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 הטפורסמים הגדולים הגאונים הרבנים מבכור תהלה מכתבי

(*.לער ויזרח יאיר נרם ישראל והדרת הדור פארי וכר

 נפשי ורנן המל אף לבי שמח
 גנוזה חמדה עוצם לאור יצא כי

 כבוד של קודש כחבי הס כה עד
 כקש״ת כו׳ ה׳ קדוש הגאון הרב

 בק״ק רב שהי׳ • זצ״ל יעקב מו״ה
 באפשרי הי׳ לא והנה בויסק

 בכחבי היטב הדק בעיון לעיין
 הכחב טשטוש מחמה הנ״ל קודם

 ע״כ • לאי׳ א״צ המפורסמת אך
 החו״ב טבאהרב לפעלא אמרתי
 בעזרו יהי׳ וד׳ • כחו יישר המו״ל
 מי לכל ומהראוי • זה בזכות
 ולהביא להשתדל ה' יראת בו שנוגע
 הגאון וזכות • ביתו לתוך ברכה

 כל על חגן המחבר הצדיק
 ♦ הלזה היקר להענין המסייעים

 • בקבר שפחותיו ידובבו ולמען
 הדפוס בית מן כשיצא ואי״ה

 נקבל אראה " הצענזור ברשיון
 • כראוי בכבוד הלז היקר ספר

 ולמען * ח״ח בגודל מחירו ולשלס
 הנ״ל הגאון וכבוד התורה כבוד
 ט״ז ה׳ יוס • החתום על באתי
.קאוונא חרל״ד מ״א

 בהרב אלחנן יצחק נאום

זצ״ל איסר ישראל מ׳

* וע״ל וזחופ״ק

 לחורה לקרבן הרבים את לזכות לעשות עוד הגדיל כי לבד נפשו
 • לעד ותעמוד צדקתו מלאה כבודו משכן ועוד • טובים ומעשים

 בו להשתעשע העת לי הספיק לא כי אף היקר חבורו ובדבר
 הגאון הי׳ אשר שנים וחמשה כעשרים זה כאשר עכ״ז • כראוי
 הרבה ונדברנו • במחיצתי עמי והי׳ * ווילנא ק״ק פה הנ״ל

 • האמת מטרת אל קולעים חדושיו כל כי וראיתי * תורה בדברי
 דרכו צדיק אחז ובוודאי אחזקתו• רבא גברא אוקי אמרתי
 המופלג נכדו ביד לתמוך וישר נכון ע״כ והאמת• הקודש

 כהה ביד וחותם הכותב כ״ד ♦ לברכה צדיק זכר ולהיות • הנ״ל
 אלול ח׳ עש״ק ו׳ יום • זצ״ל הנ״ל הצדיק הגאון כבוד למען

.ווילנא פה קרל״ד

 ביל ח^1חי במחורר יעקב נאום
. קאוונער המכונה ט י ר ב

 י״ד ה׳ יום החתום על באנו ההחבר הגאון וכבוד התורה כבוד ולמען • ובעוה״ב בעוה״ז ישראל
. ווילנא פ״ק דל יעקב להגאון טוב כזכרון שנת אלול

 , הנ״ל ק״ק מפה ז״ל רפאל במוהר״ר ף0יו נאום

* הנ״ל ק״ק מפה הכ״ם זיל הכהן משה בר״י בצלאל ונאום

 • זצצה״ה המנוח הצדיק הגאון חותני מר והנה • לשמה הלומדים התמימים חורת לפרסם ץ נח כמה נלמוד הדברים ממוצא • קרא
 כל שאר מלבד * בו יחדו באו נקבצו כתומס כולם בהן נקנית שהתורה המדות וכל • לשמה בחורה ויגיעתו פרישותו צדקתו ידוע

 קדש ז־ע וגם • מהכיל ירבו כמו אספרה אמרתי אם • וברוחניות בגשמיות • ובמאודו בנפשו הבריות אח לקרב • הטובות המדות
 הסיד שמואל מו״ה ורבנא מרנא • והנכבד הטהור בשמו המפורסם • ה׳ קדוש האמיתי החסיד הגאון מהרב שלישי דור מצבתו
 ומקור הדור• גדולי הכס אנשי דור אחר דור זהב שלשלת *ופרישותו וחסידותו גדלו ברוב כולו העולם בכל הנודע • טראסיין זצוק״ל

 מיועדאז את בהכירו ־ מחותנו עושר כל עזב חופתו ביום אשר פאדקעווא בענדט ר' כל בפי הנקרא • זצ״ל בענדט לי׳ ידוע מחצבתם
 ומועחק רסס מפ הזה הסיפור כאשר • ח״ח בגזירת ואכותי׳ היא שברחו * חופתו שקודם בסעודה העניים בין * בוכי' שישבה העני׳ הראשונה

 חידושי בכ״י ג״כ ונמצא • הקדושות ההכנות ובכל וטהור קדוש מלב וטהרה בקדושה שיצאה זה של לתורתו יתאוה לא מי • לעז בלשון גס
חורה ----------------

 ונחנו חתמו ידם נתנו אשר הזמנים סדר שמחי ע״כ • לפניהם נכון במערכת לערכם ממני כבד המסכימים• יצ״ו הגאונים מעלות כבוד חוקר הנה *(
:שלמתי יענני רוחו נענות י גדולתו ומקום שנתו ממרום כאו״א כי הודם פני אחלי ועכ״ז • משעי ולפלס משפע •־לקו ששכמוחיהס

 הרב •האברך לפני נגש
 מהורר כש״ת השנון המופלג
 כש״ת הג׳ הרב בן יהודא
 • נ״י הערץ שמואל מוהרר

 הרב נכד * זאגר דק״ק מו״ץ
 המפורסם הצדיק הגאון

 • זצ״ל יעקב מוהרר כקש״ח
 ובידו בויסק• דק"ק הגאב״ד

 מר של מתורתו קודש כתבי
 חדש אשר * הנ״ל הגאון זקנו

 • השיבלשאליו ואשר ♦ מדעתו
 מהרבה מעט אניו נלוה וגס

 של מזקנו יקריס חדושיס
 כבוד ♦ הנ״ל מהר״י הגאון

 החסיר הגדול הגאון הרב
 שמואל מו״ה כקש״ת האמתי
 • מראסיין ♦ זצ״ל חסיד

 לקיים הנ״ל המופלג ורצון
 הגאון זקני מר הצדיק דברי
 סלוקו קודם בקש אשר • הנ״ל

 וסדר • מדבריו זכרון לעשות
 זכרון בשם ויקרא אותם

 להיות ממנו ובקש • יעקב
 ומגידו שמו ליודעי סניף

 הצדיק הגאון של חהלחו
 לספר אמנם * הנ״ל וחבורו

 אך הוא הזה הצדיק של שבחו
 שמו יצא כבר כי • למותר
 • הארץ בקרב ולתפארת לגאון

 את זכה במסתרים לא כי

 קובץ לפנינו הלום הי׳ הן
 הרב מכבוד ואגדות הלכות חידושי
 הצדיק המפורסם המנוח הגאון

 • זצלה״ה יעקב מו״ה כקש״ח וכו׳
 י יצ״ו בויסק בק״ק אב״ד הגאון

 כבוד ברכה ממריו הניח אשר
 בעצם העלה ואשר • הנ״ל הגאון

 חלקי בכל שו״ח ובקיאותו חריפתו
 ה׳ כיד ־ ולמעשה להנכה השו״ע
 הי׳ עתה עד ומאז • עליו הטיבה
 ועתה • קדשו בכ׳י גנוזים מונחים

 המופלג הרב נכדו צבוד הנה
 • נ׳'י יהודה מי״ה מו״ב בתוי״ר

 דברי להוציא הזאת המצות לו לקח
 • לאור ז״ל הגאון זקנו של קדשו

 • בהגדות מחידושיו הרבה וגס
 הרבה כעת לפנינו הי' כאשר

 וראינו • הקדושה הורהו מחידושי
 • לאורה להוציא המה ראויס כי
 הרבים לזכות הדפיס מזבח על

 ילכו רבים הקדושה תורתו ולאור
 אנשים שמות בדיני אכן אי״ה•
 באנו מקימות באיזה * ונשים

 אס • ולאמר ומעוררים כמזכירים
 *מאומה ולחוש להרהר לנו מנילה כי
 ואשר העלה אשר הנסחאות על

 בתשובותיו " זצ״ל הגאון הביא
 במועצות וסדרם והנשאות הרמות

 על • ואגפיו למקומו כראוי ודעת
 • המבוארים ונמוקיו טעמיו פי

 כמו בדינים באמת לדון אין אכן
 ומדינה למקים ממקום חלה

 בספרי למעיין כנודע • למדינה
 כן על • ז״ל האחרונים הפוסקים

 לנוכח אשר גס המסדר הרב על
 ולעיין הנוכחות החשובות עיניו

 הברת אס י שם הוא באשר
 הגאון נקבס אשר בשמות מקומו
 למבטא מסכמת • היקר בספרו
 ובכלל • חחנוחו מקום והכרח

 המה ונכוניס • קדושים דבריו הנה
 להפיצם וראויים דעת למיצאי

 לעזר בזה להיות וראוי • בישראל
 יוכל למען הנ״ל לאור המוציא

ולזכות במהרה• מעשהו אח לבצע

 לחבב אמוני שילומי מדרך
 ובמקימות • הראשוני.ם דברי

 בעומק יחלו מוקשים הנראים
 ליישב עוז בכל ויחתרו • המושג

 דפ״ה בב״מ אמרו וחז״ל ■ דבריהם
 חו״ש כי' חייא לר׳ חנינא ר׳ א״ל
 לי׳ מהדרנא חייה משתכחא אס

 עבידנא כו׳ חייא ר׳ א״ל מפלפולי
 ובערובין כו׳ לשחכח דלא לחורה
 לקבוע ב״ה זכו מ״מ אמרו )די״ג(
 ועלובין שנוסין מפני כמותן הלכה

 שכל שלף הדברים הסבר כו׳• הס
 הפעולה טיב נפי נערך דבר

 הפיעל טוב אל הביט מבלי והחולדה
 מסתתר כח יש עכ״ז אותה והמוליד

 להפעולה והמוליד מהפועל נמשך
 כדבר כמו • ליפיחו והחולדה

 יומחק אם ביותר יתקבל חכמה
 הפעל כ״כ נעים וקול צח בלשון
 הממציא צבב זכית ג״כ עניה

 מהנב* היוצאים דברים כמוש״א
 דומה אם ועכ״א * להלב נכנסין

 מפיהו תירה יבקשו ה׳ למלאך הרב
 ג מלהש קצר האנושי שכל כ׳ ומהגם

 להאיר ליראיו ה׳ סוד רק האמתיות
 בחמים׳ אוהו למבקשים האמת את

 דב״ש אע״ג כב״ה הנכה כ*וע
 נוהין שב״ה לפי אלא טפי חריפי

 הקפידה ע״כ • ביותר הס ועלובין
 ונעבד • לשמה ס"ח לכתוב התורה

 כמחשבת בכדי ־ לכמה העורות
 עכייחה מראשית הטובה הפועל
 בעימק הדברים שיחוקו חועיל

 וע״כ * לאמתתה ולכוין לומדיה לבות
 התורה שיחזיר חנינא ר' כשהתפאר

 חייא ר׳ לו השיב העצום• בפלפולו
 איש יגבר החריפות בכח לא כי

 תלמודם ולקיים משגיאיח להנצל
 ההכנות כל בעשות רק ♦ בידם

 ובאריגת הפשתן בזריעת לש״ש הכל
 בהפשטת הצבי בנכידת • הרשת

 ולנמד התורה ולכתוב ♦ עורו
 יועיל ובזה * לשמה התינוקות

 ולא נסדין ויהיו החמת על לעמוד
 דברי אני מחבבין וע״כ ״ משכחין

 קרובים שהיו כמלבד הקדמונים
 • איש מפי איש להקבלה ביותר
 נשמה למודם כל היו ע״ז נוסף

 • עליה נפשם ומסרו האמת למצוא
 טבא ועז״א • תאמין ומצאת ויגעת

צנא ממלא חריפחא פלפלא חדא



הסכמות
 האמיתיס החסידים הגאונים לחברים לשה כל חירה

 בשה ור׳ • הסיד שמואל ר׳ היינו יחד בלמדו
 מרדכי ור' • טעלז בעיר אב״ד אח״ז בהי׳ • הסיד
 ומפורסמים * פאקראי בעיר אב״ד אח״ז שהי׳ הסיד

 • גראסיין החסידים לשת אגודח ונקראים היו
 עליהם ברחה הקדש ורוח בפיהם כיתה אמת חורת
 חתומה הורה היתה זה גנ חמדה והנה ♦ בגלוי

 י הנתב ש ט:ט מפני נקרית קבה שהיחה • בלמודה
 ביקש אשר י צדיק רצון לעבות נסבה היא ה׳ מאח

 • לאור הורתו חידושי להוציא פטירתו קודם בצואתו
 התחתן אשר עד רצונו להפיק זרטו בינולח הי׳ ולא

 פזרונו ברוב המפורסם מרבים אי״א המופלג הגביר
 אותו בל בבתו • נ״י ראכעוויצקע יוסף מו״ה ולדקחו

 והתעוררו • החי׳ מלנה מרה המהוללה הצדקנית צדיק
 • נאיר ולהוציאה להעתיקה * ליושנה עשרה להחזיר

 י הבוק מן מצוה כחוסף ס״ח הקינה חז״ל אמרו והנה
 דהקינה והטעם ־ סיני מהר קיבלה כאלו והכותנה

 ביד חשאר הוא יקנה לא ואם * בעילם הס״ח הרי
 שהוא קופצין במקים בבוק חטפה שהוא אלא אחר
• נעולם שמוציאה הניתבה משח״נ י בזה לזנות רוצה

 הרבנית במשרת בקודש שם לשרת לשבתי ה׳ יעד אשר העיר פני לחון באתי מאז
 בדרכם ויברים חמימים אנשי׳ אשר * יצ״ו בויסק ק"ק היא • ומעלה שנים כעשר זה

 מיישני אזני לה שבעה רבת • פרטיהם בנל ישראל אמוני שלומי ככל • בקודש והילוכם
 צדק כספירסם הגאון הרב • מעלה של לישיבה שנסתלק רבם בשבח מרבים • עירי
 משלושים יותר הרבנית בנתר שם שימש אשר * זללה״ה יעקב מו״ה כקש״ת וכי' ויפר
 מעת ולחזק דל א: להשכיל ודסחא דידי' במילי י צדק וענוה ה׳ ביראת מהנהגותיו • בנה
 הדפסת ע״ד הנה בבואי והנה :לש״ש במעשיו וחפים דרכיו בכל צדיק • חוקף בכל הדח

 ־י״ב המופלג הרב כנ״ל המנוח הרב ננד אח גש מצאתי • בחסדו ה׳ הנני אשר כפרי
 • זללכ״ה המנוח הרב זקנו בל צדיקים של כפרן בהדפסת עוסק * ג״י יהודא נמו״ה
 מו״ה נקש״ת צדקותיו בריב כמפירכס הגאון הרב כבוד זקנו זקן חדושי נם עליו ונוהף

 חלציו פיוצאי מבקש ני כצדיק זקנו צואה ראיתי גם * זלנ״ה מראסיין הסיד שסיאל
 אשריהם • בלבי ואמרתי שמחתי • הדפוס לאור בנתיבים הניח אשר חידושיו אה שיוציאו

 רצון נעשית זו במצוה וזנה שקדם לננדו־ אשרי ונו׳• איפר והגזר בהו שנתקיים לצדיקים
 שבמיהתר המה אביהם דברי ים לק • בממונם המסייעים חלציו ליוצא׳ אשרי • צדיק
 ויקרב יבחר אשרי • בקבר דובביח שפתותיו להיות הק׳ לנשמתו נ״ר ולעשות • חי קרוי
 מהמנע גם • בו לעיין השפה לי הספיק שלא הגם כי • ביתו אל הספר את ף לאס

 דעת למוצאי חסרים טיבים דברים בו ונמצאו י בו ברכה כי ראיתי בדבריו שהצצתי
 קרן ירים וה׳ • אמת בה דכחיב בהירה • דרכם האמת נוכח ■ שאמרם למי רא״ם
 משריס• באהבתם אחוז א' ונפש • היקרים נב״י ננפשית י עדחו גבול וירחיב • תירחו

 • ווילנא תרל״ד אלול מ״י ב׳ יום
ת*ס הכר הי׳ הוא בלא כי • מחדש סיני מהר כקיבלה
• ברסק בלק חונה מוהרחי בהרב מרדכי נאום הצדיק יוסף מעשי גדולים כמס ועתה בעולם•

• הצדיק הגאון חוחנו של קדשו כהני • לאור שהיציא
• ליושנה עטרה והחזיר • חרון לכניון עימד שהי׳

 בזה גמולו לשלם הגמול בעל הוא נאמן • דכי למרי דנרד ככדין וכמה * כיני מהר קיבלה כאילו ממש הן • עדנה לה היתה בלותה אחרי
 • פולס עד ונזרעי לו יעמוד הצדיק וזנות • ה׳ ברוני כמוהו צאצאיו ויהיו • וברבה חיים שנות י אלהיט לו יוסיף ימיו טל ימים • ובבא

 7מי״ הערץ צגי ששואל סו״ה כש״ח ונו׳ סיפ״ה הגי הרב בן יהודה סו״ה כ״ש חו״ב השנון ויראה בתורה המוסנג נמסילהרב ואפריון

 ני י יפנה אשר בנל להצניחהו פליו הגין זקנו וזנות • לאור להוציאם • ומאודו נפשו בנל בזה שפוכק * המחבר הצדיק הגאון ננד דזאגער
 רצים כין הפתקה ואחר • הנתב שיבעוש מחמת • בראוי קדשו בכהני לפיין יכולתי לא והנה י מישראל הלזו האמח חורח נשתכחה הוא אלמלא

 נכיין היפיט פניו ה' וכבוד • לשמה ביגיפה ולמד חטא ויראת בחורה גדלו • ראי׳ צריך אין המפירכמוח אולם הדפום ביח אל לשלחם ודחופים
 בתיך ברכה הביאו ופמי תחי ואתם • אמיחים דברים פז אדני טל מיוסדים המה כי ראיתי • הכתבים טל ,השקפת אשר המפט וגם • לאמיהחו

 מזרענם התורה ימושו שלא בלבבכם התורה ותתחוקק אפניו פל דבר כל ליישב היטב בה וחפ״נו ־ נכונה בפיהו היתה אמת חורת כי ביתכם
.פולס ופד מפתה

. יד׳ ראסיין חופ״ק תת*לפ אבן משה אלכסנדר המחבר חתן בשם אהקרות המתכבד כ׳ד

 'מצבני צוד משפהתט מדחס ־ נפלא החד חידוש • חח״ז של שפדו בדהש • הקודחים לפני להציג הנני המ״ל אמר
 • זצ'נ חסיד שמואל מו״ה ודבנה מדנה הי י ח המקובל קדוש אנהים חיש המיתי החסיד הנהון אה׳יז כבוד

 וידים הכתיב שחמד במה ־ יהושע בימי התמה העמדת ענק על ־ זצ״ל מוהדר״י חח״ז כתבי בתו־ שמצאתי מה
 כי י מובן אינו ח־ ולח מנת ־ תמים כיום נבח אן ולא השמים בחצי השמש ויעמוד • וכו׳ עמד וידח כשמש

 כי והענק • ביהוד לו הין תמים כיום ענין גם • לגמדי העומד על ולח הן ולח לומד שייך במתון ההולך על
 הס כי ־ לה ועבעית עצמית תנועה וחינה • היומית תנועה היא התחת • תנועות ב׳ לה יש ־השמש ידוע

 הכדור כל עמה ויסבב ־ למזרח ממעדב היא אשד העבעית תנועתה נעזוב המכריחה היומי גלגל מפתת הכדחית
 בכל ותנך המכריחה על ותתגבר הטבעי למהלכה דדכה כן גס תחחז זה כל ועם למעדבי ממזדח שעות בכ״ד

 ־ הביע יום בשס״ה הכדור כל סביבות הטבעי מהלכה ותגמור • הכדור מענות מש״ס בקדוב חחת מעלה יום
 ונחר,ודה נשוב ועתה י זו בחכמה מבין לכל כידוע • יום בכל אחד במקום ותשקע תזרח שנה• מה סיבת וזה
 היתה היומית ותנועתה • העצמית הטעתה העמיד חם י יהושע העמיד הכמש מהלכי ב׳ מחלו איזה על

כ בנס• יתכן לח דבד וזה משעה• עש־ ששה חנק והוא משס״הביוס־ חחד הנק הם כי הדויה לח מהלכת•
 וזה ־ נעמיד לכת כוכבי הז׳ כל מוכרחין היו היומי גלגל תנועת העמיד והם • הזה הקטן הדגע לו נחשב מה
 היומי דהגלגל לומד הנהנו מוכרחים לכן • לפד: אלה לסתום להכתוב לו הי׳ לח זה הי׳ הס כי • יתכן לח ג״כ
 • והעמיד: היומי מגלגל נתק והירח השמש התקשרות רק • היומית תנועתה מסבב הי׳ לכת כוכבי החמשה עם

 ומסבבה המזדהית מנקודה השמש נוקה כשהגליל יום בכל ד״מ * תמים כיום לבה חץ ונח ענק ניחא זה ולפי
 עדיק תשיב ונח • העצמות בתנועתה החת מעלה לאהוד השמש תחזור כך בתוך • הכדור כל מעלות ש״ס

 מענה ברחוק הם כי הנקודה• זאת הל היומי גלגל כשיגיע משם׳ לוקחה השד ההיה לנקודה למקומה השמש
 מהלכה עשתה השד הזאת המענה ג״כ ה:מש עם תלך השד עד בלם המעל״ע עדיק ואין ־ התמול זדהה חשד

 • ה־ת מענה לאהוד חוזרת השמש היתה לא והם • שעות מכ״ד תמים יום הוא והז • זה במשך העצמי
 עמדה כשהשמש עתה והנה • כלל בשעה עשד ששה הלק פחות שעות בכ״ד הכדוד כל היומי גלגל סיבוב הי׳

 יהי׳ • ;נקודתה הזידתה במשך היומי גנננ מעל"ע נהיות עתה צדיך הי׳ היומי גליל עם הלכה ולח • במקומה
 העיד זה וע; • עוד להקיף כדיך שהין החלק זה משך כעדך הכוכבים שהד עם ביהתי להקדים הגלגל צריך

 נם והי' *השמש ביהת סיבת הוא השד היומי גלגל על מוסב • תמים כיום נביא הץ לח כן אע״פ •הכתוב
פנה: הענק כי והבין זנלהיה• קדיש מפי יצא זה כל הימים• מהלכי חשבון לשבש שלה בכדי נס בתוך
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המחבר נבר הקדמת
כדבר זקנו מתהלת

 הגאון זקני אבי אדוני כבוד • צדיק רצון לעשות ידי ותמצא • הלום עד באתי כי לה׳ אודה הפעם לאור המוציא •אמר
כתובה היא הלא * בקשתו מלא ובידו • בפיו דרש אשר • הטהור חפצו ומלאתי • ל זצ המנוח הצדיק

 חידושיו את להדפיס • ואמת הסד עמו חלציו יוצאי יעשו כי ♦ ז״ל פטירתו לפני העריך אשר • ■בצוואתו
 דרושיו והן • למעשה והלכה • ושו״ת • ופוסקים • ש״ס על החידושים הן י ברכה אחריו השאיר אשר * הנעימים

 יעקב נאק לזכרון והיו י וישורון בישראל • יעקב שארית תורתו חידושי יפוצו למען • ומדרשים באגדות • היקרים

 שמו כי יעקב זכרו[ זה לספרו שם קראתי • נחלתו על עודנה הי הוא אשר המת שם הקים ולמען * מלה
 החרושים והוצאתי • הטהורה נפשו ותשוקת • ידי על גמר צדיק אמר בי * ישעי לאלקי ואקדם אכף במה ועתה * בקרבו
 אא״ז אמנם כי • לאור להוציא בידי עלתה קצהו אפס רק שבעונותי ואף • מעט לא נפש ועמל בשר ביגיעת * לפעלם

 על וכמעט • רבים בחדושים תושי׳ והגדיל הפליא כן • ברבים ולמד למד שלא • בתורה מקצוע דניה לא כאשר • זצ״ל
 שלמים• וכן הרבים, לשואליו נדרש אשר למעשה• והלכות רבות שו׳ת מלבד שו״ע• חלקי ארבעה ועל • הש״ם כל

 רק רשמם לא כי יען • נמרץ ובקצור הנה• ואחת הנה ■אתת ,סדרים בלי מפוזרים הי׳ ואולם (*חקה ספר על •וישימם
 ולהשיב כחפצו נוספות עליהם לשית רוחו למידת המעלה לאדם נתן לא ,במסבותיו המתהפך הבוגד והזמן ♦ לזכרון ׳לעצמו

 - הנה עד שמשו שקעה מעת ובעוה״ר • לבו מזמוז הקים למען • לדפוס כראוי ולסדרם ולבררם לצרפם הכתיבים• כל על ידו
 הכתב• מטשטוש, להעתיקם אדם ידי לאל אין כי עד " ונסחו וגמלהו בלו מרם ויש • לבנו לדאבון ואבדו הרבה נפוצו

 נשאר לא עתה כי עצומה• ביגיעה עליהם ולבי עיני לשום לי שהי׳ ה׳ לולי • וקבצתי הצלתי אשר הלז המעט וגם
 אשר מזער המעט לפלטה לי והיתר. • יגיעתי לי עמדה כי ה׳ וברוך • לכליון היתה הנמצאה השארית וגם • מאומה
 לבארם נלחצתי • וחתומים סתומים הי׳ לשון מקצר אשר מקומות בכמה והנה • בנשר ולחדש להעתיק ירי מצאה

 הלילה ואם • העמוקה דעתו לסוף וירדתי האמת למטרת יריתי כי בחשבי ־ שכלו קט כפי מדעתי ולהוסיף
 יטפלו ולא • ז״ל אא״ז בכבוד ח״ו סריקא בוקי יתלו לבל • לבב חכמי הקיראים פני נא אחלה • המטרה חטאתי
•ן הגא ערך רום היודעים ולנבונים ♦ חידתו את מצאתי לא כי • משוגתי הלין ואתי • האשם בי כי עליו השגגה

: וכו׳ הבר על חזקה כי ♦ נכון לא דבר יצא לא ממנו כי לדעת נקל • ז״ל המחבר
 אדניו מה ועל • הכפר מהות, להודיע • מהמחבר והקדמה דבר פתח יבא כפר כל בראש כי • ידוע והגה

 בעוגנו כי ועתה • ופעלו מהללו לפי איש איש • כפרו לאור להוציא להטהבר הביא ומה • הטבעו
 • הספד בראש לעמוד • נכדו ליהודה זאת נס היתד. ידי על עתה יוצא והספר • עמיו אל כבר הצדיק נאסף
 • ז״ל זקני א״א חידושי ועל • הספד עצם על לא אך • הספד הקדמת במערכת • ישראל רכב אבי אבי תחת
רב כי ויבינו • ישרה בעין בם היגר. כל יבחנו הלא • לי יחשב למותר אך כי " תהלתם להביע חכי יהגה
ולתפאחת לגאון שם • ז״ל אא״ז לו עשה כבי־ כאשר כי • לה׳ קויתי וקרה ♦ לטצאיהם הם וחיים • בו צפון טוב

 •מם עתה לו יעש כן • הבל פני והזריח האיר אשר, • הנפלאה ובחכירותו • הקדושה בתורתו • החיים בארץ
 על אני גם יברכני • אא״ז את ובברכו • לי לי יאמר הטועם חך וכל • הלז היקר כפרו • לטיב עולם וזכר

להעביר ישר ראיתי זאת אך • יגיעה כרוב נכון על ותקנתים • לאור להוציאם התאמצתי אשר פעולתי
יעקב ונאכף גוע אשר ,ער עלומיו מימי • וצדקותיו בתורתו האיש גדולת בפרשה בעט • עמי לכל נא נגרה

 הבנויים * בפלפולים להרחיב לבו שה לא כן ועל • בפיהו היהה אמה תורת כי הכל• ויבינו וידעו • עמיו על
 ־ יעקב עין עינו הביטה ונכוחות לטישרים רק כי בזה( גם לו רב היו ידיו )אשר אמת בדרכו הרחוקים רוח אדני על

הזה מרבבה הגדול האיש תולדות כל קצרים דברים במרוצה בזה לעבור כאד וישר טיב כי עוד ואמרתי
 אבי ויקהחו • אב באין יתום ז״ל הצדיק אביו עזבו וצעיר רך ילד כאבו עודנו • ימיו אחרית עד מראשית

 הזקן על הטובה ה׳ כיד ויביננהו לטדהו ובתורתו מראסייןלבן• הכיר שמואל בהו׳ כקש״ת אטתי וחסיד הגאון אביו
 דרך שנים עשר (*** בן ובהיותו • הדור וגדול צדק צמח הלז השעשועים ילד (** בנו לבן ללמד והסירות בתורה הגדול
 אמון הי וכה • ,למאד אחריתו תשנא כי הכירו יודעיו •וכל צדק ורב אור בתורה לאור ■הופיע כי • מיעקב כוכב

 • רבה בשקידה ולילה יוכם ה׳ בהורה ושקד הגה כה * מאד גדל כי עד וגדל הלוך ז״ל אביו אבי ברכי על
 לשניו וכרוב • ה׳ ויראת דעת ברוח והריהו נכדו על מרוחו אצל והוא • עליון קדוש זקנו אבי׳ בצל והתלונן

 בבית זביל בית לו ובנה ♦ עמו היה וה׳ * חכמים שמנו הברות וכל ובדעת בחכבה ערכו הין פרץ וכן רבה בן
 הצדקנית הרבנית זקנתי אמי הוא • בתו עם חיים לראות בזאמוט שקוד בעיר ז״ל חיים כהו׳ אי״א המופלג הגביר הותנו

 באהלו ישב תם איש ויעקב ־ למעלה לעלות ככון לו היה חותנו ובית • שתחיה הנה כית תפארה צפירת והחסודה
 ► היתוז היא גם • החסודה זקנתי אמי בריתו ואשת • אותו סעדה חותנו וימין • הלילה וכל היום כל תורה שיל

 רגע אש בעתו יבלה לבל • עיניה כאישון ותנצרהו • נעורי׳ מאלוף ודאגה עול כל את □חריכה • ולכגן לעזר לו
 -דך דרסי ה׳ הצליח גס • ולירה יומם מהגות מלמודו ישבות לבל לה׳ קדש עתו והיהה • תבל בהבלי אחת

 ארץ קציי בכל המפורסם הגאין כבוד • ה׳ וביראת בתורה פעלים רב כערכו רם איש עמיתו גבר לו והקרה הקרש
 האלה גא־ן צבי תאמי הצדיקים ושני • זקנתי אמי שאר • בסלוצק אב״ד אח״כ שהיה ז״ל יוסף מהו' כש״ת
 לילות שמי • ה׳ בתורת שנים כמה האלה הפץ בני שני שקדו ויחד בזה זה דבקו • ה׳ בתורת חפצם בעזוז

 הג־־ולה בהתמדתם יחד שבתם זה רבות שנים חלפו וכה ♦ ומפריע טרדה דבר בל הפריעם ולא • כימים
 • ישראל בתפוצת הגדולים למאורות והיו • ג־לם רב בשערים ונודע שמם יצא אשר עד • העצומה ושקידתם

 ובעת • סוגינד חרש בעיר אהלו תקע ז״ל אא״ז וכבוד • אחיו מעל איש התפרדו הזמן ובמסכות הימים ובתקופית
 של ש״ב • זיל ראגאלער אליה מהו׳ כקש״ת הגאון עולם יסוד וגאון צדיק שמש זורח ההיא בעיר עור היה ההיא

 נפשות שתי ונקשרו יחדיו נועדו שמה כבוראא״ז בא ואך ליטים• צעיר עידנו אז הוא גם היה אשר • דל זקני אבי
 •ובתקופת ובטהרה בקדושה ופרישות בחסידות כאחד ולמדו יחד ה׳ בתורת להחזיק ויתקדשו ויועדו הצדיקים•

 לעדת ויהי' שאוויל העיר את לו למושב אוה ומשם • צדק למורה הזאת בעיר יעקב גאון נבחר שבתו ימי
 תורה עילם• עמודי שלשה על ביתו בנה שם • נהורא ונפל לדרעי׳ גלי שם • שנים ככה צדק לכודה שאוויל

 לשבית הפליא • תמיד כדרכו הקרושות ההכנות בכל • לשמה תורה בלמוד שקדתו גדל מלבד כי • בק״ח גס״ח
 לעשות עצמו על העמיס • עניים לחולים וביותר • יכלתו בכל לבקרם בבואו העיר חולי את וישרת ״ בק״ח במצות

להם -----------------
 ספר ש; הקודש שזרח חנורו בידי נמצא כי , נשלאוח הראה סלאוח ח:סח ובנתיבות , ידו אח משך לא האמת סחנמח וגה *(

:ידו כתב בעצה אחי יש הקדושה שפתנו דקדוק נמכפט מחברת ורף ; הקדוש זוהר
 סזה ישיג אשר גדול שנין אדות על אחת לעיר לבוא הנ״ל סהר״ש נקרא אצלו בלמדו , ספיאאז״ל שמעתי אגר אח חק אל אספרה ( **

 תורה נש ב; אח הפלמד כל  חז״נ מאמר נודע הלא ,לאמר בפיו ומענה , דבריהם ועחרח להפצרותיהם אוזן הסה ולא חבה ולא רב עקב
: וכסף זהב מאלפי הטובה כזאת יקרה סגולה ש חט• ואיך ,סיני מהר קבלה כאילו

*

 לזקנו ובהדרש ׳ הש״ס ואגדות משנת סדרי ששה לשונו על רגיל הי׳ שנת עשר כנן בהיותו כי פעמים כסה הקדוש מפיו שמעתי *( **
; כרגע השיבהו והוא 4 ^2 לנםהו״ מפיו ידרשנו לשכנו אגדה מאסר או משנה החסיד *



הקדמה 6
 לעשית־ הגדיל אשר את לתאר אנוש בחרט אין • מחסורם די וירפואית ברופאים ולבלבלם לכסף מצא להם

 משם (* י• ירבו• טחול כלן אספרה אסרתי אם • סצדקיתיו נפלאות מספרים בשאוויל יודעיו כל היום ועד • שמה
 ועור ׳ה י1בדר ל^ נכה שם וגם • שנה משלשים יותר שכמו על הרבנות משרת שם ותהי " בוסק לעיר נקרא,
 סשפטויראתה׳• בארה ארחותי׳ ולישר " העיר תקוני ולתבן לחזק ונפלאות גדולות לעשות א והפל הגדיל

 • בפרק עמד יעקב האיש זה כן * נדולית תקנות שעשה העיר פני את וירון ♦ ע״ה אבינו יעקב על ז״ל וכמאמרם
 שבתו במכון נפשו נתן עוד • חכמים שמנו המרות ובכל • התורה ביגיעת לעצמו שלמות קונה שהיה ויותר

 אשר עד • וסיגים נדרים עשה הדת את החזיק ולמען • השם לעבודת הנוגעים ועיר עניני על להשגיח שם
 • ובזאמוט בליטא הגדלות הקדישות הערים כאחת דרת בפאר והתנובסה • ולההלה לשם בויסק העיר קרן הריס

 שמע גם כן • בישראל למופת אלהים לאיש למרחוק וטבעו שמו בצאת ביקרותיו הזה האיש שמע וכאשר
 ולטייל לספר יוכל ומי • בגללו הארץ בקרב והמצות התורה במשמרת ולתפארת לתהלה כאד גדול ההילה העיר

 אשר וקטון גדול דבר הניח לא רבות חברות ותקן אזן אשר ואת • שמר בקדש דרכו הליכות כל את רב בקהל
 "'משניות• ארץ מגן ורף • נס׳ דף היינו • ביומו יום דבר השעורים כל הגיד לבדו הוא • פנה לראש היה לא

 להברה ארח הבקר באשמירת בשבתו שבת מדי תהלים הברה עם גס צדקו ובענות • יעקב ועין כדרש
 • רצופות שעות כמה ישראל זמירות נעים במזמורי לאלהים ויזמר • יעקב קול קולו נתן יהד ועמם • עמהם

 : תהלים מגידי המון עש קדש בהדרת עומד כמיהו הדור וגדול זקן איש לראות לעינים היה נהמד וכה
 גדול כמוהו הנמצא • זאת עמי בינה • יעשו וכן יראו ממנו כי • ה׳ לעבודת ישראל לבב את ימשוך לכען

 החזיק ההרה הטהורות ובידיו " ה׳ בתורת למחזיקים חיים עץ היה אף • רוה בענות העלילי׳ ורב התורה
 יעקב וידי ♦ ידו על מים ולצקת * טוב לקח שם להוסיף העברים ככל נהרו אשר • ה לכודי חי אל בני ידי
 * ה עבודת עבודתם לעבוד • הדוחה להם היות למען • מחסורם כל די צדקו בימין אותם מתמוך כבדו לא

 • בישראל והוראה תורה תצא מהם אשר * ראש למעלה גדולים כופלגים וככה ככה ידו על עלו וטובו כהו ובכביר
 קהלות וכמה כמה כי אף " חייו ימי כל זאת מושבו עיר את עזבו מבלי " צדקתו גדל על זאת גם וענתה
 והוא י הרב ערבו כיקר • רב שכר עקב ראשם ואלוף נשיא להם להיות מאד בו הפצרו ונכבדות גדולות

 הוא באשר מושבו עיר בעיניו יקרה בי • רבה משכרת בצע אל ולא • עם רבתי עיר כבוד אל פנה לא ז״ל
 סדר לסדר שם בידו עוז לו בהיות אם • בה חפצו כל להשלים לו אץ במצאו בה נפשו רצתה הון ומכל * שם

לקחו ושומעי למשמעתו הסרים לעמו ומשפט צדקה ולעשות * ביומו יום דבר כסדרם תמירים הרבים שעוריו
: תהלה נאוה להם נם באמה אשר • הזך

 מפיו שמעתי אשר • אה־ נעים חירוש דבר להעריך טוב כי ראיתי • כבודו רום מתהלת לדבר אכלה טרם ואני
 בנין לי׳ הוו רבנן דרחים מאן רבא אמר ־ ע״ב( כ״ב )ד׳ שבת בגט׳ " דברי לסוף גר יהיה והוא • הקדוש

 *והגר" • וכוי מרבנן צורבא גופי׳ איהו הוי • מרבנן דדחיל וכאן • רבנן חתני ליה הוי רבנן דמוקיר וכאן • רבנן
 • כו׳ גופא איהו הוי דסקיר־ ומאן " חתני לי׳ הוו דדחיל מאן ״ הקדוש וז״ל • הגירסא מהפך • בהגהותיו ז״ל

 הגאון אא״ז ואמר * הג־רסא את החליף זה מה ועל זה כה • כוונתו עימק לטציא ונלאו • תמהו כן ראו ורבים
 • באורייתא רמיזא דלא בברייתא מידי ליכא כי • גופא רבא דברי על לשבה טעם לתת צריך באמת כי * זצ״ל

 מתורתנו רבא לדברי נפתח מקור לו ונראה " ואזיל דקחשיב הזה כסדר גמול לתת רבא לו לקה ומאין
 שמעון " בגס׳ נמצא דהנה • ז״ל הגר״א דברי קדושים דעת להבין עינינו תפקחנה ומכילא ״ בפירוש הקדושה
 • ת״ח לרבות ודרש ר״ע שבא עד • פירש תירא אלהיך ה׳ לאת שירגיע כיון ״ שבתורה אתן כל דורש הי׳ העכסוני

 כאשר • הזאת הפשוטה הדרשה לדרוש ירע לא איך ״ שבתורה אתן כל דדרש העמסוני שמעון על ולכאורה-פלא
 שמעץ פירש לא למה להבין צריך ועור • ית׳ לכבודו ת״ח כבוד הקב״ה שהשוה מקומות בכמה נכצא

 בפי מוקדם הפסוק זה כי " המהרש״א( )כקושיית • שם לרבות יש• דמה אלהיך ה׳ את ואהבת מפסוק העססוני
 גם כי • ת״ח לרבות ידע העמסתי שמעון גם באמת כי ע״ז ותירץ • עקב בם׳ הוא אלהיך ה׳ ואת • ואתחנן

 ה׳ את גבי ורק • ת״ח לרבות ודרש פירש לא ה׳ אהבת וגבי • ה׳ בעיני הוא רב כי חכמים כבוד ידע הוא
 כלפי חיצפא הוא אילי כי בהשיבו ה׳ למורא ת״ח מורא להשוות * ת״ח לרבות לבו מלאו לא • תירא אלהיך
מציגו כאשר • ב״ה המקים ליראת ת״ח יראת להיכוות ונכון בטוח הי׳ לבו כי וררש ע ר׳ שבא עד • שמיא

• שם בפירושו )והנר״א • שמים כמורא רבך וסירא ר״ע של תלמידו שסוע בן ר״א שאמר אבות בפרקי
ת״ח לרבות ר״ע דדרשת • מזה לנו היוצא • אמר דרבו משמי׳ ומסתמא ״ דר״ע( דרשא דר״א המאמר על הביא

ונמצא • לבניך ושננתם עוד כתוב וכו׳ ה׳ את ואהבת ובפרשה ״ הכי ה׳ אהבת גבי דרריש כ״ש יראה נבי
 בתורת דווקא לאו • ושננתם דהאי ז״ל( שמואל ר׳ דחסיד הגאון א״ז בשם שאמר לי )וכמדומה אהד גאון בשם
 • לבניך לושננתם זוכה • ה׳ את ואהבת המקיים כי ר״ל • שכר ומתן הבטחה בתורת נם אלא ״ הוא ציווי

 ה׳ את מואהבת דמרבינן • רבנן בנין ליה הוו דרחים דמאן לומר רבא לקח ומזה • ת״ח בנים לו שיהיה ר״ל
 אלהיך ה׳ את בפסוק והנה • ת״ח בנים שהוא ה׳ את אהבת לשכר דומה ת״ח אהבת שכר וממילא • ת״ח לרבות

 ולפי • לת״ח בתו המשיא זהו אלא • בהקב״ה לדבוק אפשר וכי • ע״ז הגט׳ ודרש • תדבק ובו עור כתוב תירא
 נ״ב קאי אהבה( גבי בדפירשט והבטחה ברכה הוא )דגם תדבק ובו של השכר במילא • ת״ח לרבות ר״ע דרשת

 נגלה ועתה " לת״ח בתו המשיא ר״ל " הדבק ובו של לשכר יזכה כרבנן דחיל יהיה שאם • ת״ח מפני יראה על
 מהמשנה " מקום רבא שמצא אפשר מרבנן צורבא גופא איהו דהוי רבנן דטוקיר ועל • ז״ל דגר״א כוונת כל לעיני

 מה ת״ח לבדו הוא להיות באפשר יהיה אם דהיינו • הבריות על מכובד גופו התורה את המכבד כל • באבות
 וראוין נעמו כי אמריו יושר ע״כ י וכו׳ מכובד נופו והוא • מרבנן כצורבא טילי׳ טשתמען לא ואם • טיב

 שלש כל כי נראה בעין עין כי ואומר • הראשונה למטרתי אשוב ועתה ־ ליעקב אמת דברי הדברים
 העזה אהבתו עקב כי • משלם שכרו אלהים לו ונתן • זצ״ל אא״ז בכבוד נתקיימו רבא שאמר האלה המרות

 העירה אשר " בנים שני לו נולדו כי • שעשועים בילדי אותו חנן כן • תורה ללומדי ונפשו לבבו בכל והעצומה
 צעירי היו בעוד עליו מתו כי ואף " העיר יושבי לכל כידוע " יריע מקטפי׳ בוצין ובוצין נוצרו לגדולות כי ילדותם

יטים ----------------
 אחד איש , הוא וזה , הזה לדור יסיפר כי יאומן לא וכמעט ,אדס מבינת ונשגב נפלא ספור אמונים אנכי לי ססרו שאוויל דרך בעברי *(

 כדרכו יום יום מלבקרו אאז״ל חדל לא נהי׳ בול בירח כי ואף ,חליו אח חלה ,ורפש בצה במקיס העיר בירכתי גר אשר העם מדלת
 ונשם ואפילה חישך ליל סיש״ק בליל ויהי׳ , בקי״ח במלות אחו לחברה ארח פעמים אשר ,לו לעזר מביהמ״ד שמש היי ידו ועל , בקודש

 איש מרחוק וירא ,החולה שם נר אשר ברחוב וובב ,לבדי לי ואלכה ,הנ״ל החולה י(ח לבקר הרב ילך לא בנ״ס עתה בלבו השמש ויאמר , כופף
 ובמנוסה בתשזין דרכו האיש ויאחז אליו יבקרבו ,בדרכו עמו להלוה אחריו וימהר , לעיסה משא חבילה עמיסה שכמו ועל , מתהלך הקימה רם

 אחד בשנת ויסתתר בהחבא השמש נם ויעביר (העירה לשיב ו סנ את וישם ׳ וטיט רפש דרך השני לעבר הנם ויעבור ׳ אחריו הוא נם השמש וימהר
 והנה ו הנהו ליל סננכי אולי כי ,יסבלהו כתפו על זה ומה ,זה מי דעת למען ( בכף ואחפשנו ,פניו על ההלך כעביר לאמר , במסילה אשר הבתים
 החונה מעון את להחס סלים חביגח נישא והוא (ז״ל אא״ז הרב האיש זה כי אליו בהחביננו , וילסת השמש ויחרד בחפשו ויהי ׳ בידו חפצו הצליח
 לבל נא הואל אך , כדבריך הי ;ח ס ויאמר ויען # כבידו רום נגד והעוה שגג אשר שנגחו על סליחה ויבקש ,לו ויתחנן לרגליו השמש ויסול , בקרה
 פרשת מרוב ׳ זר ונא ראו עיני אשר ויש " האמת בחותם חתומים ספירים אחי ישנם וכהנה כהנה והנה :לרבים הזה המקרה דבר את הגלה

:בזה מהשתרע המצע קצר אולם • והססולאוח הנכוחות ופרותיו וחפידוחיו צדקותיו

*



ד הקדמה
 שלצריק שם וכפירש״י • ביר דעשיראח גימא דין יוחנן בר׳ כדמצינו אהבה של יסורים זה היה בוודאי • ימים

 • מאד נזהר שמעודו כידוע • ת״ח מפני יראתו גטיל ה׳ לו השיב וכן * אהבה של יסורין היו בוודאי כמוהו יולג
 וזכהו לכל• כידוע קל דבר ושמץ בת״ח דופי שום יתנו לבל *הלב מן היוצאים בדברים לאחרים מזהיר היה וגם

 • ומפורסמים מובהקים ת״ח המה בנותיו לוקחי וכל • לו היו בנות המש כי • גדולים לת״ח בנותיו כל את להשיא ה
 היתד. הבכירה • הצעירה עד שהבכירה אקרא בשם ולכ^ן * יעקב בית לכל כבוד אומר ז״ל אביהם כבוי ולמען

 והרד ירא ובקי ח־יף הג׳ הרב מירי א״א לכבוד לאשה ותהי * ז״ל בלוטא ברת והחסידה הצנועה מורתי אמי
 אש- י הרש בזאגער םו״צ נ״י הערץ צבי שמואל. מוה׳ כש״ת תורה• של מאהלו מש לא ימיו כל אש־ ה׳ לדבר

 : נ״י( הערץ שמואל ר׳ ר״ת • רש״ה חידוש בל אדר לסימן )ורשמתי פנימה קדש הספר בתוך מחידושיו איזה הצגתי
המנוח הרב לאיש אותה הצדיק אבי׳ נתן • שתתי׳ מלכה מרת ומשכלת הצנועה האשה היא השניה בהו

 • טזאגער אכלי אברהם ר׳ בהרב ז״ל דוד מהו׳ כש״ת וכר והרד ירא הכולל והחכם לשם המפורסם המופיג
 להיות בנעימים חבלה נפל • שנים איזה זה הלז היקר אישה עליה מות אחר ועתה לאוי״ט• תי׳ בנות שתי רק אחריו הניח ולא

 )היא • נ״י מראס־ין ראבעוויצקע יוסף מהו׳ ופרזונו צדקתו ברוב הכפורסם ויראה בתורה המופלג הרב להגביר לאשר.
: בזאגער( ערגה בהיותה גס • להפליא ער ופזרונה צדקתה ברוב המפורסמת • החיל רבת האשה

 עורג! • ז״ל נרונא מרת טסבות הפעלות בכל ומהללת משכלת מרבבה הדגולה הצנועה היתד, השלישית בתו
 לגאון להיות מיועד הי׳ אשר המפורסם העלוי • ונעלה יקיר בן • זאת בתו בעד לאבי׳ ה הוכיח בילדותה

 ובעוה״ר • ווילנא לעדת טו״צ ז״ל ם־רווינטער יצחק מהו׳ המובהק הגאון הרב בן עזריאל מהו׳ כש״ת ישראל ולתפארת
 ובנעימים( בשלום בעלה עם ימי׳ יא־יך )ה׳ אחת בת והשאיר י ימים עול בעודו מאתנו נלקח נפשנו לראבון
 מפורסם ועו״ה ס־גי הטיבהק הגאץ ה״ה הסגולה איש את לו לחתן אבי׳ יעקב בהר הראשון נעורי׳ אלוף ובמות

 איננה כי אהה )אך בראסיין אב״ד הג׳ • לסירות אבן נ״י משה אלכסנדר מהו׳ כש״ת וכו׳ בישראל ולתפארת לשם
בבן ימים לארך ותעזבהו מאתו הזאת בעלה עטרת האשה לוקחה . שנים ושש שלשים כבת עלומי׳ ב־מי ובעודה

: שתתי׳( בנות שלש ועוד • נ״י לסירות שמואל מהו׳ כו׳ חו״ש ושנון מופלג ונעלה יקר יחיד
 ולתהלה לשם המופרסם צט״ם ועו״ה סיני הג׳ הרב אשת היא * שהחי׳ לאה סרת הצנועה הרבנית הרביעית בתו

: ובנעימים טוב בכל עמהם וצאצאיהם ימיהם יאריכו • במיטאווי הגאב״ד נ״י ליב ישראל טוה׳ כש״ת

מהו׳ כ״ש ונבון משכיל אי״א המפורסם חו״ב המופלג הרב אשת שתחי׳ דינה רחל סרת הצנועה הצעירה ובתו
: ושלום ברכה ברוב ימים לארך יחיו • בפוילין ווילקאוויסק מעיר רוטענבערג רוב אליעזר

איש שהי׳ ידיו כפועל * רבנים בחתנים אדהים ברכו באשר • בחייו ז״ל אא״ז זכה אשד כל * לכל נראה הגה
בתורת וגדלו תפארתו כי • להזכיר למותר אך בו׳ גופא דהוא רבנן מוקיר בעד ושכרו • במאד מרבנן דחיל

 וכל • וקדש ראה כזה ואמרוי למשמעתו סרים היו ושומעיו רואי׳ וכל • הארץ בכל יצא וטהור הנכבד ושמו ה׳
 במה ׳ קשים יסירים וסבל • וגופו בחו כשל בעונינו כאשר אף ביום יום מדי כי • מקידש מקודש אחריו ענו העם

 ימי האלה ביטים אף עצמו מנע ולא • בתורה נמרצת בשקידה ה׳ בעבודת ופרץ הרבה כן • מותו לפני שנים
 שבת מדי רב בקהל להגיד עוז התאזר וגש * לאחת אחת למעלה חשבתים אשר השיעורים בל להגיד מביהמ״ד צער

 בדרכיו וטהתהלך הנפלאים מעשיו בל מעשות ורגליו ידיו חדלו לא בו נשמתו עוד דברי סוף * ותוכחה דרוש
 שביעית איזה אצלו התטהמתתי אשד י תרבי׳א שנת חייו לימי האחרון בחורף וגם * מנעוריו בהם הסכין אשר הקדושים

 בארי התנכר בב״ז • החוצה מביתו לצאת יכול לא אשר מאד ר״ל ביסורים מדוכא היותו עם למותי( קרוב הי׳ )וזה
 אעק־ וטה • הקדש מלאכת ממלאכתו רגע אף שיבת ולא • פת על הגה בספר להבים עיניו כבדו ובעת * ה׳ בתורת להגות
מותי: לפני אחרים ברגעים וגס האחרון• ביום ואף " הליו יפי בכל בי״א גבורתו עינינו ראתה אשר נפלאות כל

 מעל נגהו אסף יעקב וכוכב • המצוקים את אראלים נצחו ההוא ביום אשר אדר( כיז החדש )פ׳ ק׳ שבת וביום
 להתפלל אנשים מנין ביתו אל לקרוא צוה השכם בבקר ההוא ביום אף זה בכל • ההוא המר ביום הארץ

 ואחר • קה״ת להקשיב שיוכל בכדי • חומש ס׳ עיניו לנגד לשום לפניו להעומדים וצוה • בצבור הפיה יחד עמו
 לאבול כהו מאמצי בבל יגע זה בכל סגורות שגי׳ היו בעוה״ר בי אף • מזון בזית לו ולהביא לסניו לקדש צוה התפלה
 למען • כזית עוד לפניו להביא בקש אחרונה ברבה ברבו את־ ותיכף שבת( לכבוד אמר )ובפי׳ כזית שבת לכבוד
 לה וענה • חצות קודם הוא עור הלא מאתו שאלה שתתי׳ הצנועה זקנתי ואמי ♦ שלישית סעודה ידי לצאת

 לקיים והתאמץ התאזר וע״כ • לרגעים רק חייו עתה כי הרגיש כי " הזה השבת השבתות ימי ככל לא כי
 לפג• אתת שעה גם כי • הזה הקדוש להאיש הפלא מדבר בקרבי תוקד ואש • שבת כבור מצות האלה רגעיו בחיי
 וא״ז עוד בו הי׳ לא הדבר אשר ובמעט • לפניו להגיד משניות ובידו אחד איש לפניו להעמיד ציה • מותו

 התעודד הצדיק והוא • אחת משנה לרלג ינסה כי הקורא להאיש אמרה • בו חושיו עוד אס להבחין בחפצה
 גדולים ממעיטים יתפעל לא מי : זאת עמי בינה • המשנה דלג אשר על הלז בהאיש ויגעור גדולה בגבורה
 ובמת י צדקתו וגודל ערכו רם על • יה שלהבת אש ברשפי ״ בקרבו לבו יתלהב לא זה מי • כאלה ונוראים

 סירס אדונם יוקח היום כי • בעיר כנפים לה עשתה והשמועה • בגבורתי השמש זוהר כסוגי אנוש אנש יפאר
 ט־ם צדיק כפי ברכה לקחת ובאימה בחרדה לביתו העיר אנשי כל ובאו ויתקבצו • ראשם מעל ואלופם

 איזה הקהל באזני וידבר • התחזק מלחמה וכגבור כישן הקיץ ובבואם • בצהרים השמש ויבא מעליהם יפרד
הקדושים דבריו ובעצם : ד׳ רת לחזק תיקן אשר והסייגים התקנות מכל ימושו לבל והזהירם • תוכחה דברי

אור יעקב נוע כי ומליאה העיר עין והחשך • עמיו אל יעקב ויאסף • ובקדושה בטהרה נשמתו יצאה • האלה
 זה • ותתלה קינה נשמע פה ובבל הגדולה האבדה על מר צרחו וכלם • ואניה תאניה יעקב בבת וירב • עיניהם

יגדור מי ואנקה בבכי ייליל וזה • לנו הצדיק ועשה פעל אשר ככל הנוראות כל ויפעל יעשה טי חו בש יריד
באו המונים המינים וגם • העיר סביבות טבל גדולים רבנים נקהלו • הראשון יום בקר אתא וטרם • פרצותינו

דמעות כשטף הובל ובה • ליעקב ומספד בכר אבל לעשות ויבאו הזאת הרעה הבשורה לאזנם הגיע כאשר • רגלי
" צדקי לפניו והלך צדקתו ברוב לו הכין אשר מקומו אל למנוחות הלך הוא * מנוחתו למקום ומרה גדולה וזעקה
חתניו את • ישרים דור ברבה אחריו השאיר אשר ה״ל כי נחמתנו זאת רק • שברנו על ונוגים נאנחים וכלנו

השלמת במפתו ה׳ ברבו אשר מזרעו במנוחתו יעקב כבוד גם יגל ובטח * יחי׳ עליהם ה׳ הגדולים הרבנים
: לעולם צאצאינו ומפי מפינו התורה תמיש שלא לנו תעמוד וזכותו • ה׳ ויראי מופלגים

 ה׳ אנא • אתפלל אליך • זצללה״ה זקני אבי אדוני וחפץ חפצך עולם לאור להוציא עלי גומר אלהי ה׳ ו^הה
 תעזבני אל עולם ועד י תנחני תבונה באורה תרריבגי חכמה ובדרך וסמכני סעדני רחמיך יבאיני הרחמים
: אי׳ס תזבני ובמצות בתורה עוסקים בנים ובני בנים ולראות

. חנ״ל הטחכר חגארן חתן נ׳י שמואל מהי׳ הנמורשש תג׳ בחרב יהודה נכדי דברי אלה

 דודתי ורעיתו • ראבעודצקע יוסף מהו׳ ולתהלה לשם הנודע באמת י״א ומופלג הגביר הרב שם יזבר טיב ו
המחבר צדיק אותו של בתו • תחי׳ מלכה מרת החיל בנות הדרת ומשכלת ה׳ יראת אשה העדינה הכבודה

ישאו



הקדמה 8
 בנפשם נהי ולא שקטו לא אשר • נפשם צדקות כל כעל ♦ ישענו אלהי ה׳ מאת ושלום ברכה יהד ישאו

 משכרותם ותהי • היא רבה כי הדפוס הוצאות די הלואה ככף בפרשת הטהורה רוחם בנדבת ימיני לתמוך ובמאודם
 מזרעם וניל נחת וירוו * וכבוד בעשר ימים ארך לבלות להם תעמוד ז״ל הצדיק אא״ז וזכות * השמים מן עלמה

: וצאצאיהם בטנם פרי ומכי
 משלשים יותר אצלם הי' ז״ל אא״ז כבוד אשר • הכפארה ברסק עיר עדת היא יעקב לקהלת ברכה נם אצלתי וק

 לא מותו אחר ונם ;לו יאחה כאשר אלהים כנשיא ויקירוהו גדול בכבוד ויכלכלהו בחייו ויכבדוהו שנה
 והדרת ערכה כפי לה הראוי וסיפוק חקה להם תהי׳ א״ז בריתו לאשת נותנים היום ועד • ואמהם חסדם עזבו

 * הימים כל ה׳ בדרך להתהלך הצדיק זכות הגן עלירם ונם * ידם משלח בכל ויצליחו בכבוד קרנם ה׳ ירים כן • כבודה
: הנ״ל יהודה ונפשו לבבו בכל המברכם כחפץ ובבא בזה ויזכו

 גחוס מנחם מהו' הנגיד ומשכיל י״א המופלג •הרב א״ז אהי דודי לכבוד ברכה מהריק שפחותי אכלא לא וב[
; צואתו ספר על כתובה היא הלא • מותו לפני הצדיק ברכו אשר טוב ברכת עליו והבא • נ״י קאגגיסער

.המו־ל
 צואתו • זצ״ל אא״ז כבוד של ספרו בראש פה להקיק וישר טיב כי ראיתי • הטו״ל אמר

: צדקתו גודל ויבינו שלמים• וכן רבים שיראו בכדי ״ פטירתו לפני שכתב הק׳

 כדי • לאחרים בפרסיח סמנו במגיע סה ונפרס • בפרסות דבר כל ברור חשבון לו להיות אדס כל חורת היא כי היות
אמד וכל • כנודע חבירו אח שירצה עד מכפר יוה״כ אין למבירו אדם שבין עבירות כי י ישלם ולא ולוה גזל בעין ח״ו יכשל בלא

ושעה רגע בכל ממש אשר י מנינים בכפה יסוריס בעל אני אשר כמוני לאי: ובפרס * מי לכל הנועד יום הסיד לזכור מחויב
 בצואה אני ואצוה ♦ שבכומי כמה וללמוד להתפלל זוכה ואני ״ ח׳ באני ה' אהלל ונשימה נשימה כל ועל • עצמי מחיאש רני

 * בבלימות מסילק כעת מובותי בה״ש כי הגם ־ פ״א עד לסלק שלי ספרים אפילו יומכר אזי י מועדי ימי שיגיעו שנאמר גמורה
וזכות • חובוחי בזה שאסלק רו״כ מאוח מארבעה ביותר לי עזר כי • נ״י נחום מנחם כ״ס הנגיד המופלא גיסי יזכר סוב על כי

סנקחי והסותר * רו״כ במאה לי פזרו עירי ואלופי גדול ב"ח הייתי כי * שניסה מהי׳ ומשכורתו עונס עד ונזרעו נו יעמוד המצוה
 שנתן ■ בזה הבורא לי שעשה ונפלאות ניסים להגיד אוכל לא * וכו' שינו ואילו • בכשר לכתוב אוכל לא אבר גיסי לי בעזר במה
 כני והחפצים מהספרים ש״א סד שיסולק מצוה אני • נסלק שלא חובות מקצת שנשאר מה אך • חיבוחי בטדי לסלק גיסי בנב

: פה פ״א עד מסודרים והחובות
 * חייה ימי כל ם־פיקה לאשתי לימן רק * סהס עי; יעלימו בלא וב״ב אשתי טנור דעירי ואכיפה קהל מאלוסי אני ובבקש

: אחריכם ולזרעם נהם העמוד המצוה וזכות
 ענדתי כוחי ככל כי • מיניתי מכל שאצא נזה לי יעזרו קהלחי שנני • שליש ונדמעיח ונדכה נשנר בנב מנקש שאני והכלל

 מאנשי אחד מכל אני וסנקש • בצערי להשתתף הגמול לי תעשו נכן * דאפשר מאי בכל אחריה של בצערן מכהרף והייתי קהלתי אח
יסמנו שכונס קסנים אפילו נשים פד מאנשים הן פלי סמוכים היו רק ♦ שננו מגבול שאינם ואפילו • לקהלחנו כסמוכים ומן קהלהנו

 * מהם אחד אח בזיתי או חרפתי אילי או • הדין הסיוח כי' ח״ו ואולי • ככלכה שלא דנתי אולי * הורה דין פון פל הן • לי
 הן • לי מצער שהי׳ מאן נכל שרי שאני כשם • שלם בלב לי שחממולו נשכר בלב מבקש אני כונס טנ • כדין שלא והסרפחי כהלכה שלא הורתי או

 להפרים לשנוח לו" \יקם אוסר הצדיק גזר הנקתו כיוס הן * בסטשה גם כ״א רוחו הרגיע לבד בפלין ]ולא ה׳ לי ימחול וכן י בממוני והן בגופי
: סו״ל[ • חז״ל כעצת • רבים נצרכי לספרים מסוים לכאו״אסך • וואלאזין • א״׳ ־ סוגינע ע״ח י שאוויל כמו • צדקה גבאי או מ״ן הי׳ אשר

מיספים לחברה חוץ שאפילו מתנהגים שהיו כפו להתנהג ושנא ליהוד כל אחר ♦ אחרי קדיש לומר החבורות מכל ובקשתי
ותקנתי שעמלתי החברות ונפרע • כנ״ג לימוד כל אחר יאמרו נכן מכרה לאנשי שייך רק • כן לעשות שלא * החכרה מאנשי כקדשים

: כעדם ונכחפנל ג'כ סנבקש אחז־צ נא ואני • נשמתי כעד יום ככל שיעור ילמדו נשמתי לזכות כחפצים מאהובי אחד וכל • נכל כידוע בעצמי
אותם לשמוד • חז"ל ומאמרי דתנו לחזק דבר בכל שתקנתם כתיקונים בכל מאוד להשגיח קהלחנו מאנשי מאוד בקשתי

 שוס בלי • שנהגתי כסו הכל יתנהגו החסן ומכירת המצות אפיות סענין ובפרש • ספנו מקצת אפילו ח״ו ממנו יזיזו לבל נקהלחנז
: סזה עין יעלימו ונבלי • כלל חסרון

 מתנהג יהי׳ רק • ח״ו פריצות תהא שלא בהליכה צניעות בעניני וגם ״ וכדומה כלל להלעסוחם שלא אווזות ובהלעטת
 הנשואים בבית ובפרס • ונתונות נמורים ונשים אנשים נסיול לילך שלא ונם • והנהגתי פי אח תעברו לא וח״ו • ישנה הנהגה סל
: שהנהגתי והסייגים החיקינים נכל זנוח לי יחשוב וה׳ * מנשוא גדול והעונש • ע״ז אקפיד מאוד כי • פריצות ב!כ ח״ו יהיו נא

 לה שייך חוביתי מל יתר שיהיה סה רק • משלם ואינו גוה ח״ו אהיה שלא ־ הכהונה לי בחממול מנקש אני מזוגתי
: גמורה נמחילה לי המחול והמותר • נחה נכחו

 אהיה שלא • שלה בצג לי שימחלו ובקשתי * להם סלקתי ולא להם שכבסמחי מה לי שימחלו * כ*ג מבקש אני ובנימי כהתגי
: ממש בדברים המחילה מלא בפה שיאמרו מבקש אני ומכולם * משלם וחינו לוה ח״ו

 מבר: אני בכוונה ש־א אחר באיפן או □שבון באיזה שעיתי אוני אך * פ״א אפילו חייב אינני הכנסת בית לטעות
: לי שיסחולו הקהל ומכל מהגבאים

 סעוח הי׳ ואולי • הפיקוח י: אולי אך מ״ל פ״א מד סלקתי כי פ״א אפילו ממני מגיט אינו שב״ה הגה • מבקש אני דווילנא מהגבאים
: גמורה מחילה לי שימחלו מבקש אני לכן • הישניה בחשבונית ספיקות לי נפל כי וגם • בחשבונות

 * במדכן שיגעתי והיגיעה והעמל מרחתי גודל ידמחן אתן • ששוחה בבקשה בקשתי אניכן • כבנים אצלי החביבות לבנותי
 • מבנים. סדיפת בנחא ונדידי הבא מזכה ברא כי אוחי חצטרו אל לכן • ח״ח לאנשים ולהשיאכן הגונים שידוכים ממכן שעשיתי עד

 ובצניעות ♦ וגפ״ח החשד בסדס ותרדפו * ח״ו צער שוס לה הגרמו ולא הצנועה המכן בכבוד שחזהרו בקשתי לכן י לנשמתי לזכות תוכנו
 מפיכם ישמע ונא • בעניכם עם ורעות בשנום והתנהגו • ח״ו גזל מטון מאוד וניזכר • לנשמתי נזכוח מצוה בכל ומכוונו • גדולה

 שקן היא כי הזמן מלבושי אחרי הרדפו ולא • הזקינית ואסוחיכם הצנוטה אמכם שנהגה כמו • שבוטה כוס ולא • ח״ו קללה 21:
: ם:9נ ובכל לבם בכל ה׳ ולעבודת חורה לתלמוד ובנותיכם בניכם תדרכו ורק • הצניעות במדח תלכו רק י ובעיני הבורא לפני ומתועב

: דאם:ר מאי בכל חובזתי לפירעון לעזור יכולת בידו י:3 במי ג״כ מבקש אני פחתני
: ובי״ש ישרות ובמידות בחורה ובנותיהם בניהם גם יגדלו ובנותי שמחני • ומצוה מבקש אני ובבלי

נ״י הרבנים התני אהובי

 לי ושיהיו לנשמתי לזכות לדפים האמיחיס החידושים סהס מקצת רק אפילו להביאם אפשר אס • שני חורה חידושי
חורה החידושי שתאמרו בנדי • בפיכם שגורה שיהיו עד • פעמים כמה היסב איחה תלמדו לכה״ש לא ואם • עוב מה עוצם לזכרון
: חורה של נאמיתה ככולם רובם נעזה״ש כי • זכו׳ שפחותי ויהיו • משמי

יהרהר! אולי ובפרט • הנסנט דבר זהו אך י ונו׳ כשה כי • כלל יספידנו לא שנים מאה שלאחר לצוח היו מהראוי
 • בטצסי סני יודע כי ־ בשבחים להפליג שלא • ג״נ ואזהיר מאוד מאוד אבקש זה אך • לנשמחי זכוה וזהו כך ע״י בתשובה ב״א
 נהיפוך וכן י ט״י ש״ש שיתקדש הרבה שעמלתי • לי עמדה ה״ק אבוחי, זנוח רק • מעש״ס ולא חכמה ולא חורה לא בי שאין
: א״ס ולת״ה פוה״ב לחיי ואזנה • הצדיקים כל סם חלקי שיהיו יחן ה׳ ־ לנשמתי זכות יהיה וזה • ע״י ש״ש יתחלל שלא מ״ו



פתיחה
הדורשים( לפני )אור

אלכסנדר ש ־ ת'כש המדעים אשכל סוע׳ה הגדול הגאון הרב מכבוד

.זצ-ל המחבר הצדיק הגאון התן ג׳■ לפיתת אם משה

 • פי־ אמרי ט׳ יודוך מיד דל״א( )קדושי; אחדל ״
 יהיה ולח הנני הקלה כחמר בשעה

 שחמד כיון • -ודש הוא עצמו לכבוד חוה״ע אמדו לך
 : כו׳ הראשונות למאמרות והודו חזרו נו׳ כבד

 כטבעות כולה נמצאנה הבריאה על נתבונן כאשר
 מזה זה לומדים והם זה בתוך זה ועגולים

 הגדולה הטבעת היא העליונה ההשגחה הן *־ חע״ז
 א״ע הנהגתו כיחס והאדם ־ הכל את וממלא ההובי:

 וביניהם • קטן עולם הוא האדם כמוש״א המרכז הוא
 • לב עם בביתו האדם הנהגת היינו ־ דכים עיונים

 הברות וקבוץ כנסיות ובבתי בשוק חביריו עס והנהגתו
 בהדת הננסי׳ הנהן והנהגת הממשלה והנהגת פרטיות
 הדעת עץ אנילת ע״י טו״ד שנתערב ומעת ־ ובמדות

 הוא האש ־ מוחלט דע ולא בעולם מוחלט טוב אין
 • ואורה וחמים ובישול לאני׳ גדול וצרכו ומכלה מזיק
 דברים כל נן • ידוע וצרכו ומזיק מטביע המיס

 דברים כל כ״כ • רפואה לסמי נצרכים ארסיים
 כמוש״כ מזיק מדתם על כשנפריז וערבים הטובים

 כל כן • והקיאותו השביענו פן דיך אכול דבש מצאת
 רעה מידה כל ונכן כלולים והדעות הטובות מדות

 מדות כן • כידוע כמדתה בה כשנשתמש נצרכת
 ולפעמים • מדתן על כשנפדיז לרע יתהפכו הטובות
 • כמדתו בלא להשתמש ידע והחכם זכ״ז גפישין

 והכסיל * לטוב בידו מתקיימין וכונן * ובמקומו בשעתו
 יתבוננו ולא הכלליות ההבטה לפי ומשתמש הולך כחושך

 מע״ט שצריכה כהדת עד״מ • ונלכדו ונוקשו בפרטיהם
 לרפות שההכרח עד זלז נפגשו לפעמים נכונה וכוונה
 שלא לרפות יתרגל ומזה האחרת ולהגביר האקה
 שהפליגו הנביאים ונן בחז״ל נמצאו וע״כ • צורך כמקום

 במדות כן * אז מרופה שראוהו אותו והיינו אחד כענק
 זלז נוגעין וכדומה וההוכחה האהכה והענוה הכבוד

 האחדות • והמשפט החמלה כמו זא״ז פותרין ונפעמים
 והנימוס הדת • כנ״א שאר עם אחדותם מרפה החמרה כי•

 והמדינה העיר הנהגות עצמו הנהגות ויחס מתו הנהגות
 • החמרי אשרי עם הנפשי אושר והמדות הדת כיחס

 ומכחס זל״ז עוזרים וכאמת זא״ז כסותרין נראין לפעמים
 וזה ההפכי׳ הרכבת שהיא הבריאה כל כמשפט זל״ז ישחדו
 להשי״ח המה מיוחדים והיראה האהבה כן • ריומה
 ובניו לאשתו מהם חלת להפריש ההכרח ועכ״ז די-^לס
 אדם ולכל עירו ולבני ורעיו וקרוביו ואמתין והוריו

 ואהבת כמוש״כ מתקיים העולם אין תזא עדלבןמ
 • ממנו שגדול מי לכל ראוי׳ היראה וכן • ךכמו ךרעל

 דארעא ומלכותא • דרכיו מעגל לפלס צריך וככ״ז
 החירות הוא להם והשעבוד דרקיע מלכותא כעין הוא

 בתורה• שעוסק מי אלא לח לך אין כמש״א האמיתית
 אלמלא כ״כ • תאוה לכל משועבד הוא הרי מבלעדה כי

 ועלול לכל מופקר ורכושו הוא הרי מנכות של מוראה
 תוכל לא כי להנימוס עוזרת הדת כן • ופגע אסון לכל

 הלב טהדת אכל הגלוי' מעשי על רק לכוך הממשלה
 ותתחזק הדת אזהרת מכלעדי תקום לא המדות ותקוני
 הדת אזהרת וע״י החזקה ידה ע״י הממשלה תוקף
 כמהרה לא המשולש והחוט ונפש כלב השבועה וע״י

 כן • כו אמון אין בעיניו הדת יקל אס חבל • ינתק
 בדרך בניו לחנך בביתו שורר להיות איש כל צריך

 ומועיל טוב דבר לכל ולהתחבר * הוריו ולכבד הישר
 כמושחז״ל האנושית• חברת תתקיים לא שבלעדה לעשות

 ד״ת• על דבריהם שהעמידו אלא ירושלים חרכה לא
 אכרי והס הגדולה בהמוכנה קטנות מוכנות שיש וכמו

 מן מורכב האדס כן • זל״ז צריכים וכולם הכוללת
 מורכב העולם כן • וחושים כוחות פרטיות מוכנות

 • שונות ובריות וחלקים רכים ואקלומיס מיסודות
 מוכרח והאדם פרטיה לקיום צריכה העולם וכלל

 הס ההנהגות כל כן • חלקיו קיום בעד להשתדל
 ואחוזים מחויכות טכלותיה וכל כללי אחת שלשלת

 יותר הכלל קיום יהי׳ הפרטים שיתחזקו מה וכל זכ״ז
 ארץ על ואגודתס • שבפרט מה אלא ככלל אין שהרי חזק

 אין ומכלעדה הארץ על השמים כימי נצחי לקיום יסדה
 מהר״ש החסיד הגאון ח״ז על ספרו וככר לקיומה• בטחון
 הנוצרי השתחוה ולא נוצרי עם בנסיעתו מראסיין הסיד

 מהר״ש וחזר כובעו הסיר ולא דרכי׳ בפרשת שפגשו להצלב
 דתו שחין העגלון עס להתיחד לנפשו ירא כי לביתו זצ״ל

: דמים שפיכות על וחשוד בו המון ואין בעיניו יקרה

 כל וכן זל״ז צריכים והממשלה הדת ״ף2כ? ב
 וכל התיקונים וכל המועילות החבורות

 דברים עלילות מנדינו חפשו בצדק ושלא • ישראל מנהג
 שורש וזהו • החומה אחדות ועל הדת ועל החברות על

 נמצא לא שבהשקפה הרע המן המלשינים מראש פורה
 העומדים דברים בהם כלל אכל מעטים דכריס רק כהס

 צריך הי׳ אחד איש עד״מ • הממשלה של כרומה
 אחדים יש וא״ל סרסור לו וכא בביתו שכנים להשכיר

 ירא אינני והשיב " מחלוקת ובעלי קנטרנים המה אכל
 יתקשרו זל״ז נוחים השכנים יהי׳ אס ואדרבא • מהם

לשנה " סודם ויתגלה יתאחדו לא הקנטרניס אכל • עלי

אמר גיטל



פתיחה 10

 גס אף ענה לכל• נוחים המה אבל "כניס ענפיו יש אמד
 יניחו ולא באחוה עמהס ■לחיות כאוכל לטובה זה

 א? שכנים לו לסרסר בא לכנה • להזיקני להתקשר
 בחצרי המובדל •בבית להשכיר רוצה אינני לאלו
 מקנטרניס לא ירא שאינך מאחר א״ל • בבית עמי ונא
 ידעתי באלו א״ל באלו תסרב למה הנוחים מן ולא

 עס ולהתקוטט השכניס יתר עס להתאחד טבעם
 יחד בביתי ידורו אס להזיקני עלי יתקשרו ובנקל הבע״ב

 מהס• להשתמר אוכל מביתי מובדל בחצרי ידורו אס חך
 ונח הממשלה מרות ומקבלים הנוחיס עס יש וכ״כ
 אינס אבל קפדניס עס יש זה נגד • למרוד קשר יעשו

 זש״א ־ זא״ז לכבס פירוד מפני סודס לשמור יכוליס
 עס ישנו היינו החסרונות שני להס יש שהיהודים

 שסודם בחופן זל״ז נפלאה באחדות יחד שהם אהד
 עז״א אתנו גם יתאחדו שא״כ תאמר ושלא י כמור

 לבין ביניהם לבבות פירוד כיש העמיס בין מפורד
 יחד היו ואלו ימרודוי שלח עצומה הסכנה וא״כ העמים

 מפוזרים הם אבל לשומרם אפשר הי׳ מיוחד פלך באיזו
 לקשר עמינו גס להסית ויכולים מלכותך מדינות בכל

 יכתב ע״כ • לפעלו שיצא עד שמור יהי׳ והסוד מרד
 ולעמוד להתקשר ביכלתס יהי׳ לא פזורס ומחמת לאבדם

 יתיעצו שלא בעוד הממשלה תשמידם ובקל רמה ביד
 האוחזת ממשלה יש אולי יפחד ושלח צפוניהם• על

 הימים כל שמצוי כמו בשבילם להלחם ותצא בדחס
 עז״א אחרות־ בארצות דתה בני לעזרת תצא שממשלה
 אחדותם שמצד לאמר והוסף עם מכל שונות ודתיהס
 פקודת על ועוברין המכס על מעבירים ביניהם

 וח״כ עושים אינם המלך ודתי זש״א בסתר הממשלה
 להיהודים משנאתו אמר וכ״ז להניחם• שוה אין נמלך

 צף כוונתו שנודע ולאחר בראשו גמולו לו השיב והשי״ת
 חפש בקרבו השמורה ועברתו במרדכי מקנאתו כי ?אמת

 .מלמד הדל אמרו ט״ז( ד׳ )מגילה ובגמ׳ ־ דברים עלילות
 כנפי וסטרה מלחך ובא אחשורוש כלפי מהוה שהיתה

 ואיזהו זהו מי ששחל זה מה כשגדקדק נ״ל והכיונה • המן
 ומתחילה להשמידם האגרות חתם מקרוב זה שהרי
 • הראשונה במשתה בקשתה אמרה שלא מה נבאר

 ולא ואחז״ל המנכות הצי עד לה שאמר לפי שהוא ונ״ל
 לא אבל לעצמה רק שתבקש והיינו כמלכות שחוצץ דבר

 עמה על מלבקש נאלמה ובזה המלכות בעניני תתערב
 למחר עד עכבה וע״כ מלכות נזק שהמה עליהם שנכתב

 שאגתי דברי מישועתי רחוק ועכ״א זאת• יתנה לא אוני
 כנפשה ענות עשתה הפעם גם דבריו שכפל וכשראתה

 וסברה הדברים פרטי ידעה לא כאלו בדיבורים לכנוס
 כאע חיילותיו להספיק המלך אוצר שנתרוקן שלפי

 כסף ככר אלפים עשרת בעד להמן היהודים נמכרו
 צרכי בדברי לבקש שאין שאף ועז״א • האוצר למלאות
 לבה וככל המלך נזק נגד כדאי הצרה ואין המלוכה
 אבל המלוכה מזבח על ועמה היותה להקריב מתרצית

 כלי ולשפחות לעבדים למוכרם ע״ז אחרת עצה יש
 טוב המלך על ואס כו׳ חן מצאתי אס ועכ״א ־ דם שפך
 טוב המלך על אס התניתה פעם ככל וכן העצה יהי׳

 לקח מאוד מגונה הוא ובאמת * לפניו הדבר וכשר
 ל״ש הממשלה לתקנות להרוג דינס שאם ע״ז מעות
 דברים היו שלא זה הוא מי בכעס לה ועכ״א לכסף

 רשעתם כשביל רק ממון כשביל מיתה לגזור מעולם
 אבל כסף ע״י סברא הי׳ שמתחילה ע״י כוונתך וחם

 נראה שמדכרץ כן לעשות לכו מלחו אשר איזהו

 והמן המוכר הוא שהמלך נמכרנו שאמרת עלי רומזת
 ואמרתי ע״ז הסכמתי לא מתחילה אני והרי הקונה הוא

 דבריה לתרץ כפיה דברים השי״ת ושס לך נתון הכסף
 מכירה דבר לעשות לבו שמלאו המן על הי׳ שכוונתה

 עצמו מצד ראוי הדבר הי׳ שאם לבו זדון ניכר וכזה
 מתנה לו לתת ראוי אדרכה ע״ז מעותיו לפזר לו מה

 שנחתו כ״א זאת אין הממשלה לתיקון עצתו כעבור
 לה שרמז ממרדכי זאת ולמדה • משפט לעוות גרמה
 אשר הכסף פרשת את לה להגיד ששלח כמה זו טענה
 שמזה לאבדם כיהודים המלך גנזי על לשקול המן אמר

 מתחילה מהוה שהיתה זש״א • ורשעתו שנאתו הוכיח
 ונתמנה נמכרנו באמרה כמה דהיינו אחשורוש כלפי
 כלפי דבריה לשכל אלקי עזר כח מלאך ובא המה
 על מורה אויב כי ואויב צר איש עוד ואמרה " המן

 שנואים היו שאלו והיינו שונאים להרבות המשתדל
 לאוצר שיפול מוטב לבוז ושללם לגזור ל״ל הארצות לעמי

 כעיני המה שאהוכים בידעו כ״א זאת ־ אץ המדינה
 השכר תקות מבלעדי יהרגום ולא שכניהם האומות

 מרקדים תלמידיו ועדיין י אויב לשון מורה שעת
 כאמת דבריהם היו שחלו לזה והמופת אויבינו כעולם

 להפיץ ולא הממשלה לפני להציע כ״א להם הי' לא
 ולסכסך ההמון עליהם נגרות כעולם שטנה חיכור

 יסודם שקר אשר בעלילות חנם מדנים לעורר המדינה
 הדת שאדרכה האמת להפוך ותוך מרמות וכהשערות

: המדינה לקיום עוזרת
 לפי לשחר אסתר נמשלה למה כ״ט( )יומא ואחדל ג

 חנוכה והאיכא ופריך הגיסים סיףכל שהוא
 במגילה מש״א ע״פ ש*לפ קאמינא•ונראה ניתןליכתב ומשני

 שלא נבואה אלא לישראל עמדו נביאים הרכה ד׳
 בצדקתם שהראשונים וידוע נכתבה לא לדורות הוצרכה

 שעמדה והוא לצרכם הניסים מקור פתחו המרובים
 ראוי הדור שאין אף גיסים ע״י להתפרנס לזרעם
 התחלות כל כמאהח״כ בשבילם הדש נס להם לפתוח
 כשביל נקרע נהרא שגינאי ז׳ כחולץ ועכ״א • קשות
 כקי״ס זה נס מקור נפתח שככר לפי והיינו ־ רפכ״י

 דכל אלימא דבב״ח חידושי׳ •מאי כחולין וכמש״א
 דלא אלמא • הכי נמי כלאים הא שרי נפשי׳ כאפי חד

 הנם לעורר גס ועכ״ז • פיא כ״א הדש דכר מקרי
 ראה השי״ת ואולם • בדו?־ צ״ג לזה צריך נפתה שככר

 מצוי יהי־ לא כאלו צ״ג האחרונים שבדורות
 נסתרים לנסים מקור חתר ע״כ אכד הצדיק כמושה״כ

 שחקת בכדי צ״ג ע״י שיפתח הטבע כדרך הלוטים
 • הענין שיעורר בינוני צדיק ע״י לצורך כי ישתמשו

 הראוין'לפתוח ואסתר מרדכי כימי הגזרה הזמין וע״כ
 מרדכי שאמר מה המלצתי ובזה נסתרים ניסים מקור

 והצלה ריוח אמנם הן • הזאת כעת תחרישי החרם אם
 צ״ג כעת שיש נגלה נס ע״י ממקלא ליהודים יעמוד

 יאבדו הצדיקים אביך ובית את סכ״ם אבל לזה הראוים
 שלא האחרונים ישתמשו ובמה למות האדם סוף שהרי
 מקור מחדש לפתוח ונא גנייס גיסים לעורר צ״ג ימצאו
 כל סוף שאסתר וזש״א ־ חיים אנו ובזה נסתרים ניסים

 אסתר וזש״א הגיסים מקורי מיני כל היינו הגיסים
 המרמז אסתיר הסתר ואנכי שנאמר מנין התורה מן
 גס שהי׳ חנוכה והאיכא ופריך נסתרים ניסיס על

 פי׳ קאמיגא לכתוב ניתן ומשני מלחמה עיי עכעיי
 ־ כג״ג להכא על לכתוב הניתן לדורות שהוצרך נס

עבדי בהיותם המלך חסד ע״י פורים נס והיינו
אחשורוש



ו פתיחה
 כאינו מה מנחמה ע״י הי׳ חנונה כה חבל אחשורוש

 בימי ויהי המגילה בראש מרמז וע״ז בגלות שייך
 בלתי עבר הוא ויהי שמיל׳ לפי ננתבה למה לתרץ אחשורוש

 ואיך לעבר מעתיד המהפך וי״ו כהוראת עודנו נשלס
 עבר שזה כו' הי׳ יהודי איש כמוש״כ ־ צ״ג באין -יצילו

 תקוהשיהי׳ אין אבל הצדיק מרדכי הי׳ שרק'אז נשלם
 חדשה מכונה תתכונן ידו ועל הבאיס בדורות כמותו

 צדיקיה ע״י לעוררה אח״כ בנקל שיהי' נהתריס לכיהיס
 לכוננה גדול חכס שצריכה מכונה כל כדרך בינוניה
 חכמיה ע״י תתנהג שהתכוננה אחר אבל מתהילה
 שלוה ודובר שסיים וזה • המכונה הנהגת היודעים

 וזהו לדורות שצריכה לפי נכתבה שע״כ זרעו לכל
 שמחים אנו שע״כ כו' יעקב שושנת אומרים שאנו

 היית תשועתם כמוש״א לנו שהוצרכה לפי בפורים
 שכל להודיע נכתבה וע״כ דור בכל ותקותם לנצח
 שהקב״ה כעת גס מתפרנהין אנו ובזה יבושו לא קויך

 ברוכה זש״א סניגורים ושרים חשד מלכי ע״י מצילנו
 גבורתינו והן הנס ירגיש בזה והמתבונן • בעדי אסתר

: הבונים ימי גזירות בתוקף שעמדנו

 דלא עד בפורי׳ לבסומי אינש חייב ואחז״לד
 • מרדכי לברוך המן ארור בין ידעי

 עול הי׳ מה מלומד מנוצרי שנשאלתי מה ע״פ והנראה
 נצטוו היהודים גס הלא היהודים את שעינו הביניים בימי

 ממשלות מיני שלש שיש והשבתי האומות־ ז׳ להשמיד
 ששייך במה רק להתערב שלא צריך וכ״א זמ״ז נפרדות

 בני כל על להשגיח צריך המלך ממשלת היינו לממשלתו
 יחזיק וכ״א הדתות שינוי על הביע מבלי בשוה מדינתו
 וצריך כנסתו בדת הכהן ממשלת כן אבותיו בקבלת

 האב וממשלת ־ כנסתו לאנשי הדת בחיזוק להשגיח
 בתוה״ק ואולם ־ דרכו ע״פ זרעו את לחנך בביתו השורר

 ומוכרחים מחייבתן והעבע השכל שאין חוקים מצות באו
 הכוללת ידיעתו ע״פ הגבוה שכל על ולסמוך לקבלם אנו
 הכרח מפני כ״א לעשותם ואין מהם ללמוד אין אבל

 יום אותו שהתענו הנפש שהרגו סנהדרין כמו ־ ?צווי
 האומות את הורישו שלא רפיון לישראל שגרם וזה

 בנחל וירב כמוש״א עמלק במחיית נזהר לא ושאול
 אין האחרת דת בעלי להשמיד נצטוו שלא אלו ועכ״פ

 ותולים להם גרמה תאוותם ותקוות משנאתם זאת
 מה בארתי ובזה ־ יבוקש מידם ודמם הדת בקנאת א״ע

 שחל ביוה״ש ומגבו כדג לנוחרז מותר ע׳יה שאחז״ל
 מכללם שהותרו דברים הרבה יש כי והוא בשבת• נהיית

 מחלוקת בעלי על לה״ר לספר מותר כמוש״א הצורך לעת
 היצה״ר מוצא בזה אולם • וכה״ג החנפים את ולפרסם

 לרשע שונאו להחזיק יתפתה בקל כי לעשות רע כל
 והבחינה המתינות הוא לזה העצה אך לו ולהרע לבזותו
 לש״ש רק כוונתו אין אם לבבו הדרי כל צפשפש הראוי׳
 ולהתענות האיסור בחומר מתחילה להתבונן וראוי
 וכל נטי׳ חשש כל ולהסיר ולהתודות ולטבול יום אותו

 שיש ולפי ־ מרצונו שלא בכפי׳ ויעשינה מלבבו שגאה
 לכנות היצה״ר אותו יפתה ופפ״ז ומדיה המסית פיה

 כלצי בדרך עכ/א לרדפו בכדי ע״ה בשם שונאו אותו
 והתוודה שטבל לאחר ביו״כ דווקא להורגו שמותר
 בפיני קל הרדיפה ולאשר ־ מלבבו שנאה כל והסיר

 איסור לזה כשיצערף בטוח יהי׳ יותר ע״כ הבריות
 בשבת להיות שחל ביוהכ״פ עכ״א בעיניו החמור

 יהי׳ שיותר ולפי ־ ש״ד אסור על סקילה אסור שנתוסף

 של הטבע נגד המעשה כשיהי׳ הטעי׳ מחשש בטוח
 טבע נגד שזהו ומגבו כדג לקורעו עכ״א האדם

 רק מפתיהו רטנו ואין האדם בלב הנטועה הרחמנות
 ד ע" והוא קשים בעינוים לא אבל משונאו להפטר
 מה ויעשה שחורים שילבש דל״א( )בקידושין אמרם

 שלא חזקה זה שבאופן התוס' שם שכתבו חפן שלבו
 נגד אלא תורה דברה לא שאמרו מה ע״ד יחטא
 הדת יכבדו בפיהם שהאנוסים אלא עוד ולא ־ יצה״ר

 נשרש לא לאשר וזרעם והס לה יכזבו ובלבבם החדשה
 מינות מרבים המה אבותס קבלת ע״פ הדת בהם

 ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא וע״כ ואפקורסות
 וכל כספחת גרים קשים כמוש״א • וליה״מ שלמה בימי

 אתם שעלו רב הערב מן הי׳ במדבר הממרות
 כנסי׳ בעלי כי אמך בן אחיך יסיתך כי וזשה״כ

 האומה שיתוף מצד מהאב אחים נקראים האזרחים
 ע״דמשה״כ הדת־ שתוף מצד מהאם אחים נקראים כן
 והנפרד והאם האב בנכסי וחולק אמך תורת תטוש אל

 ועם אומתו בני עם האב מצד אח נקרא דתו ומחליף
 בדת שהאוחז ולפי מהאם אח נקרא החדשה דתו בני

 יסיתך כי עכ״א הגר כ״א להסית חשוד אינו אבותיו
 להשליט שלא רבים ׳הסכימו וע״כ ־ אמך בן אחיך

 לאחרים דתו בקנאת לכוף שלא בכדי יחד ומלך כהן
 של^ הכתוב העיד המשיח מלך על ואולם שבמדינתו

 אזור צדק והי׳ י״א( )ישעיה כמושה״כ זב״ז יערב
 יתן כן בגדיו כל הכולל העליון הגור שהיא מתניו

 אזור יהי׳ האמונה אבל מדינתו בני לכל זכיות שיוי
 טל המרמז לבשרו הדבוק חלוקו אזור שהוא חלציו

 הוללות היא השכרות והנה ־ אליו הדבקים כנסיהו
 שנא בשכרותו וכשהגיע לש״ש כשהיא רק ראוי׳ ואיננה
 למרדכי המן בין ההבדל יבין לא הצוי אחר להמשך

 לא שמרדכי אלא האחרת האומה להרוג רצו ששניהם
 ופ׳ש זכרם למחות שנצעוה העמלקים את רק הרג

 נענש וע״כ החיוב כשנפסק ידס את שלחו לא בביזה
 ופירושו ידע דלא עד זש״א ־ מהביזה שלקחו ושאול עשן
 המן שהזכיר כיון אלא למרדכי המן בין ידע שלא
 וכשהזכיר ירקב רשעים פס עשה׳יכ המן ארור אמר

 וכ׳כ לברכה• צדיק זכר ע״ש .מרדכי ברוך אמר מרדכי
 י״ד יום כ״א הנקמה זמן י״ג יום את יו״ט עשו נא
 ממבקשי בחייהם ובטוחים שלוים שהיו המנוחה זמן

 נפי בשיש; יום עוד אסתר שבקשה ומה שנכלו נפשם
 שהחומות ולפי בנפש שונאים עוד שנשארו שראתה

 חסר ועכ״ש להשלים עבור אז שהי׳ רק לחמה מונין
 אשר ביום להיות אחד יום הוסיפה ע״כ אחד יום

: וכזמנם ככתבם וזהו כו' בהם לשלוט האויבים שברו

 פל ומוסב ־ ופתלתול פקש דור בתוכחתו ואה״ב ה
 תורתנו לשנות הבאים עמינו פריצי

 הזמנים ברבות הרועים אבירי סללוה אשר המקובלת
 בדרך לילך השערה כחוט פינותיה בכל אחריה וידקדקו

 שחי מה הנעלמים חסרונותיה יגלה שהזמן סלולה צא
 הסתור שלא מראש עליה להתבונן אנושי לשכל אפשר
 מקרוב חדשים כמושה״ש אחרים־ ולעניניס זל״ז חוקיה

 אחריה דקדקו שלא פירושו אבותיכם שערום לא באו
 שוגל שכלם מוליך ותאוותם תוה״ק כמו השערה כחוט

 נכין וזה הנשיס את לכבד בידם שעלה עד״מ בהבצים
 רק כזה ותקנו העלו מה חבל הם ובשרינו עצמינו כי

כבידה ותחת החתן לקדש טבעת הכלה גם שתתן בטה

יקד



פתיחה 12

 יהן ביתו הון- את " נכרי' בחבקו בלבה יקוד יקד
 לפניה מרקדים כשעירים זנונים וילדי יחתום ובטבעתה

 ובזה נשמרים שהתמימיס במה נהרש הבית ושלום
 ומחטאיס מושאים והמה • ושלומו הבית כבוד יגדל

 ידרושו עמם לטובת כי ויאמרו ומדיחים משיתים
 גש לכן אהבה לבקש דרכיך תטיבי מה וזשאה״כ
 למדת למלת נמשך גש מלת (,ב )ירמי׳ למדת הרעות

 ידרושו שלטובה ואומרים דבריהם שמפרסמים שבזה
 בנפשם חוטאים רק היו שמלפנים שרה יושיפו בזה

 התורה הי' ואלו לאחרים• גש רעתש יצמודו ועתה
 ולמה כלל נכתבה למה א״כ כדבריהם בזמן תלויה
 אחד בכלל די הי' הנא תושבע״פ גם לכתוב התירו

 תאמרו איך שם וזש״א הזמן לפי יתקן דור שכל
 אכן • הזמן( לפי )לתקן אתנו ד׳ וחורת אנחנו חכמים
 תלוי׳ חכמה כל והרי * סופרים שקר עט עשה לשקר

 או החושים על או ראשונות מושכלות מוסדות על
 א״א מהשכל למעלה שהיא והתורה המקובלות על

 המקובלות ביסודותיה שמאמין למי רק חכמה לקראתה
 לכנות יהוד אין זה בלעדי אבל • להתחכם נוכל שעליהם

 ד׳ בדבר הנה שם זש״א השי״ת בדרכי לחכמה הורה
 מנוה רופא נראה אס הלא • להם מה וחכמת מאסו

 וכן למד ביה״ס באיזה תעודתו נבקש זרים דברים
 אם חך מזויף אינו אם רק נסתפק ולא דבר בכל

 לא כלל ע״ז ביה״ס שם שאין במקום שלמד יאמר
 ביה״ס אין דת למחוקק והנה • הפתי אלא בו יאמין
 רק הוא ומקומו אנושי משכל נעלה שהוא כיון בארץ

 כמוש״כ ממרום רוח ד׳ עליו יערה שהצדיק בשמים
 מחוקק יבוא ואס • וירד שמים עלה מי • משלי סוף

 מסור יהי׳ שא״כ מזה גדול שעות לך אין מדעתו
 פשפש שפרעה במדרש אמרו וע״כ • בידו כ״א תורת

 א״ל ד׳ מי ואמר ד׳ שם מצא ולא חיים אל את בפנקס
 חיים אל שתחפש בביה״ק לכהן מה ע״ה רבינו משה

 • יועיל בלא כבודו הימיר ועמי וזשאה״כ • המתים בין
 ופתלתול עקש דור וזהו והבנים חדשות שמבקש

 ואוחז הטוב המקובל שמבטל כפול שטות על שהוא
: נגלים בהבלים

 המאושרת היא כי נמצא בתוה״ק וכשנסתכל י
 בשלושה שם ולה פרטיה בכל

 מופתים הוא האחת י עליהם נשען דת שכל היסודות
 והבאר והמן וקי״ס ביצ״מ בזה נתעלינו אשר גלויס

 חנוכה ונס שבבהמ״ק והניסים במדבר שנה ארבעים
 בית משקי דמה״ת תושבע״פ• אמיתית על המורה

 דע״פ הנהוג ההדור חיוב על מורה וגם דכן מזבחיא
 בנ״ח קצבה קבעו וע״כ בצבור הותרה טומאה דין

 היא תורה ישראל מנהג ועכ׳יא ולמהמהמ״ד למהדרין
 מעכבין מצוה ששירי והחביבות ההידור ע״צ שבאו

 וע״כ החומרות על להתלונן קלקלו שבזה הפורעניות
 תקנו אותה שחטאו ובמה הזו הצרה עליהם באה

 ישראל את לזכות ד׳ רצה רחב״ע כמוש״א בנדרים
 שהרי שמקשין במה בחרתי וכבר תו״מי להם והרבה

 בו הי׳ שלא כתב ובשאלתות נס בו הי' לא הראשון יום
 הגמרא נגד הוא ולכאורה אחד יום אפילו להדליק
 לוג הצי ושיעורו צ״ט( )דף במנחות מ״ד ע״פ ונראה

 רש״י ופי׳ למעלה מלמטה וא״ד למטה מלמעלה א״ד
 לוג חצי שיעור אם דפליגי נפרש ואפשר • דחיק ותו'
 וקצבו דקה בפתילה טבת בלילי היותר לכל הוא

 ישראל ממון לאבד שלא ביותר להחמיר שלא השיעור
 הרגעים מספר לפי מזה פחות יתן ובתמוז בחנם
 הפחות לכל הוא לוג חצי שיעור או יום כל כחסר

 בפתילה הקצרים בלילות אפילו מזה לפחות יקילו שלא
 בטבת ע״ז ויוסיפו עשירות במקום עניות שאין עבה

 הציק אנטיוכס והנה • הנוספים הרגעים מספר לפי
 ויטמאו פתאום יבואו אולי וחששו לישראל הרבה

 אח״ז • טהור חתום שמן פך הכה״ג טמן וע״כ השמנים
 והעמידו התמיד ובעלו השמנים וטמאו באו בתמוז בי״ז
 דתענית בפ״ד כדאיתא העבודה ופסקה בהיכל צלם

 יש ג ואפוסעמוס בהיכל הצלם העמידו יון דשרי
 באה״ק שגם כסליו בכ״ה ומצאוה ־ הוי יון משרי

 גם הנס והי' מהחורף הקיץ שעות באיזו מתקצר
 בעצות שהניחו השמן פך שהספיקה הראשון ביום

 השאלתית עולה ובזה • שבכסליו הארוכה ללילה הקצרים
 כונס הנבואות כל כן • שלנו התלמוד עם אחד בקנה

 עמוני יבוא לא מאה״כ ובארתי במילואם נתקיימו
 עד כו׳ יבוא לא עשירי דור גם ד׳ בקהל ומואבי

 שנגאלו מה שאמרתי מה ע״ד והוא • כפול שבא עולם
 דור האחד דורות שני יש כי הזמן קודם ממצרים

 דור אבל חדש דור לדת זמן עד שנה '"ח הנחשב קטן
 תום אחר החדש דור שנחלף שנה שבעים נחשב עולם
 ת' ועבדום ויל״פ מחלקת וא״ו יש והנה " הישן דור

 יחיש יזכו שחס והיינו הנה ישובו רבעי ודור או שנה
 ה ובס שנה ע׳ שכ״א דורות שלשה לאחר אותם לגאול
 ושמר הראשון הקץ על דלג והשי״ת שנה רד״ו הוא

 כדאים־וזשא היו שלא אע״פ הרבעי דור לגאול
 ונאמר שנה מאות ד׳ שנאמר אע״ג מ״ט( פ״ב )בעדיות

 גר שיהודא כ״ח( בברכות)דף ואמרו רביעי• ודור
 את ובלבל סנחריב שבא נפי בקהל לבוא הותר עמוני

 שלמנסר הוא שסנחריב וידוע פריש ומרובא העולם
 תהה משנה כתב ומרע״ה קפיט ג״א בשנת שמלך
 והי׳ תפ״ח ג״א שנת דהיינו ליצ״מ הארבעים בשנת

 שהם קפ״ח ג״א עד מאז נוהג ומואב עמון של איסורו
 את ובלבל סנחריב בא קפ״ט ובשנת שנה מאות ז׳

 יבוא לא עשירי דור גם זש״א כולם• והותרו העולם
 דורות עשרה איסורם שיומשך עינם עד ד׳ בקהל להם

 שבע בס״ה כהוא כנה ע׳ דור שכל עילם של גדולים
 מרעה׳ש בימי הדורות נתקצרו ככבר כנה מאות

 קבלת היא השנית • למשה תפנה ,במזמור כמוש״כ
 ומהם פא״פ התורה וקבלו סיני הר על כעמדו אבות

 ואח״ז מצוי׳ הנבואה והיתה דור אחר דור נמסרה
 מופת אנשי נמצאים ועדיין רוה״ק בעני חז״ל היו

 על ד׳ השגחת מתראה כן " סגולה יחידי שרידי
 בתוקף כליתס לא ישראל ובני גבירותיו הן והן יראיו

 מירגש נס הוא בזה והמתבונן הבינים עד גזירות
 שנא כמו מההרגל מזה מתפענים העולם כאין אלא

 הנפלא המתמיד מטבע והשגחתו ד׳ מציאת יתבוננו
 )בסנהדרין ואחז״ל הטבע מדרך היוצא הדש מנס אם כי

 בא דבר שקר עדות שבשביל העדים את שמאיימין כ״ט(
 מותנה הוה שני שב אנשי אדאמרי דסמכי ופריך
 ע״פ ש*לפ ונ״ל • תמוה והוא שכיב נא שני בלא ואינש

 להכניסו דבר לכל אמתלא ממציא שהיצר שידוע מה
 בעת ואפילו ההשגחה להעלים בכדי הטבע בדרך
 נתחמם וזה הרבה אכל שזה להמר ממציא ר״ל הדבר

 מפחד לבו אל הארס ישיב שלא בכדי והכל נצטנן וזה
 כמושה״כ בהשגחה שהכל כן ובאמת/אינו • המיתה

מחץ



פתיחה
 ח״א שמהחץ חמר יהלוך• באופל מדבר יומס יעוף מק

 י.לך הדבר אבל מהירתו מפני ביוס אפילו להזהר
 וח״א ינוסה ובחושך נראת סבתו אין אבל בעצלתיס

 חיל שאנשי נמו זל״ז אוחס ודמה ־ ממנו להזהיר
 הנופלים על מהמלחמה בחזירתן סבה מבקשים השועים

 שכנעו שמי גלוי שסיבתה מה ונדומה רפיונם מצד בה
 סתרי ע״פ המה ההשגחה חיני הדבר כ״כ • נהרג החץ

 אמרו ס׳ע״ב( )ד׳ ובב״ק בהם שפוגם למי והורג הטבע
 חז״ל שעמדי נ״ל והניונה הדרנים׳ בצדי יהלוך בעיר דבר

 ממקומות האויר מעפושי שבא הדבר סתרי טבע על
 לישוב תמיד אותם שמביא הרוח ע״י והולך הדחוקים

 רגלי י שאין מקוס דרך מולינו הקב״ה שלום בעת רק
 היא ר״ל הדבר ובעת וכדומה־ בשדות כמו מצויס בנ״א

 במסלול הולך וע״נ רבים דריסת במקום לילך מושלחת
 ע״י בו שפוגש למי וסורג הסמוכה לעיר מעיר מיוחד

 מה לזהר ראוי ועכ״ז ־ ממנו להזסר וא״א ההשגחה
 כ״נ מצוי האויר יהי׳ שלא כוי סכר ורבא ־ שאפשר

 לזהר יש ידוע העפוש קו מהלך שאין ולפי ־ לכנס
 שהרי דרכים באמצע יהלך שלים שבשעת השערה ע״ד

 היינו מה״מ מסתמא ניזוקק ואינם שם עוברים רבים
 בנ״א רגל שאין דרכים בצדי הונך העפוש קו מהלך
 שפוגש ר״ל הדבר בשעת ולהיפך בס פוגש ואינו מנוי

 יש ע״כ הדרכים באמצע מסתמא הונך וא״כ ברבים
 יפגשנו־ שלא הדבר שקרוב הדרכים בצדי לילך להאדס נו

 מבואר והוא ־ המת לשהות שמסרבין ע״מ המלצתי ובזה
 ביום תקברנו קבור כי כתיב ב״ד בהרוגי שאפי׳ בכתוב
 ו דה להורי די הי׳ תלוי אלקיס קללת משוס ואלו ההוא

 לשנותו שלא תורה שהקפידה ע״כ ההוא ביום מהצליבה
 מ״ז( ד׳ סנהדרין )ועיין ענשו שקבל נאחר המתים מכל

 המיתה על ברור סימן שוס אין שבאמת נראה והטעם
 ויגוע דכתיב אע״ג מת לא אבינו יעקב אמרו וע״כ
 פרין ולא הרגש ובעול מדומת מיתה שהוא אפשר מ׳'מ
 • מת וודאי המניעה שלאחר חנטוהו בכדי וכי אלא

 השכל השערת ע״פ כ״א א״א העולם הנהגת ואולם
 להשתמש ואין לחבירו אדם שבין המשפטים וכן הגס

 הוזהרנו וע״כ • עליו לעמוד לבנ״א שא״א הדק בשכל
 ואפשר * אנושי לשכל מורגש שאיננו מה וכל מכישוף

 הדק שכל ע״פ מיוסד הי׳ חזקי׳ שגנז הרפואות בספר
 נפשות ולהרוג ולסכן בקל לטעות ואפשר ידוע שאיננו

 הדבר והנה " ומנוסות נגלות רפואות רק הורשה ולח
 מפני הוא ההשערה וע״פ מנחמה לאחר תמיד מתרבה

 ובמלחמה ארסיי אויר קצת ממנו מוציא מת שכל
 מיתה שגס אחרי מעתה ־ גדולה לסכנה מצטרפות

 כמתים מספר ירבה לא אס יודע מי שכיח לא מדומה
 • טעות ע״פ חנם הנקברים ממספר המת שהיית מצד

 המת לשהות שלא מזהרים ר״ל הדבר בעת שהרי
 אבל יותר מצוי׳ סכנה איזה לפלס לפ״ז צריך והי׳
 משתמשים שבחולה כמו וע״כ * הסופר איו השוקל איו

 מיתתו ויקרב שיעעה שמצוי אף השערתו ע״פ ברופא
 הנדון הורגין וכן לטעות־ ולח השערה על סומכין על׳ז

 על נסמוך במת כ״כ • לטעות שענול בהשערה עפ״ד
 שא״כ לטעות נחוש ולא הגס שכל ע״פ הבקאיס כשערת

 שהיית הלנו בעתים הדבר רבות ואוני סוף לדבר אין
 מוזהרים השש שאין במקום והרי לה גרמה המתים

 לקרב שלא למיתה שרובן בגוסס אפילו פקו״נ על אנו
 ששימש הרופא פי לשאול מת בכל שראוי אלא מיתתו
 פוקדין היו בכוכין וכשנהגו במיתתו־ ספק יש אה בחליו

 בטבע הדבר לתלות מטעה היצר ואולס ־ המתים על
 חרדין אין וע״כ אמתלא לו יש מה״מ העולם־ כמאמר גלוי׳

 אנשי אדאמרי סמכי שהעדים וזש״א המיתה מיום ועצבק
 שנויח בלא פי׳ • זמניה בלא ואינש מותנא הוה כני שב

 יגע ולא דבר בכל יזהרו שהם ויבטחו שכיב־ לא ותירוך
הנם הנה ההשגחה שלוחי באמת אבל ־ הרעה בהם

: ומע״ט בתשובה אלא תלוי הדבר ואין

 טעמו משה״כ ע״ד ההשערה היא השלישית ה
 כ׳ ימצא ישרה בעין שהמביט וראו־

 שקרא איתא נ״ו( )סי׳ ובילקוט המיצוע ודרך נועם דרכיה
 זוג בן לך ובקש צא א״ל לתיבה להכניסו נח את ובקש בא

 נסיב. פחתי מסגל דשקרא מאי הד״א פחת ומצא אזיל
 שבקשה כמו האמתי המיצוע הוא הנכון דרן כי והוא
 המכוון המרכז הוא ותוה״ק טפש ולא הכס לא חנה
 גם ועכ״ז תגרע לא וממנו עליו תוסיף לא אה״כ וע״כ

 ונצולין והגורעין המוסיפין מצלימין דרכם המשרכים
 ומשני השוה במשקל כבחירה שתכי׳ כדי והיינו בפלא

 בימים הנה כי ־ המיצוע את הנבון ימצא הקצוות
 מדחי יותר הרוחניות בפלפופיח אדוקים היו הקדמונים

 טו׳יר הדעת ע׳ן אדה״ר מאכילת שבא כדק שכל ע״פ
 להתבייש ממי הי' שלא אף הם •שעירומים הכירו וע״כ
 כיי כי ומומרים לועגים ובזה״ז ־ להטעי׳ עלול וכוא

 חומרית פלסופיא אחר נגררו ע״כ בהקיץ הונמיס
 שהכל תל הוא תוכ״ק אבל ־ להפרד יבקשו ולתחוה

 להגשים והרשיתה הקהל לכל פשטיותה ־ אליה פונים
 לפרד״ס לכנס רחויס הכל לא כי האוזן להסביר הדבר

 גביני כפי הדק שכל ע״פ ליה״ס מרומז מניותיה ורו
 למורעה״ש הניתן שעב״י ט מ המה והן המקובלות מוסדות
 מלחך למדריגת קרוב שהי׳ הוא נאמן ביתי בכל כמוש״כ

 במ״ד כמוש״א הדק שכל על• לסמוך רשאי הי׳ והוא
 והוא למרע״ה אלא פלפול ניתן שלא אמרו ובנדרים

 במקום בהם להשתמש והיינו ־ לישראל ונתנה טו״ע נהג
 חבל ־ ליח״ס המקובלים המסורים הכללים ע״פ ספק

 ואפי׳ הגם שכל ע״פ כ״א להשתמש נתנה לא בכולל
 ותקופת כלס שכל ע״פ רק נהגו ובקדוה״ח בחשבון

 הקדמונים האומות חכמי גם נהלו וכן בצנעה ר״א
 יציץ שלא חז״ל הזהירו וק מהכלל החכמה להסתיר

 מגשמיות מורכב ישר האדם את עשה ה' כי ־ ויפגע
 יפה מועט התוכחה אפילו ־ במצוע לילן ורוחניות
 ימיו כל בה להגות המדה על יפריז לא אבל ומוכרחת

 המבול שבדור ולפי ־ חומטין קב בה ערבת כמוש״א
 גלויה ההשגחה עונש בראותם הבחירה כמעט נתבטלה

 יבולע פן יפחד כי רע לעשות האדם לב מלא הי' ולא
 התורה על להוסיף המפריז שהוא שקרא בא ע״כ לו

 להיצה״ר מקום יהי׳ שמעתה דהיינו לתיבה להכניסו
 ־ המדה על יותר ופרישות עבודה להוסיף לפתותו
 בעולם נמצא שיהיה דהיינו ב״ז מבלי שא״א נח והוסיף

 הגורע שהוא פחת ומצא אזל לגרוע־ לפתות השני קצה
 שאחת רחוקה בטבע ולתלות להטעות מקום שמוצא

 ובזה העונה את ושוטף מתמוטט הרקיע שנה לתרנ״ב
 מאי הד״א ־ במיצוע לבחור הקצוות לשני מקום יהי׳

 הקצוית שני מציאת שמצד ־ נסב פחתי מסגל דשקרא
 שאר נגד תוה״ק נתעלית ובזה להמרכז לכוון יבוא

 חשר חשאה׳יש ־ אבות קבלת על רק יסודם שאין הדתות
 למצוא ומחפש אבות קבלת לו שאין יתום ירוחם בך

 וירוחם העגומה לנפשו בתוה״ק נוחם ימצא נכונה דרך
ע״פ • דלת
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 הלקים נוי ההמיר חשאה״ש הישר השכג הבעית ע״פ
 ואינם אבות קבלת מצד בתקפם ומנהגיו דתו שחוחז
 הכונו כבודו המיר ועמי קדום מנהג בום מהנים

: ונעים יפה
 וכל הטובות כל לנו שעשה זאת תגמולו הלה׳ ו״ב״א -

 ע״ב(הביאו ״ס7הז״ל,מולק) ואמרו הנפלאות
 בדרך הרמז נ״ל והכוונה הירח את המעטתי כפרה עלי

 כמוה״אעערת ללבנה שנמהלו השי״ה עם כנס״י וויכוח
 וטוענין לחמה מהולים ואוה״ע י בען לעמוסי תפארת

 ואכתי וגלו החזרו מאחי יצ״מ לנו הועיל מה כנה״י
 בא שהשפעתם התמעטותם על וקובלים אנן עבדים

 * מהשמש אורה מקבלת שהלבנה כמו אוה״ע ע"י
 ג'כ העכהיו במה הועיל שעכ״פ השי״ת להם וניחם

 • וכה״ג שבבבל ורי׳ג שבולי נשיא שררה קצת נהם יה
 מה • הגלית לימי הרמוז ובלינה ביום ומהול לכי זשיא
 וההיבו • הפלים לעבדים נהארים היו יצ״מ שלולי
 מעיע נחשב שבמה מהני מחי בעיהרא הרגא כנס״י

 ההי״ת לה וניחם הכוללת הממשלה עד שררתה
 העמים לעיני חכמתם והיא התורה בקבלת בחשיבותה

 שינוי כבר עס שכל מה המכוונות מולדות בחשוב
 שהוא מולדות בך למני זש״א ־ פעמים כמה חשבונם

 כמ״ש עקלקלות ההולך הלבנה מהלך נפלאה חכמה בחמת
 דלא א״א נמי שמש והשיבו מבואו ידע לא ירח התוכנים•

 המצאות ג״כ להם יש שהחומות היינו תקופות כה מני
 מהם נפלינו ובמה י השמש במהלך רבות הכמות
 ויקרב לתשובה לבבם יכניע שהגלות השי״ת להם וניחם

 לעולם עבדים להיות נשקעים היו יצ״מ ולוני י הקץ
 ע״ד רק מעניש ואינו ההטבה מקור הוא והשי״ת

 בניכם את הכיתי לשוא הכ״א שבין וכשאינם כרפואה
 חזאדלא זש״א להם־ והרע שהעניש על מצטער וכביכול
 היסורין באהבה מקבלין שאינם פי׳ דעהא מיתבא
 מראשי קלני אומרת ושכינה לשוב נב נותנין ואינם

 הרי מועיל וכשאינו מהחולה אבר החותך כרופא וה״ז
 בשגגה נפש כמכה פ״ז ומצטער בחנם נההונה ציער
 מהצטנן נזהר שלא החולה פשיעת מצד הי׳ ואפי׳

 נהרגה ע״י כמושחז״ל לרע גורם הוא עכ״פ וכדומה
 פני כפרה הביאו א*זש כפרה וצריך הכהנים עיר ניב

 מישראל בא העוות שעיקר ולפי " הירח את שמעטתי
 אנא ־ לשוב לב נתנו שלא למחלתם ארוכה עלתה שנא

 כפרה צריכים שניהם ע״כ לזה גורם ג״כ הי׳ שהשיית
 בחנם לכם שהרשתי עלי כפרה אתם הביאו זש״א

 כשאינו ביותר הטון נהגדל שבזה רעה לכם וגרמתי
 והוספתי קרי עמי תלכו אם כמוש״כ העונש אחר שבין

 להשי״ת רוח קורת יש העונש מחמת וכששבין י ניסרה
: להם להטיב הרפואה שהועילה

 מעצי יהקו נ' ני מצאו כול מס מומר ־הכתוב '
 בצדק כפרטים כל כנגה התוה״ק הן

 כל והרחיקה לחבירו ובינו למקום אדם בין וביושר
 הכל את ולהשוות לאמיתו האמת למצוא בכדי מרמה

 זאת בלעדי כי במגו להאהינו טענה בכל חקרו וע״כ
 ומי ־ בהשפטו לזכות תואנות לבקש כ״ח ביכולת יהא

 חכם שישכור העשיר או י תמיד יזכה ביותר שיחכם
 לעורכי וא״צ לאלם פיך פתח והכ״א • טענות ללמוד

 הב״ד טוענים להתחכם שאפשר מה כל כי הדינים
 עצמו ע״פ לטעון יכול שהי׳ מגו פ״פ וזונה האלם כשביל

 בדין גמורה השואה תהי׳ ובזה בקי דין עורך מפי או

 העולש בורא מפי שנתנה שהתורה מובן והדבר לכאו״א•
 חז״ל תקנת כל כן הארץ על השמים כימי נצחית תהי'

 וחזר לכתב שנתנה התלמוד חתימת מעת המה נצחיים
 מקודם רק נבטל אפשר הי׳ ולא ־ ממש כד״ת דינה
 מומחץ לב״ד כ״א נמסר לא גם מקיבלים כללים ע״פ
 קעבדכין דשלוחותיהו אלא מומחה לנו אין שבזהי׳ז מה

 נמסר לא ?גם משליחותם לשנות ולא דבריהם לקיים
 קצתם רק לנו נודע ולא בזה המקובלים הכללים כל לנו

 הזמנים בכל העולם לכל נמשך כאינו דבר שכל כמו
 יכיל יחיד וכל בכולל התירו לא יחידים לאיזה כ״א

 התירו לא גם י והפסידו הכרחיותו לפי להמורה לשאל
 התורה לקיום אי׳ע דוחקים שכולם זכאי בדור כ״א

 להחמיר. שהוסיפו כש״כ פרוץ בדור אבל קלקול גורם ועי״ז
 יביאנו שלא אחרות בחומרות גדרוה שהקילו בכ״ד כן

 כ״א לגמרי דבר שוס נעקור הקנו ולא לגמרי בה להקל
 ולמדוה לעקורי מתנין ביד כמוש״א מיוחדים תנאים ע״פ

 דה״ל תנאים ע״פ גלעד יבש לבני תורה שהתירה ממה
 ה־מז במקום כ״א לתקן באו ולח לשעה פקידה נמו
 שנכשלין בבירור כשראו ודוקא ־ המותרות לבקשת ונא
 אמרו לא וע״כ וכדומה לל״ת עשה כדחיית דה״ל בזה

 ג״כ אמרו ולא שיר כני תיקון משום בשופר הטעם
 הרבה וראו דשכיחא העברה כ״א לרה״ר מרה״י הוצאה

 תקיפה ישראל יד שהי׳ בזמן אלא אמרו ולא בזה נכשלים
 במקום להקל יבואו שלא הילה על הדת להעמיד
 בזה והלצתי ודת־ דת בכל גדול יסיד שזהו צריך שאיננו

 על מורה שיד עיניך כל ידו ישית ויוסף השי׳ית מש״א
 שבבואו והבטיחו השגחה על מורות ועינים ממשלה
 כי כראוי זרעו וזרע זרעו להדריך ביכלתו יהא למצרים

 והשגהתיך עיניך על לטף החזקה ידו ישית יוסף
 בשבתך לך תחסר שזה מה והנחית הראוי ע״ד להדריכם

 מה מקובלים כללים הרבה יש אלה בלעדי וגם ־ בכנען
 וגם התלמוד חתימת לאחר לנו שח״צ לפי מאתנו שנעלם

 בכל הנמשכים גמורים צדיקים ע״פ כ״א בזה לסמוך אין
 והבא ונגיעה פני׳ חשש מכל ומנוקים השי״ת לעבודת לבבם

:דח״ה להפך השיאתו לבבו ורוע זדונו כ״א זאת אין לשנות

 שהם וצרות רעות מאי ה׳( )בחגיגה חז״ל ואמרן יא
 לעני המלוה זה אמר ושמואל זנ״ז צרות

 כתיב שבמ״ת הקללות בתוך דהנה ונ״ל י דחקו בעת
 שאמרו מה ע״פ ויביאר אחרים אלהים שם ועבדתם
 אנא גולים אינם האימות כל וכי יהודא גלתה במדרש

 אסיפת דסמיך ופשוט גילים־ אינם עמהן שאוכלין מכיון
 היא דווקא מנוה מצאה לח בגויס ישבה היא דקרא

 להם להתדמות התיריס נמצא ועפ״ז מהם שמובדלת
 ויתימרו לדרכם תחרים ולהסית ולשניתו בדת ולהקל

 זכיות שיוי עי״ז להשיג בכדי דורשים הם ככלל שטובת
 תהיו שהרי יועיל לא זה שגם חה״כ וע״ז ־ האזרחים

 זש/ת כלל דת בלי בם אמק לא בנים אצלם נקראים
 ואעטכ חדשה ודת לגמרי אחרים אלהים שם ועבדתם

 בדת עמם משתוים אינכם שעכ״פ ולזעוה נשמה תהי׳
 לגמרי להם להתדמות תרצו שאפי׳ אח״ז ואמר אחת

 אינכם שעדיין יועיל לא ג״ש השולטת רומה דת ולאחוז
 יסוד שזהו אבות בקבלת אוחזים שהם אחת בדעה שויס

 עוד שם זשאה״ש ־ אבותיכם דת עוזבים ואתם דת כל
 שתחזיק ופאע״פ אבותיך ידעו לא אשר א״ל ועבדתם

 ובגרם כמוהם אבותיך קבלת אוחז אינך עכ״פ בדתם
ולא בעיניהם ונכבד חשיב תהי׳ שלא תרגיע לא ההם

 יתט



פתיחה
 שאם • כלל תקוה נכס יהי׳ לא וא"נ בך אמון יתנו

 הדי בדתכם הקילו ואס מובדלים תהיו בדהכס תחזיקו
 כופרים אתם הרי דתם תקבלו ואם אמון לא בנים אתם

 יועיל בלא כבודו המיר ועמי אה״כ וע״ז ,אבות בקבלת
 המסיתים עמינו ופריצי זל״ז צרות שהם בחגיגה זש״א

 י כוונתם הכלל לטובת כי ואומרים לתאותם הדת לשנות
 להטיל כדי רק הוא הכלל בטובת להשתדל חיבה ומראים

 במועדם" בודדים יהיו שלא בכדי באחרונה הכפירה סס
 משכון על דחקו בעת לעני המלוה זה שמואל ועז״א
 עושים אלו כן י אח״כ בידו מוחלטת שתהיו כדי שדהו

 לצודובחרמיס הנפש משכון על פרטית טובה לפעמים
 אתכם ליסרה ויספתי מש״א וזהו בידיהם שתוחלט
 מאחיכם הגלות יתוסף בגלותכם תחטאו שכאשר

:יצאו ממך שמהרסיך
 ועל שלשים על בניס על אבות עון פוקד ואה״ב יב

 לאלפים חסד ועושה לכונאיו רבעים
 יומתו לא דהא הקשו וחז״ל ־ מצותיו ולשומרי לאוהביו

 בידיהם אבותיהם מעשי בחוחזין והרצו בניס על אבות
 דתות כמה נמצאו הנה כי ונראה • ביאור צריך ועדיין
 הרוצה יעשה ואיך • החי בני אומרת אחת וכל שונות
 בשכלו לחקור שהחיוב נאמר ואם האמת על נעמוד

 ע״פ להשיבה וא״א אנושי משכל נעלה האמונה הלא
 להוה״ק ישראל את מרעה״ש משך לא וע״כ מחקר
 נסים ע״י רק להטעי׳ שעלול והפלסופיא החקירה בחבלי
 וחולי בחדות• ולא ובמראה מוחשים ומופתים גלוים
 רוצה שאם כוכבים לעובד תורה ללמוד אסרו זה מפני

 אף כי בו אמון אין ולימודו שכלו על האמת להשיג
 בשכלו כשיעלה לאח״ז יבעט עכשיו התורה לו תפשר אס

 קבלת אחר להמשך שראוי נאמר ואם בזה• וזרות קושיות
 עומדת אחת כל שהרי לדת דת בין הבדל אין א׳כ אבות

 ראוי הישר שכל כע״פ שאף ונראה אבותיה בחזקת
 החבות מוסדי נחקור ראוי מ״מ אבותיו בקבלת לאחוז
 עכ״ז האלילים אחר נמשך שאביו אף אאעה״ש וע״כ
 לאבותיו האמונה עקרי נמשכו מאין לחקור לבו את הכין

 זקניו ע״פ לגמרי אבותיו קבלה אחז לא שתרה ומצא
 אחר הנמשך הרי אכזב מקור עד הקבלה נפסקה כי

 אחר מנהל אחר והמנהל מנהל אחר כהולך ה״ז האבות
 סומא ולא יודע הוא הראשון מנהל אם לידע וצריך

 של כפו יציר הראשון שאדם לו נודע החוה״ד ולאחר
 והורישה השי״ת מפי הטהורה האמונה נמסר לו הקב״ה
 נח• עד האמונה עקרי את להם ומסר לבניו אחריו
 מינים כיתות נמצאו האדמה ע״פ בנ״א כשרבו ואח״ז

 והתחכמו הנושנה אבותיהם בקבלת שכפרו ואפקורכיס
 בשכנס העלו •אלו לכתות ונחלקו חדשה דת למצוא
 החליטו ואלו • זהרה מפני נאדון השמש את להכיר

 מדינה על כ״א ממונים כוכבים הרבה או כוכב ליחד
 לדרוש להאמח בתשוקתו הלך כן ובראותו וכדומה• אחת

 שהם ועבר שם של מדרשן בבית ומצא הראשון המקור
 דור מדור המסורה הישנה באמונה עומדים נשארו

 אחד הי׳ שאאעה״ש במדרש זש״א ־ אחריהם נמשך וע״כ
 פד אבותיו מוסדי שחקר דהיינו בוראו את •שהכיר
 )ואם ויגדך אביך שאל אה״כ וע״ז הנובע המקור שמצא

 שהרי לך ויאמרו זקניך שאג( אביך מוסדות גל תחקור
 בל׳ זקניך ועכ״א זקניך בכבוד הייבין ואביך אתה
 דור כו׳ זכור כמוש״א הראשון עד לחקור להורות רבים
 נתינת ועל • הקדומה הקבלה היא אמונתינו כעקרי ודור

 במופתים הוכיח מרעה״ש ע״י שנתחדש התורה פרטי

ה
 ינחהו עז״א במקרה נפלו שהנסים תאמר ושנא מוחשיס•

 בנסים שנה ארבעים יתמיד לא והמקרה מדבר בארן
 יהובבנהו שעז״א ומן• ובאר וענן אש בעמוד מתמדיס
 וכל בטרוניא בא הקלה אין עכ״ז אך ,יצרנו יבוננהו

 כמין נדונית אינה לה המקובלת בדתה האוחזת אומה
 שבזה״ז כוכבים עובדי בגמרא כמוש״א שנשבה תנוק כמו

 קצתי לו יש רשע בן רשע וכן בידיהם אבותיהם _ מנהג
 לבו אל לשום לו שהי׳ אלא מאבותיו קבל שכן התנצלות

 שלא כא קצת נענש ע׳׳כ אבותיו קבלת אחז לא שאביו
 שם שנשתקע לאחר אבל הראשונים• האבות דעת נשכח

 דהשתקעות זמן גבול אולם כאונס• קצת נדון הראשונים
 בניס על אבות עון פיקד תוה״ק לנו ופרשה נדע לא

 שעוונותיהם שאף רבעים עד אבותיהם מעשי האוחזין
 להם שהי׳ מועלת התנצלותם אין האבות בסיבת המה

 הראשון מקורו עד אבותיהם אבות מעשי על לחקור
 קצת כאנוס ונדון נשתקע כבר הרביעי דור לאחר אבל

 אבותיהם פשע על חטא כשמוסיפין אלא נענשין וחינם
 ויקשו ז׳( )ירמי׳ אה״כ וע״ז הכל• את עליו מגלגלין שאז

 ובעונות בעונם אמר בחוקוהי ובפ׳ מאבוהם הרעו ערפם
 גנו בחטא שהוסיפו שמאחר ימקו אהס אבותיהם
 הכל-והיינו ומצטרף דאבוהון במילי להו דניחא אדעהיהו

 דור שלאחר בנ״א של דעתם לסוף תורה שירדה לפי
 וע״כ הראשונים ודעת מעשה לגמרי משתקע הרבעי

 תקותס יאבד שנא כדי הנה ישובו רביעי ודור אה״כ
 בן שצדיק נותן הדין הי' ולפ״ז משפחתם ישתקע ולא

 בידו אבותיו מעשה שהרי הרבה שכר ג״כ יקבל לא צדיק
 לשומרי לאלפים חסד ועושה מרובה טובה שמדה אלא

 אף מאבותיו יותר מע״ט מוסיף כשאינו אף מצותיו
 משה לנו צוה תורה ועז״נ צדיקיס בני צדיקים כולם שהיו

 יעקב קהלת מורשה ועכשיו אז• מוחשים מופתים ע״י
 בראשונה שנתמסרה הדת דרך כן כי. • אבות חזקת שהוא

 תמיד שיתמיד א״א אבל נפלאים נגלים מופתים ע״׳י
 ומסתפקים נוהג כמנהגו ועולם שכינה וגלוי ניסים

 לענוש לב״ד ונמסר שהוחזק לאחר אבות קבלת בחזקת
 הוחזק שנא בעוד משא״כ מעדתו• הנבדל הממרה את
 הדת הוקף להחזיק בכדי ריבו יריב וה׳ לב״ד נמסר לא

 יריב הוא ה׳ אס יואש ועכ״׳א ועדתו בקורח שהי׳ כמו
 הקבלה ונשנות לחדש שבאו הראשון בדור שעמדו לפי לו

:לשמים רק עדיין מסור הדין אין וא״כ המוחזקת

 הדת התכוננת שראשית נלמוד דברינו במוצא גי
 ואח״ז גלויס מופתים ע״י להיות ראוי

 רעיה משה של בדורו והנה • אבות קבלת בחזקת יומשך
 שאוני הנפלאים במופתים ספק מטילים ג״כ נמצאים כיו

 ומחוקק מלך להיות בכדי וכדומה כישוף ע״י נעשה
 שירמה לאדים לחשוד אין ואולם • פעמים עשר וינכו

 בחייו ועשרו כבודו להרבות בכדי אלא הבריות את
 מיתתי לאחר גם קיימת רמאותו שתהי׳ ישתדל לא אבל
 וחשבון דין לתת ויצטרך אבדה עשרו גס כבודו שאז מה
 אחריו לבניו מצוה אדם כל וע״כ ־ בפלילים ויענש ע״ז

 שיתבענו ורוצה חטאיו על ומתחרט ומתודה הטוב דרך
 תופסק כי בראותו מרעה״ש אבל כרעים ידיו מעשי

 נכדת קיום לעשות חתר מותו לאחר הגלוים כנסים
 ואת אביך את כבד והזהר אבות קבלת תוקף ע״י לנצח
 להפיג לי עמדה וחכמתי הי׳ פתאים תאמר ונא • אמך
 אותו לנסות הרבו שהרי וז״א נכונותי כי בהם ספק

חמת וככל לבניהם שקר האבות ינחילו לא ובוודאי
ובחון
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 שנחשוד או פנים שני על כ״א להסתפק ואין ויחון
 לא שהדי איכס שניהס אך בניו־ את להשביע או בעעות

 גלויה מופתים ע״פ כ״א החליע המוטעה השכל ע״פ
 משיט ב״נ יהושע את כ״א תחתיו מינה בנו לא וגס

 שהי' מה בצירוף מותו קודם בצוואתו אמונתו וחזק אחד
 • לשקר חשוד ולח אמונים לאיש מעודו וידוע כיכר
 וזהו ועד עולם ימוט בל לכצח הדת הוקף תתקיים ובזה

 מזוייפת הי׳ שחלו מדעה״ש תודת לאמיתת בדודה הודחה
 שתתקיים השקר להשריש רוצה הי׳ לא ברמאות

 חקוקה החטאת שתהא מותו אחר בכללה החומה בכל
 שלא יותר רוצה הי' ואדרבה • תמחה לא ברזל בעט

 שום לאדם שאין מותו לאחר חבל בחייו רק תתקיים
 שתתבטל מוטב קשה להענש מוכן ואדרבה מזה טובה
 השי״ת• מפי אמת ותורתו אמת שמשה מזה מוכח אח״כי
 תעמוד וצדקתו ליוצרו נ״ר לעשות ורצונו הכלל לטובת

 ומשפטיו עשה ה׳ צדקת הספידוהו מאה״ש כמושח״ז לעד
 אנכי שחמר בשעה דברינו בפתח זש״א י ישראל עם
 דורש הוא עצמו לכבוד אוה״ע אמרו לך יהי׳ ולא

 מלך להיות כבודו להרבות בכדי בערמה כעשה שהכל
 הדת לחזוק שהוא אביך את כבד כששמעו אבל ומחוקק•

 הנאמנים אבות קבלת חזקת ע״פ בה שאחזו מותו לאחד

 הראשונות לדברות והודו חזרו הבנים בעיני ומכובדים
 לנצח שתתקיים משתדל הי׳ לא אמתית שהיתה שלולי

 מסוף זש״א • עצמו על העונש ולהרבות הנאה שוס בלי
 במקום בארתי וכבר • אמת דברך שראש ניכר דברך
 הדת לחזק כונס סובבים הדברות עשרת שכל אחר

 במעמד להאמר הדברות אלו נבחרו וע״כ והאמונה
 כתוה״ק נתחזקה הבה ־ לעד תכון אמת ושפת הנבחר
 דקדוקיה וכמסירתהבכל ככתיבת: ולקיימה בה להגות

 בגנו• נחזה עוד • בה להדבק לבנינו ולצוות ופרטיה
 נקרא ה׳ שם כי החרך עם כל וראו • שנית שכינתו

 דעה האדן כל ומלאה בשר כל על רוחו וישפוך עליך
 • האמת על כולם ויעמדו לאורו גויס והלכו ה׳ את

 עניני גבר שרק אף כי גויס כל ה׳ את הללו כמוש״כ
 כולו לעולם ה׳ ואמת אבל טובותיו ומרבית חסדו

 נזה• משתוקקים העולם שכל המחלט הטוב שזהו תתגלה
 שיהיו אחדים אלהיס שם ועבדתם בתוכחה רמז שע״ז

 בצר ועז״א חשכים־ וילכו באמונה ספק לתלות נבוכים
 שכמו מגולה קץ שזהו כו׳ נא שאל כי כו׳ ושבת כו׳ לך

 שכינתו וגלה נבוכים כולם שהיו במשך שהי׳ ה׳ גלוי
 יתגלה עוד כשישתקע כ״כ בטובו• האמת על להעמידם

:במקו״א והארכתי חמיתתו להראות כ״ש

ה פת הצורת
 השיבותיה מובן חוה״ק אמיתת מהמבואר א

 כו׳ אמררבב״ח ע״ג( )ב״ב ואחז״ל
 מטא ורישי׳ במיא קרסולי׳ עד דקאי ציפדתא חזינין

 נפשקנפק לאיקודי בעינין הוא סברינן׳יבשתא נשמיא
 מבר דנפל חצינא דההיא הכא תחיתו לא ואמר ב״ק

 דעמיקו ולא לארעה מטיא ולא שנין שבע הא הכא ערא
 • הוא שדי זיז האי ר״א אמר י מיא דרדיפי אלא מיא

 תוה״ק הכמת יתרון לבאר שבא הציוד ע״ד לפרש ונראה
 ארוכה הוה״ק הכמת שראה ואמר הפלסופיא הכמת נגד

 המחקרים לראות לתכליתה־ופנה להגיע וא״א מדתה מארץ
 כי ודמה השמים קצה עד בעיונם ומעלים הארץ שעל
 דקאי הצפירהא והוא י נעים ותכלית מרגוע ימצא בזה
 ובעי לשמיא מטא ורישי׳ החכמה במי קרסולי׳ עד

 תמצאו לא הב״ק וא״ל נפש• משיב לעונג נפשי׳ לאוקורו
 הרבה החוקרים יגעו שכבר תכליתית השגה מזה נס
 שבע נגרא לבר דנפל החצינא והוא לידיעה באו ונא

 ובר נגר דלית במבוכה שנופל לארעא מטיח ולא שנין
 לבוא א״א בחקירה שגם לו נודע ובזה • דיפרקיני׳ נגר

 בהמת אשד שווין ששניהם ידמו ועכ׳״פ הידיעה• לתכלית
 לנוסע עד״מ בזה ונאמר החקירה• על הוה״ק יתרון גדול

 שהוא לפי בוכה ביער יושב באדם ופגע רב זמן למרחקים
 גס הלא הבכה למה א״ל רב זמן הזה במקום בדרכו תועה

 אתה אלי חותך תדמה מה א״ל רב זמן בדרך אוחז חני
 וחוזר נוסע הנני נבוך אני אבל להלן יום כל נוסע

 ביותר בה שעוסק זמן כל שתוה״ק בזה וכן • העקב על
 שרב אלא להלן למדריגה ממדריגה ומתעלה הונך הוא

 השמימה• עלותו עד המבוקש לתכליתה להגיע הדרך
 אחד במקום ותועה הולך האנושית החקירה אבל

 סביב ותועה שהולך יתהלכון רשעים סביב זשאה״כ
 ללכת ידע לא אשר תיגענו הכסילים עמל כמו״ש סביב

 שמוסיף מה וכל שבעתים מזוקק תוה״ק אבל • עיר אל

 ביאור ביתד הדבר ונמשיל • ביותר מזדקק בה לעמול
 יתחבנו אם הנה עמקו לידע לנהר ארוך מקל להתוחב

 אס אבל עמוק שהנהר ידע לתהום יגיע ולא ביושר
 מה עמוק שהוא לחמר יטעה באלכסון בעקום יתחבנו

 המתעצם כ״ג • בעקום לדחבו רק הלך לא שבאמת
 חקירה שהוא ידמה תכניתה להשגת מגיע ואינו בחקירה
 מיא דעמיקי ולא זש״א • עקימה אלא ואינה עמוקה

 וירידת הילוך מעכבים המים ושטף מיא דרדיפי אלא
 אותה ותכריח לעמקה מטה מטה תרד שלא החצינא

 מתדמית החקירה כן • סביב כביב לרחבה להתעקם
 החלום בא כי כמושה״כ עקמימות• אלא ואינה נעמקות

 בא שהחקירה ־ דברים ברוב כסיל וקול ענין ברוב
 ע״פ אמת דבר ממנו להציל שחין החלום כמו מעורבב

 דחוקה והיא אחכמה אמדתי כמוש״א • אנושי שכל
 כמוש״א ימצאנה מי עמוק עמוק האמתית שהחכמה

 תוה״ק אבל • למצוא יוכל לא לדעת החכם יאמר חם גס
 ביושר והולכים ישרים ה׳ שפקודי ה׳ דרכי ישרים

 כמוש״ש הולך הצדיק נקרא וע״ש למדריגה ממדריגה
 ושמהמעה״ש ־ האלה העימדים בין מהלכים לך ונתתי

 בקש קהלת בסוף אמד בשכנו לחקור נסה שמתחילה
 דב־י יושר וכתב ואמדה ב״ק יצא כו׳ למצוא שלמה
 חכמיה דברי כמוש״א בתוהיק כ״א תמצא שלא י אמת

 שמשוק הדרבן כמו ביושר לילך שמכווין כדרבונות
 מהחידה טפח לגלות ד״א ובא • לתלמיה הפרה הליכת

 )מקורה הוא שדי זיז זו( }חידה האי ואמר הזה
 לגמרי לגלות רצה לא ומ״מ רבב/ח מרמז וע״ז אנקות(

 וזיז הפסוק על הדבר הוסב ע״כ רבב״ח שכסה מה
 • תמיד כדרכם תקרי אל בדרך נהסמיך עמדי שדי

 חקירה שניהם ופליסופיא שהקבלה להורות וכוונתו
 עג נשענים שאלו רק בניהם הנ״מ ואין ־ המה אלקות

 : ת“השי מפי אמתית קבנה על נשען וזה הכוזב שכל
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 בה ולדקדק לסלסל ראוי תוה״ק הנינות י2ןל כ

 ריק דנר לא כי והנפולים השינוים נל על
 נה כלול ובוודאי החכמה ממקור שנתנה מאחר הוא

 שלא הבריאה כל כמו • שינוי באיזו ומרומז ההנהגה כל
 משתמש נמצא דבר כל ואדרבא לבעלה אחד דבר נברא
 בה שנשקיף וכ״ז רבים לצרכים ומועיל דברים לכמה
 ואה״כ תוה״ק־ וכ״כ עליהם רבים מחקרים נוציא ביותר

 כו׳ שעורים סאתייס כו׳ כדבר ויהי ז׳( ג׳ ב׳ )מלכים
 קשה דלכאורה ונראה • לגמרי לשון ויתור כפול שהוא

 האין ארבע הבינני מקח והרי הזול שער על שהבטיח
 ופת סולת סאה מן פת דפירושו צ״ל וע״כ כידוע בסלע

 מחצה מהן דצא דפ״ב( )בעירובין •׳דאיתא שעורים
 החיטים שער ועולה ציבי בעה״ב יהיב דלא חנוני לחנוני

 ד׳ הבינני שער לפי והיינו סלע הצי בשקל סאהיס
 לא ס״ד( ד׳ )בכתובות חז״ל אמרו והנה • בסלע סאין
 ששעורין מפני אלא בחיטין כפלים שעורים ר״י פסק

 פחותים אינם הם שטובות בא״י אבל הן רעות אדומין
 הנה האחת פליאות שני השליש זש״א מחטים־ כמחצית

 ועוד ושעורים היטין להמציא בשמים ארובות עשה ד׳
 שלפיה״ח הזה הדבר היהי׳ חבל כן במציאות יהי׳ אפי'
 והוא משקל• יותר לסאתיס יעלה בשקל חיטים פאה

 ממחנה שיבזו מה רק א״י תבואות יהיה שלח ידע לא
 לתמוה לו הי׳ והנה • הן רעות אדומים ששעורים ארס
 נמכר משווי׳ בזול קני׳ דבר כל שהרי שלישית עוד

 קפצי שווין הדברים וכששני בשווי׳ מקני׳ במהרה
 הנביא דקדק וע״כ • כידוע העדיות על יותר זביני

 שדימה השליש חבל העדיות שהם לפי החעין להקדים
 להקדים לו שהיו לתמוה לו הי׳ א״׳י תבואות על

 שדמה אלא החטים• שער לפ״ח מציאה שהוא השעורים
 מדקדקין שאין העולם מאמר כדרך הנביא שמחמר
 הנביא מחמר אצלו חשוב הי׳ וחלו • ואיחור בקדימה

 להבין לבו על נותן והי׳ בזה גם מתקשה היו ה׳ מפי
נח והי׳ ארם מביזת אדומים שעורים על שהכוונה

 ע -----------------------------

ט
 אלקיס איש כדבר ויהי זש״א • הרבה נענש ע״כ דעתו

 כף והוא בשקל חטים וסאה בשקל שעורים סתתים
 האלקיס איש מדבר הי׳ כאלו בעיניו שהי׳ הדמיון

 הנביא תפס בדקדוק שלא כי והשב השעורים בקדימת
 היינו תמיהי תרי כ״א שאל לא וע״כ החטים להקדים

 מלשון לכ שינה לזה • מכוון החשבון ואין יהיה איך
 הזה כדבר היהי׳ ושינה הזה הדבר היהי׳ שאמר השליש

 על ולא הקיימות התמיהות על רק הקפיד שלח פי׳
 אך בכוונה שלא שבא שחשב הזה כדבר שיהי׳ הקדימה

 דברינו ממוצא • מכוון עולה החשבון אין שמ״מ התפלא
 בכל ולדקדק חז״ל ובדברי בתוה״ק להעמיק שיש נלמד

והשי״ת • העמוקה כוונתם מרכז נמצא ובזה דבריהם
: אכיה״ר לאמיתו האמת לכווין יעזרינו ,

אף התורה על משוקדיס המתחכמים היו ןאלך
 ונכבדות חמורות קושיות להם נולד שהיו

 תירוצים מוצאים היו אבל קטנות בשחלות שמונין מחלו
 קושיא שכל בגפ״ת כמו בדבריהם הדקדוק אחר הכל על

 ושינוים דקדוקים עוד נמצא בה כשנעמיק המורה
 התורה אין כי " לאשורו הדבר יצא פיהם ועל רבים
 וכל ויתורים השיגויס על להקפיד שלה בעלמא שיחה
 כשליש חטא היו וזה חמורה• קושיא הוא קל שינוי

 שבא בעלמא לשיחה השי״ת מפי הנביא דיבור שתפס
 עוד מוצא הי' בהם מדקדק הי׳ ואלו בדקדוק שלא

 וזה • אמיתותו על בא הי' פיה שעל שלישית קושיא
 מלא בוודאי כהאי דגברא בו והכיר הנביא שצפה

 לדקדק בעיניו חשובה שאיננה מאחר הדת על קושיות
 הכלל מן עצמו את שהוציא בכל כופר הוא וה״כ בה

 טעם בסופו לבאר הנביא הזר כ*וע • ע״ז קשה ונענש
 בחטא אדרבה כ״א השאלית חטא על הי' שלא העונש
 בשחלות כ״ז להכביר ויש • השלישית השחלה העדר
 בכללו לכם הזאת העבודה מה כ״א שאל שלא הרשע

בפרטיות החכם ששאל כמו בפרטיותו לדקדק שהל ולא
: המשפטים ועל החוקים ועל העדות .על

ליהודה וזאת
 וערד כיהורא אבוא אבדתי ♦ עולם לאור זצק״ל אא״ז יעקב תורת להוציא והנני ה׳ שזבני
 בת־ך ומזכרת יד יעקב לבית הצע-ר לי גם שיחי׳ בברי הדל. בשכלי שהעליתי מח״ת איזה

• יעקב יגיל אז או אא״ז לפני לרצון זאת יהי׳ ש תקיתו אשים ובה׳ .הגדול אדם

 אהרי המ״ל אמר
 בזה להציג לקרא

של ספר

 אם כי מעמך שואל הלקיך ה׳ מה ישראל ועתה
 )ד׳ ברכות ובגמ׳ י״ב( )דברים ט׳ ליראה

 משה לגבי אין י היא זוטרתא מילתא יראה אטו ל״ג(
 גדול כלי ממנו שמבקשין למי משל היא זוטרתא מילתא

 לו למה פלא ולכאורה וכו׳ קטן ככלי עליו דומה לו ויש
 דומה לו ואין קטן ולסיים הזה בהמשל להאריך

 • להנמשל הועיל ולא צורך ללא שהיא גדול ככלי עליו
 הגמ׳ על עוד לדקדוק בהקדם הגמ׳ שכוונת ואמרתי

 מילתא משה לגבי הגמ׳ קאמר איך פלא שלכאורה
 העקידה בעת אבינו אברהם גבי דהלא • זוטרתא

 עתה הכתוב ואמר גדולה היותר בהמדרגה אז שהיה
 הקלה שבההו אז ורק • אתה אלקים ירא כי ידעתי

 היתה אברהם מעלת הנראה ונפי • היראה במעלת
 ל״ג( רבה )שמות חז״ל שאמרו וכמו ממרע״ה גדולה

 וארא ככתוב מאמר על קי״א( )ד׳ סנהדרין ובגמרא
 ולא דאבדין על חבל לו שאמר כי' אברהם אל

 יראה היתה מ״ר שגבי גדולה פליאה א״כ משתכחין
 • הגדול לשבח זה יהי׳ אברהם ולגבי • זוטרתי מילתא

 אברהם שקיים מצינו חז״ל שאמרו במה זה יבואר אבל

 שנאמר ע״ת אפילו ניתנה שלא עד כלה התורה כל אבינו
 אט צריכין ובאמת וכו׳ בקולי אברהם שמע אשר עקב
 • שנתנהו קודם התורה כל ה“ע א״א ידע מאין לידע
 החקירה מצד הכל למד אבינו שאברהם היא ידוע אבל

 הבריות שכל והיינו וכו׳ כליותיו ששתי חז״ל וכמאמר
 והנהגה מדה איזה על מורים כולם בעולם ה׳ שברא
 )עירובין חז״ל וכמאמר בהם והי האדם אותם יעשה אשר

 מחתול צניעות למדנו • תורה נתנה לא אלמלא ע״ב( ק׳ ד׳
 שכנ ומזה * ארץ מבהמות מלפני הכתוב שאמר וכמו וכו׳

 ע״ה אביט ואברהם • בהבריאה נמצאה בפרטית התורה
 וכמו ית״ש ה' דרכי מהם ולמד הבריאה בכל התבונן
 התבוק וכן וכו׳ דולקת שהי׳ לבירה משל במדרש שאמט

 את למצוא כגדולה בחכמתו וכיון ודבר דבר בכל
 שהשיג עד • יתברך ה׳ כיון אשר האמתית כמטרה

 עד ידם על כולה התורה כל את הבריות מכל וידע
 של אומנתו כלי היתה שהתורה • ע״ת אפילו שקיים
 ריש במדרש חז״ל כמאמר העולם בבריאת הקב״ה

 הברואים שכל כנ״ל והיינו כו׳ אמון אצלו ואהי׳ בראשית
היוצא ־ מהם אחד לכל שיש התורה במדת חיים הם

לט הא
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 המחקר פי על היתה ע״ה א״א של שעבודתו מזה לכו
 בהבדואיס המדות כל ראה כאשר כי • ה׳ ואהבת
 ובריחה בריאה כל הקב״ה ברא זה מה על השכיל
 הקב״ה השתה מן • הטובה במדתה דעת בד שאינה

 בעינו ע״ה הסתכל וכאשר הללו במדות חפן
 שכתובה כמו התודה כל את והבין * לטוב הפקוחה

 הי׳ שלא חף ה׳ אהבת מהמת זאת כל וקייס • עתה לפנינו
 אשד הדברים אלה אלא לקיים יכול הי׳ לא ולכן בזה מצוה

 בהבריאה נמצאו לח אפר דברים אך • בהבריאה נמצאו
 • בזה חפץ ה׳ היה הם כי בהתבוננו • עשה לא בוודאי

 שהוא דבר איזה ובפרט • בהבריאה אותה מיסד הי׳
 ואפשר בהבריאה נמצא לא בוודאי לתורתינו מתננד

 והנה * לעשותם שלא להראות • להפך בהבריאה שיש
 בעיני שנאוי הוא לקרבן הדס להעלות באמת כי ידוע

 ולה צויתי לא אפר ע״פ בתענית חז״ל וכמאמר ית״ש ה׳
 איזה ע״ה א״א מצא לא בוודאי וא״כ • לבו על עלתה

 בתורת מצא ואדרבה שיעשנה זאת על שיורה בריאה
 דק שעבד בעבודתו דרכו ולפי להיפך הבריאה

 בנו יצחק את להעלות לו אתר כאשר ה׳ לאהבת בשכלו
 נכד שהוא זה דבר מלעשות למנוע לו הי׳ * לעולה

 אף צדקתו כדל הראה זה ובכל " שכלו ונכד הבריאה
 נשתבח ע״כ " לחכמתו ה׳ יראת להקדים שכלו נכד שהוא
 כי ידעתי עתה עליו ואמר היראה במעלת מאד עתה
 זה היה הכדולה עבודתו לפי כי חתה אלקיס ירא
 עבודתו במעלת קטנה שהיא אף הצלו חדש דבר

 אצלו התורה שהיתה רבינו משה כבי חבל ־ הקודמת
 ע״פ עבודתו והיתה * מצווה והי׳ מהקב״ה בקבלה
 המעשה שיתנכד דבר שוס אצלו הי׳ לא הכתובה התורה

 ולהביט להבין צריך הי׳ דלא הבריאה ואל התודה אל
 זוטרתי מילתא יראה אצלו הי׳ ע״כ הבריחה מתוך התורה

 צריך הי׳ הוא כי כדולה היתה האהבה ומעלת כו'
 הכת' תמיהת שזהו לומר ונוכל • למעלה מלמטה לעלות
 אברהם כבי דהלא ר״ל זוטרתא לתא מי יראה אעו דק״ל
 אין ומפני • כדונה למעלה בזה הקב״ה שפיבחו מצינו
 והתורה מצווה והי׳ הואיל ר״ל זוטרתא מילתא משה לגכי

 • לו פיתנכד מה דבר לו הי׳ ולא לפניו כתובה היתה
 ציווי בלא השכל פי על רק פעבד אברהם גבי חך
 • המשל המאמר סיים וע״כ • כנ״ל כדול לדבר זה הי׳

 כדול כלי ממנו שמבקשין במי המשל מ״ר על בתחלה
 וסוף * קטן ככלי לו הי׳ מצווה והי׳ הואיל • לו ויש

 על הוא כו׳ לו ואין קטן כלי ממנו שמבקשין במי המפל
 ודק • עבודתו לפי קטן דבר באמת הי׳ פיראה אף אברהם

:כדול ככלי עליו דומה הי׳ מצווה דאין
 יהודה ר׳ להו איבעיא ע״ב( מ״ב דף )בשבת גרסיג?
 קאי אסיפא דילמא או ולקולא קאי חרישא י

 נותן הוא אלפסין לכל חומר ר״י דתניא ת״ש י ולחומרא
 חרישח דר״י מפורשת מברייתא הכמרא דפשט הרי וכו'
 את מוללין אין גבי מ׳( ד׳ )ובפסחים י ולקולא קאי

 * וכו׳ היא יהודה ר' אר״ח י״א מאן כו׳ בפסח הקדרה
 מדבר חוץ בכ׳יש תבלין נותן מאכל לכל אומר ר״י פירש״י

 מהברייתא הכמ׳ פשיטות נגד וזה • וציר חומץ בו שיש
 בפסחים המפרשים נתחבטו וכבר קאי ארישא דר״י כחן

 הגמרא בלשון לדקדק יש דלכאורה שנ״ל ומה שם•
 דהוא • ולחומרא קאי אסיפא א״ד • ולקולא קחי חרישא

 ואי לקולא הוי קאי ארישא אי דוודאי י יתר שפת
 דקאמר בהא שם נדקדק עוד • לחומרא הוי קאי הסיפא

 א״ל כו׳ כתבלין הוא הרי מלח למימר יוסף ר׳ סבר
 בכלי דאפילו כתבלין אינה מלח חייא ר׳ תני חכיי

 תני אביי א״ל כו׳ יוסף ר׳ סבר א״ד * בשלה נמי שני
 לא נמי ראשון בכלי דאפילו כתבלין אינה מלח ר״ח

 אינה דמלח חייא ר׳ מדייק ממחי להבין וצריך כשלה•
 ונראה דאביי לישני תרי הני פליכי במאי וגם • כתבלין

 לא מקום דבכל ומלח תבלין קתני מדלא דייק דר״ח
 והני • כתבלין חינה דמלח ש״מ • תבלין ככלל מלח הוי
 ר״י אי האיבעיא צדדי כפני תלויים דאביי ליפני תרי

 אריפא ר״י אי דוודחי • קחי אסיפא או קאי הרישא
 נמי ככ״ר דאפילו כתבלין אינה דמלח ש״מ ולקולא קחי

 כתבלין אינה מלח אי ממ״נ קשה דלכאודה • בשלה לא
 לפנות לת״ק לו הי׳ • כשלה לא נמי ככ״ר ואפילו
 כלישנא וחי • מותר מלח אבל • ברישא דמלח הקולא
 • כסיפא לפנות לו היה בשלה נמי בכ״ש דחפילו בתרא

 • ממצח חוץ כו' הקערה לתוך נותן הוא אבל דתני אחר
 ככ״ר אפילו ומלח ולקולא קאי ארישא יהודה ר׳ אי אך
 מלה אבל ברישא תני דלה שפיר חתי ־ בשלה לא נמי

 ובהא מלח על קחי שר״י טועים דהיינו משום • מותר
 אבל וציד חומץ בו שיש מדבר חוץ נותן לכל קאמד

 היכי כי כלל מלח תני לא ולהכי ־ פליג לא בתבלין
 בכלי הפילו מלח אי לאפוקי • ר״י בדברי ניטעי דלה
 בסיפאך לשנות לתנא לו דהי׳ לן תיקשי • בשלה נמי שני

 מחי דאסור ממלה דחוץ כו׳ הקערה לתוך נותן דאבל
 ר״י הא ־ יהודה ר׳ כדברי טועים דהיינו המרת
 ונמצא • בסיפא דתני המנח ולא אתבלין קאי חרישא

 לא נמי ככ״ר אפילו מלח ע״כ ר״י קאי ארישא דאי
 ר״י כדברי לטעות דחייש ש״מ ברישא תני מדלא בשלה
 גבי ע״כ קאי הסיפא ר״י ואי למעלה• הוכחנו כאשד

 ־ קמא כלישנא דאי • בשלה נמי שני ככלי אפילו מלח
 והשתא מותר דמלח כרישא לפנות לת״ק דהו׳יל תיקפי

 רר״׳י כיוון בר״י לטעות דחיישינן למימר מצינן לח
 כתרא כלישנא אע״כ ־ מנח נזכר לה ושם קאי הסיפא
 למיתני מצי הוי לא ולהכי • כשלה נמי פני דבכלי

 פליג לחומראלא ר״י דפליג דהא ממלח-דסברי חוץ בסיפא
 לקולא לשון מדוייק ועתה • אתבלין ולח אמלח רק

 • טובא קשה לכאורה הא חך מלח• על אף דקאי :ולמומדא
 נמי שני בכלי דאפילו דאמר דאביי קמא לישנא על

 אסיפת ר״י ע״כ כן נימא דאי שהוכחנו כיון • כשלה
 אריפא דר״י מהברייתא הנמ׳ פשיט מעיקרא והא • קחי
 דפסחים אבדייתא דסמיך לומר צריכין אנו וע״כ • קאי

 י״א מאן וכו׳ בפסח קדרה מוללין אין התם דקאמד
 דהיינו • שני ככני איירי ע״כ ברייתא והך * כו׳ ד״י

 אף דבשלה מודים הכל הא בכ״ד דאי סולדת היד כשאין
 כאין שאין דברים ואלו לעיל התם כדתני וציד חומץ בלא
 מיידי דככ״ש צ״ל וע״כ ברותחין שחלטו והחלוט חמוץ לידי
 ־ כן דס״ל אחר תנא אשכחן דלא י״א הך הוא ר״י ע״כ וא״כ
 אהך ופליג קאי שני אכני ע״כ ר״י דהתם לסוגיא וא״כ

 עתה יוכן וממילא קאי• ארישא דר״י דפשט דהכא ברייתא
 סי׳ )כיו״ד רמ״א דברי ניחא ובזה • הנ״ל רש״י דברי
 כ״ש אפילו וציד מלח פם שיש דמאחד דכתב ס״ט(

 הוא וציד דחומץ דין הא זה לו מנין ולכאורה מבשל•
 ועתה • כלל מבשל לא כ"ש הא לת״ק אבל לר״י רק

 איירי וכאן • אסיפא פליג דר״י ר״ח לדברי ניחא
 כשהחומץ דגם סבר דד״י אלא פליגי לא וריי ות״ק בכ״ש
 דכיון סבר ות״ק מבשל נמי ככ״ז כתבשיל מעורב ככר וציר

 מודה אכל מכפל לא בתבשיל מעורבין כבר וציר שהחומץ
 אף מכשל המיה לתוך וציר החומץ שנותן דכשעה ת״ק

 הבשר כ״ש לתוך דכשנותן הרמ״א דעת । היא וזו • בכ״ש
:וק״ל • לת״ק אף מכפל כיחד שעליו והציר המלח עם



ת " ו שזברון
א

 לגאון כפורסם סוע״ה המאוד./ הרב כבוד

♦ ביאקובשטאט אב״ד נ״י שמעון סו״ה ולתפארת.

בפסחים רש״י על עצומה קושיה מענ״ת שהקשה ט׳ך
 שלישי עושה שני ונו׳ ואיב״א בד״ה ל״ד( )דף

 דמיירי לומר ה״ד הוי איך • גרסינן לא בתרומה
 דאין • פ״ח בזבחים אמרינן בהדיא הלא בתרומה

 משוה ופירש״י המדומע מן ונהנים מנחות מביאין
 " לנהנים רק הזי לא ומדומע דווקא לישראל הזי דבעינן

 ובהמה לנהנים• נשר ויינן להדיא יוחנן ר׳ קאמר ונאן
 פירשו שה ני לתרץ ונלענ״ד * עצומה קושיא היא

 ערלה)ונן של מדומע ר״ל מדומע ההר באופן התוה׳
 שמחק דגרסי ונאית • הרמב״ה גה נן שפירש נראה
 קשה לפירש״י והנה אי״ה( נן אחר שהבאר )ונקו רש״י

 הלשון דחקו לרש״י אך • לנהן הזי הא התוה׳ קושיית
 • פירושה על בעצמה התוה׳ שהקשו ונמו ואצ״ל של

 וא״נ • ערלה של מדומע לפרש שנופל שזנינו ניון וא״נ
 מהא הגירהא את לדחות בפהחיה רש״י ינול היה לא

 נן שהגורהין דאפשר " המדומע מן נו׳ מביאין דאין
 הקשה ולנן • ערלה של במדומע דזבחיה הוגיא יפרשו

 : בזבחיה הפירושיה לנל דתיקשי עצומה קושיא רש״י
שנלענ״ד הרמב״ה על שנתבתי דברי לבאר נבא ועתה

 רש״י" שמחק נהגירהא היתה בפהחיה דגירכתו
 וענביה זיתיה נתב י״א( ה׳ י״ב )פ׳ תרומות בהלנות דהנה

 פחות ושחטן תרומה שנעשו אחר נטמאו אה שנטמאו
 לשתי׳ לנהניה מותר ממנו היוצא המשקה הרי מנביצה
 בתוך מופקד נאלו שהמשקה נשר הי׳ לנהניה ואפילו
 הר״י בשה הנ״מ והקשה • הזהב ענ״ל ונו׳ האונל

 משמע דבגמ׳ י מאד המוהין רבינו דדברי • קורקוס
 ובתרומה • בתרומה ולא בחולין רק מיירי לא יוחנן דר׳
 ועוד ונו׳ מפביצה פחות ובין נביצה בין חילק אין

 אותה שיהחוט בחולין הדין הזהיר לא למה הקשה
 יוחנן דר׳ דמימרא רבינו שדעת ותירץ • מנביצה פחות
 ומה נו׳ לנהנים מותר שיינן תרומה של בענבים ה״ה

 בעלמא דיחויא תרומה של בענבים הנא יוסף ר׳ דקאמר
 לפי גם להקשות יש עדיין אך • שהאריך ע״ש הוא

 יוסף ר׳ שדברי לומר לרבינו מנ״ל קורקוס הר״י דברי
 מה לפי אך " הלנה לקבוע ולא הוא בעלמא דיחויא

 עושה ושני בגמ׳ גורה היה שהרמב״ה א״ש שכתבתי
 דברי לפרש הרמב״ה הונרח מזה וא״נ בתרומה שלישי

 מיירי בחמת אבל • הוא בעלמא דיחויא יוהף ר׳
 יוחנן דר׳ ומימרא פה קדושת וקדוש לנהפיה הברייתא

 שהקשה סב׳ הקושיא גה מתורץ ובזה ׳ בתרומה מיירי
 שיהחוט בחולין הדין הזניר לא דלמה קורקוס הר״י

 הרמב״ס שדרך שידוע דניון " מנביצה פחות אותה

 לפי מיירי ־לא והגל בגל שמבואר מה רק להביא
 האיך בתרומה אלא הביא לא לנן בתרומה רק גרסתו

 בהלנות הלל תמיהת ליישב נראה ובזה • הדין הוא
 ונהניה מנחות מביאיה אין ה״ט( )פ״ה מזבח איהורי

 שהיא מפני הנרה ונלאי הערלה מן ואנ״ל המדומע מן
 ואצ״ל מהו • למ״ל קשה שהי׳ בעבירה הבאה מצוה
 ליהנות לאו מצות הא בהנאה אהורין שהה משוה ואה
 • ערלה של ר״ל המדומע דמן נפרש הה אך • נתנו
 אשור ערלה של מדומע דאה • דואצ״ל לישנא א״ש
 ברור נראה ומזה ־ בעצמה הנרה ונלאי ערלה אצ״ל

 • תרומה של המדומע רבינו בלשון מפרש הוא דהמ״ל
 ולדידיה • ליה דקשה מה ליה קשה הי׳ לא דאנ״נ

 רק בעבירה הבאה מצוה של טעמא האי קאי לח
 להוניח לענ״ד נראה אך " אמדומע ולא ונו׳ אערלה

 תיקשה דאנ״ה י ערלה של מדומע מפרש דהרמב״ם
 נשר היין יהיה חיך בפהחיה שה רומענ״ת קושיית
 הי׳ שיינו נווגתו ולפרש לדחוק שנונל )הגה • לנהנים

 וודאי אלא תרומה( של היה לא אה לנסניה נשר
 דואצ״ל לישנא א״ש וא״פ ערלה של ר״ל דמדומע
 מהרש״א קושיית לנו ישאר עדיין והנה • ־ נפשוטו
 • לתקלה חיישינן הא • בתרומה אמרי מצי דאיך • שהקשה

 דקאי בפשחיה יפרש אה הרמב״ס על ג״נ יקשה וזה
 לנתחלה דדווקא שתירץ בצל״ה מצאתי אך • תרומה על

 בדיעבד מיירי ונאן • בדיעבד ולא לתקלה היישינן
 צ״ל לנהניה ראוי והיה ברמב״ה שנתב מה )ולענ״ד

 המ״ל פירוש שיהיה איך ויהיה • לנהנ-ה( ראוי והוא
 דכרמב״ה לענ״ד פשיטח לדידן אנן • הרמב״ס בדברי
 מפרש ובזבחיה * רש"י שמחק גירהא נאותה גורה

: היטב ודו״ק • ערלה של מדומע

ב
" אהד לרב השובה

 הימן בח״ח שהרמ״א א״י־ ע״י בשבת שן הוצאת ע״ף
 דאמרינן מהא הערה שה והט״ז התיר שנ״ח

 דריח קמי׳ התה דתני הקפה גבי נ׳( ד׳ )במפות
 ר״י מני לך דאמר נו׳ לוקה הניקף ואחד המקיף אחד
 אמר רבא עליו לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר הוא

 • וד״ה במהייע אמר אשי ור׳ • וד״ה לעצמו במקיף
 וטרח • מעשה הוי מהייע דניקף הא דלר״ח אלמא

 בו חין מהייע רווחת דהלכה למאי חילוקיה להמציא
 ואונה • בזה קצת חקר ומענ״ת • טובא בדונתי ממש
 הקפה גבי דשאני רצ״ח( )הי׳ ביו״ד בנקה״ב השיג נבר

 • דאורייתא איהורא אינא ענ״פ נמי ההיוע דזולת
 ובתשובת • מעשה בו שיש לאו לאשויי ההיוע ומהני

ההיוע דלולי ביון דמ״מ הט״ז בעד הליץ פ״ב( )הי' ח״צ
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 דמסייע כיון • מעשה בו שאין לאו הו״ל מלקות ניכא
 • הסיוע מכוס מלקות לחיובי ליה הוי לא ממש בו אין

 רחוקים בחלוקים ה״ע להכניס להעיז מסכים זה ומשום
: הסוגיא ומפשטות מהסברא

 הדבר -וודאי כלל זה אל זה קרב לא ראול>נ
 • כלל ממש בו חין מסייע דכל פשוט

 לא דהא • ג״כ מוכרע גופא מכות כגמ׳ וממקומו
 משום רק אלא מקיף משוס הסיוע מהמת התם מחייב
 כעושה חשיב לא דמסייע ע״כ ליה דמחייב הוא ניקף

 הפעולה קבלת דלענין י ממש בו אין דמסייע הפעולה
 המעשה עיקר עושה בגדר אלא מסייע בגדר חיכו

 אלא ־ להקיף א״ע שמניח הוא ניקף איסור כל שהרי
 שערותיו ומזמין שמסייע זה והרי ,מעשה כזה שאין
 של כלאו דומה וזה כמעשה• להקיף א״ע מניח הרי

 לוקה היה לא כביתו בפסח חמץ שהמניה • יראה כל
 פסק בפסח חמץ והקונה • מעשה בו שאין לאו דהו״ל

 • דכווהיה וה״נ מעשה כיה דאית כיון דלוקה הרמכ״ם
 שהערה ומה • נה״כ( ככוונת כ״ז להעמיס יש )ואולי
 דקרקע אסתר שאני דקאמר ע״ה( )דסנהדרין מהא ידידי
 א״ע ומזמנת מסייעה נמי האשה והרי ־ הוא עולם
 לח דהתם • להתס דמי לא לדעתי • כמעשה והו״ל
 יומת מות כתיב כהדיא דהא • אתינא פטור לענק

 הוא יעבור ואל יהרג דלענין אלא • והנואפת הנואף
 מדכתיב האיסור כעיקר גמור מעשה דכעינן דפטירי
 )כס״פ הר״ן שכתב כמו או • דבר העשה לא ולנערה

 כע״כ דעתה על להעבירה לו דאפשר משום סו״מ( כן
 כפרהסיא אפילו ניקף להיות רוחו אונסין דאס ואה״נ

 דלדעת ואע״ג * כמסייע אפילו ליהרג מחוייב אינו נמי
 אינם ענ״פ דהא • להתס ניקף דמי לא הרק

 רק קאי לא דהר׳ין • כמעשה כע״כ להעכירו יכולין
 חינו מ״מ • מעשה כלא להעבירה דיכולין אסתר גבי

 אכל • המעשה עיקר כשכיל אלא נפשו למסור מחויב
 מחוייב אינו שוב ־ כלא״ה יהי׳ שהאיסור במקום
 סנהדרין ועיין ודויק• לחוד המעשה כשביל נפשו למסור

 נמי השם הלול דגכי י״ל או י שם וכתום׳ ע״ב( )דף
 מהוייב דאינו אפשר האדם אותם יעשה אשר כתיב

 :כמעשה אפי׳ הפעולה קבלת על ולא הפעולה כעשיית רק

 ס״ה( )דף דסנהדרין מסוגיא לי דקשיא אלא
 כלב ושנו הואיל מגדף שאני רכא דקאמר

 דלא אלמא מיתות( ארבע ס״פ וברי״ף שם רש״י )ועיק
 ה״נ • מעשה כו אין דעיקרו כיון מעשה כו יש השיב

 אף למיפער לי והוי מעשה בו אין עיקרו ניקף גכי
 ועדים דמגדף דומיא ־ מעשה ועושה מסייע כשהוא
 דעיקרו משוס מעשה כעושה אף פעורי דלהכי זוממין

 םוגיא האי י״ל ואולי • רכא שם כדאמר מעשה בו אין
 דר״ל אליבא אזלא כמסייע אשי ר׳ שם דאמר דמכות

 אמר דר״י אליבא רק דרכא ככרא האי ס״ל דלא
 ־ככמה לפלוגי איכא וכל״ז י שס כסנהדרין כמבואר

 • כ״א( ה' מקדש ביאת מהלכות פ״ג מ״ל )ועיין • גווני
 מנאפת דלהכי התוספות שס דכתכו נ״ב( )דף ובכ״ק

 • כמעשה רחמנא אחשבה דהנאה משום כעונש נמי
 כתבו לא דלמה לכאורה קשה הנ״ל דכרינו ולפי

 • לכך עצמה דמזמנת משום כעונש המנאפת דלהכי
 כלל א״ע מזמנת אינה דאפילו להו דמשמע י״ל אך
דף )וכתובות נ״ח( דף )שבועות ועיין • חייבת כ*ג

: ניד( )דף וביבמות לא(

ג

 הואיל מגדף שאני סברא דהאי לומר אפשר *אולי
 וחביריו הכי דקאמר הוא רכא רק .בלב ושינו

 חייב מעשה דקעכיד כיון דמ״מ וס״ל עליו חולקין
 כ׳( )דף במכות דריא מטעמא רבא נאיד ולהכי עליו

 משום לעצמו במקיף הוא ואוקמא במסייע דקאמר
 מחויב לא מעשה ביה לית דעיקרו כיון לשיטתי׳ דאזיל
 דעכיד כיון וס? עליו פליג אשי ור׳ במעשה אפילו

 ל״ב( )דף בב״ק הוצרכו ולהכי • עליו חייב מעשה
 משום כמעשה רחמנא אחשבה דהנאה טעם לומר

 דכעי י״ה( )דף ובשבועות • התם קאי דרבא דאליכא
 נמי היינו • חייכין שניהם וקאמר כפרישה לאוקמי

 אפילו מחוייב ע״כ התם דרכא אליבא דקאי משום
 מעשה הוי דהנאה ס״ל לדידי׳ ואולי • סיוע בלא

 עולם דקרקע משוס כאביי חוקמא לא ולהכי • גמור
דברים ויש ־ עצמו דהנאת אסתר שאני ומתרץ

: בזה הרבה

 בחודש • ברסק פה לפ״ק תר״א אדר נ׳
 וימלא ה׳ ישטחיהו בשטחה שטרבין

 ה״ה ידידי לאהובי * לטובה לבבו משאלות

 כקש״ת הטפורסט הו״ב המאוה״ג דרב
 המסתופפים בל ע״ש .,ג" זלמן שלמה כמו״ה

* א״ס בצילו

 הגדולה הקושי׳ לתרץ רומכ״ת לי שכתב מה ^רךךן
 לשון שהשמיטו והרמב״ם ף י" הר על שהקשו י

 פחות בה לי ואין בה לי שיש שבועה שמשתכע הגמ׳
 מאד עלי חביבים. רומכ״ת שדברי יען הנה • מחצי

 קיצר בעה״ד נחיצת שמחמת וראיתי בזה עיינתי
 בשבועה די כי כוונתו וחורף • שכתב במה מאד רומכ״ת
 אולי אמרת מאי • לבד מחציו פחות בה לו שאין שישבע

 שפירשיי כמו משתבע דשפיר ונמצא כלום כזה לו אין
 ישנה מלוה ספק לו יש הלא כו׳ ליה דאית על דיה

 משתבע שלו הבגד שחצי כדבריו האמת אין אם ונמצא
 מענית• תירץ הוא כן ישנה מלוה ספק לו יש כי כשקר
 אך כדכריו ונמצא קנ״ח סי׳ כאו״ת רומנית ועיין

 ובאמת • הזאת הסברא ידים בשתי דחה כעצמו היא
 כלל נוכל לא הזה התירץ על האו״ת קושיות מלכד
 סברת לפי כי * הרמכ״ס על הללו דכריס כן לתרץ

 אכיי כסברת המסקנא לפי הרמכ״ס יסבור רומנית
 כפקמלוה משוס אשבועתארק חשיד אממונא שחשיד
 ר׳ דברי רק שהביא כרמכ״ס כלשון מר ועיין ישנה•
 של בטליתו ותיקף הולך ואחד כ״א יהא שלא יוחנן

 שפירש״י נמו אכיי על פליג יוחנן ר׳ ולפירש״י חכירו
 מיימוני הגהות כעל פירש וכן ־ אמר אכיי כד״ה כהדי'

 לא הרמב״ס לדברי וא״כ נחכיי דלא פסק ם“שהרמכ
 ני הי' והנה ־ רומכ״ת שכתב התירץ כלל לתרץ נוכל

 כשיטה שמצאתי יען חך זה כענין ודכריס עיון הרכה
 ני ידי את משנתי לכן הלנו כדברי׳ מאד שהרחיב מקובצת

 והנה ־ מקובצת שיטה ספר כמגילת כתוב זה ראה
 רו״מ דברי אדרבה כי דבריו לסתור באתי >א חו״ש

 ירצה רומנית שגס ידעתי אך מאד עלי חביבים
: האמת על לעמוד

 לי שנתחדש מה גרומכ״ת להודיע באתי
 כפר על הצל״ח שתמה מה על העברה בשבוע "

דב- יאוחר בד״ה נ״ט( )דף בפסחים למלך משנה
שנסתפק



יאיעק=שו׳ת
 ומסקנתו שלו זמן אימת הפסח חגיגת בזמן שנסתפק

 בערב תזבח אשר כתיב שהרי חצות אחר זמנה "ודאי
 בין של לתמיד קודם זמנה אבל חצות אחר שהוא

 אמרינן הערבים ובין בערב כתיב דבפסח ־ הערבים
 שלה זמן בערב אלא נאמר שלא בחגיגה אבל יאוחר
 שחל בער״פ נעשה מה ע״ז הצל״ח והקשה * תמיד קודה
 אימת ומחצה בשש התמיד שזמן שבת בערב להיות
 בערב כתיב שהרי א״א חצית קודם • החגיגה -ישחוט
 שש ולאחר • בערב עדיין נקרא לא ומחצה שש וקודם
 החגיגה בא אין שוב התמיד קרב שכבר כיון ומחצה

 רומכ״ת ועיין המשל״מ דברי דחה ועי״ז • התמיד אחר
 אינו י״ד שחגיגת המשגה יסבור הצל״ח שלדברי בם
 רק בערב תזבח אשר הפסוק מן מדאורייתא כלל

 ה׳ ק״ס מהלכות ]פ״י בהרמב״ם המעיין והנה • מדרבנן
 שחגיגת המשל״מ כדברי להדי׳ משמע י״ג[ והלכה י״ב
 בקר פסח וזבחת הפסוק מן מדאורייתא הוא י״ד

 חגיגה על קאי בערב הזבח אשר הפסוק וגס וצאן
 שבת דוחה ואינו חובה ולא רשות הוא עכ״ז אך • ג״כ

 רה ע׳( )בדף התוס׳ הברת עס הרמב״ס ומחולק
 של מהמקרא גלמוד שאם מהתוס׳ שס שמשמע י לאו

 וא״כ • שבת ודחי מדאורייתא הוא אזי בערב תזבח
 אשר הפסוק מן גלמוד שחגיגה הרמב״ס דברי לפי

 כדברי חצות אחר שחיטתה זמן וא״כ • בערב תזבח
 שחל פסח בערב הצל״ח קושיות נבאר וא״כ המשל״מ

 נראה ולעג״ד • הפסח ישחוט אימתי שבת בערב להיות
 שהלימוד מבואר ע״ב( נ״ח )דף בפסחים דהנה לתרץ

 וערך הפסוק מן הקרבנות לכל קודם שחר של שתמיד
 לכל שמאוחר הערביים בק של ותמיד י העולה עלי׳

 השלם עלי' העולה עלי׳ והקטיר הפסוק מן הקרבנות
 הקשו העולה רה בתוס׳ והנה * כולם הקרבגות כל

 עולת מלבד אחרינא מקרא מפרך דבזבחיס תימא פ״ז
 להקדמת דהכא קרא נמי אי תירוצא לחד ותירצו ,הבוקר
 דכל וקרא העולה• עלי׳ וערך כתיב דבהקטרה הקטרה
 הדס בעשית חלה את דתעשו שחיטה להקדמת התדיר

 השחיטה על פסוקים שני דגריכין מזה מבואר • כתיב
 של בתמיד ונמצא ההקטרה על והחד קודמת שתהא

 הקטרה על רק אהד מקרא אלא נאמר בלא הערבים בין
 כל השלם עליה השלמים חלבי עליה והקטיר שנאמר

 הערבים בין בל הקטרה שיהיה דהיינו הקרבנותטלס
 ע״ז מאוחר שחיטתו שיהיה אך • הקרבנות לכל מאוחר

 ער״פ שחל באס מתורץ ממילא ובזה • קרא מצינו לא
 נאמר שהרי חצות אחר החגיגה שחיטת זמן בער״ש
 דהיה הקטרתו וקודם התמיד שחיטת אחר אך *בערב
 השעה ובזה אחת שעה ההקטרה עד מהשחיטה נמשך

 לתרץ לפנים צריך אין וזה • החגיגה ונקטר נשחט היה
 שלא בכדי ההיא בעת ג״כ הפסח את נשחט לא למה

 שכתב הטעם מלבד כי • דהשלמה עשה על לעבור
 בשני כפסח לשחוט ישראל לכל אפשר אי כי הרמב״ם

 נאמר בתמיד כי קושי׳ התחלת זהג״כאין כלא שעות•
 שכל משמע הערביים בין תעשה השני הכבש את

 בין הכל יהיה ההקטרה והן כשחיטה הן כעשיה
 ונמצא הערבים ובין בערב כתיב ובפסח ־ הערבים

 התמיד• להקטרת אפילו מאוחר להיות הפסח שצריךשהיטת
והשי״ת דבר• יאוחר ד״ה ברש״י מר שם יעיין

: משגיאות יציליט

ד
• הנ״ל להרה״ג

 דמתא במילי טרדות ומחמת קבלתי היקר מבתבו
 לכן ואפפוגי כתרוני הם אשר עלי העמוסות

 שביקש התשובה נידון • הנה עד להשיב יכולתי לא
 ורומכ״ת פתוח לכל תשובה ששערי הגס הנה • רומכ״ת

 רומכ״ת אך • דידי לסברא ולא צריך דידי לגמרא לא
 של דרכה היא וכך אדם מכל ללמוד חכם דרך אחז

 • הקלושה דעתי ג״כ מלהודיעהו אמנע בל אמרתי הורה
 ידידי * ש״ד עבירת ספק על האשה תשובת מנידון
 ובפרט צומות בעניני מאד לאחרים להקל דרכי מעודי

 מיקר התענית לא באמת כי כתובים שאינם בתעניתיס
 כיבעו״ה מדאורייתא• וזהו החטא ועזיבת החרטה רק

 להקל ס״נ ממש הוא מאד חלוש שהדור הזה בזמן
 הלכה זמנינו גדולי רבנים אצל ראיתי וכן אלו• בדברים
 )דף בחולין מציגו לזה ודוגמא • להחמיר שלא למעשה

 מדרך לצאת לזמן מזמן היקילו חכמים שג״כ ע״ש( פ״ד
 ויען • הדור חולבת מחמת ג״כ תורה שלמדה ארץ

 דרכי בשחר מחמיר אני לכן בהצומות מיקל שאני
 להתענות תוכל שלא בטבע חלושה לאשה דהיינו ,תשובה

 לאכול שלא עליה תקבל אזי ,וכדומה ר״ח בערב הפילו
 כל לא דהיינו • ראות לפי ויותר שנה משך ו״ה ב״ב בשר

 באותן תענית ותתן־פדיון י הלילות ב״ב לא וגס היום
 יהיה והפדיון לתענית לה נחשב שיהיה בכדי הימים

 הימים באותן תתענג לא רק ומעמדה כחה כפי
 ותבכה גופה לקיום תאכל ורק ,חלב מאכלי בתענוגי
 חטאה ותהיה ותחנונים בבכי הימים באותן ותהודה

 ומכש״כ המשתה לבית לילך ושלא תמיד־ לנגדה
 לקלל ושלא לכעיס שלא גם הנ״ל שנה משך חתגות על

כתבתי • עון יכפר וה׳ * הנ״ל שנה משך אדם לשוס
: לקח ויוסיף חכם וישמע מנהגי לרומכ״ת

כיו; התפלה שבהתחלת • הרוח משיב הזכרת ומדון
 כיון תפילתו בתוך וגס כתיקונו לומר בדעתו 1

 המר אס מאתו נעלם הברכה בסוף אך לומר ג״כ
 לענ״ד • לחזור צריך שאין רומכ״ת ופסק הרוח• משיב
 הכ״ב הי׳ א״ח ש״ע ט״ז )ועיין פקפוק בלי כורה יפה

 קצת והוספתי למעשה הלכה ג״כ הורתי וכן א׳( סעיף
 קבלה שנטל בשוחט * א׳ סי' ביו״ד מרמ״א לזה ראיה
 הוא השתא רק למפרע מטריפין לא אז א׳ פעם

 קצת נוכל גמי דידן בנידון כן ,שם ש״ך ועיין דאתרע
 דצריך וידע לומר כיון דמתחילה דכיון לזה לדמות

 השתא רק אחזקה דמוקמינן ג״כ אמר מסתמא לומר
להביא יש ועוד ־ הספק ליה אתיליד הברכה בסוף

: וקצרתי לזה סמוכין
 ומנא מצות קצת שבדק באחד השלישי דין וניחן
 שנח אותן אפי׳ המצות כל רומכ״ת ואסר מילבין י

 מקודם המדוכיס אפילו וגס בדק שלא אותן וגס מצא
 • ידו מכתב מתוך נראה כן בפרך אחת שעה משך

 הש״ז של ההיתר מנידון להקל בדבר לדון יש לענ״ד
 וחף • שבועות חג על פלאדין שנאפה ראזענין בענין

 אותן אפילו לאסור והסכים עליו השיג ככסף שבנקודת
 יכודא בית בתשובת וכן המילבין שנמצאו מקודם שניקח

כהפסד להתיר מורה מגדים כפרי אך • לאסור רצה
מרובה ואך



שרת זכרון *22

 עיני ראות לפי תלוי בזה לכן יו״ט ולצורך מרובה
 הוא אה השואל ענין ולפי ההפסד ענין ולפי המורה

 שהקשה ומה • שבת צורך הוא אה גה עשיר או עני
 אדה יצירת שנמשך דכמו הט״ז של ההיתר על רומכ״ת

 שעות איזה התונעת יצירת נמשך אולי כן יוה ,מ
 אתפלא ע״ז או״נ ידידי *נתהוה שעתה תלינן ואיך דה קו

 קודש שעות כמה היצירה שנמשך יהי׳ לו אבין ולא
 זמן דכל אשור לא בכ״ז התולעת צורת עמרה ואפילו

 ד׳ ס״ק ק״י הי' בכו״פ )ועיין • נאשר לא נפרש שלא
 מעלי' הפיקא דהט״ז ספיקא וא״כ הרא״ש( והנה בלה
 ברייתו שעמר נאמר ואש אז כלל היה לא שמא היא

 ונפרש שהי׳ ואת״ל נאשר ולא אז הפריש לא עדיין אך
 שאפילו ספק עוד יש דידן ובנידון • נימוח שמא

 השאר הוחזק לא עכ״ז לתולעיש מצות איזה שהוחזק
 כזהיתהוה שבזמן אצלינו לפלא היה באמת כי לתולעים•

 אצלי וגה יותר משך אנשיה החזיקו אצלינו כי מילבין
 מסתמא אלא כלל• נמצא ולא היעיב פעמיה כמה ובדקנו

 או קור או חוה במקום אה הנחתה במקוה הכל תלוי
 אחד ממנה להחזיק נוכל לא לכן כידוע יבש או לח
 ולא אוירא בה שליע הזה המצה אולי כי • חבירו על

 האחד אולי וכן וימצא• שליט ובהשני התולעת בזה ימצא
 אחד אין אחד בתיבה שמונחיה ואפילו יבש והשני לח

 ובין דידן נידק בין לחלק נוכל ובקל • הבירו על מחזיק
 היבישיה הכמהין לאשור רש״ל בשה הט״ז שכתב מה

 מעשה וכמו רב זמן מונח דשה • בדיקה לאחר אפילו
 ממדינת בא דהאראזינען דידוע הט״ז של דראזענען

 מאחד להתחזק יוכל לכן רב זמן ומונח חמיה אחרים
 ואפילו ־ להיפך דהוא דידן בנידון משא״כ חבירו על

 דלא ל״ו שי׳ בסוף אדם החכמת כתב בפאמעראנצין
 מידי וה״כ • במצות ומכ"ש לחבירו מאחד מחזיקין
 עדיין אז היה לא שמא שספק דהיינו נפקא לא ספיקא

 היה לא בהנידוכין שמא אז היה ואת״ל מילבין שוס
 שנמצא ומה • נימוח שמא ועוד לזה מזה ראיה אין כי

 בני לשאר בוודאי מחזקינן לא מזה עיר בני רוב אצל
 שבשלשה מתפילין ראיה רומכ״ת שהביא ומה אדם

 דמחזיקין חדק הרי כשרים כלס לכשרות שהוחזק
 דהוחזק מאחר דהתס לחלק יש לענ״ד • לחבירו מאחד

 למומחה הוחזק התפילין הכותב האדם א״כ כשירים ג׳
 ששופר מאחר כשירים ממילא השאר תפילין וא״כ

 חזקה יועיל מה דידן בנידון משא״כ כתבם מומחה
 כמו אויר שינוי מחמת אולי לחבירו אחד ממצה

 לכן • בהשאר ולא בקצתם נמצא לכן לעיל שכתבתי
 יש בהם נמצא ולא שנבדק אותם וגס הנידוכיס לעג״ד

 לכאן צדדים יש בזה נבדק שלא אותם אך • ולהתיר נדין
: בזה להקל ואין ולכאן

 • חס בתנור להניח להתיר רצה לא שרומכ״ת ונירה
 שמבואר מה מרומכ״ת נעלם לא בוודאי הנה י
 המו״צ הגאק משס להתיר בפשיטות אדם בחכמת
 ראיתי וכן בווילנא נוהגין וכן • שמעון מו״ה דווילנא
 • מפור׳ רבנים הוראת ע״פ קהילות בשאר כן נוהגין
 מחמת להתיר אדם החכמת שכתב הסברא אף והגה
 כמו בתנור לייבש מהני חודש י״ב שמהני מקום שבכל

 מתקיים אינו עצם בה שאין ובדיה • דרימרא דורדייא
 הנה ־ חודש י״ב כמו בתנור לייבש מהני לכן חודש י״ב

 מחמת הי׳ אינו יב״ח אולי כי ע״ז תשובה יש לדין
 טעם ג״כ שפירש״י בטריפה כמו וחום קור אויר שינוי

 הסברה אך • תחי׳ התנור של היבשות ע״י אך זה

ה

 *מות ושרוף לגמרי דשרוף דהזיק טעם• של דבר היא
 היינו לבריא ולא לחולה רק מותר שאינו והגס לאכלו
 מכווין לא כחן משא״כ האיסור לאכול דמכווין היכא
 ־ ע״ש אדם החכמת בזה שהאריך וכמו • האיסור לאכול
 אך אדם החכמת של ההיתר רומכ׳ית ראה אולי והנה

 קייס עדיין ששילדו הסברא מהמת ע״ז לסמוך רנה לא
 הגס הנה • אסור ג״כ באכילה וא״כ מטמא ובשרצים

 זחה נראה לענ״ד אך • מאד בחכמה פלפל שרומכ״ת
 וחף • הכתוב גזירת משוס או שרצים בשמונה דווקא

 כיון בכ״ז מדרבנן שהוא הרמב״ס כדעת נאמר אס
 בזה לכן ־ בכעדשה שטומאתן חמורין שרצים ששמונה
 שקצים ושאר בנבילה משא״כ אסור קיימת כששילדו
 מטמא לא קיימת שילדו דאפילו אכילה לענין ורמשים
 רק וברמב״ס בגמ׳ מצינו נא כי ע״ז והראיה בנבילה•

 זה יגס כ״ז( )דף בנידה הדם ולענק שרן לעמן
 הבג • ע״ש מת ד״ה התום׳ שכתבו וכמו • מדרבנן
 שחר גבי וכש״ש • שיטמא כה״ג אשכחן לא בנבילה
 שנשרף כיון אכילה ולענין שרצים־ מ״ה שאינם שרצים
 ונוסף • כלל איסור בו אין לגר כלל ראוי ואינו לעפר

 יש בוודאי בזה עדיין נבדקו שנא המצות שאר לזה
 כתבתי כ״ז • בתחילה בדיקה בלא בתנור להניח להקל

 נעתרתי רק דבריו על לחלוק נא וחו״ש הקלושה לפע״ד
 ברום ה׳ ויצליחהו • דעתי לגלות הוכרחתי לבקשתו

: בכבוד קרנו ויתרומם המעלה

• יעקב הפיצה בנפש הדו״ש ידידו דברי

• אהד לרב תשובה

אס • בפסח א״י של בבאר שנמצא חמץ ןז״ף א
 לדק יש •לכאורה ממנו להשתמש מותר *

 חוזר אינו בידו ונתבטל הוא היתירא האי׳י דאצל כיוון
 בסכין יש-לדון וכן ־ הפסח קודם בנתבטל כמו וניעור

 יש וכן • כברא מהאי בפסח בהגעלה שרי אי א״י של
 ליה דהוה אפשר • בפסח שחרכו א״י של בחמץ לדון

 • יו״ד( סעיף תמ״ב באו״ח )ועיין • זמנו קודם כחרכו
 הקשו • פודין( אין ד״ה תום׳ כ״ט )דף בפסחים והנה
 ואמא• באפרו וליהנות נשרוף הזי הא גבוה של בחמץ

 הא להתום׳ קשיא מאי • בפ״י והקשה • מעינה בו אין
 • אסור דאפרן מהנקבריס הוי דחמץ כחכמים קייל״ן

 דחצלו לשרוף יכול דהגיזבר התום' דקושיית י״ל ולענ״ד
 דמ״מ קשה אך ־ זמנו קודם כחרכו והו״ל • היתר הוא

 ניכה הא שנשרף כלאחר נדון ואם • דמים ליכא השתא
 ואכתי • תמורה בסוף כדאיתא מעילה משוס באפר

 הגיף קדושת בין לחלק )ודוחק התום׳ הקשו מאי
 השתא דמ״מ לומר אפשר בזה אך ־ דמים( לקדושת

 ולכן ־ בהאפר להנות חזי שריפה ולאחר • הוא אוכל
• בהאפר להנית דחזי משום מעילה השתא ביה שייך

 כתיב הלא • קדשים ישרוף דאיך להקשות דיש
 ועוד מ״ח ד׳ פסחים )ועיין צה׳ כן תעשה לא

 ולא לאבדו אסור מ״מ חזי לא דהשתא ואע״ג מקומות(•
 וצינ • שם בפסחים כדאיתא • בעיפשה אנא שרי

 ונא • מותר חפרו ומ״ט • ישרפנו דהפודה • כוונתם
 דידן בנידון משא״כ • בהנאה דאסורי ־ לנקברים דמי

 דם״נ הגלילי דר״י אליבא דאזלא בקושייתם בתום׳
ירחה בל איסור איכא דאכתי וחף • בהנאה דשרי



יעמבשרתזברה

 ג׳( ס״ק תמ״ג סי׳ המ״ח )כמ״ש אפר על ימצא ובל
 ועיין . כילוי סל הנאה או לא״י למכור שרי מ״מ
 • עבר ד״ה תוס׳ כ״א( )ודף • דש״א ד״ה תוס׳ כ״ח( )דף

 מהא ראיה להביא ואין י מהתם ראיה אין וא״כ
 ונא חולין• בו לבשל דאסור מרומה של דקדרה

 היתירא לכהן דהא • להיתירא נ״ט בר נ״ט כקרא
 שנתבשל הנא חבל " לעצמו מבשלו דהזר די״ל ־ הוא
 דהוא דמותר י״ל " שלו והמיס שהחמץ הא״י ביד
 ד״ה תום׳ צ״ו( ד' )בזבחים אך * להיתר נ״ט בר נ״ט
נקרא ושלמים השאת המבשל הכהן דגם כתבו עש• חס

• בישול לגבי וה״נ לנשים ■לאיסורא נ״ש בר נ״ש

 ד״ה חוס' קי״א( ד׳ )בחולין הנה ,חנן וניחזי 3
 נעשה יום דכל דהא כתבו • והילכתא

 דבמקדש אלא • נ״ש בר נ״ט משעם אינו לחברו גיעול
 הנה״כ וכתב • מב״מ ברובא דבשל אדאורייתא אוקמא

 אחר אבל היתירא בשעת דווקא דהיינו ע״ז נ״ג פי׳
 דאע״ג מוכח וא״כ • מדאורייתא חוקמא לא שנאסר

 אפ״ה שנחסר לאחר נשים גבי להיתרא נ״ש מיקרי דלא
 ומיקרי • ברובא שנאסר קודם מחטאת הבליעה בשל

 בחשאת דאסורי נשים לגבי אפילו ופלש בלע היתירח
 של בבאר הדין הוא ולפ״ז■ ־ לעצמו מבשל שהכהן כיון
דאינו ונתבשל שלו הוא והמים שהחמץ כיון א״י

: וניעור חוזר
 ממ״נ • בהכי לחלק מנל״ן להבין צריך דאכתי אך ג

 ה״נ • מבשל שהכהן מחמת היתירא נקרא חי י
 ־ לעצמו מבשל שהכהן כיון להיתירא לש דמיקרי נימא
 היינו חולין בו לבשל דאסור תרומה של דקדירה והא

 : דבריהם לפרש נראה ע״כ • לעצמו זר כשבישל
 • התם שרי בלש לש משום לא דע״כ הוכיחו דהתוס׳

 מהני ומאי • לאיסורא לש חשאת הוי לנשים דהא
 לש לנשים והוי ס׳ ליכא והא גיעול נעשה יום בכל

 לחם לעיל הרי״ף )ולגירסת • החטאת מבליעת דאיסורא
 כרב ע״כ דאסר רבא א״כ " א״י של בסכין שחתכו

 נעשה יום כל דאמר רבא א״כ אסור לש בר דלש ס״ל
 דבקדשים וודאי אלא לש( בר לש משוס ל״ל גיעול
 • בדיעבד איסורא בין היתירא בין בשל ברובא מב״מ

 • מרקיק( שהקשו לו דף זבחים בתוס׳ )וכדמשמע
 לעצמו בשל שהכהן כיון בס׳ כהגעלה שפיר הוי וא״כ

 שם לקרוא חשיב ולא בהיתירא בכלי הב.יעה וחיקליש
 הגעלה מהני ולהכי • שנאסר לאחר אף עליו איסור
 • בלע דהיתירא הסברא מטעם ליבון צריך ואין בשפוד

 מהני לא בלינה או ביוצא נפסל כבר כשהשפוד אבל
 דופיו מידי יוצא ואין בס' הגעלה אפילו לספוד לרבא

 • לכתחילה איסור מבטלין דאין • ליבון בלא לעולם
 ומה • בשפוד אפילו הגעלה מהני איסורו קודם אבל

 דלאחר אפשר ברוב הגעלה סגי ולא בס׳ הגעלה שצריך
 • קדשים אפילו ברובא להגעיל לכתחילה אסור שנאסר
 צריך ולכך הוא מינו אינו במים הגעלה בל״ז ומיהו

 אוקמא לא שנאסר ואחר הס חולין דהמיס ועוד • ס״
 מכ״ש לכתחילה איסור לבטל השלישי בפעם אדאורייתא

 ס״ל )ואולי " בהיתירא דאיקלוש מסוס ־ ברובא
 הוא דאורייתא לכתחילה איסור מבשלין דאין להתוס׳
 )דף בזבחים כדמשמע בביטול נחסר בדיעבד ואפילו

 הוי בקדשים דווקא ואולי וממתין( ד״ה תוס׳ ציו
 פסחים )ועיין שריפה בעי פסלה״מ דכל משום גזיה״כ

 שעבר וכיון לגמרי איסורו לבער ומהוייב פ״ב( דף

 אף • נשים גבי נאסר ביער ולח דרהמנא אמימרא
 דרחמנא אמימרא עבר דלא כיון דאיסורא נ״ט דמיקרי

 לעצמו מבשל שהכהן השלישי בפעם וכן • ברוב איבטל
 תרצה אם ואה״נ • לנשים אף שרי לגביה דהיתירה

 • אסור השלישי בפעם אפילו לעצמה לבשל האשה
 החטאת דבליעת דידה לגבי איסורא דמיקרי דאמא״ל

 בהגעלה שגי לא ספוד וגבי • בהיתירא גבה איקלס לח
 איסורא דמיקרי א״י סל בבאר וה״נ • שינבין עד

 ליסראל לבשל אסור א״י גבי דנתבטל אע״ג לדידן
:בפסח לעצמו

 השני נ״ט דה״ל מיוצא גס הוכיחו התוס׳ ואולם ד
 דמ״מ בהרמ״ש תמה וכבר ־ לאסורה

 נפסל כבר )דאילו התיראהוא עדיין כבישול בשעת
 דנ״ט לבב״ח דל״ד דס״ל ונ״ל * לבטלו( אסור וודאי ביוצא
 שרי מ״מ נב״נ דחסר לרב אפי' ולכו״ע היתר כולו השני
 ־ דסרי קי״ל ע״כ בכותח שאסור אלא בפ״ע הדגים לבשל

 יהיה ־ גמור טעם ליה דחשיב דלרב ביונה משח״כ
 ט׳ז )ועיין באכילתו למעט הבישול בשעת גם אסור

 • לאיסורה השני נ״ט ה״ל הבישול בשעת וא״כ תק״ד( סי׳
 ז״א באכילתו ימעט לה הרי נתיר שאם לאמר ואין
 השני נ״ט ה״ל דבל״ז לבב״ח ול״ד • דנין אנו ע״ז דהא

 חשיב דלא להו ל״ק נותר מטעם אבל לכו״ע להתירא
 הקפידה דלא דכמו • הבישול בשעת לא-סורא נ״ט

 י״ל ה״נ • נותר לידי בכלי הבלוע טעם להביא הורה
 לבית קדשים ויבוא באכילתו שימעט קפידא דליכא
 דהשתא כיון בו המעורבת הכלי בליעת מצד הפסול
 מהאסר יותר הנאסר עדיף ולא • הוא התירא אכתי

 וממתין( תוד״ה צ״ו דף זבחים )עיין הכלי להלין שמותר
 נ״ט דה״ל וזש״א הכלי להוציא שאסור ביוצא משא״כ

 הכהן דמבשל דכיון אפ״ל היה ולפ״ז ־ לאסורא השני
 ומה • נשים לגבי אפי׳ להתירא נ״ט מקרי לעצמו

 משום ג״כ היינו נשים לגבי באכילתו דממעט שהקשו
 למאי ולפ״ז • כנ״ל לאסורא נ״ט ה״ל הבישול דבסעת
 הגעלה הראשון הבישול ה״ל ברובא דבטיל דמסקי
 דמקרי לעצמן לבשל לנשים גס אח״כ ושרי מעליא
:לעצמו בישל שהכהן כיון לגבייהו אפי׳ ופליט בלע התירא

 פ״ו דף לרבא)בע״ג פריך מאי תיקשי אכתי אך ה
 לשני • תבעי לא נמי הגעלה א״ה ע״א( י

 דלגבי צ״ל ע״כ אלא • בו לבשל לזרים להתיר הכהן שמגעיל
 נבון ובעי בהגעלה סגי ולא בלע אסורא מקרי זר

 ממי לשתות יכול דהא • בהתירא הכהן יגעילנו אפי׳
 מנותר ונהנה הוא במינו שלא דהשתא דאע״ג הגעלה

 ולא ממנו לשתות במים בס׳ לכתחילה לבשל יכול מ״מ
 התירא אכתי דהשתא כיון בא״מ אסור מבעל מקרי
 ס״ס ביו״ד )כדאיתא במינו ברוב נבטל שכבר הוא

 המעורבת בבצה דם בנמצא מכבר דנתי ועפ״ז ק״ט(
 אפילו ב״ס מינה באינה לבשלה דשרי • ברוב במינה
 אינו כאלו א״מ סלק אמרינין דלא סק״ד צ״ח סי׳ להש״ך

 כ״ז הוא התירא דהשתא כיון א״ל א״מ שייך לא מ״מ
 דלח-חל טפי עדיף ובנ״ד בא״מ.• כלל נתערב שלא
 ועוד • פליט איסורא לאו פליט וכי עדיין נותר סס

 נשים או זרים בשביל לבשל כשרוצה הגעלה דבעי דלשני
 נגבי התירא דאכתי דאע״ג החטאת בישול לאחר ביומו
 קדירה כמו • אסור ונשים זרים לגבי מ״מ לגמרי הכהן

 אפי׳ מהני הכהן • הגעלת ולאחר • בחולין דאסור ש״ת
 דלדדהו צ״ל ע״כ • ופליט בלע דהתירא כיון בשפוד

מקרי



שרת י זכרון

: לבון ובעי בהגעלה סגי ולא בלע אסורא מקרי

 • ביוצא נפסל גס שכתבו התום׳ לשון ץ ובל ו
 הקשו שמתחלה בפ״ע מלהא שהוא משמע

 ואח״כ • לאסורא הטעמים שני לדידהו דה״ל מנשים
 שממעט לאסורא השני נ״ט דה״ל מיוצא להקשות הוסיפו

 להו קשיא בלא״ה מנשים אבל • בישול בשעת באכילתו
 לאיסורא נ״ט ־מקרי א״כמוכח לגבייהו דה״לאיסורא

:בצוול לענין וה״נ " נשים לגבי
 דסכין ע״ג בסוף דמסיק מהא גדולה ראיה י^וך ז

 בלע• דאסורא משוס לבון בעי כוכבים עובד של
 ליתא קפליע וכי גבי' דהתירא הא״י גבי דבלע אע״ג

 של בבאר וה״ג • אשי רב כדמסיק בעיני׳ גאסורא
 א״י של סכין וכן • ישראל לגבי אסורא מקרי פכו״ם
 אס ולפ״ז • אסור בפסח ב״ס במים א״י שבשלו
 שבשלו סכינו לדידי' שרי יהיה * הפסח תוך נתגייר

 לדידי׳ הגי יהא אסור של סכינו וכן • בפסח ב״ס במיס
 התירא מקרי דלדידיה מקודם שבלע מה בהגעלה

 בבאר לצדד יש ומ״מ • שילבן עד יאסר ולדידן ;בלע
 א״י בשל במשהו לאסור החמירו שלא לומר א״י של

: כבוש ספק ורק צונן דה״ל
 אס • כלי או במשהו בפסח שנתערב חמץ ן^״ך ח

 דקיי״ל אע״ג • הבא לפסח ונחסר חוזר
 נתבטל דאפי׳ אף • בלע אסורא הכא מ״מ הו״נ דאינו
 חמור אסור בלע הוה הנא מ״מ • חו״נ אינו שש אחר
 דנינין הותר דלאה״פ כיון או״ד • בשעתו נתבטל שלא

 ולפ״ז • ונאסר חוזר ואינו אז נתערב כאלו להתיר
 דשיל״מ דה״ל אפיל הי' קוה״פ במינו שנתערב דבר הטעם

 לפסח דהא 6!" אך • הבא לפסח נ“חו אינו דהא
 ומאי קאתית ביטול משוס לאו אי אסור ג״כ כבא

 מה על חקרתי כבר אך .מלאח״ז השתא אולמא
 דחש מאן ולית קי.ה״פ• בקמח קמח לבעל שנוהגין
 בבלע רק פלוגתיהו ולדעתי דחו״נ די״א להחמיר

 דמי דליתא כמאן • ונתבטל בלע בהתירא אס אבל • לאח״ז
 דסגי לדבר וזכר • קו״ז לחרכו דדמי • חו״נ אינו ע“ולנו

 ומוכח כשריפה דדינו בכלי הבלוע לנוהר ושטיפה מריקה
 נידון הבא בפסח נאמר אי ולפ״ז • כחרכו דינו דבטול

 חמץ יי״ש שש אחר נתערב אס א״כ • בלע כהתירא
 לשתותו ויאסר יתבטל לא דחו״נ למ״ד * פסח של ביי״ש

 נאשר שאינו כיון • לטיע דשיל״מ דה״ל פ“בע גס
 באיסורא גמור בבטול אוכלו שאתה ועד * הבא נפסח

 בטול הוי דלא בלע דהתירא קל בבטול תאכלט בנע
אזלינין משהו לגבי מ״מ שוה טעמן דאין ואע״פ גמור

 : תערוטת ה' ריש הש״ך כמו״ש • שמא בתר

 דחרכו ל*נ דלכאורא למאי ־ בזה עוד לדון ויען ם
 קניס דלא כיון • לר״ש לאחה״פ שרי אח״ז

 מדרבנן( רק לאחה״פ הוי לא )ולכו״ע • תערובות ע״י
 • הבא בפסח שרי אי " לאח״ז בחרט גס נ״ע רלפ״ז
 קו״ז נחרכו נדון דשוב י״ל לאחה״פ דהותר כיון

 פת רב אמר ר״י אמר )ד״ז( בפסחיס והנה • כמוש״ל
 לקמן והנה • ש“ועיי מותרת מצה שרבתה כיון • שעפשה

 מכלב שנפסל דמיירי כתבו * חרכו הוד״ה ע״ב כ״א
 בפ״ק שעפשה דפת דומיא שרי הוה לא בע״א חבל

 משוס ואי * קו״ז בפפשה מיירי דהכא מנ״ל וצ״ע )ד״ז(
 • רבים מימים שהיה ופירש״י מרובה דפפושה דפסיק

 תחילת עד אדס מאכילת לפסול הגיע שלא י״׳ל דמ״מ

 הוא מצה שמא ס״ם ה״ל דאל״ה דדייק ואס ־ הפסח
 דהשתא אחזקה דאוקמי' י״ל • מקודם נפסל ושמא
 דנימא ועוד כ״ז( כי׳ ס״ס )בכללי הש״ך כמו״ש • נפסל

 הו • אדס מאכילת מקידס דנפסל דידעינן דמיירי
 • מאדם נפסל לא אפתי נמי דהשתא דמיירי דנימא

 דאפילו דמשמע עפשה סתמא מדקתני דדייקי עכ״נ
 י״ל ועוד לאח״ז• שרי הוה לא ואפ״ה מכלב נפסל

 מאדס דנפסל )דע״ו( בפיק וצ״ל ט״ס בתוס׳ דהציון
 עפושה דלמסקנא י״ל או הוא אוכל א״כ טו״א מטמא
 קוה״ם הגיע ומסתמא • מכלב נפסל היינו מרובה
 אסור קוה״ז אפי׳ מאדם דנפסל ומוכח * מאדם לפסול

 לא דכע״א וזש״כ . קו״ז אלא שרי גא מכלב ובנפסל
 בד־׳ז הקשה בפ״י והנה • תרוייהו לאכול שרי הוה

 זאת ולתרץ • בתרי חד חמץ וודאי שנתערב דנימא
 קהני דסתמא כיון לכו״ע דשיל״מ ה״ל דא״כ נאמר
 י כנ״ל הבה לפסח נאסר אינו וח״כ מכלב נפסל אפי׳
 פריש מרובא אמרינן • הוא דחמץ ידעינן לא אס אבל
 לה דדיינין בעיין לה אפשיט וא״כ • בדשיל״מ אפי׳

 בכלי וה״נ כהתירא דהיל • הבא לפסח קו״ז כחרכו
: בפסח שנאסרה

 ביבש דיבש י״א( ס״ק )תמ״ז בסימן כתב המ״א אך י
 שמחויב כיון דשיל״מ אינו וא״כ • לקיימו אסור י
 באכילתו( שמשביחו שרי דלאוכלו י״ל )ומ״מ לבערו

 דנא מוכח י״ג( ס״ק תקי״ג )סי׳ המ״א שמדברי ועוד
 רב דהכא ועכצ״ל • בדשיל״מ פריש מרובא אמרינין
 • דשיל״מ כלל הוי ולא אסור לאה״פ דחמץ • לשיטתי׳
 גמור בטול מצד מ״מ • כרת ליתא לאח״ז דלכו״ע )ואע״ג
 חמץ וודאי שנתערב דלימא הפ״י וקושית עליו( קאתית

 אסור הרי מותרת אמר היכי דא״כ י״ל ־ בתרי חד
 דלמאי זו סוגיא הרמב״ס השמיט• ולהכי * כנ״ל לקיימו
 דבר ה״ל חמב״פ ולהרמב״ס • שרי לאחה״פ דהמץ דקי״ל
 )ביו״ד כדאיתא הבאה נשנה ונאסר שחוזר אע״פ שילימ

 ובעפושה תמ״ו ס״ס בסתם הביא הא קשה מ״מ ק״ב( סי׳
 דשיל׳מ ה״ל מכלב דבנפסל עכ״פ לפרושי וה״ל ,מרובה

 דחרכו להיפך מוכח ולפ״ז • הבא נפסח חו״נ אינו דהא
 תערובות י דע אע״ג הבא לפסח ונאסר חוזר בפסח

 ולטעם רש״י לטעם דשיל״מ בטעם בגו דברים ויש הוא
: ארוכים והדברים הר״ן

 ל״ח( ס״ק המז )סי׳ המ״א על שתמה מה וס״ך יא
 ־ קוה׳פ ונתבשלו חמץ בסכין שנחתכו בזיתים

 עליו שמו דחמץ משוס הזיתים ולאסור הרוטב להתיר
 אינו לכו״ע בטעם והרי י דחו״נ די״א ועוד • ובמשהו

 הש״ך דעת .על י״א דכיונתי נ״ל לכאורה י חו״נ
 טעם דבקבל דס״ל י״ל זה על י״ג( )בס״ק שהביא
 היכי משא״כ חו״נ חינו לכי״ע פ״כ ליה קליש משהו
 מ״מ ־ קוה״פ לסוחטו דאפשר גמוראע״ג טעם שקבל
 בין להש״ך בין קשה אך • הו״ג אי בפלוגתא תליא

 קוה״פ לכלים הגעלה מהני דאיך להמ״א לחלק לפמ״ש
 כ״כ חשוב לא כלי דטעס וצ״ל בפסח• דחו״נ נימא

 ובמג״א טש אס חודיה )דצ״ו זבחים חוס׳ כמו״ש
 הייט מהזיתים הרוטב שהתיר ומה סק״ו( תנ״ב סי׳

 דתערוטת נראה ויותר • חו״נ דאיט דקיי״ל משוס
 ראשונה דבליעה כיון שרי ולכו״ע • ליה קיל השני

 תערוטת בפסח למיסר אניס לא קוה״פ נתבטלה
 סס״ק מגיא )ועיין בשני.׳ ס׳ השתא ליכא אפי׳ • השני׳

 נתערב ואח״כ קוה״פ שנתבטל בלח לח אפי׳ ולפ״ז ה(
: בזה ונ״ע • חו"נ למ״ד אפי׳ ברובא כטל בפסח ממנו



יעקב

1

• אחר לרב חשובה

 בגרויפין שנתערב מלח ובדבר " הניעני מכתבו
 מכ״ת שהורה • בשר בזה ומלחו שליש

 שוס בזה חין י בדיעבד כשר הדחה לאחר 'הי׳ שחס
 החמיר דניאל חמודות שב״ס אף כי • מכ״ת על תפיסה

 פנוי מקום מלהניח נזהרין אין שבלה״ה משוס • בזה
 ובאותו הרבה פנוי מקום יהא הנרויפין מקום ובהצטרף

 הביא שלא כיון אמנס י מלחו מחמת נאכל יהא מקום
 ומסתימת * צד לכל להתהפך יכולין והסברות ע״ז ראי׳
 באני ואס • שרי גווני דבכל משמע הפוסקים לשון

 • לשיעורין דבריך נתת למעט הרבה פנוי מקום בין לחלק
 נשאר שאס י בדבר יהיה שיעור איזו לפרש להס והי׳

 ־ כשר גווני דבכל משמע י נאסור כזה פנוי מקום
 הפנוי במקום לן איכפת לא סביבה במלה שהוקף דכיון

 שתהי׳ כמה עבה בחתיכה קפדינן דלא כמו • שבנתיס
 בנתייס מרתיח הצדדין בכל שהוקף כיון דאמרינין

 ־ פנוי שלס צד נשאר שלא כמה כל דכוותיה ה״נ בתוכה
 משוס מצ״א בנמלח דאסור טעמא הפר״ח לפמ״ש וכן

 וכ״מ י בנ״ד שייך לא • דרבנן מתקנתא דשינה קנסא
 ־ נהוג והכי כו׳ והופכו מולחו דקאמר דכ״א במנחות

 ונא כשהפכו לארץ מלח הרבה נפל דוודאי אע״ג
 שנשאר עד לארץ מלה הרבה ממנו נפל דילמא חיישינין

 להש״ך גס לדעתי המליחה ובעיקר • לגמרי פנוי מקוס
 בכל זב״ז ודבוקין נוגעין המליחה גרגרי שיהיו א״צ

 • פיזור אינו וזה מלח לפזר צריך אמרו שהרי ־ החתיכה
 הדבר וגס התוס׳ לדעת כולי שמכוסה כבנין וזהו
 שלא ליזהר צריך שלכתחילה הכוונה אלא " מאוד קשה
 אפי׳ דמתיר הב״ח )וא״כ מלח פיזור בלי מקוס יפאר

 למלוח התירו ע״א בסי' שהרי לזה וראי׳ מתיר( בכהי׳ג
 משוס העצם וע״ג נוצות וע״ג פער וע״ג עור ע״ג

 לנקב נקב בין פלס הרבה יש דוודאי אע״ג ־ דמחלחלי
 וקי״ל בזה זה דנתערב כיון ה״נ למידי חייפינין ולא

 בפ״ה )ועי׳ חשבון לפי אלא מדמע המדומע דאין
 ופ״ב ה״ג דתרומות ג׳ סי׳ ובר״מ מ״ה דתרומות

 משמע דמע״ש פ״א ובר״מ די״ג דבר״ה ואף • הי״ג(
 בר״ה ולהכי הפיקא הו״ל דמ״מ י״ל י בילה דאין דקי״ל

 כולו שמא א׳ י לחומרא ספיקא תרי דהו״ל מהני לא
 ע״י שמא א׳ הפק רק ולקולא י ישן כולו שמא ב׳ • חדש

 אחת • לקולא ספיקא ב׳ דהו״ל בדמוע משא״כ הערובות
 ליכא ולחומרא חשבון לפי שמא ועוד נפל חולין שמא

 י הוי כדמוע גבנ״ד ־ תרומה כולי שמא א׳ ספק רק
 ו$ בחולין טבל לר^״ז ליה דאיתערב דל״א ובמנחות

 דס״ל הוא מעפר תרומת דמשוס י״ל י לתוכו גרנו צבר
 )די״ט במכות כר״י • ניכרין שיריה בתרומה דבעינן

 תרווייהו המצרי כפול אבל היא תרומה נמי ות״מ ע״ב(
 חולין )ועיין ׳ נכרין שיריה הו״׳ל דשפיר נינהו מעשר

 ליה ומפמע • דתרומות( ופ״ג כו׳ אף תוד״ה קל״ו דף
 וכ״מ נכרת בעצמה התרומה שתהיה דבעינין דכש״כ

 חס יודע מי בתערובות ג״כ ה״נ • דל״ג בפסחים
 יהא אם ואפי׳ י מלח פיזור בלי פנוי מקום נשאר

 בנמלח אפי׳ מתיקין והב״י שהרשב״א כיון הרי ספיקא
 מהדמשמע ובעקר בספקא• אין'להחמיר עכ״פ מצ״א
 ומקום מלחו מחמת נאכל אינו שנמלח שמקום בח״ד
 ביצה ב״מ שהרי כן משמע לא • מלחו מחמת נאכל הפנוי

 שבאותו חוששין ולא • צלי מליחת ביו״ט מתירין די׳יא
 דמבלבל א״ו עיבוד מקום אותו יהא המלח שנופל מקום

 • שבתוכה ובמה בה ובעבי׳ בגדלה החתיכה בכל רתיחתו
 נאכלת אינה בכללה החתיכה שתהיה אלא ח״צ ה״נ וא״כ

 ועובי גודל לפי לפער צריך זה ודבר י מלחו מחמת
 ערך לפי עליה שנתפזר המלח כמות ולפי החתיכה

מזיחין אין בזה להקל המורה ובוודאי י התערובות
: אותו מזחיחין ואין אותו מזניחין ואין אותו

 ורתיהתו טעמו מבלבל שהמלח מ״ש כי וראה שבקי
 נסתפקו שהראשונים דבר הוא כהח״ד דלא

 אהא הקשה מ״ב הי׳ הבשר כל פ׳ הראש כי • בדבר
 הרי שנוגע במקום דמ״מ תפל וטמא מליח דטהור

 שנוגע הצד זולת הצדדין מכל שנמלח ותי' י הטמא נמלח
 עד רותח מיחשב לא נוגע שהוא במה א״נ ־ בטמא

 סי׳ ביו״ד נזכרו הדיעות )ושתי ־ יפה יפה שימלחנו
 החי משוי בנגיעה גס ראשון דלתי׳ משמע א״כ ק״ה(

 • נמלח לא שנגע שצד דמיירי אלא לרותח דוכתא
 דכוותי' שאל״כ מהני מצ״א דמליחה לומר יצטרך ולפ״ז
 • נמלח שלא בנד כשנוגע אסור אמאי תפל טהור גבי
 גס דמירתח א״ו השני לצד פועל המליחה שחין כיון
 הביא מהני לח מצ״א דמליחה דס״ל ולמאן • השני לצד

 שהחתיכה מלח קצת בו שנגע דבנגיעה השני תירוצו
 בהטהור שנגעה מלחה מחמת נאכלת בכללה הטמאה

 ולפ״ז • בכולה מבלבל כי מקום אותי אפי׳ מירתח לא
 מהני לא מצ״א דנמלח תימא דאי כשר ממנפ״ש בנ״ד
 הרתיחה מבלבל המלח וא״כ * השני כתי׳ נימא ע״כ א״כ

 א״כ • מלחה מחמת נאכלת אינה בכללה אם בכולה
 ואי ־ לן איכפת לא הרבה פנוי מקום נשאר אפי׳

 • הח״ד כדעת שנוגע מקום באותו פועל דהמלח תימא
 אפי׳ וא״כ • הרא״ש של הראשון כתירוץ צ״ל ע״כ א״כ

 וסברת • שבגתייס פנוי במקום ומכ״ש כשר מצ״א נמלח
 דנמלח הסברא הראשון לתירוץ כי הוא הדיעות שני

 בכללה ואס • השני מצד אפי׳ כולו שמרתיח כשר מצ״א
 ־ מרתיח מגעו מקום עכ״פ מלחה מחמת נאכלת

 מולין אינו כי מהני לא מצ״א דנמלח ס״ל השני ולתי׳
 • רתיחתו מבלבל צד באותו אבל השני לצד רתיחתו

 מבלבל • המלח נגיעת אחד במקום רק היה אם ע״כ
: בזה אחרת דרך דלהר״ן אלא • כנוס פולט ואינו הצד בכל

 היה • מלחו מחמת נאכל איך שיעור וב>ימר
 חלקים שני הי׳ שאם לכאורה נראה "

 • מלחו מהמת נאכל וודאי מקרי מלח ואחד גרויפין
 דכמחא לכדא דנפל גוזלא גבי שהרי לדבר וראיה

 דכותחח מפני דרבא ברי׳ ר״ה שרי׳ דק״ב( )בחולין
 הוא דכוההא כתב שם ובר״ן • מלחו מהמא נאכל
 שבגמ׳ )אף מלחא ושליש קורעמי ושליש מ״ח שליש

 דברים בארי שמפני כתב והוא זה( מצאתי לא
 מה׳ פ״ע ברמב״ם אבל • מ״מ נאכל הוא המתערבים

 דקאמראי דמ״ג( )דפסחים מהא הראב״ד הקשה מ״א
 ותירץ ־ אדם כל אצל דעתו בטלה לי׳ קשטר משטר
 הטיבול והרי מלחו מחמת ;אכל טיבול דע״י בלח״מ

 בעולת דס״ד( )בזבחים כדאיתא קדירה כמליחת הוא
 כמליחת קדשים מליחת והרי י במלח. וסופגו העוף

 מחמת נאכל הבשר ה״ל מלחא דבשליש אלמא • קדירה
 דכוונתו ונימא החמ״ד של דינו איצטמיד )ולפ״ז י מלחו

שהמלח היינו רביעי או שליש בגרויפין מלח שנתערב

הי׳ זיין
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 מ״מ ק כתכוין לא שהוא ואף * רביעי או שליש הי'
 דקי״ל משוס וצ״לטעמא כדי!(• לכתוש אסתעיאמלתא

 )ועיין • חריף רובו א״כ אלא חריף דבר מקרי דלא
 מי גבי ע״ב( ק״ח דף שבת ועיין * צ״ו סי׳ ביו״ד
 חריף רובו שאין כיון וה״נ י תלתא תרי עזין מלח

 כל אלא שליש דווקא לאו ולפ״ז ־ מרתיח אינו עכ״פ
 נשאר הכי שבלאו מה לחשוש נביא אך • גרויפין שרובו
 כתבתי כבר אבל • לחשוש יש במעוטו א״כ פנוי מקום
 דבוקין המלח גרגרי שיהא המלח בפיזור הכוונה שאין
 ־זבחים מההיא שהוכחנו כמו • ניבול כדרך בפיזור אלא

 • בזה וצ״עי * כדין הוא שלנו המלח פיזור א״כ )דס״ד(
 אינה בכללה החתיכה שהיתה כתב שמכ״ת כיון חך

 המלח ולפי החתיכה גודל לפי • מלחה מחמת נאכלת
: כלל חששא ליכא א״כ ערך לפי עליה שנתפזר

 כל מידי שיצאנו וודאי שנית במליחה ואולם
 אומדנא ע״פ לשער נצטרך ולא * החששות

 זה אין נאכלת שאס ־ מלחה מחמת בכללה נאכל אם
 סי' ט״ז )ועיין • לכו״ע סותמת ההדחה ואין מליחה

: ט״ו( ס״ק ס׳יט

• אהד לרב תשובה

 דאיתמר ד׳( )בחולין נ״י מעכ״ת שהקשה מה יךן3
 הפילו ר״ה אמר • פגום ונמצא בסכין השוחט י
 בעור שמא חיישינן פסול היום כל עצמות בו שיבר

 נפגמה בעצם שמא כשרה אמר חסדא ור׳ * נפגמה
 נאבד אם • הבית במשמרת הרשב״א וכתב • ע״כ

 אפ״ה ־ בדוק בחזקת והי׳ תחילה בדק אפילו הסכין
 דברי וזה • עכ״ל נפגמה בעור שמא דהיישינן טריפה

 מווילנא אבלי מו״ה הגאון בשם מע״ל והקשה • ר״ה
 שחוט שמצא הרי תניא לא מי י״ב( ד׳ )בגמ׳ מדלקמן

 הן מומחין שחיטה אצל מצויין רוב אמרינן אלמא כו׳
 אינו שהסכין שחוטה במצא לר״ה אמריכן לא ואמאי
 יש ולענ״ד / נפגמה בעור שמא דחיישינן • נפנינו
 למה לתמוה יש מיהו וז״ל : הכרו״פ שכתב ע״פ לתרץ
 הא • נפגם שחיטה אחר דילמא לספק התוס׳ משוה

 גמור לוודאי לי׳ משוינן חסר ונמצא שנמדד במקוה
 פריך דנידה שבפ״ק עד • למפרע הטהרות לשרוף

 ובהביות וודאי הוי דבמקוה חחביות מקוה ורמי ,הגמ
 • ר״ש והא רבנן הא הגמ׳ ומשני • ספק שהחמיץ

 רצו לא דהתוס׳ וצ״ל • הוא וודאי לרבנן וא״כ
 כר״ש צר״ח ס״ל דאולי חסדא ארב בזה להקשות

 דר״ה י״ל לפ״ז וא״כ י וודאי ולא ספק ליה דמשווינן
 וממילא • כר״ש או כרבנן הלכה אי בהא פליגי ור״ח

 כרבנן הבר שר״ה אבלי מו״ה הגאון קופית מתורץ
 דהרשב״א דעעמא נ״ל ועוד ־ כר״ש אתיא והברייתא

 משום דמעיקרא אחזקתי׳ סכין מוקמינן דלא דס״ל
 ־ לפנינו פגום דהא ולהבא מכאן חזקהו לי׳ דאיתרע

בה אזלינן וע״כ לריעותא תרתי הכא שם שאמר וזה
 להבא חזקתו לי׳ איתרע בנאבד וה״נ י איסור חזקת

 שחוט בנמצא אבל :התורפה במקום מונח בהוא כיון
 שחיטה לאחר דבדק ותלינן כלל חזקתו לי׳ איתרע לא

 באיזו יודע שאינו אלא נאבד לא חם ולפ״ז ־ והצניעו
 : וק״ל כשרה לר״ה דאפילו אה״נ הניחו מקום

 אבל :ו׳( כריה״ג תוד״ה )דפ״ג בחולין קופיתו ןיז״ך
שסותר כו׳ עוף בשר אלא אונלין היה לא עיו״כ

 שיש אנפשיה ומוקי דחוק ע״כ בדקל״ג עצמן את
 וכתובות ה׳ ד׳ )ובע״ז עוף בשר הלא אוכלין היו שלא

 בשניהם רגילין שהיו וי״ל • אלא לשון כתבו לא ד״ה(
 בעיו״כ מתנתא למשקל בחר ומ״מ פרקים בד׳ משח״כ

: בעיוה״ד מצוה מדבר לאכול
 ריה״ג דפלוגתת ה״א התום׳ דברי לולי ואולם

 ע׳( ד׳ )סנהדרין מפ״א ע״פ הוא ורבנן
 דכ״ש ומשמע • ימים ב׳ לאחר טעמו מפיג מליח דבשר

 רש״י כמוש״ש לחלחותו כלה ימים ובשני מלוח אינו
 היום ,צריך וודאי פרקים בד׳ ע״כ • שמחה ול״ה

 * ליו״ט ראוי אינו דזה ליה אית מאתמול דל״ל * לשחוט
 דאית די״ל בעיו״כ משא״כ לה קבעי דליומו תולין ע״כ
 קצה מפיג דמ״מ כיון ס״ל וריה״ג • מאתמול ליה

 שהיו בגלינא הנהיג ע״כ שם כדאיתא לילה בלינה
 להקפיד בגלילא[ הוד״ה דמ״ז )בשבת כדאיתא עשירים

 בגזירה ולפ״ז להודיע צריך וע״כ • לילה לינת על
 לריה״ג לאו ע״כ • לעיו״כ משבת עוף בן ישחוט שמא

 ולהכי לרבנן וע״כ לינה לאחר אוכלין אין דלדידי׳
 לכו״ע בשני יוה״כ כשחל דלפ״ז אלא י עיו״כ נקיט
 והכין בשני טבוח טבחו כתובות )ועיין להודיע צריך

 שם רש״א ועי׳ שיכון א״א א׳ דביוס וצ׳יל לרביעי(
 בכתובות וצ״ל תענית( סוף )ועיין בשלישי( )תוד״ה

 היה ביו״ט בשר דאכילת י״ל ויותר שלישי• ליל היינו
 שלמיס לשחוט דאסור בעיו״כ וא״כ בשלמים הרגילות
 רק לשחוט המנהג נשאר ע״כ • באכילתו דממעע
 רחוקים שהיו בגליל אבל ביהודא וכ״ז י מאתמול

 כדאיתא חירום שעת וגליל יהודא וסתם ־ מירושלים
 בכ״מ וכן • כלל בשלמים רגילין היו לא חז״ה( )ר״פ

:וגליל יכודא מזכיר
שמא ^7^ - ותמהני

 הרגל שמחת י״ח יוצאין דאין* ד״ח( )בחגיגה איתא

 וה״ט י בשמחה הוא המצוה ג״כ ובחתונה • בעופות
 שמחה צריך דאין משום ־ שבת דפ״ג( )בחולין נקיט דלא
 חין דעיו״כ רבנן ס״ל וע״כ • בעופות ואפשר עונג רק

 נא אכילה מצות רק אלא ג״כ בו דאין להודיע צריך
 מצוה ג״כ דעיו״כ ס״ל וריוה״ג • בעיפית ואפשר שמחה

 ואולי • בבשר שמחה בגליל והנהיג יו״ט כמו בשמחה
 )ועיין בדוחק התום׳ של בתירוצם כ״ז להעמיס יש

: י״ג( ס״ק בש״ך ט״ז סי׳ יו״ד
 בעגלים חיסור שנוהגים ממקים שמכ״ת שאלתו /}״ר

 שמקילין במקום יושב ועתה מהשוק הניקחיס
 שנא לומר כ״ת שרצה מה ־ אקצר מטרדותי בזה

 דהו״ל הא״י אצל בכפר בקנה רק ־ בשו״ע החמיר
 )ועיין קבוע ל״ש אסירו סוכר בנא הנה • קבוע

: תקי״ח( ס"ס במחה״ש
 לומר הט״ז רצה ט״ו( )ס״ם ביו״ד אנן נחזי ואולם

 רק דאינו ע״ז המה ובנקוה״כ ס״ם דהו״ל
 נ״ל הקושיא ולחומר * נפל הוא שמא אחד ספק

 ספיקא חדא אלא ליכא ז״י ספק שהוא בעגל דוודאי
 ברור ידוע שאינו .כ״ז חז״ל דחסרוהו נפל הוא אס

 שפיר ז״י שהוא מסל״ת פהא״י בני״ד אבל ־ ב״ק שהוא
 ואת״ג * הא״י כאמנות על נסמוך שמא ס״ס איכא

 ושמא הוא ספיקא אכתי • כן אומר מקחו להשביח
 למיעוט ניחוש ולא ל׳ק שהם וולדות רוב על כסמוך



יעקב שרת
 דלא דס״ל וצ״ל • דשי״ל דהו״ל תירץ וע״ז • המצוי
 • טריפה הפק בביצת אלא לבוא וודאי המתיר אין מקרי

 הדבר יתברר הנא אבל • בספק הדבר שישאר דאפשר
 נא וודאי ימות ואס • כשד וודאי ז״י יתקיים שאס
 הנא מהני דלא הא ג״כ א״ש ובזה • נבלה משוס יאכל

 דלא • אסורא איתחזק דהו״ל ול״ל י בדרבנן מסל״ת
 • איסור וודאי בדאיתחזק אלא איסור חזקת מקרי

 • לוודאי ולא נפל בספק אלא אתחזק דלא בנ״ד משא״כ
 שכבר בדיעבד ולפ״ז * דשיל״מ דהו״ל משוס צ״ל ע״כ

 על ולסמוך להתיר יש איסורו לברר תו וא״א נשחט
 הקשה דהתב״ש עונ״ל וסד״ר• ס״ס משוס הא״י נאמנות

 מ״ש • בדיעבד ז״י תוך בנשחט דאסרינין מה על
 דה״ט ג״ל ולדעתי • חולצת דאינה לכהן ונשאת מעמדה

 יהא שלא בידים ביטל והוא • דשיל״מ דהי׳ משוס
 כמו דאסור לכתחילה חיסור כמבטל הו״ל לברר יכולת
 לכהן בנשאת משא״כ )דנ״ד( בגיטין ונתפצעו בנפלו
 שנא לאחרים או בשוגג בנשחט י״ל ולפ״ז • מעצמו דמת

 ור״ה ר״ס החמירו ולא • דשרי י״ל בשבילו נשחט
 בשבילם דנשחט משוס אלא דקל״ו( )בשבת דרי״ה ברי׳
 במזיד כמבטל הו״ל אי הוולד בחיי׳ לכהן בנשאת וצ״ע
 • לברר אפשר שהי׳ בשעה יום שלשים עד המתינה שלא
 • לאח״ז ונתקדשה שכתב שם רש״י כוונת דזהו וי״ל
 • לברר אפשר הי׳ שלא בשעה הוולד מיתת לאחר פי׳

 אין מ״מ הוולד בחיי נשאת דאפי׳ די״ל מוכרח ואינו
 יותר קיל ע״כ מהגג יפול דשמא לבוא וודאי המתיר
 דניתוסף כיון מסל״ת דבא״י י״ל ולפ״ז ־ וצ״ע מבהמה

 • יותר דקיל שנתערב דבריהם כאיסור הו״ל ספק בזה
 דאפי׳ י״ב ה״ק צ״ט סי׳ יו״ד הט״ז שכתב מה ע״ד

 בדיעבד מ״מ לבטלו• כדי להוסיף. המחמירין לדעת
 הוראת ע״פ ששוחטין בנ״ד ומכ״ש י דכוותי' וה״נ ־ שרי

 כמו י בשוגג מבטיל עדיף וודאי כך והמנהג • חכם
 להחמיר אין ובדיעבד ־ הכס ע״פ במשאל״ס בנשאת

 קודם לשחוט בטעות שהורה בעובדא אפי׳ ואולי י כלל
:בזה וצ״ע בשוגג כביטל נידון בדיעבד מ״מ בוודאי ז״י

 לעני בפורים מתנות בנותן להשתעשע שרצה ךמה
 • שנים במקום יי״ח אס ־ ראשון שני לו שיש

 בעירובין אמרו שהרי י ח“דיי אפשר כך בנמצא הי׳ אילו
 ברחם דכתיב היינו פרצופין דו למ״ד ובשלמא )די״ח(

 כתבו כבר ואולם *ל״ר אביונים ה״נמקרי א״כ ־ ל״ר
 ועובדא בעולם נמצא שאינו )דל״ז( מנחות התיס׳

: בערפס ומסוברין מוחלקין גופין היו דהשבו״י

ח
. ברסק פה תקצ'ד שני אדר ב״ר א יום ש־ל״ת

 דפפורסס חו״ב הבאוה״ג הרב ה״ה ידידי לאהובי
וביט שלום נ״י ישראל פו״ה ב״ש ישראל בקרב

: פ־טאווי דק״ק אב״ד פיה יבצר לא

 בדבר ולהודיעוהו אזנו לגלות באתי ־ אחדשד״ט
 וגם אשתקד ראיתי אשר החידוש

 היין לחתום בקהילתכס הממונה הנה • שתא בהאי
 חתום בבוטעלקעס יי״ג לקהילתינו תמיד שולח • כשר

 ־ הבוטעלקע סביב סובב וחוט הבוטעלקע גבי על בחותם
 השניה והראש החתימה דרך ה״א ראש החוט והולך

 סביב המסובב להחוט קשור אינו לבדו הוא מהחוט

 הוא ובאמת אחד לחותם נחשב הוא ולפ״ז • הבוטעלע
 פוסקים הרבה לפי כי • לכתחילה להתיר מאד קשה דבר
 והרא״ש ר״ת ורק • חב״ת אפילו מהני לא א״י של ביין

 עעמא נמי בי׳ ואית ■ממרחקים שהובא יען • מקילין
 הוא שבנ״ד הגם * ע״ז שטרח היין יפסיד שלא שמרתת

 טעמא בתר זיל אך ־ ממרחקים הובא ולא קרוב דרך
 שגדל ביין רק נאסר לא כי התום׳ שכתבו דגם

 עני׳ וטרח היין כשקונה אבל ביה• טרח שלא בכרמו
 זה אך • שמותר בספינה יין למביא דמי טרחות כמה

 דעת וכן • אהד בחותם ולא חותמות בשני רק להתיר
 • חותמות ב׳ צריך שבכאן ע״ז( ס״ק קל״א )סי׳ הש״ך
 בחותם רק להקל שנהגו שבמקומות הש״ך שכתב והגס
 אך • אחד בחותם בכה"ג אפילו נהקל יש ג״כ אחד

 • חתימות בשני לחתום לחוש יש בוודאי לכתחילה
 הוא אשר פסח של שרף ביין שגס מזה קשה ויותר
 חתום רק הנ״ל באופנים ג״כ■ עשה י דאורייתא איסור
 בשו״ת שגס כדברי ראיתי מצאתי שוב • אחד בחותם

 ביי״ש ג"כ מאד מחמיר ס״ו( סי׳ )מ״ת ביהודא נודע
 א״ע ודחק חותמות ב׳ לכתחילה להצריך פסח של

 ראוי בוודאי לכתחילה אך • ע״ש בדעבד להתיר
 דהיינו י כד״ת שיהי׳ לתקן מחד שקל ובפרט להחמיר
 המסובב החוט סביב יקשור החוט של השני' שהראש

 יניח כשר יי״ג ג״כ שכתוב והצעטיל • להבוטעגע
 חותם הפראפ על הקשור החוט יהי׳ ואז החוט בתוך

 רציתי והנה ־ השני׳ החותם יהי׳ האמת והחתימה א׳
 נחשב יהי׳ בלבד הזיגעללאק דהיינו שהטיחה לאמר

 • השני כחותם יחשב גביו על והחתימה • בפ״ע לחותם
 משמע י ע״ש מאד מחמיר נו״ב שבשו״ת אעשה מה אך

 רומכ׳ית אזני לגלות ואמרתי חתימות לב׳ זה דמי דנא
 אפס ומחמת רומכ״ת מעיני נעלם בוודאי כי

: קצרתי הפנאי
: זצלה״ה בר״י יעקב ידידי

ט
" הנ״ל בענין הנ״ל להרב

 פשח קודם פני מול האירו הקדושים אותות?
 כתבתיו לא הרגל טרדת ומחמת • העבר

 שניתקן הגדול התיקון על שמחתי מאד ומה י הנה עד
 גו הניחו מקום רעתי לפי כי • ת”רומכ י“ע

 היקק עג • בו להתגדר לפניו אשר הגדולים מרבנים
 קדושים ישראל כי בעבו״ז כתב הרא״ש גס אשר כזה
 להשתעשע באתי ועתה • חותמות בב׳ לחתום ונהגו הס

 רומכ״ת שכתב מה כי הנחמדים אמריו בשעשועי
 דבמקוס הב״ח בשם ט״ז( ס״ק קל״א )בסי׳ הש״ך שכוונת
 אפינו וזה נהוג אחד בחותם בזה גס להקל שנהגו

 בין לחלק סברא אין בדיעבד כי • משמע לכתחילה
 כן גא ולבבי ־ נהגו שלא מקום ובין שנהגו מקום
 המטהר ד״ה דס״א( בעבו״כ )בתום׳ המעיין הנה ידמה
 לאסור רצה ר״ת היה מתחילה אשר • הדיבור בסוף
 אותו ומוליכין • מישראל הא״י שקונים היין אותו

 • חב״ח שמחתימנן ואע״פ היוקר׳ למקום הזול ממקום
 עצמו של יינו מטהר דדווקא להתיר טעם מצא ואח״כ

 יגס • כ״כ בו שטורח ביין הכא אבל י בו טרח שלא
 יין ר״ת שתה זה סמך ועל • מותר וכו׳ חב״ח מחתימו
א״א כי ־ ממש דיעבד וזהו הענין בזה מאלצירע שהובא

 בענין
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 ומשמר יושב ישראל להיות יוכל האס י אתר בענין
 הנ״ל בש״ך הובא הב״ח כתב וע׳יז • כזה י רב במרחק
 עכז׳׳כ * לב׳ אחד חותם בין חילוק אק שלה״ע שאע״ג

 דנהוג היכא אך ׳ חותמות בב׳ כ״א כאן שרי דלא
 לכתחילה כי דיעבד הכל ר״ל • נהוג אחד בחותם להתיר

 דוכתי בכמה כדמוכח חתימות שני בוודאי צריך
 לכתחילה בעינן א״י ביד השולח ישראל של ביין דאפילו

 • אחת לדעה החותם צורת שמביא לא אס חותמות ב׳
 שרי בדעבד שרק • קי״ח בסי׳ הרמ״א מסקנת וכן

 מקום בשום מצינו ולא. • לכתחילה ולא ־ אחד בחותם
 בסי׳ וכן • לכתחילה לחתום על מנהג הרמ״א שיכתוב

 לומר נוכל והאיך • דיעבד על הרמ״א ג״כ סתם ק״ל
 של מיי״ג יותר קל יהי' רחוק ממקום שמביאין שיין

 שנהגו מקומות שיש הוא הפירוש בוודאי אלא • ישראל
 בעצמם שמביאים א״י של יי״ג לשתות שלא איסור

 דינם מקור כי • חותמות בב׳ רק * רחוקים ממקומות
 לשולח דמי ואז חתימות כ׳ דווקא שבעינן מהתוספת

 בזה שמקילק מקומות ויש י לא אחד בחותם אכן
 נחתום לענין אך • כשהובא אחד בחותם אף לשתות

 • במנהג תלוי לא בוודאי בזה אחד בחותם לכתחילה
 חששא לשום מיישינן לא שבכאן רומכ״ת שמפלפל ומה

 א״י של שיין ידוע כבר הלא בהיי״ג זיוף עשה לשמא
 ולהכשיל להפסידו להחליף לו ולמה ישראל משל ביוקר

 ע״י יין שולח קמדמה מאי אתפלא ע״ז • חיישק לא
 הלא לאחלופי היישינן לא בוודאי דהתם לכאן א״י

 • ידו על ששלח מה יין לישראל ליתן הא״י שצריך
 • בחליפין נהנה שלא היכא לאחלופי החשש שייך לא ואז

 לקנות כוונתו כל הלא • חששא איכא בכאן אבל
 להרויח לי׳ ניחא עכ״ז ביוקר א״י יין כי והגם • ולהרויח

 למכור ורוצה יין הרבה לו מצוי לא״י למכור כי מעע
 שכמה שמענו באזנינו הלא • מעע להרויח לישראל גם

 יין הסוחרים שמכרו כאלו מכשולים אירע פעמים
: להרויח רק להכשיל לא כשר יין בעד עריפה

* בר״י יעקב דברי

 מפורסם נ״י סוע״ה ג*ה הרב מעמיתי שאלה
 יצחק מו״ה בש״ת ישראל ולתפארת לגאון

: דשאוועל םו״צ אייזיק

אחד לאיש להשכיר הקהל שנהגו החכירה בדבר
 לפרדיסא זה דמי הלא כי מעות שיקדים "

 אם גם • נער אגר משום אסר דרב דע״ג ככ״מ
 שהי׳ כמה ידוע שאינו דבר שחוכר כאיפן היה

 דלא ובאופן עובא שמוזיל הוא אם עכ״ז עולה
 שכתב למה דומה זה הנה פסידא כלל שכיח

 בה דאית זמנין נמי דהתם פרדיסא• גבי התום׳
ע״ש שכיחא דלא משום להכי רב חיישי׳ לא תיוהא

:בקיצור עכ"ר
 מעכ״ת שרצה הרבנות החכירת נידון !תשובה

 מחמת לאסור לשבח עעס להראות
 עיינתי הנה כרב• דאסור לפרדיסא ודמי עובא דמוזיל

: דעתי לפי להתיר שיש וראיתי מעע כזה
 לעזר דמי ממש הוא דרבנות החכירה דעתי לפי בי

 יש דפה הקהילה שאנשי דהיינו שמוכרין היין
 רו״כ ג' שבוע כל להם הבלן שמחויב חכירה להם ־

<1

 *מקוד מעות ליקח הקהל החכירו החכירה ואותו
 פלוני זמן לפרעו חבירו על לושט״ח שיש למי ודמי

 נתחייב לא הבלן כי והגם * הזמן קודם בפחות ומכרו
 אך ירצה אם בו לחזור ויוכל בע״פ ולא בשער לא להם
 ני לזמן למלוה דמי א״כ שנים מכמה בלן שהוא כיון
 שם כי והגם • ישנוהו לא מסתמא להם ישלם אם

 קבלו וכאן י המכירה על אחריות המלוה לקבל אסור
 אחריות לקבל שאסור דמה ז״א • כידוע אחריות הקהל
 יערפנו חס אך המלוה שיחזיר יפרענו הלוה שאם היינו
 יו״ד בש״ע כמבואר אחריות לקבל מותר מוקדם בע״ח

 אחריות הקהל קבלו שלח נמי בנייד וא״כ י קע״ג סי׳
 בהכתב מרומז והיכן החגספודיעער יערפע אם רק

 סבלן חננ המרק וישאר מוקדם ב״ח יערפנו לא שאם
 הקהג שמחויבים להחוכרים הבלן ישלם ולא הקהל מכה

: להחוכר לפרוע
 שאס אחריות שקבלו מחמת לאסור צד יש ואולי

 וא'כ עליהם אחריות מוקדם ב״ה יערפנו
 רק מותר אינו וא״כ המקח בעל מוקדם ב״ח כשערפו

 שמבעיתים במה דהלא ז״א ־ ע״ז רווה ולא הקרן לקבל
 לעזר דמי ג״כ זה הקחראפקע של בהשע״ה להחוכריס

 מהאקאראפקע עזר להם יש הקהילה אנשי כי היין
 • מקודם זאת ומוכרים ידועים לזמנים לפרוע וז״צ קמח
 ז״צ של הקאראפקע להקנות יכונין במה אמרת מאי

 של דבדבר הנראה לפי ז״ה עדיין• לעולם בא שלא וקמח
 בדבר להתחייב ג״כ שיכולים חשוב לב״ד דמי רבים
 א״׳ע התחייב שהקהילה דהיינו לעולם בא שלא
 כל לשלם מחויבים מהמרחץ ההכנסה שיתבעל באס

 מחכירים העזר ואותו לחוכרים יהכרו וזה הקאראפקעם
 מהרבנות החקירה של ובהכתב הרבנות לחוכרים כעת
 אזי מהמרחץ הכנסה שיתבעל באס רק מבואר אינו
 באס בהכתב מבואר וז״א וז״צ• דקמח מהחוכריס יעלו

 הרבנות החוכרים ויבררו מהמרחץ הכנסה שיתבעל
 חזי להם ישלמו לא והם וז״צ קמח החוכרים של שע״ח

 נא כי • מעותיהם מרבנות החכירה בעלי !אבדו בוודאי
 אכן שעי׳ח בעדם שישלמו רק אחריות הקהל קבלו

 הקהל על להם אין להם ישלמו לא השע״ח בעלי אם
 איזה שיהי׳ באס החכירה בכתב שכתוב ומה י כלום
 הקהל מחויבים אזי הנ״ל החכירה לגרע ומניע סיבה

 הכנסה יביטל שלא ותחבולות איפן לעשות ואסיפה
 באם דהיינו היתר דרך על בחופן היינו ־ מהרבנות
 הקאראפקעס כל וגס להמרחן מוקדם ב״ח שיערפנו

 הכנסה יבוטל שלא תחבולות לעשות מחויבים אזי מבועל
 לה ישלמו כשלא האיסור ע״ד פירושו שאין הנ״ל

 בדרך אפילו לפרש שנוכל מה כי וקמחים• מז״צ החוכרים
 מקומות בכמה בש״ע כמבואר נפרש היתר דרך על דוחק

 וג היתר• ע״ד לפרש כלל דוחק שאין כאן ומכש״כ
 בזוג הקאראפקעס שכשמחכיריס לומר מכ״ת שרצה מה

 מוזילק המעות הקדמת שבשביל לכל שנראה עד הרכה
 כל שמחכיריס מה הנהוג נתזי כי בנייד ז״א • אסור

 מקדם המעות לוקחים שאינם הפילו הקהילות
 נא ולמה בזה מרויחים ואחרים לאחרים הקאראפקעס

 וירויחו הקהל בעד הקאראפקעס הקהילות יחזיקו
 וילך הוא שותפו דבי קדירה כי מחמת הוא אך י בזה

 וכמה כמה כידוע בזה יטריחו ולא ישגיחו לא כי לאיבוד
 לכן • לאיבוד ילך שלא ע״ז צריכים והשגחות טרחות

לגבות וגס יעלימו שלא ישגיח שהחוכר בכדי מחכירים



יעקב שו־ת
 טוכא גבי' דחוזילו הגס טרחתו מחמת גס גבי׳ אוזילו

 טרחא נמי בי׳ דחית כיון חבש משוס בי׳ לן כית
 לא טרחת כמי בי' דחית כיון כדברי ודחי׳ • להחוכר

 ב״מ מהגמ׳ טובא המעות והוזלת הקדמת על חין משיי ■
 בארעא הפוכו ביבשה דבבבי להכהו רבא דאמר ע״ג־

 הלואה הוי לא ואי דארעא גופא נכו דליקני היכי כי
 בקצירה או בחרישה מעט תסייעו ופירש״י ואסור• ו גביש

 להוסיף ההיתר כעשה עי׳יז מעט רק דמסייע היכא אלמא
 זאת שבשביל כל לעין כראה הלא • טובא אפילו אח״כ

 משגיחין אין עכ״ז מעט רק משלס היה ולא הסייע
 סוף עד הפעולה כמשך מעט שמסייע מאחר כי ע״ז
 טרחא דאיכא כמי בכ״ד א״כ • שס כדפירש׳יי הקציר זמן

 יש המעות לגבות וגס לאיבוד ילך שלא ע״ז להשגיח
 דומה איכו כי הגס עובא דמוזיל היכא אפי' היתר
 לפרדיסא ול״ד * לזה סמוכיס יש עכ״ז לזה ממש

 דלא דהיכא התוס' של טעמיס שארי .לפי חדא דאסור
 נראה לאיסור הראי׳ מעכ״ת הוציא שמשס אסור שכיח

 שוס בי׳ דלית מחמת האיסור כמי שס כי דעתי כפי
 היה אס אכן • הפירות שיוגמרו עד להלוקח טרחה

 הפירות שיוגמר עד ויעדר יככש שהלוקח המדובר
 כל אך • ודו״ק שס י״א מסעיף להתיר כראה לענ״ד

 לעצמי אבל לאחריס להקל הנראה לפי אומר אכי זה
 מדין על היושבים דברי לשמוע ומזומן מוכן אכי
 רבה באהבה חזי לאסור יצא מפכיהס ואס ־ העכין בזה

• חכמים דברי לשמוע מצוה כי זאת אקיים חפצה ובנפש
 : ממוכיך בכל מאודיך בכל כאמר וע"ז

• ז״ל בר״י יעקב לנצח ידידי דברי

יא
, , . ל פוחשובותי העתקה

 מעט אשתעשע עתה כו׳ הגיעתכי ככון יקרתך
 ולא שיחתי צפרש רק אביא ונא בדבריו . י

 שיקול לפי משתנות הסברות כי דברי לחזק אאריך
 שוגג מציכו דברים שנושה כי והוא • ואיש איש דעת

 הוא השוגג • בדיניהם זמ״ז נפרדים ודשה״מ ומתעסק
 התוס׳ שהסבירו כמו יודעים שכו״ע בדבר הטועה
 מותר כאומר הדבר בכללות הטועה והיינו י״ט• כריתות

 חייב וע״ז כ״פ ויכפיל עשה דעתו שנפי חול שהיוס או
 שזה שסובר בפרט שטועה הוא ומתעסק ־ חטאת

 שזהו ידעי כו״ע לא ובזה • יפרוש וממחובר • תלוש
 אזיל דלא לר״י אפי׳ לכו״ע מקרבן ואימעט מחובר

 הוא אס לו ספק חס אסור לכתחילה ומ״מ כוונה בתר
 וקי״ל ור״ש ר״י אפליגי בה ודשא״מ • מחוב־ או תלוש

 שמא ספק שהוא לו בידוע ואפי׳• במזיד אפי׳ דמותר
 מתירין יש לי׳ ניחא דלא פיר ואפי׳ חרק יעשה

 וכ״מ מסברא כוונה בתר דאזליכין ס״ט וע״כ לכתחילה
 שהוא ממתעסק עדיף דדשא״מ וצ״ל ־ דכ״ה( )בפסחים

 רצינו שהי׳ אפשר ידע ואינו ידיעה בחסרון התלוי דבר
 יודע דשא״מ חבל אסור שכנת וה״ל לאזדהורי דה״ל בכך
 להסביר יש )ואילי בכך ורצונו כוונתו .שאין אלא הוא

 מונח יהא שזה רצונו הי' מחובר ונמצא דבתלוש יותר
 *והריהוא שנתלש מחשבתו ואיתעבידא השולחן על תלוש
 וכוונתו מחובר שהוא י-ודע דשא״מ אבל • תלוב מוכח

 שנתלש מחשבתו איתעבידא תא . מחובר שיהי׳ .ורצונו
 )בב״ק בחיקו ובאבן " •-א'מ( וה׳• חרק נעשה חס

(1
 האבן יהי׳ שלא ריקן לעמוד וסבר בו ידע שלא דכ״ז(
 )ואינו ריקן וה״ה ברה״י ואיננו האבן נפל והרי ברה״י

 ונפלה האבן ושישאר לעמוד כוונתו והי' בהאבן ידע
 שנא וסבר בחמץ ידע בלא אפ״ל וכן דשא״מ( בכלל הוה

 )ונ״ע • מתעסק בכלל דה״ל י״ל ביערו לא והרי לבער
 כסות במוכרי משא״כ כו׳( שמא בתוד״ה די״א בשבת
 בחידושי ועיין • שרי ולתלוש להתחמם כוונתו שאין ובנזיר

 דשא״מ דה״ל טעמת שכתב בהרת גבי ג.(“)דקל הרשב״א
 • הנגע יטהר שנא אלא תקוץ לא רחמנא כתב דלא משום

 בפשיעות א״ש ובזה בפשיטות• לחלק יש ולש-ז היטב. ע״ש
 היתר עושה דדשא״מ ד״ה( )כתובות התום׳ דברי

 אבל בכוונה שנא איסור עושה ואגב להיתיר ומכוין
 יודע• שאינו אלא גופא האיסור רק עושה מתעסק

 ובחידושי מלמטה ד״ה סוף. תו׳ ל״ב ד׳ ביצה ועיין
 דכשמכווין מיחס ד״ה תום׳ ע״ב מ״א ׳7• בשבת.

 במוכרי מכ״ת שהערה מה ועתה • אסור שעושה למה
 אמר י״ט דבכריתות דאע״ג אפ״ל הי' • נהנה הא כסות

 נהנה שכן חייב ועריות בחלבים המתעסק שמואל
 דמנתא נהנה אפילו שרי בדשא״מ אבל במתעסק היינו

 )מפסחי מכ״ת הערה ואולם ־ כמוש״ל הוא אחריתא
 וס־־נ כשמואל דלא סוגיא דהאי אפ״ל הי׳ • חזקה דל״ג(

 דפליג מאן מצינו דלא דחוק וזה פטור ג״כ דנהנה
 ענ החיוב אין דבמעילה עוד אפ״ל והי׳ ־ דשמואל עלי׳

 עד כ׳( )דף במעילה כדאיתא הגזל על אלא הנאתו
 פ*ש נהנה שלא שכ״ז וכיון פרוטה שוה תחתיו שידור
 דהא לפוטרו ה״ל במתעסק לפרוטה כשהשנים • פטור

 זהו ואוני • מהעסק וה״ה ש״פ הגזל על הוא החיוב
 כו׳ מציכו שנא ד״ה דמי׳ג( )קדושין התוס׳ של הפיקו

 הינק לי ומכ״ה • מעילה בהנאת לב״ש שלד׳יע יש אי
 פ׳ הר״ן דברי ע״פ הנאות לשארי אכילה הנאת בין
 מ וחכי ביאור וצריכין מגומגמין שם דבריו ואולם ג״ה

 ר״מ ועיין ־ כו׳ או״ד הוד״ה כ״א( )דף ב״ק ועיין
 ע״ג במשתין לדון אבוא עתה • הי״ב מהמ״א פי״ד

 נריכין אם מצמיח שמ״ר הטבע דנשתנה כימא אי זרעים
 כשיודע משכוין שאינו דבר כל והנה • להפרישו

 אנא שרי ונא לכתחילה דאהור י״ל פ״ר ספק שהוא
 נהעשות מוכרח היו שגרר עכין דבאותו דאע״ג גרירה

 כידע שא״א גמור ספק היו שעה באותו מ״מ חריץ
 ספקבחסרג, האי אבל החולץ ר״פ הו' וכמו״ש העתיד
 ונפ״ז י ני׳ חשבינין וכוודאי ספק הוי דלא דקי״ל ידיעה

 ג'כ זרועה ספק בורה ספק לשדה מים כששיפך אפי׳
 הכנני בדבר בספק מ״מ ספק מקרי דזה ואפיית אסיר
 שטעות כמו י״ל פ״ר דה״ל יודעין שכו״ע במ״ר כגון

 בדבר ספק ה״כ כמוש״ל טעות הוי לא הכללי בדבר
 שוודחי וסבר טעה אי ולפ״ז • ספק הוי לא הכנלי

 אנא י הכללי בדבר בטעות חטאת דחייב י״ל פ״ר אינו
 דאמעיע מה ונבד כמתעסק ה״ל דדשא״מ י״ל דמ״מ
 למעוטי מהעסק מכלל ג״כ נפיק לא מסברא במזיד
 בכנל ל״ה דפ״ר דאע״ג א״ל ולפ״ז י מקרח גס בשוגג

 בשוגג מ״מ אסור יספיקו במזיד וחייב מסברא דשא״מ
 דפ״ר ואומר בטועה אפי׳ ואולי • קרבן מן מקרא אמעיט

 ה תול •)דנ״ה( שבת ועיין וצ״ע• בקרבן מחייב לא מיתר
 דנא י״ל פ"־ זה שאין וסובר בטועה עכ״פ • המכבדו

 דמצד ואע״ג ־ לאיסורא איכווין לא דהא ממתעסק גרע
 בשיגג לפוטרו יש דשא״מ מצד מ״מ • חייב הי׳ השגגה
 וספיקו חייב דמזיד דאע״ג לחלק( יש )ובקל מקרא
טעותו ואפ״ה ־ אסור ספיקו נמי מהעסק • אסור

פטור ירח



30

 דהוי י? אישור שגגת ועכ״פ • בזה לדון ויש פטור
 דברים כל בשו׳יע שהודיטו כמו להפרישו ומחויבים
 מים שופך שאפי' עול ואפשר • פ״ר מחמת האסורים

 זרועה שהיא להודיעו מחויבים שבורה וסובר לשדה
 ־ טעותו למריש צריך אסיר דספיקא דמאי ולהפרישו

 שלו מ״ר אי וספק שמצמיח מ״ר דיש אפ״ת )ולפ״ז
 דשאני ואפ״ת סק״ג של״ו סי׳ בט״ז ועיין אסור( מצמיח

 למחובר דמי כלל המלאכה תיעשה שלא שאפשר כיון
 כדמשמע מחשבת מלאכת הוי ולא אחר תלוש ונמצא

 נמי דה״ל י״ל מ״מ • כו׳ מיחס תוד״ה דמ״א( )בשבת
 ־ כהגרפ״א ודלא נ״ח סי׳ בשאג״א וכ״מ איסור שגגת

 שנשתנה אאמין לח לדעתי כי בזה להאריך רציתי ולא
 מצמיח ואינו הן ומלוחין וחריפין חדין ומ״ר הטבע
 דלא פ״ר וה״ל תקונו על יתר דקילקולו י״ל ועכ״פ
 הדברים הן והן י דידיה בארעא אפי׳ לי׳ ניחא

 מחליט אינני ועכ״ז בקצרה הקדום במכתבי שרמזתי
: ישפוט מישרים בדעתו ומכ״ת

 דהלכה שכתב הרא״ש על נ״י מכ״ת שהקשה ומה
 לגרסת אזלי והרמב״ם דהרא״ש נראה * כרבא

 אליבא דפליגי ופיל ל״פ דר״ש אליבא גרס דלה הרי״ף
 לחודא כוונה או ואפשר כוונה בעי תרתי ר״ש אי דר״ש

: כרבא ופסק אפשר לא אפילו מכוון ואסור

 הנה זרועה שדה ע״ג להשתין בדבר נ״ל וביותר
 רק ל״ש דמזבל וני׳ל ־ שמזבל טעמם עקר

 וכמו למשקה בצריך דדווקא דש כמו לזבל במכווין
 ניר בשדה ממפנה וראי׳' לעור בצרך דדווקא מפשיט
:בכ״ז וצ״ע מזבל משום ולא מד״ס איסור אלא דליכא

: אהד לרב תשובה

 סי״ק קפ״׳ז סי' החו״ד שנסתפק במה ח״ת בדברי
 ונאבד ווסתה בשעת א״ע בבדקה י״א

 כל קבוע שעה להם שאין דידן דנשי כתב גס " הפד
 ימים איזו ווסתה ובמשנית ־ הוא ווסתה שעת היום
 מ״ר הטילה אם דכן הוסיף דמי ווסתה כשעת כו־לס

 טהורה ונמצאת א״ע בדקה ואפי׳ אסורה ווסתה בשעת
: בבירא פיתי׳ נפל וא״כ

 דכל אע״ג • ימים איזו ווסת לשנות ברגילה והנח
 כדאיתא ווסת לה אין מקרי הימים אותן

 עונה אלא לפרוש וא״צ נ״ט ס״ק קפ״ט סי' בש״ך
 מ״מ • הקודם מווסת ועונה הימים מאותן אחרונה
 תוך שרחתה ותלינין יותר להתאחר שלא זו הוחזקה

 קודם היישינין דלא כמו כווסת דהי׳ל הימים אותן
 דכיון נ״ל ועכ״ז * ס״ג קפ״ו פי׳ כדאיתא • להם

 • בא בזמנו אורח חזקת כ״כ שייך לא ווסת שמשנית
 קבוע באינו כווסת אלא נידונים הימים אותן ואין
 דאלת״ה • פ״ד קפ״ע סי׳ כדאיתא לעכובא בדיקה ול״צ

 לזה שקודם הג״פ שע״כ ווסת לה אין לה משכחת לא
 יוס פ׳ שעברו וכיון • יום פ׳ עד״מ זה זמן תוך הי׳

 ונתלה ראי׳ בלי יום ס׳ עליה עברו שלא חזקה כימא
: ההם הימים תוך שראתה

 מי דאיתא טיס קטע פה5 לה באין ואולם
 היו אה קבוע ויכה דמקרי ה״ג ט“קפ

 דוכתא בכל דבש״ס הא מנ״נ ידעתי ולא • אחת בעונה
 לחמר יש בינונית עונה וכן • קבוע שעה ביש מיירי
 קפ״ט בש״ך )וצ״ע הווסת שעת הוא העונה דסוף

 כו׳ בתוך דה )דט״ו( נדה ברש״י לפרש יש וכן סק״ל(
 עונת מפרישת זאת דלמדו וצ״ל • עכ״ל עונה לפוף

 אפי׳ וע״כ עונה באותה לשנות דדרך אלמא • הווסת
 הא וצ״ל • נעקר לא עדיין ראתה ולא שעתה עברה
 נהעונה חיישינן ולא שעתה די׳ ווסת לה שיש דאשה
 שראתה דחזינין דכיון דה״ט ווסת לה מאין ועדיף

 מאק גרע ראתה שלא כ״ז חבל • ששנתה ל״ה בשעתה
 • עונה באותה קצת תשנה שמא וחיישינין ווסת לה

 • ראתה בנא העונה כל בדיקה תצטרך דלפ״ז אלא
 קבוע שאיננו ווסת דין בשעתה שלא העונה דכל עכ״נ

 בשעתה שלא עונה תה באי ראתה אם שהרי * לו יש
 בשעת רק בדיקה ג״כ נ״צ וע״כ • למפרע לה מטמינן
 אורח חזקת כ״כ שייך דלא • העונה כל ולא הווסת
 נראה מעתה • בשעתה ראתה שלא כיון בא בזמנו

 קבוע ווסת טלו הוי לא קבוע שעה לה באין דכן
 איחור פי על נעקר שחינו דכמו ; עקירה לענין אלא

 פ״א( רק ראתה לא חפי׳ העינה לכל )וחוששת השעה
 אלא נעקר שאינו עונה באותה ווסת קבעה אס כן

 שמשנית כיון מ״מ אבל • העונה כל ג״פ בשינתה
 נדון ואינו • בא בזמנו אורה חזקת לה איתרע הווסת
 מעל״ע לה מטמינן ובוודאי • לגמרי קבוע כווסת

: בדיקה לענין קבוע ווסת מקרי נא וה״נ למפרע

 והנה י הח״ד של פפיקו בעיקר לחקור נבוא עתה
 דלמא הקשו • אימור הודיה נ״ז( )דף בנדה

 שמואל קאמר חמאי דאכתי יתמיה ־ הוא מ״ר כפבורה
 נקיט ולקמן מ״ר כפטרה דנקיט מאי גם דטהורהי

 בארגשה התה״ד לדעת צ״ע גם י אדעתה ולאו ארגשה
 ולאו ארגשה נימא איך א״כ • דטמאה כלום מצאה ולא

 דהכא מאי גם ה״ע• לבדוק מחויבת שהרי אדעתה
 מדחייבין דאורייתא שא חש ה״ל מ״ר דכסבורה משמע

 ע״ב שם ואלו • מרגשת הודיה ד״ג לעיל וכו׳ קרבן
:יעויש״ה דרבנן חששא רק הוי דלא משמע • א״כ הוד״ה

 ומ״ר עד הרגשת בין מכרת האשה דוודאי עבע
 דם דבמצאה אלא • הדם יציאת להרגשת

 דם חזקת מחמת בטעות מה״ת תלינין מגופה בוודאי
 וע״־כ א״ב מ״ה בפ״ט הרמב״ם כמו״ש • בהרגשה שבא

 אפילו מ״ר וכסבורה הרגישה דנא דלימא בתום׳ הקשו
 מיירי ושמואל י א״ע בדקה לא וע״כ מ״ר הטילה לא

 ־ מהית וטהורה כלום הרגשתי שנא לי ברי באומרת
 ומשום ארגשה ־דלמא בכתם חיישינין דמד״ם אלא

 וע״כ • לגמרי ושכחה אדעתה לאו היא מ״ר דכפבורה
 מדרבנן אפי׳ טהורה דלשמואל לפיד הקדום בתו׳ הקשו

 זמן בין לחלק שס תירצו וע״ז י מכתמים לי׳ דתיקשי
 )ד״ל( ולעיל דשכחה־ לאמר דיש מרובה לזמן מועט

 שנח לי ברי באומרת דאלו * היא מ״ר כסבורה דנקיט
 לה מטמינין הוה לא דשכחה חששא משום כלום הרגשת
 כסבור׳ דנימח הקשה בתום׳ והכא ־ סדיר דהו״ל למפרע

 כלל חיישינן לא מועט דבזמן ותי׳ התורה מן מ״ר
שנא לי כרי אומרת אינה אפי' • כסבורה לאמר

הרגשתי



טז יעכב שרת זכרה

 דנקיט מה א״ש התוספות מסקנת ולפי י הרגשתי
 • חייבין אמאי שלה על נמצא הדגישה דלה אלאיתלמודא

 והיינו • חייבין אמתי שלו על נמצא רישא נקיע ולא
 כסגורה די״ל מרובה נאח״ז מיידי שלו דפל דהמ״ל משוס

 דהיינו י״ל דטמאה לאח״ז שנה על )ובנמצא ־ מ״ר
 ג״כ העמידו וע״כ הוא( עד הרגשת דאימור טפמא
 על )ולא . שמש הרגשת הימור על דבריהם התוס׳

 מסקנת מונה דמזה משוס אלא הקדוס( עד הרגשת
 אותו שלה על מנמצא • מסיפא דפריך מהא תירוצם

: שלו על מנמצא מרישא ולא יום

 הוי מ״ר והרגשת עד הרגשת דהשש כיוון מעתה
 לה שחששו מצינו ולא * רחוקה הששא

 תיתי מהיכי ה״כ • בוודאי מגופה דס במצאה אלא
 ההוכחה( )בזולת דנימא לא אס העד בנאבד ניחוש

 • בהרגשה שבא דם חזקת כמו בזמנו אורח חזקת דאליס
 הוכחה דליכא )היכי רחוקה חששא נמי בי׳ הייש ע״כ

 לא דאפי׳ התום׳ מסקנת לפי א״כ ארגשה( מדלא
 בזמן מ״ר דנסבורה הששא מה״ת הוי ג״כ מ״ר העילה
 אפי׳ • מרובה לזמן ונזכרה בדקה בלא ח״כ י מרובה

 • היא מ״ר כסבורה דנימא תטמא מ״ר הטילה נא
 חזקת דל״ד צ״ל ע״כ • ט״ו ד׳ בסוגין הפכו מבואר וזה

 למ״ד הוכחה בלא אפי׳ בהרגשה שבא דס לחזקת ווסת
 • ג׳ או״ק ק״ץ בסי׳ בעצמו החי״ד וכ״כ • דרבנן ווסתות
 פירושו הרגישה ולא ווסתה עברה קפ״ז סי׳ בשו״ע ומש״כ

: ודאית הדם ראיית הרגישה שלא

יג
אהד לרב תשובה

 ברחמה שפופרת הכניסה שחכמה האשה בדבי
 קפ״ח סי׳ ביו״ד מבואר הנה • לבודקה

 דמעהר בהא הקשה הב״י ואולם ־ דם בלא פתה״ק דאין
 דמ״מ * השפופרת תוך או המתי׳ בבקיעי דם במצאה
 דהא תמוה והוא ־ דם בלא פתה״ק דאין משוס נטמא

 בהדגישה דתה״ד שההיא בזה ונתלו בתוכם לפנינו דם
 לדם אלא נפתח המקור שאין • דטמאה כלל מצאה ולא

 טהורות מראות במצאה ואפ״ה • טמאים דמים ורוב
 כ״ג דף בנדה דהנה בזה נ״ל ואשר י בהם תלינין

 ונראה • התיכה דם אלא נדה דם זה דאין רש״י כתב
 שותת ולהיות להמשך אלא הדס דדך דאין משוס דה״ט
 או החתיכה על להמצא וה״ל הרחם כותלי על ויורד

 התיש׳ לפי' ואפי' • בתוכם ולא מבחוץ השפופרת על
 ששפעת היינו גדה דם שזהו כו׳ פליגי כי ד״ה שם

 על גס שנמשך וודאי עכ״פ אבל • בתוכו גס בא הדס
 ה״ל דא״כ הב״י הקשה שפיר ועכ • הרחם דופני

 הדפנות על גם דמצא ולמתלי בתוכם במצא גמטמי
 ומזה • דעמאה כלל דם נמצא נלא בפתה״ק כמו בשפע
 לפתה״ק אפשר קטנה ושפופרת דבחתיכה הב״י הוכיח

 ולולא • ידוע אינו גדלותן שיעור ואולם דם בלי
 דבתה״ד אלא • עליו מוכיח דשמו ה״א דמסתפינא

 • נפתח מקור כדכתיב במשהו והיינו מקור נקיש
 וה״ט • חגבים כקרני דתהילתו דע״ז ביומא

 מעצמו נפתח ואינו סגור להיות המקור דדרך משום
 במרחב הוא ק פתה אבל • לדם $6 משהו אפי׳

 ג״כ )וכ״מ סיבה ע״י דנפתח משוס פתוח קבר כדכתיב
 זמנו ב:א לצאת דדך ואין לפתיחה( נפתח שבין ההבדל

 כמו בטפח והיינו • ממילא הדס נופל הרבה כשנפתח רק
 בנדה כדאיתא מטפח פחותה שיליא דאין וולד מפלת
 דפחות בטפח דהיינו פתוח קבר משמעות וכן ־ דכ״ו

 • הפוסקים נגד לחדש דמסתפינא אלא ־ סתום קבר מיקרי
 מסולקות דבחזקת כיון וזקינה דבמעוברת נ״ל הי׳ ועוד

 להם אין שהרי דם בלי יק לפתה א״א ל״ש הן מדמיס
 "ק פתה אין אמרו דסתמא ואפ״ת מתוכס שיפיל מה
 כמו טוהר בדם יותר בהם לתלות יש מ״מ דס בני

 ועיין • עיבורה בימי כלים מצאה ולא בארגשה דמתירין
ומצאה בפתה״ק וכ״כ • כנוב״י ודלא ח קפ סי׳ כס״ש

: בזה תולין טהורה מראה

 כשהאשה אלא טומאה להחזיק דאין נ״ל ד*ךןז
 שפת תוך בעומק השפופרת שנכנס הדגישה

 בספק אבל בוודאי כן אומרת 7שהחי או מבפנים האס
 הקבר את השפופרת פתח שלא ותלינין מחזקינין לא

 סביבו האס בצדדי רק נגע ולא בתוכו נכנס ולא כלל
 ואפי׳ דפ״ד( מ בב יוכיח דר״י )ואברי בפנימיותו ולח
 • פתה״ק ולא נשיקה רק נגע אינו האס בשפתי נגע

 להכניס מהנמנע שהוא כתב מ״ט סי׳ מ״ב ב״ת והרי
 א״צ ועכ״פ בעלמא לפלפונא דק קאמר לא ור״י בתוכו
 שרחצו והבתולה האשה וע״ד • לכו״ע מספיקא לזה לחוש
 תולין לכו״ע הנראה לפי במטפחת דם ונמצא יהד

 היינו שלה בשמיני שנסתפק להמל״מ אפי׳ • בהבתולה
 מטומאתה דיצתה נקיים ז' וספרה בטהרה כשפסקה
 בדיקה בלי אבל סתום מעינה הוחזק וגס ראשונה
 יצתה לא ועדיין הראשונה טומאה בחזקת ה״ה וספירה
 בשני ד״ה ברש״י ד״ס בנדה )ועיין פתוח מעיין מחזקת

 השתא דטמא כיון כ״ו פתוח דמעינה משוס כו׳( שלה
 דתליא ונ״ל לתרווייהו צריך דמאי תמה ובמל״מ • עכ״ל

 תליא וא״כ שראתה בעי אי ורבנן דד״מ בפלוגתא
 תליא לא א״כ לראות בראוי׳ או • פתוח מעין בחזקת

 נשעתה במקולקלת תולין וה״ג מתקלקלא לא באי אלא
 לדידן ולפי״ז • הטעמים לשני רש״י רמז וע״כ בל״ז

 כותית דווקא דבעינן א ס״קמ ק״ץ בסי׳ כרבנן דקי״ל
 אס בשמיני זבה וא״כ • פתוח במעינה תליא א״כ הרואה
 חזקת ל״ה לראות דדאיי׳ כנ״ל בה תולה אינה בדקה
 וה״נ מסברא אלא דראתה חזינין דלא כיון • פתוח מעין

: בראתה אלא חזקה וליכא מסברא פסקה

י יד
אהד לרב תשובה

 סרקה לא הרופאים עצת שע״פ האשה בדבר
 רבים בה דשו כבר ־ קליעות ונסתבכו ראשה

 בביאור הנה • בקצרה ואביא ת״י האחרונים ספרי ואין
 נ? בהג״ה ס״ו קצ״ח סי׳ ביו״ד המובא המרדכי דברי

 בנוע ה״ל להפרידם שא״א זב״ז דמהודק דכיון כוונתו
 סתם דעפר ,ד״ד בסוכה מש״א ע״ד בתולדה כמו ונדון

 ■אחת כשערה כולהו ה״ל מב״מ שהוא וכיון מיעוט הוי
 דבוקם ממקום למטה מקומות יש שוודאי ולפי • עבה

 דבוקס מחמת מיא בה עיילו ולא זמ״ז קצת שנפרדים
 דמקיס דכיון נמי עכ״א השערות שבין הבשר וכן למעלה

 הדיבוק



שרת זכרון 32

 כקמטי ביה״ס הפרוד מקום נידון בלוע ה״ל הדיבוק
 עבה נבערה וה״ז מיס לביאת ראוי רק בעי דלא הגוף

 נדון לא דאפי׳ עוד ואמר • באמצעותה קצת שנחלקה
 עי״ז הפירוד מקוס שתתחשב זה לענין כתולדה הבלוע
 משלוש השערות ובין הפירוד מקוס גזר לא מ״מ • לביה״ס

 וכ״ש מיא בה עיילי מיהדק דלא דכיון קשורין נימין
 רביתי׳ היינו להסירה שסכנה דכיון עוד ואמר • בזה
 מב״מ ג״כ די״ל כיון ה״נ דעה־ ביבמות בעובר כמו
 כבית הפרוד ומקוס בתולדה עבה כשערה עי״ז נדון

 להסיר שנא דמקפדת מעעמא דל״גנמי והא הסתרים•
 למיחשב כבתולדה עי״ז ל״ה דמ״מ י״ל בסי״ז צבע גבי כמו

 י בלט אנא אמרו דלת עוי״ל ־ לביה״ס הפרוד זה משוה
 ולהתגלח להתרפאות שרצונה בזה משא״ש בכך שרצונה

 עעמא האי בגמרא נמי אמרו לא וע״כ • רעי' כמו ה״ל
 ס״ק ש״ך ועיין • להוולד דתכליהו משוה והיינו עובר גבי
 המרדכי של הראשון בעעה נכלל זה דגה עוי״ל ־ י״ד

 לתקן שבא ועוד ממש שאמב״מ אע״פ מב״מ לי' תשיב וצבע
 שפקפק ומה • כו׳ משוה הוד״ה דל״ט בביצה מש״א ע״ד

 לידתה לרבות ומתה קרא גלי עובר גבי דווקא דאפשר
 הנה • בכה״ג ע״כ והיינו דמ״ד בכתובות בקדושה
 עכנ״ל • לעובר זכי' אין הא הקשה די״א כתובות בהפלאה

 מעליא ישראל לידתו קודה נתגיירו ואמו דאבי׳ דכיון
 אמו במעי יהודי הי' שלא בזה״ב־לפי גר מיקרי ומ״מ הוא

 בפ״ע היתה גריה וטבילת זולתה טבילה צריך וע״כ
 להגירות הכנה משוה רק ולא עלייהו רחמנא דרמיא

 טבילה צריך ואפ״ה לחודא במילה גר דהוי לר״א כמו
 דמיין במות ב כר״י דקיי״ל אלא • לעכובא נא למצוה

 מנוה ג״כ דה״ל דמודה י״ל מ״מ לעיכובא דתרווייהו
 אע״ג בקדושה בגידתו וע״כ הגירות הכנת זונת בפ״ע
 ולהתקדש להתטהר טבילה צריך אפ״ה מעליא גר דה״ל

 לידתו לו הועיל זה ועל • ישראל למחנה בהכנהו
 דאהני כמו נעכובא וטבילה מילה יצטרך שלא בקדושה

 הורתו כמו אניס דלא אלא להקילה להתרבות ליה
 בלא וא״כ • לקנס גס ונתרבה כלל טבילה דל״צ בקדושה

 אלא לידתו לאתר וטבל בקדושה לידתו נמצא דרבא
 כבר והרי אמו ירך וה״ל שדינין דידה דבתר דלמ״ד
 ירך לאו למ״ד אפי׳ רביתי' דהיינו למסקנא או טבלה

 וכיון אמו במעי בעודו בעצמו טבל כבר הוא אמו
 בכמה כדאשכחן חוק איני דרביתא ליה נפקא דמסברא

 • מזה דנילף ועוד • דכוותי׳ ה״נ רביתי׳ סברת דוכתא
 עיי בשנעשה כ״א להחמיר ואין בנ״ד ע׳יז לסמוך ויש

 בעצמו בנייד אבל מבשא״מ שחוצצים סממנים פיזור
 טפי עדיף דאדרבא צ״ל באתכווין שהוא ומה • נסתבך

 לבער שמשתש ומה בצבע כמו לה דניחא חזיטן דהא
 הוא מקפיד שאיני דרובא ועוד • וכלה נבלע כבר הכינים

 כמה דעת הרי השערות כל נסתבכו שבנ״ד ואף מד״ס
 והכי כאחת נחשבין שבכ״מ השערות דכל פוסקים

 ברוב נסתפק ומכ״ת • מרבינין כחד דכולהו מסתברא
 מבואר בטור • הנה השערות אורך כל גס בעי אי השערות
 דאפ״ל אנא חוצץ נימא נימא השערות רוב בנקשרו
 הטבילה שנפסקה כמו דה״ל בעקרן בנקשרו דהיינו

 בעקרו הלבין שאם לבן בשער וכמו ולהלן משם
 ה״א• מהטו״ל פ״ה הר״מ כמוש״כ מטמא משהו אפי׳

 טמא השערות רוב נקשרו העתיק סק״ח בט״ז ואילם
 לא מחציצה גרע דקשירה ולומר חוצץ בראשן נימא

 חציצה בעי לא בגוף דאפינו אפ״ל והי׳ כן• משמע
 במשהו אפי׳ הקיפו רוב או ארכו רוב אלא שטחו ברוב

 רש"" ולדעת ד״ח• ונמצא ועלה בטבל ד״י בחולין וכ״מ
 ונ״נ • א״ם מה״ת במיעוט חוצץ דבקשר דס׳יל ד״ו סוכה

 את ריבי׳ לחו אי ואפ״ה בשרו כל ורחץ דכתיב טעמא
 אתי דכל ה״ל התוה׳ אבל חבשרו הלמ״מ מוקמינין הוי

 דית ונמצא בטבל וצ״ל׳לדידהו • דק״ט לשיעוראבפסחים
 כל בעי לא בשערות וה״כ רחבו ברוב משהו היינו

 כל בעי דלא דה״ט עכ״נ • בפוסקים כן ל״נ אבל • אורכם
 השער שעל דחציצה את מן דיליף משום השערות אורך

 שחונק אנא במקומה שתחתיה הבשר על היא כאילו ה״ל
 בכלל דנחשב אפ״ל הי׳ ולפ״ז הראש כל בפ״ע מקום
 בעי כולו דלענין י״ל גם • השערות שבין מה גם הראש
 שאס ממניש דרך קצת ]והוא השערות אורך כל דווקא
 יש לחש מסתברא שביניהם הה ולא השערות רק נחשוב

 דנקשרו הפוסקים דמשמעות רחוק כ״ז וגם אורכם[ כל
 נשארו וודאי בנייד ואולם חוצץ נימא טמא השערות רוב

 עי׳ שיור והוי נסתבכו שגא בקצוות קטנות שערות
 קצת תגלח אם הרוב נידון איך נסתפק ואם • דנ״ב נדה
 לחיץ יוצאין שאין אף כשער נדון השער דמקום נ״ל

 וממילא לגמרי נעקרו דנא כיון ניכר מקומן מקום מכל
 הטפל מאת מרבינין שערו דהא לדבר זכר • סיור הוי

 )עיין בשרו את ורחץ כתיב נמי מצורע גבי והרי לבשרו
 כונו דמגלח כתב מהטו״צ פ״א והר״מ ד״י( סוכה

 שבחוטין לשער לומר ואין • מרבה מאי וא״כ כדלעת
 דאינו בלוע וה״ל מים נביאת ראוי אינו בל״ז דהא
 הוי בלוע דאו״מ דמ״ב בנדה לאביי שהקשה ומה חוצץ

 או״ה היינו דביה״ס הר״ש לפי׳ דמקואות פ״ט ממתניתין
 וקרי ונראת שיושבת במקום דהיינו י״ל בנשואה דחוצץ

 מכוסה מקום שהוא קפידא לענין ביחוד ביה״ם לה
 - ס“ביה זה כל עם שמשתתף הגוף קמטי משום ולא

 יהא ולפ״ז מתכווין בלי שערה בנשאר דנ״מ י״ל ובדוחק
 נידונים אינן המגולחים השערות דמקום בהיפך מוכח
 במצורע ומכש״כ מה״ת ושרי מיעיטא ה״ל דאל״כ כשער

 ע״פ י״ל גם ־ וכנ״ל מסתברא לא אבל כל בי׳ כתיב דלא
 ה״ש הלמ״מ דבלעדי ד״ד בעירובין התום׳ מ״ש

 ביבמות דאמרינן מהא ליה דנפקא ונ״ל ־ דווקא בכולו
 נפיק מקרא דבכולו משום ה״ט וע״כ אמר מי כולו
 • ושערו גופו תרווייהו כינו דמקרא לומר יש זה ולפי
להתיר נכון הדבר לדינא ועכ״פ בחפזי כתבתי כ״ז

נ בכה״ג בנ״ד

אחר לרב השובה

 שמציל ק״ץ סי' בשו״ע שמבואר צבוע בגד
 בבגד דדווקא נרגא בי׳ שדא ובתים • מכתמים

 • בפוסקים נמצא שלא מה נחדש הוא תמוה דבר • עליון
 שנח שאמרו ״ס״א וענדה ר>ק ־!#ה ^>—מ^ ע#

 ומשמע • הכתמים על נהקל כדי צבעוטן בגדי על גזרו
 שא״א • כתם מטמא חיני עצמו שמצד היה שפשוט
 הצבע מחמת הבירור על הכתם מראות על לעמוד

 לאסור וכשרצו י תחתון או עניון לי מה וא״כ ־ שתחתיו
 רק יגזרו ואם • אסודין כונן היו ממילא נבעוטן בגדי

 בגד על ימצא אם חומרא יהא עכ״פ עליון בגד על
 : הפוסקים כל על לחלוק כדאי בזה ואין • עליון

 דב״צ דקלותא א״ב מ״ם פ״ט הגה״מ דעת א'לם
אינו



יעקב שרת
 • טהרות יטמא שלא המד למנין רק אינו
 מטמא אינו ב״צ מדקאמר • נא עצמה הארה לגבי אבל

 שכל כיון אך • כתמים מקבל אינו ול״ק * כתס
 • מהלכה ליה דאדחי ש״מ הביאוהו לא הפוסקים

 יותר לבעלה להחמיר לנו ואין • תמוהין דברי' ובאמת
 • ההוראה מעמידי המה לאשר אמנם * מלטהרות

 דבריו ולתרץ זכות עליו ללמד נפשין למשכוני צריכין
 לחלק כתב שלא בדבריו כשנדייק • בדוחק אפי׳
 • עצמה להאשה הבגד בין רק ־ לבעלה טהרות בין

 בענין זא״ז השותרים הרמב״ס פשקי לבאר ונקדיש
 • טהור שהדש כתב מכה בדש א״ב מ״ה שבפ״ח י מקור

 דש״ל משמע א״כ * ירוק בדש מו״מ מ״ה בפ״א וכן
 וגבי • שנעקר מקור גבי ושש " טהור מקומו מקור
 מקומו שמקור פשק דופן וביוצא ־ • כמרגליות זיעה
 • לאח״מ שיצא דש גבי מו"מ 'מ״ה בפ״ד וכן • טמא
: בפשיטות אותש פותר וחין רביש בזה עמדו וכבר

 דהנה " לנפשאי פתהא אנא לי אפתח נאיאמ
 כמשקה להוי ה״ק אלא • איתא י״ט בדף

 • קאמר משקה משוש מטמא דהא תמוה והוא ־ להכשיר
 שכתבו דאיכא ד״ה תוש׳ די״ד בפשחיש יפלא וביותר

 נמצא ולא • רביעית בעי ירוק דדש מוכח דבשוגין
 טעמא מאי עוד להבין וצריך • לזה רמז שוש הכא

 דהנה עכ״נ • טמא במקור דפליגי הכא קאמר לא
 ע״פ הכוונה י טמא מקימו מקור לשון דקאמר מאי
 במקור שנוגע לפי וז״ל • לטומאת ד״ה בדמ״א רש״י מ״ש

 • הטומאה וולד הדש להיות ראוי היה ולפ״ז • בה ונוגע
 ממנו שנברא שכיון משוש וה״ט אה״ט הוא ובחמת
 טמא מקומו לישנא אמר לזה • בו כיוצא ה״ה ובתוכו

 אינו לפ״ז ומ״מ • בו בכיוצא מטמא שבמקומו מה שכל
 דמקרי מאי אלא מהמקור בנגיעה טומאה מקבל

 דפליגי י״ט ב״ד לומר יכול הי׳ לא ולזה • משקה
 הוי לא לכו״ע דד״י ס״ד הוה דאכתי כיון י בממק״ט

 אה״נ • משקה דמקרי די״ג דמשיק ולבת־ י משקה

 היכא עכ״פ דא״כ י במפק״ט ופליגי משקה דמקרי
 משקה משוש ד״י מטמא נכו״ע מעיקרא נדה דה דחזיא
 • כלל מטמא דלא ש״ל דרבנן ומשמע אה״ט עכ״פ
 וממילא • להכשר משקה הו״ל אי דפלוגתייהו עכ״א
 משוש אה״ט טמא ולעקבי׳ • פלל מטמא לא לרבנן

 אפי׳ אה״ט אפי׳ הו מעיקרא דטמאה היכי משקה
 לשון שמשמעות ולפי • טמא מקומו מקור אי בטהורה

 ומאי קאי עצמו הדש דעל משקה ומטמא כתם מטמא אינו
 צ״ל ע״כ משקה• משוש אי כתה משוש אי עצמה בדש נ״מ
 די״ג בכריתות כדאיתא רביעית בעי משקה משוש דאי
 בעי דר״י משוגיין פשחיש התום' הוכיחו שפיר לזה

 ט״ז• דבדף ואע״ג • מגע טומאת דהו״ל כיון רביעית
 לטמא היינו בכ״ש דמטמא דהלנפ״מ כתבו במקור• תוד״ה
 אפ״ל • דברים שאר לגבי אבל • במקימו עצמה האשה
 אלא בכ״ש דמטמא מצינו דלא כדינו רביעית דבעי
 דקאמר מ״א ב״ד לישנא א״ש ובזה • עצמה האשה לגבי

 דמטמא כיון והיינו י מרגליות כעיפי שהזיע מקור
 ואיתא • משקה דקרי מחי דווקא בעי א״כ במציע

 דייק ע״כ משקה חשיב לא דזיעה י״ג דף בכריתות
 ואולם • משקה המקור זיעת הוי דבכה״ג דכמרגליות

 לטמא משקה מקרי לא הדוח משקה שהרי קשיא הא
 משקה חשוב לא מהמקור הבאה מכה דם וא״כ בנגיעה

 וחבעבועות השחין דס טלאי מ״ה י > הר״מ כמ׳ש
 ולא מטמא אינו נקיים שיצאו אע״פ סרוחה והליחה
 והאיך משקה הוי לא דד״י נמי דה״ע וי'ל • מכשיר
 מכה בדם ס״ו בדף ועולא ע״ז בד׳ רבינא קאמר
 ועולא דרבינא וכ״ל י בממק״ט דפליגי ממקור הבאה

 מטמא נמי כלל משקה הוי דלא מאי דאפי׳ ס״ל
 למעין המקור מעין )דדמי מהללמ״מ המקור מנגיעת

 טמא( מתעגל אינו גם דחפי׳ מיניה ועדיף • הזב
 מקור לכו״ע משקה דמקרי דבמאי עוד ל דם י״ל וחולי

 דר״ש בפלוגתא מ״א בד׳ רבינא נאיד ולהכי ־ מטמא
 דבדס דס״ל בממק״ט דפליג דר״י מאוקימתא ורבנן

 לכויע י״ט בד' התום׳ כמו״ש משקה הו״ג נדהדלכו״ע
 ועולאמסוגיא דרבינא להא לה אידחי ולפ׳יז ־ מטמא

 מטמא המקור נגיעת דאין דמוכח שוגיית ומכמה די״ט
 דרבי פלוגהא וע״כ • כמוש״ל משקה דמיקרי מאי אלא

 כל א״ש מעתה * מה"ת בוושתות כדקש״ד ורשב״ג
 ודם שבמקור מכה דדם • אפניהם על הרמב״ם פסקי
 וזיעה נדה דם אבל • מ-שקה הוי דלא טהור ירוק

 דרבי דפלוגתא עוי״ל • טמא משקה דהו״ל כמרגליות
 דבדף אלא • ועולא כדרבינא בממק״ע הוא ורשב״ג

 • בהכי ורבנן עקבי' דפליגי למימר מצי לא י״ע
 • משקה בעי א״כ • משקה משום מטמא קאמר דבהדיה

 משים שבמקור מכה דהתירו כרבותינו דשברי וע״כ
 בטמאה דפליגי למימר בעי )ולא משקה הוי דלא

 משמע משקה מטמא חבל כתה א״מ מדאמר מעיקרא
 • כתם משום כמו משקה משום אה״ט לר״מ דמטמא

 ס״ל כולם יהיו דא״כ ועוד • לגמרי מטהרי ורבנן
 במאי הרמב״ס פשק וע״כ כהלכתח( דלא טהור דמקור
 משקה דהוי ובמאי • כרבותינו דטהור משקה דאינו
 דם מעתה • הכי דס״ל התנאים כרוב בממק׳יט פסק
 ומשים • מה״ת משקה משום מטמא בהרגשה שלא הבא
 מקור דמצד אחר באופן לומר הייתי ושבור מד״ם־ ראי׳
החשה לענין רק • כלים לגבי אה״ט הדם אין

 אנא יותר בפשיטות אתיי' והויא י אה״ט הו״ל עצמה
 שאמרו כ״מ והנה • וברמב״ס( ברש״י הכי משמע דלא

 ובכל שבעה טומאת ראי׳ משום הוא נדה מטמא
 משום ק. גם הוא כתם ומשוס * התורה מן שכן
 משקה ומשום • שהוא בכל סופרים מדברי ראי׳

 וכשאמר• • ברביעית כלים ומטמא נגיעה מחמת מטמא
 כגג הבגד מטמא דאינו משמע כתמים מקבל אינו
 מד״ס ראי׳ משום מטמא הכתם והגה • ברביעית אפי׳
 גאח״מ היוצא דם אבל • טהור מקומו מקור למ״ד אפי׳
 דלת ע״א בד׳ עכ׳א לא״מ כלל ראי׳ הוי דלא כיון

 טהור מקומו מקור דאמר למאן אלא כתם מטמא
 התירה מן משקה טומאת פגים כל על בי׳ דר^ת

 שופריש מדברי כתם טומאת עליו גזרו ברביעית
 • מחיים במקור שהי׳ כיון לראי׳ קצת דדמי משום בכ"ש

 חינו טומאה דאמרדברשא״מ ור׳׳נ שם• התום׳ כמוש
 עניו גזרו גא נמי דמהייס דכתם ס״ל כתמים מקבל
 משקה משוש פ עכ דמטמא דממק״ט משוש אלא מד"ס

 גהש״ת כתש משום מד״ם עליו גזרו ע־כ ת מה
 דאיכח טומאה שא״מ דבר ע״ג כשנמצא וזה • המידות

 משוש החשה על גזרו נא ־ לגמרי טהור שהוא הבגד
 נשמע עכ״פ , • מה״ת משקה מחמת שמטמאה רק ראי׳
 ועתה • מלבעלה יותר לטהרות להחמיר שצריך מזה

 ל הי׳ מראיתו על לעמוד דא״א צבוע בגד שע"ג הכתם
 ברביעית וכגיש בכ״ש לטהרות החשה מטמא ע״כ הפק•

משום טקק
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 דחי׳ טומאת לנכי אכל סד״א דה״ל משקה משוס
 • ולקולא סד״ר הוי ככ״ש הבגד לענין או לכעלה
 צבוע כנד מדאמרו שדקדק הגה״מ כוונת שזהו ואפשר

 אמר ולא • ככ״ש דהיינו כתס משוס מטמא אינו
 )כבמתניתין ברביעית אפי׳ דמשמע כתמים מקכל אינו

 אפי׳ כלל טמא הכנד אין דשס טומאה פא״מ כדכר
 משקה משוס הכנד מטמא דכצכוע משמט ברביעית(
 מטמא ה״נ וממילא י יא סד דה״ל ט וה ברביעית

 והלמ״מ סד״א ג״כ דהו״ל לטהרות בכ״ש עצמה האשה
 • וטהורה סד״ר הו״ל לכו״ע ראיה משוס כעלה לנכי אכל
 ג״כ דהו״ל כדיקה או הרגשה ע״י כשנמצא לא אס

 והי׳'•אפ״ל ספק־ ע״י טהרה אחזקת אוקי ולא סד״א
 כ ע טמאיס דמיס ד׳ רק שהיה הגמ׳ כזמן דדווקא

 שהוא אפשר אדוס שנראה אף שהרי צכוע ככנד הקילו
 אכל • כיותר מאדימו שתחתיו הכנד שצבע אלא דיהה
 בבגד אפי' ניכר וזה טמא אדום מראה שכל בזה״ז
 כקיאין אנו דאין הוא ה״ט דמחמרינן הא אולס • צכוע
 • לכו״ע הספק בצבוע אכל • הכמה חסרון ספק והו״ל

 בנשבר ס״קט״ואלא כש״ד להפמ״ג ניה איסתפקא ולא
 ־ כתחילה דנאסר הריאה נאבדה ואח״כ הנף
 הספיקות שני שבאו כנ׳ד אכל להתירו חוזר ואינו
 והיה • כן נשאר כזה׳ז נס בב״צ נזרו שנא כיון ככ״א
 תחתון דכנד דטעמו ולומר הח״ס על זכות ללמד אפשר
 ואולס כידיס איסור כמכטלת הו״ל כשלוכשת צבוע
 מבטלת הרי וה״נ י כידים לבטנ שרי כהיתר היתר
 הריאה למשלי־ וליד כעולס עדיין האסור שאין כעוד
 • לכדוק תקנו לא הכא אכל תק״ח שמכטל בדיקה קודס

 ע״ד שאפי' לכעלה לטהר יכולה שאינה כאפה ומכש״כ
 לסמוך ר״א הוא כדאי ד״ו בנדה כמו״ש סמפינין יחיד
 פסיקה הלכה על לסמוך וכ״ש י הדחק בשעת עליו

: הדחק וכשעת בדרכנן

טז
שאלה

 הכאלה נדכד מעכ׳ש ככוד פני נא אחלה
 כשוויידין ווענדין מעיר שאלוני אשר

 אין אשר מאחכ״י א״ח איזה שמה נמצאיס אשר
 איזה לעיר קרוב שמה מצאו ורק • מקוה להס
 החכית את ומדדו בתוכה נקוכה וחכית מעין
 וויערשקעס חמשה עס אחת אמה עומקה והנה

 והנה • וויערשקעס שני פחות אמות נ' ורחבה
 מקוה לשיעור עולה החשבון חשכנו אשר כפי

 העומק על אנכי שמסופק מה אמנס • ויותר
 שצריכין כרמ״א ס״ו ס׳ ר״א כסי׳ המכואר כפי

 • זרת ולמעלה עכורה עד עמוקיס המיס שיהיו
 יספיק לא כי פניה על להשתטח קשה וככאן

 הכ״י מכיאו הרשכ״א למ״ש לחוש ויש • הרוחב
 נס וש״ו• כגופה הקמטיס יתרבו אשר קצ״ח סי׳

 מתי ידוע אינו עתה בכלי הנמצא הנקב כדבר
 אשר * אח״ז או שקכעו קודס אס הנקב נעשה
 כשלא אף אחרת מקוה להס אין אשר הזה בדבר

 נס בקרקע הקבועה בחבית כזה גדול דוחק *הי׳
 נעשה מתי בספק לפ״ד להכשיר יש בוודאי במעין
 הביא אח״כ החבית ניקב בוודאי ואף ־ הנקב
נקיבה להכשיר המפנה מרככת ס׳ כשס הפ״ת

 מעכת״ה כבוד פני לחלות באתי הנה •* אח״כ
 ולמחול הגדול בדבר א״ע להכניס הגדול בטובו
 שלפ״ד הנס • טעיתי ח״ו אולי כי השיעור לחשוב
 להכשיר יש אס הדבריס ביתר נס • הוא ברור

 תשובה מבקשים האלו העניניס הלא ־ המקוה
 • הברורה תשובתו על אחכה הזה הגדול ובדבר

 לתשובתו ומצפה לשרתו המוכן או״נ ידידו כ״ד
 מו״ה המנוח הרב בלא״א אליהו יעקב • היקרה

: ריגא פ״ק החונה • הכ״מ ז״ל אביגדור

תשובה
 המפורסם הרב או״נ לידידי רב ושלום ברכה שפעת

ג״י אלי׳ יעקב מו״ה ש״ת כבוד חו״ב

 • מאתי רומעכ״ת שנשאל הא״ח של המקוה נידון
 העיקר זה כי השיעור תחילה נחקור הנה י
 מטהר מעין כי אומריס ראשוניס שהרבה הגס • כידוע

 האחרונים כל אך ונופו ראשו שיכסה רק שסו׳ בכל
 שמן ־ תורה לאישור זאת ומחפביס • בזה החמירו
 כתיבת לפי והנה • סאה מ׳ דווקא בעינן התורה

 שתי פחות אמות פלשה החביות רוחב היתה רו״מ
 משער אנכי עגולה היא חבית כי ויען ווייערשאקעס

 כרוחב הארך עגול בדבר כי ארכה כן הי׳ מסתמא כי
 ריגא אמת כי ומצאתי אמה שיעור ג״כ מדדתי והנה

 גודליסוחצי• מעשריס יותר מחזקת היא • געשטעמפלטע
 ונס בינוני־ אחד איש של ובאגודל שלי באגודל מדדתי כן

 כרוחב שהוא רע״ב סימן ביו״ד הש״ך שהביא ע״פ בחנתי
 באגודל נ״כ וכיוונתי באורכן• שעורות וכשני שעורות שבעה

 פחות אמות נ׳ מספר את שכפלתיו זה חשבון וע״פ שלי
 על האורך וכפלתי אנודלין 58 ועלה ווייערשאקעס שני

 בחזרה נטלתי ומזה ־ גידלין 3364 ונעשה הרוחש
 העינל ל ע. יתר שהמרובע כידוע סנ״ל מהחשבון רביעית

 שכתבו כמה' ד״ה תוס׳ ע״ב נ״ו בעירובין ועיין • רביע
 השטח על והן ההיקף על ק הוא כן הזה דהחשבון

 ^־523 ונשאר ״ 841 הלל מהחשבון נחסר לכן ש“ע
 וחמשה אמה דסוא שכתב הגובה על אותם וכפלתי

 73167 הכפל עולה אנודלין 29 שעולה ווערשאקעס
 מקוה שלישי שני 29049 יתיריס מיס נמצא אנודלין
 החבית את נחקור וימחול רומע״כ יראה אך • יתיריס

 ולמטה באמצעיתה נתחשבה הנראה לפי ענו^ה שהיא
 ומיצר הונך להיות החביות של ודרכי ־ כמובן כלמעלה
 יחסרו וא״כ מאד מלמטה קצרה היא אולי מלמטה

 כך כל לחסור יוכל לא הנראה לפי אך י הרבה המיס
 המיס ולא החבית רק מדדו איני יותר הרבה שיש כיון

: בהמעיין תמיד שיש

 מקוה היא הנראה וכפי מהס מע״ל יחקור זה כל אק
 עד כשיעור עמוקה שאינה החשש ונידון כשירה

 כבר הנה ־ ל״ו סעיף קצ״ה בסימן כמבואר הטבור
 כתוב ששם והגס י בזה והאחרונים הראשונים הקילו

 לרבותא כתב זה קרקע גבי על פני׳ על שתשתטח
 • דמי שפיר פני׳ על טח שתש רק כ״כ עמוק אינו אפינו
 הרבה או מעט לשוח רק להשתטח יכונה אינה שאס ומש״כ
 שפיר נמי ונופה ראשה יתכסה ועי״ז עצמה המיס בתוך
 ראשה את לשוח יכולה רומע״כ כמש״כ גדולה וחבית • דמי

 : הדחק בשעת וכ״ש ומותר שתתכסה בענין גופה וקצת
ונידון



יה יעקב שרית

 צריך בזה • כלי מתחילה שהיתה החבית ידךן21
 בחביות הנקב חולי מהס לחקור רומעכ״ת י

 מעט ונשאר מצידה היא אם כי כשוליה ולח מצידה
 כחוצה השעה כי ויען • פסול הוא אזי קיבול בית

 • יותר להאריך אוכל לא תיכף הולך הפאצט כי מאד
 המשנה מרכבת בשם פ״ת בשה רומעכ״ת שכתי: ומה

 ניקבה וודאי הנראה לפי אך • בידי אינו הזה הספר
 כפר ולכן * הנוד כשפופרת ניקבה ובוודאי משולי׳
 כשפופרת היתה אה יחקור אך • כזה דחק במקוס בפרע
 פנאי לי ואין משפה״נ קעון הי' ואולי • הנוד

: עוד להאריך

יז

דזאגער אב״ד ק הגא להרב

 במאמריו להשתעשע באתי עתה אחד&ה׳ט
 פרה נידון שאלתו ע״ד • הנכוחות

 • מהא״י לקיחתה לאחר שבעה בתוך שילדה מעוברת
 דהא שהוכיח * מקמו להשביח שלא מסל״ת מהני אי

 • ע״א כ״א ד׳ בבכורות כרבינא להלכה ופהקינן דאמרינן
 אינו דזה • בתרי׳ אזלינן לא במעשה דתליא דרובא

 סמוכין והבאתי זה בדבר דן יפה לענ״ד • מדרבנן אלא
 אזלינן דלא דאמר שמואל על שהקפה צ״ג מב״ב לדבריו

 קוביוהטוס או גנב דנמצא מהא בממונא רובא בתר
 דאזלינן דס״ל רב על גה גמ׳ הקשה לא ואמאי הגיעו

 לא במעשה דתלוי במידי אך • בממונא רובא בתר
 משמע אלא • יגנוב אה במעשה תלוי וכאן בתרי׳ אזלינן

 • בתרי׳ אזלינן דלא מחמרינן מדרבנן דרק כדבריו
 • רובא בתר אזלינן לכן חומרא שייך דלא בממונא אבל
 בכמה התום׳ שתירצו כמו בדוחק ליישב שנוכל הגס

 נוכל וגס • וליטעמך למימר מצי דהוי מקומות
 • בבכורות דרבא אליבא אזלא זו דהוגיא לומר

: דוחק זה אך

 מעות מ״ב פ״ח משקלים ראי׳ להביא לל שוב
 מעשר לעולס בהמה סוחרי לפני שנמצאו

 מעות שרוב ז׳ פסחים כפירש״י לוקחיה רוב בתר ־דאזליכן
 רובא הא ואמאי • מעשר הוא בירושלים הלוקחים

 על מ״ש הפירות נתחללו אס הוא במעשה דתליא
 חזקת לזה ונסמך ופלגא פלגא והוי • לא או מעות
 המעות וניהוי ע״ז( צל״ח )עיין חולין המעות שהיו חולין
 דתלוי רובא בתר אזלינן דלא דכא מוכח אלא • חולין

 • לחומרא אזלינן בכאן לכן ״ מדרבנן רק הוא במעשה
 בד״ה רש״י על בפסחים התום׳ קושיית תירצתי ואגב
 דחולין מיעוטא דניסמיך שהקשו • בהמה סוהרי לאני
 נוכל דברינו ולפי • רובא וניכוי דמוכרים מחצה עם

 רובא בתר אזלינן לא למה הטעם אנן דנחזי לתרץ
 אולי י״ל במעשה דתלוי כדבר כי יען " במעשה דתלוי

 • בבכורות שם ותו׳ מרש״י משמע כן • כן המעשה הי׳ לא
 הוי לא מהלוקחיס שנפל נתנה חס כחן גס ץא״כ
 חולין מעות על מעשר כחילול דהיינו אחד מעשה אלא

 שכיו לומר אנו מוכרחין במוכרים נתלה אס משא״כ
 אמרינן לא ולקולא והמכירה החילול דהיינו מעשים שני

:ודו״ק־ רובא בתר דניזל זה

 הוא במעשה התלוי שרוב רומעכ״ת דדייק מה
 דלרבא רחוקה פלוגתא הוא <ח׳נ • מדרבנן

 למיעוטא חייש לא דר״מ דרבנן• אליבא שרי מדרבנן אף
 לא • אסור התורה מן אפילו ונרבינא מדרבנן רק

 תקשה אכתי דבריו לפי גס כי • בזה הועיל מה ידעתי
 והוא חזקתו על בהמה שהעמיד שסובר ר״ת לשיטת

 דרבנן אליבא לרבא שיטתו לפי והנה * בכור ספק
 ליה מסייעא החזקה אפילו למיעוט כלל חיישינן לא

 דחזקה דהיכא לשיטתו למימר דליכא ־ מדרבנן אפילו
 א״כ מדרבנן להמיעוט חיישינן למיעוט מסייעא

 שהחזקה היכא לר״ת התום׳ ומ״ש ־ כרבנן רבא לוקים
 חיישינן אנן ר״ל להמיעוט היישינן למיעוט מסייע

 דרובא כלל חיישינן לא לרבנן אבל כר״מ בזה ופסקינן
 לרבנן שרי מדרבנן שאפילו נמצא * עדיף רובא וחזקה
 החזקה כי • מדאורייתא אסור יהיה רבינא ולדעת
 והחזקה במעשה תלוי דרוב במקום להעיעוע מסייע
 שכתב כמו מדאורייתא אסור הוא להמיעוט מסייע

 שהרמ״א מש״כ גס • רחוקה פלוגתא הוא וא״כ רומעכ״ת
 הספק שנולד שבעת כיון מעוברת פרה שלקח במי יודה

 חזקת חזקתה על להעמיד ובאנו רחמה נפטר אם
 ס״ו קידושין מתוס׳ ונסתייע • תיכף ליה מרעא העובר
 הקשו ולא בבתה מכשיר בה המכשיר למ״ד שהקשו

 נראה לא ולענ״ד • שהאריך כמו בבתה הפוסל למ״ד גם
 ד״ה כ״ו ככתובות בתום׳ המעיין כי טעמים מכמה כן

 שפוסל למ״ד גם בפירוש שהקשו יראה אחתינן• אנן
 בבתה הפוסל למ״ד אפילו וגם הת־ס׳ שכתבו בבתה
 כוונת מתחלה ונבין • בזנות עשו דמעלה משום היינו

 ר״ל התוס׳ כוונת אס בזנות• עשו מעלה שכתבו התום׳
 • סברא שוס אין זה שיולדו בבנים אפילו מעלה שעשו

 משא״ש יפסל שהעובר מעלה עשו שבזכות ר״ל ואס
 ז״א, עצמו־ עובר אפילו נפסל אינו זנות דרך כשאינו
 קילא דזנות משמע המקומות בכל הלא • להתוס׳ ומנ״ל

 בה דפוסל למאן ואפילו בה דמכשיר למאן משבוי׳
 כתובות. תוס׳ וע׳ *משבר׳ גרע לא אך לשבוי׳ דדמי היינו

 • משבויו קילא דמעוברת ג״כ משמע השבתנו• רה י״ג
 שפסולה מודים הכל עיסה אלמנת מבת ראי׳ ועוד

 מאן אפילו עיסה• אלמנת ד״ה י'ד ד׳ התום׳ כמ״ש
 דמעלה משוס כבתה פוסל 'עיסה כאלמנת דמכשיר

 שיעשו גריעא דזנות המקוס איה וא״כ ביוחסין עשו
 כהונה דין ן לעני מעלה עשו יוחנן לר׳ רק מעלה

 אחר שהתה שלא מי גבי נושאין פרק ביבמות כמבואר
 כוונת לומר אנו מוכרחין אלא • חדשים ג׳ כעלה

 בזנות הנולד שה-ילד ר״ל כזנות עשו שמעלה התוס'
 וא״ש כשר הוא כי אח״כ שיולד מי ולא פסול עצמו הוא

 • שכשר הוא מודה שנשבית אחר שנולד המלך בינאי
 למ״ד הקשו שהתוס׳ קמן הא • רש״י על מקשים ובזה

 על שכנה רומעכ״ת של היסוד נפל וא״כ בכתה הפוסל
 ־• ודו״ק זה היפך מיכח ככתובות כי מקדושין תוס׳

 לדק דכאן הפיקא רומעכ״ת מדמה איך דין מן כר
 דנין הייט • הלידה מקודם דנין היינו אס דכאן שלו
 אס לכן איסורא כספק ג״כ היא כי האשה על גם

 דמיירי הרמ״א אך • נולד גם מהניא בהיתר יצאתה
 על אותה דנין ואז נתערבה שנא כעוד הכהמה שלקחו
 • האס עם הולד שייך מה • לכן קודם ילדה שלא חזקתה

 רק לאו אס ככרה אס כלל נ״מ אין האם לענק הלא
 הספק שנולד דבשעה נמצא הולד לענין הוא הנ״מ כל

 יחד הריעותות פני נונדו אז שנולדה כשעה דהיינו
 לרמ״א לו הי׳ ככאן גס רומעכ״ת סברת לפי וא״כ

 במ״א ימצא לזה דומה • ודו״ק נאמן שמסל״ת לפסוק
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 כך אהד רק נ״מ אין דעתה דהיכא ג׳ ס״ק תל״ט כי׳
: כאחד המעשים ב' היו כאלו דיינינן

 החלוקות משני אחד ימלע לא רומכ״ת לסברת כי ך*ןט
 או רומכ״ת כל חילוק ג״כ יכבדו שהחוש׳ או

 • תוס׳ על יחלוק הרמ״ח רק • כן ס״ל לא שהחום'
 כלל יתכן לא זה חילוק ס״ל התום׳ שגס דעהו ואס

 שלא פרה בלוקח רק תהי׳ ר״ת דעת סברתו לפי כי
 להבהמה אין כי פוער אינו שחלב ר״ת פסק אז נתעברה

 יחלקו איך א״כ • הולד חזקת ולא אחת חזקה רק
 כי חזקתו על הולד העמד אדרבא לומר זה על התום׳
 על יעמידנו ומי • כלל נתעבר ולא נולד לא עדיין

 המשנה לפרש מוכרחין נהי׳ שא״כ ועוד • חזקתו
 • שנתעברה קודס פרה כשלקח ג״כ בהמה דהלוקח

 התום׳ מקשו מאי א״כ העיבור אחר הלקיחה הי׳ דאס
 הלא ילדה שלא לחזקת המיעוע דליסמוך מחוורתא ד״ה

 בוודאי אמרינן רומעכ״ת לסברת שנתעברה אחד כשלקח
 ע״כ וא׳יכ • קושיא ומאי חזקתו על הולד העמד

 וע״ז נתעברה שלא בעוד שלקח המשנה לפרש ההכרח
 המשנה פסק חיך תיקשי • נתעברה שלא בעוד דנין אנו
 ותלד נתעברה לא כשעדיין ר״ל • לכהן וודאי שנתה בת

 לילד תוכל כי 'אמת חינו זה חילוק לכהן• ב׳ שנה בתוך
 בשנה ולילד שנתה בתוך ג״כ ולהתעבר שנתה בתוך
 אחת בשנה להיות יוכלו לא הלידות ב' רק • שני׳

 בתוך ויולדות חוזרות מענפות חס מהגמ' משמע כן
 יאמר כה וחס * ודו״ק ותוס׳ מפירש״י וגס שנתו•

 דברי מפרש הרמ״א רק • זה חילוק ס״ל לא שהר״ת
 יראה א׳ ק ס בד״מ המעיין כי ז״א ־ זה בחילוק ר״י

 ־מיניה משמע כן כתב ר״ת לשיטת שהרמ״א בעין
 כשלא קנו אס אפילו לעולס יפטור ר״י דלשיטת
 לא החילוק שזה מזה היוצא א״כ • עדיין נתעברה

 יוכרח אנא • ר״י לשיטת ולא ר״ת לשיטת לא יתכן
 וא״כ דנפשי׳ מסברא כן הילק שהרמ״א לתרץ מעכ״ת

 כבר כי מהתוס׳ זה לחילוק ראי׳ רומעכ״ת יביא חין
 ולא דית לשיטת לא בזה יחלקו לא שהתוש׳ הוכחתי
 בקושייתס סמכו בקידושין התוס׳ וודאי אלא ר׳׳י• לשיטת

 בבתה הפוסל למ״ד גס כתובות במס׳ שהקשו מה על
 הניל מכל העולה תורת זאת • למעלה שכתבתי וכמו

 גס מדאורייתא שהוא יען להקל קשה רמ״א שלדעת
 פוסקים דלכמה כיון אך • אחריו והנמשכים להש"ך
 לענ״ד נראה כי גס מקחו להשביח שלא מסל״ת מהני

 דאין שס ג״כ שפסק צ״ח בסי׳ לשיטתו הזיל הרמ״א כי
 דצו לתרץ נוכל באמת אבל כלל הא״י על סומכים

 רו״מ שכתב כמו דאורייתא ספיקא יהי׳ דחפילו יהיה
 איתחזק שלא בדבר נאמן תומו לפי מסיח א״י עכ״ז

 יש וכשיטת כלל איסורא איתחזק לא ובבכור איסורא
 השיך שהקשה ומה • ב׳ ס״ק צ״ח סי׳ בש״ך מחלקים

 מה גס יתורץ ובזה ע״ש הפ״מ תירץ כבר משבוי׳
 גס נשאר לכן •, ק ודו הרא״ש על המהר״י שהקשה

 בין זה חילוק ס״ל לא צ״ח בסי׳' כי בצ״ע הש״ך
 • חישורא איתחזק דלא היכא לבין איסורא דאיתחזק היכא

חס בתנאי סניף ולעשות ע״ז לסמיך נוכל לדידן אך
: בזה רבנים עוד יסכימו

 בסוגיא הפ״י על שאתפלא מה בזה אכתוב ואגב
 בכתובות דלכן רש״י שיטת שתירץ כ״ו־ בכתובות

 אך • גדושה נשא שלא כשרות חזקת על אבי׳ העמידו
 לפרש מוכרחין לפ״ז • ע״ש באמו אונס הי׳ בקידושין
 בקדושין ברש״י והמעיין נשואין• אחד הי׳ דינאי דמעשה

 ואפ״ץ נשואין קודם שנשבית דמיירי בעין יראה שם
 ש•-? :אכ שלא חזקתה על אבי׳ העמד אמרינן לא

1שהיי לשבוי׳ דמי דלא לתרץ נוכל ואולי • ודו״ק
 " ... -: כהוא לחללה מדרבנן . ,

 ׳ שנעג חדתח־ מילתא הוי.אמינא דמסתפינא ולולא
 !-"ו— קודם בהולד מום להטיל הי׳ טוב

 *"ק כי• לכלהדיעות לשיחטואח״כ מותר אזיהי׳ כי
 ח״ח הזה בזמן אינו • לאפוקי ד״ה י׳יג ד׳ בע״ז רש״י

 היסוד נות'ה שהרמכ״ה והגס • מדרבנן איסור
 יק - רק מדאורייתא שהוא ופסק ע״ז חולק ה״ז פ״א

 מ בכ פוסק שהרמב״ס ידוע זה אך • עליו לוקין
̂ ישה כחן וא״כ מדרבנן רק אינו מה״ת שהוא ספק
 טעמים לצידון לכן מדרבנן איסור אלא אינו בכור הפק

 מים בי שיוטג ואחר • ה:״ל טעמים להיתר לשבח
ז ודו״ק ופקפוק גמגום שוס בלי מותר

יח
 שנושים בעת והוא בכור בן לי שנילי נמי נשאלתי

 יודע וחינו אחר במקום בנו מלידת יום
 ב לפדותי מחויב אס הוולד מת או הי אם

 דשמא לפדותו מחויב דאינו לדק יש כאורה יל תשובה
 ופטיד יום שלושים בתוך סולד מת

 בחזקת אדס דמעמידין מקום בכל דקיי״ל ואך י מלפדותו
 ואינו כהן בעלה אם תרומה לענין וכן כ״ח( )בגיטין הי

 ויצא יום למ״ד שחי בגדול היינו בתרומה אוכלת בביתו
 למיד עדיין שהא שלא זה אבל הי חזקת ליה והוה נפל מכלל

 ולכאורה ־ לחיות אפשר ואי הוא נפל שמא היישינן יום
 נפנים ולא וולדות רוב בתר דאזלינן לומר אפשר הי׳

 ארשביג פליגי דרבנן קל״ה( )בשבת וכדאיתא המה
 הפקת לאו באדם יום שלשים שהא דלא אע״ג וסבדי

 לומד שס הגמרא בעי׳ הוה ומת כשפיהק ואפילו הוה
 ל״ו( )דך וביבמות ־ הוא מעליא וונד בחזקת דלרבנן

 פסקינן ונתקדשה ועמדה שלושים בתוך מת לענק
 אס להחזיקה אסור בעלה דיהא כהן דאשת כרבנן
 אפשר ד היכא ישראל באשת רק ־ חולצת אינה " תחליץ
 אשת דגבי וב״י ברמב״ס מבואר הוא וכן • תחלוץ

 סמכינץ דמדאורייתא מדרבנן רק • מחמירין ישראל
 בתר דאזלינן משוס כדהך ועל ־ הוה מעלי׳ דוולד

 דש? רשב״ג דגם ונראה • המה נפלים דלאו וולדות רוב
 כדהיתח מדרבנן רק הוא הוה ספיקא שהא לא דאי

 רק רובא בתר למיזיל לן דהוה ביבמות שס בתוס׳
 דפדויו מקרא ראי׳ דמביא והא • המנוי למיעוט חיישינן

 מזה ונראה • הוא נפל נאו וודאי שהא דאס היינו כו׳
 לר״ע( באבילות מדמקלינן )וגס מדרבנן הוה דלרשב״ג

 פריך מאי מדרבנן ג״כ הוה לרשב״ג אי להקשות ואין
 החששה אי י מימהלי׳ היכא מימה; בשבת שם הגמרא

 לימד דיש • דאורייתא ממילה יפטור חיך מדרבנן רק
 בשב לעקור להס יש דחכמיס משיש פריך דהגמרח

 דכתיב לגמרי הקרא יעקרו דהאיך נהקשות וחין • וא״ת
 לעדן במ״א זו סברה דאיתא וכמו בשבת אפילו ביום
 כני יתקן דשמא משוס תוקעין דאיך בשבת שחל ר״ה
 אפשר אי בוודאי וזה יתקעו לא בי״ט אפינו דא״כ שיר

 לגמרי בחורה המפורש א׳ דבר חכמים יעקרו דאיך
 ביום בתורה דמפורש כיון ה״נ וא״כ • לתקוע דציוה
 זיא באמת אבל • וא״ת בשב יעקרו איך בשבת ואפילו

היבא בשבת דנימל הקרא לגמרי יעקרו לא דכאן
דידוע



יט יעקב יערת
 באינו אבל הקרא קחי וע״ז חדשיו לו ־כלוי דידוע

 ואף מהלינן היכא כנימהל בפיר הגמרא פרץ ידוע
 עכ״פ מזה נראה וא״כ • מדרבנן רק החששא דהוה

 בתר דאזלינן מבוס וע״נ הוה מעלי' וולד דמדאורייתא
: חייב בנ"ד וא״כ רובא

 אזלינן דאיסורא במלתח רק הוא דזה ז״א אבל
 לא ובממונא ממונא הוה הנא אבל רובא בתר

 דאזלינן בכורות ספק בכל וכמו ־ רובא בתר אזלינן
 כאן וא״ב הראי׳ עליו מחבירו דהמוציא מבוס לקולא

: מרובא עדיפא ממון דהזקת מחזקתו ממון להוציא אין

 בכורות ספק דבכל הגס לומר לענ״ד נראה אתן
 היכא היינו הממע״ה ואמרינן מלפדותו פעור 1
 אין לחייבו רובא דהוה היכא אבל הבקול ספק .דהוה

 דאורייתא ספק בכג מדוע עיון מקוס יש דהנה ,לפוטרו
 • יפערו לזה ממון ספק גס ואמאי׳כשיש לחומרא אזלינן
 מחלוקת לצדקה יד יש גבי א׳ ז׳ בנדרים )ועיין

 ואף • אזיל האי־ איסורא האי בזה( והר״ן הרשב״א
 לא אס הא עכ״ז מחזקתו להוציא אין ממון ן שלעני

 איסורא לספק למיחב לן והוה איסור ג״כ יעשה ־יפדיהו
 הא הראי׳ עליו מחבירו המוציא ואמרינן לקולא דאזלינן

 דמזה והנראה הכהן• גזל לבד ג״כ איסורא במה יש
 דאורייתא ספיקא דסבר הרמב״ס לדברי סמך יש

 אפשר וא״כ החמירו מדרבנן רק לקולא מדאורייתא
 לבדו דאיסורא ספיקא הוה אי רק אלא החמירו דלא
 ואוקמי החמירו לא ממון ספק ג״ב דיש היכא אבל

 ואינו חכמיס פערו זו לסברא וא״כ דלקולא• אדאורייתא
 מדאורייתא דאז השקול ספק הוה אי רק לפדותו מחויב

 דהוה דידן בנידן אבל הנ״ל הרמב״ס לסברת פעור ג״כ
 משוס יפטור איך מדאורייתא ומחויב לפדותו רובא

: ממון חזקת
 הרשב״א על ז׳ בנדריס הר״ן קובית ג״כ מיושב ובזה

 עליו והקבה לצדקה יד דיש ספיקח גבי דפסק
 אבל • שהאריך ע״ש דממונא ספיקא הוי דהא הלן

 דאורייתא דספיקא פסק שהרבב״ח ניחא לדרכינו
 ממון ספק דהוה בכך מאי וא״ב לחומרא מדאורייתא

 מדאורייתא והוה בו שיש אישורא ספק מטעס חייב עלז
 דאורייתא דספיקא דפסק לשיעתו הר״ן אבל לחומרא

 ערוכות בגמרות הרשב״א יעשה מה לי קשה אכן • לקולא
 וכן לקע ספק גבי דחולין מההיא שמה הר״ן שהביא

 איסורא גבי דאזלינן בכ״מ מבואר ומעשרות תרומות גבי
:לחומרא בכ״מ למיזל לן הוה ולסברתו לקולא וממונא

 כהן בתקפו או׳ית כעל הגאון בדברי ראיתי והנה
 בעי' גבי דס״ל והרמב״ן הרשב״א דעת ומיישב

 הלן קושיות ומיישב לחומרא דאזלינן לצדקה יד דיש
 החפץ בדבר הוה דהספק דהיכא ותירץ • מהגמרות הנ״ל
 דהעמיד משוס לקולא אזלינן תרומות או לקע גבי כגון

 קמה גבי לומר הגמרא הוצרך ולכן חולין בחזקת הדבר
 לצדקה יד יש גבי א״כ קיימא חיוב בחזקת דתחילה

 ככל והוה לא או לצדקה נדר אי האדס על הוה הספק
 נמי בנ״ד וא״כ • יעו״ש ־להחמיר ונדרים דאיסורא ספק

 לא או לפדותו מחויב אי האב על ג״כ הוה הספק
 בש״ע דאיתא הא הג״ל הגאון מיישב ^וגס ־ לפערו ומה״ת
 מיירי לחומרא דאזלינן צדקה של אי וא״י מעות במוצא

 וזה לעניים הוציא אי וא״י צדקה של מעות לו דהי׳
 בחזקת דבתחילה מחמירין לכן חולין של שמצא המעות

 לכאורה לומר אפשר הי׳ נמי בנ״ד וא״כ קיימא• חיוב
 לפדותי האב בחיוב בתחילה הוה א״כ בן לו דנולד כיון
 ג״כ למיזל לן הוה ופעור מת אס יוס.והספק ל' אחר

 עליו חל לא החיוב דהא ז״א באמת אבל י לחומרא
 אף הוה יוס ל׳ דממתינן והא יוס ל׳ אחר רק מעולם

 מחמת בכורות בתום׳ כדאיתא חדשיו דכלוי בידע
נ הספק ג״כ חל החיוב כשחל וא״כ הכתוב גזירת

 אשה גבי שפסק •צ״צ בעל הגאון בדברי וראיתי
 היא אולי ידוע ואינו בכור בן לה שנולד

 לא דרובא אף ומסיק לפדותו• האב דפעור כהן בת
 ואחר *יעו״ש הרוב אחר בממון הולכין אין המה כהניס

 תשובה פתחי בעל הגאון בדברי מצאתי לי שנסתפק
 בזה שמסתפק האחרון ב״ש בעל הגאון בשם שמביא

 בזה סברותיו לראות ידי תחת אינו ב״ש הספר וגוף
• לענ״ד ע״וצ

קצת לומר יש ואיסורה ממונא דספק ענינא בהך1
 ב׳ ל״ו דבקדושין משוס לקולא• דאזלינן ראי׳ 1
 אי אב משל אי פלוגתא איתא ואם אב כבוד לענין

 ללמוד מנ״ל ולכאורה אב משל דהוה ופסקינן בן משל
 דכתיב משוס וחי דווקא• אב משל דקרא הכבוד דהוה
 עלז אבידה לענין בב״מ כדאיתא כו׳ יהי׳ לא כי אפס
 וצדקה• ג״ח גבי כמו שיעור ליתן לחכמים להוא הוה

 יניף דבחולין משוס קצת פלפל דרך לומר והנראה
 דנמא רובא בתר דאזלינן ואמו אביו ממכה הגמרא

 בנא דהוה היכא ע״כ כיבוד גבי וא״כ הוא אביו לאו
 ומחויב רובא בתר לחומרא ג״כ אזלינן הבן של ממון

 הקרא פערי' הבן של ממון היכאדהוה אבל לכבדו•
 אביו לאו ודילמא רובא אחר בממון הולכין דאין מזה

 אביו דדילמא נפיק לא ספיקא מדי עכ״פ גס אכן *הוא
 אלא ג״כ איסור ספק הוי הא נפערנו ואמאי הוא

: רדו״ק לקולא אזלינן ואיסורא בממון דגם וודאי

יט
 דשכינא לא״י הבעה״ב שמכרו בבכור נשאלתיא

 מחנוקת *ובמאגעריעש לבד בכסף גבי׳
 ובנ״ד • ואחרונים ראשונים הרבה בה דשו וכבר היא ישנה

 כדאמרינן בחצירו מקום לה מקני אקנויי לומר אפשר הי׳
 שנא הנעשה קנין שכל לפי ואולם די״ח( )בבכורות

 אין ע״כ נמצאים ופשורי עקולי כמה בלא״ה ת״ח בפני
• בזה להזדקק רצוני

 מום בו שנפל אחרי בזה לדון שיש מה אמנם ב
 בו קבוע מוס העלת שוב וא״כ • עובר

 או • א״י ע״י בו להטיל שוב מותר אם וצל״׳ע מדרבנן• הוא
 פוסקים כמה לדעת בזה״ז בכור דבלא״ה ואע״ג גרמא• ע״י
 לכ״ע גרמא י ע או א״י ע״י אסור ואפ״ה מלס ג״כ

 דעכ״פ התם דשאני אפ״ל כ״ז(• ד׳ )בביצה כדאיתא
 פגום בע״מ ונעשה תם הוא שהרי קדשים בזיון ה״ל

 אפ״ל וא״כ וקאי בזוי חסר הוא הרי בזה אבל • ובזוי
 ההעלה בעת אותו מבזה דמ״מ אסור דבידים דאע״ג

 וגרמא א״י ע״י כשמעיל אבל • ופוגמן קדשים שמחסר
 מתבזה איננו להבא ועל השתא עביד מידי לאן דאיהו

 ונא י דשרי אפ״ל' וקאי בזוי פגום הוא שהרי בזה
 היה הסברא ומצד • בהדיא לזה גלוי עדיין מצאתי

נראה יךך



זכרון 38

 כשלוחו דמיהזי חכור א״י דע״י רהיטא לפיס נראה
 דל״ג( )בבכורות שהרי • דשרי אפ״ל גרמא ע״י אבל
 תרומה של לחבית בבע״מ מוס מטיל לדמות בגמ׳ בטי

 בידים הלא ר״מ חסר לא ע״כ וקאמר ס״ט בה שנולד
 וקחי דמבד משוס וה״ט • ש"ל כר״י דגרמא הנח הבל

 אליהו יבא דשמא ה״ט דאסר לר״א אפילו בלח״ה
 מהרה הפ״ל דה״נ ואע״ג י מודי בנ״ד אבל ויטהרכה

 בנור קיי״ל הא מ״מ • יעבור והמוס המקדש יבנה
 למיהש ליתלן בזיון לינא דלכ״ע וכיון ־ יקרבו לא בהו״ל
 להקרבה דעכ״פ ניון ביזוי יהא ואז המוס יעבור שמא

 תהא אליהו יבא שאס לסת״ט ול״ד • הזי לא לעולס
 ראי׳ סמך קצת נביא ולקמן • לגמרי וכשרה טהורה

 • בגרמא שרי לסת״ט נדמה חס מעתה • זה לכגון
 בנ״ד מ״מ פליגי דבקראו התס דמסיק למאי ואפילו

 • גרמא למיסר ל“ומכ • סברא א אוקמא מד׳יס דה״ל
 די״ג( )בע״ז והרי ־ בידיס הלא דאסור אשכחן דלא
 להמיתו לכיפה להכניסו ורא״ש בהוס' להתיר רצה
 קצת משוס הו כהן הפסד דמשוס אלא • גרמא ע״י

 • כהן הפסד דליכא ובנ״ד לי׳ קאסר קדשיס בזיון
 קדשיס בזיון דליכא אפ״ל ביזוי שוס עליו מוסיף אינו

• גרמא ט״י ושרי כלל
 הז״ל בו החמירו בבע״מ מוס ■ דמעיל ת״וא£ נ

 קאי דבקדושתי׳ כרמא ט״י אף לאסרו
 הזי דלא כיון דבזמה״ז אפ״ל מ״מ ־ מדרבנן מיהת
 מוס לו הי׳ אס גרמה ע״י ושרי יותר קיל למידי
 • די״ג( )בע״ז הרמב״ן שיטת לן ארווה ובהכי • עובר
 דפירושודמ״ט בבע״מ מוס כמטיל וליהוי דפריך בהא

 הוא קל דאיסור משמע • כו׳ כמטיל נראה רבא קאמר
 ודבריו • מדרבנן אסיר לכ״ע בבע״מ מוס מטיל הא

 ואידי דאידי כיון חמור ומהו קל דמהו תבלין צריכין
 בבט״מ מוס מטיל דילמא י דמנ״ל ועוד • הוא מדרבנן

 • דאסור הוא בקדשיס מוס כמטיל דנראה משוס נמי
 קשי' דמאי • ביאור צריכה בכלל שס שהסוגיא ולפי

 • בבכור פרסותיה מנשר המרו לא מ״ט מעיקרא • לי׳
 ונאמר בזה ונשתעשע • עדיפא דכיפה דוודהי דלכאורה

 גרמא ט״י אותו להמית קאמרת מ״ט דה״פ הדקות פ׳־צ
 אביי ומשני ־ גרמא ט״י פרסותיו לנשר מוטב • דכיפה
 אמר ורבא * והולכת דמתנונה קדשיס בזיון משוס

 )והנ״מ ־ בזיון ג״כ והו״ל בקדשים מוס כמטיל דנראה
 במנשר אלא קדשיס בזיון ליכא דלאביי לרבא אביי בין

 בו הוי לא מוס שאר אבל והולך דמתנונה פרסותיו
 הלל ולרבא * פרסות כשור בטינן דהכא אלא בזיון
 יהי' שנח תורה שהקפידה כמו בט״מ דהוי מאי בזיון

 גרמא דע״י בט״מ3 מוס כמטיל וליהוי ופריך י מ(״בט
 למימר ליכא והנא • גכ״ט עכ״פ מדרבנן נמי אסור
 שהרי אדם לבני במומה שנראית קדשיס בזיון משוס
 כמאן דטשחוה טטמא ע״כ * וקאי מבזי בלא"ה

 מה״ט דע״כ מה"ת דה״ל כמו קחי דבקדושתי'
 ליכא למידי הזי דנא דבזה״ז ומשני ־ דאשור הוא

 מטתה ־ קדשיס דבזיון קלילא איסורא אלא דרבנן איסור
 וא״כ נרבא קדשיס בזיון ליכא דבבט״מ מיהת שמטינן

 גרמא ט״י אבל • בתם אלא בגרמא אסור אינו בזה״ז
 : שרי להבא יותר מתבזצ ואינו עביד מידי לה דאיהו

 דמפרש קשה • ט׳ וליהוי בד״ה שס שפירש״י י2ןל ד
 ואליבא ככ״ט ברייתא לאוקמא דבטי ארבא

להטמיס אנפשי׳ ומוקי דדהיק שבקי׳ ט״כ דהילכתא



עק= שרת
 אלא להרא״ש ליה דל״ק נאמר מעתה בזה( וצ״ע 'צאתה

 דליכא הינא אפילו א״י ע״י דחהריכן בזה״ז בכור על
 ראי׳ מייתי ואהא בבע״מי בזה״ז כגון גרמא משוה

 וליכא וקאי ומיבזו זקן הוא דהא דקסדור ממתנעזין
 לי׳ קאסר ואפ״ה בכה״ג שרי גרמא וא״כ כזיון משוס

 הכלל זה התס ודקאמר • להתיר מתכוין אס א״י ע״י
 בזמה״ז בכור וה״נ * דעלמא בכור על קאי גרמא לאתויי

 משוה דליכא בגוונא אפילו אמירה משוס א״י עיי אסור
 דקיי״ל לדידן וכ״ז ־ עובר במוס 'בזה״ז כגון גרמא
 דקהדור ממתני׳ למיפשט מני לא תלמודא אכל • כרבא
 משוס כזה״ז אפילו גרמא משוס ולומר למידתי דה״מ

 הראב״ד על אכל • אסור בזקן ואפילו קיימא דכקדושתי׳
 לאו למיידי חזי דלא דכיון כרכא דקיי״ל לפ״מ לי׳ קשה

 דליכא היכי גרמא ע״י אפילו ושריא קאי בקדושתי׳
 דאפינו עוד לומר אפשר והי' • דזקן הנא כמו ביזוי
 דקי״ח כשבת התוה׳ מ״ש ע״פ דזקן איהורא ליכא לר״מ

 דעומד משים ה״ט ע״כ בזקנה הירוה איסור דליכא
 • סיכה דה״ל וגרעממסורה אורחי׳ והיינו זקן להיות

 מוה מטיל מה״ת דאוסר לר״מ אפילו דה״נ לומר ויש
 לכך דעומד זקן אבל ומקרה סיבה דה״ל בכע״מ

• ע״נן׳ ש־י
 •:ר:־' שס נט־ז דכנה • בזה לע״ן יש עוד א,־לס

 ומקריב אחר על להללו חזי לדמי כתב
 מוס דמעיל גמרא שהרי צ״ע ולכאורה • חליפיו
 דבשלמא • מתהלל שהינו בבכור חיתי בבע״מ
 • בקדושה נתפסים והדמיה לחולין יוצאין קדשיה

 • חולין והדמיה צרכו לבג מוכרו כהן בכור אבל
 דהזי )וא״ל בכור קדושת בו לנהוג צרי־ והקונה

 כדאיתא קריבה אינה בכור תמורת שהרי לתמורתו
 הדשות פניה אחרת בדמיו יקנה והה דכ״א( בתמורה

 • לדמי הזי מקרי נמי דהה לומר ודוחק • לכאן בהו
 דהוגיא משוה לדמי הזי נקט דרש״י נראה ויותר

 למילתי׳ הזי מיקרי בע״מ בכור הבל מיירי בקדשיה
 בו יפול אה הזי הא נמי בנ״ד ולפ״ז • במומו לאוכלו

 דבקדושתי׳ לגמרי מדרבנן יחסר וא״כ קבוע מוה אה״כ
 דקסדור בהאי וכן לחלופי דהזי בע״מ יה קדש כמו קאי
 בזה״ז קדשיה ול״ד קבוע מום בו נכשיפול למילתי׳ הזי

 לקדשיה דל״ד נראה הסברא נפי אך • למידי דל״ח
 למידי ל״ה בנ״ד חבל * להקרבה להלופו ידחזי בע״מ

 לא ליכא להקרבה חזי יהיה נא ג״כ מוס בו וכשיפול
 כתבנו בזה וכיוצא ביזוי משוה ונח איסורה משוה

 בכור להתיר להוכיח רצו בתוס׳ שהרי לזה וראי׳ • למעלה
 בזה״ז קדשיה דמכניסין מהא לכיפה להכניסו בזה״ז

 מוה בו יפול דשמא בכור דשאני חלקו ולא לכיפה
 לן דנית כמ״ש צ״ל ע״כ ־ למינתי׳ הזי ויהיה קבוע

 ביזוי קצת משום או כהן הפסד משוה אלא בה
 ולא בזיון ולא כהן הפסד דניכא בבע״מ אבל קאסרי
 קבוע בע״מ * בזה״ז מוה בו לגרוה שרי בידיה קעביד
 • בזה״ז עובר מאבע אבל • למילתי׳ השתא דחזי אסור

 להקרבה ול״ה השתא למידי ל״ה בזה״ב זקן בתיש וכן
 לומר הברא דאין נראה ובל״ז ־ בנרמא שרי לעולה

 למילתי׳ חזי יהא קבוע מוה בו יכול שאס דמשוה
 מאחר קבוע• בומוה להטיל השתא נאסר זה ילב:ב

 המכשירו הוא הרי וא״כ למידי ל״ה קכוע מום -ילא
ובלעדו הזי להיות לי׳ משוי זה דאדרבא יאשר איך

 ל״ד ד׳ בבכורות דהנה ־ הני׳ל דע״ז ברש״י אפ״ל ^•ך
 דאחוזת דכיון הקשו כו' אילימא לה בתום׳

 דהשיב ותירצו כו׳ עלי׳ לשחוט ח״כ מום חשיב הדה
 מובן אינו והסברא • רפואה לו דיש כיון עובר מוס

 דמ״מ זאת נקבל ואפילו מוס בלי יתרפא לא שהרי
 שמותר מזה דלמד הרא״ש עכ״פ • הוא עובר זה מוס

 הכא דשאני קשה וודאי עובר בבע״מ מוס להתיר
 דאפשר דס״ל לומר ונראה • מוס בלי עובר שאינו
 אלא עובר מוה רק בו יעשה ולא ויתרפא להקיז

 השיב שפיר ולהכי הקזה בעת לכוין אפשר שאי
 דאפשר הזי ליה חשיב דלהכי חפ״ל מעתה * עובר מוה

 לחלופי׳ דחזי קבוע בע״מ מקדשיה ועדיף המוה שיעבור
 דע״ז דהוגיא ולפי • למידי ל״ח בזה״ז קדשים אבל

 בע״מ ובכור בקדשים דשייך לישנה נקיט בקדשים איירי
: למידי חזי לא בזה״ז

 לימר לי נראה היה בבכורות התוה' דברי •לולי
 תה שהרי כלל מוה בו הוי לא דה דאהוזת

 בו מוה דהטלת אלא עליו שוהטין אין ונהכי הוא
 לגבוה דבזוי להקרבה הזי דלא משוה רבנן ליה קשרו

 ומזוהה זקן חולה למעוטי הצאן דמן מקרא לה ואמעיט
 הי' וזה ־ בבע״מ מוה כמטיל והו״ל בדמ״א כדאיתא

: כן כתבו לה והרא״ש שהתוס' אנא נכון

 ־ע ג דגרמא ולומר לחלוק לבע״ד מקוה יש אמנם
 בב״מ שא)כמ מתעביד בע״כ דגרמא א״י מע״י

 וכשהכלב בהירה בעלי אינה דהבע״ה בעיה אי תוד״ה
 לו שיש אדה משא״כ בטבעו הועפה הדבילה רואה

 וצלע לא״י שליחות ואין קעביד דנפשי׳ אדעתי׳ בהירה
 עכ״פ דגרמא עוי"ל • כו' נתנו תוד״ה דכ״א במעילה

 אנא דאינו יאא איע כאמשא * מעשה בידיה עושה
 דחוק כ״ז אך • דקי״א' שבת ועיין ־ בעלמא אמירה
 בידיה מעשה עושה ואינו מתעביד וודאי אינו דמ״מ
 ע״י הגרמה יעשה אה ועכ״פ כלל המוה נפילת בשעת

 בחזן הדבילה להניח קטן לא״י כשיאמר ומכש״כ א״י
 אנא קעביד דלא הקולות כל בזה לגבב יש א״ש הבכור
 בכיר והוא מתעביד וודאי ואינו קטן א״י וע״י גרמא
 טיבה וה״ל • ספק ג״כ והוא ובע״מ ובחו״ל בזה״ז
 הו״נ מוה דעשיית די״ל ואף • להתיר אפשר דרבנן
 • סס״ה באה׳יע כדאיתא לצורך שרי דצב״ח )ואע״ג צב״ה
 מיה בו להטיל אהור בכור הוא הה ממ״נ הכא מ״מ
 י״ל מ״מ צורך( בלי צב״ח ה״ל כלל בכור אינו ואה

 ועוד לכיפה דכונה כההיא שרי גרמא ע״י דצנ״ח
 בעלי יסכימו אה להתיר יש • ההפק מחמת דצריך

. . . ידידו • תריסין

 ־ק מאז בו נוהג שהיה הדש באסור נשאלתי
 בשבתות לעצמו היקל העתים בצוק עתה

 משבת• מןהמשויר במוש״ק לאכול מותר אה ונסתפק ויו״ט
 ע״פ אוכל י דבשבת דדמאי להא דמי לדעתי
 אפשר דהתה משוה לחלק ודוחק ־ יאכל לא חשכה
 וניד .:;.ו• דברי□ ויש ליתסר נמי דא״כביהשמ״ש נעבר

 דהתה לעולה דש־י שבת כבוד משוה שהקלנו להוראה
 מקרה לה שק־ה והשכר החפץ זה על השאלה



שרת זברון 40

 שואל סי׳ ואלמלי לעולם החפץ הותר וכשהתרטהו
 באשורו עומד הי׳ לשבת ממנו ונשתייר ואשרנוהו עליו

 שאלה עוד יארע ואש התרנו• זה חפץ לשבת וכשהתרנו
 משא״ש ולהתירו אחרת פעה למכנף יצטרך בשבת שזו

 רק ידוע כנר על שאלונו שלא וכה״ג ודמאי בחדש
 בכל שיזדמן מה כל ודמאי חדש אישור על בכולל

 כבוד ומפני החול בימות אותה אשרנו שכבר השבתות
 וודאי מחול המשויר בעצמו ככר אותו דהינו שבת

 ע״י שבת בשול שהתרנו כמו לאישורו חזר משחשיכה
 שיבריא לאחר או השבת ולאחר לחולה וכדומה א״י

 האדש על רק החפץ על אינה השאלה שהרי אשור•
 ודמאי מחדש לו שיזדמן מה כל לו מותר אש שאלנו

 הכנר לו להתיר אישתרי דאישתירי כיון בזה נאמר ואש
 ודמאי חדש כל ג״כ לו להתיר נצערך משבת המשויר

 ואה שיזדמן מה כל רק ידוע ככר התרנו לא שהרי
 ודמאי• חדש איהור יתבטל דאשתרואשתרי כיון נימא
 מחול המשויר ככר אותו נאשר דנאשר כיון נימא ויותר

 נהירה בשר לאיברי ול״ד דחי׳ אלא הותרה דלא ע״כ
 שהי׳ ממה נשאר שהרי דחי' ל״ש דהתס דהולין בפ״ק
 תקנת רק לזה דימה לא הרא״ש וכן שנאשר קודם

 גמור היתר שהי׳ שנאשר מקודם •שנשאר מה הציבור
 ר״ה מקודם המשויר לבשר ול״ד • כלל נאשר לא שעדיין

 תענית כמי הוא עינוי דמשום בשמחה שממעטים אב
 לאכול קולא שכתב והברכ״י מהמשויר לאכול שאסור

 בשבוע רק איסור להנוהגין דהיינו י״ל משבת מהמשויר
 משום לאו וטעמם בשבת נאסר לא שעדיין ט״ב שחל

 לאיברי דומה ע״כ הקרבנות שבטלו משום רק עינוי
 מאשתקיד האסור חלה כבר דמ״מ ל״ד ומ״מ נחירה

 ד״ס ב״ב עיין השנה בכל פרושים שרבו ועוד
 הרא״ש דמיון ובעיקר • למעשה התיר לא כן ועל
 משא״כ מקודם שחיטתן זהו דנהירתן דשא״ה י״ל

 והיה תורה שאשרה האשורין ככל הו״ל ותקנות נדרים
 פת לדמות דכוונתו ונ״ל ־ מהמשויר מ״ת בשעת איסורן
 והרי א״י של שהוא מצד רק שהאיסור א״י של ושלקות
 מיידי וגבינה כבר ישראל של ה״ה התקנה בשעת
 ולפ״ז בכה״ג־ ג״כ מיידי ובנדר בעשבים שהועמד בידוע

 קצת הו״ל מצוה בו שנעשה שכיון המרדכי טעם כ״ל
: נחירה לאיברי קצת דמי וע״כ כקרבן

 בדבר העולם על שחיטתו שאסר השו״ב בדבר
 דאין רכ״ד שי׳ ביו״ד מבואר הרי הנדוד

 מע״י דאשר משום ואי חבירו חבירועל פירות אוסר אדם
 ר״ד• ס״ש כדאיתא חבירו על דשלב״ל אוסר אדם אין הא
 א״כ בד״ז לעושיהן ידי יקדשו כאומר דנעשה נימא ואי
 בריאה שחיטת והרי ידיו הנאת רק נאסרין מע״׳י אין
 שם להט״ז אפי׳ רכ״א בסי' כדאיתא הי׳ הנאה לאו

 דמי ש״ט לו משלם הא מ״מ הנאה דהוי ל״ד ס״ק
 ואינני לפרט בכולל איסר בין חולק ובשע״ה הנייתי׳•

 מפירותיו דקל הנאת )ובאושר בהכי לחלק מקום רואה
 הוא ההבדל רק לפירותיו( דקל כמו דה״ל אשור מ״מ

 מידו נהנה• דלא כיון בשכר מותר ידו הנאת דבאושר
 חל מע״י הנאת האושר אבל מידו מהיוצא אלא עצמו

 בשכר אפי׳ ואשור עצמו מידו היוצא על האיסור
לאשור יכול דאינו אלא גופא מהאיסור נהנה דמ״מ

: עצמו על רק חבירו על דשלב״ל
 יש מ״מ • חבירו על דשלב״ל דאא״א דאע״ג י״ל אך

דאע״ג הר״ן מ״ש ע״ד " ליה לשרי דלא בכחו י
 שי׳ )יו״ד הט״ז אך • ליה שרי לא מ״מ דשא״ש

 דמשתי' ותירץ • שוחטין משנים • עליו הקשה סק״ד( ד׳
 ישבת משוהע הקשה )שק״ה( והש״ך • הכשר ע״י
 ההיגד כל בנעשה רק לאסור דאין הט״ז כוונת ול״נ
 לומר ול״ש מתכשרא לא א' בסי׳ אבל • הפסול ע״י
 ; ש דשא ואא״א לאסרו רוצה שאתה אלא לה שרי לא

 דהשריותח • לבסוף אלא לשחיטה אינה נימא אי ומכ״ש
 שחיטת דאין שוחטין י בשניש וכ״כ ק סופו על רק הוא

 חב; • בסכין אחז מנא גרע ולא לפוסנו מגדע הפסול
 דפסק מהח הט״ז שהקשה ומה • הכשר גורם אינו

 התם שוחטין'פסולה ופסול דכשר ב׳( )סי' בשו״ע
ענה קאתינן לה שרי נא משום ולחו מעצמו פסול

: בדשח״ש אפי׳ לה וקאשר עצמו פסול אלא

 שמתוכה עוף שומן שלקחו • דהוי העובדא ב״^ך
 • נמנה חם ספק שהי׳ וחני לטרות ארבעה —

 כשיעיד כשר בהמה שומן בה מתטגן שהי׳ למחבת
 קדירית לתוך מזה לטרות שמונה נתנו ואח״כ י הזה

:מדות שבעה ערך בס״ה שהי׳ פשטידות
 נשער ד הדאב לדעת דהתירא בשוחה צדד נ״י ך£״ב*ו

 בשם בב״י מבואר כן • שבתוכו דם באומד
 דש; ואף בהפ״מ להקל דעתו שנדף חיים האורחות

 גא בנח דלח נ״י כת״ד צדד הטיגון משעת נע״נ השומן
: בהפ״מ נבילה געשה

 כתרתי סו״ל״מ״בהפ קולי דתרי ע״ז להעיר ויען
 עיד הי׳ נא* אס )ומכ״ש וכס״ם • לדיעותא

 נח שעדיין השאלה שנזכרו בשעה רותח הפשטידא
 'צירוף ג״ש יש זה נגדי ד י״ל אך בהדחה( ואפשר נבלע

 פ עב שיהא דצדיך לומד יש אך • נמלהה דשמא הספק
 מהשומן הנשארים הפירורין נגד ס׳ בהפשטידות

 נא נודע דבלא ואפ״ת • וגע״ג יבש דהנ״ל )וגריבענעש(
 דמית אסורה נשארה עצמה דהחתיכה כיון מ״מ נע״נ

 משערינין בכולא ואפי׳ה נע״נ לא שג״כ דאע״ג לכחל
 בהשומן הפידורין כל נבלע כאלו משערינין וה״נ לכו״ע
 סומכק ואין בהפירודין הי׳ דם כמה ידעיגן לא דהא
 שיהיה וצריך גופא הדאב״ד כמו״ש האומד על בזה

 ח הת הנה ובל״ז• • הפידורין כל נגד ס׳ בהפשטידות
 ג״נ וכיונתו *לחלק דיש וכתב דבוק מאסור ע״ז הקשה
 כ משח־ למידע והו״ל איסורא איתחזק דהתם משוס
 בלד נמי א״כ למידע• הו״ל דלת להתיר איסור בנפל
 ידוע שהספק שכן ומכל נמלחה שנא בחזקת הו״ל

 בהפשטידח ס׳ יצטרך ינפ״ז נבנה נעשה וא״ש מתהילתו
 העוף שבשומן אומד ע״פ הדם נגד לבד הפידודין נגד

 כיו; זא״ז מבטלין אסורין בהא למימד )ול״ש גופא
 כמה השומן לפי הכל ובזה אחד( משם ששניהם
 דאעיג בנח גם עיון צריך ולדעתי • נשארו פירורים

 •שנתערב דהיינו י״ל ביבש אח״כ נתערב אפי׳ נע״נ דלא
 הנח אבל היבש להכשיר לענק מקצתו נתערב או כולו

 לסיחטי ואפשר כולו ניתר בלה דלח דאע״ג מתכשד לא
 שנתערב !4 אבל ונבלע שנתערב מפני היינו • בו מותר
 ולפ״ז • בפ״ע עומד שהדי אסור דהלח י״ל אח״כ ביבש

 בשח; כמו אאומד בי׳ סמכינין לא להדאב״ד דגם י״ל
 גיש דהכחל דאע״ג כשירים כחלים שני עם שנתבשל

 מפני רק התירו שאין אאומד לסמוך ל״ש מ״מ שרי
: בזה ונ״ע ניכר שאינו

 ש כ בדם מוחזק אינו שהשומן כיון בזה לצרף יש אך
 איכה הדסשבווה״כ נגד שלושים בהשומן יש אולי

: עוף שבשומן דם נגד ס׳ התערובות בשומן



כא יעמב שו־ת

בא
 הטאוה״ג הרב ה״ה ש״ב אהובי לכבוד החו״ש

 פא" ולתהילה לשם המפורסם הגאון הו״ב
 מו״צ ג״י אבלי אבררם ,סוה כקש״ת הדור

ווילנא דקי׳ק

 לרומכ״ת כתבתי וכבר באתי תורה של על >תה
 עודן השגתי ולא הדבר שנמשך ויען זה מנידן

 • הפעם עוד בקצור אכתוב אמרתי לכן תשובה שוס
 פני ואבקש • בראשונה הי׳ שלא מה קצת בו ולהוסיף

 דבריו ולקבוע שותק אנו מימיו כי דבר להשיבני מרן
: למעשה הלכה זו ה׳ דבר נאמן במקום יתד

 שסדרתי גדול עיגון במקום אהד ג״פ לפני אירע פך
 יוס( בוודאי הי' )והחתימות השמשות לבין סמוך

 היה חוץ שיצאה עד הג״פ סידור שמעת דהיינו
 נראים כוכבים שני מצאנו ואז * מנוטין כ״ה , משך

 לבין כמוך סדרתי עיגון ומשש דחק מהמת כי כגדולים
 שוב בהכשר הדבר ממני שיצא אחר והנה * השמשות

 בפעם שנחתם אמד שעד לי נתוודע אחדים בימים
 על שנחשד איך רינון קול עליו יצא הג״פ על ההיא

 האיש כי יען והנה " הג״פ כתיבת קודם הפני' על
 לא כו׳ עתים וקובע ולמדן • בישרו הולך הי׳ הלזה

 נתברר ולא • וחקירה דרישה שוס ע״׳ז לעשות יכולתי
 שידעתי הגס והנה • לא או הוא פסק דלה קלא אס כלל לי

 כאשר לקלא אפקוהו אויבים אולי להכשיר מקום שיש
 והלאה ההיא ומעת • הרבה שונאים לו שיש לי ידוע

 אומרים הכל אדרבה אלא כלום עליו נשמע שלא די לא
 הודי מאנשי אמד אך • עליו יצא אשר הלעז ששקר

 איך באמת לפני והרחיב לפני המגידים מן היה הלא
 ואח״כ • אמת שהקול איך חח״כ הדבר יתברר שבוודאי

 המגרש הי׳ אז עד כי לתקן יוכל לא מעוות יהי'
 פעם ג״פ שיתן מהמגרש שאבקש לי ויעץ • בקהילתנו

 גדול שונא בעצמו הוא הנזה שאיש דעת )מבלי • ב׳
 כזה נמצא בשו״ת מקומות שבכמה והנה.יען הנ״ל( להעד
 נתפתתי " להשיג בקל אפשר אס אחר ג״פ אחר להדר
 לו אמרתי אך • ב' פעם שיגרש מהמגרש ובקשתי לקולו

 יתן בעלמא למומרא אך כשר הראשון שהג״ס בפירוש
 סברא הי׳ לא הזאת העת נפי באמת כי • שני ג״פ

 להבא על שחששו זולת אופן בשום הג״פ את לפסול
 דבר שום להבעל גליתי לא כי עשיתי וזאת • כנ״ל

 סמוך שניתן מחמת החומרא תליתי רק סג״ל מהריגון
 אדם לשוס השני הג״פ ענין נתוודע ולא • השמשות לבין

 העדים של חתימות קודם כי • בידי עלתה לא והנה
 הראשון הג״פ שיספיק לו אמרנו והיכף הג״פ הבעל ביעל
 מב״ד ויצא בי אשגח לא וכ״ז • פקפוק בלי הוא וכשר

 והא * פסול שהגט אנשים וכמה כמה לפני והתפאר
 אחריו שלחנו ואז אחר גע לכתוב ב״ד שרצו ראיה

 הג״פ על קול יוציא שאל להודיעו חלצי כגבר ואזרתי
 לעשות רק הכוונה היתה ולא ־ כד״ת הוא כשר כי

 זה דבר לשאול הבא וכל עירי אנשי לכל וגס • פצהי״ט
 שלחתי וכן • פקפוק שוס בלי כשר שהג״פ גליתי לכולם
 שהג״פ בפרסום לגלות שם שהבעל במקום מיוחד שליח

: בעלמא להומרא רק נכתב ולא כשר
 שום בלי הוא דכשר נראה הקלושה לפענ״ד ןךךך

 • ביה״ש שנסדר יהא לו ביה״ש החשש ־ פקקוק

 באותו כשעסוקים להכשיר והרא״ש תוס׳ דעת הנה
 רק היה כפלא ומכש״כ י בלילה כשנחתם אפי׳י ענין

 שלא* שס׳ל הרמב״ס לדעת ואפילו • בלילה הסידור
 ־ בגיטין ולא שערות בשאר רק ענין באותו עסוקים מהני
 והגס • שנכתב ביום שלא כשנתגרש מכשיר הוא הלא

 בין כשנסדר אך • להומרא בשניהם פסק בש״ע כי
 תקנת כל כי דרבנן במלתא ספק רק הוא השמשות

 לעשות נוכל וגם ■ כפר בוודאי מדרבנן רק הוא זמן
 בעסוקיס שמכשיר כהרא״ש הלכה שמא ספקא ספק

 ובפרט עדיין יום הי׳ שמא כהרמב״ס ואת״ל ענין באותו
 ג״כ נמצא שלס״ס כזו וסברא * מדרבנן שהוא בדבר
 האריך הג״פ והנה ־ י״ג ס״ק קכ״ט סי' פשוט בגט

 אך • בלילה היה והסידור ביה״ש שנחתם באס לפסול
 מצאתי שוב • ביה״ש >י׳ הסידור שרק לנ״ד ענין אינו

 בג׳'פ פאדאווע מהר״מ תשובת נ״ה סי׳ רמ״א בשו״ת
 תיוהי כמה עוד שם הי' וגס השמשות בין שנסדר
 ולא ופוחז ריק הי' שהבעל יען י בדיעבד הכשיר ועכ׳יז

 )ואולי כסף הרבה בפיזור רק השני הג״פ על יתרצה
 נ״ע בסימן שם וגס שכתבתי( הנ״ל מטעמים ג״כ

 שכנא מוה' הגאון וגם להכשר־ אחד גדול עוד הסכים
 והפוסליס להכשיר השכימו ־ ברזל מעיר שלמה ומהו'

 כמו קצת בכפי' הי' דעתו לפי שהג״פ הוא'מחמת
: ע״כ שם שמבואר

 הנה ־ העד על רינון קול שיצא השני החשש ייזל
 אשר שונאים הרבה לו שהי׳ לי נתוודע כי יען

 הקול הוחזק ולא • לקלא אפקוהו אויבים למימר איכא
 אחר ג״פ לכתוב להקול בעצמי שחששתי מה כי • בב״ד

 כל פירשו והר״ן רש״י כי • בב״ד הוחזק כלל אקרי לא
 בדקו שלא היינו קול אינו בדינא אתחזק דלא קלא
 אני וכאן • הברה קול שמיעת תהי׳ שלא אחריו ב״ד

 משונאים בעלמא הברה קול רק הי׳ שלא יודעים וב״ד
 לחקור באפשר הי׳ לא כי הדבר אחרי כלל חקרנו ולא

 כמבואר להבא חשש על בבהלה הי' הב׳ והג״פ ־ הדבר
 • דבר בכל מתון אני אשר מנדרי יצאתי ובכאן לעיל

 נודע בעל הגאון דעת על לסמוך נוכל כי ובפרט
 והעלה זה• בדבר מאד שהאריך קל״ב סי׳ מ״ת ביהודא
 התורה מן לפוסלו אין הפנוי׳ על שבא נתברר שאפילו

 אחד פעם רק עבר לא וגם בעריות לחשוד ולהחזיק
 שנוהגים במה לצרף יש גם ־ בכך חשוד מקרי ולא

 בליבא הרהר ומסתמא בליבא בתשובה להרהר מקודם
 מחשש שגס נראה זה מכל " לובלין מהר״ם וכסברת

: להכשיר שיש נראה זה
 עי״ז אולי ־ ב׳ ג״פ שנכתב יען ב׳ חשש יש ועלף
 ועי״ז • הראשון הגט על פסול קול כיוצא הוי ׳

 ־ והלכתא ״ה7 צ׳ דף התום' כסברת אחר לגט יצטרך
 ומשמע • בקצור י״ג סי׳ בש״ע והובא שם הרא״ש וכן

 ■ הי׳ כשר שהגט לנו נתוודע שאפילו שם הרא״ש מדברי
 היבא כזה ומעשה • הלעז ג״במפני ג״כ צריכים עכ״ז

 פסול קול הביעל שהוציא אחד בגט גיטין סוף במרדכי
 להבחור ר״ח וכפה • כריש נראה משה כדת של שדלת איך

 ידוע אפילו לחוש יש נשואין דקודם קלח דכל גט ליתן
 שנשאה הב׳ מן להוציא ר״ת ורצה • אמת ימצא שלא
 מי חדא • לנ״ד כלל דמי לא לענ״ד אך • הקול אחר

 במקום שלא הי׳ אולי עיצון במקום מיירי דשם יאמר
 בספר זו סברא זאת כותבי אחר מצאתי וכן ־ עיגון

 דברי על והתפלא י ק״ה ס״ק קכ״ה סי׳ ג״פ
המרדכי יא
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 חס דיינו ,הי: מבעלה האשה נוציא איך המרדני
 עיגון במקום אך עיגון במקום שלא לכתחילה מחמירין

 שלא בכדי תמיהתו לתרץ נוכל ואולי • עכ״ל להקל יש
 שיצאה אחר ונשאת שעברה יען המרדכי על כ״כ יקשה
 לכן ע״ז כעברה יען לכן עיגון במקוס שלח הי' ואז הקול

 לבד עיגון במקום הוא אס חך • שתוציא לה קנסינן
 קצת ליישב נראה כן לכתחילה להנשא חותה מתירים
 מ״ה סי׳ נ״ש בספר גס • המרדכי על הג״פ תמיהת

 שלא אלא מיידי לא שר״ת זה כתירץ ג״כ כתב נ״ע• ה״ק
 חשש דיש דהיכח מהרשב״א ראיה והביא עיגון במקום

אינם עי״ז ממון להוציא המגרש שרוצה או עיגון
: להחמיר רשאים

 שיצא כבעת מיירי דשם ר״ת דברי לתרץ יש טךד
 • שהב״ד דהיינו בב״ד הלעז הזחזק הג״פ על הלעז

 הגע הלעז ולפ׳יז • פשל או כשר אס בספק נפלו עצמם
 דלא קול אשי רב שאמר וכמו חזק הקול לכן פסול

 מכך כאיזה יען לכן • הוא קול לאו דינא בי אתחזק
 אח״כ אס לכן פסול בחזקת ב׳יד אצל גס הג״פ היה מה

ר״ת ויסבור • אחר גע צריכה עכ״ז הי׳ שכשר נתוודע
: קלא מבעלים דלא והרמב״ס כהרי״ף

 אחר גע שיתן מהבעל שבקשנו כבעת בנ״ד אהל
 הוא כפר הראשון שהגע בפירוש לו אמרנו

 ואצלינו • אחר גע יתן בעלמא חומרא מחמת רק אצלינו
 להחמיר שרצינו זולת ההיא בעת בהכשר הדבר היה ג״כ
 יתרחב אולי מחשש אצלינו שהבעל בעוד עצמינו על

 מאנשי אחד וכוס • למעלה כהארכתי כמו יותר הקול
 שנכתב הקול כיצא ותיכף • מהגע ידעו לא קהילתנו

 לחומרא רק כהי׳ עירינו אנשי לכל תיכף אמרנו הגע
 בקול אין לכן ־ עמו ושוברו הקול שיצא באופן בעלמא

 הגע מסתמא כי שקרים הוציא הבעל כי ואס ממש זה
 שאמרנו הב״ד על השגיח ולא אחר גע שכתבנו יען פסול

 בוודאי זה • בעלמא חומרא מחמת רק כשר שהוא לו
 בעל אתי חד ד״ה ד״ג בתוס׳ כמבואר חשש כוס אין

 שקר כל לעז הבעל שיוציא שמשום • ליה ופסול ומערער
 בסמ״ג מבואר וכן ־ יפסול לא זה מכוס פסול כהוא
 כשר והגע לעז רק דווקא לאו ליה שפסול בהדי׳
 צ״א סי׳ רמ״א בכו״ת מצאתי וכן מירושלמי ראי׳ והביא
 ישב אך ־ הגע מפסל לא כקר מוציא שהבעל כהיכא

 נ״ש בספר מצאתי •גס אחרים פנים ב״ג ר״ת דברי
 הכל לתירוצי קרוב מקראקא כ״ץ מהר״י בפס כמביא

 הי' ולהעדים עצמם להב״ד כגם היכא מיירי כר״ת
 ע״ז הקשה שהנ״ש הגס • לא או פסול אס מסופק

 לא בריש כדת כנכתב אפילו ידוע הי׳ אס הלא התי'
 לא כאלו יען והריב״ש העיטור דעת ומביא • מפסיל
 שינוי אין לכן ככר וישראל משה כדת כלל נכתב

 וכס ד״ה ב׳ דף מתום׳ ראי׳ והביא • בו פוסל האותיות
 לא שאס יען מפסל לא הלידה מקום שינה דאס • עירו

 יש לענ״ד ־ בו פוסל השינוי אין לכן כשר כלל נכתב
 בריש כדת נכתב כאס יסבור דהר״ת הקושי׳ זו נתרץ

 לעעות נוכל כי אחר לענין פנכתנה מחמת הגע פסול
 כהס דהיינו ־ וישראל מפה כריתות מלשון כרת ולומר

 סימן בג״פ נמצא זו לסברא )קרוב ומגרשים הכורתים
 טפי גרע וזה ששון( בן מהר״א בשם ק״ה ס״ק ו קכ

 כמכשיר הלידה מקום לשינה ול״ד • כלל נכתב לא מאלו
 לכתוב צריך כאין כיון בהמקוס לדקדק דרך אין דכס
 יסבור לגמרי הגירושין ענין כמכנה כאן חבל • כלל

 הרמב״ס סובר יו״ד עס וא־גרת כתב שחס וכמו שיפסול

 לא ואס וכדו של הוא״ו האריך לא אם גם פסול• שהוא
 בפוסקים כמבואר כשר היה הואר כלל כותב הי׳

 כי מפשיל יו״ד עם ׳ וכתב פינה אם אך • ובלבוש
 שר״ת לדין זכינו וא״כ • טפי גרע הגע ענין משנה
 הוח״ו האריך לא שאס שמפסיל הרמב״ס כשיעת יסבור

 ויען בריש• כדת כתב אם יפסול ג״כ לכן וכדומה וכדו של
 שהאמת חשבו והב״ד בריש שנכתב לעז הוציא שהבעל

 הגט והוחזק וכדומה למרחקים הלך הג״פ כי אתו
 להכפיר רצה לא כדין שנכתב אח״כ כשיתברר לכן לפסול
 כ ,והריב העיטור )ובעל • בזה והחמיר הלעז מחמת

 לא פחם לשיטתם אזלו בריש נכתב באם כמכשירים
 כחן וכן בהרא״ש הובא כאפר כשר אלו בואוין האריך

 דעתינו על עלה כלא דידן בנדון משא״כ כשר( ג״כ
 הלעז• מחמת כלל לפסול כאין נראה בזה הג״ס פיפסיל

 נראה התוס׳ דברי על הרמ״א של תירוצים ג׳ לפי וגס
: להכשיר יש זה כבניק גיכ

 גט ת״ר • ל״ב דף מגמרא ברורה ראי׳ נלעיד ג□
 לא ופרש״י • כלום אמר לא גט אינו • פסול זה

 פסול שם עליו מוציא אלא לי׳ מבעל דאיהו משמע
 אמר לא בוודאי שמשקר במקום ומכש״כ • ליכא והא

 ראי׳ הביאו כלא הנ״ל הפוסקים הני על ותמהני ־ כלום
: זה מגמרא להכשיר

 כלת בכמה נמצא אשר קצת ראי׳ לי נראה טיף
 להשיג בקל אפשר חס שכתבו ענינים בכמה

 שיבת בשו״ת נזה ודומה • אחר ג״פ יבקש אחר גט
 נועם דרכי דרכיה והנה " כו״ת ובכמה צ״א סי׳ ציון

 קודם הבעל דעת ישתנה אולי ע״ז חשו לא ואיך
 הנא הלעז מחמת הראשון הג״פ יופסל ואז הנתינה
 הכל כי לעז שוס מזה אין כי • לזה חשו לא מסתמא
 אחר ג״פ לפעמים נותנים חומרא שמחמת יודעים

: מכב״ד ישתנו גס
 לאשתו שגירש באחד רי״א סי׳ בתה״ד מצאתי שוב
 איך לעז הוציא הג״פ ואחר לבד יוסף בשם י

 ועכ״ז * ממנו נשתקע אך האמת וכן אחר שם עוד לו כיש
 והככיר המרדכי כפי הלעז על התה״ד השגיח לח

 היכא רק לעז כאין הירוצינו כפי לומר אנו ומוכרחין
: כנ״ל פסול נראה הי׳ עצמו לב״ד כגס

 כקול יצא כלא פהיכא ברורה ראי׳ לי נראה ך ט,
 אמרו הס גופא שהב״ד' דידן כניד! רק מעצמו

 בעלמת חומרא כמחמת העעס אמרו והס מחדש לגרש
 סוף *מב" לדברינו וראי׳ • קלא נפק כלל הוי לא הוא
 שאמר חב על שנשאל הרפב״א כתב ־ וז״ל באה״ע ז ל סי׳

 שקידושי ואמר נאחר קדשה כך ואחר בתו שקידש
 נחמן כלום ואינו ־אורייתא עדות בפסולי היה הראשון

 מהכוח וראי׳ • שהיתר הפה הוא שחסו־ שהפה משוס
 בעידנח כיון גיעין בסוף וא״ת * אתתא כ״בההוא דכתובות

 לאמתלאה דאתחזקת כמינך כל נא חמתנא הוי לא דקנא
 הקול הוא הוציא ונח מעצמו הקול יצא דהתה י״ל
 עמו שוברו יצא הקול שבעת < ^נ כ ו^ש * ע׳-

־. למעלה הארכתי כאפר בענמא לחומרא רק שהוא

 בעירנו נשמע עידן כהלעז רומכ״ת ידמה ךאל

 דובר ואין תומ״י הפתקתיס כ• הוא כן לא הו״ש־
ואביו הבעל וגס לזה חושש נעצמי כאני רק דבר



יעקב שו״ת ערון

 יתברר או יותר הקול יתחזק חו״ש כחס באס אופן
 לענ״ד כי • דעתו לפי הג״פ חיך הדברים שכנים
 על רק נחשד שאינו יען כי ולהכשיר לדון יש עדיין

 כי והכס • ח״א על נחשד לא אבל נדה של קלה עבירה
 כריתות לחייבו ומנשק מחבק רק אפילו כי הרמב״ס כתב
 לפסול אך לכתחילה שהוא לומר נוכל לעדות פסול

: בזה להאריך רציתי ולא ידעתי לא בדיעבד

 ולתור לדרוש הדל כשכלי לבי אל נתתי זאת כל אק
 חו״ש ואם • כזה עיגון במקום היתר פתח ולפתוח

 אצלינו רומכ״ת דברי כי האמת על ואודה יודיעני שגיתי
 ישיבני שיהי׳ איך שיהי' כפולה בקשתי אך • עינינו כבבת

: השמים מן לו יהי' ושכרו ראשון פאסט על
• זלה״ה ברי׳ יעקב אוהבו ש״ב דברי

 הג״ל הגאון השובת

 ווילגא לפ״ק הקצ״ו אדר טוב בע״ה

 ויעלה • ולתהילה לפאר ה׳ יתנהו לגאולה גאולה בין
 המובהק הרב ידידי ש״ב לאהובי • מעלה מעלה

 • ומסיק המתון ובקי הריף • בתוי״ח המופלג המהיג
• בויסק דק״ק אביר נ״י יעקב מוח׳ כש״ת

 שלא למדתי השמועה מפי אשר אתפלא אשוב הנה ידידי
 לו כתבתי אשר תורה בחידושי המכתב לידו הגיע

 עליו שיצא הע״א בענין • בקצרה וכתבתי האריכות ושנאתי
 גדולים בזה פילפלו שכבר השבתי פנוי' על שבא הברה קול

 ש מוהר והגאון בכרך מיכאל מוה׳ הה״ג • בפראג
 • הקול מחמת מפשיל שלא ביחד כילם והשיבו ־ לנדא

 איסור משום דמפסיל שכתב הרא״ש תשובת שם והובא
 הדרך הקיץ דבימי דמאחר השבתי וע״ז • דקעבר נדה

 כשהולכים וכן להקר כדי בנהרות העולם כל שעובלין
 כוונה צריך אין וטבילה • להקר במקוה הולכים במרחץ

 וטבלה שנאנסה נדה ל״א( )דך בחולין בם כדאמרינן
 • נדה אאיסור גס כלל עבר שלא אפשר לכן לה; עלתה
 הרא״ש ורבינו * קצ״ח •סי׳ יו״ד בשו״ע מעכ״ת ועיין

 • לטבול לנהר שהלכה חשש הי׳ שלא בענין איירי בתשובה
 בספק ובפרט דאורייתא כפיקא דהוי די״ל אמנם וחס
 כדמוכח לחומרא אזלינן דוודאי הרמב״ם דכתב כרת

 בעינן דאס בפלוגתא דתלי' אפשר • תלוי מאשם
 הרגשה בעינן דהכא ובפרט • חתיכות משתי חתיכה

 בזה הי׳ א״כ שתרגיש עד מטמאה אינה דמדאורייתא
 ומה״ט בתשובה להרהר שאומרים ועוד * ספיקא ספק
 : בזה מיקל הנ״ל בספר וגם ס״ס ג״כ הוי נפ״ד

 תיפק טומטום למעט ל״ל התיס׳ בקושיות ערל בלדנין
 שם הפוסקים לדעת כתבתי * ערג שהוא צו י *

 א״כ • כטמא אינו מילה מחמת אחיו שמתו דערל
 שכתב הרמב״ס ודברי ־ ולק״מ אצטריך כזה לטומטום

 שיוצאים שפסק עליו שתמהו מה מעכ״ת עי׳ ־ עציו
 וא״כ ־ דספרי כתנא פסק וע״כ • בעופות שמחה ידי

 סמיכה מבוס בתנאי להביא יכול דחינו התום׳ נביטת
 כנל קבה לא וא״כ סמיכה טעונים חינם עופות אבל

 אשר אחרים בעניניס אוהבי וידידי • הרמב״ס לשיטת
 באר לכתוב ימחיל אזי למעשה נצרך חס מעכ״ת כתב

 : עלי הטובה ד' כיד לו אשיב אי״ה פסח ולאחר היטיב•
 ידידו ש״ב כנפש • יגבר ועילאה דבר לחדש אין זל״ז

: ונפש בלב דו״ש
סותרר״א הגדול הרב לא״א בן אבלי אברהם

שאלה

כג
 • סז״י הצדיק ה״ג להרב ששלחתי ססבחב העתק

" בווילנא מסירוויגט יצחק מהו׳ ה״ג הרב ולמחותגי

 את ושאלתי " אשתו את בגירש באחד מעשה
 ואמרו כהן אביה הי׳ אס האשה ואת הבעל

 היה באמת כי שטעו נתוודע ואח״כ ־ כהן הי' שבוודאי
 שהגט דמחנס להרב וכתבתי מפה נסעו והמה • לוי

 אינה ועתה • שנית שתתגרש עד להנשא ואסורה פסול
 יתר לה שסילק אך • אופן בשום אחר גט לקבל חפצה

 • הטוב ברצונה הראשון הגט וקיבלה מכתובתה
 תקבל טרם אשתו על אשה ישא שלא אותו גם והזהרתי

 שמע הזמן שנמשך ראה כאשר אך • כד״ת השני הגע
 תוכרח שאח״כ בכדי אחרת אשה שישא אחד בע״ב לעצת
 חם הלכה שיבורר עד כד״ת אותם והפרשתי • הג״פ לקבל
 ,הראשונה לאשתו ג״פ שישליש אחרי שני׳ אשתו לקיי׳ מותר

: הג״פ לקבל רוצה ואינה במרדה עומדת עודנה כי

תשובה

 כי הקלושה לענ״ד נראה • הג״פ של הענין גוך הנה
 אמנם אס כי • הראשון בג״פ להנשא אסורה

 • וח״י ט״ז ס״ק קכ״ט בסי׳ בביאוריו הגאון דעת שנראה
 שהיכא הסוגיות כל לתרץ שכתב ־ להקל דעתו נראה

 הש״ה דין ע״פ לכתחילה אפילו לכתוב צריך שאיננו
 נכתיב שצריכים היכא רק ־ פוסל אינו שינוי אפילו אזי

 • פוסנ שינוי בזה וכדומה הדירה שם כמו לכתחילה
 במדין וא״כ • כהוגן הסוגיות כל עולים זה ובחילוק

 נוי או כהן לכתחילה אפילו לכתוב צריך שחינו דידן
 הגאון וגם • הנ״ל מדבריו נראה כן בו פוסל השינוי אין

 ונם הגרשוני• עבודת בעה״מ והגאון מאיר בית ח בעהמ
 מסכת• גליא בספרו מנאווארידאק דוד מהו׳ הג׳ הרב

 מדע בעל הגאון אמנם • עיגון במקום בזה מקילין
 • עיגון במקום אך בזה החמיר ובמ״ת במ״ק ביהודא

 דעת וגס בזה מחמיר גיטין תורת בעל הגאין גם
 שהגט כהן אינו חס כהן בו שכתב בגט • מ׳ ס״ק הג״פ
 בשינוי מיירי שם לפענ״ד אך • דכו״ע אליבא בטל
 ,אביה שם או אביו שם בשינוי ולא בעצמו המגרש שם

 נהדי׳ כתב בעצמו עצמו׳שהוא, דברי יסתיר דאל״כ
 דעית כמה אביה או אביו שס בשהשינוי מ״ג ס״ק לקמן

 וכחן טפי מקלינן האשה אבי בשם ובפרט • דמכשירין
 אנו מוכרחין ־ דכו״ע אליבא שפסול כתב מ׳ בס״ק
 חי בעצמו המגרש בשם מיירי השינוי שזה נאמר

 שט בשו״ת אייגער עקיבא מ׳ הגאון גס :המגורשת
 י ע׳ שנשלח מיירי שם אך עיגון במקום אפינו החמיר

 בנידון אבל י להכשיל הבעל שכיון לומר שיוכל שליח
 מיירי שם וגס ־ בבירור כידוע להכשיל הדבר חין דידן

 בשינוי נכתב, שהג״פ ידוע היה הג״פ שנשצח שבמקום
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 שהיה דידן כנידן אבל • לוי שהיה בבירור ידעו ני
 גס אץ ובפה • והמסירה הכתיבה הכל בפה הג״פ
 מהגאון ראי׳ לנו אין לכן • אביה שה שידע אהד
 ביהודה נודע בעל מהגאון גס הנ״ל עקיבא מהו'
 גאונינו הרבו כבר השר בזה להאריך לי ומה * הלל
 בזה א״ע להכניס רקיע ומאן הפין ומאן כזה לדבר

 אסורה וודאי שהאשה ענ״ד לפי לכן • עולם גאוני בין
 לא המקילין גס כי • אחר ג״פ שתקבל פד להנשא
 שעבר האיש נידון אך • גדול עיגון במקוס רק הקילו
 לענ״ד אדון אני בזה שני'• אשתו לגרש מוכרח אס וכנס

 ס׳ בב״ש מבואר כי • השני' לגרש צריך שאין הקלושה
 קטפה משוס רק הוי לא מ״ה ר״ג שתקנת כ״א ס״ק א׳

 הרבה שלדעת ובנ״ד • דאיסורא דררא משוס ולא
 לקייס ירצה אס וא״כ הדחק כעת כשר הג״פ פוסקיה

 לכוח לו ואסור וקידושין הופה כעו וודאי אז הראשונה
 כזה שייך קעעה מחי וא״כ ־ וקידושין הופה כלא עליה

 שהמרו הגס כלל עליו מוטלת אינה ראשונה אשתו כי
 מגורשת ואינה מגורשת חכמיה שאמרו כ״מ הז״ל

 חזינן וא״כ • כ׳שו״ע ג״כ והובא במזונותיה חייב בעלה
 לפי הדח אינו זה אך ־ מעט ביה אגידא דאכתא

 נוכל • ואיבה איכה לה אית הכא ככ״מ הגמרא המסקנת
 לו שיש יען קטטה שייך שלא דידן כנידון ג״כ לומר
 ־ רגמ״ה תקנת הכא שייך לא וח״כ • עמה איבה ככר
 אבל מציאתה לענין דווקא שזה לומר נרצה אולי ואס

 כמו דבר לכל כאשתו הוא הרי דברים שארי לענין
 כשיטה זו סברא שהובא כמו לפדותה חייב נשבית שאס

 כגוף הספק אס דווקא שזה לומר נוכל • מקובצת
 אכן • לה קרוב ספק לו קרוב ספק שפרש״י כמו הגט

 דידה לגבי הג״פ מכשירים גאונים שהרבה דידן כנידון
 שאינו פשוט הדין אחר כגט לגרשה מחמירין שאנו רק

 • לי קיס לומר יכול הבעל כי וככ״ד במזונותיה חייב
 הגירושין קודם שאפילו סוכרים פוסקים הרכה כי ובפרט

 ומכש״כ דבר מכל פטור וכתובה גט ליתן רצה שאם
 ממילא ג״פ לה ונתן מכתובתה יותר לה סילק שכבר כאן
 רמ״א שכתב וכפרט • הנ״ל קטטה חשש של הטעם כטל

 ולגרשה לכופה יכול כג״פ פסול שנמצא כאס קי״ט בסימן
 הדעת לפענ״ד לכופה יכול אינו ואם • שנית כג״פ
 נודע כעל שכתב מה כידוע אחרת ליקח שיוכל נוטה

 שלכופה • יעקב במשכנות וגס • מקומות ככמה כיהודא
 רגמ״ה שתקנת ־ נשים שתי מלישא יותר המור גט נקבל
 הי׳ נשים שתי לישא אבל • זמן כלא הי׳ בע״כ בגט
 לאחר אף נמשך כע״כ אבל • החמשי אלף הוף עד רק

 מחויב שאינו פשיטא ונשא שעבר וכנ״ד • החמשי אלף
 רק הוא • החמשי אלף שכלה כזה״ז וכפרט ־ לגרשה

 ממה זה גרע ולח וכו׳ נהגו ואחרים המותרים מדברים
 כדבר הפיקא דאיכא כ״מ כ״א• ס״ק הכ״ש שכתב

 גרע לא דרכוותא ובפלוגתא • תורה דין על מעמידין
 א׳[ שאלה יוסף זכרון כשו״ת רומעכ״ת ]ועיין מספק
 הולכין כדבר דרכוותא פלוגתא שיש דהיכא להדיא שכתב

 שזה ־ ח' שאלה בנו״ב מבואר וכן • המקיל אחר
 כשו״ת יעקב משכנות מסכרת ]היפך דרכנן הפק רק
 שנשא שבאה הדין לפי כי אנן כחזי וגס א׳[ הימן שלו

 שהראשונה הראשונה• מפני הפני׳ תדחה אשתו על אשה

 ז״ל זלמן יקותיאל מהו׳ כ״ש זכו׳ החסיד הג^ן כבוד של תורתו הדושי עלי ויקרי: הביבים כי יען • המו״ל אמר *(
 סל ספרו מל לחקיק פוב ראיתי מ״כ • בביחו אמץ אצלו הייחי וגם • ממשפחתנו וקרוב מידע הי׳ כי י דזאגער הגחי״ז

• לעד לי ורעמי יקדצ אותן וזכות • יעקב כבוד גם יגל ובשח כו׳ שפרותיו שיהיו כדי • קדשו דברי אאז״ל כ׳

 תרצה אס רק • כגכולה כאה והשני׳ כלל פשעה לא
 וכאן • דועיכ י׳השנ לקייס מותר גט לקבל הראשונה

 פהל קבלה שמתחילה פשעה הראשונה כי הוא נהפוך
 פסו׳ כשאירע ואח״כ כתובתה קבלה וגם הטוב כרצונה

 בנשואק ראשונה היא והשלי׳ ־ אחר גט לקבל רצונה אין
 הוא שעדיין כלל השני׳ ידעה לא העולם מאמר ולפי

 • הראשונה את פטר שכבר וסברה • כראשונה אגוד
 אשה ונשא ועבר כהן המגרש הי׳ אילו כעצמך והגע
 הראשונה הלא * הראשונה שיקיים שנאמר היתכן כנ״ד

 דעות להרבה אשר כהונה אישור משוס עליו אסורה
 ורג״מ״ה בכהונה פוסל הגט ריח וגם • כשר ראשון הגט
 • לישראל הן לכהן הן אדם לכל כשוה החרם תיקן
 סברא יש שוב • תידחי השני׳ שייך לא בכה״ג אלא

 ולהחמיר גדר לגדור השני׳ לגרש אותו נכוף שאס לומר
 אין כאמת כי מעושה כגט הגט הוי כרצונו שלא עליו
 על עבר יען לגרש לו חומרין שאנו רק לגרשה רצונו
 • דין פי על שני׳ אשתו לו ואסורה רגמ״ה תקנת

 מעושה כגט הוי • לגרשה מוכרח יהיה זה פי ועל
 4-דרבנן ספיקא רק הוא כאמת כי דין פי על שלא
 דין ע״פ לגרשה מחויב ואינו למעלה שהארכתי כמו

 ואץ להחמיר והיינו גדר מחמת אולי רק • והאמת
 אומרים שאנו כזה בכפי׳ שנעשה כזה כגט א״א נתיר

 כפי׳ מקרי שזה לדברי וראי׳ * • דין ע״פ שהוא לו
 נחתינן לא דרבנן כשבועה שם דאיתא שבועות־ ממסכתא

 רכינא א״ל • לי משמתינן ליה עבדינן מאי לניכסי׳
 וכו׳ היא לגלימי' דלשבקי' בכוכסא נקטח האי אשי לרב
 כמשנה מצינו ועוד • כפי׳ מקרי דזה כהדי׳ הרי

 לא נדר ומשוס רע שם משוס אשתו המוציא כגיטין
 יודע הייתי אילו יאמר שלא שס־ כגמרא ומפרש יחזיר

 בטל הגט נמצא מגרשה הייתי לא התרה לו יש שהנדר
 פסקו והרי״ף והרא״ש שם[ כתוס׳ רומעכ״ת ]יעוין
 א״כ • הלשונות כשני פסק הרמכ״ס גס לישנא כהאי
 יוכל ד״ת ע״פ השני׳ לגרש שחייב לו נאמר אם כנ״ד
 הייתי לא ברור דין זה שאין. יודע הייתי אילו לומר

 הוא גדר לגדור מתקנין שאנו תקנתינו נמצא מגרשה
 הבעל שיעשה ענ״ד ולפי • הנ״ל מכל גדולה תקלה

 יועיל לא ואס הגט את הראשונה שתקבל השתדלות
אחר גט לה שישליש אחרי השני׳ את לקיים יוכל חזי

: הקלושה לענ״ד נראה זה כל את
* זל״ה בר״י יעקב הדוש״ת דברי

 זאגעי "ק לפ תור״ה כסליו י״ב א׳ יום ב״ה *(

 ח־״ב הטאה״ג ה״ג הרב נפשי וידיר עליון ידיד לכבוד

נ״י יעקב בטהורר כקש״ת ועני׳ הסיד סוע״ה

התנו מיד מוש״ק אור הגיעני המול אלי יקרתו
 בדבר תורה של על בא אשר שיחי׳ המופלג 1
 דרך על דרך אשר קדשו דברי וכראותי ־ כו׳ כו׳ הגע

 דדינא לעיקרא הנוגע רק וקצרות בארוכות האמת
 שהבעל אחר וודאי כי • עליהם לפקפק שאין כדברים



זכרון

 טעמים מכמה לגרשה לכופו חין אשה ונשא מעשה עשה
 הכל ע״פ ברמ״א מבואר כאשר • קדשו בדברי שמבואר

 • בע״כ לגרשה יכול בגט פסול ונמצא ברצונה גירש אס בו
 מלהתיר אשה לישא להתיר טוב שיותר • כתב ב*נו והבמ״ח

 האחרונים דברו לא הנ״ל הרמ״א דברי ועל בע״כ ערש
 תשובת ע״פ האחרונים פקפקו מנוה שבמקום אף כלוס

 הנ״ל הרמ״א דברי על אך • פוסקים ושארי הרא״ש
 לא וודאי דלכתחילה ואף • אחרונים בשום פקפוק אין
 שאפשר לחלק יש כי אחרת לישא להתירו בידנו כח הי׳

 שגזר דר״ג מטעם היינו בע״כ לגרש שהתיר הכ״ב טעם
 לחוב ואין לאשה הוא שחוב מטעם בע״כ לגרש שלא
 לחוב שלא ר״ג גזר ד״ת ע״פ שמותר אף מדעתה• שלא
 אס משא״כ לאפה• השעל חיוב מכל שיפטר ברצונה שלא

 כל מעלי׳ לסלק האשה ונתמנית ברצונה גירש מתחילה
 שיתן באופן רק חיובי׳ על לו ומחלה עלי׳ הבעל חיוב

 • כלל לה חוב אינו א״כ בגט טעות אח״כ ונמצא ג״פ לה
 שוב בכהונה• שפוסל הגט ריח ע״פ נפסלה ולכהונה הואיל

 נשאר כי • בע״כ לגרשה יכול ע״כ להאשה חוב שום אין
 עדיין• בו שקשורה לשוק לינשא להתירה זכותו רק לה

 ואמ״ג מגורשת שאמרו מקום כל חז״ל שאמרו ומה
 דש״ס דינא ע״פ היינו במזונותי' חייב בעלה

 של חיובים על למחול כלל נתרצית ולא בע״כ שמגרשה
 ואח״כ ברצונה הגט והי׳ נתרצית אם ואף • אלי' בעלה

 שיגרשנה אופן על רק נתרצית לא בגירושין ספק נפל
 גמור גט לה מלתן מעכב שהוא זמן וכל גמורין גירושין
 אס ר״ג תקנת אחר משא״כ • החיובים כל חל פדיין

 והוא טעות נמצא ואח״כ ברצונה הגע קבלה מתהילה
 שאין כיון חר״ג מחמת מעוכב רל^שהוא לה ליתן רוצה

 אין לכך חיובי׳ כל מחלה זה אופן על מחמתי' עיכוב
 לישא ולא בע״כ לגרש רק שייך וזה חר״ג משום בו

 לגרש להתירו יש שבנ״ד נלפע״ד הנ״ל ולפי • אחרת
 לא חר״ג בזה שאין כיון לכו״ע שליח ע״י אפילו בע״כ

 שמבואר ואף • מודה הנו״ב אף ובזה • לד״ע שליח הוי
 חדש דבר לחדש צירוף ע״פ שכתב ב׳ סי׳ נו״ב בתשובת

 לגרש אין דש״ס לדינא אף בע״כ שליח ע״י בלגרש
 לדינא אך • בתשובה כמבואר כו׳ לבע״ח תופס משוס

 שבש״ס סברות וכמה כמה סותר כי דבריו נתקבלו לא
 • בארוסה כ״מ דמיירי רב דוחק ע״פ לתרץ הוכרח אשר

 ושאר ק״י( )סי׳ תשובות בכמה תנינא במהדורא כמבואר
 שהוציא להבין זכיתי לא שלו היסוד עיקר וגס • מקומות

 דתופס בסוגיא שכתב בגיטין הרא״ש מדברי זה דין
 שליח שעשאו אף כו׳ ל״ק לאחרים שחב במקום לבע״ח

 כמיני' כל דלא ־ וז״ל הרא״ש כתב ז״ל• רש״י כדברי לא
 שכל זה דין הוציא ומזה לאחרינא• לחוב שליח לעשות

 בגט וא״כ שליח לעשות יכול אינו לאחרים חוב דבר
 • ברצונה שלא שליח לעשות יכול אינו להאשה הוא דחוב

 ג״כ כתב סי'כ״ז( בב״מ)פ״ק אך היסוד• כל בנה ע״ז
 הרשאה לו וכתב שליח עשאו אפילו ־ לישנא האי הרא״ש

 שם וסיים • לאחרים ולחוב לזה לזכות כמיני׳ כל דלאו
 דעל מדבריו מוכה • הרשאה כתב גא אחרים אותן ועל

 אחרים על רק לחובה אף מהני שליח שעשאו אותו
 כתב לא שעליהם ־ שלו תפיסה מהני לא בע״ח שארי

 של היסוד כל נופל א״כ בגיטין ג״כ דעתו וודאי הרשאה־
 בר דיימר מעובדא מוכח נראה וכן • בזה נו״ב תשו'
 יכולין אין שבדין יתומים של התפיסה הוי דשם חשי

 תופס את שם וקאמר ארבא• כמו ממסלטלין להוציאין
 היה הכי לאו הא • הוא לאחריס שחב מקום ח“צכע

בג ביעק שדח

 בשלמא ־ ליתומים הוא חוב שוודאי אף תפיסה מהני
 בע״א לאותו לאחרים הב שייך לא בע״ח בשאר בעלמא

 תופס הי׳ לא אס שאף הנו״ב לפ״ד ־ לתפוס לו ששלח
 שמיירי שם משא״כ • בדין ממנו להוציא הבע״ד יכול היה

 לה אם מהס להוציא יכולים היו לא שבדין ביתומים
 ♦ מיתה לאחר אף תפיסה דמהני הס״ד לפי תפיסה ע״י

 לאחרינא חוב שייך אליו ששולח למי שאף הנו״ב ולדברי
 ג״כ חיוב הי׳ לא אס אף כלל לתפוס יכול הי׳ לא א״כ

 שייך לא אליו ששולח שלאותו נ״ל וודאי אלא לאחרים•
 לתרץ אפשר והי' בע״ח׳• שארי נגד רק לאחרים לחוב

 שאין אף לפרוע שמצוה כיון ביתומים שגס בדוחק
 בנו״ד פכ״פ ־ חוב מקרי לא בדין מהם להוציא יכולים

 כיון שליח ע״י אפילו בע״כ לגרשה יכול הנו״ב דברי לפי אף
 הוה חוב שאין כאן שריך לא דנו״ב דטעמי' חר״ג בו שאין

 כל נבעל למחול נתרצית ו גט שקבלה מאחר כנ״ל• כלל לס
 הוא זכות רק שני׳ מהגרושין חוב שום לה אין חיובי׳

 מריה נפסלת בלא״ה ולכהונה לשוק להינשא שמותרת לה
 דכת״ר דינא ועכ״פ לדינא• שנ״ל מה הנ״ל כתבתי הגט•
 ירצה אס רומעכ״ת שכתב הטעמים מכל ברור וודאי
 להאשה ויודיע ישליש או לה וישלח כשר גט ויכתוב הבעל

 ובפרט פקפוק בלי עליו אשתו לאסור אין הג״פ שתקבל
 עכ״פ ד״ת• ע״פ כשר שהגט הסכימו פוסקים שרוב בג״ד

 מאדון וברכה הו״ש יקבל • בזה כלל פקפק שוס אין
 הימיס• כל הדוש״ת ידידו ונפש היקרה כנפשו השלום

• כלל מרדכי כ״ם בלאא״ט זלמן יקותיאל

כה
• בויפק פה • תקצ״ז כסל-ו ב״ך ה׳ יום

 ידיד לאהובי * ירח בלי עד שלום ומרבית ברבה שפע

 המפורש□ חו״ב הגדול המאיר הרב נפשי וידיד עליון
• נ״י ליפמאן אורי׳ כמהור״ר

 הצדק אדני על ובנויס באמת הנאמרים אותותיו
 בביתי הייתי שלא ויען ־ גנון אל קבלתי

 לרומעכ״ת השיבותי לא לכן ימים איזה על נסעתי כי
 שלא ואשיבהו ־ באתי תורה של על ועתה • כה פד

 שם נידון • קודם אכתבנו מילי' זוטרא כי יען כסדר
 • רומעכ״ת לדעת מסכמת ג״כ הקלושה דעתי איטא
 הדבר שבא ימים שנתיס זה כי לי ידוע כי והגס

 יוטא לכתוב אס במדינתנו גדולים רבנים בין במחלוקת
 הייתי וכן • איטא לכתוב הוסכם כבר אך • איטא או

 בתהלה בא׳ איטא פעמים כמה וכתבתי • מעולם נוהג
 מקומו אלא לך ואין בשמות דורשין אין כי ובסוף
 רק אחרת בהברה נקראת אינה ובמדינתנו • ושעתו

 הנה • בשא שם ונידון • לפנים צריכה ואינה בא׳
 בשם רק לה לקרוא השס קריאת בעת הנהוג בקהלתנו

 נכתב וכן • כל בפי נקראת וכן • בתיה ולא בשא
 לכתוב ופקפוק הפק אין א״כ והנה " הכתובות בכל
 הוא בהברתינו כי יען • לבסוף וב״א לבד בשא שם רק

 וא׳ בשי״ן לכתוב רומע״כ כתב ויפה • ימי״ן בשי״ן
 • פעמים כמה ג"כ כתבתי וכן • לבד בשא ובשם לבסוף

 ולשלוח ג״פ לכתוב שהוצרכתי מעשה לפני בא אשתקד אך
 בעת בתיה בשם לה לקרוא הנהוג שם אשר לזאגער
 בשם הכתובות בכל שם ונחתם נכתב וכן השם קריאת

• זה בשם ג״כ בבהכ״ג שברך מי כשעושין וכן • בתיה
וכן יב
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 פעמים ברוב רק • בתיה בפס לפעמים נקראת וכן
 בפח המכונה בתיה כתבתי ולפס בפח בפס נקראת

 *שבע בת גבי • פרח כל בגט נ״פ3 לזה קרוב כמבואר
 כי יויד( בס״ק נכים כל ב׳ )באות בט״ג הובא וכן

 כנקראת יען בתיה של היו״ד להכמיט אפשר אי זה באופן
 המיעוט וגם • כן בכתובתה ונחתם כך העריהה בכם

 לבד הקדש בכם ולכתוב • כן לפעמים אותה קירין
 נכתב כבליה יען בזה לכבח טעם ונתתי • אפכר אי

 שם הברת במדינתנו הברתינו ונפי בחיריק בתיה שם
 יקרא לא הוא הג״פ דחזי מאן א״כ • בפתח הוא בפא

 שאנו כמו בטעות יקרא )ולא • בחירק בתיה כהוגן
 יאמר לא כי אחרת אפה כזאת ויאמר בפתח( קורין

 • בחירק וזה בפתח זה כי מבתיה נגזר בכא שם כי כלל
 כהכרעת קודם הקודש כם וכתבתי שניהם כתבתי לכן

 להקדים צריך דידן כנידון כמות כני לו שיש כמי רמ״א
 • לעז כל בכס אותה קורין הרוב כי ואף הקדש כס

 אותה קורין דהרוב דהיכא כתב ג״פ בספר כי והגם
 בזה לייכב וכתב ע״כ• קודם הרוב כל שם לעז כל בשם
 בדרכי המעיין חך • ט״ז בסעיף ורמ׳יא הב״י יפלגו כלא
 הב״י כי * הב״י על פליג כהד״מ בהדיא יראה משה
 ואח״כ כמהה הלידה בעת שנקראת באכה.אחת כתב

 ראוי ואותו • הרוב אחר בזה שנלך אלגאריע נקראת
 קרו דרובא כההיא • דמתקריא ה״ב ועל להקדים

 המנהג כאין בד״מ כתב וע״ז ־ כרה ופורתא מרים לה
 על וכוהבין קודם העברי כם כלעולם רק • כדבריו

 קמן הא ". גיטין בהדר הוא וכן - המכונה הלעז פם
 העברי כם עכ״ז הלעז בכם אותה קורין הרוב שאפילו

 חסר הי׳ הג״פ לפני שהיו פהטורים ספק ובלי • קודם
 כלט בד״מ לפמ״ם אך ־ ככתב מה כתב לכן הנ״ל הד״מ

 עם הד״מ כמחולק רק אחר באופן לפרש כלל א״א
 גיטין תורת ספר להכרעת לבא אנו ומוכרחין הב״י

 שמחה כמו העברי משם יוצא הלעז דכס דהיכא
 ־ קודם העברי כס כותבין * פריידא או אנגאריע

 נקראת ואח״כ בתחילה בתיה שנקראת דן די בנידון כן
 כי בתיה משם ממש יוצא כזה לומר נוכל פלא הגס בפא•

 כמביאר בתא רפה בתי״ו הלעז כס לכתוב ראוי הי׳ א״כ
 פהגרס יען אך ־ בוודאי לעז כס הוא לענ״ד כי בט״ג•

 פס לכתוב ראוי בכא נקראת בתיה כס כע״י הי׳
 כ״ז הנ״ל• גיעין וטיב רמ״א כהכרעת קידם הקודש
 דנהיגי היכא אך • כן הנהוג כשס יען לכס כתבתי

 הדין ספק בלתי לעיל כתבתי כאפר בקהילתנו כמו
: לבסוף ובא׳ לבד בפא פס לכתוב

 וכתבו הנ״ל דברי לכל והסכימו לזאגער כתבתי ן□[
 • לבד בכא כס פעמים כמה כתבו המה כגס י

 • כנ״ל השמות כני לכתוב מוכרחין היו דידן בנידון רק
 ולפי קצת פקפקו בזה הקדש לשון הקדמת בנידון אך

 כל השם ואח״כ לעז כס להקדים טוב יותר הי' דעתס
 כלל הרהרו לא ועכ״ז * כט״ג ולא הג״פ כדעת לה"ק

 דרק נשמע הלין מכל • לפניהם כשלחתי הג״פ וסדרו
 אשר • העריסה בשס ג״כ אותה קורין פמיעוט היכא
 שניהם• לכתוב יש הנ״ל כנידון בתי׳ שמה שהי׳ ידוע
 אין וגס העריסה כס כלל ידוע כאיננו במי אבל

 והצעתי לבד בשח לכתוב טיב יותר מזה לידע כתיבה לה
 זה אך • לדברי והודו המורים גדולי לפני הדברים

 בשני באכא לכתוב יש דעתי שלפי כעת לחדש באתי
 מורה אלף כי הקריאה לברר טוב יותר כי • אלפין

 לברר א׳ ג״כ שכתב ג״מ בספר מצאתי וכן • הפתח על

 ליה בסמ״ך או בשי״ן לכתוב אם ונידון הפתח• קריאת
 ,ימנית בכין שנקראת מדינתינו הברת לפי ספק פוס בי'

 לקרותה יכול הכין הלא בס׳ נקראה היתה אפילו דאי
 שרה כס גבי בט״ג קצת כדמשמע ס' במקום בשמאל
 שנקראת ספק משוס בי׳ לית לענ״ד אך • סארה

: ימנית כי״ן בכס
 אכה נידון • רומעכ״ת שדרש הראשונה פאלה וניחן
 שלא וגם פ״פ טענת עלי׳ וטען לאלמון שנשאת י

 קצת נתנה אך • הדס העדר על הודית והיא דס מצא
 החתונה לפני כעבדה עבודה רוב שמחמת אמתלא
 בעצמה יודעת כי • הדס נאבד עי״ז אולי קשות עבודות

 רומעכ״ת דרש לא פ״פ של הטענה ועל ־ בתולה שהיא
 אליבא פמעתתא בהני וטרי כקל רומעיכ״ת ויהנה * ממנה

 שחרפה אך • אמת אדני על בנויס דבריו וכל דהילכתא
 להפך ראוי לכן • כזונה ישראל בת לעשות לנו היא

 רק באתי הלכה לקבוע ולא דאפכר מאי כל בזכותן
 היתה מצוה הבעילת אס ־ א׳( )ספיקא לבררקצח•

 מחמת הדס העדר קצת לתלות נוכל • לחופתה תיכף
 • בצורת בשנת בהגמ' כמבואר החופה שלפני תענית

 לרעבון ימים כמה של רעבון בין לחלק הברא אין כי
 התענית אחר אשר אדם בני כמה יש כי אחד •יום של
 • המעט מן מעט לאכול רק או כלל לאכול יוכלו לא

 נעכין בא׳ קצת אשר וחולשתו התענית רעבון וא״כ
 כלח לדה גרס • כח ותש • תענית ידי על כחולין ממש

מן מעט הוא הרוב על בוגרת כל כדם ובפרט * בא
 וחקירה דרישה צריך וגס • לקמן אכתוב כאשר • המעט

 כי והגס * שלה האיברים יבשו פעייז חולי לה יש אולי
 צד בה יש אס כתב בטור חך • גדול הלי כתב בשו״ע

 מספיק חולאת מקצת שאפילו משמע • רעבון או חול•
 נתכחשה אס שאפילו בפירוש כתב והפרישה • לזה

 דמים להם אין שמשפחתה אמרה שמתחלה בדברי׳
 בה יש אולי בודקין עכ״ז • כדברי׳ נמצא לא ואח״כ

 לכפרנית בדברי׳ שהוחזקה אמרינן ונא רעבק או חולי צד
 לדברי׳ אמתלא קצת שנתנה דידן בנידון וכן • ע״ש

 בגמרא מצינו כזה אמתלא אשר עבודה רוב מחמת
 כהי׳ בירושלים היתה אחת משפחה פ״ו( )בשבת

 שהמשרתת ספק ובלי * בתוליהן ונשרו גסות פסיעותיהן
 צריכה גסות מרוצות כמה בוודאי • כנים כמה בבית

 יוכל ועי״ז, * כוחה מכדי יותר עבודתה בענין שתרוץ
 יציאת בעת להרגיש לה דהי' לומר וחין • הדס לאבוד
 דאפילו מהגמ' כדמכמע ־ בפמא ונא בברי ולומר הדס

 שהיא לומר נוכל • נאמה ומגדת זאת יודעות תינוקות
 כשיצא אז בדמים רגילה שחינה כתינוקת ־ הנותנת

 רגילה שהיא בגדולה מכא״כ • נאמה מגדת היא ממנה
 מפרוצות בתולי׳ ממנה שיצאו לומר נוכל נדות בדס

 לא לכן היא נדה פדם הברה והיא עבודה ורוב גסות
 וגם וחקירה דרישה צריך ועכ״ז • בברי לטעון יכולה
 • הדם לאבוד יוכל אלו דברים ע״י אם מרופאים לשאול

 כנמצאת עד היטב וחקרו שדרכו ג״כ בגמ' כדמצינו
 מזה לאבוד שיוכל ג״כ יאמרו הרופאים ואם • בתולה

 הגם • כתובתה תטול ואז הוא כן שכדברי׳ תשבע אזי
 בכאן אך • ב״ד חרס רק עלי׳ אין עץ מוכת שבטענת

 כתשבע עלי' להחמיר נוכל כ״כ ברורה טענה שאינו
 הסכימו הפוסקים שכל כיון וביותר זה• מחמת הודה אולי

 כידוע חך • דמים טענת יש כבוגרת הר"ח לגירסת
 סי׳ )א״ע בשו״ע כמבואר דברים מכמה הטבע שנכתנה

 יולדת אינה לט׳ יולדת גבי ברמ״א( ד׳ סעיף קנ״ו
למקוטעין



יעקב שרת זכרון

 יולדת הטבע שנשתנה דלדידן ונתב " ׳מקוטעץ
 בנידן כן • הלכה לפסק הדברים והובא נמקועמין

 כי הדבר נבחן פעמים וכמה כמה אשד קדי
 בהסדיןירק אין שלפעמים מאד מועטים דמי' בבוגרת

 אין דם מראה אפילו לפעמים וגס * קטנים טיפין כמו
 וזה • כולן את נעשה כזונות וכי • מראה קצת רק בה

 וכמו * ש״ז וחיפהו. הסדין על שהי׳ ג״כ לומר נוכל
. : דר׳ לקמי׳ דאתא ההוא י׳( דף )בגמ' שמצינו

 נקרא לא דזה הפלאה בספר שמצאתי הגס והנה
 ולא ידיעה חסרון הוא שזה יען * כלל ספק

 לצרף נונל הנ״ל לספיקות אך * ע״ש לס״ס אפילו מצטרף
 ס״ס• בכללי ל״ה ס״ק ק״י סימן ביו״ד הפ״מ שמסיק כמו

 הוי עכ״ז ספק נקרא לא ידיעה חסרון שספק שאע״פ
 יש כה״ג זה לברר שיכול חכם אין שעכשיו ספק•
 קצת לתרץ יש ובזה * ד׳ ס״ק נ״ה בסי׳ כתב וכן להתיר
 • גיהוץ גיעבד נמי אנן הגמ׳ על הפלאה קושיית
 • כחרדל דס טיפת הרואה על שקאי בדוחק ופירש

 לקבוע לו דהי׳ לכאן שייך זה מה גדול דוחק וזה
 שאין ניחא הנ״ל לפי חך * מקומה ששם נדה במס׳
 צדדים עוד שיש היכא ר״ל *הכי ניעבד גמי שאנן לומר

 *כתובתה להפסידה כזאת ניעבד ספיקות ב׳ כמו להתיר
 רק • בדיקה מצרכינן לא ולהכי ר״ל אפשר לא א״ל

 שלא סמנינן לזה * להתיר צדדים כמה שיש היכא
: כתובתה להפסידה

 לצדד יש עץ למוכת דמי דלא נימא אפילו ועוד
 בתוס׳ )ועיין נר״ח הנכה שמא ס״ס מזה לעשות *
 הפוסקים כשאר שהלכה את״ל ואפילו פ״פ( ד״ה ע׳ דף

 משם ס״ס זה ואין * אמת עבודה מרוב טענתה שמא
 אימא(דשס איבעית ד״ה ט׳ ד׳ התוס׳)בכתובות אחדכמ״ש

 לה י משו הראשון שהספק שאני הכא * הוא חד אונס
 ומבואר י י• עץ למונת לה משוי הב׳ והספק לגמרי לבתולה
 דס״ס כתובה( לה למיתב אי ד״ה ע״ב ט׳ דף )בתוס׳

 שכתב ג״כ בנה״מ מצאתי שוב * ממון להוציא מהני
 הוי וכתובה *שטרא דנקט היכא מהני דס״ס התוס' בשס
 הינא דווקא קצת מדבריו משמע כי הגם • שטרא כמו

 הלואה ספק הר דידן בנידון אבל • פרעון לספק דדמי
 בתקפו בתומיס ראיתי וים • שם להמעיין כדמוכח

 * כלל ספק חשיב לא דרבוותא בפלוגתא שכתב כהן
 ומי * אחת לדעת הסכימו והרמ״א שהשו״ע ובפרט
 היא וגם שטרא דנקיעא כיון עכ״ז * נגדם יכריע
 הובאה כאשר • אני בתולה וודאי שטוענת ברי טענת
 * ס״ס מזה לעשות לצרף נוכל • כהן בתקפו זו סברא

 לכופה לדעתי חך • למעשה ולא להלכה אמרתי כ״ז
 שכתב למאי כלל דמי לא כי * כלל יכולת לו אין לגט

 בוודאי המעשה שס כי • התשב״ץ בכם ל״ט בסי' הע״ז
 ידוע שאינו משא״כ * מוס י זה אס פלוגתא הוא רק
 קשה לכן כדברי' האמת וחולי * אמת כלל המעשה אס

: פשר לעשות טוב ולכן * לג״פ לכופה
 • הבעל בגדי האשה קרובי שתפסו התפיסה ונידון

 הראשון הטעם מחמת תפיסה הוי דלח נאמר
 נאמר לתפוס שליח עשתה וחם * בעצמה תפסה שלא יען
 דמהני לי קיס לומר דיוכל ששו״ן מהר״א כתשובת דלא

: השליח תפיסת
 שיטת על הפ״מ קושית שישבתי מה אכתוב אגב1

 את ישא לא כ״ג נ״ט( דף יבמות )בגמרא ר״ח
 בגמרא ומפרש * בבוגרת מכשירין ור״ש ר״א הביגרת

 ישא האיך הפ״מ והקשה * בתולה מקצת ואפילו בתולה
 ולענ״ד • ע״ש לגמרי בתולותי׳ כלו אולי הבוגרת את

 בתולה של הפירוש אין כי ר״ח שיטת ליישב נראה
 או דהיינו • בתולים סימני פי' רק בתולים דם דווקא

 מקצת הגמ׳ פירש וזה סתום שפתחה או הדס
 • כלל דם לה שאיך הגם סתום שפתחה ר״ל בתולים

 • סתום שפתחה דהיינו * בתולים מקצת לה יש עכ״ז
 והרשב״א הירושלמי בצ״ע-לדעת ג׳ ס״ק הב״ש שנשאר ומה
 לה שאין בוגרת יש וגס • פתוח שפתחה בוגרת שיש

 נראה לענ״ד לפ״ז • הגמ׳ שיטת א׳אלישב א״כ • דמיס
 או אחד סי׳ לה יש דבוגרת • כך הוא דהפירוש ליישב

 אי זה אחד אף לה יהיה פלא אבל סתום פתח או דם
 דמים טענת דקטעין הגמ׳ קושיית נבון ובזה • אפשר

 שלא להיות יוכל סתום פתחה אם אכן " פתוח ופתחו ר״ל
 תמיהת ג״כ ליישב יש ובזה • ודו״ק דמים לה יהי'

 • שם מהגמ׳ וראי' * ע״ש בנדה הרא"ש על הב״ש
 דבעולה הרי * כדרכה שלא בין בכדרכה בין בבתולי׳

 פתח נמי כן בתולים בלשון לה קרי נמי כדרכה שלא
 בב״י )עיין הרמב״ם מלשון וגס • בתולים נקרא סתום
 • בתולי׳ שכלו בוגרת סיא אולי שטתי׳ על שואלין ־ ס״ח(
 כן דם עדיין שיש אף בתולי' כלו קרי לפ״פ אלמא

 שפירש דכתובות הרשב״א מחידושי ראי׳ עוד ־ בהיפוך
 דלא בתולים שכלו לבוגרת פרט יבמות ,הגמ על ג״כ

:לענ״ד ברורים והדברים * הפתח שנפתח פי׳ רק כתוס׳

 • הרשב״א קושית על שתירצתי מה אכתוב ואגב
 כל שיהיו עד בבתולי׳ * הגמ׳ על פ״ו ביבמות

 וז״ל • כדרכה שלא ובין כדרכה בין קיימים בתולי׳
 אי • דמי היכי כדרכה שלא האי לי קשיא הרשב״א

 ואפילו זונה משום לר״א לי׳ תיפוק לאיש כשנבעלה
 אי * לבהמה כשנבעלה ואי • אסורה נמי הדיוט לכהן

 ביאה שמה לא ואי זונה נמי הוי ביאה שמה קסבר
 שלא מו״ע שאינה אשה לך ואין כמו״ע אלא אינה הא

 דרבנן קטנה נשואי בממאנת ואי * צרור ע״י כדרכה
 " עכ״ל וצ״ע דרבנן קטנה נשואי למעט הכתוב בא ולא

 הבא פנוי ר״א לשון תחלה נדקדק דהנה לתרץ ונראה
 דדווקא משמע זונה עשאה אשית לשם שלא הפנוי׳ על

 בא אס אבל זונה עשאה אישות לשום שלא עליו שבא
 בעילת שהיתה למפרע נמצא ואח״כ אישות לפס עליו
 וא׳כ • זונה נעשתה לא וכדומה טעות מקח כגון זנות

 נמצא ואח׳כ סתם וכנסה סתם שקידשה כגון לה משכחת
 אבל ־ מדבריהם רק גט צריכה אינה מומין עלי׳

 באופן עלי׳ כשבא וא״כ * כלל קדושין אינם מדאורייתא
 • לכה״ג אשורה ועכ״ז זונה עשאה לא כדרכה שלא זה

 דס׳ל רבא לשיטת ואפילו • ס״ל כדרכה בשלא דבתולי׳
 האי שאמר בדבריו לדקדק נוכל מספק גע דצריכה

 דיבמות שתנא לומר נוכל • לי׳ מספקא ספוקי תנא
: מדבריהם רק כלל גט צריכה ואינה לי׳ מספקא לא

כו
 בתורת המפורסם החו״ב הרב ה״ד. נפשי לאהובי

: נ״י אלי׳ יעקב מו״ה כקרש״ת פחתי בר • ויראה

 שהורגל הזוג נידון הניעני• לנכון הנחמד מבתבו
 הכתובה השליש והבעל ביניהם קטעה

 ־ הג״פ שתקבל עד מזונותי׳ מחיוב פטור אס • רו״כ 75



יעקב שדת זכרון 48

 בין ראשי ולהכניס להכריע מאד קשה• באמת הנה
 לכך צריכה השעה אס נעשה מה אך • גדולים הריס

 אינו שהבעל הכריע הח״מ דעת הנה ־ א״ע להכניס
 לכאורה מטין וכן • מזונותי׳ מחיוב א״ע לפטור יכול
 והגע • באחרונה המחויבת דעת שהביא הב״ש דעת

 משכנות בעל והגאון * בזה הכריע שלא משמע פשוט
 • א״ע לפטור הבעל יוכל שלא ג״כ בפירוש הכריע יעקב

 כבר והנה • זה בדרך להתנהג הקלושה לענ״ד ולכן
 בדברים בזה והארכתי זה נידון אחד מרב זה נשאלתי
 ואינו בזה שדברתי הדברים כל ממני נאבדו אך נחמדים

 ר׳יג תקנת שעיקר אנן נחזי אך ־ כעת בזכרוני עולה
 ישראל בנות יהיו שלא בכדי בע״כ לגרש שלא שהחרים

 בבעל מאד שלמה האשה שלב להיות יוכל כי • הפקר
 מגרשה פתאום ובפתע • בה בוגד והוא נעוריה

 והנהבענין * מכמר כתוא היא הרי ונמצא • בע״כ
 בשום מזונות מהחיוב להבעל נפטור לא לענ״ד כזה
 • לגמרי הנ״ל הגאון וכוונת תקנת יתבטל א״כ כי אופן

 בעת לה שהי׳ לאשתו ידחיק עשיר אפילו איש כי
 מוכרחת והיא הכתובה סך וישליש קטנה כתובה החתונה

 להחזיר רק ברירה לה אין כן לא אס כי הג״פ לקבל
 לסמוך נוכל גוונא האי ובכי • וכדומה הפתחים על

 יכול אינו שהבעל המכריעים הגאונים אדעת בוודאי
 אדרבה כי מוחזק הבעל מקרי לא אז כי • ח״ט לפטור

 בכל מבואר כי • שלה הכח ממנה המוציא הוא
 יעלימו ולא יבריחו שלא שמתקשר התנאים קשרי

 וא״כ וכו׳ בשוה שוה בנכסיהן ישלטו רק מזה זה
 האחרונים דברו לא כי )ופלא • בהנכסיס כשותפים הס
 כל כי החיוב בטל לגרשה שבדעתו כיון וא״ל מזה( כלל

 לגרשה• כשדעתו ולא עמה להיו׳ בדעתו בהיותו רק החיוב
 שלא הי' ר״ג של התקנה שכל כיון כלל סברא אין זה

 מקבלת שאינה כ״ז לכן • ע״ז הרס והטיל בע״כ נגרשה
 הס, הנ׳ל איסור מחמת בו אגידה ועדיין כג״פ

 וכ״ז " מוציא זה ואין בשוה שוה בהנכסיס מוחזקים
 הגורמת היא כי בהיפך הי' אס אך ממנו המניעה אס

 כתובתה מפסדת אינה שעי״ז והגס ומריבות קטטה
 והגס • ממזונותי' אותו הפוטרים דעת לצרף נוכל בזה

 מוחזקת תמיד היא הנ״ל סברא לפי ג״כ הקושי׳ כי
 בזה עצמינו להכניס נוכל לא עכ״ז אך • ג״כ בהנכסיס

: לענ״ד נראה כן
בויסק ש״ק*ח זצלת״ה .בר״י יעקב ידידו דברי

כז
: הנ״ל להרב

 ולבסוף בתולה בחזקת שנשאה אשה על שדרש □ידון
 ושאל • וולד ילדה שבועות ושלשה חדשים חמשה י

• חבירו מינקת מחמת אשתו עם להיות מותר אס הבעל

: טעמים מכמה להתיר נראה לענ׳יד הנה
 החתונה זמן ידעינן ולא הכתובה דנאבד □יה א

 ולכה״פ החודש באמצע החתונה הי׳ אולי י
 מקוטעים חדשים ז׳ כאן הרי כ וא בחודש ימים ט׳ לאחר
 כי מהגמרא והוא ד׳( סי׳ בא״ע ועיין מ״ב יבמות )עיין

 והגס • כשר הוולד א״כ למקיטעים יולדת לז׳ היולדת
 וקטון כחוש הוא לז׳ הנולד כי הבריות בפי שיחה כי

 ראיה להביא אין מזה חך • ט׳ לבן כלל דומה ואינו
 : כלל זה מחמת הוולד לרחק לנו ואין כלל

 מביאה מתעברת אשה שאין יען הבעל־ יאמר ב
 • מקוטעין אפינו מז׳. פחות הוא א״כ ראשונה

 הגם כי • כ״ג סי׳ ביהודא נודע בתשובת יעיין חך
 אך ראשונה מביאה מתעברת אשה אין מז״ל שאמרו

 מביאה אף להוולד יוכל המיעוט אך • רוב רק • הוא
 ועיין. • הוולד כלל לרחק בידינו אין וא״כ • .ראשונה

 חם וכ״ז • בזה שהאריך ע״ג( )סי׳ ציון שיבת בשו״ת
 : מבענה שהוא תאמר אך כלל תודה לא האשה

 • נתעברה׳ שמאחר תאמר בעצמה האשה אס ג
 תדע מנא חדא טעמים מכמה ג׳׳כ להתיר נוכל

 בעילות רוב כי • נתעברה חתונה אחר אולי כי זה
 סברה אין וזה כ״ו( סעיף הנ״ל סי׳ ג״כ )עיין מהבעל
 יודע הבעג הי' אז כי החתונה קודס עוברה שהוכר

 לפסול כלל נאמנת אינה וגס • זה תדע מנא וא״כ זה
: לפוגמו רוצה וכאן כ״ט( סעי׳ )עיין בניה

 שמאחר תודה אס שגס סברא יש עוד לענ״ד ו^ם ד
 כי מאמינך איני לומר הבעל יוכל • נתעברה

 מאומרה זה גרע לא כי ־ באחר נתנה עיניה אולי
 נתנה עיניה לומר יוכל אחרונה שלמשנה לך אני טמאה
 שהוא בזה מכש״כ • דאורייתא איסור הוא ושם באחר

 החודש בתחילת הי׳ החתונה אס וגם • מדרבנן רק
 שנשים הוולד הי׳ לא אס מקוטעין אפילו ז׳ ליכא שאז
:רמ״א ע״ש חדשים לה' להיות ויוכל כנפל הוא שאזי יוס

 שהתיר ביהודא נודע הגאון דעת על לסמוך נוכל
 או נתעברה מישראל אס א״י אם ומכש״כ בזונה

 לסמוך יש ע״ז השיג רע״א הגאון כי והגס י מא״י
: נ״ב הגאון על הדחק בשעת

 רפ״א הגאון קושית הבינותי לא הקלושה ולעמד
 דכא • חבירו מלשון ב”הנו על שהשיג הנ״ל

 יאמר דלא ההיא ר״פ דמוקי ק״נ( )דף בשבת מצינו
 • .ע״ש לנכרי לומר היינו פועלים לו לשכור לחבירו אדס

 פועלים שכירות אצל בשבת בשלמא השגה זה אין ולענ״ד
 על אדם בני כלשון א״י אצל אפילו חבירו לשון שייך
 פועלים בעדו שישכור ממנו שמבקש יען כי המכירו איש
 אדם ישא שנא מעוברת גבי משא״ג * חבירו לשון שייך
 כיה ואס • המכירו היינו הבירו לשון כאן שייך אין

 המעוברת את לישא מותר הי' כאם מכירו שאינו אדס
 כמפנה אמר שלכן הנו״ב דקדק שפיר לכן • ממנו

 וכנה • תופסים דקדושין במקום היינו דווקא חבירו
 אך הנו״ב על קושיות עוד שם הקשה־ הגאון כי הגס

: תירוץ לה יש קושיא כל
 פנקח קרויט הנקרא ירק נידון השני׳ שאלה ומדן

 חשש מחמת רומכ״ת וחשש בפרסום בשוק מא״י
 למחות צריך שאין ומכש״כ להתיר נראה ג״כ תולעים

 רק הוא בטל לא שברי׳ האיסור עיקר דהנה בהקוניס־
 במקום והנה • ופ״מ( ופר״ח ק׳ סי׳ כו״פ )עיין מדרבנן
 רומפכ״ת שכתב והסברא הפוסקים• כל התירו ס״ס דאיכא

 אחד ספק עם רק נשאר לא בתולעים שמוחזק יען
: שהאריך כמו נימוח שמא

 להדיא משמע י״ז( ס״ק פ״ד )סי׳ הט״ז מלשון הנה
 לא שעדיין רק בתולעים מוחזק הוא שאפינו

 כ״מ מק השייך מדברי אך * ע״ש לספק נחשב נמצא
 לוודאי נחשב בתולעים הפירות שהוחזקו שמדינות משמע

 כעני: יודפ בזה שבקי מי ידידי אך * לספק ולא
 שהתולעים



כה יעקב שו״ת זכרון

 אפר וכעת קצת חרוכות הס הירקות כל שהתולעים
 התולעת נחתך בוודאי געשעעקוועט שנקרא גחתך
 הירקות כל הכבישה אחר כי ובפרט * חלקים לכמה

 * בעשטאמט איין הנקרא בעלי הירקות את כותפין
 לנו מוחזק כן בירקות בתולעים לנו שמוחזק כמו וה״׳כ

 בפסחים בגמרא שאמר כמו ודמי * התולעים שנחתכו
 וודאי שס מצוין וברדלס דחולדה כיון ע׳( )דף

 בקהילות מהדרים אשר בבירור לי וידוע • גררס
 בא״י כי • מישראל יותר מא״י ירק' יותר לוקחים הי׳

 וכן • במזיד בטלו ובישראל ממילא האיסור נתבטל
 שהתיר ובחסידות בתורה מפורסם רב משס שמעתי

 נוהגים וכן • הנ״ל מטעם ג״כ א״י משל לקנות ג״כ
 ומכש״כ להתיר נראה הלין מכל • קדושות בקהילות

 אנו בביתי וכן כו׳ נביאים אינם ואס לישראצ• שהנח
 קהילתינו אנשי אך • מישראל אפי׳ לקנות נזהרים

:מוחה באין קונים
 לחמץ כדי הס תנור אצל שהעמידו ־ הירק ך^וךןן
 העליון הסדר מן הירק מן ובשלו • כנהוג י

 • שנית פעם וכן תולעים שני הקדרה בשולי אח״כ ומצאו
 נתרבו שהתולעים וניכר • מצאו ולא בדקו ג׳ ובפעם

: שלמעלה החום מהמת
 קודס הירק נבדק לא אס • זה על תשובתי

 ועלה עלה כל בדיקת דהיינו " שהעמידו
 עלה כל נבדק אס אך " אסור בוודאי הירק אזי • כדין

 הנמצאים התולעים היו הנראה וכפי * כדין בתחילה ועלה
 • הבישול אחר לראותם יכולים שהיו יען • קצת גדולים

 אחר מלבדוק הבודק נתעצל אס אפילו ידוע וזה
 • נבדק בוודאי כאלה מגדולים אך • קטנים תולעים

 אח״כ נתהוה רק • מתחילה הי׳ לא שזה הדבר ומוכח
 להסיר להקל נוכל שלמעלה• מהחום עצמו מהירק

 וגס י שולט החום שהי׳ מקום העליונים הסדרים כל
 לפי כ״כ פולט החום שאין השניים הסדרים מן קצת

 • עני אצל הוא אס השאר ולהתיר • הדעת אומד
 כי • בזה להאריך רציתי ולא • עמי ונימוקי וטעמי

 הכלי לדופן פירשו אס גס שמיקל הפ״מ על לסמוך גיכל
 משגיאות יצילני וה׳ :ע״ש המיס שרץ גבי כמו • בפנינו

: דוש״ת בלוג״ח באהבה לו המשיב ידידו דברי אלה
: זצללה״ה יהודא בן יעקב

כח

 ולא כשרות בחזקת שכיתה פנויה נשאלתי
 נפל ופתאום • ש״ר עלי' נשמע

 נודע ולא מת והולד זנונים וולד שילדה איך קול
 ביחד הקול הי׳ הקול שיצא בעת וגס • כלל
 לבוא וכשר עמה שכשר מקרובה שנתעברה איך

 וחקירה דרישה שוס ע״ז נעשה ולא • בקהל
 היא שהולד פסיק דלא קלא הי׳ רק בתכ״ד

 על ולא הלידה על לא עדיס אין חך • מקרובה
 הוכחות מכמה הדברים ונראים • דבר שוס

 כי נתעברה הנ״ל שמקרובה ואיך • אמת שהוא
 והתחיל • הג״ל לקרובה קרא העיר שבאותו הרב

 מעשה עשה איך ורעים קשיס בדברים להוכיחו
 לך אין כי ע״ז תשובה יעשה לא ולמה כזה דע

 מזה עמו ודיבר ־ התשובה בפני שעומד דבר
 דבר אותו ענה ולא והחריש ושתים שעה כמו

 ענה ולא בעצבות ישב רק ־ כלל דיבור חצי אפינו

 הדבר כיחש לא וגס התנצלות שוס נתן ולא כלל
 שהקול נראה מזה • אמת אינו שהמעשה לומר
 היתכן • החריש איך כי נתעברה ממנו כי אמת

 ולא כגידים קשיס דברים מהרב אדם שישמע
 הקרוב של וזוגתו אמת• שאינו לומר התנצלות יתן

 הודה כבעלה איך הרב של זוגתו לפני אמרה הנ״ל
 גמורה הוכחה זה מכל אמת• שהמעשה בדבר

 להנשא הנ״ל הפנוי' רוצה ועתה אמה קול שהקול
: דינה מה לכהן

 לכהן להנשא לכתחילה להתירה יש לענ״ד תשובה י
 הפוסקים שבין המחלוקת ידוע הנה כי

 • רובא בהד סגי או רובא הרי בעינן אי ברי באומרת
 סגי שלכתחילה והרא״ש כהר״ן הכריע הגאון והנה

 כמו הוא וכאן • דוב בהד וסגי נבעלתי לכשר באומרת
 ינדה שממנו הקול יצא מאין כי נבעלתי לכשר שאומרת

 הגי וא״כ בב״ד נבדקה שלא הגס פיה במאמר לא אס
 ושוברו קול * פ״ט בגיעין חז״ל מאמר וגס • רובא בחד
 הכשר שמקרובה עמו שוברו וכאן כלל חייש לא עמו

 אחר איש עם כן גס זינתה אולי לחוש ואין נתעברה•
 לפני שתק שהקרוב יען ונלענ״ד • הנ״ל קרובה לבד
 שידוע כמו הוי מאשתו השני' מדרישה וגס הרב

 נבעלה ג״כ לפסול אולי היישינן לא ואז נבעלה־ שלכשר
 ואת״ג לא או אחר עם זינתה אס ספק ס״ס הוי זה כי

 בנויב שפסק כמו כשר ג״כ הוא אולי אחר עס זינתה
 לאסור תאמר ואס • ע״ש באה״ע וכ״ח כ״ז סי׳ מ״ת
 שלדעת בעיר שנבעלה כמו סוי ילדה שבעיר כיון

 הטור אך • ע״ש רובא תרי אפילו מהני לא הרמב״ס
 אס הפק שהוא היכא רוב בחד הגי בעיר שגס מיקל
 השיך והביא ידוע זה אך • פ״ש לא או אליו הלכה היא

 הש״ע שמביא שכ״מ• פלו בהכלליס תת בהלשת ביו״ד
 במלתא אז אומרים יש מביא ואח״כ בסתם ראשונה דעת

 דק הוי לא וכאן • אומרים איש לסמוך נוכל דרבנן
 בהדיא ביארו וכן • לגבי׳ איהי אזלא דילמא מדרבנן

 דעת על לסמוך נוכל וא״כ בעלמא גזרה משוה שרק
 • הפק דהדבר היכא הגי רובא שבחד שפסק הטור

 הפסולים מיעוט נגד כשריס העיר רוב הוי הנראה ולפי
 אחד פעם עשתה אס כי הדחק שעת לקרוא נוכל זה כי.

 ־ לס סגון שידוך לה כשנזדמן לקונסה נוכל לא עבירה
 מסני שלזס סנו״ב דעת לצרף נוכל בזס גס דין מן ובר
 הנ״ל לקרוב רק לאחר כלל נבעלה לא אולי הנ״ל ס״ס

 הנין מכל וכן • כשר הי׳ אולי נבעלה ואת״ל כידוע
 נתקשרה שכבר בפרט לכק לכתחילה להתיר נראה
 במו״ה יעקב משגיאות יציליגו וה׳ • התנאים בקשר

:זצללה"ה יהודא
 מחמה בש״ע מאד שמחמיר גיעין שני ליתן יךןן2ך

 הבעל דעת הי' לא אולי ברירה של העעס י
 מחמיר נו״ב בעל והגאון • השני הג"פ על רק סג״פ ע״ז

 אחד ג״פ רק לכתוב מסכמת דעתו לכן בזה מאד
 השני ג״פ מחדש לסדר ואח״כ הלכותיו בכל אותו ולסדר

 פסו; שוס שיש לו ולומר והסופר הבעל ולהטעות
 להטעות מ״ש והגה • בא״ע( פ״ע סי׳ )ע״ש בהראשון

 פסול• י הוא הראשון שהג״פ להם ולומר והסופר הבעל
 להבעל לומר געשה לא למה לענ״ד בעיני פלא הוא

 לק גמגום שוס יש הראשון הג״ס שעל האמת והסופר
 הדבר הצעתי וכן • הדעות כל לצאת חדש ג״פ נכתב
 ותמה דבירז אב״ד שמעון מו״ה ה״ג סרב ידידי לפני

 כזה בש״ס מצינו פעמים שכמה ג״כ ואמר * ז“ע כ“ג
שנותנים יג



יעקב שרת זכרו; 50

 אחיות מכתי אחת קידש גבי כמו ־ מספק ג״פ שנותנים
 נוכל בנ״ד כמי כן * ספק מחמת לבתיהם ג״פ כנותנים

 הדין על אך ,נקרא חיך בשמו אצלינו שספק סמר
 ואמר • בזה חשש שום שחין מפיו שמעתי הברירה של

 יוחנן ר׳ אמר ל״ע( )ביצה הגמרא להברת לדמות שיש
 רק הג״פ בשעת כבר נתברר שהדבר * חכם בא ושבר

 שאנו היכא בשלמא * בעלמה מילתא גילוי הוא כ“אמ
 ברירה הין שפיר שייך אז מעשה בשעת לברר צריכים
 והחשה בשניהם וגירש גיעין שני שנכתב כהן משא״כ

 דמי זה הין מעשה בשעת מהם באחד אח״כ נתגרשה
 • ע״ב( )ד״נ עירובין התום׳ מדברי ראי׳ והביא לברירה

 התום׳ והקשה " קמכוון גדול לקרבן כבר ומר דיה
 דלא ר'י ואומר וכו׳ ברירה לר״י לי׳ דלית לי׳ תיפק
 היכא כל דקדשים לבירורי׳ צריכין דלא כחן שייך

 כלל התום׳ כוונת ג״כ וע״כ איתנהו בתערובתן דאיתנהו
• : שם בתוספות ע״ח( )דף מנחות ועיין

> כט
 רספורהם החו״ב הטאוה׳ג הרב ה״ה אוה׳ג לידידי •

• יאנושאק דק״ק אב״ר ״ ג״י שלום ב״ם כש״ת

 בענין רומכ״ת שכתב הענין נידן כו׳ אהדשה״ט
 היטיב *גדולה אחת שבינה ההד חיש

 הרגיש וגם בנים הוליד כבר השר להכשיר רומכ״ת 'דבר
 בתולדה שהוא נראה וזה גדולה החת שביצה קטנותו בעת
 או הדם בידי נעשה אם ספק הוא אח״נ נעשה ואם
 מרדוויל הרב דעת ונצרף • מדרבנן רק וכוח ב'״ש
 ולצרף לעשות שנוכל דבר והיטיב *ר״ת דעת נצרף וגם

 דברי }הבין זכיתי ולא *רומכ״ת שהאריך כמו לכ״ם
 התירה שלכן שפירש ביהודא נודע הגאון של קדשו

 דסתרי חומרא כתרי יהי׳ שלא בכדי *ספק כאן התורה
 אהדדי כתרי שלא לאכור רצה פ״ד בספק ולכן אהדדי•

 רגליו כפות תחת אני ועפר * הנו״ב שהאריך כמו
 ונדחק נלחץ שהטעם מלבד אחריו להרהר אני מה

 כאן התורה התירה שלכן פשוט נראה לענ״ד * מאד
 למחוק התורה שהתירה ראינו הנה ,אחר במקום ולא
 באיל״א שלום להטיל בכדי בקדושה שנכתב הגדול שמו

 הקב״ה כי ממזר הפק התורה שהתירה מכש״כ * פרוצה
 עדיות בסוף חז״ל שאמרו כמו לרחק ונא לקרב רוצה
 ר׳ אמר בקידושין ואמרו • נרחק ולא לקרב בא אלי׳

 שנטמעה שמשפחה ישראל עם הקב״ה עשה צדקה יצחק
 • לע״ל טהורים ונתינים ממזיריס שם ואמרו ־ נטמעה
 דמעת את ואראה אני ושבתי קהלת במדרש ואמרו

 אס להקב״ה ממזיריס שיאמרו *מנחם להם ואין העשוקים
 הקב״ה שקירב ומציט חייבים• אנו מה אנו חטאו אבותינו

 שני מהמת אתם לחמו ולא ומואב עמון אומות שני
 זה מכל מהם להוציא הקב״ה שעתיד טובות פרידות

 מזה אין וא״כ • לרחק ולא לקרב הקב״ה שרצה מצינו
 אחר• במקום ולא כאן הספק התורה שהתירה כלל ראי׳

 שכתב ע״ב ב' דף גיטין בהוספות מצינו כי והגם
 לשאר נלמוד מזה לעצמה לה וכפרה דכתיב שמנדה

 גדול ג״כ נאמר ולא באיסורין נאמן אחד שעד מקומות
 לא אם גס להאשה תקנה שהי' החס שאני • השלום
 כמו לאחרים הדם מראה שהיתה דהיינו נאמנת היתה

 זה אין וא״כ • לאחרים דס שמראה סומא גבי שמצינו
 התירה ישראל מכלל לרהק שלא משא״כ כ״כ־ שלום גדול

 עבד שחצי׳ מי גבי מ״א( )בגיטין שמצינו והראי׳ התורה־

 לעולם עשה מצות על לעבור שהתירו חורין בן וחציו
 ללמוד אין ולכן • מפו״ר לבטלו שלא בכדי חעבודו בהם

: אחרים למקומות מכאן
 התורה התיר שלכן הנו״ב שכתב הדבר גוף על

 להקשות אהדדי-נוכל דסתרי חומרא תרי שהוא יען
 טעון שדמו חי׳ מומרא עליו שנותנים יוכיח כוי הלא

 אלא אהדדי התרי והוא בהמה כח:ב אסור וחלבו כיסוי
 דנחמיר היכא ז׳ בעירובין התוספות לסברת מוכרחין

•עיני יאיר הולך־וד' בחושך הכסיל שייך לא ספיקא מחמת

 איזה אשתו עם ששהא באחד השאלה בדבר א
 ובקטנותו ונתגרש הוליד ולא זמן

 באחת כאב מרגיש ומאז הכותל אל באשכיו נדחף
 עגולה שאיננה ומנא אותה בדק וכעת השמאלית מביציו
 לבוא רשאי אס ושואל ־ קצת שטוחה רק כדרכה

 עם בזה פלפלבכיוצא ו' כי׳ שהנו״ב וראיתי ה׳ בקהל
 ולאחר • ראדוויל דק״ק והגאב״ד בראד דק״ק הגאב״ד

 שיחתי ואפרש בזה• לחקור עוד הניח מקום ההתבוננות
: דכא את אני שהעליתי מה

 ואל כו׳ פצוע איזהו אמר ע״ה דף ביבמות נה*ו
 מדת אין שהרי קצת נימוק ע״כ ובנ״ד נמוקו

 אלא • מקצת שנתרוקן ועיש העגולה כמו מחזיק השטח
 כשר המה בתולדה-וסריס הוא כן אולי להסתפק שיש

 קהל פסולי ואפי' *צחומרא דאורייתא כפיקא אך • לקהל
 אחזקת דאוקמי׳ אולסי״ל * אסור ספיקן פ פ: מדרבנן
 נולדים אינם רובא איכא זה נגד אך לקהל כפרות

 מחזקה עדיף ורובא נתקלקל דחיפה ידי ע; והאי סריסים
 וראוי וודאי אדם בכרים לי׳ ומחזקינן מה״ת ואסור

 ל י מיהו * ע״ט דף דביבמות כר׳יי דקי״ל לפ״מ לחליצה
 אע״ג * רובא ליה אתרע לפנינו נידוך דחזינן כיון

 עליו ונמצא ועלה טבל כמו הל׳ מ״מ • למתלי דאיכא
 )בחולין המין באותו שנתעסק אע״פ דחיישינן חציצה

 ביו״ד אמנם • כנגדו רובא ליכא התם אך * י׳( דף
 איכא אפי' אסרינן שמוטה ספק גבי י״ז סי׳ כ״ד סי׳

 שמוטות אינם בהמות דרוב ג אע * לאח״ש למתלי במה
 ומוקמינן רובא אבטל ריעותא דאיכא דכיון עכצ״ל

 כשרות אחזקת לאוקמי׳ י״ל ולפ״ז • זטחה שאינה אחזקת
 דגבי נראה אולם • לקהל וכשר לחליצה ופסול בנ״ד

 נגדו נמי דאיכא ס״ט דה״ל אמרו לחומרא רק שמוטה
 חזקה נגדו איכא וה״נ * כהיתר רובח מכח דאתי׳ חזקה
 והנא הכא אזלינן ה״נ ולפ״ז חליצה להכשר רובא מכח

 כשרות חזקת מחמת ראוי אינו דלחליצה * לחומרא
 אסור ולקהל שמוטה דספק כההי׳ ס״א ולה״ל לקהל

 לחליצה דראוי רובא מכח דאתי׳ חזקה מחמת ג״כ
 רובא האי לגמרי נתבטל דלא נראה ויותר • ס״ח ולה״ל

 קצת לה דאתרע אלא למתלי דאיכא ריעותא מחמת
 מלחליצה לקהל גרע יהא ולפ״ז מד״ש ואסרוהו רובא
 : בזה עוד להאריך ויש ־ מד״ם והאי מה״ת דהאי

 ראדוויל הגאבד״ק של היתר בצד נחקור מעתה ב
 באו״פ שערות לו יש האיש שזה אחרי

 הרמב״ס העיד וכבר * זקנו מגודל וגם האנשים ככל
 שאין גדיל הר״ז ביג״ש אדם דסרים בהי״ד מה״א בפ״ב

 אדס סריס דלאו ע״כ וח״כ * לעולם סימן מביא זה
 נא שע״כ שערות לפעמים שמביא ס״ח אלא ־ הנדון
 דדילמא נרגא בי׳ שדא והנו״ב • יח״ש עד גדול נעשה
 פ״ג במ״מ )המובא מהרמב״ן ליה ומסייע הוא שומא



כו יעקב שרת
 לשנותי׳ הגיעה אס שנסתפקו דקענה שכתב הי״ט( מהיא

 וע״כ לחומרת אותה שמטילין י״א םימכין והביאה
 תמה ואני • שס המל״מ בדברי ופלפל לשומא דחיישינן

 דס״ג בקדושין הוא מפורש הרמב״ן של ספיקו שהרי
 סמכיכן לא הראשין דלתי׳ • כו׳ זה בני ד״ה תדש׳

 ולתי׳ • לשומא דחיישינן וע״כ שנים עדות בלי אשימנין
 דל״ח וע״כ סימנין במקוס שניה עדות ח״צ השבי

 אכתי השני תי' לפי אך ־ שכיהא לא דשומא לשומא
 שסריס שערות שכיה לא זה גס הא דמ״מ לעיין יש

 בכמה וכ״מ שכיה לא יותר דשומא י״ל אך ׳ חמה
 הוא• אדם סרים דלאו יותר להחזיקו יש וא״כ דוכתא

 בנ״ד אולס לשומא• היישינן דההוס׳ קמא תי׳ לפי אך
 שניס עדות ה״צ לכו״ע וארוכות שערות רבוי לו שיש

: שס התו' כמו״ש כלל לשומא למיחוש לןכא דשכה״ג וע״כ

 רשינו הנהי להרמש״ס• שורש הנו״ב שבקש *£* :
 אלא הערה• מקורו את קע״ב שסי׳ הגר״א

 מקשה ד״פ דשישמות מהא דשריו ויסוד ט״ס שס שיש
 אינו שנה ך׳ עד שערות הביא שלא דסריס מהא אר״א
 נ״ל ע״כ איירי אדס דשסריס משני לא ואמאי חולץ

 צ״ע דבריו ואולס • סגי דביג״ש שנה כ׳ עד א״צ דס״א
 לאחזוקי אלא קבעי בגדול לאחזוקי לאו התס שהרי

 שס׳יא נאוקמא א׳יא ג״כ הרמש״ס לולי גם ח״כ • שסריס
 • כ׳ ועד שערות צריך למה א״כ נכר שסריסותו כיון
 שודאי ומשורר ניכר שאינו בש״א לוקמי׳ דאכתי וצ״ל
וביג״ש לעולם שערות מביא אינו דס״׳א צ״ל ע״כ

: הריסותו מתברר
 ה ד ל״ה ד׳ )קדושין התו׳ מדברי גם כן להוכיח ךי״£

 דאמר הונא ארב מזה שהקשו והסריס( אשה זקן
 מיירי• אדס דשסריס משני ולא באחת סריס שנעשה

 אין כ״ז אך שערות לו שיהיו מהנמנע דבס״א צ״ל ע״כ
 גם ולפ״ז הוא שמיס שידי הריס דסתם דאפ״ל מכריח

: מוכרחת אינה מישמות הראי׳
 דשרי יותר נראין הרמש״ם דשרי שפי׳ כן אמנם י

 השיא בלא מש״א דלפום ברחד הגאבד״ק
 סריס נעשה לרב סריס סימני בו ונולדו יחיש עד שערות
 שהין אלא בסריסותו השערות מניעת ותולין למפרע

 שנתקו אדס בשרים ולפ״ז * יחים עד מתברר סריסותו
 שנעשה הרמב״ם כתב יפה סריס ודאי שהוא ביציו

: מיג״ש גדול
 פוסק שהרמב״ם מוכרע שאינו הנו״ש עליו שעען ך£ןק

 קען דס״ל שמואל דאפילו נראה לדעתי • כרב *
 שעהא האי דעד דכיון משים ה״ע שעה באותה היה

 נמי השתא ואכתי בקטן וההזקנוהו סריסותו הוברר לא
 לו מבורר הימן חין שהרי הוא שגדול בוודאי הוברר נא

 ליה מחזקינן נא סריסותו סימני לאו ואם בגדלות.
 ס״ם לו ישיש שכיון אלא • שנותיו רוב עד בגדלות

 בגדול ליה מחזקינן • מנגדו השערות מניעת ואין
 מכאן אלא ע״ז סמכינן לא ע״כ • דרבא חזקה כעין

 • קמייתא חחזקתי׳ ליה שבקינן למפרע אשל ואילך
 הרמש״ם פסק יפה משורר סרים שהוא בס״א ולזה

 שהתשרר שכיון לכו״ע שיג״ש לגדול ליה דמחזקינן
 דרשא חזקה מצד לחודא השנים ליה סמכינן סריסוהו

 שנותיו רוש קודם לגדול ליה דמחזקינן שס״ח כמו
 בס״א נמי הכא • סריסותו שהוברר מיה״ש סימנין שלי

שקטון יח״ש עד שהוחזק כיון דס״ח אלא • מינ״ש

 השערות מניעת ותלינן עדיין סריסותו התשרר לא )שהרי
 לשמואל למפרע קטן מחזקת נפיק לא להכי שקטנות(

 ומכיש ־ עדיין קטון שהיה אפשר חכתי שהרי י שכדי
 דקי״ל בהאי כרש דהלכה קנ״ה סי׳ שחה״ע הרמ״א לפמ״ש

 י״ט ס״ק הב״ש שתמה )ומה שאיסורי כרש הלכה בכ״ד
 אילונית שמא ול״ח יג״ש לאחר ממאנת היאך דח״כ
 • חילונית סימני לה דנולד ריעותא איכא דהא היא
 דרבא. חזקה ג״כ ליה מסייע שהרי תלמוד צריך וזה

 לאחזוקי חזקות שני נגדו דא־כא וצ״ל • היא דגדולה
היא אילונית דלאו רושא מכח לה דאתי׳ חזקה שקטנה•

: ואכ״מ( שגו דברים הרשה ויש • קטנות וחזקת

 להרמש״ם הל״ל דא״כ ע״ז הנו״ש עוד שטען רמה ה
 גדול ז הר שיצים שלא שנולד השן אשל

 חמה סריס דמלתא דאורחא משורר סריס שזה מיג״ש
 גזה וראי׳ • משחו! הוא אדם וסרים משפנים הוא

 ולא הסריס דזקן מהא לר״ה שהקשו קדושין מתום׳
 שלי שהוא כגון ומשורר הניכר שסריס דמיירי משני

 דאורחי׳ הוא בד״ש סרים דסתם משום א״ו וכה״ג• שיצים
: ניכר שאינו משפניס

 עט דף שישמות דאריא מהא לזה ראי׳ סמך עןף
 ולהרמש״ם רפואה לו אין וס״א רפואה לו יש דס״ח

 אחדי׳ דראב״י קאמר ס״ד שד׳ והרי ס״א ה״ל חולי ע״י
 ואפ״ה • נעקר שהאדם חולי שהוא ופירש"י סוסכינתא

 קאמר מבחוץ הוא דאורחא אדם שסריס דר״א א״ו אתסי
 אלא אינו דסוסכינתא ולומר לדחוק ויש • רפואה לו דאין
 יא א שמים שידי כל ואולי • דחוק וזה עקור לידי משי׳

 • ומשורר ניכר ס״ח לה משכחת ולח הבירור על לעמוד
 נפל ולפ״ז טעם דשרי לדחות כדאי הדקדוק אין ועכ״פ

עדיף דלא כיון ששירא מהשערות היתר יסוד לה
: מס״ח ס״א

 • הריס לשוס משורר איננו שלד לדעתי אמיש ו
 גדוגו דרך ל אפ שתולדה הוא אם ומכ״ש

 " ולישוס ולחליצה להוליד וראוי ס״א ולא ס״ח לא ואיננו
 לי שיש ומכיון שקהל לשיא ומכ״ש לעשודה אפי׳ ואולי

 אך • סריס ספק מידי מוציאו זה הרי וזקן שערות
 שקטנותו כאש לו גרס שהדחיפה ולומר לחוש אפשר
 ואז וזקנו שערו שצמחו לאחר עד והולך מתנונה והיה

 היו נשתרש שאילו ואפ״ל • סרים ונעשה אח"כ נימוק
 התו׳ שהקשו מה לזה וסמך • ונושרות נופלות שערותיו
 אדם דשסריס משני ולא סריס מזקן לר״ה שקדושין

 דזה לדחות ויש * זקנו שנתגדל לאחר שנסהרס מיירי
 סריס דסתס כמוש״ל או • כדרכו שצמח הוא גמור זקן

 משימר סימן שוס לו אין לאשר אולם • הוא שד״ש
 ועוד * ספק ס־יס מידי מוציאו הר״ז א״כ הסריס
 חזקת אלימתות חזקות לו יש הרי הוא דספיקא דאפ״ת
 • לישום וכשרות לחליצה ראוי וחזקתו לקהל כשרות

 גשי וששכורות • אחזקתי׳ מוקמינן ריעותא שכל והרי
 אשל שיצה לו אין אלא השיש לא מ״ד ד׳ כהניס מומי

 שתולדה הוא דאס משום ומשמע • ל״ק וחסרה הקטינה
 חק הרי קצת הקטינה אם לנו ומה • ל״ה מום אפי׳

 או קטנים שביצים נולד ואילו • גודלה למדת קצב לנו
 שאי; כלל לו חוששין היינו שלא ודאי כ״כ עגולים אינם

 לפ״ד נחזיקנו ומה״ת • בכ״ש לערוב מיוחדת תמונתה
 נמנה שאינו מאחר פ״ד מחשב דלא וודאי הכאב ובשביל

: בגו דברים עוד ויש הפסול פרטי בין בגמ׳
עוד , ;
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 בראד הגאבד״ק :הערה במה להיתר ד לנד יש ז
 לסמוך י; השמאלית אחת בבינה שנדוך :כיון

 דמכשיר דע״ה( )ביבמות ריב״ב של בנו ישמעאל ר׳ פל
 ישמעאל דר׳ בתום׳ שפירשו ,לפ״מ נפצע וה׳ה בניטל

 ובלבד הגרסא ובירושלמי ־ כמוהו והלכה את״ק פליג
 מוכרחת ע״ז ראי' להביא ויש תיבות בשני ימין :ל

 דר׳ ההי׳ שכתב שאחר י דיבמות עשירי פ׳ מתוספתא
 שנפל באחד מעשה יוסי א״ר י מייהי בשריב"ב ישמעאל

 לריב״נ ושאלו " ומת אשתו ובעל מביציו באחת ונפצע
 ליבוה :ואליה שאתה עד א״ל שהתיבה מהו אשתו

 ומשמע • לכהונה שנפסלה אומר שאני לתרומה :אלוני
 דל״ש וע״כ • קהתי ישמעאל א״ר לפלוני יוסי דר׳
 איהא הערל פ׳ בירושלמי ואולה • לגפצעה נעלה בין

 עכצ״ל ולפ״ז • •ישמעאל כר' שהלכה שמעתי יוסי א״ר
 ושאני ונ״פ חדא אמר ומר חדא אמר דמר בתוספתא

 משמי' יוסי דר׳ לדחות ויש י לנעילה פצועה בין
 מבי' שה בהוס׳ וראיתי • ס״נ לא ולי׳ קאמר דריב״נ

 ישמעאל כר׳ שהלכה שמעתי זירא א״ר ס ונרי הירושלמי
 ישמעאל א״ר לפלוני בתוספתא יוסי דר׳ מסתבר א״כ1

 הוא שהרי מריב״נ נשאול באו מה קשה דאל״כ ־ קאתי
 אס באמת שאלו לא למה ועוד • בוודאי מבורר פ״ד

 דבאחת ישמעאל כר׳ סברי דאינהו א״ו לכהונה כשירה
 דקמבעי׳ אנא ־ נפצע בין נעל בין גווני בכל כשר
 השיב וע״ז " ליבוה אשתו שתזדקק מוליד אי להו

 • פסולה־ ולכהונהנמי ישמעאל כר׳ ככל ס״ל דלא ריב'נ
 כשר גווני בשל ישמעאל דלר' מוכח פניה כל על

: כוותי׳ והלכתח
 ימין של ובלבד דהנירסא ראיה מביא הנו״ב גם ו ה

 • שלימין ובלבד אחת בתיבה גרסינן דאי
 לאכשורי מהני לא הביצה דנעילת הרא״ש כפי׳ ככצ״ל
 נסתס עיו בדף אמרו למה א״כ • דמעיקרא פציעה

 • דריאה סתימה למעיעי להכשירו החוזר פסול זהו
 ולדחוק לדחות אפשר והי׳ ־ שניטל פציעה למעועי לימה
 בביציס דהא ממעע( )דכוותי׳ בסתימה אלא מיירי דלא
 בין אין תני כשר נסתה י בירושלמי כדאיתח כשר כמי
שרות חוזר ד פ רופאין הלכות פ״ך

 ומנשכק נמולין מביא עושה כיצד • חוזר אינו שפכה
 ששר נסתס דאמר אדלעיל דפליג המפרשים ופי׳ וקוצץ
 ובהא ־ דכא אפצוע קחי דנמולין ותקנתא בספרי וכ׳ה

 אך • סתימה מהני לפ״ד ולכו״ע דפליג מאן מצינו לא
 סיליא דחרזיי׳ בהאי דא״כ זה פי' על הקשה הכו״ב

 ונשתה דנתרפא לימא דאוליד מאי מתמה^תלמודא מאי
 • שכיח דלא לומר ודחק סק״ג ה״ה הב״ש רמז וכן

 כ״ש אי פ״ד אי דחוזר אמרינן היאך אנן נחזי אולס
 ומצאתי ־ רפואה לו אין דס״א י ע״ט בדף כיילינן הא

 זה בשביל אחרת שיטה לו לקח שהדא״מ יוסף בנמוקי
 דאמרו מאי לפוה ליישב נראה כ ע • קשה לדידן אבל
 )ולא • מקפל אקפולי גדול אבל קטן דה״מ ע״ו בדף

 אמרו שפיר לזה דנמולין( מהאי לזה אחרת רפואה מצינו
 איירי בגדול התה שהרי רפואה לו אין אדה דסריש
 להכי ומתרפא חוזר אינו ואז ולמליצה לאישות שראוי

 דחרזי׳ בהאי ל״ק ממילא מעתה ־ הוא חליצה בר לאו
 מתמה ושפיר • למכתו רפואה ואין הי׳ דנדול שילוא
 אניקב קאי כשר נשתה דהאי נימא ואי ־ אוליד היאך
 ש־ בד היינו חוזר ד דפי דירושלמי הא ושן שמיס בידי
 רפואה לו י: שמיה בידי כל דא״כ אלא * ח״ש הוי ג״כ

: חוזר לש בין פ״ד ובין דנשהס הא אירי׳ ומאי

 ',בירו: זה בט״בעלפי׳ מתמה שפיר הא אמנם ט
 שרוצה מה אך תכ״ד א״ע יסתור דהיאך

 הבינה שנפצע היינו חוזר דפ״ד בספרי לפרש ז״ל הוא
 ומיישב חתכו ואח״כ הניד בניקב ח״ת וכ״ש נטלה" ז ואח
 דשאני ע״כ ולפ״ז " ה״ד מהא׳יב ז פט הרמב״ס בזה
 לומר כייל דהיאך תמוה ופירושו לנטילה פציעה בין

 • חוזר ונסתר בניקב שהרי חוזר אינו שפכה כרות
 פ*ועכ • קמיירי לא דבסתימה ולומר לדחוק וצריך

 זאת דהכניס יפה עולה פירושו אין וודאי בירושלמי
: לאחריו ונא לפניו לח שייך שחינו הדביקים בין

 בעוד נס לאכשורי חוזר מהני שבפ״ד )פי׳ חוזר פ״ד
 מה ברופאין תלוי וזה נהתרפאות שיכול כיון חזר שלא

 מה להששירו מהני דלא א״ח וכ״ש כשר( לחזור שיכול
: דחוק וזה לחזור שעתיד

 רבה דאמר עפ״מ נפרש אמינא דמסתפינא •לולי י
 בכולן־ כרות בכולן דכא בכולן ע״ה־פצוע בדף

 וסכק״והנו״ב מכת^חרב פצע בנע׳ פירש׳'• דכא בפצוע והנה
 פצוע מדכתיב • כשר בד״ש פצוע דאמרו מהא ע״ז תמה

 חרב ע״י פצוע אמו ממעי לה משכחת והיכי הפצוע ולא
 חרב ע״י פצוע לפרש לרש״י נו מנין ני קשה וזו״ז י וסכין

 פתוחה מכה הוא פצע תחת נבקפצע בחומש וסכין־וראיהי
 וכן בתוכה הדס שנצרר סתימה מכה היא וחבורה
 נמי הכת וח״כ • פתוחה כ״כ שפירושו פדעא תרגומו

 כמו ונפתח שניקב היא שפצוע רש״י כוונת אפ״ל
 יכול אבני שניקב וסכין חויב מכת ע״י שנעשה פצע

 והנה ־ כזו פתוחה מכה פציע אמי ממעי גס להיות
 שנתק נותק אחר כירת להביא אמרו ל״ט דף בבכורות

 דסתמא לגמרי שחותך בסכין היינו וכריתה ביד הוא
 כוונה שזה י״ל מעתה • הד ברזל של הוא דסכין

 זריף מזרף דפרזלא בתלמודן שאמרו למה הירושלמי
 פתוח נקב )שהוא פצוע בין אין תני כשר דנסתס לז״׳א
 נקב )שהוא לכרות בניד( בין בביצים בין דבר שום ע״י
 .שהפצוע רופחין הלכות אלא י חד( ברזל של סכין ע״י

 ע״י שהוא חוזר אינו יכרות סתימה( בי׳ )ומהני חוזר
 ואח״ז ־ לסתוס הנקב מניח ואינו ומזרף דפרזלא סכין
 מהני ז*ולפ רפואתו אופן להורות עושה כיצד אמר

 : מתקבל פי׳ הוא ולדעתי בניד בין בביצים בין סתימה

 הרמב״ס על הישוב להעמיד יש זה פירושינו י2ןל יא
 ובנע׳ כשר נמי דכמרזב שפסק מהא״ב פט״ז

 היה שמתחילה ופירש״י ואכשרי׳• שפי׳כקונמס אמרו
 שח״ש כפירש״י לפרש רצה נא דהרמב״ס וי״ל כמרזבך

 בירושנמי כייל היאך א״כ בסכין שפי׳ ע״י להכשירו דחוזר
 הכ״מ כפי׳ צ״ל ע״כ ־ להכשירו חוזר איט דכרות

ודחיקא



•ו יעקב שרת זכרו;

 אצממיד ולפ״ז • איירי בסתימה דרק למימר ליה ודחיקא
 בסריסות למעוטי זהו אמר מדנא הכו״ב ראיית לן

 ואח״ז הביצה נפצע אבל כשר כסתס דדווקא דכוותי׳
בירושלמי דהגירסא צ״ל ע״כ להכשירו חוזר אינו ניטל

: תיבות בב' ימין של
 דאס לנטילה פציעה בין שני דלא ומסתברא

 פסול באחת אפי׳ לכו״ע דפצוע נאמר
 יפלא א״כ • דמכשיר הוא לחודי׳ בניטל ישמעאל ור׳

 והרי • מוליד אינו דמ״מ דמודה כיון הא ליה דמנא
 חולי כל ובכלל וז״ל ־ כתב להרמב״ס המשניות בפי׳

 שלא הטבע ע״פ שיתחייב מה הזרע ־בכלי שיתחדש
 הביצים דשני דס״ל צ״ל ע״כ * פסול ה״ז בהן יזריע

: באחת פסול בשום נפסל ואינו אחד כאבר חשובין

 הנו״ב הגאון שהערה מה להתיר לצדד יש עוד יב
 • כולו שימוק עד פסול לא במקצת דנידך

 פירושו לפי וצ״ל והוקענו נימוקו פירש ז״ל רש״י והנה
 • הביצה הוקטנה זה ומחמת כולו שנימוק רש״י דכוונת

 ונקב בגמ׳ דפריך מהא לדבריו ראיה קצת להביא ויש
 ונפק בביצים סיליא דחרזי׳ גברא ההוא והא מוליד לה

 פריך אמאי לדקדק ויש • ואוליד דמוגלא כחוטא מיניה
 כחוטא מיני׳ דנפיק כיון שהרי לנימוק ושבקי׳ מנקב

 מקצת מנימוק גרע ולא מקצת נתרוקן ע״כ דמוגלא
 דהמ״ל סק״ג( )ס״ה הב״ש שהערה מה לפי בפרט • דפסול

 עדיפה וא״כ ־ שכיה דלא אלא בינתיים ונסתם דנתרפא
 צ״ל ע״כ רפואה לו מצינו שלא מנימוק לאקשויי ה״ל

 הערנו הנה ,כונו שיתמעך עד דכשר אה״נ מקצת דנימוק
: ז״ה במספר היתר צדדי לו

 הוא ראוי אם שרופאים לשאול ראוי שאת וליתר
 בפה״מ הרמב״ם שהרי • זה בשביל להוליד

 )אולי פסול הטבע ע״פ להוליד ראוי שאינו דכל כתב
 אלא לכ״ש פ״ד א״ב שחמר מהירושלמי זאת הוציא
 במקום וא״כ לעיל( שכתבנו השני וכפי׳ רופאין הנכות
 • לסמוך יש פיהם ועל * לבקיאים הדבר נמסר כפיקא

 כמה שזה שיש אחרי להוליד הוא שראוי יאמרו וחם
 נכלם דך ישוב ואל טלי- להחמיר אין בנ״ד היתר נדדי

נ קטן נפרט י בחנם

לא

שאלה

 הוע״ה ולתפארת לשם הספירסם הרב סעסיתי

סשאוויל נ״י זאב בגיכין סהו׳ כש״ת

 בעל על ב״ד לפני תחינה שהעיד הפד ר2□ד
 עליו שירו איך לו• נראה שמרחוק האשה

 שמע ואח״ז רב זמן ושכב לארץ מוטל והי׳ רובה מקנה
 בזה עדותו ודברי בווארנע הרוגים עוד עם שנקבר

 כעת דבריו אמנם • הרבה בזה לעיין ויש ־ בדדמי הוא
 תוך אותו והכיר ודאי מת שהי׳ אחר אותו שראה הוא

 ספק אין לכאורה ולפ״ז * בניע כמבואר ימים ל
 אמנם • להנשא מותרת האשה כעת דבריו שלפי כלל
 דהא כעת שהעיד עדותו מהני אס להסתפק שיש מה

 אמנם • ומגיד חוזר אינו ב״דשוב לפני פ״א שהגיד כיון
 ג' בפני הי׳ נא תחילה כעדותו לפי להתיר לצדד יש

 העד בשאמר באחרונים• דבריו הובא הרשב״א דברי ולפי
 כלל• אמתלא בלא אפילו ומעיד חוזי■ ג׳ בפני שלא א'

 מהני ג״כ הראשונים דבריו היפך בשחומר ה״ה לפי״ז
 ■הרבה פלפל הנ״ל והרב • ע״כ לב״ד כחוץ הוי ב׳ דלפני

 סי' ח״מ בש״י )הובא ממישריס חדש דין והמציא שזה
 שנים של ב״ד עליו קיבל שאס ע״ש( ובש״עג״כ כ״ח

 • בבועה קרבן חייבים אזי וכפרו להעדים והשביע
 לחזור יכולין הראשונה מעדותם יחזרו אה״כ אם אך

: מחדש ולהגיד

תשובה

 כלל נראה אינו מעכ״ת שהמציא חדש הדין דבר
 שאינם כתב ויפה אי״ה• לקמן שאבחר כמו

 מהתוי״ט ראי׳ שהביא וכמו שבועה קרבן כלל חייבים
 ויפה הר״ן משם א' משנה העדות שבועות )פ׳ שבועות

 שהוא האי הרי״ף הביא לא שלכן מהר״י שכתב ומה כיון(
 נא דאם מקרא מברייתא דילפינן עד מפי עד יודע
 על פליג שאביי ס״ל הרי״ף כי • להגדה ראיה כו׳ יגיד

 שזה שמלבד הנה שהאריך ע״ש הירושלמי ועל הברייתא
 • הירושלמי ועל הברייתא על יפליג כאביי גדול דוחק

 ע״ז יפלוג שאביי לומר כלל ח״א הדין בגוף אך
 שנים של בב״ד כפר אס שבועה שחייב ויסבור

 • ולהעיד ולחזור להעיד יכול אך עליו הבע"ד שקבל
 ניב( )דף לאביי שהקשה פפא רב קושית יתורץ איך א״כ
 • לח בב״ד שלא אין בב״ד גופא שבועה אימא הכי אי

 ממק שמחייבו במקוס דווקא ג״כ שהשבועה שמסתברא
 נא ההכרה מחמת להיות יכול אינו שזה השיב ומה
 בב״ד ואי ואחת אחת כל על לחייב לאחת דתני׳ ס״ד
 ויכול הואיל מ״ט רפ״א והתנן אחת כל על מחייב מי

 בב״ד דווקא שבועה לעולם קשי׳ ומה • ולהודות לחזור
 שני ב״ד הן שלשה של בב״ד הן ממון דמחייבו במקום

 קרב; חייב ועי׳יז • ממון מחייבו כי עליו שקיבל שניס
 ס״ד ואי כו׳ לאחת דתני׳ ומה • שכתבתי וכמו שביעה

 שני בביד משכחת הלא חדא כל על מחייב מי בב״ד
 שמחייבו מקום שהוא שלשה של כב״ד עליו שקיבל שנים
 שיכוני כיון ב״ד שפיר ומקרי שבועה קרבן וחייב ממון
 יכול אך בכפירתו יעמוד אם שבועה קרבן לידי לבוא

 חם וא״כ • ומגיד חוזר בזה ואין ולהעיד ונהגיד לחזור
 ואחת אחת כל על חייב פעמים חמשה עליו השביע

 נא הראשונה שבועתו וא״כ ולהודות לחזור יכול כי
 עני פליג דאביי לומר נוכל איך וא״כ • וד״ל לבטלה היה

 נא פפא לרב מתרץ עצמו הוא כי דלקמן הברייתא
 הי׳ מברייתא ההכרח לא שאם משמע לאחת דתני׳ ס׳ד

 השביעם א״כ אלא שבועה קרבן חייב שאינו הסברה
 שמוכרח ג״כ פירש רש״י וגם מלאחתי ההכרח לולי בב״ד
 ומאין לאחת מתיבת לב״ד חוץ שהשבועה כן לפרש

 מוכרחת ראי׳ זו אלא כנ״ל לפרש נוכל הנא ההכרח
 עניי קיבל כי וא״כ דלקמן• הברייתא על פליג לא שאביי

 *הו וא״כ שבועה קרבן כלל חייב אינו שנים של ב״ד
 או עניו קיבל אס בין חילוק אין כי לב״ד חוץ ממש

 הביא שלא ומה ־ מוכרחת ראיה וזה עניו קיבל לא
 דנקמן בברייתא כי בדוחק לתרץ נוכל דלקמן הברייתא

 מדברי וזה מהדיוק נשמע זולת בפירש נכתב אינו ג״כ
 משכיל לכנ מובן וזה • שהוכחתי וכמו בעצמו אביי
שבועה ואימא הגמרא פירש בעצמו שזה לומר שאין

דווקא יך
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 ר״ל לא• בב״ד שלא כלשה של בב״ד ר״ל בב״ד דווקא
 לא דזה • לא שניס של בילד רק שלשה של בב״ד שלא

: טעמיה מכמה בזה מעיין לכל לפרש כלל יתכן
 • ולהעיד לחזור העד יכול אס הדין גוף יךךן3ן

 במחלוקת תלוי שזה לפרש רוצה הייתי מתחילה י
 כדעת אחד דיין ככר תורה מדין באס וש״ך הסמ״ע
 לא אזי התורה מן דיין להיות כשר אחד שעד הסמ״ע

 אחד• דיין עליו לקיבל פסול או קרוב קיבל דין כלל דמי
 מהני לא לכן מדאורייתא פסול הוא פסול או בקרוב כי

 קיבל אך התוי״ט וכדעת שבועה קרבן חייב ואינו קיבלו•
 פסול מדרבנן אלא כשר שמדאורייתא אחד דיין עליו
 יכול אינו אזי ג״כ כשר שמדרבנן עליו קיבל אס _וא״כ

 שמדאורייתא שכתב הש״ך לדעת אכן • ולהעיד לחזור
 או קרוב עליו לקבל ממש דמי א״כ • אהד דיין פסול
 שדיין שכתב בנה״מ וראיתי שבתי אח״כ אך • פסול

 מדין ורמב״ם ההמ״ע לדעת אפילו פסול מומחה שאינו
 מומחה דיין לנו שאין לדידן לנפקותא אין וא״כ תורה

 וכמו • ולהעיד לחזור יכול שהעד זה מדין היוצא לכן
 ולחכס • למעלה שכתבתי הלין מכל וגס מעכ״ת שהוכיח

: ודו״ק הקיצור יספיק

שאלה

לב

 נשיס והעידו • זרע בלא בעלה כמת אשה
 חדשיו לו שכלו וולד מותו אחר שילדה .

 לצבא נלקח בעלה ואחי העובר ככרת ע״פ
: בחייס הוא אס ידוע ואינו

תשובה
 בויסק פה תקצ״ג שנת וירא לסדר ,ה יום

 הרבני ה״ה וידידי אהובי לכבוד וכט״ס שלום
.נ״י צבי שלטה סוה' כשית הטפורסם חו״ב המופלג

 סניף א״ע לעשות לענ״ד ג״כ נראה השאלה גוף נידון
 הרא״ש מתשובת כי הגם * להתיר להגדוליס 1
 לענ״ד נראה אינו וגס • מהימן לא אשה ששוס משמע

 כי • דאורייתא ספיקא שהוא יסבור שהרא״ש לתר!
 להדיא יראה ז׳( סימן ר״א )פרק שבת במסכת המעיין

 רוב בהר אזלינן דמדאורייתא ג״כ סובר הרא״ש כי
 ובקל • ב״ג שמעון כר׳ פסקינן להחמיר רק וולדות

 )ביבמות עצמו דברי הרא״ש יסתור שלא לתרץ נוכל
 שס גס כי דאורייתא שהוא קצת דמשמע ־ ה״ה( פ״ד
 מהש״ע אך • ודו״ק מדרבנן הוא כי הרא״ש דסובר י״ל

 בודקות• נשים הפרק דלאחר ע״ב( )דמ״ח דנדה ומגמרא
 אנשיס סמכינן דרבנן ספק שהוא מקוס שבכל משמע

 מז״י זלמן מהו׳ המפורסם הגדול הרב שהביא וכמו
 שיטת לתרץ * שנאמנת שס מהגמרא ראי'

 מחמת המכינן שערות בדיקת שלענין שסובר הרא״ש
 אך • באנשים לבדוק וא״א נועם דרכי דרכיה כי

 ע״פ לידע נוכל שזה חדשיו שמלאו כגון אחר במקום
 וכמו • אנשים סמכינן לא דברים שארי ע״פ או האב

 ע״י להיות יכול הוא העובר הכרת כי לומר נוכל כן
: אנשים נסמך לא אנשים

 ויהי׳רעווא שאבאר מחמ׳טעם להתיר לענ״ד נראה אתן
 בתשובת כמבואר דהנה • דתתקבל מלתא דאימא

 בחיל הוא כי מת או חי היבם חס ספק דזה נראה ל מע
 הוא כי פקפוק שוס בלי להתיר נראה זה ומטעם • למרחוק

 קיימא בן הוולד היה שמא ליבם זקוקה הוא אס ספק ס״ס
 מתהפך הוא וג״כ היבם מת אולי בןקיימא היה שלא ואת״ל
 בן הוולד הי׳ שמח חי ואת״ל היבס מת שמא ספק

 שוס מצאתי ולא ס״ס צדדי כל על וחזרתי • קיימא
 הסייס כי ע״ז לומר שייך לא גופים שני כי ע״ז התירה

 מענין וגם ליבם זקוקה היא אס האשה גוף על הוא
 אחד משם הוא כי לומר מי ירצה ואולי • אחד

 מוות בספר מר יעיין אך • ה״ס בכללי הכו״פ וכקושית
 נמי נ״ד כי ויראה הכו״פ על שתירץ מה ויראה דעת
 ומבואר איהורא דאתחזק מחמת ונידן • אחד משם חינו
 • ה״ס אמרינן לא איהורא דאתחזק במקום בש״ך שם
 ועוד • דאורייתא באיהור רק זה דאין חדא ז״א אך

 איהורא דאתהזק במקום אפילו בהדיא שפסק בכו״פ עיין
 דבר הבנתי שנא והגס • וכהרמ״א כהרשב״א בס״ס מותר
 ואתמזק דרבנן בספיקא שם ופלפל שכתב מה אחד

 • להתיר ג׳( )ביצה מהגמרא ראי׳ להביא ורצה איסורא•
 לרבה וכו׳בשלמא וספיקא הברייתא על הגמרא שם שהקשה
 יוסף ולרב יצחק לר׳ אלא לחומרא דאורייתא ספיקא

 לא למה הכו״פ והקשה • הוא דרבנן ספיקא אמאי
 השמשות בין ונולד השמשות בין בנולד הגמרא אוקיס
 ועד • אחזקה אוקמי בלא״ה וגס איהורא אתחזק מקרא
 דרבנן הפק מסתמא מלא יו״ט עד גולדה לא השתא
 שהאריך( שם )עיין מותר איסורא דאתחזק במקום אפילו
 בתום' מר ועיין • ידענא לא הכו״פ דמרן שותא והנה
 משוס הכא דשאני וי״ל בדק( לא כי ד״ה ע״ב ז׳ )דף
 ביוס שיולדת יותר שכיח גופא מארעא בספנא דגם

 ראי׳ נסתר וא״כ • מותר ־ הי׳ בדק לא אס לכן מבלילה
 מסתמא ב״ה נולדה ואס בלילה שתלד א״א כי הט״פ
 " מותר היה וא״כ ביום יולדת רובם כי ביום נולדה

 להתיר הפרד חכמי משם הכו״פ דינאהעלה לענין אך
: איהורא דאתחזק במקים אפילו ה״ה

 כמבואר שכיח לא דמיתה מחמת לדבר יש עוף
 בש״ך מבואר וזה • מקומות ובכמה ג' דף ביומא .

 הפק מהני לא שכיח דלא דמילתא ל״ג כלל ה״ה כללי
 מבואר כי לתרץ נראה העיון אחר חך • הפיקא
 קצר דבזמן מחיר( ר׳ ד״ה תוה׳ כ״ח )דף בעטין

 רק • ג״כ מיתה שכיח חרוך לזמן חך מיתה שכיח לא
 אך הוא שקול הפק כי אף הים למדינת בעלה בהלך

 ומיתה חזקה במקום ס ה שיש ובנ״ד • אחזקה אך אוקמא
 חפשתי ש״ד כללו • מותר בוודאי שכיח ג״כ ארוך בזמן

 מצאתי ונא וח״ד ובכו״פ בש״ך ה״ה הכללי כל ועיינתי
 • פקפק , בלי להתיר נראה מכ״ז • הס״ס לזה התירה
 להסכים י אמרתי ג״כ התירו הגדולים הרבננים כי ובפרט

 בשו״ת מנחתי שוב • לקרא ועיד כיהודא לדבריהם ג״כ
 ומשמע בדין שמפלפל ע״ד( מ״א דף קמ״א )שחלה צבי חכם

 בקיאים אנו שאין בנידן דברי מדי והנה • כדברי
 במ״א שנתקשיתי מה כמו אספרה המרתי חדשיו• לו כלו אס

 המ״א כתב לו( דקים דיה ה״קט׳ תצ״ח יו״ט)הי׳ הלכות
 ביו״ד עיין מקום והראה בזה בקיאים אנו חין והאידנא

 ונמצא האס שחט באס י• מבואר ששם ר״ל ס״ג י״ג הי׳
 בשחיטא כיותר חדשין כלו אם וולד בה ונמצא טריפה

 אין ועכשיו הרמ״א וכתב .נתרת אינו לאו ואס אמו



כה יעהב שו״ת זכרוז

 שמא עריפה האס אס כבהמה הנמצא וולד שוס להתיר
 • כשנולד לאסור משם ראי׳ המ״א והביא • ע׳ בן אינו
 לענל שנולד עגל המ״א קמדמי מאי עוכא קש' לדידי אך

 קיימא של וולד היולדיס מהרוב שס אין בנמצא כי שנמצא
 וולד היולדים רוב יש שס שנולד עגל אך ־ מפלות ואינם

 יכול אך * לדידן אפילו שמותר להיות ויכול קיימא של
 אנו שאין וב״ש הטו״מ דכתב נ״ד ס׳ מאה״ע ראיתו להביא
בבהמה ג״כ ומסתמא חדשיו כלו אס באדם לידע ■יכולים

: צ״ע מיו״ד שהביא מה אך כך•
: זללה״ה ברי׳ יעקב דברי

לג

שאלה *(
• זאגער לפ״ק ת״ר ישנת אדר בחורש אהד ד״ת נידן

מעיר צעעיל לאעריא משמעון קח ל ראובן
 עשירית הקיר״ה כחוק שנעשו ווארשא י

 ראשון קלאס על ונתן רו״כ( 3.10 )המקח לאז
 30 רק קיבל שמעון וכדברי • ראובן לדברי קא״פ 40

 אומר שראובן הכחשה נפל ב׳ קלאס ועל • קא״פ
 40 רק קיבל שלא אומר ושמעון קא״פ 60 עליו שסילק
 ד׳ קלאס ובעת • כלום נתן לא ג׳ קלאס ועל * קא״פ

 • קא״פ ששים סך ע״ז לו ונתן הצעעיל ליעול ראובן בא
 תיכף להביא ת״כ לו נתן שראובן חיך שמעון יטען

 קלאסין ד׳ כעד שעולה מה *רו״כ 2.40 סך עד המגיע
 לו ליתן הכעיח רק ת״כ לו נתן פלא אומר וראובן
 נתן לא סיכות כמה מחמת ואח״כ " ימים איזה במשך

 ימיס שלשה במשך ה׳ הקלאס ראובן הביא ואח״כ לו
 הביא רק ראובן כעד הביא ולא הציהונג קודס בערך
 הציהונג כתוך ימים איזה כמשך ואח״כ • אחריס בעד

 ו' ביום זה והי׳ • לראובן ג״כ השייך הקלאסין הביא
 ויתן מעות לו שיתן לראובן שמעון בא ג׳ ובליל • עש"ק

 מעות לו אין שבלילה ראובן והשיב כנהוג הקלאס לו
 *ללוות ישיג לא ג״כ כעכת י׳ שהוא מחמת למחר וגס

 שנתן עוען וראובן אחד• יום זמן לו שנותן שמעון והשיב
 יהי׳ שכן לשמעון שהשיב וטען ו׳ יוס עד הרחבה לו

 ששמעון איך ראובן ועען • הצעעיל יפדה ו' יום שעד
 החוב מותר וכשיביא אשתו אצל הצעעיל שיניח אמר
בא ה׳ בליל דהיינו הזמן משך וכתוך הצעעיל לו יתן

: אדומים 400 זנה שהצעעיל משולח

 במה א׳ • סעיפים לכמה מסתעף הזה השאלה ךך;ה
 נקנה אס ב' • הלאעריא של הענק כל נקנה

 ידוע הנה כי * ה׳ בקלאס לי שיש המעות כנגד רק
 • מיליאן לתשעה קרוב ערך בס״ה עולה שהלאעעריא

 הזכיות יצאו לא הראשונים קלחסין שבארבעה יידוע
 שנתקבל המותר ומעות הסך מזה רביעית ערך רק

 החמישי בקלאס ג״כ מונח נשאר הכל קלחסין מד׳
 ערך לפי והנה * החמישי מקלאם המקובץ אל מצורף

 קלאסין בד׳ שמעון דברי לפי ראובן שנתן המעות
 חשבון לפי אפ מזה רו״כ• 1.30 סך כפחות לכל הראשונים

 בעד שלקח )והגס לאז עשירית על רו״כ שלשה המקח
 שמרויח הריוח זהו אך • רו״כ 310 לאס עשירית

 לחשוב יצערך לא וזה החמישי בקלאס הקאלעקטאר

 רו״כ( 3• סך על רק נחשב לכן *להקלעקטאר שייך זה כי
 כערך החמישי כקלאס שמונח הלל הצעה לפי

 כארבעה • כערך הסך ורביעית מעות רביעים שלשה
 כארבעה שלו נפסד זה חשבון לפי • הראשונים קלאסין
 שלו עדיין ונשאר קא״פ 81| ערך. הראשונים קלאסין

 מעותיו כנגד רק קנה אס החקירה וכעת • קא״פ 48|
: מעותיו על המותר גס קנה או

תשובה

 שבועה שמעון ישבע שאס ביננו הדין נפסק כך א
 שהוגבל מכחישו אחד עד הי׳ )כי דאורייתא י

 רק זמן הגביל שלא הוא כן שכדבריו ו׳( יום עד זמן
 ראובן של הצעעיל כפירוש שמכר גס • אחד יום על

: עליו טו״ת שוס לראובן אין אזי
 שכנגד ריוח שלישי שני לראובן ליתן ירצה אס אך ב

 שעולה הראשונים מקלאסין שנשאר המעות י
 עליו)כאשר לו אין •אזי רו״כ 180.הלל שלישים השני
 ויוכל • הלל דאורייתא שבועה העעס( צקמן נבאר

 • אופנים משני אחד על היסת בשבועת א״ע לפעור
 שנשים של ההכחשה על היסת שבועת שישבע או דהיינו
 • רו״כ 1.30 סך רק מראובן קיבל שלא דהיינו קא״פ

 ראובן עבור צעעיל שוס הניח שלא כשבועתו יכלול גס
 ראובן עבור צעעיל הניח ולא סתם מכר רק כפירוש
 הקלאס שקנה שכעת כשבועתו יכלול וגס ־ כפירוש

 ראובן עכור כלל בדעתו הי׳ לא מהקאלעקעאר ה׳
 נפער אזי לאחריה שלו הצעעיל למכור חשב רק

: ראובן מתביעות
 אחר באופן היסת בשבועת א״ע לפעור יכול ג

 ישבע ואח״כ רו״כ 180. מקודם שיסלק דהיינו
 סך רק מראובן קיבל שלא קא״פ השלשיס אודות ג״כ

 אמר הצעעיל שמכר שכעת בשבועתו ויכלול . רו״כ 1.30
 שבעת השבועה עליו אין אזי • הלל ראובן של בפירוש
 : ראובן מתביעת ג״כ ונפער ראובן כעד לקח לא לקיחה

 הוכחש ששמעון * מרומה דין שהוא שראינו יפן אך
 היה וגס הלל זמן הרחכת נידן כשר אחד מעד י

 שצרוף )הגס • הזמן הרחבת על עדים כמה לזה צירוף
 ששמעו רק העידו לא הס כי ד״ת ע״פ מספיק ל״ה הלל

 עצמו שמעון מפי ולא הלל שמעון אשת מפה הג״ל הרחבה
 הגבלת בפירוש ששמע שהעיד הלל כשר העד בצרוף אך
 הכנסנו לכן ו'( יום עד עצמם ושמעון ראובן בין זמן

 לסלק שמעון ירצה אס דהיינו ד״ת ע״פ פשר לעשות עצמנו
 נא אס אכן וכל• מכל נפער אזי רוב׳ 350 סך לראובן

 שבועה לשבע ירצה אס אזי הלל סך כסף ליתן ירצה
 יכול אזי דאורייתא השבועה דהיינו א׳ בפונקע המבואר

 שקר שטענתו ראינו כי )יען משבועה לדחותו ראובן
 ולומר לדחותו ראובן יכול לכן הלל( העדים בירור עי׳
 אס אכן • רוב׳ 350 סך לי תתן רק לשבע מניחך איני לו

 לעיל המבואר רוב׳ 180 סך לראובן ליתן שמעון ירצה
 ב׳ כפונקט המבואר היסת שבועת עליו לקבל אח״כ וירצה

 הלל משבועה לדחותו ראובן יוכל לא אזי • ג׳ בפונקט או
: הלל מהעדים נכחש לא בזה כי

 שבועה ישבע אם כי • דבר של טעמו נבאר לעתה
 אהד יום רק זמן שהורחב נמצא דאורייתא ׳

ראובן של מעותיו כנגד אפילו למכור רשות לו הי׳ ואח״כ
והגס

 וכן שי׳• וכאן הדששז נעת העח:ל נ״י גנזי נין נמצאו כאן יען אה״ע משונות נתון סה מקימן קנו ת׳מ לחלק השייכות ושאחריה הזאת התשונה ♦(
. המו״ל .מקימן את תככדנה הנה



שוית זיח; 56

 כ״ו(היכאשיש סעיף ע״ב סי' )בש״ע מבואר כי הגס
 לא שלך יהא לו ואמר לפרוע ודוחקו מבירו אצל משכון גו

 נמכר שלא היכא היינו • ע״ש לי מדחי קא דדחוי׳ קנה
 לו הי' כי ובפרט • עליו טו״ת לו אין כשנמכר משא״כ

 למכור הנהוג כן כי הנ״ל הרחבה אחר למכור רשות
 לגמרי ויופסד הזמן יעבור כי הרחבה אחר הצעטיל

 ראובן של הצעעיל שמכר ג״כ ישבע אס וכ״ז .כידוע
 רק מכר לא אס אכן * כנ״ל קיימת המכירה אז בפירוש

 נשאר שלשמעון )ויען ראובן של בפירוש מכר ולא סתס
 יכול אזי ג״כ( זכו שהס זה מנומר ג״כ שלו צעטליך שני עוד

 כי נמכר שלך שמח נמכר ששלי לימא מאן לומר ראובן
 אזי וכשנמכראחד לשניהם בשותפות הי׳ צעעליך השלשה

 ראובן של חלקו על מהצעעיל יופסד ואז • נמכר שניהם של
מכל דהיינו לו שייך שלישים ושני מהצעעיל שלים רק

 : וד״ל שליש לראובן שייך שנשאר צעטיל
י׳ סעיף רצ״ב )בסי' שמבואר ממה לדברינו וראי׳

 שנאבד ונאבד מסוים שאינו דבר בהג״ה(-בנתןלו
 הוי אחד נומר של נעטליך כמה כי • המעות ערך נפי

: מסוים שחינו דבר
חשבון כנגד אס שלישים שני של התשלומים יהי׳ ואיך

 אפילו או החמישי בקלאס מונח שנשאר המעות 1
 שלא רק הנ״ל שבועה ישבע הדקאם מעותירזהו כנגד שלא

 זכה לא סתס שנמכר רק בפירוש ראובן של שמכר ישבע
 לא מעותיו כנגד שהניחמשלא המעו׳ כנגד שלישים שני רק
 נמכור• רשות לו והי׳ הרחבה זמן על ראובן שעבר כיון זכה
 כנגד בשלמא ■ זכה במה כי • מכרתי שלך לומר יכול

 לאבוד מכרתי שלך ולומר להפסידו יכול אין מעותיו
 למכור הוא והנהוג מעותיו כנגד שלא אבל • מעותיו

 להוציא ובפרט מכרתי שלך לומר יכול אזי הרהבה זמן אחר
 דאורייתא שבועה ישבע אס וכ״ז • המוחזק שמעון מיד
 * דאורייתא שבועה לישבע ירצה לא אס אבל :הנ״ל
 מצעטיל שעולה זכיות שלישי שני לסלק מחויב חזי

 כי • כנ״ל ה׳ בקלאס ,שנשאר מעותיו נגד ורק אחד
 א״כ • דאורייתא שבועה ישבע שלא מאחר זכה וודאי
 בפירוש שמכר הגס ולכן • זמן הרחבת שהי׳ הודה

 עמו שותף ראובן הי׳ כי גזה יועיל לא • ראובן של
 בדבר אפילו לחלק יכול אינו ושותף צעטליך בשלשה

 כמבואר בב״ד ויניח עדים לפני יגלה אס בלתי ששוה
 הגס שמכר אפילו לכן • י״ח( סעיף בח״מ קע״ו )בסי׳
 משורף זה גרע לא כי שמכר השליש על לחייבו שאין

 גבי שפ״ו בסי׳ )כמבואר דפטור בשוגג מבירו של ששרו
 • הנומר זה יזכה כי ידע שלא בשוגג הוי כי דגרמי(• כללי

 שייך זה צעשיל בכל עדיין שנשאר שלישים השני אך
 • כנ״ל הרחבה לו. שהי׳ מאחר ראובן זכה וזה • לראובן

 מחויב ואח״כ * מש״ד לפטור רו״כ 180 לסלק מחויב לכן
 שאמת אס כי 1-30 סך רק מראובן שלקה נשבעהיסת

 זכיות שלישי שני לו מגיע אזי 1.60 שלקח ראובן כדברי
 לשבע ומחוייב ־ 110 ערך שעולה קא״ס שלשים מסך
 אם כי ראובן בעד צעטיל הניח שלא גלגול ע״י עוד

 ראובן של הצעטיל זכה אזי ראובן בעד צעטיל הניח
 • רו״כ 110 עוד שעולה השלישי השליש כנגד לכה״פ

 ראובן בעד צעטיל שוס הניח שלא ישבע אם אך
 כנ״ל כשנמכר השליש ראובן הפסיד אזי • סחה מכר רק
 שמעון שסילק מה דהיינו מעותיו כנגד שלא המותר ועל

 שעולה מה ־ קא״ס ושבעים רו״כ 1 סך דהיינו משלו
 החמישי הקלאס בעד דהיינו קא״פ שבעים סך נגד הזכות
 שעולה לשמעון שייך שיהי׳ ביננו פשר דרך הי׳ • בעצם

 ראובן מחויב היה שזה המותר על אך . רו״כ 350 ערך
 שבעת שמעון ישבע אס נסלק• הראשונים הקלאסין בעד

 בעד כלל דעתו הי׳ לא מהאקאלעקטאר הצעעיל שלקה
 אזי • ראובן של הצעטיל למכור בדעתו הי׳ רק ראובן

 שהיה מעות נגד בשלמא כי • בזה זכי' לראובן אין
 בעדו רק שמעין קנה לא אם אפילו ה׳ בהקלאס לראובן

 ג׳ ס׳ ק״פ )בסי' כמבואר ראובן זכה ראובן בעד ולא
 בעד ולא לעצמו שקנה דווקא עדים לפני בחמר ובהג״ה(
 ונה׳מ הט״ז פסקו שם וגם " שליח של סוי אז המשלח

 הוא כי לשליה דמי ממש הוא כי • להמשלח ששייך
 כנגד 'שלא משח״ש כידוע הקונים בעד לקנות מוכרח
 האחד בעד לזכות במעותיו לאהד לקונה דמי למעותיו
 האחר קנה בלא בש״ך( שם )מובא ירוחם ר׳ שפסק

 אף וכחן אחר בעד שקונה להמוכר שהודיע היכא רק
 שלא נשבע הי׳ לא אם • להמוכר כהודיע ממש דהוה

 שהקאלעקטאר ידוע ראובןכי זכה ראובן בעד דעתו הי׳
 והוי הקונים בשביל רק קאלעקטארין לאונטער מושר
 שבפירוש שמעון נשבע אם משא״ש • אחר ע״י לו כזוכה

 ראובן בשביל דהיינו הקונה בשביל כלל דעתו הי' לא
 • שמעון של מעות שזהו מאחר כלל ראובן זכה לא אז

 בפירוש מכר הצעטיל שכשמכר שמעון ישבע ואס
 כי הנ״ל השבועה כלל לשבע צריך אינו אזי ראובן של
 במעות שקנה כיון אך ראובן בשביל שלקח אמת אם אף

 לחייבו סברא אין ראובן של בפירוש ומכרו כשחזר עצמו
 ממה יותר קוה היה לא הזאת בעת כי זה־ בעד לסלק
 • יותר ושוה זכה כבר הי׳ שמכר שבעת הגם שמכר

 שטרו לשורף דמי וגם בלבד שעתו אנא בגזילה אין אך
 המבואר שבועה ישבע שאם פסקנו לכן בשוגג חבירו של

 הקנין עת של שבועה נשבע צריך חינו ג׳ נקט בפו
 במקום קצרתי כי ביאור יותר צריך הדבר כי והגם
 ונידק • עוד ויחכם לחכם תן אך להאריך שראוי

 דבר הוא הלא שפיל נקנההלאטעריא במה השאלה נוף
 כל במעמד אצלינו נשאר זה נקנה• במה וגס לעולם בא שלא

 שנקנה ע״ד( )ב״מ סטמותא מדק נקנה שזה החבורה
 עכ״ז לעולם בא שלא דבר שהיא ומה .ממש לקנות והמנהג

 ארענדע גבי כמבואר דמלכותא דינא הוא כי יען • נקנה
 זה כי • דבר עמא מאי הזי ופוק • ר״א( )סי׳ בנה״מ

 וגם " המדינה בני כל בו שסוחרק גדול מסחור הוא
 כשמתחיל היכף • נעולם בא שג״כ לומר סברא עוד יש

 הנומערק כל בגלגל מניחק אז כי הראשון הציהונג
 והקלאסים כידוע• שפיל בכל מעט מעט נוטלים ואח״כ

דבר הוא לכן בעלמא לראי׳ רק הוא שנמכר האחרונים
: דזא״י הה״ג לי אמר כן לעולם שבא

 ה׳ שלו הצעטיל ישלח שלא שמי הפלאן חוק ן^יךן
ככל הי׳ וכאן זכותו אבד הציאינגען קודם ימים י

 בני לגבי הפלאן חוק מבטל המנהג • הנ״ל זמן אחר
 בהאצעטלען לסחור המדינה בני נהגו כבר כי ־ המדינה

 וגם • הציאונגין כל משך כלות עד זמן להרחיב גם ־
 מהרעדאקצע יתבע שלא זכיתי :יבוטל רק אמר לא הפלחן

 שמנהג מאחר לתבוע יוכל שנו מהקאלעקטאר משא״ש
 משך כלות סוף עד זמן ולהרחיב להמתין הקאלעקטאר

 הצעטנין כל שבח הזה בעת נזה ונושף • הציאונג
 ונם הציאונג קודם ימים איזה רק לריגא מווארשא

 משך בתוך הצעטלין הביא בעצמו הקאלעקטאר שמעון
 מאוחד בזמן קנית למה לו לומר ראובן ויכול הציאונג•

 לכן * אז לו מסלק והייתי • קודם לקנות לך הי׳ כ׳'כ
:בתורתו נפלאות ידאיגי ממש־וה׳ הפלאן חוק בטענת אין



שו־ת

. ■ לד
 בנבפיו מצאו וב״ד בניס בלח כמת באחד נשאלתי

 רק הי' לא ולאשתו רו״כ 300 ערך
 נעלו והמותר 103 מזה ונטלה תוס׳ ולא כדת כתובה

 הקרוב יורש שהיא המנוח אחות בעל ושמע ־ קבורה דמי
 שהיורש האלמנה ובין בינו פשר ונעשה לשה ובא • יותר
 והאלמנה רו״כ 50 בערך ששוה חפצים תיבה יעול
 כי ־ כתובתה עבור השואה רו״כ עשרים מזומן לו תתן

 של והבית * אמת על אפילו לשכע רונה שאינה טענתה
 אמו• את יחזיק זה ובעד המנוח של לאמו ינתן המנוח
 מועטיס• בזמנים יד על יד על לפרוע לאלמנה מכר והבית
 מ׳יז כ רו סד עי- לה שיש להיורש נתוודע ואחיכ
 ואח״כ ־ ביניהם הדין יקוב שע״ז ונשאר הפיצים ותיבה
 עוד נעשה הראשון הפשר נבטל ורצה שני כעם כשבא

 שהתשלומים הפשר הי' שמתחילה ביניהם דבר פשר
 *הי׳ וכעת י יד־ על יד על בזמנים יהי׳ הבית של

 במזומן הבית בעד התשלומים האלמנה שתסלק הפשר
 • רו״כ עשרים סך לו השלום ועוד רו״כ ארבעים

 רב תחת הוועכסיל והושלש וועקסיל נתנה 44 סך יעל
 וכעת כנהוג־ להאלמנה פעור הנ״ל כח הבעל ונתן אחד

 וטען נדן רו״כ 400 לו שהכניסה ושמע לבעל נשאת
 כדת הכתיבה רק לה שיתן ורונה בטעות פשר שהוא
 טוען שהוא ובעלה • באריכות הפטור פה לועה כאשר

 שהכניסה אמת שהוא יאמר מי השיב הנ׳יל האשה של
 הרוויחה דלמא בעלה של שהיתם יאמר ומי רו״כ 400
 גם ־ הנ״ל מעות כמתנה לה נתן בעלה או • לבינה בינה

 בכתב מבואר הלא רו״כ 400 לה שיש ב״ד יראו אם
 בבירור יתברר אפילו לה שיש ממון כל לה שמוחל פשר

הפשר קודם • מהחפצים שגנבה בירר אם גס ת״י שכבשה
: להשביעה לה הי' השני׳

 הרב החזיר רו״כ 44 סך שעל שט״ח הכתב ןך^!ק
 הבע״ד לנו ספרו כאשר ותחבולת ערמות ע״י

 הנ״ל הרב אשר לפני אחד עד העיד וגס * בעצמם
 והי׳ ־ כדת שלא השט״ח שהחזיר על התנצלות נתן

 קוויט להביא בזמנו בא לא השטר שבעל יען התנצלותו
 שלא הפשר האשה של הבעל ביטל לכן • השט״ח וניטול

 וחתום כתוב זאת שיתן הרב ואמר בעהש״ט בפני
: זה מכחיש וכעהש״ט לבעהש״ט

 הדין זה לכאורה • מאתנו יצא אשר ע׳'ז תשובה
 בשם בשמ״ע בסופו כ״ה )בסי׳ מפורש

 מדבריהם היוצא התמצית ע״ש( ך בש והובא מהרי״ק
 עליהם שנתגלה אע״פ המעות על הי׳ שמחילה היכא
 הי׳ שהמחילה היכא רק • לתבוע יכול אינו אח״כ ממון

:מחדש לתבוע יכול ממון אח״כ נתגלה אם אז השבועה על

 היכא להדיא משמע השו״ת בסוף כמהרי״ק והנה
 מחל אזי השביעה ולא להשביעה כידו שהי'

 להדיא שכתב כנה״מ ועיין להשביעה־ לו הי׳ כי המותר
 הקרובים כלל ידעו לא הפשרה שכעת מיירי שכ״ז

 מו״מ־ דרך רק כטעות כלל הפשר הי׳ לא אז מהמעות
 כטעות פשר הוי הפשר כעת שידעו ממון נמצא אם אכל

 • הטעות שמוחל הפשר כעת בהדי׳ פירש אס אפילו
 שם מבואר כי והגס ־ בעל הפשר הי׳ לפ״ז נמצא
 אך ־ מוחל עכ״ז ־ כבירור יתברר אס שאפילו בהדי׳

 הפשר לקיום ואפילו כטעות פשר הוא נה״מ דברי לפי
 ועברה להכירו לשלם שנכנע מי כמו • כעל הפשר ג״כ

 מנד פטור הדין מן שפטור היכא שכל ־ שביעית עליו
 סעיף ג״ע ׳סיןד ץ ז״ס ו׳בה) כמכואה שבועתו

 מסתימת אך * לבהו נדוניא ליתן שנשבע מי גבי ע'(
 המשפע כנתיכות דלא משמע ואו״ת השייך הפוסקים

 סי' הש״ע שכתב כמו הפעור־ לשון דקדקנו וגם ־ הנ״ל
 אותו ע״פ ודנין השער כלשון מדקדקים ט״ר סעיף ס״ז

 האי־ כולי גמיר לא גברא האי אמרינן ולא וכו' דקדוק
 עם שהי' כתובות על שטען מי ־ י״ג בסעיף מבואר וכן

 לדקדק שיש דקדוקים כשאר וה״ה ־ שס וכהג״ה הארץ
 ־ כ״כ דקדק לא גברא דהאי אמרינן ולא השטר מנכון
 על שטוען שמי דכמו כסופו כ״ד ס״ק סמ״ע ועיין

 הדין כן לו שומעין אין הבינה שלא אשתו כתובת
 שנעשה כתוב הי' הפעור וכלשון ־ דקדוקים כשאר

 שנעשה שכתוב מאחר וא״כ ־ ל חז תקנת ע״פ ככ״אהיו״מ
 א״ע שהתחייב לתלות נוכל חז״ל תקנת ע״פ ככ״אהיו״מ

 ונעשה כעלה משל שגנבה אח״כ :יתברר כמה כחיוב
 ע״פ שנעשה מאחר לזה־ וכדומה ספרד תיקון ע״פ

 המועילים אופנים ככל נעשה מסתמא הז״ל תיקון
 דע״ח הרב אצל למעשה הלכה הורינו וכן ־ אותו לפעור

 ככ״אהיו״מ ג״כ שהי׳כתוב מאחר מאסמכתא חשש אצל ג״כ
 :להחזיק רק היא וכאן להוציא הי׳ ושם חז״ל תיקון ע״פ

 שבזמן כתב ג׳־ סי׳ ח״מ הלק מק בנו״ב כי )ואף
 אך ע״ש• השטר לשון ביותר מדקדקים אין הזה

:שמדקדקים( פשיטא להחזיק
 כתוב שמתחילה הנ״ל בפעור כתוב נמצא דין מן ך2ך

 ע״פ ושנעשה ממש ובקבלה במחילה הפעור כל
 עליו קיבל ־ ועוז תיקן שליותר נכתב ואה״כ ־ ל תחזי

 ודקדקנו ־ ממנה עוד לתבוע שלא עד״ר כשבועה כעה״ש
 שמאחר אומרים היינו ־ ונשבע רק כתוב הי' אילו

 חל אינו השבועה גם כטעות פשר הוא דין שע״פ
 משמע ־ נשבע ועוז תיקן וליותר שכתוב מאחר אך

 ־ לתבוע שלא ע״ז נשבע ־ דין ע״פ יועיל לא שאפילו
 ע״פ יועיל לא אם שאפילו בהדיא שבועתו דהיתה הרי
 גבי שכתבו ממה היפך ־ שבועתו מחמת יועיל דין

 מחויב כשיהי׳ רק הי׳ לא שהשבועה שכתבו שמיטה
 אם שאפילו כפירוש נשבע כאן אך ־ ע״ש הדין ע״פ

 ־ ברור וזה שבועתו מהמת יועיל דין ע״פ יועיל לא
 הפעור יהיה לא שאם כשכותבים הסופרים כל גם כי

 יהי׳ הדין מצד כטעות פכר מהמת כ״כ מחוזק
 ס״ק ז' כסעיף כסמ״ע )ועיין ־ השבועה מצד מחוזק

 ס״ק כש״ך ועיין . שכתבתי כמו כם להדיא משמע כ״ב
 ואינו ככתב שבועה רק שזה לומר שייך לא וכאן ־ ו1כ

 כתבו בכאן אך ־ י״ח( ק ם כסמ״ע ע״ג סי׳ עיין הל־
 עדים בפנינו הלשון בזה שלהם כקיום למעה העדים

 משמעלהדי׳ לעיל• המבוארים הדברים כל עליו קיבל
 מכל • לעיל מבואר כאשר הכל השבועה עליו שקיבל

 כלשון שמבואר יען אך ־ קיים שהפשרה נראה הלין
 שקיבל שמצד נמצא וכו׳ לה ומהל הכל שקיבל הפטור

 מעונם כלל קיבל שלא מה הנה המותר• מחל הכל עליו
 לאחד שכתב מי כהג״ה• מ' בסי׳ כמבואר • מהילה הוי

 הוי בידך שיש שלי החוב על וכך כך ממך קבלתי
 מדובר שהי׳ מה אכן • קיבל דלא דידעינן אע״ג מחילה
 אשה של וגרמא סבות מחמת אך זה שיקבל כפירוש

 כי • כטעות פשרה הוי וודאי כזה קיבל לא הנ״ל
 נא לקבל שדימה הסך מקבל הי׳ לא אלו סהדי אנן
 שהי׳ שלנו כענין לזה כדומה כלל־ אותו פוער הי׳

עשרים ועוד רו״כ ארבעים סך ממנה שיקבל הפשרה
רו״כ טן



יעקב שרת זכרון 58

 אס מבעי׳ לא • שט״ח תתן רו״כ 44 סך ועל • רו"כ
 בעל בוודאי הרב מיד השע״ח • השיגו תחבולות ע״י

 אס אפילו בטעות פשרה הי׳ כי סהדי אנן כי הפשר
 הנ״ל שהאשה יען אך • הרב ביד עדיין השט״ח מונח הי׳

 אשר כל לו ומסרה לבעל שנשאת בזה נכסיה בזבזה
 הוי נמצא • כלוס שוה אינה פלה השט״ח לכן לה יש

 קיבל לא זה ממנה לקבל שדימה שמה " בטעות פשרה
 שמדקדקיס כמו כי ־ פשרה'בטעות הוי בוודאי • בשלימות

 שסמך השטר בלשון נדקדק כן הפשר לקיום השער בלשון
 כי בטעות הי׳ שהקבלה כשנמצא כ משא • הקבלה על

 • נתפשר לא דהכי ואדעתי׳ בטעות והוי נכסיה בזבזה
 להשליש שמחויב י׳( סעיף ע״ג )בסי׳ נכסים בזבוז ודין

 מזה נכסים בזבוז לך ואין הזמן• בתוך אפילו■ בטחונות
 לכן • מבזבז בעלה וגם לבעלה ומסרה לבעל שנשאת
 יתן שבעלה או רו״כ 44 סך מיד שתסלק או פסקנו
 בעלה יתן לא ובאם • הבע״ל שבט חצי לז״פ שט״ח בעדה

 אזי יסלק לא אך הפע״ה יתן אפילו או בעדה השט״ח
:הנ״ל מהטעם בטל

 שאפילו אצלינו במוסכם עלה הפשר ביטול ן^יףן
 אך הפשר אז שביטל הרב כדברי יהי׳ לו י

 השני הצד הי׳ שלא יען כי • כלום בביטול אין
 אולי כי הפשר לבטל השני הצד ירצה לא אולי כי • בזה

 טוב לכן • ודיינא דינא בהדי׳ עוד למיקס לי׳ ניחא לא
 בזה חוב צד שום שיש היכא בכל לכן • הפשר יותר לו
 תחומים בעירובי כמו הפני צד בלתי לעשות יוכל לא

 אלא לאדם הבין אין כי לדעתו שלא מערבין שאין
 יוכל לזה ונתרצה השני כששמע אפילו לכן • מדעתו
 כמו • קייס הפשר שיהי׳ ולומר מזה לחזור הראשון
 בח״מ שמצינו וכמו • זה באופן מקומות בכמה שמצינו

 אדם שאין י״א ל ז בהג״ה• לזה דוגמא ט״ו סעיף סי׳קכ״ג
 בפניו אלא לאדם חבין דאין בפניו שלא מורשה לעשות יכול

: כלום אינו בדבר אח״כ נתרצה אפילו ולכן וכו׳

 או רו״כ 44 שתסלק או הפס״ד• שיצא שביקש ונידון
 שהי׳ פרעון לזמן אשתו בעד פט״ח שיתן י

 וביקש • הפשר יתבטל • לא ובאם פלה שט״ח כתוב י
 פעה רק הרחבה לו נתנו ולא בדבר להתייעץ הרחבה

 • הדעת ישוב שום בזה שאין יודעים הכל באמת כי אחת
 הפשר יתבטל שלא יותר טוב כי זה מבין סומא ואפילו

 לב״ד שנראה באס בהג״ה( ב׳ סעיף ט״ז )בסימן ומבואר
 רק הוא התובע טענת על להשיב זמן שמבקש שזה
 דרך רק הוא וכאן זמן נותנים אין בעלמא דחי' דרך
 • עמו להתפשר הבע״ד יוכרח זמן הרחבת שע״י או דחי׳
 שבע״ד בכדי עצמו להשמט דין לעשות אסור ג״כ וזה

 דהי׳ או • ע״ש ו' סעיף י״ב בסי׳ כמבואר פשר יעשה
 הפשר שיתבטל לו דטוב • אשתו נגד מסותרת כוונה לו׳

 לסייע אסור ג״כ וזה ממנה להפטר אח״כ שיוכל בכדי
: בזה עול לעשות בזה

 ולא הפשר כתב לו שנחזיר היורש שביקש *נידון
 יתן לא שאס הפס״ד יצא כי מחמת לו נתננו "

 פשר הכתב להחזיר נוכל ואיך בטל הפשר השטר
 סעיף נ״ה בסימן מבואר והלח * בעקיפים בזה שילך

 להחזיר לו הי' שלא השט״ח שהחזיר בשליש בהג״ה א׳
 מה יעשה ששליש ו׳ סעיף נ״ו לסי׳ דומה ואין • ע״ש

 משא״כ • השליש רק בדבר דיין אין כי • בידו שהושלש
ונידון

 יתן שלא באס הפשר שיתבטל הפסק שיצא מאחר כאן
 פרוע לשטר דומה הלא להחזיר טכל ואיך כו׳ השט״ח

: וד״ל אוהו שמוצא מי להחזיר שאין
 הסך נידון כלל טען לא הבע״ד כי שטען מה ונידון
 הוא כי כלל להשיב אין ע״ז • רו״כ 44 י

 שטיח שהושלש איך שלו בהטענות המעשה היפר בעצמו
 • • • ר׳ הבע״ד טען כי ועוד • רו״כ 44 סך על בעדו

 אז ביטל מהרב השט״ח שנטל בעת ביטל • • • שר׳
 איך וא״כ • הרב משס לפנינו שהועד וכמו • הפשר

 מאתים בכלל יש כי טענותיו בכלל אינו שזה לומר נוכל
 כמה לו ומגיע הפשר כל שיבוטל תבע הוא כי מנה

 הסך א״כ קייס שהפשר לו נפסוק וחס • רו״כ מאות
 כצל להזכיר צריך אין זה הפשר בכלל שהי׳ רו״כ 44
 שפסק לדיין כלל דמי לא זה וגם • הפשר בכלל הוא כי

 כלל דמי לא כי ־ י״ז בסי' הכע״ד לו שתבע ממה יותר
)ועיין • כלל לפנים צריך אין וזה • לדנא כאוכלא

: ע״ש( הג״ה בסוף י״ז בסי׳ המשפט נתיבות

 כל בפי כן ונקרא חייקיל שמו אחד איש בדבר שאלה
 גס חייקיל בשם אותו קורין לתורה לעלות גס

 נכתב אס • חיינקא הנקראת אמו לזכרון הוא ששמו אמר
 חייקל ששמו מי שכל יען • חייס ולא לחוד חייקיל רק

 בעיר הי׳ אחד פעם גס • חייקל חיים אותו קורין
 עוד • חייקל חיים בשם לתורה לעלות וקראוהו אחרת
 לפז שם שהוא נימא אס חיינה הנקראת אשה בדבר
 אך • לבסוף וא׳ כגול תחת בעיין חיענא לכתוב ■ צריך

 מלשון חיינה לכתוב צריך הקידש הואשם כי נימא אס
נ השואל עכ״ל וכו׳ ל״ד( )יחזקאל • האלה עצמות התחיינה

 או״ג לידידי ברבה ושפע שלום ישפות ה׳

 המפורסם חו״ב הגדול הפאור הרב ה״ה
: ג״י ליפפאן אורי׳ פוה׳ כקש״ת

 לעניד *בג״פ לכתוב איך חייקיל שם נידון תשובה
 חייקל שם לכתוב מחד רומכ״ת כיון יפה

 וגס • חייס בשס להורה כלל נקרא שלא יען • לבד
 מתחזי חיים נכתב ואס. חיים בשם כצל חותס אינו

 הוי בוודאי לבד חיים שם לכתוב ומכש״כ • השם כשינוי
 הלא בצרה עצמינו להכניס לנו ומה • השס כשינוי

 נניח אם והגס • לבד חייקל שם לכתוב טוב יותר
 קורק שהכל ככינוי חייקיל שם הוי חיים משם נגזר כי

 בנידן ומכש״כ • כך נכתוב אס דכשר כינוי באותו
 חי שם על ואולי • שמו נקרא מהיכן ידוע שאינו דידן
 בטיב ג״כ מצינו לזה ודוגמא • רומכ״ת שכתב כמו

 ששם א״י שאס שכתב חווקא• חיה גבי ח׳ אות גיטין
 ־ לבד חייקא יכתוב אזי חייקא ונקראת הי׳ העריסה

 ובנידן • ע״ש אותה קורק שהכל חניכה שהוא יען
 כיון לוער כלל שברא אין וזה • לזה דומה נמי דידן

 כמו להוי חיים אח^בשם בעיר אחת פעם שנקרא
 אפילו הוי לא כי חיים בסם אותו קורין שמיעוט
 : נפנים זה צריך ואין • שכיח דנה דמיעוטא מיעוטא

 לכתוב טוב יותר הקלושה לענ״ד חייענא• שם
היכח משס נגזר הוא לענ״ד כי • חייענא

 הנזכר



זברון שו״ת
 או לחייענא ונשתבש נמשך ומשם גיטין בטיב הנזכר

 הס על שנקראת לומר מאד קשה זה כי • חנה משס
 אותות על רק עצם שס על ולא תיבה" חני התחיינה
 נוסף הוא התחיינה במלת וההא הנון כי • הנוספות

 העולם קריאת וכפי בקמץ הנון שם ונס " שידוע כמו
 מלת רק שהוא נראה מזה • בסגל הנון חייענע כס

 חניכה בשס כי ידוע וזה • לעיל שכתבתי כמו לע״ז
 להיכא ול״ד " פקפוק בלי כשר אותו קורין שהכל

 ובהיפך שפסול לבסוף כאלף וכתב הקודש בלשון שהשס
 לבסוף באלף וכתב בלה״ק שהשס מיירי דשס כשר

 שהוא לוודאי דקרוב כזה בענין כן שאין מה ־ וכדומה
 שנכתב היכא כשר בוודאי חנה או חינא ממילת נגזר

 והטיב הט״ז דעת וכן אביגלי נבי בב״ש ועיין • באל״ף
 נתהוה שממנה המקוס ידוע דאינה דהיכא ניטין
 • נמי דידן בנידן כן ב״א בלשון שנקרא כמו נכתב השס

 מאד קשה כי הבחירה ולרומכ״ת • הקלושה כנלענ״ד
 הכרעת לומר בש״ס מקור להם שאין אלה בעניניס

: אמת בדרך ינחני וה׳ * וודאי
זצלה״ה בר״י יעקב הדו״ש ידידו

לו

 לאשתו ג״פ נתן אחד אשר בדבר מפומפיאן שאלה
 שלא נמסר הגט ונם • קמח שק בתוך בע״כ

 שלא משוס אי להתיר השואל ודעת ־ כתיבתו ביום
 ואי • ניטין כתורת על סמך כתיבתו ביום נמסר
 קכ״ע סי׳ ביהודא הנודע דברי על סמך חר״ג משום

: ע״ש מהני עביד דאי כאביי דמסיק
 בתוך אשה ליד בע״כ הניתן הג״פ נידון תשובה

 על מאד מתפלא חני הנה • קמח שק
 • כזה חמור באיסור כך כל להקל יד נתן חיך כת״ר
 כדין נעשו שלא דברים וכמה כמה אנן נחזי דהנה
 סייניס והוסיפו עליהם היהודים וקבלו קיימו כאשר

 הדבר נפרץ וכאן • הדעות כל לצאת כדי וחומרות
 נמסר לא אשר בדבר דהנה ־ א׳ צווחה• וחין פרץ ואין
 שמביא דהבעל בדבר מיקל דהיש״ש אף " הכתיבה ביום

 בתשובת הנה • ובפ״נ בפ״נ לומר צריך אין לאשתו גע
 היש״ש דברי אין בחמת כי ־ בזה דעות מביא רדב״ז

 נע שמביא שבעל כגמ׳ ליישב שנוכל • מאד מוכרחין
 זמנו שנתאחר בנע מיירי • בפנונ״כ לומר צריך אין
 • ב׳ מזה• ראי׳ אין וח״כ פוסקים לכמק כשר מאוחר וגע

 עצמו שבעל בהלה י״ד סעיף קמ״ב בסימן מבואר
 בני אינן שעכשיו מאחר בפ״נ לומר צריך נע שמביא

 הי׳ עכ״ז אך • בצ״ע הדבר הניח שב״ש והנס • תורה
 לא המסירה שבעת עדות גביות וזאת • לזה לחוש ראוי
 בדיעבד שאפילו קל״ט בסי׳ מבואר • נ׳ • ונ״כ בפ״נ אמר

 לידה פעורין הנע שיניע עד לעלמא להתירה אין
 שצריכין מבואר • ד׳ • מהתוס׳ זה דין ומקור • ממש

 • מהגמרא זה דין ומקור מקודם לקרות העדים
 הוא ע״ה כי כלל קרת לא והשני אהד אלא קרא לא וכחן
 לי ונתן ־ זה אברר כאשר כלל לקרות יכול ואינו
 בכתב שנכתב ומה ־ הכל על וחתום כתוב הראשון העד
 שבפניהם חיך העדים שני שם על הגעל של ראי׳
 ג״כ וכתב • הא׳ העד רק כתב הלש הבעל מסר

 הא' עד בחמת כי במסיק השני יד כתיבת בעצמו
 לא והנה גיטין• בהלכות דפמעתתא יודעצורתא אינו

 היה אס לעיל שכתבתי מה כל פל כי מחתי נעלם

שאלה

 כל על כי • כשר שהי׳ כלל פקפוק אין עיגון במקום
 להכניס הכריחני מי אך להקיל צדדים לחפש יש דבר

: בזה ראשי
 הקודש ושם פיבא בער נקרא שהי׳ אחד ובדבר

 דוב המסדר הרב וכתב • שרגא דוב שלו
 עצמו ותלה פיבש• המכונה שרגא דמתקרי בער המכונה

 משם סק״ו קכ״ט בסי׳ היעיב בבאר שהובא יען
 כינוים וב׳ שמוה שני לו שיש באחד מינץ מהר״ס
 לימא מכונה משה כגון • אחד כל אצל הכינוי כותבים

 כי טעות זה ובאמת • לעבלי המכונה יצחק דמתקרי
 שהביא מה עצמו דברי הותר היעיב הבאר יהי' א״כ

 בלא לכתוב יש שמות בשני שנקרא באחד • לא בס״ק
 לשינוי לחוש יש דמתקרי׳ כתב וחס " באמצע דמתקרי׳

 שיש במי הוא מינץ מהר״מ כוונת פשוט אלא • ע״ש
 לפעמים רק • יחד בשניהם נקרא ולא שמות שני לו

 מהר״מ לשון מדיקדוק משמע וכן בזה ולפעמים בזה
 שמות בב׳ שנקרא כתב ולא שמות שני לו שיש מי מינץ

 לו שיש מי י״ד בסעיף לעיל שכתב כמו לו שיש רק
 דהיינו שפירושו המפרשים ופירשו • ע״ש שמות שני

: ביהודה ואחד בגליל אחד שם

 דמתקריא מרדכי אברהם שנכתב ג״פ בנידן
 ואח״כ לבסוף באלף דמתקריא וכתב מרדכי

: וכו׳ דמתקריא של החלף מחק

תשובה

 דמהקרי תיבת אם זה בדין נדון כתחילה א
■ הגה ־ מתורף או הגע מעופס הוא

 נצרך זה כי יען כי • הגט מטופס שהוא נראה
 שלשיטת כמו ופא• ג הבעל שם כמו הוא כבעל שם לחבר

 הוא שום וכל בוודאי שוס• וכל אחד שם שכותבין ר״י
 הצ. דקדק וכן מתורף הוא דמתקרי תיבת כן מחורף

ש^^^ דבר שכל הרמב״ס ודעת וז״ל ־ קכ״ה בסי׳ ב״י
: מדאורייתא הוא הגע לחורף

 ,יתחקר כותב 'הי לא 1דכיו ומרלו ודול ואין ב
בשני וחותם להורה שעולה יען כשר הי׳ מרדכי י

 רק הוא מרדכי רק שנקרא מה א״כ מרדכי• אברהם שמות
 כשר הי׳ כלל כשם הקיצור כתב לא אם אף השס-וא״כ קצור

 אינו זה " עופס רק דמתקרי להוי וא״כ גיטין בעיב כמובא
 על בסופי( קכ״ה )בסי׳ הרשב״א בשם הביא הב״י דהנה
 ואינו המחיק על אברהם ומלת בןאברהס יצחק שנכתביכגע

 אברהם בן שאמר דכיון פסול שהוא והשיב • מקוים
 המחק על שמו נכתב כאילו והרי זה הוא ששמו מכלל
 שנא היכא שפסק לשיטתו שהרשב״א הגס ור״ל • פכ״ל

 קלע סי׳ ע באה וכמובא כשר המגרש אבי שם הזכיר
 על בנכתב פוסל אביו שם שהזכיר כיון אך • ט׳ הטיף
 י״ז ס״ק בב״ש והובא הפוסקים כתבו וכן • המחק
 וא״כ • א“הרשב כוונת היא כן אביו־ בשם פוסל ששינוי

תורף כמו הוי הקיצור שם שהזכיר כיון נמי בנ״ד
: מחק בו ופוסל הגט

הנה כגט מתורף שזהו לדין שזכינו אחר נ׳
 על נכתב אם בין חילוק שאין פשוט זה "

 שמנשון כגם • המחק מקום אצל או המחק מקום
המחק מקום על שנכתב שמיירי משמע והש״ע הרמב״ס

מדסיים



יעקב שרת זכרון 60

 או תלוי פלוני כאות ופירש חזר אס וכתב מדסייס
 כל תקנתה ־זהו משמע ־ ככר מהורף אפילו המחק על

 על שנכתב דווקא הוא שהפסול ומוכח שנמחק על מעלה
 • והרמב״ס בהש״ע הג״פ פירש וכן מהב״י המחק-וקמשמע

 שאפילו מכמע הב״י שהביא העיטור בעל מדברי אך
 פסול• ג״כ הוא זיוף חשש קצת שיש במקוס גרידא מחק
 האלף כל המחק במקוס שחולי זיוף חשש יש נמי וכאן

 הבעל ששס דהיינו • וכדומה גד כגון קטנה תיבה נכתב
 מבואר וכן • מרדכי גד דמתקרי מרדכי אברהם הי'

 שכתב מה על וז״ל • להדי׳ כ״ג( ס״ק קכ״ה הי׳ )בט״ז
 הט״ז כתב • גט אינו התורף מן ואס י״ט בסעיף הש״ע
 אצלו אלא המחק על תיבה שוס כתב לא דאפילו נראה

 • ונמחק אחר דבר כתב כס הי׳ דשמא גט אינו ג״כ
 דלא • כלל הגרר אצל לכתוב שלא ט׳ בס״ק כתב וכן

 בב״ש משמע וכן ־ לגרר המוך לכתוב שמתיר כב״ח
 ובין לתיבה תיבה בין יהי׳ שלא שכתב כ״ב ס״ק
 עיגון ובמקום לזייף שיוכל ודבר מחק שוס לאות אות
 אות יתר יש שחס ז׳ בס״ק גיטין בתורת וכן • כשר
 במקום ודווקא • אחר ולא יגרר שהסופר רק' כשר אינו

 דאפילו ע׳ ס״ק שם מבואר וכן :מהירה ובעידי עיגון
 זיוף• חבש משוס בגט מחק להיות אסור לחות אות בין

 יכול מרע בשכיב או במומר כגון עיגון במקום אמנם
 בנידון לחלק צד שוס דאין נמצא • המחק על צכתוב

 ופוסקים בש״ס כמבואר מהירה אעידי להמוך אלא • דידן
 וכן • בע״מ ולבד לזייף שיוכל דבר על לכתוב שמותר
 משמעות אך • כשר בע״מ אבל • וש״ע הרמב״ס מסיים

 כלל ע״ז לסמוך שלא מקומות בכמה הפוהקים כל
 ע״ז לסמוך שאין גיטין מהתורת מוכח וכן • לכתחילה

 דלא ע״ז ה״ק מהט״ז וכן • ובע״מ עיגון במקום רק
 וכוונת • מהירה עדי על לסמוך מומר בגט אלא. התיר
 בדיעבד או עיגון במקום מיהו ל״ה בס״ק שכתב הב״ש
 לא • מסירה עידי דאיכא כיון מקוים .אינו אפילו כשר

או הכתיבה אחר דיעבד של כוונתו ׳אס כוונתו ידעתי
: הנתינה אחר

 על לסמוך ראוי אין בוודאי שלכתחילה מלבד והנח
 ע״י נשלח שהגט יען ריעותא עוד כאן יש • ע״מ

 בזה עמדו וכבר • לבד השליח רק ע״מ כאן ואין שליח
 אולי כי זה בדבר להשליח להאמין יש אס עולם גדולי

 שנכתב באס להעיד ולא • ונ״ח בפ״נ לומר רק נאמן לא
 אתחזק כי • זיוף בי׳ הי' שלא לומר המזויף דבר על

 פחות שבערוה דבר ואין שבערוה דבר והוי אסורא
 סי׳ )מ״ק ביהודא נודע בעל בזה עמד וכבר • משנים

 בענין קל״ו( )בהי' בחדושיו גיטין התורת וגה פ״ה(
 אמר נו״ב בעל שהגאון הוא מהם העולה אך • אחר

 שהבעל עדים יש לי דמה • ע״מ כמו הוי שההרשאה
 הגס • לשליח שמסר עדים כשיש לי ומה להאשה מסר

 ומה • תנאי איזה בגט שם כתב אולי שם שמפקפק
 ידעו לא העדים אולי כי בהרשאה זאת נכתב שלא

 על רק חתמו לא וב״ד בהרשאה התנאי לכתוב שצריך
 בנ״ד אך • ע״ש הרשאה גוף על ולא העדים קיום

 מרדכי אברהם הבעל שמהר איך בפירוש כתבו שהעדים
 בהרשאה כן שנכתב פעמים שלש וזה • מרדכי דמתקרי

 אברהם כי מזינן כי ביהודא הנודע של חששא אזל
 בשני דמתקרי ולא הגט מהר מרדכי דמתקרי מרדכי

: וק״ל כמות
 יען אולי • הב״י בשם הנו״ב שס שהייה החששא אך

 שגס לומר נוכל בהג״פ ריעותא אתחזק כי 1

 • סברא לחד כן בכתב ע״ש מזויף וההנפק ההרשאה
 המג מכל העולה הורת זאת ־ זה חשש ג״כ כאן א״כ

 למחק ומכש״כ להדר מאד קשה הדבר הי׳ שלדעתי
 ,יסודות תמכתי כו׳ השלוה שגדול יען ז עש • לכתחילה

 ,יסודות תמכתי גס הנ״ל־ וכסברת מסירה עדי על לסמוך
 לכתוב מהכיל קטן המקום כי לזיופא לחוש לנו אין כי

 אחר בשה כתוב ימצא שמא לחוש אין גס תנאי איזה
 יעשה שנח ופוסקים בש״ס מבואר זהו • שמו על ויזייף

 ומערער בעל התח הד ד״ה ג׳ גיטין בתום' )כמובא זה
 רישומו כי יען תזייפא לא החשה גס הירושלמי( בשם
 • הגט שמצניעין לדידן בפרט זייפה־ שנא הוכחה זה ניכר
 החנף נגמרי למחוק לנפשה יראה שחשה לומר נוכל ועוד
 כעת לכן • ויפסול לזייף שיכול כתב יתהוה בלא בכדי

 ונח נזייף יכול שחינו כתב הוי לגמרי נמחק לא שעדיין
 דקאמר למאי ודמי׳ ־ לתיבה תיבה בין כגרר הוי

 כולהו • מאי לה ויהבי׳ ניהלי׳ גזי׳ ־ זמן גבי הגמרא
: ודו״ק ־ אנשי עבדי לא האי

ה*זצלה י״תר יכקס

:לינקאווע דק״ק אב״ד מ^יר סוהר״ר כש״ת הפאוה״ג להרי

 מיירי דזה מבואר בד״מ המעיין אך ־ כן עושין באשה
 בה נתוסף ואח״כ אחד שס הי' העריסה ששם דהיינו

 וע״ז הב״י שם שמביא אלגרי׳ שמחה כמו ־ אחר שם
 שמית משני אך ־ קודם שהעברי נוהגין שאנו הד״מ כתב

 ־ והד״מ הרמ״א מיירי נא מזה העריסה בעת שנקרא
 להשוות שרצה ג״פ ספר המחבר על נפלאותי ונוראות

 ידוע שלא מיידי והרמ״א * הרמ״א לדברי הב״י מרן דברי
 משאיכ • העברי שם להקדים יש לכן נקרא הרוב הי' איך

 שס עושין אין אז קוראים הרוב הי׳ איך כשידוע
 הרמ״א שהביא אחר הלא מחד ונפלאותי ־ עיקר העברי

 חין ואנו בד״מ ע״ז כתב רובא בתר דאזלינן הב״י דברי
 קמן הא ־ קודם העברי שם ולעולם כדבריו נוהגים
 שמחה שס עכ״ז אלגרי׳ חותה קורין הרוב שאפילו
 שהי׳ הטור בספרי הד״מ שנחסר ספק וחין קודם•

 גיטין תורת בעל שהקשה ומה • ג״פ ס׳ המחבר לפני
 שאינם חילוקים מלבו להוציא דמהית הרמ״א על

 נח שהרמ״א בתירוצים נכנס ולכן ־ בש״ס מבוארים
 כמי העברי משם נמשך נעז כשהשם דווקא אלא מיירי

 לענ״ד ואך • אחר במקום ונא פריידל או אלגרי׳ שמחה
 שפסק לשיטתו אזיל הרמ״א כי קישיתו לתר! נראה
 הין בפירוש כתובים השמות ששני היכא כהב״י בס״ב

 שפסק לשיטתו ואזיל • ראשון נכתב מהם איזה הפרש
 לכתיב יש שמות שני לאדם שיש שהיכא א׳ בסעיף
 בג״פ נכתבים ששניהם מאחר וח״כ .דווקא שניהם

 לכתחיכה רק תחילה• שיכתוב איזה כשר בדעבד נמצא
 הרמ״א כתב לכן • העיקר שם לכתוב להקפיד ראוי
 שס לכתוב ללה״ק כבוד לחלוק בזה שהמנהג שפיר בזה

 הקודש ללשון כבוד הלק שהכתוב שמצינו ־ עיקר העברי
 וברכת • וקללות ברכות חליצה ־ בכירים מקרא כמו

המנה; נתפשט ק • הקודש בלשון דווקא שיהי׳ כהניס
לחלוק



יעקב שרת זכרון

 לעג״ד נדחה כן • קודם לכתוב ללה״ק כבוד לחלוק
 שהדוב אפילו העברי פס להקדים למעשה ולא להלכה
 כעשה מדמים שאנו מפני כי הלעז בשם אותה קורין

 כמו יחד השמות בשני נקרא לא אם כ״ז אך * מעשה
 המיעוע שם אפילו נקדים אם שאז • אלגרי' שמחה

 • בפירוש כתוב השמות ששני יען לעיל כמוש״כ כשר
 הלידה בעת שנקראת באם דיה לנידן ענין אינו אך

 ראובן למשל כל בפי נקרא אם שאז השמות כשני
 שפסול בהדיה י והלפ התו״ג פסק בהיפך ונכתב ושמעון

המנהג יד אין פ וא • לעז הוא הב׳ כשהשם אפילו
: בהיפך לכתוב השם שינוי לעשות תקיפה

 אך • קודם הלע״ז כשם נקרא כל שבפי בחם כ״ז אך
 ובפי קודם הלע״ז בשם נקרא רוב בפי רק אם 1

 קצת לדון יש אז ־ קודם הקודש לשון של שם המיעוט
 כלל זה כי " עיגון חשש קצת שיש באם דהיינו להתיר

 הוא המיעוט בפי שנקרא ששם ופוסקים בש״ס מונח
 • המעיין ל כמבואר הטפל משם עדיף לא וגם הטפל שם

 לבד הטפל בשם גירש שחס שמאחד לדין זכינו >א״כ
 וגס והלבוש שהב״ש ואף * להכשיר והב״י הרמ״א פסקו
 הביא והלש ־ פסול שהוא הסכימו בביאוריו הגאון
 עיגון במקום הקיל בכ״ז • בזה לפסול דעות כמה
 במקום להקל דרגא הד להוריד נוכל בכאן וא״כ • גדול
 בידי אין הדל שכלי לפי עיגון בלא אבל • קצת עיגון

:הגדולים אלו הכרעת אחד יבוא מי כי י להתיר כח

 רק אס אך • גמור מיעוט הוא המיעוט אס זה וכל
 גיטא שרה בשם אותה קורין אדס בני איזה

 • דמיעוטא מיעוטא .הוא כי • כלל מיעוט מקדי לא זה
 פ״ח סי׳ )מ״ק ביהודא נודע בשו״ת להדי׳ מבואר וכן

 או אחד אס אשר ז״ל דפסק • בסיומא( ומעתה ד״ה
 דמיעוטא מיעוטא רק הוא בש״ז קורין וכדומה שנים
 )בכורות בתום׳ וכמבואר " דמי דליתא וכמאן שכיח דלא

: סתס ה“ד ב׳( )דף ובגיטין חלב( ד״ה כ׳

 מיעוט שיש אף שרה גיעא עצמה חותמת אס רכן
 דיש פסול בכ״ז גיטא שרה אותה שקוראים גמור י

 • ופלגא פלגא לעשות להמיעוט החתימה להסמיך
 טאלצא שנקראת באשה ביהודא נודע בשו״ת כמבואר

 ופשק * טאלצא בהג״פ וכתבו טאלצי א״ע חותמת והיתה
 החתימה דאין מחמת להתיר דאין וכתב אחר ג״פ לכתוב

 וחף • החתימה אחד גילך לא ולכן כך כל מפורסמת
 שהיא למיטעי א ואיש מנכרי לא דשם לכאן ראי׳ דאין
 לח בהיפך כתב א״נ ובכאן • שס כמבואר אחרת אשה
 בטעות חותמת היא אס היינו עכ״ז • השם שינוי הוה
 מאביה כך קבלה אולי כי בטעות שהי׳ יאמר מי חבל
 עיני ראות לפי לסדר הוכרחתי לכן4 • כהעתק שורות איזה נחהרו )כאן

ששמה ידע איהו דמסתמא ״ל(המ יכפר כ׳ עיתי ואה
: שרה גיטא ג״כ הי׳ שמעריסה

 קבלו אומר ואינו הדל ככלי במצודת העלותי כץ
 שנתבקשתי יען אך • הדור לגדולי יאות כי דעתי

חשיב אמרתי בזה דעתי לחוות מרומע״כ פעמים שני
: הכבוד מפני

 בשני באשא לכתוב שיש העלותי אשר אחרי )
 הרב שנים כטה אהר עיז והתעורר קם אלפין

:אליו( תשובתי וזה דמיטאווע

לט
 טוב בכי שהוכפל יום היום שילית

: ברסק לפ״ק הר״ת כסלו ט״ו

 המפורסם ההו״ב הרב ה״ה או״ג לידידי שלוכט״ס

.מימאווע דק״ק ט״צ ג״י♦ יעקב מהודר כקש״ת אי״א

 באשא שס נידון • מענה להשיבו באתי אחדשה״ט
 שכתבתי על עלי רומכ״ת שהתפלא

 לו גלותי הלח ידידי • האחרונים היפוך אלפין בשני
 במקום קצרתי אך ־ זה דבר מאתי נעלם שלא במכתבי

 מסדר כל צריך בחמת ידידי אהובי כי * להאריך שראוי
 • הקריאה לפי הוא איך השמות בעניני מאוד להתבונן

 מאחד • לטעות לחוש שאין האחרונים שכתבי והגס
 עכיז אך ־ יטעה ולא כהוגן יקרא כהיגן לקרות שיכולין

 טעות מדי להוציא הדבר לברר יכולין דאנן מה כל
 וכמה כמה מחמירים שחנו והראי׳ ־ לבדר אנו צריכים
 • יותר לבדד רק הדין נגד שהוא הג״פ בסידור דברים

 ושארי דלמהך ההיי״א טל שחששר מחזי׳ל' דחי׳ קצת וגס
 דווקא להיות צריך שיטה שלחד הגדולים אותיות
 טעות שוס יפול שלא בכדי • אותיות משהדי גדולים

 שזהו השמות בכתיבת מכש״כ ובפרט בזה• כיוצא כל וכן
 רק בגמרא שנמצא הקפידות וכל • הג״פ חורף עיקר

 כתיבו א״ל מי כו׳ תפתאה נפתח גבי כמו השמות על
 לכן • וכדומה מריס ורובא שדה פורתא וכן • כ״ו חספא
 שכתב והראי׳ ־ לתקן ראוי קצת למיטעי דאיכא בכ״מ
 ואף וז״ל בארונא שיכתוב ביונא שם גבי בעצמו הט״ג
 היכא היינו • אלף לכתוב צריך וחין בפתח נקרא דחס

 בניקוד לקרות קצת לטעות שיש דבמקוס למטעי דליכא
: לכתחילה הלע״ז בשמות אלף להניח יש יכיוצא שוא

משחר טפי פה חשו למה טעם למצוא התרתי והנה
 • טובה סברא לומד דעתי על ועלה • מקומות

 ־ מבאמצע התיבה בתהילת הדבר לבדר ראוי יותר שהנה
 ומבודד כהוגן הוא התיבה שבתהלת היכא שבשלמא

 מההד כהוגן יקרא בוודאי כ״כ מבורר אינו אה״כ אס
 כשתהילת משא״כ י בזה יטעה למה כהוגן לקרוא שיכול

 התיבה פתרון כלל יודע חינו שאז כהוגן אינה הקריאה
 • השכל מצד מוסכם והדבר לטעות יותר לחוש יש אז

 בט״ג כתב והלק בתיבת ולכן קושיות כמה יתישבו ובזה
 הט״ג כי הגס • הואו אהד באלף לכתוב מהדי״ט משוס

 ־ מהדי״ט סברת הי׳ זה אך • לזה הסכים נא בעצמו
 יאמפאלא בתיבת הראשונים שגבלו מה ניחא בזה וגס

 :הדיש ואחד היו״ד אהד בחלף לכתוב ראדווילא ובתיבת
 היאק אשר • כני׳ל התיבה בתחילת שהוא יען ג״כ הוא
 ועכ״ז ־ גיחה ובזה • ע״ז תמה ביהודא נודע בעל
 פעם המסדר כתב שכבר יען הנ״ל הגאון ג״כ כתב
 ג״כ בוודאי ולהבה מכאן לכתחילה כן יתנהג החת
 ע; שתמהו מה ג״כ מיושב ובזה • הנ״ל טעם צירף
 אהד בחלף שיהי׳ יאכנט תיבת על ב״ח בשם הט"ז
 לכתוב שיש ג״כ כתבו טשערגא תיבת גבי ולכן • היו״ד
 שהטיה ג״כ יען • בפתח שנקראת היכא השין אחר בחלף
 בזמן כותבין כן כי )והראי׳ צדיק במקום נקרא והשין

 מהד״י בשם הבי׳ש כתב גאלא בתיבת וכן • צערנא( הזה
 כתב זלאטא ובשם הב״ש ע״ז ותמה בחלף לכתוב הדיף
 ני נתישב ובזה • הלמ"ד אחר באלף ג״כ לכתיב המ״מ
• לזה דומה מקושר גט הספד שהקשה קושיות כמה

ולא טן



שרת
 המקומות כל כזה ליבב נוכל• לא כי ממנו נכחד ונא
 כפי לזה חככו כלא • מהכלל כיוצאים מקומות יש כי

: כלל למעות כאין כמקום עיניהם דאות

 קענה שכתיכה נכון חילוק עוד התכוננתי זה 'אחר
 ויותר יותר חככו נקודות כתי אנא כה כאין

 כתיכהכדונה שבשלמא נותנתלזה• הסברא כי לטעות
 משא״כ ־ התיכה מהסוף יכין מתחילתה להכין אין כאם

 • הדבר יבורר מאין נקודות כתי אנא כה שאין כתיכה
 הפסוק מקריאת זה ידע הקודש כנכון כשכתב בשלמא

 משא״כ כמקרא• ומפורסם ידוע שהוא יען שרה הנה כמו
 הנקודה כי כלל יבורר לא אשכנז בלשון כהוא בכם

 תמיד כותכין שאנו יען כלל מבורר אינו האחרונה
 • כמובן הנקודה על בירור שום ואין לבסוף בהי״א

 כזה יבורר מאין ראשונה כהנקודה ג״כ יברר לא ואם
 לסברא זו סברא וכשיצרף • כך נקראים האשה או האיש
 ויחכם לחכם ותן • התמיהות כל כמשמעה יתורץ הנ״ל

: מרעתו אומץ ויוסיף

 אשר כחשא כתיבת מהדש לעצמי הוריתי ל הנ
 לברר ראוי קטנה ותיבה התיכה תחילת היא

 כשיכתוב כאכא שם שהוא נהקורא יודע מאין כי • יותר
 ככא לקרות לטעות מקום שיש כפרט וגס • אלף שלא

 שהאחרונים והגם • בחיריק שהוא בתיה כשם כמו בחיריק
 מפורסם הי׳ אולי אלף• כלא כשא כשם להדי׳ כתבו
 ככתיבת או כחתימתם הנשים בקיאות עי אצלם

 שחין מה • אלף בנא כשא כשם נכתבים שהיו הכתובות
 לחתום שיודעין הנשים כל כי ידוע שזה לדידן כן

 ככל וכן • הכית אחר אלף עם כוודאי עצמן חותמין
 הכית אחר כאנף נכתב כאשא שנכתב הכתובות

 אלף עם ולכתוב לזה לחוש לכתחילה ראוי ענ״ד נפי
: הנ״ל מטעמים

 מקושר הגט כתב ולאנע זלאטא שכתיבת מצאתי שוב
 נמטעי שיש הלמד אחר כאלף לכתוב שיש ג״כ

 שום שיש כמקום כעצמו להכין שיש נראה מכ״ז ־ קצת
 לו אין לבדו כשא שם כי ולברר לכתוב לטעות סברא

 פיקפוק שום מפקפק איני ו וח • כלל וקריאה שחר
 אך • אלף כלא כב״ש שנכתב כמו הכותבים אותם על

: יבחר והבוחר לעצמי כתבתי הנלענ״ד

 ודרש שכתב מדוכתי׳ דשף דאטמא הבוקא ךןי31
 נפסק הפנימי הגיד רק אשר • הר׳ רומעכ״ת י

 :*כמס בשלימותס היו החיצונים והגידים נתעכל ונא
 כי • כזה להחמיר צריך אין ענ״ד לפי • רומעכ״ת

 ומהרמ״א החיצונים הם שהניבים כפירוש כתב המחבר
 • המחבר של כלים הנושאי כל וכן לזה שהסכים משמע

 דמי כהודאה שתיקא מדשתקו והט״ז הש״ך הוא
 לדבר שהתחיל הפרמ״ג זולת • הפירוש לזה שמסכימים

 מרש״י הוא זה כי דיבר גדול דכר כי והגם • מזה
 לנו מה לכן • אחריו נמשך שרד ובלבושי כחולין

 בס״א כתב בעצמו שרד שהלבושי וכפרט בזה להחמיר
 מהם ואחד נתעכלו לא שניהם אם ע״ז ס״ק א׳ סעיף

 אם לענ״ד לכן • מרובה כהפסד כשר ה״ז נפסק לא
 שנא אפילו כשר נפסק הפנימי רק שלמים החיצונים

: הפמ״ר במקום

מ
 יויהק לפ׳ק תור״ת שנת אייר איך עש״ק ,ו יום בע״ה

 ה״ה או״נ לירידי שלום ומרבית ברבה שפעת

• שלוש ג״י יצחק מות׳ כש״ת המפורסם הרב

 טרוד שאני ומחמת • המוכ׳יז ע"י קבלתי מכתבו
 הוכרחתי לדרכו נחוץ והמוכ״ז • מאד גדול

 מכלי! הג׳פ ובדי י בידי עלה וזה • כנחיצה להשיב
 אנג הראשון כפעם ונכתב • זאוואד מפעטעראווסקי

 השיטה כסוף פעעעראווסקי כאן מונק שאנו מנין
 דעתי לחוות רומעכ״ת ודרש • השיטה כתחילת וזאוואד

 • רב ממרחק הוא כי • גדול בעיגון הדחק במקום כזה
 הכע: לשון שהוא השנית בפעם הזה השנוי הי' אם והנה
 עמידת כמקום שינוי כמו הוי כי • פקפוק בלי כשר היה

 יש הדחק שבעת ס״ב( קכ״א )בסי׳ להדיא ומבואר • הבעל
 שהוא ,הראשון כפעם הי׳ הקלקול כי יען אך • להקל
 הדין שהוא • עדים כמקום שינוי והוי • העדים לשון

 הסיפר הגמ׳ שמוקי במערב ונכתב במזרח הי׳ ששנינו •
 שיטות ג׳ בו ויש • העדים עני שקאי המפרשים ופירשו
 התיש׳ ולשיטת • לכתחילה תנשא ורש"י האלפס לשיטת
 הכריע והש״ע • ממזר הוולד הר״ה ולשיטת כשר הוולד
 שיטות כשני נפסוק אם והנה תצא לא נשאת שאם

 שנחלקה שתיבה לזה ונצרף הש״ע וכהכרעת האחרונים
 • גדול חשש בו יש • כלל נכתב לא כאלו הוי לשנים

 קלג( ס״ק קכ״ט )כסי׳ פ הגי בלשון דקדקתי לענ״ד אך
 הרשכ״ח בשם להרמב״ן המתיחסות תשובות כשם שהביא

 שיטות כב' וז״ל • שיטי כתרי שכתב עמנואל שם על
 מיקרי לא שיטי כתרי תיפסק אי אלמא • פסקינן לא

 נדקדק והנה • עכ״ל לה וכתב כתוב ובגט כתיבה
 משום פסול לא וגמה כתיבה מיקרי דלא שכתב בלשונו

 שיטה כחד לי מה דנכתב מאחר • השם פינוי דהוי
 יען • כלל כתיבה מיקרי דנא רק שיטי בתרי לי מה

 אחת• בשיטה איתלאות מקורב להיות צריכה תיבה־ שכל
 • כלל תיבה כאן אין כאלו חיתו עושין שיטות השני וכאן
 מן פסול והאשה האיש שם נכתב לא אם ידוע וזה

 בב' נכתב אס ולכן י מתיכו מוכח דכעינן התורה
 כלל כתב לא שאם העדים במקום משא״כ פסול שיטין
 קכ״ח סי׳ בכ״ש להדיא וכמביאר כשר העדים מקום
 כשנכתב גרע לא וא״כ • והתו״ג הג״פ מסיק וכן סק״א
 דזה היסוד הנחתי וכאשר • כלל נכתב מלא שיטי כשני

 דכפעם ולומר לצדד יש עיד ־ מקום שינוי מיקרי לא
 • שטרית שאר גבי כמו ־ הראשון מפעם מוכח הוא השני

 הבעל אין שאם שננו הגיטין בכל ג הנה כי וכפרט
 הבעל עמידת כלל כוהבין אין העדים חתימות כמקום
 עמידת מקום כשנכתב וח״כ • כשו״ע ומביאר כידוע
 וכמו העדים כתיבת מקום י״כ בזה מבורר כאלו היי הבעל
 כדת קודם קיימו כ ואח העדים כמקים מחק הי׳ שחם
 קכ״ה בסימן כמבואר הדין מצד כשר היה וישראל משה

 למקים מוכיח הבעל עמידת במקום דידן בנידן נמי כן
 במקום והשני הראשון פעם כאלו והוי • העדים עמידת

 חזי אח־ מקום העדים כתיבת מקום הוי דאלו • אחד
 וקרוב • הבעל עמידה השני בפעם כלל נכתב הי׳ לא

 לעני; המנהג בתר דאזלינן מפורשת ראי׳ מנינו לזה
בתום׳ )כדאיתא המלכים לשנות כעת מונק אנו שאין מה



יעקב שירת

 מקפידין אין דעכשיו כיון ר״מ( דברי ד״ה דפ״ג -גיטין
 כן מנהג בתר דאזלינן מכינו הרי * מנהג בתר אזלינן

 הייגו העדים מקום בשינה דפסלינן הגס • בנ״ד נמי
 שא״א גדול שינוי שהי' או • המקומות בכל שינה באם

 שנכתב התירה שהוא חזינן הרי אחת לדעת ולנוין לפרשו
 מה ע״י אחת כוונה לפרשו שנוכל כאן משא״כ " בשינוי

 שלא לכוין יכולין שאנו מה בוודאי השני בפעם שנכתב
 כל • נ״ב הי' בח״מ כמבואר מכוונים אנו סתירה יהיה

 ד בלעני דין כל מן בר אך • עיוני בתהלת העליתי זה
 פעטראווסקי שם קריאת באמת כי • כלל חפש שאין

 זאוואד ששם כידוע תיבות משני מורכב הוא * זאוואד
 הראשון ושם ־ בלשונה הפאבריקען לכל כולל ■שם

 וגם העיר הבונה האיש שם על הוא פעטראווסקי
 תיבות בב׳ ג״כ בלשונם נכתב הפאהט של בהקארט ראיתי

 דוד עיר בתנ״ך שמנינו כמו ממש והוא ־ מפורדות
 להעיר ויקרא שכתב ובד"הא׳( )בש״ב הוא מלא שמקרא

 מצינו ולא • דוד עיר נקרא העיר שם הרי • דוד
 • אחת בשיטה לכתוב שהצריכו ובמ״ש במסו״ק או במהו״ג
 ובאר • ובמ״ש במסורה מבואר אל בית שמלת והראי'

 אולי • שיטה בחד לכתוב שיש כליל במנחת מצאתי שבע
 כלל מצינו נא דוד בעיר אך מהורה באיזה זה נמצא

 אפילו לכתוב דיכוליס מזה מבואר שיטה בחד שיכתוב
 ד״מ שמות בכמה שמצינו וכמו • שיטי בשני לכתחילה

 לכתוב מקום בשום נמצא שאינו עכור עמק גבר עציון
 הוא שבכולן הגדולה הראי׳ אך • שיעה בחדא דווקא
 שהובא למה ול״ד • דילן כענץ ממש שזה דוד מעיר
 מאזי בפראג שנכתב ג״פ שפהל מהרי״ב בשם ג*בט
 המ״ג תירץ כבר הלא • שיטה בתחלת • וגראדי ־ בסוף

 מי ואין • החומותיס בין • גראדי מאזי של שפירושו
 בראובן משא״כ • להוד וגראדי • לחוד מאזי שקורא
 ושמעון ראובן שנקרא שמי שם וכתב * ע״ש ושמעון
 • הדחק בשעת להכשיר שיש שיעי בשני ונכתב מלידה
 מתיבת הלא בעיני פליאה אך ־ אחר ג״פ לכתוב שקשה

 דדעהו צ״ל אך * שיטי בב׳ לכתוב דיש מוכח דוד עיר
 ובקל • דוד עיר לתיבת מלידה שמות שני דמי דנא
 שבנ״ד הנ״ל מכל לני היוצא עכ״פ * ביניהם לחלק נוכל

 ובמקום הדחק בשעת מיבעיא לא דוד לעיר ממש דדמי
 דיכולין לענד״נ אך • פקפוק בנא להקל דיש כהאי עיגון

 האשה מותרת ובוודאי ־ דוד עיר לכתחלהיכמו לכתוב
: משגיאות יצילני וה׳ • לאחר להנשא הנ״ל

.סבויסק בר״י יעקב בלוג״ה הדו״ש ידידו

 יהודה אהרן עריסה משם שנקרא בא׳
 ומעת * ליב כינוי עוד יש הזה וכיהודים

 וכשנתגדל לבד אהרן רק נקדא לא והלאה ילדותו
 יהודה אהרן בשם לתורה עולה הי׳ במקומו

 • ליב אהרן א״ע חותם הי׳ אך ־ העריסה כסס
 שנכתבו הכתבים ובכל שלו בתנאים נכתב וכן

בשם ג״כ לתורה עונה הי׳ לכאן וכשבא • בעדו

תשובה

מרוב לקריאה לתורה הקריאה בין שיש השינוי גיךין א
 אהרן דמתקרי אהרן לכתוב דיש נראה העיר• 1

 מהתם• עדיף ובכאן סק״ג(־ ל״ד ד׳ בט״ג )וכדאיתא יהודה
 אינו וגם • לבד אהרן בשם ג״כ לתורה הקריאה דכאן
להקדים יותר עוב לכן • יהודה בשם כלל עצמו חותם

: כנ״ל יהודה אהרן ואח״כ בלבד אהרן שם

 שהכינוי כיון בה' לכתוב דיש נראה יהודה ושםב
 בשם כלל חותם אינו והוא ליב הוא שלו

 גבי י׳ אות עיין • בה׳ נכתב הדיעות לכל לכן • זה
: כה״ג בה׳ לכתוב דיש להדיא שם מבואר ע׳ ס״ק יהודה

 מדברי נראה בחתימה רק דהוא ליב שם ונידון ג
 • בסופו מ׳ בס״ק אליעזר אלעזר גבי ט׳ג י

 להקפיד אין אלעזר בשם אחד גע רק יתן לא שאם
 קורין שהכל כחניכה והוי • כל בפי כן שנקרא כיון

 • זה בשם לתורה שעולה ומכ"ש • אותו ומכירין לו
 של אחד גע רק ניתן אם להקפיד אין נמי בנייד וא״כ

 שהכג מובהק שם שהוא יהודה אהרן דמיתקרי אהרן
 מאלעזר ועדיף • זה בשם לתורה עולה וגם • בו מכידין

 לשם לקרות נוכל לא וע״כ החתימה סותר שהוא דשם
 אלא כפר שאינו בו קורין שהכל חניכה רק אנעזר

 דאפינו המובהק שם שהוא בנ״ד משא״כ י בדיעבד
 עוד לזה שמצורף רק אהרן שם ג״כ יש חתימתו לפי
 גבי ג׳ אות ע״ג ד׳ הט״ג ממ״ש גרע ונא ־ ליב שם
 ונקרא יצחק אברהם כגון מעריסה שמות שני נו אם

 יש לכתחילה • יצחק או אברהם לבד אחד בשם
 יצחק או אברהם דמיתקרי יצחק אברהם שניהם לכתוב

 נא כי כשר לבד החניכה שם רק כתב אם בדיעבד אך
 בביאורים וע״ש בו קורין שהכל החניכה מכם גרע

 דעת משמע וכן • עיגון מקום בלא אף שכשר ומשמע
 שהכל שחניכה סק״א קכ״ט בסי׳ בבי׳ש שהובא הרא״ש
 מובהק בשם בהורה וקורא בשער שחותם אלא בו קורין

 • שים וכל בלא החניכה כותבין לכתחילה אפינו אז
 שם גם בסם שנקרא השמות כל דנכתבו כאן ומכש״ש
 בב״ש וגם ־ לכתחילה אפילו דכשר מכש״כ לתורה שעולה
 נכתיב יש לכתחילה אפינו הרמב״ם דעת שלפי משמע

 קצת ומשמע • ל הנ בס״ק ע״ש בר קורין שככל החניכה
 שמביא הרא״ש לרעת מסכים ג״כ בביאוריו שהגר״א

 שהג״עוהו״ג ואף בסק״ב• ע״ש מהירושלמי נהרא״ש ראי׳
 אנא פליגי לא דע״כ לענ״ד נראה הב״ש על חולקים

 הותש ואינו בתורה עולה ואינו כן שנקרא חניכה בכס
 שני שבשכם בנייד אך ־ להדיא שם וכמבואר ־ זה בכם

 ־ ג'׳כ היא בחתימה וגס • לתורה ג"כ עולה חניכה
 מודים בוודאי אחד( שם עוד מצרף הוא בשחתימה )ורק

 בביאורים סק״ד בתו״ג ועיין לכתחילה חף ככשר נזה
 להקפיד יש העריסה שמות בשני דדוקא • ובחידושים

 הכינוי שם באיתו אבל • עצמיים שמות הם שניהם אס
 הקדש לכם לכינוי רק המילה בשעת אותו קורין כאין

 שכתב וכמו * כשר בהגע נכתב לא אס גם לש״ע ולא
 ליב דשם בנייד כמי וכן • ה״א קכ״ט בסי׳ הרמ"א

 לכן יסודה לשש לכינוי רק סעצם שם זה שאין ידוע
 נח ובזה • בג״פ נכתב לא חס גם לגרש לכתחלה כשר

 ■ מ׳ בס״ק אלעזר אליעזר גבי סט׳ג שכתב ממה תקשה



יעקב שו־ת זכרו; 64

 • ס״ד כשהלה מכנ״י וכן • נימין ב׳ ליתן יש שלכתחלה
 שם גש כתוב שיהי׳ שהקפיד ממסקנתו שס דמשמע

 התימה של שהשם ההס דשאני ־ ע״ש בגט החתימה
 כמעשה יחזקאל חזקי׳ כמו בלה״ק עצס פס ג״כ הוא

 משא״כ • דמ״ג וכמעשה אלעזר באליעזר או • הכ״ל דכנ״י
 לה״ק שס ולא כינוי שס שהוא ידוע ליב דשס בנ״ד
 על כ״כ להקפיד שאין הנ״ל בסי׳ רמ״א כתב ועיז

 ניתן לא אפינו הכינוי בלא נכתב אס כשר לכן הכינויס
 דידן בנידון ומכש״כ * ד׳ ס״ק התו״ג כמ״ש * עדיין
 רק בס״ת ולא העולם בקריאת לא אינו הכינוי ששס

 שם בלא לכתחילה אפילו לכתוב שיש להוד בחתימה
 יהודה שס עס הכינוי זה נכתב דאס ־ הכינוי
 לומר יטעה ליב המכונה יהודה אהרן דהיינו

 מכונה שהוא משמע ויהי׳ ההדס על קחי שהמכונה
 ליב בשס כלל מכונה אינו ובאמת • לבד ליב בשם
 יהודה משה גבי שמות בלקוטי הט״ג וכמ״ש ־ * לבד
 ההדס על קחי שהמכונה מ״ת הנו״׳ב דעת וכן • ע״ש
 המנוח הגאון מאדמו״ר מנתב קבלתי וכן • השס על ולא

 על קחי שהמכונה לי והסכים • מווילנא אבלי מוה׳
 לכתוב וכן • הסברא זה בצירוף השם על ולא האדם

 הננ״י כתב דכבר נראה אינו נמי ליב אהרן דאיתקרי
 ג״נ והביא • דאיתקרי שייך לא לחוד החתימה פעל

 מ׳ ס״ק ז׳ ובד׳ ל״ו ס״ק ו׳ ד׳ אבלי גבי דבריו הט״ג
 היכא סק״כ כללים אצל ל״ג ובד' אלעזר אליעזר גבי

: כ׳ ס״ק בט״ג וע״ש שווים אינם לתורה ועליה שהחתימה

החתימה ע״ש לכתוב שאין משמע הלין מכל לכן
 שניתן כיון דכאן לומר שיש הגם • דמיתקרי ״

 שם כמו הוי ליב שם גס א״כ מעריסה יהודה שם לו
 לכתוב דנוכל • חתימתו לזה ומצורף • עריסה של

 אלעזר גבי כתב לזה ודומה י ליב אהרן דאיתקרי בגט
 שידוע כגון לחתימתו טעם שיש שהינא מ' ס״ק אליעזר

 חך דמיתקרי;• לכתוב נוכל כך הי' העריסה ששם לו
 כיון עריסה של שם יחשב שזה לומר מאד קשה בנ״ד

 • ליב בשם כלל נקרא לא בקטנותו שגס לו הגיד שאביו
 נקרא המילה בעת לכה״פ דשם לשם דומה אינו לכן

 נקרא המילה בעת שגם בנ״ד משא״כ החתימה בשם
 לכתוב כלל שייך לא בוודאי • ליב בשם ולא יהודה

 בפרצות להכניס לנו דאין פשוט נראה הלין מכל דמיתקרי•
 לשם דומה יהיה שזה חדשות סברות לעשות דחוקות
 וכשר החתימה שם כלל לכתוב שלא מוטב רק " עריסה

• כן לכתוב יש לכתחילה דגם אפשר גס • הדיעות לכל
: משגיאות יצילנו וה׳

 הב״ש שנתב נטע נתן גבי לזה דוגמא מצאתי קדח י
 שכתבתי אע״פ וז״ל אנשים בשמות נו״ן באות

 • שניהם לנתוב יש השם קיצור הוא אם פלוגהא דבמקוס
 בא׳ או בעין לכתוב אם פלוגתא דאיכא בהא מיהו
 : נטע לכתוב א״צ השם קיצור דהוא ס״ל האחרונים ורוב

 לשם שיש פהינא כ״א בס״ק הט״ז שנתב למה לק"* ה
 לנתוב יש לה״ק של אחר שם עוד הנינוי

 משם נגזר הוא הזה פהנינוי יאמרו שלא ־ ג״כ הכינוי
 של שם עוד ליב לשם יש ג״נ וכאן * אחר לה״ק
 מסיק עצמו דהט״ז חדא לחלק שיש " ארי׳ כגון לה״ק

 שמשמע והגם • לקפידא ולא עצהיו״ט אלא שאינו ע״ז
 הביא ונן • קפידא קצת שיש שאח״ז בס״ק הט״ז מדברי
 יסתרו שלא כדי אך • ל״ר ה״ק אבלי אברהם גבי הט״ג

 אינו בסקכיב דבריו שנל לפרש מוכרהין • הט״ז דברי
 בה קפידא שוס אין אגל עצהיי״ט לתקן כדי רק ג״כ

 דק מ! ובר • דיבור כדי תוך עצמו דברי יסתור דאיך
 החול ששמו באחד דהיינו הט״ז שנתב בנידון רק זה

 שנקרא באחד וכן • יעקב בשם לתורה ועולה יעקיל הוא
 אם והחקירה אברהם בשם נקרא ולתורה אבלי שמו

 • אחר לה״ק שם עוד לו הי׳ אם י״נ אבלי לכתוב יש
 ולח • הכינוי בשם העולם כל בפי שנקרא מאחר כי

 זה שאין הרואה יטעה לבד לה״ק שם רק בהג״פ נכתוב
 משא״נ • אחר משם נגזר שלו הכינוי שם כי • המגרש

 נקרא וגם אהרן הוא העולם בפי שנקרא שהשם בנ״ד
 • לבד החתימה מן ויהודה'הוא • אהרן בשם לתורה

 מצורף ליב החתימה שס דגם חדא כ״כ טעות לינא
 החתימה שם דבשלמא • נלל טעות וליכא אהרן שם עם

 זו וסברא • כאן משא״נ הקריאה שם לגמרי סותרת
 טפי עדיף הקריאה שם כי ב׳ • ל״ד ס״ק הט״ג הביא
 קורק שהכל החנינה הרא־׳ש לדעת ני * החתימה משם

 רק שהוא ובשם ־ לנתהלה אפילו לנתוב מותר בו לו
 הרמב״ם דעת הוא ונן לנתחלה לנתוב אסור החתימה שם
 נ*וא • לעיל זנרנו ונאשר • דבריו הב״ש שפירש נמו

 הנקרא הנינוי ששם הט״ז של דבמעשה • לדין זנינו
 להקפיד יש לנן לה״ק של שמות ב׳ לו יש העולם בפי

 שהוא בנ״ד משא״נ כנ״ל• הנינוי שם גם לנתוב ע״ז קצת
 בזה נלל קורין אין והעולם לבד חתימה של שם רק

 אין להי׳ק של שמות ב׳ הנינוי לשם שיש אף • השם
: משגיאות יצילנו וה׳ ברור

 • בקמץ ארון כל בפי נקרא
 פלוגתא שיש אנשים בשמות א

 קיצור ג״נ לכתוב יש אם שוין אין שהנקודות דהינא
 לכתוב שאק הב״ש שם ופסק • ארון המנונה השם
 כן האחרונים גס שהסכימו ומשמע ־ בלבד אהרן אלא
 שהוא ששם ליזר אלעזר גם ב״ש של מנללים ונ״מ

 הינא אפילו ־ הקצר שם לנתוב א״צ השם בעיקר מובלע
:ודו״ק לזה ראיות נמה לי יש ועוד * שוק הין שהנקודות

מב

שארה

 איטא צביה העריסה בשם שנקראת אשה גיחץ
בפי אך ־ ובתנאים בכתובה ננתב ונן י
 וכמעט לבד צביה בשם נקראת כולם בפי העולם
 • אחר שם עוד לה שיש עירה מאנשי שנעלם

 לה קורק שהם ואמרו ואמה אבי' אצל וחקרתי
 אותה קורין לפעמים זולת לבד צביה בשם תמיד
אותה שיקראו מאד מועט והוא השמות בפני

: השמות בשני

תשובה

 ע״ו סי׳ שמות בליקוטי ט״ג מספר נראה לכאורה
 גבי ניע בסי׳ ונן עובא סאסיא גבי

דהמיעוט דהינא • ביילא פריידא
 כלל עצמה חותמת ואינה השמות

גי-טין שני ג״כ צריך • ע״ש גיעין ב׳
 נביה דמתקרי צביה בהיפך והשני צביה דמתקרי׳ איעא

איטא



לגיעהב שו״ך^זכרו:

 בדיעבד רק אמד נגט נ״הע ־רל לא כי • *סא
 כיון אך * ע״ש אחר גט להשיג וא׳יא כיהן כשככר

 הנודע דעת כי ובפרט גיטין שפי ליק כגלי שה1שר
 מחדש ישדרו ואח״כ הראשון גט מקודם שיתנו ביהודה

 כפלא הוא וגש . מאד קשה דבר זהו אשר השני גט
 כמה להיות יוכל לגט גט בין ובפרט • הבריות בעיכי

 פתח חתרתי הזוג-לכן בין פנההוה הפשרות בנידון שינויש
 זה בדבר ולחלק • אחד בגט להקל רווחה למצוא
 בשני תמיד אותה קנרין הי׳ דהמיעוט התש דשאני
 עש לידה דשש כנ״י משש י״ז בש״ק הט״ג והביא שמות•

 בשו״ת עיינתי והנה רוב• 'להיות מצטרף אולי הפורתא
 קרי דהוי דההיא זה דרך לפי הגמ׳ פט דפירש הכנ״י

 נקראת הלידה שבעת ר״ל שרה ופורתא מריש רובא לה
 שפירש ב׳ ש״ק הג״פ בשפר עיינתי והנה *ע״ש בשניהם

 בני שמיעוט שרה מיעוט על שפירש רש״י בדברי שש
 מריש בגט לכתוב צריך לכן שרה אותה קורין הי׳ עירה
 בדרך שש ופירש לה־ שיש שוש וכל והדר עיקר שהוא
 היה כולו כעיר שבני שמיירי של״ת שולל שרש"' אחד

 שרה• פורתא וזהו שרה ולפעמים מרים אותה קורין
 לחודא מריש כשכותב גוונא דכהאי קאמר זה ועל

 שוש וכל מלות צריך ואינו לכתחילה אפילו שגי'
 שהמיעוט הוא שהפירוש רק שרה שש לרמוז

 מריש בשש ולא לבד שרה בשש אותה קורין אנשיה
 נמי בנ״ד וכנה • שרה ולא מריה בהיפך אנשיה והרוב

 השמות בשני לפרקיה רק אותה קורין שהמיעוט גה
 לחי׳ ודמי • המיעוט שה להזכיר צריך שאין מכש״כ

 • הג״פ על חולק התו״ג שבעל והגה * כ״א בש״ק יאחא
 לפרקיה אותה קורין עירה בני שכל היכא דווקא היינו
 לפרקיה אותה קורין המיעוט שרק כאן משא״כ שרה
 קצת לזה נושף ועוד • התו״ג יודה בזה־ השני כשה
 שה לגמרי נשכח הגט שנותנים במקום שבכאן יען

 מתחום יותר מכאן רחוק אשר אביה בבית רק * השני
 דכתב למאי ודמי • השני בשם לפעמים נקראת שם

 הינדל גבי וכן • מירוש מיריל גבי ניר בש״ק הג״פ
 זה נדמה אש והנה • י״א בשעיף ע״ש קאלמירה

 הפק לעשות כלל נוכל לא בפשיטות הנה מקומות לשני
 נוכל איך כי צביה• דמתקרי איטא צביה בהיפך לכתוב
 הנתינה במקוה ואינו הכתיבה במקוה שאינו שש לעשות
 שהשני כיון להקשות אין וגה • תחילה לכותבו לעיקר
 וא״פ לעיל הוכחתי כאשר דמיעוטא מיעוטא הה שמות

 לשם זה נדמה • בהגט כלל אותם לכלול נוכל איך
 באמת אך • העיקר בשם כללוכו אם שפשול שנשתקע

 תחום ערך מהעיר רחוק אביה שבית יען כי כן אינו
 אינו ההוא במקום שם א״כ אחד בית רק אינו ושם

 בב׳ לפעמים אותה קורין בית הבני כי • נשתקע
 נשתקע אינו ההוא המקום שבכל כיון וא״כ השמות

 ובהתנאיס בהכתובה כי ובפרט העיקר בשם לכללו נוכל
 נשתקע שלא חזינן א״כ שמות ב׳ נכתב ואחרונים ראשונים

 צביה לכתוב דהעיקר פשקא דהן סיומא • עדיין
 הלכה עשינו וכן אחד בגט ודי איטא צביה דמתקרי

: דפה הבד״צ בצירוף למעשה

 *אלף טית יוד אלף פעמים כמה כתבתי איטא
 דורשין אין אך כן כתב לא ובתו״ג שבב״ש הגם

 : כך נקרא וכאן ושעתו מקומו אלא בשמות לך ןאין בשמות

 מרדכי יצחק לידתו בעת שנקרא הנעל שם ך^רךןן

 יצחק בשם ולפעמים השמות בב׳ לפעמים עולה ולס״ת
 לבד יצחק בשם רק נקרא העולם כל בפי יען * לבד
 פעמים אך שמות בב׳ א״ע חותם לפעמים בחתימתו וגם

 יצחק דמתקרי יצחק לכתוב והפרענו * לבד יצחק חותם
 רוב וגס לבד יצחק הכל בפי שנקרא יעץ כי * מרדכי

 כך• לפעמים לתורה עליתו וגם לבד יצחק חתימתו
 משמע וכן הוא טפל השני והשם עיקר יצחק שם נמצא
 שם שכתב ס״קג׳• ב׳ שי׳ שמות ליקוטי בשער בטג
 כשר ג״כ שמעון ראובן דמתקרי ראובן להיפך כתב וחם

 שמות והשני • בשניהם נקרא ובחתימה דבעלי' אע״ג
 בפירוש כתובים השמות שב׳ כיון עכ׳יז • עיקר הם
 לומר רוצים שיש ובפרט • וטפל לעיקר לחוש אין

 של על להקדימו יתרון לו ניתן לבד זה שם דהקריאה
 פעמים ברוב שהחתימה בנ״ד ומכש״כ • ע״ש חבירו

 נקרא לפעמים לס״ת וגם ־ העולם ככל להקריאה משכים
 ועל לבד לכותבו עיקר זה שם בודאי לעשות נוכל כך

: ודו״ק דמתקרי׳ שמות הב׳
 אליקום כל בפני שנקרא המתגרשת אבי שם ונידון
 חתימתו וכן * במלאפום כך נקרא לס״ת וגם י

 אניקים לכתוב שיש מבואר בב״ש הנה אליקום־ בוא״ו ג״כ
 ומלכים )בישעי׳ במקרא שמבואר כמו הקוף אחר ביוד

 דמי בוא״ו עצמו שהותם יען עכ״ז • מקומות( ובכמה
 השכימו פוסקים שהרבה באלף עצמו שהתש ■ליהודא
 כיון שם להחולקים והפילו • לבסוף באלף שיכתוב

 במבטא נרגש דיוד כאן משא״כ במבטא שינוי אין דשם
 לכתוב דיש בזה מודים כ״ע בוודאי • ביוד נכתוב אם

 האנשים שמות גבי ש בב משמע וכן • ביוד ולא בואו
 שינוי שאין היכא רק יהלוקו לא שהחולקים באלי גבי

 בסופו כתב כי במבטא• שינוי דיש כאן משא״כ במבטא
 נודע משפר משמע וכן ע״ש• במבטא שינוי ליכא כי

 בסופר ע״ש טאלצי טאלצא גבי • קכ״ד הי׳ מ״ת ביהודא
 עצמו שחותם כמו לכתוב יש במבטא שינוי שיש דהיכא

 יששכר בשם ק״ד סי׳ מ״ת מנ״ב ראיה קצת גס ־ ע״ש
: ב״ש לכתוב אין שין בחד עצמו שחותם באם

מג
שאלה

 דושקח• אותה קורין ביתה שבני דושא ששמה אשה ןד׳ף
 דושקא אותה קורק בביתה הדרים שכנותי׳ גם

 האורחים גס ,בסביבותי הדרים שכניה אך *בפני׳ אפילו
 • דושא אותה קורין שלה קרעצמע בבית הבאיש

 דוסא אותה קוראין נוראים בימים למנין וכשהולכת
 והעיג הב״ש מש״כ לפי והנה ־ נודע לא העריסה ושם
 נודע לא ואם העריסה בשם שתלוי גיטא אלגיטא גבי
 נודע לא ג״ז ואם הדוב בקריאת תלוי העריסה שם
 שרקא שרה גבי וכן • ע״ש בגט שניהם לכתוב יש

 העריסה שם לנו שספק וכאן • בילטא בילא וגבי א׳ באות
 לכתוב הסכמנו לכן • הרוב היה איך לנו ספק וגס

 אס בבירר לברר נוכל לא כי דוסקא דמתקרי דוסא
 שרוב יען כי דוסקא או דוסא אותה קורין הרוב

 ג״פ לכתוב כי ידוע וזה וב״ב מבעלה היא קריאתה
 נכתוב יותר טוב לכן • כלל מזיק אינו השם קיצור

 זה הי׳ הסברא מן כי קודם לכתוב דוסא ופס שניהם
 קורין שהרוב שם הוא הסברא לפי וגס • העריסה שם

 השכמנו בסמך או בשין דוסא לכתוב איך ונידון חותה•
לכתוב ק
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 כה׳יג פעמים כמה במפנה שמצינו יען בסמך לכתוב
 פפס והגס הרכינס בן דוסא ור׳ דוסא בן חנינא ר׳

 לא שויס שאותיות יען אך י במלאפוס והכא בחולם
 אהדת אפה פל הוא הפס פזה לומר כלל הקורא יעעה

 במלאפוס שנקראת כמו כהלכתא לקרות שנוכל יען
 דמתקרי' נכתוב איך ונידון • זו סברא הב״ש כמו׳יש

 והפס לעז בוודאי הוא השני פס כי הגס המכונה או
 בסי' הרמ״א לדעת סברא ויש מפנה־ לפון הוא הראשון

 הוא הב' פהפס יען המכונה נכתוב ט״ז סעיף קכ״ט
 יוצא הפני שהפס היכא הב״י שדעת יען אך ־ לעז

 כלשון אינו תרגום לפון וגס דמתקרי לכתוב א׳ מפס
 הגאון שכתב כמו • לבסוף י ה או א׳ לענין הקודש

 ונפי ־ המכונה לענין ה״ה מסתמא לכן • נ״ד ס״ק
 • תרגום לפון כמו ג״כ היא במשנה פמצינו מה הסברא

 ס׳יק בע״ג ע״ש לחלק י ויש י״ז סעיף הב״ש בכללי ועיי'
 דוסא שם אס לן ברירא לא גופא שזה ובפרט • י״ז
 עמים מלפון או דוסא• ר׳ משנה מלשון הוא אפה של

 כתב למ״ד בס״ק והב״ש • כידוע נשמה מלשון שהוא
 המכונה או דמתקרי לכתוב אם לן דמסתפקא היכא כל

: דמתקרי לכתוב הסכמנו לכן • דמתקרי לכתוב

חותם והי׳ ליב יהודא אביו שם שהי' אהד בגט טךך
 חותם הי׳ אביו וגם באלף יהודא אביו שם עצמו

 הגם ־ באלף יהודח ג״כ לכתוב והסכמנו כך עצמו
 הט״ג שדעת כיון אך כן משמע לא יחזקאל כנסת שמש״ת

 חתימת שידוע היכא ־ יעקב השב לדעת מסכמת ט׳ ס״ק
 ס״ק מלשונו משמע כן כי באלף־ יכתוב חזי באלף אביו
 ואינו באלף אביו שם לחתום דדרכו היכא שכתב הג״ל
 לכתחילה דכוהביס החתים האיך אביו חתימת שס ידוע

אביו חתימת שידוע היכא מלשונו משמע • בהא יהודה
: באלף לכתוב באלף חותם שהי׳

 רבקה מלידה הוא שלה העצמי שפם אחת אפה ך^יךןי
 ואח״כ • נדינה נשתנה חולי מחמת ואח״כ י
 אח״כ אך ־ רחל לפס נשתנה־ ב׳ פעם חולי מחמת■
 לה פיקרא אחד פאי; מחמת הללו הפמות פני נפתקע

 וכן • רבקה עצמי בפס רק ־ חולי שמחמת בשם
 נכתב וכן לבד רבקה בשם ג״כ בביהכ״נ כשמברכין

 שבפני' לי סיפרה האשה של אמה וגס ־ בכתובה
 לא השמות את נצרף ואס ־ רבקה בשם ג״כ אותה קורין
 בשמות לה שיקראו כלל רוצה־ איננה כי אותם תענה

 ולימדה הנ״ל להאפה קטנה בת לה פיפי רק ־ הללו
 נקרה וזה ־ רבקה רחל דינה הס־ חמה ששם־ אותה

 שאלה עמה לשחק וכשרצתה ־ מאוד רחוקות לפעמים׳
: רבקה רחל דינה השיבה־ אמך־ את קורין איך ■הילדה את

 כמו הוא זה כי בושש צריך דין לית לענדב
 אותם לכתוב שחין חולי של השם שנשתקע■

 קורץ אין שבפניה־ יען • הב״ש שמסיק כמו בגט כלל
: רבקה רק אותה

 אותה קורין העיר שבני הנ״ל החשה שם ובגיד?
 העצמי בפס אותה קורין ובעלה אמה רק ריבה י

 בכתובה וכן שברך מי כפעושין וכן רבקה־ פלה
 רבקה שם לכתוב יש לכן ־ רבקה בשם נקרא־ הכל
 כתב ולא רבקה שלה העצמי שם כי ידוע כי יען לבד

 מעריסה שמה ה־ה חס ידוע שאינו היכא רק הט״ג
 לכתוב יש אז ריבה אותה קורין והכל ריבה או רבקה
 אותה קורין ביתה שבני כאן כן שאין מה • ריבה

 שיכתוב ספק אין שלה העריסה שם וידוע רבקה
 הנסים בשמות גיעין בטיב מצאתי ושוב : רבקה שם רק
 רבקה לכתחלה לכתוב שיש ו׳ אות רבקה שם גבי

־ ריבה המכונה
 יהודא אלי׳ בלידתו שנקרא הבעל בשם שאלתו ונידון
 בקריאת לא לגמרי נשתקע אלי׳ שם אך ליב י

 הכל בכתובה לא גם לתורה לעלות ולא כלל העולם
 ,לפעמים א״ע חתם לחתימתו רק לבד ליב יהודא בשם

 וגם ־ דמיעוטא מיעוטא הוא זה אך ־ אלי׳ בשם גס
 שם רק כלל א״ע חתם שלא בביתם שנים שתי זה

 שם כנשהקע וודאי הוי זה לענ״ד • לבד ליב יהודא
 עיסק לאיש היותו שמיום לפני חמר כי בכלל הראשון

 בהחדר שלמד בעת רק אלי׳ בשם כלל א״ע חתם לא
 ג״כ אלי׳ המעט מן מעט פעמים איזה א״ע חתם אז

 ניב יהודא שם כי ובפרט • כנשתקע וודאי הוי לכן
 בו לכתוב פוסקים ,להרבה כפר אפר ,העיק: פם הוי

 בו וחותם לתורה שעונה המובהק פם הוא כי • לכתחילה
: קצרתי פשיטות ומרוב לכתחילה־ אפילו קפידא אין לכן

* •י • ובו׳ המפורסם הרב כבור

 הפנית המוכ׳ז עם ששלחו הג״פ בצירוף מכתבך
 נידון והנה • הניעני לנכון המגרש מבעל

 אליעזר שם ונידון • כיוון יפה רומ״ע שכתב רחל שם
 טיבה הט״ג סברת הנראה שלפי הגם ליזר המכונה

 כמד ליזר המכונה לכתוב היא יתירה שחומרא מאד
 טוב מה בזה החמיר רומ״ע אם אך ־ בט״ג שמבואר

 והנה ־ הכינוי אחר הכהן שכתב במ״כ נשמט זה אך
 הכינוי שכוהבין במקום קכ״ט בסי׳ בהדיא מבואר

 קודם הלוי או הכהן נכתיב צריך לוי או כהן והוא
 האחרונים כל וגם והרמ״א הב״י והביאו • הכינוי
 בפשיטות• הזה הדין את אחד בפה כולם והתו״ג והג״פ
 מהם אץ ־ בדיעבד כפר אם בהיפך כתב אם אמנם׳
 הדין של הטעס החשש נפי אולי כי • דינו מה דבר דובר

 הליי או הכהן דגם ויאמרו יטעו שמא דחיישינן • זה
 יש לפ״ז ־ לוי או כהן איננו ובאמת לו כינוי הוא

 אחר הכהן שכתוב דמהא כיון בדיעבד אפילו לפסול
 ־ זיוף כחשש והוי ־ כהן שאינו מתיכו כמוכה הוי הכינוי
 גיטין קצת שראה ס״ג בפס שהביא בד״מ מצאתי איברא
 יש לפתחילה פרק מלשונו ומשמע קודם הכינוי שנכתב
 וכ'מ ־ בדיעבד לפסול לא אך ־ קודם הכהן לכתוש ליזהר
 דמהקרי אהרן נמצא ובמהרי'ק וז״ל שכתב * לשונו מסוף

 לחלק יש ואולי • לכתחנה כן כתב והוא הכהן אלעזר
 אינו הראשון דבדין משמע עכ״ל לחניכה דמיתקרי בין
 בימיהם דווקא דזה לחלק נוכל בכ״ז אך ־ לכתחלה רק

 הנוי או הכהן תיבת נכתיב נוהגים מהם קצת שהיה
 שהוא הרואים יאמרו כי ־ בדיעבד לחוש אין לכן אח״כ

 נמשך העולם שכל בזמה״ז מפא״ש * להיכך מהנוהגים
 קודם הכהן לכתוב האחרומס וכל א הרמ פסק אחר

 מאד גדול החשש קודם־ הכינוי כשנכתב אזי ־ הכינוי
 כק איננו ובעצם ־ לוי או כהן הוא שהכינוי שיאמרו

 יטעו איך לוי או כהן בעצם היה אם כי ־ לוי או
 ן כהו: הב״ד עשו מסתמא אלא ־ בהיפך לכתוב הב״ד

 שלו כינוי רק הוא לוי או כהן שתיבת הדבר על וחקרו
פ בג" מצאתי זו לסברא ודוגמא ולוי־ כהן איננו ובאמת

סימן



יעקב שרת זכרון

 זו סברא מבואר אינו שכס הגס קכ״ט ס״ק ו' סי'
 פירלע פס גבי זו סברא מפס להמציא נוכל אך להדיא

 • הספרדים מן בכתיבתם מפנים שהאשכנזים פערלע
 במקום או בדיעבד אפילו לפסול דעתי אומר אינני ועכ״ז
 לתקן ראוי בוודאי לתקן דאפפר במקום רק * עיגון

 רוצה שאני יחשדני ואל וכו׳ אנא נצא לא וח״ו *לכתחילה
 גודל השליח לו יספר ספר כי * חברי בקלון להתכבד

: מזה לי שהי׳ רוחי שברון
 שכתב * בעיני ישר לא אשר דבר עוד ראיתי
 שכתב בזה ואם * בירד חצקיל המכונה יחזקאל

 ששם תו״ג מס' שמשמע כמו ־ כיון יפה המכונה
 ומשם חזקי׳ משם שמות משני כינוי , הוא חצקיל

 בלה״ק שמות שני לו שיש כינוי שכל ידוע וזה • יחזקאל
 הי' שזה לענ״ד כי הגס ־ הכינוי וגס לה״ק לכתוב יש

 כדמשמעמספר חזקי' שם מצוי ששם אשכנז במדינת
 לרוב חזקי׳ פס אצלם מצוי שהיה כנ״י מס׳ גס הע״ג
 : חזקי׳ שס מעולם נשמע שלא במדינתנו משא״כ ־ ע״ש

 יודעים הכל כי ־ חצקיל הכינוי לכתוב צריך אינו לענ״ד
 לב שוס על יעלה ולא * יחזקאל משם נגזר חצקיל ששם
 טעות ואפילו כלל מצוי אינו כי חזקי׳ מפס כינוי פזה

 לכתוב צריך היה לא ולכן • מיקרי לא מצוי פאינו
 יפה הט״ג כסברת החמיר רומעכ״ת אס אך * המכונה

 זה על * בירד חצקיל תיבת שכתב מה אמנם • כיוון
 יוד להטיל שאין ובב״ש בט״ג ידוע כי גדול ספק אצלי נפל

 בענדיט גבי כמו היו״ד שמדגישין שידוע במקוס רק בסוף
 ־ גומפריכט גומפרעכט וגבי הערש הירך גבי בענדעט

 במקום דהיינו * להתברר יכול שאין שבמקום וכתבו
 ־ ירד בלא לכתוב יש בחיריק ולא בסגל לא דוחקים שאין
 וכדומה געציל. לשס ול״ד * לברר אונל שלא ספק אצלי וזה

 מהחתימה לידע נוכל לכן בכינוי גס לחתום רגילין ששם
 הס ח אדס שאין חצקיל בשס משא״כ היו״ד מדגישיס אם

 * להכריע מאד עלי קשה לכן זה הכינוי בשם א״ע
 לקרותו יכול שאז יו״ד בלא נכתב היה אס טוב היי ויותר

 אין שירצה כמו לקרות שיוכל ובמקום * שירצה כמו
 הוא שכן יאמרו כי ־ ז: על לעז יצא לא כי חשש פוס
 ואס * מקומות בכמה זו סברא והובא המגרש פס

 והמכונה ג״כ לכתוב לו היה להחמיר רוצה רומעכ״ת
 בצירי חצקאל הוא אולי לספק נוכל כי והנס * חצ;על
 מאד רחוק זה אך * ט״ג מס׳ וכדמפמע יחזקאל מתיבת
 כמדינה לא בצדיק חצקיל הוא שהכינוי במדינתנו בפרט
 באלף לכן ־ פס כמבואר חזקיל בזין פס שהכינוי אשכנז

 מכל היוצא הקיצור * ביו״ד או בעין רק כלל לספק אין
 לית אזי * קצת אפילו עיגון חשש הוא שאס הנל דברי
 שהאשה פירוש הוא והעיגון * כהר והג״פ ודיינא דינא
 לא וממנו בעלה עס אופן בשום להיות יכולה אינה
 לי מה כי עיגון זה נקרא לדעתי אחר ג״פ להשיג נוכל
 למיתדר יכולה שאינה או ־ למרחוק בדרך שהלך ן עיג
 עס דר אדם אין כי לנרפה רוצה איננו א וה עמו
 בדעתו מבין מעכ״ה אס אך * אחת בכפיפה נ-ש

 הוי אז בכבדות ונא מהבעל אחר ג״פ להשיג שיוכל
 כאפר אחר נ״פ לכתוב וראוי ראוי ואזי לכתחילה

: למעלה הארכתי
 להציל נוכל אולי הג״ש אה להשיב בדעתי עלה אטת2ןי

 המגורשת שאבי יען אך * א־ר ג״פ ממ:ו
 ג״פ שגס עיגון ללי בתו לבא תוכנ אוני אני ןהההנ

 אמרתי ע״כ ־ ובקושי גדול בשרח אס כי ההינו לא זס
 שכתב מה לזה וצרפתי * דעתי

 בלשון מדברים שבמדינתנו הערש הירש גבי הט״ג
 הרמ״א דעת על נסמוך וגס • סגל ובין חיריק בין בינוני

 בדיעבד כשר אלו בדברים שינה שאס * קכ"ט סי׳ סוף
: הג״פ וסדרתי בחזרה שלחתי ולא * בכינויים והיינו

 בשתי ג״פ לסדר שהוכרחתי המעשה עלי רע אך
 ישגיחו לא למה באמת כי * גדולות ריעוהוח י
 השייכים הדינים כל קודם ולעיין יתירה בהשגחה ב״ד
 למעכ״ת אהבתי ברוב ולכן * מת״י מכשול יצא שלא לזה
 גלוי׳ ואהבה יתרת מס בתיכחה מלהוכיחו מנעתי לא

 יסלח ומעכ״ת * הללו בדברים מאד יזהר להבא שעל
: זאת דברתי רוחי משברון כי * לי

• מבויסק במהר״י יעקב דו״ש ידידו ספני

מה
 ♦ חו״ב הגדול הפאור הרב אי״נ לידידי

ג״י• שלום כמהור״ר כקש״ת המפורסם

 בנמק להאריך והגה נכון על קבלתי היקר מבתבו
 שהאריכו במה די יש כי צורך אין זה

 חב מצאתי כי וב״ה * הט"ג כולס על והעולה האחרונים
 והנה *קדבריס לכפול אין באחרונים־לק שדברתי דברים

 ע״ג־ וברשימה יודין בשני א״ע חותם אשר המגרש בזה
 שנקרא כמו אליהו בשם א״ע חותם כי באצבע מורה וזה

 * לבד אליהו שם לכתוב לבי מלאני לא יעכ״ז • לתורה
 מאליהו השם קיצור הוא אלי׳ כי הנראה לפי כי והגס

 לכתוב צריך אחר לה״ק לו שיש הקיצור דשם ידוע אך
 אליה• גס אליהו שניהם נמצאו ובמקרא * הקיצור שם גס

 במדינתנו לפעמים נמצא אס דווקא שס מבואר כי הנס
 לכתוב צריך אז * השני לה״ק של שם באותו שנקרא מי

 של שם ההיא במדינה שם אין אם אבל השם קיצור
 יפן אך *השם קיצור אפילו לכתוב צריך לא בזה הנ״ל לה״ק

 אליה׳ של זה בשם העולם מרעישים האחרונים שכל
 הוה אלי' השם שזה הזה קיצר־ על לומר נוכל לא לכן

 אשד שם גבי דאמרינן כמו ־ מאליהו השם קיצור
 לכתוב שיכול הסכמתי לכן * לה״ק בשם כמוהו נמצא לא

 על שעלה־ וכמו רומע״ל כמש״כ אליה דמתקרי אליהו
: לרומעיל הראשון מכתבי בעת דעתי

 יו״׳ד בהד א״ע שחתם * אליהו בשם אחר איש אך
 הנה * חתימתו יודע שאין או ע״ג וברשימה י
 שוס אין שבמדינתנו בזה^ מעכ״ת דבר שהיטב הגס
 רק התורה בעליה וכן אלי׳ בשם מעריסה שקרא איש
 והבאתי השס קיצור רק הוא אני׳ תיבת וא״כ *אליהו בשם
 אצליני נקרא רוב ע״פ אשר יהושע משם נזה ראי׳

 שלא למעשה הלכה בעצמי כבר ג״כ עשיתי ועכ״ז הושיע
 שנמצא הגס * הנ״ל מסברא *בלבד יהושע שס רק נכהוב

 שבמדינתינו יען עכ״ז • בארי בן הושע שם במקרא
 נ״כ ומצאתי * יהושע שס רק הושע שס כלל מצוי אין

 דומה ג״כ הוא אלי׳ ושס *להדי׳ בט״ג אח״כ זו סברה
 ננד מעשה לעשות לבי מלאני לא עכ״ז אך ־ לזה

 משמע וכן בדבר מאוד שמחמיר נזב״י בעה״מ הגאון
 מיקל יעקב שבות בעל שהגאון והגס אחרונים מכמה
 שכן יראה בדבריו המדקדק אך לבד אליהו בשס לכתוב

 ו״ד*ה במלאפוס כל. בפי לקרות במדינותס הנהוג הוא
 במבטא נבלע שההא רק ממילא הויו מושך ואז אליה

 רוב בפי הקריאה כי אליה רק שם לכתוב הקיל לכן
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 קורים שאנו במדיגתינו משא״כ * לזה מסייע העולם
 ולא אליה משם רק הוא היוד תחת בסגול אליה רק

 לכן • הלל הגאונים ניד להקל מאוד קשה לכן מאליהו
 אך • נימין שני כתבתי בזה כזה גע לפגי כשהקרה

 והנתינה הכתיבה מתחילה לסדר הנוב״י שכתב דרך על
 כאלו גיעין שני בנתינת כי השני־ הג״פ ואח״כ אחד גט של
 הראשונים וגם האחרונים שהחמירו מה כי * משש שוס אין

 דרך על שנסדר באופן רק הוא גיעין פני בנתינת
 של הג״פ קידם זה אחר בזה הגיטין פגי שכותב השו״ע

 ג״פ האשה ליד ומוסר שנותן הלל בדרך אך הראשון
 חשש פוס אין ג״פ עוד שצריך אומר ואח״כ כדת אחד

 נודע בעל בזה שהאריך וכמו • דיר שוס ולא ברירה
 • הלל הגאון דברי ממנו נעלם לא ובוודאי • ביהודה

 המגרש אבי פס ונידון " זה בדבר להאריך לי ומה
 בפניו אס • בערא נקרא כל ובפי • בער המכונה דוב

 אם ויקפיד * וזקן הוא נכבד איפ כי בער נקרא
 זקגיס יחידיס מנפים אולי רק בערא בפניו יקראהו

 אלה ועל * בערא בפניו יקראוהו הס אפתו גס ממנו
 • בוודאי יקפיד העולם רוב על משא״כ * יקפיד לא

 ע״פ וועלקא וואלק גבי וי״ו באות הב״ש למ״ש דמי
 העולה * א:פיס שמות גבי ו׳ באות ד׳ ס״ק גיטין ובטיב

 דעיקר יען בער המכונה דוב כה״ג לכתוב דיש מפס
 יותר * ע״ש דעלמא בא .רו בחר ואזלינן בלש נכתב השש

: חו״ש רק לחדש אין
סבויסק ז״ל יהודא במהודר יעקב הדו״ש ידירו

מו
לסדר שבט ח״י ג׳ יום היום שיל״ת
בויסק לפ״ק תר״א עסך" ה׳ ויהי ,אעצך

 ה״ה או״ג לירידי שלום ומרבית ברכה שפעת
 כמהו׳ כקש״ת הספירסם חו״ב הגדול המאור הרב

• בצילו המסתופפים כל ע״ש * לי ליפמאן אורי׳

 מכתבו שקבלתי מהודענא באהבה אחדשה״ט
 אדני על 'בטיס הנעימים ודבריו

 סוד רומכ״ת שהמתיק מה והגה נפתל• בהס ואין האמת
 ישעיהו וחתימתו לתורה שנקרא באחד לכתוב איך עמי
 על מורה שזה גקידה ה׳ עם ישעיה הוא חתימתו )כי

 באמת והנם שעיה נקרא כל ובפי הואו( אות חסרון
 ,בגמ מעט הוא שהשורש יען העיון מאד קשה אלו בדינים

 סברא איזה לדחות ויש לסברא סברא לדמות נוכל ובקל
 יען אך • הטעות טפל בקל פורש לו פאין דבר כי

 המחבר הגאון וביותר מזה דברו האחרונים שהפוסקים
 בעקבותיו נלך לכן מאד בזה בדיבור שהרחיב גיטין טיב

 שלשה על בחכמה פלפל רומכ״ת והנה ובסברותיז-
: הלל הג״פ לכתוב איך אופנים

 השני האופן רומכ״ח כתב שיפה לעג״ד וראיתי
 נצא בזה כי ישעיה דמתקרו ישעיהו לכתוב

 כי • שכלי קט לפי בעז״ה נבאר כאפר הספיקות כל
 רק לכתוב שאין השו״ע שכתב מלבד ניטין פגי נכתוב

 • רו״מ מכבוד זה נעלס לא בוודאי אפר גדול מדוחק
 מ״ק ביהודא נודע בעל הגאון הנשלח בגט ם ז מלבד

 רומכ״ת יעיין גיטק שגי מלכתוב מאד מאיד מחמיר צ׳ סי׳
 דידן בנידון ובפרט * עמו ונימוקו טעמו כל שם

 רומכ״ת שכתב הב׳ איפן כפי לכתוב רק כלל צורך שאין
 הגס בלבד שעי׳ לכתוב שכתב הראשון האופן כי

 לכתחילה אך י כך נכתב הי׳ אס כשר בודאי שבדיעבד

 הוא שעי׳ פשס כסברא שנאחוז דהיינו * מזה חששתי
 פכתכ וכמו • ג״כ מישעיהו וגם מישעי׳ הפס קיצור

 פמות משני הפם קיצור פעיה שס הוי וא״כ רומכ״ת
 היכא ז׳ סי׳ שמות בליקיטי גם באחרונים ומבואר הלל•

 ה=ם לכתוב יש הקידש שמות שני השם לקיצור שיש
 בשמות א׳ באות טעמו ניטין הטיב וביאר ־ הקיציר
 שהרואה לטעות נוכל שבקל כ״ח• ס״ק ח׳ אות אנשים
 רק לו אין הפס בקיצור שנקרא הגט בעל כי יאמר

 בגט שנכתב וזה בגט• נכתב שאינו אותו הקידש שם
 טיב המחבר פל הטעם תמצית הוא כן אחר• איש הוא

 שהרואה הלל ח:שא איכא נמי בנ״ד וא״כ • גיטין
 מן ולא מישעי׳ השם קיצור רק הוא שעיה ששם יאמר

 מבואר כי והגס * בגט שנכתב אותו אינו וא״כ ישעיהו
 בעיקר הקיצור שם שמובלע שהיכא שמית בליקוטי שם

 לעיקר שיש היכא אפילו הקיצור לכתיב צריך אין השם
 איניק יצחק ליזר אליעזר כמו • אחרים כינויים השם
 צריך אין שעי׳ ששם בהדי׳ מבואר שאח״ז יק בס )וגס

 אנשים בשמות מר יעיין אך ישעי׳( שם אצל לכתוב
 אין וכדומה ניזר אליעזר שגבי א׳ באות לה בס״ק

 גי אין ליזר ששם יודעים הכל כי • כלל טעות שוס
 רק באיציק וכן אליעזר רק אחר קודש שם שוס

 קיטר הוא שטיה ששם דידן בנידון משאי׳כ * יצחק
 שיאמרו • הלל חשש איכא • ומישעיהו מישעיה השם
 מישעיהו ולא מישעיה רק השם קיצור הוא שעיה ששם
 האחרונים הביאו לא ולכן אחר שם הוא ישעיהו ופס

 השם• בעיקר השם הקיצור שמובלע היכא אצל רק הג״ל
 לכתיב צריך אין אז אחריש כטיס לו יש השס ועיקר

 הקיצור לו שיש האיש כי יודעים הכל כי • השם הקיצור
 כשהקיצר משא״כ • אחד הקידש שם רק לו אין השם
 מה כלל מועיל לא אז בלה״ק שמוח שני לו יש השם
 • הקלושה לענ״ד נראה כן השש בעיקר נבלע שהוא
 סעדי׳ גבי הרש״ל כתב אץ זו סברא לפי להקשות ואין

 העיקר ואש שעיה דמתקרי שעדים לכתוב שיש שעי׳
 הקיצור שש ולא העיקר שש רק לכתוב יש ישעיה בשש

 אזיל לשיטתו הרש״ל כי לומר נוכל * שעיה דמתקרי
 כי וא״ו בלא ישעיה לכתוב יש השחש שמן דש״ל

 יען הנביא ישעיהו שש על השש ניתן לא מסתמא
 שיש שכתבו הגש • והב״ש הלש ס״ל וכן ״ ר״ל שנהרג

 הי׳ דרובא הלשון משמע כן אך • גיטין שגי בזה ליחן
 לבר ישעיה בפס כשנקרא לכן " ישעיה בפס קורין

 אינו הוא כי מישעיהו קיצור הוא אולי לספקו אין
 אייויק גבי גיטין טיב בעל זו הסברא שכתב כמו בנמצא

 • הלל כ״ח בש״ק יעקל המכינה יעקב וגבי • שאלתיאל
 שעיה שנקרא מי שכל המנהג שנתפנט כעת משא״כ
 משני השס קיצר הוא כ נא * ישעיהו בפס לתרה נקרא
 לענין כי ממגי נכחד לא כי והגם ־ הלל חפש ואיכא פמות

 שמות שגי לו יש אשר השם קיצור שבשאר לחלק נוכל דיעבד
 יבינו הכל ,ישעיה בשש מ:א״כ ־ הלל חשש אינא לה״ק של

 מישעיהו הפה קיצר הוא כן מישעיה הפס קיצור שהוא כמו
 לברורי דאיכא מאי כל לכתחילה הלל-אך חששא ליכא וא״כ

 כך כל בעיני יפר לא רומכ״ת שכתב הב׳ אופן גס • מברריגן
 הלל חשפא קצת ג״כ איכא ישעיה דמתקרי ישעיהו לכתוב
 מישעיהו ולא מישעיה השם קיצר רק הוא דשעיה דיאמר

 שלו השם הקיצר ישעיה דמתקרי ישעיהו .כתב ש וכאן
 כמו לכתוב שבכולם המחוור לכן • אחר הוא שעיה
 השש קיצר כי הדיעות כל נצא בזה כי רומכיח שכתב
כתב אס כלל מזיק אינו לכתוב צריך שאין ס במק

כאפר
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 בשו״ע המבואר זו סברא ג״כ הביא רומכ״ת כאשר
 יכולין לכתחילה שנס בהנ״ה שס ומשמע ט״ו סעיף

 שמבואר וכמו מזיק אינו לכהוב רוצה שחס שכתב לכתוב־
 ובזה * צריו שחין רק כלל קפידא שאין בהדי׳ בב״ש

 לבד ישעיה מעריסה שמו היה אפילו שאס נמי נצא
 שרק כיון ׳ רומכ״ת כמוש״כ עדיין נשתקע לא זה ושס

 כתב כבר מ מ • היו״ד נפלע המבטא רהיטת מחמת
 שס גבי למעלה שהבאתי צ׳ סי׳ במ״ק ביהודא הנודע

 יען אשר חסר וכתב מלא לכתוב ראוי היה שאס אליה
 כותבין הרא״ש שלדעת אותו קורין* שהכל כתיבה שהוא

 דחק• בלא אפילו כשר בדיעבד ע:״פ ולדידן לכתחילה בו
 כתב כבר כי דמתקרי שנכתב מה על להקפיד אין נס

 שכתבו שעי׳ סעדי׳ גבי להלכה ופסק ניטין הטיב
 ספרי מכל מהידוע אך קצת לחלק פה שיש והגס ־ דמתקרי
 דמתקרי כתב שאס מפורסמים הראשונים ומרוב אחרונים

 ספק שוס וכביש כשר־ המכונה לכתוב ליה היה5 במקום
 שסרחלג״כ ונידון דמתקרי• לכתחילה יכתבו לכתוב איך
 בשם כלל אותה קורין כאין יען רומכ״ת הורה יפה

 • השני שם כנשחקע הוי בעירה ולא בביתה לא השני•
 כי משגיחין אין השמות בשני נכתב הכתובה אס ואפילו

 שכתב מה בין לחלק נוכל ובקל ,אח״כ נשתקע כמו הוי
 ע״י ששם כ״א סי׳ שמות ליקוטי בשער גיטין הטיב

 ראחא ושם כאן• משא״כ המיעט בפי וניער ח!ר הכתובה
 יצילנו והסי״ת הוח־ ידוע כי השם קיצר שהוא פשוט ג״כ

 כראוי להאריך יכולתי לא בעה״ד נחיצת ומחמת משגיאות
: יעקב באהבתו הקשור ידידו מנאי ,המחילה יאתו

מז
דאמעריקע להרב ששלחתי מכתב

 אוזן לשמע אך מאתנו נעלם הנכבד ששמו הגם
 כזו גדולה מצוה בדבר בבקשה נ'כ באתי

 מלאני לכן * עגונות בתקנת חז״ל חשו כמה כי
 ג״פ להשיג בהשתדלות רומכ״ת לכבוד להטריח לבקש לבי

 • שנים ששה זה רוח ועצובת העגונה אשתו בעד הנ״ל
 לכן והמגורשת המגרש בשמות בקי אינו שהבעל ויען
 בלי שיוכתבו השמות לרשום באתי הקלה ח״ו יצא שלא

 ליב יהושע במדינתנו נקרא הוא המגרש הנה • פקפוק
 נקרא וכעת • ג״כ וחותם להורה נקרא הי׳ וכן מאיר בן

 דמתקרי ליב יהושע לכתו׳ כמזכיר באתי לכן פרידליב יעקב
 וכן ליב יהושע כךבמדינסנו שנקרא יען כי מאיר בן יעקב
 נה הנת שש לכתוב יש לכן " ג״כ וחותם לתורה נקרא
 שמות והשני • דמתקרי היינו טפל הכתיבה ושם עיקר

 בשם לחורה נקרא וכן בשניהם שנקרא כיון ליב יהושע
 שוס בלי ביחד השמות שני יכתוב לכן ליב יהושע
 אשתו ושם • מאיר בן ליב יהישע רק בנהיס מכונה

 הלעז רק אביה שם לנו ידוע אינו כי ליב בת חי׳
 ידוע אינו ליב ארי׳ או ליב יהודא אס שלו הלה״ק אבל

: לבד ליב שס לכתוב יש לכן לגו

 שהרמ״א הגם הנה פאצט על הנ״פ שליח ריח והנה
 חולקים שיש מביא ל״ה ס׳ קמ״א נסי

 נוהגין ראה פלא כתב גס • י א גרי שליח למנות שאין
 שהעיגון הראשונים בימות היה שזה לימר נופל * כך

 אך • כ״כ מיושב העולם הי׳ לא כי כ״כ רחוק חינו
 נדוד ירחיק ואחד , מיושב נזלו העו,ס שכל בזמננו

 שליח ע״י אופן בשום להביא יכול פלא ־ מאד הרחק
 במקום למרחקים לילך נפפו פימסור ימצא פליח איזו כי

 בוודאי כזה עיגין במקום • הג״פ להביא גדולים ימים
 פכבר * דבר עמא מה חזי ופוק לזה יודה רמ״א ג״כ

 כמה בהסכמת פאסט ע״י לשלוח מעשים כמה נעשו
 שכן שכתב דגיטין ספ״ב הרא״ש וכדעת ,גדולים רבנים
וממנה ,איי ע׳־׳י לשלוח נוכל וכי וצרפת באשכנז נוהגין

: מקום שבאותו ישראל שליח בכתבו
 ומיירי ובפ״ג בפ״נ שיאמר צריך שהשליח פשוט זה והנה

 הכתיבה ראה שהפל,יח המעשה שאירע כגון
: בפשיטות ג״כ שכתב ההו״ג רומכ׳ית ועיין ״ והחתימה

לא פה שיעשה השליח כי זה שייך לא בנ״ד והנה
 ענת עצתי לכן • והחתימה הכתיבה ראה

 איש איזה במקומכם ימנה שהבעל כן לעשות הורה
 בסידור שכתיב כמו הנ״ל לשליח וימסור ,להולכה לשליח

 כמבואר הכל הרשאה ויכתוב • שליח ע׳י הנעשה גט
 היינו • במקימינו שליח הג״ל השליח ימנה ואח״ג • פס

 היופביס ב״ד אתם ב״ד לפני ויאמר השליח פיבוא
 יעקב בן ליב יהודא את ממנה אני ופ׳ פו״פ פה

 דמחקרי ליב יהושע פל גט פיוליך להולכה לשליח מבוסק
 בת חי׳ לאשתו בזה לגרש שכתב 1 מאיר בן יעקב

 ידו ותהא • ליב בת חי' לאשה הגט את פיולך • ליב
 •י כדיבורי ודבורו כפי ופיו * כעש־חי ועשיתו כידי
 שליה ושליח במקומו שליח לעשות רשות לו אני ונותן
 בכל אונס בלא אפילו שלוחים ותשעה הפעים עד אפילו
 • שלוחו שליח או שלוחו או הוא אותה שימצא מקים
 אונס בלא אפילו שלוחים ותשעה תשעים־ עד אפילו
 בן יעקב דמהקרי ניב יהושע מבעלה בו מגורשת תהא
 ובפני נכתב בפני זה וגט אדם לכל ומותרת • מאיר
 היינו והב״ד • ב״ד בפני השליח יאמר הנ״ל כל • נחתם

 במותב ,זה בלשון הרשאה יכתבו הנ״ל היושבים השלשה
 בכך פלוני לירח וכך בכך בשבת וכך בכך הויגא תלחא

 כמו וכו׳ כאן מונין שאגו למטן עולם לבריאות וכך
 • פני פליח עופה ראשון כששליח הנוסח בשו״ע שנכתב
 בו לגרש פב״פ שפלח גט ובידו פב״פ לקדמנא ואהא

 כתיקון מתוקנת מקוימת הרשאה לפנינו והביא אשתו את
 פב״פ לאשתו זה גט להוליך פלפ הבעל פעשאו • חכמים

 אפילו שליח ושליח * במקומו שליח לעפות רפות לו ונתן
 הרפאה אותה וע״פ * אונס בלא אפילו שלוחים מאה עד

 מבויסק יעקב בן ליב יהודא את ובפנינו פינו על מינה
 לד אהס פב״פ אמר ח״מ ובפנינו • במקומו להיות

 יעקב בן ליב יהודא אח ממנה אני פופו״פ פה היושבים
ידו ותהא ליב בת חי׳ לאשה הנ״ל הג״פ שיוליך מבוסק

: כעשייחו ועשייתו כידי

מח
 עם א״ע השוה על שה• אחד ג״פ נידון נשאלתי

 • לפ לה ויחן וכך כך לו שתתן אשתו
 ונתפשרו הבעל חזר ואח״ז * הרב בפני עשו הלז והפשר

 נתינה קודם רו״כ ס עשר עוד לו שתתן לבינה בינו
 איזה )מפני המסדר להרב יודע פלא ובתנאי • הג״פ
 תנאי עמה המדובר ועשה • לו( שהי׳ ידוע טעם

 זאת ותניח תחילה שתראהו היינו רו״כ העשרים שתניח
 ואח״כ * למשל החותם לו ותתן ותחתום בקאנווערט

 והיא • הקאנווערט לו תמסור הג״פ הסידור קודם
 עשתה יח
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 • החותם בזה קאגווערט פני שעשתה נפרמה עשתה
 ' המעות הניחה ובהשגי קרועים ניירות הניחה וכאחד

 עם הקאנווערט לו ומסרה הטעתהו לו וכשמסרה
 מוכרחת שהאשה המסדר להרב נתודע ואח״כ הניירות•

 ידע לא מההחטלה אך • רו״כ עשריס עוד לו ליתן
 כל קיבל אס • הגט סידור קודם להבעל ושאל • כלל

 שקיבל והשיב " אח״ש לו שהבטיחה מה אפילו המעות
 ואחר כדה הג״פ מסירת ואחר • כנ״ל מוטעה הי׳ כי

 להבעל נתוודע הנ״פ( את לקרוע )כנהוג הג״פ שנקרע
 וכעת • שהטעתו על ככרוכי׳ וצווח הזאת מהערמה

 הוא אם ומעשיהו הגט משפט מה המסדר הרב שאל
 שאר וכל ת״כ כמו התנאים כדין התנה שלא יען כשר

 שאפילו מחמירין דיש פסול הוא או התנאים משפטי
 יען או ־ לחומרא לחשוש יש כפול בתנאי התנה לא

 הג״פ לפסול שיגרום רע דיבור כל לבטל נוהגין שאצליכי
 אס שאל וגס • השאלה חורף זהו להכשיר• מהראוי

 יען זה יועיל אם אח״כ עמה נתפשר או בעלה מחלה
: לא או בטעות היה שהגט

 מה ממש והוא " פסול הוא שהגט לענ״ר תשובה
 מוטעה גט ק״ו( )ד׳ ביבמות חז״ל שאמרו

 תנאי על ג״פ לנותן כלל דומה אינו זה כי • פסול הוא
 שבעינן הראשונה דעה סברה אז כי להבא על וכך כך

 יען כי נעשה שכבר בדבר משא״כ תנאי דיני כל
 יש • התנאים דיני בכל מתנה ואינו לידה פ הג שמוסר

 תתקיים לא אס אפילו ומסרה לה מחל שמסתמא לומר
 היה התנאי שתתקיים דווקא דעתו היה שאילו התנאי
 קודם לו מסרה שהיא כאן משא״כ • מזה עתה מדבר

 • זה בדבר להחנית לו מה • שהטעתו רק הכל לזה
 וסילק מנה בעד לחבירו דבר כמוכר ממש הוא הלא

 • זה בעד קרועים ניירות לו ונתן המוכר דעת לפי לו
 ממילא המקח דוודאי תנאים שארי או ת״כ בזה השייך

 תנאי בלי לו שמוכר עמו יחנה אס אפילו * בטל
 לבטל שיאמר הדברים פנל עמו התנה וגם ־ שבעולם
 • המקח שיתקיים היתכן • בטל היא הלזו המכירה

 צ״ג ד כתובות תום׳ ועיין ־ הכל קיבל דעתו לפי כי
 דעת גילוי הוי וכאן ,חילוקים ג׳ שיש שמסיק זביך ד״ה

 שהסלק עד מגרשה שאינה לאשתו דעתו שגילה דמוכח־
 לשוס כלל צ״יך ואינו כלל גט אינה הלקה לא ואס נו

 ל״א )בדף אדם חכמת המחבר י על מאד ואתפלא • תנאי
 את הטעה שהאשה כזה מעשה ג״כ הי' שפס בסופו(

 של להמעשה זה ודימה רעה סחורה לו שנתנה האיש
 הדור• חכמי שהכשירוהו ,לובלין המהר״ס שהביא הסמ״ע
 הדור חכמי דעת לפי אפילו לההס כלל דמי לא ולפע״ד
 הג״פ שנהן כיון אמרינן לכן • להבא על הוי דהתס

 גילוי אפילי מהני לא התנאים בדיני התנה ולא כעת
 רק סילוק בתורת נתנה דכבר כאן מפא״כ ־ דעת

 אלפיך הפו״חפל וגוף * כלל גט אינו בוודאי׳ שהטעתו
 בהם• לעיין עתה בידי אין בתראי גאוני וחשובות ורש״ל
 ופ״כ הה״א של מעשה כזה מעפה ממש נמצא שם ואולי

 או • מחדש ביחד הזוג שיתחברו או ישתדל לפע״ד
 מחדש ג״פ לה ליתן לבעלה חפצה המגירשת שהאפה

 לא וכן • בעלה אח שהטעה לעצמה גרמה היא כי
 כזה שמעשה אחד מגדול שמעתי וכן • בישראל יעשה

 )(")£ אם אך ׳ אחר ג״פ לתן ג״כ ודנו אחרת בקהילה הי׳
 ג״כ עמו ולהתחבר אחר ג״פ ממנו להשיג אופן בפוס
זה כי תדור לגדולי ונפאל למועד חזון עוד אזי " א״א

 : הקלושה לענ״ד נראה כן • מאד גדולה שאלה

זצלה״ה בר׳י יעקב

מט

 יעקג המגרש פס שהי׳ • ג״פ על נשאלתי
 אבא דמתקרי אברהם בן יקה דמתקרי

 *חיים בה אסתר דמהקריא עלקא אסתר האפה ושם
 וגם לתורה שנקרא הוא כך המעשה יקה הפס הנה

 העולם כל בפי אך לבד יעקב רק הוא חתימתו
 כלל נכתוב אם נסהפקתי מתחילה והנה • יקה נקרא
 נשאר ואח״כ * לא או השם קיצר הוא אס יקה הפס
 של שם הוא יקה השם כי יען * יקה השם ג״כ לכתוב אצלי

 שפי׳ פנמה של מהשמות אחד הוא כי " אחר במקום לה״ק
 שהוא שם הוא זה פירו׳ שלפי והגם הורה דברי שהקיא יקה

 המדרש פירש לפי אך • כך ע״ש נקרא לא ומסתמא לגנאי
 חטא• מכל נקי הי׳ הוא שהפי׳ לשבח הוא בילקוט הובא

 שהוא משמע משלי על בפירושו הגאון דברי לפי וגס
 י״ט דף עירובין )ועיין יקה שמו שהיה אחד אדם שם

: ע״ש( הפחה והאיכא ד״ה בתום׳

 בהסכם עלה לומדים עם ישוב ואחר הנ״ל כל
 הוא כי דמהקרי ולכתוב ג״כ יקה השם לכתוב

 גיסק שגי לכתוב פיה בדעתיגו פעלה ויען • לש״ק שם
 כמו הראשון בגט לכתוב הסכמתי • האשה שם מצד

 נפל האשה בשם והנה • הא קיף יוד במפלי שנכתב
 אסתר שלה העריסה שם הי׳ שהאשה יען אצלינו ספק

 אביה רק לבד אסתר כל בפי נקראת כעת אך עלקא
 דין והנה * הנ״ל השמות בשני אותה קורץ הי׳ ובעלה

 ליקוטי בפער גיטין בטיב שמבואר למה לגמרי דמיא זה
 לכתוב שיש שם העולה " טובא שאסי' גבי ט״ו בסי׳ שמוח

 אסתר א׳• • גיטין שני לכתוב יש בנ״ר נמי כן גיטין שני
 אסתר דמהקריא אסתר והשני אסתר דמתקריא ־ עלקא

 דהיינו ;ה יא הבעל בשם לכתוב אמרתי שני ובגט עלקא•
 שם על ולא לעז שם הוא אולי כי לקוף יוד בין באלף
 בהנט לכתוב יש ועכ״ז • זה שם מצי אינו כי הכתוב

 קכ״ט סי׳ שמואל בבית מבואר כי דמהקרי־ נ״כ השני
 המכונה לכתוב צריך שהי׳ במקום דמתקרי כתוב שאפילו

 מבואר ג״כ יכי לבסיף בהא ג״כ לכתוב יש וכן ,כשר,
 • כשר ג״כ לבסוף אלף במקום כתבה שאם ל״ר בסעיף

 שהי׳ במקום מלא כתב שאם כ״ח בסעיף מבואר וג״כ
 הוא שאס הדיעות כל נצא בזה לכן • כשר חסר צריך

 היוד בין באלף שכתוב .מה מזיק אינו לה״ק פל פס
 שנכתב במה מפסיד אינו נ״כ לעז שס ואם הקיף וב-ן

 רסל האשה שם שהיה נ״פ ובדבר ,לבסוף ובהא דמתקרי
 לתירה נקרא ו אב שהי׳ עדיו שהעידו דהיינו מיכא בת

 כל בפי אך • חתימתו היה וכן מיכל יחיאל בשם
 3דבב עיין מיכא בשם והנה • לבד מיכא נקרא היה
 הוא שמיכא 'וצ״ל שמ״ס שכתב בט״ג ועיין מ אוח

 • לה״ק של שם שאינו כתב כי • מיכאל לשם כינוי
 בוודאי לכן בפמיהו מסקינן ולא היא רשע מיכא כי

 מיכה הנביא פס מציגו כי )יצע״ג ־ ע׳יש הוא כיגיי
 ונא לתרץ נראה לעג״ד אך * ע״ש נקרא ואוני המורשהי
 ב׳ )בשמואל פמציגו יען באלף לכתיב יש שלכן מטעמי׳

 באגף מיכא ושמו קטן בן ולמפיבושח י״ב( פסוק ט׳ בש׳
 וכן ,באלף מיכא י״ב פסוק יו״ד בגחמי׳ מצינו וכן

 באלף שהרוב יען לכן * באלף מיכא נ״כ נכתב בד״ה
 שם פל רק בשמי׳ מסקי לא הרשע מיכה שס ועל

 נכחה לא הנביא מיכה ע״ש בה״א מיכה ושס הצדיק
 א מי: בפס הנקראים הצדיקים וברוב * אחד פעם רק

מסתמא כי באלף לכתוב צריכין לכן • באלף נכתבים
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 עצמו בפני שם הוא וא״כ הרוב של שמיהו על נקרא
 כהוגן הב״ש דברי עולה ובזה • מיכאל לפס כינוי ולא
 הוא אחד כל • מיכאל • מיכא השמות רק עעות פוס בלי
 לא גיעין הטיב ודברי למיכאל כינוי מיכא ולא בפ״ע פס

 יחיאל לכתוב צריך בנ״ד לפ״ז וא״כ ־ כלל להבין זכיתי
 כמה לי פנפלו יען אך • מיכא דמתקרי מיכל המכונה
 היכא הב״ש פל גיטין בסדר מבואר כי זה בדין ספיקות
 הכינוי עס השש בעקר דהיינו השמות בשני שנקרא

 ספיקות שארי עוד וגס כלל הכינוי לכתוב צריך אינו אזי
 כי לבד מיכא פס רק לכתוב יש לכן לברר• יכולתי פלא

 אבי פס הזכיר לא פאס ט׳( בסעיף קכ״ט )בסימן מבואר
 הפוסקים כל הסכימו וכן כפר האפה או האיש

כנ״ל: וההו״ג

 • הלוי מפה בן אליהו הבעל פס שהי׳ הג״פ ובדבר
 כל בפי נקרא אפר שלאלי׳ בהשס נסתפקתי

 מי כל לתורה לקרוא המנהג כי אליהו• להורה ונקרא אליה
 עצמו לחתום יכול ואין • אליהו בפס לקרותו אליי ששמו

 אלי׳ שס על מסתמא נכתב כתבים ובשאר ובהכתובה כלל
 השמש שכתב מכתב ראיתי כאשר עלי׳• ונקודה אותיות ג׳

 כלל יכול אינו הוא אך הנ״ל אלי׳ ר׳ בעד שנכתב
 אינו כי בעסק אפי׳ מעולס א״ע חהס ולא • לחתום
 בעת נקרא הי׳ איך לאביו שאלתי והנה • כלל עסקן
 ממשפחתו אחד ע״ש אלי׳ ע״ש פנקרא לי והשיב מילתו

 שנקרא במשפחתו אחד עוד שיש והראי׳ כך נקרא שהי
 אחד שס על שנקרא יען אליהו ג״כ העולם בפס

 ושאלתי • אליהו כל בפי נקרא ש:י׳ אחר מצד ממשפחתו
 הפס קריאת בעת המילה בעת אז נקרא הי׳ איך אותו

 אך • יודע אינו פזה והשיב אליהו או אלי' חס בלה״ק
 שאותם כל בפי מנהג שזה לי ואמר להשמש שאלתי

 לברית הכנסתם בעת נקראים אלי׳ ב:ס נקראו אפר
 כמבואר גיטין שני ליתן אס כאן ונסתפקתי ־ אליהו
 עיקר החסר שם לדעתו כי ע״ש־ צ׳ בסי׳ ביהודא מודע

 חסר אלי׳ ג״כ חתימתו הי׳ דשם דמי דלא או ,ע״ש
 שמדברי הגס כאן• משא״כ • ע״ש ע״ג ונקודה אותיות בג׳
 לבד בקריאה רק בחתימה פלא אפי׳ מפמע טין גי טיב
 מלשונו כדמשמע גיטין :ני לכתוב יש חסכ העולם בפי

 במדינתיט יולי לומר נוכל • ע"ש ל״נ ס׳ק א׳ באות
 • בקרא שנכתב כמו אליה העולם בשס לקרוא המנהג

 ששם שמעיהו גדליהו גבי וכמו • חסר שהוא ראי׳ לכן
 גדליה בקרא שנכתב כמו ממש נקרא חסר נקרא אס

 או חסר שהוא ראי׳ העולם מקריאת לכן ־ שמעיה
 ראי׳ מזה אזי׳ חסר עצמו וחותם איע לחתום יכול אס

 עצמו לחתום יכול שאינו באיש משא״כ • חסר אלי׳ כשמו
 • אליה מדינתיגו הברת כפי נקרא העולם בפי וגס כלל

 מאליה כמו מאליהו • השם קיצור שהוא לומר נוכל וא״כ
 ההרגל כי ובפרט • השס קיצור שהוא ליזר אליעזר כמו
 ג״כ לידתו בעת נקרא אליה שנקרא שמי העולס בפי

 • מאליהו הפס קיצור הוא אלי׳ שפס חזינן וא״כ אליהו
 אליהו דנכתוב וא״ל • ליזר אליעזר כמו כלל לכותבו וא״צ

 ליזר אליעזר שגבי בהדיא כתב הט״ג כי אלי׳ דמתקרי
 בכאן אך • מזיק אינו ליזר המכונה אליעזר כתב שאס

 באנו חס בכאן דסנה • כך נכתוב רעותא ג״כ נראה
 • המכונה ולא מהקרי ד לכתוב צריכים הפס הקיצור לכתוב

 כי ובאמת מתחילה• באלף אליה לכתוב צריכיס ונס
 בעין להיות וצריך אשכנז לפון על הוא אלי׳ תיבת

 השס שינוי יהי׳ וא״כ המכונה עלי׳ ולכתוב מתחילה

לך יעקב

 רק זה בשם כלל מתקרי ואינו הלא" דמתקרי שיכתבו

 יודעים הכל בלבד אליהו כותבים כשאנו משא״כ • הי:א
 המילה שבעת והראי׳ • מאליהו השס קיצור הוא אלי' כי

 לכתוב נראה הי׳ הדין מכל אליהו בשס כולס נקראים
 מטעם דמהקרי ונא גיטין ב׳ ולא בלבד אליהו בשס

 פסקתי ולכן מעשה לעשות לבי מלאני לא אך הנ״ל•
 ובמת לבד אליה בשם שני גט ג״כ אח״כ לכתוב שיש

 שמה בפירוש להודיע • אלי׳ פס של הג״פ סידור
 העולם בפי הנקרא בעצמו זה הוא אלי׳ הפס שנאמר

: בתורתו נפלאות יראיני וה׳ • יה^ל

 היינו • דוד בת רחל האשה פס שהי׳ הג״פ □"בר
 ושוב רחל חי׳ מעריסה נקראת הנ״ל שהאשה

 לבד רחל פס רק כלל נקרא ולא חי׳ פס אח״כ נשתקע
 לא גס • הג״פ עד מילדותה חי' בשם כלל נקראת ולא

 והאשה אביה העיד כך אדם משוס ולא חמי׳ בבית
 • השמות שני נכתב בכתובה רק • הבעל עס בעצמה
 הוה כי בלבד רחל פס רק לכתוב למעשה הלכה והוריתי
 ובסימן • בער יואל גבי הט״ג שכתב וכמו לגמרי כנשהקע

 בשני הכתובה נקראת פפה והגס • בער ישפכר גבי ל״ה
 אך • דלעיל ההיא בין קצת לחלק ונוכל • השמות
 בדיקדוק שלא שלנו שהחזנים הט״ג שכתב מה לזה צרפתי

 במקום נכתב שהכתובה לזה צרפתי וגס ־ זה כותבים
 ־ חי׳ בפס פעס בשום הוחזקה לא בעלה ובמקום אחר

 והכתובה מולדתה עיר בסביבות הי׳ פלה העריסה פס כי
:כן הוחזקה לא בעלה עס פדרה ובמקומה לפס נכתב

 יען נראה הענך בת פיגא שנקראת האשה *נידון
 כמבואר לה״קן של תיבת פני יש הענך שלשם י

 שלא יפן אך ־ ע״ש חנן וגס חניך דהיינו ה׳ באות בט״ג
 לכתוב יש לכן הנ״ל האשה אבי של הקודש פס לנו נודע

 ובט״ג פבב״ש הגס הענך פס ובתיבת *לבד הענך רק
 בילד או הענוך בווא״ו או לכתוב שיש פס מבואר
 של הקריאה נוטה מדינתנו הברת לפי אך • העניך

 כי • יו״ד ולא ווח״ו לא לכתוב אין לכן ״ לסגל הנון
 מענדל• הפנדל כמו שלפניה להתנועה טטה הסגול קריאת

 זיימעל אבדק״ק שלמה מ׳ הרב לדברי והסכים וכדומה
: לומדים וכמה

 על אדם תיבה כתוב שהי׳ בג״פ דרש אשר ונידון
 לכתחיל׳ אף להכשירו יש לפ״ד י״א שיטה התחלה י

 דחס מפס דמפמע ־ מיא סי׳ קכ׳יו סי׳ הרמ״א כדעת
 בביאוריו הגר״א דעת וגס לגרש לכתחילה כשר נכתב כבר

: בתורתו נפלאית יראינו וה׳ כלל• קפידא שאין משמע

נ
 • אייזיק נקרא שהי׳ באחד ג״פ בדבר נשאלתי

 רעדים ידוע הי׳ גס ידוע־ הי׳ ושמו
 רק • נודע לא ויותר • מיכה הי׳ אביו שפס שהעידו

 • יחיאל בן יצחק בפס להורה נקרא שהוא בעצמו אמר
 ־ ג": הזין אחר ביו״ד אייזיק >\א שחתימתו אמר וגס
 : בה״א מיכה א״ע חותם הי' שאביו אמר גס

 נוכל אביו שבפס ובב״ש בש״ע מבואר הגה תשובה
 היא איך וגס בעצמו המגרש על לסמוך

בהג״פ לכתוב יש ולכן • עליו לסמוך כיכל ג״כ זה חתימתו
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 מבואר זה כי הזיק• אחר ביו״ד אייזיק המכונה יצחק
 במקום מלא וכתב מסר נכתוב שצריך שהיכא מהפוסקים

 אביו ושם בדעבד• לפסול אק עי״ז הקריאה משתנה שאין
 ■ הי׳ שאביו כמו בה״א מיכה דמתקרי יחיאל לכתוב יש

 ובט״ג בפוסקים מבואר כי והגם • דבריו לפי א״ע חותם
 ולכתוב באלף לכתוב ויש • כינוי הוא מיכה ששם

 הן מיכה ששם אחר במקום הארכתי כבר אך • המכונה
 שמצינו לה״ק של העצם שם הוא הכל בה׳ והן באל״ף
באלף שאול בן מפיבושת בן ומיכא בה״א• המורשתי מיכה

: דמתקרי לכתוב יש לכן באלף הרבה עוד

 גיטין ב׳ לכתוב לתקן יכולין שאין במקום רק זהו7
 לתקן שיכולין במקום אבל ־ וכדומה שליח ע״י דהיינו
 לדעת בדיעבד דכשר ־ לבד בשמו שני עוד ג״פ לכתוב
 בלא לבד אייזיק ע״ש ב׳ לפ לכתיב לצאת נכון ־ השו״ע

 יש אביה ושם • משה בת צירלא לאשתו שגירש " אביו שם
 וה׳ • א״ע לקלקל תשנה לא בוודאי היא כי עליה לסמוך

: משגיאות יצילינו
 וכן זאב יעקב העריסה ששמו מאחד ג״פ ובדבר

 כזה ג״כ עצמו את וחותם בחורה עילה
 יש כי דעתי • וואלף יעקב העולם בפי ונקרא
 בטיב עיין • וואלף יעקב דמתקרי זאב יעקב לכתוב
 ליב משה גבי • ו׳ סעיף שמות בליקוטי נימין

 • ע״ש ליב משה דמהקרי יהודה משה לכתוב שיש
 שיש נ״ל זלטא שרה שלה העריסה ששס האשם ושם

 הגט ספר כדעת הלמד אחר ג״כ באלף זלאטא לכתוב
 גס לכתוב שיש • כ״ג סעיף י״ג ובדף ט׳ דף מקושר

 ולקרות לטעות שיש • פתח במקום הלמד אחר באלף
 טעות ליכא לפתח קמץ שבין יאכא־ וכן הזיין החת בפתח

: בארוכה ע״ש האי כולי
 ושם אבא דמהקרי אברהם שמו אשר אחד ונידה
 עלה וגס ־ אידל כל בפי נקרא הי׳ אביו י

 יהודא עצמו חותם הי׳ אך • אידל יהודא בשם להורה
 שיש בדעתו ועלה • תמיד עצמו חותם שכן ואמר ידל

 מחמת ידל והמכונה אידל המכונה יהודא לכתוב
 נולד אח״כ אך • חתימתו ומחמת כל בפי קריאתו

 המיד עצמו חותם הי׳ אביו כי אביו בשם ספק אצלי
 שניס כמה עצמו חותס הי׳ בזו אך לסוף באלף יהודא

 וחתם מחהימתו צעירים עליו שחקו ואח״כ לסוף בה׳
 הגס והנה ־ לבסוף באלף הרבה פעמים לא אח״כ
 שאביו מאחר • אביו שם שמשנה שינוי מועיל שאינו
 בו חזר עצמו הוא .כי ובפרט • לבסוף באלף עצמו חותם
 אחר אך ־ ע׳ ס״ק יהודא שם אצל הטי״ג שכתב וכמו

 אביו שם כלל לכתוב שלא יותר טוב כי ראיתי העיון
 המגורשת האשה וגבי • אבא דמתקרי אברהם לכתוב ויש

 בתחילה איטא לכתוב שיש הוריתי • איטא שמה אשר
 ולא • העולם שקורים כמו אלף בסיף וגס • אלף

 יודעים אינם במדינתינו כי • איטא דמתקרי יוטא
 עצמו חותם שהי׳ ספק הי׳ אביה ובשם יוטא• משם כלל

 דעבד העלה גיטין העיב והנה • יוד בלא חסר פנחס
 שיש הוריתי אנכי אך • עביד כמר ודעיד עביד כמר

 יאמרו מה חסר יכתבו דאס הנראה לפי חסר לכתוב
 זה מה ועל זה מה על • אחר אלא זה חס פ זה אין

 אחר שהוא אחד לומר יוכל מלא נכתב אם • אחר הוא
 • חו״ק הסר תמיד א״ע חותם הי׳ שאביה והראיה

 מעשה בא • סימבערג בעיר פ״א מקרה דרך בהיותי
 וכתבט טיבא המתגרשת שם הי' אפר לידנו -"

 שויבא ובהסכמתי דסינבערג ומ״צ דבירז חב״ד בהסכם
 אך • הואו אחר ביוד נכתוב שאין הטי״ג הכרעת כי והגס

 הברה שוס אין יו״ד בלא מדינהינו הברת לפי כי יען
 יו״ד עס כתבנו לכן • א טוב חרש של הלע״ז רק נכרת
 *ופשוט גוי הוי כמו והיו״ד החולם הברת להכיר בכדי

 שם אשר מליטאווע אחת באשה לידי מעשה בא וכן
 וכשמברכים כן נכתב בכתובה וגס האדא הי׳ שלה העריסה

 עצמם משנין שס כי אך • ג״כ נקראת בביה״כ אותה
 לכן • האנכען כל בפי נקראת לכן * אשכנז שם על

 יש כן וגס אלפין שני עס האדא לכתוב שיש הוריתי
 יש לעז בלשון השמות ששני מאחר כי דמתקריא לכתוב
 תמיד הי׳ חתימתה כי והגס האנכען־ דמתקריא לכתוב

 החתימה לכתוב לענ״דאין לכן שסא״י זכו יאהאנעאך
: יאנע גבי הא באות ב״ש ועיין כלל

 זלמן מוה׳ הגדול המאור מהרב שמעתי חסא בשש
 שדעת בבירור שיודע ישן זאנער דק״ק אב״ד

 * .חית בגמרא• שנכתב כמו לכתוב הי׳ מוהריח הגאון
 לשין • רחמנות ע״ש שנק-את אמר כי * אלף * סמך
 פינחס מוה׳ מהמופלג שמעתי וכן עלן רחמנא דחס

 כתב דסלוצק אב״ד יוסף מוה׳ הגאון דהרב • משולח
 מקהילה הג״פ אליו ושלחו • בנ״פ כנ״ל חסא ג״כ

 :נ שרת אחר וחפשו לוואלאזין וכתב • בחזרה קטנה
 • ■חית לכתוב שיש שפסק שנו שו״ת ומצאו מוהר״ח הגאון
: ל״ט דף פסחים בגמרא שנכתב כמו * אלף * סמך

 מאיר בת נחמע האשה שם שהי׳ הג״פ על נשאלתי
 לכתיב איך נעחמא בשם מתחילה נסתפקתי והנה

 עניה בקרא שמצינו כמו * נחמה לכתוב יש דלכאורה
 שהנקודוה יען כי נחמתי שוב אך * נחמה לא סופרה

 וכאן • קמצין ובשני בשורוק הוא שם כי • שויס אינם
 אולי בסגל ומ״ם * בפתח והחית * בסגל הנון הוא
 בדעתי ועלה * לעז שס הוא או נחמי׳ משם נגזר

 באות גיטין הטיב הכריע אשר • טאנע לשם לדמות
 בסגיל והנון הטיח בקמץ נקרא שאס נשים בסדר טית
 יטעה שלא המקרא כלשון תאנה ולא טאנא לכתוב אזי

 שהרואה לחוש יש בנ״ד נמי כן * תאנה שם לקרות הקורא
 השם שינוי הוא וא״כ י נחמה במקרא שכתוב כמו יקרא

 • עי״ן • נו״ן * נעחמא לכתוב יותר טוב לכן בוודאי
 אחר גס לכתוב יותר הי' וטוב * אלף * מי״ס * חי״ת
 : האלף נחסר אס בדבר דא קפ אין אך * אלף * החית

המגרש אבי ששם אחד ג״פ על נשאלתי אשר ונידה
 • סלאווע האשה ושס זונדל המכונה יהודה היה 1

 לכתוב שיש בטג שמבואר אף * שלאווע בשם הנה
 אומרים וכן בשי״ן הוא הנראה לפי אך * בסמך סלאווא

 כתובות בכמה ראיתי וכן • בש־״ן שהוא הערס רוב
 לקרותו יכול ן שי כי בשי״ן פלאווא שנכתב ובתנאים

 עם זה נידון פ״א בזה דברתי וכן * סמ״ך כמו בשמאל
 ג״כ לי והסכים דבירז אב״ד שמעון מוה׳ הגדול הרב

 כשבח בכ״ז חך * מבסמ״ך בשי״ן לכתוב יותר שטוב
 ושאר הט״ג־ דברי על לעבור לבי מלאני לידי-לא מעשה כזה

 ואחד בשי״ן אחד • גיטין שני וכתבתי • אחרונים
 שנסתפק שהיכא קכ״ט בסימן מבואר כי * בסמ״ך

 ־ הקדמונים בספרים שנכתב כמו לכתוב יש בכינוים
: יבחר והבוחר גיטין פני כתבתי לכן

ונידון



יעקב ש'ח
 שהמגרש מע״נ שכתב יען • הגעל אבי פס ונידון

 חינו המגרש מבי ונס א״ע לחתום יכול אינו 1,
 יהודה מעולם א״ע חתם לה וא״כ ח״ע לחתום יגול

 שנהן כיון לזה מצורף • בהה לכתוב יש לכן י באלף
 שמסיק לליב כינוי כהוא יהודה כמו • נזונדיל כינוי הוא

 זונדל ושס י כאן ה״נ בהא יהודה לכהוב שיש בט״ג ־
 היו״ד מדינתנו הברת לפי כי יו״ד בלא לכתוב דעתי לפי

 הכינויס בכל כי ידוע וזה • זונדיל בבס כלל נרגש אינו
: יו״ד בלא זונדל לכתוב שיש נ״ל לכן המדינה במבטא תלוי

 אביו ע״ש לתורה נקרא המגרש אשר הג״פ בדבר* •
 בסנול היוד מדנישיס שהיו דהיינו י אורי׳

 אות או ה׳ אחריו שמושך הסגל כמשפט • ה׳ ואחריו
 ואצל אורי׳ הביו שס חותם הי׳ בחתימתו וכן י ההר
 על מורה שהקו באלכסון אחריו קו מושך הי׳ היוד

 • חוריה בחתימתו ששמו מזה משמע ־ כידוע אות חסרון
 כי ידוע זה והנה • לבד אורי נקרה הי׳ העולס כל ובפי
 הוא אורי שס כי שמות שני הס ואורי' אורי

 אורי׳ שס על והורי׳ הורי בן בצלאל י בויקהל פסוק
 כיון אך בשמי׳ מסקינן ונא נהרג כי והנס • החתי

 מעריסה שנקרא מוכח י שמו על תמיד •שנחתם דקמזיק
 דיש נ׳יל הנ״ל מכל * ישעי' גבי ט"ג ועיין * שמו על

 בליקוטי הט״ג נמ״ש ודמי * אורי דמתקרי אורי׳ נכתוב
 גבי בסופו מק״ח ועיין • שמעי' גבי י״ט אות שמות

• *רו" וי■ *—י . ׳י• ׳• 1

נא

 שם שהי' זאגער בעיר אחד ג״פ נידון נשאלתי
 נשתקע אך מהעריסה שמואל משה המגרש

 • פמואל בשם שם כלל נקרא ולא, * שמואל שם ממנו
 • לבד משה בשם רק נקרא הי׳ לא בקה״ת ונס
 ־ לבד משה בשם רק שמואל בשם א״ע חתם נא וגם

 ובתוך • שנה ט"ו ערך מזאנער יצאה אשר אמו מלבד
 ־ שנים שלש כל בערך • אצנו לפרקים באה היתה זה

 אחר איש ולא ג״כ שמואל בשם אותו קוראה והיתה
 שם כי • לבד משה שם רק לכתוב הוריתי לכן • זולתה
 ג״כ לו קראה אמו כי הגם לגמרי כנשתקע הוי שמואל

 כלל חיישינן ולא דמיעוטא מיעוטא הוי שמואל בשם
 שאסע שנקראת אשה גבי בסט״ו הט׳יג למ״ש ול״ד ־ לזה

 טובא העיר בני כל כמעט אותה קראו ואח״כ • מובא
 השמות בשני לה קראו ומשפחתה ב״א קצת רק לבד
 ב״א שקצת התם שאני ־ גיטין שני ליתן ופסק • יחד

 כאן משא״כ י שמות בשני עדיין אותה קורין ומשפחתה
 נבין ובזה י שמואל בפס אותן קוראה לבד אמה פרק
 שנבראת אשה גבי בסכ״ט שכתב מה בין החילוק ג״כ

 הרוב אך • המיעוט אותה קראו וכן בילא פריידא
נ״כ בלבד בילא כתב שם־אס שכתב לבד בילא אותה קורין
 רק להכשיר שאין כתב מובא שאסע גבי ו^ס כשר

 • זה את זה הותר ולכאורה גדול ועיגון דוחק במקום
 אותה קורין משפחתו שכל התם ז נחלק יש לפמ״ש אך

 לא וע״כ • מחצה על כמחצה הוי לכן ־ השמות בשני
 גבי משא״כ • גדול ועיגון דוחק במקום רק הכשיר

 ולא שמות בשני אותה קורין המיעוט רק אינו בילא
 • דוחק במקום שלא אף בדיעבד כשר לכן משפחתה כל

 שמואל בשם נקרא אינו מיעוט בפי שנס בנ״ד ומכש״כ
 ואס • אמו זולת • כן לו קורא איש שום שאין לבד

 אך • מיעוט שנמשך אפ״ל הי׳ בזאגער דרה היתה
 לשלש אחת לפרקים בביאתה ורק בכאן דרה שאינה כיון

 )ועיין ־ לגמרי שמואל פס נשתקע וכך כך ובין • שנים
 כל לכתוב כתב שם כי הנס • כ״ב( ס״ק כ״א סי׳ בט״ג

 שאין משא״ככהן לפעמים שנקראת התם שאני השמות
 ועיגון הדחק שעת הי׳ כי לזה מצורף זה־ בשם כלל נקרא
 לכתוב הוריתי לכן גיטין שני לכתוב ביכולת הי' ולא גדול

: לבד משה שם

 ובפי • זאב יעקב המגרש שם שהי׳ אחד נ״פ וגיךןן
 שרה החשה ושם • וואלף יעקב נקרא העולם 1

 •־ זהב יעקב כנ״ל א״ע חותם הנ״ל והמגרש • זלאטא
 לכתוב הוריתי לכן • וואלף יעקב נקרא כל בפי אך

 שמות וליקוטי ט״ג )עיין וואלף יעקב דמיתקרי זהב יעקב
 דמיתקרי יהודה משה לכתוב שיש ניב משה גבי ס״ו

 דרה שהיתה שבמקום יען י החשה ושם ־ ניב( משה
 עריסה שם זה כי י זלאטא שרה נקראת הי׳ בתחילה

 בע״ב כמה אצל משרתת היתה אשר שנתים וזה • שלה
 זולת השמות בשני ג״כ נקראת היתה ־ הגט כתיבת במקיס
 זלאטא בשם רק נקראת משרתת כעת היא אשר במקום

 לכתוב הוריתי לכן • אחד בשם שקורין מקנת כמו והוי לבד
 שמעון ראובן גבי ס״ב שמות בליקוטי עיין שמות השני

 נכתוב הוריתי נס וכו׳־ ע״ש לבד אחד קורקבשם ומקצת
 כדעת הלמ״ד אחר נס היינו • אנפין בשני זלאטא

• תברח מם ונן סכ״ג די״ג עיין גס י ז׳ אות בד״ט הנ״מ

פייבא כל בפי נקרא הי׳ המגרש שאבי אחד נ״פ !עידון
 ובעלי׳ י פייבוש א״ע חתם בחתימתו אך *

 חותם המגרש בנו וכן י לבד שרגא רק נק^א לתורה
 נקראת המתגרשת והאשה י פייבוש שרגא בן א״ע

 נכתוב ג״כ ■שבכתובתה אמרו ונם ־ רחל מהעריסה
 • לקצר העולם כדרך רחה נקראת כל בפי רק • רחל

 וגם רחל בשם הוא בבהכ״נ שברך מי לה וכשעושין
 • הג״פ לכתוב יש איך ועתה ־ רחל בשם א״ע חותמת
 פייבח המכונה שרגא המגרש אבי שם לכתוב והורית

 שמות בליקוטי הט״ג שכתב כמו • פייבוש והמכונה
 זנוויל וחתימתו י בערל כל בפי ששמו מי כ״ב הי׳
 נכתיב דיש שם פסק י דוב שמוחל נקרא ולס״ת • דוב

 מזה י בערל המכונה דוב שמואל דמיתקרי דוב ;גוויל
 כמה לי יש ועוד • החתימה על הקפידא שעיקר נראה

 נכתוב שיש לענ״ד נראה המתגרשת ובשם • ע״ז ראיות
 "• רחל שם ממנה נשתקע לא מעולם כי בלבד רחל

 בבס הב״ש שכתב שרקא שרה לשה ממש דדמי ולענ״ד
 ששם דהיכח יותר( מבואר )ובט״ז הכרעתו וכן רש״ל

 והנקודות הואיל שרה רק לכתוב יש * שרה שלה העריסה
 כי שוות הנקודות ג״כ רחה רחל גבי וכחן • ע״ש שוות

 הברה לפי שנשמע הגם החיתי ונם שוין בהרי״ש הקמ״ץ
 של תולדה הוא שהסגול ידוע זה אך ־ בסגול כמו

 החמת על לעמוד נוכל ולא בזה זה מתחלפין לכן י הצירה
 הנקודות ממש הוי לכן בסגול או בצירה חם ולהבחין

 בשם עדיין עצמה חותמת כעת שנם ובפרט • שוות
 א״כ י העריסה שם עדיין נשתקע פלא ונראה רחל

 מק־שר בגט שמצאתי ואף ־ בלבד רחל לכתוב יש בוודאי
 העריסה שם לכתוב שיש הב״ש הכרעת נ״ל שלא שכתב

 שחותמת כיון לנ׳ד דמי לא בכ״ז • שרקא לכתוב ורק
 איתה מברנין בבהכ״ג אותה כשמברכין וגם י רחל א״ע

: כנלענ״ד לבד רחל לכתוב יש בוודאי זה בשם
ובנידון טי



שרת זברק 4 4

 שלמה הוא מלידה המגרש ששה אהד ג״פ ובנידה
 הגט במקום וגס מולדתו ובעיר • זאב י

 משפחתו בני רק זלמן בסס נקרא דר אסר מקומות ושאר
 סהלך מקוס ובכל ; וועלווא זלמן נו קורין מונדתו בעיר
 י"• ה^נ ׳-־״ י**—! וזה י נבד זנמן בסס רק נקרה
 סוס ואין סס נכתב שהגט בעיר לגור מולדתו מעיר

 או וואלף בסס לו שיקרא האלה השניה מסך בנל איש
 נכתב שלו בפחם וגה י לבד זלמן בסס רק • וועלווא

 הניכוי ני זלמן הנינוי רק לנתיב והוריתי ־ נן נמו
 דהיינו ־ דמיעוטא מיעוטא רק הוא וועלווא או וואלף
 היה מעריסה האסה וסס י זלמן המנונה זאב שלמה
 ואין לגמרי נשתקע גנענדל סס אך • גנענדיל כביה

 העידו בעצמם והמגורשת המגרש וגם • בזה וחקירה
 לבד נביה ^ס נ ג נכתע דסס הרב באגרת ונן * נן
 אבי שס ונידון • בלבד ה צבי לכתוב דיש ג״ל גנן

 א״ע לחתום ינול הי' שלא יען בנימין ששמו המגורשת
 הוריתי לנן ' * בעצמה המגורשת הגידה כאשר • כלל

 שיש א״ע לחתום יכול שחין שהינא הט״ג כהכרעת
הגר׳יא הכרעת נוטה וכן השו״ע כדעת חסר בנימן נכתוב

:וק״ל הש"ע לדעת ראי' דהביא

 נאה רחל מהעריסה נקראת שהמתגרשת ג״פ וניחן
 ואח״נ י יחד השמות ב' במקומה נקראת ושן י

 מקים הי' והוא רב זמן אחרת בעיר משרתת הימה
 לנתיב נ״ל לנן • לבד לאה בסס נקראת היתה ושם הגט
 במקומה שנקראת ושם • לעיקר הגט במקוס הנקראת שם

 בג״פ וכמבואר לאה רחל דמתקריא לאה היינו • לטפל
 שנקראת האשה גבי הק״ח( סי״א קכ״ט )כסי׳ יא להד

 ונשתנה אחרת בעיר ונשבית לידתה במקום הינדל
 וכתבו • סס נשתקע הינדל וסם קאלמירא לשם שמה שם

 • מינדל מירקעש גבי ונן •• הינדל דמתקריא קאלמירא
 ונקראת ליטא במדינת שנולדה באחת עוד בארונה וע״ש

 • מירוש אותה קורין והי׳ אחרת לעיר והלנה מיריל
• הספק מן ולצאת ־ לבד מירוש לכתוב דיש ומסיק

: ע"ש מירל דמהקריא מירוס לכתוב יש
 כי המגורשת אבי בשם שהי' אחד ג״פ *נידון
 אמרה האשה אס רק • רחוק במקום הי' י

 נקרא הי׳ ולפעמים • לבד משה כל בפי נקרא כהי׳
 לא וחתימתו לתורה עולה שהי׳ ואיך * שמואל משה
 נכתוב שנא הוריתי שאמרה הספיקות מכל " לה טדע

 המגרש אבי ובשם * לבד שמה רק האסה אבי שם כלל
 ובט״ג שבב״ש הגס * פילט המנונה אבימלך נקרא שהי׳

 נקרא אינו מדינתנו הברת לפי אך פליטא שם נכתב
 לנתוב שיש הוריתי ולנן י פילע רק פליטא בשם נלל

: כאן שנכתב כמו פילע
 דמיתקרי משה יהודה הי' המגרש ששם ג״פ ונידון
 בפי נקרא הזה המגרש ־ שכנא בן משה ליב י

 לכתוב יש לכן י מסה יהודה לתורה ועולה משה ליב כל
 יען ויהודה ־ ז׳( ס׳ שמות ליקוטי ט״ג )עיין י מ״ל

 יש ולכן א״ע לחתום יכול אינו וגס ליב מסס שהוא
 שלום שם בלא נכתוב הוריתי סננא וסס בה'• יהודה נכתוב

 כי ־ הדברים בירור על לעמוד ביכולת הי' נא כי
 ולפעמים ־ שלום אביו בסס לתורה עולה היה נפעמים

 נקרא אביו הי׳ איך ידוע היה לא וגס • שכנא :סם
בלבד שכנא סס לנתיב הוריתי ולנן * :תורה

: הב״ש של וכפשטות

 המכינה שרגא המגרש שם שהי׳ אחד ג״פ *ניחן
 בת היה האשה ושם * ישראל בן פייווש י

 • ני־ווש שרגא כמ״ש א״ע חותם הי׳ המגרש • אייזיק
 שהגיד הנס אביו וסם י כחתימתו לנתיב • הוריתי לנן

 יוסף יסראל בסס לתורה נקרא היה אביו כי המגרש
 אך • לבד יסראל בשם רק נקרא היה העולם ובפי
 אביו בסם לתורה כלל נקרא לא בעצמו שהמגרש כיון

 כי ידוע וזה • לבד ישראל בסם רק יוסף ישראל
 בפי נקרא אך שמות בב' לתורה שעולה *מ אפילו

 בפי שנקרא סס בדיעבד ונתבו לבד אחד בשם העוצם
 קורק סהנל כינוי משם גרע לא כי • כשר העולם

 אברהם גבי ס״ב שמות בליקוטי ט״ג ועיין • שנשר אותו
 השם בזה בו כתב אס באחד רק נקרא ובפ״כ יצחק

 הביו סם שהוא כיון וכאן • בדיעבד כשר לבד שנקרא
 גרע לא אביו של השמות בשני לתורה עלה לא והוא

 רק לנתחלה לכתוב יש לנן ־ שם אותו ממנו מנשתקע
 בו שעלה הב' בסס ולא כל בפי אביו בו שנקרא בסם
 המגרש הוא שזה ידעו לא העולם ני • ג״נ לתורה אביו

 כלג יוסף ישראל אביו בסס לתורה עלה לא שהוא הואיל
 נכתוב הוריתי החסה אבי וסם ־ נבד ישראל בשם רק

 • לתורה עלה איך ידוע לא כי • לבד אייזיק בסס
 לח זה כי הגס • אייזיק שאלתיאל בסס עלה אולי
א׳ע להכניס שנא מיבעיא למיחש אך • במדינתנו מצוי

: משגיאות יצילנו וה׳ • הסס בשיטי

 בפיה נקרא שהמגרש אהד ג״פ נידון נשאלתי
 יהודה נקרא ולתורה • ליבא או ניב
:לכתוב איך השמות בשני ליב

 אס • בזה הרבה להסתפק יש באמת תשובה
 בכל כנהוג ליב המנונה יהודה לכתוב

 רק יהודה בסס נקרא לא שמעולם יען או * הגיטין
 דעת והנה ־ השמות שני נכתוב יש לכן ליב שם עם

 ק לפעמים מתהלקין השמות שסני היכא כל הט״ג
 לתורה ועולה לבד אחד בסם שנקרא היינו י בקריאה

 כעיקר אחד שם לכתוב • נהיפך או יחד השמות בשני
 כשני וכסס הואיל ספק נפל וכאן • דמתקרי השני ועל
 כינה י״ט אות בב"ש ומבואר הראשון משם כינוי הוא

 כלג הכינוי לכתוב צ א השם עיקר עם בכינוי דנקרא
 שיש שכתב ע״ש ט׳ אות נ״ז דף מקושר בגט ועיין

 יהודא כל בפי ונקרא יהידה לתורה שעולה באחד לכתוב
 שהאריך ט״ש ליג יהודא דמתקרי יהודה לכתוב יש ליב
 • כגט בכתיבת כוא עיקר כתורה קריאת לדידי׳ כי

 • לדין זכינו וא״נ ־ כעולם קריאת על ןמתקרי ושם
 נקרא אם א״נ לתורה הקריאה אצלינו דהעיקר כיון

 וגס ־ לבד יהודה לכתוב נוכל לא ליב יהודה לתורה
 רא“^נ משמע יהי' י ליב המנונה יהודח נכתוב אס

 *נתור כקרא ובחמת לבד ניב בסס או לבד יהודה בשם
 כמכונה ליב יכודה לכתוב יש לכן • כאחד בשניהם

 הי ־ כחן שייך לא זה דגם דקדקתי אח״נ אך * ליב
 דעות וכמה בב״ש כמבואר דסמוך על קאי כמכונה

 עג ליב המכונה לכתוב שייך זה ואין כן שסוברים
 היינו כנו״ב וכדעת גיטין שני כתבתי לנן ־ ליב כינוי
 והשני הגיטין׳ בנל כנהיג ליב המנונה יהודה כתוב אחד

 ג״ה שייך לתורה העלי' על פי י ליב יהודה דמתקרי ליב
דאוק ששמו באחד הט״ג בעל שנתב וכמו דמהקרי

שמעין
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 לכד ראובן נקרא כל וכפי • א״ע וחותם עולה וכן שמעון
 הכא כן • שמעון ראובן דמתקרי ראוכן לכתוב יוכל
 ועיין • ליב יהודה דמתקרי ליב לכתוב עפי עדיף נמי

 היכא בהדי׳ שכתב • ג׳ ס״ק ל״ד דף בהביאור בט״ג
 מאחר• כי כשר ג״כ שמעון ראובן דמתקרי רח־בן שכתב

 וכאן ־ ע״ש הפרש אין בפירוש כחוביס השמות ששני
 עיינתי והנה • הנ״ל מטעם כן לכתוב לכתחילה עדיף
 ומחמת כנ״ל־ העלותי מצודתם ומתוך באחרונים הרבה

:המעיין על וסמכתי קצרתי הנחיצה

 יהודה הוא מעריסה המגרש ששם אחד ג״פ ובדבר
 אברהם כן ליבא נקרא העולם ובפי

 מהעריסה ששמו יען ליבא שם הנה • אבא דמיתקרי
 נא כי ליבא רק בפניו אפילו אותו קורין והכל יהודה
 פשוט איש והוא • חתונתו מזמן שנתים רק הוא רחוק
 • ליבא רק בפניו אף אותו קוריץ לכן • סנדלר בע״מ

 כשקורין חזי ימיו באמצע לכה״ס בא באיש בשלמא כי
 יש ואזי ליב ר' רק ליבא ר׳ קורין אין רבי בשם אותו

 שחותם או * בפניו אותו שקורין כמו ליב רק לכתוב
 שאינו כזה איש משא״כ • כך הדין ג״כ ליב בשם ח״ע

 • לבד ליבא רק אותו קורק והכל • כלל א״ע מתם
 גע ועיין • ליבא רק לכתוב אצלינו ההסכם נשאר לכן

 משמע וכן ע״ש• מדינה בהברת שתלוי ג״כ שכתב מקושר
: קכ״ט סי׳ סוף ברמ״א

 לתורה שנקרא ואמר מאביו נשאל אשר אביו שם ןך^יך
 דשם השמש שאמר הגס * לבד אברהם בשם י .

 התיבות שני וא״כ * אבא אברהם בן להמגרש שקרא
 כללא שכתב קכ״ט סי׳ בתו״ג עיין אך דמי אחד כשם

 ונתהלקו השמות בפני לתורה שעולה היכא כל דמילהא
 שם לכתוב יש אזי אחד בשם רק שנקרא היינו לפעמים
 שלשיטת והגס • ע״ש דמתקרי השני השס ועל הראשון

 רק ונקרא השמות בב' לתורה דעולה היכא גיטין הטיב
 ג״כ ולכתוב ביחד השמות שני לכתוב דיש אחד בשם

 ונקרא כמעון ראובן כמו • בו שנקרא שם על דפתקרי
 ראובן לכתוב יש לכך • שמעון או לבד ראובן דק

 אך * ש“ע שמעון דמתקרי או • ראובן דמתקרי שמעון
 הוא וגס אברהם בשס רק לתורה נקרא שאביו בנ״ד
 רק או לתורה השמות בב׳ נקרא אם כ״כ ברור מינו
 יכולין הראשון משם יוצא הוא כי ובפרט • אחד בכס

 אבא־ דמתקרי אברהם לכתוב התו״ג על לסמוך בוודאי
הסמוך דיאנאווע הרב דעת בצירוף מעשה עשיתי וכן

: משגיאות יציצנו וה' • להוראדנא
 בט״ג עיין לאה• רישא שהיתהשמה המגורשת ן ויגידו

 גבי י״ח ס״ק ה׳ באות ועיין ריסא שס גבי י
 שלפי יועא שם גבי יוד באות ועיין • ריסא שם

 אינו וגס * רבקה משם כלל נגזר אינו מדינתינו הברת
 לכן ־ שבתנ״ך מקומות בשמות אכה לקרוא כלל דרך
 הנזכר ריסה משס הוא אולי ג״כ כלל להסתפק אין

ריפא פקפוק בלי לכתוב יש ולכן ־ במסעי פעמים כמה
: להלכה מעשה עשיתי וכן ־ ואלף בסמך

 העולם בפי המתגרשת שס שהיה הג״פ ובדבר
 יחנא אותה קורין משפחתה ובני ־ יהא •

 שכתב יוד באות בט״ג עיין • ידוע חיט העריסה ושם
 כס גבי ח׳ ס״ק עיין בחית• נכתוב יותר טוב שלכתחילה

 וק • אלף בלא נכתיב שיש משמע יוד ובס״ק יכט

 כיש הוריתי לכן • דימאנטי ובשם וואלף בשם משמע
 שרוב ויען ־ ובחית היוד אחר אלף בלא כנ״ל לכתוב
 בני ורק יחא אותה קורץ ככולו רובו כמשמעה העיר

 ידוע אינו העריסה ושס יחנא אותה קורץ משפחתה
 כמבואר יהנא דמתקריא יחא לכתוב יש לכן • בבירור
 המיעוט שם ועל הרוב אחר לילך מקומות בכמה

• וק״ל דמתקריא
 העצמי שמו שהי׳ אחד באיש אחד ג״פ ובדבר

 שמו נשתנה פה אך אבא• דמתקרי אברהם
 בטוקעס היינו הגט שנשלח ובמקום ליוסף חולי מהמת

 לכתוב הסכמנו לכן • השס מפינוי כלל נודע לא שמה
 אבא דמתקרי אברהם הנתינה כבמקום העצמי שם רק

 לכן • שמו משינוי נודע הכתיבה דבמקום ומחמת
 היתה כך כי אגא אברהם יוסף ודמתקרי לכתוב הוריתי
 ועיין • כמות בשלוש הכל וחתימתו פה לתורה קריאתו

 ובכללי ־ אבא אברהם גבי א׳ אות השמות בכללי בט״ג
 לסימן אותו דמיתי כי • חולי מחמת שנשתנו הכמות

 החולי בכס ולא השמות בב׳ לקרותו רק שנשתנה ב׳
 מחמת שנשתנה שס גבי ד' לסימן דמי וגס * לבד
 אנו אין כי ידוע כי • צירוף ע״י כס י״ג ולסי׳ ע״ש חולי

 כלג עוקרים אנחנו ואין • מצלין הפלת כלל מתפללים
 כאומריס שכל בשינוי הנהוג כי ובפרט • הראשון שם

 שם לעקור הכוונה ואין " שמו משנין בעדו תפילות
 להדיא מבואר קכ״ח( דף מקושר גט )ועיין הראשון
 משה דמתקרי מכה יעקב יכתוב הספיקות כל כלצאת

צנ״ד דמי וממש
 וכן מלידה נקרא הי׳ הבעל שכס כג״פ ובדבר

 ־ א״ע וחותם העולם כל בפי נקרא היה
 כ״ה בן כשהי׳ אח״כ אך • בער המכונה דוב בן נתן

 עכ״ז אך ־ ליצחק הולאה מחמת כמו שינוי ויותר כנה
 וק בפה הן ששינו במקום הן העולם בפי נקרא הי׳

 נקרא הי׳ שנים כמה שס דר אשר מקום • במיטאווע
 בכל נקרא הי׳ לתורה בעלי' רק • לבד נתן רק כל בפי

 הכמות בשני נקרא שהי' היינו • יצחק נתן המקומות
 וכן * החולה שם קודם נתן הלידה שם מקדימים והי׳

 אצלי מבוכה ונפל • בהיפך ולא יצחק נתן ג״כ א״ע חותם
 פ״ד־ סימן רמ״א בכו״ת מבואר הנה • ג״פ3 לכתוב איך

 הלידה הכס ועל תחינה הכינוי לכתוב אצלו ספק שאין
 וק נתן דמתקרי יצחק לכתוב ראוי הי׳ לכן • דמתקרי

 גבי קכיט גסי׳ הרמ״א דעת היינו השו״ע בתוך מבואר
 ל״ה דף בט״ג מבואר וכן • ע״כ חולה ע״י כס כינוי

 בנימין כמו כהי׳ מי גבי ט׳ סימן הכמות כינוי גבי
 יכרהנ לכתוב יש לישראל חולי מהמת שמו ונשתנה
 פי מאד בעיני קשה היה אכן • ע״ש בנימין דמתקרי

 בעת רק לבדו אחד בשם מעולם נקרא לא יצחק כס
 ונס/ת • לבד נתן בכס נקרא כ“אח ותיכף • השם כינוי
 בהחתימה וגס החילה נתן של ושם השמות בשני נקרא

 ועל לבדו אותו ולכתוב כעת איתו נקדים ואיך ג״כ
 בגט זו קושיא מצאתי אח״כ • דמתקרי הראשון כס

 כך לכתוב הדעות כל ולצאת לכתוב שהעלה • ע״ש מקושר
 וחה״כ דמתקרי בלא ביחד הלידה שס עס החונה כס

 דמתקרי נתן יצחק וכתבתי הלידה כס על דמתקרי לכתוב
 הרמ״ח פי לעבור נוקפי לבי הי׳ אך • כמסקנתו נתן

 רוב כעת אשר והע׳יג והב״ש כותץ אנו מימיו אשר
 שגירש לי אמר עצמו והמגרש • אחריו נמשכין העולם
וגירש ממנה בניס לו הי׳ שלא מחמת הראשונה אשתו

אותה
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 • זצלה״ה אלי׳ מוה׳ המנוח הרב אצל במיטאווע אותה
 לכן • הט״ג כדעת נתן דמתקרי יצחק רק שה וכתבו
 היה וגס הראשונים גיטין על לעז להוציא שלא בכדי
 בכל רגיל אבר • גיטין טיב בעהמ״ח על לי קשה

 פעמים כמה וגם דמתקרי ולנתיב להחמיר המקומות
 שני לכתוב הזחת העצה אצלו נפל לא ואיך ־ דמתקרי

 דיש חששו אוני ואמרתי • דמתקרי ואח״כ יחד השמות
 עוקרים השם שכשמשנה שידוע יען גריעותא איזה לזה

 שמו שנשתנה וחומרים שמתפללים כמנהג הראשון השם
 כאילו מראה יחד שניהם יכתוב ואם • הוא אחר כי

 אצלי כבד הי׳ וגס • יחד בשניהם השינוי בעת נקרא
 שנקרא שהיכא שכתב פשוט הגט ש: דעה ידי לצאת שלא

 תחילה לידה של ושם השמות בשני א״ע וחותם לתורה
 דמתקרי השינוי שם ועל תחילה הלידה שם לכתוב יש

 • הכריע שלא ומשמע דעתו ג״כ הביא והתו״ג ע״ש•
 דמתקרי יצחק שנכתב שני גט עוד בעדו סדרתי לכן
 דעת הדעות נל שיצאתי שנמצא יצחק• נתן דמתקרי נתן

 נתן• דמתקרי יצחק • שכתבתי כמו ותו״ג והט״ג הרמ״א
 יצחק נתן דמתקרי ג״כ שכתבתי במה פשוט הגט ודעת

: משגיאות יצילנו וה׳ ־ הדעות כל יצאתי ובזה

 • לאה ריבא דמתקריא לאה רבקה כתבתי האשה ושם
 הנידה ושם השמות בשני נקרחת שהיח יען

 מקום בטוקטם אותה קירין הי׳ וכן נאה רבקה היה
 כנ״ל כתבתי לכן לאה ריבה נקראת פה אך • מולדתה

:■ לאה ריבא דמתקרי לאה רבקה

נג
 נחמה המתגרשת שם שהיתה הג״פ בדבר נשאלתי

 אצלנו נפל והנה ־ וואלף זאב בת צערנא
 בקרא שנכתב כמו נכתוב אם נחמה לכתוב איך ספק
 בקמץ נחמה שמות נמצא כי נחמה לקראות נוכל

 נוכל שאפילו שלמה גבי מקושר בגט מבואר כי והגס
 שגמה שם במקרא שנמצא כמו בפתח שלמה - לקרות
 שנקרא כמו בטיב אותו לקרותו יכולין שאנו יען ־ בפתח

 איש שהוא לומר בכדי הקריאה נעות למה • המגרש
 גט אחד פעם שהי׳ זכורני ולכן • ע׳יש אחר מגרש
 רק לכתוב זללה״ה דסימבערג והרב אני ופסקתי שכ״מ
 מצאתי הגיטין ובקונטרס • במקרא שנכתב כמו נחמה
 אך ־ נחמה אחד ופעם • נעחמא כתבו אחד שפעם
 • גיטין שני לכתוב הוריתי ספיקות כל מן לצאת בכאן

 זאב אביה ושם לבסוף• ובה״א עין בלא נחמה בראשון
 • לזאב כינוי שהיא הגם וואלף שם כי • וועלווא המכונה

 שפיר השם על קאי שהכינוי נימא אם תינח הא אך
 וכהסכמת האדם על קחי שהכינוי נימא אם משא״כ

 שלא בין בפניו בין • וואלף נקרא לא זה ואדם הפוסקים
 שנקרא כמו וועלווע המכונה לכתוב יש לכן • בפניו
 שיש שם מבואר וועלווילין נקרא אם והראי׳ • בפניו

 על הכינוי דקאי נימא וחם וועלווילין המכונה לכתוב
 נראה לכן לעולם וואלף שם רק לכתוב לו הי׳ זאב שם
 לכתוב הוריתי השני ובגט • וועלווא נכתוב לכתחילה ני

 לכן לעז שם שהוא ויען ־ עין עם היינו בסגל נעחמא
 אביה שם לכתוב הוריתי וגם • לבסוף באלף לכתוב יק

 יצאתי ובזה • בתורה שנקרא כמו לבד זאב שם רק
 וועלפילין על שכתב בט״ג מצאתי שוב ■ הספיקות כל

 הלעז אינו אולי וועלווע משא״׳כ זאב של לעז שהוא
 לק ־ בפניו שנקרא כמו העיקר כי ידוע זה אך זאב של

: משגיאות יצילינו וה׳ ־ כן לכתוב הוריתי
 יצחק ור׳ המגרש-יצחק• שם שהי׳ אחד ג״פ *בדבר

 ניב ז שמות שני מלידה נקרא הי׳ הנ״ל
 לגמרי נשתקע ואח״כ • כך נקרא הי' ובקטנותו יצחק

 א-ע ולחתום יצחק בשם רק ליב בשס לתורה נקרא ולא
 אצג הן לבד יצחק רק נקרא כל ובפי • כלל יכול אינו

 והגם • לבד יצחק בשם רק נקרא א״י אצל הן ישראלים
 הסכמנו עכ״ז ־ איציק לעווין נכתב שנו בהפאס כי

 יוסף• מהו׳ הרב ־ אלכסנדרע נאוי דק״ק הרב בהסכם
 ואפילו ,ליב ■שם כלל לכתוב שלא לומדים עוד ובצירוף

 שוס ואין ליב שם לגמרי נשתקע כי א״צ גיטין שני לכתוב
 ג״כ בפחם שנכתב ומה • ליב בשם אותו שקורא אחד
 בדיעבד כי לבד יצחק בשם לכתוב ורק • כלל מזיק אינו

 השמית בב׳ לתורה ועולה שמעון ראובן מלידה שנקרא מי
 העולם כל בפי נקרא אך השמות בב׳ א״ע חותם גם
 ומכש״כ • דיעבד כשר לבר ראובן למשל אחד שם רק

 *התורה ומקריאת העולם מקריאת לגמרי שנשתקע כאן
 כי לכתחילה אפילו להחמיר מקים כאן אין ומהחתימה

 וגס נאמען פאמילע כמו רק הוא בפאס שנכתב מה
 נכן ׳ יצחק בשם רק ליב בשם אותן קורק אינם א״י

 המכינה רבקה נכתב ושמה כנ״ל• כננו אצל ההסכם נשאר
; נן״ג- דן5כמי:ו ריבא

 שם כי האשה בשם ספק שנפל אחד■ ג״פ ביגר
 אח״כ אך בריינא דאברא הי׳ שלה הנידה

 דאברא• רק נקראת היתה ולח ממנה בריינא שם נשתקע
 אותה קורין הקצת מן קצת הי׳ אביה מאמר לפי אך

 ואח״כ ־ השמות ב׳ נכתבו בכתיבה וגס השמות בשני
 בשני שם נקראת והיתה חדשים כמה חמי׳ בבית היתה

 ידעו נא הג״פ במקום אך אחר במק־ס גר ואביה • השמות
 חדשים שני ■ משך רק הג״פ במקום היתה לא כי כלל
 גיטין שני לכתוב הורתי לכן ־ השמות משני ידעו ולא

 ־ בריינא דאברא דמתקריא דאברא בראשון ולכתוב
 הכרעת כמו ־ דאברא דמתקריא בריינא דאברא ובהשני

 ושס י מקומות בשאר ועוד יאחאע״ש חיה גבי הט״ג
 לבד יחיאל בשם לתורה נקרא הי' אביה ששם יען מיכא
 בחתימתי רק מיכל ולא לבד מיכא רק נקרא היה כל ובפי
 רק לכתוב שיש הוריתי ־ מיכל יחיאל א״ע חותם הי׳

 בהח מיכה אחד בג״פ נכתיב רק • מיכה דמתקרי יחיאל
כ הדעות .שני לצאת בכדי י באלף מיכא השני ובהג״ש

 נ? נא מיכל המכונה יחיאל כי במקרא• בשניהם נמצא
 בצירוף רק לבד מיכל פעם בשום נקרא לא כי י לכתוב

נ יחיאל לשם
 מחיר בן אהרן המגרש שם שהי׳ הג״פ ובדבר

 • הכהן נחום בת לאה רחל החשה ושם
 שמעילם הגם ־ ארון כל בפי ונקרא אהרן שם נידן והנה

 • ארון המכונה אהרן לכתוב מסכמת דעתי הי׳ לא
 ־ אנשים שמות כשדר הב״ש משקנת דעת נכי כי יכן

 כותבים דאין ובש״ש ונ׳יש משקגתהשויע מיהו שכתב
 שאם דכתב ארישא גם קאי לענ״ד י עיקר וכן ככינוי
 וק • אהרן רק לכתוב אין עכ״ז בקמץ ארון תקרא
 הסברא כלל הביא שלא שם מקושר גט מספר משמע

 להביא לו הי' ולכה״פ • ארון המכונה אהרן ככתוב שיש
 מזה * הכינוי לכתיב שיש בקמץ שנקרא היכא הימנו



לט יעקב שרח
 אהרן פס רק לכתוב אין בקמץ נקרא שאפילו משמע

 השם קיצור רק אינו כך לס״ת שעולה יען כי • לבד
 אך • לענ״ד נראה היה כן • הקיצור לכתוב שא״צ

 טוב שיותר ע״ז שפקפק אחד מרב מכתב שקבלתי יען
 שלא פשק וע״ז ארון שס על רק קאי לא שהב״ש לומר

 כשנקרא אבל ;בפתח ג״כ שנקרא יען * הכינוי להזכיר
 הוריתי כולס ידי לצאת לכן נ״כ• ארון לכתוב יש בקמץ

 אין שכותבים השש קיצור כי ארון שש ג״כ לכתוב
 בדעתי עלה נס • צריכה שאינו הגס כידוע כלל קפידת
 נכתב בש״ב ובפרט בכתוב שמצינו כמו מלת ארון לכתוב

 על לעמוד נוכל שלא מזה-יען חזרתי שוב אך * מלא הרון
 טוב ע״כ • ארען בסגל או בחולם ארון נקרה אס המבטא

 נוכל אך *בסגל לקרותו ג״כ שנוכל בכדי חסר לכתוב יותר
 ודוגמא * ארון בתורה שכתוב כמו נקרא מסתמא לומר

 על ג״כ לעמוד אין העולם בפי קודש ארון כשאומרים לזה
 נקרא בוודאי ושם בחולם• או בסגל נקרא אם ־. המבטא

 יכולים אינם המבטא על אך בפסוק• מבואר כן כי בחולס
 שבהכינויס בסופו בהג״ה קכ״ט בשי׳ ומבואר לעמוד

 שוס אין לענ״ד בדיעבד לכן • ע״ש כ״כ להקפיד הין
: חשר לכתוב יותר שטוב נלענ״ד לכתחילה אך • השש

 האפה הגדת לפי הנה לחה רחל האשה פס ונידו?
 פלה הערישה ששס לה אמרה שאמה אמרה י

 ראוי והי׳ מקטנותה נקראת וכן • לאה ראחא ג״כ
 אשר מאותו להפריד בכדי • לבד לאה ראהא לכתוב
 כי הכל לה שקורין כמו כידוע * רחל בפירש נקראו

 שידוע אך ־ אותה קורין שהכל החניכה משם גרע לא
 וגם • רחל מפס נגזר 'ראחא פשס כל בפי ומפורסם

 קרה שכאשר ג״כ לי ואמרו לההזנים פעמים כמה שאלתי
 אשר באשה שם לקרות או שבירך מי לעשות לפניהם

 דרישה שוס בלי רחל אותה קורין • ראחא שמה
 ניתן הפס לה כשנתנו כי כלל ספק הין ולכן * וחקירה

 ובפרט • רחל בשם איתנהו הכי כולהו כי רחל בשם לה
 רחל השם אשר לאה רחל השמות בשני שנקראת כאן

 שבתיבה וידוע • בלמד מתחיל לאה ופס בלמ״ד מסייס
 האות בזה מתחיל השני והתיבה א׳ באות מסיים אשד
 התום׳ שפירש כמו • מהם אהד אות נבלע אזי ג״כ

 שלא מארץ אתכם בתיבת יבלע שנא בק״ש פ״ב ברכות
 גבי בפ״ו וכן הפא• תבלע שלא פתיל כנף המס• תבלע

 בכדי מוציא ולא המוציא מברכין להכי המוציא כרכות
 התחלה התיבות ששני יען נמי וכאן • המם הבלע פלא

 ונקראת אחד למד נבלע לכן כלמ״ד פניהם פוין והסוף
 ראחא הקריאה לפי אפילו לכן לאה רחל ולא לאה רסא
 סוי לאה ראחא כי • לאה רחל נקראת כאילו הוי לאה
 רחל לכתוב דיש ניל לכן • לאה מרחל השם קיצור כמו
 הקיצור לכתוב הוריתי ועכ״ז • שמה עיקר שזהו לאה
 לכתוב צריך שאין כמקום אפילו ידוע זה כי • ג״כ

 וכתב אליעזר כמו • כלל מזיק אינו ונכתב השם קיצור
 דמתקריא לאה רחל לכתוב הוריתי לכן • ליזר אליעזר

: לאה ראחא

נד
 ומת בזנות ולד שילדה פנוי׳ אשה בדין נשאלתי

 נכנסה וכבר • ל׳ בתוך מעצמו הולד
 יש אם • ב״ד היתר בלא מעצמה לבעל וקידושין לחופה

 ע״ב( ם׳ ד׳ )כתובות מרבל״א לדעת כזו במזנה לחוש
 שם דמסיק ואע״ג לי׳ קעלא דילמא חיישינן מת דאפילו

 קיילק והכי וכו׳ נשי עבדי ח דל כו׳ היא ולא הש״ס
 דמר להא לחוש לנו יש דבמזנה אפשר מ״מ להלכה•

 • לפעמים לי׳ קטלא דידה כיסופא מהמת דמשום • כר״א
 דכשמצאו ע״ג( )ד׳ בקדושין אסופי גבי כה׳יג )וכדאשכחן

 דבזנות הוא דכשר תלינן אמו ששמרתו בחזקת הולד
ע״ש(: שיחי' משמרתו היתה לא
 מהמת הדח • בפשיטות להתיר נענ"ד תשובה

 דבזנות ־ רבנן בה דל״ג שכיהא דלא מילתא
 מתהפכת דמזנה בהחולץ כדאשכחן שתתעבר פכיהא לא

 יש דבמזנה אדרבה דאפ״ל ועוד • נוב״י ועיין וכו׳
 לדילמא חיים לא גופא בר״א מר דגם • טפי נסקל

 לאיש תנשא דאם • מבעלה כשר בילד רק כו׳ קטלא
 דילמא חיישינן ולפרנסו הולד שיניק מי לה יהי׳ ולא
 תמיתנו דלמאי ־ אותו החי' להנשא נאסרנה ואס • כו׳

 אס מזנות שנתעברה בנ״ד משא״כ לה• מהני דלא כיון
 להנשא נאסרנה אם גס לי׳ קטלא דילמא לחוש באנו

 וחרפתה בושתה מהמת כו׳ דילמא האי איכא ג״כ
 דלא כיון מותרת להנשא גם וא״כ • יוס בכל כמעשים

 עוד להוסיף )ויש להנשא דנאסרנה במאי מידי מהני
 דלא אותו תהי׳ להנשא נתירה דאם להיפך די״ל בזה
 אח״כ הילד לתלות דתוכל • עייז כ"כ כסופא לה יהי׳

 ואימתי לו נשאת אימתי ידעי כ״ע לא כי בהבעל
 מילתה אמינא הוי דמיסתפינא לולא ועוד ילדה(•

 דוקא היינו במת שאוסר מרבר״א אף דהיינו • חדתא
 אכנו דאפילו • כנ״ד ל׳ בתוך במת ולא קיימא בן בולד
 מקומות בכמה ע כידו ספיקא נמי הגג מן נפל או ארי

 גבי לקולא באבילות דאזלינן כמו ולכן ־ הוא נפל דספק
 נוכל כנ״ד ה/ דרבנן כפיקא שהוא כיון ־ נפל כפק

 הברא אבי׳ע • מדבריהם שהוא בדבר נפל בספק להקל
 בכנ כמו לקולא לילך לנו יש הסברא מצד ־ גמרא אב״ע

 נא ובי׳ דבר לכל כמת הוי וודאי דנפל • דרבנן ספיקא
 דרבנן בענק נפל ובספק • לי׳ קטלא דילמא הששא שייך
 יבוס בהלכות הרמל׳ס שכתב כעין • להקל דיש ה״נ

 דדבריהס הפק שהוא יבמה כל כ״א( ה׳ כ׳ )פ׳ וחליצה
 פסוקה הלכה מצינו דהרי גמ' אב״ע • יוציא לא כנס אם

 ונתקדשה ועמדה ל׳ בתוך מת אם קל״ו( שבת )במס׳
 פסקינן וחנן דרבא• אליבא שרביא ור׳ רבינא התם פליגי

 מן חולצת אינה היא כהן אשת אם דאמר כרבינא
 כדי קיימא כן הולד הי׳ דודאי כזה דסמכינן סיכם

 דמר סברא הי׳ ואס ־ שקידשה הכהן על לאוסרו שלא
 כי׳ דדילמא החששא מחמת ל׳ תוך במת נמי אסר בר״א

 סא • חולצת דאינה הא שקידשה כהן להאי מהני מאי א״כ
 דפסקינן * תכירו מינקת מחמת לקיימה יכול אינו כלא״ה

 ג״ו )ד׳ ביבמות כדמפורש כהן גבי גס יוציא כנס דחס
 * תצא לכהן נשאת אם דגם כשו״ע פסקינן וכן ע״ב(

 דרכא אליבא דרבינא הא על ר״א ב מר פליג לא ובודאי
 • ולומר לחלוק לכע״ד יש כי )הגם פסוקה הלכה דהוא

 או חודש כ״ד לאחר ונתקדשה כשעמדה מיירי דהתם
 מינקת־ איסור משום למיחש דליכא דדים צמוק לה דסי׳

 דמיירי דמשמע הכי משמע לא הגמ' דברי דפשיטות אך
 דרכא עלי׳ פניג לא כר״א דמר ראי׳ והא גווני( ככל

 מצד רק בר״א דמר הא סגמ' דחי לא שם דבכתוכות
 חונק ■ הי׳ מרכר״א ואס • כי׳ היא ילא דקאמר הסברא

 ת כ דמי דרכא מהא הגמ׳ לה דחי לא למה • רבא על
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 תוך במת מודה בר״א מר דגם אע״כ כוותי׳ יל ס לא ד
 ל׳ בתוך שמת המעשה דהי' ובכ״ד • חיישינן דלא ל׳

 לחלוק בע״ד ירצה ואולי כדהוכחנו• מותרת בוודאי
 דלמר י ממילא במת מיירי רבא גבי בשבת דשם וטמר
 הוכחנו וכבר י תמיתנו שמא חייש ממילא במת גס בר״א

כנ״ל: דרבא מימרא על פליג לא דהוא
 גס חיישינן אי מת ספק • ס״ס שהוא בנ״ד ובפרט

 ונתקדשה עמדה אס ספק בר״א• למר בהא
 • מפרישין ורק יוציא לא דבריהם באיסור דאפשר לאחר

 ע״ז אוסרין אין כי • וז״ל • שס הרמב״ס דכתב הא כי
 שניהס עבדו הא ושס י דבריהם ספק משוס אשתו

 הבעל עביד דלא אפשר וכאן • שס כדמשמע איסור
 מזה ידע דלא דהיכא • מזה ידע לא אולי כי איסור

 שהוא הגס • עליו נאסרה לא כלל איסורא עביד דלא
 עבר • ושרע הרמב״ס לשון מדוייק ובזה ♦ איסורא עבדה
 ראי׳ תו • באיסור וכנס בעבר דווקא דמשמע ־ ונשאה
 דכבר הכא כמו גזירה מחמת רק איסור דאין דהיכא
 • אחרת פעם משום רק לחוש לגו ואין • מעשה נפשה

 ביבמות שמצינו כמו שכיחא• דלא במילתא גזרינן לא
 בעלה שמת הבורה שהיתה בטעות הקטנה את בנשא
 שזה • חדשים ג׳ להמתין צריך אין חי שהוא ונודע

:רבנן בי׳ גזרו לא י מצוי שאינו דבר
 • זו את זו שסותרות הסוגיות שני תירצתי ובזה

 ובכתובות • ישא לא הלשון קתני דביבמות
 בזה( עמד בנב״י שהגאון מצאתי )שוב תנשא לא הלשון

 רמי לכתחילה דאסורא מיירי דכתובות דסוגיא ותירצתי
 יוציא אמר וביבמות תנשא• לא הלשון אמר לכן עלי׳
 אם אכן • ונשאה בעבר דווקא זה עולמית יחזירנה ולא
 אין אז • שהטעתו כגון מינקת שהיא כלל ידע גא

 מעובדת אדם ישא לא הלשון שם ולכן • להוציאה מחוייב
 יחזירנה שלא קנסוה בזה מעוברת שהיא כשיודע ר״ל

:לרבנן בגט ויוציאנה לר״מ
 דחיישינן היכא רק פליג לא בר״א מר דאף י״ל לתר

 • הנשואין קודם ר״ל ומנסבא ואזלא מיקטלא דילמא
 ואזלא לסייס בר״א למר לי' למה לדקדק יש דלכאורה
 תחת כשתהי׳ גס לי׳ מיקטלא דילמא ניחוש ומינסבא

 לא בוודאי אלא • לפרנסו במה לה יהי׳ שלא ־ בעלה
 אבל לי׳ קטלה כשואין חימוד דמחמת רק כלל מיישינן

 וכדעת בטעות היו שהנשואין דהיינו נישואין לאחר
 לא נשא אס גס בשוגג הי׳ דאס בא״ע י״ג סי׳ הט״ז
 • הולד על הפרשה דצריך חי הולד אס רק וזה יוציא

 בשוגג• דנשאת מאחר כלג הפרשה א״צ הולד מת אס אכן
 שבמת ידעו דלא כיון שוגגין כשניהם דדינן נראה וכאן
 ידעה שלא במזנה ובפרט • שוגג הכל בע״ה כי ־ אסור

 ב״ד בהוראת שלח עשתה כי ואף • להנשא שאסורה כגל
:כשוגג לדונן נוכל בכ״ז

 כקש״ח המובהק הגאון העירני זו• חשיבה שסידרתי אחר • הס״ל אפר
 אמתי החסיד הגדול הגאון דווילנא־כי מו״צ נ״י הכהן בצלאל סו״ה

 היקר בספרו דליובאוויס: הרב זצ״ל טעגדיל מנחם סו״ה כקש״ח וכו׳
: להתיר בינתו ברוחב ג״כ והעלה זה• בדין ג״כ נסתפק ס״ו♦ צ"ציבסי׳

(*נ-

 )ני • בתבן לכסות איסור חשש יש אס נשאלתי
 חשש וגס • גזילה חשש יש שלגו בסכך

 שהרי • עיון מקום בזה יש לכאורה • הנופלים( תולעים
 הביא י״ב( ס״ק תרכ״ט )סי׳ ובמג״א • לאוכל יד הוא התבן

 • ג״ט עד רק יד הוי דלא ואפ"ת • יד כולו דהוי דברים דיש
 בתק לכסות לחוש יש בכ׳יז • טפחים ד' עד רק פוסל ואינו
 לחוש יש גס ־ אחד במקום טפחים לד' הידות יצטרפו שמא

 )ועיין • בפ״ע שניכרים ובפרט • הידות נגד רובא דליכא
 עדיף דלא • לבטלו מהני דלא י״ל והדישה י״ג( ס״ק ט״ז

 משום בהמה ברגלי בסיסה דמהגי והא • שנשבר מכלי
 • ממילא נשבר משא״כ מעשה שינוי חשוב לבטלו דמתכוין

 )ע׳ • לבטלו ולא לדוש רק לו מתכוין דאינו דישה וה״נ
 כינוי מהני דלא י״ל גס וכו׳( אס תוד״ה י״ג ד׳ סוכה

 אבג • סיכוך לצורך מתקנו לכתחילה כשהוא אלא מעשה
 להיתר לצדד אפשר אך • לבטל מהני לא ממילא שבירה

 גזירה משוה אלא אינו פסולים כלים דשברי דמצינו דמה
 )ע״ז שבת בגמ׳ כדמוכח • טהרתו בכדי יקבנו לא שמא
 כשר גזירה האי שייך דלא דבידות לומר ואפשר ע״ב(

 מהגי לא בתוכו שהגרעינן דבעוד אלא • ושבירה בדישה
 גרעיני; בליכא אבל • גופייהו הידות בסיסה אלא דישה

 חשיבי( דלא י״ל במתכוין שלא גרעינין מעט נשארו )אפילו
:יד מתורת בטל

על סמכינן דאולי • להיתר לצדד עוד ואפשר
 טומאה מקבל אוכל דאין שסוברים הפוסקים *
 שבשבולת בגרעיגין אין כי וידוע * מכביצה פחות

 דשטלס • טומאה המקבל לדבר יד הקש אין וא״כ כביצה
 )בחולק רש״י שכתב מה לפי עוי״ל טומאה־ מקבל לא גופא

 וחיני ־ מכפול לפחות יד דאין רי״א( ד״ה ע״ב קי״ח ד׳
 יותר שהוא כפול שבשבולת הגרעינין שיהיו כעת מצוי

 קאמר קי״ט ד׳ דשם ואע״ג • שם רש״י כמ״ש ביצה משליש
 מציגו לא יד לגבי אבל שומר לגבי דהיינו י״ל שאני ברי'

 שמכסק נכון המנהג ע״כ ־ בזה צ״ע ועדיק • שאני דברי׳
 ס״ק מ״א )עי׳ תולעים מנפילת והחשש • סרק אילן בענפי

 ולהבריח הסכך את לעשן נכון מ״מ י רחוק חשש הוא ט״ו(
 יאו: דאיכא כיון גזל חשש ולענין י שיספך קודם התולעים

 ־ ב׳ ס״ק תרמ״ט סי׳ המג״א וכמ״ש לברך אפילו שרי וש״ר
 • יאוש הוי לא מדעת שלא יאוש דקייל״ן בזה לדון דיש אלא

 ארעתח גזלי רש״י כתב חווגכרי גבי ל׳( )ד׳ בסוכה אך
 )ס״ו בב״ק דאיתא מה ע״פ ג? והכוונה • נינהו מישרא:

 דבהיתירא משוס לחודא יחיש באבידה מהני דלהכי ע״א(
 לח ע״כ לידי׳ אתי דבאיסורא בגזל משא״כ ־ לידי׳ חתי

 וה״ט ־ רשות שינוי ג״כ דאיכא עד לחודא יאוש מהני
 לדון )ויש יאיש מהגי להשגי לידי׳ אתי דבהתירא דבש״ר

 באייאיש לאבידה דדמו דאפשר יאוש ואח״כ בש״ר עפ״ז
 יאוש לאחר אבידה דשרי בחופן ולפ״ז לידו( שבאת לאחר

סי׳ מ״א ועיין ־ יאוש בלא דקני י״ל בגזל לחודא ש״ר ה״ג

 5הי ,כ ,א״ • וו״מ חלה הנשאר את כה להשלים הקפנה התבונה ואת • הנשארות מהתשובות ובחרתי מצאתי • מליון את למלאות בכדי "(
י . • מקומה כאן ואין או״מ

.התשובות חלק תם
 על ששמתי מטת יותר כי וכטעם • לדפוס כראוי ולתקנם לאיר להוציאם עתה ירי לאל הי׳ אשר כל הנה אלה

 ח עת י משכה • כראוי ולסדרם להעתיקם כעת יכלת טבלתי אך * קדשו כתבי בגנזי עוד ♦נמצאות בזה הספר
 אשר הש״ס םי־ר כפי גפ״ת בחדושי .מהרבה מעט בדפוס תת עתה והחלותי • טצוא לעת אותן והנחתי מהן ירי את
המו״ל • סדרים ובלי הכתב טשטוש לכולם אחד מקרה החרושים מקרה כן התשובות כטקי־ה כי • לפלטת לי עתה היו
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 מאימתי דקתני קאי היט תנא ע״א ב׳ דף ברכות
 כמה המפרשים ודקדקו • וכו׳ שנא מאי ותו

 קרא המקשה ידע לא וכי אלי דקדקתי וכן דקדוקים
 שתי מתורצות הא קרא ומהאי " ובקומך דבשכבך
 הקושיא רק מחורץ אץ השני דלתירוץ וע״ק • הקושיות

 גם בו דמתורץ הראשון תירוץ לו חסר הי׳ ומה השני׳
 כ״א )ד׳ לקמן דהנה לתרץ ונראה • הראשונה הקושיא

 מהאי דאורייתא ק״ש אי דאמוראי פלוגתא יש ע״א(
 כתיב בד״ת דבשכבך וקרא מדרבנן או דבשכבך קרח
 ק״ש אי ממ״נ קאי היכי תנא כאן דמקשה וזהו ־ ע״ש

 בד״ת דבשכבך דקרא • קאי היכי קשה וודאי דרבנן
 לומר סברא דיש כיוון דאורייתא קיש אי וגם כתיב•
 להתנא לו כי׳ כתיב בד״ת משכבך וקרא דרבנן דק״ש

 לפרש ואח״כ קאי אק״ש משכבך דקרא תחלה להקדים
 דרבנן ק״ש למ״ד קאי השני׳ וקושיא י קורץ מאימתי

 ברישא דשחרית ליתני ברישא בערבית דתני שנא מאי
 דרבנן ש ק דגם כיון • בתמיד וכדאשכחן בתפלה כמו

 ק״ש זמן וה״ק קאי אקרא הנא תירץ ע״ז • כתפלה
 קרה ועיקר דרבנן ק״ש אי דגם ר״ל אימת דשכיבה
 אסמכוה ק״ש רבנן דתיקנו הא ע״כ • קאי אד״ת דבשכבך

 • שכיבה זמן דבעינן במהניתין כדאפכהן דבשכבך אקרא
 כימא אי גס וא״כ • דרבנן ק״ש מ״ד פליג לא וע״ז

 משכבך להקדים להתנא לו הי' לא דאורייתא דק״ש
 דבשכבך אקרא למר ובין למר דבין יון5 קאי אק״ש
 דשכיבה ק״ש זמן רק לפרש רוצה אין והתנא • סמיך
 ק״ש למ״ד גס התירוץ זה ועולה • שכיבה הוי מתי אימת
 אס גס ר״ל • עולם של מבריתו יליף ואבע״א י דרבנן
 ק״ש להקדים לו הי׳ יותר דרבנן ק״ש דלמ״ד תאמר

 לאו משכבך קרא דעיקר כיוון בתפלה כמו דשחרית
 והא • עולם של מבריתו התנא דיליף י״ל • קאי אק״ש
בתירוצו ואזיל מפרש ברישא דשהרית תפלה גבי דתני

: הכי אי קושיית על
 רש״י על הקושיות כל לתרץ יש מאימתי ד״ה תום׳

 והלא שהקשו ראשונה הקושיא • לאחת אחת
 • ראשונה פ׳ רק לשכיבה סמוך לקרות רגילים אץ
 שפירש מה ע״פ לתרץ יש • לקרות להם הי׳ פרשיות וג׳

 דרב מימרא על קורא הי׳ בפ׳ הגבוריס שלטי בעל
 אילא דר׳ • יצא בשינה ונאנס ישראל שמע אמר אילא

 ואח״כ הכנסת בבית בזמנה שלח הק״ש כל שקרא מיירי
 נאנס דאס קאמר ק״ש אותה ועל • בזמנה בביתו קראה
 לפני ברכות עם יש הק כל קרא דכבר כיוון יצא ששינה
 מברכינן לא דהא לק״ש שייכות אינן הברכות כי • זמנה

 לצאת יכול • מצות שאר על כמו ק״ש מצות על בהו
 בפרשה ק״ש מצות עיקר יוצא ואח״כ צה״כ לפני הברכות

 י השני' הקושיא גס מתורץ ובזה זמנה• אחר אחת
 דכתב לתרצה בלשונו רפ״י דקדק השלישית זהקושיא

 הנס כלומר * משתחשך לקרותה עלינו חובה ולפיכך
בביהכ״נ ק״ש כשקרא חך • חובה אץ מטהו על בק״ש

 • לשכיבה סמוך משתחשך לקרותה עלינו חובה בזמנה שלא
 הפלות דאמר ל כריב קי״ל דא״כ הרביעית והקושיא

 ואח״כ ק״ש דאמר יוחנן כר׳ קיי״ל ואנן תיקנום באמצע
 התקנה עיקר מוודאי • קושיא אינה זה גס י תפלה

 לא כריב״ל לעשות חנו סומכין הדוחק צד על חך יוחנן כר'
 שאגת בשי״ת מצאתי אה״ז קצרתי• כי ודוק התקנה• כעיקר

 אדסגדול• לדעת שכיוונתי ושמחתי כדברי ג״כ שתירץ ארי׳
פי׳ • פליגא לימא מי רישא פליגא וודאי סיפא ס״ת

 פליגא וודאי רישא פליגא לא סיפא דאי
 פליגי דסיפא השתא חבל במתניחין'• כמו תני מדלא

 • במתניתין כמו תני דלא והא • פליגא לא דרישא י״ל
 נמי יהיב בעני ע״כ הוא הזמן דסוף סיפא ־ משוס

הרש״ה :בעני נמי הזמן בתחלת שיעורא
 בצל״ה והקשה " הוא שיעורא הד וכהן עני • שם *%ך

 • חידוש שוס ליכא מעני צה״כ משעת ניתני א"כ
 הוא הזמן בסוף דסיפא שיעורא דמשוס לומר יש וזה

 אך בעני• הזמן לתחנת שיעורא נמי יהיב • בעני
 מצי הוי • הוא שיעורא חד אדס ובני דעני דס״ד לקמן

 ליתני הוא שיעורא הד וכהן דעני ס״ד דאי למיפרך
 • הזמן בסוף איירי לא דהוא צה'כ משעת ר״מ בדברי

 אתי דר״מ לתרץ יש ולענ״ד • פריך ,מיני דעדיפא אך
 לאכול מותר שבת דאכילת מציה דמשוס לאשמועינן

 משנתינו על בעצמו הצל״ח. שפירש כמו ק״ש קודם
 להם הקילו היא מצוה לכהניס תרומה דאכילת דמשוס

 כן כמו • ק״ש זמן כשהגיע אפילו ק״ש קודם לאכול
 הש״ס מתרץ דלא והא • שבתות בלילי הכא נמי נימא

 מצות משוס דמותרין לאשמועיגן אתי דהתנא כהניס גבי
 דהא לדחוק לו ולמה • ק״ש קודם לאכול תרומה אכילת
בצל״ח ג״כ הקשה זאת • מעכבא לא דכפרה קמ״ל

: נכון על שתירץ מה וע״ש
 לחורבה נכנסין אין דברים ג׳ מפני ע״ב ג׳ ךה

 משוס לי' ותיפוק המפלח מפני וכו׳ החשד מפני 1
 להקשות לי׳ דהוי המהרש״א הקשה • ומזיקין חשד

 • לחוד המזיקין מפני ועל • לחוד מהשד לי' ותיפוק
 המזיקין ומפני • לחוד המפילח מפני לעיל כדפריך

 ראשונות מקושיות כוונתו נראה • ליישב ויש לחוד
 על דהיינו הדשה סברא קושיא כל על לתרץ הוכרח
 מפני בחלוקה אך • בתרי מזיקין ועל בחדתי מפולת

 שתי מחורץ וכשרי ותרי בחדתי חדא בסברא • המפולת
 להקשות יש אך • אחת בפעם כקשה לכן הקושיות
 בשני לתרץ מוכרח דשס המזיקין מפני ג׳ בחלוקה
 קושיית ועל בהדתי• מפולח קושיית על דהיינו סברות
 • פעמים בפחי הקשה לא אמאי ־ וכפרי בחרי מזיקין

 פחי מקודם ידע כבר באמת כי לתרץ יש זה וגס
 בחלוקה לחדש הוצרך ולא • וכשרי ותרי חדתי הסברות

 ליכא נמי מזיקין בתרי אי להקשית כדי רק הזאת
ג׳ בחלוקה חידש דלא וכיוון • שאני במקומן ולתרץ

: אחת בפעם קושייתו נקט כלום



חרושים זכרון 80

 משמע כאן " ומתפלל קורא ד״ה הוס׳ ע״ב ד׳ ךה
 עד ערבית של ק״ש זמן משהגיע לאכול דאסור *

 דדווקא משמע דכאן הצל״ח הקשה " ויתפלל ק״ש שיקרא
 ק״ש לזמן שעה הצי המוך הא • אהור הזמן משהגיע

 חצי שאסור המנחה מתפלת יגרע למה לאכול מותר
 ע״פ לתרץ ול״נ ־ תירוצו ע״ש הזמן שהגיע קודם שעה

 בדין לישב דאסור ה׳ הי׳ חו״מ בשו״ע שפסק מה
 כיוון • הטעה ההמ״ע ופי׳ שביעית שעה בתחילת
 מתחלת מתחיל תורה מדין התמיד שחיטת זמן דעיקר

 עד לשחוט שלא החמירו החכמיה אך • שביעית שעה
 מעיקר מנחה תפלת גה וא״כ טעות מפני ומחצה שש

 בהחלת בדין לישב החמירו לכן היוה חצות אחר הדין
 ההמ״ע דחק דלמה האו״ת והקשה • שביעית שעה

 שביעית שעה בהחלת בדין לישב דאהור טעה לפרש
 מפירשת משנה הרי • מנחה זמן התחלת עיקר דאז השום
 ולא לאכול לא למנחה המוך אדה יכנה לא • בשבת

 מצי דבר בכל חכמים דאסרו הרי למנחה סמוך לדין
 הברתו דייק דההמ״ע ונראה • למנחה המוך שעה
 זמן משהגיע דרק • דכתבו דכאן התוה׳ מדברי זאת
 קודם שעה חצי סמוך לא ולמה לאכול אסור ק״ש

 ל דה מינה שמע • במנחה כדאשכחן הזמן שהגיע
 זמן שביעית שעה בתחלת דגם • שאני דמנחה לההוס׳

רק אסור ,אין ערבית של בק״ש משא״כ הוא מנחה
: ח”הצל קושיית קשה ולא * הזמן משהגיע

 דבור כל יוהי ר׳ משום יוחנן ר׳ ואמר • ע״א ז׳ ךה
 חזר לא תנאי על אפילו לטובה הקב״ה מפי שיצא י
 דלא לרחב״ג דהיינו הצל״ח כתב וכו׳ ממשה מנ״ל בו

 מאי כפול תנאי דבעינן לר״מ אבל • כפול תנאי בעינן
 היכא נמי בהדיוט אפילו הקב״ה מפי שיצא דבור איריא

 וגבי קיים והמעשה בטל התנאי להנאה כפלי׳ דלא
 בלא גדול לגוי אותך ואעשה רק כתיב לא הא משה
 וגס ־ יוחנן לר׳ ה״ל כרחב״ג וודאי אלא • כפול תנאי

 קייס התנאי נמי הקב״ה גבי כפול דבתנאי וודאי הא
 ישראל דכשעברו ־ יוכיחו בחוקותי דאס וקללות וברכות

 צ״ע וא״כ • הקללה את עליהם הביא התורה את
 היינו לר״מ בשלמא דקאמר כ״א( )ד׳ שה בקדושין
 לרחב״ג אנא • תלכו ולא תלכו בחוקותי אס דכתיב
 כפול תנאי בעינן לרחב״ג גס הקב״ה גבי הא קשיא
 דברי על להקשות יש והנה • ע״ז שתירץ מה וע״ש

 פסק הרמב״ס דהא • כרמב״ג ס״ל יוחנן דר׳ הצל״ח
 )פ״י התורה יסודי ובהלכות כפול תנאי דבעינן כר״מ
 נראה ולענ״ד • יוסי ר׳ משוס יוחנן דר׳ הא הביא ה״ז(

 שכיב • פסק י״ב סעיף רנ״ג סי׳ בחו״מ דבשו״ע נתרץ
 הרי • בתי את וישא לפלוני זוז מאתים תנו שאמר מרע

 ולא המעות יקח רצה ואם דברים שני שאמר כמו זה
 דאם מזה מוכח ט״ז ס״ק שם הש״ך וכתב • הבת ישא
 את ישא חס לפליני זוז מאתים תנו בפירוש אמר
 ולא בתו את ישא אס בתנאי המתנה תלה הרי • בתי
 קודם דהמעשה ואע״ג • הבת לו נתנו אא״כ לו יתנו

 ה״מ • קיים והמעשה בטל התנאי דבזה ל”וקיי לתנאי
 נעשה שהמעשה היכא למעשה קודם תנאי דבעינן

 • מיד המעשה הוי לא אי אבל • בגט כמו בינתים מיד
 דקדק וכן • קודם המעשה אמר אס גם קייס התנאי

 הרמב״ן ודברי ־ פ׳׳ב בביצה המלחמוא בספר הרמב״ן
 • וכדומה כפול בתנאי תנאים משפטי בכל גם הס האלה

 כפול תנאי בעינן לא עדיין נעשה לא דהמעשה דהיכא
 לר״מ בשלמא בקדושין שם דקאמר הא קשה וא״כ • ע״ש

 אלא תלכו לא ואס תלכו בחוקותי אם דכתיב היינו
 נעשה לא דשם • ניחא לא לר״מ גס הא כו׳ לרחב״ג

 הבטחה גס הקב׳יה דגבי צ״ל וע״כ • עדיין המעשה
 שכתבו וכמו ־ ומיד תיכף נעשה כבר כאלו הוי לעתיד

 במקום עבר בלשון הנביאות כתובים .הכי ד המדקדקים
 ג״כ ומבואר • נעשה כבר כאלו דהוי משום ־ עתיד

 מעשה הקב״ה של מאמרו ד( מ פרשה לך לך )פ׳ במדרש
 נאמר לא אתן • הזאת הארץ את נתתי לזרעך שנאמר

 ־ ניחא דלרימ בקדושין קאמר וא״כשפיר נתתי אלא
 יוחנן ר׳ קאמר גופא דזהו הצל״ח קושיית קשה לא וגס

 בדרך אפילו • בו חזר לא הקב״ה מפי שיצא דבור כל
 בלא חף קיים התנאי ג כה דבהדיוט עדיין נעשה שלא
 כבר כאלו הוי דההבטחה בהקב״ה אבל • כפול תנאי

 אי אבל קיים התנאי הוי כפול בתנאי דווקא נעשה
 ושפיר לר״מ גס הסוגיא וא״ש • קיים המעשה לא״ה

:ודו״ק מ*לר גס דאתי הזה המאמר הרמב״ס הביא
 קדימו • לבני׳ ב"ל יהושע ר׳ אמר • ע״א ה׳ ךת

 *חיי דתורכו היכי כי כנישתא לבי וחשיכו *
 כי לבני׳ דאמר ריב״ל על לתמוה יש ולכאורה

 ההיו אל פ״ג באבות אמרינן והא * מיי דתוריכו היכי
 לתרץ ונראה *פרס לקבל הרב את המשמשין כעבדים

 עקדה גבי וירא בפ׳ יעקב אהל בעל שפירש מה פי על
 מי כי • ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר מדבריו העולה
 עולם שכר להחליף שירצה בקדקדו מוח לו שיש האדם
 של והשמחה הזריזות אך ־ עומד עולה בשכר עיבר
 המצוה-יכינה היתה באמת אשר יתרה וכוונה מצוה

 העושה האדם ורק • ושמחה זריזות בלח גם נהעשות
 שכר יתירה ובכוונה בשמחה לעשות מוסיף הוא המצוה

 עיקר ושכר הזה בעולם האדם אוכל האלה התוספות
 קדימו לבניו ריב״ל שאמד וזה ־ לעוה״ב קיימת המצוה
 ותתעכבו אדם לכל קודם שתבאו כנישתא לבי וחשיכו

הבאק כל על המצוה תוספת ובשכר אדם בני משאר יותר
 :לעוה״ב התקיים התפלה ושכר * חיי חוריכו להתפלל

למדרש לברך צריך למקרא הונא רב אמר ב ע׳ י״א ךת
 כו׳ לברך צריך ולמדרש למקרא רח״א נברך צריך אין 1
 פלוגהת להסביר ויש נברך• צריך לתלמוד אף אמר רבא עד
 דאיהא • הכי אמר ומר הכי אמר דמר האמוראים כל

 וכל לברך גריך גמרמצותו שעשייתו דבר כל במנחות•
 תורתינו בלמוד והנה נברך־• ח״צ מנותו גמר עשייתו שאין

 נקראת ה׳ בתורת גופא הלמוד האחד ענינים שני יש
 ובכמה בתורה פסוקים בכמה כדמשמע הורה תלמוד

 חיך לידע הדינים ללמוד השני והענין ־ גמ׳5 מקומות
 למוד מצות נשם שלומד מי וביודאי * המצות לעשות

 שלומד הי חבל • היא המצוה עשיית גמר הלמוד לבד
 המטה עשייה גמר הלמוד נקרא לא המצות דיני לדעת

 עשה לא ועוד המצות לעשות איך הלמוד דעיקר כיון
 • האמוראים פלוגתת הולכת זו הנחה פי ועל • המצוה

 משים לברך צריך מקרא על דרק " אמר הונא דר׳
 מנית לשם שלומד ונמצא • הלכה מורק אין דממקרא

 למדרש אבל ־ לברך צריך ולכן המצוה גומר ובלמודי ח״ת
 יוכג דמהם כיון • לברך צריך אין ותלמוד ולמשנה
 משפטי למען' בהם למודו ונמצא דין איזה להורות

 —דע• • למקרא דמי דמדרש מוסיף ור״א " המצות
 דפק־ מושיף 'וחנז ור׳ י ממנו וין להורוח לח למודו
 פעמיה ודוב ניוון י דין לשם שלה היא גה משנה למוד

 המשנה מחוך דהמודה כדחשנחן השנה מתו,; מורי! חין
פליג רבא אבל * עינם מבלי נקרא

דסבר



מא יעקב חרחסים
 למוד מצות בלמודו יש להוראה לומד אה דגה דסבר

 :גמרה על גה לברך צריך ולהכי עשייתו גמר וזה התורה

כל שכתב מהרמב״ה להבין יש ־ התורה ברכת ובדין
 ברכת דגה משמע מדרבנן הה הברכות י

 הא ־ קשה ולכאורה • המזון מברכת חוץ בכלל התורה
 דאורייתא התורה דברכת המזון מברכת ק״ו יליף יוחנן ר׳

 מה״ת• שהוא ה״ת לברכת כ״א(מנין )ד׳ שמתו במי דקאמר
 קרובי גבי ל״ג( )חו״מ הש׳יך שכתב כמו לומר יש אך

 • תורה אמרה בגמ' נמי אמר דרבנן מצות דעל האה
 זכרונות מלכיות לפני אמרו הורה אמרה ובר״ה

 • מקראי בעלמא אהמכתא רק דהוי אע״ג י ושופרות
 • מהמברכין יותר בתוקעין דמצוה בר״הבפ״ד נמי וכדאמר

 דכל ש״מ • וודאי ובמברכין הפק דבתוקעין אע״ג
 כדעת מזה להוכיח יש )ולכאורה • דרבנן הברכות
 מה״ת דאי • לחומרא מה״ת דאורייתא דהפיקא הרשב״א

 ממברכין יותר בהפק אף בתוקעין מצוה אמאי נקולא
 היכי לחלק יש אך • לקולא מה״ת ספיקא הא וודאי

 כבר אה הפק לו דיש היכא לקולא דהפיקא אמרינן
 אבל • מהפק המצוה לעשות מחוייב אינו המצוה עשה

 יהפיק אה שיסתפק אך * עשה לא שעדיין היכא
 הוי • יהפיק לא ואה ־ לעשות מחריב הוא • לעשותה

 לומר יש גה " עשה ולא ונאנה מצוה לעשות חשב כאלו
 בין ועשה קוה בין לחלק דיש דעת חות בעל כמ״ש

 אך • בספק אף לעשות עליו מועל ועשה דקוה י ל״ת
 מניין אך • בהפק( ולא בוודאי רק מחויב אינו בנ״ת

 די״ל כיון מדרבנן התורה דברכת לפשוק להרמב״ה לו
 מהא לו דיצא ואפשר • דמדאורייתא הבר יוחנן דר׳

 ק״ש דה״ל יהודה ר׳ על דפריך ־ שמתו במי דאיתא
 קרי בעל דתנן מהא דאורייתא ויציב ואמת דרבנן

 ואה״ד לאחרי' ולא לפני׳ לא מברך ואינו בלבו מהרהר
 ולכאורה • לברוך ויציב אמת דאורייתא ויציב אמת
 מהרהר אמאי דרבנן ק״ש דאי * בהיפך מקשה לא אמאי
 כמ״ש י״ל אך • מהברכות יותר שמע חקריאת בלבו
 צריך ־ כתיב בד״ת ובשכבך דרבנן ק״ש למ״ד דגה תר״י

 תקנו רבנן אך • בתורה דבר איזה התורה מן ללמוד
 דאינו יהודה דא״ר והא • ק"ש תהי׳ תורה דבר דאותו

 עדיין ב״ק אך • קודה שלמד היכא היינו • וקורא חוזר
 צריך לפיכך התורה מן ק״ש לדידי' והוי למד לא

 • דאורייתא הוי התורה דברכת נאמר ואה • להרהר
 לדידי׳ דהוי לימוד משוה בק״ש דמהרהר קרי בעל א״כ

 • מה״ת נמי לדידי׳ אהבה ברכת הוי וא״כ י התורה מן
 דאמר לרבינא רבה באהבה דיהרהר להקשות לו הי׳

 שהוא בדבר להרהר צריך וודאי דמי כדבור הרהור
 כדבור לאו דהרהור חסדא לר׳ וגה • בק״ש כמו מה״ת
 באהבה גה דאורייתא והוי בו עהוקין שהצבור מהני
 הרהור על מברכין דאין ואף י להרהר צריך הי׳ רבה

 התורה דברכת ש״מ אנא • יהרהר אה יפסיד מה עכ״פ
 וכיון ויציב אמת על רק פריך לא ולכן מדאורייתא לאו

 יוחנן ר׳ דגה אפשר דרבנן התורה ברכת ה״ל דשמואל
 אסמכתא וכו׳ התורה לברכת מנין דקאמר והא • הכי ס״ל

 הברכות דכל סתס הרמב״ס גה ולכן י היא בעלמא
הרש״ה : המזון מברכת לבד מדרבנן

 בשה הביאהרא״ש בדשיכרא• דפתח בשוגיא ע״א• י״ד
 לבד הזן ברכת אלא אמר לא דאפילו צרפת רבני "

 דלהכי • תר״י בשה המעדיו״ע הביא וע״ז יצא איין

 החיך דאורייתא דאי דרבנן הוי שנש מעין דברכת משוה
 האחרונות• שתיה מעין לא אה דהזן אחת בברכה נפער
 דהוא הרא״ש ארבינו ליה דקשיא המעיו״ע עוד וכתב
 הח שנש מעין דברכת כ״א( )שי׳ שאכלו שלשה בפ׳ כתב

 אהדדי התרי דלא לתרץ נראה ולענ״ד י ע״ש דאורייתא
 דרבנן הוי מינין מ״ז פירות על המזון דברכת לחלק דיש
 בדיישא הוי דאורייתא דהוי להרח״ש ליה דפשיעא והא

 דדייק הרא״ש של מדקדוקו כי ־ מינין מה' בו וכיוצא
 דמיירי נראה פת כזית נקיע ולא דגן כזית דנקע מלשון

: דגן ממיני בכזית
 ביוה• בו ונקברה ופירש״י ־ הראשון לילה רחץ ־ א׳ ט״ן

 בי דנקברה לרש״י דמ״ל המפרשיה כל ודקדקו
 בגמרא מדקאמר כן לרש״י לי׳ דמשמע ונראה • ביוה

 בלילה רחץ להכי דרבנן לילה אנינות דשבר דר״ג טעמא
 ביוה רחץ לא הכי דמשוה מזה דמשמע " הראשין
 כדעת ה״ל י ורש ־ דאורייתא הוי דאז משוה הראשין

 שהיי רק דאורייתא ■הוי לא ראשון דיוה הפושקיה
 אחד ביוש לא אה אבל ־ אחד ביוש והקבורה המיתה

 למחר וגה • בלילה ולא ביוה לא דאורייתא אנינות ליכא
 ואגו בפ׳ ברא״ש ועיין * דאורייתא הוי לא הקבורה ביוה

 דקדק ונזה בכתובות הרי״ף דעת בזה דמתרץ מגלחין
:וק"ל ביוה• בו ולקברה רש״י

 כדאמרינן כו' שבר מר ד״ה בפירש״י ע״א כ״ג דה
 הוא מיותר ולכאורה • בפירקין לקמן ק״ש גבי *

 מר״ה התוש׳ דהקשו למה כיון דרש״י ונראה ־ בפירש״י
 חלוק דיש לתירוצה וגה ־ יצא ביוה תקיעות ע׳ דשמע

 : חזי לא דהמקוה היכי לאפוקי ראוי והאדה המקוה אה

 ובני במטה ישן היה והתניא ד״ה בתוש׳ ע״א כ״ד דה
 חדא נהירא ולא ביתו• בכלל ואשתו פירש״י • ביתו י

 כיון כו׳ לפירושו ועוד ביתו בכלל דאשתו אשכחן דלא
 כיון לא דרש״י לתרץ ולענ״ד וכו׳• קאי דלעיל דאברייתא

 ומתורץ אחרת ברייתא על רק ברייתא אותה על כלל
 בסיפא דתני דלעיל ובברייתא תוש׳ של שני'׳ קושיא בזה
 דאשתו ע״כ • מותר קטניה ביתו ובני בניו היו ואס
 ־ קטנה היתה אס שייך לא דבאשתו • ביתו בכלל לאו
 למימר מצינן דסיפא להא תני דלא השני' בברייתא אבל

 • וק״ל ביתו בני בכלל אשתו דגה להגמ׳ לי׳ דמשמע
: ות״ל • ביהודה נודע לדברי בזה שכוונתי מצאתי שוב

 המנחה תפילת שהגיע כיון ד״ה תוש׳ ע״ב כ״ח דה
 מן ואפילו מפשיקין יהושע לר׳ ליה ואית וכו׳ י

 אפילו דר״ל המהרש״א שפירש ע״ש היא• ולא האכילה
 דאין היא ולא דמפשיקין יהושע לר' ש״ל בהיתר התחיל
 דאהתחיג לפרש המהרש״א דהוכרח ונראה • כן הלכה

 ־ באישור אהתחיל ולא כוותי' הלכתא ולית קאי בהיתר
 באישור דבהתחיל בהדיא כתבו ט׳ דף בשבת דהתוס׳

 אהדדי• התוש׳ דברי שתרי וח״כ דמפסיק כריב״ל קיי״ל
 ובזה בהיתר התחיל על קאי דכאן המהרש״א פי׳ לכן
 בביאורו ל ז הגר״א כוונת נבין )ובזה כריב״ל קיי״ל לא

: ודו״ק ג׳( שעיף רל״ב שי' או״ח השו״ע על

 אה מיהו בסופו• ב׳ הי׳ השחר תפלת פ׳ ברא״ש
 דעת גילוי כאן דאין מהה באחת הבדיל לא

 למימרא מדפריך משמע וכן • יצא לתשלומין דראשונה
 וכו׳ דמי צלי דלא כמאן בקמייתא אבדיל דלא דכיון

 ופירש בא
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 לצגימרא בלשונו להאריך להגמ׳ הי' דלמה מעיו״ט ופירש
 לו הי׳ דמי צלי דלא נמאן דקמייתא אבדיל דלא דכיון

 נופך להוסיף לי ונראה • ע״ש כו׳ בפשיטות נהקשות
 באמת דאס הגמרא קושיית לת:ץ יש דצכאורה • מפלי
 ־ אותו מחזירין אין הדעת בחונן הבדלה בשתיהן שנח

 דהראשונה דעת גילוי עשה דלא כיון אותו מחזירין כאן אך
 • לומר סברא אין דזה הגמרא דקדק וזה • חובה לשס

 חובה לשס שהראשונה דעת גילוי עשה דנא למשום
 אס וגס דעת גלוי צריך אין דביודאי • להחזיר צריך

 אי • יוצא הי' בשתיהן הבדיל לא או • בשתיהן הבדיל
 כמאן בקמייתא ־ אבדיל דלא דכיוון להתנא דס״ל נחו

 דינו הרא״ש הוכיח ולכן • וכו׳ ורמינהו " דמי צלי דלא
 מדהאריך * חובה לשס דהראשונה דעת גילוי בעי דלא

 אלפס הרב אך • הסברא זאת לבטל בלשונו הגמרא
 דעתי׳ דגלוי הכי דשאני הגמ' קושיית זה כל על תירץ

 אבדיל מדלא לחובה והשני׳ לתשלומין דראשונה נהיפך
: ודו״ק בשניי׳ והבדיל בקמייתח

 האומר שכל ונראה וכו' מפני לה תוש' ע״א כ״ט דם
 שמותר כמו נימא דלא ר״ל התוס׳ כוונת י וכו' *

 הברכה בתוך דמפסיק אע״ג בש״ת אדם צרכי כל לכלול
 כששואל ה״נ ־ תפלה לשומע שייכין אדס דצרכי ונמצא

 בש״ת לחתום דמותר להיפך נימא ש״ע אחר צרכיו אדם
 : ■תפלה שומע בברכה לסייס דאסור התוס׳ כתבו נכן

במהרש״א בא״ד וכו׳ דאדכר הא ד״ה בתום׳ ע״ב כ״ע דם
 דבעי למאי אבל דכתב בהא שמוכח ט״ס שס יש 1

 למחוק צריך מחזירין אין לחודי׳ טל אדכר אבל כו׳ למימר
 דבעי דלמאי וכוונתו תיבות איזה חסר ואח״כ • אין מלת

 התוס' הקשו שפיר ומטר טל היינו דאדכר הא נפרש
 הזכיר דאס לדיוקא דאתי לומר נוכל דלא • פשיטא

 לפי כלל רבותא אין דזה • אותו מחזירין לחודי׳ טל
 בעל אבל יוצא מטר הזכיר אס דדווקא • הפירוש אותו
 מה כי דיוקא בהאי כלל רבותא הוי לא יוצא חינו כחוד

:מעלה שוס אין טל שהזכיר

 מאי אבינא ר׳ אמר אבין ר׳ אמר בגמ׳ ע״א ל' ת ך
 שמעתי ־ אליו כונין שהכל תל וכו׳ דוד כמגדל קרא י

 מהו׳ הגאון של אחיו ז״ל זלמן מהו׳ המנוח הגאון משם
 תינח בהגמרא וצ״ל חורבנן על קאי שזה ־ ז״ל חיים

: אליו פונין שהכל תל וכו' אמר מאי בחורבנן בישובן

 היום קודם פירש״י ומצלי מקדמי ד״ה ברש״י
 שהקשו מה מתורץ ובזה • החמה הנץ קודם ר״ל

לא ברא״ש אך • דשמואל אבוה בד״ה עליו התום׳
: כן משמע

 את ימוד לעולם אלעזר ר׳ אמר בגמרא ע״ב עם
 לאו ואס יתפלל לבו את לכווין יכול אס עצמו

 את לפטור סברא הוא איך יפלא לכאורה יתפלג לא
 מצינו הלא * לההכווין יכול שאינו לפי מתפלה עצמו
 כיון לא אס שמיא כלפי חברותא איכא מי ל״ד דף נקמן
 מוואלאזין חיים מהו׳ הגאון בשס ושמעתי כו' ליה מחינן

 יתפלל לכוין יכול אס שני' תפלה על הוא דהפירוש ז״ל
 לעולם מחויב ראשונה פעם אבל יתפלל לא לאו ואס

 שם ק״ב סי׳ ה״ח בש״ע הגר״א בביאורי )ועיין נהתפלל
 סגמ׳ ע״פ לתרץ לענד״נ אבל * הואז״ל( גס כן שפירש

 ונו' כפיס חל לבבנו כפא דכתיב מאי ־ ח׳ דף בתענית
 נפשו משים כן אס אלא כשמעת אדס של הפלתו אין

 יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כתיב אחר ובפסוק בכפו
 ומשני אהדדי קשי׳ עון יכפר רחום והוא ואעפ״כ לו

 הגמרא פירוש וזה • ביחיד כאן בצבור כאן קשיא לא
 יתפלל לבו את לכוין יכול אם א״ע אדם ימוד לעולם כאן

 ־ בצבור רק ביחידות ר״ל יתפלל לא לאו ואם • ביחידות
 משח״כ טומאה אפילו דוהה צבור קרבן כי לזה וראי׳

: ודו״ק יחיד קרבן
 ימוד לעולם שהפירוש ז״ל מוהר״ה הגאון תירוץ

 צריך ראשונה בפעם אבל שני׳ בפעם הוא א״ע
 דחם אמר ולתפלל לחזור ורק בטוח שאינו אף להתפלל

 ומזה • בירושלמי גס הוא כן • רשאי אינו בטוח אינו
 כוונה חסרון בשביל חוזרים אין שאנו הדין העור לקח
 הנר״א בביאורי ועיין • לכווין נוכל לא השנית בפעם דגם

 להבין צריך דלפ״ז אך • א׳ העיף ק״א סי׳ א״ח בש״ע
 ר׳ דחמר מהא אבא בר חייא לר׳ זירא ר׳ דפריך הא

 עצמו את אמד אולי כי • א״ע ימוד לעולם אלעזר
 דר״א מאחר כי לתרץ ויש * שנית פעם לכוין שיכול
 את ימוד לעולם ע״ז אמר הגדולים מהאמוראים שהוא
 עצמם על אמרו שכמה בירושלמי עוד ומבואר * עצמו

 פעם והתפלל שחזר ר״ז עלי׳ תמה לכן לכוין יוכלו שלא
 • הב בפעם גם לכוין יוכל לא שמא לחוש לו דהי' ב׳

 יוחק ר׳ על שהקשה המהרש״א קושיית מתורץ ובזה
 *לר ירמי' ר׳ ואמר " וצלי והדר דצלי ינאי לר' דאמר
 דגמה טין• והדר דעתי׳ כוין לא מעיקרא דילמא " זירא

 ימוד לעולם אמרינן הא הגמרא תירוץ ע־ז תירץ לא
 אך • כוין לא ינאי דר׳ למימר מצינן לא א״כ • א״ע

 הוא א״ע ימוד לעולם המימרא כי ניחא הנ״ל לההקדמה
 העור כמ״ש כונה חסרון מחמת וזהו • ב׳ בפעם רק

 שהי׳ ינאי ר׳ על אך מכוונים אנו אין ב׳ בפעם שגס
 אמד אולי כי זה להקשות שייך לא הראשונים מן

 מתורץ ובזה * ודו״ק ב׳ בפעם לטין שיכול בדעתו
 שהקשו ־ לבו את יכוין ד״ה ע״ב ל״ד דף התום׳ קושיית

 ולפי כו׳• לפרש יש וכו׳ א״ע ימוד לעולם דאמר והא
וכחן הב׳ בפעם מיירי דהוא הלעזר מר׳ קשה לא הנ״ל

: הנ״ל הגאון דברי ודפח״ח • א׳ בפעם מיירי

 לאו ליה אמר וכו׳ רכיב הוי זירא ר׳ ע״ב ל״ג דה
 יוחנן ר׳ וכו׳ איתמר מעין אלא אתמר הלכה 1 ,

 יוסק אדר׳ יוחנן ר׳ להקשות יש לכאורה • מודים אמר
 מטין יוחנן דר׳ משמי' אמר אבין בר' דר״ח

 לשון קשיא וגס * מודים אמר בעצמו יוחנן ור׳ אתמר
 אמרינא הוי דמיסתפינא ולולא וכו׳ יצחק ר׳ דאיתמר
 רב דאתמר הכי הגירסא שצ״ל בדפוס ,נפל דטעות

 ר׳ שגם ור״׳ל מעין אמר יוחנן ור׳ הלכה וכו׳ יצחק
 הוא וכן • הקושיות ומתורץ " רבינו משום אמר יוחנן

 הלכה רבי משום אמר רבא יצחק דר׳ בירושלמי בהדיא
 יוחנן ור׳ אבדימי( בר יצחק ר׳ שזהו נראה )ולענ״ד

 כפשטות ואולם • ע״ש אהמר מעין רבי משום אמר
 איתמר מודים אלא להגיה טוב יותר הי׳ הבבלי דברי
 מכלל דמשמע איתמר הלכה דגאו " שפיר אתי והוי

׳ :אבין בר וכדר״ח איתמר מודים אלא ־ דפליגי

 ש-ר דיל מטין אלא איתמר הלכה לחו ליה אמר □גט׳
 לא בתחילה לך שאמרתי מה אמר אבין בר חייא

: ודו״ק איתמר מטין אלא אמרתי הנכה

דף
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 • סדר להם חין אמצעיות חמר חסי ר׳ ע״א ל״ד *ת
 לאומרה ויכול כלל סדר להם דאין ז״ל פירש״י 1

 ועיין קושיות כמה עליו הקשו והתוס׳ • שנזכר במקום
 נראה היה ולעג׳יד * קושיות כמה ג״כ שהקשה ברא״ש

 שהקשו מה • לאחת אחת רש״י על הקושיות כל לחלץ
 לא למפרע הקורא דתנן מהא רש״י על והרח״ש התום'

 ותני בתפלה וכן בק״ש וכן ל בה וכן עלה ותני יצא
 הקורא בסופו( י״ב סי' פ״ב הרה״ש )והביאו בתוספתא נמי
 פסוק אותו יקרא לא אחד פסוק בה והשמיע שמע את

 • הוף עד וגומר פסוק באותו יתחיל רק עצמו בפני
 נראה זה • ע״ש בתפלה וכן במגלה וכן בהלל וכן

 ופירש ־ לא למפרע הקורה בק״ש דהנה לתרץ
 כשקרא דדווקא זה בסימן הרר״ש הביאו הרמב׳״ס

 למפרע הפרשיות קרא אס הבל יצא לא למפרע הפסוקים
 קרא אס לפ״ז • כסדר• כתובים חינם בתורה שגס יצא
 החד פסוק שהשמיט נזכר וחה״כ הפרשיות ג׳ כל

 כסדר פסוק מאותו לקרות שצריך הגס ־ שמע מפרשת
 נחזור צריך אינו הפרשיות כל חך • הפרשה הוף עד

 כל למפרע בהחלה קורא הי׳ מאלו גרע דלא ולקרות
 • יוצא הי' שמע פרשת קודם שמוע אס והי' פרשת

 בשמע שהשמיע פסוק מאותו לקרוא דהוזר עתה גס כן
 וכן • שקראה אחר הפרשיות שתי לקרות חוזר חינו

 דרך • כן כמו בתפלה וכן התוספתא יתפרש לפענ״ד
 נזכר ואח״כ ־ והשמיעה אחת ברכה בחצי טעה אס ־ משל

 רק שהשמיט ברכה החצי שנזכר במקום לגמור יוכל לא
 הדר להס אין הברכות בגוף חבל ־ הברכה לראש חוזר

 ובזה • בק״ש פרשיות הדר כמו אסי לר׳ ברכות דסדר
 שהקשו הונא־ דר׳ תיובתא ברש״י ישנה הגירסא יתורץ

 דתנן מהמשנה קשה חסי לר' גס דהא המפרשים כל
 דחוזר לכאורה דמשמע בה שטעה הברכה לתחלת חוזר

 הוי וזה כסדר הכל והומר בה שטעה הברכה מהחלת
 לפרש נוכל אסי דלר׳ ח״ש לדברינו אך • אסי כר׳ דלא

 הגי ולא • בה שטעה הברכה לתחלת דחוזר * המשנה
 חוזר אס כי בתחלה שהשמיט ברכה החצי את לגמור
 בסדר מיירי דלא • לסדרו וחוזר וגומרה הברכה להחלת

 איירי הא דהמשנה עוד לזה וראי׳ • כלל הברכות
 התום׳ והביאו בירושלמי כדמשמע ק״ש בברכות נמי

 וודאי ק״ש ובברכות • ע״ש באופנים אישתק בעיטי
 דסדר ־ י״ב דף הגמ׳ וכמסקנת מעכב אינו הסדר
 בהברכה רק קפדינן ולא * מעכב חינו בק״ש ברכות

 חצי לפגי האחרון חצי יברך ולא • כסדרה יהיה גופא
 הונא לר׳ רק • קשה לא חסי ר׳ על ולכן • הראשון

 על במגילה התוס׳ שהקשו ומה • לראש דחוזר דהבר
 הברכות כל הסדיר הפקילי דשמעון מברייתא רש״י

 המאור בעל תירץ כבר • סדר הברכות לכל דיש אלמא
 הסדיר הפקולי דשמעון • המעיו״ע הביאו פ״ה בברכות

 לראשונות אחרונות או לראשונות אמצעיות יקדים שלא
 אסי ר׳ יפרש כן • סדר להם אין באמצעיות אבל

 דשס דמגלה מפ״ב הרא״ש שהקשה ומה • הברייתא
 קושיא אינו ג״ז הסדרי וטעם הברכות כל סדר מפרש

 הפסוקים וסמיכות ברכות הי״ה כל הגט׳ שסידר מה כי
 הביאה לא דהברייתא בעצמה הברייתא לשון אינו

 והמותר * לקדושה וגבורות לגבורות חבות סמיכות רק
 רק הברייתא* לשון לא וכו׳ חונן חתה לומר ראו מה

 מנין אחר תיכף שמביא ר״ה מסוף וראי׳ * הגמרא לשון
 וכו׳ זכרונות מלכות שאומרים מנין קדושות שאומרים

 י ע״ז יפלוג אסי דר׳ לומר נוכל הוא הגע׳ דלשון וכיון

 על ולא לכתהלה רק דהיינו יסבור יפלוג לא אס וגס
 ר׳ של טעם ג״כ שיש ק״ש של בפרשיות וכמו דיעבד
 לכתחלה ורק בדיעבד לעכב חינו ובכ״ז י קרחה בן יהושע

 משמע אסי ר׳ שאמר סדר להם חין הגמרא לשון וגס
 להם אין לומר לו הי׳ התוס' לפירוש דאלו כפירש״י

 • כתירוצו הס כאחת הברכות כל הונח דלר׳ הבור
 כדי רש״י דעת לתרץ נראה כן • נינהו ברכתא חדא כלהו

 : בתורתו נפלאות יראנו והשם כך• כל מוקשה יהיה שלא

 ל׳ על שהקשה הש״ס גליון עיין • כל ד״ה תוס' ל״ו דה
 דלשנא ־ לברך צריך דאינו שכתבו ־ בסופו התום' י

 דהוי במ״מ לברך רשאי אינו דהא ־ הוא קטיעא
 ולענ״ד ־ לבטלה ברכה דהוי במ״מ השקדים על כמברך

 חמשת דהמבשל נסתפקו הפוסקים דהנה ליישב נראה
 מין כל רק יחד מתערב שאינו אחר מין עס המינים

 ב׳ יברך אס • גרויפען עם בולבעס כגון בפ״ע עומד
 ופשטו ־ לבד מזונות מיני בברכת דדי הו ־ ברכות

 מדברי לפשוט נראה ולענ״ד ־ ברכות ב׳ שיברך מסברא
 דמחוייב להתוס׳ דס״ל דהיינו כן האלה התוספות

 והקמה קמה עם שקדים המבשל וא״כ ברכות־ ב׳ לברך
 מיני בורא הקמח על לברך צריך הלב לסעוד כדי הוא

 ברכת כי ־ השקדים על לברך שצריך מה לבד מזונות
 הקמה על רק הספק דעיקר להזכיר צריך אין השקדים

 הקמה על לברך צריך אינו בעלמא לדבק הוא אס מ:א״כ
 התום׳ כוונת ועיקר • לבדו השקדים בברכת ודי בפ״ע

 עיקר השקדים הוי • לדבק דעשוי דהיכא לאשמועינן
 פוטר דהעיקר מקום כבכל דינו והוי • טפל והדיבוק

 לקמן הגליון שהקשה מה נמי ניחא ובזה ־ הטפל את
 הסעודה בתוך לגומעו להחמיר ונכון ההוס׳ דברי על

 ברכה טעון הסעודה בתוך שקדים קיי״ל דהא ־ וכו׳
 שכתבתי מה ולפי ־ ניחא שכתבתי מה ולפי ־ בצ״ע ונשאר

 דצריך דפשיטא כלל להזכיר צריך אין השקדים שעל
 טל וטריא השקלא כל רק • הסעודה בתוך אפילו לברך

 • לדבק רק הוא דכשהקמח כתבו ז וע הקמח
 הסעודה בתוך והרוטב הקמח היינו לגומעו ראוי

 כנ״ל יברך בוודאי השקדים ועל ־ יפטרנה והסעודה
 ג״ט )דף מלקמן שכתבתי מה על להקשות וחין • ודו״ק
 לן אמר כהנא רב בי הוינן כי אשי רב אמר ע״א(

 בורא מברכינן קימהא בה מפשו דלא דסלקא תבשילא
 בורא טפי קימחא בה דנפשו דלפתא ־ האדמה פרי

 פרי בורא ואידי אידי לן אמר והדר • מזונות מיני
 בעלמא- ,לדבוק טפי בהקימחא דמפשו והא האדמה־

 מברכק היו לי׳ עבידי בעלמא לדבוקי לאו דאי משמע
 שנמחה דמיירי י״ל ־ ברכות ב׳ ולא מזונות בורא רק

 אחד כל כשעומד אבל אחד גוף ונעשה והסלקא הלפת
 ועביד ד״כ רש״י )ועיין ־ ׳ק ודו ברכות ב׳ מברכין בפ״ע

:מאד( נתמחה סלקא של שהתבשיל נמי משמע ־ תוך תוך

רבעי כרס תני חד • דהלוליס בסוגיא ע״א ל״ה ךה
 עקיבא ר׳ הגאון עליו וכתב • רבעי נטע תני וחד 1

 ד״ה ע״ב מ״ג סיטה רש״י עיין ־ שלו בהגליון איגער
 שגי בשו״ת כוונתו הנ״ל הגחון ביאר והנה ־ וצע״ג קלא

 דשם ־ הזהב לשונו וזה ־ מלעמבערג אחד לרב שהשיב
 בכרס אלא אינו ערלה אף רבעי כרס דלמ״ד פירש״י

 דפלוגתא לרבעי ערלה ענין דמה ־ אלנות בשאר ולא
 כל דלכ״ע פשוט הדין בערלה אבל ־ ברבעי רק הוא

־ בערלה חייבין פלפלין ואפילו בערלה חייב הפירות
וממילא
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 תחת חני עפר והנה • עכ״ל אחת נטע אף וממילא
 כדם דלמ״ד ברור רש״י שיטת ולענ״ד • רגליו נפות
 להלן מה הכרס מתכואת ג״ש ויליף דווקא רבעי
 ג״כ נוהג אינו דערלה מונח • נרס נאן אף כרס
 השני הפסוק יוכיח כן כי • אילנות בשחר ולא בכרס רק

 פריו לכס להוסיף הביאתו את תאכלו החמישית ובשנה
 המדרש מן והוא • ברכה על נאמר שזה בחומש ופירש״י

 הרי אדס יאמר שלא יצה״ר כנגד אלא תורה דברה שלא
 להוסיף נאמר לכן בחנם מייגע שאני שניס ארבעה

 האלנות שכל הנ״ל הגאון כשיטת ואי • תבואתו נכס
 הברכה א״כ רבעי על רק והפלוגתא בערלה חייבות

 על ולא כרס על רק קאי לא תבואתו לכס דלהוסיף
 אנה ערלה בהן שנהג אילנות שאר א״כ ־ אילנות שאר

 יין נקרא למה אמרו• יין על ואדרבה נתברכו•
 שאר • ברכה בכלל יין ואס • האדס על יללה שמביא
 וודאי אלא ברכה• בכלל שיהיו כ״ש לא אילנות
 נמי דערלה סובר הכרס דתבואת ג״ש דיליף דלמאן

 שאר אין אס כי א״ש וא״כ • בכרס אלא נוהג אינו
 וראי׳ • ערלה בכלל ג״כ אינס ברכה בכלל אילנות
 מזוזה ונקיש הגמ׳ דפריך בקדושין מצאתי לזה ודוגמא

 ירבו למען כתיב ומשני פטורות נשיס ויהיו לת״ת
 דהיכא אלמא • בעו לא ונשי חיי בעי גברא וכו׳ ימיכס

 נמי כן • בכלל וכולהו • לחצאין ברכה אין ברכה דאיתא
 ברכה בכלל אינן שאס אילנות שאר לגבי דידן בנידון

 היו ערלה בכלל היו דאס • ערלה בכלל אינן מסתמא
 ולא רבעי כרס שסובר המ״ד זה וא״כ ברכה בכלל
 בחמשה וגס • אילנות בפאר ולא בכרס רק ערלה ינהוג

 • כו׳ יוצא ואחת שתים כנגד שתיס דווקא אילנות
 חייב אפילו דפלפלין ל״ו( )בד׳ שסובר אר״מ ע״כ פליג

 הגמ׳ על בהקפה הפ״י קושיית יתורץ ובזה • בערלה
 נאמר ש ג דיליף כר׳ סבר אי הניחא כרס למ״ד דקאמר

 חד לי׳ אייתר • הכרס תבואת להלן ונאמר להוסיף כאן
 • מנ״ל ברכה ג״ש יליף דלא ולמאן • לברכה הילול
 ומאי • ר׳ ששנה זו כעורה וכי עצומה קושיא והקפה
 אמרי ור״ח רבי בר דר״ש הכא ומכ״ש בזה פייך הניחא

 • דרבי להו לית דתרווייהו נאמר תיתי ומהיכי • בה
 אך • שתירץ מה ע״ש • רבי של תלמידיו הס והלא

 לפי כי נראה לענ״ד אך • ג״כ מרויח איננו בתירוצו
 סובר הכרס מתבואת ג״ש דיליף דלמאן רש״י מפי׳ הוכחה
 וע״כ • בכרס רק אילנות בפאר נוהג אינו ג״כ דערלה

 ולהכי • בערלה חייב פלפלין דגס דסיבר ר״מ על דפליג
 דמ״ד להגמ׳ לי׳ דעדיפא ־ וכו' הניחא שפיר קאמר

 דלא כדי • מהלוליס דיליף ורק הג״ש יסבור לא כרס
 מג״ש ולא מהילול ילפינן דאי. • כדכתבינן אר״מ ניפלוג

 ורבעי • בערלה חייבות אילנות דפאר להיות יוכל
 יראנו וה׳ • ודו״ק ־ כר״מ למיסבר ומצינן בהס אין

: מתורתו נפנאות
 שה פירש״י ע׳ ריפתא• תליסר אכל ר״ה ע״א• מ״ב ךת

 בירך ולא שלנו בפת פירשו ורבותנו ר״ה־ ד״ה י
 • וכו׳ נהירא ולח בה״ג פירש כך וכו׳ שבע דלא משוס

 דקאמר מ״ח ד׳ לשיטתו דאזיל נכונים בה״ג דדברי ולענ״ד
 שיאכל עד חובתן ידי רבים מוציא אינו לעולס יוחנן ר׳

 כזית השחר כשאכלו דווקא בה״ג בפס ופירש״י דגן כזית
 להו מפיק לא שביעה כדי אינהו אכלו אס חבל כביצה או

 ולענ״ד • פס הגמ' מקושיית זה דין רפ״י ודחה וכו׳
 בספר קדמני כבר אך • אלה ג בה דברי גס לתרץ נראה
 לעולם • בהגמ׳ הוא כך דהפירוש להרמב״ס הדור פאר

 • דגן כזית שיאכל עד חובתן ידי רבים מוציא אינו
 אותם אף כביס מוציא אינו כדת אכל כפלא דהיינו

 להוציא יכול אזי דגן כזית כפאכל חבל • שביעה כדי פלא
 המה אס אבל " כביצה או כזית פאכלו אותן אחרים

 אכל לא הוא אס כלל מוציאם אינו פביעה כדי אכלו
 • במכ״ש הוא שטח בן שמעון על והקושיא • כזית רק

 הי׳ דהמעשה • ניחא נמי הכא בה״ג פירש גס וא״ש
 ידי רבים להוציא לברך רצה ולא שננו מפת שאכל כך

 אלהוציא דקאי וקיימין שרירין בה־ג דברי וא״כ חובתן•
 שאחרים כל אלא • כהנא עדי א״ל • חובתן ידי רבים

אתה ויכול ־ מדאורייתא ר״ל לברך צריך עליו קובעין
:חובתן ידי רבים ידי להוציא

 את יקח מפה ודרשו תורה בכבוד ר״י פתח ס״ג ךה
 כו׳ ק״ו דברים והלא למחנה־ מחוץ לו ונטה האהל *

 נהיית היום ישראל ושמע הסכת בכ״ת ר״י פתח ועוד
 תורה שחביבה אלא תורה ניתנה היום אותו וכי לעס

 תורה• ניתנה היום כתלו ויום יום בכל לומדי׳ על
 רש״י דהנה זל״ז המאמרים חיבור לפרש אפשר בדרך

 • מחולקים בפירושו ז״ל והרמב״ן התורה בפירוש ז״ל
 לאחר הי' האהל את יקח ומשה דכתיב הא פי׳ רש״י
 אחר דחס יוה״כ קודם פי' דע״כ פי" והרמב״ן יו״כ

 הנא ־ נזיפה משוס למחנה חוץ אהגו נטה אמאי יוה״ש
 ד׳ ביבמות ואיתא • כדברך סלחתי הקב״ה לו אמר כבר

 נשבה דלא משוס במדבר ישראל מלו צא מה מפני ח ע
 ופירפ״י היו דניזופין משוס נשבה לא ומ״ט צפונית רוח

 ניזופין פי' בתום׳ ור״י העגל במעשה היו דניזופין
 הקב״ה אמר הא העגל ממעשה דאי המרגלים ממעשה

 הר״י• קושיית רש״י על קפה וא״ש ־ כדברך וסלחתי למפה
 ופקדתי פקדי וביום דכתיב משום ניזופין קצת דהיו וצ״ל

 ומשה בחומש שפי׳ שיטתו נפי דקאי חטאתם־ עליהם
 סמהרש״א והנה • יו״כ אחר האהל את לו יקח

 ס׳ ארון שם הי' הלא ־ דר״י ק״ו דמאי • בח״א הקפה
 אחר הי׳ דזה אמרת וחי • ע״ש היו ארונות דב׳ ותירץ

 ארונות ב׳ דל״ל • במ״ע יא מהרש קושיית כפירש״י יו״כ
 בחרון מונחין לוחות פברי היו יו״כ לאחר הא • היו
 כדעת יו״כ קודם דהי׳ מזה מוכח ויהי׳ ק״ו הוי לא ותו

 בהלכות ודורשין פואלין ו׳( )ד׳ בפסחים ואיהא ־ הרמב״ן
 פבהות פתי אומר ג ורפב • נרגל קודם יום פלפיס פסח
 אג ה׳ וידבר מהכא רבה אמר אלא כו' דרפב״ג מ״ט
 כי׳ הראשון בחודש השנית בשנה סיני במדבר משה

 בירחח וה׳ בד׳ דילמא קחי ירהא דבריש ממאי
 במדבר הכא כתיב מדבר מדבר אתיא ארנב״י קאי• הוי

 מה • השני לחדש באחד סיני במדבר התם וכתיב סיגי
 ברישא הא וניכתוב • ירחא בריש ה״נ ־ ירחא בריש התם

 ומקשין וכו' השני בחדש ניכתוב והדר הראשון בחדש
 ־ לבדו הפסוק על • בליז הגמ׳ פריך לא למה העולם
 משום בזו פתח נא דלמה פי׳ בחומש דרש״י לתרץ ונראה
 לא במדבר שהיו שנה מ׳ דכל ישראל של גנותן שהוא

 מדכתיב המפרשים שם ופירשו ־ אחד פסח אנא עשו
 ־*במדב כו׳ הפסח את ויעשו ה׳( פ׳ ט׳ )פרשה בפסוק

 שנא לך לומר • סיני במדבר למיכתב דל״ל כו׳ סיני
 לעשות משה הכריחן והאדלא הפסח־ שנה מ׳ כל עשו

 סע לא במדבר הא ננוח; ל'׳ דקר' והא מלו שלא מפר
 המרגמה חטא דלולא • המשא שגרה מפני • למול יבונץ

 יילו דנה ההוכחה עיקר ונמצא • ימים בג׳ באים היו
נימא א, אבל ־ סיני דבמדבר מייתורא הוא
 והשתא חטא• מכח ניזופיס היו דנת י״ל צג״ש אתי

בל״ז
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 פתח דלא די״ל • ברישא וליכתוב קשה הי׳ לא בל״ז
 כדמוכח • אחד פסח אלא עשו שלא בגנותן הכתוב

 מדבר לג״ש דאתי השתא אבל • סיני דבמדבר מייתודא
 להם הי׳ ולא היו דנזופין לדרשא מיותר וחינו • מדבר
 אמריכן פ״ו ד׳ ובשבת ברישא־ ונכתוב שפיר פריך גנות
 ביוס הכא כתיב סיני למדבר באו בר״ח דכ״ע רביא אמר
 מה לכס־ הזה בחדש התס וכתיב סיני מדבר באו הזה
 ללמוד אתי דהזה נימא ואי • ר״ח כאן אף ר״ח להלן

 באו דבר״ח מוכח לא תורה דברי עליך חביבים שיהיו
 מיותר ובמדבר ־ דרשב״ג הג״ש מוכח לא וממילא
 פתח המאמרים• חיבור א״ש והשתא ־ נזופין דהיו להורות
 • וכו' ומה וק״ו למחנה מחוץ כו׳ ודרש תורה בכבוד
 דב׳ וע״כ הארון שס הי׳ דהא מהרש״א קושיית וקשה

 מונחין הרי יו״כ אחר דאי יוה״כ וקודם היו ארונות
 אך • כדברך סלחתי הקב"ה אמר וגס לוחות שברי בו

 ז״א סלחתי משוס ואי יוה״כ אחר לעולם דילמא קשה
 והזה ליתא דרשב״ג וג״ש מלו דלא נזיפה עדיין דהי׳
 הזה היוס די פתח אמר לזה וכו׳ חביבים שיהי׳ אתי

 הזה והיום " דחביבין דרשא מכאן ומוכח לו' נהיית
 אתי נמי במדבר וממילא ־ ללש אתי סיני במדבר באו

 כפירוש י״ל שפיר ־ נז־פה מוכח ולא דרשב״ג לגז״ש
היטב: ודוק הרמב״ן

 ואין כו׳ פירש״י נייח• לא ידו ד״ה ע״א ג' דף שבת
על בין חבירו שהטעינו ענין דבכל נראה

 שנטל או תני דהא חייב והוציא ידו על בין כתפו
 בע״ב ביד שהוא חפן הנחת אלמא חייב והוציא מתוכה

 העני מדחייב הנחה הוי אחת ברשות גופו עם שהוא
 דרישא מבבא הקשו לא דאמאי תמוה • מידו שעקר
 הנחה דהוי אלמא תייב בע״ב של ידו לתוך ונתן דתני
 דהוי אלא מוכח לא דמרישא ואפשר • בע״ב של ידו בתוך

 להיות הנחה דהוי ידעינן לא אבל עקירה אחר י הנחה
 עקירה דבעינן דאפשר ממנה כשעוקר עקירה • נחשב

 הוא הנחה ודילמא ע״ב( ד׳ )בד׳ דגמ׳ כדס״ד ׳7 ממקום
:בעי עקירה בעי דנא

 דהוכיחו סברתם נפי שהקשה מהרש״א ותושיית
 העני לגבי הנחה בעה״ב ביד מדהוי *

 והוציא שבידו מה עם גופו פשעוקר ממנה• שעוקר
 דעקירת ממתניתין דתיפשוט להו דתיקשי עקירה הוי

 של בידו הנחה דהוי דכמו דמי הפץ כעקירת גופו
 ונראה • עקירה הוי וידו גופו כשעוקר ה״נ בעה״ב

 עקר • הכי בגמ׳ בעי לא אמאי • אנן דניחזי ־ לתרץ
 ע״כ אלא ־ איפכא או חברו גבי על והניח מרי׳ה חפץ
 מעליא הנחה חשיב העיקר דנגבי חייב וודאי דזה

 ורק • חברו מגוף כשעוקר או חברו גוף על כשהניח
 כעקירת אי בגופו עצמו העוקר לגבי האיבעיא דעיקר

 רק דמיירי ממתניתין למיפשט מצי לא ולספי דמי• חפץ
 שפיר הקשו ההוס׳ אך • עצמו לגבי ולא אחר לגבי

 לגבי דמי חפץ כעקירת גופו דעקירת דפשטו דלבתר
 אס דגס ממתניתין לאופוחי מצינן בודאי • לבדו העוקר
 שהי' כמו גופו עם אחת שברשות בידו הגירו הטעינו

 ידו זה דלענין במתניתין דחזינן כמו • כתפו על עעין
הרש״ה :היטב ודוק ־ דמי כגופו

 והזורק שם ברש״י ־ הוי כרמלית. לעולם ע״ב ו׳ ךה
 דבוודאי רש״י כוונת • חייב אינו לר״ה מתוכו י

 הכת לבקעה דקרי זריקה על להקשות הגמ׳ כונת עיקר
 הנן התם והא פטור מר״ה לתוכו והזורק כרמנית

 דאי ־ חייב לתוכו דהזורק משמע לשבת רכ״י דבקעה
 ש״מ כרמלית לי׳ קרי דמדהפא טלטול על גם לי׳ קשה

 לטלטל דמותר משמע והתם • בתוכו לטלטל דאסור
 ליה דאית בבקעה לי׳ משני מאי א״כ רה״י• לי׳ מדקרי

 כיון לטלטל אסור מחיצות לי' דאית גם הא ־ מחיצות
כוונת עקר ע״כ אלא • וכדעולא לדירה מוקפות דאין

:רש״י פונת וזה זריקה• על להקשות הגמ׳ י
 ור׳ דימי ר׳ רבנן בי׳ ואקילו ד״ה רש״י ע״ב ז׳ דה

 שאמר קאי דאדשמואל נימא דלא כוונתו ששת•
 ר״ה קולי שייך לא דא״כ אינו• דזה וכו׳ יהודה צר׳

 כרמלית דאין רק קאמר נא שמואל פי • רה״י וקולי
 לזה ־ רה״י ולא ר״ה קולי רק וזה • מעשרה למעלה
 רש״י כוונת גס נבין. ובזה *ששת ור׳ דימי רב פירש״י

 פו׳ אשמועינן דימי ר׳ רה״י ומקולי ר״ה מקולי בד״ה
 בלשון לדקדק רש״י כוונת אנא פו׳ אשמועינן ששת ור׳

 דמאי רה״י ומקולי ר״ה מקולי רבנן בי׳ ואקילו הגמ'
 מארבעה פחות שאינו דימי ד׳ אמר כבר הנא הגמ׳ חדש

 במתק פירש לכן • עשרה עד ותופסת אמר ששת ור׳
 לומר נוכל דלפאורה ר״ל וכו׳ אשמועינן דימי דר׳ לשוט

 אמר דימי דר׳ שפת ור׳ דימי ר' אהדדי דפליגי
 הוא וא״כ לרה'י דומה והוא מד׳ פחות אין שכרמלית

 דתופסת בהפך אמר ששת ור׳ ־ מעשרה למעלה אפילו
 לר״ה הוא בטל וא״כ לר״ה הוא דומה וא״כ • עשרה עד

 רבנן בי׳ ואקילו הגמ׳ אמר לכן ־ מד׳ פחות ואפילו
 אחד וכל אהדדי פליגי לא ששת ור' דימי דר׳ ר״ל

 ומר חדא קולא אשמועינן דמר רק • לחבירו מודה
 אשמועינן דימי דר' דקדק ולזה • חדא קולא חשמועינן

 וכו׳ קולא אשמועינן ששת ור׳ ששת אר׳ פליג ונא כו׳
ודוק: דימי אד״ר פליג ולא

 מתניתין• כי דאחשבי׳ היכא ה״מ ד״ה רש״י ע״א ה׳ דה
 דר׳ מפרש דרש״י ונראה ־ הוא יתר שפת לכאורה 1

 דהוקשה מתניתין על אדם של דידו למימרי' אמר יוחנן
 • ד׳ מקום גבי על והנחה עקירה בעי והא נמי לו

 דאהשבי׳ היכא ה״מ דתימא מהו דקאמר הא ניחא ובזה
 אע״כ אמר סתמא יוחנן ר׳ הא הכי אמרינן הוי דאמאי

 מתורץ ובזה • אחשבי׳ הח ושם אמר דאמתניתין
 נפי *פ סך־ בעי ולא סך ולימא בד״ה סתום׳ קושיית

 ומשום ־ המתניתין לתרץ קמייתא אמר דפירשתי מס
 לאשמועינן סוצרך באהשבי׳ רק מיירי לא דמתניתין

 : ד׳ ענ כד׳ השובה אדם של ידו נמי אחשבי' בלא דגם

 מבוי אסקופת כגון ר״ה אסקופת ד״ס ע״ב ח׳
 בתום׳ כמו ג״כ רש״י כוונת • תקרה עלי׳ שאין

 בעומדת מיירי התם וכו׳ יסודא ר׳ אמר ד״ה ע׳( )דף
 חוץ שעומדת ג״כ רש״י כוונת כן הפתח• נעובי חוץ

 תקרה עלי׳ שאין ומ״ש ר״ה הוא לכן הפתח לעובי
 עני׳ הי׳ אם פי ־ המבוי קורת לא ממש תקרה ר״ל

 מקו־ס דר״ס ר״ה להיות יכול הי' לא תקרה קצת
: ס׳( )ד׳. כדלעיל פטור

 מפסיקין אין התחילו אס ד״ס רש״י ע״ב ע׳ דה
 מחי קשה דלפאורה פי׳ • בתמי׳ הזמן ויעבור י

 ומתניהי; הזמן כשהגיע מיירי ריב״ל דהא ־ מריב״ל מקשה
 שעה חצי בהתחילו איירי מפסיקין אין התחילו דחס

 דסתחיני דכיוון ר״ל ־ הזמן ויעבור רש״י כתב ע״ז קודם•
 נמנחה דסמוך הזמן יעבור סע־דתן ויגמרו מפסיקין חין

 הזר; משהגיע הלא ־ יפסוק לא איך וא״כ מנחה זמן ויגיע
 :וכו׳ דריב״ל תיובתא תסוי לימא לטעום דאסור קאמר



ביעק חרושים זכרון 86

 הבין ר׳ חמר תספורת השחלת הוי מאימתי • שה גם'
 ממגר מעפרתו משיערה במרחץ וכן • וכו׳ משיניח

 המעשה מקודם התחלה שנקרא אבין לר׳ מנ״ל לכאורה
 לא המעשה בגוף לעשות התחיל כלא זמן כל חולי • ממש
 באכינה • להשתפר כשיתחיל בתספורת ד״מ • התחלה הוי

 מלשון דייק אבין דר׳ ונראה בכלה• וכן לאכול כשיתחיל
 אדם יכנס לא וכו׳ השפר לפני אדם ישב לא המשנה
 לא *אדה יאכל לא וכן אדם ישתפר. לא הול״ל • למרחץ

 בפשחים שמצינו כמו הראשוןילתירוץ • להזיע או • ירחץ
 עד למנחה סמוך אדם יאכל לא למנחה סמוך ע״פ

 התחילו דחם בשיפא לאשמועינן דאתי אלא ־ שתחשך
 • המעשה בגוף ממש התחילו לח דאפילו • מפשיקין חין
 בדבר שהתחיל במרחץ וכן תשפורת של בהישיבה ורק

 קודם זה התחלה הוי מאימתי בעי לכן • לרחיצה הקודם
 התחלה דהוי מה • דבר בכל אמר אבין ור׳ ־ המעשה גוף

: ודו״ק • המעשה עשיית קודם
 רחבה אאינה • פיה על כפאה ד״ה רש״י ע״א ה׳ דה

 מחיצה כל הלא • שהקשה מהרש״א עיין קחי־ ו' 1
 דהנה לתרץ לענד״ג ע״ש־ לבוד אמרינן לא ד׳ בה כאין
 ע׳ ־ לד׳ משליש המחיצות דעובי שפי׳ לשיטתי׳ רש״י
 דאינה בכוורת אמרינן דלכן רש״י דעת חך • רחבה תוש׳

 חומכין וג׳ טפחים בחמשה דסגי אע״ג חייב ו׳ רחבה
 רק חומכין ושלכה טפחים חמשה יהי׳ דלא כיוון אך
מכו״ה הכיעור זה דרחבה כ״כ ניכר אינו המחיצות עש

 ריבוע בחללה שאין כיון דחייב דרבנן בחומרא מחמרינן
 • הוא דרבנן חומרא חייב דהאי לעיל רש״י כדכתב • ד׳

 לעשות בה דיש מהשוליש דניכר פיה על כשכפאה משא״כ
 חומשין וג׳ טפחים ה׳ רחבה אינה אס אף • ד׳ ריבוע

 והא ־ לבוד בה למימר מצינן שפיר המחיצות עש רק
 ו׳ רחבה שאינה ר״ל קאי ו' רחבה אאינה רש״י דכתב

 עם ד׳ בה יש דבאמת חומשין וג׳ ה״ט רחבה אבל
 מעיא כי הא פטור ומשהו דשבעה והא ־ המחיצות

 רה״י והזורק רה״י הוי לבוד בה ואמרינן מג׳ פחות
 הזורק דדווקא ־ ש״ל דרש״י לומר נוכל ־ לפירש״י פטור
 שזורק דבשעת כאן משא״כ פטור שלמה היחיד רשות

 • רשות זורק נקרא לא עשרה גבוהה אינה הכוורת
 ומחצה שבעה אבל חייב• בר״ה כולה ניחא דאכתי וכיוון
 קיימא לבוד ואמרינן מג׳ פחות מטיא דכי משוס פטור

 פתח ד״ה ט׳( )ד׳ רש״י דכתב והא ־ פעור מי׳ למעלה
 שאין ור״ל דווקא לאו ־ ד׳ המחיצות הלל בין שאין נעול

 המהרש״א דברי להבין זכיתי לא אך • ד׳ המחיצות עס גס
 אמרינן לא ד׳ מחיצות בחלל שאין דכל לו לקח דמאין

 או אסיק גוד אצל רק נזכר לא סברא דהאי • לבוד
 אבל • מחיצתא שס דנזכר כיוון מחיצתא אהית גוד
 רוצה הי׳ י״א דבפרק ראי׳ והא ־ ד׳ שייך לא לבוד גבי

 לר״ה אפשר דאי משוס היינו לבוד דאמרינן דהא לומר
 שייך דלא מזה משמע • ורהיטני ׳ במלקט להתלקט

: וצע״ג כלל למחיצות לבוד
 ארץ ובני ופירש״י וכו׳ להו והא לן הא ע״ב ט׳ דם
 נט״י קודם החגורה להסיר נוהגין היו לא ישראל ׳

 מנהגס הי׳ דר״לכזה כוונתו נראה ולי במהרש״א• עיין
 נטילה ולאחר ־ נטילה קודם מתירים היו שלא בוודאי

 מהירים היו שלא להיות דיכול ־ מנהגם מוכרח אינו
 המוציא• ברכת אחר א״ע מתירס שהיו להיות ויכול כלל

: קצרתי כי ודו״ק
 היו חדרים ג׳ שלהן מרחצאות ג׳ ד״ה ברכ״י י׳ דת

 פי על הכל הי׳ דמגזגס לפרש נראה וכו׳ לו 1

 לבטל רוצים היו שלא מחמת כי * והיראה התורה דרכי
 לק ־ אחת רגע אפילו ותפלין ותפלה מתורה א״ע

 לעסוק יוכלו הכתונח פשיטת כעד בכדי חדרים ג׳ תיקנו
 כשילבש תיכף - המרחץ מבית ביציאה וכן • בתורה
שעה כס וינוחו החיצון לבית יכנסו האמצעי בבית החלוק

 : מד״ת בטלין יהיו לא כך ובתוך שפירש״י כמו
מקמייהא ליה עדיפא בחרייתא " בגמרא ע״ב שם

 מקמייהא בתרייתא עדיפא במאי לדקדק ויש • וכו׳
 לחברו מתנה :נותן ד • קמ״ל דינא דקמייחא אדרבה

 בעלמא משל דברי אלא אינו ובחרייתא * להודיעו צריך
 חז״ל מאמר פי על ונראה • יקירא אלבישייהו מילחא

 ושמועה נאה זו שמועה האומר כל ע״א( )ס״ד בעירובין
 רועה נאמר וע״ז תורה של הונה מאבד גאה אינה זו

 תמיד כי • בעצמו ראה ר״ח והנה • הון יאבד זונות
 הוא אולי * חושש והי׳ ״ בי:תר רב דברי מחבב הוא

 לחבב • נאה אינה וזי נאה זו שמועה האומר בכלל
 דברי כשמע אחריס־וכיון מדברי ושמועותיו רב דברי תמיד

 דליכא הבין ־ יקירא אלבישייהו דמילתא האחרונים רב
 מטעם דהוא ורק אחד דברי שמועות בחביבות קפידא

: יקירא אלבישייהו מילתא
 תני והא וכו׳ לק״ש מפסיקין בפיסקא • ע״א י״א דת

 חברים דתניא לד״ת אתאן סיפא כו׳ רישא לה *
 בתום׳ והקשו וכו׳ רשב״י אנא כנו לא יוחנן א״ר כו׳

 צלוהא לעידן מטי כי לקמן דאמר והא רשב״י כגון ד״ה
 דחוק התום׳ תירוץ • ק״כ היינו מצלי האי ומצלי מכסי
 גם * ק״ש היינו דצלויי מקום בכוס נמצא לא כי מאד

 מהירושלמי כאן יוחנן ר׳ דברי על בעיני גדולה פליאה
 לק״כ אף מפסיק אין רכב״י יוחנן ר׳ אמר כס דקאמר

 אף בתורה עוסקים שאין חגו ־ בתורה עוסק שהי׳
 וזה שננא זה ארשב״י כס ומסיק * מפסיקין לתפילה

 גדולה סתירה הרי כגגא• מפני כנגא מפסיקין ואין כננא
 דאף • הכא דאמר בסוגיין לדבריו בירושלמי מדבריו

 לתרץ לי ונראה ־ לק״ש מפסיקין וחבריו רשב״י כגון
 יוחנן אדר׳ יוחנן מר׳ זאת קושייתי וגם החום׳ קושיית
 ע״ב( )צ״ט מנחות בגמ׳ לדקדק שיש מה אגב דרך ויחורץ
 גלמוד יוסי ר׳ כל מדבריו אמי ר׳ אמר כס דאמר

 ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק אלא למד לא דאפילו
 רשב״י אמר ־ מפיך הזה התירה ספר ימוש לא קייס

 קייס ערבית וק״ש שחרית ק״ש אלא קרא לא אפילו
 דמכמע • אחד פרק אמי ר׳ נקט דאמאי ־ ימוש לא

 טפי היקל אומנתו דחורתו ורשב״י ־ קייס לא דבק״ש
 יתורץ וכ״ז ־ טפי קייס וערבית שחרית בק״ש דאפילו

 אמר דאר״י ־ כ״א ד׳ שמתו מי בפי׳ דאיתא מה ע״פ
 וקורא חיזר אינו קרא לא ספק ק״ש קרא ספק שמואל
 ור״א כתיב בד״ח ובקומך ובשכבך דרבנן ש ק דסבר

 על הר״י וכתבו * דאורייתא דק״ש וסבר פליגעליו
 איזה ללמוד צריך התורה דמן סבר הוא דגם • שמואל
 תהי׳ פרשה דאותו הקנו דרבנן אך ־ בתורה פרשה

 דקי: סבר אמי דר׳ לומר יש זה ולפי ־ ק״ש בפרשת
 בוודאי לבדה התורה מן מ״ע דהוא וכיון ־ דאירייתא

 יכול דלא כמו ולילה יומס והגית מצות בה יוצא אין
 דש״ל י״ל רשב״י אך * אחרת במצוה ימוש לא לקיים

 איזה ללמוד התורה מן המצוה ועיקר ־ דרבנן ק״ש
 לא ק״ש במצות גם קייס ולהכי ושחרית ערבית פרשה
 בבלי בתלמוד יוחנן מר׳ הסתירה תתיישב ובזה ־ ימוש

 בזה יוחנן רב אמר בירושלמי דשם בירושלמי־ אדר״י
אף מפסיק אינו בתורה עוסק שהוא רשלי • ה^שק
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 אינו דרבנן ק״ש דש״ל לשיטתו רשב״י ור״ל • לק״ש

 ובסוגיין * אומנתו דהירתו כיון י לק״ש אף מפסיק
 רק אמר לא * וחבריו רשב״י כגון יוחנן ר׳ אמר כאן
 דס״ל לדידן ר״ל • גופא הוח ולא וחבריו רפב״י כגון
 וחבריו כרשב״י אומניהן דתורתן אותן • דאורייתא ק״ש

 מצינו ודוגמא " לתפילה מפסיקין ואין לק״ש מפסיקין
 זרוע ולא הזרוע כגון הזרוע פ׳ בחולין * כגון בלשון

 • התום׳ קושיית נס מתורץ והשתא * הגז ראשית רק
 ותפלה קי׳ש לדידי׳ דרכק דק״ש ס״ל דרשב״י דכיון
 • בתפלה גס הפסיק בק״ש להפסיק רוצה היה ואס שוין

 התפלל וגס ק'ש קרא פעמיס רוב רשב״י גס דבוודאי
 מפסיק הי׳ לא דאז כה״ג או דרבים ח ח לצורך לא אס

הרשי׳ה :דרבנן ק״ש דס״ל לדידי׳ לק״ש גס

 וכו׳ גזרו לפיכך כו׳ להו ופסיל ד״ה רש״י ע״א י״ד ךת
 כיונת * תרומה אוכלי אצל רגיל אדס יהי׳ שלא י

 דיהיה סגי הוי גזירה האי דמשוס י<ל דקשה רש״י
 התרומה אח רליפסול נזרו ואמאי י תרומה לאכול פסול

 תרומה אוכלי אצל רגיל יהי׳ שלא דמשוס בנשונו• דקדק וזה
 יבאו שלא כדי • התרומה את במגעו שיפסול ג״כ נזרו

 דשדי זימנין וממילא טמאין או:לין אחר תרומה כאכול
: וק״ל לפומי׳ טמאין אוכל

 נשמרה הזהירה והתורה להו ופסל ד״ה ברש״י שס ןדךך
 פירש״י לא דלמה המהרש׳א והקשה • וכו׳ בטהרה

 מאוכלין שנטמאו שבפיו טמאה תרומה שישתה שהחשש
 חששא באמת הא • לרש״י דק״ל • נת־ץ ולענ״ד * טמאין
 דאכול דזימנין משוס טומאה רבנן גזרו שלכן היא רחוקה
 • להיפך או בפי׳ דהרומה מפקין ופדי טמאין אוכלין

 • רחוקה חפפא משוס הצבור על גזרה שנגזור מצינו והיכי
 בטהרה לשמרה הזהירה שהתורה דמצינג פירש״י לכן

 דמזה ר״ל חז״ל גזרו לפיכך תרומות משמרת את כדכתיב
: שכימא דלא במילתא אפילו בתרומה לגזור למדו

 ורבותי כו׳ עסקנות שהידיס מפני ד״ה ברש״י שם
 ולענד״ג *וע״ש קושיות ג׳ ע״ז והקפה וכו' פירשו

 וכו׳ אירא מאי וא״ת הקשו תנא ד״ה בתוס׳ דהכה • לתרץ
 את הפוסל כל כדתנן נמי תרומה פסולי כל אפילו

 דף חגיגה ובתום׳ • לקדש דהיינו וי״ל וכו׳ התרומה
 הראשונים תירוצים ולשני תירוצים ג׳ מתרץ דת:ן ד״ה כי׳ד

 ידיס בהן שנגעו תרומה פסילי כל פוסלין לתרומה אפילו
 דלחירון רק ־ גופו כל ולא • תרומה לפסול הידיס את

 דרבנן אליבא ולא יהושע דר׳ אליבא דווקא הוא השני
 הגמרא כדמוקי יהושע דר׳ אליבא הסוגיא אזיל וכאן
 ועתה * היא יהושע ר׳ ׳ כ הנא מאן זה עמוד ראש
 רש״י שהקשה הראשונה דהקופיא הקושיות כל ניחא
 • בפשוט י״ל * הטומאה באב נגע שמא ניחוש דא״כ

 בכמה כדאשכחן * נזהרו בוודאי הטומאה אב דממגע
 חולין שאכלו כיון הטומאה מאב נזהרים ;יו ש מקומות

 שהיא קלה מטומאה ורק הקדש טהרה על שנעשו
 בטומאה נגעו שמא שפירשו ורבותיו * נזהרו לא מדרבנן

 והקושיא • תרומה בפסול רק • ממש טומאה ר״ל אינו
 רק חיישינן לא שכתבתי מה דלפי קשה לא ג״כ שני׳

 וממילא • גופו כל נטמא דלא תרומה פסולי למגע
 ולא * שמש הערב דליבעי ה״ג הקושיא גס מתורן

 כזו קלה טומאה כי י בטבילה א א בנטילה מסגי
: נטילה אלא טבילה בעי לא

 המו? .דאכדק על וחיל הכ״י בגוף הניכר מהרין כאן *(

 אוכל שים מטמא אין אבל וכו׳ התחילו ד״ה ברש״י
 האדם שבא השאובים שאין ר״ל • ומשקה

 על רק ומשקה אוכל שוס מטמאין הטבילה אחר לפס
 ומ״ש * גזרו לא השאובין ועל טומאה גזרו בלבד האדם

 בפאר נגעו אם הדין דהוא דווקא גאו בפדן נגעו
 אינן טומחית בשאר ש:געו דמשקין כיון רק טומאות

 לכן שרן מחמת הבאין משקין גזרת מפום רק טמאין
: ודו״ק שרן נקט

 דהכי יפתה אפר מפקה וכל דכתיב ד״ה ע״ב שם
 רביעי מפכחת דלא • וכו' טומאה כדר גמרינן

 • בו כיוצא עופה טומאה אין דהא בהכי אלא בקדש
 דיו גימא יקשה דלא שמדייק ברש״י הפירוש לכאורה

 התום־ וקושיית שני רק שרן מחנות הבאים משקים ויהיו
 משכחת לא דא״כ יי רש מהרן וע״ז • דכהיב ד״ה

 רביעי למצוא דגוכל ע״ז קשה אך י כלל בקדש רביעי
 ואוכל בכלי ומשקה בשרן נגע כלי כנון • כך בקדש

 לתרן ונראה • רביעי ויהיה באוכל ומשקה במשקה
 מתרץ י דרש כן גם דפירש יהושע הפני שפירש ע״ד

 אוכל עבדי ממילא שכתב במה דיו דנימא הקושיא
 התום׳ וכמ״ש ־ מסברא זאת יודעים דתנו ר״ל שני
 ומ״ש • ראשון יהיה שלא בשרן שנוגע דבר אין כי

דקשה ר״ל בקדש רביעי משכחת דלא גמרינן דהכי
(*: אחרת קושיא לרש״י

 להטעינן • וכו׳ ישנה לטומאתן ד״ה רפ״י ט״ז ךת
 נראה • ניגהו מתכות וככלי הואיל * וכו' טבילה 1

 דלא דכהבו התום׳ משיטת אחר באופן מפרש דהוא
 רבנן שוינהו קמא משינויא בי׳ הדר דלא י אלא גרסינן

 לכלי טבילה יועיל לא התום דלשיטח • וכו׳ חרס ככלי
 • הגמרא וכתירון אבר לתוכו והטיף בשניקב רק חרס

 נשתברו דכי כיון הגמרא דלתירון רק הכי ס״נ לא ורש״י
 מתכות ככלי רבנן שוינהו מתכות ככלי תקנה להם יש

 ולהכי * חרס ככלי רבנן שוינהו דלעיל מסברא הדר
 השתא ס״ל דלא כיון מתכות ככלי טבילה לה מהני

 מתורן ובזה ־ מתכות ככלי לגמרי דינו דלעיל פינויא
 מעתה דאלא בגמרא שם שהקפה יהושע פני קושיית

 דגזירה לעיל דאמר דלרבא יפנה לטומאתן יחזרו
 יומא בת טבילה יאמרו :א ש מפום היא יפנה דטומאה

 דיחזרו זכוכית כלי על קושיא הך כלל שייך לא לה עילה
 אין זכוכית דכלי • לעיל מסקינן דהא ־ ישנה לטומאתן

 שפירשתי מה ולפי ע״ש וכו׳ • במקוה טהרה להם
 להם יש נשתברו דכי כ-ון דמסיק דלמאי רש״י לדעת
 ומהני דלעיל מפינויא הדר דמו מתכות ככלי תקנה

 לטומאתן בד״ה דפירש־י וכמו " מתכות ככלי טבילה להם
 קושיא האי שייך לרבא גס א״כ טבילה• להטעינן ישנה
 כפירשיי עולה יומא בת טבילה יאמרו שלא לטומאתן יחזרו
 פני דקושיח רק • ודו״ק שמש הערב בלא דר״ל לעיל

 לא דאי החום׳ דפירשו ומה • תום׳ לשיטת אזלא יהושע
 מקימות בכמה מצינו י קמא משמיא הדר לא אלא ג:םינן
 והגמרא ליה קאמר דגמרא סתמא קמא דפינויא דהיכי
 אלא ל״ג אי גס אחרינא שינויא ומפני תירון אותו דוחה
דבר אומר אמורא איזה אם רק קמא מפנויא בי׳ הדר

: אלא הכי בתר קאמר • צו תיר מדחה והגמ׳

 בכלי י כו דאורייתא מתכות כלי בטומאת ד״ה רשיי
 כי׳ מדרבנן אלא ליתא טומאתן דתחלת זכוכית

התיבות אלו לכאורה • מדרבנן אלא איני טומאתן דעיקר
עיקר
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 בקיצור לכהוב לו דהי׳ • הס מיותרות טומאתך עי;ר

 אך • גזרו לא מדרבנן היא דטומאתן זכוכית בכגי אבל
 דרבנן בטומאה ד״ה התום׳ כדברי רש״י דכוונת נראה

 מקבל כלי מכ״מ וכו׳ וי״ל וכו׳ דאמר לר״י וקשה ־ וכו׳
 מקבל דלא זכוכית כלי הכא אבל " מדחורייהא טומאה

 ג״כ וזה * וכו׳ מדרבנן אלא מדאורייתא ^מאה שום
טומאה עיקר דכאן ר״ל • ועיקר בחיבת רש״י כוונת

: עכו״ס במס' משא״כ ■מדרבנן אלא אינה
 דאמר לר״י וקשה * וכו׳ מדרבנן אלא ד״ה חן□׳

 מלאכול אסורים מאי וכו׳ שעה כל בפ׳ בהדיא
 עיין • שרי דלכהניס אימא • החס כדמפרש לזרים

 והא ־ כולם שהקשו • לובלין ומהר״ס ומהרשי׳א מהרש״ל
 החס מסקינן במסקנא אבל דס״ד למאי רק הוי לה זה

 מתרצים ואחד אחד וכל • לכהניס אף דאסוריס
: ע״ש דרכם לפי

 ׳דסברי החום׳ שיטת לישב נצעניד שכלי קט י2ןל
 מאי ששת לר׳ ל״ד ד׳ בפסחים הגמ׳ דמסקנת

 משום או ־ הדעת בהיסח ונפסלו הואיל לכהניס אסורים
 דמיירי לכן קודם הגמרא מסקנה כפי רק הוא מעלה
 *גדול וכ״ח דפריך וכמו • כלה זרעו שאין בדבר

 בדבר דהיינו בהדיא ופירש״י ליה איצמריכא גדולים
 שאמר כמו הדין כלה שזרעו אבלב־בר כלה• זרעו כאין
 שייך הדעת היסח מה כי דווקא לזריס דאסוריס רבה
 רבה רק • כלל ששת ור׳ רבה יפלגו נא ולפ״ז ־ כאן

 מאי של וקשיא • כלה שזרעו דבר על המשנה מוקי
 שאין בדבר לה מוקי ששח ורב • ליה כפת א לא קמ״ל
 הקשו וא״כ • לכהניס אף אסורין ולכן • כלה זרעו

 בדי.ר מוכח משם כי רש״י מל בשבח כאן שפיר החום׳
 וכאן • לכהן ולא לזר רק אסירים אינם כלה שזרעו

 שזרעו בדבר דאפילו תרומה גדולי בהדיאבד״ה פירש״י
: שעה דכל להגמ׳ סוחר וזה כלה

נראה ואין • וכו׳ מציל וחד ד״ה חים׳ ׳3 י״ט רה
 • בזה אמוראי פליגי לא כתבי כל דב״פ לר״ת 1

 לתרץ ויש ־ דמי להציל דכיא ופשיט שס היא דבעיא
 בלשון כתבי כל בפ׳ שס נדקדק כאשר • רש״י דברי
 כאן שמפרש כמו ר״ה בדברי לקפל דמפרש נראה • רש״י

 סלים נקפל • דז״לשס מאני• וה בד׳ מציל גבי'וחד
 זה ת המל ולכאורה • יחד ולאוספם זה עס זה הרבה

 החלה דמקפל לפרש דכיונהו אלא הן מיותרות זה עש
 • אחד סל לתוך כולם נותן ואח״כ זה עם זה הרבה סלים
 סל אל הסלים כל לאסיף ר״ל ולאוספם לטרוח ומ״ש
 שקיבץ דאחר ר״ל ולהוציא לחזור שאמר ומה י אחד

 • אחת בפעם הכל ומוציא חוזר אחד כלי לתוך הסלים כל
 הסלים כל טחן שאין • לקפל התוס׳ שמפרשים כמו )ולא

 כמו שס לקפל פי׳ " לפרש״י וא״כהוי • אחד( סל אל
 מאני וה׳ בד׳ מציל וחד • תלמידי הרי דהני המעשה
 שפירשו וכמו " זבדא בר׳ אבא כר׳ דס״ל • לפירושו

 שרי לקפל דחף ס״ל זבדא בר אבא דר׳ החום־ כס
 חצר באותה תלמידי דתרי והמעשה • חצר באותה

 יהושע דרב ברי׳ הונא ר׳ אח״כ דבעי. ומאי ־ הוי
 אחת בפעש קבץ שלא ר״ל ־ כו׳ והניח טליתו פירס

 מכמה קבץ לא וגס ־ להציל בא דהיינו הגדול הסל אל
 טרח אלא " לקפל בא דהיינו • אחד סל אל סליס
 מעט מעט הטלית אל הדליקה ממקוס לאסוף בידו
 דילמא או • ומוהר דמי להציל כבא • ליה קמיבעי׳ וזה

הדליקה ממקום קיבץ "לא ויוכ * דמי לקפל כבא

 והגיח קיפל והניח קיפל רק הטלית אל אחת בפעם
 והאיבעיא ומיהר• דמי להציל דכבא ליה ופשיט • ואסור
נ כווהי׳ לכתא דה לקפל בבא דאסר דר״ה אליבא היתה

 בירושלמי מיהו וכו׳• להו איבעיא ד״ה תום׳ ע״א כ׳ דה
 התום׳ בפיסקי מפרש ולכן • להקל שבא משמע *

 ונענד״נ טפיע״ש• קרים שמדובקלההנור בהצד להיפוך
 בישינו ממהר האיר בצד שפירש רש״י שיטח ליישב
 בדיה שכתב' לשונו במחק דקדק רש״י כי • קודם
 • האור לצד התנור לחלל למטה הפינין פנים חטר לגבי

 פנים ־ צדדים ג׳ להככרות שיש • מדבריו ללמוד יש
 נפתח מענה שכלפי וצד המדובקין ופנים האור שלצד

 ממהר האור שלגבי הצד ־ הרוח בו ששולט התנור
 בהטר המדובקיס ופגים • המקומות מכל יותר לקרוס
 שהמטר כיון מעלה שלצד מפנים לקרוס יותר ממהר

 נקרים ממהר לכן מאד חמות והדפנות מלמטה ניסק
 פנים כמו כך כל ממהר לא אך • שלמעלה מצד יותר

 מפל לקרום מאחר מעיה שכלפי וצד • האור שלגבי
 הרוח שולט ששה מלמעלה הפתח לצד היא כי הצדדים

 אליעזר מר׳ יותר מחמיר הת״ק לפ״ז נמצא • כמובן
 כפשטוס ־ פגי׳ כל משמע פני׳ שיקרמו עד דקאמר

 מומרא וזה • ליה דאית פנים כל • פני׳ של הלשון
 ורבי • מענה של פגים גס שיקרמו עד דס״ל גדולה

 בנמ׳ האיבעיא אך • הת״ק מן מקיל הוא לעולם אליעזר
 פי׳ תגור דגבי האיך דהחיך תחתון • דר״א אליבא

 בפנים סגי ולא כ״כ מקיג דאיט ונמצא המדיבקין פנים
 פנים נמי ובעינן ־ לקרוס דממהר לבד האור שלצד

 איר דגבי האיך תחתון דילמא או " לתנור המדובקין
 • יותר לקרוס שממהר האור שלצד בפניה נס דסגי ר״ל

 בהדיס דתני מברייתא ופשיט • טפי דמיקל ונמצא
 וחומלח רש״י ומ״ש * בתניר המדובקין פנים ר"א בדברי

 האור דנגבי בנר דליסגי כ״כ מקיל שאיננו ר״ל הוא
 הוא לעונה אך • בחגור המדובקין פנים נמי ובעי
 כדמשמע פ־י׳ כל שיקרמו עד דבעי הר\ק נגד מקיל

 בירושנמי עוד שאמר וזהו ־ בא להקל דר״א בירושלמי
 שיקרמו עד לרה קרוי דאין הפניה בלחה ר״א מודה
אפ-לו כני׳ כל שיקרמו ר׳־ל • בתנור המדובקין פגים

: גדונה חומרא וזהו מעלה דלצד פניה

 א/ו לכאורה • כהנא א״ר נמי איתמר ע״ב שם
 והיי כר״ה ולא כר״ה ס״ל לא ר״כ דהא מובן

 • כר״ח ס״ל ובגרעינן כר״ה ל ס דבקניה מכריע כמו
 גורס הי׳ פלא דמשמע • אמר ר״כ ד״ה ברשיי עיין אך

 ושליג ־ פלוגהא בלשון אמר ר״כ רק • כמי איתמר
: וק״ל אתרווייהו

 מדנקץ מה ד״ה • הלל עמוד מדליקי! בבמה
 שדקדק פ״י עיין ־ פתילה נעשות פירש״י

 מדירה לאפוקי דבח נ ולי * כווננו מה רש'י בלשון
 לכך • מסה עושין אין מדורה דגה לומר ניטעי דלא

 כ־א כדלקמן מותר מדורה אבל • פתילה לעפות פירש
: כו׳ מדורה מהם עופין אבל כו ח״ר

למ;ב; דמהל למא! ילמתכר למקח ד״ה י רם כ״א רה
 א;7 הא ־ "ונכא פסולהא ני' ניהיב שעוה

 נ־ רפי דאמד דזיפהא פסילהא פפירן על נ״פ פירש'׳
פ:-א • מ”נ לפאי ההוש׳ פפ״ש יל • ברישא אבין
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 • קירותא שעוה כדאמר השעוה מכירין שהיו להש״ס ליה
 ע״פ מכירין היו שעוה דרק יותר ליה משמע רש״י אך

 ידוע היה קירותא ובס • קירותה שעוה תחלה דמפרש
 דצריך ובוודאי ־ להס ידוע היה לא עערן אבל. • גהס

 • ובעטרן במתגיתין לקמן חני דהא ־ עשרן מהו לפרש
 • נ״מ למאי אבין בר רמי על הגט׳ שאלח .עיקר ולכן

 שפירש אחר דזיפתא פסולתא דמפרש הא על רק אינה
 עטרן ועל ־ להס הידוע השס קירוהא תחלה הגמרא

 כלוס הנמ׳ פירש לא דעדיין כיון נ״מ למאי שאל לא
 למקח ומשני • שבת לענין דנ״מ ודאי ־ עיטרן על

 דגס ובוודאי * וכו׳ גדר שאס החום׳ כדפירשו וממכר
 ניחא הוי עיטרן על אך ־ וממכר למקח נ״מ בעיטרן

: נ׳׳מ הך בלאו
 חכמיס שאמרו ושמנים פתילות ברחמא רמי חני
 במקדש בהס מדליקין אין בשבת בהן מדליקין אין

 * שס רע״א הגאון שהקשה הש״ס בגליון עיין * זט׳
 שמן רק מדליקין אין במקדש הא שמנים נקט דלמה

 • הכי ושמנים של הפירוש ולענ״ד ־ ע״ש בלבד זך זית
 הא על .הגבוריס שלטי בעל שפירש מה נקדים ומתחלה
 דתימא מהו ליה איצטריכא שעוה כ׳ דף בגמ׳ דקאמר
 דהכי גיורים השלטי ופי׳ וכו' חזי לא נמי לפתילה
 בלא פתילה כמו בלבד השעוה מן עשה ש״ס דר״ל פירושו

 ונתן חוט כמו עשה עצמו השעוה רק אחרת פתילה שום
 שמן במקום דרק קמ״ל לא נמי דלפהילה וה״א ־ השמן בתוך

 במקום זה לעשות ומוהר חזי פתילה במקום אבל חזי לא
 דמבואר ע״ש ולהדליק בשבת השמן בתיך ולתת פתילה

 רק דהוא שבת לענק דווקא זהו רק ־ כן מדבריו שס
 • פתילות במקום עצמה השעוה לעשות שרי לכן מדרבנן

 שנאמר משוס מדאורייתא הוא שזה מנורה לענין אבל
 מן לעשות אסור נפתיליח גם * וכו נר'תמיד להעלות
 ולא • מאלי׳ עולה השלהבת נהיות דצריך • השעוה

 פתילות ־ חמא בר רמי שאמר וזה • חסרון שוס יהיה
 פתילות במקום השמנים לעשות אפילו כלומר ־ ושמנים

 דיכולין להיות יכול בזפת וכן • במקדש אסור נמי
 • שרי מדרבנן רק דהוי ובשבת ־ פתילה ממנו לעשות

 נמי ובזה ־ אשור דאורייתא דהוי • במקדש רבל
 דלאו פו׳ השואבה בית שמחת בד": רש״י דברי מתורץ

 • ע״ש רש״י בדברי הוא יתר דשפת הוא• מדאורייתא
 מצאתי שוב • ודו״ק שפיר אחי שכתבתי מה לפי אך

מטעם המקדש לבית שבת בין חילוק ג״כ שכתב בפ״י
: אחר באופן תירץ הקושיא אך ־ שכתבתי
 מנ״ל וקשה ־ לאורה להשתמש מותר דה בתיס׳
 וכו׳ להשתמש אסור סבר הוי דאי וי״ל וכו׳ לרבא

 בחול בין מדקאמר * מדליקין אין סתס למימר הו״ל
 דאמר רב ומ״מ * אחר טעם עוד דיש ש״מ בשבת בין

 סתס לומר י:ול הוי לא בשבת בין בחול בין מדליקין
 דשוס אסור בשבת אבל • בהול דווקא דה״א ־ מדליקין

 המהרש״א והקשה • לאורה להשתמש יחמיר נא אדס
 מדליקין אין סתס אמר לא דנמה הונא לר׳ תיקשי דא״כ
 ידעינן הוי וממילא • להשתמש יחמיר לא אדה דשוס מון

 • לה זקיק כבתה מלבד אחר טעם עוד יש דבשבת
 בעל שכתב מה ־ שנקדים מה ע״פ קושייתו לתרץ ונראה
 להשתמש דאסור משוס בשבת להדליק דשרי דרב ־ המתיר
 והראי׳ * אסור מציה של תשמיש דאף ס״ל ע'׳כ לאורה

 מוהר מצוה של השמיש ואי • בשבת להדליק דשרי מהא
 ישתמש דילמא • בשבת דליק ל: רב שרי הוי לא • לרב גס

 אסור לקמן דקאמר וריב״ל לאטויי• ואתי מנוה דבר

 חול של תשמיש דדווקא ס״ל ע״כ • לאורה מעית להרצות
 השמיש אבל ־ מצוה ביזוי משוס אסור משוח הרצאת כעין

 בעה״מ דכוונת במלחמות הרמב״ן והבין * מותר מצרה של
 דרב דין שניהס שהביא הרי״ף על קשה כי * להורות

 ריב׳ל גס כי • לפרש טרח המלחמות ובעל ־ דריב״ל ודין
 • קמ״ל רבותא מעות להרצות ודקאמר * ס״לדאסור

 יש דבריהם ולולא • ע״ש אסור כזה קל השמיש דאפילו
 • מוהר מצוה דהשמיש סבר מני רב דגם • בהיפך לומר

 חייש ולא בשבת להדליק דשרי מהא בעה״מ וראיית
 על מקשין דהעולס • ל־חות נוכל ־ מצוה של מתשמיש

 מותר שעה דחצי הזמן דאחר לשיעורא א״נ דפי׳ הר״ן
 • בשבת לה־ליק ברי דמאי • רב על קשה ־ להשתרש

 ומחרצין ־ להטות ויבא מצוחו זמן אחר ישתמש דילמא
 יותר יתן לא אס רק רב יהיר לא ־דבאמת העולם

 לא הדלקה כשיעור רק דלאיהן וא״כ הדלקה־ משיעור
 בביהש״מ־ גזרו לא מצוה וקימל״ןדבמקוס ביהש״מ רק ידלק

 לא ועפ״ז ־ מצוה של השמיש משוס רב מייש לא ולהט
 שכתבו במה לעיין יש דלכאורה ־ מהרש״א קושיית היקשה
 בכמה מציגו הרי אדרבא ־ יחמיר לא אדם דשוס התום׳

 באמה אך ־ יחמיר לא ולמה מצוה לביזוי דחיישינן מקומות
 דבשבה ה״א מדליק־ן סתס אמר הוי דאי ־ ר״ל התום׳
 מצוה של בתשמיש יחמיר לא א־ם דשוס משוס אסור
 דמוהר ־ בבבת בין בחול בין רב ואשמועיק לאטויי• ואתי

 ידלק ולא • כשיעור רק יהן שלא כיוון • בתשמיש אף
 דס״ל הונא ר׳ ומשו״ה ־ נזרינן לא ולהשי בביהש״מ רק

 אין סתס למימר מצי הוי לא ־ נאורה להשתמש דמותר
 להיפך אשמעינן הוא דגם מהרש״א כקושיית מדליקין

 דכבהה טעס בלא גס ומשו״ה ־ שרי דחול השמיש /דנם
 השמיש גס לאורה להשתמש ר דמות משוס אשור ־ זקוק

 הזה הטעם של והג״מ ־ להטות יבא ובוודאי חול של
 אין אס דגס דג״מ ־ המפרשים כתבו כבר שבת לענין

 בשבה ־ שרי וודאי דבחול ־ אלו ורק כשרות שמנים לו
: להטות שיבא נזרה משוס אסור

 ד״ה תום׳ עיין ופו׳ ומעמדות תעניות כ״ב דת
 שהביא הגאונים על הקשה הרח״ש והגה • תעניות 1

 • בולמוס יאחזנו שמא עגנו אומרים אין דבשחרית רש״י
 תעניתו אדם לוה איך דא״כ • בתפלתו שקרן וימצא
 מג? הקשה ועוד ־ בתפלתו שקרן ימצא דא״כ ־ ופורע
 עניו שקבל דיחיד להיפך ופסק ־ מלבנו גזרה לחדש

 הקדושיס־ דבריו ולולי ־ ערטת בתפלת ענגו אומר תענית
 תענית ובין ת״צ בין חילוק דיש הפשר בדרך מתרץ הייתי
 ובין זה יום בין חילוק יש יחיד בתענית ונם ־ יחיד
 אס דגס ולפרוע ללות יוכל שלא זה דביוס • סתס יום

 צרץ ואין ־ ומשלים מתענה • תעניתו ביוס ואכל שכח
 ימצא בולמוס יאחזנו אס ולכן ־ אחר ביום צהתענות

 לו יועיל ולא ־ זכותו אבד יאכל דאם כיון ־ שקרן
 ללוה יוכל סתס ביום משא״כ ־ אחר ביוס שיתענה מה

 דהא זכותו יאבד לא היום יאכל אס דגם ולפרוע•
 לאחר עליו דקבל ומאחר • אחר ביוס תעניתו יפרע

 כחנו זאת קבלתו לי׳ הוי' • אחר ביום להתענות אכילה
 דתענית בגמרא דמצינו כמו • היום תעניתו השלים
 • יתענו שלא ;״כ וגזרו נזרה גזרה אחת שפעם

 להם נחשב והי׳ הגזרה כשיבוטל להתענות עליהם קבלו
 גבך אל שנתת מיום י״ב(־ )י. מדניאל זאת כתענית־ולמדו

 תעניתו אדם כשלוה ולכן • דבריך נשמעו להתענות
 בתפלתו שקרן נמצא לא ־ סתס יום עליו קבל אס ופורע

אחר יום להתענות אכילה לאחר תיכף שקיבל מאחר כי
תמורתו
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 מפסוק למדו כאשר תענית כמו הקבלה הוי תמורתו
 הגאונים יוכלו איך שהקשו השני׳ והקושיא • הנ״ל

 בתעניות קאמר ובברייתא • הש״ס אחר דבר לחדש
 • לחלק ליכא והתם כו' אומר ושחרית ערבית ומעמדות

 הש״ם י״לבזמן זהדמיא• כיוס צבור של תעניות דהא
 לומר יכול והש״ץ * חובתן ידי רבים מוציא הש״צ הי׳

 • תפלה ה׳ בשו״ע הסברא זה כנזכר עננו תפלת
 לא הקהל דלכל • מתענים רבים ימצאו בצבור דבוודאי

 • יחיד תענית על דברו והגאונים " בולמוס יארע
: ודו״קהיטב

 נתכוין • שבת כבוד חובה ד״ה רש״י ע״ב כ״ה ךה
 דלא • חובה ה“ד באריכות התוס' שכתבו מה לכל י

 חושך ולא אור במקום לאכול דחובה רק רבא לו חידש
 חובה הוא נר הדלקת דעיקר בוודאי ידע ואביי

: במתניתין כדתני
 וק' שדות ק׳ לו שיש כל אומר ר״ט * בגמ׳ ש□

 יקרא שר״ט * תמוה הדבר ולכאורה וכו' כרמים
 וגס • בזה רבותא ומאי זאת כל לו שיש למי עשיר
 ידוע דהדבר אפשר בדרך ונראה • ק׳ משפר נקע למה
 כי שלו קנין זה אין בעוה״ז שקנה האדם קניני שכל

 • חייו ימי כל לו יהי׳ ואפילו לו אין ומחר לו יש היום
 שנותינו וימי הארץ על ימינו כצל כי האדם יחי׳ כמה
 ה' במצות אדם שעושה מה אך ־ שנה שבעים בהם

 • שלו קנין נקרא זהו • והעבודה התורה הצדקה ובמעשה
 דידועכי • טרפון ר׳ שאמר וזהו ]ב״ב[ מונבז וכמאמר

 מקומות בכמה כדמוכה הי׳ גדול עשיר טרפון ר׳
 המקצועות שהוכפלו אחר שאכל טרפון ר׳ גבי בנדרים

 בעשרו יתגאה שלא כדי ולכן מקומות• בכמה ועוד * ע״ש
 כלל לו נחשב לא כי בעיניו כאין העשירות שכל אמר

 שיש דמי מצינו כי שדות ק׳ לו שיש מי רק • לעושר
 פ׳ )בפאה ־ ופאה שכחה לקט גבי עשיר נקרא שדה לו
 ארץ דרך תורה למדה בגמ׳ מציגו וכן ה׳( משנה ה'

 דמי נמצא • שדה ויקח כרס יטע ואח״כ בית שיבנה
 בישובו שעוסק הארץ כל דרך כמו הוא שדה לו שיש

 ק' אמר ולכן • שלו אינו בעצם זה גס אך • עולם של
 ממאה כי • כרמים או שדות ר״ל • כרמים וק׳ שדות
 ומהמעשר • מעשר שדות עשרה שנה בכל יתן שדות

 ממנו והרמותם בי׳ דכתיב • מעשר תרומת הלוי יתן
 ובמעשר • שיעור לה אין גדולה דתרומה • ה׳ תרומת

 תרומת בי' כתיב מעשר תרומת ורק כ״כ קדושה בו חין
 לה׳ קדש אחת שדה תהי' שדות דממאה ונמצא ה׳

 שדה להפריש וכשיזכה • שיעור לה יש מעשר דתרומת
 כי בעצם עשיר נקרא הוא אז • מעשר תרומת שלמה

 ק׳ דנקע והא ־ טרפון ר׳ וכדברי • לעולם ימוע לא זה
דצריך מובן " כרמים ק׳ שדות ק' דנקט משוס עבדים

: והכרמים השדות לעבוד עבדים ק׳
 היוצא כל אומר ישמעאל ר׳ ד״ה תוס׳ ע״א כ״ו דת

 דאינו משמע דהכא וכו' לרשב״א וקשה • העץ מן י
: וכו׳ הפתילה אחר נמשך

 מתחלה נבין דהנה ־ הזאת הקושיא לתרץ ולענד״נ
 שחינו אומר שזה • תנאי הני של הפלוגתות

 השמנים כל פוסל וזה חכמים שמנו השמנים רק פסול
 השמנים בכל מכשיר וזה ל כשר לבד זית בשמן ורק
 • התנאים פליגי במאי • העץ מן ביוצא דפוסל רק

 אחר נמשכים אס המציאות בדבר דליפלגו היתכן
 דהשמניס הוא כך הסברא אלא • נמשכים אין או הפתילה
 אחר נמשכין אין בהם מדליקין דאין במתגיתין הנמנים

 מדליק? אין כשר שמן בתערובות אף ולכן • כלל הפתילה
 שמן בלא בעינייהו לאדלוקי אתי דילמא גזרה • בהם
 כגון בברייתא• התנאים שהוסיפו השמנים משא״כ כשר

 מדליקין אין העץ מן היוצא כל דאמר ישמעאל ר׳
 יפה נמשכק שאין אלא • הפתילה אחר נמשך בוודאי

 אין תנאי ולהני • להדליק מותר דמתניתין לתנא ולכן
 דברייתא תנאי הני מודו וודאי וא״כ • בהס מדליקין

 בהו גזרינן דלא • להדליק מותר כפר שמן דבתערובת
 לאדצוקי אתי דאפילו • בעינייהו לאדלוקי אתי דילמא

 • בעוב כ״כ לא אך נמשכין הס דגם כיון כ״כ חשש אין
 אק העץ מן היוצא כל ישמעאל ר׳ דאמר הא ולכן

 בעטרן מדליקין דאין במתניתק לומר והוצרך מדליקין
 שק בתערובת דאף להוסיף כדי הוא • השבת מפני
 כבוד משום להדליק אסור יפה נמשך דיהי׳ כשר

ודו״ק: * השבת
 • ואימא ד״ה בפירש״י ופשתים• דצמר בסוגיא שש

 ע׳ בקיר אתי ופשתים בצמר דמעמאו ג׳ על וג׳
 לעניים הזו דלא כיווץ אמרינן דהא • שהקשו תוס'

 נדקדק דהנה * לתרץ ונראה • בק״ו אתיק לא ולעשירים
 מטמא ופשתים כ&ר ג׳ על ג׳ דכ״ע הימ׳ בלשון תחלה

 על שנש בגד אלא לי אין והבגד דתניא לן מנא בנגעים
 בשום נמצא לא הלא • תמוה מנין הלשון • מנין שלש

 לומר לו והי׳ • מטמא שלש על דפלש מפורש מקום
 קבלה להם הי' מסתמא אלא מנין• מבגד פחות

 עושים היו וכן • מטמא שלש על דשלש מרבותיהם
 • מנין הקשה ועיז • ג׳ על ג׳ לטמא למעשה הלכה

 מוהבגד• ותירץ • למעשה וההלכה הקבלה לנו מנין ר״ל
 הקבלה לנו ומנין • שלשה על שלשה לרבות ואימא ופריך

 לנו אייתר כ וא מק״ו דאתי ותירץ • מטמא ג׳ על דג׳
 נמי ג׳ על ג׳ א״כ מקשה וע״ז • ג׳ על ג׳ על המקרא

 אנא ותירץ • דוהבגד המקרא לנו ואייתר • ו מק״ לילף
 ובין לעניים בין דחזיין בק״ו אתי שלשה על שלשה

 נא ולעשירים חזיין דלעניים שלש על שלש • לעשירים
 מחמת תירץ וזה • קרא צריך לכן בק״ו אתי לא חזיין
 המקשה כקשה וע״ז • מיותר דוהבגד קרא ליהוי דלא
 • בקיו אתי נמי ג׳ על ג׳ דילמא • סברא הך מנ״ל
 • שלשה על לשלשה בגדים נשאר אתי דוהבגד וקרא

היתור בק״וולאוקמא אתי דשלש דמנ״ל
 • לגמרי בגדים שאר ולטהר ג' על ג׳ על דוהבגד
 מרבה דוהבגד וקרא בק״ו גמי אתי ג׳ על דג׳ ואימא

: ודו״קהיטב בגדים• בשאר שלשה על שלשה
 מי זה את זה שהמרו אדם בני בשני מעשה ל״א דת

 שהקשה מהרש״א ע״ש • וכו׳ הלל את ויקניט ילך 1
 בדברי הלל את להקניט לבו מלאו אשר איש איזה בח״א
 • להשיב לו הי׳ לא הנשיא הלל וגס • הבל ודברי הבאי

 ומ״ש • באולתו כשיל תען אל כתיב דעלמא במילי כי
 להקניטו כיוון שהשואל ולענ״ד דרוש• בדרך שתירץ מה

 ולא • בנפשו נוגעים אשר * בטן הדרי יורדים בדברים
 כי לדעת צריך שמתחלה רק • ושטויות פתיות בדברי

 שיו( )דף פסחים עיין בבבל הי׳ לידתו מקום הלל
 • שמו הבבלי והלל מבבל עלה אחד נשחט־איש תמיד בפ׳
 ששמה עיר איזה יש בבבל כי אחת הקדמה נקדים עוד

 דתרמודאי רגלא דכלי׳ עד כ״א( )ד׳ לעיל עיין תרמוד
 הי׳ ואם • למכור עצים שמלקטים אומה שם ופירש״י

 על בבל לאנשי סימן נותן הי׳ לא אחרת במדינה זאת
 איננה אפריקא שם גס • אחרת במדינה רחוק מקים

מוקדי; אלכסנדר גבי תמיד במס' הנזכר אפריקי מדינת
שהלך
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 ששאל ע״ש השך הדי אחורי זאת מדינה כי • לשם שהלך
 כזאת רחוקה מדינה ועל • לשם יכא איך דרוס מזקני

 בכבל אחד מחוז שהי׳ צ״ל ולק • מהלל שואל הי' לא
 מחדדי כ״ש דתלמידי ג״כ ומצינו ־ אפריקא שמו שנקרא

 יותר חד הי׳ בעצמו שמאי ומסתמא • הלל מתלמידי טפי
 • י״ד( )ד׳ וביבמות מקומות מכמה כנראה ־ מהלל
 העולם כל בפי נקרא גדול שכל ובעל חריף אדם והנה
 וחד חריף שאינו מי ולהיפך • וחריף חד ראש בעלי
 גבין ומעתה מחודד• שאינו עגול ראש בעל נקרא
 הקפדה לידי הביאו למען אותו לקנער השואל טונת

סגלגלות בבליים של ראשיהם מפנימה בכיוון לו שאל .
 כשמאי חריף ואינך מבבל שאתה ר״ל עגולות ופירש״י

 • לנשיאות ראוי שמאי היו ויותר • לנשיאות ראוי ואינך
 מלמדים ד״ל פקחות חיות להם שאין מפני לו והשיב
 תלמידיהם ראשי את מחדדים והמה * וחריפים טובים
 ומיישרת המכינה הזו כמילדת • ומחודדים חריפים להיות
 כן • ותיקונם מכונס על להיותם הנולד הילד חברי

 • תלמידיהם לבב מרחיבים מוח בעלי הטובים המלמדים
 הולידו כי ילדו כאלו תורה האדם את המלמד ע״ד והוא

 בארץ נתגדלו שמאי תלמידי אבל • חדשה לברי' ועשאהו
• מחכים דא״י אוירא וגם טובים מלמדים להם ויש ישראל "

 • טפשאי בבלאי נקראים ולכן • דבבל משא״כאוירא
 כדמשמע • גדול כשהי׳ תורה שלמד בהלל מצינו וכן

 ושמש שנה מ׳ בן תורה ולמד מכבל שעלה שם בפסחים
 שלא נמצא • שנה מ׳ ישראל את ופירנס שנה מ׳ ח“ת

 לדברינו ראי׳ וזה • שנה מ׳ לאחר רק חכמים את שמש
 • אותו שישמש הגון מלמד לו הי׳ לא בנעוריו כי הנ״ל

 של עיניהם מה מפני אחרת כאלה אותו שאל ואח״כ
 מאותם הי׳ שהלל להיות יכול כי ור״ל טרוטות תרמודייס
 הי׳ הלל כי נתגדל ובתרמוד נולד באפריקא • המקומות

 מפני לו ואמר להיפך• או מתרמוד ואמו מאפריקא אביו
 שגם להיות דאפשר טרוטות תרמודיס של עיניהם מה

 מה ע״פ זה לכווץ יש גס היוטרוטות• הלל של עיניו
 • עורון לידי מכיא דרישא דערבוביהא בנדרים שאמרו

 לו ואמר שבת לכבוד ראשו חופף הי׳ הלל כי ור״ל
 את חופף אתה הלא טרוטות עיניך מה מפני .המקנטר

 טרוטות עיניך מה ומפני דרישא ערבוביא לך ואין ראשך
 בסוף חז״ל אמרו כי שחד לוקח אתה אס כי זה חין
 באמת היו ואולי • כהות עיניו שחד שלוקח מי פאה מס׳
 כאלת גדולה שאלה הלל וא״ל • קצת כהות הלל עיני
 אך * העון וגרס בזה נכשלתי אולי בצדק ששאלת ר״ל

 ר״ל ׳ החולות בין שדרין מפני ג״כ האמת את לו הגיד
 נוכל וגס קצת• עיני כהו ולכן מנעורי שם נתגדלתי ואני

 שבהם שהגדולים ר״ל .למענה שכתבתי כענין לומר
 של עיניהם מה מפני לו וכאל • העדה עיני הנקראים

 והשיב בתורה גדולים כאינם ר״ל • טרוטות העדה עיני
 חול בארץ ר״ל החולות בין שדרים זה דרך על ג״כ לו

 וע׳ • מאד מחכים כאינו דא״י כאוירא קדוש כאינו
 ולכן • כפירושי החולות בין ג״כ כפירש ז״ל מהרש״א

 ואח״כ • ענותנותו גודל הורה ובזה כ״כ בתורה גדול איננו
 רחבות אפריקייס של רגליהם מה מפני ממנו ושאל הזר
 ורגלים • מולדתך עיר כבני רחבות רגליך כן חתה וגס

 פסול אתה וא״כ • בבכורות כדאיתא ־ מוס הוי רחבות
 רעיתי יפה כולך • ובקדושין ביבמות כדמצינו לנשיא
 מכל מנוקין להיות כצריך לב״ד מכאן • בך חין ומום

 מן לפוסלו כרצה מזה גדול קינעור לך ואין מוס•
 עמך כהדין ׳ כאלת גדולה שאנה לו והשיב • הנשיאות

 מפני אס כי זה אין אך ׳ מלדה רחבות רגלי היו אלו
 ואין רגלי נתרחבו ולכן כפירש״י• החולות בין שדרין

:מלידה זה כאין כיון מום זה
 לבנות מנת על סותר משכן והא בגל• ע״ב ל״ג דת

 כסותר יחנו ד׳ פי על דכתיב כיון • במקומו שנא 1
 דבעינן הא פי׳ וכו׳ הוי• במקומו לבנות מנת על

 • מקלקל הוא לבד דסתירה משוס לבנות ע״מ סותר
 הוא בעצמו כסתירה הדבור ע״פ דהי׳ במשכן אבל

 האורג בפ׳ שמצינו כמו הבורא מצות מצד התיקון
הוי מצוה דמשוס • חייב מתו על הקורע

הרשה מתקן:
 הטמנה• נאסרה הטמנה ד״הבטלה רש״י עב ל״ט ךת

 תימה דלא ר״ל נאסרה• בלשונו לפרש דקדק
 הם בדורו לפניו שהיו רבנן הנהו על זאת אמר דר״ח
 הטמנה לאסור טבריא דאנשי ממעשה הדין למדו

 ממעשה• ד״ה התום׳ קושיית ר״ח על קשה דא״כ ־ מבעו״י
 הוא מתניתין הא • ממתניתין למילף צריך מה וא״ת

 הנעים בלשונו זאת רש״י ומתרץ • טומנין במה בפ׳
 דאסרו גופא משנה בעלי על אמר דר״ח .ר״ל נאסרה
 שאסרו עברי׳ דאנשי ממעשה זאת למדו י מבעו הטמנה

הראשונים: חכמים
 ואיבעי לשתי׳ <להו דמחיס • לשתי׳ ד"ה רש״י
 התיס׳ שפי׳ כמו פשוט כוונתו • פניו בהן רוחץ

 • כתי׳ לצורך אותם כמחמס דווקא לר״י נראה אלא ד״ה
 לשתי׳ דראויין אע״ג רחיצה לצורך אותן מחמס אי אבל

:וכו׳ ב״ש אסרי
 פ״י עיין • שס להניחה מותר ד״ה רש״י מ״ב דת

 להניחה ויוכל לסלק א״צ מבעו״י נתנוה דאס כפירש *
 קושיית מתורץ ועזה " שם להניח אסור לכתחצה אבל כס

:נתנוה ואס ד״ה התוס׳
 • דשרי הוא הצד מן לאו אלא ד״ה • ע״ב מ״ג דת

 לפי דגם ברש״י• מיותר לאו תיבת לכאורה *
 דכרי• הוא הצד במן ורק גמור בטלטול אשור המסקנא

 ככתב • כן רש״י כתב דבדיוק נראה הרא״ש מדברי אבל
 בטילטול אף מותר המסקנא דלפי משמע רש״י דמדברי

 משמע מהיכן ידע דלא כתב נתנאל והקריבן • גמור
 לאו אלא שכתב רש״י מלשון אך • כן רש״י מדברי

 בטלטול אפילו המסקנא דלפי בברור משמע כו׳
: מותר גמור

 דלמאי לר״י וקשה • נר ומה ד״ה תוס׳ ע״ב מ״ד דת
 • כו׳ מתכת של נר לי׳ תיקשה כו״ נמי דמסיק *

 קשה דלא ולענ״ד * כו׳ שהדליקו הנר מן חוץ מדקתני
 ולא דיחדו היכא לאשמעינן להקשות ליכא דהכא כלל

 ידעינן הוי לא כך שינה הי׳ דאס שבת• באיתה הדליקו
 דאסורלכן שבת באותה והדליקו יחדו לא דאם הדין
 • כבת באותה והדליקו יחדו לא דאס הדין זה שונה

 לו הקשה אסור לבד יחוד דגם אמינא ההוי לפי משא״כ
 • הדליקו כאלו הוי ישן הרס של נר כי • יפן מנר שפיר
 אסור• יחוד דגם ס״ד ואי • אחר לדבר הו חזי דלא

 הדין ידעינן הוי וממילא אסור לבד דיחדה לאשמועינן
 הוי בוודאי אחת פעם בו שנשתמש כיוון דאסור ישן דנר

:טומנין במה פירקא סליק :כיחדו
 קדרה לסלק הבא טומניך במה ד״ה רש״י ע״ב מ״ז ךת

 מיותרות התיבות אלו לכאורה " אחר בדבר ולטומנה י
 שאין חז״ל שאמרו טומנין במה • לקצר לו שהי׳ • ברשיי

 כשיטת י רש שכוונת ונראה • הבל המוסיף בדבר טומגין
 ג ע וליחן בבגדים קדירה להטמין שאסור יוגה רבינו
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 זפת נמו והוי מתחה מחממה הקדרה כי עצמה נירה
 נו׳ קדרה לסלק הבא רש״י :דקדק וזה • זיתים כל

 ופשק עצמה נירה ע״ג ולא ר״ל אחר בדבר ולטמנה
: דזיתיס ד״ה כתום׳ דלא רש״י

 גיזי למעוטי ר״ל ־ דק צמר תלישה מונין ד״ה ךע״י
: דלקמן כמהניתין הנן דזה צמר

 שנבלעו המיס מן אוהס דעצר ד״ה כרש״י מ״ח ךה
 דיש מיס דווקא משמע י במיס רש׳י דקדק בו• 1
 משא״ה • לאיבוד דהולך ,אף אשור לכן מלכן משוס בו

 לאיבוד שהולך ניוון מלאנה אב משוס בו אין ביין
: כפוסקים ועיין

 • כשבת אוהו שפורסין מפרוונקא שנא מאי בד״ה ״י5ךע
 ממימרא ולא יוס כנל ממעשים דפריך ר״ל

 שהביאו דנובא אפלגא פרוונקא האי )קליט( דלקמן דרכא
 דרכא • שם הערוך ננירסת שס גרים דרש״י • החום׳

 דהיני לרש״י קשה הי׳ וא״נ • דשמעההא מרא הוא
 לרש״י נראה ולנן ממנו• מאוחר מרכא׳שהי׳ ז ל פלך

 • כקל״ט שס ,גרם התום׳ אכל • יום כנל ממעשים דפריך
 • קדמון אמירא הוא ורב שלנו הספרים נגירסת • רב

 מ״ש ד״ה ס׳ ובת • דרב ממימרא ר״ז פריך שפיר וא״נ
: רב וצ״ל י רכא סוכר • טעות נפל

 דסהס סיפא ואשמועינן • נו׳ טמן לא אס ד״ה ךע״י
 רש״י נקט למה לנאורה נינהו מוקצות מונין

 ונראה • כברייתא קודם שנהוב צמר גיזי ולא מונין
 ר״י ותירץ נו׳ מפני וני ד״ה הוס׳ נמ״ש רש״י דנוונת

ה״ק ד״ה בתים׳ ונן • ממונין טפי חשיכי צמר דניזי
: רש״י נוונת ונן • צמר אגיזי ולא קאי אמונין נו׳
 חבית למגופת זה כין מה ד״ה הוס׳ ע״ב מ״ח "ת

 • ונו׳ חכור זה משני מאי רש״י על שהקשו ע״ש י
 - ע״ש החבית מנוף להתיז אפילו מתיר רשכ״ג הנא

 אינה שהמגופה ניוין חבית גבי דכשלמא נ״ל ולענ״ד
 שהמגופה ניון פתוח נמו הוי דהחכית נמצא נלל חיבור
 להתיז מוהר ולנן • כסתומה אינה וא״נ • חיבור אינה

 נלל מהקן אינו ני היכיות מטף אפילו בסייף ראשה
 • חיבור אינה שהמגופה ניוון נפתוח נ נ הי׳ מתחלה ני

 ומחובר לגמרי סתום הי' שמתחלה הציאר כבית משא״ג
 מנה משוס וחייב נלי מהקן הוי נשפוהחה וא״כ

:ודו״ק כפטיש
 שם • אוהן מעלטלין ואין צמר בגיזי ע״א מ״ט ךה

 פשתן של צמר גיזי גמיהני• הניא נלהסוגיאעד *
 דנל היא נך רש״י לשיטת הגמ׳ דברי המשך • וכו׳

 שלא אלא ל״ש דרבא משמי׳ אמרו רכא של הישיבה
 איתכי׳ • אותם מטלטלין בהם טמן אכל בהם טמן

 של הישיבה לבני ר״ל • לרכא יומא דחד מדרבנן ההוא
 דפריך שמצינו כמו רכא שם על ג״כ נקראים שהס רבא

 בסוגיא י״ט סי׳ כירה ר״פ )עיין ארב רב דכי מאמרי
 הוי התלמידים שאומרים דמה הרי הצד( מן טלטול של

 איתמר אי אלא משני וע״ז • כעצמו הרב אמר כאילו
 על שהקשה כעצמו משני מרכנן דההוא ר״ל נו׳ הני
 מוהר כהס טמן שאס רכא משוס שאמרו הישיבה כני

 שאס כעצמו ומתרץ • ממהניתין הקנה ז וע • לטלטל
 אכל להטענה יחדן שלא אלא ל״ה אמר הני רכא אמר
 ד״ה ההוס׳ קושיית מתורץ יבזה • כי׳ להטמנה יחדן
 דלעולסנדאמר ר״ל רכא דברי ג״נ מהרץ ורכינא אלא
 דרכא משמי׳ התלמידים שאמיו נמו ל ר • מעיקרא רבא
 אמר' לא׳ רכא רק • יומא כר ההוא שתירץ כמו ודלא
 בריש שהובא הברייתא על רק יהין אמת: שנו לא החי

 ואין ונו׳ צמר וכציפי צמר טומנין־כגיזי )דמ״ח( פירקין
 אלא מטלטלין שאין ל״ש רכא אמר וע״ז אותן מטלשלין

 של כשאינו • אותם מטנטלין טמן אבל בהם ׳ין ט שלא
 מיירי וכזה • כהן טמן אפילו הפתק כשל אכל • 'הפתק

 • ונו׳ רכינא ד״ה התום׳ קושיית מתורץ וכזה • המשנה
 דרישת וי״ל ונו׳ משמע שנו לא קאמר דרכא ותימא
• חכרייהא רק שנו לא קאי לא רש״י ולשישה נו׳ מיירי

נ כוונתו זאה אך רש״י כלשון כסר ני הגס
 דנמנה דעתי׳ גלי כשמן שצבען כזמן ה ד רש״י ג׳ דת

 מדוקדק אינו הלשין • כשבת עלי׳ להניח קיימא 1
 ולוני ־ נו׳ לרפואה או ד שנהב לקמן עס מקושר ואינו

 וז״ל כר״ן ש:הוכ נמו כרש״י דציל ה״א דמסהפינא
 מדקדק י שרש ר״ל * לרפואה דלאו בשכח עלי׳ ומניח
 דנאו רש״י ומתרץ אסור רפואה הלא להגיח מותר האיך

 ואה ד״ה התום׳ של מהירוץ נראה וני ־ כינהו לרפואה
 ני בשבת כהן לצאת לא צבען דקאמר דהאי ותירץ נו׳
 עניו להניח כרש״י נגרום ואס • וני׳ כחול לצאת אס

 הקשה וא'נ כשבת עליו להניח שכוונתו משמע כשבת
: ודו״ק התום׳ קושייה

 ור״ע נרכי דלא ש ע" ורא״א ד״ה חום ע״ב פ״ב ךת
 אכן למעוטי איצטריך דהא ונו׳ הילנתא למאי י

 ונפ״ז ־ לשרץ איהקש דהא גרסי דלא וי״ס • נו׳ מסמא
 למאי ור״ע שפיר גרסינן ז ונפ • ונו׳ למימר מצינו

 דלא דכד״ה ראשין• כהרי החבל אחז רש״י ־ ע״ש הילנהא
 נירסהו שהי׳ או ונו׳ לשרץ איתקש דהא נתב מטמא

 למשמשי׳ וכד״ה י הגמ׳ סיגייה נפי כך שפירש או נן
 הילנהא למאי ור״ע ג״כ דגרס משמע תירוצאה.א נתב

 ונראה • רש׳י שיטת על מאד קשיא וא״נ לשרץ איהקש
 ה:מ׳ פריך ע״ב( פ״ג )בד׳ דהנה הוא נך רש״י דשיטת

 כמשא מטמאה דלא לשרץ איהקש הילנתא למאי רכנן על
 דרבנן ענויס ;כומאת ונו׳ לחומרא ואימא ונו׳ ננדה
 • להומרא מקשינן דלר״ע משמע * ע־ש מקשינן לקולא היא
 סוגיית נכין וכזה • קולא שוס הפסוק אשמועינן ולא

 כאמת דהא פליגי לא מסמא כאבן אמר מהחלה הנמ׳
 • מסמא כאבן מטמא לא ונהני לשרץ גס א־הקיש
 נוכל ונא • לשרץ איהקש למאי ור״ע הנמ׳ מקשה ואח״נ
 לר״ע דהא מסמא כאכן מטמא דלא ההוס׳ נהירוץ להרץ

 ור׳ש הנמ׳ פריך לכני • להקל ילא כא שלהחמיר משמע
 הגמ׳ ומשני י להחמיר ר״ל לשרץ איהקש הילנהא למאי

 ענו״סיהי׳ של משמשי׳ שגס שכא'להחמיר ר״ל למשמשי׳
 מטמאה יהי׳ שלא ג״נ קו.א מזה שיצא ואס ־ טמא ג״נ

 נא • קרא משהעי דבי׳ עצמה נענומ״ז מסמא באכן
 ישא״נ • משמשי׳ נגד חומרא מזה דיוצא ניוון לן אינפת
לקולא רק הי׳ מסמא באבן מטמא לא ד מהרץ נשהי׳

: ודלק לר״ע להיות וזה נלל לחומרא ולא

ש״ס חכרה לפני השיעור כשלמדתי הר״י בהורף
 כהגליון רע״א הגאון שהקשה מה על לי נתחדש 1

 הטאת חיוב שיש והוא ד״ה כרש״י ע״א( פ )כי׳ הש׳יס
 דהא והקשה סאהים־ מבית יותר קרפף כגון נו׳ ביניהם

 רה״י הוי סאהיס כיבית יותר דקרפף אמרינן ז׳( )כד׳
 משים בהונו לטלטל החמירו דרבנן חך זריקה• לענין גמור
 חייב להונו מר״ה הזורק אכל ־ נדירה מוקף הוי דלא

 )ד׳ לעיל ועיין * ביניהם חטאת חיוב הוי וא״נ חטאת
 ד׳ של פירש׳י ועל דהנא פירש״י על גיש שהקשה ז׳(

 לובנק המהר״ס דהנה לתרץ ע״שולענד״ג ־ וצעע צ״ט(
הו ר׳ל קהני או דאו • הלל כדביר פירפ"י על כתב

משני



מז יעקב חרושים ברון ז

 וא״כ ר״ה לפני אחד מרס״י או * אחד לר״ה בהיס בפני
 גרוגרות חצאי פני בתים מפני כשמוציא זה דרך לפי

 צריך רפויות משתי עקירות פני שהיו היינו אחד לר״ה
 בין ר״ה היינו חעאת חיוב ביניהם מפסיק שיהי׳

 * ברה״י שמופסקת י רש כוונה כך כ ואי • רה"י פגי
 מפסקתן כרמלית הי׳ אס חבל ר״ה בפתי כפהנחה היינו
 וההנחה רה״י מפגי כשעוקרה היינו וכו׳ קרפף כגון

 • אחד חטאת חיוב ביניהם מפסיק פיהי׳ צריך אחד בר״ה
 פאיגו סאתיס מב׳ יותר קרפף כגון כרמליח לאפוקי
 • זריקה לענין רה״י ג"כ הוא כי רה״י ב׳ לגבי הפסק

 נחפב אינו זה • בקעה או אחד כרשות כולם הוי לכן
 מר״ה הזורק " צ״ח ב״ד ועיין * ודוק ר״ה פתי בין הפסק
 לענין פבין גמי מפמע חייב דאינו באמצע ורה״י לר״ה

 צ״ט מד׳ פהקפה ומה ־ פליגי הנחה לענין ובין עקירה
 הוא דהעעס יוחנן ר׳ סברת פלפי ג״כ לייפב יש ־ ע״ב
 במקום רק פייך לא ־ דמיא דמליא כמאן רה״י רעפאו כיון

 • סאחים בית או לדירה שמוקף כגון לעלעל פמותר
 כמאן פייך לא לעלעל דאסור סאתיס מבית יותר אבל

 עופה לאחרים אס ק״ו דאמר לעולא אך • דמי דמליא
 מבית יותר אס גס בוודאי כ״פ לא לעצמו מחיצה
 דעופה כיוון " לעצמו רה״י המחיצה הוי סאתיס

: זריקה לעגין לאחרים מחיצה
 למיפרך הו״מ • פבת לעגין אי ד״ה תום׳ צ״א ךת

 • עמא ולבית תרומה נקט ואמאי זרק גקע אמאי י
 מפמע כתבו לזה הקודם בתום׳ דהנה זאת לתרץ ונראה

 והנה • כפירפ״י דלא מכביצה פחות טומאה מקבל דלא
 וכו׳ טומאה לענין אי ד״ה לפונו• במתק זאת חע־ץ רש״י
 דלענין רפ״י כוונת כו׳ אוכלין טומאת לטמא נטמא אס

 לטמא אם האיבעיא רק • כזית צריך לא עצמו טומאת
 לעגין בגמ׳ פאמר ומה בעינן• לביצה קאמר ע״ז אחרים

 זרק רבה אמר בסופו הזורק בפ׳ איהא דהנה ר״ל פבה
 הא דמכוין הא • פטור והתנן כו׳ כבפן בפי ונחה
 אי • מקום לי מפוי׳ מחפבתו מכוין אי • מכוין דלא

: פטור מטין לא
ביס בספינה המפרס • ספינה ד״ה רפ״י ע״ב ק׳ ךה

 מי בקיצור לפרש דהו״ל הוא יתר שפת לכאורה *
 עליו התום׳ קושיית לתרץ דבא ונראה • בספינה פהוא
 דבעינן מגזוזע-א פהקפו • וממלא ד׳ מקום עושה בד״ה

 פפסק פנ׳יה( )ס׳ בפו״ע ועיין • עפרה גבוה מחיצה
 פאינו כיון הטעס פס ופירש ד׳ פיהי׳ ד׳ בדף דדי

 רק בביתו שהוא בגזוזטרא מפא״כ • הקילו לכן בביתו
 ג״כ וזה י׳ מחיצה צריך כמיס מן למעלה פהגזוזערא

 במחיצות די לכן ביס בספינה המפרש רש״י כוונת
 ועיין • י׳ מחיצה דצריך • בגזוטרא כן שאין מה קטנות

: ודו״ק נתנאל בקרבן
 וכו׳ לזו מזו מטלעלין אין ד״ה בפירש״י במשנה

 כי הילכך לזו מזו מעלעל עירוב וע״י
 רש״י כוונת • עירוב בעל כרמליח ומפכקא מפרשי

 רות קש אינס אס אז • אדס בני שני של שהוא דדווקא
 של כשהס מפא״כ • עירוב ע״י אפילו לטלטל אסורות

 וכשיטת קשורות אינם אפילו מזו לעלעל מוהר ארד אדם
 • ע"ש שם מגדים הפרי וכפי׳ (ט סי׳ק שכ״ה )סי׳ המג״א

 פפיעא בד״ה ע״ב התום׳ של השני לפירוש קרוב והוא
 פפיעא בקושיית י רש עס מחולקים שההוס׳ רק • ע"ש

 כשנפסקו אפילו שמותר ר״ל פפיטא הקופיא שלתוס׳
 • פשוט הקושיא רש״י ולשיטת • ע״ש ונקשרו וחזרו

 וע״ז אהד אדם של שהוא שמיירי סבור שהי׳ פשיטא
 שני של כשהיא נצרכה לא ומשני דמעלטלין פשיעא פריך
 וכפירש״י עירוב דמועיל לאשמועינן ואיצטריך אדם בני

 מסברת הדר נצרכה לא וכשקמשגי • ע״ש נערב ד״ה
 כשאינן אסר אחר אדם של שגס סברתו שהי׳ המקשה
 כן אינו המתרץ לדברי אך • פשיטא דמקפה אלא קשורות

 עירוב שמועיל ואשמועינן אדס בני בשני דמיירי רק
 כלל א״צ אחד אדם אלא שס אין אס אך בספינות

 ד״ה במפנה פפירש״י וכמו המ״א וכשיטת • קשורות שיהי׳
: מטלעלין אין

 דלאו בתוכן מטלטלין אין דה רש״י ע״א ק׳א דה
 לפיכך מלמטה ארבעה ברחבן שאין נינהו רה״י 1
 דלמעלה • הוא כן רש״י כוונת מחיצות• מחיצותיהס אין
 שלמטה הקצר חלק מלבד ד׳ ברחב עשרה גבוה הוא
 ד׳ רחב הוא שלמעלה הגס ד׳ רוחב אין שלמטה וכיון

 *תלויות כמחיצות הס כי מחיצות• המחיצות אין י׳ בגובה
 דמישן ביציתא הני ד״ה ההוס׳ קושיית מתורץ ובזה
 בעל ה״נ רה״י דין מן דבטל היכי כי וקשה • וכו׳

 רק למטה הוו דלא ה״נ שכתבתי מה ולפי כרמליח מדין
 אין לכן שלמעלה המחיצות בטל עכ״ז אך פטור כמקוס

 ב׳ קושיא מתורץ וכן ־ אמות ב״ד רק למעלה מטלטלין
 רוחב אין שבפניס כיון אחית גוד אמרינן היכי שהקשו

 גס אי רק אינו זה ובאמת " תשמישתי׳ ניחא ולא ד׳
 מלק צירוף ע״י רק י׳ במשך ד' רוחב הי׳ לא למעלה
 חשמישתי׳• ניחא הי׳ לא אז י׳ עמוק הי׳ ממנו שלמטה

 י׳ במשך ד׳ רחב שלמעלה שהחלק שכתבנו מה כפי אבל
 ולימא שפיר פריך ולהכי תשמישתא• ניחא למעלה א״כ

: מחיצתא אמית גוד
 כו׳ ביו״ט מהס צדין אין ד״ה רש״י ע״ב ק״ו ךת

 לביבר המכגיסו ש״מ כו׳ ועומד ניצוד לאו אלמא י
 לפי כי • יתר שפת הוא לכאורה צידתו- זו אין קטן

 ובאמת דשבת משנה על הקושיא רש״י לשון משמעות
 שמביא אברייהא צדין דאין ממשנה הקושיא עיקר

 מקפה מאי דלכאורה • רש״י דכוונת ונראה • בורמיגהו
 היא ערוכה משנה הלא צדין אין דקתגי מברייתא הגמ׳

 עומד אומרים וב״ה מבעו״י נענע אא״כ יטול לא א׳ ב״ש
 מיירי ודילמא הכנה בעי וא״כ נועל• אני וזה זה ואומר

 אסור ולכן מבעו״י הכין כשלא צדין אין דתגי הברייתא
 באמה אך • צידה מחוסר אינו כי מוהר הכין אס אבל
 דמפמע בברייתא דקתני צדין אין לשון במשמעות זה אין

 מפיס רק האיסור הי׳ ואס הוא צידה דמחוסר משוס
 • המפנה כלפון יעול לא לומר לו הי׳ הכנה מחוסר

 • צידה מחוסר משוס שהאיסור להדיא משמע ודאי אלא
 שהאיסור ר״ל ועומד ניצוד לאו אלמא רש״י כוונת וזה

 • כו׳ צדין אבל דביצה למשנה וקשיא צידה מחוסר משוס
 ל ר צידתו זה אין י לביבר המכניסו ש״מ עוד ופי־ש״י

 נהרווייהו הברייתא מזה ומקפה הנ״ל• מפנה לפבח וקשיא
: ודויק דביצה ולמשנה דשבת למפנה

 הרווייהו לאוקמינהו להכי דאתית השתא בפירש״י יף(ןז
 היל דאמאי • מדוקדק זה ן א לכאורה • כרבנן

 בפירפ״י יותר מבואר עוד ובביצה • אחריתי בגוונא לאיקמי
 דכתנאי משמע כתנאי לאוקמי דחיקת ולא פס פכתב

 כך הוא רפ״י דכוגת לתרץ ונראה • ליה עדיפא
 חי׳ להכי דאתית השתא הגמרא לשון נדקדק דמחחלה

 ־ קטן בביבר הא גדול בביבר הא קשיא לא גמי אחי׳
יכול הי׳ נמי השתא עד הא בזה זה תלי מאי לכאורה
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 ועיין • קטן ביכר לבין גדול ביבר בין ולחלק כן לתרץ
 לחרץ נראה .ולענ״ד • כן נמי שהקשה דביצה פ״ג בצל״ח

 כשהקשה לו קשה דהי׳ בזה לתקן כוונתו כי • הכל
 היא רשב״ג דהברייהא לתרץ יכול היה ורמינהו הגמ׳

 מחוסר לאין צידה מחוסר בין דביצה במשנה שחילק
 ומיירי היא רשב״ג דהברייהא לומר יכול והי׳ • צידה
 כרבנן לה סכרה דשבת והמשגה • צידה מרוסר כאין

 קטן כיכר מהני דלא כעופות דהיינו כחדא דרשכ״ג
 צידה מחוסר אין אס אך * צידה, כשמחוסר לעופות

 כמשנה י וכששנה • צידתו היא שזו לרשכ״ג רכנן יודו
 היכא בכיכר דאפילו למגדל דווקא לאו למגדל צפור
 על פליג ורשביג • מגדל כמו הוי צידה מחוסר שאינו
 צידה מחוסר בין מפלגי לא דרבנן בחיות רק הרבנן
 כשאינו דווקא בחיות ולרשב״ג צידה מחוסר לשאינו
 אי • כחדא יסברו • בעופות משא׳־׳כ • צידה ממוסר

 דוחק יהי׳ זה אך ־ דרור כצפור דשכת משנה נוקיס
 • כזה והאמוראים התנאים מחלוקת יהי׳ דא״כ גדול
 והברייתא המשנה לאיקמי גדול לדוחק לו נראה וזה

 להכי דאתיח השתא הגמ' לשון מדוקדק וזה • תנא כחד
 פלוגתא יש כי תירצת ולא הנא כחד לאוקמא שדחקת ר״ל
 תצטרך שלא ר״ל קשיא נא נמי אחי׳ חי׳ א״כ בזה

 גדול• בביבר והא תנא כחד רק תנאי כתרי לאוקמי
 מפרש רק כלל פליג שלא לומר נוכל ורשב״ג וכו׳
 ב׳ דביצה במשנה וכפירש״י קטן• ביבר הוא מה

: ודו״ק הפירושים
 חברי אומרים אלו ד״ה הוס׳ ע״ב קי״ח ךת

 בזר יש איסור מה ר״י ידע לא ־ כו׳ לדוכן עלה *
 לכאורה ־ לבטלה ברכה משוס לא אס לדוכן העולה
 קשה יסיר א אין ואי ניחא• הי׳ איסור הי׳ דאס משמע
 היה לא איסור הי׳ דאס הוא להפך אדרבא • הדבר

 ריחא בדבר אסור וכשאין • איסור עושה יוסי ר׳
 לומר אפשר בדרך ונראה ־ בזה שבריו רצון שעפה

 שכתבו ידע לא וכוונת יוסי ר׳ ר״ת הוא די דתיבח
 לי שמיע $ בגמרא שאומר כמו ס״ל דלא ר״ל תום׳

 איסור דיש יוסי ר׳ סבר לא גמי הכי ׳י ס״ל לא כלומר
 בוודאי והוא • לבטלה ברכה משוס לא אס העולה בזר

 איסיר בזה שיש בכתובות דאמר דמה ־ בירך לא
 גשיס דסבר יוסי ר׳ אבל יהודה לר׳ היינו עשה

 איסור אין אל ויש־ הכהניס מצוהעל הנה רשות סומכות
: הרש״ה בזה•

 ועוטף ללבוש שיכול מה כל ולובש במשנה ק״כ דת
 עשר שמינה אומר יוסי ר׳ לעטוף שיכול מה כל 1

 מהלכות כ״ג )בפ׳ והרמב״ס • ומוציא ולובש וחוזר כלים
 שיכול מה כל דליבש יוסי דר׳ כת״ק פשק כ״ה( דין שבת

 הכ״מ וכתב ומוציא וחוזר דלובש הא הביא ולא ללבוש
 דמפרש • רבינו של הטעם של״ד סימן הב״י וכן שם

 ר׳ דברי זו ומוציא ולובש ומוזר במשנתינו דמסיים הא7
 לו הי׳ ת״ק דברי הוי • עליו פליג ות״ק • יוסי

 מה כל ועוטף ללבוש שיכול מה כל ולובש ברישא לומר
 בדברי כדקתני " ומוציא ולובש וחוזר לעטוף שיכול
 והלכה • דמתניחין ח״ק היינו לאו ור״מ • בברייתא ר״מ

 וחוזר דלובש הרמב״ס הביא לא לכן דמחגיהין כת״ק
 שיכול מה כל אחת פעם רק שרי לא דלת״ק • ומוציא

 כדברי אי • אחד מופלג לי והקשה • ולעטוף ללבוש
 המוצא )ריש דעירובין הגמרא עס יעשה מה הכ״מ

 כר״מ דלא סהמא הנן לימא הגמ׳ החס דקאמר תפילין(
 תיק דברי )ר״ל • ר״מ סתמא דהאי ממאי כו׳ והתנן

 לובב עלה בברייתא דקתני :הוא( ר״מ דדברי ממאי
 שס להדיא משמע ־ כו׳ ומוציא ולובש וחוזר ומוציא

 ;דברייתא ר״מ הוא כ״כ בפ׳ דמשנתינו דת״ק בעירובין
 דהיח הס ת״ק דברי כו׳ ונרכש וחוזר דמתניתין וסיומא

 בעל רבינו את ליישב נראה ולענ״ד • דברייתא ר״מ
 • מפורשת גמ׳ בדבר חלילה לטועה נישווי׳ דלא הכ״מ
 בהלכות הרמב״ס לדברי בעירובי! הגמ' הכ״מ מפרש דהכי
 דתנן • כר״מ דלא דעירובין סתמא תנן לימא • שבת
 סתם דתיתי • סברא אין וזה ללבוש שיכול מה כל לובש

 דהאי ממאי הגמ׳ ופריך • כר״מ דלא דעירובין מתניתין
 ר״מ במתרתין ת״ק דדברי ממאי ר״ל • הוא ר״מ התמא

 חונק דר״מ אליבא בברייתא שס דקתני הא דילמא • היא
 דחוזר דר״מ הא ס״ל דמשניתין.לא ות״ק • המשנה על

 ומוציא לובש בברייתא עלה דקתני • ומשני • ומוציא ולובש
 דוודאי ר״ל • עלה דקתני הגמ׳ דקדק כו׳ ולובש וחוזר

 ולוב: חוזר ללבוש ביכול מה כל לובש דאפילו ס״ל ר״מ
 נוב: דקחמר בהא ר״מ קמ״ל מחי דאנ״ה י כו׳ ומוציא
 אע״כ ־ קאמר לובשסתם אי ומיציא ולוב: וחוזר ומוציא

 ואהה ללבוש שיכול מה כל דלובש אמתניתין קאי דר״מ
 דעירובין סתמא וא״כ ־ ומוציא ולובש דחוזר ר״מ קאמר

 דמתניתין דת״ק להכריח התם נחית ולא • כר״מ דלא
 • תיק דברי נמי ס״ל ־ברייתא דר״מ רק ־ כר״מ ס״ל
 והא כר״מ דלא דעירובין סתמא הנן דלימא להקשות כדי

 נא בוודאי דמתניתין ש״ק אך ־ היא ר״מ משנה כתם
 ללטש שיכול מה כל לובש אחת פעם ורק כר״מ ה״ל

: שרירין הנ״מ ודברי • ודו״ק וכו׳
 יביאו וא״ת וכו׳ אומר אלעזר ר׳ ד״ה תום׳ ק״ל ךה

 כלל שבת איסור ליכא דהששא סכני אצל התינוק י
 צ״ד( )ד׳ המצניע בפ׳ מבואר הנא בעיני ותמי׳ • וכו׳

 כבהמה דקטן הרשב״א בשס דכתט • אבל ד״ה תוס׳
 שקושיית נימא לא אס • לרבנן וחייב נפשי׳ ומשרביט דמי

: ודו״ק דוחק זה אך נתן נר' התום׳
 פושטי; מלבוש דרך וכו׳ בכולו לטלטל מותר ד״ה רךעך

על קשה ולכאורה הכל־ דברי בכולה ומעלטלין
 הו״ל בבית בהיותו בהם שנבש הבגדים הלא רש״י דברי
 מצאתי ושוב • בחצר מטלטלין ואין בבית ששבתו כליס

 להביא והוסיף • זו קושיא ג״נ שהקשה הש״ש בגליון
 בהדיא משמע וסודרא• דכומתא צ״א( )ד׳ מעירובין ראי׳

 ששבתו ככלים והוי להם אחד דין וסודרא דכומתא
 דבריי לוני נראה ולענ״ד • בצ״ע ונשאר ע״ש ־בבית

 וסודראלשאר ביןכומתא לחלק רש״י דשיעש הקדושים
 וסודרה כומתא הגמ׳ נקט אמאי לרש״י דקשה בגדים

 כני דנקט לתרץ שנוכל הגס • מלטשים שארי ולא
 לק • דוחק הוא עכ״ז תמיד וללובשן לפושטן שדרך
 כמו כובע שהוא וסודרא כומתא דדווקא רש״י מתרץ

 חה בו שמתעטפים סודרא וכן ע״ש־ פ״א(׳ )ד' י שפירש
 כומתה בלא והולך בבית אותו שמפשיעין דרכו הוא

 ששבתו כלים ממש הוי בבית ישבתו אס לכן וסודרא
 בהם שלבוש האדם של בגדים בשאר משא״כ • בבית
 ויא יוצא והוא אחד במקום עומד אינו שהאדם כיון

 • בבית שבישה קנו לא בבית שבתו אפילו לכן היום כל
 אחד במקום עומד אינו והאדם להאדם טפלים הבגדים כי

 כליש מיקרי לא שעליו והבגדים לחצר מבית מהלך רק
• בבית ששבתו

 בהדיאונגמ-ו במצה וניכתוב ד״ה רש״י קל״אע״ב דת
 שיטת שמתיו • לובלין מהר״ס עיין ,מיל כולהו

 בככריתן מה משלי נופך והוספתי • טעם בטוב רש״י
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 • במנה רחמנא וליכתוב הגמ׳ קושיית נפרם לרש״י

 שפירש הונה גבי נמו פירש נא ולמה • יא בהד דליכתוב
 דאתיאסוכה כדהשתא ולולב בסונה דליכהוב דר״ל כס

 גבי וה״נ ־ מינה הלחה וסתי עומר וניתו מלולב בג״ש
 הבריחו הגמ׳ דתירוץ ונראה • נן לפרש ינול הי׳ מצה

 למצה מה למפר־ דאינא תירץ דהגמ׳ • כן לפרש לדש״י
 דלינתוב הקושיא אי בשלמא • נבאנשיה בנשיס נוהגת שנן

 התירוץ שייך וסונה• לולב מינה ונגמרו בהדיא במצה
 דסונה * ממצה ולולב הונה גמרינן הוי דלא • הנ״ל
 של הפירוש הי' אה משא״נ • בנשיה נוהג אינו ולולב

 והג״ש ולולב הונה דלינתוב ג״כ במצה הגמ׳ קושיית
 • ממצה גמרינן הוי לבד ועומר הלחה ושתי • דמצה
 דשתי מנוה דהא • למצה מה הגמ׳ תירוץ יהי׳ לא וע״ז

 שרש״י וראי׳ ־ ודו״ק כבאנשים בנשים נולל ועומר הלחם
 עומר הזכיר ולא ולולב הונה רק הזניר לא בנשים• בד״ה

1 ודו"ק הנחה ושתי
 דפהק קאי יהודה אדר׳ וצרינא ד״ה הוה׳ קל״ג דה

 הלחה בשתי א״כ אדר״ע דאי והתה הנא כר״ע י
 להבין ויש • וצרינא הול׳יל עקיבא ר׳ אמר נלל נמי דאמר

 • לתרץ דנונל וי״ל י גופא אר״ע עביד לא אמאי ההברא
 הלחה ושתי ופהח מילה מקומות ג׳ על אמר דר״ע
 • מקומו על אחד נל היפר הקדוש ורבינו אחת בפעה

 פריך נר״ע הלנה משנה נל על שאמר יהודה ר' אך
 צ״ו( )ד׳ מנחות בתוה׳ מצאתי שוב אך שפיר בגמ׳

: אחר בענין שפירש
 איצטריך אמאי תימא פרע• ולא מל ד״ה הוה׳ קל״ז דה

 החופה דבשר תני דנבר כיון היפא האי למיתני י
 נראה ולענ״ד * נו׳ המילה מעכב העכורה רוב את

 *וברמב״ה ד׳( העיף רס״ב )הי׳ יו״ד בשו״ע דהנה " נתרץ
 עד המילה הותנין מלין ניצד הלשון בזה שם איתא

 שהראה עד הרך קרום פורעין ואח״כ העטרה שתתגלה
 העטרה נתגלה נמי הפריעה קודם נמצא העטרה• בשר

 לבד רישא תני הוי חי ולכן • העטרה בשר לא אך
 בגינוי דהגי ה״א ־ מעכב העטרה רוב את החופה דבשר

 את לפרוע צריך ואין " לבד העליון עור של העעקה
 תני להני • העטרה בשר שיתראה כדי הרך הקרוס

 לא כאלו הרך הקרום גם פרע דלא ר״ל פרע ולא מל
 • דהו כל בפריעה דסגי ה״א לבד סיפא תני ואי • מל

:תרווייהו למיתני איצטריכו ולהני
 רס"דס״ק )סי׳ בשו״ע שכתוב מה ע״פ תירצתי עוד

 משערינן המענבין בציצין דגם הירושלמי י״ב(בשם
 מל דאס התנא כיון דלזה ואפשר • ע״ש הקישוי אחר
 הקישוי אחר משערינן ולא נלל מל לא כאלו פרע ולא
 שלא כיון כלום אינו הקישוי אחר כפרוע נראה אפילו כי

 הציצין שנשארו רק פרע אי נן שאין מה י כלל פרע
: ודו״ק הקישוי אחר משערינן אז

 ס״ל נר״א ר״י • מתקן הא ואמאי • ע״א קמ״ב דה
 הקשה • ונו' דתנן מהתא בעינא תרומה דאמר 1
 $ למה • ז״ל םירווינעער יצחק מו״ה הרה״ג מחותני לי

 למאה שנפלה תרומה סאה הקודמת משנה הגמ׳ הביא
 מדמעת אומר אליעזר ר׳ אחר למקום ונפלה והגביהה
 דבריו דלפי • לו השיבותי אשר וזה • וודאי כתרומה

 שקודם המשנה הגמ׳ הביא לא למה ג״נ לי׳ היקשי
 למאה שנפלה טמאה תרומה סאה דתנן הנ״ל משנה

 היא שנפלה סאה אומר שאני ותישרף תירום אומר ר״א
 מונחת היא נאלו שנפלה דכתרומה אלמא שעלתה סאה

 • משם ראי׳ דאין אע״נ תערובות שום בה ואין במקומה

 הסאה ממש נעשה מהחולין האחת הסאה דהגביה דכיוון
 ממש דומה וזה • שנפלה הסאה נאותה תרומה ההיא

 בשוגג תרומה שאנל דמי ו׳( )פ׳ בתרומות להא'דשנינו
 אלמא ממש תרומה נעשים ותשלומיו וחומש ק־ן משלם

 ר״א קאמר וה״נ י ממש תרומה נעשה שם קריאת ע״י
 כאותו תרומה נעשית החולין מן הסאה הפרשת דע״י
 ממילא שהונחנו הזאת הסברא ולפי " ממש שנפלה סאה

 תרומה סאה נת״ר־ שהביא המשנה להביא ינול הי׳ לא
 ע״י דהתם • וודאי שתרומה מדמעת אומר ר״א נו׳

 • שנפלה נאותה ממש תרומה נעשית שהגביה הפרשה
 • הני אמרינן דלחומרא אליהו בשנות הגר״א פירש ונן

 אין יא״נ שנפנה הסאה נחותה נעשית כפרשה דע״י
 תרומה סאה הגמ׳ שהביא המשנה משא״נ • ראי׳ משם

 יועיל לא וגם נלל הופרש ולא ונדמעו לפחות שנפלה
 למקום מעצמו שנפל ורק מאה דלינא ניוון הפרשה

 • עצמה נתרומה שמדמעת ר״א אמר הני ואפילו • אחר
 • השיב והמתרץ מחחא־ בעינא דתרומה ראי׳ מזה

 לקולא אמרינן דלחומרא ראי׳ אין בנה״ג דאפילו
: חמרינן נח

 ד״ה תום׳ • יוחנן לר׳ לי׳ מסייע פירורים קמ״ג דם
 ולח מעבירין מדתני בקונטרס פי׳ נו׳ פירורין *

 ולא מגביהין נמי תני דברישא לר׳ וקשה • זורקין תני
 מברכות קשה ועוד ביד־ לאבדן שמותר אע״פ זורקין תני
 כזית בהן שאין פירורין דאמר יוחנן לר׳ מסייעא נו׳

 ני אפשר בדרך ולענד״ג • ש“ע ונו׳ ביד לאבדן מותר
 מה ני ־ אמת יוחנן ר׳ של המימרות ששני לומר יש

 בנל שאין מיירי ביד• לאבדן מות־ נ״ב( ')בברכות שאמר
 ונו׳ לאבדן אהור הנא דאמר ומה • נזית הפירורין

 נזית אחד בנל שאין רק נזית יש הפירורין דבנל מיירי
 מתורץ יהי׳ ובזה * בחולין נדאיתא לעניותא קשי זה ונם

 שמותר ב״ה אמרי איך • שם בברכות התום׳ קושיית
 שיש 'מיירי דבחולין ־ לעניוהא קשי והנא • ביד לאבדן

 דאמר ומה לעניותא־ קשי ולהני נזית הפירורין בנל
 נזית בהן שיש פירורין נוטל הוא ת״ח שמש אם בברנות

 ש־ש הפירורין שנוטל ר״ל כזית בהן שאין אותן ומניח
 הנל בנל שאין פירורין ומניח • נזית הנל בין בהם
 נמי .דברישא התום׳ שהקשו הראשונה וקושיא • כזית
 אעיג דברישא לתרץ נראה זורקין תני ולא מגביהין קתני
 דזורקין שפיר נדע מ״מ זורקין• תני ולא מגביהין דתני

 מזה דמשמע • ומנערה הטבלא את מסלק סיפא מדתני
 מעבירין פירורין גבי דתני בסיפא חבל • דזירקק בפירוש

 • ביד לאבדן דאסור להתנא ם״ל ע״נ זורקין תני ונא
 שני ובשבת בברכות אמר יוחנן שר׳ • בעיניך יקשה ואל

 אמר ובברכות ־ נזית בהן שאין פירורין שוין לשונות
 עיין • לפרש לר״י לו והי׳ ־ אסור חמר ובשבת • מותר
 לחלק התום׳ קושיית ג״נ שמתרץ ס״ד ק״פ סי׳ במ״א

 בשני יוחנן ר׳ דאמר להא המ״א חש ולא • המימרות בין
: ודו״ק שוין בלשונות המקומות

 למימר מצינו לא • דנ״ע ד״ה תום׳ ע״א קמ״ה דם
 עיין דמנשר• דמאן תיקשהמ״ט דנ״עאונלדח״כ י

 אוכל דנ״ע כן הי׳ שגירסתם משמע ובאלפס ברא״ש
 רש״י כוונת דזהו ונראה • הוא כאוכל למשקה הבא

 )ועיין אלפס ר׳ כגירסת ניגרוס דלא כוונתו • כ״ג שנתב
 כקושית אלפס ר׳ גירסת בצ״ע שכניח נתנאל בקרבן

 אלפס ר׳ לגירסת הגמ׳ דכוונת נראה ולענ״ד התום׳(•
 כייט דמי כאוכל לאוכל כבא משקה דכ״ע • הוא כך

 הקדרה דלתוך קמ״ד רש״י ועיין האוכל• את לתקן כשבא
נתקנה
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 * כאוכל הוי ונתקנה האוכל את כפמתקן נמנה • נתקנה
 זה וגס כמשקה הוי אי פליגי בזה לאיבוד הולך אס אך
 תירץ ולכן • יהושע דרב ברי׳ הונא לד׳ דוהק הי׳

 אי פליגי בזה האוכל את לצחצח העומד דבמפקה
 פ״ל כ״ע לאוכל הבא יבמשקה אבל כמשקה הוי

: הוא דאוכל
 חמאי וכו' הלילין שהביא עכו״ס ד״ה תוס' קנ״א דה

 ימתין בד״ה דרש״י * ולענד״נ • וכו׳ נמי קאמר י
 נהי פירש״י ששס • קצרות במלות זה תירץ שיעשו בכדי
 כוותי׳ תניא בד״ה כי רש״י כוונת ־ מילתא מוכחא דלא

 תני והכא שרי מיהא חמין שיחמו בכדי וא״ת פירש״י
 מוכחא הכא ותירץ • עולמית משמע בהס יספוד לא

 כמתניתין לעולס אסור שיהי׳ נוכל דלא ור״ל מילתא
 מילתא מוכחא דלא נהי אך י מילתא מוכחא דלא כיון

 ונכרים שישראל עיר הגמ׳ שהביא המשנה של לדין ודמי
 התם כמו להמתין הי׳ שיעשו בכדי עכ״פ אך • בה דרים

 לדין ממש שדומה ר״ל נמי במלת הגמ׳ כיון א״כ
 וכמו • ומזלות כוכבים עובדי ושל ישראל של עיר

גם להמתין ג״כ צריך שיעשו בכדי שס להמתין שצריך
: ודו״ק כאן

 פירש״י מרסקין אין ד״ה שהחשיך• מי בפ׳ קנ״ה ךה
 מאי לכאורה • עעמא וחד היא דמתניתין סיפא י
 משום העעם אולי לי׳ דקשיא ונראה בזה רש״י כיון

 האי ע״ב( ע״ד )דך גדול כלל בפ׳ שפירש״י כמו טוחן
 • טוחן הוי דק דק ירקות מחתך • סילקא דפרים מאן

 )עיין מרסקין דאין המשנה טעם הדמב״ס שפירש וכמו
 דזהו סירש״י לכן • בט״ז( שם עיין שכ״ד סי׳ או״ח בשו״ע
דטוחן טעמא בי׳ שייך ולא טעמא וחד דמתניתין סיפא
 : ודו״ק אחר חילוק או לטוחן דומה אינו מרסק כי

דלמ״ד פירש״י עיין ־ בינייהו איכא א׳• מ"ט עירובין
 קשה מזה • בקנין לערוב יכול קנין משוס י "

 מקומו( ד״ה ע״ב י״א )ד׳ בב״מ התוס׳ שיטת על נכאורה
 משמע וכאן בחליפין נקנין אינם ושאלה דשכירות דכתב

 אכתי להחזיר ע״מ מתנה הוי דכאן דנקנים־ואת״ל לכאורה
 דברי שהביא בקצה״ח )עיין ־ עירובין תום׳ על תקשה
 מתנה כגון לבעלים החוזר דדבר שכתבו אלו( תום׳
 דכאן לומר ודוחק • בחליפין מיקני לא להחזיר ע״מ
 אחד לשבת אלא עירבו דלא כיון דז״א גמור קנין הוי
 בקצוה״ח• ועיין הדא״ש לדברי דאי׳ וזה גמור• קנין הוי לא
 דלכאורה התום׳ דברי לתרץ בתורתו נפלאות יראנו וה׳

• בקנין נקנים ושאלה דשכירות קצה״ח כדברי מוכח
: נה״מ ועיין

 ואמרינן וכו׳ תבנא בי דההוא ד״ה רש״י ס' דת
 צ״ע וכו׳ דיורין בעינן דלא כר״ש הלכה לקמן י

 צירוף הי׳ תשנא והבי נ׳ שייר דילמא לדש״י הא מנ״ל
 דהא צירוף בלי שהי׳ ליה דמשמע וא״ל ־ דיורין לה״נ
 כמ״ש צירוף ע״י שהי׳ לומר אנו מוכרחין נמי כעת

 יש ואולי ־ וכו׳ שיור בהדי וכו׳ ושויא ד״ה התום'
 להדיא מפרש הי׳ דיורין לג׳ צירוף היה אס כי ליישב

לומר יש א״נ • לחלק וקל לפרש א״צ דיורין נ ל" אך
: לקמן כר״ש דפסקינן כיון האמת מפרש דרשיי

 אמר וכו׳ מיעוטא אהני אי • ממ״נ שם גמ׳ ע״ז דת
 ופירש״י וכו׳ מראשו חוליא שעקר כגון רבינא י

 • רשותא הוי לא י׳ גבוה דלא כיון שרי בי׳ דלאישתמושי
 " בחלון שכשאין במשנה פירש״י לעיל דהא לדקדק ויש
 שלמטה חלון דרך אפילו להשתמש אסור ד' על ד'

 מיידי דשם לתרץ ונראה ־ להשתמש כאן שרי איך וא״כ

 מיירי וכאן החורין דרך זה לחצר זה מחצר להשתמש
 דברי להבק זכיתי ולא • עצמו בכותל להשתמש רק

 הי׳ דאס הדין כלל הביא שלא הדמב״ם הגדול רבינו
 • דינו מה ד' על ד׳ בראשו כשאין פירות הכותל בראש

: וצ״ע הביאו והראי׳ש והרי״ף
 ר׳ דברי הביא שלא ז״ל הדי״ף על תמהני • פ״א דת

 דמעדבק חלתה כדי נטלה אם שאול בן יוחנן
 • וכו׳ מהו בקיסם תפרו חסדא ר׳ דברי וגם בה לו

 גודל אך הרמב״ס על בזה שתמה שכ״מ מצאתי שוב
 חנתה כדי דניטלה בהיפך דפידש יונתן רבינו על התמי׳
היפך וזה • בה לו מערבין אין נחתום מלת כדי אפילו

: זאת ליישב ומצוה הגמ'
 כו׳ הנותן הכי תניאנמי ד״ה מהרש״א *פ״ה בדת

 ברייתא לי׳ אולמא דמאי בקושיא שנשאר ע״ש י
 לתרץ נ׳ ד ולעני׳ וכו׳ לאוכוחי ליכא משנתינו דבלא כיון

 הקשו וכו׳ הוי דלא הוא עירוב ד״ה שם התום׳ כי
 הוכחת ליכא וא״כ ע״ש עירוי: דנקרא שיתוף אשכחן הא

 דהגמדא והגם • התום׳ כקושיית האי כולי מהמשנה
 להגמ׳ דיש כיון היינו ליה איצטדיכא דיחיד דשעד תירץ

 הוכחה ליכא באמת אך * כן תירץ מחוור אחר תירוץ
 המשנה בצירוף מהברייתא אך • התוס׳ כקושיית כ״כ

 אינו וזה עירוב שהוא תני שהברייתא כי שפיר מוכח
 זה הדי אימא אלא להיפך תנן דבמשנה • להיות יכול

שפיר מוכח וא״כ • עירוב לשיתיף דקרי ר״ל שיתוף
 : וק״ל שיתוף בו מניחיץ עירוב מנימין שאין דכ״מ

בזו חצי׳ הצרות• שתי שבין בור ד״ה רש״י פ״ו דת
שתי שין שהוא נימא דלא כוונתו • בזו וחצי׳ 1

 הוא והבור עצמו בפני כותל לכ״א שיש היינו חצירות
 ד׳ דברי שפיר אתי לא ולפ״ז • חצרות שתי שבין כמבוי
 גדולה מחיצה תהא לא יהודה ר׳ קאמר דהיכי ־ יהודה
 ר׳ דאמר דהא לומר נדחוק ואס • שביניהם מכותל
 כותל פי׳ שביניהם מכותל גדולה מחיצה תהא לא יהודה

 מאונן מחיצה להיות שצריך דאמד את״ק ופליג שני
 כי הדק יתכן לא עוד דוחק שזה מלבד " ולפנים הבור
 חילוק יש וא״כ • קטן מבוי כמו הוא שהבור מאחד

 ־ דווקא זיז וצריך מותר אחד מכל ד׳ מופלג דכשהוא
המחיצה מהני ולא להשתמש אסוד ד׳ מופלג וכשאינו



יעקב חרושים
 כוכבים עובדי של לא חבל ישראל של הדיורין שיהיו

 זה דין הפוסקים שהשמיעו המפרשים והקשו • ומזלות
 וכתב • מההלכה לדחותן אין מ״מ בבבלי נזכר שלא וחף

 בזה הר״ן בתשובת ראיתי • ע״ז קרבן שירי המפרש
 ומזלות כוכבים עובד שדירת לומר שרצו דיש נו״ן( )סי׳
 דנפשי׳ מסברא עליהם חלק והר״ן • שיור הוי נא

 מהם נעלם איך בעיני ותימא • שיור דהוי ומסיק
 שעושים מנהגינו על לתמוה יש גם • הירושלמי דברי
 על שסומכים ואפשר ־ כומ״ז עובד דירת אפילו שיור
 בוקעים רבוא ששים אא״כ רבים מיקרי דלא רש׳יי דשרי

 ונ״ע מכוונין שפתחי׳ עיר לענין המג״א וכמ״ש • בה
 הירושלמי כי בפשיעות לתרץ נראה ולענ״ד • המפרש עכ״ל
 חמשים בעינן דסבר שם יהודה לר׳ המשנה על קאי

 ונשים אנשים אפינו בירושלמי שם קאמר ועלה • דיורין
 משא״ש ישראל דירת דדווקא אסי ר׳. קאמר וע״ז ־ ועף

 כמו שיור הוי לחוד תכנת בי דאפילו דפסקינן לדידן
 והמחבר העור וכתבו • הרי״ף בשם הרא״ש שהביא
 העיר על אוסר שאינו דבר שאפינו • שצ"ב סי' באו״ח
 וא״כלא ,שיור >וי עליז העיר עם עירוב צריכה ואינה
 ניתן צריכה שחינה הבנה מבי כימ״ז עובד דירת גרע

 בית נמי הכא • שיור הוי ואפייה העיר עם עירוב
: ומזלות כוכבים עובד

 אלפים למידת שתעלה מהו עיר • ה״ז שם ירושלמי
 במידת לו עולה העיר אין אמר יוחנן ר'

 • אלפים למידת לו עונה עיר אמר אלעזר ר' חלפים
 דהעיר שפסקו והעור הרמב״ם על המפרשים והקשו
 אלפים ס״ה לו ויש לד״א אלפים במידת לו עולה
 מאד תמוה זה כי • לו עונה שהעיר אמות ד׳ פחות

 ופליג לו עולה העיר דאין סבר יוחנן דר׳ כיון הא
 ־ כר״י לפסוק לנו והי׳ • נו עונה דהעיר דאמר קר״א
 ונראה • הרב כדברי והלכה ־ תלמידו הי׳ ר״א דהא

 ע״ב( ס׳ )ד׳ בבלי בתלמוד דמצינו דבריהם ליישב לענ״ד
 העיר בסוף מדתו כלתה הלשון בזה {דר"יבל מימרא
 משמע־להדיא השאר• לו ומשלימין כד״א העיר לו נעשית
 לו שמשלימין רק חמות לד׳ העיר לו נחשב דעכ״פ
 להזכיר לו הי׳ לא כלל העיר כל חשבינן לא דאי השאר
 בקיצור לומר והי״ל • אמות כד׳ לו נעשית דהעיר

 • השאר את לו משלימין לעיר חוץ מדתו כלתה דאם
 • בירושלמי כר״א אמות ד׳ בחשבון לו עולה שהעיר ש״מ
 להביא ויש • כריב"ל הלכה וריב״ל יוחנן דר׳ ל יקיי

 לד׳ עולה דהעיר והעור הרמביים לדעת ברורה ראיה
 שכלתה כאן ד״ה ע"ב( ס׳ )ד׳ התום׳ דהנה " אמות
 מי ,בפ דאמרו ולרבנן וז״ל הקשו העיר• בסוף מדתו

 ומסתמא ח׳ על אמות ח' לו שיש בדרך בישן שהוציאוהו
 יש עירובו דנותן דקיי״ל דכיוון " עירובו בנותן דה"ה

 דאס • אמות ד׳ כשכר הוא א"כ שבת כמו אמות ד׳ לו
 של לעיבורה חוץ אמות ד׳ העיר למזרח עירובו נתן
 אלפים ולמערב ואלפים אמות ח׳ למזרח הולך הרי עיר

 ואם • כו׳ וי״ל לו נחשבת שהעיר מה אמות ד׳ פחות
 מדתו שכלתה היכא אמות לד׳ עולה העיר דאין נימא

 כמותו• שפסק יונתן הר״ר וכשיעת יוחנן כר׳ • לעיר חוץ
 כי חמות ד׳ שנשאר התום׳ קושיית עדיין תשחר א״כ
 לא עיר של לעיבורה חוץ חמות ד׳ עירובו יתן אם

 ד' לו יש עירובו נותן כי שכעדו לנד כלום יפסיד
 הפסיד לא שכנגדו שלצד ונמצא ־ שירצה צד לכל אמות
 היה כלום מערב הי' נא שחם דכמו • בעירובו כלום

 לצד עירובו שנתן עתה גס ־ מע״ב לצד אלפים לו

 לצד לילך ורוצה עיר של לעיבורה חוץ אמות ד׳ מזרח
 והעיר • עירובו נותן של אמות הד׳ אותן הולך מערב

 חנפים עוד לילך יוכל מערב ולצד • לבלום לו נחשב לא
 ילך ־ למזרח עירובו לצד לילך ירצה ואם " אמה

 בעירובו שנשתכר ונמצא ולהלן מעירובו אמה אלפים
 לו נחשבת העיר דגם אע״כ • אמות ד׳ עירובו לצד

 של לעיבורה חוץ אמות ד' עירובו יתן דחם ונמצא ־ כד״א
 קשיא לא גופא יוחנן ואייר • שבנגדו לצד יפסיד עיר

 כנותן כרבא ש״ל דלא דאפשר שיעתו לפי זאת קושיא
 כרבה דפסקינן אנן אבל ־ המות ד׳ לו דנותנין עירובו
 שהקשה ומה • לד"א עולה דהעיר ממתניתין מוכח ולרבא

 האהל את יקח ומשה בי׳ דכתיב • ממשה המפרש
 דהרחיק בירושלמי לעיל דאמרינן ־ למהנה מחוץ ונעה

 גם • לו עולה העיר דאין משמע • מהמחנה מיל
 שם ללכת כדי • אמה אלפים יהיה רחוק כתיב ביהושע

 • החלפים בתוך לו נחשבת לה דהממנה אלמא בשבת
 ודאי דהא • דבריו תמוהין מהד ־ לכלום לו עולה ואין

 עירובו בנותן רק היינו ור״א יוחנן ר׳ של פלוגתא דעיקר
 מידתו לו שכלתה דהיינו בחנפים לו עולה והעיר בדרך

 העיר כל דאם פניגי ועייז • העיר בתוך ולה לעיר מוץ
 אם ־ השאר את לו דמשלימין דקיי״ל תחומו בתוך
 • מתחומו לו שינכה אמות לד׳ הפחות לכל העיר לו עולה

 רוח לכנ אמה אלפים לו דיש העיר בתוך בשבת אבל
 אנפים נילך ויכול לכלום לו נחשבת העיר דאין בוודאי

 וח״כ ־ דפליג מאן לית וע״ז העיר מלבד רוח לכל אמה
: ויהושע ממשה להקשות מקום אין
 הרא״ש הקשה י״ב• סי׳ בהרא״ש שהוציאוהו מי בפרה
 לה גם דשמואל הא הביא שלה האלפס על י

 דהסורה שניהם עם עירבה דחם והדין החילוק הביא
 דברים לשאר ומיהו • הרא״ש עוד וכתב • שניהם עם
 • רגינים לשאינס רגילים בין שחילק למה צריכים אנו

 הדין הרי״ף הביא לא דלהכי וליישב לדחוק יש ולענ״ד
 הדר פ׳ שבירושלמי דכיון רגילה שאינה עם דעירבה

 עם עירבה שם שכתב להיפך מבואר ס״ע( ד׳ ב׳ )הלכה
 עיון צריך בכ״ז אך ־ הרגילה הותרה רגילה שאינה

 ויסמוך דידן תלמודא דברי אלפס הרב יניח חיך
: הירושלמי על

 בלילי עלי׳ ר״המברך • ה״ז הדר פ׳ הירושלמי
 י״ל • מצוה בו שנעשה לומר שובתת

 מהרים מנהג הגהת בשם שצ״ד סי׳ הכ״י כתב המפרש
 כמו • מיד משחשיכה מצירות העירובי לאכול שמותר

 • עלה אתינן דירה משום דנמי תחומין עירובי גבי
 בביהשימ קיים דהי׳ כיון משחשיכה נאכל אם ואפ״ה
 וכתב • הב״י עכי׳ל מצירות עירובי גבי ה״נ • מותר

 • לחמו ממרחק המהר״ם הביא למה וקשה • המפרש
 עליו מברך דר״ה • בהדיא מבואר בירושלמי כאן הרי

 ולעלד ־ משתחשך לאכול דמותר אלמא • שובתא בלילא
 איתא דהנה • ראי׳ אין דמהירושלמי ליישב נראה

 בתחילת אמורים דברים כמה יוסי דא״ר במשנתינו
 ניכג וא״כ • שהוא כל אפילו עירוב בשירי אבל עירוב
 שהוא כל מהעירוב משייר שהי׳ מיירי דבירושלמי לומר

 מעכל אתרוג גבי בסוכה שמצינו כמו שבת מוצאי עד
 השחר• משייר והי׳ האתרוג מקצת אוכל שהי׳ בה

 מעירובי ראי׳ להביא הוצרך לכן • כה לצאת למצוה
: וק״ל • תחומין

 שאוסר רש״י על חולק • כ״א סי׳ כהרא״ש הדר
מבואר וכן עכו״ס עם פתחים דרך גס לערב
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 הנא הרח״ש על עיון צריך פרי-ולענ״ד פתחים דע״י בתים׳
 פתחים דרך דאפילו כרש״י רב כדעת מבואר בירושלמי

 בירושלמי זנן יו כר׳ פסקו לא למה תימא אין וזה • חסר
 דבבבלי כיון די״ל • קושיא אינו זה בבניהם דמתיר

 • כמותו הלכה דאין מזה מונח יוחנן ר' דברי נזנר לא
 על קאי דרש״י ר״ל חלונות נקע דלהכי פפירש״י ומה

 על גם רב שאמר דין נקע לא למה הש״ס המסדר
 דרש״י לומר דאין * וכו׳ דרך דאין ותירץ הפחחים

 כי פתחים דרך נקע לא למה גופא רב על מקשה
יאמר ומי פתחים דרך גם אסר בירושלמי באמת

: בזה בבלי על חולק דהירושלמי
 • ומתוודה שבע מתפלל יוה"כ אור • ע״א ל פסחים

 מאחד ונשאנתי • י״ח מעין מתפלל בערבית
 ,ערבית לבון ולסוף אור לשון תחלה אמר למה מתלמידי
 מעת שעיקר המאור בעל שפירש מה פי על ותירצתי

 דמתניתין תנא תני ולהכי ביהש״מ קודם הוא חמץ בדיקת
 זה ולפי • ע״ש קצת יום הוא שעדיין דר״ל אור לשון

 הקדש על מחול להוסיף מנוה דבעיו״כ ג״כ לומר נוכל
 צלי דרב בשבת כמו • מעע קודם אפילו להתפלל ויוכל

 השחר תפלת פ׳ בברכות התום׳ ופירשו * בע״ש שבת של
 מעע התפלל לכן הקדש על מחול להוסיף דמצוה משוס
 להורות ג״כ אור לשון תני יוה״כ גבי כאן וה״נ * קודם

 להתפלל ויוכל כקדש על מחול להוסיף מנוה דבעיו״ש
 הכפורים יום במוצאי כן שאין מה • צה״כ קודם מעע

 לשין נקע לכן הקדש על מחול להוסיף ג״כ שמחוייבין
: משחשיכה כלומר ערבית

 למלך משנה ע׳ * לי קספו מאלי׳ ד״ה הוס' ןד׳ר
 )בפ״א ח״ל אלה תוס׳ דברי על לתמוה שהאריך

 סופן ועד מתחלתן התום' דברי • ה״א( ק״ס מהלכות
 היה שלח י״ל תחלה התום׳ דמ״ש * תלמוד אצלי נריכין

 דפעור ברגליו להלך יכול שאינו הי׳ זקן או קרקע לו
 דמי מקום בשום נמצא לא זה ־ מראי׳ כמו פסח מן

 מצינו לא וגם ־ ומראי׳ מפסח פעור קרקע לו כאין
 א״נ עוד 4ומ״נ * מראי׳ כמו מפסח פעור יהי' דזקן

 • פעור דבחו״ל מצינו לא זה גם כו׳ היא מו״ל נציבין
 שתירץ מה כ וע * המ״ל דברי הביא הצל״ח גם והנה

 אענה אנכי וגם • קרקע לו כאין דכתבו הא על
 דזקן התום' דכתבו הא • הקושיות קצת לתרץ חלקי
 כהי׳ מי פ׳ בירושלמי זה כעין מנינו ־ הפסה מן פעור

 מן לפנים נתון הי' וז״ל ק״פ( מה׳ פ״ה )הכ״מ והביאו
 וזקן * וכו׳ חייב יהא יכול רעות ורגליו המודיעים

 י • כני מפסח גם פעור ולדעתי • דמי רעות כרגליו
 לעלות פעור דבח״ל מצינו היכן וכי עוד שהקשה ומה

 כתבו דבתחלה התום׳ כוונת דזהו י״ל * פסח ולעשות
 כתבו זה ובתירוצים ־ כלל קרקע לו הי׳ שלא התום׳

 קרקע שם לו והי' בחו״ל דר שהי׳ ר״ל חו״ל נציבין א״נ
 " כתיב ארצך דבק־א קרקע חשוב אינו בחו״ל קרקע אך

פעור קרקע לו שאין דמי דהתוס׳ מילתייהו ובעיקר
: הצל״ח של לתירוצו לבא אנו צריכין ע״כ

ישראל כל להצרו כנכנס עכו״ס ה״ר • ע״א 7ו ךה
 ייחד לבער זקוק אצלו הפקידו ־ פו' לבער צ ח 1
 כו׳ ייחד איריא מאי לר״י וקשה כו' הקו' פי׳ בית לו

 וברא״ש • קניא דשכירות למימרא לדקדק ס״ד והיכי
 ס״ד דהיכי ־ תוס' כל הכני׳ הקושיא יותר מבואר

 קיבל דלא כיון קניא דשכירות מכאן לדקדק דהמקכה
 בר״ן ועיין " שרי המקום קנה נא אפילו אחריות עליו

 בלא דבריכא • עעם בעוש רש״י דברי לתרץ ככתב

 כ' ננוס לו כאומר הוי אצלו והפקיד בית לו ייחד
 דאמרי דר׳ דרבנן אליבא כס ע״ב( מ״ז ד׳ )בב״ק

 ואך כורך כנוס לו כאומר הוי רכות לו דנתן כיון
 המגו להכניס רכות נו שנתן כיון כאן וכן • אכמרנו
 • עניו החמץ ואחריות עליו השמירה גם קיבל מסתמא

 נרכותך חמצך כנוס לו כאומר הוי בית לו בייחד הבל
 דלא הא נמי ניחא אילו הר״ן דברי פי ועל • לך ונער
 מדברי וגם בית• לו דייחד הברייתא כל ז״ל הרי״ף הביא

 לייחד בית לו ייחד לא כין הילק דלא נראה הרמב״ם
 דייג • זאת ליישב לח״מ בעל האריך כאשר • בית לו

 קיבל לא בסתמא בב״ק התם דאמר כר׳ סברי דאינהו
 צריך אינו בית לו ייחד בלא גם וא״כ נעירותא עליו

 חדת שם דבריו בסוף הל״מ שהקשה מה אך • לבער
 עליו קיבל הוי לא שו״ח אחריות דקבלת דסובר הרמב״ס
 הדא • כש״ש דה ואבי גניבה אחריות אם כי • אחריות

 לבער חייב אצלו הפקידו בברייתא סתם תגי היכי דא״כ
 ועוד י ־ לבד כש״ח אפילו אצלו הפקידו סתם דמשמע

 לדידיה הא • לבער א״צ בית לו ייחד סיפא דקתני
 בית לו מייחד יותר דהוי ש״ח •אחריות עליו קיבל אפילו

 מיירי הרמב״ם דעת דל ליישב נלענ״ד " לבער א״צ• גמי
 הגמרא נמי כדדייק מהישראל הבית. ששכר הברייתא
 בית לו ייחד בלא ולהכי • קניא דשכירות למימרא
 השמירה אחריות גס עליו קיבל הדירה בשכר מסתמא

 הבית דשכר גב על אף בית לו נייחד אבל • ש״ש והוי
 עניו קיבל לא מסתמא מקום לו דיהד כיון מישראל
 ייחד וגם הבית דבשכירות ס״ד הוי והמקשה * אחריות

 למימרא פריך ולהכי הבית ם העכו קנה מסתמא בית לו
 דכתיב הכא שאני הגיג׳ תירץ וע״ז • כו׳ קניא דשכירות

 שייחד כיון ר״ל • בידך מצוי שאינו זה יצא ימצא לא
 לא הכי אפילו הדירה שכר ממנו שקיבל הגם בית לו

 נא ולהכי ת סבי שכירות בעד החמץ שמירת עליו קיבל
: ודו״ק בידך מצוי הוי

 כדתניא אישעיא כר׳ דעביד ואיבעי״א ד״ה רש״י ט׳ ךת
ואפשר • רכ״י כוונת מה צ״ע • הראשונים חסידים 1

 • מילתא לי׳ זילא בפרהסיא במנחות דאיהא בזה שכיון
 פירש לכן • כזה רמאות החבר יעשה חיך קשה וא״כ

 ואי • כך לו שנזדמן רק רמאות דרך עשה לא שהחבר
 * חיוב לידי א״ע להביא לו שהי׳ להחבר זילא זה דגם
 חסידים דרך י הראשונים דחסידים הברייתא מביא ע״ז

 * חברים ונא חיוב לידי א״ע מביאים היו הראשונים
 היו לא חיוב לידי גם אך* מערימים היו שלא דאם

: ודו״ק א״ע להביא מהדרים
 לארבעה אור בודקין אימר יהודה ר׳ ע״ב י״ב דת

 נא אם נמי ר״י אלא שם ובגמ׳ • וכו' עשר 1
 יהודה ר׳ דברי על הצל״ח ודקדק • כו׳ קאמר בדק

 כיון • חמישית שעה לבדוק אשור דלר״י העלה ובתירוצו
 1 חבל מדרבנן אסור ובאכילה ביעורו שעת הוי לא דאז

 דברי להבין זכיתי ולא ־ לבדוק מותר ששית בשעה
 חמישית'• פעה לבדוק דאסור ר״י יאמר איך ,קדשו

 דשרי לעכו״ס למכור או לבהמתו ממאכיל זאת גרע מי
 ׳פ ׳מ)ע כמבואר • חמישית בשעה לר׳י

• כר״י דלא מתניתין לימא התם דאמר
 ל-״י דמותר בהדיא הרי • ומאכיל איכל דאינו חמש

 י־כת י*דשא ולומר לחלק ונוכל ־ ולחי׳ לבהמה להאכיל
 פסידא מחמת למכור או להחכיל מותר חמץ לו דיש

 מחדש חמץ ולמצוא לבדוק אך • בהחמץ מה^יעשה כי
 אתי יילמא חיישיק חמישית משעה לאכו^ דחסור כיון

למיכל



נ יעקב חרושים !זכרו
 מאכיל שהוא * בעצמו האדם לזה בפרט * מיני׳ למיכל

 קצת שינוי לו יש הלא *אוכל אינו ולבדו לבהמתו
 בשעה יבדוק אס משא״כ • מיני׳ למיכל אתי 'ולא

נ ודו״ק ה׳
 ונפסל שעיפשה הפת לי׳ מסייעא לימא • ע״ב ט״ו ד׳ גט׳

 הרמכ״ס שיטת על שהקשה צל״ח עיין לכלב• מלאכול
 * טומאה מקבל אינו אדס לאכילת ראוי שאינו כל שפסק

 ולכאורה • טעס בטוב שתירץ ע״ש זו לסוגיא יענה• מאי
 בה לחמץ שראוי' שעיפשה פת דשאני לתרץ נראה הי'

 ולא מחדש טומאה מקבלת לכן • אחרות עיסות כמה
 הצל״ח שפירש כמו "• מכבר לה שהי' ישנה בטומאה

 כשו״ע פסק ולכן • טומאה מקבלת להבא דגם הלא
 כלב מאכילת דווקא שנתעפש חמץ תמ״ב( סי׳ )באו״ח

 הר״ן בשס שס מ״א עיין * בפסח לקיימו מותר אז
 לכן אחרות עיסות בו לחמץ וראוי הואיל *לזה טעס
 טומאה שוה זה ובדבר • לפיס טעס נותן גס אסור
 קרוי אינה לגר ראוי, דשאינו נפקי קרא דמחד לפסח
 מטמאה אמר שכאן הלשון מדוקדק הי' ובזה * נבלה

 כלל • המשנה ובלשון * להבא משמע אוכלים טומאת
 שיופסל עד טמא אדס למאכל המיוחד כל בטהרות אמרו

 שטמא ישנה טומאה משמע טמא ל׳ י כלב מאכילת
 חח״כ • ודו״ק אדס מאכילת שנפסל מקודס מכבר

 מ״ה )בד׳ הגמ׳ מקשה מאי א״כ לי דקשיא בי הדרנא
 ולפי • נתן כר׳ דלא כו׳ דתנן הא אזלא כמאן ט״ב(

 רק פליג לא נתן דר' נתן כר׳ נמי אתיא דלעיל חילוק
 הטומאה חבל • שנתעפש לאחר להבא יטמא שלא פת על

 י״ל ובדוחק • ממנו אזלא דלא מודה כבר עליו שהיתה
 שמיוחד שכל הכלל סובר ר״נ הי׳ דאס סבר דהגמ'
 הי׳ לא ־ כלב מאכילת שיפסל עד טמא אדס למאכל

 כת״ק נמי סובר והי׳ להבא יטמא שלא בפת חולק ר״נ
: ודו״ק להבא נמי דמטמאה

 • למחוברין וחד לתלושין חד וצריכא • ע״א ט״ז דת
 דרישא הגמ׳ מתרץ לא למה להבין זכיתי לא י

 שאר אף מרבה דקרא וסיפא • מיס רק מרבה לא דקרא
 ישתה אשר משקה וכל רק ליכתוב קשיא ואי * משקין
 הי׳ לא דאי • קושיא אינו זה ־ בתוכו מיס גס ויוכלל
 שכל ה״א * ישתה אשר משקה וכל רק מיס כתוב

 איצטריך להכי ורמוניס• תותים מי אפילו מכשירים משקין
 בדברי ד׳( משנה )פ״ו מכשירין ועיין • דמים הקרח

 רמוניס ומי תותים מי דממעטינן דהא * דכתב שם הרב
: ע״ש דמים מקרא הוא

 פ׳יב )סי' צל״ח עיין ־ וכו׳ אדם תרגמא בגמ׳ שם
 בפ״א פסק ד הרמכ״ס על שהקשה ע״ב( י״ח ד'

 אינו הקדשים שדם קרא מהאי דילפינן ל״ו(• ה' )מפה״מ
 יש ולפ״ז • להכשר טומאה דמדמה כלל טומאה מקבל

 ושמואל דרב פלוגתא לאוקמי לעיל להגמ׳ מנ״ל להקשות
 רב אדרבה ודילמא • דרבנן משקין טומאת סבר דרב
 • מדאורייתא הוא אחרים לטמא משקין טומאת סבר
 • לבד אדם אס כי יועזר בן יוסי דברי לפרש א״א וא״כ

 אינו מכשיר דאינו דכיון • ממש דכן רב קאמר ואהא
 ע״ש ־ סברא האי לי׳ ולית עלי' פליג ושמואל • מטמא

 תרגמא בל׳ה התוס׳ דהנה • לתרץ ולענד״נ שהאריך•
 יא שינו אהאי פריך ל״ו( )ד׳ דחולין דכפ״ב כתבו • אדם
 והכא • משקי כ׳ דמשמע ביו״ד קאמר משקי והא
 מאי לשנויי דמצי מבוס ־ פירכא להאי הגמ׳ חש לא

 באמת למה טעס טוב לתת ונראה כו׳ דעלמא משקי
 דיוסי לומר ונוכל ־ קאמר משקי והא הגמ׳ מקשי לא

 ומיס דס משקי ב' על דקאי וודאי לבדו יועזר בן
 שהן דיין לא דמוסיף ריב״ח אך • משקי קאמר ולהכי

 אינו ביו״ד משקי דקאמר הא • מכשירין שאין אלא דכן
 דאין הדין באמת אבל ייעזר בן איוסי דקתי משוס אלא

 כיון הרמב״ס ולשיטת י לחוד אדם רק קאי לא מכשירין
 הכא פריך לא ולהכי מטמא אינו מכשיר אינו דדם

 דלא ע״ג אף דאיהו * קאמר משקי והא ריב״ח • על
 יועזר בן איוסי רק קאי דלא כיון לחוד אדם רק קאי
 גופא יועזר בן דיוסי בעדותו משא״כ * רביס לשון אמר

 לא וא״כ קאמר משקי דהא אדם דקאי לומר מנינו לא
 עדותו אעיקר קאי איהו דהא מ הצל" קושיית קשה

קאמר משקי הא יועזר בן ויוסי • לבד יועזר בן דיוסי
: ודו״ק אמיס נמי דקאי ע״כ

 אלא לנו דאין לשמואל בקושיא נשאר ע״ז סי׳ בצלח
 כמהוברין לי׳ ומוקמינן בהכשר קרא חד

 הכשר על קרא עוד יש הא • מכשירין אינן ותלושק
 • במת קרא חד דמוקמינן אלא זרע על מיס יותן וכי

 • פרשה באותו דכתיב ובשרץ בתלושין נוקיס אדרבא
 דקשיא לתרץ אפשר ולענ״ד • ע״ש קושייתו תמצית זה

 • יאכל אשר האוכל מכל דכתיב הכתוב לשון להגמ׳
 דלעיל שרץ על קאי ואי * לעתיד מיס עליו יבא אשר
 ורש״י מיס• עליו בא אשר עבר לשון לכתוב לו הי׳ מיני׳

 לאוקמא הגמ׳ הוכרח ולכן ־ עבר לשון על פי׳ בחומש
 מתורץ ובזה • מיני' דסליק שרץ על ולא מת על דקאי

 הי׳ דלא שם דכתבו * ל״ו( ,)ד׳ בחולין התוס׳ קושיית
 ניחא ולפמ״ש • כתיב בשרץ דקרא זו לצריכותא צריך

 דלעיל שרץ על קאי דלא הפסוק מדברי קצת דמוכח
 הגמ' קעביד לכן בהדיא במת דכתיב כמאן והוי מיני׳

: צ״ע ועדיין • הצריכותות
 עיין שרץ• מהמת הבחין במשקין חד עב י״ח דה

 האכמשקין • תמוהין הדברים וז״ל שהקשה צל״ח 1
 למעוטי חד בדה הדבר המתיק דרש״י אלא כתיבי לא

 קשה הגמ׳ על מ״מ למשקין וה״ה כאוכל דגלי משקין•
 למיעבד לו והי׳ בהדיא דכתיב לאוכל שבקי׳ למה

 דקאמר מאי קשה ועוד • גופייהו אוכלין על הצריכותא
 אימאדעישה דחמירי שרץ מחמת הבאין במשקין אבל

 הבחין משקין דאטו תמוה דהדבר ־ בו כיוצא טומאה
 הבאין ממשקין בק״ו והלא • כתיבי מי שרץ מחמת
 הוי והיכי • דיו נימא וא״כ • אתיא כלי מחמת
 • בו כיוצא טומאה עושה שרץ מחמת דמשקין אמרינן
 עוד סירש״י על קי׳ל דלכאורה • נתרץ נראה ולענ״ד
 נדע מאין • למשקה וה״ה כאוכל גלי דפי׳ • קושיא

 המירי משקי הא • כו כיוצא עושה דאינו במשקין
 משקץ ללמוד נוכל לא וא״כ • בהכשר שלא דטמא

 • אחד כתירוץ יתורצו קושיות הג׳ כל אך • מאוכלין
 שרץ מהמת הכאין ומשקין דפריך הגמ׳ בסוגיית דלעיל

 ר״ל כתיבי מי דמקשי הגמ׳ פירוש ע״פ • כתיבי מי
 יש כוודאי עצמן טומאת אבל אחרים לטמא כתיבי מי

 זרע כל על מנבלתם יפול וכי מהפסוק נשמע דזה להן•
 טומאה גורם דאי יטמא מיס עליו יבא אשר זרוע

 אצה • לעצמן טומאה דמקכלץ כיש * כהכשרן לאחרים
 מתרץ •וע״ז אחרים לטמא כתיבי מי הגמ׳ קושיית עיקר
 דכי הפסוק שהביא קודם הי׳ זה וכל • מק״ו דאתי
 אחר אך • כיוצא עושה טומאה שאין מיני׳ למידק יותן

 בו כיוצא טומאה עושהי שאין יותן דכי הפסוק שהביא
 טומאה עושה שאינו משקין על גס ידעינן ממילא
הטומאה כשנפל בין כתיב סתמא דבפסוק • בו כיוצא

כשיבש



ביעק חרושים זכרו; 100

 המשקה כשעדיין הטומאה שנפל ובין המשקה כשיבש
 חינו זה כל ועש המשקין גש נטמאו שאז עליו עופח
 במשקין המשקין נגעו אש דהיינו • בו כיוצא עושה
 • מטמאי לא ביניהש אופל בלא לחוד שרץ מחמת הבאין

 ר״ל משקין קרח בהאי כתיב דלא אע״ג רש״י כוונת וזה
 הפשוק מלשון משמע דכן האוכל על קאי הקרא שעיקר

 נכלל ממילא אך • כתיב באוכל זרע על מיש יותן דכי
 קאי ממילא כתיב סתמא דקרא כיון ר״ל משקין גש
 דגה נמי ידעינן וממילא ־ כדפירשתי אמשקין ג״כ

 דקחמר וזהו ׳ בו כיוצא טומאה עושה אינו משקין
עושין משקין דאין מורין המקומות ששני וצריכה הגמ׳

: בהן כיוצא
 וכו׳ תימא מוקצה עצי ועייל ד״ה תוה׳ ע׳יב מ״ז דת

 ק״י )ד׳ בחולין עיין • נבלה של הנשה גיד לחשוב י
 חייב אה נבלה של הנשה גיד באוכל פלוגתא דיש א׳(

 דמתחלה שפיר אתי וא״כ • לא או ג״כ נבלה מחמת
 ועייל הבערה דאפיק בעלמא תירוץ בדרך הגה׳ תירץ

 דמחייב דר״מ אליבא הברייתא דאתי ל ור • נבלה של גיד
 בעצמה הבריעזא על דתני חייא מר׳ כשפריך אבל שתיה

 דמיירי לתרץ והוכרח ע״ש אכילה על וב' הבישול על ג׳
 נבלה של גיד חשיב לא למה יקשה לא ־ מוקצה בעצי

 סל אה בפלוגתא דתלוי מה לחשוב רצה לא התנא כי
 י הלח להקשות תרצה ואה * גיד אישור על נבלה אישור
 שחל דהיינו אישור על חל אישור חושב דהתנא חזינן

 דזהו הדא ז״א אבל • גיד אישור על בחלב בשר אישור
 אישור כולל בחלב דבשר מוסיף אישור שהוא מחמת הוא

 דכיוון א׳( קי״ד ד׳ חולין )עיין והנאה ואיסור אכילה
 יכול הי׳ דזה אך • ודוק אאכילה נמי לקי מבישול דלקי

דבזה עולה של הנשה גיד ליחשוב להקשות התוה׳
ודוק: הכמיש מודי

• וכו׳ בערב בו שנאמר דבר יאוחר ד״ה רש״י נ״ט דת
 על שמסתפק המל״מ בשה שמביא י צל״ח עיין 1

 ומשקנתו ־ יקריב אימתי הפשח עש הבאה החגיגה
 כתיב בערב תזבח אשר בהרי חצות אחר זמנו דוודאי
 על לעבור שלא • הערביש בין של לתמיד קודש וזמנה
 אחר ביהי׳ קרא דגלי פשח דדווקא • דהשלמה עשה

 ואשור גלי לא קרא גלי דלא בחגיגה אבל גלי התמיד
 והקשה • ע״ש הערביה בין של תמיד אחר להקריבה

 התמיד דאז בע״ש פשח ערב חל אש ח״כ ע״ז הצל״ח
 אותו דעד * החגיגה ישחוט אימתי . ומחצה בשש נשחט

 יכול אינו התמיד ואחר הערביה בין נקרא לא זמן
 נראה ולענ׳יד • דהשלמה עשה משוש ולהקריב לשחוע

 התמיד שחיטת זמן מתחיל דבאמת כיון ־ קושייתו לתרץ
 • דביהמ״ק כותלי משחרי אז כי חצות אחר *תיכן ערב של

 נ״ח ד׳ כאן תוש' )ועיין * ע״ב כ״ח ד׳ ביומא כדאיתא
 כפירש״י מכווני דלא מחמת רק אדינא( מוקמינן ד״ה

 שעה חצי מתחיל לכן ישריה אינה ביהמ״ק שכותלי
 שש אחר תיכף כשר דמדאורייתא מזה ומבואר אחריו־
 מחמת ומחצה בשש לשחוט תיקנו דהכמיה רק • שעות

 אבל התמיד בשחיטת הוא זה וכל • כותלי מכווני דלא
 לשחוט ד״ת על שהעמידו •לומר נוכל החגיגה בשחיטת

 שאר משחרי מכי דהיינו חצות אחר תיכף ולהקטיר
 שמביא ו׳ סימן השחר בתפלת ברכות רא״ש ועיין כותלי•

 מבואר • מנחה חצות אחר תיפף שיתפלל הירושלמי בשה
 ועיין • ע״ש י״ד ש״ק ה׳ סי׳ שמ״ע )ועיין כנ"ל מזה

בזה שתירצתי מה ד׳ ד׳ ברכות מס׳ על בחידושי
:שה( האו״ת קושיית גס • הצל״ח קושייה

ששכחו בתירח בבני מעשה גכי ס״ו דה
 מה* המפרשים הקשו * שבת דוחה פשח אה י

 המם דאותו בברייתא איתא הלא בתירא בני נשתפקו
 ראשון שהי׳ שה וחשיב וכו' עטרות עשר נטל

 קיש־יתם^ לי ותמוה בשבת־ ע״פ חל וא״כ *בראשית
 כמה מנינו הנא ־ כן דהוה בהדיא בקרא מפורש דאטו

 ושי י ר׳ דפניגי ראשון פשח על כמו בקביעות פלוגתות
 נומר כוכנ אדרבה • בער״ש או בשבת בה׳ הי׳ אה ורבנן

 מזה , • שבת דדוחה דבמועדו ג״ש הלל שדרש דמדרש
 דגה נ ור' • השבת יוה על פי׳ הוא מועדו דפי׳ מובן

 שיעשוהו ה הקב צוה השנית בשנה• הזה הפשח
 הברייתא דלקה אפשר גופא ומזה * בשבת היינו במועדו

 לבריאת ראשון יוה שהי׳ בהן אחת לחשוב עטרות דעשר
 יש אחרת קושיא אך • ־דבמועדו דרשח מהאי * עולה

 מקריבין איך הגמ׳ מקשה פ״ד כ׳ ד׳ דבמנהוה להקשות
 ומשני • לשריפה ונא לאכלה כתיב הלא .בשביעית עומר
 • בתמי׳ תיבעל אמרת ואת לדורותיכם כתיב ז ע הגמ׳
 אפילו לבטל אפשר לא לדורותיכה דכתיב היפי אלמא
 כתיב הפשה בפרשת • בא בפ׳ גש והלא י אחת פעה

 קרבן על דקאי מוכח ובפירוש עילה חוקת לדורותיכה
 שני פשוק דפתיב *איצטריך גא יו״ע דעל *פשח

 פשח קרבן על קאי וע״כ * עולש חוקת לדורותיכה
 עלה ואיך בתירה בני נסתפקו למה ואיש • לדורותיכה

 כתיב לדורותיכם דהא שבת דוחה פשח שאין דעתם על
 שהי׳ הפ״י כדברי לומר אפשר אך • לבטלו אפשר ואי

 דהי׳ לומר אפשר או • אימורין הקטרת על הספק להה
 שמצינו כמו • הנשיאות הלל שיעול כדי נש דרך השכחה

 אנעזר שיטול כדי הגעלה הלכות ממני שנשכחו משה גבי
 פי׳ פנחה שיטול זמרי במעשה פנחש גבי או י וכו׳
 • גדולה פליאה דבלא״ה • פאן הי׳ כן • פלא דרך על והי׳
 שבת דוחה אה וישראל ירושלים אנשי מכל נשכח חיך
ע״פ הלל שבא קודש איקלע פעמיה כמה בוודאי הא

 הרש״ה • וק״ל נס דרך הי׳ בוודאי אלא • בשבת
נפה נמי דבעינן בעצרת מודים הכל ע״ב ה״ח דה

 התוס׳ והקשו • לישראל תורה שניתן יוה מ״ט 1
 רשות ראי׳ זה מה ר״א קאמר איך א״פ ־ מודים הפל ד״ה

 ששמחת עצרת איכא הלא * רשות יו״ע כשמחת למצוה
 ד״י פניגי פיו ד׳ דבשבת ולענד״ג • ע״ש בו מצוה יו״ט

 או לישראל• התורה ניתנה בחודש בששי אי ורבנן
 הגמ׳ שה ומשיק • בו בשבעה שבר יושי ר׳ " בו בשבעה

 נא לת״ק אך • מדעתו אחד יוה הוסיף דמשה יוסי לר'
 משה מביא רע״ט( )פ' יתרו בילקוט ה והג * כלוה הוסיף
 יוה הוסיף שמשה שתש ר״א שהוא אליעזר ר׳ פירקי

 דבשבעה כר״י דשבר מזה ומוכרח • מדעתו אחד
 עצרת חג דעבדינן לדידן כן אם • התורה נתנה

 תורה בו שניתנה יום הוי לא עצרת אי׳כ ־ בששה
 ומאי • בעצרת לאכול לר"א חייב אינו וא"כ • לישראל
 אליעזר ר׳ כמו דשברי התנאים ר״ל מודיה הכל דקאמר
 לפה דבעינן בעצרת מודו רשות היא יו״ט כל דשמחת
•ששבעה דסבר עצמו ר״א אבל נתנה־ דבששה דשברו

 וק״ל: בעצרת גש הודה אינו התורה־ נתנה
דמתניתין הרשב״ש על כתבו הטבל• ד״ה תום' קי״ד דן£

 נמי ותניא חזרת הכא קתני דהא ראי' זה דאין
 בד״ה לשיטתה אלא ׳תום הקשו דלא נראה • בשיפא
 לפירשב״ה אך • שולחן לפניו הביאי שפירשו לפניו; הביאו
 לפניו הביאו עוד דקתני ומאי ׳ הירקות הביאו שפירש

חרושת אבל ב' פעה כ“ג היינו וחרוסת וחזרת מנה



נא יעקב חרושים
 לחו מעכל דהאי הרשב״ס פי׳ שניר • ברישא תכי

הוא: בחרוסת
 מחבורה יעקרו שלא רב אמר ד״ה תוס׳ ,קי״ט ךה

 לא מנה אבל • בפסח דווקא והיינו נו׳ לחבורה *
 אע״ג לקמן הקונטרס פי׳ עוד שכתבו יע״ש וכו' אשכחן

 • נהירא ונא לפסח מנה איתקש הא פסה בזמן הוי דכא
 שפירש״י מה ע״פ התוס׳ קושיית לתרץ נראה • ולענ״ד
 הפסח עס הנאכלת למנה זכר מפטירין חין בד״ה לפנינו

 • ישנו בד"ה במשנה ק״כ( )ד׳ לקמן פירש וכן בכריכה
 לפסח זכר דעבידא משוס וכו׳ הזה בזמן במצה דה״ה

 • מפירש״י העולה • לפסח דאיתקש כלל רש״י כתב ונא
 לאכוצ או מקומות בשני אסור לפסח דאיתקש משוס דלא
 ובזה • אסור בעלמא זכר ר^משוס מצה אנינת אחר
 תנן לשמואל• שהקשה כמו לרב להקשות נוכל דלא ניחא

 מפעירין מצה אחר הא אפיקומן הפסח אחר מפעירין אין
 אין שפירש רב לשיטת ני • מקומות בשני לאנול דהיינו

 אחר לאנול מותר • מקומות בשני לאכול ר״ל מפטירין
 שמא לגזור שאין דברים שאר אחר במקוס בזמה״ז מצה
 בב׳ המצה יאנל אפילו ני מקומות• בשני המצה יאנל

 אבל • לפסח זכר משוס רק ־ נ״נ אסור אינו מקומות
 להקשות אין רב לשיטת לנן • מדאורייתא לפסח הוקש נא

 לאנול דאסור נשמואל דפסקינן אנן אבל • דבר שוס
 בשני גופא המצה לאכול וגס • גופא הפסח אכילת אחר

 קושיית מתורץ ובזה ־ לרב נמו נמי לדידי' אסור מקומות
 בשני המצה לאכול שאסור שפסק הטור רבינו על הצנ״ה

 הוא הפסח אחר הגמ׳ קושיית לי׳ תיקשה דא״כ מקומות
 דברינו לפי אך ־ מפעירין מצה אחר הא מפעירין דאין

 דלרב כתבנו נאשר נלל קושיא נאן אין רב דעל מתורץ
 גזירה • מקומות בשני דברים שאר לאנול אפילו אסור
 .אחריו לאכול אבל " מקומות בשני הפסח יאכל שמא
 אסור בזמה״ז במצה אבל בפסח דווקא וזה ־ לרב שרי
 אבל לפסח זכר שהוא משוס מקומות בשני לאכול ג״כ

 דהוי ־ גזירה בזה שייך ונא • נאכול מותר דברים שאר
 אבל • לפסח זכר אלא שאינו כיון לגזירה גזירה נמו

דפסקינן לדידן אסור בלא״ה מקומות בשני מצה לאנול
: פסחים מסנתא כליק :נשמואל

 בשבת שנולדה ביצה אחד מתיבי " ב "ע ג׳ ד׳ ביצה
 • הברייתא לשון הביא יו״ט הלנות נו׳־הרמב״ס

 • ע״ז המ״מ ונתב • אסורה דספיקא הא בלשונו וחיסר
 דאשמועינן דכיוון אסורה־ וספיקא של הדין הביא דלא הא

 משנה והלחם • אסורה דספיקא פשיעא ביטול לה דאין
 גזרה משום דאמרי ור״י ר״י על היה׳ ע״ז־מדהקשה הקשה
 ־ אסורה ספיקא ואמאי לקולא• וספיקא היא דרבנן ספיקא
 אלמא • באלף נתערבה דואם סיפא לי׳ ניחא ואעפ״כ
 דהא • ליישב ונ״ל • ענ״ל מספק יותר תערובות דחמיר
 דדבר הדין ידע הוי נמי דמעיקרא ניון קשה בלא׳״ה

 • אא׳יב הכא נדאמר בטל לא באלף אפילו מתירין לו שיש
 בטל דלא ניון לפרש דחק ורש״י ־ בסופו אשי ר׳ תירץ מאי
 ועוד • כן משמע לא והנשון ־ אסור שינ״מ בדבר ספק גם

 הדקל מן שנשרו עצים מתנה א״ר איתא ע״ב דשם קשה
 באלף אפילו שיל״מ דבר נל דאמר ולר״א ז ופריך • נו׳
 • בתערובות איירי דהתם כיו; וקשה ־ ונו׳ יל מא בעל לא

 בתחנה גס הא • מחחרים יותר אשי אר׳ .פריך מאי
 צ״ל אע״כ • כ״ו חול ספק יו״ט ספק בשלמה בגמ׳ אמר

 משוס דאמרי ורי׳י ור״י ־ מתערובת חמור ספיקא דוודאי
 הגמ׳ וסוגית ־ מותר נמי תערובת מותר וספקא גזיה
 • חול.נ־ו ספק י-ו״ט ספק אא״ב וה״פ • לרבה הוא חא״ב

 מדאורייתא הא בטל לא באלף אמאי קשה לרבה דגם אף
 לו שיש דבר דהוי משום קשה לא אעפ״כ בטל בתרי חד

 גזירה משום דאמרי ור״י לר״י אבל ־ בדאורייתא מתירין
 דדין נתערבה־ דאס סיפא גם אליבייהו ניחא דלא וודאי

 דלא הגמ׳־והא עדיין ידע לא בעל לא בדרבנן אפי' דשיל״מ
 ־ להם הקשה כביר דמרישא משום ור״י־ ר״י מסיפאא פריך

 שפיר השתא פריך ־ ערפה בספק דאיירי לתרץ והוכרח
 ר״א תירוץ ח״ש והשתא ־ באלף נתערבה דחס מסיפא

 אנא • טרפה בספק לאוקמי צריך דאין ־ ולר״י לר״י גם
 בדרבנן אף דדשיל״מ דחידש אך ־ חול ספק יו״ע בספק

 פריך שנשרו עצים גבי וא״כ מתורץ־ וממילא בטל נא
בעל לא בדרבנן דאפילו נו' דאמר ולר״א שפיר בגמ׳

: אחר ולא סבר ר״א ורק
 דאמר הא על הקשה דבמרדני לי־ תמוה ענין ובאותו

 אכלי יהושע דרב ברי׳ ור״ה ר״פ במנחות
 בחו״ל חדש קסבר • שיבסר נגהי דשיהסר באורתא חדש

 דבר הדש הא והקשה ־ חיישינן לא ולספיקא דרבנן
 דאפילו ולפמ״ש ־ לספיקא אפילו וחיישינן מתירין לו שיש

 נו שיש בדבר מהני דלא סבר ר״א רק דרבנן בתערובות
 ר״פ והא ־ אר״פ ק״נ מאי א״כ ־ אחרים ולא מתירין

 ומחמת ־ הוא קציעות דליטרא תנא תנא החי תירץ גופא
 לו שיש דבר מחמת לא הבל ־ בטל לא שבמנין דבר

 ־ בדשיל״ה אפילו לקולא ספיקא דבדרבנן דסבר ־ מתירין
 בוודאי דבקיאין לדידן דירחא דקביעא ספיקא גם ומה

־. הרש״ה • לקולא הוי
 הנא ועביד לי׳ מספקא ספוקי ר״א ע״ב ד׳ ךק

 שהקשה שיף מהר״מ עיין ־ להומיא והנא לחומרא
 על וקשה להקנ ברנות ספק הלא ־ בהבדלה מברך הי׳ חיך

 ניישב נראה ונענ״ד ־ ע״ש וכו׳ ומבדיל שפירש פירש״י
 דאוריי,תא דהבדנה הרמב״ם נשיטת יסבור דרש״י

 והובא ה״ה שבת מהלכות כ״ע פ׳ מהרמב״ס )כדמשמע
 נו שידוע היכא נל גדול כלל ידוע וזה • ע"ש( במ״א

 אמרינן אז לאו אם בירך אם שנסתפק רק המצוה שעשה
 המצוה עשה אס נסתפק אם אך ־ להקל ברכות ספק

 לעשות שמהוייב הואיל ־ כלל ק״ש קרא אה כמו • כלל
 • להקל בזה אמרינן ולא לברך ג״כ מחוייב המצוה
 בקביעא דבקיאינן סבר הי׳ הסי שר' נמי דידן ובנידון
 דמחוייב וממילא מד״ת להבדיל מחוייב וא״נ דירמא

 ־ חכמים חייבוהו אם מסופק שהי' הגם • לברך ג״כ
 דיש ־ רבנן פערוהו ארוך יום שהוא מחמת אוני ני

 כמי בדחורייתא אפילו תעשה ואל בשב לפעור כה נהם
 נאו הם פטרוהו אס אצלו שספק ניון אך ־ ולולב שופר

 • הבדלה לעשות הי׳ ומחויב דאוריייתא ספק הוא ה״כ
 אצלנו שספק לדידן שהקשה הצל״ח קושיית יתורץ וכזה

 בקביעה דבקיאינן בזה מותרת בזה דנולדה ופסקינן
 הה ע״ש להבירו מיו״ט נבדיל לא למה א״נ דירחא
 דאורייתא דהבדלה סבר אסי דר׳ ניחא ונענ״ד • שתירץ
 לקולא הזנינן • דמדרבכן דס״ל אכן אבל ־ מבדיל הי׳ ונהכי

 מיו״ט אוסר ר״א הי' למה תיקשי ולא • מבדלינן ונא
 ספיקה דהוי 'לקולא וניזיל אצלנו ספק הנא ־ לחבירו
 לכן מתירין לו שיש דבר דהיא כיון לתרץ נוכל ־ דרבנן

 הוא דלדידן כיון הבדנה אך ־ כביצה בספיקא החמיר
 דפסק הרמב״ס לשיטת אך ־ פסקינן לקולא ־ מדרבנן

 דידי׳ אליבא מצינו לא זה נל ועס דאורייתא דהכדנה
 : הצנ״ה לתירוץ אנו צריכין לחברו מיו״ט הבדלה דניצרוך

לומר כחמץ וסיים בשאור הכתוב פתח ־ ע״ב ז' ךה
 בשם שהביא צל״ח עיין נו׳ חמץ זהו שאור זהו לך *
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 בפסח ממן המניח • פס הרמב״ס :פסק מה לתרץ הכ״מ
 גבולך בכל כאור לך ירחה לא :נאמר לאוין בשני עובר

 ואסור החמץ ואיסור • בבתיכם ימצא לא :אור ונאמר
 דהו״ל הכ״מ והקפה ־ הוא אחד בו פמחמיצין השאור
 חמן לך יראה דלא לאו • לחוק בג׳ דעובר לומר לרבינו

 חפיבי לא פאור לך יראה ולא חמץ לך יראה דלא וי״ל
 חמץ היינו ללמד אלא בא דלא משוס אחד לאו אלא

 וסייש בחמץ הכתוב פתח וכדאמרינן • פאור היינו
 בין אין כלומר שחור היינו חמץ היי,ו לך לומר בשאור

 כדברי הצל״ח וכתב • הכ״מ לפון ע״כ לפאור חמץ
 • מילהא להחי אמר ופכיב נייש וכי מאד חמוהין הכ״מ
 דלא קרא היינו הכתוב פתח דאר״ז דמה סבור דהי׳
 • בלשונו והעתיק • כאור לך יראה ולא חמץ לך יראה
 כן לא באמת אבל * בפאר וסיים בחמץ הכתוב פתח

 וסייש בשאור הכתוב פתח זירא א״ר ואיפכא ־ הדבר
 בבתיכם ימצא לא שאור י רש שהביא קרא והיינו בחמץ

 הרמב״ם דברי לתרץ והאריך • מחמצת אוכל כל כי
 • ע״ש הסמ״ק בדברי לדחוק הוצרך ועי״ז * אחר בחוסן

 ט״ס דנפל פשוט נראה כטועה להכ״מ נשווי׳ דלא וכדי
 בחמץ וסיים בשאור הכתוב פתח כדאמרינן וצ״ל בכ״מ
 חילוק אין כלומר ־ חמץ היינו שאור היינו לך ממר

 לביה ביעור לענק ר״ז כדאמר ר״ל לשאור• חמץ הין
 ה״נ • בשיעורם הם דשוין • מאכילה ביעור דילפינן

 חשיבי לא שאור לך יראה ולח חמץ לך יראה דלא בלאוי
 ניישב יש גם ־ שאור היינו חמץ דהיינו אחד גאו אנא
 מ״ש ע״פ • הגהיה בלא גם הכ״מ דברי הדוחק צד על

 ב׳ דבור במהריס שם ר״ז דאמר בד״ה לובלין מהר״מ
 היינו מאכילה ביעור דילפינן ב״ה דסברי דהח וי״ל שכתב
 חמץ תרווייהו ביעור גבי רחמנא דכהב בתר השתא דווקא
 ילפינן הוי לא ביעור גבי הרווייהו כתב לא אי אבל ושאור
 כוונת לפענ״ד ג״כ ו וזה מאפילה־ קל דביעור מאפילה ביעור
 יראה ולא חמץ לך יראה דלא לאוי לחשוב דאין לומר הכ״מ

 כאן גם כן בדר״ז דאמרינן וכמו ־ לאוין לשני שאור לך
 הרי כתב דלהכי ר״ל בשאיר !סיים בחמץ פתח דלהכי נאמר
 דהיינו לך לומר • שאור יראה ולא חמץ יראה לא זימני
 הקל ביעור ילפינן הוי דלא כלומר שאור היינו חמץ

 הוי ולא י פניהם נכתבו לא אי דחמיר מאכילה
 לאורויי שניהם נכתבו להכי ורק • פיעורייהו ידעינן

 • מאכילה ביעור ילפינן שפיר פניהם דנכתבו דהשהא
 כמו הכ״מ בדברי כן להעמיס דוחק שקצת והגס

 בעל לרבינו לפיוי דלא לראות עלינו אך • שפירשתי
 כהוגן עולים הרמב״ס דברי ועכ״ס ־ כטועה הפ״מ

 דברי ג״כ יהיו וגזה ־ לחוק בשלשה דעובר כתב שלא
: עיש כפשטן הסמ״ק

 וכשם • כתב י״ח[ ה׳ ]פ״א ירט הלכות החממם
 והקפה * אסור נולד כ״כ אסור שמוקצה

 שכתבו ע״פ לתרץ ולענ״ד • עיש הוא כ״ש הלא הלה״מ
 דשרי מאן אפילו קס״ד בד״ה ע׳־א( ב׳ )דף ההוס׳
 מוקצה בשבת פרי ר״ש הא והקשו ־ אסור בנולד מוקצה
 הוא דביצה • נולד גוונא הרי דיש ותירצו • ע״ש ונולד
 בביהש־מ עדיין הי' שלא חדש דבר שהוא ממיקצה גרוע

 • סור ר בנולד מוקצה דשרי מאן דאפילו קס״ד ולפן
 או פירות בגרעיני דמיירי שבת במס׳ דההם נולד אבל
 שהקצה אסור דמוקצה להיפך לומר נוכל , ־ שנשבר כלי

 דבהש״מ שלשברו כלים או פירות גרעיני אבל ־ מדעתו
 שנשבר או השירות כשהכל אח״כ אלא מוקצה הי׳ נא

 כפס שכתב הרמב״ס וא״כ * ממוקצה תמיר דלא י״ל הכלי

 דבמס נולד האי לומר רצה בנולד־ כ״כ אסור שמוקצה
 נא דביהש״מ גב על אף מוקצה־ כמו אסור נמי שבת

: וק״ל מוקצה הי׳
 שהקשה צליח עיין • ע ביו׳ שנולד אפרוח ע״א ו׳ ךה

 כראב׳י דש״ל התום׳ לשיטת אחד תלמיד משם י
 משנולד מוקנה הוי א״כ אסור עיניו שנפתחו שקודם
 ונעניד ־ בתירוצים שהאריך ע״ש עיניו שנתפתחו קודם

 כמו פקוחות בעינים שנולד דאיתרמי דמיירי בקיצור
 כן עמו ומומו הוא שנולד בכור גבי הגמרא שאמר

 אך • פקוחות בעינים שנולד הכא גם איהרמי
 היים עיניו שנפתחו דאיהרמי דמיירי שכתבו התום׳ מלשון
 וע״ז נידה בשעת ולא הלידה לאחר עיניו שנפתחו משמע

: ע״ש לתירוצו הצל״ח מוכרה
 דמיירי די״ל שתירצו ע״ש בעפר ד״ה תום׳ ח׳ דה

 מיירי וכאן תיחוח פסביביו העפר שכל ההם *
 דא״כמאי הר״ן והקש: • קשה וסביביו תיחוח שהעפר

 תירוה בעפר מיירי דילמא גומא קעביד והא פריךהגמ׳
 איסיר דניכא תיחוח הוא המקום שכל ־ סביביו כל

 דעל פשוט ונ״נ ־ תירוצו ע״ש ההוס׳ וכסברת כלל גומא
 בדקר יחפור לשון שייך לח סביבותיו כל תיחוח עפר

• יחכיר לשין לומ־ שייך קשה עפר סביביו אי דבשלמא
 : וק״ל יחפור לומר שייך לא לגמרי בתיחוח אבל

חנה מפרי: מעיו״ט עיסה גלגל רבה אמר ט׳ דה
 ממנה מפרי: אין אמר דשמואל אבוה ־ ביו״ט

 כרבה פוסקים יש בזה הפוסקים נחלקו • ביו״ט חלה
 מכיש ־ דשמואל נאבוה פיסקים וי: י בהרא דהוא
 הרומיה מגביהין ואין דקאמר כוותי׳ מוכח משילין דבש׳

 פירי אבל ־ מאתמול דטביל וה״מ ביו״ט ומעשרות
 מפרפינן חלה לאפרושי עיסה כגין האידנא דטבילי
 על רק חמר לא דרבה מחלקין ויש • לכהן ויהבינן

 והולך דאוכל משוס כ״כ מתקן הוי דלא חו״ל עיסת
 בעיסת אף כרבה דהלכה להיפיח ונ״ל ־ מפרי: ואח״כ

 פו׳ לכהן ומתנות חנה מיליכין אין י״ב( )ד׳ דבמשנה א״י
 לב': ב״ה להם אמרו מתרומה ג": לב״ה :,ב להם אמרו

 שזכאי במחנות תאמרו בהרמתן זכאי שאין בתרמה א״א לא
 שהורמו פו׳ מהיום שהורמו קס״ד בגמרא ־ בהרמתן

 יהודה דר׳ ויהא פ איתא בברייתא ושם פו׳ מאמש
 שהורמו ומתנות חלה על וב״ה דב״ש כלוגתייהו מוקי

 אמרת אס לא לב": ב״ה ל א כו׳ בפ״ע להוליכן מאמ:
 :זכאי במתנות תאמרו בהרמתה זכאי שאין בתרומה
 קחמר עיו״ט של ומתנות חנה דעל וודאי והא ־ בהרמתן

 דניפא ־ עמ״ט בשל דפלוגתייהי כיוון בהרמתן שזכאי
 להוליך רשאי יו׳יט של בהרמתן שזכאי דכיון דה״ק למימר

 בתרומה אמרת אש קאמרי מאי א״פ ־ עיו״ט של אף
 דזנאי זימנין נמי בתרומה הא ־ בהרמתה זכאי שאין

 לקמןא״כ כדאמרבגמ' * ביו״ט שנגמר היכא בהרמתה
 זכאי שאין בתרומה תאמרו והנן ־ כו׳ תרומה מצינו

 גבי וא״פ ־ תרומה רוב תרומה מאי אלה ־ בהרמתה
 רשאי יו״ט בשל בהרמתן דזפאי כיוון נימא נמי מה תר

 דבחלה • הוא החילוק חע״כ • עיו״ט של אף להוליך
 בתרומה אבל ־ עיו״ט בשל חף בהרמתן זכאי ומחנות

 מבואר שביניהם החילוק וטעם ־ עיו״ט בשל זכאי אי:ו
 מגביהי: אין דחלהאינובכנל כיון החיש׳ והביאו בפירש״י
 שהיי ־ עיסה הרומוה על גדי שלח ומעשרות תרומות

 ואז חמה פת לאכול שדי ונאפות ט ביו *?ג^ג מות,
 נא א״כ נילושה שביו״ט כיוון חלה ממנה ,הפריש מותר
אפיל! תו״מ הגבהה איסור בכלל חלה הפרשת הויא

כשגלגלה



יעקב החושים !זנח
 חיוכו סבא מצינו דבתרומהינמי ואף * מכעו״י כשגלגלה

 אכל * מיעועא אלא הוי לא מלילות במוללין בירט
 • ביו״ט עיסה מגלגלין דהרבה ־ מיעוטא לאו כעיסה

 קתני מי דאמר • יהודה כר׳ מהניחין מוקי׳ רבא וגס
 ונר׳ • מאמש הוא שחיטתן ולעולם • קהני שהורמו כו׳

 מר׳ /וגס עיו״ט כשל אף דשרי הוכחנו ככר יהודה
 וכ״ה ב״ש נחלקו לא יוסי ר׳ דאמר הכי כח מ נמי יוסי

 ומסתמא התרומה על אנא נחנקו לא שמוליכין המתנות על
 דכהרומה סכרא דאין " קאמר עיו״ט של תרומות על

 דכ״ע אמר וע״ז * מחמיר ובמתנות יהודה מר׳ מקיל
 כמחנות אמרו אס לא לכ״ה לזמרו וב״ש * מוליכין

 כ״ה דגס אלמא • ע״ז השיבו לא וב״ה בהרמתן שזכאי
 כאותן עיו״ט בשל ואף בהרמתן שזכאי כמתנות סכרי כמי

 זכאי יו״ט ערב של ומהנות כחלה דאף מוכח ־ שנחלקו
 שס דחלה הוו הבית כזמן וב״ה וכ״ש ־ בהרמתן

 אמרו יוסף ורב יהודה ורב שמואל והנה • דאורייתא
 מוכח כאחרים ולא בתרומה דפלוגההן יוסי כר׳ הלכה

 כאכוה דסבר מוכרח לא דהכא ומסוגיא • הכי דסברי
 • מעיו״ט שנתגלגלה מעיסה חנה להפריש דאסור בהא

 לזרים שאסורה שמואל מודה לא מי רבא דאמר דאע״ג
 מתקן וודאי בחלת דהא דאסר מוכרח לא עכ״פ

 דשמואל גמ׳ דקאמר למאי רק ■ להפריש מותר ואעפ״כ
 רבא דחה זה • חו״ל חלת דאמר מהא אדאכוה פליג

 דס״ל כן אמר לפשיטות לא אבל דפליג ראי׳ אין דמכאן
 חלה• להפריש דמוהר להיפך דמוכח ואדרכא • כאכוה
 התם לדחוקי דאפשר כך כל ראי׳ אין משילין ומפרק

 התם דקאמר לישנא האי התם שפיר אתי לא דכלא״ה
 לא פירי דנשון עיסה כגון האידנא דטבילי פירי הבל
 כגון על ו׳ ונהושיף לדחוק אפשר אלא * אעיסה שייך
 שנעשו מלילות כגון האידנא דטבינין פירי אבל ר״ל

 מפרישין עיו״ט של אף חלה לאפרושי ועיסה ביו״ט
 גזירת ככלל הויא לא דחלה רש״י כסברת לכהן־ ויהכינן

 מאן מצינו לא א״כ ומעשרות תרומות מגכיהין דאין
 לגבי הוא יחיד וא״כ ושמואל אבוה אלא כפירוש דאסר
 מניעת וכמקום טפי דקיל חויל כחלת ובפרט • כולם

 להיות ירצה דאס מועטת עיסה לו שיש יו״ט שמחה
 משיעור יותר להניח צריך יהיה מפריש ואח״כ אוכל
 ויהיה נכרים ששירי׳ ראשית הויא לא דאל״ה • חלה

 דעת על לסמוך דניכל אפשר * לאכול מועט שת לו
: להשריש המקילק

 אחד חלה שיעור חכמים דתיקנו מאי ענין ובאלתו
 תרומה כאוכל דכפסחיס הטעם י״ל מכ״ד

 אמר וחד בי׳ כתיב אכילה ככזיח אמר חד בשוגג
 משוה כפחות נתינה ואין • בי׳ כתיב נתינה כפרוטה

 אין ב״ב ובמס׳ ׳ נתינה כתיב ג'כ חנה וגבי פרוטה
 ובזמן בסלע סאין ב׳ היו אא״כ לחו״ל מא״י יוצאין
 אלמא • יוצאין בסלע סאין ד׳ אפינו ליקח מצוי שאינו

 הוא בסלע סאין ד׳ • הזול שער הי׳ בסלע סאין ד׳
 קבין שש וסאה מעות שש דינר ד במעה קב כדינר סאה

 שיעור דהוא ומחצה קב וא״כ פרועות ב ל הוא ומעה
 אבל בחיטין וזרו • פרועות י״ח הוא דירושלמית חלה

 דככתובות • פרועות כ״ד רק הוא חלה שיעור בשעורין
 ק:ין מב׳ יפחות לא שליש ע״י אשתו את המשרה גבי

 רעות כשעורים ואוקי • שעורים קבין מד׳ או העין
 שעורים של בעיסה דאף מכ״ד אחד דיהן חכמים זשיערו
 - פרועה מן פחות יהא לה הזול בשעת וגס • דזילא

 יאפה לא למכור האופה בנחתום אבל • כבעה״ב וזה
 ובדידי׳ • ממ״ח אחת תיקנו חנה משעור מכפל פחות

 דאופה משום פרועה שיעור הוא ממ״ח אחת גם
: רש״ה • להשתכר

 כזה• זה מעורבין ומעשר חולין ד״ה תוס׳ ע״ב י׳ ךת
 וכו׳ נראה לכך כו׳ מחללק דאין דמפרש והימא *

 אסור וודאי דבמ״ש הגם רש״י דעה ליישב נראה ולענ״ד
 כסף על כסף לחלל מוהר בדמאי אך כסף על כסף לחלל

 נם וכן • ב׳ משנה א פ ובדמאי כהדיא שם כמבואר
 שני ומעשר חולין שפסק ר׳ אפילו דבאמת כאן כן

 אס ספק זהו כי נחשב לוודאי לא זה עם זה מעורכין
 לחומרא אזיל ר׳ אך • רבנן וכסברת נינהו חחרינא

 מידי עכ״פ בזה זה מעורכין שני ומעשר דחולין ואמר
 כמילתא ספק שהוא הדין כגוף לכן * נפקא לא ספקא

 על כסף הלול לענין אך • לחומרא אזלינן דאורייתא
 לחלל ומוהר נקולא בזה אזלינן מדרבנן רק שהוא כשף
 נמי ניחא ובזה ־ כרור שזה ודוק • כסף על כסף כאן

 שני ומעשר חולין כד״ה יו״ד ד׳ בפסחים התום׳ כוונת
 דמינייהו רש״י פירש דכחנס שם התום׳ שהקשו וכו'

 שם העיר ברלין ישעיה מוה׳ והגאון לחלל־ יכול הי׳ גופא
 ולענ״ד • ביצה במס׳ שבכאן שיעחן והוס׳ רש״י שהמליכו

 רש״י לשיטה אלא שם הקשו לא דהוס׳ כלל החליפו לא
 סלע צריך הי׳ לא ־ ספק דהוא כיון דמחללין כאן דס״ל

 אכל יכוללהפריש• היה ובי׳ דמיני׳ רק אחר ממקום
 כשף לחלל אין בספק דגם ליה סגירא כעצמם ההוס

 דאין י רש לפירוש הריב״א שם הקשה לכן כשף על
: אסנעיס נחלל יכול

 תנאי כהנך דלקמן תנאי והני ד״ה רש״י י״ט ךה
 רש׳יבזה כוונה • ונדבות כנדרים דפליגי דלעיל י

 הנאי כהנך פליגי דלעיל שההנאיס כפשוטו הפירוש דאין
 *דהל לומר אפשר אי ככאן כי • מקום ככל כמו דלקמן
 דכחד • דפליגי מפורש דלעיל דהנאי הניא כדלא תניא

 אומרים שכ״ה יויט של שאינן שלמים ועל אמר ברייתא
 קרבין אין נ דנו׳ כהדיא ס״ל כני׳ והברייתא * יביא

 מפורש אין כך אחר כמביא ובההנאיש • לד״ה כיו״ט
 ע״י הגמ׳ של אוקימתא לפי רק בהכי דפליגי בהדיא
 ואין בהכי דפלוגתייהו לומר מוכרחין ותירוצים קושיות

 הניח לא דהלי כהיכך פירש״י לכן • הש״ס דרך זה
 במאי מפורש שאינו הגם דלקמן תנאי ני ד׳: * בדהניא

 דפניגי נומר אנו מוכרחין ותירוצים קושיות ע״י אן ־ פליגי
: וק״ל להדיא דמפורש דלעיל תנאי כהני ג״כ

 בהמה מר״ה סבא איוויא ר׳ מיני׳ כעי כ״א דה
 ביויט לשוחטה מהו ישראל של וחצי׳ איי של שחצי׳

 שמכוני היום אני א״ל לנו״ג זה כין ימה מוהר א״ל
 שחליתי שפירש פירש״י ע״ש • כתפוחים רפדוני כאשישות
 כאשישות סמכוני עלי אני ונורא מהדרשה היום ונחלשהי

 דכיק נ׳ ולענ״ד • ע״ש ואסעוד שעודה לי הביאו ר״ל
 אגדות וגם הלכות היינו י שדרש דברים שני הזה בלשון

 חלו באשישוה סמכיני הכהיכ שמבאר • כמדרע דמצינו
 זה ידי ועל • ע״ש אגדות אלו כתפוחים רפדוני הלכות

 שרמז אפשר פרח עורבא לו שאמר ומה ׳ וק״ל נחלשתי
 בחולין כ־איהא מאתו ששאל השאלה על השובה בזה לו
 שימני ושני טהרל סימני שני לו יש שעורב ס״א ד׳
 כונו ואעפ״ש ־ טהור מחנה טמא מהצה והוא מאה ט

 כיש אע״פ דידן בנידון כן • למיפלגי׳ אפשר ולא טמא
 ישראל של המחצה לתקן יוכל לא ־ בבהמה מחנה לישראל

י ע
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 עכו״ס סל המחצה גה סיסחוט לא אס סחיטה עיי
 זכו כי והכהניס גבוה הלק סנולו בנו״ג כן סאין מה

: קזכו גבוה מסולחן
 הרמב״ס • סיעסו בכדי ממתין לערב ע״ב כ״ה ךה

 סל יו״ט כ׳ • פסק כ״ד( הלכה פ״א יו״ט כוש )ה *
 דבר לפיכך כייסאחד• ואינן הן ק־ושות שתי גליות
 הכין אס כראשון סכולד או ררשרן כיו״ט מוקצה סהי׳
 • כשני תאכל בדאסרן סגצוד ועלף הי׳ מוהר• לסני אוהו
 ביו״ט מותר ראסון ביו״ט סנעקר לקרקע המחובר דבר
 בדאשון שנתלש לקרקע סהמהובר וי״א ה״ה ונתב • סני

 והעיקר • שיעשו בכדי שני יו"ט מוצאי עד אסיר
 • ברורות בראיות ז״ל הרסב״א הסכים וכן • רבינו כדברי
 כדעת ס״ל דרבינו ה״ה כתב דאיך הלה״מ עליו והמה
 סכהב הטעה כפי שהרי • מוהר ב׳ כיו"ט סמיד רס"י

 לי״י יהמר סמא גזרה מסוס י דאסיר ־ פ״ו בה״ס רבינו
 להמתין דצריך ההיס׳ כדעת סיבר שהוא מסמע לעסות

 ה״ה כותב הי׳ לא ואלו • סיעסו בכדי ב׳ יו״ט מוצאי עד
 עכו'ס עסה דאס דס״ל אומריס היינו ס הרמב בדעת כן

 והא • סיעסו בכדי כ׳ יוס עד אסיר היסרהל בסביל
 מיירי • בסני מוהר ראשון כיוס דניצוד רבינו דכתב

 שכתב השתא אבל • סס התום׳ כמ״ש מאליו כניצוד
 דברי ע״כ " כן לומר אפסר אי • סכהב מה ה״ה

 ה״ה דלולא סכהב תמוהין הלח״מ דברי והנה ־ הלח״מ
 הפשר חיך • מאליו כשניצוד הכינו דברי מפרס הי׳

 בראסון שנעקר המחובר דבר ג״כ כהב הא * כן לומר
 שנעקר דמיירי לומר גדול דוחק ובמחובר • בשני מוהר
 לתרץ נראה רבינו בדברי ה״ה דעת ליישב אך • מאליו
 יאמר שמח למיגזר איכא בשבת דדווקא " נכון כדרך

 אנל מדאורייתא היא איסורו דעיקר כיון לעסות לא״י
 ברמכ״ס הלה״מ כסברת ־ לגזרה גזרה הוי ולא ישראל

 שעיקר כי״ט הכל • בכור גבי ד׳( הל׳ יו״ט מהלכות )פ"ב
 נפש איכל משוס שהיא כדבר כישראל אפילו איסור

 בעצמו יאמר שמא גזרו לא לכן • מדרבנן אלא הוי לא
 וכשיאמר לא״י יאמר שמא גזרוה שלשה כעין דהוי * לא״י
 אינו נמי כעצמו יעשה ואפינו מעצמו יענה שמא לא״י
 סבר ולכן " הרבה לימיס יעשה סמא גזירה אלא

 שמא החשש רק כעצמו הי׳ זה שמטעס הרמכם
 • ודו׳־ק כיומו רק שייך אינו וזה יו״ט ממלאכה יהגה

 דכישראל • גזירה כד״ה ג׳( )כד׳ לסיטתייהו אזלי התום׳ אך
כעצמו יאמר שמא גזרו וח״כ מדאורייתא קצירה אסור

: קצרתי כי ודוק • לנכרי
 ד״ע ככ״ק הגמ׳ קושייה להבין אמרתי לענין ומהנין
 גמרינן ח ה לכאורה יפלא * כשוגג אפילו יכול י

 וא״כ הקדש איט בשוגג אבל מדעת דווקא ובהקדש מהקדש
 משוס לתרץ ומאה * בשוגג אפילו יכול פריך מאי

 בטעות שהקדש אומריס ביש פלוגתא יש פ״ה דבנזיר
 אפי׳ המורה מה מתמורה דיליף כגמ׳ ומפרש ־ הקדש
 בטעית הקדש כן כמדד שוגג לרבות יהיה דדרשינן בשוגג

 ילפינן דלא הקדש דאינו אומרים וכ״ה * הקדש נמי
 הקדש סוף הוא כתמורה ר״ל ־ הקדש מסיף הקדש תחילת

 אפילו קדוש לכן בקדושתה נתפס וזה קדוש דהכהמה
 הגמרא פריך והשתא • הקדש בתחילה משא״כ • כטעות

 ששבח הקדש לסיף דומה שבת במעשה שכאן ספיר
 שבת • בקדושות שנתפס הדבר וא״כ קודש הוא כעצמו
אפילו יכול שפיר הגמרא פריך לכן הקדש• גסיף דומה

: וכו׳ היא ת״ל ומשני לתמורה שנדמה דל בשוגג

שהות• יש אא״כ ישחוט לא מסוכנת בהמה כ"ה ךת
טביחתה מבית חי כזית אפינו צני״רע״א כזית לאכול *

 קאמר דמסיכנת כסיגיא בחולין דהנה • טעם כטוב
 שנטלה בידוע השחיטה בעת פרכסה לא שאס בהדיא
 אמר דרבא כסוגיה ליה דף ע״ש * לכן קודם נשמתה
 פירכסה שנא כל אומר שאני שחיטה בסיף שאמרו פירשום

 הרמכ״ס פסק ולזה קודסנכן• נשמתה שניטלה בידוע כו׳
 סימן בשו׳יע פסק וכן נבילה דה הדי פירכסה לא שאס

 ששחטה נטריפה דומה ואיט • נבילה שהיא א׳ סעיף י״ז
 נטונה כי ממש נבילה דהיא נבילה מידי שמוציאה

 סיגיא גבי קל״ו ד׳ בשבת ואיתא • לכן קידם נשמתה
 הגמרא ופריך ־ נפל אינו באדם יום ל׳ שסהח דכל
 בשבת ממהלינן היכי מימהל היא ספיקא לכן קודם הא

 ממ״נאס אוהו מוהלין וסו' אדא ר׳ אמר הגמיא ותירץ
 בבשר מחתך לאו ואס • מהיל קא שפיר הוא הי

 היפי כי ד״ה כתום׳ שם ע״ה ד בשבת ואיתא • הוא
חייב דחוכל רש״י לדברי שהסכים ע׳יש־ דמי׳ דליצלזל

 ניכן קידם נשמתה דנטילה משים נבילה הוי הפרכס
 ׳דאסיר לומר ואין י בעלמא בשר כמחתך הוי וא״כ
 שוחט נאם כלל דומה אין כי • נח לבני דקמהקן משוס

 מן הכר מידי להוציאה שתיקן • לאיי טמאה בהמה
 סוהטה היה נא אם כאן משא״כ חי׳ היהה דההס החי
 קודם נטולה כיקדנשמתה נח נבט מותרת היהה ככ״ז

 דהתס שסחטה לטרפה דימה דאיט ופשיטא • לכן
 פן שאק מה כגמרא כדחיתא הדש י״ב עד ׳ חי׳ טרפה

 • נ״ג ד׳ דהולין בגמ׳ כדאיהא כלל חי׳ חינה כמסוכנת
 בייט לשאטה מוהר לכן מקידם נטילה דנשמתה וכיון

 מווילקאמר מוה׳זאכ המופלג ני ואמר ע״יממ״נהנ״ל•
 שבת בה׳ הרמכ״ס את ליישב נישל • הנ"ל דברינו דנפי

 תא כשמואל נשמה נטילה משים חייב דשוחט דפסק
 וכמו כהיסירי כרב דהלכה גב על אף צובע משום כרב

 דגמרא דסוגיח ן דכי ־ ניחא ונדברינו • מ הכ שהקשה
 חי ירמי׳ ר׳ של האיבעיא כשיט דלא הא ל״ד כד

 מהא כדיקה דבעיא טריפה ספק כיו״ט לסחוט מותר
 בעלמא כשר כמחתך הויח דמסיכגח משום ־ דמסידת

 לרב הבל * לסמיאל רק ניחא נא וזה ־ וכדפירשנו
 מוכה וא״ש • זה תירוץ שייך לא ציכע מסוס ליה דאית

 “-״הה לא דילמא היישינן דנא יטממסכנח*קפ
 '■3יר צינע׳&ל־בא מ:יס ־:ח-שהי ירט מקלל ונמצא
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 • ממסוכנת פשע לא ולהני • לחוד נשמה נטילת משוס אלא
 חינו תפרנס נא אס דגם ־ קשחע שפיר ממ׳׳נ דמסיכנת

 בעלמת בשר מחתך נמו דהוי * נשמה נטילת משוס חייב
 והדברים * הכ.ל המופלג דברי ע״כ * ונדנתבנו

 נלל בסוף דמשמע נ״ע זה אך * שאמרם למי ראוין
 היכא רק ־ צובע משוס חייב אינו לרב דגם ־ גדול

 דליתוום היני ני התם נדאמר • באנילה מותר דהבשר
 הלא תפרנס נא וחי במסוכנת שייך לא וזה • ע״ש בשרא

: הנביעה לי׳ מהניא ומחי ־ נבנה הבשר

 • חיי בעי לא והני חיי בעי הני ־ ע"ב י״א א לס
 נתרבה חיך שלו הש״ס בגליו! הגרע״א והקשה

 דנימא אע״ג הא ־ חיי בעו דהני סברא מהאי ־ שותפים
 מזוזה מנות לקיים להם יש ־ ממזוזה פטורים דשותפים

 בית זולת עצמו בפני בית אחד נל נהם שיקנו במה
 • שם דהגמ' פירוש דהני * נ׳ ולענ״ד *ש ע * השותפות

 השותפים בית על תירץ זהו ימינם ירבו למען קרח חמר
 והני חיי בעו הני דקמסיק והא * רבים לשון דנתיב

 ראי׳ ומצאתי * החשה ביה על קאי זה חיי בעו נא
 דליפטרו הגמ׳ שם דמקשה קג״ה( )דף בחונין נדברי

 למען קרא אמר ומשני • בביתך דנתיב ממזוזה שותפים
 נ ע • ונו׳ חיי בעו הני התם מסיים ולח ימינם ירבו

 ניה נפקא לחוד רבים בלשון ימינם דמלשון שם ר״ל
: חייבין דשותפין להגמ׳

 חברתך־ונחדא תמות שלח ע״מ אמר לחדא *י״ג ביומא
 דבעיא חזי אי לביהנ״נ שאננס ע״מ אמר

 עייל אפילו התום׳ הקשו י לביהנ״נ ואזיל אקרוס למות
 בגיטין ש נמ למפרע• גט יהא נמי מיתתה אחר נביהכ״נ

 חודש י׳יב ועד מנאן אבא לא אם מענשיו גיטך ה״ז
 לתנאה קיימתא דהתם ותירצו • למפי־ע גט דהוי ומת

 * מתה הא הנא חבל • חודש י״ב אחר עד כמיתה
 דנכתהילה וי״ל לדידי׳־ דידה מיתה בין החילוק ותמוה

 שתמות אחר עד לביהנ״נ ליננם ימתין אם אפשר היישינן
 שעבד נמצא התנאי יקדים ונא ג״כ הוא שימות הפשר
 ויש ־ התום׳ כוונת זה אין הבל • בתים בשני עבודה

 יין תשתה שלא ע״מ גיטך ה״ז לה אמר ־ המר דרבא לחלק
 ה״ז פלוני וחיי חיי ימי נל כריתות זה הין חייך ימי נל

 פלוני היי או חיי ימי שנל אמרנה חס והנה ־ כריתות
 • תנאה על עברה דילמא הוששק וחין להנשא מותרת
 לא בוודאי תעשה וחג בשב והוא בידה שהוא דתנאי

 תמחי חייך ימי נל נה בחמר וא״נ תעבור־ שמח חיישינן
 הנא התנאי• על עברה דינמא היישינן נא הח גט חינו
 להיות וינול התנאי בזה תלוי הגט דקיוס ניון וודאי
 בו קשורה וא״נ נן מחמת התנאי שיבוטל בעולם מפשר

 שעה אף שיהי׳ ובעינן ־ גט זה אין חייה ימי כל
 )ואס תנאי שוס בלי לגמרי ממנו כרותה שתהי׳ אחת

 ימי נל יין תשתה שלא שנשבעה אלא תנאי בלא גירשה
 לה אמר דאס בשו״ע שכתוב כמו גט־ דהוי נראה חייה
 גט הוי דלא קצוב זמן בנא לפלוני תנשא שלא ע״מ

 ימחו מאחד הושרה ראם הרמ״א ונתב • ם“הרמב כמ״ש
 שמהרימין ש״מ בגט או *זה את זה ב״דשלאישאו נה

 הוא כאן אנא בגט חסרון הוי וגא זה אח זה שישהו
 בתנאי כ״ש כריתות( ■הוי לא בתנאי הגט שתלוי מהמת
 אסורה בוודאי ועשה ובקום בנעל או •כאחר התנוי
 ממנו כרותה שתהי׳ בעינן קיוםהתנאי־ ער נהגכא
 לא ואם • נלל ספק תהי׳ שגא אחת שעה אפילו בוודאי

 כל בו קשורה תה י ה הא מיתתה אחר ער נביהכ״נ יננס

 אחר הא חורש י״ב עד אבוא לא באם אבל • הייה ימי
 ורומה * לגמרי ממנו ונרותה למפרע הגט הל מיתתו
 חייו ימי שכל אע״פ היי ימי נל יין השתי אל לאמר
:הנ״ל הרש״ה. • ורו״ק • בה ל ל בתנאי בו תלוי' עדיין

 שתהא ולמדך ־ שני׳ מערכה זו ר״ה רש״י ע״א ל״י דת
 י הפנימי על גחלים יכניסו ומשם החיצון מזכה על י

 קושיית לתרץ דכוונתו ונראה • מיותר לשון הוא לכאורה
 ־ קרא מהאי לי׳ תיפוק תימא שהקשו *מכלל בר״ה התום׳
הפנימי מזבח על ב׳ מערכה ריעשו ה״א מהה ראי ותירצו
 עיינתי אח״כ אך • רש״י כוונת ג״כ וזהו • וכו׳ נדרך

 נ ג׳ הכתוב שכוונת ולימרך כפשוטן הם רש״י שדברי
: לקטורת גחלים יטלו משם החיצון שמזבח

 בהגהה עיין ־ נסידרן וקרא ־ ואיפוך ד״ה ברש״י ןדך
: ע״ש כסידורן וקרא שצ״ל הב״ח

 בן מתתיהו ־ ע״ב שם ־ הממונה נהם חמר תריק
 האיר אומר הפייסות על הממונה אומר שמוחל 1

 הראשון אמר תיבת ט״ס לענ״ד • ע״ש המזרח כל פני
 יאמר שהוא דווקא הפייסות על הממונה ענין מה כי

 שהממונה שני פ׳ בסוף שמבואר ובפרט המזרח־ כל האיר
 גבוה נמקוס אותו ישלחו גא וא״כ זקן הי׳ הפייסות על

 שמואג בן מתתי׳ צ'ל וכן ט״ס שהוא נראה לכן • נראות
 • דשקנים ה׳ בפ׳ וכרחיתא ־ אומר הפייסות על הממונה

 הי׳ ולכן ־ הפייסית על ממונה הי׳ שמואל בן שמתתיהו
 במשנה ג״כ שאמר וכמו המזרח כל פני האיר כאן חומר

 להברייתא־דחגיש המשנה בין שינוי שחין ונמצא • הלשון זה
 דווקא הפייסות על שהממונה במשנה זכר לא גמה יקשה

: זאת יאמר
 חע״פ יכול ־ תקעו שלא אע״פ היא ע״ב[ייבנ ]יו״ד בר״ה

 ־ יובל מעכב עבדים שינוח היא ת״ל שנחו שלא
 *מעכבים שלשתן ולחכמים מעכב תקיעה ולר״י נר״י־ וזה

 יובג הוי לא הדברים כל עשו נא דאס ותום׳ פירש״י
 מקום כל דח״כ ־ הדבר ותמוה ־ וקצירה בזריעה נאסור

 ־ ת בג עובר אינו העשה את ביטל אס ול״ת עשה שיש
 את דזכור מקרא דקידוש מ״ע דאיכא שבת גבי כמו
 נא קידוש מצות על יעבור אס כי היתכן ־ השבת יום
 נא אם פסח גבי וכן ־ מלאכה לענין גס שבת יהי׳

 יפטרו הבית בזמן ק״פ אי ומרור מצה מצית יקיימו
 ־ העבדים שלחו שנא ראשון בבית וכן ־ מלאכה מאיסור

 עבודת ד לעט הותרו כספים שמיטת קיימו ונא
: הרש"ה • קרקע

 עג גזרו נא למה הר״ן קושיית על הקשה ד׳בנד״ג
 ותקיעת לולב על שגזרו כמו בשבת המילה

 דע״כ הרי״ף ולשיטת שיטתו דלפי עליו והקשה • שופר
 בקביעת ספיקא נמי דאיכא משום ולולב שופר על גזרו

 על׳י ונ״ל ־ לגזור שייך לא מילה גבי א״כ * דירחא
 שלשים ששהה כל רשב״ג דאמר הא על בשבת דאמר מה

 מימהל א״כ ספיקא שהה לא הא ־ נפל אינו באדם ימים
 קיימא בר אי ממ״נ הגמרא ומתרץ ־ מהלינן היכי
 כיין וא״כ ־ הוא בעלמא בשר מחתך הוא נפל ואי שניר
 אך ־ הוי נפל דילמא ספק יש בשבת מינה כל דעל
 דליגזור הר״ן הקשה שפיר • ממ"נ מחמת רק שרי דנא

 ־ בר׳יה ד״א ויעבירנו יוציאנו שמא בשבת מינה על
 ממש דומה הוא וח״כ • שבת ויחלל היי נפל ודינמא
 יותר שכיח נפלים וספק • דירחא דקביעא לספיקא
 נא ואילך עזרא דמימות • דירחא דקביעא מספיקא

־, מעוב־ אלול מצינו
 ובזה
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 הרי״ף שיטת על יעקב הישועות קושיית יתורץ **וב
 הין כוי תוער ר״י פ״ד• ד׳ מחולין הנ״ל והר״ן

 דוחה דוודאי מילה מה מק״ו בי״״ט דמו את מכסין
 דוחה וודאי שאין כיסוי ירט דוחה ספיקה חין כבת
 תקיעת נו חמדו • יו״ט דוחה הפיקו שהין דין חינו שבת
 והפיקה שבת דוהה וודאו דאין תוכיח בנבולין שופד
 שופד לתקיעת קרי איך הרי״ף ולשיטת • ירט דוהה
 • ניחא ולפמ״ש ־ דירחא דקביעא הפיקא איכא הה וודאי
 שפיד וא״ש הוא נפל שמא הפיקא איכא במילה דנה כיוון

 דבמילה אף • שופד מתקיעת אמילה תוכיח עבדיכן
 תקיעת הא יו״ע• דוהה אינו והפיקא שבת דוחה וודאי
 דוהה והפיקה שבת דוהה אינו דוודאי איפכא הוי שופד
 בפשיטות לתרץ אפשר או • ממילא הק״ו נדחה וא״כ ירט

 במקדש תוקעין היו הבית דבזמן יעקב הישועות קושיית
ונקבע עדיה שבאו אע״פ • בירושלים לא הבל בשבת•

 : דש״ה • שבת דוחה אין הכי אפילו ר״ה
 טובי' שאול מו״ה המפודהה הג׳ הדב ש״ב לי כת□

 דכתיב ר״ה במוסף פנחס בפ׳ אמדתי כעת • ג״י *
 קדבנות כבשאר והקרבתם ולא עולה ועשיתם *שה

 ונענ״ד • עצמו ויחפש שיעשה הזוה״ק ותירץ • המוהפין
 ל״ב בר״ה התום' דברי פי על בפשיטות כעת המרתי

 מוסף• קרבן תיפוקמשוה וא׳ת הלויהבשיד• ונתקלקלו
 ירדו בנא הא תמוה ולי • כו' פוסלת לינה אין אי הניחא

 דק פוסלים אין דלכ״ע • )פ״ו( בזבחים מחלוקת שוס הין
 מיושב ובזה • התוס׳ קושיית קשיא לא ולפ״ז • בירדו

 כל מקבנין שהיו התקנה דקודה • עולה ועשיתם הפסוק
 יבואו אם ממתינים והיו מוסף• קרבן שוחטין היו היום
 היו הערבים בין אחד עד באו לא ואס הערב עד עדים

 כתיב ולכך היום היתה העשי׳ ורק למהר ההקרבה
 שפיר • היום שידעו קרבנוס בשאר משא״כ • ועשיתם

חכמים תקנת על התודה רמזה ובכאן והקרבתם• כתיב
 : בקרא כן שמבואר טובים־ ימיס שני לעשות

 דברי על שהקשה קושייתו על לו השבתי אשר וזאת
 צא אס התם דאיתא • מזבחים בר״ה תוס'

 דכן אמת • מזבח של בראשו מועלת לינה אין לכרע ירדו
 עלו שאם שאמרו דמה הפירוש ל״נ אבל ־ התם איתא

 פסולין• שאר בכלל שהוי בהדיא ,שפירש" כמו כו׳ ירדו נא
 לי׳ ומסקיכן לעולם והולך מקטיר בד״ה פירש״י וכן

 וקושיית * ירדו לא למזבח שעלו הפסולין ככל למערכה
 • פסולין שחר כמו הוי דלדידי׳ מועלת נינה למ״ד התום׳

 באופן תנאי על קרבן להפריש לכתהלה ראוי אין וזה
• ירדו שנא מהעולין שיהיה רק • פסול בן הקר יהי׳ ש

: הוא בדור ודבר במובן קצרתי כי ודו״ק

 • ורבינא אחי דר׳ בפלוגתא • העיר בני בפ׳ מגילה
 בט״א הקשה • כמכר מתנה אס ביהכ״ג נבי

 וסתרי נזלן נבי בב״מ נמצא ודבינא דר״א הנ״ל בפלונתא
 לאו מתנה ואמר כאן מחמיר דר״א • אהדדי ורבינא ל״א

 וישאד כמכר לאו מתנה יסבור גזלן ונבי ־ ואסור כמכר
 ד״מ נבי כדקיי״ל קולא ויהיה מוחזק דהוא הגזלן ביד

 כמכר. מתנה לקולא •כחן דאמר ורבינא ׳ לנתבע קולא
 חומרא ויהי׳ הגזלן מן ויוציאו כמכר מתנה גזלן וגבי

 בח״מ דהדין ־ איפנא לומר סברא דיש ונראה • לנתבע
 • להכריע יכול אין אס פלוגתא בו שיש בדבר כ״ה! ]סי'

 אחד הלך ובדרבנן לחומרא הלך בדאורייתא באו״ה
 מיד מוציאין אין ובד״מ ־ בעכו״ם כריב״ק כמיקל

 להוציא דאסור ־ מדאורייתא הוי נמי וזה * המוחזק

 אהדדי סתרו לא וא״כ • ראי׳ בלא להתובע המוחזק מן
 יכונין אי; כ״וח כמעך אינה דמתנה ניה פשיטא דר״א

 סבר נח ורבי • מתנה אסור ובביהכ״נ • הגזנן מן להוציא
 שדה וגבי מותר• ביסכ״נ גבי וא״כ כמכל• דמתנה

 נומד נוכל ׳ה ח ובג ־ הגזלן מיד ומוניאין לקולא הוי נמי
 נחי הכלג נ״כ באו״ה וגס אד״מ קאי לא הנ״ל דהכלל
 פלוכתא נמי איתא ע״ה[ וד׳ ב׳ ]ל״ג דבעכמ״ז • דווקא
 דפניגי ומה • לחומרה בגמ׳ ופסקו ורבינא דר״א

 שפסק מה להו דמספקא נראה נזנן גבי הפוסקים
 דמתנה לסו דמסתברא אם • ביהכ״ג גבי להקל הגמ׳

 נהק; פסקו ע״כ • מדרבנן דבר שהוא מחמת או כמכר
 מן מוציאין אין מודאי הוא דספק כיון וא״כ בזה

 הגזלן אם ־ מוחזק מיקרי מי הפלוגתא רק • המוחזק
 דכיק והמקבל הלוקח או • הראשונים בעלים דהוא

 השדה נותן או כשמוכר ותיכף • ברשותו הי׳ לא דאכתי
 מוחזק נקרא והוא המקבל או הלוקח לרשות נכנס תיכף

 וחם • קיבל או כשקנה תיכף • ברשותו שעומד מחמת
 שבת מעשה גבי הקושיא נמי יהי׳ הכי• נימא לא

 דמחמיר דלר״א אחר ידי על בשבת וטבח בגנב ד״ע בב״ק
 מד׳ הגנב פטור יהי׳ דאורייתא שבת מעשה ואמר

 ודבינא לנתבע• קונא הט״א לסברה נקרא וזה וה׳
 בד׳ חייב הגנב יהי׳ • דרבנן שבת מעשה ואמר דמיקל

 מריא סתירה נ״כ ויהי׳ להגנב• חומדא ויהי׳ וה׳
 גב• דאמר לר״א לפמ״ש אבל • עצמן על ורבינא
 פעור גנב דה חומדא ג״כ יהי׳ לחומדא שבת מעשה
 שבח מעשה לקולא דאמר ולרבינא • מידו להוציא ואסור
מיד להוציא לקולא ויהי' לשנס הגנב חייב יהי׳ דרבנן

: וכמ״ש • המוחזק
 ענק באותו לעמן מעמן רחיתי^כעץ אורחא ואגב

 דאורייתא שבת מעשה נמ״ד בשנמח • בגמ שם
 רבנן פטרי אמאי דרבנן נמ״ד אנא רבנן דפטדי היינו
 הזה ובדין ־ חייב בשבת בטובת אבל • אשארא ומשני

 יהודה כר׳ הנכה פוסק דהרי״ף • הפוסקים דברי חמוהין
 בזה פניני ורבינא דר״א משום הסנדלר כר״י דלא

 פנונתייסו אס הי׳ וזה • בשניהם המיקל כדברי והלכה
 יוחנן דר׳ אליבא פניני הכא אבל עצמן בפני הוי

 פריך מאי דא״כ • בפ״ע דפניגי לומר דאין • הסנדלר
 דפטרי דרבנן מ״ט א״כ דרבנן שבת מעשה ולמ״ד בגמ׳

 כוי דאניבי׳ הסנדלר יוחנן כר׳ כברי דר״מ רבנן הא
 סבר • דרבנן שבת מעשה ומ״ד • דאורייתא שבת מעשה

 • הרי״ף על הרא״ש כקושיית כר״מ או • יהודה כר׳
 כר׳ דכא הוא דרבנן דמ״ד למימר מצינן היכי ועוד
 שרי מדרבנן נס ולר״י לר״מ הא *הסנדלר יוחנן

 דר׳ אניבא דפליגי אע״כ • שבת במוצאי שרי ולאחרים
 חין נמי • בפ׳יע דפליני הימא ואפילו הסנדלר יוחנן

 שייך נא דזה • בשניהם המיקל כדברי נפסוק להוכיח
 הא בלא״ה אבל ־ פליני צמהם שרק במקום אס כי

 בפירקא ודריש כדמ פסק דרב • בזה ורבת רב קמיפנני
 הלי״ף על דפליג והרא״ש ־ כר״י פסק וגס^רבא כר״י

 דריי אליבא דפליני דכיון • מסתברא דאיפכא ואמר
 עניו וגם * לסו סבירא כיותי׳ הינכתא מסתמא הסנדלר

 הסמ״עבח״מ דברי תמוהין וביותר הזו• התמי׳ תהי׳
 דבטובח כהרא״ש שפסק סטור מן דסביא * ש״נ( )סי׳
 נ אע הסמ״ע וכתב • מדר״ה סגנב פטור אחר ע״י

 לעמן אעפ״כ יסודה נר' או כר״מ פסק שבת דנענין
 מ:וט וה׳ מד׳ לפטור כסנדלר ,ר" דעת תפיס וה׳ ד׳

כתב כעצמו דהרא״ש כיון ורבינא דר״א פנונתא דסוי
כיק



נר יעק= חרושים זניח
 כוותי׳ ס״ל מסתמא הסנדלר דר״י אליבא דפליגי כיון

 כר״מ שבת לענין יפסוק חיך א״כ * דברי' לתפוס וצריך
 שבת דמעשה ל ס משניהם המיקל גס דהה * כר״י או

 • לאחרים שרו מדרבנן גם ור״י ור״מ ־ אסור מיהא דרבנן
 דהא בשניהם המיקנ לדברי כלל צריך לח דבזה אלא

 וה׳ ד' ולענין • ור״י כר״מ דפסקי ורבת רב חיכא
 הסמ״ע על משיג הש״ך וגם • דהייב דעתו לכאורה נראה
 הא על )ל״ד( ובכתובות • דהייב ג״כ הרא״ש דעת דחף

 • המהרש״ל הקשה דפטרי• דרבנן מ״ט דרבנן ולמ״ד דפריך
 דמדאורייתא אף קדושין הוי לא דרבנן בחמץ בקידש הא
 שחיעה ליהוי ה״ג *דרבנן איסור משום מקודשת הוי

 • מדו״ה לפטור אף דרבנן איסור מחמת ראוי׳ שחינה
 בהנאה רבנן דאסרו קדושין דגבי לחלק דיש ונראה

 אינה ולהכי הוא בעלמא עפרא ח״כ מידי שוי נא א״כ
 ומדאורייתא מותר דמדאורייתא הכה אבל *מקודשת

 להבעה״ב להפסיד מנינו איך וא״כ * וה׳ ד׳ לתת חייב
 דטובי' כההיא ־ נשכר יהי׳ והגנב התורה מן שזכה מה

 נהם אין דרבנן זאת סברא ומנינו מינגד־ וזיגוד חטא
 בכתובות באיסורין שעשו בתקנתם ממון להפסיד כה

 אינימא ופריך קנס• נהם אין לעריות ושניות עריות * )ל״ז(
 הזיה דמדאורייתא כיון מד״ס ממש יעריות שניות
 כיון מדרבנן דאיירי אע״ג אלמא קנס להס אין אמאי

 דרבנן אע״ג * קנס עליהן חייבין הן ראויין דמדאורייתא
 היא דהתקנה היכא היינו ממון נהפקיע כה להם יש

 • מדבריהם בהנאה דחסור היכא או ממון משוס
 להפקיע כה להם אין מדבריהם איסור שיש היכא אבל

הרש״ה: • ממון
 בקונטרס פי׳ כו׳ חילק ולא ד״ה תוס׳ נ״ג ד׳ יבמות

 המערה אחד דתני דכיון לר״י נראה וחין וכו׳
 לאוין אחייבי וכן מפרש דבגמ׳ ועוד *כו׳ הגומר ואחד
 • כדרכה אשלא נמי דרישא חילק דלא מכלל כדרכה אשלא
 אבל • בתוס׳ ע״ש ברש׳״י גירסתם נפי כן הקשו התוס׳
 • א׳ בבבא הכל מפרש דרש״י • הגירסא שלפנינו ברש״י

 לגמר העראה ובין כדרכה לשלא כדרכה ביאה בין וז״ל
 אשר באופן רש״י דברי לתרץ נוכל גירסתינו ולפי • ביאה

 לגמר העראה בין וצ״ל ־ העראה ובין של הויו את במחוק
 אף כדרכה לשלא כדרכה בין חילק דלא ור״ל ביאה
 לגמר העראה בין חילק לא בכדרכה דכמו • זה לענין
 הגומר ואחד המערה אחד בהדיח דתני כמו • ביאה

 *ב.יאה לגמר העראה בין הילק לח כדרכה בשלא אף ה״ג
 לגמר העראה בין בכדרכהלאחילק דווקא תימא דלא

 כדרכה שלא דגס פירש לזה כדרכה• שלא משא״כ ביאה
 וכן * המשנה ל׳ מוכה וכן • כו׳ העראה בין הילק לח

 בזכור המערה דקבעי • ע״ב( ניד )ד׳ מלקמן מוכח
 בזכור דאפילו אלמא • כתיב חשה משכבי • בזכיר • מהו
 מכש״כ כתיב אשה דמשכבי כו׳ העראה בין חילוק אין

 לפני זה והגדתי • כו׳ הילק שלא כדרכה פלא בחשה
: וקלסוהו לומדים כמה

 בסוף שאם• ד״ה תוספות ע״א ב׳ דף בתרבות
 דמשום משמע דהכא ותימא * הדיבור

 ב׳ ובפרק * ברביעי נישאת שיהי׳ תקנו דזנות חששה
 פרי משום בגיטין זמן דתיקנו דאמר מחן חי^ח דגיעין

 משוס חישינן לא אחותו בת על יחפה שמח משום אבל
 תלה למה לדקדק יש ולכאורה ־ ע״ש שכיחא לא דזנות

 יש התוספות לפירוש גס הנח ר^י דפירוש הקוןיא
 התוספות דלפירוש משוס לתרץ וננענ״ד • כן להקשות

 היינו שכיהא לא זנות כגמרא שאמרה דמה לתרץ איכא י
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 עלבת יחפה שמח הלשון כדמשמע במזיד תזנה שמא
 דווקא וזהו תהרג שלא והתוספות ופירש״י * אחותו
 ישראל בנות נחשדו נא ה״ו כי • שכיהא נא וזה במזיד

 באונס אפילו שאסור כהן באשת בכאן אבל • הזנות על
 יכול זה אונס כמו דמיחשב שנים ג׳ מבת פחותה או

 שכיחת מיקרי וזה • אותה שאנסו עבד או א״י ע״י נהיות
 חילקו לא שנים ג׳ מבת ופחותה כהן אשת ומשוס

 לפירוש משא״כ • ד׳ בליל ינשאו הנשים שכל תקנה ועשו
 ותאסר ברצון שזינתה עדים יביאו שעי״ז שפירש רש״י

 דבפ״ב הקשו לכן * במזיד דווקא הוי זה • ישראל לבעלה
 שמה התוספות ותירץ • שכיה לא במזיד דזנות משמע

 התראה בה שהי' מיתה לידי שתביא ר״ל שכיח לא שאמרו
 שתיאסר רק מיתה לידי יבוא שלא בזנות משא״כ ועדים•

: ודו״ק שכיח זהו לבעלה
 ערעור אי כו׳ השטר את לקיים שישבו שנים כ״ב ךת

 * ותרי תרי ד״ה בתוס׳ • נינהו ותרי תרי דגזלנותא
 בחזקת גברא אוקי ולר״ה הכא קיימינן לר״ה הא הימא

 גופייהובשעה דהעדים לחלק דיש ואפשר *פו׳ כשרות
 שבאו וכיוון' • לכשרים להו מחזיקין הדבר על שהעידו
 לנו שיש אנא • כלל נפסלו לא עדיין והכחישום השנים

 ומעידה• עצמה בפני באה כ״א ע״כ הכתות שני על ספק
 תיכף נפסל פסונ שהוא א׳ על עדיס ב׳ כשבאו אבל

 אותו מוציאין אין והכחישוס אחרים ב׳ כשבאו ואח״כ
 למפרע דקיי״ל • עדיין ב״ד פסלוהו דלח אע״ג מפסולו

 כאן י״ל אך • נפסל הוא עדים כשבאו ותיכף נפסל הוא
 פסול אינו שהוא בעצמם יודעים הדיינים דשני כיון

 * התום׳ הקשו ועוד * העדים עדות כלל נתפס לא
 נא הא פסולים שניהם עדים כיתי דהב׳ כיון לר״ח הא

 שהוא אחד על אחת כת תעיד אם דהא כלל נפסל
 מכחישים דאין אע״ג עדותייהו מקבלינן לא פסול

 נדקדק ויש * עכ"ל אותם שמכחישין היכא ש כ אותם
 מהם אחת כת דאס לר״ח הוא דהכי לן יימר דמאן
 גם הא • כלל יפסול דלא פסול שהוא החד על תעיד
 • ספק מחמת רק הוא * ל״ל שקרי סהדי בהדי דאמר לר״ח
 שהיא אחד על העידה מהם אחת כת דאם להיות ויכול

 • פיו על ממון מוציאין ואין פסול הוא גם פסול
 אחד על אחת כת תעיד אם דלר״ח נאמר אס ואפילו
 שני דנפסנו כיון עדותן כלל יתקבל נח פסול שהוא

 מהדיינין אחד על שהעידו כאן • ב"ד פי על הכתות
 ונתפס כשרים היו עדיין ההיא בעת * פסול שהוא

 תועיל לא הדיינים שני כשיכחישום ואח״כ • עדותם
 כיון דלר/ח ועוד • נפסל שכבר הדיין את להכשיר עדותן
 חתימת תועיל מה • פסול בספק הן עדות כיתי שהשני

 נפשנו כשהכחישום תיכף הא ־ הקיום על הדיינים
 נעשה שלא עד שחתם לאחד דומה שזה ואפשר • שניהם

 חתימתי אחרים ראו אם * גזלן נעשה חתימתו ואחר גזלן
 נ וה • חתימתו על להעיד יכולין • גזלן שנעשה קודם
 דקבנו כיון שנפסלו אחר הותמין הדיינים דשני אע״ג

 לחתום יכולים היו כשרים דעדיין הכחשה קודס העדות
 עדות על אבל • בהכשר היתה העדים קבלת לכתחלה־דהא

הרש״ה : לר״ח נפסלו אחרת דיינות או

 בגלות חבישה משפחת דהאיך בתום׳ 'דחקו 1
מכי: וניקה אימא להקשות להגמ׳ הו״ל דעדיפא

: הרש״ה לכיפה• אותו מכניסין התראה בלא הרג
 מחתים כתובתה גובה בתולה שאמרו אע״פ פרק
 שיף המהר״ס ומדקדק • כו׳ מנה ואלמנה י

אמאי



הדרשים ׳/זכר 108.
 כתונת שאמרו אע״פ הל״ל הכי בזה״ל נקט אמאי

 נראה ולענ״ד • ע״ש ק׳ אלמנה וכתובת ר׳ בתולה
 פשיטא פריך דבגמ׳ • היטב מדוקדק המכנה דלשון
 נו כאין מי לבייש שלא רבנן עבדי קיצותא מ״ד ומכני
 כן לטעות תיהי מהיני קשה ולכאורה • ע״ש קמ״ל
 דקיצותא מאה ואלמנה מאתיה גובה בתולה שאמרו במה
 הוא נהפוך לכאורה ואדרבא • לבייש שלא רבנן עבדו

 דמצינו ונראה • ולאלמנה לבתולה לפתות שנא שתיקנו
 ואלמנה מאתיה בתולה כתובת מקומות בכמה שאמרו

 בשעת מתחלה שיכתוב התקנה דהיתה ופירושו • מנה
 הי׳ אי ובוודאי • מנה ולאלמנה ר׳ לבתולה הנשואין

 מנה ולאלמנה מאתיה לבתולה כן כתב לא דאה הדין
 היתה כתובה תקנת ועיקר כלום נוטלת אמה בפירוש

 ממילא • כנוה תגבה לא כתובה דבלא כתיקון שתגבה כדי
 • פשיטא כדפריך מוסיף להוסיף רנה שאס ידעינן הוי
 כתב נא אה דגה זה שלפני בפרק שאמרו עכשיו אבל

 אמינא הוי ־ ק׳ ואלמנה ר' גובה בתולה כתובה כה
 שיכתוב הגי ולא וק׳ ר׳ בפירוש לכתוב דתיקנו דהא
 בתקנת שכיוונו וודאי אלא • אלמנה או בתולה התה

 * יוהיף לא להוסיף רונה שאה כדי בפירוש הכתיבה
 ־ שאמרו אע״פ חכמיה לשון בלשונו התנא מדקדק וזה
 כתובתה לה כתב לא אה דאף הקודה בפ׳ שאמרו ר״ל

 שאה היתה הכתיבה דתקכת תימא לא ב״ד בתנאי גובה
 מוסיף להיהיף רצה אה אלא • מוסיף אינו להוסיף רצה

: ודו״ק מ״ד דאמר הגמ׳ כוונת וזה
 פירש״י • להו מספקא ד״ה ברש״י ד׳ דף מטין
 מה יהושוע פני ועיין מילי• בתרי להו שמספקא י
 ויתורץ שיף במהר״ס עיין אך ־ בג״ע ונשאר ז ע׳ שהקשה

:הפ״י קושיית
 ויש י אגמא ד״ה בתוס׳ שיף במהר״ה ע״ב ט״ז בדת

 דבריו בסוף מ״ש ובפרט בדבריו היטב לעיין י
 האי קהמר לא דהא לק״מ ראשון בלשון אבל שכתב
 אבל אחריה טעמיה אמר שהגה׳ שני דללשון ר״ל • טעמא

 זהו אך אחריה טעמיה בגמ׳ דקאמר הגה ראשון ללשון
 שאינו והטעם שניהם• ידי מתחת יוצא הגט אין אם

:ודו״ק • שניהם יד מתחת יוצא כשהגט הוא מדייק
 ובפלוגהא ־ בגילה ונחתם ביום דככתב וגיא בס י״ז ךה

 לר״ל בשלמא שיף במהר״ם הקפה ור״ל• דר״י ־י
 נכתב משא״כ בלינה ונחתם ביום נכתב דתני ניחא

 תנה למה לר״י אבל • כשר בלילה וניתן ביום ונחתם
 בלילה וניתן ביום ונחתה נכתב הינ״ל בלילה• החתימה

 דכשניתן מ״מ לשיטת מזה ראי׳ להביא ונראה ־ פסול
 • בהגה ס״ה קכ״ג סימן בא״ע וכס״ש • פסול בלילה הגט
 בלילה• ונחתם נכתב אם גם פסול בגילה ניתן שאם פי״א
 • דפסול בלילה וניתן ביום נו״׳ג למיתני מצי הוי לא וא״כ

 • פסול זה דגם וז"א ־ כשר בלילה הכל כעשה הא דה״א
 ביוה וניתן ביוה ונחתה שנכתב דלישמעינן קשה לא וזה

: ודו״ק ־ דרישא דוגמא לאשמועינן דרוצה • שאחריו

ור״ל ר״י סיקרא ע״ג דיו המעביר איתמר י״ס בדת
 משוס ואחת כותב משים אחת שתים מחייבי 1
 א״ל וכו' יוחנן מר' לקיש ריש מיני׳ בעי • וכי׳ מוחק
 ין לעג אפילו ופירפ״י ־ מעשה נעשה מדמין שאגו מפגי
 הייתי ביהמ״ק בזמן לידינו מעשה בא אם שבת

 על מאד ונפלאתי • לעזרה חולין להביא דברי על סומך
 העביר י מה״ש י״א בפ' בחיבירו שפסק הרמב״ה רבינו

 לפי חזר לבדו יוחנן ר׳ והלא כו׳ סיקרא גבי על דיו

 אחר בחופן פירש דהרמב״ה לפרש נראה ולענ״ד • פירש"י
 אך ב חייב בבת דלענין • לגט שבת דמי דלא דהיינו

 שנצרך כיון סיקרא ע״ג דיו לעשות אסור גט לענין
 גא התחתין כתב דבלא • מזה להתלמד התחתון כתב
 כתב התחתון כתב הוי גכן לחתום העדים יכולים היו
 שנכתב ביו; שבת לענין משא׳ב • כלל להתבטל יוכל ולח

 נתב רק ולכן התחתון כתב כלל נצרך חין התחתון
 ומגחתי • שתים חייב ולהכי התחתון וגא כתב הוי העליון
 מירושגמי ראי' מצאתי וגם • יהושוע בפני זו סברא
 בר אבא ר׳ אמר הלשון בזה ג״כ שכתב י״ב פ׳ בשבת

 רושם אימר רשב"ל לחתום יודעים שחי; עדם ממל
 חותמין וק בסקרא • בסקרא חותמין והן בדיו לפניהם

 בהלכות עסוקים שאיו מפני וכי יוחנן ר׳ א״ל • בדיו
 כגג דמי דלא ר״ל וכו׳ איש אשת מתירים אנו שבת

 זה עג הפ״י שהקשה מה והנה ־ וכנ״ג לשבת גיטין
 פאט מפד וכי לומר ר״י הוצרך למה דא״כ החילוק

 גט כגג דמי דלא לי' תיפוק מעשה כעשה מדמין
 נראה ולענ״ד ־ הבנה ומחוסר שתירץ מה ע״ש לשבת
 גיטין לדמות רונה הי׳ דר״ל • ר״י כוונת דזהו נפרש
 וטא ־ ראשונה בהשקפה לדמות שנראה מה כפי כשבת
 לכאורה שנראה ר״ל מדמין שאנו מפני וכי ר״י לו אמר

 נחנק יש דבוודאי ־ מעשה נעשה אנו לזה זה לדמות
 הרמב״ס פסק ולהכי • לעיל כדכתבנו להדדי דמו וגא

שאסיר גט ולעגין ־ שתים דחייב שבת בהלכות

 גא חורין בן לשם פדאו אס כ משא הרמב״ס• וכשיטת
 סגה׳ קאמר לכן מעותיו• ואבד כגג בו להשתעבד יוכל

 ועיין • ודו״ק פדאו חורין בן דגשס טעמא האי דווקא
 המהרש״א התוס׳ קושיית 'לתרץ שנדחקו במפרשים
: שכתבתי במה נכק נראה ולעני׳ד " שיף והמהר״ס

 נהגת יא משרש ר׳ דאמר ת״ש בגמר׳ ע״ב מ״ב דה
 ברלק ישעי' מוהר״ר הגאון הקשה וכו׳ שנתעברה י

 ר׳ בשם מביא ולמה היא ערוכה משנה הלא •בגליון
 מעוכב• ד״ה התוס׳ כי ־ נראה ולענ״ד • עיש משרשיא

 ט״ש חורין בן וחציו עבד בחציו אזלא דהאיבעיא פירשו
 הגדילו הנן במשנה כי • ראי׳ אין דמהמשנה ונמצא

 ר״ג שחררו דאס ופירושו זה את זה ושחררו התערובות
 שיחרור גט למעוכב ראי׳ אין כ וא לשחרר• רגו דאס
 הי • במשנה שם שכתוב כמו נשחרר החרון מוכרח דשם

 טגי• נשחרר רבו את כופין חורין בן וחציו עבד שחציו
 דהיי בתרומה אוכל אינו עדיין נשתחרר גא אפינו גכן

 • לשחרר כופין שאין בתערובות כ משא*משוחרר הוא כאגו
 ר׳ משא״כ • בתרומה אוכלים זח״ז ששחררו קודם וגכן

 התערובית הגדילו עצמה במשנה שונה שהי׳ משרשיא
 -גא כדי זא״ז לשחרר דמוכרחיס ר״ג זה אה זה משחררין

 שס )צ״ט( ביבמות רבא שתירץ כמו ורבי׳• מפרי׳ יתבטלו
 פמוכרחין מאחר זה־וא״כ את זה משחררין תני המשנה ע,

 בתרומה אוכלים השחרור קודם זה כל ועג נשחרר
שאמל סייין בן וחציו עבד לחציו שפיר היפשוט וח״כ



נחשק:חרושים
: ודו״ק • שיחרור גט מעוכב רק אינו אפילו בתרומה

 פירות קנין ר״י דאמר לאו אי השולח פ׳ □סות
 בביה״מ• ורגליו ידיו מצא לא דמי הגוף כקנין

 ביובל לזה זה ומחזירי! הן לקוחות שחלקו אחין דס״ל
 מצינו איך אנו ־ לחו אי ד״ה בתום' פס והקשו • ע״ש

 כקנין לאו פירות קנין כר״ל קיי״ל דהא ורגלינו ידינו
 לקוחות שחלקו דאחיס יוחנן כר׳ נמי וקיי״ל • דמי הגוף
 קיי״ל דלא או " כר״ל בבכורים דלאקיי״ל ותירצו הן־

 ורגלינו ידינו מציכר איך וקשה • ביובל זל״ז דמחזירין
 הרמב״ס וכדפסק הן דלקוחות כר״י דפסקינן נדידן

 • לקוחות כדין לזה זה מהזירין וגם • ברירה מטעם
 היכי א״כ • קורא ואינו דמביא כר״ל הרמב״ס פסק וגם
 ביש״ש בזה הרגיש וכבד • בביה״מ ורגליו ידיו מצא

 ירמי׳ ר׳ אמר ע״ב פ״ח דבב״ק ונראה • ברירה בדיני
 להוכיח ורצה • וכו׳ ידענא מתניתין אנא אבא בר

 יוסף ר' ואמר ־ לר״ל דמי הגוף כקנין לאו פירות דקנין
 ר׳ דברי דחה ואביי כי׳ איפכא תני הוי אי בשלמא

 לאו ק״פ דלר״ל ירמי׳ דר׳ ממתניתין מוכה ושפיר יוהף
 מוכח דלכאורה • יוסף לר׳ קשה ולכאורה • כקה״ג
 • דמי כקה״ג לאו ק״פ ס״ל י דלא איפכא תני מדלא
 להך מוקיס היכי כקה״ג לאו דק״פ דס״ל ד״ל וא״כ

 לאוקמי דמהדרינן שם נראה הסוגיא ומפשטות מתניתין•
 בעלמא דגם יוסף לר׳ דש״ל וצ״׳ל • ע״ש כר״ל מתניתין

 • קורא ואינו מביא בביכורים אך לקיש לריש כקה׳יג פ“ק
 • כקה״ג לאו דק״פ דר"ל אליבא מוכה דבבכורים

 אשתו ביכורי אדם דמביא דלביתך קרא מדאיצטריך
 לר״י אותבי׳ לקיש דריש " ע״ב( ז״)מ בגיעין לישנא כאידך
 דאמר יוסף ר׳ על קשה לכאורה זה אך • קרא מהאי

 בכך דמה כו׳ ר״י דאמר נאו אי • ע״א( ח“)מ בגיטין
 שלא כ״ז דמעיקרא כיון • הן לקוחות שחלקו שהאחים

 גס וא״כ * בביכורים חייבים היו הבית בתפוסת חנקו
 גרעי לא הא מ״מ ברירה דלית נהי שחלקו לאחר

 נראה דבריו ומתוך • ביש״ש בזה הרגיש וכבר • משותפים
 היא מפורשת ׳גמ ובאמת מבכורים פטורים דשותפיס

 רק דאי " יוסף לר׳ דק״ל וצ״ל • ע״ש דחייבין בחולין
 • שותפות לרבות אדמתכם ל״ל א״כ הייבין שותפות מטעם

 אע״כ • בכורים דמביאין מהא חייבת דשותפות ה״נ
 חייבין • פעורים שותפות אס גס וא״כ דמי כקה״ג דק״פ

 לאו דאי אדמתכם איצעריך ולהכי קיפ מטעם בבכורים
 אינו זה כל אך • מארצך שותפים ממעט הייתי אדמתכם

 מדלא דב״ב דמתניתין ־ בב״ק גופא יוסף דר׳ אליבא רק
 לבד בבכורים ורק דמי כקה״ג דבעלמא ס״ל איפכא תני

 ר׳ דאמר לאו דאי שפיר קאמר • ולביתך מדכתיב
 נמי ס״ל הוי דאי כו׳ ידיו מצא לא כקה״ג ק״פ יוחנן
 צא כן אס כקה״ג־ דלאו לביתך מדאיצטריך דמוכח • כר״ל

 איצטריך אמאי דא״כ ליל שותפות דמטעס כו׳ מצא
 • שותפות מטעס ע״כ בכורים מדמביא דהא אדמתכם

 דלאו מקום בכל סבר דר״ל מוכח דשפיר דס״ל אביי אבל
 דנוכל ידינו מצינו וא״כ • כן ס״ל מסברא וע״כ כקה״ג
 איצטריך ואדמתכס בכורים מייתינן שותפות דמעעם גומר
 אפילו ולהכי כאביי סובר והרמב״ס מלביתך• נמעט דלא
כל וא״ש • בכורים מייתינן שפיר כקה״ג לאו ק״פ

:ודו״ק ו פסקי
שס מהרש״א עידית• ד״הכגוןשהיתה תום׳ מ״ט ךה

 שכוונת ר״ל א קשי גופא היא כו׳ לפירש״י ואפילו י
 ר״ל • למומר מצי לא ואיפכא הגמ׳ על להקשות התום׳

 טפי מחמיר ר״ע הי' לא ג״כ בהיפוך לומר נוכל ואם
 • הגמ׳ על וקשיא להקדש ק׳יו מאי וא״כ ישמעאל מר׳
 בתום׳ ותירצו • מהרש״א פירוש לפי התום׳ כוונת זה

 צריך דאינו מודו דכ״ע איפכא לומר כלל נוכל שלא
 כי ויען • ודו״ק לו שיש מה נותן אלא אחרים לקנות
 כתבתי לכן יא המהרש בכוונת טועים שלמים וכן רבים

: ודו״ק בקיצור

 יצחק מו״ה הרה״ג המפורסם מחותני • קידושין
 דאיתא מה על לי הקשה • הירווינטער י 1

 וי״א איברים ראשי בכ״ד לחירות יוצא שעבד כ״ה( )ד׳
 תעשו לא • בתורה הוא לאו סירוס הא ־ הסירוס אף

 הא בסירוס יוצא עבד ואיך ־ עליו לקי וא״כ * בארצכם
 הוא לחירות שיוצא ויציאתו • ומשלם לוקה דאינו קיי׳יל

 דאיירי ותירץ זה הקשה שהמקנה לי והגיד • התשלומין
 דוחק וזה • עליו לקי ולא לגמרי נסתרס שנא בסירוס

 • מעצמו כמוחזק הוי דהעבד להוכיח רצה ומזה גדול
 כת״ק יסבור ורבי בשוגג שסירסו דאיירי תירצתי ואני

 כחול עבדו לו ואמר רופא רבו שהי׳ גבי ה כ ד׳ בב״ק
 דסבר כרשב״ג ולא לחירות דיוצא וסמאה עיני את לי

 נמי בשוגג דאפילו רק נשחתה שיתכוין דווקא דבעינן
 כר׳ יסבור שוגגין מלקיות חייבי וגבי • נחירות יוצא
 יוחנן ר׳ שוגגין מלקיות חייבי ל״ה( )ד׳ בכתובות יוחנן
־ בסירוס נמי מיירי וכה״ג • כוותי׳ והילכתא חייבין אמר

הקשה לא למה שהקשו אלא־ ד״ה תום׳ כ״ע ד׳ }•יך
 העורף מן דמליקה טריפה קאכיל הא הגמ׳

 שחמור מנבילה קושיא מקשה הגמ' הא ותמוה ־ וכו׳
 שחיטה אין נמ״ד דאפילו בחולין דאיתא לתרץ ונ״ל יותר•
 בעינן• הסימנין נקיבת או נחירת עכ״פ התורה מן לעוף
 מן לעוף שחיטה אין למ״ד אפילו טריפות ג״כ יש ולכן

 הגמ׳ הקשה לא למה התום׳ הקשו ולכן התורה•
 שבירת מחמת אכל קא טריפה והא • מטריפה
 שחיטה אין הגמ׳ בתירוץ אף יתורץ ולא המפרקת

התורה: מן לעוף
 משם משמע קב• חצי ועל ד״ה תוס׳ ע״ב מ״ט ךת

 מרוב שבא אא״כ קב בחצי מטמא דלא מתוס׳ 1
 נ׳ )ד׳ למ״ש סותר הוא ולכאורה • בנין רוב או מנין

 כנל מנין רוב בעינן דלא משמע דשם רבא• ד״ה ע״א(
 דברי על מת טומאת מהצכות בפ״ב הלח״מ תמה וכן

 התום׳ קאמרי דלא לתרץ ולענד״ג אהדדי• דסתרי תום׳
 רק מנין רוב או בנין רוב דבעינן • קב חצי ועל ל״ה

 הקב רובע שיהי׳ ר״ל וכו׳ בנין מרוב שיבא דבעינן
 מנין• רוב או בנין ברוב שהי׳ עצמות מכל עצמות

 בנק רוב או מנין רוב בעינן דלא נ׳( )ד׳ תום׳ ומ״ש
 בהן שיהי׳ עצמות קב בהחצי שיהי׳ בעינן דלא ר״ל
 שיש נמצא ־ שלימין העצמות ויהיו וכו׳ בנין רוב לבד

 העצמות וכל מנין או בנין רוב שיש היכא חילוקים ג׳
 שיש והיכא • הקב מחצי פחות על אפילו טמא שלימין

 חצי בעינן אזי בנין אוי מנין רוב של עצם מכל קצת
 מנין או בנין מרוב אינן שהעצמות והיכי • דווקא הקב

:אהדדי התום׳ דברי סתרי ולא • טמא אינו קב חצי אפילו

 נכד והקשה • לוי׳ לבדו אמת סימן ל״ה( )ד׳ טה*□
 בגה׳ הסימן זה נמצא לא הנא ז״ל הגר״א

 הנכית סימני ל ור • בכ״ף נכד וצ״ל הוא שע״ם ואמר
ונכד אמת• זהו כאן דהיינו ר״י משוס יוחנן ר׳ שאמר

 כי כח
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 הוא ונוי' רשע♦ לאותו פיו נכדו מקומות בג' • מ״ב בדף
 :ודפח/ח מנוה באינו כל ר״י מבוס יוחנן ר׳ מ״ו בד׳

 • טבריא בשוקי עזאי כבן הריני אביי אמר מ״ה דת
 מודדין מתיה בני מיני׳ וקבעי מרבנן ההוא אחא י
 המהרב״ת והקשה • בפירש״י ע״ש כו׳ התחתון מן לו

 נענ״ד ונראה • תניתוה לי' פשט גופא אביי הא רב״י על
 נפשוט תניתוה רק להס אמר לא • הניתוה דא״ל דאביי

 ישיבתו בני וסברוה הפשיטות בפירוש אמר ולא הבעיא
 • כטמון הוי לא אי כטמון הוי אי דפליגי להו פשט דהכי
 ורק • במינו מין הוי כטמון דלכ״ע פשט דאביי הגמ׳ ודחי

 טמוןע״ש• דפטר כר״י איהלכה מעשר לגבי דקמיפלגי
 נפי ורק • כסברוה דנא הרמב׳יס פסק הכי ומשוס
 הוי שמינו דמין • איפכא יפשיט דאביי הישיבה בני שהעלו
 הכ״מ שהקשה מה וגס • העליון מן ומודדין כטמין

 דדינמא •מרבנן דההוא דהאיאיבעיא רוצח(• )בהלכות
 התחתון מן ונא העניון מן לא מודדין ואין צף הוי
 מן דמודדין פסק ואיך שס כדפירש״י איפשיטא לא הא

 ענ צף דדווקא המשנה מן דלקח תירץ והכ״מ ׳ העליון
 • תחר דבר ונא צף הוי במתניתין כדקתני המיס פני
 אונס • מהניתין מהך להיפך פשיט דהירושלמי דוחק וזה
 אה״ט )בהלכות דפסק לשיטתו אזיל דהרמב״ס לומר יש
 ־ שרן גבי על צף שרץ בהי׳ • נזיר גבי ה׳( ה׳ י״ד פ׳

 ־ המיס פני ענ כנף דהוי וטהור היא עבה דכטומחה
 נהיפך )ס״ה( בנזיר גירסתו הי׳ דכן שס הכ״מ וכתב

 על שרץ סמיכתא כארעא דההס וכיון ־ שלנו מגירסא
 מת גבי נמי הכי ומש״ה מיס על צף והוי שרץ גבי
 העניון הוי ונא • דמי סמיכחא כטומאה נמי מת גבי על
 מן מודדין מש״ה המתיס ב׳ השיבי דכחדא • צף

 הוי 5מ- גבי צל הנף שרן נבי על כרן ונעו • העליון
 המונח מת גב ענ מת כן י המיס פני על שנף שרץ כחד

 ואהכי • צף העליון היי ונא הוא מת כחד נמי הארץ על
בנזיר גירשתי נפי הירושנמי נגד נפסוק הרמב״ס סמך

: נכון כי היטב• ודוק
 בהס כיוצא הונדוהיהס מאי הכא " ע״ב ב׳ ד׳ □ק
 בשס שהקשה פ״י עיין * בהס כיוצא לאו או י

 כיוצא לאו שתולדותיהם לומר ס״ד הוי איך • העולם
 כהרי הפור הרי לא המשנה קאמר מאי א״כ " בהם

 הדא לכתוב כולהו נכתב למה כלומר • וכו׳ המבעה
 ומאי • הצריכותא עביד וע״ז ״ מניהו אידך ולילף

 נכתב הי' לא שאם כולהו למכתב אינטריך הא קושיא
 וא״כ * נכתבו לא והאידך קרן למשל • חדא אלא
 שהתולדות ואם ׳ בהורה כתיבי דלא כיון הולדות היו
 • שתירץ ע״ש בדינם מחולקים היו בהס כיוצא לאו

 לבעל שגם הגמרא שסבר בפשיטות לתרץ נוכל ולענ״ד
 או בהם כיוצא תולדותיהם אם • ליה מסכקא המשנה

 שאם היינו ־ קאמר לומר המצא אס ובדרך * נאו
 כולהו למכתב איצטריך בהס כיוצא לאו תולדותיהם

 איצטריך למה בהם כיוצא תולדותיהם אס אך • בוודאי
 דנא כלומר ׳ כו׳ הרי לא העץ ע״ז ־ כולהו למיכהב

 ־ וחומ־א קולא צד יש אחד לכל כי • מחברי' חד ילפינן
 ידיעות גבי גדול( כלל )פרק בשבת חיהא זו וכסוגיא
 תרצי אם ובדרך ־ מחלקות הפרשות או ־ מחלקות

: ע״ש קאמר לאמר
 ליה קרי רמאי לי׳ מיבעי דקא לרבא • ע״ב ג׳ ךה

 לחם עיין * ברהיר לפוטרה ־ דרגל הולדה 1
 קרי לא דלמא • להגה׳ ליה קשיא מאי שהקשה משנה

 נראה ולעניד י שהאריך ע״ש דרגל הולדה תא ליה

 נרוחת נזק חצי רבא בעי ;י״ח( )דף מגמרא מוכח שזה
 אי לה מדמינן לקרן • משנס מעלי׳ או מפלס מגופו
 שבקרן הלשון נדקדק והנה היא• דרגל הולדה דלמא
 דרגנ .תונדה דינמא או אמר וברגל י ליה מדמינן אמר
 נימא או • מדמינן לרגל ג״כ אמר לא למה • היא

 י חהי ךלדר תולדה היא דקרן תילדה בהרווייהו
מיבעי' אנא • דרגנ הולדה ליה קרי דרבא מוכח וודאי

: קצרתי כי ודו״ק לקרן• לי׳ מדמינן אם ליה

 נפרש שהאריך ע״ש • ואידי אידי ד״ה הוס׳ • ח׳ בדת
 • כנף עידית לו הי׳ כשלא בינונית נקרא איך י —
 ומנשק • ע״ש עדית לו שיש דמיירי לפרש דחק לכן

 ונא • עדית לו היהה שלא ואידי אידי שכתב רש״י
 כנל נו הי׳ שלא דמיירי משמע • ומכרה תיבת סייס
 • ביניניה אוהו קורא איך ההוספות קושיות ע"ז ויפיל

 דקאמרה הגמ׳ לשון נדקדק כי ־ לתרץ נראה ולטנ״ד
 הגמ׳ קאמר ולא ־ דעלמא כעדית שלו בינונית דשוויא
 משחע " ממש שוה שהוא משמע שאז בלמד לעדיח

 שאיני משמע הדמיון בכף דעלמא כעדית כשאמר
 ולכן י לעדית וקרוב מעט גרוע רק • ממש שוה

 דאהריני טוב'מבינונית שהיא יען • בינונית אוהו קוראו
 יטיל ולכן ־ לעדית שוה אינו אך לעדית קרוב והוא
 עדית כמו הם כי מהבינונית ולא מהזיבוריות ב״ח
 נ:; דאחרינא לבינונית שוה היא כשבינוניה כן שאין מה

 כעדית בינונית שוה לא דקאמר והא • מבינונית יטול
 בינונית כמו רק אינו לעדית קרוב שאפילו ר״ל דעלמא

: ודו״ק דעלמא
 מספקת ספוקי אסי ת ׳ ד״ה בתוס׳ כלא ט׳ בדת

 של ראשין פירוש ענ התוספית והקשה • לי׳ 1
 אי דמי כיורשים אם היא שהספק מג״ל • רש״י

 כנקוחות אס הוא הספק דלמא • דמי כלקוחות
 פירש דחו ימזה * ע"ש באחריות שלא או באחריות

 זה דקדק ',דר: להרן נראה ונעניד • רש״' של ראשי!
 רמב• לו יחזור נקרקע רניעי ד׳ה ברש"׳ • בלשונו

 דהברירה מרש״י משמע ׳ מעיה או קרקט או חנקו
 והנה • במעות או בקרקע או י ליהן היורש ביד הוא

 אמר אסי ורב דקאמר הגמ׳ מנשק היכך הוא לכאורה
 מהגמרא משמע • במעות ורביעי בקרקע רביעי נוטל

 קא שפיר רש״י באמת אך * שניט: במי הנוי שהברירה
 • שניטל במי ולא שנותן במי רק הוא שהברירה מפרש

 לוקח הוא אס הוא הספק אס ־ הספק הוא איך כי
 ביד הברירה יהיה איך ׳ באחריות שלא■ או באחריות

 ־ במעיה לו לפרוע יוכל הלא בקרקע דווקא ניטול הטטל
 הונח רב ד״ה הוספות )עיין במקחי מוס שנמנא כמו הוא כי

 הי יורש הוא אם הוא הספק ע״ש\וחס במעיה לסלקו שיוכל
 הס דווקא מעות לו ניתן בידו הברירה יהיה איך לוקח
 הוא ואס יורש שהוא ספק מחמ׳ הוא שנוטל מה כי • ירצה
 דוקא לו שיתן כצל לדוחקו יוכנ וני בקרקע יטונ יורש

 ירצה שאס בהטהן שהנוי הנמרח נכין רפ״י הפך לכן מעות•
 הגה' הוכיח ומזה • בקרקע חו במעיה או לסנקי יוכל

 י באחי"יוה שנא כניקח חו כיורש היא חס הוא שהספ׳־ן
 במעיה לסלקו יוכל יורש הוא שאפילו ליה וסבירא
 כייהי נמי חוב נבעל כי נאמר שיכו) ההוספות כסברת
 שיוכל יורש כמו בקרקע לסלקו ויוכל ־ במעות מסנק
 באחריות לוקח הוא• אס הספק הי' אס אך בקרקע נסנקו

 איך א״כ הוא יורש ולא * באחריות שנח תו
 היוד; ירצה שלא אפילו ליהן ירצה אס קיקעב נו ׳קנס



יעהב החושים זכרוז

 במקחו מוס כנמצא כמו דינו הוא הנא קרקע נימול
 שכתבו כמו • לו ים אס דווקא במעות לו לסלק ומחייג

 או כיור; אס רק הספק אין בוודאי אלא החוסכות
: ודו״ק כלוקח

 לחת המוכר שביד וממכר למקח ד״ה רש״י כ״ז דף
 למה קשה ולכאורה • ע״ש וכו׳ שירצה איזה לו

 לחזור יכול הלוקח גס הנא בהמוכר דווקא רש״י תלה
 ד ולעג • ת גדול חביות כ״א מהמוכר ליקח שנא בו

 • ע״ש ואיכא ד״ה התוספות קוביות לתרץ בזה רש״י כיון
 כדא דמי אי מוויעיס הדמיס ונימא התוספות שהקשו

 א״כ השני בתירוץ שתירצו מה ע״ש ־ חביות דמי או
 שייך ולא זוז מאתיס שוה חביות או כ־יס לו שמכר

 הלח התוספות עוד והקשו * מודיעיס הדמיס בזה
 • במעות חביהך או כדיך קבל לו לאמר יוכל בלא״ה
 קבל לאמר יוכל לא דאז דמיס לו שיש דמיירי ותירצו

 דנרסי לספריס עוד והקשו • הדמים בעד סחורתיך
 אע״ג זוזי הנהו לו אק :אס ימשמע זוזי־ הני היתניהו אי

 לאוקמי' צריך ־ ניתן צריך אין אחרינא זוזי לו שי:
 • וכי׳ו •קרקע אגב לו והקנה המכר מעות הלוקח שי:

 כאן .שמיירי היינו לשונו ר צ*בק רש״י תירץ ולענ״ד
 שייך שלא ־ זוז מאתים בעד חביות או כריס לו :מכר

 באס מינה נפקא הוא זה ולענין • מודיעים הדמיס כחן
 הסחורה לו ימן שהמוכר ורונה חביות מהמוכר שלקח
 נאמר המוכר יכול ־ זיז ר׳ בעד ג־וליס חביות היינו

: המקח בעל רוצה אינך ואס כדיס רק לך אתן לא לו

 ע״ש ־ עשוי :עשה מה שמעו בגמרא ע״ב ל״ג ךף
 נזקי מהלכות )פ״ח ברמב״ס ועיין גיא הס כל

 ־ הרמב״ס על שתמה :ס משנה לחס ועיין ממון(
 וגס חבירו :ל שעבודו במזיק רמגבינן נדירן כתב שנח

 ־ ע״ש לניזוק שחיטה כחת לשלס שחייב דגרמי־ בריגא
 פשיעא הי׳ הגמרא סברת דהנה לתרץ נראה ולענ״ד

 קמ״ל לחייב בעימא אבל י וכו׳ החס דתימא מהו
 ל דס למאן הכרח שחין נמצא ־ פעור בעלמא דגס

 • כאן ג״כ שחייב חייב חבירו ;נ שעבודו מזיק בעלמא
 • הגמ׳ של אמינא ההוה כסברה למימר איכח ואדרבה

 בהא כש״כ חייב דגרמי דינא שחס מהגמ׳ :משמע ומה
 ־ לענ״ר מוכרח אינו זה גס ־ משנה( בלחס )עיין דחייב

 ליה ולמה דל ־ אמרה רבה נמי הא ־ הגמ׳ פירוש גי
 ומתרץ ־ בעלמא חבירו של שיעבורו מזיק ע: נמידק

 היכא אבל ־ דפעור הוא החס דתימא מהוא הגמרא
 דהא ־ קמ״ל נחייב בעלמא ומעדה ;׳חין בורות דחפר
 הונא רב דלסברה וכיון ר״ל כו׳ בורות דחפר כמאן הכא

 שעשה מה שחעו ברייתא הא דמיח יהושע דרב ריה3
 למידין נמצא ; בעלמא חבירו :נ שיעבודו נמזיק ־ עשה
 ־ פעור וחפ״ה כו׳ בורות נחפר דמיא שבכאן כמו מזה
 )ופז דחפר היכא אפילו דכעיר בעלמא הדין היא

 מזה ה.רח אין אבל ־ לענמא( כא, זימה ש לשיטתו
 או ־ חייב חבירו של שיעבירו מזיק בעלמא דס״ל למאן

 המשועבד בהמה בשוחט שיסבור שחייב דדמי בדינא
 שקני בעלמא זיקא למימר איכא דהא ־ :חייב נחבירו

 הלל דין כתב שנח ס הר-מב סברת וזה • מינה
 ע״ש־ שמעו; רבי וסבר ד״ה ע״א בהוספית ועיין • והבן

: ודו״ק בהיפיך הסברא ג״כ נאמר דנוכל
וכו׳ אחר שור אחר רודף שהיו שיר ־ ל״ה רךף

 שהקשה בפ״י עיין הראי׳ עניו מחדד המוציא 1
 בחמין מייד ועתניתין א*קנ נזקה פנגח קימ״ג הלא

 הזיק ששורו המזיק יודה אפילו וא״כ מהגמרא כדמוכח
 שתירץ• מה :ס עיין ־ ופעור בקנס מודה הוה עכ״ז
 מ׳ )ד׳ בגמרא דאיתא מאי ע״פ לתרץ נראה לענ״ד אבל

 בדינא דאקדיס כגון עסקינן במאי הכא אלא ע״ב(
 עיין • ליה ולימא ד״ה בתום׳ א' בעמוד ועיין ־ ותפיס

 דינא בי דאקדיס דהתידץ משס והעולים ־ שס פ״י
 דכשהפסי ־ ומכער דיכא מ דילמא קושיא על גס הוא

 ע'כ וחייב בקנס מודה שייך לא אז מקורס הביר
 דמיירי ־ הכ״י קושית מתורץ ממילא כן ואס עצמו

 כיעדי ואין והניזק המזיק מחולקין ואז ב״ר שתפסו
 כי ודו״ק י לקה בסלע בטענה רק עצמו את המזיק

: במובן קצרתי
 אבג לשלומי־ ד״הקרנאבעי בהוספות ע״א נ״ז □"ף

 דכ־ק קשה י השובה עניו דאין ק״ו בה:יא
 פ״י עיין י וכו' השובה עליו יש אכתי וכו השו־נ

 לש״ש מה להקשות נוכל איך גדולה קושיא שם שהקשה
 תאמר באונס גנב טענה בעוען כפל תשלומי משנס שכן

 בגניבה דכעור נאמר אי גופא בשואל שהרי • בשואל
 ע״ש באינם גניבה אפילו כפל טענה בי׳ שייך ואבירה
 זה דין לכאורה דהנה נתרץ נראה ר ולעג י שהאריך

 בשאר ומנלן בש״ח רק נאמר לא גנב טענת טען של
 חרח הגע׳ כריליף מש״ח ילפינן בש״ש והנס י שומרים
 ומגלן י בגמ ע״ב דאס״ג )בב״ק שביעה לענין מחביד

 שביעה לענין ש מש :"ח דיניף וכמו י ע״ש( בשבועה
 בשואל אבל י גנב טענת לענין מש״ח שש נילף כ נ

 טענת טוען כלל מכלן נש־ ונא קרא לא אשכחן א דג
 בו-אנא לך וחין הוא חידוש גופא זה כי י בשואל גנב

 שבועתי על שעבר מחמת קנס הוא זה כי ־ חידושו
:ודו״ק הגמ׳ כמשמעות י

 שיף במהרס עיין נמצא־ ד״ה תוס׳ ע״ב נ״ז בדף
 כע־ בעי ראי הא רילמא הגמרא על שהקשה

 שהאריך ע״ש בבעלים גנב בטעמה היינו בשבועה נפשי׳
 שחינה לענין כ״ח( סי׳ רצ״א )סימן החושן קצות עיין ו:נה

 גמה ד״ה מרובה ריש מתוספות ראי׳ שהביא בבעניס
 היכה •וכל אחד ושבועה דככל דכשבו למיהרר• לק

 החים סברה לפי כ וא שביעה נמי ליכא כפל דניכא
 שבועה גס א״כ הגנב בטיעןטע זה בעגין כפל דניכא

 מכנל נשבע ואינו משלס הריני קאמר רמאי וח״כ ־ ליכא
 כנל עניו נשבע אינו הלא בשבועה נפשי' פטר בעי דאי

 : ע״ב ס״ב דף קרקעות יצאו המתחיל דבור הוספות )ועיין
 על שס מהרש״א דוסא• ור׳ רצניעין בסיגיא ס״ט ךף

 אשבח אחרינא סהמא יוחנן רבי ד״ה רש״י י
 ארר״י דרי הנ״ל המקש: הלי נמי ומס״ט ־ כחב
 אדריהי רדהו׳ דקשיא משוס למהניהין כפית ר בהא
 הננקט כל תימח לא כס ע״א הגמ׳ רכשהירץ דל • ע׳יש
 יוחנן דרבי להקשית יכיל הי׳ לא ־ המתנקט פל אנא

 נתרץ יכול הייתי כי • שחלקו אחין גבי יוחנן אררבי
 בל בוודאי יהורא ר׳ הא ־ קאמר הנלקט דבל ולטעמי'

 קשיח כן חס קאמר המתלקט כל דאס קאמר הננקט
 • ואידך קאמר הננקט בל בוודאי אלא ־ ע״ש י ארר י דר

 ־ אחר דבר אמרו דוסא ור׳ צניעין קאמר איך וא״כ
 צנוע־• צ״ל אלא ־ קאמר המתיקט כל רוסה ־׳ הלא
 שני להפיך מוכרח וא׳ב י אחר רבד־ אמרו יהודה ורבי

 י ארד רר׳י היבף הקשה לא וא״כ ־ גדול רוחק וזה דבריה
 י דרי בשהכך אח'כ חבל אחר־ באופן נתרץ יכול היה נא פי

 עדיין ונשאר חרדי דדי מכפית למה כן הקשה ארד־
 דרבי הקושיא אנא ־ יוחנן אדרבי יוחנן דרבי הקושיא

יהורא
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 בקימת מפום כפרש״י תקשי לא יהידא אדרבי יהודא
 אחריכא וסחמא • קאמר הנלקט כל יוחנן דר׳ הנוד

 בקיעת משוס יהודא דרבי החדשה הסברא ובזה אשכח•
: ודו״ק הכל• שפיר אתי הנוד

 מה ע״ש • שבת לענין ד״ה תיספוח ע״ב ע׳ ךה
 • המקשה סברת לפי רק שזה שתירצו ומה שהקשו י
 תנוח שתרצה בכ״מ אמר שלא אפילו האמת לפי אבל

 ז״ל ברמב״ס עיון צריך וא״כ ־ אבין דרבי משוס פטור
 דווקא ופסק • גניבה מהלכות בפ״ג אבין כר׳ שפסק

 הכי בלאו הא משמע פטור תנוח שתרצה בכ״מ באומר
 שעקירה מחמת בלאה חייב אבין לר׳ והלא • חייב

: וצ״ע הנחה צורך
 אס לישראל א״י בין החילוק אס בסומא קי״ד בדם

 )בסימן הטור דעת הגה • בגזלן או בגנב היא *
 דווקא• בגזלן הוא אס לישראל א״י שבין החילוק שס״ח(-דזה

 )הש״ע נמשכו ואחריו • יאוש לעולם הוא בגנב אבל
 הש״ך אבל • ע״ש ראשונים והרבה והלח( והסמ״ע

 בהיפיך והעלה הטור על קושיות כמה ת להקש הרבה
 פוסקים ושארי הטור שיטת לתרץ לענ״ד נראה אך • ע״ש

 נחיאש אס בד״ה שס המרש״א דהנה • בשטתו ההולכים
 פריך לא אמאי דא״כ להקשות ואין • כתב פירש״י על

 ותירץ • וכו׳ ע״ש אסי לרב דעירוח מההיח בפשיטות
 בליסטים איירי דהכא מחניתין דהך למימר דאיכא
 נמצא • א״י בגנב איירי דעורוח והך • וכו׳ ישראל

 שם עוד וכתב • כר״ש המתניחין אתי המרש״א לפי
 לא דאיהו כיון • וכו׳ למיפליג תלמודא בעי לא ומיהו

 *ע״ש וישראל א״י בין לפלוני נמי סברא אין * וכו׳ מיפליג
 המרש״א קושיח לי׳ קשה הי׳ נמי דהטור לדין זכינו והנה

 לא אבל אשי• לרב עורות מההיא בפשיטות פריך לא דאמאי
 נ״ל דלא כר״ש אתי דהמתניתין המרש״א כתירן לתרץ רצה

 דהיינו אחר באופן תירץ לכן • כיחידאי מתני׳ נאוקמי
 בנגב אבל • בגזלן רק היא לישראל א״י בין דהחילוק

 במלן דאמרי וכרבנן בגזלן איירי והמשנה • חילוק אין
 מיירי דעורות :משנה ד • מיאש אינו מסתמא א״י

 דדוחק • א' קושיא הש״ך שהקפה מה והנה • א״י בגנב
 משמע לא כי בגזלן מיירי דמתניתין דליסטיס לאמר

 גנב־ קשיא ר״ש אי פריך הנמ׳ כי עיש בגמרא הכי
 • ננב קשיא ר״ש אי הגמרא הקשה לא כי לתרץ נוכל

 שלסטים פשוטה שסברא מחמת לסטים נטלו היינו
 מצינו מקומית בשארי אדרבה כי • גנב א״י היינו

 חזי תא ־ כ״ו( דף עכו״ס )במסכתא גזלן היינו שלסטים
 חילוק יש אלמא * ע״ש דא״י ללסטיס חו״ל גנב בין מה
 הכרת מכח כאן הקשה הנמ׳ אבל • ללסטיס גנב בין

 לפרשו נוכל לא כי • גנב הוא כאן האמור שלסטים
 בלסטיס שתירץ ומה • לי למה גזלן הרי מחמת גזלן

 רק • מקימות משארי אחר פירוש כאן שתירץ לא מזוין
 מקומות בשארי כמו כאן הפירוש הגמרא מתרץ דהכי

 גוונא תרי אבל גזלן היינו מזוין לסטים היינו שלסטים
 שהוא • הש״ך שהקשה ב׳ וקושיא : ודו״ק גזלן

 הוא הנה • בא״י איירי דעורות שהמתניתין לפרש דוחק
 • המרש״א קושית מחמת ״ הכי עלמא לכולי לפרש מוכרח

 נמי דהכי דוחק זה ואין • אשי רב על הקפה למה
 בטהורה וישןאל בטמאה א״י שנין אחר במקום מצינו
 שהקשה ד׳ וקושיא ג׳ וקושיא • ע״ש והרוטב העור בפרק

 מיירי הא דרי׳ש כגזלן דגנב התם למיפשיט בעי היכי א״כ
 הטור שיטת נפי מודו רבנן אפילו ובהא • ישראל בגזלן

מיירי הא " וכו׳ אביהם כבוד מפני התם פשיע מאי וכן

יעקב

 • הטור כשיטת מורי רבנן אפילו וח״כ • ישראל בוודאי
 הוא ע״ב( קי״ד )בדף הגמרא קושיית כל כי לתרץ נוכל
 לעולא כי לרבה רק הוא הפשיטות וכן • לרבה רק

 כחילוק ליכא ולרבה • ע״ש בידוע דמיירי לתרץ נוכל
 הגמרא רצה וא״כ • המרש״א כשיטת לישראל א״י בין

 אביהם כבוד מפני הגמרא מסיק וכן • שפיר לפשוט
 הש״ך שהקשה ומה • ודו״ק לרבה הוא הכל כי שפיר
 דידיה דלאו שאול ל״מ קאחר מ ל הגזול• לולב פרק מריש
 יאוש הוי לא בישראל אפילו נזילה דסתס אלמא • ע״ש

 קדייק שפיר הרא״ש דהנה לתרץ נוכל • ע״ש בעלים
 ואפילו יאוש שום ליכא לרבה דאי כעולא דהלכתא
 שוס שייך לא שלרבה • המרש״א כשיטת בישראל

 לא אמאי להקשות יש עצמה הגמרא על אבל • חילוק
 דהנה לתרץ ונוכל • בישראל מיירי הא יאוש סתמא הוי

 )וק במסקנא איתא וס״ז( ס״ו )דף דמ״ובה בסוגיא
 לסטים בנטלו אבל " קני לא לבד דיאוש בשו״ע( פסק

 - רפות ושינוי יאוש דאיכא מחמת קני להכי חמורו את
 )לק הפס פינוי דאיכא מחמת קני להכי עורות וגבי
 יאיש רק דליכא הגזול בלולב וא״כ ע״ש( ע״ב ס׳ו דף

: קני לא להכי לבד
 שהקפה • הטור על הפ״י קושית נמי מחורץ ובזך

 קד לא לרבה ש הלא כתב איך הטור לשיטת
 שכתבתי מה ולפי • יש ע מודי ־ע כ בישראל הא כלל יאוש

: וק״ל מידי קפה- לא
 נקט ממאן זוזא וליחזי ד״ה חוס׳ ב׳ בדף מ*□□

 וכי׳ כן לפרש רש״י דחק ובחנם • שכתב עיש
 שיצא שלאחר רש״י שאמר שמה רלי דעת ונראה י ע״ש

 נ ר אינו ־ נאמן מאחד רק המעות כשקיבל מידו מקחו
 נמה ע״ש הרא״ש קושיות עליו יפיל כי לגמרי נאמן
 מקחו שיצא כיון דעלמא אחד מעד יותר נאמן יהא

 אחר נאמנות לו שיש רלי דעה אבל • ידו מתחת
 • מאחד רק המעות קיבל שנא כיון מידו מקחו שיצא

 לחייבו לענין הוא הנאמנות • אחד מוכר הוא אס ר״ל
 אף הוא הנאמנות אזי מוכרים שני הס ואס שבועה
 לרמי נראה שלא מה אבל • ידיהם על •מון להוציא
 שאס הפירוש ויהי׳ • ידע ולא הספרים גרסת לקיים

 ,התוספות כפירש שבועה ומחייב פוטר הי' המוכר ידע
 המקח יצא וגס • מחרווייהו זוזי שקיבל שכיון רש״י שדעת
 כנל לידע יכול ולא בדבר מדקדק אינו שוב ידו מתחת
 מפנה איני דבריו כי • שבועה ולפטור לחייב יכול ואינו

 רפ״י בדברי דוק • כלל לדקדק יכול אינו כי ומוריד
 הלח על הש״ך קושיה מתורץ ובזה • כדברי ותמצא
 להוכיח הב״ח שרצה י׳( ס״ק כ״ו )סימן ח״מ בש״ע
 נאמנים אינס דיינים בשני שאפילו • כהש״ע דלא מרש״י
 על זה עולה איך הש״ך שם והקפה • דין גמר לאחר

 איני דין נמר פלאחר רפ״י שכתב ומה • ע״ש הדעת
 דין נמר קודס כמו תרי כבי נאמן שאינו היינו נאמן

 הרי כבי ר״ל נאמן אינו אח״כ אבל • תרי כבי שנאמן
 אפינו נאמנים בפנים וממילא • כאחד נאמן אבל

 פלאחר י רפ דעת ד פהוכחתי ולפי ־ ע״פ ממון להוציא
 באחד אפילו נאמנות לו אין ידו מתחת המקח שיצא

 • נאמנים אינם פנים אפילו וא״כ ״ מדקדק פאינו מחמס
שבועה מחייבו אחד ממון מחייבים ששנים מקום כל כי

:קיימים הלח ודברי
 לידי באס ואלו אלו ד״ה ברש״י ע״ב הנ״ל בדף

 באים האיך • המפרשים שהקשו שוא שבועה
ותירץ י אחד רק בא לא הלא שוא שבועת לידי ואלו אלו

בשם



הרועים
 לשוח נשבע מהם ואחד ד לב באיס ואלו חלו רש״י בשס

 אלו שלשון הגם ני להאריך• להם שהיו במקום וקיצרו
 באים אם מינה נפקא מחי תימא אכל ניחא וחלו
 לשיעחו דרש״י לחרך ונראה • לחו או לב״ד והלו חנו

 השבועה על השוד הממון על החשוד ליה דסבירא אזיל
 עליו לו יש ישינה מלוה לאמר דנונל במקום זולה

 הלוה א״ל אם " הר״ן שנהב נמו מינה ונפקא כאביי
 הוא אז במלוה ונפר ישנות תביעות ספק נל למלוה

 במקום והנה • המפרשים שהאריכו כמו • לשבועה פסול
 • השבועה על נחשד לא עשה להשתמע לאמד שיוכל

 שייך אז לחבירו תובע אם והנה מהגמרא כמשמע
 רק לבי׳ד הולך הי' לא הנתבע כי אשתמועי לאמר

 חנן • אישתמועי שפיר ושייך לב״ד תבעו התובע
 לא ליתבע באים ששניהם ופועלים חנוני זה בנידון

 דקדק לנן • ליתבע להם הי׳ מה ני לאישתמועי שייך
 ולא תובעים ששניהם ר״ל לב״ד באים ואלו אלו רש״י
 בן גס הוא שקר שתובע מי והנה • לאישתמוטי שייך
 ובזה ־ לשוא מהם אחד שישבע ע״י ומסיק שקר ישבע
 אימור בד״ה שנתב רש״י על שיף המהר״ס קושית ניחא
 והקשה • תחילה נולה הגבהתיה אני סבור ונ״א • ונו׳
 אפילו • בטעות הוא אחד פנל לפרש לרש״י דחקו מי

 ננס בן מודה ענ״ז משקר מהם שאהד נאמר אם
 ניחא שכתבתי מה לפי אבל ־ שוא שבועת דלינא כיון

 שזה מחמת הוא ננס בן של הקפידא שכל רש״י שדעת
 הוכרח לכן • לשקר ישבע בוודאי הוא שקר שטוען

 מהם אחד טוען חינו הגמרא תרוץ שלפי לפרש רש״י
 ניחא ובזה • תהילה הגביה שהוא כבור כ״א כי צשקר

 • ונו׳ חייא ר׳ דתני ו׳ בדף בעצמו רש״י שתמה מה
 ולפי • ע״ש ונו׳ המשנה הביא לא למה רש״י והקפה

 יביא איך ני המפנה הביא לא דלנן לאמר נונל דעתו
 לת״ק כי • באמת הפלוגתא זהו דרנינו לפי כי המשנה

 השוד ננס ולבן אשבועתא השוד לא אממונא חשוד
 הברייתא הביא ולכן ־ ודנ״ק אשבועתא חשיד אממונא

 לחזור רבי פרצה על בשבועות איתא דהנה ראי׳• דמשם
 רבי הניח ולא שם• ונפירש״י • נשבעים דשניהם מדינא

 נמצא נשבעים• פניהם נו׳ לנו שנית נבר אמר ני חייא
:טפי דעדיף מברייתא פריך צנן • כך הלכה שפסק

 איך • המפרשים הקשו • רסיא דההוא בגמךא
 הא רועה ליה דהוה ותיפיק הגמרא פריך

 משאי׳כ • הכרזה וצריך מדרבנן אלא פסיל לא רועה
 לתרץ ונראה • הכרזה צריך ואין מדאורייתא דפסול גזלן
 שהוא הדבר שיתפרסם משוס אלא אינו הכרזה דצריך דהא
 העניפן דאם בה״מ• ל״ד בסימן רמ״א כתב ולכן • פסול

 רעיא בההוא וא״כ • דמיא כהונרזו עבירתן על ברביס
 נחילו הוי בסהדי רק ליה מסרי צא יומא שבנל

מסרי הוי נך על שנאפד לא אס ני • עליו היכריזו
 • שפיר הגמרא פריך וא״נ ־ סהדי בלא ליה

• משתבע ליה דלית על או ־ משתבע ליה דאית על ט״ב
 תפוש וזה ועומד תפוס שזה מאחר וני הגמר׳ פריך

 הלשון לדקדק נראה הנה • למה זו שבועה ועומד
 אר״י הקשה דלמא להקשות יש עוד דווקא• זו שבועה
 על ולא • אשבועתא השוד אממונא דחניד מיגו ונימת

 פי על הוא כך דההמפך לתרך ונראה • גופא המשנה
 פחות בה לי ואין בה לי שיש הצפונות ב׳ דתקנר פרפ״י
 ברור היה אם אבל • כלום בה נו חין אולי • מחיי׳

 שטעה אלא לישבע כדיך הי׳ צא בזה • קצת לו -י: גט

 דהמקשה ס״ד הי׳ לא וזה • מחצי׳ פחות בה לו שאין
 רק • כולו תופם כשחבירו חבירו בבגד איש שיתפם

 • פלי כולה לחמר תופס הוא אז במקצת חלק לח־פ נשיש
 זו שבועה תופס וזה חופם שזה מאחר וני פריך לנן

 היא חכמים תקנת זו פבועה יוחנן ר׳ תירץ וע״ז למה־
 יהיה כולו האחד יתפוש אם גם הנמים דהפפו ד״ל

 מיגו ונימא נ אה מקפה ולנן • נו׳ והולך תוקף הבירו
 גם פיתפוש להכי דחייפינן ניון ר״ל אממונא דחפוד

 וא״כ • גמור חשוד הוי א״נ נלום בה לו חין אם
: כו׳ מיגו נימא

שהרי כו' ב״ד מעפה נל ה ד ברפ״י ע״ב ו׳ בדת
 רפ״ל עיין בע״ד• בפני אלא השטר מקיימין אין 1

 • דהלנתא אליבא פאינו רש״י על שהקשו פיף ומהר״ם
 השטר מקיימין הלנתא קי״ב( )דף ב״ק ברפ״י המעיין אך

 עדיס או חולה הוא שהי׳ נגון שפי׳ הבע״די בפני שלא
 שהוכרח ומה • פיר פ אתי לשטחו רש״י א״כ חולים
מהר״ס בביאורי עיין נפשועו פירש ולא • נן לפרש רש״י

: ת״ל נדברי ממש בפ״י מצאתי אח״נ • שיף
 בתונו נתבו והס נו׳ מילי הני ד״ה רפ״י י״ג דךה

 מה יפלא ולנאורה • לשטרות ר״ה שהוא ניסן 1

 המפרשים קושית שתירץ נראה ולענ״ד ־ בזה רש״י ניון
 שחתמו פסולים נעשו העדים הלא לי׳ ותיפוק שהקשו

 י רש• נוונת וזהו • מוקדם זמן על דהיינו פקר דבר על
 טעו רק פקר על לחתום ניוונו נא פהעדים דמיירי

 בתוכו ונתבו תר״ז שנת בתפרי למפל שעמדו דהיינו בזה
 ־ מתפרי מתחיל השערות שמנין סברו ני ־ תר״ז ניסן
 דין נפי באמת אך ונשר מאוחר שטר הוא וא״כ

 לשטרות ר״ה שהוא מניסן המנין מתחיל במ״י המשנה
 בשטר נפננתב וא״נ בר״ה נדאיתא ־ למלכים דהיינו

 מוקדם הוא וא״נ תר״ז בתשרי הי׳ והמעשה תר״ז ניסן
 בזה טעו ני בזה נלל ניוונו לא העדים אך • ופסול
 צשטרות השנה ראש שהוא רש״י שנתב ומה • ודו״ק

: לשטרות השנה ראש שניסן הוא שהאמת ד״ל
 מבני י גב דלא הוא ממשעבדי סברי ורבנן בגמ׳ /]"ב

 שצ״ל ונתב • הגירסא מחק רפ״ל ־ גבי חורי
 גס דגבי ור״ל גבי מגבי סברי ורבנן התוס׳ כגירסת

 רש״י כגירסת דאי להקשות הוסיף ומהרש״א ממשעבדי•
 גם מברייתא לר״א מותיב לא אמאי כברי; ורבנן בד״ה

 גובה זה ואחד זה אחד וחנ״א בהדיא דתני אדרבנן
 לרש״י לי׳ דסבירא לתרץ ונראה • משועבדים מננסים

 שאינו לי׳ סבירא מאיר שרבי נאמר אם בזה תלוי שזה
 שגובה לרבנן לאמר נובל לא חורין מבני אפילו גובה
 מונרחים לכן רחוקה• פלוגתא זה שיהי׳ ממשעבדי אפילו

 אם חנן • חורין מבני רק שגובה סברי שרבנן לאמר אנו
 רבנן סברי וממילא חורין מבני שגובה מאיר רבי סבר

 להקשות הגמרא הוצרך לא לכן • ממשעבדי אפילו שגיבה
 ממינא • מחיר רבי על שהקשה מאחר ני לר״א רבנן ענ

 • בזה תלוי זה ני ממשעבדי אפילו שגובה לרבנן נאמר
 ומשנה בד״ה ע״א( י״ד )דף רש״י לשון מדויק ובזה

 ונו׳ נשחייבמודה אבל צסייס דהוצרך וניון חדאהיא•
 בזה דכיוון ע״ש לקנוניא חיישינין נח לחמר הוזקק
 אמתי שהקשו • תרתי הני ד״ה התוספות קושיית נת־ץ
 מודה בשאינו בין במודה בין דהמ״ל נו׳ היא חדא

 לשונו במתק זה לתרץ, דקדק ורש״י • ע״ש ונו׳ פליגי
 לאמר דהוצרך וניוון ונו׳ מחלוקת דנאמר דמשום שכתב

 נשווה שלא בנדי ר״ל יחזיר ד״ה מודה כשחייב אבל
שער סב־י שרבנן לאמד אנו מוכרחים רתוקה פ־.וגתא

שאין כט



זכרו; 114

 מבני רק גבי דנא הוה ממשעבדי אחריות בו כאין
 יחזיר ד״ה מודה נכחייב אבל לאמר ומוכרחים חורין׳

 נמי מודה דככחייב להמר נוכל דלה לקנוניא• חייכינן ולא
 לרבנן יחזיר לא אמאי דקכיא יחזיר• לא ולרבנן פליגי
 מבני רק כלל גבי לא וממשעבדי מודה כחייב כיון

 דבריס הכלוכה ככל נמצא ־ כלל היישינין לא הו חורין
 בער שלר״מ ר״א כאמר מהמת אחד בדבר הכל תלוי
 וזהו חורין מבני אפילו גובה אינו אחריות בו כאין

: ודו״ק בחדא ר״א על כקכיא
 ככתב ע״ש • ,בהדי דינא לאשתעויא ד״ה רש״י ד“י ך״ה

 הוב מעכב ואני לתביעה עליך לי יש וכך כך או *
 דינח• רה התוספות קושיית בזה לתרץ דכיוון * זה

 לעעון ראובן שיכול מה הלא מינה נפקא מאי שהקשה
 שכתוב כגון בקיצור זה תירץ רש״י אבל ־ אנן עענינן

 לשיטתו ורש״י • חובות בעלי נגד מפורש נאמנות בו
 ברשותו• הבאים ואת ד״ה ע-ב( פ״ו )דף בכתובות שפירש
 ־ מהני לקוחות נגד מפורש שנאמנות להדיא שם משמע
 בעור ועיין ־ פרעתיך טענות על לישבע מחויב שאינו
 שכשגובה ד׳( סעיף קי״ד סימן בהו״מ ועיין פ״ב )סימן
 ואח״ג נפרע שלא על תהילה אותו משביעין הלוקה

 שאינו דידן ובנידון • ע״ש דברים שארי עליו מגלגלין
 נגד מפורש הנאמנות מהמת פרעון על לישבע צריך
 מחמת • דברים שארי על ג״כ לישבע צריך אינו • ח“הבע

 חו״מ בשו״ע עוד ועיין כידוע• גילגולים רק אינם הס כי
 נגד רק מהני לא שהנאמנות י״א( סעיף פ״ב )סימן
 דידן בנידון נמצא • אחרת טענה נגד ולא פרעון טענת

 ולכן • אחרת טענה הוא • כנגדס לו יש כשטוען
 ע״ז: הנאמנות מהני ולא לטעון יכול בעצמו הוא
 עבורו אנן טענינין לא לדין שמעון כשיבוא אבל

 • למעלה כתבתי כאשר גילגול מחמת רק זהו כי
 הריטב״א בשם שכתב מקובצת בשיטה מצאתי אח״כ
 שבועות שכמה שכתב בדבריו מבין חינו חבל • לזה קרוב
 מאי הבנתי ולא ־ הלקוחות ולא עליו לגלגל הלוה יכול

 כמבואר ג״כ עליו לגלגל הלקוחות יוכלו לא טעמא
 • שפיר אתי שכתבתי מה לפי אבל קי״ד סימן מ“במ

: קצרתי כי ודו״ק
 בהמה זבין מהגרוניא אליעזר רבי ע״א ס״ט תךת

 • וכו׳ מעליתח לי׳ פלג בהדי׳ זבין אזל • וכו׳ י
 שנים שאפילו שכתב שותפים מהלכות פ״י ברמב״ס עיין

 בזה בלבד אחד נתעסק אס בשותפות מעות שנתנו
 דעת שהביא בלח״מ ע״ש • עסקא ונקרא כעסקא הוי

 שותפית־ רק כלל עסקא מקרי לא דזה • ע״ז שחולק הסמ״ג
 הרמב״ם ולשיטת קושיות כמה להקשות שהאריך ע״ש

 שאח״כ מהגמרא שמשמע • הנ״ל אלעזר דרבי מסוגיא
 הויזה הרמב״ס ולשיטת טרחה שכר בלא בשוה הלקו

 נטל שחח״כ הרמב״ש לדעת• ליישב נדחק לכן • עסקא
 הגמרא פירוש לפרש נראה ולענ״ד • ע״ש טרחה שכר ג״כ
 אח״כ ונתן נבדה הבהמה אלעזר ר׳ לקח שמתחילה כך

 נשתתף לא כי • גמורה עסקא והוי שכר למחצה להאריס
 בהמעות ולא בהטורח לא ואילך העסק מהעשיות עמו

 המעית נתנו וגס ביחד שלקחו ר״ל בהדי׳ זבין ואח״כ
 המעות וגס שניהם של הטרחא הי׳ נמצא ביחד ג״כ
 שיטת לפי אפילו גמורה שותפות הוי וח״כ ־ שניהם של

 הבהמה• לקיחת של בהטרחא ג״כ נשתתפו כי הרמב״ס
 ערחא שכר כלל ליתן אלעזר ר׳ צריך הי׳ לא ולכן

 לשיטת מבואר ונמצא גמורה• שותפות הוא כי נהאריס
: ודו״ק ג“הסמ נשיטת שנתבהר כמו הרמב״ס

 אמרת קא מאי שאמר הגמרא לשון מדוקדק ובזה
 הנא יקשה פשוטו לפי כי פורתא• טפי טרחנא *"

 כנג־ נתעסק נח אנעזר רבי כי האריס על הי׳ הטורח כל
 האריס עם ג״כ טרח חלעזר שרבי שפירשנו מה לפי אכן

 ר״נ פורתא טפי טרחנא הלשין מדוקדק הבהמה בלקיחת
 : ודויק וכו משעבד אריסת סתס אך הבהמה בפעימת
דידי זוזא שעתא האי עד אלעזר רבי שאמר ומה

 ונתתי שני במעות הבהמה לקחנו שאנו ר״ל היה
 העוסק בעצמך היית השותפות שמעת נמצא אח״כ־ לך

 בהמעות בין ר״נ • אנן שותפי השתא אך שלי במעות
: בהטרחה ובין

 נה חיהייב משיכה משעת אמר פפא רב בגמרא צ״א הך־ת
 • חסימה שעת עד לקי הוי לא ומלקא במזונותיה י

 על בהמה בס( יש״ך .:׳ מק כל־ח )סימן גיזוימ עיי;
 דמשנם הוא ליקה דאינו לאמר נתכוון דהטור שכתב הב״ח

 היה לא לוקה הוה אי אבל ־ לחמור וג׳ לפרה קבין ד׳
 אע״ג דבחסימה בש״ס מבואר הלא והקשה • משלם
 ליה אתחייב משיכה דמשעת וכו׳ משלם לוקה דהי'

 • ש“ע חסימה שעת עד לקי הוי נא ומלקי במזונות
 מנשנש פעור היו שבזה״ב דבר על גס דהא הקשה ועוד

 • נשנש צריך מנקות דליכא ג“כה האידנא ־ מלקות משיש
 • תשנומין נחייב כדי לוקה דאינו העור כתב למאי וא״כ
 להשוות שלא ובכדי • לשלש צריך בנא״ה דלדידן כיון

 לענ״ד לתרץ אמרתי וכו׳ כעיעה ח״ו הב״ח לרבינו
 של תירוץ על ,הקשה מקובצת השיעה דהנה • הקלושה

 פרה של מזונות הנא קבין ד׳ משנס למה פפא רב
 כפי רק ישלש לא ולמה • קבין מארבעה פחות היא

 יען ותירץ • משיכה בשעת שנתחייב החמור של המזון
 נושף קבין ד׳ לו פשק כחנו הוה לדוש ממנו ששכר

 אדעתא מביתו שמשכה משעה וא״כ • השכירות על
 לכן קבין ד׳ לה יתן השכירות דמי שמלבד משכה דהכי

 חם זה לפי וא״כ ־ כוונתו תירף ע״כ תיכף נתחייב
 בהפרה שיעשה למשל בפירוש הפרה בעל עש התנה

 על חליש יהיו שהמזונית בפירוש והתנה שירצה מה
 דהכא כלל לשלש יצטרך נא כזה באופן א״כ • המשכיר

 ניתן דהכי אדעתא משכה שמשכה בשעה למימר ליכא
 איזה בה לעשות יכול הנא השכירות על נושף קבין ד׳

 המשכיר־ על חליש שהמזונות ג״כ והתנה • שירצה מלאכה
 ימנך אאח״כ וא״כ בתורה שכתוב מה על מתנה הוי דלא

 בשעת כי צשלש יצטרך נא בוודאי בחסימה בה וידוש
 בדעחי היה לא וגס ־ במזונותיה כנל נתחייב נא משיכה

 לה ניתן יתחייב בה שכשידוש אדעתה שמשכה שנמא לדוש
 בה ודש כשחסמה נתחייב אימתי רק • לאכול תבואה

 וא״כ מהתשלומין ונפער ג״כ מלקות חיוב בה הי׳ ואז
 בפירוש שמשכה כה״ג האידנא וגש • הביח דברי צדקו

 חל יהי׳ לא והמזונות שירצה מה בהפ־ה לעשות שיוכל
 יכיל אינו כי לחסום נו אסור ועכ״ז המשכיר על רק

 •()דףצ/ שם במשנה כמבואר בהמתו ידי על לקצוץ
 והתשלומין המלקות כאחד החיובים שני באים הי׳ ואז

 אמר לא והגמרא י מיני׳ בדרבה ני׳ קיש משוס ופעור
 ותירץ • ומשלש לוקה הי' שכתב הברייתא נתרץ רק אנא

 במזונותיה חייב שהשוכר שכירות בסתס דמיירי רבפפא
 פפא רב אבצ • ומשלם לוקה ,הי בברייתא חמר ולכן

 המנקות שיבא באופן ישלם שנא נהיות דיוכנ מודה^
 ומזונות שירצה מה נעשות שהתנה כנון כאחד והת-׳ומין

 • מלשלם פטור דאז בחסימה בה דש ואח״כ המשכיר ע.
ך*הש שהקשה השני׳ והקושיא נמענה• שכתבנו וכמו

נוכל



הרועים זכרו;

 הזה בזמן רק הכי לי׳ סבירה לא שהב״ח ליישב נוכל
 זה כל על אוהו מלקים אנו שאין הגס בו כשדבו

: מהשלומין פעור
 במס׳ רש״י עיין ־ השוהפין ד״ה תוספות ב' דף 2□'

 כולהו שכתב ז׳( ■)דף ומזלות כוכבים עבודת
 פרק התיספות על קישיא ומזה • בבא תלתא ר״ל נזיקין

 דבעי מאן האי יהודא רב דאמר בב״ק ועיין * המניה
 מילי לי' ואמרי דנזיקין מילי ליקיס הסידא למיסוי
 דא״כ הסדר כל אינו נזיקין דכולהו מזה משמע • דאבות

: ודו״ק בכלל אבות נם
 דלא רש״י כוונת • המדינה כמנהג הכל ה“ד רש״י

 על להוסיף שאין בכתבו ־ בגוויל ד״ה כתוספות
 • המנהג אחר הולכין לפחות אך דמתניתין שיעור
 לשנות שנא מהכי המנהג רק הכי לי׳ סבירא לא ורב״י
 ־ משיעורם וגזית בגויל לפחות שלח חף לגזית מגויל

 הוצא כי ראי׳ התוספות שהביאו ודפנא להונא דמי ולא
 גויל של כותל אך • זמנם לפי להתקיים ראוי ודפנא

 הרבהוהקיוס ההונאות הנה מהשיעור• לפחות גזית או
 • לפחות אין לכן וגזית לגוויל הקבוע מהזמן מעע הוא
 ששה הגוויל כותל שעובי נותן• זה ד״ה רש׳י כוונת וזהו

 ראוי כזה דווקא ר״ל אך ־ למותר אך וזהו חמשה וגזית
: ודו״ק מזה פחות ולח להתקייס

 תימת שלא וכוונתו רש״י עיין • באמצע ד״ה רע״י
 והשני שליש לו יש זה אס דא״כ ממש באמצע

 פירש ולכן • ממש באמצע להיות יכול אינו חלקים ב׳
 על בשווה ההוצאה עכ״ז החלקים דמי לא חס שאפילו

: בפיסקים עיין והעעם ־ שניהס
 התוס׳ והקשו בעלמא; במסיפם אמינא הוה ד״ה רש׳י

 במתק זה תירץ רש״י והנה • קוביות ג׳ ע״ז
 עעוח הי׳ אותו תנא שחם רש״י בל פירושו דאין לשונו
 שחס רש״י כוונת רק • פלוגתא מחיצה הפירוש שהי׳
 לעשות שרצו השותפין המשנה של פירושו ה״א אותו תנא

 ואפילו • מקרי מחיצה נמי זהו כי מסיפם של במחיצה
 ובזה במסיפס• לעשות יכולין מחיצה נעשות בקנין קבלו

 לי׳ תנא הא עוד שהקשו ומה • א׳ קושיא מתור;
 אפילו פס אשמעינן רבותא כי לתרץ נוכל וכו׳ בסיפא

 כי במסיפס לעשות יכולים מחיצה על בפירוש שנתרצו
 הג׳ והקושיא * מסיפא נשמע לא וזה מקרי מחיצה זה

 לעשות שרצו השותפין המשנההכי• פירוש לתרץ נוכל
 המנהג אס אכן • במסיפם ר״ל אותו בונין מחיצה

: המנהג כפי יבנו בגוויל לבנות דווקא

 אסיק דלא וכו׳ הוה מאי רצו כי ד״ה הוספות ג' דה
הראשון המקשה כי פירושו • וכו׳ אדעתי׳ ׳
 קושיתו עיקר אך עסקנין כשהקנה נמי ידע וכו' רצו כי

 ברוחות שקנו אדעתי׳ אסיק לא דזה שני' אקוביא סמיך
 דקושית לפרש נראה הי׳ התוספות דברי לולא אכן • ודלק

 מאןדאמר על פלוגתאולא עלמ״ד דווקא הוא הגמרא
 שאין הנס לזה זה כשנתרצו היכף גודא למ״ד כי • ■גודח

 חינו אס • אמנה מחוסר הוא אך לכוף ב״ד ביד כח
 שאמר בב״מ לשיטתו פה יוחנן ורבי • דבריו מקיים
 אך • אמנה מחוסר משוס בהם יש בדברים הזה בפרק
 בו באין דבר הוא אך למלוק שנתרצו הגס פלוגתא למ״ד

: אמנה מחוסר משוס בו ואין ממש
 עביד לא מה מפני שני ובמקדש ?ם בגמרא

 זה לקודס הגמרא המשך • ערקסין המה
 כותל הנדסה חכמת ע״פ כי מתרץ הייתי זה שבלא ר״ל

 בל כותל לא אך טפחים בבבה קאי חמה ■שלושים בל
 שגובה שלכותל קודם הגמרא שאמר לפי אך ־ ארבעים
 מחמת אך טפחים חמשה רוחב צריך אמות ארבעה

 • המדומה מהשיעור יותר להגביהו נוכל יתירה טפח
 הכי דאפילו ותירץ • ארבעים עד להגביה ג״כ נוכל לכן
 • טפחים חמשה צריך אמות ארבע שלכותל ביערו כך

אמה בלושים עד להגביהו יוכל טפחים בשה וכותל
: ודו״ק י יותר ולא

 עד פירוש ־ נמי בנו כי הכי אי ד׳יה בתוספות ס״ב
 לבין שלכאורה התוספות כוונת ־ בה שיתפלל

 לעולם הכי אי להקשות לו ■שהיו מגומגם הוא הגמרא
 שמשמע • נמי בנו כי לשון ולא לסתור יכול אין נמי
 )ועיין יסתור ל דלא מקשה בנו כי תיכף דווקא מזה

 כיון נמכור מות:■ דין שע״פ ח' סעיף קנ״ג סי׳ בא״ח
 הקשה לא בו שהתפללו אחר על אך בו( התפללו בלח

 רשאים אינם בו שהתפללו מאחר כי הכי כללאי הגמרא
 קובית מתורץ ובזה • שבוים לפדיון אפילו לשנות
 הדרישה על קושיתו א׳( ס״ק תנ״ב )סימן בי״ד הט״ז

 למכור שאסור בכתב • הדרישה על הקשה ג״כ והש״ך
 למכור־ שאסור מבהכ״נ וחומר קל שבוים לפדיון ס״ת

 מזבני דנא רק למכור שמותר משמע הנא עליו והקשו
ג״כ התוספות שפירשתי מה לפי אבל • דאינבי דירתא

:למכור דחסור לי׳ סבירא

בניהםי ואס ־ בשטרא אנא ה ד ברש״י ע״ב ד׳ בדה
 אחד מופלג והקשה שטר• שניהם יעשו עשאוהו 1

 הגמרא שהקשה כמו זה ולא שער זה נא יעשה לא
 הגמרא מתרץ ושם זה־ ולא זה לא חזיז יעשה לח לקמן

 שייך ושם השני ג״כ צריך לכן הזיז ועשה אחד כשקדם
 השני גם יעשה ועשה אחד קדם אם בכחן אך התירוץ•

 אולי שטר דצריך למימר וליכא שטרא• לי׳ ולמה חזיז
 זה • הרבה שישהו הדבר ויתישן השני של רשות לתוך יפול
 מקשה מה הקשו המקום• ה בד התוספות כי במשמע אינו

 לשניהם הזיז צריך הלא זה ולא זה לא יעשה לא הגמרא
 מזה ומדייק • הס שלי ויאמר רשות לתוך יפול חולי

 דזהו שמתרץ מה ע״ש השותפות• בחזקת הוא שמסתמא
 דנפל צריכה לא הגמרא ומתרץ ־ פשיטא הגמרא קושיית
 ששהו דר״ל התוספות ופירש • מנייהו דהד לרשותא

 הקושיא נשארה זה נפי להקשות ויש " מהשיעור יותר
 צריך הלא זה• ונא זה לא יעשה לא הגמרא במקשה מה

 ברשותו ויבהא אחד לרבות יכול שלא לבניהם מזיז
 דבר דזה כלל חיישינן לא דזה לתרץ וצריך • הרבה
 נבחר זה ולפי • בפיר הגמרא מקשה לכן מצוי באינו
 יעשה לא משניהם שטר לי' למה רב״י על הנ״ל קושיא

 אחד בל ברשותו ישהו שמא משום וחי זה ולא זה לא
 שכתב מה ע״פ לתרץ ונראה • מצוי שאינו דבר זה מהם
 מדקדק זה• ולא זה לא יעבה ולא הסמוך• בדיבור רש״י
 עשאה בחילו • בשלו אחד עשאה שלח סימן והלא רש״י
 רב״י מדברי משמע • מבחוץ חזיז עובה הי' בשלו

 עבאה אלו כי לשניהם בשייך הוכחה ביש היכא דווקא
 הוכחה שאין במקום הא מבחוץ• חזיז עובה הי׳ אחד
 אחד לרבות יפול שלא חזיז לעשות שניהם צריכים הי׳

 שהקשה התוספות קושית מתורץ ובזה • הס שלי ויאמר
 נעשות •צריך הא וכו׳ יעשה לא הגמרא מקשה איך

 אינו זה ־ הם שלי ויאמר אחד של רשותו לתוך יפול אולי
 היה אחד של הי' אילו כי שלו באינו הוכחה יש כי

• הנ״ל ההוכחה הי' לא אס הא חזיזוכפרש״י• עושה
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 הלבק לדבריו ליישב קבה • בירה ולבירה בית לבית

 הי׳ לח רשב״ס פירב לפי ונתב " בית קרו כמי נבירה
 • ע״ש בית ליה קרו דלבירה רק כמי לבירה כתוב

 דליפא הרשב״׳ס פירש דהכי שה ליישב נראה ולענ״ד
 בירה בלא בלבית אפשר אי )דזה ונו׳ בית לבית דקרי

 בית שנקרא מקומות בנמה מנינו הרי בית יקרא לא
 נקרא לא בבירה השמדת שלבית ר״ל רק בירה( בלא

 הבית רק בירה בפ״ע הבירה ולא בית בפ״ע הבית
 נמי לגרוס נונל כן ואס • בית נקרא ביחד והבירה
 לבית בקורק :נמו לומר רנה • בית קרו נמי דלבירה

 * בית בוודאי נקראת לבדה ננהיח רק בירה בלא הבנוי
 :בית נמי נקראת ביחד הבירה עס כשהבית נמי כן

 חלילח ברקא דאמר מאן • א׳ סימן ברא״ש ד׳ ה-ק ה
 האלפס בשס נתב • מזדבין אפתא אבל 1

 מדתנא ואולי חריפתא הפילפלא ונתב יוסף• נרב וסוגין
 ולפנ״ד ע״ש• וסומא נשינו במשמע אין אבל וני׳ יוסף רב

 מהא יוסף נרב שסומא והרא״ש הרי״ף שהוכיחו נראה
 • הלילא ברקא נש״כ אפתח דקאמר מאן הימ׳ דקאמר

 ממילא הא זה לאמר צריך למה נש״נ הוא פאס וקשה
 לפרש הגמ׳ צריך ולמה מזדבק חלולא שברקא ידעינן

 נמאן קנא המס משוס הגמרא כוונת ע״נ אלא • זה
 • יוסף לרב והוא מזדבין אפתה אבל הלינא ברקא דאמר

 להגמרא ליה למה שאל״נ יוסף כרב שסימן חזינן הא
 : דהלנתח אליבא שנא שהוא בדבר ולמיטרח למישקל

 ננסיס ד״ה שה יו״ט הוספות ט׳־ משנה ט׳ בפרק
 הטור על שנתב הב״י טל שתמה ש מ בחזקתן•

 ־ דחוהו התוספות הלא הוא פשיטותא ומאי הוא ופשיט
 בחזקתן פהנכסיס וכיון הלשון בזה התוספות דברי והביא
 אין דבטלמא אט? ־ לבניה השבועה להוריש היא יכונה
 ר״נ • נו' מוריש הנא נבניו לו שיש שבועה מוריש אדס

 נו׳ מוריש אדס אין אמרינן ולא * להחזיק שהוא כוונתו
 ד. לעני ו • ע״ש להחזיק לא אבל להוציא לענק הלא

 דייקת להביא שהוכרח מאוד נניניס הב״י דברי נראה
 שאינה לכתובתה ארעא לה דיחד כגון הטור תירוץ
 ננ״ל התוספות כתירוץ נתרץ נוכל דלא • לישבע צריכה

 בחזקת שאמר יוחנן רבי לדברי רק זה תירצו נא התוס׳ כי
 ני׳ תיפוק הבעל יורשי בחזקת לו למה • הבעל יורשי
 תרנו ואהא * וני׳ מו־יש ארס שאין משוס הני בלאו
 יורשי. בחזקת רק הבעל יורשי בחזקת אמר הוה לא דאי

 ונו׳ לבניו שבועה מוריש ארס אמרינין הוה כאשה
 דפהקיקניותיהי ובדקפדא לד־ל אכל • תליא בהא דהא

 • יד.:-,י לידש נאי, והללו לידש כאין והללו הואיל ששברי
 ..... ,־מ 1:ע.וה ;האה חזקה להה יש שניהם וא׳ש

 שאינה כמר ממש הוה מוחזקים שניהם ואה הרשב״ם■
 נאיני מוחזק אחד שנל ניוון פשיט וזה ־ מוחזקיס שניהס
שכישה הוריש אדה אי; וא׳ש מושקים אינה שניהם
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 לה דיחד כגון אליבייהו לפרש הטור והוכרח • לבניו

 דברי להבין זכיתי ולא • הוא ופשיט • בכתובתה ארעא
 בחזקתן נכסיה על הרב דברי על שהביא יו״ט התוספות

 שייך שלא התוס' תירוץ זה על ומביא שיחלוקו לדידן שהוא
 ולא המרש״א כקושיית בזה לעיין עוד ויש : ודו״ק לדידן
 דהתוספות זה ליישב יש חך • התוספות בתירוץ יתורץ

 • ושמואל רב נגד כוותי׳ דקיי״ל יוחנן לרבי רק הקשו לא
 • וכו' מוריש אדס שאין אהלכתא הלכתא קשיא יהי' וא״כ
 עלי׳ פליגי דאולי קשיא לא קפרא ובר לקיש מריש אבל
 הרי״ן לשיטת עוד לדקדק יש אך * מוריש אדס דאין

 • ע״ש יוחנן רבי של רבו שהוא קפרא כבר שפסק
:הרבה בזה לדקדק ויש • זו סברא נסתר וא״כ

 ע״ב( ע׳ )ד׳ ומורה סורר בן פרק סנהדרין
 הנשים כל • וכי׳ מפא מלך למואל דברי י

 ונכנסתי דחקתי ואני כו׳ שמתעברות כיון אביך בית של
 זה מה • קפה ולכאורה • ומלובן מזורז בן לו שיהיו כדי

 פירש ועיין למלך ב׳ פעם שנכנסה אמו שיסרתו המוסר
 ואני דקאמר בגמרא וכן מספיק• אינו ועכ״ז רש״י

 והגון בתורה וממולא ומלובן מזורז בן לי שיהי׳ גדרתי
 ניחא וכו׳ בתורה ממולא בשלמא ג״כ קשה לנביאות•

 ונראה • שמיס ליראת זה שייך מה ומלובן מזורז בן אך
 הנבואה אין כ״ב( )דן שבת הגמרא מאמר ע״פ לתרץ
 שאני קאמרה ולכן ממשה• וראי׳ גבור חכם על אלא שורה

 מזורז הולד יהיו שעי״ז בכדי ב' פעם ונכנסתי דחקתי
 ובזה • לנבואה והגון גבור יהי' שעי״ז ור״ל ומלובן

 ומלובן זריז בן לו שיהיו נדרתי ואני שקאמרה גמי ניחא
: לנבואה הגון יהי' שעי״ז ר״ל

 עיין • שכר גמר ד״ה תוספות כ״ג דן שבועות
על קושייתו^הוא תחילת • שס מהרש״א

 נמי והשתא אח״כ שכתבו מה דלפי • ר״ל התוספת
 איך דא״כ קשה • וכו׳ ממקדש לילין וכו' תקשה לא

 שתי׳ ילין היכי יהודא לרבי וא״ת בתחלה התוס׳ הקשו
 דהתס ־ ממקדש שכר שכר ילין מני הא • אכילה בכלל

 להיפך ונס • משקיס שאר וגס קעילות דבילה כפירוש
 • ממקדש לילן כו׳ תיקשי לא והשתא מ״ש על קשה

 שאר וגס קעילות דבילה אסור במקדש התס הא
: המשכרים משקים

 בחבירו לנושה מנין • שם ורש״י גמרא ע״א ל״א בדה
 לו שיודה כדי במאתיס אטעננו יאמר שלא מנה י
 • אחר ממקום שבועה לו ואגלגל שבועה לו ויתחייב במנה

 שיודה בכדי במאתיס לטעון לו למה מהריב״ל שם והקשה
 וגס מנה בק׳ שיעעננו לי׳ תיפוק • ויגלגל ק׳ על לו

 על ש״ד ויתחייב המגה על במקצת ויודה הגלגולים
 דמיירי לתרץ נראה ולענ״ד • שתירץ ע״ש * הגלגולים

 כמו ספק טענת רק וודאי טענת אינם שהגלגוליס
 השותפות שנתחלקה ולאחר • ודומיהן שותפות שבועת
 לו נתחייב אס רק ספק בטענת לו להשביע יכול שאינו

 גס עליו לגלגל יכול אז אחר ממקום דאורייתא שבועה
: צ״ג( סימן חו״מ )עיין ספק• הטענת

 ט והתרו הפקדון בשבועות הזיד ר״כ בעי ע״א ל״ז ףת
 • הכי למיבעי ליכא העדות דבשבועת ופירש״י • מהו י

 שהם המתריס ידעו דמאין ספק• התראי הוי דהא
 נימא לא דאמאי • המהריב״ל והקשה • עדות יודעים

 דא״כ תימא ואי • כמוהם העדות ראו המתרים דגם

 ־״ הס בלא אחרת עדות דיש כיון דברים כפירת הוי
 מהרש״א ותירץ • דברים כפירת הוי דלא סבר ר״כ דהא
 האחרים העדים באם אלא רבה על פליג לא כהגא דרב

 דהוי מודה הוא גס לפנינו כשהם אבל • לפנינו אינם
 המתריס דגס למימר מציגן לא להכי דברים כפירת

 • מהרש״ל וקושיית • דברים כפירת הוי דא״כ • וראו ידעו
 או • שיודעים המתרין מהם דשמעו למימר דמציגן

 אך • ע״ש המהרש״א דחה ג״ז • קרובים הס שהמתרים
 התראת דהוי נימא נמי הפקדון שבועת נשי דח״כ הקפה

: ליפב דיש וכתב • ע״ש וכוי ספק
 לתרץ • המהרש״א לדברי נבוא טרם תחלה נקדים אף

 חשיב דלא • רש״י על תוס' קושיית טעם בטוב י
 זוממין מעדים וראי׳ • ספק הוי לא דלמותרה כיון ספק
 דהמתרין אע״ג בהו מתריגן הוי התראה צריכי הוי דאי
 גא למה ולכאורה • לאו אס משקרים אס יודעים אינן

 המזימין באו עדות הגדת בפעת דתיכן • לאשכוחי מציגן
 • הדין נגמר הי' לא כן הי׳ דאם ואן • בהם והתרו

 דהתרו אפשר הא מיעגשי הוי לא גמ״ד קודם הוזמו ואם
 דלא ואן • הזימוס ואח״כ הדין לגמור והניחום • בהן

 ימתיגן דאס ■ ואפשר • לאשכוחי מצינן הא מ״מ • שכיחא
 התוספות הוצרכו למה אך • אח״כ להזימם מהימני לא

 הוי התראה צריכי הוי דאי. זוממים מעדים להביא
 צריכים אינן גופא הא מפום דילמא * בהו מתרינן
 בכתובות כדאמר • בהו משכחת דלא מפום התראה

 • בהן נתרי אימת תדע התראה צריכי לא זוממין עדים
 וא״כ • בהו מתרינן לא בהו משכחת דלא דמשום אלמא

 התוס׳ הביאו לא ולמה • אחרים דינים על ראי׳ אין
 מכירה ועדי בנפש גניבה עדי )פ״ו( מסנהדרין ראי׳

 בו להתרות צריכין היו מכירה דעדי • ע״ש * שהוזמו
 לא להוד במכירה דהא ספק התראת היא והתראתן

 • גדולה ראי׳ ומזה * מכרתי עבדי לומר דיכול מיקטלי
 גניבה עדי פהיו כגון • התראה לאשכוחי מצי דבזה
 דהוי כיתות בשתי גס ואפ״ה • אחת כת מכירה ועדי

 ברש״י לדחוק דאפפר נ״ל אך • חייב נמי ספק התראת
 דהתראת פירש״י דלמה קשה דלכאורה ־ אחרת כוונה
 דהתראת ס״ל ור״י היא ור״ל דר״י פלוגתא הא • היא ספק
 בהלטת הרמב״ם ג״כ וכדפסק התראה שמה הפק

 ונראה ספק• בהתראת חסרון אין וא״כ • סנהדרין
 אס כי ספק התראת משוס דווקא דלאו • רש״י דכוונת
 גט נשחט תמיד ׳בפ התום׳ מ״ש )כעין • אחר מטעם
 ופירשו • ור״ל ר״י שס דפליגי החמץ על הפסח שוחט

 לר״ל ספק התראת הוי דמש״ה רש״י כוונת התוס׳ שס
 דפירש״י הא ג״כ ה״ג הייתי( שוגג לומר דיכול משוס

 רק • ספק התראת דהוי משוס לאו • יודע דמי הכא
 שיש רק • עדות יודעים אי ידעי לא דהמתריס משוס
 ועל שיודעין להמתרין העידו והס שיודעין אחרת עדות
 למלקות עדיס כתי שני יצטרפו האיך וא״כ • התרו פיהם

 אתס מכירים העדים את ואלין ש תגן סנהדרין ובמשגה
 שיהיו עד נהרג אין אמר ר״י ובמכות • בו התריתם בו

 צירוף בלא המתרין דרק משמע • בו מתרין עדים שני
 דאין ואן • מיתה או מלקות מחייבין הס אחרת עדות
 מ״ס עצמו מפי מותרה אפילו אמרו דבנמ׳ כר״י הלכה
 • שם מתוס׳ כדמוכח ־ ההתראה לשמוע העדיס צריכין
 מכרם־ עבדי בד״ה (פירשו ב׳ בסגהדרין)פ״ו דבתוס׳ אע״ג

 צריך • מזה ידעו לא והם אחריגי בי׳ דאתרו דאיירי
 קרובים הס דהמתרים מיירי אי בלא״ה דהא • כן לפרש

 מעיר^ התראה דהא ידיהס על להתחייב יוכל איך

העדות לטר
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 פיהם על הדין נגמר ח״כ הס כשרים ואם היא העדות
 באמת מיירי אלא • עדים להני צריכים לבדא״כמאי

 להעיד ג״כ באין האלו והעדים המתרין פי על שנתחייבו
 • נהרגין הוזמו ואם עדים נמי הי׳ גניבה אחר באו ואלו
 ר״א וקמ״ל • להזמה מצטרפין עדים מאה אפילו דהא
 בתוס׳-וכה״ג )ומ״ש מקטלי לא גניבה עדי קודם שבאו כיון
 דפריך ר״ל • המאורסה נערה גבי מ״א( )בד׳ לתרוצי מצי
 • מיקטלה היכי ופריך אתרו דלא ומשני בה אחרו והא
 ומקטלא בה דאתרו אחריני עידי דאיכא לתרץ יכול הי׳
 דלא וכיון עמהס לצרף ג״כ באו עדים והני • פיהם על

 באנו בעלה על לאוסרה לומר יכולים ההתראה על עמדו
 תירץ דהגמ׳ אך * בדוחק בר״י לר״י לתרץ צריך ולא
 איהו מקעלא לא דאינהו דכיון הדין לאשמועינן הכי
 בב״ק והרשב״א אלפס ר׳ חילוק ולפי • מקטלא( לא כמי

 וב׳ בגבה א׳ אומרים שנים כין דר״ע לרבנן • וב״ב
 אומרים ב׳ ובין • מצטרפין דאין בכריסה אחד אומרים

 ־ דמצטרפין בשלישית וב׳ בשני׳ אומרים וב׳ ראשונה שנה
 דהוו וכיוון • הפירות על לחייב בפ״ע ראוין כ״א דבשדה

 ב׳ אבל • השדה על עדות נמי הוו הפירות על עדות
 גבי ה״נ * הוא כלום לאו בפ״ע כ״א בגבה א׳ אומרים
 הוא כלום לאו לעצמן התראה עדי העדות שבועת
 כלום לאו נמי בעצמן הידיעה ועדי נשבעו באמת דאפשר

 עדות וחצי דבר חצי 'לרבנן א״כ • נשבעו לא אם הוא
 השיג המאור דבעל למאי ואפילו • מצטרפין ואין הוא

 בגבה אומרים דב׳ אחר חילוק וחילק • הרי״ף על
 לראות יכולים היו שראו דבשעה כיון • בכריסה אחד וב״א

 שדה וגבי • מיצטרפו לא להכי ראו ולא שערות ב׳ כל
 וא״כ • מצערפין כן על * לראות יכולים שהיו מה שראו

 דהא • לשדה דמי לכאורה העדות שבועת גבי כאן גס
 והשבועה• המעשה אחת בשעה לראות היו יכולים לא

 הוא כלום לאו ואחד כ״א דהא * מיצטרפו לא ג״כ מ״מ
 הדין לגמור יכולים ואין להזמה אחת עדות הוו וא״כ

 העדים בכל הזמה דין לקיים שיוכלו אא״כ הנידון על
 ומורה• פורר בן גבי אכילה ועידי גניבה לעדי דמי )ולא

 הגניבה על ממון לחייבן יכולים גניבה עידי דהתם
 להתקיים ויוכל הל״מ כמ״ש בפ״ע• ראוי' עדות הוי ע״כ
 המעשה ראית ובעדי בה( דאתרו כיון בכולן הזמה דין
 השבועה בעדי בשלמא • הזמה דין להתקיים יוכל לא

 למלקות להעיד כיוונו וודאי אותם דהתרו כיון וההתראה
 המעשה ראיית עדי אבל • המעשה עדי יהיו אס
 ההתראה עדי בצירוף יעידו אס אף בהן התרו דלא כיון

 בהן להתקיים יוכל ולא נתכוונו לפוסלו לומר יכולין
 • הנידון על פיהם על הדין יוגמר ואיך הזמה דין

 החיוב על אלא ההתראה על דווקא לאו רש״י וכוונת
 אחת כת יהי׳ ואם בשבועתן לחייבן יכול מי מלקות
 דברים כפירת הוי יודעים• עצמם והם • המתריס עדים

 עוד ליישב ונשאר ־ קרבן אותם יחייבו ואיך • בעלמא
 • נמי הפקדון שבועת גבי דא״כ * המהרש״א קושיית

 הוה לא א״כ מהפקדון נ״כ יודעים עצמן דהמתרין כיון
 ונראה ־ קרבן יחוייב ולא בעלמא דברים כפירת רק

 והעדים מנה תבע שהתובע כגון הכי לה דמשכחת
 התראת משוס מלקות חייב ונשבע חמשים אומרים
 • החמשיס ממון כפירת דהוי משוס נמי וקרבן * העדים

 חייב דהשתא ואע״ג * מנה מחוייב הי׳ מודה הי׳ שאס
 הכל וכופר בידך לי מנה בחו״מ כמ״ש • המנה כל נמי

 על ונשבע חמשיס משלם חמשיס על מעידים ועדים
 כפרן הוחזק כה״ג בפקדון אבל בהלואה זהו • השאר

 החפצים אותן העדים כשראו ונוטל נשבע והתובע
 החפצים בידו ראו לא אס דאף שס כתב והסמ״ע * בידו
 דברים כפירת הוי וא״כ • ונוטל נשבע התובע נמי

 הכל אמר ל״ב( )ד׳ דבגמרא לומר נוכל מ״מ • בעלמא
 אילימא מאן דחשוד * השבועה על חשוד בשכנגדו מודים
 הוימשתבענא אתית הוי אי לי׳ דאמר * לוה דחשיד

 שיכול מה אלמא • דמשתבעת יימר מי א״ל • ושקילנא
 • וודאי לממון עדיין נחשב לא בשבועה ליטול התובע

 דאפשר וודאי לממון עדיין נחשב לא נמי כאן א״כ
 והוי לפלס יצטרך לא וכך כך ובין * התובע ישבע שלא

 מחמת דרק אמר דשם די״ל ואף * גמור ממון כפירת
 ה״כ דמשתבעת יימר מי העד דאמר מקרבן פעור פפק

 התובע שישבע דאפשר * הקרבן מן פטור ספק מחמת
 פטור ולהכי דברים כפירת אלא הוי לא ואז ויטול

 נוהג ואינו אמר הגמ׳ דשם אחר באופן י״ל • מקרבן
 מלך למעוטי ח״א מאי למעוטי להעיד בראוין אלא
 מלך ומ״ד כו׳ מ״ד בקוביא משחק למעוטי אמר וחד
 • דפסלוהו הוא ורבנן חזי מדאורייתא בקוביא משחק אבל

 דרבנן דחייב מיתה בעד גבי דלקמן אע״ג התום׳ וכתבו
 *דרבנן בתר אזלינן לא וכאן • רבנן בתר ואזלינן אכשרוהו

 ממון חיוב דאיכא היכא ־ לחיובא אזלינן תרווייהו בתר
 דאיכא כיון מדרבנן רק דחייב והיכא * חייב מדאורייתא

 מדאורייתא פטור ה״נ וא״כ * חייב נמי ממון הפסד
 * מדרבנן רק הוי לא ונוטל נשבע דתובע דהא * לשלם

 • מקרבן העד נפטר לא * לשלם פטור דמדאוריתא כיון
 הוי לשלם צריך אינו התובע שישבע דקודס כיון י״ל או

 דאמר כדר״י ויפטר כלל ישבע שלא דאפשר ממון כפירת
 עבידי דעדים • חייב עדים עליו שיש בממון הכופר
 • עדות הל׳ בל״מ זו סברא והובא * כן ה״נ • דמייתי

 כת דיהיו הכי לאשכוחי מצי הפקדון שבועת גבי א״כ
 על הפקדון אצלו שיש יודעים אותו המתריס עדים

 קרק וגם * מנקות ויתחייב שקר על עליהם ונשבע נ'
 הכי ל״ל העדות שבועת גבי אבל * שכפר סחמשיס על

 • ק׳ יאמרו אותו המתרין והעדים ר׳ יאמר התובע דאם
 הוי לא סוף סוף • הק׳ על להעיד העדים את ויתרו

 יתחייב לא ר׳ על העדים יודו אם דגם * ממון כפירת
 נחלקו לא רשב״א אמר בב״ב כדאיתא • ק׳ רק הנתבע

 ואחת ק׳ אומרת אחת עדות כתי שני על וב״ה ב״ש
 מוכחשים גם דיהיו }ואפשר מנה שמשלם ר׳ אומרת

רק הוו לא וא״כ יתחייבו( לא ממנה יותר אך * לר״ח
: דברים כפירת

 ומה היא חזקה קושיא לכאורה מהרש״ל קושיית אך
 ואיך הכא איירי ממלקות דהא מהרש״א שדחה י

 שהובא הדעת לפי לכאורה * קרובים ע״פ מלקות יתחייבו
 העד אותו • העד את להכחיש שנשבע מי ל״ד סי׳ בח״מ

 כיון * לפוסלו לעדות מצטרפין העד לו שנשבע ומי
 הנרצח קרובי ל״ג כסימן וכן * בדבר נוגע הוי לא דתו

 היג בעדותן נוגעין שאין היכא הרוצח על להעיד יכולין
 ואינם להתובע קרובים דהמתרין אע״ג * לכאורה כן

 אמאי להלקותו אבל * ממון כנתבע את לחייב יכולים
 ימצאו אס פקדון גבי כאן והפשר * להעיד יכולים אינם
 * אצלו שהפקידו שראו שיעידו אחרים כשרים עדים

 הקרובים דהועילו ונמצא • פיהם על לשלם יתחייב
 מלקות לחייבו גס פסולים ולהכי ־ זה לענין בהתראתס

 להצטרף דיכול להכחישם הנתבע שנשבע לעד דמי )ו׳א
 האחד העד דאוהו דכיון * לפוסלו אחד עוד עם אח״כ
שס עוד לו אין * הנתבע שבועת אחר שהוכחש אמר

עדות



םיעקבחרושים ׳׳כייק
 הוא לפוסלו שמעיד מה ולהכי ־ הנתבע על כלל עדות
 ופסולים " עליהם עדות שם קרובים אבל אחרת פדות

 טובת מזה להיות יובל אשר דבר לכל ׳להעיד
 ג אע :ליד( )סי׳ בש״ך הוזכרה זו וסברא התובע
 לענק פסולים דיחשבו א״כ ונאמר דיבורא דפלנינן

 סנהדרין עיין כשרים• הס להנפקד להלקות אך * ממון
 דלא " דיבורא פלגינן גבי ע״ב( ט׳ דף )תוספת
 לא אבל גופים בשני רק דיבורא פלגינן אמרינן

 רבעו דאמרינן לרצוני רבעני פלוני דהיינו ־ אחד כגוף
 נאמן אינו אשתי גרשתי באומר אבל " לו לא אבל לאחר

 דלא • להבא על דניהמני׳ אמרינן לא * לשעבר על
 הכא כן • להבא על נאמן דיהא דיבורי׳ בזה פלגינן

 מלקות לחייבו הקרובים של עדותן דיהני אמרינן לא נמי
 נאמר דאם נמי העדות כבועת וגבי • ממון לא אבל

 יודעים שהם מפני לשקר נשבעו שהעדים אותם דנאמין
 • להעיד שידעו יודעים המה דמנין*העדות שידעו בוודאי

 ראיית בשעת מעמד באותו היו המה כגם מפני ע״כ
 • פסולים ולהכי פיהם על ממון חיוב יצא וא״כ המעשה

 בשבועת רק לה משכחת לא העדות שבועת גבי הילכך
 כוונה בעינן דלא מוכח ג״כ הסוגיא ומזה * הפקדון
 חותכין אין להעיד נתכוונו לא דאס נאמר דאס • לעדות

 לה דמשכחת קשה א״כ עדותן ע״פ פיהם על הדין
 מלקות חיוב דליהוי • העדות בשבועת גס האיבעיא

 ושמעין ראובן דהיינו * ביחד ממון כפירת על קרבן
 ג״כ הוי ויהודה ולוי להעיד ונתכוונו לעדות נתייחדו

 להעיד נתכוונו לא אך שלוה ג״כ ויודעין מעשה בשעת
 העידו ולא להעיד ושמעון ראובן את הבע״ד ותבע

 שראובן בבירור שיודעין ויהודה לוי א״כ • ונשבעו
 בעצמם והמה • בהן להתרות יכולין ראו ושמעון
 ראיית בשעת נתכוונו דלא משום * להעיד פסולים
 עדות הוי כוונה בלא דגם אע״כ * להעיד המעשה
 רק ושמעון ראובן שבועת הוי לא ולהכי י מעליא
 ג״כ מצינו כוונה א״צ אם אף וא״ל • דברים כפירת

 • אחרים יפסלו וא״כ אלו עדים דווקא דייחד לאשכוחי
 עדים משום וקידושין בגיטין אלא הכי אמרינן לא

 כדאיתא לא בע״פ אבל * פטר לכתוב לענין או פסולים
 מ״מ אבל מזומנים להיות א״צ העדים ס״ה( ל״ט )בח״מ
 אבל • ■אחרים שהזמין כיון שטר לכתוב יכולים אינם

 מוכח וא״כ י כפר אס עדות עדותן בע״פ העידו אס
 ומה * הפוסקים כל כדעת לעדות כוונה דא״צ הדין

 לעדות• נתכוונתי לא אמר בעי אי בכריתות דאמר
 ר״מ ומודה * שם הגמ׳ פירוש והכי * בזה אחרת כוונה

 והתם פטור שהוא לפלוני עדות ידעת שנים לו באמרו
 וא״כ • קרבן לענין רק ומלקות בהתראה מיירי לא

 בזה עדות יודע שהוא המעידים ידיעת למצוא נוכל
 אחרים והעדים להעיד אותם השביע שהתובע • האופן

 וא״כ • לפנינו ואינם שהלכו אך העדות יודעים כן גס
 ויעידו האלו העדים כשבאו ואח״כ ממש ממון כפירת הוי

 חייבים היו וא״כ העדות יודעים שהיו עליהם
 לא אמרו בעי דאי משוס פטורין ואעפ״כ * קרבן

 על חייבין ואין במשנה הר״ן שפירש כמו לעדות נתכווננו
 א״כ התוס׳ והקשו * ששכחו היינו דפירש״י שגגתה
 דאס אלא ממש ששכחו לא הר״ן ופירש נשבעו באמת

 לא אנא זוכרים היו לזכור לכוין לבס חל ^גוחנין הי'
 נתכוונתי דלא לומר נוכל נמי כאן וכן לבס על נתנו

 *היטב לזכור לאנתכווין שהשביעס בשעה ר״ל להעיד
 זוכריס שהיה עליהם להעיד יוכלו לא אחרים והעדים

 אבל מתחילה יודעים שהי׳ אלא השבועה בשעת בוודאי
 אם לידע יכולים ואין ביחד הי׳ לא השבועה בשעת
 דהעדיס לאשכוחי מצינן הוי כאן הי׳ דאס בבירור• זוכרים
 והבע״ד העדות• בדבר עמהס דברו עתה שזה מעידין

 לא כזה מועטת בשעה ובוודאי תיכף ג״כ השביעם
 נמי,מצינן כשהלכו עתה דגס אף • העדות שכחו

 הלכו ומיד מועטת שעה לפני עמהס שדברו לאשכוחי
 אשר בחופן הבע״ד השביעה מיד הליכתם ואחר * להם
 גבי דא״כ אך * לשכוח יכולים היו לא כזו קטנה בעת
 נטמאת לא אמר והוא נטמאת שנים לו באמרו נמי נזיר

 מצינו ג״כ הא *נזירות על נשאלתי אמר בעי דאי דפטור
 שנטמא עד שנזר משעה עמו העדים שהיו לאשכוחי
דרף על בסתם אמר אביי אך * נשאל שלא ויודעים

הרש״ה : היטב ודו״ק • הרוב
 סוף אין• ד״ה תוספות ע״א כ״ב דף עכו״ס כת0מ

 עיין סדר• אין לכ״ע מסכתא ובתרי הדיבור
 ועיין לכך• התוספות הוצרכו למה שהקשה שם מהרש״א

 אבל המרש״א• קושית יותר יקשה ועליו בהרא״ש הלשון
 נזיקין חשב נחת כף שבעל לזרעים תוי״ט בהקדמת עיין

 נראה ולענ״ד ־ עליו התוי״ט והפיג • לטהרות קודם
כף כבעל שסוברים כן גס והראיש בתוספות מבואר

נ ודו״ק נחת
 *לבעלה מותרת ממון ידי■ על ד״ה תוספות כ״ג רךה

 מוכח היכי דא״כ פירש״י על שתמה מה ע״ש י
 חינה שנבעלה ישראל דאשת משום וכו׳ בדיעבד דפרי

 דהנה אחת בתיבה רש״י דקדק ולענ״ד • ע״פ מותרת
 מפמע ארבעה כבר דלמא רש״י כתב • רבינא בדיה

 רפ״י כתב תימרא ומגא ובד״ה • להבהמה רבע פהא״י
 מדעתי׳ לו שנבעלה משמע לו• נבעלה אמרינן ולא בסופו

 אותה בעל אמרינן ולא ג״כ לכתוב לרש״י לו הי׳ כי
 בדף לשיטתו רש״י כי • ברצון משמע רק באונס ר״ל
 תתפתה• שמא דחיישיגן חשובה באשה בד״ה ע״ב כ״ה

 החשש היה אס כי חיישינן לא שאונס י רש" שיטת כי
 אמאי ישראל באשת אך כהן באשת התינח אונס מחמת

 לבעלה מותרת תהי׳ יאנסנה אפילו אס כי • תתיחד לא
 פירפ״י ולכן • יאנסנה אולי בעלמא חששא רק אע״כ

 דרבינא דיוקא וא״כ ברצון תתפתה שמא הוא שהחשש
 שנחבשה כאן כי • לדיעבד לכתחילה בין חילוק שיש

 שחיישינן כמו נתפתה פמא לחוש לנו הי׳ ממון ע״י אפילו
לכתחילה בין חילוק שיש ש״מ * תתיחד שלא במתניתין

: וק״ל התוספות קושית ומחורץ * לדיעבד
 פרש״י על שהקשו ע״פ קוניא ד״ה בתוספות ל׳יג ךת

 לשק אבר אמר ולא וקוניא סיד מני בזבחים *
 *ממנו כולו הי׳ מאס אבר חיפוי גרע מי וע״ק • הלמוד
 שוס בחבר לצפות אפפר פאי ידוע הנה כי לתרץ ונראה

 * אחר דבר מין איזה בהאבר שנתערב בלתי חרס כלי
 נתערב וכשהוא הרס לכלי התדבקות להיות יוכל ועי״ז

 קופים השלופה כל מחורץ ובזה קוניא• נקרא אחר בהמין
:התוספות של

 מהר״ס עיין • לי׳ תנא הא דייה תום׳ ע״א ד ע״ ךת
 ע״ש מאי• טעמא הכל התום׳ על פס שהקשה לובלין *

 * התום׳ דדעת • קושייתו לתרץ נראה ולענ״ד • תירוצו
 איזה על רק • הא וליתני • הא ליתני למיפרך שייך דלא

 כולל הוא אחר ובמקום • בפרט אחר במקום שנשנו
 כל שנשנו דברים מכמה אחת במשנה הרבה דברים

 תני לא דלמה • שפיר הגמ׳ פריך בפרט ואחד אחד
 * אחר במקום בפרט שנשנו דינים איזה עוד במתגיתין
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 בכלל אחר במקום שנשנו באדן ורמוני פרך אגוזי איל
 שייך ולא בטיל דלא ההם דחשיב דבריה כמה עוד

 דלא התוה׳ על קשה דלא ונמצא • הנא וליחני למיפרך
 תני דנבר כיון • בחלב בשר ליהני ולא נבילה ליתני

 הרבה דבריה כולל נאן התנא דבאמת • אחר במקוס להו
: בפרט אחר במקום שנשנו

 לכאורה יכו׳• אסיפא רישא • צריך ד״ה רש״י ד״ג הדליל
 דעכו״ם •בפ״ד מקודם הוא הסיפא דאדרבה קשה *

 לתרץ נראה ולענ״ד • אלא ד״ה התוספות ונקושית ע״ש
 המניח דיעבד שם לכתוב קשה אינו דזה רש״׳י דכוונת

 ושם " לזה קודם שנכתב אחריני חגב תגי זה כי
 אסור וודאי לכתחילה כי דווקא בדיעבד הוא בוודאי
 )פ״ד זו במשנה בעצמו לרש״י קשה זה אבל ברישא

 יינו המטהר דיעבד בלשון המתחיל כוכבים( דעבודת
 תני ואח״כ דיעבד לשון מותר ונו׳ כוכבים עובד של

נ לכתחילה נשון
 ע״א רבי הגאון שו״ת עיין • נקיט שגרונח נ״א דם

 הגמרא מוקי לא אמאי שהקשה • פ״ג בשחלה *
 מחמת רגליו שגורר אחד שור שנתערב )ע״ד( בזבחים

 שהם שוורים שארי בין ונתערב טריפה הפק והוא שנפל
 בשגרונא ותלינין שנפלו ידוע וחינו • רגליהם גוררים

 הנה תמוה הדבר -ולענ״ד שם• עיין כשרים והס
 • לקרבן פסול ומזוהם שחולה ז׳ פרק בבכורות איתא
 רגליהם שגוררים שוורים אגו וא״כ ברמב״ס ג״נ והובא
 כי והגם :להקריב ופסולים מחולים גרעי נא בוודאי

 נפסול הוי לא ומים להדיוט וכשרים שגרונה מחמת הוא
 וא״כ חולים הם כי פסולים בוודאי לקרבן אך עולמות•

:ודו״ק פסולים כולם
 ונו׳ יצחק דרבי לאו אי דיה רש״י ע״ב ע׳ בדם

 מהקושיא דאפקנא ונו׳ הולך נל דנתיב השתא * *
 שהין נקיט דלת בתיבת נתקשו רבים • ונו׳ נקיט דלא

 בדפוס נפל קטן דטעות נראה ולענ״ד • פירוש שום לו
 באותיות נידוע מהופך שין הוא גקיט של הטית היינו

:נקיש דלא וצ״ל מהופך הטית דוגמת הוה שהשין רש״י של

 סימני בו נולדו חסדא רב בעי ע״א ע״ה □דה
 משמע • בעי דלר״ע פירש״י • מהו טריפות *
 האבעיא לשאול נלל שייך אין שימותו שאמר לב״ה
 בהדיא שאומר מאחר ני טריפות סימני בו נולדו

 יפלא וא״כ • טהור לנן קודם הבל משמע שימותו דווקא
 ו׳( הלכה אוכלין טומאות מהלכות הרמב״ה)פ״ב על

 עריפה סימני נולדו עצ וכתב • שימותו כב"ה שפסק
 ומוכרח • פלא הוא וא״כ הבעיא הוא זה כי ספק שהוא
 חסדא דרב שהאבעיא נפרש״י פירש לא שהוא נפרש

מה כב״ה דהלכה מאחר יפלא באמת כי דווקא• ר״ע על
 הרמב״ם פירש נכן כהלכתא• דנה אבטיח הסדא רב

 אולי משימותו פסק שב״ה הגם * נב״ה הוה שהאבעיח
 משיוניא שאמר ב״ש לדברי מיעט רק טרפה מיעט גא

 יכולים שאינם משעה שאמר ר״ע בדברי הועל וגם
 אע״פ מסוכנת כשהיא בבהמה בין שיבשו היינו לחיות

 כשנטרפה אך כשרה היא עכ״ז לחיות יכילה שאינה
 שחיטה בה ששייך בבהמה דוקא זהו אך " טרפה היא

 נהיות יוכל שחיטה בהם שייך שאינו בדגים נ משח
 סנפיריו בין נשיבש כי כשנעשה^טריפה• חינך שמטמאה

 ממש דמי ני כשרה היא עוד לחיות יכיל שאינו
 דיה התוספות דברי לתרץ עכל ובזה שכשרה• גמסיכנת

 ע״ש• ור-ע ב״ש בין על שקחי וכו׳•שפירש בניהו מאי

 על שקחי משמע המשנה וסידור דהפשטות דוחק וזהו
 בניהו שמאי לאמר נוכל הנ״ל פירוש ולפי • ור"ע ב"ה
 שנשנטרפה לאמר סברא שיש מאחר כי • ור״ע אב״ה קאי
 ונותן כנושא רק מפרש לזה • הלל לבית מטמאה היא

 ביניהו איכא מקרטע דג ר״ע ובין ב״ה בין שהחילוק

 שבהמה ונו׳ רוב איריא ד״המאי רש״י פ״ו בדם
 תמוה הוא נו׳• החי מן אבר איסור בחזקת זו י

 אליבא טהורה בבהמה אלא נוהג אינו החי מן אבר כי
 וחם • נו׳ אומר מאיר רבי ע״א( ק״ב דף )עיין דר״מ
 כיסיי לענין ולא בנו ואת אותו לענין שזהו לתרץ תרצה
 ונו׳ רוב אירי׳ מאי הגמרא הקשה מה דא״נ ז״א הדס
 כיסוי ממצות שפטור משוס הרוב לחמר צריך הלא
 ני הקשה כך " החי מן אבר איסור שם שאין בחי׳

:משטופץ המגיד
 הוא החי מן אבר רש״י שכתב שמה לי והשבתי

 ק״ב ובדף • החי מן בשר ור״ל דווקח לאו
 חס לקיש ריש ובין יוחנן ר׳ בין בזה פלוגתא איתא

 יוהק לרבי • אחד לאו או מחולקים לאווים שלשה הוא
 בחי' אמ״ה נוהג שאינו אע״פ נמצא לאווים ב׳ הוא

 בחי' הפילו נוהג בודאי החי מן בשר הבל • ועוף
 מדנתיב ועוף הי׳ מאיר רבי ממעט מהיכא כי ועוף

 מן אבר בתורה ונתיב ופרש״י וצאנך מבקרך וזבחת
 נתמעט לא אחר לאו חהו החי מן בשר אבל החי
 וכי׳ פפא רב אמר כך הגמרא קושית ויהי׳ • וכלל כלל
 נפי דווקא יוחנן רבי על דהקושיא ר״ל רוב הירי׳ מאי

 עיין )אבל • נמי מיעוט ״אפילו רוב איריא מאי שיטתו
 דלכהירה כוכבים עובד אחד ד״ה תוספות ע״א ל״ב

:שס( לישב יש אבל לזה סותר
 ריס• הוסיף ד״ה הוי״ט • ח׳ משנה ח׳ בפרק ?^דלת

 בשם שנתב ברטנורא הרב על שתמה פ״ש
 ולענ׳ד • ע"ש ערוכה גמרא היא ובאמת כרמב״ס

 בהגמרא זה נתבאר לא ני ונכון צדק כרב דברי נראה
 כגמרא סברת לפי שם אמר כ״ג( )דף דבחגיגה רק

 ככני דהגיגה וכמשנה מדאורייתא הוא שצירוף דשם
 הדרבי הגמרא והקשה מדאורייתא• ג״כ כוא מצרף

 מדאורייתא הגמרא ותירץ • מדרבנן שהוא מוכח עקיבא
 ורבי דהגיגה המשנה זהו ר״ל מצטרף תוך לו שיש כלי

 שמה לתרץ נוכל ובאמת • תוך לו אק על העיד עקיבא
 כתירוץ הוסיף זה בתירה בן ר״ש דברי על שהוסיף
 ולרבי • כטמא הוא בתירא בן שצר״ש • הרב של הראשון
 המקשה לסברת ניחא שהי׳ כמו יום כטבול הוא עקיבא

 כי הוסיף מה הקשה לא וצמה מדרבנן שהוא שהקשה
 הוסיף• עדייןומה ידע לא זה תוך לו אין תוך צו יש הסברה

 • יום טבול רק הוא שההוספה שסבר צ״ל כרחך על
 ולפי • יום טבול הוסיף והוא טמא רק קאמר לח ות״ק

 ר׳ ע״כ מדאורייתא הוא תוך לו דיש המסקנאשס
 • תוך לו ביש איירי לא בדרבנן דאיירי בתירא בן שמעון

 ורק מדרבנן הוא שצירוף יוחנן כרבי דפסק הרמב״ס אך
 שכוסי״ה הרמב״ס ופילש חידש בזה עיכ בעצמא אסמכתא

 נתידא נן ■שלי־ש חוך לו נאק בכלי הוא 9י־ של
 קאפר לא הגמרא כי • חוך לו שיש ככני ע. הוא
 כסברא וצפי • תוך לו שיש סיירי דרגיגה דמשנה רק

 כ״ע מוכרח אינו לכאורה כי הגס מדאורייתא• שהוא
 משנס על דקאי לפרש דחפשר • בעדיות הרמב״ס מלשון

 ד״ע והוסיף שנתב שלאח״ז מלשונו הר״ב דקדק ־ דחגיגה
בזה בהירה בן שמעון ר׳ על שהוסיף דר״ל • ע״ש כו׳



חרויסים זכרון

 מיירי בהירא כן ר״ש מסתמא וא״כ תוך לו שאין בנלי
: ל וק תוך לו ביש

 נכנס גדול שנהן בזמן ׳('0 משנה • זיין )פרק המיר
 עניות לפי נראה ויצא• והשהחו נכנס ונו׳

 נננס שהממונה ר״ל והשתחו׳ נכנס דפירוש דעתי
 הממונה נננס מהינל גדול הכהן שיצא אתר והשתחו׳
 קושיה מתורץ ובזה הנהנים־ אתיו נננסי ואח״כ והשהחו׳

: ודו״ק ע״ש יוצא שהוא ד״ה יו״ט התוספות
 שביניהן תינוקות ונן מ״ב( )פ״י בטהרות במשנה

 לאחורי ופונים הבד בית לפתק חוץ יוצאים
 שהן אהרוקות דקאי הרע״ב ופירש • טהורין והן הגדר
 פי׳ הקודש טנרת בעל והגאון ־ הגדר אחורי כפנים
 נפשה באפי ומילתא אתינוקית ולא עצמם אבדדין דקאי
 שהדין ונ״ל * ישראל תפארת בעל הגאון וכן • הוא

 על פריך ס״ב( )ד׳ דבברכוה ־ נן לפרש ומוכרח עמס
 שמהעטש זמן כל לפנות אסור הגדר שאחורי דאמר מה

 אחורי ונפגין מהניתין מהך * עיטושו שומע וחברו
 התינוקות על דקאי הרע״ב כפירוש נאמר ואס * הגדר

 לגדולים• דחסרינן אהא נפנין שהתינוקות מהא קשיא מאי
 צניעותא בעי נמי דהחיטקוח לומר לדחוק הרצה ואס

 דפריך שלישי• פ׳ בעכו״ס עיין • הגדולים ענ שמוטל דהיינו
 ,לתינוקות ביהכ״ס ליה דעביד ומשני צניעוהא בעי והא

: ודו״ק צניעותא בעו לא דחיטקות משמע
הרמב״ם על חרושים י

 וכו׳• דברים עשרה י כ״ג( הלכה )פ״ד דשת הלכות
 ב׳ הס ואומן דרופא הלח״מ וכתב

לחשוב טוב יותר נראה ולענ״ד * ע״ש דנריס
מכיס וב״ד לחשוב שנוכל כדי * לאחד אותם

 • ושוטרים שופטים כתיב בתורה דהא ־ בשתים וחובשים
 • וחובשים המכים הס ושוטרים • ב״ד הס ושופטים
 רבינו והנה י • ה״ג וכן דברים שני הס בהורה ובוודאי

 ספ״ק וברייתא ־ מעין או נהר כמו מצוין מיס חשיב
 גירסת כן היתה ומסתמא הא חשיב נא דבסנהדרין

: בברייתא הרמלס
 הלח״מ וכן הכ״מ הקפה ־ ה׳ הלכה פ״ג י ק״ש הלכות

 נמחקים שהם השמות שכל מדבריו דמשמע
 להזכיר דאסור אמרו בגמ׳ והרי כביהמיר לאמרן מותר
 * נמחקים שאין מהשמות אינו הוא ושלום במרחץ פלוס

 בשאלת אלא אסיר לא שלום שתיבת לומר נראה ולעלד
 שלים בשאילת ואסור הגמרא לשון כדמוכח דווקא שלום

 )סי׳ בא״ח הט״ז כתב וכן ,שלום להזכיר אסור קאמר ולא
 מורה שאינו כיון בלבד שלום תיבת להזכיר ע״ש־אך פ״ד(

 אחד אדם על כוונתו אולי כי דווקא פלוס פאלת על
 המיוחדין בפמות אבל • להזכיר מותר כן שמו שנקרא

 שאסור שכתב רבינו מלשון משמע וכן * גווני בכל אסור
 הקושיא אך ־ אסור בעלמא זכירה דנס משמע להזכירן

 הדין רבינו הזכיר לא דלמה עומדת במקומה לח״מ של
: בביהמ״ר אסור שלים דשאלת

 הכלבו על הקפה במ״ל המגיה • פ״ג תפלה הלכות
 לו אין שחרית של בק״ש טעה •יי״א שכתב

 שוין והפלה ק״ש דדין כתב חיים ורבינו • לערב חשלומין
 לא מעות בידינו ערוך הלמוד הרי המניה והקשה

 הבאה״ט וכתב " כאמור ק״ש שביטל זה לתקון יוכל
 בגמ׳ דשס • הס תמוהין המגיה דדברי ע״ז ק״ש הלכות

 משמע ואדרבא שאני מזיד ההס כדקרמר במזיד קאי
תמה דהמגיה נ׳ ולענ״ד ־ שיין והפלה ק״ש דדן מכתס

פא בי^ק

 אין דק״ש די״א י הכלבו שכתב ראשונה הדעה על בהפך
 דדוקאביטל שוין• ותפלה דק״ש מפמע דהאבגמ׳ ומין• תש

 : תשלומין יש לק״פ גס בשכח הבל חשלומין לו אין במזיד
ג״י על מברך אינו וביו״כ באב בתשעה • ה״ח פ״ן

 אינו יחף ההולך הביא לזה יקודם • המעביר ולא
 דבט״ב רכינו מלשון משמע צרכי כל לי שעשה מברך
 סי׳תק״ד באו״ח )עיין י צרכי כל לי שעשה מברך וכיו״כ

 דווקא נתקן לא שהברכה נ״ל והטעם * י״א( ס״ק בבאה״ט
 יכול וזה מנעלים שאר על גס כ״א שר של מנעלים על

נ ודו״ק ויו״כ בטיב גס ננעול
הרמב״ס חילק למה שס שהקפה לח״מ ב־עיין ה" י׳ פרה
 דבפלשה נ׳ ונענ״ר ,ברכות לפאר ראפונות ג׳ בין1

 וראי׳ ,ברכות בפאר משא״כ כ״כ• טרחה שייך לא ראפונוה
פהשליס קודס נזכר שאס ־ זה דין ג״כ כתב י״ב שבהל׳

: כ״כ טרחה שאין כ־ון חוזר תפלתו
 אחד כותל אפילו הרמב״ס כתב ־ י״ב הלכה י״א פרק
 ־ הישן את סותר ואח״כ * החדש את תחלה בונה י

 מקום הראה לא הכ״מ גס זה־ דין הוציא מאין צ״ע
 דחזי אפי דר׳ ממעשה זה לו שיצא זה-ולעד״נ לדין

 לשריי׳ ועייל סתרי' מחסיא דמהא כנישהא בי היוהא
 גופא שבבהכ״נ פירש דהרמנ״ס ונראה • אפקי׳ ולא

 בסמוך שפירשו התוספת כפירש ודלא מטהו .הכניס
 הס תנאי על דבבל דכיהכ״ג וסבר נביהכ״ג
 ומסתמא ג״כ• ולשהות לאכול תרין שמ כפירש״י ,עשויות

 היו עצמס על מחמירים אוני ורבא ורבינא • ג״כ לישן
 בנה ש היתה שכוונתו אפי ור׳ • לביהכ״ג לכנים שנא

 ,עצמו על החמיר לא לכן במהרה זה ידי על ביהכג
 לכל דסתרי׳ לפרש דוחק הרמב״ס בעיני נראה והי׳

 התם לפוריא דעיילי׳ לשמר שייך לא דא״כ הביהכ״נ
 אחד כותל רק סתר דלא פירש לכן מגילה .במקום ליפן

 דחזא סתר דלכן אמר עצמו והגמ׳ • פס מטהו והכניס
 לתקן צריך דאינו אע״ג אסור בלא״ה מפמע תיוהא ביה

פאפילו חדפ דין להרמב״ס יצא ומזה אחד־ כותל א כ
: ודו״ק אסור אחד כותל לסתור

 רמב״ס לשיטת הקשה בלח״מ ה״ג־ ט״ו פ׳ נ״כ הלבות
 דאי ולימר צריכותא למיעיד להגמ׳ ליל דא״כ

 דלא הפתחואס אבל עבודה דעבד מפוס פחיטה אפמעינן
 אבל אסור במזיד דווקא דפחיטה לימא וכי׳ עבודה עבד

 ולענד״ג • אסור בשיגג ־אפילו ר״פ אפמועינן בהשהחואה
 אפמועינן דאי הוא הכי הגמרא כוונת דאולי אפשר בדרך

 שבמזיד במזיד שהי׳ ר״ל עבודה דעבד משום שחיטה
 • כו׳ עבודה עבד דלא השתחואה אבל • עבודה נקרא

 נקרא לא דבפוגג וראי׳ בשוגג־ רק במזיד היה שלא ר״ל
 שתעבד• עד אסורה אינה ישראל של עכו״ס דקיי״ל עבודה

 מוכח דכן • בשוגג ולא במזיד דוקא דפירושו נראה ושם
 דברים שיעשה עד אסור אינו בסהר ושם שכתב מהטעם

 דעבודה נראה מזה בסתר־ נטשה אינו ובשוגג כתר של
כ; לפרש דוחק זה באמת אך • מזיד דווקא נקרא

: בתורתו נפלאות יראנו וה׳ • הגמ׳
 פ *מפו מצאתי ולא נ״כ הלכות כל על עיני פהחתי

 דאיהא • לדוכן העולה זר של הדין ברכינו '
 נושאי וכן ־ מזה זכר לא ורכינו בעשה דעובר ככתובות

: מאומה העירו נא כליו
 כ׳ המגיד הרב הכיא ־ ה״א פ״ב ירט בהלכות

 הסמוך כפכת שנולד עגל על סברות
 ביומו ואפילו • מתירין ויש כיו״ט אוסרים יש ״ ליו״ט

 מותר לא
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 על והמ״ל הלח״מ והמרו • עכ״ל עיקר וכן לחולה מוהר
 • לחולה מוהר ביומו דאפילו שכחב במה כוונתו מאי ה״ה

 יסברו ואיך דמוהר מודו כ״ע סכנה בו שי: לחולה אי
 האיך סכנה בו שאין לחולה ואס • אסור שיהא אחרים
 יש וט״ס הוא משגה אולי המ״ל וכתב ־ דמוהר קאמר

 התום׳ דהנה המגיד הרב דברי ליישב ולענד״נ • בדבריו
 • קמיפלגי( דרבה בהכנה ד״ה ע״א ד׳ )ד׳ בביצה כתבו

 נאמר אס אסורה ה״ז בי׳ט נולדה דאס דכיון ועוי״ל
 משוס ההיתר הרי בי״ט מותרה הרי בשבת כשנולדה
 מפורש ובר״ן • ליו״ט מכינה דשבת ונמצא בשבת דנולדה

 מוכח מדבריו • ליו'ט מכין הוא כ א אשור דבשבת כיון
 ואס • אסור דבשבת משוס הוא ׳'ט בי איסורו שעיקר
 • הכנה משוס אוהו ר לאס שייך הי׳ לא מותר היה בשבת
 דכיון ־ האוסרים דברי הה״מ מדחה הסברא ומזה

 שיש לחולה נשחט שאס דהייני לחולה מוהר ביומו דאפילו
 )ד׳ בחולין כדמוכח באומצא־ לבריא ממילא מוהר סכנה בו

 דגם כיון שאחריו ניו״ט בזה הכנה שייך גא וא״כ ט״ו(
 ואפילו של והוי״ו לבריא• מוהר שיהא לה משכחת ביומו

 לחולה דאפילו וצ״ל ה״ה בדברי ט״ס הוא מיתר• להוגה
 עגל־ גבי הכנה שייך לא הכי דמשוס לומר ורצה מותר•

: היטב ק“ודו
 אין • נ׳ הלכה א׳ פרק ומצה חמץ הלכות הרמ□□

 אס אלא ימצא ולא יראה לא משוס לוקה
 • מעשה בס שיעשה כדי ו5חמ או בפסח חרץ קנה כן

 בערו ולא הפסח ובא הפסח קודם חמץ לו היו אס אבל
 אינו הלאווין שני על שעבר אע״פ ברשותו הניחו אלא

 כתב ־ מרדות מכת אותו מכין אלא ההורה מן לוקה
 דמשייר דקהני בתוספתה מבואר זה דין למלך• המשנה

 שכתבו ודע ־ ליקה אינו בנלאיס והמקיים בפסח המן
 ר׳יי מוכיח ומכאן רב: ד״ה )כ״ט( שעה כל סרק ההוספות
 באוהו עובר אינו לבערו ודעתו בפסח חמן שהמשהא

 יוסי לרבי מעל אמאי אשתי עובר אמרת דאי • שהי׳
 יוסי ר׳ ומודה שלו ה״ל אוהו שיפדה מיד הא הגלילי

 משים וטעמא עבר לא וודאי אלא • רואה אתה אי דשלך
 לבסוף כש־בערו עיבר אינו ולכך לעשה ניתק יראה דלא
 לעשה ניתק הוא ירחה דלא ר״י דברי עיקר והנה * וכו׳
 הוא ר״י שדברי ראיתי שיב ־ בעיני גדול חידוש הוא

 : התם דאמרינן ציה( )דף בפסחים בידינו לימוד
 שניתק לאו דהוי לוקה אינו דהאי ימצא ולא יראה לא

 לעשה• ניתק לאו דה״ל לוקה אינו ודהאי לעשה
 שכתב רבעו על קשה וא״כ " וכי ד״ה שם הוספות ועיין
 • מעשה דעשה משוס לוקה עיסה חימן או חמן קנה דאס
 וא״כ לעשה הניתק לאו דהוי מוכח זו סוגיא לפי והרי

 וע״ש ־ לעשה דניהק משוס ילקה לא מעשה עביד אפילו
 הרמב״ס על הירן שמואל דברי ובספר • שתירץ מה

 ביום בו חמץ וקנה בשבת שחל פסח של בשביעי דמיירי
 הקשה וע״ז י שריפה מצות בו לקייס שא״א א״י מן

 וזורה דמפרר כחכמים פסק הרמב״ס הרי צבי החכם
 יכול שאינו משוס לחייבו א״ח וא״כ ניס מטיל או לרוח

 • ליס להטיל או לרוח ולזרות לפרר יכול ש־רי לשריף
 בעינן בחמץ הרי צבי החכם על נמלך המשנה והקשה
 באוכלים טחינה איסור דיש מודים כ״ע היטב־ואיכ שיפרר

 ולענ״ד ־ שהאריך ע״ש בשבח לעשות יכול אינו וא״כ
 החכם על שחמה מה למלך המשנה קוש־ה לתרץ נראה

 נוכל אמנם דיפרר דקאמר הא קשה ח״צ שעל )הגס צבי
 שחייב בשבת לפרר דאסור דנהי ־ קושייתו עיקר לקייס
 למקום החמץ להשליך תקנה יש שעוד נלע״ד ־ טוחן משוס

 הגס בפוסקים־ כמבואר פירור צריך אין ושם מטונף
 פס ע״א( )־ף בתולין כי זה בדין ליישב צריך לענ״ד כי

 בפניו שלא בפניו חזי דלא נהי שנבלע נבלה גבי אמרינן
 המאכל להדיח בפניו פלא חזי כאן ג״כ וא״כ ־ חזי מחזי
 להשליך הקילו האחרונים אך ־ פירור צריך הי׳ ולכן
 יגס בכה״ג• מיירי ולכן בפירור שלא אפילו מיאוס ס במק

 דזורק כדין עבד הוא דהא קפה גא זאת באמת
 ולאדי״כ דידיח לבה״כ זריק אי חיישינן לא וא״כ לבה״כ

 שימצא חיישינן מיאיס במקום שלא משא״כ משם־ יקח
 לתרץ נראה לענ״ד אך ־ ודו״ק( פירור בעינן לכן אחר
 אמר ע״ב( י״ד )דף במכות איתא דהנה הרמב״ס דברי
 עשה שקדמו ל״ת כל יוחנן רבי אמר חנן בר בר רבה
 לו דכתיב רע פס ממוציא שם והקשה עליו־ לוקין הי׳

 אס פגירש אונס ותניא לשלחה יוכל לא לאפה תהי׳
 לוקה הי׳ הוא כהן אס לוקה הי׳ ונא מחזיר הוא יפראל
 ל״ח ־ יפראל גבי ליקה הי׳ לא אמאי מחזיר ואעו

 להתירוציס־ ודחי הגמרא פס ומפני ־ הוא עפה פקדמו
 וני׳ והחזיר בעמוד ימיו כל רבא אמר אלא ומסקינן

 קימו למ״ד אלא ביטלו ולא ביטלו דאמר למאן הניחא
 לרבי אלא טעמא הוא מידי למימר־ איכא מאי קימו ולא

 בטלו לא חייב בטלו תני א לת יוחנן ר׳ לי׳ האמר יוחנן
 שיפ שבתורה מל״ה כל יוחנן דרבי קמי הנא דחני פטור•

 אמר וד״ל פטור בטלו לא חייב בטנו עשה קיס בה
 כרבי דפסק אזיל לשיטתו והרמב״ם ־ קימו ולא קימו
 עפה פק־מו לאו וא״כ ־ בטלו ולא בעלו יאמר יוחנן

 עשה שקדמו לאו כוי בפסח וחמץ עניו לוקים הי׳
 יראה בל הל״ת קודם בהורה כתו: דתשביהו דהעשה

 וכי׳{ ל״ח כל ד״ה )י״ד מכות הוספות ועיין • ימצא ובל
 עבירת אחר אס כי העשה שייך דלא היפי דדוקא דמסיק

 אפשר פאי גזעה גבי כמו • עשה קדחו הוי לא אז הלאו
 לשריף אפשר אי בפסח וכן ־ קודם יגזול לא אם להשיב

 אב; עשה קדמו 'הוי לא אז מקודם יותיר לא אס באש
 הרמב״ם פסק שפיר לכן ־ עשה קדמו הוי אחר בענין

 שמשמע ומה ־ מעשה בו דיש היפי עליו לוקק דחרץ כאן
 כי יען עליו לוקים הי׳ לא דבחמץ )צ״ה( פסחים בגמרא

 פהרמב״ם ברור נראה ־ מ הלח שהקשה וכמו לעשה ניתק
 המשנה שהביא וכמו לוקה אינו דהאי כלל גורס היו לא

 כתב שהוא רק לי גרס דלת ספרים היש בעצמו למלך
 אך • וכו׳ צוקה אינו דהאי לי׳ דדמי נס כלל גרסו שלא

 דהוי לי׳ דדמי שפיר גורס הי׳ דהרמב״ס נראה לענ״ד
 ונו׳ לוקה דאינו גורס אינו דזה רק • לעשה שניתק לאו

 • ועשה לאו בו פיש ר״ל לעפה פניתק לאו לי׳ דקרי ומאי
 מנק ר״ל הגמרא אך * עשה שקדמו לאו הוי וענ״ז
 נלל עפה בו פאין גרידא לאו פני בפסח לרבות

 נמי עשה בו פיש מפני וכי במכות• הגמרא פאמר ונמו
 לא דיה התוספות קופית מתרצא ובהכי ־ נרע מנרע
 פסח גבי לעשה שניתק לש לי׳ קרי דהכא שהקשה תוציא־

: ודו״ק לעשה קדים קרי והתם
 לקח אם הינח דהא ולומר לדק יש לנאורה והנה

 נגק קודם. ג״נ העשה שייך דאז י הא מן חמץ
 וקייס החמץ הפקיר עשר ארבעה של היום בחצות אס

 שהשביתו הר״נ וכסברת מבתינס־ שאיר השביתו של המ״ע
 הא״י וזכה הפקר והיינו בלב חשביהו פירש

 לכן ללאו קדם העשה נמצא ־ ממנו הישראל קנה ואח״ש
 העשה קייס איך עסה הישראל חימץ אס משא״ש • חייב
 לא בזה החימוץ קודם להפקיר שיכיל מפיס ואי קדס׳

עכיין שמפקיר בשעה כי שאור השביתו המ״ע מקייס
איט



סב ביעק חרושים זכרון

 זה אין העיון אחר אך •. קדים הלאו וא״כ שאור אינו
 הגמרא שמקשה ט״ו( )דף מכות גמרא עיין כלל קושי׳
 עשת דכהיב משוס איל • דחסימה ללאו דמי לא והא

 לעשה שניתק לאו הכי אי ומקשה גרע• מגרע יהירא
 הוא ללאו לנתקו ההוא א״ג • גרע מגרע וכי לימא נמי

 אלא מתקיים שאינו עשה שם פירש״י ועיין י דאתא
 • מלקות מעונש הלאו את לנתק הלאו עבירת לאחר

 אלא כלל העשה מהקיים שאינו היכא דווקא משמע
 מקום יש אם אבל ־ לעשה ניתק הוא אז הלאו לאחד

 לתקן העשה בא לא אזי הלאו בלא העשה שיתקיים
 וכקושית * קודם הלאו מקום בחד היו אס אפילו כלאו

 • גרע מגרע יתירא לאו בי׳ דכתב מפגי וכי הגמרא
 וחנינא כתיבא זה• לפגי בהדי׳ הגמרא שאמר לזה ודאי׳

 הבא והגינא וכו׳ יטמאו ולא הממנה מן וישלחו כחיבא
 אפשר אי למקדש טמא נכנס אס ופס • טמא המקדש אל

 לעשה קדיס לי׳ קרי אפ״ה הלאו אמר אלא העשה לקייס
 המחנה מן וישלחו העשה אחד פעס להיות שיוכל יען

 : קודם העשה דשס עצמו במקדש ש.טמא דהיינו קודס

 ב׳ שחט י״ב( ה׳ שמיני )פ׳ ומוספין חמידין הלבות
 יקדשו אמר אס חלות ארבע על כבשים

 פודין והשאר ומניפן מהם שנים מושך ד' מתוך שנים
 הל״מ והקשה • החולין כשאר בחון ונאכלין בפנים אותם

 מ״ש על תמה וכן ־ ברירה אין בדאורייהא קיי״ל והא
 חלות פ׳ על שנשחטה הודה גבי פה״מ• מהלכות בפי״ב
 אחרות והמ׳ קרבן מכל אחד ומרים פ׳ מכל מ׳ לוקח
 ליישב נראה ולעג״ד ־ שהאריך ע״ש לחולין ויוצא פודה
 גדול לקרבן ומ״ס ד״ה ע״ב( נ׳ )ד׳ בעירובין התום׳ דהנת

 הלא קמיתכוין גדול לקרבן לפרש לר״י ל״ל הקשו • מהכוין
 כן הקשו לא למה א המהרש והקשה ־ ברירה ל״ל ר״י

 מתוך מ׳ יקדשו דאמר דהיכא ההם דאמר מיניה לעיל
 דמפרש דכיון ותירץ ,ברירה ל״ל ר״י הא לכ״ע דקדשי פ׳

 • ברירה לדי ליה אית פ׳ מחוך מ׳ דיקדשו ומברר דבריו
 ע״א ל״ז )ד׳ בעירובין התום׳ דברי נגד הוא ולכאורה

 בהכי לחלק מצי דלא נהדיא שם דמסקי מ( ר דברי ד״ה
 ל וצ • דבריו שמברר היכא אף ברירה ל״ל ר״י דהא

 התוספות של הראשון תירוץ לפי כן הקשה דהמהרש״א
 ומה • דבריו שמברר היכא בין לחלק דיש דכהבו שם

 )דף בגיטין התום׳ מ״ש פ ע ליישב נוכל מגיטין שהקשו
 דסבר מאן דאפילו ר״י ואומר ,שארצה לאיזה ד״ה כ״ד(

 לשמה לה דכחב משוס מודה הנא ברירה דיש בעלמא
 ליישב נוכל ובזה • כתיבה בשעת מבורר שיהי׳ משמע

 בתירוצם התום׳ כדעת ג'כ דס״ל הרמב״ס דעה נס
 שאין להיכא דבריו שמברר היכא בין לחלק קמא

 למאן אפילו ד׳ מתוך ב׳ יקדשו דאמר וכיון " מברר
 שבירר ון כ ברירה יש כאן בדאורייהא ברירה ס״ל דלא

 מהן מושך הברייתא שפשיטות פסק לכן • בפירוש דבריו
 • קדשי מהס איזה הדבר הוברר בתנופה כי ומניפן ב׳

 וכן ארבעתן שמניף התכלת בפ׳ כתבו שחוס׳ והגס
 ,המינים מכל שמונה להם שצריך עיח( )ד׳ החידה בפרק

 התום׳ של שני וכתירוץ ר״י לדעת שזהו לומר נוכל זהו
 שמברר היכא אפילו ברירה ס״ל לא דר״י ל״ז( )ד׳ בעירובין

 כל כאן להניף צריך •לכן בנימין ג׳ פ דר מסוגיא דבריו
 המינין• מכל שמונה להרים צריך בהתודה ושם חלית הד׳

 דבריו שממר והיכא כהתוס׳ ס״ל דלת אפשר והרמב״ס
 לא נמי ט מה נמי שחלקו ובאחין • לדידיה ברירה יש

 כמו דבריהם כ״כ ביררו לא דשם כיון ברירה הוי

 ובגיטין " שמונים מתוך מ׳ דיקדשו בפירוש שההנו הכא
 דשם נראה • שארצה מכס לאיזו האומר גבי פ״ג ריש

 הרמב״ס לרבינו דגס משום ־ ספק גע דזה פסק
• לא או בפירוש דבריו כמברר הוי אי ליה מספקא

: בק״ג( שס )ועיין
 לעזרה שבא מי א׳ הלכה א׳ פרק חגיגה בהלכות

 שלא די נא עולה הביא ולא ראשון ביום
 • ריקם פני יראו לא על ג״כ עבר אלא מ״ע קייס
 הביא שאלו בתשלומין גס הביא שלא שר״ל הלח״מ וכתב

 • ע״ש תעשה לא על עבר ולא מייע בטל לא בתשלומין
 • כפשטן הרמב״ם דברי ולענ״ד • מסמ״ג ראי׳ והביא
 שבעה כל לחגיגה השלומין שיש במשנה שמפורש שהגם
 לה יש כי הגס ראי׳ עולת הבל חגיגה מצות היינו

 • בעזרה הניס ראה כשלא רק זהו זיי״ן כל חשלומין
 ביום או ראשון ביוס או בעזרה פניס ראה אס אך

 והרמב״ס * ול״ת מ״ע בטל הקרב; עמו הביא ולא אחר
 ימים בשדר וה״ה נקט החיוב עיקר • ראשון יום שנקט
 על ועבר ע מ ביטל תיכף הביא ולא שבא אחח בפעם

 לקיש ריש איתיבי׳ ז׳( )דף מהגמרא והראי׳ * העשה לא
 הרגל בעיקר ההם א״ל ריקם פגי יראו לא יוחנן לרבי
 דשם לס״ד כי • עובר היכף ראי׳ באותו משמע ־ עיבר

 בפעם אבל לאו או פעם כל להביא צריך אס הפלוגהא
 אלא קאמר לא אחרינא והלישגא * הינף עובר א׳

 אבל • פעמים ב׳ להביא מוהר אם פליגי הרגל בשאר
 להביא שצריך הרגל בעיקר וב' א׳ לשין פליג לא בזה

 ג״כ לירושלמי שהמפרש מצאתי ודו״ק־שיב בעתראיחו
 סבירא לא שהסמ״ג שכתב עליו תמהני אכן ־ כן פירש

 כשנדקדק לענ״ד אכן • כן ס״ל הרמב״ס רק הכי ליה
 להביא צריך ראיתו שבעת כן מבואר הסמ״גנ״כ בדברי

: ע״ש המציה קייס לא לא ואס
 שאין בשמחה יש תוספתא הלח״מ הביא * ד׳ הלכה עש

 משא״כ שבעה כל השלומין לה יש שהשמחה בשתיהן
 ערוכה משגה הלא התיספתא על הוא והמה • בשתיהן

 • ע״ש הרגל כל חוגג חג של א׳ יו״ט חג שלא מי היא
 שהשמחה שס שגרסינן ,שפיר אתי שלט הגרסא וכפי

 רק המג ימי כל לשמוח שמחויב דל ־ שבעה כל ניהגח
 פעם רק להביא מחויב אינו שמחה שלמי שקרבנות

 וכסית ושתי׳ באכילה החג שמחת אך • שירצה אימהי א׳
 • הרגל כל שמחויב משמע החג ימי כל מחוייב נקי'

 בכבוד שחייב מלמד אמרו בסוכה שס שבמשנה והראי׳
 לומר ודוחק • החג ימות כשאר חג של אחרון יו״ט

 אלא ,החג ימות בשאר שמח פלא דווקא המשנה שמיירי
 לשחוט מחוייב אינו רק שבעה כל נוהגת ששמחה משמע

 בכסוס שיוצא או החג ימות ובשאר אחד פעם רק
 • חבירו של שלמים לאכול אחד הזמינו אס שיוצא או נקי׳

 וחגיגה ראי׳ אכן • לשחוט בעצמו מחויב חחד ופעם
 נראה ואדרבה • לא ותו אחד יוס רק כלל נוהג אינו

 עולת וגס חגיגה ימיס שני מקריב אס • לר״י כמוסיף
 רק להקריב רשאי שאינו ז׳( )דף יוחנן רבי אמר ראי׳

: ודו״ק אחד פעם
 כחג שעצרת למדו השמועה ומפי * ז׳ הלכה

 בצ״ע שנשאר משגה לחס עיין י לחשלומין המנות
 המצית חג מפסוק למד שאיך הסמ״ג על וביתר הרמב״ס על
 צריך הקרא הלא לתשלומין הסוכות וחג השבועות וחג
 דרבה מהק״א רק כת״ק• שפסקו לשיטתם תאחר לבל
 שהרמב״ס נחרץ ונלענ״ד • ע״ש ללמוד לו הי׳ שמואל בר

 הה״ק שלמד (א פרק )ר״ה הירושנמי שיטת בכאן אחז
 לעבור
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 לה׳ העפו הלה מקרא האחר בבל רגליה בי׳ לעבור
 וא״כ השנה• כל של המיעדוה כל שיעבור עד במועדיכס

 ואה • לתשגומין השביעית וחג המצות דחג דרשה אייהור
 גמרא והגיח הירושלמי שיטת אחז ולמה מה על הקשה

 הגמרא שיטת על לו קשה הי׳ כי ונאמר נשיב ע״ז • דידן
 ור״מ ה׳ק על הגמרא שה שהקשה ד־( )דף נר״ה דילן
 שלמד במיעדיכה נה׳ תעשו אלה בפסיק עבדי מאי
 ומתרץ • האחר בבל רגליה בשני שעובר יעקב ר׳ משה

 המיעדות כל הוקשו יונה לדרבי להו מיבעי שזה הגמרא
 קשה והי׳ • וקדשיו מקדש טומאת על לכפר נזה זה

 פ״א• בשבועות כן ששובר מאיר לרבי הינה להרמב״ס
 בהלכות הלמב״ם וגה כווהי׳ שהלכהא יהודא לר׳ אך

 • אתי למאי קרא יהודא כרבי פסק ובקרבנות טומאה
 ועיין • להדדי המועדות הוקשי לא יהודה לר׳ כי

 גס א׳ ולתירוץ בהוגיא תירוציה ב׳ שיש שה הוספות
 • להדדי המועדות כל דהוקשו דרשא סיבר יהודא רבי
 • דרשא הך לי׳ סבירא לא יהודא ר׳ השני לתירוץ אך

 למה דמועדיכה קרא וא״כ זה כתירוץ אחז והרמב״ם
 תירץ נא ד׳( )דף בר״ה שהגמרא פירש אלא לי׳

 מאיר כרבי יסביר באה ולהיק מאיר לרבי אלא
 יהודא כרבי הת״ק יסביר אש אך • שווין שכולן בהא

 ג״כ יליף שהח״ק לאמר מוכרחים אזי הלכתא וכדפסקינן
 רבי עה שמחולק אלא ־ וכהירושגמי דמועדיכה מקרא
 השנה רגלי כל שיעבור עד לי׳ סבירא שהתיק יהורא

ודו״ק האחר• בבל עובר מועדות שבשני סבר יעקב ורבי
:נכון על וסמ״י הרמב״ה דברי שפיר זאתי

 ע״ב( י״ז )דף חגיגה בהגמרא נדייק גררא ואגב
 אגיעזר דרבי דאתמר ואע״ג הגמרא שאמר

 קשה והנה ־ עיש יעקב דר׳ איצטרך אושיעא רבי אמר
 והגה ־ שמואל בר רבא על הגמרא כ; הקשה לא למה

 הצדוקים לדרשת דאיצטריך ותירצו זאת הקשו בהוספות
 כתירוץ ויתירץ הגמרא הקשה לא דלמה קשה עדיין והגה

 המעיין אך • ותירץ יעקב ר׳ על שהקשה כמו ההוספות
 ר׳ יליף שס כי מאוד מדקדק הגמרא כי יראה בר״ה

 וחג המצות מחג השלומין בהדיא יעקב בן אליעזר
 מקרא יעקב בן אליעזר רבי דבי יליף וכיין " השבועות

לכן עצמו את יעקב בן אליעזר רבי סוהר זה ולפי כו׳
 : ודו״ק חרווייהו דאיצט־ך הגמרא מהרץ
טומטום א׳ הלכה ב׳ פרק חגיגה הלכות רמבים

 אשה• שהסספק מפגי פטורין ואנדרוגינוס
 דאף הרבותא הרמב״ס הביא לא למה הלח״מ והקשה

 זכורך ל״ל דאליה הנמ׳• כדמוקי פטור מבחוץ כשביציו
 בתיס׳ דהגה לתרץ ונראה • ספיקא דהוי ליה תישק

 אלחנן הר״ר אומר כטמא• ערל דמרבה ד״ה ע״ב( ד׳ )דף
 ספק מטעס ולא טומטום למעוטי קרא דאיצטריך דהא
 לא דלר״ע דר״ע לרבנן אס כי כריע דלא ההיא " ערל

 הביא לא דלכן • לתרץ נוכל רהיטא ולשם ־ צריך
 וערל • ערל וודאי דהוא * מבחוץ כשביציו הרמב״ם

 אי דהא ניחא לא אכחי בכ״ז אך * הרמב״ס כתב כבר
 טומטום בסתם נם א״כ " ערל וודאי הוי מבחוץ ביציו
 דהוי לימר הרמב״ס הוצרך לא וא״כ * ערל ספק הוי

 • ערל משום פטיר גמי איש אפילו דהא " אשה ספק
 תחלה שנקדים פ״פ ׳ לתרץ ונראה • המ״ל הקשה וכן

 לביאה ראוי אינו דערל הא דוודאי • אחת הקדמה
 מוהר דטמא דמקוס משמע " לטמא דדומה משום הוא

 כ״ח( )ד׳ גדה בגמ׳ והנה י לכנוס מותר ערל גם לכטס

 ביאת על חייב אינו ואודם לובן שראה טומטום • איהא
 שנאמר מ״ט ־ התרומה את עליו שורפין אבל מקדש
 טומטום ולא וודאי ונקבה וודאי מזכר נקבה עד מזכר
 ־ נמי וגבלה בשרץ נגע אפילו א״ה ופריך ספק שהיא

 • מהזכר היוצאה בטומאה כר1מ קרא אמר ומתרץ
 טומטים מטמא אינו מגיש היוצאה שטימאה משם העילה

 גם • מגוש היוצאה בטומאה מטמא שאינו כיון וא״כ
 מקדש בביאת מותר בגופו ספק נמי דהוי ערל ספק
 זכר וודאי שהוא מבחוץ ביציו ואי: • מטמא גרע דלא

 בביאת אסור דהא מראי׳ ופטור וודאי ערל היא אז
 שחין בטימטום חך ־ להביאו הרמב״ם הוצרך ולא מקדש
 בביאת מותר הי׳ וא״כ ערל ספק הוי ואז בחוץ ביציו

 פטיר שהוא לומר הרמב״ס והוצרך בראי׳ חייב הי׳ מק־ש
 דלא דההוגיח שכתבו והתום' *אשה ספק שהוא מפני
 דלא • ערל וודאי דהוא מבחיץ כשביציו רק היא כר״ע

 דהוא כיון • מזכורך זה טומטום על קרא חיצטריך
 שהוא סתם טומטום אבל ־ מקדש בביאת ואסיר ערל
 שכתבנו מה לפי ערל ספק משום איפטר לא ערל ספק

 מיפטר לא לר״ע וגם • מקדש בביאת מותר ערל דספק
 על עוד להקשות שיש ומה • חשה ספק משוס רק

 הוכיח כאשר * ע כר ס״ל לא רביט דהא • הרמב״ס
 • כר״ע בערל כאן פסק ואיך י ישמעי למען ד״ה בלח״מ

 על פליגא דהכא סיגיא אי לפלפל בצחימ האריך כבר
 ביבמית נפרש שם דבריו ולפי • לא אי דיבמות סוגיא
 • מראיה פטור גמי לרבנן הפילו כ וא דמאיס ערל שאגי

 מאוס ע־ל ביודאי דרק לומר ניכל כרבנן שסק ורבינו
ספק ם מש לאו ואי • ערל ספק שהוא בטומטום ולא

: פטור טומשום הי לא אשה
 )הלכות ברמב״ס ענין באותו לענק מעגין נפרש ואגב

 רביט על המה שם בלח״מ • ה״ז( פ״ט ק״פ
 ג״ש משים בתרומה אסיר דערל • דהרומית בה״ז שפסק

 חף בערל אסור פסח גבי מה וכו׳ ושכיר דהושב
 דלר״ע • כן דס״ל כר״א והיינו ־ בעיל אסיר בתרומה

 האמיר ושכיר ותושב • טמא כי בתרומה אסור ערל
 מהול שנולד ולקטן טבל ולא שמל לגר אתי בתרומה

 נר דאמר לטעמי׳ ור״א * ברית דם ממנו להטיף שצריך
 וקטן היא מעלי׳ גר הקדמונים בימים טבל ולא שמל

 על וקשה • ברית דם ממנו להטיף א״צ מהול שנולד
 הקדמונים בימים דגר ביאה חיסירי בה׳ פשק הא רבינו

 ממגי להטיף צריך מהול שנולד קטן ונם גר אינו טבל ולא
 בתרומה האמור ושכיר שב דתי דאמר כר״ע והיינו • דם

 הרומית בהלכות ולמה • זה על לאירויי אתי
 • כר״ח והיינו בתרומה לפסול ושכיר דתושב הנ׳ש הביא

 ע״ב( מ״ז )ד׳ כתבו ביבמית התום׳ דהנה לתרץ ונראה
 ם? יהושע כר׳ דלעולם וי״ל כו׳ תימא *סלינא כי ד״ה
 ע ור הוי טבילה נמי דבאבוח שבר דאיהו מטעמי׳ ולא

 היי באבות דטבילה דס״ל דר״י לגו היוצא • וש׳ סבר
 וא״כ • בפסח קרא מדמעטי׳ דר׳ע כטעמח סבר לא

 • א״ב מהלכות עשר שלשה בפ׳ לשיטתו:דפסק הרמב״ס
 זא״כ כו׳ וטבילה במילה לברי׳ ישראל נכנסו דברים בשלשה

 למילף צריך לא א״כ טבילה נמי הוי דבאבות כר״י סבר
 יהושע מדר׳ רק מפסח ויטבול שימיל עד גר דאינו
 איט דערל לג״ש דפסח ושכיר תושב לי׳ אייתר וא״כ
 פיט )בהק״פ הלח״מ עוד שכתב ומה • בתרומה סוכל
 מצא אנה תמהני ע״ש• כר״א שבר מצי לא וה״כהא ה״ז(

הוא ד יהושע כר׳ סבר מצי לא לבד דר״א דנהי • כן



 דהינו דפסק הרמכ״ס חבל * )מ״ז( ביבמות פלוגתיה בד
 דר״ע מטעמא נא ויטבול נימול עד הקדמונים בימים נר

 יהושע דר׳ מטעמא אלא * ושכיר מתושב נה ד/יף
 היינו בתרומה פסול דערל והא * מאבות נה יניף 7

• דפסח ונכיר דתושב שוה מגזירה אליעזר כרבי

: קצרתי כי ודי״ק ;
 הפילו וכו׳ היגר קטן ב׳• הלכה פ״ב חגיגה הלכות

 לרפואה כראוי אע״פ לחנכו חייב אינו כאחת
 נהמה מ״ל עיין • פטור הי׳ בכך והי׳ גדיל הי' שאלו

 לפטור טטמח א״צ כפייה דק״׳נ לדידן הרמכ״ס על
 האיבעיא דכל פטור הי׳ גדול דגם מפום היגר הקטן

 אחריני ב דאג קצה שתירץ לח״מ ועיין • לכ״ש רק היה לא
 דנקט דהא • לתרץ ונראה ־ דוחק זהו אך לה נקט
 כמעון ר׳ הגירסא )כנמ׳ לקיש ריש דהיינו האיבעיא כעל
 הייני דכ״ש אליבא לקיש( ריש גרים הכ״ס כהגהה לך

 • הכי דאיירי אמתניתין דקאי רגליו כשתי היגר כקטן
 יכול כאינו היגר מיבעיא לא קהני־ זו חף זו לא דמתניתין

 יכול כאינו מי אפילו אלא דפטור חיגרות מהמה להלוך
 קמיבעיא ואהא • פטור נמי דמפנקי כגון ברגליו להליך

 דב״ש הליבה כה״ג היגר בקטן דב״ש אליבא לר״ל לי׳
 ולב״ה • לחנכו חייב אי כתפיו על להרכיבו יכול דאביו
 תנחום דר׳ ג׳( )בד׳ אחר הא אך .• למיבעימידי ליכא
 דמיירי וע״כ ,רגלים כנאמר אחה ברגלו היגר הפילו הוער

 הכנית כרגלו להוליך יכול אחה כרגלו דהחיגר תנחום ר׳
 דבוודאי תנחום ר׳ נמי דקאמר אחת כאזנו דהרש דומיא

 יכול דאינו ס״ד אי וגם • הכנית באזנו שומע הוא
 לא הא • תנחום ר קמ"ל מאי הכמת ברגלו להליך
 תני מת;יהין ככלמא • כברייתא דהני ממפנקי עדיף

 וודאי אלא • קמ״ל מאי תנחום ר׳ אך * .זו אף זו לא
 כרגלו להלוך יכול הוא אם דאף " קמ״ל תנחום דר׳

 לכ״ה גם איכעיא לה מככחת כ*וא • פטור נמי הכני
 • להלוך יכול הכנית וברגלו אחת כרגלו היגר קטן הכי•

 דפטור נמי וקפכיט • להלוך יכול דהא לחמו חייב אי
 הרמב״ס ולכן • פטור הי׳ גדול הי׳ אם דגם משום
 היה גדול הי׳ כאלו נטעם הוצרך תנחום כר׳ נפסק
 קאי כאחת ואפילו ככתב הרמכ״ס כלשון ודוק • פטור

: וחרש וסומא חיגר על
 חודה אדם יביא לא • י״ג ה׳ פ״ב הגינה הלכות

 מכיאין שאין ככה החמץ מפני י״ד כיום
 כמו כמהה ידי כה יוצא הביא ואם • הפסול לבית קדשים

 הודה הא קורקוס הר״י כשם הכ״מ והקשה שאמרנו•
 בלינה• לה איפסלא וא״כ ולילה ליום אלא נאכלת אינה
 ,כלילה מציגו היכן • לילה שמחת כה שיצא לומר ואין

 הר״י על לתמוה הוסיף והלה״מ • כשמחה חייב ראשונה
 )ע״א( כפתחים מצינו הלא נו׳• מצינו והיכן שכתב קורקוס
 והעלה * כשמחה הראשונה בלילה חייב כאין • ובסוכה
 לא מצוה צורך שהוא כליגה הרמכ׳ם דדעת לכסוף
 מאד הדש ודבר פלא והוא כליגה איפסל לא ולכן פסלה
 שם שכתב מה וגס • פסלה לא מנוה לצורך שלינה

 סברת ג״כ כפסהיס כם הכין יוסף ר׳ הוא שהמקשה
 סבר הי׳ רק • ושחט שעיכב אשי ר׳ ש:וא המתרץ

 שמחה חובת בו לצאת היינו מצוה צורך שהליגה כיון
 • יוסף כר׳ פסקינן ואגן עליו פליג אשי ור׳ פסלה לא

 ומצאתי • הספר מן חסר וסברתם פלוגתתם עיקר א״כ
 הרא״ש על שהקשה • ס״ח שאלה ארי׳ שאגת כשו״ת עוד

 גס חייב הרגל דכמחת מהם דמשמע מאכילות והרי״ף
חייב שאינו הג״ל פסחים הנמרח נגד זה הלא א׳• עיל

 ד״ה ק״ח( )ד׳ הרשכ״ס על הקשה וכן ־ א׳ כליל כשמחה
 כליל הא • יו״ט שמחת ידי רככ״ס ופירש יוצא יין .ידי

 כרי׳יף המל כל לתרץ ולענ״ד כשמחה כלל אמו ראשון
 כשיטת סיכריס הם כי • והרשב״ם ש והרא והרמב״ם

 הם כי לשמחה קרא איצטריך לא לילות דלשאר רכ״י
 ימים ה״ז ככלל .שאינו איצטריך כ״ע ליל רק הימים ככלל
 ואחד מרכה אחד שפסוק ומאחר • מ״ח( הוכה י כרש )ע״ש

 שמחה שיש ש״ע ליל על הריבוי לאוקמי מסתבר ממעט
 בחג הוא וכ״ז * לפניו כמהה כאין א' ליל על ונא לפניו

 על הריבוי וכן שמח אך המיעוט כתיב כבו הסיכות
 כעצרת כתיב השמחה כעיקר ועצרת כפסח אבל • ש״ע

 כתיספות כמבואר • מעצרת ילפינן ופסח בחגך ושמחה
 מעצרת שמחה מצות כעיקר ,ושמחת ד״ה ח׳( )ד׳ חגיגה
 א׳ כגיל גס א׳ יו״ט ליל על מיעוט כים וליכא גמרינן
 יוכל לא הלאכעירט • יכמח במה אך ץ לשמוח מחוייב
 ככסות לשמוח דיכול נשיב ע־ז*כמחה לצורך כהמה לשחוט

 הג של הראשון טיב יום חל שאם וכמו י ישן וביין נקי'
 ישן• ויין נקי׳ בכסיה שמשמחו ע״א( )ד׳ בפסחים דמבואר

 נה״ג• ג״כ שכתבו ,לולב ״ה7 תום׳ מ״ב( )דף בסוכה ועיין
 דהא • הרמב״ם על ולח״מ הכ״מ קושיית מתורץ ונמצא

קישיית מתירץ כן שמחה ידי יוצא ולכן הואקהיעלע״פ '
 דאינהו לומר דנוכל והרשב״ס והרא״ש הרי״ף על הש״א

 אך • הסיכות מחג חוץ טיכים ימים כשאר מיירי נמי
 ר׳ על )ע״א( בפסחים ר״א מקשה מאי לפ״ז נחרץ גנון

 לה תני מאן מתגיתא הא ושחט שעיכב דאלת״ה יוסף
 שעיכב ש״מ ח אל בלינה איפסילא הימה לכן • חימא כן

 תימא לבן גם לתרץ נוכל הלא דברינו ולפי • ושחטה
 שיוצא קאמר לכן כשמחה חייב פסח של א׳ כליל כי

 קרוב שהקשה וכמו • לילה של שמחה היינו כשמחה כה
 אשי ר׳ דקושייה נתרץ ע״ז *הנ״ל כשאלה הש״א גם לזה

 אם כי שמחה משוס כה יוצא כה דהגי הרישא מן אינה
 חגיגה־דכלילה ידי כה יוצא ואינו כה דתגי קושייתו אסיפת

 עשר חמשה של חגיגה משום יוצא דאינו פשיטא ראשונה
 חנינת של זמנו עיקר כי פנל• הגיגה של זמנה אינו דאז

 חייב שאז פנים ראית אצל כיום אלא אינה עשר ממשה
 וחגותם כחוב כפירוש כי הגיגה־ ושלמי ראי׳ עולת להביא

 כיאשלמי משמע וכן לילות־ ולא ימים שכעת לה׳ הג אותו
 כירושלמי שאמר מה רק כלילה׳ חגיגה שאין הנינה

 כיון כפסח אפינו ג״כ משמע כלילה אינו ג״פ ששמחה
 חלמודא עם הירושלמי מחולק כזה • אז הגיגה זמן שאין
 • חנינה זמן שאינו טעם טחן הוא דבירושלמי דירן
 והיית ומהפסוק לפניו שמחה שאין הטעם כבכלי אבל

 כזה קיי״ל ואנן הסוכות כחג רק נאמר שזה שמח אך
 כלילה הגינה דאין כהירושלמי נקטינן כזה אך כהבכלי

 לכן ובפרט חגיגה משוס כה יוצא שאין פשיטא וא״כ
 עשר ארבעה דחנינת שאמרו לרבנן דכשלמא • הימא

 על ונשאר עיו״ט ששחט לדחוק ניכל ימים לשני נאכלת
 מאתמול כה שנשאר כמה יוצא דאינו קאמר ואהא מתר

 לי׳ אפסיל חימא לכן אבל • עשר חמשה חגיגת משוס
חנינת משוש כה יוצא אינו דכלילה ופשיטא • בלינה

: כלילה אינו הגיגה זמן כי ־ עשר המשה
 שכתב ארי׳ השאגת של אחרון כקונטרס מצאתי

 מסיפא הוא שהקושיא *כדכרי אחד הכם כשם ג״כ "
 הלכות פ״כ הרמכ״ס לשון לך יקשה ואס ,ע״ז ושמחתי

 נדכה או נדר שלמי לו שהי׳ מי ז״ל• י״א הנכה הגיגה
 ידי כה יוצא אינו כיו״ט שאכלן אע״פ כעו״ט ושחטן
 יוצא אכל • החולין מן אלא באה שאינה חגיגה חובת
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 :אינה מחמת שעיקר מזה משמע שמחה חובת ידי בה
 לשה בהדיא נדר אס אבל ־ החולין מן אלא באה

 ששחטה אע״פ חנינה משוס בה יוצא הוא ט״ו חנינת
 התוה׳ שפירוש ה״ל דהרמב״ס לתרץ נוכל ע״ז יו״ט־ מערב

 נדר שאפילו בהדיא שכתבו ע״ב( ע׳ )ד׳ שלמים די׳ה
 • מעיו״ט שחט אס בה יוצא אינו ט״ו חנינת לשם בפירוש

 ג״כ הוא ־ החולין מן אלא באה שאינה הטעם דזה
 דכיון ־ מעיו״ט חנינה לשס שחט חס יוצא לשאינו טעם

 אלה לשחוט לו אין לכן ־ החולין מן אלא באה דאינה
: כן סובר והרמב״ס • בעיו״ט ונא חנינה בזמן

 בפירוש שכתב ע״א( )ד׳ פסחים על ח בצל ומצאתי
 הרמב״ס דסוגיית • ששחטן שלמיס בד״ה

 • עיי״ש יוד ה׳ הרמב״ס דברי תירץ ובזה ־ כיתום׳
 נדר לו שהי׳ מי ־ י״א ה׳ הרמב״ם שכתב ומה

 ליה ותיפוק ־ מנינה חובת יוצא חינה וכו׳ נדבה או
 ששחטה משוס בה יוצא אינו חנינה לשם נדר שאפינו

 יוצא הכי דאפילו לרבותא הכי דנקט תירץ ע״ז בעיו״ט׳
 • לנריפוהא תרתי דאיכא אע״ג שמחה שלמי משוס בה
 זבוחה היתה לא וגס שממה לשם הקדישה שנה א׳

 קמ״ל שמחה משוס בה יוצא דחינו וה״א שמחה בשעת
: יוצא הכי דאפילו

 ובפרט ־ מסיפא הקשה אשי דרב לעניננו נחזור
 ובלילה ולילה ליום אלא נאכל שאינו הימא לבן

 ולכן בה יוצא שאינו פשיטא וא״כ • כלל מנינה זמן אינו
 לתרץ לענ״ד נראה כן ־ ושחטה דעבר לומר מוכרח

: בעזרי יהי׳ וד׳ • הנ״ל הגאונים דברי
 למי שנדחו נשים • מ׳ הלכה חמישי פ׳ ק״ש הלבות

 הטומאה מפני בין שגגה י? האונס מפל בין
 שוחטים הין לפיכך רשות להם פ״ש הרי רחוקה ודרך

 ב׳ ,בפ דהא הכ״מ והקשה ־ בפ״ש בשבת בפ״ע עליהן
 דפסק משמע בפ״ע מנשים חבורה ש בפי שעושין כתב
 יהודה כר׳ פסק וכחן חובה בשני נשים דאמר יוסי כר׳

 קיינ״ן בפ״ש חבורה דלענין דאע״ג ותירץ * רשות דאמר
 לענין מ״מ ־ יהודה ר׳ לגבי כוותי׳ דהילכתא ,יום כר׳

 דר״א משום כמותו לפסוק רצה לא השבת את דוחה
 הל״מ עליו והקשה * יהודה דר׳ כווהי׳ סבר שם בנמ׳
 הה • דה יה■ כר׳ אתיא דר״א בגמ׳ קאמר אמאי דא״כ

 בפ״ש בחול בפ״ע עליהן דשוהטין יוסי כר׳ נמי סבר מצי
 • הכמ דברי לתרץ ולע;דנ ־ דוחה אינו בשבת אך

 בפירוש דאמר דר״א הא לאוקמי יכול היה לא דהנמ׳
 עליהן דשוחטין דס״ל ורק י יוסי כר׳ רשות בשני נשים

 רב התם דמוקי ע״ב( י״ב )ד' בסנהדרין דא״כ ־ בפ״ע
 להם שהשיא ריש משים אמר יהידה בן דר״ש הא אשי

 ישראל שהיו כגק י כדין שלח שני פסה לעשיה חזקי׳
 ועודפית מכנימות ונשיס • טמאין ומחצה טהורין מחצה

 דהוי חובה בראשון נשים סבר מעיקרא הטהורים־ על
 ולבםיף שני לפסח ומדחי טמאין ומיעוטא כהורין רובן
 חזקי׳ כשטעה מתחילה והנה ־ רשות בראשין נשים סבר

 בשני דגם סבר מסתמא חובה בראשון שנשים וסבר
 התוספות שכתבי כמו ־ לפ״ש מדחי הוו לא דאל״כ חיבה

 ובשני חובה בראשון נשים הוי דאי ־ ובסנהדרין בפסחים
 חזקי׳ הי׳ דסבר וע״כ • לפ״ש נדהין היו לא רשות

 סבר יוסי ר׳ גס אי והשתא • חובה נשים בשני דנם
 כן אס י ע*בפ עליהן דשיחטין רק ׳-ות ׳ ב^ני

 ־ כמאן דלא הוי חובה בשני דנם סבר דהי׳ חזקי'
 דמוכח בפ״ע דשוחטין הא נין לחלק הכ״מ דברי )ובכ״ז

 עולין אינו ־ שבת דחיית נבין חובה בשני דנשיס מיה
 בהא דהא דמשמע בכשחיס הגמרא סוגיית נפי יפה

 דברי לולא ולכן ־ שבת נמי דוחה חובה היי דאי ־ תליא
 שכתם בפ״ב רבינו דברי לפרש פשיט נראה הי׳ הכ״מ

 דנשיס פירושו דאין לעצמן חבורות עושות נשים שם
 בשני דנשיס ה׳ בפ׳ כתב דהא ־ בפ״ע לעשות מותרות

 מנו לא ולפא • שוחטות אין רצו לא שוחטות רצו רשות
 דהפסח דפסק מה לפי כוונתו אך ־ ע בפ למיעבד

 מקומות בשני אוכל דאינו ורק ־ מבורות בשתי נאכל
 בפ״ע חבורה להם לעשות הנשים יכולין יהודה כר׳

 חבורות לשני ונתהלקו אנשים עם שנמנו כיכא ינו ה
 בפ״ע לעשות הנשים יכולות ־ לבד והנשים לבד ההנשיס

 רבותא ־ שני פסח גבי דנקיט והא ־ לפריצות חיישינן א ר
 אסור וזה • בפ״ע עבדי דילמא נזרינן דלא אשמעינן

: ברור זה • רשות בפ״ש דנשיס
 המשחה בשמן שנמשח כ״ג ה״ז־ כגנות בהלכות ט״י פרה
 וכו זקנה מחמת או מוס מחמת מעבודתו ועבר י

 המשמש לכהן כעבר כהן בין כאין כנגתו־לפי על פר מביא
 הלא חמ הל והקשה ־ האיפה ועשירית יוה״כ פר אלא

 זו דמשנה וע״ק ־ לעבודה כלל כשר אינו מוס בו שיש כה״ג
 כר״מ בנע׳ מיקמי כעבר לכהן המכמש כהן בין דאין

 דאמר יוסי כר׳ ודלא ־ עליו כהונה מצות דהכני דאמר
 והרמב״ס הדיוט־ לכהן ולא לכ״ג לא ראוי אינו דהכני

 משניתק כהך פשק ואיך יוסי כר׳ יו״כ מה׳ פ״ב פסק
 קאמר לא דע״כ ולעגד״נ ־ בתמיהות שהאריך ע״ש הכא

 כשאירע רק הדיוט לכהן ולא לכ״ג ראוי אינו שהכני
 לק ־ יוס לאותו לכ״ג תחתיו אחר ומינו לכ״ג ביו״כ פסיל
 מכא״ש ־ ראשון מכ״ג איבה יהי׳ כי כ״ג להיות ראוי אינו

 עבר ועי״ז בכ״ג עובר חולי איזה או מוס כשאירע
 נתרפא ואח״כ שניס כמה השני ושימש הראשון הכ״ג
 גם׳ אלא הכני הכ״ג כיפבור סברא אין הראשון הכ״ג
 מחמת■ אס וכן ־ חיבה שייך לא דבזה ־ ככ״ג משמש הוא

 * כמו שיתחזק עד תחתיו אחר מינו כוחו שנחלש זקנה
 הש.י את להעביר סברא אין ־ לחיתנו כששב וחח״כ
 הוא אפשר או ־ כ״ג הוא השני גס ובוודאי לגמרי

 ם הרמי: כאן ומ״ש ־ רבים ימים ששימש כיון ־ לבדו
 )ד׳ כזיר מתום׳ לדברינו וראי׳ עובר מוס ריל מיס או

 באמצע שם שכתבו המשחה( בשמן משוח וכן •׳ה ד ע״א מ״ז
 לא בגדים מריבה לעבודה חזי משיח הל״ל דא״כ הדבור־

 ומיט גלה שכ״ג כמיירי לומר ונראה • ע״ש לעבודה הזו
 המשחה כמן שנגנז כנון בגדים מרובה תחתיו אחר

 כוב לעבודתו חוזר הראשון שאין כניס כמה וכימש
 מדבריהם מוכח ־ טכ״ל שנים כמה ת־תיו זה שימש שהרי

 עיבר מיס מחמת עבר הראשין הכהן דאס שכתבנו כמו
 את ־ שנים כמה תחתיו שימש והשני חילי מחמת או

 מימי כעבר או כנתרפא אחר לעבודתו הראכון ככהוזר
 יו״כ פר רק ביניהם ואין עבודה לעכות ככ״ג שניהם

 הגט׳ מורך לא דלמה נהקכית ואין ־ האיפה ועכירית
 דמיירי יכימא יוסי כר׳ אפינו מתניתין הך במנילה

 המכנה צאוקמא רוצה כהגמרא לומר יכ ־ גווני כהאי
מחמת כפור ביום רק הראשון כשעבר הפילו גווני בכל

: וכדומה טימאה
 גנית כתי ־ ע׳ הלכה ככנים מהלכית פ״ד רמ□□

 יכול כהעליון כל כר״כ פסק זו גב על זו
 לחם ועיין ־ תחתון כל היא והכחר וכו׳ ידו לפכיט
 כהיא כר״ש פסק בכאן איך הרמב״ם על כתמה מכנה
 פסק שר״כ שתירץ מה ע״ק כר״י־ פסק ובע-לה מאיר כרבי
 שמחשיב מחמת רק מאיר דרבי מטעמא ולא מאיר כרבי

עיי״ש: וכו׳ עפרו אה ליטול כול*: מחמת העליון את
ותמהני



סד יעקב החושים
 בנקבי כ״ב( )דף בגיטין ערוכה גמרא הלח ותמהני

 אביי פליג לארץ חוץ נוטה ונופו בארץ
 ובדאשרוש ופריך ופו׳ פליג לא פ״ע באשרוש ^ומסיק ורישא

 • ע״ש ונו' טעמא כדתני התה ומתרץ • ונו' פליכי צא
 ורבא אביי מוקמי דכאן אהדדי הסוגיות סותרות הלא

 פליגיר״מ ולא אחריס טעמים מחמת פליגי ור"י דר״מ
 גבי מציעא ובבבא ־ עקרו בתר נופו שדיני! אי ור״י
 ר״מ דפליגא בהדיא רבא חמר זו גב על זו גנות שתי

 הוא דזה הנראה אך • עקרו בתר נופו שדינין אי י ור
 ר״מיאם כדאמר אחרינא טעמא התם בגיטין־ הגמ' פירוש
 דפליגי ר״ל התחתון ירצה אס אמר ור״י ופו׳ העליון ירצה
 הפא אלא פליני לא אך *עקרו בתר נופו שדינין ור״יאי ר״מ

 עפרו ליטול זפות להעליון שיש שלהם טעמיה מחמת
 אי פליגי בכאן לפן גנתו למלאות זכות יש ונהתחתון

 שסוגית נמצא אחר במקום ולא עקרו בתר נופו שדינין
 שמביא ומה • אהד בקנה עולות ודגיטין דב״מ הגמרא
 התה שפליגי לא ומערלה־ וממכר ממקח בב״מ הגמרא

 שמביא התוספות כפירוש רק עקרו בתר •נופו שדינין אי
 יהודא מרבי יותר הקרקע בעל כוח ר״מ מיפה ן דכא כמו

 לרבי פליגי בערלה אך ־ ובערלה וממכר במקח נמי כן
 כמו נחשב ולר״י הנוף מן כמו הגזע מן נחשב מאיר

 כלל פליגי ולא • בתוספות קצת כדמשמע העקר מן
 מה מתורץ ובזה ־ עקרו בתר נופו שדינין אי בערלה
 ובדאשרוש ד׳׳ה כ״ב( )דף בגיעין בקושיא תוספות שנשאר

 כמו ור״ל דערלה פלוגתא הביא לא אמאי תימא • פליגי לא
 הגמרא בתירוץ יתורץ נא שזה שה שי״ף מהדס שפירש
 הגמרא תירוץ לפי כי מתורץ לעני׳ד אך ־ בקושיא ונשאר
 וכו׳ נופו שדינין אי פליגי לח כי מערלה גה מתורץ

 כמ״ש הוא הטעה רק ־ אחר במקוה ונא גנות בשתי רק
 האיך משנה הלחה קישית מתורץ ובזה *בב״ב התוספות

 נוסו שדינין שפסק דר״מ אליבא שהוא כר״ש כאן פסק
 ענ״ד לפי כי ־ יהודא כרבי פסק ובערלה עקרו בתר

 בסברא רק וכו׳ נופו בשדינץ כלל פליגי לא בערלה
 לאמר בדעתי עלה ומתחילה ודוק• פליגי בעלמא
 ערי לגבי י״ב( )דף במכות שמוקי אזיל לשיטתו כרבח
 כעולה וכו׳ פליגי לא עלמא כולי בעקרו רבא אמר מקלט
 בתר נופו שדינין אי בזה ורבנן יהודא רבי דפליגי משה
 דהוא אשי רב אך ־ דב״מ וכשיטתי׳ לאו חי פקרו

 הנוף אחרי אף רק כלל פליגי דלא שה מסיק בתרא
 ש״ס דבכולי משוה שה רש״י ופירש י ולחומרא קאמר

 אף כאן פירש ולכן • עיקר בתר נוף שדינין אמרינן
 גמרא בכולי׳ אשי רב לדברי וכנה • קאמר הנוף אחרי

 שהלכה שה הרמב״ס פהק ולכן • עיקר בתר נוף שדינין
 רק עיקר בתר בנוף כלל פניגי לא בערלה חך כר״מ־

 כרב פסק והרמב״ס ־ כעיקר או ממש כנוף נחשב אה
 הלכה שמיני פרק רוצח בהלכות ועיין וכפירש״י• אשי
 איצטריך לא דהא שקשה מהה שה ובכ״מ י״א
 ניחא לרבנן אבל יהודא לרבי הנח כך לאוקמי אשי רב

 ובנופו י בהו כתיב דירה חומה ערי ובבתי ע״ש• כפשטי'
 עיי״ש כרבנן פהק לח ולמה בעקרו ולא לי׳ מיתדיר
 ד״ה י״ב דף ברש״י במכות דהמעיין ולענ״ד שהאריך

 כן לפרש רש״י שהוכרח שה המהרש״ל בפ״י וגה באילן
 מתורץ לפ״ז נמצא • עיי״ש הגמרא פריך מאי םאל״כ
 לא בנופו ההוגיא קאי שנא חזינין שהרי הכ״מ קושית

• ע״ט לי׳ מחדיר
 מיעוטו על חזזית עלתה ־ בסוכה י״ט סימן ברא״ש

 במקום אלא שנו לא חסדא רב אמר כשר

 ק״כ עיין ופסול• כמכומר הל׳ ושלפה בשנים אבל אחד
 שנים השתא • מקומות ושלשה בשנים הלשון־ בזה שכתב
 בריש דמשני החי כי הכא לשנוי דאיכא • מיבעיא שלשה
 טובח אפילו וה״ה אינשי כדאמרי וחמש ארבע מפנק
 ארבעים עד דיה באריכות מכילתין בריש התוה׳ וכ״כ

 ואשתמיטהו בזה נתקשו והע״ז והתויו״ט והכ״ח והמשיס־
 קושיית ולענ״ד • ע״ש הק״נ עכ״ל ע״ש הללו התוה' דברי

 הק״נ על גדולה ופליאה חזקה קושיא הנ״ל גאוניה הג׳
 התוה׳ כי ־ בחנם הנ״ל הגאונים על הוללה שפך איך
 שייך עי׳ז זו אף זו לא שהוא במקום רק זה כתבו לא

 הראשון מן יותר פשוט שהשני במקום אך *אינשי כדאמרי
 וכן ־ אינשי כדאמרי כלל שייך לא בזה זו וחצ״ל זו והוא
 דאל״כ • ע״ב( ב׳ )בד׳ הנ״ל התוה׳ •דברי מתהילת מוכח

 אלמנה גבי נזונות אלמנה בריש הגמרא פריך איך
 השתא ־ כתובתה תבעה ולא שניה ג׳ או ב׳ ששתתה

 מהן לוקחין רועים גבי וכן • מבעיא ג׳ אבדה שתים
 מהר״ס ועיין מיבעיא־ ה׳ ד׳ השתא שה פריך צאן וה׳ ד'

 השתא שפיר הגמ' פריך זו אף זו לא דזהו שכתב לובלין
 דהוי במקום • אינשי כדאמרי כלל ע״ז שייך לא י וכו׳

 התה דפריך זו אף זו לא במקוה אבל • זו ואצ״ל זו
 וכן ־ מיבעיא ד' חמש השתא • מפנין ,בפ ׳הגמ נמי

 הגמרא דפריך ונו״ן מ״ה הפילו ר״מ דאמר גבי בנדה
 • אינשי כדאמרי שפיר הגמ׳ משני מיבעיא מ״ה נ' השתא

 בה נתקשו * זו ואצ"ל זו דהוי חזזית גבי באתרוג ולכן
: הני׳ל הגאוניה

 שפה קמי מבדיל שאינו קריעה כל כ״בע״ב( )ד׳ "ק מן
 לשניה ויקרעה בבגדיו ויחזק דכתיב קריעה אינו י
 מזה נמי דדריש כ״ו ד׳ ועיין כשניה־ קרועין שנראין

 נשמע איך ולכאורה לעילה־ מתאחין אינה קרעיה שאלו
 בתום׳ שיעויין מהמל״ח ושמעתי ־ הדרשות ב׳ אלו מזה

 שפה מדכתיב ועוי״ל שכתבו שפתותיו שיהיו דיה טיו ד׳
 לשניה תיבת גמי הכי • תרתי דריש שפה כתיב ולח

 קמי מבדיל שיהי' אחת דרשה ודריש • לגמרי מיותר
 דריש למיד וכתיב ל׳ בלא שניה לכתוב יכול והי' שפה
 )בד׳ הגמ׳ לשון מדוקדק וכן לעולה־ מתאחק שאין נמי

 דדריש משמע כשניה קרועיה נראין כגמרא דקאמר כ״ב(
 ועומדיה שקרועין קאמר כ״ו ובד׳ לבד שניה מתיבת
 • לשניה של הלמד מן דדריש משמע לעילה לשניה
 טוב דבר מהמל״ח ששמעתי מה עוד אזכיר גררא ואגב

 הורה שמוחל ברכות בגמרא • העולה קושיית ליישב
 אמרינן הא ־ כשירה בזר דשחיטה רבו בפני הנכה

 במקום להורות מותר מאיסורא לאפרושי הדר פ׳ בעיריבין
 דכיון כלאיה של מאיסורא לאפרושי הוא וכאן ־ רבו

 ואיט כהונה בגדי ללבוש כהן צריך אין בזר ששחיטה
 שחיטה דגם עלי דרשת ולפי ־ כלאים ללבוש רשאי

 ולפי • כהונה בגדי ללבוש צריך היה כהונה צריכה
 במקום שלא כלאים ה״ל בכהן שחיטה בעי דלא כאמת
 מורה היה ששמואל דשמעתא דמרא • ותירץ • מצוה
 ר׳ בשם מהתמא והוא אלעזר ר׳ הוא רבו לפני הלכה
 תניא ד״ה ע״א( ד׳ )ד׳ יומא בתום׳ כדאיתא רבו־ יוחנן

 ע״ש־ יוחנן דר׳ משמי׳ הוא בסתם ר״א שאמר מה כי
 בני פליגי אותן מלבישין כיצד ע״ב( ה׳ )ד׳ ביומא ועיין

 והוא בניו ואח״כ אהרן אמר חד יוחנן ור׳ חייא ר׳
 הדיוט כק של אבנטו זהו גדול כהן כל אבנטו סבר
 שני אבנטו הבר ואיהו ,אחת בבת ובניו אהרן אמר וחד

 הדיוט כהן של ואבנטו הדיוט כהן של אבנטו אינו כה״ג
 הורה ששמואל ל״א דעת לפי ואי׳כ י כלאים של אינו
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 דסבר הוא יוחנן דר׳ מזה מוכה יהיה רבו בפני הלנה
 אבנטו אינו כה״ג של "אבנטו וש׳יל *בב״א ובניו אהרן

 ־ כלאים אינו נהן של דאבנטו ונמצא הדיוט־ כהן של
 אמר הד אמר שבגמ' והנס ־ כלל כלאים הי׳ לא וא״כ

 ולפשוט להוכיח הנהנו נוכל ־ סתס כו׳ אמר וחד כו׳
: ודפח״ח ־ בב״א ובניו אהרן אמר יוהנן דר׳ מזה

 וכו׳/עיין שנוהנין במקום ס״ד־ כ״ג סימן או״ח
 שמשימים יו״ד השיט שלדעה שהקשה מ״א *

 דאסור כהן פסק נמה וא״כ מהים של בהטליתות ניצית
 ולעכ״ד ־ שהארי־ ע״ש מגולים צינית עם בביה״ק להלוך

 מנווה שההי הוה לרש שהלועג השו״ע דעת כי צחלק שיש
 מי בפ׳ התום׳ וכדעת ע״ז מנווה אינו והמת ועושה
 שנושאין שעה בין הילוק יש אך ־ ע״ש דליי׳ ד״ה שמתו

 הכל ־רבה כ?א לרש\ לועג למימר ליכא דאז המת את
 • המטה בהולכת הן בהלוי׳ הן אותו שמכבדין רואין

 *לרש לועג בו שייך לא צינית ג״כ יש המת גבי אס ולכן
 לרש נוע; שייך הצינית מהמת ין שמשי: במקום משא״כ

 בד״א או לביה״ק בהולך אבל ־ ציצית עם אותו כשמליין
 לועג שייך אז כלל כבוד לו עושין אין שאז מת של

 המ״א בזה רמז ואולי ־ ציצית לבוש כשהוא אפילו לרש
 ואולי פ״מ ועיין ־ מוכרח אינו אבל • לחלק ויש במי'ש

: לזה ג'כ כיוון
 דאפילו וצ״ל הט״ז על במ״ש ס״קב׳־ במ״א מ' □יס?
 דאסור־ פשיטא אהד דבכלי אסור ע״ג סודר פ־ס י

 לפרש מאד דוחק ולעכ״ד ע״ש־ להתיר דיש נראה ול״י
 מהני לא סודר בפריסת שהפילו דכוונהו הט״ז דברי

 מחמת רק אסר שלא יראה ביו״ד בלשונו המעיין כי
 נלע״ד ע״כ ־ בסודר מכוסה כשהוא ולא מגולה שהוא
 • בהזכוכית מגולה כשהוא אלא אסור דלא נמי הט״ז כוונת
 נראה אחד• כלי דהוי פשיטא שא״כ המ״א שהקשה ומה

 וכן * כותל לגבי בטל לכותל מחובר שהוא כיון לתרץ
 אהד כלי בפריס" די לכותל במסמרים כשמחובר כמי
 שמחובר כיון המזוזה ע״ג מחיצה כמו הוי ואז ע״ג

 כן • מהני לא זכוכית של מחיצה הוא אס אבל לכותל
 בכיסוי שמכוסה היכא חדש דין לי ויצא הט״ז־ כוונת הוא

 ולא אהד• בכיסוי די במסמרים לכותל מחובר והכיסוי
 לפרוס ורוצה מגולה כשהשם רק כלי בתוך לכלי הוצרכו

:ודו״ק מחובר• כשהכיסוי ולא כניס ב׳ צריך אז עליו סודר

משם הביאהש״ת ז׳־ ס״ק סוכה בהלכות תרכ״ו □ימן
 הונך סובב והגג בגג נסגור העשוי סוכה הפ״מ־ "
 ועיין • ע״ש צדיהן על הפכן משוס פוסל הסוכה באמצע

 ע״ב( י״ד )ד׳ מסוכה לזה ראי׳ ס״א סי' גופא בפ״מ
 צידיהן על שהפכן כגון לאו מאי ה״ד הימ׳ מקושיית

 )משום צדו על כשהפכו פסול אחד בנסר דאפילו אלמא
 המעיין כי וצע״ג ע״ש• הרוחב( על מושכב כאלו דחזינן
 כולה וסיככה צידיהן על כולן וכו׳ כשהפכן לאו בד״ה
 פסול בהס כולו כשסיכך דווקא להיפך מבואר ־ בהם
 אנחה• ד״ה ברש״י להדיא מבואר וכן • אהד בנסר ולא

 א׳ שלתירץ משמע קאמר־ דווקא אהד ונסר שכתב
 רש״י דעת להדיא משמע א״כ ־ ה־ופפיס בנסרים מיידי

: ודו״ק ־ הרבה רחב אפילו אהד בנס־ .להכשיר
 נהגו רמ״א כתב ־ ס״ב תרצ״א סימן מגילה הלכות

 ביאורי עיין ־ בסופה עמוד לעשות שלא
 *בסופה עמוד לעשות •נהגו שלא על מאד שהמה הגר״א
 מה לענין דעות ב׳ הביא בב״י כי נ״ל הקלושה ולענ״ד
 אגרת נקרא דבר שלכל אחת דעה ־ וספר אגרת נקרא

 בהדיה דמצינו מה לענין ורק הרמב״ס( דעת )וזהו
 נקרא דבר דלכל נהיפך השניה והדעה • ספר דנקרא

 דהיינו אגרת דין לה שיש בהדיא שמצינו בדבר רק ספר
 מצינו והנה • בב״י ע״ש כשרה גידין ג' בה הטיל אס

 הייא בר הונה ורב שמואל בר לוי ק׳( )ד׳ סנהדרין בגמ׳
 אסתר מגנת מטא כי יהודה• רב דבי ספרי מתקני הוי

 פירש״י־ ע״ש מטפחת בעי לא אסתר מגלת הא אמרי
 מה לכאורה כי • הרמב״ם כדעה להדיא מזה מיכח
 ב״ב )עיין אחרונה שהיא אסתר מגלה על דווקא שאלו

 מוכח מזה • נה שקודמות המגלות כל על ולא י״ד( ד׳
 בפירוש שנמצא מה ורק אגרת דין לה יש דבר שלכל
 צ־יכה אינה וכדומה-ולכן שרטוט דהיינו ס״ת דין לה שיש

 עמוד לה לעשות שנא ג״כ נהגו זה ומטעם מטפחת־
 ומטפחת עמוד דהיינו המגילה לגוף שחוץ דבדבריס

 דין נה יש המגלה ■שבנוף בדברים משח״ש חגרת דין לה יש
: הדעות כשתי נוהגין שאנו ונמצא ס״ת
 הב״ח דכתב מה על המ״א הקשה ־ ס״א סי׳ □ארח

 פעמים כמה בסליחות לומר המנהגים על
 אומרים הקהל שכל כיון הב״ח וכתב • ישראל שמע
 מסוכה מפ״ד המ״א ע״ז והקשה • קפידא ליכא אותו
 אמר והתנן הגמ׳ ופריך ־ עינינו ליה אומרים שאנו
 הקהל כל והתם וכו׳ מודים מודים כאומר שמע שמע

 ההא • שמע משמע הגמרא פריך ואפ"ה • אומרים
 כל דאפילו אלמא ־ בצבור דהוי עינינו ליה דאומרים

 ולענד״נ • בצ״ע ונשאר עכ׳יל * אסור אומרים הקהל
 לכאורה כי הב״ח לדברי טעם נתת נראה ומקודם ־ לתרץ
 בביאורי הגר״א שהקשה כמו הירושלמי נגד היפך הוא
 ביחיד אבל בצבור דתימא הדא הירושלמי דז״ל ־ שם

 ג׳ בזה שיש הב״ח דכברת לומר ונראה ־ תחנונים
 • כבירושלמי הס תחנונים לגמרי דביחיד חילוקים

 שאמר וכמו חשש בזה אין אומרים הקהל כשכל ובצבור
 הצלמים כל פ׳ ובע״ז ־ נבנית צורות דמות גבי הגמרא

 כיון נמי הכא וא״כ ־ השדא ליכא דברבים כ״ג( )ד׳
 * בצבור אומר כשיחיד אך ־ חשדא ליכא אומרים שרבים

 • הב״ח סברת הוא כן • רשויות כשתי ה״ו מיחזי אז
 • הלשון כן במשנה דשם • המ״א קושיית ג״כ מתורץ ובזה

 הגבר קרא וכו׳ היורד עליון בשער כהנים שני ועמדו
 • ואמרו פניהם הפכו הכהניס שני על ג״כ וקאי וכו׳

 והוי וכו׳ אבותינו אמרו הנ״ל הכהנים ששני פירושו
 פריך לכן רשויות־ דשני חשש איכא וא״כ בציבור־ יחיד

 שכל בסליחות אבל • שמע שמע מהאומר שפיר הגמרא
: ונכון חשש־ שום בזה אין אומרים הקהל

 הר״ן על היטיב הבאר הקשה ־ ז׳ ס״ק שכ״ח בסימן
 שישחיט שמוטב הר״ן שכתב יומא מגמרא *

 ויעבור נבלה משיאכל אחד בפעם שבת חילול ויעשה
 מאכילין למה א״כ והקשה • ע״ש וכזית כזית כל על

 • באיסורין ויימעט תרומה ממנו להפריש מוטב טבל אותו
 הצא הזה להטעם ליה נמה עדיפא תרומה למ״ד גם

 • ע״ש באיסורין וימעט ת־ומה שיפריש עדיף בלאה״כ
 המסקנא לפי מהגמ׳ מוכרחין הר״ן דדברי נראה ולענ״ד

 שאינו בעציץ ומשני ־ פשיטא בחולין אפשר דמסקינין־
 • המורה תרומה סבר ומר חמור טבל סבר מר נקוב
 מחלל ונמצא מדבריהם רק הוא האיסורים כל שם והנה
 חמורה ששבת הגס *בשבת תרומה שמפריש במה שבת
 היינו * דדבריהם חילול על שבת שיחננ מוטב עכ״ז

 ולכן • תרומה או טבל משיאכל בשבת תרומה הפרשת
חילול שבות על ויעבור שיתקנו מוטב בחולין אפשר חם
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 מש־אכל מדבריהם כבת לחלל שמוטב כמו נמצא * שבת

 מוטב דאורייתא באיסור נמי כן ־ מדבריהם אסורים
 נמצא • דאורייתא איסריס להאכיל ולא שבח שיחלל
 הבאר שהקשה מה אכן • מוצק כראי הר״{ ראית

 שתרומה מפני עדיף טבל הגמרא קאמר האיך היטיכ
 באסורין מרבה הלא חמורה כתרומה בכך ומה * תמורה

 מסקנת לפי לתרץ נראה • תרומה להפריש מוטש היו ולכן
 מקודם שבת לחלל שיוצרך ונמצא בשבת דאיירי הגמרא

 טבל שיאכל מוטב לכן שחמורה• תרומה יאכל אח״כ וגס
 אכן • ותרומה כבת חילול אסורים שני יעבור ולא

 פעם כבת שיחלל מוטב גרידא שבת חילול שהוא במקום
 רק • וכזית כזית כל על ולעבור גבלה מלאכול אחת
 תרומה ג״כ יאכל ואח״כ כבת יחלל כמקודם בכאן

 ולא טבלים שיאכל מוטב מ״ד חד סובר לכן שחמורה
 שטבל ס״ל השני והמ״ד * איסורים שני על יעבור
 יאכל ולא תרומה ויפריש שבח שיחלל מוטב לכן חמורה

 הגס טבל שיאכל מוטב הי׳ בלא״ה אכן • החמורה טבל
 חלוקות עבירות ב׳ יעשה ונא באסורים לאכול שירבה
 המקשה דעת על עלה שלא ומה • ודו״ק שבת שיחלל ובפרט

 מ״ד על דרבנן באסורי שחיירי שידע מקודם להקשות
 לתרץ אין ובכאן " באסורים מרבה הא • חמורה תרומה
 • טבל שיאכל מוטב לכן ג״כ שבת לחלל שיוצרך מחמת

 הס והאיסורים דרבנן הוא שבת החילול דהלא דז״א
 היה לא פכיטא המקשה כ:הקשה לתרץ נוכל דאורייתא•

באסורים שמרבה טבל יאכל האיך להקשות יכול
: קפריך דעדיפא

 המרדכי משם מביא ה׳• ס״ק בש״ך נ״ט בסימן ירד
 וכתב אסורים• דברים לכתחילה להאכילה שמותר

 ימיה כל נתפעמה דאפילו ס״ל דהמרדכי ונראה אח״כ
 לכתחילה מדמתיר שלו שההוכחה הפ״מ ופירש מותרת•

 אפילו דבדיעבד ס״ל מסתמא אסורים דברים להאכילה
 לכתחילה אסור הי׳ דאל״כ • מותרת ימיה כל נתפטמה

 השייך של ראיחו מבין איני ולענ״ד • קצת כשנחפטמה
 לא במרדכי הלא • לכתחילה וכו׳ להאכילה שמותר
 • אסור אכילת בזה שאין וכה״ג בתרומה אלא משמע

 איסור שוס בזה אין וא״כ * לכהניס מיתר תרומה דהא
 • לפטמה מותר לכן • לכהן הפרה למכור דיכול כיון

 ג״כ וא״ל • אסור ממש אסורים בדברים להאכילה אבל
 אסורה הבהמה דאס אינו• דזה • לא״י למכור דיכול

 סי׳ לקמן כמבואר לגדלה• אסור מותרת לח״י ורק לכל
 לא חם איסור בדבר סחורה שום לעשות שאסור קי״ז

 שעומד בדבר משא״כ • וכה״ג למלאכה שעומד בדבר
 נס וא״כ • ממש באיסור לפטמה אסור לכן • לאכילה
 ימיה כל נתפטמה שאס להמרדכי דס״ל הש״ך הוכחת
:קצרתי כי ודו״ק אסורים• לדברים ראי׳ כאן אין מותרת

הב״ח על ד׳ ס״ק ע׳ סימן ביו״ד הפ״ך שהקשה נידון
 הש״ך והקשה • דאורייתא ספיקא דהוי שכתב י

 אלא אינו שמלחו שדם מקומות בכמה מבואר הלא
 דס״ל א׳ תירוצים• בשני הב״ח דעת ליישב נוכל מדרבנן•

 הלב ד״ה ע״א( ק״ט )דף חולין רש״י כשיטת להב״ח
 הוא שבישלו שדם שס״ל • הקפה ד״ה א׳( ק״ך )ודף

 הקפה בד״ה פס התוספות עליו שהקשה ומה מדאורייתא•
 *כ״א( )דף דהקומץ מסוגיין באור ולא בחמה דווקא דמיירי

 )דף בהקומן פשס אזיל לשיטתו רש״י כי ליישב נוכל
 • לקמן כדמפרש וטעמא דאמר• והא בדיה רש״י פירש כ״א(
 שס״ל רש״י שיטח לפי שפירש כאן־ ד״ה הוספות ועיין

 • מדאורייתא אסור שבישלו דס לרבא במסקנא רש״י
 שלעיל הצ״ק שתירץ כמו לתרץ נוכל התוספות וקושיית
 התוספית מדברי ומשמע • ע״ש רבה וכאן רבא גרסינן

 שהקפה כאן בד״ה כתוב הי׳ לא שלפניהם שבפירש״י
 פרש״י על כלל מקשו הוו לא כן גורשין הי׳ שאם בחמה•

 הוא שבישלו שדס אזיל לשיטתו רש״י ונמצא • ע״ש
 שלא הרמב״ס דעת שזהו נאמר נוכל וכן • מדאורייתא

 ג״כ אולי מד־בנן שהוא שבשלו שדש הדין כלל הביא
 הלכך פפא רב שאמר המסקנא שלפי כרש״י• ליה סבירא
 שדם זעירי של הדין אדחי חייב ג״כ חמור של אפילו
 חייב• ועכ״ז שבשלו ג״כ מיירי כאן כי • חייב אינו שבשלו
 • ו׳ הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ״ו ברמב״ס ועיין

 בפשיטות אמר והלח״מ • הי־מב״ס בדעת שמסתפק במ״מ
 וכל ש נמצא • עליו עובר שבשלו שדם ס״ל שהרמב״ס

: והרמב״ס רש״י כדעת הב״ח דעת ליישב
 הבית כשיטת ס״ל פהב״ח ־ אחר באופן תירצתי טןך

 עדיין מליחה שיעור שהא שלא זמן שכל • יעקב
 • כבישול נחשב לא עדיין כי * מדאורייתא הוא

 שהקשה ומה ־ מליחה להלכות בהקדמה פ״מ עייין
 הגמרא פריך חיך שא״כ " דהקימץ מסיגיא זה על הפ״מ

 בעי ים חמינא הוה הכי לאו הא קרא דמיעעא טעמא
 • דם מתירת ובטל כרותח הוא הרי מליח הא מלח

 שמולח לתרץ הגמרא יכול הי׳ הנ״ל לשיטה והקשה
 ולכאורה • כרותח נחשב לא שעדיין מיד וזורק הדם
 הנה לתרץ נראה ולענ״ד • ע״ם עצומה קושיא הוא

 הפחות לכל הוא רותח ששיעור להכריע נראה מתחילה
 מכדי פחות וזהו להרתיח ויתחיל האור על שימנו כדי

 מהש״ס מקור לו אין מליחה שיעור כי מליחה שיעור
 יוהכ״פ של בפר הגמרא יתרץ מה והנה • מהרמב״ס רק

 הלם להוליך צריך פלו הפירייס לפפיכת דמו זריקת פבין
 דמו ולזרוק הפעיר את לשחוט ואח״כ • ולפנים לפני
 הפרוכת על והפעיר הפר דם לזרוק ואח״כ ולפנים לפני

 ארבע על ולזרוק לערבם ואח״כ • בחוץ ארון מנגד
 לפפוך ואח״כ מזבח פל על ואח״כ הזהב מזבח קרנות

פפפיכת דעה ואיכא מצוה ג״כ הוא זה כי הפיריים
 הפר זריקת קודם המלח יחן אס וא״כ " מעכב פירייס
 ויתחיל האור על פיתן כדי משיעור יותר בוודאי יומפך

 וכשיגמור כוסות בכמה הדס מתחילה פיתן וא״ל להרתיח•
 להזות כפיצרך הכוסואח״כ פירי יפפוך אחד כל מעפה
 מותרות פיפפוך מאחר כי א-נו זה *מלח אז יהן מהפני

 מן לזרוק ראוי אינו פירייס בהורת ראפון כוס על
 ההזאות כל פיגמור עד פירייס הוה לא כי הפני׳ הכוס

 דם: מתורת בטל יהיה פלא ראוי כן גס והפירייס
:קצרתי כי ורו״ק

 מהרפ״ל על שהשיג כ״ב ס״ק בפ״ך פ״ט בסימן
 לחלב פת לחתוך לכתחילה להפתמם פאוסר י

 • פעמים י׳ קשה בקרקע נעיצה ע״י בפר פל בסכין
 בפר פל בסכין חתך פאס כתב צ״ו בסימן הלא והקפה

 והא חלב בו לאכול צונן בו לחתוך אח״כ מותר לפת
: ע״פ לפת מחתיכת עדיף דנעיצה וודאי
 חתיכת דע״י בהדיא פס דאיתא נחרץ נראה ולענ׳ר
 אחד פעם רק הצונן לחתוך רק פרו לא לפת ׳

 בין לפת פחתך לא אס אסור פעמים כמה לחתוך אבל
 וודא• דהא לדין זכינו וא״כ * ע״ס וחתיכה חתיכה כל

 בקרקע ינעוץ לפת של וחתיכה חתיכה כל שבין סברה דאין
 פעמים י׳ נעיצה שע״י הכוונה רק • פעמים י׳ קשה

 וא״כ פעמים כמה פת לחתוך אח״כ הותר אחד בפעם

 מיי רג
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 ודו״ק לפח לחתיכת כלל דמי ולא מהרש״ל אשר בפיר
 תירץ מהרש״ל על שהקפה שני׳ והקושיא : קצרתי כי

: מהרש״ל דברי שפיר אתי וא״כ בעצמו הש״ך

)ס״ק • ש״ך עיין וכו׳ בפלו אס ה׳• סעיף נ״ד □סימן
 קושיות בכמה המחבר על כתמה ט״ו( י

 • ע״ש שרי לד״ה ברנ״ע שהוא מאחר הקשה ובתוכם
 כף בה ותחבו בהמחבר הגרסא להיות צריך כך ולענ״ד
 שתיבת ר״ל אחרת פעם בהמיס ובשלו חזרו ואח״כ חולבת

 באותו ר״ל בהמיס ארח חיכה צ״ל מיס ותיבת בה
 כ״א שאינו ונמצא הי׳ כך שהי׳ ומעשה • עצמם המיס

 אך נ״ט בר ג״ט מתיר המחבר כי והנס * ודו״ק ני׳ט
 בר בלט כ*אח בה שנשתמש ישנה בקדירה דווקא זהו
 ישמשו מין באיזה נודע ולא חדשה בקדירה אבל * נ״ט
 • לא לשמש מבלי לכתחילה מחמרינין חלב או בשר אס

 מאחר המחבר שהביא שמה נמצא חלב• ולא בשר
 בשר לא בת לבשל אסור ולכן ר״ל חדשה• קדרה שהיא

 הקושיות כל מיושב ובזה בכו״פ זו סברא ועיין חלב־ ולא
 ג״כ צריך זה דין הב״י שהביא בסמ״ק ונס הש״ך של

:נפלאות יראינו והשם • וא״ש בהמיס לגרוס
הלבוש על הש״ך המה • כ״ז ס״ק צ״ח סימן ביו״ך

 בהם עסק עתה לנו שאין ערלה על שכתב
 דק ולא הש״ך עליו וכתב • עכ״ל בימינו טהגיס שאין
 עתה לנו שאין הלבוש שכוונת לת-ץ טכל ולענ״ד • ע״ש
 ערלה ספק כי • עסק לנו אין • בחו״ל ר״ל ביניהם עסק

 א״כ מותר דספיקא מאחר וא״כ כידוע• מותר בהו״ל
 יהי׳ שהתערובוח אפשר ואס מותר־ יהי׳ התערובות גס

 שבעלים אסורים משאר חמור יהא לא עכ״פ אך אסור
 אסור א״כ אסור שספקא ערלהבא״י דבשלמא בס׳•

 שספיקא בחו״ל משא״כ בהנאה• שאסור מחמת מאתים עד
 שבעלים ס אסור משאר חמור יהי׳ לא א״כ • מותר

 מציגו לא כי צ״ע הדבר אך • הלבוש כוונת וזהו בס׳
 :ב״ס יבעול בזמה״ז כערלה זה בדבר כחלקו להפוסקיס

המחבר כתב אמאי בש״ך״כהקכה ז׳ ס״ק ק״ב סימן
 מאי מהכ״ס שם שהקשה שאומר מי יש בלשון "

 ספק של בביצה מיירי אסורא דספק הך דלמא פריך
 שם ביצה על בצל״ח עיין אך • שם עיין וכו׳ עריפה

 להברייחא אסורא וספיקא של הגמרא לקשר שכתב
 ביו״ט נולדה או בשבת שנולדה ביצה אחת לזה• שקודם

 בספק לאוקמי טכל לא שם פירושו ולפי * ע״ש וכו׳
של קושיא מחורץ ובזה • ע״ש וודאי בטריפה רק טריפה

:ודוק ע״ש הש״ך
 שחיטה אחר שתיכף מסוכנת באוזוח נשאלתי

 פרכסה רגע כמו ואח״כ • בראשה פרכסה
 בנפה אחרון כפרכוס והשבתי • דינו מה ונשאלתי בנפה

 ודרך אור תורה בעהמח״ב כדעת מוהר שהוא פשיעא
 טריפה בחזקת העוף הוחזקה שלא זמן שכל • חייס
 כלל בסוף ובח״א באורך שס עיין הפרכוס• מתני

 בכל פרכסה שחיטה■ גמר שבעת דידן בנידון אך או״ה•
 גרע דנא • שאח״כ פרכוס בלא דמהני פכיטא הראש

 חב"ששאין בספר שכתב הגס בעינו• או בגפו מריפרף
 בשאר ונא בתלמוד שנזכר בהפרכוסים אלא להקל

 בבהמה אלא אינו שזה ענ״ד לפי • באורך ע״ש פרכוסים
 בעינו אלא ריפרף לא שאפילו נאמר שבעוף • בעוף ולא
 פשט משמע כן מתני• כפרכוסים ככל משמע * ע״ש

 להחמיר שיש ככתבו מהפוסקים מוכרח ונם הלשון

 י בעינו ולא בגפו אלא רפריף לא שכתוב פני׳ כגרסא
 הוכפר שלא איתא ואס זו כסברא להחמיר כיש וכתבו
 נזכר לא זו גרסא ולפי * בגמרא שנזכר מה אלא בעוף

 גרסא לפי גפו ריפרף יועיל ואיך • עינו ריפרף אלא
 גאמר ולא הפרכוסיס כל מתני כבעוף מוכח אלא * זו

עוד: ויחכם לחכם חן כי ודו״ק *בבהמה אלא דהתב״ש דינו

 ספר שהקשה מה לתרץ אמרתי * העגין בזה דברי ומדי
 אדם חכמת בספר הובא הנ״ל אור חורה בעל

 מזבח איסורי בהלכות הרמב״ס על • בתשובותיו בסוף
 * אמו שנשחטה לאחר כטלד אמו תחת * ד׳ הלכה פ״ג

 כמסקנא הרמב״ס הביא לא למה הנ״ל המחבר וחמה
 פירש זה על קאי שזה ע״ב( ל״ח )דף חולין דרבא

 ולדידי • חילוק שוס בלי הביא ולמה נחייס וזה למיתה
 וחמה * קופיתו חורף זהו ע״ש גפקא יולד מכי תקשה
 של וטריא השקלא כל הגה * הג״ל המחבר על אקרא

 לא אמו נשחטה על אבל אמו שמתה על רק הוא רבא
 או שנים שנשחט כמיירי לאמר טכל כי * כלל רבא פריך
 היא הרי דברים ובשארי * נולדה ואח״כ שנים רוב

 ומפ״כסם וכו׳ ב׳ כחע ע״א( ל׳ )דף חולין עיין כחי׳
 מקרי לא וזה * אז שנולדה לאמר וטכל כחיה היא הרי
 הפסול! הוצרך וע״ז * עדיין שמפרכסת מאחר דופן יוצא

 • מיתה על רבא קושיה רק ליתום פרט לאשמעיגין
 או אמו שחתה כל יתום איזהו שם במשגה דאיתא

 אמו שמתה הא כלל הביא לא הרמב״ם והנה • שנשחטה
 מה על אך הביא לא למה הכ״מ זה על המה וכבר

 כל כלל קאי לא זה על נשחטה על הרמב״ס שהביא
 בשעה שנולדה לאמר דטכל רק רבא• של וטריא השקלא

 ודו״ק דבריו לכל כחי׳ שהיא נשחטה וכבר שמפרכסת
 קושיה רק אור חורה בעל קושיות היטיב שמחורץ

בתורתו: נפלאות יראנו והשם נשאר• הכ״מ
 נקובה מצאוה בה שמשמשו שאחר סרכא נידון
 ועכ׳יז דטבחא ידא כמשמש לתלות שיש במקום י

ל״ט: סימן בפ״מ הב״חהובא הטרפהי־כדעת
 אוזן חתיכות שחתכו מום א״י שהטילו בכור נידון
 * הרך במקום לא הקשה עור במקים דהיינו י

 האמצעי לנדר רק הפנימי לתטך עדיין הניע שלא הגס
 קוראים שאנו מה כמו קשה שהעור במקום דהיינו

 שהוא מקום הט״ז של פירוש שזה י והתרתי חראמסקע
 כי יען להאוזן סביב גדר כמו שמוקף ר״ל נדר כמו

ודו״ק: קשה הוא
 ס״ק בפ״ז ז׳ סעיף רג״ד סימן נדרים הלכות בירד

 כתב בטור מיפר היבם אין לשיט וזה • ח׳
 האב רפיח וגחרוקן לבדו שהוא כיון לאמר ורצונו * לבדו
 כלל הפרה לו אין שוב הנשואין בשעת כבר ממט

:עכ״ל האב בשותפות אפילו
 אחר ליבמה שנפלה שמיירי מדבריו משמע והנה

 כי הוא גדולה ופליאה • אחיו של הנישואין
 משמע ע״ב( ע״ד )דף נדרים הגמרא בסונית המעיין
 כי • האירוסין מן כפגחארמלה דווקא שמיירי להדיא
 רבי לדברי ריל בשותפיח יפר יפר מאי משני הגמרא
 בה רשות לאביה אין כשנשאת כי ידוע וזה • אליעזר

 רק מיירי כאן אכן * בה שותפות שוס לו אין ושוב
 ולא לאחד לא ואמר עקיבא ר׳ פליג וע״ז הארוסין

 גחארמלה אפילו א״כ ־ עקיבא כרבי פסקינן ואנן י לשנים
 בשותפות אפילו להפר יכיל היבם אין האירוסין מן

 י״ד• בס״ק בעצמו הט״ז שמסיק מה לפי ובפ־ט • דאב
כניסה דה



סו יעק= החשים יןר=ז
 וע״ש " דבר לכל מרכותו כמוציא פשיטא ממש דהכניסה

 • אפילי שצ״ל הגיה אלא ובמקום ,הטור בדברי שהגיה
 נדרים הפרת לעגין אביה לרפות כלל חוזרת אינה וא״כ

:ויותר יותר הפליאה תגדל כ<׳וא * שנשאת לאחר

 גבי על והניח בפר• לחבירו פפלח באחד נשאלתי
 מאפר הי׳ פהשק ופכח פק הבכר

 הפק על נשאר אס נודע לא אך קמח מהשק הריקו
 השק לגמרי נעור אס דהיינו לא או קמח קצת
 והגה לא• או הבשר על השק בהגיחו קודם הלל
 שהי׳ השק מעגין ג״כ ידע לא הבשר שנפתנח שלמי יען

 בהדחה הבשר הכשיר קמח ממנו הורק אשר מחותס
 להראשון כשגתוודע ואח״כ • כד״ת ומליחה וסוף תחינה

 מה נשאלתי וכעת *הבשר לבעל והודיע שלח הג״ל ענין
 פשוט דין הוא לכאורה והנה • לפסח זה בשר של טיבו

 מפס היטיב הבאר פהביא מה • ז׳ סעיף המיז בסימן
 קמח בו כנפו בנפה דבש המי פאב פחם הב״ח השובת
 קודס ובטל בלח לח דהוה • בפסח המ״ד לשחות שמיהר

 בעל וסוף תחילה במיס הקמח שבא יען וה״ג * פסח
 לדמותו יש אולי ראיתי אח״כ אך • וניעור חוזר ואינו
 תלוי שהי׳ יבש בפר נ״ל שכתב• ה׳ בסעיף הט״ז למ״ש
 הדחה מהני ולא בעין חמץ ה״ל קמח בו כהי׳ בחדר
 דההס דמי דלא והתבוננתי שבתי אך * דידן נידון וה״ג
 כך כל גתיבש שלא בעוד הבשר על בא שהקמח יען

 ביחד ונתיבש בהבפר הקמח נתדבק כשגחיבש ואח״כ
 הקמח כי הדחה• מהני לא כ אחי אחד גוף ונעשה

 • ופשוט כידוע אחד גוף וגעשה מאוד נחדבק ג״כ
 ונתבטל נימוח הקמח שמעט ידוע לח בבשר משא״כ

 ונתבטל• נימוח כי משהו אפילו כלל ישאר ולא " במים
 יין גבי מ׳ה( )ס״ק הלל בסימן המ״א למ״ש דמי ולא
 ידוע ואס חיטה בחלב יתקנו אל מראיתו שהוכהה לבן

 חלב קצת נפאר שמא לשתותו• בפסח אסור יין אוחו
 הוא חיטה כחלב פכיון דומה דאינו ע״פ• בעין חיטה

 נימוח לא אולי כי אסור ולכן כידוע פירורין כמו
 בסעיף רמ״א ככתב ליין כנפל פת כמו פירורין ונעשה

 וכל מכל שנימוח ופשוט שידוע בקמח משא״כ • ד׳
 וד׳ • פסח על הבשר שמוהר פפוט לכן • ספק באין

משגיאות: יציליגו
 חלב נוהג אינו שכתב ס״א( סיד )סימן יו״ד טור

 וט״ז וב״ח ב״י עיין • בלבד טהורה בבהמה אנא
 ותירץ " הזמן בזה נ״מ כאין זה העור מביא למה שהקשו

 ה׳ בסימן דאיתא דנ״מ יורבארג דק״ק המאוה״ג הרב
 גחחיב אס אבל כשרה שחיעחו חעאח לשס השוחט

 בא לא דחשאת וידוע פסולה לחטאתי ואמר בחטאת
 חלב משוס חייב אס והנה כריתות חייבי על אנא

 :חטאת חיוב בו אין טמאה בהמה משוס ואס חטאת בו יש

 כשני הוא מפונים קפריס אני • ה׳ סעיף ק״ל טיטן
 בפס הרשב״א כתב וכן מהעור והוא חותמות י

 משונים קשרים פני צריך נמה פלא הוא ולענ״ד הראב״ד•
 כמפנה כינוי כל כי זה־ כלפני בסעיף פסק המחבר הלא

 והעיחה אחד כחותם הס הרי אדם כל דרך :אין מד:ך
 בקשר קשור הוא אס בכאן וא״כ פגי חותם הקשירה או

 ,חותמות שני ג״כ הוי משונה קשר והשני׳ כדרכו אחד
 אהרמב״ס דפליג אזיל לשיטתו הרכב״א בכלמא

 כגווגא מהני לא להרשב״א שכתב בביי עיין • ״להנ יןבד

 הקשירה לבד חותמות כני כצריך כתב כי • דלעיל
 עיין הלל בשיטה ג״כ אזיל והטור כדומה או שכרכו
 • דחביחא אפומא אבנא לזה וקודם בשק• נבל גבי בלי

 שני צריך למה וא״כ הרמלס כדעת סתס הפו״ע אך
 כקפר יען • בדוחק ליישב נוכל ואולי • משונים קשרים

 כלל חושב אינו שבח שגבי וכמו כלל מתקיים אינו אחד
 רק כלל לחותם אותו לחשוב נוכל לא לכן • אחד קשר

 חשוב אינו אחד קשר משא״כ משונים הוו קשרים כשהשני
: ודו״ק חותם כלל

 דקים דהיינו ליבש בשר שתלה באחד נשאלתי
 כאינו בכירה ליבש בבשר ממונא יבשים

 בבית דר שהיהודי דהיינו להכירה סמוך כס דר ישראל
 ויש לשם הסמוך בהחדר שס דר ג״כ והא״י לא״י סמוך

 מביתו ורגע עת בכל הולך הישראל אך לבשל כירה לו
 מיוצא מדיף וממש • השכר בו שמבשלין מקוס להברויז

 רק כבכירה מה ורגע עת ככל רואה ממש כי ונכנס
 אז ישיניס שכולס בלילה שעות ג׳ או שעות שגי ערך

 שס ותלה • ונכנס יוצא ישראל בלא לבד הכירה נשאר
 דרך חוע שהכניסו דהיינו בהחתימה טעו והס הדקיס
 ג״כ החוט והכניסו הדקיס על נייר ג״כ והניחו הדקים

 לא אך • וחתמו הנייר גבי על בקשר וקשרו הנייר דרך
 על בזיגיל חתמו רק הג״ל החוט גבי על החתימה הי'
 • הקשר הכירו רק בזה טעו כי להחוט סמוך הנייר עב

 לא אס כי מפונה קשר הי׳ מסתמא נראה זה ולפי
 נראה ולענ״ד " בזה יש הכרה מה משונה קשר הי׳

 בסימן מיקל הרמ״א כי ידוע זה א׳ טעמים• מכמה להתיר
 זה גרע לא וא״כ אחד בחותם אפילו בא״י בדיעבד קי״ח

 ב׳ להיות שצריך שמחמיר הדיעה לפי וגס. :אחד מחותם
 לשתי נחשב זה כי לעיל שכתבתי כמו לאחר נוכל חתימות
 משונה והקשר אחד כחותס הוא הקשירה כי חותמות

 משונים• קשרים ב׳ הש״ע שכתב ומה • שני חותם הוא
 לזה צרפתי וגס לשיטתו שאזיל הרשב״א לדעת רק הוא

 שמטמיניס שבח הטמנת גבי קי״ח בסימן הפ״ח דעת
 כאומן הוי כי יען • לבד במפתח די שלכ״ע א״י אצל
 מרע ולא שמרהת לאמר נוכל ג״כ כן נפשי׳ מרע שלא

: ע״ש קלה הגאה בשביל ולהחליף לגנוב נפשי׳

 הפריכה לפירוש שהקשה שס בט״ז ב׳ ס״ק רמ״ט סימן
 מסעיף כפי׳ ע״י מהעושה יותר המעשה שגדול י

 ועי״ז • ע״ש זכותו הפסיד כפי׳ ע״י העושה דהא ג'
 ושוהא • כפיה ע״י פלא מעופה שפירוש בגמרא פירש

 דמי לא ענ״ד לפי כי ידעתי לא הט״ז בעל דמרנן
 פנים ע״י להעני בעצמו שנתן מיירי דהחס • ג׳ לסעיף
 שע״י כאן משא״כ • זכותו הפסיד ולכן ורעות זועפות

 בב״ב התוספות )כפירוש בדברים או אחרים שכופוהו
 גמורה( בכפי׳ אפ-לו או אכפי׳ ד״ה ע״ב( ח׳ )דף
 • יפוח בפנים הצדקה העני השיג שנחרצה אחר בכ״ז אך
 ואפילו העושה מן יותר המעשה שגדול כאץ אמרינן לכן
 נתביש ולא כלל הכפי׳ מזה ידע לא העני אך נחרצה לא

 או • שכר קיבול לו יש עכ״ז כפי׳ ע״י שהי׳ אף בזה
 לס״ח או בהכ״ג לבנין לרבים שנותנים בצדקה מיירי
 העני יתבייש כלא הקפידא עיקר אך • בזה בייש כאין
 משמע )כן לו יחן טוב בלב רק זועפים בפגים בתתו

 שנוטלים המס אפילו שגס לזה וראי׳ להדיא( הלשון שס
ועכ״ז כפי׳ ע״י בוודאי וזה לצדקה נ״כ נחשב בזרוע

נחשב
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 לענ״ד נראה כ״ז שחלקנו כמו וודאי אלא ,לצדקה נחשי
: כהונן והפוסקים הש״ס דברי עולין ובזה ברור

שנתכוונו אחד כשרים כולם היו ואם ל״ו סי׳ בח״מ
 כשרה עדותן להעיד נתכוונו לא או להעיד *
 בלי הפוסקים כל פסקו כן עדותן ע״פ הדין וחותכין

 אביי חמר • לו אמרו פ' כריתות ובמס • מחלוקת שוס
 שהוא לפלוני עדות אתה יודע לו אמרו ר״מ ומודה
 שם וכתבו • לעדות נתכוונתי לא אמר בעי דאי • פעור

 שלא אך בעדות שיודעים דעדיס ר׳ אמר מכאן התוס׳
 על הדין חוהכין אין • עדים להיות זו לעדות נתכוונו

 דלא הוא תמוה דאביי זו מימרא ובאמת • פיהם
 בד״מ לא * לעדות כוונה דבעינן דוכתא בשום אישתמיע

 אמר דלא משוס אילימא הג׳ פריך ובקדושין • בד״נ ולא
 ולא שנים בפני אשה קידש מעתה אלא • עדי אתם
 דפריך הרי • קדושין הוי דלא ה״נ עדי אתם אמר

 בעינן דלא לומר ואפשר ,כוונה צריך דלא בפשיעות
 לא אך • צריך הדברים כוונת אבל עדי אתם אמירת

 דפעם י קלקול נידי לבא יוכל דא״כ כן לומר מיסתבר
 דהדין • יתכוונו לא ופעם קדושין העידי לראות יתכוונו

 והמקדש הקדושין רואין העדים אס ל״ח סי׳ ע בא
 ויטניס קדושין אינן העדיס את רואין אין והמתקדשת

 • להעדות כיוונו אס אף ׳כ יא י כיווננו לשחוק לומר
 העדים כיוונו אם יודעים אינם והמתקדשת המקדש אס

 יוכנו עדי אתם אמרו לא אס וא״כ ־ הוי מאי להעדות
 ראו שלא כמי והוי לעדות כיוונו אס ידענו לא לומר

 מוכח פסול או קרוב דנמצא דמכית סוניא וגס העדים•
 שיילינן פסולין דבדאיכא הדין הוכיחו דשם * בעינן דלא
 פסוליס בדליכא אבל • לאסהודי או אתיתו למיחזי להו
 ובמס׳ ־ לא או נתכווניס אס כלל לשאול צריכים אין

 שאני ותעידוני תבואו לא אס עליכם משביעני שבועות
 לעדות נתכוונו התם לומר שייך מאי כו׳ לוי שאני כהן

 איך * כוונה צריך אין באמת שייך דלא היכא ואפ״ת
 מאי ותעידוני שתבואו עדות כשתדעו במחניתין נאמר
 לראות שתחכוונו עדות כשתדעו דר״ל ואפ״ת כוונה שייך
 י החס דהני עד מפי בעד שייך מאי • עדות לשם
 עדות שהעידו עדיס זוממין מעדיס גדולה ראי׳ ועוד
 מה פלוני יום הייתס עמנו ואמרו והזימוס אחרים ובאו
 להעיד נתכוונו לא בוודאי הזמן בזה הא • בזה לומר נוכל

 עדות להעיד אלו שיבאו ידעו דמאין ולהזימן עליהם
: הרש״ה • להזימן הס שיצטרכו שקר

שכהב הש״ך על הנתיבות הקשה ס״ק מ״א מןי0
 ואח״כ השטר גוף מקי־דס יוציא שמא חשש שאין •
 אחד בפעם שיפרענו מאחר כי פעמים• ב׳ ויגבה הקיום

 בהקיוס לגבות כשירצה ואז השט־ח מידו הלוה יקח
 הקיום בעד לו שפרע לראי׳ וזה השט״ח הלוה לו יראה

 ד״ה )קס״ח( ב״ב בתוס׳ הלא נתיבות בעל והקשה • ע״ש
 המלוה בלא לעצמו לכתוב שיכול מבואר • בשטר אבל
 נגד ראי׳ זה מה וא״כ וכתיבות חובות שטרי כמה

 • ע״ש שט״ח כמה היום באותו כתב אוני פ״ש המלוה
 טיפה לתרץ נוכל בד״מ טועה הש״ך לעפות שלא ובכדי

 מקח בשטרי רק זה כתבי לא התוס׳ כי • הש״ך כתב
 שפיר חיישינן בקרקע מוחזק שהלוקח מאחר ואז ע״ש•
 אליבא המקח וחיזר מכירה השטר לו יחזיר אולי

 לנבוח ויוציא ויחזיר אחר קיום כשיעשה ואח״כ • דרשב״ג
 הלוקח יאמר " הכתב גוף המוכר לו שיוציא הגם בזה

 * להלוקח ונאמין מכירה שטרי ב׳ כתב לקיחה שבעת
 בשטר או בשט״ח משא״כ • בקרקע מוחזק הוא כי יען

 הלוה שכתב הנוה ננד המלוה יטעון אס אף כחובה
 לא עכ״ז המלוה בפני שלא ההלואה בעת שטרות כמה

 יש כי יען • המוחזק מידי ממון להוציא לו נאמין
 לא מסתמא נאמר אדרבה בהקיוס• לפנינו ריעותא

 ההלואה בעת לזה אדעתי׳ אסיק לא כי אחד אלא כקב
 ויכתוב קצת יומחק שאס בכדי שט״ח ב׳ לכתוב
 לדברי וראי' • אדעתי׳ אסיק לא ז כ קיוס המלוה
 ב׳ ס״ק בש׳ך עיין לשט״ח מכר שטר בין יש שחילוק
 : ע״ש דבר הבעל בפני שלא לקיים לענין ג״כ שחילק

 טוען דכשהוא הש״ך שכתב הנ״ל בס״ק שם ןזןף
 ויצטרך ימצאנו שמא חיישינן דאז ממנו אבד ׳

 דבר• של בפירושו שדחק בנתיבות עיין • בחנם לו לפרוע
 ע״ז עדים שכשאין הוא רק הש״ך שפירוש נראה ולענ״ד

 הקיום ידי על לו כשיפרע כי קייס לו נכתוב לא אזי
 מן שוברו לשמור הלה ויצטרך ע״ז שוברו לכתוב נצטרך

 • שוברו כשיאבד בחנם לתשלומין לבוא ויוכל העכברים
 למ״ד שובר לכתוב מיכרחין אז ע״ז עדים כשיש בשלמא

 אבל • המלוה אח להפסיד שלא בכדי שובר שכיחבין
דברי ובזה • שובר לכתוב להלוה נטריח למה עדים כשאין

מבוארים: הש״ך
 הב״י על המה כ׳ ס״ק בפ״ך ח׳ סעיף מ״ג בסימן
 כשהקדימו הריב״ש בשם ו׳ במחו׳ שהביא "

 • גובה אינו חורין מבני אפילו • בכוונה זמנו העדים
 הלא הריב״ש משם זה דין הביא למה הש״ך והקשה

 ולמה זה הביאו הפוסקים וכל ור״י והמ״מ ספות בת
 דקדק דהב״י נראה ולענ״ר • ע״ש הריב״ש בשם כתב

 וודאי בטינה הקדימו אס אבל שכתב הריב״ש בלשון
 פסולים העדיס שהרי ט׳ גובה אינו חורין מבני אפילו

 שהוא * בו גובה אינו מלשון הב״י ודקדק • שקר שחתמו
 דר״ל אלא • סתם נובה אינו לכתוב לו שהי׳ • מיותר

 הלוה ואס • נשאר בע״פ תביעה אך * גובה אינו בהשטר
 מנכסים נובה ע״ז אחרים עדים שיש או הודה בעצמו

 שדקדק י״ד בסיק בעצמו הש״ך שכתב כמו ,חורין בני
 שלא להיפך דקדק ושם מהלוה שגובה השטר מלשון ג״כ

 העדים הקדימו שאפילו אשמעינן וכאן • בכוונה הקדימו
וזהו ע״פ תביעה כמו עצמו מהלוה גובה עכ״ז בכוונה

: זה נמצא לא בתום׳ כי ודו״ק • הריב״ש שחידש

 שכקב • הע״ש על שהשיג • א׳ ס״ק בסמי׳ע נ״ד סימן
 מי שכתב • בהגמ׳ נאמר שלא אחר טעם *

 הקול יצא שלא המלוה ומתיירא חובו מקצת שפרע
 בעצמו שהוא • עליו עוד שהקשה וע״ש • פרוע זה ששטר
 לו שהי׳ מי גבי • נ״ג בסי׳ ׳הגמ של הטעמים מביא
 מחמשין שטרות שני לעשות יוכל לא מנה על שטר

 כו׳ למלוה ליה ניחא הנמ׳ דקאמר • להיפך וכן חמשין
 בדברי לטועה נשוויי׳ פלא וכדי ־ ט׳ ללוה לי׳ ניחא
 לפי אנן דניחזי • דעתו ניישב לענד״נ נראה • עצמו

 ניחא • ללוה לי׳ ניחא דקאמר נ״ג בסי׳ הגמ׳ של הטעמים
 אם דנם • נאמנות בשטר שכתוב היכא • למלוה ליה

 • שבועה בלא נאמנות להמלוה יהי׳ מקצת הלוה יפרע
 לעשות המלוה יוכל בוודאי להלוה ניחותא ליכא דאז

 ולשני ממשק" מחחשין שטרות ב׳ מנה על אחד משטר
 דלא דהיכא לגנוח כדי • הטעמים שני הע״ש הביא
אבל הפטר• לפנות האלוה יכול * דלוה ניחותא שייך

בסי׳



פז יעהב חרושים זכרה

 הש״ך דכחבו חובו מקצת שפרע מי גבי נ״ד בסי׳
 על זמ״פ דהגיע וכיון זמ״ש שהגיעו דמיירי והאחרונים

 הברירה לו יש חובו מקצת רק לו נתן ולא החוב כל
 הע״ש השמיע • שובר .נכתוב או השטר להחליף או

 ב׳ על אחד משער שינוי לגבי בגמ׳ הנזכרים העעמים
 מקצת שפרע מי רגבי מאחר כי • להיפך או ששרות

 השעם הע״ש חידש • בנמ׳ העעמים נזכרו לא נזובו
 דגם לאשמועינן פרוע זה ששער מתיירא המ:וה שאם

 ניפגוס דלא עעמא דליכא כאמנות בהשער דכתוב היכא
 של בע״כ שערו להחליף המלוה רצה אם ואפ״ה ,ששרי

 שומעין פרוע הוא שהשער קול יצא שלא ומעעס ־ לוה
 מקצת אלא נתן לא והוא השער לכל זמ״פ שהגיע כיון לו

: המלוה לעובח הכל עבדינן
 יתקיים ס״ז(ד״ה בש״ך)ס״ק ס״ה מו״מסימן בשו״ע

 עליו וכתב התוי״ע על שתמה ע״ש בחותמיו
 סעיף נ״ו )סימן דגעיל והמחבר העור דברי שאשתמיעתי׳

 תרצתי ולענ״ד לקיימו.פ״ש אפשר כשחי מהני דלא ב׳(
 מיירי נ׳יו בסימן דשם * לשובר שע״ח בין לחלק שנוכל

 עדים בב׳ כ״א נאמן אינו ממנו להוציא לכן בשע״ח
 להחזיק והוא בשובר דמיירי כאן ׳כ משא שליש• ע״י ולא

 שנחקרו כמו נעשו השער על החתומים עדים אמרינן שפיר
 דוקא וכוונתו י נאמן ג״כ השליש עדות וע״י כו׳ עדותן

 בסמ״ע מצינו החילוק לזה דוגמא כש״ח על ולא שיבר על
: ודו״ק מקומות בכמה ועוד ע״ש נ״ח בש״ק ג״כ

 סך בעד חבירו בעד ערב שהי׳ באחד נסתפקתי
 ממש בפיו הערבות אמר לא אך ידוע י

 • ידוע סך על פלוני בעד ערב שהוא שלוחו שלח רק
 התורה בכל כמותו אדם של ששלוחו פשוט זה גם והנה
 שבוודאי שנה י״ג מבן פחות קטן ע״י שלח אס אך • כולה
 )דף בב״ב מבואר כי מאוד אצלי גדול הספק הוא קען

 אמר שמשתעבד לערב מנין הונא רב אמר ע״ב( קע״ג
 בד״ה ופרש״י זר ערב כי בנדי לקח מהכא יצחק רבי
 שלולא משמע קנין בלא בעלמא באמירה וכו׳ מנין

 וזהו בעלמא באמירה משתעבד הי׳ לא הכתיב גזירת
 י ע לו שולח אס והנה י בעצמו לו כשאומר דוקא
 כמותו חדס של שלוחו ההורה דבכל • דמהני פשוע גדול

 ס״א( קפ״ב סי׳ )ובשו״ע ע״ש־ א( )מ בקידושין כמבואר
 בכמה כמבואר לקטן שליחות אק קען הוא כשהשליח אך

 קטן כששלח שלכן ס״ב( קפ״ח )ס•׳ ובח״מ בש״ס מקומות
 וא״כ ־ הפונדיון כשנאבד החניני חייב בידו יפונדיון

 מנ״ל וא״כ • כלוס האמירה אין לקטן שליחות דאין
 בהג״ה• ס״ב קכ״ע למ״שבסי׳ זה נדמה ואס • דמשחעבד

 בטוח כי וכו׳ שאומר רק בהדיא נתערב לא אס ואפילו
 ש״כ ועיין לו נתערב כאלו דהוי לו לשלס חייב הוא

 אך סמיכנא דעלך חזי שיאחר בעינן אס דימית שכתב
 דגרמי ודינא דגרמי מדינא הוי דזה דומה אינו זה גס
 כמבואר • אחר ע״י ולא בעצמו כשעושה אלא הוי לא

 ואס • עצמן ע״׳י שיעשה דגרמי בכלנא שפ״ח בסי׳
 ביד הבעירה השולח • ס״ז הי״ח בסי' למ״ש ליה נדמה

 שמיס בדיני וחייב אדס מדיני פטור וקטן שוטה חרש
 חייב שלהבת לו מסר אבל גחלת לו שמסר בד״א
 שמעשיו משס ראי׳ אין נ״כ ־ לו גרמו מעשיו שהרי
 • בעלמא אמירה רק הוי דלא כאן משא׳כ • לו גרמו
 ה׳יובסמע ס״ק בשמ״ע שליח גבי קכ״א בסי׳ ועיין

 לשליח שאמר שמודה אף עדים ייחד לא כאש • ׳ט ״קס
 דלא כיון מ״מ ־ לי הביאש לך יתנם ואס לפלוני אמור

 הלוה נפטר ולא שליח הוי לא ידו על שלח ללוה אמר
 שיש והגס ע״ש מש״ס ראי׳ והביא • השליח באבידת

 הספק בכ״ז אך • כן ס״ל לא הרא״ש כי בזה דיעות
 וה׳ • קטן שליח עיי ערב שנעשה במי ,אצל גדול

: בתורתו נפלאות יראנו
 קבלתי עדים בפני לחבירו המודה • סכ״ט פ״א מןי0

 כאן שייך דלא עדי אתם ל אצ • וכך כך ממך י
 • ע״ז הש״ך וכתב " השבעה טענת ולא השטאה טענת
 בתובע ולא בנתבע אלא שייך דכא פוסקים קצת ולשון
 בפני שהי׳ דווקא מיירי דזה ולענד״נ • הש״ך כל ע״ש

 • עדים בפני לחבירו המודה לשון וכדמשמע " התובע
 בזה שייך שאין ומ׳ש • דוקא בפניו שהוא משמע
 שאפי׳ ט״ו שבסעיף ראשונה לדעה הוא * השבעה טענת

 ־ להשביע שלא טענת לטעון יכול • בפניהם כשהתובע
 כאן הש״ך והביאו ל״ב בסימן הב״י שהביא המעשה וכן

 זוז ר׳ לך יש נו ואמרו מאתים לחברו שהלוה באחד
 אמר שמעצמו או ־ ק׳ רק בידו לו אין והשיב פלוני ביד

 אינו ר׳ תבעו ואח״כ ק׳ אלא פלוני ביד לי יש כלום
 הנתבע בפני שהי׳ ג״כ מיירי • מנה אלא לו משלם

 • טענותיו לסתור יכול דאל״כ • עדי אתם שאמר או
 פ׳( סי׳ בשו״ע והביאו • א ל )ד׳ בב״ב בהדיא וכמבואר

 מה ולטעון לחזור אח״ב יוכל לביד חץ שטען נא שהי
 בב״ד• טעניחיו מגלי דלא אינש דעביד • שירצה
 החילה הודה שלא דהיינו ד׳[ |בס״ק ע״ז כתב והש״ך

 באופן * עדי באתם או גמורה בהודאה עדים בפני
 כשלח משא״כ וכה״ג( הנתבע בפני שהוא )דהיינו המועיל

 ברור נראה י עדי אתם חמר לא וגס כלל הנתבע היה
 ל״ב בסי׳ הב״י של שמפשט והגם ־ ולטעון לחזור שיכול

 )ולפ׳ז • דמי כפירושא סתמא אך • כן משמע לא
 מזונותיו בעד ידוע סך עמו שפסק חבירו על שטען באחד
 בסך שנכלל טוען והשני " שלו מהמשרת חון לבדו
 עד הנתבע והביא • להמשרת מזונות גס הנ״ל

 עם הנתבע לו נותן כמה מהתובע ששאל • לדבריו
 בפני זה היה ולא ־ הנ״ל בסך לו והשיב המשרת
 מאחר ממש עד בדברי שאין ברור נראה • הנתבע

: משגיאות יצילנו וה׳ ודו״ק( הנתבע בפני הי׳ שלא

 • מחבירו אחד ותבע י שותפים בין ד״ח לפני בא
 השותפות עת כל מונח שהי׳ הסחורה שכר בעד

 הגם והנה • זה בעד שכר מבקש הוא ולכן בביתו
 שחלקו בשיתפין מ״ד( )סעיף קע״ו בשי׳ מביאר שלכאורה

 עכ״ז מכס אחד של בחמת סתם ניתן שמתחילה הגס
 ואח״כ בהמתו שכר או החנות שכר מתחלה נוטל כשנחלקו

 העומד בחנות דווקא זהו כי לענד״נ אך • יחלוקו
 מיירי בהמה וכן להשכיר עימד חנית סתם כי • להשכיר
 להשכיר עומד אין שזה בו שדר וחדר בית משא״כ • בכה״ג

 ממה זה גרע לא כי כלל שכר יטול לא זה בעד כלל
 בחצרי דור לחבירו שאמר באחד • שס״ג בסי׳ שמבואר

 • ע״ז חולק שהב״ח והגס • שכר לו להעלות צריך שאין
 הב״ח דגם כתב ך הש אך • שכר לו להעלות דצריך ופשק
 דעביד וגברא לאגרת דקיימא בחצר רק חולק אינו

 שבא ובפרט • למיגר עביד דלא ד בג משא״כ • למיגר
י הדירה שכר חצי לו שישלם השותף חבירו מיד להוציא

 : כלל שכר לו להעלות צריך שאין לענ״ד פשוט
 את שתבע בראובן • אחד ד״ת לידי שבא מעש״

 והוא • אחד בעד קבלן ערב שהי׳ שמעון
שישבע זה על הפש״ד ויצא כלל ערב היה שלא הכחיש
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 בלא מחמת אך ערב היה שלא הוא כן שכדבריו שמעון
 הבע • לראובן יתחייב פן ירא והיה לישבע רוצה היה
 וטען הזה החוב בעד לשמעון ערב הי׳ שהוא לוי אח

 מחמת אך * האחד בעד לראובן ערב לא שבאמת הגה
 לשלה מוכרח שיהי׳ להיות יכיל לישבע רוצה שאינו

 • לשמעון ערב היה אשר לוי מן הובע הוא לכן * לראובן
 על לשמעון אין כי ונסקנו ־ המעשה כל מכחיש ולוי
 אך • לו ערב שלוי כדבריו יהי לו כי • כלוה לוי

 אין וא״כ לראובן ערב הי׳ שלא בלבדו הודה שהוא כיון
 לתבוע יוכל לא ראובן כי " מעות מתן בשעת ערב זה

 דומה זה והרי * לשמעין לוי ישתעבד איך וא״כ • מלוי
 בעד לך ערב אני לראובן אמר ששמעון כמו ממש
 ודוק • משתעבד שאינו ובוודאי מיהודה לוי שלוה חוב

: קצרתי כי
 יצחק מהו׳ המנורסה הגאון הרב מחותני לי הראה

 שכתב * החושן קצות על קושיא * סירווינטער
 בקביעות והמליה הלוה שמחולקים באס ע״ג( )בסימן

 והקשה • ע״ש חבירו של כיסו מבטל רק הוא שזה הזמן
 שכל שמת( מי פ־ק מנ״י )והוא כ״ד סעיף ס״ו מסימן
 • שהזיקו כפי ולשלם פרעין הזמן להאריך יכול למחול שיכיל

 • לשלם חייב הזמן בהארכת שגם להדיא נשם שמשמע
 בקושיא ונשאר • ע״ש חבירו של כיסו למבטל דמי ולא
 בין חילוק שיש זה באופן חרצתי ולענ״ד • ה־צה״ח על

 שהזמן שאומר למשל • הזמן קביעות מכחיש בעצמו שהלוה
 הזה השטר המלוה שאמר ממה יותר מאוחר היא

 לכן • בזמנו לשלם רק דמכירה אדעתא כלל נמית לא
 ס״ו בסימן משא״כ ־ חבירו של כישו כמבטל רק הוה

 יען • הזמן הרחיב או מחל ואח״כ לאחר המלוה שמכרו
 כן ואם למכירה כעומד ונעשה למכירה נחיה שהשטר
 פחות שווה בוודאי פרעון הזמן שהרחיב שבעת בוודאי

 בידים והיזיק גרמי והוה תחילה שווה שהיה ממה
 בש״ע והובא ל״ט( )דף בביצה מנינו לזה ודוגמא י ממש
 חייב חבירו של מגרנו צרורות הבורר י רכ״ט סימן חו״מ
 כלום שווים אינם שהצרומת הנס • חטים דמי לו לשלם

 יען לשלם חייב עכ״ז עצמם־ הצרורות לו וכעת.מחזיר
 נמי דידן בנידן כן ־ ביחד הכל למכור עומדים שהיו
 היזיק היה למכרו יכול אינו וכעת למכור עומד שהיה יען

 של מטבע לשף קצת נדמות נוכל זה וגם • בידים
 ולא • לשלם שחייב שפ״ו( )בשימן חשרו שלא אע־פ הבירו
 במטלטלין שהמשתמש בש״ך ח׳ ש״ק כ״ג משימן הקשה

 התש שאני י פטור לאגר עומדים שאפילו חבירו של
 כמו שויס עדיין רק בזה הנ״ל המטלטלין נפחתו שלא

 נגנב שאם לענין אצלו וכקנו גזלם שם וגס דשי מק שהי׳
 בתוך כמשתמש דהוה פטור לכן • חייב מידו ונאנס

 גבי משא״כ ־ שם בהדיא הש״ך שכתב וכמו י שלו
 לו לשלם חייב לכן חברו של חפץ ממש משחסר השטר

:בהו׳ נפלאות יראנו וה׳ י שהזיקו מה

 בתנאים כתוב והי׳ יתומה שנשא באחד לפני ר>היא
 בתקנות הכל יעמוד וקטטה ערעור ומחמת

 כונו נאבד והנדן י ראשונה בשנה לעולמה והלכה שו״ס־
 שהוא אמר קצת לו שהיו הסחורה כי ־ הבעל דברי לפי

 שיברר וטען י מחמתי׳ דאתי׳ אז לו שהי׳ ישנה מסחורה
: מכבר ע״ז ב״ח הוא ונם זה

 כמבואר פסקנו י שהכניסה שלה מלוג הנכסי
 ביהומה שגם כ״הי ס״ק קי״ח סימן בח״מ בח״ע 1

 י כנ״ל בההנאים כשהכתב ובפרט שו״סי תקנת נוהג

 על אך שהכניסה מלוג הנכסי לה להחזיר שצריך ופסקנו
 בחרם לקבל או לשבע צריך היה שאבד שטען הנדן

 ששלחו והטלית • ביניהם דבר פשר נעשה אך אמת אס
 לו שייך להכלה ששלח ומהנות * להחזיר צריך אינו לו

 אם בינינו ספק נפל הקבורה הוצאות נידון " בחזרה
 מלוג הנכסי יורשים שהם יען • נסנק היורשים צריכים
 שהוציא יען דילמא או " כעת כלים יורש אינו והבעל

 כשהבעל אולי כי כירושה הוי זה פטירתה קודם הנדן
 נא אבל לקוברה היורשים צריכים אז הנדן נם מחזיר

 • כ״ג ס״ק קכ״ח בסי׳ הב״ש ומדברי • הנדן כשהוציא
 ומחזיק • האב שכהן מה הנ״מ מחזיר אם ואפילו שכתב

 אין • לקוברה חייב האב נתן שלא מה מלוג נכסי שאר
 הבגדים ורק * שלה נ״מ שיחזיר פסקנו דהא לכאן ראי׳

 • צו ישאר לה ששלח המתנות וכן • לה עשה שהוא
 סי׳ בהמחבר כמבואר צ״ב נכסי רק נ״מ נקרא לא וזה

 קצת דירש היכא רק קאמר לא והב״ש • סט״ו צ׳
 מדבריו כדמשמע • וכדומה בירושה לה שנפל מה מאשתו

 אנוכי אך דברים אריכות בזה יש והנה " כ״ג בס״ק שם
 להוציא אין הדין דלפי • המעיין על וסמכתי מאד קצרתי

 • ספק מחמת המוחזק הבעל מיד הקבורה הוצאות
פרצות יגדור וה׳ • דבר פשר ביניהם עשינו אך

: ישראל עמו
 היכן ידעתי ולא • הש״ך שכתב מ״ב ס״ק ל״ט סימל
 בדברי עיין * וכו׳ כתב ובטור כן התוספות כתבו י "
 בגיטין התוספות של מקים שהראה ־ נתיבות בעל הגאון

 א״נ עמו המלוה שאס שכתבו ־ שעה עד ד״ה י״ז( )דף
 דמרנן שוהא והנה • לו ר ימס דמסתמא המסירה לראות

 רק כן אינו ההוספות דלשון • ידענא לא נתיבות בעל
 מסר שמיד אמרינן שם המלוה שהי כיון הלכך כתבו

 • ממונא לאפוקי תלינן איו קצה לדקדק יש והנה • לו
 מחמת לו מסר שמסתמא לכתוב לההוספוח לי היה

 ולכן • מגומגם זה לשונם אבל * אחר טעם או חזקה
 • ב״ד לפני השטר כשבא הוא ההוספות כוונת לענ״ד

 אז • לא או תיכף הלוה לו מסר אם יודעים אנו ואין
 שעשי העדים על חזקה כי ר״ל ־ נו מסר שמיד אמרינן
 המלוה כשיהיה רק כיהבין שחין שהדין יען • כהוגן

 • השו״ע כמשמעות לפניהם שמסר יראו ונס בפניהם
 • כדין השטר נתינת העדים ראו מסתמא אמרינן אז
 לראות כעדים צריכים שאינם בפנינו כשהמלוה לנו מנין אך

: ודו״ק המסירה
 מוחזק שהי׳ לאשר חברו את שתבע באחד ד״ח לפני □א

 וכעת שלו להשר בשר שנים מכמה תמיד למכור
 ההוא להפר בשר ולהביא מקח לזלזל העיר אנשי התחילו

 ד״ה• ע״פ מאתנו כלל־ושאלו למכיר יכול שאינו לו גרמו ועי״ז
 לכם בשר להביא להם שאסור להם השבנו האת

 מותרים ליקח לביתם שולח השר אם אך ולמכור
 עמהם ופוסק מביתם לקנות שילח ואם • לו למכור

 כי הדבר וטעם * הפעם באותו לו להביא מותרים
 והדפה ־ בזה דיעות שני בהנ״ה ס״ה קלו בסימן מבואר

 אסיר בכך ורגיל א״י אצל מלאכה בעל אפילו כי הב׳
 והנה * שם לכנוס או המלאכה להוזיל אחר לישראל

 בהלה לקמן שמוכיח כמו אחת בעיר ב״א בשני מיירי זה
 מאן ליכא אחר ממקום אחד איש אבל הריבית בהזלת

 סחורה המביאים אדם בני ז׳ לסעיף ודמיא * דשרי
 לדחות נוכל ולא • עליהם מעכבים העיר בני י לעירות
 דהחעיין ז״א • ביחיד משא״כ נינהי דרבים התם דשאני
מתא בר בגמ׳ דאמרינן מדההוא בז: יראה הדין במקור

אבר



סח הדרשים
 רבים דווקא דלאו אלמא • מעכב מצי אחרינא מחא אבר

: ודו״ק זה בדבר לעכב יכול יחיד ו*'פ^
 רמ״א בלשון הב״ש שכתב גאה״ע• קי״ט □ימן

 לכתחילה שמשמע כשר שכתב מה מדוקדק אינו
 לתרץ נראה ולענ״ד • ע״ש וכו׳ וליהא כן כוחבין אין

 • ביחד השמות בב׳ נקרא אס אבל ברמיא• הפירוש דכך
 לס״ת רק שעולה או • לבדו באחד נקרא לס״ח אבל י״ל

 דיעבד רק הוא אז • אחד בשס ונקרא יחד בשניהם
 בחה״ד משמע וכן • דמחקריא לכתוב ראוי לכתחילה כי

 שהיכא גיטין• תורת בספר משמע כן וגס רל־ד סימן
 אז לס״ח בפליח או בקריאה הן נחלקין שהשמות
 אס אף כשר ובדיעבד דמתקריא לכתוב יש לכתחילה

: נכתב לא
 מת אפילו הזמן תוך לתובעו יכול אין ע״ג מל**□ *(

 • כמוהו בנכסים אמודיס יורשין יאס לוה י
 לזה מקור מצא דלא • בזה המחבר על המה הש״ך
 לתבוע יכול דאין להיפך הדין מוצא נראה ולי * הדין

 השואל בפ׳ דאמריכן מהא • הזמן בתיך מהיורשים
 כל בה משחמשין היורשים ומת לו שאולה כרה היתה

 אע״ג מפורש הרי באונסי׳• חייבין אין מתה שאילתה ימי
 יכול אין אעפ״כ הפסד לידי יבוא שמא ■לירא לו דיש

 ג״כ בנכסים אמודיס אין אס נמי ה״ה מהס להוציא
: לזה שוה

 להביא רשות ממנו חבירו שלקח א׳ • קל״ח □ימן
 נכסים על חלוקים כך ואחר • לביתו חפציו י
 פ׳ מגמרא לי קשה • בעה״ב בחזקת הם הרי שבבית

 שניהם בחזקת מהם אחד של לחצר נפל • והעלי׳ הבית
 עדיף לא וזה • קפדי לא כה״ג שותפים מ״ע שם ואמר
 אבל כתב הסמ״ע דהנה ונראה • בפירוש רשות לו מנתן
 • שניהם בחזקה ה״ז בתוכו הבא הפקר דבר נענין

 תיכף הפקר דדבר ונראה • בדבר חילק מה ולכאורה
 כצ הא חזקה לענין הבל • שניהם קנו הבית אל שגא
 לבדו הוא ונשאר מביתי צא יו ולומר נסלקו יוכל רגע

 כל לסלקו יוכל לא דבשכירות • פיסק והנתיבות * מוחזק
 שניהם והוי הוא ממכר ליומא דשכירות השכירות זמן

 דמ״ש לזמן שאלהו אס בשאלה דהה״ד ונראה • מוחזקין
 היכא רק • זמנו סוף עד לסלקו יכול אין דהאינמי

 • שירצה רגע כל לסלקו שיכול תנאי על רשות לו שנתן
 פי׳ • אהדדי קפדי לא שותפים אמר בגמרא הילכך

 ברשות שמונח פעמים בשותפות דבר להם שיש שותפים
 יכול ואין כשכירות הוי זה ברשות שמונח ופעמים זה

 ביניהם ספק נפל אם זהילכך • שיחנקו עד נסלקו
 מיחזקין שניהס הוו חלוקה אחר עד לסלקו יכו: ואין

 קיבלו לא בוודאי • בביתו אצלו בקבלו אבל • בשוה
 יוכל חיכף ביניהם ספק כשנעש: והיכף להפסיד כדי

: מוחזק לבדו הוא ונשאר ממני נא לו ולומר לדחותו

 קצת להם שיש שותפים שני • ל״ו סעיף קע״ו בסימן
 יהודי האינו להם וניכה יהודי אינו על היב י

 על ההפסד • מהם אחד לו שחייב שאמר מהחיב קצת
 שבועה שחייב אלא בישראל ה״ה רמ״א וכתב • יהם ש

 פי׳ ־ בסופי ע״ה מסי׳ צ״ע ציין ז״ל א והנר • השורף כי׳
 יהי׳ שלא ובלבד אחר י ע שבועה לחייב יכיל שם שכתוב

 לשמעון מעות שנתן ראובן כגון הש״ך וכתב *ניגעבדבר
 משמעון קיבל שלא אומר ונוי דבר לו לקנות ללוי -יק

 שמעון מאמר פ״פ שמעון את להשביע ראובן יכול אין
 נגד לכתוב שיראתי והגס * בדבר נוגע ששמעון מאחר
 דהגה • בדבר לחלק שיש לי כמדומה אעפ״כ • ז״ל הגר״א
 היסת חיוב על ר״נ של לשונות בב׳ דשבועוח בגמרא מצינו

 מודה שהנתבע היכא פי׳ דממונא דררא בין חילוק דיש
 מהיכא • לך נתתיו שאומר אלא חבירו ממון לידו שבא

 לא שעדיין אומר שהנתבע פי׳ • דממונא דררא דליכא
 שבועה לחייב שמא טענת גבי כן • חבירו ממון לידו בא
 ראובן הא ע״ה ובסימן • אחר של מאמר צירוף 1ט"

 אלא מעולם לוי ליד ממונו בא אס כלל יודע אינו
 אבל • נוגע הוא ושמעון י לו שנתן לו אומר ששמעון

 חוב להס שיש שותפים ושמעון ראובן כגון קע״ו בסי׳
 ומנה • מנה להס וכוחן זוז מאחים בשותפות לוי אצל

 לוי להם שנתן הק׳ אס וא״כ ר&ובן בשביל להם מנכה
 אמר והוא * ממנו להוציא בא וראובן שמעון ביד הוא
 יכול דאין ניחא וודאי הא * ק׳ מלוי כבר קבלת אתה

 ראובן אס אפילו אלא י שבועה בלא שמעון מיד להוציא
 חייב אינני כי שקר אומר שלוי ואומר מלוי ק׳ קיבל

 כי אומר ושמעון • שגינו של המגה ונמצא קלום לו
 וודאי הא * מלוי מכה קבלת וכבר * שלי המנה כל

 לסי׳ ודומה • ראובן את להשביע לוי של מאמר שמצרפין
 והשליח המלוה לשליח שנתן אמר הלוה אס ח׳ סעיף קכ״א
 ישבע והלוה לו נתן שלא ללוה השליח ישבע • כופר
 על המלוה דטענת אע״ג הסמ״ע וכתב • לשליח שנתן
 טענת עס השליח מצטרף מ״מ • ספק טענת הלוה

 ולא הלוה אצל וודאי ממון למלוה שהי' מחמת המלגה
 • כידו הממון שיגיע עד ממנו נפטר לא עדיין קיבל

 המ^ה ציווי בלא למלוה ששכח שאמר בלוה ט׳ בסעיף וכן
 שטענת אע׳יג ־ המלוה שכשבע קיבל שנא אמר והמלוה

 נחייב השליח מצטרף ספק טענת המלוה על הלוה
: שבועה בלא נוטל אינו ליטול המלוה שצריך כיון שבועה

בחול שפסק במה המחבר על הש״ך רמה קנ״ה סימן
 מדמי דבגמ׳ כיון • בסיד כסוד צריך דאין הלח י

 לקולא בזה פסק דהמחבר ונראה י מהונהא להי׳ק ליה
 וה״ה סלעים הנא רעו עליו יניד דהירץ דלאביי כיון

 בק חילוק ואין • לסוד דא״צ לסלעים לה מדמי לחול
 בכלל הלח חול הוי דלרבא אלא ־ ליבש הלח חול

 דכא בעיא הוא גופא דבמחוכהא כיון אך • מחוכתא
 כרבא דהלכה אע״ג בחול• כ״כ להחמיר רצה לא חיפשיטא

 ההוס׳ וגס ספק• רק הוי גופא דמתוכחא כיון אביי לגבי
 דא״כ בסיד וסד בסיפא דליג כתבו פירקא בריש
 סד דאו ליה פשיטא דברישא אלא סד או ברישא ע״כ

 בנא דסגי מסברא גדול כך כל הוי לא דההיזק
 סגי כמי דבחוג לומר נוכל כן גם זה ולפי • סיד

: סיד בלא
 לאחר להחזיר ע״מ לחבירו שור נתן רמ״א סייר
 • מלשלם פטור • שלשים בתוך ומת • יום שלשים י

 לוקח• ולא שומר לא הוי דלא )קל״ז( בב״ב מרשב״ס זה דין
 שבח החס דבעי׳ סבלונות גבי )קמ״ד( מגמרא' תמוה וזה

 ברשותה מתבדי או מגנבי דאי כיון • מהו סבלונות
 בא דלא אע״ג באחריות דחייבת אלמא • קיימא דמרא

: במתנה רק שמירה בתורת לידה
 אם אבל בע״כ פקדון להחזיר יכול נפקד רצ״ג ן*□י>
בסמ״ע עיין • חייב המתין ולא לו להביא אמר י "

שהשיג

 ג״י הערץ שטיאל מחו׳ כ:״ת וכו׳ חו״ב הגדול הרב א״א מכביד הוא חו״מ על הזאת מחיריעח הדברים סיף עד אןמכ */
: הטו״ל ה.״ל ר״ח הוא רש״ה החידוש תרא ::תב^ כ״מ ןק



יעקב חרושים זכרון 13^

 חיכף יצא להביא אמר המפקיד כאס הע״ש על שהשיג
 פריך בהשואל הא תמוה לכאורה • כשליח והוי מרשותו

 דהוא אלמא " רבו כיד דידו כנעני עבד על בנמ׳
 • קאי ברשותו מידו יצא כשלא כ״ש כשליח הוי לא עצמו

 דמי דלא ג״ל אבל * קצוה״ח בספר עליו השיג וכן
 לתבוע יכול אינו לזמן שהלוה במלוה דמציגו לשואל נפקד

 ג״כ הוי יותר על הזמן בהרויח ומצינו * זמנו סוף עד
 במה א״כ • השני זמן עד לתביע יכול שלא הכי דינא

 • בעלמה בדיבור הלואה בשעת שלא שני הזמן נקבע
 יקצר חס אבל * קנין וא״צ מחילה הוי דזה מחמת צ״ל

 נתחייב דלא וודאי הזמן קורס לתת הלוה שיבטיח הזמן
 דהוי שואל גבי וא״כ • לחזור ויוכל קנין בלי בדיבור

 הזמן בתוך להחזיר השיאל הבטיח אס אף השואל טובח
 וקחי הזמן עדיין נגמר לא ע״כ • לחזור דיוכל וודאי

 נפקד גבי הבל • לשלוחו או לידו שיחזיר עד ברשותי׳
 כיון " הזמן כלות עד למפקיד משועבד הנפקד הא

 שיש השעבוד לו מחל תיכף לו להביא המפקיד שאמר
 • מאחריות ונפטר מרשותו ויצא הזמן ונגמר עליו לו

 ולכן י הכי דינא להיות צריך נמי זמן בקבע אפילו א״כ
:זמן לו קבע שלא מחמת הסמ״ע שכתב החילוק תמוה

הסי״ל,• כאן והצגתיו זצ״ל אא״ז מעוד היקרים הדרושים מאוצר קצר דבר הרימותי " חלק שנשאר הגליון למלאות כדי *(

לפדותו חייב החפץ הגנב משכן ואס " שנ״ו □ימל
 דיתמי זוזי הני מ בב צ״ע • השוק תקנת משוס י

 דהבא ליה דאית גברא אחר ברקינו להו עבדינן היכי
 סימנא ויהיב מרייהו אהא דילמא לא כליס אבל פריכא

 הכליס בחמת יהיה אס אף הא " הוא ותמוה " ושקל
 משוס הדמיס להחזיר מחוייב יהיה הא " חבירו של

 יותר זה הא י יגבו דלא הריבות משיס ואי • השוק תקנח
ועכשיו בוודאי הקרן ויכלה זוזי זוזי ליה מלמיהב טוב

 : הוא שלו הכליס דשמא * ספק רק הוא
דלא שפסק היש״ש על השיג הש״ך • שע״ט סימן
 משאו לתקן חביות בעל עמד דאס כהמחבר י

 דאס מס״ב דמ״ש עליו הש״ך והשיג פטור הקורה בעל
 דיש ונראה וכו׳• פטור לכתף ועמד ראשון הקורה בעל

 שעמד במה ליה פטרינן ראשון הקורה דבבעל לחלק
 דאנוס כיון רק בר״ה לעמיד צריך דאין אע״ג לכתף
 לטדיעו טרור הוא וגס • לנהף לעמוד דמוכרח הוא

 לכתף ועמד ראשון חבית בבעל אבל • כאונס וחשוב
 הי׳ לא הקורה בעל דאמר • הקורה לבעל לחייב חין
 " ושביס עובריס שהכל במקוס הרבים ברשות לעמוד לך

 • היית שטרוד תאמר מה להודיעני לך היה עמדת ואס
 פטרי׳ רחמנא דאונס • אני אתחייב טרדהך בעבור האס

לא דידי׳ אונס בעד חבירו את לחייב אבל • אמרינן
: כ״א בסי׳ עצמו הש״ך כמ״ש " אמרינן

 שש וימד קפרא בר דרש צ״ג( )ד׳ בסנהדרין *(
שעורים שש מאי ג׳( )רות שעורים י

 ליתן בועז של דרכו וכי ממש שעירים שש אלימא
 שש לישא אשה של דרכה וכי ־ סאין שש אלא • שעורים שש

 בניס ששה ממנה לצאת שעתידין לה רמז רמז אלא • סאין
 דמשמע פירש״י ע״ש • ברכות בששה מתברך שכ״א

 • הג״ל הדבר לרמז כדי ממש שעורים שש שהיה מפירושו
 וגס • בפסוק הכתוב לה וימד לשון מובן אין ולפ״ז
 כשבאה וכי ־ מובן אינו חמותך אל ריקם תבואי אל לשון
 שש פירש והתרגום • ריקם זה אין שעירים שש עם

 • סאין שש לישא כח הקב״ה לה ונתן ־ ממש כאין

 כו׳ בנבואה איהאמר מיד * סאין ששה לה שנתן וע״י
 וימד יש ובמדרש " כו׳ צדיקי שיתא מינה למיפק דעחיד

 וכי • בציפורי דרשב״ק סימן ר׳ אמר כו׳ שעורים שש
 בר אר״י • וכו׳ שעורין בשש אשה לישה מלך של דרכה
 ששה ממנו ויצאו זכה שעורים שש וימד בזכות סימן

 לה רמז רמז שפירש • מח״כ בפירוש ועיין כו׳ צדיקים
 • הנ׳ל התרגום וכפי • ממש סאין ששה על פי׳ וביפ״ע

 נאמר • וז״ל בסמוך המדרש דברי יתכן לא לפ״ז והנה
 ונאמר ־ ריקם תלכו נא חלכון כי והי׳ " במצרים ריקם
 ונאמר • ריקם פני יראו ולא ־ רגלים בעולי ריקם

 במצרים שנאמר כריקס לא • ריקם תבואי אל בצדיקים
 כהא ברגלים שנאמר כריקם אלא * בצדיקים נאמר

 והנה • כסף שתי והחגיגה כסף מעה הראי' דהלינן
 שעורים ששה הפי׳ אס ־ מבואר אינו המדרש מחשבון

 זה שוה ואיך * מעה עשירית אפילו זה אין • ממש
 החשבון א׳כ • סאין ששה ואם • רגלים עולי של לריקם

 שסמך שפי׳ במ״כ ועי׳ • רגלים עולי של מחשבון יותר
 דבר ג״כ והוא • כסף מעה ובה״א דמתניתין אסיפא
 איתא דהנה * כשמש החשבון ברור ולענ״ד • מועט
 למקים ממקום העובר לעני פוהחין אין פאהפ׳ח• במס׳

 משנה פ״ח בעירובין וכן • בסלע סאין מארבעה וכו׳
 סאין ד׳ • השוה המקח הי׳ שזה משם ומשמע " ב׳

 • דינרין ד׳ הסלע כי סאה דינר לכל מניע ולפ״ז * בסלע
 ע״י לאשתו המשרה ־ בכתובות דאיהא מה נקדים עוד

 מיכח שעורים• קבין שני או חטין קב לה יהן • שליש
 חשבון נפי א״כ ־ מחטים כפנים הוא דשעורין משם

 כי ידוע וזה • שעורים סאין שני דינר בעד מגיע זה
 פיחתק שאין פ״ח בפאה איתא והנה • מעין ששה בדינר

 נבין ובזה • שעירים וקב חטין קב מחצי בגרן לעני
 רות ע״י לנעמי עני המעשר את שלח הוא כי * הכל

 עני מעשר והנה • לנעמי שתתן שהפריש עני מעשר
 קבין ששה ידה על ושלח • שעורים קב להיות צריך

 שהוא לקמן( אבאר )כאשר שיעורים ששה בהקב שמדד
 זהו • דינר חצי בעד הנ״ל השבין לפי שעולה • סאה

 • רגלים בעולי שנאמר כריקם שהיא • המדרש שאמר
 הכתיב וכוונת • כסף שחי והחגיגה כסף מעה הראי׳

 שלשה בס״ה שעולה החגיגה ועל הראי' על שניהם על
 חני בעד היה בה שנאמר הריקם ברות נמי כן • מעין
 ־ ממש מכוון שהוא ונמצא מעות שלשה שהיא דינר

 לה שנת; ר״ל שיעורים כמו הוא " שעירים של ופירוש
 ביצחק שמצינו כתו * לתת שראוי השיעור פעמים פשה

 שיעורים מאה שמצא ל חזי ודרשו * שערים מאה וימצא
 קב הוא עני דמעשר • שיעורים מל' הוא כאן כן וכו׳

 שמדד וימד לשון ניחא ובזה " קבים ששה לה פלח והוא
 וקיים • עני מעשר לתת שראוי כמו קב של בכלי דווקא
 ממשה עוד הוסיף ואח״כ • קב שעונה מעשר תחלה
 ובזכות המעשה שבזכות המדרש דרש ולכן • קבים

 הזכיה הי׳ וזה • וכו׳ צדיקים ששה ממנה יצאו הוספה
 ע״י לנאה זכה ביעז ר״ל •י שזכה מלשון נראה כן שלו

 הביאי א: לה שאמר הפסוק דברי נתכוונו וביה • ממנה
 לשוס כלל צ־יכה איך שלעצמך ר״ל חמותך אל ריקס
 • לבועז או אלמוני לפלוני שהנפח שאם • לה רמז כי מהגה

 • לפרנסה צריכה עדיין חמותה ורק • עשירה תהי׳ הלא
 שנתן ר״ל לה רמז שרמז המסקנא נפי הגמ׳ כיונה ג״כ וזה
 סאה שהם שיעורים ששה דהיינו זה אחר בזה קבין ששה לה

: וכו׳ צדיקים לששה רמז בזה. שיש ,אחה בבה סחה ולא



סט יעקב הפירים תורת זזכרו
 החסיד הגאון אא״ז כ׳ • והסירות בתורה הגדול • הצדיק טשטש גדול אור הופיע לפנינו בדור עוד

 לאור אשר הסתבר( אא״ז כ׳ של אביו )אבי זצ״ל חסיד שמואל מו״ה כקש״ת וכו׳ אמתי
 הגדולים המאורות שגי עוד עם יהד נלוה ימיו ובתקופת שלמים• ובן רבים הלכו וחסידותו תורתי

 לבשתם אשר קדשם וברוח תבל חפצי מכל שלשתם ויגזרו ין• י ראם בעיר אחת לאגודה ויהיו
 היתה ד׳ תורת ורק • שנים עשר המש ובטהרה בקדושה ובפרישות בחסידות ללמוד יחד נצמדו
 * חברים״ שלשה הסירים אגירת בשם״ נקובים תהלתסוהיו הארץ מלאה אשר ער ♦ ולילה יומס חפצם

 טעלזער משה מוה׳ ב״ש וכו המפורסם החסיד הגאון הוא * האחד • השנים החברים ושם
 • בפאקראי אב״ד הי׳ ימיו בסוף אשר • ז״ל מרדכי מוח' המפורסם החסיד הגאון לו והשני * זצ״ל

 עשר המש כזה רב משך ד' בלמודי תואמים היו אשר האלה קרש אבני שלשה המה הן
 בנגלה והדרי׳• מקציעותי׳ בבל הרבה• תורה חדושי לח־ש הפליאו בי * עדותם יתנו ״ שנים

 • היקרים חרושיהם בנועם לחזית זכינו לא בעוגנו אך ־ שמם יודעי לכל הרוע גלוי וכאשר * ובנסתר
 בסדור עסקי מדי ועתה ־ הסבה יודע ומי • ספר על כתוב מהם נמצא לא הרב הזמן במסבות כי

 מחרושי מזער מעט כתביו בי בצאתי זה ראה • ג״ל אא"ז מכבוד יעקב״ ן ו ר כ ז״ ספר הדפסת
 מפוזר היה הזה המעט גם אך • לזברון אתו והחתים מועתקים מפנינים היקרים הקדושה האגודה
 כאשר • ז״ל אא״ז כ׳ בעיני ודבריהם הם יקרו מה והתבוננתי ראיתי ובאשר • סדרים בלי ובפירד
 * ויסור פנה לראש הקדושים דבריהם שלקה פעמים כמה זה בי י• היקרים בדרושיו בצאתי

 לסדר לד' לעשות עת ואמרתי • הנמצא המעט השריד זה רב שלל כמוצא בעיני גם היו ע״ב
 הפיל לבל אמר וגמרתי ־ ז״ל אא״ז הדושי עם תמים יהיו ויחדו • לדפוס ולהביאם אותם גם

דברים איזה בהם שיש ממני נכחד לא כי ואף י קל דבר אף כתוב מצאתי אשר מכל מאימה
. עוד וידעתי • יצאו כאלה צדיקים מפי חיים מים טמקיר הלא אך • הגדול ערכם לפי וקטנים פשוטים

• באורייתא גדול הי' חילם כי מצער דברי מאלה גם יכיר ־ לאשורו דבר ונבון הכם מי כי
בקונטרס דבריהם את סדרתי ודנה • ה׳ בתורת תושי׳ ולהגדיל להפליא ירם מצאה וכביר
 ומעט בתנ״ך מקיא בבינת מעט זגס • לבד לפוסקים והשייך ♦ לבד לגפ״ת השייך • נכון ובסדר מיוחד
 הצדיקים וזכות הסירים• תורת בשם וקראתים הזאת קדושה הבורה ספי נזרקו אשר למעשה הלכות
המ״ל : עולם עד משפחתנו ולכל זרעי ולזרע ולזרעי לי תעביר * דבריהם את ספר על הקותי אשר האלה

■*1•יי

 הכי״ת לחמך את וכרך תקרי אל • מ״ח ד׳ □רכות
 מהפכו והוי״ו נסתר עכר והוא • כצירי

 • כקמץ הכ׳ וכרך אלא • הקכ״ה על וקאי נסתר לעתיד
: הלחש האוכל האדם על וקאי ציווי והוא

המנה; • תרתי מכרך התש אמר רכא • ע״א כ״ע ךה
 ,שכחו הרעמיש ועל עומ״כ הכרק על לכרך י
 כנושח שניהם על מכרכין שחין מה והעעס • כורתו וי

 המפרשים דעת לצאת כדי • שכחו או • עומ״כ או • אחד
 ככא על • כרכות כ׳ שמכרך * תרתי מכרך • רכא דכרי

 הכרקיס על מכרכיש ע״כ • הראכ״ד דעת והוא ־ דרישא
 אחר תמיד לכא שדרכם " שכחו הרעמיש ועל עומ״כ

 האלפש לדעת " הדעות לכל כזה ויצאנו • הכרקיס
 • האי או האי או • תרתי מכרך • שפירשו ורמכ״ש

 ולדעת • לכד הרעמיש על שכהו הל הכרכה קאי
 אחת כרכה מכרכיש שאנו הל הכרכה קאי הראכ״ד

 על חיפכא מכרכיש שאין ומה ־ הכרקים על גש שכחו
 יותר ברעמים כי • עומ״ב הרעמיש ועל שכחו הכרקיס

 דאין • סק״א רכ״ז שי׳ כצא״ה ומ״ש • גכורתו ניכר
 עעית הוא שכחו• הרעמיש על ככרך כלל שייך

 ואיזה מעורככיס דכריס הרכה שש ויש * דמוכח
: שם כתב טועה תלמיד

 השנייש וחולדת קופד • ה׳ משכה פ״ח כלאים
 • הקופר עור איתא כ״ד( )דף כשכת • חיה

 • קופדא תרגומו *קפוז קנכה קפד־ ערך הערוך ח״ל
 וז״ל • ע׳כ ריצו״ן וכלע״ז • קופז ישמעאל וכלשון
 • דיילי כלילח לי׳ ההדר ד׳( )ד׳ ככ״ב יילי ערך הערוך
 האנקה של תרגוש • יילי לימצוה דלא כ״ד ד' וכשכת

 והוא )שנשואש( וכלע״ז עלוקה ישמעאל וכלשון • יילי
 יונתן גס • ע״כ שער וכעל רגלים מרכה תולעת מין

 כהמות לינק כדרכה חיוויא מינקת • ההנקה תרגס
 • יינקוה שלח הפרה כדדי הקופד עור נותנים כ ע

 ׳ כלע״ז ־ הריצון • כחומש האנקה על פי׳ רש״י חבל
 מתרגמינן האנקה • דיילי כלילא וז״ל ד׳ ד׳ ״כ3ב פי׳ וכן

 ועשה • כמחעין קשה ושערו ריצו״ן שרץ והוא • יילי
 פירש״י י״ד( )כישעי' קיפוד למורש גש • מעורו עערה
 הגירשא )לפנינו הקופד עור כשכת פירש וכן • ריצו״ן

 פירש וכן • ריצו״ן לו וקירין חדין שנימיו שרץ כרי״ש(
 שנימיו שרץ קופד • מה׳ פ״ח ככלאיש והרע״כ הר״ש
 ידיו ומכניס כופל כו נוגע וכשאדם • קוצין ומלא הדין

 • הריצו״ן כלע״ז לו וקורין • ככדור ונעשה ככענו ורגליו
 כחומש דכתיכ • המתקיימת תמי׳ רש״י על לתמוה ויש

 כין נמנה והוא ריצון הוא שש לפירש״י אשר • האנקה
 והולדת קפוד המרו ככלאיס וכמשנה ־ שרציס השמונה
 דלא ד״ה ע״כ כ״ד ד׳ כשכת תוש׳ גס • חי׳ השנייס
 כלע״ז האנקה של תרגומו יילי ג״כ פירשו ־ יילי לימצוה

 איתח כתוש׳ )לפנינו דמתניתין קופד נמי והיינו ריצון
 הוא האנקה כי מהס נעלס איך קשה( לא וא״כ הקיפר

 אלא • הי׳ מין הוא ככלאיס שאמרו וקיפוד שרצים מח׳
 ריצון חינו יילי הערוך שפי׳ כמו דרכו יורה האמת

 ישמעאל וכלשון • שנשואש כלכרז תולעת מין אלא
 עשה וממנו • שער וכעל רגליס הרכה לו ויש • עלוקה

 זה הכיא רש״י גס • העיניס לנקר כלילא הורדוס
 עלוקה יינקוה שלא • יילי לימצוה דלא כשכת הפירוש
 חין • זה על התוש' שהקשו ומה •י שנשואש שקורין

 • דס אלא מוצצת איכה והלח א׳ קושיא • קושיות כ״כ
 איכו ראינו ולא • הליש ג״כ מוצצים שהס כהיות יכול
 • קושיא אינו ג״ז עלוקות דהל"ל הכ׳ וקושיא • ראי׳

 קורא לפעמים ולכן • תרגום כלשון רוכו הוא דהתלמוד
 עלוקה כל' אותו קורא ולפעמים • יילי תרגום כל׳ אותו

 • כדפירש״י ערכי ל׳ והוא כנות שתי ולעלוקה כדכתיכ
 והולדת קופד ככלאים פי' אליהו שנות כס׳ והגאון

 ויש • ריצון נקרא והוא קיפוד על ג״כ קאי הסניים
 • שרץ הוא כלע״ז נאזיק שנקרא אותו • קפוד מיני שני

: הי' הוא השניים כין הגדל ואותו
 למאי כו' ספק כיהשמ״ש ת״ר • ע״כ ל״ד ד׳ שבת

 איכא היום מן כולו כשלמא פירש״י • הילכתא
למימר לה
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 הדין וא״כ מ״ו( )ד' בעירובין כר״י הלכה ור״׳י ר״מ קיי״ל
: יאכל נמי בכוגג בכבת במבשל

 אומר ר״י כו׳ מעלטלין כו׳ הד: נר מטלטלי! מ״ד דת
 • בשבת שהדליקו מכד חיץ מטלטלין הנרות כל 1
 נדבר בסיס הוי דלה והרשב״א התוה׳ בכתבו מה לפי

 השבת כל כס כיהי' בתחלה דעתו ככהי' חלת הסוד
 כיהיה הכי דינא נמי הנר גבי הוי לא אמאי • כולו

 בס כיהי׳ בדעתו הי׳ לא דהא ־ השמן כשכבה מותר
 דהנר לר״י קאמר ואמאי • שיכבה עד כולו השבת כל

:ליישב דיב ואפבר " השבת כל אסור ביהש״׳מ דולק כהי׳

 הגאונים פסק ולפי • כרי פני׳ שקרמו לאתר הא פני׳
 אחר גס לאסור יב • בגמלים הטמנה דיש ופוסקיס

 נוגעיס באין דאיירי ליישב ואפשר • פניה שקרמו
 שפירש וכמו • בו וכיוצא ברזל ע״ג אנא ־ ממש בגחלים
 טל כהוא כיון בהיפך לומר ויש • כירה כל המבנה
 הככר את הגחלים יחרכו שלא יהתה לא ממש גחלים

ונפי׳ • בשהי׳ האלפס לשיטת שתירצו וכמו • וחררה

: מחבץ כמו בורר
 את בממנא כו' שנינו בחורבה ערוגה ־ ע״ח פ״ה ךת

 לצפון הרוח כל את בממלא פירש״י * הקרנות 1
 זה • ע״כ מעט זורע ומערב מזרח אבל " ולדרום
 אמר לא למה חדא • טעמים מכמה דחוק הוא הפירוש

 עס ערבוב יהי׳ ובזה • הרוח כל את בממלא הגמ'
 הערוגה בעל יהי' למה ועוד • שאננה הערוגה כל

יזרע ולא • כפירש״י זה ציור על ויזרע • בער איש

: כהוגן ועולה טוב הוא כקרנות את בממלח ר״ת בל

 של הדין וכו׳ ירק תור ראש אנא יהא ונא ע״ב
 אצל א׳ כדה עומד חס * כך היא תור ראב

 ממזרח אחת — ץ-ך כזה נזרע והוא חבירו
מותר הוא ££ —' לצפון מדרום ואחת למערב
" אחרת כדה וזו אחת כדה כזי יפה כנראה מאחר

ומה
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 דווקא פירושו אין נכנס תור ראש הי' במתני' שאמר רמה
 כמי זו אצל זו אפינו אלא זו אצל זו ולא תור ראש

 שאפילו לרבותא תור ראש שאמר ומה * לפירש״י מותר
 כזה חברתה לתוך נכנס שאחת תור כראש הוא

 יפה שנראה מאחר הכי אפילו
 וירק זו משדה הוא זה שירק

 • מותר הוא זו משדה זה
 בערוכה שיהא בגמ׳ ומקפה

 שיהא זו אצל זו ב׳ערוגות עומדות אס כן הדין ג״כ
 ראש חין ומשני ־ שירצה כמו זו אצל זו לזרוע מותר

 כשעומדת אלא תור ראש של הדין שאין בערוכה תור
שדה אצל שדה ופשיטא ־ כדונה שדה אצל ערוכה
אלא ־ היתר בו אין ערוכה אצל ערוכה אבל כדולה
זו אצל זו עומדות אס חבל ־ כ״ע להרחיק צריפין
• עולס של בריבוע אחת 1 ן כזה תור כראש
 או • עולס של באלכסון ־־^ מרובעת ואחת

 אחת ־ככדן כזה שורות ב׳ אחת בערוכה נזרע אס
 שהרי | מותר הוא בוודאי • לדרוס ואחת למזרח

 כמו * אהדדי• מיערבבי דלא גדול היכר יש
 בכל רוחות בד׳ זרעונים ד׳ שימלא במתניתין כפירש״י
 מקום איכא והא בד״ה פירש״י וכן • הקרן עד הרוחות
 ואף • ע״כ הקרנות אצל כרעינין אותן ולזרוע קרנותן

 שהוא מפני • תור ראש של הדין עדיין הכמ' הביא שלא
: לפירש״י שמותר פשוע

 מעשרה למעלה משוי המוציא ר״א אמר צ״ב דת
 המעביר רבא אמר ח'( )ד׳ ולעיל ־ חייב עפחיס י

 הוא המאמרים שני פירוש כו׳ ד׳ לסוף ד׳ מתחלת חפן
 דהזורק דממתניתין • זה הוא אלעזר ר׳ של דינו * כך

 למעלה ר״ה שאין שמעינן ע״א( ק׳ )ד׳ מי׳ למעלה בכותל
 דרך במעביר לאשמועינן ר״א ואתא • כלל בזריקה מי׳

 ועמו ־ הארץ על אדם כשעומד מי׳ למעלה הוצאתו
 למעלה שיהי׳ אף כך הוצאתו דרך מי' למעלה חפן
 כשילך בוודאי אבל • החפן והנחת העמדה בשעת מי׳

 שעומד כיון פטור הוא חפן ועמו מי׳ למעלה אדם
 כשמעביר לפירש״י כך הוא רבא של והדין * פטור במקום

 באמצע שהי' אף * ד׳ לסוף ד׳ מתחלת חפן אדם
 • שם נח הי׳ אם והיה פטור מי׳ למעלה העברה
 של ופירושו • למעה עתה כשנח חייב הוא אעפ״כ

 למעלה החפן עם הולך האדם שהי׳ או י עליו דרך
 הארן על האדם שהלך או • אמות הד׳ באמצע מי׳■

 • מי' למעלה אמות הד' באמצע בהעברה החפן והכביה
 במוציא דוקא הוא אלעזר ר׳ של דהדין נראה ולכאורה

 נראה אין אבל ־ בעלמא' חפן במוציא לא אבל משוי
: בכמרא כן

 דהוי היכי סוברים והרא״ש הרי״ף • ע״ב קכ״ד דת
 במתניתין עלי׳ פליכ ור״י במתניתין סתם ר״מ י

 א בהדי דפליכי אע״ג ׳ כוותי׳ תנא סתם ד כר״מ הלכה
 וצ״ע • כר״מ במתניתין תנא לן דסתס כיון • בברייתא'
 ל״ל כי' אין עלי׳ פליג דיחידאה מכלל מ״ז( )ד׳ מעירובין

 הרי״ף דבל־י ולפי • כר״י הלכה ור״י ר״מ אמרת והא
 • הילכתא לאפסוקי לר״י ל״ל הכמ׳ מקשה מאי והרא״ש

 • כר׳ימ דהלכה נימא דלא לאפסוקי ר״י נצרך ע״כ הא
 והגאון ־ כאון צמח ר׳ בשם הנכות בעני שפסק וכמו
 להיות דיכול ־ תירץ דקעניגסבערג( )אב״ד שמעון מהו׳

 דילמא שפיר הכמ׳ דחי דבלא״ה ־ והרא״ש הרי״ף לדעת
 • חזקה יותר קושיא וזה כו׳ שמוחל אמר מדר״נ לאסוקי

שלמתא נראה *ואבי

 פלוכתא כבי פ״א עכומ״ז במס׳ בר״ן כן מצאתי אח״כ
: ע"ש ור"י דר״מ

 סכינא מנח רבא • כיפי מנח אביי ע״ב קמ״ב דת
־ דינא האי הביאו לא הפוסקים ־ כו׳ יונה אבר 1

 : כר״ש קיי״ל אנו אבל • דר״י אליבא אזלא דזה
שפקקו צדוקכו׳ ר׳ של אביו בימי מעשה קנ״ו דת

 י הלקט א״ר ר״י אמר כו׳ בטפיח המאור את י
 • בתים שני בין היתה שביל ־ הוא כך פירושו • כו׳ קטנה
 הגיגית והיתה גבה על מונחת בכיסוי מכוסה וגיגית
 אינו דכ״ח בהלקטי הי׳ המת מן וכזית • למטה סדוקה
 וקשרו הפך את צריכין היו ואח״כ מגבו טומאה מקבל

 בו ומדדו • טפח המקידה רוחב שהי׳ בגמי המקידה
 אז טפח פותח בגיגית יש אס לידע הגיגית של הסדק

 יכולים ואינם להלקטי מהגיגית גס חוזרת הטומאה
 • להבית הטומאה יכנס כי הבית של מהחור הפך ליטול
 יוצאת הטומאה אין אזי פיט הגיגית בסדק שאין לאו ואס
 כשיש הדין הוא כן כי • לבדו הגיגית כ״א טמא וחין

 טפח פותח בארובה ואין הארובה כנגד בבית טומאה
 ההלקטי כאן גס וכן ־ טהור והבית טמאה העני' אזי

 ־ שבבית הכותל מחור הפקק ליטול ויכולין טהור
 הראיש לפירוש וזהו ס״ב( שעא )סי׳ יו״ד טוש״ע ועיין
 הוא וכן • המשנה סוף ה' משנה פ״י אהלות במס׳
 שס הר״ש לפירוש אבל ־ הנ״ל בסימן שם הש"ע דעת

 שהם י י״ו פ׳ ט״מ בהלכות בחבורו הרמב״ס ודעת
 הבית טפח פותח בארובה כשאין המשנה פירוש סוברים

ולפירושם • בבית כשהטומאה טהורה והעליה טמא
 סדק את ומדדו הגיגית בתוך מונחת הטומאה שהיתה
 • להלקטי נכנסת הטומאה אזי פ״ט בו יש אס הגיגית

: טהורה ההלקטי אז פ״ע בסדק וכשאין
 להשתמש אסור כו׳ המושך נחי ו׳( )דף עירובין
: יהונתן רבינו עיין ־ הקורה תחת י

 למטה לשבות ונתכווין בר״ה דקאי לעולס ע״ב ל״ב דה
 ברי׳ ר״י לקמן דמשני מאי לפי להקשות ויש כו' י
 ורבים • זקיף והדר כו׳ הנוטה באילן משרשיאהכא -דר'

 בנתכוין ג״כ דמיירי למימר מצינו א״כ • עליו מכתפה
 ור״ה נופו סוף על עירובו ונתן באילן למעלה לשבות

 ל״ד( לקמן)ד' הנראה לפי עירוב־וי״ל עירובו וע״כ מפסיק•
 המגדל בראש או השובך בראש לשבות נתכווין אס בסוגיא

הוי מי' למעלה דכל מעשרה למעלה עירובו והניח
 יותר לעירובו שביתתו בין שמפסיק אף * רשותא חדא

 לאוקמי הגמ׳ צריך וע״כ עירוב־ עירובו הוי מד״א
 אין וע״כ ברה״י ועירובו בר״ה למטה לשבות דנתכוין
 ס׳( )ד' דתנן מההיא הדין מוכח וכן • עירוב עירובו
 בתוך דאמרי׳ כלום עשה לא עיר של בעיבורו עירובו הנותן

 הדין וכן ־ רשותא חדא כולו והוי דמליא כמאן העיבור
 בסוף מונח ועירובו באילן למעלה לשבות נתכווין אס כאן

 היי אעפ״כ אצלו העירוב להביא יכול שאינו אף הנוף
: ולאכול לעירובו לילך ויכול רשותא חדא

 כו׳ משכחת היכי רביע מגרש נמצא • כ״ו ךה
אדא לרב כי וצ״ע • ואביי אדא ר׳ ותירצו *

 : כזה בזוית המגרש נותנין ריבוע
 וא״כ • סביב אמה אלף לנוי די כי

 מאות ה׳ דהוי במתא לה משכחת
 ה׳ הוי המגרש כי • מאות ה׳ על

 • אגפים ע״ו הוי והתחום אלפים
 *ואבי אדא דרב נאמר אם ואף

סוברים
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 • בעיגול המגרש דוקא נותנים עיגולא דלמהא * סוברים
 מ״מ• • בריבועא המגרש גם נותנין ריבועא למתא אבל
 הברייתא כך לתרץ יכולים שהיו • קשה הגמ׳ פלפול על

 זוית ריבוע למתח שנותנין כן הדין שיהא ולדקדק
: בעיגול המגרש

 דקאי כגון לה משכחת היכי כו' במזרח שהיו מי ה' דה
 של באלכסונו הבית דקאי פירש״י באלכסונא ביתא 1

 הא • ולמערב למזרח מחי א״כ לפירש״י וקשה • אדם
 בקרן ך במקום עומד האדם הי׳ חם דע״כ • קחי בדרום

 ועירובו הבית מן אלפים ב׳ רחוק דרום אצל מערב ך הו
יותר לעירובו ממנו יהיה ה;׳ במקום הבית במזרח הי'

 למזרח מה;׳ רחוק העירוב יהי׳ אם וכ״ש אלפים מב׳
 • מעירובו רחוק יותר עוד שיהיו הך׳ במקום ויהי׳
 • בדרום • עירובו או • הוא שיהיו צריכין ע"כ אלא

 אלפים מב׳ יותר ולבית ממנו יש אם אף לפירש״י וע׳יק
 אלפים ב׳ הם שבת תחומי והלא • לן איכפת מאי

 • במתניתין מיט( )ד׳ כדתנן האלכסון עם עולם בריבוע
 לומר צריכין ע״כ אנא • מרובעת כעבלא • מרובעת

 שיש ׳2ה במקום השני לריבוע חוץ עומד שהוא
 עמוד ועתה מאות• כ״ח באלכסין הבית לבין בינו

 כי • בדרום ועירובו הוא שיהי' צריך שע״כ והתבונן
 הח׳ במקום הקרן אצל במערב יהי' הוא אם

 במקום ולמזרח דרום מחצי הקירוב בתכלית ועירובו
 אלפים מב׳ יותר ולעירובו ממנו יהי׳ וא״כ • הך׳
 ב׳ יש דרום הצי עד דרומית מערבית מהקרן כי

 • במזרח יש והעירוב במערב עומד והוא אלפים
 בדרום כן גם עומד שהוא לאמר תצטרך ע״כ אלא
 הוא וא״כ • הן׳ במקום כגון למערב דרום מחצי

 • ובמזרח במערב ולא בדרום עומדים ועירובו
 וכן • מזרה קרוי למזרח דרום דמחצי לתרץ תרצה ואם

 כ״כ חזקה הגמ׳ קישיית היתה מאי א״כ ־ במערבו
 המשנה אמרה למה לפירש״י ועו״ק • לה משכחת היכא
 שמקים להודיע לא אם • וצפון מזרה ונא ומערב מזרח

 לילך כשרוצה בחופן ולהלאה הבית מעבר הי׳ העירוב
 ועו״ק • ולהלאה הבית דרך על לילך צריך להעירוב

 כגון הל״ל ביתא דקאי כגון הגמ׳ לשון על פירש״י על
 שדברה כמו האדם פי׳ הבית באלכסון הוא דקאי

 לדבר כלל מדוייק הלשון אין כי ־ האדם על המשנה
 אתמול עומד שהי' במקום עומד שהוא כיון הבית על

דקאי כגון • כך בגמ׳ הפירוש נראה אצא * שנשום

• כזה עולם באלכסון עומד שהבית באלכסונא ביתא

 נ״ה בגמ׳ כדאמרינן באלכסון ג״כ הבית תמימי יוא״כ
 במרוס כגון הבית לתחום חוץ במערב עומד והאדם

 סהרה ואפילו" הט׳ במקום במזרח מונח ועירובו הח׳

 ולעירובו מהאדם אעפ״כ * ויות־ אמות ת׳ או ש׳ מהבית
 הוא הבית עד מהאדם כי ־• אלפים מב׳ פחות הוא

 העולם בארך וא״כ * עילם אלכסון והוא אלפים ב׳
 הוא כך כי י מאות י״ד אם כי בו אין למערב ממזרח
 השחום ליק צריך דלעידוג • עידונו. אצל החכנון
 הוא לעירובו מאדם וע״כ • עינם בריבוע מרובע
• באלכסונא ביתא דקחי האופן בזה אלפים מב׳ פחות

: עולם באלכסון

 דא״כ י קיבלה דלא הש״מ שנדחה עתה ג״כ מוכרח ולפ״ז
: שמואל שהתיר המבוי חיתו תר סי ענן ר׳ הי׳ לא
 א״ה שו״ע )עיין • וכו׳ מפסיד הוא שנשכר מה • ע□

: ובלבוש( בהגהיה תי״ח סי'
 ,ר הסולם למשוך פירש״י להתירו• י״ד סולם ע״ש ךה

 *ומשה. וי״א ומשהו י״ג סולם וכן כו׳ הכותל מן *
 חושבין ואנו ־ הכותל מן ד׳ הסולם למשוך פירש״י

 הולך ורשיי צלעות ב׳ שווי כמו כולם של האלכסון
 הצלעית ב׳ כסך האלכסון סך מונה ס ה: בכל לשיטתו

 רש״י שסובר אנא כך שהוא רש״י שסובר ולא • השווי
 ב׳ ארוך שהי׳ כמו אותו להשיב האלכסון של שדינו

 כאן התום׳ ופי׳ • כאן הגמ׳ פשטות הוה וכן • הצלעות
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 ומ״ש * נקטי׳ בעלמא דלהימגא שכתבו מחוור אינו

 שא״א ־. דק ולא בש״ס רפ״י על פעמים כמה התום׳
 רואות ועינינו הצלעות ב׳ כמו ארוך האלכהון שיהי'

אלכסון של שדין הובר רש״י אבל • זאת יודע רש״י גם
הצלעות: ב' כארך לחשבו

 יורדין גדר בכי. שיהיו התיר ר׳ * ע״א ה״א דת
 בגמ׳ ויש • לגדר עולין חמתן בני ואין לחמתן י

 דלא הגמ׳ על הוא וחידוש זה• על תירוצים כמה
 עומד הי׳ גדר דעיר לומר שיש • מרווח בחופן מוקי

 לעיל ותניא * עולם בריבוע ולא עולם באלכסון ריבועה
 פצריכין זויות לה עופין אין מרובעת נ״ה( )ד׳ בברייתא

 שעומדת עיר אבל ־ אלפים *ב בשוה תחומין לה ליתן
 המזרח מן בשיה לילך יכולה עולם כל באלכשון

 דכן שלה• אלכהון דזהו • ת״ת אלפים ב׳ למערב
 כן לילך יכולה עולם של בריבועה מרובעת בעיר

 בריבוע היהה חמתן ועיר • ת״ת אלפים ב' באלכסונה
 • לחמתן לילך יכולה היתה דר דג נמצא • עולם כל

 לילך יכולה דאינה • עולם של בריבוע היושבת וחמחן
לגדר לילך יכולה היתה לא • אלפים אם כי בכוה

: מאלפים יותר ממנה הרחוקה
 מההיא ואי ־ מדר״י לאפוקי ד״ה רש״י ע״א פ״ה ךה

 אין ל״א עד הדבור זה • אחרינא לישנא עד *
 ואי • קמ״ל כו' ארבב״ח ד״ה סיף וצ״ל מקומו כאן

 : המהרש״א של כדוחק צריכין אכו ואין כו׳ מההיא

 לקמן עיין • גרמא התם דמי מי ט״ו דף פסחים
 והא ר״ש הא ומשכי כו׳ אין גרמא כ׳ דף

 אליבא אבל • דר״י אליבא הוא גרמא דתכי ומאי • ר״י
 אינו דר״ש אליבא וא״כ • פרי נמי בידים אפילו דר״ש
 לשנויי לגמרא הו״ל דעדיפא וקשה • התירוץ זה עולה

: הוא דתלוי׳ התם שאני
 תמיד אחר ליה דקשחיט ד״א משום פסולו • ע"ג ךת

 מפום נפסל כאינו נראה * הערבים בין י
 אחרים דהפוחט מהפלוגתא מוכח וכן • בדיעבד זה

 אחר שנפחט מכוס .קפסיל ולא ר״י דמכשיר פסח לכם
 צ״ח( )ד׳ מלקמן מוכח וכן • הערבים בין של תמיד

 • יאכלו כהכיס חבורת אם א“רכ • בבכורות נתערב
 מוכח וכן • הערבים בין תמיד אחר הפסח ששחט ואף
 נמי מוכח וכן • וניתני הפסח מותר וכיתי פ״ע מד׳

 דוחק ובוודאי * למוספין ככר היום כל כ״ט ד׳ במגלה
 ועיין • לתמיד קודם חצות אחר הסוגיות כל לאוקמא

 ד״ה מ״ט( )ד׳ במנחות ובתום׳ • ל׳( )ד׳ ביומא בתום׳
 מהו׳ הגאון ותירץ • נ״ט( )ד׳ ועיין ומקודש תדיר

אחר ליה דקשחיט משום פסולו הגמ׳ דפירוש • שמשון
: לזרוק יוכל לא דלכתחילה הוא • תמיד

 מהן אחד מטמאין כו׳ ישראל היו איתמר פ׳ דה
 זבין כליפותן היו כם דאמר ע״ב ועיין • בפרץ י
 • בטומאה עבדי טמאין הצבור היו פחם מכאן מוכח כו׳

 מוכח וכן בפרץ מהן אחד כמטמאין מהכי מהי דאל״כ
 לא דהציבור פסק הרמב״ס אבל • בגמ׳ סוגיות מכמה
 • ס״ט( )ד׳ ועיין • וצ״ע מת בטומאת רק כלל עבדי

 שהרמב״ס נראה ויותר • כי׳ נדחה ביחיד שאלו כל
 טמאי וגם מת טמאי מגופו שחינו טומאה לכל קורא
 בענין הוא אם חבל • י״ד ביום לטבול יכרלין שרץ
 בטמחי כמו עמהם הדין עצמן• לטהר יכולים שאין
 עמה כו׳ מתים טמאי יאמר ס״ז בד׳ ועיין • סימת

 נטמא אבל ע״ט( )בד׳ עוד ועיין • שרץ טמאי לרבות
: פרץ בטומאת הסכין

 מ״ט • פו׳ אפוריא ניתיב לך אמרי כי מ״ט • פ״א ״ת
משדכי! וחץ ־קנון משרבץ • כו׳ לך יכסח כי 1

 כייך לא אפוריא דיתיב אמאי התום׳ ומפרשו • לגדול
 ךבר הוא פורייא דיפיבת • לגדול מסרבין דאין למימר
 בחד קבלת מ״ט קושיית ועל • ע״כ הוא ושררה גסות
 שיאמר מה מטעם להשיב הונא ר׳ יכול הי׳ לא זימנא

 • הכוס נתינת בשעת כלום לו אמרו לא כי • ב״ה לך
 דבר כשנותנין הד״א כן כי • לבדו הכום העמידו אנא
 במ״ר הוא וכן • אכול לו לומר צריכין אין האורחין לפני

 • במדרש ומקפה כו' לאכול לפניו ויושם הפסוק על
 לא חמר ולמה שיאכל לאליעזר אמרו לא עדיין והלא
 אין האורח לפני אוכל דבר כפמפימין ותירץ • אוכל

: ע״כ הד״א הוא כן שיאכל לימר נריכין
 שחיטה ואחר שחיטה קודם אמר רבה איתמר צ״ו ךה

 סבר ר״ז פי׳ כו׳ חנות קודם אמר ור״ז פנינו
 מצאו אס אבל • חצות קודם נמצא חס קבעה דחצות

 שחיטת ובשעת שחיטה כ״ז שהי׳ אף חצות אחר
 להקריבו ומותר נדחה נקרא וחינו ־ קובע אינו הפני

 נמצא אם וחף קבעה פחיטה אמר ורבה • פנמים
 פחיטת בזמן פסיחה בין קבעה הפחיטה זמן חנות אחר
 שחזרה כגון הפני שחיטת בפעת היתה שלא בין השני

 קרב ואינו נדחה ונקרא קבעה השחיטה זמן ונאבדה
 )ד׳ דלקמן מהסוגיה כן ומוכחת • ירעה אנא פלמים

 דמית הגמ' ומקשה כו׳ פסחו את המפריש ת״ר * צ״ח(
 • חצות קבעתי׳ הא חצות אחר דמית אלא כ״ו אימת החב
 קבעה שחיטה רבה דאמר מאי אלא • הכי נימא לא ואי

 קודם נאבד ואם • קבעה הב׳ שחיטת דוקא פירושו
 א״כ • שלמים קרב אלא נדחה קרוי אינו הב׳ שחיטת

 וקסברא חצות אחר דמית נימא • הגמ׳ שם מקפה ואי
 נקבע דלא שלמים קרב ע״כ קבעה דשחיטה ברייתא

 שינויא גם • שחיטתה קודם הבעלים פמתו כיון עדיין
 חנות וקסבר כו' חצות אחר פהפריפו כגון דרבינא

 • קבעה חצות התנא דסבר לרבינא הכריחו מה קבעה
 פנמים דקרב ניחא נמי קבעה דפחיטה נימא אס חף

 כמו ע״כ אלא עדיין נקבע ולא פחיטה קודם פמת כיון
 בשעת היתה פלא וחף קבעה השחיטה דזמן שפירשנו
 קבעתי׳ הא שפיר שם הגמ׳ קושיית וע״כ • הב', שחיטת

 קבעה שחיטה למ״ד ובין קבעה חצות למ״ד בין חצות
 גס • השחיטה זמן שהתחיל אחר הבעלים שמתו כיון

 שחיטה ה״ל דאי קבעה חצות קסבר לסיים הוכרה רבינא
 תיכף נקבעה • השחיטה בזמן שהפרישה כיון • קבעה
 דסבירא אלא • אזלא ולרעי׳ דחוי לי' והוי שמת קודם

: קבעה דחצות לתנא לי׳
 אינו לכאורה העודה במקוה קידוש דין • ק״א דה

הדעת היסח בקידוש פסול שיהא בגמרא הכרח י
 וחזר לבית מבית או לפינה מפינה נעקר אה דהיינו
 • בזה פוהל דאינו אפפר לאכול למקומו האכילה קודם

 • לחוץ הקידוש אחר לילך שנזהרים לרבותינו ראיתי אך
 נטילת בין וצ״ע • הדעת היהח בו פפוהל והובריה

 שלא דהיינו הדעת היסח בו פוהל אס לסעודה ידים
: הסעודה באמצע כמו לפינה מפינה הנטילה אחר לילך

 אצבעיס על אצבעים ד״ה ע״פ בפ׳ הר״ן • ק״ט ךה
 שחייבים קמח רבעיה שחמשת למדנו וז״ל כתב י

כי' הכלי רום ויהי' כו׳ טפחים חמשה שיעורם בחלה
ויש לן
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 מדבריות רבעים שבע כהרי דמוכח ניעות בו ויש

 • הבינה חשבון לפי הלה כיעור צפוריות רבעים וחמשת
 כהות האיפה עשירית שהוא ז״ל האלפס כפירש וכמו
 חז״ל שאמרו רבעים וחמכת • ביצה וחומש ביצים מ״ג

 הוא מדברית של אכל * ציפורי של הוא בחלה כחייב
 )דף בעירובין כדאמרינן • ועוד קמח רבעים שבעה

 מדת הוא ואנבעים בינים של החשבון וזה ־ כ״ג(
 והיבש הנח ממידת י״ז( )פ׳ בכלים הוא וכן י מדברית

ממה גדול יותר הכלי להיות צריך ע״כ מדברית מדת זו
 בהגה״ה ס״א שכ״א הי׳ י״ד בשו״ע )ועיין
: שכתבנו( החשבון שעולה י הוא כמה

 • כו׳ אצבעים תורה של רביעית ד״ה תום׳
 קשה הפייט עשה וכן הירושלמי גירסת

 איירי דבירושלמי וי״ל *י מכוון אינו המקוה דשיעור
 שיסד כמו בעגולות והירושלמי י ציפורי באצבעות

 דברי י כו' נכנסות מדבריות כו׳ סובב הכוס י הפייע
 שלא המפרשים על גדול וחידוש • גדולה פליאה התום׳

 בהוספת התום׳ סוברים איך ממ״נ י בזה הרגישו
 שהוסיפו התום׳ סוברים אס י וצפורית בירושלמית המדה
 המדה אם כגון ואמה אצבע של המדה בהחזקת שתות

 להחזיק הכלי זאת צריכה ביצים ה׳ בתחלה מחזקת
 והרוחב הארך מידת על חבל • ביצים ששה עתה

 כזאת ומההוספה • מעט רק כתות נוסף לא * והגובה
 התום' מוסיפין למה א״כ • שתות הכני במדת נתוסף

 נוסף לא הלא י ובארך בגבה השתותיס פעמים שני
 לירושלמית מדברית על להוסיף ודי • אחת פעם רק

 או • הארך או הגבה על שתות לציפורית ומירושלמית
 סוברים ואס • אחד הכל הוא כי • לבד הרחב על

 * וחצבעים אצבע כל במדה מבחוץ השתות להוסיף התום׳
 מחזיק הי' אם כגון ־ הרבה נוסף המדה ובהחזקת

 ביצים שמונה עתה להחזיק צריכה י ביצים ה׳ תחלה
 פעמים ג׳ להוסיף צריכין היו ־ הסברא לזה • יותר או

 והתום׳ • קוים שלשה נוספו כי • ובגובה וברחב בארך
 המתקיימת תמיה וזהו • ובארך בגבה רק הוסיפו לא
 נגר ובר נגר ולית * תום׳ של הראשון תירוץ על

 המדה רק נוסף שלא הוא האמת אך י דליפרקיני׳
 והאצבע האמה מידת אבנ • שתות יותר המדה להחזיק

 יש התום׳ כל השני תירוץ על וגם • כלל הוסיפו לא
 • לחומרא דק לא והירושלמי שכתבו במה מעט לדקדק

 ל״ח( )ד׳ בנזיר כדאמרינן קולא לידי דאתי הומרא והלא
 ואם • באהל מטמא דם רביעית • הן כוסות עשר
 הנמנים הדברים לשאר וכן • קולא יהי׳ גדול הכלי יהי׳
 • בשקלים בתום' הובא אשר הירושלמי וגשר ־ שם

 גדול רביעית דחומרא ונמצא • דם אודות על שם דבר
*: דם לגבי קולא הוא

 אני וללמוד היא תורה • חלקי אני אף אענה
 דאמרינן אחר באזאן והפייט הירושלמי לתרץ צריך•

 זכרי׳ בא י קץ ראיתי הכלה לכל כ״א( )ד׳ בעירובין
 הוא כלו העולם כל נמצא תכן בזרת שמים • כ״ו ופירשו

 בגמ׳ זרת וחשבון • בתורה ומאתים אלפים מג' אחד
 • אלפים מג׳ א׳ ד״ה תוס׳ ע״ז וכתבו • אמה חצי הוא

 וארבע אלפים הקליר ר״א יסד וספרת ראית אז בסילק
 • אמה שליש זרת כעושה לפי וזהו * מעריכה מאות

 וארבעה בסיע שנים עד מותחת והזרת כיסד כמו
 דכמעתין החשבון ולפי ■ והסיט הטפח הוא אצבעיס

 הזרת ששיעור מזה מוכח נמצא • ע״כ אמה חצי זרת

 וימי ־ הצבעים שמונה אמה• כליש הוא הפייט אצל
 כדמוכח • קטנה אמה חצי הוא זרת דשיעור סוברת שלנו
 האחד זרת סביב שפתה אל ונבילה ־ ד׳( )דף רובין בעי
 גמרת לפי דזרת נמצא י קטנה באמה הקרנות אלו

 ל״ב( )דף בסוכה כדאמרינן • אצבעות עשרה הוא שלנו
 מזה היוצא כלל • ששה בת אותה עשה חמשה בת אמת

 השיעור זה אצבעות ארבעה בפייט יש אשר השיעור זה
 שהאצבעות ומחמת • אצבעות חמשה שלנו בגמ׳ בעצמו יש
 מהאצבעות חמישית גדולים הם והפייט הירושלמי של

 של רביעית מדידת על להוסיף אנו צריכין • שלנו דגמ׳
 • בגובה חמישית דהיינו ־ חמישיות פלשה הירושלמי

 כוה החשבון ויעלה " ברוחב חמישית " בארך חמישית
 הוא שלנו תלמוד של רביעית כיצד י שלנו גמ' לחשבון

 • הלקים עשר לששה חלוק • חומש פחות אצבעות י״א
 • ושליש אצבעות חמישיות וד׳ חלקים קע״ב סך לך ויצא

 אתה צריך בעגולות מיירי והפייט שהירושלמי ומחמת
 • אצבעות וחצי חמשה שנשאר נמצא * מזה רביעית להשליך

 הך לך ויצא ־ חלקים עשר לששה אחד כל ג״כ חלוק
 גדולות הם הירושלמית שאצבעות ומחמת • חלקים פ״ח

 תלמוד של מהאצבעות • וברחב ובארך בגובה חמישית
 * חלקים פ״ח על חמישית ג״כ להוסיף אתה צריך • שלנו

 חמישית שנית והוסיף ־ ק׳ ויהיו פ״ח על חמישית הוסיף
 שלישית פעם הוסיף י הלק וחצי הלקים קל״ז ויהיו

 נמצא • שמינית ושבעה חלקים קע״א לך ויצא ־ חמישית
 דירושלמי מהרביעית יותר שלנו תלמוד של רביעית
 ס״היהוא שמינית וא' מהחלק חמישית ד׳ י והפייט

 יהי׳ קטנים הלקים לארבעים א׳ החלק כשתחלק • יותר
 תלמוד של אצבעיס רביעית • קטנים הלקים לז׳ יותר
 קטן הוא הירושלמי של שהרביעית המעט וזה • שלנו
 יש ג״ט בהיקפו שיש כל הכלל מחמת כזהו להיות יכול

 להיות מדוקדק אינו המדות חכמי לפי טפח ברחבו
 טפחים מג' יותר מעט בהקפי יש אלא ־ מצומצמות

 אק ברבועא עגולא כשיש ז ולפ • ע״ז המופתים כידוע
 אנא מהמרובע מצומצם רביעית להשליך צריך אתה
 • הנ״ל מהחשבון יותר מעט בו יש וע״כ • פחות מעט
 והפייט ירושלמי של לחשבק ממש שוה שהוא להיות ויכול

 ינולין אנו שאין הגם • שננו תנמוד של כרביעית
 להיות יכול ־ עיגול בדבר במנומצמים החשבון לכוין

 אפשר או • עגול בדבר החשבון לכק יותר ידעו כחז״ל
 זה וכתבתי " עיגול דבר על בקבלה השיעור להם שהיו

 הרבה לחלק נוטה דעתי אין באמת אבל " לחדד התירוץ
 האצבע להיות שלנו ותנמוד הירושלמי בין כשיעורין

 כל והאמה מהאצבע חמישית גדול ירושלמי כל ואמה
 : והבעיות קושיות יתרץ שתשבי ונזכה ־ כלנו תלמוד

העדות עבילי מעט
 אצבע כבין ההרחק שהוא והסיט י אמה חצי הוא זרת

 זהו הג׳ אצבע ובין אצבע( גמ׳ בל׳ )שנקרח סב׳
 לאצבע האגודל שבין ההרחק הוא כפול והסיט י הסיט

:אמה שלישית



עב הביע הסירים תורת זכח!
 יותר רביעית מדת שעולה אגודל באצבע מודדים

 • ע״ז נשיבה ״ ביצים ג' לערך והוא ומתצה מביצה
 מצוי הטעות קטן דבר במדידת כי דרכו יורה האמת

 להיות יכול הטעות שאין " גדול דבר ממדידת יותר
 מדידת קטן דבר במדידת משא״כ * מעט אם כי בו

 • האמה למדה הרבה הטעות עולה קל בדבר * אצבע
 צריכין באצבע מקום באיזה יודעין אנו שאין ובפרט
 בסוף אצבע באמצע או הצפורן בתחלת אפשר למדוד
 האצבע מדת נניח ע״כ * הרבה ביניהם אשר והנ״מ הצפורן

 • מדתו רואין שאנו מאחר * כנ״ל האמה למדת ונלך
 • ומחצה ביצה למדת שוה עולה המדה מזה שהרביעית

 עד אמות ג' אדם של גופו האלה המדות לפי גס
 מ״ח )דף בעירובין התוספות שהוכיחו וכמו • הראש
 מי הגס ע״ב( ק״ט )דף ובפסחים • גופו ד״ה ע״א(

 השעור ליקח השיעורים בכל עצמו על להחמיר •שרוצה
 לכל ראוי כך כי * המתמיהין מן אינו גדול היותר

 לברר באתי לא אך " ההפקות מן א״ע להוציא ק״ש
 • למעשה לא אבל ההר את יקוב והדין • הדין שורש לפי
 הוא הזרת ־ ד׳( )דף עירובין במס׳ הנראה לפי אך
 וא״כ טפחים חמשה של קטנה אמה של אמה חצי

 " אצבעות כ׳ טפחים ה׳ אס כי בו אין הנ״ל מהאמה
 בין מלגו חמישית רביעית במדת נוסף החשבון ׳ולפ״ז

 שרביעית נאמר אם כ״ז • בגובה בין וברוחב בארך
 • טפחים ששה של מאמה גדולות הם שלו האצבעיים

 קטנה מאמה הוא הרביעית שמא לספק יש עדיין אבל
 החשבון המבואר לפי כי • טפחים חמשה של מאמה

 ברום אמה של אמה ק״ט( )דף פסחים במס׳ מקוה של
 האדם קומת היא כך • בם התום' פירשו אמות -ג׳

 • הראש עד האדם קומת הנראה ולפי ־ הראש בלא
 הוא אצבעים של והחשבון * כנ״ל קטנות אמות ג׳ הוא

 יחזיק טפח שכל טפחים ששה קטנה אמה מזה לעשות
 רבין אתא כי • )ל״ב( סוכה במס׳ אמרו לכך • אצבעות ד'

 ולפ״ז וכו׳ ששה אותה עשה טפחים בחמשה אמה אמר
 שוה ומחצה ביצה מדת שיהיה מתחלה שהי׳ החשבון ■יחזור

: כנ״ל אצבעיס למדת
 כך לפרש שיש אפשר כו׳ מקדש של שולחן ע״ב• ק״ט דת

 רחבו ואמה ארכו אמתים היתה השולחן מדת שי י
 שיעור של השטח כמדת והוא ־ קומתו אמה והצי ואמה
 הרבה שיוכלו כדי • בעזרה היו מקוואות וכמה • מקוה
 כדאיתא • מקומות בהרבה בעזרה לטבול שהניס

 געשה הי׳ ומסתמא • ע״ב( ל׳ )דף דתמיד פ״ב בהמפרב
 ־ המקדש *כל כל להטביל יוכלו אשר בציור המקוחות

 ציור שהי׳ ת״ל אם אף • מהדק הוי הדוקי ואס״ד
 ואמה קומתו וחצי ואמה ארכו אמתים כך ג״כ המקוה

 מטבלה הוי והיכי ־ יתיב היכי באמתא אמתא • רחבו
: ש״ש בים דילמא ומשני

 פי׳ כו׳ לרגלים ר״ה שבו רגל אר״ה ד׳( )דף ף״ך
 ר״ה קאי אין • ולרגלים המשנה שאמרה מה

 והוא אחרת לר״ה נמנה הוא אנא • בניסן אאחד שלו
 • לרגלים ר״ה הוא • בניסן אהד בל החודש באמצע

 ז׳ )דף לקמן ועיין כו׳ באלול כאחד הוא הג׳ ור״ה
• הוו חמשה ארבעה א״ה ע״ב(

 לתרווייהו להו דמקדש אנא ע״ב( י״ג )דף
 עיילא ולא חברתה מייתא לא ודילמא * כו׳

 אשר חברתה מייתא לא דילמא ,פי׳ כו׳ לביהכ״ג
 לא היא וגס • לביהכ״ג תלכי שלא ע״מ לה אמר
 לביהכ״ג שתלך לומר יכילין אנו אין כי • לביהכ״ג הלך

 כשהלכה כי בתים בשני עבודה ועביד הדא מייתא. דילמא
 לגיעא בטלה כשמתה ואח״כ לגיטא בטלה לביהכ״ג

 תלך לא וע״כ • בתים בב׳ עבודה ועביד דחברתה
 של וגט גט גיטה יהי׳ תמות שאם כדי • לביהכ״ג
 דילמא אבל * בית בחד עבודה ועביד בטל יהי׳ חברתה

 • שאמרנו כמו עיילא לא ולביהכ״ג מייתא לא היא
 כך • בית בלא לי׳ וקם גיטא דתרווייהו גיטא והוי
של לסברא צריכין אנו ואין לפירש״י הסוגיא הוא

 : כו' אחרים בדעת שתלוי כיון וז״ל • התו״י
 איהו קדים למימת דקבעיא דחזי אימתי • שם

 גיטך ה״ז אמר להדא אלא • לביהכ״ג ועייל
 הרבה חולה שהיא כשרואה פירוש כו׳ מא״ל כו׳ ע״מ
 קודם אבל ־ לביהכ״ג הוא הולך אז בוודאי שתמות טד
 ליה וקס מייתא ולא תתרפא שמא לילך יכול אינו לזה
 אין כי מיתתה אחר לילך יכול אינו גס • בית בלא

 מצי דהוי וה״נ ־ בת״י שכתבו כמו מיתה לאחר תנאי
 לביהכ״נ שאכנוס ע״מ אמר לרחל דלחדא • לאוקמא

 לא והוא לביהכ״ג אכנס שלא ע״מ אמר ללאה ולחדא
 עד הרבה חולה שהיא לרחל כשיראה אא״כ לביהכ״ג ילך

 גט רחל של גט ויהיה לביהכ״ג ילך אז בוודאי שתמות
 אבל ־ ביתא בחד לי׳ וקם בטל לאה של וגיטה למפרע

 תתרפא שמא בביהכ״ג ליכנס יכול אינו לזה קודם
 שמתה אחר גם ־ בית בלא לי' וקם תמות ולא רחל
 ואינו מיתה לאחר תנאי אין כי * לילך יכול אינו רחל
 דעבודה פלגא ועביד • למפרע רחל של גט לבטל יכול
 רחל את כשרואה אלא לביהכ״ג ילך לא ע״כ בתים בב׳

 בזה״ל לפלפל הגמ' שהתחיל מחמת אך • בוודאי שתמות
ג״כ במסקנא העמיד לכן תמות לא או שתמות ע״י

: חברתה תמות שלא בזה״ל
 ההיכל קרקע וגבה ־ ר״א ד״ה רש״י ע״א י״ו דף שם

 )פ״ב במדות וחצי אמה עשרים התחתון מקרקע
 גבוהה כהניס עזרת נמצאת לר״א המשנה מסיים מ״ו(

ההיכל הי׳ ולפ״ז ומחצה אמות שני ישראל מעזרת
: בדקדוק שלא כתב ורש״י ־ אמה כ״ב גבוהה

 ומחומרי ביש מקולי הוי א״כ • ע״א( פ׳ )דף שם
 מג׳ יותר הוי לוגמיו דמלא מוכח מכאן * ב״ה

 הוי ממש לוגמיו מלא היה אם דמשמע ביצה רביעי
 כמלא של והשיעור • מרביעית יותר הוא כי לקולא ב״ה

 ביוה״ש ולכן * רביעית מחצי יותר בוודאי הא לוגמיו
 : ביצה שלישי ב׳ לחולה יקחו • שתי׳ ובין אכילה בין

 דאמר ראב״י כו׳ לי׳ ממטי ראב״י ל״ח דף כה*ם
 )דף בב״ב לשיטתו דאזיל להיות יכול * כך

 נתכווץ לש״ש שטן בפפוניא ר״א דרש התם דאמר י״ו(
 השטן כי דשטן מגירא ירא לא וע״כ ונשקי׳ שטן אתא

: אותו מנצחין אם לי׳ איכפת ולא • לש״ש מכווין
 גג על סידרין דר״נ קמי׳ תנא תני • ע״א מ״ה ךה

 ד״ה תום׳ כו׳ צריך הוא לייבשן וני א״ל האיצטבא *
 • שיטתו נתחלפה תנא שלאותו הימא • לייבשן וכי

 כו׳ תודה של חלות גבי י״ג( )דף דפסחים ודפ״ק דהכא
 השיב דלמה לדקדק ויש • נו׳ וי״ל- • גב על תני דהוי

 הי״ל בפסחים ־ בנחת השיבו ולא תמיה בלשון ר״נ לו
 לראות כדי החלות לגלות צריכין והלא • להתנא להשיב
 להתנא להשיב הי״ל ובסוכה • אכילה זמן על הסימן

 של התירוץ גם • יכמוש שלא הלולב להצניע צריכין והלא
שיטתו שהחליף הסיבה הי׳ מה מספיק חינו התום׳

בשניהם



יעקב הסירים תורת זכרון 144

 בשקלים משנה שיש כך הי׳ המעשה אבל • בשניהם
 שוטחין חדשה היהה ואם כו' שנטמאת פרוכת ת״ד פ״ח

 סודרי[ לפניו תני ואח״כ • האיצטבא גג על אותה
 לו והשיב בשקלים שאמר כמו האיצטבא גג על אותן
 • הפרוכת לייבש שצריכין כמו צריך הוא לייבשן וכי ר״נ

 • גב על בשוכה יהודה ר׳ לפני התנא שונה הי' ואמ״כ
 כמו גב על מונחין חלות ב׳ בפסחים לי׳ תני ולאח״ז
להצניען וכי • בתמי׳ ר״י לו והשיב ־ בשוכה שאמר

:. הלולב להצניע שצריך כמו צריך הוא
 אדהכי לי׳ יא קש וקא אביי יתיב ע״ב ל״ו דף ביצה

 • אדמר דעברי לי תיתי אמר ריחייא בי נפיל
 אביי הי׳ שעדיין משמע אדהכי דאמר כיון לדקדק יש

 לעונש ראוי הי׳ אמאי וא״כ ־ בזה וטריא בשקלא עוסק
 • ע״ז קושיא לו שהי׳ כיון כרבה עושה הי׳ שלא דמה
 אביי אמר • ס"ז בעירובי! כדאמרינן הוא האמת אבל

 דבדרבנן • יוסף ר׳ שבק ולא למר לאוהובי בעאי
 יתיב וכאן כו׳ תיובתא מותבינן והדר עובדא עבדינן

 לעונש ראוי הי׳ ע״כ המעשה קודם ע״ז והקשה אביי
 שהקשה קודם מעשה עשה ולא מר על שעבר מה

: שלו הקושיא
 אומר ועוד • כו׳ בה והוינן ד״ה תום׳ 6ט״ ל״ח ךה

 הרר״ס על שהקשה מהרש״א עיין כו׳ הרר״פ י
 היו העיירות שב׳ דמיירי ליישב ונראה • בצ״ע ונשאר

 יותר יש המדרשות בתי ב׳ ובין אמה מאה למשל שוות
 לשניהם לביא יכול והחכם אמה חמשיס למשל אלפים מד׳
 ד׳ על ומאה אלפים ד׳ עירו תחוס כי עירוב ע״י

 עירובו יתן אם עירובו המניח האדם אבל ומאה אלפים
 אלפים ד׳ תחומו יקיה המהרש״א כקושיית צפון לצד
 השדה על עירובו להניח צריך הוא כי אלפים ד׳ כל

להניח צריך ע״ש המדרשות בתי לב׳ להגיע יוכל ולא
* עייוכין ׳ב ;

 כו׳ נביאים ארבעי^שמונה ת״ר י״ד דף מגילה
 להיות ויכול • ידעתי לא ושנים מ״ו. ופירש״י

 יליף דבגמ׳ • וזכרי׳ עמשי היו הנביאים שני אותן כי
 • מלכות אסתר ותצבס מדכתיב כביאה היתה דאסתר

 משמע עמשי את לבשה ורוח ב׳( )ד״ה כתיב עמשי וגבי
 • כתיב זכרי׳ גבי וכן • נבואה רוח הוא דלבישה

 לבישה ג״כ וזה זכרי׳ את לבשה ה׳ ורוח כ״ד( ב׳ )ד״ה
 יהרג אס הפסוק על הדרש הוא וכן • נבואה בל

: הכהן יהוידע בן זכרי׳ שהוא ונביא כהן ד׳ במקדש

המגילה את קורין אין משנה • ע״א כ׳( )דף 2ש
 משנה ובע״ב * המשנה כל ע״ש כו׳ מלין ולא

 כל הנה " וכו' הלל ולקריאת למגילה כשר היום כל
 בהם הדין ג״כ היום כל שכשר שני׳ במשנה דחשיב הני

 כשר ובדיעבד • החמה הנץ אחר מצותן דלכתחילה
 חלקן מה מפני לדקדק יש ולכאורה • ע״ה משעלה

 יחד כללם לא ולמה • משניות לשתי המשנה בעל
 אחר כשרים היום כל כו׳ שופר ותקיעת ומילה מגילה

 וליישב ־ יצא ע״ה משעלה עשאן אס וכולן • החמה הנץ
 להיות הצריכין הדברים חשיב ב׳ דבמשנה • נראה זאת

 • בלילה פסול לעולם זמנם שיעבור ואף ביום דווקא
 ויעבור ז׳ ביום טהרתו זמן שיגיע המצורע טהרת כגון
 • בלילה לעשות פסול הוא לעולם טהרתו עשה ולא היום

 אבל • בלילה אותם עישין אין לעולם הדברים שאר וכן
 • מנה״ח הוא זמנם התחלת א׳ משנה של הדברים

 • בלילה אח״כ כשרים הס אותם עשה ולא היום ובעבר

 בלילה בין ביום בין אח״כ כשר בזמנו לא אם מילה
 ־ ע״ב( ע״ב )דף ביבמית כן ־סובר ראב״ש לדעת

 ככר והוא מהנ״ח ז׳ ביום זמנו התחלת זב של טבילה
 שצריך הגם הזאה ־ פירש״י כן • אח״כ בלילה גס

 להיות יכול פרה מש׳ בסוף כדאיתא ביום דווקא להיות
 ושומרת • הזאה ג״כ נקט טבילה של סירכא דאגב

 היום וכשעבר הנה״ח אחר א׳ ביום זמנה התחלת יוס
 זמנה התחלת המגלה וקריאת • בלילה לטבול מותר
 יכול • קראה ולא היום וכשעבר • מהנה״ח י״ד ביום

 ט״ו ביום מהר ביום לקרות יכול לא דאם • להיות
 צריך ט״ו ביום אונס בלא אך • ט״ו בליל לקרות יכול

 ג״כ ב׳ במשנה נקט וע״כ • ט״ו ביום דווקא לקרות
: היום כל כשר מגילה דבקריאת

 עצים קרבן דמנחה אלא ־ ע״ב( כ״ח )דף תענית
 כך פירושו כו׳ ש״מ דנעילה לאו אנא דחי

 מעמד בו יש מוסף בו שיש ביום ר״ל דמנחה אלא
 מדהה הוא עצים קרבן ר״ל דחי עצים קרבן דמנחה
 ומה • קרבן.מוסף לא אבל • לת״ק דמנחה למעמד

 יש מוסף ביום דנעילה לאו אלא * לחדש יוסי ר' בא
 י כפירש׳ דלא וזהו • דמיסף מעמד אלא נדחה ולא קרבן

 בנעינה מעמד אין מוסף קרבן בו שיש ביום במתניתין
 דהגירסא נראה יותר אבל • הסמוכה במנחה וכ״ש
 מוסף קרבן בו שיש ביום כו׳ ש״מ דמנחה אלא בגמ׳

 : לדידי׳ אלא דחי ולא לנעילה וכיש למנחה מעמד יש
מבורר אין בתיבנא סייע סיוע י״א( )דף מ״ה
:הפירוש כ״כ י
 • כשר אדם על או חכם על לקרוע נוהגין אני שאי! מה

 שואגים שיהיו בזמננו חכם אין כי סמכינן בזה
 אדם ועל י להשיב וידע כלה במס׳ אף הלכה ממנו
 אדם חייב שאין ,*שפירש דיעה האי על סמכינן ־ כשר

 עומד אם אבל • ולהתאבל לבכות אלא עליו לקרוע
 • טפח לקרוע חייב בוודאי נשמה יציאת בשעת אדם

 יצא לא בגמ׳ שאמרו ומה ־ הבגד בשולי לקרוע ונהגו
: לנצח המות בלע • המתחבלין בקרובים היינו

 כו׳ ממנה והוליד ד״ה רש״י ע״ב( צ״ד )דף יבמות
 וחם אב מן צ״ל אחד אב מן אחי ואמך אנא

 שתי ממנה והוליד בגמ׳ שננו הגירסא לפי כי אחד
 המעשה בזה ויש " אחת ואס מאב אחיות הם בנות

 שהגירסא להיות ויכול * אחד ובן בנות ב׳ ממזרים ג׳
 ובא וחזר אחת בת ממנה והוליד • כך רש״י לפני הי׳
 יש ולפ״ז • בן ממנה והוליד שלו כשרה אחת בת על

 מן אחי ואמך אנא רש״י כתב וע״כ ממזרים ב׳ רק בזה
: האם מן ולא אחד האב

 הנאה באסורי אמרינן דלא הנ״י כתב הערל בפרה
 כשאין אלא • המלח לים הנחה שיוליך י

 גופו שם כשיש אבל • איסור של שבחו אלא בההיתר
 ועוד • תקנה דל״ל דאורייתא איסורא והוא איסור של

 רשב״ג של דהיתרא הצלמים פ׳ סוף ע״ג במס׳ בר״ן עיין
 • האיסורים בכל מהני איסור מדמי חוץ לא״י למכור
 ש״ך ועיין * העו״ג מן זאת יקנה שישראל לחוש כשאין

: כ׳( ס״ק ק״י )סי׳
 שנכתבים האלופים מונה רש״י ע״א( י״ג )י סוטה

 בדור היו שהם אדום של מלכים ח׳ אחר
 • מלכים השמונה קודם שהיו עשו בני אלופי עם אחד
 • בתחילתו א׳ בד״ה מפורש והלא • גדולה תמי׳ והוא
 וישלח סוף בחומש גס • אדים אלופי ויהיו • הדד וימת

 בע״י המהרש״א הקשה עניו גם • הבא כמו פירש״י
בח״א



עי• יעקב חסידים הורת זכרו;

 המהרש״ח שהניא הפירוש אלא • קושיות כמה בר,״א
 קטורה מבני ק גס היו שהכתריס ־ עיקר הוא

: מלכיה ומשאר
 א״ד ־ כו׳ חייב אמר רב בממזרת כ״א( )דף □□"ק

 פטור אמר רב כו׳ איתמר והכי כר' מהזרת
 שאמר איתמר הגמ׳ קאמר להכי • חייב אמר ושמואל

 שהוא הגה • לחומרה ושמואל לקולא מקום במקצה רב
 יצא מהיכן מפר: הגמ׳ כי ־ ראשון מלשון ההיפך

 שאמרו • הי׳ כך והמעשה • לשונות ב' בזה שיהי׳
 • פטור מקוה ומקצה חייב מהזרת רב שאמר בביהמ״ד

 חולק שהי' הבר ראשון ולבון • רב על חולק ושמואל
 דשמואל הבר ב׳ ולשון • ־מחזרת א׳ דין על שמואל

 אמר י ר בב״ב ועיין • מקוה ־מקצה ב׳ דין על חונק
 הפירוש הוי שה וגה כו׳ איתמר ואיפכא • יוציא כנה
 ור״ל יוחנן ר׳ של שה הפליגתא לענץ • הכא כמו

 לזה ודוגמא • ודו״ק איתמר ואיפכא הגמ׳ גה ־אמר
 הדחק ע״י אכילה • חייב אמר ר״ל ו( ע )דף בשבת
 לומר להגמ׳ הכריח מי לדקדק ויש י הכילה שמה

 • בב״ק כאן שתירצנו מה פי על אך • איתמר איפכא
 הטעות הי׳ איך לתרץ רוצה דהגמ׳ ־ כאן גה לתרץ יש

 בשה בביהמ״ד שמע דר״ד לומר יש ולכן • ר״ד של
 כמלא ועצה ־ חייב לגמל פרה פי כמלא הבן יוחנן ר׳
 • דל לגבי ר״י בי׳ הדר נצפרא • פעור לפרה פרה פי

 וסבר • יוחנן ר׳ הזר הראשון שמדין " ר״ד הבור והי'
 פרה פי במלא הי׳ המחלוקת כי • פעור שבשניהה

 ביה דהדר ולצפרא * דהייב די ואמר • לגמל תבן
 שהמחלוקת • אמר רבין אתא כי ־ פטור דתרווייהו הבר

 דשניהם והבר דל לגבי די והדר ־ בעצה ב׳ בדין הי׳ י
 דבוודאי :דמחייב כר״ל בזה הרמב״ה פהק וע״כ ־ חייב
 לגבי ר״י בי׳ הדר דלצפרא אמת ר״ד של עדותו בזה
 • רבין שמפרש כמו ורק דד כדסבר לא אך • דל
 הנחה וע״פ ־ זו כדוגמא פעמיה כמה בש״ס נמצא וכן

: המקומות כל מ״ש זאת
 צוותא להוי קרי ודלא • קרי דקרי • כ״א( )דף □ב
 ולרמוז לפרש עוד ויש • לחבריו חברותה פי' "

 פי׳ באליתא מציתן פ״ב בתמיד כמו ־ האור להצית לשון
 ז׳( )דף בתענית דאמרינן • דקין בקהמין מדליקין

 מה פו׳ חייה עץ שנאמר • כעץ ד״ת נמשלו למה ארנב״י
 מחדדין הקטנים ת״ח כך הגדול את מדליק קטון עץ
 • בלימודו קטן שיהי׳ • קרי ודלא ופי׳ • הגדולים את

 שיחדד * בחבירו האור את להצית לחברי׳ צוותא ליהוי
: בלמודו הגדול חבירו את

 והוליד • אמו על צבעון שבא מלמד " ע״ב( )קט״ו ךה
 בנים דבני מכאן דמוכח פירשב״ם • ענה ממנה י

 גם • הבן בת על מוכח היכי הוה׳ ומקשו • כבניה
 • בחומש שפירש״י מה על גה • צבעון בת ענה כתוב הא
 • במהרש״א קושיות יש הגרהאות ב׳ על כו׳ צבעון בת על
 קושיות ג״כ עליו יש נקבה ענה שהי׳ פיר״ת על גה

 שהיה איה ירית לא ממאי גה • ענה הוא כתב דהא
 שני לו והי׳ • אנדרוגינוה הי׳ שענה והמחוור • בן

 • הנקבות שה על וענה • הזכרות שה על איה • שמות
 • וענה ואיה שכתוב שמות דהב׳ ר״ל ענה הוא ודכתיב

 היה והוא " הימיה את מצא והוא • אחד הי׳ הוא
 הוא בירושה ואנדרוגינוס • פהוכין והביא • ממזר
 וכתיב י הבניה בין יורשת הבן דבת מכאן מוכח • כבת
 בת והוליד אשה לקח וענה ־ הנקבות ע״ש צבעון בת

 על הה הפסוקיה כל ועתה • אהליבמה ששמה אחת

 הגמרא ומקשה • ממזר ענה שהי׳ ומוכח • מקומה
 ששמה נקבה הוליד צבעון פי׳ • הוו ענה תרי ודילמא

 ענה בת ואהליבמה ־ ענה ששמו בן הוליד ושעיר ־ ענה
 ובזה • צבעון בת היא לאמה וכן ענה לאבי׳ קורין היו

 • ממזר ענה הי׳ לא אה גה נכין על הפהוקיה כל יהיו
 משמע ־ זכר בל׳ ־ ענה הוא א׳יק • הגמ׳ ומתרץ
־ אנדרוגינוס והי׳ ממזר שהי׳ ־ דמעיקרא ענה דהוא

: הבניה בין ויורש הבן כבת בירושה לי' ותשיב

 יכובע איענש מ״ש • ע״ה( נ״ג )דף סנהדרין
דקי' לננוכ־ננר דחהדר דהאי ,פירש" 1

 לגמ׳ דמנלן ־ פירושו נראה "ולא • ע״כ דמיה בעלמא
 מביא הגמ׳ הא ועוד • בעלמא דמיי׳ תשובתו שהיתה

 בוודאי ולכן • אינשי דאמרי מהיינו יהושע לדברי ראי׳
 איענש מ״ט דה״פ נראה אלא • ומתקייה אמת דבר הוא

 וראי׳ • לנורא להפיגו הסיבה נתגלגל מה מפני יהושוע
 ־ דניאל נענש מה מפני ־ ד׳( )דף מב״ב הפירוש לזה

 זאת מצאתי אח״כ • דא־יוותא לגובא דשדיי׳ ממ״צ
 שאול נענש מ״ט כ״ב( )דף מיומא ראי׳ עוד ־ בע״י

 ניטל שעליו דבר לידו בא למה • וז״ל בעצמו ,ופירש"
: כנ״ל ביהושע הפירוש הוא וכן • ע״כ מלכותו

 כשנלחה פירש״י • אברהה על באו וכן * ע״ב צ״ה ךה
 דלת בע״י המהרש״א עליו והקשה מלכיה בד׳ *

 על רק • אברהם על מלכיה הד׳ שבאו בקרא מצינו
 ותירץ ־ אחריהה רדף להה וכשהלכו ־ באו הדוה מלכי
 אברהם על שוב באו זאת שאחר • בידה הי׳ שקבלה■ אולי

 שכתב כמו הוא יותר האמת אבל • ע״כ עה ברוב
 היוה עוד פסוק על ל״ב( י׳ )ישעיה יונתן התרגום

 נורא אתון לגו יתי׳ כדרמו אברהה על אתו וכן • וז״ל
: ע״כ יקידתא

 פירש • שחסרה או שנקבה הריאה מ״ב( )דף חולין
 מחמשה אחד שחסרה הרע״ב וכן הרמב״ה י
 שחסרה או ע״ב( ז מ )ד׳ מהגמ׳ כן נראה ואין אונות־

 מבחוץ לעונה לא • חסרון שמי׳ מבפניה חהרון ש״מ
 שהינקב עד דאמר לר״ש צריכא לא ׳ נקבה היינו ודקאמרת

 נקב אבל חסרון ביה דלית נקב ה״מ ־ הסמפונות לבית
 הפירוש היה ואה • ע״כ מודה ר״ש אפילו חסרון ביה דאית

 רבא דקאמר לכ״ע טרפה שהיא החונות ממנין אחד שחסרה
 הכי לשנויי להגמרא הו״ל א״כ ־ טרפה יתיר או חסיר׳

 שה כתבו בזה וכיוצא • כר״ש לאוקמי ולא ־ הכל וכדברי
 להה והשיב • כו׳ ניקב אבל ד״ה ע״ב( מ״ז )דף התום׳
 שמהרה או הכי לפרש הגמרא רצה שלא והטעה כ״ו• ריב״א

 דלא משוה ־ מהר״ה שה כתב • האונות ממנין א׳
 בחסרון אלא ־ בהכי מתניתין דאיירי להגמ׳ ליה משמע
 שנקבה ריאה במתניתין קתני דהכי • לנקב קצת הדומה

: ע״כ שחסרה או
 לחולק איליה ב׳ בהן לקח ־ ו׳ משנה פ״ו כריתות

 פירש • למעילתג והשני • לאשמו קרב כו'
 עליו אשם'שהפריש אותו לשה לאשמו קרב ־ הרע״ב
 אשה ויביא לגיזבר שיתנו למעילתו והשני ־ המעות

 הפירוש זה • ע״כ מעילה לקרבן מביתו הלעיה בשני
 למה *זוז עשרה לגיזבר שנותן .המעות מאותן כי תמוה

 ועיין • כבר המחוייב הראשון הקרבן מהה יביא לא
 ה׳ פ״ד • מעילות הלכות ברמב״ה ועיין • וברש״י בגמ׳

 יקרב סלעיה ב׳ היפה • פירושו שכך ותראה • ו׳
 בעד לגזילו למעילתו והשני • מעילות לאשה לאשמו
 לאשמו להקריבו יתנהו זוז עשרה שהוא וחומש הקרבן

כראפו; לן
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 שהקפה כמ״ל זאת מצאתי אח״כ • מנכר המחריב הראשון
:הרע״ב על

 • ארוך אותו רואין אין עגול הי׳ • מ״ז פ״ע כלים
 ונתב י נכנס מרדע פי נמלא שיעורו אלא

 מהיני • משנתינו פירו: על לעמוד יכלתי ולא • ההוי״ע
 • נכנס מרדע פי והלא • ארוך הוא כאלו לראותו היתי

 ני • נך פירושו ונראה • ע״כ עגול הוא כו דמשעריק
 וארך נזה צלעות מששה הוא המרדע פי תמונת

 שליש הוא שלו ואלכסון • עפת ששית הוא צלע נל
 • עפת מששית ממש עגול דבר אכל • כמנוון עפת

 פ״א התוי״ט וכמ״ש עפת משליש פתות שלו אלכסון
 מרדע פי מלא שיעורו נסדק שס הפירוש וזהו • מ״ה

 עפת בהיקפו' ויש עגול הי׳ • כמכוון עפת שליש שהוא
 שהחוט ר״ל ארוך אותו רואין אין מרדע של כהיקפו
 הששה כנל ארוך בכוה שהולך כמו עפת יהי' •המקיף
 המרדע פי תמונת שיהא נכנס מרדע פי כתמונת צלעות

 נכר כי • מיותר הוא לכאורה נכנס ותיכת • לכנוס יכול
 על קאי אס המשנה מפרש אין גס ־ פלוגתא כו יש

 הכוונה אכל ־ סרידה סדק על או לסרידה מתער הסדק
 השעח מחזיק יותר י כעיגול הולך עפת כשהחוט כי

 נל כי מרדע פי תמונת על החוט היה מאס שלו
 אנו אין דנאן המשנה אמרה ע״ז • יותר מהזיק עיגול

 מרדע פי תמונת שיהא צרינין אלא ־ הסטה על משגיחה
: פחות יהיה שלו שהשעה אע״פ • נכנס
 שאנו היד הואכל היד בפיסת שלשים י פ״א אהלות

 אכר הוא כקנה שניס " לנט״י רוחצים
 הוא ־ כמרפק ושנים * לעלינכויגין סמוך עד הארוך
 עצמות יש שם • עלינבויגין וכלשוננו כלע״ז קודו הנקרא
 • כזרוע אהד • ארכובה נקרא שם כרגל וכנגדו • קענים

 הקודו כין תפילין כו מניחין אנחנו אשר החבר הוא
 השתי וכית ־ שוק קרוי כרגל כנגדו • השחי כית וכין

 אונטערארם• נקרא הוא ואצלנו • איישיליש רש״י כל׳ נקרא
 המשנה וכלשון • קולית נקרא כרגל כנגדו בכתף שנים
 והטעם • והקוליא השוק הכור מקום ארכובה נקרא

 הקטן עצם * דהולין פ״ד ו׳ כמשנה התוי״ע כתכי ע״ז
 שכל ־ העליונה ארכובה נקרא לאמצע התחתון שכין

: ורכוכה כרך נקרא הנכפף דבר
 אברים ראשי כהן שחזרו וכיון • מ״ג פ״ה נג^ים

 פרתה • טמאים אלו הרי ככעדשה בו ושיראה
 רק נראה ולא איכרים ראשי כמקצת פי' במקצתה

 אכריס ראשי הזרת שכתחלת אע״ג טמא עדשה כחצי
 • הוא טהור דעדיין עדשה כחצי רק נתגלה לא אם

 כמקצת פרחה ואח״כ ככעדשה ונראה הזר אס אעפ״כ
: טהור אז ככולה הפריחה ואם טמא הוא
 או חלודה כה שנמצאה מחט מה׳ פ״ג טהרות

 מציאתן כשעת הטומאות שכל טהורה שכורה
 שלמה כשהיתה שמא אמרינן ולא עהורה הרע״ב פי'

 פירש וכן " הישנה לטומאתה ותחזור ויתקננה נטמאה
 שהרי מיהוור לא הפירוש וזה • המשנה כפי' הרמכ״ם

 טמאים כלים משכרי העושה ־ מ״ג דכליס פ״א שנינו
 • ישנה לטומאתן וחוזרין באו טמאיס מכלים דשמא

 )דף כנדה רש״י וכן כאן הר״ש שפי׳ כמו פירושו אלא
 ולא • עליהן שנמצאות טהרות מלטמא טהורין ד׳(

 ואח״כ ועמאתן עליהן נפלה שלמה כשהיתה אמריכן
 עתה היא כאשר חלודה או שכורה אמרינן אלא נשכרה־

 מציאתה כשעת לה דמחזקינן הטהרות על אז נפלה
מא״ה פט״ו היד כס׳ ופירש • מפירושו הזר הרמב״ס גם

 : העני הפירוש כוס ה״י

 כל אכל ה״ה פ״י ויוכל שמיטה הלכות רמב״ם
 שנה השבעים כאותן מנו שלא כו׳ הגאונים

 כו׳ נ״מ דמאי הלשון זה קשה וז״ל • כ״מ עיין כו׳
 כיון הילכך כו' אע״פ אמרו הגאונים אכל דה״ק וצ״ל

 שהיא שביעית מוצאי היתה הכית כה שחרב ששנה
 ואלף ות״כ ע׳ מונה כשאתה • שמיעה של א׳ שנה
 • ע״כ כשמיטה אחת שנה והיא א׳ כידך נשאר • ק״ז

 כשמיטה שני׳ שנה היא אלא • יפה עולה חשכונו ואין
 השנה עס צרפהו החשבון מזה א׳ בידך שנשאר כיון

 תשעה שנת היתה והיא • הראשון הכית כה שנחרב
 ושלשים וששה ליצירה־ אלפים ושלשת מאות ושלש ושלשים

 הושכין שאנו השנה הרי ־ בשמיטה א׳ ושנה ביוכל
 אלף • ליצירה תתקל״ו אלפים ד׳ שנת שהיא שנה כה

 שניי׳ שנה להיות צריכה שני־ כית לחורכן ושכע מאה
 על מאד גדולה פליאה והיא הכ״מ• לחשבון כשמיטה

 • השליט מיוסף יצא כשגגה חשכונו והי' כ״מ הרב
 • לי הניח מקום וכאן ־ כצמא שותה אני מימיו ואמרתי

 הגאינים שיטת סוכר שהוא ־ זאת לו גרס פירושו כי
 וכין שני כית כזמן כין ראשון כית חורכן בזמן דכין

 • כלבד שמיטין אלא יובלות מונין הי' לא חורבנו לאחר
: ע״ש בדוחקיס נכנס הכ״מ זה ומחמת

 אשין*ה מנין ־ הגאונים דעת הוא כך. האמת אבל
 בית חורבן שבין השבעים ובאותן ־ בטל לא

 שמטות אלא נוהנין היו נא שני בית לבנין ראשון
 מני לא האחרון הבית משחרב וכן ־ יובל כלא בלבד

 מנו שני כית כנין כעת אכל י ־ שמיטות אלא יוכלות
 שמונה שני כית בנין בשעת ומנו • ויובלות שמטין
 ג' שנת * השני הבית בה שנחרב ושנה ־ יובלות
 ושנה ־ שמיטה שנת היתה ליצירה תתכ״ט • אלפים

 שחרב שנה נקראת והיא שביעית• מוצאי היתה שאחרי׳
 חשבון ולפי • ד׳ בהלכה הרמב״ם כפירוש הבית בה
 ד׳ שנת שהיא לחורבן ושבע ומאה אלף שנת הי׳ זה

 חשבון ועל ־ שביעית מוצאי שנת ליצירה תתקל״ו אלפים
 • שמיטה היא הקנ"ח אלפים ה׳ " סומכין אנו זה

 וקדושה כרבנן סוברים שהם הגאונים של והטעם
 יובלות ומנו • לע״ל קידשה ולח לשעתה קידשה ראשונה

 נוהגות השמיטות כי ־ הבית בנין בעת שמיטות לקדש
 ישראל שאין הבית חורבן בעת אבל ־ התורה מן בארץ

 ע״כ קרקעות שמיטת נוהג אינו • ובחו״ל • הארץ על
 הפירוש לזה עילה הרמב״ם ולשון ־ יובלות מנו לא

 הרמב״ם *סיב הי׳ ובתחלה • פקפוק שום בו ואין יפה
 אמר וע״ז • החורבן לאחר אף יובל למנות לשיטתו

 שמיטות למנות סברא שיש אמרו הגאונים אבל הרמב״ס
 ־ בידן מסורת הוא וכן " הבית שחרב בעת יובלות בלא

: ויובלות שמיטין למנות ונחזור ב"ב הכית שיכנה יה״ר

 • הפתח צורת י״א ס׳ שי״ב סי׳ חו״ח ^"^2
 הככו״ש כתב • וכו׳ מכאן וקנה מכאן קנה

 שלא צריכין הקנים דאותן ונראה • וז״ל עירובין בתהלת
 י״א( )דף מתוספות נזה וראיה • ג״ט רחוקים יהיו
 בקנה ליתכשר צוה״פ ל״ל ר״ת שהקשה איפכא ד״ה
 דהקנים איתא ואי י במבוי המתיר משהו לחי דהוי

 נחי דהא כלום ר״ת הקשה לא ג״ט רחוק להיות יכולין
 מהיכחה להחמיר יש וכן • ג"ט רחוק יהי׳ שלא בעינן

 נראים הקנים שאין הכותל אחורי הקנים להעמיד שלא זו
 בסי׳ לחי גבי בש״ע כמ״ש המבוי האויר נגד ולא בפנים

 ראיתי אין כי הכרח זה ואין • ע״כ ט׳ העיף שס״ג
ראי׳



הפירים תורת
 דלא היכא צוה״ס דבעי תירצו התוספות כי • דאי'
 יוסי לד׳ או י מעשר ביותר או במפולש כגון לחי זהני
 כי התום' ואפו י ט׳ ג׳ לחי דבעי

 לחי שבין החלוקים וליחשבו ליזלו רוכלא
 בצוה״פ ליזהר צריכין זאת אך " לצוה״פ

 מהמבוי לחוץ משוכין הקנים יעמיד שלא
 שגם : טפחים שלושה מהחצר או

וראיתי כזה ג״ט יהי' לא באלכסון
 בקרן דפתהא י זוית בקרן דנפרצה צ״ד( )ד׳ מעירובין

:אינשי עבדי לא זוית
 לחיבורו סמוך הנף כשבר אם • נ״ג סי' ליו״ד שייף

 • ענין בכל טריפה אגודל מכשיעור פחות בגוף י
 ואין הגוף מן רחוק השבר והם • עוקץ בו שאין אף
 מן קצת ויש כקולמם באלכסון שהוא אף עוקץ בו

 השבר או עוקץ בו יש ואם • כשרה האגודל בתוך השבר
 • האגידל תוך השבירה מן ■ קצת ויש באלכסון הוא

 כיון טריפה ה״ז אגודל רחוק יש השבר זמאמצעות
 אגודל שיהי׳ אא״כ • האגודל תוך נכנס דהעוקץ
 ואם כשר הוא אז הגוף לצד השבר שהתחיל ממקום

 הנשבר בעצם ויש בשוה הוא והשבר עוקץ בו יש
 החיצון עצם שנכנס אף אגודל כשיעור לגוף מחובר

:כשר אגודל בתוך
 של צונן כלי לתוך רותח חלב עירה אם הפר״ח פסק
 דתתאה משום קליפה כדי רק אוסר אינו בשר י

 היד שהי׳ בכדי רותח החלב שהי׳ בעוד ואם • גבר
 מטעם כולו הבשר נאסר • צונן בשר בתוכו נפל • סיב

 כשנפל וכ״ז ־ הבשר על מתגבר תתאה שהוא דהרותח
 בשר הי׳ בתחילה אם אבל • רותח חלב בתוך הבשר

 שהציף אע״פ • החלב בתוכו עירה ואח״כ • בקערה צונן
 משום • קליפה כדי רק אוסר אינו הבשר את החלב

• ה״מ כשאין וכ״ז • הגובר הוא במקומו שהוא דכל
 :קליפה כדי רק אוסר אינו ענין בכל בה״מ אבל

 • כולו חם מקצתו דחם אע"ג בש״ך י סק״ד צ״ד סי׳
 הכף חצי שנתחב היכא ולפ״ז י ע״כ לבלוע היינו

 של בקדירה הכף כל החב כ ואח • חלב של בקדירה
 בלע הכף שכל כיון י הכף כל נגד ס׳ צריכין • בשר

 לא לפלוט אבל • כולו חם מקצתו הם מחמת מהחלב
 ואח״כ בחלב הכף כל בראשונה שנתחב היכא אמרינן

 ס׳ רק צריך אין בשר של בקדירה הכף חצי נתחב
 :לפלוט כולו חם מקצתו חם אמרינן דלא • הכף הצי נגד

 דאיסור בב״ח י בליעה ע״י הנאסר כלי ש□
 אפילו רותח בה להשתמש אסור דאורייתא

:אב״י אפילו • מטריפה
 ביטול של פסקן ג״ה• פ׳ הר״ן כתב • צ״ט לסי׳ שייך

 נתערב ואפילו במינו מין האסורין ביטול דין י
 שנתערב בין מדרבנן אבל • ברובא בטל מדאורייתא גופו
 בדברים וה״מ • בס׳ בטל פליטתו שם שאין בין גופו

 בתרי• חד בטל מדרבנן אפילו ביבש יבש אבל • הנבלליס
 אפילו טעמא ויהיב גופו שנתערב היכא כל ומבשא״מ

 בכא״פ כזית איכא ואי • מדאורייתא בטל לא באלף
 ולא מדאורייתא אסור כבאפ״פ ליכא ואי • לוקה הי׳

 בששים שיעורו טעמא יהיב לא ואי עליו• היו.לוקק
 ברובא טעמא יהיב דלא היכא כל דמדאורייתא ־ מדרבנן

 טעם היינו ממשו ולא טעמו שנתערב והיכא • בטג
 הוא רש״י ולדעת • מדאורייתא הוא ר״ת לדעת כעיקר

 בלח״מ ועיין • עיקר רש״י דברי הר״ן ולדעת י מדרבנן
 פ׳ סוף ובנ״י • בבירור הריעות כל שהביא מ״א בהלכות

 התורה מן עיקר שישלו דרבנן דאיסור כתב הערל
 סתם או בס' גיד של שומנו כגון תורה של כעין החמירו

 שאיןלהם ואיסורק במאה תאנים ותרומת י במשהו יינם
 בתרי חד א״י ובישולי ופת חו״ל חלת כגון מה״ת עיקר
פוסקברמ״א וחמאה ס׳• בעינן וגבינה חלב אבל • בטיל

י-י/ -ס"- . ערוע *עט / ו קט ^י ;עיו
 תערובתו אוסר אינו קצת פוגם אפילו • סק״ב ק״ג סי׳

 בו שנשתמש בשר של כף נתחב אם לפ״ז צ״ע
 מאכלבוריקעס חלב של בקדירה בשר של קמח תבשיל
 הוא בכף שיש זה בשר הבשיל של שטעם להיות שיכול
 דרוטב כיון אפשר או • המאכל לאסור ויכול לשבח”נו״ט
 צ״ע וכן • מותר בבוריקעס נט״ל לאקשין של בעין

 • בזה זה נט״ל הס הנראה לפי אשר תבשילין ב׳ בשאר
 : חלב ואחד בשר אחד שבלע בבליעתן זע״ז אוסרין אס

 טומאה לענין • כך הוא חיברו ולבסוף תלוש ךץ
 • כתלוש סוי חקקו ולבסוף קבעו אפילו י דאורייתא י
 הוי קבעו ולבסוף חקקו■ דווקא שאובין מים לענק אבל

 ולבסוף קבעו אבל • ככלי הוי צינר ולענין • כתלוש
 • ס״ו( )דף בב״ב נראה כך " כמחובר הוא הרי חקקו
 כמחובר הוי קבעו ולבסוף חקקו אפילו ־ מכר ולענין
 דב״ב מתניתין וכסתם • מוכר הוא יפה בעין דמוכר

 פלוקח־ז לפרנסה נכהיה עבור נעבין וק • ה׳ה( )דן
 כמחובר קבעו ולבסוף חקקו אפילו • מקרקע דווקא

 ־ שחיטה ולענין זרעים הכשר ולענין ס״ז( )ד׳ שם • הוא
 כתלוש• הוי חיברו ולבסוף תלוש • ע״ג וצענין • בדיעבד

 חקקו בין חילוק אין הדברים ובאלו • י״ו( )ד׳ חולין
: להיפך או קבעו ולבסוף

תנ״ך על ליקרט-ם קצת

 • שבע באר ההוא למקום קרא ע״כ • כ״א □ראשית
 נבאר וזכרון סימן הוא • שבע תיבת פי׳

 ־ ע״ז לעדה לאבימלך כבשות שבע ונתן ־ אברהם שחפר
 ונא בזס״ל דוקא קרא דלמה הטעם הכתוב אמר ואח״כ

 מורה שבע ושם • שניהם נשבעו שם כי • בכבשות
 על נופל לשון השבועה על וגם הכבשות מספר על

 • הכבשות שם על היתה שבע קריאת ועיק- • לשון
 ולכן • השביעה דבר לזכרון לזה צירוף מעט עוד אך

 אבל • חורפן דשבע בירא שבע באר יונתן תרגם
 • השביעה ע״ש ־ שבעה אותה קורא ל״ג כ״ו בבראשית

 שינה ע״ש • השבועה ע״ש שבע באר העיר שם וגם
 שבע באר ות־גמו * יונתן ותרגום אונקלוס התרגום

 של שבע באר של מתרגום בשינוי העיר בל
 • שבעה לבאר שמות ג' כולם בין ונמצא • המקום

 ולעיר • הכבשות ע״ש שבע באר ולמקום • השבועה ע״ש
: ג״פ• השבועה ע״ש שגע באר

 כי' קשות אתם וידבר כו׳ אחיו את יוסף וירא ״ס0
 ויזכור • אחיו את יוסף ויפר כו׳ אליהם ויאמר י

 לו הי׳ הסדר לפי • לדקדק יש • החלומות את יוסף
 ואח״ב • אחיו את ויכר כו׳ יוסף וירא אחר לכתוב

 וידבר ואח״כ פו׳ החלומות את יוסף ויזכור הפסוק
 גם שפח לא בוודאי • ויזכור מאי י גם ־ קשות חתם
 כפיל היא הלשון גם • החלומות את • בואם קודם
 היפף ־ כך הוא הענין אך • אליהם ויאמר אתם וידבר

 בלבו וחשב • עליהם בכעס הי׳ אחיו את יוסף כשראה
 • קשית אתם וידבר הכתוב אמר ע״כ • מהם לנקום
 וזהי • ורחמנות בנחת עמם לילך בדעתו התנחם ואח״כ
של בשבחו הכתוב ואמר ־ רכס בלשון אליסם ויאמר

יוסף
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 ־ באחוה עמהס לנהוג ההיו את יוסף וינה • יוסף
 לא בידם כשנפל הכירוהו לח והס ־ הכעס ולהסיר

 סיבת היתה כנה הכתוב סיפר אה״כ • אהוה עמו נהגו
 יוסף ויזכור • מלבו הכעס להסיר במהסבתו הדבר
 החלום בשעת כי ונזכר החלומות את הכעס בתו־
 עד עמו רבות בסבות להתגולל משמיס נגזר כבר

 ויאמר מנבבו הכעס הסיר ע״כ ־ מנך נהיות שיגיע
: רכה בנשון נהס

 ראינו אשר הנהנו אשמים אבל ויאמרו ־ מ״ב שם
 הלא ראובן ויען כו׳ אנינו בהתחננו נפכו צרת

 יש ־ אחיו אל איש ויחרדו כו׳ דמו וגם כו׳ אמרתי
 ואמרו עונה על התודו לבדם האחים הלה • נדקדק
 להוכיח עוד רונה ראובן הי׳ ומה • אנחנו השמים

 אשכחי׳ גבי ע״א( ע׳ )דף בתענית משמע גם ־ אותם
 רמיזא היכא דרכו תסלף אדם אולת דר״ל לינוקי ר״י

 כו' אחיו אל איש ויחרדו לבם ויצא ליה המר ׳ בתורה
 מכירת על האחים התחרטו לא שעדיין מהגמ׳ משמע
 התודו כבר הלח ובאמת • זאת מה תמהו ע״כ • יוסף

 ראינו אשר אמרם ־ י״ל גם • אנחנו השמים הבל והמרו
 ורק • המכירה עצם הזכירו לא ולמה ־ נפבו צרת

 האחים ־ הוא כך הענין אך י התנחמו הצער על
 יוסף שנתחייב מחשבתם לפי במכירה חטאו שנה הסבו
 על התודו ורק ־ דין ע״פ למכרו הי׳ וראוי קודם
 • עליו חמלו ולא אליהם בהתחננו נכשו בצרת שראו

 להם הי' בכ״ז י בעיניהם חייב יוסף שהי׳ הגם כי
 • לאמר אותם ראובן ויען • להס התחננו אחר נדהמו

 הנה דמו וגם ־ בינד תחעאו אל לכס אמרתי הלא
 היו לא והאחים ־ המכירה על גם חטא לנו יש נדרש

 " באמתחותיהס הכסף את כשראו ואח״ב • נו מודים
 לא אשר נגד חטאם על כי • זאת מה ואמרו תמהו
 בבית בהאסרס בחטאתם לקחו כבר בהתחננו שמעו

 ויייראו • הכסף אצלם נמצא כי עתה אבל • האסורים
 • מדה כנגד מדה ־ לעבדים אותם לקהת יתגולל כי

 חטאתם בזה והכירו • לנו אלהים עשה זאת מה אמרו
: בעצם המכירה על

 • התרגום ־ משה אל ה׳ ויאמר ו׳ כ״ז במדבר
 : הטעם ידעתי ולא משה עם מתרגם

 למלך ויאמר כו׳ זונה אשה בית ויבאו • ב׳ יהושע
 וישכבו תיבת כו׳ הנה באו כו׳ שמה וישכבו כו׳ ׳

 חטא מאיזה מפרש הפסוק אנא • הענין לצורך שמה
בבית ששכבו מהמת ־ פחדים להם והי' למלך נתוודע

: למלך ויאמר ע״כ זונה ,
 יקר הי׳ ה׳ ודבר כו׳ שמואל והנער "י שמואל

• כהות החלו ועיניו " שוכב ועלי • כו׳
לענין השייכות מהו י לדקדק יש • עינו הוא והכתיב

עיניו שהחנו בעת המעשה זאת שהי׳ כאן המדובר
להנץ וכן • וכתיב קרי של הטעם מהו גם • כהות

 שמואל ויאמר • כו׳ עבדך שומע כי ה׳ דבר ואמרת
 ואס • ה׳ דבר שמואל אמר שלא טעם מה • דבר

 ־ ע״ז עלי השש לא אמאי • הוא אחר קול שמא מחשש
הדברים כל שמואל לו ויגד י כו׳ שמואל אל ה׳ ויאמר

הטוב • הוא ה׳ ויאמר • כפל לשון הוא ממנו כיהד ולא
 והו״ל * פירוש לו אין הוא מילת ־ יעשה בעיניו
להראה ד' ויוסף * יעש: בעיניו הטוב ה׳ י למימר
לשון כו׳ ה' בדבר שמואל אל ד׳ נגלה כי ־ בשלה
 בוודאי • אניו להראה הוסיף אס כי • הוא כפול

 • מיותר הוא ה׳ בדבר תיבת גם • עוד אליו נגלה
 ולא • וכהן מבפנים הי׳ עלי • הענין היה איך גם

 ולתרץ • הקול ושמע מבחוץ לוי הי׳ ושמואל • שמע
 ג׳ • כ״ה( )ד׳ בר״ה הז״ל דאמרו נקדים ־ הנ״ל כל

 ואהרן משה כדכתיב " ושמואל אהרן משה עולם חמורי
 • שמואל בנבואת הענין זה נרמז וביודאי וכו׳ בכהניו

 והלשון ־ לשונות בעשר נאמרה הנבואה כי ידוע וזאת
 פנים חיבה ל׳ הוא כי • כלום על למעלה הוא דיבור

 ה׳ נתגלה לא ואילך משה מימות והנה • פנים אל
 ־ גדעון אל ה׳ ויאמר ־ אמירה בלשון רק ונביא לשופט

 הנגלה ה׳ אמר כה אליו ויאמר עלי אל בא אלהים ואיש
 מחד יקר הי׳ ה׳ ודבר * הכתוב אמר ולכן י נגליתי

 עם הי; כאשר דבור בלשון נבואה ר״ל נפרץ חזק אין
 במעלה נביא הי' ועלי • האלה בימים יקר הי' משה

 להיות עיניו התחילו ובזה • אמירה מדרגת של עליונה
 לו שיש מי למשל • אחת מעלה הנבואה במדרגת כהות

 אף חושש וכשהוא • רב מרחק לראות יכול עינים ב׳
 וזה • מקודם שראה ממה פחות רואה אחת בעין

 בחסרונו הרגיש לא הוא אך ־ עינו הכתיב של הכוונה
 עלי אל שמואל וכשבא ־ הנבואה אצלו שנתמעטה זה

 מההיכל הקול שומע והוא • לנער קורא ה׳ כי עני הבין
 מדרגת יהי׳ בוודאי • עלי ואמר • שומע אינני ואני

 א״ע מכיר שהוא יען • דבור במדרגת שמואל נבואת
 לא הוא אשר הסיבה ותלה ־ עניונה אמירה במענת

 תהיה שמואל שמדרגת מחמת הוא ־ שמע ושמואל שמע
 ואמרת * יקרא אם והי׳ לו אמר ולכן • דיבור בלשון
 היה כי ה׳ דבר לומר ירא הי׳ שמואל אך • ה׳ דבר
 התם ואמר • דיבור במעלת נבואתו תהי׳ לא פן ירא
 רק לשמואל עתה נגלה לא כי באמת היה וכן • דבר

 וכאשר ־ שמואל אל ה׳ ויאמר ככתוב אמירה בנשא
 כי • ממנו כיתד ולא הדברים כל לעלי שמואל הגיד

 הבין אז דיבור בל' ולא אמידה בלשון היתה נבואתו
 זאת שמע לא וע״כ נבואתו מדרגת נתמעטה כי עלי
 ה׳ עלי אמר אז • אמירה בלשון אלא הי' שלא אף

 * עינו הכתיב ג״כ וכאן • יעשה בעיניו הטוב הוא
 הנשארת מנבואה אחת עין במדרגת הטוב יעשה ר״ל

 הכתוב עוד שאמר וזהו • עליו הדין את והצדיק • ני
 שמואל אל ה׳ נגלה כי שמואל אל להראה עוד ה׳ ויוסף
ויהי וזהו • מרע״ה כמדרגת דבור במדרגת ר״ל ה׳ בדבר

:דייקא דבר • ישראל לכל שמואל דבר
 • הכוהו בניו ושראצר ואדרמלך ־ י״ט ב מ" ב׳ מלכים

 וי״ל • כתיב ולא קרי הוא בניו מלת
 בב״ב המעשה שהי' וכמו • ממזרים היו אוני כי הטעם

 לי ולית כו׳ לדביתהו דשמע גברא ההוא לח( )דף
 להו אמר • בנאה דר׳ לקמי' אתי ־ חד אלא מאבוך

 סנחריב כי ־ אזל לא דברי׳ ההוא כו׳ קברי׳ חביטו זולו
 שרי יהרגוהו לא אם * שלו לע״ג בניו להקריב אמר

 • זאת ושראצר אדרמלך בניו ושמעו י שלו מלוכה
 חדון אסר אבל " והרגוהו בניו היו לא בחמת אשר
 • כתיב ל״ב ב׳ בד״ה גם ־ הרגו נא בחמת בני שהי׳

 הקרי של הטעם * מיציאו הוא והכתיב • מעיו ומיציאי
 • בניו היו לא באמת אבל • מעיו יוצאי נקראים שהיו
 מחמת ר״נ • יחיד לשון מעיו ומיוצאו • הנתוב פי׳ וזה

 הי׳ לא באמת אשר • להרגם בניו על מחשבתו שהיתה
הרגוהו• לכן • לבד חדון אסר האחד מעיו מיציאו רק לו



עה יעקב טהרי? הדרסי !זכיו
 וכו׳ סועו״ה הרה״ג דודי ממר ארו־ פלסו} נחמד ם קינטי כזה גה אצ ההפיריסיועתה מאגודת הנמצ^ה השארית גס לאיר יצא כי ק״ל

כמהים הפלפול תוכן אך והדפסתי קצרתי אמנם • הנ׳ל הרה״ג דודי דכרי עלי ערכים כי דמיטאווי אכ״ד נ"י ליב ישראל מו׳ה כש״ת
 יעקב זהלזנרון גס והי׳ • הדפוס מהוצאת למאיד שהאריך

 מה״ת מ״ני כתב• ה״א( חו״מ מה׳ )פ״ו הרמב״ם א
 בערב שנאמר ט״ו בליל מצה לאכול

 • עליו המה והלח״מ ־ זמן ובכל מקום בכל מצות תאכלו
 א״כ • זמנו בלפני כר״י בפ״א פסק בעצמו ״הוא דכיון
 שמוכיח כמו • דההיקש מקרא חובה לקובעו להביא הי״ל

 נפקא דלר״י )כ״ח( דפסחים בסומא וכמפורש ר״י ממנו
 שבעת חמץ עליו האכל דלא מהיקש חובה לקובעו ליה

 קרא הביא לא דרבינו הי׳ והלח״מ ־ מצות תאכל ימים
 חובה לקובעו אבל י מנה אכילת מצות לרמז רק "בערב

 כו׳• ימיס שבעת כו׳ תאכל דלא ההיקש על סומך ז בזמה
 עוד להקשות הוסיף והשעה״מ • מאד דחוק זה ותירוצו
 דהא • תירוצו והורף * מחתא בחדא ותירץ • קושיות
 מההיקש חובה לקובעו ליה נפיק דלר״י בהוגיא דמסיק

 ההוא ור״י כו׳ האכלו מבערב ולרש כו׳ האכל "לא
 הגמ׳ דמקשי הא דבאמת • דווקא לאו זה כל • לטודר״ח

 אורז למעט אתי דההיקש לתרץ יש ־ ר״ש קאמר כפיר
 בפסחים כדדרשינן מצה משוס בהם י״א יוצא דאינו ודוחן

 ושאינם כו׳ חמוץ לידי הבחין דברים ל״ה( )דף
 גם • ההס כדאיתא טבל למעוטי וגס • כו' באים

 כל מ״ג( )דף כדאיתא י מנה לאכילת נשים לרבות
 מהאי לזמה״ז חובה וקביעות ־ כו' נשי והני כו' שישנם
 לזה ראיה והביא • ר״ש גם נפיק יהודה ר' דנפיק

 • שהאריך ע״ש כ״ח( )דף על לה( )בדף מהרש״א מקושיית
 דלא נימא דאי • נכונים אינם דבריו גס באמת אך

 חובה לקובעו ללמוד הכרה אין בוודאי • סוגיא כהאי
 כדאיתא ממושבות נלמוד חובה דקביעות די״ל ־ מבערב

 ר״י פליגי לא ובזה לטוד״ר אתי ובערב )ל״ז( בקדושין
 חמץ עליו תאכל דלא בקרא פלוגתייהו ועיקר • ור״ש

 אורז למעוטי אתי ולר״ש זמנו לפני אתי דלר״י
 כ״ח( )מד׳ סוגיא דכל לומר מאד קשה וגס • ודוחן
חובה אותה לקיים נוכל אשר כל ובודאי • לה אזדא

: לקיימה עלינו
 הסוגיא נברר הרמב״ס דברי ליישב כדי ב

 ובקדושין בפסחים סוגיות איזה ועיד • הנ״ל י
 לומר ההכרח יהיה לדברינו גס ואמנם • ל״ז( )דף
 ומקצתה קיימא מקצתה ורק • הסוגיא כל קיימא דלא

 לא ואך • גופא מהסוגיא זה נכריה כאשר • קיימא לא
 • קיימא ולא לה אזדא ההיא סוגיא דכל בעשה״מ כדברי

 שני • קושיות כמה להקשות יש הזאת הסוגיא על הנה
 דבפ״ק לר״י תימא שכתבו • ואידך ד״ה התוספות קושיות

 ממושבותיכם בזה״ז חובה לקובעו לן נפקא דקדושין
 בפסחים לי׳ דאית לראב״י תימא ועוד ־ מצות גבי דכתיב

 כולהו התם ודריש דרבנן בזמה״ז דמצה ק״כ( )דף
 הצל״ח קושיית • ג( • תנאי מהני כחד דלא קראי
 בהאי כתיב במסקנא לר״י קאמר הנ״ל יא בסוג מדוע
 • וצריכא ע״ז הגמ׳ קאמר ־ ק״כ ובד׳ • בהאי וכתיב
 בקדושין הדש אור קושיית ־ ד( • וצריכא אמר לא והכא
 ממושבותיכם חובה לקובעו ,הגמ שם דקאמר )ל״ז(

 )נ״ו( בפסחים כדאיתא בכורים למעט לן מיבעי הא
 לסברת • בשעה״מ קושיית גם • ה( ־ יוה"ג ר׳ וכדברי

 בחמץ סבר ע״כ דרבא חו״מ מה׳ בפ״א המגיד הרב
 לא ה׳( )בדף קאמר דרבא וראייתו • כר״י זמנו לפני

 ועדיין הפסח את תשחט לא זבחי דם חמץ על תשחט
 • זמנו לפני בחמץ כר״י דסבר מוכח ומזה • קייס חמץ
 תאכל דלא מההיקש ליה דנפיק ע״כ חובה לקובעו וא״כ
קאמר ק״כ• ובד׳ • דר״י אליבא הגמ' כדקאמר חמץ עליו

. :בן בעיניו יקר הי׳ אשר • חתנו מר דברי ז״ל אא׳ז כ׳

 כדאיתא • מבערב לן נפקא חובה דלקובעו רבא התם
 • מציה תאכלו בערב קרא ביה הדר מיהדר מצה • התם

 • הדר מיהדר לשון כפל )ק״כ(.על שם נדקדק יש • ו(
 עוד • ז( • קרא ביה הדר מצה בקיצור לומר והי״ל

גם • רבא על בעשה״מ קושיית כעין בעצמי הקשיתי
 אפילו המקדש אמר )כ״א( "בפסחים • יוחנן ר׳ על

 לקדושין• חוששין אין ולמעלה שעות מ״ו דקורדניתא בחיטי
 דגריס )ולמאן זמנו לפני בחמץ יהודה כר׳ סבר וא״כ
 מפלוגתא להוכיח יש • יוחנן ר׳ ולא א״ר אר״י התם נמי

 )דף • החמץ על הפסח את השוחט גבי לקיש וריש דר״י
 כר׳ דס״ל מוכה ומזה * דחייב ר״י התם דסבר ס״ג(

 פלוגתא גבי )כ״ז( ובסוכה המגיד( הרב לסברת יהודה
 לאכול אדם חייב סעודות דכמה במתניתין ורבנן דר״א

 בר ר״ש משום יוחנן א״ר בגמרא התם קאמר • בסוכה
 • מנלן והתם • ע״ו כו' ונאמר • ט״ו כו׳ נאמר יהוצדק

 קשה נמי ולדידיה • כו׳ מצות תאכלו בערב קרא אמר
 ההיקש להביא הי״ל יהודה כר׳ דסבר יוחנן דר׳ דאליבא

 יש עוד ־ ה( • חובה עליו לקובעו חמץ עליו תאכל דלא
 מושבותיכם הגמ׳ התם דפריך ע״ב( )ל״ז בקדושין לדקדק

 חיכא פסח דאיכא בזמן כו׳ סד״א איצטריך • ל״ל כו׳
 הגמרא שם דקאמר דלעיל ובסוגיא קמ״ל• כו׳ מצה

 לא חובה לקובעו אתי תאכל דלא דהיקשא דר״י אליבא
 • נכון על הכל לברר וכדי • ס״ד האי הגמ׳ קאמר

 יצא יכול • בפסחים ליו( )דף הסוגיא תחלה נביא
 לחם עוני לחם ת״ל בירושלים במע״ש חובתו אדם

 מצות • אמר ר״ע יוהי׳ג ר׳ דברי כו׳ באנינות שנאכל
 שנילושה לעיסה פרט עוני להם מת״ל א״כ ריבה מצות
 עני עוני לחם כתיב מי דר״ע מ״ט ודבש ושמן ביין

 איתא תו כו׳ קרינן עוני עני קרינן מי וריה״ג • כתיב
 מושבותיכם בכל ת״ל בבכורים חובתו אדם יצא יכול ־ התם

 שאינה מרור מה • ומרור מצה רע״א יוה״ג• ר' דברי כו׳
 דמצה היקשא סבר לא דריה״ג מזה משמע כו׳ בכורים
 למעט דידיה אליבא מנ״ל לדידיה קשה וא״כ • ומרור

 אימעיטו הני דכל • הירזופי הירדוף • דכופיא מרירתא
 על אך ■ ל״ט( )דף וכדאיתא • ומרורים דמצות מהיקש

 • היקישא האי על לגמרי פליג לא ריוה״ג דגה • י״ל זה
 • סבר דריה״ג * קמיפלגי בזה רק ־ הוא הלמ״מ דהיקש

 כל למעט למצה מרור להקיש רק נאמר לא שההיקש
 מצה מסתברא ע״ב( ל״ט )דף רבא שם כדאמר • הני

 האיבעיא דכל דריוה״ג אליבא הס רבא ודברי כו׳ ומרור
 סתמא שההיקש סבר ור״ע • ע״ש דריוה״ג אליבא שם

 • למצה מרור להקיש וגס * למרור מצה להקיש נאמר
 • ומרורים דמצות מהיקש בכורים ר״ע ממעט להכי
 במינה שאין מרור מה אי • הגמ׳ שם קאמר והדר

 ריבה מצות מצות ת״ל ושעורין חטין אוציא כו׳ בכורים
 האור והקשה ־ ר״ע ביה הדר נמי בכורים אפילו א״ה
 הדר לא לעולם דר״ע הגמ׳ אמר לא דאמאי ז ע חדש
 שיש נמי קממעט ומרור דמצה ומהיקש • ביה

 קושיית משוס ואי • מינין ה׳ וכל • בכורים במינו
 דאורז • מצה חובת נצא במה • מה אי ד״ה התוספות

 עניו תאכל דלא מההיקש )ל״ה( בפסחים ממעטינן ודוחן
 לרבויי וגס טבל למעוטי אתי דההיקש נימא ע״ז • חמץ
 • לחמץ דמצה ההיקש לקיים ומנ׳יל ־ מצה לאכילת נשים

 מיניה ואימעטו טפי עדיף ומרור דמצה היקשא דילמא
 ־ ודוחן אורז ריבה מצות ומצות • בכורים במינו שיש כל

 וע״כ ר״ל • ריבה מצות מצות דמשני ,דהיינו לומר ואין
דחתי לה
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 למעט למרור דמצה והקש ושעורין מטין לרבויי דאתי
 הריבוי איצטריך ממאי היקשי להיפך דחי • ודוחן חורז

 דמהיקשא כיון ־ באו״ד דיוצחין ידעינן נמי הסברא דמצד
 מנה חובה נצח וע״כ * בכורים במינו כיש כל קממטטינן

 דקחמר לסמי בעינן ,מצות דמצוה דריבויא דז״ח • בחו״ד
 בתוספת או״ח קושיית ע״כ • מע״ש לרבות לקמן בברייתא

 דנימא לר״י תימא כתבו • מצות אי ד״ה והתוס׳ ־ ביאור
 ומיעוטא * בכורים במינו שיש כל לרבות ריבויא אהני
 כיון הוא דהסברא וי״ל * גופייהו ביכורים למעט אהני

 מיהו • המהרש״א וכתב • הא נמי מרבינן הא דמרבינן
 מין מצה מה ע״ב( ל״ט )דף דלקמן להא לן אהני היקשא
 מתום׳ ע״ז האו״ח והקשה • זרעים מין מרור אף זרעים

 למעט קרא צריף דלא שם שכתבו ־ ואימא ה ד ל״ט( )דף
 בשני ע״ז ותירץ נועם דרכי מדרכי׳ נדע דזה הירדוף

 התחלה תהיה לא • עוד להלאה שיבואר ולפי ־ פנים
 דוקא ומרור דמצה דמהיקש נוכיח גם • זאת לקושייתו

 סברת ולפי • נועם דרכי מדרכיה ולא הירדוף ממעט
 דמצם היקשא איצטריך י״ע דהדר לבתר דגם המהרש״ח

 השתא פליגי לא • א״כ • זרעים מין דבעינן ומרור
 אית ותרווייהו • ומרור דמצה בהיקש מידי ור״ע ריה״ג

 דבעינן למנה מרור להקיש רק ההיקש אתי דלא • להו
 • בכורים למעט למרור מצה להקיש ולא • זרעים מין

: בכורים ממעטינן ממושבותיכם ורק
 עוד התס דקאמר הא אל פנינו נשים ועתה ג

 ר״ע ביה דהדר ומנ״ל ל״ו( )דף בסוגיא
 • מושבותיכם בכל ה״ל בבכורים י״ח יצא יכול דתניא

 • כו' ריבה מטת מצות ה״ל מע״ש ג״כ שאוציא יכול כו׳
 הדר ש״מ כו׳ ר״ע במע״ש דנפיק דאמר ליה שמעת מאן
 מסורת דרשי תנאי דכמה אע״ג התום׳ וכתבו * י״ע ביה
 דנפיק סברי דאינהו להיות • ויכול )ר״ל : מקרא ולא

 אע״ג מ־ מ באנינות( שנאכל דרשא הף ול׳ל • במע״ש
 וכתב * דרשא נשום המקרא גס אתי עיקר מסורת דדרשי

 לחס כר״ע דדרשי למימר דאיכא אע״ג • ע״ז המהרש״א
 בהדיא שמעינן דלא כיון מ״מ • הרבה דברים עליו שעונין

 הדר ־ מע״ש למעט יוה״ג כר׳ דס״ל אפשר * הכי דס״ל
 ס׳יל • כו׳ עוני מלחם לי' תישק וריה״ג הגמ׳ פריך
 והקשה • מתיר ור״ש לאונן אסור בכורים דתניא * כר״ש

 מפורשת מישנה מייהי לא דלמה וקשה וז״ל האו״ח ע״ז
 בתרומה משא״כ ומעשר בבכורים יש * דבכוריס רפ״ב

 דבכוריס דממשנה די״ל ותירץ • מתיר ור״ע לאונן ואסורין
 ריה״ג יליף איך קשה והוי במעשר אפילו פליג דר״ש א“ה

 מייתי ולכך • כר״ש דס״ל כיון מעשר למעט עוני מלחם
 :ע״כ בכורים גבי אלא פליג לא דר״ש בה דמפורש מברייתא

 ל״ט( )בדף שאכתוב מה דלפי שם הא״ח כתב מןך ד
 דיליף לרבא דרק הירדוף• ואימא ד״ה בתום׳

 למעט למימר איכא אהבו והשלום מהאמת סוכה במס'
 אי הגמ׳ דפריך הא א״כ • לאביי ולא ממרור הירדוף

 קאמר זה ומחמת • נמי בכורים אפילו ריבה מצות מצות
 דמצינן דלדידי' ־ דרבא אליבא אינו זה • ר״ע ביה הדר ד

 אפילו למיפרך ליכא אהבו ושלום מאמת הירדוף למעט
 וע״כ ־ ל״ל ומרור דמצה היקשא דא״כ * נמי בכורים

 רק הירדוף למעט ידעינן דלא דאביי אליבא אתיא
 דריבה דאימא שפיר פריך ולהכי • למצה דמרור מההיקש

 • ממרור הירדוף ממעט ומרור דמצה והיקש • בכורים נמי
 ביכורים למעט ומצי י״ע ביה הדר לא דלרבא לפ״ז ונמצא

הדד לרבא דגם • יבואר ולקמן ״ ומרור דמצה מהיקשא
: האו״ח כדברי דלא ר״ע ביה

 • שהתחלנו הסוגיא אל ונשובה ראש נתנה ועתהה

 הק־י • □ק ד״ה )ל״ז( בקדוכק התוספות דהנה
 אי * מבערב חובה לקובעו ינפינן בפסחים דהא
 קראי דהרי ־ ותירצו • מהיקשא חמץ עליו תאכל מלא

 לחו״ל וחד קייס שביהמ״ק בזמן לחו״ל חד צריכינן•
 משמע דפסחים בסוגיין דלכאורה • להבין וצריך ־ בזמה״ז

 בקדושין• התום׳ כתירוץ קראדלא חד רק צריכינן דלא
 אסוגיא סמיך דפסחים סוגיין דהאי ־ לומר צריך ובהכרח
 • ממושבותןכם אתי שביהמ״ק בזמן דלהו״ל • דקדושין
 נמילף • ור״ש דר״י בפלוגתא הגמ׳ מהדר ■ובפסחים

 ותרווייהר • מההיקש או * מבערב בזמה״ז חובה לקובעו
 • שביהמ״ק בזמן חו״ל לרבות אתי דמושבות ס״ל
 נאמר * בכורים למעט אתי מושבותיכם הא תקשה ואי
 החוד הוכיח וכאשר הוא דרבא אליבא הסוגיא דכל • ע״ז

 מיעוט ואתיא • ר״ע ביה הדר לא דלדידיה ־ חדש
 : ד׳ באות כתבנו כאשר • ומרור דמצה מהיקשא בכורים

סברא דקדושין עוד-דסוגיא לומר נוכל הפלפול ןס״ך ו
 קראי תרתי נהו אית לר״ש ובין לר״י דבין *
 • דבערב קרא וגם תאכל דלא היקשא ,חובה לקובעו

 דלא דקרא הגם דלר״י * היא ור״ש יהודה דר׳ ופלוגתא
 חובם לקובעו לחמץ מנה להקיש אתי חמץ עליו תאכל
 ולומר למנה חמץ להקיש לא אבל * דברים לכמה ועוד

 דלא יתירא לאו אנא ־ עובר אינו זמנו לפני דממץ
 דגם • סבר ור״ש • זמנו לפני .לחמץ אתי ע״כ תאכל
 • זמנו לפני חמץ על עובר אינו ולהכי איתקוש למצה חמץ

 צריכי קראי דתרי י הרווייהו ש״ל חובה לקובעו אבל
 חובם לקובעו דיליף * והא * בקדושין התוספות כסברת

 • סברא ההיא דסוגיא • ג׳ פסוק הוא ממושבותיכם
 בא״י לרבות החילה צריך כי • קראי בתרי סגי דלא

 והיא • במזיד פסח עשה לא אס שביהמ״ק בזמן גופא
 דכתיב כיון ממצה כמי ליבטיל ־ פסח מצות דביעל דכיון

 סד״א בפסחים הגמ׳ כוונת וזה • ומרורים מצות על
 פסח מצות שקיים בזמן ר״ל ־ אין פסח דאיכא בזמן

 פסח מנות קיים שלא • ר״ל לא פסח דליכא בזמן * כדינו
 • קמ״ל * ומרורים מצות על כדכהיב נוכיל לא נמי מצה
 הוא דבירושלים כיון • יותר מסתברת היא הדרשא וזה

 נא ואכתי ־ לרבותו תחלה הריבוי אתיא בוודאי • עכ״פ
 פסוק עוד צריך ולזה • בזש״ביהמ״ק אף חו״ל ידעיכן הוי
 לחו״ג אתיא דבערב וקרא • תאכל דלא היקשא • שני

 • ומרור דמנה מהיקשא ידעינן בכורים ולמעט ־ בזמה"ז
 ו׳ קושיא שהקשינו קושיות שני שפיר אתי הוי ובזה

 מיהדר מצה לשון כפל בפסחים קאמר דלמה • ה׳ וקושיא
 סד״א בתירוצו הגט׳ מאריך בקדושין ולמה • ביה הדר
 •ובפסחים כו׳ פסח דאיכא בזמן ומרורים מנות דכתיב כיון

 * ולדברינו ־ חובה דלקובעו בתירוץ מאריך אינו ,)כ״ח(
 מדרשת ידע )ק״כ(נמי דבפסתים • היטב מתורץ

 לח דאכתי אך ־ עליו האכל דלא ומההיקש דמושבותיכס
 מצה קאמר ולזה • כתבנו כאשר בזמה״ז לחו״ל ידעינן
 מלבד במצה קרא הדר פעמים דשני ־ ר״ל • הדר מיהדר
 פסח עשה שלא למי דאתי דמושבותיכם הראשון פסוק

 וקרא ־ שבהמ״ק בזמן לחו״ל אתי וההיקש • בירושלים
 וזה • בזמה״ז לחו״ל חובה לקובעו אתי השלישי דבערב

 לנו מחדש דשם כו׳ סד״א בקדושין הגמ׳ מאריך ג״כ
עשם שלא מי על דמושבותיכם קרא דצריך הגמ׳

נ בירושנים פ^>ח
 יתכנו לא • בזה נעמיק ואם ־ לפלפולא כ״ז אמנם ז

 לקובעו כתובים ג׳ שצריכין אלה דברינו
 ־ קושיות כמה מחמת • דקדושיץ סיגיא לפי חובה

 נתמעט דבכורים • כתב חו״מ( מה׳ )פ״ו הרמב״ס כי * ת׳
 ממושבות



מהרי־ל חרושי
 הדר ר״ע וגס • כזה כריוה״ג ע״ל ע״כ וא״כ • ממושכות

 התום' זכסכרת • כתוכיס כני רק נשארו לא וא״כ • כיה
 כיה הדר דלה • או״ח כעל הוכחת דכל • כ' • כקדוכין

 ככורים ריכה הי נ״ק דלרכה מכוס ־ דרכה חניכה ר״ע
 מנינן ולהכי • ל״ל ומרור דמצה היקשה דה״כ • כמי

 ומרור דמצה מהיקשא למילף כניעתו ר״ע דקה למימר
 • חיוכה לקוכעו חתי דמושכותיכס וקרא ־ ככורים למעע

 הירדוף דלמעע נימא הי דגם ־ לדחות ים הוכחתו אכל
 אפילו ריכה מצות ומצות • נועם דרכי מדרכיה נדע

 דאיכא • ל״ל ומרור דמצה היקשא תיקני לא • ככורים
 ע״כ פסחים )ועיין למרור נניס לרכות דאתי נמימר
 כעצמו או״ח כעל הרגיש וכאשר לר״ש( ל״ל ד״ה וכרש״י
 קנה וא״כ ל״ו( )כדף מצות אי ד״ה תום׳ על כדכריו
 • עלהאו״ח גדולה קוניא היא וכאמה ־ אדידיה מדידיה

 דכופיא מרירתא למעע אתי דההיקש י״ל זה כזולת גס
 חליכא ההיקש שם אומר גופיה דרכא גס ומה ־ )ל״ע(

 : או״ח של היסוד נפל וא״כ ומרור מצה מסהכרא דריוה״ג־
 מעע דכרינו נרחיכ • ויאדיר תורה להגדיל וכדיח

 כענין התם דאיירי * ל״ע דפסחים כסוגיא
 ממאי • לאכיי רחומי רכ יל ה ׳ כדכרינו שזכרנו הירדוף

 דומי' • דכופיא מרירתא אימא הוא ירק מין מרור דהאי
 והתום' כו׳ דמצה דומיא הירדוף ואימא כו׳ • דמצה

 פריך הגזול לולי: כפ׳ וז״ל ע״ז כתכו הירדוף• ואימא ד״ה
 דרכי דרכיה כתיש אכיי חמר הירדוף ואימא הדס גכי

 דהוי כיון • נועם דרכי הוי דלא הקונערס ופי׳ ־ נועם
 הכא גס סכי לשנוי מצי דהוי וה״נ • לכהמה המות סם

 לרשכ״א קשה הכל • דמצה דומיא שפיר דמשני אלא
 משמע א״ע וכפ׳ ־ למרור כשר דהירדופני אמר דלעיל
 הירדופני שאכלה כהמה התם דאמר לכהמה ס״ה דהאי
 גירסא דלפי האו״ח ע״ז וכתכ • ס״ה גווני תרי כו׳ כשר
 דהוי משום דאכיי אליכא כתי: לא דרש״י • כרש״י שלנו
 משוס נועס דרכי דרכיה הוי דלא ורק • צכהמה ס״ה

 את ולהסיר־ לכתוש יוכל מרור גכי הכא וע״כ • הקוצים
 ורק • התום׳ כמ"ש נועם דרכי שפיר והוי הקונים

 דאין רש״י כתכ ע״ז והשלום דהאמת מקרא דדריש נרכא
 התום׳ קושיית תהיה נא ולפ״ז • ננוס ונא אמת לא כאן
 דהקושיות משמע דסוגיא ומרהיעא • דרכא אליכא רק

 ולפי ־ או״ח לשון ע'כ דאכיי אליכא רק הם והתירוצים
 עצומה קושיא האו״ח קושית • ראנונה כהשקפה הנראה

 אך • כדכריו לכאורה מנמע גירסתינו לפי כי • היא
 • נראה • כ(“ל )דף כסוכה התום׳ כמ״ש היטב כשנעיין

 התוס׳ דכרי עס כיושר עונין כפסחיס התום׳ דכרי כי
 ונציע ־ הכי לשנויי מצי הוי דה״נ הקשו ושפיר י כסוכה
 כפות דהאי ממאי לר״א רכינא ח״ל • ל״כ דסוכה הסוגיא
 כועס דרכי דרכיה אכיי אמר כופרא ואימא • כו׳ המריס

 עוקצין כהן ויוצאין כקוצים עשויק ואלו ופירש״י * ט׳
 דרכא ,דרכי׳ ד״ה • שם התום' וז"ל • הידיס את ומסרעין

 דהאמת קרא כאן מכיא אינו ומשו״ה • שס היה לח
 פריך הדס גכי ע״כ שם איתא ועוד * כו׳ אהכו והשלום

 אמר הירדוף ואימא כו׳ עכות כעינן זיתא ואימא ,הגמ
 והאי נועס דרכי דרכי' ופירש״י כו׳ אמר רכא כו' אכיי

 והשלום האמת כו׳ כקוצים עשויים פו׳ • כריז מיכרז
 האמת ד״ה וכתום׳ • שלום ונא אמת לא אינו וזה אהכו

 אכל כפ״ע עעס לומר הוזקק הנם ועל • כתכו והשלום
 מתוך כתכו ואח״כ • כתרווייהו שייך חד דכל • קרא

 לומר וא״א דא״ע• הירדופני הוא דהירדוף משמע פירושו
 כפסחים שהקשו כעין קושיות שני שס והקשו כו׳ כן

 את נוקכין כהקוצין משום אחר עעס כתכו ולכן • ל״ע

 לכותשו שיכול מרור גכי למימר מצי הוי לא וה״ע הידיס
 המינין כל צריכין לולי: נעילת גכי משא״כ עוקצו ולהסיר

 מה דלפי מזה לנו היוצא • התום׳ עכ״ל גדולתן דרך
 שייך סכרא חד דכל רש״י לדעת התום׳ דעת על שעלה

 דמיכרז משוס נועם דרכי זה אין לאכיי ־ אתרווייהו
 אמת לא כאן חין לרכה וכן • לכהמה ס״ה הוא וגם כריז
 לכהמה ס״ה הוא וגם • כריז דמיכרז משום שלום ולא

 כמרור הכי לשנוי׳ דמצי דה״נ כפסחיס התום׳ כתכו שפיר
 אך • דה״ה עעמא כאכיי זכר לא דרש״י והע״ג • כו׳
 ומדי • כפסחים כתכו שפיר כרש״י התום׳ שיעת לפי

 התוספות קושיות משני רש״י את לתר; יש כזה דכרי
 קשה דהי׳ מה לתרץ כדי כדקדוק כן כתכ דרש״י • עליו

 ואימא דפריך לולכ גכי ע״א( ל״כ )דף כסוכה דלמה ־ לו
 אמר לא ורכא • נועם דרכי דרכיה אכיי ומשני כיפרה

 לרש״י נראה היה לא וזה אהכו• והשלום האמת שם
 העעם דרכא אליכא פירש״י ולכן ־ שם היה לא רכא כי

 ואימא דפריך לולב ולהכייגכי ־ לכהמה ס״ה דהוי משום
 ועעמא * כריז מיכרז ורק • לכהמה ס״ה הוי דלה כופרא
 התום׳ אך • אכופרא ולה אהירדוף רק שייך לא דרכא

 כתכו דמיכרז־ משום עעמא נמי הוי דנרכח לשיעתם
 מצאתי אה״ז • שם רכא היה לא לולכ גכי דע״כ שפיר

 לתרץ יהי' עוכ מה ועתה • כן שתירץ תמרים ככפות כן
 רק דלרש״י שכתכנו מה לפי כי כפסחים רש״י דכרי גם

 משום עעמא הוי לרכא אכל י דמיכרז עעם הוי לאכיי
 הוכיח כאש:־ דאכיי אליכא אזלא ככסחים והסוגיא י ס״ה

 אע״ג כהירדופני דיוצאין הא א״ש ולאכיי ־ האו״ח גם זה
 הקוצין את ולכתוש להסיר דיכול לכהמה ס״ה דהוי

 • כמרור יוצאין היו כהירדוף וגם • כסוכה התום׳ כדכתכו
 י זרעים מין דכעינן ומרור דמצה מהיקשא דאימעע אך

 למרור כו יוצחין שפיר זרעים מין הוי הירדופני משא״כ
 דרכא אליכא אכל ־ כוותי׳ אזלא דהסוגיא דאכיי אליכא

 חק כהירדופני דגם אפשר ס״ה דהוי משום דעעמיה
 איך להקשות ואין י ס״ה דהוי משוס אליכי׳ כו יוצאין
 כי • כהירדופנין דמכניר מפורשת כרייתא על רכא יפלוג

 • כמתניתין דתני סני וכל כחזרת מרור מצות עיקר כאמת
 • ענייהם מכרך דאינו הה״י כתכ ככרייתא דתני הנך ועל
וא״ש כלל כהירדופני יוצאין אין לרכא אם תימא אין ולכן

: רש״י שיעת
 שרציתי דמה • ז׳ כאות שכתכנו לענינינו נחזןך ם

 הוא • כעינן קראי דג׳ לכאורה לומר
 צ״ל כרחינו ועל • כתכנו כאשר קושיות מכמה מופרך
 כזשביהמ״ק לחו״ל צריכי קראי תרי דרק התום׳ כדעת
 תום' על )כ״ח( כפסחיס נהא״ח גס ומה י כזמה״ז ולחו״ל

 • דקדושין מהא צהתוס׳ ק״ל דמאי י הקשה י ואידך ד״ה
 • צריכי קראי דתרי ותירצו זאת הקשו קדושין כמם׳ הא

 תירוצו ותורף • זו את זו סותרין התום׳ דכרי וא״כ
 רחוקה ודרך י רחוקה דרך הוי כזמשכיהמ״ק דחו״ל • הוא

 גרע דלא משוס ולר״ש • מכערכ לר״י ידעינן כמצה דחייכ
 יליף דכקדושין שפיר התום׳ הקשו ולזה י נכר וכין מערל

 לא דד״ר נימח דאי נראה זה מתירוצו י ממושכות לה
 לחר״ל אחד פסוק רק חוכה לקוכעו כעי לא מעוכ״נ גרע

 הא וד״ר י כד״ר חו״ל הוי שכיהמ״ק דכזמן י כזמה״ז
 שרציתי דילי לסכרא ציתא כוודאי וא״כ • מעוכ״נ ידעינן

 מצאתי המקנה כספר גס ־ צריכינן פסוקים דג׳ להחזיק
 התוספות דכרי על כקדושין שכתכ האו׳ח של סכרא כעין
 : הוא אחד הכל שכיהמ״ק כזמן וחו״ל ד״ר כי • כזמן ד״ה

 המקנה וכעל החו״ח הגאונים על לתמוה יש ובאמת י
כזמשכיהמ״ק דחו״ל כרור נדכר שהחניעו

וד״ר
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 דטוד״ר • קרב לא ני • אהד דבר הוא • בא״י וד״ר
 ונהכי • כרת ין חייב פ׳יש עבדי לא ואי • שני בפסח תייבין
 עבדי דלא דאע״ג • מעוב״נ גדע דלא שפיר הגמ׳ קאמר

 • בחו״ל משא״כ • גופא בא״י שהס כיון • •נמצה חייבין פסה
 דאפ״ה הו״ל לרפויי שוודאי איצטריך ־ לגמרי מפסה דפטור

 קראי דתרי בקדושין התוס׳ קאמרי וע״ז חייבבמצה•
 • צריני קראי דתרי הרמב״ס שינית ג״כ )וזה • צריני
 ד״ה )נ״ה( בפסחים והתום׳ אי״ה( לקמן עוד נבאר נאשר
 • או״ח כדברי דס״ל אפשר • בקושיא שנשארו ואידך

 • מאד צודקים בקדושין התום׳ דברי אך • ד״ר דהיינו
: בפלפול הרבה בזה הארננו ובמ"א

 וגם )נ״ה( בפסחים הסוגיא היטב עוד נברר ועתה יא
 • בו שהתחלנו הרמב״ם לדברי ונבא ק״נ בד׳

 קאמר שם הסוגיא בסוף הנה • יתורצו הקושיות יתר וגם
 לא טוד״ר ור״ש • לטוד״ר ליה מיבעי י ור ־ הגמ' התם
 )ובדף • בהאי ונתיב בהאי נתיב ור״י נו' מעוב״נ גרע
 והתם ־ הני דראב״י אליבא הגמ׳ התם נמי קאמר ק״נ(

 מה ההלכה בפתח הבאנו וכבר כו׳ וצרינא קמסיק
 ובדף • וצריכא התם קאמר דאמאי • הצל״ח שדקדק

 • בהאי וכתיב בהאי כתיב ור״י רק קאמר לא נ״ה
 אחרת דרך הרמב״ם לו לקח דמזה נאמר דרכינו לפי ואנחנו

 כתיב דקאמר דסוגיין משום הנא• דלהנימקצרהגמ׳
 נחית דהגמ׳ לנאורה שנראה כמו לא בהאי• וכתיב בהאי

 רחוקה דרך על דלא דר״ל אלא • ק״כ( )בדף ראב״י •לסברת
 דאתי דאעי׳ג • לחו״ל ורק ־ דבערב קרח איצטריך ממש

 קראי תרי הא אך • חובה לקובעו האכל דלא מההיקש
 דבוודאי • חובה לקובעו בקדושין( התום׳ )כמ״ש צריכינן

 דבערב קרא אתי נמי דלר״י ונמצא מעולנ זה ידעינן לא
 השתא ואדרבא • הנ״ל דמסקנא אליבא חובה לקביעות

 מו״ל להביא אתי ימים דשבעת דההיקש נאמר להני דאתינן
 וקרא י חמץ עליו תאנל לא מלשון כדמונח • בזמשביה״ק

 מתורצים ממילא הרמב״ם ודברי בזמה״ז־ לחו״ל אתי דבלגרב
 בלשונו שהאריך דבריו כל היטב מדוקדקים ומה • לפ״ז

 בערב שנאמר ט״ו בליל מצה לאכול מה״ת מ״ע • שכתב
 לכאורה אשר • זמן ובכל מקום בנל ונוהגת מצות תאכלו

 כל לדרכינו אך • בזה עמד לא והלח״מ • הם יתר דברי
 מורה הוא האלה דבדברים • צרוף ככסף הרמב״ם דברי

 כמותו )שפסק יהודה ר׳ לדברי צרינינן קראי דתרי לנו
 בזמשבהמ״ק לחו״ל אתי ימים דשבעת דההיקש זמנו( בלפני

 • הנעימים בדבריו כיון ולזה • בזמה״ז לחו״ל אתי ובערב
 זה וכל • בזמה״ז חו״ל ר״ל • זמן ובכל • מקום בכל ונוהגת
 גווני• בנמה לומר נוכל ר״ש שיטת אבל ה־״י• אליבא
 לאו עליו תאכל דלא דקרא סבר דר״י ר״י על פליג דבזה

 לחמץ מצה להקיש אם כי • אתא למצה חמץ לאקושי
 דאין סבר ור״ש • שם רש״י נדפירש ־ חובה לקביעות

 דאינו למצה חמץ להקיש איתקיש מילי ולכל למחצה היקש
 י״ל וגס * חובה לקובעו לחמץ ומצה זמנו בלפני חייב
 קראי תרי צריך דלא • יהודה ר׳ על פליג גופא דבזה

 חמץ להקיש אתי תאכל דלא קרא ועיקר חובה לקביעות
 גם תאכל דלא קרא אתי דבוודאי • אינו זה אך • למצה

 וגם ודוחן אורז ולמעט • נשים לרבות לחמץ מצה להקיש

 רק • תנא אשום פליג ולא • דבערב
לרד לי׳ דמסיימ תנא נם י״ל ולדידיה

.הדרוש ספר בעדה להדפיס אתחיל ועתה הלבה. הלק הספד תם

 היקש דאין דס״ל לומר מוכרחין־אנו ולכן • טבל למעט
 האכל מלא חובה קביעות ,יניף הוא וגס • למאצה

 וקרא • בזמה״ז חובה לקובעו דבערב וקרא■ נו׳ עליו
 דקדוסין סוגיא אמנם ־ בכורים למעט אתי דמושבותיכם

 דאתיח למימר מצינן ממושבותיכם חובה קביעות דיליף
 מהיקש בנושים למעט דיליף ביה דהדר מקמי דר״ע אליבא
 ואולי • חובה לקובעו דאתיא קאמר ולהני • ומרור דמצה

 * האו״ח לסברת דרבא אליבא אתא סוגיא דההיא י״ל
 ד׳ אות בשמו כתבנו ראשר ר״ע ביה הדר נא דלרבא

 • י״ל ממושבות נלמוד חובה דקביעות זה ולפי ־ באריכות
 לדידי׳ אתא דבערב דפסחים ושההו״א נר״ש דאתיא או

 מהיקשא ליה נפקא לזמה״ז חובה וקביעות • לטוד״ר
 • ממושבותיכם אתיא ובזמשבהמ״ק • חמץ עליו תאכל דלא

 ר״ע בי׳ דהדר מקמי היא דקדושין סוגיא ני והקיצור
 ובהני * חובה לקיבעו הוא גם אתא דמושבות קרא ע״כ

 בפלוגתא אופנים נמה על להתהפך נושל דפסחיס קראי
 נמעט ילפינן דמושבותינם שנתב הרמלם אך • ור״ש דר״י

 דפסק דר״י אליבא וא״נ • ר״ע בי׳ דהדר דס״ל • בכורים
 חויל ידעינן תאכל דלא מהיקשא אליבי׳ בוודאי כוותי׳

 לאוקמי נוכל־ ר״ש ודברי • לזמה״ז ובערב • בזמשבהמ״ק
: למעלה השל נמ״ש׳

 בשם שהקשינו מה מתורץ ממילא • נ״ז ואחר יב
 הרב לדעת יהודה כר׳ דס״ל דרבא שעה״מ

 • יהודה כר׳ מהיקש חובה קביעות יניף לא אמאי י המגיד
 הגמ׳ קאמר דאליבי׳ י יוחנן לר׳ אנחנו שהקשינו מה וכן

 כדקאמר מהיקש ולא מבערב נ׳יל חובה דקביעות בסוכה
 כר' ס״ל הוא דגם כיון • בפסחים יהודה דר׳ אליבא הגמ׳

 הנ״ל דרכינו ולפי • החמץ את דהשוחט פלוגתא גבי יהודה
 ולקובעו לזשבהמ״ק מהיקש יליף לר״י דמסקנא דאליבא

 בפיר אתי וגם י כהוגן הנל עולה • מבערב בזמה״ז חובה
 אליבא הגמ׳ התס דקאמר ביה הדר מיהדר כפול לשון

 בא״י דאתי ומרורים דמצות קרא האי מלבד י ר"ל • דרבא
 ההיקש היינו • מצה על קראי תרי עיד איכא • בזמשבהמ״ק

 ולחו״ל בזשביהמ״ק לחו״ל • דבערב וקרא •־ תאכל דלא
 דס״ל י״ל • דרבנן מצה דס׳ל יעקב בר אחא ר׳ וגם ־ בזה״ז

 וקרא • שבהמ״ק לבזמן לדידי׳ אתי תאכל דלא דההיקש
 ופליג דרבנן הוא בזמה״ז אבל • לטוד״ר אתא דבערב

 הפלוגתא תהיה לא ולדידיה • כ״ח דד׳ סוגיא האי על
 חמץ להקיש גם תאכל דלא קרא אתי אי רק • ור״ש דר״י

 תאכל דלא הלאו דלר״י • גא או זמנו לפני לענין למצה
 לקובעו אתי ימים דשבעת והיקשא זמנו לפני לחייב נאמר
 לטוד״ד אתא דבערב וקרא שבהמ״ק• בזמן חובה
 למנה חמץ נמי ומקשינן • למחצה היקש דאין ס״ל ור״ש

 לראב״י משמע לא חובה ולקובעו זמנו לפני חייב דאינו
 קרא מהאי כלל

• הסוגיא על דפליג
 הוא שבהמ״ק-ובזמה״ז אבזמן דקאי דס״ל י״ל מבערב דיליף
 במ״א לנו יש והנה • נכון על הנל יבא ובזה • דרבנן
 באנו לא עתה אך ופלפולים דברים אריכית וכהנה כהנה
 השייכים עניניס כמה ועוד • הרמב"ם דברי את רק לתרץ

:נכון על ולהעמיד לתרץ מצאנו אשר כל לזה

לפ׳ק יהודה׳ עלי הגומר לה׳ אורה חכמים "בסוד יאני


