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 מוהר״ר המפורסם הרה״ג באאמו׳ר יצ״ו
 דרכו הי׳ זה ׳ לוצין בעיר שנה לחמשים קרוב אב׳ד הי׳ אשר זצלה״ה נפתלי

 לרבים תורה מרביץ הי׳ ימיו כל ׳ לתורה ומקרבן הבריות את אוהב ׳ בקודש
 אב׳ד ג׳ב שהי׳ זצלה״ה ציוגי דוד מהר המפורסם הג׳ הרב זקני אבי בן

 נהגים תורת על בארוכה יד כתיבת חיבור אחריו והניח הנ״ל לוצין בעיר
ב קודש כתבי ושאר אהרן וקרבן
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 קאצי זצ׳ל אליהו נחום בהר״ר ,נ״י צבי אברהם ר׳ בדפים
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הקדמה

. וא׳א אלהינו ה׳ מלפני רצון שיהא יצחק ^ולת הזה החיבור קראתי
 מך אני ויודע עולה הקרבתי כאילו ומרוצה ומקובל חשוב שיהא

 בי דעתי קבלו אומר אני ואין עני עולת אלא זה ואין יד בהשג שאיני ערכי
 לב לעורר באתי רק לקבולי לי ניחא לא דאחריני ואחריות דנפשי אחריות ל? די

 שלא לבי בכל ואתפלל בלבו הדבר מעצמו יבחין והמעיין כערכי אנשים המעיין
 וליראה ולאהבה .שמים לשם מעשי כל שיהא השי״ת ,ויזכיני הלכה בדבר אכשל
ובמצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות ואזכה .הימים כל לבבי בכל אותו

:אמן וירושלים ציון בנחמות לראות ונזכה

.המחבר



תהלה מכתב

. קאוונא תרמ״ו כסליו ב׳ד ד׳ יום ב״ה

וי״א סוע״ה המפורסם הגאון הרב ה״ה יד״נ כבוד אל שוי"ר רוב
.רעזיצא האבד״ק נ״י ציוני יצחק מו״ה כשית וכו׳

שוכט׳ס

 ראיתי ענינים ובמה יקר חיבור הוא ספרו עצם כי והוא הגיעני יצחק עולת היקר ספרו עם מכתבו אחדשה״ט

 הלומדים יקבלו כי וחקרתי , לאומרן וראויות נכונות ביסודות נאמרים כי בעיני והטיבו בספרו

 לאורה להוציא ביכלתו שיהי׳ בעזרו יהי' ור׳ ביתם לתוך ברכה ולהביא לקנותו וישתדלו ספרו מן נחת רוב והחרדים

 בבט״ס ובהומריות ברוחניות והצלחתו חו״ש ברוב ומברכו הדוש״ת עוז ידידו ונפש ובנפשו הכל פני על חידושיו יתר את

. הנ״ל החיפ״ק אלחנן יצחק

 העתקתי וכעת , ראשון כחלק נדפס כבר מווילנא הל מהגאונים וכן ז״ל מוהרי״א הגדול מהגאון טות20הה

 עולת חיבורי לידו שהגיע לאהד אלי שכתב מה הנ״ל ז״ל מהררי״א הגדול הגאון של מכתב לעיל

 דאטר ביון ק״ג( )רף ככתובות כדאיתא ברכתו שיקוים מהשי״ת רעוא ויהא , חידושי יהד להדפיס אותי ובירך ח"א יצחק

. גו׳ והגזר בצדיקים דכתיב בו׳ סגי לא



ותשובות שאלות

סימן
־שיחי׳ להרהיג

 מקום לענין גס אמריגן אי כת״ר שהעיר מה בלבד
 על זה עלה לי גס ככולו רובא תפילין הנחת

 )לבד ככולו רובא התודה בכל קי״ל הא ובאמת כ״ס רעיוני
 וז״ל כתב י׳ אית י״ד כלל הח״א , הלממ״ס( של בשיעורין

 אפילו מניח ואס שער במקום מונח הבית כל שיהי׳ צריך
 הקראים מדרך הוא השערות שכלו במקום המצח על מקצת

 אמרינן מדוע להעיר דיש ע״ז טעם ליתן ואפשר ,עכ״ל בו׳
 כ״ח( )מנחות מעכב אחד כתב אפילו תפילין של בפרשיות

 הפרשה רוב דאיכא כיון ככולו רובא שם אמרינן לא מדוע
 )דף בנזיר דאמרינן הנזיר גילוח ממצות זו מציה ישתנה -מה

 השביעי ביוס רחמנא מדגלי מדאורייתא ככולו רובא מ״ב(
 ככולו רובו בעלמא הא כולו דאיכא עד הוא הכא יגלחנו

 לקיים דדי _אומר הייתי רחמנא גלי לא דאי אלמא עכ״ל כו׳
 על תורה שהקפידה , במקום וכן שערות ברוב גילוח מצות

 עמד כו׳ קדשים קדשי ,ע״א( כ״ו )דף בזבחים המקום
 )לבד עכלה״ג כולו נכנס כאילו ורובו ראשו הכניס ט׳ בדרום
 מיעד אהל אל בבואם או גו' והביאום ביאה דכתיב במקום

 , מ״ח( י״ג )פ׳ בנגעים בתו״י עיין שם כדאיחא כולו דוקא
 כמו או במיעוט אף בתפילין לעכב קרא שיש ע״כ אלא

 כתיב הויה מעכב אחד כתב אפילו במשנה שם רש״י שכתב
 למידין דאנו עיניך בין לענין ה״ה א״כ עכ״ל לטוטפות והיו

 קרח דבחד המיעוט אפילו מעכב ג״כ שער במקום שהוא
 וכ״מ צ״ה( )ב״מ פניו לפני אף נדרש מקרא קי״ל ואס כתיב

 בתפילין שיש העיכובים דכל ונראה קרא באותו מכש״כ
 , זה מטעם במיעוט פיסל ג״כ לשמה וכתיבה לשמה עיבוד
 ביד מה ל״ז( )מנחות דילפינן כיון אחר לימוד בדעתי ועלה
 היה אס א״כ ע׳יש עכ״ל כו' אחד בנגע ליטמא הראוי מקום

 סימנים בשני מטמא מקום אותו אז המלח על מונח מקצתה
 מספיק אינו לע״ד , שלמה שלחן בספר זו ראי׳ ראיתי וכן

 שיוב אלא התורה הקפידה לא ככולו רובא אמרינן דאי
 נראה ויותר , אחד בסימן שראוי במקום מינח יהא התפלה

 הייה י רש" שכתב כמו או לעיטבא קרא שיש כתבתי כאשר
 ג*כ כתיב יד בשל וכן רש״י דברי העתיק התוי״ט וכן כתיב
במיעוטא חף שביר הגובה בשר מעכב ג״כ גו׳ לאות והיו הויה

: מזה זה למידין ובלאה״כ
 התפלה מונח שיהא התורה שהקפידה כיין לימר יש

 התורה ג״כ הקפידה אחד בנגע לטמא הראוי במקום
 אמרינן דלא בנגע כמו שער במקוס התפלה כל מונח שיהא
 במקום הנגע שיעור כל שיהא וצריך ,כטלו רובא בעע
 מצטרפין ואין , ברע״ב מ״ג( ח׳ )פרק בנגעים עיין , שער
 ברע״ב מ״ח( ו׳ )פרק לכגריס הבשר עור טס הראש בנגע

 להיות שראוי המקום בכל ההפלה כל להיות צריך בתפלה כן
 אחד כסב אפי׳ לענין אבל התפילין מקום לעגין כ״ש , נגע שם

 אם שפוסל לשמה ועיבוד , לשמה כתיבה לענין וכן מעכב
• לפיכובא כתיב הוי׳ לפיל נחי ;ראה נמיעומ

ס
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ב. סימן
 כל יעשה ז״ל ל״ו( סעיף ל״ב )סימן בש״ע א'תא

 והיה שהיא אחרונה מפרשה חוץ פתוחות פרשיותי׳
 ובסיף ט׳ נהגו ולכן פסול שינה ואס סתומה שיעשנה א״ש
 לכתוב מכדי פחית הוא מניחים ואס חלק מניחין אין שמע

 כו' עליונה שיטה באמצע מתחיל א״ש והי׳ ופ׳ אותיות ט׳
 להרא״ש בין להרמב״ם בין פתוחות הס פרשיות שג' ונמצא

 והרמ״א , עכ״ל הרמב״ס לדעת סתומה היא אחרונה ופר׳
 השיטה בראש א״ש והי' פ׳ אף נוהגין אלו ובמדינות כתב

 שנוהגין פרשיות הרבה ראיתי ואני ,עכ״ל הפרשיות כשאר
 ויותר אותיות ט׳ כדי מניחין שמע שבסוף דרייסי״ן הסופרים

 חלק לפני׳ ומניחין שיטה באמצע לין מתחי א״ש והי׳ פ׳ וגס
 הרמ״ת כמנהג ,מצינו לא זה ודרך , ויותר אותיות ט׳ כדי

 כדעת לא גם ,השיטה בראש א״ש והי' דגם כתב דהא אינו
 חלק יניח לא שמע דבסוף דעתם דהא והמחבר הרמב״ס

 לשיטת גם , אותיות ט׳ מכדי פחות הוא מניח ואם כלל
 אותיות ט' מכדי פחות יניח שמע שבסוף גדולים ועוד הט״ז

 יהא שניהם שבין אותיות מט' פחית יניח והי׳ קודם גס
 הטיז שיטת על גס , כן עושין אין כן גס פרשה שיעור

 ע״י כלל פרשה נקרא שזה לן לימא מאן צ״ע הנ״ל והגדולים
 הירושלמי עפ״י הס״ז דברי מקיים ז״ל שהגר״א אלא . צירוף
 דעת גם כן והמחבר הרמב״ס דעת שאין מוכח אבל

 מוהר״ז החסיד הגאון של בש״ע ראיתי אח״כ , כן אינו הרמ״א
 לאחר אותיות מט' פחות שיניח הדיעה על נתב הוא שגס ז״ל

 אולי כתב ,פרשה יהא ובצירוף , א״ש והי׳ קודם וגס שמע
 שיש כתב בגיליון למטה אלא , כלל פרשה נקרא אין ח״ו

 שמע בסוף להניח כן לנהוג ז״ל מהר״ז מהגאון קבלה להס
 כדי ג״כ יניח א״ש והי׳ קודם וכן , ויותר אותיות ט׳ כדי
 4 ע״ז ב"איות קונטרס להם שהיה עדותו והרחיק אותיות ט'

 כדעת לנהוג יותר טיב לכאירה בעה״י אתרץ אי״ה ולקמן
 , ספרד בארץ טהגין שכן בב״י עיין , והמחבר הרמב״ס

 שפרשה הרמב״ס דעת בזה שיוצאין נכון יותר זה מנהג לע״ר
 סתומה נקרא וזה , סתומה להיות צריך שמוע אס והיה

 שלדעת הגס הרמב״ס לדעת שיטה באמצע לין מתחי אס
 , פתוחה מיקרי שיטה באמצע לכתוב מתחיל אם הרא״ש

 , פתוחיח בכולם מכשירים הרמ״א לדעת הפחות לכל אבל
 , סתומה מיקרי סתימה שמצריך הרמב״ס לדעת כן אם

 דעת לפי אבל ? פתיחה מיקרי שזה הרא״ש לדעת ואף
 הרא״ש שלדעת הגס / פתוחות בכולן מכשירין הרמ״א
 באמצע לכתוב ומתחיל אותיות ט׳ חלק מניח אס בעצמו
 להיות צריך א״ש שוהי׳ סובר והוא פתיחה מקרי השיטה
 הרמב״ם דעת אט שיוצאין מרייחין אנו זה אבל , סתומה

 פ' להתחיל ,זה בדבר כמותו נהגו הגליות שרוב כשלימות
מהר״י ד*הונתב נב״י מיין ראשונה שיטה באמצע א״ש והי'

גס . בית



יצחק שו״ת עולת 6
 העיטור בעל ודעת גדולים ועוד הרמ״א דעת אנו יוצאין גם

 להיות שאפשר )הגס ,פתוחות להיות צריך פרשיות ד׳ שכל
 , כהרמב״ס וסתומות פתוחות בציור סוברים אלו שהגדולים

 השיטה בראש א״ש והי׳ פ׳ אף נוהגין דכתב קלת מוכח וכן
 יודו כ״ע השיטה דבראש לדחות ויש ,עכ״ל הפרשיות כשאר

 מכדי פחות להניח חשש יש עוד הרא״ש( אף פתוחה דמיקרי
 שניהם בין שיהא א״ש והי׳ קודם וגס שמע סוף אותיות ט׳

 קטנות אותיות ט׳ בשיעור די בדיעבד כי סתומה שיעור
 פעמים ג׳ כדי להיות צריך לכתחילה )רק פרשת לשיעור

 הרבה ומניחין בורי׳ על הדין יודעין אין והסופרים אשר(
 פחות מניחין אס ואף , א״ש והי׳ קודם הרבה גס שמע סוף
 אשר תיבת פעמים מג' פחות רק הוא אבל אותיות מט׳
 פרשת סוף בכל קטנות אותיות ט׳ שיעור כדי בה יש אבל

 יחד שמצרפים לן לימא מאן א״ש והי׳ פרשה ובתחילת , שמע
 בפני פרשה שיעור לו יש אחד בכל ד כיון , סתומה לעפות
 שמע סוף ומניחין מדייקין שאין ראיתי ועוד ,בדיעבד עצמה
 מניחין ג״כ א״ש והי׳ בתחילות וכן גדולות אותיות מט׳ יותר
 יהא שבצירוף לן לימא מאן א״כ גדולות אותיות מט' יותר

 , הרבה צ״ע וגס בזה הדיעות שרבו וכיון סתומה נקרא
 בשע״ת ועיין והב״י כהרמב״ס לנהוג טוב שיותר נלע"ד ע״כ
 הפסד דמה צ״ע שתירוצו וכתב המ״א על שתמה נ״ג אות
 הרמב״ס ליעת סתומה ידי יצא עכ״פ כהב״י נוהגין היו אס
 הרמב״ם לדעת טובא דחוששין דכיון להלן כתב וכן עכ״ל כו׳

 שיטה באמצע מתחילין א״ש והי׳ סתומה חובת ידי לצאת
 פתוחה שזה ואף אותיות ט׳ כדי חלק לפגיה ומניח העליונה

 כפתוחה כפר דבדיעבד לומר סמכינן בע״כ הרא״ש לדעת
 של ש״ע של בהגה שכתב ומה שכתבתי כמו והוא עכ"ל
 שמע פ׳ סוף אותיות ט׳ כדי חלק שיניח ז״ל מוהר״ז הגאון

 ויתחיל אותיות ט׳ כדי ג״כ יניח שמע אס והי׳ קודם וגס
 שדעת לומר שיש הגס ,כמאן דלא זה השיטה באמצע והי׳

 הניח וגס שמע פ׳ סוף אותיות ט׳ כדי שהניחו כיון הגה
 הפרשיות שני מלרפין אנו א״ש והי' קודם אותיות ט׳ כדי
 השיטה בתחילת תיבת איזה יש אס בס״ת כמו ודומה יחד

 אותיות ט׳ שיעור כרי פעמים פני אף הרבה מניח ואח״כ
 מיקרי לכתוב מתחיל בסוף עצמה השיטה באותו ואח״כ

 והי' ושל שמע של הדפיס שני מצרפים אס וה״ג סתומה,
 רק כן כתב לא הב״י הא כן להס מנין ,סתומה מיקרי יהי׳

 במשבצות ועיין ,אותיות ט' מכדי פחות שמע פ׳ סוף שיניח
 אותיות ט׳ שמניח כל להרא״ש ז״ל יודע והוי ד״ה כ״ו אות
 פחות באמצע שני׳ פרשה שמתחיל אע״פ פרשה בסוף חלק
 רה״ע(, )סימן ביו״ד כרמוכח הוה פתוחה אותיות מט׳

 מהגי לא צירוף דע״י כו' משמע כו' מסופה פתוחה בירושלמי
 בסוף אס דכ״ש ונראה עכ״ל ע״ש כו׳ סתומה למהוי להרא״ש

 באמצע א״ש והי' התחיל וגס אותיות ט׳ הניח שמע פ'
 וכן סתומה מקרי לא בודאי בתחילה אותיות ט׳ כדי והניח
 אותיות מט׳ פחות להגיח רק ;כתבו לא גדולים ועוד הט״ז
 מט׳ פחות ג״כ יניח א"ש והי׳ קודם וכן שמע פ׳ סוף

 לדעת לומר ואפשר .לע"ד ניחא לא זה גס אלא אותיות
 ויותר אותיות ט' כדי הפר׳ סוף מניח אס אף הרמב״ם

 בתחילה ומגיח השני שיטה מאמצע השני׳ הפרשה ומתחיל
 ח׳ בפ׳ שכתב סתומה מקרי ג״כ ויותר אותיות ט׳ כדי ג״כ

 לא ואם ט׳ סתומה ז״ל ער״ה( ס׳ יו״ד בב״י ג״כ )הובא
 בסיף ולכתיב כשיעור ריוח להניח כדי השיטה מן נשאר

 מראש מעט ריוח ויניח פנוי הכל יגיח אחת תיבה השיטה
 השיטה מאמצע הסתומה פרשה לכתוב ויתחיל שני׳ שיטה

 ט׳ כדי היינו כשיעור שריוח מדבריו משמע ,עכ״ל שני׳
 תיבת לכתוב ריוח נשאר לא אלא השיטה בסוף נשאר אותיות

 השיעור היינו השיטה בסוף פנוי יניח אזי השני׳ מפרשה אחת
פ׳ התחלת קודם שגי׳ שיטה בתחילת מעט ויניח אותיות ט׳

 לרעת סתומה פרפה מיקרי ג״כ אותיות ט׳ כשיעור ג״כ הפני׳
 הסתומה פרשת לכתוב ויתחיל דכתב משמע וכן הרמב״ס,

 בפני שהס הגס בתפילין שגם ואפשר ,שני׳ שיטה מאמצע
 סתומ> נקרא וזת הרמב״ס לדעת כן לנהוג יש ג״כ דפיס

 זה כענין הוא הטור שכתב סדורה שפרשה נראה גס לדעתו
: ז״ל הרמב"ס דעת שכן שנראה בב״י עיין

 והובא הלשון בזת שכתב כן נראה לא הרא״ש דעת אלא
 ג״כ ופתוחה שיטת בסוף פתיחה שאס לענין בב״י

 דמשמע תמות הלשין בזה וכתב שתחתיה שגי׳ שיטה מראש
 השיטה באמצע לכתוב והתחיל שיטה באמצע הפרשת דאס

 פתוחה דחם אמר וכבר סתומה היינו שני׳( שיטת )הייני
 מביא הב״י אלא עכ״ל פתוחה דהוי מסופה או מראשה

 בתחילת וגס העליונה שיטה בסוף חלק# שהגיח אף שיטה
 דכל סתומה הוה גוונא בכל ומכאן מכאן וזהו שגי׳ שיטה
 בחידושי הוא וכן ע״ש סתומה הוה שיטה מאמצע מתחיל שהוא

 בסוף ומכאן מכאן פתוחה אס בירושלמי הגירסא מביא הגהות
 וכן ע״ש כו׳ סתומה זהו שאחרי׳ השיטה ובתחלת השיטה

 היה אס אבל כו' סתומה ומכאן מכאן פתוחה להלן מביא
 אלא שני׳ שיטה מראש התחיל ולא שיטה בסוף פתוחה
 נקראת זו שתחתי' שגי׳ שיטה בראש גס פתוחות שעשה

 משני פתוחה שאס שיטתנו׳ מאמצע שמתחלת מפני סתומה
 עכ״ל כו' שיטה מאמצע שהיא מפני סתומה נקרא צדדים
 הירושלמי שלשון וז״ל שכתב הרא״ש דברי הב״י מביא אח״כ
 שיטה באמצע הפרשה סייס דאס משמע דלכאורה תמות

 שיטת באמצע כוונתו )נראה השיטה באמצע לכתוב והתחיל
 או מראשה פתוחה דאס אמר וכבר סתומה דהוה השני׳(

:עכ״ל , פתיחה דהוי מסופה

 פתיחת דאם זו סברא סובר שאינו מוכח המחבר ומדעת
 שיהא שגי׳ שיטה בראש ופתוחה השיטה מסוף

 ואס חלק מגיחין אין שמע ובסיף בפירוש דכתב סתומה נקרא
 לי׳ ניחא ולא אותיות ט׳ לכתיב מכדי פחות מניחים מניחין

 של ותקגתא בהגה הכתיבה ז״ל מתר״ז הגאון של בתקנתא
 והגדולים כהט״ז ולא כהרמ״א ולא כהמחבר דלא הגהת

 ט׳ לכתוב מכדי פחות חלק שמע בסיף שיניח שכדברים
 לכתוב מכדי פחות מגיח ג״כ א״ש והי׳ בתחילת וכן אותיות

 כיון נראה ע״כ ,סתומה פ׳ יהי׳ בהצטרף כדי אותיות ט׳
 נלע״ד ע״כ האחרונים, מסכימים אין רמ״א למנהג דגם

 תראב״ד גס גדולים ועוד והב״י ז״ל כהרמב"ס לנהוג המובחר
 , להכריע בידי שאין אלא גלע"ד כ״ז ,זה בדין השיג לא

 ז״ל מהר״ז הגאון של בש״ע הגהה דברי שיהא לתקן ונראה
 סוברים עצומים גדולים ועוד הט״ז לדברי דאף כיון קיים

 אותיות ט׳ מכדי פחות הניח אס היינו לדף מדף שמצטרפים
 ט' מכדי פחות א״ש והי׳ פ׳ תחילת הגיח וגס שמע פ׳ סוף

 למידים אנו בצירוף ,סתומה מיקרי אותיות תשעה
 נאמר אגו גס א״כ לדף מדף שמצרפים הנ״ל מהגאונים

 ג״כ ויותר אותיות ט׳ כדי שמע סוף מגיח אס שאפילו
 א״ש והי׳ פ׳ תחילת ג״כ אס סתומה נקרא להיות מצרפים

 שמצרפים מרמב״ס לעיל שהוכחתי כמו ויותר אותיות ט׳ כדי
 ראשונה שיטה סוף שמניח אף ,לשיטה משיטה סתומה פ׳

 אותיות ט׳ כדי שני׳ שיטה תחילת מגיח וגם אותיות ט׳ כדי
 נקרא להיות שמצרפים סוברים והגאונים שהט״ז וכיון ויותר

 הדף סוף יניח אם דאף נאמר אנו א״כ לדף מדף סתומה
 השני' הד^ תחילת מגיח וכן ויותר אותיות ט״ו כדי הראשון

 לספק יש אם ואף סתומה ג״כ מיקרי אותיות ט׳ כדי ג"כ
 מיקרי אס ואף מיקרי פרשה הפחות לכל אבל בזה קצת

 ג״כ א״כ הרמ״א )הרמב״ס( לדעת כשר ג״כ פתוחה פרשה
מסופק כי כן לנהוג טוב שיותר הנ״ל מהר״ז הגאון דעת
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שו״ת עולת
 מכדי ופחות מכאן אותיות ט' מכדי פחות שייר שאם הוא

 נקרא אס אותיות ט׳ יהא צירוף וע״י מכאן אותיות ט׳
 ט׳ וכדי מכאן אותיות ט׳ כדי מניח אם אבל כלל פרשה

 פתוחה או סתומה מיקרי פרשה הפחות לכל מכאן אותיות
 בשס א׳ אות סוף ער״ה סימן ביו״ד בפ״ת עיין ,לפחות

 ספרדים לסופרי שמסכימים עזרי׳ מנחם ספר ובשם ח״ס
 ע״ש עכ״ל ז״ל האר״י בכתבי שכתוב כמו הרמב״ס כסדר

 עכ״ז כילם ידי לצאת שיכולין תורה בספר אם דבריהם לפי
 כ״כ לצאת אפשר שאי בתפילין מכ״ש כהרמב״ס לנהוג כתבו

: וצ״ע הרמב״ס כדעת לנהוג יש בודאי הדיעות כל ידי

ג. ממן
 אס לענין ח״ר יצחק עולת בספרי קפ״ו סימן לסוף שייך

 אפשר , בקדושה וגמרה בסתמא האות כתב'תחילת
 ולשם סתמא הא ע״ב( ב׳ )דף בזבחים לישנא בתרי שתלה
 א״נ תחילתו על סופו יוכיח התם שאני דילמא , כשר פסח
 סתם שחטה החילה ט׳ סתמא הא רש״י וכתב כו׳ איידי

 ולשם סתמא תידוק לא לעולם איידי א״נ פסח לשם וסיפה
 בח״ר ועיין ,וצ״ע עכ״ל כו׳ לשמו כשלא דסתמא כשר פסח

 בהשמטות שם הטעות בלוח ועיין קפ״ו( )בסימן שכתבתי מה
 שצריך השס באותיות וכן ז״ל א׳ תש׳ רד״ך בשם שכתבתי
 כו' מקצתו ולא בעינן האות כל השם קדושות לשם לכותבם

: וצ״ע ,עכ״ל

. ד סימן
 מותר אם לענין בסופו י״ג( )סימן ח״ר ע״י לחיבורי שייך

 ע״ז )דף עירובין ברש״י עיין ;הכבד דבר לטלטל י
 ן נוטלי אין כבד שהוא ומתוך ז״ל קובעו כובדו ד״ה ע״ב(
 עכ״ל ליטלו דקשה משוס אלא איסור משוס ולא משס אותו

: מדרבנן רק הוא לסולם סולם בין דמחלק התו׳ לדעת ואפילו

ד יצחק

ח. סימן
 הנקרא תולע בדבר קמ״א( )לסימן ע״י לחיבורי שייך

 בשלח פר׳ ב״ע יונתן בתרגום עיין מאטליניצע״ש
 שם שהוא משמע , מורנין וארחש תולעים וירוס בפסיק
 כ״ו( )דף בע״ז וכן , שבריאה תולעים על דוקא לא הכולל

: דלא מורנא לשם לאפוקי

ט סימן
 שבדבר שכתבתי מה בדבר י״ב( )סימן ע״י לחיבורי שייך

 עמו שהתנה מת לשלם מחויב הרבה ליטול שדרך
 לשאול לב״ד כשבא אבל , עמו התנה אס היינו שס כתבתי

 צ״ע , ששוה מה רק לפסוק לב״ד יש יותר לבקש יכול אס
 שהתנה מה כפי לשלס שצריך אילו הי״א שדעת כיון בדבר

 ג״כ יותר לבקש לו מותר אס לשאול לב״ד באו אפילו א״כ
 שכתב מה , בפחות לעשות שמחויב לו לפסיק ב״ר יכולין אין

: בבה״ג הוא כן ; הרפואה חכמת היינו רפואה או הרמ"א

י. סימן
 אמרה גו׳ פה ואתת ד״ה בתום' ע״א( פ״ו )דף בשבת

 אחיך עם שכינה שנתייחדה מיום כו' צפורה
 הברכה וזאת פרשה רבה במדרש עיין ,עכ״ל ממני פירש

 , לאשתו כא לא בסנה אליו שנגלית מיום אמרה שהנשמה
 שלא משמע מתלמוד אבל ; צפורה של כוונתה שזה ונראה

 , ק״ו נשא גו׳ ואתה הקב״ה לו שאמר משעה אלא פירש
 איתא גו' ביום ויהי ד״ה ע״א( קמ"ח )דף נשא פרשה ובזוהר

 נעלך של למשה הקב״ה לו שאמר בשעה ז״ל במדרש כמו
 בפסחים וכן ע״ש ט׳ מאתתי׳ לאתפרשא אמרת ואת גי׳ אמר
 ללמוד לך היה לא להושע הקב״ה לו אמר ע״ב( פ״ז )דף

 עכ״ל ט' האשת מן פירש עמו שדברתי שכיון רבך ממשה
: ראשון דיבור משמע

.ה ממן
 שם בספר יעוין הצלעות בבשר מחט מצא אם בדבר

: קמ״א( דף ט״ז )סימן ארי׳ ~

ו. סימן
 באס ד׳( ג׳ סעיף קכ״ו )בסימן בש״ע דאיתא מה בלבד

 לחזור א״צ מוסף שהתפלל לאחר ונזכר יו״י שכח
 הנ״ל סימן במשבצות הפ״מ כתב שחרית תפלת ולהתפלל

 טל הזכיר ולא שחרית רס בקול ש״ץ טעה אס ז״ל יו״ד אות
 הזכרה דוקא חוזר הגשם מוריד אפילו שחוזר פשיטא ומטר
 אחד וזכרון מוסף אהזכרת סומך דיעבד ויו״ט שבת ר״ח

: עכ״ל וכו' הרוח משיב משא׳׳כ ולכאן מכאן לו עולה

יא.סימן

♦ז ממן
 כ״ד( שורה ע״ר ס״ד דף קצ״ט )סי׳ ע״י לחיבור* ^ייך

 ע״כ יכתב צ״ל עכ״ל תיבת אחר אלו תיבת חסר י
 מסעי׳ אס היינו מעשה כעושה דמסעי׳ הט״ז לדעת נראה

 עצמו מטה הניקף אס כגון ממש עבירה בשעת מעשה בשעת
 השן שניטל בשעה פיו פותח אס וכן הקפה בשעת ראשו

: וצ״ע המעשה שקודם בדבר לא אבל בשבת

 פ״ק ברא״ש עיין ,ע״י בחיבורי רי״ב( )סימן לסוף שייך
 הקרירות להניח סומכין וע״ז ז״ל ט׳( )סימן דע״ז

 ונכנס כיוצא דהוי ועוד הכנסת לבית כשהולכין השפחות אצל
 קלקול אירע פעמים כמה כי ט׳ להחמיר נכון שמים ולירא

: שמורה הקמח לענין וצ״ע ,עכ"ל בדבר

יב. ממן
 נ״ב ע״ג ריש נ״ב( )דף ע״י בספרי קפ״ח( )לסימן שייך

 מיקרי לא האס דבמעי כת״ר שכתב הדבר בעיקר י
 חילוק דאין מוכח ע״א( מ״ז )דף מע״ז , מבקרך וזבחת

 דאחידא הוא דשלו בהמה והשתא בהמה מעיקרא התס דאיתא
: ע״ש ט׳ אשתני לא התס ופירש״י באנפא

יג. ממן
 דרבה לומר שיש הגם ,קכ״ד( )סימן ע״י לחיבורי שייך

 , אסיר מתטין שאינו דדבר כר״י דסובר לטעמי׳
 / קןתל קר מתטק דאין שכתבו היתר לה שייך דאין נראה אבל
 הא , מותר מתכוין שאין דדבר כר״ש ההלכה מחמת דאי
 דבאיסור אע״כ מודה דר״ש , ימות ולא רישא פסיק הוה
 רק מתטין שאין בדבר הקילו לכתחילה איסור מבטלין דאין

: לתקן או לטחון
באו״ס
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יד. סימן
 ,חומרים שאין מקומית ויש ברמ׳א רפ״ד( )סימן באו״ח

 הנה״ג וכתב ,עכ״ל כו׳ החודש כשמברכים אה״ר
 וכתב בה״ג דברי ג״כ הביא ובפ״מ עכ״ל כו׳ אב בר״ח ואפי׳

 הזכרות אבל אב ר״ח כשמברכים א״ה אומרים כת׳ ובא״ר ע״ז
 אב שגם יעקב הישועות ודעת עכ״ל כו׳ מזכירין אין גשמות

 שכתבתי כמו כתבו לוח והמדפיסי וע״ש אומרים אין הרחמים
 מי למחות אין ע״כ כן נוהגין שבווילגא ואפשר א״ר בשם

 שאינו מהרש״ל בשם הבאה״ג שכתב ומה , כך או כך שנוהג
 שהזכיר הגזירות על אה״ר אומרים שאגו סיון לר״ח דומה

 שהיו ממה יותר קשות גזירות לנו אין לע״ר עכ״ל ביוצר
דפרעוגיתא ג׳ להפטיר חז״ל קבעו גס ירחם הש״י המצרים בין

: לשמחת יהפך השי״ב

.טו ממן
 לכאורה כו׳ קרדום ולא באבות המשנה כוונת להיות
 בלשון ולא קרדום בלשון התנא תפס מדוע קשה

 בהם להתגדל עטרה תעשם לא הקצוות שגי תפס גס קלילה
 התנא אלא קרדום ולא האחרון והקצה העליונה מעלה שהיא
 חז״ל שהתירה לקבל שמוכרח שעתא לו שדחיקא מי אף קמ״ל

 עטרה לעשות הראשון הקצה לא הקצות שני יתפוס לא אבל
 מאחרים להגות האחרון מהקצה ג״כ ימנע וכן ,חורה בדברי
 , דגזל לתא גס חה״ש שהוא בקרדום מלאכה כמו בזיון בדרך

 ועיין ,עשיה היינו דידי מעלאי נ״גע״א( )דף בכתובות עיין
 תחמוד לא ז״ל מ״ג( )סימן השלישי שער יונה לרבינו בשע״ת

 אחד או כו׳ שדה חבירו לו שימכור אדס יכסוף ואס גו׳
 פניו להשיב יבוש יפצר ואס למוכרו נפשו את יש ולא מחפצו
 כל לקחת והחומר ואונס הכרח כמו זה כי בו לפצור אסור

 , יפילין לא פניו אור שאלה ישאל שאס נכבד איש והוא חפץ
 כי ידע אס בלתי מתת או מקח רעהו מעס לשאול אסור

 , עכ״ל לו בתתו לבבו ירע ולא חפיצה בנפש לו יתן נתן
 עיין , מכתובות לעיל שהבאתי מפורש גמרא הוא לדעתי
 )סימן לר״י בשע״ת עור , יו״ד( סעיף שג״ט )סימן בח"מ

 ישתעבד לא בפרך בו חרדה לא גו׳ ב״י ובאחיכם ז״ל ס׳(
 דברו להחל בושים שהם או עליהם אימתו ואס בחבירז אדס

 , ולתועלתם לרצונם אלא גדולה או קטנה לעשות אותם יצוה לא
 העיר רחוב אל בשליחות לילך או מיס צפחת להחס ואפילו
 דתעגית ב׳( )פ׳ המהרש״א שכתב מה ועיין , עכ״ל לקנות
 חבירו מן שנהנה מה לענין העבירה מן ריקן ביתו לענין
 עכ״ל מתנה ולא היא גזילה אגי רוצה שיאמר עד כופין בדרך

 עניותם כי לכ״ז הענים הת״ח לדון ויש בעד יכפר השי״ת ע״ש
 )דף מגילה במסכת ועיין לפרנסם מחויבים גס להס גרמה
 שחבירו אף כו' אכתפי מרא דרי הוגא דרב הא כי כ״ח(
 הענוה שער בר״ח עיין , במהרש״א ע״ש מרצונו כן עשה

 מתבייש הוא כי בו להפציר אסור כו׳ המקנא ד״ה ז׳( )פרק
שאסור נכבד קו׳ וכ״ש כו׳ אונס הוא א״כ ריקם ניו פ להשיב

: יע״ש עכ״ל כו׳ חפץ שהוא להראות כו'

טז. סימן
 למטה ז״ל ט׳( ס״ק סוף ל״ג )סימן קדושים דעת בספר

 הזפק ומקום עכ״ל גגו חשש עוד אין זפק מחצי
: ע״ש המעי עם הנמתח

.יז סימן
 שרופים בלביגיס מרוצן הנמשה המטבחים בית דבר2

 , נפילה חשש מחמת שם לשחוט מותר אס בכבשן

 חורי^ יש הלבנים שברצפת כת״ר שכתב השלישי טעם מחמת
 הנפילה ומחמת הרצפה נחרועט וגס בטוב נפשה שלא מחמת

 לפי הכל כי אבר איזה להתרפק יכול לבינה של חוד על
 עמידת לא זה ולענין , הפוסקים שכתבו כמו והאבן ההכאה

 הרצפה לעשות נכון זה מטעם , צפרניס נועץ או נפשה
 בזה תריסין בעלי שנחלקו איך לי שסיפרו בעת , מנסרים

 ושחטו באבנים מרוצף היה העזרה הא ,מפי נזרקה במחגו
 ס מש ראי׳ להביא שייך שלא כת״ר שתמה ומה , הרצפה על

 רובא ואשמות וחטאות העולה גס כבשים היו התמירים הלא
 פריס מן הקרבנות גס אילים או ועזים כבשים היו דרובא
 אותס משכיבים שלנו הקצבים גס הלא שגה בני היו רובם
 בידים להשכיב יכולים והיו וגבורים זריזים כהגיס גס בידים
 התוס׳ כתב דהא כ״כ עולה אינו זה דיחוי , בקצרה עכ״ל

 )דף יומא בתום׳ הוא וכן גובהן ד״ה ע״א( פ״ז )דף במנחות
 כ״כ היו תמיד של דכבשים המדרש בשם מן ד״ה סוף ע״ב( ט״ז

 גמלים ע״ג אותן מרכיבין וכשהיו ארזים ע״ג שאוכלין גבוהים
 נגררים הכבשים רגלי היו גבוהים( גמלים ע״ג מפרש )בענף

 הנפילה )ולבד פריס ומכש״כ עגלים ומכש״כ עכ״ל בארץ
 מעשרה יותר הרצפה עד מכרסן היו אבנים של הרצפה ע״ג

 משום בו אין המטבחים שבית מחמת ע״כ אלא טפחים(
 אלא גבוה ממקום אפילו שם רש״י שכתב כמו איברים ריסק

 נס ידי על היה השחיטה גם היה נסים דמעשה לדחות יש
 אפשר או , נשחטים הס היאך כ״ה פ׳ תולדות פ׳ כדאיתא

 מכ״ז נס ע״י והכל הי״מ שכתב כמו גדולים היו האנשים שגס
 גס על סומכין אנו אין דבתחילה עזרה מרצפת גדול סמך

 אמאי הפנים לחם לעגין ד׳( )פרק תמיד במסכת כדאיתא
 וכתבו מרתיח שהוא מפגי כו׳ דזהב נעברו כו׳ דשייש עבדי
 סומכין אין אפיה״ג פסול אירע דלא אע״ג הירושלמי בשם

 ביוה״כ גדול לכהן קרי אירע לא כ״א( )דף ביומא וכן נס על
 עשו מכ׳״ז המהרש״א שכתב כמו נס על סומכין היו לא מכ״ז

 כדאיתא שנים שלש בת פרה אפילו שם שוחטי! והיו אבנים של
 מן קרבנות כת״ר שכתב מה נס , וברמב״ס פ״א בתמיד

 מיקרי ופר עגל מיקרי דזה דק לא שנה בני הס רובס פריס
 שכהניס כת״ר שכתב מה גס (,י )דף בר״ה עיין שניה בשנה

 היו לא שכהגיס הגס בזר כשרה שחיטה הא / וגיבורים זריזים
 זר דשחיט זימנין גם , התירה התורה אבל לישראל מגיחים
 השוחט את מסעיין שהיו לומר שיש הגס (ע״ב( כ״ה )יומא

 בו אוחזין באיברים שזכו שמי ב׳( )פרק בתמיד כדאיתא
 נעשה שיהא אלא / בח״ר מטעם לא אבל ,במפרש( )עיין

 שיש ממגי נעלם שלא הגס 4 במצוה לזכות רוצים גס בזריזות
 נוהגין שהיו כמו טהגין שהיו לעג״ד אלא , דיחוים למצוא
 והעיקר ורגל( יד עקידת על מפקידים אין בחולין )אלא בחולין
 אפי , אבריס ריסוק מפום בו אין המטבחים שבית מחמת

 מתחזק שעה כל ליפול שוהה כשהוא משוס גבוה ממקיס
 עומד שהוא מה צפרניס מיקרי שהטלפיס נראה בצפרניס

 שרוכב סוס י׳( )דף במוע״ק שמציגו כמו ברגליו הרצפה על
 שעושין כמו רש״י וכתב , במועד צפרגיו ליטל מותר עליו

 בעומק בצפרגיו שטעץ כת״ר שכתב כמו לא , לסוסים עכשיו
 לביניס של ברצפה מעלתו מסופק ע״כ , קלת הקרקע
 שאגי ע״ב( פ׳יו )רף בב״ב דאמרינן דרך על אלא שרופים

 ברגלים ומתדבקת מסתרכת רשב״׳ס ונתב דמסרכא בהמה
 חילוק מציגו ולא ;בקישי כ״א בהגבהה אפשר ולא בקרקע

 כן גס שרופים ולביניס אבנים של רצפה על עומדת אס אף
 לענין לרך קשה בין חילוק שיש מצינו ולא בהגבהה נקנה אינה
 מפרש לרך קשה בין חילוק שיש במקיס דהא המטבחים בית

 שנפל כגון שכ״ש סכין לענין ט״ו( סעיף י״ח )בסי׳ הש״ע
 ובאחת חילוק שאין משום סתמו וכאן , עכ״ל קשה עג״ק

 לחסרך מידי ליכא בנסרים נם כי לאבן עץ בין חילוק מה
 לקשה רך בין חילוק מציט ולא בעצמו רומ״ע שכתב כמו

לא ספוגים מלא בטר נ״א( )ב״ק נטר נפילה לעטן אלא
שייד



יצחק שית עולת
 מתיח לא חיישינן מתוח גלימא נ״א( )בחולין וכן תבטא שייך

 שוחט ואס חילוק מציגו לא לקשה קשה בין אבל חיישינן לא
 סתמא אמרינן מכ״ז ונקי קשה היא שהקרקע הקיץ באמצע

 דמה אע״כ איברים ריסוק משוס בה לית המטבחים בית
 לאפוקי היינו למסרך מידי דאיכא ודוקא הפוסקים שכתבו

 מוגבהים ורגליה אותה נשא או רגלים הד׳ כל קשרו אס
 הפרישה טונת וכן ב' אות משה בדרכי עיין ;הארץ מן

 ג׳ הפלת לנסות שציוה אחד גדול על שתמה מה ,והכו״פ
 זאת שאמר ואפשר ,חזקה זה שאין פשוט דבר בהמות
 ז״ל , ור״ן ברא״ש הוא הירושלמי דרך על דמילתא לרווחא

 שרונא בחיוכין לון אמר בחילא תירא חבטין פינחס דר׳ ביומי
 דחבטין אילן ובדבריהם בהם שבחר ברוך אמר וערק שרו

 שהעיר מה , אברים ריסוק משוס בה לית בחילא תורא
 אחר שמרק מה כשר ששס מעזרה ראיה להביא דאין כת״ר

 במיעיט שהיה להפוסקיס טריפה ובחולין ידו על שחיטה
 בתרא במיעוט שהיה דומה הדמיון אין עכ״ל כו' בחרא

 חשש כן שאין מה בעלמא חומרא רק הוא כ״ש שהי׳ ומכש״כ
ע״י בחיבורי בזה הארכתי וכבר דאורייתא חשש הוא נפילה

: קצ״ב( )סימן

יח. סימן
 דפיסחא קימחא בדבר ע״י בספרי ל״ח( )לסימן שייך

 לילות על ליקח שנכון שס שמבואר השק שנתלחלח י
 לאור יצא כעת , להקל צדדתי ואני קמח משאר הראשונים

 אך בדבר שמיקל ג״כ נראה נ״ב בתש׳ המשולש חוט ספר
 יצחק אליעזר מוה׳ מהגאון בתש' שמורה למצה למהדרין

 כתבתי הקמח על שאלה שיש להקונה להודיע צריך ואס ,ז״ל
 ועיין רי״ב( )סימן ראשון חלק בחיבורי עיין גס הנ״ל בסימן

: י״א( )סימן לעיל

.יט ממן
 שירא בן ספר אף יוסף רב ע״ב( ק׳ )דף בסנהדרין
 דברי כו׳ שיש רש״י וכתב כו׳ למיקרי אסור 1

 משום בגמרא ע״ש עכ״ל תורה ביטול לידי ובא הבאי
 עבדקן קורטמן כו׳( דקה שזקנו מי רש״י )וכתב זלדקן
 קלא ד׳ שבעין תיקונא זוהר בתיקוני וצ״ע עכ״ל כו׳ סכסן

 עד כו׳ עבדקן קורטמן דקל קליל סירא בן בספר דיקנא
 שלומד מי הגמרא דכוונת ואפשר סתו׳ ע״ז שכתב לשוט כאן

: למקרי אסור כפשוטו זה

כ. ממן
התשובה מתוך טובן השאלה שיהיה להרב

 אין כי ספק עוד להטיל יש כת״ר שכתב הספיקות לבד
 זו מפרה הוא שהולד לן לימא מאן למצרי נאמנות

 לה היה אולי זכר על החליפה והמצרית נקבה ילדה דילמא
 , להחליף שחשודה שלה מהשכנים מי של או להחליף זכר

 קפ״ח( )סימן ע״י בחיבורי הרבה הארכתי החדקיס ובענין
 גס , קע״ד( )סימן שם מבואר חזקה נגד ס״ם בענין גס

 כאן אין לר״מ ד״ה ע״ב( י״א )דף בחולין ההוס׳ דעת לפי
 , ילדה שלא בחזקת בהמה אוקי אמרינן דאי שס וז״ל , חזקה

 חולין שהיה בבכורה קדוש שאיט בחזקת הילד העמד אדרבה
 בחולבות אף שמחמיר ר״ת דעת כן שאין )אלא אמן במעי

 בחזקת שהיה קדיש שאינו חזקה עוד יש גס במ״א( והארכתי
 ספק דנגד שכתבו מה בדבר ברזל צאן מטעם ,מצרי

 מפני כי טובה סברה הוא אחזקה אוקי אמריק לא דפלוגתא

ה
 וצ״ע , פוסק כאותו הלכה שאין נאמר , זה של איסור חזקת

 למשל קאמר כן לא מדוע איסור חזקת שיש מקום בכל הא
 חוזר ק״ש קרא דספק בסוגיא כ״א( )דף בברכות הצל"ח
 ספק אמריגן לא איסור חזקת דבמקום דיעה שס מביא וקורא
 לבדוק צריך ככר ונטל עכבר בא לדבר דוגמא ,לקולא דרבנן

 דרבנן ספק והוה דרבנן רק הוא שהבדיקה אף ביטל אס אף
 לקולא דרבנן ספק אמרינן לא מכ״ז העכבר אכל לא אילי

 איכפת מאי וכי נאמר לא מדוע לכאורה קשה יע״ש עכ״ל
 חזקה נגד שמחמירין מה ע״כ אלא , בהחזקה להעכבר ליה
 דפלוגתא בספק ע״כ דרבנן חומרא רק הוא לי״א בס״ס אף
 מחמת הבכור לעטן דכת״ר בנידון למשל זו חומרא שייך לא

 לדיעה תופסין אנו ואין קונה דכסף כמד״א נפסוק החזקה
 אנו ובעלמא לספק לכה״פ תופסין או קונה דוקא דמשיכה
 לא אס כגון , החזקה מחמת קונה דמשיכה הריעה תיפסין

 זו כריעה כאן לפסוק אין א״כ לנכרי ומכרה כסף רק היה
 אומרים הייני כסף קנין רק היה לא אס כגון החזקה מחמת

 משיכת קנין רק היה ואס , הנכרי קנה ולא קונה שמשיכת
 נראה ס״ם שיש במקום ע"כ קונת כסף שדוקא אומרים היינו
 בנידון משא״כ , בעלמא גם שייך דהפלוגתא כיון להקל

 בדין אלא והספק איסיר החזקת שייך לא וכדומה דהעכבר
 בשערים טדע בספר עיין , בדין שינוי בזה יש ולא זה

 פ״ו )דף חולין לתוס׳ ורמז זו סברא שכתב ספרו בהקדמת
 דיש כיונתו נראה לענ״ד ע״ש כו' טעמא מאי ד״ה ע"א(
 אי לרבנן להו דמספקא וי״ל התום׳ מתירוץ זו סברא לדייק

 לא והשתא מתוקנים מעשיהן רוב או מקולקלין מעשיהן רוב
 החזקה על נעמוד לא מדוע א״כ עכ״ל כי' מידי חזקה מהני

 שמת נראה זה לפי , החזקה נגד ספק רק יש שלא כיון
 בספק אפילו )או החזקה נגד ס״ס לענין מחמרינן שיש

 דאורייתא אמרת דאי דרבנן חומרא רק הוא חזקה( נגד דרבנן
בש״ך עיין ספק לשאר דפלוגתא ספק בין יש חילוק מאי

: שויס דרבנן וספק דאורייתא דס״ס

.בא סימן
. ט״ו סימן סוף ע״י לחיבורי שייך

 השי״ת שניתן רוחני שהתענוג השל״ה שכוונת ואפשר
 יותר הרבה שקול הוא עשה מצות עבור

 לסבול רוצה אס לאדם לומר למשל , גיהגס יסירי ממניעת
 לקבל צריך דעת בר כל ג״ע לך ליתן ואח״כ גיהנס יסורי
 קצבה לו שיש דבר כי ג״ע לו יתן שאח״כ כדי גיהנס עליו
 תעטג כי חלק בגדר איט וסוף קצבה לו שאין דבר לגבי

 , לזה וסוף הפסק לו אין מציה עביר השי״ח שניתן רוחני
 קץ ואין י״א( )פרק הסליחות שער ע״ח פרי ספר לשון זה

 המשניות בפירוש עיין , אחת מצות שכר המשך ותכלית
 וקולא חומרא לעטן אבל , עוקצין מסכת סוף להרמב״ס

 שכתבתי כמו עונש יש עשה מצית ביטל על גס ,חמור ל״ת
 מ״א( )פ״ב מרע״ב מוכח וכן מ"ו( )סימן ח״ר בחיבורי

 בכפל הפסד לו יש ל״ת על עיבר אם דגם ועוד / באביח
 העבירה עבר ולא ובטל יושב היה אס ועוד ;גיהנם היסורי

 מכות ל״ט( )דף קדושין . מלוה כעושה שכר לו נותנים הא
 אמר ד״ה הכיפיריס יוס של בסדר בשל״ה עיין ע״ב( )כ״ג

 כל אין דע לשיט זה ,שנ״ט( דף זיטאמאר )דפוס המחבר
 לעת״ב עשה מצות על המזומן השכר אצל כדאי גיהנם עונשי

 שכרו יפסיד שלא ובלבד דינים עונשי כל לקבל לו טוב כי
 באגרת אמרים לקיטי בספר ועיין , עכ״ל כו׳ לעוה״ב

 שמוחלין אף תשובה לענין אבל ז״ל , זה כעטן כתב התשובה
 , לתקון יוכל לא מעיית , נעדר האור אכל כו׳ העונש לו
 לאיתן מגולה תוכחת ומכאן כי׳ שחרית של ק״ש שביטל זה

שכתבו מה חזי ופוק ובמזיד נפש בשאט ק״ש זמן העוברים
הגאון גימל
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 אף עולמית מחילה לו :אין הקדוש השל״ה תניא בעל הגאון

 לקרות מעתה שנזהר אף כו׳ פקידה ליוס יענו ומה בתשובה
 נו' פ״א שביטל מה לתקן מעילה תשיבה אין כיי ק״ש

 במסכת בשל״ה יעיין ל״ט( )סימן לקמן עיין , ע״ש ענ״ל
 תשיבה מועיל ל״ת על דעובר ג״כ נתב שופר בדיני ר״ה
 שאיני וחסרון חנף שאיני הפסד הוא מ״ע בטל אס אבל

 דאיתא ומה ; ע״ש כו' להשיבה יכול שאיני וחבידה מתמלא
 לי שמוחלין עד משס זז לא השיבה ועפה עשה על אדם עבר
 נעדר רוחני ותענוג האור אבל ,שעבר מה על העינש הייני

יאנל מת בע״ש טרח שלא מי אמרו שבת ה׳ בפל״ה ע׳
 המניה הוא תמצות שפנר אחר ני לאכול הנמנע מן ני בשבת

: יאנל מת א״נ הנינה לא והוא

. ח( קל׳ )סימן ע״י לחיבורי שייך

 מעתה נו׳ ע״ד ד״ה שופטים פ׳ נחל ערבי ספר לשון זה
 מזכירים הגדול וב״ש ב״ה הוי״ה שמית נמה וראו צאו

 ודעו נו׳ טפל ;ח״ו לרקיע עולה אינו וכשהתפילה בתפילה
 משמות קדושה יותר בתס יש בפת שמזכירים השמות כי

 נמביאר במעלה ויותר רוחנים יותר הם כי בס״ה הנתיבים
 האותיית בשער רמיניס פרדס הקדש בספר )עיין למבינים

 בקריאתן כ״ש לבד ככתיבתן אפילו האותיות רוחנית נו׳ פ״ב
 שיחתוך לנס יצויר אס ועתה ע״ש( עכ״ל נו' בנוונחן כ״ש
 למקים או לאשפה ויטילס מהס״ת השמית איש איזה

 אמרתם ודאי הלא לו חרצתם אשר המשפט מה ,ה״ו כר
 הבינו עתה לעוה״ב חלק לו להיות לו ראוי אין נזה איש כי

 איך דבריו העתקתי . עכ״ל נו' עושין אתם מת בעצמנם
 מהשפה להזניר שלא הק׳ השמית שמזנירים בעת להזהר שיש

 ; הקדש שם מזניר שהיא לידע פשוטה נוונה ולכה״פ ולחוץ
 ע״פ השמית בכוונת ה׳( )סימן או״ח הש״ע שנתב מה וידוע
 ; וביראה באימה השם להזכיר נתבו יראים והספרי ; פשט

 הנכבד השם את ליראה בתורה שנתיב מה לזה רמז נראה
 ע״ב( ו' דף )יבמות מקדש מורא לדבר דוגמא , גו׳ והנורא

 ביראת לאימרו ששייך מה הנכבד פס במורא וכן כו׳ יכנס לא
 ס״א( )סימן השלישי שער התשובה בשער יונה רבינו לפון זה

 ודע ;יתבאר כאשר כריתות מחייבי זה קדשי שם תחללו לא
 שפת על היא הלא העס המין בנפשות המצוי והאבדון ההפסד כי

 מבלי מזכירים וגס , לבטלה פמים שם מזכירים הם כי הלשון
 בסיף הנזכרת הפילה בעניני בשל״ה ועיין ,ע״ש כו׳ מורא
 שיזכירו השם את כשיזכיר כו' מוסר תוכחת ד״ה חניכה עניני

 כש״כ וכתיבתו קריאתו אף ויכין ודע וברתת וביראה באימה
 כל וכן כו׳ הרוקח כשמש״כ איבריו כל וירעדו כי׳ הטור

 כנ״ל מקיים איני אס העונש גס יע״ש עכ״ל הקדושים שמותיו
: ע״ש גופא כולא המרעיד

בג. סימן
שיחי' להרה/

 של והחוטין העמודים על לסמוך יש אס בז״בר
 שעפ״י מה בדבר ,עירוב במקום טעליגראס

 שהת׳״ש טפחים מג׳ יותר הבית מן העמיד רחוק ריב
 שיש אפשר ,טפחים מג' יותר הרחוק בצוה״ס אף מחמיר
 ישועות וספר ס״ט( )סי׳ ח״א קמא מהד' השו״מ על לסמוך

 שהישועות אלא ,בזה שמקילין וא״ו( סעיף שס״ג )סימן יעקב
 הקנים אס בין מחלק גס דבריו בסוף בזה מגמגם *עקב

 בכלל הת״ש טל חולק הח״א וכן לא או מעשרים למעלה הס
 ד׳ מהכותל צוה״פ הרחיק שאס כתב גס י״א( פעי׳ )מ״ח

 ; תשובה באותו השי״ח גם כתב וכן ע״ש לחי צריך טפחים
 אבל הזכוכית על שהם אף הצד מן הם פהחוטין מה אבל

 כתב והשו״מ ;צ״ע העמודים מראש למטה הם הזכיכית
 שעפה הפסח דצורת ואף מועיל מאליה דנעפה דחף ז״ל
 ועשה להיפך מעפה שעפה מפום היינו מועיל לא הצד מן
 כל אבל הפתח נורת לשם עשה דלא דעתי׳ גלי הצד מן

 געשה דהטעלעגרא״ס כנד׳ אחרת לסבה או מאלי׳ הנעשה
:עכ״ל כו׳ פסול דאינו פשיטא אחרת לסבה

 שמצינו )כמו כ״כ מעלה שאינו מה שיהא לע״ד נהירא לא
 יהא מחיצה היתר לשם נעשה שאינו מה לחי( לענין

 צורת שפסול מה כי הצד מן נעשה אס אף שיועיל מעלת
 צורת לעפות דרך פאין מחמת הוא הצד מן שעשה הפתח
 נעשה אס יועיל מה א״כ הקנים על אלא הצד מן הפתח
 צורה״פ לפס בפירוש הצד מן עפה אס גס ו אחרה לסבה

 ; מבפירוש סתמא עדיף ולא יועיל לא ג״כ טלטול להיתר
 פתח לפס נעפה שאס כוונתו אס פו״מ כוונת מבין איני
 מן אף דמי פפיר הט״ג כמו אחרת לסבת נעפה ואס גרע
 בידאי פתח לפס נעפה דאס הפוכה הסברה אדרבה הצד

 בקצרה וז״ל כת״ר שכתוב כמו לומר ואין ,להועיל יש יותר
 נעפת לא דודאי כו׳ הצד מן תיקק עשה כו׳ מבוי להכשיר
 ולכן כלום ולא עשה לא מבוי להכשיר כ״א , אחר לתכלית
 ; המבוי להכשיר ובכחו הפתח צורת שזהו ידע לא הרואה

 או בנין לפס הפתח צורת אס משא״כ מעשיו אתני לא וע״כ
 אחרת סיבת משום הצד מן להעשות ודרכו אחר עגין

 מחיצת הוא צוה״פ מכח ע״ז לסמוך באנו דאנו רק כהט״ג
 לא דפס החצר משער לילף קשת ולא כו׳ מתני פפיר גמורה
 עכ״ל כו' הצד מן אפילו פתח נקרא מבוי תיקון לעני! נעפת

 דבפתח להיפך מיכח התו׳ מדברי אדרבה לע״ד נתירא לא
 מחמת צוה״פ מיקרי פלא הצד מן תוספות לי' קרי החצר
 בפבת טלטול היתר לשם נעשה דלא אע״ג הצד מן שהוא

 דמיקרי כת״ר כדעת התו' דעת דאס לחצר פתח לפס רק
 להיתר נעשה שלא באס ,הצד מן נעשה אס אף צורה״פ
 לדוכתא התו׳ קושית הדרא אחר ענין בשביל רק טלטול

 הפתח צורת לי' הוה החצר דפתח התם שאגי פריך מאי
 להכשר נעשה דלא משום מעשר יותר אף פתח קרי ע״כ
 התום׳ דעת ע״כ אלא , ית"ש הבורא ציוה רק אלא מבוי
 פתח מיקרי לא ג״כ אחר ענין בשביל נעשה אס דאף הוא

 סיכ״ס כת״ר שמקשה ומה הצד; מן נעשה אס מעשר יותר
 פתח איקרי פער פתח הגמרא תירץ כבר פתח מיקרי הא

 בפ' סתמא פתח שאיקרי שמציני ומה איקרי לא סתמא
 פירש ז ע* ראי׳ והביא בין ד״ה התו' תירוץ כבר במדבר
 אז עשר עד רק יהי' לא שהפרצה או צריך מבוי להכשר

 כדאיתא צוה״פ בלא גם ופצימין מזוזות בלא אף פתח נקרא
 כפתח היא הרי אמות כעשר שהיא פרצה כל ע״ב( ט״ו )ד'
 יותר הפרצה היה אס אבל בכ״מ וכן ע״ב ע״א בדף וכן

 לא אס המבוי ואיסרת פתח ולא פרצה נקרא אז מעשר
 מן הוא הפתח שצורת כגון כדין צוה״פ בלא אבל בצוה״פ

 לא אס וה״ה שער, פתח אלא סתמא פתח נקרא לא הצד
 פרצה רק הצד מן ולא למעלה לא צוה״פ כלל לו היה

 לו יכולין שער פתח אלא סתמא פתח נקרא אינו בעלמא
 פתח ולא שער פתח שנקרא מגמרא הדיוק והעיקר ;לקרא

 היה לא אס כי כו׳ החצר פער פתח הדיוק לא אבל סתמא
 בין למידין היינו בודאי חצר פתח רק פער פתח כתוב
 ועיין פתח; מיקרי מעשר יותר דאף למבוי בין לחצר

 הזכיר ולא איקרי שער פתח דמעתיק בין ד״ה בתוספות
 במדבר דבפרשת ואע״ג וז״ל התו׳ שכתב מה וכן חצר

 פתח נכתב דשס אע״ג כו׳ סתמא פתח גמי דאיקרי מצינו
 חצר פתח מקום בכל כתוב באמת הי׳ אס אלא !חצר

 שכתב כמו למבוי בין לחצר כץ פתח דמיקרי למידין היינו
כי כת״ר קושית סרה ובזה מעשר יותר פרצה אה כת״ר

פרצה 1



יצחק שי״ת עולת
 שהעיר ומה ,שער פתח או פרצה נקרא מעשר יותר פרצה
 דמיקרי בנין ע״ז ובנה בכ׳׳מ בתרא כלישנא דהלכה ידידי
 לעניט כלל שייך ולא כלל ראי׳ אין הצד מן אף פתח

 עשר רק ,אמות ב׳ רחב הי' שלא רק מתרץ בתרא פבלישנא
 בכל פתח נקרא וזה התוספות שכתבו כמו ,פחות או

 ממילא בעלמא פרצה ואף כלל הפתח צורה בלא אף מקום
 אס אף סתמא פתח דמיקרי בתרא מלישנא הוכחותיו סרה

 אס אף הצד מן שהיה מה נרע מינרע אטו הצד מן צוה״פ
 כמו פתח מיקרי בעלמא פרצה ורק צוה״פ כלל לו היה לא

 בקרן דבתחילה ה' מדף שהביא מה גס לעיל; שכתבתי
 הצד דמן כר״ש לדינא סובר אס הרי״ף לשיטת הוא איך
 קנה או ומשקיף במזוזות כדין דעשה נ״ל צוה״פ מיקרי לא

 ברזל של חוטין אם כן גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן
 לראש שוה היוצאין עקומות זכוכית או יתידות ע״ג מונחים

 בעצמן העמודין לאס דומה דמהני נראה העמודין
: קצת עקומן

כד. ממן
הג״ל להרה״ג

 דברי על לי ותמי׳ לחזור ממה לי אין לע״ד דבריו ראיתי
 הם הגמרא של התירוצים , ושילש שכפל כת״ר

 דאיהו לקרא שבקי׳ מצינו דוחק שיש במקום ואפילו , דחוקים
 מבינים אנו אין שכלינו קוצר מחמת כי ,אנפשי׳ ומוקי דחיק

 תירוץ יש בתרא תירוץ על מקשין אס גס ,הק׳ דבריהם
 וא״א ד״ה התוספות דעת וסוכ״ס , איקרי שער פתח קמא
 לא כן גס טילטול הכשר בשביל לא הצוה״פ געשה אס דאף

 מדוע לדקדק ויש חזרה מציגו לא זו ומסברא הצד מן מהגי
 שכתב כמו שאני דכלאיס י״ל מבכלאיס בשבת טפי החמירו

 אצל שכל ואע״פ ז״ל ואחת ד״ה ע״ב( פ״ד )דף בשבת רש״י
 דלא דבעיגן הוא היכרא כלאים דגבי כו׳ סמוכין הקרנות

 שלא במקום דין ולחדש , ובתום' וע״ש ענ״ל כו׳ עירבוב להוי
 כיין שומ״ש הבעל ואס לפסוק קשה ומראשונים מגמרא מציגו

 האמת על אודה האמת להבין שמי׳ מן עיני וינהיר האמת אל
 , לצוה״פ הט״ג מתיר ג"כ מרדכי מאמר בתשו׳ ראיתי אח״כ

 נמוכים אינם בו הקבוע והברזל שעששית מדבריו שמשמע אלא
 גמור צוה״פ דהוא מועיל ודאי כו' הנה ז״ל ,העמוד מראש

 והעמוד באמצעות מחוברים והעששית דהברזל דכיון ומטעם
 ועלי׳ בקנה יתד תוחב כאילו שפיר הוה א״כ מהם יותר רחב
 כי' החוט מי למעלה מהקגה יוצא ואין למעלה החוט כורך
 , דמי שפיר זה באופן הוא אס לעיל כתבתי וכן , ע״ש עכ״ל

 ומה פתח איקרי לא פחות או יו״ד דפרצה כת"ר שכתב מה
 מותרת בעשרה שהיא פרצה כל ע״ב( ט״ו )דף להלן דאיהא

 יתחייב דאל״כ ממש פתח ולא כפתח היינו כפתח שהיא מפגי
 אעמודה משמרתי על אני , ידידי עכ״ל פתח כדין במזוזה

 לשון שייך לא מעשר יותר כשהוא אלא פתוח מלשון הוא פתח
 שייך ומכאן מכאן סתימה כשיש אלא שייך לא פתוח כי פתוח
 וקיס גדולה פרצה כשיש לא אבל פתוח הוא באמצע לומר

 פרצת לשון ע״ז שייך מעשר יותר גדולה כשהפרצה לחז״ל להו
 שהקשה ומה , מהכל זה להוכיח הגמרא ורצה פתח לשון ולא

 על וכתבתם התורה כתבה דלא קושי׳ זה אין במזוזה יתחייב
 מ*ז( )ברכות הגמרא מלשון ואדרבה מזוזות על אלא הפתח

 חייב הפתח אין וכן למזוזה הראוי בפתח אלא מכבדן אין
 פתח דמיקרי מוכח מזוזות שתי לו יש א״כ אלא במזוזה

 החלל אין לומר לו היה דאל״כ במזוזה חייב אינו אס אף
 קרי דע״כ לומר ודוחק כו׳ חייב הפרצה אין או במזוזה חייב

 ופתח בהכי החס מיירי דלא צוה״פ לו כיש דמיירי פתח לה
 חייב מורסא מפיס כגון הפתוח דבר ע, המושאל שם הוא

השומ״ש שדעת ואפשר / פ( 1)י! בוסבכתי וכן פתח משוס

 הצד מן )לא היתד על החוע והניח בקנה יתד שתותב כיון
 ראש על מונח שהחוט כיון הצד מן זה מיקרי לא יהד( של

 יוצא שאין שצריך משמע המ״מ מדברי גס , וצ״ע היתד
 שמעמידים ט״ג עמודי שדרך מה , החוט מן למעלה מהקנה

 טפחים עשרה גבוהים קצרים עמודים הגבוה לעמוד סמוך
 החוט נגד מכווין עמוד ואם הגבוה בעמוד קרנות יחופו שלא

 ו׳( סעי׳ )שס״ב בסיחן שכתב כמו אחית גור אמרינן העליון
 הרואים מפני הפסול הקנה לשלוף שיש כתב שתמ״א הגס

: הדחק בשעת להקל יש בזה

בה. סימן
. רס"ח( )סי׳ סוף ע״י ספרי לסוף שייך

 בטומאת אכילתו על כרת שייך אי הזה בזמן בכור בדבר
 לענין וכן בזה״ז חוץ שחוטי נידון שם איתא וכן הגוף

 הכא אבל ע״א( ל״ו )דף בבכורות , בזה״ז תם בכור אכילת
 תמימים דקדשיס רש״י פי׳ ,אכיל לא בחוץ דקדשיס כו׳
 בפירושו אלגאזי במהרי״ט ועיין עכ״ל כו' הוא כרת דבר כו׳

 התם וכן בזמה״ז מיירי דלרש״י בכורות מסכת על להרמב״ן
 בחון דקדשיס נהי כו׳ אשי דרב לקמיה דאתא שרוע ההוא

 )דף בביצה ורש״י ,וצ"ע החורבן לאחר דמיירי כו׳ אכל לא
 כו׳ הזה בזמן בכור ז״ל שנפל בכור ד״ה ע״ב( סוף כ״ה

 כרת וענוש בחיץ קדשים כשוחט הוה תם כשהוא והשוחטו
 מהר״י שו״ת בספר ראיתי רב זמן אחר ,בכ״ז וצ״ע עכ״ל

 בח״ל בחוץ תס בכור דהשוחט קי״ל כתב רנ"ג( )סימן ברונא
 אגן השוחט ולא הזה בזמן בחוץ המעלה דוקא כו׳ כרת חייב

: ע״ש כו׳ כרת דחייב בהא כרש״י קי"ל

בו. סימן
 אם ר״כ( )סימן סיף ע״י בחיבורי שמבואר מת בדבר

 ישראל ולחתימת ולתורה איסר כל בפי נקרא
 ועיין איסר ישראל דמתקרי איסר לכתוב סברה יש איסר

 זאב אליעזר המגרש בשם י״ח( )סימן המפולש חוט בתשו׳
 בתחילה בהיפך אף לכתוב שיכול ז״ל ויעוין ד״ה י״ט( )ובסימן

 אמנם עיקר תשני הנה דלכאורה וחף כל בפי שנקרא שם
 וע״ש עכ״ל כו׳ בו אותו קורין שהכל כיון יתרון הוה לזה

 ארי' המגרש אבי ובשם ז״ל כו' כגון ד״ה י״ח( )ובסימן
 שכתב ואף לגמרי ליב שם דגשתקע משוס הירש המכינה צבי
 דמתקרי הירש לכתוב יש הב״ש לדעת דלחוש ז׳( )ס"ק שם

 נוב״י בעל הגאון כדעת תמיד פה מנהגינו הן צבי ארי׳
 אהדדי ואביו המגרש שם דמתקרי סותר יהא כאן ובפרט

 בתשובת ועיין ד״ה ס״ט( )אית פ״ת של הגט בסדר וע״ש עכ״ל
 ובפי ליב יהודה ולחתימה לתורה ששמו באחד מרדכי מאמר

 והגאון ע״ש ליב דמתקרי ליב יהודה לכתוב יש ליב נקרא כל
 המכונה ליב יהודה דוקא לכתוב סובר ז״ל קלוגער שלמה מוה׳

 דמתקרי ליב אנא לכתוב טוב שיותר מוכתב דמתקרי ולא ליב
 כן סוברים אינם שהאחרונים נראה אבל ע״ש ליב יהודה
 כתב כ׳( )סימן חיים מים בספר וכן הנ״ל והפ״ת המ״מ

 החדש מצ״צ משמע וכן קלמן דמתקרי קלמן קלונימיס ג״כ
אליעזר ח״ש בשם כתבו וכן ר״ו( )סימן ע״י בספר הובא

: ליפא דמתקרי ליפא

.בז סימן

: התשובה מתוך מובן שאלתו שיחיה להרה״ג

 א״ט בקצרה ז״ל כת״ר שכתב מה בדבר הגיעני מכתבו
 אם כתב בשו״ע אבל הנדר דברי רק מיושב

נשרכת
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 ,ט הכבד חצר ניקב וע״כ ט׳ טריפה לכבד או כו׳ נסרכה
 היכא מ״מ מהני לא הכבד דסתימת כתבו דהאחרוניס ואע״פ

 נראה לדעתי ידידי ,עכ״ל כשר ממ״נ מוכח שמאל מצד דהוה
 לא הכבד דסתימת דסברי האחרונים לדברי סתירה זה דאין
 דמה , מהגי לא שמאל מצד דאף סוברים אס דאף מהני

 דאין דמוכח לכבד נסרכה אס ל״ט( )סימן בשו״ע שכתב
 הנקב כל סותם דהסרכה מיירי ,הכבד חצר של הנקב פוסל

 סתימת יש הא הכבד סתימת מהכא דל , הכבד חצר של
 רחוק זה כי ימין לצד לכבד שנסרכה דמיירי ואף הסרכה

 מביאים )והאחרונים , שמאל מצד להכבד נסרך שיהא המציאות
 ומצרפים הנקב לחיו נכנס הטחול של הדק צד אס הדין איך
 ל״ט( )מסי׳ שמקשה והב״י שמאל( בצד שהוא מה ההיתר לזה

 שאין המקומות מן לאחד שנסרכה פס שכתב משום היינו
 ע״כ הכבד בחצר פוסל הנקב שאין מוכח בהם פוסל הנקב
 שם פוסל הנקב שאין שהכוונה אי ,בתחילה לתרץ שם דוחק

 ע״י שנסתם כל ע״כ / להנטל הכבד שסוף אלא עצמו מצד
 שהכבד מיירי המחמירים האחרונים משא״כ ש״ר סרכא
 חצר של בהנקב הכבד חתיכת שנכנס זה באופן הנקב סותם
 הכבד חצר המחבר הסרכה הולך סובב זיר וכמין ,הכבד

 יכנס ולא פילוש שוס בלא היטיב הדק ,הכבד לחתיכת
 באמצע אבל , הכבד מקומות לשאר חצר נקב דרך הרוח
 המחפה סרכא יש לא שס דרך הכבד שנראה במקיס הנקב
 מחמת חוששין ע״כ האויר את רואה הכבד ומקצת הנקב
 הב׳ ננד הנקב שאין הגס בטלא תכלא לשדא או טעם איזה

 הסרכה אס אבל , תכלא לשדא חושש אינו והטוטו״ד ,זיתים
 שיש כיון בנקב תחוב הכבד חתיכת אס אף הנקב כל מחפה
 דפליג מאן ליכא הכבד חתיכת וגם הנקב שמחפה סרכה
 , שנסרכה או ל״ט( )בסימן השו״ע דכתב והיינו דכשר

 בית בספר באחרונים ראיתי אח״כ , בהשקפה כתבתי כ״ז
 מהני לא סותם הכבד דאס הח״א דברי שמעתיק אברהם

 דק קרום הסתימה במקום הכבד על נמצא אס כתב ואח״כ
 הלכה וכן גמורה סתימה דהוי מרבותיו מהר״ץ קיבל בזה

 נראה שלא הנקב פי מכסה אס הזבח במנחת הוא וכן עכ״ל
: שכתבתי כמו דהטונה נראה , להכשיר דיש הכבד עצמית

. כח סימן
נ״ג סימן ע״י לספרי שייך

 ׳שאין נא״י ספר על השגה שכתב מה שיחי' להרה״ג
מותר בעצמה הכילכולת שגס מכילכילת ראי'

 ובזה דיבר יפה לכאורה ,ידידי עכ״ל ט׳ פירשה שלא כ"ז
 ו׳( )פ׳ בנדרים והק״נ הת״ש שמקשה מה קצת יתורץ

 כילכלית מליטרא פחות הירושלמי ז״ל ב' סימן סוף ברא"ש
 רש״י על מזה וקשה טהור שהוא אלמא לי׳ מטעים אנא
 ועיין ,פירש שלא כ״ז דמיירי י״ל כבודו דברי לפי ע״ש

 יש שכילכלית כר״ן נראה ויותר בע״ז, חדשים בתוספות
 טהור בציר נתגדל הטמא ומן > טהורים מהן ויש טמאין מהו

 בדעתי ועלה ,כן רש״י שדעת ואפשר טמא ציר סובל ואינו
 יותר מהציר/ נוצר שכילכלית ברש״י הפירוש שאין לומר

 בשס נקרא שדגים )הגס תולע או שרץ בשס לקרא לו הי'
 פירי הם דגים ע״ב( סוף כ"ז )ד׳ בעירובין ועיין המיס( שרץ

 טעמא מאי ד״ה סוף ע״א( כ״ח )ד׳ ברש״י וכן ,עכ״ל מפירי
 ,עכ״ל מפירי פירי צד בחד אלא לי דמי דלא דגיס כו׳

 טהור בציר אותו הכניסו ואח״כ דגים שאר כמו במים שניצר
 לגדל כילכלית שדרך רש״י שכתב ומה להתגדל לו טוב ושם

 בלא שם ומתגדלת שם ניזונות להיות היינו טהור בציר מאלי׳
 כאן שם דאמרינן מגמרא ראי׳ וקלת , ומיס מזונות שאר

 לי' סגי לא פתיחה ופרש״י בסתומות כאן בפתוחות
לכאורה קשה עכ״ל נפל מעלמא למימר ראיכא בחד

יצחק
 היה כאן נמצא שכאן כיון מעלמא דילמא איסור להחזיק
 ממקיס מחזיקים אין בעלמא דאמרינן כמו כאן ונוצרה
 ע״י בספרי )ועין מדרבנן שהוא ציר באיסר בפרט למקום

 נפל אלא מהציר ניצרה דלא אמרינן אי אבל מ״א( סימן
 אלא ,אחר ממקום באה כך ובין כך בין א"כ מעלמא

 טהיר שציר מוכח הרבה זמן בהחביות שמונחת בסתימות
 שם חיה הכילכלית היתה לא טמא ציר היתה שאס הוא
 / נפל מעלמא דילמא אמרינן ובפתוחות הר״ן שכתב כמו

 בסתומית משא׳י׳כ לחיות יכולת זמן ומעט הזה בעת פירש
 שכתב מה שייך לא אלה דברי לפי ,רב מזמן שס איתא
 לפי פירשה שלא כ״ז מותר עצמה הכילכלית שגס כת״ר
 בתפ״י ראיתי מצאתי זה אחר ות״ל ;כבר פירשה הא הנ"ל

 בו מתגדל אינו טמא שציר דקאמר הא י״ל ז״ל שכתב
 נשאר אינו טמא שבציר רק נולד אינו דבשניהס כו׳ כילכלית

 הכילכלית פירש שלא שכ״ז הב״ח שדעת אלא ע"ש עכ״ל חי
 אלא גופא מהציר שנוצר שסובר אלא בעצמן מותר הוא

: שכתבתי כמו לתרץ יש הגאונים דעת

כט. סימן
ג״י להרה״ג

 שמקשה הח״ד קושיות לתרץ כת״ר שכתב מה בדבר
 שא״א בכך דמה גסה בשפופרת שאוסרין מה

 או השפופרת דרך ירד והדס לפנינו דס הא בל״ד לפה״ק
 מהיכי רחמנא טיהר זה שדם וכיון שבחתיכה הבקעיס דרך
 בחזקת זו אשה הא בטומאה וניחזיק אחר לדם ניחוש תיתי

 אומר ואני הלשון בזה כת״ר וכתב עכ״ל עומדת טהרה
 מקור קי״ל דאנן לתרץ אפשר דזה אירע לא הא משוס אי

 שטיהרה אף המקור מן הבא זה ודס כו׳ טמא מקומו
 שראתה א״כ ט׳ ערב טומאת האשה את מטמא מ״מ רחמנא

 בבשרה שטגעת בענין בבקעיס והדס מבוקעת בחתיכה דם
 ערב טומאת טמאה עכ״פ ט׳ טהרה חזקת איתרע כבר

 דילמא לחומרא איסורא ספק מטעם עלה מחמירין וממילא
 מבחיץ גם השפופרת על או החתיכה על דם עיד היחה

 ח״א בניב״י איתא כזאת וסברא טהרה חזקת דליכא כיון
 סברא לי ברירא לא לע״ד עכ״ל כו׳ ד' אות מ״א בסימן

 לראות עיניס דהא טעמי תלתא תרי בה ואומר כזאח
 שלא החתיכה ועל השפיפרת על ראו אס אף קחני וסתמא

 מעולם כי בשפיפרת שייך ערב טומאת מה גס ,דם היה
 היא במקור הדס שהי׳ ומה בבשרה השפופרת דם נגע לא

 טמא מרגליות טפה שתי שהזיע מקור דאמרינן ומה בלועה
 ממקור שיצא בעת בבשרה הטפות שנגט מיירי ערב טימאת

 דעת ליישב )אפשר שפופרת הפסק בלא החיצון בית דרך
 בשפופרת הדם שנישא משא מחמת טמאה שהאשה ידידי
 ועיד ידידי( דברי )נסתר בלאה״כ אבל מ״ג( )פ״א בכלים עיין
 בפליגתא תלוי זה כי ערב טומאת טמאה היתה אם בכך מה
 אשה ל״א( )ד' דיבמות מסוגיא לאיסיר מאיסור מחזיקין אס

 בתש' ח״ר ע״י בחיבורי מזה וכתבתי עומדת טהרה בחזקת זו
 מנגע כגון לטומאה מטומאה מחזיקין אס וכן ע״ר ק'

 בתוספות ע״ב( ע"ה )ד' דכתובית בסוגיא בהרת לנגע מטה
 ורוב בכור לענין קפ״ח בתש׳ בזה בעהי״ת הארכתי וכבר

 יכן מטלט׳ וכן מאל״א מחזיקין דאין להו סבירא הפוסקים
 בשחיטה הוא הספק אם רק שמעתתא והשב הח״ד דעת
 אדרבה לנוב״י כת״ר שמרמז ומה ;גופא בטבילה או גופא

 לענק הנוב״י כתב שם כי / להיפך ראי׳ הוא שבא ממקום
 טהרה האשה מהמכה הוא דהדס אמרינן דאי המתהפך ס״ס

 בשם הביא והפ״ת טמא, מקומו דמקור טמא הוא והדם
 אס ה׳( סעיף קפטא בסימן) נוב״י( בעל )הוא מרבבה דגול

בדס תולה אינה ראיתה מרס משוגה הוא מכתה דם
מכתה



ז -- יצחק שרת עולת
 הא משונה שהוא שנתברר דוקא הפוסקים וכתבו מכתה
 וכתב עומדת טהרה בחזקת שהאשה במכה תולין לאה״כ

 החשה שאם תשמיש מחמת ברואה פשוט זה דדין הדמ״ר
 טומאת טמאה שם דכס אע״ג עכ״ל כו׳ טהרה בחזקת ודאי
 דהאשה ממש לה דמי׳ ונ״ד ;בעצמו הנוב״י שכתב כמו ערב
 טיהרא שבבקעיס וכן שבשפופרת שהדס טהרה בחזקת היא

 גסת השפופרת שיצא אחר דילמא שכתבתי הגס ,רחמנא
 טפי דמפתח הסברא מצד היינו דס טפה יצא שנסתם קודם
 שהארכתי וכמו הראשונים גרסות לפי דכריתות מגמרא והוא

 לפה״ק א״א חז״ל קבלת כענין והוא וסברות בטעמים שם
 יצא אמרינן דח״א כיון אבל דם היה שלא שראו אף בל״ד

 דוגמא ערב( טומאת של הסברא מצד לא )אבל ונתקנח
 נו׳ ימים ג׳ עד פתה״ק אימת עד קנ״ט( )ד׳ בשבת מציגו

 שיש הגס שנסתם עד זמן לה שיש אלמא הקבר נסתם
 מדבר הקבר לפתיחת מלידת הקבר פתיחת בין חילוק בודאי

 לענין רק דם זיבת מענין מיירי לא דהתס ובפרט גיש
 הפוסקים לה דקרו כיון מיהא לדבר סמך אבל האשה חולשת
 ג׳ הפתיחה משתהה אינו הקבר פתיחת גוש דבר למפלת

 המעין דרך פתוח שהוא וכעת משתהה זמן מעט אבל ימים
 דם מלא שהמקור להשיטה בפרט מעט מעט מטפטף להיות

 אחר בתירוץ שם הארכתי עוד קע״א בתשובת שהארכתי כמו
 דגם דם בלא הקבר פתיחת דאין למ״ל כת״ר שמקשה מה

 אתני ספק רק לינא דאם קשה לא לע״ד טמא ספק מחמת
 מתני לא בל״ד אפשר באי משא״כ ,העין וראית בדיקה
 כתב שכן ראיתי אח״כ אפשר דלא כיון וראיה בדיקה

 שמחזיק מה ,לודאי ספק בין חלוק יש גס ז״ל המהרש״א
 בהרגישת דהא בקיצור כבודו וז״ל הב"י על ח״ד קושיות כת"ר

 בחשו׳ כמבואר טהרתה חזקת אבדה מיד מקורה שנפתח
 מחזקין בטמאה כלים מצאה ולא בדקה ואם )סימןק״ו( ח״ס

 ההרגשה תולה היא הרי טהורות מראות מצאת אס מ״מ לה
 אף בשפופרת או בחתיכה ראתה אס ה״נ הטהורות במראות

 ותולין לפנינו דם הרי מ״מ בל״ד לפתת״ק א״א דנימא
 דמי לא לע״ר והאריך, ידידי עכ״ל נו' הללו בדם פתיה״ק

 הרגישה בדי^ נרגא שדא גופא שהב״י מה )לבד להדדי
 בתש׳ בחיבורי קצתם וננתב בזה דברים ויש מקורה שנפתח
 אין אמרינן דמאי הנוב״י דברי בחיבורי שהבאתי מה לפי קע״א(

 חתינה או ולד נגון גוש דבר יצא אם היינו בל״ד פתיה״ק
 או דבר יצא נשלא אבל קשה של דק כשפופרת שאין כל

 פתיה״ק אין אמרינן לא משקה או מאוד דק דבר שיצא
 נפתח ענ״פ הרי טהור דם משכחת היכי דאל״כ גל״ד

 קצ״ד )בסימן כן גופא הח״ד דעת נראה וכן עכ״ל הקבר
 בשם כת״ר שהביא ומה אמת הן א״כ בביאורים א׳( אות
 אבדת טהרה חזקת בדבריו נדייק טהרה חזקת שאבדה ח״ס
 טומאה בספק הדבר אלא לה אין עדיין טומאת חזקת אבל
 לתלות במת לה יש טהורות דס מצאה ואס שתבדוק עד

 שהיתה הרגשת שקודם הראשונה בחזקתה ועומדת ההרגשה
 ממש דם ראתה אס אף לדבר דוגמא קצת ,טהרה בחזקת

 ע״י ראתה אס ואף במנתה תולה מכה לה יש אס מ״מ
 ולא הרגישה אס זה ולפי ,לתלות במה שיש כיון הרגשה

 שניס קשתה ואם ,ודאי לא אבל מספק טמאה כלים מצאה
 טמאה היא כלום מצאה ולא מקורה שנפתח הרגישה ובשלישי

 דבר בשלישי הפילה אס ודוקא ,קרבן מביאה אינה אבל
 שהפילה יודעת זה אבל הפילה מה יודעת שאינה הגם גוש

 וכיון דם בלא הקבר לפתיחת דא״א חז״ל קבלו גוש דבר
 קודם גוש הדבר לבד דס יצא בודאי גוש דבר שהפילה

 יציאת לאחר שכתבתי כמו או הח״י לדעת החתיכה יציאת
 יוצא דם מלא והמקור טפי שמפתח שנסתם קודם החתיכה

 אם משא״כ גסה בשפופרת אף חשש יש כן לןע בטבע
מצאת ולא מקורה שנפתח הרגישה רק הפילה לא בשלישי

 דמאי ראי׳ וקצת קרבן מביאת אינה אבל טמאה היא כלום
 כר״י דפסקינן מחמת הוא בל׳״ד לפתיה״ק א״א דפסקיגן

 ור״י רת״ק פלוגתא ועיקר קרבן דמביאה יהושע ר׳ בשיטת
 אס לאפלוגי לתו הות ,לא או בל״ד פתיה״ק אין אם הוא

 היא דלת״ק כלום מצאה ולא מקורה שנפתח הרגישה בשלישי
 ועוד ,קרבן מביאת ולר"י קרבן מביאה אינה אבל טמאת

 דם ראתה אפילי הרגישה לא דאס דהרגישה מיירי ע״כ
 ובשלישי למינקט לתו תות א״כ נדה דם מיקרי לא ממש

 רק היא דלת״ק כלום מצאה ולא מקורה שנפתח הרגישה
 ימים שני מחמת או ראתה דילמא ספק מחמק טמאת

 דבהרגישת אע״כ קרבן גם מביאת ולר׳יי שראתה הראשונים
 דמביאת סובר ר״י היה ולא לר״י אפילו ספק רק הוא לבד

 זמן לאחר ,דארגישת אי נ״ז( )ד' לקמן דאמרינן ומאי ,קרבן
 אדרבה דם, דמצאה משוס היינו הקרבן, מן פטרינן אמאי
 שידע קודם א״כ הרגשת שס היה דע״כ לדברינו ראי' משס

 אמאי להקשות לי׳ היה ,הוא שמש הרגשת אימא התירוץ
 טמאת היא כלים מצאת לא אס אף דם למצוא כלל צריכין

 ספק רק הוא דארגשת אף כלום מצאה לא אס אע״כ ודאי
 לינא א״כ , דרנו יורה האמת בדוחק לדחות שיש הגס

 נתב בח״ס ראיתי אח״נ מהרגישת, הב״י על לחקשוי׳
 מת הנ״ל נל על ,טומאת ספק רק היא בתרגישת בקצרה

 לא והרז״ה תראב"ד שבין הפלוגתא בדבר נת״ר שמפלפל
 נפילת בלא הקבר פתיחת של דבתרגשה זה לענין כלל שייך
 אלא דם שימצא הוא ודאי דלא סובר הרז״ה גס גוש דבר
 ונפי גוש דבר הפילה אם אלא פליגי דלא שנתבט ונמו ספק

 והפילה , הרגישה ובשלישי תני ולא תפילת ובשלישי הלשון
 והרז״ה בל״ד א״א דרובא סיבר דהראב״ד גוש דבר משמע
 לבד בהרגשת אבל , טמא בל״ר אפשר אי דודאי סובר
 מעלתו שתקשה מה ספק רק הוה דלא דפליג מאן לינא

 הערותי אני גס בו חזר שהמחבר שנתב מת על הח״ד על
 שאפשר כחן ואפרש נדרני שקצרתי אלא יע״ש בחיבורי בזה

 של דין בעיקר בש״ע המחבר נתב שלא מפני הח״ד כונת
 בשפופרת• ודוקא לכתוב לתמחבר לו היה השפופרת הכניסה

 שפיפרת שבדין הח״ר סובר כן על שבדקין דק קנה דקת
 דחף וסובר בב״י בפנים שנתב ממת המחבר בו חזר

 מבחוץ מכניס שהשפופרת כיון טהורה נמי גסה בשפופרת
 משא״נ השפופרת דרך יצא הדס שאותו שילין אנו לפנים

 שנתב נמו טמאת גסת שבחתינה הב״י חזר לא בחתיכת
 קודם המקור פתיהת דבשעת דסברי לדעתם צ״ל ,הח״ד
 בחיבורי שהבאתי כמו לצאת הדס מחויב ג״כ החתיכה נפילת

 דשפופרת דומי׳ קטנה חתינה ודוקא המחבר שכתב ומה
 במקור דקה שפופרת דמכניסין דמילתא דאורחא משום היינו
 תח״ד דברי תרצתי כן לשפופרת חתיכה בין חילוק יש אבל
תזכיר מדלא לזה ראי' וקצת עליו גדולה תמי׳ יהא שלא

:דמה״ר שיהא שפופרת דין בעיקר המחבר
 בשפופרת האוסר דלדעת חדש דבר כת״ר שהמציא ומה

 הק' פתיחת שאין מחמת גסה בחתיכת או גסת
 הזה הדס אלא אחר דם שיוצא הכוונה אין דם בלא

 כדרך מיקרי החתיכה שבתוך או השפופרת שבתוך
 קפיצת אונס ע״י הרואה אשה כל נמו רואות שהגשים
 שפופרת ע״י הקבר שנפתח ניון נמי ונן טמאת היא ונדומה

 רואות שהנשים נדרך מיקרי השפופרת בתוך שיוצא מה גסה
 דקת החתינה או דקה והשפופרת דקה בשפופרת משא״כ
 מעצמו הדם שתצא כ״כ הקבר נפתח )ולא הדם היציאה

 לראות רגילות שהנשים נדרך שלא מיקרי השפופרת( לתוך
 סבור היה דהח״ד הב״י על הח״ד קושית מתרץ ובזה

 ייתר דס שתצא החשש הוא בל״ר פתיה״ק אין שהטעם
 שזה תלינן לא מדוע מקשה ע״נ והחתינה השפופרת מדם חוץ

סברת לפי אבל טהריגתו ורחמנא השפופרת דרך שיצא היא

כת״ל דלית



שו״תערלת
 אפשר לכאורה ;והאריך כת״ר דברי ע״כ כי׳ ניחא כת״ר

 דהטעס רש״י לשיטת תעשה מה אבל היא טובה שסברה
 לדס בשרה בין חוצן שהשפופרת חציצה משוס הוא דשפופרת

 טהורה היא פלוי' פלי ולא בחתיכה אגור הדס אס וכן
 אס בשלמא לדקה גסה בין חילוק אין זה ולפי חציצה מחמת

 אי חציצה מטעס בבשרה נוגע שהדס בענין פלוי׳ פלי הדס
 שאין מחמת לטהרה שיש הפוסקים מפרשים לטהרה אפשר

 גסה בשפופרת מטמא הב״י אבל יכך לראות נשים דרך
 מטעם וע״כ לדם בשרה בין חציצה שיש אף גפת ובחתיכה

 מת חוץ אחר דם יוצא הקבר שנפתח מחמת שסובר
 שמפרש הרמב״ם לשיטת וכן כת"רע״ז יתרץ מה שבשפופרת

 לראות נשים דרך שאין מטעם הטעם הוא בשפופרת שגס
 בין דקה בין אופן בכל בשפופרת באמת מטהר הוא כך

 כבודו לדברי א״כ דם בלא פתיחת יש סובר הוא כי גסה
 לו היה אבל דם בלא פתיחת דיש סובר הרמב״ם אס אף

 לפי גפת השפופרת דרך שיצא הדס אותו מחמת לטמא
 ראי׳ דרך מיקרי גפה שפופרת דדרך שסובר כת״ר דברי

 רחוק הוא כבודו בסברת חולקים והרא״ש דהרמב״ס ולומר
 בסברת ותו׳ רש״י על חולק שהרא״ש מה לומר כי מאד,
 לראות נשים דרך דאין משום בשפופרת דהטעס וסובר חציצה

 מדם החשש שאין כת״ר לשיטת א״כ בפירוש שכתב כמו כך
 . גסה בשפופרת ראי' דרך מיקרי דם מאותו אלא אחר
 זה לבד ראי/ להביא ועליו חדשת סברה הוא שזה מלבד

 בשפופרת דרואה בדבריהם למדייק מוכח ותו' רש״י משיטת
 הדס נוגע שאינו פלוי׳ פלי ולא כשפופרת העשוי׳ בחתיכה וכן

 ולא בבשרה הכתוב גזירת מחמת טהורה היא בבשרה
 אף לרש״י אלא לבשרה הדם בין חציצה מחמת בשפופרת

 הגס התו׳ ולדברי נדה דם זה אין חכמים לדברי פלוי׳ שפלי
 והגה שפופרת כמו עשוי שהיא כיון אבל גדת דם שהיא

 לדברי בבשרה נוגע שאינו היכא אלמא לבשר דם בין הציצה
 פתיה״ק דאין אמרינן אי חף זה לפי חציצה מטעם הוא שניהם

 חציצה דיש כיון גפה בשפופרת אף לטמא סברה אין בל״ד
 שבלא״ה הגס ,בשרה מתיבת הכתוב ומיעטה לבשר דס בין

 אם בדין אבל ותו׳ רש״י שיטת על חולקו׳ הר״ש בשם הרא״ש דעת
 טמאה היא והטור הרא״ש דעת שלפי החתיכה או השפופרת

 בזת שחולק מציגו לא בל״ד לפתיה״ק אפשר שאי מחמה
 יוצא הקבר פתיחת שמחמת אמריגן אי בשלמא ותו׳ רש״י

 גס ולשיטתו החתיכה שיצא קודם ח״ד לשיטת יותר דם
 חשש יש מבחוץ שמכניסין כיון זה חשש שייך שלא בשפופרת

 שנפתח מחמת המקור שנסתם קודם השפיפרת שיצא לאחר
 גופא דם מאותו הוא שהחשש כת״ר סברת לפי אבל .טפי

 שייך לא ותו׳ רש״י סברת לפי בחתיכת או בשפופרת הנמצא
 רש״י עם חולק שהרא"ש אמת הן ,לעיל שהארכתי כמו זה

 פלוגחא לאפושי לא אבל הדבר בטעם הסוגי' בפשט ותו׳
 תלי׳ בהא דהא לומר שיש ממני נעלם ולא הדין בעיקר
 דאיתא כהא חציצה הוה ע״כ בכך ראי׳ דרך שאין מחמת

 לפי א״כ בשפופרת דם לראות אשה של דרכת אין הכא
 לא ע״כ בכך ראי׳ דרך מיקרי גסה בשפופרת כבודו דברי

 ובפרט ,בעיני דוחק בבשרה ומיקרי בכך חציצה ג״כ היה
 במינו דמין לי׳ קרינן בבשרה בחתיכה משא״כ כתב שרש״י

 במינו שלא שהוא מחמת הוא ההיתר דעיקר משמע חייץ לא
 הוא'הטעם בשפופרת שגס שמפרש הרמב״ס שמשיטת ובפרט
 ביאה איסורי מה׳ )פ״ה כך לראות נשים דרך שאין מחמת

 באמת מטהר הוא ובמ״מ( ג׳ בהל׳ שס עיין ט״ז ה׳
 הקבר פתיחת יש סובר הוא כי גסה בין דקה בין בשפופרת

 לו הוה כבודו דברי לפי א״כ והמ״מ הב״י שכתב כמו בל״ד
 לפי גסה השפופרת דרך שיצא דם אותו מחמת לטמא
 ראי׳ דרך מיקרי גסה שפופלית דרך שסובר מע״ל דברי

הוא 3מע״ בסברת חולקין והרא״ש דהרמג״ס ולומר

יצחק
 • כי פליגי לא ע״כ הש״ס בכל כדאמרינן מאוד רחוק

 לענין להו דאיבעי׳ י״ח( )דף מסוטה לדברינו ראי' לקצת
 לא או בכך שתי' דרך שפופרת ע״י מיקרי אס

 סברא יש מכ״ז לגסה דקה בין חילוק אין בודאי דהתס הע״ג
 איזה דיש צ״ל דע"כ אע״ג בכך שתי׳ דרך אין דמיקרי לימר

 דהתס שתי׳ דרך לאין גדה לענין ראי׳ דרך אין בין חילוק
 הבל ; בכך ראי׳ דרך אין ותני פסוק קא והכא בתיקו נשאר
 שפופרת ע״י ראי׳ דרך אין דיותר אדרבה חיכח מיתא סמך
 והכא בתיקו נשאר דמהתם שפופרת ע״י שתי' דרך מאין

 ברורה כבודו סברת אין ע״כ בכך ראי׳ דרך אין פסוק קא
 , כת״ר כסברת דלא הרמב״ס מדעת לעיל שהוכחתי מה לי

 בל״ר הקבר פתיחת שאין כיון כת״ר שכוונת ממני נעלם לא
 מה דם לצאת שמוכרח וכיון הפתח פתח גסה והשפופרת

 אי אבל רואות שהנשים כדרך מיקרי השפופרת דרך שיוצא
 הוציאה שהשפופרת תולין אט בל״ר הקבר פתיחת יש אמרינן

 דאי , רואות שהנשים כדרך שאינה מיקרי ע״כ ,בע״כ הדס
 דין הב״י תלה מדוע כת״ר סברת על קשה כן אמרינן לא

 פתיה״ק אס דאף בל״ד הקבר פתיחת אין בדין גסה השפופרת
 סברת לפי דס אותו מהמת וטמאה לפנינו דס הא בל״ד

 מחלק אינו כן דעל הרמב״ס דעת מתורץ ובהכי , מעלתו
 אנו ע״כ ,בל״ד פתיה״ק יש סבר דהוא כיון ודקה גסה בין

 כדרך שלא ומיקרי בע״כ הדס הוציאה שהשפופרת תילין
 אילי חילוקיס לחלק דוחק היא לע״ד אבל , רואית שהנשים

 הוא בל״ד פתיה״ק דאין אמרינן דאין חילוק דיש נראה עוד
 שלא ראתה אפילו מהגי לא ע״כ לעיל כדכתיבנא ודאי דבר

 , נתקגח אימר אמרינן שבשפופרת( הדס )לבד דס נמצא
 הלשון שמורה כמו ספק רק הייט בל״ד פתיה״ק ביש משא״כ

 מטהר מדוע קשת א״כ , הפק מכלל יצא ולא כו׳ דיש
 פתיה״ק שתי׳ כיון גסת חתיכת או גסה שפופרת הרמב״ס

 ובפרט מעצמו יצא הקבר שנפתח דאחר נאמר לא מדוע
 אס ואף מעצמו יצא ואח״כ הפתח פתח רק דהוא בשפופרת

 ע״כ אלא מעצמו ייצא הדס היה השפופרת תיכף מוציא היה
 ולחשיש בשפופרת לראות דרך דאין כפשוטו הרמב״ס טעס
 בדיקת לזה מהני שבשפיפרת הדס לבד אחר דס יצא אולי

 מאן כבודו סברת לפי אבל , לעיל כדכתיבא העין וראיות
 כיו; הרמב״ס( )לדעת הדס היציאה גסה שהשפופרת לן אמר
 יצא ואח״כ הפתח רק פתחה השפיפרת אולי לפנינו דם שיש

 שיוצא לח דבר שדרך כמי רואות( שהנשים )כדרך מעצמו
 דמיירי כבודו סברת ליישב שיש ואפשר . חלול הקנה דרך

 השפופרת שרק תולין אני ע״כ ליסת וסת בין עומדת שהיא
 היציאה בתחילת תלוי שהעיקר לומר יש גס 7 הדם הוציאה

 מה בדבר ; לעיל שכתבתי כמו נראה אבל ; המקור מן
 מבחוץ שגס וב״י מהטור דינו הוציא שהגוב"י כת״ר שכתב
 מסברתו כן אמר לע״ד , בל״ד פתיה״ק אין אמרינן לפנים

 מוליא היה דאס קע״א( )בסימן ע"י בחיבורי שהארכתי וכמו
 פשוט כ״כ אין גס אומרם בשס אומר היה וב״י מטור הדין

 רחמנא )אלא טמאת דם יצא דשם גסת לשפופרת לדמות
 המעיין שהתעורר כיון לחיש יש א״כ כו׳( בבשרה טהריגהו

 תקבר שנסתם קודס ; השפופרת שהוציא לאחר אולי הטמא
 אלא דהנוב״י בנידון משא״כ בזת הארכתי וכבר דם טפה יצא

: הנוב"י דעת שם ישבתי

ל. סימן

 ולתירה שלחתימה המגרש של האב בשם הגט בדבר
 העולם לו שקורין והשם יהודה יהואש בשם היה

 דמתקרי יהודה יהואש בן לכתוב שיש נראה ; הייבש הוא
 שכתב הגט ע״ד ע"ז( )סימן א״ש חידושי ספר ז״ל , היויש

בו



יצחק שו׳ת עו^

 המכונה אברהם בן יאסילא המכונה יהודה משה יוסף בו
 אליעזר המכינה וכן יוסף המכונה כתב שלא מה הנה , ליזר
 ליזר וכן יאסילא שיקרא השם כפי לכתוב יש ט׳ עשה יפה

 יפה לא ליזר המכונה וכן יאסילא המכונה שכתב מה אך כי׳
 לכתוב ריעות יש הקודש משם היוצא בשם אף כי עשה

 דמתקרי סעדי׳ בפס ס׳ אות אנשים בשמות עיין דמתקרי
 היוצא דפס כו/ שמות ס׳ בשם ב' אות נשים ובשמות שעיה
 כותבין לכ״ע הקודש משס השם ובקיצור כו׳ הקודש משם

 הייתי צייתי לדידי ואס כו׳ ממש אחר שם הוא כי דמתקרי
 רק מסעדי׳ השם קיצר שעיה אין כו׳ אחר גט ליתן מצוה

 דמתקרי וכן יאסילא דמתקרי לכתוב צויתי לכך כו׳ בפ״ע שס
 הקודש בשם כן נקרא הקודש משם השם קצור דהוי כיון ליזר
 המכונה הב״ש לדעת דהרי מתקרי כאן דבעינן טעמא עוד כו׳

 שם רק לו דאין היכא בשלמא האדם על לא השם על קאי
 באמת דהרי קפידה אין בזה שעיה המכונה ,סעדי כגון אחד
 על קאי יאסילא דשם בזה אבל סעדי׳ לשם הוא זה כינוי
 דקאי לטעות יש הב״ש לדעת יהודה כתוב לו סמיך והרי יוסף

 ואס כו׳ דמתקרי לכתוב צריך וא״כ יהודה לו דסמוך על
 מדבריו היוצא שהאריך וע״ש עכ״ל כו׳ פסול המכינה כתוב
 לעז שם הוא בו קורין שהכל ושס משה יוסף ששמו שאיש
 המכונה ולא יאסיל דמתקרי משה יוסף לכתיב יש יאסיל
 הקודש משם השס קיצור שהוא לעז שם )א׳( טעמים ב׳ מחמת

 ולא הקודש שם על שכותבין כמו דמתקרי עליו לכתוב יש
 שאר או לשם דומין שאינו וואלף או ליב לעז שם לשאר דמי
 לתורה אותו שקורין הקודש לשם דומה שאינו , לעז שם

 א״כ השם על קאי שהמכונה הב״ש ד׳ לצאת (,)ב ;ולחתימה
 שם על ולא לו דסמיך משה שם על קאי שמכונה לטעות יש

 אחר גט לכתוב ומצוה בדיעבד אף פוסל הג״ל וספר ,יוסף
 , בדיעבד להחמיר אין לע״ד , הבעל בשס כן כתבו חס

 לכתחילה אבל אחרת בתשובה כ; כתב בעצמו שהוא וכמדומה
 לתורה שלמה שניאור כגון שמות בשאר לא אס כדבריו נראה

 שלמה שניאיר לכתוב נראה זלמן נקרא כל ובפי ולחתימה
 זלמן שס שאין כיון יודה הנ״ל הספר גס ובזה זלמן המכונה

 שלמה לשם סמוך הוא גס כינוי רק שלמה משם קיצור הוא
 והיה ז״ל זעליג שאול מוה׳ מהגאון מד״ב גט אלי והגיע
 לא שהוא נראה ,זאוויל המכונה קלינימוס שמואל בו כתוב
 קלונימוס שם על קאי זאוויל שהכינוי יאמרו אולי לריעותא חשש

 קיצור הוא היווש ששם מחמת הריעותא אבל , לו דסמוך
 וחותם לתורה עולת היה ואס , יהואש הקודש משם השם

 ודומה היווש שם כלל לכתוב צריך הי' לא יהואש בשם רק
 נראה בזה הקיצור כלל לכתוב צריך שאין אולי שמואל לשם

 בשם ר״כ( )סימן ע״י בחיבורי שהבאתי וכמו דמתקרי לכתוב
 השו״מ דעת גס / ארעלא דמתקרי אהרן יעקב שכתב הצ״צ

 צריך אין כי כינוי זה דאין דמתקרי לכתוב יש הגיגיעיס שס דעל
 רק נקרא היה לא כל שבפי להורות רק קיצור שס כלל לכתוב

היה כל שבפי להורות דמתקרי לשון ע״ז שייך אחד בשם
יש נקרא שהיה מה שכותבים וכיון אחד בשם רק נקרא

רק נקרא היה לא כל שבפי כיון היווש הלעז שם לכתוב
וכן טעמו שם עיין ארעלא דמתקרי הצ״צ שכתב כמו היווש
 שהיה באיש פ״ב( )סימן יעקב ברית בספר וראיתי בנ״ד
 ובפי קלונימוס אלכסנדר לס״ת נקרא וכן מעריסה שמו

 קלונימוס אלכסנדר לכתוב ציוה לבד סענדר רק נקרא העולם
 לחוש ואין אלכסנדר על קאי סענדר דכינוי סענדר המכונה
 דזה דסמיך קלונימוס שם על קאי סענדר דכינוי דיאמרו

 האדם על קאי דהמכונה הב״ש על הנוב״י השיג דכבר אינו
 קלונימוס דשם דידוע מודה הב״ש גס דכה״ג ועוד השס על ולא
 קיצור הוא סענדר וכינוי קלמן רק אחר כינוי לו אין

 מכונה האי דקאי יפרשו וא״כ לכותבו צריך ואין לאלכסנדר
 דלא מוכח שהבאתי האחרונים ומדברי עכ״ל כר האדם על

 עביד כמר דעביד ובדיעבד בלכתחילה וצ״ע כן להו סבירא

 , נ( ירכ ר״כ )סימן ט״י בחיבורי ועיין עביד כמר ודעביד
 יינה הכינז• שם ואם י״ד( )אות בכללים שמואל בבית עיין

 שאינה האשה שם כנין המכינה כותבין מ״מ הקודש משם
•צחק אוח במ״ג יכן המכונה מקום מכל שרה משם יוצא

: '^6 המכינה

. לא סימן

 כתיבה שהיא איה כל כ״ה( סעיף ל״ב )סי׳ או״ח בשו״ס
 ן שי" אי ני/ יו״ד שכתב צדי כגון כו׳ כתקנה שלא ׳

 לפניו שכתב ואחר ,זיינין שני חי״ת או יו"ד עיין שכתב
 המ״ת וכתב עכ״ל כו׳ ופסולין כסדרן שלא הוי ותיקנס חזר
 כב' שנראית כיין פסול לקרותה יכול אפי׳ הני ובכל ל״ו אות

 ל״ב )לסימן בפתיחה אברהס ובאשל יע״ש עכ״ל ט׳ אותיות
 האלף יודי אין אס וכן וז״ל כתב כו' השני ד״ה י א׳( אות

 טפש ולא חכיס דלת ותינוק נוגעין התי״ו ורגל והעי״ן והשי״ן
 נוגעת שאין צדי של יודי אבל לתקן רשאי כצורתן אותן קורא
 וההפרש כי׳ כסדק שלא מתקן אין אותן קורא דהתינוק אע״ג

 האל״ף יו״ד משא״ג ממש אותיות שתי הם בצדי נו״ן שיו״ד הוא
 אחרת אית אין הנשאר מ״מ עליו היו״ד צורת שלעצמה אע״פ
 דלא עפש ולא חכים דלא תינוק מהני הכי משוס ט׳ עליה
 פרידתן ניכר שאין דוקא הני דכל ונראה , כסדרן שלא להוי
 בין נפסק יש אס פתוחה מ״ס זה לפי ע״ש עכ״ל כו׳ ,להדי
 שכתב אחר לתקן התינוק קריאת מהני לא ג״כ להוא״ו הס׳

 במחצית ראיתי אח״כ וא״ו מכ׳ מורכבת שהוא כיון לפניו
 אם ומה״ט ז״ל ל״ו( )בס״ק רבה אלי' בשם כתב שכן השקל

 פסיל אותיות כב' נראה הוא״ו מן הכ' פתיחה במ"ס נפרדה
: לשונו כאן עד

לב.׳ סימן
. שיחי׳ להרה״ג

 בפה כשנתקבלתי ,נכרי ע״י בבה״כ נרות כיבוי בדבר
 שלא הגם , הכנסיות בבתי כן שנוהגין מצאתי

 דוקא כידוע הכי דנהגי קשישא לרבנן ראינו ולא לי נהירא
 כי שתקתי מכ״ז ועישה לנכרי אומר סכנה בו שאין לחולה
 וכבר הקודמים רבנים ע״י געשה שככר בפרט כו' מוטב
 זקן ע״י ההוראה היה שלא הדבר שקרוב הגס .זקן הורה
 טעם איזה מחמת שתיק הסתם מן תורה הזקן אבל תורה
 התלמוד שבזמן זכות קצת ללמד ואפשר ט׳ בידינו שאין כידוע
 בתלמוד כמביאר מכבין היו לא ח״ו דליקה מזדמן היה שאס

 סכנת שיש האומות בין שרוין שאנו הזה בזמן משא״כ ופוסקים
 של״ד( )בסימן הרמ״א שכתב כמו מכבין אין אס נפשות
 גס שקילה וחיוב דאורייתא איסור הוא כיבוי הרמב״ס )לדעת

 או לכבות כדי דאורייתא מלאכה שאר לעשות באיס זה ע״י
 שהיו דרא אכשר שהיה הגמרא בזמן \״ל עיד ,הצלה( בשביל
 שהיה שימאי בן ביוסף שמצינו כמו עבירה לעשות יראים

 בדורות משא״ג , למלך קרוב שהיה אף מדאי יותר מחמיר
 שנתרבה בפרט במיעוטו הרע להחזיק שמיטב אפשר הללו

 עף שהוא נפט מין הוא הנראה לפי ; שמירה שצריך הקאראשינע
 שע״י הגס כ״ו( )דף הבית ישרף שמא להדליקו חז״ל שאסרו

 בקיעת ע״י לסיבות עלול עכ״ז עף אינו זכוכית ע״י תחבולה
 באשל עיין ; לח״ש ח״ו לבא ויוכל אחרת סיבה או הזכוכית
 יותר אבל זכות קלת לענין כ״ז , ב׳( אות ל״ז )סימן אברהם

 והיה התפלה אחר עד רק שיודלק קטנים נרות להדליק טוב
 בשביל לאמפי״ן או גדולים נרות מלהדליק ש״ק כבוד יותר
 דוגמא שבות באיסור שבת לחלל יוגרס זה וע״י , שבת כבוד

 ע״ז ואפשר ט׳ פסיוני לאביו מאכל יש ל״א( )דף קדושין
שטת איסור יהא בעלמא וגו'וכדאמרינן רוב לי למה נאמר

בדבר
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לג. סימן
. שיחי׳ לחרב

 שחין בדיבורי עומד אני ,מעלתו לי שכתב הפ״מ □דבר
 שלשיס הוא שבקדרה שמה כלל לעשות כלל סברה

 דק הדופן אס בין חילוק יש בודאי כי הבלוע נגד פעמים
 נגד פעמים משלשים יותר שבפנים מה שיש להיות יכול

 כלי דסתס ס״ה( אות ס״ט )בסימן הש״ך שכתב כמו הבלוע
 הקדירה דופן אס א״כ הכלי קליפות נגד ס׳ שבתוכה במה יש

 יותר עב אינו שכמעט מבלע״ך הנעשה קדירה כמו דקה
 מגוף מל' יותר הוא שבפנים שמה להיות יכול השוס מקליפת

 ובפרט עב הס והדפנות חרס של הקדרה אס אבל הדופן
 שלא רואין אנו לאדע״ש כמו רחבה ואינה גבוה היא שהכלי

 ומדברי הכלי גוף כל נגד פעמים שלשים שבפנים מה יש
 נגד סמ״ך ים כלי סתם דכתב זה להוכיח יש גופא הש״ך

 קליפות שני כמו עב הוא שהדופן כלי א״כ הכלי קליפת
 היתר דבר בתוכו בשלו ואח״כ איסור דבר בתוכו ונתבשל

 הכלי כל נגד לשער צריך אלא קליפת נגד לשער די שלא
 רק היתר בתבשיל אין א״כ בלע כמה ירעינן דלא מחמת
 ארבעה כמו עב הכלי דופן ואם האיסור נגד פעמים שלשים
 נגד פעמים עשרה חמשה כמו שבתוכו מת רק הוא קליפות

 מארבעה עב יותר הם חרס של בפרט קדירה וסתם הכלי גוש
 דמשער ומתכות עץ בכלי הראב״ד לדעת לא )אס קליפות
 ט״ס שהוא נראה ויותר עליו( חולקים פוסקים אבל באומד
 ועוד וז״ל דכתב הקערה קליפת נגד שלשים וכוונתו בפ״מ

 כמש״כ הקליפה נגד סמ"ך דלית כה״ג בקערה אירע אם דאף
 במים ל' יש מכ״פ כי כו׳ גבוה( ואינה רחבה )בקערה לעיל

 דופן תיבת דבמקום נראה עכ״ל כו׳ הקדירה דופן נגד
 עמו הדין ובזה ,בהכי מיירי כי הקערה קליפת צ״ל הקדירה

 שלשים אבל סמ״ך ליכא גבוה ואינה רחבה בקערה הגס כי
 נגד כוונתו שאין ופשוט בפ״מ ראיתי וכעת האומדנא לפי יש

.הדין ובזה , פעמים למ״ד הוא הקליפה נגד רק הכלי גוש
: ט״ס קצת יש אלא ,עמו

. לד סימן
. שיחי׳ להרה״ג

 כנסיות חמשה להם שיש פלוני מכרך השאלה בדבר
 הכנסת בית להם בנו וכעת העיר חלקי בה׳ קטנים

 כנסיות בתי החמשה למכור מותר אם מאד גדולה חדשה
 בס עכשיו להם צורך שאין כיון , הנה עד בהם שהתפללו

 הגדולה החדשה הכנסת הבית חובות בהדמיס לסלק ולמען
 מה ע״פ להקל לצדד יש לכאורה עכ״ל/ אה״ע ובמ״ע בזט״ה
 מתפללים אינם ואס ז״ל ב'( סעי״ק קנ״ג )בסי׳ המ״א שכתב

 לפי להקל יש עוד עכ״ל למוכרה יכולים כרכים של בביה״ג
 טובי שהאידנאזיי״ן בשסמ״ב ל״ז( )בס״ק המ״א שכתב מה

 בספר כתב וכן עכ״ל כו׳ בכרכים אפילו למכור יכולים העיר
 דכולהון לדידן ומיהו ז״ל י״ד אות המגן באלף גיבורים מגן

 יכולים הפירושים לכל בונים ומנהיגים דראשיה אדעתא
 במעמר ועכ״פ העיר אנשי במעמד שלא אפילו למכור זטוה״ע

 מכ״ז , כן שסוברים תשובות כמה שהביא ע״ש העיר אנשי
 צריך שאין כת״ר שכתב מה כי זה בהיתר נוטה רעתי אין

 לסמוך נהירא לא הנ״ל ממ״א, סמוכים ועשינו עכשיו להס
 חלקי בת׳ כנסיות בתי חמשה שיש כיון הנ״ל בשאלה ע״ז

 תורה ביטול הרבה לחולין מכירתם ע״י יוגרם בודאי העיר
 אם ידוע דבר כי להם צריך שאין לומר שייך ואין תפלה

 מאס לביה״כ לילך יותר לו קל לביתו קרוב הוא הביה״כו
 כל ע״א( ק׳ )דף בב״ב לדבר דוגמא , מביתו רחוקה היא

 להא דמי ולח לזה ורחוקה לזה קרובה עקלתון דרך הצד מן
 כניסתה בי דבני עד כניסתא בי אינש לסתיר לא דאמרינן
 מול*ר ג״כ הראשון במקום לא בונים אס אף אלמא אחריתי'

 אם אף העיר חלקי בחמשה שהם כיון דמי לא דידן נידן אבל
 שרחוק )אף החמשה כמו מחזקת היא כעת שבגו הגדולה

 ביטול מזה להסתעף יכול המקום ריחוק מצד אבל כן( לומר
 מתפללים אין שאס המ״א שכתב דין בעיקר גם בציבור תפלה
 דמי לא גס הנ״ל מ״ג בספר ע״ז תמת למיכרו מותר בתוכו

 המ״א שכתב דמה דמ״א לדין כת״ר שכתב להם צריכים אין
 להתפלל שלא השלטון גזר אס היינו בתוכו מתפללים אין אס

 כמו לכ״ע בודאי שממת זו הביה״כ שנשאר כדומה או בתוכו
 שכתבתי השני היתר גם ע״ש ל״ז( )בס״ק המ״א שכתב
 רב דאמר להא ודומה זטה״ע בדעת הכל תלה הזה שבזמן

 שיכול דכעת העיר מנהלי על צ״ע אתי דידי אדעתי' אשי
 ואפשר לביה״כ לפרקים הולכים רק כלל מתפללים שאין להיות

 אפר לדמות שרוצים , כנסיות בתי החמשה לבטל שכוונתם
 דבר הוא כי ע״ב( קי״ח דף פסחים )עיין יחפצון קרבות

 כגון גדולה ביה״כ שבונים ישראל עיירות בכמה כי תמוה
 הקטנים כנסיות בתי בכל מתפללים מכ״ז וכדומה ובד״ב בפה
 מנהל• על סומכין טלם הזה שבזמן המ״א שמתיר מה ועוד
 נדבו אם אבל זו העיר אנשי ממעות רק בנו אס היינו העיר

 , ל״ז( וס״ק י״ב ס״ק )מ״א ,מתני לא אחרים ממקומות
 גדבית גם היה אולי למפרע שנים מכמה שהי׳ מה יודע ומי

 על סומכין היו שלא דרי אכשר שתי׳ ואפשר אחרות מעיירות
: דכעת מנהלי

. לה סימן
. שיחי׳ להרה״ג

 קמ״ה תש׳ ז״ל רע״א תשובות בדברי כת״ר שהעיר מה
 תיכא לגבוה אמירה לגבי אמרינן דאי מש״כ ז״ל

 אחר לרשות דכבא עלה למתשל א״י אחר ברשות שהוא
 יכיל אמל״ג מכח רק דהקנין כיון דנ״מ נ״י ש״כ וכתב דמי

 )סי' מהש״ך דידי׳ וחולי׳ הוא ודיבור דדיבור עלה שמתשלה
 ע״ז וכתב , עכ״ל כו׳ כתב יפת הרשב״א בכוונת רנ״ה(
 רג״ת )סימן ביו״ד הש״ך דברי מהם שנעלם שתמוה כת״ר
 סתומים הס רע״א תשו' דברי ידידי עכ״ל קכ״ה( סימן וח״מ

 מידו מסר דאס השליח ליד מיד מסר דלא דמיירי ואפשר
 דיבור אתי ולא / מעשת מיקרי לעני להולך השליח ליד

 קכ״ה( )סימן ובח״מ רג״ח( )סימן וביו״ד , מעשת ומבטל
 יכול שאינו העני עטר אחד ליד שמסר כיון הש״ך דכתב
 מת מעשת דמתקרי מחמת הייט התרה ע״י אפילו לחזור

 שנמסר שהאיש הש״ך דעת גס ,העני עבור אחד ליד שמסר
 התומים )ובאמת ע״ז גזבר נעשה העני עבור המעות לידו

 ותש׳ לח״מ( בפ״ת הובא שאני דגזבר דאפשר בזה מסופק
 מתחילת אחר ביד הטתן של מעות שהיה אלא מיירי לא רע״א
 שבא דבר מיקרי כפרי' דלא )דפקדון פקדון בתורת אפילו

 לו מסר ולא דמציאה( פ״ק ורא״ש ברי״ף כדאיתא לעולם
 בלשין או להעני ליתן לו אמר אח״כ אלא העני עבור מתחילה

 דדיבור ; עלה למתשל יכול דיטר רק היה שלא כיון הולך
 )סימן דח״מ לתש״ך רע״א בתשוגות מרמז וע״כ הוא ודיבור
 ואין ד״ה הדברים באמצע ה' ס״ק ש״ס הש״ך וז״ל רג״ה(

 אינה לגבוה דאמירה לך ותדע שכתב הרשב״א דברי כו׳
 כיין כו׳ הטעם י״ל כו׳ גזבר ליד מיד ממש להדיוט כמסורה

 אבל דיבור ומבטל דיבור אתי האמירה מצד אלא קנה דלא
 דיבור אתי דלא ופשיטא במשיכה הקדש הרי כו' לגזבר כשמסר
 כלום משיכה אחר אין גמי בהדיוט דהא כו׳ משיכת ומבטל

חילוק שיש גופא הש״ך שדעת צ״ל וע״כ , יט"ש עכ"ל כו'

בין



עולת
 עני יד ונעשה לגזבר עשאו העני עבור אחר ליד משר בין

 אמרינן לא דאי הוא עניים דיד י״א( )דף בב״מ כדאיתא
 כשמסרו שאלה מהני דלא שכתב דמה הש״ך דברי קשי׳ הכי

 יהא ולא , במשיכה העני עבור שקנה מעעס הוא הגזבר יד5
 חמיר הדיוע כח אין הא בפירוש שכתב כמו חמור הדיוט כת

 הולך אמר ואם לחזור יכול לפלוני מנה הולך אמר דאס
 שעשה כיון ע״כ אלא שאלת ע״י אפי' לחזור יכול אינו לעני

 וכמסר עני יד נעשה לעני הולך לו ואמר לידו ומסר מעשה
 ומבטל דיבור אתי דלא עלה למשאל יכול אינו ע״כ דמי לעני

 אמר ואח״כ פקדון בתורת מתחילה כשהיה משא״כ ,מעשה
 ומבטל דיבור דאתי עלה למשאל יכול לעני להולך או לתנס לו

 קשה דאל״כ רע״א ותשובות הש״ך דעת דזה ונראה דיבור
 ע״כ אלא ,קכ״ה( )דסימן אש״ך רנ״ה( )דסימן הש״ך דברי

 דעת גס *מעשה מיקרי לידו שמסר כיון קכ״ה( )דבסימן
 עצמו הש״ך מדברי , לגזבר עשאו לידו שמסר דבזה הש״ך

 אמאי ל״ו( )דף דב״ק התום׳ על מקשה רג״ח( )סימן דביו״ד
 יכול היה כו׳ לגבוה אמירה משום דאי התוספות מתרצי לא

 כאילו וה״ל אנן עניים יד דאגן משוס אבל שאלה ע"י להתיר
 דאף אמרינן ואי עכ״ל כו' להתיר יכול אינו עניים ליד בא
 בתורת בתחילה המעות שהית אלא ליד מיד מסר לא אס

 להתיר יכול אינו לעני להוליך המפקיד לו אמר ואח״כ פקדון
 התלס׳ מוכרח הא התיס׳ על הש״ך מקשה מאי שאלה ע"י

 אדם ואין לעולם בא שלא לדבר דומה סלע שאותו לתרץ
 צדקה דלענין אומרים היינו אס אבל שלב״ל דבר צדקה נותן

 ג״כ מהני לא לעולם שבא לדבר לעולם בא שלא דבר דומה
 כגון לעולם שבא בדבר דאף הש״ך דעת ע״כ אלא שאלה
 ליד מיד מסר שלא כיון עליו למשאל יכול כפרי' דלא פקדון
 הש״ך מקשה ע״כ דיבור ומבטל דיבור ואתי דיבורא מקרא
 תשובת שמרמז מת ניחא ע״כ כו׳ לתרץ התום' צריך אמאי
 נעלם ולא , ודיבור לדיבור רנ״ה( )סימן חו״מ לש״ך רע״א
 דהתם שי״ל במה הש״ך מתרץ גופא דזהו לומר שיש ממני

 נו׳ למשאל יכול לא כו׳ ברשותו היה לא סלע שאותו כיון
 כתב רע״א דהגאון לומר אפשר עוד להלן( )עיין עכ״ל

 לצדקה שנדר מת על לשאול יכול מדוע לו שקשה ר״ז להגאון
 גבאי ליד מסר ואס , להדיוט כמסירה לגבוה אמירה הא

 בשם רנ״ה( )בסימן הש״ך שהקשה כמו לשאל יכול אינו
 לפי רע״א להגאון אשתמיטתי' הזה הש״ך ודברי הרשב״א

 כי רע״א הגאון לו והודה הש״ך דברי לו הביא והר״ז שעת
 בפקדון המעות היה דאס דנראת צ״ע לעיל שתרצתי מה
 נותנת הסברא לעני שיתנם המפקיד לו ואמר גבאי ביד

 עני ביד הפקדון היה ואס הוא עני דיד לשאל יכול שאינו
 בידאי בידך שיש הפקדון צדקה לך נותן הנה המפקיד לו ואמר

 עני יד שהוא הגבאי ביד כשהיה ה״ה א״כ לשאול יכול אינו
 עבור לידו מסר אם גבאי שאינו דאף הש״ך לדעת וא״כ

 בידו היה אס ה״ה א״כ למתשיל יכול ולא גבאי מיקרי עני
 יכול אינו כן גס לעני לתנס המפקיד לו אמר ואח״כ פקדון
 לא עני לשם לידו מסר שלא כיון לומר שיש הגם לשאול
 מדעת לעיל שהוכחתי ומה ,בעיני דוחק אבל לגבאי עשאו
 לא דהתס לדחות יש דב״ק התוספות על שהקשה ממה הש״ך
 התם לעניים נתבי' בעיגא לא דזוזי ופלגא הואיל רק אמר
 אלא לעניים יתן ליה דתקע גברא שההוא אמר לא דהא שאני
 והם להב״ד או הממונה להגבאי יתן גברא שההוא פי' ,נתבי
 להיות ראוי אינו ליה דתקע גברא שההוא )ואפשר לעניים יתנו

 בפקדון המעית היה אס אפילו ואס ע״ז( ולהתמנות גבאי
 כן גס לחלקם גבאי ליד שיתנם המפקיד לו ואמר אחר ביד

 החום׳ צריך מדוע שפיר הש״ך מקשה ע״כ עלה למתשל יכול
 ז״ל רע״א בתש׳ שכתב ומה שלב״ל דבר דמיקרי לתרץ

 למהשיל יכול אינו אחרים ברשות דהיא היכא ממילא משא״כ
הנותן דאם כוונתו אפשר עכ״ל כו׳ דמי לגזבר דכבא טלה

ט יצחק שרת
 שמונח שהמעות נדר אלא להעניים שיתן להאחר אמר לא

 להיפך ונראה עליו לשאול ויכול שאני לעניים שיותן אחר ביד
 הש״ך ליה אשממיט לא רע״א שהגאון שאפשר כת״ר מסברת

 ליד שבא כיון שכתב דינו הוציא ומשם רנ״ח( )סימן יו״ד של
 דינו הוציא כי עלה למתשל יכול ואינו דמי לגזבר כבא אחר
 לא כו׳ סלע שאותו כיון דהתס י״ל ז״ל הש״ך שכתב ממה
 מגי׳ אשתמיט רג״ה( )סימן דחו״מ והש״ך עכ״ל ברשותו היה
 למשאל יכול ׳כ דע רנ״ה( )סימן מהש״ך הוכיח ר״ז שהגאון עד

 והודה דיבור ומבטל דיבור ואתי ודיבורא דיבורא דהוא מחמת
 מונח דאס רנ״ח( )בסימן הש״ך שכתב ומה ,ז״ל רע״א לו

 כתב ע״כ כהלכה שאינו אפשר למשאל יכול אינו אחר ביר
 אחר ביד בפקדון מונח אס אלה דברינו לפי ,תירוץ עוד

 שהוא להגפקד אמר ולא לצדקה הפקדון שנודר המפקיד ואמר
 ודיבורא דיבורא דמיקרי עלה למתשל יכול לעני הפקדון יתן
 כי לעניים הנפקד זכה ולא לגבאי להגפקד עשאו דלא כיון
 ואמר אחר ליד מיד מסר אם משא״כ עניים יד מיקרי לא
 החרה ע״י אפי׳ לחזור יכול אינו הש"ך לדעת ,לעני הולך לו

 שכתבתי מה לפי וכן ,לגבאי לו עשה וגם ; מעשה דמיקרי
 אח״כ לו ואמר אחר ביד בפקדון מתחילה היה אס דאפילו
 דעשאו הש״ך לדעת למתשל יכול אינו ג״כ לעניים שיתנם
 בידך שיש הפקדון לעני שאמר למי דומה הוא עני ויד לגזבר

 , עלה למשאל יכול אינו בודאי צדקה בתורת לך נותן אני
 משא״ה לגבאי עשאו ליד מיד מסר דאם לחלק שיש הגס

 לא לעניים שיתן לו אמר ואח״כ פקדון בתורת בתחילה כשהיה
 אבל הש״ך לרעת וכ״ז ;בזה וצ״ע ;בעיני דוחק לגזבר עשאו

 על שחולקין מהאחרונים ראיתי וכן הש״ך על חולק התומיס
: ליד מיד מסר אס אף לגזבר שעשאו ששובר הש"ך דעת

.לו סימן
. שיחי׳ להרה״ג

 עיקר פשוט נראה , כת״ר שכתב תורה הדברי בדבר
 שסובר מחמת הוא לשאול יכול שאינו הש״ך דעת

 מחמת אלא ,הראשון במכתבי ידידי כשיעיין לגבאי שעשאו
 , וביו"ד בח"מ הש״ך ,ז״ל לרע״א ,דאשתמיטתי לומר שדוחק

 מיד שמסר כיק לימר המכתב כתיבת בתחילת בדעתי עלה
 שעשאו בצירוף דוקא אבל ,מעשה מיקרי לעני להוליך ליד

 כזו מעשה מועיל ומה דכתב כת״ר תמיהת סרה ובזה לגבאי
 דברים דברתי ואני זה יורע אינו מי כזכי לאו דהוליך כיון
 )סי׳ בח״מ תנינא גוב״י בחשו' ועיין , הראשון במכתבי אלו
 מעשה דמיקרי מחמת כן הוא השואל לדעת המחבר מבן נ׳(
 דלא שסובר מחמת עליו חולק המחבר גן והגחון לידו שחסר מה

 לגבאי דעשאו הש״ך לדעת אבל ; ומים הת כדעת לגבאי עשאו
 , רע״א דעת לתרץ כדי מעשה דמיקרי הסברא לצרף רציתי
 דלא לומר דייגו הש״ך על חולקים יש הכי דבלאו כיון ועוד
 במכתבי מסקנתי מכ״ז לידו מסר אס אלא לגבאי עשו

 ואח׳יכ פקדון בתורת אחר ביד מתחילה היה אם דאף הראשון
 עלה למתשל יכול אינו ג״כ לעני הפקדון שיתן המפקיד אמר
 הש״ך שדעת> כיון אבל בעלמא דיבורא רק היה שלא הגם
 עבור זכה ממילא גבאי נעשה לעניים שיתנם שאמר דמה
 עניים דיד ר״ע שאני בקדושין הואכראיתא עניים דיד העני
 אני המפקיד לו ואמר העני ביד פקדון היה שאס וכמו הוא
 אבל , עלה למתשל יכול אינו צדקה בתורת הפקדון לך נותן
 בפ״ע אמר רק לעניים יתן שהוא המפקיד לו אמר לא אם

 לצדקה ניתן אני פלוני יד תחת שיש הפקדון או שהמעות
 וכשיעיי ודיבורא דיבורא רק מיקרי דלא עלה למתשל יכול

 שכתב! שמה שכתבתי ומה ,כוונתי יראה הראשון מכתבי בסוף
לא סלע דאותו כיון שאני דהתס די״ל רג״ח( )בסימן הש"ך

היה הא י



שו״ת עולת 18
 להלנה זה כתב דלא עכ״ל עלי׳ למשאל יכול אינו ברשותו היה

 אנו אין להלן שאכתוב מה )ולפי , שם שכתבתי כמו טעמי
 שרק משמע לעניים נתבי׳ שאמר שמה לענינינו( לזה צריכין

 מיקרי ע״כ יחלק שהוא לגנאי עשאו לא אבל לעניים נדר
 להלכה זה כתב שלא נראה דיבור ומבטל דיבור ואתי דיבורא

 )סימן דח״מ מהש״ך נראה וכן לעיל הדברים שפירשתי וכמו
 לא דהתס ועוד ביו״ד הש״ך שם דכתב ראי׳ ועוד ,רנ״ה(
 הראשון התירוץ להלכה סותר השני התירוץ , בהתרה איירי

 אלא להתיר דיכול משמע בהתרה איירי דלא השני דמתירוץ
 גס , בתרא תירוץ עיקר נראה ויותר , בזה איירי דלא

 רע״א תשובית עולת גס רנ״ה( )בסימן מהש״ך כן מוכח
 שהכוונה הש״ך סבר הראשון שבתירוץ לומר אפשר גס , כהוגן
 לשיטתו והש״ך לענים יתן בעצמו שהחובל לעניים נתבי׳ מלשון
 דעת וכן לגבאי עשאו לעניים שיתן ממון לאחד נתן שאס

 לעניים תנהו לחובל דאמר כיון ז״ל בדוכתא בסוגי׳ הרמב״ן
 גבאי נעשה זה שהרי לשנותה ינול אין שוב הקדש והקדישו
 מבן נ׳( )סימן ח״מ ח׳ בנוב״י ג״כ הובא עכ״ל כו׳ להקדש
 דבר מקדיש שאין הטעם )לולי שאלה מהני לא ע״כ המחבר
 דלא נאמר אם דאפילו תירוץ עוד הש׳״ך וכתב , שלב׳׳ל(

 לגבאי החובל את שעשאו מורה אינו נתבי׳ שהלשון כהרמב״ן
 יחלקם והוא לגבאי שיותן הוא הכוונה רק יחלק שהוא

 שם בנוב״י שכתב כמו )או הראשון במכתבי שכתבתי כמו
 א״כ ע״ש( דוקא לאו הוא גבאי נעשה הרמב״ן שכתב שמה
 בדין חילוק אין זה לפי , בהתרה איירי לא אבל בשאלה ישנו
 כך או כך הש״ך כיונת אם ובין , לשני ראשון תירוץ בין

 שעשת הש״ך שדעת לא אס , עיקר השני תירוץ לע"ד נראה
 מסר אם דרכי לפי ,כהלכה ראשון תירוץ גס לגבאי החובל

 בפקדון בעין שלו מעות אחר ביד היה אם אפילו או לידו
 התרה מועיל אינו לעניים תתן הללו המעות המפקיד לו ואמר
 בקידושין כדאיתא הוא עניים וכיד לגבאי עשאו כי הש״ך לדעת
 או העני ליד מסר ואם הוא עניים דיד ר״ע שאני )כ״ז(
 לו אמר ואח״כ שלו מעות העני ביד מתחילה היה אפילו
 יכול אינו בודאי צדקה בהורת ידו תחת *המעות לו שמתן

 בעין המעות להיות צריך אחר ביד כשהוא )אלא עלה למתשל
 ביד כשהוא משא״כ ב״ל שלא דבר מקדיש ארס אין דאל״כ

 ברשות היה לחם דמי ולא לעשיר( ממחילת גדע לא העני
 והניח שלו מעות עוד נועל והיה צדקה מעות של תיבת אחד

 נ׳ ס׳ תטב״י שכתב כמו לשאול יכיל שבודאי צדקה של לתיבה
 דמי לא ,לנפקד שאמר יועיל מה נימת ה״נ המחבר מבן

 לרשות או העני לרשות מרשות התינאה רק גורס המקום לא כי
 ברשית היה להנפקד שאמר וקידם העני יד שהוא הגזבר

 תעמיס עבור זה זכה לעניים שיתן להנפקד וכשאמר הבעלים
 נכנסת ס״ז ס׳ המדיר פ׳ ברא״ש )ועיין הבעלים מרשות ויוצא

 דר ואפילו ראי׳ להביא הבעל על הבעל ברשות שהיא לחופת
 אינו הבעלים ברשות עדיין אס משא״כ ע״ש( חמיו בבית
 ע״י ומזכה בעירוב וכן בכ״מ כדאיתא עצמו ע״י זיכוי מועיל

 לקבל הנפקד שצריך אלא , אחר ברשות כשהוא משא״כ אחר
 כי׳ ברשות פ״ה( )ד׳ בב״ב כדאיתא הנותן שציוה מה ע״ע
 כמו כו׳ עלי׳ שיקבל עד קנה לא אצלו המופקדים הלה

 ליד מיד מסר אם משא״כ , כו׳ נפקד תרשב״ס שכתב
 מעשת עשת דתא קבלה שום שם צריך אין לעני להוליך
 שהפקדון ואמיר הנפקד בפני שלא סתם בנדר משא׳כ וקבל,

 היא לצדקת מנדר הוא פלוני ת״י שמונח בעין המעות או
 דיבורא רק מיקרי לא זת כי עליו לשאול יכול אבל נדר

 ונדר עצמו ברשות שמונח )וכמי דיבור ומבשל דיבור וחתי
 רע״א דעת וזה רנ״ה( )סימן בח״מ הש״ך שכתב וכמו כן(
 זה באופן מיירי רע״א וחש׳ פשוש לע״ד חזרה לאחר ד׳ל
 שג־אה ומה , להמעיין הראשון במכתבי מסקנתי וכן

הרשות זוכה אחר ברשות המת המעות שאס כת״ר מדברי

 אחר לאותו אמר ולא לעניים בסתם נדר אף להקדש האחר
 מהש״ך להדי׳ מוכח וא״כ כת״ר ז״ל כי לעניים יתן שהוא
 אלא לעניים יתן שהוא אחר לאותו חמר לא שהנודר דאף
 קחי שע״ז שם דב״ק וכסיגי' לעניים נתבי׳ סתמח אמר

 עמדי כן לא הש״ך עכ״ל עלה למתשל יכול אינו ג״כ תש״ך
 במלחמות הרמב״ן דברי לפי ואף ,שכתבתי כמו הוא לע"ד

 בפני שאמר יען דעתו אפשר לגבאי להחובל שעשה שסובר
 בשם כתבתי וכבר ,לעניים לחלק נתרצה שתק והחובל החובל
 שכתבתי מה ולפי הרמב״ן, כן כתב דוקא שלאו הטב״י

יש )ובאמת העיקר הוא הש״ך של השני התירוץ למעלה
אבל קמ״ר( סימן בנוב״י עיין דב״ק בסוגי' אחר פירוש

שלא לצדקה ומנדר אחר ביד בעין מעות לאחד שיש מי
או יחלקם בעצמו שהוא אמר אם ומכש״כ הנפקד בפני
 זוכה אחר ביד שיש הרשות חין בודאי לחלקם לגבאי יתנם

 כמו זכי׳ שייך לא בעלים בלא רשית כי שאלה ומפני לעניים
 המפקיד ברשות לתקנות הנפקד שיקבל עד לעיל שכתבתי

 או הרבים ברשית מונחים שלו מעות היה לאס דומה
 רע״א ותש׳ לשאול יכול לצדקת, המעית מנדר והיה בסימטא

 רשית לו נתן ולא בפניו או הנפקד בפני היה שלא מיירי
 לגבוה שאמירתו מחמת ומתרץ שמאריך ומה ,לחלקם

 ועיין מזה ידידי ידעתי הרשות, זכה להדיוט כמסירה
 מדבר שאול היד שגס וכמדומה קכ״ה( )סימן החושן בקצות
 בשם שם הרא״ש שכתב מה נ״ט( )ד׳ בנדרים ועיין מזה,
 התרת דסוכ״ס כ״כ מזה דעתי נחה לא אלא ,ממיץ הר״א
 דקדקתי ע״כ לגבוה, האמירה כל מעיקרא עוקר החכם
 דמי לעני וכמסרו תש״ך לדעת לגבאי שעשאו מת דעיקר
 אלא כלום נתינה אחר אין לעשיר מתנת שנתן כמו ודומה

 ליד בא אפילו ובעני העשיר ליד בא אם דוקא בעשיר
 בשחלה דאיתא מקרבן שתעיר ומת הוא, עני יד ג״כ גבאי

 מסירה ע״ז שייך ולא מכופר אינו שעדיין שאני התם נראה
 עדיין ואם הענין כל נגמר לקה אם בשבועות וכן לגזבר

 בענין אבל בשאלת איתא ע״כ מלקות מחוסר נלקה לא
 עשאו אס לא או הענין נגמר אם דנין אנו גופא ע״ז צדקת

 חלת כמו הענין כל נגמר לעני שנמסר כמו ודומה לגבאי
 ודומה תענין נגמר לא לגבאי עשאו לא ואם כתן בי ותרומת

 דיבור ואתי האמירה רק היה ולא הנודר יד תחת שמונח כמו
 מזכיר דכריתית מתוספות שהעיר תח״ס וגס דיבור ומבטל
 שהעיקר ונ״חת , לגבאי שנתנו מה הנדר חלות הענין

 וכאילו לגבאי שעשאי הנפקד לרשות הנודר מרשות ביציאה
 בזת שכתב תש״ך דברי לפרש יש לע״ד העני, לרשות בא

 יד היי לא אפילו ברשיתו היה לא סלע שאותו כיו; הלשון
 ברשותו היה לא שכתב דמה עכ״ל להתיר יכול היה לא עניים

 עבור הרשית זוכה אחר ברשות כעת שיש מחמת הכוונה אין
 של המעות הי׳ לא הכוונת אלא כת״ר שסיבר כמי העניים
 זכה שלא כאלת ומעות מעילם, הנחבל ברשות החובל
 שמביא כמו העניים זכו שתיכף להתיר יכול אינו מעולם

 לא רב״ק וההיא ז״ל כן שכתב הרא״ש דברי להלן הש״ך
 איירי לא וגס , העניים בו זכו הלכך עדיין לידו בא

 וזהו לשוט כאן עד התרה בלא לחוד בחזרה אלא בהתרה
 הדיבור מסוף הש״ך מדברי שנראה ואף עצמו הש״ך דברי

 לענינינו אבל בנוב״י( )עיין הרא"ש של קמא תירוץ שתפס
 מעות לו שהית היכא מיירי עניניט כי להקשות שייך לא

 ובאיפן לעניים שיהיה אמר כך ואחר אחד ביד והפקיד
 חולקים שהתירוצים צריכין אנו אין זה לפי , לעיל שכתבתי

 היה שלא כאלו שמעות אשמעינן קמא דהתירוץ זה על זה
 ובתירוץ הרא״ש לדעת להתיר יכול לא הנודר ביד מעילם

 ביד בתחילה המעות היה אם דאפילי אשמועינן בתניא
 באופן לגבאי הנפקד עשאו שלא יען להתיר שיכול הנודר

:בהכי מיירי לא אלא להתיך שיכול רע"א תש׳ דברי שפירשתי
הגיעני



 עולת
.לז סימן

. נ״י המופלג להשו״ב

 אהד ושלחתי מפאצט נתקבל התיבה עם מכתבו הגיעני
 של החתימה וראינו ־פה המובהקים השוחטים

 של הס־חון ומחמת והתיבה החתימות ופתחנו רומע״ל
 , הסירנות עצם ראינו ולא בטוב ונפחו אותן רחצו המתינות

 על הדבר להבין אפשר שאי אמרו הנראים הקרומים על גס
 קרועים הם החתיכות ואותן חתיכות שהם מחמת בורי'

 בדבר , בדבר לדין אוכל לא ע״כ מקימות בכמה ופתוחין
 ועוד , מהרש״ק הגאון ובשם הלבש״ר בשם מע״ל שכתב מה

 גס לקליף לעיכובא הוא קליפה ע״י שנוהגין שכעת אחרונים
 כל שהסיר באס הבהמה להכשיר יש לדעתי , ההתפשטות

 הסרכא שטח מעיקר הרחוקה וההשפשטות , הסרכא שטח גוף
 הבאתי שם ע״י בחיבורי בארוכה מבואר זה ודין הסיר לח

 הדר פרי בספר וכן ממיעוך עדיפא שקליפה הח״ס דברי
 היא אחת ודא דא וקליפה דמיעיך הח״ס לדעת ג״כ מסכים
 בחיבורי ידידי וכשיעיין יעקב הנחלת דעת שכן ג״כ ומביא
 הסרוך ובפרט האריכות להעתיק וטריחא טעמי יראה הנ״ל

 כל הסיר אם לדעתי ע״כ כו׳ אינקיב האי אי שייך דלא ללב
 מה לבקיאים ידוע וזה ו קליפה ע״י אפילו הסרכא שטח

 או כג׳ רחוק קרום שכשאר אף , הסרכא גוף שטח נקרא
 שאכתוב כמו רק אצבעות מי׳ פחות תפילו או אצבעות ד׳

 נאבד ואח״כ בשלימית הסרכא שטח גוף כל שהסיר רק להלן
 לתלות במה יש אס הדין וכן ,הבהמה להכשיר יש נקרע או

 הבשר כשרות ובדבר ; הסרכא שטח מגוף הרחוק הקרע
 אין דפה השוחטים דברי שלפי כיון בזה שתלה לכאורה נראה
 על וגס הפוסלת סרכא מצאו שלא כיון הבהמה לפסול במה

 בורי׳ על הדבר להבין שא״א אימריס הנמצאים הקרומים
 מגוף הרחוקים מהתפשטית או הריאה קרומי שהם שאפשר

 היה כי סברא אין בדרך שנתקלקל ולומר הסרכא שטח
 ובדקו ונפחו בפני מהתיבה השוחטים ולקחו בתיבה מחותך

 הס־כא גוף הסיר שלא אומרים עדים ועוד שמעלתו אלא
 ספיקא והוה ותרי תרי הוה הכחשה בגדר שהוא אמריני ואי

 בתוספות ע״א ס״ו דף קדושין )עיין בכ״מ כדאיתא דרבנן
 השחיטה בגוף הספק ואין הותרה נשחטה דהא העמוד( סוף
 לכה״פ כן אמרינן אי אלא ; כשרות חזקת להבהמה יש א״כ
 שלא שהעיד אחד לעד דמי ולא , מדרבנן אסיר הבשר היה

 היתר בחזקת הבהמה דמעמידיס מכחישו אחר ועד היה כסדרן
 להטריף אחד עד רק יש לא דהתס ט״ז( כעי׳ ל״ט )בסי׳ י״ד

 עדים פני שיש אף כסדרן שלא שהיה עדים שגי כשיש אבל
 הנ״ל קדושין בתוספות כדאיהא מדרבנן אסור היה שכסדרן

 באיכור דגם מעשה אחר הס שכעת הכלים לגבי אבל
 דרבנן ספק והוה דרבנן איסור רק הוא ודאי דאורייתא

 עצם שנשאר שמעידים פלוני דעיר העדים דברי לפי ואף
 הוא הסרכא דילמא טריפה ספק רק הוא כן גס הסרכא

 שייך לא גם , דרבנן ספיקות כמה הוא א״כ הלב משומן
 כיון לדרבנן נתגלגל דאורייתא איסור אם מחמירים שיש מה

 בפסחים עיין , מעל״ע לאחר אלא הכלים על נשאלתי דלא
נראה טעמו הלין מכל ,ובפ״י ברש״י ט״ז( )דף ריש

: הכלים להכשיר

 דיש דקי״ל כיון אותו לפסול רואה איני השוחט בדבר
 כדאיתא זל״ז מכחישים יהי׳ שלא העדים להשוות

 אינו וזה חודש של בעיבורו יודע שזה מ׳( )דף בסנהדרין
 מובהקים יותר הס דפה שהשוחטים להיות יכול א״כ , יודע

 סרכא שזה בעיניהם נראה ,פלוני דעיר והעדים הענין להבין
 ואס ; סרכא זה אין הבנתם ולפי יותר מבינים דפה והעדים

והשוחטים בטעות הס דפה שהשוחטים להיפך תאמר אפילו

י יצחק שו״ת
 והוה , נפקא לא ספקא מידי אבל יותר מבינים פלוני דעיר
 פלוני דעיר שהשוחט וכיון מדרבנן רק אסור ולא דרבנן ספק

 דלא כשרות בחזקת השוחט מעמידים ,הסרכא שהסיר אומר
 הבהמה וגס כשרות בחזקת שעומד ישראל איש משאר גרוע

 אלא ;מדרבנן רק אסיר ולא הותרת דנשחטה כשרות בחזקת
 אחריות לקבל רוצה ואיני כאילו מדברים עצמי להשמיט דרכי

 הס העדות גם בע״ר בפני שלא לפסוק ומכש״כ , דעלמא
 לאנשים בפרט בדבר לדין אוכל לא לעיל כתבתי ע״כ ,בכתב
 בפניו עדות לגבות צריך השו״ב ולפסול אותם מכיר שאיני
 זלמן מוהר״ר המפורסם הגאון שכתב כמו דיינים לזה וצריך

 שלא עדות שקבלו הב״ר על להפליא יש הנה ז״ל מרגליות
 להעביר כו׳ מעשה לעשות הדעת על יעלה איך כו׳ ותמה בפניו

 בתשו׳ עכ״ל נפשות לדיני קרוב וכמעט כו׳ מאומנתו השיחט
 ל״א( )סי׳ חיים מיס תשו׳ הביאו ,אפרים בית בספרו ל״ד
 יש בודאי ירחם השי״ת האילו העיתים בציק אומר ואני

 הדרכים ופני ,מתון מתון להיות צריכין ע״כ , הרבה להתיישב
 איסור בחשש ישראל ח״ו להכשיל השני דרך גם כי קשים
 ששלחו ויען , לדון אוכל שלא כתבתי ע״כ מאד מחד קשה

 שנראה מה לכתוב אני מוכרח הריאה וגם מכתבים אלי
 שהלב״ש מת הסרכא מגיף שרחיק ההתפשטות שבדבר לע״ד
 הקליפה וע״י , מיעיך ע׳'י הסרכא גוף הסיר בחם מקיל

 חבל ועמו כוותי' לנהיג יש שלכתחילה אף נלע״ד מחמי?־
 גוף הסיר אש בדיעבד הבל כוותי׳ שסוברים עצומים גוחנים

 על יסמוך ואל יד בחוזק ולא ):נחת כד״ת הסרכא שטח
 וההתפשטות / קליפה ע״י אפילו יד( בחוזק ע״ח של הוידוי

 ויד ,דידן נידן כמו אחר באיפן או שיקרע לקלוף חפש־ אי
 להכשיר שיש אני אומר היד במשמוש לינקב שלטה הקינים
 הגאון שדעת לעיל שכתבתי כמו הפסד במקום בדיעבד

 יתמה )ואל ממיעיך עדיפח דקליפה דעהו ח״ם בעל המפירסס
 בהם שבחר ברוך וחמר אי״ה( להלן שאפרש כמו ע״ז

 .שכתבתי כמו כיותי׳ שסוב־ים גאונים עוד ויש ובמנהגיהם
 ספר המחבר בעל המפירסס הגאון דעת שגם ונראה לעיל

 אם לענין שוים ימיעיך שקליפה ארי׳ ושם הבשם ערוגות
 גאונים ועוד שהג״ש בדיקה בלא נאבד ואח״כ הסרכא הסיר

 ע״י להסיר מיעיך ע״י הסיר אם בין מחלקים ויש מתירים
 הבשם ערוגות הספר סיף עיין , מחלק איני והוא קליפה

 בדבר ע״י בחיבורי הארכתי ואני , ראי׳ ומביא בהתשובות
 דלקולא כתבתי , דריינש למעשה קליפה שמדמה הלבש״ר
 ברם ,ע״ז ראי׳ והבאתי לחומרא ולא דריינש למעשה מדמינן

 שם שהוא עוד דכל הסרכא גוף שטח נקרא מה לידע צריך
 זהו כ״ש רק אפילו שתחתיה הריאה מקרום וחלוקה פרודה

 להתדבק שמתחנת במקיס אבל , הסרכא גוף שטח בכלל
 פעמים הרבה שמצוי כמו ונראה ; היטיב הריאה לקרוס
 כלל להסירו שאין סיבריס שכמה הריאה על שלישי קרוס

 לומר שאפשר אף ;הסרכח גיף שטח למקוס חין נקרא זה
 בדיעבד אבל מהסרכא שנמשך מחמת אותו לקלוף שצריך
 שאלת צריך כאילו שדברים אמת הן , מעכב שאינו נראה
ממילא , שמיס יראת והעיקר ומבינות י״א ובודק חכס

: ח׳ו שלאלהכשל הרבה יתיישב
 הגס עצמו השוחט בדבר ,לעיל כתבתי הכלים וידבר

 שאין או לו שקשה מה כי כהוגן שלא שעשה
 רב שאין במקום הלומדים עם להתיישב או ח״ו להקל צריך

 אבל ,זה יעשה שלא להשא על ולהזהירו ע״ז להוכיחו וצריכין
 סברת אין זה ,מחייתייהו ביה דתלו וטפלי להעבירו לא

 )בסי' הט״ז כתב ;בודאי האסורים דברים ממוכר גרע דלא
 לו נותנין פרוץ שהדור שעכשיו רש״ל בשם ט״ז( אות קי״ט

 צריך פרוץ הדור דאס קפה וקצת , עכ״ל במקומו תשובה
 שאי מה הוא שהאמת הגס , יותר ולהחמיר גדר לעשות
אומר הייתי הלצה בדרך רק ,תלה על הדת להעמיד אפשר

כי
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 השני אולי כי להחליף מי על אין פרוץ שהדור מחמת כי
 השני והשו״ב מעלתו דברי לפי הוא זה גס ,גרוע יותר
 , אצבעות כד׳ רחוק היה שההתפשעות כד״ת שעשה כתב

 היא דאס בקיאות לזה דצריך הגס כד״ת הסיר והסירכא
 דברי לפי גס ,כולה להסיר צריך העגלה כעבות גדולה

 יכיל כי במזיד שעשה להם ברי אין פלוני מעיר העדות
 שיצא שטבח הגס ,בדין טעות או בשוגג זה שעשה להיות

 וצ״ע ,הייתי שוגג לומר התנצלות לו אין ידו מתחת טריפה
 לו יש דהא הייתי, שוגג לומר נאמן אין מדאורייתא אס

 ד״ה בתו׳ ע״ב( )י״א בחולין מציגו זו וחזקה כשרות חזקת
 האס דהעמיד חזקה בתר כו׳ משום ס״ל עוד ז״ל כגון

 בכתובות ברא״ש זו סברא ג״כ ונזכר עכ״ל צדקת בחזקת
 זביחה שחינה חזקת כנגדה חזקה יש אלא ,י״ח סימן פ״ק

 על הסכין מעמידים דאין מהא ראי׳ להביא ונראה אמ״ה או
 מספק המפרקת בעצם נגע אס אף הבהמה ומטריפין חזקתו
 ריעותא אתייליד וה״נ זביחה שאינה חזקת מחמת נבילה

 אמריגן וכן שלו בהחזקה פלוני דעיר העדים לפי בהשו״ב
 הגמרא שמתרץ מה לפי ואף חזקתו על טמא העמיד נדה ריש

 לעשותו היינו נלע״ד כו׳ ואתאי חסר למימר איכא התם
 לטמא אבל ודאי טומאה הכא התם כדאמרינן טמא לודאי

 בגיטין מוכח וכן מזו זו חזקה אליס דמאי לזה צריכין אין מספק
 אף כו׳ מקוה דתנן כו' עליו חלוקים ר״א אמר ע״ב( ל״ד )ד'

 שס בנדה משמע וכן ואתאי חסר שייך לא שנאבדו דבפירות
 צריכין אנו אין ספק דלענין משמע ודאי קשי׳ להלל דפריך

 טעות לו שהיה נראה בנ״ד מנ״ז ,וטריא שקלא האי לכל
 הלבש״ר על דסמוך דהשו״ב פלוני בעיר העדים לפי אף בדין
 בטעות שהיה ונראה ,לקינו נורא דאייתי עורבא כהאי הוא

 הובא הרשב״א מדברי נראה גס ט״ז, אות על שכח או
 משמע כן יאמר לעולם שא״כ התנצלות לו אין שע״כ בב״י

 בשוגג שעשה לו מאמינים שאין מה דרבנן חומרא שהוא
 באדם מיהו ז״ל ל״ג בס״ק הש״ך כתב אחד בפעם גס

 ואמרינן מאומנתו אותו מעבירים אין י״ש שהוא ידוע שהוא
 רק לעצמו ומוכר שוחט שאינו ובפרט עכ״ל משגה דוודאי
: בסופו( ש״ז אות קי״ט סימן בט״ז )עיין הזה בפעם

 בטעות היא אחת שכת לתלות יש שיותר לעיל שכתבתי מה
אין הבשר הכשר לענין ,שקרנית שהיא מלומר

 השו״ב הכשר לענין רק לעיל שכתבתי כמו והוא בזה נפקותא
 א״כ הכחשה בגדר שיכנס אמרינן דאי נפקותא איזה יש

 טריפה שיצא טבח מיקרי פלוני דעיר העדים לגבי לכה״פ
 הסרכא שהסיר שמכחיש אלא מתנצל שאינו ובפרט ידו מתחת

 שיקבל עד משחיטתו לאכול אסורים פלוני דעיר העדים א״כ
 )דוגמא להבא על מותרת שחיטתו שלעלמא הגס חבירות דברי
 בפ״ע באה זו זה את זה המכחישים עדיס כיתי שתי לדבר

 היה שלהם שהכחשה אף ומעידה בפ״ע באה וזו ומעידה
 שיש כיון ע״א( ומ״ח מ״ז ד' שבועות דאורייתא, באיסורין

 , פלוני דעיר עדים לגבי אבל סרכא, נשאר שלא עדים שגי
 אמריקדכת אי אבל ידו, מתחת טריפה שיצא טבח מיקרי

 בטעות הם דפה דהשוחטיס אמרינן אס אף בטעות הס אחת
 שהשוחט להיות יכול שהוסרו למטעי דעבידי סרכא שיש אלמא
 מזיד ואינו דפה השוחטים כמו בטעות ג״כ הוא פלוני דעיר

העדים עבור אפילו לשחוט יכול להבא על ע״כ לכה״פ
: פלוני דעיר

י■

.לח סימן
 שכתבתי מה ,מכתבו הגיעגי ,הנ״ל המופלג להשרב

 דבר ,ממיעוך עדיפה קליפה הח"ס שלדברי

יצחק
 כל מסיר היה אם דוקא היינו אבל עדיפא שמיעוך פשוט

 נראה אלא ,קליפה ע״י טהגין שאנו כמו וכל מכל הסרכא
 ממעכים שהיו הראשיניס טהגין שהיו מיעוך על הח״ס כוונת

 מיכה יכן בריאה הקצוות נשאר היו אבל הדביקות להפריד
 חלת דיברו לא דחז״ל וז״ל דבריו שפרשתי כמו הח״ס מדברי

 בניי׳ בשר היה אס פשיט אבל הריאה מגוף היוצא בסרכא
 קרוס לי מה ועתה כו' דריינ״ס כעובדא כו׳ קרוס או כו'
 נקלף שהעיר וכיון מקצתה על או הריאה כל על

 קרוס ש״מ בצבוץ בלי שלם נשארה והיא הריאה מעל
 וא״כ מיחוש בית כאן אין אחר למקום נסרכה וממנה הוה

 הריאה, מעל נקלף שאינו כל להחמיר מנהגינו אדרבה
 מיעיך ע״י אפילו מתירין אנו אין בגוף שהסרכא באופן

 היא אחריתא מילתא דידן וההוא הראשונים, ממנה שדיברו
 קליפה שלדבריו כתבתי עכ״ל, כו' חיים אלקים ודברי כו׳

 אחר ענין הוא קליפה ע״י שמתירין דבאופן משום עדיפה
 ובאיפן מיעוך שמצריכין מזה הראשונים דיברו לא אשר

 חף יועיל שלא מחמירין אנו מיעיך ע״י מתירין שהראשונים
 שהראשונים דמה שכתב הח״ס מדברי משמע דנן מיעיך
 ולענין הריאה מגוף היוצא בסרכא מיירי מיעוך שמהני דיברו

 נשאר והוא הריאה מעל ניקלף שהעור כיון כתב קליפה
 לא אס אף מיעוך ע״י אזלא דאס משמע עכ״ל כו׳ שלם

 נשארה דחס מהני ג״כ בריאה הקצוות נשאר אלא שלם נשאר
 הסדנא היתה שלא ראי' דהא מיעוך מהני לא מדוע שלם
 מיעוך ע״י אזלא דאס הח״ס לדברי צ״ל וע״נ הריאה בגוף
 ע״י הסדנא כפרד ודק בריאה הקצוות שנשאר אף מהני
 הרא״ש שנתב נמו הפוסלת הסדנא זה שאין ראי׳ הוא מעוך
 מלחית בעלמא ריר אלא היא סידנא דלא י״ד סימן בא״ט

 בין היום נל אותה ימעך אס גמורה סדנא כי הריאה
 הקציות שנשאר ומה ענ״ל ומתחזקת הולכת היא אצבעותיו

 ל״ט בסימן הט״ז כתב הא קשה אבל , תלויה דין להס יש
 בבשר כלום ישאד שלא דוקא מיעיך לענין דאף ט״ו אות

 שנם כתב הנ״ל ט״ו אית והמשבצות סדכה שוס הריאה
 רושם שום נשאר יהא ילא הסדנא כל להסיר צריך במיעוך

 נשאר יהא שלא צריך במיפיך שגס א״כ ענ״ל כו׳ ודלדול
 שמנהגינו הח״ס שנתב האי מאי א״כ ורושם דלדול שוס

 אפילו מתידין אנו אין הדיחה בניף שהסדנא באופן להחמיר
 שיש נשאר שלא צריך מיעיך ע״י שאפילו כיון מיעיך ע"י

 מקליפה ועדיף הריאה בכיף הסדנא שאין ראי׳ הוא דלדול
 ועיד הרא״ש שלדעת יסיבד המשבצית על שפליג ואפשר

 הקצוות שנשאר אפילו הייני מעיך ע״י שמתירין קדמונים
 הקל מיעוך ע״י באמצע הסדנא שנפרד ניון שדעתו בריאה

 דיד רק והוא התלמוד שאסרה סדנא זה שאין ראי׳ הוא
 פ״י מתפרד היתה לא גמירה סדנא היה אס כי בעלמא

 ע״כ תליי׳ סדכא דין רק לה ואין הדא״ש שנתב כמו מיעוך
 נשאר אס מיעוך על סימנין ואין מחמירין שאנו הח״ס כתב

 אלא הקדמונים שמתירין דלדול אפילו או בריאה הקצוות
 משני כלל בריאה דלדול או סדנא שוס נשאר שלא צריך

 סדוך אחד צד ואס לזו זו סדינים האונות אם הצדדים
 וע״ז לריאה הדבוק בצד דלדיל שים נשאר שלא צריך לדופן

 שנהגו ממיעוך פירש עדיפה קליפה הח״ס שלדברי כתבתי
 הנהיג קליפה משא״כ בריאה סדנא קצת שנשאר הקדמונים

 ישחר שלא וג״כ מיעיך מ״י זה לעשית יכולין ואם ,עכשיו
 גאונים ועוד והלבש״ר / יותר טיב בודאי בריאה דלדול שום

 אס )אבל מיעוך ע״י דוקא הסרכא להסיר שצריכין שסיבריס
 שנא ג״נ כוונתם ההתפשטות( אפילי מעכב קליפה ע״י הסיר
 שמקלס והח״ס , להדי׳ שכתבי כמי דלדול שום כלום נשאר

הדאשינים שנהגו המנהג לגבי לש המנהג
 מיעוד ע״י באמצע שנתמעך ח-א בריאה הקצוות שנשאר

 שא:*לן ג״כ וסובר המשבצות על ס הח פליג לא זה ולפי
ע״י^



עולת

*,71, - הקדמוני□ :נהגו
תבואה בפרי ראיתי זה כותבי חתר ; - > ;
שכתבתי כמו הרא״ש דעת שמפרש קנ״ג( * י ׳

 שלקילא לעיל שכתבתי מה , הריאה על ודלדול קרוס שוס
 א.,׳ ._ ת,״בש ״ןע ,לחימרא ולא דר״נ"ס למעשה מדמיק

 דינא חד כולהו הריאה על פרוס עור שהיה דריינ״ס במעשה
 יצא זמן אחר , נו׳ בה״מ בדק בלא בזה להקל להו חית

 שמחמיר כ״ו( )סימן ז׳״ל דקאונא מהגאון יצחק עין ספר לאור
 לתלות דיסולין אף נקב שס נמצא אס הסדנא בהתפשטות

 שמה לעיל שכתבתי מה כפי ואפשר , דטבחא ידא במשמוש
 להתדבק שמתחלת במקוס היינו בהתפשטות להתיר סברה שיש

 שלישי קרוס פעמיס הרבה שמצוי כמו היטיב הריאה לקרוס
: וצ״ע דטבחא בידא דתליגן יודה הוא שגס אפשר הריאה על

לה. סימן

 מדאי יותר אותי שמתאר מה כלל לי ניחא לא ילידי
 ומן , בעינא לא מכרעי דרב מסנאי הבאי בלשון

 שביעית סוף בר״ש הובא הירושלמי מכבודו נעלם לא הסתם
 חדא פי׳ מנלתא חדא דתני נש בר נקנית האשה פרק ובר״ן

 אנא מכלתא חדא לומר צריך תרתי בגין ליה ומוקרין מסכת
 דינרי באלף אותו שמקלסין לעני ודומה עכ״ל יותר ולא חכים

 וחושש להצטער יש הנהוג תואר ועל לו הוא גנאי והלא זהב
 לסמוך שאין מנהגים ויש הדין את עליהם ליתן שלא אני

 הגדולים לדון שיש אלא ב״ב ריש התום׳ שכתב כמו עליהם
 בעיני תורה הבני לחבב תורה יגדיל בשביל דכוונהס לנ״ז

 צריך בעצמו הלב אבל , זה בשביל שכוהבין וידוע העולם
 במדרש כדאיתא כבוד שוס בזה אין ובאמת ערכו מך לידע

 באשה , הגדול בנו עשו את ויקרא בפסוק הולדות פרשה
 שהוא עליו ואמרה בנה את וקילסה ננס בן לה שהיה אחת
 אלמא עכ״ל שבננסים ננס בנך השכנות לה ואמרו גדול
 ממעלתו אותו מורידין היו לא כ״נ משבחתו היתה לא שאס

 , נו׳ הרודף נל המשנה נמאמר שבננסים ננס אותו לקרוא
 ואמר ר״י פתח ד״ה ע״ב( רל״ב )דף ויחי פרשה בזוהר ועיין

 נו׳ גנות•׳ גלי ביה דלית בשבחא לאחרא דמשבח מאן נו׳
 י״ז( )נתיבות ב״ש שאמרו נמו שקר מדבר השש יש גס ע״ש
 ועיין ,נאן שייך לא ב״ה ותשו' כו' אמרה והתורה כו׳ הרי

 בשקר משבחו אס כ״ש ז״ל ז׳( )פ׳ הנניעה שער בחוה"ל
 ע״כ מ״ש ט׳ למספר ויאמר מעצמו הדבר להרחיק שצריך

 )סימן חסידים בספר ועיין בשבחים מלפליג ידידי לך כלך
 מקצת ע״ב( )י״ח עירובין מהתלמוד היפך גם , תקכ"ב(

 ואפשר בפניו מנולו יותר וכאן בפניו שלא וכולו בפניו שבחו
 סיף ח״ד ברדב״ז עיין , חשש אין שוב כך שנוהגין כיון

: ק״ז( )סימן

לט. סימן
 תשמרו גו׳ אמרתי אשר ובכל בפסוק שופטים

 באזהרה עשה מלות לעשות רש״י כתב גו'
 וכתב עכ״ל לאו במקום היא אזהרה שבתורה שמירה שכל

 לפי ל״ת דוחה דעשה מקום בכל אמרינן לכך ז״ל הש״ח
חרתי בו יש כוח״ .ג״ת בו יש עשה שכל

 פ״ו( )דף ביומא אמרינן הא וקשה עכ״ל, גרידא ל״ח רוחה
 עבר לו שמוחלין עי מש־ " לא ה״תש ןעשה טשה טל טנר

 כו׳ מכפר הנפוריס ויום תולה תשובה תשיבה ייי-ר
 ל״ת דוחה היא וע״כ ל״ת יש בעשה שגם דבריו •יפי ט-"^

 משא״נ ,לו שמוחלין עד משם זז אינו בעשה מדוע גרידא
 רש״י דברי על כתב ארי׳ גור בעל הקדיש והגאון ,בל״ת

 השמר שנל פירש נ׳ רש״י אבל ונו' הרמב״ן והקשה ז״ל
 דאע׳ג בניהם יש גדול וחילוק רעשה תשמר אף ל״ת הוא

 לענין נדאמרינן גדול ועונשו לאו כמו הוא עלי׳ לקין איןד
 עד משם זז אינו תשובה ועשה עשה מצות על עבר כפרה

 כדאיתא ויוה״נ תשובה דצריך חמיר הלאו אבל לו שמוחלין
 כיון שמירה שהוסיף מה מידי קשה לא דבריו לפי ולכך התס
 ועשה עשה על עבר אם מדוע קשה אבל ,ענ״ל ל״ת שהוא

 , ל"ת על גס עבר הא לו שמוחלין עד משם זז אינו השובה
 הל״ת ועל העשה על מיד שמוחלין לומר דוחק ולע"ד

 וכן , ג״א מדברי שמשמע נמו יותנ״פ עד נשאר שנעשה
 דנתב נן משמע לה ע״ב( סיף י״ב )דף שבועות מתוספות

 מחילה שאינה אלא ל״ת על אפילו מנפרת דתשובה שם
 מוחלין עשה במצות אבל הדין מן לו שמקילין אלא גמירה

 נו׳ הא ד״ה ה'( )דף בחגיגה ונן , ע״ש ענ״ל לגמרי לו
 הל״ת עבור חיב עליו נשאר ולא לו מוחלין דלגמרי משמע

 עשה שע״כ שנתנו מה על לי קשה גס יוהנ״פ עד שנעשה
 דוקא שלא נראה לנאירה ל״ת ג״נ יש שנעשה יען ל״ת דוחה

 ונן , טלה התורה נל על אלא לבד עשה על נאמר השמירה
 הן התירה לנל שמירה ג״נ הוא ד׳ מצות נל את ושמרתם

 ג״נ בו שיש העשה אלים מאי א״נ ל״ת על הן עשה על
 שבכללות מלאווי , יותר או לאווין תרי יש בל״ת גס הא לאו

 שנתב נמו אזהרה לענין רק המלות למנין נחשבים שאינם
 בתורה יבואו הנה ז״ל ד' שורש המצות בספר הרמב״ס

 נילן המצית יכללו תבל מיוחד בדבר אינן ואזהרות ציונין
 מה מנל וההר לעשית שציויתך מה כל עשה יאמר כאילו

 אשר יבנל נגין התירה נל שכולל מצות ממנו שהזהרתיך
 עכ״ל גו׳ מניתי כל את ושמרתם וכן תשמרו גו׳ אמרתי
 הן עשה מנות הן התורה כל כוללת הנ״ל ששמירת ונראה

 שהזהרתיך מה מכל והזהר בפירוש שכתב כמו ל״ת מצות
 ל״ש על אזהרה יש נן עשין על אזהרה שיש כמו א״כ ממנו

 מכפר ויוהנ״פ תיגה תשיבה ל״ת שעל הג״א שדעת ואפשר
 הוה שהל״ת כיין ת ; כן גס יש עשה שבכל הגס עשה ועל
 אבל ומכפר מיעיל לבד שתשובה קמ״ל בזה שבכללות לחו

 נ״נ המיר אינו אבל הל״ת על גס אונס לנו יש תשובה בלא
 לאווין עוד ג״כ יש מפירש שבל"ת ובפרט מפורש ל״ת כמו

 שבל״ת נמו נך היא הג״א וכוונת שכתבתי כמו שבכללות
 לו יש לחו עיד בי שיש טון עשה כן ויוהכ״פ השובה צריך
 מלאו קיל אבל השיבה עשה לא אס הלאו עבור גס עינש

 עיקר יעל צ״ע הש״ח ודברי לעיל שכתבתי נמו מפורש
 )סי' ח״ר ע״י בחיבירי יעיין ל״ת דוחה עשה מדוע הקושיא

 בכתובות הפלאה בספר ועיין , נ״א( )סימן ולעיל מ״ו(
 נו׳ אכפיי׳ ד״ה התיס' דברי על שנתב מה ע"ב( מ"ט )דף

 טפין דודתי הל״ת שעבר קודם התם מיירי דלא לומר צריך
 אם רבה האשה פ׳ ונדאיתא מעשה חמיר דל״ת , אותו

 ג׳( )פרק ר״ה שער ע״ח פרי ועיין ע״ש ט׳ דפני רצה לא
 ל״ת מצות על הממונה רע הנקרא החילונים כח תר"ת ר״ה
: ע״ש עשה מנית על הממונה מנח יותר תקיפין דינין הוא

מ. סימן
. השאלה ענין יובן התשובה מדברי שיחי׳ להרה״ג

 האומדנא א( התירה צדדי נמה בזה יש הקדושין בדבר
 נמשוגע והולך עני שהיא לשחוק שנוונתה דמונח

 פלוני לו וקורין הדר ולא הואר לא ובלומים קרועים בבגדים
 גם לקדש דרכו שבעירו אחד רב לי ואמר משוגענע״ר דע״ר

 ומקום לינה מקום לי ואין להתלוצץ עמו המשחקים הבחורים
והולך הריבה פת לקבל הפתחים על שמחזיר מה רק פיתא

שובב ואי
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 טובא דמונח שבאימדנא ח״ר ע״י בחיבורי והארכתי 7 שובב
 ערוה באיסור אלא האומדנא אחר הולכין ערוה באיסיר גס

 אשה הסברא מחמת למונח אומדנא יש לא קדושין במכין
 נראה א״כ איכא מיהא לחוד אומרנא אבל לה ניחא בכ״ד

 דהא ערוה באיסיר אף אימדנא בתר אזלינן שמדאורייתא
 בחיבורי )עיין מחמירין בא״א אלא אומדנא ע״י ממון מיציאין

 )דף מגיטין ראי׳ להביא ונראה ד׳( אות קצ׳ד )סי' ח"ר
 גדרה ט׳ חוזר עמד אס כו׳ כמתנתו גיטו ר״ה אמר ע״ב(
 אלמא יע״ש לשונו כאן עד מיתה נאחר גט יש כי׳ שמא

 שאומדין שלנו דעת אומדן על סומכין היינו הרין דמעיקר
 אי במתנה כמו ימות אס לגרש כוונתו היה דלא הבעל דעת

 חגיגה ריש האמורים דבריס שהד' הגס טובה משוס לחו
 הס נמו קלישחא דעתו חך בו שאין אפשר שיטה סימני אצל
 הוא גס עונה עמו משחקים אס רק אדם בן דעת לו וחין

 מדוע מקשה מ״ט( )סימן ח״א שהנוב״י אלא , שטיה דברי
 באיסורין נאמן אחד עד הא לשחוק שטונתה נאמנת אינה
 אף ונתב , פנויה בחזק' והיא איסורא אתחזק דלא הינא

 ע״ש עכ״ל דברים אינם שבלב דברים לשחוק היה שטונהה
 שאמרה מה היתר הצד לה אזדא דבריו לפי א״נ , שהאריך
 בכל דהא , דבריו להבין זכיתי ולא ,לשחוק היתה שכיונתה

 שבלב דברים אמרינן לא אימדנא בתר חז״ל שהלכו מקוס
 דהינא שבלב הדברים נגד הוא שהדיבור אף דברים אינס

 אס א״כ דעת גילוי אפילו צריך אין דמונח אומדנה דאיכא
 אזלינן לא מדוע לצחוק היתה שכוונתה באמת יודעים היינו
 בב״י מ״ב( )סימן אה״ע בטור ועיין , וצ"ע טינה בהר
 היה לא בלבי דאמרה ואע״ג ז״ל הרא״ש לח״א נשאל ד״ה
 נינהו שבלב דבריס לו נהרציתי לא ומעולם לשחוק אלה

 נתכוונה דלא סהדא אנן למימר דאיכא ואע״ג דברים וחינם
 נסמוך לא דא״א חומרא משוס קדושין גבי להתלוצץ אלא

 דאיכא טק דמינח דעת אומדן וליכא ,נו׳ דעת אומדן על
 רק דהוא משמע ענ״ל לה ניחא דהוא בנל אשה למימר
 שכתבתי וכמו ז״ל הגר״א מביאור משמע ונן דרבנן חומרא

 שלא אלא שהבינה אומרת אס אבל הגוב״י ז״ל , לעיל
 דברים אינם שבלב דדבריס מהני לא קדושין לשם כיונה

 דברים סותר שהוא מה נלל המחשבה בתר אזלינן ולא
 , שמאמינים שאף אלא נאמנות חסרון משוס ולא מפה היוצאים

 דחימא מהו ד״ה ע״א( ל״ב )דף גיטין בתוס׳ הוא וכן
 היה נך לומר שנאמן אע״פ דברים אינם שבלב דדבריס

 מבין איני ,עכ״ל משגיחינן לא בלבה שהיה מה לפי בלבי
 כו׳ דמיכח דטתא אומדן וליכא שנתב הנ״ל בתשובה דהא

 שטונתה לה מאמינים היו דאס משמע לשינו כאן עד
 קשה גס מקודשת היתה לא קדושין לשם לא לשחוק היתה

 ע״ח( )דף בכתובות התוספות דכתב דמוכח אומדנא בכל לי
 מדוע א״כ דעת גילוי אפילו צריך דאין דברים דיש והרא״ש

 שבלב דברים המחשבה היפך הוא דהדיבור כיין נאמר לח
 המחשבה סותר הדיבור אין דהתם לחלק ויש דברים אינם

 נכסיה להבריח שרצה מחמת המתנה שנתנה .שהדיבור שבלב
 יוצאת כשהיא ואח״כ בעלה תחת שהיא כ״ז המתנה חל

 שאכתוב מרע שטב גט וכן , הנכסים לה תחזור מבעלה
 סתמא נתן אס ואף ימות אס מעכשיו חל הגט אי״ה להלן

 אבל ימות אס רק הוא שכוונתי דעתו אמדינן כלום פירש ולא
 בסתם שהיה מה הדיבור לקיים ויכולין מחליו יעמיד אס לא

 שאמרה מה הדיבור יקיים אם בקידושין משא״כ המחשבה וגס
 בטלה לשחוק שכוונתה ומחשבתה מקידשת היא לה שיקדש

 אזי הקדושין חל לא לשחוק שכוונתה מחשבתה יקוים ואס
 הדיביר לגבי שבלב דברים אמרינן ע״כ בטלה דבורה

 לאו לענין ע״ח( צ״ג )ד׳ מב״ק וצ״ע , דברים אינם
 גיפו דנזקי דכתב בתו' ע״ש כלאו שהוא והן כהן שהיא

 קאמר בתמי׳ מסתמא בניחותא כאומר שדומה הן אמר אפילו
מרונן א איברים על למחול דרך דאין כיון אלמא עט׳ל .ט׳

 ע״מ חבירו לו ואמר כי׳ עיני סמא סתמא לו שאמר דאע״פ
 כוונתי בניחותא שאמר דאעפ״י דתלינן חייב הן והשיב לפטור

 אס אף ולהרמב״ס ממין להוציא אף קאמר בתמי׳ מסתמא
 גס נימא לא מדוע א״כ לפטור ע״מ בתחלה הנחבל י לו אמר
 באמת שהיה אף הניב״י )לדברי לשחוק דכוונתה כיון כאן

 לשחוק המי׳ בלשון היה דיבורה דגם תלינן לשחוק( כוונתה
 דהו בנל אשה אטעם בשלמא ,האומדנא באמת שהוא כמי

 באמת היתה כוונתה דילמא דחיישינן קשי׳ לא לה ניחא
 הנ״ל מסיגי׳ קשה הנוב״י לדברי אבל לשחוק ולא לקדושין
 מונח אינה שהאימדנא מחמת ג״נ הוא הנוב״י דכווגת ואפשר
 אומדנא שיש במקום אבל ,לה ניחא בנ״ד אשה מחמת
 שבלב הדברים סותר שהדיבור לומר שייך לא טובא דמונח

 שנתב בדבריו וצ״ע ,כלאו שהוא הן מיש לעיל שהבאתי כמו
 מחמת שהעיקר אומר הייתי לע״ד ט׳ להם שמאמינים אף

 שיש כיון לגו שהנגלות לשחוק שכוונתם להם מאמינים שאין
 בנסתרות לחשוב לגו מה קדושין לשם וקבלה לה שנתן עדים

 גס ,אומדנא בתר הולכין אנו אין דא״א חומרא ומחמת
 לו מאמינים אין כשרוס חזקת לו שיש אף מציגו בעלמא

 הייתי שוגג לומר נאמן אינו ידו מתחת טריפה שיצא בטבח
 יאמר אחד שכל הרשב״א של טעם לפי גס קי״ט( )סימן ד ביו"

 ע״א( כ״ח )ד׳ דנדריס מסיגיא ,כאן גס אפשר הזה הטעם כן
 מה להיפך ידעיגן אס אף דברים אינם שבלב דדבריס מוכח

 ומוציא היום בלבי באומר הגמרא לשון זה ,מפיו שמוציא
 יאסרו דאמר דאי ז״ל הר״ן ונתב הגמ' ענ״ל נו׳ סתם מפיו

 מבטלין שבלב דברים אין לעולם עלי שבעולם פירות כל
 ע״ש ענ״ל ט׳ האי כי אונסא גבי אפילו מפיו שמוציא מה
 היכא חילוק דיש ע״ב( כ״ג )ד׳ בשבועות ברא״ש הוא ונן

 אלא לעולם בפיו לומר בלט שכיון בדבריו טעות שאין
 אינם שבלב דדברים עדיף פיו הלכך היום בלבו שמחשב
 חטים לומר מתטין חס דבריהם לפי יע״ש עכ״ל כו׳ דברים
 שויס ולבו פיו דבעינן בשניהם מותר בשוגג שעורים והוציא

 מפיו והיציא חטים פת עצמו על לאסור מתטין אס אבל
 דדברים חטים בפת ולא שעורים בפת אסור בכוונה שעורים

 הש״ך כתב מזה ויותר ,דברים אינם פיו הוצאות לגבי שבלב
 והוציא חטים לפת גתטין אס ב׳( ס״ק )ר״י בסימן הב״ח בשם

 חטים פת להוציא שלא ומחנוין בטוגה סתם פת בשפתיו
 דדברים פח בכל אסיר חטים בלבו לחשוב אלא בשפתיו

 דאיתא ע״א( נ״א )ד׳ בקדושין וכן עכ״ל דברים אינם שבלב
 כי' קאתי מקרבן נפשי דלמפטר התם שאני דילמא שס

 הכי בתר א״נ ענ״ל ט׳ משקר קא ושקורי ופירש״י הג׳ עכ״ל
 לי׳ מאמינים הג׳ ענ״ל הזכרתי למימר לי׳ הוה הגמרא דמשני

 דברים אינם שבלב דברים אלא בלבי שהיה מה שאמר מה
 הנוב״י דטעם צ״ל מניז הניב״י כדברי לי׳ מאמינים אס אף

 מחמת מונח אינה שהאימדגא מחמת ג״נ הוא אשה בקדישי
 הוא ע״נ נלאו שהוא הן וביש , לה ניחא דהו בנל אשה

 זה אמר ובודאי איברים על מוחל אדם דאין דמונח אימדנא
 יש לא באנס וע׳׳כ ;בניחותא זה שאמר שנראה אף בשחוק

 נן אמר להרגו בידו שמסר מחמת ואילו דמונח אומדנא
 אומדגא בתר הילנין שאין שמה נראה מנ״ז 'שלום בלב

 ני כלל זה שאין נראה וגס חימרא רק הוא אשה בקדושי
 כל בעל אפילו נקרא שאין נראה האיש זה שציירתי באופן

 ידי קטע עיני לסמא דומה הזה האיש לישא ואפשר דהו
 דמה המשולש חוט בספר ראיתי ונן מזה גרוע יותר ואפשר

 בכל כלל זה אין אומדגא בתר אשה בקדושי אזלינן דלא
 זלה״ה חיים מוהר״ר המפיר׳ הגאון בשס י״ב בשאלה מקום

 תחילה לו שאמרה מיירי לא דהחס להתם דמי דלא הגס
 כלל זה שאין שמעינן אבל בעצמו מחלק שהוא כמו קדשוני

 אזלינן דבאומדנא אע״ג ח״ל כתב קדשוגי תחלה באמרה ואף
 דקחשין חימרא משוס הכי אמרינן לא בקדושין הכוונה בתר

מעיקר ולא חומרא שהיא .לעיל שכתבתי כמו מוכח .עכ״ל ט׳
הרין



יצחק תשי׳ עולת

 תשי׳ בשם שהביא ד' סימן הנ״ל בהשלכה ומיץ מד הרין
 שייך לא ימי׳ כל עגונה שתשאר דהיכא הצלו שפשוט רד״ך

 הנשים כל בנ״ד ובודאי עכ״ל וכו׳ די ען למיתב עב למימר
 ההוא האיש מלישא הימים כל עגונה לישב טוב שיותר יאמרו

 הכוונה בתר לילך יש זה ובאופן כ״ד בעל בכלל אינו א״כ
 שועה הוא אולי לספק יש ב( ,הדיבור שסותר במקום אפילו
 בב״י ועיין הנהגתו לעיל שכתבתי כמו קדושין קדושיו שאין

 מהכא ומשמע ז״ל כו׳ בריש גרסינן ד״ה קכ״א סימן באה״ע
 שדלה אע״פ בורי׳ על הדבר ומשיג ומבין צלולה שדעתו דמי

 משיג שאיע משובש דעתו ואס גמורים קדושין קדושיו וחלושה
 רבינו כתב וכן כלום גירושין ולא קדושיו אין בירי׳ על דבר שום

 עליו דנין שאנו האיש הנראה ולפי עכ״ל הרמ״ה בשם ירוחם
 בחגיגה האמורים דברים הד׳ דוקא לא הרמב״ם ולדעת כן הוא
 בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנערפה מי כל אלא

 דברים בשאר כענין ושואל מדבר שהוא אע״פ מהדברים
 וכן ח׳( סעי׳ ל״ה סימן )בח״מ יחשב שועים בכלל ה״ז

 שסיתריס דברים מכירין שאין ביותר הפתאים יו״ד בסעיף
 עם שאר שמבינים כדרך הדבר עינינו יבינו ולא זה את זה

 מה לפי זה ודבר כי׳ השועים בכלל הוא הרי כו' הארץ
 כיין ג( ,עכ״ל בכתב הדעת לכוין אפשר שאי לדיין שיראה
 מעכב אינו לי תיבת בכף מקודשת את הרי לה שאמר
 בלא לה נתן אם אף מקדש מיר זיי לו שאמרה מחמת
 היתה לו אמרה וגס ענין באותו שעוסקין כיון כלל אמירה

 והיא כף החצי אחז והוא היתר צדדי היה לא אם מקודשת
 כדאיתא דמי דפסיק דכמאן אמרינן אי אף כף החצי אחז

 ד״ה כ״ע סימן יהודה אריה גור בספר )עיין ז׳( )ד׳ בב״מ
 כל דעתם בכף כו׳ את הדי לה דאמר כיון אבל זאת( אך
 כל על דעתם במגה לי התקדשי שאומר כמו הכף כל

 כוינתו בב״ב מ״ש פ׳ לברת דקלא )כמו הוא ופשוע ,המנה
 )סימן עיין , דיקלא( פלגא הרי ליתן שיכולין אלא שלס דקל
 נראה הכף כל לידה שהגיעה קודם חזרה ואס ז׳( סעיף כ״ע

 מהכף ידה שמעה אס לשאול צריכין אלא מקודשת שאינה
 בידה היה א״כ מתחילה הוא שמע אם או הוא ששמע קורס

 תוכ״ד אף בקדושין מועיל אינו אח״כ שזרקה ומה הכף כל
 ח״ל דכתב ע״א ריש ק״ל( )דף בב״ב ז״ל ברשב״ס עיין

 לאחר תנשא חס , ממזרות לעז משוס הוא דרבנן וחומרא
 רק הוא הנ״ל הרשב״ס שלדעת תועלת ויהיה גע בלא

 בח״מ , ל״ד( סעיף ל״ח )סימן באה״ע )עיין דרבנן חומרא
 אס לשאול יש אלא הרשב״ס( על חולקים שהביאו , וב״ש

 על שזרקה מה זריקה מיקרי אס צ״ע גס תוכ״ד הזריקה היה
 )אף עדיס בלא מקדש זה נקרא אולי צ״ע גס (,ד ,השלחן

 שם אין אם ובפרע עדים חתם לומר מיך שחין אמרינן אי
 לחא איזה בזה שיהא דעתם על עלתה שלא ופסול( קרוב

 ודמי לשחוק שכוונתה סברו שהס העדים יאמרו אם דקדושין
 והכלל כו׳ ואמנם ד״ה ע״ז( )סימן הנינא הנוב״י דכתב להא
 לו קרוב שהיה להס נדמה היה הקדושין בשעת שאס ט׳

 עד?ם בלא מקדש הוה לט״ע לה קרוב היה באמת אפילו
 פלוגתא( בזה יש להעדיס ספק היה )ואס כלל חלו ולא
 היתה באמת אס שאף לעיל דאמרינן להא דמי ולא פכ״ל כי׳

 לגבי דברים ואינם שבלב דברים מיקרי לשחוק כוונתה
 לגבי אבל , דידה לגבי היינו קדשיני לו שאמרה דיבורא
 בעלמא שחוק שהוא סברו שהם כיון זה שייך לא '■העדים

 באמת אם חף לו קרוב שהוא להם נדמה שהיה כמו דומה
 דלא דאמרינן ומאי עדים בלא מקדש מיקרי לה קרוב היה

 של אימדנא היינו לשחוק היתה שכוונתה אומדגא בתר אזלינן
 יאמרו אס אבל לא או לשחוק היתה כוונתה אס הב״ד

 וסברו קדישין חשש בזה שיהא דעתם על עלה שלא העדים
 בלא מקדש מיקרי שזה נראה בעלמא לשחוק רק שהוא
 ב״ה שאשת הגס ,בגזל מקדש שמיקרי נראה ה( , פדים
 אס גם הבית בתיך גלג מיקרי אשה וסתם הכף לו נתנה

 כדאיתא זה על מקפיד הבעל שאין אפשר כסף של אינה
 פשוט נראה אבל הוא מועע דבר מחוזא לבני הני ב״ק סיף

 הנ״ל לאיש מקודשת הבתולה תהי׳ אלו קדושין ע״י שאס
 בודאי שלו בקפידה תלויה שהדבר הבית הבעל יודע היה אס

 להאיש הכף נתינת על שמקפיד לומר ונאמן ע״ז יקפיד
 בב״מ דאיתא תא דוגמא הכף בזה הקידושין יחול אס המקדש

 הכא דשאני ט׳ יפות יש אס ד״ה בתום׳ ע״א( כ״ב )דף
 מעיקרא ליה דניחא אמרינן השתא ליה דגיחא דחזינן כיון

 לא דהשתא כיון איפכא י״ל בנ״ד מכש״כ עכ״ל מציה משוס
 תקלה תצא שלא מעיקרא ליה ניחא דלא אמריגן ליה ניחא

 תש׳ חנינא הנוב״י כתב בזה וכיוצא הוא וכ״ש ,ממונו ע״י
 דלא היכא באיסורים נאמן אחד דעד נאמן החנות שבעל כ״ז

 להוציא בדבר נוגע הוא הא קצת וצ״ע , איסורא אתחזק
 ממג״פ י״ל גס בעלמא מילתא גילוי רק שהוא ואפשר , הכף
 אשתו שנתנה מה הב״ה עליו שמקפיד דבר הוא הכלי חס

 מקפיד הבעל שאין חפץ שהוא אמרינן ואי בגזל מקדש מיקרי
 יאמר ואס ,בדבר נוגע שהוא לחוש לנו אין כזו נתינתה על

 מקפיד היה בידאי קדושין חשש בזה שהיה יודע היה שאם
 ד״ה )ל״ב( גיעין בתום׳ ר״י דברי לפי גס , להאמיני יש

 שבלא היכי אלא דברים להיות שבלב דברים מתגי לא מהו
 בנ״ד גס עכ״ל מעצמיגו דעתו לדעת לנו יש דעהו גילוי
סיף לקמן עיין ; דעתה יודעין אט דעת גילוי שבלא כן היא

: אימדנא מעטן בדבר היתר צד עוד מ״ב סימן

. שיחי׳ להרה״ג
 תחוב ונגדו לערפם שנסרך ביה״כ בדבר מכתבים >נייהג

 לבין המחט בין אך ביה״כ כותל בעובי מחט ׳
 מה לי אין עכ״ל כי׳ וזך ולבן ברי בשר נשאר הסרכא
 גס להס ידוע אשר תשובות כמה מזה דברו כבר כי להשיב

 המקילים וקלת המחמירים תשו׳ קצת ע״י בחיבורי הבאתי אני
 ששאלה מחמת כ• מחמיר אינו אט וגס , אופן בכל לא אבל

 סומכין המקילין שהרבנים נראה גדול והפסד מצוי היא זו
 בדקין פיסל סירכא דאין דקי״ל כיון לע״ד נראה הכו״פ על

 אס אף כאב מאיזה להתהוות להיות יכול דסרכא אלמא
 כ״ב( )סימן א״ע פ׳ הרא״ש כתב בריאה ואף , נקיב אינה

 אלמא הריאה נסרך הדיפן מכת מחמת דשכיח משוס ז״ל
 הנס הסמוך אבר אצלה מושכת מכת איזה יש אס דטבע

 לא ובנ״ד חוששין צמחים בהעלתה גס בטרפות מדמין שאין
 עדיפא בזה אבל , צמחים מהעלתה המחט תחיבות עדיף
 דיש ראיה קצת שהבאתי אלא ,בדקין פוסלת סרכא דאין

 אף לטרפס נשרכה המחט מתחיבת כאב דמחמת לתלות
 המחט אורך שנמצא מה ובפרט מפולש נקב נקבה שלא

 המחט שבין ורואין בבשר( שמונחת )אף הכו׳ בית לאורך
 שחור לדבר רגלים ריעותא בלא ברי הבשר הסרכא לבין

 )בסימן בוושט קיץ שבנמצא הגס העובי כל נקבה לא המחט
 שאני החס לרחבו או לארכו החוב אס בין חילוק אין ל״ג(
 שמא חיישינן דלא ל״ר( )סימן א״ט פ' הרא״ש שכתב כמו

 שחזרה ופעמים ליה וגמדא בי׳ פעי׳ בוושט רק הבריא
 שמא חיישינן דלא הרמ״א לדעת ומכש״כ לאחורי׳ המחט
 ואין עב שעורה ביה״ג בעיר ומכש״כ בוושט אף הבריא

 עיבי דרך שלה בחיר בתחילת המחט הלכה דילמא לחוש
 לנו למה בית״כ לאירך לאחוריה חזרה ואח״כ וניקבה ביה״ג

 ונמקיט מציאתן כשעת הטמאות כל דוגמא קצת , לזה לחוש
 כתב ל״ח( )סימן א״ט פ׳ והרא׳/ש ד׳( דף )נדה מציאתן

 בהגהות וכן לאחירי׳ חיזרת המחט היה לא ניקב היה אם
 הנמלא מחט אבל ז״ל כי׳ אבל ד״ת ר( )סי׳ הנ״ל פ׳ אשר״י
 דוחין ומשקין תהוכלק אדרבה בקורקבן וכן ביה״כ בעובי
ר בג" להתירה מסעי׳ זי סברא עכ״ל ט׳ לאחורי׳ לחון אותה

?1
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 דיש (,ח ס״ק מ״ח )בסימן הכו״פ שנתב מה לפי חמת הן
 ומטלטלים שמנדנדים תנועה ע״י שחיטה דאחר לומר סברא

 מנ״ז ע״ש ענ״ל לחוץ לאחוריה חזרה דהמחט י״ל הבהמה
 מונחת המחט שאורך ניכר העין ראות לפי דאס נראה

 בחית היתה כאן נמצא שנאן ניכר , בשביל ביה״כ לאורך
 כ״ח( )דך בחולין התום׳ דכתב מהא קצת להעיר ויש , הבהמה

 נו׳ מבחין בדיקה לוושט יש דבנקב הריב״א לדעת ע״ב ריש
 בדיקת דמהני ע״נ נו׳ נשרה זבל״ז ניקב אמרינן ועוד ז״ל

 מחמת הפנימי שניקב כגון לומר ודוחק נקב לענין מבחוץ
 הפנימי מצד דאס מונח ענ״ל חולי שוס ניכר אין ובחיצון חולי
 שניקב הולין אנו חולי שום נינר החיצון ומצד הנקב ניכר

 ד׳( )סימן א״ט פ׳ הרא״ש נס כתב הנ״ל ותירץ העורות שני
 דאס משמע ענ״ל בחיצון כלל החולי שלט שלא דמיירי ז״ל

 המעט נקב יש הפנימי ומצד בחיצון חולי מעט אפילו שלט
 א״כ לעור מעור אך מפולש נקב על מורה שבחיצון חולי

 מצד וסירנא הפנימי מצד שניקב בביה״נ כן נימא לא מדוע
 דמשמע חולי מקצת סירנא עדיך דלא לטרפס הסריך החיצון
 לחלק שיש הנס , מפולש נקב על שמורה ורא״ש מתום׳

 נס מ״ח( סימן )עיין בפוסקים כדאיתא עב דופנו דביה״כ
 יותר עב שעורו מחמת מהמסס יותר אך בביה״כ מקילין יש

 נמצא לא אס ניחא זו סברא אבל , מוושט שנן וכל מהמסס
 זה בא סדנא או החיצון בצד נמצא אם אבל החיצון בצד חולי

 שאוסר הצ״צ דעת שזה ואפשר , בוושט כמו זה על ולימד
 דלא המתירין דסברת ונראה , מחט ננד לטרפס בסדנא

 לראות בהם שייך לא דקין הס הוושט דעורות לוושט דמי
 העור אס ולראות החולי או הנקב מניע היכן עד ולבדוק

 שבחיצוץ החולי לבין שבפנים הנקב בין ריעותא בלא ברי
 אס הסדנא לבין המחט בין לראות יש בביה״נ משא״נ

: להתיר דעתם ע״נ ריעיתא בלא ברי הבשר

מב. סימן
 נו' מש״נ ז״ל אפתח ידידי דמסיים במה אחד למופלג

 שלו שאינו דבר אוסר א״א דמדאורייחא בכוך
 איני מקודשת אינה בנזל אשה קידש אס נמו אופן בשום
 מדאורייתא שהוא הרמב״ן דעת הדין ובעיקר נו׳ דמיונו מבין

 ני איש דנתיב משוס התס דשאני לומד יש אבל נו׳ ויותר
 הריעות ממני נעלם לא ,ידידי עכ״ל ע״ש ,גו ביתו את יקדיש

 הנו״פ דברי הבאתי בעצמי ני מדאורייתא שהוא הסוברים
 האומרים דעת מביאים שהם עליהם ורמזתי בקצרה והפ״מ

 אוסר אינו דמדאורייתא שנתבתי מה אלא מדאירייתא שהוא
 ונן נן הסוברים לדעת היינו רבת במעשה אך אחרים של

 דעת ינן ראשונים פוסקים ועוד והלבוש בעצמו הכו״פ דעת
 אורינששיין יעקב מוהר״ר המפורסם הגאון דעת ונן רש״י

 ונתב בזת שיש והפירוקיס הקושיות ומביא יעקב ישועות בספרו
 שאינו דבר אוסר דאדס דהך הפוסקים מן וצבא הלשון בזה
 ומתרץ רומע״ל שהביא הקושיות ומביא מדרבנן רק הוא שלו
 דאין מהא לדבריהם סמך עשיתי ואני יע״ש דעתו לפי

 שוס בו לו אין שלו שאינו שממון מחמת בגזל אשת מקדש
 יאוש ע״י שקנה לא )אס דבר שוס לקנות או לקדש קנין

 וכיוצא ,שלו שאינו דבר אוסר אדם אין ע״כ רשות( ושינוי
 אות ד׳ סימן יקותיאל בתורת הובא הלבוש גס כתב בזה

 נדילפינן שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין וקי״ל ז״ל ד׳
 מעשה בו עשה שלא ה״מ ק״ל ביתו את יקדיש כי מאיש

 דזהו אלמא ענ״ל נו׳ מדרבנן אסור מעשה בו עשה אבל
 כדברי ולא ש״ש דבר דאא״א מהקדש דילפינן משוס הטעם
 מקידש לדוגמא הבאתי ואני , ביתו דכתיב התם דשאני נת״ר
 נדאיתא להקדיש ינול אינו שגזל הטעם מאותו הוא "נ דג בגזל

 ר״י ותאמר אמר לא והוא הגת׳ ז״ל ע״א נ״ב ד׳ בקדושין
 מדמי דהגמ׳ אלמא נו׳ להקדיש יכולין אינם שניהם כו׳ גזל

 וכימיה דהלטש אלמא גזל ומקדיש בגזל קדשה להדדי
 אך שלו שאינו אוסר' שאינו מהקדש ראי׳ מאותו למדים

 ידידי לפלפול שייך לא ממילא מדאורייתא רבה במעשה
 דוקא דלאו ממשמשי! משמשין דילפינן או מע״ע גמרינן אי

 דבר מדאירייהא לאפור יכול אינו דבר כל אלא בתכריכין
 חינו וכן ,הנ״ל הפיסקיס לדעת מהקדש דילפינן שלו שאינו

 בגזל קונת אינו קניניס שאר או בגזל אשה לקדש יכול
 שחר וכן קדושין מיני׳ ילפינן בהקדש דכתיב דביתו אלמא

 נו׳ מיתני קני ד״ה ביבמות שנתב רש״י דברי )אלא קניניס
 קשה מע״ע שם דגמר הן בהנאת אסורי המת הנריכי
 ש״ש דגמר , למימר לי׳ תות הוא דרבא דמימרא לכאורה

 מע״ע וילפינן גופא המת על קאי דרש״י ואפשר ,מע״ז
 מיתנא קניא הלשון ומפרש מ״ח בסנהדרין התו׳ שכתב כמו

 התנריכי; קונה והמת מע״ע דגמרינן בהנאה אסיר שמת
 משמשי; גמרינן ולרבא לי׳ כדאית לאביי כמותו להיות

 שיטי דליכא היכא התו׳ מדברי כבודו שתירץ מת ממשמשין(
 ידידי יעיין , בזה והאריך מדרבנן רק הוא הדבר בגוך

 גם הלשין בזת שכתבתי זה חילוק חלקתי אני שגס בחיבורי
 התכרינין ליטול לקדמותו הדבר להחזיר שיכולין שאני מת

 דלענין בע״ז הריטב״א לדברי אפילו היטב זה ומדויק מהמת
 כתא מעשה בעושה רק יכול אינו שלו שאינו דבר לאסור

 לברייתו חוזר שאינו בשינוי ניכר שיהא וגס לע״ז דהשוחט
 דברי ומדוקדק ענ״ל נו׳ דגזל דומי׳ בפינוי לי דקני נמאן וזה
 עוד וכתבתי לקדמותו להחזיר הדבר שיכול שכתבתי מה

 מעשה מיקרי דלבישה דמצינו קצת לי שקשה יען תירוץ
 תות לא מעשה מיקרי לא דאם מלקות דחייב שעטנז לענין
 מיקרי דהו כל חסרון דאך הש״ך לדעת גס ,מלקות חייב

 חסרון קצת שיהי' ימלט לא שלו שאינו דבר לאסור מעשה
 הכו״פ שנתב מה לפי בפרט המת את שהלביש מה בתבגד

 מיקרי גמורה מעשת בנליס דשימש הר״ן בשם והנה ד״ה
הרבה: או מעט ■לשיעורין דבריך נתת ולא

 לע״ד נראה והאריך ונו׳ גפנו מהמפכך ידידי שהקשת מה
 דאינו סתם לע״ז בשיחט מדוע קשי׳ לא המחבר דעל

 ובהמסנך מנוין קא לצעורי מחמת שלו שאינו דבר אוסר
 שייך דלא במקום אפילי שלו שאינו דבר א״א אין פסק

 ור״ש ר״י דטעם סיבר גיפא דב״י משוס היינו מניין קח לצעורי
 בר״ש הובא בירישלמי נמביאר אחרים של ולא נרמך משים

 וע״נ ח׳ ה׳ דנלאים פ״ת הנ״מ נתב ונן ותו״י וברטטרא
 ר״ת סיבר )ר״מ( דבחילין ,אהדדי הונא רב דכאי קשת לא

 שחיטת נגון שלו שאינו דבר אוסר אדם מעשת ע״י דוקא
 וביבמות לאסור יניל איני מעשת ע״י שלא אבל וכדומה

 דנלאים אע״כ קידש ה״ז נר״מ בעצמי ר״ה סובר פ״ג( )ד׳
 סיבר ות״ק אחרים של ולא כרמך דרשו ור״ש דר״י שאני

 מדלא מירושלמי ותתו״י והרע״ב הר״ש שנתב נמו מ״מ נלאים
 אחר באיפן פירש בירושלמי )יהמפרש בנרמך נלאים נתיב

 בדין פלוגתא על זי משנת הגמרא מביא לא ע״נ נתו״י( דלא
 שהשיטה ממני נעלם לא של/ שאינו דבר אוסר אדם אס

 לאפיקי הוא הירושלמי דניינת נתב ק'( )ד׳ בב״ק מקובצת
 משת פני ירושלמי והמפרש והתו״י הרע״ב מדברי אבל דננרי

 ולא נרמך דתדרשת משמע החוסר ד״ה סיך הפנים ומראה
 דכלתיס הריבוי מאיר לר' ונן נכרי הן ישראל הן אחר של
 חבירו לשון )גס ג״נ ננרי של ואפילו נכרי הן ישראל הן

 אדם אומר ד״ה ק״ג( )דך שבת הוספות עיין ע״ז מורה
 חבירו על שקאי משמע והשו״ע הרמב״ס מסתימת גס לחבירו(

 לישראל הוא שתהזיק דמיירי נראה באחריות חייב גס ישראל
 ביה לית דמסמך , ידידי קישיית לפי הוא ,והתירוץ הקושי׳
 דנלאים התיס׳ דעת דגס לע״ד אומר הייתי ועור , מעשה

 )דך התוספות שמקשה מה אלא התיבות דרשת עבור שאני
 מדוע הקושיא , שנאסר בתבשיל חלב מנותן מש״נ פ״ג(



יצחק שי׳ת ת5עו

 קרא בכלאים דיש כיון מכלאים בתבשיל חלב נותן נילף לא
 האיסורין כל גילף לא מדוע שלו שאינו דבר א״א דאין

 כעקר שעעס דקי״ל הגס מינה תילף הש״ס בכל כדמקשינן
 בשל דדוקא מכלאים נילף אבל ג״ח( )דף חולין דאורייתא

 מזה זה יונקים כלאים דגם )ועוד אחר בשל ולא עצמו
 בשבת רש״י שכתב מה ממני נעלם לא , ההרכבה ונתערב

 ליניקה אבל קרא קפיד דאכלאיס במשנה ע״ב( פ״ה )דף
 היינו עכ״ל כו׳ דאורייתא הכרס בכלאי אפילו , חיישינן לא

 יניקה אלמא מאתים שיוסיף עד לקדש אבל הלאו בעצם
 הכתוב גזירת מחמת כדינו( הרחקה לית אם היא מילתא
 אנו אס אלא , במחשבה דתלוי׳ כלאים דשאני התום׳ ומתרץ

 דמסכך אמרינן אי הונא רב על באמת תקשי כך מפרשים
 בע״ז לאסור יליף לא מדוע ידידי לשיטת מעשה מיקרי לא
 קושיא , כת״ק בכלאיס סובר הונא רב הא מעשה דלא אף

 מה קצת הארכתי שאגי )אלא צ״ד ש׳ שו״מ בשו״ת איתא זו
 ועושה מעשה מיקרי דמסכך כתב זה ומחמת לע״ד( שנראה
 ונעשה ,זה על זה אוסרין היניקות שהרי אחרים בשל מעשה

 שכתב להריטב״א ואף רבה מעשה והגה מזגיות הרכבה
 הוא בודאי לברייתו חוזר שאינו שינוי עכ״פ הניכר מעשה

 עכ״ל כו׳ חבירו בשל גס אוסר נאסר דשלו כיון ועוד כו׳
 דהתוס׳ ראי׳ קצת לי ונראה ופלפולים תירוצים עוד , ע״ש

 חלב או נבילה הניחן דלכאורה מעשה מיקרי דמסכך סוברים
 והוא טעם וניתוסף המדה דנתגדל מעשה מיקרי בתבשיל

 אף קושי׳ היא החום׳ שקושיות הגס , לברייתו חוזר שאינו
 העין ראות שלפי בשומן חלב־ או כשר ביין נסך יין למערב

 , נ״ג( )בגיטין כדאיתא ניכר שאינו היק ומקרי ניכר אינו
 מעשה הוא לכאורה מיקרי חוזר שאינו ושינוי מעשה אבל

 חלב או נבילה דכתב ועוד , שעירב בידים זה שעשה ממש
 קרים )תותב חלב סימני לו שיש חלב שהוא אנו שרואין
 בב״ק התוספות כתב דהא ניכר היזק מיקרי וגס ונקלף(
 השרן שרואין אע״פ ומטמא ; וחייב ד״ה ע״ב( ב׳ )דף ובב״ב

 הוכשרו אם יודע דמי , ניכר היזק חשיב לא הטהרות על
 הוא וניכר נראה בתבשיל חלב תוחב אס משא״כ , עכ״ל

 לפי מעשה מיקרי לא מסכך הא ממסכך קושי׳ מאי א״כ
 וגס מעשה מיקרי דמסכך התום׳ דעת ע״כ אלא ידידי דברי
 שלפי נראה והרא״ש התום׳ שמדברי )הגס ניכר היזק חשוב

 חבירו של לאסור לענין אבל במסכך גרמי מטעם הוא האמת
 אחד סימן דוקא שלא הש״ך לדעת ובפרט מעשה לזה דצריך
 והברטגורא שהר״ש ובפרט מעשת דמיקרי שיודו נראה

 מטעם ולא מעשה מטעם חייב שמסכך בפירוש כתבו והחפ״י
 כלאים שהיא ניכר שהרי שכתבו הנ״ל התום' לדעת גרמי(

 דדוקא לדחות יש אפשר זו )ראיה בשדה הגפנים כשרואה
 איתו שהתרה כיון מאיר ר' לדברי תשלומים חיוב לעגין
 לענין אבל לשלם מחויב מאתיס שהוסיף עד גדר ולא לגדור

 שמסכך דבעת כיון ידידי שכתב כמו מעשה מיקרי לא לאסור
 דמיקרי קצת מוכח יבמות מתום׳ אלא , נאסר לא עדיין

 )ומשמע מעשה רמיקרי לוקה כלאים הזורע גס כנ״ל( מעשה
 הן ,מאתים( שהוסיף עד קידש דלא אלא תיכף דלוקה

 וחרצן ושעורה חטה שיזרע עד לוקה אינו דמסכך אמת
 לחפור דומה ואינו מעשה דמיקרי נראה אבל , יד במפולת

 מתחיל במסכך משא״כ בעלמא הזמנה רק הוא* דשם קבר
 ושעורה וחרצן חטה הזורע )וכמו מעט להוסיף היניקה היכף

דעביד התס שאני ק׳( )דף בב״ק וכן , דלוקה( יד במפולת
: מגרמי יותר והוא מעשה .

 בקצרה דבריו אעתיק ידו תחת חיים מקור הספר אין אולי
 לא למה אדע לא ז״ל , קישיות כמה שהזכיר יען

 דברי קידש כו׳ גפנו המסכך דכלאיס המשגה הש״ם הביא
 ,בי שלו שאינו דבר אוסר אדס אין ט׳ ור״ש ר״י מאיר ר׳

 קמא פרק דסוף כו׳ במחשבה התלוי דבדבר כי׳ יבמות בתום׳
 להש״ס ליה הוה יוקר לע׳״ז לשוחט התוס׳ דמדמה הרי דחולין

 פשק דהרמב״ס עיון מקום יש גס כו' מתניתין הך להביא
 לא אס שלו שאינו דבר לאסור דיכול שחיטה מהלכות ב׳ בפ׳

 חי כלאים גבי ממג״פ קשה מכוין קא לצעורי דאמרינן היכא
 דלא נימא ואם נאסר לא שלו חלק גס א״כ לצעורי אמרינן

 חבירו חלק א׳'כ כן נראה כאשר מכוון קא לצעירי בזה שייך
 ליה דאית היכא פסק הרמב״ס הא ועוד , נאסר לא אמאי

 לא דמסכך דתהיא גימא ואס לצעורי שייך לא בגות שיתפות
 , דוחק וזהו , קצת ניחא הוה דהו כל מעשה אפילו מיקרי

 עשה דלא דהיכא קידש דאמר מאיר דר' מ״ט קשה וגס
 יאיר וד׳ כו׳ לאסור דיכול דאמר למאן ליכא דהוא כל מעשה

 דבכלאיס הכל מתורץ לעיל שכתבתי מה ולפי יע״ש עכ"ל עיני
 אינו ע״כ מ״מ כלאים דורש וזה כרמך דורש לזה הפלוגתא

 ובפרט לצעורי במסכך שייך ולא הנ״ל המשנה הגמרא מביא
 גס הוא דההזיק בגוה שותפות ליה דאית דמיקרי אפשר שזה

 דאוסר ה״ט ההתראה על ועבר בו התרו דאס )ועיד לגפנים
 וצ״ע אותו שהתרו היינו גדור ד״ה להתוס׳ מומרים כשאר

 דאין שפוסק ומה שסיכך( לאחר היה דהתראה זו בסברה
 ולא כרמך משוס הייני במסכך שלו שאינו דבר אוסר אדם

 מה לפי קשה אכתי אבל בפירוש הכ״מ שכתב כמו אחר של
 ,לע״ז לשוחט במחשבה( שתלוי )יען כלאים התוספות שמדמה

 הדין על המסכך של הפלוגתא להביא להש״ס ליה הוה א״כ
 פעמים שני הדין הונא רב אמר למאי ועוד לע״ז שוחט של

 שזה שכתבנו מה )לפי שקידש מאיר כר׳ דהלכה במסכך
 ,טעמא חד דתרווייהו כיון לע״ז בשוחט וכן מעשה( מיקרי

 קידש ר״מ סבר לא כאן עד לדחות דיכול משוס לתרץ ויש
 דקרא ריבוי דיש התם אלא כתתי׳ דסובר הונא רב וכן

 שמפרש כמו או התום׳ שמפרש כמו מ״מ כלאים תיבת
 בשוחט למימר ר״ה יכול ועוד , בירושלמי פנים המראה

 אוסר אדם דאין כלאים גבי דסובריס ור״ש ר״י אפילו לע״ז
 בשחיטה משא״כ אחר של ולא כרמך משוס היינו שא״ש דבר

 דבשחיטה כיון להקשות ואין ,לי׳ לית דלצעורי משברא לע״ז
 קרא דליכא היכא אף דשא״ש אוסר דאדם ר״ה סובר לע״ז

 זה )כי שלו שאינו רבר אוסר דאדם החיצונה דסברה אלמא
 היינו בכלאים קרא לן למה א״כ מכלאים( זה דלמד לומר דוחק
 כרם של ולא כרמך דכתיב דלא משיס למטעי ליתי דלא משים
 דבר אוסר אדם דאין לע״ז בשוחט דסברי והאמוראים אחר

 כמו הוא החיצונה דסברא אמרינן אי אפילו שלו שאינו
 אין כן שלו שאינו דבר מקדיש אדס שאין כמו לעיל שכתבתי

 דמסכך כתנא• לימר יכולין אין אבל שלו שאינו דבר אוסר
 ר״מ אלא מאיר לרבי אפילו אמרו דאינהו לומר דיכולין כיון

 ומכל שלו שאינו דבר איסר דאדס כלאים גבי קרא ליה חית
 שייך דלא באופן איירי ,מכווין קא דלצעורי להסברא שכן

 "התוספות דלדעת קשה אכתי אבל , מכווין קא לצעורי
 של ונא כרמך תורה אמרה במחשבה שתלוי יען דבמסכך

 מכרמך הוא דהלימוד התוספות דעת שגס לשיטתי אחר של
 היכא חף דשא'׳ש איסר אדם דאין לע״ז שוחט נילף לא מדוע

 מידי קשה לא והמחבר הרמב״ס על , לצעורי שייך דלא
 ,שאני במחשבה התליי דדבר התוס׳ סברת להו סבירא דלא
 לע״ז שוחט התיש׳ דנקט לומר ויש צ״ע התום׳ על אבל

 דאין דאמר מאן אית במחשבה התלוי דדבר בעלמא לדוגמא
 ע״ז לילף אבל לקולא והיינו שלו שאינו דבר אוסר אדם

 אוסר ארס אין ג״כ לצעורי שייך דלא היכי אפילו מכלאים
 זו )סברא חמירא דע״ז משום למילף ליכא שלו שאינו דבר
 מביאין התוספות משא״כ אחר( לעגין בב״ק השימ״ק כתב

 לא אבל לע״ז משוחע במסכך קולא ללמוד איפכא ראיה
 ולדעת לשיטתי כתבתי זה כל , ממסכך קולא ע״ז ללמוד

 פנים המראה אבל ,לצעורי במסכך שייך דלא המפרשים
 הגע׳ ע״פ ורש״י כר״י הרמב״ס פסק שע״כ מפרש בירושלמי

 בר חד מ״ז( )ובד״ה מכוון קא לצעורי שישראל מ״א( )דף
)"כ כתב האוסר בד״ה וכן / כתיב כרמך ושאני ,בסופו נש



 שמערב בדבריו וצ״ע , וע״ש כו׳ כרמך רחמנא דגלי בזת״ל
 דברים בזה לי ויש , אוסר אינו יחד שניהם שמחמת העעמים

 כתי שהכ״מ בפרט , לעיל שכתבתי כמו לענ״ד נראה ויותר
 ערוגות בספר עיין ,כרמך מחמת אוסר שאיני הטעם בפירוש
 מקשים ראיתי דהנה ז״ל כו' שודאי ד״ה ד׳( )סימן הבושס

 שבלב דברים קמ״ל דהא מכוין קא לצעורי דאמרינן בהא
 לצעירי רק מכוין וקא , עמו בל שלבו אך , דברים אינן
 דאמרינן דהא קושיא זה אין ,כו' שבלב בדברים משגיחין אין

 עצמו ובשל בשלו בעושה רק הוא דברים אינס שבלב דברים
 לא שבפיו למה סותרים שבלב הדברים דאס אמרינן בזה

 פיו דהעדאת שבפיו הדברים אחר והולכים , בהם משגיחים
 דקין״ל ,הבירו בהמת בשוחט אבל , שבלב מדברים גדולה

 לכך , מעשה בעושה רק ,שלי שאינו דבר אוסר אדם אין
 , נאסר אינו לצעורי רק לע״ז לאו זאת דמעשה י״ל אס

 דבר לאסור יכול אינו מ״מ לע״ז ששוחט בפיו דאמר ואע״ג
 רק הוא המעשה דגוך לתלות דיש כיון ,פיו באמירת שלו שאיט

 המעשה עיקר בתר בזה אזלינן לכך , לע"ז ולא לצעורי
 כו׳ בפיו שאומר במה משגחינן ולא לצעורי דהוא ומחשבתו

 חילוק שיש הבושם ערוגות של זו ובסברא , יע"ש עכ"ל
 לבד בדיבור תלוי שאין לדבר , לבד בדיבור התלוי דבר בין
 בדבר היתר צד עוד למציא אפשר לפ״ז , מעשה עס רק

 שעפ״י הקידושין בדבר (,מ )סימן לעיל המבואר השאלה
 הנוב״י דברי שם הבאתי אלא לשחוק היתה כוונתה אומדנא

 אינם שבלב דברים , לשחוק היתה שכוונתה אך שכתב
 הנ״ל עה״ב דברי לפי / לקולא שהארכתי יע״ש , דברים

 אלא , לבד בדיבור תלוי אינו דבקידושין כיון , עוד לצדד יש
 שקבלה אומדנא ויש הקידושין קבלת מעשה גס לזה צריך

 הקידושין קבלת היינו המעשה דגיך לתלות דיש כיון לשחוק
 מה דמי ולא , בפיה שאמרה מה משגיחין לא בשחוק היה

 הכוונה שסיתר אך הדיבור בתר דהולכין מנדרים שהבאתי
 ניחא זה לפי ,לבד בדיבור רק במעשה תלוי אינו דההס

 אימדנא דאיכא דהיכא , אומדנא בהר חז״ל שהלכו שמצינו מה
 גס תלוי דהתס משום , דעת גילוי אפילי צריך אין דמוכח

 מדברי )אלא חזקה או שטר או כסך קבלת , הקניה במעשה
:כן( לחלק טובא סברה לע״ד אבל , זה חלוק משמע לא הנוב״י

. שיחי׳ להרה״ג

 סמך יש אס לדעתי קנעבלע״ך שקורין השומיס □דבר
 פסח בהלכות השע״ת שכתב וכמו / להתיר יש

 , מיס עם פירות מי לה וקורא , א׳( אות תס״ב )סימן
 כ׳״ו )סי׳ בח״ס ועיין , ששים יש לא אס להחמיר שיש וכתב

 ומהלחלח הנסחט דבר ובתוכם נטחנים החיטים אס ז״ל וכ״ח(
 בטל או שיתבטל שנאמר מתערבת איננה אחת טיפה אפילו

 עיגולים ונעשו ומתגבל בצדו קמח מעט מצא כ״א חורפייהו
 או יום ושוהה חמן דבר שהוא וכיון , החרדל כעין קטנים
 לחמן שאור נעשים כו׳ העיגולים אין אם יודע מי יומיס

 שנעשו המכינות לו מניין ידעתי לא , יע״ש עכ״ל כו׳ העיסה
 מחטים גרע לא לדעתי , להחמיץ שאור כמו ונעשו עיגולים
 , עיגילים שנעשו לא מניין גס , בס' שבטליס חמוצים
 השומין נטחנים כן היטיב נטחנים שהחטיס כמו לכאורה

 שהקנעבלע״ך לי אמרו סיטוניות לשני ושאלתי , היטב הדק
 שקורין הכברה דרך נופלים כי , להקמת נכנסים אינם

 קצת נופלים ואולי , פסולות שארי עם )סעטראיוק״ע(
 מאוד דקים נקבים הוא ידו על הקמח נרקד אשר להכיס

 מדוע א״כ , הכיס נקבי דרך לצאת יכול אינו כחרדל אך
 )סימן י ע׳" בחיבורי ועיין , הפסח קודם בששים יתבטל לא

בטל אופן בשים האי.סור להכיר אפשר שאי דמאחר ל״ח(

יצחק
 לילית ׳3 5ע אפילו להחמיר שאין ונראה , הפסח ס קו;

 ׳יש במ״א ועיין נ״ב )שימן המשולש בחוט ועיין , הראשונים
 רב זמן ארזר מחמץ עוא פירות מי שמעט א׳( אות תס״ב
שמדבר /ה״5 )סימן שמיאל שאילת הנקרא בספר ראיתי

:כתבתי ע״ד והכ"ל כזה בענין

.מד ממן
 ג׳ כלל הזבח מנחת בספר עיין , מקמא פיצול □דין

 שהפיציל דכל ז״ל הדיבור באמצע ע׳ אות בעשרון 1 *
 ואיני לאחדים והיו משם שנתפצל למקום עצמו את מתקרב

 וכמו בה״מ להכשיר מודו רעמו וכל הב״א גס למטה תלוי
 הנפיחה באחר תלוי רהנל שלו בשו״ת בעצמו הב״א שכתב

 כ״ע נפיחה ע״י למטה דהלוי יהיכא כו׳ דכשר מתקרב אס
 בכ״ז לכן כו' כלל גומא בלא אך , עליו פיצול דשם מידו

: כו׳עכ״ל ש״ח בלא להכשיר אין

אית ל״ת )סימן אפרים בבית עיין , מגבה פיצול □דיל
 לצד למטה שבה המחובר צד הפיציל אס נ״ז( 1
 ידי על אס רואין אז השדרה לצד הפירוד וצד השיפילי
 שיס בלי כהלכתה ומונחת הגימא לתוך הולכות הנפיחה
 בה מונחת היתה שכך ולומר להקל יש האדם יד תפיסת

 עימדה אס אפילו בזה להקל לי ונראה , הבהמה בחיי
 ,עליה בנחת היד להניח צריכין אס חבל ממש לשיפולי כמוך

 יחיבורה הפיצול עמידת מקים המירה עיני ראות לפי הכל אז
 לתוך אותה דוחין בצלעות בפגיעות אס הבהמה הילוך לפי

להבחין יכיל אינו ואם , טריפה לאו ואם / כשרה הגימא
: ״שמ ״לעכ יףטרי

מה. סימן
 חלק( פאדער )שקירין הפנימי חלק בתתכם הקצבי□

 עד בשיפוע להתיך דרכם , האחור מחלק
 צריכין ואז י״ג הצלע על מדובק שהוא הבשר שמצטרפין

 בג׳ האחור חלק כמו המשופע בשר חתיכת חלק איתי לנקר
 במקום לחתוך דרכם וגם בשר למנקרי ידוע , מקומית

 הכחל עד למטה בפלאנקין בשיפיעי לחתוך הנלעית שכלו
 האחור, לחלק שייך והוא שעעלי״ן הוי״ך שקורין מקום ועד

 בזה להזהירם צריכי, לכן מרגישין העולם ואין לנקרו וצריך
 וכלל כלל ולהלאה ומשם העביר סוך עד כ״א יחתכו שלא

 ס״ד )סימן אברהם ובית בל״י הסמ״ע מקונטרס העתק לא
: ז׳( סעיך

.מו סימן
 לו שקשה רמ״ח סימן ע״י בחיבורי שכתבתי מה בדבר

 שפשיט זאת כתבתי ריהטא אגב שע״מ דברי על
 מחייב שנה על שוכר שאם פשיט שזה שע״מ על קושי׳ שאין

 העתקתי ואני השנה באמצע יצא אם אך שנה בעד לשלם
 שאם בשמו כתבתי ריהטא אגב כי בטעות השע״מ דברי
 מה על קאי אלא ע"/ קאי לא ובאמת השנת על שכר

 אם להודיע צריך השיכר כך ז׳( סעי׳ )שי״ב בסימן שמבואר
 ע״ז כתב עכ״ל השכר יתן אלא לצאת יכיל אינו הודיע לא

 אין אבל ע״ז ומשמתינן גרמא רק מיקרי דזה השע״מ
 הרב דכתב להא מדמה שהיא מפני בב״ד ממנו מיציאין
 ממני גזלו אלא בו דר היה לא אס וא״ו( סעי׳ )שס״ג בסימן
 שנוהגק מקום יו״ד דסעיך ובההיא ע״ש השכירות מלשלם פטור

 משמעין שכר וראובן בתים .לשכירות קבוע ר״ה להם שיש
 ולא אחד חדש בבית נשאר השנה שכלתה ואחר אחת לשנת
 שלא מעכב ושמעין הבאת שנה בשכירות כלים זע״ז דברו

לצאת



שיח עולת
 היזק גרס מחמת איסור רק ג״כ הוא שמעון עס הדין לצאת

 ^כנ״צ והפ״ת השע׳'מ עכ״ל ממנו בב״ד מוציאיץ אין אבל
 אפשר היה אס דגרמי דיני מחמת דין עפ״י לשלם מחייב

 שהשוכר סבר שני׳ השנה בתחלת יצא שלא ומחמת להשכיר
 שלשים למשכיר הידע לא השוכר אס וכן שני׳ בשנה ידור
 אין זה ומחמת לצאת שדעתו זיי״ן( דסעיף בדן )קודס יום

 כתב עוד , לשלם השיכר חייב הבית להכשיר למי להמשכיר
 שפשוט ע״ש הנ״צ עכ״ל שכירות בתורת מתחילה ירד גס

 לשכירות קבוע זמן שיש מחמת י״ר( )דסעיף דבדין בעיניו
 זיי״ן( )דסעי׳ בדן משא״כ / להמשכיר הזיקח וברי הבתים

 הבתים לשכירות קבוע זמן יש שלא כיון הזיקא ברי [6
 כוינתו נראה שכירות בתורת מתחלה שירד כיין כתב ואח״כ

 שני׳ בשנה דר כך ואחר שכירות בתורת מתחילת דירד כיון
 ודומה דר הוא הראשונה שכירות דעת שעל נראה חדש בסתם

 שמסכים נראה בשתיקה שדר כיון שני׳ לשנה ששכר כמו
 הודיע לא השיכר דאס זיי״ן( )דסעיף בדין וכן שנה עוד לדר

 להבא על לדור שנתרצה מילתא מוכח קודם יום שלשים
 של״ג )בסימן דאיתא להא דמי ולא בתחילה שנתית כיון

 שהשכיר ודוקא כו׳ עצמו שהשכיר ש״ץ ברמ״א ח׳( סעי׳
 לא בשתיקה עמד אס אבל שנים מנהיגים עם כו׳ עצמו

 שאני התם אפשר עכ״ל הראשון תנאי על דנשאר אמרינן
 ולעד״ג ש״ץ בדין שם הש״ך לדעת ומכש״כ חזקה שייך דלא

 )ילא דין עפ״י זיי״ן( )דסעיף בדין השוכר לחייב יש דיותר
 השע״מ כתב וכן הש״ע מלשון נראה וכן לחוד( גרמי מטעם

 הטעם נראה ,לשלם מחויב דין שע״פ משמע הש״ע שמלשון
 לזה זה להודיע השוכר ואת המשכיר את מחייב דהש״ס כיון

 להבית תחילה השוכר נחית דהכי אדעתא קודם יום שלשים
 יום שלשים יודיע לא שאס בהבית חזקה עשה ומעיקרא

 לא אס או הגשמים ימות עבור שישלם הגשמים ימות קודם
 קצת ודר השני חדש התחלת קודם הקיץ באמצע לו הודיע

 דנו המשכיר וכן , החדש כל עבור לשלם צריך השני מחודש
 כן להודיע חייב שהמשכיר כשם הלשון שמוכח וכמו שנה,

 נחית קא כי דאמרינן ממנהג המשנה דין גרע ולא ,השוכר
 הגמרא מלשון אבל ,דבר ולכל אריסין לענין נחית קרא לתכי

 הגמרא לשון זה כי , עלה אתאן דגרמא מדין שרק משמע
 אודעתן אילו לי׳ דאמר להודיע צריך השוכר כך כו' כשם
 משמע הגמ/ עכ״ל מעלמא אינש ומותבינא טרחנא הוה

 השוכר מחוייב אינו אינש להשיג יכול היה שלא ידוע שאס
 כתב י״ד( )דסעי׳ בדין וכן כלום הפסידו לא כי ,לשלם
 לשנה הבתים לשכור שרגילים כיון הטעם הרא״ש בשם הטור

 כי השנה כל בשכירות נתחייב השני׳ בשנה חודש ונשאר
 לו והיה להשכירו, נמצא ולא הבתים כל נשתכרו כבר

 עכ״ל כו' חודש אלא בביתך לדור רוצה איני להודיע
 אילו הגמרא דאמר להא מדמה א׳( )כלל הרא״ש ובתשו׳
 הפסד להמשכיר היה לא דאס משמע טרחנא הוה ידעתן

 השוכר חייב אין לו להשכיר איש מוצא היה לא אס כגון
 לפרש והפוסקים הגמרא סתם הוה לא האי כי כל אבל

 אחר שוכר להשיג יכול שהיה ראי׳ להביא המשכיר שצריך
 שדעתו קודם יוס שלושים לו מודיע היה העבר השוכר אס

 לשלם השוכר שצריך סתמו הפוסקים כל וכן מהדירה לצאת
 לע״ד לומר אפשר והיה קודם, יום שלשים הודיע לא אס

 כדי קורס ההודעה של הדין עיקר על הטעם נקט שהגמרא
 להודיע צריך השוכר וכן דירה, מקום ישתדל שהשוכר

 אבל להשכיר למי ישתדל שהמשכיר כדי קודס יוס שלשים
 רבנן פליג לא תו ובגמרא במשגה כן פסקו שהחכמים כיון

 ל׳ יודיע לא שאס המשכיר משכיר דהכי אדעתא וחמריגן
 הגשמים ימות בכל בו להשוכר להניח מחויב אזי קודם יום

 הודיע שלא השוכר וכן ,בתחילה השוכר החזיק דהכי ואדעתא
 לא ואס הגשמים ימית כל לדור מחייב קודם יום שלשים
דהכי אדעתא כי לדור שצריך הזמן .כל עבור לשלה מחייב

 קנין מיקרי הספק על קנין שאר או וחזקה ,והחזיק שכר
 דוגמא )קצת להבא על ידור אס אצלו ספק היה שבתחילה אף

 לקדושין הראשונית מעות אמריגן דאי י״ט( )ד׳ בקדושין
 שבתחילה אף ליעדה ויכול פרוטה שיה לשייר צריך אין ניתנו

 יתרצה לא ואס ,לא או ליעדה יתרצה אס אצלה ספק היה
 בב״מ הת״ח מדברי משמע וכן עבודתה( דמי הוא ליעדה

 הגשמים בימות שגס שס דהוכיח אחר לענין דכתב ,פלוג דלא
 דאינו והא בה שידור פניי' דירה להשיג שלפעמים אפשר

 יום ועשרים תשעה ואפילו הפסח עד החג מן להיציא יכיל
 אחר הגשמים בימית אפילו שיוצא אמריגן ולא החג קידם
 לשכיר אפשר נמי הגשמים דבימות כיון חדשים או חודש
 ישליס ויותר חדשים אי דחידש ונימא לפעמים פניי׳ דירה

 דע״כ כיון לומר יש החמה בימות לו דחסרו יומא חד מיהא
 , יומין מתלתי! לי׳ בצרינן לא החמה בימות להודיע צריך
 יוס שלישים ב״ד זמן כמו הוא הכי דרבנן שיעיר* דרוב
 כיון גלע״ד ה״נ עכ״ל כי׳ ל׳ הלואה סתם ל׳ גזירות התם

 השיכר וכן להשיכר להודיע צריך שהמשכיר חכמים דקבעי
 וחזקת נחית דהכי אדעתא מעיקרא להמשכיר להודיע צריך

 ואס להודיע שהחיוב חכמים דעת על היה בהבית השוכר
 קשה ולא ישלם/ ירצה לא ואם לדור מחויב אזי הודיע לא

 והחזיק בתחילה ע״ז שהתחייב כיון בעלמא גרמא רק שהוא
 לי נראה ועיד ,הראשון החודש על כמו החיוב ע״ז בהבית

 ,לבד שמיס ידי לצאת לא דינא מחמת הוא דהחיוב ראי׳ קצת
 היה אדעתן אילו לי׳ דאמר בגמרא דאיתא להעיר יש כי

 ברי היזק זה דאין דגראה עכ״ל מעלי׳ אינש ומיתביגן טרחיגן
 ברור הדבר אין בעיניו דגם ואפשר טרחא לזה דצריך כ״כ
 אמר מצרא בר לענין דוגמא קצת כזה, שוכר שישיג כ״כ

 לעגין משמע ס״ז מד׳ )אלא ק״ח( )ב"מ לי' נטריגן לא אטרח
 עכ״ל כו׳ אכיל׳ והלכתא כו' אטרח בגכייתא שדה אכילת

 עדים שיש דמיירי הגמרא מפרש לא מדוע גס לחלק( יש
 להביא המשכיר צריך א״כ מיחזק השוכר דהא ידו על שהפסיד

 הש״מ לדברי ואף מודיע היה אס אחר שוכר לו שהיה עדים
 לשלם צריך אין הבית מן יצא שאס ואמר השוכר על דמקיל
 וגס י״ש יוצא שחין כתב זה אבל הגשמים ימות כל עבור

 המשכיר על מיטל איני מדוע כן אם לי׳ משמתינן
 ידי ועל הודיע שלא השיכר ידי על היזק לו שהיה לברר

 כמו פירשו ולא סתמו וכאן כו׳ הפסד לו היה הודיע שלא
 לתפיעלים היה בין חלוק דיש ע״ו( ד׳ )בב״מ התו׳ שפירש
 ועיין ,סתמו וכאן ,לא או בעה״ב חזרת מחמת הפסד

 דילמא לאגרא דקיימא בחצר דאף ה׳ אות חריפתא בפלפולא
 כו׳ פועל משא״כ כי' עיכיביס בהרבה דמיגר מאן אשכח לא
 בסתמא להלכת כן חכמים קבעו מקום מכל לשוני כאן עד

 אדעתא ששיכרים מפני הוא הטעם שכתבתי מה ולפי
 חדר מסגר עדיף לא השע״מ שהקשה מה קשה ולא דהכי

 יודע לא שאס השכירות בתחילת עצמו התחייב דכאן חבירו
 ,שקבעי כמו להבא על לז שכורה הבית יהא קוד יוס שלשים
 הוה אודעתן אילי לו שאמר הלשון מדויק זה שעל ואפשר
 רחוקה בדרך שיכר להשיג יכול היה אם שאף כו׳ טרחנא

 הזה החיוב ע״ע השוכר שקבל כיון בדבר ספק היה אס ואף
 לא ד״ה מקו׳ בשיטת ראיתי אח״כ , השכירות בתחילת

 הוא הרי הודיע שלא כיון דהא ז״ל כו׳ בתי דאייקר צריכא
 להחולקים דאפילו ונראה עכ״ל כו׳ הפסח עד לו השכירו כאילו

 לא שבתחילת הזול אדעתא בתי אייקר דאס היינו עליו
 וכך( בכך חדש כל לו )שהשכירו החדש כלות לאחר לו השכיר

 קורס -יום שלשים הודיע שלא כיון •הסברא עיקר על אבל
 חולקין שאין נראה הפסח עד השכירו כאילו הוא הרי החג

 יודע שלא באם דהכי אדעתא .שכר השוכר שגס ונראה
 הפסח עד מתחילה הבית שכר כאילו הוא הרי להמשכיר

 סברא יותר זיי״ן( )דבסעיף דעתי נוטה אלה ■דברי לפי
ל׳ השוכר דהידעת ההודעה בזמן הודיע שלא השוכר לחייב

יום
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 דהט אדעתא לומר ושייך בש״ס מובא הוא החג קודם יום
 מצד הוא נראה הרא״ש תשובות הוא י״ד בסעי׳ משא״כ שכר
 הבתים לשכירות קבוע זמן הוא שר״ה שכיון דגרמי דיני

 בדין בשלמא הפסד להמשכיר יש ר״ה אחר שישכיר מי ליכא
 בלייקצבת וכך כך חודש כל לו שישלם שהתנה זיי״ן( )דסעיף

 שלא וכיון קודם יום שלשים לו שיודיע חכמים קבעו זמן
 ימות כל על או השני חודש על גס שכר כאילו הוה הודיע

 מבואר אינו זה לשכירות קצבה נתן אס משא״ג הגשמים
 הוה שהמשכיר אדרבה השגה שנגמר כיון ואפשר !בגמרא

 להעיר ויש , לא או שני׳ בשנה ידור אס להשוכר לשאול צריך
 ההודעה בזמן לשוכר הודיע $ המשכיר אס הדין איך

 להכניס המשכיר את לכוך ב״ד יכילין אס מהבית ויירשו
 מצד ולא )מדינא מתחילה השוכר שם דר שהיה להבית השוכר
 גרמא רק מיקרי זה גס השע״מ דברי דלפי גרמי( או גרמא

 ההודעה בזמן לו הודיעו שלא מה רק לו גרס לא כי
 ולפי , החורף בזמן דירה להשיג להשוכר קשה זה ומחמת
 התחייב הדין כפי להשוכר המשכיר השכיר דמעיקרא דברינו

 ההודעה בזמן השוכר את יודיע שלא באס מעיקרא נפשו
 מלשון משמע וכן , מעיקרא הגשמים ימות כל לו מושכר אזי

 דרך כו׳ קשה הגשמים ימות אבל ז״ל שושן עיר הלבוש
 להוציא יכול ואין אחר לבית זה מבית לעלעל קשה כו׳ העולם
 ,עכ״ל לכתחילה לדור הניחו זה ע״מ דמסתמא כר השוכר
 בסתמא השכירות דמתחילת שכתבתי כמו סברתו שגס משמע

 כל להשוכר מושכר יהא יודע שלא באס השכירו כן ע״י
 להודיע חייב שהמשכיר כשם בגמרא ואמריגן הגשמים ימות

 השוכר שגס שוה שניהם שדינם הגמר׳ עכ״ל כו' השוכר כן
 קודס יוס שלשים להמשכיר יודיע שלא באס כן ע״מ שכר

 לא שייך וגא הפסח עד להבא על מתחילה מושכר אזי
 ויוצא קצוב זמן על ששכר כמו ודומה לגרמי ולא לגרמא
 ששכר הזמן כפי השכירות דמי כל לשלם שצריך הזמן באמצע

 שוכר היה לא אס שאף כגון להמשכיר הפסד גרס שלא אף
 כיון בזה נמי כן להשכיר למי להמשכיר היה לא הזה הבית
 , שקבעו וקני׳ מכירה דיני כל וכמו דהכי אדעתא ששכר

 וכן כו׳ ראשונה בריכה מפריח שובך פירות הלוקח כמו
 גב על אף פ׳( דף )בב״ב נחילים שלפה גועל כוורת פירות

 וכן לקיים מחוייביס מכ״ז זה דין יודעין אין והמוכר דהלוקח
 משיכה או חזקה ועושה לקנות פרוצה כיון קניניס בשארי

 שבזה הדין שיודע מחמת זה עשה שלא אף קגיניס שאר או
מכר הקרון את מכר דינים בכמה וכן , וקנה מכ״ז קונים

 לא )אס קינה אינו או קונה שהוא מה וכדומה הצמד
 והקונה שהמוכר אף בכ״מ( כמבואר כן המנהג שאין במקוס

 נמי וכן , המבואר כדין לפסוק צריכין הדין יודעים אינם
:בכ״ז להתיישב ויש זה את זה הודיעו שלא ומשכיר שוכר בדין

מז. סימן
שיחי׳ להרה/

 הואיל ד״ה כ״ד אות בפ״ת ל״ו( סעיף ר״א )סימן □*רד
 חה פיסקיס הרבה מביא בכוונה אדם עשה ולא

 ד״ה ל״ג ובאות כו׳ בקרקע שקבעו אחר שנעשה מה דוקא
 לקבוע דעת על מתחילתו הסילון בנעשה דוקא ט׳ מחובר

 נוב״י בספר וכן , מרבבה הדגול בשס עכ״ל כו' בקרקע
 צ״ד( )סימן סוף בקמא וכן בתנינא וקל״ח( קל״ז )סימן
 6רע״ דעת וכן לכך מתחילתו הסילון בנעשה הרבה מדייק

 יש לכאורה , אחרונים ועוד החדש בצ״צ ראיתי וכן ז״ל
 מהלטת י״א )פ׳ הרמב״ס דכתב מהא הגוב״י לדברי ראיה
 בכותל או בקורה שקבעם מחכות כלי שכל ז״ל כ״ד( ,ה כלים

 היה שלא כלומר הכ״מ ומפרש עכ״ל כשהיה עומאה מקבלים
 לדלת וחברה עמא כלי שם לא בלבד כלי שס אלא עליו

 טומאה מקבלה היא והרי מעלי׳ כלי שס ביעלה לא עדיין
 שהיהה דמיירי לומר )ודוחק יע״ש עכ״ל כר שהיתה כמו

 תלוש( לדבר לתלותו חשב או תלוש לדבר מחובר תחילה
 כדברי מורה לקרקע שנעשו דכליס י״א פ׳ המשנה ולשון

 דברי לפי אלא , לקרקע נעשי עשייתו שמתחילת הגוב״י
 כעת שניהגין מה לפי וצ״ע ;ע״ש כ״כ ראיה אין שם התו״י
 בלבנים מבפנים מרוצף עהרה מקוה שבונים מקומות בכמה

 מתחת טבע אינו המקוה והמי , והרצפה הכתלים שרופים
 סיד מין ע״י היטיב לזה זה מדובקיס הלבנים כי הקרקע
 רחוק , אמות הרבה בעומק שחופרים רק )צימעג״ד( שקורץ
 מעיק שמוציאין עד , יותר או אמה ערך המקוה מכותל

 לקרקע אותו ומחברץ ברזל של חלול קנה ומכגיסין נובע
 למקוה יכנס השני והקצה המעיין בתוך יכנס אחד וקצה

 מחובר מתכת של הסילון אס ר״א( )סימן בש״ע וכמבואר
 אינו שהרי כשר המקוה לתיך להדיא מקלח אפילו לקרקע

 ;לשונו כאן עד ט׳ קרקע אגב בעל שהוא לפי עומאה מקבל
 לעיל( שכתבתי חלולים קנים )הם הסילונות שקונין וצ״ע

 מהפבריק״ע( )היינו אותם העושה מלאכה מבעל או חנוני מוכרי
 אחת פעם הקנים נשתמשו אולי לחוש יש אס מיבעי לא

 אין בודאי תלוש לדבר בהס להשתמש חשב או תלוש לדבר
 קל״ז( )סימן תגינא הטב״י דעת לקרקע חיבורים מועיל

 לדלת ועפאן בהמה של נ״ח( )ד׳ משבת ראי׳ ומביא ע״ד סוף
 הכלים שכל עמא במסמוריס וקבע לדלת שחברס אפילו

 אלא מעומאתן עולים ואינם במחשבה עומאה לידי יורדים
 גשתמשו לא אס אפילו אלא יע״ש עכ״ל ט׳ מעשה בשינוי

 צ״ע ג״כ בתלוש בהס להשתמש עליהם חשב אס ידוע ואינו
 לקובעס ע״מ מתחילה שגעשה דוקא שמדייק הגוב״י לדברי

 אם אפילו מקיל הוא חדשים במסמוריס רק כי בקרקע
 שהמסמר יען בתלוש בהס להשתמש דעת על בפירוש נעשו

 פ״ח )ברמב״ס כמבואר כלל כלי אינו עצמו מצד ברזל של
 קבעם שלא כ״ז כלל כלי כחן ואין ב( ה׳ סוף כליס )מהל׳

 חיליק שאק שסובר שמוכח החדש צ״ל על )וצ״ע לתשמיש
 במסמיריס מיירי שס דגס מתכות כלי לשאר מסמורים בין

 בסימן עימאה מקבל עצמו שמצד מדבריו שנראה חדשים
 כמבואר עומאה מקבל הוא ברזל של סילוטת אבל קס״ג(
 בתחילה שנעשו ידוע אין אס הנוב״י לדברי צ״ע בש״ע

 אס דדוקא הטב״י שכתב דמה ואפשר ,בקרקע לקובעס ע״מ
 לאפוקי היינו בקרקע לקובעו ע״מ מתחילתי הסילון שנעשה ידוע

 חשב העשוי׳ לאחר אס אפילו או בתלוש לקובעו געשה אס
 לקרקע חיבור ע״י מעימאתה עולה אינו ג״כ בתלוש לקובעי

 שמוכרים במקיס מהחנית אי מלאכה מהבעל קינים אס אבל
 תשמיש לשים שלא עשייתי שתחלת הנ״ל חלילים הקנים
 שיצטרך מה כל ייעשה יקנה שיצטרך מי שכל רק מיוחד

 כמו טומאה קבלת בני אינם בקרקע כשיקבעו ג״כ אילי
 ואפשר ,ויתידות מסמירת לענין תשיב' באותו הנו״ב שכתב
 דאיתא מהא לדברינו ראי׳ ונראה סלונית; לעגין דה״ה
 מטמאתן מחשבה אין עבדן של עירית קי״ד( )דף בב״ק

 אין הלכך למכירה סתמייהו בכך שאומנחם רש״י שכתב
 להס ימכרו לקנותו אדס בני יביאו שאס מחשבה מחשבתו

 עכ״ל לכך מלאכתן נגמרה לא ועדיין למנעלים שסופן ונמצא
 תלוי בחנית קנו שאס ראיה שהביא נוב״י דברי על וצ״ע

 ז׳( הל׳ כלים מהלכות כ״ד )פ׳ המש״ל מדברי הקינה בדעת
 בעירות דשאגי ואפשר , היא מפורשת משנה הא ודע ד״ה
 ונמצא ט׳ לקנותו אדם בני יביאו שאס רש״י שכתב כמו

 משא״ג לכך מלאכתן נגמרה לא ועדיין למנעלים סופן
 חלולים שקניס לומר ואפשר מלאכתן נגמרה ומסמוריס ביתודות

 והקינה ארוטן קנים איתן עושיס השמועה לפי כי לעורות דומה
 קצרים לקנים אותם מחתך ואח״ב שהס כמו אותם קונה

 כמו מעשה שינוי ג״כ מיקרי שזה ואפשר שיצטרך כפי
כל ט׳( משגה כ״ה )פרק בכליס כדאיהא לרצועות שמחתך

מה



טו יצחק שלת
 בש״ע הובא •והרשנ״א הרמב״ן דעת לנחת כדי שהארכתי מה

 המקבל בדבר ממשיך אס במעיין אף שפוסלין מ״ט( )סעיף
 וד״ה מעתה ד״ה ה׳( אות קצ״ט )סימן בח״ס )עיין טומאה

 המקבל בדבר להמשיך שאסור מה דאורייתא איסור שהוא ואני
: ע״ש( כרת ואיסור טומאה

 המיס להוציא המקוה בשולי נקב שעושין מה וכדבר
 תוחבין מהמקוה המיס הוצאות ואחר לנקותה

 להמקוה מהמעיין הבאים המיס יזוב שלא כדי בהגקב ברזא
 כן גס הוחבין המקוה שנתמלא )ואחר לחוץ חלול הקנה ע״י

 מהמעיין יותר יזוב שלא כדי המקוה בגובה למעלה ברזא
 הברזא לעשות שמותר רי״ח( )סימן הח״ס כתב למקוה(
 מכליס (,ט )פרק והראב״ד הרמב״ס פלוגתא ומביא מנחושת

 אין עצמו בפני משמש שאינו כל הראב״ד דלדעת ה״ג
 שיש כיון הרמב״ס ודעת עצמו בפגי שס לו יש אפילו מטמא

 ופליגי הח״ס וכתב , טומאה מקבל עצמו בפני שס לו
 עלי׳ ששמה כיון ליה סבירא הרמב״ס עדשת טומאות בטעם

 תשמיש כלי אינו ברזא אבל בתכשיט וכ״ז כו' תשמיש כלי ה״ל
 הח״ס ולרעת הח״ס עכ״ל כו' לא או עליו שמו לי מה בפ״ע

 קיבול כלי שאינו כיון טעמו אפשר נחושת של בברזא שמיקל
 לכלי משמש רק עצמו בפני תשמיש לו ואין תכשיט ולא

 לנוי שס כמו הוא אבל ברזא שס לו שיש הגם לסתימה אחר
 מקיל ע״כ אחר לכלי הוא שיצטרך ע״ז מורה ברזא לשון כי

 לו שיש כל הרמב״ס שכתב וכמו לקמן( ועיין )וצ״ע הח״ס
 להיציא עץ של ברזות לעשות צויתי בפה , טהור לנוי שם

 יותר בודאי )קראנע״ן( שקורין הברזות ומכש״כ ספק מכל
 דבר לתשמיש נעשים אולי כי למקוה אותם לעשות שלא טוב

 בהם המשתמשים מתכות של גדולים יורות היינו חלוש
 של גדולות לחביות גס , ויי*ש שכר בהם שעושים בבתים
 יש אולי מסופקני גס ,בזה נאמן המוכר הנכרי ואין מתכות

מסופקני גס ה׳{ אות קצ״ח בח״ס )עיין קיבל כלי דין להם
: פשוטה בברזא אף בברזא שמיקל הח״ס דברי על

 ברזל של חלולים קנים שהם הנ״ל הסילונות ובדבר
 להסילונות אומר ישראל להאומן זכות ללמד אפשר

 בקרקע לחברם ע״מ מתחילה אותן עושין דרובא רובא אילו
 צ״צ שו״ת ועיין בעלייכטונ״ג( )גאז״ע טבור נעשה רוב ^וע״פ

 דדוקא הפ״ת שכתב ומה ז״ל ה׳( אות קכ״ב )סימן החדש
 בנ״ד מ״מ כו׳ בקרקע לחברו ע״מ מתחילתו הסילון דנעשה

 לקובעס בשביל רק נעשים כאילו גדולים מסמוריס סתם
 ועגלות לספינות ג״כ נצרכים אם ואף לקרקע המחובר בנין ב

 )דף בסוכה ועיין , בנינים בשביל נעשים רובם גדולות-מ״מ
 עכ״ל כו׳ טומאה מקבלת ואינה לסיכוך סתמא הא נ״ט(

 חיבור בפה כי אילו להיתרים צריכים היינו לא בפה ותלי״ה
 מקלח חרס של ומהציטר להקניס חרס של קטן ציטר האומן
 הציטר עליו שמונח לביטס של עמיד עשה גס למקוה המיס

 ידי על ולסמוך לעמוד חרס של הצינור יצטרך שלא חרס של
 , הח״ס בשם ל״ב אות בפ״ת כמבואר ברזל של הצינור
 חור דרך שנכנסו חלולים הקנים על זכית עוד ללמד ואפשר

 המים נכנס הנ״ל חלולים הקנים ודרך למקוה שבכותל
 ז״ל קצ״ט( )סימן סוף הח״ס דברי ע״פ למקוה מהמעיין

 שלא אלא כו׳ נחתב לא הלז הסילון כי לי נראה והיותר
 היה נמי סילון בלא לעולם אבל מים ע״י הכותל חלקה
הכל הוא וא״כ שבכותל חור דרך ויורדים שותתים המים

: וע״ש עכ"ל כו׳ טהור
 ומימיו המקוה נקב נ״א( סעיף ר״א )סימן בשו״ע

 מעט בקרקע נבלעים או מעט מעט נוטפין
 נקרא מה צ״ע עכ״ל ניכרת זחילתן שאין לפי כשר מעט

 הפסק טיפין טיפין שטטף משמע לכאורה מעט מעט טטפין
 אס אבל הניטפין גשמים מלשון לטיפה טיפה בין מעט

בבת מיס הרבה יוצא שאין אף זחילה דרך המיס יוצאים

 לשון כפי זחילה מיקרי המים שיוצא רואין שאנו אלא אחת
 שדרך כמו מעט אף משמע הסדק דרך יוצאין והמיס המחבר

 רק הסדק רוחב על שיעור קבע לא גס הסדק מן לצאת
 נראה שלא משמע זחילה מיקרי המיס יוצאות שנראה כיון
 דבריך נתת כך תאמר לא אס גס , לחוץ המיס יוצאות רק

 בעלמא כדמקשינן הרבה נקרא ומה מעט נקרא מה לשיעורין
 שחט עפר זוחלי מלשון הוא וזחילה לשיעורין דבריך נתת

 זה )ורואין מהמקוה רצועה כמו ויוצאין זוחלין מים רואין
 ניקב נ״א( )סעיף הש״ע מלשון מוכח וכן למקוה( מבחוץ

 כשאנו אבל כו׳ ניכרת זחילתן שאין כשר מעט מעט ט׳
 הזחילה הפסק בלי רצועה כמו שהולכות הזחילה רואין

 לראות כ״כ ניכר חינו מבפנים אס 'ואף , היא ניכרת
 הכותל דרך המיס שיוצא איך רואין שאנו כיון אבל שמתמעט

 אבל המחבר לדברי כ״ז , ניכרת זחילה נקרא יהא לא מדוע
 כתב דהרשב״א תמוהין הדברים ז״ל ע״ז כתב ז״ל הגר״א

 בסעיף שכתב מה לפי אבל הר״ש כפירוש דס״ל לשיטתו
 בכה״ג ואז סאה מ׳ ישאר לא א״כ אלא נפסל דאין־ הקודם

 ישאר אם דאפילו הרשב״א דדעת כיון כוונתו ,עכ״ל פסול
 אף לטבול פסול ג״כ העליונים המיס שיזוב אחר סאה מ׳

 מעט מעט מטפטף דאס הרשב״א כתב ע״כ מלאה כשהיא
 ג״כ מרובה זמן מטפטף אס דאף )כיון זחילה מיקרי לא

 למעלה הוא דהנקב דמיירי הנקב מן למטה מקוה שיעור ישאר
 כשרה מקוה תמצא לא ראל״כ ראיה ומביא מקוה( משעור

 לדעת אבל בקרקע מימיו קצת שיבלע המקואות דרך דהא
 ישאר לא המיס יזוב שאם אלא פוסלת אינה דזחילה המחבר

 כ כ" להקל לן ליחא מאן נ׳ בסעיף שכתב כמו מקוה שיעור
 לחלק לט אין ברמ״א( ב׳ )סעיף תורה אסרה דזחילה כיון
 ומה אסרה שהתורה כיון הרבה לזחילה מעט זחילה בין

 ישאר לא מועטת בזחילה שאפילו כיון ע״ז ליתן יכולין שיעור
 בעת אפילו לטביל אסרה והתורה זמן במשך מקוה שיעור

 ולקבל הכלי שיבטל לענין , מקוה שיעור בה יש שעדיין
 הראי׳ גס ,מנינו לא זחילה ולענין כרימון כזית מציגו טומאה
 מיס מקוה לך אין כן אומר אתה אי דאס הרשב״א שהביא
 כ״כ אין ,עכ״ל מעט מעט וטלע מתלחלח שהקרקע כשרה
 אבל מקיה שיעיר ישאר אס אף שפיסל לשיטתו רק ראיה

 מקוה שיעיר ישאר אס זחילה פוסל שאין הפוסקים לשיטת
 אבל מעט מעט בילע אס שאף כך הם המקיואות רוב

 ראייתו לכאירה ; לעולם בהם נשאר ויותר ה מק שיעור
 אס רק זחילה פוסלים שאין הפוסקים לשיטת אף טובה

 לטבול התירה התורה דהא זמן במשך מקוה שיעור ישאר לא
 לזחילה לחוש יש א״כ מצומצמות סאה מ' של במקוה אף

 טבלה דחס באמת צ״ע אבל , סאה מ׳ ישאר שלא מועטת
 טובלת שהיא עת באותו אולי לחוש יש מצומצמות במקוה

 מעט לבלוע דרכה מקוה שכל כיון מיס קורטב יחסר אולי
 מיכרחיס וע״כ הטבילה בשעת מיס טפה חסר ואולי מעט

 היינו מצומצמות במקוה לטבול התירה שהתורה דמה לומר אנו
 אבל ,סאה מ' מחזקת שהיא ומצאו מדדו הטבילה אחר אם
 רחוק חשש הוא סאה מ׳ פעמים כמה בהם יש מקואות רוב

 לשיטתו ראיתו כתב וע״כ , סאה ממ׳ פחות עד שיחסרו
 סאה ממ׳ יותר הרבה הוא שהמקוה אף ;פוסלת שזחילה

 מעט בולע שהקרקע כשרה מקוה תמצא לא כתב ע״כ
כן אס מקיה משיעור למטה הוא הנקב אס אבל מעט

פסול הוא דאז מקיה שיעור ישאר שלא יזוב זמן בהמשך
כעת אס )אף המחבר דעת שהוא הרא״ש לרעת אף

זה התיר שהרשב״א לט מנין סאה מ׳ יותר הרבה הוא
 מה בין לחלק יש אס יתברך השם בעזרת נעיין ולקמן

 ובפרט מקוה של בהדופן נקב יש אם לבין בולע שהקרקע
 יוצאין שהמיס ורואין למעלה הוא מקוה של שהדפנות בנ״ד
 שבמקיה במים להרואים ואף מועטת זחילה אף הדופן דרך

קל״ז( )סימן תגיגא טב״י מתשובת אלא ניכרת( זחילתן אין

משמע חית
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 שהזחילה רק זמן בהמשך משיעור •חסר אם דאף משמע
 שהמקות בג״ד אבל שם ז״ל זחילה מיקרי לא מעט מעט הוא
 מעט מעט המיס שנבלעיס ע״י שמא שחושש אלא נפרץ לא

 הוא ונשר חסר לא עתה הרי מ״מ מהשיעור יחסר בקרקע
 נ״א בסעי׳ כמבואר זחילה מיקרי לא זו בלוע שעכ״פ כיון

 עכ״ל כו' כלל נסרים בלי בה לטבול עתה כשרה והיא
 סחה למ׳ כוונתו אין מהשיעור יוחסר שכתב שמה )ואפשר

 שתיכל כדי החזה עד לכתחילה להיות שצריך השיעור אלא
 לדברי ראי' מביא רי״א( )סימן והח״ס ודוחק( בריוח לטביל

 מתחסריס ומימיו באבנים מרוצף מקוה ע״ד ז״ל הרשב״א
 שאין לפי כשר ,זחילה משוס לחוש יש אס מעט מעט

 ונמצא שנמדד מקוה מדתני' ראי׳ ועוד כו׳ ניכרת זחילחן
 מצומצמות סאה מ׳ והיה שנמדד משמע כו' טהרות כל חסר

 ואתיא חסר ידי׳ סילוק עס שמא חיישינן חסר כשנמצא ואז
 אין סאה מארבעים יותר היה חס אבל שיעורא לי' ובצר

 שהיה זמן שיעיר לפי אלא טמאוה למפרע טהרות כל
 לי' הוה לא דאלה״כ סאה מארבעים פחות עד מתחסר

 אלא חסר שנמצא כשר מקוה סתם אלא שנמדד מקוה למימר
 זחילת מטעם נפסל שמטפטף כיון ואס״ד שכתבתי כמו ע״כ
 מתחתי׳ הוא התחילה דהרי יפסל נמי מאה בת אפילו א״כ
 יע״ש עכ״ל כלום בכך אין אע״כ נזחלים גבו שעל המיס וכל

 פסיל אינו דהא בקצרה אלא האריכית לכל צריך אין לע״ר
 שהיתה בשעה שטבל מי אבל שנמדד לאחר שטבל מי אלא

 בשעה שתדע עד הרמב״ס שכתב כמו כשרים סאה מ׳
 הזחילה מחמת הטובלין יפסלו לא מדוע סאה מ׳ היה שטבלה
 מיקרי לא ניכרת שחינה שזחילה ע״כ אלא ואתאי שחסר
 בכ*ש ממהר מעיין ועוד גשמים של היא מקוה )וסתם זחילה
 הסברא מצד דינו שכתב הרשב״א על וק״ק פוסקי!( לכמה

 ממשנה מפירשת ראי׳ היא ,כשר מיס מקיה לך אין דאל"כ
 דרכה שאין במקוה דמיירי בדוחק לישבו ואפשר ,הג״ל

 שנולד סיבה איזה מחמת הוא חסר שנמצא ומה להתחסר;
 אמתי יודעין אט שאין אלא מתחתי׳ הקרקע שנתרכך בה

 הקרקע שהיה שעהשיודעין עד למפרע מטמאין ־ע״כ געשית
 מעט אלא אחת בפעם להתחסר דרכה אין )מכ״ז חזקת
 דאל״כ ואתאי חסר ואתאי חסר בגמרא דאיתא כמו מעט

 המציאה שעת עד חזקתה על תמקוה להעמיד סברא יש
 מחמת בראייתו הח״ס מאריך זה משוס ואפשר שחסרה(

 מסעי׳ להיתר ראי׳ לע״ד נראה ועוד ,כו׳ שנמדד דקתני
 ולעמוד מתחסריס מימיו להיות מוחזק שהיא מקוה ס״ה
 כ״ז ולטבול לחזור צריכה בו וטבלה סאת ממ׳ פחות על

 עכ״ל כו׳ סאה מ׳ בו היה שטבלה שבשעה בודאי ידענו שלא
 סאה ממ׳ פחות על מתמעטים שמימיו שמוחזק אע״פ אלמא
 שלאחר דהיינו כשר סאה מ׳ היה שטבלה בשעה אס מכ״ז

 מעט להתחסר שדרכה אף סאה מ׳ ונמלא נמדד .הטבילה
 , ניכרת שאינה מועטת לזחילה חוששין שאין ע״כ אלא מעט

 לכאורה ,תמיהתו על ז״ל הגר״א על תמה אני הנ״ל כל על
 לשיטתו רק כן כתב שהרשב״א לו מאין גס ברורות ראיות הס
 לבי מכ״ז , ז״ל הגר״א השיג לא ס״ת סעי׳ של הדין על גס

 למרובה מועטת זחילה בין חילוק לעשות לנו מנין כי נוקפי
 נקרא ומה מועטת נקרא מה לשיעורין דבריך נתת גס

 הצד מן היא הנקב אס צ״ע גס בעלמא כדמקשינן מרובה
 בדין י נרגא בי׳ שדא הח״ס גם במתכיין( שנעשה )ובפרט

 ע״ג ,בצ״ע ונשאר מועטת בזחילה אף הצד מן ניקב
 למטה ממש סמוך המקוה בכותל חור שעשו שבפה במקוה

 כשיתמלא מפתח עס .נחשת של ברזא שם ועשו בקרקע
 המיס כל ויוצא פותחין לנקות וכשרוצים סיגרים המקוה
 המיס שם שיכנס מערה מבחוץ המקוה דופן אצל וחפרו

 ולפתוח לסיור במערה איש ונכנס לחון יצא ומשם היוצאין
 דבר היא הקרא״ן אילו אני שמסיפק ומחמת הנצרך בעת

 הזחילה מעמידים אין שמשון רבינו שלדעת טומאה המקבל

 ג״כ עץ של ברזא לתכנים צייתי ע״כ טומאה המקבל בדבר
 דבר ע״י הזחילה להעמיד נצטרך שלא כדי למקוה מבפנים
 בזה די הרא״ש לדעת כי סיגרים הקרא״ן )גס טומאה המקבל

 טימאה המקבל בדבר הזחילה להעמיד שיכולין סובר הוא כי
 או שנה במשך כי מזה יותר לחוש שיש אי״ת נכתוב )ולקמן

 שהיא בשעה אף נחישת של הברזא לנטוף מתחיל שגה חצי
 טפת ומנטף מעט מעט נחושת של הברזא נשחק כי סגור
 זה ודבר ברזות בהרבה ראיתי וכן הפסק בלי טפה אחר
 דבר איזה ע״י הזחילה להעמיד כלל לי גהירא לא ע"כ ידוע

 לבד כי בש״ע המבואר עפ״י כלים ע״י המקוה לנקות רק
 יותר חשש יש טימאת המקבל דבר שהוא אצלי שספק מה

 מסוגר שהיא בשעה אף הפסק בלי מוטף קצת זמן שבמשך
 ומחמת מועטת( זחילת מיקרי אס הספק בזה נכנסים ואני

 לבי ע'כ מעט מעט זוחל כ״כ להדבק יכיל אינו שהעץ
 הנקב אם הצד מן נקב על תמה ז״ל שהגר״א ואפשר נוקפי

 ייתר הרבה במקות יש שטיבלת בעת אף משיעור למטה הוא
 מקוה משיעור למטה הוא שהזחילה כיון אבל מקוה משיעור

 בקרקע נבלעין אין ובנ״ד , תורה שאסרה הזחילה ממש הוא
 הרא״ש דעת ,לחיץ חלול המקות דרך ממש שיוצא רק

 כשנדר אבל ז״ל כו׳ ניטפין ד״ה י״א( )סימן מקוואות בהלכות
 מטבילין סאה מ׳ באפבורן יש ואס זוחלין הוי לא בכלים

 ועוד , טמאין כלים ע״י הזחילה דמבטלין אלמא , בהם
 יצא שלא בזה זה הכלים כ״כ להדק אפשר אי בכלים הגודר

 לטוחן שצריך במשגה תוזכר לא כי שביניהם המיס מן קצת
 בזוחלין מטהר מעין מת אי דקאמר כתנים בתורת וכן בסיד

 דומי' אלא למעט בא דלא משמע בזוחלין מטהר ה מקו אף
 מן אחד שדוחה , יע*ש עכ״ל והולך זוחל שכולו דמעיין

 והמיס המקות מכותלי אחד נסדק דאס דכתב המחברים
 והרא״ש ; ופסול אשבורן מתורת יצא הנקב דרך גוטפין

 דדעת אלמא זחילה מיקרי לא הרא״ש ולדעת , ע״ז חולק
 אם מקוה משיעור למטת היא הזחילה אס דאף הרא״ש

 בת שיש בעת בתמקוה לטביל יכולץ מועטת זחילה היא
 אבל , מקוה משיעור תתמעט תזמן שבהמשך אף השיעור

 גם הרשב״א דברי תביא ורק הב״י הביאו לא מדוע קשה
 מועטת זחילה בין החילוק כ״כ מביאר אינו הרא״ש ביברי

 שאין ואמר שתמה ז״ל הגר״א על תימה גס למרובה
 יהא שלא מקוה שיעור שישאר מיירי שהוא ראיה מהרשב״א

 לא הרא״ש לדעת היא הרא״ש דברי על יאמר מה זוחלין
 מקוה משיעור למטה הוא הזחילה אס אלא זוחלין מיקרי

 לומר ואפשר ; לכלי כלי שבין מועטת בזחילה מתיר מכ״ז
 אף שיעור לעולם ישאר דשס הרא״ש מדברי ראיה שחין

 שלא כדי רק בכלים גידר ואיני בכלים גודר היה לא אס
 אחריס מיס באין הסדקין דרך שיוצא מה גס זוחלין יהא

 למיס חיבור הס העליונים והמיס עיילו והגי נפקו תני תחתיהן
 ממי רק שבא במקוה מיירי דהרא״ש כיון )וצ״ע תחתונים

 מת וכן נ״ל( במ״ק כדאיתא דפסקי עבידי גשמים ומי גשמים
 לעילם ממנו ויוצאות נכנסת והאמה שאובין מיס שמלא מבור ראי׳
 כשר לוגין ג׳ מהראשונים ישאר שלא שיתחשב עד בפסולו הוא

 יחסר לא לעולם התם ,ממט ויוצאות נכנסת שהאמה אע"פ
 לא הזמן בהמשך אס שא״כ מת , מקוה שיעור מהבור

 שיכנס לאחר בג״ד כמו הזוחלין מחמת מקוה שיעור ישאר
 ברזא ע״י הנקב סיתמין המקיה אל הגדול מהבור המיס

 הנקב את הצד מן למטת יסתמו אם ואף המעין נפסק א״כ
 ברזא כ״כ להדק אפשר שאי ומחמת המקוה משם שמנקין

 שהזחילה אף הפסק בלי ויוצא זוחל הדופן בתוך עץ של
 מציט דלא ז״ל הגר״א תמה כזה אופן על ; מועטת היא

 הזחילה אס בצ״ע נשאר הח״ס גס למרובה מועט בין חילוק
 אף גומא שחיפרים מקוואות ברוב בשלמא הצד מן היא

 בקורות או בנסרים הדפטת וכן בנסרים הקרקע שמרוצף
 רק לנסר נסר שבין הסדקין ע״י בקרקע שנבלע הוא דרך

בדפגית



יצחק ת״שו עולת
 המים ונבלע' לקורה קורה שבין הסדקים דרך בדפנות

 התם הדפנות המסבב והקרקע בהעפר וכן שלמטה נהקרקע
 שחופרים מעיינות הס רוב דע״פ א( ,גדולים היתרים שני יש

 ואף מקוה משיעור יחסר לא שלעולם ועוד מעץ שיוצא עד
 בנ״ד משא״כ בתחתי' טבע אבל ובדפנות בקרקע נבלע אס

 שו״מ שו״ת דברי בקצרה אעתיק , לעיל שכתבתי כמו
 הוא הלבנה שבחצי )והגהות קע״ח שחלה תנינא מהדורא

 מבין מימיו יזובו אשר במקוה כו׳ אגב ודרך ד״ה ממני(
 יותר ממנו שיחסר עד היטיב נדבקים הבלתי והשולים קרשים

 אשר רך בסלע מושבה איתן ליום מיום מיס סאה מעשרה
 ירכתי עד יגיע לא המקוה ושולי מימיו יכול לא לרכותה

 הדברים מקור כו׳ אמה שליש ערך ביניהם הפסק ויש הבור
 שנסתפק הדבר ובגוף כו׳ כשר כו׳ המקוה ניקב ר״א( )בסימן

 העליון שטח ע״פ ניכרת שאינה אף זחילה מיקרי בכה״ג אס
 שטח ע״פ ניכרת אינה שהזחילה כל נלע״ד כו' המקוה ממימי
 הרשב״א כוונת דעיקר נלע״ד ובלאה״כ זחילה מיקרי לא המיס

 רך שהוא הסלע רכות מצד לא עצמה מצד שתהיה שבעינן
 שיתי׳ מיירי שהש״ך ואף ק״כ( )ס״ק הש"ך שכתב מה וכענין
 טפי חשיב הסלע מחמת רק שאיט כאן מ״מ הטבילה מחמת
 שמה דרך יוצאין והמיס מכיתלו אחד שנסדק סדק ושאני

 וזחילה בקרקע שנבלע רק ממש יוצא איט הרי כאן אבל
 משא״כ מכונסים ואינם והולך שנמשך הזחילה שניכר דוקא

 שייך לא דבריו )לפי מקוה שיעור בה ויש מכינסים שהם בזה
 וניכר הכותל דרך יוצאין שהמיס שלנו במקוה שלו היתר

 המיס האיך ורואה הסונר שס שעומד בהמערה הזחילה
 ואח״כ לנקותה המיס שיצא לכך שעשוי חליל הקנה דרך יוצאין

 זחילה יוצא היטיב שס להדק שקשה ומחמת ברזא נס תוחבין
 לירכתי דנזחל כיון דבלאה״כ נראה ועוד הזחילה( ורואין קטנה
 שייך לא שבנ״ד )נראה שכשרים מקוואות כשתי ה״ל הבור

 שיעור בי שיש כל דלהרח״ש מבואר נ׳ בסעי׳ כו׳ והנה זה(
 ואף בזחילה לן איכפת לא מכותליו אחד שנפרץ אף מקוה

 והיינו העליון שטח עפ״י הזחילה כשניכר היינו הר״ש לשיטת
 לא בקרקע שנבלע דמה נלע״ד ובלאה״כ הניכרת זחילה
 כל אבל זחילה מיקרי הכותל נפרץ ודוקא זחילה מיקרי
 לא מימני להכיל יכול אינו הסלע שלרכות טבע עפ״י שהוא
 מועטת זחילה או לזחילה טפטוף בין נפ״מ ואין זחילה מיקרי

 )מה עכ״ל כו׳ זחילה מיקרי טבע עפ"י שאין כל מרובה לזחילה
 דבריו לפי בדבר( צ״ע לא או טבע שע״פ זחילה בין שחילק

 זחילה אף המים שיצאו כרי נקב בכוונה שנעשה כיון בנ״ד
 ז״ל כ״ז תש׳ חליתאה ובמהדורא , וצ״ע זחילה מיקרי מעט

 בקרשים הבור בתוך ובנאו בור שחפרו במקיה שאלתו בדבר
 ממש סמך עומדים אינם שהקרשיס ומחמת קאשטי״ן כמו

 למלאות חומר החלל בין שם נתנו החפירה של להכתליס
 מבין המיס שיוצאין חלל ויש סדקים בהקרשיס ויש החללים

 אם החללים בכל כראוי חימר שם נתנו לא שאפשר הקרשים
 המקוה ניקב דאס מבואר נ״א בסעיף כו' זוחלי! חשש יש

 וא״י ניכרת זחילתן שאין לפי כשר מעט מנטפין ומימיו
 מתוך שיורד דמה פשוט זה הנה ,מעט מעט נקרא מה השיעור

 וכשר ניכרת ואינה מועטת זחילה רק מיקרי לא זה הקרשים
 יפה ולהדקו לכותל סמוך שיהא יפה לחמרו יכול אס ומ״מ

 ואם טוב בודאי טימאה מקבל שאינו בדבר לסתום יוכל •ואס
 נ'( )בסעיף ועיין טומאה המקבל בדבר אף לסתום מותר לא
 שיעור ישאר דלעולס מיירי דהשו״מ להיות יכול , עכ״ל ס׳

 נ'( )לסעיף מרמז וע״כ מהסדקים שיזיב לאחר אף מקוה
 אס אלא פוסלת אינה שזחילה הרא״ש כדעת סיבר דהמחבר

 מחמיר אינו והרמ״א מקיה משיעיר , למטה היא הזחילה
 המקבל בדבר אף לסתום השי״מ מיקל ע״כ לכתחילה אלא

 על מקוה משיעור למטה היא שהנקב בשאלתיט אבל טומאה
 ומשם לרצפה סמיך בכיתל גדול נקב יש כי ממש הרצפה

 לדעת טימאה המקבל בדבר לסתוס מותר אס צ״ע לחוץ זב

טז
 והמחבר טומאה המקבל בדבר לסתום שאסור והרע״ב הר״ש
 שאומר מי יש כשם המקיל ורעת בתחילה האוסרין דעת מביא
 המחבר לדעת העיקר הוא בתחילה שמביא שהדיעה כידוע
 כתב הב״ח וכן זה( כלל נידן רל״ה סימן ע״י בחיבורי )עיין

 המקבל בדבר לסחוס שלא דאורייתא באיסור להחמיר שיש
 מקים יש שאלתינו נדבר פ״ו( )סעי״ק בש״ך עיין טומאה

 המקוה דאס סק״ל בש״ך הובא המהרי״ק דעת לפי היתר
 ודעת זו במקוה פוסלין זוחלין אין שנפסק אף ממעיין בא

 בתשובת וכן כמהרי״ק בדיעבד להכשיר כ״ח שאלה השו״מ
 שנפסק אף ממעין הוא והמים המקוה דאס כן כתב ג' ה

 )סימן והח״ס לשונו כאן עד כו' בזחילה נפסל אינה המעיין
 , עיון וצריך בדיעבד אף להקל ע״ז לסמוך דקשה כתב ר״ט(

 המקבל בדבר הזחילה לסתיס מותר אס הענין בעיקר
 ז״ל כן הרמב״ס דעת שים ונראה מחמיר שהרא״ש טומאה

 כו׳ נזחליס והס כו' גשמים מי ט״ז( ה' מקואות מהל׳ )פ״ט
 ביניהם שנתקבל עד מחיצות מהם ועשה כלים שהקיף הרי
 כו׳ בהם טיבל ה״ז הגשמים מן הנזחליס ממיס סאה מ'

 מהל' מוכח וכן מכלים, מחיצות לעשות שמתיר אלמא עכ״ל
 אלא אין.מטהרין הנהר מי על גשמים מי רבו אם ז״ל י״ג

 בהם ויטביל המיס שיקוו עד כר מפץ צריך לפיכך באשבירן
 מפצי עביד הוה דשמואל דאבות הא דמפרש משוס עכ״ל
 מחיצה ועשת ניטפין ירבו שמא מחמת ג״כ הוא תשרי ביומי
 לסתיס שיש אלמא הכ״מ שכתב כמו אשבורן שיהא כדי ממפץ

 טומאות מקבל מפץ דהא טומאה המקבל בדבר הסתימה
 בספר ראיתי אח״כ ותלי״ת מ״ב( כ״ז )פ׳ בכלים כדאי׳ מדרס

 שמתיר ממה זו ראי׳ שמביא נ׳( )סעי׳ יעקב ישועות
 שמותר כתרא״ש שסיבר מפץ ע״י אשבוק לעשות הרמב״ס

 ראי׳ קצת ודוחה ,טומאה המקבל בדבר הזחילה לסתיס
 הוא הזוחלין על ניטפין ירבו שמא שחשש הרמב״ס שדעת זו

 אשבוק לעשות מקיל ע״כ התיספית שכתב כמו מדרבנן רק
 המחבר דהא כן לתרץ שמוכרחין לעד״נ ,ע״ש מפץ ע״י

 במפץ שיקיף הטטפין רבו של הדין ב( )בסעי׳ כתב גופא
 לסתום מועיל אס גי( )בסעי׳ דיעות ב׳ מביא בעצמו והיא

 ירבו שמא שהחשש שסובר אע״כ ,טומאה המקבל בדבר
 כמעיין דינו הזיחלין נהרית כי דרבנן הוא הזוחלין על הנוטפין
 דאורייתא שהוא סברא יש המקוה כותל נפרץ אס משא״כ

 הראי׳ עיקר לדחית שיש נלע״ד עוד ,לעיל שהבאתי כמו
 מקבל שאינו במפץ מיירי והרמב״ס דתמחבר לומר שאפשר
 הס מפציס ג׳ יו״ד( מ׳ כ״ד )פ׳ כלים במסכ׳ כדאיתא טומאה

 גדולה היא הסתם דמן ועוד מכלים טהור גיתית ושל כי׳
 שכתב כמו מחצלת מין והוא המקוה מי בה דמקיפין כיון

 ואינה לסיכיך גדולת סתם י״ט( )ד׳ בסוכה ואמרינן הרע״ב
 שמחיר לעיל שהבאתי ט״ז( )ה׳ מהרמב״ס אבל טומאה מקבלת
 ותמי׳ הרא״ש, כדעה שדעתו לכאורה מוכח בכלים להקיף

 ,שווים והרא״ש הרמב״ס שדעת מביא שאינו הב״י על לי
 והרא״ש הרמב״ם שדעת במקיס מקומות בכמה דעתו גס

 מי יש בשם הרא״ש דעת מביא וכאן כדעתם פוסק שויס
 סובר שתרמב״ס הב״י מביא אינו שע״כ לע"ד ונראה ,שאומר

 דלהרמב״ס הב״י דדעת מתרמב״ס ראי׳ שאין משים כתרא״ש
 אלא ,למקוה מיס להמשיך אף טהרה ע"י •הויה בעינן לא
 לטבילת משא״כ חיים מיס דצריך חטאת מי ולקידוש לזב

 ע״י הויה צריכין נדה לטבילת דגם להפוסקיס אבל נדה,
 פ׳ סוף בתו״י עי' ,הזחילה בסתימת פלוגתא יש בזה טהרה

 והרמב״ם ׳ת ד ע׳׳ב( ע״ג ד׳ ר״א )סימן ובב״י דמקואות ה'
 דבר ע״י המיס זחילת שמנוע שמה נתב יעקב הישועות

 (האוסרין -לדעת )יאפילי דרבנן פסול רק הוא טומאה המקבל
 המקבל דבר ע״י בסותס דאף כ״ט באות גם ושילש וכפל

 דרבנן גזירה רק תירה פסול אין מדאורייתא טומאה
 נראה וכן לזה ראי׳ שמביא ע״ש הויה מיקרי לא הסתימה כי
 לכתחילה מיתר תרא״ש לדעת רחוקה פלוגתא לימר רחוק כי

ילדיגה
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 בזה יחיד אינו הרא״ש גס כרת איסר הוא האוסרין ולדעת
 להוציא למקוה שעשו נקב ע״ד כ״ו נתיב ירוחם רבינו ז״ל

 המקבל בדבר אפילו לסותמו יכול לפנותו שס דרך המיס
 לעשותו יטל המקוה מן יצאו שלא המיס דמניעת טומאה

 שעשאן טעפין בדין כדלקמן טומאה המקבל בדבר אפילו
 בשס כת״ר שכתב מה בדבר , הגאונים כתבו כך זוחלין

 בחנות חדשים שקנו דיתודות המ״ל בשס קל״ז( )סימן הנוב״י
 בעצמי אני ,נינהו טומאה קבולי בני לא בקרקע ונקבע
 ראה לא או זאת מידידי נעלם הסתם ומן אילו דברים הבאתי
 המ״ל בשם הביא מדוע הנוב״י על תמהתי ואני ,אילו דברים

 שאין ותרצתי כו' עבדן של עורות קי״ד דב״ק הגמרא הביא ולא
 שקניס שם ישבתי גס לעיל שכתבתי כמו הנ״ל מסיגיא ראיה כ״כ

 בקנים והיינו מלאכתן נגמרה לא שג״כ לעורות דומה חלולים
 שקורין בברזא משא״כ קצרים לקנים לחתכס שדרך ארוכים

 שהוא כמו נשאר הקרא״ן גיף כי מלאכתם נגמרה )קראנ״ע(
 כמו כלל כלי אינו עצמו מצד שמסמר למסמורת דמי ולא

 כוותיה סבר דלא הצ״צ דברי שהבאתי )אלא הנוב״י שכתב
 אינו שהקראנע״ן מחמת כת׳׳ר שהעיר מה גס במסמורת(

הערותי כבר אחר לכלי צירוף ע״י רק עצמו בפני כלי
: לעיל בקונטרסי בזה

 במסכת ;טומאה מתורת בטל לקרקע חיבור אם בדבר
 כו' הדלת מן חוץ טמא כלי כל י״א( )פרק כלים

 לקרקע המחובר וכל הרע״ב וכתב לקרקע שנעשו והצינור
 בתחילה שנעשה כיון שהני התו״י וכתב כקרקע הוא הרי
 שנקבעו קודס אף טומאה מקבלים אין בקרקע לקובעס ע״מ

 , עכ״ל בארץ דבק להיות עשייתו ועיקר הואיל בקרקע
 דמשמע כקרקע הוא הרי לקרקע המחובר כל דקיי״ל ומה
 כיון אבל בקרקע לחברם עשייתם תחילת היה לא אס דאף

 הגוב״י( )לשיטת נראה טומאה מקבל אינו לקרקע שחברס
 לאומן ודימה שיצטרך למי למכור העושה מאומן דקנה מיירי

 שאגי דעורות לעיל שחלקתי ומה למכור עורות העושה
 לכך מלאכתן נגמרה לא ועדיין למנעלים הקונה צריך דילמא
 בסתמא הוא האומן מחשבת כאן דגם הנוב״י דדעת נראה

 בקרקע לקובעם קינה בעה״ב אס ע"כ שיצטרך מי לכל
 עשה בעה״ב אם משא״כ כקרקע הוא הרי בקרקע וקבעם

 כך ואתר בתלוש בהם להשתמש כלים קנה אס אפילו או כלי
 דאס נראה לכאורה , חיבור מהני לא בקרקע חברם

 תלוש( לתשמיש )ולא הקרקע לתשמיש דוקא מיוחד הכלי
 אינם וכדומה דלת מ״ב( דכליס י״א )בפרק המניין כגון

 המיוחדים כלים משא״כ שנקבעו קודם אף טומאה מקבלים
 מקבלת אינה לקרקע חברה אס בזה תלה , ולמחובר לתלוש

 טומאה בה נגעה אס .לקרקע שחברה קודם אבל טומאה
 נגמרה אם אומן אצל עדיין שהיא אף טומאה מקבלת

 אומן אצל בעורות אלא זה דין מצינו לא כי , מלאכתה
 שיש מקום כל ז' מש׳ הקודם דין דומי׳ מלאכה חסרון מחמת
 לא הנוב״י מדברי )אלא מטמאתן מחשבה אין מלאכה חסרון
 מחנווני שקונה גמור כלי אף הנוב״י מדמה מ״מ כן( משמע
 בדעת תלוי ולמחובר תליש לדבר בה להשתמש ראויה והכלי

 לקרקע וחברם בקרקע לחברם אדעתא קנה אס הקינה
 במסמורות אלא הגוב״י כתב דלא אי״ה בזה נעיין )ולהלן טהור

 בחלוש בה שהשתמש בכלי אבל כלי( שם עליהם יש דלא
 חיביר מהני לא בתלוש בה להשתמש חשב רק אפילו או

 אבוס עשאת התי״י לזה שמרמז מ״ד( כ׳ )בפ׳ כמו לקרקע
 זה על שקשה אלא טמאה בכותל שקבעום אע״פ לבהמה

 בספר הקשה וכן כת״ר שהקשה כמי מ״ב( י״ד )פ׳ ממינקת
 לחברם אע״פ ד״ה בתום׳ נ״ח( )דף שבת במסכת דוד יד

 וילון שעשאז מסדן התום' והקשה טמא במסמורת וקבעס
 התום׳ עכ״ל ט' מעשה שינוי שום שעשה ומתרץ טהור

 לפירש ואף משיחבר דמהני במינקת מ״ש דוד היד והקשה
מהגי לא בזוג הא במסמוריס ר שיחב מפרשים ועוד הרע״ב

 אס 'בקושיא שנשאר וכמעט ,עכ״ל במסמוריס חיבור אף
 מיירי שמינקת לתרץ אפשר ולענ״ד ניחא מהר״מ לדעת לא

 כיין טומאה מקבנת שחיברה קודם ע״כ בסתם שנעשה
 אס ואף עצמה בפני בה להשתמש וראויה מלאכתו שנגמרה

 חיבור מיקרי לא במסמוריס קבעה שלא כיון להמקל חברה
 חברה אם אבל בקל המקל מן אותה ליטול שיכול כיון

 את המשמש מתכת ומקרי חבור מיקרי במסמוריס להמקל
 בזוג משא״ג טעם( כטוב בעה״י יותר נאריך )ולקמן העץ

 )ז.יג הלשון שמורה כמו לבהמה שעשאו מיירי בהמת של
 אש אף מתני לא לבהמה חשב אס הדין והוא בהמה( של

 עשתה המשנה כוונת הוא וכך במסמורים לדלת חיבור
 מינקת לכתחילה שעשתה פירש בדלת וכן מינקת בראשו

 שלא הדלת תחת בדלת וכן המקל בו להכניס כדי
 לקובעו לכתחילה שעשאה כיון , טהורה הארץ תאכלנה

 אמרינן במסמורת שלא אף העץ בה שתכניס וקבעת לעץ
 לכתחילה שעשאה כיון העץ מן יטלנה ולא לעץ דמבטלה

 ומיקרי המקל בה הכניס וגס הדלת או המקל בה להכניס
 עשחה שלא פירש כלי היתה ,העץ את המשמש מתטת

 )כמו בסתמא אלא הדלת או המקל את לשמש בתחילה
 או בתלוש בה להשתמש אס חשב לא ועדיין לעיל( שכתבתי
 במסמוריס חיברה לא אס בדלת או במקל וקבעת במחובר

 טומאה מקבלת היא הרי מהמקל ליטלה בקל שיכול כיין
 ירדו במסמוריס חיברה אס אבל חיברה לא כאילו ודומה

 מתכות ונעשה להמקל שבטלה בריות של לדעתן חכמים
 ולקמן אילו בתילוקיס נבוך אני )ועדיין העץ את המשמש

 חיבור חיברה אס דה״ה ונראה אחר( בעגין בעה״י נפרש
 כימסמורת עליו( ובנה קבע ך׳ ,בפ )כמו אחר באופן טוב
 לבהמה שעשאה כיון בהמה של וזוג ,במשנה שמי׳ דכר מאן

 וצריך במסמורים, חיבור אף מתני לא לבהמה חשב או
 לישיבה דמיוחד "ב מרע דמשמע בנדבך שקבעו דטפת ליישב
 עדיף עליו ה ובג קבע ואפשר < עליו ובנה קבע מהני מכ״ז
 דהקרא׳ן נראה בשאלותיו א״כ , טמא כלי אף שמבטל טפי

 ממילון עדיף דלא טומאה מקבלת קביעיתא קודם נחושת של
 מתטת כלי פשוטי מחמת טומאה מקבלת שהיא מתכות של

 מדרס טימאות מחמת כת״ר שכתב כמו )ולא הב״י שכתב כמו
 ועמוד ולמחובר לתלוש ידה על מיס להוציא רק נעשה לא כי

 כיון לי שמסיפק מת לבד הזה הקרא״ן וכן מלאכתיט( ונעשה
 לבד כך חשב או תלוש לדבר בת השתמש אולי מנכרי שקנו

 רות ליו או גדולות לחביות נעשה הקראגע״ן שרוב נראה זה
 הגדולה ליורה כזו קראנע״ן יש זו במקית וכן ברזל של גדולות

 שכתבתי כמו קיבול כלי מיקרי אולי גס לעיל שכתבתי כמו
 המיס המוציא ברזל של חליל להקנה החיבור גס ,לעיל
 לתיביר דומה אינו אולי )שרר״ף( שקורין חיבור ע״י הוא

 כלי היתה במינקת דאיהא להא רק דומה אולי מסמורת
 שיחבל דצריך סהר״מ לדעת מבעי׳ לא < טמא לו וחברה
 צריך טוב חיבור אבל ,די לבד חיביר להמפרשים אפילו ויחבר

 קצ״ח( )בסימן הס״ט דברי כת״ר שהביא מה לפי ואפשר
 הרי המקום לרצפת שנתחבר כיין שכתב כמו שא״ה אפשר

 מסגרת דילמא אני מסיפק עכ״ל ט׳ לישיבה עוד ראוי׳ אינו
 מלאכתו עושת דתכא להתם דמי לא )קרא״ן( שקורין הזה

 מחיבר דבר והשתא תלוש דבר סוברין מעיקרא ;הראשונה
 מתני לא דבזוג הכל מתירץ זו שבסברא ואפשר
 מלאכתו עושת דעדיין משום במסמורת אף חיבור

 עבור לקול משתמש הזוג היתה מעיקרא הראשונה
 משא״ג הדלת עבור לקיל משתמש והשתא הבהמה
 .:גו אחרות תשמיש בהמינקת משתמש מעיקרא במינקת

 שלא העץ משמש הוא והשתא אחרות שימוש או לשתות
 מתשמ*ש בטלה במסמורח שחיברה וכיון הארץ^ תאכלנה

 הטומא מסמורה בלא לבד חיברה אס )וברישא הקודם
בטל לא ע״כ בקל מהמקל ליעלה שיכול מחמת

* הראשון
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 אותה שיעשה דצריך הנוב״י שנתב בסילון אבל הראשון(
 משוס לקרקע יחברנה ואח״כ הקרקע את לשמש מתחילה

 להשתמש כלל דרכה היה לא )דאם כלמחובר לתלוש דתשמישה
 מתחילה שיעשנה לומר הנוב״י צריך היה לא בחולש בה

 איירי דש״ע דסילון רי״ח ס׳ הח״ס כתב וכן מחובר( לתשמיש
 מדמה ע״כ , ע״ש ג״כ בתלוש בהם שמשמשים סינון בסתס
 מחמת במסמורת חיבור אף מהני דלא לזוג הסילון הנוב״י

 בתלוש תשמישתה היה שמעיקרא ומחמת נשתנה לא שמלאכתה
 שכתב וכמו מטומאה לבטל מועיל לא זה במחובר והשתא

 משוס התס ז״ל כו׳ כסא ד״א ר( ח' כ״כ )פרק התו״י
 דמחבר משוס אלא קיימא ולשכיבה לישיבה נמי דבדוכתייהו

 ובני להו דקבעי עד ומשה״כ להו מטהרינן קא לבנין להו
 להו מבטל קא הא הכא אבל ,כבנין להו חשבינן לא עלייהו

 כו׳ ווילון ועשאו מדרס טמא שהוא סדין כו׳ לגמרי מישיבה
 ה״ל למדרס השתא חזי דלא משוס מ״ט כו׳ משיקבע כו׳ טהרתו

 למקל קביעותא לאחר במינקת א״כ כו׳ שנשבר כמו
 תשמישה מסוג תשמישה דאין כיון טומאתה לה פרחה לדלת או

 טומאתה פרחה במסמוריס קבעה אס ע״כ קביעותא שקודם
 כיון השולחן על שמונח כמו דומה מסמוריס בלא )אלא
 בזוג משא״כ למקל( אותה מבטל אינו הוא גס לנטלה שיכול
 אע״פ לבהמה אביס עשאה מ״ד( ך׳ )בפרק וכן כנ״ל

 שלא זה מטעם כן גס לומר אפשר טמאה בכותל שקבעה
ששיטת שנראה ברע״ב ע״ש הראשון מתשמישה נשתנית

: כוותיה ביהודה הנודע
 בין לחלק דיש הקונטרס בתחילת שכתבתי מה בדבר

 שכתב כמו מחשבה מחשבתו אין עבדן של עורות
 שסופן ונמצא להם ימכרנו לקנותו אדם בני יבואו שאס רש״י

 בדבר משא״כ לכך מלאכתן נגמרה לא ועדיין למנעלים
 קונים ויש בקרקע לחברם קונים שיש אלא מלאכתו שנגמרה
 ו׳( ה׳ כ״ד )פרק הרמב״ס שכתב למה דומה לתלוש לחברם

 לדבר עשוי רוב אס הרוב אחר שהולכין זוגין העושה אומן
 כיון משמע עכ״ל טימאה מקבל הכל הרי טומאה המקבל
 הקונה מחשבת מהני לא טימאה המקבל לדבר עשוי שהרוב

 מרא״ש להעיר יש לע״ד , מלאכתו נגמרה זה שדבר כיון
 אילו מטראני ישעיה הר״ר כתב ז״ל דסיכה א׳( )פרק סוף

 שהן עבידי לשכיבה לא וסתמא התגרים שמוכרים המחצלאות
 בתר לאו הילכך מחיצות מהם עישין וגס צמר אותן ממלאים
 שצריך למי למוכרן אלא עישן אינו שהאומן אזלינן עשייתה

 אחר אלא לילך אין וא״כ דרכו נפי ואחד אחד כל להם
 קנאו ואס טומאה מקבלת לשכיבה אדם קנאו שאס קנייתה

 לקנות יכול אדם וא״כ טומאה מקבלת אינה אחר דבר לצורך
 לשכיבה דחזי אע״ג בה ולסכך סיכה לשם חדשה מחלצת

 בה ולסכך סוכה לצורך דקנאה וכיון אזלינן מחשבתו בתר
 אנשי מנהג בתר אלא ליה מסתבר ולא טומאת מקבלת אינה

 מחמת דוקא מוכח ישעי׳ מהר״ר גס עכ״ל כו׳ אזלינן המקום
 לסחורה צמר למלאות רק לשכיבה נעשה לא מחצלאות שרוב

 חדשה מחצלת לקנות אדם יכול אזי מחילות מהן לעשות או
 כוונת מתני לא לשכיבה נעשה שהרוב בדבר אבל בהם לסכך

 לשכוב שנהגו במקיס הלכך הרא״ש שסיים ממה אלא הקינה
 בה מסככין אין לסיכוך לו לתקנו לאומן אמר אפילו עליהם

 לסכוכי כ״ע ואתי לסיכוך לו לתקנו לאימן שאמר יודע דמי
 , גזירה ומפני עין מראית מפני שהוא נראה עכ״ל בהו

 הר״ר דמיירי באופן אלא הרא״ש מיירי דלא לומר ואפשר
 כתב זה ועל לשכיבת לא למחובר הוא עשייתן דרוב ישעיה

 שאמר מה מתני לא עליהם לשכוב שנהגו דבמקוס הרא״ש
 לסכוכי כ״ע אתי דילמא גזירה משוס לסיכוך לתקנו הקונה

 הקינה כוונת או הקינה אמירת מפני הדין מעיקר אבל בהז
 שהאומן אף לשכיבה הוא עשיהו דרוב היכא אבל בהז לסכך
 כמו מתני לא לסיכוך אחד קנה -עשה יחחר בסתמח עשה

 ביד שיטי בה נעשה שלא כיין ס זוגין געושה

 שתפלוגתא מוכח והטור הרא״ש -ומדברי בהרוב ותלוי הקונה
 עושין המחלצות שרוב בזת הוא והרא״ש ישעי׳ מתר״ר בין

 הקונה של העיר מנהג רק טומאת מקבל שאין לדבר
 בתר שהולכין סובר ישעיה שהר״ר לשכיבה בהם משתמשים

 והרא״ש בתם לסכך מותר לסיכוך קונת שחס הקונה כוונת
 בתם לסכך חושש עליתם לשכוב נוהגין שבעירו כיון סובר

 קונים אחרות מעיירות הקונים שרוב מיירי שניתם אבל
 אלא הקונים( רוב בשביל עושת )והעושה למחילות או לסכך

 להאומן אמר אם אף מתני לא עליהם לשכוב שנוהגין שבעיר
 קינים שהרוב במקום אבל גזירת משוס לסיכוך לו לתקנו

 עושה הריב שע״ד אמרינן בסתמא עושה והאומן לשכיבה
 )ולא הדין מצד אף לסיכוך ממנו אחד שקנה מת מתני ולא

: בזוגין כמו לחוד( גזירה מטעם

. לעיל שדברנו ניכרת שאינה זחילה לדין שייך

 ניכרת שאינה בזחילה שמיקל ע׳ בתש׳ ארי׳ שם דברי ל£י
 דפוסל הר״ש שגס לי ונראה בד״ה שכתב במת ע״ש

 דדוקא כתרשב״א ג״כ סובר זוחלין משום המקוה בנסדק
 במי ניכרת הזחילה כשאין אבל המקוה במי ניכרת כשתזחילה

 שאינו דכל שכתבתי ומטעם זוחלין משוס מיפסל לא המקות
 הזוחלין רבו אס מקים בכל דקי״ל ברוב בטל הזחילה ניכר

 אס שייך דזת וקשה ע״ש עכ״ל ברוב דבטל הניטפין או
 בנ״ד אבל זוחלין שאין רוב יש ולמטה למעלת הוא הנקב

 לקרקע סמיך בכותל ממש למטה עשו )כי ממש למטה הוא
 ביטול שס שייך לא ממש( נקי שישאר המיס כל להוציא ממש
 הנק:: ע״י זיחלין נעשו למטה ממעלה המיס כל כי ברוב

 שאסרה "חילה מיקרי לא מועטת דזחילת לומר ואין , דלמטת
 מקור ע״ז יש אם דנץ אנו גופא וע״ז , אחר ענין הוא תורת

 ד״ה הנ״ל בתש' עיין , לשיעורין דבריך ונתת , מהש״ס
 הש״א מתיר היה שלא אפשר דבנ״ד נראה עוד , כו׳ והנה

 מטהר ומעיין מעיין מי המהוה היה דהתס למעשה הלכת
 בנ״ד משא״כ הנוטפין ירבו שמח חשש רק היה ולא בזוחלין

 שמתרץ ומה , המעיין נפסק שלמעלה הברזא דע״י כיון
 יש הקודם דבסעיף מכוונתו ת״ל ז״ל הגר״א תמיהת הש״א
 אין אם ניטפין ומימיו דניקב כחן אבל כו׳ סאת מ׳ עכ״פ

 בלאה״כ סאת מ' יש ואס פסול בלאת״כ במקוה סאה מ'
 דניקב דמיירי ניחא שכתבתי מת ולפי המחבר לדעת כשר

 פסול זוחלין דהית נימא דחס ויותר סאת מ׳ ויש בתחתיתו
 מיקרי שלמעלה דמה הזחילה מן למטת סאת מ׳ כאן דאין
 זוחלין מיקרי לא ה״ג דכי לימר המחבר הוצרך לכן זוחלין הכל
 דברי פשט תבין לא ז״ל שהגר״א לומר רחוק לע״ד ,עכ"ל כו׳

 שהנקב מיירי המחבר בודאי יבינו שתיטקות בדבר המחבר
 מקוה משיעור יותר הרבה יש וכעת מקות משיעור למטת הוא

 אין ואס פסיל ניכר הזחילה היה ואס סאת אלף אפילו
 זחילת מיקרי שלא הרשב״א בשס המחבר דעת ניכרת הזחילה

 פשוט ז״ל הגר״א דדעת אלא הרשב״א בשס ב״י שהביא כמו
 אס אלא ניכרת שאינה בזחילה התיר לא הרשב״א דאף

 הנקב עד יזחיל אם שאף סאה ממ׳ למעלה הוא הנקב
 לדעת פסול ניכרת הזחילה )ואס מקוה שיעור לעילם נשאר

 דאס נראה גם סאה( ממ' למעלה הנקב אס אף הרשב״א
 ע״כ דרבנן גזירה רק הוא סאה ממ' למעלה הוא הנקב
 שאינה ב׳חילת דינו עיקר גס , ניכרת שאינה בזחילה מיקל

 לעיל שכתבתי כמו מהש״ס מקיר לזה אין שמקילין ניכרת
 הנד מן היא הנקב אס גס רי״א בשאלה הח״ס כתב וכן

 ניכרת, שאינה בזחילה אף להכשיר יש אם בצ״ע נשארהח״ס
 לא דאל״כ הסברא מצד היא הרשב״א של ראיה עיקר גם

 מימיו שיבלע המקואית דדרך משום כשירה מקות תמצא
 משיעור למעלת הזחילה אם אף שפוסל לשיטתי היינו בקרקע

 דעת היא שכן צ״א באות ז״ל הגר״א שהביא )כמו מקוה
משיעור תרבה יש אס דחף כשירה מקוה תמצא לא הרשב״א(
מקוה תיט



יצחק שרת עולת 34

 ג״נ מקוה משיעול יוקל הלצה ישאל הזחילה ולאחר מקוה
 שחין המחבר לדעת אבל , כשירה מקוה תמצא לא פסולה

 )אז הזחילה לאחר מקוה שיעור *שאר לא אס אלא זוחלין פסול
 מקוה משיעור יותר הרבה בה יש אס אף בו לטבול פוסל

 מקיה( משיעור למטה הוא שהזחילה מחמת הטבילה בשעת
 זחילת בין לחלק סברא אין תורה שבאיסור ז״ל הגר״א דעת

 דאל״ה שכתב הרשב״א סברת גס ניכרת שאינה לזחילה ניכרת
 כולם כמעט המקוואות שרוב וימצא ימצא כשירה מקוה תמצא לא
 יותר והרבה מקוה שיעור ישאר בקרקע שיבלע לאחר אף

 במקוה אף התורה התירה שבודאי ואף רואין שאנו כמו ויותר
 או קשה בקרקע היינו גשמיס במי ואף סאת מ' המצומצמת

 דבזחילת שכתבתי הסברא 7 לעיל שכתבתי כמו אבניס ברצפת
 מועטת לזחילה מרובה זחילת בין לחלק שייך לא דאורייתא

 שהוא אלא ה׳( אות קס״ד )סימן החדש בצ״צ אח״כ מצאתי
 הות לא הזחילה ג״כ גדול בנקב אף סברא שעפ״י אומר

 כשפופרת גדול שאף צדקת מעיל בשם )ומביא דאורייתא
 לי )נראה דמעיין, לזחילה דמי דלא כיון פיסל( אינו הנוד

 הרא״ש( שכתב כמו והולך זוחל כולו דמעיין זחילת טעמו
 לנו הגיד מי גדול בנקב חשוב מדאורייתא דאם ז״ל וכתב

 משיג וע״כ עכ״ל זחילת חשוב 65 וסדק קטן דבנקב השיעור
 שדעת נלע״ר הנ״ל, הש״א שהשיג כמו ז״ל הגר״א על

 בין לחלק אין התורה מן אסור שזחילה כיון ז״ל הגר״א
 דתות מקוה משיעור למעלה הוא כשהנקב אלא לזחילה זחילה

 שיש כיון טעמס )אפשר מדרבנן רק להמחמיריס אף הזחילה
 שאין שאובין ממים זחילה גרע לא זיחלין שאינם סאת מ׳

 מקיל ע״כ כשרים( מים סאה מ' יש אם המקוה פוסלין
 הוא כשהנקב אבל הזחילה ניכר שאין קטן בנקב הרשב״א

 בין לחלק שאין ז״ל הגר״א סובר מקוה מהשיעור למטה
 דזוחלין לומר אפשר בלשון רק כתב הצ״צ גס , לזחילה זחילה

 כמש״כ דמעיין לזחילה כלל דמי דלא כיון דאורייתא אין אילו
 כן ואינו ע״ש עכ״ל כו׳ זוחלין חשוב מדרבנן ורק הרא״ש

 הגר״א על לי וקשה דעתו שכתבתי מה וכפי ז״ל הגר״א דנ^ז
 מתמעטים מימיו להיות מוחזק שהוא מקוה ס״ה מסעיף ז״ל

 ולטבול לחזור צריכת בו וטבלה סאה ממ׳ פחות על ולעמוד
 כו׳ סאה מ׳ בו היה שטבלה שבשעה בודאי ידענו שלא כ״ז

 אע״פ כשר סאה מ׳ בו היה שטבלה בשעת אס אבל עכ״ל
 אלמא סאה ׳ממ פחית על ד ולעמ מימיו נבלע להיות שדרכה

 ממ׳ למטה הוא שהזחילה אף כשר הזחילה ניכר שאין כיון
 קרקע בליעת מחמת הזחילה אם בין שמחלק ואפשר ,סאה

 דרך שכן תורה שאסרה זחילה דרך זה אין עצמה המקיש
 הוא לחון וזוחל המקוה בדפנות נקב יש אם משח״כ הקרקע

 זחילת אף והולך שזוחל בחון שרואין כיון תורה שאסרה זחילה
 חף הצד מן הוא הזחילה אם בצ״ע נשאר הח״ס גס מיעטת

: רי״א בתש׳ ניכרת שאינה בזחילה

 וז״ל בתש׳ וכן י״א( )סימן מקוואות בהל׳ כתב הרא״ש
 מטהר מעיין מה אי דקאמר כתנים בתורת

 זוחל שכולו דמעיין דומי׳ אלא למעט שלא משמע בזוחלין
 נקב ע״י דאף זה מלשון הצ״צ מוכיח ע״כ עכ״ל ט׳ והולך

 קשת דמעיין דומי׳ דוקא להיות רצריך זוחלין מיקרי לא גדול
 קטן נקב דרך מתחילת יוצא מעיין דגם מצינו לא מי לי

 ואח״כ והולך מתרחב ואח״כ דיחזקאל( מפכים מיס )כמו
 המושכין נהרות וכן ומכאן שמכאן העפר גובה מחמת מתקצר

 תרבה מתרחב ואח״כ מתקצר הוא מקומות שבכמה אנו רואין
 לא בוראי הזוחלין על הנוטפין רבו אס מכ״ז מתקצר ואח״כ
 מצינו ולא הצדדים משני שמתקצר מחמת אשבורן מיקרי
 לכאורה נראה והיה ,קצר נקרא ומת רחב נקרא מה שיעור

 שלא והולך זוחל שכולו דמעיין דומי' דכתב הרא״ש דכוונת
 אחרים מיס ובאים אזלי מיס אלא מהמים כלום ישאר

 מיקרי ג״כ המישכין נהרות וכן זחילה מיקרי זה תחתיהן

 אחלי^ ובאים והולכין זוחלין שהמיס זה מעעס זוחלין
 שאסרה זוחלין וזהו עולם עד וכן הולכין הס וג״כ תחתיהם

 לימר אפשר אי אבל ,באשבורן לא אם גשמים במי תורה
 סחת מ׳ עיגול יש אס י״א( )בסימן שמביא בתוספתא דהא כן

 ונכנסת עיגל אותו דרך עוברות גשמים של שתרדלית אע״ג
 מיס מ,א שהוא ביר וכן בו מטבילין אחר מצד ויוצאת מזה

 בפס/ו היא לעולם הימנה ויוצאת לו נכנסת והאמה שאובין
 ,אחר אבל לוגין ג׳ הראשונים מן נשאר שלא שיתחשב עד

 נכנס עדיין שהאמה אע״פ שאיבין ליגין ג׳ בבור ישאר שלא
 גשמים של שחרדלית אע״פ אלמא עכ״ל כשר ממנו ויוצא
 כשר לעולם עד וכן אחרים מיס ונכנס שבעיגל המיס דוחה

 שציוותה שמת לומר צריך אע״כ ,אשבירן הוא שתעיגל כיון
 מחיצות מוקף היינו אשבורן צריך גשמים מי של שמקות תורה

 ג׳ ברום אמה על אמה כשיעור עמוק בור היינו והעיגל
 אף מהר״ש לשיטת להיות יכול אבל מקוה, כשיעור אמות

 משיעור למטה כשהנקב אלא זחילת פסול דאין אמרינן אי
 לתנקב שיעור אין אבל סאה( ממ' הרבה בה שיש )אף מקות

 זחילה מיקרי ויותר טפח כשיעור נקב יש אס אמרינן דאי
 מקור שאין כיין הזחילה ניכר שאין לנקב שיעור לנו נתן מאן
 שמא ד״ת ע״ב( נ״ה )ד׳ ובכורות ע״פ ומתו׳ בתלמוד ע״ז

 נקובים השוורים דרגל שלמת של בים והצ״צ הח״ס שמביא
 התוס' קרי רימון כמוצא אלמא זוחלין מיקרי רימון כמיציא

 זוחלין תות לא רימון ממוציא דפחות מתום׳ ראי׳ ואין זוחלין
 תמים ואם ז״ל ט״ז( )סי׳ ב״א פ׳ בשבת אשר״י בהגהות וכן

 נקב ע״י או ממנו יוצאין זה ומצד לאשבורן זה מצד נכנסין
 עכ״ל זחילת דרך ר״י חושב זה אחר מצד לצאת בו עשו

 וקשת לנקב שיעור נתן לא אשרי והגהות דידן שאלה והוא
 דברי ובלא חמור; באיסור חיליקיס ולעשית קולות לחפש
 הקפידה לא שהתורה לומר אפשר היה אשרי והגהת התו'

 שיעשו זוחלין, הם גשמים( ע״י )הנעשה המקות מי אם רק
 שיעור המחיצה בתוך שיהא רק הטבילה מקים להקיף מחיצה
 כמו תחתיהם אחרים ובאים מתחת זוחלין שהמים אף מקות

 שמן אף במפץ להקיף שיכולין תרמב״ס שדעת לעיל שהבאתי
מיקרי שהתקף כיון ,הצדדים ומן מתחת המים זוחלין הסתם
לעשית די יהי' א״כ כן לומר קשה )אבל דברים לכמה מחיצת
לא וזה לקנה קנה בין טפחים מג' פחות קנה מקנה מחיצה
והעיקר הנ״ל אשרי ומהגהת הנ״ל מתוספית אבל מצינו(
 אלמא המקיה פוסל הדופן דנסדק כר״ש ופסק שסתם מש״ע

 דרך המיס יצא שלא צריך אלא לבד במחיצת יוצאין דאין
 הוא יותר או כטפח גדילה שזחילה אמרינן ואי ,הדופן

 ואף זחילת מיקרי לא פחות דגם לן לימא מאן דאורייתא
 עירוביןריש ברש״י עיין מתחת מיא בתו עיילי ברזל של מחיצה

 מבחין נראית אס ומכש״כ נראה שאינה זחילה ואף מ״ח( )ד׳
 אין כי מבפנים תמים על נראית שאין אף ויורד שזוחל לדופן

 שיש אומר הייתי לע׳׳ר אל/ חילוקים על מתלמוד מקור לנו
 דומי׳ אין אס פוסלת זחילת שאין האומרים דברי לדחית
 ישאר שלא יתחשב אס סאה מ' בעיגול יש דאס מתא דמעיין

 דהסם המחמירים הגדולים דדעת לע״ד נראה ,לוגין ג׳ שם
 ממנו שיצא ומה גמור אשבורן הוא עצמו מצר שהעיגל שאני

 העליונים ממיס המכריח מצד הוא תחתיהם אחרים ובאים המיס
 עצמו מצד איל עולם עד וכן לחוץ שבעיגל מים שדוחים
 הוא הבור היינו העיגל מקום כי מים מקוה לקרוא יכיליס
 ■בשאלותינו משא״כ )אנטאמלונ״ג( שקורין מה מיס מקות

 לקרוא יכולין אין סאת ממ׳ למטת המקוה נסדק אס וכן
 )וכן , מימית להכיל יכולת אינה שמעצמה כיין מיס ה מקו
 הגדול מבור למקוה מים שמכניסים הגדולים( שמחמירים מת

 שיש וכיון המעיק נפסק א״כ ברזא ע״י סותמין ואח״כ
 בלא שמעצמו כיון ע״ז לקרוא יכולין מקות מת למטה נקב

 מים מהוה לקרוא יכולין ואק המים כל יצא מלמעלה מכריח
 בלא אף מימיו להחזיק יכיל שאין כיין )איינזאמלונ״ג( שפירושו

המכריח



יח יצחה ת״שו עולת
 שמביא בעיגל משא*כ עליו הבאים העליונים מלמים

 הס וקווים נחים היו העליונים מהמים מכריח בלא הרא״ש
 גשמים מי של מקוה לכל דומה המכריח ע״י שיוצא ומה

 הגס וצ״ע , כלוס מהס ישארו שלא עד לדלות אדם שיכול
 מהמקוה אדם דולה שעובלות בעת אס לדון יש גופא ע״ז
 מ׳ יש העובלות בשעה אן{ )פירוש לא או זוחלין מיקרי אס

 ג׳ אית הפ״ת המביא בפליגתא התלוי לכאורה ונראה סאה(
 לעביל אדם כשיכנס בענין ג״כ גדול החריף שיהא צריך אם
 אלף בתוכה ישאר אס אף כלום ולא חוצה המיס ישפכו לא

 הגדולים לדעת ואפשר ,זוחלין פסול מחמת מתני לא סאין
 מכותלי אחד ניקב או נסדק אס האוסרים הרא״ש המביא
 דמקוה זחילה פסול מדמים אין לחוץ יוצאין והמיס המקוה
 הבמקור המיס כך הוא דמעיין הגס דמעיין הכשרה לזחילה

 יתברך הבורא שהטביע כפי לעולם עד וכן לחוץ שיצא דוחין
 למעיין מדמים אינם גשמים שע״י דמקוה הפסילה זחילה אבל
 כשיעור חפירת בה שיש וכיון מיס מקות התירה דכתבה כיון

 להחזיק יכולה עצמה שמצד כיון מיס מקוה לה לקרוא יכולין מקות
 ויוצאות נכנסת שהאמה מה לה פוסל ואינו וקיימא וקוו מימיה
 משא״כ ;לעולם עד וכן אחרים מיס ונכנס המיס ממנה ודוחה

 יכולין אין מקוה משיעור למטה המקוה ניקב או נסדק אס
 אף מימית להחזיק יכולת שאינה כיון מיס מקוה לקרוא

: עצמה מצד
 זוחלין דפסול הרא״ש שכתב מה לפי אומר הייתי לט׳ף

 ודרך דמעיין הכשרים דזוחלין דומי׳ הוא גשמים במי
 בקרקע מימיו שיבלע דרכו אין אבל והולך זוחל להיות המעיין

 עד הקרקע מעימק והולך בוקע להיות דרכו אדרבה כי
 של מקות שדרך ומה ;והולך זוחל ואח״כ הקרקע מן למעלה

 באר וכן גשמים של היינו בקרקע נבלע להיות גשמים מי
 בקרקע לבלוע דרכו ג״כ מים שמוצא עד חפירה ע״י הנעשה
 אבל למעלת לעלות אותו מניחין שאין הדפנית גובה מחמת

 לבלוע דרכם אין גבוהים דפנות להם שאין מעיינית רוב
 ללכת שביס הם הים אל הולכים כאשר לא )אס מימיהם

 אבל בקהלת( שכתב כמו ונובעים וחוזרים מאוקיניס במחילית
 דפנוהיו דרך הצד מן והולך דרך ולעשות גדרו לפרוץ דרכו

 שעשו בשאלותינו לפ״ז ,קרקע ע״ג והולך זוחל שם ולהיות
 היא הדופן דרך המיס להיציא נקב ועשו המיס להכניס נקב

 כתבתי )וכבר דמעיין הכשרה זחילת דומי׳ פסולה זחילת
 שמתירין למה דמי ולא המעיין( ונפסק העליון הנקב שסותמין

ולא בקרקע מימיו לבלוע דרכו דהתס גשמים של במקוה
:הצד מן זוחל חם משא״כ מעיין של לזחילה דמי

 כו׳ המקוה אודות על ז״ל קע״א( )סימן החדש בצ״צ טייל
 סותמין כך ואחר גדול נקב יש התיבה בשולי ושם

 גרורים שהמיס כיון לימר ואין כו׳ עץ של בברזא הנקב
 חשיב עץ של הברזא דאולי טפי גרע הברזא מחמת ומוחזקים

 כדהנן שפסול י״ל כלי ע״ג גרורים כשהמים וא״כ כלי קצת
 דדוקא כו׳ איני זה כו׳ דמקואות ספ״ו מרחץ של האביק גבי

 מקילץ מאיר ור׳ וחכמים כו׳ פסול שהוא כל מקבל כשתאביק
 בנרזא כ״ש כן אמר מתכת של באביק ואס ,מראב״צ טפי

 כלל כלי ואינו טימאת מקבל אינו עץ כלי שפשוטי עץ של
 עדיף לא הא שלנו בהקרא״ן צ״ע דבריו לפי , עכ״ל כו׳

 המיס בשאלתינו הא מאיר כרבי שפסק להרמב״ס מאביק
 כמו קיבל בית קצת לו יש גם גביה על ומוחזקים גרורים

 כלי ע״ג ומוחזקים גרורים הצ״צ שכתב מת ; לעיל שכתבתי
 שאובים פסיל מטעם דלא משמע זה מלשין ,הר"ש לשון הוא

 ומוחזקים גרורים שהמיס כיון כלי מטעם אלא עלה אתינן
 וכשסותמין המיס כל יצא האביק כשפותחק האביק מחמת
 המקבל דבר ע״י הזחילה סתימת הוה המיס כל מחזיק האביק
 המקבל בדבר הזחילה סיתמין שאין לשיטתו והר״ש טומאה
 אף טומאת מקבל אס בנ״ד זו ולסברא , טימאה

 שמצריכים האחרונים גדולי ועור ורע^א הכיבוי לדעת במחובר
 המוכר שהנכרי )ומת בקרקע לקובעו ע״מ מתחילה שיעשה

 דרבנן באיסור אף מהימן לא בודאי למחובר שנעשה אומר
 הרמב״ם לשיטת אפילו בזה( תלוי והאיסיר שההיתר יודע אס

 ואפשר שאובין מחמת הוא הפסיל שעיקר מדבריו שמוכח
 בצירוף שלנו בקרא״ן גם א״כ לעין ג׳ מחזיק שהאביק דמיירי
 ג' שמחזיק אפשר )שרוי״ף( ע״י ביחד שנתחברו חלול הקנה
 ן הקרא" שבאמצע המפתח ע״י הקרח״ן כשסותמין כי לוגין

 של חלול הקנה בצירוף סגירת של הפנימי הצד שיחזיק אפשר
 מחזיק שלוג הדין מעיקר ביצים עשר שמנת שהוא ליגין ג' ברזל
 שכעת מחמת השיעור כפלו שהאחרונים )אלא ביצים ששה

 דגמרא( דינא כפי להחמיר מהראוי אבל , הביצים נתקטנה
 שתאביק אף הרמב״ם לדברי דאף מוכח הנ״ל הצ״ל ומדברי
 ומחזקים גרורים המקוה שכל כיון פיסל ג*כ שהוא כל מחזיק

 כאביק שדינו הזת ותקרא״ן כלי ע"ג גרורים ונקרא עליו
 וכן אחריו גרורים המיס שכל כיון פוסל באמצע שהוא בזמן

 מרצפת קצת נמוך למטה במקוה הוא כי הזה בקרא״ן נמי
 ברזל של חלול הקנה דרך יזוב המיס שכל כדי המקות

 התוספות דברי לפי בפרט הקרא״ן של המפתח כשפותחק
 לא שאיבין איסור לענין שכתב האביק של במשנה חדשים

 כי קבעו ולבס־ף כחקקו דתוה לקרקע חיבור אף מתני
 אס ביחד שיהיו שרוי״ף ע״י חלול הקנה עם הקרא״ן כשהקנו

 הדין לו יש במקוה קבעו ואח״כ המפתח עם הקרח״ן סגרו
 סגרו לא אס )אף המקות את שפוסל קבעו ולבסוף לחקקו

 שהקרח״ן ומכש״כ , צ״ע ג"כ שקבע עד שקבעו קודם בתחילת
 להוריד עשוי וכו׳ שחקקו צינור אלא קיבול( בית לו יש לבדו

 בין נפקותא יש ע״כ המיס להוציא עשוי ואביק למקוה המיס
 חקקו אס אף מתני לא שאובין פסיל ולענין 4 לאמצע הצר מן

 ולבסוף קבעו לבין ולבסיף חקקה בין מדמפליג לקבוע כרי
 חקקו לא אבל מתני חקקו ולבסוף קבעו דוקא ומשמע חקקו

 כשמכניסין כי לקביעי ע״מ עשו אס אפילו קבעו ולבסוף
 של חליל לתקנת היכף זוחלין הראשונים המים למקוה המיס
 המים מניח אינו קרא״ן שקורין ברזל של והמסגרת ברזל
 נכנס שממנו הגדיל שהבור שנאמר לא אס , לחיץ לצאת

 מבור המים שמכניסין בשעת א״כ מעיין דין לו יש למקוה
 אינו שאיבין שמיס מעיין דין ג״כ שבמקות למיס יש הגדיל

 לביר המקוה מי מחובר היא הזחילה בשעת כי אותו פיסלת
 לכתחילה להתיר ניקפי לבי מכ״ז מעיין דין לו שיש הגדול

 לאחר ב( ,לינץ ג׳ פיסל במעיין דאף דמחמיר לרמ״א א(
 לדעת ובפרט המעיק נפסק שלמעלה הברזא ע״י שנסתם

 שנסתם כיון ירוחם רביט בשם קי״ב( ס״ק ר״א )בסימן השיך
 ,עכ״ל לכתחילה להחמיר וטיב כבתחילה לפסילו חיזר הנקב

 שייך שאובין דין בתחילה לתמים היה דהתס לחלק יש אלא
 כ משא" הראשין לפסילו חוזר המעיין אח״כ שנסתם כיון לומר
 אם צ״ע גס , ינ״ע מתחילה שאיבין דק עליו היה לא הכא

 של סילינית ע״י שמקלח יען מעיין דין הגדול לתבור יש
 ז״ל בצלאל מיה׳ להגאק בכורים ראשית בספר ועיין מתכות
 המחובר כל קי״ל דהא ר״ב הגאין דברי על לי וקשה מווילנא
 / כמעיין דינו יתא לא מדיע א״כ , כמוה הוא הרי לקרקע

 שהקרא״ן הרבה לספק שיש למעלת שהארכתי מת כפי ג(
 שאוסרים והרע״ב הר״ש א״כלדעת טומאה המקבל דבר הוא

 לדעת ומכש״כ , טימאה המקבל דבר ע״י הזחילה להעמיד
 בין טהרה ע״י הייה לענק מחלקין שאין ותרשב״א הרמב״ן

 וכבר ,המעיין שנסתם כאן ומכש"כ , גשמים למי מעיין
 כשר שיהא המקיה לעשית יש שלכתחילה אחרונים גדולי כתבו

 מ״ה ס״ק סיף קנ״ח )בסימן הש״ך שכתב כמו הריעות לכל
 ,ע״ג( ק״ר דף קע״ב )סימן ובצ״צ , ס״ג( ססע״י ובס״ט

 שזה ואפשר , דרביס ובמקיה הפסד שאין במקום ומכש״כ
 למעלה דיפן של בחיר מונח האביק שאין אף הצד מן נקרא

מעט ונמוך המקים של לרצפה שוה ממש למטה אלא קצת
מהרצפה
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 אבל להון המים כל זוחל פתוח שהאבק ובשעה מהרצפה
 כי וצ״ע חז״ל אסרו לא הרצפה באמצע האביק שאין כיון

 צ״ע הרצפה על קצת מגיע ואס דוקא לאו הרצפה אמצע
 שסתימת מה בדבר א( ,ההיתר צדדי בקצרה הדברים ונכפיל

 ירוחם ורבינו הרא״ש דעת נחושת של קרא״ן ע״י הוא הזחילה
 גס ולע״ד טומאה המקבל דבר ע״י מותר הזחילה שסתימת

 דדעת לדחות ויש , לעיל שכתבתי כמו כן הרמב״ם דעת
 ע״י מותר למקוה המים להכניס הוי׳ לענין שגם הרמב״ם

 במים אלא טהרה ע״י הוי׳ בעינן דלא טומאה המקבל דבר
 ד״ה ר״א( )סימן בב״י עיין , חטאת מי ולקידוש לזב חיים

 שהקרא״ן כיון ב( ,הוא היתר צד אבל ,כו׳ כתב והרמב״ס
 מקבל ואינו לקרקע הוא בטל המקוה לכותל מחובר הוא

 יהא עשייתו שתחילת שצריך הנוב״י לדברי ואפילו טומאה
 דומה מחנווני או מלאכה מבעל שקונים כיון בקרקע לחברו

 דף )ב״ק הקונה בעה״ב במחשבת שתלוי עבדן של לעורות
 שתחילת כמו דומה בקרקע לחברם הקונה שדעת וכיון קי״ד(

 המקוה אם מתרי״ק דעת ג( ,בקרקע לחברם ע״מ היה עשייתו
 זו במקוה פוסלין זוחלין אין המעיין שנפסק אף ממעיין בא

 הישועית דעת ד( , כמהרי״ק בדיעבד להכשיר השו״מ ודעת
 דבר ע״י המים זחילת לסתום האוסרין לדעת שאף יעקב

 בה לצדד יש בודאי א״כ מדרבנן רק הוא טומאת המקבל
 נעשה אם ספק שיש במקום אפילו וגס , הנ״ל היתרים

 הקרא״ן ה( ,דדבריהס בספק להתיר יש למחובר או לתלוש
 הראב״ר שדעת אחר לדבר צירוף ע״י רק עצמו בפני כלי אינו

 אינו עצמו בפני משמש שאינו כל ג׳( הלכה מכלים ט' )פרק
 בפני תשמיש לו אין והקרא״ן בפ״ע שם לו יש אפילו מטמא

 החדש הצ״צ ו׳( , לסתימה אחר לכלי הוא משתמש רק עצמו
 אינו הנוד כשפופרת נקב שאף צדקה מעיל ספר בשם מביא
 והולך זוחל דכולו דמעיין לזחילה דמי דלא טעמו נראה פוסל

 בין להכריע קשת א( שבאות ההיתר לראשונות נחזור ומעתה
 הזחילה לעכוב שאסור פוסקים והרע״ב שהי״ש הראשונים

 דיעית הב׳ מביא שהש״ע ובפרט , טומאה המקבל בדבר
 שמתיר מי יש בשם המתיר ודעת בתחילה תאוסרין דעת ומביא
 לדעתו העיקר הוא בתחילה שמביא הראשונה שהדיעה וידוע

 לסתים שלא דאורייתא באיסור להחמיר שיש כתב הב״ח וכן
 בש״ע כלל הובאו לא הרמב״ס ודעת טומאה המקבל בדבר
 שמבואר מה היתר ,זה בדין כוותי׳ להו סבירא שלא אלמא
 תלוש לדבר בהם נשתמשו אולי לספק שיש מה לבד ב( באות

 אולי לספק ויש , חדשים שהם לומר נאמן הנכרי אין כי
 או ושכר יי״ש העושים בבתי הנצרך גדולים ליורות נעשה

 גדולת ליורה כזה קרא״ן ג״כ יש זה ובמקוה , גדולות לחביות
 של שרובם הדבר קהב גס ,המים שם המחממים מתכת של

 הם אלו מקוואות כי תלוש לדבר נעשים הס אלו קראנע״ן
 ואפשר , עיירות באיזה כעת נתחדש אשר דמיעוטי מיעוטי

 אינו ואולי ; תלוש לדבר לעשותם היה האומן דעת שכל
 אדם בני יביאו שאס רש״י כתב דשם העבדן לעורות דומה

 נגמרה לא ועדיין למנעלים שסופו ונמצא להם ימכרנו לקנותו
 וכל מכל מלאכתו נגמרה הזה בקרא״ן משא״כ עכ״ל מלאכתן

 הלכה כלים מהלכות ח׳ )פרק ברמב״ס ועיין , שנצרך למה
 שמקבל לדבר עשוי רוב אס זוגין העושה אומן י״ג(

 העבדן ובעורות , עכ״ל כו׳ טומאת מקבל הכל הרי טומאת
 מטמאתן מחשבה שאין ו׳( ה׳ כ״ד )בפרק הרמב״ס פסק

 כמו הטעם שזה ונראה , עכ״ל כו' מעשה בהם שיעשה עד
 נגמרה בזוגין משא״כ מלאכתו נגמרה לא שעדיין רש״י שכתב

 דמי ולא מלאכתו נגמרה בקרא״ן גס כן אם , מלאכתן
 תלוי מחנווני או מהאומן קונה אם הנוב״י שכתב למסמורת

 גופא הנוב״י שכתב כמו שאני התם ; הקונה בעה״ב בדעת
 אם אפילו כלל כלי אינו עצמו מצד ברזל של שהמסמורת יען

 ח׳ )פרק ברמב״ס כמבואר בתלוש בהם להשתמש ע״מ נעשו
 )סימן החדש בצ״צ ועיין הנ״ל בקרא״ן משא׳׳כ ב׳( ה׳ סוף

 לקרקנג חברם אס אף מתיר אינו במסמורות שאף קס״ג(
 ע״ש ולבורות לבתים עשייתם שרוב גדולים במסמורות ודוקא

 שכתבתי מה לעיל )ועיין בו עסוקים שאנו בקרא״ן מכש״כ
 בהמת של בזוג מדוע שהקשה ומה ,הנ״ל( צ״צ דברי על
 חברה אס אף מתני לא לבהמה שיהא רק חשב אס אף

 חברה אס מהני מ״ב( י״ר )פרק ובמינקת במסמוריס לדלת
 במסמוריס חיבור דוקא המפרשים לפי ואף למקל או לדלת

 ; לעיל הארכתי במסמורים חיבור אף מהני לא בזוג הא
 אם בין חילוק דיש תתו״י בשם שכתבתי כמו נראה ויותר
 מלאכתו עושה הזוג , לא או הראשונה מלאכתו עושת

 לבהמה כשהיפה מעיקרא לדלת חברה אס אף הראשונה
 כן יגס לדלת מחובר כשהיא ועכשיו לקלא מלאכתה היתת

 משא״כ , הראשון שמה אבדה לא ע״כ לקלא מלאכתה
 משתמש היתה שנתחברה קודם כלי כשהיתת מעיקרא במינקת

 אינה לדלת או למקל כשחיברה ועכשיו אחר לענין או לשתי׳
 תאכלנה שלא אלא כו׳ הראשון תשמיש מעין משתמש

 מה )ולפי לעיל שהארכתי וכמי , המקל או הדלת הארץ
 וכן טומאה מקבל הארץ תאכלנה שלא באס הר״ש שכתב

 תחדש בצ״ל )ועיין כלים מהלכות כ״ד( )פרק הרמב״ס כתב
 בר״מ עיין ,לנוי שעשאן לומר אנו מוכרחים קס״ב( )סימן

 הזה בקרא״ן גס א״כ , כלים( ממסכת י"ד( )פרק וברא״ש
 עשוין קראנע״ן שרוב אמרינן אי הראשונה מלאכתו עושה

 חיבור מתני דלא ,זוגין של הדין לו יש ; תלוש דבר לתשמיש
 והשתא תלוש לדבר מסגרת מעיקרא אשתני דלא לקרקע

 )בפ׳ דאיתא מתא וצ״ע ; מסגרת שם הכל אבל למחובר
 שנעשו כו׳ המנעול ומן כו' חוץ כלי כל מ״ב( דכלים י״א

 טומאה מקבלים אינם שאלו התו״י וכתב עכ״ל לקרקע
 ע״מ מתחילה שנעשו מחמת ע״ש עכ״ל שנקבע קודם אפילו

 לתלוש שעשוין כלים שאר אבל משמע לקרקע לחברם
 לקרקע חברם אס אבל בתליש טומאה מקבלים ולמחובר

 תא שהקשה מדבריו מיכח שכן ע״ש טומאה מקבלים אינם
 החילוק שזה אלא כקרקע הוא הרי לקרקע המחובר כל

 אפילו מקבלים־טומאה אינם במשנה דחשיב דהני בניתם
 לתלוש שעשוין כלים שאר אבל בקרקע שנקבעו קידם

 שנקבעו לאחר אבל טימאה מקבלים שנקבע קודם ולמחיבר
 שיעשה צריך אין אלמא טומאת מקבלים אינם בקרקע

 בקרקע שקבעס לאחר כי בקרקע לקובעם ע״מ לכתחילה
 ע״מ לכתחילה עשאן לא אם אפילו טומאת מקבלים אינם

 ה״נו למנעול סילון בין מחלקים אנו ואס בקרקע לקובעם
 שקורין מנעול משא״כ בפ״ע כלי הוא דסילון , הקרא"ן

 למחובר או לתלוש אחר לכלי צירוף ע״י כלי הוא קרא״ן
 בקרקע לקובעו מת על המנעל עשאה לא אס אף ע״כ

 שחין מה טומאה מקבל אינה בקרקע קבעם אס הכא אפילו
 מתחילה שיעשנה עד לקרקע קביעות מתני לא סילון כן

 7 וסיעתו ביהודה תנידע לדעת בקרקע לקובעה מנת על
 מקבלים מנעול ובין סילון דבין כיון ע״ז מקיר לנו מנין אבל

 סתמא שנעשה מנעול )היינו בקרקע שיקבעם קורם טומאת
 דהיינו בה ולכיוצא לתיבה היינו בתליש להשתמש ויכולין
 טמא בפ״ע שם לו שיש כל במשנה כדאיתא גדולה( ליורה

 אלא מטהר ואינה ח'( ה' פ״ט כלים ,)ה ברמב״ס הוא וכן
 המשנה מן מוכח מנעל אבל לחיים היינו לווי שם לו שיש מי

 שתולה הרמב״ם על משיג הראב״ד אלא בפ״ע שם לו שיש
 ע״י אלא בפ״ע משמשין שאין כל הטהורים אלא בשם,

 שאין הראב״ד על כתב והכ״מ עכ״ל כו׳ השאר עם חיבורם
 גס יודה עסוקים שאנו דבקרא״ן נראה ועוד מיכרחיס דבריו

 המקבלים דירים בכלל מנעול המשנה מנה דהא הראב״ד
 ועוד לקרקע; שעשוין מחמת הוא הטעם ועיקר טומאה,
 אס ואף המפתח כשסונרין קיבל בית לו יש שלא דבקרא״ן

 בתחילת שכתבתי כמו מחמיר? הרבה יש לקבלה נעשה לא
 הנ״ל ממשנת שמוכח לעיל שכתבתי למה ונחזור הקונטרס

ומרמב״ס



עולת
 אבל בקרקע לקובעו נעשה לא אם דאף ובתו״י ומרמב״ס

 הטב״י שדעת ואפשר טומאה, מקבל אינו בקרקע קבעו
 שכתב הרא״ש דברי דמפרש רי״ח( )בסימן הח״ס כדעת
 לחברם שחישב במחשבה לחו טהור הקרקע את לשמש שעשוי

 שאותן עליהם מוכחת שצורתן אלא עשיית; בעת בקרקע
 הכלים כל וכן הדלת כגון קרקע לשמש תמיד נעשים הכלים

 עליו מוכחת צורתה דהרא״ש סילון כי עליהם מוכחת שצורתן
 כקרקע הוא הרי עדיין מחוברת אינה אס אפילו ע״כ כו׳
 בתליש בהם שמשמשים מילין בכתם מיירי דש״ע פילון ט׳

 כו׳ מטומאה נפקא לא הקרקע את לשמש זו נעשית אפילי ג״כ
 א״כ ממש בפועל לקרקע ג״כ שיחברנה עד פירוש עכ׳'ל

 עליהם מוכחת צורתן חשר הכלים הנוב״י לדעת הוא כך זה לפי
 שצורתה מנעל וכן הדלת כגון לקרקע אלא עשויין שאינם
 להשתמש דרכה שאין לקרקע הלא עשוין שאינה עלי׳ מוכחת

 בקרקע שנקבעו קודם אפילו טומאה מקבל אינה בתלוש עמה
 סילון כגון ולמחובר לתלוש שעושעין מנעל או פילון אבל

 כיוצא מנעל וכן טומאה מקבל בקרקע שנקבעו קודם דש'׳ע
 ולדעת טומאה מקבלים אינם בקרקע שנקבעו אחר אבל בו

 לקרקע חיברו דאח״כ אע״ג לתלוש העשוי שדבר הנוב״י
 של זוג כמו בקרקע לחברם ע״מ יהא העשי' שתחילת צריך

 וכמו כו׳ במחשבת טומאתן לידי יורדין הכלים וכל בהמה
 טומאה דמקבל למכור זוגין מהעישת מרמב״ס לעיל שכתבתי

 לחברו מהחלה שנעשה לא אס לקרקע שחיברו לאחר אף
 מהרי״ק^שאם דעת )ג׳( באות שכתבתי מה היתר בקרקע,

 הח״ס , פוסלת זחילה אין ממעיין לקרקע בא המקוה מי
 אינו השו״מ וגם ,בדיעבד אף מחמיר אך ד״ה ר״ט בשאלה
 דעת )ד׳( היתר ,לכתחילה לא אבל / אלא מכשיר

 בדבר הזחילה לעכב האוסרין דעת דאפילו יעקב הישועות
 שיש במקום להקל יש ע״כ דרבנן רק הוא טומאה המקבל

 )ה׳( היתר ,תורה ספק שהוא הב״ח דעת אבל היתרא צדדי
 ציריף ע״י רק עצמו בפני משמש אינו שהקרא״ן מחמת

 י״ד )פ׳ חדשים בתוספות עוד ועיין )ב׳( באות לעיל הארכתי
 הוי דלח משוס ז״ל טהורה מינקת בראשו עשה ב׳( מ׳ דכליס

 , וכב״ה לחוד בחיבור אף טהורה ולהכי בפ״ע כלי שם
 עד לב״ה אף טמאה לה וחברה בפ״ע כלי כשהיתה משא״כ
 ואני , עכ״ל ארישא וב״ה דב״ש פלוגתא האי וקאי שיחבל
 ,טומאה מקבלת היא לקרקע שחברה שקודם כיון לעיל כתבתי

 הנוב״י הגאונים לדעת אגל לחוד בחיבור שטהורה אמת הן
 עשייתה שהחלת שצריך שסיברים אחרונים ועיד והצ״צ ורע״א

 עשייתו תחילת שיהא הקרא״ן גס צריך בקרקע לחברה תהא
 ע״י כלי רק הוא צינור גס כ' בקרקע, לחברו ע״מ

 שס להוליך לבור או , למקוה היינו למחובר או לתלוש צירוף
 צינור שגס להלן שאכתיב )וכמו מיס משס להוציא או מיס

 שצריך הנוב״י דעת מכ״ז צירוף( ע״י כלי רק מיקרי
 דע״כ לדבר וראי׳ ,בקרקע לחברו ע״מ מתחילה לעשות
 כלי רק מיקרי צינור גס הכ״מ דברי עפ״י הת״ח לדעת

 חיבור ע״י רק די בצינור גס דהא אחר לדבר צירוף ע״י
 ודמי שיחבל צריך ואין טומאה מקבלת בטל בקרקע לחיד

 ביו״ד מבואר דהא לחוד בחיבור שדי במשנה המביא למניקת
 שצריך כתב ולא לקרקע בחיבור די דבצינור ר״א( )סימן

 ע״מ יעשה שהצינור שצריך והגדולים הנוב״י לדעת א״כ שיחבל
 מיירי שהטב״י להעיר ויש במנעל ה״ה א״כ בקרקע לחברו
 שכתב כמו ,מדרס טומאה לקבלת בפ״ע כלי שהוא בצינור
 או שיחבל או פניס משני אחד בו יועיל הנוב״י ולדעת כת״ר

 והב״י הש״ע מפשטיות אבל בקרקע לחברו מתחילה שנעשה
 מה טומאה רק לו אין מתכות של שהצינור משמע בפנים
 חרס של מצינור חלוק הוא בזה ורק מתכות כלי פשוטי שהוא

 , שמאה מקבלים אינם קיטל בית להס שהין ניון עץ ושל
בצינור מיירי ואי כ״מ ^שוטי טימח* מקב׳״ מתכת ושל

יט יצחק
 מכ׳יז נמי עץ כלי אפילו למדרס שראוי או בפ״ע כלי שהוא
 אינו וגם בפ״ע כלי )שאינו הזה הצינור על הנוב״י כתב
 בקרקע לחברם ע״מ מתחילתו שנעשה שצריך למדרס( ראי'

 ע״מ שיעשה שצריך במסמוריס שגס הצ״צ לדעת ומכש״כ
 מקבל אינו שהמהמר חף לקרקע המחובר בבנין לקובעס
 אינו אלא ,אחר לדבר לצרף רק עשוין חינם וגס טומאה

 אבל , לעיל שכתבתי כמו מסמיריס לעטן י7הטב דעת כן
 מיירי והנוב״י הש״ע בו דמיירי הליניר כי וקרא״ן בצינור לא

 הוא טומאה מקבל שהוא ומה קיבל בית לו שאין בסילון
 אלמא בב״י עיין טומאה מקבלים מתכות כלי שפשייטי מהמת
 ארי׳ מאי למדרס מיוחד הוא דחס למדרס מיוחד שאינו
 דאומריס )ועוד נמי עץ כלי פשוטי אף מחכות כני פשוטי

 ויש ולהכניס להוטה מיוחד הוא כי מלאכתנו ונעשה עמוד לו
 שיעשה גדולים יעוד וצ״צ ורע״א הנוב״י דעת מכ״ז לדחות(
 קרא״ן שקורין המנעל ה״ה א״כ בקרקע לחברו ע״מ בתחילה

 אחרונים ועוד והמחבר הטו־ הפוסקים שמסתימת אמת הן
 שיעשה שצריך כתבו ולא מועיל לקרקע שחיבר שסתמו
 וכן כהניב״י דלא משמע בקרקע לחברו ע״מ מתחלה הסילון

 משמע כמוה הוא הרי לקרקע המחובר כל המשנה מסתימת
 שמקשינן ממה ואדרבה בקרקע לחברו שיעשה צריך שאין

 כל הא לקרקע שנעשה מפני דקתני י״א פ׳ המשנה על
 אינם שנעשו דאילו ותירצו כמוהו הוא הרי לקרקע המחובר
 עשייתן היו לא הם הבל משמע שנקבע קודם אף מקבלים

 אבל שנקבע קודם רק הבל ,טומאה מקבלים בקרקע לקבוע
 כסתמא טומאה מקבלים אינם בקרקע שנקבעו לאחר

 דחיתי )ולעיל כמוהו הוה הרי לקרקע המחובר כל דמתניתין
 , כהנוב״י דלת משמע ,רי״ה( סימן הח״ס דברי ע״פ ראי'

 הנעשים זיגין הפילו או לדלת שחשבו זוג בין חילוק יש ואפשר
 מקבל ה״ז לתלוש הרוב עושה שאס הרמב״ס שכתב למכור

 למחובר קינה הס אף הקונה מחשבת בתר אזלנן ולא טומאה
 נ״ח( )ד׳ בשבת כדאיתא לקלא בפ"יע כלי הוא שהזוג הייני

 שכתב כמי אחר לדבר צירוף בלא מתכות בכלי קול משמיע
 לו אין אחר לדבר צירוף בלא הזה בקרא״ן משא״כ ,כת״ר

 נעשה שלא אף לקרקע חיביר דמהני אפשר שימוש שוס
 דמתניתץ מסתמא ג״כ דמשמע למניקת ודומה לכך מתחילה

 ע״מ לכך מתחילה נעשה שלא אף לבד חיבור אף דמהני
 קיל הוא בפ״ע כלי שאינו שדבר מצינו כי בקרקע לחברו
 של במשנה חדשים התו׳ שהביא כמו טומאה קבלת לעטן

 ושארי וצ״צ ורע״א הניב״י נגד להקל קשה מכ״ז ,מטקת
 לדבר ף ציר ע״י רק בפ״ע כלי אינו סילון גס כי גדולים

 לעיל שכתבתי ריעותית שאר ועיד ,לעיל שכתבתי כמו אחר
 כקב שאף צדקה מעיל בשם )וא״ו( היתר , בקרא״ן שיש

 יותר היא הזה הנקב ,בזחילה פיסל אינו הנוד כשפופרת
 לעיל שהארכתי כמו דבריו על צ״ע ועוד , הטד משפופרת

 ,כן משמע לא שהבאתי ב״א דפ׳ אשר״י הגהת מדברי גס
 ולבד לסמוך מה על לו יש להקל שרוצה מי ממני נעלם לא

 ,לקולא תירה הרהירי עוד לי יש לעיל שהבאתי היתרא צדדי
 שכתבתי כמו להקל טקפי לבי מכ״ז לקולא וס״ס ספיקות גס

 שנזהרים יראים כמה שיש רבים של במקוה ובפרט ,לעיל
 כמו הדיעית לכל כשר שיהא יהדרו לא מדוע גס , משאלה

 לצאת יעשו מקיה כשעישין הש״ך בשם לעיל שכתבתי
: הדיעות כל

 ועלול נוחה דעתי אין אילו מקוואות ההתחדשות בעיקר 2^
 מעין שימצא עד חופרים הישנים מקואות כי לתקלה

 משא״כ הדיעית לרוב ובשאובין ;בזוחלין נפסל אינו ומעין
 שיכנס לאחר שלמעלה הברזא כשסותמין אילו במקואות

 לבטל יש לדעתי גשמים של מקוה דין לה יש להמקוה המיס
 מקוואות לנקית כי דליים ע״י או , בפלימ"פ ולנקות הקרא״ן

 והרצפה שהדפנות כיין הישנים ממקוואות קל יותר הוא אלו
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 גמירא עד בקל היטיב לנקות יכיל ומקאכלע״ס מלבינים הוא
 הקרא״ן שבטנחי ותלהי״ח מתחתם מיס טבע שאין כיון

 יש עוד כד״ת דליים ע״י ומנקין־ )בלמענ״ד( החור וסתמו
 בכל חס המקוה שיהא כדי המקוה בעל דרך כי לזהר
 שופך וע״ז מיס אמה רבע ערך לילה בכל מחסר ,לילה
 וכן למקיה הנכנס רותח מיורה אחד קרא״ן ע״י חמיס מיס
 וכנגד מעל״ע בערך שנתקרר מחמת כן עושה לילה בכל

 ודרכו רותחין שאובין מיס כנגדו שופך המקוה מי שחסר
 את )ולמלא בשבוע אחת פעס רק , וכל מכל המקוה לנקות

 קנה ע״י הגדול מבור כשרים מיס סאה מ׳ כשיעור המקוה
 השבוע של האחרונים בימים ישאר שלא להיות יכול חלול(

 הרמב״ם ודעת ,במקוה שאובין שאינם מיס סאין ואחד עשרים
 והשיך והב״י כשר רובו עד דוקא שאובין דמים והראב״ד

 ,המחלוקת בין הראש להכניס ראוי׳ שאין כתבו ס״ג בס״ק
 כשישער תקנה למצוא שיש ונראה רט״ז, שאלה בח״ס עיין

 לפתוח יש הנ״ל משיעור הכשרים המיס שיחסרו בדעתו
 דרך הגדול מביר המים ילך אותו וכשפותחין עץ של הברזא
 שבמקוה המים עם שבבור המיס יחד ונתחבר למקוה הקנים

 שכמקוה המיס ונטהר אחת פעם שנתחבר וכיון , השקה ע״י
 ר״א )בסימן כמבואר הברזא לסתיס אח״כ יכול השקה ע״י

 כל קי״ב( אות בש״ך עיין שחולק מי שיש )ואף נ״ב( סעיף
 במסכ׳ )עיין ל״ז( אות בפ״ת )עיין מתקנינן לתקוט דאפשר מה

 מן העליון המקוה את מטהרין ח׳( מ׳ וא״ו פ' מקוואות
 ובגיטין בתוס״י עיי; העליון מן התחתון וכש״כ התחתון

: הניציק ד״ה בתו׳( ט״ז )ד׳
 על ח״ו לע״ז להוציא אין שבודאי הנ״ל מכל צא1יה

 רגיל היה שיפת אומר אני זה רק ישראל מקוואות
 אסיר החדש ההתחדשית; על לומר ח״ס בעל הצדיק הגאון

 להיות צריך אלו שבמקראות אומר ג״א וע״ז התורה־, מן
 לבוא יכול זהירים היו לא אס כי ולמדן שמים ירא ממונה
 שימצא עד שחופרים המקוואות טוב ויותר הקלות לכמה

 שהבאתי חששות מכמה ויוצא מעיין בימי יטובלין חיים מיס
 מדוע שכתב הנוב״י גס כיון זה שעל )ינרא' הזה בקונטרס

 הרצפה רק קאכלע״ס או אבנים משל הדפנות לעשות אין
 המיס שיוכלו הנסרים בתיך נקבים ויעשו נסרים של ^הא

 ישר לא בעיניו שגס ונראה עכ״ל הנקבים דרך לנבוע
 וחמים טיביס מקוואות לעשות ויכילין הנ״ל ההתחדשית

 ויעיין הנוב״י הגדול הגאון בשם בהגה שכתבתי כמו ונקיים
 ,אנשים טהרות לענין עוד ד״ה וא"ו פ׳ התשובה שער בר״ח

 ממים המקוה יהי׳ אס ובפרט ,קדושה לידי מביאה טהרה
 יעקב מו״ה הגאון של בסידור הוא וכן עכ״ל, כו׳ חיים

 לתוך המעיין את המפנה מ״ה פ״ו פרה במסכת עיין ,עמדין
: ברע״ב עיין מעיין מתורת בטל הפסיקן ואח״כ הגת

♦ מח סימן

, שיחי׳ להרה׳/

 צינור ע״י הולטם שהמים מקוה להכשיר יש אס בדבר
 ופדי ,לבנים של מרזב ע״י או בהכשר הנעשה

 כשיתמלא לסתום עץ של ברזא זעושין המים—שלא-׳ישטפג
 שם ויש המקוה לקרקע סמוך בדופן חור יש לנקות וכשרוצין

 לטבול וכשצריכין המקוה מי ויוצא הברזא ופותחין ברזא
 כת״ר ומםיפק ,המקוה ונתמלא מעלה של הברזא ' פיתחק

 מקרי ראשון בכח המיס שיכנס הברזא שפותח במה אולי
 חושש ועוד אדס ע״י שנעשה כיון טומאה המקבל ע״י הוי'
 האדם כח ע״י שנכנס כיון ליגין ג׳ ראשון בכח נכנס אולי

 המונע שהסרת שסובר מתיר שהח״ס אלא שאובין מיקרי

 מסרנא ט״ז( )ד׳ מחילין ידידי והקשה־ ,הויה נדקרי לא
 ומית דמי׳ בידקא עלי׳ ל וחשקי דכפתי׳ מאן האי וכן דמי'
 רש״י וכתב ראשון בכח וה״מ בי׳ דאהני הוא דידי' גירי מ״ט חייב
 עכ״ל לפיו המיס באו מיד המיס בשפת נקב שנקב וכיין

 אע״ג בעלמא גרמא ולא ממש אדס בידי מיקרי דזה אלמא
 זה היתד על לסמוך לידידי קשה ע״כ המינע הסרת רק דהוי

 בתי״כ כי בזה גם הח״ם עלי לסמוך יש־ לע״ד־ ,הח״ם של
 ז״ל מקוואות הלכות וברא״ש ס״ו( )ד' ב״ב בתו׳ הובא איתא

 מיס מקוה ובור מעיין אך ת״ל וכו׳ כתפיו על מלא יכול
 דלא אלמא עכ״ל כו׳ שמיס בידי מעיין מה טהור יהי׳

 וכן ,כלי ע"י ממש שאובין כתפו על מלאי אלא ממעטינן
 מעל הוגבהה אס ל״ט( )סעי׳ ברגליו או בידיו זילף איסרין

 טהיר יהי׳ מלשון כ״ה( )ד׳ בזבחים איתא עוד , הקרקע
 בש״ע הוא וכן הרא״ש כתב ע״כ , טהרה ע״י שהוויתן שצריך

 דף בידו יאחז לא במקוהוט׳ מיס להשליך הבא )סעי׳מ״ח(
 של סילון וכן ידו ויסיר יכו׳ הדף יניח אלא עליו ויעבירם

 שמחבר כתב אבל כו׳ טפלים המיס שיהיו והיא כו' מתכת
 עכ"ל/׳וכל־ וכו׳ כשר חרס של קטן סילון וכי׳ הסילין לפי
 , המינע הסרת ולא הויה ענין הוא שהביא הדינים אלו

 בכת די דשם ידם ונטילת וקטלה שחיטה בין לחלק ונראה
 עד ביר לחפור גם התירה שהתורה לטבילה אבל ראשון
 קנ״ז< סימן ע״י בחיבורי )עיין מעין בכלל זה כי מיס שימצא
 נבקם האחרון ובמכוש מים שמוצא עד בור חפר דאס אע״ג

 ולפעמים ,כשר ראשון בכח המים ועולה ובוקע המעיין
 הצד מן המעיין ועולה בוקע הצד מן המעיין שגיד מיקרי
 , התירה התורה מכ"ז ראשון בכח אחרון מיכיש אחר תיכף

 ביר עד מהנהר חרוץ ועישין לנהר הסמוכה במקוה וכן
 אדם ע״י החריץ שנעשם אף המקוה שיתמלא כדי המקיה
 שלענין אף , כשרה המקוה מכ״ז ראשון בכח הולכין והמיס
 אלא אלו ראיות ידידי גס כתב וכן מיתה• חייב קטלה

 זה אין המים שיתגלו הקרקע חפר הבור שבחפירות שמחלק
 משא״כ המים בהוית מעשה עשת פלא כיון אדם בידי מיקרי

 ראשון בכח המונע הסרת ע״י אפילו בעין הם המיס אס
 מה החילוק הבנתי לא דמי המים בגוף מעשה שעשה כמו

 בעין מים יש ג״כ הבאר בחפירת אף ועוד־ ,בזה יש חילוק
 אט וכן המיס על הארץ לרוקע שכתב כמו הקרקע תחת
 בכח רבים מים ת־כף נתגלה בעומק החפירה שבעת רואין

 מנהר חריץ לחפור מותר לנהר הסמוך ריקן בבור וכן ראשק
 מהנהר לבור רבים מים יורד החפירה אחר ותכף הבור עד
 התירה שהתורה ע״כ מגילים הם שבנהר שהמיס אף

 כילל מעיין וכן חפירה ע״י ביר וסתם ביר או מעין בפירוש
 ולא חפירה ע״י שהוא באר והן מעצמו שיוצא מעיין הן

 האדם נשא בעצמם שהמים שאובין מיס אלא תורה אסרה
 המים הלכו שבתחילה־ דף שמניח כגון אותם שמהווה אי

 עליו המיס שיעברו כדי בידו הדף אוחז והאדס אחר מצד
 מה אבל טהור יהי׳ מלשון לשון זה כי מ״ח( )סעי׳ להמקיה
 התורה ראשון בכח שהוא אף המונע הסרת ע״י שנעשה
 שהוא יהי׳ מלשין גס וביר, מעין בתיבת בפירוש התורה
 בשם ידידי שהקשה ומה המונע; הסרת ולא הרה מלשק

 לנתן דמי דנטל נ״ג( )ב״ב צרור ונטל צרור מנתן הגאונים
 ולא ראשון כח לא שייך לא דהתם חזקה לקטן לדמות אין
 הרחקת ולא התועלת הבאת רק מועיל דשם ורביעי שלישי כח

 אטו קונה ג״כ בודאי ורביעי שלישי כח ע״י יועיל ואם הנזק
 ורביעי שלישי בכח השדה להשקות המים ויגיע הצרור יטיל אס
 שרוצה מהשדה רחוק הנהר ואס כלל סברא זה אין יועיל לא

 שיש אף השדה שישקה השדה עד מהנהר חריץ ועשה לקטת
 ובקטלה ובשחיטה קונה בודאי השדה עד מהנהר כמה

 , מיתה חייב אינו ובקטלה השחיטה ופסול שט כח מיקרי
 אפשר דמיא ולסרנא לקטלה מקוה מהרי״ט שמדמה ומה

כוונתו



עולת
 וע״י המיס סתימת שמסלק במה לפלפל נחית דהינו כיונתו

 שיהי׳ למקוה המיס באו זה וע״י הגלגל מגלגלים המיס זה
 לא המונע שהסרת סובר הוא גם כי אדם בידי מיקרי זה

 הגלגל עשיית על אלא במקוה התורה שפסלה הוי* מיקרי
 שלא שעולי! מה גס אדם בידיי מיקרי זה אולי והדלייס
 מביא ע״ז אדם־ בני מעשה ע״י לגבוה הנמוך מן בעבע!

 שגי בכת מכ״ז אדם ע״י הסרנא געשה התם דגם משחיטה
 ע״כ גברא כת שיהא רק די דהתם אף גברא כח מיקרי לא

 הסרנא ע״י שנעשה מה אבל אדם בידי מיקרי ראשון בנח
 במקוה גם ע״כ שגי בכת ישחט אם אדם בידי מיקרי לא

 אדם ע״י שגעשה ומה אדם בידי מיקרי לח הגלגלים עשיית
 דוקא שפיסל מקוה לעגין הויה מיקרי לא המונע הסרת

 נח ולא ראשון נח לא המקוה בעגין מזניר אינו וע״כ הויה
 ונן מאליהם נתלשים שהם הלשין בזה שנתב אדרבה שגי

 שנתלשו אע״פ נו׳ טהורים כי' שנתלש מגל ראי׳ מביא
 משמע עכ״ל נו׳ מאליהם ונתלשו הואיל נו׳ חבורס ממקום

 שנל ונראה ,מאליהם ונתלשו קרי ראשון נח על שאף
 ברזאות ע״י נעשה בודאי סילונית ע״י הנעשה המקוואות

 סותמים המקוה כשנתמלא ע״כ אלא המים ישטפו זאת דבלא
 פותחין המקוה שמנקין ולאחר יותר המיס ילנו שלא בברזא
 החדש בצ״צ ונן , להמקוה המיס שילך העליון הברזא
 אשר מהזמנים באחד יש אס נו' מקוה ה ד" קס״ג( )סימן
 אשר בקנים׳ הצינורות מנקים נו׳ מלילך נסתמין המיס׳

 דלינא אלמא עכ״ל ונו׳ הסתימה ופותחין נו' דרך תוחבין
 ונן שאובין חשש ולא טומאה ע״י הוי' משוס לא חשש בזה

 זה באופן היא הסתם ומן ברזא שם שיש קע״א( )בסימן
 בניב״י ונן ,לסתום ואח״כ הברזא פתיחת ע״י המיס לכנוס
 ההס ובגסריס נו׳ וברצפה בזה״ל נתב בסופו )קמ״ב( תגיגא
 עד הנקבים דרך לגביע המיס שיונלו גדולים נקבים יעשו

 עץ של בברזות הנקבים לסתיס יונלו ואח״כ המקוה שיתמלא
 הברזא פותחין המקוה שמנקין שאחר מובן וממילא ענ״ל כו׳

 בשם בב״י הובא ברמ״א מ׳ )סעי׳ בש״ע וכן המיס שיכנסי
 מחמה לגקית שקשה ומחמת לנקות נשרוצין ראשונים( גדולי

 כשהמקוה כך ואחר הנביעה נקבי סותמין־ בחזקה שנובע
 חיששק ואין להכשיר פשיט ודבר ,הסתימות פותחין ריקן

 , טהרה ע״י שלא הויה ונעשה הפותח הוא שאדם מחמת
 במעיין אף מחמיר הרמ״א הא מעין שהוא מהמת לומר ואין
 ראשון בנח אדם־ ע״י ג״כ מיקרי המונע שהסרת אמרינן ואי

 שהסרת אע״נ אדם ע״י בסתימה שפותח מה קלקלתו תקנתו
 זו הקנה כתב בעצמו מהרי״ט ונן הויה מיקרי לא המונע
 במעיין אף שנותבין הגדולים על מתרץ כי הנביעה נקבי לסתום
 נתב שאובין פוסל אינו במעיין הא הנביעה נקבי לסתום

 מימהן פוסקים או תמצית מי רק מעיין אינו אולי שחוששין
 ע״ש שבוצלין בזמן אף מעין דין להם ואין החמה בימות

 הב״ח ,כהח״ס אע״נ ,הסתימה לפתוח צרינין ע״נ ונשמנקין
 ,טומאה המקבל בדבר אפילו לסתיס מתירין והש״ך
 נעשה מה טומאה המקבל בדבר לסתום׳ שאוסר והט״ז

 כמו המקוה נתמלא וע״י׳ הסתימה מוציא שאדם במה
 הברזא מסתימת זו סתימה דמש״ג בברזא ידידי שחושש
 הסתימה לעשית מעלתו שנתב השגי דרך ,חשש דלינא אע״נ

 הת״ם של ההיתר לבד המרזב אל משם ההולך הבור אצל
 ס״ו )ר׳ בב״ב ועיין ,מעלתו שכתב היתרא צדדי עוד שם יש

 מדאורייתא מותר כולה דשאיבהשהמשינוהו מנלל ד״ה בתו׳(
 ,מדרבנן הוא המשכה ע״יי שלא כשרים מים רוב שצריך ומה
 שאק אבנים רצפת דעל מ״ו( )סעי׳ מרמ״א ידידי שההשה ומה

 טוב רק כתב לא רמ״א הא המשכה מתגי לא לבלוע ראוי׳
 אפשר גם ,המשנה מיקרי הדין שמעיקר משמע להחמיר
 אבנים סתם׳ כי מעט בולעים בכבשן שנשרפו אף שלביגים
 שנשרפו לטניס ולא ממש אבנים הוא ורמ״א הרוקח שהזכיר

 גהוכיח יש עיד מרובה, ובטרחה הדמב״ח
 לנגבם הגג בראם מ״ב( )סעי׳ קנקנים המניח

,מ החרדיים יחדור ה״ז ירחית חי ירי

כ יצחק תשי״
 אבנים שהם נראה ובתלמוד בתלן שנזכר אכניס כי בכבשן

 לביגים דשם אף לאבן להם היה והלבינה נח בפ' וכן ממש
 ריש ע״ז מאבן יותר בולע חרס של ומציגו מיירי שנשרפו

 הסתם ומן ,אסורה כו׳ חרס ושל כו׳ אבן של גת ,ע״ב
 ע״ב י״ט ד׳ בב"ב )רק בכבשן שנשרפו בכלים אף שם מיירי
 והס בחמה שגתייבשו טיט של שהס לביניס בכותל רש״י כתב

 אבל שם דאמרינן מה דבריו לפי עכ״ל המיס מחמת. כמוקיס
 בנבשן( שנשרפו לבינים של אפילו היינו כו׳ אבנים בכותל

 האדם יאחז שלא מ״ח בסעי׳ המחבר דנתב להא דומה גם
 מתנת של סילון ע״י ונן בעינן טהרה ע״י הוי׳ מחמת הדף
 או עץ של קטן ציניר הסילון לפי מחבר אם אבל אסור ג״כ
 אלמא עכ״ל ונו׳ כשר למקיה ממנו מקלחים שהמים חרס של
 מנ״ז טומאה המקבל דבר ע״י בתחילה מקלחין שהמים מה
 דמיי שפיר טומאה מקבל שאינו דבר ע״י מקלחין בסוף אס
 אילי אלא י״ב( )סימן מקוואות בהל׳ הרא"ש שהוניח כמו

 קטן הצינור ונן תליש בסילון מיירי והש״ע דהרא״ש לחלק יש
 הליש ג״נ היא מתנת של להסילון אותו שמחברין חרס של

 שנקרא אפשר דמעלתו בנידון משא״כ . להמקוה שייך ואינו
 כי׳ המערה לחורי ודומה מקוה ג״נ לבנים של המרזב

 מ״ח סעי׳ של ההיתר נאן שייך לא א״נ דמקוואות פ״ו ריש
 טימאה ע״י הויה מיקרי הברזא פותח שהאדם מה אמרינן דאי

 המקוה טהרת שבעיקר הגס המקיה אל להדי׳ למקלח דומה
 הטומאה מהם פרחה לקרקע מחוברים ברזל של הסילונית אס

 תלוש הוא אס היתר יותר ח*ס של הציגיר לפנין׳ אבל
 המקוה דמעלתו שנדון לחלק אפשר מנ״ז ;שכתבתי מהטעם

 גס למעלה היא והמרזב עצמו בפגי רשות הוא בי שטובלים
 צד מעלתו של במקוה יש עיד ,שלש ברום ע"א אמת בי אין

 כשר ממעין נמשך אס מ״ט בסעי׳ שמבואר מה היתר
 , ראשונה לדיעה זה ומביא טומאה המקבל דבר ע״י אפילו

 בעשיות לטרוח נת״ר צריך ואין להתיר נראה הג״ל מנל
 דאיתא מהא

 על !נתמלא
 שהי׳ והמיס

 האילו־היו המיס שנל ואע״פ בהס לטבול כשרים בקנקנים
 וכן ,אחד( רב הערוני זו )ראי' ענ"ל נו' בנליס בקנקנים

 ונמצא העציץ ישבור ונתמלא במקוה עציץ ששכח הסייד
 בידי מעין מה מעין מת״נ ומקורו ענ״ל נשרה נולו המקוה

 כתפיו( על מלא אס )לאפיקי שמיס בידי מקוה אף שמיס
 קנקנים המגיח יצא אדם ידי תפיסת בי שאין מעיק מה או

 שיש אעפ״י אלמא בב״י עין ענ״ל בור ת״ל נו׳ הגג בראש
 נשר, המונע הסרת מחמת רק אס אדס ידי תפיסת בו

 מהגי■ מאי־ מ׳ בסעיף הט״ז דמקשה להא דמי דלא ונראה
 הוא דהתם ענ״ל ני' האדם ע״י בא הא מ״מ הדליים נקיבת

 שיבר הוא בקנקנים משא״נ בידים לוקח הנקוב שהדלי הויה
 הם תקנקניס אם ואף ;המגיעה הסרת רק הוא הקנקנים

 למטה מלמעלה המיס יורד השבירה ומחמת וגבוהים גדולים
 ואף בעין הם שהמיס אף חשש אין ,דמעלתו בעיבדא כמו

 כעק שהוא אף שינפס; אפילו מיתר לנגבם בקנקנים
 זה אבל הויה חשב לא הגביהס שלא כיון צ״ל ע״כ ,הוית

 התירה כאן כי ולשחיטה לקטלא דמי לא שמקום שמעינן
 משא״כ ראשון בנח גברא בנח תליי בקטלא משא"כ התורה
 באופן ממית היה ואס כשר ראשון. בכח ששבר אף במקוה

 חילוק שים אע״כ כשירה ובמקות רטב הוה ראשון בנח זה
 לוציות המפקפקין/ דעת לצאת ,למקוה קטלא בין

 בגזיר כדאיתא טימאה מקבל אינו דננרי הברזא שיפתח לננרי
 ברמב״ס הוא ונן טימאה לו שאין גנרי יצא ע״ב ריש ס״א
 ננר* רש״י־ כתב בחלון שישב ונכרי ע״א( כ׳ )ד' בב״ב ועיין
 הטומאה בפגי חוצץ־ שאפילו אלמא ענ״ל טימאה מקבל אינו

רק• ל״ד( )נדה כזבים עשאוס סופרים שמדברי מה וצע״ק
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 ליד שהגיע לאחר ישראל ע״י אפילו מותר שהעלתי מה לפי
 להגאון עוד שנתב השואל הרב אלי כתב שלי תשובה השואל

 הוא שנן ונתב פקפוק בלי להיתר ג״כ והשיב ז״ל מהרי״א
האשנול: בספר

* מט סימן
 ,נולי דמתקרי יעקב בנע נתב אחד שרב בדבר להרה״ג

 בהרגש קיליא נל בפי ונקרא יעקב היה הקודש שס
 קוליא דמתקרי לנהוב יש שלנתחילה נראה הל׳ אחר יו״ד

 משם דמסחעף קולא( לכתוב יש היו״ד מורגש אין )ואס
 ונדומה ליזר אליעזר מולו שמואל נמו שמקצרים אלא יעקב

 הרמב״ם בכפר שננתב שראה ממה למד שהמסדר אלא
 ונראה נולי יעקב משל״מ בעל המגיה בעל שם בתחילה

 גם בקו״ף הוא קוליא שם בודאי יעקב משם שמסתעף כיון
 במו לבסוף בא' קוליא לכתוב יש בהעג״ל בסוף שמורגש ביון

 במו לבסיף בא׳ כותבין בסעג״ל בסוף שמורגש לעז שמות בל
 בצ״צ ועיין בתלמוד קולא ובן רעזיצא דריסא ווילנא ובן פיגא

 סעג״ל במו שמורגש במקום יו״ד כתב חס שמחמיר רל״ח( )סימן
 המגורש אבי בשם משא״ב המגורשת בשם היה דשם אלא
 בירמי' שמצינו כיון להסתפק יש קוליה בשם לע״ד אלא צ״ע

 נביא היה שאחאב כיון קוליה בן אחאב כ״א( פ׳ כ״ע )סימן
 אשר רשע ג״כ היה נתפרש לח ואביו צ״ג( )סנהדרין שקר

 ועיין ע״ב( ל״ח )ד׳ ביומא כדאיתא בשמי׳ מסקינן לא
 הכתוב לך שפרע וכל כו׳ שמעשיו בל ע״ו( )ד׳ במגילה

 בידוע נהניא בן ישמעאל בא בו׳ בגון לגנאי מהם באחר
 מסקינן לא קוליה בן באחאב ה״נ א״ב רשע בן רשע שהוא
 חותם שהיה המגיה בעל של העעם שזהו ואפשר ,קוליה בשם
 ובפרע שיויס הס האותיות אבל בנקודה חילוק שיש הגס בולי
 דמתקרי לכתוב נראה יותר מנ״ז הנקודה, בותבין שאין

 בשם היינו הרשע בשם מפקינן דלא דמה לומר יש בי קוליא
 ומבש״ב ,בשם עולה אינו אשר הגיגועיס שם לא אבל העצם

 במו אחר שם שהוא נראה בהנקודות חילוק יש בקריאה
 אשת שלם שם במו שמות שני והס שיות שאותיות שמצינו

 שט והס שוות אותיות ושלם ויצר שלם ושם כ״ג( )מ״ב שלם
 שאין נראה ב״א בסוף גס ,הגיגועיס בשם ומכש״כ שמות

 המכונה או דמתקרי לכתוב )ואס קוליא דמתקרי לכתוב חשש
 כתיבת בחיבורי ובן תשובות באיזה ע״י בחיבורי הארכתי

 נפשילספיקא מחית הייתי לא לע״ד כולי כתב ואס ח״ש( •יד
 עיגון )ובמקום עיגון במקום שלא ביון קוליא שני גע ולכתוב

 במקיס כ׳ כתב שאס ממגי נעלם שלא הגס להתיישב( יש
 בסעי' עיין צ״ע( הקודש )ובשס הלע״ז בשם בדיעבד בשר ק׳

 משם שמסתעף אף רעכלין דמתקריא רחל ובן ברמ״א ל״א
 קורין היו במקומם )ואפשר ב׳ ובותב ח׳ הוא דשם רחל

 יש קוליא שס בסיף ריעותא יש עוד דגושה( בב׳ רעבלין
 אס דיעות מביא הג״ל והצ״צ יו״ד ובתב לבסוף בא׳ לכתוב

 אני אלא ,אביה בשס אף שפוסלין סעג״ל במקום יו״ד כתב
 שו״מ בשם גיננצי שם לענין ק״ר )סימן בחיבורי הבאתי

 בדיעבד כשר א׳ בלא וכתב באל״ף לכתוב צריך היה אס אף
: קולע יעקב שם פ״ח( )בסימן נזכר תנינא בטב״י

. נ סימן
שיחי' להרה״ג *

 הרצועות חפורים כת״ר לי ששלח חליצה של
 הכריכות תחילת הרצועות לכרוך שיתחילו באופן

 לצד פוטס שהרצועות תפוריס הס )כי המנעל אחורי לצד

 , התחתונות הלולאות בין הבריכה יגיע ואח״כ הרגל( אחורי
 משמע מ׳ אות חליצת בסדר באה״ג שמביא הלבוש ומדברי

 בזה שנתב התחתונות הלילאות בין יתחיל הכריכה שתחילת
 שיגיע עד התחתונות הלילאות בין הרצועות יכרוך הלשון

 אצל זו מנווטת שס ויניח התחתין חור תוך הרגל באחורי
 עד השניות הלולאות בין שנית פעס הרגל סביב וינרוך זו

 מנווטת שם ג״כ ויניחם העליון בחור הרגל אחורי שיגיע
 שיגיע עד הרגל סביב ג׳ פעם הרצועות ינרוך ואח״נ זא״ז

 בפירוש הוא ונן ענ״ל נו׳ הרגל ע״ג מהלולאות למעלה
 לעשות יש דבריו לפי מ״ב( )אות חליצה בסדר בלבוש

 הלולאות לצד הרצועות פונים שיהא באופן הרצועות תפירות
 בזה נ״ה( אות קס״ע )בסימן בפ״ת דבריו הובא והטב״י

 לאחריו מלפניו להתחיל המנהג כן הרצועות וכריכות הלשון
 לכאורה נראה עכ״ל הרגל לאחורי ראשונה נרינה ומתחילין

 מהא אבל כת״ר, של המנעל נמו הרצועות תפירות שנעשה
 כמו יתחיל הנרינה שתחילת כוונתו דלעולם אירי׳ לא

 ותחילה הלילאות לבין פונים שיהיו הרצועות ויתפור שכתבתי
 הרגל לאחורי חח״כ ויכריך הלולאות לבין הרצועות יכרוך
 על המנעל להדק הקשירה כדרך ר״ל שכתב בפ״ת שם ועיין

 יש הרגל על המנעל להדק הקשירה ודרך ענ״ל הרגל
 המנעל מהדק זה וע״י הלולאות לבין הכריכה תחילת להתחיל

 אדרבה הרגל אחורי לנרוך מתחיל אס משא״כ הרגל על
 שכתב ומה הרצועות, ע״י מהרגל מתחילה המנעל מושך

 בין שטרך לאחר היינו לאחריו מלפניו להתחיל הנוב״י
 הרגל על המנעל להדק רק הוא זה כי התחתוטת הלולאות

 אבל הנרינה יהא אך קפידה שאין נראה שבדיעבד הגס
 אינו חליצה סדר לשון גס שכתבתי כמו נראה לכתחילה

 לאחירי לכרוך יתחיל שלא משמע דבריו מתחילת כי מדויק
 ויש כו׳ בין לפנים הרגל מאחורי ויכרוך כתב כי הרגל

 כתב חליצת סדר ובפירוש הלביש כמו שכוונתו קצת לדחוק
 כת״ר כדברי אמרינן ואי הלביש דברי שט פעם באה״ג

 תיבת מתחילה חליצה בסדר שחסר לומר אנו מוכרחים
 הכריכות תחילת דלעולס לימר אפשר ע״כ , הרגל לאחורי

 עם היינו א' כרך לך יש הרי שנתב ומת הלולאות לצד יהא
 התחתון בחריץ הרגל לאחורי אח״נ שנורך מת הנרינה

 לספק יש מנ״ז דחוק שהיא שמובן הגם ,תיבות איזה וחסר
 מנעלים ראיתי מנ״ז ,מפירש הלבוש ודברי ,בנוונתו קצת

 הרצועות לנרוך שיתחילו באיפן הפורים שהרצועית חליצה של
 לבין הנריכה יגיע ואח״נ הרגל לאחורי הנרינת תחילת

 רב לי נתב ונן הלבוש, נרברי לא התחתונות הלולאות
 יתחיל הנרינת שתחילת רק הלבוש נדברי נוהגין שאין אחד

 הלולאות בין לפנים הרגל מאחורי וינריך הרגל לאחורי
הלבוש: כדברי לי נראה ויותר ,אחד כרך לך הרי התחתונות

 הרב שיחי' שלמה מי״ה הגאין לתרב מכתב שלחתי
 גס הש״ס על שלמה חשק המחבר בעל ווילנא דק״ק

 ז״ל יוסף מו"ה המפורסם הגאין הרב שלום את שם דרשתי
 בצוותא יושבים הס כי הש״ס על יוסף פורת המחבר בעל
 להודיע ובקשתי מיוילנא הוראה מגדולי והס בהוראות חדא

 שלמה מו״ה הגאון הרב השיב אשר וזה נוהגין הס איך לו
 סנדל תמונת אודות ולדעתנו לנו שאל אשר ע״ד זל״ש נ״י
 וכמו הרגל פני לצד מלמעה פונות והרצועות כו׳ חליצת של

 כו׳ הרגל פני על נקשרות רצועות עם שהם המנעלים בכל
 לצד כורך ואח״כ הרגל פגי לצד מעת מצד לכרוך ומתחיל

 חוזר ואח״כ התחתון בחיר הרצועות בו ומניח הרגל אחורי
 הוא שכן כבודו ידע הלבוש מלשון שמשמע וכמו כו׳ וכורך

 מעלת לצד מעה מצד פונות שהרצועות שלנו הסנדל ג״כ
 העזר אבן בסוף הנדפס חליצה בסדר שכתב ומה כו׳

אחד כרך לך יש והרי ונו' לפנים הרגל מאחורי וינריך
ע״כ



 גדולי דעת אלמא עכ״ל כר סופר טעות איזה שם שיש ע״כ
 שיש ונראה הלבוש בשס שכתבתי כמו ומנהגס ווילנא

 קדמונים מגאונים כן נוהגין שבוודאי ווילנא מנהג על לסמוך
 להשוות רוצה גם בקצרה העתקתי שיחי׳ שלמה מו״ה הגאון ודברי
 שאינו ויען הלבוש, כמו ג״כ שכוונתו חליצה הסדר דעת

 כמו שמנהגם רואין אנו זה אבל העתקתי לא נ״כ לי ברור
:הלבוש בשם שכתבתי

.נא סימן
 שקורין בפונדק הדרך אס על גע לסדר מוכרחים 2א

 שטהגין כמו מלון לכתוב סברא יש אם )קרעצמ״ע(
 ג׳ )דף חגיגה במסכת דוד יד בספר , במכתבים כן לכתיב
 וז״ל כתב , בלילה רש״י כתב הקברות בבית הלן ד״ה ע״ב(

 דוקא יפול לא לנו תיבת כי כתב לון שורש לרד״ק בשרשיס
 כמה ומביא , והתמידות השקידה על אלא לילה לינת על

 השקידה אלא לילה לינת פירושם שאין לראי׳ פסוקים
 בבית הלן נאמר פלא לפרש רש״י הוצרך מעתה והתמידות

 להיית ומתמיד שוקד שהוא אלא , ביום אפילו היינו הקברות
 פפוע והוא בלילה דוקא רש״י כתב לפיכך , הקברות בבית
 פכתב הגס במלון בדרך ויהי מפסוק ראיה קצת ונראה ענ״ל

 מלון זו לבית קורין שע״כ לפרש היינו מבתא בבית התרגס
 השקידה על ג״כ שייך אבל לילה ללינת הוא שעיקר משוס

 שכותבין מחמת ואפשר , ביוס פס היה המילה כי והתמידות
 פהוא מתא פס כותבין קודש לשון שהוא עיר תיבת במקום

 , קודש לשון פהוא מלון פס לכתוב נכון אין ע״נ תרגום לפון
 אס עיון צריך גס , רכ״ב( )סימן ע״י בחיבורי ויעוין

יבמות סוף במפנה מצינו פונדק ופס בפונדק תיבת לכתוב

. נב ממן

•שיחי׳ להרה״ג

 לידו פבא עובדא בדבר
 ,חכס לא אחד

 זה ודברו ביחד ופתי ואכלו

 בבחור שתתלה אחת בנערה
 לו להנשא שרצונה לו פלחה

, גמר יהי׳ למחר , זה עס
 ונתן לביתה הבחור בא בו רוצה אינה שהנערה שמע ולמחר

 ק״כ עשרה של ומעבע , המנוערים הנערים כדרך ידו לה
 את הרי ואמר , המטבע אדם שוס ראה ולא אצבעותיו בין

 ב׳ ובאו ,וזרקה מטבע וראתה מידה ידו ומשך כו׳ מקודשת
 איר האע )ער הלשון בזה ואמר ,הענין עפה אחד , עדים

 האט אוג פינגער דיא אין ק״פ עפרה מיע האנע דיא גיגעבין
 האע ער חון , ניע מער לי במטבע מקודשת את הרי גיזאגט
 דיא האנע איר אין גילאזין האט אוג האנט די גיצויגין ארויס
 אראפ האט אין האנט דיא גיפפינט זיא האט מטבע

 מיט בארד אגיגאלטין מיט עדות אנדער דער ,גיווארפין
 ער נאר זאך זעלביגע דיא אויך גיזאגט האט ,)אבריטווע(

 און האנע דית גיעפינט זיא האט פלעקט אייף גיזאגט האט
: השאלה( ע״כ גיווארפין אוועק

המטבע אדם פוס ראה ולא ז״ל כת״ר כתב אשר ב£י
 ראו לא העדים שגס פת״ר כוונת אם כו׳ ואמר •
 סעי' מ״ה )בסי׳ כמביאר בעדים פלא כמקדש הוה המטבע

 או לידה ממש הנתינה לראות העדים וצריכין ז״ל , די(
 פי על אף לידה ממש הנתינה ראו לא אס אבל , לרשותה
 ידה מתחת יצא ואח״ב פלוני בחפץ לי התקדשי שאמר ששמעו

 כאן אין א״כ ,ענ״ל ממש הנתינה שיראו עד קדושין אין
 הרי שאמר בשעה גם שלה המטבע היה דילמא עדים ראיות

 המטבע שזרקה ומה , מטבע שוס לה נתן לא וכו׳ את
 הבנת לפי ואף ממילא ונזרקה פלה המטבע היה דילמא
 הקדופין בשעת חבל , אח״כ היינו שלו הוא שהמטבע העדים

 עפ״י תיכף שזרקה מה ב׳( היתר ,מטבע שוס ראו לא
 היינו פלעקט( )אויף תיומ״י שזרקה שאמר השני העד דברי

 לפי דגם ג״ל גס אחד בעד מקדש רק מיקרי א״נ מיד
 לח ממילא תיכף זרקה ירו שמשך לאחר הראשון העד דברי

 המטבע שאחז להיות יכול הג״ע ולפי ,כלל נתינה מיקרי
 וקודם מידה ידו שמשך עד אצבעותיו בין כסף של קטנה
 שמשך לאחד ותיכף בידה המטבע הניח ממנה ירו שמשך

 מחמת )א( כלל קדושין כאן אין ממילא , זרקה ממנה ידו
 ואין { תיכף זרקה )ב( , הכסף נתינת העדים ראו שלח

 וכו' את הרי שאמר ששמעה בשעה לצוותא לה היה להעיר
 מה המטבע קבלה לא שעדיין כיון לומר יש , רוצה שאינה

 עוד לה מה זרקה בידה המטבע כשהניח ותינף לצווחה לה
 דלא איתא אס י״ג( )דף בקדושין אמרינן דלא ועור , לעשות

 בענינים שהארכתי כמו , לשדינהו אלא / לצווחה לה ניחא
 הרבה לי ויש ,רס״ג( וסימן ,קצ״ד )סימן ע"י בחיבורי אילו

 כת״ר שכתב מה בדבר , בזה לדבר מה בע״ה דברים
 הא ובענין אומדנא בענינו בבחור שהתלה בנערה במכתבו

 יד כתיבת בחיבורי והארכתי כלאו שהוא הן יש בב״ק דאיתא
 אלא מ׳( שימן )לעיל דברים אינם שבלב דבריס בענין גס

 מה אומרת היא מה היטיב ידידי ביאור לא ,כאן קצרתי
 , וכו' את הרי שאמר בשעה צווחה לא מדוע כוונתה היתה

 להנתק יכולה היתה שלא בחזקה ידה אחז אס לה לשאול גס
 גס , לא או בחחק ידה אחז אס השערתם גס ממנו ידה
 הגם , די פירש ולא לה נתן אס , ענין באותו עסוקין היו אס

 יהא למחר ,שדיברו הדיבור בין יום ערך גדול הפסק שהיה
 הוא המטבע לה ונתן בא ולמחר ביחד ושתו ואכלו , גמר
 באותו לענין מענין עסוקין מאם הקדושין על מורה יותר
 ג״כ כשאמר ומכש״כ אתמול שדיברו הדיבור קייס ני עניי

 ח' סעיף מ״ב )בסימן דאיתא להא זה דומה אולי ושתקה
 לה ואמר חיקה לתוך קדושין וזרק קדשני תחלה אמרה בהגה(

 ממנה להשליך תוכ״ד בגדיה ונערה לי מקודשת את הרי
 בעלמת לשחוק רק מתחילה כוונת שלא ואימרת הקדופין

 והוכחות חימדנת אחר הולכין ואין מקודפת הוה הכי אפילו
 לשם ולח בעלמא לפחוק רק סוף ועד מתחילה כוונה פלא

 ראו פלא מחמת ההיתר עיקר אלא , עכ"ל נו' קדושין
 הוא אחד שעד מה לצדד יש עיד ,המטבע נתינת העדים
 )בשימן הפ״ת שהביא מה ממגי נעלם )ולא בתער מגולח

 או בעצמו גלח אס מיבעי ולא רע״א( בפס ח״י אית מ״ב
 אפילי , דאורייתא לעדית פסול הוא להקיפו אליו עצמו מטה

 לכל פהוח נראה בעצמו סעי׳ ולא אחרים ע״י ניקף אם
 שאמרה דמה אמרינן אי אפילו זה לפי מדרבנן פסול הפחות
 קדשני לחמרה היא דימה גמר יהא למחר להבחור הנערה

 שכתב מה לפי אבל תוכ״ד אפילו הזריקה מתני לא א״נ
 בקדושין דאמרינן רהא ע״ב( ריש ק״ל )דף בב״ב הרשב״ס

 והח״מ יע״ש דרבנן חומרא הוא דמי כדיבור לאו תונ"ד
 א*נ (ל״ד( סעיף ל״ח )בסימן ע״ז חולקים מביאים והב״ש

 מדרבנן אפילו קדושין כאן אין ממילא מדרבנן פסול הוא אם
 במקום הנ״ל היתרים בצירוף לתקל יש אחד עד רק נשאר ולא

 שין חוש אין אחד בעד דמקדש סוברים הפוסקים שריב
 בו חש מת העדים אומרים מת ידידי ביאור לח גס ,לקדושין
 ש י לשחוק רק היה הנערה שדעת חשבו אס ,אילו בקדושין

 שהארכתי כמו בעדים פלח מקדש דמיקרי היתר צד עוד בזת
 לי במטבע שאמר מת על צ״ע גס ד׳( אות מ׳ )סימן לעיל
גס כלים לה נתן לא א״נ לי שייך שהמטבע כוונתו אילו



 היו אס בשתיקה נתן מאס וגרע מוכיחות שאינם ידיס הוה
: קדושין בעסקי מדברים

גג. סימן
שיחי׳ להרה״ג

 ועושק שמדיפין )בהצפירה( שנכתב הפלפלין בדבר
 להם יש אס להסוחריס שיכתבו צויתי , מעיסה

 לזה יחוש ה׳ מעבדי הירא חימוץ חשש בו שאין נאמן ממקום
 מן , חדא חדא ידוק ביתו בגי עבור הקונה הב״ב לדעתי
 , מעסה העשוי ,שקר לפלפול אמת פלפול בין יבין הסתם

 וכיון החג כל על שצריך מה כל הפסח קודם לטחון נכון גס
 הפחית לכל בטל ניכר אינו היטיב הדק הטחינה שאחר

 אי״ה( להלן שאכתוב )כמו מדבריהם גס ואפשר מדאורייתא
 יהיה בודאי התבשיל לתוך כשיתן ומכש״כ , בספק בפרט

 נראה אבל , מינו בשאינו מין שהוא הגס , בששים בטל
 כי ,בטעמא מינו בשאיגו מין דאמרינן למה כאן שייך שלא

 טעם קלטה בפלפלין המעורב עסה הפירור לאכול אף נראה
 לא העסה עצס גס בעין לאכילה ראוי שאין עד הפלפלין

 )יהירה בע״ז כדאיתא לפגם טעם נותן גס נוקשה מחמץ תמיר
 מחליה חורפיה אגב שייך דלא ונראה לפגם( מיקרי תבלין

 טעס שקלטה הזה הפירור אכל דאס ונראה , לשבח ליה
 ביו״כ פלפלא כס כמו מדאורייתא עובר אינו בודאי פלפלין
 יש שלא הגס הפסח קודס היטיב אותם יטחן אס וכש״כ

 היה אם בודאי אבל המזויף פלפלין נגד האמת בפלפלין סמך
 חוזק מחמת חמץ טעס מרגישים היו לא למטעם אפשר

 חמץ טעס מרגישים אין גס כי מס׳ בפחות אף החריפות
 לטעמי׳ או כהן ליה טעם תרומה כמו מס׳ בפחות אף מיהר

 ע״ז איסיר שייך לא בתבשיל שנתערב קודם ומכש״כ , קפילא
 אף בששים בטל בתבשיל וכשנותנין לאכילה ראוי שאין כיון

 , רחוק בחשש להחמיר אין בפסח בתשביל לכתחילה שנותנק
 כל נאסר אנו כהוגן שלא שעושה אחד שוטה בשביל כי

 רובא בתר וליזל דניפול בסיגיא כ״ג( דף בב״ב )עיין העולם
 כירושלים גדול בכרך אף נ׳( )דף בבכורות וכן , דעלמא

 כסף לאסור יש אס לענין דעלמא רובא ירושלים אטו פריך
 ומכש״כ כו׳ ירושלים של וזהב כסף בשביל העולם כל של וזהב
 בפרט יתמיד לא והמקרה מקרה הוא זיוף עושה שאחד מה

 לענין קמ״ד ס״ס מיו״ד להעיר יש עוד ,בהתי׳ שאיגלי׳
 דבר היא אולי כי להקל קשה בפסח לטחון רק , כרכים

:גיפי׳ בפסח חמיר חמץ ביטל בעניני גם , לברר שאפשר

.נד סימן
שיחי׳ להרה״ג

 המנהג אס זו במדינה המנהג איך ידידי שישאל מה
 ובשנה מחצה מחזירים שני׳ שבשנה ז״ל הרמ״א שכתב

 ועכשיו ז״ל הפ״ת המנהג כפי או , כלום מחזיר אין שלישית
 סלוצק בעיר שנתקנה התקנה כפי לפסוק זו במדינה טהגין
 עכ״ל הכל יוחזר שנים שלשה שעד תקכ״א שנת בוועד

 כי זו, במדינה המנהג איך ידעתי לא ג״א ע״ש בקצרה
 בא אס הסתם ומן כזו מנין לידי באו לא מעולם תלי״ת

 על ותמי׳ פשרה, עושק היו כזו ענק מקים באיזה לב״ד
 עיר יכולין מה גם מצוי שאינו בדבר מנהג שייך מאי ,פ״ת
 במלכות להיושביס ומכש״כ המדינה לכל תקנה לעשות אחת

 )שבת עלייהו קבלו ולא גזרו ,בש״ס במקומות כדאיתא אחרת
 של מהתקנה ידעי לא פ״ת ספר שיצא קודם ובודאי י״ד(

מהתקנה דיודע דוקא הב״ש שכתב מה לפי ומש״כ ,סליצק

שיחי׳ להרה״ג

 מאה אס במאה שנתערב בכור במשנה כת״ר שתקשה מה
 ייף רובא בתר דאזלינן דסבר לרב כולן את פוטרין שוחטין

 ,,הה העיר קישיתו כעין עכ״ל כו׳ כולן יפטרו אמאי בממון
 לענין רובא בתר אזלינן דלא מה לענין המניח פ׳ ריש בב״ק

 ,)ד בבכורות וכן לרב דאפילו התוספות כתב וחביתא כדא
 בתר בבכור אף אזלינן דלא מה לענין ור״י ד״ה ע״א( ק׳

 ותיריצס דממינא חזקה מטעם להוציא יכול אינו ותכהן רובא
 ולע״ד ,אי״ה לקמן שנעתיק כמו כת״ר קישיות על ג״כ שייך
 קמא מרא חזקת דאיכא היכא אלא רובא בתר אזיל לא דרב
 זבין לרדי׳ רובא דאס נגחן ונמצא לחברו שור במוכר כגון
 להליקח יש אבל דהשתא ממון חזקת להמוכר שיש הגס

 נגד חזקת כעין הוא להמוכר שנתן בהממון קמא מרא חזקת
 קמא, מרא לחזקת המסעי׳ רובא בתר רב אזיל ע״כ חזקת
 על ד״ה ע״א( ע״ו )ד׳ בכתובית התוספות כתב זה כעין

 דשמואל ,טעמי אלא מסעי׳ הגוף וחזקת מוחזק שהוא אעפ״י
 לא דמסקנא )הגס כו׳ קמא מרא בחזקת לפרה דמוקמינן

 עליו ברשותו ספק שנולדת דכל משום היינו , הכי קאי
 שמחזיק הכא דדוקא ריב״א בשם ע״ב לקמן וכן ראיה להביא

 חזקתי ותות ברורה טענה שום לו ואין בפרה מסופק עצמו
 עכ״ל כו׳ קמא דמרא חזקה בתר דאזלינן הוא דליתא כמאן

 מסיפק הוא השור דבעל כיק דנגחן בנידן מוסקת הייתי עוד
 ותפוסהו חזקתו הוה לרדי׳ או לנכסתא קנה הקונה אם
 כמי קמא מרא חזקת נגד היא כלום דלא ספק תפיסת כמו

 מי אלא מתני לא דתפיסת דמציעא קמא פיק הרא״ש שכתב
 הלא לו אין שתפס אחר אפילו הזה הכהן אבל ברי שטוען
 מרא בחזקת לי׳ דמוקמינן מינית מפקינן הילכך ספק טענת
 שכתב כמו לחלק יש תפיסת מהני דבמטלטלין הגם קמא

 לא הטעמים וכל , פוטר ד״ה ע״ב( ו׳ )דף בב״מ התוספות
 הריב״א דחיק בנגחן דשמיאל טעמ ובאמת שנתערב בבכור שייך

 לפרושי לי׳ הוה ולהכי ולהכי דזבין כיון הנ״ל ד׳ בכתובות
 להקשית אין רב על אבל , ע״ש עכ״ל לי׳ קבעית דלרדי׳

 ואינו לנתחייבתי דומה קצת אדרבה זו סברא סובר שאינו
 כמו להלואת קודם הפרעון ספק אס )אף פרעת אס יודע

 מהלוקת מעות קבל שתמיכר כיק ע״ה( )בסימן הש״ך שכתב
 מסעי' הרוב וגס ,מום בלא סחורה שנתן בודאי לידע צריך

 קצת לחלק שיש אלא לרדי׳ שקנה ברי טוען והלוקח להלוקח
 רכ״ט( )סי׳ ע״י בחיבירי שכתבתי כמו למכירה הלואה בין

 ואינו נתחייבתי זה קורא שאינו שמוחל דעת שזה ואפשר
 ובעיקר בכתובות, הריב״א שכתב כמו או פרעתי אס יודע

 ז״ל כו׳ ואיכא ד״ה המניח פרק ריש התום׳ העיר קישיהו
 המוכר גבי הרוב אחר בממין דהולכין דאמר רב דאפילו

 תוציא לא לומר המוחזק שיכיל מידה הכא ,נגחן ונמצא שור
 בנמצא אבל המיעוט מן שאני בנפשאי לו דקים ממון ממני
 המיעיט מן שאתה בנפשך לי קיס מוכר אמר מצי לא נגחן

 היטעתני אתת למוכר הליקח יאמר דאדרבה לנכסתא דזבני
 , יע״ש עכ"ל לרדי׳ דזבני הרוב מן שאני בנפשאי לי דקים

 שכוינתו הלוקח אמר אם דגם החילוק מובן אינו לכאורה
 ליה מסעי׳ ורובא חביתא אמר וגם , גדולות חביות ליקח

 ממין להוציא יכול שלא לרב הדק נשתנה מדוע קרי שלגדולה
 התי׳ דכוונת ואפשר ,נגחן ונמצא שור במוכר כמו מהמוכר
 עלה לא גם , לחרישה שליקח לפרש דרך אין שור דבלוקח

 שאין כמו נגיחת של גדול מים לו יש שהשור הלוקח דעת על
 מכ״ז פ'( )דף בב״מ המבוארים המומים כל על לפרש דרך
 חביתא בלוקח משא״כ טעית מקח זה הרי מוס נמצא אס
 בשעת לפרש לו היה חביתא לכדא שקורין מיעוט שיש כיון

 דוגמא קצת , גדולה חביות שקעה הקני׳ עביר המעות נתינת
מצינו



 להו אית קלא הנהו ד״ה ע״א( נ״ח )דף בכתובות מציגי
 מדלא אמריכן מעות המוכר דקיבל דהיכא אלי׳ ורבינו ז״ל

 אמריכן וכן וקיבל סבר כו׳ המעות נתינת קודם הלוקח בדק
 לקוחות לענין אנפשייהו אפסידו אינהו ע״ב( קע״ה )דף בב״ב

 שדעת וכיון ברשב״ס ע״ש ב״ח נשאר אס בדבר חקרו שלא
 רובא בתר לילך רב דעת מקום בכל שלא לחלק התוספות

 כתבתי אשר וכפי ברי טענת להמוציא שיש במקום דוקא אלא
 יש דבנגחן נגחן לנמצא שנתערב בכור בין חילוק יש א״כ

 כי ספק הוא ולהמוכר לחרישה שקנה ברי טענת להלוקח
 להקונה יש גס ,קבל ומעות הקונה בדעת היה מה יודע אינו

 בבכור משא״כ להמוכר שנתן בהמעות קמא מרא חזקת
 קמא מרא חזקת להמוחזק ויש בספק שניהם במאה שנתערב

 כתב וכן , הרוב בתר רב גס אזיל לא ע״כ דהשתא וחזקה
 דאזיל לרב ואפילו ז״ל ור״י ד״ה כ׳( )דף בבכורות התוס׳

 בנפשאי לי קיס דאמר משוס היינו נגחן ונמצא כו' רובא בתר
 שהמוכר לעיל שכתבתי הטעם מן שהוא )ונראה הרוב מן שאני
 ממון בין לחלק יש א״ג ,הקונה( דעת היה איך בספק הוא
 של קמא ובתירוץ ,עכ״ל תובעין לו לאין תובעין לו שיש

 בתר הולכין שאין מודה רב אס , כש״כ הוא התוס'
 עבור ממון להוציא ילדה שלא וחזקת , מטנפות דאין רובא
 ליכא במאה שנתערב בבכור מכש״כ ברי טענת להכהן שאין

 ממון להוציא הרוב בתר הולכין שאין מודה בודאי רובא רק
 הנ״ל מהתוס׳ מוכח עוד ,ברי טענת להמוציא דאין במקום
 במקום אפילו הובעין לו ליש תובעין לו שאין ממון בין רחילוק

 בחולין עיין , תובעין לו שאין ממון להוציא יכול לא רובא
טענה איזה להישראל שיש ובמקום ע״ב( ריש ק״ל )דף

:שמים מדיני אף פטור ,
 לתרץ מוכרחים התום׳ של שהתירוץ לומר אפשר ד״לן\

 )דף בסנהדרין התוס׳ שכתב מה לפי לשמואל אף
 לא זבני לרדי׳ דרובא וצ״ל ז״ל ממונות דיני ד״ה ע״ב( ג׳

 ממונות בדיני רובא אהך סמכינן לא הילכך רובא הנך כי חשיב
 רובא על סמכינן מעלי׳ רובא שיש היכא משמע ע״ש עכ״ל

 התום׳ שמביא רובא הנך א״כ ממונות בדיני גס לשמואל אף
 אף התוס׳ של התירוץ צ״ל א״כ מעלי' רובא המה בבכורות

 דברובא מרשב״ס דמוכח כתב הדשן התרומות גס לשמואל
 לתירץ מוכרחים ע״כ רובא בתר שמואל גס אזיל קמן דאיתא
: שנתערב בבכור שייך לא השלישי תירץ ,דבכורות התום׳

נו. סימן
. הג״ל להרב עור

 יש דבנגחן לחלק שיש תירוצי על כת״ר שהקשה מה
 משא״כ קמא מרא חזקת וגס לרדי׳ רובא להמוציא

 שנתערב בבכור משא״כ לבד דהשתא חזקה רק ליכא להמיחזק
 קמא מרה חזקת איכא להישראל אבל רובא רק לכהן ליכא

 דזבין ברי טענת להלוקח יש דבנגחן ועוד , דהשהא וחזקה
 של בלבו מה יודע דאין ברי טענת ליכא ולהמיכר לרדי׳
 מתום' ראיות והבאתי הקודם במכתבי הכל כמבואר חבירו

 דהשתא חזקה דודאי ז״ל כת״ר וכתב ,ובכורות וב״ק כתובות
 מחבירו המוציא דין וכל בטל דאל״כ קמא מרא מחזקת עדיף
 היגלד בא״ט מפורשת וברייתא המעות שנתן אף הראי׳ עליו

 ידעתי לא כבודו עכ״ל הראי׳ עליו מחבירו המוציא המכה פי
 המוציא , שוות חזקות שני שיש במקום ידע לא מי הקושיא
 להטתן הפרה את שנגח שור ריש כדאיתא הראי׳ עליו מחבירו
 , חזקה יש ולהמוכר , קמא מרא חזקת יש המעות

 וכדאמרינן עדיף דהשתא חזקה בודאי חזקה נגד חזקה הוה
 מאן סברא התס כדאמרינן לנתבעו וקולא לתיכע חומרא בעלמא

 ראיה להביא צריך התובע כי אסי׳ לבי אזיל כיבא ליה דכאיב
 )גס לתובע דמסיעי' רובא ליכא בנגלד כי הוא כן שכדבריו

 ברשות דנטרפא להמוחזק דגופא חזקה גס דהתס לומר אפשר
 רובא איכא בנגחן משא״כ דנטרפה( הוא והשתא הלוקח

 קמא מרא וחזקת ורובא קמא מרא שהוא להתובע דמסיעי׳
 להכהן שיש אף שנתערב ובבכור , דהשתא מחזקה עדיף
 וחזקה קמא מרא חזקת להישראל יש אבל המסיעי׳ רובא

 ליכא ולהכהן ברי טענת להלוקח יש שבכגחן מה לבד דהשתא
: הקודם במכתבי שכתבתי כמו ברי טענת

 רב על הגמרא מקשה מאי דברי לפי כת״ר שהקשה מה1
 יש שס דגס לומר יש נשאתני בתולה אמרה מהיא

 חזקה מיקרי זה דגם , בתולה שנולדה הגוף חזקת לבתולה
 )דף בכתובות כדאיתא קמא( מרא חזקת )כמו ,דמעיקרא

 נאנסתי משארסתני לומר נאמנת זו חזקה דמחמת ע״ב( י״ב
 ופירש״י אחזקתה אוקמא דאמרינן ע״ב סיף התס כדאיתא
 דאיתניסא היא והשתא נולדה ובתולה חזקתה על אשה העמיד

 ג״כ נשאתני בתולה בטענת גס א״כ ,עכ״ל אירוסין אחר
 מקשה ע״כ ,מסיע הרוב וגם בתולה של זו חזקה לה יש

 דמקשה ע״א סוף ט״ז( )דף בכתובות ועיין , רב על הגמרא
 נשאת בתולות נשיס דרוב וכיון וזלה״ג ,קושי׳ אותו הגמרא

 המאור בעל וכתב , עכלה״ג הוה מאי עדים ליכא כי
 דחזקת כיון רובא בתר למיזל דבעינן שמואל על גס דמקשה

 ואף , תיספות עליון שם הוא וכן ; לרובא מסעי׳ הגוף
 אין מכ״ז לרב הוא שהקישי׳ שכתב במלחמות להרמב״ן

 מסיעי׳ קמא מרא וחזקת רובא דאיכא היכא לדברינו סתירה
 דסברת חזינן דהא הגוף חזקת מכש״כ , בתרי׳ אזלינן

 כת״ר קושיות סרה ח״כ טובא עדיף הגוף שחזקת הראשונים
 )דף בכתובות ועיין , המאור בעל כסברת הפ״י דעת וכן

 חזקה דגופא חזקה במקום ברש״י עי׳ ע״ו( דף וריש ע״ה
: הוא כלום לאו דממונא

 דבכורות תוספות מעל סברתי על כת״ר שהקשה ומה
 הפרה את שנגח דשור מהא הגמרא שמקשה ממה

 משנגחה אס א״י דקאמר ספק הוא שס הא וכו׳ ידוע ואין
 כבידו עכ״ל כי התו׳ כסברת דלא מהגמרא מוכח כו׳ או ילדה
 יודעים העדים ואין ,לב״ד ידוע ואינו דכתב ברשב״ס עיין
 ולרבה אמרינן והכי יודע ואין קתני דלא יודעים הס אבל

 קמן הא עכ״ל וברי ברי אפילו סומכום אמר דאמר בב״ח
 אלא קאמר לא דרב דבכורות התוספות לדברי ראי' אדרבה

 משמא הקושיא היה אס דאפילו ונראה ;ברי טענת דיש היכא
 דלכאורה ולסברתו התוספות לדברי להקשות אין ג״כ ושמא
 לכאורה דסימכוס אליבא אזלא דהסוגי׳ הרשב״ס כפל מדוע

 אינו שהנתבע סיבריס הס כי קושיא יותר הוא מחכמים
 מחכמים אלא לי' מסעי׳ דרובא אע״ג מהמוחזק כלום נוטל

 מהני לא ברי טענת להמוציא שאין כיון רב על קשיא אין
 מסימכוס אבל דבכורות התוספות כשיטת המסעי׳ הרוב לי׳

 אלמא חולקים בספק המוטל דממון סובר דסימכוס כיון קשיא
 קמא מרא חזקת לא להמוחזק מעלה שוס שאין שסובר

 הא / קמא דמרה ברשותא ולוקמא ק׳( )ד׳ בב"מ כדאיתא
 זכות שוס אק דלרבריו דהשתא ממון חזקת ולא סומטס מני

 בממון רובא בתר דאזלינן דסובר לרב א״כ הממון להתופס
 קמא מרא חזקת לא להרוב לסעי׳ צריך אין באיסורא כמו
 ספק שיש היכא לתיפם מעלה שוס שאין כיון ברי טענת ולא

 בצירוף היינו רובא בתר דאזיל לרב דגס שכתבנו ומה / במעשה
 היינו ברי בטענת דדוקא התוספות סברת או קמא מרא

 השקול ספק דיש דהיכא סומכום על החולקים חכמים לדברי
 ומכש״כ מוחזקים שניהם שאין היכא קמא מרא בתר הולכין

 רובא בתר דאזיל דלרב כתבנו ע״כ ,עתה המוחזק בתר
 רובא וסובר קמא מרא חזקת בצירוף דוקא הוא בממון אף

 התוספות דברי לפי או דהשתא מחזקה עדיף קמא מרא וחזקת
 דהמוחזק סומכוס דברי לפי אבל / להמוציא בריא טענת דצריך

 הטענות דשני והיכא מיחזק משאינו יותר ;מעלה שום לו אין
 למיזל צריך רובא בתר דאזיל לרב א״כ יחליקו פוסק שוות

. בתר



 ברי טענת קמא מרא חזקת יש שלא אף ,רובא עתר
 רובא בתר הולכין חזקה שוס שייך שלא אף באיסורא כמו

 במעלת רק פליגי דלא כיון לרבנן כשמע סומכוס ומדברי
 רובא בתר אזיל לא סומכוס ואס רובא במעלות לא אבל ,חזקה

 ע״כ בעלמא כדאמריכן בזה עליו פליגי שרבנן לומר לנו מנין
 שסברת שנלע״ד אף דמילתא לרווחא כתבנו כ״ז פליגי, לא

 בפירוש כתב דהרשב״ס לזה צריכין אנו אין אבל הוא אמת
 הפני ,וברי ברי עוענין הס אבל ספק הוא לב״ד שרק

 סובר שמואל גס ושמא דבשמא כתב בכתובות יהושע
 מוכח ובכורות דב״ק מהתוספות חבל רובא בהר דאזלינן

 ג״כ כתב ארי׳ שס בשו״ת ראיתי אח״כ ;לעיל שכתבנו כמו
: יהושע כפני דלא מוכח הנ״ל דמתיספת

גז. סימן

. הג״ל להרה״ג עוד

 לשונו וזה שכתב מכתבו ראיתי מכתבו על תשובה
 לה דהיה נשאתני בתולה גבי נחמר אס ואפילו

 ואין ,הפרה את שנגח משור מקשה מאי מ״מ הגוף חזקת
 מעוברת שהיתה הפרה דגעמיד חזקה איכא נמי דשם לומר

 חזקה אינה להשתנות עשוי' דחזקה דז״א כמעיקרא נגיחה בשעת
 הגמרא דפריך (,ק )ד׳ השואל מפ׳ מוכחת זו וסברה
 ולא באגס עומדת דפרה ומשני קמא דמרא אחזקה וכוקמא

 הוא והשתא מעוברת בחזקת הפרה נוקמי דאדרבה משני
 וליחזי דפריך הגמרא לשון הוא כך לא ירידי עכ״ל כו׳ דילדה
 ומשני עלה״ר מחבירו המוציא אידך ולהוי קיימא דמאן ברשות

 וזהו קמא דמרא אחזקה ונוקמא פריך ואח״כ באגס דקיימא
 מרא אצל מתחילה מעוברת שהיתה כיון הגמרא כוונת גופא
 בעל אצל שילדה קמא מרא חזקת על להעמיד צריכין קמא

 להעמידה הגוף חזקת לה שיש הגס קמא מרא שהוא הפרה
 שס התו׳ שכתב כמו דילדה הוא והשתא מעוברת בחזקת

 מחזקת עפי ותשיב עדיף קמא מרא חזקת חבל ה״מ ד״ה
 ומדברי ,שס התו' שכתב כמו דילדה הוא והשתא מעוברת

 חזקת הוא קמא מרא דחזקת כדברי ג״כ מוכח אילו התו'
 מעוברת חזקת התו׳ שלדברי אף מעוברת חזקת ודוחה עובה

 )עיין להשתנות העשוי׳ חזקה לי׳ קרי ולא חזקה ג״כ מיקרי
 לא מעוברת דחזקת ואפשר דסבלונות בסיגי' בקדושין בר״ן

 עדיף בודאי דהשתא דחזקה מוכח הסוגי׳ ומתוך להתס( דמי
 מעוברת מחזקת עדיף קמא מרא וחזקת קמא מרא מחזקת

 שנולדה דבתילה הגוף לחזקת דמי לא מעוברת חזקת כי
 יותר ג״כ הוא חי חזקת מבערב דראהו היכא וכן בתולה
 אחרינא עעמא מוכיח וקברו מת )בב״ב( משא״כ חזקה

 דילמא החשש אלא מרע שכיב היה הצוואה שכתב דבעת
 מוכיח קברו סברא שם יש ע״כ הצוואה ובעל בנתיס נתרפא

 לא שס גס הדין לפי ובאמת , שס התוספות כתב וכן
 דילמא וחיששין עדיף ממון חזקת כי מוכיח קברו אמרינן
 שנגח משור מקשה מאי כת״ר שהקשה ומה , בנתיס נתרפא

 אני להמוציא קמא מרא חזקת ליכא התם הא הפרה את
 בעל שהוא להמוחזק אדרבה הא יותר חזקה קושיא מקשה
 אלא , דהשתא חזקה בהדי קמא מרא חזקת לו יש השוד

 מסומכוס היא שהקושיא הקודם במכתב אילו מקושיות נשמרתי
 ולא קמא מרא חזקת לא להתופס מעלה שוס שאין שסובר

 ריש במרדכי )עיין במעשה ספק שיש היכא דהשתא חזקה
 בתר דאזלינן סובר דרב כיון ופריך אה״פ( שנגח שור פרק

 ומה ,רובא בתר סומכוס הולך אין מדוע בממון אף רובא
 חכמים לדברי היינו קמא מרא בחזקת הסברא שצרפתי

 שיש כתבתי קמא מרא ומחזקת דהשתא מחזקה שסוברים
רובא בהדי מרא חזקת דאיכא היכא סובר דרב לומר

יצחק 1
 לסומכוס אבל דהשתא חזקה לו שיש מחבירו ממון מוציאין

 תופס אין דהשתא חזקה דגם כיון קמא מרא חזקת צריך מה
 ד״ה ק״ה( )דף בב״מ ״התוספות שכתב כמו לדעתו כלים
 / דהשתא חזקה אף לסימכוס מהני לא ושמא דשמא ה״מ

 במכתב שהארכתי כמו רובא בתר דאזלינן רב סברת ונשאר
 פליגי שלא לרבנן נשמע סומכוס ומדברי , שם יעוין הקודם

 הוספתי עוד ,רובא במעלות לא אבל חזקה במעלות אלא
 התוס׳ סברת שהוא מ״ק דחזקת הסברא לבד הקודם במכתב

 ספק השור דלבעל כיון בנגחן סברא הוספתי וב׳'מ בכתובות
 שקנה ברי טוען והלוקח לרדיא או לשחיטה קנה הלוקח אם

 אס יודע ואיני נתחייבתי כעין הוא המוכר לגבי לררי׳
 בשיטה הוא וכן , הקודמים במכתבים שכתבתי כמו פרעתי

 היא המוכר דטענת כיון רב דעעם צ״ב( )דף בב״ב מקובצת
 דשמוהל ועעמא , בבכורות התום׳ דברי כעין הוא , בשמא

 וחינו שהפשע כת״ר שכתב ומה , הראשון במכתב כתבתי
 כבר ,ושמא שמא שעוענין אלא כרשב"ס דלא משמע ידוע

 רב על מקשה, ושמא בשמא שאף הקודם במכתב הארכתי
 דרב אליבא לתרץ הגמרא יכול דהא קשה האוחר מגמל אלא
 דלא רבנן קאמרי לא כאן עד לרבנן אפילו דאמרי אנא

 אבל קמא מרא חזקת דליכא היכא אלא רובא בתר אזלינן
 אלא ;רובא בתר דאזלינן מודי קמא מרא חזקת היכח

 והשיטה הת״ח שהקשה כמו מוקשה דהתס סוגי׳ בלאה״כ
 דחזקה דס״ד דאמר כיון והרמב״ן הראב״ד בשם מקובצת

 כמו הא כת״ק דאמר שמואל לומר שייך מאי כו׳ ורובא
 דשווריס להמזיק מסיעי׳ הרוב כן להניזק מסיעי' שחזקה
 , כת״ק דאמרי אנא לומר גם יכול א"כ , נגתוהו אחרים

 עדיפא חזקה דהך דס״ר למאי לומר מוכרחים ע״כ א״כ
 והמהרש״א הת״ח שכתב כמו הגוף חזקת שהיא כיון מרוב

 שמצא מחמת הראב״ר בשם מקובצת בשיעה שכתב כמו או
 דעדיף אומדנא הוא ליגת מוחזק הוא וגס אצלו המנוגח

 וקרוב רוב דניפל בסיגי׳ דאמרינן למה שייך )ולא מרוב
 לפלוגתא שייך לא זו פלוגתא שכמעע הגס הרוב( אחר הולכין

 כללא דלאו לומר ועריא השקלא הגמרא מביא ושמואל דרב
 שמדברי דמצינו מרובא עובא חלים ממון שחזקת מקום בכל
 שהוחזק אומדנא ע״י ממון שמוציאין אופן שיש מוכח אחא רב

 דהשתא חזקה יש דלא היכא מחזקה עדיף שרובא הגם ליגת
 רב דעת שכן להוציא אף מרובא עדיפא שהן חזקות יש אבל
 עליו מחבירו המוציא כלל זה שאין בשיטתו ג״כ שהולך אחא

 ממון מוציאין רובא ע״י שגם רב סובר ע״כ ,כנ"ה הראיה
 בבכורות התוס׳ שכתב כמו או מרא חזקת דיש היכא
 מודה שמואל גס סובא דמוכח אומדנא דיש היכא )לבד

 פורע אדם אין .כגון עובא חזקה דיש היכא וכן ממון דמיציאין
 באישורא מדוע שמחלקין וראיתי מודה( שמואל גס זמנו בתיך

 עיין , הרוב אחר הולכין אין ובממון הרוב אחר הולכין
 הוא כך דודאי שכתב קכ״ד אות בתומיס כהן תקפו בקיצור

 רובא* במקום אף המוחזק מיד ממק להוציא שלא בד״מ קבלה
 היכא רק אבל ,זה סבר לא לרב אבל , לשמואל וזה עכ״ל

 כמו אומדנא או לעיל שכתבתי כמו לצירוף סברא עוד שיש
 מ״ק שחזקת בכ״מ מצינו ,הס״ד לפי לר״א ליגח בהוחזק

 הקודמים ובמכתבים לעיל שהבאתי כמו מעלי׳ חזקה הוא
 דלא בעי לענין כ״ד( )סימן דמציאה פיק ברא״ש נמצא ועוד

 ל״ב( )בסי' וכן התופס מיד מוציאי! תפס אס דאף איפשטא
 ומעמידים המוחזק מיד מוציאין ג״כ כו' זה בפתח ארנקי זרק

 מוכח גם , להפקר מתנה בין שמחלק שם עיין מ״ק בחזקת
 בעלמא כי לא או כעין לזיזי איתא בין חילוק שאין קצת

 וכאן קמ״ט( )בב״ב לא או בעין לזוזי איתא בין חילוק מצינו
 שיש אמת הן כת״ר( שכתב כמו )דלא חילוק מצינו לא

 מהני אי איפשטא דלא בבעי והרא״ש הרמב״ם בין פלוגתא
 שכתב ומה ,לרובא גדול צירוף אבל . תפיסה

דאזלינן כמו לאיסורא ממונא דמדמה רב שדעת כת״ר
באיסורא



שו״ת עולת
בתר

ש: יי”"
 ב> שלא <'2

התופפוח

 על תקשה דלא חבל , צירוף בלא אף יכאר
 וראה / שחלקתי החילוק לומר אפשר ^יב

 העולם לכל ספק ייש היכא יאה יובא בתר '.".*ליק י׳יץ׳ " נהכוי- נצרף שנתב ובאיהורא
 הס מסופק הלוקח םא אגןפ ,׳ברד אדה לזה ח' ז^•

 בודאי ספק הוא להמוכר שגם אף ',ליי אי נה?
 , הוא ק לא ובאיסורא המוכר מן המעות להיציא יכול אין

 אף אופן בכל לאיסורא ממונא דמי שלא ראיה ,הביא ונראה
 בסופו חוששין אין ד״ה ע״ב( ס״ג )דף ביבמות דהתוס׳ לרב

 רובא בתר ר״י אזיל צ״ג( )דף דבב״ב יוסי ר׳ על מקשה
 בממון דהולכין לרב ראי׳ מינה ואייתא ממון להוציא חריעה

 מכש״ב ממונא לענין למיעוט ר'יוסי חייש לא אלא הרוב אחר
 החילוק שזה נראה לשונו כאן עד לחלק ויש איסורא לענין

עוע; שהמוציא התוספות סברת מצד או מ״ק חזקת מצד הו

 מיכא נקרא כל ובפי יחיאל לתורה שנקרא מי *1212
 כתב וכן בא׳ כתב הט״ג בא׳ או בה׳ לכתוב אס

 בדת"' בא׳ מיכא שנמצא ומביא בהשמטות (ה׳ )סימן הש״א
 מצאתי ואני י״א( פ׳ ,י )סימן בנחמי׳ וכן ט״ו( פ׳ ט׳ )סימן

 מיכא ושמו בן ולמפיבשת י״ב( פ׳ ט' )סימן ב׳ בשמואל עוד
: מיכא בן י״ז( פ׳ י״א )סימן בנחמי׳ וכן

, שיחי' להרה"ג

 עמה ונסע ברפואתה
 ^^יי׳כמו

כמו ק על ובשתמש

 לכאורה , בתשובות מזה דברו כבר הניעני 13^123
 לישא להתיר שנכון כת״ר לדעת ניטה הדעת

 ומכש״כ ילדה ולא שנים עשר אשתו עם שהה אס אחרת אשת
 קשישא לרבנן ראינו שלא נעשה מה אבל , רבנים מאה ע״י

 בנים חשוכי הרבה יש עיר בכל כי השכיח והוא להתיר הכי דנהני
 שהיו הרבה יש ובודאי ,ושיבה זקנה עד נשיתיתן עם פשוהין

 צעקה ויגרם להתיר הוא חדתא ומילתא , הזה היתר רוצין
 בפ״ת ועיין ,זרוע בעלי ומצוי , ערכאות חשש גס , גדולה

 ואף , יעו״ש במע״צ ועיין ד״ה ,כ״ט( אות קנ״ד )בסימן
 היינו רבנים מאת ע״י אחרת לישא שמתיר הטב״י לדברי
 ושילש שכפל כמו ממאנת והיא לא״י ליסע רוצה אס דוקא

 לא״י טסע אינו אס אבל מ״ר ע״י ודוקא , ממג״פ מחמת
 )סימן בתנינא מדבריו כדמוכח מ״ר ע״י אפילו מתיר אינו

 המקומות בשני כתב בעצמו והוא א׳( )סימן ובקמא ק״ב(
 שנים עשר אשתו עם ששהה מי להתיר דורות בכמה אירע פלא
 מחמיר כ״ו( )סימן ח״ג שו״מ בשו״ת וכן בנשתטיש באירע כמו
 והאשת ילדה ולא שנה מעשרים יותר אשתי עם ששתה באס ג״כ

 שלא מחמיר שתלד אפשר אי הטבע ובדרך בשנים באה כבר
 אפילו משמע לשונו ומסתימת אחרת לישא אי בע״כ לגרשה

 עביר כוונתו אין הזה שהאיש נראה עוד ,רבנים מאה ע״י
 גברא שהאי ואפשר ,זקנתו עד נשתהה מדוע כי פו״ר מצות

 שהוא ומי מלוה לשם שמגרש מאלף אחד כי בני בעי לא
 לא ברזל ושערי מהשי״ת עזר לו יש מצות לשם באמת רוצה

 והשתדלות טרחא ע״י לו שבא אף לש״ש שכוונתי למי , ננעלו
 שרוצה נראה אותו מכיר שאיני הגם הזה האיש ל3א בעהי״ת

 שיש לדבר וראי׳ , ומקללת רגזנית שהיא מחמת אותה לגרש
 העבר שבשנה בהג״ע מבואר

 לגרשה כעת שרוצה ומה ,
 שמזקינים ?"ז ישאילו הנשים

 לקול ישמע לא אשי 1הש

כג יצחק
 מגרשים שאין ולומדים יראים הרבה וראיתי מלחשיס
 מילתא שתמי׳ הגס זע״ז באהבת שהן יען בניס עבור נשותיהן

 ואפשר ! העולם אהבת מנל השי״ת את לאהבה יש שעתר
 , גט לקבל רוצים אינם שהנשים מחמת זכות קצת "מד

 אחרת לישא ולא , בע״כ לגרש מתירים אינם והב״ד
 )דף שבת מתיספות לזה ראית וקצת בדבר אנוסים הס ע״כ

 סקילה מחויב לא ,התירו לא דאס ז״ל כו׳ קודם ד״ה (ד
 י״ל עיד , עכ״ל אוסרין שאנו מה ע״י מלרדות שמניח כיון
 מבקשת שהיא רק להתגרש מרוצה אס אפילו סברא קצת

 בשאר כמו מחומש יותר לבזבז מחויב ואינו הרבה ממון
 לומר׳קשת אבל ; תרנ״ו( )סימן באו״ח ברמ״א כדאיתא מצות

 שמונע מי מאד מתמירים והזוהר שהתלמוד כיון זה היתר צד
 לשכינת וגורס כי׳ כאילו ס״ג( )דף ביבמות כדאיתא זו מנית

 טור בריש ועיין כו׳ שבעה ע״ב( קי״ג )דף ובפסחים כו'
 מלא הקב״ת )קט״ז( ובב״ב , כו׳ מדוע הב״י שתמה אה״ע

 אל בא בפסוק קפ״ג( )דף בזוהר עיין בכ״מ ,ובזוהר ,כי׳
 באפפר חם לומר קשת ע״כ יוכיח המלך וחזקי׳ אחיך אשת

: הנ״ל היתר צד עליו לומר מחימש יותר ממון ע״י לגרשה

 הוא גם עמו בטוב כשהיא הנראה לפי הזה
 צרחו וכעסתו אותו מרגז וכשהיא < עמה בטוב

 בפ״ת ועיין , אחרת לישא אותו להתיר לב״ד רן הוא אז
 לש״ש כוונתו אם להחרים וראוי ז״ל ושם בד״ה קנ״ד( )סימן
 אינו שלדעתי הגס שכתבתי כמו והיינו עכ״ל כו' מצות לקיים

 מכש״כ , רוצה שאינו אף לגרש כופין דין שע״פ כיון כן
 ; עושה ואיני סוכה עשה כמו ,כוונתו אחר הולכין אנו שאין
 חינו הגאונים שדעת חזינן הא אבל , שיקיים עד אותו מכין

 בלשון תלוי זה דבר כי להסתפק יש רשיא שם ובדבר , כן
 לכתיב דעתו שנראה גיטין מטיב ללמוד ואין ! המדינה

 כי השי״ן אחר יו"ד שמורגש מדברים במקומו חולי רשיא
 לגובערנ״ע מגובערנ״ע אפילו וכן למדינה ממדינה הברה נשתנה

 רשיא לכתיב שיש ג״כ שמשמע מצ״צ ג״כ ללמוד קשה ע״כ
 , יו״ד ממשיך ימנית כת״רששי״ן שכתב ומה רי"ח( )בסימן

 צריך ימנית בשי״ן שקורין ואותו ז״ל כן כתב לא הט״ג
 ,יו״ד הברת שלהם במבטא נרגש אין הרוב שעל לדקדק

 לא מתרגם ללמוד ואין ,עכ"ל רשא רק יו״ד לכתוב אין ואז
 תם דה הט״ג שהביא כמו כרשיא לו תהי׳ לא כנפה לו תהי'

 ואפשר , רשיא בקמץ היא והיו״ד , נראה נח הוא השי״ן
 תלוי זה ודבר רפא , השי״ן תחת בקמץ הוא שלגו הברא

 ואיך במכתבים כותבין איך להכותבין ושאלתי / במבטא
 וזה בכה אימר זה לא או השי״ן אתר ביו״ד ההברה נשמע
 שם כמו הפי״ן אחר יו״ר נרגש חם והעיקר , בכה אומר
 מורגשת כשהיא שכתב ; גיטין בטיב ע״ש חסיא עטיא מניא

 בגומא שם לטנין ורי״ט( רי״ד )סימן בצ״צ ועיין , בתנועה
 חא״ש ובספר כותבין איך ושטרות אגרת בתר הולך ושם

 טתבין שאס כתב ר״ה ש׳ ז״ל קלוגער שלמה מו״ה מהגאון
 ופוסל השי״ן אתר יו״ד בלא רשא דוקא לכתיב יש ,בשי״ן

 ג״כ ומוכח .יע״ש השי״ן אחר יו״ד כתב אס בדיעבד אף
 ששמה ובאשה ; יו״ד אחריו מושך אינו ימנית ששי״ן לדעתו
 הגאונים שדעת שהוכחנו וכיון , ביו״ד לכתוב דעתו רוסיא
 יו״ד אחריו נמשך אינו ימנית ששי״ן הנ״ל ומהרש״ק הט״ג
יו״ד כיתבין שאין וכדומה בילא פיגא לשם רשא שם דומה
 לכתוב צ״צ והגאון הט״ג שדעת שנראה כיון אלא הא' קודם
 אבל :ך ,הוא שלהם שההברא לומר שיש הגם ביו״ד רשיא

 והגאון לא אס יו״ד נרגש אס בהברא ספק הוא שלנו כיון
 שיש נראה ע״כ יו״ד בלא דוקא לכתוב שיש סובר מהרש״ק

: וצ״ע גיטין שני לכתוב
 הארכתי מהרש״ק הגאון שפוסל יו״ד כתב אס

 מטיא בשם קנ״ז( )סימן סוף ע״י בחיבורי בזה
 במקוס העניא בפס וכן הא׳ קודם יו״ר בלא נכתב אס

שנוהגין



יצחק שר״ת עולת
 במקום ק״ד( )בסימן וכן ,הנ אחר יו״ר להרגיש שנוהגין

 שס לענין בצ״צ וכן , ע״ש חסר ונכתב לבסוף א' שצריך
 שמכשיר ע״ש בלומא יו״ד בלא ונכתב ביו״ד שנרגש בליומא

במקום אבל מלא להיות שצריך במקום חסר כתב אם והיינו
: כעת צ״ע יו״ד וכתב יו׳יד להיות צריכין שאין

 שכתב כמו חתימתו אחר לילך נראה פייווש שם בדבר
 אם ואפשר ובכללים נ׳ אות קכ״ט( )סימן הב״ש

 רפה נשמע שההברה כיון בוווי״ן לכתוב נכון לחתום יכול אינו
 וט״ג שבב״ש אמת הן קכ״ט( )סימן סוף ברמ״א כדאיתא

 ריש פייבש מהר״ר הגאון בטב״י וכן בב׳ פייבש שס נמצא
 תקיעת לענין פייבש ר׳ הגאון נמצא בט״ז וכן אה״ע ח׳

 משא״כ בדגש השם של הב׳ מדברים שהיו אפשר שופר
 החדש בצ״צ לשאלתו נחזור נרפה, שמדברים במקומינו

 ששהה אף אשתו עם לי׳ מיתדר דלא באיש קל״ב( )סימן
 אפשר ובלתי רעה אשה שהיא וטוען שנים לכ״ה קרוב עמה

 אינה כמעט והיא ממנה להבנות זכה לא גס עמה לדור לו
 ז״ל ומסיק והאריך שנים ששת ממנה ונפרד עוד לילד ראוי׳

 מאה עפ״י החרס להתיר התיר עצמו רגמ״ה הרי זה ומלבד
 הרי הני בהצטרף א״כ כו׳ בדבר מבורר טעם כשיש רבנים
 שהוא הוכחה שיש עלי מאים וטענת פו״ר מצות לקיים טעמי
 מאת ע״פ להתיר נראה שנים ששה מעוגן שהוא כנ״ל אמת

 ביד כתובתה ותו׳ כתובתה שישליש רק אחרת לישא רבנים
 מוהר״ר מהגאון דבר משיב שו״ת לאור יצא רב זמן אחר נאמן

 שנים עשר שהה אס בהיתר ומאריך מיואלאזין הירש צבי
ועוד ח׳( )בסימן ע״ש תשו׳ בכמה ע״ש ילדה ולא

:וצ״ע תשובות

ם. סימן
 כו׳ הינדא מ׳ שהאשה בקצרה באה״ע קס״ז סימן בח״ם

 לכל נתרצה והבעל אוחו ומעגן בעלה על מורדות
 בגט לפוטרה או בכפיפה עמה לדור הן המורים יאמרו אשר
 זמן נמשך הרבנים מכתב ולפי בסרבנותה עומדת היא ואך

 עכשיו של ב״ד שליח זה דהיינו הרבה חודש מי"ב יותר
 עומדת היא ההתראות ובכל כו׳ פעמים כמה בה התרה

 בעלה עם כלל לעמוד מבלי חודש מי״ב הרבה יותר בסירובה
 מי״ב יותר בסרבנותה ששהתה כיון לכאורה ,ישראל ינו ד לפני

 אשתו על חשה לישא לו להתיר שיכולין הוא פשוט חודש
 בתחילה הגט לה להשליש לו ויש כנהוג רבנים ק׳ עפ״י

 חלילה חך כו׳ ב׳( ס״ק ובט״ז ע״ז סימן )עיין ט׳ וכמ״ש
 הגאונים רבותינו מפי יצא כאשר אלא דברי עפ״י מעשת לעשות
 סניף אתי׳ להתיר נראה להם ואס לבוב ודק״ק נ״ש דק״ק

 ט״ז( )סימן מסכת גלי׳ בספר וכן וע״ש בקצרה ,עכ״ל כו׳
 בתשו׳ וכן ע״ש מורדת היא אס אשתו על שא ל מתיר

 רוצה ואינה מורדת היא אם מקיל ג״כ קע״ח( )סימן שומ״ש
 עפ״י הכל שיהא רק אשתו על אשת לישא יכול גט לקבל

 משת מו״ה מהגאון השלום נתיבות ספר בתחילת וכן ב״ד
:הנ״ל בהיתר ג״כ מאריך נחמי'

סא♦ סימן
שיחי׳ הרה״ג לבני

 מושלי דלא בכלים אף מחמירין שיש הגס ,שאלתך בדבר
 תגיגא מתדורא מ״ו( )סימן הנוב״י אבל ,אינשי

 כל לצרף יש א״כ מדרבנן רק אינו להמחמירין דאף כתב
 הבית מדברי כתבתי ק״צ( )סי׳ בחיבורי שכתבת, הטעמים

 להקל הדחק בשעת הנוטה ובל״ז וז״ל כ״ד בס״ק מאיר
 לצרף א״כ הח״ס הביאו וכן עכ״ל הפסיד לא שאלה בחשש

 שליח מורו כ״ע דבדרבנן שליחותו עושה שליח שכתב הסברא
 • נ"ה בסימן זו סברא מביא החדש הצ״צ וכן שליחותו עושה

 על לו שנתנו אחרים ממון שילוה סברא דאין שכתבת מה
 טיבה היה הסברא להשאיל רשאי השואל שאין העסק *

 חזר אצלו נמצא שלא כיון אבל המעות אצלו נמצא היו אס
 מושלי דלא בכלים אף המחמירים לדעת למקומו החשש
 ולא לעלמא אזיל יואל מר׳ שקבל המעות עם דילמא אינשי
 היא והאחר לאחר השאיל שלו הבגדים רק לאחרים הלוה

 ידיעת בלא העסק יפקיר שלא הסברא שישאר רק הנהרג
 לו שנתן המעות לגזול גס טובה תחת רעה לשלם הגביר
 מ״ו: בשבועות כדאיתא מחזקינן לא בגנבי אינשי אחזוקי

ימים ב׳ רק יש דילמא משקר הנכרי אם ממנ״פ שכתבת מה
 אלא כמ״ש כלל הכירו שלא כיון זה יואיל מה שנהרג

 האומדנא גס ויסוריס בעינוי שלא הודה שהנכרי כיון לצדד יש
 כי משה אורי האיש שהרג אמר א״י והרוצח המעות שהחזיר

 דעית ג״כ יש המעות חזרת בלא ואף אותו ומכיר יודע הוא
 ס״ק בבה״ט הובא ,הרג שהוא הרוצח הודאות ע״י שמתירין

 עוד ,הנוב״י בשם שהבאת וכמו המעות בחזקת מכש״כ י״א
 ולפי שם להשגיח העצים במקום לילך שדרכו כיון בכאן י״ל

 לפי לילך לו שנדרש באמרו הנכרי מבית שיצא שכתבת דבריך
 לפי א״כ ,רחוק לא ביער אשר העצים על להשגיח שעז

 נראה הרוג מצאו ושם להשגיח שם לילך תמיד דרכו הנראה
 הס כמו היה כאן נמצא כאן וכמו סימן מקום לומר שיש
 קצת ,בבגדו נהרג שם דר שהוא בביתו אותו מוצאין היו

 שאפשר לע״ד ונראה ,)בסימןימ״ז( תניגא הנוב״י כתב דוגמא
 שאבד שזה סבר שרבי ומצא קבר בה שאבד לשדה לדמות

 ופסק כ״ה( בכורות ,יו״ד )פסחים פליג ורשב׳יג שמצא זהו
 אחרית בזוית ומצא זו בזוית הניח תל״ט )סימן א״ח הטור

 לא או ביטול בין חילוק ויש ,שנאבד הככר הוא שזה אמרינן
 שאבד היא שזהו אמרינן מדרבנן רק הוא ביטל דאס
 דלא בכלים להמחמירין דאף כיון נמי והכי בב״י שם עיין

 להיות דרכו ההוא שהאיש וכיון מדרבנן רק הוא אינשי מושלי
 שאמר סיפר בביתו דר שהוא שהנכרי בפרט העצים אצל

 כאן אמרינן העצים על להשגיח שעה לפי לילך שצריך לו
 שהארכתי דיחיד לשאלה דדמי לומר יש גס ,היה כאן נמצא

 כל משה מאורי ששאל האיש דהא ק״ץ( )בסימן בחיבורי
 שם להיות משת אורי שרגיל מקים באותו נהרג שלו הבגדים

 ואף הבגדים כל להשאיל שכיח לא שכיח דלא תרי והוא
 ממני ששאל איש שאותו שכיח לא גס ,קטן והטלית הכתונת

 קצת שם להיות משת אורי שדרך מקים באותו נהרג יהא
 דאם והגס ד״ת מ״ח( )בסימן הנינא הנוב״י כתב דוגמא
 עוד שנפל למיחוש דיחיד נפילת הוה טביעתו במקום הועלת

 וכבר יש דוגמא קצת לחלק שיש הגם מקים באותו שם אחד
 דמיכח אומדנא שיש במקום שעפ״ר ע״י בחיבורי הארכתי

 )בסימן הדין עיקר מצד א״א באיסור אפילו סמכינן טובא
 נראה מכ״ז להתיר נראה הנ״ל מכל ע״כ ד׳ אות קצ״ד(

ילדת האשת אין הסתם מן כי להתיר כ״כ אץ להיות שאין
:עוד להתישב פנאי יש ע"כ להנשא שרדופה

.סב סימן
נ״י להרב

 דכתב מ״ו( )סימן רע״א תשובית על כת״ר שהקשה מה
 אחותך ערות לענין ע״ב( כ״ב )ד׳ יבמות דאיתא דהא

 או אביו מצד בין אחיתו על לחייב אמך בת או אביך בת
 מן למדין צדדים משני אחותו היא ואם אמו מצד רק בין

טרת ו״קב מילתא מחמת רק הוא היא ואחותך הדין
וכתב



עולת

 יקלל אשר לאיש לסובר יונתן ר׳ לדברי והקשה קרא וכתב
 בפ״ע אחר ומשמע כאחר שניהם משמע אמו ואת אביו את

 וממילא אמך ובת אביך בת אחותך ערות רחמנא לכתוב
 כמו או תיבת בלא אף אחד מצד אחותו היא אס משמע
 דר׳ לפלוגתא שייך לא דהכא ותירץ יאשיה כר' אע״כ במקלל
 מעשיס ב׳ לעשות צריך אס פליגי דהתס יונתן ור׳ יאשיה
 כאן משא״כ משניהם אחד במעשה או אמו וגס אביו שיקלל

 סובר הייתי אמו ובת אביו בת אחותך ערות נכתב היה אס
 כלל מיקרי לא דזה אמו בת שלא אביו בת על חייב שאינו
 על בא היה אם ואף צדדים משני אחותו שאינו כל אחותי
 אמו מצד רק שהיא אחותו ועל אביו מצד רק שהיא אחותו

 מיקרי לא אחד מצד רק שהוא מה רק כי חייב היה $ ג״כ
 ע״י ודילמא שם דאמריגן כ״ג( )ד׳ בשבועות וכן ,אחות

 דלא מהאיסיר כלל חלק אינו לחוד חעיס דפת תרעובות
 משניהם תרעובות ע״י פת רק כלל הזה המין עליו אסר

:ז״ל רע״א הגאון דברי ע״כ
 דאס ה׳( )ד' דתמורה מסוגי' דבריו על כת״ר ההשה1

 הסוגי׳ לע״ד והאריך ,לא או לקרנות מערבין ׳
 לשישתייהו אזלי יונתן ור' יאשי' דר' לומר שייך לא דתמורה

 בת דאחותך לסוגי׳ שייך לא )וכן ואמו אביו במקלל דפליגי
 דמשמע יאשי׳ ר׳ סובר או״א במקלל דהא דיבמות( אביך

 וקלל לאביו קלל הקרא דסמוך לאו או דוקא כאחד שניהם
 אביו שיקלל עד חייב שאינו אומר הייתי בלאה״כ אבל לאמו
 שיזה הקרא כוונת דילמא שיערבס יאשי׳ לר׳ מנין א״כ ואמו
 עצמו בפני השעיר מדם יזה ואח״כ עצמו בפני הפר מדם

 קללה קרא דסמיך לא דאי סובר יאשי׳ דר׳ לומר )ודוחק
 ואמו אביו שיקלל עד חייב דאינו אומר הייתי לאמו וכן לאביו

 לר׳ וכן הדס( בתערובות כמו זה אחר בזה ולא אחת בפעם
 אחד אחד ומשמע כאחד שניהם דמשמע במקלל דסובר יונתן
 יוכשר לא מדוע בפ״ע ומזה בפ״ע מזה דוקא דמזה לו מנין
 שניהם דמשמע התם כמו ביחד מערבין אס גם יונתן לר'

 ביומא התוספות הקשה וכן בפ״ע אחד אחד ומשמע כאחד
 ילמוד הכי ומשמע הכי דמשמע כיון ותירץ ע״א( נ״ח )ד'

 לקרנית ה״נ כו׳ ולפנים דלפני היכי כי המפורש מן סתיס
 יחדיו דכתיב כמאן סבירא נמי אחת בלא כו׳ יאשי׳ לר׳ וכן

 הא יאשי׳ לר׳ דאפילו הוא סברא אחת כתיב לא דאי כו׳ דמי'
 ע״ש עכ״ל כו׳ המפורש מן סתום דילמוד מערבין דאין
 יאשי' דר׳ אלא במקלל לפלוגתתן כלל שייך לא א״כ ,בתו׳

 יונתן ור׳ המפורש מן סתוס לומד אינו ע״כ אחת דורש
 ולפנים לפני כמו המפורש מן סתום ולומד אחת דורש אינו
 ,בקרנות ה״ג עצמו בפני מזה ומזה עצמו בפגי מזה מזה
 ומזה בפ״ע מזה דנותן יונתן ר׳ סובר דלכך אומר הייתי עוד

 לי׳ דסבירא משום ג״כ כאחד שניהם דמשמע אע״ג בפ״ע
 רובא בתר דאזלינן התורה בכל כמו זה את זה מבעלין עולין
 בפ״ע ומזה בפ״ע מזה דיתן הכא הקרא דנוונת סבר ע״כ

 סובר זא״ז מבמלין דעולין סבר דרבא בתמורה משמע וכן
 מבטלין דעולין כן סובר יונתן ר׳ שגס ונראה 7 יונתן כר׳

 נ״ח( )ד׳ ביומא עיין שלא נראה דידידי מכתבו ומכותל ,זא״ז
 לקרנית מערבין דאי ירידי דברי מתוך נראה כי ,שם ובתו'

 ובאמת ,במקלל יונתן ור׳ יאשי׳ ר׳ של בפליגתא תלוי לא או
 מוכח גופא ומזה לא אס מערבין אס בברייתא בפירוש פליגי

 יאשיה דר׳ אלא למה דהרתי מקלל של לפלוגתא שייך דלא
 שבעלמא ומה אחת דריש לא יונתן ור׳ אחת^ ודריש סבר

 בפ״ע אחד אחד ומשמע כאחד שניהם דמשמע יונתן ר׳ סובר
 סתום דלומד משוס היינו מערבין שאין דוקא סובר וכאן

 דלא ע״ב( נ״ז )ד׳ ביומא הסוני׳ בתחילת אלא ,המפורש מן
 שמקשה מה להקשות קצת ים אחת של מהדרש אכתי ידע

 מערבין אמר דחד הסוני׳ בתחילת גס באמת אבל ,כת״ר
 מערבין אמר יאשי׳ דר׳ תסתיים ואמר מערבין אין אמר וחד

עכלה״ג דמי יחדיו דכתיב כמאן יחדיו כתוב דלא אע״ג .דאמר

כד יצחק שיי*
 בין לחלק ויש ,יונתן ר׳ הוא מערבין אין דאמר חד וע״כ

 אינה אס אחות מיקרי דלא דא״ל אמך ובת אביך בת אחותך
 דם אף דם בודאי מיקרי דם משא״כ צדדים משני אחות
 וחמור בשור תחרוש לא וכן לחוד שעיר דם וכן לחיד הפר

 בשור לחרוש רשאי שאין אומר הייתי יחדיו בלא יונתן לר׳
 חמור יכן לבדו אף מיקרי שור כי לחור בחמור או לחוד

 אחות משא״כ ;השעיר דם וכן הפר דם וכן לבדו אף מיקרי
 צדדים משני הוא אס אלא אחות נקרא שאין אומר הייתי

ז״ל: רע״א תשובות לדעת
 שרבא אמת הן ,ע׳ב( ט׳ )דף מקדושין כת״ר שהעיר ומה

)דף ובב״מ בתמורה כדאיחא יונתן כר' ליה סבירא
 ר׳ וכן יונתן כר׳ לקרא ודריש יונתן כר׳ סבר רבא צ״ד(

 דלחלוק יונתן כר׳ ג״כ סבר בביאה שניקנית מיבעלה דדריש
 דמקדש עד דילמא קשת כן סבר לא דאי קרא צריך לא

 ז״ל רשב״א בחדושי כתב וכן ; התם כדאיחא בעיל והדר
 בלא בעלה או נכתב א״כ התם הגמרא דקאמר ומאי שם

 מקשים אנו מקום דבכל הוא דיוק מאי להקשות יש קושיותו
 איפכא מדייקינן וכאן יתירה שהיא אות או תיבה יתר על

 ע״כ אלא הש״ס סוגיות זה ואין יתירה תיבה לכתוב לו היה
 הוה לביאה מסורין שאין דקדושין אמרת דאי הגמרא דכווגת
 היכי כי או תיבת בפירוש לכתוב להקרא ליה הוה קדושין

 אס קדושין הוה דלא ובעלת מתיבת סמוכין לדרוש דלא
 )וכן לחוד בכסף שמקודשת אמת הן , לביאה מסורים אינם

 בכסף מקודשת אינה אבל או( תיבת בלא אף לחוד בביאת
 או תיבת לכתיב לו והיה לביאה ראוי' היא אם אלא לחוד

: לחוד בכסף מקודשת ג״כ לביאה ראוי' אינה אס אף להורות

♦ סג סימן
. שיחי׳ להמופלג

 ואמר א״י שהביאה ישראל של אווזא בר , השאלה בדבר
 וסמוך רחבה על העגלה של גלגל עלית שעבר

 בת ושבר נקרע והעיר והנוצות גומא בה ונראה למטה
 הלכה לא אך ויותר מעל״ע ושהה הכשר במקום אחת רגל

 שיש נראה , השאלה ע״כ צולעה והיא הלכה רק יפת הילוך
 ובחוט הפנימיס איברים בכל יפת בדיקה ע״י להכשיר
 לתלות שיש כיון בדיקתנו על לסמוך יש בזה השדרה

 היתה לאס ודומה רגל השבר מחמת הוא שצילעת שמת
 ושהתה טפחים מיו״ד ונפלת צולעת הנפילה קודם מתחילת
 דמה ריעיתא דליכא כיון בדיקה ע״י דמותר נראה מעל״ע

 גמי וכן , צולעת היתה ג״כ דמעיקרא משוס צולעת שהיא
 , מדרבנן רק הבדיקה הוה מעל״ע שאחר ובפרט בנ״ד
 "ט ביו לשוחטה מותר אם ; ע״א( ל"ד )דף בביצה ועיין

 הוא וכן והרא״ש הרמב״ס ופסק , מלאכת איסור מחמת
 חולק הר״ן )לבד ביו״ט לשוחטה דמותר תצ״ח( )סימן בש״ע
 ס״ד( )שי׳ בש״א ועיין , היתר בחזקת שעומדת אלמא ע״ז(

 )ועיין לתלות במת שיש כיון יודה הר״ן גם בנ"ד ונראה
 )דף בזבחים וברש״י שחיטה מהלכות י״א פרק ברמב״ם

 דאורייתא ספק רק הוא מעל״ע בתיך שגס משמע ע״ב( ע״ד
 לא הא״י דברי כי לתקל צדדין שיש לבד טריפה( ודאי ולא

 כתב וכן ,תומו לפי אף בעגונה( )לבד מורדין ולא מעלין
 מעלתו שכתב ומת ,שלו במעשה י״ז( )סימן תניגא הנוב״י

 מ״ח( )סימן סוף עיין ,בקל לדחות יש לו מהימן שהנכרי
 היה כ״א בדדמי אימר שהנכרי ואפשר ואחרונים וש״ך בט״ז
 רחוק הפנימיס איברים ששם הטף על עברה העגלה אופן

 אם אווזא הבר לו ליחן כדי בדבר נוגע גס (ותעמוד שתחי׳
 ולא ישראל של היא אווזא הבר השאלה לפי , טריפת היא

 י״א( סעי׳ ט״ז וסימן ט״ו סימן )סוף ביו״ד עיין הנכרי של
)סימן ת פ" בשם רומ״ע שכתב ומת 4 ר״ח( )סימן ובחיבורי



שי״ת ^לת *8

 שייך לא חולקים הפוסקים שרוב במקום הגוב״י שדעת ג״א(
 ראב״י על חולקים פוסקים שהרבה שאני דהתס אפשר ס״ס

 רוב עם דעתו בעצמו שהוא אפשר גוברי׳ רב והנוב״י
 על חולקים שם גס ובאמת ראב״י על החולקים הפוסקים

 *שהארכתי קס״ט( )בסימן ע״י בחיבורי רומ״ע ויעיין נוב״י
 אף מכניסין ס״ס לענין קצ״ז( )בסימן הארכתי גס בזה

 ואין ז״ל י״ז( ס״ק פ״ד )בסימן הט״ז כמש״כ רחוק אפשר
 המילבי״ן נתהוה קטנה שבשעה לומר הסברא נגד שזהו לומר

 גס דהא אינו זה , דגימות אחד ספק אלא כאן שאין ונמצא
 שספק התליע כודאי הוה להתליע שדרכן כיון דרשב״א בההיא
 וכן לס״ס הרשב״א חשבו הכי אפילו ספק שמי׳ לאו הרגיל

 מרא״ש ראיה מביא עזרי' מנחם בספר וכן מהרי״ק דעת
 לס״ס מכניסין הכי ואפילו שכיח לא 65x61 דכתובות פ״ק
 משא״כ ביניהם וחלקתי הסותרים דברים שיש שהארכתי ע״ש
 דיעות שיש בעור )עיין להקל צדדים הרבה שיש בג״ד

 והמנהג כתב משה הדרכי גס שרי( ג״כ צולעת והיא שהולכות
 כיון נראה עוד ,מנהג לשון כתב בדיקתנו על סומכין שאין

 הפוסקים שכתבו כמו ריסוק מחזקת יצאה מעל״ע ששהתה
 לדעת בטוב הולכות שאינה מה הריעותא רק נשאר ולא

 שאינה שמה לתלות שיש וכיון בדיקה מהני שלא המחמירים
 חזקת לה יש ממילא רגל שבר מחמת הוא בטוב הולכות
 משמע וכן צולעת הנפילה קודם היהה לאם ודומה כשרות
 הרחם בית ד״ה ע״א( סוף נ״א )דף חולין התום' מדברי

 עכ״ל כו׳ מסיע קא מאי א״כ וא״ת כו׳ ריעותא דאיכא משוס ז״ל
 שאינה ריעוהא שנמצא מחמת הוא החשש שכל משמע ע״ש

 איתריעותא לא דהתס אחד יום מבן התוס׳ מקשה ע״כ עומדת
 לתלות יש בנ״ד גס כן אס לעמוד יכול אינו הכי דבלאו

 הארכובה מן למטה רגל השבר מחמת צולעת שהיא דמה
 הא דחיין וולדות רוב בתר דאזלינן שאני דהתס לומר ואין
 שכתבתי כמו כשירה בחזקת ינן מחזק ג״כ מעל״ע שהתה אס

 כשרות בחזקת היא הדין מעיקר ביו״טאלמא דשוחטין לעיל
שבג״ד ע״כ מדרבנן רק היא מעל״ע לאחר שהבדיקה ונראה

: בדיקתנו על לסמוך יש

יצחק
 והשוחטים אחר שוחט ליקח אסור דזה לזה זה שאולין הס

 בזה נפקיתא מאי לי קשה היה ע״ז עכ״ל לשחוט מחוייביס
 באותו שאול הוא אס בין חילוק שאין בגמרא מבואר הא

 כיון אחרת למלאכה שאול הוא אס בין ההזיק שקרה מלאכה
 לי קשה היה כן ועל שמירה של הדין לו יש ששיעבד שסיבר

 מאי בבעלים שמירה דין לו יש ששיעבוד לשיטתו האומנים מכל
 על הוא אס לבין הימים כל על הוא השיעבוד אס נפ״מ

 לתקנו בכלי שמשך האומן הא אחד כלי על או אחת בהמה
 בעל שאין כאחת השעבוד בא הבהמה ממנו קבל הטבח או

 וגס אחר לאומן ליתן מידו ליקח רשאי הבהמה בעל או הכלי
 מכ״ז בעצמו( השו״מ שכתב )כמו לחזור יכול אינו האומן
 ליקח שלא משועבד הוא שהבה״ב מה אלמא , ש״ש מיקרי

 נעלס ולא , בבעלים שמירה עי״ז מקרי לא הכלי האומן מיד
 נהירא לא אבל , אחת למלאכה הימים כל לבין החילוק ממני

 י״ג( סעי׳ שמ"ו )בסימן הרמ"א מלשון גס ביניהם לחלוק לי
 אינם שניהם שאס ג״כ משמע עכ״ל כו' בש״ץ הדין וכן שכתב
 דסתס אע״ג כלל לזה זה שאולין אינם מזה זה להשמט יכולין

 לזה זה כשאולין אינם מכ״ז הימים כל אותו מקבלים ש״ץ
 משמע וכן לשון כתב דהא מזה זה להשמט יכולין אינם אס

 שמקבלים הדין בעיקר גס ,ותלמידו להרב שוה ש״ץ של שהדין
 להם יהיו שאס מקבלים וקצביס הב״ב היינו הזה בזמן שו"ב

 , לשחוט לאחר ליתן רשאים חינם בשר לאכול וירצו לשחוט מה
 לי בשמור וא״ו( אות ש״ה )בסימן הש״ך דעת לפי ואפילו

 כדי שלו הפרה לשמור שצריך שומר מיקרי דהמשאיל ואשאילך
 שמירה שום שייך לא כאן אבל ,שלו להשומר להשאיל שיוכל

 השוחט עבור שלו הפרה לשמור מחויב הפרה בעל אין כי
 כדי לשחיט ליתן מחויב חינו בשר לאכול ירצה לא שאס

 ששניהם שעבוד רק נשאר ולא מזה ריוח לו יהי' שהשוחט
 65 לזה זה משועבדים ששניהם והיכא לזה זה משועבדים

 לבי! הימים כל בין יש חילוק ומאי בבעלים שמירה מקרי
 ששניהם כאחת בא השיעבוד גס פרה אותו או חפץ איתו
 של וכמו תלמידיו עס הרב כמו זמ״ז להשמט יכולין אינם

: קי״ז( )סי' ח״ר ע״י בחיבורי הארכתי וכבר ; הקהלה טס

♦סד פיק
. שיחי' להמופלג

 שהבאתי השו״מ דדעת נראה , תורה הדברי כדבר
 לשלם שחייב שקלקל דטבח קי״ז( )סימן בחיבורי

 וסר לשחוט אומן אחד שאס דרכם שהיה שאני בגמרא הנזכר
 לו משועבדים אינם אבל לשחוט לו נותגין חכם קמי׳ סכינו
 אחר לאומן לשחוט ליתן יכולין ירצו שאס להטבת העיר אנשי

 זו לשדה בשתלא ג״כ מיירי וטבח׳ שתלא האי דאמרינן מאי וכן
 שמפרש הרמב״ס לדעת ואף זו לבהמה טבחא וכן זו בשנה

 לומר מוכרח אינו אבל הכ״מ כמש״כ אכולהו קאי מתא שתיבת
 טבח ישיגו ואס הימים כל להשוחט משועבדים העיר שאנשי

 דאס ידידי שהוכיח ומאי ,אחרת בהמה אצלו ישחטו אחר
 כיון כאן שייך מסלקינן מאי הימים כל קובעים היו לא

 ליה דמסלקינן הכוונה , לו ליתן מחוייביס אינם דבלאה"כ
 בחנם בין אחרים אצל אף לשחוט אותו מניחין ואין מאומנתו

 כתבתי שאני אלא כ'( ס״ק ש״ו )סימן עיקבסמ״ע בשכר בין
 שמירה מיקרי ששיעבד דבריו לפי שו״מ דברי על לע״ד

 אחד רב לו שהקשה הקושי׳ על שתירץ מה על , בבעלים
 לזה זה כשאוליס אינם מזה זה להשמט יכולים אינם שאס

 לי שמור דהא בזה לשמירה דמי לא ששיעבוד לע״ד )נראה
 דשס השו״מ ע״ז השיב בבעלים( שמירה הוה לך ואשמור

 אס אבל לזה זה ששואלין מה מענין אינם החפץ שאלת מיירי
שהשוחטים זה כגון לזה זה ששאולין הדבר בגוף הדבר קרה

זה מענין דהא לזה זה משועבדים זה ובענין כשחיטה ־י י1

תרט״ט תמח כ״ד בעד״י
. שיחי׳ להרה״ג

 פלוני דעיר הרה״ג שכתב מה ; גאלדא האשה בלבד
 )ולא לעז שוס רואה איני הלעז לבטל אלי לשלוח

 גט שנתן ר״ת בשם צ׳( )דף גיטין התום' דמביא להא דמי
 שנים כשתי זה רק מזה יודע איש ואין ; הלעז( מפני שני

 בד״ב שדר לי ואמרו מרעהו אחיזת עס המגרש אלי שבא
 בקריזבירג אשתו וגירש )בקאטערינק״ע( לסבב ומלאכתו

 לא , מענדיל מנחם לו קירין ובאמת מענדל נחום בפס
 חשדתי כי דייקי לא דינא בי בתר דינא ובי כלום לו השבתי

 חדשים ובאיזה , להחזירה שרוצה מערים קא דערומי אותו
 מהמוהל מכתבים שיסיג לו אמרתי ,כך וטוען לפני עיד בא

 והשמש מהמוהל מכתבים והביא ; עשה וכן סגל והבעל
 וכן מענדיל מנחם המלה בעת לו שקרא איך מדענעבורג

 המכתב על )שטעמפיל( שקורין חתימה והיה לתורה עולה
 עמו שהיו שהעניים לו והשיב , לכת"ר המכתבים ושלחתי
 כתב גס ; בגט שנכתב כמי שמו שכן אמרו חדא בצוותא
 ובדרישה בשו״ת הדבר יביא עדי תנשא שלא להזהירה שנצרך

 על לעבור נכון שאין ויען בקצרה כת״ר עכ״ל כראוי וחקירה
 שנלע״ד מה אני כותב זה בדין לעיין שבקשני כת״ר דברי
 יום שלשים הגט נתינת קודם קריזבארג בעיר אתחזק שאם
 ואי ניתן שכבר בדיעבד להקל סברא יש מענדיל נחום בפס

אפשר



יצחק שית עולת
 בלכתחילה חף ספקות כמה שיש בפרט אחר גט להשיג אפשר
 ע*י בחיבורי יומין תלתין דאתחזק בפס קלת הארכתי וכבר
 שאס הגאון הרב שכתב ומה יעו״ש קנ״ז( ובסימן רי״ב )סימן

 אס לכופו יכולין וגס , בזה ישתדלו גט עוד להשיג באפשר
 סעיף קנ״ד )בסימן הרמ״א כתב שכן ומביא באפשרי יהיה

 בלא כשר הגט היה דהתס , להתס נ״ד דמי לא לע״ד כ״א(
 כיון מעופה גט ליכא דבזה לעז קצת שיצא רק פקפוק פוס

 חשש אין ע״כ הלעז להעביר רק הדיעות לכל כשר דהגט
 כמו כלל כאן אין לעז , בנ״ד משא״כ אותו יכופו אס

 הגט על שאלה אחר איש או רב ישאל האס ,לעיל שכתבתי
 סברא זה אין ,לעז זה הנקרא בהכשר מהב״ד ויצא הניתן

 שהצריך $'( )דף בגיטין וכן הפוסקיס שקורין לעז ; כלל
 קול שיצא היינו שס( ברא״ש )עיין הלעז מפני שגי גט ר״ת

 גרע לא כנ״ר שקר היה שהקול אלא ממש פסול
 כוונת ואס ,גט להצריך קול מיקרי דלא עמו ושוברו מקול

 על פסול חשש יש שבאמת מחמת שני גט להצריך הרה״ג
 מעושה גט דהיה כפי׳ ע״י שני גט יתן אס מהני לא , הגט
 שכתב ומה כפי׳ ע״י יהי׳ אס השני בגט ירויחו לא א״כ

 הרמ״א שדברי לע״ד נראה , גיטין ריש מהירושלמי דמקורו
 שגירש מי כתב דהרמ״א דברים שני הס הירושלמי ודברי
 ליתן לכופו מותר הגט על לעז קלת ויצא כשר בגט אשתו

 היה הראשון דהגט בפירוש כתב עכ״ל הלעז להסיר שני גט
 צריך ובירושלמי ,הלעז להסיר רק היה השני דהגט כשר

 שכתב כמו פסול היה הראשון שהגט מחמת לעיכובא השני גט
 מדוע הירושלמי על קשה ולכאורה בפסול אשכחוני' בפירוש

 אמר ואס , להוציא שכופין מאותן אינו דהא לטף יטלין
 לו שומעין אין מדוע עמה לדור ורוצה לגרשה רוצה שאינו
 הראשון דהגט לומר )ודוחק , לחזור בידו הרשות אין האס
 דהגט כתב הה״מ גס , הדין ע״פ כפי׳ ע״י כן גס היה

 ששונא מחמת אותה שגרש נלע״ד אלא ברצון( היה הראשון
 אינו ג״כ פסול הגט שנמצא וכעת דמילתא כאורחא אותה
 ודומה לאשתו חייב שאס בהחיוביס ולהתחייב להחזירה רוצה

 או עונה לקייס לטפו דיכולין בתחילה הרמ״א דכתב לה
 )ועיין חיוביס ושאר עונתו לקייס רק כפי׳ זה אין כי שיגרש

 מפרנס ואיני זן איני האומר ט ה׳ סוף המגרש פ׳ בירושלמי
 הראשון שהגט וכיון פטור( או מפרנש או זן או לו אומרים

 שיגרש או בתחילה כמו החיובים כל לה חייב הוא פסול הוא
 פסול היא הגט אם אף זו כפי׳ שייך לא בנ״ד א״כ , אותה

 להחזירה רוצה פסול הוא שהגט כיון שיאמר נעשה מה כי
 פעמים כמה לב׳ד בא שע״כ בחשד הוא בזה ט לאשה
 הא ג״כ שהעיר עדה בקרבן ראיתי זה כותבי אחרי ,לטעון

 מחמת עליו דנאסרה כהן דבעלה ומפרש מעושה גט הוה
 כפאוהו ע״כ ממש( פסול שמפרש ג״כ )דמוכח הגט ריח

 הרמ״א דברי לפרש רוצה קרבן ובשירי שנית פעס לגרש
 נראה ולי , ק״ע פירוש לפי ראי׳ דאין ג״כ ודוחה מהירושלמי

 מהירושלמי הוא דמקורו הרמ״א דברי לפרש דא״א שכתבתי כמו
 , כשר גט כתב וברמ״א בפסול אשכחוני׳ כתב דבירושלמי

 הרמ״א של )שמקורו מרדכי בהגהת הוא וכן ,לעז קצת רק
 ידוע אפילו הקול מחמת גט ליתן שיש ר״ת( בשם משם הוא
 בהירושלמי פירושי לי נראה ויותר עכ״ל אמת ימצא שלא
 אלא לפרושי ליה דהוה כהן שהיה לדחוק צריכין אגו שאין

 ואין אותה שונא בודאי אותה שגירש כיון דמילתא אורחא
 יש בפסול אשכחוני׳ אם ע״כ , לאשה לביתו להחזירה רוצה
 לגרשה או החיובים לכל לאשה אותה להחזיר או אותו לכוף
 זמן כל כי גמורה כפי׳ איתי לכיף יש זה ובאופן שני פעם

 , לאשתו איש בחיובי מתחייב כשר בגט אותה מגרש שאינו
 משוס במזונותיה חייב בעלה מגורשת ואינה מגורשת ואף

 והרמ״א , ותום׳ ברש״י ע״ש צ״ז( )כתובות בי׳ דאגידה
 חיובי מכל ופטור כשר שהגט דחף רבותא יותר לגו משמיע

 ליתן מחויב הגט על לעז קצת שיצא כיון מכ״ז לאשתו איש

כה
 החיובים לקיים אותו לכוף שא״א הגס הלעז להסיר שני גט

 אותו לכיף יש מכ״ז החיובים מכל ונפטר כשר שהגט כיון
 הגט שבחמת כיון מעושה לגט לחוש אין וכאן האשה לטובת

 אין )ובזה י הלעז להסיר רק הוא השני וגט כשר הראשון
 דברי לפרש ויש מעושה( היה השני שהגט לעז שיוציאו לחוש

 או החיובים לקיים לטף שיטלין כתב בתחילה כך הרמ״א
 בגט גירש שאס כתב ואח״כ כפי' מיקרי לא זה כי גט שיתן
 חשש שאין מחמת שני גט ליתן לטפו יטלין הכי אפילו כשר

 הגט ואין הראשון הגט כשר שבאמת כיון מעושה גט משוס
 בירושלמי פירושי לפי להק׳ ואין , הלע״ז להסיר רק שני

 באופן הא הגירושין לאחר פסול נמצא אם לנו משמיע מדוע
 או הראשון הגט על לטפו יכולין החיובים על לכופו זה

 גירש דבתחילה קושיא אין זה , לגרשה או החיובים לקיים
 כדאיתא דכופין פשיטא בהחיוביס רוצת אינו )דאס מעצמו
 כרחה בעל אף לעיל( שהבאתי המגרש פ' ובירושלמי בכ״מ

 או זה על לטפו דיכולין קמש״ל ,רוצת אינו השני וגירושין
 אס אף דקמש״ל נ״ל עוד , פ״ש לגרשה או לאשת להחזירה

 בטל( ולא פסיל מלשון דמשמע )כמו דרבנן פסול נמצא
 שהיא כיון זה מכל מדאורייתא לאשתו החיובים חייב דאינו

 מחמת חשש ואין פני גט ליתן לטפו יש ידו על בעיגונה
 שפסול וגס , מעלי׳ גט היה דמדאורייתא כיון מעושה גט

 לטפו יכולין ע״כ החיובים מדרבנן ג״כ שמחויב אפשר מדרבנן
 החיובים לה חייב דאינו אמרינן ואי החיובים ליתן או גט ליתן
 לגרשה לטפו יש אעפ״ג , כשר גט הוא דמדאורייתא כיון

 יצא אס אבל ,לאחר להגשא שלא ביה דאגידה מחמת שנית
 נראה הרמ״א שמיירי כמו שקר הוא והלעז הגט על לעז רק

 המגורשת אשתו להחזיר ורוצה מתחרט הבעל אס דאף
 לו להנשא ריצת אינה שהיא אלא החיובים כל לה ולהתחייב

 שהיא כיון לטעין יכולת כי שני גט ליתן לטפו שיש נראה מכ״ז
מחדש לו להנפת רוצת אינה , ומדרבנן מדאורייתא מגורשת

: הלעז מפני שני גס ליתן מחויב הוא אבל

 אינו הראשון בגט דרבנן פסול נמצא דאס אמרינן ואי
 , מעלי׳ גט הוה דמאורייתא כיון החיובים לה חייב

 מחמת פני גט לה לית; לטפו דיש בירושלמי אמרינן מכ״ז
 להרמ״א ראי׳ קצת יש ,לאחר לתנשא יכולה ואינה דאגידה
 ,הנ״ל למי מתירי: הגט על לעז יצא אס לטף דיטלין דסובר

 חייב אס הראשון בגט דרבנן פסול נמצא אס כעת וצ״ע
 יום שלשיס אתחזק אס לנ״ד ונחזור , מדרבנן החיובין לה

 אפשר שבד׳ב הגס מענדל נחום ששמו הגט נתינת קודם
 שהית הטה״נ בתר לילך יש מענדל מנחם אותו שקורין

 זה באופן המחמירים דיעית שיש ממני נעלם ולא בקריזבורג
 בידאי מדאורייתא אבל י״ב( סעיף קכ״ט )בסימן בפ״ת הובא
 אחר שם לו שיש ידוע היה אס אף ט״נ מקוס בשס כשר

 פירש״י ושמת שמו משנת היה בראשונה חנן דהא אחר במקום
 מגרשה היה הים במדינת ואחד כאן אחד שמות שני לו כפיש
 לכתוב מקפיד היה ולא הגט כתיבת במקום הנוהג בשם

 לחיד כתיבה בשם די דמדאורייתא חזינן א״כ עכ״ל שניהם
 א״כ ח״ו ממזרים הבנים היה ר״ג תקנת דמקודס אפשר דאי
 יש דחק במקום כן אס , לעז מחמת הוא ר״ג שתיקן מה

 בדיעבד י״ב בסעיף שמתיר מה המחבר על ולסמוך להתיר
 אחר שס לו שיש ונתינה כתיבת במקום ידוע היה לא ובג״ד

 דירתו מקום בד״ב שגס הדבר שקרוב ומכש״כ ,אחר במקום
 ההרה״ג שכתב כמו מענדל נחום אותו קורין היו המגרש של

 אתחזק אי כ״ז , אחת ואשה אחד עד לו אמר שכן דד״ב
 אבל , תרמ״ו בשנת הנעשה הגט כתיבת קודם יומין תלתין

 הגט כתיבת קידס יומין תלתין נתחזק אס ידוע אין אם
 לפי בהיחרא לצדד ויש ;צ״ע מענדל נחוס בשם בקריזבארג

 העיד וכן הלשין בזה כת״ר בשם דד״ב הרה״ג שכתב מה
מענדל נחום בשם עמו שסבבו שנה זה עצמו שהחזיק מסבבים

עכ״ל ע
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 כת״ר שנתב שנתיס זה אצלי המונח במכתב נמצא וכן עכ״ל

 קירין שתיו שנים שתי בצוותא עמו שהיו עדיס שני שהעידו
 ועיר עיר בכל להבב ודרכם עכ״ל מענדל נחום אותו

 כן ים באו סיבובם ודרך כן אותו וקורין עניים בקיבוץ
 יום שלשים של מחזקה זו חזקה יגרע מדוע לקריזבורג

 שם לעצמו וליתן שמו לעקור יכול שהוא כיון אחת בעיר
 כו' שמו משנה היה בראשונה , במשנת כדאיתא אחר

 היה אס נפקיתא ומאי וכו׳ הגולים דרך שכן הרא״ש וכתב
 עיירות בכמת יום השלשים או יום שלשים אחת בעיר החזקת

 מעיר הולכים שהיו אחת שנה או שנים שתי יגרע למה
 שלשים רק אחת בעיר היה ואס מענדיל נחום בשם לעיר

 דבר היה בד״ב הגע אם בשלמא ,מענדיל נחום בשם יום
 הגע שהיה כיון אבל מענדיל נחום בשם נקרא שם אולי עיון

 כל לתו הוה מענדל נחים לו שקורין שנה וזה בקריזבורג
 עדים שבאו כאנעיוכי גדולה בעיר וכן אחת כעיר העיירות

 ראו אחר וביום זה עיר בקצה אותו ראו זה שביום והעידו
 מיקרי בשמו יום שלשים אתחזק כלל ובדרך אחר בקצה אותו

 שהוחזק כל קס״ז( )ד׳ בב״ב דאיתא הא נראה ועוד ,חזקה
 היו יום שהשלשיס שיעידו דוקא לאו עכ״ל כו׳ יום שלשים
 )דף בגיעין וכן שנים שלש לענין הבתים בחזקת כמו רצופין
 נ״ד דמי לא ,רציפין פירש״י יום שלשים מבר לא והא ע״ו(

 בכל בזה משא״כ או״א בכל אחרינא עעמא דהתס להתס
 או מענדיל נחום שס מזכירין היו שמו להזכיר שצריכין עת

 בנ״ד ומכש״כ יום שלשים חזקת תות מאחר שומעין שהיו
 היא העילס וכל שנת או שנתיס לעיר מעיר הולכין שהיו
 בעיר היו כזו רב במשך אפשר גס אחת כעיר להס

 כתבו אס אף שבדיעבד הרמ״א לדעת ומכש״כ יום שלשים
 בהכרזה בג״ד יחליקו לא החולקים ואף כשר העפל שם

 יום שלשים מכריז אס היינו רצופין שצריך בעירוכין מצינו
 וצ״ע ,התם כדאיתא יומי בתמניסר די ששים מכריז אס אבל

 מהשלשיס אחד יום חסר שאס מצינו בהכרזה וכן שמות בנידן
 לא שלשים שמו ובהחזקת אחר יום להשלים להכריז נריכין
 ראו לא ים השלש באמצע אולי להעדיס לשאול שצריכין מציע
 אס אלא בגע הכתוב בשם נקרא אם שמעו ולא אותו

 בשם מזכירים היו שמו להזכיר צרינין כשהי׳ בסתם מעידים
 וסוף השלשים דבתחילת שמעידים רק די בגע הכתוב

 לתזכיר צריכין כשהיו השלשיס באמצע ימים וברוב השלשיס
 זה אלא חזקה מיקרי בגע הכתיב בשם מזכירים היו שמו
 די או מפוזרים אפילו שלימים יום שלשים צריכים אולי צ״ע

 בנ״ד אבל ,בהכרזה כמו מילתא דמשנא כיון בפחות
 בה היה בודאי החת שנה אפילו או שנים ב׳ על שמעידים

 די מפוזרים שהם אף בגע הכתיב בשם שנקרא יום שלשים
: בנתיס אחר בשם נקרא שלא ובלבד

 דאף נראה העדים בנאמנות כת״ר שהעיר מה בדבר1
 מקבלים שהם א״י בתי על מהמסבביס הס אם

 מדבריהם לעדות פסילים שהם א״י מן בפתרסי׳ צדקה
 ,כפרים הס הכרזה ובלא הכרזת צריכין אבל כ״ז( )סנהדרין

 , לא או בצינעה למתזני לתס אפשר הוה אי חילוק יש גס
 לדקדק שצריך איך רכ״ה סימן סוף ע״י בחיבורי ועיין

 אין בנ״ד מכ״ז ,חרוה״ד בשס כאילו מאנשים עדות בקבלת
 אחד מעד עדות גבה דד״ב שהרה״ג בפרע כ״כ להחמיר

 מהימן דמדאורייתא נראה ועוד ,מענדל נחום ששמו ומאשת
 אע״פ כותבין הסכנה בשעת דהא בעצמו המגרש אפילו

 דעבידי במילתא וכן ,א״א בחזקת שהיא ואף מכירק שאין
 ועהור פלוני עיף של באומר נכרעשלו נגד אפילו מהימן לגלוי׳
 דמיירי שם הר״ן לשיטת מחזקת דעדיף רובא נגד אפילו בא״ט

 כ״ז( )ד׳ גיטין בתו׳ ועיין מרובים טמאים שעופות במקיס
 לשקר לקלקלה חשוד אינו שהבעל בב״מ וכן מעולם ד״ה

אף ה״נ א״כ א״א בחזקת היא שהאשה אף עכ״ל כו׳ במזיד

 שנים שמכמה אמר אס אבל מנחם בשם בד״ב הוחזק אם
 צריך מדרבנן ורק מדאורייתא מהימן הוא נחום אותו קורק

 שמכמה שאומרים האילו האנשים להאמין די א״כ שיעידו
 מדרבנן פסילין באמת היו אס ואף , נחוס אותו קורין שנים

:דרבנן במילתא אותס לפסול יש אס צ״ע ג״כ

 אס הגט לפסול במת אין שכתבנו מה לפי מזה היוצא
 לפני שהעידו העדים בהגדת דופי להטיל לא

 שהבעל בפרט במה אין מענדיל נחום כל בפי שנקרא כת״ר
 דלא ברצון הגט ליתן שרצת ומסתבר התורה מן נאמן בעצמו

 שנותנים ובפרט העדים וכן האמת אמר בודאי אותו כפאו
 קודם שיאמר ערעור לו שיש מי הגט נתינת קודם חרס

 יכול אולי פתח איזה וחתר נשתנה שאת״כ אלא ,הנתינה
 סעגל והבעל המוהל בין סתירה שאין והעיקר ,הגט לפסול
 שתמעריסה שאפשר כת״ר לפני שהעידו העדים לבין דד״ב

 העילס ובפי דד״ב העדים כפי מנחם בשם עולה לתורה וכן
 ולפי ,וכשר בו קורק שהכל חניכה והוא מענדל מנחם נקרא היה

 שם נגד אפילו העיקר הוא כל בפי הקריאה הש'׳א דעת
 עיין רי״ז סימן ע״י בחיבורי עיין לתורה והקריאה העריסה

 א״א חומר ומחמת , חילוקים איזה שכתב קפ״ה סימן בצ״צ
: רבנים עוד עם ויתיישב דעתי על להעמיד רוצת איני

.סו ממן

שיחי׳ להרה״ג

 הרשאה לה ליהן לפני ובאה פה להנשא רצתה אחת אשה
 אמרת , שנתגרשה הכתב לפני והראתה הקדושין על

 ואומרת גיטל רחל נכתב ובהכתב , גיטא ראחא ששמה לי
 בעלה עס דרה כשהיתה גס גיטא ראחא לה קורק שמעולם

 קירין היו ומחצה שנה והנתינה הכתיבה מקים בקריזבארג
 וכן מעריסה שמת שכן ליב זלמן אביה אמר וכן כך אותה

 מגיטא השם שינוי היא אולי צ״ע ,גיטא ראחא ימיה כל כל בפי
 פייבל פייבש לענין רי״א( )סימן החדש בצ״צ ועיין , לגיטל

 ועיין , לייזר ליזר לענין וכן , לחלק שיש אלא ,שינוי הוא
 נפאתה לה קרו דתות ההיא לענין ע״ב( ס״ג )דף בגיטין
 אחת אית שינוי עבור אלמא הגט ופסלו תפאתה וכתבי'
 בספר ועיין כן הדין ג״כ תיבה בסיף ת״ה ונראה ,פסלוהו
 באשה ז׳ אות בהשמטות מיהרש״ק מהגאון שס אנשי חידושי
 אף ופסל הט׳ אחר יו״ד בלא גוטא ונתבו גוטיא ששמה

 ז״ל וכתב ממש השם שינוי הוא כי עיגון ובמקום בדיעבד
 גדול וכלל עיקר וזה העולם בקריאות העיקר תלוי הכל דבגט

 יכתבו במבטא נרגשת שהיו״ד באופן שנקראת וכיון בשמות
 להכשירו בידי ואין הגט ופסל השם שיטי הוא יו״ד בלא

 לפסול להחליט שאין שנלע״ד הגס ,עכ״ל כו' אופן בשום
 קנ״ז( )סי׳ ע״י בחיבורי שכתבתי כמו יו״ד בחסרון בדיעבד
 לפסול אין אות בחסרון רק בהברא כ״כ שינוי שאין במקום

 שם לענין וכן רמ״א( )סימן החדש בצ״צ ועיין ;בדיעבד
 בנ״ד אבל חסרון לענק וכ״ז ביו"ד בלוימא ונרגש בלומא

 גיטא ראחא רק אותת קורין אין שמעולם האשת שאמרה
 היו לא קריזבורג במחנו בעלה עם ביחד דרין כשהיו וכן

 ג״כ שמעריסה לי אמר ואביה גיטא ראחא רק אותת קורין
 גדול שינוי הוא לגיטל גיטא בין כי צ״ע הנ״ל שם לה נתן

 ע״י בחיבורי ועיין ,לבד בחסרון לא אות ובשינוי בהברא
 נעלם שלא אמת הן , אילו בעניניס שהארכתי קנ״ז( )סימן
 קירין יש אחת שאשה אחד שם כעין הוא וגיטל שגיטא ממגי
 אביה אמר זו באשה אבל ;ניטל איתה קורין ויש גיטא אותה

 אמרה וכן כך הנה ועד גיטא ראחא אותה קראו שמעריסה
רבנים שימצא ואפשר כן לה קראו בקריזבורג שגס האשה

שהתירו



יצרה שר״ת עולת
 כיני כל קכ״ט( )סימן סיף רמ״א דברי ע״פ אותה שיתירו

 , מאנדל מענדל , ליוא ליב כגון המדינה לשון לפי שמשתנה
 ותרצתי ;הנ״ל הרמ״א על הערותי אני אבל ,בדיעבד כשר

 שינה אם זנוויל לענין כ״ג אות בש״א בט״ג )ועיין קצת שס
 אבל רפויה בבי״ת יקרא דהרואה היינו ,בבי״ת זנביל וכתב

 אף לפסול נראה דגושה בבי״ת שנקראין אנשים שם מצוי אס
 יאמרו רק ממנהיג שינה שזה לימר יתלו לא שהרי דיעבד

 כרכורים וכמה עכ״ל דגושה בבית שמו כך המגרש שזה
 מתונס וכן דוואסיא שכתבו דוואשא בשס האחרונים כרכרו
 ובמקום הנשלח בגט היינו שמתיר מי שימצא ואף , לתנס

 הכתיבה מקום בין שינוי שיש רק כהוגן כתבו הכתיבה
 כמו לה שקורין הכרזה ע״י דווקא גם הנתינה למקים
 אחד במקום הוא והנתינה הכתיבה אס אבל ,הכתיבה במקום

 מי אין כי לנפאתה דומה שאין לצדד ויש צ״ע בנ״ד כמו
 גיטא ראחא אותה שקורין אותה משא״כ תפאתה אותה שיקרא

 בכתבים שכותבים או גיטל רחל אותת קורין אס שיבוש אין
 בשינוי שפסלו ממה אבל , אחת שמות כמעט כי גיטל רחל

 כינוי הוא ציפה דשם אף לציפה ומצפורה לריוויא מריבה
 נקראת וכן ציפה לה קראו אס להקל רוצין אינם מכ״ז לצפורה

 : להקל בידו שאין הצ״צ כתב צפורה בגט וכתב כל בפי

 ראחא מעריסה לה שנתן אביה שאומר רחל שס בדבר
 בתחילת הב״ש שכתב מה ע״פ לצדד יש גיטא

 בפי נקראת וכן שארקה שס לו נתנו שמעריסה דאשה ש״ג
 רחל בשם שה״ה ואפשר בדיעבד כשר שרה בהגט וכתבו כל
 לחלק שיש הגס ,ראחא לה קראו שמעריסה אף כתב אס
 רחחא בשם משא״כ שרה לשם שוות הנקודות כל שארקה בין
 מכ״ז הח׳ תחת צייר״י יש רחל בשס שוות הנקודות כל אין

 לה קראו שמעריסה אומר דאביה דאף ועוד להקל אפשר
 נתן שהחזן ואפשר , זוכר ואינו בטעות הוא אולי ראחא

 משא״כ ראחא של הקודש שם שהוא הסתם מן רחל שס לה
 גיטא פס לה שנתן אמר שאביה כיון וגיטל גיטא לעז בשם

 לנו אין גיטא ראחא לה קורץ ימיה שכל אומרת והאשה
 שהיא יבינו שהעולם כאן אין לעז שאפשר הגס יותר לחשוב

 גיטל רחל שכתב אף גיטא ראחא לה שקורי; האשת היא
 ודומה מתוכו מזויף הצ״צ וקורא כאן יש השם שינוי אבל

 אשה על יטעו לא אפשר שם דגם אף , ותפאתה לנפאתה
 האחרונים שהחמירו שמה לע״ד ; לעיל שכתבתי כמו אחרת

 אף וכדומה דוואסיא דוואשא ריוויא ריבא השמות בטעות
 כיון אבל כאן אין ולעז אחרת באשה יטעו לא אפשר שהעולם

 שהיה דומה ורק האשת שם שחסר כמי דומה בטעות שנכתב
 בזה שדברו פלוני סימן לה שיש אשתו גירש פלוני כותב

 ובתים' ושמה שמו בעינן הא ק׳( )דף בגיטין ועיין האחרונים
 בן כותב היה לאס ודומה קכ״ט( )סימן ובב״ש ובפ״ח שס

 אף ;פלוני בת גירש פלוני או פלונית אשה גירש פלוני
 שפלוני המגורשת או המגרש הוא מי שיבינו יטעו לא שהעולם

 צריך כי מהני לא מכ״ז אחת בת או אחד בן אלא לו אין
 והר״ן א׳ אות הנ״ל )סימן מאיר בית עיין ושמה שמו דוקא .

 שמו כתב לא אס כריתות מיקרי דלא בפירוש כתב כ׳( ד׳
 לצדד יש מכ״ז עד פלוני בן דמהני לעדות דמי ולא ,ושמה
 שהארכתי כמו השמות כלל כתב ללא דומה איט אפשר דנ״ד
 לכתחילה לכתיב טוב יותר ראחא בשם אף לע״ד ,לעיל

 שס לה נתן שמעריסה אביה שאמר כיין רחל ולא ראחא
 רחל מאריסה לה נתנו אס יודעין אין אס ואף גיטא ראחא

 עולה איך יודעין שאין יודה שס לענין קפ״ח( )סי׳ בצ״צ עיין
 שקורץ כמו יורה לכתוב יש מעריסה לו נהנו ואיך לתורה

 בזמנינו ז׳( )ס״ק שרה אות גיטין בטיב ועין העולם אותו
 כשאין שרה כלל להזכיר אין שרה העריסה שם היה אפילו

 עכ״ל נשתקע חשוב שרה דשם שרה אותה קורץ אדם שים
עוד ועיין ש׳ אות פ״ת של השמות בקונטרס ג״כ אהןב

כו
 ן כותבי אין נשתקע אס רחל בשם ר׳ אות הנ״ל בקונטרס

 שנקראת שס והעיקר ד׳ באות עוד ע״ש שנקראת בשס רק
 ,בדיעבד אף לעיין יש גיטא ובשם בנ״ד כש״כ באשה ובפרט

 העריסה שם ידוע אינו אם ז״ל ,ב אות נשיס בשמות בט״ג עיין
 שארקא שם לכתחילה כותבין שארקא בשם נקראת והיא

 דבורה שם לכתוב שאין דבארקה בשם בצ״צ הוא וכן עכ״ל
 באשה רמ״ד( )סימן בצ״ל עיין דבארקת קורץ הכל אס

 ציפורה כתב אם מעריסה נקראת וכן כל בפי ציפא שנהרא
 אס הלשון בזה י״א באות וכתב בדיעבד כשר אס שם מפלפל

 הקלתי לא מעשה לענין ולכן כו' ציפא מעריסה גס קראו
 בדבר מסופק ג״כ העריסה שם ידוע אין אס ואף ,ע״ש
 אף גיטל שכתבו גיטא בשס אני מסופק הנ״ל כל על ע״ש

 שלא ר^׳י מלשון משמע ותפאתה בנפאתה כי ,בדיעבד
 מאי לכאורה ,בשמה טעי שז״ל אחרת באשה הטעות היה

 שנקראת אחרת אשה שהיתה תאמר שלא אלא , בזה אשמועינן
 רק היה שהטעית כתב ע״כ , הגט פסלו ע״כ תפאתה

 בעולם אישה יש שלא ואפשר ,נ׳ במקום ת׳ שכתבו בשמה
 שמביא הרא״ס כוונת שזה ואפשר ,תפאתה בשם שנקראת

 אשה בשם הטעות היה שאם רש״י שדעת ואפשר ,הצ״צ
 לא ,זו לאשת הפאתה שם וכתב תפאתה שנקראת אחרת

 רק ,שליחותן עדים עם לומר , יצחק רב טועה היה
 שלא יצחק רב סביר היה , בעולם תפאתה שם יש שלא כיון

 אחרת אשה בשם למיעטי דליכא כיון ,גמור טעות מיקרי
 קרו דכ״ע כיון חספא כתבו קאמר מי רבה לה מתקיף וכ״ז

 בספר ועיין , שמה כתבו לא עיקרי תפאתה וכתבו נאפתה
 שם לענין כ״ח אות בביאורים קכ״ט( )סימן גיטין תורת
 אם אילו ובכל הלשין בזה כתב וכדומה גדליהו חזקיהו אליהו

 ובחתימה ובקריאה העריסה בשם בסופו וא״ו חסר ששמו ידוע
 ויש ע״ש עכ״ל הדחק בשעת אפילו פסול מלא בגט וכתב

 קורין מעודה כל ובפי שמעריסה גיטא בשם במכש״כ לדון
 הקודש בשם דמה גיטל כתב אס לפסול שיש גיטא אותה

 הגס הלעז בשם מכש״כ ;פעמים כמה בקרא מלא שמצינו
 הב״ש שכתב כמו שמית ב׳ הס ואליהו דאליה לחלוק שיש
 דע״פ מספיק זה טעם אין לע״ד אבל , צ״ע שדבריו לבד

 כוונתו היה לא אליה שם מעריסה לו שנתן האב אומדנא
 ואפשר מקימות בה' וא״ו בלא הנכתב אליה שם על דוקא
 אלא ;תומו לפי זה נתן אלא לע״ה ובפרט מזה יודע שאין

 אדם בני כן וקירין מעריסה לו שנותן שהשם הטעם עיקר
 שינוי הוא בהברא נרגש אס בפרט משנת ואס שם נקרא זה

 משמע הב״ש מלשון גס הנ״ל בגיטא ג״כ הוא וכן השס
 במבטא ניכר גס שמות תרי הס כי השס שינוי דהוי דכתב
 מטעם ואפשר !פסול לבד במבטא שניכר שמה משמע עכ״ל

 לעיל שכתבתי כמו לפסול מספיק אין שמות תרי שהס שכתב
 עדיף דלא להתיר קשה לע״ד ובנ״ד , טעם עיד כתב ע״כ

 דגושה בבי״ת זביל שקורץ שבמקום מט״ג לעיל שהבאתי ממה
 שהחמיר ממה וכן זנוויל כל בפי נקראת אס בדיעבד אף פסל

 אביו בשם ודווקא פייווש במקום פייוויל כתב אם הצ״צ
 סברה שיש רכ״ג( )סימן בחיבורי ועיין ע״ש קצת הצ״צ מצדד
 יודע מי אבל / ושטרות באיגרות שכותבין מה בתר לילך

 ראיתי אח״כ ,גיטל או גיטא ושטרות באיגרות כותבין היאך
 שם ז״ל מסכתות על ועוד סופריס עיני מאיר מבעל בספר

 בגט ונכתב אותה קורץ היו כך ריזא סימא המגורשת שס
 אחר גט ויתן פסול כך נכתב שכתיבתה מהני רוזל סימא
 יש ג״כ גימל וכתב גיטא בשם א״כ עכ״ל רוזא סימא בשם

 מכש״כ פסל מכ״ז ריזל בכתובה נכתב היה והתם , לפסול
 מו״ה המפורסם הגאון הרב כתב שכן ראיתי אח״כ ,בנ״ד

 דלא כתב גם ס״ד( )בסימן חא״ש בספרו קלוגער שלמה
 של המצבה על ונרשם זקנתה שם על לה נתנו אס אף מהני

 דאין ע״ש העולם לה שקורץ מת העיקר כי ריזל שם זקנתה
גיס שמות שני שהם כתב גס # ריזל זקנתה שס שהיה ראית

כתב
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 נקרא באם רק שייך לא השם קיצור הוי אס וגס כתב
 לשגית אין באחד רק נקרא אבל / מהס באחד די בשניהם

 ריזא שם לענין לעיל שכתבתי מה , הרבה צ״ע בנ״ד ע״כ
 ט״ג ספרו בסוף ז״ל מרגליות זלמן מוהר״ר הגאון ג״כ כתב

 האשה בו שכתב גט וא״ו( )בסעי׳ בזה״ל לקט שבלי הנקרא
 אחר היו״ד הברת בהרגש כל בפי ריזיא נקראת והיא ריזא

 שיהא אחר גט לכתוב וצריך בדיעבד אפילו פסול הגט הזיי״ן
 ריזיא ומקצתן ריזיל אותה קורין מקצתן ואס ריזיא בו נכתב

 שס לה ניתן מעריסה שאס העריסה שס אחר לחקור יש-
 ריזיל לכתוב יש ריזיא לקרות מקצת בפי אח״כ ונשתרבב ריזיל

 החתימה שס לעשות יש עצמה חותמת ואס כו׳ ריזיא דמתקרי
 הס ריזיא ריזל כתב עוד עכ״ל דמתקריא השני ועל עיקר

 גיטל גיטא אולי צ״ע אילו דברים לפי עכ״ל כו׳ שמות שגי
 מה ובדבר להתיישב יש עיגון ובמקום שמות שגי הס ג״כ

 בלא ריזא וכתב הזיי״ן אחר ביו״ר ריזיא נקראת אם שפוסל
 נ״ט( סימן )סוף לעיל שכתבתי מה לפי צ״ע הזיי״ן אחר יו״ד

: ש ע" וכדומה הט' אחר יו״ד בלא כתב אס גיטא בפס

סח. סימן

שיחי׳ להרה״ג

 בהילוך אותו מלמדים אשר א״ח של החליצה בדבר
 מהדאמרינן )היפך ברישא דשמאלא רגלא לעקור

 ברישא( עקר דימינא כרעי׳ איגש עקר כי )ל״ד( במנחות
 אף הוא שהרגילו באופן הוא דשאלתו יחלוץ^נראה איזה על

 לעקור עצמו הרגילו ג״כ הצבא לעבודת הולך שאינו בשעה
 הצבא לעבודת הולך שאינו בשעה )דאי ברישא דשמאלא רגלא

 לחלוץ צריך בודאי ברישא דימינא כרעי׳ לעקור כדרכו מתנהג
 ימין רגל עוקר הלילה וכל היום כל הילוכו דרוב ימין ברגל

 שמשום לכאורה נראה רגל( איטר אינו שנולד בפרט ברישא
 )ד׳ במנחות לרש״י מבעי׳ לא ימין שמאלו על נקרא לא זה

 של ימין ע״ז כתב שמאלו שהוא בימינו מניח איטר ד״ה ל״ז(
 ומן עכ״ל בשמאלו כחו ורוב הואיל לדידי׳ שמאל הוה איטר

 בכורות מרש״י משמע וכן כחו ברב תלוי ברגל גס הסתם
 שאר כדרך כתיב לעמוד נמי דרגל ואיטר ז״ל ע״ב( )מ״ה

 במה אבל כחו ברב שתלוי ונראה עכ״ל בימין דעיקרו עמידה
 אבדה לא זה משוס ברישא דשמאלא רגלא לעקור שמרגיל

 )בסימן המ״א דכתב להא דמי ולא נכוחה שמה ימין רגל
 מלאכתו כל ועושה בשמאל לכתוב עצמו הרגיל דאס כ״ז(

 הרגיל אם אבל משמע עכ״ל אדם כל בשמאל יניח בימין
 )וה״ה בימין יניח בשמאל מלאכתו לעשות וגס לכתוב עצמו

 ג״כ בשמאל מלאכתו לעשות הרגיל רק לכתוב יכול אין אס
 בימין קשירה מה וקשרתם הדרש משוס היינו בימין( יניח

 קושר אס ה״ה א״כ בשמאל הנחה בימין דקשירה וכיון כו׳
 גס זה/ שייך לא ברגל כן שאין מה בימין הנחה בשמאל

 לא ברישא דשמאלא כרעי׳ שעקר מה רק שהילוך נראה
 היד למלאכת דמי ולא דשמאלא ברגלא מלאכתו עושה מיקרי

 לענין דאמרינן מה שמאל ביד מלאכה כל לעשות הרגיל אס
 ברישא שמאל רגל רק שעוקר מה לענין לא אבל תפילין

 ברגליו מלאכה עושה היה צ״א( )ד׳ בב״מ דאמרינן ומאי
 החלוץ את שמנסין ומה ,וכדומה דישה ממש מלאכה היינו

 משום היינו ברישא דימינא כרעיה עוקר אס איטר אינו אס
 מבשמאל יותר ימין ברגל כח לו שיש מבינים אגו זה דע״י
 דשמאל רגלא לעקור טעם איזה ע״י עצמו שמרגיל מה אבל

 ראשונה פסיעה לאחר כי איטר מיקרי לא זה משום ברישא
 שמצווים אחת פסיעה אחריבשביל לאיש בינו חילוק אין שוב

 מלאכתו כל עושה מיקרי ולא ,איטר מיקרי לא כן לעשות לו
 אפילו דיעות שיש בפרט בשמאל/ מלאכתו רוב אפילו או

יצחק
 מחמת ימיי ברגל שיחלוץ חליצה לעגין ממש רגל באיטר
 רעית יש גס בב״י כמבואר ממצורע רגל רגל ילפוהא

 כמו תפילין לענין אף הרגיל לענין מ״א על שחולקין
 שהבאתי בג״ד ומכש״כ א׳( )סימן ע״י בחיבורי שהארכתי

 וריב הואיל שכתב כתו, ברוב תלוי שהעיקר רש״י בשס
 איטר מ״ה( )ד׳ בכורות מגמרא שהוציא נראה בשמאל כחו
 סבר ומר בימין אתחלה כחישותא סבר מר ברגל בין ביד בין

 אבל ידיו בשתי שולט לענין היינו בשמאל אתחלה בריותא
 אלא בשמאל ובריותא בימין כחישותא מודים כ״ע איטר
 רש״י שכתב כמו אחר ענין מחמת הוא כהן פסול לענין

 ע״י לא אבל וכחישותא בריותא שייך מתולדה דוקא משמע
 מתולדה שלא משמע אתחלה דלשון נאמר אם ואף רגילות

 נעשה חולי דע״י וכחישותא בריותא מלשון משמע זה אבל
 מידי ולצאת וצ״ע רגילות ע״י לא אבל מתולדה או ,איטר
 דיסינא רגלא לעקור עצמו שירגיל אותו לצוות ולע״ר ספק

 לעבודת שיצא קודם שהיה כמו יומין תלתין ברישא דעלמא
 לחלק ויש / דעלמא בימין יחלוץ ואח״כ חזקה והוה ,המלך

 שכתב מה לפי תפילין הנחת לעגין יד לאיטר רגל איטר בין
 שהכלים הידוע ומן ז״ל ב׳ פ׳ אלקיס עבודת בשער החוה״ל

 ומתחזקים תיקונים מוסיף הטבע ע״ד תמיד בהם שמשתמשים
 עכ״ל מעשיהם ויחלשו יפסדו שימושם ימעט וכאשר מעשיהם

 יחלשו מפעולתם ינוחו שם והרגלים הידיס ואף המפרש וכתב
 מלאכתו כל שעושה כיון תפילין לענין א״כ עכ״ל מאוד

 שני ולפי , כהה נקרא וימין ברי יד השמאל מיקרי בשמאל
 ביד להגיח צריך וקשרתם ובין כהה מיד הדרש בין הדרשות

 רחוק הוא ברגלים משא״כ שמאלו שהיא אדם כל של ימין
 יניח ימין ורגל שמאל ברגל מלאכתו שיעשה המציאות

 אס חליצה לעגין האחרונים מביאים לא ע״כ מפעולתם
 רק יחלוץ רגל איזה על שמאל ברגל מלאכתו לעשות הרגיל
 ברישא עקר רגל איזה ע״ז וסימן וכחישותא בבריאותה שתלוי
 כל אס אבל ימיו כל כן נוהג והוא בתולדה הוא אס היינו
 לעקיר אותו ציווי לצבא כשבא רק ברישא ימין עוקר היה ימיו

 אח״ג אבל ראשונה עקירה בשעת רק והוא ברישא שמאל
 שרגל לומר ע״ז שייך לא העולם כדרך בשוה בשניהם הילך
 בספר וכן מהימין יותר בריותא געשה שמאל ורגל נחלש ימין

 מתילדה דוקא הוא רגל שאיטר דעתו ג״כ כ״ה( )סימן שו״מ
 לא חולי מחמת ואף שכתבתי כמו מבכירות הראי׳ ג״כ ומביא

 להלן( שאכתוב כמו עי׳ז חולק הדמ״ר )אלא איטר שייך
 כמו ולהיות ברישא ימין רגל לעקור בידו דסמי׳ בנ״ד וכש״כ
 )סימן חאה״ע בח״ס ועיין מקדם נוהג שהיה וכמו שנולד
 גדולים הכרחיס דכתב עמריב זלמן מו״ה הגאון בשם צ״א(
 דלא תחילה שמאל רגל שעיקר כמובן ברגל איטר שאין

 האבר בכח אוטם לשון הוא איטר רק בהא כלל לן איכפת
 ימינו רגל כח נחלשה וה״נ ימינו שנחלשה יד כאיטר ההוא
 פסיעה בין שיש אדם בני הילוך כדרך להסיע יכול ואינו

 הימני רגלו וגורר חלוש/ הוא אבל פסיעה כשיעור לפסיעה
 הספר עכ״ל כו׳ כח ותשושי הזקנים כהילוך השמאלי בחר
 ואף האמת שכיון שנראה וכתב בזה שמאריך יע״ש ח״ס

 היינו אבל הנ״ל דהגאון טותי׳ מעשה לעשות ירא שהח״ס
 בג״ד לא אבל ברישא השמאלו רגלו שעוקר מתולדה באיטור

 והלאה ממקומו הולך כשהוא היינו הצבא לאנשי אפילו ועוד
 ברישא ימיני רגל עוקר איטר שאינו מי פניו מול אל

 רוצה אס אבל ברישא שמאל רגל לעקור מלמדים ולהם
 ברגל לילך מתחיל אז איטר שהוא אף שמאל לצד לילך

 מתחיל ימין לצד לילך רוצה אס איטר שאינו מי וכן הימנית
 חליצה בסדר שלמה כרס בספר עיין שמאל ברגל לילך

 להעמידו צריכין החלוץ את לנסות וכשרוצים בפ״ת הובא
 ולהלאה פניו מכנגד שיהלך לו ויאמרו מכוונות רגליו
 עוקר פעם בכל לא ג״כ המלר לעבודת כשהלך א״כ

: תחילה שמאל
עוד



כז יצחק שו״ת עולת
. הנ״ל להרב עוד

 הסימנים כל לו שיש השני במכתב כת׳יר שכתב מה ל£*
 , אחת ברגל רק לחלון להקל קשה כודאי ממש מאיטר

 שהוא להיות יכול לידו שבא הא״ח כבודו שצייר מה ולפי
 בין יודע אינו פשוט איש שהוא מחמת רק מתולדה איטר

 בתר לילך יש ובודאי רבנן קאמרי מה ידע ולא לשמאל ימין
 ענין היה ושו״ב מופלג אחד מא״ח ששמעתי כפי כי השתא

 היה המלך מעבודת שהלך שתיכף ואמר בעיניו לתמוה זה
דשמאל כרעי׳ עוקרים פעם בכל לא גס כמקודם הולך

 כחישותא מלשון דבנורות מסיגי' כבודו שדייק ומה / ברישא
 אין דמשס לי נראה ,איטר מיקרי הרגל ע״י דגס אתחלה

 מורה כן כי חולי ע״י רק מיירי לא דהתם דנראה ראי'
 בדגול ועיין ימין רגל חולי מחמת אתחלה כחישותא הלשון

 החולקים שאף ונלע״ר וז״ל דנתב נ״ז( )סימן בא״ח מרבבה
 כלים לאו דהרגלו ס״ל ולכן מרצונו עצמו בהרגיל היינו שם
 חילי לו שנולד דהיינו הרגלוהו השמים מן אס אבל הוא

 בשמאל מלאכתו כל לעשות וצריך ממנו הנח וניטל בימינו
 רגל באיטר כ״ש זה לפי , עכ״ל גמור כאיטר דינו בודאי

 לענין יד לאיטר דמי לא רגל שאיטר חולקים יש שבלאה״כ
 ע״י באיטר מיירי דבכורות דהגמרא לומר יש בודאי תפילין

 ועיין כחישיתא הלשון מורה שכן ובפרט ימין ברגל חולי
 מתילדה דוקא רגל דאיטר דעתו כ״ה( )סימן שו״מ גשו״ח

: ענין צריך ולהלכה

.פח סימן
 בעלה עם והאשה ממזר שילדה כהן אשת אשה נמצא ה2

 הצבא בעבודת היה שהוא גמורה בהודאה הודו
 כל ע״ז זה באו שלא הודית גם שנים ארבעה במרחקים
 מבליעל ונתעברה משרתת בווילנא היתה רק שנים הארבעה

 שאינה אלא גט לקבל ומחוייבת לאשה שאסורה ופסקנו אחד
 מבקש והבעל מקומה ידוע ואין נסעה וכעת גט לקבל רוצה
 לישא לו להתיר יש לדעתי אחרת חשה לשא לי להתיר ממגי

הובא שלמה החמדת שכתב כמו רבנים מאה בלא אחרת
 לא גזירה שוס ר״ג גזר לא בודאי אסירה אשה על , בס״ת

 , הראשונה גרושי בלא אשה עור לישא על ולא בע״כ גירושין על
 לדעתי רבנים ממאה היתר להשיג שהמנהג כתב הח״ס אלא
 לה מועיל אס לעיין ויש , הנ״ל הח״ש דברי נראה יותר

 ע״י רק בגט רוצה שאינה שאומרת כיון , גט עבורה לזכות
 עין ובתשובות עני הוא כי לה ליתן לבעלה אפשר שאי ממון
 ולי בגט רוצה שאינה שצועקת חע״פ גט לה לזכות מצדד יצחק

 שאינה מה כי זנות איזה נאן שיש יאפשר בזה סברותיו ברור אין
 לה יתן לא שאם שסברה מחמת הוא ממון לה שיתן עד רוצה
 לה ליתן מונרח יהי׳ ע״כ אשה נישא לו יניחו לא אזי ממון

 לישא רשות לו שגותנין יודעת היתה אם אבל ,ממון עם גט
 וקצת ,פנוי׳ שתהי׳ הגט בזינוי חפיצה היתה גט בלא אשה
 שסובר מה על אביי על דמקשינן מה ק״ב( )דף מב״מ ראי׳
 איגלאי דאמריגן מתרומה למפרע מילתא איגלאי אמריגן דלא

 וסתמא שליח דשוי נגון ב״ע הנא ומתרץ למפרע מילתא
 נימא התו׳ ומקשה נו' תרום מבינונית תרום ני הבית דבעל

 אי שתרם בשעה מתחלה אבל ביפות לי׳ ניחא ודאי דהשתא
 היפות מן לתרום דרך דאין לי׳ ניחא הוה לא ביה ידע הוה

 חייב לרבא דאפילו סימן בו שיש דבר לגבי לעיל כדאמרינן
 דשאני וי״ל , נלוס בכך אין מתייאש דהשהא דאע״ג להכריז

 א״כ ,התוס׳ עכ״ל מצוה משוס ליה גיחא מעיקרא כו׳ אהכ
 גט בלא אשה לישא לבעלה רשות דניתן יודעת הוה אי

 שזה ידוע דבר כי סטי׳ שתהי׳ כדי הזכיה ניחא-ה י5בוד
קצת עוד , מזו גדולה מצוה לך אין גס לזכות הל הןא

 מקנה אחרת ונשדעת קנה לא בעצמו דהוא היכי דמצינו ראי׳
 אחר ואס קנה לא שלו שהוא וכסבור הגר בנכסי בעודר קונה

 מסוגיא ער״ה בסימן החושן הקצות נתב וכן זנה לו מקנה
 ידע המקנה דאס ז״ל הראב״ד בשס בגימ״י ענן רב דב״ב
 ה״נ וא״כ זנה שלו שהוא סבור והיה ידע לא דהזונה אע״ג
 גט בלח אשה לישא לו מתירין שאין סוברת ,דהאשה אע״ג

 מזה יודעת היתה אס אבל ממון בלא גט מקבלת אינה ע״כ
 לפי גס בנ״ז וצ״ע לה הוא וזנות בגט רוצה היתה בודאי

 מזנין במומרת דוקא ע׳( סימן קמא )הנוב״י שנתב מה
 חשודה אינה שזיכתה בשביל זו אבל נן היא עדיין שמסתמא גט

 נל שאבדה וחף להנשא שוב רוצה אינה ושמא עוד לזנות
 שיש ועיד נו' זנות ג״נ אינה מ"מ בעלה על לה שיש זנות

 פנויה וכשהיא משומרת בחזקת היא א״א כשהיא חוב אפילו
 שבעגיותי הגס ענ״ל אפשר אי זה ולכן הפקר מנהג בה נוהגין

 נראה ע״נ ,נגדו יעמוד מי אבל בזה סברותיו נהירא לא
 אותו ימנה ואח״נ זנית בתורת לקבלה שליח יעשה שבתחילה

 בתורת הגט השליח לה ימסור לפה ונשתבוא להולכה לשליח
 לפי קצת אני מסופק עוד 4 ממנ״פ טוב בודאי להולכה שליח
 ליתן מיכרח ויהא גט בלא לו יתירו לא שאס הח״ש דעת

 ליתן מחויב אינו דין פי שעל כיון מעושה לגט חושש גט
 בעיני נראה אין זה דגם הגס ,זבחים ריש בתום׳ נדאיתא גט
 בע״כ אותה לגרש טוב שיותר משמע האחרונים מדברי גם

 שכתבתי נמו נראה מנ״ז הראשונה גירושי בלא אשה מלישא
 אצל שילך להבעל לומר יכולין ספק קצת בזה שיש כיון

 ואם , גט בגא חשה לישא לו יתירו אולי שבדור הגאונים
אין ג״נ גט בלא לו להתיר גס אנחנו גם לו נתיר גט יתן

: ממנו להשיג קשה יהי׳ גט ותבקש כשתבוא כי סברה

שיחי׳ להרה״ג

 יצחק עין בספרו הגאין הרב שנתב מה בקצרה קיא>ת
 שאינה וצווחת גט לקבל רצונה שאין במימרת

 שם מביא ישראל של בב״ר שעושין הגט בזנות , חפיצה
 שיחדור שטר דזיכוי כ״ג( )דף מקדושין רשב״א חידושי בשם

 היא גמור חנית למחות יכיל העבד דאין אחרים ע״י לעבד
 נישראל מנית לכלל ומכניסו חורין בבת דמתירו עצמו מצד
 לדחות ויש כו׳ ארס נל אצל דעתו ובטלה בע״כ לו זנין

 חבל ציוח הזניה לאחר רק לפנינו היה לא הזניה בשעת התם
 בע״כ לו שמזני! להוניח אין רוצה שאין צווח הזניה קודם אם
 בהגט נלל רוצית שאינה דאומרת דאף דפסקא סיומא כר
 הזכות מהני גמור דבזנות לומר דיש הגט עבורה לזנות יש

 נתבאר הא זה וזולת נו׳ בזה חפיצה שאינה דבאימרת אף
 שתי נושא בכלל זה דאין עליו דנאסרה דהינא מהרי״ק בשם
 לרווחא אלא אינו הגט וזינוי שלמה החמדת שנתב ונמו נשים

 נת״ר יכול וע״נ לענובא זה אין אבל דאפשר הינא דמילתא
 אשה לישא לבעלה ולהתיר בנ״ר גס הגט עבורה לה לזנות
 מן נשאלתי קרוב וזה נו׳ רבנים ממאה היתר בלא אחרת

 לו ויש לחיל״מ למרחקים נסע אחד איש אשר אחד גדול רב
 נאסרה נד״ת ע הל וכפי ברצון וזינתה בעירו הדרה אשה

 ואשתו במדינתנו אחרת אשה לישת רוצה והבעל בעלה על
 השבתיו אשר וזה נו׳ מבעלה גט לקבל אופן בשום רוצה אינה

 שיתירו לאחר במדינתנו אחרת אשה לישא להתירו יש לו
 כו׳ גט לה לזנית יש תתרצה לא ואם גט שתקבל אותה

 דאומרת הינא כלל הגט זינוי מהני דלא דנימא אף ובאמת
 אח״ת לישא להתיר יש מ״מ בהגט נלל רוצה אינה בפירוש

 והתמדת מהרי״ק סברת ונפי רבנים ממאה היתר בלא חף
אבל לו המיתרת באשה רק היה לא ר״ג תקנת דמיקר שלחה

בנאסרה יד
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 בכלל זה ואין נשים שתי בכלל זה אין עליו בנאסרה
 פשוט שזה משמע בקצרה לשונו כאן עד כו׳ ר״ג תקנת
 קודם דעתי היה וכן לזה רבנים מאה צריכין דאין בעיניו

 הודאתם פי ;על נאסרה דפה עובדא אלא דבריו שראיתי
 דאינה דאפשר בנ״ד ז״ל כת״ר שכתב ומה עדים ע״פ לא

 עדים בעינן הרמב״ס לשיטת דהא התורה מן עליו אסורה
 הארכתי וכבר זה ממגי נעלם לא בקצרה עכ״ל כו׳ דוקא

 שאני הכא אלא הנ״ל הרמב״ס בדברי ר״מ( )סימן בחיבורי
 כו' ממזר זה בני האומר ע״ד( )דף קדושין שלמה משנה הא
 והרא״ש הרי״ף ופסקו , עכ״ל נאמנים אומר יהודה ר׳

 שיש אלא כר״י ט״ז( ט״ו ,ה א״ב מה׳ ט"ו )פ׳ והרמב״ם
 דע״י בכיר בני זה על אלא כר״י פוסקים שאינם מהראשונים

 כתב הרמב״ס אבל , ממזר אותו ועושה הגדול פוסל זה
 ומקרא בכור בלא אף ממזר זה בני לומר שנאמן בפירוש

 על שאמר האב כ״ט( סעי׳ ד׳ )סימן בש״ע סתם וכן דיכיר
 הרמב״ס כתב וכן ודאי ממזר הוא בגו שאינו מבניו אחד

 נתעברה מנכרי לומר שנאמנת מביא הב״ש אלא ודאי ממזר
 בגו שאינו כיון התורה מן עליו אסורה שהיא ספק אין אבל
 שהבעל רק עדים יש לא דאס דמי )ולא מקרא הלימוד דהא

 שהבאתי כמו לגרש אותו כופין אין שזיגתה שראה אומר
 הרבה יש שם גס התורה האמינו דבנ״ד ר״ח( )סימן בחיבורי

 ט״ו( )נדרים לו האסור דבר לאדם מאכילין וכי , דיעות
 לו( דאסורה דפליג מאן ליכא מודים ששניהם היכא ומכש״כ

 דלא לו מותרת והיא ממנו אינו דהולד לומר סברא דאין
 , ע״ב( קל״ד )דף ב״ב כדאיתא גופא בחד דיבורא פלגינן

 אדרבה טוענת שאינה לבד אונס ע״י דגבעלה לומר אין גס
 אונם ע״י שהי׳ טוענת היתה אס גם ,ברצון שהיה אומרת

 באיגס היתה אס ואף ילדה הא מיגו לה דאין נאמנת אינה
 ממנו איני שהולד התורה מן שנאמן וכיון כהן שהוא אסורה
 לדעתי גופא בחד פלגיגן דלא התורה מן לו אסורה ממילא

 שגזר האיש זה אין בודאי השיטות לכל עליו אסורה היא
 רבגיס מאה צריכין שאין לעיל שכתבנו השיטה לפי ר״ג עליו
 חדשים ארבעה שזה האמתלא יאמרו אולי לחשוב לגו ומה

 בהודאה והודו פעמים וג׳ ב׳ ב״ד וישבו בדיבורם שעומדים
 יכולין בודאי רבגיס מאה בהיתר פשוט בודאי זה כי גמורה

 אשת שישא לאחר אולי חוששין אנו ואין אחרת לישא להתירו
 הב״ד בעיני נראה שיהא האמתלא ויאמרו לב״ד יבואו אחרת

 אלא ,חר״ג על למפרע עבר א״כ אמת הוא שהאמתלא
 שכתבתי מה ולפי , דהשתא בחזקה ומעמידים לזה חוששין שאין

 , לאמתלא לחוש צריך אין ג״כ רבנים מאה צריך אין זה שבדין
 האשה י״ד( סעיף ד׳ )בסימן דאיתא להא זה דין דומה וגס

 וילדה חודש מי״ב יותר שם ושהה הים במדינת בעלה שהיה
 שמכחישתו היינו להחולקיס ואף ממזר הנולד חודש י״ב אחר
 על לומר נאמן שהוא כתבתי וכבר מודים בשניהם לא אבל
 מיירי והתם ,התורה מן עליו אסורה והיא ממזר שהוא בנו

 ליכא בנו שאינו ואמר כאן הוא אס אבל הבעל כאן שאין
 ממרחקים שבא ,תרתי הוא ובג"ד נאמן שהוא דפליג מאן

 להיות בדעתי מכ״ז ,בגו שאינו ואומר האחרונים בחדשים
 עבור שמבקשת המעות שישיג הבעל עם להשתדל בדבר מתון
 כי להתיר אני שמצדד מה העיקר כו׳ לידה גט וליתן הגט
 כי עמה באיסור יהא שלא ומשפחתו אביו וכן חוששין אנו
: ההזהרה ועל האיסור על ויעבור ,כו' בזה זה קשורים הס

. הזוכה של בע״כ שזכין לענין
 דמי לא לבד האשה מציאות מפ׳ ראי׳ כת״ר שהביא טה

 בפעולתו משתכר השדה בעל ועוד לממונא איסורח
 והשתא מאה שוה השדה היה בתחילה למשל ,הפועל של

 ושליחות זכיה לדין צריכין אנו אין התם גס וארבעה מאה

 נע״כ אותו פודין אותו שיפדה רוצה שאינו ואמר בנשבה וכן
 פדיון ח׳( )ד' ב״ב כדאיתא ישראל כל על מוטל המצוה כי

 לבי זוזי גבי אפילו וכן בי' איתנהו דכולה רבה מציה שבוים
 לי׳ ויהבו שבוים פדיון דמתרמי זימגין שם אמרינן כנישתא

 שבוי בעצמו הוא וכש״כשאס הצדקה על וממשכינן כופין וכן
 החומר בכתובות דאיתא להא דמי א״כ עצמו לפדות מחויב בודאי

 כל לא לו שומעין אין הצדקה( מן )אלא מנכסיו חקברהו אל
 )כתיבית הציבור, על עצמו ויפיל בגו שיעשיר הימט
 על להתיר באיסורין משא״כ ,ממינות בדיני רק שייך וזה מ״ח(
 שהבאתי ,הגיב" סברת גס ,הג״ל סברא שייך לא זה זיכוי

 שם שכתבתי כמו לזכות לה אין הזיכוי דילמא הקודם במכתב
 הוא מהפועלים ואדרבה בפירוש מוחה היא אם ומכש״כ

 לפיעלים אמר אס דהא מוחה היא אם הזיכוי מהני דלא ראי׳
 שעשו ולאחר ארבעה ששוה אע״פ שלשה רק לכס גוחן איני

 אעפ״י שלשה רק לשלס צריך אין ארבעה תובעים המלאכה
 לאומר דמי ולא ארבעה שיתבעו אחרים ולפני לפניו שאמרו
 כלום ידעו לא והפועלים ד׳ ואמר שינה והשליח בג' לשליח

 נותן איני. לפועל בעה״ב אמר שאס לומר הסברא נגד זה כי
 העשה אל ד׳ תתבע ואס ד׳ ששגה אע״פ ג׳ רק לך

 בשביל שעישה ואומר בעה״ב של בע״כ עשה והפועל המלאכה
 שכתב מה וכן ג׳ רק לשלם צריך אין בודאי ד' ששוה יען ד׳

 רק אס דהייט נראה ד׳ לשליח יתן ד' שוה דאם הרמ״א
 היה בעה״ב שדעת תולין אנו ג׳ ליתן שרוצה דעתו גילה
 פועל ישיג לא אס אבל בג׳ ישכור בג׳ להשיג שאפשר באס

 רק להשיג אפשר שאי כיון בד׳ ישכור בד׳ רק בג׳ שיתרצה
 אם אבל ד' דשוה עבידתא שעשו או ד׳ שוה ממילא ד׳ עבור
 אי ואס ד' ששוה אע״פ ג׳ רק לפועל יהן שאל לשליח אמר

 על עבר והשליח כלל ישכיר אל ג׳ עבור פועל להשיג אפשר
 עלי ושכרכס ,בד׳ להס ואמר פועלים ושכר משלחו דעת
 מבעה״ב לתבוע יכול אין והשליח ד׳ לפועל ליתן השליח צריך

 בפירוש שמיחה כיון ליטול יכול איט בודאי בע״כ כי ג׳ רק
 בפירוש מוחה האשה חס לנ״ד להיפך ראי׳ הוא זה לפי

: בגט רצינה שאינה

* > ו" ם
שיחי׳ להרה״ג

 ספק זה אין ממנה הילד אין אילי מסופק שכח״ר מה
 בח־שיס הצבא מעבודת בא שהבעל כתבתי כבר כי

 אחד בחדר ביחד עמה הבעל והיה הלידה שקידם האחרונים
 היה שלא שקר תירוץ שאומר אלא מעון מנוקה האיש )ואין
 רבים ועיר הלידה בעת עמה והיה מעוברת( שהיא מבין

 עדות ונגבה ומשפחתו אביו עם תיכף ובא היולדת כדרך
 אף כת״ר שדעת מה הקודמים במכתבים שכתבתי כמו כד״ת

 פועל לעגין שלשה רק ליתן רוצה שאינו בפירוש אמר אם
 להשיג אפשר אי ואם ארבעה ששוה אני שיודע שאמר אע״פ

 שדקדקתי כמו בורה וחשארה כלל ישכור אל שלשה בעד כלל
 דשוה היכא ארבעה שישלם לכת״ר ופשוט הקודם במכתבי
 ממון ליקח הסברא נגד שזה טובא מיבעי לדידי׳ ,ארבעה
 אי דוגמא )קצת חבירו בטובת רוצה שאינו בע״כ מחבירו

 טובתה הוא שזה מבינים אגו אס אף חכמים בתקנת אפשי
 טעם מאיזה יהי׳ מזונות( על מעש״י כ״כ לה מספיק שאין

 הטרחה רוצה איט בזול אינו ואס בזול דוקא רוצה הוא שיהי׳
 לאגרא קיימא דלא בבית ואפילו ביוקר אצלו הס ומעות בזה

 לכתחילה אבל לשלם צריך דאין למיגר עביד דלא וגברא
 בע״כ דר חבירו ואם טעס קצת לו יש אם למחות יכול

 הסמ״ע שכתב ומה להוציא בנ״ד ומכש"כ ,גזלן הוא בודאי
 נלע״ד ,בשלשה אלא ישכור שאל בעה"ב לו שאמר אע״פ

ראפשר



כה יצחק שו״ת עולת
 אס היא מילתא דלאו דעת גילוי רק מיקרי לא דזה 7^׳

 נתיקר ממילא שלשה עבור פועלים יש דלא כיו! תרבעה . ש
 הקודם במכתב שדקדקתי כמו בארבעה המלאכה נאחר השדה

 שישיג סבור שהוא מחמת שלשה רק יחן שאל שאמר ומה
 האשה מציאת ,בפ דאמרינן מה דוגמא קצת גם שלשה עביר

 והוא צרכם כל להם נותנין שקל רק תתנו אל אמר אס אף
 במה שישתדל כוונתו וה״ג דאמר הוא לזורזינהו הכי דאמר

 עצמו פניות לו אין שהשליח וכיון ,שלשה עבור להשיג דאפשר
 ארבעה מבע״ה גובה ע״כ ארבעה ושיה , בעה״ב לטובה רק

 משנה שהשליח היכי מקומות בכמה ומצינו הב״י פליגי ע״ז וגס
 שלא אני יודע אמר אי אבל לחלק שיש אלא השליח על ההפסד

 לא ואס ד׳ ליתן רוצה איני אבל ד׳ ששוה אני ויודע בשלשה ישיג
 האלה כדברים אמר אס ומכש״כ ,כלל תשכור אל בג׳ תשיג

 מעות לקבל בע״כ יעשו שאס לומר סברא אין גופא לפועלים
 מחמת הוא רוצה שאינו שמה הגס ממון להוציא ובפרט בע״כ
 בע״כ לעשות חבירו את לכוף יכול מי אבל נצחון או שעות

 ד' )ב״מ ומנער דגרר שייך שלא במקום ובפרט חבירו של
 ולא הגדר להקיף ששכרו כגון הנגמרת במלאכה אלא ק״א(

 שכוונת לומר סברא יותר אדרבה ד' ששוה אע״פ ג׳ רק יתן
 גם ,ל יקבלו אזי ג׳ רק יתן לא ואס ד׳ שיאמר היה הפועלים

 במאתים אומר מוכר רכ״א בסימן דאיתא להא קצת דומה
 שתבע התובע הוא המוכר אם כו׳ במנה אומר והלוקה
 ליתן חייב סתם משך הלוקח ואם מנה אלא נותן אינו ללוקח

 אבל בסתם במלאכה התחילו לא שבנ״ד הגם עכ״ל מאתים
 עשו והס שלשה רק נותן שאינו בפירוש אמר שבעה״ב כיון

 ואם , סתם שמשכו כמו דומה בארבעה שאמרו הגס בע״כ
 רק טתן ואיני מנה רק שוה שאינו אני יודע המוכר אמר

 רק נותן ואיני בגזילה נוטל הלוקח אם בידאי מאתים עבור
 ס״ב ד׳ )ב״ק דאיתא כהא חמסן או גזלן מיקרי בודאי מנה

 אף אני רוצה אמר דלא הא אני רוצה דאמר הא ע״א(
 אינו בע״כ אבל מגת רק שוה ואינו למכור עומד שהחפץ

 רוצים אינם ואם שלשה רק ליתן רוצה שאין כן וה״ג ליקח יכול
 להוציא יכולין אינם בודאי המלאכה יעשו לא אזי בשלשה

 החפץ ממנו להוציא יכולין שאינם כמו הארבע הסלע ממנו
: מנה רק שוה שאינו אע״פ מנה עבור

 שמשלם בגרונו חבירו לו מתחב ראי׳ כבודו שמביא ומה
 משם ראי׳ נלע״ד בע״כ שהיה אע״פ שנהנה מה

 קוף דאתי בסוגי׳ ק׳א בד׳ ההוספות שכתב ממה לדברי
 מעולה שלמרו נהנה הרי תימה דכתב דילמא או ד״ה וצבעי׳
 וכן הרחבה מתוך אכלה כמו שנהנה מה וישלם יותר בדמים

 בבית אחרים של משקין חבירו לו החב כי לגינה ירדה
 באה אינו דהכא דהנאה לחלק ויש שנהגה מה דמשלס הבליעה

 אעפ״י חבירו לו ובתחב בהמתו מעשי ע״י ולא מעשיו ידי על
 וכן עכ״ל כו׳ א״ג כו׳ גופו נהגה מ״מ מעשיו ע״י זה שאין

 התוספות שדעת אלמא התוספות של קמא תירוץ מביא הרא״ש
 חבל בע״כ אף חייב ממש גופי שנהנה היכי דוקא והרא״ש

 מעשי ע״י ולא מעשיו ע״י לא אחר ע״י ממונו שנהנה מה
 ב'( אות שע״ה )סימן המשפט בנתיבות עיין ,פטור בהמתו

 לומר יכול ולכך האילנות ליקח שיכול בכה״ג דוקא נראה _ ז״ל
 כגון ההוא הדבר ליקח יכול כשאינו אבל זו בהנאה רוצה אינו

 עד לו לשלם מחויב הצבע להעביר וא״א בגד לו שצבע
 שדה לתוך היורד דהא חילוקים איזה לדבר יש אלא לשונו כאן

 העשויה שדה בין חילוק יש )אלא לשלס צריך השביח חבירו
 גם בהמתו מעשי ע״י ולא מעשיו ע״י איט וזה לא( או לזה

 צבעי׳ דעת בר אם אבל צבעי׳ קיף אתח אלא אמלינן
 דצריך נראה חבירו של צמר וצבעי׳ שלו סמנים נוטל והיה

 התו׳ של ראשון לתירוץ אף שנהנה מה לש,ם הצמר לע3
 השביח חבירו אם חילוק שיש נראה ברשות שלא שהיה ״יעפ^

 גס היה שכוונתו הגס חבירו לטובת היה דעתו השדה את
 לו לשלם צריך ע״כ טרחתו עבור לו שישלם עצמו לטובת

 לו שוכר היה שלא לומר השדה בעל נאמן ואינו שנהנה מה
 רואין שב״ד כיון מלאכות שאר לעשות או השדה להשביח
 שלא הבעה״ב שאמר ומה הזאת הפעולה לבעה״ב שנצטרך

 אכן כי נאמן אינו ד' לו נותן היה לא או אותו שיכר היה
 אס משא״ג מבקש, הוא ותואנה זו למלאכה שצריך סהדי
 שכתבתי באופן כלל מלאכת יעשו לא שהפועלים בפירוש אמר

 היכא לא אם בע״כ וליטיל בע״כ לעשות סברא אין למעלה
 לדבריו ראי' כבודו שכתב ומה ,בגרון תחב כמי גופו שנהנה

 לוי של ממונו והשביח שמעון של ממון נעל ראובן שאם
 הרי וא״כ ליי על תביעה שוס לשמעון אין דנפשי׳ מדעתי׳

 ממונו שנעל השליח ידי על השדה בעל של ממינו נתעלה כאן
 בעל של ממינו והשביח פועלים של טרחתו היינו אחר של

 מטעם ע״כ אלא שמעון של ממונו שנטל ראובן ע״י השדה
 רק רוצה שאיט בפירוש אמר הא וקשה עלה אתינן שליחות
 לתיקון לי׳ צריכה שדה דהאי דעתו דגילת כיון אע״כ בשלשה

 עומד חגי ,בקצרה כ׳ ד׳ עכ״ל כו׳ בפעולה לי׳ ניחא ע״כ
 הרי״ף כתב וכן עלה אתינן שליחות מטעם שלא בדיבורי
 שליחותי׳ לה בשלה בשליחותי' שליח דשני כיון בפיריש והרא״ש

 המדינה כמנהג דשקלי' דדיגא סתמא דעבד כמאן לי׳ והוה
 ד׳ דידי' מגי׳ שקלי׳ עלי שכרכם להו אמר אי אלא עכ״ל כו'
 כמנהג מבעה״ב שקלי׳ בעה״ב על שכרכם להו אמר ואי

 ,השליחות דבעלה והרא״ש הרי״ף דדעת חזיגן אבל המדינה
 שפירשתי מה לפי והש״ך היש״ש מדברי כבודו שהקשה ומה

 שלו ממק ממל דעת בר אס בין התוספות דברי לעיל
 שכינתו הגס תבירו לטובת היתה וכוונתו חבירו של והשביח

 בידאי והשביחה חבירו שדת לתוך היורד כמו שלו טובה גס
 ועשו דעת בגי הס הפיעליס וה״ג לו לשלס השדה בעל צריך

 יכולין ע״כ בעה״ב על שכרכם שאמר בפרט בעה״ב לטובת
 ראובן געל והש״ך היש״ש בדיני משא״כ לבעה״ב לתבוע
 הממין ע״י והשביח שמעון מדעת שלא שמעון של ממינו

 מדעת היה לא גם דעת להם אין המעות ליי של שדה
 על באה שלא כיין ,ללוי לתבוע שמעון יכיל אין ע"כ שמעון

 בגרונו ותחב צבעי׳ קוף בא וכמו בהמתו מעשי ע״י ולא ידו
 יצא רב זמן אחר ,לעיל שכתבתי כמו הגוף שנהגת משוס
 בפירוש אמר אס דין שם מביא השולחן ערוך ספר לאור
 שם מסיק בע״כ ועשו ג׳ רק ניתן אינו ד׳ שיה אם שאף

:דדינא ספיקא שהוא
 בן וחצי עבד דחצי מתא ראי׳ להביא כבודו שתאריך מה

 בשטר לשחררו יכולין היאך רבו את היו דכופין ,חורין
 ואין כו' דמיו חצי על שטר ליתן לטפו ובפרט אחרים ע״י

 שהיא כיון התירה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דיש לומר
 אלא כו׳ סירר בן פרק ריש התום׳ שכתב כמו ועשה בקיס
 , כו׳ עכ״ל בפ״כ ועושק משגיחין לא לו הוא דזכות כיון ע״כ

 השטר לקבל העבד ואת ש״ש ליתן רבו את דכופין נלע״ד
 המביאר הכפיות כל כעין הוא דמיו חצי על שטר ליתן וגס

 עד אותו וכופין כתובת וליתן להוציא כופין ככל במשנה
 אלא מוציא האיש שחין פשוט דזה אע״ג אני רוצה שיאמר
 להוציא שכופין פסקי המשנה שחכמי בדברים אלא , לרצונו

 אני רוצה שיאמר עד כופין אלא רוצה שאינו על משגיחין אין
 בגיכרן וכן בקרבן וכן מ״ח( )דף וב״ב בעירוכין כדאיתא

 כיון דבר עוקר בזת שייך ולא שחרור בשטר וכן אומר ואני
 ממון לעניין ומכש״כ העבד הן הרב הן אני רוצה דאמר
 כרת איסור שנמשך במקום אף להפקיר ב״ד יכולין בודאי

 ע,ה דנחייב היכי כי ברשותי׳ רבנן אוקמי נ״ה בגיטין כמו
 שם הבאתי עור למ״ר( )סימן בחיבורי שהארכתי כמו כרת

 ועשת בקיס אף לעקור חכמים ביד כח דיש מקומות מכמה
התורה מן דבר עוקר חשוב לא וסמך טעם קצת שיש ובדבר
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 שיחדור שטר לעני! אבל ע״ש עביד דאורייתא דאיסורא אע״ג
 רוצה שיאמר עד אותו דכופין דמיירי לזה צריכין דאין נראה

 אותו כופין ילדה ולא שנים עשר בשהה שחצינו כמו חני
 פו״ר של עשת מצית לקיים כדי כתובה וליתן להוציא

 וגס אחרים קבלת על שיתרצה העבד אה כופין נמי הכי
 העבד יכול לרשב״א אפילו וגם דמיו על שטר ליתן כופין

 שאר על כמו ע״ז אותו וכופין מרבו ש״ש לקבל שליח לעשות
 אשה בגט וכמו בקרבן וכמו שיתרצה עד שמכין עשה מצות

 קודם דמיו על השטר דנתן דמיירי קשי' לא בלאה״כ ובממון
 לאכול ויכול בשחרור שחפץ מעצמו אמר גם , הפסח אכילת
 ירצה לא ובודאי ישנה שלא חזקהו על אותו שמעמידים הפסח
 גט שמעוכב רק כדין שלא למפרע אכילתו יהא שלא לפנות

 הצי על בהשמר תלוי אין פיחרור דהשטר לומר אפשר עוד
 העבד את לכוף בידינו יש ואס לשחרר הרב את דכופין דמיו
 יוכלו לא ואס טוב בודאי דמיו חצי על השטר תיכף ליהן

 להאדון שישלם השיחרור לאחר יכופר השיחרור קודם לכיפו
 נראה ,השיחרור לעיקור ולא ממונית לדיני שייך דזה דמו חצי

:חז"ל שאמרו הכפיות ככל הוא זה דדין כתבתי כאשר עיקר

.עא סימן

שיחי׳ להרה״ג

 תשובת מאתו שאל אחד איש אשר בדבר מכתבו הגיוני
 מיומא ב״ד ומיתות כריתות על כ״פ עבר אשר

 על אדם עבר , כפרה חלוקי הד' בדבר ע״א( פ״ו )דף
 ממרקין ויסורים תולים ויוהכ״פ השובת ב״ד ומיתות כריתות
 הוא שהעיקר משמע ; עכ״ל גו׳ בשבט ופקדתי שנאמר

 הכתיבים תעניתיס או יסוריס ע״ע שיקבל נזכר ולא התשובה
 תשובת שעפה כיון ומשמע , ובר״ח חסידים ובספר ברוקח
 עינותיו למרק יסורים עליו שולח חסדו ברוב הקב״ה באחת

 שאחר חמורים לתדיניס יצטרך ולא , בזה שיכופר כדי
 מיעוט על טוב־בעה״ז יום לו נותנין לרשע )משא״כ מיתתן
 בקדושין כדאיתא ,מיתת לאחר העונש לו שישארו כדי זכיות

 יסוריס או תענית שוס נזכר לא תשו׳ ה׳ ברמב״ם וכן ספ״ר(
 ומקבל העבר על שמתחרט גמורה התשובה הוא העיקר רק

 הבורא עליו מעיד דברים וידוי גס , עוד לכסלה ישוב שלא
 שהפסיק הגס לעולם החטא לזה ישוב פלא תעלמות יודע

 ברוקח אלא מספר נכתב לא אבל , בצום עדי שובו אומר
 חטא כל על התעניתיס מספר יש ובר״ח חסידים ובספר

 בסיף תשובת בתיקיני כתב בשוגג בנה שהמיתה אשה על ואף
 שצריכה מרוטענבורג מהר״ס בשם השס מצות ספר

 אפורה בעילה שעשה מי שכן ומכל , ימים שס״ה להתענות
 הרבה להתענות מחויב , כ״פ דין בית ומיתות כריתות מחייבי

 , פס ולישב הקרח לשבור , הרבה יסוריס וכן תעניתיס
 בזה כתב תשובת בה׳ והשל״ה יסוריס פאר לעפות ובקיץ
 לידי יביאיהו הסיגופים אילו שאולי החוטא יחשוב ואס הלשון

 )דף מקדושין ראי׳ ומביא כלום בנך אין מיתה לידי או חולי
 סליק תנורא דביתהו שגיר קא הנה כו' ב״א חייא ר׳ פ״א(
 לעניות ,עכ״ל עצמו את להמית רש"י כתב , בגוה ויתיב
 ראשינים דורות גמורים ומצדיקים כן לפסוק נהירא לא דעתי

 עבירה אפילו לסבול יכולים היו שלא ראי' אין גבוהות גשמית
 מפני שיניו שהושחרו ב״ע אליעזר בר׳ שחצינו כמו , קטנה

 עליו קבל רבי וכן בר״ש אליעזר בר׳ בהפועליס וכן הצומות
 תענית במסכת וכן חטא שוס בלא אף קל דבר עביר יסוריס

 נחום אצל וכן חיים לא וברתה ברי' על יוקרת דמן ר״י אצל
 לסנהדרין לפאול באים היו אס ק״א( )תענית זו גס איש

 דין שע״פ מעשיות בכמה וכן , כן פיסקיס היו לא בודאי

 יו״ד בש״ע )ע׳ מהם למידים אין אלא כן פוסקין היו לא
 תעניתיס שהתענו צדיקים כמה וכן ,ב׳( ס״ק בפ״ת , שמ"ה

 יום בכל צס החסיר יהודה רבינו היה הנראה לפי , למאות
 המתענה ארם רפ״ח( )סימן א״ח בש״ע כדאיתא בש״ק אף

 משא״ג , הנפש לזכך רק חטא בלא והי׳ עכ״ל כו׳ יום בכל
 להאביר אסור הרבה להתענות סכנת חשש שיש הזה בדור
 מספר הקדמונים שכתבו ומה הרבה בתעניתיס נפשו

 ימות פלא בעצמו שיורע אדם היינו יסוריס ופארי התעניתיס
 ובודאי לו הוא גרול זכית וראי , נפשי' לצעורי ומצי מזה

 'השהקב ממת יותר כפרה הוא גפפו ברצון שמקבל היסוריס
 מעצמו שמקבלים ע״י גס בע״כ לקבל ומוכרח עליו שולח

 על תמי' לע״ר , מזה גדולים חיסורים ניצול הטוב ומרצונו
 ושארי שלמת שנת להתענית חמורה השובה עלי׳ שפסק הש״י

 החליש בדור מהחיים יותר למיתה קרובים אשר סיגופים
 משתנה העולם ותמיד ז״ל פ״ד( )דף בחולין רש״י כתב חפר

 הרשע תשובת ובאמת , כו׳ כאותן ברי היה ולא והולך
 לפביר צריך בחורף קודש ספרי לפי כי מאד קשה והמרשעת

 ועל תעניתים הרבה גם נמלים בין ובקיץ במיס ולישב הקרח
 חטא אס כמו ,עצמו בפני תשובה צריך ובעילה בעילה כל

 כי הבעילות כמספר חטאות צריך בנתיס בידיעה בשוגג
 צריך בודאי במזיד עשאן אס ומכש״כ , מחלקות ידיעות
 השל״ה כתב וכן , ועבירה עבירה כל על תשובה לעפות
 התעניתים לסבול יכול אינו אס אבל ברי באיש כ״ז ,הקדוש
 הרובה כי פטרי׳ רחמנא אונס בודאי יסוריס ושארי הרבים

 נאחר ע״ז גם , הרמב״ס שכתב כמו עשה ממצות ג"כ היא
 בלי גמורה החרטה העיקר רק בהם שימות ולא בהם וחי

 לכסנה ישיב שלא עליו יעיר והי״ת , בעולם ערמה שוס
 ה״ז רשע הוא אפילי צדיק שאני ע״מ לדבר )דוגמא עוד

 מיקרי תשובה נהרהר אלמא , תשובה הרהר שמא מקודשת
 ויסוריס תעניתיס עליו מקבל מעצמו אם ע״ז והסימן צדיק(

 שב אם מזה למעלת זת תשיבה בבעלי מדריגת יש ובודאי
 אבל מ״ז( )סימן ע״י בחיבורי ונזכר יסורים ע״י או מעצמו
 יכול איני דעתינו אומדן לפי אשר יסוריס עליו לפסוק
 משא עליו להניח אסיר בודאי סכנה חשש בזה ויש , לסבול

 נפשו למסור צריך דברים הג׳ על כי ,תחתי׳ שימות כבד
 כיין אביזרייהו על ואפילו יעביר ואל יהרג המעשה קודם
 אבל ,בסנהדרין כדאיתא ערומה לפניו תעמוד ואל ימות

 שיכול מת לאומד הב״ד צריך תשובת לבקש לבא כשעבר
 לקבל יכול אס אומדים והתראה בעדים במלקות כמו לקבל

 חייבי של במלקות אף ,אותו מלקין אין לקבל יכול אין אם
 והרופאים חולה הוא עבירה הבעל אס עצמינו על תמה כריתות
 אפשר אין האס ;סכנת ספק אי ,ימות יתענה שאס אומרים

 חרטה הוא תשובת מבעל העיקר כי , תשובה לעשות לו
 יהא גס " חולה כל ברפות הוא וזה ,החטא לעזיבת גמורה
 יתענה להתענות כח הש״י ניתן מחילי יעמוד שחס בלבו תקוע

 שאם הל ישר איש כל בלב תקיע יהא זה )ודבר כחו לפי
 היא שאוכל ומה טוב בודאי אכילת בלא לחיות באפשרי היה

 מיום בדניאל לדבר שמך הרמב״ס( שכתב כמו רפואה לשם
 צריך הנ״ל כל על ע"כ כו' ולהתענות להבין לבך אל שנתת
 להתענית צריכין קודש בספרי שכתב מת לפי להם להודיע כת״ר

 רצופים תעניתיס ארבעים הפחות לכל נדת בעילת כל על
 השם מצות סיף הנדפס השיבה )ובתקוני סיגופים שארי גס

 עשת אשר ובדבר . סיגיפיס פארי גם יותר( הרבה כתב
 פ' בסנהדרין כדאיתא שריפה שחייבים חמותו עס עבירה

 שריפה חייבים היו והתראה בעדות הבית בזמן אשר הגשרפין
 תשובה לעפות כשבאו אבל קטליר לא קטלה שבתרי הגס

 , ובעילה בעילה כל על יסורים ולקבל להתענות צריכים
 הרבה להתענות צריכים להתענות בכוחם שיש יבינו אם ע״כ
; פנים הרבה להתמנות להם יש וה׳ ב׳ הפחות לכל אבל

ואס



שית עולת
 שסכנה הנראה חולה לידי להם מביא שהתעניתים יראי ואם

 ימעטו אזי שלהס אומדנא פי על או רופאים פי על בדבר
יתמיד תורה בן הוא ואם כת״ר דעת ע״פ ויתנהגו בתעניתיס

:פרוק בצדקה וחטאך בכיונת בתפילה גס בלימודו

 ובכוונה תהילים הרבה יום בכל יאמר הני בר אינו
 לנל המלות פירוש גס יודע אינו ואם המלות פירוש

 שמזכיר לידע היינו הקדושים שמות כשמזכיר יכוין הפחות
 בלשון תהילים לאמר גם , הנכבד השם ליראה לקיים , השם
 ,לעז בלשון הס אשר מוסר ספרי ילמוד גס ,טיי״ץ עברי

 וכן , לעז בלשון הנדפסים קודש ספרי ישאר המאור מטרת
 כמו י עליו להחמיר אבל , ואגדה מדרש הלומדים אצל לישב

 ^זה״ל שכתב כמו דוגמא קצת סברה אין הקדמונים שכתבו
 שיסבלוהו כפי הטובות המדות בקנית ובמתן לאט והתנהל

 שמן הריבוי כן תאבד פן והפלגה מהריבוי והזהר , ענייך
 אפשר עליהם מחמירים אגו אס גס אורו לכבות גורס שבנר

 ששמענו ומה , הקערה יהפכו אפשר גם ,כלל יצייתו לא
 מתענים שהיו הגולה יחידי בהם שהיו שלפנינו מהדורות

 תורת בעלי שהיו מהם למדים אין סיגופים עשו גס הרבה
 עושים והיו יתברך ובבורא בתורתם שמחים והיו הרבה

 במשפט דבריהם מכלכלים היו גס ,ביסוריס ושמחים באהבה
 להם להזיק שיוכל בעת מבינים היו שאס דיעה בעלי היו כי

 ודל כחוש הסוס על להניח משא״כ , נמנעים היו התענית
 הר״ח שכתב כמו ועוד , המשא תחת יפיל , הרבה משא

 אשר ופשע חטא כל על להתענות מאוד שמצות אף בעצמו
 כל לקיים העיקר כי כותב מכ״ז האדם ימית כל •ספוק לא

 דרכיו בכל להזתר גס התשיבה את המעכבים דברים כ״ד
 העולם מפגעי נמלט איט כך מתנהג אין ואס גמור בדקדוק

 הטבע ע״פ ניזון מהיותו מסתלק הוא מתענה בהיות כי
 והטבע הטבע תחת ונשאר החסד ממנו נסתלק חיטא ובהיותו

 , התענית לו יזיק ולזה ומכאן מכאן קרח ונמצא מסעי׳ איט
 יודיע בעצמו הוא החוטא האיש בודאי לחמותו להודיע ובדבר

 , עמת שחטא מה על מהרב השיבה שביקש במכתב לה
 שייך ולא דעירה מהרב תשובה לבקש ג״כ לבה אל שתתן

 בעצמו דהבועל כיון ,יעיד לא אחד דעד דאמרינן להא
 אין , לעירו אליו תבא שלא לת יכתב וגס , לה יודיע

בע״ז ועיין תשו׳ מבקש בעצמו שהוא בפרט החוטא לפרסם
: איתס מקבלין כך ובין כך דבין ע״ב( ז׳ )דף

שיחי׳ להרה״ג

 הגמרא דפשט אעמודה משמרתי על הגיעגי מכתבו
 הראי' וכן , שכתבתי כמו משמע והרמב״ם

 פשעם בשבט ופקדתי מהפסוק והרמב״ם , הגמרא שמביא
 נת״ר שכתב ומה , היסוריס עליו מביא שתקב״ה מורה

 ומיתות מכריתית חון עבירות בשארי הוא הרמב״ס שדברי
 עבר בפירוש נתב ד׳ ה׳ השיבה בה׳ הרמב״ס היא , ב״ד

 הבאין ויסורין תילין ויותנ״פ תשובה ב״ד ומיתית כריתות על
 משמע דהוה עליו המביא יסורין כתב ולח ,הכפרה גומרין עליו
 מעלמא משמע עליו הבאין כתב אלא עליו מביא עצמו הוא
 גמורה נפרה לו מתכפר אינו ולעילם נתב וכן , מעצמו ולא
 פשעם בשבט ופקדתי נאמר ובאילו יסירין עליו שיבואו עד
 שהוא משמע דהוה עליו שיביא עד כתב ולא עכ״ל כו׳

 כתב גס , מעלמא משמע שיביאי עד אלא עליו יביא בעצמו
 כמו לא גמורה כפרה מתכפר יסורין עליו שיבואו שע״י

• מפרשים בשם כת״ר שהביא
 החמורות על שעבר אדם יעשה מה כת״ר שכתב ןיעק

 נפרה שיתכפר חזק וכוססו באמת ושב שבחמורות

 מלמעלה היסורין ני כי׳ הרמב״ס עצת יועיל לא לזה גמורה
 פ'ו )דף יומא כשגגות נעשה וזדונות מיראה תשובה הוא

 מיסד ספרי בנמה כדאיתא מאהבה נאן מיראה כק ע״ב(
 כריתות על שעבר שהרשע לבד , והאריך כת״ר עכ״ל

 עוד , לשגגות הזדונות לו שיתהפך ליותר לו די ב״ד ומיתות
 יסורין שולח שהי״ת להיות ינול ני נלל זה שאין אומר אני
 אדם רואה אם ה׳( )דף בברכות נדאמרינן האדם על

 השובה עושה זה וע״י נו׳ במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין
 ניון הבל , העונש יראת מחמת תשובת עישה שבתחילה הגם

 מביא היראה , העונש יראת מחמת התורה בנל שזהיר
 ממלות הס ואהבה היראה כי מצות גוררת מצות כי לאהבת

 ומצאוך לך בצר ואתחנן פ׳ מפסוק ראיה להביא ויש , עשת
 אהבת משמע ד׳ עד ולשון , אלקיך ד׳ עד ושבת ,גו׳

 לעישין לי׳ קרי השמים מטל ע״ב( נ׳ )דף בפסחים כדאיתא
 ולשמה השמים מעל היינו ד׳ עד ושבת שנתב וכיון ,לשמה

 אהבת למצות וכדומה עצמו לפניות ולא , השי״ת לשם הייט
 אוהב אהוב נו׳ זונה לשמת תורה הלומד במשנת נדאיתא ד׳

 שנתיב נמו העונש מיראת הוא התשובה והתחלת המקום את
 מנ״ז , לשוב נדי יסוריס הקב״ה שמביא מת היינו לך בצר
 ביסורין אף מאהבה קבלת ומציגו , לאהבת זה ע״י בא

 ביסורין מדנאוי חפץ שהקב״ה נל ה׳( )בד׳ שולח שהקב״ה
 דהתס אע״ג , התם נדאיתא מאהבה קבלס אס ודוקא
 לקבל דיש דנש״כ ונראה , כדפירש״י חטא שום בלא מיירי

 על לקבלם בודאי יש חטא עבור השי״ת שילח אם באהבת
 אהבת למדרגת עי״ז ויבא , עוטתיו בזת שמכפר החסד

 , מאהבת לתשובה , מאהבת קבלתהיסורין בין חילוק דיש אף
 נשאר מכ״ז עצמי על יסוריס שמביא ויש ,זא״ז גוררין חבל

 הקב״ה יעטש שלא שירא העונש מיראת רק שעובד עמדו על
 מגיע ואינו גתיגס ביסורי או גדולים יותר ביסורין בעוה״ז

 וטהרה וקדושה פרישית לזה צריך ני השי״ת אהבת לכלל
 ובתיבת רב והתבוננות יאיר בן פנחס ר׳ של הברייתא וכל

 ויהי , השערים נל שקיים לאחר האחרון שער הוא הלבבות
הרבה בזת לתאריך ויש , זו במצות השי״ת שיטעמנו רצון

 לימד גש תרבה מתענה אחד צדיקים שני יש ני ,
 חלישת מחמת נ״נ נפשו לצעירי מצי לא והשני הרבה ומתפלל

 דאיתא נמי נחי בנל השי״ת עובד לעובד שאפשר ובמה הגוף
 יצדקה משפט ועשת ושתה אנל הלוא אביך 7 כ״ב בירמי׳

 בת אין שעבודתו מחמת עדיף שהשני להיות יכול , לו טוב אז
 ששכר למלך משל במדרש כדאיתא השי״ת אוהב והוא 7 דוף

 ולקח , רבת ביגיעת עובדים שיש הגס כרמו לעבוד פועלים
 לזה טתן זת מנל 7 ובפרדסים בגטת ומטייל עמו אחד
 נפש ובמסירת בחמת אותו שאוהב אותו שמכיר מחמת יותר

 ראש עביר , קודם נפשו מוסר הוא המלחמה עת כשבא
 •ותר הוא תגרועית ממדות להרחיק כי נחשון קפץ המלך

 עבידת היא ובאמת , מנולס גדולת וענוה , מתענית קשה
: ישועתינו צור אל גדולה

 , תשובה מועיל שתינו ב״ד ממיתת נת״ר שמביא ומה
 הוח זה לבד ? לאערומי אתי תשובה יועיל שאס לבד

 למיתת עצמו ויתיר והתראת עדים ע״י ודוקא התורה גזירת
 די תשובה לעשות מעצמו שהתעורר רק עדים בלא משא״כ

 הן חילוקים הרבה יש ובודאי וברמב״ס בגמרא שנתיב כמו
 אלפים יש בצדיקים גס מאהבה בתשובה הן מיראה בחשיבת
 חבירו של חופתו מתוך גנוה אחד נל נדאמרינן חיליקיס

 בודאי .הרבים התעניתיס לו מזיק שאינו שיודע מי ובודאי
 חנס שאלת בלא בעצמו מתענה ואס ;לו גדול וזנות מחויב
 בזה שיש אף למחית החנם על חיוב שאין שאפשר נראה

 ומדרש בגמרא תשובת בעלי בנמת שמצינו נמו סננה חשש
 שאם נראה לאש ליפול שרצת קדושין בסוף אמורא ובאותו

 להשי־ף לאש ירד אס שבדורו האמוראים אצל שאלת היה
לח צדיק שתית מחמת אלא , נן פיסקין תיו לא בודאי

היה טו



עולת 58

 ליפול רצה הלך מרירות ומחמת העבירה לסבול יכול היה
 במכתב שהבאתי כמו צדיקים בכמה מצינו וכן האש בתיך

 העולמות בכל יותר פוגם הוא מצדיק קלה עבירה כי הקודם
 דביקים שהיו ומחמת משי( בגד על )כתם כידוע אחר מאיש

 בעלי ,מעלס כמלאכי השי״ת ועובדים ימיהם כל בהשי״ת
 חעא להס^חף מזדמן היה אס ע״כ , הרואות זכי , היכלות

 נדמה וצדיקים פוגמים הס איך , הפגם מבינים והיו קל
 מסרו ע״כ גאונו ומהדרת מהשי״ת בושים והיו כהר להם

 מורי ראה יז״ד פ׳ התפילין שער חיים עץ ובפרי , נפשם
 להעלותו כשרצו אותו מענישים שהיו הדור גדול לחכם זלה״ה

 דעתו שהסיח על אותו דנין היו כו' גדולה למדרגה
 , עכ״ל כוונתו מהמת לריק ניגע ולא באומרו מהתפילין

 חוץ הסתכלות בעקב דשין שאנו בעבירה מצאנו מזו וגדולה
 סמי׳ יוסף שרב נקנית האשה פ' בר״ן ואיתא , אמות לד׳

 דיליה אמות מד׳ בר לאסתכילי דלא קאי מצי דלא נפשי'
 היכולות בעלי שהיו ע״כ אלא ,דעתינו נגד שהוא אף ,עכ״ל

 נשמתם לפי מזה העולמות בכל הגדול הפגם רואין והיו
 ומדרש בגמרא שמצינו שמה הנ״ל מכל היוצא , ועבודתם

 ולא חכמים שאלת בלא מעצמם שעשו היינו נפשם שמסרו
 "מאיזה או תשובה מחמת כן שעשו מעל״ד נקרא
 מעבירה גרע ולא , שמיס לשם רק אבל שיהי׳ טעם

 לעיין כתבתי הקודם במכתב אף זה כל נעלם ולא , לשמה
 שאס ת״ש בשם שכתב שמ״ה( )סימן אבילות בהל׳ בפ״ת

 מה קשה ולא , על״ד מאבד מיקרי לא תשובה מחמת עשה
 , בהס וחי על עובר אך הוא צדיק' אס כבודו שהקפה

 ע״ז שגס ונראה כן לפסוק חין לשאול בא היה אס מכ״ז
 לכן וחי׳ מדרכו בשובו כ״א בהשחתה חפץ הקב״ה אין נאמר

 דחף ונראה נכון, אין לפסוק הראשון במכתבי דקדקתי
 לשאול בא אם כן לפסוק דעתו שאין אפשר הק' השל״ה

 ,מזה שימות אף מעצמו זה עושה תשובה בעל אס אלא
 נראה להשואל כן לפסוק חבל ,קדושין מסוף ראי' ומביא

 בריבוי נפשות סכנות שיש רוחה החכם שאס דעתו שגם
 שמיירי ר״ה שבהל׳ לזה ברורה וראי׳ , יורה אל הסיגופים

 וי״ל מהר״י בשם כתב שיפר אדיני שסמכו תשובה בדיני
 בעלה תחת המנאפת אשה על ששאלוהו על י״ב( )בסימן

 הואיל לה ירפה מי שברה כיס וגדול מאד קשה שתשיבתה
 לא אחריה לדקדק באנו אס שבועות י״ח בחטא ונשתרשה

 אפילו פשעיה כל על שלימה תשובה לעשות מספקת ההא
 ואפשר יסוריס לקבל דינא הוי זימנא חדא אלא עברה לא

 שלימה בתשובה ולשוב קשין יסוריס לקבל כח לה יהא שלא
 וכתב קצת בזה האריך , בשנים ורכה ילדה שהיא כיון

 להכביד יכולין אט שאין הראשונים דברי על וחזרתי לבסוף
 מנשוא עונה גדול כי הידוע מטעם כדינא ביסוריס עליה
 ממזר והולידה בנידותיה בעלה תחת זינתה עשתה רעות שתים

 לישב צריכה והיתה וכו׳ אחה פעם אלא עברה לא ואס
 כו׳ זבובים לפני החמה ובימות ויום יום בכל ושלג בקרח
 ועל החסיד יהודה ורבי הרוקח בעל אליעזר ר׳ כמ״ש

 יום מ' הפחות לכל להתעטת לה היה בנידותה ששימשה
 על הבא הרמב״ן וכתב אחה, פעם אלא עברה לא אפילו
 ג״כ דס״ל לפניט הרי ימים שס״ה להתענות צריך הנדה

 וביאה ביאה כל על תשובה ולעשות להתענות צריך דמרינא
 בשטס ורכה ילדה שהיא כיין עלי׳ להכביר רצה שלא רק
 עכ״ל כו׳ פעמים הרבה קשים יסוריס לקבל כח לה היה לא

 אפשר אי כחס מכפי שיותר הגדולים הגאונים שדעת אלמא
 דברים העתיק בעצמו והשל״ה ,תשובה בעל על להכביד

 היינו ימות אס דאף השל״ה שכתב דמה ע״כ אלא ;הנ״ל
 על״ר מאבד נקרא איט כן מעצמו עשה תשיבה הבעל אס
 עבר ז״ל ח׳ פרק סוף התשובה שער הל׳ בחו' איתא וכן
 שמיס בידי מיתה בה שיש ל״ת ממצות גדולות עבירות על
בעולם שינוסה עד תתכן לא המחילה כי וכרת אדם בידי או

יצחק שו״ת
 אלמא ,עכ״ל כו׳ מעונותי׳ ויטקה לסובלו שיוכל ממה הזה
 שהקשה ומה ,לסבול יכול שאינו מה ולא לסבול שיוכל מה

 מחשביה היודע ואמר הרשע את שקלל שטח בן משמעין
 כדאיתא חז״ל לנו פסקו כבר כי דין עפ״י זה עשה ,יפרע

: ט״ז( )דף במ״ק
 שאין נראה ,שמעון בר׳ מר״א ראי׳ כת״ר שהביא מה1

 יביא ב״ק ר״י לו אמר דהא בהא כוותי׳ הלכה
 ואיתא ישמעאל לר׳ אלי׳ אמר וכן קוציו ויכלה הכרס בעל

 למסור אסור ט׳( סעיף שפ״ח )סימן וש״ע וטור ברמב״ס
 רשע היה ואפילו בממוני בין בגופו בין אנס ביד ישראל בר

ישראל המוסר וכל ומצערו לי מיצר היה אפילו עבירות ובעל
רשע אפילו משמע , עכ"ל לעוה״ב חלק לו אין אגס ביד

 הרמב״ס ומפרשי ב״ד ומיתות כריתות של ובעל^עבירה
יש זה ולפי ז׳( )דף מגיטין זה דין שהוציאו כתבו והטור
הוא כו׳ ר״א סמך לא הכי ואפילו , דאיתא דהא לפרש

 אסור גמור רשע שאפילו הראשונה מדעתו שחזר מחמת
 ראיות אין א״כ שאני דמלכא דהורמנא לומר ואין , למסור
 אסור דמלכא הירמנא דאפילו נראה ובאמת , ראי׳ כת״ר

 מאי רבא אמר בפסחים עיין , ערוך לר״י אלי׳ כדאמר
 לי ונראה , מיתה חייב גנב אין דין פי שעל כו/כיון חזית
 מהגמרא שמוציא דמה הרמב״ס דדרך ידוע דקדוק איזה
 בפסוק רשע רק נזכר לא )ז׳( ובגיטין , וגורע מוסיף אינו

 עוקבא מר את צער שגניבה מצער גס לנגדי רשע בעוד
 בעל תיבת מוסיף והרמב״ס שם נזכר לא עבירות ובעל

 דב״מ מסוגי׳ כן גם הוציא זה שדין נראה ע׳׳כ , עבירות
 נערה בעלו ובנו שהוא עבירה ובעל רשע שהיה אע״פ

 ומצער רשע יסוריס וקבל ראב״ש חזר הכי ואפילו המאורסה
 מרמב״ם ומוכח , מב״מ היא עבירה ובעל ,מגיטין הוא
 אפילו עבירה ובעל רשע אפילו למסור דאםור וש״ע וטור

 והריצב״א , בידים ולא גרמי רק הוא מסור דהא בגרמא
 הוא מסור דדיני דעתו ע״ב( סוף כ״ב )דף ב״ב בתוס׳
 אפילו למסור אסור מכ״ז כו' שלא מטעם רק מגרמי פחית
 ובישראל ובתורה בהקב״ה מאמין שהוא כיון ,עבירה לבעל

 שציוה מה לבד , להזיקו אסור לתאבון עבירה שעשה אף
 בש״ע דאיתא מהא ראיה לי נראה עוד , וחז"ל התורה לנו

 להגיד לשבע שלוה אנס ברמ״א י״ג( סעיף רל״ב )סימן יו״ד
 שבועית מיקרי מיתה להענישו כדי ארמית שבעל אחד על

 שהוא אף מעשה בשעת בו פוגעים שקנאים אף עכ״ל אונס
 לטובתו להשתדל התירו מכ״ז קבלה מדברי וארור גמור רשע

 שימות לגרוס אסור בודאי בגניבה מכש״כ מהחמורות שהוא
 הפ״ת דכתב לזה דמי ולא , בזה כראב״ש הלכה אלא

 גם הרמב״ס סברת יש שם כי במזיד חבירו שהרג באחד
 אפילו עבירות בשאר אבל תעשה ואל בשב אפשר שם

^יזק שום לו נגרום דאסור וש״ע הרמב״ס כתב החמורות
: בממינו בין בגופו בין

 איזה יתענה אס שאף בעצמי אני יודע , הקבורה ר2ד3
 הדין מעיקר אלא , הצדיקים בכלל איט חעניתיס

 הנדפס ובחיבורי ,צדיקים של במחיצתן נכנס תשובה בעל
 מת אס אבל כו׳ ה״מ פ"א ר״ה הרא״ש דברי הבאתי

 מהא וקשה , עכ"ל צדיקים של במחיצתן נכנס בתשובה
 יכולין גמורים צדיקים אין תשובה שבעלי במקום דאמרינן

 שחטא דמי הלב׳ החו׳ שכתב מה לפי נראה , לעמוד
 ועוד ,בהכי מיירי ובר"ה ,מצדיקים גדול אינו ומבי"ד בכריתות

 צדיקיא ואית צדיקיא אית ויקהל פ׳ משרים המגיד שכתב כמו
 כר׳ דהלכה י״ל עוד , תשובה בעל ואית תשובה בעל אית

 אלא , עומדין אין בפ' תשיבה מבעל גדול דצדיק יוחנן
 רשעים יש כי , בפינקס זה לכתוב כדאי שאינו שכתבתי

 כאיסור שבת איסור ליה חמירא תנא האי ממט גדולים
 עדיס שהיו ב״ד למיתות דמי לא גס לשתוק ומוכרחים ,ע״ז

מת קודם מתודה שהוא ומה למיתה עצמי והתיר והתראה
ירויח



שוי עולת
 כפאו מי מעצמו אחד בא אם משא״כ יתווה לא אס ,ירייח
 אפילו צדיק שאני ע״מ שהבאתי ממה וראי׳ , להודות חיתו
 כ״ש ,צדיק מיקרי תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע

 התעניתיס ממנו ראינו לא שעדיין הגס תשובה ומבקש בדיבור
 דאיתא להא קצת דומה הרב יאמר אשר כל מקבל שהוא כיון

 בע״ז ועיין לפתיחה קרטינא אתינא דאמר כיון בהגוזל בב״ק
 יפרסם אס ואפשר אותו מקבלים כך ובין כך בין ז׳( )דף
 ישראל אצל שימצא יותר השם חילול יש בפנקס לכתיב וגס

 לפרסם שאין וידוע מפורסם שאינו ובחטא כאילו עבירות בעלי
 תשובה לבקש יבואו שלא השביס בפני דלת נעילת יש גס

 איך תשובה לשאול אחד לפני בא ויותר שנים עשרה ובערך
 להתענות לו צויתי שעבר בלילה נדה אשתו עם במזיד שעבר
 שאם לו ואמרתי ,יו״ד מלא נידה כמספר תעניתיס ס״ט
 לפני בא , הקצרים בימים בחורף יפזרס רצופים לו קשה

 כן חדשים ,ג במשך הנ״ל הימים והתענה תשובה ימי ביו״ד
 והבאתי גו׳ עד ושבת מפסוק ראי׳ שכתבתי מה לי אמד

 מיירי לא דהתס לדחות יש לכאורה , מפסחים ראיה
 רואין שאנו ראיה קצת יש מכ״ז המצות בכל אלא מתשובה

 יען השמים מן למעלה הזכות עולה לשמה המלות שאס
 מדה הקב״ה משלם ע״כ למעלת נוגע לשמה שעושה שהמצוה

 תשובה שעושה כיון ה״נ , ומהרש״א הרי״ף כתב וכן במדה
 דתחילת אף , כזכיות נעשה ועונות אהבה היינו ד' עד

 , לך בצר כדכתיב צרות ומרוב מיסוריס התחילה התשובה
 שהוא לומר סברא יש ד׳ עד ישראל שובת דפסוק אע״ג

 פ״ו( )דף ביומא כדאיתא כשגגות נעשה וזדונות מיראה
 הבחירה כי עמדו על שיעמוד לומר הכרח אין מקים מכל
 אהבה למדרגת למדרגה ממדרגה לילך ויכול אדס בידי הוא
 בפסוק אבל ,אהבה מדרגת השיג דלא מיירי דהחס אלא
 שהוא בע״י והרי״ף המהרש״א כתב ד׳ עד ושבת לך בצר

 הפסוק שגס כתב בע״י והרי״ף לעיל שכתבתי כמו אהבה מדרגת
 הפסוק סוף אלא אהבה מדרגת ג״כ הוא ד׳ עד ישראל שובה

 ד' עד שהוא אהבה למדרגת באו לא מדוע אותס מוכיח
 להגיע ג״כ יכולין הקב״ה שנותן מיסירין שאף מזה היוצא

 הבאין דביסירק הל״מ שכתב דמה ונראה ,אהבה למדרגת
 יסירין לו היה לא אס היינו הבא לעולם יזכה מיתה לאחר

 הקב״ה מחליף הזה בעולם יסורין לו היה אס אבל ,בעה״ז
 של יסורין דגס ל״ל תרתי עה״ז יסורי עבור גיהנס יסודי
 ומכפרין ממרקין הס מכ״ז ,בע״כ באים ג״כ המיתה אחר
 מעצמו ולא בע״כ שבאים ,עוה״ז של היסוריס יגרע למה

יפה ואומר בספ״י ומקבלים בחירה בעל שהוא הוא וכש״כ
 , הרמב״ס שכתב כמו הכפרה גומרים הס בודאי ,

 ע״כ עמו הלוחם יצה״ר לו ויש בחירה בעל שהוא ומחמת
 יסוריס הרבה על הקב״ה מחליף שבעה״ז יסוריס מעט

 והשיעור המדה יודעין אט שאין קשה זה אבל ,מיתה שלאחר
 דאין ,החמורות על בפרט וחטא חטא כל על היסורין של

 כיוצא ט״ז( )ד׳ בעירכין שאיתא היסורין די שיהא סברה
 אל של בדעתו אלא שוקלין ואין )פ״ג( הרמב״ס כתב בזה

 יסורין מיקרי החלוק לו נהפך פורכין איך היודע והוא דיעות
 הפיכת של מהצער יותר הרבה היה עבירה של הנאה וכדומה
 הגדול ב״ד יודעין מיתה שלאחר היסורק בשלמא ,החלוק

 חטא על המגיע מהיסורין והשיעור המדה דקשוט עלמא של
 רבותינו לנו קצבו ע״כ יודע אתנו אי; בעוה״ז אבל , וחטא

 התעניתים רוה״ק עפ״י החסיד ור״י הרוקח בעל הקדמונים
 שאפשר ברי באיש מילי הני אבל וחטא חטא בל על *הסיגופין

 שיש אפשר דלא היכי אבל והסיגופים התעניתיס לסבול לו
 יש שלא ביסוריס מדכאו בו חפץ ד׳ אם ,בדבר סכנה חשש
 של הסיגופים כמו שמכפרים יסוריס הס מכ״ז ס״ב בהס

 ויותר איוב יסורי כמו שקול שהס ד״ל עניות הקדמונים
 כלל בדרך ר׳״ל יסוריס ושאר מעוני בחרת ע״ז לו שאמרו
להתפלל טהרה מקוה שזה הרבה ללמוד בעי לבא ארחמג

ל יצחק ית
 חז״ל שמנו המדות וכל שיחה מעט ,וטהרה ופרישות הרבה
 בן לשאינו אבל חורה, לבן זה וכל מוסר בספרי שקידה
 : הראשון במכתב שכתבתי כמו ונראה להתחכם יש תורה

 החסיד מהגאון בתניא ראיתי כאן עד שכתבתי לאחר
 ואעתיק ,כדברי שכתב ז״ל מלאדי זלמן מו״ה

 מן החשיבה מצות התשובה באגרת ז״ל בקצרה, לשונו
 שלם בלב בלבבו שיגמור דהיינו החטא עזיבת היא התורה

 כריתות על שעובר מי ואפילו כו׳ כו׳ עוד לכסלו ישיב שלא
 שהקב״ה היינו יסורים ע״י הוא כפרתו שגמר ב״ד ומיתות

 ופקדתי וגומר בשבט ופקדתי שכתב וכמו יסוריס עליו מביא
 כלל תענית שוס והסמ״ג הרמב״ס הזכרו לא ע״כ כו׳ דוקא

 ובקשת הוידוי רק ב״ד ומיתות בכריתות אף התשובה במצות
 כדי היינו כו׳ חסידיס וספר הרוקח שכתב ומת כו׳ המחילה

 לב בכל איני התשובה אולי גס מעלה של חיסורים להנצל
 באדם כ״ז אכן כו׳ כו׳ ראשון( במכתב כתבתי אלו דברים )גס
 גופו לבריאות כלל לו מזיק הצומות ריבוי שאין וברי חזק
 לידי לבוא שיכיל שאפשר לו מזיק הצומות שריבוי מי אבל
 בתענית להרבות לו אסור אלה בדורותינו כמו מיחיש או חולי

 ישער אשר כפי אלא כו' ב״ד ומיתות כריתית על אפילו
 הראשונים בדורות אפילו כי כלל לו יזיק לא שבודאי בנפשו

 אלא בכה״ג מתענים היו לא ואמוראים התנאים בימי
 מיקרי נפשי' לצעורי מצי ודלא נפשי׳ לצעירי דמצי הבריאים

 כמו והיינו עכ״ל כו׳ שבידו עבירות על מתענה אפילו חיטא
 אסור בעצמו הוא שאפילו שכתבתי ממה ויותר ,שכתבתי
 הגמרא שבעלי שמצינו מה שתרצתי אלא נלע״ד וכן להחמיר

 שכתבתי וכמו , נפשם שמסרו ויש קל חטא על הרבה התענו
 דברי שפרשתי וכמו מהם ללמוד שאין הקודם במכתב
 הרוקח שתשובות ,חילוק שיש נראה עוד הזה במכתב

 משא״ב נפשי׳ לצעורי מצי אס אדס לכל שוה הוא וס״ח
 לדאוג לו יש הרוקח של התשובה כפי לקיים באפשרו אין אס

 אשר את בו שיקוים בשלימות כ״כ אינו שלו החשו׳ אולי
 השובה שעשה הקב״ה רואה שאס נראה עוד יוכיח ד׳ יאהב

 כהא שעשה החטא על ימיו כל ודואג באמת ומתחרט שלמת
 יראה וד׳ באנינות שישב חלק( )בפ׳ פלת בן באון דאיתא

 ,היסוריס מקיל הקב״ה מלקות מכמה אחת מרדות וטוב ללב
 בסופו תענית בהלכ׳ אדם בחיי ראיתי כ״ז כותבי אחר

:הדו״ש שכתבתי כעין שנתב

.עג סימן
שיחי' להרה״ג

 הר להתעטת שיקיים ולוואי כ״כ נפקותא שאין ה^□
 שפטפוכר יען , לקיים כח לו ושיהא בשבוע ימיס

 איזה יהא אולי גם כוונתו היטיב לפרש גס טבון דאורייתא
 כת״ר דעת בקצרה שמעתתא תסתיים ומיני' ומיני׳ ,חידוש

 תשובה לעשות רוצה אס ע״כ ב״ד מיתות מד׳ שהוא כיון
 שע״י יען וס״ח הרוקח תשובת שיעשה הרב לו יאמר ושואל

 גס / בטלו לא מיתות ד׳ ודין ב״ד מיתות מד׳ יפטור זה
 ולדעתי ידידי לדעת זה , וישר זך הגיהנסוישאר מדין יפטור

 אבל נפשי׳ לצעורי דמצי היכי דוקא אבל מאד טוב ג״כ היא
 מפורש וכן כן הרב לו יורה אל סכנה חשש בזה יש אס

 בשם מביא זה מכל . .המחמירים מן שהוא גופא בשל״ה
 י״ס בחטא שנשתרשה מנאפת באשה ז״ל מהוריא גדול גאון

 עליה החמיר ולא , נדה ובאיסור א״א באיסור שבועות
 לסבול לה אפשר שאי יען חסידים; וספר הרוקח בתשובות

 אס כתבתי שאני התניא וכן כן כתב הלבבות החובת וכן
 תשובה הבעל על יסוריס הקב״ה שולח שלמה תשובה עושה

 אף ייסורים ויוה״כ שלמה תשובה דברים הג׳ לבעהת״ש יש ואס
יצורים
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 מיתות מהד׳ פטור הוא אזי הקב״ה לו שישלח יסורים
 התם דאיתא מהגמרא מוכח וכן , מיתת שאחר ומישורים

 ויסורין תיליס ויוה״כ תשובה , כ״ר ובמיתית כריתות פל
 סלן השש חילול על אבל גו׳ ופקדתי שנאמר , ממרקין

 בהם שאין החמורות על אבל משמע ממרקין ומיתה תולין
 כפרתו לגמור צריך אין בצנעת( העבירות )שפשה השם חילול

 רק בטלו שלא ב״ד מד/מיתות מיתה ולא טבעית מיתה לא
 יסורין השי״ת יתן לא אולי חשש יש אלא ו הנ״ל דברים הג׳

 יהא א״כ וס״ח הרוקח שכתב היסורין כמו שקול שיהא
 זת אלא , לזה אחראין אנו אין גיהנש יסורי לסבול מחויב

 השי״ת לו יתן , שלימה תשובה עשה באמת שאס אומר אני
 הקב״ה כי כמיתת חשוב שיהא הרוקח של כהיסורין ששקל יסורין

 מיתות מד׳ יפטור ממילא יקיים ובודאי , ופקדתי מבטיח
 מכ״ז בע״כ ג״כ הוא מיתת חתר של היסורין גס כי ומגיהנס
 שלימה תשובה עשה אם דממנ״פ , לעה״ב אותו מביאים

 שחסר אלא עוד לכסלה ישוב שלא יעוד תעלמות שיודע
 שקול שיהא יסוריס לו יתן חסד רב שהוא הקב״ה היסוריס
 נראה שלימה תשובתו אין ואם , הרוקח שכותב כיסוריס

 וס״ח הרוקח שנתב סגופים ושארי יתענה חס דאף פשוט
: העיקר שחסר כיון ופשוט , שלימה כפרה ישיג לא ג״כ

הראשונים שדורות נפקותא יש שלדעתי ידידי שסבר מה
 הזה מדור יותר מהם תובעים גמורים צדיקים שהיו

 הפגם וראו שהבינו הראשונים דורות אלא , כך כוונתי אין
 להם הי׳ העולמות בכל נפגם נשמתו שנפגם איך מעבירות
 עבור נקרא ולא , נפשם מסרו ע״כ הזה מדור יותר התפעלות

 וסביביו ,מכאוב יוסיף דעת דיוסיף צ״ע זה מכל ,מעל״ד זה
 אלו סיף ואמרינן / זדון עולה תלמוד ושגגת / מאוד נשערה
 נעשה שגגות ות״ח כשגגות להם נעשה שזדונות ע״ה מציאות

 ומה משנתו לו תקפה אפילו יכול במשנה ואמרינן כזדונות להם
 נתבעו לא הסתם מן גדולה מעלה להשיג יכול שאינו ע״ה יעש

 שלא פחיתותו מחמ׳ אלא מעלתו מחמת לא מת״ח כמו כ״כ ממנו
 שמע אולי ז״ל הגר״א בשם שאמר והתלמיד הת״ח של המעל׳ ישיג

 בידו שאין מי שאף במרכבה צפית מהרשע שישאלו רחוק כי וטעה
 מרשע מכש״כ ממנו פניו הופך הקב״ה פ״י( משלי )מדרש משנה

 , מרכבה מעשה אותו ששואלין עד מדרגות כמה יש כי כזה
 שיתבעו סברא ואין מדרגות וכמה גמרא הגדה משנה מקרא
 תצא כי פ׳ בזוהר הוא וכן מת״ח שיתבעו מה המוני מאיש

 דא רזא דידע למאן והאי ז״ל רע״ו( )דף מהימנא ברעי׳
 עונשא ליה לית סתימין דעיני מאן אבל , פתיחין ועינוי

הגאון שידע אפשר התלמיד טעה לא ואס , עכ״ל כו' כ״כ
: כן לומר לרחוק פתיחין ועיניו למדן הוא שהרשע

עד. סימן

שיחי׳ להרה״ג

 שהבאתי מטבעית ועוד סלעים וה׳ פרוטה חשבון בדבר
המשנה שבזמן כוונתי ט״ו סימן ע״י בחיבורי

 והסלע דינר שתות שהוא בדנקא חטאת לוקחים היו והתלמוד
 שנוהגין מה ולפי ,בסלע מעין כ״ד א״כ דינרים ד׳ הוא

 שבתורה סלע חושבין אנו רו״כ חמשה פה״ב בעד ליתן כעת
 סלע שוה מעין בכ״ד י; א״כ ,שלנו במעות רו״כ א׳ הוא

 גראסין שמונה הוא מעה א״כ שלנו במעות רו״כ א׳ שהוא
 מששת ואחד כסף קטנות ארבעה היינו גראסין ושליש

 זה שם בחיבורי שכתבתי כמו מכוין והחשבון כסף שבקטנה
 התענית ולפדות כזו בחטאת יוצא שאדם חטאת שיעור הוא
 מגיע שלנו מטבע ולפי הנ״ל החשבון לפי פשוטים י״ב יתן

גראסין משליש חלקים וב׳ גראסין חמשה התענית לפדות

יצחק
 כמו ק׳כ מחצי תשיעית ה' ועוד ק״כ וחצי שנים היינו

 המשנה לפי החשבון כתבתי זה ,מכווין החשבון שכתבתי
 הנ״ל מעות בשיעיר די היה א״כ בזול שהקניניס והתלמוד

 הפוסקים בזמן אבל התענית לפדות והן החטאת לקנות הן
 מחמת פולניש וחצי גדול הוא ופשוט פשוטים בשיעור נתנו

 מעה בעד חטאת לקנות יכולין היו לא הפוסקים שבזמן
 גדולים ח״י היינו מעט יותר צריך התענית פדיון לענין וכן

 ומחמת ,הכסף נזדלזל ביוקר שהקניניס שבזמן יען פולניש
 רש״י וכתב מכיס זהב הזלים שכתיב כמו ביוקר שהפירות

 ורעבון שרב ומביאת שמחממת ע״א( סוף כ״ה )ד׳ בב״ב
 בזמן שהיה כמו החשבון כתבתי ואני עכ״ל זל והזהב

 רובל חמשה נותנים שאנו סלעים הה' שיעור ולפי התלמוד
 פדיון של חשבון לפי הפרוטה חשבון לידע וכוונתי ,כסף
 אחד פרוטה עולה שלנו כסף רובל כמו הוא וסלע הבן

 בחיבורי לעיין וימחיל בק״כ מקצ״ב אחד וחלק מק״כ מששה
 כיון והש״ך הסמ״ע שכתב מה על רמ״ו( )סימן ע״י

 עכ״ל בפרוטה סגי אשת קדושי אין ביוקר פירות שהאידנא
 והמשנה התורה בזמן שגס לע״ד ברורות ראיות הבאתי

 לחם או פירוש יותר בפרוטה טתנין הי׳ לא והתלמוד
 רק בפרוטה לקנות יכילין היו לא המשנה בזמן שגס מזמניכו

 ערך רק פרוטה עבור נותנין היו ולא ביצה מחצי פחות
 , פרוטה עבור פת כזית ערך לקנות יכולין כעת וגס פת כזית

 לפדות שיכולין אפשר התלמוד כבזמן הוא שכעת חשבוני לפי
 להקל קשה זה לענין אלא הגמרא כבזמן במעות התענית

 חלק ועוד מק״כ מששה באחד קידש אס אבל המ״א נגד
 המשנה בזמן כי , קדושין הוה חשבונו לפי מק״כ מקצ״ב אחד

 שהבאתי כמו כעת כמו רק בפרוטה לקטת יכולין היו לא
 שדעת קצת לתרץ יש אלא , והש״ך הסמ״ע על והתימה ראי׳

 הרבה פחית הוא פה״ב של סלעים ה' ששיעור והש״ך הסמ״ע
 הוא ומעה בסלע מעות כ״ד ומחשבין חוששין שאנו מכמו

 ממילא שנ״ר( )בסימן המ״א שכתב כמו פולניש גדול א׳
 דמעה המ״א שכתב מה ולפי במעה מל״ב אחד לפרוטה מגיע

 אלא פרוטה עבור משיג שלא אפשר א״כ פולניש גדול הוא
 עבור טתנין היו המשנה ובזמן פת בכזית מעשר אחד ערך

 רמ״ו( )סי׳ סוף בחיבורי שכתבתי כמו פת כזית ערך פרוטה
 שהסמ״ע בהשמטות שס שכתבתי כמו גדול דוחק הוא אבל
 ולפי פרוטה עבור פ־רית הרבה נותנין היו דבימיהס כתב

 מחצי פחות ערך המשנה בזמן אף נותנין היו לא חשבוני
 דהסמ״ע ועוד פת ולא בזול היה דפירות לומר ודוחק ביצת
 השיעורין לחשיב סברא דאין נראה ועוד , הקניניס כתב

 כי מטבעות ע״י פה״ב של סלעים חמשה ושל פרוטה של
 מלכות ובאותה למדינה מדינה בין במטבעות נמצא השינוי

 במשקל כסף לחשוב והעיקר זמן בהמשך שינוי נמצא גופא
 כתב הט״ז ובאמת פ־וטה על הן מעה על הן שעורה גרעוני

 וכן מקווינט צרוף כסף לויט ה׳ עולת פה״ב של סלעים שה׳
 לפי )בראנדזילבער( צרוף כסף ושליש לויט ה׳ הח״ס כתב

 קושיא הדר כן אס הנה עד התלמוד מזמן משתנה לא זה
 ה׳ של החשבון לפי פרוטה עבור כעת שקונין א״כ לדוכתא

 ג״כ המשנה ובזמן פת כזית ערך רו״כ חמשת שהוא סלעים
 דוקא הזה החשבון לפי , פת כזית ערך רק קונין היו לא

 לחשוב העיקר כי ט״ו( )בסימן שכתבתי כמו הוא ופרוטה
 פ״ה בבכורות ברע״ב הוא וכן שעורה משקל ע״י צרוף בכסף

 שעורים ועשרים מאות וט׳ אלף משקל סלעים חמש ך( )משנת
 שנותנים שנוהגין מה לפי , עכ״ל מזוקק כסף של בינונית

 דבזמן קל״ו כלל בח״א הוא וכן רו״כ חמשה פה״ב עבור
 א״כ סלע במקום רו״כ חישבין אנו רו״כ חמשה ליתן צריך הזה

 רו״כ בא׳ •מעט פחות שעורים משקל מאות ארבעת עולה
 , שעורים ארבעת משקל ערך כסף קטנת בא׳ יש כן אס

שמונה כסף בקטנה יש א״כ שעורה חצי משקל הוא ופרוטה
: בחיבורי שכתבתי כמו מעט פחות פרוטות

ממכתבו



 עולת ׳

.עה סימן
שלום לא״י למופלג

 החמה שקיעת אחר שעה שחצי שדעתו ניכר ממכתבו
 למי המיס על או הארץ על ניכרת )שאינה

 במקום שעומד למי או מישור בארץ או ליס סמוך שהוא
 מיקרי כוכבים שנראים כיון שקיעתה( לידע יכולין ג״כ גבוה
 והוא רס״א( )סימן הב״י לדברי ^עשה מה קשה , לילה

 הוא עדיין הארץ על ניכרת שאינה שי^עתה שאחר מתוספית
 וחני ושמינה חמשיס שהוא ורביע מילין ג׳ שיעור יום ודאי

 עשר שלשה שיעור שהוא השמשות בין מתחיל ואח״כ מינוע
 מיטע ושמונה חמשיס ובתוך ,מינוס ע״ב בס״ה וחצי מינוע

 שבת שתוספות רק מלאכה לעשות ומותר יוס ודאי הוא וחצי
 יותר או במיטט ודי קצת להוסיף רק שירצה כמה ברצונו תלוי

 והנוב״י והמ״א והט״ז הרמ״א סתמו וכן בש״ע הכל כמבואר
 הר״ן דעת וכן , ליסא יעקב מו״ה מהגאון בסידור הוא וכן

 רואין שאנו דמה לומר צריך וע״כ בא״י היה עצמו זהב״י
 גדולים כוכבים הס ע״כ מיטע ע״ב של הזמן קודם כוכבים

 ,כו׳ ביום הנראים גדולים לא איתא דבגמרא קשה דלכאורה
 דהא ניחא הב״י ולדברי , ביום כוכבים ראינו לא מעולס הא

 וכן יום הס ועדיין כוכבים הרבה נראה מילין הג' בתיך
 נחזי מילין לשיעור לנו מה שהקשה ל״ה( )דף בתיספות הוא

 ביטנים מיקרי מת בקיאים אט דאין משוס ומתרץ הכוכבים
 כן גס כתב ערבית של ק״ש לענין רל״ה( )סימן בש״ע וכן

 של והשיעור בקיאים אנו דאין משוס קטנים כוכבים שלשה
 היום הנ״ל שבחדשים חשרי ובחודש ניסן בחודש מינוע ע״ב

 )ואס , הב״י לדעת הנ״ל השעור בודאי היא , שויס והלילה
 באמצע וכן ארוך שהיום הקיץ באמצע הנ״ל השיעור שייך

 סיבר ז״ל הגר״א אלא ,במ״א( הארכתי קצר שהיום החורף
 על נראית השמש שאין השקיעה שאחר הפוסקים כדעת
 אסור שבת בערב וא״כ השמשות בין תיכף מתחיל , הארץ

 לאחר קולא הוא ובמי״ש השקיעה אחר תיכף מלאכה לעשות
 איפכא הוא ולהב״י חול הוא השקיעה אחר מיל רביעי ג׳

 במכניסי חלקי ויהא , חומרא ובמי״ש , קולא הוא בע״ש
 ע״כ , הב״י לדעת שבת ובמוצאי , ז״ל הגר״א לדעת שבת

 ערבית להתפלל ונחפזים מבוהלים שהם על מצטער אני
 סוברים ואחרונים ראשונים גאונים חבל כי ,הזה הזמן קודם

 יש בודאי שבת בערב רק בש״ע כן וסתמו , הב״י כדעת
 לאיסור שייך זה איסור כי , ז״ל הגר״א כדעת להחמיר

 ג' הפחות לכל צריך הדיפות לכל ונראה , וכרת סקילה
במ״מ , ע״ש ה״ד פ״ה הרמב״ס שכתב כמו בינוניס כוכבים

: קטנים כוכבים ג׳ כתב רצ״ג( )סימן ובש״ע

.עו סימן
 שתפילין ז״ל { השס ד״ה ל״ב( )לסימן בפתיחה ב£״מ

 אבל כו׳ מה׳ כסדרן כתובין שיהיו צריכין ומזוזות
 האל״ף יוד״י אין אס וכן שרי לאית אית בין נגיעות להפריד כו׳

 ולא חכים דלא ותינוק נוגעים אין התי״ו ורגל והעי״ן והשי״ן
 שאינו צד״י של יו״ד אבל לתקן רשאי בנורתן אותן קורא טפש

 כסדרן שלא מתקן אין אותן קורא דהתיטק אע״ג נוגעת
 יו״ד משא״כ ממש אותיות שתי הס בצד״י ט״ן שיו״ד כו׳

 אין הנשאר מ״מ עלי' יו״ד צורת עצמה של אע״פ האל״ף
 כסדרן שלא להוי דלא תינוק מפני משוה״כ עלי׳ אחרות אות
 רק כותב שאינו כל כו׳ להדי׳ פרידתן ניכר שאין דוקא ט׳

 גוויל מוקף ובעני! כו׳ כהדרן שלא הוה לא מושך או קמוח
 לאחר אבל ט׳ מ״ה גוויל מוקף צריך הכתיבה דבתחילת קי״ל

ומהו כו׳ כשר ותולעת עכברים שאכלוהו או ניקב שנכתב

לא יצחק תשי

 גורר תיכות בחק כי כסדרן משלא הוא הפוך כו׳ תוכות חק
 ומשלימה האות בגוף מעשה עושה שאיט כל ומושך ומוחק

: כו׳ תוכות חק הוא עדיין

.עז סימן
קי״ג( )סימן ע״י לחיבורי שייך

 בשו״ת עיין הריאה על הנמצא אדומות נקודות לע^ין
 כתב כאשר וז״ל בסופו כ״ע( )סימן מרדכי מאמר

 נקב היה דאילי ומשוס לנקבים לחוש אין והאחרונים התב״ש
 שהארכתי הנ״ל סימן בחיבירי ועיין ,סרכא ממנו יוצא היה
 , סרכא ממנו יוצא היה נקב היה דאילו ראייתו על וצ״ע בזה
 בלא יש נקב אבל נקב בלא סרכא אין אלא אמרינן דלא

ואפשר , שניקבה הריאה במשנה סתמא כדאיתא סרכא
: למ״א נסרך היה נקב היה אס הרוב אל שמדבר

עדו. סימן
 דאם רכ״ג( )סימן סיף ע״י בחיבורי שכתבתי מה בדבר

 על דמהקרי לכתוב יש לעז שם הוא ראשא שס
 יש ואס ז״ל י״ג( )אות בכללים בב״ש ג״כ הוא כן השני שם

 וכן דמתקרי השני שם על כותבין חול של שמות שני לאחד
: מירוש בשם וכן גיטל אות נשים שמות בט״ג

; עט סימן

שיחי׳ להרה״ג

 , כת״ר שכתב תורה הדברי בדבר
. שנלע״ד מה אכתוב

 א׳( )סימן בחיבורי שהבאתי הרב על שהשיג מה (א
 כאילי אמרינן לכתוב להתלמד דיכול כיון דסובר

 תמה וכת״ר כו׳ מעכבתו בילה אין לבילה הראוי דכל למד
 אחת בבת למיקרי ראוי דאם דכתב מ״ח( )פ׳ מאלפס ע״ז
 קריאתה מעכבה לא ואי קריאתה מעכבה לא אבה( )לא

 בב״א לקרות יכולה שתהא ללמדה יכולין שבוודאי ואף עכ״ל
 ז״ל בנמו״י וכן , פסולה חליצתה ; למדה שלא כ״ז מ״מ

 ראויות אין וכולן / לקרות לידע גשיס של דרכן דאין משוס
 לידידי לי׳ דפשיעא מה לע״ד , כת״ר עכ״ל שילמדם לבילה

 לומר יכולין בעצמו אלפס רב לדברי מבעי לא לי מספקא
 לימוד ע״י אפילו היינו אחת בבת למיקרי ראוי אס דכוינתו

 ראוי מיקרי זה כי הלימוד קודם אפילו קריאתה מעכבה לא
 לימיד ע״י אפילו בב״א כלל לקרות יכולה אינה ואס לבילה

 גס שהיא כגון בב״א לומר יכילה ואינה עמה שלמדו כגון
 לשון )יכן ת״י הג לשין אפילו ,קריאתה מעכבה אז השכל

 ללמדם צריכין שע״כ זה כענין לישב יכולין ג״כ הרמב״ס(
 , בב״א לקרות יכולין יהיו ילמדם דאס יודעים מאן דאל״כ

 לקרות יכולה תהי' תלמדם שאם לנו ברור הי׳ אס משא״כ
 ומקרי מצטער ר״א הלשון מדויק לבילה ראוי זה מיקרי בב״א

 אבה לא לומר ללמדם אף שקשה נשיס שנמצאו משמע כו׳ לה
 שצריכים הרמב״ם כתב ע״כ , השכל גס מחמת ; בב״א

 גם תינף תשכח שלא בה בטיחיס אנו דאין כיון להרגילם
 מעכבה המשגידאינה סתס וע״כ המסדר אחר לומר לה קשה

 אחר לקרות ינולין היו בודאי נשים דסתם משום הקריאה
להרגילה צריכים ע״כ חששו הגמרא בעלי אלא , המשדר

מקודם טז
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 , בב״א אבה לא לומר שתתלמד לנו ידוע הי' אס אבל מקודם

 יושבים •:"ד שת בפרט בדיעבד מעכב אינה הלימוד קודם אף
 רוב דע״פ שכתבנו יבמה , אותה ללמד להזדקק ומוכנים

 רובא בתר חכמים אזלי הגט בכתיבת , להתלמד יכולין
 בפרט למיעוט חשו ולא לכתוב להתלמד יכול שבוודאי
 אלא למיעוט חשו ללמוד קל שהוא בחליצה משא״כ ,לאנשים

 כגון ללמוד יכול אינו באמת אפילו שאס עליו הקשתי אני
 על שליח לעשות ג״כ יכול גוסם או ידיו משתי קיטע שהוא

 בדבר אף וקצת'ראי׳ שס שהארכתי מה וכפי הגט כתיבת
 ג״כ מיקרי המעשה לעשות בידו שהיה כיון מעשה שמחוסר

 חייב חיה ואח״כ בהמה ע״ב( פ״ג )דף בחולין לבילה ראוי'
 רש״י וכתב מעכבת אינה לבילה הראוי׳ כל זירא כר' לכסות
 בהמת דס בין למטה עפר ליהן היה ראיי לבילה ראוי והכא

 אין נתן שלא אע״פ הילכך החיה ששחט קודם חיה לדם
 למטת עפר ליתן ראוי שאין מוקדשים אבל בטל הכיסוי

 אמרינן מעשת חסרון על אף אלמא רש״י עכ״ל בו מעכבת
 ראי׳ ועוד , המעשה לעשות באפשרי שהיה כיון לבילה ראוי
 דאומר דחזו ד״ה ע״ב( ל״א )דף ביבמית התיס׳ דכתב מתא
 לב״ד ידם בכתב עדותן לשלוח יכולין דהעדיס ר״ת בשס ר״י
 מועיל אחר אבל הגדה בר שאינו אילם אלא ממעטינן ולא

 בעירם ב״ד שאין אף משמע ; עכ״ל כו׳ לבילה שראוי מחמת
 , מועיל ג״כ , שם הרא״ש שכתב כמו מב״ד רחוקים והס

 והטור והרא״ש התום׳ דעת שכן כ״ח( )בסימן הסמ״ע וכתב
 פרסאות כמת לבוא ומעשה טרחה מחוסר שהוא אף ; ומרדכי

 בשבת דאיתא להא דמי )ולא לבילה ראויה ליה קרי מכ״ז
 , חיוב לענין היינו דקריבה מעשה מחוסר לא הכא ק״ד
 עבודות מד' , מעשה מיקרי הילך , מיקרי מעשה אבל

 כ״ח( )בסימן והחומים הל״מ דעת לפי וכן פ״א( )זבחים
 בעדים שטר קיימים העדים אס הרמב״ס דעת שגס והנוב״י

 שאינם אף ג״כ משמע לבילה שראוי מחמת דאורייתא הוא
 המסדר אחר שתאמר לומר לאשה ללמד מכש״נ ב״ד לפני

 שכתבתי מה ולפי , בב״א אבה לא תיבות השתי החליצה
 לאילמות ודומה להתלמד תוכל לא אילו חוששין דאנו ניחא

 בידם יש בעדים וכן לכסות בידו היה הדס בכיסוי משא״כ
 שאין משוס חבת בלא נראה הנימו״י ומדברי לב״ד לילך
 ק״ה( )אות ז״ל בתגר״א הוא וכן ,לקרות לידע נשיס של דרכן

יש בודאי לכתחילה אלא לקרות ראוין אנשים של וסתמן
: נשים ואחד אנשים אחד בב"א לקרות

 על קנ״ז( )בסימן לי קשת שהיה על כת״ר שכתב מה ב(
 )באות הט״ג דברי עפ״י לישב שיש ; חא"ש ספר

 יודע אינו באס דוקא הוא הרמ״א דכוונת כ״ג( ס״ק ז׳
 מודה ושינה המדינה לשון יודע באס חבל המדינה לשון

 מאי בזת לעיין יש כת״ר לשונו כאן עד דפסול הרמ״א
 אף השס שינוי נקרא זה אס יודע לאין יודע בין נפקותא

 אס למשל נתגלה כך שאחר כיון מהני מאי יודע אין אס
 מאנדל ששמו נתגלה כך ואחר בסעג״ל מענדל בגט כתבו

 שמו איך כלל נתגלה דלא לומר ואין השס שינוי הוא בפת״ח
 דבר ועוד זה דין כלל שייך לא בסעג״ל או בפת״ח אס בבירור

 שתרצתי כמו לע״ד ; נקרא הוא איך לידע שלא הוא רחוק
 דברי הבאתי ח״ש ובחיבורי הדברים לכפול לי ומת בחיבורי

 כיון בב׳ דכתב זנוויל דבשם צ״ע גס פעמים שני הט״ג
 יודע אין אס השם שינוי זה אין רפויה בב' לקרות דיכולין

 שינוי הוא וכדומה ומגדל במענדל משא״כ המדינה לשון
 ס״ג( )מטין ותפאתה לנאפתה קצת ודומה בהברה ממש השם

 ריזא וגיטל גיטא בדין הנ״ל בסומא ח״ש בחיבורי והארכתי
 והחא״ש שמות שני שהם בתהוספות הט״ג שכתב ורייזל

 במקומותם זו כתבו ואולי שמית שני הס ורייזל רייזא כתב
כך ופעם כך קורין פעם אחד שם שהס מקומות שיש אפשר1

 הכינוי העצם*לשם שם בין לחלק התירוץ ממני נעלם לא גס
 ששס ידע לא ומי שמחלק ארי׳ השם דברי בעצמי הבאתי וכן

 שמחמיר חא״ש על לחלק בדעתי ואין העצם שס הוא בריינא
 כל לי ניחא לא אדרבה בראגא כתב אס ברייגא בשם

 נאמר אם ואף הרמ״א דברי על אף מהסס ולבי החילוקים
 לכתיב יכילין איך כי כינוים על רק היא הרמ״א שכוונת

 לא אם להיפך וכן מנדל אותו שקורי! כיון מענדל המכונה
 זנוויל לענין ז״ל מדייק והט״ג , תרמ״א דברי פרשתי כאשר

 וא״ו כמו שהוא רפייה בבי״ת לקרות מקום יש דעכ״פ כיון
 דתרואת לתכשיר יש דגישת בבי״ח נקרא שיהא כלל מצוי ואין

 עכ״ל ט' באחר לתלות אין שהרי רפוי' הב׳ נקרא באמת
 ומנדל מענדל ואס שתקשיתי הקושיות לתרץ כלל שייך לא וזה

 האיש לאותו כך ולפעמים כך קורין לפעמים אחד שם הוא
 קורין לפעמים בריינא שקורין שהאנשים ובראנא בריינא וכן

 שאינם כיון השם שינוי זת אין בודאי בראנא אשת לאותת
 , כך ולפעמים כך לפעמים קורין אשת לאותת מקפידים

 ובראנא בריינא אם עסקינן במאי חא״ש על התעוררתי ע״כ
 בראנא קירין אין בריינא שקורין ואותה נפרדים שמית הס
 בריינא קורין אין שכיתבין במדינת אס אפילו או להיפוך וכן
 בריינא כתב אס השם שיטי שזה דפשיטא מילתא בראנא רק

 בכינוים וכן היא בעלמא דחספא ותפאתה לנאפתה ודומה
כאשר לא אס שינוי ג״כ שהוא גלע״ד בתכינוי משנה חס

: לברים הרבה אלו בדברים לי ויש בחיבורי כתבתי

 למטת לאונא אינא בין סירכא לענין כת״ר שכתב למה (ג
 בשם כת״ר הביא חלון עם מבועת ממציין

 ,קס״ג בסימן הבאתי וכן כן דעתי גס בה״מ שמתיר מהרז״מ
: צ"ע ע״ז וגס לאומת אונא בין הוא המחמירים

 אס שם דקדקתי הקאלאסי״ן לענין כת״ר שהעיר מה י(
 דמי לא גס שם; והארכתי דאורייתא שעטנז הם

 או אחד מנהר שהם להיות יכול דהתם ולאתרוגיס לכילכית
 סוחרים מכמה שקנה אימר הישרתל אס משא״כ אחת מגינת

 מתלתא אי מעירובי! שדיקדקתי כמו פאבריקאנטע״ן ומכמה
 מסוחר קנה חס ואף בדיקת ליבעי וחד חד כל זבין גברא

 שכתב כמו לתפילין דמי לא אחד מפאבריקאנ״ט דהיינו אחד
 שהוחזק וכיון האיש זה הוחזק הרי זבין גברא מחד אי רש״י

 משא״כ עכ״ל בדיקת בלא השאר ולוקח מומחה היה בשלשה
 שנוח מה וכפי ההזדמנות כפי עושה המנעלים שעושה בנכרי

 ולמחר כך עושין דהיוס להשתטת עשויה מלאכה גס יותר לו
 להשתנות עשוי דמנהג הר״ן שכתב כמו אחר באופן עושין
 גס מגינה שלוקחין ובאתריגין בכילכית שייך לא טעמי והלין

 תיבת מכל אתרוגין שלשת הפחית לכל בודקין באתרוגים
: וכו' רק ד״ה ע"ג מ״ד בסימן שכתבתי כמו צ"ע ע״ז וגם

 דשם דאפשר דצ״ע כתבתי ליב שואל המגרש בנדוז• י(
 בענק הב״ש שכתב למת דומה ליב שואל

 ויש זעמל קורין היו כל דבפי דמשמע אף זעמל זלמן משולם
 בשם לתורה עולת וגם העריסה דשם ארי׳^כיון שאול לכתוב

 והקשה ;שואל ודמתקרי ליב שואל דמתקרי ולכתוב ארי׳ שאול
 זעמל נקרא הוא כל דבפי דמשמע שכתבתי מה על כת״ר

 זלמן שם נשתקע הא זעמל נקרא היה כל דבפי כיון הא
 לתקדים ראוי בודאי א״כ וכו׳ זלמן שם יכתוב אס ופסול

 ימחול כבודו עכ״ל לבד שואל השס את הבעל דברי לפי
 שואל פס לתקדים מתחילה כתבתי שאני בחיבורי לעיין כת״ר

 דאפשר שכתבתי מת לפי נראה אלא ;כבודו שכתב כמו לבד
 שהקשה ומה ,משתבש לא ג״כ ליב שואל דמתקרי להקדים

 , עכ"ל זלמן שם נשתקע זעמל נקרא כל דבפי כיון כבודו
כל בפי שנקרא שנכתב מקום בכל אטו קושיא איט לע״ד

בשם
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 לתורה עולה דבראשון כיון הראשון נשתקע מיקרי השני בשם
 הראשון בשם יודעים והעולם משפחתו וכל שערות וחותם

 ליב שואל שנקרא אמרו אנשים ושאר שהקרובים בנ״ד וכמו
 זה אבל לבד שואל אותי קורין שהרוב אמר שהבעל אלא

 ע נשתק נקרא זה אין ליב שואל אותו קורין שהמיעוע אמת
 שכתב כמו זעמל אותו קורין שהרוב זעמל בשם הוא וכן

 בפי ונקרא בחיבורי שכתבתי ומה ,מינן מהר"ן בשם הד״מ
 ובודאי ככולו ורובו הכללות מן למידין ואין דוקא לאו כל

 לא מכ״ז כל בפי ונקרא הלשון בזה שכותבין בפוסקים נמצא
 הראשון בשם אותו קורין מיעוע גס הראשון שם נשתקע

 זה עועו״ד בשם ק"כ סימן סוף! בחיבורי הבאתי לזה דומה
 העולם בפי ע״ג בשם וכן כו׳ איסר כל בפי ונקרא לפונו
 נשתקע נקרא לא הראשון שם מכ״ז בכינוי רק אותו קורין

 קורין מיעוע גס החתימה מחמת הן התורה עליות מחמת הן
 נשתקע נקרא לא באשה אפילו וכן הראשון; בשם אוהו

 וקוראין הראשון משם יודעים הקרובים גס החתימה מחמת
 דלישנא שיגרא כל בפי נקרא ולשון הראשון, בשם אותו
 אשה לענין ס״ג( )סימן ברא״ש נמצא וכן ,ככולו ורובו הוא

 ג״כ כתב עאבא רק כל בפי ונקרא הלשון בזה ג״כ כתב
 א״כ ;הנ״ל עעמיס מחמת נשתקע מיקרי לח ;חיה ששם

 בפוסקים ג״כ זה לשון שמצינו כיון עלי כת״ר תמה מדוע
 כוהבין אין הנשתקע דהשס יודע אינו מי הרוב על והכוונה

 כי דהב״ש לנידון דומה דידן נידון לע"ד ,רב בי' קרי זיל
 הוא שזלמן מחמת זלמן המכונה שמקדים מה העעם עיקר
 העיקר שהוא מפני הב״ש מביא הטעם זה ורק למשולם כינוי

 חף כאן וגס זלמן ומיעוע זעמל אוחו קורין הרוב התם גס
 ליב שס וגם ליב שואל אותו שקורין מיעוע יש הבעל לדברי

 שאומרים הקרובים לדברי שכתבתי וכמו ארי' לשם כיטי
 כלל רק מכחישם הבעל ואין ליב שואל רק אותו שקורץ
 שיש הדבר קרוב ע״כ לבד שואל קורין הרוב היינו העולם
 ז״ל המנוח מפורסם לגאון היה הנדפס )תשובתי כן לכתיב

 דעת שגס ונראה משם( ע״ז ונשאלתי בווילנא היה המגרש
 כינוי הוא דזלמן משוס העעס רק הביא שלא כן הב״ש-הוא

 הב״ש דעת הוה דאי מינן מהר״מ של עעמים שאר ולא למשולם
 מפרש והיה סותם היה לא מהר״מ של עעמיס בצירוף דוקא

 ואף עעמיס שארי מפרש והיה לעעות מקום מניח היה ולא
 אנשי דכל משוס שאני ■דההס כת״ר שהביא העעס לפי

 היה משולם שנקרא האנשים כל זעמל האיש של משפחתו
 יותר הוא שבנ״ד אומר אני עכ״ל וכו' זלמן שלהם כינוי

 גס ליב שואל גופא המגרש את קורין משפחתו שאנשי עענה
 זעמל אותו שיקראו רוצה היה לא דהתס כת״ר שכתב מה
 דאם להמגרש גנאי שם זה אין דע״כ מספיק זה עעס אין

 הב״ש שדעת אע״כ ;כלל זה שם כותבין היו לא גנאי היה
 בדרכי וכן , למשולם הוא זלמן דהכינוי משוס העעס שעיקר

 ושאר , הוא דעיקר משוס העעס זה רק הביא לא משה
 לחלק הגם.שיש דמילתא לרווחא הוא מהר״מ שכתב העעמים

 נראה אבל שואל שס משא״כ ;העצם שם אינם וזעמל שזלמן
 כמו הוא שואל ושם אריה שם בצירוף שואל הוא העצם דשם

 ד״ה רי״ז( )בסימן שהבאתי כמו הע"ג לדעת השם קיצור
 לכתוב שיש אפשר בחיבורי לכתוב דקדקתי הנ״ל מכל ,עוד

 ואח״כ כת״ר( שסובר )כמו ליב שואל דמתקרי שואל דמתקרי
: שם שכתוב כמו לכתוב כתבתי

 פרועה יחייבו דעדים משכחת דהאיך רמ״ב בסימן 0
 כן דעל כת״ר כתב להזימם יכול אינו הא

 שב' יען פרועה על דאורייתא שבועה לחייבו אחד עד יכול
 שער דע״י הפ"י לשיעת שער ע״י פרועה מחייבים עדים

 להגדוליס זה תירוץ לי ניחא לא לע״ד כו׳ עכ״ל הזמה שייך לא
העור דעת וכן מדרבנן רק אינו שער ע״י דעדות ■־הסוברים

לב
 הראשונים בזה והאריכו הרמב״ם לדעת כ״ח( )סימן והב״י

 ששנים מה דכל לומר יכולץ אין א״כ בנה״מ עיין והאחרונים
 דגם כיון , דאורייתא שבועה מחייב אחד עד ממון מחייבים

 לדעת לא אם דאורייתא ממין מחייבים אינם בשער עדים
 רעדים סובר הרמב״ס גס קיימים העדים דאס המפרשים

 שהעור נראה אבל לבילה ראוי מחמת דאירייתא הוה בשער
 להוכיח להם היה א״כ בזה חילקו לא גדולים ועוד והב״י
 מחייב אחד עד האיך דאל״כ דאורייתא היא בעדים דשער

 אינו ג״כ בעדים דשער כיון פרועה על דאורייתא שבועה
 הרמב״ם דעת וגס • בע״פ בעדים דמיירי אע"כ דאורייתא

 עדות בעינן ממונית בדיני דגם סוברים פוסקים והרבה
 שמבואר )הקושי' הנ״ל קושיא קשה א״כ להזימם יכול שאתה

 עד לדמות לנו דיש התירוץ נכון אין בלאה״כ גס בחיבורי(
 שמחייבים עדים לשני דאירייתא שבועה שמחייב בע״פ אחד
 ממון מחייבים אינם בע״פ דעדיס אמרינן דאי בע״פ ממין

 דעד לן דקיימא ומה להזימם יכולין שאין מחמת פרועה על
 מחייבים עדים ששני במקום פרועה על שבועה מחייב אחד

 אינו אחד עד ג״כ לזה ודומה בשטר בעדות היינו פרועה
 אינו והאמת בע״פ ולא בכתב רק פרועה על שבועת מחייב

 ואין בע״פ בעדות פרועה על שבועה מחייב אחד דעד כן
 מחייבים עדים ששני שמצינו כיון בשבועות הגמרא דכוונת לומר

 בע״פ אף שבועה לחייב אחד עד יכול ע״כ בשער בפרועת
 צריכים אנו אין ועיד זה לנו ומנין בדומה דומה אינו א״כ

 ממון מחייבין שעדים שמצינו כיון לפרש יש כי תירוץ לשוס
 פרועה על שביעת מחייב אחד עד ע״כ פרועות שני על

 כעת יפה; עולה הדמיון שאין כן לומר שאין אע״כ אחת
 נחל שכתב דרך על הנ״ל הקושיא לתרץ שאפשר לי נראה
 שאי עדות ה״ל אחד עד דכל דכתב ל״ג( )סימן סוף יצחק
 הנוב״י והוכיח באתי לשבועת לומר דיכול וכו' להזימן יכול אתת
 להזימן יכיל שאתה עדות ממוטת בדיני בעינן דלא מזה

 במכות התוספות שכתב מה לפי זו ראי׳ סיתר הנ״ל והנ״י
 כמו הזמה תורת שייך דלא היכא הב׳ בתירץ מעידים ד״ה
 א״כ עכ״ל כו' שאיכלת״ז עדות בו בעינן דלא גרושה בבן

 ממון אינו דפרועת כיון פרועה על בעדים לומר אפשר
 בזת יש שלא אף מחייבים ע״כ הזמה תורת שייך לא לשנים
 , פרועה על שביעה מחייב אחד עד כן על הזמת תורת

 :בחיבורי שכתבתי כמו מצערף דממון תירוצי נראה יותר אבל

 לשם העצם שם בין חילוק אין שנלע״ד לעיל שכתבתי מה
 אות פ״ת של השמות בקונטרס כעת ראיתי כן הכינוי

 הוא זה דשם אף זה בשם כרכרו כרכורים וכמה דוואסא
 מחמת רק התירו ולא הכ״ש שכתב כמו דבורת לשם כינוי

 שיטי היה ולא כהוגן כתבו כתיבת ובמקום הנשלח גע שהיה
 שמה דחד יודעים והכל המדינות לשון מבעא מחמת רק

 קנ״ז( )סימן בחיבורי שכתבתי דרך על והוא ע״ש עכ"ל הוא
 כן גס העצם בשם על קצת שינוי היה אס אף זה ובאופן
 להקפיד ואין הרמ״א דכתב לעיל שכתבתי כמו להכשיר נראה

 מקום ומכל מסיים וע״ז וט׳ והכינויס השמות נמצא אם בזה
 לשונו כאן עד כשר הדברים מאילו באחד שינה אס בדיעבד

 כיטיס על הן הדברים כל על בדיעבד שמכשיר משמע
: הנ״ל באופן העצם שמות על הן

.פ סימן
. שיחי׳ להרה״ג

 יצא אס שכתב י״ד( )סימן הש״ך על כת״ר שתקשה מה
 הסוגי׳ נגד שזה בכילו פדחתו דרוב כילוד הוי פדחתו

החובוס עד' תני החוטם עם פרצוף מ״ז( )דף דבכורות
סרי



עולת 64

 שלא האחרונים על וצ״ע נו׳ החוטם עד שדוקא מוכח הרי
 קצ״ד( סימן ועל י״ר )סימן על לע״ד כת״ר עכ״ל בזה העירו
 הטור כתב כילוד הוי פדחתו מהצא לידה טומאת לענין
 , תדבר בטעם מאריך והב״י , פדחתו דרוב והש״ך והב"י

 דכולו הפוסקים דעת מביא ,יו"ד( אות קצ״ד )סימן והש״ך
 דהיינו.'טעמו נראה ,דבריו יישב בב״י אבל וכתב ,בעינן
 וכן וכ״מ( מ״ב )נזיר ככולו רובו כולו התורה בכל דקי״ל
 ור״י רי״ל בין פליגתא דלינא גופא דבכורות בסיגיא מוכח

 ומקשינן יכיר שייך בפדחת דגס ר״י דסבר נחלה לענין אלא
 החוטם עס פנים פרציף פניס הכרת ואיזה פנים הכרת זו יכיר

 החיטה עד תני משנינן וע״ז רש״י שכתב כמו לר״י <מקשיא
 אבל יכיר כתיב דהתס משום נחלה לענין יכיר לענין ודוקא
 פדחת ברוב רוב אלא החוטם עד אפילו צריך לא בכ״מ

 תני מפורשת דגמרא נחלה לענין קשת זה אבל ,סגי נמי
 פדחת דרוב רסיברים והסמ״ע הש״ך על וקשת החוטם עד

 רע״ז( )סימן לח״מ מרמז מ"ד( )בסימן הש״ך גס ככולו
 ואפשר ,נחלת לענין אפילו פדחת רוב מקום דבכל דסובר
 עד התם דאיתא דמה לפרש דיש דמפרשיס דאפשר ליישב

 פרציף מיקרי פנים דהכרת נימא דלא לאפוקי היינו החוטם
 יותר יהי׳ מזה הרוב כשנחשוב כן אס החוטם עם פנים

 אלא ,מפדחת רוב היינו לבד פנים מפרצוף הרוב משנחשוב
 ידעינן ואין פדחת לכתיב להברייתא הוה דיותר קצת קשה
 מוכח אבל ככולה רובא כולה התורה בכל כמו משמע דרוב
 פדחת דריב נחלה לענין אף הסוברים כדעת הסוגיא מתוך

 פדחת ר״ל אמר התם דחיתא כיותיה דהלכתא לר״י סגי נמי
 לנחלה אפילו אמר ור״י הנחלה מן חוץ מקום בכל פוטרת

 מקום דבכל הסוברים לדעת שכתבנו מה לפי א״כ עכ״ל
 יצא התם דאיתא בחולין דבמשנה ראית והא , ברובא סגי

 לא הנה עד , ממש רובא אלימא רובא מאי מקשינן , רובא
 סברת שזה ונראה ע׳( )דף ככולה דרובא אשמועינן
 ד( קל ובסימן י״ר )בסי׳ המבואר דדינס הסוברים הפוסקים

 פוטרת דפדחת דסבר ר״ל לדברי כן אם ,ככולו דרובו
 לנחלה אפילו דאמר לר״י א״כ פדחת רוב היינו מקום בכל

 סגי מקים בכל דכמו א״כ מקים לכל נחלה דמדמה משמע
לתרץ נראה וכן פדחת ברוב סגי לנחלה ה״ג פדחת ברוב

: פדחת ברוב סגי נחלה לענין דגם הסוברים רעת

 נראה ראשונה מברייתא צ״ע הברייתא לשון על אלא
 פרצוף זו יכיר שחמר לפדחת פנים פרצוף דברי

 הכרה הוה נמי דפדחת ולר״י התירוץ( )לפי החוטם עד פנים
 פרציף קתני שני׳ וברייתא פדחת היינו פנים דפרצוף נראה
 עד מעידין אין פנים פרצוף בלא פדחת פדחת בלא פנים
 פרציף היינו לאו דפדחת משמע ע״כ החוטם עד שניהם שיהו
 החוטם איתא ה״ג( ט׳'ז )פרק יבמות בירושלמי ובאמת פנים

 הס הלסתות היינו פנים פרצוף שמפרש משמע הלסתות עם
 מ״א( חות י״ז )סימן בח״מ הובא בב״י הוא וכן הלחיים

 פנים ופרצוף וחיטמא פדחתו אס שנתב במחבר מוכח וכך
 דברים שני הס פנים ופרצוף שפדחתו אלמא עכ״ל קיימים
 כל על וירושלמי( בבלי בסתירת קרבן השירי העיר )וכבר

 פוסקים ועוד והסמ״ע הש״ך על לאקשי' ליכא הנ״ל הדברים
 די לנחלה אפילו כר״י דהלכה פדחת ברוב שדי שסוברים

 בברייתא דאיתא ומה , ככולו רובו מקום ובכל בפדחת
 מקשה מתחילה אלא ,לסתות הייט מוטס עד פנים פרצוף

 פנים פרצוף פנים הכרת זו יכיר דאיתא מהא ר״י על הגמרא
 שלמה צורה היינו ממש פנים הכרת דצריך אלמא החוטם עם
 לא א״כ החוטם עד תני שמתרץ מה כפי אבל החוטם עם

 פנים פרצוף מזכיר שהברייתא אלא ממש צורה הכרח צריך
 קלת הכרה מיקרי ג״כ פדחת ה״ה סובר ור״י הלסתות הס

פטם פרצוף רק מזכיר היה הברייתא שאס השתא ניחא א״כ

יצחק שו״ת
 ע״כ הפרצוף מכל רוב או פנים הפרצוף כל אומר הייתי

 כן גס פדחת ה״ה סובר ור״י החוטם עד הברייתא מפרש
: ככילו ורובו קצת הכרה מיקרי

.פא סימן
שיחי׳ להרה״ג

 גמר דלא אלא קל״ט( )דף בחולין מעלתו שהקשה מה
 הפקיר ואח״ג נגח זה הלא כו' ,לאתיי׳ ובעי דיניה

 י״ג )ב״ק שור שהמית שור לענין דזה פשוט נראה ,עכ"ל
 ע״ב( מ״ד )דף כחכמים הלכה אדם שהמית שור אבל ב׳(

 ואח״כ נגח אפילו יהודה ר' היה פוטר וכן , המדבר שור
 את שהמית לענין סברי חכמים אבל מוכח עכ״ל כו׳ הפקיר
 בל״מ ראיתי אח״כ , הרמב״ס פסק וכן , מחייבים האדם
 מדכתב הדיוק , שכתבתי כמו כן גס כתב ה״ד( ח׳ )פרק
 עיין , מחייבים חכמים אבל משמע יהודה ר' היה פוטר

 בשור אלא פליגי לא דרבנן ט״ז( )סימן דב״ק פ״ק ברא״ש
 דטעס ואפשר שור שהמית בשור לא אבל האדם את שהמית

 ובערת לקיימי דבעי מחמת אדם שהמית בשור חכמים של
: שם כדאיתא גו׳ הרע

 ואקדשה לאם דאגבהה אלא בגמרא מעלתו שהקשה מה
 ל״ת רחמנא דאמר מה כל דס״ל לרבא ,עכ״ל וחזרה

 קנאה לא הא האס הקדש 1י יכול האיך מהני לא עביד אי
 גופא דזה לתרץ יש לכאורה ידידי עכ״ל שלו שאיט דבר והוי

 פירש דאקדשה מקמי בשילוח אחייב מעיקרא הגמרא מקשה
 סובל הלשון שאין אלא להקדיש יכול אין בשילוח שחייב מחמת

 ומשוס מעיקרא בשילוח דחייב אלא , הוה דהקדש דמשמע
 שכתב כמו מינייהו מצוה שים ליה פקע לא הכי בתר דאקישה

 מה לפי נראה , הדס מכיסוי הגמרא שהביא וכמו רש״י
 דהוי בשבת ומכר טבח גבי ר״ח( )סימן בח״מ הש״ך שכתב

 דהיציא כגון דאורייתא באיסור המכירה געשה אפילו מכירה
 בהיתר לעשות דאפשר כיון הני בכל שאגי כו׳ לרשות מרשית
 לעבור לא אס לעשות שא״א כו׳ דתמורה הגי בכל משא״כ

 בלא לקנות לו אפשר הקן בשילוח גס א״כ ע״ש עכ״ל כו׳
 ולחזור ידו מתחת שתצא כדי החס לשלוח היינו עבירה

 חילוקים והרבה כי׳ מילתא כל כאן שייך לא ע״נ ולתופסה
 ר״ח( )בסי׳ הט״ז של חילוק לפי וכן האחרונים בדברי נזכר
 , וכדומה לתמורה דמי לא הקטן בעצם איסור שאין כיון הנ״ל
 דלאו קיימי ולא קיימי דתני למאן לתרץ דיש לי נראה עוד

 הלאו לתקן יכול ולא ע״א( קמ״א )לקמן כדאיתא עקרו
 דבמה כיון מהגי לא עבוד אי בזה שייך לא א״כ בחזרה

 כשרה ששחיטתו בשבת לשיחט ודמי הלאו יתקן לא מהני דלא
 כן גס שהרגה נמו והיה נהנה דלא אמרינן אי דאפילו כיון

 קיימי למד״א הגיחא ולהקשות להאריך הגמרא רצה ולא עבר
 בהכי לאוקמה מני לא דבלאה״כ כיון לקמן שמקשה כמו כו׳

: וכו׳ חיה מהקדיש שמקשה כמו
 פשה ליכא דלאו לשלחה ע״מ דנטלה כגון לתרץ נראה

 לא אפילו ליכא ולאו קמ״א( לקמן )כמו דאיכא הוא
 רחמנא דאמר מה כל כאן שייך לא א״כ ברש״י ע״ש שלחה

 אס וצ״ע לאו על עבר דלא כיון מהני דלא עבוד אי ל״ת
ה שמואל בשאילת עיין מהגי לא עשה בעובר אמרינן גס

♦ פב סימן
שיחי' ג להרה"

 ק״צ )סימן בח״מ ז״ל הגר״א דברי על ידידי שהעיר מה
 לומר אפשר איך מאד ונפלאתי ,ז״ל וכתב סע״ג(

כן



יצחק שרת עולת
 לפליני מנת תן להכירו האומר ס״ג( )בע״ז לרבא ס״ל הא כן

 נראה , ידידי עכ״ל כו׳ ערב מדין קנה לך ננסי כל וקני
 הוא דכוונתי , חומר כמין ז״ל הגר״א דברי שיהא לתקן
 שסוברים מחמת לא רבא דברי והרא״ש הרי״ף שהשמיט דמה

 אדרבה אלא ,קדושין לענין כמו הדין אין ממונות שבדיני
 ונן קדושין לדיני שוה ממונות שדיני לתו דפשיטא משוס
 השני בליקוט להלן שכתב כמו ז״ל' הגר״א מדברי מוכח

 לו שאין וצריכת גרסינן ולא לגמרי דרבא השמיט והרי״ף
 קני לא כמכר מקודשת אינה באשה אמר דלמעלה כו' שחר

 דפשיטא דמילתא )משום וצריכה קאמר ולא , בגירושין וכן
 וכן דרבא משמי׳ איתמר בגמרא גרס והרי״ף הס( דשוין
 השמיענו דהתלמוד שמפרשים כמו לא אבל ממינא לענין
 קאי אלא דפשיטא דמילתא קדושין לדיני שוה ממונות דדיני
 נכסים ליה הוה א״נ זוטרא למר אשי רב דמקשה אמאי

 חשיב באדם הנא אגב ליה דאמר סברת מי ליה ואמר כי'
 נפשת ליה ומקני׳ גמרת מתנה מקבל דקא הנאת דבההיא

 אמר ע״ז לה נותן בעצמו שהמקדש נמו דומה פירש ענ״ל
 )דף מציאה דרבאבבא משמי׳ נמי איתמר זה דנעין התלמוד

 הונא רב זו קושי׳ כעין מקשה שס דגם ממונא לענין מ״ז(
 רבא לו והשיב נו׳ ננסים ליה היי א״נ לרבא מדסקרתא

 דקא הנאה בתתיא נו׳ גלימא סברת מי תירוץ אותו נ״כ
 ז״ל הגר״א נתב ע״ז ע״נ ליה ותקני׳ גמר מיניה מקבל

 בההיא לו מתקדשת בקדושין נמו אמרה חשוב דאדס דאתירוץ
 פרוטת שות הנאת וההיא ממנה מקבל חשוב דאדס הנאת

 קשת דלא הר״ן תירוץ נבר חשוב באדם מיירי דשם הגס
 במסנת בתלמוד דאיתא מה העיקר אבל מרב ולא מלוי לא

 הסברא לענין הוא בב״מ דרבא משמי׳ נמי איתמר קדושין
 מקבל דקא הנאה דבהתיא זו לסברא מסנים רבא דגס

 תר״ן שפירש נמו חשוב אדם בלא אף ומקני גמר הקונה
 קלת בהנאת ע״נ פרוטת שיה צריך אין שבחליפין מחמת

 ממוטת בדיני כלים אינו חשוב באדם אף ולרב , ללוי די
 אין ע״כ הוא להחזיר ע״מ חליפין דסתם משוס חליפין לענין
 דהיא כיון מודו הכל קדושין לענין אבל בזה מתחשב הנותן
 יודו והכל בזה מתחשבת ע״כ חשוב ובאדם לחלוטין לו נתנה

 דיני לזה שוה בקדושין המביא הדינים בנל זה לפי , רב אף
 חשוב אדם הוא והקונה להקונת המקנה נתן אס ונן ממונות

 ניון היא חשובה שהנאת לתמקנה נתן שהקונה כמו דומה
 ממונות דדיני היא דפשיטא ומילתא הקונה ביד הכסף שישאר

 דבתהיא שהסברא לנו מודיע שהתלמוד אלא קדושין לדיני שרה
 זוטרא מר שתירץ כמו בב״מ רבא ג״כ אמר ומקני גמר הנאה
 דאיתמר בגמרא שאמר מה ותרא״ש הרי״ף הביא לא זע״כ

 התלמיד דמזכער ממונא לענין כי ממונא לענין דרבא משמיה
 אבל ולוי דרב פלוגתא לענין בב״מ הנזכר חליפין לענין הוא
 לפליני מנה תן רבא דאמר בע״ז דאיתא מת פשוט דבר
 בקדושין רבא שאמר מה הוא ערב מדין קנה נכסי כל וקני

 וכיון ,ערב מדין מקודשת לך אני ואקדש לפלוני מנה תן
 ע״כ בב״מ דאיתא מת על קאי ממונא לענין שכן שפרשנו

 בעלי כי ממינות לדיני אלו דינים ששייך מה הביא לא
 גרסו לא גס הס ששוין לתו פשיטא גם !הביאו לא התלמוד
 הרמב״ס שגס לע״ר אומר הייתי ואפשר , זה מחמת וצריכא
 מנת תן בע״ז המפורש הדין רק הביא לא ע״כ כן מפרש
 מת להביא דרכו כן כי ערב מדין נכסי כל וקני לפלוני

 ששות הדינים ביתר גס שסובר ואפשר ,בתלמוד שמפורש
מפרש אינו בעצמו ז״ל שהגר״א אלא לקדושין ממונות דיני

: כתבתי ותנלע״ד הרמב״ס לדעת כן

 ס״א( )בסימן ז״ל הגר״א שכתב מה על ידידי כתב עוד
 הגר״א וכתב , ע״כ פטור טריפה ומצא שחט אבל

 לא מדוע ידידי והעיר עכ״ל ע״ב( קל״ו )דף חולין ע׳ ז״ל
אין לדעתי ,עכ״ל כ״א( )דף בנדה מפורש גמרא הביא

 בראשית חימר ולתני מפורש הוא בחולין גס כי תמי׳ זה
 כן גם איתא ובנדה במתנות משא״כ בטריפות שנוהג הגז

 במתנות חייבת ואינה הגז בראשית דחייבת טריפה האיכא
 הפוסקים דרך אדרבה נו' כרוכלא אלו חד לשין כמעט

: בחולין הוא ועיקר מדוכתא מסוגי' להביא

 שגרוגרות קצ״ז( )בסימן ז״לשכתב עלהגר״א שתקשה מ*
 ידידי וכתב עכ״ל דשבת רפ״י כדמוכח מכזית פחות

 יותר דגרוגרות לתיפך מוכח משם אדרבה הא בעיני ונפלאתי
 עד ולעילם מגרוגרות לאפוקי צ״ח( )דף איתא דכן מכזית
 הוא כי ז״ל הגר״א על קשה לא דזת נראה , כזית דאיכא
 שגרוגרות מיכה גופא הש״ע שמדברי ש״ע דברי על מקשה
 גרוגרות די״ח כתב ג׳( סעיף שס״ח )שבסימן מכזית פחות

 סי' וב״י בטור )כמבואר ביצים שמונה וי״א ביצים ששה הס
 שליש היא גרוגרות ראשינה לדיעה א״כ הדיעית( טעם ת"ט
 נמצא גרוגרות ורביע גרוגרות שני בביצת נכנס ולי״א ביצה
 )ובסימן מגרוגרות ושמינית אחת גרוגרות נכנס ביצת בחצי

 דעת אלמא ביצה חצי הוא כזית שיעור המחבר כתב תפ״ו(
 שבת מגמרא והקושיא ,מכזית פחות דגרוגרות המחבר

 קטן בכזית מיירי דגמרא ומתרץ תפ״ו( )בסימן המ״א מקשת
 , חזקת קושי׳ הוא הגאון קושיות אבל דחוק( שהוא נעלם )לא

 במקום ועשירים זה במקום עשירים הס ז״ל הגר״א ודברי
 הדברים בסתירת , תפ״ו( )בסימן מאוד מאריך הוא כי אחר

 ג״כ מאריך אלי׳ וביד וע״ש צ״א( )דף דשבת סוגי׳ ומביא
 ז״ל הגר״א דברי אלא , בדוחקיס ומיישב הדברים בסתירת

 אמרו וגם מזית פחות שגרוגרות קצ״ז( )בסימן שכתב קשה
 ראיה רמביא עכ״ל דשבת ברפ״י כמש״כ ט׳ ירק של עלה

 בפ׳ וכוונתו ת׳ אות אחת אות שחסר אומר והייתי לסתור
 סעודות דתשעה משמע ובעירובין התוספת שם דכתב יין המוציא

 כו׳ סעודות בשתי גרוגרות י״ח שיש משמע חלון ובפ׳ בקב יש
 י״ח כשנחשוב ,זו לשיטה נוטה שהתוס׳ משמע התוספות עכ״ל

 בקב נכנס א״כ בקב סעודות ותשעת סעודות בשתי גרוגרות
 יש ובקב אחת( בסעידת גרוגרות תשעה )כי גרוגרות פ״א

 רביעית וד׳ בקב לוגין ד׳ החשבון לפי ביצים וארבעה עשרים
 נמצא זה חשבון לפי נמצא א״כ ברביעית ומחצת וביצה בלוג
 נמצא וגריגרות , זיתים מ״ח שהוא בצים חצי מ״ח בקב
 האומר לדברי ואף מזית הרבה פחות גרוגרות א״כ פ״א

 חשבון לפי מזית פחות גרוגרות כן גס לקב סעודות שמינה
 ומיישב הרבה שמאריך בביאור תפ״ו( )בסימן ועיין ,הנ״ל

: קצ״ז( )בסימן ידידי קושיות מיושב וממילא הסתירות

הנ״ל ג להרה" עוד

 אבל כרת שחייב הגס בפסח חמץ אכל אס שמאריך מה
 לו שאין הגם שקיים, אפשר תשביתו של המלות

 שלא ניטה דעתי ,ברור דבר לומר יכול ואיני לענין פנאי
 דוחה עשה דאין אמר דרחמנא כיון תשביתו של המצות קייס
 העשה לקיים מתני לא עבד דאי נראה כרת בו שיש ל״ת

 מת כל בעלמא דאמרינן לל״ת עשה כין חילוק שיש וני־אה
 כמו חילוקים בה יש אבל מתני לא עביד אי רחמנא דאמר
 דהוי בשבת ומכר טבח גבי ר״ח( )סימן בח״מ הש״ך שכתב

 מרשית שהוציא כגון דאורייתא באיסור נעשה אפילו מכירת
 בדבר וכן בהיתר לעשית שאפשר כיון התס שאני כי׳ לרשות

 )חולין כשרה שחיטתו בשבת השוחט כגון לתקן אפשר שאי
 עבירה עשה ג״כ / מהני לא אמרינן אי דאפילו משוס י״ד(

 דאמרת כיון עשה לגבי אבל ל״ת לענק דהיינו נראה שהרגה,
 שוס לה אין כרת בה דאית ל״ת דוחה עשת אין תורה

 דהוי כת״ר שהעיר מה ,שאינה כמו הוא שעשה ואף מעלה
 דמצינו ראי׳ להביא לכאורה נראה בעבירה, הבאת מציה

 על עובר שבב״א אף תמצות מקיים ג״כ בב״א באו אס אף
איסיד ין
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 יבמתו ע״ב( ע׳״ב )ד' בפסחים דאיתא מהא כרת איסור
 מצות עביד א דק כו׳ יבמתו כו' פטור בעל נדה

 אחת בבת שבאו אף אלמא ראשונה בביאה יבום
 בערת שהוא נדה איסור על שעובר אף יבוס מצות מקיים

 בעבירה( הבאה מציה שייך בשוגג שגס אומרים יש )גס
 כדאיתא בהעראה קונה ויבמה בהעראה חייב נדה ואיסור

 הבאה מציה דהוה אמרינן ולא כאחת באו א״כ הבע״י בפ׳
 הוא וכן ובאחותו ד״ה יבמות ריש ובהוספות / בעבירה
 כו' נדותה בעת הוא יבוס בת דנדה פ״א מרדכי בהגהת

 דקנה במאי אלא עכ״ל דקני אלמא עביד קא דמצוה משוס
 ולא זנות לשם במזיד אף דקנה יבמה דשאני לדחות יש לה

 אף משמע מצוה עביר דקא הגמרא מלשון אלא ,מצוה לשם
 לדחות ויש מקיים המצוה אבל דנדה הלאו על כרת שחייב

 פעור ע״כ אלא ממש מצוה עביד דקא הגמרא כוונת דאין
 בשבת לדבר דוגמא מצוה לעשות ערוד שהיה יען מחעאת

 יהישע ר׳ בשבת למול ואחד בע״ש למול אחד קל״ז( )ד׳
 סקילה חייב שבמזיד עבירה עשה שבב״א הגס ענ״ל פוער

 הבאה מצוה האומרים לדעת אבל ביבום וה״נ חטאת ובשוגג
 אינו בפסח חמץ אכל אס א״כ מצוה ידי יוצא אינו בעבירה

 אינו יראה בל של הלאו רק השביתו של עשה מצות ידי יוצא
 עשה דמצות שאפשר במילה וכן חמץ לו דאין כיון עובר

 במצוה שערוד כיון מחעאת פעור אבל קייס לא מילה של
מה שאין אלא המצוה קייס נא אבל מצוה לעשות וכוונתו

: אחת פעם שנימול כיון עוד לימול
 המצוה קיים לא בפסח החמץ שאכל דבמאי אמרינן ואי

על שמקשין מה קושיות בזה לתרץ יש השביתו של
 יראה לא משוס חייב אין דכתב ,ה״ג דחו״מ פ״א הרמב״ס

 בו שיעשה כדי חמצר או בפסח חמץ קנה א״כ אלא כו'
 משוס חייב דאינו מוכח צ״ה( )דף דפסחים ותמהו ,מעשה

 חייב אינו מעשה בו עשה אפילו א״כ לעשה הניתק לחו דהוי
 דמיירי ליישב אפשר הנ״ל לפי במל״מ וע״ש יראה בל על

 ג״כ הבנים על האס שלקח למי ודומה בפסח החמץ דאכל
 אפשר דאי שחעה אס אבל לעשה דניתק משוס לוקה אינו

 תשביתו של המצוה דאכל במאי וה״נ לוקה העשה לקיים לו
 חמצו או קנה אס א״כ לעשה ניתק קרינן לא א״כ קייס לא

 התום׳ לשיטה )אלא העשה שביעל כיון לוקה מעשה שעשה
 מצוה מקיים דרבנן רק הוא שמצהב״ע ט״ז( )דף בר״ה

במצהב״ע יוצא אינו במזיד דוקא הסוברים ולשיטת דאורייתא(
: ומיבום ממילה כלל הוכחה אץ יוצא בשוגג אבל

 , פו״ר מצות קיים ממזר הבן מהיה כת״ר שהעיר מה
עשה מצות לשאר פו״ר מצות דמי שלא לומר אפשר

 ביבמות כדאיתא המצוה קיים בגיותו בניס לו היה אס דגם
 בתוספות וע״ש )מ״ז( בבכורות וכן גו׳ תוהו לא ס״ב( )דף

 וה״נ שמס על נקראו שבניהם רק אפו״ר מפקדי דלא אע״ג
 הרמב״ס שכתב מה ולפי שמו על וקרא ממזר בן לו שיש מי

 שהיא מצה אכילת ידי יוצא אדם אין חו״מ( מהל׳ ו׳ )פרק
 מציה שהוא מחמת להלן והארכתי ,עבל כגון לו אסורה
המצוה קייס לא בפסח חמץ אכל אס גס א״כ בעבירה הבאה

: תשביתו של

♦ פג סימן .
 יוצא אדס אין הל״ב( חו״מ מהל׳ ששי )פרק □'□0*0

כגון לו אסורה שהיא מצה באכילת חובתו ידי
 שגזלה או תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר או טבל שאכל

 חיבתו ידי בו יוצא המזון ברכת עליו שמברכין כל הכלל זה
 עכ״ל חובתו ידי בו יוצא אינו בהמ״ז עליו מברכין שאין וכל

 ת*ר ע״ב( ל״ה )דף פסחים הגמרא מביא משנה ובלחם
מי חמן עליו תאכל לא ת״ל כו׳ בטבל חובתו ידי יוצא יכול

יצחק
 משוס איסורו שאין זה יצא חמץ תאכל בל משוס שאיסורו

 כו׳ ר״ש ה״מ כו' טבל תאכל בל משוס אלא חמץ תאכל בל
 חל איסור דאין משוס עכ״ל כו׳ פטור ביוה״כ נבילה האוכל

 כר״ש פוסק דהרמב״ס משמע דכאן הל״מ והיךשה איסור על
 חייב כו׳ פיגול אכל פסק ה״ב( ב׳ )פרק עשר שביתת ובה'
 איסור על חל שאיסור שפוסק אלמא ביוה״כ אוכל משוס כרת

 הדין הוציא לא שהרמב״ס נראה לע״ד , יע״ש עכ״ל כו׳
 שייך שלא גזולה מצה ג״כ מביא כי הנ״ל דפסחים מברייתא

 המזון בברכת שחייב כל הכלל מביא וכן , איחע״א אין לדין
 מחמת הרמב״ם טעס אלא איחע״א לאין כלל שייך לא דזה

)מסכת גזולה בלולב כמו יוצא אינו בעבירה הבאה מצוה
: ל׳( דף סונה

 ושאר טבל על בהמ״ז יברך שלא הרמב״ם פסק ןדן
 ברכות דהלכות א' )פרק הרמב״ס שכתב כמו איסורין

 לברך אסיר גזולה דמצה מירושלמי הכ״מ והביא י״ט( הלכה
 הרמב״ס כתב ע״כ ,קצ"ו( )בסימן הב״י הביא וכן עלי׳

 אחד טעם כי מצה ידי בו יוצא בביהמ״ז שחייבים כל הכלל
 זה יצא הטעם בפסחים הגמרא שהביא והברייתא לשניהם

 אליבא הגמרא ומיקי כו׳ חמץ תאכל בל משוס איסור שאין
 דסיבר דר״ש אליבא הברייתא אתי דבע״כ משוס היינו דר״ש

 איסור על חל איסור דאין משוס פטור ביוה״כ נבילה האוכל
 לא א״כ איסור על חל איסור סברי עליה דפליגי רבנן אבל
 שמקשה כמו חמץ תאכל בבל שאינו זה יצא לומר שייך

 דרש מדוע להקשות יש אלא אזלי להיכן חמץ איסור הגמרא
 זו קושיא בעבירה הבאה מצוה משוס ליה תיפוק מקרא ליה

 )סימן או״ח בש״ע עיין , ל׳( )דף בסוכה התום׳ הקשה
 המצוה סיוע בלא וקנאו גזול אבל ז״ל א׳( סעיף מ״ט תר
 נעשה הוא אותו שקנה שהקני; פירש ז״ל הט״ז כתב כו׳

 נטילת של המצוה ידי על הוא אס לאפוקי המצוה קיום קודם
 בעבירה הבאה מצוה דה״ל מהני לא זה קניי אז נעשה לולב

 אכילת של המצוה נעשה בודאי טבל של במצוה א״כ טכ״ל
מציה זמקרי טבל אכילת של העבירה עס אחת בפעם ■מצה

ס בעבירה הבתה

שירד' להרה״ג

 הוא תרומה דמצות שכתבתי מה על כת״ר שהקשה מה
 ד״ה ע״ב( מ״ז )דף גיטין מרש"י עליו דרמיה מצוה
 באכילה ליה ■ואסור טביל דמעשר דכתב לא מדאורייתא

 עכ״ל כו' מוכרין או אוכלין א״כ אלא עלי׳ דרמי' מלוה ולא
 עלי' דרמי׳ מצוה נמי דמעשר דכתב איתן מצפה בהגהת עיין
 ד״ה ע״א( ד׳ )דף ר״ה התוספות דברי מביא גם , הוא

 שלש מקצה ; ביעור זמן הכתוב שקבע ומה שכתב ומעשרות
 להפריש גס חייב הפריש שלא אע״פ דהתס גו' תוציא שניס

 עיבר הפריש דאס ההוספות מדעת דמוכח ע״ש עכ״ל כו׳
 מחייב הביעור הזמן כשהגיע אבל רגליס בג׳ תאחר בבל

 ומכש״ב הוא עליו דרמי׳ מצוה מיקרי דמעשר אלמא להפריש
 ואפשר / להפריש מחויב בודאי פני ומעשר עני במעשר

 דבג׳ הביעור לזמן רגלים ג' בין החילוק דזה רש״י שדעת
 אף תיכף עובר הביעור בזמן אבל הפריש אס עובר רגלים

 דעת אבל , הפריש אס דוקא אבל רגלים הג' הגיע לא אס
 וע״כ הביעור בזמן להפריש מחויב אלא כן אינו התוספות

 ופירושו רש״י גירסת לוקח ד״ה בגיטץ להתוס' להו ניחא לא
 התום' דדעת , לביכורים תרומה בין רש״י שמחלק מה כי

 ביכורים כמו הוא עליה דרמיה מצוה הוא תרומה דגם
 התיקץ דילמא התוספות מקשה ע״כ , להלן( שאפרש )כמו

 רש״י פירש ליה ניחא ולא ליקח שחייב על קאי העולם
 הוא דביכוריס מחמת ביכורים להפריש מחויב דמדחורייתא

מצוה



לד יצחק שיי׳
 למשכנתא אלא למכירה דומה איט ע״כ הוא עליה דרמיה מצוה
 דרמיה מצוה מיקרי לא דתרומ״ע מחמת לתרומ״ע לא אגל

 גם להפריש כדי ליקח לדיש היה זה מטעם דאי הוא עליה
 אלא עליה דממיה מצוה ג״כ מיקרי תרומ״ע גס כי תרימ״ע

 ולא גמורה מכירה הוא לנכרי מוכר שאם התוספות דעת
 ע״ש הלוקח וגרים ליקח אותו מחייבין ואין משכנתא מיקרי

 להביא מדאורייתא מחויב קנין אין דאם הגמרא )ומקשה
 קנאה אס מדאורייתא תרומ״ע להפרש מחויב וכן ביכורים
 הל״י( דתרומות א' )פרק ברמב״ס הוא וכן וזרעה הקרקע

 מהראשונים ויש ט״ו( הלכה ב׳ )פרק ביכורים בהלכות וכן
 בתוספות עיין מהנכרי הפירות שלקח מיירי דהמשנת שכתבו
 המצפה כתב וכן ההוספות דעת דזהו כתבתי כן רי״ד(
 זרעך תבואות כל את העשר עשר הכתוב מפשט וכן ,איתן

 הלשון מסתימת ומעשר בתרומות דמיירי קרח בפרשה וכן
 מסתימת וכן אופן בכל הוא עליה דרמיה מצוה שהוא משמע

 לא ומעשר תרומה להפריש מצוה שמנה י״ל הרמב״ס לשון
 הרמב״ס מלשון וכן הטבל לאכול ירצה אס שדוקא התנה

 שנאמר לכהן ראשית ממנו להפריש עשה ומטת דכתב פ״ש
 אף עליה דרמי׳ מציה שהוא משמע לו תהן דגנך ראשית

 )ריש שחיטה דבהלכות ראיה ועוד , הטבל יאכל לא אס
 בשר לאכול שירצה מי שישחוט עשה מצית כתב א׳( פרק

 לומר לאכול שירצה מי כתב ז״ל הכ״מ וכתב כו' בהמה
 עכ״ל כו׳ תפילין כמו לעשותה האדם שחייב מצוה שאינו
 ובהלכות לאכול שירצה מ' הרמב״ס מדייק דבשחיטה אלמא

 שירצה מי התנה ולא להפריש מצוה וכתב סתס תרומ״ע
 כרש״י ליה סבירא דלא אלמא בשחיטה שהתנה כמו לאכול

 הרמב״ם דכתב אמת הן לאכול ירצה אם דוקא בתרומה דגם
 אלא התורה מן להפריש חייב אינו דמעשר ל( )פרק

 מן פטור למוכרן הגומר אבל לעצמו ואוכלן פירותיו הגומר
 אינו ואכלת גו׳ תעשר עשר שנאמר מדבריהם וחייב התירה

 שתלוי היינו נראה עכ״ל לאכול תבואתו הגומר אלא חייב
 עשה המצות עלץ מוטל לאוכלן גמר אס אבל לאוכלן בגמר

 כמו אוכלן אם דוקא התנה לא כי אוכלן איט אס אף
 לימר ואין התכה לא ובמעשר התנה דבשחיטה לעיל שכתבתי
 יהא ואז לאכול ע״מ לגמור שלא בידו שהרשות דמחמת

 רמיה דלא מצות נקרא ע״כ מעשר ממצות התורה מן פטור
 לפטור אופן שוס ליכא וכדומה וסוכה תפילין במצות משא״כ

 קרקע לקטת התורה צוותה לא בביכורים גס ג״כ א״כ עצמו
 שדה לי שיש כיון ע״כ אלא בביכורים להתחייב כדי ולזרוע

 כיון בתרומ״ע נמי כן ביכורים להביא מחויב פירות בו ויש
 של המצוה עליה מוטל לאוכלן אדעתא לבית והכניסו שגמר

 לעולם וא״ו מ' דפאה בפ״א ועיין , ומעשר תרומה הפרשת
 המנחת וכתב ובתו״י ברע״ב עיין שימרח עד כו׳ חייב הוא

 שחייב והדינים הריעות כל שהביא לאחר שצ״ה( )סימן ■חיטך
 שנתמרח דקודס במשנה הפירוש ולדעתי ח״ל כתב התורה מן

 חייב עליו אין כי עשה מצות מבטל ואינו כו' להפקיר רשאי
 למכור או להפקיר אסור הגמר לאחר אבל מהתורה לעשרן

 אילו לשיטת מיבעי׳ לא לקיים צריך במטה דנתחייב כיון
 והוא אותם דמפקיר בידים עשה מצות מבטל א״כ שנפטרו
 עכ״פ ריב״ס לשיטת כגון מפקיע שאין ואפילו במצוה נתחייב
 :שכתבתי כמו דעתו דגס אלמא כו׳ עצמו מעל המצוה מפקיע

 דעת גם כרש״י התום׳ דעת שאין לעיל שכתבתי מה לבד
 דסובר כרש״י ליה סבירא דלא מוכח הרמב״ס

 למכירה ולא למשכנתא דומה לא״י קטן דאין כיון דביכורים
 ממנו לקנות המוכר הישראל מחויב הא״י שזרע אף ע״כ

 כגירסת גורס אינו הרמב״ס אבל / ביכורים ולהביא הפירות
 וזורע השדה ממנו וקנה חזר ישראל אס סובר אלא •לש״י
 שהרמב״ס קורקים הר״י בשס הכ״מ שהביא כמו בביכורים חייב

אס היינו , להפקיע בא״י לא״י קיק אק שאמרו מה .-.מפרש

 אפשר הנכרי ברשות בכרו ואס השדה וקנה ישראל חזר
 הקונה ישראל שאין הנכרי ברשות שנתמרחו לפירות דדמי
 גס למעשר ביכורים בין חילוק אין דבריו לפי ,עכ״ל חייב

 לע״ד לביכורים מעשר בין רש״י שמחלק הסברא בעיקר
 כמו המצות כל כמו דגנך ראשית מלא מקרא הא לחלק קשה

 שנאמר ממנו להפריש עשה מצות פ״ש הרמב״ס שכתב
 בידו שהרשות ואף ; במעשר וכן לו תתן דגנך ראשית

 הרשות הסתם מן בביכורים גס הא מירוח קודם להפקירה
 כן גס ומעקה מזוזה מצות גם שבכר קודם להפקיר בידו

 )כדאיהא הנ״ל ממצות ולפטור הבית להפקיר בידו הרשות
 ולא רש״י וכתב להפקירן ובידו הואיל ע״ב קל״א דף בשבת
 שבת לידחי שלא הייט נראה , עכ״ל חובתו רמיה עליה

 מיקרי בודאי הפקיר שלא כ״ז אבל , אליעזר דר׳ אליבא
 מעשר בין חילוק ואין מעשר לענין וה״נ עלי׳ דרמי׳ מצוה

 אחרונים גאוני גם והרמב״ס התיס׳ דעת נראה כן ,לביכורים
 פטור( ובורו רשותו הפקיר אס בור חיוב לענין וכן , הנ״ל
 , כן נמי במעשר וכן עליו רמי׳ המצוה עתה שהם כמו אלא

 דברי על שכתב מה ה׳( )דף בר״ה אבן מטורי מוכח וכן
 אבל ז״ל עוד ה׳( )דף שם וכן ומעשרות ד״ה הוספות

 קודם גרע לא הא מאליו בע״כ עלי׳ רמי' דרחמנא מעשרות
 שכתבתי החילוק וזהו וע״ש עכ״ל כו׳ הפרשה מלאחר הפרשת

 עליו רמי' הפרשה המצות וא״ת בשב שהוא כמו שתרומ״ע
 אינו יטלטל ולא וא״ת בשב שהוא כמו בעירובין משא״כ

 דהפרשת כתב ח׳( )סי׳ והמ״א ; עירוב לעשות עליו מוטל
 המ״א ודברי וז״ל ז״ל הגר״א חולק , לשחיטה דומה חלה

 לעשות אסר והלא שחר להם אין מצות אין שחלה שכתב
 חומרא לחימרא דעתך מאי דפסחיס פ״ג ואמרינן קבין עיסתו
 פירוש ע״ב( מ״ח )דף בפסחים עכ״ל כו' קולא לידי דאתי
 על חולק יעקב ישועות בספר גס , מחלה לה מפקן דקא

: ב׳( אות שכ״ח )סימן יו"ד בפ״ת ועיין המ״א

4 פה סימן

הנ״ל להרה״ג

 ד׳( )דף בב״ק הרי״ו דהקשה הא על כת״ר שהקשה מה
 ריב״א הקשת הכופר את משלם שאין אדס כראי ד״ה

 דקים משום הכיפר את משלם דאין האי זו היא חומר מאי
 הא התום׳ הקשה דמאי והקשה , עכ״ל מני׳ בדרבה ליה

 והקשה פטור לאביי תרומת שאכל זר ל׳( )דף בכתובות תני'
 חמן תרומות האוכל ל״א( )פסחים דתנן מתא התום׳ שם

 כו׳ לפטור נמי בשוגג כו׳ וחומש קרן משלם בשוגג בפסח
 ולא כפרה דידי׳ דתשלומק משוס דתרומה שוגג דשאני וי״ל

 קי״ל אנן הא בב״ק התום׳ הקשה מאי א״כ עכ״ל כו׳ ממינא
 נראה ,ידידי עכ״ל קלבד״מ שייך לא ובכפרה כפרה כופרא
 התוספות שמדייק כמו בשיגג אלא שייך לא דכפרה לע״ר

 דאמרינן ומאי כפרת דידי דתשלימין דתרומה שוגג דשאני
 שוגג הוא השור שבעל שורו המית אם היינו כפרה כופרא

 שמקשה ומה שמרו( שלא על שחייב )אלא זת של במיתתו
 כגון רש״י וכתב בכופר חייב אדם ויהא כ״ו( )דף הגמרא

 הגם משור מק״ו תשלומין בתורת הייט בי׳ אתרו ולא במזיד
 ק״ו בתורת אבל שכתבתי כמו למזיד שוגג בין לחלק שיש

 דברים ד' של בתשלומין חייבי׳ שהתורה שמצינו כיון מקשה
 הגמרא שמתרץ לאחר אבל תשלומין בתורת בכופר לחייבו יש

 כופר שייך לא שבמזיד התורה לנו מגלה אדם על ולא עליו
 לתרץ ליכא כן אס כפרה מטעס ולא תשלימין מטעם לא

 כפרה משוס בכופר חייב אדם יהא שע״כ התום' קושיות
 היינו לתשלומין בשוגג תרומה לאוכל רחמנא דחייבי׳ ומה

חטאת ואף במזיד כן שאין מה כפרת שייך דבשוגג משוס



יצחק שו״ת עולת 68
 מכפרים שאין ואשם לחטאת מה י״ג( )בשבועות אמריכן ואשם

 רש״י )וכתב ,נזיקין תשלומי מכש״כ עכ״ל כשוגג המזיד על
 עכ״ל( כשיגג המזיד על מכפרין אין ואשמות חטאות רוב
 על לכפרה שייך לא ידידי משם שמקשה תרומה תשלומי וכן

 הקרן את משלם במזיד תרומה דאוכל ראיה והא המזיד
 שייך לא ומזיד כפרה משוס שהחומש החומש את משלם ואינו

 והתשלומים דתרומה פ״ז הרמב״ס שכתב כמו בממון כפרה
 כיון ב״ק התום׳ מקשה ושפיר חשלומין לשם הוא הקרן של

 תשלומין לשם אלא כפרה לשם התשלימין שייך לא הוא דמזיד
 הגמרא דמקשה מאי אפשר גס , קלב״מ א״כ שוה שהוא מה

 דכופרא הדיעה לפי משור מק״ו בכופר חייב אדם ויהא
 , כפרת שייך במזיד באדם דגם המקשה סבור היה כפרה

 התירה לני מלמד האדם על ולא עליו התירוץ לפי אבל
 תום' ולתירוץ בתשלומין כפרה שייך לא האדם המית דאס

 ע״ב( ה׳ )דף בחולין ועיין , בשוגג בין במזיד בין גמרינן
 א״כ כי' לתזיד דדעתו וכיון ז״ל הוא דלכפרה ד״ה ברש״י
 ד״ה והתום׳ עכ״ל הוא כפרה בר לאו הא ממנו נקבל אמאי

 היה לא שאכל ובשעה אח״כ בתשובה חזר אפילו כתב אינו
 התום׳ קושיות לתרץ יכולין אין כן אס עכ״ל מידיעתו שב

 שייך לא כפרה דכופרא כיון אבל מיתה דחייב הגס ב״ק
: למזיד שוגג בין חילוק דיש בשוגג תרומת האוכל כמו קלב״מ

פו. סימן
שיחי' להרה״ג

 שדם ומושב משכב ה׳ ברמב״ם כבודו שהקשה מה
 , בת הנוגעים כמשקיס המה מצורעת של טהורה

 לרבית מקראי ילפינן להיפך בנדה ארוכה גמרא והנה
 ממקורי כי הכ״מ דברי תמוה ויותר למענותיה מצורעת

 כדברי הס הרמב״ס דברי לע״ד ,ידידי עכ׳ל להיפך מבואר
 וב״ה כו' מצורעת של טהרה דם ל"ד( )ד' נדה הגמרא
 פסק שהרמב״ם התו״י כתב )וכן עכ״ל רגליה וכמימי כרוקה
 אב היה רגליה ומימי דרוקה ברש״י ע״ש זו( כמשנה כב״ה

 מצורעת לרבות ולנקבה ע״ב( כ״א )בד׳ איתא וכן הטומאה
 עכ״ל כו׳ הטומאה אב מענותיה להיות רש״י וכתב למענותיה

 מאי ע״ב( ל״ד )בדף ילפינן מצורעת של טהרה דס ולענין
 מצורעת של טהרה דס לרבות אלא נפקא מזכר כו' מענותיה

 מצורעת שהיא יולדות ה״ה פ״ה הרמב״ס כוונת וזה עכ״ל כו׳
 כרוקה שלה טיהר דם הרי י״ר לאחר או זיי״ן לאחר וטבלה
 של טהרה שדס כב״ה שפסק אלמא עכ״ל כו' רגליה וכמימי

 כדאיתא הקרא ריבוי מחמת הטומאה אב הוא מצורעת
 ה״ה פ' באותו שכתב שמה לומר אנו ומוכרחים הנ״ל בגמרא

 מהן היוצאין הטמאין משקין ה שכל טמאים כמשקין וכולן
 דם כגון משקין שאר על קאי עכ״ל בה טגעין שהם כמשקין
 הנוגעין כמשקין רק שהם האשה וחלב מגפתה ודם נחירים

 שם שחשב ט״ז( ה׳ 6)$״ ברמב״ם עיין תחילה שהם בהם
 וחלב מגפתה ודם עינו דמעת הטומאה כוולד שהם משקין
 טהרה אדם דקאי אמרינן דאי וכולן מלשון מוכח וכן האשה

 ריש הגמרא שמקשה כמו וכולן לשון למימר ליה הוה לא
 כלל לכתיב לי הוה לא גס וכולן מאי קאי עלה חולין

 טמא שלה טהרה דם לכתוב לו היה רק רגליה וכמימי וכרוקה
 קאי לא וכולן האי ניחא שכתבתי מה ולפי טמאין כמשקין

 דהרמב״ס לומר גדול דוחק זה כי , שלה טהרה דם על
 כ״ח )דף למענותיה מצורעת לרבות ולנקבה של דדרשה סובר
 רגליה ומימי כלוקה שכתב ומה ,אסמכתא רק הוא ע״ב(

 )ולפי יבישיס מטמאין ואינם לחין שמטמאין לענין רק הוא
 פירשו כי והכ״מ הרמב״ס על ידידי קושיות כלל קשה לא זה

 נראה כי כן לומר גדול דוחק שהוא נראה כי כן( הגמרא
שיהא למענותיה ולנקבה דילפינן מת גמורה דרשה שהוא

 דגלים בפ״א וכן רש״י שכתב כמו הטומאה אב מעטתי'
 משמכג מצורע הזבה מן למעלת ד׳ במשנת מעלות דחשיב

 וזבה זב של. לדין שוה בודאי מצורע של רגליו ומימי שרוק
 מצורעת של טהרה דם לענין ע״ב( ל״ד )בדף הדרשה וכן

:שכתבתי כמו הוא ברמב״ם והפירוש גמורה דרשה הוא ג״כ

פז. סימן
 בכיסוי הולכות שהנשיאות כיון האחרונים שהעירו מה

 וגרושה הייתי א״א לומר נאמנת אינה ע״כ הראש
 יעיד הראש כיסיי מחמת א״א חזקת לה שיש כיון אני

 ג״כ הא קשה נדות בגדי לבשה כמו המלבושים שינוי מחמת
 תא ,ראש בכיסוי נשואות הולכית היו והגמרא המשנה בזמן

 מכ״ז המדיר ,בפ בכתיבות כדאיתא דאורייתא הראש פריעת
 דארוסות לומר ודוחק ,אני ופניי׳ הייתי א״א לומר נאמנת

 אין אנוסות דגס חומרים דיש לבד הראש בגילוי הולכין היו
 מיירי דתש״ם לומר דוחק זה ,ראש בגילוי לילך רשאין

 לפרושי ליה היה גוונא האי כי דכל בנשואית ולא בארוסות
 ורונה בו ופשעה בעל לה שיש אותה חושדים דאנו כיון ועוד

 ב״ד מיתות שבחמורות חמורה עבירת לעשות לאחר להנשא
 בפריעת ב״ד לפני לילך מיגו לה היה זינה אשה מצח לה ויש

 אני וגרושה הייתי א״א ב״ד לפני ולומר בתולה כמו רחש
 בימי שילבשס לה מאים דהתס נדות בגדי ללבשה דמי לא גס

 טומאה בימי אזהס ללביש היקרים בגדיה על חסת וגס טהרה
 בגדים לה היה שבזמנם ואפשר רבה מעשה הוא ע״כ

 לאשת בלאות מותר אע״פ פ' כדאיתא נדות לימי מיוחדים
 , בעלה על תתגנה שלא כדי נדותה בימי בהן שמתכסת

 מגו לה אין מדוע א״א אישיר על חשודה היא אס משא״כ
 אי וגרושה הייתי א״א ולימר ב״ד לפני ראש בפריעת לילך

 בכיסוי הלכת אם למפרע מגי דהוא לומר וקשה אני אלמנה
 לבגוד לבה על שעלתה קידם ימים הרבה נשואה כמו הראש

 בפסיעה תיכף כשאמרת ומכש״כ , לאחר ולהנשא בבעלה
בחיבורי ועיין אני וגרושה הייתי א״א לעיר כשבאה הראשונה

: קצ״ה( )סימן ע״י ח״ר

. שיחי׳ להרה״ג

תשיפר כשכתב בהעלותך שבסיף בדבר מכתבו הגיוני
 נדמה אל שם כשכתב גו׳ משה ויצעק פסוק ׳

 ומסיפק עכ״ל כמת תהי נא אל תיבת כותב שהוא בדעתו
 כמי הס״ת כתיבת בתחילה אומרים שהסופרים מחמת כת״ר
 אני שבי האזכרות כל שיאמר רע״ד סימן ריש הט״ז שכתב
 דמחשבה אמרינן אי כת״ר ומפלפל ,השם קדושת לשם כותב

 דיביר ומבטל דיבור חתי יד ושליחות פיגול לענין כדיבור
 הייני כדיבור הוה דמחשבה לחלק יש לע״ד בקדושין כדאיתא

 דהדיבור היכא אבל המחשבה היפך היה לח דהדיבור היכא
 עיי; דברים הוה לא שבלב דברים המחשבה וסותר בהיפך
 שבלב דברים לשחוק היה שכיינהו נ״ט( )סימן ח״ר בנוב״י

 שיתר שהוא מת כלל המחשבה בתר אזלינן ולא כו' הוה לא
 שאף אלא נאמנת חסרון משים ולא מפה היוצאים דברים

 ונראה ,עכ״ל משגיחין לא בלבה שהיה מה לה שמאמינים
 בלבי באומר כ״ח( )ד׳ נדרים הר״ן מדברי לזה ראי׳ לע״ד
 הר״ן וכתב הג׳ עכ״ל כו׳ סחס מפיו ומוציא היום

 שבלב דברים אין לעולם על' שבעילם פירות כל יאסרו
 כו' האי כי אונסא גבי אפילי מפץ שמוציא מה מבטלין

 חיליק דיש ע״ב( כ״ג )ד׳ בשביעית ברא״ש הוא וכן עכ״ל
 אלא לעולם בפיו לימר בלבו שכיון בדבריו טעות שאין היכא

אינש שבלב דדבריס עדיף פיו הילכך היום בלבו שמחשב
דברים



עולת
 הב״ח בכס ביו״ד הש"ך כתב מזה ויותר ענ״ל ט׳

 בשפתיו והוציא תטיס לפח נתכוין חס ב׳( כ״ק ״יד^\
 בשפתיו חטים פת להוציא שלא ומתנוין ככוונה >ס * 4 ר

 אינם שבלב דדברים פת בכל אסור תטיס בלבו שוכ/ח
שס דאיתא ע״א( נ' )ד׳ בקדושין מיכח וכן עכ״ל ר

 עכ״ל נו׳ קאתי מקרבן נפשי׳ דלמפטר התס שאני 1
 הכי בתר כן אס עכ״ל כי׳ משקר קא ושקורי יפירש״י הג

 במה ליה מאמיניס הזכרתי למימר ליה הוי הגמרא דמתני
 אה דבריס אינס שבלב דברים אלא בלבו שהיה מה שאמר

 מתנה חס התנאים בכל י:; הניב"' :דברי לי מאמינים אס
 מה שמבינים אה קייס ומעשה בטל התנאי כדין התנאי כפל ולא

 ופירוקים בקושיות מ׳( סימן לטיל.) הארכתי וכבר בלבו שהיה
 ולאו כלאו שהוא הן יש לענין )נ״ג( מב״ק וכן סוגיות מכמה
 בזה והארכתי בניחיתא שאומר אף התום׳ לשיטת כהן שהוא

 לנדריס שדומה אפשר גס במחשבתי טעות שהיה בנ״ד ונש״כ
 לנדור עתיד שאני נדרים כל יאמר יתקיימו שלא היוצה כג׳
 כדי תיך התנאי שיזכיר צריך אס פלוגתא ויש עכ״ל כי׳

 דמחשבה ומתנה ומכירה דבקדושין לחלק יש ואפשר , דיבור
 המחשבה שסותר הדיבור אחר הולכין אזי מהני לא דיבור בלא
 די בדיעבד הפוסקים שכתבו ואזכרות ס״ת בקדושת אבל

 באזכרות וכן ס״ת קדושת לשס שכותב שיחשיב לבד במחשבת
 מחשבה לשמה קדושת לענין וכיון השס קדושת לשס שכותב
 )סימן באה״ע הפ״ת מביא בנט לשמה לענין וכן כדיבור

 מגרע ג״נ לגריעותא גס אפשר במחשבה שדי ג׳( אות קל״א
 שניתב שאמר מדיבור להוציא חולין לשס שיחשיב המשבה

 עיין לא או לשמה סתמא ס״ת אס שתלוי ואפשר לשמה
 מ״ב )דף ובמנחות קאי לשמה לאו דסתמא כ״ג( )דף בע״ז
 להעיר ויש פסול סתמא דא׳כרות ימול ואל ד״ה סוף ע״א(

 להא דומה הכוונה עיקר אס אבל לשמת סתמא אס אף
 רבינו כתב דחמרא כסא דנקט ,בסיגי י״ב כברכות דאמרינן

 צריכות אינם שמצית אף ייצא אינו לצאת שלא כשמתכוין יונת
 מ׳( )ד׳ במנחית התוס׳ דעת וכן שס הרא״ש כתב וכן כוונה

 כו׳ לעשייתן עיבר ד״ה ע״א( ל״ט )דף סוכה בתיס׳ וכן
 ד״ה ד׳( )דף פסחים בתום׳ וכן לצאת שלא שיתכוץ אפשר
 שסבור חולין משוס מ״ו( )דף מזבחים שהעיר מה לצאת
 פסיק יש דשס שחני דקדשים אפשר , פסילה חולין שהם

 דס״ת מעיינת כד אבל מ״ז( )דף ריש כדאיתא לעכב אף
 משים כשר קדשים שהוא יודע אס חולין לשם דבקדשיס חמיר
 ניתב שהוא יודע אס אף ובס״ת מחריב לא במינו שלא
 פסיל דסתמא להדיעת ומכש״כ פסיל לשמה שלא וחשב ס״ח

 אשת בגט כמו מחריב במינו שלא אף באזכרות ומנש״כ
 שאמר במה דדי גאונים ועיד הט״ז ולדברי (,ג )זבחים

 נראה השס קדושת לשם יהא שיכתיב ההזכרות כל בתחילה
 אפשר השם כתיבת בשעת שאמר כמה שדומה מדבריהם

 שהיה מה י״ל גס הדיבור לבטל מחשבתו מגרע שאינו
 היה שלא הדיבור נגד בפרט המחשבה כח מגרע בטעות
 שב״ה בטעות מדיבור עדיף לא בטעות מחשבה בטעות

 ומנש״נ בנזיר( )פ״ה הקדש הוה לא בטעות הקדש אומרים
 תרדב״ז דעת היתר לד עוד , בטעות שלא דיבור לסתור
 צריכין אין נמחקים שאינם שמות ששאר ז״ל רע״א והגאון

 קרא אס בפרט הנ״ל בכל ול״ע השם קדושת לףם לקדשם
 זו שאלת כעין ונמצא בפתח אל תיבת בנקודות מתחילה

 מחמת היתר חותר שס אף ל״ט( )סימן חיים מים בתשובות
 לקדר נלע״ד ע״כ ,פוסל היה זה בלא אבל בקדושה שגמר
 ט׳( אות ער״ת )סימן ׳ת בפ עיין תיבת קצת עוד עם אל תיבת

 טוב ויותר ,בט״ז הוא וכן המטלית על שם לכתוב דמותר
 לאמר קטטת תיבות שני במקומו ויכתוב לאמר תיבת ליגרר

: המטלית על השס יהא שלא כדי אל

 שיבא דלימטי היכי כי מכת״ר נשאלתי אשר בדבר
 נשמע הברה ולפי ריזא ששמה באשה , מכשורא

 בודאי אחד רב מנתב לפי וכדומה בילא פיגא כמו בציירי
 חתימה על כלל להשגיח ואין הר' אחר ביו״ד ריזא לכתוב יש

 והעיקר בשמותיהן וע״ה נשים נותבין שיבושים וכמה כידוע
 שמי( הוא האדם לו יקרא אשר )וכל כל בפי שנקרא כפי
 בציירי ממש הוא הברתס לפי הלשון בזה כתב שכת״ר כיון
 לכתוב שיש נראה בחולם ויש בציירי אותה שקורין יש ואס

 ע׳ אות בש״נ הט״ג שכתב כמו דמתקריא השט ועל שניהם
 ואם ז״ל עטיל קורץ ויש עטיא קורץ שיש באשה ב׳ אות

 עטיל דמתקריא עטיא שניהם לכתוב יש כך ומקצת כך מקצת
 קורץ הרוב אם )וה״נ הרוב שקורין מה לפי איפכח או

 ואש ריזא דמתקרי רוזא בתחילה יכתיב בחולם הייני בוא״ו
 ספק ואם רוזא דמתקרי רוזא וכתוב בציירי ריזא קיר־ן הרוב
 ואע״פ גיטין שני לכתוב שנכין אפשר העיקר הוא שם איזה

 אריכות אי מזה קיצור וזה אחד שם שהיא הדבר שקרוב
 כיין שניהם לכתוב יש בדבר הכרע שאין כיון מ״מ מזה

 ויש בחילם קידין יש אם ובנ״ר ענ״ל מזיק איני השם דקיציר
 לה קורין שיש כיון להתיר לצדד יש בדיעבד בציירי קירין
 זה בשם לה קירין מסירה ועדי והב״ד בגט הנכתב בשם
 ריש ובמרדכי ד׳( )ס״ק ובב״ש ו׳( סעיף ק״ל )בסימן יעיין

 שחולקים חמת הן ט׳/ )סימן המגרש פ׳ הגטובק׳נ כל פ׳
 שמו כתב לא אם בדיעבד אף הגט ליפסל סקיס ופ ע״ז

 בשם בב״י כמפורש אחר בענין אבות חניכת ומפרשים ושמה
 אי״ה להלן שאכתיב כמי יודו בנ״ד כמו אבל , הרשב״א

 כותבץ ואנו ציירי במקום יודי״ן בשני כותבין שהעולם )אף
 כמו בציירי( קורץ שהעולם רואי; אנו זה אבל אחד ביו״ר

 בתר שהולכים גדולים בשם רכ״ג( ע״י)סי׳ בחיבורי שהבאתי
 השני הרב דברי לפי אבל , שם והארכתי ושטרות אגרת

 גם הוא כך והברה בוא״ו רוזא לה קירין שהרוב משמע
 המגורשת היא מ׳ העולם יטעו שלא אף כ׳ צ״ע ביא״ו חתימתה

 ונכתב בחילם לה שקורין האנשים אף אחרת בחשה יטעי ולא
 שנכתב אלא בחילם לה שקורץ החשה היא שהיא יביט בציירי
 ולא שהוא כמי בפירוש השם נכתב שיהא צריך אבל ,בציירי

 אשתי גירש ראובן בן יכתוב אס ואף רמז ע״י שיבינו מה
 אלא ולשמעון אחד בן אלא לראובן שאין וידוע שמעון בת
 כ״ג( )דף בגיטין דוגמא קצת , מהט לא ג"כ אחת בת

 מחי , בשמה טעי רש״י מדייק־ תפאתה וכתבו בנפאתה
 שפמה אחרת אשה שהיתה תאמר שלא אלא , בזה אשמיעינן

 נ' במקום ת׳ שכתב בשמה טעי שרק כתב ע״כ הפאתה
 היה לא תפאתה ששמה אחרת אשת היתה שאס רש׳׳י שדעת
 משמע שליחותן עדים שעשו לומר שמואל בר יצחק ר׳ טועה
 תפאתה שם שאין מחמת אלא כלל גט שאינו פשוט שהוא

 היא מי יביט כי גמור טעית מיקרי שלא יצחק ר׳ סבור כלל
 זה מכל לת׳ מנ׳ טעית קצת שהיה ויתלו המגורשת האשת

 כ'( דף גיטין )עיין חספא נתיבו קאמר מי רבה לה מתקיף
 נרכרו נרכוריס ונמת ובר״ן( קנ״ט )סי׳ ובב״ש ופ״י בתום׳

 בתונס בשיטי וק ,דוואשיא שנתב דוואשא בשם האחרונים
 בגט היינו שמתיר מ׳ שימצא ואף נאלו שמות ועוד לתנס

 מקום בין שינוי שיש רק כהוגן נכתב הנתיבה ומקום הנשלח
 שבין דומה שאינו נלע״ד מ״מ ,הנתינה למקים הנתיבה
 רק שתלו בנ״ד משא״נ גמור שיבוש הוא לתפאתה נפאתה
 רוזא קורא אם בין שיבוש כ״נ אין לציירי חולם בין בהברה
 ונתב גיטא ששמה באשה וכן , בציירי רייזי בין בחולם

ז׳ אות בהשמטות בחא״ש שפסל בתרא יו״ר בלא גיטא
אף יח



יצחה שו״ת עולת 70
 בסוף מרגליות מהר״ז הגאון וכן עיגון ובמקום בדיעבד אף

 בפי שנקראת באשה ג״כ פסל לקט שבולי הנקרא ט״ג ספרו
 החדש והצ״צ ריזא ונתב הז' אחר יו״ד בהרגש ריזיא כל

 קנ״ז( )סימן ע״י בחיבורי עיין ,וגועיא גיטא בין לתקל מצדד
 ביו״ד העניא ששמה באשה חייס מיס ספר בשס שהבאתי

 כשני מחשב ולא הדחק בשעת שמתיר הענא וכתבו הג׳ אחר
 ק״ד )בסימן שם עיין גס ; ע״ז חילוק שהבאתי אלא שמות

ההברה משתנה שאין במקום מקילין שנמצא קל״ה( ובסימן
 אלא , בלוימא ונרגש בלומא בשם מיקל הצ"צ וכן ,

 שבעיירות אומר הייתי עוד , ט״\ בטעמים מאריך התס
 צד יש לכתוב ואיך לימר איך כ״כ בהברה מדקדקים אין אילו

 תנא ס״ה( )דף בגיטין נמצא )וכן קצת שינוי נמצא חס להקל
 פטרוה בין דייקי לא האנשים ,פי עכ״ל דייקי לא א״י דבני

 ריזא לענין אומר אני וכן אחת( שהכוונה כיון לפוטרוהו
 הס וריזא רוזא בשמה שמדייקין הט״ג במקום שאפשר ורוזא

 להם שוה כ״כ מדקדקים שאין במקומותינו אבל שמות שני
 שמה דכן אשה אותה על וכוונתם בציירי לריזא בחולם רוזא
 הוא כי אמת אומרים שאינם הרבנים על לומר יכולין וחין
 להיות ויכול הרוב לה קורין היאך לברר יכולין שאין ענין

 בחולם רוזא שקורא כמו ממנו נשמע שפעם איש שאותו
 , בציירי ריזא שקורא כמו ממנו נשמע יהא אחרת ובשעה

 מיעיט ונמצא בציירי ריזא שכוהבין לי ואמרו שאלתי ופה
 או בחולם נשמע האיך לכווין קשת ובמבטא בחולם שאמרו
 בקריאת ניכר אין שלס שס ש' אות הט״ז שכתב כמו בציירי

 בשמות דורשים ואין בציירי או בפתח או בקמץ אס הלמ״ד
 וכפי כל בפי שנקרא מה העיקר כי ומוצאם מקורס לידע

 המגרש שהיה שנים כעשרה וזה ובשטרות באגרות שכותבין מה
 ליב ר׳ המנוח הרה״ג ושלח בד״ב והמגורשת רעזיצא בפה

 וכתב האשת עבור לד״ב גט שאשלח אלי מכתב האמלער
 לעיר מעיר ללמוד שאין הגס ביו״ד ריזא האשה שם אלי

 לומר אפשר אבל הברת שמשתנה יותר רחוק למקום זמכש״כ
 דהחמירו להא דמי לח לע״ד כי משתבש לא הכי עביד שאס

 שמות בין לחלק יש כי לחוד הטפל שם כתב אם האחרונים
 השמות אבל , שרה ופורתא מריס רובא היינו נפרדים

 אפי׳ ,בכה אומר וזה בכה אומר זה ,ההברה להבין שקשה
 , קירין אדם בגי רוב היאך להבין אפשר שאי אמרינן אי

 המיעיט כפי כתב אולי , לחוש אין וא״ו או יו״ד כתב אס
 , כך שקורין אדם בני שיש כיון השם שינוי נקרא אין כי

 שם היו הסתם )ומן זה בשם לת קרי מסירה ועידי והב״ד
 היה הסתם ומן שמה איך האשת את ושאלו אדם בני עוד

 הן , יותר נחשוב לגו ומה בגט שכתוב כמו בציירי המבטא
 כלל( מסירה עידי מהני לא גמור טעות היה שאם אמת
 , כ״ה( כ״ד אות קכ״ט )סימן בפ״ת הובא לזה דוגמא קצת
 'כך הובר שזה חזיגן שבזה שכתב מסכת גלי׳ בתשובות עיין
 לן לית ממילא הלז המורה המסדר ובעיני וכו' כך סובר וזה

 דמשמע חזינן ואגן הואיל כלל שינוי נקרא ואינו למידי למיחיש
 בלומא גס , ע״ש עכ״ל זה בדרך העגין לפרש לאינשי

 האחרונים שמקילין מציגו והעניא העגא וגוטיא גיטא ובלוימא
 כשס בדיוק לה שקורק מיעוט אף היה לא דשם ומשמע
 ריזא לה שקורין בודאי יש מיעוט ובנ״ד 4 בגט הנכתב

 כשר לחוד הטפל בשס גירש שאס הרמ״א שדעת ביו״ד
 יכתוב שאס כת״ר שהעיר ומה יעקב( ישועות בספר )עיין
 חפש זה אין בחירוק לריזא בציירי רייזא בין לטעות יש ריזא

 בחיריק מלכה ושם בפתח מלכה שם זה כעין מציגו כי
 ושלם נוצר נמצא שלים ושם , מלכה אבי וכן צלפחד מבנות

 אותיות שלם אשת כ״ה ב׳ במלכים ומצינו השי״ן בחיריק
 נקודות לכתוב צריכין אין מכ״ז שוות אינם והנקודות שוות

 אס גס הקדש ללשון לעז בין חילוק ואין השמות בין להבדיל
במלופיס לרוזא בחולם רוזא בין לטעות יש בות״ו רוזא יכתוב

 שרצה מי שיש ממני נעלם לא , בזה חשש שאין אלא
 שהרב כיון רק הדין מעיקר לא אבל יטעו שלא אות להוסיף

 ומורגש בוא״ו רוזא אותה קורי! שהרוב כתב השני הג׳
 רוזא בפס שני גט להשיג אפשר שאם ניטה דעתי במבטא
 ענין כי המסדר להרב זילותא זה ואין שגית לגרש ישתדלו

 כי הכחשה בגדר זה אין גס ובקיאות בחריפות תלוי אין זה
 ולזה בציירי ההברה שמשתמע אגשים הרבה אמרו זה לרב

 אילו האנשים על לא ובאמת בחולם ההברה שמשתמע אמרו
 לפי ותלוי לציירי חילם בין מיעוט הבדל יש כי לסמוך יש

 גט להשיג אפשר אי ואס ההברה לשמוע והב״ד הרב דעת
 התלוי דבר כי רבנים לשאר לשאול גס להתיישב יש אחר

 אלא להקל צדדהי וכבר מקום בריחוק להשיב קשה בהברה
 בשם גס כשר הרמ״א לדעת , אחריות לקבל רצוני שחין

 משוס דרבנן פסול רק הוא להחולקים אף ונראה לחוד הטפל
 העיקר שם הוא ביו״ד ריזא פס אולי ספק שיש וכיון לעז

: לקולא דדבריהס ספק הוה

צ. סימן
הג״ל ג להרה" עוד

כבר כי להוסיף מה לי אין לע״ד המכתבים כל הגיוני
 כי הנשים חתימת על לסמוך שאין דעתי גלותי ׳ 1

 מקור מצינו לא בתלמוד גס בשיבוש שכותבין יעיד החוש
 בה׳ אחא ל״ה( )דף וכן יוחנן וקיראין לשון רק החתימה על

 גדולים בשם קצ״ט( )בסימן בצ״צ ועיין מרי איה דמתקרי
 בשם מ'( )אות פ״ת של השמות בקונטרס גס כן דסברי

 דמה ב״ש הרב דברי כללי להני תציתינהו לא , ז״ל גמ׳
 שיהא רק כו׳ שירש לזה אין החתימה אחר לילך שכתב

 שהביא ומה ,עכ״ל כי' העולם בפי נקרא שהוא כמו תלוי
 אפילו דכתב אישמערילדא בשס א׳ אות ב״ש בשם כח"ר
 מקפיד דאינו כשר בשי״ן וכתב בזיי״ן שלהם שמבטא איתן

 דוקא נראה ומיהו בסמ״ך אי שמאלית בפי"ן זיי"ן להחליף
 ,עכ"ל פסול ושינה ידוע אס אבל חתימתה ידוע כשאינו

 מכריע בוא״ו שחותמת כיון לג״ד ראיה כת״ר הביא ומזה
 שלהם שהמבטא מיירי דהב״ש לימר אפשר בוח״ו הוא ששמה
 בזיי״ן שלהם שהמבטא אותן אפילו בפירוש שכתב כמו בזיי״ן
 בזיי״ן ככולם רובם או דכולם משמע עכ״ל כשר בשי״ן וכתב

 פסול בשי״ן בגט ונכתב בזיי״ן ג״כ חתמה אס זה באופן
 והמבטח בזיי״ן החתימה ע״כ המבטא כמו היא שהחתימה היינו

 יודעין אין בנ״ד אבל , בשי״ן לכתו־ שלא מכריע בזיי״ן
 בפי שנקראת מסתברא יותר גס הרוב בפי נקראת היאך
 בפרט הוא חד דארעא יסדנא בפה הוא כן בציירי הרוב

 לאנשים ששאל כת״ר דברי ולפי , שוה שלשונם אילו בעיירות
 שהיא אמרו פשוטים ואנשים בחילם שהוא ואמרו מדע מביני
 מאגפים יותר הרבה יש פשיעיס שאנשים ידוע עכ״ל בציירי
 שקשה הגס בציירי שהברתס רוב יש בודאי א״כ מדע מביני
 רייזא כותבין אס מכתיבתם להבין יש חבל ההברה להבין

 של דרכם כי הברתם כפי שכותבין מורה זה יודי״ן בשני
 לידע לנו מה כי ציירי במקום יודי״ן שני שכותבין העולם

 בני שרוב כיון שושנה שם על הוא אס ריזא השם על מקור
 שס לה נתנו אולי גס שמה הוא גן בציירי ריזא קורק אדם

 לא ריזא לה קורק שרובא וכיון ריזל ששמה האשה שם על
 אבגלי כגון באמת מקור לו שיש בשם ואף לעז כן גס יש

 לא הב״ש כתב מכ״ז אביגיל שם לה שנתן לודאי דקרוב
 כתר אזלינן אלא השם טעס בתר לילך הדיוט לשו; דרשינן

 כאץ וכל אגשים בפי המורגל לשון בתר לילך דיש כללא
 ג״בטן ע״ש עכ״ל שהוא כמו לכתוב צריך המקור לנו ■ידוע

באחד ןתא ס״ג )בסימן חיים מים בתשו׳ וכן שמאריך
שהיה



שיי עולת
 ונהגו מעריסה לו ניתן איך יודעין היו ולא ^'לא ה'שה

יצחק שס לו נחנו מעריסה שבודאי אלמא ע״כ ל^־!י5
 מצינו לזה וכדומה , כל בפי שנקרא שס אחר הולכים מכ״ז
 המקור לפי בטעות שהם אף ורוזא בריזא וכן בתשוב׳ עיד

 הוא כן שקורין כמו כעת אבל נסתעפו שהם ממה הראשון
 כן גס והחזן האב לה נתן שמעריסה הדבר וקרוב , שמה

 מדע מביני שאינס מאנשים הם גס הסתם שמן ריזא שס
 דברי גס ,העולם רוב של המבטא כפי ריזא שם לה ונהנו

 על בצ״ע נשאר הפ״ה וכן דבריו על צ״ע שלע״ד לבד הכוב״י
 החתימה אחר הולכין שאין ודעתו חילק הגת׳ וכן דבריו

 לקריאה החתימה בין השינוי ניכר אס בין מחלק ואין
 הנוב״י גס אפשר ובנ"ד , שינוי שאין בין העולם

 הוא״ו אחר ביו״ד כטעות היא שחתימתה כיון מודה
 שאנו כמו לא טעות קצת יש לבסוף בה׳ ג״כ בזה זנפתבשה

 לבסוף בע׳ שכותבין נשים שנוהגין כמו ולא לבסוף בא׳ כוהבין
 בנוב״י מוכח וכן במתכוין שלא הומה לפי שחותמת ע״כ אלא

 חתימתה על משגיחין אין בטעית חיתמת שהיא שבאופן גופא
 מחמת ביו״ד יהודי הבעל חתימת מחמת קי״ט( )בסימן

 חתימתו על משגיחי; אין שיב בשיבוש וחותם ע״ה שהוא
 שם לענין הנוב״י שכתב מה גס כן, לעז בשם שגס ונראה
 דבר ביו״ד טעלצי לחתום מאבותיה שקבלה בודאי טעלצי

 החת קמץ כמו ישמע רויזא חתימתה לפי ועוד לע״ד רחוק
 בשו״ת שכתב כמו טויבא בשם האחרונים שכתבו כמו הרי״ש

 יש חתימתה לפי א״כ פ״ת של השמות ובקונטרס חייס מיס
 כמו שנשמע טויבא שם כמו לקמץ קרוב רויזא שמה לקרוא

 חתימתה בין שינוי יש שאס הנוב״י דברי ולפי ,הט׳ החת קמץ
 שינוי יש ובנ״ד העולם קריאת אחר הולכין העולם לקריאת

 אנו ובאמת הר׳ תחת קמץ כמו הברה שנראה חתימתה בין
 חתימתה כפי לא בציירי ריזא או בחולם רוזא כפשוטו קורין
 אס כ״כ ברור אינו )גס מחתימתה ללמוד יכולין אין א״כ
 קיצר או מזה אריכות וזה אחד שס הוא חולי שמות שני הוא

 נשתבשה הנוסף ביו״ד דמשתבשה במחי לומר ודוחק מזה(
 ל״ח( )דף בב״ב שמצינו כמו נשתבשה לח נשתבשה דלא ובמחי
 כיון אתכחש לא אתכחש דלא ובמאי אתכחש דאתכחש בהאי

 חין ממילא ביו״ר אס בוא״ו אס ידעינן ולא טעות כאן דיש
: הרבים בפי קורין היאך לילך יש מחתימתה ללמוד יטלין

שרה ופירתא מריס לרובא דומה דאין כת״ר שכתב מה
 בנ״ד אבל להמיעוט בין להרוב בין שמית שני דהס

 לא רוזא ולהקוראיס להמיעוט בי; להרוב בין אחר שס הוה
 אפשר ואי רוזא מתקריא לא ריזא ריזא־ולהקוראיס מתקריא

 היינו דחניכה וטפל עיקר דין ולא חניכה דין לח לזה לחת
 וטפל ועיקר השס ולא חניכה שהיא שמובן מהשס שרחוקה

 אחד שנכתב אף ולכן שמות שני שהס דידוע בכה״ג ג״כ הוא
 אחר שם לה דיש דיודעין כיון אחרת שהיא לעז יוציאו לא

 רק אחד שם הוא להמיעוט בין להרוב בין בנ״ד משא״כ
 יאמר רוזא הקורין ריזא יכתוב אס שמה היאך שמחולקים

 אני כת״ר עכ״ל ריזא הנקרא כלל ליכא דלדידהו היא זו לא
 יודעים אינם רוזא שהקוראים כת״ר יודע מנין ובא שואל

 אנן דהא רוזא קורין שהם מה ריזא שקורין אדם בגי שיש
 אנשים ג״כ יש בודאי וכן כך קורין ויש כך קירין דיש ידעיגן

 בשם די דמדאורייתא חזינן דהא ועוד < זה שיודעים אחרים
 כידוע עיקר הוא הנתינה דמקיס אף לחוד הכתיבה מקום

 הכתיבה במקום לו שיש השם כלל יודעין אין הנתינה ובמקיס
 בשם אף לו שיש אחד בשם ושמה שמו מיקרי ומדאורייתא

 הנתינה מקום לגבי טפל מיקרי הכתיבה מקום דשם הטפל
 משם יודעי! אין הנתינה ובמקום העיקר הוא הנתינה ־דשם

 שמשנים הגולים דרך שכן הרא״ש שכתב כמו הכתיבה מקים
מחמת רק הוא ר״ג ותקנות אחריהם ירדפו ש,א .שמם אס

לו יצחק

 לאחר וגם ,לעז שייך מאי ריזא קורין דרבים כיון א״כ לעז
 שרובה לומר לנו מנין שרה ופורתא מריס ברובא ר״ג תקנת
 שרה שקורין והמיעוט שרה שקורין מיעוט שיש יודעיס מרים

 הפוסקי׳ ולדעת קתני דסתמא מריס שקורין רובא שיש יודעים
 מריס בשם שקורין שהרוב אף אפשר הטפל בשס שמכשירים

 להוד שרה כתג אם כשר ג״כ שרה בשם כלל יודעין אין
 כי שם בכל העיקר לכלול שם וכל שרה יכתוב שלא רק

 יודעי! היו שלא אף ר״ג תקנת קודם כפר שהיה שמה נראה
 זה באופן הכתיבה במקום לו שיש משם הנתינה במקום כלל

 אין הנתינה ובמקום הנשלח בגט ר״ג תקנת לאחר אסרינן
 יודעי! אם אפילו או הכתיבה במקום לו שיש מהפס יודעין

 לא הנתינה במקיס אבל הכתיבה במקום אחר פס לו שיש
 אס אבל הכתיבה מקים בפס שקורין מיעוט אפילו יש

 פרה ופורתא מריס ורובא אחת בעיר והנתינה הכתיבה
 אף והרא״ש( התו׳ דעת )הוא הטפל בשם המתירין לדעת

 מחמת אלא פרה משם יודעין אין מרים לה שקורין שהרוב
 שרה לה שקורין מיעוט יש הכוה״ג מקום שיש העיר שבאותה

 כן כי הפורתא בשם אפילו משמע אחד בשם בדיעבד די
 לאיזה מגרש החד במקום שרוי היה אס הירושלמי לשון

 מוכח מחצה על מחצה שיהא לצמצם אפשר אי והא עכ״ל שירצה
 מכשירין מכ״ז לידע אפשר אי דהא המיעוט בשם אפילו
 שרה בפס בפירוש מכשיר הרא״ש וכן השמות מן באחד

 הפני יעל מקודם אחד פס לכתוב נכון אפשר גס בדיעבד
 שכתב כמו ריזא קורק ויש רוזא קורין דיש דהטונה דמתקריא

 הב״ד לפני שנראה השם אותי ועטיל עטא לענין הט״ג
 גם כי דמתקריא השני ועל מקודם יכתוב עיקר יותר שהוא

 באחרונים מציט וכן גיפא שם באותו הפינוי ועטיל בעטא
 לדעת ואפפר אליה דמתקרי אליהו שכותבים שסוברים

 כאן גם גיטין שני לכתיב ואליה דאליהו דכברי האחרונים
 הסוברים האחרונים לדעת אבל גיטין שני לכתוב אפשר

 סוף בחיבורי שהבאתי כמו אליה דמתקרי אליהו לכתוב ריש
 גדילים מביא פ״ת של השמות בקונטרס גס ר״ז( )סימן
 קורין החיך ספק יש אם ונראה ,יהונתן ביונתן כן דסברי

 קורק קצת אם אבל גיטין שני לכתוב יש אזי יהונתן או יונתן
 ביניהם דמהקרי לכתוב סברא אפשר יהונתן וקצת יונתן

 דיש דהכיונה רק טהבק ואליה באליהו הסוברים לדעת
: כך קורין ויש כך קורין

 שקשה הגס בצירי ריזא לה קורין רובא אס בנ״ד1
 מוכח רייזא פכיתבין מכתיבחן חבל ההברה להבין

 מדע מביני מאינס היא שזה הגס בצירי שלהם שהברה
 שגס הדבר שקרוב - דהפתא חזקה בתר לילך דיש אפשר

 גס שמסתמא בצירי ריזא פס והחזן האב לה נתן בעריסה
 גדולי יש גם מדע מביני שאינם מהרוב הס והחזן האב

 רק בפ״ת הובא העריסה שם על משגיחין שאין האחרונים
 מדע המביט פגם ברור איני גס כל בפי שנקרא שס העיקר

 מטעם הגט שיוכשר סברא יש גס בציירי לה יקראו לא
 שינוי שיש מה הוא שהחניכה באחרונים שנמצא הגס חניכה

 כן להחליט נהם מנין צ״ע זו סברא על לחניכה הפס בין
 דכתב איפכא נראה דאתחזק והוא ד״ה סוף ,מתו אדרבה

 לשם חמה שהכינוי לזה זה דומין כשהפמות א״נ הלשון בזה
 חולק שימצא שאפשר הגס עכ״ל בכינוי חף כפר לכתחילה

 הדחק ובשעת בדיעבד אבל לכתחילה היינו בזה התו׳ טל
 חם ספק יש אס ואף להכשיר נראה עיגון במקוס בפרט
 שיש הקודם במכתב כתבתי בציירי או בחולם קורין ■הרוב

 שאומרים מדע המביט שגם לומר אפשר עוד ,להקל סברא
 מחמת הוא שכן שסוברים מחמת הוא בחולם לכתוב שיש

 שנשנה מן הפס שנסתעף שסוברים מחמת או הלשון דקדוק
 מוכח הכתב ומהיך בצירי כותבין העולם שרוב יודעין אבל

:בצירי ריזא קורק שכן
מה
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.צא סימן

שיחי' להרה״ג

 די והרא״ש התוספות שלדברי שכתבתי על שהקשה מה
הכשיר שלא שכתב הט״ז מדברי הפורתא בשס בדיעבד

 הב״ש אבל הט״ז דעת זה ,ידידי עכ״ל שום כל עם אלא הרא״ש
 בשם הרא״ש דמכשיר סברי הק״נ גס גדולים ועוד והב״ח

 כ״ש עם טפל שם שכש״כ סברי שהם אלא ג׳'כ לבד טפל
 כו׳ בירושלמי להדי׳ איתא וכן והרא״ש התו׳ כ״כ הב״ח ז״ל

 ה״ל וכ״ש שרה דבכותב כשר לחוד שרה אלא כתב לא אפילו
 עדיף לבד הטפל דשם הב״י לדעת ומכש״כ שניהם כותב
 נראה וכן , טפל לעיקר שעושה וכ״ש הטפל שם כותב מאס
 שם דבכותב הרמ״א דעת נראה וכן יעקב הישועות דעת

 מקים שם עשה אם כתב ד' ובסעיף מכשיר לחוד הטפל
 כתב עיקר שהוא הנתינה מקים וע״ש מקודם עיקר הכתיבה

פרשתי ואני הרמ״א על חולקים יש שם גס פסול שוס וכל
: גדולים ועוד והב״ח הב״ש כדברי והרא״ש התו׳ דברי

 שמפרשים גדולים ועוד הר״ן דברי לולי הירושלמי בדבר
מגרש במ״א שרוי היה אס בירושלמי דאיתא דמה

 דמסתפינא לולא ,דילן בש״ס דאמרינן מה הוא שירצה לאיזה
 בזה איתא דילן בש״ס ,אחר ענין שהוא אומר הייתי
 )כמו שדר פירש שרוי איתא ובירושלמי אחר למקום יצא הלשון

 מכירים ואין אחד במקיס בחצר( שריין היו ע״ב( )ד׳ עירובין
 שדר עיר באותו רק אחרות בעיירות שמותם ואת אותם

 אחר בשם איתי שקורין ויש זה בשם אותו קורק יש אשתו עם
 המיעוט בשם אפילו שירצה לאיזה מגרש בירושלמי אמר ע״ז

 הירושלמי כן לפרש התו׳ שדעת ואפשר בדיעבד( )והיינו
 במקום שמית בשני בהוחזק ראי׳ כ״כ אין דאל״כ

 הירושלמי מיירי דילמא מהם באחד אפילו בדיעבד כשר אחד
 שביהודה אשתי לגרש וכתב ביהודה הי׳ אם אבל דאיתא דמה
 שם ובגליל אחד שס לו יש שביהודה מיירי מגורשת זה הרי
 בשם כשר ע״כ ביהודה היה והנתינה שהכתיבה ויען אחר

 בחד הכיה״נ מקום שהוא כיון לעז שייך לא כי לבד שביהודה
 קורק שקלת אחד במקום שמות שני לו יש אם אבל מקום
 הטפל שם ומכש״כ אחד שם וכתב אחר בשם וקלת זה בשם

 אחר בשם שקורין האנשים לעז משים בדיעבד אף שפסול אפשר
 שדר משמע במ״א שרוי היה בירושלמי שכתב מה לפי אבל
 מהם אחרות בעיירות יודעין ואין אחד במקיס אשתו עם

 קראטאשין דפוס בירושלמי הגירסא ניחא ויותר ומשמס,
 מלשון משמע וכן מהירושלמי ראי׳ יש אחד במקיס דאיתא

 פירושי ולפי בירושלמי להדיא איתא שכן שכתב הב״ח
 במקום וצ״ל בירושלמי שט"ס שי"ל ממני נעלם לא להדי'
 וכן נכינה הגירסא לע״ד אבל ;בפוסקים דאיתא כמו אחר

 שמית לי שיש ולא אשתו עם שס שדר פירש שרוי הלשון
 משכנות תשובות בשס מביא ד' ס״ק הפ״ת אחרות בעיירות

 שם כתב דאם זו לדיעה גדולה ראי׳ דנראה שכתב יעקב
 ועיין עיגון במקום הוא להיתר שצדדנו מה כל ,כשר הטפל

 סמכינן בשה״ד דרבנן דבאיסורא קצ״ב( )סימן ע״י בחיבורי
 להשיג באפשרי אס אבל , ע״ש רבים במקום יחיד על אף
 והצ״צ גדולים הרבה כי נכון בודאי בוא״ו רוזא בשם שני גט

 שם בכתיבת מחמיר אחרים ובסימניס ק״צ( )בסימן החדש
 הטפל שם אינו בצירי ריזא שם אולי לצדד יש אלא הטפל

 ואיני ס״ם ואפשר דרבנן ספיקא והוה הרוב שהוא ואפשר
:להחליט כדאי

 בדיוק ומיעוטא רובא אחר בזו הולכין שאין נראה סןף
 אנשים ונ״א ואחד מאה הס העיר אנשי אס למשל ✓

סברא חין שמעון אותו קורין אנשים ונ׳ ראובן אותו קורק

יצחק
 ששניהם נראה אלא טפל שם נקרא יהא שמעין ששם לומר

 )פ׳ משנה במגיד עיין מהם באחד כשר ובדיעבד עיקרים
 באחד וגירש חר6 במקום שמות שני לו היו בזה״ל י״ד( ה׳ ג׳

 עכ״ל כ׳ בדיעבד כשר ה״ז וחניכה שום וכל כתב ולא מהם
 שם יותר קורין שנים או אחד איש אולי למנות התנה ולא

 לצמצם שא׳״א הקודם במכתב שכתבתי וכמו מהשני אחד
 אותו קורק והרבה ראובן אותו קורק הרבה כלל בדרך אלא

 שהט״ז , עיקרים שניהם מיקרי זה כי בדיעבד באחד די שמעון
 כמו במשנה ברע״ב הוא וכן עיקרים בשניהם מיקל גופא

 שכתב מה המ״מ דכוונת לימר סברא אין )וזה המ״מ שכתב
 אותו קירק שכולם הייני אחד במקום שמית שני לו היה

 בליקוטי בט״ג עיין אחד בשם כשר שיהא שמעין ראובן
 דהני עוד ד״ה רי״ז( )סימן עו״י ובחיבורי ב׳ אות שמות
 לא בציירי ריזא לה קורק אנשים הרבה ואם השם( שינוי

 כדאיפא פרסום מיקרי עשרה בי׳ ואפילו לע״ד טפל מיקרי
 לפרסימי ע"ב(,עשרה קמ״ג )ד' ובב״ב ע״ב( ז׳ )ד׳ בכתובות

 המנגד דבר יש דבנ״ד לנ״ד קצת דמי דלא אע״ג ,מילתא
 שהוא כיון כ״כ סתירה זה אין אבל בוא״ו רוזא קורין דהרבה

 בשם קירין ויש זה בשם קורק שיש ידעינן ממילא מפורסם
 זי לסברא סמך אומר הייתי לעז, כאן אין ממילא זה

 נזכר לא ומיעוטא רובא שנזכר מקום בכל שבש'ם כמדומה
 מקדשי רובא ע״ב( )נ״ב קדושין ומיעוטא רק ופירתא רובא

 בתילות נשים רוב ע״ב( )דצ״ב ב״ב כו׳ מסבלי ומעוטא וכו׳
 מעוברת רוב ע״ב( כ׳ )ד' בכירות , אלמנות ומיעוטא נשואות
 פורתא בלשון נזכר ולא כ״מ ועיד ,מפילות ומיעוט יולדות

 דלשק ניחא שכתבתי מה לפי פורתא לשין נזכר ובגיטין
 שם מציגי הזה שם מפירסם שאין מיעיט כעין הוא פורתא

 פ״ו )ד׳ ביומא וכן דגידרוהא פורתא ע׳( ,)ד בקידושין הזה
 פורתא ניימא )ס״ה( עירובין פורתא הבשן מלך עוג ע״ב(

 ע״א( )ח׳ ובסיכה דק לא פירהא ברש״י ע״א( כ״ז )ד׳ ב״ב
 מפרש והעריך סעיר פורתא וכן פורתא דק לא בגמרא
 בתר דאזלינן בעלמא דאמריק להא דמי ולא )וועני״ק( פורתא

 בסנהדרין כמו מהרוב אחד פחית היא המיעוט אם אף רובא
 גם ,רובא בתר אזלינן כך אומרים ול״ה כך אומרים ל״ו אם

 בחד רוב רק היא הרוב אם אף רובא בתר אזלינן באיסירין
 הרא״ש ולדעת כך הכתוב גזירת היא דשם מהמיעוט ייתר
 האיסור נהפך היתר הריב אס ל״ו( )סימן הנשה גיד בפ׳

 השמית אם די לעז מחמת דהיא בנ״ד משא״כ היתר להיות
 קו*ק אנשים ייתר אם אף לעז ליכא ממילא מפורסמים הס

 שמתירים , עיקרים שניהם ונקראים השני משם יותר זה בשם
 מה ב׳ה העיקר כי ,לצמצם דא״א מהם אחד בשם בדיעבד
 שמעין בשם קירק אנשים שהרבה וכיון מפורסמים שהשמות

שקורק שס לו שיש ראובן לו שקורין האנשים יודעים ממילא
לחיד: שמעק

 להרב שישאל לו ואמרתי לקתיינא יוסף הר״ר מכאן ^031
 איך בשמי ז״ל אלחנן יצחק מוהר״ר המפור׳ הגאון

 ובדיעבד ביו״ד ריזא לכתיב יש לכתחילה השיב בגט כותבק
 הראשין במכתב שכתבתי כמי והייני רוזא בוא״ו כתב אס כשר

 אחיתי בן לו אמר וכן ביו״ד בין בוא״ו בין כשר שבדיעבד
:ביו״ד ריזא לכתיב דיש בלוצין הרה״ג

• צב. פיק

המפורסם פלג להטי

 משנה , שליל של דס בגידי לנהיג יש איך שאלתו בר"*1ב
 דמי את ומוציא קירעי ע״ד( )דף בחולין שלימה

היא וכן ,כדמו אסור בחלבו המתיר לדברי אף ע"ב וכן
ע כש



עולת
 לנקר שלא שנוהגין רומע׳ל שנתב ומה ,ס״ו( )סימן בש*ע

 דם של הגידים לחתוך ני קצת ליישב יש דם של הגידים
 די דגמרא דיני ע״פ אלא ומעכב צריך בודאי ולמולחס

 ולמולחם הגידין לחתוך גדולה מבהמה אך דם הגידי מל
 מחתך אי דמא דמשוס הני ע״א( צ״ג )דך בחולין כדאיתא

 להו לית חלב דמחמת גידים הנך דמי שפיר לה ומלח להי
 יש ע״כ ס״ה( )סימן בש״ע הוא וכן הג׳ עכ״ל תקנתא

 לשלפס יש שליל שאינה מבהמה דם1 דבגידי המנהג ליישב
 בגידי ג״כ ינהג לחתנס ינהגו דאס יטעו שלא נדי לכתחלה

 לנקר נוהגין ע״כ ומליחה חתיכה מהני לא חלב ובגידי חלב
 ני זה חשש נאן אין בשליל משא״כ דם בגידי גס ולשלפס

 ולמלחם לחתנס רק נוהגין ע״כ מותר שליל של חלבו גס
 דקין שהם מחמת ועוד בשליל גם מענב ומליחה חתינה אבל

 על שהקשה מה ולמלחס לנתחם הדין על הניחו ע״כ מאוד
 נגמרת והלח הגמרא שהקשה מה פ״ט( )דך דב״מ הסוגי׳

 בחלת דחייב העומר במוהר משני לא חמאי למעשר מלאכתו
 ההם איתא דהני קשה דלא נראה , עכ״ל ממעשר ופטור

 ופועל לחלה מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דיש מה דיש
 לחלה מלאכתו שנגמרה והאופה והמקטך הלש יצא בו אוכל
 למעשר מלאכתו נגמרה והלא ומקשת , בו אוכל פועל דאין

 וטחינה למעשר מלאכתו נגמרה והלא פירש״י ,תג׳ עכ״ל
 אפשר אי א״כ עכ״ל אוכל לא נמי לישה דמקמי והרקדה

 ונו׳ דבר מיוחד דיש מה לומר בעומר איירי דהקרא לומר
 מן לאכול אסור העומר הקרבת קודם הא בו אוכל ופועל
 דרישת לומר להגמרא דוחק וזה העומר שיקריב עד החדש

 במיתר איירי וסיפא העומר מן שלא בדיש מיירי דברייהא
 וע״כ מיירי מר העו במיתר לאו דיש סתם ועוד , העומר

 שכתב כמו בתרומ״ע הרשית ע״ח( צ׳ )דך ריש ממעטינן
 הרומית דאין קרא משתעי בתרומ״ע לאו דיש סתם רש״י

 דהקדימו אע״ג ע״ש עכ״ל ט׳ ואילך המרוח מן אלא ומעשר
 בברייתא תגי׳ כן עליו קאי דדיש חמרינן לא מכ״ז בשיבולין

 דין שייך לא ע״כ קרא משתעי בעומר לא דסתם כיון זו
 העימר מותר דין תלי ולא העימר במוהר ולא בעומר לא

 שהקדימו אך תרומ״ע דין הלי שלא כמו כלל מלאכה בגמר
 ד״ה שם התוספות פירש לפי וכן בי אוכל פועל וחין בשיבולין
 הקרא דעיקר וכיון לו הראוי דישו דכתב ניחא ג״כ והרשות

 ע״כ תרומ״ע בדישות מיירי לא פיעל( ילפינן )דמשם דישו
 של תירין אותו בתרומ״ע אוכל פועל שיהא כלל ילפינן לא

 האנשים ע״י נעשה כי העומר בדישות גם שייך הוספות
 לנחסם חוסם לאקושי משור פיעל למילך מצי לא ע״כ בעזרה

 דילמא מעלתו קושיות כעין להקשות דיכולין נמי ניחא ובזה
 ממעשר פוטר הנכרי ומירוח נכרי של היה בתחילה מיירי

 באופן או ישראל בידי בחלה דנהחייב הישראל בידי ונתגלגלה
 ממעשר פטור דג״כ בה וזכה אחר יבא שדהו שהפקיר זה

 כשנתמרח או ברע״ב ע״ש וא״ו מ׳ דפיאה )פ״א בחלת וחייב
 חלת )מסכ׳ ממעשר ופטור בחלה חייב ופדאו הקדש בידי
 שחייב אופנים עוד ויש ס״ז( ס״ו דך במנחות עיין וא״ו פ״א

 במיץ או גגין דרך הכניסו אס כגון ממעשר ופטור בחלה
מן כי , לזה גס שייך ותום׳ רש״י של התירוצים אלא שלה

: בהכי מיירי לא הסתם

. צג סימן
 תשובות בשם קפ״ה( )סימן ח״ר ע״י בחיבורי שהבאתי מה

 ויקרא מזיהר , כסדרן שלא שנכתב בשם שמתירין
 שמא למיכתב בעי וע״ד "לז כדבי 'ימחמ ע״ב( י׳יא )דה

 נש בר בעי והכי כ׳ ה׳ ו,בתר ט׳ בקדמיתא ץ״ד קדישא
 ט׳ דא נגוונא קדישא דיכהוב קדיסח בשמא לאזדהרא

 וגתשו׳ , יע״ש ע״נ( ס״י )יד הינ״ ו:! ׳ילענ
: מודה הזוהר גה אפשר לגנוז ן נטל שלא בפרט 4 מחירין

לז יצחק שית

צד. סימן
שיחי' להרה״ג

 בעיר מקברים והיו עלמין בית היה לא שבעירו ר2ד2
 והחברה כסליו בכ״ב להתענות נוהגין והיו אחרת

 בעירם עלמין בית עשו וכעת בק״ח חברא נקראת היתה
 תפוצות ברוב כמו קדישה חברא ונקראת חדשה תברח ועשו

 הכניסו ולא בקו״ח בחברא היו אשר אנשים כמה ויש ישראל
 והכניסו ב״ח בחברא היו שלא אנשים וכמה בח״ק אותם
 הרוב ומי קדישה חברת אותה שכינוי החדשה בחברה אותם

 כסליו בט״ו להתענות רוצים חברא בני והנה ידוע אינו
 קדישה בחברה אותם הכניסו שלא בק״ח מחברא והאנשים

 ע״כ ככליו בכ״ב רק בט״ו להתענית מסכימים אינם החדשה
 היו ולא בק״ח בחברא היו שלא שהאנשים פשוט זה השאלה

 החדשה קדישת בחברה שנכתבו וכעת , הנה עד כלל מתענים
 שהתנהגו האנשים אלא , ברצונם תלוי בט״ו להתע' ורוצים

 לתחליך ורוצים החדשה בחברא נכתבו ועתה בכ״ב להתעטת
 )סימן בפליגתא תלוי לכאורה נעשו מה ט״ו על כ״ב יום

 או כולם שיתחרטו צריכין אס פלוגתא דיש ל׳( סעיך רכ״ח
 מה קצת תמוה לי ויש , נדרו על ישאל אחד שכל סגי

 היו שלא והאנשים קדישה חברה נקרא יהא שהחברה חסר
 והאנשים בט״ו יתענו בח״ק וכתבו כעת אלא ב״ח בחברה

 בכ״ב עתה גס יתענו בכ״ב המתענים ב״ח בחברה שתיו
 כי קדישה ולחברה חדשת לחברה עתה גם שייך יהיו ומכ״ז

 כלל מתענים ואינם קדישא בחברה שהם אדם בני כמת יש
 שיש שמעתי כי ,שיתענו מענה להם שיש ומכש״כ

 שגם מחמת כסלי בכ״ב שלהם תענית שקבועות ערים כמת
 .בט״ו כמו בשבת חל להיות אפשר אי גם קצר יום היא זה

 ט״ו ייס על כ״ב יום לתחליך יכולין אם הדין ובעיקר
 בלי אך נדרים התרת ע״י להחליך שיכולין נראה לכאורה

 שהתחילו בשעה אמרו שלא כיון בק״ח מח־רא הסכם
 מעצמם כן שנהגו אלא רבים דעת על זה שטדריס לתתעטת

 שמטילים נדרים כ״ה בסעיך דאיתא ממה גרע לא גם
 פתח בלי הת־ה להם ויש רבים דעת על מיקרי לא הקהל

 ליחידים אפשר אי אלא בעצמם הס מתירים ע״כ וחיטה
 לא בשאלותיו אבל , הקהל תקנת מחמת מהרוב לפרוש
 להתענות היחידים כופין הקהל ואין הקהל תקנת מיקרי

 רוצה שאינו ומי מתענה להתענות שרוצה מי יחיד כל אלא
 בשביל נתיסדה לא שהחברה נראה כי ( מתענה אינו

 שכה״ג ,רבת מצות שהיא קבורה מצות בשביל אלא התענית
 דליכא ובמקום בה שיעסוק מי אין אס בה מחויבים ונזיר

 כ״ז )דך במ״ק כדאיתא במלאכה אסיר העיר כל חבירתא
 החברה כל לא וגס להתענות ג״כ נהנו זה ואגב , ע״ב(
 אלא רבים ע״ד מיקרי שהתענית לימר רחוק אבל 7 כידוע

 כמבואר התרה צריך בל״נ התנה ולא להתענות שנהג מי
 רבים ע״ד נקרא לא זה שענין נראה אבל רי״ד( )בסימן

 רכ״ח )בסימן כדאיתא רבים ע״ד שעושין אמרו שלא כיון
 מאחר התרה לו יש ברבים שהודר נדר כ״ג( סעיך

: עכ״ל דעתם על אמר שלא

 בהגהת כ״א בסעיך דאיתא להא דמי לא שנ״ד ונראה
 ע״ד נקרא אחד דבר מעשית יחד שנשבעו ד׳

 נראה גס בהתענית תלוי החברא עיקר דאין כיון / רבים
 אמרינן אני אך בל״ק נכתב שבפינקס העידו דתגבאים כיון

 להא שדומה נראה מזה יודעים לא החברה אנשי דרוב
 וכו׳ ידו בחתם הודאה ג׳( סעיך מ״ה )סימן בח״מ דאיתא
 עד שחתם עדים יש וגס לקרות יודע שאינו ידוע והדבר

 לענין ׳ ואם עכ״ל בו שכתוב מה מתחייב מ״מ קרא שלא
 אמרינן ברורה בראי׳ אלא ממון מוציאין שאין שידוע ממון

 מכ״ש בו שכתוב מה יודע שאינו אע״פ שכתיב מה שמקבל
לענק טי
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 אף שדק כיין רבים ע״ד נדר נקרא יהא שלא זה לענין
 תולק אנו זה דבלא רביס ע״ד בפירוש צ״ל רבים כמעמד
 שיהא התפנית כענין להם נטפל ואינו עצמו בפני שמקבל

 בהפנקס בעצמם החתומים ואף הנדר להתיר להסכמתם צריך
 וכיון בפנקס המבואר התקנות פי על שכוונתם תולין אנו

 אס ידעו לא אס אף כך כוונתם בל״נ מבואר שבפנקס
 הין בשאלותיו זה לפי ,לעיל שהבאתי כמו בפנקס כן ככתב
 כיון כן לפסיק שקשה אלא הנדר להתיר אפילו כריך

 ע״ב( )י״ג בנדרים כדאיתא להם להקל אין שנדרו שסבורים
 יש עוד התם כדאיתא בע״ה ומכפ״כ לכך ראשו יקל שלא

 בח״ק נכתבו וכעת בק״ח בחברה שהיו הנכתבים אילו לנדר
 כעת נכתבו שלא בק״ח חברה של האנשים לגבי הרוב המה
 )בסעי׳ כראיהא רובא בתר אזלינן רבים ע״ד ובנדר ברוב
 לומר יש מסכימים הרוב אם הפק אס ואף ברוב שתלוי ל׳יא(
 אמר דלא כיון נראה כי ה״ה ואפשר לקולא דרבנן הפק

 רק והוא שנהיו מחמת רק התענית שמקבליה בפירוש
 ימצאו איך צ״ע אבל , כתיב בשפתיה לבטא דהא מדרבנן

 ואינם מעיקרא מתחרטים אין הסתם מן כי לחרטה פתח
 להחליף נדר להתיר רוצים כעת רק הראשונות על תוהים

 בית שישיגו יודעים היו שאם מחמת ; ט״ו על כ״ב יום
 החברה ואנשי , ח״ק הנקרא חברה ויעשו בעירה הקברות
 מקבלים היו לא בט״ו יצומו בק״ח( בחברה היו )שלא החדשה

 פיתחין שאין נולד זה מיקרי אולי בכ״ב לצום בנדר מעיקרא
 ואפשר ה״ד( )נדרים ביה״כ נעשה בית איתי כמו בנולד
 שיחיל עד הנדר מתירין דאין לן קיימא דהא הקנה למצוא

 כסליו כ*ב יום שיגיע עד להתיר א״א צ׳( )דף כדאיהא
 להם יש כ״ב יום וכשיגיע בו יצומו ט״ו יוה כשיגיע ע״כ
 החד בשבוע ימים שני להתענות שקשה מחמת חרטה פתח
 שימצא אפשר או גדרו מתיר הבריאה בקו שאינו מי כמו

בפינקה שכתב מה לצרף שיכולין בפרט , אחר פתח כת״ר
: לימדים עה או בעצמו כה״ר ויתיישב בל״ק שנעשה

 ולקיברים הקבריה לפנות מנייה שהשריה מה בדבר
 ובפ״ת שה״ג( )בהימן מבואר החדש עלמין בבית

 וניטל כו׳ תפיסתן ואת נוטלן ע״א( ה״ה )דף בנזיר ועיין
 , בפוסקים וע״ש אצבעות שנש בבתולה וחופר תיחוח עפר

 שנקברו הקברים בתיך שהם ודופק גולל הקרשים שגם ונראה
 בתיך העצמית עם ולקוברס ליטלם ג״כ נראה בהם המתים

 הקרשים גם כי להקרשיס השייך העצמות עם אחת גימא
 עם שנתערב מחמת לקוברם דיש נראה גם , בהנחה הסיר

 דארון ע״א( ריש נ״א )דף בנזיר כדמוכח מה של רקבובית
 ונראה ברש״י ע״ש תרעיבות לו ונעשה לרקוב עתיד עץ של

 עשוי כן המת רקבובית עם להתערב עשוי שהעץ כמו
 המחבר דכתב ואע״ג הען עם להתערב המת שרקבוביס

 ישרף עץ של המה ממנו שפינו ארון שס״ג( הימן ה׳ )בהעיף
 בג״ד אבל מת של הלחלוחית בלע לא עדיין אס היינו נלע״ד
 לו ויש מת של ולחלוחית רקב עם ונתערב הען בלע שכבר

 של שכתב המחבר דברי על וצ״ע לקבור דצריך תפוסה דין
 הדברים לכל שפינוי הארון לדמות יש ■לכאורה ישרף עץ

 של דין מביא הב״י , שנקברים תמורה סוף במשנה שנשנה
 חם שכתבתי כמו דמיירי ואפשר רבתי אבל בפס ישרף עץ

 כל לקבור להשתדל גס מת של הלחלוחית בלע לא עדיין
 אח״כ , כידוע ביחד מתים שני להתערב שאין עצמו בפני מת

 שפינו הארונות שנשאל ארי' שאגת של החדשות שו״ת ראיתי
 בזה״ל השיב ; שריפה או קבורה צריכים אס המתים ממנו
הקברות בבית בקרקע עפרם ולקבור לשורפם שצריך נראה

צחק ***■■**>*
 ליה ויהיב נסך ליין חמרא דאוגיר גברא דהאי כעיבדא

 וצ״ע ענ״ל כו׳ שם חסדא רב ליה דאורי באגרא חטא
 השייך העצמית עם הקרשים לקבר יכולין דאם ונראה

 העצמית ביחד שיקברו ניטה הדעת בהם שיקברו להקרשיס
• אח* בין)•/ ם הק. עם

. צו סימן •
. רי״א( סימן ע״י לחיבורי )שייך שיחי' להרה״ג

 בסי׳ )ע״ש בעלה עיד שאיני ומש״כ ז״ל כה״ר שכתב מה
 דהרי טענה זו אין לשואלו צריך אין ולכן רי״א(

 הרי ,בשדה חוזר ואינו בשטר דחוזר איהא וב״ב בקדושין
 בעל ואינו ק״ס או חזקה ע״י להזוכה לו קנויה דהשדה חף

 ידידי עכ״ל כר מדעת שלא כיתבין אין אעפ״כ כלל השדה
 גיף שיקנה רק השדה לי מכר שלא שחני דההם דמי לא

 )דף התום׳ שהאריך כמו לי לכתוב רוצה איני שטר אבל השדה
 ולא שמכר קיל יצא השטר דע״י דמפסיד בב״ב ע״א( ע״ז

 הגט בירה נתן בעצמו הבעל אשת בגני משא״כ כו׳ לו ילוה
 לה חקק אס או ימחה מי בידה להחזיק רוצת היא ואם
 מנהג רק אלא מידה יוציא מי זהב של טבלא על הגט

 שייך מת ע״כ ראי׳ כתב על לה ולהחליף הגט לקרוע
 ודמי וכסי זילי שייך לא אשת בגט ני שדה למכירת לדמות

 שתאריך כמי עדים עליו מעמיד ש״ח שנקרע או שנמחק למי
 דהרי כי׳ מכתבת דחזא ד״ה ע״ב( ל״א )דף ביבמות התוספות

 החתומים דעדים בב״ד שנתקבל עדות ראינו מעידים כאילי
 כי׳ דמי דין בבית עדותן שנחקרה כמו נעשה השטר על

 בפנינו שם שכתוב עדים בשני כתב את מב אם א״כ עכ״ל
 וגם הגט נתינת שראו מעידים העדים הרי פש״ב נהגרשה

 בנמחק שצריך ימה ,הנתינה ואחר הנתינה קודם קרו
לאפקיע דאלומי מחמת הוא דין בית לפני שיבואו נקרע או

 את מחייבין חוב בשטר כי שליחיהן עשו העדים גם ,
 לראיה רק הבעל את כלים מחייבי; חין בגט אבל הגוה

 רמזתי זה ואל החשה של שלוחים והם להנשא שמותרת
 ברור שאינו שאפשר שם כתבתי גם ו בקצרה רי״א( )בסימן

 ומה , השס ירצה אם להלן שאכתוב כמו זו סברא כך כל
 ידע לא מי ורא״ש בתים׳ מצאתי חידש מה כבודו שתמה

 כל כן דאס כתבם מפי ולא מפיהם המריק לא דבשטר
 דבשטר הוא גדול חידוש לדעתי ידידי עכ״ל כו' השטרות

 לא מי כתבם מפי שייך לא בודאי המתחייב מדעת הנכתב
 נמחק או בנשרף כיין לני מחדש התוספות אבל זה ידע

 לא שג״כ התוספות אשמעינן בפילם איני הראשון והשטר
 התוספית ומדברי התיספית שכתב באיפן כתבם מפי שייך

 מכ״ז הראשון שטר דין כל לי יש השני שבשטר משמע
 האשה על שעבוד לי יש להבעל גם דהא בנ״ד מסופקני

 בכתב כתב היה אם בשלמא דברים לכמה לו דמשועבדת
המנהג אבל ניחא הבעל בציוו גם הזה הכתב שיעשה ראי׳

הגט אחר כי ראי׳ הכתב לה ליתן אם להבעל שואלין שאין
ראי׳ כתב לה ליתן מבקשת האשה רק לדרכו הבעל הולך
עליו שייך יהא שלא גמור שטר מיקרי אס מסופקני ע״כ

 עדים שני רק עליו יש פלא כיון כתבם מפי ולא לומר
 נפרף או בנמחק כמו ב״ד עפ״י פיהא לא אס ,ב״ד ולא

 מה ידענא לא וז״ל שכתוב מה תמיהת סרה וממילא
 יש שטר דין כתיבי צ״ל שאין דבמקוס דפשיטא לי׳ מספקא

 ממחאה שתביא מה עכ״ל ומודעה מחאה בהודעה כמו לו
 הוא חכמים דתקנת מ׳( )ד' בב״ב התי׳ כתב כבר ומודעה

 ממחאה קושיא לי שהקשה לאחד אחר תירץ תירץ והרפב״א ע״ש
 להלן נכתב קרקע מהודעת שהקפה הקושיא ועל ,ומודעה

 שהביא מה גס רי״א, אלף בחשו' הרשב״א שכתב מה
מה לבד כתובה צ״ל שאין בקרקע מהודאה מסנהדרין



לח יצחק שו״ת עולת
 דמי לא שנ״ד לספק יש אף דפשיטא ולנתיב >תמיה >-חין

 שהרי וז״ל דכתב מ״ב( )סימן׳ סיף בב״מ עיין להודאה
 ריצוי בלי העדיס כתבו שמא לחוש יש שהרי כתב הרשב״א

 הודאת דשטר איהא הא וקשה כפנקס דיני ואז הצדדים
 בזה שייך דלא בזה והטעם דעתו לי 3 לכתוב מיהר קרקע

 כו׳ דעהו בלא כוהבין שאין קרקע ומתכות להמידה היזק
 . א׳ )סי׳ הרשב״א אמנס שטרי דליפש נימא לא לטעון דיוכל

 אלא כתוספות מחלק שאינו וכתב דבריו תיקין רי״א(
 מתנה שטר ובין אחר של שהוא קרקע הודאת בין מחלק
 וזה בשלו שזה מטעם אחריות בלא ואפילו משלו נותן שהוא

 היזק אפשרות אין אפילו בשלו שנעשה שטר וכל אחר בשל
 דשטר דומיא צוה לא אס לכתוב שלוחים נעשים העדים הין

 של שהוא קרקע הודאות א״כ ע״ש עכ״ל מגה״כ מקנה
 שכתיבת הגס שעבזד עלי׳ והי' שלו באשה משא״כ אחר
 ,שליחותן עשו כבר אבל הבעל ובציווי ברשותו נעשה הגט

 שטר וכוהבין הגט יקרע אס להבעל לשאול שצריכין אפשר
 כתבתי אלא נשרף או בנקרע כמו ב״ד עפ״י שיהא אי ראי׳

 בשטר משא״כ שאני החיוב שס שנכתב בשטרות שאפשר
 ועוד ,להנשא שמותרה רק חיוב שוס שם נכתב לא ראי'
 הפסד יש באס רק הרשב״א כדעת אינו ההוספות דעת

 במקיס לא אבל כותבין אין דבר שוס או וכסי זילי מטעם
 הגט ניתן שכבר האשה של ראי׳ הכתב א״כ הפסד שאין

 כתבתי מכ״ז שאני ראי׳ שטר במקומו וכתבו שנקרע רק
 גס ושייך ז״ל ב״א הרש נכדינו שעומד ובפרט אפשר בלשון

 כתב ומביאה להנשא האשה כשבאה ועור ,שליחותן עשי בזה
 מפיהם בזה שייך עדים שני רק חתמו ולא שנתגרשה ראי'
 ראי׳ הנתב עס האשה שבאה בבמקום כיו; כתבם מפי ולא

 רק מכלום יודעים אינם להנשא רשות לה ליתן מב״ד לבקש
 ^ולא מפיהם בזה שייך עדים שני של ראי׳ הכתב על לסמוך

 הרמ״א בשס אי״ה להלן כשאכתוב ובפרט כתבם, מפי
 ומה לא׳א מוחזקת והאשה נפשות לדיני דימה ערוה דאיכוד
 מת אני תמה בנשאת אפילו להחמיר רוצה שאני עלי שתמה

 מסתימת והב״ש הט״ז על לתמוה לי יש עלי לתמוה לו יש
 )בסימן הפ״ת מביא וכן לזה הקנה דאין משמע דבריהם
 האידנא דאפילו מקושר וגט הח״ס בשס זיי"ן אות קמ״ב(

 שלא בעצמו הפ״ת דעת וכן ב״ד מעשה לעיכובא ׳כריך
 הקולות ממני נעלם ולא ,ע״ש בזה קילא שס על לסמיך

שקשת לגלוי דעבידא מילתא מחמת האחרונים שהמציא
: בזה תירה הרהורי לי ויש ע״ז לסמוך

 למלות כותבין דאין מתא סיגיות מכמה עוד שמקשה
 לא המתחייב; נתרצה שאח״כ אעפ״י כ׳ ועוד וכו׳

 דין לו אין כדין שלא שנכתב כיון ופשוט כ״ז ממני נעלם
 מתגרשת דאשה ,וכהוגן כדין מתחילה נכתב הגט אבל שטר

 לי יש ע״כ בו שתנשא כדי בגט היא רוצת ואח״כ בע״כ
 סברת הבאתי גס כתבם מפי נקרא יהא שלא שטר דין

 לו שיהא די בע״כ שמתגרשת שמטעם הגה בזה הרמב״ס
 לחלוק דין לבעל יש אילי טעס עוד הוספתי מכ״ז שטר דין
 כשתבוא אבל בע״כ הכתיבה וגם בע״כ שמתגרשת אמת הן

 בע״פ שיעידו עדים להביא תצטרך אולי אחרת בעיר להנשא
 כיון טעס עוד הוספתי ע״כ מרצונה שלא שנעשה כיון

 חפיצה ע״כ מרצונה שלא אף להתגרש מוכרחת דבלחה״כ
 שנכתב כמו ונעשה להנשא שתוכל כדי הגט בכתיבת היא

 כופין בעלמא דאמרינן להא קצת דומה וברשותה מרצונה
 השני לטעם צריכין אין אס ואף אני רוצת שיאמר עד אותו

 נותבין מאין שהקשה מת אבל הראשין; בטעם די רק
 בדברי שהאריך ומה שכתבתי כמו נלל קשה לא כו׳ למלות

 וכתב נפשות בדיני אף כתבם לשלוח מהני דלר״ח , המרדני
 לשלוח מהני דלא מחמיר דר׳ת הבין והנה , הלשין בזה

אינו זה נו' נפשות בדיני ולא ממונות בדיני רק לב״ד .כתבם

 בזת ומאריך רבתא בתמיה עלי ותמה ;כת״ר עכ״ל כו'
 )סימן ז״ל רמ״א בשו״ת ידידי יעיין ,במרדכי שיבוש ועושה

 בעדות שאין נ״ל מ״מ ז״ל שכתבתי כמו ממש שסובר י״ב(
 ב״ד לפני דבריו העיד לא זה עוד דהא חדא , ממש הזה
 מה וראי׳ כלוס אינו וזה לב״ר ידו בכתב עדותו שלח רק

 שלא כתבם מפי ולא מפיהם התו׳ והביא בחומש דפירש״י
 דמהני שפירש ר׳ית לדברי ואפילו לב״ד בכתב עדותו ישלח
 אבל בד״מ רוקח היינו בשמו התו׳ שנתב כמו כזה עדית

 וכן דכתובות פ״ב אשרי הגהת שנתב כמו נפשית בדיני לא
 לענין דידן שנידון בררתי וכבר אחין ד׳ ר״פ במרדכי הוא

 שפירשתי כמו להדיא הרי עכ״ל כו' נפשות כדיני עדות
 נן מפרש ט״ו( אות כ״ח )סימן החומים גס המרדכי דברי

 הו' שהקשה הקושיא מתירן ר״ה בפס לר״י ואפשר לתדיא
 כתבס מפי ולא מפיהם ונקרע בנשרף אמרינן לא מת מפני

 להגיד וראוין זיכרין בשאס מקילין ממונות דבדיני משוס
 כדיני ערות ואיסור בד״נ רק קאי קרא עיקר דאין משוס

 המרדני שנתב ומה א״א בחיסור מיירי דיבמות וסוגי׳ נפשות
 כמו כלל קשה דלא תירץ עוד הוא ר״ת בשס ר״י ואומר

 ד״מ על קאי השטר על עדותו שכותב מה וכן שכתבתי
 דזת השטר ע״י זוכר אס מהני לא דבד״נ דסובר משוס
מצריכין שאין דיש זת מפני בד״מ רק כתבם מפי נקרא
 כיון ידו כתב הוא שזה שיודע רק כלל שיזכיר בד״מ כלל

 ידו כתב שולח אס רק ידו כתב הוא שזה בפיו שאומר
 זוכרים שיהיו דוקא צריך אז הב״ר לפני עומד ותינו לב״ד

 כעת אלו דינים בחלוקי עיסק ואיני ,להגיד ראוי שיהא כדי
 הרמ״א סיבר המרדכי של הפשט אבל ,דברים בזת לי ויש

 בדברי ואין ברור היא ותפשט בחיבורי שכתוב כמו והתומיס
 על אגב דרך תמהתי ויפת ,שיבוש במרדכי ואין הערובות

 המרדכי דברי הביא ולא אפשר בלשון דכתב אלשיך מהר״ס
 ר״ת דסיבר דיעית שיש מחמת ליישבו ואפשר לתדיא דמפירש

פירש אבל אפשר הלשין כתב ע״כ מתני נפשות בדיני דגס
:שכתבתי כמי המרדכי דברי

 מפורסמים השמות שני באס שכתבתי ע״מ שהעיר במה
 באחד גירש ואס עיקרים שניהם דמיקרי נראה

 התנה ולא ותט״ז המ״מ דעת והבאתי בדיעבד כשר מתם
 זה בשם שקירין והאנשים זה בשס שקורין האנשים למנות

 במספר הרוב בתר דאזלינן איסורין לשאר דמי לא כי
 הרמ״א דעת לצרף בפרט הקודם במכתב קצת והארכתי
 לתמוה יש כת״ר על אדרבה הטפל בשם כשר דבדיעבד

 האס והט״ז המ״מ לדברי עיקרים שניהם לצייר יש איך
 בשם שקורין והאנשים זה בשם שקורין אנשים למטת יכולין

 בפרט מאה או עשרת או ;אחד חסר או שוים הס אס זה
 ורבים ראובן בשם קורין שרבים כיון אע״כ גדולה, בעיר
 סמך קצת והבאתי עקרים שניתם מיקרי שמעון בשם קירין

 רוב׳ לענין בש״ס נמצא שלא מה שרה ופורתא מרי' רובא מגיטין
 במקום פורתא הלשון ממון לענין או אוה״ת לענין ומיעוטא

 מהשני יותר אחד שאם במספר תליי דשם משוס מיעוטא הלשון
 משא״כ באחד אפילו להמית רבים אחרי כמו רובא לי׳ קרי

 לו שקורין האנשים שמספר להיות יכיל השמות בקריאת
 אבל שמעון לו שקורין האנשים לגבי המיעיט הוא ראובן

 ראובן עם תמיד •הס ראובן לו שקירין האנשים המיעוט
 פעמים הרבה ראובן בשם ונקרא ראובן בשם לו וקורין

 זה ומחמת האנשים( רוב לו )שקירין שמעון משם יותר
 שקורין והאנשים אילו ואצל אילו אצל מפורסמים שניהם
 שקורץ והאנשים שמעין לו שקורין הרבה שיש יודעים ראובן

 קצת דוגמא ראובן לו שקורין הרבה שיש יודעים שמעין לו
 לענין וכן ,ומאנדל מענדל לענין קנ״ז( )סימן בחיבורי כתבתי

 למשל בדיוק בזת לילך בזת שייך לא סעיד ופורתא גריר טיבא
 סעיד פורתא אחת בטפת שיתה ואס גריר רביעית שותה

לא אבל המשקה, ולפי האדם לפי אלא סברה אין זה
כמו



יצחק שו״ת עולת ד6

 וכבר בדיוק במספר תלוי דשם וד״מ והיתר באיפור כמו
 וכן נ״י מהרי״א המפורסם הגאון הרב שאמר מה כתבתי

 ריזא בפשיטות ג״כ אמר המפורסם הרה״ג ב״א בביתי היג
 לספיקא נחית להיות כדי אין שלכתחילה אכחד ולא ,ביו״ד

 שני לכתחילה לכתוב נכון בוא״ו לכתוב סוברים שיש כיון
 השמות שני שאס שמוכיחים מתוספות להוכיח יש וק ,גיטין

 וגליל יהודה מדקאמר אחד בשם בדיעבד כשר אהד במקום
 דיהודה דומיא הוה אחד בשם אחת בעיר התו' כשמתיר א״כ

 שוים אינם ודאי והתם אחד בשם כפיל דהתס מה וגליל
 )ב״ב ארצות בשני ומכש״כ עיירות בשני במספר האנשים

 הרבה שיש יען אחת בעיר התוספות מתיר לזה ודומי׳ מ׳(
 שלא מחמת שאני וגליל ביהודה אלא , המיעוט בשם שקורין

 בגליל יש ולא שבגליל בשם אותו שקורין כלל ביהודה יש
 לשיטת לגליל מיהודה שולח ואס ,שביהודה בשם אותו שקורין
 הכתיבה מקום שהוא שביהודה אף עיקר הנתינה שם הבבלי

 ע״ז משגיחק אין הנתינה ממקום הרבה גדולה עיר הוא
 וכל כותבין הכתיבה מקים ועל עיקר הנתינה מקום אלא
 די אחד מקים ב והנתינה כשהכתיבה אבל דמתקרי או שוס

:כנ״ל אחד בשס בדיעבד
 הירושלמי את פירשו לא שהראשונים כת״ר שכתב מה

 דבריהם לולא כתבתי אני כי ממני נעלם לא , כוותיה
 בתחילה קצת אפרש ועתה הקודם במכתב קצת הארכתי וכבר

 ואחת ביהודה אחת נשיס שתי לו היו הירושלמי משמיענו
 אס אבל כו׳ בגליל ואחת ביהודה אחת שמות שני ולו בגליל

 מגורשת זו הרי כו׳ שביהודה אשתו לגרש וכתב ביהודה היה
 השס כתב ולא שביהודה שס רק כתב שלא אע״פ פירש

 הוא היה הגירושין שבמקום משוס בדיעבד מגורשת שבגליל
 שיש אע״פ הגירושין במקוס שנקרא בשס וגירש שס ואשתו

 שהוא הגירושין במקום אבל , אחר במקום אחר שס לו
 מה בדיעבד משגיחין ואין יוסי רק נקרא היה לא שם אשתו

 עם אחד במקום דר היה אס אבל יוחנן רק בגליל שנקרא
 בשני נפרדים שמות שני לו היה ולא ביהודה או בגליל אשתו

 אשתו עם שדר אחד במקום הס שמות השני אלא מקומות
 שמית שני אלא נפרדים במקומות השמות שגי שאין העיקר כי

 ,הגירושין הוא ושם אשתו עם שם שדר אחד במקום הס
 דלא אומר הייתי , זה בשס שקורין ויש זה בשס שקורין ויש

 שקורין אדס בני דיש משוס אחד בשס גירש אס בדיע׳ אף מהני
 הוא השמות ושינוי יוחנן רק לו שקורין אדס בני ויש יוסי רק לו

 כשר בזה שגס הירושלמי משמיענו גופא הגירושין במקוס
 אחת נשים שתי לו היו כתב מתחילה הלשון ומדויק בדיעבד
 ואחת ביהודה. אחת שעות שתי ולו בגליל ואחת ביהודה

 ופעם ביהודה פעס רק מקוס קביעות לו היה שלא בגליל
 ביהודה היה אס אבל הלשון בזה בירושלמי ע״ז מסיק בגליל
 הגירושין בשעת פירש מגורשת ה״ז כו׳ ביהודה לגרש וכתב

 בדיעבד מגורשת ע״כ שביהודה אשתו את וגירש ביהודה היה
 השס כמו יוחנן שקורין אנשיס אין הגירושין מקום דביהודה

 יותר רבותא הירושלמי משמיענו ואח״כ אחר במקום לו שיש
 פ״ק רא״ש ע״ב עירובין בחצר שרוין )כמו שרוי היה אם

 במקום הכל( על אוהו משעבדן בחצר שרוין היו דב״ב
 הגירושין שם והיה אשתו עם דר שהוא שבמקום אלא אחד

 לבד יוחנן אותו קורין ותרבה לבד יוסי אותו קורין הרבה
 הלשון ומדויק כשר אחד בשס בדיעבד גירש אס אעפ״כ

 שאין הכוונה בקביעות פירש שחי היה לשון כתב כאן כי
 ,אחד במקום אשתו עס דר אלא מקומות בשני נשים שתי לו

 , אחד בשס בדיעבד כשר מכ״ז כך קורין ויש כך קורין ויש
 על מירושלמי ראי׳ התוס׳ הביא מדוע כבודו שהקשה ומה

 ועל בדיעבד על ראיה להביא ■ להתוס' היה לכתחילה
 ועל דיעבד על ראיה מביא התום׳ לע״ד , לכתחילה
 על קאי )לדעתי בירושלמי מסמע וכן התום׳ ז״ל לכתחילה

כשר אחד במקוס שמית כשני בהוחזק אבל לעיל שכתב מה

 לכתוב צריך לכתחילה מיהו כו' מהם באחד אפילו בדיעבד
 ביהודה כשהיה מתניתין ,דהכא ברייתא הך על שניהם(

 יוסי ר׳ אמר מגורשת זו הרי ט׳ שביהודה אשתו לגרש וכתב
 ,כו שניהם לכתוב צריך לכתחילה אבל בדיעבד דתימא הדא

 מדוע לכתחילה רק הוא התוספות דכוונת אמרת ואי עכ״ל
 ליה הוה שרוי הי׳ אס אחר שנכתב יוסי ר׳ אמר מביא

 בתחילה אילא ר׳ אמר תחלה שנכתב מה להביא להתום׳
 דקאי בגליל לי שיש שום כל עס שביהודה פלוני אני צ״ל
 ביהודה לגרש וכתב ביהודה היה חס אבל דאמר מה על
 שקורץ בשם שביהודה אשתי דגרש אף רבותא יותר והוא כו׳

 לו שיש שם גס לכתוב לכתחילה צריך מכ״ז ביהודה אותו
 ויש גופא הגירושין במקום שמות שגי יש חם מכש״כ בגליל
 שני לכתוב צריך בודאי אחר שם קורין ויש זה שם קורין

 שחי היה על דקאי יוסי ר׳ חמר מביא מדוע , השמות
 כמו הירושלמי מפרש התוספות דגם אלא אחד במקום

 שמות שני לו יש חס אף אלכתחילה בין ומביא שפירשתי
 בשם מיעוט אף ביהודה קורין שאין הגס מקומות בשני
 לכתחילה בגליל לו שיש שם אף לכתוב יש מכ״זי בגליל לו שיש

 ואח״ג וכו' תיבת התום' מרמז וע״ז אילא דר׳ מימרא והוא
 שניהם שיהיו הדין על דקאי יוסי ר׳ אמר התום׳ מביא

 שמית שני לו יש הגירושין שם שהיו שבמקום אף אחד במקום
 שם רק בו וכתב אחר בשם שקורין ויש זה בשם קורין ויש

 דתימא הדא יוסי ר' אמר ומביא , בדיעבד כשר אחד
 לומר ואפשר , שניהם לכתיב צריך לכתחילה אבל בדיעבד

 דיעבד לענין בין לכתחילה לענין בין מזה זה ילמדו שלא
 עיירות בשני נפרדים שמות שני לו יש דחס אשמעינן דאי

 מקים שהוא שביהודה משים טעמא היינו ה״א בדיעבד כשר
 לן איכפת לא יוסי רק העיר כל אותו קירין אין הגירושין

 ביהודה הוא שהכוה״ג כיון יוחנן בגליל אותי שקורין מה
 ה״א יוחנן קורק ויש יוסי קורין יש אחת בעיר אס אבל
 יוחנן אותו שקירין אנשים לגבי גופא העיר באותו לעז שיש
 אשמועינן ואי ,בדיעבד כשר בזה שגס יוסי ר' משמיענו ע״כ
 לכתחילה אף אילא דר׳ בדין אומר הייתי לבד יוסי דר׳ דינו

 שיקראו מיעוט אפילו שלא כיון הגירושין שבמקום בשם כשר
 הפחות דלכל קיל יוסי דר' בדיני איפכא י״ל גס שבגליל בשם

 בגט הנכתב בשם אותו שקירק הרבה הגירושין במקיס יש
 ובגט יוחנן בשם אותו דין ק שבגליל חילא דר׳ בדין אבל

 להגשת כשתבא אולי ביהודה היה שהכוה״ג אף יופי נכתב
 יש יוחנן אותו קורין ובגליל יוסי שנכתב הגט עם בגליל

 בין מימרות השני לאשמעינן צריך ע״כ ברא״ש( )עיין לעז
 בפרט זה בכל להאריך ואין , אדיעבד בין אלכתחילה

 נפקותא אין לדינא גס ,הירושלמי כן פירשו לא שהראשונים
 מהתוספתא סמך שיש שכתבתי מה על כת״ר שהעיר מה
 הרשב״א בחידושי כת״ר ועיין כשר הטפל שם כתב אס

 ולא ,הפורתא בשם ומתיר הג״ל מתים' ראי' ג״כ שמביא
 אס דעתי עוד הרא״ש( דעת )יכן לכתחילה היינו כו׳ שרה
 ואס טפל מעיקר שעישה גרע העיקר ע״ש שוס וכל כתב
 שירצה שם איזה לכתחילה כותב אחד במקום השמות שני

 והא שירצה איזה כותב במ״א הנה בתוספתא מדאמרינן
 בשם הכתיבה במקום הייני שמות בתרי דאתחזק והוא דאיתא

 במ״ת והנתינה כשהכתיבה אבל זה בשם הנתינה ובמקום זה
 נראה ,חולקים שיש הגס עכ״ל כו׳ אחד בשס לכתחילה כשר

 בדרבנן ס״ס וכמו הרבה ספקות שיש מחמת ,בדיעבד להקל
 וכן הטפל בשם שמתירים והרא״ש כרשב״א הלכת אולי א(

 איזה ידוע שאין כיון אבל להמחמיריס ואפילו הרמ״א דעת
 הרבה יש באס שהארכתי מה לפי ובפרט , הרוב הוא שם

 ומיעיטא רובא שייך לא אחר בשם והרבה זה בשם שקורין
 בשס קורק יש המגרש שהאיש יודעין הכל כי לעז שייך ולא

 הדין חולי ספק עוד יש ריזא וכשם ,זה בשם קורין ויש זה
השגתי כך ואחר ביו״ד ריזא לכתחילה שכותבין נהרבגיס

הפר



לט יצחק עי-ת עולת
 אחרת תוספתא מביא הפ״ת שהביא יעקב משכניה ספר

: להאריך ואין
 הוא איך כ״כ לי מובן אין חליצה של המנעל בדבר

 איידי נאבד ששלח הציור , מחנם של המנעל
 , זה באופן הוא שת״י חליצה של המנעל צורת רק / דזוטר

 ערך שלם הוא העור הלולאות ומצד האזניס המנעל שמשפת
 כדי הס שהחורים וידוע , החורים התחלת עד אצבעות ב׳

 כדי המנעל עור על ולא הרגל בשר על הרצועות שיוכרך
 שייך לא הדין שבעיקר )אך דמעל כמעל נראה יהא שלא
 ונראה ק״ד( )דך כדאיתא שניהם דשלפתא כיון דמעל מעל
 ובפרט ,החליצה צורך שהוא כיון מרופט בזה שייך דלא

 אבל , שלם הוא והרגל העקב שנכנס ומקום המנעל שעיקר
 נחתכים הס הלולאות בין דמחנס דמנעל ממכתבו שנראה מה

: לע״ד נראה אין לגמרי

צז. סימן
שיחי׳ להרה״ג

 רו״כ עשר שבעה לשמעון חייב נשאר שראובן לבר ב
 ששה ערך השוה מראובן משכון לו היה ולשמעון

 ראובן לו אמר לו המגיע מראובן שמעון תבע וכאשר רו״כ
 שליש אצל המשכון את תניח לא אס פ״א אך לך אתן לא
 העברה משגה השבועות חג אחר עד מעט במעט אשלס ואז

 ואמר שליש ביד המשכון את שמעון והניח שמעון ונתרצה
 חג עד מעט מעט להשליש שישלם השליש בפני לראובן

 ,החשלומין הוא שיקבל לזה נתרצה לא השליש אך השבועות
 שיחזור השליש מיד שמעון ותבע חל״ח ראובן שבק ועתה

 ראובן לו שלם ולא השבועות חג עבר שכבר המשכן לו
 המשכון מדמי יותר מראובן מגיע לו שגס טוען והשליש

 שאחר לו שכמדומה אמר ועוד חובו בעד המשכון ותפס
 לו שיש לשמעון המשכן יחזור שלא ראובן לו אמר השלשה

: השאלה עכ״ל עמו ד״ת
 המשכון כי חובו בעד לתפוס השליש יכול שלא ראה3

 ליד מסר בעצמו שהוא שמעון בחזקת עומד
 צריך א״כ לו יחזור ואח״כ השביעות חג עד שיונח השליש
 )סי׳ ברמ״א כדאיתא כידו שהושלש מה כפי לעשות השליש

 השלשה בעת נתרצה בעצמו ראובן גס , ז׳( סעיך נ״ו
 השליש שחמר ומה השבועית חג אחר לשמעון להחזיר

 יחזיר שלא ההשלשה אחר ראובן לי שאמר לו שכמדומה
 ראובן היה אם ואך , ודאי מידי מוציא ספק אין לשמעון

 שהמשכון נראה ,הכל לשמעון שפרע ברי טוען והיה בחייס
 שאין הגס לשבע שמעון שצריך אלא שמעין בחזקת עומד

 ע״ב )סי׳ ברמ״א כדאיתא המשכון על שעבוד אלא לשמעון
 כיון שמעון ביד המשכון שמונח כמו דומה אבל י״ד( סעיך

 ביד המשכון מסר בעצמו והוא שמעון ביד מתחלה שהניח
 שמפקד ב״מ ריש בתום׳ עיין ! אחה״ש להחזירו שליש

 שליש ניד בעצמו מסר ששמעון וכיון שניהם בחזקת תופס
 הזמן שעבר לאחר שמעון בחזקת הוא אחה״ש לו שיחזור

 )בסימן כדאיתא מוחזק נקרא הליחה בשעת במשכון ואך
 אפילו שנים פי נוטל במשכון חבל ז״ל (,ז סעיך רע״ח

 דאמרינן להא דמי ולא ,דמי דכמוחזק הלואה בשעת במשכון
 שבועה צריכין היורשים ואין שבועה צריכים שכולם ליורשים ינתן

 לו היה או אחר ביד הפקיד היתימיס אבי כי להוציא התם כי
 של היתומים עדיך ולא להחזיק הוא בנ״ד אבל ,אחר ביד מלוה

 שפרע ברי טוען והיה בחיים היה חס בעצמי מראובן ראובן
 צריך ורק לשמעון המשכון להחזיר השליש צרץ ג״כ לשמעון
 לו נתן רק מזילה המשכון שמעון לקח לאו כי ,לשבע שמעון
 ששוה מה כפי בשבועה נאמן יהיה לא מדוע בעצמו ראוכן

 השליש ביד המשכון לעכב יטלין שאין הד?ר קרוב ועוד המשכין,

 רצה ולא תפס חס מדבריהם שבועה שעל כיון עון שמ שישבע עד
 מגדינן רק י׳( סעיך פ״ז )בסי׳ כדאמרינן מני׳ מפקינן לא לשבע

 רל״ד( )סימן בחיבורי ועיין לב״ד( ות רש שהיה בעת לי׳
 ואח״ג ת״י שהושלש מה כפי לעשות צריך השליש בפרט

 גס בחיים אביהם היה מאס היתומים עדיך ולא הדין יקוב
 מיגו ד״ה ע״א( ל״ג )דך בב״ב התיס׳ שכתב מה לפי צ״ע
 ברי דטוען היכא אלא היסת נשבעים דאין לומר ג״ל כו׳

 שקרקע ליתומים ודאי שאין הוא ברי טענת לחו הכא אבל
 וק , היסח שבועות צריך לא הלכך בידו לקוחה אינה זו

 להחולקים דאך ונראה חולק דהרא״ש אלא הרמב"ס דעת
 אבוהון דמצי מה דכל משום יתומים לגבי היינו תו׳ על

 למטען השליש מצי לא הכא אבל להיתימיס טעגינן למטען
 כיון שלו( החוב עבור יתפוס )א״כ לשמעון ראובן פרע אולי
 שישבע עד להחזיק מצי דלא לכאורה נראה בספק הוא דגם

 ראובן של דהיתומים ונראה ,ראובן לו פרע שלא שמעון
 אפילו הרא״ש לדעת מיבעי׳ לא שמעון את להשביע יטלין
 אבל דלקוח מיגו לו שיש במקום היינו התוספות לדעת
 למפרע מיגו מיגו לו היה שליש ביד שמסר שקודם אך בנ״ד

 , קמודית לאו ד״ה ל׳( )דך ב״ב תום' עיין , אמרינן לא
 יודו דכ״ע אפשר המשכון על שעבוד רק לשמעון שאין וכיון

 לעגין וכ״ז ; וצ״ע .שמעון את להשביע יכולין שהיתומים
 טענה לו אין השליש אבל ,שמעון על להיתומים שיש הדין
 ושמעון לשמעון המשכון נתן בעצמו ראובן כי המשכון נגד

 , השבועו• חג אחר עד שיונח לשליש המשטן נתן בעצמו
 להוציא כדי ברמאות זאת עשה שראובן לחשוב שאפשר הגס
 אבל שיחפוץ מה עליו יטעון ואח״כ המשטן שמעון מיד
 מועיל מה לכך כוונתו היה אס ואך שבלב דברים רק הוא

 להשביע יכול היה ברי טוען והיה בחיים היה שאס רק לו
 להחזיק השליש אבל היתומים עבור כן טיעגין שאגו ואפשר
 כמו , צ״ע שמעון שישבע עד לעכב גס יטל אינו לעצמו

 להיתוס שייך אולי כת״ר שמסופק מה גס ,לעיל שכתבתי
 והיה שנינו שלמה משנה להו שייך לא בודאי , ראובן של
 בידו שהפקדין מה אבל אחריס ביד מלות או פקדין לו

 מיגו שחר אי דהחזרתי מיגו לו ויש לו חייב שאביהם ואמר
 המשכון ששית מה כפי לו חייב שאביהם לימד נאמן בודאי

 היתימים נגד אפשר גס אביהם מכח היתומים כח עדיך לא
 ביד שהשליש המת דברי לקיים מצות לומר יש ראובן של

רי״ב בסימן עיין השבועות חג אחר להחזיר לו ואמר שליש
: שכתבתי וכמו ושליש שמעון בין הדין אלא

צח. סימן
שיחי' להרה״ג

 מ״ה סימן ע״י בחיבורי שכתבתי מה על ידידי שהעיר מה
 כן לא , לשיטתי שהולך יוחנן ר׳ על ידידי וכתב

 הן אדם בגי הן נברא לשוס שאין פלוגתא בזה דליכא
 ית״ש הבורא רצין בלי כ"ר אפילו להרע או להיטיב מלאכים
 פשוט והיא . גבר מצעדי מהו ,עתותי בידך הקרא כמאמר
 אלא לגבריאל ולא למיכאל לא יצעקו לא בירושלמי ומבואר

 היה וזה אליו קראינו בכל אלקינו כת׳ מלא ופסוק ,לי
 ,והגלגלים המלאכים ביד כח שיש סוברי׳ שהיו אנוש דור חטא
 שמכחישים כשפים שמן נקרא למת בחולין ר״י שאמר ומת
 הגמרא שמתרץ כמו להזיק יכולין גדול זכות בלא היינו כו׳

 היינו שמכחישים שאומר ומת ,זכותי' דנפיש חניגא ר׳ שאני
 להזהר שיש ר״י ואשמעינן כך שסוברים המכשפים טעות לפי

 מזיקין שאר ומכל ונחש מארי להזתר שצריכין כמו דאפשר במה
 אני לטעמי' שר״י ידידי שכתב ומה גדול זכות לזה צריך כי

 סיגיא לא , מחליקת שים וליכא שויס אפי כל אומר
 שאל רחמים )בקש לעולם ר״י שאמר מ״ה( )דך דסגהדרין
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 , נחו חת מאמצים הנל שיהא ט׳ מלמעלה צריך לו יהא
 וכן , פלוגתא בלי ז״ל ר״י דברי שהביא מה לדבר וראיה

 , ומתרץ מר״ח הגמרא שמקשה אדרבה , נשפים על
 מ״ש וכן ממכשפיס להזהר כ״פ מזהיר בעצמה והגמרא
 מעי כי ר״י שאמר מה וכן משפע בלי נשפה יש בהגיגה

 להיות שיש איך אדם בני להזהיר נמי היינו בני קרא להאי
 וכהא להנצל רבות זנות צריך ני טיביס ומעסיס בתשובה
 בשעת ומש״נ נו׳ נשים דברים ג׳ על מדליקי! בבמה דאמרינן

 ראות לפי היינו מפשע בלא שאמר ומה נו׳ תורא נפל נו׳
 שים נעשה אין ית״ש הבורא רשות בלא אבל , בשר עיני
 מירושלמי דימים ד״ה בתום' ע״ב( ט״ז )דף בע״ז עיין דבר

 לא שמי׳ מבלעדי קלילא ציפרא אפילו הדא מן שמעת
 באג׳ בתניא ועיין מ״ש עכ״ל אינש בר שנן נל מתצדא
 בעל אפילי בינת אמרי להבין ד״ה ס״ב( )דף הקודש
 ועיין הבורא צוה בלי להזיק או להעיב לו א״א בהירה

 האדם תנועות שנל פערים ובעוד הבעחון בשער בחוהל״ב
 זה אלא , ר״י על מחלוקת שוס ואין הבורא בחפץ קשורים

 ואברנה נמו מועיל צדיק פברנת , ההורה לנו גלה
 חנם אצל ילך חולה לו שיש ומי ברכני רבי ונן מברכיך

 צדיק יכול וכן מקיים והקב״ה גהר צדיק רחמים עליו ויבקש
 משמיענו יוחנן ור׳ מקיים והקב״ה כו׳ עיניו נתן כמו לענש
 נדדו במגילה , בעדו שיתפלל המלאכים אל לבקש שיכול

 בשבת וכן הדבר על החנונים שירבו כדי פירש״י עליונים
 שיתי׳ י״ר אומר עוב מלאך השרת מלאכי שני קי״ע( )דף

 לשלום ברטני עליכם שלום בנוסח וכן כך אחרת לשבת
 וכן מזה גרוע רחמים מלאכי הפזמון ואין השלום מלאכי
 שמא משה של קברו נסתתר מה מפני בע״י פ״א בסועת

 וכן כו׳ בתפילה עמוד כו׳ ויאמרו משה של לקבורתו יבואו
 )דף ביומא רחמים מבקש גבריאל שמלאך מקומות בכמה
 ממנא האי לה וניזל ע״ב( ר״א )ד׳ ויקהל בזוהר וכן פ״ב(

 , רחמים יתמלא ובגינך לקבלך יחיש קב״ה ואמר פתח ט׳
 בספר רק ,עליו רחמים מתים שיבקשו כדי ט״ז בתענית כן

 לבקש חילוק שיש כתב מערני מהר״מ מהגאון אלקיס בית
 בשער ע״ש ממלאכים לבקש משא״כ מותר שיתפלל מצדיק

 מתוספות אבל ,ע״ש וכו׳ ונשאר ד״ה י״ד( )פרק התפילה
 וכן רחמים עלי בקשו וארץ שמים ראב״ר על י״ז( )דף ע״ז

 , עכ״ל הריס של שר א״נ התוספות כתבו כו׳ וגבעות הרים
 ג״כ כתבו רבנו משת אצל ואתחנן פ׳ תנחומא במדרש וכן

 שאין אלמא ,רחמים עליו שיבקשו הריס של מהשר שבקש
 בתכלית ואחד אמת וד׳ , לטעמי' ר״י לומר פלוגתא בזה

 ובאמת רשותו בלי נעשה ואין ממנו נעלה דבר ואין היחוד
 משכת הקב״ה גדול זכות וע״י אדס בני במעשה תלוי הכל
 כי באגדה לפלפל שאין הגס עוב לא במזל שנולד מי אף
 לתרץ יש בעהש״י אבל קבלה בספרי הורה התרי בזה יש

 דאמר מאן רחמים מלאכי של הפזמון לע״ד , ג״כ פשע ע״פ
 כתבתי ונבר משתבש לא אמר דלא ומאן משתבש לא

 היינו יבקש לעולם ר״י דאמר מה לומר שיש בחיבורי
: הוא ברוך להקדוש

 הייתי אם , ליעץ מה יודע אינו ענה ידידי ששאל מה1
 בפרט טוב מונע הייתי לא בודאי עובה עצה יודע

 ישראל לנל שנוגע נללית עצה רק ,הענין בטוב בקי שאיני
 אבל , קשת הסבל , החכם נמאמר הסבל במדת להחזיק
 וצדיקים גאונים וכמה רגזנית נשים ושכיח , מההפסד רחוקה
 ,במדרש יוסי ר׳ וכן מוכיח חי׳ ור׳ ורב מנשותיהן סובלים

 השתנת זמן ובהמשך ילדות מעשה הוא שעדיין לדון יש גס
 במענה עמה להתנהג ויש וכמה כמה כן ראינו כי ,דעתה

 ע״ז להתרעם שאין כתב חסידים ובספר , חמה ובמשיב רך
 ברצות פסוק על במדרש ואיתא ע״ש כו׳ זכה אמרו כבר

 פ׳ וירא )פ׳ אשתו זו אתו ישלים אויביו גס 'איש דרכי ד׳
ומאן נו' דקפיד מאן זוגית לענין בע״פ הלצת ע״ד ג״ד(

 ולא ,נן מזיקין לענין חף , בהדי׳ קפיד לא ,קפיד דלא
 קבלת דברי של לאו לקיים גס משתיקה טיב לנוף מצאתי

 תירה ללמוד והעיקר לאהבתך, אויבך ישובו וממילא אלתען
: ומצלי שמגינא לשמה

צט. סימן
שיחי' להרה״ג

 העלה שהפ״ח מה בדבר מנת״ר נשאלתי אשר בדבר
 היש״ש לדברי חוששין אין מדוע ,י"ד בס״חאות

 ידידי ענ״ל ונו' בימינה צ"ל הרגל שהגבהה מינץ ומהר״י
 רק מתרמי לא בי זוכר אינו , המנהג איך נת״ר ושואל
 תבואנה שלא רצון יהי שנה עשרים או בעשרה אחת פעם

 דוקא שיהא מעכב אינו בודאי הענין בעיקר .רק , ט' ב״י
 וכמו זה מזכירין שאין והש״ע העור פשע מוכח וכן בימין

 ומנהג נהגו שכן הנוב״י בעל המפורסם הגאון שהאריך
 מלשון מוכח וכן כן הרמ״א שדעת ומוכיח , מעולם ישראל
 הימנית בידה הכל ותתיר ט׳ יעמוד ז״ל ל׳( )סעיף הש״ע

 הגבהת יהי׳ איך נזכר ולא כו׳ השמאלית בידה רגלו ותתפוס
 השמאלית בידה רגלו והתפיס שכתוב דמה ונראה , הרגל

 לכתחילה רק , הנוב"י כתב וכן והאחיזה הגבהה היינו כו׳
 מה לפי ובפרט ,מינן והמהר״י היש"ש לדברי לחוש אפשר
 שבשעת הפירוש אין כו׳ וא״כ בד״ת בעצמו הנוב״י שכתב
 שתגביה כדי החליצה קודם אלא דחיס יהי׳ ממש חליצת
 ממעשה שזה וכיון החליצה מעשה בעצמה ותעשה בידיה

 הרגל שתגביה לתו שסבירא פוסקים קצת יש לכן החליצה
 שבודאי אמת הן ,עכ״ל בשמאלה תאחזינה ואח"כ בימינה

 המנעל חליצת הוא החליצה עיקר כי בשמאל תגביה אס כשר
 להגביה מנהגם היה כי וסדרים וב״י מעור משמע וכן

 בשמאל ותופסתן בימין מהירתן בירושלמי דאיתא כמו בשמאל
 לא ג״כ וב״י העור כפשע שטהג ומי בימין עקב ושימטת
 וחליצת התרה שיהא כדי שתתיר שכתב העור ומלשון משתבש
 הרצועות התרת שרק משמע עכ״ל הימנית בידה המנעל
 אין הרגל שהגבהת משמע ;הימנית בידה המנעל וחלצת
 ותתפוס שנהב , החליצה כדר מלשון גס ,יד באיזה קפידה

נראה ויותר נו' הארץ מן ותגבי׳ השמאלית בידה ■רגלו
: אלמעלה שקאי

 הרא״ש לדעת מיבעי לא ,הרגל בעצמו הגביה אס צ״ס1
 נלל", דחיס לא מאם גרע לא כשר דהיס לא שאס

 החליצה , דחיס לא שאם פוסקים ועוד הרי״ף לדעת אלא
 והגבהת , לחליצת סמוך הדחיסה להיות דצריך אפשר פסולה

 ואם המנעל לחלוץ שתוכל כדי החליצה למעשה שייך שלה
 לא ג״כ החליצה למעשה סמוך אף רגלו הגביה בעצמו הוא

 מת זמן ב״ד לפני אפילו דחיס שאס סברה אין דזה מתני
 קודם מת זמן רגלו מוגבה והיה מעצמו הגביה ואח״כ

 זה שיהא מעצמו מוגבה שהיה בעת נעשה וחליצה החליצה
 לשיטת הב״ד, לפני מתחילה דחיס שהיה מה דחיס מקרי

 בשמאל שחלצה כיון בשמאל שתגביה שמתירין ומה הרי״ף,
:בימינה לחליץ שתוכל כדי בשמאל שתפוס צריכה גם כשר

 הרגל לה ופשט בעצמו הרגל הגביה אם להעיר
 בדיעבד שמכשיר לדעת אפילו ,מהו כד״ת וחלצה

 שלפתו הגמרא דפריך ע״א( ע״ח )ד׳ מגיטין דחיס לא אם
 חרצי׳ לת דערך צריכת לא בידה ונתן בעינן הא נמי

 צריך הגט דנתינת דאע״ג קמן הא ,עכלה"ג כו׳ ושלפתי
 לה שיקל סיעי׳ קצת שפשה כיון מכ״ז מבעל דוקא להיות
 בשס הב״י שכתב כמי מסעי׳ כעין והוא הגט לקבל

 נתינת מיקרי בידה נתן הוא ולא קבלה שהיא אף הרשב״א
אלמא בנטילתה כלל סייע לא אס אלא פסול ואינו מידו

כיון



עולת
 בידה נתן הוא ולא נטלתו שהיא ואף אלי׳ נופו שקירב כיון

 בראש ולקחה האחד בראש הגט שאוחז או הוא נתן מיקרי
 נמו היא חליצה מיקרי לא דזה נימא א״כ ,גט הוה השני

 ונתן מיקרי גופו שקירב וניון מבעל הנתינה צריך דההס
 מיקרי אלי׳ קצת רגלו וקירב רגלו שפשט כיון ה״נ א״כ הוא

 הקדמונים דברי ולולא בגט, כמו היבם ע״י חליצה
 לולי למידחסט שצריך מה על טעם שנתנו והר״ן הרח״ש

 רגלו לדחוק שצריך הטעם הוא שזה אומר הייתי דמסתפינא
המנעל להחליץ לה נקל היה קצת מוגבה היה דאס בארן
דוחק היה לא אס גס ,לחלוץ לה ,מסעי הוא א״כ מרגלו

לע־ך ודומה קצת רגלו שיושיט להתרמי יכול בארן רגלו
 חליצה מיקרי ה״נ ידו על נתינת דמיקרי דאמרינן חרצי׳ לה
 תגביה והיא בארן רגלו שירחיק חז״ל אמרו ע״כ ידו על

 החליצה מעשה כל הכל נעשה א״כ וחולצת ותוספות רגלו
 דמה להלן שאכתוב הט״ז לדעת ניחא זה )פירש ידה על

 כעיןזה: שכתב בנוב״י אח״כראיתי מעשה( מיקרי שמישיט

דתלוי נראה ,הרגל לה מושיט אם שהערותי מה
 בא״ח שהט״ז בנה״כ והש״ך הט״ז בין בפלוגתא

 לנכרי אוסר בשניו שחושש מי לענין ג׳( סעי' שכ״ח )סימן
 ומדמה דמי מעשה כעושה כזו ומסעי' שמסייע מחמת להוציא
 לעמין דמי ולא מעשה מיקרי אליו ראשו שמטה כיון לניקף
 כ״א( אות קצ״ח )סימן ביו״ד וכן כ״ב( )ד׳ בביצה נפתח
 רגלו יושיט אם וה״ג ,נכרי ע"י בשבת צפרניס נטילת לענין
 והש״ך ,ידה על החליצה כל נעשה ולא מעשה מיקרי אלי׳

 קרא יש דהתס שאני דניקף הט״ז ראיות דוחה בנקוה"כ
 )ד׳ בביצה מקובצת ובשיטה ,שניהם על דקאי תקיפו לא

 כמו עצמו שמטה ניקף לבין ופתח עמין בין מחלק כ״ב(
 תירוצים ב׳ מביא במכות שהריטב״א ראיתי וכן הט״ז שחילק

 מגיטין ראי׳ לומר ויש הנכוה״כ כדברי וא׳ הט״ז כדבר א׳
 שעקר מה בעלמא סיע' רק עשה לא בגט דמה בנ״ד להקל

 בידה הוא ונתן קריין מכ״ז עשתה הקבלה ועיקר חרצי' לה
 עשתה והיא בעלמא מסעי׳ רק עשת לא שהוא בנ״ד מכש"כ

 לו ערקת היא שאס אכן ונחזי הועיל בודאי החליצה עיקר
 כתן וקרינן מגורשת היא בודאי הגט בידה כתן והיא ידה

אם היא חללה מיקרי רגלו מעל כעלו חלצה חס א״כ בידה
:הגביה או רגלו לה ערך הוא

ק. סופן
פלוני דק״ק המופלגים להשו״ב

שהולכים ידיעה לי שהגיעה איך צב׳ לד׳ קנאתי קנא
 של סכינים מראין ואין המטבחים בבית שניהם

 לעצמו ובודק שוחט זה ,כן בבדיקה וכן לזה זה שחיטת
 אין כי זו ידיעת על נשתוממתי כן כמו והשני ששחט הפרה

 לירי שיבא לחוש יש גס הלב ושנאת רוחא רמות אלא זה
 אולי ש״ש הסכין לחבירו מראה אהד אם משא״כ מכשול

 בבדיקת וכן בעצמו הוא או חבירו יתקן תיקון צריך
 לפת כשבאתי , האחד מן השנים טוב כי הריאה

 שוחט ג״כ והשני יומו בעצמו שוחט שזה מתנהגים היו
 תקלות כמה מזה שיצמח וראיתי השני ביום יומו בעצמו

 ׳ כגסי׳ אספתי ע׳׳כ יבין והמבין לפורטס אפשר אי אשל
 ביחד שניהם בלתי ויבדוק ישחוט שלא וגזרנו לש״ש שהוא

 טוב ולא ישראל מקומות ובהרבה ובד״ב בלוצין נוהלן וכן
 וידוע יחיד/ דן תהי אל במשנה שאיתא ומדיוק מרב אתם

 מלוה אני ע״כ הסכין לבדיקת שמים יראת צריך שהרבה
 בבדיקת ביחד שניהם שתהיו תתנהגו ולהלאה שמהיום ומזהיר
 יברך והשי״ת לזה זה ועלובין נוחין ותהיו והריאה הסכין
להזדמן שיכול תקלות קצת אפרט והצלחת בברכה אתכם

מ יצחק שרת
 ויבדוק שישחוט שמת ביחד ויבדקו ישחטו לא אם מזה

 לביא ויוכל חבירו שישחוט ממה כשירות יותר יהיו אחד
 האסור להתיר שיבוא לחוש יש ואז מהקצבים מחלוקת לידי
 שהתורה נעשה מת אבל ע״ז חשוד אין שישראל הגס ח״ו

 כי שוחד תקח לא תורה אמרה נדיכן רב על ואס חששה
 יש ואם חיותו להפסיד שירא כזו שוחד מכש״כ יעור השוחד
 סימן ע״י בחיבורי )עיין לבד מהכשרות יקח שלא דיעות

 להפסיד כזו השוחד על אבל רמ״ט( וסימן ר"ל
 אפשר גמורה טריפה שעל הגס לחיש; יש חיותו כל

 לכאן פניס יש הדעת נטיות שיש במקום אבל השוד שאין
 בחיבורי ועיין הדעת לנטיות לחיש יש לכאן פנים ויש

 יו״ר )ד' בשבת התו׳ דברי על שכתבתי מת רמ״א )בסימן
וכו׳: איכא אי ד״ה

 יותר יהא ובדיקתו שמשחיטתו ירצה אחד שכל לחוש יש <21
 נדחה זה ע״י אולי הקצבים בפני להתגדל כדי כשירות

 הרע היצר אבל ישראל בר על כן לומר שרחוק הגס חבירו
 כמעט ,והלב העינים את שמסמא דרכים הרבה לו יש

 אמיץ להיות וצריך החוה״ל שתאריך כמו מרגיש אדם שאין
 בעזר יהי׳ והי״ת הקצבים נגד וגם היצה״ר נגד בגבוריס לבו
 וגס זה עם זה ואחוה באהבה ותהי׳ תרעו אל אחי ע״כ

 פנים בדיקת על יסמכו ואל ביחד בשנים תהי׳ הבדיקה
 שינטל ואחר היד משמוש מחמת הסירכות ינתק אולי

קצת נשאר חולי לידע נוכל ואז ינפחו לחוץ מבפנים הריאה
:לריאה דבוק סירכא

♦קא סימן
יפה: עיר הק׳ לארץ אחר לטופלג

 שקוראים בר״ח התורה בקריאת המנהג ידידי שקילס מה
 ריח עד הכבש את וללוי ,תמיד עולה עד וידבר מן לכהן

 חדשיכם וברחשי ,ונסכה עד תמיד עולת שלישי ,לד׳ ניחוח
 תכ״ג )בסימן ז״ל הגר״א דעת עפ״י הוא הזה המנהג מכ״ל

 הרי״ף הראשונים הגאונים דעת כן אינו אבל ב׳( אות
 , והאחרונים וט״ז ומ"א וב"י והטור והרמב"ס והרא״ש

 פסוק וקורא השני חוזר דולג אמר רב דמגילה פ״ד הרי"ף
 ד׳ ה׳ י״ג פ' ברמב״ס הוא וכן הראשון שקרא השלישי
 תירצו וכבר ;ז״ל הרמב״ן שיטת אחר נמשך ז״ל והגר״א
 גס בזה מאריך הט״ז גס ,ז"ל ותרשב״א הר״ן קושייתו

נוהגין שאין וכתב עליו וחולק ז״ל הגר״א דברי מביא הח״ס
:ניהגין שאנו כמו רק ישראל תפוצות בכל כן

 דולג והלכתא שמפרשים הפוסקים לדברי קשה ואבתי
 לא מדוע מעמדות( על )ולא ר״ח על קאי

 על דגם מנהגכם כמו השלישי היינו דולג האמצעי יפרשו
 קרואים ארבעה יש דהא אמצעי לקרוא יכול השלישי

 מן אחת מפרשים ע״כ השני היינו דולג אמצעי ומפרשים
 מן אחת תיכונה מאי ורבי ע״ב( )ג׳ ברכות כמו האמצעים

 דולג האמצעי יפרשו לא מדוע ח״כ שבתיכונות התיכונה
 השני על כמו אמצעי לקרוא יכול השלישי על דגם השלישי

 להנכנסים ניחוש לא מדוע הרמב״ן קושיות קשה יהיה ולא
 לכהן קראו שלא יאמרו השלישי פסוק ללוי שקורין כשישמע

 התלמיד לבעלי שקשה רואין אנו דהא נראה > פסוקים ב׳ רק
 כדאיתא דחוק מחמת רק כופלים אנו אץ הפסוקים לכפול

 מוסיף אס אפשר דלא במקום וא״ו סעי׳ קל״ז( )בסימן
 גס והיוצאים הנכנסים חשש יש שלא במקום אף שנים,

 עיין פסוקין ג׳ שמוסיפים במקוס אף כופלין אין לכתחילה
 גס ,פסוקים ג׳ מלכפול אחד פסוק רק לכפול די א״כ מ״א
 ראשונה שבפרשה אמצעי הייני אמצעי לפרש להם ניחא

כו׳ ר״ח פ׳ האבעי׳ הוא כן כי האמצעי והלוי וידבר שהוא
צו



יצחק שו״ת עולת 80

 וע״ז ט׳ נעביד היכי פסוקי המניא דהני גו' את צו
 דולג ואמצעי דולג הלכתא לי׳ שלח מאי הלכתא מסקינן

 קורא הלוי היינו צו פ׳ היינו ראשונה שבפרשה אמצעי היינו
 במגילת אבן העור ,שנים ועוד הכהן שקרא השלישי הפסוק

 אמצעי השני קורין מדוע הקושי' ועל כמנהגינו סובר ג״כ
:כתבתי והנלע״ד אחר תירוץ מתרץ

קב. סימן

שיחי׳ להרה״ג

 אחד מדין זכו׳ סקריקון היה לא דהנזיקין הסוגי' לפרש
 חוקי עפ״י שחינו )מה לאנסין למסור שרצה

 הוכרחו ולכן הרבה, ממון מפסיד היה ועי״ז הממשלה(
 והושלש לו ליתן הבטיחו ועוד לו, שנתן בממון לפייסו
 לו שנתן המעות ממנו תובע האונס כשעבר ועתה ,עבורו

 רק היה שלא ומפורסם ידוע וזה , היה שאונם באמרו
 כיון כת״ר וכתב כת״ר עכ״ל לאנסין ימסור שלא מחמת
 מיקרי לא העסק על רק עצמם המעות על אנסו לא שהוא
 דוקא נה״מ בשם ומביא מעצמו שנתן הממון על אנוס

 והוא סתם אנסו חס אבל זו מתנה ליתן בפירוש כשאנסו
 שבנ״ד לע״ד נראה הנה מהאונס להפטר מתנה מעצמו לו נתן

 השלישו העסק על כי המתנה ועל העסק על אונס מיקרי
 רו״כ חמשה לו ליתן תבע רק בזה דעתו נחה ולא ,בטוחות

 שעבר עד לו ליתן מוכרחים והיו העסק שישאר עד חודש בכל
 נה״מ לדברי דמי ולא ,שכנגדו עבור העסק ונשאר , האונס

 הוא האונס אותו בהשלשה שהיה העונש אותו בנ״ד כי
 שקיבל המעות על בעצמו אנס הוא כי שקבל בהמעות

 לשלם שחייב לאנס חבירו ממון הראה מאס עדיף לא גס
 שהאריכו כמו קנסא או , דגרמי דין רק יש לא דשם אף

 שאנס מחמת המעות קיבל בעצמו שהוא מכש״כ הפוסקים
 לגוזלו רצה ואנס לאנס חבירו ממון הראה ואס , חבירו

 אין מאה ששות בכלי נתפייס פיוס וע״י אלף ששוה כלי
 שגזל הכלי לבעל לשלם יצטרך לא שהמוסר לומר סברא

 הגזלן על הנגזל יתחזק אח״כ שאם סברא אין גס האנס,
 לו שנתן יען ממנו שגזל הכלי ממנו לתבוע יכול יהא שלא

 וסקריקין ,אלף ששוה הכלי ממנו יגזל שלא כדי מעצמו
 לקטלנהו קטל דלא מאן המלכות גזירת שהיתה כיון שאני
 דהסקריקון לזביני דומה יהרגוהו שלא כדי הקרקע הנגזל ונתן
 הסקריקון כי הקרקע בעל שעושה ממה יותר טובה עשה

 בסכנה עצמו ועומד המלך מצות על שעובר מה נפשו מוסר
 היו מציאותה בגזרה גס שלס בלב הישראל לו נותן ע״כ

 בעיקר גס , בהנזיקין המרדכי שכתב כמו להרוג רגילים
 יקשה שלא שמתרץ. הב״י מדברי כן שלמד הנה״מ דברי
 שנתן רק המתנה על האונס היה לא דשס דסקריקון מהך

 הנה״מ מדברי עכ״ל האונס מן להפטר כדי בעצמו המתנה
 שאר על הן הריגה על הן האנסין כל על דקאי משמע
 אחד על שמענשין מהמשפט שהדין הזה בזמן ואפילו יסורין

 לשון דזהו איפכא מב״י מוכח אדרבה א״כ ,חבירו שמענש
 ודאי לקטלוהו דקטיל דמאן בתרייתא בגזירה אבל הב״י

 ומגזס קרקע ממנו שתובע ע״י אלא להורגו בא היה לא
 שלא כיון ומקני גמר לא ולפיכך יתננו לא אס שיהרגנו לו

 אחד אס הזה בזמן אילו דברים לפי א״כ ,עכ״ל דמים נתן
 בא שאינו הב״י שכתב כמו כוונתו ג״כ חבירו את מעניש
 ולא לממון או לקרקע כוונתו אלא יסוריס שאר או להורגו

 כוונתו ע״כ מפחיד דהמוסר מיירי דע״כ , ומקני גמר
 לא היזק לעשות רק לממון כוונתו אין שאס ממין לו שיתנו

 היינו א״כ לאנסין למסור בפ״א הולך והיה להפחיד לו היה
כן על להרוג אסור בתרייתא דבגזירה כיון הב״י דברי

 א״כ באונסו שידעינן למתנה דומה א״כ ממון לו שיתט כוונתו
 לו ונתן ממון ובקש ממון להוציא רק הנה כוונתו בנ״ד ע״כ

 איזה על ונתפשרו הקרעצמ״ע לו להשכיר כוונתו אם ואף בע״כ
 הנהן ושב בשו״ת שכתב כמו באונס פשרה כמו הוא ממון
 וכמו למודעה צריך אין באונסו ידעינן שאם בפ״ת הובא

 אס ר״ה( )סימן סיף הש״ך שכתב ומה ,י״ב( )בסימן
 לגזלן מכר מעות לו היה שלא ומחמת מעות ליתן אנסו
 מסירת ;לזה דצריך משמע מודעה כשמסר מהני לא עצמו

 דמיירי אפשר או מהגזלן מעית דקיבל דמיירי אפשר מודעה
 חבל למודעה צריך אין דמהנה הגס באונסו ידעינן דלא

: מודעה למסור טוב יותר לברר
 כיון בתרייתא בגזירה אבל הלשון בזה כתב שהב״י מ□

 אלא להורגו לח ודאי ליקטלי׳ דקטיל כל דאמר
 לו יתן לא אם שיהרגנו לו ומגזס קרקעו ממנו שתובע ע״י

 נראה ,עכ״ל דמים נתינת בלא לו ומקנו גמר לא לפיכך
 שאומר מה מציגו לא בתלמוד כי שכתבתי כמו שאפשר

 אלא בתרייתא בגזרה ולא קמייתא בגזירה לא הסקריקון
 ובגזירה להורגו בידו מסור היה קמייתא שבגזירה החילוק

 הסקריקון של הדיבור אבל להורגו בידו מסור אינו בתרייתא
 בגזירה גס הזה החילוק וליתני איפליג דאל״כ בשוה בשניהם

 בא והישראל להורגו רוצה הסקריקין אם בד״א קמייתא
 בא הסקריקין אם אבל קיימת המתנה בקרקע עצמו לפדות
 אין יהרוג יתן לא שאס לו ואמר הקרקע מהישראל לבקש

 ולתרץ מעצמו אח״כ לו נותן הישראל אס אף קיימת המתנה
 נראה אלא ,זו בסוגי׳ דוחק הוא קתני דמילתא אורחא
 גזירת שהיה כיון קמייתא דבגזירה כך הוא הב״י דכוונת

 ,להרוג האנס של הכוונה תחילת ליקטליהו קטל דלא המלכות
 אבל חי אותו ולהניח הקרקע לקבל נתפייס פיוסים ע״י אלא

 ואמר שבא הגס ליקטלוהו דקטל הוא בתרייתא בגזירה
 להפחדה רק הוא והריגה לממון רק הכוונה אותו שיהרג

 להזיק רק כוונתם שאס לאנסים המוסרים כל דרך הוא וכן
 הרא״ש כתב וכן ,לעיל שכתבתי כמו להודיע להם היה לא

 ופרענות גזירות שמחדשיס מה כל כ״ב( )סימן פ״א בב״ב
ומשתה מאכל ובמניעות ביסורין אותי מענין אפילו ישראל על

: המפחיד( יחוד ומכש״ג הממון על כוונתו עיקר

 מחמת בע״כ שמכר אומדנא ג״כ יש זזבין בתלוי׳
 הגר״א שכתב מה לפי י״ל יהרגנו שלא ירא שהיה

 דאורייתא גזלן נקרא אינו ממונו שניתן כיון ר״ה( )בסימן ז״ל
 רק ואיט שנ״ט( )בסימן כדאיתא התורה מן לעדות וכשר

 שהתומים הגס בדינם מוציאין אין 'מדבריהם וגזל מדרבנן
 י״ל מדרבנן להחזיר שכופין סובר י״ג( ס״ק ל״ד )בסימן

 התומיס על כעת )יצ״ע ומקני גמר וזוזי אונסא דעתו דאגב
 מדבריהם גזל בידו שיש מי כל ש״ע( )סימן סוף מבואר הא
 דלא היכי אבל לחלק( שיש ואפשר בדינם מידו מוציאין אין
 וע״י הרבה בממון או ביסורין אותו שכפוהו רק מעות נתן

 ברצון שנותן שאומר הנותן של בע״כ בפחות נתפייס פיוס
 אנן וכמו אינם מחמת רק שהוא טובא דמוכח אומדנא אבל

 להחזיר ומחויב דאורייתא גזלן הוא שהאנס נראה סהדי
 עיקר על הוא דכוונתס לפרש שאפשר הגס מדאורייתא

הוא ששוק מה להחזיר צריך הממון אבל קייס הוא המתנה
: לפרושי צריך גוונא האי כי כל גס דוחק

 ואמסור אלך שאומר למי דעלמא גזלן בין לחלק נראה ג□
 כמבואר הקיר״ה( חוקי פי על שאינו )מה לאנסין

 מעשה שום ממנו עדיין ראינו שלא הגם ,קי״ז( )דף בב"ק
 שפ״ח( )ובסימן ,כן מצינו לא בעלמא וגזלן . הפחדה רק
 מה בנ״ד ומכש״כ לשלם צריך האנס עם להתפשר הצריך אס

 על ל״ס בס״ק שס חולק שהש״ך הגס , בעצמו שקיבל
: דפליג מאן ליכא ע״י בעצמו שקיבל מה אבל הרמ״א

גס



מא יצחק ״תשו עולת
 באונסו ידעינן אי במתנה מדוע הראשונים שהקשו מה □3

 צ״ע לע״ד ,מסקריקון ע״ז והקשו , בשילה
 הסקריקון מן בלוקח איירי דסקריקון דדין קושייתם ע, קנה

 )על הסקריקון על תקיפה הנגזל יד היתה אח״כ אש
 מיד להוציא יוכלו שלא לומר רחוק הקיר״ה( חוקי פי

: בתרייתא בגזרה ומכש״כ הקרקע גוף אף הסקריקון

 קרקע שיעבוד לעכץ חילוק שיש אלא דאורייתא דשיעבודא
 לאו שיעבוד ועבדים מטלטלין ולענין דאורייתא הוה

 לטעמי׳ ר״ה קכ״ה( )ד׳ בב״ב מתוספות זה ומוכיח דאורייתא
אילימא ה״ר שטרא האי ט״ו( )ד׳ מקדושין עוד להעיר ויש

מזה: דברו וכבר כסף היינו אדמי׳ שטרא דכתב

קג. סימן
שיחי׳ למופלג

סיטן
שיחי׳ להרה״ג

 מפדיון רשב״א ראיות על הקצות קושיות על שתרצת טה
 דהתס הקצות נדחה פדוי בנו הוה כשנתן דוקא הבן

 ותרצת קרקעות שעבוד היה ושטר בקרקע פודין דאין שחני
 לא שטר דקדושי דכשס רש״י בדעת רשב״א שיטה ע"פ
 בתורת דמקדש ה״ה כן והיתה ויצאה מטעם במחובר מהני
 בשטר דפדיון לתרץ יכולין א״כ במחובר מהני לא ג״כ כסף
 נמי הא בקרקע פודין ואין קרקע שעבוד דהוה מחמת שאגי

 נראה ,עכ״ל רש״י לשיטת בקרקע מקדשין אין בקדושין
 בעצמו דהרשב״א גיפא רשב״א על להקשות הקצות דכוונת

 כדאיתא קדושין הוי דלא הדינר על שטר נתן דאס פסק
 שאין שמצינו וטעמו , הרשב״א בשם ר( סעיף כ״ט )בסימן

 דהרשב״א הקצות דחה ע״ז ,עצמו על שכתב בשטר פידין
 הר״ן שכתב כמו כסף בתורת בקרקע שמקדשין סובר בעצמו

 דליהא מילתא בגיטין דאמרינן ומה , במשנה קדושין ריש
 , המחובר על קדישין שטר כתב אס היינו קתני לא בקדושין

 קרקע לה נתן אס חבל ליציאה הוי' מקשינן שטר וקדושי
 לא כסף דקדושי , מהני ודאי ככף בתורה מחיבר או

 ט' ד״ה ה׳( )דף בקדושין ההוספות כתב וכן , מקשינן
 )סימן בב״ש הוא וכן בקרקע אשה לקדש יכול דאדם ,שכן

 ובאמת , עצמו רשב״א על הקצות מקשה שפיר א״כ כ״ז(
 כמו במחלוקת תליי עצמי של בשער לקיש יכול אס זה הדין

 הרשב״א שדעת שכתבת מת גם ,והב״ש הח״מ שהביא
 לא ג״כ כסף בתורת בקרקע יקדש אס שגס סובר שרש״י

 בעל דברי על סמך דהרשב״א הגר״א כתב וכן ,מהני
 הקרקע על כתב בין חילוק דיש בו חזר ובחידושיו ,העיטור

 לא לע״ד מקשינן לא כסף דקדושי בקרקע מקדש ובין
 העיטור כבעל שסובר רשב״א בתשובת מצינו שלא נהירא

 השטר כתב אס רק רש״י דברי הביא לח ה״ר בסימן כי
 ובתשובת במחובר כסף בתורת קידש אס מיירי ולא במחובר

 ומחלק העיטור בעל על בפירוש הילק רכ״ו( אלף )סימן
 במחובר קידש אס לבין המחובר על השטר כתב אס בין

 הביא ת״ר ובסימן ,כלל רש״י דברי הביא ולח כסף בתורת
 והיתה ויצאה מחמת במחובר שטר על רק אבל רש״י דברי
 יודה רש״י שגם אפשר כסף בתורת בקרקע קידש אס אבל

 ,לעיל שכתבתי כמו רשב״א דעת כך ובין כך ובין ,שמקודשת
 דבכורות דסוגי׳ שכתבת מה גס ,הקצות עליו מקשה ע״ג

 דשעבודא י״ב ד׳ בב״ק ההוספות דברי ולפי ,נחמן רב איירי
 עולא אמר הדין דעיקר נראה ,נחמן לר׳ דאורייתא לאו

 בעצמו ועולא נכשיתן פדוי בנו ע״ב( ריש נ״א ד׳ )בבכורות
 ובכורות ;דאורייתא דשעבודא ע״ב( קע״ה ד׳ )בב״ב סובר
 והשיב לכשיתן פדוי בנו נחמן דרב קמא הנא תני רק איתא

 יאמרו שמא כלל פדוי בנו דאין כיותי׳ דלא נחמן רב לו
 לו שיש בשטר א״נ כלוס ניתנין אין אס אף בשטרות פודין

 לשיטתו ר״נ לו אמר לא ע״כ רש״י שפירש נמו חבירו על
 כיון שיתן קודם אף תיכף פדוי בט אלא נשיהן דקא לאי

 : גזירה מחמת כשיתן אף פדוי שתיז לי אמר אמת שלפי

התוספות דגם סובר ל״ט( )כסימן דהאו״ח דן מן ן^ך
 סובר כעצמו נחמן שרב ג"? ס?'רא י״כ ד׳ דכ״ק

 ראיתי הנוב״י על שחולק חיים מיס משו״ת כת״ר שהעיר מה
 באס להשביע הגוב״י שדע׳ מה על רק שחולק מצאתי ולא
 שני גט הבעל לה יתן לא ואס גט עוד לה ליתן מחויב שתשתפה

 אסור יהא אזי ישלם לא ואס מסוים סך לפלס מחויב יהי׳ אזי
 דלא מילתא דכל כו׳ בשבועה יין ושתיות בשר מיני כל לו

 ע״ז אותו להשביע שלא זה על חולק והמ״ח כו׳ עביר מצי
 ותו״כ כתובה ליתן שצריך מה אבל זה על חילק השו״מ וכן

 קט״ו )בסימן הניב״י כמו ג״כ השו״מ דעת ושמיר׳ ומזונות
 )בסימן הב״ש שכתב הדבר בעיקר כי קט״ז( בסימן וכן
 סך שישליש הב״ח בשם קי״ט( ובסימן כ״ג ס״ק א׳

 שיהי׳ להילכה שליח ביד גט ויתן ותוס״כ ונידוני׳ הכתובה
 בית לה ליחד חייב וגס שתשתפה עד השליח יד תחת הגט

 ואין ,הפקר ממנהג אותה ולשמור מזונות לה ליתן וחייב
 לשלם שחייב למי דמי לו אין כשטוען וא״כ ע״ז חולקים

 יכליל גס לו, שאין לשבע שצריך לו אין וטוען החוב
 יום שלשים מזון רק עבורו יניח שאל כשירויח בשבועתו

 הטב״י שכתב כמו לב״ב ולא לעצמו ורק חדש י״ב וכסות
 שאס הרא״ש בתשו׳ הובא קדמון גאון בשם ק״ד( )סימן

 ידו תשיג אשר שתיכף לשבע מחוייב כתובת די בידו אין
 ילבש ולא ובניו לאשתו ממין יאכיל שלא שירויח מה וכל

 חיץ המטורפת לאשתו יפרע רק בהס יטפל ולא אותם
 שביעה כחימר לעצמו חידש י״ב וכסות לעצמו יום ל' ממזון

 מקוונת ז״ל הגאון כתב וכן עכ״ל צ״ט( )סימן בח״מ האמורה
 הנוב״י שכתב כמו שישבע עד היתר ליתן שלא ע״ד( )בסימן

 הנדר בשעת השכר שאין ט׳( )ד׳ בנדרים הר״ן שכתב ומה
 לשכר חיוב לדמית שאין לבד עכ״ל התשלומין בשעת אלא

 )ד׳ בר״ה כדאיתא לאלתר הוא החיוב בצדקה דאף המצות
 שבועות כשמשביעין וכן אינם הוא עני הוא אס אלא וא״ו(

 משביעין מכ״ז כעור הוא והיום אינם הוא היום ג״כ לו אין
 תפרעון זמן דהגיע מיירי דשם הגס > להבא על היום אותו
 במזונית משא״כ לו שאין אלא היום החיוב עליו מוטל ע״כ

 מחר של החיוב יום בכל הוא שהחיוב חיובים ושארי אשתו
 הוא ולהבא מכאן ב״ח דוגמא קלת ,היום עליו מוטל אינו

 לזמן בלות ע״ב( ל׳ )ד׳ בפסחים רש״י שכתב כמו גובה
 מעקלין תזמן בתיך שאף ע״ג( )בסימן חזינן אבל פלוני

 דעת וכן / ע״ג( )בסימן כדאיתא ,בדבר צורך שיש כשרואין
 , סימנים ועוד וקט״ו( קט״ז )סימן קמא במהדורא השי״מ

 וה״נ מ״ר היתר לענין קס״ה( )סימן תנינא ובמהדורא
 יפרנס לא בודאי אשת ויקח אשה לו יתירו שאם ידוע

 על ומחוייב אותה שיפרנס מי ואין המטורפת הראשונה אשתו
 להתיר וקשה קטנים יתומים על כמו הקנה לה לעשות הב״ד
 הנוב״י הגאונים ונגד הרא״ש שמביא קדמון גאון נגד חר״ג

 ממזונות פטור לו שאין היוס ישבע אס גם ,מקוונא ז״ל והגאון
 צריך א״כ למחר חייב למחר ירויח אילי אבל היום ופרנסה
 גס אותו להשביע דעתם ע״כ ויום יום בכל אותו להשביע

 לפרוע צריך אס הן יקצוב שתב״ד נראה לדעתי להבא על
 לפלשים מזונות הוצאות יעלה כמה האשה לבעל הן לב״ח

 הדבר קרוב מהב״ד קצבת בלא כי חודש י״ב ולכסות יום
צריך הוא מה לצמצם אפשר אי כי השבועה על שיעטר

למזונות □א
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 זכות לחפש נראה אבל לכסות וכן יום לשלשיס למזונות
 כתב ממסעיסלאוו הלל ר׳ שהגאון כיון העני ישראל עבור
 והיא ומחצה שגה בת כעת והיא בת שילדה שהעידו בג״ע

 והוא שנים חמשה שס שהיא ימי כל פה היה הוא ממזרת
 היתה אס ; ובק״ח ת״ת מעות לקבל פרנסתו ני מפה זז לא

 למ״ר צריך אין גס כתובה ותנאי מכתובתה פעור פקחת
 אלא ,זה מענין בתש׳ הארכתי וכבר ר״ג גזור ע״ז לא כי

 מעירופה פסקה שלא שהעידו בג״ע כתב נ״י הלל מהו׳ הרה״ג
 ,אנוס מיקרי שועה אי ,פלוגתא בזה ויש ;שנים חמשה זה

 דלא ראיות בכמה והשגתי בחיבורי הארכתי שכבר הגס
 ניכרת שמחשבתה אונס מיקרי לא שזנית שסובר כהמק״ש

 והאחרונים שפוי' פעם באותה שהיתה , מעשי׳ מתוך
 אבל כוותי' דלא הרבה ראיית הבאתי אני גס , חולקים
 גס צ״ע בשא״כ אותו לחייב וכן עמה להיות הבעל לפסוק

 העבירה שעשתה בשעת בנתיס הבריא׳ דילמא לספק יש
 כיון ומתרץ חמת סריס לענין פ׳( )דך ביבמות כדמקשינן
 חד בין ומחלק ט׳ חיישינן לא לקוי וסופו לקוי שתחילתו

 שהוא השיגעין חולי מדמין אנו ואס , גופא לכולא אבר
 , פעמים ג' לבדוק שצריכין אפשר אבר לחד המוח חולי

 שחש משמע כו׳ גופו בכל חש כו׳ בראשו חש אגדה ומדברי
 שהוא השיגעון שחולי נראה ויותר אבר חד מיקרי בראשו

 שהנשמה אבר שהוא הגוך שבכל חילי מיקרי המוח חולי
 דהתם דן מן בר , בעלמא במיחוש מיירי ובאגדה ,בו תלויה
 וכן בכשרותו אחת שעה ראה פלא חמה בסריס מיירי

 ידוע מכ״ז , קבוע וזמן קבוע המוס שצריך בכור במומו
 גס , שעה איזה על חלים שהס עתים יש משיגעיס שכמה

 מגו כתב ולא כו׳ מתנתא ההיא קנ״ז( )דך מב״ב נ״ע
 היורשים מיד מוציאין דאין עלמא לבית אתפטר מרעי׳

 היה כתיבה דבשעת אע״ג ,בנתיס נתרפא אולי דאמרינן
 נתרפא דלמא חוששין אנו מכ״ז ,מוכיח קברו וגס -ש״מ

 החיובים מבעל להוציא שלא צדדים כמה יש א״כ בבתים
 ; חיישינן ממון הוצאות לענין חזיגן הא א( לאשתו שחייב

 שבתחילתו אך הגוך שבכל חולי לענין אך •בנחיס הבריא שמא
 הוצאית לענין שאפשר ב( .מוכיח קברו ולבהוך חולה היה

 שמסתפקים מאחרונים יש יכן כהמק״ש לי קיס לומר יכול ממון
 עשתה לא דילמה ס״ס במקום רק מהירק ואין בדבר

 מגדולי יש גס , העבירה עשתה עם לא אבל , העבירה
 דדמי שסוברים המק״ש( על להחולקים )אך האחרונים

 ולענץ לבעלה שאסורה הרמב״ס דעת ובקטנה לקטנה
 קמא מרא דחזקת שפטור לי קיס לומר יכול ,ממון הוצאות
 במ״א והארכתי טובא ואלים , רובא דוחה דהשתא וחזקה
 ובדבר ,הטירוך מחמת להתיר יש אשה לישא אותו להתיר

 בב״מ דאיתא להא ודמי ראי' אייתי לומר יכול ההחחייבת
 זה ספק וכן כו׳ קיימא דלגובנייא כיון ארעא ק״י( )דך

 להביא היתומים ועל כו׳ קיימא דלמיקץ כיון כו׳ קודם
 ממון חיוב ולענין להתיר יש בודאי היתר לענין ה״נ ,ראי׳
 לא בודאי כי העבירה בשעת מטורפת שהיתה הראי׳ עלי׳

 בשעת ובפרט ידה מתוך ידם זזו שלא שומרים העמידו
 לא אשר שפוי' היתה אולי , מעשיהם במחשך אשר העבירה

 להתיר לענין כי אנוסה דק לה שיהא שוטה למדרגת הגיעה
 בחגיגה דאיתא דברים בד׳ שוטה שתקרא צריכין אין חר״ג

 בחיבורי שהארכתי כמו עמה להיות לו אפשר שאי רק
 בשעת אולי לספק יש ממון להוציא אבל קצ״א( )סימן

 שוטה למדרגת הגיעה שלא דעתה שקטה נתת העבירה
 בזה יש לבעלה מותרת אם בפקחת ואך אנוסה שתקרא
 ס״ח( )סי׳ בפ״ת הובא שנאסחני ברי באומרת אך פלוגתא

 שיטעון מי אץ בטירופה כעת שהיא ובפרט ממון להוציא אך
 דאיתא ומה ההתחייבית ממון להוציא שאין 'נראה , ברי

לקיימא בכתובה.אבל דהאמיגוה דכתובות פ״ק בירושלמי

 מספק קיל ממון הוצאות אלמא סוטה ספק משום רשאי אינו
 היינו גס הירושלמי בסתירת האריך פגים המראה סוטה
 בין חילוק שיש ע״כ גס נאנסתי ברי טוענת אס דווקא

 הבריא שלא ברי טיען שהמקבל אך בש״מ דהא הנושאים
 שהיתה טוענת ויהי׳ השתפה ואס ,מוציא אינו מכ״ז בנתיס
 הכתובה לה ליתן מחוייב אס בדבר נעיין בטירופה אנוסה

 אס רק אוהו נתיר שלא ר״ג תקנת היתה שכן לומר ואין
 נס התקנה היתה זה באופן שגס סברה אין הכתובת ישליש

 שישליש לו אמרתי מכ״ז להקל תקנה ספק לומר סברה יש
: דאורייתא כתובה דמי לכה״פ

 כי לו נתיר לא אס הועלת לה שאין היתר לצדד יש
 שנשתטית מעת לאשתו מזינות נותן אינו בלאה״ב

 עני איש שהוא ידוע גס אחיה אצל והיא , שנים תשעת זה
 וכשר עני שהוחזק מי צ״ט( )בסימן דאיתא להא ודומה
 להשביע לדיין אסור וכי' לדיין וידוע גלוי והדבר בתום והולך

 האמת על אך לישבע רוצה שאינו הבעל אמר עיד ,כו׳
 טעמא הגי מכל , מלישבע בעיגון לישב לו ניחא ויותר
 אמר דאורייתא כתובת דמי , רבנים מאת ע״י להתירו נראה

 מאתה שקיבל אמר כתובה ותוספות , להשיג שישתדל לי
 , זה על לה אין בכתב , רו״כ מאות שלשה החתונה בעת

 דאורייתא כתובה דמי רק כלום לו שאין טענתו והעיקר
 להחמיר הדור גאוני דעת ואולי ,להשיג להשתדל לו אפשר

 נראה הנ״ל כל על , הידוע אותם ההתחייבות בדבר עליו
 מאה חתימות ויקבץ הדור מגאוני היתר ישיג אס לע״ר

 ישראל להתיר זו למציה נטפל אתי' אני גס אזי רבנים
 ע״ב כ׳ דך בע״ז )והתום׳ עבירה ומהרהור ההעיגון מכבלי

 בב״י הוא וכן אסמכתא ולא היא גמורה דדרשה כו׳ לא ד״ה
: יונה( רבינו בשם כ״א סימן אה״ע

 דומה רו״כ מאות בהשלוש בודאי שנתחייב כיון לומר ואץ
 , לשלם שחייב פרעתי אם יודע ואינו לנתחייבתי

 דהחיוב כ״כ ברור החיוב אין מרע דבשכיב לחלק אפשר
 לחזור יכול חי שהוא זמן כל הבל מיתה לאחר אלא חל אינו

 דומה היתומים טענת בנתיס נתרפא אולי שי״ל וכיון ממתנתו
 משא״ב עבורם טוענין הב״ד וכן , נתחייבתי חם יודע לאינו
 פרעתי אם יודע ואיני לנתחייבתי דומה ברור החיוב בנ״ד

 היכא , א׳ דין ן יפקדו שאלה מהלכ׳ ד׳( )פ׳ המל״מ דברי לפי
 הובא פרעתי אס יודע באיני גם פטור למידע ליה הוה דלא
 לא כאן גס ט׳( סעיך ע״ה )סימן המשפט בנתיבות ג״כ
 העבירה בשעת שפוי' או מטורפת היתה אס למידע ליה הוה

 טוענת אינה שהמטורפת כיון ועוד , מעשיהם שבמחשך
 בשעת שפויה שהיתה הדבר וקרוב ילדה ודאי וממזר כלום

 עתיס הס הטירוך בעלי ■גם מתרפאים חולים דרוב העבירה
 העירוך קודם הנשמע ולפי הבעל דברי לפי גס , חליס

 לחיש יש א״כ שוטה ועתים חלים עתים היתה עכשיו של
 סברה אין הנראה ולפי ,בנתיס נשתפה עכשיו גס אולי

 שישבע עד או רו״כ מאות הג׳ שישליש עד ההיתר לעקל
 שכתבתי עעמיס שאר וגס 7 לו אין לב״ד הנראה לפי ובפרט

אולי חשו שחכמים לראי' רק משמ״ר הבאתי ולא לעיל
: בנ״ד וה״נ בנתיס נתרפא

 מתנת בדבר קג״ג( )דך מב״ב לעיל שהבאתי מה בלבר
 שאפי׳ ו׳( אות רנ״א )בסימן הסמ״ע כתב שמ״ר

 ברי טוען והמקבל בנתיס שנתרפא טוענין היורשים אין אס
 ומעמידים מוציאץ אין ג״נ בגתיס נתרפא שלא ט'( )באות
 זו )וסברא לחיים חולים שרוב מחמת המוחזק בחזקת הממון
 , בנתיס( שנתרפא חוששין אנו אח"^ שמת אפילו שם איתא
 צריכק בגתיס נתרפ׳ אס יודע ■אינו שהאיש אך בנ״ד וה״נ

 ההיתר לעקל ומכש״כ ; בנתיס נתרפית אולי לטעון אנו
: כברה אין זה עבור

־מה



עולת

קה. סימן
שיחי׳ להרה״ג

 לה מאכילין פ״ב( )דף דיומא בסומא כת״ר שהקפה יד—
 עכ״ל שומן לה נותנין דעתה נתיישבה לא ואס רוטב

 כעיקר דטעם ר״ת לדעת משומן רוטב אולמא מאי ה״ג
 )דף ע״ז מסכת על בהגהת הקשה זו קושי׳ , דאורייתא

 בקושי׳ ונשאר תמרים כפות בשם מהרש״א כליון הנקרא ס״ז(
 בהנאת למעט נ״ל ואפשר ,בביתי חמריס כפות ספר ואק

 הטור שכתב מה לפי לתרץ נראה עוד , עדיף איסור
 היינו , דאורייתא כעיקר דטעס ר״ת דלדעת צ״ח( )בסימן

 דרבק הוא לרש״י , האיסור נגד ששים בהיתר יש לא אס
 אלא חייב אינו למלקות אבל / דאורייתא איסור הוא זלר״ת

 כזית יש כשלא אבל , פרס אכילת בכדי איסור כזית כשיש
 , לר״ת אפילו מלקות חייב אינו פרס אכילת בכדי איסיר

 , ר״ת דעת הוא שכן להטור שמסכימים ובב"ח בב״י עיין
 דאיתא כמו כר״ת סובר שהוא כן הרשב״א דעת שגס ונראה

 בכדי כזית כשיש רק מלקות חייב שאיני ג״כ וסובר בב״י
 כשלא דמיירי רוטב אותה מאכילין ניחא וא״כ ,פרס אכילת

 איסיר שיש הגס פרס אכילת בכדי איסור כזית ברוטב יש
 מאכילין דעתה נתיישבה לא ואס , לוקין אין אבל דאורייתא

 ל״ה( )דף בזבחים דאיתא הא נמי וניחא ,עצמו שומן אותה
 דליכא דמיירי כו׳ ונותר פיגול משוס רוטב על חייב איט
 טעם מדאורייתא הגס פרס אכילת בכדי איסור כזית

 כמו כרת חייב אינו אבל דאורייתא איסיר בזה יש כעיקר
 שאינו בחיבורו וכן , המשניות בפירוש הרמב״ס ׳שדקדק

 ליכא פרס אכילת בכדי כזית דליכא דמיירי כרת חייב
 א׳( )סימן עוברין אלו פ׳ ברא״ש )עיין כרת וכן , מלקות
 בכדי כזית בהם שיש שעורין שכר לעני■ ר״ת בשס שכתב
 בכדי כזית יש אס לר״ת חילוק שיש אלא פרס( אכילת
 הפרס כל אכל שלא אף מזה כזית על חייב פרס אכילת

 כולו דגהפך משום מהאיסור יותר היתר ג״כ יש שבכזית הגס
 הפרס כל אכל אס רק כרת חייב אינו ולרמב״ס איסור

 אבל ונותר מפיגול הבלוע טעם בהריטב שיש מיירי ובמשנה
 בלאה״כ טומאה ולענין , פרס אכילת בכדי כזית דליכא מיירי
 התום' שכתב כמו טומאה לעני! כעיקר טעס שייך דלא ניחא

 תמ״ב א״ח הפ״ח לדעת אלא הנך ד״ה כ״ב( )דף בבכורות
 טעס ג״כ פרם אכילת בכדי כזית ליכא דאפילו ר״ת שדעת
אנו ומוכרחים הזה תירוץ לומר א״א ולוקין דאורייתא כעיקר

: קמא לתירץ

 )ד׳ ביבמות התו׳ שכתב מה על שהעיר האגדה ובדבר
 במ״ק דאמרינן דהא מוסיפים ד״ה ע״א( נ׳ ~

 '”רט קנ״ז( )דף דשבת ר״ע על מר״ע כת״ר ומקשה כו׳
 שיש מחדש הנדפס יעקב בעין כו׳ עיין חיה נשארה הצדקת

 שס הקשה איתן אהבת הנקרא ובפירושו פירושים הרבה שם
 שמזל לתרץ שיש ילי נראה עוד ;שתירץ מה ע״ש זו ,קושי
 על כלדאי שראו מה כי ,הלידה מזל דוקא נקרא אינו
 ,ותו רש״י שכתב כמו בכוכבים חוזים הם ר״ע של בתו

 הצדקה מעשה וע״י עון איזה מחמת הקצובים לה שנפחהו
 וכן חזקי׳ על ר״ע שמתרץ כמו משלה לה הוסיפו שעשתה

 ׳רעה ששמו ^חר כוכב פניכם נגד רעה כי בא ,בפ מציגו
 נקראו הכוכבים גס כי לישראל מזל אין נאמר ע״ז נס

 ראו פרעת שאיצטגינינות לומר סברה אין זה כי מזלית בשם
 .נולדו שלא בפרט ריבוי מששי.ם יותר של הלידה של ־המזל
 פרעה שאיצטגניגות ע״כ אלא אחד בשנה או אחד -.ביום
 על המזל שינה ■והקב״ה ישראל על רעה ששמי הכוכב ראן
רעת ששמו אחד ־כוכב בחומש רש״י פירש וכן , ברית דם

וינחם וכו׳ והריגה ידם .סימן והוא במדבר לקראתכם

מב יצחק
 שראי הטורים בבעל עיין מילה לדס והפך , הרעה על ד׳

 נראה לע״ד כר' ד׳ ויגחס לקראתם עולה דם; כוכב
 בזטתא לאו ומזוני חיי בני מימרות בהשגי שיים ור״ע שחכמים

 דמועיל לישראל מזל דאין סוברים וכן ,במזלא אלא ת״מ
 לשטה אף מועיל דזכות סברי רבנן אלא המזל לשנות זכות
 עליו שנגזר ממה יותר השנים ולהאריך הלידה של המזל

 אלא זכות מתני לא זה דעל סובר ור״ע ,הלידה בשעת
 שראו כמו עק איזה מחמת ימיו לקצר עליו נגזר אס

 , עון איזה מחמת ר״ע בת שתמות הכוכבים ע״י הכלדיס
 לישראל מזל אין אמרינן ע״ז המזל לשנות זכות מועיל ע״ז
 היראה שער ובר״ח , הוסיפו משלו חזקות על שהשיב כמו

 שלש שהם נמצא בזה״ל כתב כו׳ ומפני ד״ה ב׳( )פרק
 אלא ימים מוספות ואינה אלקים יראת ה״א בפסיק בחנינות

 האחרון וקצה ,לו העומדים הס בריאתו מיוס הקצובים ימיו
 רשעים ושנות , ימיס המוספת ד׳ יראת היא שבמעלות
 הקצובים מהשנים תקצורנה יראה שוס להם שאין תקצרנה

: ושנותינו ימינו יאריך השי״ת עכ״ל להם

שיחי׳ הג״ל להרה״ג

 , למעשה הלכה לכתוב קשה לידו שבא עובדא עיקר בדבר
 מכשירין ויש מקילין יש אחרונים מזה דברו וכבר

 כת״ר של בקונטריסו לעיין לי וקשה טיבא טרידנא ואנא
 דייקי לא דינא בי בתר דינא ובי כת״ר הורה שכבר בפרט

: בקונטריסו ראיתי אשר מעט רק

 התרנגולת של הקולית בעצם לידו שבא עיבדא בדבר
 שע״ש שנקשרה מצאו אכילה בעת שבשבת

 החיצון שעוקצו עד למעלה ועלה נקשר החיצון וחלק באלכסון
 מתחילת אך הנוף מן מאצבע פחות הוא ובולט גדול שהיה
 ק אצבע כשיעור רחוק הוא אם היטיב לעמוד א״א השבר

 התחלת בצמצום היטיב להבחין א״א שם שקשור יען הטף
 גוש דבר הוא כי חרס של הכלים גם לאיסור והוריתי השבר

: כת״ר עכ״ל כו׳
 , להתיר ניהגין ונקשר חזר אס הרמ״א שכתב מה ידדז

 בעיף הטוטו״ד בשס צ״א( )סימן ע״י בירי בחי עיין
 היה לא לגיף השבר ומהתחלת באלכסון לגוף סמיך רגל שנשברה

 השכל כו׳ עיקץ בלי שא״ש היטיב ונתקשר אגודל רוחב שיעור
 היו חופין ובשר עור היה לא שאם כו' בפשיטות להתיר נותן

 שעיסקים ובישול מליחה בשעה או הנוצות תלישת בשעת מרגישי׳
 היינו לגוף סמוך בנשבר הפוסקים שהחמירו דמה כו׳ כ״פ
 רק היה אם אבל לגוף הסמוך אגודל בתוך כלה השבירה כל אס

 לגוף חיץ הוה השבירה ורוב לגוף סמוך השבירה התחלת
 נודע לא אם דוקא דהיינו מ״מ כו׳ דכשר מודים דהכל נראה

 שנים הרבה וזה ,עכ"ל כו' שחיטה אחר רק הריעותא לנו
 דרס בספר ראיתי וכעת טוטו״ד בספר זאת ראיתי אשר

 שבר נקשר דאפילו טוטו׳יד בשם מביא מחדש הנדפס תשובה
 נראה בולט החיצין שעוקצו מה ואף 7 מכשיר ג״כ שבר על

 וז״ל , י״א( סעי״ק נ״ה )סימן בט״ז ועיין בה״מ להקל ג״כ
 ינתדבקו וחזרו בשיפוע כקולמום השבירה היתה שאס נראה

 שהית כמו ממש נתכוונו שלא רק שיפועו באותי השברים
 נמשך השני ועוקץ למטה נמשך אחד עוקץ רק בתחילה
 אלא מצית״ג למעלה דמיירי ע״ש עכ״ל כו׳ דכשירה למעלה

 הרגל נשבר של מהריעותא חמיר הגף נשבר של הריעותא
 מעצמי אמרתי סברה הריאה נקיבת של החשש שייך בגף כי

 כתב וכן מזוקק זהב הנקרא השו״ע בגליון ראיתי ואח״כ
 ואיני חולקים באחרונים שנמצא ממגי נעלם ואינו הפ״מ

 מה לפי ובפרט סברות איזה כותב שאני רק להמיר ממליט
 הדברים גראין מאצבע פחות היה שהבליטה בעצמו .כת״ר שכתב
כתב מרבבה והדגול אצבע שליש שגי בערך רחוק שהיה



יצחק עי״ת עולת 84
 שהיה הדבר קרוב ,אצבע שליש בשני סגי דבתרנגולת

 היטיב להבחין שא״א כתב השבר עצם על גס השיעור זה
 מדד לא אס א׳( )בסימן כתב והלב״ש רחוק הוא כמה

 דיש לכה״פ נראה א"כ וס״מ בה״מ להתיר דיש ונאבד
 שאס ראיה שהבאתי ובפרט , מל״ע לאחר הכליס להתיר

 אף שיפוע באותו השברים ונתדבקו באלכסון היה השבירה
 שכתב מה על דקאי שבר אל שבר מיקרי כו' נמשך שעוקץ

 נמשך זה ,זה על זה שוכבים העצם שברי שני אס המחבר
 אם אבל הט״ז כתב ע״ז טריפה למטה נמשך וזה למעלה

 אע״פ שיפוע באותו השברים ונתדבקו באלכסון היה השבירה
 באלכסין נדבק שאס אלמא , כשירה כו' נמשך זה שעוקץ
 ונדבק באלכסון היה השבירה דאס אלמא זה אל זה מיקרי
 שלא נשבר אס משא״כ חזק דביקות היא אלכסון באותו

: חזק דביקת זה אין שבר על שבר ונדבק באלכסון

.קו סימן
שיחי׳ להרה״ג

 אויגושטא שהשם לי אמרו היטיב ודרשתי חקרתי
 עמה שדברו אנשים איזה אלא כלל לה קרו לא

 גוסטא נקראת כל בפי אבל אויגוסטינא קראוה רוסי׳ בלשון
 קורין שהכל השס לכתוב יש יותר בדבר ספק שיש וכיון לבד

 כשר שבדיעבד חסרון קלת בספק ליתפוס יותר גוסטא
 מספק ,לכתחילה אפילו ילהרמב״ס ,קורין שהכל בחניכה

 שנכתב שמה גראה עוד , ח״ו בדיעבד חשש שיש שינוי
 דמיעוטא מיעוטא שנמצא מה או אויגוסעא במעטרעק״ע

 רוסי׳ בלשון עמה כשמדברים היינו אווגוסטינא לה שקורין
 קצת בשינוי העמיס להס שקורין ישראל השמות כל כמו

 קכ״ט( )בסי׳ כדאיתא קורין שישראל כמו בגט כותבין מכ״ז
 של שס כותבין אחר בשס גויס ובפי זה בשם ישראל נקרא אס

 אחד כמעט ענינס אס אבל גויס שס על ודמתקרי ישראל
 הגויס אס הנהרות לענין כמו ישראל של שס רק כותבין אין

 כן ואס רעדיש כותבין רעדיש קורין וישראל הרעדיש קורין
 כמעט ענינס וגוסטא אווגוסטינא אחד כמעט ענינס כאן גס

 יש דשם הגם אווגוסטינא שם וכן ורעדיש הרעדיש כמו אחד
 אבל , קאזימער שם לענין בב״ש ע״ש התיבה בסוף שינוי

 באותיות לנתיב איך בלשונם כ״כ בקיאים אנו שאין כיון
 קכ״ח )בסימן הפ״ת שתביא כמו קירין שהכל בשס די שלגו
 כו׳ החניכה בשס לכתחילה כשר בשמו דאפילו ט״ז( אות
 שם קריאת בספק עצמו להכניס דמתקרי לכתוב חיוב ואין

 כשמדב׳ היינו אווגוסטיגא שקורין דמעוטא דמיעועא ועוד נכרי
 ישראל של שם קצת שמשנים הגוים כל כמו רוסי׳ בלשון עמה
 פורתא נקרא זה גס רוסיא בלשון שמדברים דמה לומר ואין
 היינו אס הפחות לכל ,מדברים שאינו לעז הלשונית כל כמו

 לשונם בדקדוק אגוסטינא שם ולכתיב הגויס בלשון בקיאים
 אות באיזה טעות איזה יהי' אולי אבל שלנו אותיות ע״י

 ע״כ ס״ג( )גיטין ותפאתה נאפתה כמו פסול איזה ח"ו יהיה
 ולרמב״ס הכל לדברי כשר שהוא גוסטא שס לתפוס יש יותר

 כמו אווגוסטא נכתבה בפאספאר״ט לזה וראיה לכתחילה אפילו
 משא״כ קצת בשינוי בערכאותיהם נכתבים ישראל שמית כל

 לרובה דמי ולא גוסטא עצמה חותמת מכתבים כותבת כשהיא
 נפרדים שמות וגס ישראל שמית הס דשם מריס ופורתא שרה

 , אחד כמעט וענינס דומים והס נכרים בשמות משא״כ
: חתימתה בתר לילך בכללות והט״ג בנ״ש ועיין

.קז סימן
הג״ל להרה״ג

 דהפוסקיס התו״ג דברי לפי כת״ר שכתב מה ובדבר
 שהיו בזמן היינו העמידה מקום שינה שהכשירו

 ראיתי לנת״ר שכתבתי בעת ,עכ״ל כו׳ דירה מקום כותבין
 במכתבי שהבאתי וכמדומה דבריו מביא הפ״ת גס בתו״ג

 כתב דלא מיירי דהתו״ג דנראה וטעמי התו״ג דברי הראשון
 העמידה שם כתב אס אבל ,המגרש של העמידה שס גס
 כתיבת שהיה ובמקום המגרש הוא מי מתוכו מוכח המגרש של

 הנכתב המגורשת כשם ששמה אשה עוד להמגרש אין הגט
 שאין שידוע או שכתב גופא התו״ג דברי לפי גס בהגט,

 שנסחב ובמקום זה כשם ששמו איש בגט שנכתב בהמקים
 להתו״ג אף חששא ליכא א״כ ,זה כשם ששמו יש לא הגט

 עיקר ;על רק חותמים אין כי שקרא על חתמו לא והעדים
 שאין האשה מקום על בפרט המקום על לא אבל הגירושין

 פ׳( ד' )בגיטין ור״ן ור״י ר״ה שסובר כמו לכתוב צריכין
 להא דמי ולא ,שינוי פוסל אין לכתוב צריך שאין בדבר

 לומר יכולין ואין מוקדם שטר על חתמו אס פסולים דהעדיס
 מלקוחות לטרוף העיקר בשטר כי חתמו לא וע״ז חתמו ע״ז

 היה מהלקוחות לטרוף זמן מאיזה להורות השטר בא וע״ז
 חתימת עיקר כאן אבל ,השטר זמן לידע להזהר להם

 דהשינה ועוד ,יעקב הישועת שכתב כמו הגירושין על העדים
 עומדת שהיא האשה של העמידה מקום שכתבו יען הוה

 יכולין הרשאה כותבים דאס לעז ליכא הגט כתיבת במקום
 יסברו בעיר והמגורשת המגרש אס אף שליח ע״י לגרש
 היתה שלא אלא הגט כתיבת מקום של גופא בעיר שהיא
 בא שמעשה פ׳( )ד׳ בגיטין והפ״י ,הגט שמסדרים בבית
 וכן ,הדחק בשעת והכשיר המגורשת עמידת ששינוי לפניו

 גס ח׳( )בסימן הדחק בשעת ג״כ מתיר ארי׳ שס בתשובת
 מקום כששינה ,הנ"ל( סימן בפ"ת )הובא הג"פ על שם משיג

 עמידתם בשם נקרא שאז אחרת דירה מקום לו היה ולא העמידה
 מקים ג״כ דהיא בכך דמה עליו חולק ארי׳ והשם פסול, שהוא

 כיוןנכו׳ שיהי' מקום באיזה להיות יכול העמידה מקום דירתן
 כו' מקום באותו שעומד רק מקום באותו שדר כתב שלא

 באמצע כתב נ"ה# )בסימן כן אינו השו״מ ודעת ש״א עכ״ל
 שהבעל כל והרי הטעית ונגלה נראה כאן אבל הדברים

 וע״ש עכ״ל כר' שליח ע״י לעשות אין אחת בעיר ואשה
 ע״י ולהתגרש אחת בעיר להיות דיכולה לעיל כתבתי ואני

לנ$ כאן ואין הטעות ניכר אין א״כ הרשאה ע״י שליח
המעייץ לב לעורר רק להיתר מחליט ואיני

קח. סימן
הנ״ל להרה״ג

 האשה אבי כי גוסמא שם רק כתבנו לא הגט סחסר
 אומרים אותה. המכירים העיר בני וכל ואחיה

 בביתה במחנו שהיה השליח אמר וכן כל בפי גוסטא ששמה
 לה קראו שם שהיו אחרים אנשים וגס הבית בני שכל

 שאחד■ אמת הן גוסטא ששמה האשה אמרה וכן גוסטא
 מחמת הוא אווגוסטינא לה קראו אחד ועוד שהוא לי אמר

 כשדיברו לה קראו ואיך רוסי׳ כלשון רעיהם עס שמדברים
 יחידים אנשים רק הם אבל יודע איני שלנו לעז בלשון עמה
 מרים רובא בלשון דקדקתי ח״ש יד כתיבת שבחיבורי הגס

 שנזכר־ מקוס בכל הש״ס שבכל שכמדומה שרה ופורתא
 ומיעוטא רק ופורתא רובא הלשון נזכר לא ומיעוטא רובא

 בב״ב מסבלי ומיעוטא מקדשי רובא ע״ב( י״ב )קדושין
 לשון נזכר ולא כ״מ ועוד ע״ב( ק׳ בבכורות ע״ב )צ״ב

 הוא פורתא דלשון נראה פורתא לשון נזכר ומימין פורתא
 ע׳( )ד' קדושין כמו הזה שם מפורסם שאינו מיעוט כעין

 פורתא הבשן מלך עוג פ׳( )ד' יומא דגודריתא פורתא
 פורתא ברש״י ע״א( כ״ז )ד׳ ב״ב פורתא טימא עירובין

 פורתא וכן דק לא פורתא בגמרא ע״א( )ח' ובסוכה דק לא
אף רובא בקר דאזלינן בעלמא דאמרינן להא דמי ולא ,סעיל

יק



עולת

 גס בסנהדרין כמו מהרוב אהד פחות רק הוא המיעוט אס
 מהמיעו׳ יותר בחד רק הרוב אס אף רוב׳ בתר אזלינן באיסורין

 לכתחלה מחמירין בגיטין משא״כ ,כך הכתוב גזירת הוא דשם
 הרוב שניהס לקייס א״א דהתס יעוד ,גמור להמיעוט לחוש

 העיקר שס שניהס לעשות אפשר הכא משא״כ והמיעוט
 רבותא והתם דמתקרי׳ בלשון המיעוט ושס הטפל ושם

 בתר אזלינן יותר באחד רק הוא הרוב אס דאף קמ״ל
 דאף קמ״ל רבותא ובגיטין ־ ,לחומרא הן לקולא הן רובא

 שס )לבד אותו גס לכתוב יש גמור מיעוט הוא המיעוט חס
 במכתב וכתבתי הקודם במכת: רזמתי זה ואל הנשתקע(

 בלשון שמדברים מה דגס כיון לומר ואין הלשין בזה הקודס
 מדברים שאנו לע״ז הלשונות כל כמו פורתא ג״כ מיקרי רוסי'

 איך הגויס בלשון בקיאים היינו חס התינח כתבתי ע״ז
 בלשונם כ״כ בקיאים שאין כיון אבל שלנו באותיות לכתוב

 השם שינוי יהי׳ זה ידי שעל אות באיזה טעות יהי' אולי
 שם לכתיב יש יותר ע״כ הנס תונס הפאתה נפאתה כמו

 כתבתי גס הקודם במכתב שהארכתי כמו קורין שהכל
 הנ״ל היחידים אחד בשם קורין כ״ע לא ג"כ הגויס שבלשון

 עוד צרפתי גס אווגיסטא נכתי ובפאספארט אווגוסטינא קורין
 מכתבים ש־איתי ,כתבת גס ,ראיות הס לע״ד אשר סברות

 בתר לילך סוברים והט״ג והב״ש , גוסטא שחותמת שלה
 אלא עיקר היא הנתינה שמקים ממני נעלם ולא חתימתה

 היתה שנים שתי או וכשנה ברוסי' בעלה עם דרה שהיתה
 והיא ואחיה שאביה ממנו שברחה חדשים כאיזה וזה בפה

: גוסטא רק אביה של בעיר קורין שכן אומרים בעצמת

 שינה אס בשעה״ד בדיעבד להכשיר יש אם "0*121
 שחין האשת של העמידה בפרט העמידה מקום

 דברי על שקאי משמע ז״ל הרמ״א מדברי , לכתוב צריכין
 רק הדירה מקום כותבין שאין סעיף באותו שכתב המחבר

 העמידה מקום שינה שאם הרמ״א כתב וע״ז העמידה מקום
 תעיין אחר בפ״ת, הובא הג״פ שכתב ומה בשעה״ד, כשר

 הדירה מקום בשינה שאוסרין מה הטעם דעיקר לדחות יש
 בעיר הדר ראובן הדירה מקום שם על נקרא דאדס משוס
 שאימריס השם שינה כעין הוא הדירה מקום שינה ואס פלוני
 כתיבת במקום שלא במקום הדר האיש אלא המגרש זה שחין
 בעיר שדר לכתוב צריך והי׳ הגט כתיבת במקום דר והוא הגט

 אין העומד שכותבים כעת משא״כ במק״א שדר וכת׳ הגט כתיב׳
 כי עומד שהוא המקום שם על נקרא אדם אין כי השם שינה כאן

 גס ,אחרת בעיר עימד אחרת ובשעה זו בעיר עימד זו בשעת
 העמידה מקום שינה אס ג״כ שייך תטעם וזה לעז כאן חין
 באותו שדר כתב שלא כיון אחרת דידה לו היה שלא אף

 ארי׳ שס בתשובות חילק וכן מקום באותו עומד אלא מקיס
 היספתי ואני בשעת״ד להתיר ופיסק עלי׳ ותמה הג״פ על

 יכילין הרשאה דע״י כיון האשת עומדת בשינה סברא עוד
 ליכא אחת בעיר הס והאשת שהבעל אף שליח ע״י לגרש

 תיתה דאט הגט כתיבת במקוס העימדת כותבין ך א טענה
 דאין בידה הגט הבעל נותן אין מדוע הגט כתיבת במקיס

 שליח ע״י רק לידה מידו להתגרש רוצים דאין מזה ראי׳
 שניהם אס אף שליח ע״י להתגרש יכילין הרשאה וע״י
 שתיתה האמת אולי לומר יכולין שהעדים הגירושין, בעיר

 הבעל ואס ,אחרת לעיר נסעת ואח״כ הגט כתיבת במקום
 שעומדים בגט וכתב להתגרש בב״ד ביחד עומדים והאשת

 ע״י משא״כ שקר שכותבים לומר סברה יש אחרת בעיר
 אין הגט כתיבת בשעת בב״ד עומדת האשת ואין שליח

: נמצאת היכא לידע צריכין העדים
 שם על נקרא אדם דאין משוס תמתירין הטעם *0*^1

 ביחד עומדים שניהם אס אף העמידה מקים
 דכן ונראה ,מקום ושינוי הגירושין בשעת בב"ד
 עליהם סומך ורמ׳א המכשירין טעם זהו כי הת׳ג דעת

מג יצחק שרת
 כזה שם נמלא שלא דמיירי תת״ג שכתב ומה (בשעת״ד

 בשינה ההיתר עצם אבל הרשב״א של החשש להסיר היא
 העמידה מקום ישינת ,שחבתי כמו ידוע הוא העמידה מקוס

 הגירושין במקום שניהם שעומדים מיירי בפוסקים הנכתב
 כמו קולא עוד נראה ובנ״ד אחרת בעיר העומדים וכותבים
 מה פלוני במקום העומדת כותבין דאיך לומר ואין שכתבתי

 , גמור טעות הוא באמת כי עומדת היא היכן יודעין שאין
 טעות רק זיוף ולא שקר לא היה שלח טובא דמוכח ואומדנא

 אומדנה דיש דהיכא ע״י( )בחיבורי במ״א והוכחתי בעלמא
 ובשינה בע״א אפילו הדין מעיק:• סמכינן טובח דמוכח
 מקום שם על נקרא שלא יען שינוי כאן אין העמידה מקום

 אפילו ליכא האשת של העמידה מקים בשינוי ובנ״ד , העמידה
 כי למעשה הלכה זה דבר אומר ואינו שכתבתי כמו לעז
 באתי רק בזה מחמירים אחרונים שיש ממני נעלם לא

: המעיין לב לעורר

קט. סימן
שיחי׳ להרה״ג

 באזני׳ מיחיש לה ויש חולנית אשה כת״ר שאלת ר2ל2
 מים באזנית יבוא לא אשר רופאים לה ואמרו

 איך סכנה לידי לבוא ויכילה לבריאותה לה יזיק כי לעולם
 בעימק אזניה לסתום תוכנה אס מצויה בטבילת תתנתגה

 : עכ״ל כי׳ מיס שם יבוא שלא רכה גפן צמר חתיכה עם

 תיכל לא היתר איזה נחפש לא אס כת״ר דב^י ל£י
 חשה יונאית ע״ב( ס״ד )ד׳ בשבת ,לעולם לטבול

 בשעת להסיר צריכה שאינה משמע שבאזניה במיך כו׳
 אתרמי דילמת משום יוצאית דאינה דברים דשאר הטבילה

 ביו״ד וכן בר״ת אמות ד׳ ותשא ותסירס דמצוה טבילה לה
 לה עלתה בבגדיה שטבלה נדה מ״ט( סעי׳ קצ״ח )שימן

 ,בדיעבד דוקח שם שמשמע אף עכ"ל לבעלה ומיתות טבילה
 לכתחילה גס לעולם להטהר לה אפשר דאי במקיס נראה
 ע״ש קפ"ב( )סימן בחיבורי שהארכתי כמו דיעבד מיקרי

 הבגדים באותן דוקא כתב נ״ו( )ס״ק דהש״כ צ״ע אלא
 שהם באיתן לא אבל מיא בהו דעייל רפויים שהם

 גפן הנמר שיניח משמע שחלתי דברי ונפי עכ״ל מהודקים
 כתב דהש׳ך וקשה , מיס שם יבוא שלא בדוחק באזנה
 במוך לנחת מתירין ובשבת מהודקים ולא ברפויס דוקא

 לחלק שיש הנם יפיל( שלא )כדי מהודק ודוקא שבאזנה
 דאורייתא פשיל היה הנוף ברוב שהם בבגדים דהתס

 דאורייתא פסיל דליכא במיעיט הוא שבאזנה במיך משא״כ
 אס הגיף במיעיט אף פסול מיא בהו עייל לא אס אבל

 לבלוע שניתנת רש״י שכתב כמו שחני דמוך ואפשר מקפדת
 מעבר מיח בה שיעייל הטבע ג״כ א״כ האזן צואת של לחה

 צואת בלוע שהוא כמו רפוי, שבגד דומה א״כ לעבר,
 שיגיע עד מעל״ע המקוה מי להבליע שיכולה מכש״כ האוזן
 , מים שס יבוא שלח שסותמים כיין בנ״ר אבל ,האמן לבשר

 צריכה אינה הסתרים שבית מהני מה מקפדת היא ואם
 מים שם לביא ראוי שיהא שצריכה כיון מיס שם שיבוא

 ,הציצה ומיקרי ,מים שם לבוא ראוי אין סותמת שהיא וכיון
 שצריך בנגדים בטובלת לחלק עוד ואפשר ,מקפדת היא אש

 משא״כ רפייס שיהא צריך ע״כ ממש, בפועל מיס שם שיבוא
 ממש בפועל מים שם שיבוא צריכין שאין שבאזנה במוך

 ,טהורה ג״כ באזנה מיס עלה ולא מוך בלא טבלה אס ואף
 הוא המיך אס אף מיס לביאת ראוי שיהא צריך אלא

 במוך ט׳( סעי׳ ש״ג )סימן בא״ח בש״ע שכתב כמו דחוק
 ראוי מיקרי מהודק הוא אה דחף ומהודק הקשור
 יגיע א״כ ׳עמעל מים לבלוע המיך דטבע כיון מיס לביאת

ראוי מיקרי, יזה קצת ישתהה אס הדוחק על אף לבש:־ מיס
לביאת - כב
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 האוזן לבשר המיס באו ולא נשתהה ולא טבלה ואף ,מים לביאת
 ג״כ א״כ כו׳ לבילה ראוי קצת דומה מיס לביאת ראוי מיקרי
 קצת משתהה היה אס מיס לביאת ראוי לקרוא שיש אפשר בכ״ר

 האוזן לבשר מעכן ויגיע מעל״ע מיס שיבלע הצ״ג טבע נ*
 ולא במיס כלל משתהה ולא הגוף כל כרין טבלה אס כמו
 , כשרה היא מכ״ז ובאזגיס ובחיטם בפה מיס שום עלה

 ,הסתרים בית בכל מים עולה היה נשתהה היתה דאס משוס
 אפשר הרבה בעומק הצ״ג שתוחבה כיון לספק יש עוד

 ואין מיס לביאת ראוי שס צריך שאין בלוע שס שנקרא
 ס מי שם יבוא הרתוק צד על אולי ואס לביהס״ת דומה

 שיבלע להיות יכול )בוואט״ע( בצ״ג סותמת היא אם אף
 ספק היא אס ואף האוזן לבשר ויגיע לעבר מעבר המיס

 הוא המקפיד מיעוט לקולא דרבנן ספיקא ,לא אס יגיע אס
 להיות צריך הסתרים בית אס דין עיקר גס ועוד , דרבנן

 התום׳ מדאורייתא הוא אס פלוגתא הוא מיס לביאת ראוי
 זהריטב״א , דאורייתא שהוא סוברים כ״ה( )דף בקדושין

 יכולין הריטב״א ולדעת מדרבנן שהוא סוברים פוסקים ועיר
 הגלוי במקום אפילי המקפיד מיעוט דרבנן תרי שהוא לימר
 לביאת ראוי להיות שצריך בביהס״ה ומכש״כ דרבנן היא
 שהארכתי כמו הגוף לרוב לאצטרופי אף דרבנן רק הוא מ־ס

 אילי ספק גס ע״ש ק״ע( ובסימן כ״א דף ס׳ )סימן בחיבורי
 שאין הנשים כל אף כי האוזן לבשר מיס י מעט יגיעו

 האוזן בעומק המיס הגיע שלא להיות יכול אזניהס סותמים
 משהה היתה אס מים לביאת שראוי מחמת טהורה מכ״ז

 א״כ טבילה בשעת עצמה מצדדה היתה או במים אזנה את
 במים אזנה את מעט יותר משתה היתה אס בשאלתינו ה״נ

 ויגיע לעבר מעבר גפן בהצמר המיס מבצבץ שהיתה אפשר
 ממי למעלה מגוף מעט יוצא שאס נראה עוד הבשר עד

 טבלה לא כאילו מדאורייתא הדין שערה מקצת ואף המקוה
 כשר רובה על לא רק גופה על חוצץ דבר יש אס משא״כ

 שהיה החוצץ הדבר עס גיפה כל שטבלה כיון , מדאורייתא
 גזרה כן כי לגיפה בטל החוצץ שהדבר ונראה , גופה על

 , המקפיד מיעוט על אף אסרו שחכמים אלא , התירה
 שיהא לה כסכנה אומר שהרופא כיון לומר יש ובשאלותיו

 לבעלה אסירה תהיה באזנה המוך •תניח לא ואס באזנה מיס
 , לגופה ונתבטל המוך בסתימת היא רוצה ע״כ ימיה כל

 דיש ק״ע ובתש׳ כ״א( בדף )ס׳ בתשו׳ בחיבורי וכתבתי
 מיקרי הטבילה אחר עד או ליומא ביטל דאף לומר סברה
 דמהני הטומאה בפני מיעוט לענין כ׳( )דף בב״ב כמו ביטל
 , וראשונים השומ״ק שטת לפי הקבורה אחר עד ביטל
 שם אמרינן ע״ב( ק״ג )דף בעירובין זו סברה על וצ״ע
 משוס ליה ותיפוק ופריך גמי עליו כורך באצבעו שלקה כהן

 דאף אלמא , עכ״ל לעבודה ידיו בין דחייץ משום חליצה
 דעלמא מסי דגמי כדאיהא הרפואה היא עלמה דהגמי בגמי

 ואפשר , חולץ רטי׳ וכן , חליצה היה הרפואה משוס אף
 כן על לעולם תטהרה לא לה נתיר לא שאם הכא דשאני

 שיש כמו באזנה צ״ג לשאת דרכה אס ומכש״כ , מקפדת אינה
 גס , הרוח בשביל באזניהס ל״ג שנושאים אנשים כמה

 וכץ , מקפדת אינה אם ברטי׳ גס וצ״ע ,כתב החכ״א
 עופרת לה הניח ורופא בשן נקב שהיה באשה מתיר השו״מ
 מיקל ק״ס( )סימן החדש הצ״צ וכן חדשים ג׳ על בהנקב

 אינו נקרא , רפואה דרך שהוא כיון השו״מ כמו בשן ג״כ
 להסירו שאפשר אף ג״כ מיקל תותבות בכן וכן ,מקפיד

 כך ואחר הטבילה קודס רק סותמת דכאן לחלק שיש אלא
 הסתימה שיהא גלע״ד ע״כ , לגוף ביטול נקרא זה אס נוטלת

 , להתיר יש קצת מיס לביאת ראוי שיהא כדי קלת רפוי
 אולי שטובלת זו שברגע לה יזיק לא זה שבאופן נראה נם

 בעינן רק כלל יגיע לא הסתם ומן מיס לחלוחית רק יגיע
 ושומר זו עלה נראה ע״כ לעיל שכתבתי כמו ראוי שיהא
ראוי יהא שלא עד לגמרי ולכתוב , רע דבר ידע לא מלוה

 : בדבר שנתיישב עד להתיר כעת בי אין מיס לביאת כלל

 לי שניחא מה דאף מעירובין לעיל שהבאתי מה לבד
 ראיה עוד להביא יש חציצה הוה רפואה משוס

 ה״ז בשרו על כתוב שם שהיה הרי ע״ב( ק״כ )דף משבת
 כו׳ גמי עליו כורך מלוה של טבילת לו נזדמן כו׳ ירחץ לא

 עכ״ל כו׳ חציצה הוה קא במיהדק אי ה״ד שס ומקשה
 מחיקת על יעבור שלא כדי בגמי ליה דניחא אע״ג אלמא

 חציצה דמקשה מהא צ״ע עוד ,חציצה דהוה פריך מכ״ז השס
 דתדיו אע״ג ,עכ״ל בלחה ומשני דיו משום ליה תיפוק
 אסור כי רבים ימים שם יהא וכן רבים מימים שס עימד

 בהשם לו ניחא לא מיקרי רהתס לתרץ יש ואפשר , למחוק
 מיקרי ע״כ מעצמו שימחוק הוא ורוצה בשרו על הכתיב

: המקפיד מיעיט , קפידה
 ומהודק שקשור והוא שבאזנה מוך לענין דאיתא ובלבר

 אפשר המוך עיקר אבל מהודק הוא הקשר הייני
 וכן הפוסקים מסתימת אלא , מיא בי׳ ומעיילי מיהדק איני

 מהידק שאינו דוקא בבגדיה טבלת לעגין מביא הש״ך
 מקפיד שאינו מיעיט דמוך אפשר כלוס דברו לא מוך ולענין
 בש״ע גמלא פלא מחמת לדחות ויש הסתרים בבית בפרט

: בטבילה חציצה לענין שבאזנת במוך הדין איך

 מכ״ז בטבילה שחיצץ שע״ג;מכה ,מרטי מש״ג ולהעיר
 חוששין ואין בשבת בשרה על רטי׳ לשאת מותרת

 , בר״ה ד״א לאתוי׳ ואתי מצות של טבילה לה אתרמי דילמא
 להחזירה אסור קרקע ע״ג נפלת דאס שאגי דרטי' ליישב יש

 זה תירוץ אבל , שס ותניח תטול לא עג״ק יפיל אס א״כ
 לא גפל שאס בירושלמי מד״א יש שבאזנה במוך גס דחוק
 בשמן נטבל שהמוך זעירא( ינאי דר׳ בסוגיא ב״א )בפ׳ יחזיר
 דרטיה לחלק עוד ויש ;כן פוסק ובירושלמי לרפואה והוא
 שהתקנה מוך כמו בר״ה ד״א תשא ולא מאים מכה גבי שעל

 אולי קשור דוקא שיהא אמרינן שבאזנה במוך משא״כ לנדתה
 מיך לבין שבאזגה מוך בין לחלק צריך כרחך ועל ד״א ותשא יפול

 הר״ש שכתב מת לפי עיד להעיר ויש רטי׳ וכן ,מכת שע״ג
 מקומות בכמה ז״ל קצ״ב( בסימן בח״ס )הובא מקואות סיף

 הסתרים בבית חוצץ לדבר חיישיגן דלא משמע וברייתא משנה
 כתב ,כו׳ ביהס״ת חשיב וקא חוצצין שאין ואילו הכא כדקתגי

 אחציצת קפדי דלא משוס כו׳ חוצץ אינו דפנוי׳ הסתרים דבית
 שלא הסתרים אבית אפילו קפדי דגשואה כו׳ הסתרים דבית

 ומתכסה ביותר שדוחקת שפתים וקריצות בעלה על תתגנה
 פירש וז״ל כתב שמיני פ׳ ובסוף עכ״ל כו׳ החיצון הבשר
 א״כ תשמיש במקום חוצץ דבר יהא שלא מקפדת נשואה
 בעלה על תתגנה שלא מקפדת הסתרים בית כשאר אפילו

 שינים בין לעצם א״ג היתה נשואה שמא רבי של ושפחתו כו׳
 כיון שבאזנה במוך לצדד יש דבריו לפי , עכ״ל קפדי כ״ע

 אדם בני שכמה בפרט מקפיד ואינו מזה יודע שהבעל
 הח״ס כתב מקפיד אינו שבעל זו הסברה באזניהס זה נושאים

 לא שבפ״ע הגס , אחר במקום מכש״כ הרחם בטבעת אף
 לשאר הרחם בית בין או לנשואה פנוי' בין החילוק נמצא

 שכתב כמו חוצץ המקפיד כל העיקר אלא הסתרים בית
 למדים אנו זה אבל * חוצץ המקפיד כל כו׳ הכלל זה במשנה

 הוא שגס דמקוואות פ״ב( בפ' )והרמב״ם הר״ש של מתורתו
 * להדדי קפידות דמי שלא אלמא לנשואה פנוי׳ בין מחלק

 קפידה אין מקומות בפאר הסתרים שבית למדנו ומתורתם
 שביס לומר יכולים א״כ הרחם בית של הסתרים בית כמו כ״כ

 שדרך כיון קפידה אין מוך שמה לשאת באזנה ש הסתרים
 זו סברה כתב שהח״ס בפרט זה שנושאים אדם בני כמה

 יש וגס מזה יודע הבעל אם שברחם הסתרים בבית גס
 אס כי מקפדת אינה סכנה חשש שיש במקוס לומר סברה

דמי ולא ; לעולם בעלה על אסורה תהא אותה נתיר לא
למה



מד יצחק עולת
 היה מכ״ז מרפא שהגמי דאך מעירובין לעיל שהבאתי למה

 לעביד אחר כהן ע״י אפשר גס סכנתא ליכא דהרוב חציצה
 ליכא ברעי׳ דגס דמי לא ׳,לרע יכן בג״ד משא״כ עבודה
 ואחר הטבילה קודם מגופה הרעי׳ ליעל ויכולה סכנתא

 שהארכתי מה ולפי בשאלותינו משא״כ ,עלי׳ להגיח הטבילה
 יש גס ס״ס שיש ואפשר דדבריהס הפק מחמת להתיר יש

 במקום תניח גפן שהצמר השואל הרב שכתב כיון סברה עוד
 ראוי להיות אפילו צריך שאין בלוע מקוס נקרא אילי עמוק

 אשה לטהר השלום למען התורה שחש מצינו מיס לביאת
 כמו חכמים שהקילו בתלמוד מציגו דברים בכמה וכן לבעלה

 ק״ע ובסי׳ קפ״ב ובסימן רכ״א )סימן בחיבורי שהארכתי
: קצת רפוי המוך שיהא צוויתי מלמעלה ס׳( ובסימן

קי. סימן
שיחי׳ להרה״ג

 הניהגין האנשים עבור המקוה לחמס רשאין אס פלרף
 לומר רשאין אין בודאי ,בבוקר בשבת לטבול

 )גם לנכרי אמירה שבות על לעבור עבורם לחמס לנכרי
 עיין בשבת בחמים לטבול איסור עוד יש הרבה מחמס אס

 לטבול אסור לנשים דגם , שם ובש״ת שכ״ו סימן באו״ח
 גדיל בכהן אפילו הא פושרין( שיהא רק בחמים שבת בליל

 מערב חמים לו מחמם בזה תלוי העבודה שעיקר ביוה״כ
 ג׳( )פרק ביומא כדאיתא הצונן לתוך מטילין וביוה״כ יוה״כ

 ל״ד( )דך בתום׳ עיין יוה״כ מערב ברזל של עששית או
 אך במקדש שבות דאין מחמת ,ימים שבעת פ׳ וברא״ש
 , עבודה ומעכבי דאורייתא מצוה הוא גדול כהן שטבילת

 הני כל ליכא בשאלותיו אבל במקדש שבית דאין מחמת ורק
 גס בעיניך קל שבות יהא אל בעלמא וכדאמרינן היהירא
 בשאר כמו לנהוג נראה ע״כ , עשה במקום דבריהם העמידו
 רק ו צינתו יופג ולמחר הלילה קודם ער״ש לחמם עיירות
 בכלל שהיא אפשר זה שגס עצתי זה עבור במחלקת להחזיק

 עמהס יתקוטט שלא ובלבד א״ח ריש ברמ״א דאיתא מה
 שאס התינח נראה עוד , נשמעים בנחת חכמים דברי רק

 כמדומה חבל , קרים במים מלטבול ימנעו מלחמם ימנעו
 אני וזה קרים במים גס יטבלו לטבול הרגילים שהאנשים

 קרים המים להם יזיק שלא לחוש יש א״כ ,בנסיון יודע
 לצרך ויש סכנה חשש בזה ויש כידוע צינה אצל חולים והכל

 ע״י לחמס בע״ש שחל ביו״ט נשים טבילת לענין זו סברא
 וכ״ה( כ״ר )סימן בטב״י עיין , היתרים שאר בצירוף נכרי

 לחמם מהראוי שלו ובשאלה סקי״א( )סימן בשע״ת הובא
: כג״ל הלילה קודם מע״ש הרבה

קיא. סימן
 ז״ל מ״ו אות בפ״ת האשת ליד השליח מיד הגט דר0ב

 לשתמע דלא כוונתו הנו״ן נדחוק שכתוב מה
 וצ״ל דט״ס כתב שלמה כרס בספר כו׳ בחיריק מאני כאומר

 משמע וכן כו׳ בחולם לומר צריך פשיטא כו׳ בחולם ממנו
 מתנהג שהיה כתב יעקב ישועות בספר גס ,מינן במהר״י

 ענין שהוא בחולס צ״ל פשיטא כו׳ בחולם ממנו תיבת לומר
 ל״ה( )דך סוטה במסכת מטח החכמת ,הפ״ת עכ״ל מבורר

 בדקדוק כן כי כו׳ בדגש אלא רפי ר״ל כו׳ ממנו תקרי אל
 ואע״ג דגש ליחיד ולנסתר ,רפוי לרבים בעדו מדבר ו׳ נ׳

 בק לנסתר בין דגושיס כולם שלט בספרים ממנו דגבי
 מזרח אנשי בספרי כי הראב״ע כתב כבר בעדם למדברים

 ס״ח( )דך הדקדוק חלק במכלול יכן רפה רבים סימן כו״ן
 הסה״ג שכתב דמה לומר אפשר לע״ד , ע״ש בהג״ה ע׳״ג
 דגש ליחיד לנסתר כנ׳יל בדגש הנו"; שנדחיק הייט ידחוק •יו״ד

 שאין ,ע״ב( ריש ט״ו )דך בעריכן התום׳ שדעת הגם
 כמו להחמיר הס״ג שדעת אפשר ,ממנו בתיבת חילוק

בשם תפ״ת שכתב מת לשנות קשת מכ״ז ,לעיל שכתבתי
: הג״ל הגאונים ,

 לרז״ל מנין כו׳ תיקרי על בסוטה דאיתא דמה ולס״ד
 מרגלים של טענתם דמה משוס ,א״ת הדרשה

 )פ' להם אמר , ע״ה רבינו חשה דגם , ממט הוא חזק כי
 ע״פ לא כי גו׳ חמך ועצומים גדולים גויס להוריש ואתחנן(

 דרשו ע״ג נס ע״פ אלא האומות את יכבשו הטבע דרך
: כו׳ כביכיל כו׳ תקרו אל

 במקום השליח שיאמר יתקנו לא מדוע הקשה אחד מופלג
 תיבת הנראה לפי כי מאתו יאמר ממנו תיבת

 בתנ״ך נמצא לא הנראה לפי ,כלל תיבה אינה בחילם ממנו
 יאמר לא מדוע להעיר יש עוד , בחולם ממנו תיבת

: מעמו בו והתגרשי
 בחילם שחמט , שדעתם הנ״ל הגאונים שדעת לאפשר

 בהאזינו לחו תיבת כמו הנסתר יחיד על מורה
 וכן ובחרונו בתתלים וכן קנו יעיר וכן עינו כאישון שם וכן

: הברכה בזאת אש מימינו וכן כמה

קיב. סימן
 משוס לוקק אין ה״ב חו״מ מהלכות בפ״א פרמב״□

 או בפסח חמן קנה אא״כ כו׳ יראה לא
 קודם חמן לו היה אס אבל כו׳ מעשה שיעשה כדי חמצו
 אע״פ ברשותו הניחו אלא ביערו ולא הפסח ובא פסח

 עשה שלא מפני התירה מן לוקה אינו לאמין ב׳ על שעבר
 )בד׳ אמרינן הא האחרונים והקשו עכ״ל כו׳ מעשה בו

 אפילו א״כ לעשה הניתק לאו דהוא מחמת לוקין דאין צ״ה(
 איתן הנחל שמתרן ומה ,לוקין אין ג״כ מעשה עשה אס

 התורה מן עיקר במעשה לביעור דאין הרמב״ס דדעת
 אסורו זמן לאחר בלב בטל הוא ההורה מן הביעור ועיקר

ל״ז( )סימן ח״ר בחיבורי הארכתי כבר בלב לבטל אפשר אי
ביעיר אבל הגי בעלמא בביטל רק הוא הרמב״ס שדעה

 על הנ״ל בקושי׳ שמאריך במל״מ עיין טוב בודאי בשריפה
שביעי דחל דאיירי שמוחל דבר בשם שתירן ומה הרמב״ס

אפשר שאי הנכרי מן ביום בו חמן וקנה בשבת פסח של
 מצות לקיים אפשר הא לי קשה עכ״ל שריפה מלות לקיים

 שאינו אע״ג שביו״ט שמחלק לפי בפרט נכרי ע״י שריפה
 אלא אסור דלא כיון אטם שהוא כיון מ׳׳מ לשורפו יכול

 שאסרו אונס דזה העשה שביטל בי׳ קרינן לא מדרבנן
 שבת רוש התו׳ שכתב כמו כוונתו )נראה הדבר את חכמים
 לעבוד לנו ישמע לא הא התי׳ ומקשה כו׳ בתנור פת הדביק

 שחכמים מחמת מרבת שאין כיון ותירץ סקילה איסור על
 אבל חמן( לענין הוא כן סקילה חייב ואינו הוא אטם אסרו

 במה העשה שבטל מיקרי לשורפו אסור התורה דמן בשבת
 אמרינן אי ואך ;נכרי ע״י לבער יכול הא לי וקשת שקנה

 כל ועל אנוס ג״כ הוא לבער לנכרי לצוות אסור שמדרבנן
 בשבת הן ביו״ט תן שקנה שבשעת כיון קשת התירוצים

 ע״י בשבת הן ביו״ט הן לבעור אותו יאסרו שחכמים יודע
 בשעת א״כ נכרי( ע״י לבער שאסור אמרינן )אי נכרי

 חייב דאיט דעתם ואפשר ,בעצמו העשה מבטל שקנה
 , סוך ועד מתחילה במזיד שהוא ידוע אס אלא מלקות

 אין יו״ט איסור מחמת לבער אסרו חכמים אס משא״כ
 מבער היה חיל היה שאס אפשר כי מלקות לחייבו יכולין

 אסרוהו שחכמים מחמת אטם הוא ביו״ט מבער שאינו ומה
 בשבת קנה אס משא״כ בידים העשה ביטל שאינו ומיקרי

 לשירפו שאסור בידים העשת מבטל שמואל הדבר לי׳ קרי
 שהמצות ואפשר נכרי ע״י לבערו יכול הא לי וקשת < בשבת

 ולא ישראל ע"׳ או בעצמי לעשות צריך תשביתו של עשה
ע״י
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 מעצמי שנשרף נמו ודומה לנכרי שליחות דאין נכרי ע״י

 לומר סברא לנו יש )עוד תשביתו של המלוה קייס שלא
 בסברא וצ״ע שליח לשווי׳ מצי לא עביד מצי דלא מילי דכל

 על קושיתס מבין אינו לע״ד א׳( סימן ח״ר בחבורי עיין זו
 קייס לא אס לעשה הניתק דבלאו ניחא לכאורה הרמב״ס

 אפי׳ או החס שחט אס עה״ב האס תקח בלא כמו לוקה העשה
 כתב וכן ,לוקה העשה לקיים יכול דלא כיון מעצמה מתה

 לעשה שניתק ל״ת מצות כל שחיטה( מה׳ י״ג )פ׳ הרמב״ס
 וכן עכ״ל לוקה קיימא לא ואם שבה העשה לקיים חייב
 שנאמר אע״פ ז״ל ה״ז( )פ״א בתולה נערה בהלכ׳ כתב

 כו׳ לעשה שניתקה ל״ת מצות וזו לשלחה יוכל לא באונס
 שהרי לוקה ה״ז כו' לאחר נתקדשה או כו' גרושתי מתה
 מלשון וכן כו׳ שבה עשה לקיים יכול ואינו ל״ת על עבר

 אוהו התרו שאס ה״ד( ט״ז )פרק סנהדרין ה׳ הרמב״ם
 מתה אלא בידים נטלו לא אס אף העשה קייס ולא לקייס
 ה״נ א״כ לוקה לאחר נתקדשה חס בנערה וכן מעצמה האס

 בפסח החמץ השבית ולא הפסח ועבר בפסח קנה אס
 יש וכן בפסח השביתו העשת על עבר כבר כי לוקה

 לוקה השבית ולא להשבית אותו התרו שאס שתיכף סברה
 בחש לעשת ניתק בוקר עד ממנו תיתירו דלא בלאו וכן

 לולי לוקה הדין מן שאכלו או הנותר נאבד ואם תשרפו
 פסילי בהלכות המל״מ כתב כן , מעשה בו דאין הטעם

 שלוקה גרושתי מתה לאס ומדמה ט׳( ה' י״ח )פ' המוקדשים
 מצות לקיים בידו שאין נאכל או החמץ נאבד אס וה״נ

 מה על לו אין ירחה בל שעל הגס מלקות חייב שריפה
 עובר ממילא העשה לקיים יכול אינו אבל , להבא על לעבור

: בארוכה פ״א סי׳ לעיל עי' החמץ שקנה מה למפרע על

קיג. סימן
שיחי' להרה״ג

 מאמעריקא הגט הגיע כי כת״ר ליד שבא עובדא סלסר
 בב״ד שליח עשה דשם והשליח שליח ע״י שנעשה

 , יצחק בן בונם שמחת שמו מוויטעפסק אחד איש דשם
 בן בונם יצחק דוויטעפסק השליח שם בהרשאה נכתוב והנה
 כת״ר וכתב , ליצחק משמחה השליח בשם שינוי ויש יצחק
 במכתבי טעיתי שאני הדבר שקרוב אפשר כי הלשון בזה

 רציתי ולא מאד טרוד אז הייתי כי זוכר אינני כי דשם להרב
 כתבתי איך בבירור זוכר ואינו דשם להרב המכתב לכתוב אז

 ויכול , המכתב לכתוב שהוכרחתי עד עלי עמדה והאשה
 כתבתי הכתיבה ומהירות ונחיצות אז טרדותי שמרוב להיות

 נמשך לכן יצחק אביו שם כי יען , יצחק , שמחה במקום
 מצוי וגם יצחק לכתיב בשמו גם רתיטא אגב הטעית מזה

 וראי׳ כדרכי ברהיטא כותב אני אס בכתביי טעות אכלי
 טרוד שהייתי ראי׳ שזה כתבתי איך כעת זוכר שאיני לזה

 נפל באמעריקע דשם או , רהיטנא ורהיט אדעתאי ולאו
 הקאטוערט של האדרעס על חך הסופר חל מהרב הטעות

 נכתב הפאצט ע״י שבא ההרשאה עם הגט כרוך היה שבו
 לעיר ריסי׳( מלשון )בהעתק כזה להרב כתבתי כאשר בטוב

 בבית פ׳ ברחוב הורווין בערקע להרב וויטעבסק גובערני
 בפה השליח כי שלישי בחלק חנין בונם החייט למען פ׳

 : השואל הרב לשין כאן עד חייט והוא בונם כל בפי נקרא

 כי להתיר יש בודאי כת״ר במכתב הטעות נפל אס הנה
 שהכוונה רק ,השליח שם שינוי שייך לא בהרשאה

 על וכיונתס דשם להרב כת״ר שכתב הגיף אותו על יהיה
 עשה דשם והשליח בשם טעות שהיה אף חייט בונם אותו
 הטעות נפל אם ואף , כת"ר שכתב כמו שליח הגיף אותו

 טובא דמוכח אומדנא אבל דאמעריקע הסיפר בהרב

 דמיכח אומדנא ואין כת״ר שכתב השליח על הוא דכוונתס
 שליח על דאמעריקע השליח כוונע שאין מזה גדול טובא
 וויטעפסק ששמה עיר יש דלא בונם יצחק ששמו אחר

 לא גם כנהוג רוסלאנד נכתב הקאנווערט ועל ,רוסי׳ בארן
 אחר רב יש לא גם שלישי בחלק אחר חייט בונם יצחק יש

 א״א באיסור שמצינו אף שלו ופאמיליע כבודו כשם ששמו
 בחיבורי שהבאתי כמו שכיח דלא במילתא אף מאד חשו
 שכיחא דלא למילתא שחשו גלותא ריש ביצחק ק״ל( )סימן ע״י

 ויש ביבי רב עור ויש גלותא ריש והוא יצחק עיד שיזדמן
 נמצא כחן משים אלא מתירין אין אחתי' בר והוא אחות לו

 המכתב שלח דוויטעפסק שהרב כיון כאן אבל , היה כאן
 בא וכן לשליח האיש איתו את לקבל דאמעריקע להרב

 נמצא כאן כעין ג״כ הוא מכוין הקאטוערט על במכתב
 ואין , לתלית במה שיש כיון בטעות לתלות יש היה כאן

 כ״ז )דף בגיטין התוספית שכתב כמו לקלקלה חשוד השליח
 )סימן בחיבורי כתבתי וכבר , ושליח הרב ומכש"כ ע"ב(

 , א״א באיסור אף סמכינן טובא דמיכח דאומדנא קצ״ד(
 ליכא לה ניחא בכ״ד דאשה מחמת סמכינן לא בקדושין רק

 , השני השליח בשם שינוי יש כאן אלא , דמוכח אומדנא
 שאשתו ל״ו( )סימן קמא הטב״י דכתב להא דמי דלא נראה
 ימין לאגודל הסמוך באצבע רושם לו שיש אמרה

 אחר שאיש שפשוט שדעתו השמאל אלא נמצא לא זה ובהרוג
 האשה להתיר אפשר היה שלא שאני דשתם נראה , הוא
 לשאלה חיישיק. אי פלפיל הבגדים וסימן סימנים ע״י רק

 בעצמה שהיא כי הסימנים שאר מגרע הוא הסימן וזה דיחיד
 כיון ועוד , בשמאל אלא ואינו בימין הוא שהרושם אומרת

 רמי׳ , טה תלוי שההיתר להבין צריכה הסימן לה ששיאלין
 אינו ע״כ בשמאל ונמצא בימין ואמרה האמת לידע אדעתה

 ועדים בדבריה שטעתה ואמרה חזרה אם )מכ״ז בעלה
 אותה(. מתירין ימין באצבע רושם לו היה לא שבעלה העידו

 ראשון שהשליח ב״ור הענין בשם השיניי לבד בנ״ד משא״כ
 במה ויש , דוויטעפסק הרב שכתב החיש אותו לשליח עשה

 כמו כת״ר היה שהטעות ליראי שקרוב ומכש״כ , לתלית
 ונמצא ,במרוצה בפ~ט בכתיבה טעית שמצוי בעצמי שכתב

 זעליג אהרן מו״ה ה־ה״ג המניח אחי בחיבור זה ענין כעין
 מצארניגאוו מכתב שם נמצא ,ציוני הנקרא בספרו זללה״ה

 קידם וצוה עלמאן מדיסנא יצחק בן חיים ששמו אחד שמת
 שמו חותן לו , חיים בן יצחק לבנו פטירתו להיריע מותו
 יש ובאמת לו שחין השיב אשה לו יש אס ושאלוהו , יוסף

 ברוך שמו הוא בנו חיתן שם גם להתירה ומבקשת חשה לו
 המפורסם להגאון השחלה ושלח הרבה ופלפל יוסף אמר והוא
 ליב הירש צבי מוה׳ ולהגאין מקאיונח ז״ל אלחנן יצחק מו״ה

 זו מדוכה על ישבו סמיכא רבנא ותלתא ,מוואלאזין ז״ל
 אולי הנ״ל מאחי ציוני ספר להשיג כת״ר ישתדל / והתירו

 בת׳ שם ועיין דניאל ר' הג׳ אצל או ממחנו רב באיזה יש
 כי בזה לפלפל עצמי להכניס לי וטריחא ל״א( )סימן אה״ע

 שכתב דברים כמה ימצא הסתם ומן לדבר שיש הדברים שם
אותו יש וכן ,מקאוינח מהגאון התשובה שם יש וכן כת״ר

: מוואלאזין מהגאון דבר משיב בחיבור תשובה

 שהיה דירי׳ בעיבדא לומר הר״ן שהוכרח דמה ונראה
 חיים שמו ששינה רק צד מכל מכיון העדות

 משמע אשתו את לעגן שמו ששינה שתלינן יען בונבון במקום
 לומר קשה עצמו דבאיש י״ל מתירו היה לא זה טעם בלא

 )כדאיתא לערומי דאתי היכי לא אם בטעות שמו שאומר
 המעיד דעד ט״ז( אות י״ז )סימן בפ״ת עיין קט״ז( דף בב״ב

 יש כך ששמי בעלמא שיפו־ דרך בעצמו הבעל מפי ששמע
 בודאי בכתיבה ובפרט אתר איש אבל ממש ראי׳ דין לו
 לומר צריכיס היינו דאל״כ , בטעות השם שכתב לתרץ יש

הוחזק לא )אשר הכדור תחת או הכדור בקצה בעילם שיש



^1< 1*ו״ת

 שס יש ועוד רוסי' הנקרא מלכות עוד שיירות( שכיח ילא
 שס כמו הנקרא רב שס ויש וויטעפסק הנקרא גובערני

 שהבית נכרי שס כמו הנקרא נכרי של בית שס ויש כת״ר
 מכתב שולח היה הרב ואותו שלישי חלק שס ויש לו ץ״ך

 כה״ר ששלח רב לאותו שעגאגע עיר לאותו לאמעריקע
 הנקרא שני שליח עשה ראשין ושליח זמן ובאותו שנה ובאותו

 כו׳ עוד ד״ה קצ״ד( )סימן בחיבורי כתבתי וכבר ,בונס יצחק
 הרבה מכש״כ גע לענין אף חיישינן לא שכיח נתרידלא

 כשמה משמת מובהק סימן יותר והוא כלל שכיח "לא
 חמד שדי והספר פלונית אות בצד יש נקב או כעדים ועדים

 שני השליח מעצמו עושה שהשליח דמיירי אפשר ידי תחת חינו
 שנמצא וכיון החשה דמקוס הרב מינוי פ״ע לא פלוט דעיר
 דילמא שני שליח כחן אין ממילא השני השליח גשם שינוי

: אחר איש על כוונתו
 המסדר להרב לשיגאגע הפעם עיר כת״ר יכתוב .

 , רו״ע ד׳ או ג' לו השלח והמגורשת דשס
 אינו ע״כ מעות מבקש במכתבו כי , וחשדהו , כבדהו

 הדבר קרוב כי לברר צריכין לברר שאפשר ובמה משיב
 על משמחת העעות נפל רהיעא שמחמת כת״ר שכתב כמו

 פ׳ במקוס ב׳ וויעעפסק בשס העעות וכן , יצחק
 אפשר ריעעי׳ בנהר וכן הפקר( הבקר להחליף יכול )זה
 כותב היה לא אס הדין איך וצ״ע במכתבו כן נראה היה
 פאצט על בא והיה דשיגאגע להרב דוויעעפסק הרב כלל

 כתוב היה ובהרשאת , חנין לבינס כזו וקנווערע מכתב
 למנות צריך ראשון השליח דהא צ״ע , יצחק בן בינים יצחק

 ב״ד שליח לומר צריך שני והשליח ב״ר בפני שגי השליח
 )ודוקא הרשאה ע״י רק ידע השליח שאין וכיון כידוע חני

 יכיל איך טנס יצחק ככתב דבהרשאה וכיין עיגון( במקום
 שלח דוויעעפסק הרב אס בשלמא כ״ר שליח לומר

 היה וכאן נמצא כאן כעין הוא דשיגאגע להרב מקודם
 היה לא אם אבל להם שכתב לאותו ששלח הדבר מורת
 כמה שיש הגם דשיגאגע להרב דוייטעפסק הרב כותב

 אלא בונם שמחה שנקרא החיש לאותו שהכוונת הוכחות
 ריש ביצחק מצינו כי קשה אבל יצחק בשם הטעות שהיה
 איש עוד שיזדמן שכיח דלא למילתא מאד שחשי גליתא
 אחית לו יש ביבי רב עוד ויש גלותא ריש והוא יצחק ששמו
 מאלף אחד דהא רחוק חשש דהוא אע״ג אחתיה בר והוא
 בודאי גלותא ריש להיות ראוי שיהא ומכש״כ לתלמוד יוצא
 שיהא אחד איש עוד שיהא וגם אלפים מהרבה אחד היא

 אלפים מהרבה אחד הוא ג״כ ביבי רב בשם לקרותו ראוי
 והוא יצחק שמו שיהא וגם בא״י רבי הוא בבבל רב כל כי

 לאו אי מכ״ז בקורטבא שדר זת כמו ביבי דרב אחתיה בר
 אלא החששות כל חוששין היינו מקורטבא עמהס יצא שהיה

 היה כאן נמצא כאן אמרינן מקורטבא עמהם שיצא מחמת
 עיירות לשני הגס , והנימ״י במלחמות הרמב״ן שתאריך כמו
 , והוכחות אומדנות הרבה כאן שיש ומכש״כ חיישינן לח

 שהיה שנים איזה זה שלישי בחלק היה אולי לחוש יש חבל
 , למ״א נפט או מת וכבר עליו וכיוגתם בונם יצתק נקרא

 ששלח כיון דוויטעפסק הרב על הוא ההיתר כל זת לפי
 שם שכתב בטעית הוא שהרב הן דשיגאגע להרב מכתב

 אבל , בהרשאה הוא שהטעות הן שמחת במקום יצחק
 דוויטעפסק הרב שכתב הגוף על שכוונתם הדברים מורין
 הסמיכות שכל כיון צ״ט , היה כאן נמצא כאן כעין והוא
 יכיל חיך א״כ אחד עד רק הוא דוויטעפסק הרב על הוא

 שמחת כתוב היה אס בשלמא אני ב״ד שליח לומר השליח
 הבאות ההרשאות כל כמו כלום לחשוב צריכין חין אז בונם

 השומע כל ואמר בבור מושלך שהיה מי כמו הים ממדינת
 אשתו שם וגס עירו ושם שמו ופירש לאשתי גט יכתיב רולי
 כלום חכמים חשו ולא גע לכתוב יכולין רש״י שכתב כמו

כותבים והיו שליח בוחרים היו דוויטמפסק הב״ד אס או

 תיו דשיגאגע ותב״ד שני שליח שמינו דשיגאגע לתב״ד
 איתי שני לשליח עשה ראשון שהשליח בהרשאה כותבים

 של השם נזכר שלא אף דוויטעפסק הדיינים שבחרו האיש
 כו׳ בבור מושלך שהיה מי כמו דמהני ג״כ שני שליח

 שליח בתחילה בחרו דתיטעפסק שהב״ד לכתוב דקדקתי
 שייך שלא כדי , שבחרו השליח שימנו לשיגאגע וכתבו שני
 , חכם בא וכבר ע"ב( ל"ו )דף עירובין עיין ברירה דין

 ריעותא שיש כיון אבל ב׳( אות ק״מ )סימן בפ"ת עיין
 מכמת שהיה בונם יצחק על כוונתם אולי לגריעותא וסימן
 בינם שמחת כתוב היה אס בשלמא ,שלישי בחלק שנים

 בונים ששמחה להם מודיע דוויטפסק הרב היה לא אס אף
 יוב״ש לשני חכמים חוששין שאין כמו לחוש אין ג"כ השליח יהא

 אבל ץ בעיר כעת שנמצא בונם שמחה על כוונתו דודאי
 שיש נראה לשם הרב כתיבת בלא , השם שינוי שיש כיון

 דוויטעפסק הרב על הוא הסמיכות שכל כיון א״כ לחוש
 שהשליח המסדר לתרב המכתב הרב ששלח האיש שאותו
 אחד עד רק הוא , שני לשליח האיש לאותו ממנה ראשון

 א״כ אחד עד רק הוא אבל אמת אומר שהרי: שברור הגס
 בשם שינו• שיש כיין אני ב״ד שליח לומר השליח יכול חיך

 פחות שבערוה דבר ואין הרב על לסמוך אנו מוכרחים
 אחד עד שנאמן מילתא גילוי רק שהוא ולומר , משנים

 להתיר יש ג״כ הי־ב עדית בלא דאף שנאמר לא אס ,צ״ע
 יצחק שממנים בהרשאה כותבים תיו דאמעריקע הב״ד אס

 בחלק בונם יצחק שם נמצא שלא אמת הן ,בזה צ״ע בונם
 ואס , בהרשאת בינים שמחת נמצא לא גם אבל ,שלישי

עוד עמו חתום היו דשיגאגע להרב כת״ר שכתב במכתב
: הזה חשש ליכא כנהוג דיינים

 קמ״א( )סימן בטור בטעית תילין שהפוסקים ומצאנו
 גט נתוליך שלית מינהו כו׳ ששאלת בסופו

 תסכר בגט בעדו שליח עוד מינה כתב שאח״כ כו' לאשתו
 שלמת לר׳ הנזכר הגט שעדי תן לסופר ואמר לסיפר
 שאין אע״ג ממנו מגורשת תהיה לידו מידך שיגיע ותיכף
 , ע״ש עכ״ל בטעית תלינן לקבלה שליח לעשות יכול הבעל
 שלית ועשת להולכת השליחות שביטל לכאורה שנראה ואע״ג

 בטל להולכת השליחית כי בטל השליחות ב" וא״כ לקבלת
 והטיר הרא״ש פסקו מכ״ז לעשית יכול אינו לקבלה ושליח

 בתרשד״ם וכן עביד תות לח דבכדי משוס ע״ש בטעות דתלינן
 ובגט ראובן בן הוא שמגרש בהרשאת שיכתב פ״ב( )סימן
 הביא דתתס לחלק שיש הגס , בט״ס ותלה שמעין בן נכתב

 משא״כ , לה־שאת דין ע״פ צריך ואין הגע בעצמי השליח
: להתיר נו־את והוכחית אומדנות רוב מחמת מכ״ז בשאלתינו

 מת להעתיק ציי-תי כת״ר שכתב הורה תדברי כדבר
 דאמרינן מת בענין א׳( )סימן לעיל שנכתב

 מקומית בכמה ומציגו דברים אינם שבלב דברים בעלמא
 הוה שבלב דברים אמרינן אומדגא דיש דבמקוס דאמרינן

 כה״ג דכל משוס מקדש האיש פליק הר"ן שכתב וכמי דברים
 שפי דברים אלא הן שבלב דב*ים לאו מתוכו מוכיח שתענין

 וברא״ש בר״ן וכן ,שהאריך ע"ש עכ״ל ובלבם העולם כל
 הסלע מן לך פוחת שאיני קונס בפירוק דאמר אע״ג בנדרים
 שבלב דברים אע״ג וכתבו דיצריס בשלשה רוצים שניהם

 בתר אזליגן לא בלבי היה כך הנידר יאמר ואס דבריש אינס
 דברים בקר אזלינן כו׳ הכא כי מילתא דמוכח היכא מחשבתו

 לני שאין בשאלותינו נדבר ועתה , העתקה ע"כ שבלב
 בינם יצחק נמצא דלא כיון בשאלותינו הכא כי מילתא מוכח

 ריסס•׳ בארץ גובערני עיר עוד שיש ולומר ,שלישי בחלק
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 גס זה רב ::ס ששמו רב נמצא יהא גס וויטעפסק ששמה
 דשיגאגע להרב אילו :שמית גט על מכתבו ושלח זה בשס רב

 כלל סביה אין זה זו וויטעפסק לעיר בטעות הביא והפאצט
 מילתה ומוכח כשמו ושמו כעדיס מעדים שכיח לא יותר והיא
 ומצינו בעצמי שכתב כמי דוויטעפסק בהרב הטעית שנפל

 )סי׳קמ״א( בעיר בהרשאה טעות דגפל סברה ע״י שהתירו
 והובא פ״ב( )סימן בהרשד״ס וכן ע״ש הרא״ש בתשובות

 ובגט שמעון בן פ' כתוב היה שבהרשאה אפרים במחנה ג״כ
 זה ועל למטעי אינשי דעבי׳ והתיר ראובן בן כתוב היה

 בשו״ת וכן בהרשאה טעות ג״כ שהיה אפרים מחנה גס התיר
 ג": היה (׳צ )סימן שלישי ח׳ קמא מהדורא ומשיב שואל

 השליח ובא לקבלה שליח עשתה האשה בשס בהרשאת טעית
 בהרשאה שכתוב כמו דלא בגט לכתוב וציוה ההרשאה עס

 מייתי לא ומסתברא עבדא היה לא דבכדי בטעות ג״כ והלה
 ממני נעלם לא מהרשד״ס שכתב כמו לנפשיה חובתה אינשי

 אין הדין ובעיקר לפניני בעצמו השליח היה דשס לחלק שיש
 מובהקים סימנים ריבוי מחמת אבל ,כלל להרשאת צריך

: בטעות בודאי לתלות יש בשאלותינו שיש
 שאמרה אע״פ כו׳ עשיר שאני מע״מ כת״ר שהקשה ומה

 עכ״ל מקודשת אינה כו' לו להתקדש היה בלבי
 דמיכח אומדנא ליכא גס , בפירוש שהתנה משים היינו

 אומדנא ליכא ג״כ החלון מן הבא וכן המחשבה על המורה
: הדלוסקמא על גס היה שכוונתו

 מעשר ואמר תרומה לומר מהמתכוין כת״ר שהקשה למה
תרומית שויס ולבו פיו שיהא עד כליס אמר לא כו׳

 שאני דהתם לבד ע״א( ׳ג פ ופסחים ברע״ב ע״ש מ״ה )פ״ג
 כיצד הא לב נדיב כל וכתיב השמיר שפתיך דכתיב׳־מוצח

 הדיבור דהתה נראה זה לבד , בשפתיו ומוציא בלבו ■גומר
 מפיו שמיציא כמו תרומה או מעשר אותה עושה מחשבה חי

 איזה על מורה הוא והשם הגוף הוא העיקר בשליחות אבל
 אבל בשם בטעות שהיה אף דוויטעפסק שהרב וכיין גוף,

 יצחק כתב ובטעית בינים שמחה נקרא בטעות היה לא בהגוף
 הרב שכתב הגוף אותו עשה שבשיגאגע ראשון יהשליח בינם

 בהשם טעות היה אם לן איכפת מאי שני לשליח דוייטעפסק
 כיון ומעשר בתהומה משא״כ טעות היה לא שבהגיף כיון

 דבייס בשארי אלא בגוף טעות כמו דימה בדיבור שתלה
 והולכים הוה לא שבלב דברים אמרינן וגיף טעות היה אס

 מחמת כלום אינו ומעשר בתרומות משא״כ הדיבור אחר
 השליח עישה היה ראשון השליח דאם יפשיט הנ״ל הפסוקים

 אי בינם יצחק ששמו אומר היה השני והשליח בפניו השני
 שמס שמשנים יש השליח בפ׳ הרא״ש שכתב כמו בכוונה
 אימר היה או זה( בשם אתחזק לא שעדיין )אלא כו׳ מחמת

 אתה ראשין השליח לו אומר והיה בונים יצחק ששמו בעטיה
 פלוני לאשת או לאשתי גט להוליך שליח תהא בינים יצחק
 השם ,שייני ע״י שיפסול גט זה אין כשר יהא ,לא מדוע
 שהיה בטעות היה אס החלון מן בהבא וכן רכוותיה וה״כ

 הדליסקמא מן לי הביא לשליח אומר יהיה רלוסקמא לחלון קורא
 והיה חלון שהיה אף זה בדלו׳ באצבעו לי מראה והיה זה

 גו־ס הגיף אלא גורס השס שאין מעל ב״ה ג״כ בשמה טועה
 דעלמא אחריות לקבל דרכי ואין בשאלותינו להתיר יש לדעתי
 יתירו הסתם מן אחרי׳ ע״י לעשות דאפשר מצוה שהוא בפרט
 הפאצט ע״י הבאיס מהגיטיס מיגע שאגי והעיקר , רבנים
 השליח עם החשה שלחתי פהצט על לפה שבאו גיטין ואיזה

: פלוני ולעיר פליגי לרב והרשאה והגט
 , דמי לא י'( סעיף רפ״א )סימן מרמ״א שהביא ומה

 שידוע אף זה בנידן אבל בפירוש הרא״ש כתב הא
 הברחה בו שיש דבר עשו לא אחיהם מן להבריח שכוונתו

 היינו עכ״ל דאורייתא נחלה מעיקרא לא שבלב ■ובדברים
 להיות הממון חזר כי הברחה בו שיש דבר עשו שלא כיון

 הרא״ש כוונת אק אבל נחלה נעקרה לא ובמחשבה ארבעתן

 , כת״ר שכתב כמי כבתחילה להיות דוקא הוא אומרנא דע״י
 אילו הרי תני אמר דלא אף גט כתבו ואמר בקולר והיוצא
 אומדנא בתר דאזליגן נ״ה( )כתובות במ׳ כר״ש ונותנים כיתבין

: מקומות עוד וכן כבתחילה נעשה רלא אף התם כדאיתא

 ונמצא שליח ע״י שבא גט על מתשובה שהעיר מה ר2בד
 בילא נכתב ובגט בלי האשה שם בהרשאה טעית

 לעגן קשה לע״ד בטעות תלינן ולא עיגון במקום אף ופסלו
 ונראה ,כהוגן נכתב דבגט כיון זה עבור לעולם אשת

 בהרשאה מתיר הנ״ל פ״ב( )סימן דהרשד״ס שנוי׳ דבמחלוקת
 גם פיסל דהרמ״א שמעון בן נכתב ובגט ראובן בן שנכתב

 השינוי אס הרשד״ס הכשיר מכ״ז אביו שם שינה אס בדיעבד
 מחנה המפירםם הגאון וכן בטעות שתלינן יען בהרשאה

 שהיה שלו לענין הנ״ל מהרשד״ס מספר ראיה תביא אפרים
 הגט שמסדרי שמוכח היכא לא אס , בהרשאת טעות ג״כ
 על ההרשאה על שחתמו שבעדות כת״ר שכתב מה ע״ה היו
 ומגידים חוזרים ואינם טעיט לומר נאמנים אין בונם יצחק שם

 המגרש ששם מהרשד״ם שכתב כמו לצדד יש בזה שגס הגם
 וכתב הכשיר מכ״ז שמעון בן בהרשאת וכתב ראובן בן היה

 מילתא גילוי אלא כאן ואין היו שט״ס אמת דברי שניכרים
 מייתי לא לגמרא זה ומדמה בטעות תלינן ובידאי בעלמא

 לא , בטור הרא"ש תשובות ומביא לנפשיה חיבתיה אינש
 שע״פ הגט מביא עצמי דשליח היכי •לחלק שיש ממני נעלם

 , ע׳'פ הגט עם ההרשאה דבא להיכי להרשאה צריך אין דין
 דוויטעפסק הרב אצל היה שהטעות נראה יותר באמת אבל
 ה:״ר ויודעים בעצמו הרב שכתב כמו בשם שטעו דינו ובית

 חוזרים ואינם שני לשליח בונים שמחה של הגוף שעשו
 לשמחת יש מובהקים הסימנים וכל אחר גיף על ומגידים

 לי ויש בטעות תלינן לא מריע השני השליח הוא בינים
 לדעתי , דוויטעפסק להרב בארוכה וכתבתי בזה לדבר הרבה

 ודיינים ברב אבל ,ומגידים חיזריס אינם בעדים חיליק יש
 שתיו ואמר בידם שימחה מי ואין בהם תלוי והית^ שאיסור

 יצחק יכתבו שמחת לכתיב צריכים שהיו בכתיבת טעית לתם
 מדאי לעיל שהארכתי כמי טעית שהי׳ לדבר רגלים וגם

 וכייץ בטעות שהיו יודעים שהם כיון באמת כי נאמנים
 ליתן ובידם ההרשאה כשר בטעות באמת היו שאם שהוכחנו

 לבו שמיס יראת מחמת רק להתירה להאשה ראית כתב
 שייך לא אתי האמת אבל , רבנים עם ומתיישב נוקפו

 בעדים משא״כ ,כו׳ חוזר אינו שום שהגיד כיון לימר ברבנים
 כעין הוא הרב משא״כ בהם תלוי אינו והאיסור שההיתר

 ע״ד )דף בקדושין דאמרינן ואע״ג שהתיר הפה שאסר הפת
 וכן לפניו עומדים דיטם בעלי כשאין כאמן הדיין דאין א( ע

 שעומדים אף נאמן הדיין אין שטר נעשה דאם כ״ג( )בסימן
 מת לפי ובפרט ,הדין את מכחיש דהחייב מיירי התם לפניו

 בכתיבת טעות בידו מצוי ברהיטא שכותב מחמת הרב שכתב
 מציין שהעדים טעות בכל יכן בשו״ע איתא בעדים גס הא

 ויש ומגיד חיזר משוס בזה ואין בעצמם הס נאמנים לטעות
 במקום שינוי דאס (ט סעיף הזורק )פ׳ הרא"ש בדברי לעיין

 לכתוב צריך דאין כיק כשיקרא מיחזי דלא וכתב כשר הלידה
 ושינת לכתוב שהעיקר דבדבר משמע זה על העדיס חתמו לא

 שנולד זה שאין השם שינוי הוא שבגט )לבד שקרנים מקרי
 שאין מחמת דוקא דתתס נראה , במ״א( אלא זה במקום

 לבד , פסול הגט היה א״כ שטעו העדים מאמינים אנו
 מאיר לר׳ א״כ פסולים שהעדים גס , השס שינוי מחמת
 אליעזר ולרבי כשריס עדים כאן אין כרתי חתימה דעידי

 בפשיעה שלא לגו ברור היה אס אבל ,מתוכו מזויף הוא
 בב״ב כדאמרינן העדים לפסול אין ; בטעות רק כתבי
 לא אתכחש דלא ובמאי אתכחש דאתכחש במאי ל״א( )דף

 לפסול הרא״ש שכוונת אפשר או עין מראית מחמת אתכחש
שהטעות שדקדקתי בנ״ד א״כ כשיקרא דמחזי שכתב כמו

היה



יצחק שית עולת

 העדים לפסול אין א״כ הרב לדברי שמעו והעדים בהרב היה
: לפסיל במה חין שינוי היה לא ובכיף

 של והעדים בהרב הטעות היה אס אף לצדד יש קוד
 דוגמא טעינו לומר דנאמנים כן גסי נראה שיגאגע

 ואמר השליח טעה אס (,ט סעיף ל״ה )סימן באה״ע לדבר
 השליח דנאמן הרמ״א וכתב מיחוש בית כאן אין לי מקודשת

 רגלים דאיכא כיון הב״ש כתב , עכ״ל כו׳ שטעה לומר

מו
 עושה שליח וחזקה פלוני של שליח דהוא שטעה לדבר

 כתב והח״מ שמחמיר מי יש כתב דהמחבר אלא , שליחותו
 מיכיחין ומעשיו דין בית ע״פ השליחות הוחזק בין ומחלק
 טפי מוכח בנ״ד ונראה , לרמ״א מסכים הב״ש וכן שטעה
 וגס להם שכתב דוויטעפסק להרב ששלחו כיון שטעה
 טעו שלא הוכחות כמה גס דין בית ע״פ הכל נעשה

: הזמן גאוני עם להתיישב ויש ,בגוף

עולם בורא לאל שבה ונשלם תם

המפתחות לוה

או״ה
: כנזלי רובו אמרינן אי תפילין הגחת מקום י: א

: שבתפילין וסתימות פתיחות פרשיית דין ב

 : בקדושה וגמרו בסתמא האות תחילת כתי: אם ג

 : תוכות חק נקרא ומה ,בתפילין כסדרן שלא נקרא מה לא

 : מוסף לאחר ונזכר הרוח משיב או ומטר טל שנח אם ן

: הכבד דבר לטלטל מותר אס ך

 : לטעמיה דרבה קכ״ד( )סימן ע״י לחיבורי שייך

 נ בת לחתוך קרדום ולא אבות ׳בפ ט*

: ל״ת דוחה עשה לענין השל״ה בדברי בא

: השמות כוונת לענין □ב

:עירוב במקום הטעלעגרא״ף חוטי על לסמוך יש אס

:הנ״ל מענין עיד ד ב

:נכרי ע״י בבה״כ בשבת נרות כיבוי מדין לב

נ מעשה כעושה מסעי׳ אם לענין ץ

:פה( •ואתה ד״ה פ״ו )דף שבת התום׳ בדברי יי

םימן
: הכנסת בית סתירת נידון לד

: עכשיו הנהוג תיאריס נידון לה

: ל״ת דוחה עפה לענין לט

השמשות בין בדבר קג

: ומזוזות בתפילין כסדרן שלא נקרא מה קב

:כסדרן לכתיב צריך אס ב״ה הוי׳ שס נידון פה

: שנתלחלח דפיסחא קימחא בדבר יה

 ספר לענין ע״ב( כ׳ )דף סנהדרין גמרא בדבר *ט
: סירא בן

: בפסח קגעבעל"ך שקורין השומיס בדבר מג

: בפסח בהם להשתמש יש אס מזויף פלפלין בדבר ג3

 הפסוק בדבר ,ט״ו( )סימן רע״א תשובות בדבר סב
:לקרמת מערבי! דיומא בסוגי׳ וכן אחותך ערות

: שמורה קמח לענין יא

: אב ר״ח כשמברכים הרחמים אב בדבר יד

: כתקנה שלא כתובה שהוא אות דין לא

:תשמרו אליכס אשר ובכל בפסוק לט
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סימן
: כסדרן שלא נקרא מה ומזוזות בהפלין סך

 ונן , מגזית פחות גרוגרות אס ז״ל הגר״א בדברי £א
 המטה אבל , כרת שחייב הגס בפסח חמץ אכל אס
: בזה קייס אס תשביתו של

 , השגחה בדבר גס רחמים מלאכי של הזמן בדבר צק
: כישוף מעטן גס

 לבין ח״ל אנשי בין בר״ח התורה בקריאות החילוק תא
: א״י אנשי

 לומר רשאיס אס בבוקר שבת לטבול הרגילים אנשים קי
: המקוה לחמס לנכרי

 מצה חובת חובתו ידי יוצא אדס אין פ״ו ברמב״ס יה ת
: וכו' טבל 3אכ אס גגון לו אסורה שהיא במצה

 אס אלא יראה לא משוס לוקין אין פ״א ברמב״ס גיק
: וגו׳ בפסח חמץ קנה

 כריתות על שעבר על השובה כקש שאחד בדבר סא
: ב״ד ומיתות

: הנ״ל מעטן עוד סח

: הנ״ל מעטן

ירד
: מחטליטצ״ע הנקרא הולע בדבר ה

: קפ״ח( )סימן להפר■ ש״ך בי

: זפק של גגו בדבר טז

: בלביניס מרוצף הנעשה המטבחים בית בדבר י•

: בכור דין ב

: הצלעית בבשר מחט מצא אם ה

: הכבד חצר ניקב דין ה•

: כילנית ד•; סח

: אכילתו על כרת שייך אס הזה בזמן בבכור בה

; שפופרת בדבר נדה דיני בט

 פעמים שלשים הוא שבקדרה שמה כלל הוא אס לג
: הבלוע נגד

 שה!א היכא לגבוה אמירה אי רע״א תשובות בדברי לה
: אחר ברשות

: הנ״ל בדבר לו

הסירנה התפשטות דין לח

: הנ״ל נידון לז

המפתחות
סימן

: לטרפס שנסרך הכוסות בית דין מא

: שלו שאינו דבר אוסר א״א דין טב

: מקמא פיצול דין מד

: הפנימי חלק בתתכם הקצבים יתנהגו איך מה

 סילינית ידי על מחדש הנעשה המקואות בדבר מז
: ברזל של

: הנ״ל מענין עוד מה

 אזלינן לא מדוע שנתערבה בכור המשנה בדבר ה3
: רובא בתר

: הנ״ל מעטן גו

: הנ״ל מעטן כ*

 של גלגל עלי׳ שעבר אמר שנכרי אווזא בר בדבר □ג
 מעל״ע ונשתתהה התחתון רגל שנשבר נמצא גם עגלה
:־ שלמה ונמצא אותה ובדקו

: הריאה על הנמצא אדומית נקידות דין סה

:■ כיליד הוי אי פדחת יצא אס דין ^ט

 דינר גמר דלא אלא קל״ט( )דף חולין הגמרא נידון ־ £
:■ לאתויי ובעי

: עלי׳ דרמי מצוה הוא תרומה מצות חס ££

 שילדה כהן אשת נידון ס״ט( )לסימן לחיבורי שייך פג
ממזר

:• ה״ה פ״ה ומושב משכב ה׳ ברמב״ס- פה

 משה ויצעק הסופר כשכתב בהעלותך פ׳ לבסוף בדבר £•
:כמת תהי' אל תיבת שגוחב סבר היה אל שם נשנתב

: שליל של הדס בגידי לנהוג יש איך צב

: כסדרן שלא השם ננתב אס צג

 ומחמת כסלו ב״כ להתענות שדרכן קדישא חברא נידון צד
: נפלו ט״ו על להחליף רוצים כבנין איזה

 ולקוברס הקברים לפטת מצוה שממשלה מה נידון צח
: לנהוג יש איך במק״א

: בשטר או בקרקע פודק אס בכור נידן קג

 אגדה■ בדבר גס רוטב לה מאכילין דיומא בסוגי׳ מה
 הקוליות עצם בדבר גס , מוסיפים נ׳( )דף יבמות

: אכילה בעת שנמצא באלכסין שנשברה

 יבוא שלא הרופאים לה שנוה חולנית אשה בדבר מט
: בטבילה לנהוג לה יש איך באזנה מיס

בעיר
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להראות רוצים אינם ים1וחנה: "־ אשר אחת ״
• לזה זה שחיטה של

אתע
 ישראל ולחתימה ולתורה איכר כל בפי נקיא חה ל2

: איסר

: מטין שמות דין ל

 היתה כוונתה אומדנא ע״פ אשר הקדושין בדבר צ
: לשחוק

 בפי ונקרא נילי דמתקרי יעקב בגט שנכתב דין ט -
: קזליא כל

: הרצועות תפורים יהי׳ איך חליצה של המנעל □

 בפונדק הדרך אס על גט לסדר מוכרחים אס □א
: קרעצמ״ע שקורין

: מטבע לה ונתן חכס לא בבחור שהתלה אחת בנערה 22

נוהגין איך מחצה מחזירי! שני' שבשנה בדבר ד3
: במדינתינו

: יחיאל ולתורה מיכא כל בפי שנקרא מי ה3

 שניס עשר שהה אס אשתו על אשה לישא להתיר יש אס 22
: פייווש בשם עוד רוסיא ושס רשיא בשם עוד ילדה ולא

 אשה לישא לבעלה להתיר יש אס מורדת אשה בדבר ס
: רבנים מאה ע״י

: אינשי מישלי דלא כלים בדין עגונה בדבר סא

 שעלה אמרו אח״כ מענדל נחום בגט שנכתב דין ח0
: מענדל מנחם העריסה שם וגס לתורה

: גיטל לרחל גיטא מרחא שינוי דין סן

 רגלא לעקור אותו שמלמדים א״ח של חליצה דין ח □
: ברישא דשמאל

 עד גט לקבל רוצה ואינה מהזר שילדה כהן אשת דין ח □
: גט לה לזכות יכולין אם ממין בעלה לה שיחן

: מעניןהנ״ל עוד ק

 ומיתות כריתות על שעבר על תשובה ששאל באחד ^א *
; יין בית ׳

: הנ״ל מענין 217

: הנ״ל ענין 2^

: סלעים וה׳ פרוטה חשבון סד

 על לכתוב יש לעז שס היא ראשון שם אס דין ח^7
: דמתקרי' השני

 לענין ליב שואל שס בענין עוד לבילה ראוי בדבר *^ט
: המכונה כתיבת

 בכיסוי הולכות שהגשואות כיון האחרונים שהעירו מה ז2
 הייתי א״א לומר נאמנת אינה מלבושים ושארי הראש

: אני וגרושה

: בוא״ו או ביו״ד ריזא שס לכתוב איך £ט

: הנ״ל מענין עוד צ

: הפורתא בשם כשר בדיעבד אס צא

 רק יש אם לענין ,רי״א( )סימן ח״ר לחיבורי השייך צן
 שני אס גס לאשה שניתן ראי' כתב על חתימות ב׳

: בדיעבד כשר אס באחד וגירש מפורסמים השמות

 בימינה הרגל הגבהת להיות צריך אס חליצה ובדין צט
: בשמאלה או

 אותו להתיר יש אופן באיזה שנשתטית אשה דין קך
: אחרת לישא

: גושטא שם בדבר קן

: האשה של עמידה מקום שינה דין קז

: הנ״ל מעניניס קח

: הגט שליח ממנו תיבת בדבר קיא

 מצה חובת ידי יוצא אדם אין ו׳( )פרק ברמב״ס 2קי
: טבל כגון לו אסורה שהיא במצה ׳

 השם השליח שם נכתב שהיה מאמעריקע ע׳׳פ בגט
: בונם יצחק נכתב בונם שמחה במקום בטעות ״

: להנ״ל עוד קיף

 )סימן רע״א תשובות על אחד שהקשה מה בדבר 20
: כו׳ אחותך ערות לענין מ״ו(



התיקונים לוה

הקיו טעות

 . זה כל
 תיבת חסר

 . מניח
. ט

כ״ש מ״ג שירה ע״א
 אס תיבת אחר מ״ז שורה ע״ד

מניח
ט״ו ,נ״ג שורה ע״ד

א׳ סימן

הנ״ל סימן

. נכתב יכתב ב׳ שורה ז׳ סימן

. דלא דשלו מ״ב סימן

. מקפידים
. ש״ש

 מפקידים , מ״ב שורה ע״ד
שכ״ש ,נ״ו שורה

ד׳ דף

. לה דפתחי דבתחילה יו״ד שורה ע״א ו׳ דף

. מהיכל מהכל ל׳ שירה כ״ד סימן

וכתב מוכתב , י״ז שורה כ״ו סימן

מכילכית מכילכלית ב׳ שורה

. אחד בלמ״ד צ״ל הסימן כל וכן

ס״ח סימן

• קש קשה , ל״ח שורה ז׳ יף

 . והוה
. ולשיטתי
. דהתס
. דאי

 ומה מ״ב שירה
 והנה כ״ט פורה ע״ג
 ולפיטתו ל״ח שורה
 דמהתס ט׳ שורה ע״ד

דאין כ״ד שירה

ל ׳3ד דף

 . אחד
 . מולי
. שאייה

 אחר ט׳ שורה ע״א
 אולי מ' פורה
פאינה ג׳ שורה הנ״ל עמוד

ח׳ דף

. שכבר שככר ה׳ פורה ל״ב סימן

. ומהני ומפני ט״ו פורה ע״ד ט׳ דף

 . מחיתם
 . מעל״ע
. שנקרע

* יי•

 מחותך כ״ט שורה ע״א
 מעפה מ׳ פירה
 שיקרע כ״ו שירה ע״ב
שיכנס ל״ח שורה פ״ג

י' דף

טעות

לני ל״ו שורה ע״בא י דף
 ימית אס י״א שורה ע״ג

 טיבה י״ב שורה
 אין כ״ח שורה
 ואילו מ״ח שורה ע״ד
 הפתילים י״ז שורה ע״א

זר יש נ״ח שורה

תקין

לי
 ימות לא אם

 גזירה
 אכן
ואילי
 הפשעים
שזה

מ״א סימן לפוף ששייך מה השמטה

 בשם מביא תשיבה דלתי שבספר להתיישב נ״ב
 ז׳*ל אלחנן יצחק מוהר״ה הגדולים הגאונים

 ז״ל בריסק אבד״ק דוב יוסף ומהור״ר קאווכא אבד״ק
מר שם ויש הטסות לבית מטרפס בסרכה מאד מחמירים

 ד; שמביא ע״ט( אות מ״א )סימן תשובה בדרכי ועיין
: בזה הרבה

פורה

רמסכך דמסמך נ״ו שורה ע״ד הנ״ל י״ב דף

. בלא דלא י״ר שירה ע״א י״ג דף
. שזה לזה י״ב שורה ע״ב

. דכתיב משים דכתב דלא משום ל״ה שורה
. ור״ש ורש״י נ״ח שורה

. לו לא י״ב שורה מ״ג סימן

•גי לו מ״ו סימן

להשכיל להכשיר ז׳ שורה י״ד דף
פוה פנה ל״ב שורה
. יודיע •ודעי כ״ד פורה ע״ג
. נקנה וקנה ל״ט שורה

. 'מנכרי מונכי ע״ד י״ד דף

. ,ליו לנוי נ״א שורה ע״א ט״ו דף
. ליד להאומן ל״ג שורה
. שה^לינות להסילונות הנ״ל שורה

. ,ראי שמביח' מה ראי' מ״ו שורה פ״ד ׳ר ט דף



מז התיקונים לוח

ל״ט סימן לסיף שייך השמטה

הקון טעית

.מהני
. וכוונתי

מפני !,ג׳ שורה
כוונתי ל״ג שורה ע״ב

ז ט דף

 . החריץ
. קבעו ולבסוף

 החריף ח׳ שורה ע״א
ולבסוף כ״ח שורה ע״ב

י״ח דף

. ועל
. שהתובע

 מעל כ״ע שורה ע״ב
שהנתבע מ׳ שורה

ב״ב דף

 . שעושין
 . יעול

דף ביכורים ראשית

 שעשועין ע״ז שורה
 יעיל נ״ד שורה ע״ד
 חסר מ״ז שורה ע״ב
. ב ע״ ע״א

י״ח דף

 . הסתימה
. לנוות
. איך

 בסתימה ל״ע שורה ע״א
 לוצית נ״ד שורה ע״ב
אך כ״ו שורה ע״ד

כ׳ דף

 דיש י״ל עוד ;וקדשתו עשה ג״כ יש דבכהן לדחוח זיע!
 תעשה ואל בשב שהיא שהל״ת לל״ת ל״ת בין חילוק

 עיבר גרושה שנשא בכהן משא״כ יעביר שלא תולין אנו
 בתום׳ תאמן ולא הקבוץ דלא בלאו וכן מגרש שאינו עת בכל
 בר״ה כדאיתא עת בכל עובר אכבה ד״ה ע״ב( ח׳ )דף ב״ב

 בחיבירי עין עניס קיימא דהא לאלתר עלה מחויב וצדקה
: ע״ג רכ״א סימן ח״ר

מ״ז שירה ע״ב י״ח ברף השמטה

 דמיירי ואפשר ז״ל ר״ב הגאון דברי על שקשה מה
 לעביל שמתיר ומה לקרקע מחוברים אינם שהסילונית

 לדעת למקוה או למעיין שמחובר מחמת הוא באשבירן
 שבסיף או ק״ה( ס״ק ש״ך ו מ״ע )בסעיף עיין המקילין

 ממנו שמקלח חרס של או עץ של קען צינור יש הסילון
 המקוה של הסילונות הסתם מן כי דוחק זה אבל ,למקיה

 הקרקע תחת עמון אינם חס אף מחוברים הס ווילנא של
 בתחילה נעשו אס מכש״כ מ׳יח בסעיף הרמ״א שכתב כמו

: בקרקע לחברס דעת על

. ועל מעל כ״ע שירה ע״ב ב״ב דף
. שהתובע שהנתבע מ׳ שורה

השן אחרונה שורה ע״ח כ״ג דף

. שישיג שיסיג יו״ד שורה סה סימן

. מנחש בשם נחים בשם י״ג שירה ע״ג כ״ה דף
. מענדל כחום מענדל מנחם ע״ד

**
מ

. ובפ״י ובפ״ח מ״ג שורה ט״א כ״ו דף
. עשו עם כ״א שורה ע״ב
. מיקרי עיקרי כ״ה שורה
. זנביל זביל מ״ה שורה

. שכתיבתה מפני שכתיבתה מהני נ״ג שירה
, וכוחה כיחה כ י״ז שורה ס״ז סימן ע״ג

תקץ טעית

. כ״ב ק״ב כ״ד שורה ס״ח סימן כ״ט דף

. שיתרו שיתירו סט סימן
. ר״ח ר״מ ח׳ שורה ע״ג
. ששוה ששנה י״ע שירה ע״ד

. שיאמרו שיאמר כ׳ שורה ע״א כ״ח דף
. והשביחה השביח נ״ג שורה

. ויעיד מעיד י״ד שורה י״א סימן
. יבא לבא ל״ח שירה ע״ד

1

. לו ויתן עתן מ״ה שורה

. ענינך ענייך י״ד שורה ע״א כ״ט דף
. ויותר ליותר ה' שורה ע״ב
. הלב הלך ,א שורה ע״ג
. היכלות היכילות ע״ז שורה

• איו אך כ״ה שורה
. ודחוק לדחוק ע״ד סימן סוף

. חשבוני חשבונו כ״ו שודה ע״ד ל׳ דף
. ונקא דוקא נ׳ שורה

. ובמה יבמה ג' שורה ע״ג א ל" דף
. שהב״ד שהקב״ה ב׳ שידה
. אילי אילו ל״ג שורה

. בחדאנ״ש ברא״ש שורה ע״א ל״ב דף
. וחנן ואין כ״ב שורה ע״ג
. דקרי דברי ל״ח שורה
מהני נהנה ל״ו שורה פ״א סימן ע״ד

 אעי
 ל'
לעיין

 אלי ד׳ שירה ע״ב
 לו מ״א שורה ע״ב

לענין מ״ב שורה

ל׳יג דף

, המחשבה ה ב המש כ״ה שירה ע״א ל״ה דף
עוקר עיקר כ״ע שורה
. חילק חילוק ז׳ שירה ע״ג
. לפיערוהו לפוערוהו י״ד שורה
. ויצר סצר נ״ה שורת
. ששס שיש י״ז שורה י|^״ -י ו ל ף 1
. שישנה שנשנה כ״ז שורה

. הדשות הרשית כ״ח שורה ע״א ז ל דף
. ובא יבא מ״ד שורה

י מעלה מענה כ״ג שורה ע״ב דג׳'ל דף
• אי בל״כ, אני ,בל״ק נ׳ שירי

־ אולי אילו שורה ע״ג
־ בל״נ בל״ק ל״א שורה
• שנעשה שיעשה מ״ב שמה ע״ב
• נקרע יקדע ע״ז שודה ע״א ח לי׳ דף
• לי לי מ״ד שורת
• עד עוד ד׳ שירה ע״ב
־ מהני מפני כ״א שורה
 . שמית

ע״א
שעית מ״א שורה ע״ג



תקין טעות תקין טעות

• יטלין אץ א״כ יכיל א*כ מ״א שורה ע״א מ״א דף . האזניס מצד מצד שר ח ו׳ שירה ע״א ל״ט דף

. ובבכורות בכורות מ״ה שורה . לא לאו נ״ד שורה

. אס עס ל״ז שורה ע״ג . לומר ויש נ״ל ז׳ שורה ע״ב
.שאנסתי שנאסתי נ״ו שורה . משפע מפשע ע' שירה ע״ג

. המדע איהס אותס כ״ג שורה ע״ד . ונעל ונ> ל' שורה

. חזקי׳ ' חזקות י״א שורה ע״ב מ״ב דף
. דערק דערך מ״ע שירה ע״ד

. בחיטת
.שאנו

 בחנונות י״ג שורה
שאינו מ׳ שורה ע״ג

. חלצה
. ותיפסת

 חליצה ,ג שורה ע״א
ותוספת י״ד שירה

מ׳ דף

הוה י״ע שורה ע״ד . ודיין ומדייק נ׳ פורה

. שכתבתי שחבתי ג׳ שורה ע״ב מ״ג דף
. ודיין
. ודחה

 נדינן ה׳ שורה ע״ב
נדחה ע״ו שורה

. בולע ,לביד בלוע שבגד, מ״א שורה
. דאלמא דעלמא מ״ד שורה ע״ג
. ולסתום ולכתוב העמוד סיף • חדשכס ח^׳ ובר רביעי חסר ג׳ שירה ק״א ביטן
. דהתס דהרוב ב' שורה ע״א מ״ד דף

. ליפליגאיפליג כ׳ שורה ע״ד הנ״ל מ׳ דף
. ממני מאני ג׳ שורה קי״א סימן , יחיד יחוד ל״ה שורה

. בדייניס בדינם מ׳ שורה
מכבה מרבה כ״ב שורה קי״ב סימן .וכו׳ אונסא דאגב דעתו דעגב מ״ג פורה

" כו׳ ששמה אחרת עיר עיר ג׳ שורה ע״ד הנ״ל מ״ד דף . ודחה נדקה ח׳ פירה ע״א מ״א דף


