהר"י בשו"ת להדיאוכ"כ
 שהחיינוי לברך ו"ל ומהר"ד ירספ ומה"ר ו"ל מוהר"ן הרבנים ל אמרו למול שהתחיל ולפני בנות. לו היווכבר

 עכייל. שהחיינו, ובירך עשהוכן

 שמקיים ראשון בפענז שהחיינו דמברך הרמ"א פטק מ מע' כ"ח ט' דביוייד שנויה. במחיקת וה שדיןמראה
 מצוה כל משפירא ריב"ק בשם שכתב שע"א טי הרוקח דברי שהביא טק"ה שם בשייך ועי הדם, כימוימצות
 )עייה במנחות מדאמריע ראיה והביא שהחיינו לברך צריך לכתחלה ומתחנך עשאה ולא לעשות האדסשעל

 עכייל. הזמן לעבודת שנתחנך שהחיינו אומר בירושלים מנחות ומקריב עומד היחע"ב(

 ציצית על גם שהחיינו נברך דא"כ שהקשה רק בכיטוי, שהחיינו לברך טמכו שעייז דאפשר שם השייךוכתב
 דרק ראיח,  אין דמנחות ומהגמ' מברכין, אין כימוי על גס עליהס, מברכין ומדאין ראשון, בפעםותפילין

 שם, חתומ' כפירוש רע כפרש"י קי"ל לא ע"כ ותפילין( ציצית על מברכין ימדלא ואנו כן, חדין שנזלפרשייי

 הא שהחיינו, מברך קבוע ןמן לה שיש וכיון בשנח, פעמים מב' יותר מתחדשות ואין כהונהי משמרות כיידדהיו

 חרם. כיטוי על שהחיינו מברכין שאין וה"ה ותפילין, ציצית על שהחיינו מברכין אין ולכן לא, הכי6!1

 בטוגיא, פרש"י על חלקו שהתוט' דאעייג וכתב שס הרמ"א בשיטת שהחזיק באריכות מקייד שס בתבו"שועיין
 מנחה, שמקריב ראשון בפעב, שמברך מודיס ודאי לדימ! אבל כפירושוי משמע לא דהברייתא דלישנא משוםהיינו
 ע"ש. לכימוי, נלמד ומשם שהחיינוי דמברך בשנה פעמים ב' שמקריב ממי מעולס הקריב שלא מי גרע דלאדפשוט

 ע"כ. כדלעיל בכור אינו אס אפילו ראשון בן על שחחיינו לברך צריך וו לשיטה הנייל כלולפי
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 נזסימן
 מילה או גדול למול מותרהאם

 השבת לפני ימים ג'שלב"ז

 ימים ג' בספינה מפילגין אין דתניא מהאינואה
 חילול לידי יבא שמא שהטעם השבת,לפני

 דודאי ימים ג' לפני המילה ענין לו ודומהשבת,
 ביום ויהי מוכיח שהכתוב כמו עליו, יגדלהכאב

 וכמו בשכם, הנאמר כואבים בהיותםהשלישי

 פי"ח )בראשית אליו וירא פסוק על רש"ישפיר'
 אסור וממילא היתה, למילתו ג' יום ופי'א'(,

 ואע"פ הנ"ל, מטעם השבת לפני ימים ג'למול

 א"א אמנם שחלה, בתינוק מדבר השו"עשבעיקר

 לסבול יכול שאינו דמפני שאני דתינוקלומר

 אלא אסור, לכן עסקינן השבת אחר עדהכאב

 אינו והבשר כאב, יותר לו יש גדול אדםאדרבה
 וכל שבת, בגמרא כמ"ש התינוק כמו בנקלעולה

 לדחות וראוי שבת לחלל כמתנה דהוי מוכחזה

 קטן דמילה, דר"א ומההיא א', ליום עדמילתו

 ואפילו יותר, ולא פחות לא ולי"ב לשמונהנימול
 ימים שני כשחל רס"ה ס' בש"ך המובאלטעם
 יש י"ב, ולא ט"ז ליה דהוי ד' או בג' ר"ה,של

 בנד"ד. קטן ישראל בבן דמיירי לומרמקום

 לההיא דומה דנד"ד לומר יש אחר מצדאבל
 לך ואין מצוה, לדבר בספינהדמפליגין

 כרת של מכשול סילוק של כזו מצוהדבר

 נשאר א"כ ערל, הנשאר ישראל בן עלהמוטל

 מה שבת ביום הכאב יגדל אולי הספקרק

 הש"ך כמ"ש הרי ותו המציאות, מוכרחשאינו
 יום יפול אם דוקא לאסור הרשב"ץשסברת

 ה' ביום מל למשל אם דהיינו בשבת,השלישי
 שישי ביום אבל השבת, הוא הג' שיוםשנמצא
 בפתחי בפירוש מובא ועוד לנד"ד, דומיאמותר
 סי' יעב"ץ שאילות שהביא ט"ו ס"קתשובה
 דהיינו חיובא, לבר הגר בין פשרה שעשהצ"ה
 ואין הוא, חיובא בר דלאו לגר נאסור אםאף
 מילה, בלי ימים כמה עוד ישאר ואפילוחשש

 אין יום, כל עליו שעובר חיובא ברמשא"כ
 יום שבו יום בכל אותו ומלין בדבר,חוששין

מילתו.

 ג' יום אם נד"ד לענין זה מכל המורםובכן
 כל ותו מותר, בשבת חללמילה

 זה משא"כ בגר, אם כי דברו לאהאיסורים

 נראה וממילא הוא חיובא ובר ישראלבר

להתיר.

 אני ומכאן וז"ל הרשב'ד וכתב רבינו, בתשובת כנזכר כי'ח )סי ח'יא הרשב"ץ 3תשובות הו3א יה דברא"ה
 למחר, עד לו שממתינין בשבת בחמישי ונתרפא שחלה לתינוק וה"ה וכו' בשבת בחמישי הגר את למולאוסר

 הובא וגם דבריו(, תוכן הבאנו הקיצור ולמען הרבה, האריך שם ,בפנים עכ"ל בזמנו למול יכלו שלאכיון

 ורס"ון. רס"ב )סי' הבית בבדק בב"ילהלכה

 אפילו בספינה להפליג מותר מצוה ולדבר שהואיל הרשב"ץ בהוראת נרגא שדי רס"ו( )ס"ס יו"ד שהש"ךאלא

 מזו גדולה מצוה לך שיאן חמישי ביום למול להתיר יש נמי הכא י"ט בשבת כמבואר השבת לפני ימים ג'בתוך

 לתמיהת מקוס שאין כתב טק )ס" ביעקב עדות ובשו"ת ל"ה )ס" ח"ב מהראנ"ח בתשובות הקשה גם וכןע"כ

 צריך אינו אומר רשב"ג רבי, דברי שובת ואינו לשבות מנת על עמו ופוסק עלה קתני דהא הנ"ל והראנ"חהש"ך
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 רמ"ח( 1סי' הב"י כתב וכן רמ"ח ס"ס והשו"ע שבת, מהל' פכ"ד הרמב"ם וכ"פ מחבירו. כרבי הלכהוקיי"ל
 ס' )א"ח יוסף בברכי החיד"א אמנם י"ד( )סי' צבי חכם בתשו' תירץ גם וכך עכ"ד, כרבי שפ)סק הרשב"ץבשם
 דה)א כרשב"ג לפס)ק ראוי שהיה שכתב ר"א סי' עצמו הרשב"ץ תשו' נגד שזה) זה תירוץ על הקשהרמ"ח(
 עבדינן תקנתא למעבד דאפשר מאי וכל כרבי, פסק הרמב"ם שעכ"ו אלא הרשב"א, )כ"פ דרבי )רביהאבוה
 איס)ר, סרך בלי מת)קן הכל השבת לאחר ימתין שאם שאני דמילה לאמר ניתן והיה ע"כ. הרמב"םכדברי
 במצוה דדוקא קל"ז( )שבת סופר החתם כתב ב1ה וכי)צא כלל. איסור לידי ליתי דלא השבת לאחר ליהשבקינן
 ולמיתה בעלמא זריזות דה)י הכא משא"כ בע"ש, אפילו להפליג מותר תתבטל בספינה יפליג לא שאםעוברת

 עכ"ל. הרשב"ץ כתב )יפה חיישינן לא מ)עטדזמן

 סרך ש)ם בלי מת)קן הכל השבת לאחר ימתין שאם הנ"ל )הח"ס הברכ"י עמ"ש למידק יש דלכאורהאלא
 1פ' המשניות בפי' הרמב"ם מש"כ עפ"י ע"כ, כלל איסור לידי ליתי דלא השבת לאחר ליה שבקיע ולכןאיסור,
 למולו )מ)כרח מט)ה ה)א אבל 11, ממצוה נפטר לא השמיני, ביום בנ) מל )לא שעבר שאדם דמילה(ר"א
 העבירה זו מממ תסור אותו )כשימ)ל זמנה, שהגיע מ"ע על עובר ערל, )יהיה אות) ימול שלא זמן )כלתמיד,
 מלו לא ואנ( כרחו, בעל אותו מלין ב"ד למולו, )נמנע עבר אם ה"ב( מילה מה' ש"א ברמב"ם )כן מטה,וילשה
 אינו אבל עשה, מצות מבטל ה"ז עצמו את ימול )לא משיגדל יום וכל עצמ), את למול חייב הוא כשיגדלאותו,
 מן אותו פ)טרין ספק התראת משום )כי בהשגות הראב"ד וכתב ע"כ. במזיד ערל )ה)א שימות עד כרתחייב

 לזה דאין הראב"ד השגת על להשיב אפשר ריהטא לפום )אמנם עכ"ל. כרת, באיס)ר ע)מד יום כל אלאהשמים
 דאל"כ ו), מצוה עשה )לא חיי) כל שחי בבירור שיתברר עד כרת לחייב דאין ס"ל דהרמב"ם ספק, להתראתענין
 דאם ליה, משכחת היכי זה כרת )א"ת מות), אחרי יום מחר, לעשותה בדעתו )היה הי)ם להעניש) אפשראיך
 א)ת) דעד מידי קשיא דלא וי"ל לכרת, ליה משכחת לא ת) קיים, לא )עדיין שנותיו קיצור קץ לעב)ר א)ת)יניחו

 )מיהו קיים(. לא עדיין אס אז אותו יענישו השמיס מן הקצוב כרת זמן וכשהגיע לתקן, ומן לו יש כרת שה)אזמן

 במילה. הי)ם התחייב כבר אס השבת, אחר אותו לדחות אפשר איך א"כ י)ם בכל ע)בר לכו"עאכתי

 המשה שנדחית היכא אלא )הראב"ד הרמב"ם איירי לא כאן דעד י"ל )הברכ"י, הח"ס על ההערה לגביןעכ~,פ

 1ה את דוחה והוא עצמ) את למ)ל החיוב עלי) שחל )נמצא למ)ל). שה)ת ב"ד בידי אפיל) היה ולא קצבהבלי
 תידחה המשה דעצם איירי דלא בנד"ד אבל כשיטת), ולראב"ד כשיטתו לרמב"ם חייב אז ליוס, מי)ם3מזיד
 ספק של במצב למשו)ייה דשפיר נימא יומא, בכל עליה רביצא דמצ)ה מפני מה אלא דחיא, לא דודאישבת,
 ביטול א) עליה, דרביצא כרת של כ)ל) כל דהרי אינ), וה לכך, יצטרכו אס השבת את עליו אח"כ )לחללפקו"נ
 הלא בנד"ד כאן אבל למול, ליה דניחא דעתיה מגלי ולא י)ם כל דעובר היכא הוא הרמב"ם, לפי עשהמצ)ת
 שימ)ל) ואחר )קאי, תלי דמתלא העשה, ואפילו לכרת, מקום אין ב)דאי למ)ל), שרוצים דעתם  גילו )הםמאחר

 השבת. אחר עד לדח)ת) לו ניתן ולכן למפרע הביט)ל את יעקרואות)

 נשפכ) שאם קלדן דמילה ר"א )פי המא)ר בעל כתב דהנה והרמב"ןי הרז"ה במחלוקת להסביר יש זהיכעין

 אס אבל לו, היא דסכנה בשבת אף חמין ל) שמחממין )דאי המילה לאחר התינ)ק לצורך מעייש שהוחמוהחמין
 )הרמב"ן במכשירין, המילה אחר שבת עליו לחלל יצטרכ) שלא כדי נדחית המילה המילה, לפני החמיןנשפכ)
 )לכא)' שבת. עליו לחלל אח"כ שנצטרך מפני המילה לדח)ת )אין שעתה, אלא למצוה שאין וס"ל חולק,שם
 כאן יסב)ר הרמב"ן דאף י"ל דהרי היא, לא אבל הראשונים, במחלוקת תל)י דידן שניד)ן ל)מר ניתןהיה

 שמא מחשש מלמול להמנע ואין שבת דחיא ד)דאי בזמנה במילה אלא רמב"ן קאמר לא כאן דעדכרשב"ץ
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 המילה בדחיית איסור שום שאין לומר ושיש נזמנה, שלא מילה דהויא הכא אבל השבת, את עליו להללנצטר7
 למול אבל נ,לין דלא סבר גופיה בשבת דהוי דהתם הרז"ה בדעת י"ל וכך  וכדש,ל, שפיר לה דחינן 11ליום

 מכן. שלאחר שבת חילול לספק חיישינן דלא יתכן בזמנה שלא מילה חנ,ישיביום

 הבךק מי'ש להלכה הביא סק"ג( רס"ב ,ס' יף'ד הט"ז וגם קיימת, הרשבייץ דטברת למדים נמצאנוןענ"פ

 צערא דאיכא שישי ביום למולו שאין דמכ"ש וכתב שבת חילול מחשש 3חנ,ישי למול שאין הרשב"ם בשםהבית

 ונהגו הרשפיץ, כד' חמישי ביום למולו שלא בקושטנדינא פושט שמנהג שלי,א סי' או"ח הכנהייג וכייכטפי,

 רס"ב ,ס" ברכ"י חחיד"א גם וכן ש'ב( )קי"א למהרח"ע לציון ראשון ספר דעת וכן שישי ביום אף למולושלא

 גבי להתיר שהסכים ע"א( ~יט העין מראית בספר וכן ששי, ביום למולו שאין וה"ה הרשב"ץ, כדבריסק"ט
 עירנו פה פשוט המנהג וכן וי, ביום ולא ה' ביום לא בזמנה שלא מילה למול אין כתב שבת לגבי אבליו"ט,

 עיי"ש. וכו,בגדאד

 הוא שנותר מה ומעתה להתיר, הזהב שרביט שרביטו רבינו הניף וכבר להשיב, אין המלד 37ר סוף סוףאמנם

 תפארת בספר כתב והנה רבינו, כדעת להתיר הם גם נטו אשר ההוראה עמודי המה הן סמוכים ולהביאלדרוש

 שהיה ואפשר לרפואתו, ידועה קיצבה שאין שנתרפא בחולה דדוקא מידי קשיא דלא שכתב שיט מ' )דףלמשה
 ויתחזק שיתרפא יותר להנ,תין יש לכך נתרפא, שכבר ואפשר חולה שעודינו סבור שהיה אלא מקודם, למולויכול
 היה לא שבודאי כיון ה', בוום 3זמנה שלא מילה מלין וחלה, ויו"ט, ש3ת קודם או בביהשמ"ש בנולד משא"כעוד,

 שלא שאפשר גם ומה הוא, זמניה נמי דהשתא בחמישי, דנימול ודאי בהכי, בתגות שייכא ולא מקודם, למולוראוי

 עכ"ל. הוא, וברור נכון כי ודוק ונתרפא, שחלה תינוק הרשב"ץ נקט ולהכי כלל, שבת חילול לידייבא

 מוכרח אינו שבת עליו ויחללו הכאב יגדל שמא שהחשש והוא רבינו שכתב טעם אותו נפירוש שנקטהרי

 וחל חולה התינוק שהיה באופן דדוקא כנ"ל לחלק תירץ ,קי"א( לציון ראשון בספר וגם הוא. כלשונוהנ,ציאות,

 14, ליום המילה לדחות יש בזמנה, מילה מצות נ,מנו שנפקעה ה' ביום ונתרפא חזי לא ואיהו השמיני יוםעליו

 הי יום כשהגיע לפיכך למול, זמנו הגיע לא כאילו עדיין הו"ל ויו"ט לשבת וסמו7 בביהשמ"ש בנולדמשא"כ
 קטן(. איזהו דרלימ ל' חגיגה התוס' חילקו 3זה וכיוצא שמיני, כיום לדידיה דהוייל אותו,מלין

 למיחש ליכא השלישי ביום הנימול את רוחצים שאין דבזה"ז נראה ולי כתב סקי'ט( של"א )ס' המג"אגם
 מצוה, לדבר להתרשל אין ולכן זה בדין מהסס ב"ב הראנ"ח וגם השבת, את עליו שיחללו כלל שכיח דלאלהא,

 דברי לתרץ שיש שאף י"7( ס' )בתשובות צבי החכם פסק וכן שיש, קס"ו( סי )חיו"ד מה"ת הנוב"י וכ"כע"כ.
 אפילו בשישי בין בחנ,ישי בין למול דבר עמא מאי חזי ופוק להא, דחש לית ולמעשה להלכה מ"מהרשב"ץ
 ממה אפילו לכת הרחיק צבי( )החכם והוא ע"כ, החול מימות יום בכל הגר את מלין וק בזמנה, שלאמילה

 הוא וכן חיובא, בר שהוא לישראל גר בין לחלק כתב רבינו ואילו בגר, גם התיר צבי דהחכם רבינושכתב

 ל"ח( נידה )מגמי הרשביז לדברי גדול סיוע שיש שאף שם שכתב צ"ה( ס" )ח"ב יעב"ץ שאילת בשו"תבאמת

 דכי בקטן משא"כ הוא, חיובא בר לאו דאכתי כיון הרשבי'ץ לדעת דחיישיע ודאי דבגר דבר פשר נ"למ"מ
 נ,צוה וחביבה ישראל וכל בי"ד או אביו על חיובא ורמי כרת בו שיש בעשה יומא בכל קאי ליה,משהיע
 ואין בחמישי, אותו מלין לפיכך שבת, לחלל יצטרכו אם וספק כרת, בה שיש מילה במצות וק"ו וכו',בשעתה
 בביטול קאי יום דבכל בגדול איירי דבנד"ד וכ"ש רבינו, כדברי מפורשות לך הרי עכ"ל הרשב"ץ לדבריחוששין

 ע"כ. להתיר. דלגיל רבוותא הני כל על לסנ,ו7 יש דבכהייג כרת בו שישעשה
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 כחסימן

 אמנם חדשיו, לו שכלו עוברבענין
 קודם למולו צריך אם מתהוציאוהו

 שם לו ולתתהקבורה

 והוציאוהו חדשיו, לו שכלו עובר עלנשאלתי
 חזה בל אשת נפל והנההרופאים,

 וצפרניים שיער אבריו, בכל הוא כלול אבלשמש
 להובילו שהוצרכו באופן הבריאים הנולדיםככל

 כמ"ש שם לו ולתת למולו צריך אםלקבורה,
 ושע"ד. רס"ט סי'ביו"ד

 דבר, שום לו לעשות צריך שאיןוהשבתי
 הוא השו"ע בו שדבר והעוברהיות

 כגון למולו הספיקו שלא אלא חיילוד
 סק"ג בבה"ט כמ"ש ימים ח' לבןשהגיע
 לא שאם אמר בזה שם, עיין הש"ךמשם
 קברו על אותו מלין שפיר למילהזכה

 לאפוקי בתחיה, שיקום כדי שם לוונותנים
 באפו, ונשמה רוח ללא אמו ממעי שיצאזה
 כלום צריך שלא קה', יהללו המתיםולא

 פשוט. וזה מידי,ולא

י..
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 כטסימן
 הדלת מן לפנים מזוזה קביעתבענין

 הסמוךבטפח

 אשר פתקא ראיתי הריצפה על מדרשינובבית
 ומתוך רגל, כף ולמדרך למרמסהיתה

 שורות כמה בה וראיתי הגבהתיהסקרנות
 שאינו שם כתוב ובשוליה מזוזה, ע"עמעירים
 האותיות מן חלק שנקרעו והבנתי לי,מוכר
 על בכתב לעורר רצה שמישהוא וכנראהשבה.
 לבית בכניסה למזוזה בנוגע עניניםכמה

 הכתובות ההערות על עונה הנני ועכייפמדרשינו,
 .בפתקא

 1( מפני בסדר, איננה המזוזה כתובן הפתקעל

 לחצר, מביהמ"ד ביאתיך דרך מחשיביםאם
 נכניס אם 2( שמאל. ולא ימין בצד הואמקומה
 אז החצר, דרך לבימה"ד להיכנס שנוכללחשבון
 מקום יש ובחוץ, ישרה להיות צריכההמזוזה

 פלוני, שם עליו וחתום בברכה, אותהלקבוע
ע"כ.

 שנעלם הפתקא כותב ידידינו לך להודיעוהנני
 לביהמ"ד החצר מן היא שהכניסהממך,

 המזוזה מקום וממילא המדריגות דרךולא

 ולפי עכשיו, קביעתה במקום בימיןידוע
 הנך בחוץ, הדלת אחורי אינה למההערתיך
 לחוץ תפתח הדלת שאם הראות בחושרואה

 היות ניכרת, בכלל תהיה לא לצידה,ותסובב
 קבענו לכן פתוחה, תמיד להיות עשויהוהדלת
 מן לפנים בכניסה הפתח חלל בתוךאותה
 מהרבה ניצולים וכך הסמוך, בטפחהדלת

 העדר על חשד של עין מראית כגוןמכשולים

 לייג במנחות כמייש הרגיל אחר והלךמזוזה,
 על הערת גם הוא. פשוט ודבר הונא, דרבענין
 אלא לנו אין שאנו אומר אני קביעותה,אופן
 הולכים אנחנו הוראותיו ולפי הק', מר"ןפסק

 יו"ד עיין זקופה, תמיד מזוזה לקבועודרכינו
 המזוזה וז'יל קריאתה, עפ"י ו' סעיף רפ"טסי'

 הפתח. מזוזת לאורך זקופה להיותצריכה

 לאפוקי רש"י פי' וכפי הגמ' כסברתוהוא
 הרבה שם ועיין ר"ת, שהוא הי"אלסברת

 וכו'. עד יעשה שלאטעמים

 רואה אני בברכה, אותה לקבוע יש אמרתגם
 משתמש אתה וגם נביאות, דבריבזה
 בטוח, שאינך אומרת זאת ולמה! "יש"במילת
 הבדים, לבין נכנס אתה למה הוא ככהואם
 בשולחן ועיין לך ידידי, זאת נא שמעובכן
 כתוב, תמצא ושם ס"י רפ"ה דעה יורהערוך
 ונכון חייב, וי"א ממזוזה פטור המדרשבית
 דברי שהביא הש"ך גם יברך, לא אבללחוש
 לבית נכנס שממנו בית על מדברהב"ח

 הבית של שיקבע בדבריו ודקדקהמדרש,
 בט"ז גם ביהמ"ד. של ויפטור ויברךתחילה
 עיין מרוטנבורג מהר"ם של דבריו הביאשם
 שקבע קודם מדרשו בבית שהיה במהדבריו
 משמע הברכה ע"ע כלל דיבר ולאמזוזה,
 וכאן ביתיך, כתיב דהלא ברכה, חיובשאין
 אינו דאילולי אומר ואני בו. ישן לאהלא
 המזוזה, מן הוא פטור היום כל בויושב

 יומא תוס' עיין כאן. אין עראי דירתשאפילו
 דירה, בית בו שאין ד"ה ע"ב( י"א )דףפ"ק

 ואם כחכמים, והלכה ורבנן, ר"ממחלוקת

 ההוא והא ע"א( )ל"ג דמנחות מהאתקשי
 מדרשא לבי הונא רב ביה עייל דהוהפיתחא
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 טוב ושפע איתנה בבריאות מברכד והנני בשס, דירה בית ליה דהוה מיירי מזוזה ליהוהוה

 ית'. לעבודתו לביהמ"ד. נכנסשממנו

 טובה. חתימה גמר בברכת עפייי השמיס מן שהורוני מה שהשתיועכשיו

 ישראל באהבתידידך אותך שואל אני הפוסקיס,רבותי'

אלב"ש ואדעך דרכיך את נא הודיעני הפתק בעלידידי
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 לסימן

 חרשינה שלמקוה

 שלנו המקוה קרקעית רצוף ע"ע רבינוילמדינו
 קרקעיתם אחרים ומקוואותבחרסינה,

 עוד. ולא מ"סימאנט" רקעשויה

 י"ט ס"ק קצ"ח סי' תשובה הפתחיהביא
 סי' סוף סופר החתם שנשאלבמה

 עליו ונתנו לבנים מבנין העשוי מקוה עלר"א
 כדי ברזל בחשוקי מדובקים )סי שלנסרים
 ריהטא לפום הלבנים. בין חמים יזובושלא
 לידי לבא חשש יש הנסרים שבלתינראה
 במעניתו שהאריך אחר אבל זחילה.ספק

 לעשות כדאי שאין העלה הנז'בתשובה
 הקרקע יעשח להחמיר והרוצה כנ"ל,הנסרים
 קל עיון אחר מדבריו יובן אבנים.מרצפת
 לחוש מקום שאין להחמיר, הרוצהבאומרו

 ויותר, מלבנים, העשוי במקוה זחילהלודאי
 לחרסינה דומים שאינם זמניהם שלאותם
 וכדבריו בספק, רק מוטל הוא והדברשלנו,
 קודס שלנו המקוה ונסינו עמדנו הוא.כן

 שאינו ונמצא שלש, פעמיים בושהשתמשנו
 טיפה.מאבד

 )בסי' מלכא מרן פסקה ערוכה הלכה ועוד,זאת
 ומימיו שניקב מקוה וז"ל, סנ"א(ר"א
 וכו' כשר מעט, מעט בקרקע נבלעים אונוטפים
 לזחילה לחוש שיש במקום שאפילונמצא,
 מה על יש ח"ו, בנד"ד שאינו מהמועטת,
 רחוקות, לחששות אוזן לחטות ולאלסמוך,
 לתקנו ובכדי מחדש, הבור לסתירתשיגרמו
 מה הוא זה מעד, קשיים שיעמדו לודאיקרוב

 לעניו"ד.שנראה

 הקבועים ברזל של היתידות אודות זאת,מלבד
 שלא עליהם להשש כדי הבורבכותל

 מי בתוך שנכנס אחד ומהס לטבול, היורדיפול
 וממילא מתכות ככלי נדונים הם אםהמקוה.
 מכיון או טומאה, המקבלים כלים בכלליהא

 עשייתם ומתחילת בכותל חזק בדבוקשקבועים
 באופן עבריהם משני סתומים וגם לכך,נקבעו
 בטלים יהיו כלל, לתוכם נכנסים המיםשאין
 ר"א )סי' כמ"ש כגופו ונחשבים הכותלאגב

תשובה
 בס"ד. שנ"ל מה כתבתי ריק חלל להניח שלא ובכדי תחייי, כולה התשובה נמצאת לאא"ה

 ותחתיתו העליון, בחדר הנעשה מקוה במביי. בעיר מקוה בענין כייה סימן יוייד ב חלק פעליס רב בשו"תמןצשל
 הכא"ך, מסיריס סרחונס אחר שבו המיס מן שמריקין שבעת כדי בכא"ך, אותו סותמין הנקב ובמקוסנקוב,

 הנקב מן אותו שיסירו ב,מץ הכאייך את בהס שימשכו כדי ברזל של בשלשלת אחוז והכא"ך לחוץ, המיסיוצאין

 לאו. או המקוה את ויפסול כלי תורת הנז' הכא"ך על יש אס לשאול באו כן על המקוה, של המיס אתלהוציא
 הס הארוכיס והקוין הכא'יך הוא )ועיגול שרטוט( כאן יש עמקור שבו ושלשלאות הכאייך צורתוזה

 ושכמייה. לצדקה, המורה ערינוהשלשלאות,
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 שנלשה ובודאי עומד, הוא ואיך עשוי, דבר מאיזה וקררהיתו המקוה  גוף על בשאלה נתפרש לא הנהתשןבה
 ברזא שהוא הכא"ך בעבור לשאול השואל בא ורק טומאה, המקבל דבר חשש בו שאין חכמים, וריפבהכשר
 כי נראה ולכאורה בס"ד. להשיב צריכין אנחנו זה )על בשאלה כמצוייר ברזל של(לאות בו ותחוב מעך,,ברז,
 טומאה, מקבל זח הרי ברזל שלשלת בו שתחוב מאחר עך, חתיכת שהוא אשיפ הנז', כא"ך שהוא הברזאזאת

 הנז' הברזא ישימו לא )אם בקרקעיתו, נקוב הנז' המקוה כי טומאה, המקבל בדבר המקוה כל מעמידיןונמצא
 עמידת נמצא השתא ואיע לחוץ, ההוא הנקב דרך ממנו יוצאים המים כל כי כלום, מקבל אינו לסתמובנקב

 כהר"ש שסתם נ', נו"ן סעיף ר"א סי' ,יו"ד בש'1 "ל י למרן ומצינו טומאה, המקבל בדבר עשוי כולוהמקוה
 טומאה המקבל דבר בכל ולא בידו, אותו יסתום לא סאה, מ' בו שישארו כדי הסדק לסתום בא שאםז"ל,
 מעיין דין אין שוב המעיין כשנפסק מ"מ המעיין, מן בא המקוה אם אפילו שכתב ק"ח ס"ק בש"ך ועייןע"ש,
 כל היו הברזא שלולי טפי, דגרע בנ"ד וכ"ש כולם, יוצאים המים שאין בנסדק וכ"ז שם, אחרונים ועייןעלה,

 טומאה. המקבל בדבר עשוי כולו המק)ה שעמידת ונמצא יוצאים, המקוה שלהמים

גנ~
 מכח טומאה, שמקבלים ג'  על ט בהם שיש במטלניות הנקב לסתום לאסור הסכים קצ"ח סי' מהרשדיים

 דף ד' סי' ד' כלל יף'ד בגו"ר הובאה בתשובה וב"ד, ז"ל חביב בן מהר"ם הגאון גם שיש. הנז' הר"שסברת
 מכח ואסרום טומאה, המקבלת במטלנית המקוואות מוצא נקב סותמים שהיו שכם עיר במקואות שיב,קל"ח
 נבלעים המים שהיו במקוה קל"ז, סח יו"ד מה"ת ביהודה, נודע בתש)בת אחד גאון כתב וכן ז"ל, הר"שסברת
 משום זה דאסר בקרקע, נבלעים המים אין )עי"כ ברזל, ביתידות קבועים נסרים לו ועשו לאט, לאטבקרקע
 דאם בנ"ד, וכ"ש שיש, ,נ'( נו"ן בסעיף ז"ל מרן שפסק הנז' דין מכח טומאה, המקבל בדבר הווייתומעמיד

 כלום. ישאר ולא כרגע, המים יוצאים הברזאיסירו

 ציפוי של בנדייד הכא משאייכ חסרונוי ניכר שהיה באופן נבלעים המים היו דנסרים 3ההיא אז גםןעכ"פ
 טיפה. מאבד שאינו ונמצא בזה אותו דבחנוחרסינא

 עשיית דתחילת כיון המקוה, של זה לצורך היתידות תיקן מתחילה דאם העלה, שם נו"ב הגאוןךהגה
 והאריך כלל, טומאה מקבלים אינם לקרקע, במחובר שקבעם באמת הוא וכן כאן, לקבעם כדי היתההיתידות

 קבעם שלא זמן כל כלל, כלי חשובים אינם עצמן מצד ברזל של ומסמר יתידות כי כתב יש)ב בעניןיקצת
 הגאון יודה ודאי בו, וקבועים תחובים ברזל של בשל(לא)ת מתוקן דהכא"ך בנ"ד והנה ע"ש. וכו'לתשמיש

 כך, ל(ם שבו ושלשלאות הכא"ך נעשה שבתחלה היכא בנ"ד היתר יש ז"ל לדעתו אך ומק"ט, כלי דחשיבנו"ב
 כתב ושד שם, בד"ק וכנז' טומאה, מקבלים אין ודאי דתו חשש, שום כאן אין דאז המקוח, בם ולפתוחלסתום

 עשיית תחילת להיות שצריך דלתות, של צירים גבי בטומאה חציצה לענין צ"ד, סי' ביו"ד ח"א 3נו"בכן
 דסי' נו"ב הגאון דברי שהביא ע"ב, מ"ה דף יו"ד מאהבה תשובה בספר ועיין ע"ש, בדלת לקבעם הואהצירים

 ע"ש. כלל, כלי כאן אין הם חדשים היתידות דאם והסכים הנז',קל"ז

 בחשוקי המדובקים נסרים של באופן ואפילו למקוה, סתימה משמשת זו ואין הוא~ל דמילתא,~מסקגא
 שחם ונמצא לקרקע מחברו ואח"כ ואנה אנה יתנודדו שלא ר~צים קרשי את ליישר כ"א אינםהברזלים
 עצמו העץ לתועלת נעשה אם הוא דמעמיד אינם, מעמיד בבחינת ואפילו לקרקע, בטלים וכולם לעךבטלים
 מתכת, ומקצתו עך מקצתו כלי חעושה ה"ה כלים מ"ה בפ"ח הרמב"ם דכתב וכההיא עליו שמגין ירקבשלא
 הלאה כתב וכן טהור, הכל העך את משמשת המתכת ואם טומאה, מקבל המתכת את משמש העץ היהאם
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 הארך תהיה שלא עשאוה טומאה מקבל אינו בו אוחז שיהיה כדי רמון כמין מסמר בראשו  שעשהטקג

 כאן אין א"כ לגבייהו. דבטלי בודאי העצים לשמש אלא אינו אם וכייש ע"כ, טומאה מקבל העךאוכלת

 זחילה. ספק משום החשש אילולי טומאה, קבלתמשום

 במציאות ואין אחד גוף וכולה לעולמים, בו וקבועה בתוכו ובנויה הקרקע של רצפה היא חרסינה הלאיבנד"ד

 קבעום דחתם נסרים, קרקעות של מההיא מינה ועדיפא חור, בה שנקבו או נשברה כ"א זחילה כאןשתהיה

 טיפה. מאבד שאינו בור שהוא הכא משא"כ זחילה ספק מקצתלמנוע

 המקוה בנידון ונווזור דוד'מ קל"ז ס' התשובה באותה בנוב"י כתב בכותל, הקבועים ברזל של היתידות~גבי

 הללו יתידות אם גם חשש שום כאן אין כך, לשם נעשו מתחילה הללו ברזל יתידות שאם עליו, שאל הואאשר

 שיצטרך מי שכל רק מיוחד תשמיש לשם שלא עשייתם שתחילת חדשים יתידות שמוכרים במקום בחנותקנו
 אגרות בשו"ת וגם טומאה, קבלת בני איע לקרקע במחובר כשנקבעו ג"כ אלו שיצטרך, מה בו ויעשהיקנה

 או בקרקע ולחברו לקובעו ביחוד חדש מברזל השפופרת נעשה אם כתב ולכן, דהיימ קט"ז סימן א' יף'דמשה

 טומאה. מקבל שאינו משום המקוה כשירה וכוי לזה ביחוד וכוי באמת וחברוהו חמקוהבבנין

 בלשונם הנקרא ברזל או עך איזח שעשו מה וז"ל, ועייד דה"מ פ"ב סימן ר,"ז יצחק מנחת בשויית הובאיכן

 הנה יפלו, שלא המקוה תוך ובעלייתם ברדתם בו יאחזו שהנשים המים תוך עד המקוה כותלי על"רלסיי

 לך הרי טבילתן. בשעת בה יאחזו שלא לנשים להזהיר יש כן, עשו מקומות ובכמה מנשסטר בעירבמקואות

 המק"ט. דבר משום ולא חציצה משום הוא חששודעיקר
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 לאסימן
 לרש לועגבענין

בס"ד

 תפילת עת כשהגיע הנפטר, בבית מעשהאירע
 ברכו וגם המת בפני התפללוערבית

 ובאו בדבר שפקפקו מהם ויש העומר.ברכת
 הנפטר בחדר להתפלל ונכון אמת האםלשאול

 שם. מוטלבעודו

 כמה לקרות שנוהגים ריהטא לפום לומרנראה
 הענין לחלק יש אבל המת, בפניפסוקים

 ולתועלתו למנוחתו שהם דברים יש : פניםלשני
 לקרותם נוהגים תהלים, מומורי כמו הנפטרשל
 דברים ויש המת. סביבות המחיצה שקבעואחר
 מן מצוה לקיום אלא המת לצורךשאינם
 שהרי החיים לתועלת הוא וה דברהמצות,
 שיש ויתכן המצות. מן חפשי נעשה מתכשאדם
 ולא נאות שלא ומפני לרש. לועג משוםבוה
 נתהלך הבה בלום אוצר כמו הדבר להניחיאות

 בענין. ונתבונן חז"ל בדברי ההלכהלרוח

 דף שמתו מי פרק ברכות במסכת איתאהנה
 בראשו בתפלין אדם יהלך לא ע"א:ח"י

 לועג מפני הקברות בבית וקורא בזרועווס"ת
 התם ואמר דבריו התלמוד שסיים ואפילולרש.
 חייב אמות לארבע ו,וץ דאסור, הוא ד"אתוך

 אמר ולא אסור ד"א שבתוך מיהא נקוטבק"ש.
 שהומן במצוה אפי' לקרות לו אסור אלאפטור,
 בחדר הקורא ענין נלמד וממנו ק"ש, וכגוןגרמא
 כן אסורה. אכילה, ואפילו שם. ומתפללהמת
 לפניו מוטל שמתו מי ע"ב י"ו בברכות שםהוא
 אחר בית לו שאין היכא ורק אחר בביתאוכל

 שאין אכילה בענין נאמר וה ואם אפיה,מהדר
 בה יש שפיר מצוה של קריאה כ"ש מצוה,בה

 לרש. לועגמשום

 כ"ג: הלכה פ"ד תפלין בהל' הרמב"ם פסקוכן
 וכו' קבר ושל מת של ד"א בתוךאפילו

 יונתן דר' עובדא כההיא לרש לועג משוםוכולם
 יאמרו שלא כדי לתכילא דלייה חייא לר'דא"ל
 מייה: סי' הטור רבנו מדברי משמע וכןוכו'.
 מת של ד"א לתוך או לבה"ק ליכנסאסור

 למידק, דאיכא שם הב"ח עליו ופי'בתפלין.
 תוך יהלך, דלא ברייתא להך מוקידבגמרא
 בק"ש חייב דהיינו חייב לד"א חוץ אבלד"א,
 לק"ש. אמותיו ארבע תופס מת מר,דאמר
 ומן הקבר מן להרחיק ראוי הוא שכןומכיון
 שהוא ונראה בקר"ש חייב שיהיה כדי ד"אהמת
 כ"ו סעיף צ' סי' בש"ע כמבואר לתפילה,הדין

 המת מן שמרחיקין כשם ווייל: תפלהבהלכות
 תורה לתלמוד וה"ה לתפלה, מרחיקין כךלק"ש

 שבקדושה. דברוכל

 שאסרו שמה ולומר, בדבר לחלק שישואע"פ
 דברו לא מת, של ולד"א לבה"קליכנס

 שהם בזרועו ס"ת ועל ראש של תפלין עלאלא
 של תפלין אלא אמרו לא שהרי גלויות,מצות
 יד, של תפלין על דברו ולא גלויין שהםראש
 וכן הגלוי, בדבר אלא לרש לועג משום איןהרי
 היא שכך בו" "וקורא אמרו בורועובס"ת
 וכההיא בה, לן לית וסתום גלול אבלמצותו,
 לכסות חייא ר' לו שאמר יונתן דר'עובדא
 מוכיח זה שכל אומרים היינו ולראיההתכלת.
 ולא וגלויה הנראית במצוה תלוי הדברשעיקר
 למת. נפש עגמת בה שאין מכוסהבמצוה
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 קטן בטלית נכנסים שכולם הוא לזההראיה

 מכיון חשש שום בזה ואין מת של ד"אלתוך
 מכוסות.שהציציות

 מפשטא ז"ל השולחןערוך הרב גס הביןוכן

 הוא בס"ת לקרות דדוקא משמעדלישנא

 ואין מותר, קריאה בלא לטלטלה אבלדאסור
 שאדם מצות שהן וציצית לתפלין דומהזה

 אבל לרש, לועג משום בהן ואיכא בהןחייב

 אמנם המצות. מן בה אין בזרועו ס,יתלקחת
 רבנו דעת לא וגם הרמב"ם בדברי כן מצינולא

 דינים לשני זה ענין שיחלקו והש"עהטור
 הרמב"ס דברי וגם השלחן. בערוך שםכמבואר

 של לשון הזכיר לא שהרי י( מדוייקים יותרהם
 שבתפלין כמו שהרי נכונים ודבריו כלל,קריאה
 בתוך שאסורין ואמרנו קריאה בהן שייכהלא
 בו יש סתום יהיה אפי' בס"ת גם הוא כןד"א,

 לרש. לועגמשום

 ושלביה ההלכה הגדרת*(
 היא כאן מסיד)רח הי)צאת הת)עלת אמנם פלפול, בא)פן בה11מטות לנכתב בעניינה ד)מה ז) שהערהנאע"פ

 שמעתתא לאסוקי עד נמשך זת ח)ס 1) שיטתינו )כפי )הגדר)תיה, מקור)תיה על חהלכח לימוד סיד)רשיטת

 זה(. לימוד להשקיף ז) ד)גמה וכדאית דהלכתא,אליבא

 כן עושה )אם וקורא, בזר)עו )ס"ת בראשו ותפילין חקברות בבית אדם יהלך לא ע"א, י"ח נרטת מ0"איתא

 בס"ת. "שקורא" וגם תפילין לבוש שהוא בזמן שהיינו 1) בברייתא ומפ)רש וכו,, לרש לועג משוםשבר

 של אמ)ת ד' בתוך ואפילו בראשו ותפילין בביה"ק אדם יהלך לא שכתב הכייג פייד תפילין הי ברמב"ם1עיין

 אמות. ד' שירחיק עד תפיליו לחל)ץ צריך קבר של אמות ד' בתוך אומת

 שרי, אמות לד' חוץ חא אסור, אמות ד' בתוך שדוקא הוא, ד)קא והלא "אפילו", של הלשון יקשה%ג114'

 דקאמר. "אפיל)"ומאי

 הקברות, לבית או חכסא לבית או המרחץ לבית מ )יכנס בזרועו ס"ת אדם יאחז לא כתב ה") פיייובהי"מ

 המרחץ מבית או המת מ) אמ)ת ד' שירחיק עד ב) יקרא ולא של), התיק בתוך ונתון במטפחת כר)ך שהואאעפייי

 אסור דאי תרי, לבי שסרא כמזכי ה)י )לכאו' מחתא, בחדא מילי לתרתי רבינו להו דנקט הרי )כ),. מביהכייס,א)

 הכניסה. נאטרה למה איו דאסורה, היא הקריאה ואי בו, שיקרא עד חכניסו מי כרוך, כשה)א בולהכנס

 אלא בזר)ע) וס"ת לביה"ק לילך אסרה דלא משמע דברייתא דפשסא )אעייג וז"ל שם, הניימ  נזהןהרגיש

 איכא מהני חד )בכל בו, ק)רא או בזרוע), וסיית בביח"ק יהלך לא קתני דתרתי מפרש שרבינו נראה בו,בקורא

 אמאי בזרועו כשלוקחו גם איכא איסורא דאם תקשי דאכתי דחוקים, קצת )הדברים ע"כ. לרש. לוש.משום
 לד)כתה. ק)שיא )הדרא דפשיסא, מילתא )היא ב)" "קורא א) למימרנצסריך

 בהם ש)תין ואין בהם אוכלין אין כיצד, בהנייה, אסורין הקבר)ת בתי וז"ל הי"ג פי"ד אבל הל ברמב"םןעיין

 קלות בהם נוהגין ולא בהן ניאותין אין דבר של כללו בהם, ש)נין )לא בהן קורין )לא מלאכה, בהם ששיםואין

 ע"כ. וכ)' בזרועו וס"ת בידו )תפילין קבר של אמ)ת די בתוך אדם ילך לאראש,
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 בה' שכתב כמו ולא גרידא בירועו וס"ת בידו תפילין שנושא אלא כלל, הקריאה ענין הזכיר לא פעם, שובהרי
 בו". יקרא "ולא שםס"ת

 3ראשו(. ותפילין כתב תפילין נובהל' בידו ותפילין וכתב רבינו שינה למה טעם וצרי7 שם, הרדבייזיכתב

 והכי בו", "ויקרא בזרועו וס"ת בביה"ק אדם יהלך לא ס"ת, גבי דידן וננוסחי שם, משנה הכסף כתבןעיד
 ע"כ. איכא, לרש לוש מאי בו קריאה דבלאמסת3ר,

 :ההגדרה

 תוצאותיהן יהיו הגדרותיהם ולפי הגדרתו, לפי ומקום מקום במקומותיהן, הגדרתן לפי אלו הלכות כתברביני
 : כדלקמן והוא הגדרתה, כותרת תחת ודיוקיה, זו הלכה פרטי עלשיורו

 :הלשון
 הלשון יתפצל משם דינו, והגדרת דגלו תחת אחד כל לה, המשתייכות בהלכות הלכה כל רבונו וכתבמאחר

 הנדון. כפי רבינו נקטשבו

 הוא הלא דקאמר "אפילו" מאי ושאלנו, אמות, ד' בתוך "ואפילו" וכו' אדם יהלך לא כתב תפיליןבהל'
 דאסור. הוא אמות ד' דבתוךדוקא,

 שהייתי אלא בראשו, ותפילין וכלשונו, דוקא, לו3שו וכשהוא דאתא הוא תפילין קדושת דמדיןןהביאןר,
 בית או המרחץ בות למחיצת בתפילין להיכנס שאסור שכמו הכסא לבית או למרחץ כניסה כמו שדינואומר
 בחלל למשל או שרי, להוי עליו המאהלת מחיצתו בתוך איננו אם במת גם ונראית, קיימת ומחיצתםהכסא,
 ד' קונה דמת היא דהלכה קמ"ל אזליע, מחיצות דבתר הו"א במת, אמות ד' של זה חידוש ולפני השדה,ע"פ

 כההוא ליה והויא תפילין. קדושת ומצד תפיליו, ללבוש אסור ג"כ מחיצות בלי אמות( ד' )בתוך ואפילואמותיו,
 לא, ותפילה שמע לקריאת אבל ושותה, לאוכל אלא מחיצה אמרו )דלא ש' סי' בח"ג בתשובה הרש3"אדכתב
 הוי אמות ד' בתוך הקבר, את רואה אינו "ואפילו" מתפלל(, או וקורא לרש, לוש משום אמות ד' מרחיקאלא

 הרמ3"ם. דנקט "אפילו" בלשון החידוש זה אייכ ש'כ. לרש לוש משום ואיכא מת שלכמקומו

 במטפחת כרוך שהוא אע"פ לביה"ק בו ויכנס בזרועו ס"ת אדם יאחז "לא כת3 ששם ס"ת להל' עיעעתה
 דלא משמע 33רייתא דהלא הכ"מ והר~שה וכו' אמות ד' שירחיק עד בו יקרא ולא שלו, התיק בתו7ונתון

 ש'כ. בו, בקורא אלא בזרועו וס"ת לביה"ק ללכתאסרה

 ולעולם שה, קאתי ס"ת קדושת ומצד ס"ת, 3הל' זו הלכה כתב שהרמביים כדאמריע, מחוורתא בזה גםאלא
 המרחץ, לבית שאסורה כמו אסורה לביהייק הכניסה ובזה, בחיקו, ומונח במטפחת כרוך אפילו הואהאיסור
 ד' בתו7 יקרא לא בזה גם אז השדה, שיפ קבר או חלל וכגון לביה"ק נכנס לא שבו מצב נתהווה אםאבל

אמות.

 יודע איני אמות ד' המרחץ מ3ית שירחיק מ"ש וז"ל גרסאות, שינוי ס"ת בהי הכ"מ שהביא מה יתורץ~פ"ז
 הגירסא והיא אמות, ד' הרחקת לענין מרחץ שם נזכר ולא רבינו ד3רי העתיק רפ"ב סי' י"ד ובטור טעם,לו

 שיכ.הנכונה,
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 חרחקת בעי ולא להתרחק, אם הקובעות הן  המחיצות המרחץ בית דלגבי הטור  גירסת שטל ש" למ)עיצ

 לשון בתוך בסוגרייס עתה שהודפסה )וכפי ליה גרסיע לא הרמב"ם בגירסת גס ולכן מהמחיצות, אמותד'

 דהיינו נראה הוא", דמסתבר "טעמא הכסא מבית 'אמות ד' הרחקת לענין בכיימ שכתב מה וגםהרמבי,ם(,
 שבבית כמו ודהיינו ליה, קטגו אינהו מחיצות, ליה דאית בביהכ"ס ולעולם מחיצות, ליה דלית בביהכ"סדוקא

 שכתב "אפילו" דיוק של בפירושינו וכדלעיל הקובעות, הן אמות ד' מת לענין הקובעות, הן מחיצותחמרחץ,

 הכ"מ. קושיית מעצמה לה נסתלקה ולפ"ז לשיטתיה. ו~וזל תפילין.בהי

 הקברות "בתי בלשונו ונדייק והבה חי"ג. פי"ד אבל בה' רבינו שכתב מה גם ונבאר ונבואה נלכהונ)לאן

 לא ראש, קלות בהם נוהגין ולא בהם ניאותין אין דבר של כללו בהם, שונין ולא קורין ולא וכו' בהנייהאסורין

 ע,יכ. וכוי, שם יתפלל ולא בזרועו וס"ת בידו ותפילין קבר של אמות ד' בתוך אדםילך

 ד' בתוך אדם ילך לא אחריו ונקט ראש, קלות בהם נוהגין שלא וכלשונו לרש, לועג מדין שבא בפירושהדי

 לרש. ולועג דשכבי, יקרא ומטעם אבילות, בדיני לה נקט ולכן "בזרועו" וס"ת "בידו" ותפיליןאמות

 בבית אדם יהלך לא ס"ת גבי דידן ובנוסחי כתב, ז"ל והוא מאליה, נופלת שם שהביא הכ"מ קושיית~פ"ז
 ע"כ. איכא לרש לועג מאי בו קריאה דבלא מסתבר והרי בו, ויקרא בזרועו וס"תהקברות

 לחקור צריך פה ובעצם לרש, לועג הוי ג"כ סגור מצוה חפץ גם לרש לועג דמדין שפיר מחא דברינו לפיאמנט

 חשבונו, על שכרה ולזקוף המטה לקיים יכול שאינו לו לוש ובזה המצוה, בעשיית דוקא הוא ל"ל דיןהאם

 המת בסביבות מצוה" של "חפצא להראות דגם שנאמר או המצוות, מן חופשי שנעשה חפשי" "ולמתיםמאחר

 לקיימה, יוכל שלא בזה נלעג שהוא בשעתה המצוה עשיית לו מראים אם לי מה היא והסברא ל"ל, מקריג"כ
 הך. היינו וזמנה, שעתה כשתבוא זו מצוה לקיים יוכל שלא בזה נלעג והוא המצוה, חפצת עצםאו

 או מעלה זה דבר אין ל"ל ענין דלגבי בו" "ויקרא ענין כלל הזכיר ולא אבל, בה' הרמב,ים בזה דייקיכי

 רק איכא דבשניהם "בזרועו" וס"ת "בידו" ותפילין רק כאן ז"ל הוא כתב ולכן ג"כ, בלא"ה ל"ל דאיכאמוריד,

 דמצוה. חפצאנקיטת

 צדקו, הכ"מ דברי והלא מילתא, האי לרבינו ליה מנא באמת ולהבין בענין להעמיק יש להכי דאתינאינ)אחד

 בו". "וקורא כ,יא בזרועו וס"ת לביה"ק לילך אסרה דלא משמע דברייתאדפשטה

 הוה בביה"ק, ואזלי שקלי הוו יונתן ורבי חייא רבי איתא ע,יא י"ח דברכות עצמה גמרא באותהאמנט

 גלויים ציציותיו שאם לנו הרי וכו', יאמרו שלא כדי דלייח חייא רבי לוה אמר יונתן דרבי תכלתאקשדיא
 ודאי דבהא בגדיו, מעל מצוה של בטלית איירי דלא לומר וצריך דלייה, לו אמר בזה הקברים מעלונמשכים

 שחיה כנפות ד' בן שלו בבגד איירי אלא שבראשו, מתפילין איריא דמאי לביה"ק ביה עייל יונתן רבי הוהלא

 מה וכי מצוה, חפצת שאינה אע"פ בזה שגם לו אמר וע"ז חקבר, ע"ג נמשכות היו שציציותיו אלאמצוייץ,

 מצות ושאר תפילין דדוקא שס"ז סי' בטור בפירוש וכדאיתא לביה"ק כשנכנס בגדיו לפשוט לו נאמר וכייעשה,

 אמר פה ואעפ"כ לביה"ק, כשנכנס בגדיו לפשוט יכול שאינו מותר הבגד חובת שהוא ציצית אבל בהן,וכיוצא

 שהובאה יונה רבונו וכסברת הקברים, שיג ועררים בחוץ היו שציציותיו מפני לתכלתא, דלייה חייא רבוליה

 אנו שאין שלנו טליתות אבל בגדיהם, שיפשטו וא"א בגדיהם בכל ציצית עושים שהיו בימיהם דוקא שזהושם,

 ז"ל, הרא"ש סברת וכן תפילין, כמו הוי ציצית, מצות לשם אלא למלבוש בהןמכוונום



צואליהו יד"יחלקויען

 כגירסת לדקדק יש בגמרא גם שהרי הוא,ונכון
 ס"ת אוחז בענין י"ח דף שם,הרמב"ם

 "וה"ה התוס' שם וכתבו בו, וקוראבזרועו
 על לך יקשה ואם אסור" נמי בע"פלקורא
 לק"מ בו"ז "וקורא איתא בגמרא הריהתוס'
 מתוך שקורא היכא דוקא דבעינן משתמעדלא
 אסור ולעולם קתני, דמלתא אורחא אלאהסיית

 לך לומר "קורא" אמר ואם בע"פ. קוראאפי'
 בע"פ, לקרותם רשאי אתה אי שבכתבדברים
 ס"ת הפותח מבעיא דלא לומר התוס'ובאו

 ה"ה אלא לרש, לועג משום בו שיש בווקורא
 טעם. מאותו אסור נמי בע"פ.הקורא
 שהכלל הסוברים פוסקים כמה נגד שזהאיברא

 רשאי אתה אי שבכתב "דבריםשל
 את שמוציא במי דוקא הוא בע"פ",לאומרם
 יכול לעצמו הקורא משא"כ יד"ח,הרבים
 הקריאה התוס' שאסרו ומכיון בע"פ.לקרות
 בס"ת שלא קריאה לסתם שכוונתם מובןבע"פ
 ברמב"ם שנויה זו וסברא ותפילה. ק"שוה"ה
 דברים כמה בכלל אבל, מהלכות הי"גבפי"ד

 ציציותיו אוסף אס דוקא זה אעפ"כ שלובש, בבגד נ,ותר יהיה דמדין אעפי'י נ,צוה בה דעביד ש~חפבע %ריולו
 דעובדא כהא ו9סק הרמב"ם, של מקורו שזה נראה ועכ"פ עצמה, מצוה נחפצת וכ"ש אותן, שמגלה ולא=נים

 בומן נ,בעיא דלא וז"ל, שכתב אנל, בה' ברדב"ז מצאתי וכן לתכלתא. דלייה יונתן לרבי ליה דאכור חייאדרכי
 השמיט ומה"ט אסור, נידו אותס תשס שהוא א9ילו אלא לרש, טעג דאיכא המצוה כוקיים שהוא בראשושהם

 לרש. טעג משום איכא קורא דאינו דאע"ג "וקור14'מילת

 לא נ9ירוש, איתא שס והלא עצכוה, הברייתא הרמנ"ס ילמד אי7 דל9"ז תלמוד צריד זה ד3ר דעדייןאלא

 תרתי, דאיכא הרי לרש, לועג משוס שבר כן ששה ואס וקורא כזרוש וס"ת בראשו ות9ילין בביח"ק אדםיהלן
 03 ולעולם חייא, דרכי כשנדא פסק דהרמ3"ם כדשנינן, נ,חוורתא אלא ל"ל. משוס דהוי ושד "וקוראי'חדא

 אותבינן ע"ז בו" "ויקרא צרי7 למה אסורה עצמה חפצא ואס לד, יקשה ואם אסירא, היא גם דמצוהח9צא
 הברייתא טנת וזו אמות, ד' תו7 י,א9ילו" לקרוא הוא האיסור קבר, ונמצא מחישת ואין ש3אופןכדכתביע,
 וכדכושני כוותר, לד"א דחוץ לנו לחדש ובא אכוות, ד' איסור לגבי היינו "וקורא", 3זרועו וס"ת בראשותפילין
 מדיני דינו לפי אחד כל אלא ל"ל משום דוקא אינו אכוות ד' ודין דאסר, הוא אמות ד' תו7 הוא התםהש"ס,
 אם בין גווני בכל והיינו לרש לועג של זה לעגין איכא ג"כ וס"ת, תפילין קדושת מדיני שץ אמנם וס"ת,ת9ילין
 גם ל"ל של בענין דהכניס דיכורה, לפלוגי עצנ,ה בברייתא חילק דרביט נמצא כו, קורא אינו אם כין כוקורא

 סגור א9ילו והלא מיתוקמא היכי נו" ד"וקורא והא 141'ת ל"ל. משום דאסירה דמצוה וח9צא חייא רבישין
 ואז מחיצות, ובדליכא אמות ד' ובתו7 ס"ת קדושת ומטעס ס"ת 3הל' זו להלכה ר3ינו לח מותי3 לכןאסור,
 ג"כ מצוח של דבח9צא הנמנע מן אינו ועכ"ז אסור, אמות ד' בתו7 שא9ילו חידושו והיינו אסור כולקרות

 לרש. לועג מטעםאסור

 בביח"ק להכנס לאדס דאסור הוא, זה מכל שר~ולה לציין יש דהלכתא, אלינא שמעתתא לאסוקיינכדי
 בגדיו, תחת המכוסה טליתו ל5שוט חיוב שוס אין בפניס אוספס אס אנ,נס בחוץ, לו מדולדלותוציציותיו

 כדכתבט. והוא סק"ג שם מ"ב ועין א' סעיף כ"ג ס" או"ח בשו"ע הוא וכן מצוה. של היאוא9ילו



אליהו י~"דחלקויעןצז
 משום הקברות בבית לעשות לאבלשאסור
 שונין ולא בהן לקרות שלא ובכללם ראש,קלות
 שאסורים נראה האחרונים דברים ושניבהם.
 ומהא ל"לי(. מפני אלא ראש קלות מחמתלא

 בבית שייכות הללו החששות כל אםתיתי,
 שיטת לפי לד"א חוץ ואפילוהקברות,
 אשר בחדר לחשוש מקום שיש כיישהחולקים,

 בו. ולהתפלל לקרות כדאי שלא המת, מוטלבו

 דאורייתא. מצוה היא ק'יששהרי

 שגם העומר, ברכת על גם שמדבריםובנד"ד
 קרבן על ונקבעה דאורייתא מצוההיא

 משום המת בפני לברך כדאי שלאהחדש,

 לחדר לצאת יאות אלא כדלעיל, הידועהטעם
 חאוכל גבי ע'יב י"ז דף ברכות במסי כמיישאחר

 המנהג מן תשיבני ואל אחר. לחדר ללכתשצריך
 לקבר, סמוך או המת בפני תהלים קריאתשל

 של למנוחתו עושים אלו דברים שכל ידועהרי

 אדרבה אלא לרש, לועג משום בזה ואיןהנפטר
 פי לבלום ראוי וגם עושין, נשמתולתיקון

 של בסביבתו בפיהם הבא מן עתקהמדברים
 וראוי הנפטר, של בכבודו לנגוע חיישי ולאהמת
 אשר המת. בדברי כ"א המת בפני לדברשלא
 המת בחדר להתפלל כדאי שלא נראה כןעל

 ראוי וכך אחר לחדר ויוצאין מרחיקיןאלא
לעשות.

 : זה בענין  הר~שמטית 2מיק ~4י/ק



צחאליהו י~"דחלקויען

 לבסימן
 גן בתוך לישא מותר אםבענין

 אשתו על המתנה שלרגלים

בסייד

 חג אחרי חדשים כשבעה זה אשתו מתהראובן
 אחרת, לאשה להנשא בא וכעתהסוכת

 יייב קודם קדושין לו לסדר מותר אםונשאלתי
 האשה. לפטירתחדשים

 דמוע"ק שייס הוא קודש בהררי יסודתו יהדבר
 כל תייר ע"א(: )כ"ג מגלחין ואלופרק
 אסור אשתו מתה - לנשואין יוםשלשים
 ר' רגלים. שלשה עליו שיעברו עד אחרתלישא
 שלישי אסור ושני ראשון רגל אומריאודה
 לאלתר לישא מותר בנים לו אין ואם -מותר
 לישא מותר קטניס בנים לו הניחה פו"ר,משום

 יוסף של אשתו שמתה מעשה פרנסתן,מפני
 בני את פרנסי לכי בבה"ק לאחותה ואמרהכהן
 שצריך הגמרא מגירסת למדנו הרי ע"כ.אחותך
 לסב' ושניים ת"ק, לסברת רגליס ג' שלהמתנה

 דהיינו טעמים משלשה אחד לו שאין היכאר"י
 מי לו אין או קטנים בנים או פו"ר,או

 ישא אלו מטעמים אחד שיש ובמקוסשישמשנו,
 אבל שלשים. ותוך שבעה אחר דחיינולאלתר
 ג' שאמר כת"ק ההלכה אס להכריע צריךעכ"פ
 נחשבים שאינם מפני ויוה"ך מר"ה )חוץרגלים

 ושני, ראשון דוקא שאסר כר"י אולרגליס,,
 רגלים לשני נחשבים ועצרת פסח גסולסברתו
 כתב, שצ"ב סי' הב"י שרבנו מצינוהנה
 כסברת ה"ה אבל מהלכות בפ"ו פסקשהרמב"ס

 רגלים, ג' של המתנה צריכיס דהיינות"ק

 בתה"ד וגם כר"י פסקו והרמב"ן גיאתומהרי"ץ
 באבל דהלכה יאודה כרבי ומסתבראכתב,
 ולזה ז"ל, גיאת הרי"ץ את והביאלקולא
 ומדברי מגלחין. אלו בפרק הרא"שהסכים
 וכתבו - הרמב"ם כדברי שסובר נראההרי"ף
 וריצב"א וראבי"ה ר'יח דעת שכןבהג"מ

 א' בסי' איסלן מהר"ר בכתבי וגםורשב"ם,
 עיקר. נראה דכןאיתא

 זו, המתנה זמן בעיקר שנתבוע אחראמנם
 מכריחים אבלות משום שלאנראה

 הוא הטעם אלא רגלים, שלשה להמתיןאותו

 רצופים רגלים ג' של שמחה שמחמתכדי
 ולא מדעתו ראשונה אשתו ותשתכחתשתקע
 השנייה. עם שיהיה בשעה עליה שוביחשוב
 לבבכס אחרו תתורו ולא ב' בנדריםכדתניא

 ישתה לא נתן ר' אמר מכאן עיניכם,ואחרי
 לכן אחר. בכוס עיניו ונותן זה בכוסאדם
 לומר יש וממילא זמן. הרחקתצריכה

 חזקה הויא דוקא שלשה אס היאדפלוגתייהו
 פליגי ולא רשב"ג כסברת שתים או רבי,כסברת
 בה. דמקילין באבלות לפלוג צריכי ולאבאבלות,
 מכל שהרי באבל חולקים שאינס לומר ישעכ"פ
 על אבלו ימי עברו כבר שלשים אחרמקום
 רגלים שני אם אלא המחלוקת נשאר ולאאשתו
 כסברת ג' דוקא או אותה לשכוח לויספיקו
 דעת שהיא כמותו פסק הש"ע גם אשרת"ק,

 רגליס. ג' והצריך יחידאה עדרבים

 הרי לנד"ד, נחזור דלעיל מאי דכלובהומרנותא
 הזקנה לימי שהגיע הנז'ראובן

 אחד כל אלא בצדו יושבים אינם בניווכל
 הכרחי טפול חסר זה זקן שנמצא עד פנהלדרכו



אליהו יי"י"יקויעןצט

 כן על אשר יכבס. ומי ירחוץ מי יבשלמי
 אחד מצד שנוטה הרמב"ם סברת לפיאפילו
 מי לו שאין היכא ומאידך תייק,לסברת
 טעמים משלשה אחד והוא מותרשישמשנו
 שאיע זה בנדון כן גם מובן וכן לעיל.שאמרנו
 ונוסף וכו' הכהן דיוסף כההיא המתנהצריך
 סברת הטור ברבנו שהובא מכיון זהעל

 שפסקו והרא"ש והרמב"ן גיאתמהרי"ץ

 רגלים, בשני ודי באבלות שמקיל ריייכסברת
 שקבלנו מלכא כמרן קיי"ל אפילולכן

 על לסמוך יש הדחק בשעת מ"מהוראותיו,
 עברו כבר והשואל רגלים, בשני המקיליםדעת
 רגלים שני שיעברו לפני חדשים ששהעליו
 וסיעתו, יאודה רבי כסברת ועצרת פסחשהם

 לראובן ולהתיר זה בנדון עליחם לסמוךוכדאי
 לעיל. שאמרנו טעמים מחמת להנשאזה

.-*



ויעו
 לגסימן

 חדש בביה"ק חלקה לו שקנהמי -- - .י. ן. ...-..-..
 במקום ונקבר מת נפתח שלאועד
 ולקוברו להוציאו מותר האםאחר.

במקומו

 :שאלה

 החדש, הקברות בבית קבר אחוזת קנהראובן

 ראובן ונפטר העיר, טובי שבעהע"י
 לקהלה הממשלה מן רשות שינתן קודסלב"ע
 עלמין בבית ראובן ונקבר הנז' ביה"קלפתוח
 ולקוברו משס להוציאו ע"מ כללי בקברהישן

 עררו ראובן ואחר לחלוטין. לו שקנהבאחוזה
 משפחתס בני ובאו שנפטרו עמינו מבניכמה
 לאחר לפנותס מותר אס ונשאלתי כנ"ל,בטענה

 המתיס. לבלבול שנחוש בליזמן

 :תשר111ן

 אין דמע"ק, ספ"ב הירושלמי מן זה, דיןמקור
 למקוס ממקוס והעצמות המתמפנין

 שס"ג סי' יו"ד בש"ע ההלכה נפסקה וממנווכו'.
 מקבר לא והעצמות המת מפנין אין וז"ל:ס"א,
 לקבר בזוי מקבר ולא מכובד, לקברמכובד
 לבזוי. ממכובד ואצ"ל למכובד מבזוי ולאבזוי,
 לו שערב מותר לבזוי ממכובד אפיי שלוובתוך
 לקברו כדי וכן אבותיו, אצל נח שיהאלאדס

 מותר לפנותו עיימ שס נתנוהו ואס מותר.בא"י
 ענין.בכל

 ברוריס הש"ע שדברי נראה, ריהטאלפוס
 פלפול צריכיס ואינס בצהריסכשמש

 להתאיס כדי עכ"פ אבל להבינס, כדיוסברה
 כראי זה ראי ויהיו עליו, שנשאלנו הנדוןלהס

ק14ליו:ו יו"דחלק

 השייע דברי שאת ביתר להסביר רמיא חובאזה,
הני'ל.

 המת מפנין אין למה טעמיס הרבהמציוו
 מפני ראשונה, קבר, אל מקברוהעצמות

 הדין, מפני שמתייראין למתיס קשהשהבלבול
 ישנתי ממ"ש ראיה והביא ז"ל הכלבו כתבכן
 הרגזתני למה אומר הוא ובשמואל לי, ינוחאז

 שנמשך מפני אחר טעס עוד וכוי, אותילהעלות
 אחד כשנוטליס בביה"ק הקבוריס למתיסבזיון
 לנוח כדאיס שאינס להס שנראה מפנימהס,

 מפניס כך שבשביל הנפטר, אותו שלבשכנותו
 יוייד חלק בנוייב ראיתי כן אחר. למקוסאותו
 צער לו יש הבשר, נאכל לא עדיין שאס פ"טסי'

 עי"ש. טעמיס כמה ועוד יאבל עליו ובשרוכמייש

 היכא הנייל, לכל טעס בטוב לישב ישאמוס
 אין וממילא למת צער שישאמריע

 מקבר אותו שטלטלו במקוס אלא אותו,מפנין
 מפני ולא אחרת עיר של לביה"ק זו בעירשיש
 המשפחה של רצונה מפני אלא המת שלכבודו

 נתנוהו שלא והיכא אליה, קרוב שיהיהכדי
 שס"ג סי' משה בדרכי כתב כזה באופןבארון,
 שבין למרחקיס המת בטלטול ובזיון צערשיש
 באחוזה נקבר אס או אבריו. יכשלו כך ובןכך
 גס עולמית, לאחוזה להעבירו ורצו שנה ק"ןשל
 הזמן שיוכל מפני פ"ט סי' הנו"ב אסרבזה

 ועוד זאת במקומו, לעולס וישארלהשתנות
 קבורה ואין רקב, להיות חזר שנה ק"נאחר
 אלא אסר לא הנ"ל בסי' הטור רבנו וגסברקב.
 מת לצורך לקבר מקבר והעצמות המתלפנות
 קבר לו לעשות ואפי' מקומו לצורך אואחר

 כדי מקומו קנה שהמת אירע אס אבלמכובד,
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 טעם מחמת לו להכנס הספיק ולא בושיקבר
 הוא שכך שצוה כמו נעשה בשאלה,המווכר

 המת דברי לקיים מצות ואדרבה ורצונו,חפצו

 ולא למת רוח נחת וזה דוכתי, בכל לןכדקיימא

 ובויון.צער

 משם שס"ט בס" הרשב"א מדבריוהראיה

 סיד גופו על ליתן שמותרהרמב"ן
 נקבר שלא במקום הבשר עיכול למהרכדי

 בזיון. נקרא ולא לאחוותו, ולהוליכובארון,
 לכפרה אבל שכתב, הטור רבנו דברי הםוהנה

 שלו בתוך לקוברו או לא"י להעלותו דהיינושלו

 מותר, בודאי לו שקנה באחוזה או אבותיועם

 היה מתחילה אם וכ"ש הנז'. בסי' מרן פסקוכן
 פה קברוהו שעה לפי אלא שם לקוברודעתם

 ואפי' מותר בוה אחר, למקום לפנותוע"ד

 מלכא. מרן דברי המה הן לבזויממכובד

 מבואר האמור דכל דבהורמנותא לדעתהראית

 לאותם גם היתר להורות שעכליוצא,

 ובדעתם הישן בבית"ק שעה לפישנקברו

 שהמת אפי' הקבורה, בשעת התנו וכךלפנותם,

 שכן מותו, לפני אחר במקום אחווה לו קנהלא
 מותר. ענין בכל התנה שאם מרןכתב

 או המת לפנות שמותר הנ"ל, מכלהמורם

 כדי או לא"י, להעלותם כדיהעצמות
 בלא ואפ" באחוותו, או משפחתו עםלקוברם

 ענין בכל מותר הקבורה קודם התנה ואםתנאי.
 החותם הדל אני נלע"ד כן לבזוי. ממכובדאפי'

 התשכ"ח לסיון י"ג ליאוןפה

 החז"ש בן א.ש.ע"ה
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 לדסימן
 מתעסקין האם הגוים ביןהנקברים

 קבורתםבצרכי

 תשל"ב המוכ"בת סיון לח' כ"גליאון,
 מלא, די וכבוד המופלא הרב ידידילקראת

 מאלקא רבא שלמא שליט"א. הלויכמוהר"י
רבא.

 הנני הטוב, לאוה"ש כמשפט השלום עלותאחר
 שתי הנושא מכתבו על לכתי'רבתשובה

 בשכונת קוברין אם א( לגמ"ח. המגעותשאלות
 מה ב( לטהרה. זכו שלא הנפטריםישראל,
 הקברות בבית הנקבריס אותם עלחובתינו
 בארון עמהס להתעסק חייבים אםחעממי,

ותכריכין.

 להסיק מסוגלת אינה שהשעה יודעידידי
 ירחם ה' בעיא, צלילותא כיהלכתא,

 הקלושה דעתי מחוה הנני עכייפ אבל די.ויאמר

 פשוט. שנראה מהלפי

 ע"ב, מ"ו דסנהדרין בההיא נחלקו אםא(
 הוא בזיונא משום קבורה להואיבעיא

 פשוט נראה מיימ הוא, כפרה משוםאו
 עליה, מוכיח ושמה למת, כפרה היאשהטהרה
 קודם מעליו, הצואים הבגדים להסירשצריכים
 כפרתו. שהיא מיתתו על לסמל לבניםלהלבישו

 אם למת בזיון משום טעמם התכריכין כן,כמו
 מליצה בלשון נקראים התכריכים ערום.יקבר

 ינאי ר' לדרך. צידה כלו' כ"זן )מ"ק'יזוודתא"
 )בגדים( בכלים יקברוהו שלא לבניוצוה

 בין עדן לגן אזכה שמא ואמרשחורים,
 בין כאבל ואהיה לבנים, המלובשיםהצדיקים

 שבראשונה מצינו כן כמו כ"1(. )מגילההחתנים
 יותר לקרוביו קשה יותר המת הוצאתהיתה

 וצוה בעצמו קלות ונהג ר"ג שבא עדממיתתו
 כ'יז ומ"ק י' כתובות פשתן בכלישיוציאוהו
 כההיא להם שעושים מה בכל מרגישיםוהמתים
 שאמרח הרוחות, גבי ע"ב י"ח דברכותעובדא
 מפני בעולם לשוט יכולה איני לחברתהאחת

 נראה הנ"ל מכל וכו'. ערומהשנקברתי
 בשביל גדול מקצוע הם וההלבשהשהטהרה
 ולטובת בתחטה, להתבזות שלא כדיהנפטר
 המשפחה את מכריחין כן על אשר עבדינן,המת
 עבודת עבודתה לעבוד קדישה לחברהלתת

 אשר הגוים שגם רואות עינינו גם ומההקודש.
 את ומלבישים רוחצים המה אמונה בנילאו

 למה למשפחה אכפת ומה קבורה, קודםהמתים
 אלא המת. עם חסד לגמול לנו לתתתסרב
 שהויי של אפשרות שיש שמבקום נראהשהדבר
 ושוטרי מעשיה, לעשות החברה הספיקהשלא
 רצו ולא כנהוג, הארון גולל לסתום הגיעוהמלך
 אז לטהר, כדי הזמן להאריך אוזן,להטות
 גרם שמא גדולה, השתדלות אחראומרים
 כלל מעכב לא וזה יטהרט. ישראל וצורהחטא,
 נחשוב לא ולמה ישראל, בשכונת הקבורהוכלל
 דם, ממנו ויצא אסון לו שקרה כאילואותו

 קוברין אלא לטהרו שלא נותן שהדיןבאופן
 מעכבת לא שהטהרה פשוט נראה בבגדיו.אותו

 ישראל כבני השאר בכל ומתעסקיןהקבורה;
הכשרים.

 את לקבור עומדת שהמשפחה השני,באופן
 שהדבר נראה הגויים, בשכונתהמת

 לב' שנחלק דההינו המורה, עיני לפייבוצע
 בצד לשכב בעצמו צוה שהמת ידוע אםפנים:
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 סופו א"ך מחיצתו, תהיה ושמה הגויהאשתו
 היהדות מכלל עצמו שהוציא תחילתו עלמוכיח
 האמין לא ישראל, וכופרי פושעי בגדרונכנס
 מותו. לאחר בתחיה לא וגם בחייו, משהבתורת

 המילה, כמובן עמו עסק שום לנו איןוממילא
 מביאין ולא מספידין שאין שכתב הא"זכסברת

 הרשב"א שלסברת והגם ותכריכין. ארוןלו
 דוקא בו, שמתעסקין מה פירש הבייי,שהביא
 עצמו במאבד היינו דברים, בשאר ולאבקבורה
 לא הגשמיים, החיים מן נתייאש שאםלדעת,
 הכלל מן עצמו במוציא משא"ך בתחיה,כפר

 וכבר הא"ז, לסברת הרשב"א גם יודהבודאי
 בתחיה הכופר את תשובה בהלי הרמב"םכלל
 ירד ובצואתו עולים, ואינם שיורדים אותםעם

 תהיה ושם לקח, אשר הגויה עם שחת,לבאר
 רחייל. ככלב עמוקשורה

 שאעפ"י יביטו, לנוכח המורה עיני אםאמנם
 יצא לא נכר, אל בת ובעל נשאשהנפטר

 דהיינו לדת, התייחסותו לבבומקירות
 עס~אןת ובא במצות, רישו שוכחשלפעמים
 אלא למחנה לחזור ומתאווה התפלה,בבית
 ולאחר מדה"ד, בו שפגעה עד הספיקשלא

 הן חבלה מלאכי אותו סבבו העולם, מןצאתו
 היו והם בארץ, אחריו הניח אשר הנפיליםהמה

 הכוזבת ומחמלתם אתה, אבינו באמרםבעוכריו
 לו כרה אשר שחת לבאר להורידו רוציםעליו,
 ובעו"ה הערלים. בשכונת לו בחר אשרולגויה
 האלו המשטינים עד שמוד בידינואין

 שיביאו כדי בניו את להכריח וכ"שלהוכיחם
 ארון לו שמגיע נראה ישראל, לקבורתאותו

 וקרוב הולכין, אגו מחשבתו אחר כיותכריכין,

 וצור יוצרה, ביד נשמתו את שמסרלוודאי
 עצמו ממאבד ראיה נקח כי יטהרגו.ישראל
 הביא ואפ"ה מזה, חמור עון לך שאיןלדעת
 פוסקים כמה משם ז"ל יצחק ויאמרהרב

 בארון, אותו ומשימין אותו ומטהריןשמלבישין
 כ"א מתעסקין ואין מרוחקת קבורתו תהיהרק

 גם לעשות נראה כן דחיי, יקרא שהםבענעעים
 לענ"ד, שנראה מה הוא זה מידי, לא ותולזה

 ינחינו ה' מנאי. דקשישאי מי~י שיסכימובתנאי
 אמן. ונחמות ישועות וישמיענו צדק,במעגלי

 הנ"ל: כיום ליאוןפה

 ס"ט שושן בן אלית"ש.ע"ה
 זייל החד"שבלא"א

..*



ויעו
 להסימן

 בקבורת להתעסקהאם

 ציבורמדרכי

 תשל"ט שבט נ"גהיום

 יתפאר בישראל המפואר החכם היקרלבני
 מדי, בכל ויצליח שיחיה מרדכי הר'כמוהייר

 גרונובל. דק"קרב

 בני לך ימטא רבא מאלקא רבאשלמא

 במחז"ק: שאירע ענין על עונה בתכיפותהנני

 נכרית, נשוי שהיה ראובן על סובבהולך
 מדרכי פרוש שהיה עירו שער באי לכלוידוע
 ובעת הקדושה. תורתנו מצות לרבותצבור

 הראוי בכל עמו תתעסקו אם נשאלתםפקודתו
 לקוברו אומר שגמרו למרות ישראל, בנילמתי

 הגוים.בין

 יודע זה אדם אם לדעת עלינו כל, שקודםנראה
 כל ועם ישראל של עלמין בית שישהיה

 או הגויה, אשתו אצל לשכב מותו לפני צוהזה
 לפני תשובה שעשה להיות שיכול לומריש

 נכר, אל בת מן לו הנולדים בניו ורקמותו,
 יעשה שזה בחשבם לה סמוך לקוברורוצים

 לאביהם.נח"ר

 צריכים בוריין, על אלו דברים להביןובכדי
 מן הקבורה חיוב למקור לרדתאנחנו

 על נבלתו תלין "לא כ"א בדברים כתוב :התורה
 מדבר הזה הכתוב וכו' תקברנו קבר כיהעץ

 לכל ממנו למדו וחז"ל בייד, ומומתיבמגדף
 הלנת בענין ע"א מייו בסנהדרין ואיתאהמתים.
 אומרת השכינה מצטער שהאדם בשעההמת,

 על מצטער שהקב"ה ופי' וכו'. מראשיקלני

קדאליהו יו"דחלק

 אם אבל צדיקים. של כ"ש רשעים שלדמם
 עובר אינו ותכריכין ארון לו להביא כדיהלינוהו
 אבותיו. בקברי אותו קוברין היו לא אבלעליו,

 לנדון שנוגע במה למדנו זו הגמראממסקנת
 ותכריכין ארון שומע אתה הקבורה שבכללדידן

 ב"ד מיתת בחייבי אפילו נאמר וזהוטהרה.
 בידינו קבלה עכ"פ אבל רשעים. בכללשהם

 צא כפרתם. ומיתתם מתודים מיתתסשקודם
 בידוע ואם משם. קחנו עכן, ממעשהולמד
 את והניח צוה לא אפי' או צוה בעצמושהמת
 להעשות לו שנוח המורים פנים בהסתרהדברים

 עולמים שכיבת לשכב דהיינו בניו, כמזימתלו
 מנוחתו תהיה ושמה הגויה, אשתואצל

 בכלל שהוא תחילתו על מוכיח סופוומחיצתו,

 עמהם מתעסקין שאין בגופן ישראלפושעי
 בחר אשר ואשתו ס"ה, שמייה יו"ד בש"עכמ"ש
 עמו שהיתה כמו במותו ככלב עמו קשורהתהיה
 שאין לכאורה לנו יוצא וממילאבחייו.

 שכך בלויה, ולא בטהרה לא כלל בומתעסקין
 מדרכי הפורשים כל משם, קחם הש"ע דבריהם
 אלא עליהם מתאבלים ואין אוננים איןצבור
 וכו' לבנים לובשים קרוביהם ושאראחיהם

 ן רינה רשעים באבודדכתיב

 שאמר בין בדבריו רמז שיש ראינו אםאך
 באופן בין ישראל בקברי להקברשחפצו
 יציאת שבשעת יגידון יעידון דבריו הרישיהיה,
 ודומה תשובה, שהרהר לודאי קרובנשמתו

 לקוברו שחייבין באופן כנייל, ב"דלמומתי
 אין אכן ישראל, עמו מיתי כשאר בוולהתעסק
 קבורתו ומרחיקים אבותיו בקברי אותוקוברין

 דשכבי, יקרא משום הוא ההספד כי הספד,בלי
 כמ"ש לקבורה שזכה ודיו הכי בר אינווזה

פורש
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 מצינו ותו קבר. ימצאו כי ישישו ג'באיוב
 וגוזל גונב בענין ה' ס"ק שמ"ה השייעבדברי
 הביא וכן צבור, מדרכי הפורשים בכללשאינם
 עליהם מתאבלין וגזלן שהגנב הרשב"אמשם
 אותנו מחייבין שאין מד"צ הפורשים כמוואינם
 תכ"ב סי' עצמו באייו מצינו מוה ויותר זה.לכל
 אסור עבירות בעל שהוא ידוע אדם דכתב,ח"ב

 מירושלמי ראיה והביא בקבורתו,להתעסק
 שהלכה. האשה פרקדתרומות

 יביטו לנוכח המורה עיני דאמת אליבאאמנם
 בתשו' הרשב"א משם ב"י מרןשמ"ש

 עמהם מתעסקין ואין קורעין שאין אלהדכל
 אלא אמור, ותכריכין קבורה לענין לא דבר,לכל
 כדאיתא מספידין ולא חולצין ולא קורעיםשאין
 ואפי' הפוסקים רוב דעת וכן רבתי,באבל
 לך ואין ומטהרין, קוברין לדעת עצמובמאבד
 יצחק ויאמר בספר ראיתי וכן מזה, גדולעון

 שקוברין לדעת עצמו מאבד לענין ק"ב סי'וייל
 ס' בח"ס וכן וכו' תכריכין אותו ומלבישיןאותו
 מרחיקים רק לקברם מחוייבים דמ"משמי'א

 קברות. משאראותו

 הצבור מן לפורשים הנוגע שכל לפניךהרי
 כי בטעמא, מלתא היא ממנו,נמנעים

 אלא לפונדקית, כהנת בין איפה יודעבמה
 ישמעו העם וכל של לענין אדרבהצריכים

 נפשנו, מעעי יטהרנו ישראל וצורויראו,

 לת"ח שראוי אמינא דנפשאי מילתאעכשיו
 מן היוצאים דברים על לדוןשבעיר

 כדי דבר, בעלי לפני שיגיעו לפני כאלוהכלל
 שפה יהיו כולם אלא ח"ו, ש"ש יתחללשלא
 ילכו הדרך את לעם להגיד אחדים ודבריםאחת
 בעזרכם יהיה ה' יעשון. אשר המעשה ואתבה

 עיניכם תראינה המשיח וביאת אפילתכםויאיר
אמן,

.-*
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 לוסימן

 ע"י לקוברו וציוה שפקר מיבענין
 אם גויים, בקבר הגויהאשתו

 בקבורתומתעסקין

 זה כ"ג( כ"א )דברים וכוי נבלתו תלין לאנתיב
 התורה מן שחייבין משמע במגדף,נאמר

 )מ"ו סנהדרין במס' רשבייי סברת והיאלקוברו

 כי ת"ל מנין התורה מן לקבורה רמזע"ב(,
 יתבזה שלא הוא בזיונא משום תקברנוקבור
 רש"י, מפרש כך ונרקב, מת שיראוהו כללעין
 אלוק' קללת כי שמים שם יתחלל שלא מפניאו

 במומתי אף כן על בצלם, הנברא ואדםתלוי,
 דלא אלא קבורה, של ממנהגא ישתנה לאבי"ד

 ליה.ליספדו

 או בזיונא משום קבורה ד"ה שם התוס'ולתבו

 כפרה איכא ע"כ וז"ל, כפרהמשום

 חזו מכי מאימת, כפרה ע"ב( מ"ז )דףכדאמרינן
 איכא אי אפילו אלא פורתא, דקבראצערא
 והא וא"ת עיקר. הי ליה מבעי וכפרהבזיונא
 כדתניא משנקבר נקבר בשלא טפי כפרהאיכא

 לאחר ממנו שנפרעין למת לו יפה סימןבשמעתין

 לא דלאו ויייל נקבר, ולא נספד לא מתמיתה

 והאי כבודו, לפי נקבר לא אלא קאמר כללנקבר
 דא"כ קאמר דמת ביזיונא לאו דהכאבזיונא

 דמשפחתו, בזיונא אלא כמיניה, כל לאואמאי
 המיטה על שוכב אינו אם בזיון לו אין למתאבל
 שהקבורה מזה לנו יוצא נמצא עכ"ל.בכבוד

 יורה האמת אבל דכו"ע, אליבא לקוברוחייבין
 רשע, למיתת בי"ד מומתי בין להבחין שישדרכו

 מתוודין בי"ד מומתי שכל בידינו כללשהרי
 תשובה שבעל נמצא מעכן, וראיה מיתתן,קודם

 וגם לקוברו, חייבין כן על דינו, את ויסבולהוא
 מכפל ללמוד שיש כמו ותכריכין ארון לולהביא

 תקברנו. קבור שלהדברים

 מוכיח סופו הזה שהמת נומר אם אף בנד"דא"כ
 אמרינן ושפיר ברשעו מת והוא תחילתועל
 ישראל כופרי או ישראל פושעי בכלל שהואביה
 סי' יו"ד השו"ע קאמר ושפיר וידוי, בלאשמת
 אין וכו' ציבור מדרכי הפורשים כל ס"בשע"ג

 דמ"מ מיהת שמעת וכו' עליהםמתאבלין
 בספר ראיתי וכן ולטהרם. לקוברםמחוייבים
 הפורשים דין שמדמה הרשב"א משםפר"ק

 מקום דבכל לדעת, עצמו למאבד ציבורמדרכי
 ותכריכין קבורה לענין לא מתעסקין איןשאמרו

 והספד. קריעה אנינות לענין אלאאמרו

 קבורה דלענין הביאו הח"ס משם האחרוניםולן

 התורה, מן מ"ע לעקור ולא לקוברומחוייבין
 צדיק, אצל רשע קוברין דאין מהאוהראיה
 קבורה יש ובאומריך לרשע, שקובריןמשמע

 ראיתי רואי ואחרי ותכריכין. ארון ישמשמע
 לענין של"ד סי' יו"ד חלק יהודה שבט הרבמ"ש
 תשובות משם לדעת עצמו ומאבדמנוךה

 מתעסקין דאין דהא הב'יי שהביאהרשב"א
 בטעמא, ומילתא קבורה, לענין לאעמהם

 בסנהדרין. הוא וכן חיי דכולי בזיונאדקבורה

 אם דהיינו פנים לב' בנד"ד הענין לחלק ישע"ל
 מן רחוק שהיה שאע"פ דמוכח אומדנאיש
 שומר היה ולא נכריה אשה בקחתוהיהדות

 שאור אלא להכעיס, עובר היה לאמצות,
 רעה הארץ גויי וסביבת בעוכריו היהשבעיסה
 וילמדו בגויים ויתערבו אשר עדגמלתהו
 יתב"ש במציאותו מודה היה ולזמניםמעשיהם,
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 מפני אך מקיים היה שלא אלא משה,ובתורת
 שכבה אשר הארורה האשה היא המציקפחד
 שכשבא לומר יכולים ככלב, עמו וקשורהבחיקו
 שמים, שם עליו שהצדיק לודאי קרובעתו

 הגויה עם לו הנולדים הבניס כשבאוואפילו
 הגויה אשתו בצד לשכב הוא שכבודוואמרו
 להניחו מקום יש נכרים של מות בחצרבקבורה
 ידם אס לפניהם ולהניחו בתכריכיןבארון

 למונעם. ישראל בידי ואיןתקיפה

 חיותו שבחיים סופו על מוכיח תחילתו אסאבל
 עליהן ומלעיג המצוות את מבזההיה
 להיות חזר אשתו, עס לקוברו ציוה מותווקודם
 וה, אלא עולם שאין ואומר בעיקר,כופר
 קבורת תבדל במה בדעתו עלה שלאהראיה
 וה שבאופן מקום יש גוי, מקבורתישראל
 וממילא בגופן ישראל פושעי בכלל אותולחשוב
 אפילו עליו, מתאבלין ולא בו מתעסקיןלא

 צריך אדרבה אלא אותו קוברין לאקבורה
 רינה, רשעים באבוד שנא' סילוקו, עללשמוח
 האייו משם שס"א סי' בדרישה שהובאכמו

 שהוא שידוע אדם בקבורת בו להתעסקשאסור
 דתרומות מירושלמי הא"ז ראיה הביא וכןרשע,
 משנה הלחם שהביא וכמו שהלכה, האישהפרק
 רבתי, דאבל הברייתא סוף על אבל, הלכותפי'א
 עושין, אין לחיים כבוד שאינו דמה דאמרודכיון
 דשכבי, יקרא דהוי עושין אין דהקבורהמינה,
 מברייתא פשטו מ"ו דף הדין נגמרדבפרק
 דהספידא וכו' נקבר ולא נספד שלא מתדאמרה
 לומר לן אית גופא מההיא וא'יכ דשכבי,יקרא

 דהתוסי לומר יש אמנם דשכבי. יקראדקבורה
 נקבר לא דההוא פירשו סוגיא באותהשם

 למת, ביויון הוי ולכך כבודו לפי הוידברייתא

 ולא למשפחתו בזיון הוי כלל נקבר לאאבל
 וכו' קבורה בדה"מ שם התוס' וכדכתבולמת,

 משום או בויונא משום התם בגמ' דשאלוומאי
 דאיכא לעולם אבל עיקר, מינייהו הי ר"לכפרה
 סופר החתם העלה וכן עכ"ל. למשפחתו,בזיונא
 דגם אפשר מיטתו על דמת שמ"א תשובהבסוף
 מ"ו התוס' מלשון משמע וכן מכפר לאקברו
 ונהי שם, יהושע ובפני וכו' קבורה דה"מע"ב

 לאחר אפילו וכדומה ציבור מדרכידהפורש
 אפילו דבהני לעולם כבוד בו נוהגין איןעיכול
 כפר שמים דין מ"מ עלייהו מכפרי לאעיכול
 על עבר מתי נדע לא שאנחנו אלאעליהם,
 בכבודם לעסוק א"א כן על שמים דיןראשם

 איתמר. בקבורה דאפילו שנראהכלל,

 ובראשם הפוסקיס מן הרבה דעת כןואינה
 פ"א אבל בה' שהביא זי'להרמביים

 אין וכו' ציבור מדרכי הפורשין כל יויידהלכה
 קרובים ושאר אחיהם אלא עליהם,מתאבלין
 ומכיון וכו' לבנים ומתעטפים לבניםלובשים
 מהיכא קבורה אין אם מתאבלים, איןשאמר

 הרדב"ז דעת וכן קברי. ודאי אלא אבילות,תיתי
 שם וכו' ציבור מדרכי הפורשים כל דה"משס

 יטמא אבותיו פירשו אפילו יכול שמעיה רבתני
 שאין עמיו, מעשה בעושה בעמיו ת"ללהם

 משום אותם שקוברים ונראה עליהם,מתאבלין
 ע"כ. צדיקים, אצל לא אבל משפחתספגס

 וחרם נדוי הלי של"ד סי' ביו"ד הב"י כתבוכן
 בכל כשאמרו ואפילו ז"ל הרשב"אבשם
 לענין לא דבר לכל עמהם מתעסקין איןמקוס
 קורעין שאין אלא אמרו, מת ותכריכיקבורה
 וכדתני חולצין ולא אותם מספידין ואיןעליהם

 לדעת. עצמו מאבדגבי
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 לזסימן
 קבר ע"ג קבר לקבור מותרהאם

 מי ע"י מי הבחנהובלי
 :השאלה

 אותם שכל המדינות, באלו דרכם היאנך
 במהמורות, נקבריס למנוחות,שהובלו
 חלוקות, מחיצות בנויות, אדמהבקרקעית
 אשר הארונות, מידת לפי ועיליות,תחתיות
 נעריס וגברות, גברים טמונות, גויותבקרבם
 קרובות משפחות וזקנות, זקניםובתולות,
 ובמקום ורשעות, צדקות בחינת בליורחוקות,
 דופן רק טפחות, שש במספר עפרות,תפיסת
 וזה הגויות, בין המפסיק הוא חרסות,וגולל
 בדברי להציץ ועשתי קדמוניות, משניסדרכם
 החלי וזה טבועות, אדניהם מה על הלכות,מורי

 ערבות. השוכן בעזרתלעשות,

 שני נותנים אין כתוב שס"ב סי' יו'יד בטורהנה
 ששה עפר ביניהם אם ודוקא זע"ז,ארונות

 טפחים. ג' אחד לכל תפיסה שתהיה כדיטפחים
 מת בין יהיה שלא שס"ג בסי' גם פסקוכן

 ואפי' אחד. לכל ג' טפחים, מששה פחותלחברו
 השיעור ומניחים מעמיקים דוחקא שישהיכא
 אין דה"מ בב"ח שם ועיין או'יא. כל ביןהנ"ל
 שם הת"ה אמנס, בזה. החמיר כמה וכו'נותנים
 זב"ז שנוגעיס היכא דוקא הב"י בדבריפירש
 של קרקעיתו מזה, למעלה זה קברות שניאבל
 התחתון בתקרת טפחים ג' בינתים מפסיקעליון

 דמי. שפיר אויר טפחיםוג'

 בדוחק נתחשב אס שאפי' אומר, בעונייואני
 דברי נניח וממילא הקברות, ביתשטח

 הת"ה, סברת הידים בשתי ונתפושהמחמירים,
 מסתפיק הוא שגס הרמב"ן בדברי שפירשוומה
 ולא אמרו עפר עכייפ הרי אויר, וג' עפר טפ'בג'

 היא עפר שהחרסינא תימא ואפי'חרסינא,
 אין ממנה, העשוייס והדופן הגולל הרימעיקרא
 אמרינן דוכתי שבכל וידוע טפח, עובי אפי'בהם
 שום נשאר שלא ונמצא דמי, כלבוד מטפחפחות

 למה כזה, קל בהפסק נסתפק אס שהריתפיסה.
 להניח לנו מותר ויהיה הארון, דופן גס יועיללא

 מלכא, מרן ממ"ש היפך עג'יז זההארונות

 כיסין בעלי יסכימו אס פתח, שישונראה
 הדבר שהרי קדישה, החברהואחראי

 נמצאת נוספת עבודה ובקצת בידס,מסור
 לגג ה~ו~ה שבין כל, לעין שידוע דהיינו,התרופה.
 ובין אויר, טפחיס, לג' קרוב חלל ישהארון
 משקיע אם ובכן, כזה, ריוח יש לגוללהארון
 גדוש, בעפר גגו לרבות עבריו מכל הארוןונכסה
 יטעא העפר, מן למעלה הגולל יבוא אחייךורק
 הת"ה סברת לפי לפחות השיעורבודאי

 בו יהיה והאויר העפר צרוף דהיינווהרמב"ן,
 הארון ישאר אם הכי לאו הא התפיסה.שעור
 לא בידנו יעלה לא בקופסה כמונח החללבתוך
 לומר לב על .יעלה לא אחר מצד כמר. ולאכמר
 רק הוא תפיסה שעור הש"ע שמצריךשמה
 זה או זה אצל זה שוכבות עצמן שהגויותהיכא
 מדוקדק שהלא בארונות, לא אבל זה, גבעל

 על שכוונתו אומרת זאת בארון, שמדברמלשונו
 צריך הכי ואפי' בארונות שקובריןהמקומות

 מפסיק. התפיסה שיעורשיהיה

 ה"קאבו" בתוך שקוברין מה הוא השני,הצד
 קרובים וטף, ונשיס אנשיסבערבוביא
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 זה, לצד זת רשע עם צדיק לרבותורחוקים,

 חש"ע לדברי וכלל כלל חיישי ולא עג"ז,וזה
 בחייוי', עמו שישן כל "דוקא שכתב ס"בשם
 ומעשה רשע, עם צדיק קוברין שאיןכ"ש

 קוברין אין חמור רשע ואפי' יוכיח,דאלישע
 מ"ז. הדין עמר בס"פ כדאיתא קל רשעעם
 שאין קברות שני עושין לפיכך רש"י פי'ושם

 חמורים רשעים שחם ונשרפין נסקליןקוברין
 ואפי' קלים. רשעים שהם ונחנקים נהרגיםעם
 כי דר"ת כמעשה קוברין אין חסיד אצלצדיק
 בית הרב וגם כ"ה. במייק כדאיתא נפשיהנח

 העשירים שנוהגין שמה זח, על כתבעובד
 יצא צדיק אצל לקוברו כדי חשוב מקוםלקנות
 שם להקבר ראוי אינו אולי כי בהפסדושכרו
 אצל לשכב לצדיק ומר רע כי כך, עלויענש
 שנלבייע מעשה אירע קדמון לא ובזמןרשע.
 בתו בקבר אותו וקברו קהלתנו, מבניאחד

 אותו ועלה שנים, כמה מאז שמתהבוגרת
 בצער ונדמה מאוהביו, לאחד בחלוםהמת
 את לנו שיודיע לו ומתחע בוכה והיהגדול,
 והשתדלתי בתו, עם אותו שקברו עלצערו

 שהוציאוהו עד משפחתו בני עםבדברים
 תובייב. בא"י לממחותוהוליכוהו

 פרנסי על רמיא שחובה יוצא מבוארהרי
 לקבור שלא קדישה החברה וגזבריהצבור

 של בהפסק אשתו עם האיש כ"א אחתבחפירה
 וכן הקטנה, בתו עם האב או עפר, טפחיםששה
 להבדיל והגון ראוי וכמה חקטן. בנה עםחאם
 כהנים, לבד, משפחות משפחות הקברותבבית
 מיוחד ובמקום המונים, קטנים, נשים,אנשים,
 מקומות. בכמה הקודש בקתלות ראינו כןת"ח.

 לנדודה, קץ וישים גלמודה, יקבץ ברחמיוה'
 ויהודה. לציון ה' בשוב תודה, בקול נשירואז

.-*
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 אבהע"זחלק

 לחסימן
 מבית שיצאה אחר א"א עלהנטען
 לגרשה בעלה הסכים ואח"זבעלה,
 לקיימה לזה לו מותר האםבגט,

 וחייו ארוך, זמן כבר זה אייא על נטעןראובן
 אשתו, עם כבעל נמשכים הנטענתעם

 להם ומאפשר הוא אחד מסחרם שגםלרבות
 השני את ואחד היום כל במשך נוסףיחוד
 אדם. כל כשאר לביתם נכנסים ובלילהיעזורו,

 אחר לפנינו והודית האשה עמדה מה זמןולפני
 ה?ר לבעלה נשואה שעודנה לדין, הזמנהקבלת

 בערכאותיהם כ"א ממנו נתגרשה ולאבפאריש,
 אינה אבל לידה. הגיע לא עדיין הגטאבל

 כדי הראשון מן להתגרש אפשר אםמתנגדת
 אחר הנ"ל. הנטען עם החדשים חייהלסדר
 חרוצה ובהתראה דבריה, על הצריךהאיום

 שום שאין שלש פעמים לנטען וגם להנתודע

 להרים כדי פנים כל על אבל זל"ז, להתירםדרך
 להרבות שלא וכדי בעל, בעולת שלהמכשול

 אחר הדבר. היה וכן לגרשה נשתדלבממזרים,
 ההסבר אחר הבעל, עם והתאבקות עמלכמה

 קבל עליו, ואסורה תחתיו זינתה הנז'שאשתו
 בטענה באה החבילה, שנתפרדה ואחרלגרשה.
 לבקש הנטען בלוית כחזיר טלפיהלהראות
 אליה כלתה כי וכשראתה נישואין, להםלסדר
 בערמומיות פנתה פתוח, פתח שום ואיןהרעה

 להטעותם והצליחה אחרת, רבנות לפניוזיופים
 בתר נשואין. להם שסדרו עד לשונה,בחלקת
 זונה והנה הדבר, ונתוודע השחר עלהדינא,
 אם לדעת הרבנות ועל למרגלותיו,שוכבת

 או תופסין הנ"ל הקדושין ואם ממנולהוציאה
 דאורייתא. איסור שזה מאחרלאו

 אליבא שמעתתא להסיק הכי בר שאיני~מרות
 היא תורה לנפשי אמרתידהלכתא,

 באומרים לאסוף וניגשתי צריך, אניוללמוד
 בס"ד. לעשות החלי וזה חז"ל, ובדבריבש"ס

 דף יבמות במשנה קודש בהררי יסודתו יהדבר
 ואם ישאנה, לא איש אשת על הנטעןכ"ד:

 ב"ד יוציאוה שם ז"ל רש"י ופי' יוציא.נשאה
 והלך עליו, שאסרה זה בשביל הראשוןמבעלה

 נמי אסורה דמדאורייתא יוציא, ונשאהזה
 ונטמאה כ"ז, סוטה במסכת כמ"שלבועל

 עכ"ל. לבועל וא' לבעל א' פעמים ב'ונטמאה
 ביום בו שנאמרו ההלכות מן אחתוזאת

 משם קחנו בישיבה, ראעב"ע אתשהושיבו
 אפי' מסיק כ"ה דף ובביבמות כ"א. דףבברכות
 הבנים לב', ונשאת נדר משום הראשוןהוציאה
 אם וקייו כ"ש ממזרים, הם השני מןשנולדו

 תחתיו בעודה ודאית טענה משוםהוציאה
 פסיק. דלאבקלא

 הלכות י"א סי' אה"ע הש"ע מרן בארהומשם
 היה אם איש אשת על הנחשדאישות,
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 הואיל המרים מי שתתה ולא וסתירהקינוי
 שנתייחדה זה על אסורה ה"ז בעלה עלונאסרה
 עבר ואם בעלה. על שאסורה כדרך לעולםעמו

 לה היו אפי' בגט מתחתיו אותה מוציאיןונשאה
 כשם למדו השמועה ומפי ממנו. בניםכמה

 ופירש ע"כ. לבועל אסורה כך לבעלשאסורה
 פ"ב מרמב"ם מועתק זה שלשון מחוקקהחלקת

 שהיה אשה כל איתא, ושם הלי"ב, סוטהמהל'
 בין המרים מי שתתה ולא וסתירה קינוילה
 היא רצתה שלא בין להשקותה הבעל רצהשלא
 אם ראיה הדבר צריך ובאמת אסורה.אפי"ה
 לא ובעלה נמטאתי, שלא וצווחת עומדתהיא

 הנחשד על לאוסרה יכול אינו להשקותה,רוצה
 א"ך זינו, שלא ברי טוענים ששניהםמאחר
 הוכחה זאת הנחשדז על לאוסרה לרמב"םמנ"ל
 שלא היכא שאפי"ה הרמב"ם שלסברתנוספת

 1ת1 החמורה. בערוה להאמינה איןשתתה

 הרמב"ם משם שם שמואל הבית לבארהוסיף
 קינוי אחר לבעלה דאסורה קסייח בסי'והטור
 להוציאה, בעלה את דכופין ומשמעוסתירה
 המרים מי של תקנה היתה הבית דבזמןאלא,

 אבל טמאה, או טהורה היא אם לברר ישוע"י

 אם וסתירה קינוי ע"י כ"א לברר שאיןבזה"ז

 וכן לנטען. גם וממנה לבעלה אסורהנחשדה,
 בזה"ז דאסורה ע"א ט' דכתובות בפ"קמצינו

 דף הרי"1 פסק וכן אחד, בעד וסתירהבקינוי
 ועד וסתירה בקינוי סק"א הב"ש הביאוקצ"ב
 וסתירה קינוי יש ואם להוציא, אותו כופיןא,

 והקשה לגרש, אותו כופין אין אחד, עדוליתא

 הש"ס נגד זה חילוק לו מנין הב"שעליו
 אלא וסתירה, קינוי קדם לא ואפי'דכתובות.

 אחריו שנכנסו דהיינו כיעור, עידי עדיםשבאו

 לובשת והיא המטה מעל עומדתומצאוה
 סי' בש"ע האמורים התנאים כל וכו'מכנסים
 לא ג"כ בעלה, מתחת הוציאוה ומחמתםי"א,

 לא אם מצילים עי"כ ורק עולמית. לנטעןתנשא

 היו אם להוציאה, שלא טומאה עידי שםהיו
 לעז. ומשום בנים,לה

 בעריות נכלל אינו הנטען שמא תאמרואם
 השמועה מפי אלא בתורההאמורות

 ז"ל החת"ס דברי בהדיא לך הרי לעיל,כמוזכר
 מן שהם העריות אותן לברר שנשאל ל"זתשו'

 עריות שיש והשיב מדרבנן, שהן ואותםהתורה
 הרמב"ם שמנאם כמו בתורההמפורשים
 וגדר, סייג מפני חז"ל אסרו אשר וישוהש"ע,

 התורה מן הכל כי ביניהם, חילוק שוםואין

 הוא והחילוק ממרים. הל' ברמב"םכמבו'

 ואותם גט, צריכים אינם התורה מןשהעריות
 ~סי' אה"ע בש"ע ותמצאם גט, צריכיםמדרבנן
 בעלה תחת שזינתה אשה הביא, ושםט"1(,
 ומדיוק התורה, מן ולבועלה לבעלהאסורה
 אם אבל צריך. אינו גט שאפי' אז נראהדבריו
 דבריו בסוף וסיים מדרבנן זה הרי דוקא,נחשד

 דרבנן בין דאורייתא בין העריות מכלבאומרו,
 ובשום להקל מקום בשום ב"ד לשום כחאין

 ע"כ. וכלל, כלל להתירזמן

 יצחק ויאמר בספר רואי אחרי ראיתיושוב
 ח"א הרשב"א כתב קל"ו, סי' שו"תח"א

 עליו מרננים והעם אייא, על הנחשד תקצ"1סי'
 כתב לישאנה, הנחשד ובקש האשה בעלונפטר
 עידי לא שם שאין אעפ"י יכנוס שלאהרב

 וכנסה עמד ואם מכוער, דבר עידי ולאטומאה

 הגדולים מן ויש ע"כ. הקול, את חיזק זההרי
 וכן הטעם. מזה יוציא כנס שאפילושאמרו
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 נופת בספר כדמותה בצלמה תשובהמצאתי
 לנו שהוסיף אלא הרשב"א, משם ז"לצופים
 כדעת אינה הגדולים דדעת ראיות, אחרילקח
 בסי' הש"ע סתס דכותייהו והרמבייםהרי"ף
 ובקלא כיעור בעידי אלא מניה מפקין דאיןי"א,
 דעת הוא וכן ממנה, בנים לו ובאין פסיק,דלא

 ע"ש. הרי"ף דעת וכן שכתב י"א בסי'הב"י

 בעידי : בדבר חלוקיס ג' שיש האמור מן לנויבא
 יוציא כנס אפי' פסיק דלא וקלאכיעור

 כ"ד סי' נזר האבני כתב ב( בנים. לה היואא"כ
 דלא קלא השנייה, השיטה וזו בטור, טעותשחל
 לא וכנס עבר ואם יכנוס, לא לכתחילהפסיק
 א' סי' דוד שאילת עיין ג( בנים. בלא אפי'יוציא
 אויביס שיש או כיעור עידי בלא דפסיקשבקלא
 לנטען. להנשא אותה מתירים לכתחילהדאף

 הרב משס המרדכי הרב עמד זה בכלאן

 הגרושין בשעת התראה שצריךנטרונאי
 צריכה זו והתראה לעולם, לנחשד תנשאשלא
 מן אחד ע"י אפי' אומרים ויש ב"ד, עייילהיות

הדיינים.

 דהיימ סק"א י"א סי' תשובה בפתחיאמנם,
 דברי הביא בשבילו, בעלה עלנאסרה

 דהיינו אסורה שני לבועל שגם סק"דהבה"ט
 בר"י ועיין בעלה שאינו הראשון הבועל מןחוץ

 שוגג והוא שני בועל דלהלן: בציורשנסתפק
 לקראתו, זונה עכשיו והנה אשתו שהיאכסבור
 לבועל שנבעלה מאחר גירשה בעלהוהנה

 אי לב' נבעלה ואה"כ מבעלה, חוץהראשון
 שכתב מה דלפי לב', אסורה גוונאבהאי

 סוטה בתוס' והובא מ"א פ"ה סוטההירושלמי

 פשיטא מזידה והיא שוגג הוא ע"ב, כ"ז דףבבלי

 מותר שיהא מהו גירשה לביתה, אסורהדהיא
 אסורה היתה ואם הא', מתחת יצתה הריבה,
 נאסרה ידו שעל משום באופן דוקא הואעליו

 הב' נמצא הוא גס שהוציאה מאחר אבללבעלה,
 שהאריך ואחר לוז מותרת היתה וממילאשוגג

 זה דין בתלמוד דאיתא העלה שם,למעניתו
 גם וא"כ באיש, ולא הדבר תלוי ךבהדהיינו
 פשיטא אסורה מזידה והיא שוגג שניבבועל

 נפקותא שום לשני ראשון בין ואיןמדאורייתא,
 ותצא אחר, אדם עם בהפסק זינתה אפי'כלל,
 אינו דיעבד טענת גם ותו, עליו. ואסורהממנו
 בסי' דאיתא מהא יודע, היה שלא לטעוןיכול
 מקרי לא להכניסה שלא בו שהתרו היכא כלי"א

 מניה. ומפקינןדיעבד

 דלא קלא הוא שנד"ד א( י לדידן נחזורומעתה
 נשתתק, שלא לעז יצא וכברפסיק,

 מפני זה הזמן עם נשתתק אח"כ אסואפילו
 לפנינו יש כיעור עידי רק ולא טבע, נעשהדהרגל
 עדים כמאה דין בעל והודאת טומאה עידיאלא
 לשניס. אלא לימיס רק לא זע"ז שנתקשרודמי,
 שאין פעמיים ולא פעם לא ההתראה ששמעוב(

 הסבר קבלו וגם נשואין, של תקוה שוםלהס
 לטעון יכוליס אינס וממילא זה, מה ועלע'יז
 פתחי הרב סברת נניח אפי' ג( דיעבד.טענת
 אולי מכבר, שוגג היה שהוא באופןתשובה
 אינו, זה גם שקדמו, אחר שהוא מי עםזינתה
 תומו לפי במסיח באומרס הכשילםשפיהם
 בבית ממנו ונתגרשה בעלה שעזבהשביום
 מקרוביה, אחד לבית הלכה האזרחי,המשפט
 בעבותות אותם וקשר עבירה סרסור היהוהוא
 צלולה ובדעת נפשיה ברעות וממילאאהבה,
 הרבנות וזלזול עלבון הוא ד( שעשה. מהעשה
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 בגמ' אבל הראשון. בקול ומחזיקין עמהשזנה
 שאמרנו שמה הוי מיהא גיורת הא נאמרשם
 שפתיים, לזות משום דוקא הוא יכנוסשלא
 בר ר"י אמר ומ"ש הויא. גיורת למעשהאבל

 הוו, גרים כולם דרב משמיה מרתא ברשמואל
 ומשיב נמי לכתחילה הכי אי הגמ' שםופריך
 ממך הסר אסי רב דאמר אסי דרבמשום
 דאתי רשייי ופירש שפתיים, ולזות פהעקשות

 עליו. שטוענין קמא קלאלאחזוקי

 כמו הטעם שאם נראה ריהטא לפוםוהנה
 ולזות קלא אחזוקי משום בגמראשאמרו

 חסה והתורה עמה, שזנה עליו שאומריםשפתיים
 בנידון כזה באופן הנה ישראל, של יחוסםעל

 את רואים העם וכל בודאי עליה בא שאםדידן,
 הקול, לאותו חושש אינו הנטען וגםהקולות
 אשתי זאת הלא מלא בפה ואומר לפנינוועומד
 לזות של חשש עוד אין ממנה, לי שנולדו בניואלו

 גרים. כולם הוא והדיןשפתיים,

 הרב בשם מש"כ אעתיק דמילתאולרווחא
 שנשאל כ"ה תשובה לבתעלומות

 אנכי הן דדינא ואעיקרא ון"ל פרנקו הר"ימשם
 לא ההיא האשה לגייר יכולין אםנשאלתי
 הגיור ולעניין כלל, ההיא בעת נשואין עלדיברו
 לאסור. מקום שיש יתבאר ולא נתבארלא

 אשה ואחד איש אחד היא רווחתוהלכה
 הש"ס כמסקנת הם גמורים גרים וכו'שנתגיירו
 אחר כי דעתי גיליתי כי אכחד ולא וכו'.ביבמות
 תקנת מפני לו להינשא האשח יכולהשתתגייר
 נוכל שלא ידענו כי גם ילדה. שכברהבנים

 ולא בהיתר עמו שתשב ומוטבלהפרישם
 כת"ר בעיני שקשה הזה הדבר על ואסבאיסור,

 על וכוונתו המפורש האיסור את שהתרתיוכתב
 לא וכו' השפחה על הנטען ביבמותהמתניתין
 וידוע גלוי י"א, סימן א"ה הש"ע ופוסקויכנוס
 דן, אני ועליו זה דין ממני נעלם שלאלפניכם

 הוא זה שאיסור בסוגיין שם מבוארשהרי
 ולזות פה עקשות ממך הרחק משוםלכתחילה
 שאמת יאמרו שלא הלעז רש"י ולדעתשפתיים,
 שבא ומפורסם ידוע אם זה, ולפירוש הקול.היה
 מותרת הימנה בנים לו שיש ובפרטעליה,

 תורת בספר הו"ד מגאש ן' כתב וכןלכתחילה.
 היו שאם כן גם לומר לנו יש זה ולפי וכו'.חיים
 כנפי תחת להכניסם ובא בגיותה ממנה בניםלו

 נתגיירה שבשבילם לומר לנו יש הריהשכינה,
 כאשר כשרים בנים לה שיהיו העתיד עלוגם
 עמו להיות הבעל מפני שאם בנ"ז, באמתהוא

 ומצפצף פה פוצה ואין לבטח עמו יושבתחרי
 שנפל רואים אנחנו שאם סברא לנו הריעכ"ל.
 שכבר נפלה העילה וגם יאמרו, שלאהטעם
 וקידושין חופה להם לסדר מותר אז עמו,יושבת

 דא וכגון הנ"ל דבש הצוף שכתב וכמולכתחילה,
 לכתחילה. יכנוס שלא דאמר מאןליכא

 שורת שלפי עולם, באי לכל וידועומח~רתא

 נכרית ואשה נכרי איש כלהדין
 על וקבלו ישראל של ביי'ד לפני באואשר
 והודעת הצריך האיום אחר לפניהםעצמם
 אמונתם לעזוב המצוות ושכר העבירותעונש

 על ומקבלים דתיהם, חוקי ושמירתהנכרית
 משה דת חוקי ושמירת היהודים אמונתעצמם
 נמול והאיש בריתם, מבני אחד ולהיותויהודית
 זאת כוונה על דין הבית ידי עלונטבל

 על שטבלה האשה וכן ישראל לדתשמתגייר
 ולקבל הקודמת מטומאה עצמה לנער זוכוונה
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 גמורים גרים מעתה הנקראים המהטהרה,
 ומשפט היות מבנ"י, אחד ככל בזהוחשוביס

 שלא וכל הוא. אחד גר ומשפט עליהםיהודי
 לעצמו הוא אם אפילו התנאים אלו בכלנעשה
 חוקי ככל לעשות ונזהר הנכרית אמונתויעזוב
 לשום כלל יהודי כאיש אצלינו נדון לאישראל
 דרב מימרא עיין הב"ד. בפני שיתגייר עדדבר
 מקרא, ואתיא ע"ב, ע"ו יבמות ש"סיהודה

 ניכר דבריהם מתוך ואם לך, במוחזק"אתך"
 שררה נשואין כגון עילה שום לשםשמתגיירים

 לכתחילה, אותם מקבלין אין וכדומה ממוןאו
 הסיבה היתה בין הבדל אין ונתגייר עברואם

 שום מבלי האמת דת להכיר פנימי הרגשע"י
 לבבו שהניעה הסיבה אם ובין תועלת,בקשת
 הקבלה כי יען שררה. לבקש היתהלהתגייר

 היהודים בחבורת להכנס היתה הב"ד,בפני
 היא זו, כוונה לתכלית וטבל ומל דתםוקיום
 גר נקרא לא אבל גמור. גר נחשב להיותהפועלת
 ליום צדקתו וענתה דעתו יתברר אשר עדצדק
 יקרא למומר לסורו לחזור יזיד ואפילומחר,
 מדברינו מבואר לגוי. ולא ישראל מומריככל
 בא שעבורה ניכרת עילה שיש שבאופןאלה

 מכריחתו שאינה לתלות מקום יש אךלהתגייר,
 כאחת משמשת אלא לבד, מטעמהלהתגייר
 להיות וסופו ביהדותו ימשיך ובהעדרההסיבות

 ההוא )ל"א(, דשבת עובדא כההיא נאמןיהודי
 שאהיה ע"מ גיירני, ואמר דהלל לקמידאתא
 ואמרה דרבי קמיה דאתת ההוא וכמוכה"ג,

 ופירשו תלמיד, לאותו שאנשא ע"מגיירני
 בטוח היה שהלל ע"ב( )כ"ד ביבמות שםהתוס'
 נוכל לא אנחנו ואם לש"ש, לעשותשסופו
 נניח השגתינו, מחוסר הבטחה לאותהלהשיג

 נוגע זה ענין ואין היות עתידות, צופה בידהדבר

 בעניין אחראים אנחנו ואין אדם בנילמשפטי
 ברצונו אשר מאחר מעינינו, הנסתרההסיבה
 מה על לסמוך לנו ויש המועיל כחוקנתגייר
 הוא הרי ועלה טבל יבמות בש"סשהובא

 דבריו. לכל גמורכישראל

 בסנהדרין ממ"ש הוכיח בי כרך בהמאסףוגם
 דחו אשר על האבות שנענשו ע"ב()צ"ט

 קיבלוה, ולא להתגייר אליהם שבאה תמנעאת
 כדי סיבה מפני להתגייר באה אםואפילו
 במד' כמבואר יעקב מבני לאחדלהנשא

 פ"ב(. פ' )וישלח רבהבראשית

 ולא לקבלם מקום יש להכי דאתינאוהשתא
 לגר דחיות ככל אלא לגמרילדחותם

 ואח"כ תחילה אותו שדוחין להתגיירהבא
 כ"ד ביבמות ממ"ש להקשות ואיןמקבלין,
 שבימי לפי ושלמה, דוד בימי גרים קבלושלא
 מפני שלמה ובימי הפחד מפני באין היודוד

 פסק ושם ההיא, בעת ישראל בה שהיוהטובה

 מדברי מוכח וכן גמורים, גרים דכולםרב
 מרבין ואין וז"ל, ב' הלכה בפי"דהרמב"ם
 לטורדו יגרום שמא עליו מדקדקין ואיןעליו

 שהקשו אף רעה, לדרך טובה מדרךולהטותו
 הכי, להוי לכתחילה גם א"כ בגמ' שם רבעל

 ברייתא על חולק דרב לומר נצטרך שלאובכדי
 יש ושלמה, דוד בימי גרים קבלו דלאזו

 הרמב"ס רבינו מדברי שלמדו מ"שלהביא

 לענין דבאמת הי"ז פי"ג ביאה איסוריבהל'
 שלשה של ב"ד וכל הם, גרים כולם גירותדין
 שרובם שראו לפי אך לגיירם, מקבלםהיה

 להתנהג אח"כ זהירים ואין דבר לשםנתגיירו
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 אשר לישראל היזק בוה ויהיה דת,בחוקי
 שלא אותם מכל מהרים היו בהם,נתערבו
 פירכא שום אין וממילא הגדול, בי"ד ע"ינתגיירו
 שלא שנתגיירו אותם על דכוונתו דרב,ממימרא

 שבי"ד י"ל הדעת אומדן ולפי תגדול, בייידע"י
 שלא שחששו מפני לגיירם רצו שלאהגדול
 אחריהם ישראל את ויטעו אח"כ כדתיתנהגו
 את הכתוב האשים הלכך הרמב"ם, שכתבוכמו

 אותו לו גרמו שבסוף נכריות נשים בנשואישלמה
 לפי אם אבל לי, אותך יחטיאו % דתיינומעשה
 אבל באו, שכבר או נישואין, שלשם הב"דראות

 ככל בדת מהר ויהיה ע"ו, חשש שום בהםאין

 שדקדקו וכמו אותו, מקבלים שפיר כשר,יהודי

 שבאו באותם ור"ח הלל ידעו דאיך לעילהתוס'
 לש"ש, שסופם ונישואין שררה לשםלהתגייר
 וסומכים הגירות בשעת עיניחם ראות לפיאלא

 לש"ש. שסופםהיו

 מקום יש העיון ואחר האלה הדבריםע"פ

 באופן המ' לאשה גירות של פתחלמצוא
 של עילה לא לה שאין משום חדא זה,מיוחד

 והיא כבר בידה בעלה נכסי שכל מכיוןממון
 לה מביאה אינה והגירות והמביאההמוציאה

 שכבר נישואין, של עילה ולא עדיפותשום
 ואין בפרהסיא שנה עשרים זה זל"ונשואים
 נימוסי עפ"י וכסותה במוונותיה וחייבמכלים,
 שוות, המלכיות כל זה דלענין וחוקיההמדינה

 הטוב( הכרת לה )ונתחייב ממיתת תצילתווגם

 ואם להתגייר, מכריחה ומה העליונה, עלוידה

 דואגת בניה לתיקון בודאי להתגייר עכשיובאה

 לפעול תתחילה וכבר ישראל, בדת לחדריכןוכדי
 כלי בהחלפת ביתה בתוך זת בכיווןלמעשה
 שלא מפני אלא וה אין א'יכ וכדומה,מטבחה

 הסעיפים. שתי על לפסוחרוצה

.-1
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 להתגייר ורוצה הגויה עלהנטען

 דלעיל לנושא דומה שהוא דלהלן נידון ללבן אמרנו לזה שקדמה שאלה מתוךא"ה
 לזמנינו. שייך שהוא ובפרט שונה מסקנתו אמנם ממנו,ותוצאה

 אותם מקבלים האם ובנות בנים הולידו )כבר אזרחיים, בנישואין שנישא) אחר להתגייר שבאות  גויותנ.7כג~/

 הנוכרית על או ונשתחררה השפחה על הנטען לעיל, רבינו הביאה וכבר ע"א( ~כ"ד יבמות במשנהשגיגי
 לעו. דברי עליו שטוענין כלומר חשוד. : הנטש ופיח("י מידו. מוציאין אין כנס ואם יכנוס לא זה הריונתגיירה

 א"ר וכו' ורימנהו הוי, מיהא גיורת הא ובגמרא הראשון. הקול היה אמת יאמרו שלא לעז, משום ישאנהלא
 דרב משום נמי לכתחילה הכי אי הם, גרים כולם האומר כדברי הלכה דרב משמיה מרתא בר שמואל בריצחק

 נתגיירה דלא גב על ואף : הוי מיהא גיורת הא , לשונו ווה ופירש"י וכו'. עקשות ממך הסר אסי רב דאמראסי
 וכו', פה ער"~ות ממך הסר דכתיב משום דמתניתין טעמא דאר"א וכו' וכו' שישאנה בשביל אלא יהדותלשם

 קמא. לקלא לאחזוקידאתי

 אם וחשד. בעלמא קול היינו המתניתין דקאמר דנטען רש"י, פירוש לפי נראה דלכאורה לעיל רבינו דייקוהגה
 לא כך בשביל כי אומר אני דאם לחומרא, ובין לקולא בין להסתפק דיכולין בוודאי, עליה בא אם יהיה מהכן

 הוא שהדין אפשר מתיירא, )אינו לפנינ) )עומד עליה בא בוודאי אם כן אם הקול, יחוקו שלא כדי הואישאנה
 אפשר או הם. גרים כולם דהדין כיוון זה וכל שפתיים, לזות עוד כאן שייך דלא לכתחילה, אפילו לכנוסדיכול
 מ)ציאין כנס אם אף בו)דאי עליה בבא אבל כנס, אס מוציאין דאין הוא נטען שדווקא כלומר להיפךשנאמר
 הדין בוודאי עליה בבא ובין בנטש דבין בתרוויהו, דינא דחד דאפשר לומר צד עוד ויש נשכר. חוטא יהאשלא

 מוציאין. אין כנס ואם יכנוס לא דלכתחילהשווין

 יוסף הנימוקי אבל בהנטש. כצורתה מתניתין להך פסקו י"א סימן בא"ה וש"ע והטור והרמב"ם הרי"ףוהגה
 אלא רננה דוקא לאו יוציא לא דברננה יוציא לא כנס ואם דתנן אהא לשונו: ווה וכתב המשנה דברי אתהביא

 דכיוון יוציא דלא וטעמא בהדיא הכי לה קתני ובתוספתא בוודאי, הנכרית ועל השפחה על עליה בא'אפילו
 ל~ם שנתגייר האיש דאחד לה גמיר דגמרא וקיבלו גמרו אונסיהו דאגב הוא חוקה עליהם, וקיבלושנתגיירו

 דאף יוסף חנימוקי דעת לנו הרי הרמב"ן. כתב וכן וכו'. הם גמורים גרים איש לשם שנתגיירה אשה ואחדאשה

 מוציאין. אין כנס ואם יכנוס לא שלכתחילה כנטש דינובוודאי

 מוציאין דבעדים מ"ש כן דאם נר"ו הרמב"ן והקשה כתב: פירש"י שמביא אחר יבמות 0קווישייהרשב"א
 בעדים ומדסיפא ידו, מתחת הוציאוהו מדקתני רב כדאוקמה היא בעדים דמתניתין סיפא דהא הכי, משמעולא
 ונשתחררה שפחה שחורה פי על אף הנוכרית ועל השפחה על הבא בתוספתא: דגרסינן ועוד בעדים, נמירישא
 יוציא לא כנס אם בוודאי עליה בא אם אף מינה שמע מוציאין. אין כנס ואם יכנוס לא זה הרי ונתגיירהנכרית
 עכ"ל. זנות משום אלא אותה כנס לא וזה ונות לשם אלא נתגיירה לא שיאמרו ר"ל שפתים לוות משוםאלא

 יכנוס לא בנטש שדווקא סובר רש"י כי רש"י של מפירושו הבין שהרמביין מבינים אנחנו הרמבייןמקושית
 אפשר כיצד עליו, הקשה ולכן מוציאין, כנס אם אפילו בוודאי עליה בבא אבל יוציא, לא כנס ואםלכתחילה

 כן אם עליו, שמרננין הקול את יחוק שלא כדי הוא יכנוס שלא המשנה שטעם נאמר אם כלומר ככה,לפרש
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 פירש ולכן התוספתא, עד וגם דרב, האוקימתא היפך וזה  מוציאין, כנס אם ולכן יותר, עוד גרע  עליהנבא

 כנס זנות ולשם נתגיירה זנות שלשם יאמרו שלא היא השפתיים שליות אחר, באוש  המתניתין טעםהרשב"א

 שכתב וכמו מוציאין, אין כנס ואם יכנוס לא לכתחילה  הדין שווה עליה בבא ובין בנטען  בין זה ולטעםאותה,

 עי"ש. רש"י של טעמו על חולק שאינו נראח אבל לדינא כן סובר יוסף שהנימוקי פי על אף אכן יוסף.הנימוקי

 אלף ס' הרשב"א בתשובות ברם יוציא. כנס אם בוודאי עליה בבא לרשייי וחרשבייא  הרמביץ לדעת מקוםמכל

 שלא ממנו ונתעברה שפחה וקנה יצרו תוקפו כך ואחר טובים בת אשה שנשא מי שנשאל שאלה על כתבור"ה

 שנייה פעם נז ונתעברה ברשעתו מחזיק ועודנו ממנה פירש לא שילדה ואחר  גיירה שילדה וקודםבקידושין
 למחות הקחל חייבים אם ונשאל שנ4ז, מאשתו בתו את וגם בכפיה חמס לא על ושנאה חראשונה באשתוובעט

 חשש כי גם הדבר ומכוער וכו' השמקה על הנטען שנינו : השיב זה ועל קידשה, אפילו השפחה את ולגרשבידו

 האהובה שהרחיק וה שנן וכל ביניהם. יש חטאין ועצת לו, שתינשא כדי אלא שמים לשם נתגיירה שלא בזויש

 וחכמים חסידים לקהל וראוי וכו' גבירתה את שפחה לירש הראוי מן ואין וכו' השנואה זו את וכנסבשנואה

 קידש אם אפיי בפירוש שאומר חרי לדבר. סייג ולעשות וכו' גבירתה את להשיב להכריחו כמותם דברונבוני
מוציאין.

 כלומר דיבמות, המשנה מביא ולכך הלך, לשיטתו בתשובה שהרשב"א נראה שפיר דייקינן כדאמנם

 כי הדין על לסמוך ולא להחמיר צריכין עליה  שדן בשאלה אבל יוציא. לא כנס אם אבל יכנוס לאדלכתחילח
 האמה. בשל הישראלית אשתו את שעזב אבידה השבת ומשום סייג, ומשום ביניהן  חטאין עצת של חששיש

  צריכין וכו' ור"ה ס"א 'א חרשב תשובת הביא הנ"י דברי שהביא אחר י"ג סימן בא"ה יוסף בית כתבולן
 וכו', יוציא לא כנס ואם יכנוס לא דתנן הכותית מן הנטעו שאלת 'א ההשב עוד וכתב כנ"ל, בידו למחותהקהל

 הוא וזה וכו', נתגיירה זח בשביל יאמרו שלא שפתיים ליות משום אלא אינו לכתחילה יכנוס דלאטעמא

 ודאי מקום מכל עליח, בא אם דגם סובר שהרשב'יא הרי וכו', כן פירש לא שרש"י פי על אף הנכוןהפירוש
 יוציא. לא כנסשאם

 רבותא המשנה נקטח לא מדוע קן אנ( נטען,  כדין ודאי עליה בא שדין נאמר שאם פירושם על קשהולנאורה

 נתנאל, חקרבן הקשה וכן שכן מכל נטעו דין ממילא מסיק והייתי וכו', הנכרית על בא אפילו להשמיענוטפי

 הכי. דינא עליה בא בוודאי גם לעולם אבל לכתחילה אסור בנט,ל דאף המשנה של דרבותא ימרואפשר

 זמן ועבר בנימוסיהם נכרית ונשא הנוצרים לדת דתו שהמיר אחד על שנשאל נ"ו סימן יו"ד דבש בצוףאולם

 לישב יכול אס הגירות ואחר יהיהי מה האמת לדת לחזור בקרבם טהרה רוח שנכנס ואשתו הוא להתגיירורצה
 הרשב"א שכתב דממה דוודאי ואומר וכו' הנטען דיבמות ב' בפרק תשובה: דינסז ומהו ולהבא, מכאןעמה

 דהיינו זו, נפקותח על הרשב"א שכתב ממה חוץ אחרינא לדינא מינה דנפקא משמע כן פירש לאדרש"י

 בוודאי עליה דבא דירוע היכא נן אם לכתחילה דאסרינן קמא קלא דלהחזוקי משום שהוא שסוברשלרש"י
 שיאמרו משום דהוא הרשב"א דברי לפי אבל להחזיקו. שמתייראין קול כאן דאין לכתחילה, אפילויכנוס

 מינה דנפקא לומר אפשר ואי זו. שפתיים סות משום לכתחילה  אסור עליה שבא בידוע גם זה, לשםשנתגיירה

 על אף עליה שבא בידוע אבל יוציא, לא מתניתין דקתני בעלמא  רינון משום דהוא רש"י שלדברי אחר,באולו

 לא כנס ואם יכנוס לא הנכרית ועל השפחה על הבא בפירוש חאומרת תוספתא לני יש שהרי יוציא. שכנספי

 על קשה כן ואם כרש"י. ולא חרשב"א כדעת חוא יכנוס לא דלכתחילח טעמא התוספתא שלפי ובוודאייוציא,



קכגאליהי אבהע"זהי"ייע~

 משום עלה בש"ס ואמרו נטען קתני דידן דמתניתין כיוון  ליה קט~א ,") ש~ש") ע"ה ק )) אשללשע.

 נתגיירה זה משום שיאמרו משום דאי קמא, לקלא דלהחזיקו דהוא מינה שמע שפתיים, לזות ממךהרחק

 בוודאי עליה בא במתניתין קתני לא דלפיכך לומר ואין זה. דין שייך בידוע גם והלא דווקא הנטען נקטהאמאי
 יכנוס לא עליה בבא דגם שהחמירה התוספתא שהרי אפשר אי זה יוציא, כנס אם גם דברללי לןדסבירא

 רש"י כדברי למתניתין דפירש יוסף להנימוקי מצאתי וכן יוציא. לא כנס שאם הקילה הכי אפילולכתחילה
 וכו'.וז"ל

 הרשב"א(, כדעת )ז"א התוספתא כדברי פירש לא אמאי התוספתא הביא יוסף דהנימוקי דחזינן ניווןןהשתא

 של פירושו שייך לא עליה שבא בידוע דהא נתגיירה, זה דמשום דיאמרו משום יכנוס לא דלכתחילהדטעמא

 אתי דלא משום הוא דטעמא משמע עליה בא ולא ןטען קתני דמתני' כיוון ליה דפשיטא ודאי אלארש"י,
 לכתחילה עליה בבא דגם לה דסבירא התוספתא על פליגא דמתניתין ודאי הוא שכן וכיוון קמא, קלאלאחזוקי

 כולהו בנטען, שהם המתניתין דברי הביאו וש"ע והטור והרמב"ם, התוספתא הביא לא דהרי"ף וכיווןיכנוס,

 קמא קלא דלאחזוקי שייך ולא עמה נשוי שהיה דידן בנדון כן אם יכנוס. לכתחילה דבידוע להוסבירו

 עכ"ל. יכנוס,לכתחילה

 היד כתב וכן מנטען. קל יותר ודאי עליה דבבא סובר דרש"י דאפשר לעיל, בה שנסתפקנו הסברא לנוהרי

 עליה שבא בוודאי נודע אם רש"י דלפירוש הפירושים שני לבין מינה נפקא : לשונו וזה מ"א אות א"האהרון
 כיוון טעמא, להך ליתא הראשון הקול היה אמת יאמרו שלא משום שהוא לטעמו לכתחילה אותה לישאמותר
 עליה שבא שנודע היכא נתגיירה זה בשביל יאמרו שלא דהרשב"א לטעמא אבל עליה, שבא נודע הכידבלאו

 ולפי מ"ה סימן ג' ח' חיים תורת בספר דבריו הובאו ז"ל נחמייש ן' מוהר"ר הרב כתב כן יישאנה, ולא טפיגרע
 וכו'. לכתחילה אותה לישא שיכול השפחה על שבא בראובן פסקזה

 גדולי לנו דיש גב על ואף אחריו. שנמשכים פוסקים יש צד ולכל דעות, שלש שישנן האלו הדברים מכלהייצא
 נטען דבין רש"י דעת גם היא שזאת ואפשר והרמב"ן הרשב"א הנ"י לפנינו יש מקום מכל המקילין,הפוסקים

 לכתחילה אותם להתיר ניתן יהיה כיצד למקומח השאלה חזרה כן אם יכנוס, לא לכתחילה עליה באובין

 קידושין. להםולסדר

 כפורחת והיא המשפחת פשתה הזה בדור בעו"ה ואיך : וז"ל כתב ורי ז' ס" א'" ח' האיש ישא בשו"תןהנה

 דדרך ואתחנן פרשת החינוך וכתב לישראלית, נשא ונכרי לנכרי נישאת ישראל בת הממשלה, נימוסימטעם

 הדין המלכיות וכל דמלכותא, דינא מטעם פה פוצה ואין יעו"ש, זנות דרך במקרה ולא תורה אסרהאישות
 שנתגייר וגר ישראל בדת להיכנס ונתגיירה יתברך לאל שבח נתרצית כבר האשה שזאת דידן בנדון ועתהשווה.

 ואין בפרהסיא לו נשואה היתה נכרית בעודה דהא עילה, לשם שנתגיירה בזה למימר וליכא דמי שנולדכקטן
 ד"ה ג' )בכתובות התוס' שכתבו וכמו לקיימה, ומותר ישראל בדת להידבק כוונתה היתה שזאת ובוודאימכלים

 לאותו לקיימו  גוי, עליה ובא שהמירה ישראל לבת תם רבינו התיר מכאן לשונו: וזה שרי( דאונס להוולדרוש

 ורבים יעו"ש. וכו' בהמות כביאת דהוויא מצרי בביאת לבועל ואחד לבעל אחד למימר שייך דלא כשנתגיירגוי

 גוי י"ד. הל' גירושין מהלכות י"ז בפרק המגיד הרב הביאה התוספתא היפך והוא תם רבינו על היקשווגדולים
 אין כנס ואם ישאנה לא זה הרי ונשתחרר העבד ונתגייר הגוי שחזר פי על אף ישראל בת על הבאועבד

 לקיימה תם רבינו התיר כיצד כן ואם י"א. סי' סוף א"ה בש"ע מרן פסקו זה ודין מידו, אותהמוציאין
 בזה. נאמרו תירוצים והרבהלכתחילה!



אליהו אבהע"זחלקויעןקכד
 לא סוף סוף י בדבריו וסיים תם רבינו על הקשה הוא גם א"ה חלק מ"ט ס' שאל חיים בספר ו"ל החיד"אוהרב
 חזר) ושוב בגיותו, הגוי עם ונשאת המירה שהאשה באוש איירי תם דרבינו דעובדא ותירך נטען, מדיןיכנוס

 ריש התוספות שכתבו ממה משמע וכן רי"ט סימן תה"ד הרב כתב )כן ביומא. התוספות שכתבו כמוונתגיירו
 מדבריו ש"מ יע)"ש. ככונס ליה והו" ונישאת שהמירה שמשמע לקיימה, תם רבינו דהתיר מ"ד וסנהדריןכתובות

 הם שגם דידן בנדון כן )אם בתוספתא, דתני יוציא לא כנס אם כמ) בדיעבד ליה הווה בגי)ת) נישאת דאםו"ל
 לכתחילה. לקיימה ומותר מידו, א)תה מוציאין אין )כנס עבר כדין )הוה בנימוסיחם לוו וה נישאוכבר

 שלא וכדי עבירה שעבר מפני קידושין לו נסדר שאנחנו אבל רוצה, ה)א אם לקיימה שממר אפשראמגט
 י"א, סי איש)ת בהלכות דוד דברי בס' הרדב"ו שכתב כמו שאסור, אפשר ביה אנחנו, נעז)ר ימיו כל יותריעבור
 איסור א)חמ לו נתיר ולא שמעון על אסרוה הילכך אותה לישא אסור האשה על שהנטען דבר תשובה,ו"ל:
 אחרונים הרבה מביאים זו וק)שיה עי"ש. וימות לרשע השיטהו ואדרבה החמ)ר איסור על יעבור שלאהקל
 א"ח וי עוזיאל ובמשפטי י'. ס' העזר אבן כה)נה פרחי בספר ען ונו'ו, ט"ו ס' יריד חלק דוד חנה בקריתעיין
 שום שאכל מי וכו"' הרבה תרשע "אל דגמרא: מסוגיין והסתיישעי הרדב"ז בתש)בת ודנתי וו"ל: כתב כ"הס'

 מכשול כל למנוע עלינו שהמצוה למדנו ממנו ל"א(, )שבת יותר, נודף ריחו ויהי שום ויאכל יחוור נודףוריחו
 וי'ב ס' א"ה לב מערכי בספר ראיתי וכן )מרדו, ברשע) בעומד אלא וימות לרשע השיטהו אמרו ולא לכלעוון
 בפומבדיתא דהווית אמתא ההיא גבי ,ל"ח( דגיטין בעובדא בתשובה שכתב "ל י צירלסאהן ליב יהודא הג'להרב
 בכדי בעשח( שע)בר )אף לשחררה רבה את לכוף שיש כרבינא נקטיע איסורא, אינשי בה מעבדי קאדהווי
 שיוכה בשביל חטא לאדם אומרין דאין ידי בשבת דנקטיע ואף הרבים. את עוד מלהכשיל משמרה בעלהשיהא
 חשיבותה דבשביל דרבים, מצוה הוויא השפחה מתונתי המון דהצלת ובגיטין שם התוספות תירצוחבירך,
 לזה ראיות כמה והביא הרבה, והאריך חבירך", שיוכה בשביל "חטא לאדם לו אומרין שאדרבה הדין,ישתנה
 מינץ מ"ר"י ובתשעת ש"1 סו"ס חיים באורח ועיין יעקבן השבות כתב וכן של"ד, יו"ד הט"ז כתב וכןלהתיר.

 במיניקת ומחמיר בתשובה שמאריך פי על שאף בוה שכתב יו"ד ח' סופר חתם הגדול מהרב משמע וכן ה',ס'
 עד דבר לעשות מתיר חוא גם או העכ)"ם בי) יטמש שלא הבנים על למיחוש דאיכא היכא נראה אמנםחברו,
 ששמ"ב. ויה"ר כאן. דבריו והבאנו וה ענין כל באריכות שכתב ז"ל לחראמייפ שרית בספר ועיין שם. עייןהדין

 ונפשס עליהם מוכיחה )חוותם שלימה בתשובה חזרו דאם הדיין, עיני מראית לפי דהכל נראה א~ןובכל
 דמילתא. מסקנא כדלקכו רבינו פסק אלא לו אין אנ) ועכייפ להתיר, יש וכויבשאילתם

 כמסקנה. כאן וכתבנוה רבינו כתבי בין נמצא זו לתשובה דלקמן יחידקטע

 ישרים במשפטים כתב וכן זה. בענין להקל טוב שיותר כתב פייג( ס' יו'יד )ח' להועיל מלמד שהרבהגם
 להעמיד ראוי בגויים יטמע שלא מישראל אחת נפש להציל : לשונו זה התשובה בסוף ע'( ס"ק)ח"ב
 עי"ש. להתיר דנין שאנחנו כזה ענין על כתב נ"ב ס' ראם תועפות בספר גם תורה. דברי עלהדבר

 על הנטען בדין קלייב ס' הדור פאר בתשובת שכתב ז"ל הרמב"ם הגדול הנשר המלך אחר יבואומי
 לישאנה יכול אינו ונשתחררה השפחה על הנטען כי אף שישחררנה, או אותה שיגרשהשפחה
 על וסמכנו עצמו, שומן ולא רוטב שיאכל מוטב ואמרנו וכו'. אלו בדברים פסקנו כאשרלכתחילה

 ע"כ. לישאנה. ויכול תורתך הפרו לה' לעשות עת זיילאומרם



קכה~וליהו אבהע"זחלקןיען

 והולכים אחריהם נגררים אנחנו אשר הנ"ז האחרונים שרבותינו נכון אמנם דמילתא,מסקנא
 אין שת"ר עפר לחיכת לאחר אבל עמם, ונימוקם וטעמם ההיתר לצד פנים האירובעקבותם

 ומתמעט הולך והדור שוים העיתים כל שאין לומר יש שהרי הנ"ל, הרמב"ם מתשובת ראיהלהביא

 עליו מוכיח היה וסופו נמשך היה היהדות, בחרדת מסובב בהיותו והמתגייר גוברת הדת ידשבימיהם
 תקנת מפני הרמב"ם אמר אלו ועל שומן, ולא רוטב שיאכל מוטב אמרו כן על נתגייר, שמיםשלשם

 האשה או המתגייר, שהאיש בצהרים, כשמש הברור בחוש רואים שאנו היתום בדורינו אבלהשבים.

 כשאומרים הגירות שבשעת ואף כלל, ישראל בדת נוהגים ואינם בפרהסיא, שבת מחללהמתגיירת
 מועיל הגירות שאין לודאי קרוב הדבר הדת, חוקי בכל מתנהגים ולהיות יהודים להיות ע'יעשמקבלים

 שלא מראש סומכת ודעתם היהודית הדת באמת עייע מקבלים לא הגירות קבלת שבשעת מכיוןכלל,

 כזה אופן ועל בעלמא, מיליס ופטומי פטפוטי אלא אינם לפנינו שאמרו והקבלה ישראל. בדתיתנהגו

 וימות, לרשע הלעיטהו ואדרבה, משובה, אלא תשובה זו אין שהרי השבים תקנת מפני לומר מקוםאין
 תלויה היהדות שכל בחושבם אשר לפושעים, יד נתינת כזה גירות בקבלת ויש כמומר הייה עתהשגס
 שלא עד וגדרים סייגים ולעשות ע"ז, ולהזהיר לשאול וחכס רז לכל וראוי ישראל, בשם בקריאתרק

 בענין אמנם בחול. ואפילו הגיורת להיות המתיימרת היא האם אם להם הנולדים הילדיםלמול
 שנים הרבה לפנינו שבאה השתא מילתא שמוכח לחוד השואה בזמן שניצול ישראל של דלעילהשאלה

 מקבלינן. בזה כיהודים, בניה ולגדל מלהתגייר חוץ אחרת עילה שום לה דאיןאח"כ

 הנ"ל. בענין ז"ל הר"ן הרה"ג מאת תשובה כאןואביא

 סבא, יעקב ונפש רוח לצוד מות מוקשות נכר אל ברשת נלכדים והפרוד, היתום הדור שבזמננו הבחוריםבענין

 לאנוש דעת לאדם הנותן בע"ה ואומר ואען וישראל, משה כדת וקידושין חופה להן ולסדר לגיירן היתר ישאם

בינה.

 הרי ונתגיירה הנכרית על או ונשתחררה השפהה על הנלשץ : התם תנן ע"ב. כ"ד ד' ביבמות הוא זה דיןב21;ור
 מידו. מוציאין אין כנס ואם יכנוס, לאזה

 איש, לשום שנתגיירה אשה ואחד אשה לשם שנתגייר איש אחד ורימנהי הוי. מיהא  גירות הא בגמראיגרסינן

 ואחד אריות גרי אחד אומר נחמיה ר' שהיה נחמיה, ר' דברי גרים אינן מלכים, שולחן לשום שנתגייר מיוכן

 עלה אתמר הא וכו'. הזה כבזמן אימא אלא ס"ד, הזה בזמן הזה. בזמן  שיגיירו עד גרים אינן וכו' חלומותגרי

 נמי, לכתחילה הכי אי הנז, גרים כולם האומר כדברי הלכה דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחקא"ר

 וכו'. שפתיס ולזות פה עקשות ממך הסר אסי ר' דאמר אסי, דרבמשום

 ה' מאהבת ולא תועלת לןום שבאו לתלות יש אם אשה או איש לןום לכתחילה לגייר אין  גירות שלעניןהרי

 השכינה. כנפי תחת לחסות הקדושהותורתנו

 גדול, כהן לעשות מנת על  גיירני ואמר דהלל לקמיה דאתא ההוא דשבת, דפ"ב מההיא הקשווהתןספןת

 ע"ש. דתכלת ההיא וכן שמים לשנז לעשות דסופו הלל היה בטוח ;ותרצו
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 חגיורת א) הגר כשיבוא הנכונה המצוה וז"ל: י"ז, ס' ח'ג פ' ביאה איסורי  בהלכות נתב זייהרמב"ם
 באשה נתן עינע שמא אותו טדקים הוא איש )אם וכ)'. שיטול ממ)ן בגלל שמא אחרי) ב)דקיןלהתגייר
 שגייר )שי כתב טייז ש ושם )כוי. ישראל מבח)רי באחד נתנה עיניה שמא ב)דקים היא אשה )אםיה)דית,
 גיירום בי"ד פי על )לא דבר בשביל אל אלא חזרו שלא ידוע )הדבר ונשא. גייר שמש)ן )כן ונשאן נשיםשלמה

 ע)מדין. )באס)רן עכ)"ם הן כאיל) הכת)בחשבן

 דבר בשביל חוזרים שרובן צרעת כעע לישראל גרים להם קשים חכמים אמרו זח ומפני י"ח בס' שםוע~ד
 האספ0)ף הנסי)נ)ת רוב )כן התאוה )בקבר)ת השל במעשה במדבר אירע מה )למד צא ישראל. אתומטעים

 גרים. לקבל הרמב"ם בעיני קשה הדבר כמה למד אתה מכאן הטהור. לש)נו ע"כ תחילה, בהםהיה

 בשביל להתגייר שבא דמי החולי( פ' ,הגה)ת שכתב ז"ל המרדכי דברי רסח( יס' כן גם הביא ז"לוהב"י
 לפי דהכל ללמ)ד יש דמלש)נם )כתב )תיחצם, הת)ספ)ת ק)שית כן גם )הביא אות). מקבלין אין דברתועלת
 וכו' ממון בגלל שמא אחרי) בודקין להתגייר הגר כשיטא )ז"ל: הטה)ר בשולחנו פ0ק וכן הדיין. עיניראות

 וכ)'. אשה א) ממ)ן תועלת יש אס לכתחילה גרים לקבל שאין )פ)סקים גמרא הרי וט'. איש)אם

 שנשאל י"ד ס' יו"ד ח' עזיאל במשפטי זצ"ל ע)זיאל רבינ) לצי)ן ראשון המפ)רסם הגד)ל להגא)ן ראיתיברם
 נש)אה שגויה דידן בנדון מינה ד)ן )ז"ל: התוס' דברי שהביא אחר גרים, לקבלת ששייך מה )בדין כזה עניןעל
 שבניה זאת ועוד )ת)רת). בעלה משפחת אל )יותר יותר תתקרב היהד)ת בברית מעתה )בהכנסה לישראלכבר

 חייא ורבי דהלל מעשה לא)תו דומה זה הרי גמורים, יה)דים יהי) מעתה, לה שיוולד) )אלה לההנולדים
 ולה)ציא ישראל תורת בברית ולהכניסם לקרבם מצ)ה נכ)ן יותר א) ורשאים, גמ)רים גרים יהיו שס)קשבטוח

 ז"ל. לשונו ע"כ ישראל, בכרס ממאיר עע שה)א התעחבתעע

 המח"ר )אחר הגיע, לא דברים של לפש)טן שאפיל) כמוני, לית)ש גם )מה מ)ת) אחרי לארי משיבין דאין~לף
 הדרך בזו אדרבא אלא ישראל, מכרם התער)בת עע לה)ציא הדרך זו לא אני, אומר מנוחת) כב)ד עפרונשיקת
 עד פ)גה ובלי הרף בלי כוחינו בכל ללחום עלינ) מ)טל ולכן ישראל, ש)נאי של כרמם ב"מ )ישחת הפרצהתגדל

 ולא מוות, מכף ולהצילם ישראל בח)רי רגלי תחת המת)חה הרשת לקרוע הגד)ל, שמ) כבוד על ה'שיעזרנ)
 יה)דה. בבת )לבגוד להן ולהי%0א לגיירן י)כל) שבקל בראותם נכר אל בנות ביד אחרים ולחכשיללסייעם

 וי)דע מכיר זצ"ל רבינו היה )איל) נפש עד הזד)נים מים )בא) הסטא"ח גברה אשר הזה, היתום 3דור גםדמה
 אחד לעם והי) והח)פשי)ת החרות קיבלו ישראל שבני במק)מ)ת ובפרט בכלל, לארץ ח)צה של כעת הר)חנימצב
 היה)די, לנשמת מזה הנמשכת והסכנה הח)פשיות מן הדת נהרסת איך רואה היה אילו לכולם, אחתושפה
 העזוב)ת ישראל בנ)ת של הגד)ל הצער מרגיש היה אילו שנים, עשר זה א)מרת זאת המלחמה אחריבפרט

 היה לא הגמ)ר ב)ודאי יקרים, בדמים אפילו מישראל בחור לבעתיהם למצוא ה)ריהן של העמ)קהוהדאגה
 מזרח כרח)ק ביניהם כי שבזמננו, )המעציבים המכוערים למעשים הלל מעשה מדמה היה )לא ככהכותב

 ר)ת. ממששה דלילה מעשה כרחוק למטא), שמש ממזרחממערב,

 אז כי עשור, א) ימים אפריקה ובצפ)ן בצרפת דר שלא חבל חבל יהודים, יהיו שהבנים זצ,יל הגא)ן שכתבדנוה
 שאין לב בשבר רואים אדרבא ואנחנ) יהודי, שם אלו בנים על יח)ל אם והזכה הטה)רה בחח) מרגישהיה

 "עם ליהודי להנשא אמם חטאה גד)ל חטא האלה הילדים שבעיני הוא פש)ט )הטעם לדתנו, ש)נאיםכמותם
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 האספסוף "המה רושם, שום האב זרע בהם עשה שלא כל, לעיני להראות ושאיפתם מגמתם וכלבווי",

 התאווה. לקברות ישראל שונאי המובילים המהשבומננו"

 לה לסדר דין בית יכולים האם נתגיירה כבר אם אומרת זאת השאלה, של השני בצד 3ס"ד נתנועיעתה

 וקידושיןיחופה

 הסר משום אסי דרב ובהא הקול אמת יאמרו שלא : ישאנה" "לא ד"ה וז"ל פירש במשנתנו ז"ל רש"יהנה
 מהו, בגיותה עליה בא באם ז"ל רש"י סברת לדעת ועלינו יע"ש. קמא, לקלא לאחזוקי דאתי פירש וכו'ממך

 יכנוס, לא לכתחילה מקום מכל או קפידה אין הראשון בק)ל )שמד הוא דמוחזק דכיון אמרינןמי

 בדעת העלו כך פוסקים והרבה לכתחילה. כונס בוודאי עליה בא דאם ייראה, זייל רשייי לשון ממ~ט%לאןרה

 לכתחילה. יכנוס לא נמי עליה בבא אלא נטען מיבעיא לא רש"י שלדעת שהבינו כן גם הם רבים אך ז"ל.רש"י
 יוציא. כנס אם דאף רש"י בדעת שהבין הרשב"א, הביאו להרמב"ן, מצינו מינהועדיפה

 דמתניתין סיפא דהא הכי, משמע ולא מפקינן, דבעדים משמע דא,יכ נ,יר הרמביין והקשה ז"ל: הרשב"אןז"ל
 דגרסיע ועוד, בעדים. נמי רישא בעדים ומדסיפא ידו, מתחת הוציאוה מדקתני רב כדאוקמה היאבעדים

 יכנוס, לא זה הרי ונתגיירה נכרית ונשתחררה, שפחה שחזרה פי על אף הנכרית ועל השפחה על הבאבתוספתא
 יוציא. לא כנס אם ודאי עליה בא אם מי)ה שמע יוציא לא כנסואם

 משום אלא אינו לכתחילה יכנוס דלא טעמא תשובה : וז"ל כתב חיא( ס' יוסף בית )הביאו ז"ל הרשב"אאבל
 עכ"ל. כן פירש לא שרש"י פי על אף הנכון הפירוש וזהו נתגיירה, זה בשביל יאמרו שלא שפתייםלות

 רינון דוקא לאו יוציא לא דברינון יוציא לא כנס ואם דתע אהא כת3 יוסף, 3ית שם הניאו ז"ל,והנמוק"י
 כרש"י פירש דבלזות פי ש ואף עכ"ל. הכי לה קתני ובתוספתא בוודאי, הגויה ועל השפחה על בא אפילואלא
 בשולחנו ז"ל מלכא מרן כן גם פסק וכך יוציא. לא כנס ואם יכנוס לא דלכתחילה הרמב"ם פסק )כךז"ל.

 ח,א. ס'הטהור

 דינים וחילוקי והרשב"א רש"י פירוש שהביא אחר כזה, בעניין שנשאל ז"ל דרבותא משחא הגדולןהרב
 על הבא ועבד  גוי זה, שאחר בסעיף שכתב הרשב"א כטעם מרן פסק הלכה ולעניין : וז"ל כתב מזההנמשכים

 ז"ל הרמב"ם לשון והוא עכ"ל. יוציא, לא כנס ואם יכנוס לא זה הרי ונתגייר הגר שחזר פי על אף ישראלבת

 ז"ל. עכ"ל תוספתא הוא זה שדין כיון עמו והדין גירות מהלכותבפ"י

 פוסקים להקת וגם יוציא. לא כנס אם רק לכתחילה, יכנוס שלא שסוברים מניין ורוב בניין רוב כמעט לךהיי
 כמותו. לגאון בזה ודי גדולתו, ממעלת נעלמו לא וב)ודאי להאריך, ואין לכתחילה לכנסה לאסור פסקואחרונים

 אצלי( מצוי אינו הדור פאר הספר הפוסקים הביאוה הדור פאר בספרו ז"ל הרמב"ם לתשובת ראיתיאיברא

 השפחה על הנטען כי )אף )קל"ב(: התש)בה בסוף הרמב"ם וז"ל הביאו. זצ'.ל עוזיאל רבינ)והאחרון

 תקנת מפני וישאנה שישחררה כאלה בדברים פסקנו כאשר אכן לכתחילה לישאנה יכול אינוונשתחררה

 תורתך הפרו לה' לעשות עת ז"ל האומרים על וסמכנו עצמו, שומן ולא רוטב ש"כלו מוטב ואמרנ)השבים,
 הפוסקים ורוב הטהור. זי,ל עכייל בדיליך, כל ואסירה לנו דיבר כאשר עוונותינו יכפר ברחמיו וה' לישאנהויכול

 לה'. לעשות עת לאמר ז'ע הרמב"0 של נימוקו אחר נגררו המתיריםהאחרונים
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 הפירצה להרחיב )לה'(...לעשות עת לאמר: נוכל הלז היתוס בדורנו איך משתומס נשארתי ואביון  הדליגמ
 אשר לפושעים יד לתתלעשות... עת יתאים איך יוס. יוס הדלי אחר הולך שהחבל רואות שעינינו בהיותבעמנו

 לא אשר נפש בשאט ישראל בבנות הבוגדיס המשפחה, וטהרת הייחוס את הרומסיס ומתרביס הולכיס יוסבכל

 אפשר כלום ממוות, מר דרכיס שני ראש)י שילבין עד לישב או לנכרים רח"ל להדבק או רק להןנשאר

 ההתלהבות ניצוץ בקרבו נשאר אשר הוא ואיוה וה הוא מי וה, את יכחיש מי תיקון, יקרא כאלהשלתוצאות

 לקבוץ עת ה"בניס להשליך עת בחכמתו שלמה אמר ועת עת ככה: לאמר הצנועות ובנותינו בנינו עלוחמלה

 שוויס. ר~תיס כל לאה"בנים.

 לידי יבואו שלא בדבר ולגדור לגזור יש וז"ל: ו"ל זאב בנימין הרב שכתב מה גאונו מהדרת נעלס לארדןע
 יולולו דלמא למיחש דאיכא בדבר אפילו אלא ודאי, מדאורייתא שאיסורו בדבר דווקא ולא דאורייתאאיסורא
 דרב כ"ה פ' דחולין ההיא והביא דמסרכי, בשביל תורה בני דאינס היכא אצלנו לספק והוא איסוראבההוא

 בה. וגדר מצא דבקעה כחלי, להו וקאסר לטלטלפושאקלע

 בימי : קכ"ג בשבת וכ"ש ביותר ולגדור להחמיר צריך הפורציס שרבו בדור כתב יוייט מערכת חמד שדההרב
 נמצאים בוה כיוצא וז"ל: י' ס" ומצא חמץ מערכת עוד שכתב מה חזי וטק וו. משנה נשנית חכליה בןנחמיה

 ונמשך נתהוה אשר את ראו המה הראשונים דורות ואילו בדבר, היתר קצת ידי על נתהוו אשר הרבהמכשולות

 אזן שיטה מעיר אחד נמצא ולא בידינו הס טעות לפניכס שאמרנו דבריס ואומריס מכריויס היומההיתר,

 באלו בוה, מכיוצא הנמשכות והקלות פרצות ראינו אשר האחרון ובדור בחורת. מצוה האחרוניסלדבריהם

 להתיר חלילה חלילה התיקון אופני על הדין פי על מותר יהיה באמת אס אף כי כן. מורין ואין הלכהאמרו
 המועד בחול תגלחת בהיתר ביהודה נודע החסיד הגאון בהוראת ולמד צא שס ועוד עכ"ל. לכתחילה כןלעשות

 שעה הוראת אלא התיר ולא ה,קן השחתת רבה מאיסורא להציל היתה כוונתו אשר המועד, בערב שגילחלמי

 החסיד הגאון דב"ק בהלכות עיין בה. נכשלו אשר הפריציס ורבו יתיצבו, מלכיס ולפני השריס ביןלהולכיס
 הזהב. עכ"ל בוה, ודי אי אות המועד חול במערכת קדשו דברי תורף הבאתי קנ"ו בס' סופרחתס

 העתיד יהיה ומה היוס לנו קרה מה ורואה בראשו שעיניו למי בזה די אומר שבשפליס והשפל הפעוט אניגכז
 דברי רק אלה המכשול. להסיר בפינו אף כוחנו אין לשמועתמ, יאמין מי תאמר ואל. מתנינו. נאזור לאאס

 יחוד מאפס אס כי הזה והמסוכן הגרוע למצב הגענו ולא אנחנו, אשמים כי אגיד והאמת המה. רוחחלשות
 היהדות. של ניסה להריס תקוה יש עוד יד, בשבולי יחד להלחם נרצה ואם החרדים, הרבניס ביןהכחות

 של המכוער שעניין לומנו אלא דיבר לא ו"ל שהרמב"ס רק מאד, מאד צדקו הרמב"ם שדברי אומר אנילנן

 רבנן. בה גורו לא שכיחא דלא ומלתא פעמיס שתי למרבה או שנים בעשר אחת פעס להם קרההשפחה

 ולאמר עבירות מכמה ישראל בר להציל יש בוודאי כזה באופן ז"ל. הרשב"א מתשובת לוה ראיה נביאובסמוך

 הלעיטהו ההר את הדין יקוב ואומר כשופר קולו מריס היה בזמננו ו"ל הרמבייס היה אס אבל לעשות.עת
 הגרים מול הקשה מלשונו ברור לנו יוצא וזה רח"ל, מות ב0כנת ישראל עס כל יבוא ולא וימותלרשע

בהלכותיו.

 ציין ור"ה )אלף וו"ל שכיחי היו לא האלו המכועריס שהמעשים תבין ממנה אשר להרשב"א התשובהןזאת
 ונתעברה שפחה וקנה יצרו תקפו ואחר בת לו וילדה טובים בת אשה נשא ראובן שאלת, ז"ש: יוסף ביתאותה

 מחויק ועודנו הרעה מדרכו שב ולא ממנה פירש לא שילדה ואחר גיירה, שילדה וקודס בקידושין, שלאממנו



קכטאליהו אבהע"זחלקויען

 הקהל חיינים אם הודיעני חמס. לא על ושנאה חמס לא על נאשתו ונעט שנית פעם לו ונתענרהנרשעתו

 וכוי. לגדור שלכם המקומות מן נאחת נהגו ואם קידשה, אם אפילו הזאת האמה את ולגרש נידולמחות

 3נים לשלם להניא גורם כאלו ונישואין וז"ל: התשונה נתוד כתנ דינמות מתני' שהניא אחרונתשונתו
 אשתו, על אחרת אשה איש ישא ושלא בזה כיוצא על נינותינו תקנה יש אם אמרת ואשר וכו', ומוריםסוררים

 ולגייר השפחה עם רמה ניד להתשלל שנקלים קל ואפילו נינותינו בזה כיוצא אדם שום פרץ לא ושלוםחס
 רחוקים לעתים אם כי מצוי היה לא כזה שדנר לנו הרי עכ"ל. חיקו, אישת מחמתה להוציא שכן וכלולישא

 ז"ל. הרש3"א התיר לא הכיואפילו

 להחזיק שכתנ אנה"ע חלק עזיאל נמשפטי זצייל עוזיאל רבינו להגאון ראיתי ז"ל. הרמנ"ם לתשונתיאהויי

 לשון וזה ז"ל הרד3"ז של למעשה הרמניים של מעשה בין יצא ולחלק הרדב"ז, מתשו3ת שהשיגוהו מהשגהד3ריו

 ללכת חטאו על פשע לו להוסיף רוצה אדרנא אלא נ לשו רוצה אינו הזה שהנטען מוכח אלו מדנרים זשיל:רבינו

 איש, אשת 3איסור וילכד הגט יהבטל זה ידי שעל פי על אף נחו"ק זו אשה את ולישא אותו מכירין שאיןלעיר
 פשיטא לא זה 3כגון שגם מוכח הרדנ"ז מדנרי ואדרנא וימות לרשע הלעיטהו אדר3א זה ש3כגון משינ זהועל
 וכו', זו תקנה לעשות אפשר דאי משום שני טעם כת3 ולכן לכתחילה אלא אינו זה איסור שכל משום לאסורליה

 שם. עוין וכו', ויקדשנה שיחזור לו נאמר איך עליו אסורה שהיתה מפני הוציאה דראונןדכיון

 דעתי אודיעך ממני שאלת : לשונו וזה כזה ננדון שד שאלה י"נ ס' זו שאחר הרדנ"ז לתשונת הרואהיאני
 שחזר עד 3משת ראונן את והרצה שמשן והלך עליה, שנטען לפי לשמשן תנשא שלא מנת על שגירשנראונן

 דכיון נרכות בז' ולא 3קידושין עד עמו יהיה לא אדם ששום וגזרתי פי את ושאלו תנאי, 3לי וגרשהוקדשה
 3דעת שזיאל המשפטי שפירש שמה לך הרי ש'ש. לו אותה מחזירין אין שונ 3איסור אצלו והיתה עליהשנטקן

 ואם 3רכות, וז' נקדושין עד אדם שום יעשה שלא גזר הכי ואפילו פשע להוסיף רוצה אינו דכאן אינו.הרדנ"ז

 ז"ל. הרמנ"ם לדעת לישנה א0שר אי הרד3"ז דתשונת מוכחכן

 להורות לו נזקקין היתר דרך ומנקש לחטוא רוצה שאינו למי אנל : לשונו וזה שזיאל המשפטי שם כתניעיי

 לידי שינוא קודם לרדותה לו התירו נתנור פת הדניק אמרו לזה ודומה חמור. מחטא להציל היתר דרכילו
 להרמנ"ן שבות איסור יש שנרדיה שאע"ג למדנו ומד3ריהם והר"),. ה' ומלחמות נהרי"ף )ועיין סקילהאיסור

 ושו"ע: הטור פסקו וכן סקילה, מאיסור להצילו כדי לו התירו כן אעפ"י להר"ן דחול לנדין הפחות לכלאו

 לידי ינוא שלא כדי שתאפה קודם לרדותה לו מותר במזיד אפילו נש3ת נתנו ואם וכו' נתנור פת נותניןאין
 למי היתר להורות הוא שכן כל אימא נעית ואי הדין והוא שם,, ונ"ח ו' ס' רנ"ד ס' חים )אורח סקילהאיסור
 הנישואין וגם הגירות גם להתיר אט רשאים וכו' הנאה מפני לא מרצונה להתגייר נאה והיא נכרית נשוישהיה
 התירו לא דהתם דידן, לנדון נתנור פת דהדניק הא מדמה איך לי תמיה מנוחתו כנוד מאפר ואהמ"חעכיל.

 איסור חנרו יעשה שלא קל איסור שיעשה לאדם לו אומרין דאין לאחרים לא אנל עצמו את לתקן לו,אלא

 נסדר איד כן ואם שם, 31"ח 3מזיד נתנור פת שהדניק הכא כג)ן פושע היה חנירו וגם ידו, על נעשה שלאכיון

 דנטש. איסור על ונענור וקידושין חופה להםאע

 בשנת 3תו שהוציאו לו ששלחו מי : ס"ו ס"ס ונש'1 נא"ח הנ"י שכת3 ממה סיוע להניא שרצה מי ראיתייעיי

 דאורייתא, פרסאות לג' חוץ ואפילו וכו' נהצלתה להשתדל פעמיו לדרך לשום מצוה ישראל, מכלל להוציאהכדי

 שתשמור כדי אחת שנת עליה לחלל דמוטנ זוטא, איסור זה הוי ש3ת חילול ימיה כל ותעבור תמיר שלאדלגני

 נכר. אל 3ת וה3ועל הנטעץ כן לא כלום פשעה לא דה3ת ולאמר לחלק יש בזה וגם עכ"ל. הרנה,ש3תות
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 כמו לזמנו אלא כתב שלא בשביל אם ז"ל הרמב"ס מתשובת להסתייע אין הקלושה לענ"ד כי זה מנלהעעה

 הכי. להו סבירא לא והרדב"ז הרשב"א מתשובתשבארנו

 ולדרוש ד"ה : ג כתובות התוסי דהביאו דר"ת הא על ההיתר יסוד בנו אשר הפוסקים במערכת נתבונןועתמ
 וגדולים עכייל. כשנתגייר כותי לאותו לקיימה כותי, עליה ובא שהמירה ישראל לבת ר"ת התיר כך ומתוךוז"ל:
 אף ישראל בת על הבא ועבד גוי היד: הלכה גרושין מהלכות בפ"י ז"ל ה"ה הביאה מהתוספתא ר"ת שהקשו
 פסק וכך '1.  מידו אותה מוציאין אין כנס ואם ישאנה לא זה הרי ונשתחרר העבד וטעייר הגוי ששר מש

 יייא. סי סוף אבהייע ומרן שם ז"להרמב"ם

 דהך וי"ל: מ"ט(, יסימן נטען מדין יכנוס לא סוף סוף שו;קשה אחר וז"ל: ר"ת על תירץ ז"ל חיד"א~הרב
 שכתבו כמו ונתגיירו חזרו ושוב בגיותו, הגוי עם ונשאת המירה שאשה הוה, הכי דעובדא גופה דר"תעובדא
 ע"ד דף ובסנהדרין כתובות ריש התוס' ממייש משמע וכן רהיט, ס' הדשן תרומת הרב וכייכ ביומא,התוס'

 יע"ש. עכייל ככנס, והייל עמו ונשאת דהמירה משמע לקיימה ר"תדהתיר

 שכבר לנ"ד מינה דון וא"כ : לשונו וזה וכתב ז"ל חיד"א רב של זה מתירוץ התירו בנה ז"ל איש ישא~הרב
 עכ"ל. לכתחילה, לקיימה ומותר מידו אותה מוציאין אין וכנס עבר כדין והווה בנימוסיהן,נשאה

 בית הביאו הרשב"א וז"ל ככונס. הוי בגיותה נשאה דאם ליה סבירא ולא הכי משמע לא הרשבייאןמלשון
 מוציאין גט שצריכין שכל ידו, מתחת מוציאין אין שקידש אלא בנישואין כנס לא שאפילו אפשר י"א: ס'יוסף
 כדין הוי לא וממילא מוציאין ביה קרי לא גט צריך שלא דכל מינה דוק עכ"ל, בדיעבד מוציאין ואין ביהקרי

 דרבותא. משחא הרב כתב כך והר"ן, הריבי,ש דעת דכך נראה יוסף ומבית וכנס.עבר

 לא מלכא שמרן נאמר וע"כ ז"ל חיד"א הרב לתירוץ ונו(זור בדקדשה. אף ליה מספקא דמלכא גושפנקא~הרב
 מותרת שכתב קע"ח סימן בש"ע מרן וליון וז"ל: ז"ל הוא כתב דהרי ככנס הוי בגיותו דנשואין האי ליהסבירא
 דלא הא ובוודאי עכ"ל. יכנוס, לא לכתחילה נטקץ מדין אבל דבועל, נטמאה מדין דכוונתו לומר צריך הזהלגר

 היינו, נטען מדין מותרת ז"ל מרן כוונת כן גם והויה בגיותו כן גם בכנסה ז"ל מרן של נדון ז"ל חיד"א הרבאוקי
 שכתב, כמו עמו ונשאה דהמירה ליה דמשמע לקיימה, מותר ר"ת מדקאמר היא ז"ל החיד"א של הוכחתודכל
 מרן נקט לא אמאי לדקדק ויש זה. לגר מותרת כתב אלא לקיימה דמותר לישנא האי נקט לא ז"ל מרןאבל

 וכנס. כעבר דהוי ליה סבירא לא ודאי אלא לכתחילה, וכונסה נטען משום אף דמותרת לאשמועינן דר"תכלישנא

 ז"ל והרא"ש דר"ת נטען, משום יכנוס לא סוף דסוף ר"ת על החיד"א לקושית מתרץ הייתי דמסתפינאיולי
 בא כשודאי אבל בנטען דוקא זה כן ואם הראשון, הקול להחזיק היינו שפתים דלזות רש"י כפירוש להוסבירא

 דרש"י. כפשטיה ועומד מוחזק הריעליה

 שבא ועכשיו המירה, לדתם אשר הגוים ככל גוי ומצאה המירה ששם פשוט, באופן לחלק נראה היה א"ה*(
 היינו ישראל בת על הבא שכותי בנד"ד משא"כ נטקן. זה ואין אשתו, עם להתגיר בא אדרבהלהתגייר
 בא אחריה ודבקה נפשו חשקה חמור בן ששכם מאחר רק ישראל, בת עדיין בהיותה זנונים בקשרישנתקשרו

 ישאנה. לא ולכן בא, הוא גירות מחמת ולא עילה, מפני שהוא בצהרים כשמש וברור גיור,לבקש
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 רצונם, נעשה לא אם דתם ולהמיר רעה לתרבות לצאת עליהם שמגזימים מפני להתיר טעם שראיתי  מהילו

 חדא בה, לן לית הרבה שמגזימים מה וגם : קל"ו תשובה ז"ל יעלה יהודה הגדול להרב שמצאתי מה לפניךהנה

 קרוב כי גזומיו דעביד לומר תמצא אם ועוד מש, בשבועות הכי כדקיי"ל עביד ולא ואמר דגזים אינשעביד

 אחריותו שאין מילתא פשיטא ופוחזים הריקים מן היותו באיסור... יקחנה לו נתירנה לא שאם לודאיהוא

 יש אם שעבר מה על מנדין בי"ד אם אלא סס"א של"ד סימן ביו"ד הרמ'7ו על הט"ז פליג לא וע"כעלינו,
 ,שוב עדיף. תעשה ואל שב לכן ידם על תקלה ח"ו יארע שלא מלהענישו מו~ים תקלה, לאיזה ידו עללחוש

 לאדם אומרים אין קי"יל והרי זצ"לו. הגאון לדעת שכוונתי ונהנתי ל"ו ס' ח"א אה"ע הח"ס שכ"כמצאתי

 ואל עכ"ל. דרבנן איסור אפילו לו להתיר נזקקין הבי"ד ואין חבירו דפשע היכא חברך שיזכה בשבילחטא

 רעה לתרבות תצא שלא לחוש שיש ובמקום וז"ל: ה ס' קע"ז ס' אבה"ע בהג"ה רמ"א שכתב ממהתשיבני

 לכנוס. שמצוה אומרים יש בעלמא בנטען ואף בוודאי עליה בא אם לכ"ע איכא מצוה דהתם לכונסה,מותר

 ח"ו יעברו הנשואין מהם נמנע ואם אותה לישא ורוצה חלוצה עם שנתקשר כהן בענין ק"מ בתשובהועןד

 שתקלה פשיטא ח"ו, רעה לתרבות יצא דרבנן איסור לעבור לו נתיר שלא ע"י אם אבל וז"ל: כתב דתםלהמיר

 רבנן שאסרוהו מאז ישראל כל ועל עליו אסור שהאיסור דבר, שום לו עשינו לא שהרי ידינו, על לו יעלה לאזו

 משמרת עשו משמרתי את ושמרתם וכן בברכות תסור לא וכן חלוצה לרבות גרושה ואשה התורה, פיעל

 לו להתיר לשטותו נסכים שלא ע"י לדעת עצמו ויאבד שטות,  רוח ט נכנס זה ושוטה חוטא ואםלמשמרתי,

 עכ'יל. נקיים ישראל וכל עונו את ישא הוא בראשו דמו ח"ו, דו וימיר האיסוראת

 אלו ואף כאלה, מכוערים מעניינים אפריקה וצפון צרפת ארץ רעשה הנה כי בזה, להקל אין כן גם אחרימצד

 המכשול. להסיר קולם ומרימים בעתונים וכותבים ליהדות בדבר שיש בסכנה מודים חרדים כך כלשאינם

 נפש בשאט אשר הפושעים אס ואם פעם, אחר פעם גלוי ובכתב בפה ביניהם לתגר נכנסתי שבדלים הדליאני

 כן אם וקידושין חופה להם ויסדר לגייר ידם על מעכבים )אין( זה שבגלל שידעו מאחר בנימוסיהם כונסיםהם

 וכנס ועבר בו שהתרו היכא דכל הרא"ש בשם רבינו וכתב וז"ל: שם ב"י הרב וכתב ועומדים. מותרים כמוהוו

 מיניה. לה ומפקינן דיעבד מיקרילא

 ולא המורה. הרב עליה שאסר ממה דבר שום האלו, הגיורות בלב דבר שום ישאר לא כי אותנו יכחיש מייעןד

 עול ממנו פורק הבעל הרי לזה אותה יכוף ומי כדת, לנדתה וטובלת המשפחה טהרת שומרת כך שאחרשמענו

 באיבו בעליהן עוד שנתאלמנו מהגיורות וכמה וכמה לטבול בושה שהיא מפני הפילגש אסרו ורבותינומצוות,

 הזה. לדבר ומצפות עומדות כמו מיד, ובניהם הם לסורם חזרוובעוה"ר

 האחרונים מן והרבה מניין, ורב בניין רוב שהם הראשונים הפוסקים רוב ש העולה: היא העולה תורתזאת

 גדול באילן שתלו המתירים הפוסקים בן בהלכותיו. ז"ל הרמב"ם ועמהם לכתחילה, כונסין דאין להוסבירא

 שום מזאת נמשך שלא לדורו אלא הרמב"ם אמר דלא שנ"ד הוכחנו כבר הדור פאר בתשובת הרמב"םוהוא

 הגאון ואף האחרונים ומרן הרשב"א הרי חיד"א הרב על שנשען ז"ל איש ישא הרב ג( היהדות. לרוחסכנה

 דר"ת. להא לתרץ אלא כתב ולא הכי ליה סבירא לא ליה ז"ל החיד"א שגם ואפשר זו. סברה דחו עוזיאלרבינו

 להן לסדר ולא גיורת שום לקבל לנו דאין והפעוטה הקלושה לענ"ד נראה למעלה שכתבתי וממה כן עלאשר

 וקידושין.חופה

 ע"כ. כיר"א. הגואל ביאת לנו ויחיש עמו מדרך המכשול יסיר ברחמיווהשם
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 הנייל בענין שאול דבר מספר זה בענין א'תשובה

 כי בארד, שנהייתה מהחדשות משמוע, ונע)יתי מראות נבהלתי הגיעוני, אש דת שלהבת מלהב)ת  קדשו7נל71ל
 זרים, בנים מהם וילד) נכריות נשים שנשאו להו, ניחא )בהפקירא שמים, מלכות עול פורקי אנשיםנמצאים
 בת)ך להסתפח גרים, בתור הזרים )בניהם הנכרי)ת נשיהם את שיקבל) רוצים הנם פחזותם על לחפ)תוכדי
 "פאראג)אי" מגליל בוה מכיוצא נשאלתי וכבר מאד, ונבהלתי נרעשתי האלה הדברים ובקראי ישראל,קהל

 אבוא )כעת דתוה"ק, עפ"י זאת מעשות לנ) שחלילה בארוכה להם השבתי ועוד. ריאם", "ענטרעומגליל
 ש"ע הב"י ז"ל אש, כגחלי דבריהם כל אשר המקודשים חז"ל מדברי פרקים ראשי פה )אציע האומר,בקצירת
 לא שנאמר התורה מן ל)קין אל) הרי לנכרי שנשאת ישראלית או נכרית שנשא ישראל א' סעיף ט"ז סי'אה"ע
 הלקוהו )לא קנאים בו פגעו לא אם הנכרית על הבא ב' בסעיף ושם ל"ו, ע"ז ערוכה גמ' וה)א ע"כ, בםתתחתן
 בת ובעל אהב אשר ה' קדש יהודה חלל כי בי( ימלאכי שנאמר בכרת שה)א קבלה בדברי מפורש ע)נש) הריב"ד
 בנו, אינ) הנכרית מן הבא שבנ) הערי)ת, מכל חמ)ר זה ועון בהגיק ושם יעשנה, אשר לאיש ה' יכרת נכר,אל

 כל י"ט ובעיר)בין בע"ז מתחתן כאל) הנכרית על הבא פ"ב סנהדרין ועיין ס"ו קיד)שין מפורשת משנהוה)א
 )כ)'. הנכרית על הבא מישראל בר להו )מקבל לה) ומסיק אבינו אברחם אתי לניהנםהיורדים

 בשאט ישראל מכלל עצמם את )הוציא) תאותם ע"י ב~ש)תם האלה החטאים כי הרואה יראה זה מנלןהנה
 מי אך הזרים, )בניהם הנכרי)ת לגייר שר)צים כחזיר נלפיים פושטים כי והגם כני,ל בעייז מתחתנים וכאלונפש
 הלכה הנה והפקרותם, פחוותם על לחפות עינים ואחיזת להטים מעשיהם זה כל כי זאת את יבין לאכסול
 )כו' שיטול ממון בגלל שמא אחריו בודקים להתגייר הגר כשי3וא י"ב סעיף רס"ח סי' י)"ד בש"ע כיר))חת
 תאמר שכעת והגם היא, חטאין עצת וזימה בם בערה התבערה אש כי בעליל שנראה דידן בנד)ן ובפרטעי"ש,
 כל כדרך לסורה, תחז)ר אחרת סיבה ע"י א) התבערה אש ממנה כשתתקרר היהד)ת, לדת ליכנס מר)צהשהיא
 )בית עמך שכחי נכריה חיק )המחבק העוגבה לה יאמר הכי המסובב, יבטל הסיבה בהבטל כי ומסובבסיבה
 ואיה עולם ולדרא)ן לחרפ)ת זה דבר לו ויהיה י)בל לטבח כשור אחריה ילך הוא שגם כשמש ובר)ראביך,
 אסורות ואכילות נדה )פתחי שבת חלול כמ) עונשים מקצת להודיעה שצריך שס מב)אר הלא )ע)ד זאתגרותהו
 שבתות מחללים הי) שבמק)דם עד נכריה חיק לחבק ז) מדה לידי הגיע) שלא בעליל גל)י )זאתוכדומה,
 על כשב יהיה אז גם הלא הגיורת אחר אחייכ )גם כהיתר לו נעשה ושנה ועבר ועוד, אסורות במאכלתונתפטמו
 קטורה בוה נותנים אמ אין הכי )כוי, ב"י הגוים ככל הלא אלה כל לי הוהירו זאת מה )תאמר ותתפלאקיאו,
 לשמצה להיות מנדינו שונאינ) על היא גם )תתוסף ישראל, מערכות כל את לחרף שיניה בין )אצבעבאפה
 ערב אשר הנעורים מבני פה ירבצו לא כי לפ)שעים יד יתנו בזה גם בצדינו, ולצנינים בעינינו לשכיםבקמינ)
 את פר)שים התירו כבר )יאמר) י'גיורת" בשם א)תה יכנ) עינים )לכס)ת ~ריה, חיק לחבק שקר לחםלהם

 ח"ו. ו'?"ש הדת לחלל ולפוקה למכשול זאת )תהיההדבר,

 שלא גם עמם, )נמ)קם וטעמם אותם למול לנו שחלילה הגאונים בוה האריכ) כבר הזרים בניהם מילתיענין
 )עוד. )ט)ט)"ד פ"ה תשובת יעוין כשיגדלו מכשוליצא

 דבר של כללו כמב)אר, ה)א והרי ד"ת, מ)סרין אין ד"ה )בתוס' ע"א "יג חגיגה יע)יין ת)רה ללמדם לעניןג11
 3ני של וערלתם חרפתס בהסיר או מו"י כדת מק"ל את הרי לנכרית באמרם כי הפושעים אלו בנפשם ידמ)אל

 נישואין כי לא, לא, תא)תם בוה לבצע בכדי משחק, כדור מתוה"ק ולעש)ת היהד)ת לדת נכנסים הםהזרים
 זאת המשלתי וכבר מה)ל, כערבי רק ע"ה א"א של בריתו אינם כאלה )מיל)ת )ישראל, משה דת אינםכאלה
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 כשיגד) הנ") הנן או נכרית או וברי לפבימ בשיכא וו)ת ש"ו, היוכשר מ"ט, נשר עג בשר כשר מותס)~ימ

 נדחה לא אוי מומהה נ'יד בפני וזיטנ ורירישה החקירה ואהר סיכה, שום נלי היהדות דת עלהס )קנ)וירצו

 דבר ענייני בכל מהם להתרחק מזה וגדר מזה גדר לעשות אוחנו מחוייבים כאלה פושעים אנשים אבלאותם,

 יעקב. חלק כאלה ולא מהמונם ולא מהם לאשבקדושה

 ראש היו הם ילדו אשר זרים הבנים כי ספרד גירוש בעת תערובת נישואי של בידם עלתה מה חזיופוק

 ספרד. בארץ היהודים קורות ביכותבי כידוע כמים דמם לשפוך באבותיהם להתקומםוראשון

 וצרפתים ובחנתים בי הפושעים מכם וברותי אלוה, החוזה כמאמר סיגינו כבור ויצרוף קרננו יריםה'

 וש"ת 1ד1"ש המוקירו ידידו במהרה התורה קרן להרמת המצפה הזהב. ואת הכסף אתכצרוף

ובעה"ח.

 גאלדמאן הלהאהרן
 משה קריתהחופ"ק

 ב' תשובה הנ"ל בעניןעוד
 תורה, של הדרה הופיע בארצכם אשר אתם קורא. ה' אשר והשרידים דברו, אל החרדים ה' דברשמעו

 אבן ורבינו אברבנאל, והר"י הרמב"ם אדוננו ה"ה ודור דור משוש עולם גאוני יצאו ומחלציכםומקרביכם

 מלמנות רבו אשר ועוד ועוד חיד"א והרב חדש פרי בעל והגאון גבירול, בן שלמה ור' הלוי, יהודה ור'עזרא,

 ועמדו ואמצו חזקו ע"כ אורה, בקרן התורה העמידו הם והם הזה, המר בגלות לעינים לנו המה אשרכי"ב

 החפצים בעם המתמללים בפני מגדר לפנים גדר לעשות שליט"א סתהון שאול הרח"ג רבכם של צדקולימין

 תירש ושפחה וכו' פיה ומחתה אכלה ע"ד צניעות, של במסוה ישראל במחנה בבלורית המדינית אתלהכניס

 היא, רק והיא, ישראל בנו וטהרת המשפחה טהרת היא היהדות סמל כל אשר ידידינו אחינו ודעוגבירתה,

 עיניכם שאו ח"ו, עוד ישראל שם יזכר ולא אוה"ע בין נבלענו כבר זאת וללא גליותינו בארץ קיומנוהיתה
 ואין אוה"ע בין נבלש לאט לאט מחצבתם במקור ובגדו אחרות בשדות לתעות הלכו אשר אלה כל כיוראו,

 ההתבוללות ע"י למו זכר אין אשר גדולות אומות כמה כי ידוע גם היהודים, קורות ליודעי כידוע למו,זכר

 ח"ו תתחלל לבל תוה"ק ובעד עמינו בעד ונתחזקה חזקו אלה ה' עם ע"כ ונתעודד, קמנו ה' בשםואנחנו

 וכבוד תוה"ק כבוד למקו אלה דברי אחרי תמלאו כי בתקותי בעזרכם, יהיה וה' תלה על הדת יסודיולהעמיד

 הבעה"ח. וממני מאה"ש רב, ושלום שלום בשים אסייםישראל,

 ג'תשובה
 כ יין כה! עד אב מנחם מטי'ו מכתבו על בתשובתי אחרתי אשר על סליחתו אור נא, יאיר דברי מתחאהובי

 נהייתי כי הגליון יכילם לא ל"ע, ירחים חמשח ערך זה עלי דעדו הרפתקאי כל כמו נא אספרה אמרתיאם
 מומחים, ברופאים לשאול לקורדובה ליסע והוכחרתי ירחים שלשה ערך המטות בחדר עצור והייתיונחליתי

 ירבה, עצמה אונים ולאין ויחבש יכאיב הוא כי בהחלט, שארפא בעדי יגמר ה' ממכאובי הרבה לי הונחות"ל

 בחתן בשמ"ת וכבדוהו שנתגיירה ואומרים שנה ל"ב זה נכרית שנשא בא' שאלתו, בדבר עיני שמתי כעתוהנה

 לא הזמן באותו כי בגירותה, אמון יתן ולא יתנאה בל חוטא כי התורה, בזיון עבור בהם גער וכ"תבראשית
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 הוי וכו' לחסות כאת אשר להארמלתא שאמר כה וכתוכ כתו3תה נכרית הנושא והכיא לגיירה שראוי מיהיה
 רק הוי לא חתימתן כשיתקיימו שאף כת"ר ודעת חתימתן, נתקיימה שלא עדים שני עליה וחתום לאנתו,לי

 באת" "אשר שפי' שי"מ מה גם גר, אינו ש7,~ה של"כ שנתגייר דגר והרמכיים כהר"יף ה3"י מר"ן ודעתשנים
 אשר גם 3רורה עיות לזה צריד כי ממש כדכריהם אין ג' 3פני נתגיירה שכ3ר פירושו ככתו3תה שכתוכוכו'
 3את אשר וכו' ה' ישלם 3ועז לה שאמר שאחר 3רות כדמוכח נתגיירה שככר לשעכר משמע לא לחסותכאת

 יפקפק ולא חיזוק צריכין אין כת"ר ד3רי כי רגם והנה עכ"ל, כפירש"י ורחצת נעמי לה אמרה אחייכלחסות
 י סעיף רס"ח סי' )3י"ד ש'3 ש'ו יכמות כש"ס היא רווחת הלכה כי לזה, ראיה להכיא 0'ל דעת, כר שוםכוה
 רק הוי המצות דקכלת ט' סייק וכש"כ 3טייז מוכא שם והרא"ש התוס' ודעת ויטכול, שימול עד גר שאיטד',

 ילפינן שמזה וכו' אלד תלכי 3אשר לנעמי רות כשאמרה נמצא הגירות גמר הוי וט3ילה ומילה גירות,התחלת
 כפירש"י, ורחצת נעמי לה כשאמרה אח"כ היה הגירות וגמר גירות התחלת רק הוי לא המצות ק3לתכש"ס
 3את אשר על יונתן תרגם וכן כרור, וזה הגירות התחלת שהוא וכו' לחסות 3את אשר כועז לה שאמרוכשעה
 שוכ ומתגיירין, עכו"ם כאין ע"כ. ג' ע"ז הגמרא כלשון ומתגיירא דאתית פירש ולא לאיתגיירא, דאתיתלחסות,

 המצות. ק3לת על רק הוא לחסות באת אשר שפי' יע3"ץ הר' הגאון כחידושיראיתי

 להו יהיכנא לו כי דרכו יורה האמת אך הכתו3ים, את עלינו המשותים השוטים מדעת להוציא רק כתכתיכ"ז
 כי גרים לקכל מהנמנע פה... כי אחדות שנים זה לכ"ת כתכתי כ3ר כי גרות התחלת אפילו בזה איןטעותייהו

 כי ולקלס ללב עי"ז נהיה גס החדשים את עלינו עלגל כוא 3ושי0 אנו הישנים על כי אתמול... לו, יאמרואיד
 לכת"ה שולח והנני סתם,... לא מסתם לדידן אכלו מיכל אינייהו שמיא, 3שמי וגיורא כארעא יציכאיאמרו

 בזה. דעתי יראה ומתוכו זה 3נידון נכ3ד לאיש שהשכתי ממההעתקה

 מרי, לבני לאות יהיה למען ע"ז, כת"ר יסכים אם המכ"ע על ההעתקה לקבוע מצוה דעתיולפי
 הבעה"ח. וש'ית ודוייש הרם כערכוהמוקירו

 גאלדמאן הלויאהרן
 משה קריתחופה"ק

 דיתשובה
 לכם! שלום יקרים,אחים

 המפורסם דאתרא, מרא הרהייג הגאון כי אחרי הככוד, מפני להשי3 עלי ש3ט, ד' מים למכתכתכםבתשובה
 ולאסור גדר לגדור העומד על מרו3ה שהפרוץ 3מקום לנכון, מצא שאול דכר הבהיר 3ספרו להלכה,כפסקיו
 על המסכימים הרכנים מד3רי מפורש כן שנראה כמו וכו', מהנכרית ה3א הבן את למול לא וכן גרים,לקכל
 שכת3 י סימן 3ד3ייק טעם שטעמה וכמו שינינו( הופיע לא עצמו דין הפסק אור )כי שיחי' הפוסק הגאוןדכרי
 נפשו חשקה אשר איש כל כן ואם וכו', יעשה כעיניו הישר ואיש מאד עך חמשית הזאת העיר כי "מפניוז"ל.
 מצוי כאשר 3פניהם ומגיירה השוק מן הדיוטות שלשה מ3יא או לאשה לו ותהיה 3יתו אל מ3יאה נכריהככת
 מי כחציפות ישיכו ג"רם מי אותם אדם ישאל ואם אותם, שגיירו ואומרים פסולים 3נים להם ויש עתהגם
 ולומר מסיני, למשה כהלכה דכריו, לקכל ראוי ואדר3א חלילה, אחריו להרהר י3וא מי ו3כן עכ,יל וכו'...שמך
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 ס" הפרוכת בדין רוכל אנקת הבהיר בספרו הב"י מרן הגאון ועיין בשש, צריד דין ולית לאורייתא  חיליהאושד
 ולחזק לעמוד עליכם אנ,ת, נוני יקרים חברים ולכן ישראל, עם לתפארת למוטב יחזירם ברחמיו והאלס"ו,

 ומכבדכם. מוקירכם אמת. נ,האל משכורתכם ותקבלו אמת, תורת תורתנואת

ס"ט. מאיר יעקבהצבי
 החותםמקום

 דברים זה בענין הראי"ה של קדשו מכתב כאן אציג הקודש חיבתומפני
 אש. להבותחוצבים
 תרפי,ה ניסןט'

 באהי'ר,אחדשה"ט

 להסיר דקשוט דינא נ,דיינים מלכים וראיתי שאול, דבר דמר, ספריה בצירוף קדשו, מכתב יקרתהגיעני
 הייושים, חז"ל דברי נאמרו בודאי עליהם אשר וכשורה, כדת שלא גרים, מקבלי בדבר ענ,נו, מדרדמכשול
 אותן כשמשיאין דוקא דהיינו רעה, ד"ה ש0 ודהתוס' ב. ק"ט כיבנ,ות גרים, למקבלי תבא רעה אחררעה

 דוקא דהיינו הוא פשוט אותן, מקבלין להתגייר מתאמצין הם אם אבל מיד, אותם שמקבלין אולהתגייר

 תומריות של דברים שבשבול גרורים, גרים שמקבלין אלה אבל לש"ש, שלם בלב מתגיירין שהם בהןכשמכירין
 ודאי כאלה גרים כי רעה, אחר רעה עליהם ותבא ידוע, רע נאמר עליהם בודאי מתגיירים, ה0 לבםותאות

 ישראל. בית בכרם קוצים מביאים והם כספחת, לישראלקשים

 ר"י אותו, מקבלין אין אחד מדבר חוץ תורה, דברי לקבל שבא נכרי שינ לי בכורות חז"ל אמרו מפורש~הרי
 על יעברו גרותם שאתר ברור שיודעים כזה באופן גרים לקבל אפשר ואיד מדס, אחד דקדוק אפי' אומרבר"י

 ממקומה זזה לא נ,שנה הלא כף'מ לגמרי, זו, הלכה הפסוקים השמטת על לתנ,וה שיש הדבר אכות תורה,דברי

 אותן. מקבלין אין תורה של מד"א שחוץ ת"ק כד' עכ"פ ע"ז חולקואין

 ואשה אשה, לשום שנתגייר איש ג"כ בזה ונכלל ש'ב, כ"ד דף ביבכוות הם גרים כולם כמ"ד דקיי"לואע"ג

 דוקא דהיינו הלכה, ד"ה ש0 יבנ,ות ודהתו, קסבר, ד"ה ע"ב ג' דף חילין כודהתו' נראה איש, לשוםשנתגיירה

 הכונה וגם ושמירתן, המצות קיום בלא דהיינו לגמרי, נתגיירו כשלא אבל המצות, בקיום שלם, הי'כשהגירות

 אלא ה0, גרים דכולם למ"ד דאיכא בברייתא התם דחשיב אריות גרי מסתם גרועים הם אז הוגנת בלתיהיתה

 הגירות תרתי דאיכא משום והיינו דבריה0, לכל כגויים הדין ש נחשבים הן אריות גרי שלמ"ד ככותי0,שהם
 דואת מקרא בתו' ש0 כדאמר" בשיתוף ש'ז עבדו דעכ"פ כאן, אין ג"כ בשלימות כוצות וקיום לש"ש,שלא

 שלא כל אלא ש,ז דוקא דלאו ומשמע לגמרי, נתגיירו שלא שם דחולן התוש ובלשון עובדים, היואלוהיהם

 רס"ח בסי' והשו"ע הרמב"0 ולשון כלל, גירות כאן אין אז כראוי, שלא היתה המחשבה וגם מצות,כוקיימים

 והגירות ישראל, בדת מתנהג שאינו רואים שאם מבואר, צדקתו שתתברר עד לו וחוששים דבר לשוםבנתגייר
 גמורה. גירות זו אין דבר, איזה בשבילהיתה

 בדיעבד, גם גירות0 שאין נאמר דא0 ממנ"פ עור, לפני על עוברים ה0 הרי אותם שהמקבלים אלא שד%א



4?ליהו אבהע"זחלקויעןקלן

 בדיני מזה, נפקי וחורבות תקלות וכמה ישראל, בהעקת נכרים שמחזיקים במה הרבים את מכשילים חםהרי
 אחרים, בנים בלא וימות ישראלית, אשה אחייכ לו תהיי )אם כבוי ממנה בנו את שטזויק ויבמין וגיטיןקדושין
 גרים הם באמת ואם טובא, וכיו"ב כדין שלא האב, מו אחים לו כשיהיה גם חליצה בלא לעלמא אותהנתיר

 תורה איסורי של בעונשין אותן שמחייבין בזה אותם מכשילון הם הרי כולה, בכה"ת מתחייביםובדיעבד

 דף ביבמות וכדאמרי' עליהן, נענשין ואין בהם, נתחייבו לא הלא זו מדה לידי שבאו וקודם עליהם,שעוברים
 אתה אי חלב אכלת זו למדה באת שלא שעד יודע הוי לו אומרין מצות של עונשים אותו כשמודיעין ע"אמ"ז

 ו' בע"ז וכדאמרי' בגוים, אפילו עור לפני על מצווים אנו והרי סקילה, עמש אתה אי שבת חללת כרת,ענוש

 בהיותו אותו שמכשיל בנ"ד וק"ו מכשול, ל"ת עור ולפני ת"ל נח לבן מה"ח אבר אדם יושיט שלא מניןשיב,
 ע"כ תורה, מדברי עובר שהוא מה כל על ידו על נענש והוא לחיובא, ישראל בכלל ידועה במידה נכנסאח"כ

 כאלה גיוריות ורבו מרובה, הפרוץ ששם במדינתם, גדר שגדרו ידו את המחזקים קדישי ורבע כת"ר עשויפה

 לעיה"ק שיבא ישראל, בקדושת להתדבק באמת שרוצה ומי כלל, גרים לקבל שלא לפנים, אלאשאינם
 שנהי' אלה כייא לקבל בדבר, פנים משוא שום יהי' שלא באופן רבא, דינא בבי יפה אחריו שיחקרוירושת"ו,
 בברית בעברם בה שיתחייבו אחר התורה, דברי כל את לעשות ושישמרו לש"ש, שמתגיירים בהםבטוחים
 על יעמוד אשר על חילי', ויישר כת"ר, ידי ותחזקנה השכינה, כנפי תחת באמת ושיכנסו הגירות ע"יהש"'ת

 ותורתו. ישראל קדושת ועוקרת המהרסת תקלה מכל להמנע הקודש,משמרת

 זו גדולה בתקנה ידו על שהסכימו דורנו גאוני רבני ויתר כת"ר חכמים גזירת ולקיים לאשר נוהוהנני

 יצ"ו. ארגנטינאבמדינת

 הקודש מהר באה"ר, דוש"ת ידי"ע ונפש כנה"ר וברכה שלו' זה והי' שמו, כבוד ע"ד יעזרנווהשי"ת
מירושלם.

 קוק הכהן יצחקאברהם
 לגיוריות ולהחשיבן בהן, להקל שחלילה במכתבו, כת"ר שמנה הפסולין כל בהן שיש הגיוריות כל יעלג(נ.

 וכיו"ב, גט בלא בעליהן מתחת להוציאן להקל בהן נדון לא ומ"מ להחמיר, דהיינו פשוט ישראל, בכללשנכנסו
 ניתי דלא אזלא הכי ג"כ עמו, שמסכימים והרבנים דמר דעתי' גם ובודאי בפרט, מהן אחת כל ענין שיבוררעד

 וכיו"ב. א"א כאיסור חמורים, בדברים בפרט באיסורא,למעע

 הנ"ל. ירי'1
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 מסימן
 עילה מפני גירותבענין

 עילה, בהס נמצא לא אס וכו' להתגייר כשבא הנכונה שהמצוה 11"ל הי"ד פי"ג בהא"ב הרמב"ם נתנש4/ה
 ואעפ"כ וכו' אותם מקבלים מאהבה שחזרו וראו פרשו ולא קבלו אס וכו' התורה עול כובד להםמודיעים

 אותם דוחין לא להם, חוששין הגדול ב"ד והיו הדיוטות, בפני ושלמה דוד בימי מתגיירים גריס הרבההיו
 או אחריו בדקו שלא גר י"ז בה' כתב וכן אחריתס. שתראה עד אותם מקרבין ולא מקום מכל שטבלואחר
 מתגייר הוא דבר שבשביל נודע אפילו גר ה"ז הדיוטות ג' בפני וטבל ומל וענשן, המצות הודיעוהושלא
 הוא הרי עכו"ם ועבד שח1ר ואפילו צדקתו, שיתבאר עד לו וחוששין העכו"ם מכלל יצא וטבל ומלהואיל

 ע"כ. וכו'. כישראל נעשה וטבל ומל הואיל אבידתו לו להחזיר ומצוה קידושין, שקידושיו מומרכישראל

 שנפסקה וכמו גמור, ישראל שהוא ודהיינו העכו"ס, מכלל יצא וטבל ומל שהואיל הרמב"ם מן למדיםנכ1צינו
 דחוששין לומר ואפשר הוא, מאי צ"ב דקאמר "חוששין" לשון א"כ גמורים, גרים כולס כ"ד ביבמותהלכה
 לא כולו וכל לסורו חזר אם אפילו דאז צדקתו, שתבואר קודם גם יד כלאחר לבטלה ואין לחומראלגירותו

 עצמה. הלכה באותה עצמו הוא כדמבאר קידושין. וקידושיו מומר כישרא' הריהו עילה, ל~ם אלאנתגייר

 צדקתו בו שענתה לאחר שכוו3תו לפרש נוכל צדקתו, במלת נדקדק "...אם מתשובותיו באחת רבינוןכתב
 א"ר עלה אתמר ע"ב כ"ד ביבמות דאיתא כההיא הוי, מיהא גר עכשיו אבל צדק, גר יקרא אז מחר,ביום

 אם דקאמר, חוששין מאי א"כ הם, גרים כולם האומר כדברי הלכה דרב משמיה מרתא בר שמואל בריצחק

 ע"ז, שעבדו תחילתן על הוכיח דיופן ושלמה דשמשון עובדא וכההיא בגיותו נשאר שמא לו שחוששיןדעתו

 הם ואלו ישראל. נעשו שטבלו ואחר אותם, דוחין לא דהיינו כישראל, הוא הרי וטבל מל ניסר כברהרי
 עד צדק גירי מלקרותם דחוששין אלא תעלומות. יודע ביד אלא מטה, של בי"ד ביד מסורים שאינםדברים

 ע"כ. כראוי, כדת שיתנהגו אחריתםשתראה

 לההוא איתא דהתס הרמב"ם, דברי מקור שזה ולומר לאן ,דשבת לההיא בכלל וה את לדמות אין עכ"1אבל

 דר"ח לקמיה דאתא מ"ד( ,דמנחות ההיא וכן גדול, כהן שאהיה ע"מ גיירני לו ואמר דהלל לקמיהדאתא

 וכבר כן, עשו איך העילה מפני אסור היה באמת ואם וגיירה, תלמיד לאותו שאנשא ע"מ  גיירני לוואמרה

 מזה ללמוד ואין ר"ח, וכן לש"ש דסופו בטוח שהיה הלל דשאני ותרצו לו( ד"ה )כ"ד ביבמות התוס' כןהקשו

 דהיינו לטובה עילה להם היתה העובדות בשתי דהתם אותו, שמקבלים שתהיה, עילה איזה עס שבא אחדלכל
 כ"כ התפעל הנראה לפי רוב שע"פ לפניו, ולימש ית' לעבודתו 11 בדרך ולהתקרב ככה"ג, לשמש שרצההאחד

 התפעלה שם דגם תלמיד, לאותו שאנשא ע"מ וכן שראה, כה"ג של קודשו ומהדרת ששמע עבודתומסדר

 וח1ותו לדבר ורגליים מוכיחות ידים אס משא"כ לשמה, לבא סופה לו ולכשתנשא מרבנן, צורבא שלמאשיותו

 זו אישה שאילולי בצהרייס כשמש הדבר ברור ואדרבה ישראל, ל[-רנ להכנס כלל רגש שום לו שאין עליומוכיח

 י..  ודר"ח דהלל ההיא של בגדר נכנס זה אין כלל, מתעניין היהלא

 הודיעוהו שלא או אחריו בדקו שלא דכתב, וכהא נתגייר, שכבר באופן איירי דהרמביים זאת, ובולבד*(



אליהו אבהע"זחלקויעןקלח
 יבא לשמה שלא שמתוך אפשר דסו"ס דכונתו לבאר יש עדיין לוי דחוששין הרמב"ם דכתב הא אנתיאבל
 חודיעוהו ולא וטבל מל שכבר או הדיוטות בפני נועייר דכבר מאחר בדיעבד רק מחבר זה כל אבללשמה,

 שתראה ייעד אותם מקרבין ולש תלוי הדבר ונשאר י מקום יימכל אותם דוחין לא הרמבי,ם כל~וןהמצמת,

אחריתם".

 לא וזייל שם הי.ה שכתב זה, בענין שונות שיטותיהם ששתי מהם שנראה משנה, והכסף המגיד הרבועיין

 אלף ק"נ נתוספו ושלמח דוד שבימי אחר במקום אמרו )ע"טן הערל בפ' ושם ושלמה דוד ממן גריםקבלו

 כתבו וכן הם, גרים כולם לדיעבד אותם מגיירים היו הדיוטות דין ש4מי רבינו ביאר כך ומתוךגרים,

 להם יש אפילו דהיינו שבדיעבד מפני חרמב"ם דברי מפרש שהוא למדים אמ דבריו ומתוך עכ"לחמפרשים

 חדיוטות בי"ד לפני כימר לפניהם שבאים הללו הגרים אף לכן גרים, הם חרי הדיוטות לפני ונתגייחעילה

 לפרש צריכין דבריו ושי אותם, קבלו מ"מ להתגייר עילה להם יש שבודאי וידעו להתגייר, ושלמה דודבימי

 קיבלו, לא הגדול ביה"ד היינו ושלמה, דוד ימי כל גרים הדין בית קיבלו לא לפיכך הרמב"ם שכתבדמה

 היו לא וגם בדבר, מוחין הגדול חדין בית היו לא לכן בדבר איסור אין וגם הם גרים חדין שמן מפניאבל
 מאהבח. שקיבלו שיתברר עד שכתבמ כמו חוששין רקמקרבין,

 דין בית בפני כתב ולא הדיוטות, בפני דינו דמדכתב נראה ולי וז"ל שכתב עיי חוש משנה הכסףאבל
 דידן, בב"ד אותם מקבלין אין הוח, שבומן ב"ד על פ"ח גיטין בסוף דאיתא אנן דהדיוטות דאנןהדיוטות,

 דמי וי"ל החולד בפ' בהגהות המרדכי כתב וקן גרים, הם דין, בית שאינם הדיוטות אותם קבלו שאםאלא
 שאסור דבריו ולפי עכ"ל, ראיות כמח והביא מקבלין אין עושים היו דבר שבשביל לנו וידוע להתגיירשבא

 נתגיירו. הדיוטות ידי על ושלמה חד ימי של והגרים באים, הם עילח מחמת אם לגייר הדיוטות שללב"ד

 תירוץ על שם שכתב רס"ח סי יו"ד ובטור י"א סי' אהע"ז בב"י שכתב דבריו הכ"מ דברי סותריןןלכאו,
 מחמת שבאים חגרים לאלו נזקקין 'ד שביה משמע הב"ד, עיני ראות לפי הכל שמכאן, כ"דן )דיבמותהתוס'

 הכ"מ דברי ולפי אותם, דוחים אינם 'מ מ עילה מחמת שבאו אע"פ ש"ש, טנה שיש רואים הם אםעילה,

 מב"ד הלל הרי עוד, ולא ודר"ח, דהילל מעשה הכ"מ מתרץ איך ועוד להם, להזקק לבי"ד שאסורמשמע

 היה.הגדול

 וידוע עילח עם להתגייר לב"ד באים אם דבוודאי סרר שהב"י כלל, סתירה כאן אין דאמת אליבאאמום
 תתקיים לא אח"כ אם אלא זה רק ולא כלל, מתגיירים היו לא זה ובלי גירותם סיבת עיקר שזוהילב"ד

 לבדה העילה אך עילה להם ויש לחתגייר באים אם אבל להם, נזקקין בי"ד אין אז לסורם, יחזחמחשבתם

 תתבטל אם שגם ואפשר להועיירות, בלבד אמצעי רק שהוא אלא להתגייר, באו שעבורו היחידי המרםאיננה

 בי"ד, עיני בראות תיי זה ודבר לגיירם מותר אז וקבס, גמח שכבר מפני לסורם יחזח לא הואתהעילה

 שהיא כל תועלת לשם כוונה יחד יש שאם משמע ומדבריו מרדכי, הגחות שהביא בכ"מ כוונתו גם היא1,1

 ומנחות שבת דמס' בהא משא"כ הדיוטות, בפני דנתגייר וכגון 17, חוששין דעכ"פ אמריע אי ועונשן,המצות

 קאמר ובזה בפיהם, עילה עם דבאו אלא וט' מצוות עול 91בלת כשירה בנירות לכתחילה להתגיירדבאו

 לשמה. שסופם בהםדידעו
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 שלא )שלמה ד)ד ימי של חגרים על משנה חכסף כתב ולכן אותם, מקבלין שמים לשם כו~ה עםבשבילם

 בי"ד אנן שגם הכ"מ אומר כאל) גרים )על עילה, מחמת אלא היתה לא כוונתם שכל מפני ב"ד בפנינתגיירו
 של העיקרית חסיבה אינח לבדה העילח אם גרים לקבל אוסר אינ) הכ"מ גם אכן לקבלם, איןחדיוטות

 כתב וכן חם חד בבייי )מ"ש כאן הכ"מ שדברי נמצא מאהבה, יהיח שלבסוף רואים הם אםההתגייר)ת

 )הרמב"ם. המרדכי בדברי נ"ח סי' יו"ד עוזיאלבמשפטי

 שאמר ה' אני אמר חקב"ה יתר), פ' על חמכילתא בשם שמשני בילקוט דאיתא מהא ראיה להביא ישילן

 שקרבתי אני מרחוק, אלק' ולא ה' נא)ם אני מקרוב האלק' שנא' חמרחק ולא המקרב חוא אני הע)לם,והיח
 )לא קרבה) אתה אף שמים לשם ב'א )אינו להתגייר אצליך אדם כשיבא אתה אף רחקתיו ולא יתרואת

 לגיחזי אלישע שעשה כשם לא בימין, ומקרב בישמאל דוחה אדם יחא ששולם לומד אתה מכאןתרחיקחו,
 לשם באים שלא הגרים לכל מיתרו הלימוד מה הרי המכילתא, דברי מאוד יקשה )לכאו' עכ"ל לעולםשדחפו

 ומלחמת סוף ים קריעת שמע שמועה ומה חאלהים, מכל ה' גד)ל כי ידעתי עתה כת)ב ביתרו הלאשמים,

 א"כ מזה, גדול לש"ש לך אין א"כ ידעתי עתה אמר עכשי) וחמופתים )חאותות הניסים כל לפי א"כעמלק,

 יתרו לגבי שגם לעיל, כדכתבנו הביאור אלא שמים, לשם שלא להתגייר שבא למי ממנו שנלמד הדמי)ןמה
 שנעשה יתרו, ויחד פסוק על חכמים אמרו שהרי לגמרי שלם לבו היה לא אצלו גם )כ)' ידעתי עתהשאמר

 חיות מח, אלא באפיה, ארמאה תבזי לא דרי עשרה עד גיורא אנשי דאמרי והיינו חידודין, חידודיןבשר)
 ולהכניסו לקרבו יספיק זח א"כ )כו' ידעתי עתח אמר סו"ס שחרי שמים לשם חיתה ברובח ביאתוועיקר

 ההיא חעילה אמנם עילה לו ויש שלם לבו שאין שאע"פ בכח"ג שבא גר לכל ה"ה א"כ השכינה, כשיתחת
 דמקרבין אמריע זה באופן כנפי), תחת )לחסות לבא עולם בבורא חכרה מספיק לו יש תתקיים, לא אםגם

אותם.

 והיא עילה, להם שיש יודעים דאנו מזה, פח)תה מדריגה היא להם, דח)ששין הרמב"ם דקאמר חאאמנם
 בפני שנתגיירו שבא)פן א) אמה, הגיר)ת תסתלק הסיבה )לכשתסתלק עבורה, להועייר שבאו חסיבהעיקר

 דנקטינן מפני לחומרא, להם דחוששין אמרינן בדיעבד ע"ז וטבלו, ומלו מצ)ות, קבלת היתה ולאחדיוטות
 הם. גרים שנתגיירושכולם

 הנה ושלמח דוד שבימי גרים בענין חרמב"ם שכתב דמה ודיעבד, לכתחילה של ענין כולו הינו זהיבכ~צב

 שכבר הדי)ט)ת בפני מתגיירים והי) מאחר אלא ושלמה, ד)ד ימי כל גרים בי"ד קבלו לא לפיכך בפירושכתב

 מהם מבקשים ולכתחילה בי"ד לפני מעלמא בא) אם בזמנינ) א"כ לחם, ח)ששין הגדול בי"ד היו וטבלו,מלו

 עמינ) מבני ורבים פירצה איכא )כבר בנים, ממנה ל) ונולדו אתה חי שהישראל אחר הנכרית אתלגייר

 המעשה לאחר רק נאמרה זו דמימרא הם, גרים שכ)לם ול)מר לגיירם טעם אין כן, )עושים עשובעוה"ר

 לכתחילה. )היינו הפירצה את ולגדור שמוד צריך אדרבה חר)ח נושף ?~ן שרואים לכתחילה אבלובדיעבד,

 לגיירה, אין בנח, דהוא לע"ז בן )הוליד בעבירה אתה חי כבר שחישראל אחרי להתגייר שבאח באופן)לכן

 הדיין. עיני מראית לפי הכלובודאי
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 מאסימן

 מישראל שנולד הנכרית בןבענין
 אותו, מלין האם למולוהביאוהו

 נסיבותובאיזה

 מעללם פרי עם להבא להתנהג אידנשאלתי
 בנפשותם החוטאים אותםשל
 גם לרבות בחרו אשר מכל נשים להםהלוקחים

 לידת בעת דרכם, זה רח"ל. הגויותאת
 כפת היא כהה יד למוהלים מושיטיםנשותיהם
 אותם מכניסים ואח"כ ילדיהם, למול כדישוחד
 ומלמדים מצוה לבר לחנכם תורה תלמודלחדר
 ס"ת וברכות ציצית תפילין ברכותאותם

 ועושים אחרים גם נמשכים אחריהםותול"מ.
 להם יקחו אם בכך מה באומרם הקוףמעשה
 הילדים של במילה עיצה יש הלא לנשיםגויות
 הפרוץ נמצא וכעת תפילין, יניחו עתובהגיע

 העומד. עלמרובה

 הרבנות עמדה הפרצה, לגדור בכדיולכן
 הבנים למול שלא ותיקנה פההראשית

 ע"י לא וגם המקומיים, הרבנים ע"יהאלו

 אין הדין שמן למרות אליהם. הנלויםהמוהלים
 כמ'יש הנכרית מן שנולד הבן מילת שמונעמי

 נמשך בשבת. זו מילה דחיית לענין דוקאבש"ע
 אל בת בעון נכשלים הכהנים שגם לפעמיםמזה
 טבלו לא להם שנולדו הילדים מן והרבהנכר

 בת לקחת באים הנישואין ובפרקכשגדלו
 שאינו מפני מינה, חורבה דנפיק כמובןישראל.
 הבר עשיתי וגם מלתי באומרו לטבולרוצה
 כזה מצב לפני וכעת אני. גמור וישראלמצוה

 ואיזה אלך אנה לדעת בלתי משתומםעמדתי
 האלו הילדים לקבל אם אור, בה ישכוןדרך

 נכריה וולד היות גוים שהם למרות ת"תבחדרי
 ואע"פ תורה, גוי ללמד אסור וממילאכמותה
 האב שאם גרות לשם חשוב זה איןשנימול
 בנו, שאינו זה יצא בעלמא, בנו את למולחייב
 חיובה בת אינה למוהל אמו תתנהו אםוגם
 או ויטבול, שיגדל עד לו ממתינים אלאלהכי,
 הוגש, דגיור אדעתא למילה שהוגש בעתדלמא
 וע"ד לגרות הכנה הוא בחדר לומד שהואומה

 צד יש זה ומפני לומד הוא כשיגדללהתגייר
 ישראל. בני כלל עם תורה וללמדולקבלו

 המראה את ואראה נא  אסורה אמרתי בנתיים הכתובים, בין גמצאת לא רבינו ותשובת הואיל  העורך,אנור

  הנדון. ובמה הזההגדול

 לו הוא דזכות קמ"ל מאי ב"ד, דעת על אותו  מטבילין  קטן גר הונא רב אמר ע"א( י"א )יתובותגרסינן

 עכו"ס דתימא מהו בפניו, שלא לאדם  חבין ואין בפניו, שלא לאדם  זכין תנינא בפניו, שלא לאדםוזכין
 דעת על מטבילן לההגייר הביאתו ואמו אב, ל אין אס קטן גר שס ופירש"י קמ"ל, ליה ניחאבהפקירא

 ביין ומגעו ידירע על גר הוא והרי אב לו נעשים והן ג שצריכין גר טבילת נל  נדין בטבילתו יהיו שלושהבייד
 שיכ.כשר,

 אביהם עם ואפילו שגתגיירו הקטנים הגדילו ופירש"י למחות,  יכולין הגדילו יוסף רב אמר שס,ןבגמרא
 תקיפה, ידינו ואפילו בבי"ד לעונשס לנו ואין לסורן וחוזריס גרים להיות אפשינו אי ולומר למחותרולין
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 ולא אחת שעה שהגדילו כיוון מסיק ובגמרא מומר, כישראל להיות גט צריכה אינה סשסיחה אשה קידשואם

 למחות. יכולים אינם שובמיחו

 וטבילה, מילה בלא גר לך דאין כתב ולכן המילה, על גם שקאי מטבילין הונא רב כוונת מפרש ז'ע רש"ייהנה

 ולא בי"ד דעת על אותו מטבילין קטן גר דאמר הונא כרב קיי"ל הלכה ולענין וז"ל, בכתובות הר"ן כתבוכן

 שעשו או אמו שהביאתו או מעצמו התינוק בא שאם אלא מעצמם, העכו"ם את ולמול לחזר מצוויס בי"דשהיו

 והביאו הרשב"א כתב מלין, לשון ולא מטבילין לשון הש', נקט מדוע וא"ת עכ"ל, מהני מעצמן בי"דבן

 יו"ד הטור מביא וכן מל. לא כאילו טבל ולא מל כדקיי"ל הגירות גמר היא דטבילה משום מקובצתבשיטה
 שכתב ממה משמע וכן וכו' אבותיו ע"פ אותו מלין דעת בו שאין אע"פ קטן אבל שכתב הלכות בעל בשסרס"ח

 אין בשבת דווקא שמשמע בשבת, אותו מלין אין העכו"ם מן בן לו שנולד ישראל וז"ל הנ"ל בסימןהמחבר
 דיבמות פ"ב וירושלמי אמו אחר ונתייחס נכרית בן דהולד כיון טעמא היינו ושבת מלין, בחול אבל אותומלין

 ה"ב. מלכים מהל' בפ"י המפרשים בשס משנה הכסף כתב וכן פ"ז( רבה מדרשה"ו,

 שבאו וקטן שוטה חרש בה"ג כתב וז"ל, וכתב הלכות בעל דברי את הביא הטור שהרי הוא שנן ניאהןלכאו'

 ע"פ אותו מלין דעת בו שאין אע"פ קטן אבל עליהם, להתנות כשרים שאין מפני אותן מקבלין איןלהתגייר

 מסייע לימא דקאמר אע"ג בי"ד דעת על אותו מטבילין קטן דאמר הונא כרב פסק לא למה יודע ואיניאבותיו,
 הטור. עכ"ל נדחו לא דבריו עיקר אותו, ודוחהליה

 כרב פוסק אינו שבה"ג ג"כ הבין והטור עמו, התגיירו אבותיו שגם לא אם קטן מקבלין אין בה"ג דלפיהרי

 עליה. מתמה קא ותמוהיהונא

 יכוליס הגדילו אם דאמר יוסף כרב וקי"'ל וכו' הונא כרב וקיי"ל וז"ל דכתובות  בסוגיין כתב הר"ןיהנה
 כדאיתא ורבא אביי עליה דאותיבו ואע"ג בגמרא, מוכח והכי עמו ובנותיו בניו שנתגיירו גר ואפילולמחות

 לאו דרבא קושיא דלאביי ועוד ליה, תקשי דלא מתני' לברורי אלא כוותיה, להו סברי דלא משום לאובגמרא

 על התימה ומן יוסף, כרב קיי"ל שכן וכיון בגמרא כדאיתא היא כלום לאו דאביי קושיא נמי ולרבא הואכלום

 הרמב"ן וכתב יוסף, דרב הא הביא ולא ס"ז( וסף החולץ בפרק ביבמות הונא דרב מילתיה שהביא ז"להרי"ף

 הונא לרב אבל עמו, ובנותיו בניו שנתגיירו לגר יוסף רב רברי מפרש הוא כן אס אלא למה, ידעתי ולאז"ל

 ע"כ, מתחוור ואינו יפה,  בי"ד כח מאי כן שאם למחות יכול אינו בי"ד, דעת על אותו מטבילין קטן גרדאמר

 וליכ. מלכי0 מהלכות בפ"י יוסף דרב ומילתיה ביאה איסורי מה' בפי"ג הונא דרב מלתיה הביאוהרמב"ם

 שאין ובין עמו מתגיירין והן אבותיו ע"פ בין הקטן את לגייר בי"ד תמיד יכולין הרי"ף דלדעת לךהרי

 הבי"ד ע"פ לא אבל אבותיו ע"פ דוק'א הבה"ג ולדעת דעתם, על לגיירו יכולין עצמן שהבי"ד עמו,מתגיירין

 מלכים. בהל' יוסף רב ודעת א"ב בהל' הונא רב דברי מביא דלמה בירור צריכה ז"ל הרמב"ם ודעתלבד,

 נמי ובה"ג היא, דפשיטא מילתא דהא אומר ואני וז"ל, כתב הבה"ג על הטור תמיהת שחביא אחר הביעומרן
 בשאמו אלא קאמר להתגייר הבא קטן בכל לא הונא דרב מפרש שחוא אלא פסק, הונא וכרב סברהכי

 או אביו דע"פ לומר רבים לשון אבותיו עפ"י אותו מלין שאמר וזה וכדפירש"י.(" איירי להתגיירמביאתו

 יש הונא, כרב פסק שהבה"ג ולומר לדחוק להכי באנו כבר דאם הב"י רבינו תירוץ על להעיר לי ייש*(
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 הרי אמו. ע"פ ולא אביו פי על דווקא דסבר לסייעתיה דדחי כדיחויא ודלא הונא וכדרב אותו מלין אמועייפ
 אין אז מתגיירין אינן הס שאם בלא"ה אבל עמו, להתגייר צריכין האם או האב עכ"פ מרן לפישגם

 דמעכב. אפשר להתגייר דעתה גילתה לא האם אם בנד"ד ולפ"זמקבלין,

 ואמו אביו שהביאו איירי דכתובות דהש"ס ושד, והריטב"א הרשב"א בשם כתב מקובצת השיטהןבאמת
 יכול אינו בודאי עמו מתגיירים אם אבל בי"ד. ע"ד אותו ומטבילין מלין כך דמשום עמו, נתגיירוולא

 הולד הרי ראשונה מביאה נתעברה וז"ל תואר יפת אצל ח הל' מלכים מה' בפ"ח הרמב"ם כתב וכןלמחות.
 הכסף וכתב דעתם, על אותו מטבילים ב"ד אלא העכו"ם מן שהוא מפני הדברים מן לדבר בנו ואינוגר

 ואמו אב לו אין אם ופירש"י בי"ד, דעת על אותו מטבילין קטן גר דכתובות, בפ"ק כדאיתא שהואמשנה
 ע"כ. בנך. קרוי אינו העכו"ם מן הבא דבנך כלל ישראל בן זה ולד דאין הוא הכי נמי והא להתגייר,מביאתו
 מביאתו, היפ"ת אמו דהכא יימר דמי י"א כתובות לגמ' יפ"ת ענין הב"י דמדמה הא על טובא לי)וקשיא
 שזה אלא לגילוליה, לחזור בעצמה היא רצונה שאין לן יימר ומאן וכפוייה, מלחמה שבויית נכרית היאוהלא

 דעתם(. על אותו מגיירין שבי"ד יפ"ת בבןדין

 דאינו ישראל שאביו או אב לו באין איירי ע"כ בי"ד ע"ד אותו דמטבילין דהא רש"י, דעת בביאור  נראה%י
 דהרי למימר, צריכה לא הא מביאו, הוא וגם נכרי אביו גם דאס זה, באופן ודוקא בנה, אם כי כללבנו

 כתבו כבר אתו, מתגיירים אינם הם דאי בי"ד, ע"ד בעיע ולא אתס שמתגייר דהיינו פיהם, על מתגיירהקטן
 בא שאם אלא מעצמם, העכו"ם את ולמול לחזר מצווים הבי"ד שיהיו קאמר דלא הכ"מ והביאםהמפרשים
 שלא הוא עניינו אמו דהביאתו זה וענין לעיל. שהבאנו הר"ן וכדברי ש, עיי' אמו שהביאתו או מעצמוהתינוק
 באו דאם דעתם, ועל הבי"ד של בידיו נופל זה ענין ולכן ילדיהן, עם יחד להתגייר וביקשו אבותיובאו

 ש'ד האם בדבר, לחקור שיש דאע"פ קטנים, הם אם ואפילו בי"ד, ע"ד בעינן לא משפחותיהם עםלהתגייר
 צריכים הוריו עם יבוא אם גם ולכן זה, בגיור ליה דניחא דעתו לגלות יכול שאינו ומפני בקטן דין הואבי"ד
 ואין זו, גירות לו המקנה אחרת דעת דלית ובבחינת מעצמו בא שהוא מפני דין שזה או שיגדל, עד לולחכות

 ובהעדר הוריו, דעבדו מה ליה דניחא עליהם סומך ושיהיה דעתו על ויקבלו בעדו יתט שהם לסמוך מי עללו
 לאדם. לו זכין בדין ליה דיינינן אנן לכןזה

 בענין, דעתו חיוה לא סו"ס אתו ויתגיירו הוריו יבואו אם גם בקטן, דין זה דאם בדבר, גדולהונ,'3,
 גדול של דעת סמכות דליכא זה כ"א בקטן דין זה אין אם אמנם ימחה, אם לר_שיגדל לו להמתיןוצריכים
 איכא הוריו עם שבא באופן א"כ בי"ד, ע"ד ליה מסמכינן ולכן עליו סומך ושהקטן בעדו ומקבלשמביאו

 קטן כל לא אמנם הונא, דרב עליה דקאי יוסף כרב וגם הונא כרב פסק הבה"ג דלעולם הפוכה, סבראלומר

 והסברא בי"ד, דעת נבעי דלטה אבותיו, עם להתגייר בא אם וכגון הונא, כרב בי"ד ע"ד לטבול ליהמצריכיע
 בלי ויציבה קיימת גירות  דגירותו מיתוקמא לא למחות, דיכול עלה דמתני יוסף וכרב הונא כרב דאסנותנת,
 למחות יכול אינו דלדידן הב"י, מסברת הפוכות הן התוצאות ולפ"ז עמו. אבותיו שנתגיירו אם כימחאה
 דמטבילין דאמרינן הא ודהיינו הונא רב לפי איירי דהבה"ג הב"י לפי אבל עמו, אבותיו בשנתגיירולעולם
 דכשהביאוהו יוצא א"כ למחות, דיכול יוסף רב קאי ועלה עמו, אבותיו כשנתגיירו אף הוא בי"ד ע"דאותו

 אח"כ. למחות יכולאבותיו



קמג14ליהו אבהע"זחלקריען

 שס דאיירי ה"ח פ"י מלכים בה' הרמב"ם מלשון מסתבר וכן שיגדיל, עד  להמתין נצטרך ולא דעתס,סמיכות
 ע"כ, שיגדיל בשעה למחות יכול בי"ד כשהטבילוהו קטן היה ואם וכו' לחזור רצה ואח"כ שנתגייר נחבבן

 ולגבי תואר ביפת איירי בפ"ח הרמב"ם דהא בי"ד, ע"ד מתגייר אבותיו נתגיירו דכשלא כאמור לפנינוהרי
 למעלה שהרי רצתה, לא אס ובין להתגייר רצתה אם בין חילוק שום אין תו'אר יפת אצל הולדטבילת
 לענין כאן שכתב ומה דעתם, על אותו מטבילין בי"ד כתב ח' ובהל' וכו', להתגייר רצתה לא כתב ז'בהלכה
 להתגייר רצתה לא שהאס אעפ"י תואר שיפת שאפשר לומר הדעת על יעלה ולא כדלעיל, קאי הכל עלהוולד
 דבנו הנכרית מן בן לו שנולד נכרי דדווקא אינו, זה רוצה, והוא מישראל אביו דהרי מעכב זה איןמ"מ

 ורביה פריה קייס אמר יוחנן רבי ונתגייר, בניס לו שהיו נכרי ע"א( )ס"ב ביבמות כדאיתא אחריומתייחס
 בעת דכתיב, מקרא לר"ל ר"י ואותביה דמי, שנולד כקטן שנתגייר דגר פו"ר, קייס לא אמר לקישוריש
 חייס, ליה אית עכו"ס בהיותן א"ל ומשני איקרו, בנים אלמא ופירש"י בלאדן, בל בלאדן בראדך שלחההיא
 יכול בי"ד בלא אף ואז אב עליו לומר יכולין האב אחר מתייחס הבן אס וכן ,ליכ. חייס ליה ליתנתגיירו
 מן בן לו שנולד בישראל אבל המחבר, כתב וכן לגיירו יכול אב לו יש אס הטור שכתב כמו לגיירו,האב

 באופן לבנו האב הבאת א"כ זר, כאיש לאב ליה והוי כלל, אביו על התייחסות לו ואין כמוה ולדההנכרית
 אינו אבל חי שאביו אלא יתום שהוא לא כדלעיל, רש"י בדעת ביאור יתכן וזה מוריד, ולא מעלה לאזה

 בי"ד. ע"ד אותו מטבילין נאמר ובזה הביאתו, היא ולכן אמו אחרי אס כי אחריומתיחס

 אמו ,ריי שנתגייר קטן גר טבילת על לברך אס אחד רב שנסתפק בענין רנ"ג( )יו"ד הביא סופר החתםןהנה

 או לבטלה, ברכה הוה אולי א"כ למחות יכול הגדיל דאס רס"ח יו"ד ובשו"ע י"א בכתובות וקיי"להואיל

 ט~ץ, עיו דמיגז דנימא אלא למפרע גירותו קדושת עוקר אינו בוימ לכשיגדל ימחה אס דאפילו נאמרשמא
 יפה בי"ד דכח )ו, בן בהיותו בביאתו פוסל כן וכמו מותרים, בהם שעע היינות כל אמנםולהבא,

 דברי והביא מברכינן, דשפיר ז"ל הוא והשיב לבטלה, ברכה כאן לית בי"ד מעשה דאהני וכיווןשהטבילוהו,
 שיכול כלל מייתי ולא בי"ד ע"ד מטבילין דקטן מייתי מהא"ב שבפי"ג הרמב"ס על ותמה והבה"ג,הרי"ף
 שפיר אתי בה"ג כשיטת דס"ל נימא ואי בה"ה ביה )ועמד למחות, דיכול מייתי מלכים מה' בפ"י רקלמחות,

 בנה אין שטבלה, מעוברת דין כתב מיד לו דבסמוך להתגייר, אמו או אביו שהביאו מיירי, ביאהדבאיסורי

 דתחילת להתגייר בפ"ע שבא מיירי מלכים ובהלכות למחות, שיכול שם הזכיר לא הכי משום טבילהצריך
 להתגייר שבא נח בן דרישא, דומיא מיירי למחות יכול וכו' קטן היה ואם וכו' שנתגייר נח בן מתחילהבבא

 עכ"לן. למחות, יכול אז אבותיו בלא בפ"ע שבא הקטן נמי הכי עצמו,ע"ד

 הוריו אותו שהביאו או דהיינו מילתא, מיגדרא הרמב"ם דלפי והוא הנ"ל הח"ס קושיית על לתרץונ"ל
 אותו מטביליס דעתו הקטן לשאול יכולים שלא דכל בי"ד, ע"ד אותו מטביליס אופן בכל ואז אתםלהתגייר

 שיקיימו מצוות שמירת עפ"י יתחנך והוא אתו, מתגייריס הוריו דהרי למתות יכול אינו זה ובאופן בי"ד,ע"ד
 בו, להתחנך בית לו שאין ונמצא אמו, שהביאתו או בפ"ע להתגייר שבא השני שבאופן או הוריו,בבית

 את"כ. למחות יכול ולכן בהכי ליה ניחא דלא אפשר מדעתו, שלא שגיירוהוומאחר

 מהא"ב בפי"ג הרמב"ם בשלום. מקומם על יבואו זה דין שמוזכר שברמביים מקומות השלושת כלןלפ"ז

 בכך, רצונו אם לשואלו משלו דעת לו דאין מאחר אתו מטפלים איך קטן גר של בגירות בעלמא אייריה"ז

 הרמב"ם קאי דבה שנתגיירה דמעוברת דומיא עמו, מתגיירים שהוריו ודהיינו בי"ד ע"ד אותו מטביליןלכן

 העולם, לאויר יצא שכבר קטן בגר דאיירי דבריו בתחילת וכאן טבילה, בנה צריך דלא עצמה, הלכהבאותה
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 זה ובאופן נמי, רישא איירי לגירות אמו שטבלה דאיירי סיפא וכעין בי"ד, ע"ד אותו דמטביליס כתבעייז

 המצוות. בדרך דרכס עפ"י יחונך אתו נתגיירו שהוריו מאחר דהרי למחות, לואין

 מטביליס דאז העכו"ס מן בא שהוא מפני בנו שאינו תואר יפת בבן איירי ה"ח מלכיס מה, פ,יחדהרמב"ם
 רוצה ואח"כ וטבל שמל נח בבן שס דאיירי ה"ג בפ"י הרמב"ס והולך ממשיך זו ובשיטה בי"ד, ע"דאותו

 מעצמו, שבא נח בן דגדול דומיא דהיינו בי"ד, כשהטבילוהו קטן היה דאס כתב ובהמשך לסורו,לחזור

 לו יש אם היסוד על בנוי זה כל דהרי לכשיגדל, למחות יכול זה שקטן לסורו לחזור לענין לכךובמקביל

 ונמצא כאן ולא כאן לא שאינו מדולדל לאבר יעשה שמא הכי בלאו דאי יגדל. בו אשר הבית מןחטוקין

 דהא לומר הוא ההכרח מן ולפ"ז למחות, יכול ולכן מזידין, ועל שוגגין על יתחייב שהרי לו זכות זושאין

 לו אין דאי מזה לו יצא ומה לו הועילו מה דאל"ה אתו, להתגייר שבאו היינו נמי הוריו עפ"י הבה"גדכתב

 לכאן. ולא לכאן ליא הוי שוב המצוות ע"ד לגדלובית

 לאב לו ונעשו לו דואגיס ובי"ד בי"ד, ע"ד שגיירוהו באופן לה דמשכחת דוקא, לאו זה שהכרח עארעקמן

 דאז אלא לגיירו. לבי"ד ומסרוהו גויס הוריו בשני אפילו יועיל וזה בו, להתגדל יהודי בית לו שמצאואו

 בפ"י הכ"מ שכתב וכמו מוחה אינו שוב עצמה שעה באותה מיחה לא ומיד דכשהגדיל לחומראאמרינן
 ה"ג. מלכיםמהלכות

 היא דחדא, דוקא, לאו זה הוריו, עס כשבא ולא לבד כשבא כ"א בי"ד ע"ד טבילה דאין לעיל דכתבנוןאע"ג
 המסכימה דעת חוות צורך מצד הוא בי"ד ע"ד של זה ענין אס חקרמ דהרי ועוד הבה"ג, דשיטת אליקארק

 הוא שקטן דמפני שנאמר או בי"ד, ע"ד צריכים לא ואז עבורו גירות תנאי המקבלים הוריולוהם וכגוןלגירותו

 ונראה בי"ד. כ"א לו לזכות יכוליס לא וזה לאדס, לו זכין בתורת רק הדבר ומתאפשר לשואלו, יכוליסולא

 שזכין בי"ד ע"ד אותו מגיירין לכן להסכיס דעת לו שאין דמפני החקירה, של זה לצד נוטה שהדבר העיוןלאחר
 לומר אפשר הזה ובפרט הרמב"ם, דעת נראה וזה בי"ד, ע"ד אותו מטביליס הוריו בנתגיירו גס ולכן לאדס,לו

 רגמדנו דשס פי"ג מהא"ב כדמוכח אח"כ, למחות יכול אינו עמו הוריו נתגיירו דאס כבה"ג, ס"לדהרמב"ס

 כרב פסק אם פירש ולא סתם שהבה"ג שבמקוס אלא למחותי( שיכול הוכיר לא ולכן הוריו, בנתגיירודבריו

 דהיכא הונא רב של דבריו משליס יוסף שרב ודהיינו יוסף, ודרב הונא דרב כוותיה פסק הרמב"םהונא.
 לסוגיין, לה מתני ע"כ יוסף כרב ולא הונא כרב לא פסק דלא והבה"ג אח"כ. למחות יכול בי"ד ע"דדהטבילוהו
 ודרב הונא דרב לדינא בעינן לא אבותיו הביאוהו אס אבל שיביאו, מי לו אין אם רק בי"ד ע"ד אותודמטבילין

 כבר דאס מוסיפים אנו ולסברתינו אדעתס, ומתגייר עמו הוריו והלא בי"ד ע"ד להתגייר לו דלמהיוסף,

 באמת דאז בגירותו, להנהיגו בית לו יהיה לא דהרי אתו, מתגייריס אין אס לו יועיל זה מה הוריו ע"דמתגייר

 אתו. בנתגיירו איירי ע"כ אלא לו. שידאגו בי"ד ע"דיצטרך

 מחאה ענין הזכיר דלא דשם בהא"ב הרמב"ם דברי ליישב דכתבנו בהא נוקפי לבי עדיין זה כל אחרי אמנס*(

 אומר הייתי הנ"ל, הרמב"ס ליישב זו בשיטה נקט הח"ס דגם שמצאתי ולולי הוריו, עס בנתגייר איירי ע"כלקטן

 ללמד מלכים בה' המחאה ענין קבע אמנם למחות, דיכול להרמב"ם ס"ל בהא"ב גם דלעולם פשוט, באופןליישב

 מאחר אלא אותו מכריחין ולא אותו עונשין לא כשמיחה אעפ"כ ובמלכינו, בשופטינו תקיפה כשידינודאף

 דרכו. יורה והאמת ופשוט, בהכי. סגי בכך, רצונו שאין אומר הוא ועכשיו לו, היא שזכות מפניוהטבילוהו
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 עם נועיירו אפילו היינו למחות שיכול יוסף דלרב רש"י שיטת ג"כ והיא הכ,ימ דהביא מה דקשהאלא

 כשגדל היינו למחות יכול לא שוב אחת שעה שהגדיל דכיון אמריע דכי י"ל דלעיל, כדברינו שלא וזהאביהס

 יש זו חקירה פי ועל עמו, הוריו נתגיירו ואפילו למחות יכול בהכי גדל לא דאס משא"כ ויהודית משהבדת
 אבותיו, ע"פ אותו מלין דעת בו שאין אעפ"י קטן הבה"ג דלפי והרמב"ס, הבה"ג של השיטות שתי אתלבאר
 תנאי מקבליס הם הרי אתו, ונתגיירו הוריו שהביאוהו כל מ"מ דעת, לו שאין זו גריעותא דלתיקוןדהיינו
 עמו הוריו נתגיירו שלא דהיכא יודה הבה"ג גס אמנס אתו, להתנות שאפשר ביה קרינן ושפיר עבורוהגירות

 סי' לעיל הטור שהביא וכמו בי"ד ע"ד ליה מגיירינן ושפיר אב לו נעשיס הבי"ד הרי לבי"ד שמסרוהווכגון
 הרי עליו רבו דרשות כיון עבד דשאני בי"ד, ע"ד אותו מטבילין שוטה או דעבד גאון יהודאי רב בשסרס"ז

 הוריו. ע"פ אותו שמטבילין כקטןהוא

 לגבי הונא כרב שפסק דיתכן הונא, כרב פסק לא דמדוע הבה"ג על הטור קושיית את לתרץ יש דבזהןגכ,
 כשהביאוס אבל בי"ד, שיד אותס מיובילין דאז אמו שהבשתו או אותס שיביאו אבותיהס להס דאיןהני

 ע"ד להטבילו תמיד צריך דעת בו דאין זו גריעותא דלתיקון ס"ל והרמב"ם בי"ד, ע"ד בעינן לאאבותיהס

 ניחא אס אותו לשאול א"א דסף'ס לא או אבותיו הביאוהו בין חילוק אין דבזה הונא רב קאי ועליהבי"ד
 לו. היא דזכות בי"ד ליה דדיינינן ורק בכך,ליה

 אומדנא, מטעם דאתיא לזכייה שליחות, מחמת דאתיא זכייה בין לחלק יש זה, בחילוק הסבר~יתר

 רק זה אבל זה, בזמן זו מזכות ידיעה חסרון לו שיש אעפ"י לשולח מתייחסת שליחות מטעם שבאהדזכייה

 עושה היה בודאי לו, אומרים היו אס ולעולם בה, לזכות שירצה מציאה כאן שיש ידע דלא ידיעהחסרון

 לאו עצמו והוא לו היא שזכות אומדנא שהיא זכייה מטעס והיא אחרת זכות מין יש אמנס בה, לזכותשליח

 לגבי זכות, זו העולם שלרוב שאע"פ ויתכן לנזכה, לו זכות באמת זו אם יודעים אנחנו שאין אמנם הכי,בר
 משום אתי לא כזה בציור זכות, היא הזכות בעצם אם במציאות לנו ספק זה א"כ היא, זכות לאודידיה

 הדבר. שיוברר עד וקאי תלי ומתלא לא או שליח לן משוי הוא אי ידעינן דלאשליחות

 מטעס הוי זכייה דהא ותימה שם דהקשה מטבילין, ד"ה טיא בכתובות התוס' קושיית לתרץ אפשרןלפ"ז

 לקטן. שליחות אין והא לקטן זכין היאך וא"כ שליח, ליה דעביד סהדי אנן לו הוא דזכות דכיוןשליחות

 מן הולכת זו דזכות הוא להפך אלא למזקה, הנלה מן שהולכת שליחות זו דאין שפיר, מבואר הנ"לולפי

 מצי לא א"כ לאו, אי הוא הכי אי ידעינן דלא ומאחר בכך, ניחא לו יהיה רוב שש'פ באומדנא לנזכההמ,כה
 לו. הוא זכות א0 לו ידוע שלא דבר על שליחלמשוי

 סתרי לא דהני יוסף, כרב מלכיס ובה' הונא כרב בהא"ב פסק דהרמב"ס דהקשו הא יתורץ גםןלפ"ז
 רב של דבריו להשלים שבא יוסף וכרב הונא כרב זפסק לחוד, וזה לחוד דזה אלא אמת, ושניהםאהדדי

 בה' וכדפסק יוסף וכדרב למחות יכול אז אבותיו הביאוהו ולא דוקא, בי"ד ע"ד דהטבילוהו דהיכאהונא

 שלא בגלל בי"ד ע"ד אותו דמטביליס הונא רב של ההלכה עצם ליה הויא אז עמו שהוריו והיכאמלכיס

 למחות. יכול לא דאז בהא"ב וכדאיתא דעתו, את לשאוליכוליס

 ואס קיימא בר שהוא בסיס על להתקייס יכולה היא אס תלויה לשמה הראויה דגירות הנ"ל מכלהמירם

 ימצאינו, ומי היהדות מן רחוק רחוק האב וגם להתגייר, רצון בלי נכרית נשארה שהאס רואיםמלכתחילה
 להתגדל עתיד הילד שאין הגירות בשעת ברור וגס ומשפחתו, הוריו של מלחץ כ"א בניו למול מבקשולא
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 המעשה, לאחר נמצאים אנו )עכשיו וכו', הילד מלו )כבר )באופן לגיירו. שאסור הוא ברור נלל,  יהייבית

 ישראל. בת עס )נישואין מצוה )בר תורה בתלמוד לימוד כמן שונות בבעי)ת נתקלים אגווכמובן

 כלל, יהודי להי)ת עבורו זכות זו )אין הואיל כלל יהודי דאינו דכתב ס"גן צ"ט ס' )ח"ג יצחק מנחתעיין

 קמ"ז )ס" כהן דעת מספר משמעוכן
 )קמ"חי

 בן )ס' יצחק זרע ובש)"ת נ"הי סי' )ח"ב טי מטה ובשו"ת

 נכנס וסוייס הואיל זכות דהוי כתב נריסי הל' ח"ב )יו"ד יצחק שבבית אף צייאי סי' )חייב אש שרידיובשו"ת
 האס דהיינו חקירה, בו לתלות אפשר זה שין מ"מ כ"חי ס' )ח"ג האחיעזר פסק )כן השכינה כנפיתחת

 לעומת לו הוא זמת השכינה כנפי תחת לחסות שנתקרב גוי כל שסו"ס בגלל לו, היא זכות דאמריעהזכות
 אלא ישראל, שס קבל )עכשיו גוי שהיה בזה לא הוא לזכות, שט,~ב שמה שנאמר או בא, הוא ממעאשר

 יחשב אח"כ הלא כי לו, הוא חוב אדרבה )בלא"ה דיניו, לכל כישראל שמתנהג בפועל ישראל שהואבמה
 ס" חייד )אהעייז נייח, סייק רייא )יו"ד משה )באגרות ס"ד( סי' )ח"ב משה דברות בספר )עיין מומר,לישראל

 שבת ישמור שלא ל)דאי הדבר שקרוב כיון לו, זכות דהוי אמריע בזמנינו אם בזה דן עצמו שהוא סעייטכייו
 דזכות שכתב אחיעזר חשו"ת ואף מעכו"ס. עדיפי ישראל רשעי שאף זכות הוא שמ"מ אפשר אךוכדומה

 להס. מזדקקין אין דלכתחילה כתב מגוי, דעדיף טהוא

 במצב נכנס אם אבל ביהד)ת, למקצת איתיה אס היינו מספק, גר דהוא דס"ל רב))תא להני דאף נראהינן
 תשיבני )אל זו, גירות לו הועילה מה הגוייס, הוריו בבית יתגדל זה שתינוק )כג)ן ביהד)ת וכלל כללשאינ)
 הכנסו דהתם לו, חוששין התגייר ~ןלה שמשוס ידענו שעכשיו אע"פ נתגייר כבר דאס הרמב"ם שכתבממה
 היכא אבל ההוא, המצב לפי להדבק במה לו והיה היהדות, לפי התנהג עכ"פ אבל שלה, מחמת הואלגירות
 שמבאר וקמייח קמ"ז ס' כהן דעת בשו"ת עיין )גס כלום, ולא עשה לא וכלל כלל להתפס במה לושאין

 בקבלת חיסרון הוי המצוות שמירת שאי הוא החיסרון ומצוות תורה שומר שלא גר לגבי כללישבאופן

 דלעיל. לשאילה בנוגע שנראה מה זה מועיל. לא אופן בכל כן ואס בזכיה, רק ולאהמצוות

4..



קמזאליהו אבהע"זחלקויען

 מבסימן
 איופי אימוץבענין

 התשלייב כסלו לח' כ' ליאוןבייה,

 מעו"מ הגדול הרב רו"מלקראת
 גוגנהיים כמוהרר"י הדומ"ץ ובקי,החריף
שליט"א
 מדוברות ונכבדות רבא, מאלקא רבאשלמא
 שליט"א הודו הסובבים הרבניםלמעלת
 וכו' השלום עלותאחר

 ילד ע"ע הנושא היקר מכתבו על בתשובההנני
 כי בנו במקום להיות אחד שלקחאסופי

 קצת שעשינו דרכו יורה האמת בושייק. נבנהלא
 את למול שנסכים קודם הנייל, למועמדקשיים

 והענין היות מילתא, למגדר בתקוה הנז',הבן
 אבל עמו, ואחר בא הוא במינו, מיוחדאינו

 לנו ונתברר עליו, שהוטל התנאי את קייםהשני
 הצליח שלא מה ברית, בת אינה התינוקשטם

 ממנו. הנעלמים מטעמים להשיגהנ"ל

 עיכוב, שום שאין למילה, שנוגע במהנאמנה
 )רס"ה ביו"ד מלכא מרן פסקהכבר

 בשבת, ואפי' כישראל הממזר את שמליןסייד(
 כמ"ש אמרנו אך עיכוב, אין זה מצדנמצא
 על יעלה ואם מבררינן. לברר שיש במקוםחו"ל
 אלא רו"מ, בטענת ממזרות חשש שאיןהדעת

 פו"ר הלכות אה"ע בש"ע הובא הלאאסופי,

 הוי השוק מן שנאסף אסופי לייא( ס' ד')סי'
 וידוע למיתה. הושלך שלא כגון ממזרספק

 פרי הזונות מניחות שבו לנו הידועשבמקום
 אלא מניחות מיתה לשם שלא בודאיבטע
 כאן אין וממילא מעלליהן רוע על בושהמשום
 רוב שיש במקום ותו ספק, אלא ודאיממזר
 פריש מרובא דפריש כל לומר מקום ישגויים
 היו לא אם זה וכל )י(. קביעות של הכלל נגדאפיי
 בעקבות הולכות ישראל בנות שגם רואותעינינו

 מרוע שמתביישות מהן ויש הנכר, אלהיבתי
 אשה ואחות אייא של העריות מפגישתמעללם,
 הוא הזה התינוק אם לדעת יוכל ומיוכו',

 ויבואו קודם אחר מין ילדה כבר אוהבכור,
 לא אם אחותו, עם אח ויזדווגו הזמןבמשך
 ודרישה חקירה עפ"י או הממזרותבפרסום

 היום. עליה עומדיםשאנחנו

 ממזר פ"י, בירושלמי מ"ש מכת"ר נעלםולא
 ממזרז מאי אבהו אייר זנונים, בןזה
 ואחד וכר אחד ממזר כי מוה ולמדומום-ור
 וכמו ע"ו. ביבמות הוא וכן אסוריםנקבה
 מומא דביה ונו מן דמתיליד ממור יב"עשתרגם
 מוזר איש הוא ממזר פי' זייל והרמבייןבישא.
 ט-ו' בוכריה כמ"ש בא, מאין ידוע שאינומאחיו
 מקום שאין כמה ועוד באשדוד, ממורוישב

 מן הבא זה ממור איזהו פי' השייע וגםלהאריך.
 כריתות. חייבי בין מיתות חייבי ביןהעריות

 )קיזושין הריטב"א מד להוכיח סכ"ו(, ז' )סי' מאיר הבית מ"ש שהביא סק"ז(, ז' ס" )נשים איש  בחזון יעייןין
 זאיהי ואת"ל רוב, ואיכא לגבה אינהו אזלי דילמא להיתרא, ס"ס איכא כשרים ברוב שתוקי שכל ש'א(ש'ג

 תצא. נישאת אם )אפי' ס"ס מהני )לא ביוחסין שו משה מזרבנן ובכ"ז אזלא. לכשר שמא לגבייהואזלא

 לגבה, אינהו דאזל) מ)זוע למי הלד מי ספק עדיף לא דהא הריטב"א, כ)ד' לזה ראי' שאין א, החזו' שיזוכתב
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 ואזלי חדבר, ישתקע אולי הענין, על יעמוד מי ה"ם של הדת על לעמוד מתאמד אי זה~ש

 לא ועודנו ישראל בת לקחת ויבא שמא, בתר וימול הספיקות, כל לחסל כדי אפשר,אם
 מצואתו. רוחץ זת באופן וגם גירות. לשם כשיגדל ויטבולהיום

 למגזר שייך דלא במשפחה שנתערב ממזר ספק של בס"ס אבל לגבייהו, איהי באזלא גם  יתירו זי)עאזמךיע

 הבית עליו חלק כבר ליוחסין, רובי תרי בעינן המסק)א ששי ף סי' שמואל הבית ומ"ש סיש. מהני שפירהכי
 פריש, מרובא דפריש דכל משום בזה"ז, ומואבי עמוני גר כגון ביוחסין, אחד רוב על שסמכו ומצינו שם.מאיר
 ישראל יהדות בתורת הבאים רוב משום אשה, לו משיאין אני ישראל ואמר הבא וכן ע"א(, ,כ"ח בברכותכמ"ש
 עכתי'ד. עייא(. ,כייז בסוטה כמ"ש רוב, משום כשרים, בניה מזנה אשה וכן ע"א(. )מ"ז יבמות תוסי כמ"שהם,

 בגר ע"א( )כ"ח דברכות מההיא להוכיח והלאה( עייד דקל"ה פ"ט )סי' מיו"ד ח"א לב חקרי בשוייתןכ"כ

 הביא ע"א( )דקל"ו ושם בזה. והאריך רובי, תרי בעינן ולא ליוחסין שריע רובא דבחד וכו', בזה"ז ומואביעמוני
 דהריטב"א מההיא והקשה לכתחלה, קהל בפסולי ס"ס מהני אי ורש"ל מהרשד"ם עד והב"י ה"המחלוקת

 שהתיר ירוחם ר' דברי והביא בזה, שם בחק"ל האריך ועוד איש, החזון תירוץ כעין ותירץ ע"א(. ע"ג)קיחשין
 קהל בפיסולי בעיע אי הלכה ולגנין בזה"ל: העלה הסימן ובסוף ע"ש. לכתחלה. אף ס"ס ע"פ קהל ב0סוליג"כ

 שלנו הספק שאין נמצא מה"ל., מותר ממזר דספק וכיון ננדק, לא ספק מידי בס"ס, אסרו אם וכן רובי,תרי

 עכ"ל. להקל. דדבריהם ספק וק"'ל דבריהם בשלאלא

 פסק וכן ע"ש.  גזירה. משום ה"ט דהתם הנ"ל, לתירוץ הסכים סע"א( ,דקצ"ו ח"א וחסדא חינא בספרןכן

 קודם בו נתעברה ספק ס"ס, משום בנידוננו הולר להכשיר שיש ע"ד( רט"ז דף י' )סי' יעקב בניבשו"ת

 ועבד גוי וקי"ל נתעברה, ועבד מגוי שמא הגירושין קודם ואת"ל הגירושין, אחר או איש, אשת בעודההגירושין

 מהרי"ו סמך זה טעם וועל ט(. סי' ד' סי' וטוש"ע ע"ב מ"ה )יבמות כשר הולד א"א אפי' ישראל בת עלהבא
 בדין הכ"ה( מהא"ב )בפט"ו הרמב"ם דכתב הא וש"ז עכת"ד. ספקא. ספק משום להתיר ע"ד( )סי'בתשף

 עכו"ם מרוב שמא להתיר, ס"ס על סמך ולא ישראל. בערי הנמצאים אסופים כשאר דינו נתגייר שאםהאסופי,

 כדברי להחמיר פסק סל"ג( ד' )סי' השו"ע וגם להכשיר, וה"ה הראב"ד כמ"ש כשר, מישראל ושמאהוא,
 אבל שקול. ספק אינו כשר מישראל דשמא והספק למיתה, שהושלך ריעותא דאיכא משום ה"ט התםהרמב"ם,

 ע"כ. ס"ס. מטעס גירות ע"י להתירו דמי שפיר החולים, בבית עלד אלא למיתה, הושלך שלאבנ"ד

 ,שאיבריו הדמיה משלטי וכן אסופי, משום בו אין מהול מצאוהו רבא אמר רע"ב(, )ע"ג בקידושיןןהגה
 הוה לא הוא דכשר לאו דאי והר"ן, ופרש"י אסופי. משום בו אין וקמיעא פיתקא תלי ומיושרים(מתוקנים

 ולפ"ז הוא. שכשר מוכיחים הדברים גדול טורח ע"י כיו"ב שכל שם המאירי וכ"כ ליה. למימהל ביהטרחא

 ורק חייו, על וחסה לשומרו טרחה שהאם ממשית הוכחה כל לנו שאין היולדות בבית שנמצא איירי אםבנ"ד

 מן שנאסף אסופי סל"א(, ד' )סי' השו"ע ולשון לנפשו. והניחתו היולדות, בבית ללדת חוזקקה טבעיבאופן

 מיתה לשם הושלך שלא הוכחה יש אס אבל מיתה, לשם הושלך שלא הוכחה שאין כגון ממזר, ספק הויהשוק
 ולא לשומרו, עליו שחוששים כיון אסופי, משום בו אין וכו' ומיושרים מתוקנים שאיבריו או מהול שהואכגון

 ע"כ. רעבון. משום אלא שםהושלך
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 בקהל. להביאו היסס שרימהבר למה הטעס זה ואולי לשומרו, עליו  שהקפידה  הונהה ען ש/ =ע עייב,

 הכא דשאני תברא, לא הא משוס דאי נראה ומ"מ להחמיר. יש עכו"ם ברוב גם השו"ע ומרן הרמב"םולפ"ד

 כמ"ש להקל. יש הרמב"0 לדעת אף ובכה"ג עכו"ם, בביהח"ו היולדות ורוב עכו"ם, ריעיר רוב רובי, תרידאיכא

 ברעב וימות מיד בנ"א 3ו ירגישו לא שמא ריעותא שיש לשוק כשהושלך דדוקא ע"ש. נ"ד(. )ס"ק שמואלהבית

 בודי היולדות בבית נשאר שהוא בנ"ד אבל חייו, על שחסה להוכחה צריכים אנו אחרות, סיבות אוובקור
 גמורה, להוכחה טרך אין לאימוץ, להמסר עתיד הוא שמסתמא האם יודעת וגס שם, המופקדותהאחיות

 תורה "דבר ע"א( )ע"ג שס וכמ"ש מדרבנן, אלא אינו אסופי דין כל והרי הניחתו. ורעבון שני מחמתושמא

 כיו) למדה"י, בעליהן שהלך ומיעוט ארוסות מיעוט איכא מאי תולה, בבעלה איש אשת מ"ט כשר,אסופי

 ממזר ה., בקהל ממזר יבא לא אמרה והתורה ופלגא, פלגא הו"ל רעבון, דמחמת נמי ואיכא פנויה נמידאיכא

 יש אחר ספק ע"ז םשנוסף מדרבע אלא אינו אסופי שדין ומכיון יבא". ממזר ספק הא יבא דלא הואודאי
 וכנ"ל. בשוק כשהושלך אלא אסרו שלא לקולא,לתלות

 האסור באופן היה אם זוכרים אינם השוק מן שנאסף לאחר שאס שכ', ט"ז( אות ז' שי' אה"ע איש בחזוןןע'

 הטור וכמייש בספק. להקל יש דבריהס ובשל מדר3ע, יוחסין מעלת ספק דהא לקולא, תליע המותר באופןאו

 )מרן הרמב"ם לד' אף וה"נ ע"ש. מספק.  גירות צריך עכו"ם מיעוט גי,כ יש וא0 למי. אזל מי ספק בדין ףסיי

 שאי שכ', י"ד( אות סוף ז' )סי' איש בחזון וע'1 גירות.  לאחר ישראל בבת ומותר להקל 3נ"ד לתלות ישהשו"ע
 של איסור אלא ואינו להתיר הראב"ד לדברי הסכים שה"ה מאחר בכה"ג, ישראל בבת ולאוסרו להחמיראפשר

 )ס" ח"ג יקרה אבן ובשוי'ת וכנ"ל. להקן יש השוייע ומרן להרמב"ם שגס י"ל דבנ"ד אלא עי'ש. יוחסין.מעלת

 חמש מתוך בוינא, אשר האס~ים מבית הממשלה מטעם שהובאו העברים מילדי ושנים ששים על שנשאלב'(,

 מצוה יש אס וכוי, שבת ויחללו נו"ט יאכלו ושם הממשלה, של יתומים בבית לגדלם ע"מ אסופים, ילדיםמאות

 קהל. פסול משום בהם לחוש יש או ישראל, מבעת לישא מותרים ויהיו ישראל, בדת ולחנכם משםלהוציאם

 ה', בקהל לבא ולהכשירם להתירם והרחיבוהאריך

 בזנות שנתעברה ידועה שהאס בשתוקי דדוקא עוד, הסביר ז", סי' )חאה"ע קמא הנכ"י מ"ש שהביאןאהר

 ולידתו שהורתו ואפשר חאם, את מכירים אנו שאין אסשי אבל כשר, מאיש שנתעברה מפיה הדבר לבררצריך

 שבת יתכן לא הרי וא"ת בקהל. לבא ומותר אסופי, משום מ אין למיתה הושלך שלא הוכחה שיש כלבכשרות,

 העכו"ם, בין ויטמע גמור, כגוי שיחנכוהו האסופים בבית תינוקה תטוש רעמן מסיבת מבעלה, שילדהישראל

 לשם ב"ד והטבילוהו עכוי,ם שרובה בעיר נמצא "שאם הכ"ה(: מהא"ב )בפט"ו הרמב"ם כ' שהרי אינו,זה

 מהול נמצא של סימנים בהם מועילים שס והרי ישראל", בערי הנמצאים אסופים כשאר הוא חריגירות

 העכו"ם. 3ץ שיטמע לודאי וקרוב עכוי,ם, רובה שהעיר אע"פ  אסופי, מחשש להתירם וכו' מיושריםואיברים

 עכת"ד. וכו'. להכי חיישיע דלא ודאיאלא

 שהוא אמו שתאמר עד בקהל לבא אסור ששתוקי שאע"פ ל"א(, ס"ק ד' )סי' לשבת נתיבות בס' כתביכין"ב

 אמו, לשאול שיכולים פקח, ביד כנמצא דהוי מר"פ, דפריש כל לומר שייך לא דבשתוקי משום ה"ט התםכשר,

 בו גזרו לא למיתה הושלך שלא וכיון מר"פ, דפריש כל אמרינן בשוק הנמצא באסופי אבל בבית, נמצא)גם

 התוספות וכמ"ש קבוע, חשיב היולדות בבית שנמצא איירי אם דהכא שי"ל אמת והן עייש. אסופי.משוס

 שלא כיון ומיימ בבית. נמצא ולא הואיל קבוע חשיב לא המושלך שבתינוק דילמא, די,ה עי'א( ט"ו)כתובות

 מספק עכו"ם, תינוקות שס שהוחזקו שמשום אלא בכה"ג, קבוע חשיב לא היולדות בבית ידוע ממזרהוחזק
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 ג"כ שנשאל כ"ד( )סי' וד'ד לב תעלומות בשו"ת )ע' . ה' בקהל לבא מותר יהיה )אז  גיור, אותו מצריכ)םיג)

 ולידתם הורתם שמא וויס, מטעם בקהל לבא לחתירם גייכ )העלה הנייל, האסופ)ם ושנ)ם רמצשיםבנידון
 ובחזון ט"ון. ס"ק )שם יעקב ובישועות מייא(. סייק די )ס" תשובה בפתהי ועיי הנ"ל. בנידון האריך שגייכמייון )סיי לב חכם בשו"ת )ע"ע ע"ש. מגוי. )תעברה שמא איש מאשת ואת"ל מפנויה, שמא בונות ואת"לבכשרות,

 להקל. שחעלה "'ג( )ס" ח"א תורה קנין בשו"ת וגם וק. )ס" ח"ג יעקב חלקת ובשו"ת ה'(. אות ז' )סי'איש
 לבא )להתירם גיורם לאהר אלה תינוקות להכשיר שיש דדינא מסקנא ע"ש בנ"ד. רובי תרי דהוי ג"כוצ)רף

 ע"כ.בקהל.
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 מגסימן
 לפנינו שבא לערלות מומרבענין

 קידושין לולסדר
 משודכתו בלוית לפנינו בא ראובןשאלה

 קדושין, להם לסדר כדיישראלית
 שאלנו ערל. שהוא נמצא כראוי החפושואחר
 כי, לא ואמר מילה, מחמת אחיו מתו אםאותו
 הוריו הספיקו ולא הרדיפות בזמן נולדאלא
 שהוא הדבר יתגלה שמא הפחד מחמתלמולו

 אם אותו שאלנו היום. עד ערל ונשאריהודי

 חולים בבית מומחא רופא בנוכחות למולירצה
 אם זה בלתי סכנה, חשש שום שאיןבאופן

 ויאמר ויען יום, בכל כרת חייב יהיה ערלישאר

 להשאר רצוני אלא אופן בשום במילה איפשיאי

 כדת. למולם קבל לו שיולדו הבנים עכ"פערל,

 לעבירה מומר נקרא כזה אדם אםונסתפקנו
 ז' לו מסדרין ושפיר קדושין וקדושיואחת

 בב' המילה דוחה שהוא מכיון דלמא אוברכות,

 במצוה ככופר נקרא סיבה שום בליידיו

 וגם בריתות, י"ג עליה נכרתו אשר לודאורייתא

 כולה בתורה ככופר ונמצא החמורה שבתדוחה

 קדושין... לו לסדר כדאיואין

תשובה
 )ח"ב להועיל מלמד בשו"ת נמצאת זושאילה

 כמעט ואעתיקנה עט( סי'יו"ד
כמתכונתה.

 לדבר כמומר לערלות דמומר חזי שפירהנה

 מותר הדין מן ובודאי ב'( סי' י"ד )ע'אחד

 שבתות לחלל במומר דאף קידושין, לולסדר

 לא כולה התורה לכל מומר דהויבפרהסיא

 בנישואין כי קידושין, לו לסדר איסורמצינו
 עביד. מצוה ואדרבה איסור, עושה אינוהללו
 נ"ד ס"ק קכ"ח בסי' המג"א שפסק מהוכן

 דהיד אף כפיו לישא מותר לערלותדמומר
 התניא בעל של בש"ע מ"מ עליו חולקאהרן
 אך החיים, בדרך משמע וכן כמג"א,פסק

 קריאה לענין ומ"מ בדבר, מפקפק רבההאלי'
 יעלה שלא אלא איסור, אין הדין מןלתורה
 מן זה כל מילה. מצות בה שכתובלפרשה
 מפני גדר לגדור שיש נראה אם אמנםהדין.

 לתורה. לקרותו להניח אין בודאיהמתפרצים

 זה דבר לעשות אין קידושין, לעניןאמנם

 קידושין, סידור ממנו למנוע בימינוביחוד
 יסכימו אם אך קידושין, בלא אשה ישאדא"כ
 לערלים קידושין לסדר שלא רבנים וכמהכמה

 פרצה יגדרו זה ידי שעל להם שנראהמפני

 שעל יראו אם ערליםי(, בניהם את יגדלושלא

 ישראל מכלל ומופרשים מובדלים הם זהידי
 לזה רבנים כמה הסכמת וצריך דמי,שפיר

 וזה אוסר דזה אגודות אגודות יעשודאל"כ
 תשובת וע' ואטלולא, כאיחוכא ויהי'מתיר

 בעדת והנה כ'. סי' אה"ע שיק מהר"םמו"ר
 איש שכל ניתקן בפפד"מ ישורון ועדתישראל

 חשש איי נוה לו, שיחל~י נניי את שימיל ע"ע ומקנל ימנטיה מאשר היא הלא דבנד"ד  מאהר אנגמ'ן

 קידושיי' לומלסדר
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 תוה"ק דת נגד בנו את ימול שלא מי אוערל
 דר' והרב יראים. לקהל חבר להיות יוכללא

 שהוא הזה 'שטאטוט' על לעורר יצאזיסקינד
 מחבר קדקדו על הכה כבר אך כדין,שלא
 שווארצשילד מנחם ר' שהוא )כמדומהאחד
 נגד בזמננו גדר שיגדרו שנכון והראהזצ'יל(

 נעשה זה 'שטאטוט' והנה קדש. בריתמפירי

 זצ"ל הירש ש"ר ה"ה הדור גדוליעפ"י

 עזריאל מו"ה מו"ר יבדלולחיים
 בעקבותיהם ללכת ונכון נר"1,הילדעסהיימער

 וע' ברית. מפירי נגד בחבורה תקנהולעשות
 הש"ר בשם שהביא סייז( )סי' רשב"ןבשו"ת
 נימול, שאינו מי לתורה לקרוא שלאהירש
 )מה"ת ומשיב שואל שו"ת בשם שם הביאוכן
 בשם שם שהביא מה וע' ס"ד( סי'ח"ג

 מאנהיימער. נח מו"ההדרשן



ויעו
 מדסימן

קנג~וליהו אבהע"זחלק

 בזמנינו המערב חכמי תקנתבענין
 הנישואין בזמן תנאילכתוב

 גירושין של במקרהלהתחייב

 המחותנים מן דורש זה, בזמננו הנהוגהחק
 כדי עירוניים, לשרותים תחילהלפנות
 להם מסדר אח"כ המדינה. חוקי לפילהשיאם

 הזה הנוהג לפי ברכות. שבע את המקוםרב
 זיווגם שאין במונח הגירושין בענייני גםהולכים
 אשר העממי ב"ד לפני זע"ז קובלים אזעולה,
 אזרחות, נשואי חבילת להפריד קדימה דיןלו

 מב' אחד לכל נותן הנז' החק דת. גירושילפני
 מצד מפריע בלי להתחתן גמורה רשותהצדדים

הדת.

 אשה לו ולוקח ראשון קופץ הבעל הרובעל

 נשואין ברית עמה וכורת נמ~וכאוות
 עיגון על כלל לב שימת בלתי מחדשאזרחיים
 באיסור. מטתו הצעת על לא וגם ראשונהאשתו
 הרבנות לפני עליו קובלת מצדה האשהכמובן,

 לה אמריה משיב והבעל בגט. לשחררהכדי

 מה זמן אחר ראשה. שתלבין עד תשארשמה

 היא גם תועלת, ללא ושוב בלך סבלנותשל
 ונופלת והולכת הרבנות, כח מאפסתמתיאשת

 באמרם ישראלי בחיק אפי' או נכרי, זרועותבין

 אזרחות. נשואי הוא לעבירה פתוח פתחשיש

 הרבנות שבורות וזרועות כהות בעיניםואז,

 הממשמשת הממזרות מן מונע באיןמביטה

 ידיה. לאל ואיןובאה

 הלכה ונזכרתי מעשה ראיתי כן עלאשר

 המערב בארץ היום עד הנוהגתפשוטה

 בכל די דינים בתי ראשי רבותנו שלבהורמנותא

 דע אבן שאול כה"ר אדמו"ר ובראשםאתר
 נמנו הרועים באסיפת מו"מ אחריחשל"א,

 וחתום כפול שטר ע"י מילתא למיגדרוגמרו
 שום בלי הטוב מרצונם הצדדים שני ע"יבשוליו

 על באזרחות, להתגרש יבואו באולי שאםאונס,
 שום בלי תכו"מ בגט לפוטרה מוטלהבעל
 סך לה לפרוע מעכשיו מתחייב הוא והריאיחור,
 והתחלתי בגט. שיפטרנה עד יום לכלכו"כ

 של ספרדי ק"ק עדתי בני בקרב כנ"ללהתנהג

 ישצ"ו שהרבנים ששמעתי עד דנן,מתא
 תיקון על ערערו פאריז בעי"ת מדין עלהיושבים

 של בטענה בעיניהם, חן מצא לא אשרזה
 לפניהם. דעתי בטלתי ואז בגט, ועישויאניסות

 הסכמת סתירת על משתומם עמדתיאמנם

 מובהקים רבנים דינים, בתי ראשיכמה

 להם, אניס לא רז כל אשר חרשיםחכמי

 מדברי המך ערכי לפי כתלמיד להציץואמרתי
 ואולי תורה, זו אורה תצא מהם אשררבותינו
 עמי בת שבר על העגומה לנפשי מרגועאמצא

העלובה.

 בי בתר דינא בי נהגו שהאידנה יאה,קושטא
 חוששין איש אשת חומר שמפנידינא

 הענין בזה וכ"ש גיטין, בענייני לחומראאפי'
 כתב ז"ל הרשב"א והוא הוראה מעמודישאחד

 יכול ומי ופסול. מעושה גט הוא כזהשאופן
 ראוי דנין שאנחנו מה ולפי נגדו, ראשלהרים
 וכן מעושה גט לעשות שלא החומרות לכללחוש
 הולכים שאנו נ"ע האחרונים הפוסקים כלפסקו

 צריך. אני וללמוד היא תורה ולכןבעקבותיהם,

 נשבע אם ס"ד: קל"ד סי' אהייע השייעכוצב
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 קודם לו שיתירו צריך גט ליתןהבעל

 אם יתן ערבות אך לאונס, דומה יהיהשלא
 מור"ם עליו וכתב לאונס. דומה וה שאיןירצה

 אם אבל לגרש, קנין קבל אם וה"הבהג"ה,

 אונס מיקרי לא יגרש לא אם קנסות עליוקבל
 הקנסות ליתן ויוכל בד"א, גטו דתלהמאחר

 שהביא הסברות עכ"ל. מחמירין ויש יגרש,ולא
 ב( ו"ל, מהרא"י סברת א( הם ו"ל,מור"ם

 ז"ל. הרשב"א סברת היא מחמירין הישסברת

 זע"ו. כחולקים נראה דבריומדקדוק

 אמר מר אלא כלל פליגי דלא כתב הב"יאולם

 ביאור לפניך והנה חדא, אמר ומרחדא
 בו חזר שלא באופן והיא מהרא"י דעתדבריהם,
 בדבורו עומד הוא עכשיו שעד מהגט,הבעל
 נתחייב וברצונו בסוף, נתחרט ולא לגרשורוצה
 מודעה, כל מבטל הוא הגירושין ובשעתבקנס

 ובאופן סוף, ועד מתחילה מוכיחים מעשיווהרי
 מגרש. שמרצונו כיון אונס וה שאין פסקכוה

 ממנה מבואר הרשב"א דעת היא הב',והדיעה

 שהכריחוהו אלא הקנס ומן מהגט הבעלשחור

 בח"ד כמעשה עיי"ש האשה של משפחתהבני

 ולאה ראובן על בתשובתו כמבואר י"ט,סי'
 לעשות הבעל ורצה קצוב, לזמן לגרששנאותו
 כוה באופן לגרש. והכריחוהו הקנס עלפשרה

 איפה נמצא האונס. מחמת פסול הגטבוודאי
 אהדדי. סתרי דבריהםשאין

 דעת להשוות כדי שם ו"ל הלבוש כתב והעוד
 שאם וו"ל, עליו החולקים עםהרשב"א

 והקנס, הומן וקצב פלוני ליום שיגרשאמר

 עליו שהטילו הקנס הוי גירש ולא הומןוהגיע
 סק"ח הב"ש שהעתיק וכמו אונס. יגרש, לאאם

 לדברי לחוש דיש נראה בדיעבד ואפי'עי"ש.
 לומן דדוקא ו"ל הלבוש שפי' וכמוהרשב"א,
 יש ובדיעבד עיגון במקום אבל אונס, הוימוגבל
 נראה חילק. שלא מור"ם הגהת עללסמוך

 בטל עיגון במקום הגירושין על דהקנסאיפה,

 היכא הלכה נפסקה וכן הוא אונס ולאוהוא,
 ו"ל. מהרא"י כסברת ומן קבע ולא בו חורשלא

 מה כל קודם לדעת נרדפה לימודולתוספת

 הכפייה היא ומה אונס הנקראהוא
 על הבא דבר הוא האונס בש"ע.המדוברת
 בעל בקנס נתחייב אם כגון כרחו בעלהאדם
 קע"ג. סי' בד"מ ו"ל מור"ם הביא כןכרחו,

 לקיים כדי מוולתו אחד ע"י הוא כפייה אועשוי
 דבר בספר הובא כן דבר, איוה כרחובעל

 ששיעבד שכל בד"מ ו"ל מורם דברי הם וכןאמת.
 מרצונו מגרש שאינו ביה וידעינן בקנסעצמו
 לא ואפי' באונס, גט הוי הקנס מן מתייראאלא
 לחוק יבואו הנ"ל שהכללים נמצא מודעה.מסר

 וגם ז"ל, הרשב"א של מחמירין הישסברת
 עיי"ש בתשובתו המובא למעשהמתאימים
 ראובן על בא והובים אלף של שהקנסדהיינו
 הראיה הגירושין. ומן שקבעו לאחר כרחובעל

 על לאה משפחת בני עם להפשר רצהשהבעל
 לתתו עליו איימו אלא לקולו שמעו ולאהקנס
 ממילא, יגרש, ולא אחד רגע יעבור אםבמשמר

 כרחו. בעל וה דבר לקייםכפוהו

 חוקים מחמירין היש דברי נמצאו והומטעם
 רוחות כל ואפי' מוצק, כראיואלמים

 אותם יויוו לא בם ונושבות באותשבעולם
 מכיון דכ"ע, אליבא ומוסכמיםממקומם,
 מחמת אלא גירש לא ראובן בטעמאשמילתא
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 אונס לך ואין למשמר, יכנס שלאהמציק

 מן לדייק נבא אם א"כ, מזה. גדולוכפייה

 שהבעל שבאופן כדלהלן, המסקנה תעלההנ"ל,

 עס וחייו היות הכרח בלי לגרש מרצונוקבל

 ככבלים בעיניו נחשבת אלא חיים, אינםאשתו

 הימים וסופר ומונה כתפיו, על וכקורה רגליועל
 ממנה, להפרד המקווה היום יבא מתיוהלילות

 המשפט בתי לפני לגירושין תובעה בעצמווהוא

 עד וכו' דין עורכי בשכר כסף כמהומוזיל

 עם מרצונו שעשה שהקנס מבוקשו,שיבוצע

 מרצונו היו והגירושין היות אונס, אינואשתו

 התובע. הוא הבעל שאמרנוכמו

 קנין היה סוף כל סוף הרי לומר נחשובואם
 הקנס, סך על שנאותו בשעוזביניהם

 יש לגרש, כדי קנין כמקבל הבעל נעשהוממילא
 יום בכל מעשים רואות שעינינו להשיב,מקום
 לגרש הרוצה שכל עולם של מנהגו הואוכך

 יבא פלוני שליום מרצונו קנין נוטלמתחילה

 מי שיש שמענו לא ומעולם לגרש, ב"דלפני
 הגירושין. שלפני קנין באותו אונס לצדשחושש

 אונס קרוי זה שאין נראה ז"ל מורם מדבריוגם

 דומה אלא הגט, יפסל שמחמתו עדגמור

 לו התירו ולא הבעל נשבע אפי' שהרילאונס.

 ורק כשר, הגט מ"מ הגט נתינת קודםהשבועה

 אך מרן למ"ש דומה לו, מתיריםלכתחילה

 סק"ז ב"ש עליו וכתב ירצה, אם יתןערבות

 משמע וכן קודם. הקנין לו למחולשצריכים

 קנ"ד( )בסי' הב"י שהביא פרץ רבנומדברי

 כלל, אונס וכר שום בו אין קנין שנטילתדהיינו

 לקנס. או לגירושין קנין נטל ליומה

 הבעל נשבע אם בס"ד הב"י רבנו כתב ועודזאת

 יהיה שלא קודם לו שיתירו צריך גטליתן
 זה שאין ירצה אם יתן ערבות אך לאונסדומה

 קבל אם וה"ה הרמ"א וכתב עכ"ל. לאונסדומה

 שעשה שבועה מכוח גירש ואפי' לגרשקנין

 כשר הגט וכו' שמשון נזיר ואפי' לגרש,מעצמו

 ביאור כך. על אנסוהו לא ומתחילההואיל
 דדומה לגרש בנשבע שהחמירו יש דהנההדברים

 כל פירות קונם חו"ל למ"ש דומה ואינולאונס,

 שתלה מפני אונס זה שאין דמבואר וכו'העולם

 ביכולתו שיש בפירות דהיינו אחר בדברנדרו

 בנשבע אבל לגרש. ולא פירות לאכולשלא

 דדומה לנו נראה היה בשבועתו הגטשתלה

 אחר דבר או ממון ערבות כשנותן ולכןלאונס,

 ואין כנ"ל, חז"ל למ"ש דומה שליש בידשמונח
 שהוא ז"ל הריטב"א ומיהו כלל. אונס חשובזה

 להדיא ביאר בתשובה הרשב"א שלתלמידו
 דבוודאי הדין, עיקר מפני לא בזהדהמחמירים

 אונס אינו מרצונו עליו מקבל שאדם מהכל

 החמירו שלכתחילה אלא וכו', פירות קונםכמו

 וכן אניסות, של חשש אין בדיעבד אבלבזה.

 ועיין בב"י( )שם חביב בן ז"ל מהר"לפסק
 השולחן.בערוך

 מקום יש המקילים בדברי כוח יפויולתוספת

 דהיינו אחרת, חקירהלעשות
 היא, חדא מילתא לאו בעצמהשהאניסות
 ומצינו כדין. ושלא כדין פנים, לב'ומתחלקת

 וז"ל, קל"ד בסי' לבארם שנטפל הטורלרבנו

 דוקא היינו אונס מחמת גט דאינוהא

 כגון כדין אנסוהו אבל כדין, שלאכשאנסוהו

 ב"ד ואנסוהו מוציא ואינו להוציא חייבשהוא

 ומצוה גט, הוי שהוציא, עד מודעה ביטולאחר

 לי ומה לגרש. לכופו מקום שבכל ב"ד כלעל
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 חילק, ולא הואיל הגוף כפיית או ממוןכפיית
 דברי לקיים עליו מצוה תחילה שאומריןדהיינו
 דעת וכן ממש, אותו כופין ישמע לא ואםחז"ל

 שם.הב"ח

 כדין שהכפייה הנ"ל מכל שלמדנווהשתא
 צריכים בממון, בין בגוף ביןשייכא

 השו"ע כתב הנה להוציא. כופין למי למודעיאנו
 מפרנס ואיני זן איני האומר ס"ג( קנד)בסי'
 שכופין הדברים, ביאור להוציא. אותוכופין
 אז לשמוע רוצה אינו ואם ולזון, לפרנסאותו
 )בס"ס הטור רבנו פסק וכן להוציא. אותוכופין
 כופין מפרנס, ואיני זן איני אמר שאםקנ"ד(,
 עונתו. מקיים שאינו למי וה'יה להוציא.אותו
 לארץ הולך שהאיש ידוע שאם בס"ח כתבוכן

 יגרש שילך שקודם יכפוהו או ישביעוהואחרת
 כדלעיל, אשתו כלפי חובתו מקיים שאינומשום
 ענין באותו עוד כמורד. דהוי בס"ג הואוכן
 ואשתו זונות רועה שהוא מי קנייד בסי'כתוב
 אותו שראו בדבר עדים לה יש אם עליו,קובלת
 אותו שכופין מעצמו שהודה או מנאפיםעם

 מי שכל פסוקה הלכה לפנינו יש הרילהוציא.
 אם וכ"ש האלו הרעות ממידות אחת בושיש
 שאר אשתו כלפי חובתו שמבטל דהיינוכוללם
 בזנות, גויה עם וחי נדוד, והרחיק ועונהכסות

 שקבל הקנס ולקיים לחזק מלבד לאשראוי
 עליו לתת אפי' אלא הנשויוין, בשעתעליו
 ומצוה שיגרש עד שבעולם קנסות כלמחדש
 אשת מעון האשה להציל שאמרנו כמוהיא

איש.

 אמת, תורות בספר המובא מכל העולה:זאת
 עליו שקבל מי בעניני אמת דברוספר

 שהדבר שאעפ"י נראה יגרש, לא אםקנסות

 זייל מור'ים וכמ"ש הפוסקים, במחלוקתשנוי
 המקילים לסברת בנד"ד מקום יש קל"ד(,)בסי'
 והיא וכו' אחר בדבר גטו שתלה דכלשאמרו
 הרי"ן ובשם הב"י שהביא נוואר הר"מסברת

 תשו' בשם קנ"ד( סי' ובסוף קנ"ד )סי'והרא"ש
 רוב כדעת להקל ברורה מרן דעת וגםהריטב"א
 וסי' קל"ד, )בסי' מדבריו כמשמעהפוסקים

 דבריו משמעות שבועה, גבי ואפי' סכ"ג(.קנ"ד
 לאונס דומה יהיה שלא נכונה עצה אלאאינו
 הריטב"א בתשו' קנ"ד סיי ועיין גמור אונסולא

 פרץ, ר' מדברי בזה כיוצא שדקדק הב"ישהביא
 נזירות עצמו על שקבל במי כ"ד( ס' )קנ'ידובסי'
 וכל בד"א. גטו שתלה משום היינו וכו'שמשון

 קנסות עליו שקבל במי אבל לגרש בנשבעזה
 מורם הבין וכן כנ'יל. ברורה מרן דעתלבד,
 וכן אונס מיקרי לא קנסות קבל אם אךשסיים

 מרן. בדעת אמת תורות חרבדעת

 להקל, הלכה שעיקר מישרים תחזינהעינינו
 והכל שאפשר במקום אך בדיעבד.וכן

 לפי להתנהג ראוי וטורח, עמל בלי לפנינומונח
 אמת תורות הר' מדברי כמדוקדק החומרותכל
 עד ואפי' החמורה, בערוה להחמיר דקיייילז'יל

הש"ע.

 ומלא מעורפל בגלגל תפוסים נמצאנו אסאבל
 האשה מצב הוא ודרדר קוץחתחתים

 גירשה שכבר לדין יושבים אנו שעליההאומללה
 לפני לדון שדחפה אחר בערכאותיהםבעלה
 כאוות אחרת אשה לישא לחפשי ויצאהשופט
 מפריע, בלי לים מעבר נסיעה לרבות גםנפשו,
 ימיה כל לעגנה נשבע נוקמת ודעת נוטרובלב
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 ובמבחר א"א בעודה לאחרית, תקוהואין
 שעינינו כמו מכשולים כמה מזה ויצאועלומיה.
 וילכו הדת עול שפרקו הזה הזמן מבנותרואות
 הקלקלה ויתלו ההם, הגוים כתועבותלעשות

 להן להמציא רצו שלא באומרן הרבניםבצואר
 שע"י קולו, חומרו נמצא זה באופןמפלט.
 המחמירים כדעת לפסוק רוצה שאתההחומרה
 איש באשת להכשל לפושעים יד נותןאתה

החמורה.

 שגירשה מכיון כעיקר טעםועודזאת
 עמה קשר שום לו ואיןבערכאותיהם,

 שבדיננו נמצא ועונה, כסות שאר אישותשל
 לאו ואם הנ"ל כל לקיים ועליו בה קשורעודנו

 קנייד סיי בש"ע כמבואר באשתו מורד הואהרי
 מוטל הב"ד שעל נותן הדין וממילא עי"ש.ס"ג

 לה נתחייב לא ואפי' להוציא, או לקייםלכופו

 הנשואין בשעת שנאותו בנד"ד כי'ש נוסף,בקנס
 לכופו דנוכל יגרשנה לא אם כו"כ בקנסמרצונם
 רוצה היא דאם ג' בסיי ועיין דבריו. אתלקיים
 שידוע היכא בסייח הוא וכן לגרש. אותוכופין
 אותו נתפוש לא ואם למק"א הולךשהבעל
 כוחנו מה ממון, קנס על שחתם ידובחתימת

 היא בעו"ה הרבנים שיד ידוע הנה גבורתנו,ומה

 הרב ודברי השלטון, כוח ואפס כהה ידכעת
 באתי ע"כ האלו, המורדים בעיני לשחוקנהפכו
 בכך, חפצה שהשעה המורים רבותי לפניכמציע
 הרעיון לאור, להוציא קדשם בעיני יראהואם
 בשעת הבעל בחתימת ממנו מחזק עני הצלתשל

 חזקים תנאים הנושא חוזה עלהנישואין
 אשר מומחה, דין עורך ע"י מסודריםואלמים

 להפיק לנפשם מרגוע האלו לאנשים יתנולא
 בנות את לשוא לעגן נוקמת חרב שלזממם

 רח"ל. איש אשת בעון ולהכשילןישראל

 עצה רבותי לפני אציע המוגמר על לברךובכדי
 לבם שאם קדשם בעיני יראה אםנכונה

 זה, בגט אניסות של רחוקות חששות עלנוקפם

 לסמוך, מי על רבריבי אשלי להם שישאעפ"י
 לא אם עליו שדברנו בחוזה לכתוב במקוםעכייפ

 לחייבו מקום יש קנס, בתוס' כו"כ יתןיגרש
 בתוס' ליום קצוב סך לה לפרועמעכשיו
 בבית לו שיקצבו הפנציון על נוסףמזונותיה
 נצא ובזה כשר, בגט שיפטרנה עדהמשפט

 חייב הוא ומ"מ הואיל ההלכה, כלפיחובתינו
 ינחנו ה' ביה. אגידה שהיא זמן כל המזונותלה

 משיח בבא הפליטה, יתר את ויחון אמתבדרך
 אמן. בשלהצדקנו

 ע"ה הצעיר דבריכה
 שושן בן שמעוןאליהו

 ז"ל. החד"שבלא"א
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 מהסימן

 שמסרבת למי שייך חרדר"גהאם
 בעלה לעגן ומתכוונת לדיןלעמוד

 התש"ל מוב"ת סיון כ'ליאון,
 מדין על היושבים הרבנים הדרת רוםלכבוד
ישצ"ו
 רבנן. שלום מרנן,שלום

 הגדולים,רבותי
 של הכללי המנהל מטעם נדרשתיהיום

 את מעכ"ת לפני להציגהקונסיסטואר
 גם רצוף להציע רב בכבוד והנני הזוג, שלהתיק
 הש"ע, מדברי כהה, יד ידי שהשיגה טענותאיזה
 קורות בין הכניסני ומי הכי, בר שאינילמרות
 צריך. אני וללמוד היא תורה ועכ"פ הב"ד,בית

 אסור שום אין התורה שמן ומפורסםידוע
 ומשם ראשונה, אשתו על אשהלישא

 החרים ר"ג אך ס"ט(. א' )סי' באה"ע מרןדברי

 קטטה, משום סייג ולעשות מילתא למגדרכדי
 נראה ריהטא לפום למיקם. יכול שאינוהיכא
 מרן דברי הם והן שעה, לצורך הוא זהשסייג
 הרשב"א, בשם מהרי"ק מדברי שהביאשם
 אבל החמישי. האלף ע"ס אלא החרים לאשר"ג

 שם שהגיה הרמ"א דברי נגד לעמוד יכולמי
 דבריו חזק מרן וגם וכו', עומד במקומושהמנהג

 וכו'. בחרמות תקנה לעשות טוב ואמר "'א,בס'

 בענין ולתת לשאת מקום שיש נראהאמנם,
 בתוקפו עודנו שהמנהג נניח אםאפי'

 החרים שלא לומר נותנת הדעת שהריעומד.
 שאין ישראל בנות לתקן כדי דוקא אלאר"ג,
 בעליהן. מתחת הדין מן להוציאן טעםשום

 ומשמשות יהודית, דת המשמרות אותןדהיינו,
 כו' הצנועות ישראל בנות כהלכות בעליהןאת

 יביא לבית אחרת אשה יכניס הבעל אםבודאי
 על אבל ז"ל. ר"ג חש ולזה ומריבה,קטטה
 כתובה, בלי אפי' להוציאן נותן שהדיןאותן

 יכול לכותבם, מקום כאן שאין שוניםמטעמים
 שאם בארה, ומשם חלה. הגזרה שאיןלהיות
 תבעה הטוב מרצונה אשר אשה תמצא,המצא
 מוסרות ונתקה לגרושין, דיניהם לפניבעלה
 בשם כ"א תכונה, לא בעלה ובשםנשואיה

 לרבות יאודית, דת על שעוברת ותומשפחתה,
 על ניידה אלא ביתה, בתוך עומדות שלארגליה

 ידיה ומעשה בביתה ועושר הון ומשם הים,גלי
 כמה אחר שהרי חיין. אנו מרצונה לאלעצמה,
 לדין. לעמוד סרבה לידה שהגיעו בכתבהתראות
 כדי דוקא שפועלת בחוש רואים אנחנווהנה
 בצורה לדון מקום יש ולצערו, בעלהלעגן

אחרת.

 אה"ע חלק בהח"ס השתכלתי החפושואחר
 יבמה, לפניו שנפלה בחור בעניןתשו"א

 וביקש נערה, עם שדוכין וסידר הבחורוהלך
 לעמוד סרבה היבמה אבל אחיו. לאשתלחלוץ
 העלה למעניתו, שהאריך ואחר עיי"ש. וכו'לדין
 עם להנשא לו להתיר שפשוט התשובהבסוף

 סקי"ט הש"ך משם כתב ועודמשודכתו.
 מן דבר לעקור מתנין ב"ד מילתא,דלמגדר
 הטוען עם ב"ד לפני לעמוד והמסרבהתורה,
 שנד'יד לדעת הראית הנה זה. בכלל הואעליו,
 הרי ביבמה ולא דעלמא, באשה מדבריםאפי'
 לפני לעמוד מסרבות שתיהן זה, כראי זהראי
 על נוסף נמצא השני, הצד לעגן ורצונןהדין,

 בערכאותיהם, נתגרשה כבר שבנד"דהיבמה,
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 הרי וכו' דת על ועוברת בבעלה, מורדתוממילא
 לחלוטין, החבילה שנתפרדה מוכיחותידים
 בערכאותיהם המתגרשין שרוב רואותועינינו
 אורך לפי ואדרבה גרושתם, מחזיריםאינם

 במקום קלקול ויש מינה נפק חורבההזמן

 .תיקון

 בסוף ר"ג גזרת שהותרה מכיון לפע"דובכן

 המ"ד לדעת גם וממילא החמישי,אלף

 כמ"ש המנהג ונשאר התורה מן הואשהחרם

 בעיני יוסכם אם מקום יש אעפ"כ שיל,הרמ"א

 מדין, על היושבים ישצ"ו הוראה מורירבותי
 ולהתיר שליח ידי על גטה את הנז' לאשהלזכות
 ואומר חוזר אני עוד בית. לו לבנות הבעלמאסר

 ולהם הב"ד כבוד דעת לפני דעתי מבטלשאני

 הרחבה. בדעתם הנראה כפי ולהחליט לדוןיאות

 והמצפה רבותיו בשלום המעתיר דברי כהעד

 ישראל. על ושלום יתב"ש,לרחמיו

 והוקרח, בהערצה הכבודבכל
 ס"ט שושן בן אליה"ש.ע"ה
 מקו' ראב"ד ז"ל החד"שבלא"א

..,
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 מוסימן

 לפני ביום נידה טבילת איסורבענין
שחשיכה

 תשל'יט יה"ל תמוז כאליאון,
 יתפאר בישראל במפואר החכם ידידנולכבוד

 שליטייא יואלכמוהר"ר
 לעוזריך ושלום לך שלוסשלוס

 להלן שיבואו שהדברים להודיע צריך כלויודם
 הודאה אלא הברה, קול סתם רקאינם

 בדידינו ואמרו שעמדו נשיס כמה שלאישית
 עובדא.הוה

 שהתפתחה פעם בכל : היה כך שהיה הדברתוכן
 שיש ראינו טהרה בדיני נשים עםשיחה
 הטבילה. שעות ובכללם דבריס בכמההתנגדות
 ואין לכם המוכרת שהאחראית אומרותהנשים
 הפנאי בשעות לטבול להס התירה לפרסמהמקום
 בענין הסתפקויות כמה אחר גדול. היוםבעוד
 הצהרים אחר בשלש לטבול לבקש ניסו הןמצידן
 ן קשיים בלי בקשתן ונתקבלה הקיך()בימי

 איך בטני, ותרגז שמעתי אלי הדבריםכשהגיעו
 העומדיס בדברים מזלזליםבעו"ה

 שחייבים החמורה נדה היא עולם, שלברומו
 לך דע הלא ישובון. לא באיה כל כרת,עליה

 למחות בידו אשר מי כל על מוטל שהקולראחי
 את ליטול הרוצה כל לא וח"ו מוחה,ואינו
 ביד ימסר לא שהדבר וכייש ויטול יבאהשם
 ולא גמירי, הלכתא לאו כי השומרות,אותן

 רחמנא. אמר להתעלסתוכל

 האומרות הנשים בפני פה פתחון נמצאאיך
 .הלא חומרות עלינו מטילים אתםלמה

 בלי הערב עד הבקר מן פתוחים הטבילהשערי
 מנשיאי אחד אשת של בהורמנותהמפריע
 נענה מה שומעות, שכך לאזניס להם אויהעדהן

 לן. אוי מצוה הי תורה היאבתרייהו

 בסי' לכל וצפויה ערוכה הלכה לפניכםהלא
 שביעי, ביום לטבול שאסורה ס"ד()קצ"ז

 שלהס שמיני שיום בטענה הבאות לאותןואפי'
 ואמרו בתה. סרך משוס נכשליס בזה גםהוא,
 מדברי ומשמע הכי. דינא בת לה אין אפי'רז'יל
 כ"א לביתה תכנס שלא ממתנת שאפי'הש"ך

 לחוף ללכת לה התירו לא ותו אסור.כשחשיכה,

 הטבילה, בבית נמצא שהכל באופן אלאמבעייי
 או לבו מלאו איך ובכן להאריך. מקוסואין
 לא בעוד ישראל בנות את המטביליס שללבה

 טהרתן.נגמרה

 ובידך ה' לדבר קנאי שאתה בך אני מכירלכן,
 הרם תחשוך, אל בגרון ולקראלעמוד

 מקווה והנני וכו'. לעמי והגיד קולךכשופר
 ויקום אומר ותגזר הפרצה לגדור תצליחשבעייה

 אור. נגה דרכיך ועללך

 והוקרה בידידות החותס הצעירמאחיכס
 שושן בן ש. אליהיע"ה
 העירה לאיון פה בקימשרת

נ.ב.

 של שדברים ועידנין עידן שיש לידידימהודענא
 לאזני הגיעו המקוה עלנושאים

 כ"א אינם ללבי ואמרתי פסיק דלאבקלא

 להערה הם נראיס ולא בעלמא מיליםפטפוטי
 הענין בירור על כשעמדתי אבל שהיא.כל

 נגבית ובפני עובדא הוה בדידי לומרויכולני
 להתעלס. שאסור אמרתיעדותם
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 מזסימן
 להקל לצדד אחד רב שלתשובה

 הנ"לבענין

 תשל"ט אלול ח"י נצבים ב' יוםבסייד

 תע"א ליאוןפה
 ידידי לכבוד סלה טוב וכל וברכהשלום

 שליט"א יואלכמוהר"ר
 ידידיכבוד
 שושן בן אלי' הרב כמוהר"ר מכתבהעתק
 לנכון. הגיעני טבילה שעות בנדוןשליט"א

 לשון למע"כ אעתיק ביום, נשים טבילתבענין

 היכא וזייל דסוייה( )סקצייז יו'ידהשו"ע
 מחמת בלילה לטבול שיראה כגון אונסדאיכא

 לטבול יכולה בו, וכיוצא גנבים פחד אוצינה

 אם וכו' לא בשביעי אבל יום מבעוד שמיניביום

 עלתה אפ"ה אונס בלא ח' ביום וטבלהעברה

 לה עלתה בז' וטבלה עברה אם וכן טבילה,לה

 ע"כ.טבילה

 טהרת ס' לשון לו אעתיק אונס נקרא מה~ענין

 לפי אונס דאיכא היכא בסקכ"ד,ישראל
 גדול פרסום ביש וכן וכו' המורה עיניראות

 ח' ביום לטבול יכולה וכו' בכך מתביישתואשתו

 אפילו בהנ"ל והמקיל וכו' תשמש ולאמבע"י
 אין לבד לה רק שבעיר הנשיס לכל שאינובאונס
 סקל"ו תשובה דרכי בס' וע"ע ע"כ. עליולערער

 באם מרשעת אשה עייד בשמים, הרי שו'יתבשם

 איסור על תעבור ח' ביום לטבול לה נתירלא
 המורה. עיני ראות לפי לדון וסייםכרת

 אנו מוכרחים הזה העני בדור כי נראה זהמכל

 והרבה העיר, מקצה הבאות לנשיםלהקיל
 מי לה ואין בביתה בה תלויים טפלי ישפעמים
 בזמננו המתרחשות רבות וסיבות אותםלשמור

 אז ביום, טבילה שערי נפתח לא אם אשרבע"ה

 ויבא יאחרו או מלטבול שיזניחו חשש ישח"ו
 הנ"ל הפוסקים הם וכדאי מכשול, לידיהדבר

 גדולות בקהילות דבר עמא וכן עליהם,לסמוך

 פתוחים טבילה שערי אשר ישראל עםבתוככי
 יממא. לעתגם

 איסור לחשש הנ"ל הרה"ג עמיתנו שנ'~מה
 הנצמח כרת איסור ידענא לאכרת

 לא הז' דביום הב"ח שכ' אף ביום.מטבילה

 המחזיקים הפוסקים רבו מ"מ טבילהעלתה
 ספר ה"ה דיעבד טבילה דעלתה ז"ל מרןדעת
 להגר"ן מים טהרת בס' בזה ועיין השולחןערוך

 סופרות דהכל דבזמננו ע"ג( )ס' ז"לטעלושקין

 מהרש"א גיליון וע"ע ימים ה' המתנה אחרז"נ

 דבר בודאי אבל טבילה, לה עלתה קצ"ז()בס'
 יבאו שלא הארץ לעם לפרסמו גמור איסורזה
 נשי הפעם עוד הזהרנו ומ"מ להקל.ח"ו

 שהזהירנו כפי ~יל עד טבילתם ל~הרהקהילה
 וב"ה יונעם. ולשומעות הנ"ל ב'יש אליהוהרב
 אין ולאלו ה' אל לשוב מתעוררים הרבהבזה"ז
 על ישראל עם וכל מהמקילות שתלמודנהחשש

 בשלום. יבאמקומו

 רבה בהוקרה כוח"ט מברכו ידידוא"ד

 הלוייעקב
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 מחסימן

 למכתבו המחבר הרב שלתשונתו
 ה3"לשל

 יתפאר בישראל המפואר החכםלכב'
 שליט"א יעקב הרבכמוה"ר
 לעוזריך. ושלום לךשלום
 עניתי לא ואם הגיעני, התשובה ימי שלמנתבו

 וימי היות הסליחה אתו בתכיפות,עליו
 מוטל ממנו כ"א ועל ובאים ממשמשיםהרחמים
 היום ורק ובסדקין, בחורין ולבדוקלפשפש

 מטה כב' איך ותמהתי מכתבו נוסח עלחזרתי
 בקנה אותי ודוחה ענין לשאינו חסד כלפיעצמו
 מאוחרת טבילה על דבריו מבסס פעמיםרצוץ,
 ומעמיד לזבות, נשותינו כל משוה פעמיםבח',
 באופן בז', טובלות נשים תורה דבר עלעצמו
 לחוש, אין לביתה ביום נכנסת אינהשאם

 !אתמהא

 עם בזי תטבול הזבה תורה, שדבר הדבר:אמת
 שגזרו במקום אעשה מה אבל החמה.נץ
 טמאה ונמצאת ותסתור תראה שמאחכמים
 בכבלי תלוי והדבר היות במקרה, האםלמפרע.
 לחוש אין ביום לבית נכנסת אינה אםעכביש,

 על הולך סובב הענין מקור ותו חכמים,לדברי
 שמעון ר' לסברת תטהר" "ואחר של פסוקפי'

 "אחר לומר רוצה "אחר'י פי' סייז( )נדהבש"ס

 נקיים ז' יום מקצת שספרה אחר דהיינומעשה"
 כן לעשות אסרו חכמים אבל טבילה, ע"יתטהר
 וכו' והתוס' שרש"י שאפי' ספק, לידי תבאשמא
 קאי, אטבילה כן לעשות חכמים דאסרו פי'שם
 יום, באותו לשמש דאסורה נשמע מינהמ"מ
 דקרא שמעון ר' כסברת מוכח היהומזה

 לא כב' איך גיסא מאידך אבל קאי,אמעשה
 ז"ל והתרומה הסמ"ג ע"ז שהשיגו במההסתכל

 לטבול אסורה דמדרבנן האלפס, מתוךוהמרדכי
 הוא בז' שטובלת שאמרו ומה השמור,ביום
 לאו רבע לה שאסרו ומה תורה. מדיןדוקא

 ס"ז, התינוקת דפרק מההיא אלא שמעון,מדר'
 הם גם ורמב"ם הרי"ף דלדעת עלהואמרו
 כמבואר בז' לטבול אסורה דהאידנאסוברים
 א"ב מה' י"א )בפ' הרמב"ם בדבריבהדיא
 שמעון שר' "כיון דשבועות, בפ"ב והרי"ףהי'יז(,
 לטבול'י לה נאסור אנן אף ביום לשמשאסר

 דגזירה ואע"ג ספק, לידי יבואו שלאכדי
 דמשום והר"ן הרשב"א כתבו כבר היא,לגזירה

 חששו. כרתחומר

 תקרא מה על יודע אתנו אין היום ועוד,זאת
 שם הדבר נשאל פפא לרב גם הריזבה,

 מחלוקת שהביא להב"י שמצינו אלאבש"ס,
 משמע ושם ורש"י רמב"ם בין זהבענין

 וסת בהם שנקבע ימים ששבעהמדבריהם
 דם וכל נדות, ימי הנקראים הםבתחלתם
 שאחר יום י"א וכל הוא, נדה דם בהם,שתראה

 בהם ראתה לא אפי' זובה ימי הנקראים הםזה
 הרי מלראות, שתפסוק עד חלילה חוזרתוכן
 עליו לעמוד לנו ניתן לא שהדבר רואותעיניך
 זה בין מה להפריש יודעות לא הנשים גםאם
 זי'ן בספירת להסתפק אלא לנו ואיןלזה,

 לקצר שאמרו ובמקום חז"ל כמאמרבמילואם
 כי תועלת, ללא בויכוחים להאריך רשאיאינו
 רבותינו שהביאו מה על להוסיף מה לנואין

 נגררים. אנו בעקבותיהם אשרהפוסקים

 נקבה היולדת בענין בא וזה מדבר זהעוד
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 כאשר ללידתה. י"ד ביום לטבולשבאה

 כך ותאמר ותש זה, מה ועל זה מהשאלנו

 הוראה.קבלתי

 בפה אומר אני שהוא, כל לויכוח להכנסקודם

 מנהג ספרדיות ישראל שבנותמלא:

 ופ"א לזכר יום מ"א של בידן, הקדושותאמותן

 שיעיז ומי ממנו, לסוג וחלילה לנקבהיום
 וסותר ומבוטלין, בטילין דבריו כנגדו,להורות

 הגאונים רבותינו מימי ראשונים שגדרומה
זלה"ה.

 רבו היולדת שבענין דרכו יורה האמתאמנם,

 מקילים מהם רבותינו. דיעות רבוכמו
 מחמירים ומהם מחמירים מהם טוהר, דםעל

 כי "אשה דרשו אחד מקרא וכולםדמחמירים,
 רב נחלקו זה פסוק בפי' י"ב(. )ויקראתזריע"

 תלמד ומינה לקולא, דהיינו כרב והלכתאולוי

 דכ"ע אליבא אבל ד"ט. על לבועליסהיתר

 בליל עונה פרישת של ענינה בתוקפהנשארת

 החוששים הס והמחמירים פ"א. ובלילמ"א

 ולא ד"ט על לבעול שמותרים בראותסשמא

 זמן על גם ישגיחו לא בכלל, עליומשגיחים

 זו שראייה תחשוב שמא תראה, ואפי'הוסת,

 בין מבחנת ואינה מ"א קודם של ראיותכשאר

 לדבר, חששו בזמנם ואם לדין. דין ובין לדםדם

 אתברייהו. נענהמה

 שצריכה אומר שר"ת מצינו ראינו גיסאמאידך

 ואחת הלידה ימי אחר אחת טבילות,ב'

 ארבעים אחרי יבואו שז"ן הב"ח ופי'לז"ן.

 מה ארבעים בתוך ז"ן תספור שאם וכוילזכר

 המנהג נשתרבב הוא, שכן ומכיון לה.אהני

 עד"ט. לבעול האוסרים לאותםלהחמיר

 לחזק נכון הספרדים אנחנו לנו זה,ובזמננו

 )בטור הב"ח הביא שהרי אמותנו,מנהג

 רוב של המנהג נתיישב ולפ"ז וז"ל: קצ"ד(יו"ד

 הנשים שאין מלכויות ובשאר במלכותינוישראל

 כי לנקבה, ופ"א לזכר מ"א לאחר עדטובלות
 יראים כי בה"ג, דעת על ונתקן הוא ותיקיןמנהג
 מן כנדה דאסורה ופ"א מ"א בליל העונהלשכוח

 בא"ז כתוב שכן כתוב הרי"ף ובדרשותהתורה.

 מנהג המשנים עושין גדול דאיסור נראה כןעל

 ופייא לזכר מ"א בתוך לטבול ומקיליןאבותיהם

 ופורץ אמך תורת תטוש אל על ועובריןלנקבה

 כפרה צריך היתר המורה ואפי' נחש, ישכנוגדר

 בדעת שהחזיקו והריב"ש מהר"ץואפי'

 איסור שנהגו מקומות אותם על כתבוהרמב"ם

 וכו'..( במנהגם להחזיק להניחם שראויזה

 טובלות היולדות הנשים שאין הוא כך יעייא דפאס מתא בכאן והמנהג וז"ל יעב"ו כמוה"ר שנתב הובא ןכן*(

 הדור גדולי שמש הוא וכי דנאן אבן שמוא כמוהר"ר הרב בכ"י כתוב מצאתי וכן לנקיבה. ופ' לזכר מ'תוך

 בימי נוהגים ראיתי וכן בימיהם. נוהגים היו שכך ז"ל צרפתי ידאל וכמוהר"ר סירירו מנחם כמוהר"רהרב

 בבאהייג ז"ל רבקש הר"מ דברי והביא צייד ש, בתשובה ז"ל חרמי" שכתב ואעייפ ז"ל. כמוהריבייע הרבמו"ר

 כמה שכתבו ובפרט לנקיבה ופ לזכר מ' תוך טובלות שהיולדות להקל נהגו אלו במקומות וז"ל קצ,ידבס'

 כן שנוהג במי דוקא זהו מ"מ עכ"ל צדוקים למנהג הוא שקחב הט"ח פי"א א"ב ה' ם )רמב' עישגדולים
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 בענין חלוקה שיש הני'ל מכל מבואר יוצאהרי

 ואינהו בדידן אע הבתים, שני ביןזה
 רבו אשכנזיות בקהילות ואפי'בדידהו.

 הוא אם וממילא הספרדים. כמנהגהמחמירים
 יטה לא הוראה, לכלל שבא עצמו אתהחזיק
 לפרוץ לו ואסור עדתו, בני מנהג לפי כ"אידו
 נפשינו ולדאבת עדר. למגדר מהלאה וללכתגדר

 צרכם, כל נבשלו לא אשר צעירים שיששמענו
 לא כי יען השמועה מפי רק שקלטו מהוקלטו

 ההרים בעניני מתערבים הם וגם ידם,השיגה
 דרבע. באצטלא ומשתמשיםהגבוהים,

 ואותן מבחוץ שאנחנו מפרסמים אנחנולכן
 עמהם. תכון לא ידינו קולותהמרימים

 את דוחקים הם הרי יופסק לא הדברואם
 כל את ולהזהיר ועדה קהל בתוך לפרסםרגלנו

 ישכון חז"ל לדברי והשומע הי, לדבר שחרדמי
 טוב. ברכת תבא ועליובטח

 סי' בב"י ועיין דמי, שפיר לבד, פרישות משום כך נוהגיס אם אמנם כך, הוא שהדין וסבר שטעה טעותמשוס
 שאין שסובר המהר"ק דעת וגם עכ"ל. להס להקל ראוי אין לכן לבד פרישות משוס נהגו בפאס וכאןהנ"ל,
 ואין במנהגם להניחם יש פרישות משוס כך נהגו שאס הריב"ש דעת וכן לנקבה וש לזכר מ' בנוהגיסלמחות
 פוסקיס ויש הגולה. תפוצות בכל ונודע עתיק זה שמנהג נראה זה בענין הפוסקיס דברי ומתוך בפניהם,להתיר

 מנהג מהו מחלוקת נפלה העיר אותה חכמי בין שאפילו באחרוניס מצאנו זה במנהג וגם וחזקוהו.שקיימןהו
 הר"מ מכנאס, חכמי בין מחלוקת בזה שהיתה הביאו ועוד ירושליס, עיה"ק לגבי אפילו האמיתי,העיר

 אם גם להקל שינסה במי ולמחות להורות יש וכן להחמיר שמנהגנו סובר הקודש מלאכת בחיבורוטולידאנו
 צבי החכם אביו בשס טייז סיי ח"ב יעב"ד בשאילת הגאון מביא וכן ברדוגו ר"י כתב וכן רבא, בגבראמדובר
 עייכ. בספרו ז"ל הגאוו מרי אבא וקלסיה וכו' לבטלו חש לא מנהגן, להחזיק טעמים כמה בו שכתבו אע"פז"ל
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 מטסימן
 לרב המחבר הרב של שנייהתשובה

 הנ"ל בעניןהנ"ל

 תשל"ט בתשו' המרו' לאלול כ"חביום

 כמוה"ר יתפאר, בישראל המפואר החכםלכב'
 רבא מאלקא רבא שלמא שליט"א הלוייעקב
 ישראל ולכלל לכב'יופיע
 לבב,חכם

 בו הגיעני. שליט"א יואל לרב ממכתבוהעתק

 לב תשומת אי על אזהרתי על משיבכב'

 אוצר בב"ס הנמצא במקוה טבילהלזמני
התורה.

 הלכה בעניני במו"מ עונה שכב' שראיתיומכיון
 את לכוון מעדיף אני הנ"ל, הרבבמקום

 מוסר כב' שהרי המעונין מול חז"לדברי
 להלכה הנוגע גדול או קטן דבר שכלבמכתבו

 ידו. עלנעשה

 אותו על ישיר באופן הפעם חוזר אניובכן,

 סובב אינו תשובתו ותוכן היותהנושא,
 שעורים. ומשיבו חטים כטוענו בעצמו, הנדוןעל

 נשים טבילת על בתוקף ומזהיר מעיר אנישהרי
 חז"ל במ"ש משיב וכב' ביום, טהרה להפסקבז'

 תשובה כאן יש הרי ח', יום עלהמקילים
 שהרי לדחייה, ונתנת המשובה מעיןשאינה
 חז"ל דברי סמך על מילין לאל יש דמרבדידיה
 אפי' ביום טבילה למנוע דרובא רובאומסקנת

בח'.

 נדה ש"ס הוא קודש בהררי יסודתו הניילענין
 טובלת אינה בזמנה נדה רב אמר : ב'ס"ז

 בין ביום בין טובלת בזמנה ושלא בלילהאלא

 שלא בין בזמנה בין אומר יוחנן רביבלילה.
 סרך משום בלילה אלא טובלת אינהבזמנה
 אשי בר' חייא ר' דאמר ביה הדר רב ואףבתה.
 אינה בזמנה שלא בין בזמנה בין נדה רבאמר

 בנרש אידי רב התקין בלילה. אלאטובלת
 אחא רב אריותא, משום דתמניא ביומאלטבול
 העלה כן ע"כ. צנה משום יודא רב גנבי,משום
 כסבר"ן, לחומרא ס"ב משום בד"ה שםהתוס'

 דוקא כוונתו קפידה, אין שאמר לר"תשאפי'
 לביתה שתשוב באופן לחשיכה סמוך תטבולאם

 בתה. סרך משום כן אין וממילאבחשיכה

 ס"ג(, קצ"ז )יו"ד השו"ע להלכה פסקהוכן

 ממתנת ואפי' שביעי ביום לטבולאסורה
 לטבול יכולה אינה ט' או ח' יום עדמלטבול
 הטור. רבי' שם כתב וכן בתה, סרך משוםביום

 ורבא, לאביי פפא דרב מימרא הביאוהב"י

 שוינהו זבות ספק נשי כולהו האידנאמכדי
 מימרא משום דז' ביממא לאטבלנהורבנן,
 תטהר" "אחר פסוק על דבריו המסמיךדר"ש
 כתב שהרי היא, ולא מעשה, אחרדהיינו

 כתב דהמרדכי תינוקת בפרק שם מלךהמעדני

 מבע"י הטבילה אוסר דר"ש סוברשהרי"ף
 מעשה גמר אחר ודהיינו מעשה, אחרוהיינו
 דר"ש אליבא חכמים וגם ; נקיים השבעהשהוא
 ספק, לידי תבא שמא כן לעשות שאסוראמרו

 גם ותטבול ספק לידי תבא שמא דבריהם,פי'

 שם בב"י הרשב"א מ"ש ועיין ביום.בשביעי

 דבריו וסיים הן, כזבות עכשיו הנשים שכלבענין
 אע"פ כן" לעשות שאסרו כחכמים"אלא
 כרת מפני עליה החמירו זו היא, לגזירהשגזירה

 מפני ביום תטבול לא בח' אפי' עוד ולאשבה,
 מניעה או סכנה חשש יש אא"כ שביעי, יוםסרך
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 וכן תינוקת. בפרק כמפורש הלילה,בטבילת
 בפרק ורמב"ם הרא"ש, מדברי להלכהנראה

 וז' ירוחם, ורבינו דשבועות, בפ"ב והר"ןי"א,
 חכמים אסרו ביותר או וט' בח' ואפי' שנאלא
 ואני בתה, סרך משום בלילה אלא תטבולשלא
 כרת צד והינו שביעי סרך משום גםאומר

שבה.

 להקל שיש תינוקת בפרק כנ"ל שאמרואברא

 אבל שביארנו, כמו סכנה משוםבח'

 או אלו סכנות ישנם בזמננו אם לבררכדאי
 ולא אריות לא שאין רואות ענינו הלאדומיהן,
 יש בזה גם צנה. של ענין איפה וישארגנבים
 ברור הדבר שהרי דחייה יש בזה שגםלומר
 בבית הוא כן הבתים, את מחממים שהיוםלכל,

 אינו הרכב וגם חם, עצמו והמקוההטבילה,
 תעדר המסובב בהעדר וממילא מזוז,חסר

 עיני לפי שהכל כב' שכתב מה ועלהסיבה.
 באופן חז"ל בדברי גדול כלל שזה נכוןהמורה,
 תפשת נמצא יתרים, בדברים ונחמיר נבואשאם
 על לעמוד צריך בזה גם וכו' תפשת לאמרובה
 אותן גיסא מאידך הלא כהוייתם.הדברים
 נאמנות ישראל בנות הן לטבול הבאותהנשים
 וח"ו טהרה מצות לקיים באות ומאליהןלדתן
 יכולות אדרבה אלא להתרשל, שיכולותלומר
 דברדא גזיזי דתבר יהוידע בן כבניהולעשות

 בלי הולכות הן חכמינו הוראת ועפ"יוכו'
 עברה שאם ולומר להקל יאות ולאמגרוע,
 דיעבד בלשון שהרי טבילה, לה עלתהוטבלה
 לא שלכתחילה מינה דוק ח' יום עלקאמר
 תמיד נמצא הכי לאו הא בלילה, כ"אתטבול
 כתב בז' אבל ביתה. סרך של לתא עליהרובץ

 טבילה עלתה שלא הורו המורים שרובהרשב"א

 נראין לא שמתיר ומי הקצר בת"ה הואוכן
 וכלל. כללדבריו

 רז"ל: דברי לפנינו הרי הנ"ל מכלהמורם

 לחשיכה סמוך לטבול יכולה ר"ת: לסברת-
 כדי שחשיכה, עד לביתה תבא לא אם ח'ביום

 טבלה. מתי בתהשתשער

 עד הטבילה לבית מביתה תצא לא : לרשב"ם-
שתחשך.

 הם גם ס"ז תינוקת פרק : התוספות לבעלי-
 לחשכה סמוך תטבול שאם ר"ת סברתהביאו

 דבריו מעמיד בהדיא הרי לס"ב, לחושאין
 תטבול. לאשביום

 דלרשב"ם ברורים, והמרדכי הסמ"גדברי

 אסור לה סמוך אבל משחשכה, דתטבולקפדינן
 וההבדל מבחנת. אינה אולי ס"ב של טעםמאותו
 לצאת צריכה אינה דלר"ת לר"ת, רשב"םבין

 בלילה כ"א תצא לא ולרשב"ם בחשיכהןמביתה
ותטבול.

 ענין שמלבד רואות עיננו הנ"ל מכלהרי
 לטבול שלא נוטה המקיל דעת גםהסכנה,

 עומדים גיסא ומאידך לחשיכה, סמוך כ"אביום
 מרדכי, סמ"ג, רשב"ם התוס', סברותמנגד
 כרת צד משום כמותם להחמיר וכדאיהר"ן,

 היה לא מעולם ועוד זאת טבילה. בעניניהכרוך
 הטובלת אם לדעת כדי האחראית מטעםבירור
 בלי אותה מקבלת אלא ח', ליום עדאיחרה

 טענה. ובליאומר

 אזהרה מזהיר אני הנייל דכל בהורמנותאובכן
 הטבילה שערי לפתוח שלא אזהרהאחר
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 מהזדמנויות חוץ חשיכה, לפני אחת שעהכייא
 אחר וכדומה, אחרת, מעיר לבאות כמויחידות

 המורה. דעת תשאלשהאחראית

 ימי סף על עומדים נמצאים שאנחנוולפי
 וכל כב' מברך הנני והסליחותהרחמים

 לאלתר טובה וחתימה כתיבה בברכתב"ב

 גמורים. צדיקים שלבספרן

 וידידותבכבוד
 ס"ט שושן בן שמעון אליה'ע"ה
 זלה"ה מקו' ראב"ד החד"שבלא"א,

*-ק"



אליהו אבהע"זחלקויעןקסח
 נסימן

 באשתו הבעל זרע השתלתבענין

 מכשירע"י

 רחומין רחומאי מרבשאלה

 שליט"א הלויכמוהר"י
 רבות שנים אשתו עם ששהה ראובן עלבנדון

 ואחר קיימא, של בזרע זמייז נבנוולא

 בענין מומחים רופאים ע"י להבדק גמרוזמן
 לאחריתם, תקוה יש אם לדעת כדיההריון,

 ואחר באה. הזאת הרעה מי בשל לדעתוכדי
 יורה אינו שהבעל להם נתברר הנז'הבדיקות

 וגם הבריאים, אנשים זרע זרעו אבלכחץ,
 הזרע אם להתעבר ויכולה לה נשים דרךהאשה
 אמת ענו הרופאים לו. הראוי למקומויגיע

 עייי למטרה להגיע שיכולים באומרםבפיהם
 האשה ברחם הבעל, מן הנלקח הזרעהזרקת

 הדבר, להתיר צד יש אם בשאילתם נפשםוכעת

 זרע הוצאת איסור חומר על לעבורבלתי
לבטלה.

 :תשובה

 מדברים הביא לא שהש"ע לדעת כל קודםצריד
 ללמוד יש ומהם לצדדים כ'יא זהבנידון

 קצ"ה(, )סי' יור"ד בטור איתא דבר. מתוךדבר

 ואין עליה יושבת היא אשר במטה ישבולא
 כל אפי' אחת במטה עמה ישן שלא לומרצריך

 למד וזה בזה. זה נוגעין ואין בבגדו ואחדאחד

 הב"ח כתב ושם ע"כ. י"ג, דף דשבתמהיקישא

 שכתב, פרץ ממהר"ר ישן סמ"ק בהגהתמצאתי

 ונזהרת בעלה, אסדיני לשכב יכולה נדהאשה

 תתעבר פן אחר איש עליהן ששכבמסדינים
 תתעבר פן חוששת אינה ואמאי אחר, שלמש"ז

 הנדה, בן הולד ויהיה בעלה של מש"זבנדותה

 כשר הולד ביאה, איסור כאן שאין כיוןוהשיב

 בן הלא כי אחר, של מש"ז תתעבר אפי'לגמרי
 איש של דמש"ז אלא הוה, כשר כי יוכיחסירא
 אחותו ישא שמא גזירה אהבחנה קפדינןאחר

 עכ"ל. ביבמות כדאיתאמאביו,

 מלשכב נזהרת האשה שאם יוצא מבוארהרי

 היינו אחר איש עליהם ששכב הסדיניםעל
 שקשה משום וזה שעליהם, מש"ז תתעברשמא

 אבל מאביו, אחותו ישא שמא וגזירהאהבחנה,

 קפידא שאין מדיוקא נראה הכשרותלגבי
 תתעבר שאם כ"ש יוכיח, סירא דבןומעשה
 כאן שאין הסדינים על הנמצאת בעלה שלמש"ז
 כיון נדותה בימי קלטה ואפי' כלל, מיחושבית
 הנדה. בר הולד אין איסור ביאת כאןשאין

 ע"י הבעל מן הנלקח שהזרע לנד"ד אתיאומשם
 תקלוט וממנו אשתו, ברחם הנזרק הואאמצעי,
 דלעיל דסדיני דההיא דומיא תתעבר,וממנו

 איסור. לשום לחוש שאיןשאמרנו

 רמיא וחובה צריכים, אנו למודעי עכ"פאבל
 לכל שוים ענינים השני אם לחקורעלינו
 כדיעבד נראה הסדינים ומעשה היותאופניהם,

 אשר מקרה קרהו ידיעתו בלי בשכבו ויהיכי
 ודאי בלילה הרואה חז"ל אמרו ואפי' טהור,לא

 מרצונו אינו ודאי שקרהו מה עכ"פ ביום,הרהר

 בזה משא"כ בידים, השחתה כאן איןוממילא

 זריקה בכלי לכתחילה זרעו ששופך ראובןהאיש

 כמעשה ארצה שיחת שפיר בו לומר אפשראולי

 ואונן. ערשל

 ער שהרי לחלק שיש דפשיטא מילתאאמנם
 המת אחיהם שם לקיים רצו לאואונן



קטטאליהו אבהע"זחלקויען

 כל המ' ראובן אבל ארצה, השחיתו כןעל
 על מוכיחות שידים יביט בראשו עיניואשר
 אלא יצא, אבוד לשם לא מוציא שהואהזרע
 לתוך שיזרק לאחר המין, את לקייםאדרבה
 שהרי הבית שלום גדול כמה ותו, אשתו.רחם
 שיהיה כדי בסוטה נמחק יתברך ששמומצינו
 צווחת האשה בנד"ד והנה הבית,שלום

 אנכי, מגורשת אין ואם בנים לי הבהואומרת
 טוב כי באמרו הבעל לדברי לב שמהואינה
 חפצה האשה כי בנים, מעשרה לההוא

 נפשו דבקה הבעל וגם זקנתה, לימיבמשענת
 תאמר אשר וכל אחד, לבשר והיו חיקובאשת
 ימצא אם ההריון ענין לרבות יעשהאליו
 נראה כן על הרופאים, דברי כפי למכתותרופה
 הזרע. השחתת בענין בדבר חשש שוםשאין

 גורם. וזההה

 כזאת ממש תשובה מצאתי חיפושואחר

 חלק יב"א בספר כדמותהבצלמה

 זרע זריקת להתיר ברור באופן שהעלהיור'יד,
 הרופאים, באמצעות אשתו רחם לתוךהבעל
 הספיקות כל ולברר ללבן קודם צריך כמהאבל
 רופאים שני ע"י יוכר הבעל של שמצבדהיינו

 הוא מוליד הבעל אין שאם שיעידומומחים,
 עקרה אינה ושהאשה כחץ, יורה שאינומצד
 וגם בעלה, זרע זריקת ע"י להתעברויכולה
 תהיה לרחמה שהזריקה ישתדלשהבעל

 לרמאות כלל לחוש שלא כדי ובפניובנוכחותו,
 יקיים ברחמיו ה' אחר. בזרע זרעו לערבובאו
 שמתי אשר המחלה כל שכתוב מה ישראלבכל

 אמן. רופאיך ה' אני כי עליך אשים לאבמצרים

 ימים תשעה בשבת בראשון בליאון פה זהוהיה
 ליצירה. התש"ל ראשוןלאדר

 ס"ט שושן בן שמעון אליה' ע"ההצעיר
 זלה"ה החד"שבלא"א
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קעג~לליהו מנתביםצרורויען

 כהלכה גיורבענין

 הממשלה ראש רויימלם
ירושלים
 רבא. מאלהא רבא,שלמא

 נושאי בין כי, הכבוד רגשי בכל להודיעזאת
 לרגל קהילתינו לבני שהטפנוהדרשות

 וכתוצאה הסליחות, ימי הם הנוראיםהימים
 מן באחד להדגיש לנו יצא אלו ימיםמקדושת
 לעמים". ישראל בין "ההבדל אתהנאומים
 מראש לבקש קהלתנו משם קבענו כךומתוך

 ל"מי בנוגע האיומה הגזירה לבטלהממשלה

 זו .בתנועה רואים ואנחנו היות יהודי".הוא
 כללית. והתבוללות והמסורת, הדתהריסת
 עוז בכל תשתדל שהממשלה תקוה אסיריוהננו
 דת עפ"י ורק אך הגיור של בחוק להחזיקכוחה

 צאן רועי הרבנים מרע יורונו אשר כפיוכהלכה,
קדשים.

 והיהדות, התורה קרן להרמת נזכה זוובשכר
 בגבולותנו. ושקט שלמה,ולגאולה

 רבה ובהוקרה הכבודבכל
 בליאון הספרדים ק"ק שלהרב
 ס"ט שושן בן שמעון אליהע"ה

 בעיר טהרה מקוההקמת

 תשל"ב תשרי לח' כ"חליאון,
 טהרת חברת יו"ר מעו"מ הגדול הרבלקראת

המשפחה
 ברונשטיין א. כמוה"ר אמריקא,בברוקלין,
שליט"א
 ברכות. ושפע רבא, מאלקא רבאשלמא

 מ.נ.רב

 המתגוררים בנ"י אחינו מספר מכת"ר נעלםלא
 מתרופף הרוחני המצב וכמה צרפת,בגלות

 מעט בפרץ העומדים עליה ובני בעו"ה,והולך

 חומר על בלעדם, לב על שם איש ואיןמזעיר,

 מקוה לבנות והנחיצות המשפחה, טהרתוגודל

 באופן מטומאתם. ישראל בנותהמעלה

 כשלשים המכילה עם, רבתי עיר ליאוןשבמחזייק
 אחד. מקוה כ"א בה נמצא לא נפשותאלף

 אחר מקוה עוד להקים דעתנו על עלהןכעת

 העם. דלת רבה כי היות ידינו לאלואין

 לבא כת"ר מעלת אל פונה אני כן עלאשר

 זו מצוה בהקמת הגונה בעזרה ה'לעזרת
 עליכם. הטובה ה' כיד עולם, של ברומוהעומדת
 עליכם להריק השמימה פרושות ידינו זוובשכר
 הגואל, בביאת לראות ותזכו די, בלי עדברכה

 אמן. ואריאל מקדשובבנין

 רבה ובהוקרה בכבוד בשלומכם, המעתירנאום

 שושן בן אלחה"ש.ע"ה
 ז"ל החד"שבלא"א



אליהו מכתביםצרורויעןקעד
 חדש אור ישיבת יסודהתחלת

 התשאייל לעומרמ"א
 פעלים, רב התורני האלוף ידידנו רויימלקראת
 שליט"א שמע כמהר"י האשכולות,איש

 המסתופפים וכל לכב' ברכות ושפע שלומותרב
בצלו.

 מ"נ.אדון
 הנני שמו, לאוהבי כמשפט השלום עלותאחר

 הצעירים חנוך ענין על זה במכתבנושא
 ליאון.בקהלתנו

 אשר השעה, של המעורפל המצב מכב' נעלםלא

 הרוח, בהריסת ויותר יותר עוד לפעולעלול
 זה באיזור כמובן, ומחנכים. מוסדותמהעדר
 לתלמידים מוכשר מוסד נמצא לאעוד

 שהוא מי כאן שמעתי לא כען ועדמבוגרים,
 הדור. של עתידו עלדואג

 שהצעתי מה לכב' לגלות באתי כן עלאשר
 לפתיחת בנוגע שלנו הקהלהלוועד
 בהתחלה תכיל אשר בליאון פנימיה""מתיבתא

 לו אין הזה שהרעיון ברור תלמידים. 20-15כ'
 "איקול כבר הקיים לבי"ס סתירה חשששום

 המשך יבטיח הזה, המוסד אדרבה אלאזוויב".
 במסירת ההורים ולעודד לפעולתו,ותכלית
 היום, עד להם שחסר מה דתי, למוסדילדיהם

 המתיבתא תשאב ממנו לעתיד,ואולי
 לה. הדרושים הצעיריםהתלמידים

 כבר ירכשו במוסד שיתקנלוהתלמידים

 "ברובי" דרגה חול,בלמודי
 לארבע ימשכו הלמודים בגמרא. יתחילוובקדש
 שיבא כמו שנתית תכנית לפי חלוקותשנים,
 התלמיד הלמודים, גמר אחר להלן.ביאורן
 חזנות, מילה, שו"ב, מסוג שונות, תעודותיקבל
 יאפשרו הנ"ל התעודות צרפתית. בשפהדרשות

 ובמדינות בצרפת קטנות בקהלות לטפללו
 הנ"ל. לשפה הקשורותאחרות

 חולין, גמרא א( שנה : הלמודים תכניתדוגמת
 - תפלין - ציצית - )וופלהדינים

 לפני היורד ש"ץ דיני שבת( - הנהניןברכות
 נביאים ותורה ורהיטותה התפילה נוסחהתיבה,
 דיני חולין, גמרא ב( שנה ומפרשיהם.וכתובים
 ג( שנה נ"ך. מילה, השחזה, וטריפות,שחיטה

 בחלב, בשר דם, מליחה, הלכות טריפות,חזרה
 נכל יו"ד על חזרה ד( שנה ציבור. ונאומידרשות
 השנה בסוף בחינה למעשה. הלכהח"א(,

הלמודית.

 הרהיטים עם הבנין לרכוש מוכנההקהלה
 מקווה אני ובכן לפנימיה.הנחוצים

 כמנהגו לנו לעזור יכולתו במיטב ישתדלשכב'
 מן כפול יבא ושכרו המעשה וגדולהטוב,

 רב. וכבוד והוקרה בידידות והנניהשמים.

 הקדושה, בתורתנו כאמור המברכונאום

 ס"ט שושן בן אליה"ש.ע"ה



קעהאליהוהשמטותויען

 ימים ג' ששהה בשר בעניןהשמטה

 אחת ובכל גירסאות, שתי נמצאו וו תשובהבגושא

 ראינו לכן באחרת, הנכתב על עודפים דבריםישנן
 נא 9ח שניהם ומבין הגירסאות, שתי את לייצגלנכוו

 ומנופה. נקייהסולת

 יו"ד בשו"ע ז"ל מרן לסברת ברור זה עניןהנה
 ימים ג' ששהה בשר סי"ב, ס"טסי'
 ולא בתוכו דמו נתייבש מליחה, בלאמעל"ע
 צלי, אלא מבושל לאוכלו ואין מליחה, ע"ייצא
 ס"ק הש"ך עליו וכתב ז"ל, הגאונים דעתזאת
 שיתעורר כדי פושרים במים שיתמ ואפילומ"ט
 ד' דין ד' כלל )ת"ח מהני, לא לצאתדמו

 פ"ה(. סי' ופכ"ה ד' סימןומהרש"ל

 השבו"י על שהשיב מה כ"ה סי' בנוב"יועיין
 ימיס, ג' תוך הודחו שלא האווזותבענין

 הוא וכן בפשיטות. ואסר השבו"י ראיותודחה
 כ"ה פרק והמרדכי הגאונים משם הב"ידעת

 שימח מקום אין הנ"ל מכל הרי פ"י,והגה"מ
 אומר הייתי מעשה לענין אמנם להתיר, צדשום
 אם לעופות בהמה בשר בין לחלק אפשרותשיש
 דן אשר כדלעיל הנו"ב רבינו דעת היתהלא

 טפי החמיר ואדרבה אווזות, ענין עלבדיוק
 ואפשר בעור, מחופה שבשרס מפניבעופות
 לעבר, מעבר עוברים לא העור שלשנקביס

 קרום. עליו שאין בשרמשא"כ

 ולסמוך להקל צד בנד"ד יש אחר שמצדאלא
 ששחיטת דהיימ שהתירו, האחרוניסעל
 כדלהלן, האוש ע"ז מתנהגת בזמנינועופות
 אצל העוף מוליכה השרשרת השחיטהשאחר

 מים של שריה בתוך עובר ואח"כ המורטמכשיר
 מקפלים ואח"כ הדקה, הנוצה להסיר כדיקרים

 בעודם אותם ומכניסיס העופות וכנפירגלי
 למקפיא, לא אבל קירור לבית מיםמטפטפים

 מזמן שעתיים כמעט לוקחיס האלו הדבריסכל
 כניסה משעת למנות נוטה הדעת ובכןהשחיטה,
 ומונים כדת שריה נעשית שבאמת היותלקירור,
 כלות משעת דיוק וליתר השריה,משעת

 המיס.לחלוחית

 שצ"ע תשובה בפתחי כ"ב ס"ק שם הובאוכן
 מן שלקחוהו ואחר במיס נשרה אסלדינא
 דנראה והעלה עיי"ש, שעות ג' או ב' כמוהמים
 למנות שיש לומר אפשר בנד"ד ובכןלהקל,
 זמן אותו שעד מפני למקרר שהכניסוהומשעה
 יש הקירור ובבית היות 1ת1 מיס, מטפטףהיה
 הדברים כל הסובבת קרה לחלוחית בותמיד

 שזה נמצא אותם, מיבשת ולא בההמונחים
 דהם דהיינו הגאוניס, סבת מטעם שונהאופן

 וגם הבשר קרוס מיבש היה כשהחוסאיירי
 הקרוס לרכך למים קשה והיה שבתוכו,הדם
 אינה הרטיבות מתרכך, אינו הקרוס ואסההוא,
 המלח. ע"י ולהוציאו לרככו כדי לדס עדנכנסת

 ואינו רטוב נשאר למקרר הנכנס בבשראבל
 שהביא קרח מליאה חתיכה של בגדרנכנס

 רואות עינינו שהרי ס"ט, בסי' ז"להרמ"א
 ורטוב. קר אלא נקרש לאשמעולם

 הגדוליס רבותינו שמתירין שמה אומרואני
 בשר אוכליס העם רוב אשר ישראלבארץ

 בלי אחרות במדינות בחו"ל הנשחטקפוא
 התחילו שנתיים או שנה לפני ורקהדחה,
 סומכיס בודאי הקפאתו, קודס הבשרלהכשיר
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 הבשר, על תמיד הנשארת המקפיא רטיבותעל

 מחמת כ~ך קשה שהיה בשר זר ולא ראוועיני
 לאורך החולך עורק על שלחצתי ואחרההקפאה
 ממקום והולך רך היה שהדם ראיתיהיד,

 בבשר התעסקתי אני גם כי להאריך ואיןלמקום.
 בשם כ"ח ס"ק בב"י ראיתי הכי ובתרההוא,
 נהגו הגאונים במקום כי שמעתי שכתבהגש"ד
 לשרותו ימים, ד' או ג' מליחה בלא בשרכששהה
 ע"י ויפלוט דמו שיתעורר כדי פושריםבמים
 אם הדם בריכוך תלוי שהכל נמצא עכייל.המלח

 רטוב נשאר אלא נתייבש לא אם אבלנתייבש,
 מרובה הפסד שבמקום לומר יש שהסברנוכמו

 שעה להוראת שמועיל נראה כ"ז להקל.ובדיעבד
 כסברת הק' רבותינו מ"ש נגד ח"ו לעמודולא

 הלכה בענין רגל או יד להרים יהין ומיהגאונים,
 ואחר אמת, ודבריהם אמת הם כי עולם,הליכות
 הנתונים כפי דעתינו את חיוינו ישבו זו שעהעבור

 דלכתחילה[, ובדין וכל מכל חוזרים אנושבידינו[,
 הם כי רבותינו, דברי על הדבריםומעמידים
 מהם. לזוח ואין מוצק, כראי ומוצקיםחזקים

 לידי שבא לאחר גם בנד"ד לומר לי שישומה
 להתיר שהעלה וראיתי שעה, יפהספר

 עליו ועברו במקרר הנתון בשר לכתחילהאפי'
 ממה הוא, חיליה ורב מליחה, בלי ימיםג'

 שכתב ו' סי' חיו"ד עוזיאל ממשפטישהביא
 לו אין מליחה בלי ימים ג' ששהה בשרשם
 בראיות הוכיח והריב"ש התלמוד, מןעיקר

 ג' ששהה בשר כל התלמוד שמדיןברורות
 וכו' לקדירה אפילו במליחה מותר ויותרימים
 האוסרים רבותינו דיעות שהביא ואחרעיי"ש,

 שביררנו ואחר הלשון, בזה כתבוהמתירים,
 משום הוא ימים ג' ששהה בשרשאיסור
 מעתה ברור והדבר בתוכו, הדםדנתייבש
 שהוא במקרר הניחוהו אם או גדול קורשבזמן
 במים אותו משרו עדיף זה הרי בלחותו,נשמר
 סביבותו נשמרת והלחות הואיל ימים ג'תוך

 מקורות כמה שהביא וע"ש הקור.מחמת
 אם אף בזה"ל שכתב יב"א בספר ומהםלקולא
 שפיר מ"מ ספק מידי יוצא הדבר שאיןנאמר

 בזה. להקל לסמוךדמי
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 בלי טחון בשר בענין קודמתתשובה
 בצליה מותר האם והדחהמליחה

 דק דק טחון הבשר דין מהו רבנוילמדנו

 )בעברית "אלכפתא" בערביתשקורין
 מליחה בלי טרי מבשר שעושיםהמבורגר(,
 ומלח תבלין בו נותנים צלייה ובשעתוהדחה,
 ויען ואוכלין. וצולין תכף לתנור אותוומכניסים

 יעשה איך ואומרים נופקם שלבם אנשיםשיש
 היא בעלמה חומרא רק ולא בישראל,כזאת

 אסורים. כשאר גמור איסור אלאבעיניהם,

 :ר1ש111ר1

 אדני מה על ידעתי ולא שמעתי לא כי,עד
 משום אם הוטבעו. הזה המדומההאיסור

 טחינה בשעת החתיכה ע"ג הנמצא בעיןדם
 סי' בהגה הרמ"א מ"ש על דבריהםוסומכים

 הדחה בעי דצלי ז"ל הרמב"ן בשם בי ס'ע"ו
 הטחון והבשר שעליו, דם משום תחילהדהיינו
 שעליו והדם תחילה, אותו מדיחין איןהזה

 ע"י יוצא ואינו טחינה בשעת בבשרמתערב
 שם א' בסע' מרן מש' עד כ"ז הריצלייה,

 השייך ופי' בטור, וגם מליחה צריך איןשהצלי
 דם משום לכתחילה בעי לא נמי הדחהאפי'
 והביאו הרא"ש וכ"כ שואבו. שהאש לפישעליו
 למלוח רצה מרן כתב שאחריו ב' בסי וגםב"י.

 קודם המליחה שאחר הדחה בלי ולאוכלוצלי

 מדם המלח לבליעת חייש ולא עושההצלייה
 שאינו נראה שואבו. שהאש לפי הבשרשעל

 הבשר. שעל דם לכלוך לקצת כללחושש

 אלא מרן דיבר לא השתא דעד תימאוכי
 הפרש ויש שלימה, שנצלית בשרבחתיכת

 שעליו שהדם מפני טחון, לבשר בשר חתיכתבין
 יש אדרבה לעיל, כמבואר וכו' בתוכומתערב
 ונעשה שמתרכך הטחון בבשר ועדיפותרבותא
 הדם של הקטנים החוטים וגם פרוריןפרורין
 האש, שאיבת עייי דמו כל יצא ובנקלנטחנים
 עליו שהיה מה גם פולט דידיה דם דפליטואגב

 הרא"ש משם הש"ך דברי וגם בתוכו.ונתערב
 נצלה אם ל"מ וז"ל. יוכיחו, ב' ס"ק זהבסימן
 ליה, שאיב ונורא לחוץ דמו כל נפלט דאזיפה
 לחוץ שיצא מה כי שרי, יפה נצלה לא אפי'אלא
 דם הוי בתוכו, שנשאר ומה ליה, שאיבנורא

 ומותר. פירש שלאהאברים

 בעין דם משום הדחה בלי הצלי האוסריםוגם
 רק כונתם א' ס' ע"ו בסי' הפר"חשהביא
 טעם בה ושייך שלימה, שנצלית בשרלחתיכת
 דבוק ונשאר ומתייבש נקרש הבשר שעלשהדם
 שלא טחון בבשר אבל האש, ע"י הולךואינו
 נתערב הכל שהרי דם לכלוך שום גבו עלנשאר
 דמו כל יזוב קל חמום ועייי אחת, עיסהונעשה
 ההיתר, לצד תטה דעתם אולי שהוכחנו,כמו

כנלע"ד.

 דם מחמת טחון הבשר אוסרים אחר מצדואם
 הטחינה שבשעת דהיינו ממל"משפירש

 ממחיצתו הדם ויוצא הטוחנת ע"י הבשרנדחק
 שאינו לומר מקום ויש שאצלו, בחתיכהונבלע
 ס"א ס"ז בסי' הובא זה דין הנה האש, ע"ייוצא
 ונבלע לצאת ונתעורר ממקומו שפירש דם :וז"ל

 פירש לא אם אבל בל"ת, עליו עובר אחרבמקום
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 בלי בהדחה חי ממנו לאכול מותר יינצרר"י(ולא

 אלא שפירש דם אוסר שאינו משמע ע"כ.מליחה

 אבל יצא, ולא לצאת שנתעורר מכיון חילאוכלו

 מותר צלייה או והדחה מליחה של תיקוןע"י

 שלא בשר גבי ה' בס' שהביא וכההיא ן פירשאפי'

 נתאדם שאם דמו, להצמית בחומץ ונתנוהונמלח

 לאכלו ואסור ממל"מ שפירש בידועהבשר
 צלייה או ומליחה, חתיכה ע"י אבלבאומצא
 בברור ראינו דאפי' לדעת הראית הנהמותר.

 להוכיח יש ומזה תקנה. לו יש ממליימשפי'
 לדם לחוש מקום יש שאפי' שנטחן בבשרבנד"ד

 ע"י מותר הטוחנת, דוחק ע"י ממל"משפירש
 שהביא לסמוך הרא"ש דברי הם וכדאיצלייה.
 שאיבת ע"י יצא שלא מה דכל ב' בס"קהש"ך
 זה, לצד זה מצד והולך הבשר בתוך ונשארהאש
 לקוצ"ד שנראה מה זהו ממל"מ. פירש חשיבלא

 צריך. אני וללמוד היאותורה

 נזר מעט"ר תשו' ראיתי מצאתי החפושואחר
 מתיבתא ראש המערב אורישראל
 בספרו אנקווה רפאל )המלאך(כמוהרר"ר
 שנהגו מה על זה בענין שנשאל ראם""תועפות
 ולפעמים למוכרה "אלכפתא" לעשותהטבחים
 וידועה יותר, או מעל"ע מכירה בלימתעכבת
 הבשר לוקחים הוא, דהכי דטבחיעובדייהו
 עיסה כמו אותו ועושים דק דק אותווחותכים
 הבשר מלחו שלא והגם ומלח בשמןבלולה

 עומדת ולצלייה הואיל להתיר סומכיםקודם,

 דעתם. זהו מליחה צריךאין

 בים וקצרות ארוכות הנז' הרב שהאריךולאחר

 אסור ודאי שהוא העלה וכו'הפוסקים

 בבשר ששהה המלח משום חדא טעמים.משני

 העיסה בו שמתעכבת השמן מחמת שניתמעל"ע,
 קדשו. דברי עכ"ס כבישה מדין ואסורהמעל"ע,

 הוא האסור שעיקר מדבריו, יוצאמבואר
 בתוכה שנשתהו והמלח השמןמחמת

 בלי טחון הבשר היה אם חשש שום איןובלעדם
 בשעת בו שנותנים מלח קצת רק תערובת,שום

 בעוניי ואני בהלכהן כמבואר לתנורהכנסתו
 ומארי הלכה מורי רבותינו ראינו שכךאומר

 ומצפצף. פה פוצה ואין נוהגיןדאתרין

 הר' של הגדול ים ספר לידי ה' אינהאח"כ
 שעושין מה על שנשאל ז"לטולידאנו

 במכונת הבשר וטוחנין פורמין שרביםבמצרים,
 הבשר הדחת לפני בביתם או הקצב אצלטחינה

 העלה ג"כ, ולבישול ומולייתות לצליומליחתו
 הדחה שיי לבשל שמותר ונכונות, ברורותבראיות
 דם משום לא חייש ולא הטחינה, אחרומליחה

 הבשר, שעל דם בליעת משום ולא ממל"משפירש
 משום מותר שבודאי דידן, נדוד על תדוןומיניה

 לה ותילף המליחה, מן עדיפא דנורא דכוחאדידוע
 הנ"ל. מטעם בצלייה שתקנתו ימים ג' ששההמבשר

 צלולה, דעת לחונננו עלילה, לנורא תפלהאני
 בביאת הגאולה, ויחיש המכשולה, להרםויעזרנו
 אמן בעגלא, צדקנומשיח
 הרם, כערכו ומכבדו המוקירונאום

 יויאן בן ש. אליאןע"ה
 ז"ל החד"שבלא"א

 אגירה כיס שום דאין בנד"ד משא"כ ממנו, יצא לא ששוב צדדיו מכל שסמוי במקום  ומגר ש"קק ימי~עק

 לפתיתים. גחתד כולו אלאחבוי
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 לרש לועג בעניןהשמטה

 הוא זה ואס פלפול, בדרך הוא זה של שסגנונו אלא הספר בתוך שנכתב לאותו במקביל הינו זהקטע
 מכאן. קחנו בעיניך,שינעם

 בורועו וס"ת בביה"ק אדם יהלך לא ס"ת, גבי דידן ובנוסחי שכתב, הי"ג( פי"ד אבל  )הל' עשוה נ~קל9לןן/

 וספר ואמר בלשונו דקדק דלכן ונראה ע"כ. איכא. לרש לוש מאי בו קריאה דבלא מסתבר והכי בו,ויקרא

 חפץ את שנושא אלא חיובא, בה דלית במילי אפילו היא וסברתו בו, קורא לא אפילו ודהיינו בזרועו,תורה
 דלייה י"ח( שרכות יונתן לר' חייא רבי ליה דאמר מהא הרמב"ם זה ולמד לרש, לועג יש בזה גם עצמההמצוה

 גם לקחת, להם שא"א המצוה בחפצת גם הלא המצוה, בעשיית דוקא יתקנאו שהם לומר לן דמנאלתכלתא,

 מצוה, של בטלית דוקא איירי ולא מצוייץ היה בגדו של טלית כי מסברא לומר ניתן ותכלתא להם, לושבזה

 ובזמנה. בשעתה מצוה לקיום המיוחד, חפצא איננה אם גםודהיינו

 בביה"ק אדם ילך לא כתב ששם הכ"ג, תפילין מהל' מפ"ד חרמב"ם בדברי סתירה כאן שאין לנו יוצאא"כ

 ומשמע בידו, ותפילין קבר של אמות ד' בתוך אדם ילך לא כתב ה"'ג אבל מהל' ובפי"ד בראשוותפילין
 ויכריע השלישי הכתוב דיבוא האיסורים, שני ליה אית דרבינו ומשמע אסור, ג"כ בידו אותו אוחזשאפילו
 וספר קבר של אמות ד' בתוך אדם ילך לא כדלעיל, שם כתב אבל בה' גיסא שמחד ס"ת, דין והואביניהם,

 הקברות לבית וכו' ויכנס בזרועו ס"ת אדם יאחז לא כתב ס"ת ובה' בו, קורא ולא סתום ודהיינו בירועו,תורח

 שיש חרי אמות, ד' שירחיק עד בו" יקרא "ולא כתב ואח"כ שלו, התיק בתוך ונתון במטפחת כרוך שהואאע"פ
 דמאחר לך יקשה ואם סגור, ואפילו לקיחתו ואיסור אמות, ד' בתוך הקריאה איסור האיסורים, לשניכאן

 שכתב מה דסתר ועוד בו, שיקרא ס"ת לו מהיכן מד"א, הרבה רחוק אפילו ודהיינו לביה"ק, בו להכנסואסור

 רק לביה"ק, בו שנכנס ומשמע בורועו וס"ת קבר של אמות ד' בתוך אדם ילך לא כתב דשס ד', פ' אבלבה'

 לביה"ק. בו יכנס דלא כתב ס"ת ובה' קבר, של אמות ד' בתוך ילךשלא

 דינו, והגדרת דגלו תחת אחד כל תלמד, ומשמה לו השייכות בהלכות רבינו ליה כתב אחד דכל ודאיאלא
 דלא וכמו וקדושתו, ס"ת מחמת בא דינו ס"ת, שבהל' ודהיינו הנדון, כפי רבינו נקט שבו הלשון יתפצלומשם

 לועג מדיני ליה אתיא אבל, ובהל' ס"ת, מדיני וזה כרוך, שהוא ואע"פ ובבהכ"ס המרחץ בבית בס"תיכנס

 ולהוציא להראות שגם הרמב"ם ליה למד ומשס התכלתא. שיכניס יונתן לר' חייא רבי לו שאמר וכמולרש,

 עשיית ובשעת הנחה בישעת )ודחיינו תפילין קדושת מדין כתב תפילין ובחל' - אסור ג"כ מצוח חפצתעצם
 בראשו. ותפילין שם שכתב וכמוהמצוה(

 ותפילין בביה"ק אדם יהלך לא וז"ל כתב הכ"ג פ"ד תפילין דבה' הדברים, לאמת ל~ונו מתוך נדייקאתה
 ד"א בתוך דדוקא הוא, דוקא והלא "אפילו", לשון מאי קשה ולכאו' מת, של אמות ד' בתוך ואפילובראשו

 שאסור דכמו אומר חייתי כשלובשו, תפילי) קדוישת דמפאת כדאמרינן, מחוורתא אלא מותר, מד"א וחוץאסור

 לו דאין ומאחר במחיצותיו אם כי נאסור דלא נאמר במת גם ביהכ"ס, או המרחץ בית במחיצת בהםלחכנס

 סמוך ממש בתפילין יעמוד שלא הוא שהעיקר ד"א תוך אפילו דמותר הו"א המרחץ בית כמו שיהיהמחיצות

 אמותיו ד' גם קונה מת דהרי ד"א, בתוך "אפילו" ואמר חידש ע"ז ל~יעורין, הדבר ניתן דלאלקבר,
לאיסורים.



אליהוהשמטות~יעןקפ
 אע"פ לביה"ק או ל3יהכ"ס או המרחד ל3ית בו ויכנס בזרועו ס"ת אדם יאחז לא כת3 ה"ו פ"י ס"תונה'
 צרי7 וכאן ש'כ, המת מן אמות ד' שירחיק עד בו יקרא ולא שלו, התיק 3תו7 ונתון במטפחת כרו7שהוא
 שיוכל הכניסו מי וכי לדי,א, חוץ אחייכ בו לקרוא יכול אי7 ~ייכ לביה"ק בו יכנס לא דאם דממ"נלדייק
 כזה 3מצב נמצא הוא ואם לביה"ק, בו יכנס לא ס"ת קדושת דין דמצד הוא, הביאור אלא וכדשיל, בולקרות
 לא ס"ת קדושת מפאת ע"ז 3יה"ק, זה ואין 3חדר שנמצא או השדה, שש מת שמצא אלא לביה"ק, נכנסשלא
 הרמ3"ם לשון בהמש7 אצלינו כמודפס לא שהיא שם בכ"מ שהובאה הגירסא תאומת ולפ"ז 7"א. 3תו7יקרא
 אלא אינו ד"א דין דהרי הכסא, מ3ית או המרחד מ3ית או המת מן אמות ד' שירחיק עד בו יקרא ולאשכת3,
 כתב ולכן ד"א, בעי ולא גבולו, לו שקונעים הם מחיצותיו הלא המרחד בבית משא"כ אמותיו, ד' שקונה3מת
 רפ"3 סי' יו"ד ו3טור טעם לי ידוע אינו אמות 7' המרול מבית שירחיק מ"ש אבל וז"ל, זו  גירסא עלהכ"מ
 שמדין לנו הרי עכ"ל, הנכונה הגירסא והיא אמות, ד' הרחקת שנין מרחד שם טכר ולא רבינו דבריהעתיק
 נתו7 יכניס לא המרחד שב3ית וכמו הטור, של הנכונה גירסתו לפי 3מת, רק אמות ד' נקט ס"תקדושת

 כדינו. וזה כדינו זה יקרא. לא אמותיו ד' דהוי כמה כל במת כ7מחיצותיו,

 לביה"ק ליל7 אסר דלא משמע ד3רייתא שפשטא ואע"ג וז"ל, כאע שכתב הכ"מ שאילת תתורץ לפ,יז~גכ4
 קורא, או בזרועו, וס"ת נביה"ק יהל7 לא קתני דתרתי מפרש שרבונו נראה בו, בקורא אלא בורועו,וס"ת
 משום ביה ואית היא, מצוה בו קורא שאינו אע"פ 3זרועו, ס"ת דאחיזת לרש לוש משום איכא מהני חדובכל
 בביה"ק יהלן שלא איסורא איכא דאי לדוכתה קושיא הדרא דאכתי הוא, דוחק קצת אמנם עכי,ל, לרשלוש
 קדושת דמדין כדאמרינן פירושו אלא למימרא, ליה ולמה אסור, בו ולקרוא דלפותחו וכ"ש כ"ש בזרועווס"ת
 איסור כאן ואין 33יה"ק, איננו המת אם כן על ויתירה במטפחת, כרו7 ואפילו 33יה"ק בו יהלך לאס"ת

 לד"א. חוד כ"א יקרא לא אעפ"ככניסה,

 של כללו וכו' בהנאה אסורים הקברות בתי כתב, ושם מלשונו שם גם ונדייק הבה הי"ג, פיי'ד א3ל 3ה'ןכן
 אדם יל7 לא כתב, זה שאחר לרש, לועג מדין דבא הרי ש'כ. ראש, קלות 3הם נוהגים ולא בהם נאותין איןד3ר

 ונזה דשכבי, יקרא ומטעם אבילות בדיני לה נקט ולכן 3זרועו, וס"ת 3ידו ותפילין ק3ר של אמות 7'3תו7
 וס"ת בביה"ק אדם ילך לא ס"ת, גבי דידן כנוסחי שכת3 שיל. שהבאנו שם הכ"מ של קושייתו לתרץנווזור
 דמדין שפיר, ניחא דברינו לפי אמנם איכא. לרש לוש מאי בו קריאה דבלא מסתבר והכי בו, ויקראבזרועו
 שאע"פ זו, בהלכה הרמ3"ם נסתמ7 וע"ז כרו7, ס"ת וכמו לרש לועג הוי ג"כ סגור מצוה חפד גם לרשלועג
 יהל7 לא איתא, דשם י"ח, דף ד3רכות דפ"ג עצמה 33רייתא חילק הגדול דר3ינו נמצא אסור, ג"כ סגורשהוא
 גם דר3ינו הרי ע"כ, לוש לוש משום עונר כן עושה ואם וקורא, בזרועו וס"ת נראשו בתפילין נניה"קאדם
 והיא לרש לוש משום איכא בזה גם ואם יונתן. ור' חייא דר3 ממעשה אח"כ הגמ' דמייתי מה זה 3כללהכניס
 סגור אפילו והלא מיתוקמא, היכי בוי' "וקורא נס"ת דנקטא ברייתא א"כ עליה, דמצוה חפצא לנקוטרק

 שאינו ו3אופן ס"ת, קדושת מדין אסור בו דלקרות ס"ת, 3ה' 13" "וקורא ענין רבינו לה קבע ולכןאסור,
 לרש. לוש מדין והוא א3ל 3ה' הוא סגור אפילו ס"ת וענין מת של אמות בד' אלא33יה"ק
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גאליהומנחת

 וטריפות שחיטה להלכותהקדמה
 למען בפיהם שימה ישראל בני את ולמדה הזאת השירה את לכם כתבוועתה
 ז"ל, הרמב"ן שם ופירש י"ט( ל"א )דברים ישראל בבני לעד הזאת השירה ליתהיה

 השירים כי כשירה, נכתבה וכן ובזמרה, בשיר תמיד יאמרוה ישראל כי שירהויקראנה
 קרא פירוש וז"ל, שם החיים באור וכן ע"כ הנעימה, במקומות הפסק בהםיכתבו
 מעלת מ"ד דף לנער חנוך בספרנו והבאנו לאומרה, שידעו בדרך להם בגירסאאותה
 סימנים לתת להתרגל למלמדים נאות כן על יתירה שם, וז"ל בלימודו סימניםנתינת
 התלמידים לזיכרון כמפתח בהלכה בפרט בלימודים שונות להסתעפויות פרקיםוראשי
 בסימנין אלא נקנית התורה אין חסדא רב אמר שכך ע"ב( כ"ב )ב"מ קג"ם יע"לוכגון
 ע"ב(. נ"ד )עירובין בפיהם סימנה אלא "שימה" תקרי אל בפיהם, שימהשנא'

 את וטריפות שחיטה דיני הלומדים על להקל כאמצעי בעיקר משמשתהשירה
 מצאנו אלו לימודיים שירים מעין ולזיכרון. לקליטה וכמכשיר והשינון,החזרה

 רס"ג, ע"י שנתחברו באזהרות מצוות תרי"ג מנין כגון בתורה, שוניםבמקצועות
 בחכמת וכן ועוד, אלברצלוני ראובן ב"ר יצחק ורבי גבירול, אבן שלמהרבי

 בן מנחם של מחברתו על השגות ובו ארוך שיר לברט בן דונש חיברהדקדוק
 בשפת הדקדוק על בתים מאות ארבע בן שיר חיבר גבירול אבן שלמה רביסרוק,
 רבי שבועה, ודיני ממונות דיני על שירים חיבר גאון האי רב בהלכות, וכןהקודש.
 פורים, הלכות על הלוי זרחיה ורבינו פסח, והלכות תפילין הלכות על הלוייהודה
 שיר וביניהם שונים שירים נתחברו וטריפות שחיטה דיני על וכן ונידה.פסח

 בהקדמתינו. אותו נביא אשר ויטל דוד לרביהריאה

 אלו הלכות ולשנן ללמוד השוחטים על המוטלת החובה בגלל בטעמאומילתא
 וכל ושם, סק"א א' סי' יו"ד שו"ע הרמ"א שהביא וכמו פוסקת בלתיבהתמדה
 שגורים שיהיו שחיטה חלכות לפרקים שיחזור ויראה קבלה לו שיש אע"פשוחט
 ועיין יום, ל' וזהו לפרקים, שם, הבאה"ט ע"ז וכתב ישכחם, שלא ובלבובפיו

 מהרי"ל. בשם שהביא ומהבבה"ג

 השוחטים, לעזרת שנחלצו המשוררים לחכמים טובה נחזיק הבה כן עלאשר
 וכתב השינון, מלאכת את עליהם להקל כדי שיר, בצורת אלו הלכות למענםוחיברו
 כדי חרוז, דרך טריפות הלכות ענדתי התלמידים, על להקל אכן וז"ל, הריב"עע"ז
 בו תשלוט ולא ופה, בלב שתקוע השיר טבע וידוע שיר, דרך בפיהם שגוריםשיהיו
 כ"כ.שכחה

 כי לשירה, זימרה בין שיש ההבדל ולבאר להנעים מקום כאן יש אגבודרך
 קי"ט )תהלים חוקיך לי היו זמירות שאמר מה על דוד שנענש אמרו חכמיםהלא
 מפורש ומקרא התורה בלימוד השיר חובת את למעלה הבאנו הרי ומאידךנ"ד(
 וכדלעיל. הזאת חשירה את לכם כתבו ועתההוא.



אליהוהקזמהמ~חת
 לזוכרם שיוכל כדי בשיר וסידורם ד"ת של כללות לקיחת הוא שהשיראלא
 שתלמיד מה חז"ל שאמרו מה ובכלל מסיני למשה שניתן מה בכלל עצמו זהושיר
 זימרה משא"כ א'( כ"ב )ויק"ר בסיני למשה נאמר רבו לפני לחדש עתידותיק
 בפיו, לזימרה אותו ושם לו יונעם אשר כפי אחד מאמר או אחד פסוקשלוקח
 זימרתו. להנאת ומיחדו הכלל מן לחוץ שמוציאווכאילו
 דמנחא כמאן ליה דדמי עד דבר לומד שהיה : בלימודו רבינו דרך היהוכך
 סימנים בנתינת צורך היה ואם הסתפק, לא מזה ובפחות ע"ב(, )פסחיםבכיסיה
 היה זה אם ואף מינן" תתנשי "דלא היה אצלו והעיקר זאת, עושה היהלזיכרון
 היתה שהדרך כל הוא, נהפוך אלא מפניה, חת לא הוא עצומה, ויגיעה בעמלכרוך
 הלכתיות סוגיות על התגבר וכן עוז, ובמלא רב במרץ פניה את מקדם היהקשה,
 אגרא. צערא ולפום ביותר,הקשות

 ל"ג, דף הנ"ל לנער חנוך בספר כדמובא ליסבר ואח"כ תחילה ליגרוס היהדרכו
 ג'( קי"ט )תהלים לתאבה נפשי גרסה שנא' ליסבר ואח"כ איניש ליגרסלעולם
 לזיכרון. גירסתו היה זה ושיר י"ט(. )ע"ז טחנה ולא נאמר גרסה ז"לואמרו
 בעל וטריפות שחיטה בהלכות בקי שהיה עמלו פרי את לפניכם מגישים הננוובכן
 תפלה ואנו סימניהם, כפי ולעורכם הדברים לסדר טירחא כל חסך ולאפה,

 הלכות לשוחרי תועלת ממנו יופק אם והיה מדרשא, בבי ביה יתדברון זהשבחיבורו
 ככוכבים הרבים ממזכה להיות שכרו זה והיה לזיכרון, להם ועלה להם והועילאלו,
 ועד.לעולם

 בספר השימושאופן
 של השמאלי בטור ההלכות את שישגן שאחר הוא זה בספר הלימודאופן
 את במוחו לו יבריק חרוז וכל הימני בטור יחזור אח"כ בוריים, על וידעםהספר
 על כ"א לחזור יצטרך לא כך ומתוך שכעדו. בשורה באריכות הנאמר הסעיףכל

 ההלכות. גופי על לו ירמזו ואלוה"סימנך"

 או המנהג פשוט באופן פירושה, "רגיל" מילת החרוז בתוך שנאמר מקוםכל*
 היא. כןההלכה

 דהיינו "יכשיר", "יטריף", כגון "עתיד" לשון הם החרוזים פועלימרבית*
 שכזה. באופן הנהגתו תהיהשכך

 אלא זה אין אחלל, אסכין, אצואר, כגון החרוז בראש תטצא אם א'אות*
 וכו'. וכך כך לדין לנוגע" "באשר אומר היה שאםכמו

 שו"ב כל ביד וניטל נישא להיות תחילה במחשבה זה ספר תכלית דבר,סוף
 מצוא. לעת ולאחיסמך לאחיעזר שימושי למדריך לולהיות



האליהו יזשימןמנחת

 יזסימן
1  למות המסוננת בהמה השוחטדין

 ואוי תפוכס, בל בויאה, שחטא[
שתתיו.

 אבו, ואש, שפוכסה במסוכנתב[
 תאכל.יד,

 נבילה בכלל, תפוכסשלאג(
יחשבנה.

 שחיטה בסוף שתפוכסואויד(
 אחריה.ולמשוך

 או רגל, יד תפשוט בגסה,ה[
תחזירם.

 רגלה ידה, תחזיר אף בדקה,ו[
תפשחם.

 יד שבד2ה, כפרכוס תדון בחיהח
 רגל.-

 זו הרי פרכסה ולא הבריאה אתהשוחט
 ",,א(מותרת

 זו הרי פרכסה אם וכוי המסוכנתאבל
"ם(מותרת

 נבילה זו הרי כלל פרכסה ולאשחטה
 שם( "מחבר עליהולוקין

 השחיטה בסוף הפרכוס שיהיהוצריך
 השחיטה()ג( אחרי עד ולמשוך)הגה"ה

"ם(

 גסה ובבהמה וכו', הפרכוס הואכיצד
 ולא שפשטה בין הרגל ואחד הידאחד
 זה הרי פשטה ולא כפפה ביןכפפה
 )שם(פרכוס

 או והחזירה, ידה שפשטה ביןודקה
 החזירה)2( שלא אע"פ רגלהשפשטה

,שם(

 ידה שפשטה בין ודקה גסהובחיה
 שלא אע"פ רגלה שפשטה אווהחזירה
 וזהו בדקה כמו שדינה )ודהיינוהחזירה

 אחד( ודינם - כפרכוס תדון שכת"רמה
,שם(

 יז לשימןהעיות
 חולק והש"ך סגי שחיטה בגמר רק שחיטה לאחר פירכסה שלא דאשיפ המהרש"לוכתבג.

 .עליו

 ידה. בכפפה מתירים והש"ך מהרש"ל אבל טריפה, היא לבד "ידה" בכפפה אבל הב"יוכתב2.



אליהו יחסימןמנחתו
 בזנב, כשכש בעין, רפרףבעוף,ה(

תכשיר.
 במסוכנת, אפילה,שחיטתט(

 יטריף. ראיה,תחסר

 מסוכנת, באכירת שמחמירישי(

 תשבח.ראוי

 ולא )י( בעינו אלא רפרף לא אפילוובעוף
 ושם( )4( פרכוס זה הרי בזנבו אלאכשכש

 ידע ולא בלילה המסוכנת אתהשוחט
 ואסורה נבילה ספק ה"ז פרכסהאם

)ס"ה

 מבהמה אוכלים היו לא החכמיםגדולי
 שלא כדי אותה ושוחטיםשממהרים

 השחיטה, בסוף שפרכסה ואע"פתמות
 הרוצה כל אלא איסור בו אין זהודבר

 משובח)5( ה"ן זה בדבר ע"עלהחמיר

 סי,ג()שם

 יחסימן
 ופגימותיו הסכין בדיקתדין

 ישחוט, אם שפגוםבסכיןא(
 שתחשבנה. ראוינבילה

 רק תולין במפרקת, יגעאפילוב(
בעור.

 פגומה ונמצאת בדוקה בסכיןהשוחט
 וס"אן נבילה)6(ה"ז

 תולין אין המפרקת בעצם נגעאפילו
 חיישינן אלא שחיטה, אחר בושנפגמה
 ,שס( נפגמה בעורשמא

,שם( בעוף)7( ואפילו תחוש רך, בעוף שהעוראפילו

יפגום.

 קיי"ל. דהכי מהרש"ל וכתב בעינו, במקום בגפו שגורסים גרסאות שיש השייךוכתב

 פרכוס. זה הרי בזנבו כשכש אם בבהמה דגם פסקו אחרונים הפוסקיםוכל

 לאכול טוב דגמרא מדינא התירה אם אבל מסברא, והתירה חכם בה שהורה בהמהוכן
 החכמים. לגדולי חומרא אלא ממון הפסד משום ליכא חסידות מדתואפילו

 יח לסימןהערות
 נפגמה. בעור שמאדחיישינן

 אפ"ה במפרקת, ונגע רך שעורו לטיבותא ב' דהוי המפרקת בעצם ג"כ נגע ואפילו הש"ךכתב
 נבילה. ספק והוי נפגמה בעור שמאחיישינן



זאליהו יחסימןמנחת

 רק יפסול, שהיא בכלפגשהד(
תאגור.

 קודם י"ב, סכין תבדוקראויה(
שחיטה.

 ראויה אם שחיטה, אחר בדקה0
 יכשיר.תמצא,

 תכשיר במסוכסכת, ירג"ט0
 שכנגדה. ברוחבשחט

 רוח ידו, תחזור שלאבלבדח(
 ת.אחר

 ובלבד שהוא, בכל הפגימהשיעור
 חוט אפילו שהוא כל בהשתאגור
 ""ט )טהשערה

 ואטופרא אבשרא צריכה הסכיןבדיקת
 שמוליכה דהיינו רוחתא,ואתלת
 שהם רוחותיה משלש צפרנו עלומביאה
 פגם בה יהא שלא כדי צדדיה ושניפיה

 ""ט(כלל'9

 השחיטה, קודם הסכין לבדוקצריך
 ואח"כ תחלה בדקה ולא עברואם
 ה"ה כשירה שחיטתו יפה, ומצאהבדקה

 שיש הרגיש ולא בהולכה שתבדקסכין
 בהבאה אותה וכשהחויר פגםבה

 הנקראת היא פגם, בה שישהרגיש
 הולכה דרך בה שחט אםמסוכסכת,

 הביא ואם כשירה שחיטתו הביאולא
 רבינו שכתב )וזהו פסולה,שחיטתו
 דהיינו שכנגדה, ברוח בשחטתכשיר
 ""ח הפגימה( שכמדרוח

 הולכה דרך בה שחט אם כדלעיל,והיינו
 "ם( כשירה שחיטתו הביאולא

 דלכתחילה והט"ז הש"ך ופירשו המחבר, לשון זה השערה חוט אפילו שהוא כל בהשתאגור

 צריך אינו ולכתחילה ואטופרא, אבישרא אלא בדיקח וא"צ כ"ש לפגומת חוששין אנואין
 עכ"ל. טרפה, כ"ש אפילו פגימה, אח"כ נמצא אם אבל ובמים, בשמשבדיקה

 מברכין אין למה להקשות ואין לבדוק, ישכח שמא לבסוף אבדיקה יסמוך דלא הש"ךופי'
 ישחוט. ולא ימלך שמא דטעמא .סכין, בדיקתעל



אליהו יחסימומנחתח
 ואם שחיטה, בקודם ירגיוט,ראויט[

 תטריף.לא,

 אחרי תמצא בקודם, ראויהי[
 יטריף.שמסוכסכת,

 רישא מסוכסכת שמתירין יוטיא[
 תעמוד. אסיפא-

 יטריף, רגיל תעמוד, אריוטאיב(
 בקיאין.שאין

 שחיטה, קודם בה כשהרגיש מיליוהני
 שחיטה, קודם יפה סכינו מצא אםאבל
 פגימה בה מצא שחיטהואחר

 עשיתי שלא לו ברי ואמרמסוכסכת,
 ,שם( פסולה שחיטתו לבד הולכהאלא

 )0נ(כדלעיל

 דכל מחמירים ויש שםהגה"ה
 ארישא דקיימא עד אסורה,מסוכסכת
 בהולכה, שחט אם ממשדסכינא
 שחט אם ממש דסכינאואסיפא
 תעמוד" אסיפא "רישא ופירושבהבאה.

 שעומדת פגימה בה יש אםשמסוכסת
 סוף על או ממש הסכין ראש עלאו

 שם( הנהייה )ננ( ממשהסכין

 נקרא מה לדעת שבקי מי רקפירושו
 שיודע וגם דסכינה סיפא אורישא
 וכן בהולכה כשהפגימה בהבאהששחט
 מן דהיינו הרגילים מן ואנו היותלהפך

 אלו)2נ( בכל להטריף צריךהפשוטים,

 שם( בהגהייח חוא)וכן

 ואז מסוכסת שהסכיר השחיטה אחרי תמצא שמא שחיטה, קודם הבדיקה ראויה פירושס1.
 להטריף.תצטרך

 ארישא דקיימא עד אסורה מסוכסת דכל מחמירים ויש ס"ד שם בהגה שכתב כמוופירושו11.
 בהבאה. שחט אם ממש דסכינא ואסיפא בהולכה, שחט אם ממשדסכינא

 הכל. להטריף יש דסכינא רישא מקרי היכן בקיאין אנו שאין ושידהיינו12.



טאליהו יחסימןמנחת

 תפסול המסוכסכות, רבותיט
 בדיעבד. שחטאפילו

 בקי בלי יסתבך, שמגעו בסכיןיד(
 המנע. ומשחוט תסתבך,אל

 מחודד, שלא רק שחלק, בסכיןטו(
ישחוט.

 פתלתול ויורד - שעולה בסכיןטו(
 לשחוט. ראוי לכתחילהכנחש

 אטופרא, בשרא יהיה שהבדיקהיו(
 רוחתא.ואתלת

 שמא בבדיקה צפורן יז~נה ראוייח(
תפגם.

 כולן אפילו הרבה פגימות בה שישסנין
 בדיעבד בה שחט אפילומסוכסכות,

 מרובות שפגימותיה דמתוךפסולה,
 ולא מעט ידו השיב שמאחיישינן

 " חעיוהרגיש)3נ(
 חלקה, אינה והרי שהושחזה חדהגוכין
 שהוא השבולת ראש כמגע מגעתהאלא

 פגם בה ואין הואיל באצבע,מסתבך
 לשחוט שלא ומחמירין הגה בה.שוחטין

 י(חעיו

 הואיל חדה ואינה חלק שפיה גוכיןגוי'ז
 " חלו בה שוחטין פגם בהואין
 בה ואין כנחש, ויורדת עולה שהיאסכין
 ה חעיו לכתחילה בה שוחטיןפגם

כדלעיל)4נ(

יע-

 ט(

 קצת אחר חצפורן לשנותוצריך
 של בחודה הציפורן נפגם שמאבדיקתח
 שלא בצדדין פגימה יש ואוליסכין,
 פגימת בתוך שעוברת לפי בהירגיש

 )שם(הצפורן)5נ(

 והט"ז הש"ך וכתב ההפוך. בכיוון ששחט לו מועיל לא אז הרבה פגימות ישנם שאםדהיינו13.
 אם כשר שחיטה שיעור בה ונשאר פגימות בו שיש ארוך בסכין ו' סימן לעיל דקיי"לאע"ג

 בזה היתר אין שונים( )במקומות יותר או פגימות שתי היו אם מ"מ הפגימה, כנגד שלאשחט

 פגום. כולו כאילו הויאלא

 השה. עד ואטופרא הוושט נגד הוא דאבישרא בט"ז איתאוהטעם14.

 נקרש פעמים שהדם משום הבדיקה קודם הסכין לרחוץ יש שגם הש"ך כתב בצפורן,בדיקה15.

 כשרחץ ואח"כ פגומה מצא ולא שבדק מעשה לו אירע שכך הראב"ד והעיד הבדיקה,בתוך
 שחט אפילו הסכין, ונאבד צדדין ולא לבד אחודו רק הסכין בדק לא אבל פגימח. מצאבמים

 שירצח. אצבע באיזה לבדוק ומותר כשרות, בהמות חרבהבה



מנחתי
 תשחוט אם שבוגליםיט[

 יפגם.רעוע

אליהו יחשימן
בסכין

 אפגימה, במטלית יכרוךתכשירכ[
 רגלים.בשחיטת

 תהיה שהבדיקה יוטחוט, רביםכא[
 אחת.בכל

 תסתפק אחרונה, רק בדקכב(
 שנשחטו. יחדבכולן

 אחר יבדוק ראוי תחילה בדקכג[
שחיטה.

 תוכשר שחיטה, אחר יאבדכד[
 ראשונה.בבדיקה

 אל תחחן במפרקת, יגע רקכה[
 אחריה.הנשחטים

 בפגימות, ימצא שנאבד אחרכו(
 -.י

 תכשיר.ראוי

 בה, לשחוט אסור פגימה לה שישסכין
 כנגד שלא לשחוט מכוין אםאפילו

 חוץ ביו"ט גם וזההפגימה,
 )6נ(מכדלקמן

 על מטלית לכרוך היתר נוהגיןוביו"ט
 " להשחיוהחעיו יכול שאין כיוןהפגימה
 הרבה עופות או רבות בהמותהשוחט
 י"א( ,סעיף ואחד אחד כל בין לבדוקצריך

 הרי פגומה סכין ונמצאת באחרונהבדק
 הראשונה)7נ( ואפילו נבילות, ספקהכל

 י"א(יסעיף

 צריך שחיטה קודם הסכין שבדקאע"פ
 מילי והני השחיטה, אחר ולבדוקלחוור

 י"בן"יו לפנינוכשהסכין

 הואיל כשירה, שחיטתו הסכיןנאבד
 בה שחט ואפילו שחיטה, קודםובדקה
 י"ב( "עיף אח"ז וההרבה

 יש מהן, אחת של במפרקת נגעואם
 שנשחטו אותן לכל ולחושלהחמיר
"ם(אח"כ

 שיבדקנו קודם ונאבד בדוק בסכיןשחט
 פגום, והוא נמצא ואח"כ שחיטה,אחר

 י"י( טעיו כשירהשחיטתו

 זו סכין כ"א לו ואין ביוייט עומד הוא אם ופירושו הן, אחד המשך שלאחריו ואותו זהחרוז16.
 מקום על מטלית דכרך היכא השחיטה שתכשיר ממשיך 20 במס' אז הסכין לפגימתוחושש
הפגימה.

 נפגמה. בעור דשמא שחיטה אחר בדיקה צריך אחת בהמה דה"ה רבות בהמות דוקאולא17.



מנחת
 תחילה, ובדק שלאכ((

 אחריה.בנאבד

יאאליהו יחסימן
 ונאבד בה ושחטהסכין בדק לאאםרחק

 והיינו פסולה, שחיטתו שחיטהאחר
 פסולה שחיטתודהיינו ןמק,שכתב

 שלא תצניע, ראוי בדוק סכיןנח(
יתקלקל.

 בקרקע אחודו שנפל ראיתכט(
 תכשיר.שק~צה,

 תכשיר ראוי עצמות,שברל(
 תחילה.בבדוק

 יוצנה תאמר אל המפרקת, שברלא(
 ק~צה.-

 מיוחד סכין לו שיהיה טבח לכלראוי
 דבר שום בו לעשות ואסורלשחיטה
 שם( )ה)הייה יפגמנו שלאויצניענו

 השחיטה ואחר בדוק בסכיןהשוחט
 בדרך שלא שבירה דרך עצמות בושיבר
 פגום ונמצא ובדקו והבאההולכה
 שבשבירת תולים דאנו כשירה,שחיטתו
 כגון בזה כיוצא כל וכן נפגמה,העצמות
 שראינו ודוקא קשה, קרקע ע"גשנפל
 "ט")( חודו)18( עלשנפל

 תחילה, בדוק היה שהסכיןודהיינו
 ,שם( וכדלעיל אח"כ עצמות בוושיבר

 דרך אפילו המפרקת עצם בו שיברואם
 שהוא מפני בו, תולין איןשבירה

 קשה, ישנה תאמר אל שכת"ר )וזהו )19(,רך
 כשירה. השחיטה ותהיה בה הפגימהותתלה
 לא רכה, והיא מאחר במפרקת, הכאה כלאלא
 היתה שהפגימה אלא הפגימה, את שגרמההיא
 ושחיטתו נפגמה בעור ואימא מקודם,שם

 )שמ[פסולה[

 י"ד()סעיף

 לאיסור, ס"ס שהוא משום וט"ז בש"ך איתא והטעם חודה על שנפלה לומר תולין אין מספיקאאבל18.
 פוגם. ודאי אינו דקרקע בקרקע, נפגמה לא שמא דנפלה ואת"ל חודח, על נפלה לאדשמא

 לאו היכה אם המפרקת בעצם דאף וכתבו להחמיר דכתב המחבר על חולקין והט"זוהש"ך19.
 מקרקע גרע דלא בה לתלות יש והבאה הולכה בדרך שלא הכאה דרך אלא שחיטהדרך
קשה.



אליהו יחסימןנננחתיב
 אם בדיקה, אחר שהצניעולב(

 תכשיר. רעועימצא
.י-

 רב יראה שלא טבח, תעבירלט
סכינו.

 בטריפות, שכר שיטול ראףלד(
 בכשרות.כתשלום

 רשות תנתן בקהל ממונים יוטלה(
שחיטה.

 והצניעו שחיטה אחר הסכין בדקאם
 דאימור בה, לן לית פגום נמצאואח"כ
 "ט"ח )20( אדעתיה ולאו נפגם אחרבדבר

 ונמצא לחכם, סכינו הראה שלאטבח
 רבינו דכתב והא אותו, מנדין היויפה,

 בהגה"ה שכתב מה לפי היינו'תעביר'
 אותו מנדין היו פגום נמצא ואםשם,

 "ם( אותוומעבירין

 הטריפות מן שכר שיטול צריךהטבח
 יבא שלא כדי )הגה"ה הכשירות מןכמו

 מן שכרו לקבל כדי להכשירלהקל
 ""'ח(הכשירות(

 שאין מקומות בקצת נהגו לכןהגהי'ה
 אותן אלא לעצמו, ובודק שוחטאדם

 "ם( הקהל מןהממונים

 ע"ז הש"ך וכתב אדעתיה, ולאו עצמות בו שיבר או נפגם אחר בדבר דאימור המחברכתב20.

 לחוד עצמות בה שיבר דשמא הטעם רק כתב לא סי"ג ולעיל טעמים שני המחבר כתבדכאן

 שידע אע"ג אשמועינן הכא אבל לא, או עצמות בה שיבר אם יודע שאינו מיירי דלעילמשום
 אימור שחיטה לאחר שבדקו כיון אפ"ה בקופסא שהניחו כגון עצמות בה שיבר שלאבבירור
 נפגם, עמידתו עם שמא חיישינן דלא קמ"ל י"ד דבסעיף ואע"ג מעצמו. נפגמה אחרבדבר

 לפנינו. פגום הרי הכא אבל אחזקתו דאוקמיע לפנינו ריעותא אין דהתםצ"ל



אליהו יטסימןמנחת

 יטסימן
 השחיטה ברכתדיני

 שכח, אשחיטה, ברכהיקדיםא(

 שתכשיר.ראוי
 אחר יברך ריעותא, שבהבהמהב(

הבדיקה.

 תברך ראוי מטונף,כשהמקוםג(
 ארבע.בריחוק

 לשחוט יחידה, בברכהיספיקד(
 שונות.בהמות

 אם לשני תועיל ראשוןברכתה(
חטמע.

 ואם השחיטה, על שיברך צריךהשוחט
 א( העיו )21( כשירה בירך, ולאשחט

 ריעותא ביה דאתיליד דבר שחטואם
 ברכה בלא ישחטנו בדיקה,וצריך

 השחיטה על מברך כשריקשיסצא
 א( סעיף שם)הגה"ה

 מקום שהוא המטבחיים בבית שחטאם
 קודם אמות ד' בריחוק יברךמטונף,
 אחר עד ידבר ולא לשם,שיכנס

השחיטה

 אחת ברכה ועופות וחיות בהמותשחט
 מ "עיולכולן

 לברך יכול חיים בעלי שני שוחטיןשנינז
 שיתכוין והוא חבירו, להוציאהאחד
 ב "עיו )22(לצאת

 יט לסימןהערות
 בירך ולא לברך שצריך מקום דבכל חולק. והש"ד השחיטה, אחר יברד שכח, דאםי"א21.

 תקנה. לו אין שובבתחילה,

 אחד דכל כאן משא"כ אחת, קביעות להם יש דכולן הנהנין ברכת כגון דוקא נימאדלא22.

 סימן בשו"ת לעיל שכתבנו למה ראיה וזה חבירו, את יפטור שלא הוא אחרת בהמהשוחט
 בשבילו מעשה עשה אחר אם דאף עו( )דף בנו במילת האב של שהחיינו ברכת בעניןכ"ו

 בשבילו המעשה עושה אין דבכלל יותר עוד וכאן ערב, מדין בברכה להוציאו יכולבשליחות,
 לו אין בשבילו, מעשה שום עושה ואין דמאחר לחלק יש אמנם ערב, מדין מוציאוואעפ"כ
 מוציאו. ולכן ערב מדין שהיא הברכהכ"א



אליהו יטסימןמנחתיד
 יתיר בענינה רק שתברך,אחרח

שיחה.

 אסור רבות שחיטות תוךגם
 ביניהם. )בנלל(לדבר

 תנסה, ראשונה ידבר,אםח(
 בשנייה.ויברך

 יברך שלא תברך, אשחיטה רקטן
בנסוי.

 אלל בדעתו, ישים תחילהט
 יבסשו.שלפניו

 תנסה יוסיפו, שהתחיל אחריא(
 בברנה.ראשונה

 תנסה אשחיטה, יברך שניהיב(

 ברנה.בלי

 לשחיטה ברכה בין מלדבר ליזהרצריך
 דיבר ואם השחיטה, מצרכי שאינובדבר
 ד( "עיו אחרת פעם לברךצרך

 ליזהר צריך הרבה לשחוט רוצהאם
 בדבר לשחיטה שחיטה בין לדברשלא
 ה( "עיו השחיטה מצרכישאינו

 שחיטה דם לכסות צריך דבר,ואם
 על אחרת פעם ולברךראשונה,
 ים(השחיטה

"ם( יברך לא שני כיסוי עלאבל

 דעתו להיות ליזהר טובןלכתחילה
 לו)23( שיביאו מה כל על ברכהבשעת

 י("עיו

 אחת חיה לשחוט דעת עלהמברך
 דם יכסה יותר, לו הביאוואח"כ
 השחיטה על ויברך עליו, ויברךהראשון
 י( "עיו הכיסוי על ולאהשנייה,

 "ויברך עליו ויברך הראשון דםיכגוה
 על ולא בשנייה השחיטה"על

 "ס(הכיסוי

 לו והביאו פירות על דבירך לפירות, שחיטה ברכת שמדמה מכאן דנראה וטייז בש"ךוכתבו21.

 מין מאותו דוקא דלאו שם הב"י למ"ש קשה ומכאן לברך צריך אין המין מאותו יותרעוד
 שוות, ברכותיהן והא לעוף חיה בין בעה"ט מחלק כאן והא מין. אותו ברכת שיהאאלא

 הוי וע"כ עוד, ולהוסיף אחריה לגרור האדם טבע דבאכילה לפירות, לו מדמה שאינווצ"ל
 בשחיטה. כן שאין מה הברכה, בשעת לפניו שהיהכמי
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 כסימן

 בצואר השחיטהמקום
 ראש,בצדא(

"שחוט.

 תוךשחטב(
שתכשיר.

 שיורבליג(
מוגרמת.

 אונה ראש למטה,י~צערד(
 תגיע.שמאלית

 סימנים שני תשער ראויבעוףה(
יחד.

 עד שמתכווץ, תחילתובוהשט1(
 ש"שעיר.מקום

 תורבץ, בתוך למעלה שחט((

 לפסול.ראוי
 יטריף ראוי שם מעים,תחילתח(

במטה.
 ראוי בבהמה אצבעותשתיט(

 תורבץ."שער

 תחתיו שפוי,למטה

 ראוי בשיור,החיטין

 תקןא ראשאצד

 לצד בקנה בצואר השחיטהמקום
 קודם והוא ולמטה כובע משיפויהראש
 ""א( ולעלות)24( לשפע הכובהשיתחיל

 בתוך שחט ואם בחיטי, שיירוהיינו
 למעלה, שהוא כל מהם ושיירהחיטין
 "פ(כשרה

 שחט אלא כלום, מהם שייר לאואם
 ופסולה מוגרמת זה הרי מהםלמעלה

*סן

 האונא כנף ראש עד למטהושיעורו
 ימ( שמאס)מצד

 1"גהה( בושט כמו בקנה למטהובעוף

 שכשחותכין המקום מתחלתובוושט
 ויתחיל שישעיר, מקום עד מתכוץאותו
 ""ה ככרס פרצים פרציםלהיות

 הנקרא והוא זה ממקום למעלהשחט
 פסולה שחיטתו וכו' הוושטתורבץ

 מתחלת והוא זה ממקום למטהשחט

 "מ( פסולה שחיטתו מעיים,בני

 ראוי שאינו הושט תורבץושיעור
 כדי וחיה, בבהמה למעלה,לשחיטה
 *ם( אצבעותיו בשתישיאחוז

 נ לסימןהערות
 במקום אלא מתיר אינו שהב"ח אשיפ הגדולה, מטבעת למעלה להכשיר דאין הש,7וכתב24.

 האשכנזים. בשחיטת הוא וכן המחבר, כדעת להקל יש מרובה,הפסד



 ראוי שם אחן, בכפיפתתשערח
ישחוט.

 יוצ אגודל בעוף, תורבץ רוחביא(
שיוצער.

 שעורו יגיע אגפים ראה בזפקיב(
תחתית.

 באמצע "צר שחיטה תהיה ראוייג(
הצואר.

 רק תכשיר אצדדין, יוצחוטיד(
 שהוחזרו.בסימנים

 יחד בסימנים שתתפווצ ראויט0
 תשחוט.אחר

 רב אמון תדרווצ יונים שחיטתטח
בסימנים.

 בהמה שבכל הקדמונים בידוקבלה
 שם שמגיע מקום עד השיעורוחיה,
 אותה כשכופפין החיה או הבהמהאוזן

 שם()הגהה

 אגודל שיעור שמשער יש שבעוףדהיינו
,שם( תרבץרוחב

 ועוף הזפק, עד למטה שיעורודהיינו
 שם( )מהה האגפיים בין עד זפק, לושאין

 באמצע ישחט שהשוחטצריך
הצואר

 חיי"

 כשירה, שחיטתו הצדדין מן שחטואם
 שחתכם ויודע הסימנים שהחזירוהוא
)שם( המפרקת שחתךקודם

 1לתפשם 3סימנים למשמש ליזהרט31
 י"די שחיטהקודם
 בצדדים הסימנים נמצאיםוביונים
 שאם גדולה, וזהירות ידים אימוןוצריך
 קודם לפניו ויזמינם בהם ימשמשלא

 ולחתוך לפשוע מאוד הדבר קרובשחיטה
 ,שם( הסימנים קודםהמפרקת

 כאסימן
 בכמותה השחיטהשיעוו

 ראויחגוף -בבהמהא(
 טקד. שניהםשתשחוט

 בעוף, אחד רוב ששחטיארעב(
תכשיר.

 קנה שניהם שיחתכו המעולההשחיטה
 ולזה בעוף, ובין בבהמה ביןוושט
 חייא( השוחטיתכוין

 בעוף מהם אחד רוב שחטואם
,שם,כשירה



מנחת
 כל של רוב"~חוטג(

 תכשיר.בבהמה,

 - כןלן האחדישחןטד(

 בבהמה. תטריףהשני

 רוב תטריף בעוף שניהםבחציה(
יחסר.

 במקומות רוב ששחטי(שרע1(
 תכשיר.שניים

 רוב יהיה אחד, בצדשניהם1(
 באחד.במקום

 אשניים ראה כקולמוס,שחיטהח(
 תכשיר. אזתהיה,

ובחיהבבהמהשניםורוב
ח"א( '25(כשירה

 וחצי כולו האחד בבהמה שחטאם
 ח"ג( פסולה שחיטתוהשני

 סימנים, חצאי שני בעוף שחטאם
 "ם( אחד של רוב חסר שהריפסולה,

 כגון אחד במקום הסימן רוב שחטלא
 וגמרה הסימן ונתהפך לשחוטשהתחיל

 ח"ג( כשירה רוב, שניהם וביןשם,

 שוים החתכים שני אם מיבעיאלא
 לצד האחד אפילו אלא אחד,בהיקף
 אם אבל כשר מטה לצד והשניהראש
 שהתחיל שלאחר כגון אחד בצדהכל

 ושחט המקום זה הניח מעטלשחוט
 צריך צד באותו ממנו למעלה אולמטה
 "ם( אחד במקום הרובשיהא

 )פי' כקולמוס העשויהשחיטה
 ישחטו הסימנים ששני העיקרבאלכסוח

 """ וכשר באלכסון, החיתוך אםגם

 אליהו כאסימן
אחד

וחצי

 והשלימו בו ושחט חתוך קנה חצי היה שחט, שחתוך קנהבחציט(

""" כשרלרוב, לרוב. כשהשלימותכשיר

 כא לסימןהערות

 וחציו זה של וחציו בבהמה וחצי אחד שחט דאם אחד, כל של רוב שכתב בלשונו רבינוודייק25.

 ליכא הכא וזיל רובא ליכא הכא דזיל ז"ל רש"י וכתב דמי, עביד דלא כמאן בעוף זהשל
 ד'. חרוז וכדלהלן כ"ח(. )חוליןרובא
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 כבסימן
י  הורידין לשחוט צויך מיןבאיזה

 בעוף וורידין תשחוטראויא(
 יזוב.שהדם

 שלא ראוי יחתכם,בשלאב(
 שלם.תצלנו

 תשליך ראוי שלם,בצלאוג(
 כאצבע. ויטולוורידין,

 ראוי ימלחנו, אםבוורידיןד(
 שנמלח. אחרתקלוף

 במה ששים ישער ראויבשלו,ה(
 שבחוטין. דם כנגדשבקדרה

 תכשיר שלם, אינו ראשו,יוסר1(
בכל.
 בהמה וורידי לנקוב צורךשאין
 יאכלנה? שלמה וכי-

 בשעה הורידין)26( לשחוט צריךבעוף
 יתקרר ולא שיצא כדי מפרכסשהוא

 ,ס'יא( שלם יצלנו לא כן עשה לאואם

 ויחתוך הורידין ישליך שלם, צלאוואם
 כעובי שהוא נטילה כדיסביבם

 ,שם(אצבע)27(

 אח"כ מסירין )בורידין( כך נמלחואם
 לקלוף מחמירים ויש ושרי,החוטין
 שם(,מהה החוטיןסביב

 החוטין, ומנקר מחטט שלם בשלוואם
 כדי שבקדרה מה בכל יש אםוהשאר
 בששים, החוטין שבכל הדםלבטל
 שם(,המחברמותר

 לא ממנו הראש הסירו ואםהגהה
 כולו מכשירין זה ובאופן שלם,מקרי

 בשעת הורידין לנקוב צריך איןהבהמה
 לצלותה דרך שאין מפנישחיטה,
 ט"ב(שלימה

 כב לסימןהערות
 לצלותו ודרכו הואיל מ"מ אבר, אבר לנתח השחיטה בשעת דעתו היה אפילו בשייךונתב26.

 לצדדין מעט הסכין יטה כששוחט, לכן הפר"ח כתב שלם, ויצלנו ממליך דלמא חיישינןשלם
 הורידא. לשחוטכדי

 הבשר עם הורידין שיחתוך ע"י לצלותו מותר שחיטה בשעת נקבן לא אם מיהו הש"ךכתב27.
 הצואר מןשסנינותיהן
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 צריד שלימה לצלותה רוצה אם אבל תחתוך וגיל שלימה,בצליתהח(

 לא ואם שחיטה' בשעת ורידיה לנקוב בשחיטתה. הוורידיןיחד
 שלימה לבשלה או לצלותה אסורנקבם

)שם(

 כגסימן

 בשחיטה שהייהדיני
 בהלכות, יודעאינוא(

 שתפסול.ראוי

 החליד דרס,שהא,ב(
 אסורים.תעקר,

 לפני יד בהגבהת שהייהתחשבג(
רוב.

 שחיטה הלכות יודע שאינו טבחכלשחיטתו
 ט"א( משחיטתו לאכולאסור

 הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, : הןואלווהגרים,
 "ם(ועיקור

 לשחוט שהתחיל הרי כיצד,שהייה
 השחיטה שיגמור קודם )28( ידווהגביה
 שחיטתו הסימנים רוב עד ושההוכו'

 ס,יב( המחבר ישוו)עייופסולה

 נקרא מה דיעות כמה שישדהיינו
 כולם( שהביא ב' סעיף במחבר ,תייןשהייה

 פשוט והמנהג כתב בהג"ה הרמ"אלפי
 אפילו שהייה כל להטריף אלובמדינות
 "ם( בבהמה)29( בין בעוף ביןמשהו

 יפה אופניה, רבו שהייהבשיעורד(
תלמדם.

 שהייה לאסור רגיליםיזטה(
במשהו.

 כג לסימןהערות

 ושהה. הגביה לא אם ה"ה אלא דוקא לאו ידו והגביה השייךכתב28.

 אם לחלק אין הצואר מן שעקרו כיון במשהו אפילו הסכין מגביה אם רק דמ"מ הט"זוכתב29.

 אפילו כשר למקום ממקום הסכין שנדחף רק כלל הגביה לא אם אבל מעט, או הרבהשהה
לדידן.



 ראוי הוחשט, תוך שנחתךבגמיה
להטריף.

 בצרוף להטריף אצלנו, רגיל11
שהיות.

 בזה כיוצא או גמי חתיכת נמצאאם
 טריפה, עמו ונשחט בקנה או בושטמונח
 בחתיכת מעט לשהות הוצרךדודאי
 והוי הסימן ששחט לאחר ההואהדבר
 שם( "נה ש3( וטריפה במשהושהייה

 מעט ושחט וחזר מעט ושהה מעטשחט
 השהיות כל כשתצטרף אם מעט,ושהה
 וכתב פסולה, שחטתו שהייה, שיעוריש

 טרפה ענין בכל המנהג ולפיהרמ"א,
 אצלינו רגיל רבינו שכתב מה וזהוע"כ,

 ג("עיו

 ונתעכב חד שאינו בסכין בהמההשוחט
 אחרון מיעוט בשחיטת שהייהכשיעור

 ,ס"ח פסולה זו הרי ראשון סימןשל

 רוב או בעוף אחד רוב ששחטאחר
 ולפי פוסלת, שהייה אין בבהמה,שנים
 ""ה( כלל בעוף בקנה שהייה איןזה

 פוסלת בבהמה שרק כדלעיל)ודהיינו
 השני, סימן רוב ששחט לפנישהייה
 סימן ברוב נכשר שכבר בעוףמשא"כ

ראשון(

 נגמרה שלא שכל שאומר מיויש
 פוסלת הסימנים שני כלשחיטת
 לחוש להזהר יש ולכתחילהשהייה,
 ראשון רבינו שהתכוון מה נוזהולדבריו.

 אפילו או בראשון בין דהיינו אחרון,-
 "ם( שהייה[ הויא אחרוןבמיעוט

 שבסימן אחרון במיעוט יוצההח1
 תטריף.ראשון,

 שהייה תפסול בבהמה רקט1
 יעשה.אחרון

 ישהה, בעוף אחד רוב שאחריא(
תכשיר.

 במשהו, שהייה תפסול יוציב(
 אחרון. -ראשון

 נבהל כי והטריף באצבעו, חתך שחיטה ובשעת עוף ששחט באחד לידו בא שמעשה ע"יכתב30.
 ובאצבעו בסימנים חתך שאם חילק פ"ו ס' עה"ג ובתשו' שהייה והו"ל באצבעו החתךמחמת
 שהייה. כאן איןכאחת
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 רוב אחר תתעכבשמיתתה
 יכנה.שנים,

 שימיתנו, אחר בעוף,שהה
ימכרנו.

 הנוצה בתל"טת יצאכשהדם

 תטריף.רג"י

 בהמה מעור יצאכשהדם
 תטריף. ראוישחתך
 הנוצה למרוט שלא רגיליםיש

בעוף.

 שוהה שנים רוב ששחט לאחר אםולכן
 ראשו על יכנו למות העוף אוהבהמה
 שם( "ימ"א וישחוט יחזור ולאלהמיתו

 שהה לא אפילו הכל להטריףוהמנהג
 למוכרו ואסור דקנה, קמא במיעוטרק

 ואח"כ ימיתנו אלא כךלעכו"ם
 סייו( 1הנהימכרנו

 ויצא העוף מן הנוצות תלש אםשם,
 לנקיבת דחיישנין להטריף ישדם,

 1ש0(הוושט

 דם ויצא בבהמה העור חתך אםוכן
 ושם( להטריף ישממנה

 אם הנוצות למרוט שלא ליזהר ישולכן
 ש0( זה בלא לשחוטיוכל

 כדסימן

 ועיקור הגרמה וחידה דרסהדיני
 שחיטתו, תפסול בסכין,ידחוק
 -י, שדרס.ראיה

 שני בסכין שתהיה ראוייוליך,
צוארין.

 אפלו תכשיר ויחזיר, -שיוליך
 באיזמיל.רק

 שבפחות תחמיר ראויבבהמה,
 ידוע.אשיעור

 על הסכין שהניח כגון כיצדדרסה
 צנון כחותך למטה וחתך ודחקהצואר
 פסולהה"ז

 הע-

 א(

 יש אם לבד. בהובאה או בהולכהשחט
 כמלא לצואר וחוץ צואר כמלאבסכין
 שכל פסולה, לאו ואם כשירהצואר,
 לשחוט אפשר אי הזה כשיעור בושאין
 לבד הבאה או הולכה ע"י דרסהבלא

 בןחעיו

 באיזמל שחט אפילו והביא הוליךואם
 נ( חעיו כשירהכלשהוא

 ב סעיף ושם בבהמה מחמירין וישהגה

בהנהה(
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 תכשיר שלש, צאורין שבהסכיןה(

 יחד. ראשיםשני

 תחחש אל בסכין, אוחזיןשניםי(
ידרסו.

 בכללותה שהמפרקתאם1(
 תכשירנה. רגיליחתוך,

 תחתך אפילו להטריףוהמנהגח(
 במפרקת.רוב

 שלא בסמנים יאחוזראויט(
 אותם.תדרוס

 שלא בקתא, רק הסכיןהקזיקי(
תדרוס.

 או בהולכה כא' ראשים שנישחט
 שלש כדי בסכין יש אם בלבד,בהבאה
 לחוש יש לאו ואם כשרהצוארין
 0 חעיו שתיהן)נ3(ולאסור

 וה אפילו ושוחטין בסכין אוחויןשנים
 לצד למטה, וזה הראש לצדלמעלה
 כשרה באלכסון אותו שאוחזיןהחוה
 ד( העיו ידרסו שמא חיישינןולא

כשרה המפרקת כל וחתך שוחטהיה
 החיו

 חתך לא אפילו להטריף והמנהגהגה
 "ם( )32( המפרקת רוברק

 בסימנים ואוחן עוף שוחטכשאדם
 אותם שיאחוז צריך אצבעותיובשתי
 בטוב, אותן אוחן אינו שאםיפה,

 ולא ולכאן, לכאן נשמטין שיהיופעמים
 לידי ויבא הולכה ע"י לשוחטןיכול
 ח "עיודרסה

 הסכין, על האצבע יניח לא וכןהגה
 יבא שלא כדי בקתא אותו יחזיקאלא
 "ם( דרסהלידי

 כד לסימןהערות

 אין בעוף בין בבהמה שבין כתבו והב"ח הרש"ל אבל מותר, לכתחילה דאפילו השייךכתב31.
 הנשחט. דבר אותו של צוארין ב' כשיעור שהוא בסכין כ"אלשחוט

 רוב הוא אם לבדוק א"צ במפרקת חיתוך רואה אפילו הספיקות בכל להקל יש הט"זכתב32.

 אם דוקא רק להחמיר ואין להקל, לסמוך יש דכולן לפנינו המפרקת אין אם וכ"ש לא,או

 בו. שהחיות בחוט תלוי עיקר המפרקת רוב והאי גמור, רוב המפרקת רוב שנשחט ראהכבר
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 הסכין)33( על האצבע יניח ולא שםהגה אסכין, בגב תנח שאצבעקן

 "1.ריעותא
 מן במשהו אלא דרסה עשה לאואילו תפסול הסימנים, שבשתי ראוייב(

 שם("גה פסולההוושט במשהו.דרסה

 בין הסכין שהכניס כגון כיצדחלדה ראיית יתכסה אם בהחלדה,יג(
 בין הסכין שכיסה )ודהיינו לסימןסימן
 שחיטה( בשעת הסימנים מןאחד
 תחת או העור תחת הסכין אתהחליד
 תחת או הבהמה בצואר מסובךצמר

 שהמטלית או בצוארה הקשורמטלית
 פסולה שחיטתו ושחט בשעוה בומדובק

 י(וסעיו

 להם שיש בכבשים ליוהר יש וכןהגה שלא הצמך, רצרצלוש ר154ייך(

 הצמר לתלוש בצואריהם, מסובךצמר בשחיטה.יחליד
 ח( "עיו חלדה לידי יבא שלאהמסובך

 החליד הסימנים רוב ששחט לאחראם במיעוט תפסול שההחידה ראויטח

 או משניהם הנשאר מיעוט תחתהסכין יחד.סימנים
 שאוסר מי ויש מותר, ופסקו מהםמאחד
 לכתחילה, לדבריו לחוש וראוי בוהגם
 חלדה כל להטריף והמנהג שם בהגהוכן
 בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוטבין

 ה "עיו בושט ביןבקנה

 למעלה בקנה השוחט וה כיצדהגרמה במיעוט, שחיטה אחך יגריםטז(

 או לשחיטה ראוי שאיני במקים תטריף.ראוי
 ושחט שחיטה במקום לשחוטשהתחיל

 שחיטה למקום חוץ הסכין והטהמעט
 1סיייב( שם וגמרהלמעלה

 וילנא חכמי והתירו אצבע בהנחת לנישואין עופות כמה אחד שחט אחת פעם הבאהייטכתב33.

 אוסרים. היו ה"מ דבלאו " יש "ריעותא שכת"ר מה וזהו מצוה. וצורך ה"מ מחמת"בדיעבד"

 תפסולשחיטה,



 עוף של בקנה רוב אחר יגריםי([
תכשיר.

 שנים רוב אחר - יגריםיח[
 תתיר.בבהמה

 יחד סימנים תפסול רגיליט[
 במעוטם.שהגרים

 ממקומם שנעקרו בסימניםידועכ(

 תפסול.ראוי

 יחיד בסימן רק תעקר אפילוכא(
תטריף.

 במיעוט תפסול שעקור רגילכב[
 יחד.סמנים

 שחיטתו תכשיר, בחייו יעקרכג(
 ראויה.אינה

 במקומו אדוק "טאר שמעוטוכד[

 תכשיר.ראוי

 תכשיר אדוק רובו ישארכה[
 שמדולדל.באפילו

 במקום הקנה חלל רוב שחטאבל
 למקום חוץ הסכין והטהשחיטה
 כל חתיכת שם וגמר למעלהשחיטה
 י"ב("עי, כשרההקנה

 בבהמה שנים רוב שחט אםוה"ה
 השחיטה והשלים שחיטהבמקום
 י"ב( סעיף ,שם כשרה בדרסה, אובהגרמה

 בין בדרסה בין להטריף והמנהגהגה
 במיעוט בין קמא במיעוט ביןבהגרמה
 המ בוושט בין בקנה ביןבתרא

 או הקנה שנעקר כגון כיצדעיקור
 אחד ונשמט ומהבשר, מהלחיהוושט
 שחיטה גמר קודם שניהם אומהם

 ט"ו(,סי'

 הוושט או הקנה שנעקר כדלעיל,והיינו

 בין עיקור כל להטריף נוהגיןואנו
 בין בתרא במיעוט בין קמאבמיעוט
 לאחר ודוקא בוושט וביןבקנה
 סט"ח שם ,מחששחט

 שחיטה שאין אלא כשר, בחייואבל
 בומועלת

 כולו כשנעקר היינו בעיקור דפסולהא
 משהו אפילו בו נשתייר אםאבל
 "ט"חכשר

 ורובו מיעוט אלא נעקר לא אםאבל
 הוא הנשאר זה שרוב אע"פקיים

 ,שה כשר כאן ומעט כאן מעטמדולדל
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 שמוטה, נעשה במתי תסתפקנו(

 תלמד.ראוי

 תלמד, בשחוט, שמוט ימצאכז(
 אופניה.רבים

 זמצא העוף גרגרת שטבעתכח(
 תכשיר. ראויבסכין,

 אחד שחט י"ז סי' חמחברכתב
 ואין שמוט השני ונמצאמהסימנים

 אחר או נשמט השחיטה קודם אםידוע
 פסולה)34( ה"זשחיטה

 עיין אופניה רבים רבינו דכתבהא
 )35(בהערה

 גמר ואחר בהכשר כדרכו העוףשחט
 על שלם מהגרגרת טבעת מצאשחיטה
 י"ט( ח"ד כשרהסכין

 דהוי איתא דאם לומר שאין מהרי"ק למש"כ שכוונתו נראה תלמד" "ראוי רבינוומשייכ34.
 כעצמים הוא הלא בזה, להבחין יוכל מי כי בו, מרגיש או ליה חזי הוי הכי מקמישמוטה

 קרוע שנראה הוא דעקור ושמוט, עקור בין לחלק תלמוד שצריך ודהיינו המליאה,בבטן

 שוה, באופן ממקומו נשמט שהוא שמוט משא"כ נרגש, וג"כ שוה, שאינו באופןממקומו

 המהרי"ק בא ע"ז אח"כ, שנעשה לומר לשוחט אפשר היה אולי ובוה החליק,וכאילו

 מי כי בוה, ירגיש איך ממקומו שהחליק כאילו הוא דאם הנותנת היא דאדרבהלהשמיענו
 ממקום חתיכות עם נעקר בכוח דכשנעקר מנעקר, גרוע יותר שוה ויוצא וכו', להבחיןיוכל

 דאעפ"כ לחדש הרמ"א בא ולוה בשמוט, משא"כ בוה, להרגיש אפשר אולי והיהחיבורו

 שחיטה. בשעת שמוט היה שלא לומר השוחטנאמן

 שחיטה, בשעת להבחין שא"א לעיל דכתבתי ואע"ג בט"ו, שכתב החילוק על שאיירינראה35.

 דהיינו השחיטה, בשעת שהיה ממה שינוי אח"כ נראה שחיטה שבמקום מיירי דכאןצ"ל
 לומר נאמן ובוה לשם, ובא נתהפך הנעקר המקום כי העקירה, נראית השחיטהשבמקום

 שחיטה, במקום העקירה מן כלום נראה שלא לעיל משא"כ כן, השחיטה בשעת היהשלא

 בוה. להבחין יכול לא ודאי בעור עדיין מכוסה והוא בלחי חיבורן במקום למעלהאלא

 ונדחק מאחריו השחיטה בית עור או בידו הסימנים תפס כששחט אם ב"י המחבר כתבוע"ו

 אח"כ ושחטו שמוט כבר שהיה אפשר שאז לפי והטעם ע"כ. פסולה, ה"ז העור תחתהסימן

 שניהם נמצאו ואם אסור, תפס בלא אפילו דהאידנא מהרש"ל וכתב הסימנים, שתפסכיון
 נשמט אם ספק ס"ס משום בעוף מקילינן בידו הסימנים ותפס שמוט מהם ואחדשחוטים

 השני. הסימן שחיטת קודם נשמט אם ספק קודם, נשמט ואת"ל שנשחט, קודםהשמוט
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 עיקר. וכן בזה, מטריפין וישהגה ראוי אכן בזה, שמחמירים יזטכט(

 עיין תלמד, ראוי רבינוומש"כתלמד.
 )שם( )36(בהערה

 שידחוק ליזהר צריך תרנגולהשוחט ששוחט תרנגול רגליגביהל(
 רגלו ינעוד שלא יגביהנו או בקרקערגלו אדמה.ברחוק

 ""כ( הסימנים יעקור שלא כדיבקרקע

 כהסימן
 השחיטה אחר לבדוקשצריךי

 אחר בסימנים שיבדוק צרידהשוחט רוב, יש אם בסימנים,יבדוקא(
 אי('סעיו רובו נשחטו אםחשיטה שחיטה.אחר

 שחוטין שהם שחיטה בשעת שיראהאו לראות שחיטה, בשעת תכוקמ
 שחוטין שרובן ראה לא יאםרובו, שחוטים. סימניםר111

 א'( סעיף שםאסור

 הביא והע"י המחבר, כדעת גוונא בכל מכשירים ואנו ומסיק הפוסקים שהביא פר"חעיין36.
 חוד על מונחת הטבעת של השני וצד אחד מצד מחותך כשהוא ומסיק הנ"ל האחרוניםג"כ

 קודם נעקרו שלא בחוש דרואין כשר, שהוא הסכין צדי שני על הטבעת מן עוקצין וב'הסכין
 היה שלא מחמת השני צד עקר שהסכין ודאי אלא א', מצד הטבעת נשחט דהיאךהשחיטה.

 ואף הקנה, שחיטת רוב לאחר הטבעת נעקר ע"כ השני הצד לשחוט שיוכל כ"כ חדסכין
 כלל מיחוש בית כאן שאין הסכין על מונחת כשהיתה או הארץ על טבעת החציכשנופלת
 מהטבעת וכשהחתיכה אוסרין. הכל הארץ על בין הסכין על בין שלם נמצא אבלוכשר,
 כשו"ת ודלא טריפה ג"כ הארץ על נמצא אם אף כתב והש"ך כשר. ג"כ בגרגרתתלויה
 חוד על השחיטה אחר ומצא אווז ששחט בא' לידי בא אחת פעם בט"ז וכתב בנימין,משאת

 והכשרתיו הסכין צדדי שני על החיתוך צדדי ושני חתוכה שהיתה דהיינו אחת טבעתהסכין
 זה על שלם, כולו בא אלא הטבעת, נחתך דלא כשרואין אלא ריעותא להחזיק סבראדאין
 הט"ז לפסק דהסכים מ"ו יעקב שבות בשו"ת עיין שחיטה, בלא נדחף שמא אומריםאנו
 כ"ד. סי' לובלין מהר"ם תשובת ועיין כש"ך,ודלא



 בתקיפת ראויה, שחיטהיראה
 אשפוי.אגודל

 יפה ששחוטים בסימנים תראהח
 הגרמה.בריחוק

 אחר יבדוק כראוי, בדקשלאה(
תמות.

 ששחט בנוצה יבדוק אל ראוית
רוב.

 תכשיר, בזאב המעים ינטלו11
 ראויה.ששחיטתם

 יפה, שנשחטה תדעבקודםח(
 אסורה.רגיל

 שתוקף זה בדרך לבדוק ונהגוהגה
 הדחק ומתוך כובע, שיפוי עלאגודל
 לראות יוכל ואז לחוץ הסימניםיפלטו
,שם( רובן נשחטואם

 שהם לראות שצריך שאומר מיויש
 הגרמה בלא שחיטה במקוםשחוטים

 א'( סעיף,שם

 שיזרוק קודם זה אחר לבדוק וישהגה
 תחילה בדקו לא אם אבל מידו,העוף
 ע"י שמא חיישינן ולא אח"כ,בודק

 א'( סעיף "ם החתך נתרחבהפרכוס

 הרוב נשחט אם לראות בנוצההבודקים
 ח"ב( הם)37(טועים

 מעיה בני ונטל זאב ובא כראוינשחטה
 ולא כשרה נקובים כשהםוהחזירן
 )( "עיף ניקב נקב שבמקוםחיישינן

 שנשחטה שידעינן קודם אבלהגה

 ספק וכל עומדת, איסור בחזקתכראוי
 שםן טריפה בשחיטהשאירע

 כה לסימןהערות

 רוב בעינן ואנן הרוב, נשחט לא דשמא הם טועים הפה דרך בסימנים הנוצה שתוחביםאותם37.
 ואסור. קורע והנוצה המיעוט ששחט שאפשר כתב מא"ז ובהג"א )מרדכי( לעיניםהנראה



אליהו בזסימןמנחתנח

 כוסימן
 השחיטה גמר קודם בב"מ או בוו,שט נקבדין

 כנגד שחיטה בשעת הוושטניקב שנשחט, בשעה והשטינקבא(

 טריפה381( כבר ששחטהמקים תפסול.רגיל

 קודם הריאה וניקבה הקנהשחט תנקב ריאה בלבד, הקנהשחטב(

 הוושטששחטיטריף.

 מעיים בני וניקבו הוושט ששחטאו ונקבו בלבד הוושטשחטג(
 הקנה' ששחטקידם תטריף.המעיים

 טריפה)39(

סימן
כ~  מפרכסת בעודה מהבהמה אבר לחתוך שלאדין

 בבהמה יאכל תמות, אחררקא(
שמפרכסת.

 יאכל אסור, במפרכסת, שחתךמ
 תמות.רק

 כראוי שנשחטה לאחר מבהמהחתך
 ממנה לאכול אסור מפרכסת,ועודנה

 הבהמהח4( שתמותעד

ח"א(כדלעיל

 כו לסימןהערות
 לדידן אפילו כשר רובו ששחט לאחר אבל הוושט, שחיטת גמר קודם היינו בש"דונתב38.

 ועוד נכשר, כבר שנשחט מה אבל בעצמו, שנשאר במיעוט היינו בתרא, במיעוט הכלדפסלינן

 כן כלל, הקנה שחט לא עדיין אם ואפילו כלל, שחיטה דרך פסול אירע דלא הכאדשאני
 כב"ח. ודלא מהרש"לפסק

 שייך הכי אפילו בוושט תלויים המעיים וחיי בקנה, תלויים הריאה דחיי אע"ג הש"ךוכתב39.
 ניקב דאם לעיל למ"ש דמי ולא הט"ז וכתב וושט. קנה שניהם שישחוט עד טרפותבהם

 בפני למעים טריפות בעלמא דיש הכא דשאני י"ל להתיר, דיש רובו שחיטת אחרהוושט
 דכיון עצמו בוושט משא"כ הוושט. שחיטת אחר הנקב אוסר כאן גם ע"כ הוושט, בלאעצמן

 דליתא. כמאן הוא חרי רובושנשחט
 ר"מ אביהם, אל רעה דבתם את יוסף ויבא הפסוק על צו( )פ"ד בב"ר דאיתא הא לפ"ז לבאריש40.

 אבר תלשו שחלילה לא י"ל הנ"ל ולפי החי, מן אבר על בניו שחשודים ליעקב לו שאמראומר

 לפני ממנה שאכלו יוסף טען מפרכסת ועודנה כראוי שנשחטה דלאחר אלא בחייה, הבהמהמן
 אכלו. ואח"כ כבר שמתה לכוון ידעו בוודאי והםשתמות,



בטאליהו כחסימןמנחת

 כחסימן

 הדם כיסוידיני
 אבל בפ"ע, מצוה הוא והכיסויהגהאכל

 ולא הזיד אם אף כשרההשחיטה
""א( )נ4(כיסה

 על קב"ו אשר שיכסה, קודם לברדחייב בברכה, יתחייב כסוישקודםב(
'ס"ב' בעפר דםכיסוי יכסנה.ךאחר

 מברך הראשון פעם ששחט מיהגה יברך יכסה, ראשונהבפעםג(
 על לא אבל הכיסוי עלשהחיינו אכסוי.שהחינו

 ס,יב( ים )42(השחיטה

 כח לסימןהערות
 הט"ז כתב כיסה. ולא הזיד אם אף כשירה השחיטה אבל בפ"ע מצוה הוא והכיסויבהגה41.

 אלא בפ"ע מצוה היא באמת צ"ל שחיטה, מצות גמר היא כיסוי דמצות הרא"ש דכתבאע"ג
 יד. של תפילין אחר ראש של תפילין כמו שחיטה מצות אחרששייכה
 מסח שנא מאי דכשר, לכיסוי שחיטה בין סח שאם י"ט סי' בהגה פסק למה להקשותואין
 בשחיטה משא"כ יד לשל גם ראש דשל שייכה דבתפילין צ"ל יד, לשל ראש של תפיליןבין

 ועוד )מהרמ"ט( לעצמו. אוסר וחב"ח לעצמו, אפילו משמע דכשירה סתמא מדנקטוכסוי
 להוציאה זו בשחיטה מעשיו אהני לכיסוי שחיטה בין סח אם דגם בפשטות, לומראפשר
 הא בתפילין, משא"כ ברכתו, הועילה וע"ז לכיסוי, נצרך לא ולזה שחוטה, לחזקת חימחזקת
 דהיינו שניה, ברכה לחייב גדול הפסק ליה הויא זה הדעת בהיסח האם הוא, לןדאיבעיא
 רק ביניהם, הפסיק וזה אחת( ברכה )לנוהגים ראש לשל לה מועלת יד של על ברכהדבעלמא

 הט"ז. כדכתב לחלק צריך ואז ברכות, שתי לנוהגים מצוות שתי שהן נאמראם

 הן, אחד סוג אכתי לשניים, המתחלקת התפילין הנחת דבתפילין לחלק, אפשר בזה דגםועוד
 השחיטה, אחרי בסדר באה שהיא נאמר אם גם בכסוי משא"כ תפילין, הנחת מצותוהיא
 בפ"ע. מצוה לה והויא השחיטה מסוג אינהמ"מ

 והש"ך לבריה, דמזיק השחיטה על לא אבל הכסוי על שהחיינו מברך סיים ס"ב בהגהשם42.
 בלי לעולם להיות יכול דהא לשחוט מצווה ואינו בידו היא דשחיטה משום אחר, טעםכתב
 למה צ"ע מיהו ס"ח, כדלקמן לכסות הדם שרואה אדם כל על מוטל החיוב בכסוי אבלבשר,

 מצוות שאר או אשה קדושי או ומזוזה מתפילין שהחיינו יותר הכיסוי עלמברכין
 להקל, ברכות דספק משום שהחיינו, לברך שלא כתב והפר"ח בצ"ע, זה והניח בושמתחנכים

 דכאן משום צ"ל דם, כסוי על סתם ולא בעפר דם כסוי על לברך דצריך הא כתבוהט"ז

 כסו בלא שחיטהרקא(
תאכלנה.



אליהו נחסימןמנחתל
 אל רק יכסה, כלאיםבשחיטתד(

 רך.יב

 י.., ברגלים כלאים תשחוטשלאה(
ידועים.

 ובלילה, מכסה. אינו שחטן0
 יכסה. ניכררשומו

 ראוי "בופלו" ששחיטתידועז(
 תכסה.שלא

 אל רק ב"בופלו" שמכסיןישח(
תברך.

 יזמין ראוי שלמטה, תיחוחבעפרט(
באמירה.

 הבא וכלאים חיה ספק שהואכוי
 ואינו דמן לכסות צריך וחיהמבהמה
 ט")(מברך

 שחט ואם ביו"ט, אותם שוחטיםואין
 ,שם( דמן מכסהאינו

 ,שם( יכסנו ניכר רישומו אםובלילה

 )ס"י( דמו לכסות שלא נהגוהבופליו

 שור שהוא בבופל"ו מסתפקים ישהגה
 לכסותו טוב כן על הוא חיה שמאהבר
 )שם( ברכהבלא

 וצריך תיחוח עפר למטה שיהיהצריך
 שאינו אומרים ויש בפה,להזמינו
 ""ה( )43(צריך

 לומר צריך כן על בעפר, מן נלמד ווה ושלמעלה, הדם מן שלמטה כסוי מצוות שתיעושה
 כנ"ל. מצוות שני על להורותבעפר
 לומר נ"ל ומוווה, מתפילין יותר בכיסוי שהחיינו מברכין למה דשאל הש"ך קושייתועל
 אם דרק שחיטה, מצות ולקיים בשר לאכול מחוייב לא והוא דמאחר הנותנת, עצמהדהיא
 להביא שרצה והוא לעשות, מחוייב שאינו דבר על ולכן שחיטה, מצות יש אז לאכולרוצה
 לוכות שרץ וכמו שחיטה, ע"י כסוי חיוב במצב עצמו ששם כאילו ליה הוי חיוב, לידיעצמו

 בתפילין משא"כ וו במצוה שוכה שהחיינו לומר שייך וע"ו אליו, באה שהמצוה ולאבמצוה,
 בקידושי וכן עליה, רביצא והמצוה דגברא אקרקפתא הוא ומחוייב ברירה לו שאיןומוווה
 שהחיינו. עלייהו מברכינן לא ולכן פו"ר חיוב מחמתאישה
 ולכן הבא, זמנה עד תשוב ולא ועברה היתה שמצוה זמנים שני בין שייך דשהחיינו ביאורוליתר

 שוו מחמת דוקא ולאו הבא, במחזור ולקיימה השני ומנה עד לחיות שזכינו שהחיינומברכינן
 הבא. ומנה עד תעבור שאח"כ המצוה פוגש כשהוא מברך דהוא אלא הראשונה,הפעם
 משהתחיל דבמזווה לעולם, ממע פוסקת ואינה עליה רביצא בה דמשהתחיל במצוהמשא"כ
 צ"ב דעדיין אלא לעולם, פוסקת אינה בה משהתחייב בתפילין וכן פוסקת איננה בביתולדור
 בפעם ברכה חכמים דתיקנו וצ"ל לכסות, לו שמזדמן פעם בכל בשהחיינו יתחייבדא"כ

 צ"ב. ועדיין ושמחתו, חידושו מחמתהראשונה

 צריך לכ"ע מלמעלה עפר אבל הש"ך וכתב בכך, ודי עליו שוחט תיחוח עפר מצא דאםפירוש43.



לאאליהו כחסימןמגחת

 רגל תכסה, יד אובסכיןט
תרחיק.

 ועגרור, רשתמו איננו, שעפריא(
 יתכסה.בעפרים

 אחר, ראהו יכסה, ששוחטיב(

 תחייבו.בכסוי
 אחת יחיד, במקום רבים שחטיג(

תכסה.

 ניכר רשומו בקרקע, ז?לעיח
 בכסוי.תתחייב

 בכסוי יתחייב אל תכסנו, רוחטח
שנית.

 שנית תכסהו ראוי יתגלה, אםט1(

 אחר בכלי או בסכין או בידומכסה
 מצוות יהיו שלא כדי ברגלו, לאאבל

 ט"1( עליובוויות

 לגרור צריך למטה עפר היה ולאשחט
 עפר ולכסות תיחוח בעפר וליתנוהדם
 ש"ח עליותיחוח

 כיסה לא ואם שיכסה, הוא ששחטמי
 ח"ח( לכסותי4א חייב אחר,וראהו

 או עופות מאה או חיות מאהשחט
 כיסוי אחד במקום ועוף חיהששחט
 ה"ט( לכולםאחד

 רישומו אם בקרקע, הדם ונבלעהשוחט
 וסייי( לכסות חייבניכר

וסי"א( מלכסות פטור הרוחכסהו

"כ( לכסותו חייב ונתגלה חזרואם

בעפר.
 אינו ונתגלה כיסהו עצמו הוא אם אבל ראוי יתגלה אם בעצמו, שכסהוי0

1שס( אחרת פעם לכסותוחייבתפטרנו.

 הרוח כסהו דהא למעלה גם עפר נתן לא אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, הואשיתן
 קרקע ע"ג ונותן כירה אפר ליקח נוהגין ועכשיו בה"י כתב יא, סעיף כדלקמן מלכסות,פטור

 מכסין ואח"כ והסכין, הסימנים תכף ובודקין העופות, דם בו ומורידין גומא בוועושין
 האפר. אתבקתא

 לו ליתן חייב וכיסה אחר קדם אם הלכך אדם לכל קודם שהשוחט כאן שכתב טור עיין**.

 הפסוק לנו שגילה אחר, פי' הט"ז ע"ז וכתב עכ"ל ממנו שביטל ברכה שכר זהוביםעשרה

 על החיוב ה"נ בם חייבים ישראל שכל המצוות כל כמו כאן הוה ישראל, כל על אזהרהשיש

 האזהרה שעכ"פ כיון הלכך חיוב, באותו קודם שהשוחט אלא שם, הוא אם אפילו ישראלכל

 ע"כ הברכה הנאת מחבירו ומבטל מברך שהוא וכיון מברך, שפיר ממילא שם כשהואאפילו
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 בתערובת, אדום שמראה "ציח(

 תכסה.ראוי

 ראוי מים, בכשיעור יין בנתערביט(
תכסה.

 אחריו ראשונה, יוצחהסשעוףכ(
 תפטור.בהמה,

 עוף דם תחת בהמה כשדםכא(
 יכסה.רגיל

 אחרונה תתנבל רבות, שחטכב(
 יכסה.רגיל

 שנפלו מים או המים לתוך שנפלדם
 חייב דם מראה בו יש אם הדם,לתוך

 טך'מ פטור)45( לאו ואםלכסות,

 בהמה בדם או אדום ביין הדםנתערב
 מים הוא כאילו בהמה ודם הייןרואין
 בו היה הזה כשיעור במים נתערבואילו
 "יייט לכסות)46( חייב דםמראית

 בהמה עליו ושחט חיה או עוףשחט
 היייו מלכסותפטור

 חיה עליה ושחט בהמה שחט אםאבל
 וש" לכסות חייב עוףאו
 עוד שחט ואח"כ חיה או עוף שחטהגה

 שדם ידוע אם בידו, ונתנבלהאחרת
 מלכסות, פטור הראשון דם כסההאחרון
 ים( )47( לכסות חייב מסתמאאבל

 אחד כל על מוטלת זו מצוה דודאי פשוט באופן לפע"ד והנראה זהובים. עשרה לו ליתןצריך
 ונמצא הרחמים, מפני שיכסהו ראוי זה, יצור דם ושפך שחט דהוא בזה אלא כאחד,מישראל
 הוא ששחט והוא מאחר ידו על נעשית זו מצוה היתה דממילא בחררה מהפך בגדרשהוא
 זהובים. י' ליה קנסינן ממנו ולקחה זה בא והנהשיכסה,

 מצוות. אצל דיחוי תורת דאין אידחי, ונדחה והואיל בטל קמא קמא אמרינן דלא הט"זכתב45.

 היו שאם בענין בהמה לדם הדם ונפל עוף או חיה שחט אם דה"ה לי דנראה הש"ךוכתב46.
 היה שאם בענין יותר לתוכו נפל ושוב דם מראית בו היה לא מים היו שאם כמו הדםרואין
 הפר"ח. כתב וכך ברכה, בלא לכסות חייב וניעור, חוזר היהמים

 ברכה לחייב בזה כלל ליתן שייך דהאיך לכסות, חייב מסתמא שכתב רמ"א על חולקוהט"ז47.
 שלאחר אע"פ נבילה, שנעשה קודם דם יצא מתחילה אם בזה תליא העיקר אלאמסתמא,
 לחמץ זה דבר לדמות ויש נתבטל, כבר מ"מ לכסוי, ראוי שאינו דם למפרע הוי נבילהשנעשה

 אבל התערובת, בשעת היתר שם עליו שהיה כיון וניעור חוזר דאינו הפסח קודם שנתערבלח
 זה, כסוי על לברך אין ודאי הדם ומוציא שוחט והוא השחיטה בתחלת בידו נתנבלה כבראם
 דם. מראה בו היה במים נתערב שאם כ"כ שיש לנו נתברר שלא זמןכל
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 יתחייב תמצא, שניתז דם רקכג(
בכיסוי.

 יכסה רשומו אך בשבת, שחטכד(
בלילה.

 מכסוי בידו, שתטרף או תתנבלכה(
יפטר.

 בל תפטור ששחטו, ראוים אינםכו(
יכסה.

 לדם, אלא צריך שאינו אעפ"יכ1(

 יתחייב.בכיסוי
 אחר תחילה, סכין שיבדוק ראויכח(

יכסה.

 אחר בחיה, ריאה שיבדוקכט(
יכסה.

 דם שם אין אם הסכין ושעל הניתזדם
 אותו וגורר לכסות חייב הואאלא

 אם אבל למטה גם עפר שיתן כדיומכסהו
 שאין לכסותו צריך אין אחר דם שםיש

 צריך אין לפיכך הדם, כל לכסותצריך
 "ט"1( הדם כל שיצא עד לכסותלהמתין

 אפילו יכסה לא בשבת לחולההשוחט
 אם ובלילה נעוץ, דקר לו ישאם

 "ט"ז( יכסנו ניכררישומו

 ששחט או בידו ונתנבלההשוחט
 "י"" מלכסות פטור טריפהונמצאת

 ואין ששחט וקטן שוטה חרשוכן
 שחיטתן חזקת אותם, רואייםאחרים

 שם( מכיסוי ופטורהמקולקלת

 לדם אלא צריך שאינו אע"פהשוחט
 הי"ח( לכסותחייב

 קודם והסכין הסימנים לבדוקצריך

 ברכה לידי יבא שלא כדיהכיסוי
 ה"'ט( י%8לבטלה

 שיבדוק עד יכסה לא חיההשוחט
 טריפה ספק נמצאת ואםהריאה,
 ""כ( ברכה בלאמכסה

 לחשוש שיש אע"פ ובסכין כלל, כיסוי כאן אין בסכין או בסימנים פסול ימצא שאםפירוש48.

 למה א"כ וא"ת ברכה, חיוב כאן אין מ"מ מספק לכסות ויצטרך נפגמה במפרקתשמא

 דבעינן שאני שחיטה טריפה, תימצא שמא ניחוש השחיטה קודם השחיטה ברכתמברכין

 התם שאני המעשה, לאחר מברכינן וטבילה ידים דבנטילת ואע"ג לעשייתה, עוברדתהוי

 בהמות דרוב חזקה על סמכינן דבשחיטה הש"ך וכתב חזי, לא דגברא אחר בעניןדאייא

 אחזקה. סמכינן לא לברורי דאפשר הכא אבל הן,כשרות
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 שלא וגיל בכשוותה,תסתפקל(

 אכסוי.יבוך

 שלא ואף יכסה, במה איןלא(
תשחוט.

 בבגד הדם למצה רבנן, תקוןלמ
שיכסה.

 רגיל בשחיטה דם יצא שלאלג(
תכשיר.

 ומצמיחים, הנזועים זרשםלד(
 בהם. כסהכשתצטוך

 ולא המדבו, מעפו לא אךלה(
 שרופה. שאינה שחוקהממתכת

 עשיר אם שחוק מבזהב חוץלו(
 לך. זהב ועפרותאתה

 ספק מחמת שהוא פיסול לכלוה"ה
 נפגמה בעור שמא דחיישינן ההיאכגון
 )שם( בוה)49( כיוצא כלוכך

 ישחוט לא לכסות עפר לו שאיןמי
)סכי"(

 בספינה או במדבר הולך הוא ואםהגה
 שישרוף הבגד כהפסד העוף שוהולא
 ליה תקינו שישחוט, הזהב אולאפר
 או בבגד הדם ולסעה שישחוטרבע

 עפר למקום וכשיגיע ומברך,בסנדל
 הדם, שיצא הסנדל או הבדיכבס

 סכייא( )שס )50( ברכה בלאומכסהו

 דם מהם יצא ולא ועוף חיההשוחט
 )סכייב(מותרין

בהם המרעים שהורעים הדבריםכל
בהם ומכסים עפר בכלל הםמצמיחים,

,סטי)(

 שהיא מפני המדבר בעפר מכסיןאין
 טכייו( מצמחת ואינה מליחהארץ

 שרופין אינן אם מתכת בשחיקתולא
 דכתיב עפר שנקרא שחוק מבוהבחוץ

 "ם( לו זהבועפרות

 עם ומסכים עליו חולק והט"ז מכסוי, פטור ספק נמצא דאם ופסק המחבר על חולקוהמיח49.
המחבר.

 ופסק בבגד. הדם וימצה לשחוט לו מותר עפר לו אין אם דגם שכתב הרמייא על חולקוהטייז50.
 דעיקר ופוסק ט"ז על חולק נ"ה ובס' ישחוט, לא עפר לו אין דאם המחבר כדעתלהלכה
כרמ"א



להאליהו יחסימומנחת

 בקיצור שחימה דיניחירת
 "שואל( לבני זכרוו)מספו

 ויורדת עולה מסוכסכת, אוגרת, שלש. שלש של שלש בסכין מדותכמה
 תלוש. נעהן, מחובר, יפה, סכין קציר, מגל יד, מגלכנחש,
 שחט ואם י,טחוט, לא מסוכסכת פסולה. שחיטתו שחט ואם ישחוט, לאאוגרת
 ואם ישחוט לא יד מגל לכתחלה. בה שוחט כנחש ויורדת עולה כשרה.שחיטתו
 יפה סכין פסולה. שחיטתו שחט ואם ישחונן, לא קציר מגל כשרה. שחיטתושחט
 ואם ישחוט לא נעק פסולה. שחיטתו שחט ואם הטחוט, לא מחכר לכתחלה.שוחט
 לכתחלה. שוחט תלהט כשרה. שחיטתושחט

 ז"ל(, שלימ מז"מ כמוהר"ר מהרב זה)מימניך
 ל"י ועעו"ה ציד"ה ל"י וצוד"ה הער"ה וצ"א וקשת"ך תלי"ך כלי"ך נ"אש"א
 נפש"י: תברכ"ך בעבו"ר ואכל"ה ל"י והביא"ה אהבת"י כאש"רמטעמי"ם
 יורה לשחוט. תלוש כלי יתעלף. לא כי אכילתה. ניתרת אדםשחיטת
 הם אשר צדדיו והסכין כהלכתן. תהיה שחיטתן קנה וושטכרה.

 צריך יסתבך. לא העבר דרוש ובשר צפורן והכאה. הולכה דרךשלשה.
 יצטרכו לטבח הלכות שהייה. עיקור וחלדה הגרמה דרסהידקדק

 רכ. שנים אחד כהלכה. מורים יוהר מהם עקריים. טעמיםממולאים
 אל יכשירו. בדיעבד השחיטה ואת יגידו. ר~ורתם בדברי החכמיםאשר
 עפר. בהקראו הוכשר לכסות כעפר אפר ורידין. יצריכו לכתחילההעוף
 פיכוס. נענוע כבהמה כחיה רפרוף. בעוף תראה ראה ובעוף.בחיה
 יכשיר.שחיטה
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 כטסימן
 טריפות מינישמונה

 נפ"ש חנ"ק ד"ןוסימני"ך:
 נקובה, דרוסה, =ד"ן

 קרועה, נטולה, חסרה, =חנ"ק
 שבורה. פסוקה, נפולה, נכנפ"ש

 אלו טריפות שמונת שבכלל פירוש תמצא השמנה, גג תחתרק
 למיניהם, טריפות השבעים כלנכללו נולנה. טריפותשבעים

 )*( אלו טריפות סוגי תחת נכנסווכולם

 ולה"ה הרמב"ם שמנאם המףר על טרפיות שבעים הםאלו
 לבית עצמו הלב ניקכ ה' עצמו. המוח נתמסמם ר' מוח. של קרום ניקכ ג' ההטמ. תורבץ נקב ב' ףרוסה.א'

 הממם. ניקב י"א הכרם. ניקב " הקיבה. ניקבה מ' הכבר. קנ' נקבו ח' המרה. נ"קבה ז' הלב. קנה ניקב ו'חללו.
 חסרה מ"ו בעוכיו. המחול נעך מ"ו ונהפכוי לחהן המעיים עאו '"ד מעיה. ניקכו י"ג הכומות. בית ניקב'"ב

 שתי נמצאו כ"א רנרם. חסר ב' קיבות. שתי שצאו י"מ הקיבה. חסרה '"ח מרות. שתי שצאו '"זהמרהי
 ב"ו הכוסותי בת' שתי נמצאו כ"ה הכוסות. בית חסר כ"ר מססימי שת' נמאצו כ"ג המסם. חסר כ"בכרסים.
 ראוי שאינו במקום לממה וקנה נקב כ"מ הריאה. מקבה ב"ח מעים. שתי שצאו כ"ז המעים. מן אחתחמר

 מסמפוני ממשן נימק ל"ב הראה. מן מקום נאמם ל"א לחבוו. אפלו ריאה מסמפונ' סמפון נקב ל'לטחשהי
 ל"ו עבורים. מ'ם בה נמצאו ל"ה מרוחים. מים בה נמצאו ל"ר בראה. סרוחה ליהה נמצאת ל"גריאה.

 נתחלש מ' האונות. ממנין הריאה חסרה ל"מ במראיו. ההטמ נהפך ל"ח מראיה. נשתמ ל"ז הריאה.טעמסמסה
 אוני חתוך בלי הריאה נמצאת מ"ג כסררן. שלא לאונה האונה נסרכה מ"ב מנבה. האומת הות'רו מ"אהאונות.
 צמקה מ"ז ועומדת. נפוחה הראה נמצאת מ"ו גופה. מקצת שש מ"ה הריאה. מקצת חסר מ"ד סרק.ובלי
 ניכל נ' רגל. יתהה שהיחה או מ"מ שנחהך. בק בריתו מתחלת בין הרגל חסר מ"ת אדם. מפחר כולההריאה
 כוליא נ"ח שלקהה. כליא נ"ד ביותר. שהקמינה כליא נ"ג העליון. לחי נשל נ"ב הכבד. נימל נ"א הנירק.צומת

 מ'ם בה ששצאו כוליא נ"ו מרוחים. שאינם פ' על אף עכורם מ'ם בה שנמצאו כוליא נ"ו ליתה. בהשנמצאת
 כלר ס' הכרם. את החופה הבשר רוב נקרע אם נ"מ השרדה. חומ נפסק נ"ח עכור'ם. שאינם אע"פסרותים
 רוב נעקרו ס"ד צלעותיה. רוב נשהברו ס"ג הסשניןי נתדלרלו מ"ב מנפילה. אבריה נתרמקו ס"א שעליה.העור

 חמרה ס"ח מעקרו. הירך נשממ מ"ז אחת. חוליא נעקרה ס"ו בחולייתה. אחת צלע נעקרה ס"הצלעות'ה.

 ונחרוסם. הגולגות רוב נשבר ע' ונתמממם. השררה חומ מוח נמרך ס"מהגולגולת.

וסימנם
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 לסימן
 הגולגולת בעצםמכה

 בגובה גולגולת רובשיתרוצץא(
 תטריף.יאות

 שנתרוצץ רוב בגולגולת יוצב[
 תטריף.בהיקף,

 תחוש שקיימים, בקרומותראיתג(
 יתרוצץ.אם

 בגולגולת סלע רקחסרד(
 יטריף.שנפחתה,

 של"צ רבים בנקבים ימצאה[
 תטריף.אטפח,

 מסלע, בפחות שנפחתה ראיתה
תכשיר.

 רגיל בפהצהו ינקב אווזא שעצםח
 )*(.תטריף

 ינקב תחוש ראשו, שהוכהעוףח(
במהקו.

 עצם רוב שנתרוצץ חיה אובהמה
 ברוב בין גובהה ברוב ביןגולגולתה
 קיים שהקרום אע"פ טריפההקיפה
 א( "כדלעיל

 וכתב - קיים שהקרום אע"פוכדלעיל
 קיים העליון קרום שגם אע"פהש"ך

 ח"ה טריפה כסלע ממנה וחסרנפחתה

 אם חסרון בהן שיש נקבים ניקבהואם
 טפח, שליש שהוא כסלע כולםבין

 )שם(טריפה

 אפילו להכשיר יש מזה פחות אבלהגה
 לנקיבת בבהמה חיישינן דלא הזהבזמן
 ושם( מוח שלקרום

 ניקב לא אפילו אווזא כגון המיםובעוף
 ,שם( טריפה שהוא כל אלאהעצם

 בשיניה חולדה שנשכתה היבשהועוף
 מניח באבן, או בעץ שעפה אובראשה,
 או שם, אצבעו ונועץ הנקב בצדאצבעו

 המוח בצבץ לא אם שם, ודוחק פיה לתוך ידומכניס
 מוח של קרום ניקב שלא בידוע מהנקב יצאולא

 )שם( טריפה יצא, ואםוכשרה,

 / תסיים ובבדיקה / חיים לה אין במשחו / מים גדלתי : טריפות דיני על בחרוזיו הריב"עהשווח

 ביערים.גדילה
 בכל גולגלתם שניקבה מים עופות יבשח, לשפות מים עופות בין להבדיל יש בעופות שגםדהיינו
 יש גולגלתם שניקבה יבשח ועופות רך, שהוא לפי המוח קרום לנקובת חיישינן כי טריפהשהוא
 היבשה. בעוף גם להטריף ויש בקיאין אנו שאין הרמ"א כתב אכן בדיקה, ע"ילהתיר
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 ונשאר העורנקרע בעצם וק תכשיו עוו,יקועט(

שלם.
 הגולגלתהתנפחה רק תכשיר גיגולת, תתנפחח

 כשרה שלם שלם.בעצם

 לאסימן
 וקרומיו המווזנקיבת

 ינקב במוח תחתון שהקווםוקא(
אסורה.

 "ש אבל תכשיר, ראוי בעליוןמ
שמטריפין.

 אף תכשיר, שלמים קרומות רק0
 קצת. המוח נתמעךאם

 שכמים או רך, במוח תטריףח
יזטפך.

 במחה, יחסר מים ששיעוררקה(
תטריף.

 יקיפם אל שהמוח בגלויםרק1(
תטריף.

 הצדדים בכל יקיפםשהמוח1(
 תכשיר.ראוי

 הוקף אם רק שלחופית,יכשירח(
במוח.

 שלחופת ימצא גולגולתתחתט(
 אסורה.רבוצת,

תניייף. ראוי במוח, אכסף יסתפק שאםט

 ניקב זה, על זה קרומים ב' לו ישהמוח
 ט"א( טריפה מפולש נקבהתחתון

הגה כשירה, לבדו העליון ניקב אםאבל
 ,שם( לבד העליון בניקב גם מטריפיןויש

 או ממנו מעט שנרקב עצמוהמוח
 ח"ה כשרה קיים והקרוםנתמעך

"ם( טריפה כדונג או כמיםנשפך

 ונחסר הקרום בתוך מים נמצאוואם
 , המים כשיעור המוחמן
 גלויים והם מקיפם המוח איןאם

טריפה

 היו שלא סביב המים מקיף המוח אםאבל
 ,שם( כשרה לקרום, אפילו כללמגולים

 בתוך מונחים המים היו אםוה"ה
 המוח היה שאם קטנהשלחופית
 לקרום אפילו מגולה היתה שלאמקיפה
 "0( טריפה לאו ואםכשרה

 בין מונחת השלחופית אם וכךהגה
 טריפה והגולגולתהקרום

 לא או במוח מכוסה היה אם ספקהיה
 ,שם(טריפה

 כשרה שלםהעצם
)שם(

 העצם נשאראם
)שם(



לטאליהו יבסימימנחת

 ראש ארובא, שסומכק ישיא(
 תשליך.בהמה

 אקרום ימצא שתולעתתכשירע(
 רהטם.ב4

 בקיאות שמחסרון אומרים יוםיט
 תטריף.רגיל

 שלא בחוטם, תולעת ראהיד(
 1*(. אקרהמותיחהט

 רק שבפולין אמוח ינקבטו(
 תטריף.במשהו,

 כחוט נידק אפו4ן, בחוץ תנקבט"
השדרה.

 דסמכין זה אחר לבדוק צריך איןומ"מ
 למוכרו או הראש להשליך ויכולארובא
 שם, "נח פתיחה בלאלעכו"ם

 והמוח המוח בקרום תולעת נמצאתאם
 ולא רושם התחתון בקרום ואיןקיים
 """ כשרה דםקורט
 בקיאין אנו שאין שאומר מיויש

 ,שם( וטריפהבבדיקה

 דתלינן כשירה בחוטם נמצא אםאבל
 ושם( מעולם למוח הגיעשלא

 שהם הפולין עד במוח שיש מהוכל

 כמוח נידון בכלל ופולין הצוארכלפי
 ""י( במשהוונקיבתו

 השידרה כחוט נידון ואילך משםאבל

 לבסימן
 השדרה בחוטמכה

 המוח, שחופה בעור רוביפסק
תטריף.

 אפילו תכשיר, ישאר,רובו
 המוח.שנפסק

 עור היקף רוב שנפסק השדרהחוט
 שכל אע"פ טריפה, המוח אתהחופה
 ""א( קייםהמוח

 שנפסק אע"פ העור, רוב נפסק לאואם
 ,שש כשר שבפנים המוחכל

 ובחוטם / הכר רושם אין אם / תברר תולעת דין / הצורר מהצר : בחרוזיו הריב"ע השווה*.

ברורים.
 כשירה, התחתון בקרום רושם ואין קיים והמוח מוח, של בקרום תולעים נמצאו אםדהיינו
 מותרת. שהיא נא הכר דהיינו הכר ומש"כ כשרה, בחוטם נמצאת אםוכן



%סימןמנחתמ אליהו 
 רגיל באורכו, העור נסדקמשםג(

תכשיר.
 אתה, בשר ורוב תשבר,שדרהד(

 ק"ם(. ובחוטיכשיר
 שלם, עור בחוט, המוחעמעךה(

תכשיר.

 שלא ראה המחץ, בהומרךת
 ו'(. תטריףייצמוד,

 נ*(. תטריף ראויייצמוד, -י ואל ש"טחה עד כבדבנעשה1(

 ראה יחסר, שקצתומוחח(
 תכשיר.בנתרוקן,

 ראשונים בפצולש אחדיפסקט(
 תטריף.שניים

,סיימ כשירה לאורכו העורנסדק

 החוט נפסק ולא השדרה נשברה אםוכן

 החוט שבתוך המוח שנתמעךאו
 זו הרי קיים ועורו הואילונתנדנד
שם(מותרת

 כדוע או כמים ונשפך המוחהומרך
 בידו כשמעמידו החוט שימצא עדשנמס
 היה ולא שוחה לידו שחוץ המעטהיה
 ,סיש טריפה לעמודיכול

 אלא מבפנים נתרכך שלא אשיפוכן
 אותו מעמידין ואם וכבד, עבשהוא
 טם( טריפה כבידו מפני לעמוד יכולאינו

 ונתרוקן המוח מן קצתנחסר
 ש"י,כשר)51(

 פי עד הוא השדרה חוט של זוטריפות
 נפסקו ואם בכלל, ועד שלישיתפרשה
 ראשונים פיצולים חוטי משניאחד
 ש"" טריפהושניים

 היד תוך / הפך אם כמוחו / השד תוך כמים / נשפך אם אכן בחרוזיו: הריב"ע השווה$.
בהרים.
 בהרימו )דהיינו כשמעמידו החוט שימצא עד שנמס כדוע או כמים ונשפך המוח הומרךפירוש
 נהפך( - הפך )דהיינו כובדו מחמת הפך אם וכמוהו שוחה לידו שמחוץ המעט היה החוט(את
 טרפה.ונופל

 משום המוח מן קצת נחסר המחבר נקט דלהכי שכתב שייך עיין בנתרוקן" "ראה שכת"רמה51.
 רבינו דקדק ולכן שוחה, לידו שחוץ הריקן היה כשמעמידין ודאי אז חרבה נחסרדאילו
 אם תהיה וההוכחה הרבה, או קצת חסר אם ולדון לראות צריך דבזה "ראה" דכתבכלשונו

 שוחה.כשמעמידו



מאאליהו לבסימןמנחת

 שליזטי בפצול רק החוטיפסקי[
תכשיר.

 בעוף, יפסק אגפים שבין רקיא(
תטריף.

 תכלה במקום שאוסרין יוטיב[
 העצם.שכיבת

 השדרה באורך יכה שהמקליט
 תכשיר.רגיל,

 ראוי במקל, ימצאו שהק~עריםיד[
 אחוט.תחחט

 יגיע במקום שיפסקן תחחטטו[
 המקל.ראש

 תחווט לרוחבה, בשדרה שהכהטא
 החוט.יפסק

 אל רגליה גוררת בהמהראיתט(
תחחט.

 תחחט ראוי שנפלה, ידעת אבליח[
בחהס.

 השלישי פיצול חוטי נפסקו אםאבל
 שם(כשירה

בין עד החוט טרפות הואובעוף
 מחוברים שהם מקום התחלתהאגפיים

 שם(בגוף

 כלות מקום עד בעוף מטריפיםויש
 שסן "גח לגוף המחובר העצםשכיבת

 במקל, השדרה על אותה שהכובהמה
 השדרה אורך כל ע,יפ המקלוהלך
 החוט נפסק שמא חיישינן ולאכשרה

י"ח
 למקום חוששין קשרים במקל ישואם

 ,שההקשרים

 השדרה כל ע"פ המקל הגיע לא אםוכן
 שהוא במקום המקל שראשחוששין
 שם( בכח מכהכלה

 חוששין השדרה לרוחב הכה אםוכן
 "ם( החוט נפסקשמא

 שמא חוששין אין רגליה שגוררתבהמה
 ה"ז( החוטנפסק

 נודע אם אכל נפלה, כשלאבד"א
 ,סייח( חוששיןשנפלה



אליהו טשימןמנחתמב

 לגסימז
 בוחטט ומכה הלחי ניטלאם

 תחתון, הלחי שניטלבהמהא(

 נ*(. יכשירראוי
 ראוי ינטל בעוף שהחרטוםאםב(

תכשיר.
 בהמראה יחיו שניהם אם רקט

תכשיר.
 לסברת תחחט העליון,שינטלד(

 מימק. בר משהרבינו
 שינקבתורבץה(

 יחשב.נבלה
 אחד שעור רקח

תכשיר.

 שיכול והוא כשרה, התחתון הלחיניטל
 יל'א( )52( והלעטה המראה ע"ילחיות

 ויכול חרטומו שניטל עוף וכןהגה
 "ם( כשר והלעטה המראה ע"ילחיות

 ועוף בבהמהכדלעיל

 טריפה להרמב"ם העליון הלחיניטל
 ""נ( לדבריו לחושוראוי

 לחללו שניקב הוושט תורבץ אווושט
 'ס"'( )53( נבילה שהואבכל

 מהם אחד ניקב לוושט, יש עורותשני
 ""חכשרה

 במשהו,רק

 בוחטטינקב

 שמע / משיחי ולדברי תכשיר / מקי בהמראה אם / לחי ובנטולת : בחרוזיו הריב"ע השווה*.
 ברים.אומרים
 משיחי, ולדברי כשירה, והלעטה המראה ע"י לחיות יכולח אם תחתון לחי שבניטלודהיינו
 הקנה פי את מכסה בטבעו שהוא טריפה העליון הלחי ניטל שאם הרמב"ם לשיטתהיינו
 לדבריו. ותחוש וברורים, ברים אמרים שמע עליו,ומגין

 ובמקום לחזור, יכולין שאין מקום עד הבליעה בבית חאוכל לה שתוחבין נקראסקןטה52.
 הלעטה. נקרא לחזורשיכולין

 צריך חלל להם אין ואם לחלל, שינקב עד מיפסל לא חלל לו ויש ינקייה הפוסל דברוכל53.
 טריפה היא הרי מחיים הוושט דבניקב כהמחבר דלא סובר והש"ך )מהרמ"ט(, מפולשנקב
 ביניהם(. החילוק )וחבן נבילהולא



מגאליהו לגסימןמנחת

 בו עלה ואפילו אסורה, שניהם ניקבו אחד מרהק ינקבו שניהם אם11
 שלא וה ניקבו ואפילו ונסתםקרוםתטריף.

 שניהם שניקבו והוא אסורה והכעד
 אהדדי דמתרמי דאפשר אחדמרוח
 שם( יחד( להתכוון שמודמנים)פירוש

 שלא וה ניקבו דאפילו דלעיליהיינו יכולים תחנותם, רחוקהאפילוח(

 דמתרמי דאפשר אסורה זהכנגד יתכוונו.בגמידה
 'שם( )54(אהדדי

 בניכר אלא מיירי לא וה וכלהגה תכשיר, ינקב שבחולירקט(
 יש אם אבל חולי, מחמת באשהנקב אסורה.במחט,

 ניקב לא אפילו קוץ ע"י שניקבלחוש
 ניקב שמא דחיישינן טריפה, הפנימירק
 בדיקה לו אין וושט והרי החיצון,גם

 'שם( )55(מבחוץ

 לבן, והפנימי אדום החיצון אלו עירית או במראיתם שהתחלפו ראיתק
 והפנימי לבן שהחיצוו נתחלפו ואם תטריף.יתוספו,

 'י'ה( )56( טריפהאדום

 דאין אסורים, כ"כ לגמדה באפשר שאינו רחוקים הנקבים אם אף מהרשייל בשם הטייזכתב54.
 - נקיבתן מקום - תחנותם רחוקה אפילו שכת"ר מה )והיינו לשיעורין. חכמים דבריליתן

 זה(. כעד זה בגמידה שיתכוונוחיישינן

 לו יש מבפנים אבל מבחוץ דוקא היינו מבחוץ, בדיקה לו אין דוושט הרמ"א שכתבמה55.
 דאע טריפה קוץ מחמת ניקב דאם ח' סימן לעיל בהגה שכתב ממה להקשות ואיןבדיקה.

 במקום אבל ידוע, שאינו במקום קוץ ע"י שניקב דוקא צ"ל הוושט, בבדיקת בקיאיןלא

 הב"ח. וגם הש"ך כתב כן הכוסות, מבית גרע דלא מבפנים, הוושט בדיקת מהניידוע,

 קנים שני או וושטים שני לו יש אם שם בהגה שכתב מה היינו יתוספו" "או שכת"רמה56.
טריפה.



אליהו לגסימןנ~נחתמד
 רק שניקב, בוח~ט יתספקיא(

 תבדוק.בפנים

 רגיל בדם, שמלוכלך צואריב(
 ינקב.תחחם

 רוחב או באורך יונח שהקוץיג(
 תכשיר.הוח~ט

 אפילו יטריף, תחוב, בנמצאיד(
 רהטם.שאין

 תחחם ראוי אוחות בלהעטתטח
 ינקב.שהוח~ט

 אורכן רוב שנפרדו, בסימניםט0
 תטריף.ידלדלו

 דרוסה אצל מבחוץ בדיקח לו איןוושט
 שהוא שכיון מפני בדיקהשצריכה
 כיצד בו, ניכר הארס אודם איןאדום,
 מבחוץ הקנה בודק עוף הוא אםיעשה,

 ובודקו הוושט מהפך ואח"כושוחטו,
 תקנה. לה אין היא בהמה ואםמבפנים,

 לוושט אין נמי נקב ולענין ס"זשם
 ח"י-ס"ח מבפנים אלא מבחוץבדיקה

 בדם מלוכלך וצוארו לפנינו הבאעוף
 כל לבדוק דרוסה לספק חוששיןאין

 נקובה לספק חוששין אבלהחלל,
 ""ח( המלוכלך מקוםלבדוק

 לרוחבו או לאורכו בוושט קוץנמצא
 ,ס"ס( )7ש כשרה בו תחובואינו

 אין אפילו אסורה תחוב הוא אםאבל
 ניקב שמא דחיישינן דם, קורטשם

 ,שם( ניכר ואינו ונתרפא והבריאהוושט

 אווזות באותן בעירנו נהגו וכןהגה
 תקנה שיש שומן מהן לעשותשמלעיטין

 משום הוושט נקיבת אחר לבדוקבעיר
 ,שח הריאה. מסרכות יותרדשכיח

 מזה זה ונתדלדלו מהקנה הוושטנפרד
 ""ח טריפה ארכן שיעורברוב

 אבל כשר לאורכו הקוץ נמצא אם דדוקא פסק שחיטה מה' בפ"ג בכ"מ שהרי הש"ךוהקשה57.
 דאמרינן לא או בו תחוב אי ידעינן ולא שנמצא בסתם מיירי דהתם וצ"ל חיישינן,לרחבו
 דכשר. בו תחוב שלא כשידוע דאיירי כאן משא"כ בו תחוב הוימסתמא



 במפולש, ינקב הזפק שגג ראיתי11
תטריף.

 שאר ינקב באם תכשיר רגליה1
הזפק.

 ש"צאר ראה תטריף, הזפק ינטליט1
בו.

 ינקב, בקרקבן הזפק שחבורכ1
 תטריף.ראוי

 נשתייר אפילו טריפה, היפק ניטלהגה
 הוושט מן לעבור המאכל שיוכל כדיבו
 המ הקורקבןאל

 לקורקבן הזפק שבין הבשרניקב
 י"א( סע' שם"גהטריפה

 במשהו מפולש נקב גגו שניקביפק
 עם שימתח יה גג, ואיזהוטריפה,
"י"א( צוארו העוף כשיאריךהוושט

,שם( מותר שניקב חיפק שאראבל

 לדסימן
 הגרגרתמכת

 שחיטה במקום חלל רו1נ יפסקא1
תטריף.

 אשר בחסרק תנקב שהגרגרתב1
 תטריף.ראוי

 איסר ששיעורה רצועהתנטלג(
 יטריף.בעגי,

 רוחב ברוב תשער שאומרים יוצד1
הקנה.

 הראוי במקום חללה רוב שנפסקגרגרת
 יו הרי מיה, למעלה אולשחיטה
 ש"א( )58(אסורה

 כאיסר חיסרון בו שיש נקב ניקבהאם
ח"ב(אסורה

 כד אי לארכה, רצועח ממנה ניטלהואם
 הם( אסורה כאיסר, הויא להמעגלת

 בקיאין אנו שאין שאומר מיויש
 אותו משערין הלכך כאיסר,בשיעור
 "ם( הקנה חללברוב

 לד לשימןהערות
 אלא נשאר לא אפילו בעיקור ט"ו סע' סכ"ד לעיל קי"'ל הא להקשות ואין השיידכתב58.

 בלחי חבורו ממקום אלא הסימן נעקר שלא מיירי התם כשר, אחד במקוס מחוברמיעוט
 למטה אבל מיטרפא, ברובא לכך הסימן בגוף שהקלקול הכא אבל ברוב, מטריף לאלכך

 במשהו, נקיבתו השחיטהממקום



אליהו לדשימןמנחתמו
 שלא בנקבים תשער החללרובה(

יחסרו.

 תשער בחסרון, יהיו שהנקביםת
 איסר.רוחב

 רוב יוטער בעוף, תנקבשכנפה
הקנה.

 ש"טערנה בעוף הגרגרתתחסרח(
 כנפה.כנקובה

 יותר תפחת, שכדלתרקט(
 שיעורה.מכאיסר

 ינקבו, בשניהם שהצדדיםק
 איסר. רוחבתשער

 ראה יסדק, בכללותו אורכהיא(
 תטריף. שלמה,שגם

 אצל זה דקים נקבים היקפה ס3י3ניק3
 חסרון בהם אין אם הנפה, כנקביזה

 ""ם חללה לרובמצטרפין

 לכאיסר, מצטרפין חסרון בהם ישואם
 השלם עם בנקבים כאיסר יששאם

 שהנקבים והוא אסורהשביניהם
 כמלא לנקב נקב בין שאין כ"כסמוכים
 משיעור יותר ביניהם יש אם אבלנקב,
 ים( מצטרף שביניהם מה איןזה

 המקום חותך כנפה ניקב אם3עןף
 הקנה, חלל ע"פ ומשימו כנפה,המנוקב

 הקנה, רוב לחפות כדי בו ישאם
 ""חאסורה

 י"א עוף, של גרגרת נחסרה ואםהגה
 וי"א כנפה, בנקובה כמודמשערין
 לפי והקטן גדלו לפי הגדולדמשערין
 בבהמה שהוא השיעור ערך לפיקטנו,
 ים(כאיסר

 שלא דלת כמו נפחתה שאם אומריםיש
 שם וזקוף ועומד תלוי אלא הפחתניטל
 שהדלת כיון הארובח, פי עלכדלת
 גדול הפחת שיהא צריך הנקבסותם

 יותר דהיינו איסר, בו ויצא שיכנסכדי
 ה"המכאיסר

 מפולש נקב ניקבה שאם אומריםיש

 כדי אלא בנקב שאין אע"פ צדדיםמשני
 כעובי דהיינו לרחבו איסר בושיכנס
 ה"ח אסורהאיסר,

 חסר שלא אע"פ לארכה כולהנסדקה
 ה"11 אסורה כלוםממנה



מנחת
 למעלה "צאר רקיב(

 תכשיו.שחיטה

מזאליהו להסימן

 למעלה שהוא כל ממנה נשארואםבמקום
 כשרה לשחיטה הראויה במקוםולמטה

 ינקב שחיטה מקום תחתיג(
 ותטריף(. רחקבמשהו,

 ואייתה בחייה, שנחסרה יסתפקיד(
 ,בחבותה.תדמה

 בחוליא רק תדמה שלא ידועטו(
אחוליא.

 אלו בדינים בקיאות תחסרטז(
 יחחצ.ראוי

 במשהו רק ינקבו הקנה שפצוליי((
תטריף.

 בקנה רגילין יוצנם שהנקביםיח(
 תכשירם.הלב,

 במשהו, שחיטה ממקום למטהניקבה
 ""ח(טריפה

 ואינו חסר או שנפסקה גרגרתראה
 במקום פוסקה מחיים, נעשה אםידוע
 ואם כשרה שוים הם אם ורואהאחד
 מחוליא אלא מדמין ואין אסורה,לאו

 אבל חוליא לבר חוליא מבר אולחוליא
 חוליא מבר ולא חוליא לבר מחוליאלא

 ח"ט(לחוליא

כנ"ל

 ויש בבדיקה בקיאין אין ואנוהגה
 ,שם( ענין בכללהטריף

 החזה תחת משנכנס בסופוהקנה
 לשלשה והיה יפרד ומשםמתפצל
 לכבד ואחד ללב נוטה האחדראשים,
 נקובתן ושלשתן לריאה,ואחד
 ""0במשהו

 שיורד שומן שהוא הלב בקנה מיהוהגה
 בו להיות רגילין ללב הריאה ערוגותבין

 ריביתייהו והיינו דקים, קטניםנקבים
 ,שם( וכשר נקבים מקריולא

 להסימן

 ד14דנדרניה הריאהטריפדרנ
""א( טריפה שניקבה ריאה אל נקהנה ריאהכשבבהמהא(

תאכלנה.



אליהו להשימןמנחתמח
 בחליף, שנשתנו ריאהאוניב(

 תטריף.יאות

 אונה שחסרה ריאהתטריףג(
 הידוע.ממנינה

 בשמאל שנמצאת עינוניתאח
,.י תאכלנה. אכולרי14ה,

 "ש עינוניתא, בחסרווריאהה(
 תאכל.שתים,

 בוורדא, רגיל תואר שינוי"שו(
אסורה.

 ריאה אחד, בשורש שתים"צ1(
תתיר.

 תוארה שהגדולה אםבהפוכות,ח(
 אכול.רגיל,

 ראה שונות, תקנות בכיס"שט(
אופניהם.

 מימינא תלתא לריאה אונותחמשה
 אחת חסרה אם משמאלא,ותרי

 שנים שהיו או מהשמאל אומהימין
 ט"ט טריפה משמאל ושלשהמימין

 מהשמאל או מימין אחת חסרהואם
 ,שם( וכדלעיל)59(טריפה

 בצד שנמצאת או חסרה אםוהורדא
 )שס( כשרהשמאל

,שמ כשרה שתיים לה יש אםוהורדא

בה חרגילה וצורתה תוארה שינתהאם
 בי( סעי שס)הגהטריפה

 שורש לתם ויש ורדות ב' נמצאואם
 סדק בו שיש אע"פ אצבע כעוביאחד
 שמ"גהכשר

 אינו והשני הפוך אחד ואם שםבהגה
 ואם גדולה היותר אחר הולכיןהפוך
 כשר הפוכה אינההיא

 נמצא לא ואם בכיס, להיות דרכההורדא
 לה שיש או כיסין שני לה שיש או כיסלה
 כשמניחין ואף בתוכו, מונחת ואינהכיס
 ממנה ויוצאת חוזרת בתוכואותה

 הוא וכ"ז טריפה. חריאה,כשנופחין
 או ורדות בשתי לחטריף שנהגובמקומות

 שמכשירין, במקומות אבל ורדא, להאין
 שס( )ה)ה כשרים החילוקים אלו כלגם

 לה לשימןהערות
 וג' בשמאל בד' נמי וה"ה טריפה, בשמאל אחת וחסרה בימין ד' איכא אפילו השיידכתב59.

 ונוריפה חליף הויבימין



מטאליהו יהטישמנחת

 ריאה, שאר בדרי יתירהאונה
תכשיר.

 ריאה, בפנים י,צנהשהיתרת
 תאכל.אכל
 בגומה, אתצה, שבגביתרת

 האונה היתה או במנינם האונותנתוספו
 הריאה מלפני או האונות בצדהיתירה
 )ס"ם מותרת הלב, לעומתשהיא

 מותרת בריאה, מלפנים היתהכדלעיל
)שם(

 וגומה ריאה ע"ג אונא נמצא אםוכן
 האונא כל הריאה וכשנופחיןתחתיה
 הריאה לשאר ושוה הגומא לתוךנופלת
 ח'( סעיף בהגה ,לקמו עיי"שכשרה

 שיפולי בסוף יתירה אונהנמצאת
 ח"ח כשרההאומא

 במצר לגרגרת הסמוכה ימין שלאונה
 התחתונה ממש, הצואר אצלהחזה
 )א"ה לצואר הסמוכה עליונהשהיא
 גבה על ימצא אם כרגל(,וצורתה
 דרכה שכן מפני כשרה, דאסאכטרפא
 ח"ה(להפצל

 מחציה, למעלה דדוקא שאומר מיויש
 מה )והיינו טריפה מחציה למטהאבל

 האונה שהיא רגל" בגב "יתרתשכת"ר
 דהיינו "שמחציה", לצוארהסמוכה
 מחציה, למעלה היתרתשנמצאת
 שם(כשרה(

 ה' סעי' בהגהשם

 דאוני בדרי יתרת דמכשרינן האהגה
 אונות יותר יהיו שלא בעינן מקוםמכל

 בשמאל ד' שיהיו כגון מבימיןבשמאל
 בכל בשוה שוה הם אם אבל בימין,וג'
 בדרי כולן ועומדות אונות ד' או ג'צד

 שם( "גה כשרדאוני

 תאכלאכל

 בסוףיתרת
תכשיר.
 בגביתרת
תכשיר.

 ריאה אומה,שפולי

 אס(ו, שעוררגל,

 רגל בגב יתרתאומרים,
 תכשיר.שמחציה,

 הריאה בשמאל אונות יותרשי,צ
תטריף.
 ריאה, בדרי אונות שוהי,צ

תכשיר.



אליהו לושימןמנחת
 רגיל בסדק, אונות "ש שבריאה,יח(

תכשיר.
 אחד, שורש יוש ריאה בנתפצלהיט(

תאכל.

 אונות"ה, שנפחתו ריאה "שט
 באסא.תשער

 בוורדא אונה, שחסר ריאה ימיןכא(
תשלים.

 סדוקה, בלתי אופתא ריאה "שכם
תטריף.

 בסוף יתרת שחסרה, ריאהכג(
 תשלים.אומה

 סדק כמין אחת באונה נראהואם
 ,שם( להטריף לא אבל להכשירמצטרף

 אחד שורש לה ויש שנתפצלהאונה
 לאחת אלא נחשבת אינה אצבעכעובי
 )שס( יתרת מקריולא

 מכעלה פחותה שהיא מהאונותאחת
 חסרה ליה הוה שנפחוה אחרהדס

 ;ס"1(וטריפה

 הורדא הימין, מאונות אחתחסרה
 ש,,י(משלמת

 טריפה דאונא חתיכה לה שאיןריאה
 סדק ואם סדוקה( בלתי)ודהיינו
 עלה כשיעור ביניהם הפרשכמראה
 בסופן בין באמצען בין בעיקרן ביןהדס

 """כשירה
 אונא חסרה הריאה של אחד בצדאם
 צד שבאותו האומא שבסוף אלאאחת
 אע"פ אונא, כמו גדולה בליטההיתה
 לוו וו סמוכות להיות האונותשדרך
 כשירה ביניהם מפסקת האומאוכאן

ה"ט(

 לוסימן
 בריאה טריפותמיני

 וה ניקבו קרומים, שני לה יש הריאה שנ"עם ינקבו בקרומים,תטריף,א(
 עד כשרה וה כמד שלא וה או והבלא אחד.רוח

 ט"א( וה)60( כנגד וה שניהםשינקבו

 לו לשימןהערות
 שניהם אם דוקא היינו זה, כנגד שלא זה להטייף ברמ"א שמובאת לדיעה דאף הט"זכתב60.

 כשירה. דאז אינם, אם משא"כ אחת.מרוח



נאאליהו לוסימןמנחת

 תכשיר, שנגלד בקרוםרי(~ה
 יבדק.אך,
 בועה, שם אם שנקלפה,ריאה
תטריף.

 בנפסקה שנקרע ריעותאמקום
 תטריף.יאות

 בקרום, נסתם ריאה ונקב"צ
תטריף.
 ידחצ במקום שנשמעריאה
 )*(. תבדקהברה,

 ריושה ידחצ, אינושמקומה
 תטריף.בצבצה

 כשרה כולו העליון קרום נגלדאפילו
 ""ט בדיקה שצריכיןאלא

 מקום על בועה נמצאו אם מיהוהגה
 הוי כי להטריף, יש העליון העורשנקלף
 שמן"נה מכה מחמת שעלהכקרום

 הריאה נפחו אם אומרים יש שם,הגה
 הנפיחה מחמת הקרוםונקרע
 ,שם(טריפה

 ונסתם קרום בו ועלהניקבה
 ט"חטריפה

 כשנופחים הברה בה שנשמעריאה
 נשמע שממנו המקום ניכר אםאותה
 תבן או רוק עליו מושיביןההברה
 שהיא בידוע יתנדנד אם בו,וכיוצא
 המקום ניכר לא ואם וטריפה,נקובה
 ונופחין פושרין במים אותהמושיבין
 לאו ואם טריפה המים בצבץ אםאותה,
 ניקב בלבד התחתון שקרוםבידוע
 ומפני הקרומים שני בין מחלךוהרוח
 נפיחה בשעת הברה קול ישמעזה

 ט"ד(וכשירה

וכדלעיל

 תושיבה / מכירה אינך אם / ברורה תורתה / חברה קול ואם בחרוזיו: הריב"ע השווה*.
בפושרים.

 ההברה נשמע שממנו המקום ניכר אם אותה, כשנופחין הברה קול בריאה נשמע אםדהיינו

 אם היטב. אותה ונופחין פושרים במים הריאה את מניחים אז ניכר, לא ואם אותו,בודקין
 קול. ומשמיע הקרומים שני בין נכנס שהרוח כשירה, בצבצחלא



אליהו יישימןמנחתנב
 או תל"~ה, במקום ריעותא "םח[

 'שכם'(. נסימן אכולשנןם,

 תשליך, ריאה תולעים, "םט[
 תאכל.בהמה

 ריאה אבשר, שמספון בנקבט
 יכשיר.תגין,

 אף בסמפונות, ריעותא איןיא(
 תכשיר.שנשפכה,

 בל בגופה, שחסרון ר"שהיב(
 סשכל.תנקב,

 בגופה, שחסרון ריאה אוסר ישיג(
תלמד.

 לתלות שיש במקום נקובהנמצאת
 הטבח שהעביר כגון שחיטה אחרשנעשה
 זאב שלקחה שתלשת_בכהאו או בכחידו

 וכשרה, להקל תלינן נקובה,והחזירה
 במקום שלא הרבה נקבים ישואפילו
 ,ייה( בזאב כולהו תלינןשיניו

 שנקבוה תולעים עליה נמצאו אםוכן
 או שחיטה קודם נקבוה אם ידועואין
 שכתב מה )והיינו כשרה, שחיטהאחר
 תאכל, בהמה תשליך ריאהרבינו
 שבה התולעים מפני יאכל לאדריאה
 שם( טרפותה( מפניולא

 לחבירו שבפנים מהסמפונות אחדניקב
 ואין מזה זה שמתפצלים במקוםכגון
 ואינו קשה שחבירו טריפה ביניהםבשר
 הריאה לבשר ניקב אבל עליו,מגין
 ט"1( וכשרה עליו מגיןהבשר

 עליון וקרום כקיתון שנשפכההריאח
 אם נקב, בלא שלם קייםשלה

 ולא במקומם עומדיםהסמפונות
 ""ז( כשרהנימוחו

 כשירה ניקבה ולא הריאה מגוףחסר
 ח"ח( שאוסר מיויש

 לאחר מבחוץ החסרון כשנראח זהוכל
 כשאר מבחוץ הוא אם אבלהנפיחה,
 מבפנים, מבשרה שנחסר אלאהריאה
 רביעית כדי עד החסרון מחזיקאפילו
 ח'( ס' שם )ה'ה )ג6(כשרה

 הביא שהמחבר מפני היינו נוספים, דינים חילוקי על מורה דהוא ייתלמדיי לשון דכתייר והאג6.
 החיסרון אם הגיה והרמ"א ניקבה, לא אם גם הריאה מגוף שחסר באופן שאוסר מיהיש
 אצבע ההיא בגומא להניח יוכל אם תלוי כפופה, ככ"ף אבל להכשיר המנהג פשוטהככ"ף
 וכדלעיל מבחוץ החסרון כשנראה זה וכל כשרה, לאו ואם וטריפה חסרון מקריאגודל



נגאליהו ייסימומנחת

 אוטמתה, שהליחה ויאהיד(
 ידועה. בבדיקהתכשיונה

 יבדוק תמצא, אל שהליחהטו[
 רגילה.בדיקה

 שק~צה ריאה אם תטריף,טז[
 יד.במשמהט

 תפול אם שנתמסמסה, ריאהי"
 יטריף.חתיכות,

 שנפוחה ריאה בבדיקה, ימ?אית[
 תאסר. מספיקאכחריות,

 בצפורן, שתפרך ריאה, יבשהיט(
 תאכל.אל

 אדם, ידי בפחד שצמקה ריאהט
תטריף.

 כל אטום מקום בה שנמצאהריאה
 עולה ואינו בו נמס הרוח שאיןשהוא

 )הקרום וקורעין סכין מביאיןבנפיחה,
 אם האטום, למקום ממש סמוךלבד(
 הליחה שמחמת מותרת ליחה בונמצא
 בו נמצא לא ואם הרוח, שם נכנסלא

 או תבן או רוק מעט עליו נותניןליחח
 בא הרוח שהרי כשרה נתנדנד אםנוצה
 1"ט( טריפה לאו ואםשם

 בודקין ליחה בו נמצא לא דאםדהיינו
 רוק מעט עליו שנותנים כרגילאותו
 הרוח שהרי כשרה נתנדנד אםונופחין
 לשםעובר

 במשמושה כעץ שקשהריאה
 ט"י(טריפה

 שנמצאת דהיינו שנתמסמסהריאה
 ותפול תחתך אותה וכשתוליןשלימה
 טי'"ן טריפה חתיכותחתיכות

 חריות עקר כמו נפוחה שנמצאתריאה
 טי"ם מספק אותה אוסרין דקלשל

 טריפה, מקצתה אפילו שיבשהריאה
 1י"גי בציפורן נפרכת שתהאוהוא

 אדם בני מחמת אם כולהצמקה
 לפניה אחרת ששחטו כגוןשהפחידוה
 טי"ד( טריפה בזהוכיוצא



אליהו לוסימןמנחתנד
 רעם מקול שפחדה כגון שמים בידיואם שמים יראת אריה, קול שמעהנא(

 מפחד או בזה, וכיוצא זיקים ראתהאו תאכל.בה,
 אריה שאגת מקול כגון בריותשאר - י'

 שכתב מה )וזהו כשרה. בזה,וכיוצא
 מחמת דהיינו בה, שמים יראתרבינו,
 נקרא שזה בשמים, זיקים או רעםקול

 קול ששמעה מאידך או שמיםבידי
 השמיעה חוש שהתפעלות ודהיינואריה,
 אינו וזהו הראיה, מחוש הואשונה
  יט~( ודו"ק()62( לראיה שמיעהדומה

 ספק הדבר אם אותה בודקין כיצד ראוי ברורה, ידיעה שום איןכב(

 הריאה את מושיבין לה' 3א ד3ר מאיזהתבדוק.
 הקור זמן היה אם לעת מעתבמים

 היה ואם פושרים, במים אותהמושיבין
 צוננים במים אותה מושיבין החוםזמן
 כדי מגבו מתמצין שהמיםבכלי

 הרי לברייתה חזרה אם קרים,שישארו
 הבריות בידי או שמים בידיזה

 היא אדם בידי חזרה, לא ואםומותרת,
 "ט"הוטריפה

 דאפילו חזק כ"כ הבעתותא ארי, אחריה רדף אם דודאי הכנה"ג שכתב מה יבוארלפייז62.

 שתצטמק שא"א להיות יוכל אריה קול כששמעה רק להצטמק, הריאה יכולה קלהלשעח

 שבמקום ע"ז חולק ובט"ז יובן. הנ"ל חילוק ולפי קי"א דף ע"ש וצ"ע כתב ושם קלה,לשעה

 ושחטה רעמים קול ששמעה או אחריה ארי דרדף שראינו כגון אדם בידי לה שבאשנראה

 מיד קלה לשעה שחטו דלא צ"ל ומ"מ וכו' בדיקה בלא כשירה צמוקה שלה ריאהונמצאת
 שכתב דמה וצ"ב ע"כ, הריאה תצמק מועטת דלשעה דא"א ארי אחריה שרדף שראינוהאחר

 חלוקים, דדיניהם מחתינהו, מחתא ובחדא רעמים קול ששמעה או ארי אחריהדרדף

 יכולה ריאתה אחריה, ארי שרדף או לפניה אחרת ששחט או אדם בני שיידבנבעתה
 אחר ושחטוה רעמים קול או ארי קול כששמעה ורק מהני, לא בדיקה ואפילו מידלהצטמק

 קלה. לשעה להצטמק לה שא"א להיות יכול קלהשעה



נהאליהו לזסימןמנחת

 בבדיקה בתוכה, שמחט ריאהכג(
 יוכשר.אפשר

 אם דם, בקורט ריאה ימ?אכד(
 תטריף.שחתוכה,

 תשובות אחר בזה תלך ראויכה(
"טרים.

 רבה, בסמפונה ימ?א שהמחטכו(
 תאכל.אכל

 שמחט היד במשמוש בה שהרגישריאה
 אותה נופחין היא שלימה אםבתוכה
 היא ואם כשרה בנפיחה עולהאם

 טריפהחתוכה
 הט""

 בחוץ המחט כעד דם קורט עליהיש
 שכתב )ומה שלימה היא אפילוטריפה,
 איתא לפנינו במחבר תטריף, שחתוכה אסרבינו
 וצ"ע( שלימה, היא אפילוטריפה

 האחרונים בתשובות שנמצא מהדהיינו

 דריאה רבה בסמפונא שנמצאמחט
 טי""כשרה

 לזסימן
 הרשה וסירכותאבעבועות

 או במים, שמלאיםאבעבועות
 תכשיר.רוח,

 יבשה, או שנמשכתבליחה
 ריאה.תכשיר
 ריעותא שסרוחים, אובעכורים

 תטריף.יש,
 ריאה תכשיר אומריםיוש

 וסרוחים.בעכורים,

 הם אפילו אבעבועות בה שנמצאוריאה
 או רוח מלאים היו אם הרבהגדולים
 כדבש הנמשכת ליחה או זכיםמים

 אפילו וקשה יבשה ליחה או בווכיוצא
 ח"א( מותרת זו הריכאבן

 יבשה ליחה או הנמשכת ליחהכדלעיל
 ,שם( מותרתה"ז

 מים או סרוחה ליחה בהם נמצאתואם
 ,שם( טריפה זו הרי עכורים אוסרוחים

 בעכורין אפילו מכשירים ורביםהגה
 בכל בועות להכשיר המנהג וכןוסרוחין,

 שם( סמוכות אינן אםענין



אליהו לזסימןמנחתנו
 יוצאה תלויה שסרכהריאהה(

 אסורה.בבועה
 ריעותא, שאר במקוםאבעבחגו(

 יקרא. ריעותותתרתי

 ריאה דסמיכי, בועי תריישז(
אסורה.

 אהדדי, ששופכות בועותיושח(
 נ*(. תכשירריאה

 "טנם אפי' בטנרי, תכשיררגילט(
שסמוכים.

 הבועה מן יוצאת תלויה סירכהאם
 ,י"נ(טריפה)63(

 שאר במקום העומדת בועה וה"ההגה
 כגון בלא"ה דכשר אע"פריעותא,

 או קול דמשמעת במקום אובגבשושית
 טריפה קול משמעת בעצמהשהבועה
 במקום בועה יש דאם רבינו שכתב מה)והיינו
 )א( ריעותות( לתרי נחשבות אחת,ריעותא

 ב'( סעיף הגה)שם

 וו סמוכות אבעבועות שתי בה ישאם
 מים מלאות אפילו אסורה,לזו
 חיי)(זכים

 נוקבים כשתים ונראית אחת היאואם
 שופכים אם מצידיה, באחדאותה
 ואם וכשרה, היא אחת אחד,למקום
 טכ( וטריפה הם שתיםלאו

 מים, או מוגלא בהם כשיש מיליוהני
 )טינרי( קשים צמחים הם אםאבל
 שכ( כשרה אהדדי דסמיכיאע"ג

 לז לסימןהערות
 מן ויוצאת גמורה סירכא יש אם ומכי'ש וכים, ממים בועה היא אפילו והש"ך הטויווכתבו63.

 וטריפה. הטינרא מן ואפילו בסרכות, ולמשמש למעך שנוהגין מה בוה מהני ולאהבועה,

 תלויה לסירכא דמי ולא לקותות, שני שיש בכי'מ להטריף הבודקים למדו דמוה הט"ווכתב64.
 לקותא. שם כלל עליו אין דטינרא משום דכשר, מטנראהיוצאת

 אם / כשתיים ונראית / מים וכים אם אף / שתים סמוכים אם בחרוויו: הריב"ע השווה*.

 מותרים.שופכים
 ונראית אחת היא ואם זכים. מים מליאות אפילו אסורה לוו וו הסמוכות בועות שתידהיינו
 וכים שבמים הרמ"א וכתב אסורה, בלא"ה הא מותרת, לוה וה שופכות אם רקכשתים,
 דסמיכי. בועי תרי אפילומותרת



נזאליהו לזשימןמנחת

 רי(שה הקרום, תחת במורסהט
 יכשיר.שוה,

 ראוי אבעבועות, בין שערות יושיא(
תכשיר.

 אחר ריאה, במראה יהיו שערותיב(
תנפח.

 אבעבוע יקיף בשר שחוטיג(
 ריאה.תחתית

 אל בועה, תחת ריאה שחריץיד(
יאכל.

 שבין בועות תרי יכשיר רגילטח
אונות.

 תנקב יחהם נגדה, שטנרא בועהט((
ריאה.

 ראוי אטנרא, שסמוכה בועה ישי((
תכשיר.

 ריאה שנקמט בועה ימ?איח(
 אסורה.תחתיה,

 ריאה, בשפול יושנה שטנראיט(
 תאכל.אכל

 אונות, או אומה, ריאה,תחתיתכ(
 יקרא.שפול

 דהיינו שבריאה במורסא וה"ההגה
 גבוה ואינו אותה מכסה הריאהשקרום
 שם( הריאהמבשר

 שאין אלא סמיכי מקרי ולא שם,הגה
 שנפחו לאחר שער חוטי כשניביניהם
הריאה

 ביניהם שמפריש במה שיהיהוהוא
 ריאהמראה

 נוהגין הריאה בשיפולי שנמצאאבעבוע
 מקיף שהוא כל בשר אין אםלאסור
 ח"ח צדבכל

 דחוי טריפה חריץ על בועהוכדלעיל
 שם( ,הגה דסמיכי בועיכשני

 אונות ב' בין זה כנגד זה בועותב'
 סיינ( "נהכשרה

 גוונא כהאי טינרי מד בועהאבל
 הבועח ומנקבת קשה דהטינריטריפה,
 שם( ,הגהשכנגדה

 זה אצל זה סמוכים וטינריבועי
 שם( ,הנהכשר

 טריפה. וקמט חריץ על בועה סייגהגהה
 שם( בהגה ט' סעיף לייט ס" לקמן)וכן

 כשר טינרי אבל בועה ודוקאהגה

 ""ד( ריאהבשיפולי

 האונה או האומא תחתית היינוושיפולי
 אונא שבין החיתוכים לאאבל
 "ם(לאונא



מנחתנח
 בחדודי שאוסרים "טכא(

ריאה.

 שניכר אבעבוע "שכב(
 תכשיר.ריאה,

 אבעבוע תבדוק רגילכג(
 שלסמפונות.ידוע

 בעבר שניכר טנרי ישכד(
תכשיר.

 יש בוורדא, אבעבועכה(
 תלמדם.שונות,

 וז"ל הש"ך שכתב ובט"ז, בש"ך שהובא מה היינו תלמדם, שונות ראיות יש רבינו ומשייכ6$.

 חוט כשאין רק להטריף אין בורדא דגם הכריע כך ומתוך בזה חלוקות דעות הביאומהרש"ל

 הבועא אם האונא דבבשר בזה וקמ"ל מקיף, בשר חוט אם אפילו הט"ז וכתב ע"כ, מקיףבשר

 בורדא משא"כ סמפונות, שם שאין משום והטעם כשר, כ"ש ביניהם מקיף בשר וישבשיפולי

 לעבר, מעבר ניכר )אם דטריפה שלו בשורש או שלו עב במקום נמצא אם וכ"ש סמפון, שםשיש

 שחולק כמהרש"ל ודלא ריאה( בשאר כמו בורדא כלל טריפות אין לעבר מעבר ניכר בלאאבל

 כשירה שהיא בשיפולי בועה דבכל לבודקים להזהיר דיש עוד וכתב בורדא. ומכשיר רמ"אעל
 אצבעות מב' יותר עוד בריאה למטה מתפשטת היא אם לראות צריך מקיף בשר חוטאם

 עכ"ל. לעבר מעבר מכח טריפה שאזמשיפולי

14ליהו לזסימן
 חידוד שם שיש מקום דבכל וי"אהגהאונות

 להטריף יש ולכן ריאח, שפולימקרי
 דבוקה שהריאה במקום למעלהאפילו
 חדה שם הריאה שעדיין וכו'לשדרה
 ושם( שפוליונקרא

 אע"ג אחר בעבר ונכרת בריאהבועהבעבר
 ""הן כשרה אהדדי שפיכידלא

 סמפונות, במקום קיימי דלא והואהגהבמקום
 דהיינו סמפונות במקום קיימי איאבל
 בגסה וד' בדקה השפולי מן אצבעותב'

 ושם( להטריףנהגו

 כבועה דינה לעבר, מעבר הניכרתטינריריאה,
 סייה(,הנה

 הדק במקום הורדא תחת שהיאבועהראיות
 מעבר דניכרת טריפה סמפון, שםויש
 ,שס( )5שלעבר



מנחת
 בל שניקב אבעבועכו(

 )*(. תאסורראוי

נטאליהו יחטימו

 דלא היכא נקב בו שנמצאאבעבוע ידיעה,תי
 אם יודע ואינו דטבחא ידאממשמש
 טריפה""ח מיתה לאחר או מחייםניקב

 לחסימן
 הריאהמראות
 כדיו שחור שהוא כל בה שנמצאריאהשב,.ל.

 שהיא או הבשר כמראה שהיאאו
 ביצה חלמון כמראה שהוא ביןירוקה
 שהיא בין כרכום כמראה שהיאבין

 היא אם וכן טריפה, כשותאכמראה
 כבקעת לבנה שהיא הבקעתכמראה
 שהיא דהיינו שאומר מי וישאסורה,
 חייא( דקל של חריותכעין

 תלמד שכת"ר ש.ב.י.ל. הסימנךוהוא -בשר

 במראה ריאה"שא(
 תלמד.אסורה,

 זצחורה ריאה,דהיינוב(
 1*(. אסורה לבנה, -ירוקה

 שנשתנית ויאהט
 תאנל ידוע,במראה

 עד פוסלים אינם המראות אלוכלבנפיחה
 אם בידו, בה וממרס אותהשנופחים
 ואם מותרת המותר למראהנשתנית
 אסורה בעינהעמדה

 ידים אין אם / תועה תתן ואל / רעה פגיעתה / בועה בראש ונקב : בחרוזיו הריב"ע השווה*.
עוברים.
 במקום אבל טריפה, ממשמשות, הטבח ידי שאין במקום נקובה שנמצאת בועהדהיינו

 וכשירה. בטבח תלינן הטבח,שממשמש

 לחלטימן
 / אסר בקעת אף רשות / יחסר וכרכום חלמון / בשר ומראה ךיי : בחרוזיו הריב"ע השווה*.

 המאורים.גדול

 כרכום או ביצה של חלמון כמראה או הבשר כמראה או כדיו שחור שמראיה ריאהדהיינו

 אסורה. עייב מייז חולין רשייי לדעת הבקעת כמראה היא אם וכןטריפה,



אליה לחשימןמנחת
 בעור "צתנה ריאהשמראהד(

 תטריף.מחמתו,

 דם או שחור, בשיער חצתנהה1
 תכשיר. ראוישנצרר,

 א.כ~ב.ד.ך. במראה שינוי חצו1
 דם, בלו, כבד, )אדום,תכשיר
כרתי(.

 מראה, "צתנה בדופן שמכה אם11
תלמד.

 למראות תשתנה בכללותהח1
 יכשיר. ראוים,שונים

 שלימה רק קליפות, בריאה חצט1
תאכל.

 הללו מראות שאין שאומר מייש
 מחמתו בעור כשהשנוי אלאפוסלות
""ג( שבתוכו מוגלא מחמתולא

 מכח מראה השנוי בא אם וכןהגה
 חמונח הנצרר דם או שחורשיער
 ש0( כשרבריאה

 כמראה אלא כדיו שחורה אינהאם
 שהיא או ככרתי ירוקה אוהכחול
 אפילו אדומה שהיא או הכבדכמראה
 וסימנך כשרה, האודםבתכלית

 )בלשון בלאיוו כבד, אדום,א.כ.ב.ד.ך.
 ""ח כרתי דם, כחו", והואאשכנז

 הריאה נגד בדופן מכה יש אם וי"אהגה
 לבדוק וצריך טריפה,האדומח
 'שם( )66(אח"ז

 בה יש אם וכן כך, כולה היא אםאפילו
 הכשרות, המראות מאלו גווניםהרבה
 ,שם(כשרה

 שלימה והיא נתק כמו קליפות בהיש
 הקליפות בין סירכא יש )ואםכשירה
 הריאה מגוף דלאו הוא, כלוםלאו
 "י"הח

 אף כתב ובט"ז בדופן, מכה שיש אשיג מתיר מהרש"ל זה בענין הנה "תלמד" רבינוומש"כ66.

 למראה חזר אפילו כתב )והר"ץ דכשר הריאה למראה חוזר נפיחה לאחר אם הרמ"אלדעת

 הש"ך ג"כ פסק וכן בדופן( שהוכתה ההכאה מחמת דבא כיון טריפה הנפיחה אחרהריאה

כדלעיל.



סאאליהו לטסימןמנחת

 לטסימן
 הריאהבדיקת

 יכול בסתם, תבדוק ויאהאךא(
שנסרכה.

 אוכלה, ריאה, תבדקשלפניב(
 בנחש.ילקה

 שנהגו "ט ריעותא, בלי אפילומ
לנפח.

 אך שתנפח רגילה תקנה "טח
 כה.בסיר

 מן טריפות שום אחר לבדוק צריךאין
 לבדוק צריך הריאה מן חוץהסתם
 סירכא בה יש אם וחיהבבהמה

 בדיקה בלא לאכול גדר הפורץוכל
 ""א( נחש)67(ישכנו

 אפילו ריאה כל לנפוח גייכ ונהגוהגה
 ,שם( ריעותא בהלית

 לנופחה שלא מקילין מקומותובקצת
 בהנה( ,שם עיקר ~כןמשמוש)8ש ע"י עוברת סירכא בה היתה אםרק

 אבל ריעותא, אתיליד דלא היכא ה"מ מיהו מדרבנן, זו דבדיקה מזה דמשמע בשייךכתב67.
 מדאורייתא. בדיקתה ריעותא דאתילידהיכא

 ונופלת, משמוש ע"י שעוברת בסירכא איירי דלכך להדגיש יש מ"מ הוא וידוע דפשוטואע"פ68.
 נקב בלא סירכא אין אמרינן לא ודבזה נופלת היתה לא סירכא היתה אמת דאם תאמרשלא
 אלא הוא, בעלמא ריר לומר סומכין לא במשמוש נפלה אפילו קמ"ל נפיחה תצטרךולא

 ס"ד לקמן בהגה ועיין ריאה בכל נפיחה להצריך דלא דידהו קולא ועכ"פ נפיחה.מצרכינן
 והדבר סירכא, כל להטריף יש ריעותא דאיכא כ"מ בבדיקה, בקיאין אנו שאין ומאחרשכתב
 דנטריף אוקימתא דמי והיכי וממשמשין, ממעכין דלשיטתיה המקומות שני את ליישבצ"ב
 מקום על רוק ושמין בנפיחה בודקין שאנו דמה הט"ז שכתב מה עיין אכן סירכא,כל

 בסי"ג כמ"ש משמוש ע"י הסירכא עברה שכבר לפי היינו להכשיר ע"ז וסומכיןהסירכא
 תהיה תבצבץ דאם לחומרא בדיקה מצריכין אנו בזו כלל, סירכא כאן היה לאממילא
 בקיאין אנו שאין רמ"א ומ"ש סירכא, שאין כיון הדין מצד כשירה תבצבץ לא ואםטריפה,
 אחרת( ריעותא עם סירכא שהיא או )א"ה משמוש ע"י עוברת שאינה בסירכא היינובבדיקה
 כיון מועיל אינו וזה שלנו הבדיקה מכח להכשיר בא שאתה אלא וטריפה, סירכא כאןויש
 שצריך בכ"מ ,וכן מבצבץ היה כראוי מנפח היה אם ושמא בנפיחה בבדיקה בקיאין אנושאין
 וטריפח בקיאין אנו דאין אמרינן ע"ז הבדיקה מחמת בא ההיתר ועיקר הדין, מןבדיקה
 מבצבץ, שאינו כיון איסור בספק גם להתיר שסומכים בודקים כהרבה ודלא ז'(, ס"קוע"ל



מנחתסב
 בקודם שניטלהריאהה(

 אוכלין."צ

 בנאבדה מחמירין ו"צת
 בגדיים. רקומתירין

 הוציאו שתבדקשקודם
 אכול.בנפיחה

 רק בחברתה, אונהתסרךח(
 יכשיר.שכסדרן

 תטריף. כסדרן,שלאט(

 שתבדק וקדם הבהמה בטן שקרעמי
 והלך ונטלה עכו"ם או כלב באהריאה

 שמא אומרים ואין מותרת, ה"זלו
 01"ם היתה סרוכה אונקובה

 הריאה, נאבדה אם מחמירים וישהגה
 או גדול, הפסד במקום רק להתירואין

 סרכות שאין וחיות וטלאיםבגדיים
 "0( )69( שםמצויות

 הריאה והוציא ישראל או עכו"םבא
 נופחין קיימת, היא והרי שתבדקקודם
 ח 01שאותה

 בין לאומה או לאונא הסרוכהאונא
 שלא כולה, סרוכה בין מעטסרוכה
 די( "ע' כשרה)70( כסדרן טרפה,כסדרן

 כשירה כסדרן טריפה, כסדרןשלא
 1שס( )נ7( בדיקה בלאאפילו

אליהו יטטימו
תבדק,

הריאה

הריאה,

 מתירין שאנו הבדיקה קודם הריאה נטל שהעכו"ם דבס"ג הך ולפ"ז טריפות, מאכיליוהם

 להטריף. יש בקיאין אנו ואין בדיקה ע"י הוא כאן ההיתר שעיקר מאחר א"כ הנפיחה,ע"י

 בפושרין, הריאה כל מניחין ולא ברוק לבדוק נוהגין שאנו מה על בפרישח חקשהוכבר

 לחומרא. אלא אינו שלנו דהבדיקח הב"ח לווהשיב

 ספק כל ונבדקה לפניע דריאה והיכא מדרבנן, אלא איע חריאה בדיקת דלכו"ע הש"ךוכתב69.

 ולכך שחיטה, לאחר שנעשה לתלות נוכל אם היתר אחזקת לה ומוקמינן לקולא תלינןשבה

 דהאוסרים לומר דרצה משום אוסרין, ויש כתב ולא מחמירין ויש לשוע בצחות הרמ"אכתב

 דבריהם. לחזק כדי בדבר החמירו שחכמים אלא אסרו מדינאלאו

 משקה מיני כל שואבת שהריאה נקב, בלא סירכא דאין רש"י פירש הסירכא טריפתוטעם70.

 אף כתבו והתוס' להתפרק, וסופו קרום ונעשה ונקבה הנקב דרך מעט ויוצא בתוכו עבונעשה

 נקב. ויהא להתפרק סופו נקב עכשיושאין

 דבכסדרן אמרינן התוס' ולפי סותמו, חבירו נקב, בו שיש דאע"פ אמריע רש"י לדעתותטעם71.

 לחתפרק. סופואין
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 יקרא אונות, בחיתוך תסוךוקי(
נסדרן.

 ואפילו באלנסון תתדבקנהיא(
 יקראו. שנסדרןבפילחע,

 ראוי שפולים, או בגבים ידובקויב(
תטריף.

 תקראנה בחציין רק אומרים ישיג(
שנסדרן.

 שנסדרן, בסרנה יוצאה תלויהיד(

 אנול.ראוי

 ראוי סירכה בשורש יסתפק אםטח
תנשיר.

 אצל זו בשתים אלא כסדרן נקראואין
 ,שם( זו של לחיתוך זו של מחתוךזו

 בה יש ואפילו באלכסון היאואפילו
 ש0(פילוש

 אפילו או זו של לגבה זו של מגבהאבל
 או לשיפולי משפולי או לגבמחיתוך

 זו של מחודה אפילו או לחיתוךמשפולי
 מחודה אפילו או שאצלה, זו שללחודה
 שלא נקרא שאצלה זו של לחתוך זושל

 "ם(כסדרן

 מעיקר היא אם להכשירה וי"אהגה
 וכן מפולש, אפילו חציין עדהאונות
 "ם( בכסדרן האי כי להכשירנוהגין

 יש אם אף כשירה שהסירכא מקוםכל
 והוא סרכות באותן גם תלויהסירכא
 שס( ,ה)ה כשר)72( כפולה סרכאנקרא

 בחיתוך או בגב חיא אםנסתפק
 שהיא נראה הרבח אותהוכשנופחים
 כ"כ אותה נופחין וכשאיןבחיתוך,
 כשרה)73( בחוץ שהיא הסירכאנראית

 הי(חעי

 וכתב בנפיחה, מקמיט הסירכא שתחת הריאה בשר כשאין אלא כשר אינו מיהו הש,יךוכתב72.

 דזה עצמה, אונא לאותה ואפילו טריפה אחר למקום נדבקת סירכא אותה גם אם אבלהט"ז

 תרתי יש אחד שבמקום כיון ומשמוש מיעוך בזה מהני ולא תלויה סירכא מקרילא
לריעותא.

 היתה היאך ספק שיש וכיון כשירות, שהם בהמות רוב בתר דאזלינן בט"ז איתאוהטעם73.
 הותרה. נשחטה מטעם היתר בחזקת מעמידין מעט אם הרבה אם הבהמה בחיינפוחה



אליהו לטסימןמנחתסד
 ריאה, בכל שתסרך עינוניתאטא

 תטריף.יאות

 בכל תדבק יתרת אם שתטריףיו(
 בריאה.מקום

 בשרשה, שתדבק עינוניתאיח(
 רביתיההו. ישנהאכיסה,

 תלויה בסירכה ריאה יכשיריט(
 אוחזת.שאינה

 תלויה בסירכה ריאהיטריףכ(
 בבועה.שיוצאת

 תלהה בסירכה ריאה יכשירכא(
 בטנרי.שיוצאת

 שתסרך מקום בכל דורדאעינוניתא
 כולה ואפילו שלה לכיס אפילוטריפה,
 11 "ע' בונדבקת

 דסרכא היכא דכל יתרת לכל הדיןוהוא
 ,שם(טריפה

 למטה נדבקת הורדא אם מיהוהגה
 יש שלה הכיס עם שלהבשורש
 שם( ,הגה ריביתייהו דהיינולהכשיר,

 תלויה והיא מהריאה היוצאתסירכא
 כשירה מקום לשום דבוקהשאינה
 ,ס"ח( בדיקה)74( צריכהואינה

 הבועה מן היוצאת תלויה וסירכאהגה
 הם(טריפה

 מטינרי היוצאת סירכא שם,הגה
  '15(כשרה

 דאין )אע"ג נקב. ממקום בא ולא הריאה ליחות הפשטת אלא אינה תלויה דסירכאוהטעם74.
 מהריב"ל כתב אחר(, למקום נסרכת נקב מחמת שהסירכא לפי מותר כאן נקב בלאסירכא
 שהיו או תלויות מתחלה כך היו אם נודע ולא הבהמה בדופן תלויות שנמצאותסירכות
 אע"ג בט"ז וכתב אחזקתיה, לשוחט דאוקמינן והכשירו, נעקרו, ואח"כ בריאהדבוקות
 סירכא יש דבאם דנהגו הרמ"א שכתב מה לפי מ"מ )בתלויה( בדיקה צריך דאין כאןדסיים
 דסרכא הוא טעמא חד דהא בדיקה, דצריך בזה ה"ה לנופחה, נוהגין משמוש ע"יעוברת

 הליחה. להתפשטות מחזיקין אנו שניהם עוברת וסירכאתלויה

 אחר למקום בדבוק אבל קאי, ליה דסמיך אתלויה משמע כאן הרמ"א דלשון הט"זוכתב75.

 אם דה"ה ונראה ומשמוש, מיעוך שום מהני ולא לריעותא, תרתי דהוי משום כלל להקלאין

 יש וכך צדדין, בשני שנדבקת אע"פ לריעותא, תרתי מקרי דלא מטנרא יצאת מחציהלמטה
 בשאר כמו משמוש דצריך בזה ונראה מבועה, יוצאת אפילו בזה להכשיר בדיקותבהגהות
סירכות.
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 או באונה למקום ממקום שהיאסירכא ריאה בשטח אוחזת שסירכהכם
 תלויה סירכא כדיו דינה עצמהבאומה יקרא.תלויה

ט,,"

 באומה או באונהכדלעיל רגיל אונה בשטח שסירכהכג(

 תלויה.יקרא
 מבשר קצרה הסירכא שאןודוקא ריאה בשר שמקמטת סירכהכד(

 אם אבל הריאה, כשנופחיוהריאה יטריף.תחתיה
 הבשר הסרכא שמכח עדקצרה

 בנפיחה עולה ואינו מקמיטשתחתיה
 שם( "גה '76( טריפה חריאה כשארהיטב

 עם כך גם שעולה תלויה סירכא וכל יחד שתתנפח תלויה בסירכהכה(
 בדופן מכה שיש או הריאהנפיחת אסורה. הריאה,עם

 שם( "גח '77( טריפהכנגדה

 סירכא מקרי לא עצמה באומא או באונה נסרכה היא אם וכתב ע"ז חולקוהמהרש"ל76.
 אין הסירכא, מן שארוך הריאה מבשר הרמ"א שזכר סברא והך כשו"ע, פוסק והש"ךתלויה,
 עוד וכתב קצרה, והיתה יותר נפוחה היתה בחייה שמא שוה, עכשיו דאם כלל ראיהמזה

 אם בבדיקה, בקיאין אין ואנן כסדרן אפילו בדיקה דצריכה הרמ"א שכתב מה דלפיהט"ז

 צריך שאצלה ערוגה לחיתוך זו ערוגה מחיתוך וכ"ש לקנה, הערוגה חיתוך בין סרכאיש
 זו ערוגה מגב נסרכה אם אבל כשר, דוקא אז יבצבץ לא ואם סירכא, בכל ומשמושמיעוך

 בדיקה. בלא טריפה אחרת ערוגהלגב

 נקבה דודאי דאמרינן משום הש"ך כתב הריאה, בנפיחת עולה היא אם דטריפהוהטעם77.

 כתב נפיחה ידי על שמתנתקת וסירכא ועולה, הסירכא לתוך הרוח נכנס ולכןהריאה

 במיעוך דמקילין דלדידן ומשמע למיעוך, לה ומדמי דטריפה ג'( )סי' אלשקר הר"מבתשובות
 דסירכא למילתא, מילתא לדמות אין דהרי צע"ג זה דבר )א"ה כשר, נמי בהניה"ה

 משא"כ ממקומה. אותה שניתק עד הנקב דרך חזק רוח בה נכנס בודאי נפיחה ע"ידמתנקרת

 או תבצבץ אם במים לה בדקינן אז דרק נקב תחתיה שיש ראיה אין עדיין נופלת, אםבמיעוך

 בצלעות. בדיקה צריך תמיד תלויה דבסירכא עוד וכתב וצ"ע(לא.
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 שוה, בדיקתם ריאה בסירכותכו(

 הצמן. רז וגדול,קטון

 בסרכות שממעכים אותםכ((
 חשבון. בואותלויות,

 ריאה, בסרכות שמגביהים ישכח(
 )*(. ה' בדרכי לבו גבה אםורק

 בהמה, תשקה שחיטה יוםכט(
 בריאה.לריאה

 אין הריאה סרוכת שאסרו מקוםכל
 כחוט דקה הסירכא שתהא ביןהפרש
 ורחבה וחזקה עבה שתהא ביןהשערה
 """כגודל
 ואם ביד שממעכים כאותםולא

 כך הנוהג וכל להקל, תוליםנתמעכה
 ,שכ( לישראל)18( טריפות מאכילכאילו

 תחת אצבעו שמכניס שכתב מייש
 נפסקה אם קצת ומגביההסירכא
 בת סירכא שהוא כל הגבההמחמת
 אלא בכך להקל ואין וכשירה היאיומא

 קולא על סומכין ואין ישראל,בבהמת
 מרבים ה' וירא כשר בבודק אלאזו

)סי"א(

 לשחיטה סמוך הבהמה להשקותטוב
 )ביצה לסרכות דמועיל והטעם)סקי"א(

 ,סף'נ( מ'(דף

 היד במיעוך ניתקת שאינה אף לנענע יוכל אם הנענוע בענין המהרשייל בשם הטי,ווכתב
 הריאה מנענע אם מהרי"ל בשם וכתב גסה, בבהמה ודוקא ישראל, בבהמת להתירההמנהג
 הלב בשומן נשאר אבל נקב, בלא סירכה דאין משום טריפה הריאה בבשר הסירכאונשאר

 הדבר מיהו פעמים. הרבה אפילו לנענע דיכול עוד וכתב בעלמא, כריר אותה ודניןכשרה.

 לא דאנן העיד והש"ך גדול, חכם רק ע"ז אדם יסמוך אל ע"כ בזה, בקיאין אנו שאיןפשוט

 לנענע. כללנוהגין

 וביד / סבוכה מעט אם אף / מעוכה תהי אל ביד / הסרוכה וריאה בחרוויו: הריב"עהשווה
 ובודקים / היא ריעך בהמת אם / היא יומא בת כי דע / שהיא כל הגבהת להרים.יש

כשרים.
 מכניס אמנם טריפה, היא שבסריכתה היכא הסירכות ולפרק ולמשמש למעך שאסורדהיינו,
 יומה בת היא הרי הסירכא, שהתפרקה מוצא אם קצת ומגביה הסירכא תחת אצבעוהבודק
 ישראל. של והבהמה מרבים שמים ירא הבודק אם הוא וכ"זוכשירה
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 בזריזות, תהיה ריאהכשבדיקתל(
 תותר. אל פחז יד,ואומץ

 יד, במשמוש שנתפרקה סירכהלא(
 תבדק.ריאה

 אל שבדקה, בסירכות יחמירלב(
 ריאה.ינפח

 ידו יכניס שהבודק שאומר מייש
 ואם ידים רפיון בלא בוריזותבבהמה
 הבודק כשמכניס סירכא שוםנתפרקה

 אם ובודקה, לחוץ הריאה מוציאידו,
 או בריאה ראשה ימצא סירכאהיא

 היא בעלמא רירא לאו ואםבדופן,
 בבהמת אלא בכך להקל ואיןוכשירה,
 אלא זו קולא על סומכין ואיןישראל,
 )79(חי"ג( מרבים ה' את וירא כשרבבודק

 וכדלעילכפשוטו,

 כל להטריף בעירנו נהגו )סקי"ג(הגה
 הרכים ושלים וטלאים גדייםסרכות
 בוה קבלה יש כי כלל, בהם למעךולא

 רכה עדיין הסירכא כילהטריף
 )80( מיעוך ידי עלומתנתקת

 כתב בדיקה הלכות נוסחי בכל אדרבה בזריזות, ידו ויכניס המחבר דכתב הא מהרשיילכתב79.
 ידו ולהטות בנחת לחתוך ויזהר הכבד, בחצר יחתוך לבדוק כשבא וז"ל בנחת, ידושיכניס
 הערוגות בין בנחת יוליכנה לפנים ידו ולכשיכניס הגוף, חלל לצד יחתוך שלא הצלעותלצד

 עכ"ל.לצלעות,

 לראות בפושריג( או ברוק לבדוק צריך המיעוך אחר מיהו במיעוך דמתירינן דהא הש"ךכתב80.
 וכתב בכח, ינתק שלא בנחת ולמעך ליזהר הבודק צריך הרמ"א כתב וגם מבצבץ, אינואם

 מהרש"ל, וכתב לישראל. טריפות מאכיל כאילו כן והעושה וחול, עפר ע"י למעך שאיןבד"מ

 בודאי בסירכא, וממעכין סמרטוט לוקחים תורה בני שאינן קהילות שבמקצתשמעתי
 בחזקה כ"כ ימעכו שלא הטבחים להזהיר וראוי לישראל, טריפות מאכילים כאלואנשים
 למעך נזהרים שאינם בודקים לאיזה עוד וראיתי הט"ז וכתב האצבעות. בין לגלגלאלא
 אין גמורה סירכא בכל דודאי טריפות, מאכילים והם הריאה נפיחת על וסומכיםבנחת
 בין חילוק ואין הסרכות בכל ולמשמש למעך שהמנהג הרמ"א דכתב והא עכ"ל. ניפוח,מועיל
 או מבועה היוצאת דבוקה בסרכא ולמשמש למעך אין דאעפ"כ הט"ז כתב לסירכא,סירכא
 מהמיעוך הנכשר בשר תאכלו שלא מצוה הנני יצ"ו בני ואתם וז"ל, השל"ה וכתבמטנרי,



אליהו לטסימןמנחתסח
 שני תאמין, רי(שה שאסר בודקלט

זרחק.

 תלו"ה יכשיר, שני אוסר, ראשוןלד(
בחזקתה.

 דעות, שינוי בעדותם תמצאלה(
 יכריעו.רבנים

 שדופן במיצר שניקבה ריאהלת
 תאכל.יסתום,

 בעצם יחד תה"ה שסתימהל"
 תכשיר. אדוקיםובבשר

 שסתימה תטריף, בלבד אעצםלח(
 ראוי.יפה

 ואח"כ טריפה ואמר ידו שהוציאבודק
 טריפות, מצא ולא ידו אחרהכניס
 השני שכת"ר מה )וזח נאמן.חראשון
 "מ,ן( לשני( ולא לראשון שתאמיןירחק,

 ואחר היתה כסדרן שלא הבודקאמר
 מעמידין היתה כסדרן ואומרמכחישו
 יט"" היתר בחזקתהבהמה
 סירכא בה שמצא ואמר ריאההקונה
 אומר והמוכר טריפה, שהיאבמקום
 שבאו כיון כשרה, שהיא במקוםשהיתה
 כאן אין דין, לבית אחת בבתשניהם
 ריאה שנאבדה כבהמה זה והריעדות
 )א( שנבדקהקודם

 "י"זי
 האונות חיתוך במקום שניקבהריאה
 סותמתה ודופן הדופן, כנגד האונחבגב

 בבשר או הצלעות שבין בבשרבסירכא
 "'"ח( כשרהובעצם

 בשתי אדוקה תהיה שהסירכאוכדלעיל
 כשרח ובעצם בבשר הןהמקומות

 טריפה לבדו לעצם סרוכה היא אםאבל
 מפני יפה עולה אינה עצם)שסתימת

 ים( מאחה( ואינו קשהשהוא

 וה, את שתדרשו עד מהטבח בשר תקנו ולא הדין, מצד הסירכא מטריפה שהיהבמקום

 עכ"ל. מטריפים התוגר במלכות היושבים ישראל תפוצות וכל ישראל ארץויושבי

 אינו שאסור, כהוגן שחט אם הכחשה ביש רש"ל בשם א' בס"ס לעיל מ"ש ומ"מ הט"וכתב
 כהוגן, שנשחטה לך שיודע עד עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה אמרינן דהתם לזה,ענין

 השחיטה. בגוף הספקוהתם



סטאליהו לטסימןמנחת

 האונות שכנגד השלם בכל הדין וכן הקד תדון אאונות שלםלט(
 מפני כשרה, הערוגה עדלמעלה רגילה.בסתימה

 סותמו והוא לדופן ונדחק צרשהמקום
 בסתימה יחד תדון שכת"ר מה)ווהו
 הטבע בדרך סתימה דהינורגילה,

,שם( סותמו( והוא צרשהמקום

 מן שמנקרים החוט עד דופן ונקרא שבחזה, בחוט ריאה תדבקאםמ(
 ואם חזה, נקרא ואילך ומשם החזהיטריף.

 גבי על נסרכה ואם טריפה, שםנסרכה
 בחזה נסרכה כאילו דינו שבחזהחוט

 ,שח )82(וטריפה

 להקל שנהגו נתבאר וכבר וכו' הכל להטריף הארצות באלו נהגו כבר כי בהגה ע"זוכתב82.
 זה בסימן שנתבארו הסירכות כל הש"ך וכתב ומשמוש. מיעוך ע"י המתנתקתבסירכא
 אח"כ ולבדוק למעך נוהגין שבעולם סרכות כל בידיך, נקוט הכלל וזה למעך, נוהגיםבכולם
 וסירכא עיקרן, לצד מחציין למטה לחיתוך מחיתוך דהיינו מכסדרן חוץ בנפיחה עולהאם

 אם וכן דכשר, בס"ד שנתבאר בענין בשדרה או השומן בסמפון או בגרגרת ודבוקהתלויה
 בדיקה, שום ובלא מיעוך בלא כשרים אלו כל ג', בסעיף שלה בשורש למטה נדבקההוורדא
 ובכסדרן למעך, נוהגין אין אנו כתב ופר"ח אלו, בארצות נוהגין וכן ריביתייהו, דהיינומטעם

 בשורש נדבקה וורדא אם גם בשדרה דבוקה וכן מחציין, למעלה אף גוונא בכלמכשירינן
 למעך חלילה כתב וע"י עכ"ל. מטריפינן הסמפון בשומן או בגרגרת דבוק אבל מכשרינן,שלה
 והשמנונית שמינה הבהמה שאם שכתב בב"י ועיין לריעותא, ב' שיש במקום למשמשאו

 כשירה. שם ונסרך הדופן על החזה מןתולה

 ע"ג נמצא אם עוד וכתב מטינרי או מבועה היוצאת דבוקה בסירכא למעך דאין כתבוהט"ז
 יפה הריאה שתהיה ובאם בנחת, הריאה מן לקלוף צריך ווארצלי"ן, שקורין שומיםהריאה
 כשר. הווארצלי"ן תחתושלימה

 רך המכה דמקום משום דאומרים למעך שלא ונוהגין טפי גרע מכה כשיש הפ"תוכתב
 אחר ללכת שיש כתב ז"ל והוא שממעכים, השוחטים כאותם ודלא מנותקת, ומש"הומחלחל
 להם שאין חדשה ובעיר ע"ש, בהס לגעור אין בכה"ג אף למעך דנהוג והיכא בזה,המנהג
 ובהפ"מ. ישראל בבהמת להתיר דנראה הפ"ת וכתב לאסור, אפרים הבית דעתמנהג,
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 בדופן רק תסתמנה אונות יחדמא[

שכנגדן.

 שכנגדה בדופן רק אונה, תנקבמב[
יסתום.

 ריאה בפנים שפול, ידבקמג[
 תטריף.אדופן,

 ידין בגב, תתפשט שפול, אוחזתמד[
 אדר'(. נסי'רובא

 רחב, שבצד בדופן אונה תסרךמה(

 אדא(. נסי'יטריף

 שבצ'ר, יחד אונה, בדופן תסרךמה

 אאודר(. נסירובא

 אבל דמכשרינן הוא האונות כמדודוקא
 מה )וזהו טריפה האונות כמדשלא

 אירע שאם תסתמנה אונות יחדשכת"ר
 שכנגד בדופן ומדובקת סירכאויש

 שהן בזה, תועלת יש אזהאונה
 ולא ישרות שהן מפניתסתמנה
 ט"'ט(עקומות(

 כנגד כשהנקב דוקא דמכשרינןהא
 כ,( חשהדופן

 אפילו או מבפנים ניקבה אםאבל
 משם יוצאת וסירכא הריאהבשיפולי
 "ם( טריפהלדופן,

 אונה משפולי יוצאת סירכאואם
 לדופן, ונסרכת האונה גב עלומתפשטת

 ואם כשרה האונה בגב הסירכא רובאם
 ידין שכת"ר מה )ווהו טריפהלאו

 בגב היא הסירכא רוב אם דהיינורובא,
 שסמוכה מפני והטעם כשירה,האונה
 וסימן וסותמה, עליה ומגין לדופן,יותר
 שמ( בכה"ג( רובא דין אונא : הואאד"ר

 שבצד לדופן האונה מן עולה סרכאאם
 טריפה רחב( מקום )דהינוהאומה
 אומה, דופן אונא דהיינו אד"א)סימנך
 הכייא(טריפה(

 שכנגד לדופן מהאונה עולה סרכאואם
 אזלינן האומה, שכנגד ולדופןהאונה
 יחד שכת"ר מה )וזהו רובהבתר

 לדופן גם דהיינו רחב שבצד)שבצ"ר(
 רובה( בתר אזלינן האומה,שכנגד
 רובה דין אומה אונה אאד"רוסימנך

)שם
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 שבדופן במכה אומה תסרךמז(
 אדם(. )סי תכשיררחב

 נסרכה יכול רשה, בשארמח(
 תטריף.אמכה,

 בהרות תהשר אמכה ראהמט(
 יטריף.שחורות,

 ריאה בצלע, שבריתקוטרנ(
 תדון.אמכה

 שלא אדופן ריאה תתדבקנא(
 יטריף.במכה,

 יוזד הטכינותיה היא אומהנב(
 ידון. ברובא בדופן,תתדבקנה

 מכה יש אם לדופן, סרוכה האומהאם
 בדיקה צריכה ואינה כשירהבדופן

 רחב, שבדופן שכת"ר מה)ודהיינו
 דופן הוא שכעדו האומה מקוםדהיינו
 באה שהסירכא מפני וכשירהרחב

 שניקבה דוקא ולאו המכהמחמת
 דופן אומה והוא אד"ם, וסימנךהריאה,
 "כייב(מכה(

 מהניא ולא טריפה, בדופן מכה איןואם
 לדופן בסרוכה ודוקא בדיקה,לה

 סרוכה אם "אבל מכה, ע"ימכשירין
 וגרגרת חיה כגון מקומותלשאר

 אע"פ בהן וכיוצא וטרפש הלבושמנונית
 לה מהני ולא טריפה, מכהשיש

 ים(בדיקה"

 כעין בדופן שיש היינו שאמרו יומכה
 בלבד שחורות בהרות יש אם אבלנגע,
 1סכייג( ממש מכה סימןאינו

 ונקשר שחיר אעייפ הצלע נשברואם
 שכת"ר מה )וזה מכה שפיר ביהקרינן
 כדין הריאה שתידון תדון, מכהריאה
 1ש0( שכשירה(מכה

 אין אם לדופן דבוקה הריאה כלאם
 לה מהני ולא טריפה בדופן,מכה

 בלא כולה דבוקה אם אפילובדיקה,
 הנ," פילוששום
 אחת בסרכא נסרכו והאונה האומהאם

 האונה מן הסירכא רוב אםלדופן,
 טריפה מהאומה רובה ואםכשרה,
 יחד שכינותיה אומא שכת"ר מה)וזהו

 שכינתה עם האומא דהיינותדבקנה,
 חכייה(האונה(



אליהו לטסימןבענחתעב
 אדופן, - בחזה אונה תסרךנג(

 ידון.רובא

 חהוצה, במכה, תסרך שהאומהנד(
 ידק.רובא

 - במכה יחד תסרך שהאומהנה(
 רובא.וטרפש,

 יפה רעוע, בשר שתקלוףנת
 תנפח.מקתמו,

 הסרוכה האונה וכן בדופן, מכה איןאם
 בתר אזלינן ולדופן לחזה אחתבסירכא
 "סירובא
 לדופן אחת בסירכא הסרוכה אומהוכן
 וחוצה במכה והסירכא מכה בושיש
 לאו ואם כשרה במכה רובה אםלה,

אם(טריפה

 אחת בסירכא האומה נסרכה אםוכן
 במכה רובה אם שבדופן, ולמכהלטרפש
 "מ( טריפה לאו ואם כשירה,שבדופן

 חלב כיסוי כמו עליה שנמצא ריאההגה
 מעליה, אותו קולפין בלוי בשרוהוא
 כשר, ויפה שלם תחתיו הריאהואם
 בנפיחהעט הריאה לבדוק צריךומיהו

 תחתיו והיה וקלפוה בלוי בשר בה שנמצא בריאה חטריף אחד שמורה שמעתי הטייזכתב83.
 טריפח שאין אע"פ טריפה יפח שאינו דכל שהבין זה מטעם קמטים, דהיינו צלקתכמו

 איסור על הרוקח נתכוין לא ומעולם הטריפות, על להוסיף לנו דאין כלל נחירא ולאבלא"ת,
 לגיעולי לחוש א"צ מנפוחה, שאוכל בבית שנתארח מנפוחה אוכל שאינו מי הרדב"ז כתבזח,

כלים.
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 ריאה דיני עלחירה
 ניתא. אל*א בסרר הרמב"ם רעת כ*י הריאה שירע"*

 וברוך. חזק ויםל שלמח בן רור המשוררשם

 וטרפותי: כשרותי מראה. אני ריאה ניא
 נתיבתי: מיימק בנו משה. שמו רב דרךב
 בגופתי: הן שתים באומותי. דילתיג
 בחברתי: הן וחמש אונות. אצלן בוקותד
 שאריתי: ובשמאלי הן. בימין שלש לאה
 בכיסתי: וורד דמות ימין. לצד מבפניםך
 פגימתי: וחילופן אונות. חסרון כי כורז
 בוורדתי: תשלימנה בימק. און סירתח
 פסילתי: הוא בדבוק כיס. אל וורדא מינתט

 חברתי: אום או לאון מאון. סירכא ציאתי
 כשרותי: הוא כסדק דבקותן. כל כן מוכ
 בצלעתי: בשר ח47 און. סרוכת תן התרל
 ולבתי: עצם וכן כיס. לטרפש סנכתמ
 אסירתי: אהל בכל וסירכתה. אום קבתנ
 הכשרתי: היא נגדה ומכה. אום רוכתס
 בשורתי: והתירו בגב. טרוף יתר נף31
 נקיבתי: קרומותי בשתי. בעת סולתיפ
 1כייתי: 1כות במי ובועותי. מיחותי?
 לרעתי: הם סרוחין או. ועכורין פואיןק
 לטובתי: כדבש וכן סלע. כמו ליחה אהר
 אכילתי: אוסרות לץ 11. סמוכות בועות תיש
 צלייתי: חיש כאחת שופכות. ואם מחט חובת
 לכשרותי: הן וארבע במראותי. דיני עהד
 ואדימתי: וכרתי כחול. וגם כבד הןך
 בפסלותי: וחריע חלמק. כשות בשר יוד
 כראשתי: אני אד נפח. כמו הוורות עתב
 טריפתי: היא לחברו. אף סימפק קיבתנ



אליהו לטסימןנונחתעד
 גריעותי: אסירתי אחד. בגוף למותיש
 מערוגתי: באונות היכר. דמות יש אם בדל
 אטימתי: כן גם תבדוק הברה. מרנא קוםמ
 צמיקתי: אוסרה וכן היא. באסור מסמסהה
 בריאותי: חחר בעת צמיקתי. ניתרת1

 נמיקתי: נסימפק היא. באיסור בשתיי
 משתייתי: כקיתון ארצה. נשפכה רפהט
 נפוחתי: אופיא כמו לכל. תאסור עולםל
 נטולתי: ומכבד היא. באסור סרתיח
 חסרתי: יתרתי מתים. בתל מרה רוקז
 חללותי: חלל עדי ניקב. וול הלב נהק

 ממררתי: ונקב כבד. למו קנה כןי
 תמרתי: או כזית חורה. בדוק גרעינהב
 אותי: אסור ובחתך ריאה. בתו מחט אהר
 בדיקתי: תבין מוז וכתבהו. זה שיר דעך
 וטרפותי: כשרותי ילמדך. תיבתוכ

 בכול". וכשר בריאה פסולויש בכוליא. ופסול בריאה כשר ישחידה:
 ובזה: בזה כשר ובזה. בזהפסול
 נקב. - בכוליא וכשר בריאהפסול מוגלא. - בכוליא ופסול בריאהכשר
 זכים. מים - ובזה בזה כשר לקותא. - ובזה בזהפסול

 קרו"ם. וסי' והקרקבן. והריאה, מ1ושט, המוח, קרומים: ב' להם שיזט דבריםארבע
 הקרום ניקב שאם המוח מקרום חץ זה. כנגד זה שניהם שינקבו עד מיטרפו לאובכולם
 כשרה. לבדו הע1147 ניקב אם אבל טרפה. לבד למוח הסמוהתחתק



עהאליהו מ.שימןמגחת

 מסימן
 הלבטריפות

 ראוי אחללו, יגיע בלבשהנקב
תטריף.
 שתמנו בטרפשה, סתימהתטריף
 יסתום.ראוי

 מהחלל, רחוק שהנקבידוע
 תכשיר.בחולי
 ה6פילו תטריף, במחט,שתנקב
 מהחלל.רחוק
 ןמצא, שבלב אבשרבמחט

 תטריף.ראוי
 תמצא, בטרפש שהמחטיכול

 תטריף.ראוי
 בעב שבלב, בסמפונאימצא
 תכשיר.ראשו

 הריאה ערוגות בין הלבשקנה
 תטריף. בכהעהוא,ינקב

 אריאה, שמלב במזרקינקב
 תטריף.ראוי

 מהם לאחד ניקב חללים, ג' לו ישהלב
 ח"אטריפה

 סותמו, הלב טרפש חלב אםואפילו
 כשר סותמו עצמו הלב שומן אםאבל

)שס(

 חולי מחמת אם לחלל, הגיע ולאניקב
 ""מכשרה

טם( טריפה ומחט בקוץואם

 בחוץ ניכר שאינו אעי,פ בלב מחטמצא
"")(טריפה

,שם( דליבא בטרפשא נמצא אםוהייה

 בסימפון רק נמצא לא אם ומיהוהגה
 לצד דהיינו לבר וקופה שבלבהגדול
 של כגרעין המחט ראש אם הלב,חלל

 דרך דנכנס דתלינן כשרה,תמרה
 שראשו ומאחר שבלב לסמפוןהגרגרת
 תפלוט והבהמה לנקוב סופו איןלמטה
 סיי)( )שם וניעה כיחה ע"יאותו

 בין שיורד שומן קנה שהוא הלבקנה
 )כעין המזרק וכן הריאה ערוגותשתי
 שניקב לריאה ממנו שיוצא הגדולקנה(
 ,ס'ין( טריפה במשהולחללו

,שם(כדלעיל



בענחתעו
 בכל ינטל שהלבי[

תטויף.
אופן

אליהו מאסימן
 חולי מחמת בין ביד בין הלבניטלרגיל

 ש,יה(טריפה

 כקורט הוא הרי הבשר בעובי הדםנצרר ר"גותא בעוביו,שנצרר דםיא[

"נח וטריפהדס יטויף.תקוא,
 ס""

 מאסימן
הכבדטריפות

 "טאר, אר בשרו שניטר, כבדא[
תטריף.

 "טארו שלשה בזיתיםרקב(
 תכשיר.אכבד,

 - מרה - טרפש - כליותג[
 ראוים. יהיושלמים

 רצחנה בבהמה, אחד שיעורםד[
 תטריף. יתלקט-

""א( טריפה הכבדניטל

 מכה במקום כזית נשתייר א"כאלא
 בו תלוי שהוא חיותו במקוםוכזית
 שלם אחד כל הללו זיתים כשניויהיו

 או מתלקט היה אם אבלבמקומו,
 ,שם( )84( טריפה מרודד אוכרצועה

 חיותו שמקום בהערה שכתבנווכמו
 דיעות לפי להכריע מקומות בג'הוא

 ג' ויהיו טרפש, מרה, כליות,הפוסקים,
 שלמיםזתים

 ושלמים, הגדול בשור אפילו זהשיעור
 כרצועה, או מתלקט היה אםאבל

 ""נ(טריפה

 מא לסימןהערות
 חיותו מקום פוסקים ויש הכליות, תחת שדבוקה מקום דהיינו רש"י פירש חיותונימקום84.

 ג' באלו זתים ג' צריך הלכך ח' דין נא' כלל האו"ה וכתב בטרפש, דביקותא מקוםהיינו
 המחבר דהלא פירושו תכשיר", אכבד ישארו "שלשה כאן שכת"ר מה וזה עכ"ל,מקומות

 חיותו, במקום וכזית מכה במקום כזית דהיינו זתים, כשני ויהיו בפירוש כתב זהבסעיף

 זתים ג' ולחומרא חיותו מקום כולם בין להכריע האחרונים מסקנת לפי כתב שרבינואלא
 הט"ז( שכתבוכמו



מנחת
 בלי שנפרך יובשתטריףה(

ראוים.

 שיעור יובש תטריף ראוית
בלבד.

 תטריף, שנימוק, כבד11
 רגיל.בשיור

טאליהו מאסימן

זיתים

זיתים

יכול

 ראוי שיור, בלי כבדיתקשהח(
תטריף.

 במקומות אפילו יתליע, שהכבדט1
 תכשיר.ראוים,

 שונים במקומות הכבד נעקרי1
 תכשיר.רגיל

 רבו בכבד, שנמצא מחטיא(
 תלמדם.יחעותיו,

 טריפה בצפורן שנפרך עד חכבדיבש
 כזית נשתייר ולא כולו שיבשוהוא

 ""ג( חיותו במקום וכזית מכהבמקום

 נמי לבד זתים הב' אלו יבשו ואםהגה
,שם(טריפה

 מבשר יוצא שדם דהיינו הכבדנימוק
 אע"פ טריפה, לדם והיה שנימוקהכבד

 לירקב דסופו הזתים ב'שנשתיירו
 סייג( "גה )85(הכל

 והוא טריפה, כאבן שקשה כבדהגה
 שלא הנזכרים זתים ב' בו נשתיירושלא

 הם(נתקשו

 מכה במקום אפילו הכבדהתליע
 ""ד( כשירה חיותוובמקום

 ומעורה הרבה במקומות חכבדנעקר
 כשרה מעט וכאן מעט כאןבטרפשיהון

)ס'יה(

 לפנינו שבא בין בכבד שנמצאמחט
 חתוך, שבא ביןשלם

 טריפה הכבד בבשר טמון כולו אפילו הבהמה, חלל לצד שלו העב צד אם-
 שם בא סמפון דרך לומר תולין שאנו כשירה, חוץ כלפי שלו הדק צד אם-
 בכל לצדדין פונה אם אבל הסמפון, לצד פונה העב שצד שדוקא שם, הגה-
 טריפהענין,
 ושיעור וטריפה, חילוק אין בדקה אבל גסה במחט אמורים דברים במה-
 ",,ח תמרה של גרעין כשיעורגסה

 זה טריפה, הזתים ב' שנשתיירו אע"פ בפירוש כתב והגה רגיל" בשיור "יכול דכת"ר )והא85.
 והט"ז הש"ך כשיטות תפס שרבינומפני
 כמו זתים חב' נשתיירו בשלא אלאטריפה
 בנימין[ משאתבספר

 דאינה ופוסקים הרמ"א על הולקיםששניהם
 וכ"כ רב זמן דנין אנו וכך הט"ז וכתבבניטלה,



אליהו מאסימןמנחתעח
 רבא, בסמפונא נמצא ומחט "צים

תכשיר.

 אדום, שבחלק בטרפש ינקבימ
 נ*(. תכשיר רגיל הדופן, עלהפרוס

 יבא ריחה בידך, תנקוט אותיד(
 הוא(. טהור לבן נהפךשלומך

 יסתם, אצלע, שנסרך בנקבטת
 תכשיר.רגיל

 בהמה בטרפש, יוצ שהמחטט((

 תטריף.ראוי
 תדון ראוי אסורה, יתר שהכבדי0

 ננטול.ביתר

 והוא שבכבד גדול בסמפון שנמצאמחט
 אם וכן בתוכו, שנכנס הקנהסמפון
 כשירה ריאה של גדול בסמפוןנמצא

"ייז(

 מצד מפולש נקב הכבד טרפשניק3
 בסירכא נסרכה אם אבל טריפה,הכבד
 שכת"ר מה נוהיינו כשירהבצלע

 ח"ח( הכבד[ מצד ודהיינו אדוםשבחלק

 למטה)86( בהערהעיין

 בצלע בסירכא נסרכה אםאבל
 ,שם( )87(כשרה

 טריפה)88(""ט( ספק בטרפש מחטנמצא

 בעוף או בבהמה כבדים שנינמצאו
 ליה והוה דמי כנטול יתר דכלטריפה,
 ה"" הכבדניטל

 הכבד חצר שבשטח שביאר ט"ז ועיין טריפה, הכבד מצד כתב ב"י חמחבר דהא צ"ב, זה דין*.

 בו, פוסל נקב אין ושם הדופן על פרוש שהוא חלק בו יש עצמו הכבד שבחצר אלאטריפה,

 הנקב. מכסה הדופן לדופן, דבוק חלק דאותו דכיוןוהטעם

 יותר היא רחבה הטרפשא כי בסמח"ב הר"מ כתב הכבד, מצד חכבד טרפש ניקב של זהבדין86.
 הכבד מן רחוק הנקב להיות יכול ושם הכבד מן מכוסה אינה הטרפשא ימין ובצד הכבדמן

 במקום המחט נמצא שאם דהיינו שלומיך" יבא "ריוח שכת"ר מה להבין יש ולפ"זעכ"ל

 עליו ופונה הכבד מצד אם משא"כ תתיר, אז הכבד לבין בינו גדול ריוח שיש איפההמרוחק
 סותם, בכבד חצר של בנקב הכא סותם אינו שבעלמא טמא חלב אפילו הט"ז כתבטריפה.

 חלב שהוא ובטרפש הכבד בחצר ניקב אם דהיינו הוא" טהור לבן "הפך שכת"ר מהוהיינו

 וכשר. הוא טהורולבן,

 עלה בין ולפ"ז הכבד, לינטל שסופו רק עצמו מצד הטרפות דאין כיון הש"ך כתבוהטעם87.

 שבעלמא טמא חלב אפילו הט"ז וכתב סתימה. הוי קרום שאר או מכה מחמת קרוםעליו

 סותם. הכבד חצר של בנקב הכא סותם,אינו

 בכניסתו הפנימיים מהאברים אחד ניקב שמא דחיישינן מטעם בטרפש טמונה כולהאפילו88.

 נקב. בו יש אם הכבד בחצר לבדוק צריך הבודק דאין הט"ז כתב ומאידך )הש"ך(לשם



עטאליהו מבשימןמנחת

 מבסימן
 במרהטריפות

 רק אסורה, שניקבהבמרהא(
 יכשיר.תסתם

 שנסרכה במרה תכשיררגילב(
 ידועים.אאברים

 ראף תחסר יכול ביד, תנטלט
אסורה.

 ידין הכבד בטעימת רקתחסר,ד(
שאיננה.

 רגיל תטריף, שתים,במרותה(
 ידון.אחסרה

 כמד נקבה ואם אסורה שניקבהמרה
 י"א( כשרה)89( סותמו והכבדהכבד

 "גח כשרה אחר למקום המרהנסרכה
שפ(

י"ט טריפה חסרה או בידנטולה

 וערב שתי הכבד קורע המרה חסרהאם
 מר טעם יטעום אם בלשונווטועמו
 יצלנו מר טעם טעם לא ואםכשרה,
 מר טעם בו יש אם ויטעום,בגחלים
 ה"ג( טריפה)0א לאו ואםכשרה

 דמי דכנטולה טריפה מרות שתינמצאו
 ידון", אחסרה "רגיל שכת"ר מהןוזה
 דמי כנטול יתר כל רגיל באופןדהיינו
 """ כאן[ אותה דניןוכן

 מב לשימןהערית

 לתלות דאפשר דהיכא חרשב"א וכתב טריפה, כנגדה ג"כ הכבד ניקבה אם אבל חשייךכתב89.

 המחבר כמ"ש בריאה אלא פוסלת סירכא דאין חפ"ת וכתב תלינן, דטבחא בידא אובסכין

 אאברים שנסרכה במרה תכשיר "רגיל שכת"ר מה גם ווה מ"ו, ס' ולקמן ל"ו סימןלעיל

ידועים".

 קי"ל הכא מ"מ איסור בו יש אם לידע מאכל דבר לטעום דאסור דקיי"ל אע"ג הש"ךוכתב90.

 לומר לי נראה ועוד ]א"ח עכ"ל. מרה, טעם שיטעום הדבר וקרוב הוא שכיחא דלאדמילתא

 אז לא או איסור טעם בו יש אם לדעת שרוצה אלא איסור בו שנפל ודאי דידועדהיכא

 בו יש בכלל אם מסתפקין אנו עדיין אם אבל לקפילא, ונותן לטעום לו דאסוראמרינן

 המרה[. בחסרה המכשירין רבו כי וגם להקל. לצדד רובא בתר בו אולינןאיסור,



אליהו מבשימןמנחתפ
 נוקבין כשתים ונראית אחת היא ואם רק אהדדי, בשופכות שתיםת

 היא אחת לזו זו שופכות ואםאותה, ת~א.יחידה
 וטריפה הם שתים לאו ואםוכשירה

,שיד(

 יכול בנפיחה,שמתמלאות((
 תכשיר.במים,

 יחד, אצבע רוחב בשרשןשתיםח(
תכשיר.

 אחת, בסופן רק שתים,תחילתןט(
תכשיר.

 אחד בסמפון שתיהןיתחברוח
 תלמד.ראוי

 רק תכשיר שני, בעבר נכרתיא(
י,שפכו.

 שחסר ידוע במין תתיר ראוייב(
מרה.

 לזו, זו שופכות היו ולא נקבוהאם
 חברתה גם ועלתה זו נפחוואח"כ
 וע"י באחת מים שהטילו או זו,בנפיחה

 כשרה מים חברתה גם נתמלאתכך
חייה(

 רק גמורות מרות שתי שהןאעפ"י
 אצבע רוחב כמו בכבד דיבוקןשבמקום

 שפכי לא אי אפילו כשרה כאחתהיו
 ח"1(אהדדי

 הן ובסוף שתים הן מתחילתן אםוה"ה
 "ם( כשרה אחת ונעשותמתערבות

 ואחת הנה אחת בכבד, מרות שתיהיו
 לשתיהן, מרה שופך אחד וסמפוןהנה

 ליחה חוזרת האחת זוקףוכשאדם
 ושופך מרה מחלק שהסמפוןלמקום
 שהן כדרך שוכבות כשהן אבללשתיהן,
 זו שופכות אין הבהמה בחייעומדות

 ~וזהו ישראל בבהמת להכשיר ישלזו,
 החילוקים לכל תלמד, ראוי שכת"רמה

 ,סייז(הנ"ל

 כבד, של לעבר מעבר הניכרת מרההגה
 ואי וכשירה, היא חדא להדדי שפכיאי
"ם( טריפה להדדי שפכילא

 תורים כגון מרה להם שאין עופותמיני
 המין שכל כיון לאוסרן אין יונה,ובני
 ""ח( הואכך



8אאליהו מגשימןמנחת

 שיסתפק מין יבווואף
תחסו.

 בגועין יכשירוגיל
 במרה.שנמצא

 תטריף, ראשובחד
 מרה.שינקוב

 שנמצא מחטתטריף
 ינקוב.רגיל

 ולא מינו מכיר שאינו עוף לפניו שבאמיבמרה
 כל ודאי אומרים אין מרה, לונמצא
 אמרינן אלא מרה, להם איןמינו

 זה שמין שיודע עד מרה לו ישמסתמא
 שם( נהגה מרה לואין

 כמו היה אם במרה שנמצאגרעיןתמוה
 חד ראשה שאין תמרה שלגרעינה
 ""ט(מותרת

 אסורה וית של כגרעינה חד ראשהואםברור

 שלא וזה כשנכנסה, אותה ניקבהשהרי
 "ם( המכה פי שהוגלד מפני הנקביראה

 במרה קוץ או מחט נמצא אםוכיישבמרה,
 שם( "גהדטריפה

 מגסימז
 בטחויטריפות

 בבהמה, ינטו הטחוואם
 תאכל.ואףה,
 במפולש העב ראשו שינקבוק

תטריף.

 בעוביו דינר תחתיושנשתייר
 יכשיר.רגיל
 שיעור בפחות יוצ רקתטריף
דינר.
 תדון ראף שנימוון, אויקרע

בכניקב.
 בכרס, שהדבוק רגילים,"צ

 עב.תחשב

""א כשירה הטחולניטל

 דק והשני עב האחד ראשוהטחול
 העבה בראש ניקב אם הלשון,כבריית
 ""מ טריפה מפולשנקב

 נשאר אם מפולש, שאינו נקב ניקבואם
 ים( מותר והב דינר כעוביתחתיו

 וטריפה, כמפולש הוא הרי מכאןפחות
 נשם( כשירה הדק ניקב אםאבל

 או נימוקה או הטחול נקרעההגה
 וש" כניקבה דינה בשר בשינוילקתה
 לכרס שדבוק מה שכל שכתב מייש

 וסייג( יותר ולא עבקרוי



אליהו מושימןמנחתפב
 עביו מחצי בפחות דינרש"גור0

תשער.

 יתדבקו אפילו שנים,בטחו~םח(
 תכשיר.ראשם

 יתר, בטחול שמחמיריםיוצט(
 תלמד.המנהג

 צורתו בעוף, יפסי אלשהנקבי(
משונה.

 ומ"מ שיעורו, ידענו לא זה דינרעובי
 )פירוש עביו מחצי פחות שהואנראה
 ש"ח עב( שהוא במקום טחול אותושל

 ואפילו כשרה טחולים שנינמצאו
 ""ה( העב בצד לזה זהדבוקים

 בצד טחול כמין נמצא אם מחמיריןיש
 במקום לא אם להחמיר וטובהעב,
 שם( ,הגה )91( מרובההפסד

 דומה ואינו כענבה עגול העוףטחול
 בו פוסל הנקב אין לפיכך בהמה,לשל

,סייו(

 מדסימן
י  בכליותטריפות

ה"א( כשירה הכליותניטלו ראוי ינטלו, אם בהמהשכליותא(

תנשיו.
 בג' או אחת בכוליא נבראת אםלפיכד שלש, יכול בכוליא,נבואתב(

,שם( כשירהכליות תכשיך.ראף

 נחתכה או הכוליא, ניקבה אםוכן אף או שניקבה, בכיהלרגלג(
,שם( כשרה חריץ מקום עדאפילו תכשיר.נחתכה,

 מג לשימןהערות
 הטחול וניטל נטולים ששניהם כאילו היינו דמי כיתר נטול כל דקיי"ל דלמאי המקיליןוטעם91.

 אפילו ולהטריף להחמיר דיש פסקו ומהרש"ל והב"ח והרא"ש, ורמב"ם רש"י דעת וזהכשר,
 שם, דבוק שהוא ממקום פי' דמי, כנטול יתר דכל דס"ל רמ"א כדעת פסק והש"ךבהפ"מ,

 בסומכיה. הטחול ניקב והוי מקום אותו ניטלכאילו



פגאליהו מדסימןמנחת

 ללובן יג"ג שלקה, בשרהרוב
תטריף.

 הלובן, בתו ימעו רעיםשהמים
תטריף.

 אפילו יפים, שהמיםתמצא
 ראויה.בלובן,
 רמל בכוליא, שהדםימצא
 תחשבנו.בכמים
 ידמה רע, שמראיהםבמים
 ידמז'(. נסימנם תכשירלדבש

 רע. שמראיהם במים אוסריםיש

 יטריף תגיע, אלובןריעותא
 שבריאה.אפילו
 יכול בכוליא, שנמצאואבנים
 תכשיר.רבים,
 יטריף, שהקטינהכוליא

 תלמד. ראויבשיעוריה

 בשרה שיעשה והוא הכוליאלקתה
 אם ימים אחר שחבאיש חמתכבשר
 והגיע ויפול יתמסמס במקצתותאחוז
 הרי הכוליא, שבתוך הלובן עד זהחולי
 ט"ט טריפהזו

 אע"פ ליחח בכוליא נמצאת אםוכן
 מים בח שנמצא או סרוחה,שאינה
 טריפה, זה הרי סרוחים אועכורים
 )שס( הלובן עד שיגיעווהוא

 כשרה זכים מים בה נמצאו אםאבל
 ,שפ שבח ללובן חגיעואפילו

)שמ כמיס דינה דם בה נמצאואם

רע, שמראיהן מים מליאה נמצאתואם
 אלא ועכורים, עבים חיו לאאבל

 כשירה הדבש כמראה כרכומימראיהם
 דם, ד.ד.מ.ז. סימנך שכת"ר מהנוהיינו
 )שס( זכים[ מים,דבש,

 רע שמראיהם במים שאוסר מיויש
חס(

 אע"פ בלובן אלא חלקות חיה לאאם
 ""ס טריפה ~ריטה, חכוליא שארשכל

 )אפילו כשרה אבנים בכוליאנמצאו
 ח"י(הרבה(

 תקטן וכמה טריפה, שהקטינהכוליא
 ,ותטרף

 בכלל ופול כפול עד דקהבבחמה
טריפה.



אליהו מדששןמנחתפד

 אם תכשיר ראוייט
 בתולדתה.שהקטינה

 או יד בנטולת רקיד(
תכשיר.

 בכלל וענבה )92( בינונית כענבה בגסהד
 חולי מחמת שהקטינה ודוקאטריפה,

)ס"ה(

 כשירה, בתולדתה קטנה היתה אםאבל
 לא, או חולי מחמת הוי אי ידעינןוהיכי

 בידוע כווץ שלה שהקרום חזינןאי
 אלא כווץ אינו ואם היא חולישמחמת

 מילתא מוכחא כוליא כמידתשעשוי
 וכשירה כך היתה ברייתהשמתחלת

)שם(

 הכליות ניטלו שכשאמרו שכתב מייש
 כשנבראת או ביד כשניטלו היינוכשרה
 כיון חולי ע"י ניטלה אם אבלכך,

 נאסרה כבר מכשיעור לפחותשהקטינה

 כיון חולי ע"י ניטלה אםוכדלעיל
 ,שמ נאסרהשהקטינה

 והקטינו יותר או כוליות ג' היואם
 שלא כהלכתן שתים ונשארוהיתירות
 ""ז( כשירההקטינו

 לקותא בכוליא דלובן שכתב מייש
 ""ח( בח פוסל מראה שינוי וכלהיא,

 מקצתה או כולה שהאדימהכוליא
 ""ט(כשרה

יתנרר

שחסרה,

 תקטין, או בחולי, שנטרה ראיתטו(
יטריף.

 תכשיר יקטינו, שהיתירות אםטו(
 ראויות.בשתים

 יתלבן, בכוליא, המראה שינוייז(
 תחשב.ר"גותא

 או שבכולה בכוליא, אודםיח(
 תכשיר. רגילמקצתה

 מד לשימןהערות
 ז' של בפירות דמיירי חרש"ל תירץ כבר קפול, גדול ענבה אין הא להקשות ואין הטייזכתב92.

 זית בשיעור שמצינו כמו הטבע, לפי בגדילתן משולים ישראל ארץ בהן שנשתבחהמינים
 כך. נמצא עתה שאין אע"פ תרנגולת ביצת חצישהוא



מנחת
 אל יחד שבעופותיט(

 בכווייא.ריעותא

פהאליהו מוסימן

י"ח עוף של בכוליא טריפות איןתמצא

 מהסימן

 בהמה, או בעוף, תנטלשהאם
ראויה.
 בבהמה, או בעוף, תנקבשהאם
ראויה.

 בעוף, בניקבה שמחמיוים"שג(
 תלמד.ואוי

 שלחופיתבנשלהד(
 רגיוי

 תכשיר,
 אוסרים."ש

 מוסימן

 מעיים בניטריפות
 שבהן ליחה ואפילו טריפה הדקין ניקבו ליחה אפילו שנקבו,בדקיןא(

 היא ואפילו )%( סתימה אינה סותמתן יטריף.תסתמנו
 יכול שאין עד הרבה בהןדבוקה

ח"א( הדחק ע"י אלאלהוציאה

 מה לסימןהערות
 סקייא. ט"זעייו93.

 מו לסימןהערות
 סותם. הקרום אין הנקובים דבכל ונסתם, קרום עלה אם דהויה השיידכתב94.

 מונח שהולד האם שניטל עוף אובהמה
",,א( כשרהבה

 דכשר. ניקבוכ"ש

 נימוק, או בניקב לאסור מחמיריןויש
 הפסד במקום לא אם להחמירויש

 שם( ,חה )93(מרובה

 נקןים רגלים שמי השלחופיתניטלה
 ח"3( אוסרים ויש כשירה,לתוכה



אליהו מושימןמנחתפו
 בדקין, נקב יסתום טהור,שחלבב(

תכשיר.

 אבר רק יסתום נטהור(שהחלבג(
 תולדתו.בשומן

 שכל כשרה)95( סותם טהור הלבואם
 חוץ סותם, אינו טמא סותם, טהורחלב

 גבי שעל וחלב הלב שעלמקרום
 אינם טהורים שהם שאעפ"יהכרכשתא
 ים(סותמים

 שהשומן אבר באותו אלא סותםואינו
 נקב סותם אם אבל בתולדתו, בודבוק
 וטריפה סתימה מקרי לא אחר אברשל

 שם(,תה

 אינו טמא סותם, טהור חלבשכל
 וחלב הלב שעל מקרום חוץסותם,
 שטהורים שאע"פ הכרכשתאשע"ג
 "רק שכת"ר מה ]וזהו סותמיםאינם
 ענין דלגבי דאף דהיינו תלמד",יאכל,
 הוא הנידון אם סותמין אינןסתימה
 ענין לזה אין אכילה לגבי אבלשניקבה,

 עושהו זה ואין לסתום, יכולתועם
 טהור אלא סותם, שאינו טמאכחלב
 ט"אן סותם[ שאינו אע"פ לאכילהחוא

 אינו בבהמה אסור שכנגדו חיהוחלב
 01(סותם

,שע סותם שלו שומן כלוהעוף

 אכרכשתא,שחלבד(
 תלמד. אסל,רק

בטופשא,

 אל בחיה תאסור, שבבהמהרקה(
יסתום.

 תסתום אבריו, יחד בעוף, רקת
שומנו.

 כמו ולחסרונו לנקיבתו שיעור שצריך בדבר אבל במשהו שנקיבתו בדבר דדוקא הש"ךכתב95.

 דדילמא סתימה, מהני לא כשניקב א"כ זהב, דינר כעובי להשתייר דצריך הטחולבנקיבת

 טהור וחלב בנקב תחובה מחט דאפילו מהפוסקים משמע גם דינר, כעובי כ"כ סותםאינו

 כשר.סותמו

 חולק והט"ז בתולדתו, שאצלו בבשר דוקא מיהו סותמו, נמי דבשר דה"ח הש"ך כתבגם

 מדין דכשר סותמו ודופן שניקבה מריאה וראיה אחר, אבר משל אפילו סותם דבשרופוסק
התלמוד.



מנחת
 תכשיר דקין,בעאו

 יחזרו.שמאליהם
 בידו, יחזירםאם

 תטריף.שנתהפכו,
 יצאו, בלאאפילו

 תטריף.שנתהפכו,

פזאליהו מוסימן

 מאליהן והוחזרו לחוץ הדקיםיצאורק
 ט"נ(כשרה

 שלא אע"פ נתהפכו אם החזירןואםראה
 ,שם( טריפהניקבו

 מהופכין ונמצאו יצאו לא אםוהי,הרק
 ,שם(טריפה

 תפירה ראה אעור, בשרשביןי(
יטריף.

 תכשיר, אחברו, שניקב בהדראיא(
 יגין.רעהו

 לכנתא, שניקבו בדקין תכשיריב(
 יגין.רגיל

 רגיל תטריף בדקין מחט ~מצאיג(
שינקוב.

 אחלל ינקב שחלחוליתיד(
 תטריף. ראויבמשה~ש,

 יריכים, שבין בדבוק בניקב רקטת
תכשיר.

 ראוי שניטל, יריכים שבין דבוקט((
תלמד.

 לבשר עור בין המעים נמצאו ואםהגה
 שיצאו לחוש יש שם, תפורונמצא

 שם( "גהונתהפכו

 שניקב הדקין( )המעיים דכנתאהדרא
 עליו מגין שחבירו כשירה לחבירואחד

ח"ג(

 שהכנתא לכנתא ניקב אם לומרואייצ
 ,שם( וסותם הוא טהורחלב

 דחיישינן טריפה בדקין שנמצאמחט
 ש"ח ניקבשמא

 שוה שהוא אחרון מעי והואחלחולית
 ניקב אם ממנו, יוצא והרעי עיקוםבלא

 במה מעיים, בני שאר כמו טריפהבמשהו
 ש"ה הבטן לחלל שניקב אמוריםדברים

 בין דבק שהוא במקום ניקב אםאבל
 ,שם( כשרהירכיים

 בין הדבוק מקום כל ניטל אםואפילו
 כמלא ממנו שישאר והוא כשרהירכיים
 ובדקה - הגדול בשור אצבעותארבע

 והקטן גדלו לפי הגדול זה שיעורלפי
 ניקב אצבעות ד' באותם ואם קטנו,לפי
 עד מכשירים ויש במשהו אוסריםיש

 ראוי שכת"ר מה 7וזהו רחבו רובשינטל
 ,שם(תלמד[



 או שנסרכה, תבדוק בריאהוק
 אבעבוע. "טאם

 תטריף בבועות שנסתמו מעיםיח(
 יבדקו.ראוי

 מאחד או הדקין מן יוצאת סירכאאם
 ונסרכה במשהו שנקובתן אבריםמשאר
 אשכחן דלא כשר אחר למקום אולדופן
""ח בריאה אלא וסירכאבועה

 ימצאו שלפעמים לדקדק יש ומ"מהגה
 המעיים יסתמו ידן ועל הרבהבועות
 או קש ע"י לבדוק ויש טריפה, הואואז
 שם("גה נסתמו אםנוצה

 מזסימן
 יתרים מעיים בני נמצאואם

 תחילה רק שנים, במעיםיטריףא(
 סוף.ועד

 שחזר רק תכשיר יתרבמעיב(
ונתערב.

 אצבע רוחב יהיה, שלם בראשיוט
תמדוד.

 טריפה, מעיים שני בה שנמצאובהמה
 ועד מתחילתו יתר מעי לה שישכגון
 זה בצד זה מעיים שני שנמצאו עדסופו

 שהיה או העוף, כמעי סוף ועדמתחילה
 הוא והרי הבד, מן כענף יוצאהמעי
 ""י בבהמה בין בעוף ביןמובדל
 ונעשה המעי עם ונתערב חזר אםאבל
 שניהם והרי ראשיו, משניאחד

 ואין מותרת זה הרי באמצעמובדלים
 י"ג יתרכאן

 כענף קטן מעי מהדקין כשיוצאוי"א
 הקיבה בראש אם הבד, מןהיוצא
 שלם יש משם יוצאין שהדקיןמקום
 המעי זה שיתחיל קודם אצבעכרוחב
 עם שנתחבר לאחר למטה וגםלהפרד
 שלם אצבע כרוחב יש הדקיןשאר

 שלם כאצבע שאין לאו ואםכשירה,
 ש"ש טריפה ולמטהלמעלה



פטאליהו מזסימןמגחת

 אבל בבהמה)96(, אמורים דבריםבמה שלא יתר, תטריף בבהמהרק
 י"ם כשר בזה כיוצאבעוף

 להמסס הכוסות מבית היוצאמעי
 ח"ג(כשירה

 טריפה לכרס הכוסות מביתוהיוצא
 מן יוצא כשהוא הוא, החילוקנוסיבת
 הוי להמסס ומשם הכוסות לביתהכרס
 מתעכל שבמסס וטבעו ברייתוכדרך

 באופן והולך כשיוצא אבלהמאכל,
 פועל אינו אז לכרס הכוסות מביתהפוך
 "מ( וטריפה[ ברייתו,כדרך

 ואי טריפה, דיבי סניא תרי ליה איתאי
 ""ד( כשרה להדדישפכי

 הדקים המעיים )שהם דכנתאהדרא
 שיוצא שלהם( לשומן סביבשסובבים
 מעי כמו בדקין שתלוי יתרתמאמצעיתו

 י"ה( )ן9( כשירה אצבע כאורךקטן

 הרעי ואין בראשו סתום דהיתרתוכ"ז
 בראשו פתוח הוא אם אבל ממנו,יוצא

 שם( "גה לגוף נופל דהרעיטריפה,

כעוף.
 יוצאשהמעיה(

 תכשיר.רגיל
 יוצאשהמעי1(

 תטריף.ראוי

 תרתי, בסניאזי
שפכי.

 תכשירראויח(
 אצבע.ש"גור

 שפתוח יתרתטי
 אופן.בכל

 אמססבכובע

 אכרסבכובע

 אם רקיכשיר

 בהדרא,יתרת

 תטריףראשו

 מז לסימןהערות
 שחוזרים מיירי התם ענפים כמה ממנו יצא אם בעוף מכשיר ב' דבסעיף אעייג השיידוכתב96.

 מובדל. שהוא הכא משא"כ הדקין, אלומתערבים

 הבד מן היוצא כענף דאפילו פסק א' בסע' דחא אהדדי השו"ע דברי הפוסקים הקשווהנה91.
 אינו הרי הכא אבל כאחד, יוצאים מעיים בשני דוקא מיירי דבס"ב הש"ך ותירץטריפה,
 ליה הוי הלכך מעי, אותו מן קטן מעי יוצא הקיבה מן רחוק שאח"כ אך אחד מעי רקיוצא
 וכשר. הדקין מן היוצאדק
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 מחסימן
 וכרס בקיבהטריפות

 יטריף. תנקבבקיבה,א(
 בחלב אסתימה רקתנשירנ(

 יתר.שעל
 בו שהקשת בחלב תסתםאםג(

 יטריף.אדוקה,
 תחסר מסריף, שניקבבכרסד(

 רגילה.סתימה

 רגיל, אופנם שבכרס,תולעיםה(
 יגדלו.בפרש

 הכרס, שחופה בשר רוב יקרעח
תטריף.

""א( טריפה שניקבהקיבה

 הנקב סותם היתר)98( שעל החלבואם
 ,שם(כשרה

,שם( סותם אינו הקשת שעלאבל

 דבר לו ואין טריפה שניקבכרס
 אסור שעליו החלב שהרי אותושיסתום

ח"נ(

 הפרש דמן כשר בכרס שנמצאותולעים
 אכלה שהבהמה אפשר או גדלים,הן

 סיינ( ,הנהאותן

 והוא הכרס, רוב את החופהבשר
 יצא יקרע שאם הבטן מןהמקום
 אע"פ טריפה וה בשר נקרע אםהכרס,
 שנראית, עד לכרס וה קרע הגיעשלא
 הוה הבשר )99( עובי רוב שנקרע כיוןאלא
 ""ט טריפה ניטלאו

 מח לשימןהערווע

 סותם, אינו טמא דחלב וקיי"ל אסור היתר שעל דחלב ס"ד בסי' דקיי"ל אע"ג הטייזכתב98.

 הנקב. סתימת להתיר בבל לבני מהני היתר, שעל אותו אוכלים א"י שבני כיוןמ"מ

 ניקב שלא זמן כל דמתירים הפוסקים מגדולי כמה ושאר והרשב"א רש"י דעת הביאהש"ך99.
 לענין דגם הוא ברור ועכ"פ להלכה, בשו"ע דקבעו כיון להקל אין דמ"מ כתב והט"זמפולש,
 גווני בכל קוץ או מחט ע"י אבל חולי ע"י בניקב רק וכ"ז בטפח, אלא אוסר אינומפולש
טריפה.
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 שיקרע תשער רגילה, בבהמה(י
 אורך.בטפח

 רוב תטריף בקטנה, שיעוריחסרח(
אורך.

 רגיל מכסלע, יתר שנקדר, בשרטי
תטריף.

 רופא, שגוררו בשר תטריףיי
 יחשב.כניטל

 ראיית תואר שינוי אוסרין ישיא(
בשר.

 מחט תדון ככובע רגיליב(
 שצא.שבקיבה

 שבכרס מחט תדון ככובע רגיליג(
ימצא.

 אורך באורכו הזה הקרע שיעורוכמה
 )שם(טפח

 רוב ונקרע קטנה בהמה היתהואם
 אע"פ הכרס, את החופה הבשראורך
 הואיל טריפה טפח הקרע באורךשאין
 ,שם( רובהונקרע

 באורך, או בעיגול הזה הבשר נקדראם
 שיכנס כדי והוא )100( מכסלע יתר היהאם
 בדוחק, זו בצד זו תמרה גרעיני ג'בו
 סביבותיה הנשאר אוכל בה ישאם

 בהם כשאין בריוח או אותהכשאוכלים
 שאם טריפה, זה הרי כלל אוכלשום
 ט"ד( טפח על יעמוד זה קרעימתח

 שהרופא עד זה בשר נתמסמסאם
 ח"ה( כניטל חשובגוררו

 גוררו, שהרופא בבשר בקיאין אנוואין
 הבשר מראית שנשתנה מקום כלולכך
 שמ ")ה כניטלדינו

 הכרס או הקיבה בחלל שנמצאמחט
 )וזה הכוסות בבית שנמצא כמחטדינו
 היינו וכובע תדון" "ככובע שכת"רמה
 ""1( ככובע( עשוי שהוא הכוסותבית

 או הקיבה בחלל שנמצא מחטכדלעיל
 )שם( וכו'ה"כרס"

 ג' ובס' כסלע, יהיה עיגול האורך מן וכשתעשה באורך, המפולש שנחסרה דהיינו הש"ךפי'100.
 ממנו תעשה שאס בענין רחבה אינה שהרצועה היכא אפילו מיירי טריפה באורכודניטל
 והדר תני דהמחבר כתב והט"ז טריפה, טפח שארכה כיון ואפ"ה טפח, שליש יהיה לאעיגול
 שיעור דין תחלת מפרש ואח"כ ובניטל בנקרע טרפות שיש כלל דרך כתב דבתחילהמפרש,
 באורך. או בעיגול נקדר דהיינו ניטל דין מפרש ד' ובסעיף הסעיף, סוף עדהקרע
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אמסס,בכובע ינקביח

 תכשיר. רגילים,שמתחברים

אחריםבצדדים ינקבוטה
 תטריף. ראוישמופרדים,

 בשלחצתן שמפולש נקב "צטא
 תטריף.ראוי

 במפולש שלא שינקב מססיח

 תחמיר.ראוי

 שתנקוב, בלתי תחובה רק מחטיח(
יבדוק.

 בחוץ, רובץ אדום שקורט ימצאיטן
תטריף.

 יעשה שימלח, שקודםראויכ(
 אודם.בדיקת

 בזה, זה דבוקין הכוסות וביתהמסס
 הנקב אפילו חבורן במקום נקבוואם

י"זי כשרה לזה מזהמפולש
 שאינם צדדים בשאר הנקבואם

 מעבר מפולש הנקב אם יחד,דבוקים
 בין כשירה לאו ואם טריפה, עבראל

 ,שם( הכוסות בבית ביןבהמסס

 לעבר מעבר מפולש הנקב אםכדלעיל
 "ם(טריפה

 נקב בלא אפילו בהמסס אוסריןויש
 שס( ,הגהמפולש

 או מחט תחובה מהם באחד נמצאאם
 אותו הופכין לעבר, מעבר ניקב ולאקוץ

 עליו נמצא אם מבחוץ אותוובודקין
 וטריפה כולו שניקב בידוע דםקורט
 ""ח( כשירה)101( לאוואם

,שם(כדלעיל

שם( הדיחו ולא מלחו שלאוהוא

 דחיישיגן ל"ג סי' לעיל בוושט קוץ לה לישב דמי ולא בהמסס, אפילו משמע הש"ךוכתב101.
 שהיה כמו לעבר מעבר בתחילה שהיה איתא ואם לעולם, נח דהכרס משום י"ל הבריאשמא

 שמתגענע כיון וושט גבי אבל שם, לעלות יכול היה לא קרום וגם עתה, למצוא לו היה כךאז

 ואז לפנים המחט חזרה הנענוע ומחמת עורות ב' ניקבו מעיקרא שמא למיחש איכאתמיד,

 מבחוץ. הקרוםעלה
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 "ט תחוב, או בנאבד, רקכא(

 בדיקה(. קודם ובנמלחשמילק

 במפולש תמצא דם שהקורטכב(
 תטריף.ראוי

 רק תאסור, המחט, בנאבדכט
 ינקב.שכולו

 בחללם, שמונח רק תחוב, אינוכד(
יכשיר.

 דינה בנקב, י,טנה שהחלודהכה(
 דם. קורט עליהכנמצא

 רק תכשיר, ינקב אחד בעורכת
שבפנים.

 מעבר ניקב לא אם להתיר מקיליןויש
 ולא שנאבד'02י( או ונמלח, והודחלעבר
 דם, קורט עליו היה אם מבחוץבדק
 וומה ה"מ במקום עלייהו לסמוךויש

 בו תחוב שרק היינו תחוב אושכת"ר
 שס( "גה לעבר[ מעבר ניקב לא אבלמחט

 ועודנו לעבר מעבר המחט עברואם
 קורט נמצא אם אותו בודקים בותחוב
 שחיטה שקודם בידוע המחט, סביבדם
 אחר לאו ואם וטריפה)03י(, כולוניקב

 מלחו לא אם וכשרה ועבר דחקשחיטה
 שם עודנו שהמחט דכיון הדיחו,ולא
 י"ח( סביבו הדם היה מחיים עבראילו

 כשניקב אסור לפנינו המחט כשאיןאבל
 טם( דם קורט בו אין אפילוכולו

 בית או בהמסס הנמצאים קוץ אומחט
 כשר כלל בהן נתחב ולא בחללוהכוסות

 בדיקה שום צריך ואין ענין,בכל
 שס(,הגה

 כנמצא דינה חלודה עליה נמצאאם
 ",,ט( דם. קורטעליה

 היינו כשרה אחד מצד שאמרנוזה
 )סי" הרעי כלפימבפנים

 אבל לחוץ, ניקב שלא ידוע והיה הכוסות בית שנאבד דמיירי לפרש נראה דלכאו' חשייךכתב102.
 בהפיימ. אפילו טריפה לא או לחוץ ניקב אי ידוע היה ולא דנאבדהיכא

 הוא והבדיקה איסור בחוקת הוא הרי צדדים משני דניקב כיון מודו כו"ע דבוה הש"ךכתב103.
 עומדת. איסור בחוקת ק"ד שם שאין בבירור ידעינן דלא כמה וכל להכשירה,כדי



מנחתצד

 רק תנקוב, שלאנ((
 יטריף.אחלל,

 הקרקבן, בעובי שנבלעתכח(
 יקיל. ראייתה,תתכסה

 אלו, בדברים יודע שהקטן רקכט(
תאמין.

 אפילו הגוף חלל כלפי שבחוץ צדדאי
 בחלל מחט שנמצא אלא כלל ניקבלא
 )שסן טריפההגוף

 נבלעת וכולה בקורקבן שנמצאתמחט

 מצד אצבע כחצי ונשאר בשרובעובי
 המחט היתה שלא החוץ מצד גםהכיס

 לצד לא נקב שום ניכר היה ולאאוכלת,
 ,סי"" להקל תולין חוץ, לצד ולאפנים

 יש בכרס תחוב מחט שמצאקטן
 חריף הוא אם פיו, על ולאסורלהחמיר
 יי"מ אלו בדברים ולכויןלידע

אליהו מטימו

שתמצא

 אחד רקינקבא(
 תכשיר.שבקרקבן,

 בא( שניהם,ינקבוב(

 תאכל.מהשני,

 רגיל שעליו, בשומן יסתםאםט
תכשיר.

 החיצון בעור יזשאר שמיעוטרקד(
תכשיר.

 בפנים, רק תחהכ ימצאשהמחטה(
אכול.

 מטסימן

 בקורקבןטריפות
 בלא זה ניקב עורות, ב' לו ישהקורקבןבעורות

 כנגד זה שניהם שינקבו עד כשירה,זה
 חייא(זה

 כשרה זה כנגדו שלא זה ניקבו אםאכל רחוקחד
)שם(

 ה"מ כשר סותמו שעליו ושומןניקב

 העורות שני כל ניקבו לא אם וכ"שהגה
 החיצון מעור מעט רק נשאר שלאאע"פ
 "ם( שכשר ניקבשלא

 דינו מבפנים, בו תחוב מחט נמצאאם
 ובית בהמסס שנמצא מחטכדין

 ח"ג(הכוסות
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 לבדו החיצון עור בניקב שהכשרנו זה בחחיי החיצון שניקב רקו
 דאי חולי מחמת מעצמו בניקבדוקאתכשיר.

 דחיישינן טריפה, מחט או קוץמחמת
 הפנימיים מהאברים אחד ניקבשמא

 וס"ח במשהושנקבותן

 מחמת הנקב אם מכיר היה לאואם או מחולי ניקב אםבספק
 תולין חולי מחמת הוא אם אוקוד להקל. תוליןמקט,

 "0(להקל)104(

 כשרה מהקורקבן יוצאים תולעיםאם אחר בקרקבן, תולעיםיצאוו(
""" פירש שחיטהדלאחר רחשו.שחיטה

 נסימז
 האיברים בנקיבת כללייםדינים

 ראוי בנקבים, תתלה במהישא(
שתתלה.

 ראשון, תדמה בספק,ישנוב(
 שני.אנקב

 שניהם בנקבים, ימשמשראויג(
 תכשיר.אדומים

 לתלות במה יש אם הנקבים אלוכל
 בהם תולין שנטלן בזאב או בטבחכמו

)מ,א(

 ניקב אם וספק בו לתלות דבר איןואם
 אצלו נקב נוקבין לאו, אםמחיים
 ושם( לזה זהומדמין

 בידים ממשמש אם דומין, איןואפילו
 שעושין בנקב גם ימשמשו הספקבנקב

 משמוש לאחר דומים אם בו,לדמותו
 "ם(כשרה

 מט לסימןהערות

 חולק והט"ז הפנימיים, מאברים אחד ניקב לא ושמא חולי ע"י ניקב שמא סויס דהוילהקל,104.

 כתב ופר"ח להתהפך, יכול דאינו ס"ס דהוי משום ספיקא ספק זה דאין לאיסור ופסקע"ז

 להקל. כשו"ע ופסק הטייז ראיית שדוחה ע"ש ס"ס מקרי מתהפך שאינודאף
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 לא ק-ט-ל רק ד-ך, בתדמהד(

 כרס; נדך=דקק,תדמה
 לב(. טחול קרקבן =קטל

 ינטל, במשהוא, שנקיבתו אברה[
 תטריף.רעוע,

 אברים, בשני שנברא יחסר,ת
 מטחול(. נחוץ תטריףרגיל

 שכן כל אסור, שחסר במקוםא
 ביד.תנטל

 תטריף ראוי אסור, שהחסרח[

 לא אבל ובדקין בכרס אלא מדמיןואין
 דקין, ד"ך נוסימנך וקורקבן וטחולבלב
 לא אבל ליה, יה מדמין שבהםכרס

 "סן ק.ט.ל.[ לב טחול,בקורקבן,

 לתלות יכולין שאין מקום כלהגה
 שיש טריפות שהוא אע"פ שחיטהלאחר
 שאין או בדקוהו לא אם בדיקה,לו

 טריפה כספק תוא הרי לבדוקיכולין
 '5ס1( נשחטה אמרינן ולא אותה,ואוסרין

 שנעשה לומר שנוכל בדבר אלאהותרה
 יצאת דלא שחיטה לאחרהריעותא
 "מ מחייםמחיקתה

 במשהו ניקב שאם שאמרנו אברכל
 בין טריפה כולו ניטל אם כךטריפה,
 חסר שנברא בין ביד או בחולישניטל
 אבר מאותו אברים בשני נברא אםוכן

 ט"ם דמי כנטול יתר שכלטריפה,

 טריפה חסר נברא אם בו שאמרנווכל
 שם( ביד ניטל אםכ"ש

כדלעיל.
 יד.בנטול

 נ לסימןהערות
 אחין ד' פרק מתוס' ראיה והביא זה, בדין חולק בתשובותיו מלובלין דמהרי'ם השייךכתב05ג.

 בני ונטל זאב שבא כגון לעיניים הנראה בהיתר לתלות שיש במקום אלא הותרהדנשחטה
 כגון לאיסור ולא להיתר לא למתלי דליכא היכא אבל נקובין, והחזירן לפנינומעיים
 אלא הותרה, נשחטה אמרינן ולא לחומרא תליע ניביה איעכל או הגידין דצומתבספיקא

 אפילו בו תלינן טפי שכיח דהיתר והיכא שחיטה, לאחר שנעשה לדבר רגלים שישדוקא
 להיתר למתלי דאיכא היכא כל להקל יש מרובה דבהפסד ס"ל פוסקים וכמהמחיים,
 נ"ה. ס"ס וע"ל חכמה, חסרון מחמת בספק לא אם הותרה, נשחטה מטעםולאיסור
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 בנחסר תטריף אסור,שהניטלט(
 מכשירין(. 1"צבבריאתו

 אם אסור, שחסרונובמקוםי(
 תטריף.יתמסמס

 מראה, בשנוי בקיאותנו תחסריא(
 יקרא.ריעותא

 הוא טריפה ניטל אם בו שאמרנווכל
 בזח מכשירין ויש חסר, לנבראהדין

)שם(

 נטילתו או חסרונו או שנקיבתו אברכל
 ""ג( פסול נתמסמס אםפוסל

 שנשתנה כל בקיאין אנו שאין ואנוהגה
 שם כניקב הוי לריעותא הבשרמראית

)שם(

 נאסימן
 בבהמה שנמצא קט או מחטדין

 תחהצ ראף בח~, ינקובמחטא(
שבפנים.

 שבצד ינקב תכשיר, בחו4רקב(
 נחיצון(.אחד

ג(

רגיוי
 שמא יסופק תכשיר

 במחט. אואחו4,

 או הבהמה לחלל שניקב מחט אוקוץ
 אחד ניקב שמא חיישינןהעוף

 במשהו שנקובתןמהמקומות
 ששנינו האיברים כל ולפיכך )106(,וטריפה
 כמו כשר אחד מצד ניקב שאםבהם
 אם וקורקבן הכוסות בית ועוביהלב
 , חוץ מצדהנקב

 אם אבל חולי מחמת כשניקבדוקא
 ,שם( טריפה קוץ או מחט מחמתהוא

 חולי עייי נעשח אם ספק הוא ואםהגה
 ,שם( כשר ומחט, קוץאו

 נא לשיטןהערות

 לא שמא עבר ואת"ל הפנימיים לאברים עבר לא שמא ס"ס דהוי אמרינן ולא הט"זכתב106.
 הפנימיים. מאברים אחד ניקבה שמא לחוש ויש נקב, עשתה ע"כ שהרי טפי גרע דכאןניקב,



אליהו נבסימןמנחתצח
 תבדוק בפנינו, יכנס קטראינוד(

שכנגדו.

 בבדיקת יכשיר בקנה,תנקבה(
 רגילים.אברים

 ונשחטה לפנינו בקוץ ניקב אםומיהו
 לפנינו תחוב הקוץ ונמצאהבהמה
 נראים האיברים, לאחד הבהמהמדופן

 לפיכך אחר, במקום ניקב שלאהדברים
 לבית ניקב ולא בו, וכיוצא בלב פגעאם
 "מ( )101( כשרהחללו

 מחט או בקוץ דוקא דמטרפינןהא
 כשר בו וכיוצא בקנה אבל דקים,שהם

 במשהו שנקובתן האברים בדיקתע"י
ט"ט

 לחלל, ניקבו לא המחט או הקוץאם
 שהיא בירך כגון בבשר טמון כולואפילו
 מחט של העבה צד אפילו כשירה,עבה

 ש"נ( פניםכלפי

 כגון מעיים בני שנוקב דברהלעיטה
 טריפה בו וכיוצא חלתית שלקורט

 טריפה נוקב, אם שספק דבר הואואם
ושם(מספק

 ראוי ירך, בבשר שטמוןמחט
תכשיר.

 שינקוב אוכלשהלעיטה
 תטריף. ראויבמעיים

 תטריף ינקוב, שספקאוכלת(
מספק.

 נבסימן
 באיברים מראה וושינוי לאור שנפל עוףדין יי

 מעיו... בני ונחמרו לאור שנפל עוף רק תטריף לאור שנפלבעוףא(

 מעיו.יחמרו

 ובס' הנקב, נגד בעי בדיקה מיהו שכתב המהרש"ל לפי הוא שכנגדו'י ייתבדוק שכתיירומה107.

 תולין קוץ או חולי מחמת ניקב אם ספק הוא אם ופסק זו הגה על הט"ז חולקמ"ט
 שנכנס שראינו כל אלא ניקב, להיכן תחילה ראיט לא דאפילו הד"מ כתב ועודלהחמיר.

 אחר במקום ולא נגדו רק ניקב דלא תלינן בלב, עתה ותחובה הלב נגד מבחוץהמחט

 עיקר. שכן הש"ך וכתבוכשירה,
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 והלב והקרקבן הכבדהוריקוב(
תטריף.

 במשהטש שהאדימו מעייםמ
 ירוקים. ברייתןתטריף,

 רק בכבד תפסולשנויד(
 ידועים.אמקומות

 שצלעותיה תחחש, אלרטשהה(
 בעדה.יגינו

 בסומכיה שהוריקה טחול,0
 לינקב. שסופויטריפנו

 יעמדו במראיתם רקתטריף,1(
 שנשלקו.אחר

 בנשתנו, תטריף ששלקן,אירעה(
 ההשב.רעותא

 שדרכם וכבד וקורקבן הלבונשתנו
 ככרתי... והוריקו אדומיםלהיות

 ירוקין להיות שדרכן המעיםאו
 מהם במשהו אפילו טריפה,האדימו
 כיון לחלל, הגיע לא ואפילושנשתנו,
 לינקב סופן אש מכות מחמתשנשתנו

ט"א(

 א"כ אלא בו אוסר השינוי איןוהכבד
 בראש דהיינו תמעיים בני כמדנשתנה
 הוריק אם או פנים, וכלפי שלוהדק
 חיותת מקום כל כמד או המרהכנגד

1ש0(

 מפני לה חוששין אין הריאהאבל
 1שם( עליה מגינותשצלעותיה

 בסומכיה)08ג( שהוריקה וטחולהגה

 לינקב שסופו טריפה, משהו רקאפילו
שם(

 דוקא אלו, באיברים פוסל דשינויהא
 אבל ששלקן, אחר בשינוייםכשעמדו

 ה"ח כשר למראיהן וחזרו שלקןאם

 ואירע אלו אברים נשתנו לאאם
 לאור שנפלה כיון טריפה ונשתנוששלקן

"ייה

 נב לסימןהערות
 ס"ס לעיל המחבר וכמ"ש כשר בעוף אבל ומשמע טריפה הבהמה הרשבייא בלשון השייךכתב108.

 דאין ז' בס' דכתב משום זה דין המחבר השמיט ולזה עוף, של בטחול פוסל נקב דאיןמ"ג
 בבהמה. שייך לאור דנפלהטריפות
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 אמדבר" שדומה בבייתי ירקותט[

 תיל.רגיל
 ראיה בלתו לאור, יפולי[

 תבדוק.שנחמרו,

 תטריף אנפילה, ראייה תחסריא(
 שבמראה.בשינוי

 יוצ לאור, בנפל ראייה תחסרים
מכשירין.

 בעוף, רק יפסי מראה שינוייג(
תלמדנו.

 לאור שנפלה בבהמה ראינויד(
 תטריף.בידוע,

 בייתי עוף של בכבד פוסל ירקותאין
 המדבריים שכל מדבריי במינושיש
 ""י( ככרתי ירוקכבדן

 בני נחמרו אם ידוע ואין לאורנפלה
 קמן ליתא ואי בדיקה, צריכהמעיה

 ""ח( אסורהלמבדקה,

 אע"פ אלו מאיברים באחד שינוינמצא
 ח"1( טריפה לאור שנפלה לנו ידועשאין

 שנפלה ידעינן דלא זמן כל מכשיריןויש
 אחר, בדבר השינוי תלינן אלאלאור
 שם( "1ה עלייהו לסמוךויש

 אלא פוסל אלו אברים שינוי טרפותאין
 אלו אברים שינוי אין בבהמה אבלבעוף,
 ""ז( לאור שנפלה ידענו אפילופוסל

 שנפלה בידוע בבהמה גם אוסריןויש
 שם( "גה נחוג וחכי מעיה, ונשתנולאור

 נגסימן
 בעוף או בבהמה מכה או שברדין

 מעיקרם... הבהמה ידי נשמטו מעיקרם שנשמטו בהמהידיא(

 וצכשיר.רגיר
 שיש או לגמרי נחתכו או שנשתברו או ראוי שלש, בעלת יכול נחתכגב[

ח"א( 091ט כשרה ידים ג'להתכשיר.

 נג לשימןהערות
 והב"ח )מרדכי( בעוף כמו הריאה לנקיבת למיחש ליכא ורחבו הכתף עובי מתוך109.דבהמה

 וכ' ניביה. איכעול שמא דחיישינן מטעמא בבחמה אף נחתך או נשמט או שנשברמחמיר
 דהא הב"ח השיג וכבר הגף בנשמט כמו בעוף יתר גף בנמצא להטריף שרוצים ישהט"ז

 הגף יתר או בחסר כאן שייך אין וזה הריאה ניקבת שמא מטעם הוא היד שמוטתדאסרינן

 לד"ה. גף ביתר טריפות שום אין בודאי ע"כ הריאה ניקבה לאדהא



 חפוי אם תשלי, הנשבועצם
 ע,סר.רובו

 תוכה דם שנצררראינוד(
 שריף.בצלעות,

 תכשיר, שנשתברואגפיםה(
 יבדוק. ריאהבעוקץ,

 או נשמט אם הבהמה גם מטריפיןויש
 )נננ( הדם שנצרר ורואין לגוף סמוךנשבר

 המכה שעברה שרואין לצלעותמעבר
 זמן כל לזה לחוש אין אבל הגוף,בתוך
 צריך ואין הדם שנצרר רואיןשאין
 שם(",חבדיקה

 אגפיו נשברו או נחתכו אם בעוףוכן
 לגוף, לחבורו סמוך נשברו אפילוכשרה
 בו יהיה לא החיצון העצם ששברוהוא
 הריאה תבדק עוקץ בו היה שאםעוקץ

 אם כשנשברשנג( אסור עצמו העצםאבל
,ש0ן רובו את חופין ובשר עוראין

)ס"נ(

 השבור. אבר אותו כל שחותכין נוהגיןואנו110.

 דאיכעול והוא לצלעות מעבר הדם נצרר לא אפי' להחמיר דיש בתשב"ץ שמצא בש"ךוכ'111.
 והחלב בנשמט( אף מחמיר והב"ח מיקל ובנשמט ש"ד כדברי בנשבר מחמיר )ורש"לניביה
 יו"ד(. שאלה מביייט בתשובת )ועיין מתיר נ"ג שאלה ש"י בת' ביצה וה"ה בהמה אותושל

 הש"ע כפסק להורות יש בלא"ה אבל כוכבים עובד בבהמת לדבריהם לחוש וטוב כ'ופר"ח
 כנגד בעוף אי צלע בנשבר מחמיר והלבוש מיחוש. בית כאן אין בצלעות הדם נצררואפי'
 כיון דבגף שף צלע בין ומחלק אחד צלע בנשבר מכשיר והט"ז הגף בנשבר כמוהריאה
 מונח שהוא בצלע משא"כ לריאה לפנים נכנס כך ע"י אפשר והנה הנה אותו מנדנדשהעוף
 שחזר אף עוקץ בה ויש צלע נשבר אם בעוף מטריף ובה"י צריך לא בדיקה אפי' א'במקום
 ס"ס מטעם כשר עוקץ היה אם ספק היה אם אבל חריאה. כנגד שלא אף בשבריםונקשר
 ס"ק בשייך נ"ד סי' ע"ש עוקץ בה יש אם אף אחד צלע נשברה אם להטריף אין בבהמהאבל
 עצמו אבר אותו רק אסור שאינו באופן הגוף מן אגודל רחוק אגפיח שנשתברה תרעולתג'.

 יו"ד נזי' בי"כו הביצה להתיר י'צ ביצה ילדהואח"כ
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 "טתבווה

 בסמי
 לגוף)112( סמוך נשבר אם אוסרין ויש תשעו ויאה,

 הפשוט והמנחג כשמוט' דדינוואומרים אגודל.ברוחב
 אפילו אגודל כרוחב לשערשנהגו

 שנצרר שרואה לא אם כשר,בצמצום
 חוששין אין אבל לצלעות, מעברהדם
 שם( "ג" מסתמא ומכשיריןלזה

 לא, או בשבירה עוקץ אם חילוק ~אין יכי אגודל, רוחב שיעור(1

 )כרוחב הגוףמננ( מו ורחוק מאחר תכשיר.בעוקץ
 שם( "יהאגודל

 לצדד אפשר מיהו ומהרש"ל כב"ח דלא לאסור יש שבר על שבר יפח נתרפא אפי' השייך וכתב2גג.

 עצמו שאבר מהגוף רחוק נשבר ולענין בנשבר מכשירין פוסקים הרבה ובלא"ה הואיללהקל

 או ה"מ במקום להקל יש ובצלי ובתבשיל בהגה"ה. ס"ה נ"ה סי' ע"ל כך נתבשל אםאסור

 הוא. דרבנן דספיקא כיון שבת או אורחיםלכבוד

 מגוף מאגודל יותר דהשבר אע"ג לגוף סמוך אגודל בתוך נכנס העוקץ היה ואם הפרישח כ'3גג.

 השבירה מקום סוף סוף אגודל בתוך נכנס שהעוקץ בכך מה דקשה זה על כ' והש"ךטריפה
 דהיינו מאגודל יותר הוא השבר דעיקר אע"ג הפרישה דה"ק וז"ל מגוף אגודל רחוקהוא

 משמע וכן טריפת אגודל בתוך נכנס שהעוקץ כיון מ"מ אגודל רחוק יש השברמאמצעות

 החיצון מעצם אין אפילו אגודל כשיעור לגוף שמחובר הנשבר בעצם נשאר אם וכןבעט"ז.
 ה' סימן יוסף מטה ובת' כשירת אגודל רחוק נעשית שהשבירה כיון אגודל עליושנתחבר

 שאין אף ענין בכל טריפה אגודל מכשיעור פחות לגוף סמוך נשבר אם נקטיע הכי דינאלענין
 עוקץ בו ואין חגוף מן רחוק השבר ואם טריפה, זה הרי י"י שאייש יפה שנתרפא ואף עוקץבו

 עגול בו יש ואם כשירה, אגודל בתוך השבר מן קצת ויש כקולמס באלכסון הוא שהשבראף

 אף בשוה הוא השבר ואם טריפה אגודל בתוך החיצון בעצם השבר מן ויש באלכסון הואאם

 שהאריך ס"א שאלה נ"ש ובתשובת ע"ש עכ"ל להכשיר יש אגודל בתוך חחיצון עצםשנכנס
 הריאח לינקב דלא היכי כי לגמרי הגף ישבור לפנינו בגוף לחיבורו סמוך הגף נשבר אם בזח.ג"כ

 בלידה או חדש י"ב בשהיית זולת וטריפה תקנתא ליכא בשמוטה אבל לכ"ע. כשירהובהכי
 להשים אגפיהם דמעקמין להשוחט שמוליכין אווזות הני ב"ח כ' פר"ח. נ"ז סמןכמ"ש

 בו דתולין מחיים, עי"כ הגף שישבר הוא דמצוי הרגלים וקושרים האווז רגלי תחתאותם

 שאוחז בשעה אגפיהם מעקמים שהשוחטים בתרעולת הדין והוא נעשה. דמחייםלאסור

 דמחיים לאסור תלינן אגפיו נשבר מפרכס כשהי' שחיטה חתחלת שבשעת הוא מצוילשחוט
 בגמר או בתחלת אם נפקא לא ס"ס דמידי מחוור אינו זה דין עליו פר"ח וכ' ע"כ.נעשח

 ידוע אם ומכ"ש חאו"ה וכ"כ הריאה ניקבה לא שמא שחיטה בתחלת ואת"ל נשברשחיטה
 וכ' הפירכוס. מכח נשבר שחיטה בשעת רק שלם היה לפניו שהובא שהעוף בוודאילשוחט



מנחת
 שנשמטו, בעוףאגפיםח(

 ריאה.תנקב

 אינו שבר, בזמןיסתפקט(
 תטריף. הגוף()מן

 בחסרון שמכשיריןיוצי(
 תכשיר. מספקבשבר

 השמוטה, בזמן יסתפקיא(

 תחמיר.ראוי

קגאליהו נגסימן

 מעיקרו מהם אחד אפילו אגפיונשמטויחהט
 וצריך הריאה, ניקבה שמאחוששין
 ט"חלנפחה

 קודם אם יודע ואינו שבור הגףנמצארחוק,
 טריפהט"7( אח"כפ22(, או נשברשחיטה

 ספק ספיקא, ספק מכח שמכשיריןוישראיה,
 קודם ואת"ל שחיטה, אחר נשברשמא

 ויש הריאה, ניקבה לא שמאשחיטה
 שם( ")ה בנשבר להכשיר)225( ע"זלסמוך

 אי ידעינן ולא שמוט כשנמצאאבלבעוף,
 יש שחיטה לאחר או שחיטהקודם

 )שם( ולאסור )226(להחמיר

 עיקר דהא מינקב לא בודאי השוחט ביד שהוא או מקושר" המה דכנפים כיון הטעםבשייי
 אבר שנשבר עוף או בהמה הכא. שייך לא וזה הריאה ניקב כנפה דמנדנד ע"יהטעם

 במקום האבר שנשבר או אסורים ואבר הוא דקיי"ל טריפה אותה שעושה במקוםמהאברים
 עוף או הבהמה כוכבים לעובד למכור שרי אי אסור, אבר דקיי"ל טריפה אותה עושהשאין
 אמ"ה על מוזהר כוכבים שעובד דקיי"ל שבה המדולדל האבר עם שחיטה לאחר אומחיים
 ע"ש. בעוף בפרט להתיר י"ד סי' בא"שפסק

 אין ובזה לבודקה. בפנינו הריאה ואין בשבירה עוקץ שיש דמיירי המחבר לדעת הש"ךפי'114.
 וק"ל. זא"ז סותרים המחברדברי

 ריעותא יש אם גם דמכשיר. מאן ליכא הכי דא"ל עוקץ ביה בדלית מיירי דזה הש"ךכ'125.
 ב"ח וכ' בקיאין דאין מהני לא בדיקה ואפי' אס"ס סמכינן דלא פשיטא בריאה אובצלעות

 באיסור למיתלי דאיכא היכא אבל שוין והיתר דהאיסור היכא היינו בס"ס דמכשירין מהדכל
 לחומרא. תלינן מבהיתרטפי

 חסרון מחמת הוא חריאה ניקבה לא שמא דספק גמורה ס"ס זה דאין בש"ך איתאוהטעם116.
 להחמיר יש בנשבר דגם כת' )ורש"ל בנשמט רמ"א החמיר וע"כ בקיאין אנ שאיןידיעה
 בין בנשבר בין דמותר ס"ס ק"י בסי' שפסק ומח גמור(. ספק הוי דלא נעשה אימתיבספק
 מצד פוסק דשם תירץ והט"ז בהפ"מ, שלא וכאן מרובה בהפסד מיירי שם ס"ס מכחבנשמט
 מקום יש דאם פ"ז כלל בח"ח וכתב להחמיר, יש בלשונו דקדק לכך החומרא מצד וכאןהדין

 פרכס או הגף על שדרסה כגון בו ותולין דמכשירין פשיטא השמוטה או השבורה בולתלות
 בו. וכיוצא הקיר עלונלחץ



אליהו נדסימןמנחת9י
 הכנף תחת עמוקה מכה לו שהיה עוף ריאה, שכנגד אגף תחת במכהיב(

 ונפחו המכה על נוצה ושמו הריאה כנגדיבדוק.
 הרוח, יצא ולא דק בקש הגרגרתדרק
 בקש וינפח מים המכה מקוםימלא
 טריפה המים יבצבצו אם הגרגרתדרך

ט"ח(

 נדסימז

 בצדעותיה טריפותדיני
 שיש גדולות צלעות כ"ב לה הבהמהיש בצד אצלעות רובאצתברוא(

 וכל מכאן, י"א מכאן י"א מוחבהו תטריף.שדרה,
 מהן ולמטה שלה בחוליא תקועהאחת
 מוח, בהן שאין קטנות צלעות עודיש

 חוליות יש הצלעות כל שכלוולאחר
 נשברו)יננ( בהן, תקועות צלעותשאין

 ולמעלה מחציין הגדולות כ"ב שלרובן

 וששה זה מצד ששה בין השדרה,כלפי
 מצד ואחד זה מצד י"א או זה,מצד

ח"א( טריפההשני

 נד לסימןהערות
 אחד צלע בנשבר כ"ש א"כ לגוף, סמוך גף בנשבר נ"ג בסי' דמחמירין דלמאי העטייזכתב111.

 הב"ח, וכ"כ עכ"ל, דטריפה מעשה לענין להחמיר דיש שם, נהבאת שהריאה במקוםבעוף

 ונקשרו חזרו אם אפילו הנשבר בצלע עוקץ כשיש טריפה בבהמה אפילו שם מדבריוומשמע

 כשר עוקץ שם היה אם ספק הוא אם אבל טריפה, עוקץ שם שהיה רואה אםהשברים,

 מכח אלא דאינו כיון מיימ עוקץ, בדליכא אף העוף בגף מטריפיע דאנן ואע"ג ס"ס,מטעם

 הש"ך עוד וכתב לצלע, גף בין לחלק שיש משמע דבלא"ה מאחר בצשות, מקיליןחומרא,
 וכתבו מזה, הזכירו לא ואחרונים ראשונים הפוסקים שכל מאחר אלו בדינים צ"עומ"מ

 בין חילוק אין צלעות מיעוט בנשתברו כתב והר"ן עכ"ל, כשירה צלעותיה נשתברוסתמא
 כשירה קיים, לא בין קיים ובשרה שעורה בין הבהמה לחלל שנוטה בין לחוץ נוטהשהבשר
 בעוף. אחד צלע בנשבר שאוסר כעט"ז דלא מוכח דמזה הט"זוכתב



קהאליהו נהסימןמנחת

 ראוי יעקר, שמהחוליאבצלענ[
 כנשבר.תדין

 הקטנות, בצלעות רק "טברג[
 תכשיר.שתעקרנה,

 ראוי תעקר, בצלע חוליה שחציד[
תטריף.

 צלע עם יחד שבחוליה בחציה[
 ראויה.תחסר,

 בצלעות גם חולקה, תוספתה
 ראוקה.שתים,

 צלע, בלי אפילו שלמה, תעקר1[
יטריף.

 אם יכשיר שקיים, בחוטרקח(
 תשבר.שדרה

 קיימת והחוליא החוליא מן נעקרוואם
 "0( נשתברו כאילוהוי

 מוח בהם שאין הקטנות צלעותנשתברו
 ט"לכשרה

 וחצי צלע גדולות מהצלעותנעקר
 ""ג( טריפה עמתחוליא

 כך אירע אם אבל נעקרה ודוקאהגה
 שסן"גה כשרחסירה

 עם אפילו אחת חוליא יתירח אםוה"ה
 צלעות י"ב שנמצאו כגון צלעותב'

 אם וכן כשר, מוח בהן שישגדולות
 אחד ובצד ט"ו אחד בצדנמצאו
"ם(כתיקונו

 מאותן אפילו כולה אחת חוליאנעקרה
 ח"ח טריפח צלעות בהןשאין

 חוט נפסק ולא השדרה נשברהאם
 ""מ( כשרההשדרה

 נהסימן

 ופרקיו ברגי טריפותדיני
 רגל תחתית ארכובה, בפרקא[

 יכשיר.שיחתך,
 אמקום רק בקולית, ההתךב[

 תטריף.שיהיה,

 אמצעי, שלעצם בצומה, יחתךג[
 תטריף.רגיל

 בה שיחתך מקום בכל התחתוןפרק
,סייא(כשרה

בכל קולית הנקרא לגוף חמחוברעצם
 "רק שכת"ר )מה טריפה שיחתךמקום
 מקום בכל פירושו שיהיה"אמקום
",,אןשיחתך(

 במקום שלא נחתך אם חאמצעיבעצם
 במקום נחתך ואם כשרה, הגידיםצומת
 ים( טריפה הגידיםצומת



אליהו נהסימןמנחתקו
 רק תכשיר, אמצעי"שברד(

 שלמה.בצומה

 ארכובה תו בערקום,יחתךה(
 רחק. שוק,-

 הרגל חתוכת שהיא מפני נאסרהולא
 הגידים, שנחתכו מפני אלא יהבמקום
 צומת במקום העצם נשבר אםלפיכך
 חופין ובשר עור ואין לחוץ ויצאהגידים

 ונמצאו הגידים בצומת ובדק רובואת
 ,שם( כשרהקיימים

 ארכובה שבין הפרק בתוך נחתך אםוכן
 בסוף לשוק הראש עםהנמכרת
 השוק, ובין הערקום ביןהערקום
 ,שם( אוסרים היש לדעתטריפה

 שמחובר במקום הפרק בתוך נחתךואם
 ה" טריפה השוק עם הקוליתעצם
 במקום ממקומו שניתק הקוליתעצם

 דשף דאטמא בוקא והיינו בגוףחיבורו
 בעוף בין בבהמה בין טריפהמדוכתיה,

 שנרקבו(, )פירוש ניביה דאיעכולוהוא
 על שיוצאות הכף שבעצם היתירותוהם
 נפסקו אבל אותו, ואוחית היכרעצם
 ""ט כשרה עיכול מחמתשלא

 ורובן מיעוטן, רק נתעכלו לא ואםהגה
 הם( כשרקיים

 באיעכול בקיאין אנו דאין י"אאך
 ירך שמוטת כל לאסור יש לכךניביה,
 שס( ,הגה ניביה איעכול )8גג(שמא

 בחבור"שבר
 ךסק.וקולית,
 רקובתטריף
 ממקומו.ששף

 - שוקתו

 בבוקאיתירות,

 במ"גוטן, רק שנתעכלו"שח(
 תכשיר.מדינא,

 שמטריפין, יוש תשמט,רגלט(
 בוץאות.אחוסר

 נה לסימןהערות
 כן, נראה לא רמ"א ומדברי ניביה, נפסקו שלא זמן כל להתיר דיש מהרשייל בשם השיידכתב118.

 לאחר שמוטה מצאו אם אמנם סמ"ך בהגהת כתב טריפה, נפסק לא דאפילו הב"ח דעתוכן

 לא כזו מועטת בשעה דודאי כשירה, שחיטה קודם או שחיטה לאחר אם ידוע ואינושחיטה

 דמשמע הש"ך וכתב לשחוט, שהובאה בשעה שמוטה היתה שלא שידוע ובלבד ניביה,איעכל



מנחת
"צבוי(

 בסמי
 נלגוף(,

 אשכול. שמאתטויף

 בגסהיא(
 תמדוד, אובע רגיוי

 בדקה. ניעי~ם[הצתים
 ינתק הקוויית, שוקבחבווו(

 תכשיר.ואשו,

 אחפוי רק תנתק, שמתירים יזציט
בשר.

 תדון יתר, אסורה, רגלש שלשהיד(
בכחסר.

 ראש בעומד יתר, שתטריףטח
 נולמעלה(. תחתוןאעצם

 תואר בה "היה שהיתרת אבל,טז(
רגל.

 רגל, שם יחסר ברס~תה תחיויתי0
אסורה.

 ראוי אסורה, שנחתך במקוםיח(
 יוצבר.תטריף

 תחפנו בלי יצא, שלחוץ רקיט(
 טויפה.אבשו,

קיאליהו נהסיטן
 שחור אעייפ לגוף, סמוך נשבר אםוכןראף

 ניביה איעכול שמא טריפה היטבונקשר

 בדקה וב' בגסה אצבעות ד'ומשערינן

"0י
 לשוק המחובר הקולית עצםראש
 אם אפילו כשרה ממקומושניתק
 ""ס ניביהאיעכול
 רובו את חופין ובשר כשעור דוקאוי"א

 שס()חגה

 יתר דכל טריפה, רגלים ג' לה ישאם
 )סייין א' רגל חסר וכאילו דמיכנטול

 עצם מראש סןמר זה שיהיהוהוא
שסן ולמעלההתחתון

 תואר לה יש היתרת שזה ודוקאהגה
 שם( "גה הרגלים במקום ועומדתרגל

 "נק טריפה אחד רגל חסר נבראתואם
שם(

 היא הרגל שם נחתך שאם מקוםכל
 ..טריפה.

 לחוץ, ויצא נשבר אלא נחתך לאאפילו
 ורוב עביו רוב חופין ובשר עור איןאם

 )סייה( כשרה חופין ואם טריפה,היקיפו

)שם(

 ודא באופן חשוחט ידע לא אי אבל כשירה, נמי ניביה איפסיק אפילו מועטת בשעהמזה
 שחיטו קודם ספק ס"ס דהוי אמרינן ולא טריפה, לשחוט שהובאה בשעה שמוט היהשלא
 חסרו מחמת הוי זה דספק אינו זה ניביה, איעכל לא שמא שחיטה קודם ואת"ל לא,או

 ספק הוי לא בס"ס ואפילוידיונה



קח

 שהעצםנ(

אליהו נהסימןמנחת
 בעור יש אם העצם, מן קצת נפל ואם בחפף תכשיריחסר,

 נפל לא אם אף השבר לחפות ובשרבן.
ש0( כשרההעצם

 לא אילו לחפותו כדי בו אין אםאבל רובו שלם, אעצם בחפוי "טערנא(

 ע י יח כד בו שש פ אענפי'תסובב.
'שם(טריפה

אם נטרף שאינו במקום עצם נשברואם ראוי יוכשר, שנחתך במקוםננ(

 רובו את חופין ובשר עור 1 א אםנחתד' שבר.תכשיר
 ,שם( מותרתהבהמה

 מדרבנן... אסורוהאבר בהמה רק תשלז, שנשבר אברנט

 נטרף(. שאינו נבמקוםיכשיר
 מהמותר מעט גם לחתודהנ1(וצריד אאבר יוסיף מהמותר שמעט רקכד(

כשחותיש"טלז.
שם( האסור האבר

 )20נ( שימלחנו קודם לחתכו וצרידהגה תשליך ראוי שימלחנו, קודטכה(

שם( העוף או הבהמהעם שבור.אבר

 ואסור לקולא, אזליע ספיקא בו יש ואם החי, מן אבר משום מדרבנן דאסור הש"ךפירש119.

 דליכא דהואיל אגפיה נשתברו גבי סוברים פוסקים שאר אבל מדרבנן, נח לבנילהושיטו

 תתן לא עור לפני משום בו ואין לכתחילה, לעכו"ם מותר לישראל פרישה מצותאלא

מכשול.

 אף לחוץ יצא ובספק לחוץ יצא בודאי אפילו בדיעבד נמלחו אם להתיר דיש הט"ז120.כתב

 בבישול אפילו גווני בכל לחתיר יש שבת לכבוד או הפסד במקום וכן בדיעבד מותרבבישול

 ובבישול ובצליה במליחה להתיר יש לחוץ יצא אם ספק איכא אי כתב וחש"ךובצלייה,

 עדו בחתיכה ששים דליכא היכא מיהו ששים, צריך לחוץ יצא ובודאי ששים, ליכאאפילו

 דאין כיון וכבד לב גבי וע"ג ע"ב סימן כדלקמן דבוק באיסור נבילה נעשה חתיכה אמרינןלא

 ששים אח"כ צריך כעדו ששים בתבשיל דאין היכא אבל בלבד, פרישה מצות אלא זהבאבר

 ששים אין בה דבוק שהאבר שבחתיכה רק ששים בתבשיל שיש היכא ודוקא התבשיל, כלעד

 דבוק איסור לחשבו להחמיר אין נחתך כאילו אבר להאי חשבו דרבנן דכיון להחמיראין

 הכי. למימר ליכא ששים בתבשיל כשאין אבל אהדדי, דסתרי חומרי כתרידהוי



 שרף, שנחתך אמקום שבירהכו(
 למחמירים. תחפנו, בשר אםאף

 הקולית, מראש תנטל שהקורטכ1(
 בחפוי.יכשיר

 בחפוי אבשר יחד יצטרף שהעורכח(
רובו.

 יחגיל, בבשר, החפוי רובכט(
 בלא"ה יזשלים, העורשמיעוט
לא.

 בעוף רק בכמותם, שוים"צנםל(
תחפה.

 שהבשר תבעי בבהמה, אךלא(
 רובו.הקפה

 בעור רק בבהמה בארכובהלב(
 לחפוי.יספיק

 עור בחיפוי שמכשירין "צלט
 תחתיו. רירין אםבלבד,

 ובשר עור אם אף ואוסרין מחמיריןויש
,ש0ן רובו אתחופין

 קורט ממנו וניטל הקולית עצםנשבר
 בשדרה המחובר העליוןמראשו
 ובשר עור אם ניביו, מיעוטונתעכלו
 ט"ח כשרה רובו אתחופין

 את חופין ובשר בעור דמכשריעהא
 הבשר, מן החיפוי כשרוב דוקארובו,
 י"1( עמו מצטרף עור של המיעוטואז

 הבשר מן וחצי העור מן החצי אםאבל
 "ס1 בבהמה מילי והנילא,

 עם מצטרף רך שעורו כיון בעוףאבל
 כשר עור ומחצה בשר ובמחצההבשר,

,שם(

וכדלעיל.

 לבדו שעור מקום שיש שכתב מייש
 במקום והוא בבהמה, אפילומציל
 שם שאין לפי לארכובה, ממשהסמוך
 עם דבוק לבד עור אלא בשרלעולם
ש"ח(העצם

 בשר, שם להיות שדרך מקומותובשאר
 בלבד עור אלא בשר שם היה לאאם
 שמציל י"א והעצם, העור בין ריריןוהיו

)שם(

 מצילין אינן להתקשות שסופן גידין ראוי אין יתקשו, שסופן בגידיןלד(
)סיימתחפה



קי
 אחפוילה(

יגררהו,

ממומנחת

 שהרופא רעועבבשר
תטריף.

 במקונ רובו את החופה הבשר היהלא
 כא ומעט כאן מעט מתלקט אלאאחד

 אחד במקום שהוא או העצם,סביבות
 העצם מעל נקלף או מרודד שהואאלא
 או ניקב או התחתון שלישיתו שניטלאו

 נתמסמס אם וכן מצילים, אינןנסדק
 שהרופא בשר כעין ונעשה החופהבשר
 י"ק מציל אינוגורדו

כדלעיל.  ירודד או שמתלקט חפוי רובלת
תטריף.

 של"טיתו שניטל או ינקבל0
 רחק.תחתק

 ראה שנסדק, או בניקבלח(
 תטריף.יתמסמס

 בשר, מראה שנתשנה ראיתלט(

 תחמיר.יכול

 בבשר תכשיר, שנקדר, מקוםש
 רובו.יקיף

 בחבירו שבר אם תכשיר,מא(
 הראשק. במקומוידובקו

 זה, על זה שוכבים "שנם ראשםמב(
תטריף.

 כנייל.הכל

 אם וכן מצילין אינן ונסדקבניקב
 בשר כעין ונעשה החופה בשרנתמסמס
 הם( וכדלעיל מציל אינו גורדושהרופא

 שהרופא בבשר בקיאין אין ואנוהגה
 מראית שנשתנה מקום כל ולכןגורדו,
 ,שם( מציל אינוהבשר

 כעין השבר מעל בסכין הבשרנקדר
 מכוסה היקיפו ורוב בעיגולטבעת
 בעצם דבוק הבשר שיהא והיאכשרה
 חי"א( הקדירהסביב

 אותה שעושה במקום העצםנשבר
 יצא אם ידוע ואין ונקשר וחזרטריפה
 שחזר והוא כשרה, לאו אםרובו

 שבר עם שבר ונתחבר הראשוןלמקומו
 הי"" ידובקויחדיו
 אלא הראשון למקומו חזר לא אםאבל

 זה זה, על זה שוכבים העצם שברישני
 טריפה למטה נמשך וזה למעלהנמשך

)שם(



~יאאליהו טסיקמנחת
 מחיים נעשה אם יודע ואינו שבורנמצא בשבר ראיה אמכה,  שחורמג(

 שחור המכה מקום אם מיתה, לאחראו חנשה.שמחיים
 ""'פ מחיים שנעשהבידוע

 יש אם עליו, לעמוד יכולין איןואם או בדרוסה תתלה ידיעה, שאיןמד(
 שרצצה או שדרסה כמו לתלותבמה להקל.רצוצה

 "ם( להקל תולין בווכיוצא
 מספק)121( אסורה לאוואם שמספק ראוי תתלה, במה איןמה(

,שם(
י14סר.

 נוסימן

 הגידים בצומת טריפותדיני
 יפסק, או שינטל בצומתרובא(

תטריף.

 אם תטריף, שלם, בעצםאפילוב(
 יפסק.רובה

 אליה, תחת תמצאשצומתג(
 עליו. נופל שהזנב חוץכלפי

 תמצא שהצומא אומרים "טדי

 הבהמה. חלל לצד פניםכלפי
 בערקום, למעלהתחילתם,ה(

 יחזרו. רכיםשסופן

 מקום )פירוש הגידין צומתניטל
 שנפסקו או יחד( נקשריןשהגידין
""א(טריפה

 "מ וכלדעיל קיים העצם שכלאעיופ

 האמצעי בעצם בבהמה הם הגידיםצומת
 ""מ עליו נופל שהונב חוץכלפי

 לצד פנים כלפי שהם שאומר מיויש
 )שם( הבהמהחלל

 עצם והוא מהערקום למעלההתחלתם
 הנמכרת לארכובה השוק שמחברקטן
 בו שמשחקים הוא וה ועצם הראש,עם

 מתחברים ממנו ולמעלההתינוקות,
 ומתפשטים ועולים אלו גידיםוצומתים
 כעין וחוורים שמתרככים עדבשוק
 ה"סבשר

 כאן נמי אי לדבר, רגלים יש דהתם בזאב, דתלינן ס"ה ל"ו לסי' ולייד השייך כתב מספק,ג2ג.
 ספק. מקרי ולא ידיעה, חסרון מחמת ספקתוא



אליהו נוסימןמנחתקיב
 שכנגד בנפסקו וקתכשיו
 ינטלו.העוקום,
 במקום למעלה שינטלוראית
 יטריף.תליה,

 בשור,שיעורםח(
 תלמד.ראיה,

 בדקהשיעורט(
 יוכרו.ראייתם

 שביליהם, רבו צומתבגידיי(
 ידיעותם.תלמד

 בנקבות, שנבלעים גידים "טיא(

 תכירם.ראוי

 איכא תכשיר. יפסק, שהעביב(
 בשנים.רוב,

 איכא תכשיר. יפסקו, שהדקיןיג(
 בנין.רוב

 אחד בכל רוב יפסק שאםיד(
תטריף.

 כשרה הערקום כמד ניטלו אונפסקו
""ן(

 מקום והוא הערקום מןלמעלה
 "ם( טריפה בו תוליןשהטבחים

 להיות שמתחלין ממקום ארכןשיעור
 בבהמה בבשר שמתפשטים עדצומתין
 מי ויש אצבעות( )י"ו אצבעות ט"זגסה

 ""ה( אצבעות ד' שהואשאומר

 שיעור חכמים נתנו לא דקהובבהמה
 ובמישוש... במראיתם,אלא

 יש ועבים קשים לבנים שהם זמןשכל
 כשהם אבל הגידין, צומת דיןלהם

 קטנים שהם או להתרכךמתחילים
 הגידים, צומת דין להם איןודקים
 לבנים אלא כ"כ לבנים שאיןובמקום
 הוי לא וכוכית כעין ומזהיריםקצת
 ,שם( הגידיםצומת

 באלו שנבלעים אחרים גידיםיש
 בכלל אינם ואותם בנקבותכוכרות
 ""ח הגידיםצומת

 ושנים עב אחד ג', בבהמה הגידיםצומת
 שהרי מותרת לבדו העב נחתךדקים,
 """ שניםנשארו
 העב שהרי מותרת הדקין השניםנחתכו
 הצומת כל ניטל לא והרי משניהם,גדול
 איכא שכת"ר מה )וזהו מיעוטואלא
 ,שם( בנין(רוב

 טריפה מהם אחד כל של רובונחתך
,שם(

 אצבעות,י"ו

 תמצא,אל



 בעוף, גידים שמספר תדע, ראויטו(
י"ו.

 אמצעי, בעצם ימצאו ושבעוף(טח
 כל ושל וובו שיפסקתטויף
אחד(.

 בעוף אחד של רובו יפסקי((
תטריף.

 - הרגל בעצם יחד תחנותםיח(
 בהמה. לשלשוה

 תחחט בעוף, רגל יתנפח שאםיט(
אגידים.

 מתחילתם אצבע, רוחב"יערנ(
 בעצם.שם

 מהם( אחד רק של רוב )ואפילוכדלעיל

 בעוף הגידים צומת שכלים מקוםסימן
 שכת"ר )תחנותם דקה בבהמהכסימנם

 כלים הם ששם תצומת של תחנההוא
 ",,ט(סופית(

 צומת בבדיקת בקיאין אין ואנוהגה
 לבדוק, דקשה משום עוף שלהגידין
 מקום בכל ולכן נטרף, תואובקל
 אפילו תגידין צומת במקום מכהדאיכא
 מאחר הדם, ~נצרר נפוח)22ג( רקאינו
 בקיאין אנו ואין בדיקה צריךוהיה
 שם("גח טריפהבעוף

 ברוחב ישער לשער, בקי שאינוומי
 חם( שמתחילים ממקום בעוףאצבע

 בבהמת כמו האמצעי בעצם תםבעוף
",,ה י"ווהם

 טריפת מהם אחד של רובו נפסקואם
)שם(

 נו לסימןהערות
 לחתוך שיטריף קודם המורח וצריד הניפוח לפי הכל מיימ אבל מהרשייל בשם הש"דכתב22ג.

 יש מהחוטין אחד שנפסק לחוש ויש ונימוח ריקבון בו שיש יראה )שאם בו ולעייןהניפוח
 אין דבכה"ג לחוד, מראה בשינוי אבל ניפוח אלא הרמ"א אמר דלא כתב הב"ח גםלהטריף(

 אין שכמעט עד הרבה הדם נצרר דוקא העט"ז וכ"כ לגמרי, מכשירין נפוח ולא לקותאשום
 ריעותא, שום רואין כשאין נטריף למה מועט דם צרורות אבל הדם, מפני ניכריןהגידין
 עכ"ל. בזמנינו, אפילו ירא חכם וחקירת שאלת לזה צריךומ"מ



אליהו נזשימןמנחתקיי
 הגידים צומתבמקום עצםנשבר רק צומת, במקום תשברנא(

 נשתנה לא אם מתיריו יש יפהונתרפא נתכשיר(. יפהשיתק~צר
 """ השבר שעל הבשרמראית

 הגידין צומת שיבדוק עד אוסריןויש ראוי בבדיקה, שלא אוסרין יוטכב(
""תחמיר.

 נזסימן

 הדורסת מחיה דרוסה בהמהדין

 בבהמה ראית אוידעת
 תטריפנה.שנדרסה,

 בשור אפילו בגסה, ידרוסארי
הגדי.
 אפילו בדקה, רק ידרוסשהזאב
תגדל.

 ודאי בגדיים, ידרוסשועל
 ידרוס.עופות

 בגסה אף תדרוס רגילהחולדה
שבעופות.

 רק בכלב, אינהשהדריסה
 ינקוב.תחחצ

""א( טריפהדרוסה

 הגדול בשור ואפילו דריסה לו ישהארי
ים( שבחיותובגסה

 גסה בבהמה דריסה לו איןהזאב
 אבל בעגלים, כגון שבהם בקטנהואפילו
 בגדולה ואפילו בדקה, דריסה לויש

 ,שם( גדולים כבשים כגוןשבדקות

 דריסה להם אין ושועל ונמייהחתול
 דריסה להם יש אבל גדוליםבכבשים
 "0( העופות בכל וכ"ש וטלאיםבגדיים

 כלל, בבהמה דריסה לה איןחולדה
 לה יש אבל וטלאים בגדייםואפילו
 "ם( העופות בכלדריסה

 בעופות, ואפילו כלל דריסה לו איןכלב
 שניקב כקוץ דינו החלל עד ניקבואם
 ים(לחלל



קטיאליהו נזסימןמנחת
 תלמד ראוי אחרות,בחיות([

 שונות.ידיעות

 אם רק בגדיים, ידרוס שהנץח[
 ינקוב.אחלל

 יגדלו שממנו בעופותאפילוט(
 ידרוס.דרוס

 אל תרנגולת רק ביונים,שידרוסי(
ידרוס.

 ידרסו רגילים אחרים, תמצאיא(
 שנמותם.בעופות

 בנל ידרוס שהפלקון רק תמצאיב(
העופות.

 תחלק אל ראוי שבדריסה,יג[
 ידך.בהצלת

 רגילים שבתרבות, בחתוליםקק
 תרנגולים. ללוליננסו

 מן גסה שאינה כל טמאות חיותשאר
 שבדקות בגדולה דריסה לה איןהואב

 כואב, גסה היא אפילו ועיויםבכבשים
 טלאים או בגדיים דריסה לה ישאבל
 מן גסה היתה ואם בעופות,וכ"ש
 בדקה דריסה לה ויש כואב דינההזאב,
 כארי, גדולה היא ואפילו בגסה לאאבל
 04( בכל דריסה להויש כארי הוא הרי מהארי יותר גסההיתה

 בבהמה דריסה להם אין העופותכל
 והוא מהנץ חוץ וטלאים בגדייםאפילו
 מטיל שאז החלל לבית בצפרנושיקוב
 ט"ב(ארס

 גדול בעוף אפילו דריסה לו ישהנץ
 הדק. מן שיהא ובלבדממנו,

 בתרנגולת לא אבל יונה, ובניכתורים
 ""נ( ממנהושלמעלה

 דריסה להם יש הדורסים עופותושאר
 שהוא בעוף לא אבל שכמותםבעוף
 יע מהםגדול
 לו שיש פלקו"ן שקורין הגס מןחוץ

 ש0( "נה העופות בכלדריסה

 בין דריסה להם שיש שאמרנו אלןכל
 אם בין ממנו הנדרס להציל באיםאם
 )ס"ד( להצילו באיםאין

 בחתולים היתר נוהגים שעכשיוי"א
 ואע"פ תרעולים, של בלולהנכנסים
 על סומכין בדבר, לחוש ראוישהיה

 תרבות... בני הם שלנושחתולים



אליהו נזסימןמנחתקטז
 ",,ה( חוששיות12( אין הכהו שלאוכל ראוהו בלתי ידרוס, תחהצ אלטת

עוהכהו.
""ח וצפורן ביד אלא דריסהאין אך תהיה שהדריסה ראויטא

 ין-.11?פורן
 לא בשיניה ונשכה ברגלה דרסהאבל שיינים, ונשיכת רגל, דריסועיו(

"מ בעלמא כקוד אלאהוי לקט.תדמה

 אבל הדורס, מדעת אלא דריסהאין בדעת רק תהיה שהדריסה ראוייח(

 מקרה דרך עליו שנפל כגון מדעתושלאהדורט.
 ""י( דריסה הוי לא צפרנו בוונתחב

 דורס של מחיים אלא דריסהאין שניהם, בחיי תעשה שהדריסהיט(

 בנדרס' צפרנו שנעד הרי כיצדונדרס' אסור. יסתפק,ואם
 או הדורס הומת צפרנו הוציא שלאועד

 במד"א כשר)124(, זה הרי הנדרס נשחט או ידוחתכו
 וצפרן לפנינו בא אם אבל סוף, ועד מתחילהכשראינו
 אלו ולפיכך ודרס וחזר דרס שמא חוששין בותחובה
 קודם הנדרס שחטו אפילו הדורסים בעופותהצדים
 עד פעמים כמה בו שמכה דרך שכן אסור צפרנושהסיר
 לכן קודם אותו דרס שלא ראינו ואפילושיצודנו,
 הוא העוף אחר רודף כשהנץ שפעמים לפי ליהחיישינן
 ""ח( פריחתו דרך בצפרנומכהו

 אפי' ולכן מקרקרים והם שותק כשהוא ומיירי חוששין ודאי חכהו אבל משמע השייךוכתב123.

 דוקא משמע הרשב"א מלשון אבל תרבות. בני היו לא אם התרעולים אסורים היו הכהולא

 בהכאה הלכך שותקין בששניהם ומיירי כעסו מחמת היא דחהכאה חוששין והכהוברדף

 לעובד למכור מותר אם לדינא וצ"ע גרידא. בהכאה להקל אין ומ"מ חוששין איןגרידא

 אלא דורס היה לא שמא יחזור ואת"ל לישראל, וימכור יחזור לא שמא ס"ס ומשוםכוכבים

 תע"ב. אח"כ ולמוכרם תחלה להמיתם והמחמיר שחוק, דרךהיה

 הבשר האדים אפילו הר"ן וכתב זורקו הוא צפרניו נטילת עם שהארס בש"ך איתאוהטעם124.

 הש"ך כתב כלל. בדרוסה מספקינן לא כך בעלמא חיישינן דלא כמו חיישינן לא המעייםכנגד

 אבל ומחיצה גדר מוקפת שאינה בקעה אלא רחב מקום מקרי דלא שכתבו מהאחרוניםיש
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 תחהש בדיר שנכנס אריראיתכ(

ידרוס.

 בכלוב שנכנס דורס ראיתכא(
 שידרוס.תחהש

 רבו שותק או במקרקרכב(
 תלמדם.ידיעותם,

 ראוי שותק או במקרקר יסתפקכג(
שתקל.

 שלא ראוי ארי, שנכנס יסתפקכד(
תחו,ש.

 בפנינו שלא אם במצוי, תוליןכה(
ארי.

 ארי ראו אם כגון דרוסה לספקחוששין
 שאינם צר למקום השוורים ביןשנכנס
 לדיר שנכנס כגון מפניו לברוחיכולים
 ט"טי דרס שמא חוששיןשלהם
 עוף מלא לכלוב שנכנס דורס עוףוכן

 *ם( דרס שמאחוששין

 מקרקרים, והם שותק כשהואבד,יא
 או שותקים והם שותק הוא אםאבל
 חוששין)125( אין מקרקרים והםהוא

*ם(

 אי ידעינן דלא דהיכא שאומר מייש
 ואי אינהו מקרקרין ואי צווח ואישתיק
 )סק"'ט לה חיישינן לאשתקי

 שנכנס כשידענו דוקא דחוששיןוהא
 אם נכנס אם ספק הוא אם אבלהארי,
 או כלב או ארי ספק שהוא אולאו,
 יי")י חוששין אין עף בקנהשמא
 ארי או וארי כלב לפנינו כשישודוקא
 ולא דם מבעבע לפנינו כשבא אבלוקנה,
 בין להקל בין במצוי תולין במה,כידענו
 )שם(להחמיר

 חיישינן לא ואנה אנה מהדורס שנשמטין בשפות אבל חוששין. ומחיצה גדר שמוקףבחצר
 כוכבים לשבד למכרו מותר מיהו הב"ח. וכ"כ צר מקום להם שחוא בכשב אלא רחבבחצר
 וכ"כ דדינא ספיקא ח"ל בזה מקילין אחרונים דיש כיון המוקף רחב בחצר בהמהאף

 השיגם לא ואמרי' לשאר חוששין אין דרוסה מהם א' נמצא אפיש רחב דמקוםמהרש"ל
 דיש כיון כוכבים לשבד למכרו מותר רחב, מיקרי לא המוקפת דחצר דעה לאותהדאף

 אחחנים. שאר כתט וכן דדינא. ספיקא הו"ל בזה מקיליןפוסקים

 מקרקרים ובשניהם בהדדי עבדו שלמא אמרינן שותקים ששניהם בזמן היינוומקרקרים,25ג.
 מחביח. ירא אחד שכלאמרינן
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 בצפורן יחהצ ראוי שנכנס, אריכו(

תלהצה.

 שצפרניו כל תחהצ ראויכ((
 מגבו.שמוטות

 תחהצ ראוי בדיר שוורים לכלכח(
יחד.

 בדיקה, יכית שחסרה דרוסהכט(

 תחהצ.ראוי

 צפורן ונמצאת השוורים בין שנכנסארי
 אחד של בגבו ויושבת תלושה הארישל
 יבשה או לחה הצפורן אם ביןמהם

 "י"ח לה)126(חוששין

 צפרניו חמש או צפרן מקום אםוכ"ש
 ,שס( מגבושמוטות

 לכל אלא חוששין בלבד לזהולא
 ים( שבדירה12(השוורים

 שלא היינו לדרוסה דחוששיןהא
 שכת"ר מה )והוא בדיקה בלאלהתירה
 שלא וכגון בדיקה", יכולת"שחסרה

 אבל חוששין, אז אותה, לבדוקיכול
 וכדלהלן( יכשיר אז רושם, ימצאשלא

"טייח

 רושם בה מוצא ואינו בודקה אם אבל דרשה, והצם ימצאשלאל(

 "מ( כשרה בבחקה.תכשיר
 'שסי

 נשאר הצפורן דהתם הצפורן נטילת אחר אלא ארס מטיל שאינו לעיל למייש ולייד הטייזכי126.

 חיישינן הכא )א"נ ארס מטיל משם היד שנוטל ובשעה הצפורן שנשמט כאן אבל בידמחובר
 לא אבל הארי נכנס שראו דוקא ומשמע הב"י וכ' כה"ג( ט' כבסעיף ודרס וחזר דרסשמא

 גמור ס"ס מקרי לא דזה גב על ואף ס"ס והוי בכותל היה זה שצפורן לומר תולין שנכנסראו

 סמכינן מ"מ מכותל בא זה שציפורן צ"ל ארי נכנס לא שאימור הראשון בצד גםדהא

 .ארובא

 שהציפורן אותו אפי' רחב דבמקום עיקר נייל גם שותקין אשניהם ג"כ קאי דזה הט"זכ'127.

 ול"ד השאר לחתיר יש נדרסים ג' נמצאו אם ואפי' מעלמא אתא דהצפורן מותרבגבו

 של טבע דודאי אמרינן דהתם ס"ט פ"ד בסי' כמ"ש דאסור תולעים ג' בו שנמצאולתבשיל

 ומה עצמה בפני טובה חזקה לה יש בהמה שכל כאן שא"כ מה תולעי' בו לגדל זהירקות

 לשונו. כאן עד לחברתה א' של איסוריזיק

 דרוסה ודאי מקרי מבחוץ ניכר הדריסה מקום דאין אע"ג שדרסה ראינוה רק אם חש"ךכ'128.

 המחבר. לדעת בדיקה לה יש מבחוץ הדריסה מקום ניכר אפי' מיהו כב"חודלא
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 ירך בחלל תבדוק שחיטה אחרלא(

 הראהצ.עד

 רהצם בלי שלמה ימצאנהלב(
 תתיר.דריסה,

 שיאדים הדריסה, רהצם תנירלג(
 מעים. בני שננגדובשר

 המעיים, שננגד בשר ימוקלד(
 חסר.תחשבנו

 תבדוק. ראוי ידרוס, בסימניםלה(
 יטריף.אדומים,

 שהוא בנל יאדים בקנה ראיתלת
תטריף.

 אין רא~ה, יוצ שנדרסה, בבהמהל0
תקנה.

 שנה תשהא רק אומרים, יוצלת(
בבדיקה.

 הנדרס את שוחטין הבדיקה, היאכיצד
 הירך מכף שלו החלל כל אתובודקין

 הקדקד.עד

 מיני מכל שלמה כולה נמצאאם
 רושם)29נ( בה נמצא ולאטריפות

 "ט"ח מותרת זו הריהדריסה

 הבשר שיאדים הדריסה רושםאיזהו
 "ם( מעים בניכעד

 עד מעיים בני כנגד הבשר נמוקואם
 מהחבורה גורדו שהרופא כבשרשנעשה
 וטריפה חסר כאילו בשר אותורואים

)שס(

 שהוא כל משיאדימו בסימנים דרסואם
 )שס( טריפה עצמם,הסימנים

 שהוא בכל הקנה האדים אםואפילו
)שס(

 בבדיקה תקנה לה אין שנדרסהבהמה
 מבחוץ בדיקה לו אין שהוושטמפני

)סי")(

 שם שהוזכר מקום בכל שאומר מייש
 ושבורה, נפולה בדרוסה כגוןבדיקה
 אבדיקה לסיקם ליכא הללובדורות
 לשהויי אלא תקנתא ליה וליתשפיר,
 חודש...י"ב

 דעת אבל שחיטה לאחר היא דהבדיקה וסייעתם התוספות דעת הוא דכן השייך כתבועוד129.

 בחיים. בעודה מבחוץ היא דהבדיקהרש"י
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חי"ח( ותלד שתתעבר בנקיבה או שתתעבו בנקיבה, בדיקת "צש

%1ך.
 שניים בצים תטל ראוימא(בעוף,
יטענו.

 תקנה אק שלצפורים וגילות ישמם
בבדיקותיהם.

 בנדרסים איסור תנהג ראוימג(
 יב"ח. להשהותם לארבים

 אל לגוי שנדרסה, בהמהמד(
 וימכרנה. יחזור שמאתמכרנה

 של הבצים כל להטיל גמרה אם בעוףוכן
 ואח"כ יום כ"א ושהתה ראשונהטעינה
 לא אם וכן כשרה, בצים להטילחזרה
 לאחר שהתה אם מעולם, בציםהטילה
 יום כ"א טריפות ספק בהשנולד

 שגם וי"א כשרה, בצים להטילוהתחילה
 ליזהר שצריך אלא בודקין הזהבימן
 ושם( בדבר הבקיאין כללהביא

 אין קטנים שצפרים אומריםיש
 להם אין לפיכך בהם ניכרתאדמימות
 אינו הנץ שארס אומרים יש וכןבדיקה,
 לו אין לפיכך ניכר ואינו כ"כאדום
 "י"ט(בדיקה

 אסור הנדרסים הם הביםאם
 לידי יבא שלא כדי חודש י"בלהשהותם

 ""טתקלה

 דרוסה ספק או דרוסה למכוראסור
 וימכרנה יחיור שמאלעכו"ם

 וסנייא(לישראלשננ(

 ולא לעכו"ם למכרו לו מותר לכל, וניכר הידוע טרפות אבל ידוע, שאינו בטריפות ודוקא :הגה130.

 הואיל בדרוסה אלא בזה להקל דאין הש"ך מסקנת ע"כ. לישראל וימכרנה יחזור שמאחיישיע
 דכל רש"י דדעת ועוד מדינא בבדיקה היתר לה דיש חדא להתיר, צדדים הרבה ישדבלא"ה

 היכא דרבוותא בפלוגתא אחר בטריפו' אבל לגמרי כשר מבחוץ הדריסה מקום ניכר דאיןהיכא
 בהג"ה הר"ב דעת נראה וכן כוכבי'. לעובד למכרה להתיר אין להתיר, הכי בלאו צדדיןדאין
 בכ"ג והובא כת"י בת' הרדב"ז )כ' דוקא דרוסה גבי הכא אלא זה דין כתבו שלא אחרוני'ושאר

 עליהם שעברו והזכרי' שנתעברו והנקבות אותו לשהות דרוסה שנתערב בעדר תקנה ישוז"ל
 לכ"ע, להשהותם אסור מרובה ולזמן הנדרסים שרבים נתבאר שלמעלח אע"פ מותרי',יב"ח

 ברבים אפי' באחרות נתערבה דהדרוסה היכא אבל תערובת, בלא גופא דריסה הויהתם
 עכ"ל(. להשהותם מותר מרובה ולזמןהנדרסים
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 נחסימן
 נפולהבהמה

 רסוק תחהט שנפלה בהמהחשא(
איבריה.

 י"ט שנפלה ממקום רחוקבטנהב(
תאסור.

 תפול ראוי שוכבת, בנתגלגלה0
 י"ט.אגובה

 או שנפלה, בידעה י"ט,ש"גורד(
 להפילה.שרוצים

 בפחות תחהט ראוי ידעה,שלאה(
י"ט.

 שבפחות ראף אחת, בבת תפולוי
יחהט.

 אם שנפלה בהמה כיצד אסורה,נפולה
 ""א( כשנפלה רגליה על עומדתהיתה

 שנפלה המקום עד מכרסה)51י( ישאם
 נתרסקו שמא חוששין טפחים י'שם

 "ם(אבריה

 ונפלה ונתגלגלה שוכבת היתהואם
 טפחים עשרה המקום גובה שיהאצריך

,שם(

 בנפלה דוקא טפחים י' דבעינןוהא
 וידעה אחרים הפילוה אומעצמה
 )שם( להפילהשרוצים

 מדעתה שלא אחרים הפילוה אםאבל
)שם(

 שהפילוה אלא מכך ידעה אפילואו
 מעשרה בפחות)מ2( אפילו אחתבבת

 "מ לח חוששיןטפחים

 יו"ד יש אא"כ המזיק שפטור נזיקין לענין ת"י סי' בחיימ הטור כתב למה מהרש"ל הקשהג3ג.
 המיתה אין רגליה עם יו"ד דבצירוף ותירץ ארעא, עד מכרסה חשיבנן ולא בבורטפחים
 במיתת שפטור הטעם וזהו תשלומין, לענין כאונס ליה חשבינן מת אם ואף כ"כ,מצויה
 עכ"ל. בזה, חילוק אין טריפות לענין אבל מיוייד, בפחותהשור

 אברים ריסוק משום בו אין המטבחיים בית גבי המחבר כתב י' דבסעיף והש"ך הט"זוהקשו132.
 אבל בזה, הרב קולמוס לפני נזדקר טעות שאיזה כמדומה כתב והט"ז גדולה, נפילה שנפלאע"פ
 בקרקע צפרניו ונוקי אנפשיה אמיד דאמודי וטעמא שרי המטבחיים בבית דדוקא תירץהש"ך
 אלא אחת, בבת נפילה הוי לא ומ"מ צפרניו, נוקי שייך לא דאל"כ למיסרך מידי ליה דאיתוכגון
 אחת בבת אבל שרי, מיו"ד בפחות הלכך בכח, להפילה כשרוצים כוחה בכל עצמה מתאמצתהיא
 מיו"ד. בפחות אפילו חוששין והפילוה רגליה שקשרו או פתאום אותה שמפילים דהיינוממש
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 ידמה שיפול, בעוף תדוןראוי0

בהמה.

 תחווש ברגל שידרס אויתחבטח(
לרסוקו.

 תחהש גופו, על שנפלאבןט(
 באבריו.רסוק

 ראוי בדבר תחהשבבהמהי(
 שיזיק.שידוע

 אם רק שחהששין, בנפולהיא(
 ישחטנה.תעמוד

 מעת יוצהנה ראוי תעמוד, בלאיב(
לעת.

 אם אף שהוי, תל נשחטהיג(
 יטריף. בריאה,תראה

 ראוי תשחט, ששהתה אחריד(
 בחלל.יבדוק

 שרסוק או ריעותא שצאט0
 תטריף.באבריה

 שנטילתם באיברים אפילוט((
 יטריף. רסוקםתכשיר,

 רחם, בית יתרסק בנפילה שאםי((
תכשיר.

 תחוש אל רגיל תפול, שאםיח(
בסימנים.

 טרפו או ברגליו אדם שדרסוהעוף
 על שנחבט או בהמה שרצצתו אולכותל
 ח"ט לו חוששין קשהדבר

כדלעיל.

 על קשה דבר או אבן נפל אם וכןהגה
 "0( לו חוששיןגופו,

 לחוש שיש בדבר הוא אם בבהמהוכן
 'שם(בבהמה

 לה... שחוששין שאמרנונפולה

 עד אותה לשחוט אסור עמדה לאאם
 חיים לעת מעתשתשהה

 בדקוה אפילו זה זמן בתוך שחטהואם
 אבריה מכל שלימה אותהומצאו
 )שכ(טריפה

 שחטה, ואחייכ לעת מעת שהתהואם
 כולו החלל כל כנגד לבדקהצריך

 "ם( הירך עד הראשמקדקד

 שמנו מהטריפות טריפות בה ימצאאם
 האיברים מן אבר שנתרסק אוחכמים
 טריפה זו הרי צורתו ונפסדהשבפנים

)שכ(

 שאם מהאברים אחד נתרסקאפילו
 זו הרי וכליות טחול כגון כשרהניטלו
 'שם(טריפה

 ה"ז נתרסק שאם הרחם מביתחוץ
 'שם(מותרת

 שאין בדיקה צריכים אינםוהסימנים
 "מ אותם ממעכתהנפילה
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 אמקום רק באבן, שהוכתהיט(

 תבדוק.ידוע

 בבדיקה רק הזמן, תוךשעמרהנ(
יכשירנה.

 אבל בעצמה, שתעמוד ראויכא(
 תרחק.ידים

 רגילה, שבהליכה אומרים ישנב(
 תחחט.בל

 בלי תכשיר יפה, אהליכה רקנג(
שהוי.

 באמות יפה שהלכה רקנד(
 תכשיר.ארבעה,

 "שוט רק במים, שנחבט עוףכה(
תכשיר.

 המים שלעומת רק תכשירנוכו(
 )*(. באורכוישוט

 אחד במקום באבן הוכתה ואםהגה
 המקום עד רק בדיקה צריכהאינה

 )שם( איברים בשאר ולא שםשהוכתה

 בבדיקה לה די מעלייע תוך עמדהאם
)סייד(

 אבל מעצמה שעמדה ודוקאהגה
 מה )ווהו הוא כלום לאוהעמידוה
 שאם דהיינו תרחק" ידים "אבלשכת"ר
שס( הוא( כלום לאוהעמידוה

 והלכה שעמדה שכל שאומר מייש
 חוששין אין באבריה שינוי נמצאאפילו
 י"ה,לה

 בדיקה צריכה ואינח כשרההלכה
 בד"א מעל"ע, שהתה שלאואע"פ

 הלכה אבל כדרכה, יפה הילוךכשהלכה
 ,סיי)( בדיקה צריכה )33נ( צולעתוהיא

 ד, כשהלכה רק הלכה נקרא ולאהגה
,שס( יפה הלוךאמות

 מלא שט אם המים ע"פ שנחבטעוף
 המים לעומת למעלה מלמטהקומתו
 לו חוששיןאין

 ט,,,י
 הילוך עם למטה ממעלה שט אםאבל
 שם( בדיקה וצריך לו חוששיןהמים

 בדיקה. צריך אין שנפלה, נודע ולא צולעה אבל וצולעה שנפלה דוקא השייך כתב133.
 אכן / למעלה עלה קומה מלא או / עברה תבן ןשט / במים בחיבוט : בחרוויו הריב"ע השווה*.

 במשורה. לאבהפך
 אם אבל לו. חוששין אין המים ורם עד קומתו מלא שט אם המים ע"פ שנחבט עוףודהיינו

 המים ע"פ צפים שהיו לקש או אותו ועבר לתבן הקדים א"כ אלא לו חוששין הזרם, עםשט
 להכ,ייירו היייורה מן אינו ובלא"ה ידוונל



אליהו נחשימןמנחתנד

 ראוי אדוקים, בכנפים שנחבטכ1(
 יבדק.תחהט,

 אחד בכנף תכשיר, רגילכרם
 יפרח. באחרשנדבק,

 ונחבט, צידה בשעת בדבק כנפיודבקו
 אותו שצדין בדף נדבקו כנפיו שניאם
 ""ח1 בדיקה וצריך חוששיןבו

 אין מהם אחד אלא בו נדבק לאואם
 חשני בכנף מעט פורח שהואחוששין,

1ש10

 לארץ ונפלו זה את זח חמנגחיםזכרים
 'י'ט' להםחוששין

 שנפל אעפ"י לשחיטה שהרביצוהושור
 בעת קול לה שיש גדולהנפילה

 מפני לו, חוששין אין אותושמפילים
 לארץ שמגיע עד ומתחזק צפרניושנועץ

,י,"

 רגליו כל קשרו שלא ודוקאהגה,
 רגליו)234( כל אם אבלכשהפילוחו,

 חוששין אותו שמפילים בשעהקשורים
 "10לו

 יפלו ביניהם, שמתנגחים ראיתכט(
 תחהצ.ארצה,

 תחהט אל בשחשה, שוררביצתל(
יתרסק.

 שכל אבללא(
"הד.

 תקמצור בלרגליו

 וט"ז ומהרש"ל מקומות בקצת עושין וכן חוששין, אין קשורים רגלים ג' אפילו הש"ךכתב234.

 הבהמה רגלי אחז )ואס שיפול עד אותו ולדחוף הראשונים ב' רק לקשור לעשות דנכוןכתבו

 ב' הטבח כשהניח ומיד מקושרים אינם חראשוניס שרגלים כיון כשרה אחרוניס ב' רקאף

 רגליה על כשעומדת דדוקא או"ה בשס כתב עוד בקרקע, לנעוץ יוכל הראשוניסרגליס

 דהוי חוששין ודאי לארץ ומשליכו צוארו על כבש הטבח נשא אס אבל ומפילהומחליקה

 רגלי אחז אבל כשנפלה, בידו הבהמה רגלי אחז שלא מילי והני טפחים, מיו"ד יותרגבוה

 ובט"ז כשרה, לארץ נחבטה הבהמה ומכובד האחרונים הרגליס ב' רק אחז לא אפילוחבהמה

 ונכון מתניו, על לא צידו על נופל ושור הרגלים כל לקשור שנוהגין מקומות מקצת על וערקורא

 לעשות. ראוי וכך שיפול, עד אותו ולדחוף רגליס ב' רק קושרים יחיושלא



קנהאליהו יטסימומנחת

 גבוה ממקום אפילו מדעתה קפצה ריסוק תקפוץ, שמדעתה יוע1(
 בה.אין

 רק תחוש שהחזירוה, בגנביםלג(
 יראים.אם

 יכולה שאינה רואים שאנו אע"פהרבה,
 קפצה שנא לא לה, חוששין איןלילך
 מארובה שנא לא שבכותלמחלון

 למעלח הניחה אם לפיכך הגג,שבאמצע
 לח חוששין אין למטה ומצאחובא

"י"א(

 אפילו מהדיר בהמה שגנבוגנבים
 מאד גבוה שהוא לגדר מעברחשליכוח

 להפילה מכוונים שהם מפני חוששיןאין
 לפניהם, לרוץ שתוכל כדי מתניחעל
 מחמת אם אותה, שמחוירין בשעהלכך

 מפני מותרת. אותח מחויריםתשובה
 יפסידוה, שלא בענין לחפילהשמכוונים

 מחמת אלא חחוירוח לא אםאבל
 טף'ט לח חוששיןיראה

 נטסימן
 בחייה שנפשטהבהמה

 שעורה בגלודה ראיתאם
 תטריפנה.ששט,
 סלע רוחב"שתייר
 תכשירנה.ידועים

 אחד רקינטל
 תכשיר.ששנינו,

 בין עורה שנפשט והיא אסורה,הגלודה
 ,סייאן טריפה חולי בידי בין אדםבידי

 ע"פ סלע רוחב העור מן נשתייריואם
 הטבור, על סלע ורוחב השדרהכל

 זו הרי איבריח ראשי על סלעורוחב
"ם(מותרת

 כל גבי מעל סלע כרוחב ניטלואם
 ראשי מעל או הטבור מעל אוהשדרה
 כשירה קיים העור כל ושאראיברים,

מצם(

 כל ושאר משלשתם ניטלח אםאבל
 שם(נהגה טריפה קייםהעור

במקומות

במקדמות

 גם תטריף, שלשתםינטלו
 העור.בק"ם



יי
 תנטלה(

אליהו ססימןמנחת1
 ויש הגה כשר, נוצתו שניטלההעוף עהשומנו בעוף הנוצהתנטל
 מרוב נוצותיו נפלו אם מיהו אוסרים, יכשיר.רבה,

 ונשאר כולם שנפלו אע"פ כשרשומן
 רבה"[ "ששומנו שכת"ר מה יוזהערום

ייי"
 ססימז
1  המות סם שאכיהבהמה

 רעים בדברים שתתהאכלהא(
 תכשיר.שימיתוה,

 בדברים רק נתפטמהאםב(
 יטריף. חייה, כלאסורים

 נדהש, והכ"טה גדרפרצהג(

 אסורה. וגםמותרת

 לבדיקה, הוצרכה רגל", נפסקוח
 גחק. על הולך בה נתקנאשמא

 יצלנה, באש ליוף, תקנהומהה(
 יפילנה. חתיכות נשוכה,ואם

 או הבהמה שהורג המות סםאכלה
 מותרת זו הרי הרעים מיםששתתה

)סי'א(

 אסורים בדברים שנתפטמה בהמההגה
 רק ימיה כל נתפטמה אם אבלמותרת,
 "0( אסורה אסורים,בדברים

 מותרת נחש נשכה או המות סםאכלה
 סכנת משום ואסורה טריפה,משום
 ש"נ(נפשות

 יאכלו לא רגליה שנפסקו חיה אובהמה
 שמא לחוש שיש בדיקה ע"י אלאממנה
 "שמא שכר"מ מה יוזהו נחשנשכה
 שגם ונשכה גחון" על הולך בהנתקנא
 ""ח גחון[ על תלךהיא

 צלי, אלא יאכלוה שלא בדיקתה,וזו
 ותיפול תתפרק נחש נשוכת היאואם

 מה שכר"מ מה יוזהו חתיכותחתיכות
 הכישה, שנחש נדע ואיך לשרףתקנה
 נשוכה ואם צלי, אלא יאכלנה לאלכן
 חתיכות[.תפול


