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 המתיבתאבשער
 ממשלת של לצבא היוצא שנה עשרים הא הנוכחיהקונטרס

 ושנה שנה שכל בעזה"י זכינו אשר שנה עשרים לנו זה שהריהתורה,
 והוא התוה"ק ספרות את להעשיר בהדרתו הוא מופיע הפסקבלי

 כמעשהו הקונטרס זה הנה תורה, לומדי אצל בחיבהמתקבל
 של וחשובים ספונים תורה חידושי מכיל הוא עתה. גםבראשונים

 להבל"ח וגם זי"ע, בישיבתנו פאר שכיהנו הקדום מדור התורהגדולי
 התורה במלכות ראשונה יושבים שליט"א הדגוליםמהרמי"ם
 מעלייתא מילי מהני כמה ועוד בישיבתנו, לתלמידים תורהומרביצים
 והם הכולל חברי ע"י מדרשנו בית כותלי בין ונתחדשושנאמרו
 מופלגים מצויינים אברכים ע"י מתובלים ושפיר מתוקניםדברים
 בש"ס בתוה"ק להתעמק כימים לילות השמים וביי"שבתורה

 בראותנו אנו גם לבנו ישמח כן וכמו דאורייתא. ופלפוליופוסוקים

 ברכת ראו אשר מדרשנו בית של חמד בחורי של תורהחידושי
 דולים והם ומסבירות, שוחקות פנים להם מראה והתורהדעמלם
 הקורא עיני כאשר ומקבלים נחמדים דברים המתוקיםממימיה
 זה. קונטרס דפי על מישריםתחזינה

 תורה חידושי זה בקונטרס לפניכם להגש אנו מתענגיםגם
 אליהו ב"ר דוד ר' יקירא גרא האי של היקריםמהנכדים

 הקדושה דישיבתנו דוד נחלת שהכולל הגבר הוא ע"ה.קעשטענבוים
 בימי ופינה יתד שהי' הגבר הוא לתפארת. הדגול ולזכרו לשמוהוקם
 דבר לכל פעלים ורב וראשון ראש והי' הק' ישיבתנופריחת

 ר' והדגול היקר בנם להבל"ח בדרכם, ממשיך ועכשיושבקדושה,
 התומכים בראש הוא כעת אשר שליט"א, קעסטענבויםארי'

 המפוארה המשפחה שתזכה רצון יהי כוללנו. של התוךומעמודי
 דורים. לדור וגדולה תורה מהם תפסק ולא מעינם ייבש שלאהזאת

 דבר להוציא שהשתדלו המערכת חברי של וחילם כוחםיישר
 ויר"ש, בתורה ומופלגים המצוינים ישיבתנו תלמידי ה"הבשלימותו

 יעקב חרב גאלדשטיין, יצחק יושף הרב קרח, חנחן זאב בנימיןהרב
 ברון, חנחן עקיבא יצחק חרב קרעמער, ישראל הרב פראשקי,אהרן
 הטהור. לבם כחפץ ויר"ש בתורה להתעלות נפשם במשאתיצליחו

 מנחל - סעקולא יעקביצחק
 הקובץעורך
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סו א ת ב י ת מה

 הי"ד זצ"ל, ראפאפורט הכהן דוד ר' הגאוןמרן

 * שטרות מבירתבענין
 השמועהמפי

 מכאן אמר ורבא גובה הוא למפרע אמר אביי כע"ח )לא:( בפסחיםגרס"
 אביי מלוה  ונבין מלוה דאקדיש היכי פליגי כי וכו' גובהולהבא

 זוזי לי' אית וכי הואיל אמר ורבא אקריש, ושפיר  ובון שפיר וכו'אמר
 אמאי לרבא וקשה וכו', לי' קני קא רהשתא אשתכח בזוזי, לי' מסלקהוי
 לא ואמאי נכסים בשעובר דמיירי רש"י פי' דהא השעובדים זבין מצילא
 דאמאי ))עו:( בב"ב התוס' הקשה זה וכעין לרבא, השעבוד על מכירההוי
 קרקעות השיעבוד למכור דיכול כיון מדרבנן, אלא שטרות מכירת הוילא

 לתרץ נראה ע"כ בתימא. ועמדו זה ג"כ הקשה ב"מ ברא"ש וכןבשטר,
 רק מכירה הוי לא החפץ הגוף ולא הפירות קנין שמכר דמי אמרי'דהנה
 קנין רק לו שיש מי אבל המכירה, הוי דמי הגוף כקנין פירות קניןלמ"ר
 וחזי' שלו, הוי הקרקע דהגוף ואע"ג למכור יכול דאין ס"ל כ"עהגוף
 תו הפירות לקנין הגוף שמשועבד כיון מ"מ הדבר גוף לו שיש ראףמכאן
 יכול אין מ"מ שעבוד לו שיש דאף כאן כ"ש וא"כ מכירה, הוילא

 השעבוד למכור יכול לא תו ללוה הוא והפירות דהקרקע כיוןלמכור,
 וק"ל. למכור, יכול דלא הקרקע גוף לו שיש ממי עדיף לא דהאשלו,

 דאמרי' משום הוי מדרבנן אלא הוי לא שטרות דמכירת הטעםוהנהב(
 מכירת הוי ואי מחול, מחלו ומחלו וחזר לחבירו שט"ח מכרראם
 והראב"ד מדרבנן, רק דהוי אלא למחול, מצי הוי לא דאורייתאשטרות
 דיכול והא דאורייתא, הוי שטרות דמכירת פי' הי"ב( )פ"ו, מכירהבהלכות
 לך, עצמי שעבדתי לא אני ללוקח אומר שהלוה משום הטעם הוילמחול
 דבקנין כיון הגוף, שיעבוד למכור שייך לא דלכן הטעם לומר דיכוליןפי'
 הפקר, כגון כעלים בלא חפץ דמשכחת והבעלים, חפץ דברים, שנייש

 הוי שעבוד דהא למימר, ל"ש כעלים בלא שעבוד אבל חפץ, בלאובעלים
 מכירה שייך בחפץ בשלמא וא"כ לשמעון, עצמו את משעבדשראובן
 דהא מכירה ל"ש בשעבוד אבל אחרים, כעלים לו שיהא החפץשמוכר
 לומר שייך ואיך לשמעון, עצמו משעבד שראובן מה השעבוד הויהחפץ
 את ראובן שיעבד לא לאחר דהא לאחר, שעבוד אותו שמעוןשימכור
 הוה וזה הגוף. בשעבוד מכירה ל"ש ולכן למכור, מה לך אין וא"כעצמו,
 לו דרק משום עברי עבד או פועל לו יש אם למכור יכול ראין הטעםנמי
 דזה למכור רשות לו ואין עצמן, את שיעבדו לא לאחר אבל משועבדיםהן

 שלינף'א, קצמן הכהן אשר ר' הרב מווט ע'" נמסרו אלושיעווים*

 לו. חןתשואות



 א ת ב י ת מהסו

 דהעכד והא לאחר, העברי עבד או הפועל שישתעבדו חדש דברהוי
 משום הטעם הוי התם להיתומים עצמן את הם אף לירוש יכוליןוהפועל
 אין הגוף שעבוד, אבל אחד, כרשות והוי הרשות, נשתנה לאדבירושה
 דאורייתא, הוי שטרות דמכירת הראב"ד טעם הוי וזה למכור,יכולין
 שיש הגוף השעבוד אבל שט"ח, דמוכר כוון למחול יכוליןואפ"ה

 יכול חוכו לגבות שיכול השעבוד דרק למכור, יכול אינובהשט"ח
 שעבוד אצלו דנשאר כיון ולכך למנור, יכול אינו החוב עצם אכללמוכרו,
 מעלמא א"כ להלוה הגוף שעבוד דמוחל וכיון למחול, יכול שפירהגוף
 וק"ל. דאורייתא, שטרות רמכירת הראב"ד שי' הוי וכן החוב,נפקא

 ויש קנה שלשתן במעמר לפלוני תנהו בידך לי מנה )מג.( בגיטיןגרסי'ג(
 הוי שלשתן דמעמד הטעם הריטב"א ופי' למחול, יכול שאינודין
 לכל עצמו את לשעבד יכול שיהא מעות מתן בשעת הלוה אומרכאילו
 הוי שלשתן דכמעמד דאמרי' בגמ' נמי משמע הריטכ"א וכפי' שירצה,מי

 מחמתך ראתי מאן ולכל לך משתעבדנא מעות מתן בשעת לו אומרכאילו
 שהלוה סברא הוי רזה רואין מ"מ זה, לטעם מקשה דהגמ' ואףוכו',

 בב"מ דאמרי' מה ניחא וכזה המלוה, מכח דאתי מאן לכל עצמומשתעבד
 וניחוש ופריך וכו' לבעל מחזיר מודה שהאשה בזמן שובר מצא ת"ר)יט:(
 הנאה, בטובת הכתובה מוכרת שהיתה בעלה ע6 קנוניא עשאהדלמא
 ומחלו וחזר לחבירו ש"ח המוכר דאמר לרשמואל איתא ש"מ רבאואמר
 לבעלה למחול אחרת עצה לה יש הא לקנוניא דחיישינן גימא ואימחול,
 במעמד האשה מוכרה שמא בתוס' והקשה לקנוני', חיישי', לאולכך

 שלשתן מעמד תיקנו דלא התוס' ותי' למחול, יכולה שאינושלשתן
 תחילת הוי שלשתן דמעמד דכיון א"ש לפי"ז אבל הטעם, וצ"לבכתובה,

 בחוב דוקא שייך וזהו המלוה, מכח דאתי מאן לכל מהלוהההתחייבות
 ל"ש ככתובה אבל וכו', שיבא מאן לכל עצמו את משעבד דהלוהדאמרי'

 עצמו את משעבד שהבעל ול"ש לאשתו איש בין רק הוי כתובה דהאזה
 איש בין רק הוי לא כתובה דהרי כתובה, לו שיתן מכוחה שבאה מילכל

 ל"ש שלשתן מעמר אבל בכתובה שייך דמכירה א"ש ומשו"הלאשתו,
 כנ"ל.בכתובה

 ומוחלו וחזר שט"ח המוכר שמואל דאמר הא )פה:( בכתובותגרסי'ד(
 אינו ומחלתו חזרה ראם לבעלה שט"ח במכירת שמואל מודה מ"ממחול
 שפי' לפי"מ למחול יכולה אינו דאמאי וקשה כידה, שידו מפנימחול

 שאינה כמו הגוף השעבוד וא"כ מכירה שייך לא הגוף דבשעבודהראב"ד
 אצלה דנשאר וכיון לבעלה, ליחן יכולה אינה ה"נ לאחרים למוכרהיכולה
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 ממילא השעבוד דמחלה כיון למחול, יכולה אינה' אמאי הגוףהשעבוד
 לאכילת זכות זכותים, כמה להבעל שיש מצינו דהנה ונראה החוב.נפקא
 אמרי' דהנה למחול יכולה שאין הזכות זה לו יש וה"נ ולירושה,פירות

 פירות אוכל בנכסיך לי אין ודברים דין לאשתו הכותב )פג.(בכתובות
 לה כתב למה ואלא פירות דאוכל וכיון ופריך יורשה, מתה ואםבחייה
 להבעל דיש מכאן אלמה קיים, ונתנה מוכרה שאם ומשני וכו' ודבריםדין
 בנכסיך לי אין ודברים דין לה כתב כי ורק לאחר, למכור תוכל שלאזכות
 מגמ' הזכות זה להבעל דיש רואין וכן הזכות, מזה עצמו את מסלקהא
 במתנה השרה לה נתן ואם קנתה, לאשתו שדה המוכר רב אמר )נ"א:(ב"ב
 דבמתנה דאע"ג מפרש )י"א( בגיטין ותוס' פירות, אוכל הכעל ואיןקנתה
 לא האי דכולי קיים אינו ונתנה מכרה אם מ"מ פירות אוכל הבעלאין
 אוכל דאינו אף להבעל יש הזכות דזה אלמא השדה, מן עצמו אתסילק
 ה"נ וא"ע לאחרים, השדה למכור יכולה שאין לו יש הזכות זה מ"מפירות

 לו דיש כיון מ"מ אצלה, נשאר הגוף דשעבוד דנהי לבעלה שוםבמכנסת
 אינה ה"נ ולכך למכור, יכולה אינה למכור תרצה שאם הזכות זהלהבעל
 כמו למחול יכולה שאינו להבעל שיש הזכות זה מפני למחוליכולה
 הוי מחילה ה"נ לעולם הוי שמכירה דכמו כמכירה הוי מחילה דהאמכירה
 למחול. יכולה אינה ולכך לעולם שמוחלתנמי

 שהלוה דראובן דר"נ שעבודא גבי סק"ה( פ"ו )סימן בשו"ע מובאהנהה(
 את ללוי למחול יכול שמעון דאין לוי, את הלוה ושמעון שמעוןאת
 דלוי לו אשם לאשר ונתן גזה"כ דהוי כיון הטעם הקצוה"ח ופי'החוב,

 רק ללוי כלל מלוה הוי לא שמעון כאילו והוי לראובן ליחןמשועבד
 אם דאפי' הטעם לזה צריכין דאין ונראה למחול. יכול אינו ולכךראובן,
 כיון ללוי, למחול יכול אינו מ"מ לוי, של מלוה עוד הוי דשמעוןגימא

 דהנה למחול, יכול דאינו אפותיקי גבי כמו לראובן משועבדשהחוב
 לבע"ח אפותיקי שדה עשה פסק ה"ד( )פי"ד ולוה מלוה הלכותהרמב"ם
 לא אם חוכו לגבות ב"ח וכשיבא מכירה, הוי לשעתי' רק מכרה אםומכרו
 הוי לא לעולם מכרה אם אבל מאפותיקי, חובו את יגבה חורין כנימצא
 למוכרו, יכול אין החפץ על שעבוד לו דיש דהיכי אלמא מכירה,כלל
 ע"ז שעבוד לראובן דיש כיון ללוי למחול יכול אין שמעון ה"נוא"כ
 ולכן לעולם, כמכר הוי ומחילה לעולם מכר למכור יכול אין וא"כהחוב,
 בעלים. דהוי אף ללוי, למחול שמעון יכולאין

 מדרבנן אלא אינו שטרות דמכירת כיון הקשה )נו.( בב"מ התוס'הנהו(
 דמשכחת התוס' ותי' לשטרות, אונאה שאין קרא צריכין למהא"כ



 א ת נ י ת מהיח

 השטר בעד להמלוה מעות הלוה שנותן כגון דאורייתא בשטרותמנינה
 דהא וקשה ע"כ. לשטרות, אונאה ראין קמ"ל וע"כ ע"פ, מלוה רקשיהא
 שיהא שרוצה ורק לו שיש בהשטר נ"מ אין להלוה דהא מכירה הוי לאזה

 לא זה וא"כ לי', ניחא ג"כ השטר, לקרוע המלוה רוצה ואם ג"פ,מלוה
 אונאה דאין קרא צריך ולמה אונאה, בזה שייך לא וא"כ כלל, מכירההוי
 פי' שייך דלא חליפין גבי ב'( ס"ק רכ"ז )סי' בש"ע רואין דהנהבזה,
 וממכר במקח ודוקא תונו, אל לעמיתך ממכר תמגרו וכי כתיב דהאאונאה
 ממכר מקח כמו הוי לא הכא ה"נ וא"כ בחליפין, לא אבל אונאהשייך
 דשטרות קרא דאיכא בערכין אמרי' ההנה קשה ועוד אונאה. בזהול"ש
 וא"כ דרבנן אלא אינו שטרות דמכירת וכיון קרקע, כמו ביובל חוזריןאינן
 כמו שייך לא בודאי וכאן ביובל, חוזרין אין דשטרות קרא צריכיןלמה
 אם רהא ע"פ, מלוה רק שיהא להמלוה מעות נותן שהוה התוס'שתי'
 שט"ח ככר ליכא תו דהא ביובל, חוזר השטר שיהא ל"ש א"כ ע"פהמלוה
 קשה ועוד ביובל. שטרות חוזרין דאין קרא ל"ל כנ"ל קשה וא"כשיחזור,
 בשנת הוי יובל דהא ביובל חוזרין אינן ששטרות קרא צריכיןדלמה

 אלא משמטת אינה דשמיטה דין יש וזה שמיטה הוי מ"ט ובשנתחמישים
 בבין וא"כ היובל, שנת בתחלת הוי דברים שאר או קרקע וחזרתלבסוף,

 וא"כ החוב, ומשמטת השמיטה זמן באה השטר לחזור שצריכההשמשות,
 בשם )כו.( בב"מ בתוס' דאיתא לפי"מ ונראה שיחזור. שט"ח ליבאתו

 לו באין דוקא זה הוי דרבנן רק הוי שטרות דמכירת דהא כהן חייםרבינו
 מכירת הוי אז לו דמשועבדת קרקע לו יש אי אבל החוב, עלקרקע
 וא"כ השטר את משמטת ששביעית בגיטין אמרי' והנה דאורייתא,שטרות
 וע"ז קרקע לו שיש בשטרי מיירי דכאן אינו זה שיחזור, דברליכא

 קשה ולא ביובל, חוזרין אינן דשטרות קרא וקמ"ל משמטת, אינהשביעית
 דבזה א"ש לפי"ז אבל דרבנן הוי שטרות מכירת דהא שהקשינו מהנמי
 שטרות דמכירת התוס' שתי' מה אבל דאורייתא, הוי אז קרקע לושיש

 צ"ע. ע"פ מלוה הוי שוב מהמלוה הלוה שקונה כגוןדאורייתא

 רק הוי שטרות מכירת דאמאי הקשה בב"ב דהתוס' הזכרנו כברוהנהז(
 הוי דהשעבוד התוס' ותי' לו, שיש השעבוד למכור יכול האדרבנן

 כפסחים דאמרי' כמו למכור, יכול אינו כרשותו שאינו ודבר כרשותו,אינו
 מדרבנן עכ"פ מכירה הוי כשטוות דהתם ואף מלוה, אקדיש גבי)לא.(

 רבנן עבדי' דבמכירה הטעם הוי הקדש, הוי לא מדרבנן אפי'ובהקדש
 הוי דשעבוד הרא"ש בשם הביא הקצוה"ח וכן בהקדש, לא אבלתקנתא
 השסר ליחן יכול מרצון אבל והביא למכור, יכול אינו ולכך ברשותואינו
 בא שלא דבר על אפי' עצמו לשעבד אדם יכול דהא פי' דאיקני,מטעם
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 לזה צריכין ראין ונראה לחבירו. משועבד יהא לו שיקנה מה דכללעולפ
 דאמרי' ואף דאיקני, מטעם משכון בעד השטר ליחן יכול דלכךהטעם

 ברשות דאינו החסרון דחנה לן איכפת לא זה ברשותו אינו הוירשעבוד
 לקנות אבל ברשות, שאינו דבר להקנות יכול דאינו בהקנאה דוקא הויזה
 עצמו שמשעבד מה מהני איך א"כ דאלת"ה ברשותו, אינו אפי'יכול

 אפי' יכול דלקנות ודאי אלא ברשותו, אינו הי' הא לגבי' דהאלהמלוה
 הוי עצמו דהיא כיון עצמו לשעבד הלוה ריכול א"ש ולכך ברשותאינו

 חסרון הוי ברשותו דאינו ברשותו אינו אפי' לקנות יכול והמלוהברשות,
 במשכון צריך אינו א"כ בע"כ אפי' דנוטל כיון במשכון וא"כ בהקנאה,רק

 משכון. בעד השטר ליתן ג"כ יכול כרשותו אינו אפי' ולכןהקנאה

 של לדבר אפי' עצמו משעבד דאדם דאיקני דאמרי' הדין עיקרועלח(
 תנהו בידך ליך מנה )יג:( בגיטין דאמרי' מהא מהרי"ט הקשהשב"ל,
 מעות מתן כשעתן לו כאומר דנעשה משום קונה שלשתן במעמדלפלוני

 לנולדים הקנה מעתה אלא ופרין מחמתך, ראתי מאן לכל לךמשתעבדנא
 ונראה לשב"ל, אפי' מהני דאיקני דהא פריך דמאי מהרי"ט והקשהוכו'
 לה ליתן להתחייב יכול כלום, עכשיו לו שאין אף בחתן )נד:( אמרי'דהנה
 ופי' דשלב"ל, מקנה אדם אין דהא בתוס' והקשה מאתים, או מנהכתובה
 דאיקני ותי' לשלב"ל, אפי' מהני איקני הא התוס' פריך דמאיהסמ"ק
 לדבר אפי' עצמו לשעבד שיכול נעשה כבר דהקנין שעבוד רקדהוי

 קנין, שעושה התחייבות עתה אשה היא שיתחייב מה אם אבלשלב"ל,
 הקנה מעתה אלא שפיר הגמ' פריך כאן וה"נ דשלב"ל, מקנה אדםואין

 לעשות רוצה והיא קנין, עוד הוי ולא בעולם עוד ליכא דהם כיוןלנולדים,
 אבל לעולם, בא שלא לדבר קנין לעשות יכול אדם ואין לנולדים,קנין

 לעשות יכול וזה עצמו, שמשעבד ורק הוי כבר שהקנין מיקרידאיקני
 ודו"ק. לעולם בא שלא לדבראפי'

מהנ"ל

 ספיקותבעניני
 לקולא( ועו"ד לחימרא)ס"ד

 משמועםמפי

 החמירו דלדידן ראי' מביא הי"ז( )פ"ז תרומות בהל' המ"להנהא(
 לאתמוהי איכא דאל"ה דאורייתא, כעין דרבנן הזה בזמןבתרומה



המתיראנ

 שאינה בחזקת שהיתה ישראל בת שנשא כהן אנדרוגינוס ומהסובא,
 לה מתקינן הספק מן אפ"ה פנוי' כחזקת גם והיתה כתרומה,אוכלת

 אוכלת, בחזקת שהיתה כהן בת ואוכלת, הוא זכר השמא ואמרי'מחזקתה,
 הספק, על אותה נפסול שלא ס' בן ספק עלי' בא שאם דין אינווכשרה,
 יוסי, דר' אליבי' אם כי למילתא אמרה לא ר"ל דאף נ"ל ע"כ אשרוכו'
 לא דרבנן, בזה"ז דתרומה דקיי"ל אף אלא כוותי', ס"ל לא לדידןאבל
 ט' כן ספק על באמת והנה ע"כ. להחמיר, אם כי להקל, בספיקאאזלי'

 וא"ת וכו' רישא ד"ה )סח.( ביבמות התוס' נמי הקשה בתרומה,שפסלה
 מבן פחות דהוה קמייתא, אחזקה נוקמי' בביאה, פוסל האיך ט' בןוספק
 דהא אחזקה מוקמי' ולתרומה וכו' כשרות בחזקת איתתא ונוקמי'ט',

 קלא עלי' ונפק הוא דכהן דהאי כאבוה לן מוחזק גבי )בו.(בכתובות
 דבי זילותא משום לאו דאי משמע ותרי, בתרי לה ומוקי וכו' הואדב"ג
 דהכא וי"ל אחזקתי', לי' דמוקמי' משום וכו' לכ"ע לי' מסקי הוידינא
 כשבא ספק שהי' אע"פ ט' בן ודאי הוי קמן דאתי דהשתא כגוןאיירי
 ודאי שהוא השתא, בתר אזלי' אלא קמייתא, אחזקה לי' מוקמינן לאעלי',
 ותי' כן נמי הקשה ישנים ובתוס' ע"כ. לי', איתרע קמייתא דחזקה ט',בן

 של דחזקה לי מה וקשה ע"כ, כלוס החזקה אין ליגדל דסופו כיוןדי"ל
 מספקינן, דידה לגבי' אלא דידי' לגבי לן נפ"מ לא הרי איתרע,בועל
 זה שתלוי חזקות שני דיש כיון חזי' ודאי אלא חזקה. לה ישולדידה
 פוסלה,ואם ט' מבן יותר הוי הבועל דאם בדידי', תלוי דידה דחזקהבזה,
 דיש איתרע, בועל של חזקה אם ומשו"ה פוסלה, אינו הי' ט' מבןפחות

 דידה, חזקה לכלום שוי לא תו ממילא להשתנות, דסופו בחזקהריעותא
 קידושין ספק גבי דאמאי לכולן, ס"ל וזהו בתרומה, פוסלה שפירומשו"ה
 פנוי דחזקת משום היינו פנוי', בחזקת לה מוקמי' ולא בתרומה,פוסלה
 ספק גבי דאדרבה המ"ל, שמביא לק"ו ליתא תו ולפי"ז להשתנות,סופו
 היתר לחזקת ליתא תו ממילא להשתנות סופו רידי' דחזקה דכיון ט',בן

 גבי אבל כתרומה, לאכול שפסולה כגמ' איתא שפיר ומשו"ה כנ"ל,דידה
 חזקת הרי לתרומה, איסור חזקת יש דלאשה תאמר דמאיאנדרוגינוס,

 סופו פנוי דחוקת כיון וממילא שלה, פנוי' בחזקת תלוי דידה,איסור
 י"ל ושפיר דידה, איסור חזקת נמי איתרע ממילא כנ"ל,להשתנות

 היא, ראי' שום ולאו לדידן, אפי' בתרומה, אשתו את מאכילדאנדרוגינוס
 ודו"ק. - דעתו לפי המ"ל שהביאכמו

 דהאי באבוה, לן מוחזק גבי בכתובות, שם וכו' אנן ד"ה התוס'והנהנ(
 אחד ע"ד ואתיא לאתיני', הוא ב"ח או ר"ג קלא עלי' ונפק הוא,דכהן
 וב"ח דכ"ג ואמר תוי בי' ואתו ואסקיני', הוא, דכהן בי' ידענאואמר
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 מצטרפין ודכ"ע הוא, דכהן בי' ידענא ואמר אחד עד ואחא ואחתיני',הוא,
  ורשב"ג וכו' סבר ת"ק קמפלגי, דינא דכי לזילותא כמיחש והכאלעדות
 ותרי תרי קשיא ואי רש"י פי' וכו' לי' מסקינן ואנן לי' אחתינן אנןסבר
 שם ובתוס' וכו' קמייתא אחזקה ואקמינן תרי לבהדי תרי אוקו י"לנינהו,
 דתרי לר"י ונראה וכו' לר"י וקשה וכו' ותרי דתרי אע"ג בקונטרספי'
 והכא אחזקה, לה מוקמינן דלא החמירו ומדרבנן הוא, דרבנן ספיקאותרי

 כלל ל"ל דרבנן, ספיקא דהוי דא"כ וקשה ע"נ, וכו' הקילו דרבנןכתרומה
 דתרי ספק גם דלעולם ונראה להקל. דרבנן דספק מותר בלא"הלחזקה,
 גבי לחקור יש באמת דהנה לקולא, דרבנן ספיקא לומר כלל ל"שותרי
 אבל בודאי, אלא אסרו לא דרבנן גמור, היתר הוי אי לקולא, דרכנןספיקא
 שמיא דקמי' אסור, הוי ידעי' אי דלעולם או"ד כלל, רכנן אסרי לאבספק
 דרבנן, ספק דגבי רבנן אמרי' דלרידן אלא דרבנן, איסור על שעברגליא

 להכריעה יכולין ראין היבא אבל האיסור, מלצד יותר היתר, לצדתכריעה
 לו שיש דדבר )ד.( ביצה מגמ' לפשוט, לנו ויש מותר. אינו היתרלצד

 באיסור שתאכלנו רעד רש"י ופי' לחומרא, אזלי' דרבנן ספק אפי'מתירין,
 אלא הוי לא לקולא דרבנן דספק אמרת אי ובשלמא בהיתר,תאללנו
 כלל, הכרעות בלא לאוכלה ריכולה כיון אסור, דישל"מ שפירהכרעה,
 גמור היתר דהוי א"א אבל הכרעה, משום מלאוכלה יותר טובבודאי
 באיסור שתאכלנו דעד לומר שייך מאי א"כ ככלל, רבנן אסרי לאדבספק
 דרבנן דבספק דחזי' והשתא גמור, היתר נמי הוי זה הרי בהיתר,תאכלנו
 תיגח דהא לעיל, שהקשינו מה א"ש הכרעה, אלא הוי לא לקולאדאזלי'
 כמאה דתרי ותרי, תרי גבי אבל היתר, לצד הכרעה מהני הספיקותבכל
 יהני האיך וא"ב הדבר, את לברר בעולם בירור שום מהני ולאעדים,
 דרבנן דבספק חזקה לטעם התוס' צריך ומשו"ה להיתר, להכריעההכרעה

 . - דרבנן לתרומה דרבנן ספק לברר חזקה ומהני רבנן, החמירולא

 נטמא אם ספק במתני' שם דאיתא )לה.( עירובין מגמ' לפי"ז להקשותואין
 כשר, עירוב דספק אומרים ור"ש דר"י משחשיכה או יום,מבעור

 נטמאה, יום מבעוד אומרת אחת עסקינן עדים כיתי שתי בגמ' להומוקי
 דבריהם ספק אמרי' נמי ותרי בתרי דאפי' אלמא משחשיכה, אומרתואחת
 הפקר חפץ דכל )מה:( בעירובין איתא דהנה שאני, דעירוכין וצ"למותר.
 כל כרגלי הן הרי ביו"ט גשמים מר אמר בגמ' שם ומקשה שביתה,קונה
 כולו העולם כל ר"א אמר הא וכו' באוקיינוס שביתא ליקני ואמאיאדם,
 יו"ט מערב שנתקשרו בעדים הכא ר"י אמר שותה, הוא אוקיינוסממי

 דבויהם ספק דהוי אלא וכו' נינהו אחריני והנך אזלי' הנך ודלמאעסקינן,
 ר"א ואמר דשל"מ דהוי אע"ג שם ובתוס' ע"כ, להקל דרבנן ספקוכל
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 אלמא ע"כ, הקילו בעירוב ותי' בטיל, לא כדרבנן אפי' דדשל"מ )ד.(ביצה
 במתני' )לז.( מביצה וקשה אסור, דשל"מ אמרי' לא עירובין רגבימתוס'
 האשהוכן

 ששאל"
 שתיהן, כרגלי אילו הרי ומלח ומים תבלין מהברתה

 אמר ר"א תי' לט.( )ובדף עיסה לגבי ומלח מים ליבטל )לח.( בגמ'ופריך
 מכאן ע"כ, בטיל לא כאלף אפי' דשל"מ וכל דשל"מ לי' דהוימשום

 דגכי לספק, ביטול בין לחלק דיש וצ"ל בעירובין, אפי' אסורדדשל"מ
 אבל בטיל, לא דדשל"מ חמרי' עירוביז גבי אפף ודאי, איסור דישביטול,
 הספיקות בכל ומשו"ה ודאי, היתר הו"ל לקולא דאזלי' עירוביןספק

 כיון אסור דשל"מ משו"ה הכרעה אלא הוי רלא אזלי' דלקולאשבעולם
 לקולא אזלי' עירובין ספק גבי אכל הכרעות, בלא לאח"ז לאוכלהדיכולת
 הוי, היתר רכולו לדשל"מ, דשל"מ בין לחלק ל"ש ותו ודאי, היתרהוי

 היתר ספיקה הוי עירובין דגבי כיון ראשונה, קושי' לתרץ ישולפי"ז
 לחלק יש דבעלמא ותרי, רתרי לספק ספק כין לחלק ליכא תו וא"בודאי,
 ליכא תו ודאי היתר דהוי בעירובין אבל הכרעה מהני לא ותרידבתרי
 בספק כלל רכנן אסרו דלא גמור היתר נמי הוי ותרי דבתרילחלק,
 ודו"ק.עירובין,

 אלא לקולא דרבנן ספיקא אמרי' דלא ס"ל פ"א( )יבמות נתנאל רבינווהנה
 הי' ולפי"ז וכו' אנדרוגינוס כגון ספק בודאי לא אבל ספיקות,בסתם

 בהש"מ דהרי לקולא, ליזול לא השמשות" - "בין ספק דגבי להיותצריך

 עדיין או לילה הוי אי מספקינן, מעט החושך זה רעל ספק, ודאי הוינמי
 גבי להיפך מצי' ובאמת להכריע, ידעי' לא שהרי ספק ודאי הוי וזהויום,

 רבא אמר )לד.( בשבת דאי' לקולא אזי' נמי בה"ש בספק דאפי'עירובין,
 ולאחר יום, מבעוד עליו עירוב לאחד עלינו, וערוב צא שנים לואמרו
 וזה בה"ש, עירובו נאכל יום מבעוד עליו שעירוב זה בה"ש עליועירוב
 מה ופריך עירוב, קנו שניהם משחשכה עירובו נאכל בה"ש עליושעירוב
 ליליא בה"ש ואי ליקני, לא קמא ליקני בחרא הוא יממא כה"ש אינמשך
 דרבנן וספקא הוא, ספיקא בה"ש ותי' ליקני, לא בתרא ליקני קמאהוא

 אבל לקולא. אזלי' נמי ספק בודאי דאפי' כר"ג דלא מכאן אלמאלקולא,

 והיינו לקולא? אזלי' לא אמאי ספק רבודאי צ"ל דבאמת א"ש הנ"ללפי
 לצד להכריע שייך הספיקות דבנל ספק, בודאי הנרעה דל"ש משוםע"כ
 אלא הוי לא הרי לקולא וס"ד כנ"ל, להכריע יכולין לא בודאי אבלהיתר
 היתר הוי דספיקא לעיל ביארנו הרי בעירובין אבל כנ"ל, בלבדהכרעה
 ודו"ק הספיקות, לכל ספק ודאי בין לחלק ל"ש תו וא"כגמור

 הא בגמ' ופריך בעירובין, המיקל כדברי הלכה )מו.( בעירוביןא"
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 יחיד לגבי נפ"מ ומשני לקולא, אזלי' ובדרבנן הוא, מדרבנןעיוובין
 כדברי דהלכה כן, אינו בעירוכין אבל בדרבנן, אפי' כרביפ דהלכהורבים,
 דמ"ש ביאור שום לה אין ולכאורה ורבים, יחיד לגבי אפי'המיקל
 אבל להטות, רבים דאחרי הוא תורה דין הרי דרבנן? איסורי מכלעירובין
 ואפשר מיקל, דאחד אע"פ דרבנן, איסורי בכל דבשלמא א"ש, הנ"ללפי

 לקולא דרבנן דספק כיון אבל ררבנן, ספק תו ונעשה נאמן, דהיחידלהיות
 - היתר לצד להכריע ל"ש עליו פליגי רבים אם אבל הכרעה, אלא הוילא
 כיון בעירובין אבל להטות, רבים דאחרי דין דיש כיון - היחיד,לצד
 ספק וגבי נאמן, היחיד דלמא עירובין, ספק נעשה תו הרי מיקלדאחד
 ל"ש תו וא"ב -, גמור היתר - ודאי היתר דהוי לעיל, אמרנו הריעירובין
 וק"ל. גמור היתר דהוי כיון לחומרא, להטות רבים אחרילומד

 לקולא, אזלי' לא הדדי דסתרי דספיקא כתבו בביצה התוס'והנהג(
 לחומרא, אזלי' דרבנן אפי' בחד, דחד הדין בזה להבין יכוליןוסכרתן

 שהרי איסורא בעי דרוב משום והיינו דרבנן, ספיקא הוי חרא דבלואע"פ
 תקלה, לידי דאתי יכולין לא תרווייהו ולהתיר איסור, חד בוראי כאןיש
 נמי וה"ה מהאי האי אולמי' דמאי להתיון מצי לא נמי מינייהווחד

 יכולין, לא לקולא ליזול בתרווייהו שהרי כן, נמי הדדי דסתריבספיקא
 האי אולמי' דמאי לקולא, אזלי' לא נמי ספק בהד דסתרי, תרתי הוידוה

מהאי.

 בע"מ אברי נתערב ראם )עז:( בזבחים גמ' ליישב יש נמי ולפי"זוק"ל
 א"ר בגמ' ואמר כולן, יקרבו מהן אחד קרב אם ר"א אמר הרבה,באברין

 רש"י ופי' לא אחד אחד אבל שנים שנים אלא ר"א הכשיר לאאלעזר
 לאו נמי האי הוא, דאיסורא לאו דהאי מיגו למימר איכא זוגדגבי

 מאי להבין ויש וכו' קודם דקרב כההוא לי' אזיל ואיסורא הוא,דאיסורא
 הוי. מיגו ומאי איסורא והאי קיתרא האי להיות יכול לא אסו הוא,מגו
 היתרא, הוקבע ה"נ איסורא, שהוקבע כמו וחד הבחד א"ש הנ"ל לפיאבל
 לידי דאתי שניהם להתיר יכולין לא הרי ודאי איסור דיש דהיכאאלא

 דקרב בההוא אזיל דאיסורא לתלות ויש מהן, אחד שקרב התם אבלתקלה,
 ומשו"ה איסור, וספק ודאי, היתר יש וזוג זוג בכל אדרבה הרי וא"כקודם,
 משום להקל, יותר טוב ומשו"ה קילקול, לידי אתי לחומרא תיזולאם

 היתרא, הוקבע הו"ל זוג זוג קרב אם דוקא וזהו ודאי, הייורא הוקבעדהוי
 אזלי'. ולחומרא איסור, ספק הוי הרי אחד, קרב אםאבל

 שותפים של חמץ גבי כתב פ"ה( - פ"ר )בסימן ארי' השאגת הנהד(
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 עכו"ם של וחמץ לקולא, אזלי' הפסח, עליו ושעבר ועכו"םישראל
 לא עכו"ם של וחמץ עכו"ם, של חמץ וזהו ברירה, יש דבדרבנןמותר
 תורה דבשל כיון להתיר, יש ישראל של וחמץ הפסת לאחר רבנןאסרו
 חמץ והאי ברירה אין דלמא ישראל של חמץ המתירין משו"ה כרירה,אין
 שותפין ישראל ב' של כחמץ אבל לקולא, אזלי' דבדרבנן הי' עכו"םשל
 של חמצו להתיר יש וכזה שהוא, בכ"מ לעכו"ם החמץ את מכר מהןואחד
 הו"ל וא"ב ברירה, אין משום שלשני וחמץ ברירה יש משום שמכרזה

 אלא מתירין דלא כתב ומשו"ה אסור, בודאי מינייהו החד דסתרי,תרתי
 היתרא לתלות יש ובו ברירה, יש דבדרבנן משום שמכר, זה שלחמץ
 תרתי הוי נמי ברישא הא מסיפא, רישא מ"ש וקשה עיי"ש, מבשנייותר
 ישראל של וחמץ ברירה, דיש משום להתיר יש נכרי של דחמץדסתרי
 נאסר לא דלעכו"ם כיון סברתו, תפיס דהש"א חזי' אלא כרירה, ראיןמשום
 מספקינן ולא כלל לנו נוגע לא שבידו החמץ על א"כ הפסח, לאחרחמץ
 אבל דסתרי, תרתי הוי לא ותו ישראל שביד חמץ על מספקינן אלאעליו,
 הפסח, לאחר חמץ אסור ואחד אחד ולכל ישראלין שניהם הוי הריבסיפא,
 א"כ לפי"ז קשה והשתא . דסתרי תרתי הוי ושפיר שניהם, עלומספקינן
 על וא"כ לעכו"ם, מיניהו חד למכור דרבנן, כחד, חד כשנתערבככ"מ

 וספק ישראל, שביד חתיכה על אלא מספקינן, לא עכו"ם שבידהתחיכה
 חדא, על מספקינן שהרי הוי, לא נמי דסתרי ותרתי לקולא, אזלי'דרבנן

 הרי עכו"ם, ביד שבא קודם הספק שנולד כאן מהני דלא אמרתומאי
 ברירה אין משום ישראל של חלקו דמתירין כן נמי דש"א דמילתאברישא
 של וחד ישראל של חד הי' שחלקו וקודם כלל, חלקו לא כאילווהו"ל
 הוי, עכו"ם של איזהו לן מספקא שהרי להתירן, יכולין הי' ולאעכו"ם,
 וקשה מזה? זה ומ"ש עכו"ם ביד שבא קודם הספק נולד הרי ה"נוא"כ
 וצע"ג. מספק? לישראל התיר ושני לעכו"ם חד לימכור בחד דגםכנ"ל

 ואנדרוגינוס טומטום וכן י"ג( הל' סוכה מהל' )פ"ו כרמב"םאיתאת(
 מברכין ואין מספק חייבים שהן מפני בסוכה לישב מברכין איןלעולם

 מדברי רואה ואני וכו' מדבריו אני רואה ז"ל הראב"ד עליו והשיגספק,
 דרוב משום מעשרות הפרשת על מברכין שאין לדמאי הטעם דאמררבא

 ספיקא שהוא מפני מברכין מספיקא הכי לאו הא הן, מעשריז הארץעמי
 עכ"ל. לברך חייבין ואנדרוגינוס טומטום ודאי ידע" מעתהדאורייתא,

 להיפך הוי הא קשה מ"מ אבל לחומרא דאורייתא, ספק דהוי ראה"נוכג'ל
 לקולא אדרבה ברכה, ספק וגבי לבטלה, ש"ש וספק , כרכהספק

 בודאי כאילו והו"ל אזלי', לחומרא דאורייתא דספק דכיון צ"ל אלאאזלי',
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 מצי' כזו וסברא המצוה, קיום על לכרך צריך תו וממילא במצוה,מחויב
 בירך, לא או בירך אם ספק ברהמ"ז גבי כ"ה( )סימן רע"א בתשובתנמי
 אלא ברכה, ספק נמי דהוי ואע"פ דאורייתא, ספק שהוא מפני ומברך,חוזר
 במצוה, מחויב ובודאי לחומרא, דאורייתא דספק דין דהוי כיוןודאי
 אם אלא ל"א וזהו . כנ"ל ברכה ודאי אלא ברכה, ספק הוי לא תוממילא
 אם רמספקא אלא בהמצוה, מחויב בודאי דהאיש המצוה, בעצם הויהספק
 אמרי' שפיר ומשו"ה, לקיימה השתא דצריך או המצוה, נתקייםכבר

 עלי', מברך ושפיר המצוה, לקיים וצריך לחומרא דאורייתאדספיקא
 לא, או המצוה נתקיים כבר אם לן דמספקא ובהמ"ז מעשר גביומשו"ה
 גבי אבל כנ"ל, עלי' לברך צריך שפיר וגם המצוה לקיים צריךמספיקא

 והספק לא, או סוכה כהמצות מחויב האיש אם לן דמספקאאנדרוגינוס
 פטורה האשה נמי סוכה ובודאי סוכה, מצות מודאי עדיף לא הרימצוה
 לחומרא דאורייתא ספיקא אמרי' אפי' וממילא גרמא, שהזמן מ"עדהו"ל
 ספק הוי ותו מסוכה ופטור הוי, אשה דלמא פטור עלי' יש הריאכל
 איש דלמא לישב מחויב ובסוכה מספק, לברך אין שפיר ומשו"הברכה,
 מדמאי הוא ראי' ולאו להקל, ברכה וספק ספק, הוי ברכה גבי אכלהוא,
 סוכה.לדין

 מכרכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו( מילה מהל' )בפ"ג ברמב"ם נמי איתאוכן
 אם ז"ל הראב"ד עליו והשיג ודאי, זכר אינו שהוא מפני מילתועל

 ספק ועל דאורייתא, ספק שהוא מפני עליו מכרך ספקאנדרוגינוס
 הן, מעשרין הארץ עמי שרוב מפני הרמאי מן חוץ מברכין,דאורייתא

 יש דכאמת זו, בחקירה תלוי הנ"ל, החילוק לתרץ יש בזה גם ואםעכ"ל,
 מילה במציאות דל"ש משום אי מילה, מצות ליכא דבאשה דהאלחקור
 גבי או"ד באשה, ולא מילה, גבי' ששייך זה אלא חייבה לא דהתורהגבה,
 ולא זכר, - באיש רק נאמרה לא מילה דמצות בפ"ע, פטור ישאשה
 בשבת ורכנן, ר"י במחלוקת לתלות יש החקירה וזה נקבה, -באשה
 אנדרוגינוס מילת ולא שבת דוחה וראי ערלתו בזה"ל שם דאי')קל"ה.(

 לא חסדא רב אמר )קל"ו!( ובגמ' השבת, דוחה אנדרוגינוס אומר ר"יוכו'
 יערך, בערכין כן אומר אתה שאם הוא, זכר אנדרוגינוס ר"י אמרלכל

ומנלי
 כשרים הכל חנינא נמי אנן אף ר"נ אמר וכו' דתניא מעריך דלא

 מילה ומ"ש ש"מ, לאנדרוגינוס באשה ופוסל וכו' ר"י מחש"ו חוץלקדש
 דמילה הא דר"י בפי' מכאן אלמא ע"כ, זכר כל לכם המול דכתיבמשום
 גבי אבל מילה, גבה במציאות רל"ש משום הייינו באשהליתא

 כל לכם המול דמפריש ודאי, מילת דהו"ל ס"ל מילה דשייךאנדרוגינוס,
 דוחה אנדרוגינוס דמילת ס"ל ומשו"ה מילה, בו ששייך אדם כלזכר,
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 ליתא דבאשה דהא רס"ל חזי' לרבנן אבל ודאי, ערלתו הוי דהרישבת,
 ספק - אנדרוגינוס, ומשו"ה במילה, כלל רחמנא חייבה דלא היינובמילה
 דוחה אינו שפיר לא, או כמילה מחויב אם לן דמספקא - אשה ספקאיש
 נמי לתרץ יש דרבנן, אליבא והשתא שבת, דוחה אינה ערלה דספקשבת,
 במילה, מחויב אם בחיוב, הספק נמי הוי אנדרוגינוס מילת דגםכנ"ל,

 אשה דלמא להיפך פטור יש ברכה לגבי אכל למולה, צריך מספקומשו"ה
 דמי ולא לברך, צדיך אין מספק ומשו"ה לבטלה, ברכה והו"להיא,

 כנ"ל. המצוה בעצם הספק הוי דהתםלדמאי,
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 זצ"ל היימן שלמה רבי הגאוןמרן

 * בכתובה בתורה עמש"כ מתנהבענין
 התלמידים מן אחד ידי עלנכתב

 או כתובה מעיקר ליפחות עמה התנה ח"ח פי"ב אישות הרמב"םכתב
 מהן שנתקבלה לו וכתבה כתובה עיקר מאה או מאתיים להשכתב

 ממאתיים לבתולה הפוחת שכל בטל, תנאו נתקבלה, לא והיא וכך,כך
 זנות". בעילת כעילתו הרי ממנה,ולאלמנה

 על מתנה דהוא משום' רק הוא בטל דתנאי הטעם דהא בדבריו, לעייןויש
 שסיים זה ומה ע"ב, נו בכתובות שאמרו וכמו בתורה, שכתוב'מה
 בגמרא שם שאמרו דמה קשה, ועוד וכו', הפוחת" הטעם:"שכלהרמכ"ם
 בגמרא אמרו לא התקבלתי בכתבה אבל בפוחת רק הוא בטלדתנאי
 לה אסורה זאת בכל אך חלה דהמחילה להיפך, משמע אלא בטלדתנאו
 זנות. בעילת דהויא משום תחתיולשהות

 ע"ב: נו כתובות בתוספות אלחתן הר"ר שכתב מה פי על ליישבונראה
 דין עליך לי שאין מנת על כיד, שבור כסותי, קרע אומר היהאם

 לפטור מנת על אמר אם אבל בתורה, שכתוב מה על מתנה חשיב הוינזק
 רצריכין תורה אמרה דלא משום בתורה, שכתוב מה על מתנה זהאין

 דבמקום מדבריו ויוצא ימחול, למחול רוצה הוא ואם כרחו, בעל לולשלם
 שכתוב מה על מתנה הויא אז למחול יכול שאינו תורה אמרהשאכן
 הפוחת כל מאיר רבי שאמר מכיון ולכן המחילה, על כשמתנה אףכתורה
 שאסורה חזינן הרי זנות, בעילת זו הרי ממנה ולאלמנה ממאתיםלבתולה

 על מתנה שאם יוצא זה ולפי ומאתיים, מנה לה לשלם וצריך למחוללה
 שנימק הרמב"ם דברי הן והן כתורה, שכתוב מה על מתנה הויאהמחילה
 הוי ממאה ולאלמנה ממאתיים לבעלה הפוחת שכל משום בטלדתנאו
 זנות. בעילתכעילתו

 הגמרא כתבה לא כי שאם כן, גם השנייה הקושיא מיושבתוממילא
 בעילתו שתהיה שזאת מאיליו מוכן זה הרי כטל, רתנאובמפורש

 מאחר ולכן בטל ותנאו מחילה מחילתה שאין הסיבה הוא זנותבעילת
 שתנאי ומובן יוצא ממילא זנות בעילת בעילתו שאכן הגמראשאמרה
 וכנ"ל.בטל,

 ירושלים, - שליט'ש ליפשיץ הלוי יעקב הרב ע"י נמסר זהשיעור*
 לו. חןתשואות



המתיבתאל

 זצ"ל כהנאוו הכהן מאיר אורי ר' הגאוןמרן

 ולהלן ב"ו מדף פסחים נמסכתביאורים
 דבכונה חננאל רבינו ופירש עשוי, דלתוכו היכל שאני אמא רבא)כן.(

 עלי ה' מיד בכתב הכל הלא וקשה החינון. בצידו קדושהדליכא
 הקדש מן דיש מידי קשה ולא קדושה. בגדר נכנס דהכל משמעהשכיל
 הממון באילו נשך שייך לא זאת ובכל הקדישוהו ואח"כ הבנין אתשעשו
 ולא הקדש דהוי כזו מציאות יש אלמא הם, הקדש ממון כי בב"מכמבואר
 הכל לא אך הקדש בכלל דהכל בכתב, מהכל קשה ולא מעילה,בתורת
 הנאה. ואיסור מעילהבתורת

 אמאי מומר שהוא נכר בן גבי תימא כו' ערל כל בד"ה כתוס')ע"ה:(
 מצות בכל חייב דהא מצה לאכול שחייב פשיטא קראאיצטריך

 מצה אסו בפסח דאסור אע"ג מצה אכיל דמעי קמ"ל ואי כתורה,האמורות
 ועשה מומר כשהי' הפסח דנשחט היכא דאיצטריך וי"ל בה. איתקדושה
 לאכול חייב מ"מ למנויו אלא נאכל דאינו פסח אכיל דלא דאע"גתשובה
 ולא הוא מומר דעדיין ס"ד דמעיקרא נראה, והכונה ע"ש. ומרור,מצה
 רק סטור אינו ברשעו עדיין דהוא דכיון דפסח קדושה משום פסחאכיל
 עשה כבר דהוא ומשני ראוי, הוא קדושה בה שאין למצה אכל ראויאינו

 פוטרתו למנויו דשלא דהדין משום הוא הפסח אכיל דלא והאתשובה
 קמ"ל ממצה פטור כן כמו מפסח ונמנע שפטור דכשם וס"ד מלאכולומנעו
דחייב.

 רחלים צמר בטל אם שככלאים דכמו לכלאים חמץ השוה המנדכי)כ"ט:(
 קודם דבטל היכי חמץ נמי הכי פשתן לתוכו לתת מותר גמלים צמרבין

 דנ"ט כללא חמץ גבי אמרינן אי דוקא דוה ונראה וניעור. חוזר אינופסח
 עליו שמו חמץ נאמר אי אבל המתבטל על חמץ שם שאין נמצא נ"ט,בר
 עליו חמץ שם דהכא לכלאים דומה אינו א"כ נ"ט בר נ"ט גבי' שייךולא
 נתבטל וכשאחד כלאים ששמו חדש איסור שיתהוי צריך כלאים גביאבל
 התערובות. אותו על כלאים שם שיחול שייךלא

 חמץ שהמשהה ר"י מוכיח ומכאן בסוף, כו' אשי רב ד"ה בתוס'שם.
 עובר אמרת דאי שהי', אותה על עובר אינו לבערו ודעתובפסח

 רשלך ר"י ומודי שלו הוא אותו כשיפדה מיד הא לר"י מעל אמאיאכתי
 אלא הקדש, של חמץ כשאכל מעל הגלילי דלר"י אמר ואיך רואה אתהאי
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 עובר אינו ולכך לעשה הניתק לאו דהוי משום וטעמא עבר. לאודאי
 לעשה הניתק לאו דהוי משום וכי לכאורה וקשה ע"כ. לבסוף,כשמבערו

 אם עליו, לעבור מותר יהא איך אבל לוקה, שאינו דיו עליו, לעבורמותר
 דבאמת פ"ה, בב"מ מסכתות, על הכהנים משמרת בספרי בארוני כאשרלא
 שאמרנו זה רק ועבר, השהה כבר שהרי ילאה דבל הלאו לתקן אפשראי

 הוא מכות במסכ' והביאור דביטלו, רס"ל לר"י אלא אינו לעשה ניתקדהוי
 עכר, לא עדיין ביטלו שלא זמן וכל העשה בביטול אלא נגמר לאשהלאו
 לא מעולם כי אומרת זאת לבסוף, מבער והוא לבער כשדעתו כאןלכן
 כי הגלילי לר"י מעל לכן כלל עליו עבר ולא הלאו זה השלים ולאעבר
 בתנורו. ולהסיקו החמץ לפדותיכול

 הלואה בשעת דשלא דכיון סברתם נראה יצחק, בדרבי בד"ה בתוס'ולי"א:(
 זמן בהגיע כי שעבודו אלים הלואה בשעת אף משכוןקונה

 שזה נמצא לו, יתנו והבי"ד בחובו זה לו שישומו לבי"ד טועןבפרעון
 הלואה. בשעת במשכון אף שעבורו ואולם מעיקרא בידוהי'

 דמצוה פסול בו יש אם איסור של מצה כזית ואכל דעבר היבא)ל'וה:(
 פרק ירושלמי ועיין המפרשים. בזה האריכו ככר בעבירההכאה

 דמצוה פסול ליבא דבמצה ס"ל כבבלי דאולי לענ"ד ונראה דשבת.י"ג
 פגם הוא בעבירה הבאה מצוה בכל דהנה משום והוא בעבירה,הבאה

 דכשהיתה בסוכה חנוך המנחת שכתב כמו היא מצוה המצוה אבלבהמצוה
 דהוי כיון אכל לא לסוכה חוץ אבל המצוה לו חסר בעבירה הכאהמצוה
 קיומו. לו שחסר אלאמצוה

 וכיון מצוה, והוי מצה ההמצה י"ל בעבירה הכאה במצה כאן כןוכמו
 ס"ל דבעלמא אע"פ דיצא הרמב"ם פסק מצה לאכולדכשכפאוהו

 רמצה כ"ח דף בר"ה בגמ' דקאמר מטעמא והוא כונה, צריכותדמצוות
 דאכילה דכמצוה הוא הדבר ופי' מאכילתו, ונהנה אכל, והוא רחמנאאמר
 בלי גם נעשה ושפיר המצוה מציאות אחר אלא בכוונתו משגיחיןלא

 חסרון משום פסול ליכא דחתם כוונה גבי רק סברא רזה וי"לכוונתו,
כוונה.

 מצה דהוי כיון שייך לא בעבירה הבאה רמצוה פסול דגם י"ל אוליאהל

 שייך אין העבירה משום במצותו חסרון דיש ובמה וכנ"ל, מצוהוהוי
 והכא האכילה היא כשהמצוה אבל במעשה התלוי דבר גבי רקהפסול
 שוה גזירה שצריך מה ניחא היה ולפ"ז מצוונו. נתקיימה ונהנהאכלו
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 מצוה משום פסול ולא שלכם מצה הוי דלא משום יצא דלא מחלהללמיד
 קרא לי' דלמה התוס' שהקשו מה ומיושב שפיר אתי וכן בעבירה,הבאה
 הבאה מצוה משום דפסול לי' תיפוק טבל של במצה יוצא דאינולמילף
 וכנ"ל. שפיר ואתיבעבירה

 איבא לחומה חוץ דלענין לרשב"א ונראה כו' תרומה מה בר"ה תוס')ל"ו:(
 ששניהם הם אחד ענין ששניהם לפי מתרומה ספי ממעשרלמילף

 מקום הבאת שצריכין כיון דר"ל נראה מקום. והבאת קריאהטעונין
 אלא נאכל אינו מעשר שכמו סברא מצד קפידא הוי ממילאלירושלים
 הנאכל תרומה כמו לא לחומה, חוץ נאכלין אינן ביכורים כךבירושלים

 שתרומה מתרומה בכורים ללמוד אפשר אנינות לענין אבל מקום,בכל
 להיפך. דעת גלוי ואין רחמנאקריא

 במצה יוצה שאין מחלה מצה דילפינן בגמ' דאמר הא על מקשיםיש
 גזולה חלה דהלא דקשה שלכם, מצה ובעינן דלחם שוה מגזירהגזולה

 קשה דלא ונראה בחלה. חייב גזולה העיסה דתנן וכמו נחלה חייבתגופה
 או לנגזל או שייכת והיא בחלה מחייכתה לבעלים השייכת דהעיסהמידי,
 וחייב וטבולה לנגזל עדיין שייכת היא שינוי עשה כשלא היינולגזלן,
 משום חייבת וקנאה שינוי בה עשה הגזלן ואם דנגזל, ליתא משוםבחלה
 לבעלים דשייכת כיון ממנ"פ בחלה חייבת גזולה דעיסה והיינו דגזלןלתא
 הגזלן וממילא דגזל פסול בה דשייך ילפינן מצה וגבי עריסותיכם,והיינו
 הוי דלא משום דפסול וקנאה במעשה שינה שלא זמן כל בה יוצאאינו
 שלכם.מצה

 מה הביאו כו' עומר אקרוב בד"ה ע"א ל"ת רף בקידושין התוס'שסו:
 ויבא לארץ כשנכנסו מחדש מצה אכלו לא דלמה בירושלמידמקשה

 יש דאולי ונראה ע"ש. דחדש תעשה לא וידחה מצות תאכלו רבערבעשה
 ראוי הוי לא בו שיצא הכזית דאף לשבעה הראוי' מצה הוי דלאלתרץ
 מצד רק ראוי' אינה והכא שבעה לכל ראוי' עצמה המצה שיהי'שצריך
 דהדחוי וגם דחי, ולא מצוה של מצה כאן ואין הלאו, דוחה דהעשהדיחוי
 ואולי כחידושיו, כזה ז"ל החת"מ דברי ראיתי ושוב א', כליל אלאאינה
 ע"ש. נתכויןלזה

 כעינן מצה לשם המשתמרת מצה, ידי יצא לא תורה בחלות ע"ב:שבן:
 מנה מאתים בכלל יש דהלא וקשה זבח. לשם שמשתמרת זויצאת
 שזה ואפשר ג"כ. מצה לשם משתמרת היא זבח לשם משתמרתוכשהיא
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 קשה אבל שבעה. כל הנאכלת מצה דצריך משום שמיעטה יוסף רבדעת
 עובר דאינו הקדש של בחמץ דין שיש כיון ואפשר רבא. של דעתודמה
 גם מנה, מאתים בכלל כאן ואין כ"כ מדקדקין שאין אפשר א"כעליו
 שמירה והוי להחמיץ ממהרין פירות ומי שמן גם בו דמערביןמשום
 מצה. לגביפחותה

 כהן, יוצא אין לעצמו עשה נזיר ורקיקי תודה דלחמי במשנה,שם:
 בשוקלמכור

 יוצאיי
 את ושמרתם אמר רבה יוסף, ורב רבה ובגמ' כהן.

 עביד והכא פסח, של מצה לשם כלומר מצה, לשם שמור בה עביההמצות
 לשם שימור לה עביד תאכלו מצות ימים שבעת אמר יוסף ורב זבח.לשם
 ולשם תודה לשם עביד כי דלדידי' רש"י ופירש שבעה, כל הנאכלתמצה
 הוי ולילה ליום אלא שאינה תודה מחשבת כי בה נפיק לא פסח שלמצה
 פסח. במצתפסול

 דחושב דהטעם בה נפיק בשוק למכור כשעשה מדוע להכין קשה זהולפי
 מצה, מצות אנא בה אקיים לאו ואם מוטב תודה למכור יזדמןאם
 הלא כי מצה ולשם תודה לשם בה דחושב יוסף לרב אפשר איוהרי

 אם או דחושב הכא מיירי וע"כ מצה, לענין פסול הוי תודהמחשבת
 נזקקים אנחנו וא"ב מצה, לשם יהא לאו ואם תודה לשם יהא למכוריזדמן
 ואנן פסח מצת לשם או תודה לשם עשאה אם יבורר שאח"כ ברירהלדין
 דרכים. ב' על מצה כשיעשה יהני ואיך ברירה אין דבדאורייתאקי"ל

 ימים שבעת לשם להעשות צריכה רמצה הבא, באופן לבאר אפשראך
 יום ולשם תודה לשם נעשית שתהא דמוכרח קרא ליבא כתודהאבל
 ואם שבעה ולשם פסח מצת לשם זה עושה הוא כך העצה ולכןולילה,
 מצה פוסלת תודה מחשבת כי אופן בכל וכשרה לתודה תהא למכוריזדמן
 תודה. פוסלת אינה מצה מחשבתאבל

 דמשום מפרש ורשב"א כו', נאכלים בסוף, כו' כלום לא בד"ה בתוס'שם.
 לא פירות לו אין שאם כיון זמן להם שאין חובה ביכורים הווהכי
 ברש"י מבואו ע"ב מ"ז דף בגיטין דהלא מקשים ע"כ. ביכוריםיביא

 אבין ולא ע"ש. למעשר דמי ולא היא עלי' דרמיא מצוה נמידביכורים
 מכרה כי אף קרקע לו כשהי' דוקא היינו דהתם כלל, והקושיאהדמיון
 לענין לה הויא ממעשר להפקיע לנכרי קנין דאין אס"ל מ"מלנכרי

 עלי' דרמיא מצוה דכיכורים וכיון משכנה כאילו ישראל ברשותקדושתה
 אינו אבל ולהביא, ליקח מיחייב באכילה הפירות לאסור טבלי ולאהיא
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 ציצית כמו והוי ביכורים, ולהביא לתת כדי פירות או שדה ליקחמחויב
 מחויב אינו אבל בציצית חייב כנפות ארבע של בגד לי' דאיתהלמאן
 הוי לא ולכן דציצית, דינא עיקר מצר כנפות ד' של בגד וללבושליקח

 זמן. לו הקבוע חובביכורים

 לא אי המצות את ושמרתם שנאמר ללתת מצוה רבא אמר הדר עמא:מ
 דלא הוי ושימור נאמר לא אמאי לכאורה למאי. שמור לחיתהדכעי
 אמר לא רבא באמת אך חמץ. לכלל יבא שלא משומר דהוילמילתת
 את לשמור שצריך משמע סתם כי הכונה ללתת, מצוה רק ללתתשחיוב
 היתר כאן הוי זה ובכלל לחוש שיש מקום כאן שיש מכללהמצות
 שיהי' כדי ללתת מצוה תו מחימוץ ולהישמר ללתת שאפשר וכיוןלתיתה,

 נקי. פתלו

 בעינן מצה דגבי התוס' מדברי נראה כו', אמר עולא ד"ה תוס')מ"א.(
 אך כו' הפסח אחר מפטירין אין וקשה מפסח, טפי מצהטעם

 טעם נאבד פסח וגבי הבישול ע"י לגמרי מצה טעם נאבד מצה גביהענין
 פסח. טעם נשאר אבלצלי

 יקדש, בבשרה יגע אשר כל דתניא - לאיסור מצטרף היתר בענין)ב"ה.(
 להיות יקדש בבשרה שיבלע עד ככשרה ת"ל בלע לא אפילויכול

 ולכאורה שבה. כחומר תיאכל כשרה ואם תיפסל היא פסולה שאםכמוהו
 מכאן ללמוד בוטה יותר לאיסור, מצטרף מיתר מכאן למידין דהיכאקשה
 דוקא לאיסור מצטרף דהיתר דאמרו ראשונים להנך ובשלמא כעיקר,טעם
 טעם בעינן לא אך בכך איסור טעם ויש ההיתר עם האיסור יתערבכאשר
 להיות צריך גם כאיסור, נעשה ההיתר לא מתם כעיקר טעם כמוגמור
 לענין משא"כ הכי רס"ל למאן עליו חייב שיהא ואפילו באיסורכזית
 אז גמור טעם אין ואפילו באיסור כזית אין אפילו לאיסור מצטרףהיתר
 מלשון שהדיוק אפשר אז חייב כזית משניהם וכשאוכל לאיסורמצטרף
 נרגש יהא כמה עד או יבלע כמה תנאי שום עשה ולא בבשרשיבלע
 לאיסור. מצטרף להיתר זה למוד ושייךהטעם

 וחצי פגול זית חצי ואכל נתערב שלא שאף לומד שהוא ז"ל לרש"יאבל
 האיך לאיסור, מצטרף דהיתר משום חייב ג"כ אחת בבת היתרזית

 אשר כל הכתיב מזה מלימוד די"ל ונראה בתוס'. ועיין מכאן, הלימודבא
 ר"ל בבשרה כלל בלעה לא אפילו יכול יקדש ג"כ חצונית נגיעה רקיגע
 שתיהוי הוא גזה"כ אחת בבת הצטרף לא ואפילו נגיעה רק היתהשלא
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 היתר פה שיהי' שצריך ר"ל שיבלע, עד כבשרה ת"ל בו שנגע כיוןנמוהו
 הוא והיכן מעט יבלע שלא ימלט לא שאז אחת בבת שיהאשיצטרף
 אפשר אי בנגיעה כי שבלע מה על יותר פה צבור הנמצא הואההיתר
 לרש"י אפילו וניחא לאיסור שמצטרף ההיתר השאר וזהו כולו,שתבלע

 ההיתר מצטרף מ"מ ההיתר בכל פשט ולא עומד במקומו איסור שחלקז"ל
לאיסור.

 אומר ועכשיו זו. סוגיא בביאור שהארכתי זה חיבור בתחילת עיין)כ11ץ:(
 פירותיו דבאוסר כתב בנדרים הרשב"א זה. בענין אחת הערהרק
 רחלה לזה לדמות אחד גאון שרוצה וראיתי שאלה, מהני כהניםולקחתו

 אפשר כנראה אך שאלון. מהני כהן ליד כשהגיעה גם שני מעשרשל
 להם נתנם לא והוא מעצמם הכהנים בהם שזכו בנדרים דשם סובא,לחלק
 של בחלה אבל כקנין, חשוב אינו השבט וזכות השבט בהם שזכה כמוהוי

 דהוי משום בשאלה אפשר אי לכהן בידו נותנם שהישראל שנימעשר
 אחרים.ברשות

 בגמ' אמר דלכן נלענ"ד שבת. כשכר דמיחזי משום מתורגמנין, שכרט:(

 שהרי בהבלעה רק שבת שכר אינו דבאמת משום שבת כשכרדמיחזי
 נמצא א"כ לתרגם עליו ג"כ החול מימות ביום ידרוש שהחכם יזדמןאם

 בשכת דורש הוא רוב דלפי משום אך השבוע כל בעד שכר נוטלשהוא
 הדין מצד השכר דמותר לומר נצטרך לא ולפ"ז שבת. כשכר נראהלכן

 מצוה. דהוימשום

 תרעומת מפני רם בקול אותו אומרים שיהא התקינו אבהו רבי אמר)נ"ו.(
 ומיוחד יחיד אחד אלא שאין ולבלט האמונה להחזיק היינוהמינין.

 שבשביל ואפשר לד'. שכח דברי נמי הוי בחשאי שאומרים שמהולהודיע
 אנו הזה הק' שביום משום רם בקול בשכמ"ל הכיפורים ביום אומריםזה

 לשבחו. ושהכל באחד האמונה ומחזקיםמבליטים

 הכיפין בין בשל מחלוקת לקיש בן שמעון א"ר רבין אחא כי ע"ב.שם
 סברי יריחו ואנשי לאדם מוכן הוי לא לעורבים מוכן סברידרבנן

 כי דאפשר פלוגתתם, טעם לפרש נראה לאדם. מוכן הוי לעורביםמוכן
 ההכנה וחלות בחיוב דבר חלות בענין להיות צריך הכנה כי סברירבנן
 יריחו ואנשי דוקא, לאדם להכין צריך אם כי לעורבים שיכין בזה דילא
 מהדבר דעתו מקצה אין אם די רק בחיוב הכנה חלות נחוץ לא כיסברי
 מדעתו הקצה לא אבל לעורבים רק הכינו כי אף לארם גם שראויובעת
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 לאדם. גם ומותר אדם,מצורך

 יהיב קא הא ופירש"י צרה, שעיני מפני לא לתו למימרא לי' למה)נ"ע.(
 דלא היכי כי - ומשני - היא צרה עין דלא חזו ומיחזא כפלייםלהן
 דמה כלום לנו יתן דלא נימרו דלא ופירש"י - לן מדחי קא דחויילימרו.

 שנותן אח"כ יראו הלא דאבתי וקשה ע"ש, שנים פי וליחן זו ליטוללו
 באותו כי האדם, את לצער אין רגע על אף כי הכונה אך כפליים.להם
 לתת החילו עד קלה שעה ויצערו להו מדחי כי יחשבו להם שדבררגע
 מודעה ומכאן שהוא. כל דאגה לעניים יגרום שלא למנוע חפץ וזהלהם
 צער לענין כי אדם כל עם גם וכן עניים עם מו"מ להם שיש למירבה
 אתן ומחר שוב תאמר אל שלמה דאמר והיינו לעשיר, עני בין נפ"מאין
 תיכף. חברך ליהנות - בידךויש

 מלת הנה עלי', כני מכאן צאו ראשונה עזרה, צוחה צווחות ארבע ת"רשם
 בית קודם הי' וזה ראשונה צוחה היתה שזאת הצוחה על קאיראשונה

 כשיראי ידי' בכריכת שעבד ברקאי כפר איש יששכר מונה ואח"כראשון,
 חשמונאי, בית מלכי ופירש"י בסעודה יתבי הוו ומלכתא דמלכאונענש
 במילת באחת העזרות כל קדושת מכנה הברייתא אך שני, בבית הי'וזה

 אירע העיתות ובכל ושני, וראשון, ראשון, פית לפני כולל וזה"עזרה"
 ברייתא מובאה ובכריתות זה, על צוחה העזרה וקדושת לפעמים פגםאיזה
 שני' צוחה עלי', בני של זו אחת העזרה, צוחה צווחות ד' הלשון, בזהזו
 במספר מונה אינו ואידך מראשונה רק מתחיל וכאן ומונה והולךכו'

 הסגנון. בזה שמדבר שם הגמ' עלוסומך

 ויכול הוא הדיוט שצורך מפני שבת דוחה אינו הפסח צליית רש"י)ג"ח.(
 וכיון גבוה צורך צלייתו היתה לוא כי הכונה יום, מבעורלצלות

 דוחה להיות צריכה הצלי' גם היתה בלילה להיות צריכה האכילהשמצות
 אכל מצוה שזה אף אדם לאכילת הדיוט צורך שזה כיון אבל בלילה,שבת
 התמיד. להקדים וצריך שבת דחי לא ביום לעשות שאפשרכיון

 נאמר שלא לדבר הערכיים וכין כערב בו שנאמר דבר יאוחר גב')מגט(
 זהו אותו. רחמנא דמיעט התם שאני בלבד הערביים בין אלאבו
 שזה ומנין פסול אינו אבל הזמן בזה ליקרם יבוא לא קרבן דשארמיעוט
 בוקר. עד מערב דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר עד מערב דתניאחיוב
 אמר מ"ט בלבד זו אלא בוקר עד מערב שכשריה עבודה לך אין אחרדבר
 ואין בוקר עד מערב אותו בוקר עד מערב וכניו אהרן אותו יערוךקרא
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 נרות אחר שקרב מי גמור פסול הזה טעם לפי הנה בוקר, ער מערבד"א
 קטורת.או

 לי' מדהוי רש"י ופירש ככר שהעלה העולה את הכהן והעלה)נ"ט:(
 קורם העולה הביא אפילו משמע והעלה וכתב העולה אתלמכתב

 אבל להבא שיעלה והראתו פשוט עתיד הוי יעלה כי הטעם יכפר.לחטאת
 משמעו א"כ לעתיד מעבר המהפך ו' ע"י לעתיד שנהפך עבר הויוהעלה
 כשירה. ג"כ העולה את בעבר שהעלהאף

 לא"י נראה בזריקה, דחשיב טעמא עבודות בכ' אילימא ד"ה תוס')11.(
 שיתכפרו ע"מ למולין שחטו לקמן דאמר דרבה אליבא איירידהכא

 עכ"ל. פסול לרבה דאף במסקנא משמע לקמן מיהו כו' כשר ערליםבו
 ע"מ למולין דשחטו דהיכי חילוק שיש אפשר אך אתי, כמאן א"כוקשה

 ששחטו מיירי הכא אבל פגומה ג"כ השחיטה הוי ערלים בושיתכפרו
 וכשר. עדיף וזה בו יתכפר מי הזריקה אודות על כלל חשב ולאלמולין

 בעלים בשנוי השנה ימות בשאר ששחטו פסח רבא אמר אלא)ש"א.(
 ששחטו כאן כי הטעם ופסול. בזמנו בעלים לו שאין כמינעשה

 אבל יש מיהא טעמי דתרי הטעם שאין נאמר אפילו בעלים לשםשלא
 מחמת פסול מ"מ קאי לשלמים דהשתא בזמנו כעליו רמתו היכיחזינן
 הגוף שנוי כאן אין כי ממנו פסח שם נעקר לא דעריין בעליםחסרון
 פסח שם נעקר לא עדיין בזמנו שלא ה"נ מיג", פסח שם עוקרשיהא
 הכשירוהו. לא בעלים ושנוי ופסולמיני'

 את"ק פליג לא דרבי אור"י זה, הוא סורסי לשון אומר רבי ד"ה תוס'שנש
 של דבריו מפרש אלא ואינו ומנויו באוכליו עיכובא דאיכאומודה

 של פשטות דבאמת והטעם בשחיטה אלא ומנויו אוכליו פסלי דלאת"ק
 תורה שאמרה כיון רק לעכב, הכתוב שינה והרי מנויו על קאיתכוסו
 בשעת שרק מוכח תמנו מנויו לפי אמרה ולא שחיטה נמי המשמעלשון
 גבי שרק להורות בשביל שרק לאמר אפשר אי גם זה פוסל,שחיטה
 שכתרה וכיון תשחטו לאמר הי' א"כ לעכב ולא למנויו שלא פוסלשחיטה
 שלא ענינים ב' על להורות ושחיטה מנויין תרווייהו דמשמע לשוןתורה
 ושלא למנויו שלא פסלה שחיטה בשעת ושדוקא בדיעבד אף מעכבלמנויו

לאוכליו.
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 דשנוי בעלים שנוי זה אין למנויו שלא וי"ל כו' ואיתקש בד"ה תוס'שפ
 שלא שוחט היינו פסול למנויו ושלא בזריקה אלא פסל לאבעלים

 דשינוי התוס' שכוונת אפשר ע"ש. דוקא בשחיטה אלא פסיל ולאלמנויו
 למנויו ושלא שמעון, בשביל ראובן קרבן ומקריב רמשני היינוכעלים
 בשביל שלא רק אחרים ידועים אנשים בשביל מחשב אינו אפילוהיינו

 בפסח אלא פוסל ואינו למנויו שלא כמו היינו הפסח על שנמנוהאנשים
 בשחיטה.ואלא

 שאין דקאמר ערלים בו וכשיתכפרו קמיפלגי קרא כהאי רש"י)ס"ת.(
 אבל קאמר עליומנויין

 במנוייי
 נמי שהן למולין ושחטו עליו

 לערלים זריקה כולה דהויא לבדם שבהם ערלים למנוייו דמו לזרוקמנויין
 למנוייו שלא מחשבת ומשום מנויין שאינן ובערלים פסול דכ"עמנויו

 חל מנויים דערלים דהיכי לפרש ז"ל רש"י כוונת נראה ע"ש. ע"כפליגי
 פסול וזה וכל מכל ערלים לשם זריקה שמתהוי הזריקה המשכתעליהם
 נמשכה לא שם מנויים ערלים הוו דלא היכי אבל וגו' ערל וכלמשום
 בעלים שינוי כעין דהוי למנויו שלא משום רק הפסול והוי עליהםזריקה
 דומיא אבירו על ולא הדרשה והוי עליו וכיפר עליו דכתיכ משוםרפסול
 עלי' דלא מנוי שאינו וכיון בפסח הוא כפרה בר דלאו ערל למעוטידידי'

 עצמו. לתקן שיכול כפרה בר הי' ולר"ח הזריקהקאי

 בענין מפרש בירושלמי כהלל, בקדשים עבודה עביר קא והא תוס')ס"ו:(
 כי מפדה ויליף מעילה בו אין הקרבן צורך של עבודה דכלאחר

 להתחייב עבודה חשיב לא ה"נ פסול דלצרכה מידי עבודה אשיב דלאהיכ
 את בה ועבר בזנבה ותלה עלי' רכב פרה במסכת דתנן הא ומייתיבמעילה
 במוסרה קשרה אבל פסולה עלי' טליתו נתן המוסרה את עלי' קיפלהנהר
 הזבובים מפני עליה טליתו פירס תחליק שלא בשביל סנדל להעשה
 דמיון מה קשה לכאורה ע"כ. כשירה לצרכה שהוא כל הכלל זהכשירה
 ומה עול הוי אחר לצורך נושאה שהיא מה ודאי פוסל דעול התם זה,הוא
 לא ודאי תברח שלא קיומה או גופה לטובת עצמה לצורך נושאהשהיא

 רק הוא הטלה גוף לצורך לאו סכין האי הכא אכל פסל, ולא עולמקרי
 עבודה. הוי לא ומדוע מצוה משום זה צריכיןהבעלים

 הוי לפסח הוקדש וכבר פסח קרבן להיות הוצג דזה כיון שנאמר לאאפ
 וכמו גופה, לצורך כמו לצורכה נקרא הקרבה לידי המביאה דברכל
 קיימי למזבח לאו בהמות דכל פטור חבירו של פרתו אוזן הצורםבב"ק
 בה כשעשה חייב דהוי בתוס' שם כתבו הקדש כבהמת אבל נזק נקראולא
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 גופה. עניני כמו קרבן דיני עניני' כל הוי לקרבן דקאי משוםמים

 ברד שנאמר פטור ממחיצתו לפנים שנכנס מצורע חסדא רב אמר)חו"ז.(
 למחנה מחוץ ישב לכדו ישב בדד מושבו למחנה מחוץישב

 הנגע אשר ימי כל כתיב דבהאי רש"י ופירש לעשה, נתקו הכתובמושבו
 ואין ויצא יחזור ונכנס עכר ראם קאי ישב בבדד ימיו כל משמע וגו'בו
 קאי. והחזר בעמוד ימיו כל דאונם ימיו כל כדדרשינן אחר עונשבו

 לעשה הניתק לאו כשאר זה אין סוף כל סוף אחר באופן פירשוונתוס'
 אחר טעם משום עוד ואפשר לאו. בתר כתיבא לא שהעשהמשום

 תגזול לא כמו הלאו מעשה את עוקרת העשה הוי לעשה הניתק לאורכל
 שגזל, מה השיב כי שעשה מה ועוקר הגזילה את והשיב של העשהבא
 והנותר העשה כא המאכל בעין שהותיר בוקר עד ממנו תותירו לאוכן
 יטמא שלא הוי הלאו כאן אבל שהותיר, מה ומכלה ושורף תשרופוכאש
 ממנו טומאה המקבלים דברים שם היו ואם טמא שנכנס וכיון מחניהםאת
 כבר הלא במחנהו טומאה השהה שם שכהיותו הכונה ואם אותםטמא
 שעכר מה אכל ולהבא מכאן טומאה שם יהי' לא וכשיצא טומאההשהה
 לאו הי' ואיך הלאו את העוקרת עשה כאן אין וא"כ להשיב, איןועשה
 לעשה.הניתק

 וזה ישב כדד בו הנגע אשר ימי כל כתיב דהכא לפרש רש"י צריך זהעל
 ניתק שיהא גזה"כ כעין הוי דכאן היינו קאי וצא בחזור ימי שכלמורה
 לאשה תהי' דלו בעשה וכן לעשה, הניתק לאו כללי לפי שאינו אףלעשה
 הלא כי שלחה אם עבר כבר הלא ימיו כל לשלחה יוכל דלאדהלאו

 הוי ימיו כל דכתיב משום אך לתקן אפשר וזה דשלחה הואהמציאות
 אעשה. יענש ולא הלאו לתקן לאשה תהי' כלו ימיו כלהכוונה

 בשעתה מצוה חביבה כמה וראה בא שמעון רבי אמר תניא גב')ש"ח:(
 להם ממתינים ואין הלילה כל כשרים ואברים חלבים הקטרשהרי

 כי ואף בשבתו. שבת עולת כדכתיב עליהן שבת מחללין אלא שיחשךעד
 כדיעכד נמי הוי יתחלל שלא שבת קדושת בשביל אבל בדיעבד הויזה
 מצוה חביבות משום זה ומנין חלול כאן אין אמרה שהתורה כיון כיואף

 הטעם בולט בשכתו שבת עולת באמרו מוכיח עצמו הכתוב אךבשעתה
 בשבתו. שבת עולת שתהי' מצוה חביבתמשום



המתיראמ

 א"כ לריב"א תימא לכם. נמי דבעינן בעצרת מודים הכל בד"ה בתוס'שם

 תוכיח עצרת דנימא למצוה רשות ראי' מה אליעזר רבי קאמרמאי
 מקרא דוקא לאו לכם בעצרת אליעזר רבי דכעי דהא וי"ל מצוהשהיא
 פירכא והוי דאורייתא סברא הלא קשה ועדיין ע"כ, מסבראאלא

מעלייתא.

 עיקר כולל דהפוסק אמרינן הוי מקרא סי' לוא כי הוא העין אפשראך
 בתוס' בתימא שנשאר מה בזה )ומתורץ שדוחין מכשירי' וגםהמצוה

 דרבנן אליבא רק דבאמת השהת את מכשירין דוחה דפסח לן מנא"ומה"
 דהוי בעצרת אבל למכשירין( מיוחד קרא צריך לא לר"א אבל מגלןשאלו
 שאפשר דמה לאמר סברא יש כן כמו א"כ מצוה הלכם שתהא מסברארק

 להיכן לדבריו פירכא ליבא ולכן השבת ידחה לא השבת קודםלעשות
 המכשירין. כל גם כולל דהתם שידחה הכתוב מןדלמדין

 יו"ט ערב רק ממעט אינו שמחה בשעת זביחה דבעינן דהא נראה)ע:(
 שמיני בעד סוכות של ז' לזבוח אכל שמחה שלמי אז לזבוחדליכא

 שמחה שעת הוי בז' גם הלא כי שמחה בשעת זביחה ונקרא נכון זהעצרת
 לזבוח שישר או הוא, חד שמחה לענין אבל עצמו כפני רגל שמיני כיואף

 בגמ' דאמרו דאי' והא עצרת שמיני של אחרת שמחה בעד שמחהבשעת
 שמחה בשעת זביחה בעינן אמרת ואי שמונה ובשמחה ההלל רבאמחיב
 להיות הראשון יו"ט שחל כגון ז' אלא משכחת דלא סגיאין זמניןהא

 שמחה כשעת זביחה רבעי ס"ד ואי שבת דוחין שמחה שלמי ואיןבשבת
 בשבת. יהא עצרת שמיני דגם ששה אלא ליכא הא היום שלדידי'

 חג של האחרון יו"ט לילי אני מרבה שאמרו מזה גם כעי, דלא ש"מאלא
 חדא עצרת ושמיני סוכות שמחה לענין כי נראה לפניו שמחהשיש

 היא.שמחה

 איצטריך אמאי דאורלינש הר"י והקשה בסוף, למעוסי, בד"ה תוס')ע"מ.(
 תבערו לא מדאיצריך לי' שמעינן הא מעיקרו אבר למעוטיקרא

 כאכר לשורפה יכול דאין מכלל שבת דוחה כהן בת שריפת שאיןלמעוטי
 שבת דחיית בלא לעשות ריכול כיון שבת דחי דלא פשיטא דא"כמעיקרו
 מהתכת לכד שבת חילול איכא כהן בת במיתת הלא סובא וקשהכו'.

 נשמה. נטילת של מלאכה הוי גופה המיתה כי באשהפסילה



מא א ת נ י ת מה

 אינו חבורה ידי על הוי דלא היכי נשמה נטילת שמלאכת אפשראך
 האזהרה זאת אמרה והתורה ופטור מקלקל הוי רק תקון בלא עלי'חייב

 ידי על הוי דהחלול מוכח תבערו לא בלשון כשבת כהן בת ימיתושלא
 מזה למדין ולא חייב מקלקל אף דהבערה מכאן למרין וממילאהבערה
 על האיסורא זה הבליטה שהתורה משום חייב מקלקל יהא נשמהשנטילת

 הכא כי קצת בתקון מקלקל חייב בהבערה דוקא ממילא הבערהידי
 מקלקל שיהא נשמה נטילת לדין למדין לא אבל התורה דיןשמקיים
חייב..

 אבר ידי על להמיתה אפשר הי' שלוא כדבריהם תוס' צדקוממילא
 מפרש ור"י תכערו, לא זה על כותבת התורה הי' לאמעיקרו

 ראין ידעינן הוי לא ממילא מעיקרו אבר דליכא היכאדצריך
 ממיתיי

 על
 ממיתין אין ממילא מעיקרו אבר למעוטי באש תורה כתבה ולכן אברידי

 ממעטינן ואש אש ממילת ממעטינן מעיקרו אבר כי פעם בשוםאותה
 בשכת. מתה ואינה תבערו לאמשום

 מפרזיקא רבא אסרה בישרא בהדי דאיטווא ביניתא ההיא גמ')ע"ו:(
 אסורה נמי במילתא אפילו אמר אשי רב בר מר בכותחא,למיכלי'

 בסימן וכן אמר יו"ד קט"ו בט"ו הנה אחר. ולדבר לריחא דקשיאמשום
 אסורה ממש בליעה רק אחר דבר משום אסרה לא כלים דבליעתצ"ה
 ואפילו אסרה ריחא אפילו אמר דהכא זה על קשיא ומכאן סכנתא,משום
 לכל אבל היא, מילתא ריחא דאמר דרב אליבא קאי שזה דאמתנאמר
 שזה מודים הכל אשר בכלי הבלוע מטעם יותר מילתא ריחא איןהיותר
מילתא.

 משום בזה שיש מודים הכל אבל הוי שהוא כל בכלי דבלוע נאמרואפילו
 סכנת משום בכלי כבלוע דאין דלא הט"ז אמר זאת ובכלאיסור,

 משום זה אסור במילתא שאמר דמה לאמר אולי אפשר ובדוחק אחר.דבר
 יש דגם אמר לאסור טעם להוסיף ובשביל חלב, עם לאכלו יבאשמא
 גם אבל אחר, דבר סכנת יש שאז ממש מבשר כשבלע יחליף שמאלחוש
 נראה מזה חוץ גם ככלי בבלוע זה כל נאמר לא למה קשיא זדלפי

 ועם חלב עם לאכלו שדרכו משום פת גבי רק שייך לא הנ"לדהחשש
 בדג. זה שייך לא אבלבשר

 ולא טומאה דחיא לא שבת דחיא דלא כיון קמ"ל ח"ג בד"ה בתוס'שבו
 ילפינן כו' דלעיל בכך תלוי הטעם שאין תשלומין לה דאית כיוןגרס
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 כי רש"י פירוש לתרץ אפשר ע"כ. כו' וגו' מוחגותם שבת דחיאדלא
 דברי צדקו ובאמת לא, ותו תשלומין לה דאית השני' הגירסא הי'לתוס'
 הלא ובאמת ימים שבעת וחגותפ משום אם כי הטעם הוא זה לא כיתוס'

 הוי ושמיני עצרת שמיני עם הסוכות חג על קאי זה כי הוישמונה
 אבל שבת. דוחה שאינו מכאן ימים שבעת כתיב ולמה דראשוןתשלומין
 ע"ב ע' ולעיל שבעה" כל תשלומין לי' דאית "כיון הגירסא פהכרש"י
 דתשלומין כתים הסוכות כחג רש"י פירש וחנותם הלימוד על רש"יפירש
 כל תשלומין לו יש וברש"י בגמ' כאן אמור ומדוע שמונה, כלדידי'
 שמונה הלא דאמרו ע' רדף הדרשה אמיתת על מרמז זה ספק בלישבעה.

 ג"כ רש"י הלא ימים שבעת רק ונשארו שבת דחי דלא מכאן אלאהוי

 והגירסא ע"ב ע' כדף והאמור בתוס' שמביא הנכונה הדרשה אלמכוון
 הכוונה שבעה כל תשלומין ל' דאית כיון שאמרו מאד נכונה כאןבגמ'
 שבת. דחי רלא משום ומ"ש שמונהולא

 בטהרה לעצמן עושין טהורין כרוב מחצה על מחצה רב אמר)עיט.(
 ואין נדחה מאיש הוא הלמוד כי בטומאה, לעצמן עונייןוטמאין

 אומרת זאת מיעוט אינו ר"ל יחידי איש שאינו מה הוי נדחיןצבור
 הטהורין וב"ש בטומאה לעצמן ועושין צבור חצי הטמאין טמאיןכשחצין
 והלמוד כרוב אינו מחצה אמר כהנא רב בטהרה, ועושין צבורדחשיכי

 אינו מרוב פחות וכל רוב דוקא הוי וצבור צבור ולא נדחה אישקאי
 כי לגמרי נדחה ולאידך לשני נדחה שיטה לחודא כיחיד הוי אוציבור
 יחיד. ולא ציבור לאאינו

 נמי טומאה סבר ומר מדחיא, לא טומאה מדחיא, טהרה סבר מר)פ:(
 הבא פסח אז לראשון תשלומין הוי דשני כיון כלומרמדחיא,
 בו אין בטומאה הבא פסח לא אבל תשלומין להמשיך כח בו ישבטהורין

 בטומאה דכא רהלכה כיון סבר ואידך תשלומין, ולהזקיק להשפיע כךכל
 שני. לפסח ודחיא השלמה ומזקיק טהור בפסח כח כל לויש

 דלאו ליכלינהו, נינהו כשר אי להקשות ואין כו' אמרת אי תוס')פו~גי(
 בעי שריפה לענין מיהו כשר, כטעם טעמם שיהא הוא גמורבשר

 אש אצלי דקפיד בתורה מצינו אכילה גבי כי ע"כ. בשר דליהוולמיסר
 אבל למיכלינהו אין ולכן גמור, בשר כטעם טעמם אין ונידין נא,ולא
 ונשרף. נותר בכלל הוי לבשר דומה שהוא וכל קפידא אין נותרלגבי
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 מאי עצם שבירת משום בו יש כ"ע גוונא האי כי לל אמר פפא רב)פ"ר:(
 שימתין לאכילה כשר ממש היינו לאכילה. מיחזי לאורתךטעמא

 מעט עוד לצלות יכול והלא גמור כשר כן דגם חייב השובר בנא וכןקצת
 זה. על פליג ובברייתא גמור. ראויויהא

 ואל לשון מהו - תעשה לא וידחה עשה יבא שהרי תתמה ואל)פ"ה.(
 וכן עצם מיני כל על ל"ת של הכתוב מפרש ומעיקראתתמה

 כאשר אך המוח. אף בשר מיני כל על הבשר את ואכלו שלהעשה
 תלבש לא למשל כי תעשה לא הדוחה עשה לשאר דומה זה איןנתבונן
 בו ששייך מיירי אחד בבגד לא כי ציצית גם בדוקא כולל אינושעטנז
 כגד על גם קאי בהכרח לא לך תעשה גדילים וכן ציצית ודין כלאיםדין
 מוח גם יש פסח בכל כאן אבל פשתן. ימצא בגד בכל לא כי פשתןשל
 בפסח ישנם כלם כי העצמות כל כולל תשברו לא לענין גם העצםבתוך
 הכל. על קאי תעשה הלא גם העשה גםממילא

 מכריע וזה תעשה לא וידחה עשה יבא שהרי תתמה ואל אומר הואלכן
 ועצם שני בפסח גם דכתיב כאן רק המח ויאכל העצם שישכורלכאורה

 תעשה. לא כאן דוחה עשה ואין מח בו שיש עצם על אף קאי ישברולא

 כל יצאו לא עדיין כי אף הנחה הוי ואז כנגררין, לה מפרק והוא ע"בשם
 גורר איך א"כ הנחה זה חושב אתה אם להעיר ואפשר לחוץ,הפרים

 מצטרף ואינן שהוא כל בכל הפסק הוי הלא חייב בכה"ר אמותד'
 או כזורק רק ברה"ו חייב מעביר דמי כעומד מהלך למ"ד וכמולמלאכה,
 ברה"ר אמות ד' מעביר שבכלל כיון אפשר אך בירושלמי. כדאמרבקופץ
 הוי גורר כשהוא ומעביר מגביה כשהוא מעביר מובן כולל הל"מדהוי
 כיון הנחה שפיר חשיב הנחה לענין אבל עלה, חייב דליהוי גזה"ככמו
 לארץ. טפחים ג' כתוךשזה

 ולא רכו משל לא יאכל לא חורין כן וחצי עבד דחצי פסק הרמכ"ם)פ"ז.(
 את עובד ב"ה שאמרו ראשונה כמשנה לכאורה וזה עצמו,משל

 דחזרו אחוונה כמשנה דהלכה ופשוטא אחד. יומ רבו ואת אחד יוםעצמו
 דאכילת וי"ל חורין. כן אותו ועושה רבו את שכופין כב"ש להורותב"ה
 ראשונה ולמשנה ביתו בני בכלל והוי לאדון ששייך מטעם הוי בפסחעבד
 בן מטעם החייב גמור עבד וחצי בפסח החייב גמור חורין בן חציהוי
 לבעלים לי' ניחא כי עצמו משל ויאכל בפסח חייב לכן בעלים שלביתו
 מבעליו. יותר עצמו את אוהב כו"כ בין כי קפיד ולא עצמו משלשיאכל
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 אותו כופין הלא כי כלל בגופו קנין לבעלים לו אין אחרונה למשנהאבל
 ביתו בן איננו כי מפסח ופטור גמור עבד ואינו האיסור קנין רקלשחררו

 כי אחרת שיטה ולרש"י הפקר ב"ד הפקר אבל דרבנן זה כי ואף אדוןשל
 לפי בפסח וחייב דאורייתא חיוב להפקיע להם אין מדרבנן רק שזהכיון
 עצמו. משל יאכל לחרות קרוב שהוא ולפי אחרונהמשנה

 אבי' עלי' ושחט בעלה עלי' שחט בעלה ככיח שהיא כזמן האשהשם
 על מנוי' והיא בעלה פסח על דעתה סתם היינו בעלה, משלתאכל

 אבי' בבית לעשות ראשון רגל הלכה אותה, המנה כשבעלה סתםפסחו
 כלומר רוצה, שהיא במקום תאכל בעלה עלי' ושחט אבי' עלי'שחט
 ואפורופסים יתום וכן כסתם. די ולא השחיטה בעת רצונה להביעצריכה
 משום שניהן משל יאכל לא שותפין ב' של עבד רוצה. שהוא במקוםיאכל
 איש עבד כי העצמיות חובתו בשביל לא אבל זו במצוה שייך דעבדדאז
 שעל פסח אכילת מצות כי אומרת זאת כתיב, בו יאכל הוא כסףמקנת
 בעליו, רשות לפי רק נמנה הוא ולכן בעלים של כספו בקנין תלויהעבד
 הפסח על להמנות אחד מכל רשות צריך בעלים שותפין ב' לו שישוכאן
 עבד שחציו מי שניהם, משל יאכל לא שניהם הסכימו שלא זמןוכל
 לא למנותו רבו דעת אין דסתם משום רכו, משל יאכל לא חורין בןוחציו
 רבו. פסח על מנוי דסתם שלםכעבד

 משל יאכל לא לכן שותפין ב' הני אחדדי, כדקפדי מתניתין ע"א:ע"ח

 רצה אוכל מזה רצה שכן וכיון אהדדי, קפדי דלא וברייתא שניהם,"
 צריך לא דכאן ואפשר שחיטה בשעת היינו רצה דהאי אפשר אוכל.מזה

 יוצאין רבו עליהן ושחט שחטו ואם כתיב לבית דשה כיון העבדהסכמת
 בני כל על הבית בעל פסח שחיטת מתפשט שסתם אומרת זאת רבובשל
 אוכל מקפיד תבירו שאין וכיון מנוי לזה צריך ואין עבדו ועלביתו
 רוצה. אםממילא

 דרבי' בתקנתא לי' דניחא אצלו רבו הרגיל רועה אצל הולך גמ' ע"ב:ש11
 דוקא משמע בו. רשות לרבו שאין מנת על מינייהו חד לי'ומקני

 לרבו יהי' שלא לבד נפשו בעד הפסח לעשות העבד יוכל גונאבכהאי
 פסח העבד שיעשה שייך לא בהטלה רשות לו יש הרב אם אבל בורשות
 והוא לבית שה נאמר שעליו רבו כמו בפסח חייב העבד כילעצמו
 שחוט לעבדו וכשאומר זה בפסח העבד גם שייך סתם כששוחטהבעלים

 לענין מבעה"ב העבד לחלק א"א כי אפשר אי זה לבד, בעדך מסחמצאני
 וזה בעדו פסחים ב' ששחט כבעה"ב והוי בעה"ב פסח זה יהי' וע"כפסח
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 עצמו בעד שישחוט תקנתו והוא הטלה בזה רשות לו כשאין אבלאסור.
 פסח לעשות העבר יוכל הזה באופן רבו לו אמר מה זוכר שאינומחמת
 לן. איכפת לא עבדים שכלו פסח זה יהי' כי ואף בלכדלעצמו

 ביתו בני לכל יקחנו בעה"ב איש לבית, שה ד"ה ע"א פ"ח רש"ילפירוש
 האומר ע"א פ"ט המשנה לפרש צריך זה לפי דעתן, צריךואין

 כיון לירושלים ראשון מכם שיעלה מי על הפסח את שוחט הרינילבניו
 בגמ' ואמרו עמו אחיו את ומזכה בחלקו זכה ורובו ראש ראשוןשהכניס
 בשלמא אמרת אי כו' קאמר במצוות לזרזן כדי אר"י ברירה, ישש"מ

 בתוס' ופירשו קמתמנא מי דשחיט לבתר כו' שפיר מעיקראדאמנוה
 אבות לבית שה כי מנוי צריך לא רק המשנה, כפשט אמנינהו, לאדבאמת
 הנ"ל. רף לעיל כדמפרש ולשיטתו דאורייתאלאו

 משום אחר מטעם אבל מנוי צריך אין דג"כ כנ"ל לשיטתו לרש"יאטל
 לזרזן דכדי ככה לפרש וענינו דעתם צריך ואין מתמניןדממילא

 והיינו דעתם צריך אין כי מנויין ממילא הם באמת כי אמרבמצוות
 צריך ראין משום כמנויין חשוב ממילא כלומר מעיקרא דאמנינהוכשלמא
 מאי כזה ומתיישב כו' קמתמנו מי דשחיט לבתר כו' אלא שפירדעתם
 כפשטו נאמר אלא זאת לולא אבל לתוס' בין לרש"י בין במשנהקמ"ל

 במשנה. והלכה דין שום אין אזאי לזרזם חפץ רק אותן מינהשאביהם

 כי למנויו, שלא פסח מאכיל והאיך וא"ת דאורייתא, לאו לכיח שהתויי:
 לבית שה של ופירש למנויו אלא נאכל הפסח שאין פשיטאזה

 כני לכל להאכיל הבית בעל על חיוב שאין היינו דאורייתא לאואבות
 ברירה בלא אף הקטנים ובתו בנו ע"י שוחט ולכן הקטנים אפילוביתו
 אסור. למנויו שלא להאכילאבל

 חוזרת זו חבורה עליו דאימני דאע"ג קמ"ל הא קמ"ל, מאי ע"א:פיט
 קמ"ל, מאי זו היא שאלה מאי לכאורה אחרת. חבורה עליוונמגין

 רזה פירש ורש"י ונמשכין. נמגין של הדין את להודיענו צריךהלא
 היעי עליו, קיים ראשונה מחבורה א' שיהא ובלבד שאמר מדר"ילאפוקי
 ידיהם. למשוך שיכולין החבורה כל על דקאי ממתניתיןמשמע

 עד עליו נמגין לעולם שאומנן המשנה התחלת על קאי שהדיוקואפשר
 ומשני בזה. קמ"ל ומאי פשיטא וזהו אחד לכל כזית בושיהי'

 נמנין קאי ועליהם אחר לכל כזית שיהא עד שנמגין שכתב בזהדקמ"ל
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 וכזית כזית כל על המנויין כל על ר"ל שישחט עד ידיהם אתומושכין
 כל עליו תתמנה חרשה וחבורא ידיהם שמושכין כולה החבורה כלהיינו
 מהחבורה אחד להשאר שמכריח מר"י לאפוקי והיינו במתני' קמ"לזה

ראשונה.

 עגול גל אלא שני פסח לעשות חייב גל דמפקח רש"י ע"א:צ"א
 לא עדיין שחיטה כשעת שמא ארוך גל אכל עליו האהילדמתחילתו

 דלא משום פטור יצא לא וספק יצא דספק וכיון הטומאה כנגדהאהיל
 לא והכא עכ"ל פסחיהן עורות שנתערבו חמשה גבי לעיל כדאמרןאפשר
 מי או וחולה זקן גבי כמו היו ראויין שחיטה ובשעת הואיל לומרשייך

 הי' החולה כי הרעותא עדיין התחיל לא שם כי האסורין בביתשהוחבש
 כי זה בפסח שיצא ולאמר חזקתו על להעמידו בידינו ורשות ראויבחזקת
 הוי ספק הכא אבל בפסח, שיצא עליו וחל השתנות על לחשוב לנואין
 מוכרח ולכן זה בפסח יציאה התחלת ואין האהיל שכבר ואפשרקורם

 הסחיהן. עורות שנתערבו ה' של דין עללהסמך

 שחייב מצינו דהיכן איצטריך אמאי תימא קטן, ולא איש תוס' ע"ב:שבו
 איש כתיב פסח רגבי משום לאמר אפשר ואולי עכ"ל. במצותקטן
 זה והוי קטנים ואפילו הפסח את ביתו בני להאכיל שחייב דמשמעוביתו
 האכיל כשלא מכרת אביו דפטור למעוטי צריך זה ולפי עליהם. האבמצות
 ועל איש אשת על בבא לקטן פרט איש דקאמר וכסנהדרין מפסחו,הקטן
 צדיק אצל לקבור לענין רשע בכלל ראינן לותר בא אפשר כו' אביואשת
 בר אינו רק אצלו שייכים דמצות כיון אבל עונשין בר שאינו אףדה"א

 דוה קמ"ל מחטא מגואל והוי הוי רשע מעשה מ"מ בעונשין להתחייבדעת
 אמרינן.לא

 כו' ביותר מדקדקים דגרים למימר דבעי תימא כו' ידקדקו שמא תוס':שסי

 מקולקלין שהן שמתוך גרים של חבורות עושין אין גרסובירושלמי
 רש"י פירוש ע"פ לתרץ אפשר ואולי פסול. לידי ויביאוהו מדקדקיןאין

 על ויפסלוהו בו לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן לפי בהידקדקו
 מזה וצמח חנם על כשר פסח לפסול גדולה היותר קולא היא וזוחנם
 אמיתו על הדין להעמיד מדקדקין אין הדין יודעים ואינס מקולקליםשהם

 אחד. בקנה עולה והכל בחנם היינו פסול לידי ויביאוהוומכונו,

 חוץ עומד כשהוא תימא קצת לטמא רחוקה דרך ואין ד"ה תוס' ע"כ:ע"ד
 כו' יפטר ויטהר ימול ואם בפסח חייב טמא או ערל והואלעזרה
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 יכול שאינו היינו עזרה לחומת חוץ שכשהוא היא דהכוונה דאפשרעכ"ל
 ליכנס להם באפשר היינו דחייבים וטמא וערל פטור הוא אז לעזרהליכנס
 יכנסו לא חייב ומי לעזרה שנכנסו קורם פטורים הכל א"כ דאלת"הלעזרה
 פטור, יהא לעזרה ליכנס חפץ לא אם רצוני, פסח מצות הוי א"כויפטרו

 כרת חייב שאפשר מי אפשר, ולא ליכנס באפשר תלוי רחוקה דרך עניןאך
 א"כ כי ואף שני, פסח יעשה אפשר שלא ומי פסח לעשות יכנסכשלא
 הקרים שלא על דחייב ס"ד אכל היא אנוס הלא מכרת שפטורפשוטין
 שעתה כיון דמ"מ קמ"ל זה על להכנס להם שאפשר מאלה להיותעצמו
 פטור. הוא לו אפשראי

 מן מתפרנס הוא ואפילו הרשב"ם מפרש התמחוי, מן ואפילו ע"ב:צ"ט
 את ימכור צדקה גבאי לו נתנו לא אם כו' שבעניים עני היינוהתמחוי

 וקשה ע"ש. כוסות לד' יין בשביל עצמו את ישכיר או ילוה אומלבושו
 מקודם שאמר כיון כי הוא הטעם אך כמשנה, מרומז זה האיךלכאורה
 ומאי כוסות, מד' הגבאים, היינו לו, יפחתו לא שבישראל עניאפילו
 ופשיטא משלו לו אין שודאי שבעניים עני היינו התמחוי מןאפילו

 דאם הכוונה על קאי אפילו אלא כוסות לד' יין לו לתת הגבאיםשצריכים
 שימכור היינו כוסות ד' לו יהיו אעפ"כ שבעניים עני והוא לו יתנולא
 כוסות. לד' יין שישיג עד וכדומה מלבושיואת

 אשה שגם אע"פ הנה בכלל. אשתו ואין כו' יפחתו לא בב"ה תוס':שם
 הקישא משום בה גם שייכים הלילה מצוות שכל כוסות בר'חייבת

 חמץ תאכל בבל שישנו כל מצות עליו תאכל ימים ז' חמץ עליו תאכללא
 באותו היו הן האף ועוד הלילה, מצוות בכל וכן מצה אכול כקוםישנו
 עני' כי ולאשתו לו יפחתו לא לשנות צריך לא כאן אבל כדלקמן,הנס
 בכלל ועני' עני שהוא מי לכל היינו לו יפחתו לא בכלל והיא עצמהבפני
 שם בתוס' )ועיין להם נותנים שאין התנוקות בכלל אשה אין ופירושזה

ותבין(.

 והיינו מפסיקין אין ר"י מדקאמר ודייק כו' מכלל בד"ה תוס' ע"א:ק'
 והקשה להתחיל. אפילו ר"י שרי דכע"ש מתחילין, דאין בע"פאפילו
 שתחשך אחר אפילו מפסיקין דאין אמר ר"י הא לי קשה ז"ל,רעק"א

 דהנה ונראה עכ"ל. וצ"ע מפסיקין אין דמ"מ קידוש קודש אסורדלהתחיל
 רק קידוש חיוב דאין לר"י וס"ל קידוש משום אחד דינים ב' ישכאן

 משום הוא הב' והדין סעודה, באמצע קידוש שייך ולא אכילהכהתחלת
 לאכול דמתחילין כיון כש"כ הוי זה לענין הנה שבת, לסעודת תעבלהיות
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 ואוכל יושב כשהוא כש"כ בלילה האכילה לתאוות יזיק זה אשרבע"ש
 ולמה שבת לכבוד השעה בזה עתה שיאכל מה יאכל היום עליווקדש
יפסיק.

 או ומקדש מפה פורס אי לפלוג להם הי' קדוש משום פלוגתתם טעםואי
 או חולקים וכשהםלא,

 מפסיקיי
 הסעודה דתאוות ליחא משום ע"כ

 ע"כ אלא יפסיק שלא הוא כש"כ כי שייך לא בשבת וא"ב פלוגתתם,היא
 עתה שיאכל לאמר שייך לא ושם מתחילין דאין ר"י מודה ושם קאיבפסח
 ע"פ היום כל אסור שהוי קאעסיק מצה באכילת לא הלא כי פסחלשם

 שהרי דיפסיק ס"ד וממילא אחרים ממאכלים אוכל רק מצהבאכילת
 ממש סמוך זה שהרי לתאוון מצה שיאכל הטעם יותר שייך עודעכשיו
 דלא לכ"י ס"ל מ"מ שיזהר סעודה קביעות באותה ולא מצהלאכילת
 סעודתו שיעקור שצריך בע"פ בהפסקה כוונתי' דלא פסקינן אנן אךיפסיק
 ומקדש. מפה פורס ובשכת פסח לשםויחזר

 ברכת ומברך הסעודה כל וגומר מפסיקין, אין אומר יוסי רבי תוס'שכי
 שבת לשם סעודה לעשות צריך ראין משמע כו' מקדש ואח"כהמזון

 קידוש עושה הסעודה אחר שמיד כיון סעודה במקום קידוש וחשיבכו'
 דר"י במילתא בתוספתא דקתני שבת בשביל לו עולה סעודהואותה
 שלא כיון כוסות ד' יעשו איך לר"י קשה ומיהו בבהמ"ז. שבת שלומזכיר
 סובא לי וקשה ע"כ. כו' אחרת סעודה יעשו ולא ברהמ"ז אחר אלאיקדשו
 מצות תאכלו בערב מצה כזיתי ג' בשביל סעודה לקבוע מוכרחהלא
 אחרים מינים אכל עתה עד כי אחרת סעודה יעשה ממילא ואפיקומןוכורך
 סעודה עכשיו לקבוע הוא ומוכרח היום כל אסור הי' מצה אכילתכי

 כדין. הכוסות כל וסדר מצה כזיתיבשביל

 הדם כסוי מפרק ראי' טוב יום הר' שהביא ומה כו' ועקרו תוס' ע"א:קטב
 שצריך אפשר לא הדדי בהדי וברוכי מישתא דאמר פ"ז( ד')חולין

 הכי אמרינן ברהמ"ז לגבי דדוקא ראי' אינה ידיו וליטול ברהמ"זלברך
 לא הדדי בהדי וצלוי דמיכל אע"ג תפילה אכל סעודה וגמר הפסקדהוי
 הפסק באמת הוי המזון דברכת דהטעם ונראה ע"ש. כלום בכך איןאפשר
 אבל האכילה הפסק על ומודה זה כי אפשר לא דאמר והיינואכילה
 מורה זה אין הפסק הוי לא אבל אכילה עם בהדדי אפשר כי אףתפילה
 אכילתו הפסיקשכבר
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 קול כבת דקיי"ל וא"ת כו' קול בבת משגיחין אין דאמר תוס' ע"א:קיניו
 אלא רובא הוו ב"ה דהכא וי"ל אליעזר, דרבי קול כבת קיי"ל ולאדב"ה

התם אבל הרוב, אחר הולכין אי חז"ל אצל ספק והוי טפי, מחדדידב"ש
 לכבודו אלא יצתה לא קול ובת הכי קיי"ל לא הרוב נגד הוי קולדבת
 איך אליעזר כרבי הלכה אין אי לדקדק יש והנה ע"ש כו' אליעזר רכישל
 ככת הלכה יפסקו שלא בשמים ידעו אך כהלכה, שלא ולפסוק לכבודויצא
 לזה דוגמא הלכה, פסק ואינו לכבודו רק זה וכי הרבים נגד שהוא זהקול
 ב"ש אמרו וחסודה נאה כלה אומרים ב"ה הכלה לפני מרקדין כצדאמרו
 השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם ב"ה אמרו תרחק, שקרמדבר
 בכתובות ע"ש כעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו יגנזו או כעיניוישבחנו

 י"ז.דף

 תרחק, שקר דמדבר ב"ש להם שהקשו מה על זו היא תשובה דמהוקשה
 כך רק האמת למען אומרין שאין יודעים שהכל כיון הטעםאך

 אלא פסק זה שאין יודעין שהכל כיון כאן כש"כ שקר. זה אין לשבחהדין
 כתבו ותו האמת, מן חלילה נוטה זה אין אליעזר רבי של כבודומשום
 קאי יהושע רבי הא היא יהושע רכי קאמר חיכי א"כ וא"ת וז"ל,בתוס'
 דלא משום קול בבת משגיחין אין מדאמר וי"ל אליעזר, דרבי קולאבח

 ע"כ. קול בת בתר למוזל לן לית דוכתא דבכל משמע היאכשמים

 כבית דהלכה קול דכת אכללא פליג יהושע דרבי לומר צריך זה לפיהנה
 לזה מודה יהושע רבי ושיהי' נאות באופן לבאר אפשר אולי אכלהלל,

 משום רובא בתר אזלינן אי אצלם ספק הוי איך לכאורה כי קולהבת
 כבר הלא השמים מן פסקי איך בזה ספק יש באמת ואם טפי חריפידב"ש
 זה הרי ופסקה השמים מן הלכה לו שגלו מי יאמר כאשר כי הרמב"םכתב
 לכ"ה ב"ש בין החילוק אולי חשבו הם רק היא, בשמים לא כי שקרנביא
 או טריפה שאלה איזה על רב יאמר אם למשל אחר, מסוג אינם כיהוא

 אינם כי הרב, כיחיד, הלכה בודאי להיפך יאמרו הארץ עמי ומאהכשירה,
 זה.מסוג

 לגמרי אחו בסוג אותם מציגים ב"ש של החריפות אם מסתפקים הויוזה
 אחד מסוג שהם קול הבת וגילה טפי, חריפי רק אחד מסוג הםאו
 תמיד כי להטות רבים אחר דין בטל כן לא אם כי כרכים הלכהוממילא
 דהלכה השמים מן כלל פסקו לא זה ולפי מחבירו, חריף טפי אחדהוי

 אחד בסוג הם דבמציאות וב"ה ב"ש מדרגות להם הודיע רקכרבים
 הרבים. כב"ה דהלכה ידעווממילא



המתיראנ

 כבית תמיד הלכה וכי כזה קול לבת להודות יכול יהושע רבי אףוא"ש
 והכא הש"ס. בכל כבמשמע זה על מחולק איש אין בטח אשרהלל

 קול בבת משגיחין אין דאמר יהושע דרבי אליבא קאי זה כי הביאורבגמ'
 וכטעם כב"ה הלכה אליכי' דאפילו קמ"ל כב"ה דהלכה אכללא דפליגס"ד
הנ"ל.

 מצוות לענין חילוק דיש בתוס' פסקו מתקיף, בד"ה תוס' ע"א:קט"ו
 הטעם וכדומה. מצה אכילת לבין ותקיעה תפילה בין כוונהצריכות

 באכילה הגוף ירגיש כי העיקר הוי באכילה התלוי' מצוה כי פשוטנראה
 למצוה הכונה כך כל חסר לא לכן בכפי' אכל ואפילו היטב מרגישוהלא

 הוי ותקיעה בתפילה אבל אוכל שהוא הגוף שירגיש המצוה היא זוכי
 מצוה. לשם לבוין וצריך עיקרהכונה

 רבנן אבל דאורייתא ה"מ זא"ז מבטלות אין מצוות למיד ואפילושפ:
 חד כי הוא דהטעם נראה דאורייתא, ומבטל דרבנן באבדאורייתא

 בפני להיות צריכה מצוה כל כי זו את זו מבטלות שמצוות ס"למ"ר
 כי מבטלות אין מצוות כי ס"ל השני ומ"ד כוונתה, ויחור בטעמהעצמה
 דאורייתא אבל לענינה, תיסק אחת וכל היא בכלל מצוה מעשההכל

 הדרבנן היינו כחולין. אותה ועושה חברתה את מיחל אחת הויודרבנן
 מצוה. שמבטלין גמורין חולין וכש"כ הדאורייתאמבטל

 עברינן הוה כהלל קיי"ל הוה אי ומיהו כו' מברך אלא בד"ה תוס':שם
 לעשות שצריך כיון בכריכה ומרור מצה והדר לחודא מצההכי
 דלהלל דאע"ג ונראה ע"ש ודרבנן דרבנן הוה כהלל כריכה מצותמדרבנן
 א"כ דרבנן בעצמו דמרור כיון הןה בזמן אבל דאורייתא כריכה מצותהוי

 דרבנן. אלא ראינו פשוטא במרורהכריכה
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 זצ"ל שארר הלוי גדלי' ר' הגאוןמרן

 מפרק משום חייב ויחובל הרמב"םבשיטת

 אלא דישה ואין חייב כגרוגרת "הדש וז"ל הל"ז פ"ח שבת הל'ברמנ"ם
 כיוצא כל וכן הדש תולדת הוא הרי והמפרק קרקעבגידולי

 עור לו שיש בחי החובל וכן מפרק משומ חייב הבהמה או  החולברזה,
 אם אבל החבורה מן שיצא לרם צריך שיהי' והוא מפרק  משוםחייב

 ברם שיהי' ער חייב  ואינו  מקליל שהוא מפני פטור כלבר להזיקנתכווין
  כגרוגרת". שיצא בחלבאו

 החובל אבל בהם וכיוצא ועוף חי' בבהמה בחובל "בד"א שם,ובהל"ח
 נתקררה שהרי רוחו נחת מפני חייב להזיק שנתכוון אע"פבחברו

 שהוציא לדם צריך שאינו אע"פ כמתקן הוא והרי חמתו ושככהדעתו
 עורות להן שיש הן בתורה האמורים שרצים "שמנה ובהל"ט, חייב".ממנו
 עור להן אין ורמשים שקצים שאר אבל ועוף בהמה חי' כמו שבתלענין
 שרצים בח' או ועוף חי' בבהמה החובל ואחד פטור בהן החובללפיכך
 חייב". יצא שלא אע"פ הדם שנצרר או דם מהן ויצא חבורה בהןועשה

 השבת, )במוסף חינוך המנחת הקשה א( רבו. הרמב"ם בדבריהקושיות
 מפקיד דם אי בגמ' רבעו )ה:( דכתובות מסוגי'  דש(מלאכת

 )פ"והל"ז( מזבח איסורי כהל' הרמכ"ם ולשיטת מיחבר חבורי אופקיד
 ואפ"ה פקיד מיפקד וענבים בזיתים דמשקה אוכלין טומאת מהל'ובפ"ט
 הקשו וכן מפרק משום סחיטתן על דחייב הל"י( )שם שבת בהל'פסק

האחרונים.

 או עור לו שיש בין הרמב"ם חילק למה מפרק משום הוא החיובאםב(
 דם. שיצא כיון עור לו אין אפי' מפרק משום ליחייב לו,אין

 חובל מהני איך וא"ב כלל, מפרק זה אין לכאורה לדם, צריך אינואםג(
 הלא אבל מקלקל, הוי ולא בזה דמתקן אף חמתו, משכך משוםבאדם

 לשפוך החובל שרוצה דכיון תירץ איש ובחזון כלל. מלאכה בגדר זהאין
 וצ"ע. להדם. הוא צריך הרי א"כ חמתו ישכך דבזהדם

 לעיל( הובא הל"ז )שם פסק והרמב"ם דרש תולדה הוא מפרקהלאד(
 בהמה חולב לענין פסק איך וא"כ קרקע בגידולי אלא דישהראין
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 נקרא שבהמה תירץ שם והמ"מ מפרק, משום שחייב בחי חובלולענין
 ע"ש. קרקעגידולי

 סבר דר"י ופוצעו חלזון בצד ורבנן יהודה ר' פליגי עה.( )דףבשבתה(
 ורבנן דישה בכלל דפציעה דישה ומשום צידה משום שתיםחייב
 בין שחילק הנ"ל מ"מ )ועי' קרקע בגידולי אלא דישה ראין וסבריפליגי
 עור לו אץ חלזון דהא רע"א בתוס' והק' ועוף(, חי' בהמה וביןדגים

 הדם יצא אם אפי' פטור עור לו שאין בחי דבחובל פסקוהרמב"ם
 זו קושיא שמצא רע"א וכתב והל"ט( הל"ו ע"ש בדבריו)כמבואר
בפמ"ג.

 עור לו דבאין ה'( באות )כנ"ל שפסק הרמב"ם על שהק' במ"מעי'ו(
 כתובות( בתוס' והובא )מו: בחולין מבואר והא הדם יצא אם אפי'פטור
 זו סוגיא דחה שהרמב"ם במ"מ ועי' עור, לו באין אפי' חייב הדםדביצא
 וצ"ע.מהלכה,

 בשבת אותו מלין ט' בן ספק ח' בן דספק מבואר קלו.( )דףכשבתז(
 הוא בבשר מחתך הוא מת ואם מהיל קא שפיר הוא חי אםממ"ג

 משום הוא מת אם ליחייכ מפרק משום הוא חובל דחיוכולהרמב"ם
 בפמ"ג. הק' כןמפרק,

 דשוחט שם( הל"א )פי"א פסק הרמב"ם דהא רע"א ותוס' כפנ"יהק'ח(
 אם ואף מפרק משום גם חייב אינו ואמאי נשמה נטילת משוםחייב

 להזיק דחובל דהא הוא, תיקון דהשחיטה משום יתחייב מ"מ להדםא"צ
 שלא לגמר ודוחק מקלקל, אינו הא בשחיטה וכאן מקלקל משום הואפטור
 כגרוגרת. יצא שלא או דםיצא

 נמי הותרה )בשחיטה( לצורך חבורה שהותרה מתוך ז.( )דףבכתובותט(
 מפרק משום חייב דחוכל הרמב"ם ולשיטת )בחבורה( לצורךשלא
 שהותרה. מפרק מצינוהיכן

 אלא מפרק משום חייב דאינו מבואר חבית פרק ריש דשכתבסוגיאי(
 בבהמה דחובל הרמכ"ם לשיטת וקשה משקה שם היוצא על ישא"כ
 משקה חשוב לא בהמה של )מכתו( מגפתו דם והלא מפרק משוםחייב
 זו הערה מצאתי ואח"כ )לה:( בחולין כן ומבואר שם רש"י שכתבכמו

 נו. סימן ח"א או"ח נזרבאבני



גג א ת נ י ת מה

 התורה מן עליהם שחייבים וענבים בזיתים מפרק דדין לבארוהנראה
 מאת משקה שהוציא באופן הוא חבית, דריש בסוגיאכמבואר

 משקה, מאוכל עשה שנמצא מאוכל, ריקם כלי לתוך שסחט כגוןהאוכל,
 כפסולת ממנו, היוצא משקה לגבי האוכל דנעשה הוא כזהוהגדר

 נמי ולחשוב בד"ה )עד.( בשבת רש"י וכלשון משקה, שלוכקליפתו
 " היא מלכוס מיפרקה נמי דהא " דש מלאכת מעין הוא דכותשכותש,

 מיחבר, חבורי או פקיד מיפקד המשקה אם פירות בסחיטת נ"מ איןולכן
 והפרי בפרי, בתוך המשקה כנוס דמ"מ מפרק חשיב פקיר מיפקד איראף
 נסתלק ובזה מפרק, משום חייב ולכן שבתוכו להמשקה כמלבושהוי

 מפרק דהסוחט זו סברא שייך בפירות רדוקא חינוך המנחתקושיית
 בבעל מונח הדם ראין זה, גרר שייך לא חי כבעל אבל בלבושו,המשקה

 מפרק משום חייב בחובל הא להגדיר צריך ולכן קליפתו בתוך כמשקהחי
 שנבאר. כמו אחרבאופן

 חי בשר מלח אם דלהרמב"ם לחדש כתב דש במלאכת חינוך במנחתוהנה
 או לדב צריך אם מפרק משום חייב דמו את להוציא כדיבשכת

 ענין בכל חייב א"כ חייב, במלשאצל"ג יהודה בר' שפסק הרמב"םלשיטת
 מבואר דהא אינו רזה ונראה ע"ש, לאכילה הכשר את מתקן הואכי

 וזה מיחבר, חבורי דם אם דוקא חייב באדם דחובל הנ"ל דכתובותבסוגי'
 וע"כ מיחבר, חבורי שיהי' שייך לא שחיטה לאחר שבכשר רבדםודאי
 משום דכוא להרמכ"ם עור לו שיש חי כבעל חובל של דהגדרצ"ל

 חבורי שהדם חי מהבעל הנפש שהוא הדם דמפריד משום הואמפרק,
 נפרד לדבר הדם את ועושה חי מהבעל הדם  וכשמפריד חי, להבעלמיחבר
 דהיינו מחברו, ומבדילו הדבר שמפרק כמפרק, נחשב זה משוםממנו,
 דתלי בכתובות הגמ' סוגית בזה ומבואר חי. מהבעל הדם - זהבציור
 מלבושו דמיפרקה הוא הגדר פירות ובסחיטת מיחבר בחבורי חובלחיוב
 המנח"ח. קושיית ומתורצת לעילכש"ג

 קשיא, לא משקה תורת עליו דאין מגפתו מדם נזר האבני קושייתוגם
 על שתהי' דבעינן פירות בסחיטת כמו הגדר אין חי בבעלדשחובל

 א"כ אוכל שם עליו יש הנסחט דאם בפירות דרוקא משקה, שםהנסחט

 ולכן מאוכל, אוכל הבדיל אלא מלבוש מפרק של מעשה עשה לאהרי
 בבעל אבל מפרק, שם עליו יש כלבוש כמו כהאוכל דמונח במשקהדוקא
 בעינן לא ולכן כע"נ, מפרק זה הרי חיותו ממקום הדם מבדיל רק אםחי

 משקה. שם עליו יהי'שהדם



 א ת ב י ת מהנד

 אז הוא מת ראם שם דמבואר )קלו.( משבת הפמ"ג שהק' מה גםומתורץ

 הדם שמבריל הוא כחובל דהגדר כמש"כ בעלמא, בשר מחתךהוי
 זה. שייך לא מת ובבשר מחיותו, - חימהבעל

 אפילו ליחייב עור להן יש דמ"ש ב' בקושיא שהקשינו מה גם לתרץויש
 הרמכ"ם מש"כ מאד מדוייק לפי"ד אבל הדפ, שיצא כיון עור להןאין
 שכשמוציא בחי דדוקא מפרק, משום חייב עור לו שיש כ"חי"החובל
 כמו מפרק שייך לא מת בבשר אבל מחיותו, ומבדילו מפרקודמו

 חשוב דאז משום חייב, עור להן דיש דדוקא הא גפ להסביר ויששבארנו,
 להן באין משא"כ עצמו, בפני נפרד כדבר הדם את שעושה הפרדה,מעשה
 חשיב לא ולכן מחכירו דבר כמפריד זה נראה לא הוא, חי אם אףעור

 דחולין מהסוגיא כמ"מ שהק' ו' קושיא לתרץ עלינו דעדיין אלאמפרק.
 דחה מה משום נבאר ולקמן עור, להן ראין אף חייב הדם דביצאדמבואר
 מהלכה. זו סוגיאהרמב"ם

 צריך אינו אם חמתו משכך מהני דמה ג' בקושיא שהקשינו מהולענין
 הגדר אם הנה כלל. מלאכה זה אין אבל תיקון דיש דאףלדם

 קשה הי' א"כ בדש כמו הלבוש מתוך האוכל שנוטל תמיך הי'במפרק
 מלאכת שהגררנו מה לפי אבל כלל, מלאכה כאן אין אז להדם א"צראם
 זהו א"כ מהחי הדם שמבדיל מה היא דההגדרה חובל לעניןמפרק

 הדם שהבדיל מפרק של המלאכה עשה מ"מ להדם א"צ אם ואףהמלאכה,
 הרמב"ם כתב וע"ז לדמו, שא"צ כיון הוא מקלקל דמ"מ רקמהחי,

 תיקון כאן יש חמתו משכך דאם חייב דמלשאצל"ג כר"י שפסקלשיטתו
 כר"י. חייב מ"מ לגופה א"צואם

 אברהם ר' בתשובות שראיתי מה להקרים צריך הקושיות שארולעניןנ(
 דישה אין מדקיי"ל בתחלה שהקשית זה אבל וז"ל הרמב"ם שלבנו
 תולדתו וענין האם ענין שיבין למי ראוי אין קרקע בגידוליאלא

 ולא האב לא אינה להאב דומה שהוא אע"פ שהתולדה כלללהקשותה
 אלא כן אינו הדש הוא המפרק ושאמרת ביניהם יש הפרש אלא האבמעין
 לעזים, החליבה או לענבים שהסחיטה לומר שאין דרש תולדהמפרק
 והואיל מפרק משום בהן שהחיוב אע"פ אדם דעת על זה עלה ולאדישה.
 בגידולי אלא דישה אין לן מדקיימא להקשות אין דדש תולדהומפרק
 והמפרק קרקע, בגידולי אלא אינו האב וענין האב שהוא הדישהקרקע,
 עכ"ל. קרקע. בגידולי ושלא בג"ק ישנו דדש תולדהשהוא
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 וכן בהמה דחולב הרמב"ם דפסק הא על המ"מ קושיית את שהק'הרי
 אלא דישה ואין דדש תולדה מפרק הלא מפרק משום חייב בחיתוכל
 אלא חייב אינו האב שהוא דש דאם ביאור צריך ותירוצו קרקע.בגידולי
 שלא על גם חייב שיהי' חמור יותר דידי' תולדה מפרק יהא איךכג"ק

 בהחיוכ תנאי הי' קרקע בגידולי הכלל אם דודאי וצ"ל קרקע.בגידולי
 האב בין לחלק סברא שום הי' לא קרקע, גידולי על אלא חייבדאינו

 המלאכה כציור תנאי הוא קרקע דגידולי ככוונתו נראה אלאלהתולדה,
 אופן מפרטי פרט והוא קרקע דגירולי אלא אינו רישה מלאכת שלדציורו

 שהוא שדישה להתולדה, האב בין שחילק במה הביאור וזהוהמלאכה.
 התולדה שהוא מפרק אבל כנ"ל, קרקע בגידולי דוקא ציורו הוא כךהאב
 יש דהאב מלאכה, האב של בציור תלוי אינו התולדה דציור כן, ציורואין
 ולכן להתולדה, ששייך הציור לה יש והתולדה להאב, ששייך הציורלו
 שאלו מהחי הדם את ומפרק וכשחובל מהבהמה החלב את במפרקחייב
 בגידולי אלא ציורה אין האב שהוא דישה ודוקא מפרק, של ציוריםהם

קרקע.

 חייב בהמה דחולב אהא שהק' צה.( ) שבת הרמב"ן בחי' גם הואוכן
 בגידולי אלא דישה אין כ"ג בפרק אמרינן הא קשיא "אי מפרק,משום

 בג"ק אלא ליתא פרי של בעצמו דישה י"ל הוא דרש תולדה ומפרקקרקע
 דומיא חולב כגון שלהן כיס בתוך הטמונין פירות ממנו להוציאאבל

 וניכר ידוע שהי' דמה כוונתם, רזה וברור הוא" קרקע גידולידרישת
 ואף הוא, דישה ותולדת עליו מפרק שם הרי מפרק של בצורהלחכמים
 גידולי שאינו בדבר הוא והמפרק קרקע, בגידולי אלא אינה דישהדצורת
 של לציור שוה להיות א"צ התולדה שציור כיון הוא, מפרק מ"מקרקע,
האב.

 ר"י בו דפליגי דחלזון מסוגיא שהק' רע"א קושיית ליישב נבאועתה
 עור לו אין חלזון הא קרקע בגידולי שלא דישה יש אםורבנן
 הראשונים דברי לפי אבל רמו, יצא אפי' פטור עור לו ראיןולהרמב"ם

 כיון מפרק כאן אין דודאי י"ל וא"כ מדישה מפרק הוא חלוקהנ"ל
 בשם ופליגי שבארנו, כמו מפרק של ציור זה אין עור לו איןדחלזון
 בתבואה לדישה בציורו ודומה לצבע אותו כונסין חלזון דדםדישה,
 יש סכר דר"י ורבנן, ר"י בו פליגי ולכן לאכילה, התבואה אתשכונסין
 קרקע. בגידולי אלא דישה אין סברי ורבנן בג"ק שלאדישה



 א ת נ י ת מהנו

 מעין היא המלאכה דבחלצון הוא מוכרח הרמב"ם בן אברהם ר'ולשיטת
 דוקא ל"צ דבמפרק היא יסודו עיקר דהא מפרק, הוי ולאדישה,

 יש אם ורבנן ר"י במחלוקת חלזון פוצע הגמ' תלה איך וא"כ קרקעגידולי
 ולא דישה הוא המלאכה שם דבחלזון ע"כ אלא קרקע, בגידולי שלאדישה
 עסקיכן דבדישה בג"ק" אלא דישה "אין שם הגמ' לשון ומדוייקמפרק.
 במפרק.ולא

 דמבואר מו:( )דף דחולין סוגי' דחה שהרמב"ם מה מבואר הנ"ל כלולפי
 בסוגי' דהא מהלכה, - עור לו ראין אפי' חייב דמו דביצאשם
 הפציעה, על פטור קרקע בגידולי אלא דישה אין דלמ"ד מבוארדחלזון
 לו הי' מפרק משום חייב דמו ויצא עור לו דבאין דחולין כהסוגי'ואם

 ע"כ אלא כנ"ל, לכו"ע קרקע כגידולי שלא אף חייב דמפוק חייב,להיות

 דוקא היא מפרק דצורת לעיל שבארנו כמו מפרק זה אין עור לודבאין
 לשיטת המקור וזהו מפרק שם הפציעה על אין עור לו ובאין עור, לודיש

הרמב"ם.

 יוחנן ר' אמר נשמה נטילת משום נמי "וליחייב הבמ' מק' בסוגי'ושם
 חיוב דאין לעיל שכתבנו מה על מזה קשה ולכאורה מת"שפצעו

 נטילת משום ודוקא איירי מת דבפצעו הכא מבואר דהא בחי אלאחובל
 דג"ק, שלא גם דישה דיש יהודה לר' דישה משום חייב אבל פטורנשמה
 משום דישה, משום הוא הכא דהחיוב בארנו דהא קשה זה איןאמנם

 ופשוט. מת, כפצעו גם שייך וזה הדם אתדכונסין

 אצל הוא מתעסק חי שפצעו תימא אפילו אמר "רבא בסוגי' שםועוד
 ליחייב דמ"מ ר"י הק' ( היכי כי )בד"ה שם ובתוס' נשמה"נטילת

 הוציא דחוכל לשיטתייהו מק' והתוס' נשמה, נטילת משום הדם נטילתעל
 שדחק מה בתוס' ע"ש הנפש הוא הדם כי נשמה נטילת משום חייבדם
 מפרק משום הוא חובל דהא היסב, ניחא הרמב"ם ולשיטת לתרץ.ר"ת
 בגידולי שלא אף חייב מפרק אם ואף עור, לו אין דלחלזון בארנווכבר
 שבארנו. וכמו עור לו דאין כיון מפרק משום פטור מ"מקרקע

 סוגיית לזה להקדים וצריך ט'. וקושיא ח' קושיא לתרץ עלינוונשאר3(
 חייב לעצים וצריך זומר כהנא א"ר עג:( )שבת גדול כלל בפרקהגמ'
 וצריך( )בד"ה התוס' שם וכתב נוטע משום ואחת קוצר משום אחתשתים
 מיקרי "רלא לעצים בצריך דוקא חייב במלשאצל"ג, דמחייב לר"ידאפי'
 אף בהאילן תיקון יש רבקצירתו דאף וכוונתם זה" בענין אלא קוצרבעצים
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 צריך ולמה לגופה צריכה בעינן לא לר"י הא המלאכה בגוף התיקוןראין
 דקוצר המלאכה ציור דזהו התוס' כתבו וע"ז לעצים, צריך שיהי'דוקא

 דבריהם. על שהק' מה מרע"א ובגה"ש בתוס' ע"ש לזה ראי'והביאו

 הלח"מ וכתב שתיים רחייב כהנא כר' פסק שם( הל"ד )פ"חוברמב"ם
 התוס'. דברי את והביא יהודה לר' אפי'דוה

 דלא מודה דר"י ראף אחר, באופן מודה יהודה רר' הא לבאר דישונראה
 לעפרה, אלא צריך ואין גומא חופר ולמשל לגופה, צריכהבעינן

 משום כה ויש לעפרה הוא צריך מ"מ הגומא של הכנין לעצם דא"צאף
 שני זה במעשה שיש כזומר אבל בגמ'( ע"ש הוא רמקלקל לאו )איבונה
 הגפן( את )שמצמיח נטיעה של ענין זה במעשה יש מלאכה, שלענינים
 של הצורך משום הקצירה על חייב שלר"י תאמר אם קצירה, שלוענין
 משום חייב זה צורך משום הא הגפן, לצמיחת היא טובה שהקצירהנטיעה,
 מחייב זה צורך הא צרוך, האי משום קוצר משום נתחייבנו ואיךנוטע,
 צורך שיהי' לעצים צריך דבעינן הרמב"ם פסק ולכן נוטע, משוםאותו
 מחייב הגפן את שמצמיח הזמירה של והצורך קוצר, משום לחייבמיוחד
 זצ"ל(. מקוטנא הגאון בשם מצאתי זו סברא )וכעין . נוטע. משוםאותו
 חייב יהי' קוצר משום לעצים וא"צ זומר כשהוא אותו יתרה אםובאמת
 קוצר משום שתים לחייבו א"א אבל עליו, חייב דמלשאצל"ג יהודהלר'

 אחד. צורך אלא בו כשאין נוטעומשום

 ליחייב דלהרמב"ם שהק' רע"א קושיית יתיישב בזה אנחנו כניםואבן
 לא דהא מפרק משום ואחת נשמה נטילת משום אחת בשוחט,שתים

 שבארנו מה לפי אבל החי, מן אבר מידי להוציאו דתיקן כיון מקלקלהוי
 הוא דהתיקון ניחא, שתים לחייבו ליבא אחד צורך אלא בו ראיןדהיכא
 תיקון ובשביל החי מן אבר מידי להוציאו כדי נשמתו ונוטל ששוחטומה
 האי מפני מפרק משום גם לחייבו אין וא"כ נשמה נטילת משום חייבזה

 א"צ אם אבל שתים, חייב הי' לכלבו ליחן לדם צריך הי' ואם גופה,צורך
 נטילת משום שמחייבו תיקון אותו משום מפרק משום לחייבו איןלהדם
 וכע"נ.נשמה

 חבורה שהותרה מצינו דהאיך ז.( )דף מכתובות הקושיא נמיומיושב
 דהא מפרק, משום חייב דחובל הרמב"ם לשיטת מפרקמשום

 מפרק מצינו ואיך נשמה נטילת מלאכת משום הוא הותרהכשחיטה
 נשמה נטילת שתים, בה יש שחיטה בכל דבאמת י"ל הנ"ל ולפישהותרה.



 א ת נ י ת מהנח

 לכל מיוחד צורך דבעינן משום רק הוא שתים חייב דאינו והאומפרק,
 ובמזיד מלאכות, שתי יש המלאכה שם מצד באמת אכל ומלאכה,מלאכה

 משופ אותו מתרין היו אם וכן חייב, הי' מפרק משום בו מתרין היואם
 כאן דאין משום בשוגג שתים לחייבו א"א רק חייב, הי' נשמהנטילת
 נטילת הותרה שחיטה שהיתרה נמצא מהמלאכות, אחת לכל מיוחדצורך
 בס"ד. כש"ג מפרק גם והותרהנשמה

 זצ"ל חזן הלוי שמחה אליהו ר' הגאוןכורן

 פתוח פתחבענין

 שאומרת כהן דבאשת כתב ע"ב י"ס דף בכתובות הגרע"אוהנה

 היא דבריה דלפי רכיון לכ"ג אפילו כתובתה מפסדת נאנסתימשארסתני
 אסורה שהיא שנשאת קודם אמרה שלא באיסור שמכשילתו עלעוברת
 דאפילו שכתבו לה( למיתב אי ד"ה ע"כ ט' )דף מהתוס' עליו ומקשיםלו.

 ואפילו בקי, אינו שמא ספיקא ספק מטעם כתובתה, אבדה לא כהןבאשת
 מפסדה לא באונס כהן אשת דאפילו באונס זינתה תחתיו שמא בקיהוא

 דת. על עוכרת מטעם כתובתה מפסדה היא הגרע"א דברי ולפיכתובתה.

 שהיא משעה אלא כתובה מפסדה אינה דת על דעוברת מתרציםושמעתי
 או דת על עוברת היא אם ספק לנו דיש היכא ומשו"ה דת, עלעוברת
 למפרע כתובתה דמפסדה ובזונה פרעתיך. אם יודע אינו כמו הוילאו
 ראם בתוס', כמבואר תחתיו זינתה אם כתובה תיקנו לא דחכמיםמשום
 טעות מקח רלמ"ד מה ראיה ליבא ולהבא מכאן רק כתובתה מפסדתזונה
 משום מנה כתובת דחייב ספיקא, ספק מטעם מנה כתובת לה דישממנה
 פרעתיך. אם יודעדאינו

 כתובה לה נתחייב אם הספק דלענין אפילו ספיקא, ספק הוי שפירולזו"ז
 דשמא בקי היא ואפילו בקי אינו דשמא ספיקא ספק שפיר לנויש

 כתובה, לה נתחייב מ"מ דת על עוברת שהיא דאף באונס, תחתיוזינתה

 אינו הוי דת על עוברת והוי באונס זינתה תחתיו דשמא הספקולענין
 דהספק התוס' דתירוץ שבארנו מה ולפי בקי, אינו דשמא פרעתיך אםיודע
 משום כבקי, שאינו לספק לצרף אפשר אי באונס זינתה תחתיודשמא

 באונס זינתה ואפילו ברצון זינתה תחתיו דשמא ספיקא ספק ישדלדידיה
 מכתובתה פטור רק הוא זינתה תחתיו אם ואף זינתה, תחתיו אינודשמא

 לפ"ק תשנ"א שנת בהמתיבתא שנדפס מתההמשך
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 שנתחייב ספיקא ספק לנו דיש אמרינן ולא כתובה, כלל נתחייב שלאולא
 הוי ברצון זינתה תחתיו דשמא מכתובתה נפטר דשמא ספק ועלכתובה
 וצ"ע. בקי אינו דשמא פרעתיך אם יודע אינוכמו

 וניחוש ד"ה ע"א י"ב דף כתובות מתוס' הש"ך על הקשה שם בש"שוהנה
 בתולים טענת לטעון יכול אינו אמאי דפריך לומר ואיןשכתבו,

 ספיקא חרא דליכא זינתה תחתיו שמא כהן באשת וניחוש עליו,לאוסרה
 לטעון יכול דאינו דהא לשנויי מצי דהא תחתיו אין ספק תחתיוספק
 באונס אימור תחתיו ראפי' ספיקא ספק דאיכא מכתובתה להפסידההיינו
 אלא כתובתה מפסדת אינה מ"מ לו שאסורה דאם מתוס' מבואר והריהוה,
 ממון. להוציא מהני ספיקא רספקבע"כ

 מטעם אסורה שאינה ספיקא ספק איכא כהן באשת רגם ליישבונראה
 תחתיו אינה זינתה דשמא דספק ישראל. באשת כמו ברצוןשזינתה

 את מגרע לא כאונס אסורה כהן דאשת ואף באונס שמא תחתיוואפילו
 שצריך מה וא"ב כתובתה, מפסדה לא באונס שאסורה דמה ספיקאהספק
 לא אונס ספק ומשום אונס ספק משום אלא רצון ספק משום לאלגרשה
 כהן דאשת ביבמות הנמו"י לשיטת לדינא היה ונ"מ כתובתה.מפסדה
 ולכאורה ליבם. ספיקא ספק מטעם מותות תהיה ליבם, מותרתשנאנסה
 דאפילו נמי כשכתבו ט' דף מתוס' הקשה לא דלמה הש"ש עלקשה
 מותרת כהן אשת אף באמת דהתם וצ"ל כתובתה, מפסדה לא כהןבאשת
 על קשה אולם בקי, אינו דשמא משום היתר בחזקת אותה דמוקמינןמשום
 לו מותרת שהיא דכיון כתובתה מפסדה דלא לומר צריך דלמההש"ך
 דשמא למימר לן דאית משום לו מותרת בלא"ה דהרי ספיקא. ספקמטעם
 היתר. בחזקת ואוקמה בקיאינו

 כתובתה מ"מ אבל התוס' שכתבו מה על הקשה הפנ"י דהנה בזהותנראה
 לן דאית פתוח בפתח טועה שהוא לומר לנו שיש אע"פהפסידה

 ויש נעולה שפתחה ברי טוענת היא דהרי מ בחזקת ממונא אוקילמימר
 אינו שמא חוששים שאנו משום שמא טענת הוי וטענתו הגוף חזקתלה
 דר' אליבא אזלא דהסוגיא ותירץ עדיף. ברי שמא דבריו וקיי"לבקי

 דמשום לומר התוס' דצריכים הא לומר יש ולפ"ז נאמנת. דאינהיהושע
 דהרי כיון כהן, אשת משום מותרת היא והרי מותרת היא ספיקאסטק

 כהן באשת ושמא ברי מהני לא יהושע דלר' י"ג דף בסוגיא שםמבואר
 אפילו מתיר יהושע ר' ספיקא בספק אבל ביוחסין, עשו מעלהמשום
 דמטעם התוס' כחכו משו"ה ע"א, י"ר דף כסוגיא כמבואר שמאבטענת



המתיראס

 דשמא בקי ואפילו בקי אינו דשמא מותרת, כהן אשת גם ספיקאספק
 רצון מטעם אסורה שאינה כיון אבל באונס אסורה כהן דאשת אףבאונס
 כתובתה. מפסידהאינה

 אסורה אמאי כהן דבאשת הקשו לא( )ד"ה ע"א ט' שף שם בתוס'וחנה
 זינתה. תחתיו דלאו וגימא לכהונה כשרה שהיא אחזקתהונוקמה

 על מוקמינן דלא מחמרינן לר"ג אפילו כהונה דבאיסור הגרע"אוהקשה
 דליכא בשותקת או נעולה שפתחה כיון והכא ברי טענה דלא היכאחזקה
 בגמ' דהנה התוס' קושיית דכוונת ותירץ זינתה, תחתיו שאינה בריטענת
 אסור והוא וכו' קדשתיך לאשה האומר חנינא קמ"ל מאי הקשהשם

 דשייך אלעזר דרבי דחידש קשה לא מדרבנן רק אסורה דאםבקרובותיה,
 הש"ש הקשה שפיר ולפ"ז דרבנן. איסור על אפילו דאיסורא חתיכהדין

 דמחמירין כר"ג קיי"ל דהרי מכתובה, הגמ' דקושית שכתבו י"ב דףמתוס'
 שותקת או נעול שפתחה טענה היא דהרי שמא דטענה היכא ספיקאבספק
 ספיקא ספק דאיכא משום רצון מצד מותרת היא דבאמת לומר שייךולא

 מפסידה אינה אונס מצד דאסורה והא באונס, ושמא תחתיו אינהדשמא
 ספיקא בספק דמחמירין דכיון ברצון דשמא אסורה באמת דהריכתובתה
 היכא ספיקא בספק דמחמירין קאמר לא דר"ג לתרץ ואין כהונה.באיסור
 כמו ספיקא בספק מחמירין לא שנשא לאחר אבל שנשא קודםדנולד
 דמותרת דכיון לומר התוס' צריך דלמה הקושיא הדרא וא"כ בש"מ,שכתב
 היא ספיקא ספק בלא דאפילו כתובה מפסדת אינה ספיקא דספקמטעם
 לאחר נולד שהספק אפילו דמחמירין צ"ל ע"כ אלא בזקה, מטעםמותרת

שנישאת.

 דנוקמה התוס' שהקשה מה לתרץ כתב ו' סי' מלואים האבניוהנה
 דהרי זינתה, תחתיו דלאו וגימא לכהונה כשרה שהיאאחזקתה

 שנישאת דכיון ברי טוענת דלא היכא חזקה על מוקמינן לא כהונהבאיסור
 שזינתה ברי שטוענת כמו ראם תחתיו לאו שזונתא ברי שטוענת כמוהוי
 דכוונתו צ"ל לכאורה נישאת. היתה לא אסורה היתה דאם תחתיולאו

 אסורה מדרבנן אלא חזקתה על מוקמינן דמדאורייתא התוס' קושיתדלפי
 לפי אבל ברי. שאמרה כמו הוי שנישאת רכיון אמרינן כרי טענתכלא
 אית דאדרבה משום היתר חזקת על מוקמינן לא דמראורייתא התוס'תירוץ
 דבפחותה יונה רבינו דשיטת ואף ברי, מהני לא נבעלה דהשתא למימרלן

 הרא"ש ושיטת ושמא ברי מטעם דנאמנת רנאנסה ברי טוענת דאם ג'מבת
 באשת אכל נאמן, שבערוה דבר לברר אחד רעד דכיון ע"א מטעםדנאמנת
 על קשה אולם הפנ"י, שכתב כמו נאמנת אינה תחתיו אינה לומרכהן
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 אבל כשותקת או נעול פתחה שאומרת דדוקא הכתבו והרא"ש יונהרבינו
 דכיון נאמנת נמי אח"כ אמרה שלא ואפילו נאמנת, נאנסתי כך אחראמרה

 שנאנסתי. ברי כאומרת הוישנשאת

 באונס שזינתה שאמרה כמו הוי שנשאת דכיון שאמרינן אף ליישבונראה
 מטענתה שחזרה כמו הוי בשותקת או נעול שפתחה כך אחריאבל

 דכיוז ושמא ברי משום רק דנאמנת יונה לרבינו וא"ב באונס,שהיתה
 חזררה, מהני באיסורין נאמן ע"א מטעם להרא"ש וכן החזרה מהנישחזרה
 דהרי מיתה, עד כמו עדות מדין הוא ברי לומר מדרבנן שמהני מהאבל
 משום לכשר שנבעלה מרמזת שהיא מה ברי הוי לא דאילמת שםכתב
 דין לה דיש וכיון שכתב, עדות כמו הוי רמוזי דרמוזי כתבם מפידהוי
 אינה לומר מדאורייתא נאמנת שהיא אפילו ולפ"ז חזרה. מהני לאעדות
 או יונה רבינו לשיטת ושמא ברי מטעם רק נאמנת שהיא דכיוןתחתיו,
 כאומרת אח"כ שחזרה מה הרא"ש לשיטת באיסורין נאמן ע"אמטעם

 מהני. שותקת או נעולשפתחה

 שאינה ברי טענת לה יש שנשאת דכיון כהן דבאשת לומר ישולפיז
 שלה ברי טענת מהני לא דאורייתא איסור דלענין ונהיתחתיו

 לענין אבל בשותקת, או נעול שפתחה טענה שהיא אח"כ שחזרההכיון
 כמו הוי שנישאת במה טענתו מהני ברצון שמא דלחשוש דרבנןאיסור
 לא עדות דין לה יש דרבנן איסור דלענין וכיון אסורה שאינהשאמרה
 חזרתה.מהני

 דכיון תחתיו דשמא אחד ספק על רק ברי טענת לנו דיש צ"עאולרן
 השני ספק לענין אבל תחתיו שאינה שאמרה כמו הוידנישאת

 מה א"כ לו אסורה נמי באונס דאפילו דכיון ברי טענת ליכא ברצוןדשמא
 דאפילו נישאת היה לא ברצון היה דאי ברצון שאינה ברי ליכאשנישאת

 לו. להנשא צריך היה לא באונסהיה

 דבספק בתוס' דכתבו דהא כתב ט' בדף שם הפנ"י דהנה בזהוהנראה
 הוא ושמא דברי וצ"ע ושמא, ככרי רק הוא ממון מוציאיןספיקא

 שפתחה שמא טענת הוי בקי אינו דשמא דכיון בקי אינו דשמא בספקרק
 דשמא השני בספק אבל נעול, שפחתה ברי טענת טוענת והיאפתוח
 ספק דהוי דכיון הוא מוכרח אלא שמא, טוענים שניהם באונסתחתיו
 הוי ברצון זינתה אם לענין ולפ"ז ושמא. כרי הוי שבספק מה סגיספיקא
 הוי דנישאת דכיון ושמא ברי איכא תחתיו שאינו ספק ולענין ספיקאספק
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 ברי הוי לא ואונס רצון לעניו או תחתיו זינתה שלא ברי שטוענתכמו
 מקרי נמי לו אסורה באונס דאף שכאונס מקרי לא שנישאת דמהושמא
 ע"כ. ושמא, ברי מקרי ושמא ברי איכא אחד ספק רעל ושמאברי

 משום ספיקא ספק מהני תחתיו אינו שאם ספק דעל לעיל כתבנווהנה
 לאחר שהות יש דאם מיירי במאי לכאורה גוף, החזקתדמסייע

 זינתה בודאי וא"כ היה, כאן נמצא כאן אמרינן הרי שתזנה,נשואין
 משום שקול אינו ספק הוי תחתיו אינו דספק התוס' מתרץ אמאיתחתיו,
 שמא תחתיו ואפילו תחתיו אינו דשמא לדידיה, ספיקא ספקדאיכא
 ספק ולענין זינתה, דבודאי כלל ספק הוי לא תחתיו אינו דספקברצון,
 ואפילו בקי אינו דשמא ספיקא, ספק שפיר איכא הרי זינתה ברצוןדשמא

 להיפך אמרינן הרי חופה אחר לזנות שהות שאין ואי באונס, שמאבקי
 א"כ הגוף, חזקת דליכא כמו והוי הגוף חזקת דאיתרע היה, כאן נמצאכאן
 ברי דאיכא דהיכא שבארנו מה ולפי ממון. להוציא ספיקא ספק מהנילא

 חזקת דאיכא היכא לומר אפשר א"כ ושמא, ברי מקרי אחר בספקושמא
 ספק לענין והכא הגוף, חזקת ספיקא לספק שיש מקרי אחד ספק עלהגוף
 שיש דאיירי לומר יש ועוד זינתה. שלא הגוף חזקת לנו יש בקי אינודאם
 דהיכא היה כאן נמצא כאן שייך דלא משום לזנות, חופה לאחרשהות
 נמצא דכאן אמרינן טעות מקח משום הכתובה כל להפסיד רוציםדאגו
 משום מנה רק ליטול שלא לומר רוצים כשאנו אבל שתחתיו, היהכאן
 כתובה רק אין ולבעולה בעולה, היתה כבר הרי זינתה תחתיו אינודאם
 היה כאן נמצא כאן אמרינן לא הקדושין לבטל זה כספק באנו דלאמנה,
 דשמא משום להפסידה שבא מנה דעל מנה להפסיד נאמן היה הכאוא"כ
 בש"מ. שכתב כמו היה כאן נמצא כאן אמרינן לא בעולההיא

 דפריך לומר ואין כתבו וניחוש ד"ה ע"א י"ב רף כתובות בתוס'והנה
 באשת ניחוש עליו לאסורה בתשים טענת לטעון יכול איןאמאי

 תחתיו אין ספק תחתיו ספק ספיקא חרא דליכא זינתה תחתיו שמאכהן
 ראיכא מכתובתה להפסידה היינו לטעון יכול דאינו דהא לשנויי מצידהא
 שייך רלא יעקב הבית והק' הוה. באונס אימור תחתיו דאפילו ספיקאספק
 צריך היה תחתיו, אינה היה באמת דאם כתובה, לענין גם ספיקאספק
 ונמצא והרא"ש, הרבינו שכתב כמו לו, מותרת והיתה תחתיו דאינולומר
 חיוב ליכא לגרשה צריך שמסיבתה והיכא לגרשה, שצריך לו גרמהשהיא
 תחתיו שאינה לומר נאמנת דאינה סוברים דהתוס' לומר וצריךכתובה.
 אמאי הגמ' דקושית לפרש רש"י הוכרח קושיא מפני הפנ"י שכתבכמו
 בחזקת דכנסה דסבר לרבה הגמ' וקושית עליו, לאוסרה לטעון יכולאין
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 נכנסה שהרי הכא ושאני מנה, כתובה לה יש בעולה ונמצאתבתולה
 באשתו רק פתוח פתח לזמר נאמן דאינו כתבו ע"א י דף ובתוס'לחופה

 בתולה בחזקת כנסה ולמ"ר עליו דמיתסרא שנים ג' מבת פחותהאו
 טעות, מקח שהרי מפסדה נמי דהשתא כתוכה לה אין בעולהונמצאת
 וע"כ ראשון כנסה שהרי משום ט"ב לטעון שא"י דברייחא קשהוא"ב

 דכבר משום לטעון א"י בזו רק ט"ב נאמן היה נשים דבשאר במקוםמיירי
 מנה לה דאית בתולה כחזקת ככנסה דאמר דלרבה וכיון ראשון,כנסה
 לומר א"א והכא מג', בפחותה או כהן באשת רק אינו נשים בשאראפילו

 נעשה לא דהא ט"ב, לה יש דבכה"ג מג' פחותה השני שקידשהדמיירי
 כהן, באשת דמיירי צ"ל וע"כ חוזרין, בתוליה דהא ראשון מבעלכעולה
 כנסה שכבר הכא מ"מ לטעון, נאמן היה ראשון כנסה לא דאם דאףוקמ"ל
 ממון לענין גם וא"כ לטעון א"י לאיסור דאף צ"ל וע"כ לטעון א"יראשון
 שמא דניחוש שפיר הש"ס מקשה ולזה נאסרה, לא שהרי לטעון יכולאינו

 ובעל שקידש כגון הגמ' שמשני מה קשה פירושו לפי וצ"ע זינתה.תחתיו
 לה ראין ראשון כנסה שהרי הכא ודוקא לו, אסורה אינה ומשו"הלאלתר
 לה יש נמי דבריו דלפי דכיון ט"ב, לטעון שייך לא מנה כתובהאלא

 כתובה לה שיש נשים שאר אבל תחתיו, אינו שנבעלה דכיון מנה,כתובה
 וכיון פתוח, פתח לומר נאמן שהוא משום מנה, להפסידה נאמןמאתים
 לו אסורה שאינה דכיון סובא וקשה מנה, רק לה אין תחתיו אינהשבעלה
 דאין חזקה ליכא אסורה דאינה היכא ולרבה לאלתר ובעל דקידשדכיון
 וצ"ע. ט"ב, לומר כלל נאמנות לו ואין ומפסידה כסעודהטורח

 חזקה משום דנאמן בגמ' דאמרו הא על הקשה הרמב"ן דהנה בזהוהנראה
 אפילו דהרי דרבנן, רכתובה ומשום ומפסידה בסעודה טורחדאין

 אלא לכונסה לה כתב לא שהרי מדינא, נאמן להיות צריך דרבנןכתובה
 התנאי, שנתקיים ראיה להביא עליה שכן וכיון כתולה שימצאנה מנתעל
 וחות ותנאך שטרך קיים ליה אמריץ לא דתנאי שטרא דמפיק אמאןאסו

 מהימן. לא דאורייתא דאי דאלמא האמינהו, והם אמרו טעם ומהלדינא,
 שיהא אינו הרמב"ן שקושיית כתב שמואל בברכת דהנה ליישבונראה
 אלא נאמן, אינו כתובה שטר שיש דכיון וראי, טוען שהוא דכיוןנאמן

 יכול שאין ספק לעשות טענתו מהני הפחות שלכל הרמב"ןשקושות
 מהני ספיקא דבספק התוס' דלשיטת ליישב אפשר ולפ"ז ממנו.להוציא.
 נעול ופתחה אמת אומר אינו דשמא ספיקא ספק איכא א"כ ממון,להוציא
 בתוס' שכתבו ואף באונס, תחתיו זינתה דשמא אמת שאומרואפילו
 יש דלדידיה משום ספיקא ספק חשיב לא באונס תחתיו דשמאדהספק
 זינתה שמא תחתיו ואפילו תחתיו אינו זינתה דשמא ספיקא, ספקספק
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 מצד נאמן שהוא מפני רק הוא אולם השקול, ספק דאינו משום אוברצון
 זינתה דשמא לחשוש אפילו גמורה נאמנות לו יש דאו חכמיםתקנת
 שהוא נאמר ראם דאורייתא כתובה אי אבל זונה מטעם ומפסידהתחתיו
 תחתיו אינו זינתה דשמא טענה לענון רק הוא בשטר ספק לעשותנאמן

 כלל אינו אבל טעות מקח משום או בעולה שהיא מפני כתובהדמפסידה
 דהרי זונה, משום כתובה ומפסידה ברצון תחתיו זינתה שמאלחשוש
 יש דלדידה למימר ליכא וא"ב נאמן, אינו כפניו שזינתה שאמרההכעל
 נאמנות לו אין רצון דלענין דכיון ברצון, תחתיו זינתה דשמא ספיקאספק
 ממון. מוציאין אין ספיקא דכספק שסובר לומר יש שהקשה והרמב"ןכלל,

 נשים דבשאר לאלתר ובעל בקידש בגמרו שאמרו מה שפיר מיושבולפליז
 בודאי זינתה הוא זינתה שאם דכיון לו, אסורה שאינו אףהוא

 אלא דליכא משום דאורייתא כתובה אפילו נאמן הוא שוב תחתיו,אינו
 ודוק. ספקחרא

 הרמב"ן קושית ליישב כתב הרא"ה בב"ש מובא דהנה לומר אפשרועוד
 שיכולה במגו נעול שפתחה נאמנת היתה היה, דאורייתא כתובהדאי

 דהנה דבריו בביאור ונראה שמואל בברכת ועיין נאנסתי רמתני משאלומר
 מוציאין היה ספיקא ספק לו היה דאם התוס' דהרי לבאר כתבבש"ש
 דיש שאני והכא ממון מוציאין אין ספיקא דכספק סוברים דבאמתממון,
 הספק לא שמוציאה מה אבל הריעותא, מהני ספיקא דהספק כתובהלה
 נעול שפתחה דלהימנוה הק' שם התוס' דהנה קשה ולכאורה בשטר.אלא
 להוציא, מגו דהוי ותירצו נאנסתו משארסתני לומר יכולה שהיהבמיגו
 בשטר. אלא כמגו מוציאין אנו שאין דכיון מגו הוי לא הש"שולדברי
 רק בא שהספק מקרי תחתיו דשמא ובספק בקי שאינו בספק דרקונראה
 בא שהיא שייך לא נעולה שפתחה נאמנת שהיא לומר אכל השטרלחזק
 ולשבר לחלק חזקה מטעם האמינו שחכמים דכיון השטר לחזק מגובאמת
 מגו, מטעם רק אותה להאמין שצריך אלא שטר, לה כאין הוי השטר,את

 לו דיש חזקה משום חכמים שהאמינו לאחר וזהו להוציא, מגו הוימשו"ה
 נאמנות לו אין יהא חזקה בלא הרמב"ן קושית לפי אבל לשבר.נאמונת
 מהני מגו לה דיש וכיון בשטר, ספק לעשות וק אלא השטו אתלבטל
 שאינו דכיון להוציא מגו הוי ולא בשטר גובה והיא הריעותא לסלקהמגו
 מיגו לה דלית לאלתר ובעל כקידוד ולפ"ז בשטר. אלא במגו ממוןמוציא
 וכעל דקידש משני ושפיר מדאורייתא נאמן הוא משארסתני,לומר

 לו אסורה שאינה אף כתובה( להפסיד נאמן הוא נשים דבשארלאלתר,
 מדאורייתא. נאמן הואמ"מ
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 דלר"י. ממה הוכחה התוס' שהביאו מה על הקשה י"ב רף הגרע"אוהנה
 ספיקא דספק ראיה דליכא מוציאין, ספיקא רמספק מנה כתובהדיש

 מוציאין משו"ה רוב, אחר ממון רהולכין סבר דר"י דאפשר מרוב,עדיף
 בספק גם הרוב אחר הולכין דא-ן דפסקינן לד.דן אבל ספיקא, בספקממון
 שמפסידה דזונה מר"י "הוכיח הש"ך דברי ולפי ממון. מוציאין איןספיקא
 אף לו מותות שהיא היבא אכל עליו שאסורה היכא רק הואכתובתה
 האפשר הגר"א דקושיית מיושב מפסידה, אינה זונה היא שמיאשכלפי
 ממון מוציאין ברוב דאף מרוב, גרע ספיקא דספק סוכרים דהתוס'לומר
 אינה לו דמותרת דהיכא שפיר הוכיחו משו"ה מוציאין ספיקא בספקמ"מ

 היה לא לו, אסורה שאינה אפילו ממסידה זונה ראם כתובתה,מפסידה.
 רהוכחת מיושב נמי הש"ש פירוש ולפי ממון. להוציא מפיק ספקמהני
 וא"כ ברוב, ממון מוציאין דאין חסרון ליכא שטר לה דיש דהיכאהתוס'
 היה לא ראם מרוב, גרע ספיקא דספק דסוברים משום התוס' הוכיחושפיר
 ספק מהני היה לא ממון, שמוציא מקרי לא שטר לה דיש היכאנאמנה
 ודו"ק. רוב אחר ממון דהולכין למ"ר אפילוספיקא

 דלר"ג שם בגמ' ראמרו מהא י"ב דף כתובות מגמ' הוכיח כמרדכיוהנה
 להוציא, מיגו הוי לא ושמא ברי דאיכא דהיכא מגו משוםנאמנת

 כמו הוי שטר לה דיש דכיון שאני דכתוכה ראיה דליכא הש"ךוהקשה
 ליישב. שכתב מה בש"ך ועיי"ש מיגו, הוי דלא נינהו סיטראישאומר
 דאורייתא שעבודא למ"ד כ' ע"ב ה' דף ב"מ בתוס' דהנה ליישבונראה
 שעבוד, על נשבעין אין דהרי במקצת, במודה שבועה חייב משכחתהיכא

 משעבוד בשטר בשבועות שעבוד ריי דינא דחלוק הגר"ח בשםושמעתי
 רק היא פה על מלוה דשעכוד דאורייתא, דשעבודא למ"ד פה. עלמלוה
 אלא בשעבוד כפירה מקרי לא לכן בקרקע, זכותים לו ואין ערבותדין

 בשעבוד. כפירה מקרי לכן בקרקע זכותים לו יש בשטר אבל בחובכפירה
 פה על דמלוה שעבוד כמו רק הוי נ"ר דתנאי דשעבוד לומר ישולפ"ז
 ראיה, שטר רק הכתובה הוי כתובה שכותבים במקום ואף ערבות דיןדרק
 שעבוד כפירת מקרי ולא בכתובה שבועה דחייב הרמב"ם פסקלכן

 מוחזק מקרי כקרקע זכותים לו דיש בשטר דרק לומו יש ולפ"זבשבעות.
 ב"ש ורק שע"ק, כפירת מקרי לא ערבות דין רק לו דיש בכתובהאבל

 לגבות, העומד מקרי בכתובה גם דמי, כגבוי לגבות העומד כלדסוברים
 לא כשטר רק היא, דמו כגבוי לגבות העומד כל אמרינן דלא לדידןאבל
 מוציא. מקרי ערבות רין רק לו ראין דכיון בכתובה אבל מוציאמקרי
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 זצ"ל פיין ראובן ר' הגאוןמרן

 ממון נספק תפיסהבענין

 תקפו ראם ה"ה הסוגי' דמסקנת כתבו וכו' פוטר בד"ה ב, ו' כ"מנחושי
 ויש מחבירו מרחץ שכר שאם מהא התוס' והק' מידו, מוציאיןכהן

 ונפ"מ לחדש, זהב דינר או לשנה זהב דינר י"כ הי' השכירות אם ספקלנו
 ב"מ במתני' ע"ז ודאמרי' נתעברה היא מי של לזכות השנה נתעברהאם
 החדש, כאמצע בבא שמואל לה ומוקי העיבור, חדש את דיחלוקו ב'ק"ב
 מסקינן דהא וק' לגמרי, תפיסתו מהניח הי' החדש בסוף בא הי'ואילו
 חדש את משלם ה"ה דלעולם כר"ג שם דקיל"ן ואף מידו, דמוציאיןהכא

 בחזקת דקרקע כיון תפיסה, שם אין שהרי והוא אחר, מטעם הרי"זהעיבור
 מועילה, שפיר ה"ה תפיסה בזה דיש רס"ל לשמואל אולם עומדת,בעלי'
 שאם ה"ה הגמ' דמסקנת אף וזה השכירות, זכות על תפיסה דשייכאוהיינו
 מהגי ולכך בהיתר נכנס דהתם התוס' ותי' מידו, מוציאין כהןתקפו

 כ' כאן וברא"ש בהיתר, שנכנס לה חשבי' ודלמה צ"ב זה ודברתפיסתו,

 לומר שייך רמאי מובן זה ואין במק"א, התוס' וכ"כ לי', אודיראודויי
 לשון או ראשון לשון תפוס אפ ספק הו"ל דלהלכה כיון וכו',דאודויי
 דמאי מובן אינו וכן עליו, מיוחד ספק זה ואין בכה"ת, ספק וה"השניהן,
 אולם כלום, על או הכל על לו דאודי וא"נ החדש, חצי על הודאהשייכא
 נראה, בזה וביאור בהיתר, שם ה"ה שישיבתו לי' דאודי מה שהיינונראה
 שלאדאיך

 יהי'~
 זה אולם העיבור, של החדש בשביל לשלם שעליו ואף

 קיימת, ה"ה והשכירות שוכר, בתורת הי' שם דישיבתו ברורמיהא
 הי' שם וישיבתו ברשות, דשלא תפיסה ואינה ברשות, הי' שםוישיבתו
 השכירות הי' שאם א' ק"ה בב"ב בפירשב"ם שמתבאר ואף שוכר,בתורת
 ויכול בפנ"ע, שכירות ה"ה חדש כל של שהשכירות והרי לחדש זהבדינר
 ה"ה לשנה דינר בי"ב ומשא"כ השכירות, את ממנו למנוע וחדש חדשכל

 בד"ה יעויי"ש השנה באמצע בו לחזור יכול ואינו השנה, לכל א'שכירות
 חדש ואם בזה הספק הוי' גופא דוה ונמצא מהתם, אי וד"הששכר,
 חדש אם והוא דמספקינן, מה והיינו לא או השכירות בכלל ה"ההעיבור
 כ' רק דהרשב"ם וצ"ל מתחלתה, בה שירד השכירות מכלל ה"ההעיבור
 מנע לא הוא מו"ס אולם העיבור, חדש בתחלת ממנו למנוע הי'ריכול
 אם רק ומספקי' שוכר בתורת ישיבתו הי' דסו"ס ונמצא השימוש, אתממנו

 המחייכת שכירות שאינה או י"ג דינר המחייבת שכירות הי'השכירות
 לך אין ולכן הנמשכת, שכירות בתורת הי' דישיבתו ז"ב אולם י"ג,רינר

 בתורת ה"ה שישיבתו לי' דאודי מה נמי והיינו מזו, גדולה ברשותתפיסה



מז א ת ב י ת מה

 י"ל אולי לחדשים ולא השכירו שלשנה לו שהודה הרא"ש ומש"כשוכר,
 בכלל ה"ה אולם השכירות, בכלל ה"ה העיבור דחדש ה"ה הרא"שדבונת

 היא אם והיינו הספק, וזהו צע"ק(, )והלשון דינר י"ג ;המחייבתהשכירות
 י"ג. דינר שחייבהשכירות

 הזכות על ספק זה ואין השוכר, של ממונו על ספק הוי שזהואף
 ה"ה וע"ז י"ג, כדינר הוא נתחייב אם ספק רק שה"ה כיוןשכקרקע,

 אין אולם נ"ה, סי' חנינא בשו"ת הגרע"א בזה עמד וככר מתחלתו,מוחזק
 זה שאין מזה הכריע דהרע"א אלא קושי' בתורת ז"ל בדבריוהקושיא
 ז"ל הגרע"א שם )ודן דבר של טעמו לבאר בלי וזה למוחזק, אותועושה
 אי מכר תשיב הוא דאין קושי' הך מכח והכריע לזה, הדומה אחר עניןעל

 על לבוא צריכה התפיסה ע"י דההכרעה נראה בזה והביאור ומר"ק(,מוחזק
 הוי' דינר י"ג של חיוב עליו מוטל אם דנין שאנו ומה הספק, שלשרשו
 חדש על זכות לו הי' ואם המרחץ, על שחיילא שהשכירות מהספקתוצאה
 לא ואם המחייבת, שכירות הי' לא שהיא והרי דינר, הי"ב עבורהעיבור

 שכירות שפיר הי' שהיא והרי דינר, הי"ב עבור העיבור חדש של זכותהי'
 או המחייכת שכירות ה"ה העיבור בחדש אם שהספק ונמצאהמחייבת,
 ספק זה ואין הקרקע, בגוף שחייל ספק ה"ה המחייבת שכירותשאינה
 והרי הספק, על ההכרעה לבוא שצריכה וכל השוכר, של ממונו עלשחייל
 של השרש שעל אלא ההכרעה, לבוא יכולה הספק של התוצאה עלשלא
 בכלל ה"ה הספק על התפיסה שאם והיינו ההכרעה, לבוא צריכההספק
 ואם הספק, של השרש על התפיסה לבוא צריכה מכ"מ אולםתפיסה,
 שם דישיבתו כיון כרשות, ה"ה דתפיסתו דנהי והרי מחנית, ברשותתפיסה
 ומה"ט עצמה, כקרקע להכריע צריכה זו תפיסה אולם שוכר, בתורתה"ה

 עומדת,ואין בעלי' בחזקת דקרקע ההלכה הוא וכך לר"ג, שם ס"לבאמת
 הוכרע שהספק ונמצא בהיתר, תפיסה דהוי' אף וזה תפיסה, שםעלי'
 שה"ה עלי' שהוכרע תשמישין לקח ודה"ה הקרקע, בעל שללזכות

 לי' תהני ולא י"ג, בדינר שמתחייב הוא וממילא המחייבין,תשמישין
 כר"נ, הוא דההלכה אף בזה נתקשו שהתוס' ומה ממוגו, שעלהמוחזקות

 ואילו בקרקע, תפיסה שייכא דלא והוא אחר מטעם פליג הרי ר"גאולם
 וזה לשמואל, מודה ר"נ גם שהי' והרי בכה"ג, שבמטלטלין ספק זההי'

 תפיסה דה"ה ברור הרי"ז ולכן שוכר, בתורת משתמש שה"המפני
 או המחייב שימוש ה"ה שכירות בתורת שימוש הך שאם אלאכרשות,

 ה"ה הספק, של והשרש הספק, של כשרש מוכרע להי' צריך שזה והרילא,
 דהוכרע והרי תפיסה, משום בזה דיש רס"ל לשמואל ואשר הקרקע,בגוף
 הקרקע בגוף דאין קיל"ן ואנן ברשות, תפיסה הך ע"י בשרשוהספק



 א ת ב י ת מהטח

 עומדת. ה"ה בעלי' ובחזקתתפיסה,

 התוס' דהנה בזה, כשמואל קיל"ן דלא מה בתוס' פירושים ב' בזהויש
 ולכן תפיסה, שייבא לא דבקרקע שם פי' פרדיסי, בד"ה א'בב"מק"ג

 זכות לו יש כמה עד ספק בזה ויש חפץ, איזה שאל א' ראם התוס' שםכ'
 של שסופו אף וזה תפיסה, ככלל לה חשי' האמת לפי דגם והריבשאלה,
 זכותי הנך על ברשות תפיסה שה"ה מפני וזה לבעלים, לחזור ה"ההחפץ
 ס"א בב"ב התוס' אולם תפיסה, תפיסתו ולכן מטלטלין, ה"ה וכןשאלה,

 תהני לא במטלטלין דגם והוא אחר, כאופן בזה פי' ארעתא כד"הב'
 שדבר מפני בזה הטעם הוי כשמואל דלא להלכה דקיל"ן ודמה כזו,תפיסה
 חשיבא דתפיסה והוא תפיסה, בכלל זו שאין והרי לבעלים, לחזורשסופו
 כיון לחזור, כשסופו אולם בעלים, תפיסת ידו תחת כשקיימת רקתפיסה
 ודאף הדבר, ובי' תפיסה, בכלל זו אין לחזור וסופה שאלה רקדהו"ל
 מ"פ בב"מ התוס' פי' על גם להק' יש וכן לחזור, סופן התשמישיןשאין

 בכלל ה"ה התשמישין אולם היא, תפיסה בת לאו דקרקע ודנהיהשואל,
 הספק של דההכרעה נתבאר כבר אולם עליהן, תפיסה ושייכאמטלטלין,
 והיינו המטלטלין אם ספק והם הספק, של השרש על לבואצריכה

 צריך זה שספק הרי זהב, דינר הי"ב ע"י ממילא שלו ה"ההתשמישין
 חדש של השכירות של דהזכות והיינו המושכר, הדבר בגוף מוכרעלהי'

 וזה זהב דינר בי"ב המשתלמת בשכירות נכללת גם ה"ההעיבור
 אין וכן לחזור, דסופו הטעם בזה אין התשמישין והיינודבמטלטלין

 חיילא עליהן לא אלא עומדת, בעלי' בחזקת דקרקע הטעםלגביהן
 וכמו ההכרעה, לבוא צריכה הספק של דבשרש אלא הספק, שלההכרעה

 ודלא הגרע"א; וכמוש"כ הממון, על המוחזק ה"ה שהשוכר אמרי'דלא
 שממילא כיון שבממון, המוחזקות ע"י הספק של ההכרעה שתבואיתכן
 שבחזקת התשמישין שעל הספק שהוכרע ע"י התשלומין שבאיןהוא

 את מחייבין ה"ה תשמישין שהנך הוא וממילא כשאוין, ה"הבעלים
 שייכא דלא מפני או וזה וכו', בחזקת שקרקע דאמרי' ומכיוןהתשלומין,

 נשארת הספק על שההכרעה והרי לחזור, שסופה מהטעם או בקרקעתפיסה
 מה או מטלטלין ה"ה שהתשמישין מה יהני לא ודשוכ הבעלים, שללזכות
 ה"ה שהתשמישין דאמוי' הוא דממילא כיון אלא לחזור, סופןשאין
 יכולה המטלטלין על ולא לזכותו, הוכרע הספק של שהשרש לזהשייכין
 הספק. של ההכרעהלבוא

 אחרים ובאו השטר על החתומים דב' בגמ' דאיתא מסה התוס' הק'ושות
 תרי בהדי תרי דאוקי ודאמרי' נאמנים אין וכו' הי' אנוסיםואמרו



סט א ת ב י ת מה

 המלוה תפס ראם פרש"י דקאמר נאמנין ואין מרי', בחזקת ממונאואוקי
 תפיסה הו"ל דהתם התוס' ותי' התפיסה, דמהנית והרי מיני', מפקינןדלא
 והיינו השטר, לפסול עדים שבאים קודם שתפס הספק, שנולדקודם
 הלואה הי' אם ספק סתם אינו ותרי דתרי ספק דהך הוי' התוס'דסברת

 אהני, סמוך אהני דסמכית חזית דמאי ספק רהו"ל אלא לא, אםהמחייבת
 : בשעו שהרי ותרי, דתרי ספק דהו"ל והיינו הספק, של היסוד כלוזהו
 ואף ידו, על לגבות הי' ואפשר בכשרות, מוחזק שהי' שטר הוציאהוא
 אם לבין ב"ר גכי' בין נפ"מ שום בזה ואין פיו, על הגבו כבר שכ"דיתכן
 הו"ל ולכן השטר, את הפוסלת עדות דבאה הוא אח"כ ורק מעצמו,תפס
 על הוא הספק ואמנם וכו', אהני דסמכית חזית דמאי הך הספק שלהיסוד
 ולכן וכו', דסמכית חזית דמאי ה"ה הספק של היסוד אולםהממון,
 תפיסה בכלל לה דחשבי' והרי הפוסלת, העדות שבאה קודם שהי'תפיסתו
 שנים פרק הרא"ש וכן א', כ' בכתובות התוס' אולם הספק, לידתדקודם
 וההיא ברי, טוען לבין שמא טוען בין חילוק דיש תירצו י"ג סי'אוחזין
 מהניח הספק לידת לאחר בתפס אף ולכן ברי, בטוען איירי כתובותדמס'
 לאו ברי טענת גם הספק לידת דלאחר להתוס' ס"ל וכב"מ תפיסתו,לי'

 כ' עוד וכן שם, כתובות במס' התוס' כשי' הרא"ש כ' ובכ"מ היא,כלום

 החדש, בסוף בבא להלכה מהני דלא מה טעמא נמי דהיינו לפרשבזה

 הוא שהטעם מתבאר הרי דבגמ' כיון צ"ע, והדברים שמא, טוען שה"הכיון

 מה מהני שלא לפרש גימא ומהיכן עומדת, בעלי' בחזקת דקרקעמפני
 הרא"ש מש"כ הבאתי וכבר שמא, הוא שטוען מפני החדש בסוףשבא

 שישיבתו לי' דאודי והיינו לי', דאודי מפני התפיסה מהניתדלשמואל
 ואין ברשות, תפיסה ה"ה ולכן שכירות, של ברשות ה"הותשמישו
 מה איכפת מאי הוי' היא ברשות תפיסה ודאם לפי"ז, מובניםהדברים
 מסקנת זו דאין הרא"ש בדברי שצ"ע למה נוסף וזה שמא, טועןשהוא
 כפי"מ גימא אם ודאף עומדת, בעלי' דבחזקת מטעם דה"ה אלאהגמ',
 אין לחזור שסופו שכל מפני ה"ה הגמ' דבונת ב' ס"א בב"ב התוס'שפי'
 מהנית. דלא שמא טענת מפני כזה הטעם אין אולם תפיסה, בכללזו

 בזה שיש לומר יכולין הי' דאילו דברור הרא"ש דברי בכי' נראהאולם
 טענת בכלל דהו"ל מה לן איכפת הי' דלא והרי ברשות,תפיסה

 תפיסה ע"י והיינו הספק, של בשרש התפיסה חיילא הי' אילו שהרישמא,
 כתפיסת שהוא ברשות תפיסה ע"י הספק מוכרע שהי' והרי הקרקע,בגוף

 בזה שאין דמכיון אלא שמא, בטוען גם התפיסה מהנית והי'כעלים,
 ברשות, הרי"ז ואמנם התוס', פירושי ב' כפי וזה הקרקע, בגוףתפיסה

 עצמן התשמישין תפיסת לענין הרי סו"ס אולם תפיסה, בכלל זה איןאולם



המתיראע

 עומדת, היא כעלי' בחזקת דקרקע מה או לחזור דסופה הטעם בזהאין
 התשמישין וה"ה הספק, של כשרש תפיסה אינה כתשמישין התפיסהאולם
 תפיסה שתחול ולענין הקרקע, בגוף שחייל הספק של התוצאהרק

 התפיסה שתחול בעי' בעלים כתפיסת החשובה תפיסה כזו והיינוברשות,
 הי' דאילו להרא"ש ס"ל אולם דנין, אנו שעליהן הזכויות של עיקרןעל

 באמת דמהנית ברי שטוען באופן וכן הספק, לידת לאחר תפיסהמהגית
 על תהי' לא הוא אם לן איכפת דלא והרי הספק, לידת שלאחרתפיסה
 למ"ר וכן ברי, טענת התשמישין על לו הי' ואילו הספק, שלהשרש
 הי' לא אילו לן איכפת הי' דלא דלא והרי מידו, מוציאין אין כהןדתקפו
 על בתפיסה סגי והי' ממון, הספק של בשרשו וההכרעההתפיסה

 הוא שטוען כל הספק לידת לאחר תפיסה מהני דלא אלאהתשמישין
 שמא טוען שה"ה אלא מהני, שפיר הי' ברי טוען הי' אילו אולםשמא,
 כיון כבר, וכמושנ"ת כלום, מועיל אינו זה אולם מוחזק ה"ה דבממונוואף
 ולכל בממונו, חזקתו לי' תהני מה המחייב שימוש הוא משתמששאם
 כח דלענין אלא מועיל, זה הי' בתשמישין תפיסה כח לו הי' אילוהיותר
 מהנית, הספק לידת שלאר רתפיסה למ"ר ורק ברי, טענת בעי' זודתפיסה
 אלא הרא"ש, בדברי וכדמוכח בתשמישין, תפיסה שייכא דשפירוהרי

 הרי הרא"ש, בדברי שמתבאר מה אולם ברי, טענת בכה"ג בעי'דלהלכה
 והרי ברי טוען הי' אילו וכן הספק, לידת לאחר מועילה תפיסה הי'דאילו
 על תפיסה הוא שאין אף וזה בתשמישין, התפיסה מועילה הי' להלכהדגם

 ושה"ה ברשות תפיסה נחשבת שתהא לענין ורק ממון, הספק שלהשרש
 הספק, של השרש על התפיסה שתהא דבעי' והרי בעלים, כתפיסתעי"כ
 שבקרקע, הזכותים על תפיסה בזה ושיש לשמואל, ס"ל באמתוהכי

 שלאחר כתפיסה חשובה ה"ה שבתשמישין והתפיסה כר"נ, קיל"זולהלכה
 להלכה גם או מידו, מוציאין ראין למ"ד רק מהנית וה"ה הספק,לידת
 ברי.בטוען

 בב"מ אולם שם, כתובות במס' התוס' לשי' וכן הרא"ש לשי' זה דכלאלא
 ברי, בטוען אף הספק לידת לאחר תפיסה מהנית דלא להתוס'ס"ל

 אלא הספק, לידת לפני דתפס התוס' פי' א' כ' דכתובות הגמ'וסוגי'
 לענין דהנה וליחזי, בד"ה א' ק' בדף כ"מ התוס' מש"כ מוכן אינודלפי"ז
 ואינו וילדה, שפחתו והמוכר וילדה בחמור פרה המחליף שם דתנןמה
 שם דאיתא והרי המכירה, לאחר או המכירה לפני הי' הלידה אםידוע

 דמאן ברשות וליחזי יחלוקו, אמאי מקשי' שם ובגמ' דיחלוקו,במתני'
 דמה התוס' שם והק' הראי', עליו מחבירו המוציא אידך וליהויקיימא
 דהגודרות כיון שקנאה הוכחה זה שאין כיון הלוקח, של חזקתו לותהני
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דיני משום בזה דנין הי' דאילו ה"ה התוס' קושי' ובי' חזקה, להןאין
 וראי' גודרות, דהו"ל מה לן איכפת דלא והרי דעלמא, בספיקאתפיסה
 כהן, דתקפו דידן סוגי' ה"ה תפיסות דכולהו דאבוה האחרונים כברשהק'
 לז איכפת לא מהניח שהיא באופן דספיקות דבתפיסה אלא גודרות,והו"ל
 רדף סוגי' בהך אולם הוכחה, תפיסת בזה בעי' ודלא גודרות, דהו"למה
 וככל הוכחה, תפיסת משום מהניח הי' הלוקח דתפיסת התוס' פי' א'ק'

 מוציאין כהן דתקפו מפני ה"ה התוס' כך שפי' והטעם כידי, לקוחטענת
 שזה בזה לדון יש לקוח לטענת הוכחה תפיסת משום רק לכן ואשרמידו,
 ועוד שם הרמב"ן ותי' גודרות, הו"ל דהרי התוס' בזה נתקשו ולכןיהני,

 גם אם לידע אנו שצריכין אלא מלקיחה, ידעינן כך שבין דמכיוןמפרשים
 והרי דלוקח, תח"י ה"ה הולד שאם אמרי' לכן ואשר בלקיחה, כלולהולד
 להן דאין מה כללא הך משום בזה ואין בלקיחה, כלול הולד שגםדאמרי'
 חזקה,. לגודרות אין ודסו"ס הכי, ס"ל לא התוס' אולם חזקה,לגודרות

 בלא בדבר ספק ויש דממונא דררא דאיכא דמכיון התוס' שםותירצו
 מידו, להוציא אין בעשות הוא אם הלוקח ברי וטועןטענותיהן

 ויעויי"ש מספק חזקתו תועיל שלא היא סברא שמא דבטוען התוס'והוסיפו
 או ב' י"ח ככורות בגמ' שמתבאר למה הדבר דומה אם התוס' שדנומה
 כהן תקפו שאם הוא מפורשת דסוגיא כיון מובנים, התוס' דברי ואיןלא,

 כן מצאתי ושוב ו', דדף סוגיא שם הזכירו לא אף והתוס' מידו,מוציאין
 סובא שם שנתקשה ד' אות א' ככלל יעוי' ע"ז, עמד שכברבהקוה"ס

 דככורות להך דומה זה אם שמא טענת לענין לדון התוס' צריכיז סי'ודמה
 וכההיא מר"ק, חזקת נגד תפיסה שהנית דלא תיפ"ל והא לא, או ב'י"ח

 של טעמם מפרש ז' אות ב' בכלל שהקוה"ס והיינו ובו,, כהןדתקפו
 א', כ' בכתובות וכדס"ל מידו, מוציאין אין ברי דבטענת ק' בדףהתוס'

 מידו, מוציאין שמא דבטענת דפשיטא ד' אות א' בכלל שם נתקשהולכן
 לידת לאחר תפיסה מהנית ברי דבטענת פ"ו בש"ד הש"ש פי' גםוכן

 בב"מ שהתוס' הוא האמת אולם וברא"ש, בסוגיין בתוס' וכמבוארהספק,
 גם דתהני שו"ט הם דמה מובן אינו גם וכן ברי, טענת רתהני ס"ללא

 שכבר וכמו מידו, מוציאין דת"כ כיון כך, לומר יתכן ואיך שמא,טענת
 הרמב"ם דמדכרי לדייק שם הש"ש עמש"כ קשה ועוד כקוה"ס, ע"זעמדו

 מפני וזה בתפיסתו, ללוקח לי' תהני שמא טענת דגם משמעוהשו"ע
 וכ"כ מידו, אותו מוציאין אין כהן תקפו ראם ס"ל הרי לשיטתושהרמב"ם
 בסק"ה, הקצוה"ח דברי הנתיה"מ גם הביא וכן סק"ב, רכ"ג בסי'בקצוה"ח

 בכור, בספק אלא אמורין הרמב"ם דברי שאין כיון הוא, תמוה זהוכל

 ועבודה רגיזה לאיסורא דאיתא כיון לבאר שכ' בתשו' הרשב"אוכדברי
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 צריכה היא ושאין מאלי', הבאה דקדושה ס"ל דהרמב"ם והיינומספק,
 והלא לגמרי, בנו חזרנו שלא להרמב"ם וס"ל כתקיפה, ה"ה הקדשמעשה
 זה ואין מאליהן, הבאין ואיסורא קדושה סתם דה"ה המפרשים שפי'כמו
 ה"ה כזו קדושה מאלי', הבאה קדושה דהו"ל אלא כהנים, בממוןתלוי
 תפיסה דתהני להרמב"ם ס"ל בכה"ת רלאו והרי שיהי' ואיך תקיפה,מעשה
 זה. בכל ובירור ביאור וצריך שמא, טענתעם

 הרי דבתחלה והוא ממון, בספק תפיסה לסתם התוס' כונת דאין נראהולכן
 דנתקשו אלא לקיחה, טענת משום מועילה הלוקח דתפיסת התוס'פי'
 לענין רק השייכת מיוחדת סברא ע"פ התוס' ותי' גודרות, הו"לדהרי
 ודאימתי תח"י, בעלות תפיסת דחזינן מה לענין והיינו לקיחה,טענת
 להוציא צריכה דתפיסתו היכא היינו חזקה להן אין דהגודרותאמרי'
 בעלות חזקת לפנינו תתחדש ודעי"כ העולם, מן ולסלקה מר"קמחזקת
 אולם לזה, הוכחה תפיסת לגודרות ראין אמרי' לכן ואשר מעתה,מחודשת

 ספק דיש כיון העולם, מן מסולקת כך בין כבר ה"ה מר"ק שהחזקתכל
 בסימטא, או באגם דקיימא כל בכה"ג גם ואמנם טענותיהן, בלאלב"ר
 אין אולם הממע"ה, אידך וליהוי מר"ק אחזקת דמוקמי' אמרי' דג"כוהרי
 ריעותא יש ודסו"ס דידי', ממון חזקת תחת הדבר את ממש דחזי'הפי'
 דחזי' לומר לפי"ז יתכן ואיך מסתפקין אנו ובע"כ טענותיהן, בלאוספק
 בזה אמרי' היותר ולכל המר"ק, של הבעלות חזקת תחת הספקאת

 את חזי' לא מו"ס אולם הממע"ה, אידך וליהוי מר"ק אחזקתדאוקמא
 לכן ואשר ספק נולד ככר שהרי המר"ק, של בעלות חוקת תחתהממון
 את שנראה לענין גמורה כעלות חזקת תתחדש כגודרות דגם יתכןכבר

 ולא בידי, הוא לקוח כשטוען והיינו דידי', בעלות חזקת תחתהממון
 כמו וזה ברי, וטענת תפיסה סתם וע"י דממונא ספיקא בסתם להאמרי'
 כגודרות שאין אף וזה בגודרות, גם בעלות חזקת מתחזקת מר"קשאצל
 בעלות חזקת שום לסלק צריך הוא שאין מפני הוא והטעם הוכחה,תפיסת
 ריעותא בה יש כבר כך בין מר"ק שהחזקת באופן גם ולכן מהממון,אחרת
 רואין אנו אין ואשר טענותיהן, מחמת ושלא דממונא דררא ע"יוספיקא

 הוא דין דסתם ורק המר"ק, של בעלות החזקת תחת ממש הדבראת
 או באגם כשקיימא מספק ממון תוציא ואל מר"ק, אחזקתדמוקמי'
 הדכר את רואין אנו אין דירי' הבעלים חזקת תחת ממש אולםבסימטא,
 של בתפיסתו בעלות חזקת שתתחזק יתכן כבר לכן ואשר ספק, בושנולד
 וטענת תפיסה סתם ע"י ולא לקיחה, טענת ע"י והיינו בגודרות, גםהלוקח
 המתחזקת גמורה בעלות חזקת ידו תחת וחזי' דממונא, בספיקאברי

 גודרות, על מר"ק אצל כזו בעלות חזקת דחזי' וכמו בגודרות, גםלפנינו
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 כשיש בכה"ג ודגם אחר, של בעלות חזקת לסלק צריך הוא שאין מפניוזה
 המר"ק, של בעלות חזקת לסלק צריך הוא אין טענותיהן בלי לב"רספק
 כמו בעלות החזקת את בה רואים אנו אין הספק ומכח עצמה שמצדכיון

 כבר. קיימת הוא אין ומעצמה עכשיו, עדשראינו

 שנחלקו מה מקודם שנקדים והרי התוס', שם שנתקשו מהונעוקר
 לידת בשעת תפיסה שהנית אם זיע"א האחרונים גדולירבותינו

 ג' בכלל והקוה"ס בכה"ג, התפיסה מהנית שפיר התומים ודלרעתהספק,

 יעוי' דהנה נראה, פלוגתתן ובבי' מהני, דלא וס"ל ע"ז, חולק ו'אות
 יודעים דכשאנו רכל בדבריהם ומתבאר לפיכך, בד"ה ב"ב רישבתוס'
 חזקת תחת הממון את דמוקמינן והכא ממון, חזקת ג"כ לפנינו ישמהספק
 הספק, נולד דלזכותו אמרי' ולכן הספק, נולד דברשותו ודאמרינן זו,ממון
 ראין ואף דהממע"ה, לומר דיתכן והרי ספק לפנינו דכשנולד מכיוןוזה
 הבית דר"פ הך ננקוט ולדוגמא ממש, מר"ק חזקת דה"ה לומר יכוליןאנו

 האבנים הן מי של יורעין אנו ואין והעלי', הבית דכשנפלווהעלי'
 תחת האבנים את להעמיד אנו דצריכין בגמ' שם דאמרי' והריהשלמות,
 דה"ה לומר אפשר שאי ואף ברשותו, נמצאין שהאבנים זה שלחזקתו
 תחת האבנים הי' לא שהן ברור שזה כיון הספק, לידת קודםתפיסה
 בידים תפיסה הוא שעשה יתכן גם וכן נפילתן לפני עכשיו שלרשותו
 דספק הפוסקים מגדולי הוא וכללא דירן, הספק גופא וזה שנפלו,לאחר
 לידת רקודם תפיסה דוקא צריכין הי' ואילו הוא, תפיסה לאותפיסה
 הי' שהוא דיתכן ומכמו"כ כזו, תפיסה לנו שאין ברור דוה והריהספק,
 דמכיון אלא תפיסה, הוי' לא תפיסה וספק הספק, לידת דלאחרתפיסה
 כה"ג כל אמרי' לכן ואשר לפנינו, ממוז חזקת ג"כ יש לפנינו ספקהכשיש

 כך פי' שם והתוס' שם, בב"ב התוס' וכמוש~כ הספק, נולדדברשותו
 והרי הלידה שמחמת הספק דכשנודע והיינו א', ק' בדף הגמ'סוגית

 בזה גם אמרי' לכן ואשר הלוקח, של מהמוחזקות ג"כ אז אנושיודעין
 הגמ' סוגי' רק כך פירשו כנראה בב"מ התוס' אולם הספק, נולדדברשותו

 האבנים הי' מי רשל והיינו הספק, הוי' גופא דזה כיון והעלי', הביתרר"פ
 שהולד ברור באופן אנו שיודעין א' ק' רדף דמתני' בנידון אולםמתחלתן,

 מס' בריש שפי' כמו כלא התוס' בזה פי' לנן ואשר למוכר, שייך פעםהי'

 הספק, נולד דברשותו והרי לוקח ביר הולד הי' שאם אמרי' ודלאב"ב,
 נמצא שאם גימא לפי"ז ואיך מר"ק, בחזקת הי' שהולד שידוע דמכיוןאלא
 דלזכותו דאמרי' דאדרבה אלא הספק, נולד שכרשותו הלוקח בידהולד
 ואשר הספק, לידת לאחר תפס שהלוקח ג"כ ויתכן הספק, נולד המר"קשל
 ומכש"כ הוא, תפיסה דלאו תפיסה כספק הו"ל החומים לשי' אףלכן
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 ישנה הספק עם רביחד אמרי' ודלא תפיסה, בכלל זו אין קוה"סדלשי'
 נולד דברשותו ה"ט י"ל והעלי' הכית דר"פ הך ורק תפיסה,לפנינו
הספק.

 כיון הספק, נולד שברשותו מפני הו, הרי החומים של טעמאועיקר
 שיוכל היכי דכי ס"ל הקוה"ס אולם התפיסה, עם ביחד באשהספק

 בכלל זה אין ודכלא"ה ממון, הספק את הוא שצריך והרי תופסלהי'
 כאחת באו הן ואמנם הספק, לידת שלאחר בתפיסה כמו הו"ל ולכןתפיסה,
 נולדה הספק שלאחר לה חשבי' דין ע"פ מכ"מ אולם והתפיסה,הספק

 הספק, לידת לאחר כמו הו"ל הספק לידת בשעת דאף והיינוהתפיסה,
 ה"ה דסו"ס ס"ל התומים אולם הספק, נולד המר"ק של דלזכותוודאמרי'
 שם דיש ק' דרף הך אולם הספק, נולד דברשותו אמרי' ולכן כא',באין
 עצמה, בתפיסה ספק בכלל הו"ל ולכן אח"כ, תפס שהלוקח ויתכןמר"ק
 בזה, דיינינן הוכחה תפיסת דמדין התוס' פי' ולכן מועיל, זה איןואשר
 ותי' מוכחת, תפיסה ואינה גודרות, ככלל דהו"ל בזה נתקשו לכןואשר
 מהני הרי"ז ולכן ברי, טוען ה"ה וכן לב"ד, ספק דיש דמכיוןהתוס'
 תפיסה תהני דעלמא ממון ספק דבכל לומר התוס' כונת שאין כברונתבאר
 מר"ק כחזקת הו"ל לקיחה דמחמת בעלות טענת דלענין אלא ברי,כשטוען
 נולדה כבר המוכר של מר"ק שכחזקת כיון גודרות, אצל גםהמתחזקת
 שפיר שמא בטענת דאולי התוס' נסתפקו ומה"ט דממונא, דדרראריעותא
 אף על מתחזקת ה"ה מר"ק כל שאצל וכמו בעלות חוקת הךתתחזק
 ממר"ק להוציא שכא ומי שמא, הוא שטוען אף על וכן גודרות,דהו"ל
 החזקת ידו תחת תישאר דשפיר גודרות, הו"ל גם אף וכן שמא,שטוען
 והיינו כך ניחא בזה גם דאולי לומר התוס' נסתפקו ולכן דידי',בעלות
 דממונא, הדררא ע"י מהדבר נתבטלה מר"ק החזקת עיקר שכלדמכיון
 אותו נראה ואשר דלקיחה, גמורה בעלות חזקת להתחזק כבר יכולהואשר
 אולי ואשר גודרות, דהו"ל מה לן איכפת ולא הדבר, על כעליםבתורת
 להוכיח אין ואשר מסברא, רק בזה דנו והתוס' שמא בטענת גם בזהסגי

 דמשמע רכ"ג סי' כשו"ע וכן וברמב"ם כלום, זה לענין כהן דתקפומסוגי'
 שמדייק וכמו הלוקח, של בחזקתו הולד את נעמיד שמא בטענתדגם

 רס"ל מפני והיינו כסק"ה, בנתיה"מ ג"כ ויעויי"ש בסק"ב, שםהקצוה"ח
 לא ודמה"ט מר"ק, אצל כמו דלקיחה כעלות חזקת שמתחזקתדמכיון
 טוען שהוא מה לן איכפת לא גם לכן ואשר גודרות, דהו"ל מה לןאיכפת
שמא.



עה א ת נ י ת מה

 דבב' הרמב"ם מש"כ לענין קל"ח סי' בריש הש"ך דמש"כ נראהולפחוז
 חטים של ערמה כצדייושבין

 וטועניי
 דחולקין שלו, רכולה כ"א

 לקנות שראוי כמקום דה"ה דמכיון קל"ט בסי' הטור וכ' אוחזין, בב'כמו
 וכ' ממש אוחזין כב' וכמו שניהן, בחזקת הערמה את דחזי' והרילשניהן,
 אלא הטור של ה"ט אמרי' לא דמכ"מ קל"ח סי' בריש שםהש"ך

 לשניהן, לשמש הוא ראוי זה שמקום ואף הערמה, של בצדה הןכשיושבין
 אלא אוחזין כב' כמו דין לזה איןמכ"מ

 כשיושביי
 לה והוכיח בצדה,

 סוגי' הביא שהש"ך )אלא בולד חולקין דלמה בגמ' דדיינינן ממההש"ך
 רקיימא דמוקמי' דמכיון הש"ך והק' נפ"מ(, בזה אין אולם חז"ה, דפ'הגמ'

 הי' ולכאורה דיחלוקו, אמרי' לכן ואשר אוחזין, כב' דהו"ל והריבסמטא,
 ד"א סי' כסוף הש"ך דכ' כיון לשיטתו, זו הוכחה כ' דהש"ך לומרנראה
 עוד גם וכן בדבר, תופס המר"ק דגם והיינו מר"ק, נגד אוחזין כ' יהי'ראם
 והרי מכרתי, לא טוען והממ"ק לי, מכרת טוען וההוא בדבר, תופסא'

 וכן מר"ק, כזה שיש אף וזה אוחזין, ב' בכל כמו דיחלוקו דינא כזהשיהי'
 אמרי' ולא אוחזין, דב' חלוקה בזה יש ומכ"מ בדבר, תופס ג"כ זהמר"ק
 דידי' מוחזקות הוי' ולכן מר"ק, ג"כ ה"ה תופס שהוא למה דנוסףדמכיון
 מה דוה דמכיון ה"ה דבר של וטעמו הש"ך, כ"כ דלא אלא טפי',עדיפא
 תפיסה א' לכל שיש מה והיינו אוחזין, ב' של הדין יסוד עיקר כלדהוי'

 השני של חזקתו מסלקת ה"ה לכן ואשר השני, של חזקתו לסלקשבכחה
 סי' בסוף הש"ך כתב זה שכל אלא מר"ק, כזקת לו שיש אף על החציעל
 לומר דמיסתבר שכ' אלא גמורה, כהכרעה לה כ' לא וגם מסברא, רקצ"א
 לא דאם קל"ח סי' בריש הש"ך דמש"כ לכאורה צ"ל לפי"ז ואשרכך,

 שיהי'בעינן
 יושביי

 דבמחליף והרי דאוחזין, הדין בזה שיהי' לענין בצרה
 ה"ה שכ"י והרי בסמטא, דקיימא כיון אוחזין, כב' הו"ל וילדה בחמורפרה
 מצאתי וכן אוחזין, דב' לדינא איתא מר"ק נגד דגם לשיטתו הש"ךכ'

 שם כלל הזכיר לא שהש"ך כיון צ"ע, הדבר אולם פי"ג, ש"ד הש"ששכ"כ
 כך הכריע לא צ"א דבסי' גם ומה צ"א, סי' בסוף שכ' מדבריו קל"חבסי'
 יתכן דאיך צ"ע וכן הכי, דמיסתבר רק שם וכ' גמור, הכרעה בתורתהש"ך
 שם הוזכרה שלא כיון אוחזין, ב' מדין הן דחולקין ק' דדף מתני'לפרש
 אוחזין. דב' שנועהבמתני'

 ה"ה דבריו דבי' אלא צ"א, בסי' למש"כ שם הש"ך כונת שאיןובע"ת
 מר"ק חזקת תחת הולד כבר שאין דמכיון והוא בזה,כפימשנ"ת

 גם שמה"ט לן דברור כמו ולכן עליו, שקיימת דממונא הדרא ע"יממש
 אנו רואין ודמעתה מחודשת, בעלות חזקת שתתחזק יתכןבגודרות
 דנו מה"ט וכן ממש, מר"ק אצל כמו בעלות חזקת התופס שלבחזקתו



 א ת נ י ת מהעז

 הדבר דברור הש"ך כ' ולכן שמא, כשטוען אפילו חזקתו לי' רתהניהתוס'
 לא בעלמא אם אף נימא וזה דיחלוקו, בזה נימא אוחזין שניהן כשיהי'דגם
 דלא אומרין הי' דאילו ואף חולקין, ה"ה מר"ק נגד אוחזין דבב'נימא
 ג"כ, השני ביד עדיין שה"ה כל החצי על מר"ק נגד חזקתו שתהנייתכן

 שאין ע"י ה"ה אוחזין דב' החלוקה ודעיקר מר"ק, גם ה"ה לכך דנוסףכיון
 בזה, דשאני והרי מר"ק, גם ה"ה השני דאם י"ל ולכן מלזה, יותר כחלזה
 לזה דאין אמר" בכה"ג דגם צ"א בס" שם ז"ל להש"ך לו דמיסתבראלא
 מוכרע, כדבר ז"ל הש"ך לה קאמר לא אולם מלזה, יותר תפיסתו כחמצד
 בהך אולם כלגא, על מר"ק חזקת לסלק בתפיסתו צריך כשהוא דכ"זאלא

 שכל נימא אם הכי דמוכח נראה ועוד וכמושנ"ת, שאני ק' רדףדמתנ"
 אנו דרואין כיון וכו' יושבין דכ' בהך ה"ה הרמב"ם דברי יסודעיקר
 לשניהן המשותפת דמר"ק בעלות בחזקת בערמה מחזיקין דה"השניהן
 כזה הרמב"ם של דטעמו אלא בדבר, א' לכל לו אין ממש דתפיסהכיון
 וזה כבעלים, אותו אנו רואין חטים של ערמה מצד יושב דכשא' דכמוהוי

 בתוך העושה כאדם בפנינו והו"ל דידי', מר"ק חזקת תחת דהו"למטעם
 דמר"ק בעלות חזקת כמחזיקין שניהן את אנו רואין דכמו"כ והרישלו,

 אצל לומר לכאורה שייך זה  הי' לא  הרי דלפי"ז אלא לשניהןהמשותפת
 דצריך התוס' נתקשו הרי )ומה"ט מר"ק שם שיש כיון וכו' פרהמחליף
 חזקתן לפנינו נראה ואיך חזקה(, להן אין דגודרות הדין בזה להי'הי'

 ובע"כ הולד, בצד יושבין הי' אילו אף וזה מר"ק, חזקת בתורתהמשותפת
 יתכן וכבר מר"ק החזקת מסולקת כך שבין דמכיון והיינו כמושנ"ת,דהוא
 ס"ל ומה"ט ממש, מר"ק אצל כמו בעלות חזקת הולד על להחזיקמעתה

 בזה להחזיק מקום יש לפי"ז ואשר יהני, זה שמא בטוען דגםלהרמב"ם
 כיון שבועה, בזה אין וכן ולהבא, מכאן לשניהן המשותפת מר"קחזקת
 כשטענותיהן ודרק הספק, נתחדש טענותיהן ע"י ולא דממונא דרראדהו"ל
 שבועת מחדש זה ואשר לתוקפנות, דחיישי' הוא דאז לפנינו הספקחידשו

 תפיסתייהו, באה דממונא דדררא הספק דכת כזה ומשא"כ אוחזין,ב'
וא"ש.



עז א ת ב י ת מה

 זצ"ל ברוידא אברהם ר' הגאוןמרן

 שליח ע"י תרומה הפרשתבענין
 השליח שהפריש קודם שליחותו לבטל יכול אםיבענין

 או כיתו לבן או לשותפו האומר ה"מ תרומות מהל' בפ"ר הומב"םכתב
 שיתרומו קודם שליחותן וכיפל לתרום והלכו תרוס ושפחתולעכרו

 כגון השליח שינה ואם תרומה תרומתו שליחתו השליח שינה לאאם
 מקודם שליחותו וביטל הואיל הדרום מן ותרם הצפון מן תרום לושאמר
 מה הראב"ד עליו שתמה כמו תמוהים הרמב"ם ודברי עכ"ל תרומהאינו
 שליח עשה אחד דאב נ"ג( קידושין לקיש )ריש כר"ל לפסוק ככה עלראה

 דיבור ראתי אמרינן ולא השליחות את ולבטל לחזור יכול אינו א"ילתרום
 ה"כ מאישות מהל' בפ"ט ובאמת וע"ש. הדיבור את ומבטל השליחשמינה
 על ועו"ק יוחנן? בר' האשה את שקידש קודם השליח לבטל ריכולפסק
 שינה דאם וצ"ע לבטל, יכול שליחותו שינה ואם שכתב הרמב"םדברי

 צריך מה א"כ לעוותי ולא שדרתיך לתיקוני לטעון ויכולשליחותו
 אחרי אפילו ואם מאליו, בטל השליחות הלא לחזור יכול דאזלחזרתו
 אמאי א"כ מאליו בטל ולא וכו' שדרתיך לתיקוני לאמר יכול לאהשינוי
 שליחותו בטל לא מ"מ ששינה אעפ"י כזה מציאות ומצינו ביטולו?מהני
 אמר שם( במ"מ וסי' כ"ג הל' עירובין מהל' פי' רמב"ם ס"ה: )גיטיןכגון
 קפידא לו דאין עירוב דעירובם בגרוגרות לו ועירב בתמרים לי יערבלו

 דברי שיישב נ"א סי' ח"א מחשת בס' ועיין נזה שינוי עללמשלח
 בדעתו גומר הרי לתרום שליח עושה בכל שהרי נכון בדרךהרמב"ם

 דאם בזה פיו עם שוה וכונתו תרומה, השליח תרומת שתהאובמחשבתו
 מ"א( )קידושין דקיי"ל לפי"מ ולפי"ז לתרום, שליח עושה היה לא כןלא

 זה בצד עיניו בנותן ואף סיו דיבור לזה וא"צ במחשבה ניטלתשתרומה
 הפריש ב"ז הל' תרומות מהל' בפ"ד הרמב"ם וכ"כ סגי, אחר בצרואוכל
 בכל נמצא תרומה, זו הרי כלום כשפתיו הוציא ולא במחשבתותרומה
 נעשית השליח, הפרשת ע"י תרומה שנעשה מה מלבד לתרום שליחעושה

 הוא המשלח של ורצונו חפצו כל שהרי עצמו המשלח מצד ג"כהתרומה
 מחשבת ע"י ונעשית נתפסת התרומה א"כ תרומה, השליח תרומתשתהא
 סאה שתהא שחשב כמו זה והרי בלבד, השליחות מצד ולא עצמוהמשלח

 התרומה חלה וה"נ יום ל' לאחר התרומה שחלה יום ל' לאחר תרומהזו
 מצינו וכה"ג התרומה. את מפריש שהשליח בשעה המשלח מצדג"כ

 והוי קיימין דבריו וכו' כמותך ואין עשית יפה באומר ע"ב( ע"ז)בנדרים
 אפי' דמילתא כמעמא האומר( תניא )בד"ת שם הר"ן וכתב הנדרקיום



 א ת ב י ת מהעת

 גרע ולא הקמה, הוי בלבו דקוים משום מהני מ"מ הקמה לשון זהשאין
 הוא דרוצה מוכח לישני דהני משום והביאור בלבו, ממקיים לישניהני

 מהני. לא בהפרה אבל בלבו, קיים זה והרי נדר שלבקיומו

 לצדקה יד יש אם ז' דף נדרים בגמ' מיבעיא מאי קשה הר"ן לפי"ד)אתל
 וע"כ במחשבה, מהני וצדקה צדקה ליחן שברצונו מהיד מוכחהלא

 מחשבה מטעם שיהני רוצה אינו אז כשפתיו להוציא בלבו שגמר כיוןצ"ל
 והוי לצדקה יד יש אם כגמ' מיבעיא וע"ז דיבור, מטעם שיהיניוצריך
 לא אבל טוב, לשון הוי לא לצדקה יד אין דלמא או ומהני טובלשון
 וצ"ע(. בפיו, להוציא בלבו דגמר דכיון מחשבה מטעםמהני

 שרוצה ג"כ הוי לתרום שליח עשה ראם הרמב"ם דברי יאירו זה דרךועל
 לא ולכן התרומה יחולו התרומה השליח שיפריש שבשעהבמחשבתו

 דאזיל שליחותו השליח שעשה קודם זמנו תוך לחזור המשלחיכול
 שיחולו בהקדיש ינגי( )ד"ה כ"ט בנדרים דסובר הרשכ"א בשיטתהרמב"ם
 לגבוה ראמירתו משום יום ל' תוך לחזור יכול אינו יום ל'לאחר

 דנחשוב כמסירה חשיב א"כ כמסירה דאמירה בהקדש רחמיר וכמוכמסירה,
 ולכן כמסירה דאמירה אמרינן ג"כ ובתרומה ל', תוך לחזור יוכלשלא
 השליח שינה אם אבל השליח, הפרשת קודם זמנו תוך לחזור יכולאינו

 שינה אם שהקשינו ומה שהפריש, קודם השליחות לבטל יכולשליחותו
 המשלח, של לביטולו צורך ומה מאיליו השליחות בטל הלאהשליחות

 דליכא כזה באופן השליח ששינה דמיירי זה באופן המרחשתתירץ
 א"כ בצפון, השליח ותרם הדרום מן לתרום שליח שעשאו כגוןקפידא,
 בצפון תרם והשליח בדרום תרומה החלות שיחול היה המשלח שלדעתו
 ביטל הכא מ"מ קפידא הוי דלא שינוי מטעם השליחות בטלה דלאונהי'

 השליחות לבטל ריכול 'יוחנן כר' פסק והרמב"ם ההפרשה קודםהשליחות
 שינוי דמטעם בדרום ותרם ששינה השליח וא"ב השליחות שעשהקודם
 ביטול מטעם שליחותו בטלה אבל קפידא כאן דאין שליחות בטלהלא

 לבטל דיכול יוחנן כר' דקיי"ל שליחותו שעשה קודם שמהניהמשלח
 התרומה שיחולו היה המשלח ודעת השליחות, שעשה קודםשליחותו
 ושינה בדרום הפריש שהשליח כאן אבל בצפון השליח הפרשתבשעת
 לא וע"ז בדרום הפריש והשליח בצפון, כשיפריש שיחולו המשלחדעת
 וא"ת בדרום, השליח הפרשת מצד התרומה שיחולו המשלח של דעתוהיה
 השליח הפרשת יהני לא מדוע קפידא ראין בליחותו שינוי הוי רלאכיון
 יוחנן כר' קיי"ל ואנן שליחותו שעשה קודם השליח ביטל הלא נאמרע"ז

 השליח שינה לא אם אבל שליחות, שעשה קודם השליח לבטלדיכול



עט א ת נ י ת מה

 שליחותו דביטל דנהי שליחותו שביטל מה כלום מהני היה לאשליחותו
 השליח מינוי בשעת בלבו שגמר הבעלים של מחשבתו מהני מ"מאבל

 קודם לחזור יכול לא וע"ז התרומה השליח כשיפריש תרומה השםשיחול
 הקדיש ראם שסובר הרשב"א בשיטת אזיל דהרמב"ם השליחהפרשת
 להדיוט כמסירתו לגבוה דאמירתו דכיון ל' בתוך לחזור יכול לא ל'לאחר
 קיי"ל בתרומה כן וכמו יום ל' תוך לחזור יוכל שלא כאמירתו חומראיש

  השליח. הפרשת קורם  לחזור יוכל לא וממילא כמסירהדאמירה

 כשיטת שסובר הרמב"ם מדברי  ראיה שמביא שמח באור ראיתיובאמת
 משום ל' תוך לחזור יכול אינו ל' לאחר שיחול הקדיש ראםהרשכ"א

 לחזור יכול דאינו באמירה חומרא ויש להדיוט כמסירתו לגבוהדאמירתו
 גמר אשה דקידושי דכיון יום ל' לאחר בקידש לחזור דיכול היסודרכל

 דיבור ומבטל דיבור ואתי דיבור עדיין הוי ל' ותוך ל' לאחר חלהמעשה
 ומבטל דיבור ראתי אמרינן ולא מעשה כמו חמור דהקדש דיבוראבל

 הנדר שיחול נדר דאם שכתב הרמב"ם מדברי ראיה האו"ש ומביאמעשה.
 והקשה יום, ל' תוך הנדר שחל קודם נדרו על לשאול יכול אין ל'לאחר
 תיפוק הנדר חלות קודם ל' תוך לשאול יכול דאינו לן מועיל מההאו"ש

 ל' תוך מגררו לחזור יכול ראין מכאן וחזינן יום ל' תוך מנדרו דחוזרלן

 דמה האו"ש קושיות לישב דיש אחר במקום ואמרתי הרשב"א,כשיטת
 לן תיפוק זמנו תוך גררו על לישאל יכול שלא בחידושו הרמב"םמרויח
 שיחול נדר אם לאיש הסמוך מופלא בקטן דנ"מ וי"ל ל' תוך לחזורדיכול
 קטן חשוב כולה התורה דלכל ומנו, תוך לחוור יכול דאין יום ל'לאחר
 משום בי"ד דעת על אותו מטבילין קטן גר י"א דף בכתובותוקיי"ל
 אין בקטנותן אבל למחות יכולין הגדילו ואמרינן בפניו שלא לאדםדזכין
 הסמוך מופלא בקטן וכמו"כ כלום, קטן מחיית דאין משום למחותיכולין
 כלום, קטן מחיית דאין כמו כלום חזרתו אין זמנו תוך חוזר אםלאיש
 סמוך המופלא הקטן היה זמנו תוך הנדר על לשאול יכולין היו אםאבל
 דאיתא דכמו נדרים, מתורת מהני והיה שאלה ע"י נדרו לבטל יכוללאיש
 ע"י הנדר בביטול איתא כמו"כ גדול, כמו וחוייב הנדר קיוםבחלות
 המופלא הקטן של שאלת מהני דאו הנדר כשחל דוקא זהו אבלשאלה,
 את מתירין דאין שאלה לדין ליתא הנדר חלות קודם אכל לאיש,סמוך
 הנדר. שיחול עדהנדר

 כ"כ( הל' נדרים מהל' )כפ"ג הרמב"ם שיטת ג"כ לישב יש אלוולש"י
 תמהו ורבים הנדר, קיים והפרה הקמה אחת בבת עשה הבעלדאם

 דכיון מישב והכ"מ הנדר קיים ואיך זא"ז סותרין והפרה הקמההלא



המתיבתאפ

 כאן אין הפרה לשון ובין הקמה לשון בין וממילא ההפרה סותרתדהקמה
 דכיון א"כ ל"ח( )סי' אפרים המחנה והקשה בקיום. הנדר נשארוממילא
 קיים מדוע א"כ לשון שום כאן ליתא א"כ זא"ז וההפרה ההקמהדסותרין
 הנדר, קיים ומדוע אח"כ הנדר להפר ויכול היום כל זמן לו יש הלאהנדר
 ומה בלב מהני והקמה להקים בלבו דכיון הכ"מ דברי כיאורונראין
 מהני והקמה הקמה רק נשאר וא"ב כלום, לא זה הפרה ג"כ בלבושחשב
 מהני מ"מ כשפתיו להוציא כלבו גמר אפילו הדין יהיה לפי"ד אבלבלבו.

 ואעפ"י המחשבה מהני דמהני כיון בלבו ' הקיום נשאר וממילאמחשבתו
 לא בלבו דהפרה נהי בזה לעיין יש עדיין אבל בפיו. להוציא בלבושגמר
 כמו הקמה ובענין בלבו ההקמה לבטל בלבו ההפרה יהני מ"ממהני
 בלבו ההקמה ביטול תוכ"ד מהני אולי כמו"כ בלבו ההקמה חלותשמהני
 הוי א"כ בלבו מהני לא ההפרה דחלות דכיון ואולי ההפרה, לשוןע"י
 רק בלבו ההקמה ביטול כאן הוי לא וממילא ההפרה לשון חשב שלאכמו
 בלבו. ההקמה קיום לשוןנשאר

 מהני אם כשפתיו להוציא בלבו גמר אם זה בדין המרחשת מביאובאמת
 שני, מעשר ממס' פ"ר בתוספתא בזה דתנאי פלוגתאמחשבתו

 אומר יוסי ר' שם להם קרא ולא שני ומעשר ראשון מעשר תרומההפריש
 שם להם לקרוא עתיד אם אומר ר"מ נתקדשו, לא אומר יהודא ור'נתקדשו

 מ"מ שם להם לקרוא עתיד אין ואם שם להם שיקרא ער קדושה בהםאין
 ס"ל דרבנן א' נ"ט שככורות התוס' שצדדו וכמו כשפתיו להוציאוצריך כלי במחשבה ניטלת תרומה דאין ס"ל יהודה דר' צ"ל ע"כ נתקדשולא

 דתרומה ס"ל תרווייהו ור"מ יוסי ור' כלל, במחשבה ניטלת תרומהשאין
 לא שם להם לקרוא דעתו אם ס"ל שר"מ אלא גרידא, במחשבהניטלת
 שאעפ"י ס"ל יוסי ור' י'( דף בחגיגה אבן, בטורי )ועי' במחשבהנתקדשו
 במחשבת שנתקרשו מהני גוידא מחשבתו מ"מ שם להם לקרואשדעתו
 דנימוקי יוסי ר' ובפרט יוסי כר' הלכה יוסי ור' דר"מ דקיי"ל וכיוןלבו,
 גרידא, במחשבה נתקדשו כשפתיו להוציא בלכו בגמר גם ודאי ע"כעמו

 שחשב מחשבתו מהני לתרום שליח בעשה דג"כ מזה למדיםונמצינו
 ע"י תרומה לעשות בלבו שגמר אף השליח הפרשת בזמן התרומהשיחולו
 השליחות את שעשה קודם השליחות את שביטל אעפ"י ולכןשליח.
 דיכול יוחנן כר' דקיי"ל שעשה קודם השליח את לבטל יכולובאמת
 דיבור ומבטל דיבור ראתי מטעם השליחות שעשה קודם השליחלבטל
 המשלח מחשבת מטעם דחלין התרומה יחולו שלא ביטולו מהני לאמ"מ

 אתי השליח דהפריש וכיון השליח, הפרשת כשעת שיחולו בלבושחשב
 המשלח. מחשבת מכח התרומה חלותזמן
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 לריש התם מקשה דר"י נ"ט: בקידושין הגמ' סוגית לישב צריךועכשיו
 עד דביטל דתרומות ממשנה דיבור מבטל דיבור ראין רס"ללקיש

 דאין ר"ל אמר הלא תרומה אח"כ שהפריש תרומתו אין השליח תרםשלא
 ג"כ קשה וכאמת דיבור, ומבטל דיבור אתי דלא משום השליח לבטליכול
 מחשבת מטעם תרומה תרומתו יהיה דמ"מ ביטולו מהני היאךלר"י

 מחשבת מצד התרומה יחול אז השליח הפרשת שבשעת שחשבהמשלח
 קודם השליח ביטל אם תרומה תרומתו דאין במתני' כתוב ומדועהמשלח,
 שהמשלח השליח כששינה למתני' אוקמי יוחנן דר' וצ"ל וכו',שהפריש
 מחשבת דמטעם בדרום והפריש שינה והשליח בצפון להפריש שליחעשאו
 השליח הפרשת בזמן התרומה חלות שיחול היתה מחשבתו הלאהמשלח
 ואם בדרום, והפריש שינה דהשליח דכיון לעולם בא לא הזמן וזהבצפון
 קפידא היה לא דבשינוי דכיון בדרום השליח הפרשת יהני לךיקשה

 הפרשה קורם השליחות ביטל כאן הלא שליחות ממילא שיבטללבעלים
 השליחות ומבטל דיבור אתי דלא השליחות ביטול מהני יוחנן דר'ואליבא
 לכעלים ראין משום ממילא, ביטל לא מ"מ השליחות ששינה אעפ"יא"כ

 אין מדוע לבטל, יכול לא דהמשלח רס"ל רכיון וא"כ בשינויוקפידא
 דמיירי בגמ' ומתרץ השליחות, לבטל יכול לא הלא תרומהתרומתו
 שתרם קודם בעצמם תרמו שהבעלים זה באופן השליחות הבעליםדביטלו
 לסברא צריך מה ולכאורה דיבור, ומבטל מעשה ואתי מעשה והויהשליח

 כריו שתיקן כיון מ"מ מעשה ע"י בטלה רלא גימא אפילו מעשה רעשהזו
 דגם סוברים היינו אם ונ"ל לעשות, מה לשליח לו ואין חוליןונעשה
 דכיון הכרי לתקן הבעלים הפרשת חל היה לא א"כ לבטל יכול לאמעשה
 אינו והמשלח הבעלים הוא השליח כאילו הרי הכרי לתקן לשליחדמסרו
 רקדם דכיון דאמרינן כיון רק השליח, ביטל שלא זמן כל בעליםכבר

 וכבר השליחות לבטל יכול מעשה ע"י מעשה ועשה כריו ותיקןבעה"ב
 תרומה. הפרשת על בעלות שום לשליחאין

 לקיש ריש על דמקשה פ"ד מתרומות הירושלמי מביא כאן הראב"דוהנח
 לבטל יכול המשלח דאין דאמר ר"ל על פליג הדא וליתוז"ל
 השליח והלך הדרום מן השליח שיקבע שאמר כגון תפתר בדבר,שלוחו
 השינוי על אם השליח, בששינה הירושלמי בתירוץ וצ"ע הצפון, מןוקבע
 ביטול מהני ואיך בטל לא שליחותו א"כ עיוות ואין לבעלים קפידאאין

 השינוי ואם השליחות, לבטל יכול המשלח דאין ס"ל ר"ל הלאהבעלים,
 בטל הלא עכשיו הבעלים ביטול צריך מה א"כ לבעלים ועיוות קפידאהוי

 גם א"כ השליח, בששינה דמיירו ידע דלא דהירושלמי קשה ג"כמאיליו,



 א ת נ י ת מהפב

 המשלח מצד התרומה יהני מ"מ השליחות ביטול לן מהני מה יוחנןלר'
 דאולי וי"ל השליח. כשיפריש התרומה שיחולו היתהדמחשבתו
 כאן ומהני ל' בתוך לחזור יוכל ל' לאחר כשמקדיש דגם יסכורהירושלמי

 במחשבתו חזרה ישנה הלא השליחות כשביטל דעכשיו המשלחחזרת
 הראשונה הקושיא אבל השליח, הפרשת בשעת התרומה שיחולושחשב
 בשעינה דמיירו לקיש ריש על הירושלמי משני מאי עומדתבמקומה
 הוא האיך בדרום, וקבע כצפון תרומה לי קבע לשליח שאמר כגוןהשליח
 השליחות ממילא בטלה לא א"כ בשינוי, לבעלים קפידא אין אםהשינוי
 א"כ זה בשינוי לבעלים קפידא הוי ואם המשלח, של ביטולו מהניומה
 עמד וכבר המשלח, של ביטולו הכא לן ולמה ממילא השליחותבטלה
 יכול קפידא דליכא אע"ג דכה"ג לתרץ וכתב מ"ד דתרומות פ"ג כר"שע"ז

 השליחות כטלה לא א"כ קפידא אין אם בכונתו וצע"ג דיבור,לבטל
 יכול המשלח דאין לר"ל וקיי"ל בשלימותה, השליחות וקיימתממילא,

 דהר"ש הר"ש, של הק' דבריו וביאור מעשה. ע"י רק בדיבורהשליחות
 בצפון לי קבע לשליח המשלח דאמר כגון השליח דשינה דהיכאסובר
 קפידא הוי לא השליח של דהשינוי נהי בדרום לו וקבע השליחוהלך

 שליח מפורש שעשאו מקרו לא מ"מ השליחות, ממילא בטל ולאלבעלים
 לו וקבע וכששינה בצפונו לי קבע מפורש שליח עשאו אלא שינויועל

 שוב בצפון לי קבע לשליח לו דאמר דכיון מטעם הפרשתו מהניבדרומו
 ששינה אעפ"י וממילא תרומתו, של פרשתו בה ליה דניחא דעתיהגלי

 ראין דכיון בדרומו וקבע בצפונו קבע לו שאמר בעה"ב שלממאמרו
 תרומה הפרשת זכות דהו"ל דעתיה דגלי מטעם מהני להרעישקפידא
 הפריש, אם בצפון קביעתו על רק הוי מפורש דשליח ונמצא לאדםוזכין
 דניחא דעתו וגילוי זכין מטעם רק מהני בדרום הפריש שקבע שינויוועל
 דלא דעתו גילה אז השליחות כשביטל וא"כ תרומת, הפרשת שיעשוליה
 ועשה שינה כשלא אבל ביטולו, מהני וממילא זכות הוי ולא ליהניחא

 דאם מקודם, המשלח של ביטולו מהני לא ע"ז בצפונו לו בקבעהפרשתו
 דר"ל. אליבא שליחות לבטל יכול לא מפורש שליחעשה

 כקידושין שלנו התלמוד סוגית לישב שכתבנו הקודמים לפי"דאמל
 שאין במקום בשליחתו שינה דאמ אמרנו ושם יוחנן דר'אליבא

 היכא בשינוי דידן דתלמודא דאליבא משום לר"ל ביטל מהני לאקפידא
 ולכן השינוי במקום אפילו השליחות מינוי גם הוי לבעלים קפידאדליכא
 דר"ל. אליבא לבטל יכולאין



פג א ת ב י ת מה

 מ"מ בשפתיו להוציא בלבו שגמר אעפ"י שאמרנו הקודמין לפי"דוהנע
 מה סותר אינו בשפתיו כשהוציא רק זהו לבו, מחשבת אחרהולכין

 כתוב למעשר בפיו והוציא תרומה לעשות בלבו חשב אבלשבלבו.
 מבטל הפיו שבלבו מה סותר דפיו דכיון משום כלום אמר לאבמתניתין
 דפיו כיון פיו אחר הולכין אין ומ"מ לבו, מחשבת מהני דלא לבומחשבת
 אין אם לכלום חשוב פיו ואין מילולי, כאתקיל דהוי הוא שוין איןולכו
 כתבו יודע( אדם )ד"ה ע"א ה' דף בערכין בתוס' אכל שווין. ולבופיו
 למעשר זה הרי בפיו ואמר תרומה לעשות בלבו חשב במתני' דכתיבדמה
 לא הפיו שוין לבו ואין דפיו משום מעשר דאינו היינו כלום אמרלא

 תרומה ונשאר לבו מחשבת את לבטל בפיו כוחו אין אבל לכלוםחשוב
 דתורם להו דאיבעיא ל"ו בנדרים ועיין לבו, מחשבת אחר דהולכיןמשום
 דתורם דתנן מהא לפשוט ורצה בעלים דעת צריך אם תבירו של עלמשלו
 הכרי, בעל של על הכרי בעל מן אילימא עסקינן במאי תרומותיו,את

 לרעתו אלא שליח? שווייה מאן דיליה לדעתו אילימא דמאן,ולדעתו
 אפילו ולכאורה דנפשיה. לדעתיה לאו אלא ליה, קמהני הא הכרי,דבעל

 הטבל ליה מתיר דקאי הכרי לבעל ליה קמהני הא מ"מ דנפשיהלדעתיה
 בעצמו יכול הכרי דבעל דכיון מהניהו נקרא אינו רזה וצ"לבאכילה.
 שצריך התרומה מפסיד אינו דהוא רמרויחו אלא באכילה, טבלולהתיר
 על עצמו מתבואת מפריש המדיר ועכשיו הפרשתו, את לכהן ליחןהיה
 פורע וכמו חבירו מנכסי ארי כמבריח זהו לכהן, ונותנה הכרי כעלשל
 הרי הכרי כעל של מדעתיה להפריש צריך היה אם אבל הכירו, שלחוכו
 מיד הבאה הנאה נקרא זה ודאי הלוה בשליחות לחבירו חובו פורעכמו

 נקרא לא המודר הלוה, בשביל חובו פורע המדיר אם וה"נ למודר,המדיר
 כשהמודר וכן המודר, ליד מהמדיר הבאה הנאה ממש אלא ארי, מבריחזה

 הנאה נקראת זוהי מנכסי ארי מבריח פעולת בעדי עשה למריראומר
 את ותורם מתני' מיירי לעולם בגמ' ומסיק למודר, מהמרירהבאה

 כל באומר רבא כדאמר הכרי, בעל של על הכרי בעל משלתרומותיו
 כיון הראשונים בזה ונתקשו וכו' באומר ה"נ ויתרום, יבוא לתרוםהרוצה
 תרומה, לעשות שלימות הוי ויתורם יבוא לתרום הרוצה כל האומרדכל
 ליה, מהני קא והוא הנאה מודר לענין שלוחו ג"כ חשיכ לא אמאיא"כ
 לעניו כשלוחו חשוב אמאי הנאה, מודר לעניו כשלוחו מחשב אינוואם

 לתרום הרוצה כל כשאומר שפיר אתי הקודמים ולפי"ד תרומה?הפרשת
 תרומה שיעשה רוצה אני ויתרום שיבוא מי כל מחשבתו אז ויתרוםיבוא
 כמו והוי ויתרום יבוא לתרום שרוצה מי כל בלבו שמחשב כמווהוי

 מחשבת מצד תרומה שם יחול אז ויתרום האחר כשיבוא חושבשמשלח



 א ת נ י ת מהפד

 הנאה, למודר מותר ולכן שליחות, מטעם חלה התרומה אין ולכןהמשלח,
 התרומה עושה הכרי בעל שהוא כעצמו הנאה שהמודר כמודחשיב

 מעשה מצד תרומה ותרומתו התרומה מפריש שהשליח בשעהכמחשבתו
 לא אמאי הרוצה( כל )סוד"ה התוס' קושיית ליישב נראה ובזההשליח.
 ומיירי דעתו, וצריך הכרי בעל של על משלו בתורם דמיירי לעולםמשני
 יבוא הכרי בעל של על משלו לתרום הרוצה כל אומר הכרידבעל
 דכעל מדעתיה הכרי בעל של על משלו שיפרוש צריך אם בזהויתרום,
 הכרי בעל של דעתו וצריך הכרי בעל של על משלו התרום וא"כהכרי,
 של על התורם השליח זה מותר ואיך הכרי בעל של שלוחו התורםהוי
 דעביד הנהו הכרי בעל של על משלו התורם הלא המודר, הכריבעל

 הכרי דהבעל דלעיל תירוצנו שייך לא וכאן הכרי, בעל שלשליחותו
 של על משלו התורם של פירות על במחשבתו תרומה עושה מודרשהוא
 משלו מהתורם תרומה במחשבתו לעשות הכרי בעל יוכל דאיך הכריבעל
 בפירות תרומה לעשות ?כול לא הכרי הבעל דהלא הכרי, בעל שלעל

 שיטת ליישב יש ג"כ ולפי"ד הכרי. בעל של על משלו מהתורםאחרים
 דמהני ויתרום יבוא מפירות לתרום הרוצה כל דבאמר שפירשהרמב"ן
 לתרום, רשות בנותן רק שליחות מטעם מהני דלא התרום, שלהפרשתו

 תרומתו יפות אצל כלך גבי כדאמרינן כמו סגי רעתיה בגלוי תרומהוגבי
 מוקמינן מציעא בבא דשם דאדרבה עליו השיב המקבל בפ' והר"ןתרומה.
 בעל כשאמר הקודמין ולפי"ד מהני. לא הכי וכלאו שליח בעשאודוקא
 רוצה אני בלבו הכרי כעל חשב כמו והוי יבוא לתרום הרוצה כלהכרי
 וזהו במחשבה, תרומה עושה המשלח ויתרום ויבוא הרוצה שכלבזה

 חלות שיחול במחשבתו עושה הכרי שהבעל דעת הגילוי וזהותרומה
 הוא כי הכרי בעל אצל שאלה יהיה ולפי"ד ויתרום, אחר כשיבואתרומה
 ומהני ויתרום יבוא לתרום הרוצה רכל נפרש אם אבל התרומה, אתעשה

 מהני דלא הכרי בעל אצל שאלה יועיל לא וא"כ השליח, מצדהתרומה
 שעשה אחר מהני לא וחזרה ביטול וגם תרומה, של שליחות עלשאלה
 שהשליח אעפ"י הפרשתו על לשאול יכול השליח אבל שליחותו,כבר
 התרומה, לבעל אלא לשליח שייך לא הנאה והטובח התרומה בעלאינו
 בטעות. התרומה חלות דעשה לשליח שייך שאלהמ"מ

 בעל של בשליחתו הכרי בעל משל תרומה שהפרישה באשהוכמסופקני
 דעיכתה דכיון דאולי התרומה, להפר הבעל יכול אםהכרי

 סוף כל סוף דלמא או כנדרו, הוי הכרי בעל של בשליחותהתרומה
 לספק יש וכן דיבורה. מיפר והבעל התרומה עושה הוא האשה שלהדיבור

 נקראת דהאשה כיון לתרום, שליח ועשאה הכרי בעלת האשה היתהאם



פה א ת ב י ת מה

 או שלה, תרומה מיפר הבעל וממילא שלה דהכרי דכיון התרומהבעלת
 הדיבור על הוא וההפרה התרומה שעושה הדיבור סוף כל סוףדלמא
 והוי האשה, ולא דיבורו ע"י התרומה עשה והשליח התרומה, אתשעשה
 התרומה בעלת עכשיו שהיא אעפ"י תרומה כהן מזקנה שירשה אשהכמו

 מדיבורה, נעשה לא התרומה קדושת כי הבעל, הפרת יועיל לאבודאי
 כמו והוי תרומה לעשות שליח ועשתה הכרי בעלת היא כשהאשהאבל
 היא תרומה לעשות השליח של כוחו רכל התרומה, חלות עשתהשהיא
 דיבורה לא סוף כל סוף דלמא או הבעל, הפרת כאן יועיל ואולימצידה,
 את עשה השליח של הדיבור אלא התרומה חלות את עשתה האשהשל

 הדיבור לא התרומה עשה וכאן הדיבור על קאי וההפרה התרומה,חלות
 השליח. של הדיבור אלא האשהשל
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פט א ת ב י ת מה

 שליט"א שעפם הכהן אברהם שמחה הרבמורנו

 ותולדה אבנענין

 או בהן כיוצא תולדותיהן תולדות דאיכא מכלל אבות מדקתני ב' ד'ב"ק
 אחת חסר ארבעים מלאכות אבות תנן שבת גבי בהן כיוצאלאו

 ולא חטאת אב שנא לא כהן כיוצא תולדותיהן תולדות דאיכא מכללאכות
 איכא ומאי סקילה תולדה שנא לא סקילה אב שנא לא חטאת תולדהשנא
 נמי אי הדדי בהדי אכות שתי עביר דאילו מינה נפקא לתולדה אבבין
 ותולדה אב עביד ואילו וחדא חרא אכל חייב הדדי בהדי תולדותשתי
 וכו' אב במקום אתולדה דמחייב אלעזר ולרבי חדא אלא מחייב לאדידיה

 מת וטמא זרע והשכבת השרץ הטומאות אבות תנן טומאותגבי
 כיוצא תולדותיהן אם רבעי בגמ' והביאור וכו' בהן כיוצא לאותולדותיהן

 דבטומאה משום או בהן כיוצא שבת רגבי בהדין תלוי זה אין לאו אוכהן
 לאו תולדותיהן בטומאה דהא לזה זה שייכות זה דשן בהן כיוצאלאו
 והבא במת הנוגע הוא רהאב מהאב היא דהתולדה משום הוא בהןכיוצא
 דאתי משום רק בהחורה כתובה התולדה ואף לטומאה ראשון הואממנו
 כתיבה דלא כיון הוא האיבעי' הכא אבל לטומאה ראשון הואמהאב
 לאו שתולדותיהן טומאה להדין שייכות זה ואין אב מקרי לאבתורה
 הא אלא בהן כיוצא שתולדותיהן שבת להדין שייך זה אין וכן בהןכיוצא
 כהן כיוצא לאו שתולדותיהן אפשר כתיבה דלא כיון בסברא הכאדאיבעי

 משבת דמייתי והא בהן כיוצא תודלותיהן בתורה כתיבה דלא אףאו
 ולא תולדה להקרא שייך בהן כיוצא שהן דאף להביא רק הואומטומאה

 אבל תולדה להקרא שייך בהן כיוצא שלא דאף מטומאה מביא וכןאב
 דוד. נחלת בס' ועיין לטומאה או שבת להדין שייכות זהאין

 כיוצא היא התולדה אם היא דגמ' איבעי רכל הקשה מקובצתונשוטח
 מחויב אי ור"א דרבנן הפלוגתא הגמ' מביא ולמה לא אוכהן

 כיוצא תולדותיהן אם היא השאלה כל הא לאו או אב במקוםאתולדה
 ל"ש כהן כיוצא תולדותיהן תנן שבת גבי להביא רק והיה לאו אוכהן
 וגבי חטאת תולדה ול"ש חטאת אב ל"ש סקילה תולדה ל"ש סקילהאב

 דרבנן הפלוגתא כל צריך ולמה וכו' בהן כיוצא לאו תודלותיהןטומאה
 וגם לאו או כהן כיוצא תולדותיהן אי ליה מיבעי קא דתרתי ותירץור"א
 הכא שייך מאי לי תמוהין ודבריו עיי"ש אב במקום אתולדה חייבאי

 שבת גבי רק שייך רזה בנזקין אב במקום אתולדה חייב איהשאלה
 חטאות שתי וחייב עבירות שתי עבר אי אחת כעבירה עבר אםדהשאלה



המתיראצ

 תשלום אלא לשלם חייב דאינו בודאי נזקין גבי אבל אחת אלא אינואו
 תשלומין דין אין שהזיק ממה ויותר שהזיק מה לשלם הוא דהחיובאחד
 בעד תשלומין שני ראין אב במקום אתולדה חייב אי השאלה שייךומאי
 אי שהזיקו בשנים נתן ור' דרבנן פלוגתא דאיתא מהא והראי' אחדנזק
 קא היזקא רכולו ללישנא ואפילו מהאי משתלם מהאי לאשתלומיליכא
 חייב אי השאלה שייך מאי וא"כ אחר נזק אלא משלמים אין שותפיןעביר

 מה על ד: בדף הרש"ש דברי לו תמוה נמי )וכזה אב במקוםהתולדה
 ומלקות במיתה רק הוא עשה כאשר ולא זמם כאשר דהדין התוס'שכתבו
 מ"מ לשלם לו שאין במקום דאף וביאר בחזרה דאפשר בממון לאאבל

 כאשר מקרי לא נמי מת ואפילו לו מחויב הוא דהרי בחזרה אפשרמקרי
 מעשה ונעשה מיתה על שהעידו כמו עדותן מצד נעשה זה אין דהאעשה
 זה ולדעתי וע"ש. דגרמי מדיני חייבין יהיו גם אם ונסתפק עדותןע"י

 חיובי דיני שני שהם אף אחד ממון בעד חיובין שני שייך דאיןפשוט
 לחייב(. שייך אין שהזיק ממה יותר אבלמזיקין

 שתי עשה דאם שבת גבי הכא דאיתא בהא הביאור בהקדם בזהוהנראה
 הדדי בהדי תולדות שתי נמי אי שתים מחויב הדדי כהדיאבות

 והנה אחת אלא חייב אינו דיריה ותולדה אב עשה ואם שתיםמחייב
 כהעלם ותולדותיו אב העושה וז"ל ה הל' שגגות מהלכות ז בפ'הרמב"ם
 הרבה תולדות העושה לומר צריך ואין אחת חטאת אלא חייב אינואחת
 של תולדה עשה וז"ל ו' ובהל' אחת חטאת אלא חייב שאינו אחד אבשל
 עכ"ל שתים חייב שהוא לי יראה אחת כהעלם זה אב של ותולדה זהאב

 חייב שהוא לי יראה וכו' זה אב של תולדה עשה ומ"ש וז"לובכ"מ
 אמר למה רבינו של בנו אברהם הר' נשאל שכבר כתוב מצאתישתים
 כהדי תולדות שתי עביד דאי ב"ק בריש ערוכה גמרא והלא לייראה
 שתי כגמ' קאמר לא והשיב דקאמר לי יראה מאי וא"כ שתים מחייבהדדי

 דאמרינן דהא לומר שאפשר לי ' יראה אמר ולפיכך אבות משניתולדות
 אמת הדין ומ"מ דהלכתא אליבא ולאו אחד אב של תולדות שתיבגמ'

 דהא לומר שאפשר ע"ש אבין ולא שמעתי ואני ע"כ דהלכתאואליבא
 שתי על לחייב יש מקו"ח שהרי אחד אב של תולדות שתי כגמ'דאמרינן
 ה בהל' כתב הרמב"ם הלא קשה ועוד הכ"מ עכ"ל אבות משניתולדות
 צריך ואין אחת חטאת אלא חייב אינו אחת בהעלם ותולדותיו אבהעושה
 אחת חטאת אלא חייב שאינו אחד אב של הרבה תולדות העושהלומר
 מאב שהן תולדות שתי העושה בסוגין דכתוב דהא לומר יכולים איךוא"כ
 אחת אלא חייב אינו דידיה ותולדה אב עושה אם הלא שתים חייבאחד
 אחד מאב הרבה תולדות שהעושה לומר צריך ואין ברמב"ם כתובוהלא



צא א ת ב י ת מה

 שהם תולדות שתי שהעושה לפרש יכול איך וא"כ אחת אלא חייבשאינו
 לדחוק שיש כתב ז"ל קורקיס והר"י בכ"מ ועיין שתים יחייב אחדמאב
 בו התרו ואם אבות לשני דשייכא תולדה שיש מפני רבינו כןשכתב
 חייב בורר משום בו איתרו ראי משמר כגון חייב זה משום או זהמשום
 אבות השני מאלו מאחת מלאכה עשה אם והשתא חייב מרקדומשום
 ג"כ אחר ולאב האחרת התולדה של לאב דשייכא זו תולדה גםועשה
 קמ"ל הם אחד מאב התולדות ששתי כיון אחת אלא יחייב שלאסד"א
 האב בתר זו ושדינן שתים חייב אחר לאב גם שייכא מהן שהאחתכיון
 רבינו סחים הוה דלא כן לפרש רוחק מ"מ אבות שתי של הם והריהאחר
 חיים תולדות שתי שהעושה משמע הרמכ"ם דמלשון צ"ע ודבריועכ"ל
שתים.

 התראה לענין דנפ"מ וגימא וא"ת הקשו אליעזר ולרבי דה"מ בתוס'והנה
 שבת תולין בפ' כדאמרינן שלה אב משום התולדה להתרותשצריך

 אמר וירא ר' בורר משום אמר רבה בה מברין מאי משום משמר קל"הדף
 רבה חייב שהוא ביה מתרינן מאי משום פירושו דהכי וי"ל מרקדמשום
 בדבר דמתרה דכיון פטור מרקד משום בו התרו אבל בורר משוםאמר
 תשמר אל ואמר בו התרו אם אבל ופטור בו שמלעיג סבר דומהשאין
 להתרות וצריך אב הוי במשכן דהוה הך דמשני דזהו לומר יש ועודחייה

 הלא ל"ב בסי' חינוך המנחת הקשה ב' תירוץ ועל עכ"ל בשמההתולדה
 דין ועיקר מלאכה כל תעשה דלא הלאו עוברין דשבת מלאכותבכל

 היא וזו מלאכה בו תעשה דלא הלאו על שיעבור שמתרין הואהתראה
 על היא ההתואה אם חילוק אין וא"כ בשביעית רש"י כדפירשההתראה
 המג"ח ובאמת מלאכה כל תעשה לא היא דהתראה האב על איהתולדה
 משום הסוגיא על בשבת, רי"ד התוס' דהנה רי"ד התום דברי מעיניונעלם
 מלאכה העושה ע' דף בשכת דהנה רי"ד התוס' ומפרש בי' מתרינןמאי

 כל על אלא מחייב דלא אפשר בגמ' ופריך ואחת אחת כל על חייכבשבת
 מלאכה על דחייב ידעינן ומזה יצא לחלק הבערה נתן ר' ומשניהמלאכות
 כתיב כאילו הוה יצא לחלק דהבערה כיון רי"ד התוס' ומבארומלאכה
 רכתיב כמו והוה ומלאכה מלאכה כל אצל תעשה לא מלאכה דכלהלאו
 על תאכלו ולא חלב על תאכלו הלא כתוב דהוה תאכלו לא ודם חלבכל
 דם משום הדם על להתרות וגם חלב משום חלב על להתרות וצריךדם
 דצריכין משום בי' מתרינן מאי משום פרכינן הכי ומשום שבת גביוה"נ

 ומלאכה מלאכה ככל וכן דמרקד או דבורר מלאכה כל תעשה לאלהתרות
 משום פריך ולהכי מלאכה כל על להתרות דצריכים משום רבא סברתמהו
 משום מהבערה יליף דלא  בשבת שם יוסי ר' מ"ר עוד ויש מתרינןמאי



 א ת נ י ת מהצב

 מלאכה כל על רחייב מהנה אחת דכתיב משום אלא יצאת ללאודהבערה
 הוא זה אבל ומלאכה מלאכה כל על דמחייב מצינו באבות והנהומלאכה
 תולדה כל על לחייב יש בתולדות שגם מזלן מלאכה באב רקהחידוש
 אם תלוי דוה כתב ו' הל' שגגות מהל' בפ"ח המלך והשערותולדה
 הדין מהבערה ילפינן אם מהנה דילפינן או יצאת לחלק מהבערהילפינן
 אולם בתולדות חילוק יהא מהנה ילפינן אם אבל באבות רק הואלחלק

 ילפינן אם גדול חילוק יש דהלא הגמ' מדברי נסתר זה דברלכאורה
 יהא הא מהבערה ולא מהנה יליף אמאי פריך ומאי מהנה אומהבערה
 אולם משניהם ילפינן לא אמאי פריך דהג' מפרש שהוא כנראה אבלנפ"מ
 ולפי לתולדות אבות בין נחלק טעם מאיזו כלל הסביר לא המלךהשער
 תולדות דבשתי הכא דאמרינן דהא הרמב"ם דברי לישב יש השה"מדברי
 נתן לר' אבל מהנה דילפינן דמ"ר אליבא אזלא דהגמ' שתים חייביהא

 בתולדות אבל מלאכה באב רק הוא מלאכות והחילוק מהבערהדילפינן
 אם כי יחייב לא נמי אבות משני תולדות כשני דאף אפשר חילוקאין
 מצינו לא רע"ז שתים שחייב לי בהיראה הרמב"ם חידש זה ועלאחת
 מהנה הוא דהלמוד למ"ד דוקא זה שתים חייב תולדות דבשתי דהאבגמ'

 חייב אינו אחת בשגגה עבירות כמה עובר כשאדם והנה להסבירוהנראה
 באוכל כגון אחד משם הוא העבירה כל אם כ"ז אולם אחת חטאתאלא

 וכן שתים חייב שמות משני הם אם אכל אחר בהעלם חלב זתיםהרבה
 הוא חד שהשם אף נדות כמה בעל אם כגון מחלקין שגופין דיןמצינו
 נתן לר' ולפ"ז ואחת אחת כל על חייב מחולקין גופים שהם כיוןאבל
 והוה עצמו בפני איסור מלאכה כל על הוי מהבערה מלאכות חילוקדיליף
 'מלאכות הל"ס כל על קאי תעשו לא מלאכך רכל כיון מחולקיםשמות

 שמות שני הם מקום מכל תאכלו לא הוא דהאיסור אף ודם חלב כמווהוי

והוי
 מחולקיי

 כל על וחייב שמות ל"ט מלאכות הל"ט הוי שבת גבי כן
 וטחינה אופה כגון מלאכות שתי עושה היה אם זה בלאו אבל ואחתאחת
 אלא מעשים שני דהם אף אחת רק חייב היה שמות שני דהם הדין לאואי

 התוס' שכחכו מה לומר יש ולפי"ז ודם חלב כמו שמות שני דהםמשום

 על גם דחייכין ואף האיסור שם דזה משום האב משום להתרותדצריך
 חידוש זה אין אבל תולדות על גם חייבין דילפינן דהא משוםהתולדות

 דשבת תולדות ללמוד צריכין למה הק' בש"מ דהנה מלאכות עודדיש
מקרא

 ובמזיקיי
 דכיון ותירץ לימוד שום בלי התולדות על חייבין

 היינו לא הקרא חידוש לאו אי המשכן ממלאכות ילפינן שבתדמלאכות
 הוא מה לחקור יש ולפי"ז במשכן שהיתה המלאכה על אם כימחייבין
 דהתולדה הוא דהחידוש או מלאכות עוד דיש נתחדש אם רתולדותחידוש
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 מלאכה שהיא אף מלאכות הל"ט הוא זה וכל האב של מלאכה השםהיא
 שבת מהל בפ"ז הרמב"ם דהנה האב של המלאכה אותה זו ואיןאחרת
 אילנות המבריך או אילנות הנוטע או זרעים הזורע וכן וז"ל כתב ג'הל'
 הוא אחד וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו כל הזומר או המרכיבאו

 או תבואה הקוצר וכן ד' ובהל' מחכוין הוא דבר לצמח מהן אחתשכל
 אחת מלאכה אב אלו כל וכו' תמרים הגודר או ענבים הבוצר אוקטניות

 האבות שאר זה דרך ועל מתכוין מגידולו דבר לעקור מהן אחת שכלהן
 כולם דהם דסבר1 הראשונים על פליג דהרמב"ם שביאר במ"מ ועייןעכ"ל

 המ"מ וז"ל אחד אב הם רכולם סובר הרמכ"ם אבל דזורע מהאבתולדות
 אלא גמור בדמיון להאב דומה שהיא מלאכה שכל היא רבינו שכונתודע

 אבל כמותה אב זו הרי הנפעל באיכות או הפעולה באיכות ממנהשחליקה
 הקוצר בזה והמשל תולדה. הנקראת היא זו במקצת לה הדומההמלאכה
 שהם והנוטע הזורע וכן הנפעלים שחלוקין אלא גמור בדמיון שהםוהבוצר
 מלאכה כולם אמרו עליהם גמור בדמיון הם אבל הפעולה באיכותחלוקים
 הכלים ובמיני כן גם הזרעים במיני נחלק כהן לחלק באנו שאם הןאחת
 כגון דמיון קצת אלא שם כשאין אבל בזה. וכיוצא בהם יעשהאשר

 רבים גופים אחד מגוף בהעשות רק לטחינה דומה שאינו הירק אתהמחתך
 תולדה היא זו כן החיתוך ואין לגמרי הראשון הגוף משנה שהטחינהאף
 נקרחת מלאכה אותה שהוא רכל מהרמב"ם חזינן הרי עכ"ל רבינו דעתזהו
 מעשה היא שבעצם כיון ירקות החותך אבל אחד אב הם וזורע ונוטעאב

 החידוש מה לחקור יש ולפי"ז תולדה הוי קצת שדומה אלא מטחינהאחרת
 האב בשם נכללת התולדה שגם הוא החידוש אם מקרא דילפינןדתולדות

 יקצור אם ובודאי תולדות והם כשבת מלאכות עוד דיש דהחידושאו
 דהוא אחת אלא חייב יהא לא כודאי אחת בהעלמה תאנים ויזמורחטים
 שחלוקים מהבערה ילפינן אם דחלוק י"ל ולפי"ז קצירה של אחדשם

 והוי מלאכה כל תעשה דלא הלאו אב כל על נכתב כאילו והוההאבות
 האב של השם היא והתולדה עצמו כפני שם הוא אב וכל ודם חלבכמו

 ואחד אחד כל על דחייב מהנה דיליף למ"ד אבל האב של בהשםונכללה
 לומר יש ולפי"ז אחרת מעשה הוא אב דכל מחלקות דהפעולות משוםהוא
 אליבא אזלא דהגמ' הוא שתים חייב תולדות שתי רעל כגמ' דאיתאדהא
 תולדה כבון אחרת מעשה הוי אחר מאב תולדה וכל מהנה דיליףרמ"ד
 מהבערה דיליף נתן לר' אכל מחלקות והמעשות דקצירה ותולדהדאופה

 דאף הרמב"ם בא וע"ז מלאכות הל"ט בכל אחר שם דהויוהחידוש
 שזה אף שתים וחייב מחלקין השימות בם ושייך אחר שם הויהתולדות

 אברהם הרב דברי לישב יש ולסי"ז לי ויראה כתב וע"כ בגמ' נמצאלא
 תולדות שתי דעביד דמיירי הגמ' מפרש דהרמב"ם דכתב הרמב"ם שלבנו
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 לומר יש ולפי"ז לומר צריך ואין כתוב ברמב"ם דהלא ווהקשינו אחדמאב
 למ"ר אבל אחד שם והוי מהבערה דילפינן המ"ד לסי אזילדהרמב"ם
 מאב תולדות כשתי דאף לומר יש מחלק עצמה והמעשה מהנהדלומד
 עוד לומר ויש נפרדים מעשות שתי דהוי מחלקת דהמעשה לחייב ישאחד
 פריך עג ד' בגמ' שם דהנה רק להמחלוקת לבא בעינן לא דבאמתיותר
 כעין הוי הא שתים חייב אמאי ופריך שתים חייב וזורה ומרקדהבורר
 כמשכן דהוי מילתא כל י תרוייהו דאמרי ווכא אביי ומשני אחתמלאכה
 הוי וע"כ ממשכן ילפינן שבת דמלאכת משום להו חשיב להו דדמיאף
 הוו במשכן שהי' מה אבל אחת מלאכה כעין שהוו אף חזינן מלאכותשתי
 כעין דהוי אף מרקד ותולדות בורר תולדת יעשה אם אבל מלאכותשתי

 חידש וע"ז מלאכות לשתי יחשב אמאי במשכן הוו ולא אחתמלאכה
 נכללה והתולדה שמות שתי הוו דהאב ניון חטאת שתי דחייבהרמב"ם
 דהרי סוגיא מהך זה דין הוציא והרמב"ם שמות שתי והוו האב שםתחת
 הלא ור"א דרבנן המחל' כל להביע להגמ' למה הש"מ קושית הבאנוכבר
 סקילה התולדה ועל סקילה האב על חייב שבת דגבי רק להביאהיה

 בהן כיוצא לאו אי בהן כיוצא תולדותיהן הגמ' דאבעית הרמב"םומפרש
 שם לה יש דהתולדה או האב של השם לה יש התולדה אם היאהשאלה
 האב שם לה יש התולדה שבת דגבי משבת מייתי וע"ז עצמו בפנימזיק
 שם דהנו משום וע"כ אחת אלא חייב אינו ביחד תולדה אב עשה אםדהא
 דרבנן הפלוגתא להניא מוכרח וא"כ בהן כיוצא התולדותיהן וזהואחד
 בהן. כיוצא דתולדותיהן ראיה שום לנו אין זה דבלאור"א

 על ולא האב על הוא החטאת ותולדה אב עשה ראם כתוב ברש"יוחנח
 חולין הוי התולדה על יביא האם פיי'ש יוסף ובפורתהתולדה.

 זיתי שני אכל אם כמו שניהם על הקרבן יהא לא אמאי ולכאורהבעזרה
 שם על הקרבן וע"כ האב בשם נכללת דהתולדה שפירשנו לפי אבלחלב
 דמחייב ולר"א עצמו בפני איסור אחד כל חלב זיתי בשני אבלהאב
 לי' קרי במשכן דהוי מה תולדה לי' קרי ואמאי אב לי' קרי אמאישתים
 לרבנן גם דהא הראש בתוס' ועיין תולדה קרי במשכן הוי דלא ומהאב
 דהוי מה לרבנן החילוק הגמ' ידעה דודאי וי"ל במשכן דהוי כמאיתלוי

 בפני התולדה ועל עצמו בפני האב על דמחייב לר"א אבל אב הויבמשכן
 קרי במשכן דהוי מאי משני וע"ז לתולדה אב בין נפ"מ אין א"כעצמה
 משום שתים חייב ואפי"ה האב בשם התולדה על להתרות דצריך אבלי'

 דהוי שתים חייב ומשו"ה מחלקין גופי כמו מחלקות דהמעשות סברדר"א
 מפרש הוא שגם הלוי הגר"'ז מרן בחידושי ועיין העלמותכשת?

 המזיק שם הוי אי בהן כיוצא לאו אי בהן כיוצא דתולדותיהןדהאיבעיא
 פטורים.לענין
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 שליט"א כהנאוו הכהן אלעזר הרבמורנו

 בלים הגעלתבדיני
 תנ"א סימןאו"ח

 אמיש השנח, בכל חטף בחס שנשתמש חרש של קזיות א'א*ף
 שלא בענין היטב משפשפן קמחים, ומיני דייסא בהם שעושיםאותם
 בחם להשתמש הפסח לאחר לנפיחותן ושתר בהם, ניכר המךיהא
 רגיל שאית צנוע במקום בפסח ומצניען ימיט. שלא בין במינובין

 בפסח. בחם להשתמש יבא שלא בדי שםלילך
 תמפתח. ולהצניע בהיר לסוגותוטוב

 בליעת על יראה בל רליכא משום בפסח, חמץ כלי שהיית על עובריןדאין
 בגובה בפסח חמץ כלי לתלות דאסור כתב הב"ח הכלי. בכותליחמץ
 כלי תליית או השנה, ימות בשאר הבית בגובה פסח כלי תליית אוהבית,
 כמו פלוג, לא משום הבית, בגובה השנה ימות בכל לו הממושכניםעכו"ם
 פלוג. לא משום בשבת הבית רבגובה הנר לאור להשתמשדאסור

 בל דליכא משום דהיינו כפסח, חמץ כלי להשהות דמותר הא והנהא(
 הב"ח וכתב בסק"א. המג"א כמש"כ בפסח בכלי חמץ בליעת עליראה
 להעמיד אסור ושכן לנוי, הבית בגובה חמץ של בדיל כלי לתלותדאסור
 עכו"ם כלי לתלות אסור שכן השנה כל הבית בגובה פסחכלי

 דהרי פלוג, לא משום הכל השנה, כל הבית כגובה לישראלשממושכנים
 משום טפחים עשרה מחיצה לו עושה נכרי של דחמצו )ו.( כפסחיםאמרו
 דצריך הרא"ש כתב ולהכי מיוחד, בחדר החמץ להצניע דצריך אלמאהיכר.
 בפסח, בו להשתמש יטעו שלא מצוייה, הרגל שאין במקום החמץלשמור
 שאמר ממה ברורה וראי' רבנן, פלוג לא הרבה בגובה שמוהו אפילוולהכי
 שלא קומות, י' גבוה ואפילו הנר לאור משתמשין דאין דשבת כפ"קרבא
 חכמים.חילקו

 הבית, בגובה בפסח חמץ בלי לתלות לאסור חב"ח עם הסביםחטוא
 בלי לתלות התיר אבל חבית בגובה והצנח ימות בבל ענגים בליאו

 חשנח. ימות בשאר הבית בגובהפסה

 להם שיש דאותן לו נראה דאלא וכתב הב"ח, עם הסכים סק"א בט"וב(
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 ראין הרבה הבית בגובה למעלה אותם ומחזיקים השנה כל פסח שלכלים
 אם דמ"מ חמץ, בהם וישתמש סולם ויביא א' פעם ישכח שמאלחוש
 חומרא אלא ואינו לפגם טעם נותן אם כי בו אין בפסח אח"כיבשל
 גזירה דהוי כזה דבחשש פי' ע"ש. פלוג. לא מחמת גזרו לא כזהבפסח,
 הבא בפסח ותו השנה ימות בשאר פסח בכלי וישתמש שישכחרחוקה
 לא בכה"ג בפסח, דנטל"פ חומרא משום רק אז אסור ואינו בו,ישתמש
 כפסח חמץ דכלי הכ"ח עם הט"ז מסכים אכל פלוג. לא משוםאסרינן
 עכו"ם כלי לתלות אסור ושכן בנסח, הבית בגובה לתלותואסור

 הפרי שפירש וכמו השנה. ימות בכל הבית בגובה לישראלהששושכנים
 ע"ש.מגדים,

 בעראק בצונן בו להשתמש עתר איתור בכלי דחוי לענ"דוקשח
 הקשה שכן ומצאתי והצנח. בכל אישור כלי לחצניע מחויב איןוא"ע

 יעקב. התק של חמיו וואלףרבינו

 להשתמש לישראל מותר הרי השנה בכל איסור בכלי דהרי לענ"ד וקשהג(
 ביו"ד הרמ"א כמש"כ אסור בקביעות ורק בצונן, בעראי השנה בכלבהם
 איך וא"ב השנה, בכל איסור כלי להצניע צריך דאין הרי ס"ה, קכ"אסי'

 בכל הבית בגבוה פסח, וכלי עכו"ם, כלי לתלות גם והט"ז הב"חאסרו
 כלל יעקב מנחת דבססרו שכתב בסק"ז יעקב בחק מצאתי ושובהשנה.
 כדי בזה הב"ח על גדולה השגה וואלף רבינו מחמיו הביא סקי"אי"1

 הסכמת ושכן כפסח, הבית כגובה חמץ כלי שחולין המנהגלקיים
 נהוג. ושהכיהאחרונים,

 חבל דחרס קדרה לסגור דיש החיור דיסק דבק וואלף רבינוונתב
 ושטח למטעי, ואתי השנח כל בו אגיל בחמץ דוקא צח בחדר,בפשה
 שאני התם בשב"כ וכמו תביתי בגובה בדיל בלי לתלות חבואשאסר
 בטעם, אלא אינו חמץ בכלי אבל חמור, איסור לידי אחהדלמא

 חומרא. רק חויונטל"פ

 הרמ"א פסק וכן המרדכי מדברי דהרי הב"ח על להקשות שכתב וע"שי(
 אסור, קביעות דרך בצונן איסור בכלי להשתמש דדוקא קכ"א סרביו"ד
 ביו"ד וכמבואר ראסר, מאן ליכא בביתו ולקיימו מותר, עראי דרךאבל
 וכ"כ צונן. או פירות בתוכן לשום מותר בחלב בשר של דכלים צ"דסי'

 וכן בביתו. לקיימו שמותר ומב"ש מעמידין אין פרק והמרדכיהתוס'
 דיש בססת דחרס בקדרה הטור שפסק וממאי צ"א, סי' ביו"דמבואר
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 אתי שתא כולי בהם דרגיל כיון התם שאני המפתח ולהצניע בחדרלסגרן
 ומדמה בפסח, הכית בגובה בדיל כלי לתלות הכ"ח דאסר ומה כו',למטעי
 איסור ויעשה יטה שמא לחוש יש דהתם שאני, הכא שבת, דלגכי האלה

 לא לפגם הוא וגם הכלים בטעם שיפגע רק דהחשש הכא משא"כחמור,
 בקצת די לכן עירוי ע"י רק דתשמישן בדיל בכלי ובפרט האי כוליחששו
 ע"ש. מנהגן, לישראל והנךהרחקה

 דלא ניון בפסח חבית בגונח שרוף דיין נלי לתלות אסורלהמג"א

 להשתהותם מותר איסורין דשאר דללי להמג"א וי"ל נטל"פ. שםמהני
 עצמו. חפר"מ דעת וכן השנח. בכלבביתו

 ההינה. פנל בביתו לתמיהותםדנובה

 כיון הבית בגובה חמץ כלי לתלות דמותר שכתב סק"כ במנ"א ועייןה(
 שרוב אותן ומכ"ש בפסח, המתירים רבו זה דעל יומו, בן אינודהוי

 עלה כתב מגדים ובפרי ע"ש. תע"ב, והמחמיר ובצונן. שני בכליתשמישן
 לאוסרו יש א"כ להתירו לפגם טעם נותן בהו מהני דלא שרף דייןדבכלי
 שרגילין במקום לישראל הממושכן עכו"ם כלי ושכן הבית, בגובהלתלותו
 ע""ש. נטל"פ בהו מהני דלא ליזהר יש וכדומה מחומץ בארש"טלבשל
 יו"ר קכ"א דבסי' שכתב מק"ג צ"א סי' יו"ד דעת בשפתי בפר"מועיין
 היטב הודך אם רותח ע"י בהם ששימש הכלים דכל הרב פסק בהג"הס"ה
 כו', לח, ולא מותר יבש חריף ודבר עראי, בדרך לח צונן לאשתמושישרי
 ולא דשרי משמע בי' להשתמש בלי בביתו איסור כלי להניחומיהו
 יעקב מנחת ועיין וז"ל, וכתב מיני', דבדיל תקלה, לידי אתי דלמאחיישינן
 חמץ בדיל כלי לאסור במ"ש הב"ח על להשיג האריך ו' אות י"אכלל
 לא שם מ"ש ומכל ע"ש. ג"כ, י"א אות י"ז ובכלל בחדר, לסגרןדצריך
 לאחה"פ גם בדיל, דלא לחמץ מיני' לבדיל איסור מכלי ראי' דמההכינותי
 עכ"ל. הראשון להיתרןיחזרו

 יעקב המנחת דברי ופירש בנ"ל. לענ"ד המג"אדעת

 הכית בגובה שרף דיין כלי לתלות אסור דלהמג"א הפר"מ מש"כ והנהו(
 הממושכן עכו"ם דכלי מש"כ אבל א"ש, נטל"פ בהו מהני דלאכיון

 דלא ליזהר יש וכדומה מחומץ בארש"ט לבשל שרגילין במקוםלישראל
 כלי תליית בדין רק איירי לא המג"א דהרי לענ"ד קשה נטל"פ, בהומהני
 לא לישראל הממושכן עכו"ם כלי כתליית אבל גבוה, במקום בפסחחמץ
 דמותר כיון הבית בגובה לתלותו מותר התם רס"ל וי"ל המג"א,דיבר
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 ומה וכנ"ל. אסור והט"ז להב"ח ורק וכנ"ל. בביתו איסור כלילשהות
 כדיל, דלא לחמץ מיני' רבדיל איסור מכלי ראי' דמה הפר"משהקשה
 משאר אלא הקשה לא יעקב כמנחת הנה הב"ח, על מזה קשה איןולכן

 כלי לתלות אסר וכן הבית בגובה כליהם לתלות דאסר הב"ח עלאיסורין
 שאסר מה אבל בבית, להשהותם מותר דהתם השנה, ימות בשארפסח
 דמותר דסברי , יעקב במנחת עליו חלק בפסח, חמץ כלי לתלותהב"ח
 וכנ"ל. קיל כפסח דנטל"פכיון

 להשיא דל"ז גבוח, במקום בפסח חמך כלי לתלות מותר חפר"הדעת
 לרוב בנ"ר אבל יאורייתא, לאישור שיבא גזירה חוי דשםששבת

 דרבנן. הוי ולחאוסרים בפתח, מותר נטל"פפושקים

 החמץ סביב מחיצה רעושה דהא הב"ח, על לחלק כתב סק"ה בפר"חז(
 הוי ובשבת חמץ, לאכול כרת איסור לידי שיבא גזירה משום הואבפסח
 נטל"פ דהוי חמץ בכלי אכל דמבעיר, דאורייתא איסור לידי שיבאגזירה
 משום התם גזרינן ולא דרבנן אלא אינו ולהאוסר מותר, פוסקים לרובהרי
 פלוג,לא

 הוי דלא בפסח חבית בתוך חטף כלי לרתיחות דאיסור חגר"זמש"ב
 דחרי לענוד קשה חאחרונים, תפורות תבמי אלא חגמ' חכמיגזירת

 בפסח. חחמף סביב משיצח לעשות גזרו חגמ'חכמי

 חמץ כלי להשהות שאסור זה שאיסור דכיון בס"ד כתב הגו"ז בשו"עה(
 האחרונים הדורת חכמי אלא הגמ' חכמי עליו גזדו לא בפסח הביתבתוך
 אין רוב שע"פ ובפרט כ"כ, בו להחמיר אין לפיכך כן. שהחמירוהוא

 בגובה בער"פ אותם שמסדרין בשעה החמץ מבליעת יומן בניהכלים
 וקשה תע"ב. צנוע במקום להצניען המחמיר ומ"מ המנהג. טעם זהוהכותל,
 וזהו בפסח, החמץ סביב מחיצה לעשות גזרו הגמ' חכמי דהרילענ"ד
 פלוג, לא משום הבית בגובה חמץ הכלי לתלות לאסור הב"חמקור
וצ"ע.

 בפסח החמץ סביב מחיצה לעשות חז"ל דגזרו רמזה דס"ל ליישבויש
 חמץ אכילת איסור ליד שיבוא גזירה דהוי רחמץ במאכל רק רזהדי"ל
 גזירת הוי דזה ואלא חמץ, כלי סביב מחיצה לעשות מזה ראי' ואיןדכרת,
 לא זו גזירה ועל מיוחד, בחדר הכלים לסגור האחרונים הדורותחכמי
 גבוה. במקום הכלים לתלות לאסור פלוג לאאמרינן
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 חפף כלי לתלות פלוג לא משום לאטט שייך ילא בסב חצרהבדעת
 דבנ"ד לענ"ד יקודת בחז"ל, מפורש חאיטור יאין כיון חבית,בגובת

 מניצח לערית שצריך חז"ל בדברימפורש
 תקלח. לידי יבא שלא תחמךסביב

 בגובה חמץ כלי לתלות דאסור הנ"ל הכ"ח עמ"ש כתב תורה בדעתש(
 י"ז סי' באכה"ע שמואל בבית דלפמש"כ בשבת, דאסור כמו בפסח,הכית
 דבר באיזה שגזרו חז"ל בדברי המפורש בדבר דדוקא הה"מ בשםסקי"ד
 שאין כיון כאן פלוג לא לומר שייך לא א"כ ע"ש, פלוג לא לומרשייך
 מפורש גזרו חז"ל דהרי כנ"ל לענ"ד וקשה ע"ש. בש"ס מפורשאיסור
 המקור וזהו תקלה, לידי יבא שלא כדי בפסח החמץ סביב מחיצהדיעשה
 די"ל ונלענ"ד פלוג, לא לומר זו בגזירה שייך שפיר וממילא הב"ח,לדברי
 דיכול דחמץ במאכל רק היינו מחיצה לעשות דגזירה הגר"ז, בשיטתכנ"ל
 מיוחד כחדר הכלים לסגור מזה ראי' ואין דבכרת חמץ אכילת לידילבוא
 זו גזירה ועל אחרונים, חכמים גזרו זה אלא בחז"ל, מפורש אינודוה

 פלוג. לא אמרינן לא כש"ס מפורשתשאינה

 בלים חגעלת על מבאין אין לאחאיטעמים
 בלים. טמאת על שמבריןבמו

 ולא הטבילה על דמכרכין דמה כתכ ק"ד אות ג"ח כלל והיתר באיסווי(
 והגעלת עשה, מצות היא הכלי שטבילת משום דהוא הכלי, הגעלתעל
 שאין וחלב הגיד כנקור והוי נבילות, לאכול שלא תעשה לא מצותהכלי
 דעריות לאו מלבד עלי',מברלין

 שמברכיי
 ע"ש. דקידושין עשה אגב עליו

 דהגעלה הכלי, טבילת על מברכין אין לאמאי אחר טעם ליתןונל4"ך
 מעשה הוי ואלא מצוה דאינו והחלב הגיד דנקור וכמו מצוה עניןאינה

 הטבילה הרי כלים, בטבילת אבל הבליעה, או האיסור, להסרדבמציאות
עלה. מברכיי ולהכי במקוה, הכלים לטהר התורה לו שנתנה תורנית מעשההוי

 כליס בחבשר אמדנים שבעהיוד

 ניתזין שניצוצות גמור ליבון )א( והם: כלים בהכשר אופנים שבעה ישא(
 רותחין במים הגעלה )ג( מבחוץ. עליו נשרף שקש קל ליבון )ב(מהם.
 הכלי נגד בו שמגעלין בכלי ששים כשיש האש שעל ראשוןבכלי
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 )ה( מעל"ע. לפני בו שהשתמשו איסור כלי הגעלת )ד( בתוכו.שמגעילין
 מעל"ע בג' צוננים במים ועירוי מילוי )ו( ראשון. מכלי עירוי ע"יהגעלה
 מצד שמותר מתשמישו, חדש י"ב אחר שנתיישן כלי )ז( זה. אחרבזה
 זה. זמן אחר כעפר נעשה הכלי בתוך שהבליעה כיוןעצמו

 ליבון צריך בפסח בחשל אור עצי בו שהשתמעי דבלי בשו"עפסק
 נשיש רק טחני קל שינע ממט. ניתזין ניצוצות שיהיו עדגמוד

 נהפוסקים ולא חארא. משום רק הוא כשהליבון אז בנלי,סדקים
 העיקר סגי לכן בלע, התירא פסח קוים דהוי כיון בפסחדבחנל
 כיון בלע, איסורא דחמף פוסקים ורוב בסתר, כמו בהגעלההדין

 עליו. שמודחמף

 שפודים כגון האור ע"י בהם שמשתמשים דכלים ס"ד בשו"ע נתבא(
 ניצוצות שיהו עד הוא והליבון ליבון, צריכים בהם וכיוצאואסכלאות
 עליו נשרף שקש כ"כ נתלבן אם מקילין דיש הרמ"א והגיה מהם.ניתזין
 שדינו דבר אבל בליבון, שדינו דבר בכל ראשונה כסברא ונוהגיןמבחוץ,
 או סדקים בו שיש רקבהגעלה

 שמחמיריי
 כזה. קל בליבון סגי ללבנו

 דהרי בלע, התירא מקרי דחמץ רס"ל קל כליבון המקילין דעתופירשו
 אבל ליבון צריך אור ע"י בכלי הנבלע איסור דדוקא אמרו )ע"ו.(בע"ז
 קדשים בשר כגון נאסר שאח"כ אף אור ע"י בכלי הנבלע היתרדבר

 מ"מ נוחר בשפוד הבליעה נעשה שלבסוף אף האור ע"ג בשפודשצלהו
 בכלי שנבלע דחמץ בזה המקילין וס"ל בהגעלה. די זה שפוד שלהכשירו

 פוסקים ורוב הגעלה. בהו סגי ולכן היתר, היה אז הרי פסח קודםזה
 לכן והוי השנה, כל עליו שמו דחמץ כיון בלע התירא נקרא לאדחמץ
 ואלא והרמ"א. המחבר פסק וכן גמור ליבון בי' צריך ולהכי בלעאיסורא
 שנשרף קל בליבון סגי אז ללבנו מחמירין ורק בהגעלה שדינודבמקום
 קודם לשורפם שצריכין בכלי סרקים שיש במקום או מבחוץ, קשעליו

 לשורפו. קל ליבון סגי לזה בעין, על מהני לא דהגעלהההגעלה,

 בהגעלה. בפסה בחמן מותרת בו שמטגנין דמחבת פסקהבנחבר
 תביא הפריות בהגעלה. סגי מיהו בליבון, ושנתחילה פסקוהרמ"א
 הליבון מ"מ ניתזים ניצוצות שאין באור בכלי שימש ראם רא"מכאן

 ניתזין. בניצוצות להיותצריך

 וכתב בהגעלה מותרת בה שמטגנין דמחבת כתב י"א סי' ובשו"עב(
 ללבנו ושנוהגין סגי, קל בליבון אך המחבת ללבן מחמירין דישהרמ"א
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 מחמירין דיש פי' גומות. בו אין אם כהגעלה לי' סגי טיהולנתחילה,
 על בעין נאפת והעיסה השומן נתייבש דלפעמים משום המחבתללבן

 לחלוחית שם יש דלעולם משום ליבון דא"צ כתב והרא"שהמחבת,
 לי' סגי מיהו לכתחילה, ללבנו ונהגו והרמ"א. המחבר פסקו וכןמשקה,

 ראם דכיון מזה, ראי' הביא סק"ל מגדים בפרי אברהם ובאשלבהגעלה.
 לא במחבת דבשימוש ואף הדין מן ליבון צריכין לכו"ע השומןנתייבש
 צריכין משקה בלי האש על שימש דאם מזה למדנו ניתזין, כניצוצותהיה

 ניתזין. בעין היה דשמוש אע"ג ניתזין ניצוצות שיהיו וחמץבאיסור

 כשהבליעה אף יבליבון ת"ל ואחרונים ראשונים פוסקים וכמחישמח
 ניתזין. בניצוצות להיות צריך חליבון מ"מ ניתזין, מניצוצות היתהלא

 א"ל, פראנק פסח צבי רבא חגאין מרן פסקווכן
 זצ'ע. פיינשטיין סהרה וביט הגאוןימאן

 וארבעה עשרים שהבאתי מ"ב סי' ח"ב בצלאל זכרון בספרי ועייןג(
 משקה לחלוחית שם דכשאין במחבת דס"ל ואחרונים ראשוניםפוסקים
 וע"ש ניתזין בניצוצות היתה לא שהבליעה אף ניתזין דניצוצותדבעינן
 ברזל של דכיסוי המחבר דכתב ט"ו מסעיף לזה רא" עוד שהביאבפר"מ

 הרי גמור ליבון דצריך הכירה על כשנאפת החררה על אותושמשימין
 אף בהחררה, הכיסוי נוגעת פעמים דברוב כיון גמור ליבוןדצריך

 פוסקים וארבעה עשר שם והבאתי ניתזין, בניצוצות היה לאכשתשמישו
 משום הדבר טעם הפד"מ ופי' הנ"ל. בכיסוי כן שפסקו ואחרוניםראשונים

 להיות צריך הפליטה של החום דשיעור אמרינן רותחין דע"י בבליעהדרק
 הבליעה את פולט האש אין בליבון אבל הבליעה, של החום כשיעוררק

 ע"ש. הבליעה את שורף אינו נחזין ניצוצות שאין וכל שורפה,ואלא

 זצ"ל פראנק פסח צבי הגאון שמרן א' פסח קודש ממקראי שם והבאתיי(
 האפי' כלי דלפ"ז הגיה שם קודש ובהררי להלכה. אלו הפר"מ דבריהביא
 של במירה רק בוערים ויהיו שידלקו ע"י להכשיר מהני לא חשמלבתנור
 ניצוצות שיהיו במידה אינו זה שחום משום להגיע, שיכול גדול הכיחום
 אמרינן לא ליבון לענין מ"מ החום מדת כאותו שכלע ואע"פ מהם,נתזין

 מרן שם פסק ס' סי' ח"א יו"ד משה ובאגרות ע"ש. פולטו כךכבולעו
 ניתזין ניצוצות בגדר הוי דלא דאף כן נמי זצ"ל פיינשטיין משהרבינו

 דליבון ומשום נחזין, ניצוצות של גמור ליבון דוקא בעינן מ"מבהבליעה
 ע"ש. הבליעה מפליט ואינושורף
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 שורף הוא דבליבון זו סברא נימא לא אם דגם דנלענ"ר שם וכתבתיה(
 ס"ל הנ"ל ואחרונים ראשונים הפוסקים כל הרי אבל הבליעה מפליטואינו
 להיות צריך הליבון מ"מ ניתזין ניצוצות בגדר היתה לא הבליעה אםדגם

 בוערים ויהיו שידלקו ע"י תנור להכשיר אין ולפ"ז ע"ש. נתזין,כניצוצות
 ניצוצות של כחום בעינן ואלא להגיע, שיכול גדול הכי חום של במדהרק

 אבל ניתזין, לניצוצות החום מגיע בודאי תנורים קלינינג" וב"סעלףניתזין,
 מהני. דלא כודאי ניתוין למצוצות החום מגיע שאיןבתנורים

 ניתזיה דניצוובות לינון ע"י רק שלט חפורים לחמשיר איןולפיז
 שדינו "פארשעלין" דהיינו 'קעעמל" חותליהם שלנו שתנוריםו5ש"5
 עשויים שתנוריהם בכתב פרסמו ע~עקטריק" ו'אצענערל חרסת55לי

 גיער. ליבון וצריך חרסת 5לי עידנאמ"סערעמק"

 בעל לי ואמר מ"אינעמעל" הם כותליהם הרי שלנו בית בתנורי והנהו(
 והרי "פארסעלין" בהם שיש דהיינו "פארסענילייזט" שהם כליםחרושת
 קס"ג ס"ק תנ"א סי' ברורה במשנה שפסק וכמו חרס כלי דין ישלזה
 פארצעלאיי שקורין פרפור"י רכלי השכנה"ג בשם הביא שהפר"מוכתב
 ששמעתי שם וכתבתי ע"ש. זכוכית כלי דין ולא להם יש חרס כלידין

 תנורי להכשיר שהתיר זצ"ל קאטלער אהרן רבינו הגאון מרן בשםאומרים
 שבתנור גדול הכי החום במדת רק בוערים ויהיו שידלקו ע"י שלנובית
 רבי הגאון בנו פי את ושאלתי דמהני. ניזין ניצוצות למדת מגיע שאיןאף

 ודע מעולם. מפיו זה דבר שמע שלא לי ואמר זצ"ל קאטלערשנואר
 עשויים שלהם שתנורים ומפרסמין כותבין אילעקטריק"ש"דשענערל
 חרס. כלי והיינומ"סערעמיק".

 פחות אור ע,וי חיתה שבשהבליעח יצחק מנחת בשו'אצ שתתבוכוח
 ניצוצות במדרגת י"א שהליבון צרי5ין דמין ניתזין ניצוצותממדרגת
 דבעינן ש"ל דבחדיא ליבא וחמג"א, חרשב'ש דעת ושתןניתזין,

 פרסקים. והמח 5מח והדעת ניתזין בניצוצות נמיבח"ג

 שהסכים ס"ו, סי' ח"ג יצחק מנחת כשו"ת מש"כ שהכאתי וע"שז(
 ושלהכי בהגעלה, שאומרים כמו פולטו כך דכבולעו אומרים נמישבליבון

 סגי בליבון גם ניתזין ניצוצות ממדרגת פחות מים בלי היתהכשהבליעה
 הבליעה. חום כמדרגת כשהליבון דסגי ניתזין ניצוצות במדרגת הויכדלא
 במדרגת להיות צריך לעולם דליבון שפסק שהפר"מ שכיון לזהוטעמו
 דבליבון משום מדרגה, באותה היתה לא כשהבליעה אף ניתזיןניצוצות
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 בניצוצות כשהליבון אלא אינו ושזה הבליעה, מכלה אלא מפליטאינו
 אכל מפליט, ואינו מכלה שהליבון שכתב להרא"ה רק דהר"זנתזין,

 אמרינן כליבון גם א"כ המג"א, סבר וכן מפליט, דליבון שסברלהרשב"א
 היתה הבליעה דכשמדרגת אמרינן בליבון גם ולהכי פולטו, כךכבולעו
 כשהיא סגי הליכון שע"י הפליטה גם ניתזין ניצוצות ממדרגתפחות
 מדרגה.באותה

 מההיא הנ"ל לדינו ראי' הביא הפר"מ דהרי דליתא, שם וכתבתיח(
 בניצצות שם היתה לא שהבליעה דאף חררה, דכיסוי ומההיאדמחבת
 ההיא והרי ניתזין, בניצוצות דוקא יהא שהליבון צריכין ומ"מניתזין
 ואחרונים ראשונים וארבעה עשרים דעת שכן הבאתי בשו"ע שפסקדמחבת

 הוא הרי המחבר שפסק חררה דכיסוי ושההיא ביניהם. והמנ"אוהרשב"א
 סוכר הרשב"א אם דגם וע"כ ביניהם. והמג"א פוסקים וארבעה עשרדעת

 הוי אא"כ כדין מועל ליבון אין מ"מ מפליט אלא מכלה אינודליבון
 י"ל מ"מ מפליט דליבון רסבר דאף עוד י"ל ובמנ"א נתזין,בניצוצות
 כלים הכשר בדיני בתוה"ב הרשב"א מש"כ דעיין מכלה, דליבוןדסבר
 ועוד וז"ל, וכו' הכותב אמר בד"ה הבית במשמרת ד' בשער ד'בכית
 מקצת אותו שחם כל מתכות רכלי אומר הבית( בבדק )הרא"ה שהואדכיון
 כשליבן אף א"כ בו צלה שלא במקצת אף הבלע ונתפשט חם בושצלה
 שבלע כדרך שבלע מה מכלה הוא גם חם ואותו כולו חם מקצתאותו
עכ"ל.

 חיתה ד3שהבליעה רא" תשובה שממתנערי לומד הע31יפ יצחקבמנחת
 ניתזיה לניצוצות א"צ שהליבון ניתזים ניצוצות ממדרגתפתות

 מה לשיטתו לצרף דיש לומר שהסכים יצחק במנחת שם עודושעייןט(
 ונתחממה בקערה או בקדירה סקכ"ז תנ"א סי' תשובה בשערישנסתפק
 אם משקה, בלי איסור דבר בה והוחם האש, מן והוסרה שהיס"ב,הרבה
 דיהיו וא"צ הקל, בליבון דסגי ומסיק ממש, האור ע"י כנבלעדינה

 ניצוצות ג"כ הי' האיסור בו שנבלע דבשעה היבא לא אם ניתזין,הניצוצות
 זה דטס י"ל לפ"ז א"כ שכמותו, ליבון צריך בודאי דאז ממנו,נתזין

 כתשמישו הוי לא מתכת, של גחלת רק דהוי חשמלי, בחמום על"שאופין
 הגעלה בדיני שהפר"מ ואף תשמישו, כדרך קל בליבון וסגי ממש, אורשל
 בזה. תשובה השערי שיטת לצרף יש מ"מ כן ס"ללא

 ליבון צרי3ין דאי תאור על ד3שח3לי נצטבר מבואר תשובחדנהיערי
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 דלע~ם זה יין סטה. פחות היתה כשחבליעח אף נתזין,בניתצות

 דרהצמל. אור על כשהוחם גם יזח נתזזה בניצוצות ליבוןנעיי

 כדבריו דלא מבואר תשובה מהשערי דאדרבה בצלאל בזכרון והקשיתיי(
 מן הכלי כשהסירו דבריו כתב תשובה השערי דהרי לגמרי, הדברבעיקר
 קל בליבון סגי ניתזין ניצוצות ממדרגת פחות היתה הבליעה אם דאוהאש
 אם כין כלל חילק לא אז האש על הכלי כשהיתה אכל מדרגה,כאותו
 דלעולם סבר דהתם ואלא סחות, או ניתזין כניצוצות הבליעההיתה
 דלא היתה כשהבליעה ואף ניתזין, כניצוצות יהא שהליבוןצריכין

 על הקדירה כשהיתה דגם יצחק, במנחת כמש"כ דלא וזה ניתזין.כניצוצות
 ניצוצות ממדרגת פחות היתה הבליעה ואם פולטו כך כבולעו נמיהאש
 שכתבו ומה פולטו. כך כבולעו ואלא ניתזין בניצוצות א"צ דאזניתזין
 בחמום עלי' שאופין זה דטם י"ל תשובה השערי דברי דלסי יצחקבמנחת
 וסגי ממש, אור של כתשמישו הוי לא מתכות של גחלת רק דהויתשמלי
 איירי תשובה בשערי דהרי לענ"ד קשה תשמישו, כדדרך קלבליבון

 מתכות של כגחלת אבל קל, בליבון סגי דאז האש מן הכליכשהעבירו
 סי' ח"ג ובאחיעזר יצחק בית בשו"ת וכתבו אש. מבעיר דין לו ישהרי
 דמסתפק מה והנה דאורייתא. אש מבעיר על עובר החשמל דלהדליקס'

 י"א, באות לקמן עיין ליבון, צריך אם גורף בתנור אם תשובה,בשערי
 שהוסר ושדבר גמור, ליבון צריך גרוף דבתנור ס"ל ורעק"אשהפר"מ
 והביא ליבון, דין לו אין האש מן שהוסר פת וכן ליבון. דין לו איןמהאש
 ע"ש. מהמנ"א דא"הפר"מ

 ונף וגבוה דין לו אין מהאש שהוסו שדנו ש"ל וועק"א מגדיםהמרי
 ליבון. דין בו יש גרוף תער אבל ליבון, דין לו אין א"צ מן שהושרפת

 כל ליבון, רבעי אש ע"י שבלע שדבר שכתב סק"ה בת"ז בפר"מ עייןיא(
 שתחב ו' באות המב"א כתב ומש"ה ליבון דין לו אין תו מאששהוסר
 משום ליבון צריך שהסכין המג"א שכתב )פי' חם בעודו לפאנקוכןסכין

 בסכין חתך אם דאבל דמשמע האש" "על הפנקוכן תוחביןדלפעמים
 שחותכין סכינים אותם וא"כ כו' ליבון.( א"צ האש מן כשהעבירוהפנקוכן
  שגרוף אף בתנור בעודו הא בהגעלה, די האש מן בהוסר חם לחםבהם
 צריכין וז"ל, בס"ד כתב רעק"א ובחידושי אור. ע"י מקרי התנורוקטום
 פת הניחו אם אבל אור. ע"י מקרי גרוף בתנור בהם בנשתמש ואףליבון,
 בהעלותך פ' גמא תבת בספרו פרמ"ג אור, ע"י מקרי לא כלי עלחמה

 עם רעק"א דמסכים ומבואר עכ"ל. סק"ה זה בסימן זהב משבצותוכספרו
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 אף וז"ל, שם שכתב בהעלותך פ' גמא בתיבת ועיין אלו. בדיניםהפר"מ
 אע"פ בוער התנור כי הוא וברור אור ע"י תשמישו מקרי התנורשגרוף
 דלא די"ל מתנור שהוציא מיד אם חמץ לחם שמניחין כלי ומודינאשגרוף
 רבינו ושיטת והגעלה ליבון בענין והנה ע"ש. אור, ע"י תשמישומקרי
 ע"ש. , מ"ב סי' ח"ב בצלאל זכרון בספרי עיין זצ"ל מפאנו עזריהמנחם
 איסורין. שאר ובדין כפסח בחמץ מחכת בדיניוע"ש

 שהיית צויבין קל יבליבון זהב המשבשת מגדים הפרינתב
 קל הליבון קודםמעל"ע

 המוזכר קל ליבון והגה וז"ל, כתב בסק"ד תנ"ב בסי' זהב במשבצותיב(
 י"ל מפליט כ"א כפנים שורף אין מ"מ מינה ועדיף כהגעלה דהוהבתנ"א
 דאפשר בחוה"מ או משקה ע"י חמץ הטרפי"ד בלע אם בפסחדאסור
 דהגעלה פי' עכ"ל לדידן. בפסח מהני לא יומו בן ואינו ובולע,דחוזר
 כיון בהגעלה א"א דפסת בחוה"מ אבל בחומ"מ ומותר יו"ט בכלאסור

 קודם נוטל"פ שיהא כדי ההשתמשות, אחר מעל"ע שיהא בעינןדבהגעלה
 נגד סי' בו שיש בכלי ולהגעילו בפסח, נטל"פ אוסרים ואנוההגעלה,
 כאן וכתב במשהו. בפסח דחמץ בפסח, מהני לא בו שמגעיליןהכלי
 דפסח בחוה"מ דאסור י"ל מינה, ועדיף כהגעלה דהוי קל דליבוןהפר"מ
 ליבון אבל הליבון, קודם מעל"ע בעינן לא דשם כיון מהני גמורדליבון
 הפר"מ ופי' קל. הליבון קודם מעל"ע שתהא שם ובעינן כהגעלה, הויקל
 חוזר הרי האיסור שפולט דאחר משום בהגעלה מעל"ע שתהא דכעינןדהא
 דחוזר אף ואז נטל"פ שיהא כדי מעל"ע שתהא כעינן ולהכי בכלי,ונבלע
 קל דבליבון הרא"ש. כמש"כ דהתירא, נ"ט בר נ"ט הוי הרי בכליונבלע
 שתהא נמי קל בליבון בעינן ולהכי כהבלי, הבלע דחוזר דאפשרנמי

 נטל"פ אוסרים דאנו כיון א"א דפסח ובחוה"מ קל. הליבון קודםמעל"ע
 שייך לא ליתנהו ותו החמץ שורף הרי גמור ליבון אבל וכנ"ל.כפסח
 להכלי. החמץשיחזור

 סגי האור ע"י שנצלה דבר  דבקדשים דממו ס"ל וסיערהחראב"ד
 בכה"ג בהגעלה סיגי בפסח בחמץ בן בלעו דחתירא כיוןבהגעלת

 הפסח. לפני בלע התירא נמי הוידחמץ

 בלע כשהתירא מ"מ ליבון שצריך שדבר )עו.( בע"ז דאמרו מה הנהיג(
 א"כ צריך והי' האור ע"ג בשפוד שצלהו קדשים בשר ושלכן בהגעלהסגי
 בלע, התירא דעכשיו מ"מ בבוקר, נותר הבליעה יתהוי שלא כדיליבון
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 בכלי ועשו ליבון שצריך שדבר משום הוא הדבר טעם בהגעלה, סגילנן
 מועטת בליעה נשאר אבל מהבליעה, הרבה הוציאה הגעלה הריהגעלה,
 הר"ן וכמש"כ דנותר חדש איסור חל אין זו מועטת כליעה ועלבכלי,

 במקום הגעלה מהני בפסח דבחמץ ס"ל וסיעתו והראב"ד, )ל:(.בפסחים
 שהחמץ כשעה פסח לפני נעשית דההגעלה .כיון אור ע"י היתהשהבליעה

 אחר שנשאר המועטת הבליעה על האיסור חל אין פסח כשחל לכןמותר,
ההגעלה.

 חדש איסור נקרא לא דחליל דאיסורא ס"ל פוסקים ורובהרמב"ן
 חט"ז ו3מש"3 לחלוח ק"'ל ו3ן חשנח. 3ל עליו חמך דשםפיון

 ומיעוט ההראב"ד רבה באלי' חתיה מרובה בהפסד אבלומג"א.
 עכשיו ד"א יומו, בן אינו גם שיה"כ הצרידו ברורה ותמשנהמגדיש והפרי יו"ט. שמחת מניעת או מרובה בחפסד חתיר והזב"זחפוסקים.
 בן אינו שיהא א"צ וא"ב בלע התירא הוי דחסך להשיטהקיימינן
 שיהא בעינן בתרה ומשנה מגדים להפרי ומיהו ההגעלה. לפנייומו

 קיל. דאז יומו בן אינובזה

 שעה קודם פסח בערב כלים דכשמגעיל חמחבר פסק תנ"בבשו'ש
 תתירא דאז ציון ההגעלה קודם מעל"ע שהיית א"צ דאגחמישית

 ועוד. ורמ"א טוש"ע מרדכי הרא"ש תוס' ו3"3בלע,

 שעה קורם להגעיל ליזהר דיש המחכר כתב ס"א תנ"כ סי' כאו"חסו(
 פי' ע"ש לאו. או יומן בני הכלים אם לדקדק יצטרך שלא כדיחמישית
 לחוש יש אבל בכלי, הבלוע את מוציא המים דרתיחת היא הגעלהדענין
 כתבו ולכן שפלטה, מה בכלי ויבלע יחזור הבליעה שמוציאהדאחר

 שפלט מה יבלע אם אף דאז יומו בן שאינו כלי רק להגעיל ראיןהפוסקים
 וחוזר למים, הכלי מן שנפלט טעם נ"ט, בר נ"ט הוי ואז הוא לפגםהרי

 לפני הכלים כשמגעיל אבל הטעם, שנפגם כיון היתר וכולן בכליונבלע
 דהתירא, נ"ט בר נ"ט הוי א"כ היתר, הוי החמץ דאכתי חמישיתשעה
 והרא"ש )עו.( בע"ז התוס' וכמש"כ פגום, הטעם כשאין אףומהני

 ומג"א. וט"ז והרמ"א המחבר דעת כן והרי והטור.והמרדכי,

 דחסך וסיעתו 3הרמב"ן יקי"ל דמיון תקשו וחגר"א והמרטשבעו"ש
 בהגעלת סגי ולא ליבון צריך אור ע"י כשנצלה חנן בלע, איטוראהוי
 תפסח. קודם בהעשר בלע לתתירא חשב אמאי עליו, שמו דחסךתיון

 וחשל חדש, איסור על חל אין הקלושה המיעוט דבחגעלחונלענ"ד
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 חדשו באיתור תלוי אין נ"ט בר דנ"ט תתירא אבל חדשו איתוראינו
 עכשיו. חיתר הוא אםורק

 הפוסקים לדעת זה רכל הגר"א ובביאור ובפר"ח בעו"ש וכתבוטז(
 איסורא מיקרי דחמץ להסוברין אבל בלע, התירא מיקרי דחמץשסוברין

 ה' שעה קורם בין חילוק אין א"כ ס"ד תנ"א בסי' המחבר סתם וכןכלע
 דהא די"ל ונלענ"ד אהדדי, הפוסקים דברי הקשה ובפר"ח היום, כלאו

 בס"ד ולהכי עליו, שמו דחמץ משום זה הרי בלע איסורא מיקרידחמץ
 האור ע"י בו שהשתמשו אף הגעלה מהני בלע דבהתירא זה בדיןדאיירי
 נפלט ההגעלה דע"י דכיון הוא בנותר ההיתר הרי בנותר, וכמו ליבוןוא"צ
 זו הכליעה מיעוט דעל הוא הדין הבליעה, מיעוט ונשאר הבליעה,רוב
 אינו לכן השנה, כל עליו חמץ דשם חמץ אבל דנותר, חדש איסור חלאין

 דשם חמץ אבל דנותר, חמץ איסור עליו חל ושפיר חדש לאיסורנחשב
 איסור עליו חל ושפיר חדש לאיסור נחשב אינו לכן השנה, כל עליוחמץ
 שייך דזה י"ל דהתירא נ"ט בר דג"ט כדין אבל המועטת, בליעה עלחמץ
 הרי נ"ט בר דנ"ט ולדין הפסח, קודם הוי היתר כמציאות דהרי בחמץ,גם
 דלא דהתירא נ"ט בר נ"ט ואלא חדש, איסור על שיהא שם צריכיןאין

 )קיא:( בחולין שאמרו כמו טעמאחשוב

 קיים, טעמא עדיין חגעלח דאחר חז"ל קושיא על תירץ איודבחזון
 חל, שפיר חדש שם חוי דלא חמץ ועל חל לא חדש שם על רק~חני
 חחזרוא וכתב מותר. בחמץ גם ולחכי טעמא, מהציב לא נ"ט הוטאבל

 חהגעלח קודם מעל"ע שחיית דא"צ בער"פ בחבלדחמקיל
 תפסיד.לא

 טפי גרע נ"ט בר דנ"ט י"ר אות קי"ט סי' פסח הל' בחזו"א ועייןיז(
 לא נ"ט בר בנ"ט אבל מררה, דנפיש התם שאני )קי"א:( בחוליןוכדאמר
 דשפוד טעמא יהיב מררא נמיש בלא אף הגעלה אחר ושפוד טעמא,חשיב
 בלע דהתם ההגעלה ע"י שנקלש אף הבלוע על חמץ שם חיילשנגעל
 כבשר חשיב לא נותר דלענין ונהי טעמו, מפלטת אינה והגעלה גמורטעם
 שא"צ לחמץ למילף מצינו לא מ"מ נותר שם עלי' למיחל קייםקדש

 יותר קיים טעמי' עדיין הגעלה דאחר בפסח. איסורא עלי' למיחלחשיבות
 ליבון רצריך פסקו שבשפודין ראשונים מכמה מוכח הדבר נ"ט ברמנ"ט

 וכתב נ"ט. בר נ"ט משום התירו חמישית שעה קודם כליםובהגעלת
 המשנה וכמש"כ הפסיד, לא נ"ט בר כנ"ט שעות ה' קודם שהמיקלכחזו"א
 ע"ש. הפר"מ בשם בשעה"צברורה
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 5תב משח באגרות ליצוגו מתני לא מעיקרו דבאבו המאירי5תב
 מגולים בשהם מ'4מ שלו 55לי אחד ש5ל חלב ותבשיל נשוובתבשיל
 בשתמא ממש יבישם רוצחם אוולין ובזיעת זיעתם. משוםאסורים
 להחמיר. יש חזיעו משודאי אבל תזיעו. לשמא לחושאין

 ליבון, דין לו אין מעיקרו אכר ע"י דבלכון )עה:( בע"ז המאירי כתביח(
 אבל ע"ש. ליבון נקרא ואינו שריפה נקרא אינו אור מחמת שאינורכל

 אגרות משו"ת הבאתי מ"כ סי' ח"ב בצלאל בזכרון וכנ"ל. שאניעלעקטריק
 לכשל להתיר אין זיעה היה אם שלנו געז דבתנורי מ' סי' ח"א יו"דמשה

 או אפו אם אבל זה, אחר בזה אף מגולין חלב ותבשיל כשרתבשיל
 בהקדמה בפמ"ג איתא משקין בלא אוכלין שהם יבשים דבריםבשלו
 אינו אוכלין דזיעת ל"ז סי' שני בסדר הנשאל עם השואל בהנהגתלאו"ח
 הרמב"ם ע"פ אוסר זיעתו שאין להתיר מצדד נמי מהותך ובחלבאוסר,
 שמסתפק משמע אפשר, בלשון כתב אבל ה"ד, אוכלין מטומאתדבפ"ז
 אבל אפשר, בלשון מק"ו צ"ב סי' ביו"ד נמי תשובה בפתחי והובאלדינא,
 ובשלו באפו וא"כ בבירור, ומתיר כלל מסתפק שלא משמע ממשביבש
 למעשה ומ"מ כהזיעו, אף יה אחר בזה לדידי' להתיר יש יבשים דבריםרק

 בדברים הזיעו לשמא לחוש אין בסתמא אבל להחמיר, יש הזיעוכשבודאי
 ע"ש. זה אחר ~ה בסתמא ומותריבשים

 אבל נאובלים, אעם א51לים שזיעת משח טימאת בסם 5תבהר"ממ
 חגר"א דעת 5ש5ע וט וחמג"א, והש"ח,בטור,

 5חאו5לין. אשורין או5ליןדזיעת

 דין להם אין אוכלין דזיעת הפר"מ שכתב דאף שם לענ"ד וכתבתייט(
 הטור כתב תנ"א סי' או"ח בשו"ע הרי אבל מהרמב"ם, והראי'אוכלין
 הכירה על כשנאפית החררה על אותו שמכסים ברזל של דכסויוהב"ח
 מזיע שהוא ועוד בו, נוגעת פעמים כרוב כי ליבון שצריך לודנראה
 שמכסים ברזל של דכסוי מט"ו בשו"ע פסק וכן שתחתיה החררהמהבל
 במנ"א עלה וכתב ליבון. צריך הכירה על כשנאפית החררה עלאותו
 שמזיעה ועוד בחררה, הפעמים ברוב שנוגעת לפי ליבון צריך וז"ל,פק"ל,
 דתשמישו כסוי, וז"ל שכתב הגר"א בביאור ועיין עכ"ל. החררהמהבל

 וכן ומג"א, והב"ח בטור בהדיא דמבואר הרי עכ"ל. מג"א. ועיין האורע"י
 צריך וגם כאוכלין, אוסר אוכלין דהוי חררה דזיעת הגר"א, דעתמשמע
 מכאן משמע מג"א, עיין וז"ל. כתב סק"ל אברהם באשל ובפ"מליבון.
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 אחר ובמקום הי"ד, מ"א מהל' פ"ז וער"ם דמי. כאוכלין אוכליןזיעת
 במשקין דוקא דמשמע למ"ד דף ד' סי' מיו"ד משה משאת בשםכתבנו
 יע"ש. בזה והארכנו כמותןזיעתן

 וכדעת כאונלין, אוטרין אוכלין דזיעת פסק ומשיב שואלבשו"ת
 שלמה, בית בשו"ת פאק וכן תס"ח. דעת משמע ושבן ומג"א,תטור,

 כאוכלין. אושרין ושנלין דזיעת יתודה,וביד

 דגם וסבר הפר"מ על שחלק ד' סי' ח"ה ומשיב שואל בשו"ת ועייןט
 אוכלין זיעת ראין הרמב"ם מדברי ראי' שאין וכתב כאוכלין, אוכליןזיעת

 ג"כ אוכלין דזיעת במנ"א ושהביאו הנ"ל הטור מדברי והביאכאוכלין,
 בזה הרגיש עצמו שהפר"מ ראה ושוב הח"ח מדברי ראי' ושכן זיעה.חשוב
 ועיין ומשיב. בשואל להלכה סבר וכן כאוכלין. אוכלין דזיעת ראי'דמכאן
 דמהרמב"סאין נמי שכתב סק"ד. קס"ב סי' ח"א יו"ד שלמה ביתבשו"ת
 אוכלין רזיעת הנ"ל מהטור והביא כאוכלין. אינם אוכלין דזיעתראי'

 ק"ח ובסי' הארוך בפי' סקנ"ג צ"כ סי' יו"ד יהודה כיד וכ"ככאוכלין.
 המשאת דברי ועל מהרמב"ם, הפר"מ ראיית על שחלק בפיה"אסקט"ז
 והנה ע"ש כאוכלין אוכלין דזיעת וסבר הנ"ל. הטור דברי הביא וגםמשה,
 בסי' שם הכ"ח מדברי משמע כן ובאמת והגר"א, והמנ"א הטורמדברי
 אבל הגעלה, מצריך משקין דזיעת משקין, מזיעת חמיר אוכלין דזיעתתנ"א
 הקצר בפי' ק"ח בסי' יהודה ביד וע"ש ע"ש. ליבון צריך אוכליןבזיעת
 אם אשר זולת לזיעה מסתמא חיישינן לא יבש דבדבר שכתבסקכ"א
 הכלי לכסות שנעשה בכיסוי אבל הכל. שמכסה גדול בת דהניערואין
 . מסתמא חיישינן בושאופין

 ד"טעלף ותנורי ניתזין. דניצוצות גמור ליבון צריכין שלט ביתתטרי
 ישתמש נזח תנור לו אין ואם ניתזין. לניצוצות מגיעיןקלעינב"

 ניתזין. ניצוצות למדרגת שמגיעב"טארטש"

 ולא חרס, כלי דין להם יש שלנו הכית דתנורי לעיל כתכנו והנהכא(
 ראין הגעלה כהומהני

 מהני לא וליבון לעולם, מדפיו רותחין ע"י יוצאיי
 בכלי מהני לא וליבון לעולם. מדפיו רותחין ע"י יוצאין דאין הגעלהבהו
 לכבשן החזירן אם ורק פקעי, שמא עלייהו חיים דלמא דחיישינןחרס
 פקעי, דילמא עלייהו חייס לא ודאי כזה גדול להסק דמכניסן דכיוןמהני

 ועפר מלבנים שעושין כלי שהוא בכוביא אבל ס"א, תנ"א בסי'כדאיתא
 ליבון בהו מהני להתבקע דרכו ואין לליבון דעשוים בו, ומטגניןואופין
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 יהי' האש שחום וצריכין שלנו. בית תנורי וכן ב'. כסעיף שםיכדאיתא
 או לזה, שמגיעין תנורים קלינינג" כ"סעלף או גמור, ליבון במדרגתשם
 ניתזין. ניצוצוה למדרגת התנור שמלבן "טארדש"ע"י

 שחיית אחר קל, בליבון להפשירם יש סטעיל" "סטיינלעס שלתנורים
 זה. בתנור לחגיע שישל הגדול החום למדרגת שיגעו  יהיינומעל"ע,
 כנ"ל. קל זהבליבון בתנור לחמשירו יכול הגעלה שצריך שנטרףו5ף

 דין להם שיש סטיעל" מ"סטיינלעס שעשוים גדולים תנורים והנה5ב(
 שיכול גדול הכי חום למדרגת התנור חום שיגיעו מהני שם ברזל,כלי

 אם ומיהו מזה. יותר החום הגיע לא מעולם בו שכשמכשלים כיוןלהגיע,
 דיש קל לליבון פי' הגעלה, דין לו יש הרי ניתזין לניצוצות שם הגיעלא
 הפר"מ וכמש"כ ההכשר, קודם מעל"ע להמתין צריכין וא"ב הגעלה, דיןלו
 קל ליבון בדין שם להגעיל יכולין וכן וכנ"ל. קל בליבון הדיןרכן

 קל וליבון כרותחין, בקדירה להגעילו וא"צ וכדומה, כף איזה לוכשנטרף
 יש הרי משקה בו שיש דבר זה בתנור אפה אם והנה וכנ"ל. מינהעדיף

 וא"כ משקה בלי גוש דבר התנור בכותלי נבלעו ואם הגעלה, דיןבשבילו
 הרי א"כ הרי במיעוט, שנתהוי דבר זה ראם י"ל לזה ליבון, התנורצריך

 וטעם נתהוי. זה דבר אין וברוב תשמישו, רוב אחר דהולכין מסקהמחבר
 כתב כבר התנור, נטרף נמי אחד בפעם נטרף דאם אף תשמישו רובדמהני
 אחר כדהוי דוקא היינו תשמישו רוב אחר דהולכין דהא עזרי' מנחםרבינו
 ואלא ומותר, לפגם טעם נותן הוי דמה"תמעל"ע

 דרכני
 והם אסרוהו,

 דמותר. התנור תשמיש במיעוט שכדהויאמרו

 קל ליבון אבל שמחמס, ולחרמ"א שהמישו, רוב אחר הול5יןלהמחבר
 הימת. תשמישו רוב אין אבל אסור, יבש דבר של זיעהמהני.

 מ"מ דמחמיר ולהרמ"א תשמישו, רוב אחר הולכין בס"ו המחבר לדעתכ0
 אין מכלי כלי הלא התנור קרקע על הכלי שנתבשל ומה מהני, קלבליבון
 עלה מהני התנור קרקע על גוש דבר מהכלי שנמל ומה מים. כליבולע
 גמור ליבון לזה צריכין הלא יבש, דבר בו אפו אם ומיהו וכנ"ל. קלליבון
 דבדבר כתב ק"ח סי' יהודה ביד ומיהו וכנ"ל. יבש דבר של זיעהמחמת
 בכסוי )אבל דהזיע רואין אם זולת לזיעה מסתמא בם חיישינן לאיבש

 סמוך שהוא כיון לזיע מסתמא גם חיישינן בו שאופין הכלי לכסותהנעשה
 דבר בסתם דגם ונמצא להכיסוי( תיכף מגיע מעט זיעה גם דאולהחדרה
 ולכן דיבש, בזיעה תשמישו רוב אין אבל אסור, ממנה זיעה יש אםיבש



קיאהמתיבתא

 פולטו. כך דכבולעו קל ליבון שםמהני

 הטלים יחיו שלא ובעינן רתיחות. מסלח המים שיהיו בעיטבהגעלה
 צריכין לכלי מבהוך תאיסור נבלע ואם בזח. זה נוגעיןשמגעיל

 נמי. החיצון צד עלההגעלה

 ומה רתיחות, מעלה המים שיהיו כעינן בהגעלה הנהנד(
 שזורקיי

 אכן
 הכלי, של השפה ע"ג המים שילכו כדי היינו ההגעלה של ליורהמלובן
 אבן דבעינן והא בהכלי, השתמשות בשעת שם הלכו המים ניצוצותשהרי
 הכלים יהיו שלא וכעינן המים. יצנן מלוכן אינו דאילו משוםמלובן

 לא זב"ז נוגעין ראם משום בזה, זה נוגעין הגדולה, בהיורהשמגעילים
 משום בכה"ג דמהני כלים לטבילת דמי ולא נגיעתם. במקום ההגעלהמהני

 ובהגעלה המקוה, למי הכלי שתחת מלחלוחית השקה מהני כליםדבטבילת
 בעינן אז הכלי של החצון בצד נכנסה כשהבליעה והנה שייך. זהאין

 יעלו ההגעלה שמי יעשה דבכה"ג יעץ והמרש"ם החצון. צד עלההגעלה
 הכלי יגלגל בצבת מגעיל ואם מבחוץ. הכלי לצידי לירד הכלי שפתמעל

 מפני טבריה בחמי מגעילין אין המיא. סליק לא הצבת במקוםדאל"כ
 ואין כהן. מגעילו טבריה בחמי רק בו נשתמש ואם האור, תולדותדאינה
 משקה, בכל הגעלה מהני ובדיעבד במים, רק משקה, בשוםמגעילין
 אבל לבד, במים שני פעם להגעיל יראה פסח קודם הוא דאם כתבוהפר"מ

 מגעיל אם והנה זו. בהגעלה לכתחילה להשתמש מותר פסה הגיע כבראם
 להגעיל אין כציר המים נעשו הכלים פליטת שמרוע עד כיורה כליםהרבה
 ואפשר הבלוע. להפליט בהן כח אין דשוב משום המים באותןעוד

 אחר קרים במים הכלי לשטוף ונוהגין זו. הגעלה מהני לא בדיעבדדאפילו
 לא אם בדיעבד ומ"מ כבר שפלט מה ויבלע יחזיר שלא כדי מיד,ההגעלה
 שבעין. לדבר הגעלה מהני דלא ודע לחוש. אין כללשטף

 דבסל לח שדבר כיון מהני פסח קודם מס' חמך בנלי ויבטלהגעלת
 בנתבשלו. גם ומחני בפסח. וניעור הוזר אין פסח קודםבסי

 הגדול ככלי סי' כשיש הגעלה דמהני האכה(
 שמגעיליי

 הכלי נגד בו
 גם חמץ דאסרינן בס', ביטול מהני לא דבפסח אע"פ בתוכו,שמגעילין
 שפיר בטל דאז פתח לפני הכלי שהגעיל כיון מ"מ בתערובות,במשהו

 איסור מבטלין ראין ואע,פ בפסח. להיאסר וניעור חוזר אין תו דבלחבס'
 כוונתו אלא האיסור להתיר כוונתו ראין כיון מותר כאן מ"מלכתחילה
 השתמשות אחר דמהני דהגעלה הרא"ש וכתב הכלי. מן האיסורלהשליך



המתיבתאקוב

 הרי מהני דאמאי תיקשי דלא נ"ט, בר נ"ט הוי ותו נטל"פ דנעשהמעל"ע
 לאוכלן דמותר כבקערה שעלו בדגים דהיינו מפרשים יש נ"ט ברבנ""ט
 חמים שניהם בבישול אבל קר, מהם דאחר דהיינו בעלו, דוקא דזהבכותח
 נבלע כי טעם חשוב בדגים, נבלע הבשר דהתם די"ל לכתחילה,אסור
 הלכך לשבח, טעם בהם נותן והבשר לאכילה ראוין שדגים באוכל,אוכל
 שנפלט החמץ טעם הכא אבל בקדירה, נתבשלו אם ככותח לאוכלןאסור
 בפסח ויפלוט כשיחדר טעם חשוב אינו  הכלי ברופני ונבלע  וחוורמהכלי
 דיש הלקט השכלי בשם כתב צ"ד סי' ביו"ר  והש"ך  התבשיל.לתוך

 לכתחילה. מותר וזה נ"ט. ג'בהגעלה

 בהם שנשתמש חרוסת ובית שאורדית
 בחני

 למשתמש אסוו בצונן
 בבית מהני חגעלה אבל ועוד. בחם, ללוש ואסור בחמין במצהבהם

 ובמדוווח חרוסת וביתשאור,

 חרס של אפילו הכלים דכל כ"כ סעיף תנ"א בסי' בשו"ע נתבבו(
 חוץ בחמין אפילו מצה בהם להשתמש מותר בצונן בהם חמץשנשתמש
 בעיסה ליחנו השאור את בו שורה שהאשה כלי )היינו שאורמבית

 נבלע קשה שחימוצו ומחמת כלי באותו הרבה שוהה שהשאורופעמים
 חריפים דברים בו שנותנין )היינו חרוסת ובית בצונן( כלי באותוטעמו
 אלא חמץ בהם נשתמש שלא שאעפ"י חרס( של אינם ואפילו חמץעם

 מצה בהם להניח בצונן אבל בחמין, מצה בהם להשתמש אסורבצונן
 אפילו הגעלה ע"י אכל הגעלה, בלי בהם, ללוש אסור אבל מותראפויה
 ואפילו הגעלה, בהו מהני דלא חרס משל חוץ מותרים, וחרוסת שאורבית
 להשתמש שלא עלמא נהוג והאידנא כצונן, אלא חמץ בהם נשתמשלא
 שאור בית של שאינם כלים בשאר ואפילו בצונן אפילו ישנים חרסבכלי

 מהני דבמדוכה בס"טו ועיין ע"ש. בצונן. רק חמץ בהם ונשתמשוחרוסת
 פירורי עם חריפים ודברים שומים בתוכו לדוך רגילין שהיו אףהגעלה
 ע"ש. חרוסת. ובית שאור לבית ודמילחם

 בהם תשתמשו הלא ומדובה, חרוסת בבית הגעלה מהני דאיךקשה
 בחגעלה מהני לא ותו לשבח, שבבלי הפגם ד49צוו חריפיםבדברים

 ההגעלה. קודם מעל"ע ששוהיםמה

 בהם השתמשו הלא ומדוכה, חרוסת בבית ההגעלה מהני דאמאי קשהכז(
 לשבח. מעל"ע, המתנת ע"י שבא הפגום להטעם דמשוו חריפיםבדברים
 ונעשה בהאיסור שהשתמש אחר מעל"ע דממתין הוא, שלנו ההגעלהוהרי



קיגהמתיבתא

 פעמים הרבה ויוצא שנכנס מה מהני ותו בלע, התירא והו"ל לפגםטעם
 קכ"ב סי' ביו"ד דעיין ליישב ויש נ"ט, בר נ"ט מדין הכלי לתוךהבליעה
 אז חריף מאכל יומו בן שאינו איסור בקדירה בישל אם דדוקא ג'סעיף
 הקדירה שהה ואח"כ חריף דבר האיסור היה אם אבל לשבח, להמשוי
 הראשון החריפות ראין מותר, הר"ז חריף שאינו היתר בה ובשלומעל"ע
 לשבח. לי'משוי

 ישתמשו הלא ומדונה, חרוטת בנית הגעלה מעי דגניך קשהאנתי
 אחר שנכלי הפטם לחו דמשח חריפים בדברים אח'ע אלובקליפ

 בר וניאק מעל"ע דאחר מגדים הפרי ותירך לשבה. מעליץההמתנת
 לשבח. תפטם את חריף פקיה לאניוט

 בפסח כהו ישתמש הלא אלו, בכלים הגעלה מהני דאיך קשה אכתיכח(
 ההגעלה מהני ולא לשבח, הכלי שבתוך הבליעה דמשוו חריפיםבדברים
 תנ"ב סימן מגדים בפרי ומצאתי מעל"ע. המתנת אחר אלו בכליםשעשו

 אח"כ מבשלין איך יקשה לפגם טעם רבנותן שכתב סק"ב זהבבמשבצות
 לחריף שבא קודם נ"ט בר דנ"ט ותירץ וכדומה, כחומץ חריפיםדברים
 נ"ט, בר נ"ט ונעשה פגום שנעשה אחר החריף בא דבנ"ד פי' ע"ש.שרי,
 לשבח. הפגום משוי לא תוובזה

 מחני לא חריף ביבר חרי בשד 3"ט בר 3"ט מהני דאיך להקשותאין
 נא ואח"ם נווט בר נגש 1ת1 פגום, דחה שהכא משום ניקטן בר נגשנו

 וננ"ל. שאניתחריף

 סי' ביו"ד הלא נ"ט, בר נ"ט בנ"ד מהני דאיך להקשות יש לכאורהנט(
 דאסור יומו בן בשר של במדוכה שנדוכו דתבלין איתא ג' סעיףצ"ו

 הרמ"א והגיה חריף, ברבר נ"ט בר נ"ט מהני דלא דהיינו בחלב,לאכלם
 דברים הוו דתבלין משום סי' כן. הדין נמי יומו בן אינו דאפילודי"א

 משום דהיינו בסקי"ט, הש"ך ופי' נ"ט, בר נ"ט בהו מהני ולאחריפים
 בר ונ"ט פגום הוי הרי רבנ"ד קשה, דלא לשבח. להפגום משוידהחריף

 לשבח, הפגום את ההריף משוי לא ובכה"ג החריף, הדבר בא ואח"כנ"ט
 כנ"ל. מגדים הפריוכמש"כ

 ואסך דנטח, חומרא סיתום פשלו לפגי ליבון צריך )טרייפאד(חצובת
 ונהשלהונות. ובח"קאונטערס" שלזו, "געז" שתטריית3חג



המתיבתאקיד

 שיש כלי וזה ליבון. צריך דחצובה ד' סעיף סוף תנ"א בסי' הרמ"א נתבל(
 ואם השנה כל התנור על מחבת או קדרה עלי' ומעמידין רגלים ג'לה

 עלי' נשפך שלפעמים לפי באור ללבנה צריך בפסח כה להשתמשרוצה
 חומרא משום לכתחילה רק וזהו האור. ע"י חמץ טעם בה ונבלעעיסה
 לזו מזו הבליעה יוצאת אין בזו זו הנוגעות קדרות שתי דבאמתדחמץ,
 שבכל כיון לו והלך נשרף כבר נשפך אם שאף לתלות יש וגם רוטב,בלא
 נשתמש אם ובדיעבד קל, בליבון כזה די כודאי וע"כ האש, על היאשעה
 תנ"א סי' ברורה במשנה כמש"כ לאסור, אין ג"כ כלל ליבון בליעליו

סקל"ד.

 על התנור ע"ג שמבשלין שלנו "געז" לתנורי נוגע זה והנהלא(
 נשפך אם השנה, דבכל חלב, קדירת ופעם בשר קדירת פעםה"גרייטס".
 שכנגד בעין כל אז ושורף ה"געז" להדליק צריך וכדומה מרקמהקדירה
 יהא ולא שיעכירו בדבר להעבירו צריך מזה להלאה שנזרק ומההאש.
 שאין כיון ההוא, מקום על חלב קדירת לשום אז ויכול בעין. שוםנשאר
 של בה"גריעסס" בליעה נשאר אם אף ולהכי רוטב, כלי בולע מכליכלי

 בשר, הבליעת מקום על שיעמוד חלב קדירת ממנה יבלע לא מ"מהבשר
 קל ליבון בזה וסגי ליבון. הצריכו דחמץ חומרא משום בפסח בחמץאבל

 לאסור אין ג"כ כלל ליבון בלא עליו נשתמש אם ובדיעבדמשו"ה,
וכנ"ל.

 עליהם שמשימין הברזלים ה"גריעטס" ללבן הפסח לסני וגוהגיןלב(
 מאש ומדליקין הגריעטס על טסין שמשימין והיינו קל, בליבוןהקדרות
 שמים ואח"ם סביב, סביב בעין כל ומעבירין שעה, חצי לערך הטמיןתחת

 הקדירה. שיעמוד המקום סביב למעלה התנור כל על פעויעל""עלומענם
 שיש ומי בו, נוגעין יהיו שהקדרות ששכיח התנור, אחורי הכותל עלוכן
 בחדר ה"קאונטערס" ועל טפי. עדיף בודאי לפסח חדשים גריעטסלו

 בשר כלי שם הושיבו שמא משום פועיל" ב"עלומנום נמי יכסםהתבשיל
 חמץ בליעת שם ויש ה"קאונטער" על מהמאכלים וירדו חלב כליאו

 של בעין איזה שם ויהיה ההוא מקום על וכדומה פסח קדירת ישיםואולי
 והשלחנות הפסח. לקדרות כליעה, יהיה ידם שעל מים שמ יהיה אוחמץ
 וכדומה. פעויל. בעלומענום נמימכסים

 דוקא העיווי ושעושין ראשון, מכלי עירוי שצויך חבלי שיבשרוחדרך
 ובעירוי דעלמא, בחגעלח וכמו העירוי, קודם מעל"ע שחייתאחר

 שחמים צריכין אין חאקי מעל שהעבירו ראשון נלי ע"יובבליעה



קטוהמתיבתא

 רתיחות מעליןיהיו

 מים עליהם ישפוך אז עירוי, ע"י ה"קאונטערס" להכשיר שייך ואםלג(
 ובעירוי ראשון, מכלי עירוי מחמת שם שהבליעה כיון ראשון, מכליחמין,
 בעינן רשם בהגעלה רק רזה רתיחות, שמעלין מים בעינן לא ראשוןמכלי
 ראשון מכלי חמים מים שם ומהני כן אינו כעירוי אבל רתיחות.דמעלה
 שלא כעינן אז עירוי ע"י דכשמכשירין ודע רתיחות. מעלהבלי

 סי' במג"א כמש"כ מעל"ע, עירוי ע"י מכשיר שהוא במקוםהתשתמשו
 לא דזה באויר, זריקה ע"י ולא בזריזות עליהם וישפוך סק"ח,תנ"ב
 צוננין המים מן מנוגבין עירוי ע"י שמכשיר המקומות ויהיו עירוי,מיחשב
 הכיור מכשיר כשהוא וכן המנ"א. שם וכמש"כ הרותחין, מהן יצטנושמא
 בנוגע וכן מתכת. של הם אם ראשון מכלי עירוי שם דמהני עירוי,ע"י

 שיעשה כעינן דבעירוי המנ"א שפס' מה והנה מתכות. של הם אםהברזים
 שיהא בעינן דבהגעלה דכמו דסבר משום היינו מעל"ע בו שהשתמשואחר
 בחזרה ונכנסה הבליעה שחוזרת אף ואח"כ נטל"פ שיהא כדי מעל"עאחר
 ודע הדבר. כן בעירוי דגם המג"א וסבר נ"ט, בר נ"ט משום מותרלכלי
 שהעבירו ראשון בכלי נמי כן רתיחות שמעלין מים א"צ דבעירוידכמו
 איסור. שבלע האשמעל

 מהכלי ומהעירוי אז צריכין לחמשירו, ראשון מכלי עירוי שצריכיןכלי
 כשיורד ולא להכשירה שנא חנלי על ראשון מחמלי ישר ילךראשון

 להכשירו. שנא תכלי על נזחל ומשם אתר כליעל

 הראשון מהכלי שירד צריכין ראשון, מכלי עירוי ע"י בהכשר הנהלד(
 על ואח"כ אחד כלי על העירוי כשיורד ולא שמכשירו, הכלי עלישר
 כלל והיתר דבאיסור משום והוא הקילוח, נפסק שלא ואף שמכשיר,הכלי
 על רק אסור, ראשון מכלי דהערוי שבת דבהלכות כתב כ"א אותל"ד

 והביאו מותר, התבלין על ויתפשטו צידו על לשפוך אבל עצמו,התבלין
 סי' בפר"מ דעיין רעק"א והוסיף ר, סעיף שי"ח סי' לאו"ח בחי'רעק"א
 דאפילו או"ה בשם כתב שהח"ח כתב שם שהש"ך פי' סקי"ח. בש"ךצ"ה

 שבא הכלי רק לאסור אין היתר של כלי על איסור של מכליבמערה
 ע"ש. עליו, העירויקילוח

 עירוי חשוב דבכה"ג פסק שם סקי"ח דעת בשפתי מגדים ובפרילה(
 כתב סקי"ח צ"ה סי' דעת ובחוות בצידיהן. יערה לא ובשבתלחומרא
 שנזחל סמה ולא עליו העירוי קילוח שנפל הכלי רק נאסר דלאבחידושים



המתיבתאקטז

 מ"כ סי' לעיל דעיין עלה כתב שם רעק"א ובהג' האחר. כלי עלממנו
 העירוי שהלך השני כלי רעל דעת החוות כתב דשם פי' סקכ"ג,בביאורים

 ולהכי מבשל, ולא אחת, בבת שנים לא אבל מבליע או מפליט הר"זעליו
 ולפי ע"ש. כהש"ך. פסק י"ג סעיף מ"ח כלל אדם ובחכמת בשבת.מותר
 אסור, שני לכלי שנזחל ראשון מכלי עירוי ע"י כלים בהכשר זהכל

 להש"ך דהלא זה, כלי על ישר ראשון מכלי בעירוי באיסורכשהשתמשו
 מכלי עירוי מחשב וסיעתו מגדים להפרי וגם כלל, מהני לאוסיעתו
 לחומרא. רקראשון

 בזה בעלמא, ליבון שצריך דנו גם איפכא או לחלב בשרבמאכלי

 מבשר להגעל איסור נוהמן שהעולם המג"א כתב אבל בהגעלה.סגי
 למטעי. אהה דלמא משום איפכא אולהלם

 הגעלה. צריך מתכות ובכלי אסור, לכתחילה פסח, לגבי שני כלי הנהלו(
 יומו בן ואינו יו"ט שמחת ובמניעת מרובה בהפסד בדיעבד חרסובכלי
 גם להיפך, או לחלב מבשר להגעיל והנה מותר. שלישי ובכלימותו.
 אחר הגעלה שם מהני בלע בהתירא דבשר כיון מ"מ ליבון שצריךבדבר
 סקי"א תק"ט סי' באו"ח כתב המג"א והנה יומו. בן אינו דהוימעל"ע
 כתוב ושמצא איפכא, או לחלב מבשר כלי להגעיל איסור נוהגיןשהעולם
 להמנהג, הטעם יפה ממהר"ם ששמע מפוזנא בנימין מוהר"ר הגאוןבשם
 פעם כל ויגעילנו אחד כלי רק לו יהיה לא לעולם כן יעשהשאם

 ע"ש. למטעי, אתי דלמא אסור, וזה בו,שישתמש

 מחמץ כשמגעיל איפכא או לחלב מבשר לתגעיל דמותה כתבבפר"מ
 זה על נתב והחייט למטעי. אתי לא בשנה אחת דבפעםלמצה,
 דנשעת בפרתה כתב ועוד למצה. המץ משום שטוניה ניוןשמותר
 שהקשה מה מקודם. להטריף טהגין ושיש לנתחילה, מותרהדחק

 קשה לא מעצמית גזירת גחרין ראיןבעה"ש
 מגזירת. %א ממנהג הוירזה

 מגעילין יש בפסח דמ"מ שכתב בא"א סק"ל תנ"א בסי' כפר"מ ועייןלז(
 עוד ע"ש, הוא. ונזהר בשנה אחת פעם חששא שייך לא כי לחלב,מבשר
 תק"ט במנ"א לחלב מבשר דלהגעיל בא"א סקי"ג תנ"ב סי' בפר"מכתב
 מדינא הא א"כ לחלב, מבשר להגעיל שלא הוא דמנהגא כתב י"אאות
 הפר"מ כתב סקי"א תק"ט ובסי' ע"ש לכתחילה דמותר יראה הדחקושעת
 וכשו"ת ע"ש, מקודם להטריף נוהגין לחלב מבשר דלהגעיל אברהםבאשל



קיזהמתיבתא

 דאין כיון למצה מחמץ הכלי כשמכשיר להתיר כתב ק"י יו"ד סופרחתם
 ועיין ע"ש. לחלב מבשר להכשירו מותר תו לחלב, מבשר להכשירכוונתו
 לאסור הוא תמוה שדבר שכתב י' אות תק"ט סי' או"ח השלחןבערוך
 ומיהו ע"ש. מרעתנו גזירות לגזור ביכלותינו דוכי לחלב מבשרלהגעיל
 ואלא לחלב, מבשר להגעיל לאסור חז"ל גזרו דלא כתב הפרמ"גהרי

 וכנ"ל. הדחק בשעת מותר ושלכן הואממנהגא

 טעם קיבל ילא תנ"לו במנהג אחר טעם מסמ"ק חביא חמלךבסוער
 שכתב חמנהג נוחגין אין לבמקומו ברנה במחזיק ונתבהמג"א.

 בספרדים. זה מנחג יש אם נוי" חמד בשדיההג"א.

 שהביא ב' אות תק"ט סי' באו"ח ז"ל מהחיר"א ברכה במחזיק עייןלח(
 הל"ח, פ"ד יו"ט בה' המלך בשער מש"כ והביא הנ"ל, המג"אמש"כ
 יבא דפן משום לחלב בשר כלי להגעיל דאסור קצ"ח סי' מהסמ"קשהביא
 על וסיים ע"ש. לא שוה לא המג"א ושטעם יומו, בן כשהוא הכלילהגעיל

 יומן בני שאינן חלב כלי להגעיל נוהגין דבמקומותינו ברכה במחזיקזה
 ועיין ע"ש. אלו לחומרות חשו ולא איפכא, וכן בשר, בהםלהשתמש
 הספרדים בין אם שנו"נ ל"ו אות ה"א מערכת חכמים באסיפת חמדבשדי
 ע"ש לחלב בשר כלי להגעיל שלא זה מנהגיש

 חל2 בו נבלע יונה בבן ואח"ם שפוד על בשר דבשנצלח חגר"זדעת

 חברתם, גחו חפרי'מ, דעת אבל לי12ן, וא"צ חגעלח שםדמהני
 בזה מהני דלא רעק"א פ" לפי מפאם מהר"מ דעת משמע ובןוהת"ס,

 הלב. בו שנבלע קודם מבשר חמלי תגעיל אם רקחגעלח

 בשר דכשנצלה הגר"ז דעת הבאתי מ"ג סי' ח"ב בצלאל זכרון בספרילט(
 הגעלה שם דמהני איפכא, או חלב, בו נבלע יומו בבן ואח"כ שפוד,על

 צריכין ביחד וחלב בשר כשנבלעו ורק בלע, דהתירא כיון ליבוןוא"צ
 אע"פ בהגעלה סגי כלע דבהתירא הא דהרי לענ"ד והקשיתיליבון,

 מ"מ השפוד על בשר דכשצלו מקדשים למידין אנו האור, על בושנשתמש

 שנעשה קורם השפוד  כשהגעילו רוקא  ושוה מנותר. להצילו הגעלהמהני
 מצאתי ושכן ליבון. וצריך בלע איסורא הוי נותר שנעשה אחר  אבלנותר,
 קודם הכלי כשהגעיל שדוקא שכתב סק"א בא"א סי'תס"א או"חבטר"מ
 הכרמל בהר וכ"כ מהני. לא נותר שנעשה אחר אבל מהני, נותרשנעשה
 פי' לפי מפאנו מהרמ"ע משמע ושכן קי"ד, סי' יו"ד ת"ס ובשו"ת ה',יו"ד

 דוקא היינו איפכא, או לחלב מבשר בלע התירא דמהני הא וא"כרעק"א,
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 בו שנבלע אחר ולא חלב, בו שנבלע קודם בשר של הכליכשהגעיל
 דמ"ש לענ"ד שם הקשיתי ועוד חלב. בו לענ"ד שם הקשיתי ועודחלב.

 להגר"ז הגעלה דמהני חלב בו נבלע מעל"ע ובתוך בשר בודכשנבלע
 הגעלה שם מהני דלא ביחד חלב עם בשר ככלי כשנבלע אבלזצ"ל,

 ע"ש. בחלב בשר משום נאסר כבר הראשון בגוונא גם הריהלגר"ז,

 לא13ל לו מותר ברלי, בוצר שאמל מעלתך ואחר פסקהראתה

 אושרו וחרשב"א לכתחילה. חלב תחואברלי
 3הרא"ה. רס"ל וע"ז ממוסי סהצמעולכאורה

 מעל"ע,חלב. בשר,אחר בכלי לכתחילה לאכול דמותר פסק הרא"ה הנהמ(
 דנותן משום דאסרו כהרשב"א וזהדלא ע"ש. דפסחים מפ"ב ראי'והביא
 פסחים ממסכת לדבריו ראי' הרשב"א והביא לכתחילה, אסור לפגםטעם
 ע"ש. רביעי שער רביעי בבית הבית בתורת איתא זו ופלוגתא ב'פרק
 דע"ש כהרא"ה. מכאן, בד"ה )עו.( בע"ז התוס' דעת דגם לכאורהוהנה

 לאכלו, מותר יומו בן שאינו בכלי שנתבשל שדבר דכיון התוס'שכתבו
 להתיר ראו מה טעם לתת יש שיגעלנה, עד כה לאכול אין הקדירהאבל

 אבל תחילה, גמור איסור בה היתה שהקדירה לפי הקדירה, ולאסורהמאכל
 אחר בשר כלי לכאורה ולפ"ז ע"ש מעולם איסור בו נבלע לאהמאכל
 החלב וגם בהיתר, בכלי נכנס שהבשר כיון חלב, בו לאכול מותרמעל"ע
 המאכל שמותר וכמו הבשר, טעם שנפגם אחר דהיינו בהיתר בכלינכנס

 בו שנכנס איסור לכלי ול"ד שנפגם. המעל"ע, אחר בכלי,שנתבשל
 דמשו"ה התוס' כתבו כן דהרי מעל"ע. אחר נפגם ואח"כ באיסורהבליעה
 להשתמש יכול אינו הקדירה ואילו שנטל"פ, אחר בקדירה האוכלמותר
 הקדירה אבל שנפגם, אחר לקדירה בא שהאוכל משום שיגיעלנה, עדבה
 אחר לקדירה האוכל בא דאילו ומבואר שנפגם. קודם איסור בההיה

 לכתחילה. הגעלה, בלי בה להשתמש יכול דאזשנפגם

 הנ"ל. 3חת1ס' קמא בתירוץ 3תב שם בע"זחרא"ש
 חתותי שדעת תביאו לא מוסקים ובמח ושו"ע שחסור מה א"3וקשח

 נחרא"ה חרא'אש של קמאובחצרוץ

 בכלי בישל ראם כתוס' גם שכתב ל"ד סי' בע"ז שם ברא"ש ועייןמא(
 היה הקדירה כי מותר והתבשיל אסורה הקדירה בדיעבד יומא, בןשאינו
 ועוד מעולם. איסור כו היה לא התבשיל אבל שנפגם, קודם איסורכו
 יומא בבת בנתבשלה אכיל דילמא למיגזר ליבא דבתבשיל בזה טעמאכתב
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 כת כשאין אפילו לכתחילה ואסור הואיל יומא כבת לבשל שכיח לאדהא
 באינה לבשולי בה שרית אי קדירה דאבל אשר"י בחג' עלה וסייםיומא,
 כתב הראשון בתירוץ שהרא"ש הרי ע"ש. יומא בבת לבשל אתי יומאבת

 הנ"ל.כתוס'

 סעיף קג"ב סי' ביו"ד והמחבר הטור דפסקו מה על א"כ קשה ולענ"דמב(
 יומא אינו ככן גם כשר של בכלי הלב לכשל דאסור הנ"ל כהרשכ"אא'

 ובטור בב"י כלל הזכירו ולא שהתירו, הרא"ה ודלא בכלי, הבשרמבישול
 ס"ל קמא בתירוץ והרא"ש שלתוס' כליו ונושאי ובהרמ"אובשו"ע
 שכתב י"ז אות קכ"כ סי' יו"ד הטור בהג' בכה"ג ועיין בטעמם.כהרא"ה,
 גם בכלי אסור לחלב בשר שבין כהרשב"א האחרונים כלדהסכימו
 והפרישה, והלבוש, ומור"ם, זאב, ובנימין האו"ה, ושהם בינתיים,כשנפגם
 יו"ד תאר בפרי וגם והמ"מ. הטור פסק וכן כהרשב"א ס"ל כולםוהכ"ח,
 ולא הרשכ"א לדעת לא הכרע אין דבש"ס הכיון שכתב סק"ב קכ"בסי'

 זה דין דעיקר כיון להתיר הרא"ה דעת על לסמוך יש לכן הרא"הלדעת
 הדינא קמא, בתירוץ והרא"ש התוס' שדעת הביא ולא ע"ש. דרבנןהוי

 מטעמם.כהרא"ה

 דלתוס' די"ל בי' והדר כהרא"ה, ס"ל שהתוס' הו"א דמריש כתבהח"מ
 הוי דוה כיון בינתיים מעל"ע אחר בשר בכלי חלב לאכולאסור

 חלב. ולא כשר זה בכלי לאכול אז יכול דהרילכתחילה,

 מריש והנה וז,ל, קכ"כ סי' יו"ד שו"ע על סופר החתם בחי' ומצאתימג(
 מכאן ר"ה ע"ז מס' בסוף כמ"ש בזה הרשב"א על פליגי דע"ז דתוס'הו"א
 משום מבמאכל טפי בכלי מחמירין דמשו"ה שכתבו כיון לשחריואילך
 בי'. מחמירין לא התירא דכלע דכלי משמע ע"ש, איסורא בלערכלי

 שהוא משום הכלי להתיר לנו דהי' כתב שם אשר"י דבהג"ה ביוהדרגא
 תוס' דכתבו הוא אהא י"ל וא"כ ע"ש, בו להשתמש דאסור כיוןכדיעבד

 יכול דהרי לכתחילה דה"ל שאסור פשיטא בשר ככלי להשתמש אבלכן,
 עכ"ל. וק"יל תוס' לתי' צריך ולא חלב ולא בשר בולשמש

 דלהרא"ה בשר, בו וטיגן שעבר יומו, בן אינו חלב של בכלי פסקהח"מ
 להתיר יש לכה"פ ולכן כן, להרשב"א דגם ואפשר הכשר, שום א"צותוס'
 שאת וליתר טיגון, ע"י היתה שהבליעה וכ"ש ליבון, וא"צ הגעלהע"י
 הכלי. ילבן אם מרוכה הפסד יש השואל דלדברי וכ"ש פעמים, ג'יגעל



 א ת נ י ת מהקכ

 בן אינו שנבלע בכלי שנשאל ק"י סי' יו"ד סופר חתם בשו"ת יעייןמח
 א"כ וצריך בלע, איסורא השני' הבליעה ה"ל בשר בו וסיגן ועבריומו
 בשר בכלי לאכול דמותר דסבר כיון לגמרי מותר הוי ולהרא"הליבון,
 דאף דאסור, י"ל הנ"ל דע"ז להתוס' ומיהו לכתחילה, חלב יומו כןשאינן
 הקדירה אבל שנפגם, אחר בקדירה שבישל האוכל מותר דמשו"השכתבו
 שנפגם בשר של בקדירה וא,כ שנפגם, קורם איסור שהי' כיוןאסורה,
 אחר נכנס החלב ובליעת כהיתר, הבשר בליעת שנכנס כיון דמותרהול"ל
 האוכל בין לחלק הרא"ש תירוצי על כתם אשרי בהגהות מ"משנפגם,
 להתיר ראין הטעם לומר אין אבל וז"ל, להכלי, שנפגם אחר לכלישבא
 רהא אסור, לכתחילה ונטלפ"ג לכתחילה היה שזה לפי כקדירהלבשל
 עכ"ל. כדיעבד הו"ל שבירה שטעוניןכיון

 )ומשמע שבירה, שטעונין כיון כדיעבד הוי נמי הכלי דלגבי פי'מה(

 דא"א כיון כדיעבד דהוי חרס לכלי דנתכוין ר"ל דאין ז"ל מת"סמדברי
 הגעלה. בהו דמהני אותם גם כלים, ככל בהרא"ש איירי דהלאבהגעלה,
 ולהכי שהוא כמו בהכלי להשתמש דאסור כיון בדיעבד נחשבואלא

 דמותר, שנפגם אחר לכלי שבא האוכל בין לחלק אחרים לתירוציהוצרכו

 מעל"ע אחר בשר כלי דאילו לפ"ז ונמצא איסור( כשהוא שנכנסלהכלי
 להשתמש יכול דהא לכתחילה, הוי רזה כיון בהכלי, בחלב להשתמשאסור

 ומיהו לכתחילה כן לעשות שהתיר כהרא"ה ודלא בשר, בו לאכולבהכלי
 אחר חלב, שככלי הח"מ, לפני שבאה כהשאלה בדיעבד הדברכשאירע
 ואפשר להרא"ה, וכש"כ דע"ז לתוס' מותר הר"ג בשר, בו טיגנומעל"ע
 שנכנס כיון הכלי, להגעיל צריך שאין בכה"ג, מותר נמי להרשכ"אשגם

 אף ליבון, בלא בהגעלה להתיר יש לכה"פ ולכן בהיתר. בכליהטיגון
 רק האור ע"י הבלוע כשאין בנ"ר )וכ"ש ליבון, צריך איסור בכלידבטיגון

 דברי דלפי הכא מכ"ש פעמים, ג' יגיעלנה עכ"פ שאת וליתר ( טיגוןע"י
 בליבון,ע"ש. יכשירה אם עליה, שנשאל בכלי מרובה הפסד איכאהשואל

 שזה מל"ו, פ"ה בע"ז קמא בתירוץ הרא"ש דעת כזה לצרף דישו~עמ'ד
 להגר"ז. דמותר וכ"ש כהרא"ה, להלכה פסק תאר והפריכהתוס',

 וכנ"ל. קמא בתירוץ כתבכהתוס' הרא"ש דגם לזה לצרף דיש ונלענ"ד111(
 אחר חלב בכלי בשר לאכול דמותר כהרא"ה להלכה תאר הפרי שדעתוגם

 דברי שהביא סק"ז קכ"א סי' יו"ד תשובה בפתחי ועיין לכתחילה.מעל"ע
 פסק דהרי הח"ס, של בנידון בהגעלה להגר"ז דמותר וכ"ש להלכה.הח"ס

 איפכא, או חלב, בו נבלע יומו בבן ואח"כ שפוד, על בשרדכשנצלה



קנאהמתיבתא

 כן, סבר לא הת"ס ואלא בלע, דהתירא כיון ליבון וא"צ הגעלה שםדמהני
 כהגעלה האור על שנצלה בדבר דסגי בלע דבהתירא דהא דסברוכנ"ל,
 קודם הכלי כשמגעילין רק בהגעלה סגי ושם דנותר, מההיא למידיןאנו

 כשנצלה רק הגעלה האור על שנצלה בבשר מהני וה"נ נותר,שנעשה
 חלב יומו ובבן בשר, בכלי שנבלע אחר ולא חלב, בו שנבלעקודם
וכנ"ל.

 כמו חמץ, בו שנצלה ככלי הגעלה מהני לא דלהכי הריטב"א בדבריפ"
 שנשאר קלוש טעם על חרש שם חל אין דבנותר בכה"ג, בנותרדמהני
 כמותו, קלוש טעם גם במשהו, שאסור בחמץ אבל ההגעלה,אחר

 בלע התירא נקרא לא דחמץ הרמב"ן דברי הביא )עו.( בע"ז הריטב"אמז(
 טעם בו לי נראה עוד וז"ל, הריטב"א כתב ואח"כ עליו, שמו דחמץמשום
 ולאכר איסורין, כשאר טעם בנותן אלא אוסר אינו נותר איסור דאילואחר

 כרבא דקי"ל בפסח חמץ גבי אבל טעם, נתינת כדי בו נשאר לאההגעלה
 המעט לאותו לחוש ראוי במינו שלא ובין במינו בין במשהו אוסרשהוא
 אחר ראם לענ"ד וקשה עכ"ל. ויאסור יפלוט שלא כדי שםשנשאר
 יהני נמי בלע באיסורא גם א"כ טעם נתינת כדי בו נשאר לאההגעלה
 בכלי. טעם נתינת כדי נשאר לא ההגעלה דאחר כיוןהגעלה

 דאחר משום מהני בלע דהתירא דהא ז"ל הריטב"א דכוונת ונלענ"דמח(
 דנותר, חדש איסור חל אין קלוש טעם ועל קלוש, טעם נשארההגעלה
 כזה קלוש טעם על דגם הדין הוא אוסר, משהו דגם בפסח בחמץאבל

 בס' דבטל פסח בערב ומיהו דחמץ, חדש איסור חל ההגעלה אחרשנשאר
 במשהו, חמץ אסור דאז בפסח שתשאר קלוש בטעם אבל מותר,הר"ז
 וניעור. דחוזר אסורהר"ז

 חבלים ידות נדין וחש"ך והרמ"או ותרא"ח, הרשב"א, שיטותהיאור
 חגעלח.לגבי

 דכקדשים סבר הרשכ"א הנה הגעלה, לגבי הכלים ידות בדיןפט(
 הגעלה מהני לא הכלי במקצת כשהשתמשו בחלב( בשר )לבדובאיסורין
 פולטו, כך כבולעו בחמין כשהשתמשו דבאיסורין סובר והרא"הבמקצתו.
 לא מפליטו ואינו הבליעה דשורף בליבון אבל במקצתו, הכשרומהני
 כך דכבולעו אמרינן בליבון דגם דסבר משמע והרמ"א בליבון, מקצתמהני

 בזה אמרינן דלא ועוד פולטו, כך כבולעו דבחמין סובר והש"ךפולטו.



תמתיבתאקנב

 כהרא"ה סבר באור אבל הכלי, לכל הבליעה להוליך כולו חם מקצתורחם
 ועק"א ובחי' סקכ"ר, במגיא ועיין הכלי. לכל הליבון מקצת מועילואיך
שם.

 אותו מששירין איך טלאי, בו שיש גלדיני

 לבליעת הטלאי כשקדם הנה אותו, מכשירין איך טלאי, כו שיש בכלינ(
 כשקדם אבל פולטו. כך דכבולעו ולומר הגעלה ומהני להסירו א"צאיסור
 לא רעלה הבעין, להסיר ההגעלה קודם להסירו צריך לטלאי איסורבליעת
 האיסור גוף שישרוף עד הטלאי מקום על גחלים ישים או הגעלה,מהני
 הבעין משום הטלאי הסרת שטעם ולהרשב"א הכלי. יגעל ואח"כ ישנו,אם
 דחוששין משום הטלאי דמסירין והמנ"א ולהרא"ש קל, ליבון זה עלמהני

 ההגעלה הפליטה אם יודע דאין מקודם בכלי שנבלע איסורלבליעת
 ליבון צריך זו לשיטה בפסח, האיסור שיפלוט וחוששין לגמריהבליעה
 ליבון בזה רמהני כהרשב"א ברורה המשנה הקיל יומו בן ובאינוגמור,
קל.

 ועירוי מילוי מתני מעל"ע, בצונן נבוש ע"י חיתה תאימותכשבליעת
 חש"ך דעת במורח במשנת ותביאו חרס. בנלי גם וזחלחרשיכם,
 איסורים. בשאר ולא ובחמץ, נסך, ביין רק מחני ועירוידממני

 מילוי בו מהני מעל"ע, כצונן כבוש ע"י היתה האיסור כשבליעתנא(
 יערה ואח"כ מעל"ע, שם וישארו צוננים במים הכלי שימלה דהיינוועירוי,
 השלישי. למעל"ע כן יעשה ואח"כ מעל"ע, לעוד כן ויעשה מהכלי.המים
 חרס בכלי גם מהני וזה זה. אחר זה רצופין שיהיו בזה בעינןולא

 מהני הגעלה וגם בצונן. מעל"ע כבוש ע"י בהכלי היתהכשהבליעה
 רק דמהני הש"ך ודעת מעל"ע. בצונן חרס בהכלי היתה כשהבליעהבכה"ג
 והובא סקל"ג. קל"ה סי' כיו"ד כ"כ איסורין. בשאר ולא ובחמץ, נסך,ביין

 ע"ש. קי"ח ס"ק באור"ח תנ"א סי' ברורהכמשנה

 להמחכר. בפסח בחמץ גם הגעלה א"צ ולהכי כליעי לא זכוכיתכלי
 איסורין בשאר וביו"ד בפסח. בחמץ חרס כלי דין להם דיש כתבוהרמ"א

 כיו"ד כתב הגדולה שהכנסת כתב יהורה ובקהל מזה. הרמ"א הזכירלא
 לי ואמר להאשכנזים גם כלל הגעלה א"צ זכוכית כלי איסוריןדבשאר
 זצ"ל, פיינשטיין משה רבי מרןהגאון

 דביי
 כלי צריכין אין האשכנזים

 איסורין. בשאר כלל הגעלהזכוכית



ק"גהמתירא

 דאינו בפסח, בחמץ גם הגעלה צריך אין להמחבר זכוכית, בכלינב(
 ע"י פולט ואינו דבולע חרס ככלי זכוכית כלי הוי ולרמ"א כלל.בולע,
 מ"מ בכה"ג, חרס בכלי ועירוי מילוי מהני בצונן כשתשמישו ואףהגעלה.
 אנו אין דלכתחילה לדידן, אסור בחמין בו משתמשין דלפעמיםכיון

 רוב אחר הולכין אנו דאו מותר ובדיעבד תשמישו, רוב אחרהולכין
 כתב איסוריז ובשאר וקנ"ו. קנ"ה ס"ק ברורה במשנה ועייזתשמישו.
 הרב זכוכית, כלי ולעינן וז"ל, סקכ"ה הטור על קכ"א סי' יו"דבכנה"ג
 הרשכ"א כדברי הסכים ולבסוף בהם מחלוקת כתב תנ"א סי' או"חבב"י
 בסה"ק, שם וכ"פ הכשר א"צ בחמין בהם נשתמש דאפילו רל"ג סי'כתי'
 בקושטאנטינא. נהגווכן

 והב"ח מור"ם אבל שמעם, ששמענו ספרדי' מקומות וככל אגפים ובכלגג(
 מהספר' וגם ע"כ, זכוכית בכלי להשתמש שלא כמדינותיהם דנהגוכתבו

 שאר לענין אבל פסח, לענין דוקא ומיהו בזה. לזהרי' המהדרין מןראיתי
 מערכת דינים באסיפת חמד וכשדי עכ"ל. כלל לחוש שלא המנהגאיסורין
 דמש"כ לי' דמשמע עלה וכתב הכנה"ג, דברי הביא כ"ט אותמ"א

 המהדרין שנהגו המנהג לגבי אלא קאי לא איסורין לשאר פסחלחלקכין
 הרמ"א )שהזכירו האשכנזים מנהג על מעיד אינו אבל ליזהר, הספרדיםמן

 למ"ר לחוש הוא שלהם מנהג טעם דהא מחמירים כפסח שרוקאוהב"ח(
 לומר יוכל איך כחרס, הוא הרי החול מן ברייתו שתחילה כיוןדזכוכית
 בזה. לחלק אין ודאי מסתמא דהא לחוש, אין איסוריןדבשאר

 שכן שראה לפי טעם לזה שאין אף כן לומר יוכל המהדרין מנהג ועלנד(
 אם כי מנהגם יודע אתנו שאין האשכנזים על להעיד יוכל לא אבלנוהגים,
 להחמיר ביניהם שהמנהג כתבו שהם וכיון בספר נכתב אשר כתבםמפי
 איסורין שאר הגעלה ובדיני האיסורין, לכל הה"ד בפסח הדין שכתבואף

 בד' יהודה קהל להרב שראיתי אלא פשוט, לי נראה היה כן מפסח,למדין
 שכתבו וב"ח מור"ם לדעת דאף כנה"ג הרב וכתב וז,ל, שכתב ע"גג"ן
 לענין דוקא בזה נזהרים בספר'דים המהדרים מן וגם בהם להשתמששלא
 להש"ך ועיין כלל לחוש שלא המנהג איסורין לשאר אבל בפסחחמץ
 לחוש. אין הרמ"א לדעת שגם מדבריו שהבין משמע עכ"ל. יי"נבהל'

 פיינשטיין משה רכינו הגאון מרן והנה חמד. השדי עכ"ל יבחר.והבוחר
 זכוכית כלי אין איסורין דבשאר פוסקים האשכנזים שבינינו לי אמרזצ"ל

 הנ"ל. יהודה בקהל כמש"כ וזה כלל.בולעים



המתיבתאקפד

 להמחבר גם הגעלה מתגי לא באבר או בזכונית דמצופין חרסנלי

 אבלנח(
 במצופיי

 להמחבר גם באבר, מצופין או זכוכית, בהתוך חרס כלי
 עובי בכל החמץ נבלע כחמין חמץ בו כשמשתמש משום הגעלה מהנילא
 כלי כשאר לעולם פולט אינו ושוב הציפוי שתחת בחרס גם ונבלעהכלי
חרס.

 בפסח מותרין חדש "'ב שנתיישנו אהב חמך דגלי פסק צביהחנם
 חדש די"ב ביישון דמהני במו חריף, ובדבר חרס, בכלי גםבדיעבד,

 ב' דאחר בבצק כסריו שדברו דבחבית מזה אבל נסך, דייןבכלי
 מנ"צ. כמבושל הוי דלא איירי בבבתה דשם ראש אין שתר,חדשים

 מהני חדש די"ב דיישון כתבו סט"ז קל"ה סי' יו"ד ובשו"ע )לד.( בע"ז13(
 שפסק ופ"א ופ', ע"ה סי' צבי חכם בשו"ת ועיין נסך. דיין כליםלהתיר
 בדיעבד. לפסח, חמץ, בהם שנתבשלו כלים להתיר מהני דיב"חדיישון
 דיי"נ. בכלים דיב"ח יישון רמני כמו חריף ובדבר חרס ככלי גםושמהני
 המרדכי )בשם ס"ה תמ"ז סי' באו"ח הרמ"א רכתב דמהא שם הח"צוכתב
 פסח קודם חדשים ב' כבצק נסריו שדבקו יין דחבית ותה"ד( והגמ'וסמ"ג
 דכבוש דקי"ל ואף טעם, נותן ואינו הדבק נתייבש דכבר משוםדמותר
 טעם ליחן בבצק כח אין עכ"ז בחבית ימים ז' עומד והייןכמבושל
 מלאו לא ועכ"ז בקדירה, בבלוע כ"ש בעין בחמץ הוא כך ואםלאוסרו.

 ממש מכושל אינו כמבושל, דכבוש דקי"ל דאף חדשים, כב' להתירלבו
 בצונן הכבוש אין חדשים ב' אחר שנתייבש, דבבצק דאף פי'דסברע"ש.
 להוציא כח לו יש בישול אבל שנתייבש, מבצק טעם להוציאיכול

 שנתייבשה.מהבליעה

 דמותר זמנו לפני שחרבו דחסך מחא לדינו ראי' הביא צביההכס
 וזגים וחרצנים דיב"ח, יישון אחר דמותרין נסך דיין ומבלי זמה,אחר

 שאין עצם בה שאין בבריה וכן חדשים, "'ב אחר  דנשתריםודורזיא
 יבויץ.מתקיים

 מותר לכתחילה דאפילו ואפשר מותר, יב"ח דלאחר ראיות להח"צ וישנז(
 דמותר זמנו קודם שחרכו דחמץ דקי"ל כההיא יב"ח, לאחר בהןלבשל
 האוסרים ואף כעפרא, דהוה מותר באכילה דאפילו ז"ל וכתבו זמנו,לאחר

 דדוקא ועוד אחשכי', איסור לאכול שמחכוין כיון אלא אינובאכילה
 לכו"ע לכלב ראוי שאינו עד לגמרי בשרפו אבל לגמרי שרפו ולאבחרכו



קצההמרבתא

 סי' וביו"ד )לד.(, בע"ז יב"ח מיישנין קי"ל עכו"ם של ובקנקניםמותו,
 בע"ז )שם שרי יב"ח בתר נסך דיין וגורדיא וזגים חרצנים וכן ס"ז,קל"ה
 יב"ח מתקיים שאין ארז"ל עצם בה שאין ובבריה סי"ד( קכ"ג סי'וביו"ד
 באיסרין ואם בעלמא. כעפרא דהוה מת ולא חי לא בתשובה הרשב"אופי'
 כ"ש כעפרא והם לחלוחית שום בם נשאר לא יב"ח שאחר אמרו בעיןשהם

 שבליעתו נסך יין שאני דלמא להשיב ואין ממש. בו שאין הבלועבאיסור
 דורדיא וכן יב"ח לאחר מתירים אנו וחרצנים הזגים אף שהריכצונן,
 כדבר וגם אותו. מתירין יב"ח אחר הקנקנים בדופני הנדבק הייןותמצית
 כלל. טעמא דליכא כיון לשבח לה מחלי ואין שריחריף

 בחמץ וכן יב"ח, אחר לכתחילה מותרים נסך דיין דככלי צבי חכםכתב
 ולא יכ"ח, אחר לכתחילה מותר לפגם טעם נותן דאוסרים לאשכנזיםבפסח

 מותר דננטל"פ איסורים ובשאר בדיעבד. בפסח נטל"פ שמתיריםלספרדים
 מותרים דיי"נ ובכלי מגזירה, ושזה לכתחילה אסור לכו"עבדיעבד
 החכם התיר ולהלכה מעל"ע אחר דאסורים משום יב"ח אחרלכתחילה

 בדיעבד. רק בפסח בחמץצבי

 ובשאר יב"ח אחר לכתחילה דמותר לן פשיטא נסך יין רגבי וא"תנח(
 דביין צבי החכם ותירץ יב"ח, אחר לכתחילה דשרי אשכחן לאאיסורין
 אחר רק התם היתר שום ואין בנטל"פ שרינן לא בדיעבד דאפילונסך
 יב"ח תוך בין סובא מילתא דמינכרא לכתחילה אף שרינן להכייב"ח
 דכל איסורין בשאר אבל הא, אסו הא למינזר וליכא יב"ח אחרלבין
 תוך ואף לכתחילה, מתירו אתה יב"ח אחר ואם בדיעבד, שרי ב"ישאינו
 מותר הוא יב"ח תוך דאף ולומר לטעות הוא נקל בדיעבד, מותריב"ח

 יב"ח דאחר י"ל בפסח בחמץ אסור דנטל"פ אשכנז לבני ולס"זלכתחילה.
 צבי החכם ומיהו למיגזר. ליכא יב"ח ואחר יב"ח דבין לכתחילה,מותר
 לספרדים ולפ"ז ע"ש. בדיעבד רק יב"ח עלי' שעברו בקדירה כחמץהתיר
 און איסורין כשאר בדיעבד מותר בפסח בחמץ דנטל"פ כהמחברדס"ל
 ע"ש. , זה היתרשייך

 נהלכה צני החנם עם הסנים י1לאנק1ורט חוב ז"ל כ"ל 13תלירבי
 עלט. מאירות המניא קושיות על צני החכם תשובת%

 )בשנת דפראנקפורט רב הכהן נפתלי שרבי ע"ו סי' צבי בחכם ועייןנט(
 מה רעל צבי בחכם וע"ש ע"ש. זה בדין צבי החכם עם הסכיםתס"ט(
 בצונן כנבלע אלא יישון מהני דלא וסבר מאירות פנים בעל עליודחלק



המתיבתאקצו

 יישון, כהו דמהני מזגין ראי' צבי החכם שהביא ושמה בחמין, בנבלעולא
 ביו"דסי כעפר דנחשב יבשה מקיבה וראי' אוירא שם דשליט שאנידהתם
 ויי"נ לעולם, הטעם שמיר בכלי, משא"כ סייקי"ד, ביו"ד וכרכוםפ"ז,

 דנשאר גרע בכלי דשמור לומר ראין צבי בחכם השיב זה עלבצונן,
 מעל"ע אחר פגום נעשה הכלי כדופני דהרי עפר, נעשה ולאכמהותו
 הפנים שהביא מה ועל ע"ש. פגום. נעשה לא הכלי פני על הדבוקואילו
 החכם לו השיב וסיעתו להרשב"א יישון בהו מהני דלא נתר מכלימאירות
 הוא וחידוש בליעתן דמשונה לכאן ענין אינו הדרייני וחרס נתר דבליצבי

 ע"ש. בנאד או בכד דמונח כמאן והיא בליעתןדעדיפא

 דחוא נשך דיין בכלי דמחני חדש די"ב דיישון כתה בחרצובהחרשב"א
 על קשה לא איי מחמ"ן ומיהו יבקקה אחר הלחלוחית דכלח חתםרק

 צבי.חחים

 סגי דלא פשוט וזה וז"ל, כתב תקע"ה סי' ח"א הרשב"א בתשובותומיהו
 עכ"ל. הלחלוחית שכלה סברא דוקא ביין מיהו כו' יין בכלי אלאיישון
 נסך יין של והכשירו וז"ל, כתב ששחט, סכין בד"ה )צז( בחוליןוהר"ן
 שנים ישן ולא וניגוב ערוי הכשר מצינו שלא איסורין משאר משונהג"כ
 בב"י והר"ן הרשב"א דברי והובאו עכ"ל. בלבד נסך ביין אלא חדשעשר
 דאולי נלענ"ד ומיהו ע"ש. מ"ג ס" רעק"א ובשו"ת קכ"א, סי'יו"ד

 לא ויישון דעירוי כתב הר"ן דהרי צבי, החכם דברי על קשה לאדמהר"ן
 תנ"א סי' באו"ח בחמץ מהני דעירוי קי"ל אנן ואילו איסוריי, כשארמהני
 דמהני לן מבירו ביישון גם אולי בעירוי כהר"ן ס"ל דלא ע"כ וא"כמכ"א,
 כחמץ.גם

 כשנבלע חדש דאב יישון מחני לא חרש דבללי כתב שמואלבדבר
 דלא טובת צבי וההמם לעטם. מדומני. יוצא דאינו מדאמרובחמיו
 "יוצא" דאית חייט מדפנו יוצא דאינו דלחתן מהצום מזהוקשה

 עמר. נעשית במקומה הבליעת ישא כלי ביישון אבלמהחלק

 מהני דלא חרס בכלי דבבישול כתב קנ"ג סי שמואל דבר בשו"תשא(
 ולא יישון מהני כבוש ע"י בו שנבלע פי' בצונן, רק דיב"ח,יישון

 על התורה שהעידה העדות מכלל יצא דלא משום בישול, ע"יכשנבלע
 שפסק וכמו )ד.(, בע"ז שאמרו כמו לעולם, מדופנו יוצא שאינו חרסכלי

 מילוי )פד עירוי לגבי והראבי"ה המרדכי בשם ס"ו בס"קל"ההרמ"א
 עירוי, בו מהני דלא תקנה, לו אין בחמין חרס בכלי דהשתמשועירוי(



קנזהמתיבתא

 לו שאין כפשוטי' משמע תקנה לו אין חרס כלי סתם דאמרווהלשון
 אשמעינן לא אמאי דאל"כ ביישון, ולא העירוי לא כלי והכשרתיקון
 בחכם והנה ע"ש. יב"ח להו דמשהי טריפה בספק כדאמרו היישוןתיקון
 לעולם מדפנו יוצא אינו חרס דבכלי שאמרו ממה זה דיוק על תירץצבי

 מהכלי "יוצא" דאינו הוא דמדין קשה דלא מהני, לא ישון גםדלפ"ז
 עפר. נעשה במקומה הבליעה ביישון אבללעולם,

 סחרה לו דפיין נתר בבלי בגרז' דאמרו דכמו שסמאל בדבר כתבעוד
 חמין ע"י חרס בכלי ה"נ מהני, לא דיב"ח יישון דגם דהאנועולמית
 המאף מחני. לא דיב"ח יישון גם לעולם מדפיו יוצא ראיןדאמרו

 פסק ובן רבותא, על" פליגי דיב"ח, יישון נתר בכלי מתנישלחרמב"ן
 בשו"ע.המחבר

 תלמודא בהן דפסק נתר ככלי מצינו דהרי שמואל בדבר כתב עודסב(
 נתר כלי אמי א"ר יוטנא א"ר )לג:( דבע"ז )פי' עולמית טהרת להםשאין
 דבליעי משום עולמית טהרה להם דאין ופירש"י עולמית, טהרה לואין

 של מחפורת כלי אבין בר יוסי א"ר נתר כלי מאי כגמ' ואמרוסובא,
 שהרמב"ן ואע"פ ע"ש(. צריף משם שחופרין קרקע דהוא ופירש"יצריף.
 וזגים מחרצנים גריעי רלא סברא משום היישון בהכשר להתירן רצהז"ל

 ז"ל מוהרי"ק פסק וכוותייהו רבוותא עלי' פליגי רארמאי,ודורדיא
 ביישון שאפילו מוכח עולמית טהרה להם דאין לישנא בהודמדגרסינן

 התם דמדססקינן נישא אנן אף הדרייני, כחרס להו דשוינן מוכשרים,אינן
 אינו בחמין באיסור בה שנשתמשו חרס דכלי גופי' לישנא כהאיבגמ'
 רש"י פי' וכן שבירה, אם כי תיקון שום לו אין לעולם דפיו מידייוצא
 שהם סופרים דברי ולדון לזו זו חז"ל גזרות זה בכגון לדמות ואיןז"ל,
 יב"ח, בישון כולה ומתייבשת נפלטת שהיא בצונן מים בבליעתאמרו
 אדוקה כ"כ ומתכנסת כיתר מרובה היא חמין ע"י שהיא שאותהאפשר
 ואי הדריונו, כחרס דיפקריני' והגעלה וישון עירוי דלית הכלי בגוףבחוזק
 ושאר יין מבישולי הבלועין חרס בכלי דיישון הכשר האי סגיהוה

 ע"ש. יתי' לאשמעינן פוסק שום משתמיט דלא א"אאיסורין

 נתר בכלי מחני לא חדש די"ב ליישון ש"ל וחרוץ והראב"דהרשב"א
 עששית. סחרה נתר לכלי דאיןמדאמרו

 דף שישי שער חמישי כיח בתוה"ב הביא הרשב"א, דחנה ונלענ"דסג(
 להם אין נתר כלי דאמרינן דהא )לג:( לע"ז כחי' שכתב הרמב"ן דבריס"ה



המתיראקבת

 להכשירן הכשר בשום נטהרין שאין אלא דוקא דלאו דנ"ל עולמיתטהוה
 וגורדא וזגין מחרצנין גרעי דלא נטהרין ודאי יב"ח ביישון אבלמיד

 וחלק ע"ש, מיחוש כיח כאן ואין מותרין יב"ח לאחר דכולהודארמאי
 אלא להן יש עולמית טהרה דאדרבה עולמית, זה שאין וכתבהרשב"א
 ע"י ימים בג' ולא ומורייס ציר ע"י אחד ביום לא יומית טהרה להםשאין
 או בהגעלה אף בישון טהרה להן היה שאילו מסתברא ועוד ועירוי,מילוי
 טהרה להם וראין ואמר מסיק האיך וא"כ מיד, נכשרין היו לכבשןכחזרתן
 ואפילו דרייני כחרס להו דהוו שפי' ז"ל הראב"ד דברי ושנראיןעולמית.

 אינה, וזגין מחרצנים ראי' שהביא ומה כהנאה. ואסורין אסוריןלאחריב"ח
 י"ב עד אלא מתקיים ושבזגין שבחרצנים היין לחות ראין לרבנן להודקים
 והרשב"א כהראב"ד סבר הר"ן וגם בעלמא. עפר ונעשה כלה לחותוחדש
בזה.

 ירוהטו ורבעו וחריטב"א והטור וחרא"ש וחמאירי חרא"האבל
 ולשון חדש דאב יישון מחני נתר דבכלי בהרמב"ן פסקווהגר"א
 אג"ח ביסמין אחל מחני, לא אדם מעשת דע"י ר"ל שםעממית

 מהנט "ע מעצמושבא

 סבר שרמב"ן וכתב כהרמב"ן, סובר שהרא"ה הבית כבדק )שם( ועייןסד(
 אבל ועירוי מילוי כגון עולמית טהרה לו דאין קאמר מעשה ע"ידדוקא
 הכלים דכל )לג( בע"ז כתב והמאירי עצמו. הרא"ה דעת וכן סגי.ביישון
 )הרמב"ן( האחרונים חכמי פירשוה עולמית טהרה להם שאיז בהםשהזכרנו
 על עולה חומרתם שאין ביישון הוכשרו מ"מ אבל אדם ע"י הבאהבטהרה
 חרס וכדין לעולם אוסרין )הראב"ד( מפרשים וגדולי וזגים. חרצניםחומרת
 ודעת בזה. כהרמב"ן המאירי שפסק דהיינו האחרונים, דברי ונראיןהדרייני.
 שדעת כתב לג.( )ע"ז והריטב"א כהרמב"ן, קל"ה סי' ביו"ד והטורהרא"ש
 דלא אלא ממש עולמית דלאו סבר הרמב"ן( )דהיינו ז"ל הגדולרבינו

 מתכשרי יכ"ח בישנן אבל ועירוי במילוי או ציר ע"י לאלתרמתכשרי
 לבעל ויש דיב"ח. ביישון דמתכשרי נכרים של וחרצנים מזגים עדיפידלא
 עולמית טהרה להם שאין אלא משמע לא עולמית דלשון ולומר לחלוקדין

 וכן ע"ש. זקן הורה שכבר מה אלא לנו שאין אלא כו' יישון ע"יואסילו
 הגר"א בביאור ועיין ע"ש. ח"ג י"ז נתיב בח"א כהרמב"ן ירוחם רבינופסק
 דמהני וטור ורא"ש כהרמב"ן דפסק דמשמע וסקנ"ב סקל"ז קל"ה סי'יו"ר
 דאין דלישנא ס"ל שהרמב"ן כתב צבי בחכם )אגב, ע"ש. נתר בכלייישון
 עולמית טהורין אינן הול"ל דאל"ה אדם מעשה ע"י משמע טהרהלה

ע"ש(.



קמטהמתיבתא

 דע"י או דהיינו נתר בכלי מהני דלא דעולמית ש"ל וסיעתוהרמב"ן
 יתיון אבל לאלתר מתכשרי דלא או להתירם, מהני לא אדםמעשה
 לכבשן חזרה רמסני דכמו או יב"ח, אחר והמני מעצמו, הוידיב"ח
 כלו" דיב'א ביישון ה"ה כלוי/ הבליעה דשם משום נתרבבלי

 יבוא. אחרמעצמה

 לה ראין נתר בכלי ראמרו דאף כהרמב"ן רס"ל אלו השיטות ולכלסח(
 מעשה בע"י רק קאי דעולמית נתר, בכלי מהני יישון מ"מ עולמיתטהרה
 זמן, לאחר רהוא יישון ע"י ולא לאלתר דמתכשרי הא רק דקאי אואדם,
 לפרש יש נמי לעולם דפיו מידי יוצא דאין חרס בכלי שאמרו הא גםא"כ
 חרס בכלי דאמרו דהא שכתב הנ"ל הבית כבדק ועיין יישון, על קאידלא
 תקנה לו אין אמרינן דכי מהני כבשונות חזרת מ"מ הגעלה בו מהנידלא
 ומהני הוי כלוי כבשונות חזרת אבל מקום בכל נאסר פליטתו מצדהיינו
 הדרייני לחרס דומה זה ואין נמי טעמא מהאי לי' מהני יישון וכןלי'

 אס"ל גם ומיהו חמין. ע"י שבלע חרס בכלי יישון דמהני י"ל ולפ"זע"ש.
 חרס בכלי אבל עולמית, לשון בי' דאמרו כיון יישון שם מהני דלאכנתר
 "יוצא" דאינו דפירושו צבי חכם כתב דפנו מידי יוצא ראין בודאמרו
 דעת ואם עפר. געשה במקומה הבליעה ביישון אבל לעולםמהכלי

 בדבר כמש"כ משום נסך, ביין רק מהני שיישון בתשובה שכתבהרשב"א
 מחמין חוס בכלי יישון ממעט ושכן יישון ממעט עולמית דמלשוןשמואל
 הדמב"ן בזה עלי' דפליגי י"ל לעולם, מדופנו יוצא אין דאמרו מהמשום
 הנ"ל.וסיעתו

 להמרדכי, היזה ומותר, נתייבש חדשים ב' לאחר פסק יעקבבשבות
 יישון בעינן נסך יין בכלי ורק והרמ"א, והתה"ד סיימתי וחג'וסמ"ג
 כמבושל איה דכבוש צבי החכם שכתב ואף הוא, צנע דבליעתדיב'א
 התיר לא ומיהו גמור. כמבושל הוי הרך במאכל בכבוש אבלממש,
 בדבר בהמתבשל ולא בפסח בחמל בדיעבד רק להלכה יעקבהשבות

 לשבח. לה דמשויחריף

 הגם בחמין, כלי דבדנשתמש כתב כ"א, סי' בח"א יעקב בשבותסו(
 כלה ליחותו יב"ח דלאחר ושרו, יב"ח דמיישנין נסך יין לעניןשמצינו
 לאיסור בין לנ"ר ראי משם אין מ"מ כמשהרשב"א. בעלמא עפרונעשה
 להשתמש מותר לכתחילה אפילו דהתם משם ראי' אין דלהיתר להיתר,בין
 בכל ואילו יב"ח, אחרבהם

 איסוריי
 גם בכלי להשתמש אטור שבעולם



 א ת ב י פ מהקל

 יומו בן אינן חז"ל דגזרו הגעלה ע"י כ"א הרבה שנים בכלי נשתמשבלא
 יב"ח לאחר בצונן בליעה שהוא נסך שביין דאף ודאי אלא יומו, בןאסו
 בתוך שנבלע איסורין בשאר משא"כ בעלמא. עפרא והוי הליחותכלה
 הוי דלא קיים כאיסורו לעולם וכה"ג בישול ע"י איסור של ממשותהכלי
 דאסרינן לדידן )פי' בדיעבד אף בפסח לאסור יש לכאורה וא"בכעפרא
 ללמוד משם ראי' אין ג"כ ולאיסור לפגם(. טעם בנותן בפסחבדיעבד
 שהיה כעינן דכיי"נ דאף די"ל משום התם כמו יכ"ח שהיה דוקאדכעינן
 אינו או ב"י הוא אם בין חילוק אין דבלא"ה ביי"נ דוקא היינו האיכולי
 איסורין בשאר משא"כ יב"ח שישהה עד לשבח טעם בהם יש לעולםב"י,

 והוי יותר נפגם ימים איזה דלאחר אפשר דמעל"ע בשהיית דנפגםדקיי"ל
 מינה למשמע ליכא מהא וא"כ יב"ח, שההי' בעינן ולא בעלמאכעפרא
 התירא. אואיסורא

 בכלים נשתמשו שלא חדשים שני דלאחר ראי' להביא יש איגרארוז(
 דהא כפסח אף בדיעבד ומותר כעפרא דהוי עד לגמרי ונפסק פגוםנעשו
 הובא מהרא"י ופסקי ממימוני וחג' וסמ"ג שעה כל בפ' במרדכיאיתא

 בבצק, נסריו שדבקו יין בחביות ס"ה שו"ע ובהג"ה תמ"ז סי' בא"חבב"י
 ע"כ ושרי בפסח טעם נותן ואינו נתייבש כבר חדשים ב' קודם נתנוהואם
 אינו חדשים ב' אחר אפ"ה בעין חמץ של ממשות איכא דהתם מינהדון
 בפסח ושרי כלל טעם נותן דאינו בכלי בבלוע ומב"ש כלל, טעםנותן

 ק"ו דברים דהרי שכתבו ע"ו(, )ע"ז בתוס' זו וסברא כעפרא, דהויבדיעבד
 מ"מ ע"ש. בקדירה הנבלע איסור כ"ש כלילה צורה מעבר שהוא אוכלאם

 בו נשתמש לא אפילו כ"י שאינו כלי בשום להשתמש אין ודאילכתחילה
 גזירותיהם חכמים השוו כי חמץ וכ"ש איסורים בשאר אף הרבהשנים
 כדיעבד אבל ליב"ח נתיישן מהני ביי"נ רק ב"י, אטו ב"י שאינודגזרינן
 הרשב"א מדכתם מ"מ ב"י שאינו אפילו לאסור שנוהגין אף חמץלענין

 חדשים ב' לאחר א"כ כלל איסור בה אין כעפרא דהוי עד כ"כ נפסדדאי
 חריף דבר בו המתבשל דבר יהי' שלא כפול ובתנאי בדיעבד להתיריש

 האחרונים מן בא' להדיא הדין מצא שלא כיון אך כו' לשבח לי'דמשוי
 ע"ש. אדליל דור דלית אי אומר ז"ל הוא ע"כ במסח, בכךלחלק

 עמש"כ לסמוך יש אם נשאל י"ז סי' כ' בחלק יעקב ובשבותרוח(
 והשיב לשימושו, חדשים ב' אחר שנפגם בכלי בפסח להקלבתשובה
 שכתב זה לחילוק ג"כ ירד ע"ה סי' צבי החכם דבתשובת יעקבהשכות
 שם כמ"ש כ"כ ראי' אין באמת ומשם מיי"נ, ראייתו ועיקר בתשובה,שם

 שנתיישן דאחר אמרינן, כן על הוא צונן דכליעת הטעות, ובלוחבתשובה,



קלאהמתיבתא

 הוא ראי' העיקר אך כו' וחרצנים 'ומהשמרים הכלי הליחות כלהיב"ח
 והובא בזה נשמטתי כבר כו' ממש כמבושל אינו דככוש רחביותמההיא
 כמבושל הוי דלכ"ע הרך במאכל בכבוש אפילו וז"ל שם הטעותבלוח
 הרשב"א לשון וגם הקשה בכלי לכבוש זה לדמות אין וא"כ וכו'גמור
 להקל יש דכה"ג להדיא מבואר כן' לגמרי נפסד לא אם ודוקאשכתב
 ע"ש. ולמעשה להלכה כן להורות נ"ל לכן בתשובה, שםכמ"ש

 סברא דוקא דפיין כתב תקע"ד סי' ח"א הרשב"א שבתי' אף והנהסט(
 השבות לדעת מ"מ הלזה, יעקב שבות לפסק סתירה הוי הלחלוחית,שכלה
 דכצק בההיא שהזכיר הראשונים כל בזה הרשב"א על חולקין הרייעקב
 תמ"ז בסי' הרמ"א פסק וכן ומהר"י מיימוני וחג' וסמ"ג המרדכי והםכו'
 פסק וכן פסח. של בקדירה בדיעבד התירו רק יעקב השבות ומיהוס"ה,
 בשאר ומיהו פסח. של וכקדירה בדיעכד רק הקדירה שהתיר צביחכם

 מעל"ע אחרי גם לפגם טעם בנותן מותרים הרי בדיעבד לגביאיסורים
 התיר יב"ח ביישון כפסח נטל"פ שאוסרים להאשכנזים נוגע ורקלחור,
 וכנ"ל. חדשים ב' אחר בדיעבד התיר יעקב והשבות בדיעבד. צביהחכם
 הוא דעפרא בחריף גם התיר צבי ובחכם כ"א, סי' כח"א לשבח לי'דמשוי
 מותר בלא"ה בפסח גם בנוטל"פ בדיעבד דמתירים ולהספרריםע"ש.

 מעל"ע. אחר גםבדיעבד

 בע"י רק צבי החכם על חולק מאירות שהפנים כתב הגדיםהמרי
 בזה איסורין בשאר ולכן צבי לחתנם מודה הוא בצונן אבלחמין
 חרשב"א אבל החריף, אף בדיעבד שרי התבשיל עכ"פ יב"חאחר
 מקונאת בשאר ולא דיב"ח יישון מהני נטך ביין דרקשכתב

 בשם מהמרוכי ראי' ושיש היא נטנה שמואל הדבר שלמשקושיא
 שמואל לדבר מבורנבי"ק ומהרא'ושהראב",ק

 חרס. בכלי יישון נוהנידלא

 מאירות שהפנים כתב ב' אות דעת בשפתי ק"ג סי' יו"ד מגדים בפריע(
 צונן ע"י כשבלע דהיינו בצונן אבל חמין בע"י רק צבי החכם עלחולק

 בשאר ולכן צבי, לחכם מודה הוא דיב"ח דכיישון מעל"עבכבישה

איסוריי
 וכתב החריף, אף בדיעבד שרי תכשיל עכ"פ יב"ח אחר בזה
 שכלכה סברא דוקא ביין דומיהו שכתב תקע"ד סי' בתשובהדמרשב"א
 הרשב,א מחלק בהדיא הרי חדשים, די"ב יישון שם מהני ולהכיהלחלוחית,

 בהו מהני דלא ממש בהן שיש איסורין שאר ובין דקליש יין משקהבין
 עוד, ע"ש חריף. בדבר וה"ה בפסח בחמץ אוסר בדיעבד ואפילויב"ח,



המתיבתאקלט

 דלא משמע עולמית דמלשון מהרשכ"א שמואל הדבר שראיית כתבועוד
 לעולם דפנו מידו יוצא דאינו כגמ' מדאמרו חרס בכלי גם ישוןמהני

 הב"י שהביא הראבי"ה בשם המהרדכי ושגם היא, נכונה דראי')וכנ"ל(
 בכבשן, בלבון אלא חתקנה לו אין חרס של דכד שכתב קל"הבסי'

 שמואל דבר לדברי ראי' חדש חרס בכלי דוקא פסק מבונביר"קושהרא"ש
 ע"ש. חרס, בכלי יישון מהנידלא

 יתלוי הבאתי הנהלעיל נבונה, שמואל הדבר שראיית בפצ"מבישיש
 מבורניר"ק ומהרא"ש ימהראבי~א מפת"מ ימש"ב המחלוקתוהדבר

 לענ"ד. רא" דאינה כנ"ל לפרשו יש שמואל, להדבררא"

 לעיל כתכתי הנה נכונה, שמואל הדבר שראיית הפר"מ מש"כ והנהעא(
 מדברי שמואל הדבר לדברי ראי' הפר"מ דהביא ומה תלוי' במחלוקתרזה

 דמתכשרי בדבר או אדם ע"י שנעשה בדבר איירי הוא נמי י"להראבי"ה
 להקשות שיש חדש, חרס בכלי דוקא שפסק מבורנביר"ק, ולהר"שלאלתר,

 דאינו בהגעלה רק איירי דלא כנ"ל ואע"כ בכבשן, לבון ע"י מהניהרי
 הבית בבדק הרא"ה וכמש"כ ביישון וכן הוי, כלוי בכבשן אבל התםמהני
כנ"ל.

 מרובה דבהפיד דלדלנה וכתב צבי, החבם שיטת בענין נו"נהפר"מ
 בהנאה. להתיר או החמץ לשחות עכ~~פ או עליו לסמוליש

 אפילו בו שהוחם חרס בכלי נשמע הכל דבר דסוף הפר"מ שם וסייםעב(
 וצורך מרובה בהפסד המקיל כבישה וע"י ביושן, להקל אין דרבנןאיסור
 צ"ו עס"י ד"ח כמו תורה באיסור אפילו ויראה בו, גוערין איןגדול

 רק אלא וכלל כלל להכריע ח"ו מכניס אני ואין לעיין. ישובמתכות
 ראשון באו"ה הנשאל עם השואל בסדר לשו"ע ובפתיחה ונותן.כנושא
 החכם לדעת יב"ח נשתהה אם עוד דיחקור מכגדים הפרי כתב כ"דאות
 וכדאי להקל יש בהנאה או לשהות ועכ"פ יע"ש ע"ה סי' בת' ז"לצבי
 תקע"ה דסי' הרשב"א בשו"ת ואף הדחק כשעת עליו לסמוך ז"להוא

 הביאו איסור, בשאר לא מלחלוחית שכלה יישון מהני יין דוקאמשמע
 או מרובה בהפסד לסמוך יש ביארתיו, ליו"ד ובפר"מ קכ"ד, יי"נהב"י
 דעת שהבאתי לעיל עיין והנה ע"ש. כה"ג כהנאה להתיר או לשהותעכ"פ

 והתרומת והנ"מ וסמ"ג המרדכי ע"כ פליגי ושלשיטתי' בזה, יעקבהשבות
 וכנ"ל. בזה הרשב"א עלהדשן



קלגהמתיבתא

 ז"ל, כד נפתלי ור' צבי כהחכם פסקו ישראל והתפארת אדםהחיי
 איזה הקדירה בשהיית דמותה בתה פז שבאדני ישראל בתפארתוכתב

 לענ"ד. שיטתו וביאורשבועות.

 צבי, כהחכם שפסק סי"ד פסח בהל' קכ"א כלל אדם בחיי עייןעג(
 ב' אות ב' ונוקשה דחמץ כללא מועד לסדר בהקדמה ישראלוהתפארת

 התיר פז שבאדני וכתב בזה. ז"ל, כ"ץ נפתלי ור' צבי כחכם פסקבהג'
 דמש"כ די"ל ונלענ"ד ע"ש. שבועות איזה הקדירה כשנשתהה רקאפילו

 כשהבות מסתמא דסבר שבועות איזה רק נשתהה אפילו דמותר פזהאדני
 כהט"ז סובר ואולי חדשים, ב' אחר רק התיר יעקב השבות ומיהויעקב,
 סמ"ג, בשם התה"ד כדעת מותר, יום ל' דאחר שכתב סקי"ב תמ"זבסי'

 ע"ש. בבצק נסריו שדבקו ייןבחכית

 הניח שאל בחיים מטעמי/ לא אבל צבי כהחכם פסק יהודתביד
 השתמש אם יודע ואינו מא"י. "פארסעלין" כלי קיבל כשאחזבספק

 במפק, ונשאר יב"ח, ועברו הא"יבה

 פעמים. גן להגעילן פסק תשובהובשערי

 ק"ג סי' ז"לביו"ד לגדא ליבש יהודה רבינו מהגאון יהודה ביד עייןעד(
 או"ח תשובה בשערי ועיין מטעמי'. לא אבל צבי כהחכם שפסק כ"גאות
 כ"ץ נפתלי מו"ה עמו ושהסכים צבי, החכם דעת שהביא סק"א תנ"אסי'
 סי' ח"ב שאל חיים ושכשו"ת דבריו, וחיזק מאירות להפנים ושהשיבז,ל
 דלא שכתב הרשב"א מדברי צבי החכם על שהקשה ז"ל, מהחיד"אל"ח

 כלים דורון לו שנשלח באחד ושכתב יין, לכלי רק דיכ"ח יישוןמהני
 ימים שנתים ועברו הא"י בו השתמש אם ניכר היה ולא מא"ינחמרים
 צבי, להחכם גם לכתחילה להתיר אין שלכאורה וכתב יקרים כליםוהמה

 נשתמש, לא שמא ס"ס, יש בזה אך יין, בכלי רק התיר הריוהרשכ"א
 שאם כתב תשובה והשערי ישוב. צריך ושעדיין להקל ספק נשתמשואת"ל
 הם שהככלים דאף )פי' כן לעשות יש פעמים ג' ברותחין להגעילןאפשר

 מהני חרס בכלי להעיטור אבל חרס, כלי דין להם דיש"פארסעלין"
 רותחין בהם להלשתמש דרך שאין כלים הם ושאם פעמים.( ג' שלהגעלה
 הרותחין בו להשתמש הדרך אם דאף כוונתו )ואולי כן. גם להקליש

 ולהרמ"א תשמישו, רוב כתר דהולכין סבר המחבר הרי מ"מ פעמים,במעט
 כוונתו זה אם וצ"ע בו, שנשתמשו מאת מעל"ע דהוי כיון בדיעבדמותר
ז"ל.(
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 בשר של הוי אפ זכר ולא בלי לו שהי' באחד פשק יעק"אבשו"ת
 חטעמים צירוף משום בחגעלה דשתר ישא, ונתיישן הלה, שלאו

 בלע. התירא דעת ובצירוף צבי, חכם דעת ובצירוף שם,שכתב

 שלא מעורבים ישנים חרס בכלי נשאל מ"ט סי' רעק"א בשו"תעת(
 רצה והשואל חלב, או בשר כלי הם אם יודע ואינו יב"ח בהםנשתמשו
 משום איפכא, או לחלב להכשירו בבבשר חרס בכלי דמהניללומר
 דהתירא משום ליבון שצריך בדבר הגעלה דמהני וכמו בלע,דהתירא
 בזה דשגג ז"ל רעק"א לו והשיב חרס, לכלי הגעלה מהני וה"נבלע,
 בלע דהתירא משום איפכא או לחלב מבשר מגעלה מהני לא חרסדבכלי
 אף בהגעלה, להתיר נוטה ז"ל דעתו דינא דלענין רעק"א וסייםע"ש.
 מיהו סניף מ"מ הגעלה, מהני לא ג"כ בלע בהתירא חרס דבכלישכתב
 לעיל, כתשובה שנזכר מהיתרים מצורף לזה קל"ה, סי' הש"ך כמ"שהוי

 יומו בן באינו חלב או כשר דבכלי הבית בבדק הרא"ה דעתובצירוף
 כשו"ת צבי החכם דעת ובצירוף שירצה. מה בו לבשל לכתחילהמותר
 מכל בעלמא, עפרא הבלוע דנעשה לגמרי, מותר יב"ח שנשתהודבלים
 ע"ש. בהגעלה להתיר זצ"ל להגאון נראההלין

 אחת פעם בהגעלה זו שאלה ושהתיר ז"ל רעק"א דבריביאור

 פעמים ג' חבלי להגעיל החמיר קודשובמקראי

 שיועיל לגבי כלע התירא מהני דלא דאף ז"ל רעק"א כמש"כ וצ"עעז(
 דקשה הוי, מיהו סניף מ"מ איפכא, או לחלב מבשר חרס בכליהגעלה
 רעק"א והנה בזה. בלע התירא כלל מהני דלא כיון הוי לא סניף גםדהרי
 שם כתב שהש"ך פי' קל"ה. סי' הש"ך כמ"כ עיגולים, ב' בין בזהכתב

 דלא דאפשר חמץ של חרס של בחבית ועירוי מילוי דמהני דהאבסקל"ג
 כתב ושכה"ג דאורייתא, איסור ליכא דתו יומן כני כשאינם אלאהקילו
 מהני דרבנן אסור אלא דלכא כיון יומן בני דאינן חרס דבלי העיטורבעל
 דעת רעק"א שצירף ומה ע"ש. כהשמטות. פי' וכן פעמים. ג' הגעלהלי'

 איסורים, בשאר היקל לא בעצמו צבי שהחכם אף זו, בשאלה צביהחכם
 דיש בנ"ר אכל יומו בן באנו ג"כ יקילו שמא משום בזה דהטעם כיוןמ"מ
 יב"ח. אחר עכ"פ להקל סמך יש יכ"ח תוך אף להתיר צדדיםהרבה
 ולא אחת בהגעלה שם התיר רעק"א ומיהו ע"ש. בהשמטות שםכמש"כ
 בדף ז"ל פראנק פסח צבי רבינו מגאון קודש ובמקראי הגעלות. ג'הצריך
 ולא חלב של או בשר של הם הכלים אם ששכח הנ"ל בשאלה פסקרמ"ז

 ע"ש. פעמים, ג' שיגעילם ימים שנתים בהםנשתשמו
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 ופעם בשר פעם בהם שנשתמש "פארסעלין" בנלי חתיה משהבאגרות
 ג' חגעלה ע"י חדש, די"ב יישון אחר בינתיים, מעל"ע בהפתקחלב

 כשנתיישן להתירו נסך יין בכלי דמחני כנע מרובה, בהפסדפעמים,
 קלוש. חוי דהטעם משום חדש,י"ב

 שנשתמשו "פארסעלין" קערות בדבר כתב כ"ז סי' ח"ג משה באגרותעז(
 איש והוא תשמיש בלי שנים שתי עברו וככר חלב ופעם כשר פעםכהא
 באותו הבשר אחר החלב בהן נשתמשו לא שאם מרובה. והפסדעני

 בליעת אלא איסור בליעת כהם שאין שנמצא מעל"ע, אחר אלאמעל"ע
 פעמים ג' הגעלה ע"י מיב"ח יותר שעברו אחרי היתר ובשר היתר,חלב
 וכיי"נ ח, יב, אחר כלל לאסור שאיןשייך משום מרוכה, הפסד שהואכיון
 וכמו היין, טעם נקלש מחמת במים בששה שבטל כמו קלוש בטעםמותר

 דבר בכל גם וא"ב היין טעם שנקלש מטעם בעירוי היין כלישהותרו
 קלוש טעם שגם זה מצד הותר לא באיסורין ורק יב"ח, אחר טעמושנקלש
 אחר אף לאסור שייך ולכן חריף, דבר ע"י כגון לשבח הי' אך אםאסור
 שנפגם. אף מעל"ע אחר אסרו דהא להתיר כלום אינו שנפגם ומהיכ"ח,

 להתירו, דינ"ח יישון מהני לא איטורין דבשאר משה באגרותוכתב
 מהטעם קלוש יותר היו לחלב דמבשר דניעם נקזני, לחלב מבשראבל
 לחלב ומבשר לחתיתו נ"ט בר נ"ט מחני לא דחתם דיי"גדבכלי
 לחלב במבשר דמהני כ"ש בי"'נ, דיב"ח יישון דמהני כיון ולנןמהני,
 בחפשד להתירו יש טעמים עזי בצירוף ולנן יומו. קלושוטעמו

 פעמים. דגי בהגעלהמרובה

 שטעם שחזינן ואיפכא לחלב מבשר אכל באיסורין רק הוא וא"כעת(
 נ"ט בר נ"ט דהא לחלב, בו מלהשתמש אוסר הי' לא כזה דבשרקלוש
 אינו נ"ט בר נ"ט של כזה קלוש שטעם משום ואיפכא, לחלב מבשרמותר
 וברור נ"ט בר נ"ט שהותר מצינו לא שביי"נ אף איסור, לעשותיכול

 קלוש אינו יב"ח דיישון דקלישה חזינן היין, טעם שהוקלש אףשאסור
 בר דנ"ט קלישה שהותר ואיפכא לחלב מבשר וא"כ נ"ט, בר דנ"טקלישה
 וא"כ לשבח, היה אם אף יב"ח דיישון בקלישה מותר שהי' כ"שנ"ט

 בדבר אף יאסר לא קלוש הוא שכבר בשר וכלי חלב דכלי דיב"חביישון
 אין כלל ובשר חלב שם כשאין הוא יב"ח שאחר שנמצא כיון ולכןחריף
 לזה משה באגרות וצירף איפכא, כהם מלהשתמש יכ"ח אחר לאסורמקום
 בה לבשל מותר יומא בת דלאו חולבת דבקדירה שפסק הרא"הדעת

 דס"ל וויניציאה וחכמי יעקב נחלת דעת לזה צירוף וגם בשר,לכתחילה
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 ובצירוף מרובה, בהפסד מעל"ע אחר בו להשתמש מותר חרסמנלי
 כליעי, לא ש"פארסעלין" ואביו יעב"ץ שאילת בשם אפרים הידשיטת

 )אחר פעמים ג' מגעלה מהני חרס דבכלי העיטור בעל שיטתובצירוף
 מרובה. בהפסד זצ"ל, לפניו שבאה הנ"ל בשאלה משו"ה והתירמעל"ע(,

 בשו"ע נפסח בחמץ מהני נ"ט בר הנ"ט דהרי לענקךוקשה
 שנ"בטימן

 בשר דבליעת משה באגרות זצ"ל הגאון מרן מש"כ לענ"ד וקשהעט(

 לחלב בו להשתמש דיב"ח יישון אחר מותר ולהכי קלוש, הוהככלי
 נ"ט מהני דבבשר כיון דב"ח, יישון אחר הכלי דמותר נסך מייןכמכש"כ

 לענ"ד דקשה וכנ"ל, נ"ט כר נ"ט מהני לא וביין לחלב, מבשר נ"טבר
 ליזהר דיש פוסקים והרבה והרמ"א המחבר פסקו תנ"ב סי' באו"חדהלא
 כדי החמץ, אז נאסר לא דעדיין חמישית שעה קודם חמץ כלילהגעיל
 לא הגעלה דכעלמא פי' לא, אם יומן בני הכלים אם לדקדק יצטרךשלא
 שיוצא דאף משום באיסור, הכלי משנשתמש מעל"ע אחר רקמועיל
 החמין ע"י חוזרת הכליעה הלא אבל ההגעלה. ע"י הכלי מןהבליעה
 נותן שבכלי הבליעה שנעשה מעל"ע אחר אבל הכלי, לתוך בחזרהלכנוס
 דחמץ כלים בהגעלת אבל נ"ט, בר נ"ט דהוי משום מהני אז לפגם,טעם
 קודם מעל"ע שהיית א"צ חמישית שעה לפני דהיינו איסורו זמןלפני

 הבליעה ונכנס כשחזור לכן והוי היתר עדיין החמץ הוי דאז כיוןההגעלה,
 והחולקים דהתירא. נ"ט כר נ"ט ההגעלה, מעשה אחר הכלילתוך

 דוקא היינו מעל"ע, המתנת בלי חמישית שעה לפני ההגעלהשאוסרין
 דגם ומבואר ע"ש. התירא, אז הוי ולא עליו, שמו דחמץ דס"למשום
 התירא. דהוי אס"ל להתירו נ"ט בר נ"ט מהני חמץבאיסור

 היכא יי"נ בכלי וכן נ"ט, בר נ"ט מהני כדשייך, איסורין בשאר גםוא"כ
 בדיעבד, בפסח בחמץ דיב"ח ביישון שהתיר והת"צ להכי. המציאותדהוי

 גם הדין דמעיקר דסברי משום הוא בדיעבד חדשים ב' אחר יעקבושבות
בשאר

 איסוריי
 של הי' הכלי אם בספק רק התיר לא ורעק"א וכנ"ל, מהני

 וכנ"ל. חלב של אובשר

 דמותר לומר אין להתירו, נ"ט בר נ"ט מהני איסורין בשאר דגם וא"כפ(
 לפ"ז וגם קלוש. איסור דהוי משום דהוא לחלב כמבשר רק נ"ט ברנ"ט
 דמהני דכיון לומר אין ולפ"ז כדשייך. נסך ביין נ"ט בר נ"ט מהנישפיר
 יישון בי' מהני ולכן קלוש דהוי משום דהיינו לחלב במבשר נ"טגט"בר
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יכ"ח אחר בפסח בחמץ יישון דמני ולהח"צ מיי"נ, במכ"שדיב"ח
 רס"ל משום דעתם הלא בדיעבד, חדשים כ' אחר יעקב ולהשבותבדיעבד,
 אסור גזירה משום ורק איסורין, בכל דיב"ח יישון מהני הדיןדמעיקר
 אם כששכח רק לחלב במבשר התיר לא רעק"א וגם וכנ"ל. איסוריןבשאר
 חלב וגם בשר בהו השתמש כשודאי אבל חלב, של או בשר של הי'הכלי
 וכנ"ל. כלל התיר לא ביניהם מעל"עבנפסק

 שישית שעת קודם זחמך מהג"ח הרמ"א סבר א' סעיף תנוגבבהינע
 באכילה זאסור אף חמישית דבשעה לפרש יש בלע, התיראהוי

 ורבנן רק בחפצכם איסור אינו באכילה דרבנן איסור אבלמורבע,
 רבנן אשרוט שישית רשעה חמך אבל לאכלו, אותו מניחיןאין

 בחפצא/ איסור דהוי דאורייתא חמךכאיסור

 בלע. איסורא מדרבנן אזוחוי

 התירא הוי שישית שעה קודם דחמץ א' הסעיף כהג"ה סבר הרמ"אפא(
 באכילה, החמץ אסור חמישית בשעה גם דהלא הפוסקים והקשובלע.
 דהתירא. נ"ט בר נ"ט להיות מהני ולא בלע. איסורא א"כוהוי

 בשעה חמץ דרק )ז.( בפסחים ס"ל והרא"ש התוס' דהנה די"לונלענ"ד
 בשעה דרבנן דתרי בחמץ אבל ביטול, בו מהני לא פסח בערבשישית
 בתרי גם מדרבנן בהנאה דאסור דכיון וקשה ביטול. בו מהנישישת
 ביטול. בו מהני ולא "לך" הוי דלא דאורייתא מהמץ מ"שדרכני,

 בחמץ רק דוה דחמץ, בחפצא איסור דאינו מדרבנן בהנאה דאיסורוי"ל
 אין דרבנן אלא בחפצא איסור הוי לא מדרבנן דאסור חמץ אבלדאורייתא,
 ס"ל דרבנן, בתרי מדרבנן דאסור חמץ ולכן ממנו. ליהנות אותומניחין
 בשעה דאסור וחמץ ביטול. בו ומהני "לך" שפיר דהוי והרא"שתוס'

 דרבנן משום דהיינו ביטול בן מהני דלא הא מדרבנן בהנאהשישית
 יש כאילו דאורייתא, כחמץ דין כן להיות דאורייתא, כאיסור שםעשאוהו

 בחפצא. הנאה איסורבו

 ויהני בלע, להתירא חשבו חמישית בשעה שחמץ הרמ"א דעתוא"ש
 חפצא לאיסור דין חז"ל לו נתנו לא דשם דהתירא, נ"ט בר נ"טלהיות
 דחשוב מה"ת עיקר לו ראין דרבנן כאיסור דהוי משום דאורייתא,כחמץ
 דתרי בחמץ כמו בעלמא שלו ממון רחשוב דהיתר לחפצא והרא"שלתוס'
 בהנאה. ומותר באכילה אסור שיהא דאורייתא בחמץ מצינו דלאדרבנן,
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 שליט"א קצמאן הכהן אשר הרבמורנו

 ושוטה בחרשת בתולית טענתבענין

 ולא אנוסה[ ]של קנס לה אין איילונית איתא, ע"א לו. דףבנבובות
 יש ואיילונית החרשת אחרת, מברייתא ומביא ]דמפותה[פיתוי

 רומיא, מאי והאי כתובתה. להפסירה בתולים טענת להם ויש קנס,להם
 לבגר. יצתה מקטנותה ואיילונית קנס, לה אין קטנה דאמר מאיר רביהא
 מאי לה ודקארי זה. בכלל ואיילונית קנס, לה אין קטנה דאמרי רבנןוהא
 משום לה, משיב והגמרא זה. בדבר מחלוקת שיש ידוע הלא לה,קארי
 והשוטה החרשת ברייתא מעוד עילויה, אחריתי למירמא ליהדאית

 בתולות, בחזקת שאינן מפני בתולים טענת לה אין עץ ומוכתוהבוגרת
 מאיר רבי משום אומר סומכוס בתולים. טענת להן יש ואיילוניתהסומא
 החרשת שאומרת זו מברייתא סתירה כאן ויש בתולים. טענת לה איןסומא

 ושוטה שהחרשת אומרת מקודם והברייתא בתולים טענת להם איןוהשוטה
 דאמר גמליאל רבן הא קשיא לא ששת רג אמר בתולים. טענת להםיש

 נאמנת. נאנסתי משאירסתני אומרת היא ע"ב[ י"ב דף ]כתובות קמאבפרק
 פקחת הוה אי דאמרינן כתובתה להפסידה בתולים טענת לה אין נמיהכא
 למרות ושוטה חרשת ]ואף ומהימנא נאנסתי משאירסתני טענה הוהלטעון
 האחרת הברייתא והא, עבורן[, אנו טוענים זאת, טוענות אינן עצמןשהן
 ומשום זו בטענה לה מאמינים שאין מיין, אנו מפיה לא דאמר יהושע,ר'
 לה, מהימנינן לא קמן טענה הוה נמי דאי בתולים, טענת לה יש הכאזה
 דבריה, על שסומך גמליאל לרבן ליה דשמעת אימר הגמ' מקשה זהועל
 קא דלא היכא אבל אירוסין, אחר שנאנסה מפורש איתי טענה דקאהיכא
 אחר באונס לתלות שיש בשבילה טוענים שאנו ליה שמעת מי איהיטענה

 כגון מעצמה מהימנה גמליאל רבן דאמר כיון אין, מתרץ והגמ'האירוסין,
 כיון עבורה, לטעון אנו שצריכים כא-ח[ ]משלי הוא לאלם פיך פתחזו

 הגמרא. לשון ע"כ בעצמה, לטעון דעת להדאין

 בקונטרס פירש בתולים- טענת להם אין וכו' והשוטה החרשת שםובשוטי
 וקשה נאנסתי משאירסתני טענה הוה לטעון פקחת הוהדאי

 לא דאיתי כיון ממונא, לאפוקי מספק הכי לה מענינן דהיכי יצחקלרבינו
 לא ממון חזקת אבל לפניך, שחוט שור דהוי איתרעי גופה בחזקתטענה
 להר"י אבל עיי"ש. הקונטרס לפירוש ראיה הר"י שם מביא ומיהואיתרע
 לפי בתולים, טענת להם דאין הכא אחר, באופן לפרש לו נראהבעצמו



קלטהמתיבתא

 מוכת כמו ]והוה מחבטן חבוטי נמי דכולהו ואע"ג היא, עץ מוכתשבחזקת
 עץ, מוכת שהן קאמרי מדלא בתולים, טענת להן יש נשים, שאר מ"מעץ[
 אמרינן דעת[ להם ראין ]משום אמרי מצי דלא ושוטה חרשת הנךאבל

 נשואות. עץ מוכתבחזקת

 טענת להן דאין הא לפרש הכריחו מה מפני בדבריו לדקדק ישולמאורת
 לפי' קושיתו עיקר הא היא, עץ מוכת שבחזקת משוםבתולות

 וחזקת איתרע הגוף דחזקת כיון נאנסתי משארסתני לה מענינן דהיכירש"י
 משארסתני לה דטענינן היכא אלא הוי לא זה כל וא"כ איתרע, לאממון

 לה שענינן אי אבל לפניך, בעולה שהרי הגוף חזקת איתרע דודאינאנסתי,
 הגוף חזקת איתרע לא הא עץ מוכת דלענין מידי קשה הוי לא עץמוכת
 בתולים לה שאין ומה כלל, היא בעולה לאו נמי השתא דאמרינןכלל,
 טענינן זה ובענין מעולם, נבעלה לא ועדיין היא, עץ דמוכת משוםהוא
 דלא הגוף בחזקת לאוקמה לן דאית מספק אפילו עץ דמוכת שפירלה

 אסילו דהא עץ, מוכת בחזקת דסתמן משום לפרש לו הי' לא א"כאיתרע,
 לא הא זה דלענין עץ מוכת להן טענינן מ"מ עץ מוכת בחזקת אינן הןאם

 לפי לומר, שיש נראה לכן שביארנו. כמו כלל, הגוף חזקתאיתרע
 דחרשת ע"א קי"ג דף פקחת, שנשא חרש פרק יבמות במס'שמבואר
 אם אלא רק ב"ר בתנאי כחובה חכמים תקנו שלא כתובה, להם איןושוטה
 דחרשת נראה זה ולפי קיים. תנאו בנכסיו לזוק שרוצה בעצמו להכתב

 שיכול בטענה כתובתה להפסידה יכול עץ, מוכת נמצאת אפילוושוטה
 לא בפקחת בעלמא אלא כלל. לה נתחייכתי לא עץ דמוכת דאדעתאלומר
 מצי לא לכן ב"ר, בתנאי לה שמחויב כיון זו, בטענה להפסידהמצי

 ב"ד, תנאי משום לה מחוייב דאכתי נתחייבתי לא דהכי דאדעתאלמימר
 ודוקא ב"ד, תנאי מכח לה מתחייב מ"מ לה, נתחייב לא דהיא נהיא"כ

 בגוף טעות מקח הוי רבעולה משום להפסידה דמצי בעולהבנמצאת
 הוא זה כל וא"כ ב"ד. התאי בטל ממילא הנשואין דבטלו וכיוןהנשואין,
 לא החיוב דעיקר ושוטה חרשת אבל ב"ד. תנאי מכח הוא שהחיובבפקחת
 לומר יכול עץ מוכח נמצאת אפילו א"כ עצמו, לה שנתחייב מכח אלאהוי

 לפרש דהכריחם שנראה וזהו כתובה, לך נתחייבתי לא עץ דמוכתדאדעתא
 דאדעתא בטענה להפסידה מצי לא ולכן עץ מוכת כחזקת הסתמןמשום
 וכיון לפרש לו הי' הן עץ מוכת דסתמן כיון לך, נתחייבתי לא עץדמוכת
 מוכת היא אפילו הכי לאו אי אבל ענין בכל לה נתחייב ודאי פירששלא
 לך. נתחייבת לא עץ דמוכת אדעתא לומר שיכול להפסידה מצי אכתיעץ

 החרשת , ע"א לו דף ]כתובות התוס' קושית ג"כ ליישב ישונזה



 א ה נ י ת מהקם

 לא דאמאי ר"י, פירוש לפי הקשה שהרשכ"א שם שנתובוהשוטה[
 ]כחוכות כמס' בפ"ק דאמר כר"מ בתולים טענת להן אין דקתני האמשני
 יש דקתני והא מאתים, בה הכיר לא בין בה הכיר בין עץ מוכת [ י"גדף
 מה ולפי עיי"ש. וכו' מנה כתובתה דאמרי כרבנן בתולים טענתלהם

 כשהחיוב אלא אינו ורבנן דר"מ פלוגתתן דעיקר נראה מקודם,שביארנו
 שלה, ב"ד התנאי החיוב הוי כמה עץ במוכת ופליגי ב"ר. בתנאיהוא
 מנה, אלא תקנו ולא לבעולה לה מדמי ונכנן לכחולה, לה מדמהדר"מ
 לה שנתחייב משום אלא כלום לה אין ב"ד דבתנאי עץ במוכתאבל

 מצי לא ממילא הן, עץ מוכת בחזקת דסתמן דאמרינן וכיוןבעצמו
 לה. שנתחייב כפי לה ליחן ומחויב כלוםלהססידה

 שם נערות אלו בפרק הרמב"ן של ה' במלחמות כדברינו ס"ה מצאתישוט
 עיי"ש. יהושע רבי והא ר"ג הא ל"ק ששת ר' אמר בסוגיין ל"ו.רף

 דהא רש"י, כדברי הפירוש עיקר אלא עד וכו' נכון זה אין הכותבאמר

 וכן היא, עץ מוכת לה דטענינן היא ר"ג בתולים טענת לה איןדקתני
 לי ונראה כהלכותיו שכתבה רכינו סמך ובזה ז"ל, והגאונים ר"חכתבו
 הכי אפילו כלום לה אירע דתחתיו אפשר שאי לאלתר ובעל קדשדאפי'
 אלא כתובה להן אין ושוטה חרשת קיי"ל דמכדי בתולים טענת להאין

 בה הכיר לא בין בה הכיר בין עץ דמוכת נמי וקיי"ל לה לכתובבשרצה
 לה שכתב אע"פ חרשת נשא הלכך טעות מקח מקחה אין אלמאמנה.

 וכיון עץ, מוכת לה טוענין בתולים מצא ולא היא בתולה כסבורמאתים
 עכ"ל, טעות מקח זה שאין כלום מפסדת אין מאתים כתב עצמושמדעת

 אלא ב"ר מתנאי להם דאין כיון ושוטה דחרשת דבריו מתוך להוציאהרי
 להפסידה מצי לא עץ מוכת נמצאת אם אף ממילא לה, לכתובכשרצה
 מקודם. שביארנו כמו טעות מקח מקחה שאין כיוןכלום

 וזה הקשו נמי, הכי דמים טענת טעין דקא אי ד"ה בתוס' ע"ב ל"וולקמן
 דמים לה אין עץ דמוכת רמפרש ר"ח לפירש קשה וקצתלשונם,

 דהוי יהושע, רבי והא ר"ג הא לשנויי דחק בחינם כן אם נעול פתחהאבל
 וכו' דמים, טענת טעין דקא הא פתוח, פתח טעין דקא הא לשנויימצי

 דסתמן משום הוא לר"ג דהטעם לעיל ר"י שפירש לפי הוא, בזהוכונתם
 פתחה אבל דמים לה אין עץ דמוכת ר"ח לפירש א"כ הן, עץ מוכתבחזקת
 פתח בטענת בתולים טענת להן שיהי' לה משכחת לר"ג אף א"כנעול,
 טעין דקא הא לישני א"כ פחום, פתחה מ"מ עץ מוכת היא אם דאףפתוח
 דמים. טענת טעין דקא והא טענה והוי פ"פטענת



קמאהמהינשא

 כתובות מס' על איגר עקיבא רבי בחידושי רעק"א להגאון ראיתיוהנח
 לפי לי, תמוה וכו' טעין דקא אי ד"ה התוס' דברי עלשהקשה

 לה כתב א"כ אלא ב"ד, בתנאי כתובה להם שאין ושוטה, דחרשתדקיי"ל
 פתח בטענת דנאמן דהא אמרינן ע"א י. דף קמא כפרק ולעילבעצמו,
 והם מדרבנן, כתובה אמרו שהם האמינו, והם אמרו דהם משום הואפתוח
 שחזקה משום רק וזה פתוח פתח בטענת להפסידה נאמן שהואהאמינו
 משום דדוקא י.[ ]דף שם התוס' וכתפו ומפסידה בסעודה טורח אדםאין

 תמה וא"ב מהימן, הוי לא דאורייתא כחוכה הוי אי אבל דרבנן,דכתובה
 דבזה בעצמו לה שכתב רק כתובה לה דלית ושוטה בחרשתהגרעק"א
 כלל פ"פ טענת לטעון מהימן לא ובדאורייתא דאורייתא, חיוב הויהאופן
 שח"ל מסיים והוא בצע"ג ונשאר וכו' אדם שאין החזקה מכחאפילו
 לדעתו שכוונתי מאד ושמחתי כתובה בספר הגאון כן שתמהמצאתי
הגדולה.

 הקשה שהרמב"ן מביא ע"ב י. דף בכתובות נסים רבינו דהנה לע"דונראה
 משום שמואל אמר נחמן רב אמר אתמר בגמרא, שנאמר מהעל

 מאתים לבתולה ישראל, לבנות להם תקנו חכמים אליעזר, כןר"ש
 מה וא"כ נאמן, מצאתי פ"פ אמר שאם האמינוהו והם מנהולאלמנה
 ומפסידה בסעודה טורח אדם אין חזקה רבא אמר בתקנתן, חכמיםהועילו
 הוה לא דאורייתא כתובה הואי אי כלומר מפרש נסים ורבינו הגמ',ע"כ
 אמרו הם תקנוה, חכמים כתובה אבל ידועה, בעדות אלא להפקיענאמן
 חכמים הועילו מה להפקיע שבידו וא"כ להפסידה שנאמן אמרו,והם

 ומפסידה, כסעודה טורח אדם אין חזקה אבל כתובה, לה שתקנובתקנתן
 לא מתחלתה שונאה הי' שאם שבאמת אלא כך, אדם שיטעון לחושואין
 והקשה מתחילה, מגרשה אלא חנם סעודתו ומפסיד בסעודה טורחהי'

 דמפיק מאן אסו נאמן יהי' לא למה דאורייתא כתובה אם דגםהרמב"ן
 אמר שהוא כיון וה"נ תנאך, קיים זיל ליה אמרינן לא מי בתנאישטרא
 ראין טעמא בלא אפילו נאמן יהי' לא למה אירוסין, קודם בעולהשמצאה
 שתהי' והיינו התנאי, שנתקיים ביררה שלא זמן כל כסעודה טורחאדם

 הרא"ה. הקשה וכן כעולה, ולאבתולה

 עיי"ש הרמב"ן קושית את ג"כ מביא " פרק ב' כסימן שמעתתאהשט
 זו במימרא והר"ן הרא"ש שפירש מה לפי קושיתו את ליישבוכתב

 במכחישתו או בשותקת היינו פתוח פתח בטענת דנאמן נחמןדרב
 כר"ג קיימ"ל נאנסתי משארסתני אומרת אם אבל הייתי, בתולהשאומרת
 שמבואר לפי בזה למידק איכא אבל עדיף, ברי ושמא דברי משוםדנאמנת



המתיראקמה

 שנולד מי רכל דאמרינן מומין נמצאו גבי ע"ו, ע"ה דף המדיר פרקלקמן
 מ"מ היא ושמא דשמא בשותקת אפילו וא"ב הראי' עליו ברשותוהספק

 לומר צריך שנתארסה, לאחר או אירוסין קודם נאנסה אם לן דמספקאכיון
 שנתארסה דקורם ראי' להביא עליו ברשותו הספק נולד רהשתאכיון

 נאנסה אירוסין דאחר אמרינן ראי' הביא שלא זמן כל אבלנאנסה,
 ברשותו הספק שנולד מקום דבכל בעלמא, כראמרינן שדהו,ונסתפחה

 ראי'. להביאעליו

 מ"מ אירוסין קודם בעולה היתה לא דאפילו משום לומר יש זה עלאמנם

 זה ולענין זינתה וברצון נבעלה תחתיו שמא בטענה להפסידהיכול
 דנהי הראי' עליו ברשותו הספק שנולד מי רכל כללא האי מהנילא

 נבעלה שמא להפסידה יכול הכי אפילו נבעלה לא לכן שקודםדאמרינן
 קושיית ליישב לש"ש ניחא ובזה בש"ש. האורך כל עיי"ש תחתוברצון
 תנאך קיים זיל ליה אמרינן דאורייתא כתובה אפילו רהא והרא"ההרמב"ן
 מי כל אמרינן דהא כתובתה מפסדת אינה תחתיו דלא ספיקא דמצדדכיון
 דאמרינן אלא היה, תחתיו ודאי וא"כ הראי', עליו ברשותו הספקשנולד
 ומש"ה ברצון שזינתה נאמן אינו התנאי שנתקיים כיון וא"כ ברצון,אימא

 שכיון הוא בש"ש והביאור עכ"ל. האמינו והם אמרו דהם לטעמאצריך
 נבעלה ברצון דתחתיו ספק משום אלא אינו להפסידה שיכול מהדעיקר
 התנאי בקיום הספק אין  דהשתא תנאך, קיים זיל למימר שייך לאממילא
 דתחתיו ספק משום להפסידה בא הוא עכשיו אלא נתקיים, כברדהתנאי
 חזקה שיש משום מ"פ בטענת דמהימן הא לומר הוצרך לפיכך שלהוברצון
 הסומינוהו. והם אמרו דהם להפסידה בסעודה טורח אדםראין

 אין חזקה ד"ה ע"א י. שכדף התוס' קושיית בזה ליישב הש"ש כתבוכן
 דמיתסרא שלש מדת בפחותה או כהן באשת תיגח תימה טורח,ארם
 כתולה בחזקת כנסה לקמן נמי ולמ"ר נאמן, דמפסידה כיון הלכךעליה

 מקח שהרי מפסידה נמי דהשתא ניחא, כלל כתובה לה אין בעולהונמצאת
 שבא אלא מידי מפסיד לא מנה, כתובה לה יש למ"ר אבל הוא,טעות

 עכ"ל מהימן אמאי מפסיד לא הסעודה אבל מנה, מכתובתהלהפסידה
 פ' לקמן התוס' שכתבו מה לפי הקושי' זה ליישב הש"ש וכתבהתוס'.

 וכו' ראיה להביא עליו ברשותו ספק שנולד כל ד"ה- ע"ב ע"ו דףהמדיר

 בחמור פרה מחליף גבי ע"א[ ק' דך ]ב"מ השואל בפרק פריך הגמרא,
 דמאן ברשותא וניחזי יחלוקו ואמאי הולד, בדמי יחלוקו הפרה,וילדה
 באגם דקיימא כגון ומשני הראי' עליו מחבירו המוציא אידך וניהיקיימא
 על החמור בעל ברשות הוה דאי מזה משמע מהם, אחד ברשותואינה



קמגהמתירא

 שמשך ראחר ברשותו הספק נולד לא הלא ואמאי ואי', להביא הפרהבעל
 מתרץ והתוס' הספק. ונולד הפרה שילדה נודע החמור את הפרהבעל

 ספק בין לחלק שצריך הפרה[ שילדה ומשם החמור שמת ]מפרההחילוק
 לשון ע"כ הכא, כי לגריעותה שנולד לספק התם כי לטיבותאשנולד
 לי ונראה לשונו, וזה התוס' כוונת מבאר שע"ג בסימן והריב"שהתוס'.
 לנו יש דשמואל בהך כמו לגריעותא ברשותו הספק שנולד רכלהטעם
 לפי ראי', להביא עליו ברשותו הספק שנולד הפרה בעל שעללומר
 שנולד וכיון בקנינו, מוחזקים שהיינו קנין לבטל בא הוא זה ספקשמפני
 מתבטל הקנין אין דהתם בהאי אבל ראי', להביא עליו ברשותוהספק
 מי אחר הולכין אין זה ומפני הולד, על אלא דנין שאין הספק,מפני
 כוונה זהו הראי' עליו מחבירו המוציא אחר אלא ברשותו, הספקשנולד
 עכ"ל.התוס'

 ד"ה ע"א, נ"א דף מחולין התוס' מדברי לזה ראי' הש"ש מביאעוד
 עיי"ש. הראי' עליו מחבירוהמוציא

 כהן באשת תיגח שהקשו ע"א י. שבדף התוס' קושית מיישב הואונזה
 אדם ראין טעמא להך הוצרכו לא דע"כ ליבא שכתבנו מה שלפיוכו'

 ונמצאת כחולה בחזקת כנסה למ"ד אלא אינו ומפסידה, בסעודהטורח
 בא הוא זה ספק שמפני נמצא הוא, טעות דמקח דכיון טעות, מקחבעולה
 וכיון הראי' עליו ברשותו הספק שנולד מי דכל צ"ל א"כ הקניןלבטל
 האי מהני זה דלענין אירוסין, רקודם ספק משום להפסידה מצי לאשכן
 דמצי הא ועיקר הראי'. עליו ברשותו הספק שנולד מי דכלכללא

 בקיום הספק אין זה ובענין ברצון, תחתיו ספק משום אלא אינולהפסידה
 לכן התנאי, נתקיים שכבר אחר להפסידה בא הוא אחר מצד אלאהתנאי,
 בפ"פ דמהימן הא לומר הוצרכו ולזה תנאך. קיים זיל לומר שייךלא

 ונמצאת בתולה בחזקת כנסה למ"ד אבל וכו', טורח אדם דאין חזקהמשום
 בא ואינו זה, ספק מפני מתבטל הקנין אין א"כ מנה, כתובה לה ישבעולה
 מי דכל כללא האי שייך לא זה ובענין מנה, מכתובתה להפסידהאלא

 להפסידה יכול וממילא שכתבנו, כמו הראי' עליו ברשותו הספקשנולד
 יכול חזקה בלא אפילו ,ה וכאופן אירוסין, דקודם ספק משוםשפיר

 דמספקא כיון הרמב"ן וכקושית תנאך, קיים זיל למימר דמצילהפסידה.
  שפיר לומר יכול כה"ג וכל התנאי, בקיום ספק ליה הוי אירוסיןכקורם
 עיי"ש. דבריו, תוכן כאן עד תנאך,קיים

 לעיל שביארנו לפי דהנה הנ"ל הגרע"א קושית לנכון מיישב הנניונזה



המתיבתאקמר

 לה כתב א"כ אלא ב"ר כתנאי כתובה להן דאין ושוטהבחרשת
 אין פ"פ בטענת כתובתה להפסידה שבא היכא דכל נמצא זה ולפיבעצמו,
 יהי' לא אפילי אלא כתובתה, להפסידה כדי תחילה המקח לבטלצריך
 דאדעתא לומר שיכול משום מפסידה, הוא כלל בנשואין טעותמקח

 אלא אינו החיוב דעיקר כיון שביארנו כמו כלל, לך נתחייבתי לאדבעולה
 רקודם ספק מחמת שפיר להפסידה יכול וממילא ב"ד מתנאי ולאמחמתו
 אפילו שהרי וכו' ברשותו הספק שנולד מי כל לומו שייך ולאאירוסין,
 דאדעתא לומר שיכול משום 'מפסידה הוא מ"מ המקח בטל שלאבאופן
 תנאך, קיים זיל לה למימר יכול לעולם וממילא נתחייבתי, לאדבעולה

 מנה כתובה לה יש כעולה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה למ"דכמו
 מדאורייתא חיובי הוי ושוטה דבחרשת דנהי הגרע"א קושית סרהובמילא

 תנאך, קיים זיל לה לומר שיכול משום פ"פ לטעון מהימן כן פי עלאף
 נכון. הוא ובע"ה שבארנו. כמו כלל לחזקה צריך ואין הרמב"ןוכקושית

 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבזוורנו

 בהן באשת תרומה אצילת בעניוקונטרס

א
 ישראל בת ארוסהבענין

 כהז באשת הקשה דהרסנא כסא בהגהת מ' סי' ראש בשמיםבשו"ת
 דהוא כהן משפחת מ"ש תרומה באכילת נפסלת אמאישנתחללה

 שכתב וע"ש כהן של כספו קנין דהוה משום בתרומה אוכלת ומ"מזונה
 רמשמע האי בקדושתו לאו ד"ה )גז.( הבע"י פ' תוס' לשון צל"עוהיותר

 ואסו משפחה גוועה תהא ולמה אכלה לא לו מותרת דאפילומדבריהם
 עכ"ל. וצ"ע בתרומה אכלה לא מכהן שנתחללה כהןשפחת

 דאמר בכ"מ כמבואר בתרומה אוכלת לכהן המאורסת ישראל בתוהנה
 קנין נפש יקנה כי וכהן שנאמר כתרומה אוכלת ארוסה ד"תעולא

 גבי לארוס יש כספו קנין דאיזה וצ"ב ע"כ כספו קנין נמי והאיכספו



קמההמתיבתא

 ממון קנין ולא איסור וקנין אישות קנין הוא קידושין קנין דהריארוסתו
 וז"ל מה"ק רש"י בשם כתב )גז:( כתובות מקובצת ובשיטה ועבד,כשפחה
 כזה שהרגיש הרי עכ"ל שלו קידושין בכסף שקנאה כספו קנין נמיוהאי
 בכסף שקנאו היינו כספו קנין מפרש לכן בארוסתו לארוס ממון קניןשאין

 אכילתה דעיקר כוונתו מפגש יז סי' בתשו' מילואים ובאבניקידושין,
 וכיון איש אשת משום העולם לכל שאסורה שבה איסור קניןמשום
 כספו. קנץ מקרי כסף ע"י לו נקנה איסור קניזשאותו

 אמר כספו קנין מ"ט בתרומה מאכיל אינו היבם איתא )נח( בדף שםוהנה
 וכי הוא דאחיו קנין והאי ז"ל ופירש"י הוא דאחיו קנין והאירחמנא

 קראה והכתוב דבר לכל כאשתו ה"ה כנסה אבל קנינו פקע לי'מיית
 ביאה דקדושי היכי וכי בביאה דקניא לאשה לו ולקחה דכתיבאשתו

 ביבמה מאכילין כך להדדי הויות דאיתקיש כארוסה בתרומהמאכילין
 דבר לכל כאשתו וה"ה בביאה היבם דקנה כיון תקשי ולכאורהעכ"ל

 עמד וכבר אהדדי, הויות דאיתקיש משום לפרש לרש"י ולמ"ל היאוקניני
 של ממון קנין אשה אין דבאמת עפימש"ל שתירץ ע"ש הנ"ל האב"מבזה
 שנקנית כסף קידושי משום אלא כספו קנין כאן קורא אתה אי וע"כהבעל
 וכיון אהדדי הויות דאתקושי משום רמאכילין וביאה שטר וקידושיכהן,
 בכסף נקנית דאינה יבמה וגבי מאכילין, וכיאה שטר גם מאכילדכסף
 בארוסה מאכיל ביאה דקדושי דכיון פירש"י לכך אהדדי הויות היקשליכא
 השוה הכתוב שהרי מאכיל דיבמה ביאה גם ממילא הויות היקשדאיכא
 מאכיל אינו דיבם רש"י מש"כ ניחא ובהכי וכנ"ל אשה וקראהאותו

 ולענין ביבם בי' אגידא שפיר דהא דקשה אחיו, קנין דפקע ד"תבתרומה
 במקום תרומה לענין הוי לא ואמאי ארוס במקום היבם נדריםהפרת
 לפמ"ש אכן ע"ש ארוס כמו מאכיל דיבם באמת שם התוס' ושיטתארוס,
 איסור קנין אלא לו ראין אע"ג בתרומה מאכיל דבעל דהא רש"י כיוןיפה

 וכן אהדדי איתקוש הויות ושאר כספו קנין ומקרי בכסף שקונהמשום
 בין חילקו לא ותו דארוסה ביאה כמו שקונה משום מאכיל ביבמהביאה
 בבעל כה"ג דליכא כיון גבי' דאגידא נהי יבם זיקת אבל לביאה,ביאה
 אינו כלל כבעל דליתא הויות היקש כתורת ולא כלל כסף בתורתואינו
 או עבד כמו גמור כספו שיהי' או תרומה לאכילת בעינן ראתמאכיל
 כסף לקידושי אהדדי אתקוש הויות ושאר כאשה ככסף נקנה עכ"פשיהי'
 גמור, קנין שהקונה כיון לביאה ביאה בין חילקנו ולא בעל גבידאתי'
 כלל, כספו קנין ואי"כ לאקושי א"א בעל גבי כלל דליתה כזיקהמשא"כ
 יש השמים מן לו שהקנו ופיו אשה בית אלא כספו קנין בעינן לאובנדרים

 ע"י שבא כיון כספו קנין מקרי דעדיין לומר לנו שהי' אלא ארוס דיןלו



הממינשאקמו

 אחיו קנין והאי רחמנא אמר כספו קנין אמרו לכך כסף קנין לו שהי'אחיו
עכ"ל.

 קנין מצד הוא אוכלת דאשתו הא דהרי צ"ב עדיין האכ"מ דבריולענ"ד
 דהרי ממון קנין מצד ולא לו ומיוחדת שמקורשת שבהאיסור

 בכסף שקנאה דמה ונמצא שם האב"מ וכמש"כ הבעל של ממון קניןאינו
 למקודשת שנעשית תמצא היכי דהוא ורק שאוכלת הטעם אי"זקידושין
 בשבילו, שאוכלת איסור הקנין וזהו לו למקודשת נעשית כסף הקניןדע"י
 הויות דאיתקוש אוכלת נמי וביאה דבשטר למימר לרש"י למ"לוא"כ

 דכסף כסף, בקנין כמו לו ומיוחדת מקודשת דה"ה תאכל בלא"האהדדי,
 ע"י מקודשת שתהי' קידושין ומעשה תמצא היכי אלא אינם וביאהשטר
 מטעם אלא הקידושין מעשה משום לא אוכלת ה"ה דבר של בסופואבל
 ולדוגמא למקודשת נעשית הקנין מעשה אופן באיזה ומ"ל מקודשתשהוא
 אם בין לחלק הו"א יש האם כספו קנין מדין שאוכלין ושפחה בעבדננקוט
 ופשוט עו"ש, בו שנקנה אחר קנין או שטר ע"י או כסף ע"י העבדתקנה
 כל כספו לקנין נעשה הקנין מעשה באיזה נפ"מ שום דליכאהטעם

 כל באשה וה"נ כספו קנין מצד בתרומה ואוכל כספו קנין ה"השבסו"ד
 אוכלת מ"מ שיהי' אופן באיזה יהי' אישות קנין בה לו ויששנתקדשה

 להדדי. הויות דאיתקש הטעם ולמ"ל שבו הקניןמצד

 כלל קנין מקרי לא רקידושין י"ל דבאמת הדברים ביאורוהנלענ"ד
 להבעל דמיוחדת לעלמא אישות איסור חלות מעשהדקידושין

 ורק בה ממון קנין שום לו אין דהרי בה קנין איזה להבעל שיש מצדולא
 וע"ז לעלמא, אישות איסור בה שנתהוה קידושין מעשה חלותדהוא
 מכסף בכסף דמתקדשת עפרון משדה קיחה קיחה דילפינן דכיוןאמריץ
 נעשית כסף קידושי מעשה דע"י קנין מקרי קידושין דחלות חזינןקנין
 אישות מעשה ורק כלל הקנין מעשה דאינה וביאה בשטר ולפי"ז לו,קנוי'

 ואף מקומות, בשאר אלו קנינים מעשה מצינו ולא ע"י למקודשתשנעשה
 לה דילפינן קידושין לשטר דומה אי"ז מ"מ ממון לענין מצינודשטר
 קנין מעשה אי"ז שודאי מגט דהיינו ליציאה הוי' דאתקיש והיתהמויצאה

 שום אי"ז אבל שטר ע"י קידושין מעשה ילפינן וה"ו גירושין מעשהורק
 אצלו קנוי שהוא לומר ול"ש ע"י מקודשת דנעשה אלא קנינים שלמושג
 דכמו להדדי הויות דאתקוש ילפינן וע"ז אישות איסור דין רק דהואאלא

 וה"נ קנוי' מקרי קידושין דדין לו קנוי' ונקראת מקודשת הוה כסףדע"י
 שפיר וע"כ עלי', קנוי' שם קידושין מעשה של אופן בכל שמתקדשתכל

 נמי והאי רחמנא אמר כספו קנין עולא כוונת וזהו כספו, קנין מדיןאוכלת



קמןהמתיבתא

 ואיסור קידושין כמש"כ ורק ממון קנין שום דאי"ז דאף דכוונת כספו,קנין
 כספו. קנין נמי הוה קידושין חלות גם מ"מאישות

 לאשתי זה גט תנו דהאומר מתני' על )יג.( גיטין מס' להרמב"םובפיה"מ
 לו חכמים שהשיבו ומה וז"ל כתב לעבדי זה שחרורושטר

 בועל כהיותו או התרומה באכילת העבד שזה ר"ל קנינו שהואמפני
 לחירות כשיוצא לו הוא חובה שתאמר עד מעלה בעצמו הוסיף לאכנענית
 לפיכך כספו קנין שהוא מפני תרומה כהן בהמת שתאכל כמו זהואמנם
 עכ"ל. שיפסידנו מעלה אצלואינו

 כספו קנין מטעם בתרומה אוכל כנעני העבד רמה הרמב"ם מדבריומבואר
 אכילת דין לו יש כהן של כספו קנין שהוא דעבד הפי'אין

 כמו תרומה שמאכילו הכהן דהיינו בהכעלים דין שהוא ורק מצ"עתרומה
 תרומה שאוכל כהעבד דין אי"ז וה"נ כספו, קנין שהוא לבהמתושמאכיל

 תרומה. עבדו שמאכיל בהכהן דין הואאלא

 כהן באשת דדוקא הנ"ל רא"ש הבשמים קושית מיושב לפי"זומעמת
 שקנוי' רכל עצמה מצד תרומה אכילת היתר דין לה דיששאוכלת

 ממון קנין מצד אוכלת אינה אבל תרומה אכילת היתר דין לו ישלכהן
 כספו קנין הוה הקנין וזה אישות הוא אלא ממון קנין בה לכהן דאיןשבה

 ושפחה בעבד משא"כ דינה הפסידה בזינתה וע"כ מצ"ע בתרומהלהחורה
 שמאכיל כמו מאכילו דרכו רק מצ"ע תרומה אכילת דין להםדאין

 מח. סי' הערות בקובץ ועי' זונה, פסול ל"ש ובזהלבהמתו

ב
 נשואה כהן אשתבענין

 )ה( דבקידושין ילפותות שתי איכא בתרומה דאוכלת כהן באשתוהנה
 שנאמר בתרומה אוכלת ישראל בת ארוסה תורה דבר עולאאמר

 דהוי נשואה ומ"ש וכו' הוא כספו קנין והאי כספו קנין נפש יקנה כיוכהן
 אלמנה בר"פ מבואר וכן כספו קנין מדין כתרומה ואוכלת כספוקנין

 שביאתה זו ד"ה )יי( קידושין ברש"י אמנם כספו, קנין הוי דאשתולכה"ג
 ואזיל כדמפרש נשואין עשה דביאה השתא קמ"ר וז"ל כתבמאכילתה
 אותו יאכל בביתך טהור מכל כספרי דנפ"ל דאכלה לי' פשיטאונישאת
 מבואר וכן מה"ת, הוא ילפותא דהך זס"ל רש"י מדברי ומשמעעכ"ל,



המתיבתאקמח

 קנין נפש יקנה כי דכהן -יא( כ"כ )אמור קרא הך על עה"ת רש"יבפי'
 למד ועוד הזה המקרא מן בתרומה אוכלת כהן אשת וז"ל דכתבכספו
 ילפותות תרי דלמ"ל וצ"ע ע"כ בכיתך טהור כל אחר ממקוםבספרי
 כ"ש כספו קנין מדין אוכלת ארוסה דאפי' דמאחר בתרומה אוכלתדנשואה
 )סח( ביבמות התוס' בזה עמדו וכבר וגו' טהור דכל קרא ולמ"לנשואה
 אסמכתא כביתך טהור מכל רספרי ילפותא דהך וכתבו כספו קניןדמה

 גמורה דדרשה משמע הנ"ל כקידושין רש"י מפי' אמנם ע"ש הואבעלמא
 וכן היא דאורייתא לענין דרבינא אוקימתא עד רהתם הסוגיא כלדהא

 ישראל לבת ילפותות תרי דלמ"ל וצ"ע הנ"ל, כחומש רש"י מפי'מבואר
 טהור דכל וקרא כספו דקנין קרא דהיינו בתרומה שתאכל לכהןהנשואה
בביתך.

 דקנין בתרומה מאכיל אינו היכם קאמר )נה.( כתובות כמס' דהנהונראה
 קנין והאי בד"ה ופירש"י הוא דאחיו קנין והאי רחמנא אמרכספו

 וכו' דבר לכל כאשתו ה"ה כנסה אבל קנינו לי' פקע מיית וכידאחיו
 מחמתי' ואכלו זמן כשהגיע שהגיע ואף וז"ל כתב )מז.( יבמותובריטב"א

 פקע שמת וכיון אחיו דקנין מיתה לאחר אכלה רש"יגלא ומתאמרבחיי'
 וצ"ע עכ"ל, לחופה כנראה קודם, רמיתה כיון עוד אוכלת ואינהקנינה

 מיתה בשמת ארוסה כשהוא דהיינו לחופה שנכנסה קודם דוקאדאמאי
 נמי לחופה נכנסה אפי' וא"כ במיתה קנינה דפקע משום הוא הטעםוהלא
 בארוסה תרומה אכילת דין דחלוק מזה דמבואר ונראה קנינו.פקע

 דפקע כשמת וע"כ וכמש"ל לו דקנוי' משום אוכלת דארוסהמבנשיאה
 דאוכלת דהיינו בביתך טהור כל מדין אוכלת נשואה אבל אכלה ולאקנינו
 בית מדין הוא הלא ביבום שמחיוב זמן וכל מהבית חלק דהואמשום
 אוכלת קנינו פקע ואפי' אחיו כיח שנקראת לה משוי יבום הדין א"כאחיו
 כתיב כביתך טהור דכל בית מדין אלא כלל קנין מדין אוכלתדאינו
 הדברים וביאור ביתך דין וקיים ביבום המחייבו דזהו מקרי עדייןוביתו
 כלל שאינו תרומה אכילת דין שיש חדש דין מרבה בביתך טהורדכל
 מצ"ע. שאוכל עצמו, ככהן ה"ה בביתך טהור דכל אלא הכהן קניןמצד

 דאורייתא הוא טהור דכל דקרא רש"י לשיטת לעיל מעה"ק מיושבולפירוז
 מדין דאוכלת מארוסה גרע לא הא ע"ז קרא ולמ"ל אסמכתאולא

 טהור כל מדין דנתרבה חזינן דהרי מיושב ולפי"ד נשואה, וכ"ש כספוקנין
 אוכלת היתה לא ארוסה דין ומצד קנינו דפקע במקום אפי' דאוכלתוזו
 קנין. בלא אפי' אוכלת דבנשואה טהור כל מדין נתרבהולזה



קמטהמתיבתא

 ר' ה"י הערל פי' מירושלמי הביא ג הל' תרומות מהל' פ"ו שמחובאור
 וכו' לכהן שנשאת ישראל בת על שמעתתא אמר אחא בריעקב

 על פליג אסו ויפלא וכו', ושוק כחזה אוכלת ואינה בתרומהמאכילה
 ולעבדיהם וכו' ולנשיהם לכהנים נאכל מהם דהמורם מקומן דאיזהמשניות

 אומרים הי' בראשונה בירושלמי אעפ"י פרק דתני על דקאי לי ונראהוכו'
 שפחה לקונה אשה קונה בין מה וכו' בתרומה אוכלת ישראל בתארוסה
 ושוק בחזה אבל תרומה על קאי  רתמן ושוק  בחוה מאכילה אם פליגיע"ז
 עכ"ל בבית אינה  וארוסה  אותו  יאכל  בביתך טהור  כל  כתיב קרחבפ'

 אינה ארוסה וע"כ כספו בקנין סגי לא ושוק בחזה דלאכול הדבריםוביאור
 חלק דהוה נשואה שהוא דהיינו בביתך טהור כל וכעינן בחו"שאוכלת
 בחו"ש. אוכלת וע"כ עצמו ככהן והו"למהבית

 אם וגם הוא כספו דקנין אוכל כנעני עבד אבל ר"פ מצוה החינוךבטפר
 נפש יקנה כי דכתיב משום ע"י אוכלים הם גם עבדים העבדקנה

 שלישי קנה השני העבד אם אכל קנין יעשה שהנפש במשמע שישקנין
 עכ"ל. הקנין קנין ולא קנין הנפש יקנה דכי אוכלאינו

 מהל' בפ"ז הרמב"ם דהרי ע"ז פליג דהרמב"ם הוכיח )סו( דף לנרונערוך
 שקנו אשתו ועבדי עבדים שקנו כהן עבד וכן כתב הי"חתרומות

 היינו אשתו עבדי והרי וכו' כספו קנין נפש יקנה כי שנאמר יאכלועבדים
 מבואר רזה כתב והכס"מ כתרומה שאוכלים להרמב"ם וס"ל שלישיקנין

 בערל"1 וכתב שניים דעבדים הא דק מבואר לא ולכאורהכברייתא
 רש"י כגירסת עבדים שקנו ועבדיו גרסינן או פליגי והחינוךדהרמב"ם
 ר"ח דגירסת דגרם י"ל הרמב"ם אבל שניים רק מוכח לא וא"כוהתוספות
 עבדים דאפי' שפיר מוכח וא"כ עברים שקנו עבדי' הרשב"אשהביא
 מצוה כמג"ח בזה עמד וכבר הש"ס גליוני בס' ועי' עכ"ד נמישלישים

 הרמב"ם שכדברי שהביא המג"ח על החדשים בהגהות ועי' ע"שר"פ
 ועבדי' עבדים שקנתה לאשתו מנין וז"ל ה פ' ריש אמור פ' בתו"כמבואר
 ה"ה פ"ט יבמות בתוספתא הוא וכן כתרומה, שיאכלו עבדיםשקנו

 מובא שם בגמ' )סו.( יבמות ר"ח גרס וכן ה"א פ"ז יבמותובירושלמי
 וכו' לאשה מנין שם כרש"י דגריס נראה מהחינוך אך שם יבמותכרשבא
 ע"ש. הרמב"ם עה"ג ברע"א והוא עבדים, שקניןעבדיו

 שיטת על לחלוק כוונתו ראם החינוך על פליג לא דהרמב"ם נראהולענ"ד
 כהן עבד קנין שביק אמאי אוכל שלישי קנין דאף ולומרהחינוך

 כהן דעכדי והול"ל יאכלו עבדים שקנו אשתו עבדי ונקט בי'דעסיק



 א ת ב י ת מהקנ

 לאשמעינן אשה דעבדי ציור נקט ואמאי אוכלים כולם כהן עבדיועבדי
 בעבד. קורם מזה זכר ולא אוכל שלישידקנין

 מלוג ועבדי הגמי מקשה גדול לכהן אלמנה כריש שם דהנה בזהומנראה
 מנין דתניא קנין שקנה כקנינו להוי אמאי בתרומה יאכלולא

 נפש יקנה כי וכהן שנאמר בתרומה שיאכלו עבדים וקנה אשה שנשאלכהן
 עבדים שקנו ועבדיו עבדים שקנתה לאשה וענין בו יאכל הוא כספוקנין

 כל יאכל הוא כספו קנין נפש יקנה כי כהן שנאמר בתרומהשיאכלו
 ממתני' פריך לא מדוע הקשו לכהן מנין ובתוד"ה וכו' מאכילהאוכל

 דאכלי דהו"א אוכלין, שלה מלוג דעבדי לכהן שניסח ישראל בתדקתני
 להכי קנין שקנה קנינו משום הבעל מכח ולא שאוכלת עצמה האשהמקח
 יש אוכלת אינה אפילו וא"כ אוכל קנין שקנה קניני דקתני מברייתאפריך
 ע"כ. לאכול,להם

 הבעל קנין מדין אי"ז בתרומה אוכלת דאשתו דהא נראה דבריהםוניבצר
 דין הוא יאכל בביתך טהור רכל דקרא עצמה מחמת שאוכלתאלא

 אוכלת אשתו ה"נ מצ"ע בתרומה אוכל דכהן דממו ככהן ה"ה כהןדאשת
 ולסי"ז לעבדי' מאכלת אשתו ה"נ תרומה עבדיו מאכיל דכהן וכמומצ"ע
 כיון אבל לעבדי' מאכלת אינו תרומה אכילת דין לו ראין דבחללהפשוט

 שקנו עבדים וע"כ תרומה אוכל קנין שקונה דקניני בברייתאדמבואר
 שהוא משום רק מצ"ע אוכל העבד דאין ואף כתרומה אוכליםעבדים
 שום ליכא וכזה בתרומה אוכל עבדו של קנינו גם מ"מ כהן שלקנינו
 וה"נ מאכילו שרבו רק מצ"ע אוכל דאינו כמש"ל חללות שלפסלות
 מאכילו שרבו כעבד שאי"1 שביארנו אף כספו קנין מדין שאוכלתבארוסה

 לו שיש ואה"נ לו קנוי' דהוא כיון קידושין קנין מדין אלא בהמתוכמו
 להם שאין ובהמתו בעבד כמו מאכילו שהכהן ולא בתרומה שאוכלתדין
 דהיינו מצ"ע בתרומה ומאוכלת אה"נ ארוסה אבל כלל תרומה אכילתדין

 בה לכהן שיש קידושין קנין ע"י בתרומה אוכלת לו דקנוי' דכיוןמשום
 אוכלת קידושין קנין ע"י לו קנוי' שהוא מחמת בה קנין לכהן שישדכל

 כספו קנין מחמת אוכלת דבר של דסופו וכיון כספו, קנין מדיןבתרומה
 גופא ככהן דה"ה משום עצמה מחמת שאוכלת לנשואה דמי ולא כהןשל
 כמו ממש ה"ה בביתך טהור כל דמדין כהן של קנינו דהוא משומולא

 ככהן ואינו עצמה מצד אוכלת שאינה חללה שהוא במקום וע"כ עצמוכהן
 מצד א"כ כהן של קנינו מצד שאוכלת ארוסה אבל יאכלו, שעבדי'ל"ש
 והו"ל כהן של קנינו ה"ה דמ"מ חללה כשהוא אפי' שתאכל שייךקנינו
 יאכלו עבדי' בנשואה ה"ה דלפי"ז הגמ' מקשה וממילא קנין, שקנהכקנין



קנאהמתירא

 דין לה יש הרי מ"מ נשואה מצד עצמו ככהן דין לו דאין דאה"נכתרומה
 שקנה כקנינו דתהוי מקשה וע"כ מארוסה גרע דלא כספו דקניןאכילה
 שיאכל, נמי בעינן קנין שקנה קניו בדין דאפילו ומתרץ שאוכלקנין

 לכהן לו שקנוי' משום כהן של קנינו מדין אוכלת דארוסה מזהומבואר
 טהור כל מדין שאוכלת גופא ככהן שהיא מדין גם אוכלת נשואהאבל
 ה"ה דנשואה מחמת אלא בה כהן של קנינו משום ולא ככהן ה"הבביתך
ככהן.

 שקנה רקנינו החינוך על לחלוק כוונתו דאין הרמב"ם דברי מבוארובזה
 שאוכל קנין שקנו אשה דעבד הרמב"ם כתב וע"ז אוכל אינוקנין

 מעבד ולסלק באשה קנין שקנו קנין לצייר הי' לא כן לומר כוונתוראם
 בגמרא המבואר קנין שקנה קנין גופא בעבד לצייר יכול והי' בושעוסק
 דכוונתו נראה אלא אשה, עבדי דקתני הגמ' מציור לשנות הוצרךולמה

 טהור כל דמדין ממש כהן מדין ה"ה האוכלת נשואה ראשה כנ"ללהדגיש
 קנין שקנו אשה עבדי וע"כ כהן של קנינו מדין ולא ממש ככהןה"ה

 קנינה גם ממילא גופא ככהן דה"ה אלא ראשון קנין אינו דהאשהאוכלים
 שאוכל. קנין קנה כשקנינו בכהן כמוהו"ל

ג
 נישאו ולא זכרןהגיע

 לכהן שנשאת ישראלים וז"ל כתב ה"ג תרומות מהל' כפ"והרמנ"ם
 וחזה בתרומה תאכל אחד ויום שנים שלש בת קטנהאפילו

 חכמים אסרו אבל קנינו, הוא שהרי משנתארסה שתאכל תורה ודיןושוק
 כשהוא ואחי' לאבי' תרומה תאכיל שמא גזירה לחופה שתכנס עדשתאכל
 עכ"ל אבי' בביתארוסה

 לא לכהן שנתארסה ישראל ובת וז"ל ה"ז, פ"ח שם ברמב"ם הואוכן
 שביארנו כמו אבי' בית לבני תאכל שמא לחופה שתכנס עדתאכל

 ישראל בת בתרומה ואפי' )קח( אמור פ' בשאילתות כתב וכןעכ"ל
 בתרומה אוכלת ישראל בת ארוסה ר"ת עולא דאמר אכלה לכהןשנשאת
 לאחי' ותשקה אבי' בכית כוס ימזגו שמא אוכלת אינה אמרוולמה

 עכ"לולאחותי'

 ואוכלות משלו אוכלות נישאו ולא זמן הגיע )גז:( בכתובות במתני'איתא
 האשה אין אמרו אחריהן של ב"ד ראשונה משנה זו וכו'בתרומה



המתיראשב

 עולא אמר מ"ט )נח.( נטם ובגמ' לחופה, שתכנס עד בתרומהאוכלת
 שמא קמייתא לעולא בשלמא סימפון משום יהודה בר שמואל ר'ואיתימא
 בר שמואל לרב אלא סימפון משום ובתרייתא אבי', בבית כוס להימזגו
 איכא בינייהו מאי סימפון משום ובתרייתא סימפון משום כקמייתאיהודה
 ע"כ. חוץ בדיקתבינייהו

 שתכנס עד בתרומה אוכלת שאינה הטעם אחרונה דלמשנה מבוארהוי
 אבי' בבית כוס לה ימזגו שמא משום אבל סימפון משום הואלחופה

 ישראל בת ארוסה ד"ת עולא אמר )נז:( לעיל טעמא כמבואר חיישינןלא
 בבית כוס לו ימזגו שמא אוכלת, אינה אמרו טעם ומה בתרומהאוכלת
 התם נמי נישאו ולא זמן הגיע הכי אי ולאחותה, לאחי' ותשקהאבי'

 תמיד אותה שזן מאחר לה מייחד דוכתא ופירש"י ע"כ לה מייחדדוכתא
 לחלקם מזונותי' תפסיד שלא מקום לה ומייחד אבי' מביתמוציאה
 עכ"ל.לקרובי'

 כבית כוס לה ימזגו דשמא הטעם שהביא תמוהים הרמב"ם דבריולפי"ז
 צ"ע ועוד סימפון, משום הוא הטעם אחרונה למשנה הלאאבה

 זמנה בהגיע בתרומה לאכול מותרת תשקה שמא דמטעם בגמ' מבוארדהא
 שתכנס עד אוכלת דאינה פסק הרמב"ם והרי לה מייחד דדוכתאלהנשא
 בבית ארוסה כשהוא ולאחי' לאבי' שתאכיל לחוש שייך איך ועודלחופה,
 אבי' מבית ומוציאה לה מייחד דוכתא לינשא זמנה משהגיע הלאאבי
 טז. סי' בתשו' באכ"מ ועי' אכי', בבית אינהושוב

 סימפין משום שלא פוסקים ויש וז"ל בחו"ד כתב )נז.( נתוכותושמאירי
 חשש יש זמן בהגיע ואף השקאה, מחשש אלא כללנאסרה

 עכ"ל היא בעלמא דחיי' לה מייחד דוכתא כאן שאמרו ומההשקאה
 אין זמן דבהגיע לה קאמר דהש"ס סתמא דהלא הם, תימה דבריולכאורה
 בעלמא שדחיי' לומר אפשר ואיך לה, מייחד דדוכתא משום השקאהחשש
היא.

 )נה( כתובות ובש"מ )יא( קידושין הרשב"א בחי' מבוארים הדבריםאבנט
 משום אחרונה דמשנה טעמא דלעולא דקאמר דהא הרשב"אבשם

 ניחא דסמפין טעמא לעולא לי' אית דא"נ לה קאמר דמלתא לרווחאסמפון
 ס"ל דכולהו י"ל באמת אבל לרשב"י משא"כ ואחרונה ראשונה משנהלי'

 בהגיע אפילו איכא חששא הך אי דפליגי אלא להכוס ימזגו דשמאטעמא
 דדוכתא זמן בהגיע מסתלקת זו דחששא דלמא או מינה ברילי דלאזמן
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 ע"ש. מינה בדיל ומבדל להמיחד

 מהל' פ"ח הרמב"ם על קורקוס מהר"י בפי' זו בקושי' עמד שככרוראיתי
 מספיק זה שטעם תשכח שפיר מעיינת וכד וז"ל ותי' ה"זתרומות

 ראו לא לה מייחד דוכתא למימר דאיכא דאע"ג אחרונה משנה לדיןגם
 נכנסה לא שעדיין כיון גבה דליתנהו להיכא גבה דאיתנהו היכא ביןלחלק
 דאע"ג אפשר ועוד התוספות, בעלי רבינו בשם עוד אכתוב וכאשרלחופה
 אפשר וגם נשאת, שלא זמן כל גבה שכיחי משכח דוכתא להדמייחד
 לחופה, שתכנס עד גזרו ולכך זמן בהגעת דוכתה לה מייחדי כולהודלאו
 לא וכו' ובתרייתא וכו' קמייתא לעולא בשלמא שם שאמרו מה כיואפשר
 דאפשר אלא כתכתי, כאשר סגי קמייתא דבטעמא כן, מוכרח הדברשיהא
 למ"ד משא"כ סבור מאי ולבסוף סבור מאי מעיקרא רויחי בטעמאלתרוצי
 שחזרו להם נתחדש מה סובא דקשיא סמפון משום ראשונה משנהשטעם
 עכ"ל. לחופה שתכנס עדלומר

 הנ"ל הרשב"א וכמ"ש לא או מינה בדילי אי זמן בהגיע פליגי דאיוצ"ע
 דאיכא קורקיס הר"י מש"כ צ"ב וכן במציאות פליגי וכי פליגיבמאי

 גבה דאיתנהו היכא בין לחלק ראו לא לה מייחד דדוכתא דאע"גלמימר
 מבואר דאינו צ"ע גם לחופה, נכנסה לא דעדיין כיון גבה דליתנהולהיכא
 דבהגיע דגמרא בסתמא שמפורש ממה נטו מדוע הנ"ל הראשוניםבדברי
 זו. סברא על לחלוק ככה על ראו ומה לה מיוחד דוכתאדמן

 וז"ל רש"י מפרש לה מייחד דדוכתא דקאמר בהא דהנה בזהוהנראה
 מקום לה ומייחד אבי' מכית מוציאה תמיד אותה זן  שהואמאחר

 הוא הדברים דביאור ונראה עכ"ל לקרובי' לחלקם מזונותיו תפסידשלא
 בהגיע ע"כ ואשר לבעל מזונות מותר ת"ר )סה;( ככתובות המבוארלפי
 לו יש הוא וע"כ שלו ה"ה מזונות מותר לה יהי' אם משלו שאוכלתזמן
 מזונותיו תפסיד שלא דוכתא לה ומייחד אבי' מרשות להוציאה דיכולדין

 להם תתן לא למזונותי' שצריכה שמה דמסתבר דהיינו לקרובי'לחלקם
 יש וע"כ לקרובי' שתחלקם חושש בזה א"צ והיא שלו שהוא המותראלא
 דוכתא. לה ולייחד אבי' מרשות להוציאה כחלו

 את שיזין עמו ופסקה אשה דהנושא מבואר קא( )כתובות הנושאונריש
 לה נותן הבעל לאחר נימת שנים חמש לזונה חייב שנים חמשכתה

 בת את לזון עצמו דהמחייב ומבואר מזונות דמי לה נותנין והןמזונות
 מזונות דחיוב אשתו במזונות חייב שהבעל כמו מזונות חיוב זה איןאשתו
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 לו שיש אישות קנין מדין שנתחייב אישות מדין מזונות חיוב הואלאשתו
 מזונות שיעור כפי ממון חיוב הוא אשתו בת את לזון החיוב אבלבה

 שלה. הוא המותרובודאי

 זהו אם האחרונים חקרו כבר במזונות דחייב נשאל ולא זמן בהגיעוהנח
 שהוא או מזונות לגבי כנשואה שדינה אישות מדין מזונותחיוט

 אם ונפ"מ א' סי' ראובן ר' בחי' ועי' שישאנה, עד לזונה שחייב חדשחיוב
 הרי כנשואה דדינה משום הוא מזונות חיוב הוא ראם לבעל הםמע"י
 מדין ואינה שישאנה ער לזונו, חיוב הוא אם אבל מזונות תחת מע"יתקנו
 כמע"י. זוכה אינומזונות

 אשתו במזונות חייב שהבעל משלו אוכלות ד"ה רש"י פי' כתובותונריש
 רש"י מדברי ומבואר עכ"ל )מו!( נערה כפ' כדלקמן ב"רמתקנת

 נשואה אשתו במזונות חייב דבעל דין מאותו הוא זמן כהגיע מזונותדדין
 עם שייכות לזה אין א"כ נשאה שלא מפני - חדש וחיוב תקנה הואדאם
 וז"ל )נו( בריטב"א מבואר וכן אשתו, במזונות חייב דבעל כלל חיובהך

 כאלו ופרנסה בכסותה וה"ה במזונותי' וחייב שאוכלת פי' משלואוכלות
 מבואר הרי עכ"ל ידי' ומעשה כמצאתה זוכה ג"כ והוא לחופהנכנסה
 במציאתה זוכה הוא וע"כ לחופה נכנסה כאלו במזונותי' חייבדהבעל
 ידי'.ובמעשה

 אין דבארוסה הרא"ה בשמ הביא ואי ד"ה )קו:( בכתובות כש"מאמנם
 כשהגיע במזונותי' חייב ואעפ"כ לו שתנשא עד שלו ידי'מעשה

 מדין אי"ז זמן בהגיע מזונות דחיוכ מדבריו מבואר ע"ש נישאו ולאזמן
 מזונות, תחת מע"י דחקנו זמן שהגיע משעה שלו מע"י הי' דאזנשואה
 שישאנה עד לזונה הבעל על דמים חיוב והוא מחודשת תקנה שזהואלא
 כמע"י. זוכה אינווע"כ

 למי נישאו ולא זמן בהגיע מסתפק הי"ט אישות מהל' בפ"י שמחונאור
 שייכים או בוגרת כשהוא לעצמה או לאבי' האם מע"ישייכים

 וז"ל שמסיק וע"ש מזונותי' תחת מע"י תקנו דקי"ל ניסח אם כמולהארוס
 דלכן חלו קא נשואין מתחלת דחיובם במזונות דקיי"ל אע"פ לפ"זונ"ל
 החיוב חל דלא ותיפ"ל ממשועבדים טורפין דאין אמרו העולם תקוןמפני
 במזונות זהו קודם הי' דהשעבוד וע"כ החוב, קודם הי' והמכר ביומורק

 כל א"כ מע"י, בלא לזונה חייב נושאה שאינו שעבור זמן הגיע אבלאשה
 מתורת אינו והמזונות מע"י, בלא לזונה ויפטר לכונסה יכול הואשעה



קנההמתירא

 וא"כ קנסא וכמו להנשא שמיוחדת עבור רק כנשואה, כמו נשואיןחיבת
 קודם דהאיסור הנדר חל מהנאתו במדירה ולפ"ז ביומו, יום חלהחיוב
 פרק ריש דמשני מה וא"ש יום יום מזונותי' רק נתחייב שלאלהחוב
 רבנן למש"כ צורך ואין נדרו דחל ניסח ולא זמנה שהגיע בארוסההמדיר
 שצידד נ"ג( )סי' המקנה בספר ומצאתי סובא, מחוור וזה שם ותוס'רש"י
 של דמע"י הריטב"א בשם הביא כשיטמ"ק ראית אולם מע"י לו דאיןקצת
 עליו, לחלוק ספון מאן מסתברא, וכן ועי"ש וכמציאתה כמע"י וזכהכעל

 אין דניזונית דאע"ג נ"ל וכן וז"ל כ"ה( )סי' החולץ פרק ברא"שוראיתי
 מוכח לחיבה, לחוש אין כעלה תחת יושבת שאינה שכ"ז וכו' שלומע"י
 לבת פרט בכיתך טהור כל מקרא על זוטא הספרי ומדברי שלו, מע"ידאין

 כל אמרת במע"י משזכה מרבה אתה ומנין במע"י, זכה שלא ערישראל
 זמנה דהגיע ראשונה משנה בשיטת דקאי מוכח אותו יאכל בביתךטהור
 מע"י הוי ואז לחופה שנכנסה בטרם בתרומה ואוכלת משלו אוכלתלישא
 בהדיא דכתיב הנ"ל הראה על וצ"ע עכ"ל ודו"ק הריטב"א וכש"כלבעל
 ויבואר במזונותי' שחייב אע"פ ניסת ולא זמן כהגיע שלו מע"ידאין
 בדברינו.לקמן

 דמשעבד וכיון דפריך האו"ש שהביא )ע.( המדיר דריש סוגיא בהךוחנה
 אכ"א וכו' לשיעבודה לה דמפקע כמיני' כל לה מדיר מצי חיכילה
 ולא זמן שהגיע מזוני, לה אית מי ארוסה ארוסה, כשהיאכשהדירה
 ופרש"י בתרומה ואוכלת משלו אוכלת נישאו ולא זמן הגיע דתנןנישאו,
 הנדר חל לפיכך לה משועבד לא דמדאורייתא נישאו ולא זמןשהגיע
 הק' שהגיע ד"ה שם ובתוס' לזונה, חייב ומדרבנן הוא דאורייתאדאסור
 מזונות קי"ל דהא מה"ט הנדר יחול נמי הנשואין מן דא"כ רש"יעל

 חל ומיהו הזמן הגיע כבר כשהדירה י"ל ועוד התוס' וכתבו דרבנן,נשואה
 הקונם ומפקיע נישאת שלא כ"ז דאשה לשיעכובדא רכנן אלמוה דלאהנדר
 לאחר המזונות שיעבוד דחלוק התוס' מדברי ומבואר השיעבוד,אותה

 דתרוויהו ואע"ג נישאו, ולא זמן בהגיע המזונות משועבדשנישאת,
 שמלך דאשה לשעבודא רבנן דאלמוה נראה הדברים וביאור הםמדרבנן
 מזונות חיוב אבל כשניסח דוקא וזהו אישות מצד מזונות כחיובדוקא
 אלמוה ל"ש וע"כ אישות מצד ולא מחודש דמים חיוב הוא זמןדהגיע
 הנדר וחל דאשה לשיעבודרבנן

 דה"ה משום הוא זמן בהגיע מזונות דחיוב הנ"ל רש"י לפמש"כונאמת
 זמן הגיע של מזונות בין חילוק אין א"כ מזונות לעניןכנשואה

 חל נשואה כמזונות גם מדרבנן דתרווייהו וכיון נשואה שללמזונות
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הנדר.

 מדין הוא זמן בהגיע מזונות דחיוב נאמראם בין נפ"מ עוד דישונראה
 בהגיע נשאה שלא עבור למזונות דמים חיוב הוא אם אונשואה

 מדין מזונותי' חיוב הוא ראם המותר שייך למי במזונותי' שחייבזמן
 שצריכה מה הוא מזונות חיוב דעיקר לבעל והמותר משלו דאוכלתנשואה

 כפי ממון חוב הוא החיוב אז למנונות דמים היוכ הוא אם אכללמזונותי'
 לה שיש שאע"פ שנים חמש בתה את לזון עמה בפסק כמו טזונותי'שיעור
 של מע"י אין ואז דמים חיוב הוא דאם זמן בהגיע וכן לזונה חייבמזונות
 צמצמה אם ע"כ ואשר לזונה, חייב ומ"ע למזונות מע"י לה וישבעל

 לה לתת חייב שהוא שלה שהמותר ודאי לה שקצבו ממזונותוהותירה
 שלה. הוא והמותר לה שקצבו המזונות שיעור כפיממון

 לעיל שמבואר לה מייחד דוכתא שייך אם נפ"מ עוד דאיכא נראהאפי"ז
 אבי' מבית מוציאה תמיד אותה שזן דמאחר שם רש"ימש"כ

 וביארנו עכ"ל לקרובי' לחלקם מזונותיו תפסיד שלא מקום להומייחד
 וליחד אבי' מרשות להוציאה כח לו יש וע"כ שלו שהמותר לפידכוונתו

 הוא מזונות דהחיוכ נאמר אם אבל המותר תפסיד שלא כדי דוכתאלו
 כח לו אין שלו המותר אין דאז נשאה שלא לפי למזונות דמיםחיוב

 שתרצה ומה שלה דהמותר דוכתא לה ולייחד אבי' מרשותלהוציאה
 תעשה. המותר עםלעשות

 לאיש שנתנו זמן הגיע וז"ל הי"ט אישות מהל' בפ"י הרמב"ם כתבוחנה
 לדקדק ויש עכ"ל כנס שלא אע"פ כמזונ,,זי' נתחייב נשאהולא

 דאיירי כתב כבר הא כנס שלא אע"פ מש"כ חדא הרמב"ם כלשוןסובא
 דקתני' המשנה מלשון הרמב"ם שינה דלמה ועוד נשאה ולא זמןבהגיע
 הקדים האיך לעיין יש ועוד במזונותי' נתחייב כתב והרמב"ם משלואוכלת
 עד בנשואה מזונות דין עיקר שמענו לא ועדיין זמן בהגיע מזונותדין
 ע"ש. ה"בפי"ב

 נשואה מדין אי"ז זמן בהגיע מזונות דחיוב להרמב"ם דס"ל נראהומע"ז
 נישאו דלא משום למזונו דמים וחיוב מחודשת תקנה שזהואלא

 כדקתני משלו ראוכלת כתב ולא במזונותי' שחייב הרמב"ם כוונתוזהו
 מזונות חיוב והוא לאשתו הכעל וחיוכי כמזונות חייב שהבעלבנשואה

 וע"כ לבעל ה"ה המזונות ומותר משלו אוכלם תמיד והרי שצריכה מהכפי

 זמן בהגיע משא"כ כלום עצמה משל לו ואין משלו הוא שאוכלת מהככל



קנזהמתירא

 נתחייב זמן דהגיע דכיון ורק כנשואה מזונות חיוב לו שאין נשאהולא
 מזונות שיעור כפי גרידא ממון חוב והוא שישאנה עד למזונות דמיםחוב
 וע"כ משלו ולא משלה דאוכלת נקראת ואז שלה המותר הרי צמצמהואם
 דמסיק מה וזהו משלו דאוכלת ולא כמזונותי' דנתחייב רק הרמב"םכתב
 כנס שלא מפני אלא נשואה מדין אינו זו מזונות החיוב כנס שלאאע"פ
 שום לו ואין לינשא מעוכבת שהוא מפני מזונות של חדש חיובנתחייב
 מדין משלו מונית דשם בנשואה בפי"ב המבואו מזונות חיובשייכות
 עד למזונותי' דמים חיוב הוא וכאן לאשתו דבעל דחיובאאישות

שישאנה.

 הוא לעולם )מח.( בכתובות דתנן מהא הרמב"ם דברי דמקורונראה
 מאי קאמר ובגמרא נשואין, הבעל לרשות שתכנס עד האבברשות

 משלו אוכלות נישאו ולא דמן הגיע דתנן ראשונה ממשנה לאפוקילעולם
 בפ' בהדיא דתנן אע"ג לאפוקי ובתוד"ה לעולם, קמ"ל בתרומהואוכלות
 התנאים דרך כך וכו' אמרו אחריהם של בי"ד ראשונה משנה זואע"פ

 ע"כ. במק"א השמיענו דכבר אע"ג בקוצרלהשמיענו

 לומר הגמרא כוונת ומפרש תירוצא כהאי ניח"ל לא דהרמב"םונראה
 כלומר בתרומה אוכלת וע"כ משלו דאוכלת תנן ראשונהדבמשנה

 אינו וע"כ תשקה משום דגזרו ורק בתרומה אוכלת ארוסה מה"תדבאמת
 לעיל וכמש"ג משלו שאוכלת זמן כהגיע אבל ארוסה כשהואאוכלת
 כח לו יש ע"כ ואשר לבעל ה"ה נותר ואם שלו דהמזונותדהכוונה
 שפיר תשקה דשמא חששא וליכא דוכתא לה ולייחד האב מרשותלהוצאה
 לחופה שתכנס עד האב ברשות היא דלעולם מתני' והא בתרומה,אוכלת
 משם להוציאה כח לבעל ואין אבי' ברשות עדיין זמן בהגיע דאףוהיינו
 על חולקת אבי' ברשות הוא דלעולם דמתני' ונמצא דוכתא להולייחד
 משלו אוכלת דאינו זמן בהגיע מזונות חיוב יסוד בעיקר ראשונההמשנה
 אבי' ברשות היא לעולם וע"כ למזונות דמים חיוב היא אלא נשואהכדין
 בהגיע אף בתרומה תאכל לא וא"כ דוכתא לה ולייחד משם להוציאהוא"י
 תשקה. שמא מחששזמן

 משנה לאפוקי דלעולם מתני' דלמ"ל התוס' קושיית מיושבולפ"'ז
 אחריהם של ב"ד ראשונה משנה זו בהדיא תנן דהלאראשונה

 לאפוקי אתי אכי' ברשות הוא דלעולם דמתני' ל"ק לפמש"כ אמנםוכו'.
 ה"ה ראשונה דלמשנה זמן בהגיע מזונות חיוב בעיקר ראשונהממשנה
 דדוכתא זמן בהגיע וע"כ לבעלה והמותר נשואיה ומדין משלואוכלות



המתיראקנח

 משנה אף ובזו בתרומה, אוכלת תשקה שמא חשש וליכא להמייסד
 שתכנס עד תאכל שלא תקנו דסמפון חששא משום ורק כן ס"לאחרונה
 אוכלת אחרונה למשנה אף הסימפון על הבעל שמחלה ובאופןלחופה
 דאף הרי )נו.( כתובות במאירי כמבואר סימפון חשש דליכא זמןבהגיע
 ומתני' זמן. כהגיע תרומה לאכילת הבעל ברשות ה"ה אחרונהלמשנה
 לחופה שתכנס עד אבי' ברשות הוא דלעולם מזה לאפוקי אתידלעולם
 דהוא וכיון נישאה שלא כשכיל מזונות של דמים חיוב הואוהמזונות
 לא המומין הבעל מחל אפי' וע"כ דוכתא לה לייחד א"י אבי'ברשות
 הרמב"ם סברת מבואר ומעתה תשקה, שמא גזרה דאיכא בתרומהתאכל
 חשקה משום לחופה שנכנס עד אוכלת דאינו טעמא למסקנא דאףהנ"ל
 )מח.( דף סוגיא האי עפ"יוהוא

 דקאמר מהא נראה )מח( דדף סוגיא כהך שפסק הרמב"ם לדבריומקור
 לחופה שתכנס אד כתרומה אוכלת ארוסה ראין דטעמאבקידושין

 )יא.( שם ובתוס' לאבי', ותשקה בבית כוס לה ימזגו דשמא דעולאמשום
 אמרו בגמרא דהלא בזה תמהו הרשב"א בשם )מח( כתובותובש"מ
 משום ובתרייתא אבי' בבית כוס לה ימזגו שמא קמייתא לעולאבשלמא
 סמפון משום הטעם אחרונה למשנה דלכו"ע שם ומבוארסימפון

 משום הטעם אחרונה למשנה אפי' דלעולא מבואר הרי הנ"לובקידושין
 הגמ' דמסתימת ס"ל הרמב"ם אמנם שתירצו, מה וע"ש תשקהשמא

 אבי' ברשות הוא דלעולם )מח.( דכתובות כמתני' דס"ל משמעבקידושין

 לה לייהד וא"י אבי' כרשות זמן בהגיע דאף ודק ראשונה ממשנהולאפוקי
 ראף קאמר שפיר וע"כ זמן בהגיע אף תשקה שמא למיחש ושייךדוכתא
 הרמב"ם וכדעת דעולא משום לחופה שתכיס עד אוכלת אינה זמןבהגיע
וכש"נ.

י  נישאו ולא זמן הגיע בעניןעוד

 כתולה אמרו מה מפני שמוא' אמר יהוד' ר' אמר יוסף ר' אמר ב.כתונות
 אוכלת נישאו ולא זמן הגיע ששנינו לפי הרביעי ליוםנשאת

 הוא כהן אם בתרומה ואוכלת בד"ה רש"י וכתב בתרומה ואוכלתמשלו
 יקנה כי מוכהן כדיליף תנומה אשתו את מאכיל שהכהן ישראל בתוהיא
 ארוסה כמו כתרומה אוכלת זמן דהגיע רש"י מדברי ומבואר עכ"לנפש
 קנין שום נתחדש דלא חדש, קנין עושה זמן הגעת ואין כספו קניןמדין
 ארוסה דמה"ת ורק לינשא, הגברא על חיוב דיש ורק כמקדם כארוסהוה'ה



קנטהמתירא

 דדוכתא זמן וכהגיע תשקה שמא משום גזרו ורבנן כתרומה, אוכלתנמי
 שום ליכא אכל בתרומה, אוכלת וע"כ תשקה שמא למיחש אין להמייחד

 זמן. הגעת משום האישות בקניןהשתנות

 אוכלת אינה דארוסה ראע"ג דס"ל מבואר ה. קידושין ברשב"אאמנם
 מאכיל אינו וכסף בד"ה וז"ל מה"ת אוכלת זמן הגיע מ"ממה"ת

 לי קשיא בתרומה אוכלת ישראל כת ארוסה ד"ת עולא והאמרכתרומה
 משלו אכלות נשאו ולא זמן הגיע אע"פ כפ' דקתני מתני' שביקאמאי

 לה עדיפא דעולא דהא וי"ל דעולא גמרא לי' ונסיב כתרומהואוכלות
 כלל להמתין דא"צ אכלה קא אירוסין בשעת דמדאורייתא בהדיאדקאמר
 למימר איבא זמנה הגיע שלא ואע"פ בתרומה מאכילתה כספאדאלמא
 חייב והבעל והואיל זמנה הגעת מפני אלא כספא מחמת אוכלתשאינה

 בוגרת התם דתנן המאורסה נערה פרק בנדרים שאמרו כעניןבמזונותי'
 חייב ובעלה הואיל אומר, אלעזר ר' יום ל' ואלמנה חודש י"בששהתה
 ראשונה ומשנה ואליעזר רבה אמר בגמרא עלה ואמרינן מפרבמזתותי'

 מדבריו ומבואר עכ"ל כנ"ל לי' עדיפא דעולא הא הלכך אחר דבראמרו
 זמן בהגיע מ"מ מאכילתה אינה דכספא אוכלת אינו ארוסה אםדאפי'
 שתאכל זמן בהגעת נתחדש דמה וצ"ב במזונותי', חייב בעלה שהריתאכל
 במזונותי' שחייב ומה עתה עד שהיתה כמו ארוסה עדיין הוא הלאמה"ת
 מה"ת. בתרומה תאכל ואמאי תקנ"חהלא

 בנדרים שם הגמרא סוגית עיקו לבאר בהקדם הרשב"א דברי לבארונראח
 הואיל חודש י"ב ששהתה רבוגרת דס"ל דר"א רכה דאמר)עג:(

 אוכלת חודש יב זמן דהוי ראשונה ומשנה יפר במזונותי' חייבובעלה
 אצל זה ענין מאי ולכאורה אחד, דבר אמרו שניהם בתרומה ואוכלתמשלו
 הבעל אין וארוסה היא, ארוסה עדיין זמן בהגיע אפילו באמת דהאזה

 לה מייחד דדוכתא משום הוא בתרומה דאוכלת והא האב בלאמיפר
 לחוש שאין במקום דנמצאת משום ואסו תשקה לשמה למיחשוליכא
 בעצמו. הכעל יפר ואמאי ארוסה ככל ארוסה אינה תשקהלשמא

 לא כאן עד היא לא ורלמא אביי, לי' דקאמר דזהו מפרש הר"ןונאמת
 נדרים אבל דרבנן בתרומה אלא ראשונה משנהאשמעינן

 בתרומה אוכלת ארוסה דמדינא דכיון משום וז"ל הר"ן וכתב לאדאורייתא
 שחייב כל תשקה שמא משום או סמפון משום אי דגזור הואורבנן

 ליכא נמי תשקה שמא ומשום וכו' ושרי להכי למיחש ליכאבמזונותי'
 אין דמדאורייתא נדרים אבל לה מייחד דוכתא לה מפרנס דאיהודכיון



 א ת ב י ת מהקם

 בלא מיפר מצי דלא אימא במזונותי' שנתחייב לאחר אפילו מיפרארוס
 דרכה. מ"ט תקשה עדיין אמנם עכ"ל האבשותפות

 פרט אבי' דכית מקרא ילפינן הבעל לשלוחי האב במסר דהנהונראה
 ברשות היא כבר לחופה מסירה דע"י הבעל לשוחי האבלשמסר

 היא כבר לחופה המסירה ע"י מ"מ לחופה, נכנסה לא שעדיין ואףהבעל
 אוכלת זמן דכהגיע ראשונה דלמשנה רבה וסכר הבעל ובביתברשות
 דרבנן כיון לה מיחד דדוכתא תשקה דשמא חששא דליכא אףבתרומה
 היושבת ארוסה בין רבנן פליג לא בתרומה אוכלת אינה דארוסהאמרו
 חדש קנין נתחדש זמן דבהגיע ובע"כ לא או להשקות שתוכלבמקום
 ה"ה לחופה דמסירה כיון אמרינן הבעל לשלוחי האב במסר דכמווהיינו
 כבר לחופה לו מסורה שכבר כיון זמן בהגיע ה"נ בעלה וביתברשות
 דכבר יאכל בביתך טהור כל בכלל ה"ה וע"כ בעלה ובית כרשותחשוב
 רס"ל כהא כתבו )נו:( כתובות דבתוס' הדברים וביאור בכיתך,חשובה
 ה"ה ועונה כסות שאר עלי לך שאין ע"מ האשה את דהמקדשלר"מ

 לתוס' והוקשה בתורה, שכתוב ע"מ שמתנה מפני בטל ותנאומקודשת
 פטור לפטור מנת על כדי ושבור כסותו את קרע בהחובל דתנן מהאט"ש
 קידושין דאין ה"ט דהכא לקידושין דמי לא דנזקין הב' בתי' התוס'וכתבו
 לה ומדמה ועונה כסות שאר עליו לה שאין קידושין לך ראיןלחצאין
 מקרי אמאי וצ"ב ע"ש לחצאין נזירות דאין יין שאשתה ע"מ נזירלהרינו
 כסות בשאר עדיין נתחייב לא קידושין בשעת דהרי לחצאיןקידושין
 ועוד לחצאין מירות ואץ נזיר דין מיד שחל לנזירות דמי ולאועונה
 כיון יתחייב שלא עכשיו להתנות שייך איך נתחייב לא דעדייןדכיון
 חיובו. זמןדאי"ז

 הקידושין בחלות מונח ועונה כסות שאר חיוב דעיקר מזה דמבוארונראה
 לה ולתת זמן בהגעת אותה לישא שמחויב הקידושין חלותדוהו

 מקרי ועונה כסות שאר לה שאין ע"מ במקדש וע"כ ועונה, כסותשאר
 לא הקידושין קנין שחלות הקידושין על מתנה דה"ה לחצאיןקידושין
 קידושין בשעת הוא הקנין דחלות ועונה כסות שאר על קנין חלותיעשו
 נשואין זמן כהגיע ומעתה לחופה כניסה בשעת הוא בפועל דהחיובורק
 קידושין קנין חלות עלה חל דכבר כאן לחופה לו מסורה היאכבר

 עליו תביעה לה ויש ועונה כסות שאר לה ולתת זמנה בהגיעשישאנה
 מקריא ושוב חופה לו כמסורה חשובה כבר ע"כ זמנה בהגיעשישאנה
 עד כתרומה תאכל לא דארוסה גזרו דרבנן ס"ל ראשונה ומשנהבביתך,
 יפקע לחופה דכשתכנס הביאור אין תשקה שמא משום לחופהשתכנס



קפאהמתיבתא

 חכמים תקנת אלא כספו, קנין מטעם אוכלת וממילא תשקה דשמאהחשש
 שיתקיים אלא כספו קנין מצד כתרומה כהן אשת תאכל שלא כךמתפרשת

 הכהן שיכניסנה נישואין בשעת והיינו אותו יאכל בביתך טהור כלבה
 לחופה כמסורה דהו"ל זמן בהגיע דגם ראשונה למשנה ס"ל וע"כלביתו,
 גז: בדף הגמ' פירכת תקשה ע"ז אבל בתרומה, ואוכלת בביתךמקריא
 משום תאכל לא זמן בהגיע ה"נ תשקה משום אוכלת אינה דארוסהדכמו
 תשקה לשמא לחוש ואין לה מייחד דוכתא ומן דבהגיע משני וע"זה"ט
 דכבר ביתך טהור כל מדין אלא כספו קנין מדין אי"ז שאוכלת מהאבל
 אף אוכלת היתה לא כספו קנין מרין דאילו הבעל, של בביתוחשוב
 דלא רבנן דחקנו ורק לארוסה, ארוסה בין רכנן פליג דלא זמןבהגיע
 חדש קנין חל כבר זמן ובהגיע ביתך מדין אלא כספו קנין מדיןתאכל

 ביתך.דחשיבא

 אירוסין ביאה לי' דמיבעיא )י( בקידושין הגמ' סוגית לבאר נראהובזה
 רבא ומביא נדרי', ולהפר לה ליטמא ליורשה נפ"מ נשואין אועושה

 מתקדשת אחד ויום שנים שלוש בת מדתנן עושה אירוסין דביאהראי'
 ע"ש נישאת וקתני כיאה קתני כתרומה אוכלת לכהן נישאת ואםכביאה
 מיד, כתרומה שתאכל הדין מן הי' עושה נשואין .ביאה דאיומבואר
 ולכאורה עושה, אירוסין הביאה מוכח שתינשא עד אוכלת שאינהומדקתני
 סגי ובזה כספו קנין מדין שהוא תרומה אכילת מדמה דאיך סובאקשיא

 ביאה אין אפי' וע"כ בתרומה אוכלת ארוסה אפי' תורה ומדיןבאירוסין
 תשקה דשמא חששא שייך אי לדון דיש ורק לאכול לה יש עושהארוסין

 תאכל לא נשואין ביאה אי אפי' תשקה דשמא חששא שייך ואי לא,או
 לחופה כשתיכנס דדוקא בתרומה אוכלת לכהן דנישאת קתני שפירוע"כ
 דתלוין נדרים ולהפרת לה להטמא ירושה דיני אבל בתרומהתאכל

 אירוסין דאי נשואין או עושה אירוסין ביאה אי תלוי' שפירבנשואין
 יורשה עושה נשואין ואי נדרי' מיפר ואינה לה ומטמא יורשה אינועושה
 דקתני הלשון דייק דרבא ואפשר נשואה, ככל גדרי' ומיפר להומטמא
 נשאת. וקתניביאה

 חכמים הפקיע תשקה דשמא חששא דמשום היטב מבואר לפי"דאמנם
 אלא כספו קנין מדין בתרומה תאכל שלא ישראל בת ארוסהדין

 של אישות דין כה שיחול בעינן וע"כ אותו יאכל בביתך טהור כלמדין
 תרומה אכילת דין שוה וע"כ בביתך טהור דין מתקיית שאזנשואין
 ולהפר לה ולהטמא ליורשה כמו נשואין של אישות כדין שתלוימדרבנן
 מכאן מדייק שפיר וע"כ מה"ת נשואין של אישות בדין שתלוינדרי'



המתיבתאקסם

 עושה. אירוסיןדביאה

 דיפר דדין אחד דבר אמרו ור"א ראשונה רמשנה רבה מדמה שפירומער"ח
 וכמש"כ נדרה אשה בית ואם דדכתיב ביתך בדין תלוי ג"כהכעל

 שמואל ראמר דהא לירושתה אמר ושמואל ד"ה מח: בכתובותהתוס'
 דבי תנא דהא נדרים הפרת לאפוקי כעי לא לירושתה מהני לחופהמסירה
 מרשות ויצתה נדרים להפרת הכעל כרשות דהיא בסמוך ישמעאלרבי
 הגעת דע"י ראשונה למשנה רס"ל דכמו רבה מדמה שפיר וע"כ ע"שהאב
 טהור כל מדין בתרומה ואוכלת ביתו ומקריא לחופה כמסירה הויאזמן

 אשה. בית דמקריא נדרי' דמיפר לר"א ס"ל ה"נבביתך

 ל"צ תרומה דלאכילת זו מסוגיא דמוכח הרשב"א דברי מבוארומעתה
 אבי' בבית עוד דאינה בביתך דין עלי' שחל אלא נשואיןקנין

 לו דיש אלא ובביתו ברשותו אינה ארוסה שהוא זמן וכל אשה בביתאלא
 שישאנה גברא עלה חיוב רק אינו זמן הגיע אבל בביתו להכיסו קניןדין
 והא ביתך, דין עלי' חל שכבר זה לענין הבעל רשות דין עלי' דחלאלא
 מזונות הדין ולכאורה במזונותי', וחייב הואיל הבעל דיפיר ר"אדיליף
 מלהפרת לה מדמה איך וא"כ מפרשים לרוב מדרבנן אלא אינה זמןבהגיע
 מזונות דחיוב הוא הרשב"א לפי הדברים דביאור ונראה דמה"ת,נדרים
 שהוא כיון זמן בהגיע דאף אמרו מדרבנן מ"מ ממש בנשואה הואמה"ת
 קנין שום חל לא אילו אבל במזונות לחייב כבר סגי כבר הבעלברשות
 לא שישאננו אגברא חיוב דיש ורק כמקדם ארוסה וה"ה ומז בהגיעחדש
 כדי קנס אינה זמן בהגיע מזונות דחיוב לר"א וס"ל במזונות, מתחייבהי'

 דין עלי' שחל בע"כ אלא נדרים הפרת לדין כלל שייך לא דא"כשישאנה
 ע"כ מזונות חיוב לענין כנשואה רה"ה חכמים אמרו וע"כ הבעלרשות
 ארוסה עדיין זמן דכהגיע גימא דאי מזונות לדין נדרים הפרת דיןמדמה
 רבנן שיחייבו ל"ש בעל ובית רשוף דין שום עלי' חל ולא כמקדםהיא

 מחיוב הוא מזונות דדין ובע"כ ארוסות, שאר כמו ארוסה דה"הבמזונות
 הבעל ברשות וה"ה לחופה שמסורה אישות דין עלי' חל שכבראישות
 הבעל. דיפר מזה יליף שפיר וע"ככנשואה

 כר"א ס"ל ראשונה רמשנה לאו דאי השתא דקס"ד וז"ל כתב שםוהרטן
 משום אי דגזור מדרבנן אלא ליתי' בארוסה תרומה דאיסוראע"ג

 לאו אי אפ"ה ולאחותה לאחי' תרומה של כוס תשקה משום איסמפון

 דמדרבנן אע"ג נמי לתרומה כר"א, בעלה ברשות קיימא דאורייתאבמידי
 עכ"ל. תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו החכמים ברשותי' אוקמה לאהיא



ק"גהמתיבתא

 חדש קנין שום חל לא זמן דבהגיע ניבא דאי דס"ל נראה דבריווביאור
 ל"ש אוכלת אינה דארוסה חכמים דאמרו וכיון כמקדם ארוסהוה"ה

 פלוג דלא אוכלת תהא תשקה שמא חשש דליכא כיון זמן דבהגיעלומר
 ושום תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו וחכמים לארוסה ארוסה ביןרכנן
 אוכלת ארוסה ואין היא ארוסה דמ"מ זמנה הגיע אפי' תאכל לאארוסה
 שתהא דוקא וכעינן אוכל אינו כספו דקנין חכמים דחקנו לעילוכמש"כ
 נדרי' מיפר ה"נ וע"כ בביתך טהור בכל ונכלל בעל ברשותמקריא
 שגזרו הגזרה טעם בה שייך הי' ראם אלא נדרה אשה כיחדמקריא
 דשמא מחששא זמן בהגיע תאכל לא ה"נ תשקה משום תאכל לאדארוסה
 כמקדם ארוסה עוד ואין לה מייחד דדוכתא ל"ש דהגזרה כיון אבלתשקה
 הבעל יפר וה"נ בתרומה תאכל שפיר ע"כ הבעל ברשות הואדכבר

 רשות עלי' שחל הא' דברים ב' דצריך ונמצא נדרה, אשה ביתדמקריא
 שמא דל"ש אע"ג ארוסה היתה דאם כמקרם ארוסה עתה ואינההבעל
 אינו כספו דקנין ותקנו בארוסה רבנן פלוג דלא אוכלת אינה מ"מתשקה
 דשמא חששא דליכא כעינן והשנית כביתך טהור כל מדיז אלאאוכל
 דמ"מ הבעל שברשות מה מועיל אינו תשקה דשמא חשש יש דאםתשקה
 לה. מייחד דרוכתא לטעמא כעינן וע"כ תשקה דשמא לחושיש

 משנה אשמעינן כאן עד היא לא דדלמא הצדדים משני לה דחיואנת
 לא אימא דאורייתא נדרים אבל דרבנן בתרומה למיכל אלאראשונה

 דמה"ת כדעולא מדרבנן רק היא בתרומה אוכלת אינה דארוסה כיוןדס"ל
 ול"ש רבנן גזרו לא הגזרה טעמא דליכא הזמן בהגיע וע"כ אוכלתארוסה
 פנחס כדרס נדרים גבי אלא לר"א לי' שמעת לא כאן ועד ע"ז, פליגלא

 תרומה אבל נודרת היא בעלה דעת על הנודרת כל דאמר דרבאמשמי'
 לנדור שדעתה סתם אי"ז דודאי הר"ן וכתב יאכלה, לא נמי מדרבנןאפי'
 דוקא הפרה בלשון יפר שבעל בעי אמאי דא"כ לה מיפר וע"כ בעלהע"ד
 רגזה"כ דאע"ג אלא מיפר דבעל שגזה"כ ודאי אלא לשון בכל סגיולא
 היתה לא ואילו אשה בית מקריא דתהא בעינן דודאי זכתה מש"ההוא

 בעלה דאי"ז נודרת בעלה דעת על מהני לא הבעל ברשות זמןבהגיע
 על דרק להיפר יכול היו דלא מזונות הארוס לה שנותן ארוסה כמווהוה
 בהגיע והכא מזונות לה שיתן מי או תבירו דעת על ולא נודרת בעלדעת
 על נודרת שתהא לענין בזה וסגי בעלה ברשות במקצת מקריא כברזמן

 היא דארוסה דכיון אכלה ל"א מדרבנן אפי' תרומה לענין אבלדעתו
 לארוסה. ארוסה בין פלוג לא תאכל לא דארוסה רבנןותקנו



המתיראקפד

 רבותיו בשמ הרמב"1 מביא עולא אמר פסקא ד"ה )גז:( בתובותוהש"מ
 אלא בתרומה תאכל לא דארוסה ס"ל דרכה מפרשים ורבותיוז"ל

 הכי אי דאקשינן בשמעתין כדקס"ד היא ונשואה בחופה היינו זמןבהגיע
 אכלה זמן והגיע אכלה לא דארוסה קס"ד אלמא נמי נשאו ולא זמןהגיע

 מדאורייתא התרומה דאכלה לא דארוסה דס"ל תנא ואיבאמדאורייתא
 דאע"ג רבותיו דשיטת להדיא מבואר הרי עכ"ל וליתא דקדושיןבפ"ק

 מה"ת אוכלת זמן בהגיע מ"מ מה"ת בתרומה אוכלת אינהדארוסה
 זמן רהגיע ורק ארוסה רק ה"ה מ"מ זמן דהגיע דאף מובן אינהולכאורה

 ואמאי בדידה חדש קנין שום נתחדש לא אבל לכנסה אגברא חיובויש
 אבל וכו' תמזוג דשמא חשש דאי"כ לחלק יש דבדדרבנן מה"תאוכלת
 רכותיו מדברי ומוכח זמן להגיע ארוסה בין לחלק חיתי מהיכימה"ת
 ברשות וה"ה לחופה כמסירה חשובה זמן דבהגיע לעיל כמש"נדס"ל
 שהיתה כמו ארוסה עוד ואינה אותה אבל בביתך טהור כל ומקריהבעל
 מ"מ אוכלת אינה דארוסה אף וע"כ נשואה כמקצת ה"ה אלא עתהעד

 מד"ת. אוכלת זמנהבהגיע

 זמן הגיע הכי אי דאמרינן והא כא"ד וז"ל כתב הרא"ה כשם כש"מושם
 דעד מ"ש נמי לדידן ניחא מי דלדידן דוקא לאו הכי אי נמי נישאוולא
 אוכלת הדין מן דארוסה הוא דכו"ע והא אכלה והשתא אכלה לאהשתא
 ת"ל אם ואפי' עלי' דפליג תנא וליבא בקידושין כדמוכח מה"תבתרומה
 קשיא אכתי א"כ תורה מדין אפילו בתרומה אוכלת אינה דארוסהדקסבר
 דמי לחופה כנכנסה זמן הגיע דאמרי ואיכא אכלה אמאי זמן הגיעכי

 ומבואר עכ"ל כדאמרן דוקא לאו הכי דאי מחוורתא ודאי אלאוליתא
 אוכלת אינה ארוסה אי דאפי' הרא"ה שהביא דאמרי האיבאמדברי
 ומבואר לחופה כנכנסה דהו"ל אוכלת זמן בהגיע מ"מ מה"תבתרומה
 דין עלי' רחל אלא לכנסה אגברא תיובא רק אינו זמן דהגיע לעיל,כמש"נ
 עתה. עד שהיתה כמו ארוסה עור ואינה לחופהכנכנסה

 הי"ט אישות מהל' פ"י שמח באור מבואר לדברינו ומקור יסודומצאתי
 או לאבי' אם ניסח ולא זמן בהגיע מע"י שייכים למידנסתפק

 תקנו דקיי"ל ניסת אם כמו להארוס שייכים או בוגרת כשהואלעצמה
 והביא לבעלה מע"י זמן בהגיע במזונות דחייב וכיון מע"י תחתמזונות
 ובמציאתה כמע"י וזכה כעל של דמע"י )נז.( דף בש"מ הריטב"אבשם
 זוטא הספרי ומדברי ונ"ל מסיק ולבסוף לעצמו דה"ה ראיות שהביאוע"ש
 ומנין במע"י זכה שלא עד ישראל לבת פרט בביתך טהור כל מקראעל
 דקאי מוכח אותו, יאכל בכיתך טהור כל אמרת במע"י משזכה מרבהאתה



קסההמתירא

 בתרומה ואוכלת משלו אוכלת לישא זמנה דהגיע ראשונה משנהבשיטת
 עכ"ל. הריטב"א, שכתב וכמו לבעל מע"י הוי ואז לחופה שנכנסהבטרם

 במע"י זכה שלא עד הלשון בספרי דמדקאמר האו"ש דברי לבארונואת
 בנשואה מיירי דלא מוכח בע"כ כמע"י משזכה אומר אתהומנין
 זכה לא או במע"י דזכה קאמר ומה דבר לכל כאשתו ה"הדבנשואה
 תקנ"ח דמע"י אע"ג מע"י נקט ולכך זמן כהגיע דמיירי וכע"ככמע"י
 נסתפקו דככר רה"ט נראה זמן בהגיע שנתחייב מזונות נקט לאואמאי

 כנשואה דהו"ל אישות מדין הוא אם זמן בהגיע מזונות בחיובהאחרונים
 והוא שישאנה עד משלו שאוכלת מחודשת תקנה דהוא או מזונותלענין
 באריכות, ג' באות במש"כ ועי' אשתו במזונות למזונות דמיםחיוב

 במע"י זוכה נשואה מדין הוא ראם במע"י זוכה אם לענין הואוהנפ"מ
 כדי דמים חיוב הוא אם אבל בנשואה כמו מזונות תחת מע"ידתקנו

 דחיוב נמי משמע הנ"ל הריטב"א ומדברי במע"י, זוכה אינושישאנה
 פי' משלו אוכלת שם דז"ל במע"י זוכה וע"כ נשואה מדין הואמזונות
 והוא לחופה, נכנסה כאילו וסרנסה בכסותה וה"ה במזונות וחייבשאכלת

 כאלו במזונותי' חייב דהוא מבואר הרי עכ"ל ומע"י במציאתה זוכהג"כ
 ומע"י. במציאתה זוכה הוא וע"כ לחופהנכנסה

 שתהא בעינן כתרומה לאכול דכדי זוטא הספרי דברי היטב מבוארימעתח
 כשחל רק ביתך נקרא ואימת אותו יאכל בביתך טהור כלבכלל

 לחופה כמסיגה דהו"ל זמן כהגיע והיינו עכ"פ, במקצת נשואה דיןעלי'
 דה"ה הוכחה ליכא במזונותי' שחייב ממה ע"כ ואשר לעילוכמש"ג
 קנס וכמו דמים הוא מזונות דחיוב ראפ"ל ביתך ומקריא במקצתכנשואה
 אבל מה"ט בתרומה שתאכל שייכות לזה אין וא"כ נשאה שלאבשביל
 אלא גרידא דמים חיוב אינו מזונות רחיוב בע"כ במע"י דזכה דחזינןכיון
 וע"כ נשואה כדין במע"י זכי וע"כ כנשואה דהו"ל אישות חיוכשהיא
 רק היא דמע"י אף נמי ומה"ט תרומה, אכילת לענין ביתך מקרי נמימה"ט
 שום נתחדש ולא כמקדם ארוסה ה"ה זמן דבהגיע נאמר אם מ"מתקנ"ח
 אישות מדין שהוא לבעל מע"י דין ובנן מתקנו הוה לא סה"ת חדשקנין
 האי ומשום לכנסה חיוב עליו אלא ארוסה אלא נשואה אינה הואוהרי
 לכנסה חייב זמנה דבהגיע כיון ובע"כ שלו, מע"י שיהא יתקנו לאחיובא
 ומע"י נשואה מדין במזונות וחייב ברשותו וחשובה לחופה כמסירהה"ה
 וכבר מה"ת, בביתך טהור כל המקרא בתרומה אוכלת ע"כ ואשרשלו

 ומעתה וכמש"ג, אשה בית מקריא נדרים הפרת לענין דה"נ לעילכתבנו
 הספרי ודרשת בגיתך טהור כל מדין אוכלת זמן דהגיע כמש"למבואר



המתיראקפו

 לד"ז. מקור הואזוטא

 מ"מ מה"ת אוכלת אינה דארוסה דאף ראשונים הני דשיטתהממואר
 אמנם במקצת, כנשואה דדינה מה"ת דאוכלת אפשר זמןבהגיע

 קנין מדין אוכלת זמן דהגיע כתב דהרי כן אינו ברי"ר' הנ"ל רש"ישיטת
 וז"ל שכתב עשתה ד"ה )גז.( בדף רש"י מדברי משמע וכן דארוסה,כספו
 משמע אבלה לא בחייו נתחייב אם נמיוה"ה

 דקריי
 עכ"ל פקע הבעל

 הקנין. פקע כשמת ולכך כסף קנין מדין אוכלת זמן בהגיע דאףומשמע

 חייב שהבעל משלו אוכלת בד"ה רש"י כתב כתובות בריש שםוהנה
 חיוב ראם רש"י מדברי ומשמע עכ"ל ב"ר מתקנת אשתובמזונות

 חיוב ראי והטעם משלו אוכלת תהא זמן שבהגיע ל"ש מה"ת הואמזונות
 ולא ארוסה שה"ה זמן בהגיע לחייבו ל"ש בנשואה מה"ת הואמזונות
 כנשואה ה"ה זמן דהגיע ס"ל דלא שכתבנו שיטתו לפי ורש"ינשואה
 לס"ד דקאי למרש רש"י הוכרח ע"כ ואשר כארוסה אלא מה"תבמקצת
 כנשואה. לחייב נמי זמן דבהגיע תקנו והם תקנ"חדמזונות

 דמבואר זוטא הספרי מדברי שהוכיח האו"ש דברי הבאנו לעילוהנה
 צ"ע לפי"ז אבל הנ"ל הריטב"א כדברי שלו מע"י זמן דבהגיעדהדיא

 אע"פ זמן בהגיע כמע"י זוכה דאינו בהדיא דס"ל הנ"ל הרא"הלשיטת
 הרא"ה. כדעת שלא זוטא בספרי מבואר והרי במזונותי'שחייב

 דיש משום הוא זמן בהגיע מזונות דחיוב הנ"ל עפי"ר ליישבוהנראה
 ראשונה משנה לפי בתרומה להאכילה נשואין מקצת זמןבהגעת

 נשואה כדין במע"י זוכה דה"נ לומר יש ע"כ ואשר לר"א נדרי'ולהפר
 כתרומה אוכלת זמן דבהגעת ראשונה למשנה דוקא שייך כ"זאמנם

 בתרומה אוכלת דאינה אחרונה למשנה אבל במקצת כנשואה בה"הומבואר
 מתפרש נשואין, מקצת חלות זמן בהגעת שאין נקטינן לחופה שתיכנסעד

 אין ע"כ ואשר לחופה כנסה שלא קנס מחמת זמן בהגיע המזונותחובות
 דיפר ר"א דברי )עג.( בנדרים רבה דמפרש הא ובאמת במע"י, זוכההבעל
 דהטעם אביי דחה אשה בית ונקראת כמקצת כנשואה דהוא משוםהבעל
 משום הטעם מוכח אינו וא"כ נודרת בעלה ע"ד הנודרת דבלמשום

 נח בדף אביי מסברת שהביא באו"ש וע"ש כמקצת כנשואהדנקראת

 מקצת חלות זמן בהגעת ראין לשיטתו אכיי וא"ש עצמה, שלדמע"י
נשואין



קסזהמתירא

 קאי הרי שהריטב"א כלל פליגי לא רבו .והרא"ה דהריטב"א אפ"לומעתה
 כנשואה וה"ה זמן בהגיע בתרומה דאוכלת ראשונה משנהבדעת

 כמשנה דקי"ל דהלכתא אליבא דקאי הרא"ה אבל שלו מע"י וע"כבמקצת
 שום זמן בהגעת ואין לחופה שתכנס עד בתרומה אוכלת דאינהאחרונה
 קאי הרי זוטא והספרי לעצמה, מע"י וע"כ כמקדם ארוסה וה"ה נשואהדין
 אוכלת זמן דבהגיע בביתך טהור מכל דרש שהרי ראשונה משנהלפי

 כמשנה דקיי"ל להלכה דקאי הרא"ה אבל שלו, מע"י וע"ככתרומה
 אין וא"כ לחופה שתכנס עד זמן בהגיע בתרומה אוכלת דאינואחרונה
 וא"ש. לעצמה דמע"י פסק ולכך נשואה דין שום זמןבהגעת

 מתלי מע"י דדין )מח:( דף עה"ג רי"ד בתוס' כדברינו דמפורשומיצאתי
 אוכלת זמן בהגיע אי ואחרונה ראשונה דמשנה בפלוגתאתלי

 לרשות שתכנס עד אבי' ברשות הוא לעולם במתני' דתנן הא דעלבתרומה
 שבהגעת ראשונה ממשנה לאפוקי דאתיא בגמרא מפרש לנשואיןהבעל
 הכי לאפוקי הכא רקאמר והאי וז"ל רי"ד התוס' וכתב בתרומה אוכלתזמן
 לה דעביד ראשונה ממשנה לאפוקי אב ברשות היא לעולם איצטריךפי'

 להכי ולירושתה ולמע"י למציאתה וכ"ש לתרומה אפילו דבר לכלכאשתו
 ואינה נררי' ובהפרת וכמע"י במציאתה זכאי שאינו לך לומר לעולםתנן

 משנה דלפי להדיא מבואר הרי עכ"ל במזונותי' שחייב אע"פיורשה
 במציאתה זוכה אינו אחרונה משנה ולפי ובמע"י כמציאתה זכהראשונה
 וכמש"ג. במזונותי' שחייב אעפ"יובמע"י

ה
 מהנ"להמשך

 וז"ל כתב ג הל' תרומות מהל' כפ"ו תרומות מהל' בס"ו הרמב"םוהנט
 חכמים אסרו אבל קנינו היא שהרי משנתארסה שתאכל תורהודין
 כשהוא ואחי' לאבי' תרומה תאכיל שמא גזירה לחופה שתנשא עדשתאכל
 דהא דבריו על תמהו שכבר ג' באות משכ"ל ועי' אבי', בביתארוסה
 דס"ל ראשונה למשנה דוקא שייך תשקה דשמא דחששא )נח( בגמ'מבואר
 חששא וליכא לה מייחד דדוכתא כתרומה אוכלת נשאו ולא זמןדבהגיע
 אוכלת אינה זמן בהגיע דאפי' דס"ל אחרונה למשנה אבל תשקהדשמא
 הזמן משהגיע דהרי תשקה, שמא משום הטעם אין ע"כ לחופה שתכנסעד

 כמשנה שפסק הרמב"ם וא"כ סמפון, משום הטעם וע"כ לה מייחדדוכתא
 שמא משום הטעם כתב איך לחופה שתכנס עד אוכלת דאינהאחרונה
 הגמרא דברי על זו קושיא הקשו ד"ה )יא( בקידושין התוס' וכאמתתשקה,



המתיבתאקשח

 דעולא, משום לחופה שתכנס עד כתרומה אוכלת האשה איןדקאמר
 תירוצים שני ותי' סימפון משום הטעם אחרונה למשנה הא בתוס'והקשה
 תי' ועיד הזמן, שיגיע עד אלא דוקא לאו לחופה שתכנס עד דקאמרדהא
 עכשיו אבל גזרינן הוי לא לחוד סימפון משום דעולא משום לאודאי
 הנך ל"ש הרמב"ם לפי"ד אמנם סמפון, משום נמי גזרו דעולא משוםדגזרו
 זמן דהגעת דין כלל הביא ולא דוקא לחופה שתכנס עד לפי"ד שהריתי'
 עם דסמפון טעמא גם הול"ל ב' ולתי' הסמפון טעמא כלל הביא לאוכן
 תשקה.שמא

 חודש י"ב ששהתה בוגרת במתני' איתא עג. בנדרים רהנה בזהוהנראה
 במזונותי' חייב ובעלה הואיל אומר ר"א יום ל' ששהתהואלמנה

 נותנין דתנן אחד דבר אמרו ראשונה ומשנה ר"א רבה אמר ובגמ'יפר,
 ע"כ בתרומה ואוכלת משלו אוכלת חודש י"ב זמן הגיע וכו'לבתולה
 אוכלת ארוסה אפי' מדאורייתא תרומה דהא תמוהים רבה דבריולכאורה
 רדוכתא זמן כשהגיע וע"כ וכו' לאחי' תשקה משום דגזרו ורקבתרומה
 אוכלת שפיר תשקה שמא לחוש דיש במקום עוד ואינה להמייחד

 אשה בית מקריא ואז נשואה שתהא הבעינן נדרים לענין אבלבתרומה
 האב, בלא יפר הבעל אין וארוסה ארוסה עודנה ה"ה זמן ובהגיענדרה

 צ"ע. רבה סברת אבל שם אביי לי' דדחי רזה מבואר שםובר"ן

 כמקדם ארוסה עוד אינה זמן דבהגיע הוא רבה דסברת ביארנו ד'ובאות
 הכעל לשלוחי האב דמסר דכמו במקצת נשואה דין עלי' דחלורק

 הבעל ברשות הוא כבר לחופה מסורה שהוא דע"י אבי' בית מקריאלא
 שכבר כיון זמן בהגיע ה"נ לחופה נכנסה לא שעדיין אף הבעלובבית
 כמסורה חשובה זמן בהגיע נשואין בה שיעשה קידושין משעת לוקנוי'
 -למשנה דאף רבה וסבר אותו יאכל כביתך טהור כל ומקריאלחופה
 מ"מ לה מייחד דוכתא זמן ובהגיע תשקה שמא כארוסה דחיישינןראשונה

 ל"ש כמקדם ארוסה וה"ה זמן בהגיע במקצת נשואה דין עלי' חייל לאאי
 פלוג לא בתרומה אוכלת ארוסה דאין רבנן דתקנו כיון בתרומהשתאכל
 ובעינן בתרומה מאכילתה כסף קנין דאין תקנו אלא לארוסה ארוסהבין

 ראשונה למשנה דחזינן וכיון אותו יאכל בביתך טהור כל בכללשיהא
 ביתו דמקריא בביתך טהור כל ככלל דה"ה בע"כ אוכלת זמןדבהגיע
 שישאנה, אגברא חיוב דאיכא רק כמקדם ארוסה עוד דאינה מוכחובע"כ
 לענין דהיינו במקצת נשואה דמקריא חדש קנין עלי' דחל מוכחאלא

 זה מחשש שתאכל ל"ש תשקה שמא חשש עדיין הי' דאי ורקתרומה,
 במקצת כנשואה וה"ה החשש ליבא א"כ לה מייחד דדוכתא כיוןאבל
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 באריכות. זה כל שביארנו לעיל עי' אוגלתוע"כ

 שתכנס עד האב ברשות הוא דלעולם במתני' מדייק )מח(וכשתובות
 ראשונה ממשנה לאפוקי לעולם מאי לנשואין הבעללרשות

 איך וצ"ע בתרומה, ואוכלת משלו אוכלת נישאו ולא זמן הגיעראם
 משנה אסו ראשונה ממשנה האב ברשות הוא דלעולם הלשוןמפקיע
 לא האב ברשות דלעולם מתני' ואסו האב כרשות דהוא ס"ל לאראשונה

 רס"ל ורק כספו, קנין מטעם בתרומה ואוכלת לבעל קנוי היא דארוסהס"ל
 שמא למיגזר ליכא לה מייחד רדוכתא זמן ובהגיע תשקה שמא גזרודרבנן
 שתכנס עד האב ברשות הוא דלעולם ממתני' מוכח איך וא"כתשקה
 אכילת הא בתרומה, אוכלת אינה זמן דבהגיע לנשואיו הבעללרשות
 בהרשות. תלוי אינותרומה

 זמן דבהגיע ראשונה למשנה דמדס"ל היטב מבואר לפימש"באמנם
 בעינן דהא אבי' ברשות ארוסה עוד שאינה ע"כ בתרומהאוכלת

 מבואר ובמתני' לחופה כמסורה דחשיבה בביתך טהור כל בכללשיהא
 ביתו לאו זמן הגיע דאפי' ומבואר לחופה שתכנס עד אבי' ברשותדה"ו.;
 קנין מטעם תאכל שלא תקנו הרי ורבנן דהויא הוא כספו קנין ורקמקריא
 מפקיע אב ברשות ד"ה דלעולם דמתני' ובע"כ ביתך מטעם אלאכספו

 ראשונה.ממשנה

 שתכנס עד בתרומה אוכלת אשה ראין אחרונה למשנה להסתפק ישוהנה
 דהגיע דס"ל משום אי ראשונה משנה על פליג טעם מאיזהלחופה

 זמן הגיע אחרונה למשנה דגם או כארוסה וה"ה לחופה כמסורה אינהזמן
 ארוסה ה"ה סוף דסוף כיון ורק הבעל ברשות וה"ה לחופה כמסורהה"ה
 לארוסה. ארוסה בין רבנן פליגולא

 דמשהגיע ראשונה כמשנה אחרונה למשנה ס"ל אם דאפילו י"לוביותר
 רב קמפלגי גופא לחופה במסירה אבל לחופה כמסורה ה"הזמן

 אסי ורב מתרומה חוץ לכל מסירתה ס"ל דרב )מח( בכתובות אסיורב
 וכמסירה תשקה, שמא משום אסי דרכ טעמא ופירש"י לתרומה, אףאמר

 אחרונה למשנה ע"כ אסי רב הא בתוס' והקשו תשקה, שמא ל"שלחופה
 דאוכלת דטעם ולפימשכ"ל סמפון, משום הוא הטעם אחרונהולמשנה
 טהור כל ומקריא נשואה כקצת דה"ה משום זמן בהגיע ראשונהלמשנה
 אסי דרב אחרונה דמשנה כטעם פליגי אסי ורב הרב י"ל ומעתהבביתך,
 מסירה אבל לחופה כמסורה דאינה אוכלת אינה זמן בהגיע דדוקאסבר
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 ולא בעל בית דמקריא לחופה למסרה פרט אבי' רבית מקרא ילפינןלחופה
 בתרומה ואוכלת בביתך טהור כל חשיבה לחופה במסרה ומעתה אכי'בית
 אבי' בית דאינה לחופה למסרה פרט אבי' מבית דילפינן דאף ס"לורב
 כנסתה עד עדיין נכנסה בעל לרשות דגם מקריא לא בביתך גםמ"מ

 תאכל שלא גזרו הא ורבנן כספו קנין מדין רק תאכל לא וע"כלחופה
 אתותיכ אסי רב ובמסקנא בביתך. טהור כל מדין רק כספו קניןמדין

 תרומה לאכילת מועיל אין לחופה דמסירת בהדיא דאיתאמברייתא
 נכנסה דוקא ובעינן ביתו שתקרא מועיל אין לחוסה מסירה דאףומבואר
 עדיפא דלא זמן בהגיע אחרונה למשנה ס"ל דה"נ אפ"ל ומעתהלחופה,
 כל מדין אוכלת אינה וממילא הבעל בית מקריא דלא לחופה,ממסירה
 כספו קנין מדין תאכיל שלא גזרו ורכנן כספו קנין מדין רק בביתךטהור
 טהור. כל מדיןרק

 שפוסק אף תשקה דשמא טעמא שהביא הרמב"ם דברי מיושבובועתח
 )מח( ומכתובות הנ"ל מנדרים דמוכח דכיון רס"ל אחרונה,כמשנה

 ואוכלת כנשואה דה"ה הוא אוכלת זמן דבהגיע ראשונה דמשנהדטעמא
 דפליג אחרונה רמשנה וטעמא לעיל, וכמש"ג בביתך טהור כלמטעם
 גומא לחופה דמסירה או לחופה כמסירה אינה זמן דהגיע רס"למשום
 כספו קנין מדין לאכול תצטרך וא"ב לחופה שתכנס עד הבעל ביתאינו

 מדין אלא כספו ,נין מדין תאכל דלא גזרו תשקה דשמא גזרהומשום
 ביתך. הוי לא לחופה ומסירהביתך

 ארוסה ראין דטעמא י: בקידושין האמר מהא נראה הרמב"ם דבריומקור
 תשקה דשמא דעולא משום לחופה שתכנס עד כתרומהאוכלת

 מבואר בגמ' דהלא )מח.( כתובות וברשב"א שם בתוס' והקשו וכו'ואבי'
 ואיך תשקה משום ולא סימפון משום טעמא אחרונה למשנהדלעולא
 משום אחרונה למשנה דהיינו לחופה שתכנס ער אוכלת דאינהקאמר
 למשנה דאף דס"ל בקידושין הגמרא מסתימת למד והרמב"ם ע"שדעולא
 וכמש"נ. הרמב"ם וכדעת תשקה שמא דעולא טעמא שייךאחרונה

 שאפשר מומין בה היו כתב סעי"ח קיז סי' העזר אבן בשו"עותנה
 על הכעל לבית שנכנסה אחר בה נמצא אם אירוסין אחר בהשנולדו

 ואם טעות מקח מקחו והי' בה היו נתארסה שלא שעד ראי' להביאהבעל
 נולדו האירוסין שאחר ראי' להביא האב על אכי' בבית והיא בהנמצאו

 שלא אע"פ ליכנוס זמן הגיע דאם וי"א כתב וברמ"א שדהו,ונסתחפה
 דהרמ"א הנו"כ כל שם ותמהו עכ"ל, הבעל ברשות היתה כאלו הויכנסה



קעאהמתיבתא

 אכל הבעל ברשות וה"ה בתנומה אוכלת זמן דבהגיע ראשונה כמשנהפסק
 ע"ש. לחופה שתכנס עד בעלה כרשות אינה אחרונה משנהלפי

 ה"ה אחרונה למשנה אף דבאמת כפמש"ל י"א להאי דס"ל י"לולפורד
 אינה דמ"מ רק ראשונה למשנה כמו זמן כהגיע הבעלברשות

 ועכ"פ לארוסה, אנוסה בין פלוג ולא תשקה שמא דגזרו בתרומהאוכלת
 ה"ה שפיר דברים ולשאר למומין אבל תרומה לאכילת דוקא שייךזה

 ודו"ק. כנסה שלא אע"פ הבעלברשות

 שליט"א שארר הלוי מאיר יצחק הרבמורנו

 שאטר הפהבענין

 היינו אנוסים אבל זה הוא כת"י שאמרו "העדים שניניו יה:בכתובות
 אינן וכו' כתי' שהו ערים יש ואם נאמנים אלו הריוכו'

 דברים ומ"ש שאסר הפה של הטעם נאמר לא דבמשנה וצ"ענאמנין".
 דף במשנה לקמן וכן שאסר, הפה של הטעם את התנא לנו שנהפרקין
 בהמשנה. הטעם מפורש הייתי א"א לעניןכב:

 היכי "כי וביאר שאסר הפה משום הוא הרישא דמעם פירשוברשתי
 אחרונים שחקרו מה וידוע אהא", הימנינהו אהא להודמהימנית

 מה להתיר שיכול חדש דין הוא או הוא, מיגו משום אי שאסר הפהבענין
 תוך בעינן אי לקמן הראשונים במחלוקת החקירה ותלו אסר, עצמושהוא
 י"ל כ"ד תוך בעינן אי כ"ד, תוך בעינן לא או שאסר, הפה לדיןכ"ד

 חדש דין שהוא צ"ל כ"ד תוך בעינן לא ואי הוא, מיגו מדין שאסרשהפה
 ומבוארים ידועים הדברים כי וקצרתי להתירו, עצמו הוא יכול שאסרשמה
 בריש שיעורים וקובץ פי"ח אי"ב הל' אסרים מחנה עי' באחרוניםהיטב
 רק מיגו מטעם ראינו היא הנ"ל רש"י דברי משמעות ולכאורהפרקין.
 על גם עדותן לקבל צריכים כת"י, על אותם מאמינים דאם מיוחדתנאמנות
 היינו.אנוסים



המתיבתאקעב

 דאיירי ומפרש אסיפא קאי א' בלשון דרמב"ח, לשונות ב' שםובגרז'
 דברישא ומשמע נאמנים, אינם האז )מח"מ( ממון מחמתבאנוסים

 שאסר הפה משום דנאמנים אלא( )בד"ה רש"י ופירש בכה"ג אףנאמנים
 לומר נאמנים דאין וס"ל בזה חולק דרמב"ח ב' ולשון שהתיר. הפההוא

 )בד"ה פירש רש"י דהא וצ"ע מע"ר. דא"א משום מח"מ היינואנוסים
 קרוב דאדם עדות בתורת נאמנים דאין משום הוא מע"ר דא"א דהאהנ"ל(
 אינו עדות כתורת דרק ומבואר לשונו באריכת היטב ע"ש עצמואצל

 למה וא"כ שאסר, הפה משום נאמנים דכרישא רש"י שם הסיק ולכןנאמנין
 כמו רש"י פירש ב' בלשון כאן רגם ובפרט זה, יסוד על ב' לשוןחולק
 לא דרש"י וקשה לעדות פסול דקרוב משום הוא מע"ר דא"א דהאלעיל
 וצ"ע. שאסר, הפה אמרינן דלא זה לשון ס"ל למהפירש

 ומגיד שחוזר מה חסרון אין דברישא רש"י כתב שהגיד כיוןובדיקה
 דלמה המפרשים והקשו היא", הגרה "חרא רכולה היינואנוסים

 נאמנין דאינן דאף לעיל שפירש כמו י"ל דהא כן, לפרש רש"יצריך
 בעדותם חסרון יש אם אף וא"כ שאסר הפה משום נאמנים עדותבתורת
 ובחי' שאסר. הפה משום ברישא נאמנים יהיו מ"מ שהגיד כיוןמשום
 משום להעיד שפסולין דבל לרש"י דס"ל הגרש"א בנו בשם מביארע"א
 כזה. הסברא את ביאר לא אבל מיגו בתורת גם נאמנים אינם ומגידחוזר
 ברישא שאסר הפה מנהי לא ב' בלשון דלכן שם מבואר עכ"פאבל

 שאין וכל עדות בתורת נאמנים ואינם מע"ר דא"א משום מח"מבאנוסים
 דבמאי צ"ע אכל שאסר, הפה מטעם גם נאמנים אין עדות, בתורתנאמנים
 מע"ר א"א אם אף שאסר הפה משום נאמנים דשפיר רס"ל א' לשוןפליגי
 כן. ס"ל דלא ב' לשון עם עדים, תורת עליהםואין

 שאסר הפה מהני דלא ב' ללשון דס'ל דהא כתב יעקב קהלותונספר
 דהפה לרש"י דס"ל משום הוא עדים תורת עליהם דאיןהיבא

 עדים דאין יט: לקמן הרמכין כשיטת ס"ל וגם הוא, מיגו מטעםשאסר
 ומהני חדש דין הוא שאסר דהפה ס"ל ראשון דלשון וצ"ל כמיגו,נאמנים

 הלשונות דב' ונמצא כן, דמחלק מהריטב"א שם שהביא וכמו בעדיםגם
 מיגו מטעם דהוא ס"ל כ' דלשון מיגו, מטעם שאסר הפה אי בזהפליגי
 ולכן בתיגו, נאמנים אין עדים, תורת עליהם ואין מע"ר א"א איולכן

 ולכן הוא, דיבורא דחדא משום הוא דרישא דסעמא לחדש רש"יהוכרח
 שם ומשמע עדות, בתורת נמשות מחמת היינו אנוסים לומרנאמנים
 דחדא משום עדות בתורת ונאמנים למינו בעינן לא דבאמת הקה"יבדברי
 דהפה טעמא במתני' התנא שהשמיט מה מיושב הי' ולפי"ד היא.הגדה



קעגהמתיבתא

 )מחמת מת"נ היינו אנוסים של רנאמנות זה, טעם א"צ דבאמתשאסר
 עדות. בתורת הואנפשות(

 צריכותא עושה שם דהגמ' הכי משמע לא בג: לקמן מהגמ'אמנם
 הפה אמרינן דבר בבעל רדוקא ס"ד הי' דפרקין ראשונהרממשנה

 פשטות זהו כן, אמרינן בעדים דגם משנתינו קמ"ל ולכן בעדים ולאשאסר
 ע"ש. אחר באופן ופירשה שם הגמ' את הביא והקה"י הגמ' שלהכוונה
 וכו' שאסר" שהפה טעמייהו כי לרבנן "בשלמא בסוגיין מפורשוכן

ע"ש.

 לומר נצריך שאסר הפה משום הוא דמשנתינו דטעמא דא"כ דקשהאלא
 רהא עדות, בתורת שמגידים מה עם בצירוף מהני שאסרדחפה

 כמש"כ וע"כ היא הגדה דחדא משום דרמנ"ח ב' לשון את פרישרש"י
 אם צ"ע וא"ב לעיל, כש"ג שאסר הפה מהני הי' לא דאולא"ההאחרונים

 לעוד צורך יש ואם שאסר, דהפה לטעמא צריכין למה היא הגרהחרא
 הטעמים. ב' של הצירוף גדר מהוטעם,

 וחדא הוא כ"ד תוך דאי כן שהק' ישנה משיטה מביא המשנה עלובש"מ
 ותירץ שאסר. הפה דין ול"ל עדות כתורת נאמנים יהיו היאהגדה

 לחזור נאמנים היו כת"י זה אין ואומרים בדבריהם חוזרים היו דאבשם
 נאמנים אין היו שאנוסים אחרת עדות שאומרים כיון אבל ע"ד, תוךבהם
 דמהו ביאור, צריכים ודבריו שהתיר. הפה הוא שאסר הפה משוםאלא
 לברו שאסר והפה שאסר, להממה צריכין דאם ועוד הגדה, חדא שלהגדר
 אחר( טעם איזה משום או כנ"ל, בעדים מיגו אמרינן דלא )משום סגילא
 דהפה דכמו גימא שאסר, הסה בצירוף היא הגדה דחדא מה מהניאיך

 ביאור ומהו אחר, לטעם מצורף שיהי' גם שייך לא מהני, לא לכדושאסר
 הטעמים. שני שלהצירוף

 מדין הוא הנאמנות ועיקר נאמנות, אינו שאסר דהפה מזה, מוכרחונראה
 משום שאסר, להסה בעינן דאפ"ה אלא היא, הגדה דחדאעדות

 בהז לחזור שיכולין דוקא דזה הש"מ ביאר הוא, כ"ד תוך דעדייןראע"ג
 הוא כת"י של הראשון מדיבור חוזרים אינם אם אבל כת"י, זה איןולומר
 אינםזה,

 יכוליי
 הדין דבזה היינו, אנוסים ולומר הראשון דיבור לעקור

 הראשון לדיבור סותר היינו אנוסים של דהדיבור דכיון ומגיד, חוזרדאינו
 מה על עדים שהם אומרים א"כ כת"י שזה אומרים דאם זה הוא כת"ישל

 ומגידים חוזרים דהם נמצא מזה, חוזרים העדים אין ואם בשטר,שכתבו
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 שאסר. הפה כלא בזה עדותן לקבל יכולין אין ולכן היינו, אנוסיםלנמר

 אלא הראשון, מדיבור חזרה השני הדיבור דאין הוא שאסר הפה שלוהגדר
 )כלשון העידו סופו ע"ש ותחלתו מתחלה, דעתם הי' שכןאומרים

 שאסר דהפה וכיון היינו," אנוסים אבל זה הוא "כת"י בג:( דף סוףרש"י
 לומר עדות בתורת נאמנים שוב א"כ הוא חרא הגדה שכולה לנואומר
 אנוסים לומר והנאמנות נמצא  ומגיד,  דחוזר דין בזה ואין היינו,אנוסים
  ומגיד תחר של  החסרון מסלק  שאסר דהפה ורינא ערות, מרין הואהיינו
 כל על עדות בתורת נאמנים ולכן אמרו, סופו ע"ש דתחלתו לנוואומר
 ישנה בשיטה מש"כ ועי' היינו". אנוסים אבל זה הוא "כת"י יחד,הדיבור
 ר"מ. בשיטתלקמן

 כמש"כ טען, סופו ע"ש דתחלתו הוא שאסר דהפה הדין בע"ד לגביוכן

 וממילא היא, חדא טענה אלא וטוען חוזר זה אין ולכן כג: בדףרש"י
 לגבי וכן הימנו". ולקחתיה אביך של זו "שדה הטענה כל את אנושומעין
 היא הייתי" דא"א אף דנאמנת, אני" וגרושה הייתי "א"א שאומרתאיסור
 דיבורה את לעקור יכולה מ"מ דאיסורא חתיכה אנפשה דשויא עדותכמו

 הוא. אחד ודיבור הגידה, סופו ע"ש דתחלתו משוםהראשון

 אמרה הייתי ובא"א הא'( )משנה הבבע"ד המשנה, לשון שינוי בזהוי"ל
 בע"ד לענין סגי, לחודא זה רטעם משום שאסר דהפה הטעםהמשנה

 אכל הייתי, א"א שאמרה מה לעקש יבולה איסור ולענין טענה, דין לויש
 אלא נאמנים אינם רעדים שאסר, הפה משום נאמנותם אין עדיםלענין
 ולכן העידו, סופו ע"ש דתחלתו הוא שאסר דהפה דינא וכל עדות,בתורת
 הפה משום נאמנותם דאין נמצא עדות, בתורת היינו אנוסים להגידנאמנים
 במשנתינו. זה טעם שנה ולא התנא כאן שינה ולכןשאסר

 דא"א אמרינן מח"מ היינו באנוסים דרמב"ם ב' דללשון היטב מובןולפ"'ז
 דהפה שאסר, הפה מהני לא ולכן עליהם עדים שם ואיןמע"ר

 וכיון עדות בתורת אלא להגיד יכולים אינם ועדים נאמנות, אינושאסר
 מח"מ אנוסים לומר יכולים אינם עצמו אצל קרוב ואדם מע"רדא"א
 וס"ל ע"ז פליג דרמב"ח א' דלשון וצ"ל נאמנים. אין ולכן עדותבתורת
 תורת עליהם אין אם אף ולכן הוא, עצמו בפני נאמנות שאסרדהפה
 רש"י ולשון שם. רש"י שביאר כמו שאסר הפה משום נאמניםעדים,

 אבל לעיל, כמש"כ נאמנות הוא שאסר דהפה יותר משמעבמשנתינו
 כמש"כ כוונתו ואין כ', ללשון גם יתאים רש"י דלשון לדחוקאפשר



קעההמתיבתא

 דיש היכי דכי רק עצמו שאסר הפה מצד הוא דהנאמנות אהא""הימנינהו
 היינו אנוסים על עדות כח להם יש כ"כ כת"י על עדות של כחלהם
 וכנ"ל. היא הגדה דחדאמשום

 השני' דהגדה כיון דהא מיגו, כאן מהני דלא לעיל כמש"כ צ"לועדיין
 אבל כש"כ, נאמנות אינו שאסר הפה אם אף א"כ כ"ד תוךהיא

 הקה"ץ כמש"כ או צ"ל ולכן שתקו בעו דאי מיגו כאן יש האמ"מ

 שהק' כמו עדים במקום מיגו דהוי משום או מיגו, אמרינן לאדבעדים
 שע"י אלא נאמנות משום שאינו שאסר הפה של לדין בעינן ולכןבתוס',
 היינו. אנוסים לומר עדות של כח להם ישכך

 יש דלכאורה וכו' אביך של זו שדה לענין פרקין מריש קשה עדייןאבל
 הנא( בדה )טז. שם רש"י וכ"כ שם הסוגי' מהלך הוא וכן מיגוכאן

 דאף שאסר, דהפה הטעם המשנה שם פירש למה וא"כ מיגו משוםדהוא
 סופו ע"ש דתחלתו המיגו, להם יש שאסר הפה דע"י ג"כ שם נאמראם
 נקט לא דהמשנה לפי"ד אבל ע"ש בקה"י וכ"כ למפרע מיגו ואינוהוא
 סגי ולא עדות להדין צריך דעדיין משום עדים לענין שאסר דהפההטעם
 גם צריכין דהא שאסר בהפה סגי לא פרקין בריש גם א"כ שאסר,מהפה
 סגי ולא מיגו לדין בעינן באמת למה שם עיון צריך ועור מיגו,לדין
 דהודה דכיון וצ"ל ממנו", "ולקחתיה של טענה לו שיהי' שאסרבהפה
 מיגו צריך לכן יז:, בגמ' כמבואר חוקה לו ואין היתה" אביך"של

 בכ"ז. צ"ע ועדיין קמא מרה חזקת נגדלהאמניו

 שליט"א בעלסקי הלוי ישראל הרבכנורנו

 בשבת ובישול הפשרבענין

 ומניחו מים של קיתון אדם מביא רבנן תנו איתא ע"ב מ' דף שבתבמשי
 שם שיניתם לא שם ופרש"י וכו' שיחמו בשביל לא המדורהכנגד

 הרי"ף( )סביב והר"ן עכ"ל במקצת צינתן שתפוג כדי אלא שיחמועד
 הראוי במקום ממש למדורה קרוב שאפילו מדבריו נראה וז"ל משםדקדק
 שיתבשלו כדי כ"כ אותם שהה שלא כל דהיינו להפשיר כדי מותרלכשל
 יד מים ואחד שמן אחד בסמוך שמואל אמר יהודה רב דאמר האולדבריו
 ובמקום סולדת שיד במקום לא מותר בו סולדת יד אין אסור בוסולדת



המתינתאקעו

 ומכל קאמר סולדת יד שתהא עד שהניחן כל אלא קאמר סולדת ידשאין
 עיי"ש כמבשל שנראה מפני אסור ממש האש גבי על לדבריו אפילומקום
 בר יצחק א"ר הגמ' וז"ל בסמוך דלק' מגמ' רש"י על הקשה ואח"כהיטב.
 פך לו להניח ובקשתו המרחץ לבית רבי אחר נכנסתי אחת פעםאבדימי
 שמן ש"מ תלת מינה שמע ותן שני בכלי טול לי ואמר באמבטי שמןשל
 בישולו זהו הפשרו וש"מ מבשל אינו שני כלי וש"מ בשול משום בויש

 דהא בישולו זהו לבישול הראוי במקום הפשרו וש"מ  ופרש"י הגמ'עכ"ל
 גירסת כאן הביא והר"ן עכ"ל ליה ואסר דקבעי הוא בעלמאלהפשיר
 הכי ואפילו פ' בישולו זהו לא הפשרו ש"מ דגרם הג'( )בהש"מהרי"ף
 בכ"ש להניח דמדהתיר לפירושו ופירוש באמבטי מלהניחו עליואסר

 לבא הראוי במקום אסור ואפ"ה מותר הפשר דהאי ש"מ שםולהפשירו

 בישול לידי לבא הראוי במקום הפשר דהתיר כרש"י דלא וזה בישוללידי
 וז"ל כתב דיריה דלאו מגירסא רש"י על דהקשה ואף בארוכה, היטבע"ש

 של גירסתן והיא הנכונה הגירסא היא זו כך גורס אינו ז"ל שרש"יואע"פ
 הר"ן. עכ"ל ז"להגאונים

 ז"ל רש"י של גירסתו לפי אף הר"ן קושיית להקשות ראוי היהונארדע

 ע"כ כשולו זהו לבישול הראוי במקום הפשרו וז"ל שפי' מהלפי
 לבישול ראוי דהמקום מטעם אסור זה דהפשר זו גירסא כוונתולכאורה

 דטעם היא אחת הכוונה לכאו' מ"מ הרי"ף של מאותו משונה דלהשוןואף
 רש"י כדעת דלא וזה שם יניחנו אם להיות שראוי מה משוםהאיסור
 משמע הלשון מפשטות אולם וצ"'ע, סתירה בזה ויש לעילהמובא

 מותר באמת דאמאי ביאור צריך וא"כ ממש. בישול מיקרי הפשרדלרש"י
 ואין שיהיה. אופן באיזה יאסר בישול מיקרי הפשר אם שני בכלילהפשיר
 הואיל מבשל שאינו שני בכלי לעשותו מותר בישול דמקרי דאףלומר
 קמ"ה דף לקמן מפורשת משנה דהוא אינו, זה הבישול, פעולת בוואין
 מה ז.א. הבישול דבקלי ר"ל מלאכתן גמר היא 11 דהדחתן ב'עמוד

 שני בכלי עליו חייב אז שני, מכלי בעירוי ואף שני בכלי אףשמתבשל
 וצ"ע. בחידושיו הרשב"א הקשה וכן גמור,חיוב

 פחות לאפות מותר וכי וז"ל בגמ' איתא ע"א ע"ד דף גדול כללבפרק
 שיעור חצי בכל כמו ואסור מכגורגרת, פחות ופירש"ימכשיעור

 באיסורי דוקא ולאו יומא דמס' פ"ח בריש כמבואר התורה מןשאסור
 מה לעיין ויש הנ"ל, מגמ' כדמוכח אסור דברים כשאר אף אלאאכילה
 כגרוגרת דמבשל ר"ל הבישול באיכות שיעור חצי במבשל הדיןיהיה

 בריש והנה בישולו. שיעור נתמלא טרם האש מן דמסירו אלאשלימה



קעיהמתיבתא
 אבל פטור הוצאה של מעשה חצי דהעושה איתא ע"א ג' בדףמנילתין
 מוכח התם, כדאיתא חטאת חיוב לידי ראתי מאי איסור מקרי וביחודאסור

 לחלק ריש ואף גמור, איסור מקרי כאיכות מלאכה חצי ראף מזהלכאורה
 דהתם מסוגיא מ"מ והעני העשיר בין גמורה מלאכה נעשה סוכ"סדהתם
 דבהיתה ב' בעמוד התם דאיתא המלאכה נגמרה לא אם אף דאסורמוכח
 במקום אף לישנא לחד רבנן ליה קנסו לחוץ והוצאה פירות מלאהידו
 נגמרה בלא שם ומיירי איסור, על ועבר הואיל דמיא ככרמליתדלאו

 לאיצטרופי דחזי שיעור חצי כל וכמו ליגמר דחזי אסור ואפ"ההמלאכה
 דח"ש וז"ל ג' לדף בהגהותיו ז"ל הרש"ש העיר וכן שם. ביומא הגמ'כל'
 מפרש וביומא ע"ז דף לקמן כרפירש"י שבת באיסורי ואף מה"תאסור
 היטב עיי"ש לאיצטרופי דחזיהטעם

 והוא ח"ש מיקרי אמות כ' דמעביר איתא ע"א ק"ב דף בשבת לק'וכן
 ח"ש, מיקרי ואפ"ה הנחה בלא בעקירה מיירי ושם מלאכה חצילכ"ע

 שיעור. חצי מיקרי נגמרה שלא מלאכה ראףמוכח

 מיחם ע"ג ממיחם שנא מאי ד"ה ע"א מ"ח דף טומנין במה פ'בתופי
 ונראה וז"ל התוס'( )בעל הרשב"א רעת הדיבור בסוףהביא

 מן ברחוק היינו המדורה כנגד מים של קיתון לתת דשרינן רהאלרשכ"א
 להפשיר אפילו אסור בקרוב אבל בישול לידי יבא לא שלעולםהמדורה
 דלא זה וחילוק בתוס', ע"ש שיתבשל עד שם להניחן ואתי משתלירילמא
 במקום דאף מלשונו הר"ן שדקדק וכמו לעיל שהבאתיו רש"יכדעת
 אסור ממש האש על לדידיה אף מיהא מותר. בישול לידי לבאהראוי
 להלן. ועי' כמבשל דמחזי משום לזה טעם הר"ןונתן

 המדורה מן רחוק לתוס' להפשיר, מותר אמאי דכ"ע אליבא להביןו"1
 הוא דהפשר שיעור חצי מטעם יאסר לא אמאי לה, קרוב אףולרש"י

 עד הבישול יגמר מעט ובעוד בישול, לשיעור עדיין אתי דלאחימום
 דמיירי רס"ל לתוס' ואף מותר, יהא אמאי וא"כ חטאת, חיוב לידיראתי
 הבישול שיעור ולגמור המדורה אל לקרבו אפשר הרי המדורה, מןברחוק
 פעולה דיעשה עד יגמר לא דמאליו לכרמלית ידו מהושיט יגרעואמאי
 ואולי וצ"ע. חטאת חיוב לידי אתי מקרי ואפ"ה כרה"ר הנחה שלשנייה
 דבר הוא דחימום מלאכות התחלות לשאר קצת חימום בין לחלקיש

 פעולות ככל כי ממנו, להמלט אפשר ואי זמן וככל מקום בכלהנמצא
 כחצי לקבעו אפשר אי וכן והואיל צינון או חימום איזה בו ישהאדם
 שימת כי זו היא חלושה דסברא פשוט מיהו לגמרי, דמכשל עדשיעור



המתיבתאקעת

 לא ואמאי טבעי חימום ולא לבישול דשייך פעולה היא מדורה אצלדבר
 שיעור. חצי ככלוואזיר

 בסוגיין רש"י שחילק החילוקים כ' עפ"י בסוט"ו הענין דלהסבירונראה
 גבי לעל המדורה כנגד שבין הראשון החילוק ע"ב, מ' דףדשבת

 לאישתלי רש"י חייש דלא ענין בכל הפשר מותר המדורה דהכנגדהאש
 ואסור שני ככלי רמותר בהפשר הב' החילוק וכן אסור, האש גביועל

 דאיסורא מלתא הוי וגם הפשר, האי הוי מלתא דחדא אף ראשוןבכלי
 דלא אישתלי משום לא מדינא ואסור בישול זהו דהפשר רש"י גרסתכפי
 שיעור חצי שפיר מיקרי דהפשר רש"י דדעת לענ"ד ונראה כן, לרש"יס"ל
 אלא באיכות כין המלאכה בכמות בין שעור חצי ככל התורה מןואסור

 ידי על ואם גמור מלאכה מעשה בעינן שיעור חצי בתורת אסורדלמיהוי
 למ"ר התורה מן נאסר אז המלאכה איכות שיעור חצי רק זהנתהוהמעשה

 בריש המשנה לי שפיר אתי ועי"ז חטאת. חיוב לידי אתי מיקרי בזהכי
 שהן במה שוות דכולן פי' ארבע, שהן שתים השבת יציאותמכילתין,
 ולכך השלים לא ובב' , השיעור השלים דבב' אלא השבת יציאותמעשה
 לא המלאכה,ולכך צורת דחסרים יציאות מיקרי לא הציורים ושארפטור
 סמוך מים של קיתון שהביא במי ג"כ, ובעניננו המשנה במניןנכללו
 חסרה למדורה סמוך דהבאה ר"ל היתרו סיבת דוה רש"י הביןלמדורה
 בין סמוך בין מותר ולכך בכך, בישול דרך ראין הבישול מלאכתבצורת
 הפטור, סיבת היא זו נגדית דהנחה משמע המדורה נגד מניח דל'רחוק,

 ועל בישול, לשיעור יגיע דלא ליזהר צריך אולם חיישינן לאדלמשתלי
 שיעור. חצי מרין אסור ולכך בישול בצורת גמור מעשה הוה האשגבי
 מצורת בה יש ראשון כלי בתוך רהנחה ר"ל בישול זהו הפשר להלןוכן

 מדין גמור איסור בתוכו הפשר אסור ולכך הוא גמור ומעשהבישול
 לבישול הראוי במקום ופי' בישולו זהו הפשרו ז"ל רש"י גרס ולכךח"ש,
 מותר אז הבישול צורת דחסר שני בכלי משא"כ ח"ש מדין נאסרולכך

 ח"ש. דין ביה דליתלהפשיר

 לעיל שהבאתיו קמ"ה דף במתני' התנא לשון בקל יתבאר זה ררךועל
 דהואיל ר"ל מלאכתן גמר היא זו דהדחתן וכו' האספנין מקוליתחוץ
 שיעור דנגמר עד נאסר לא בישול מצורת בו אין הדחה שלוהמעשה
 מלאכתן גמר מצד האיסור סיבת המשנה ביאר ולכך המלאכהאיכות
 והבן. כלעיל מלאכה גמר בלי דאסירי וכיו"ב ב' דדף הנילאפוקי



קעט א ת נ י ת מה

 חייב למים פחתו זרק וז"ל ע"ב צ"ד וכף זבחים מגמ' אביאולדוגאא
 אית הנך נמי ושערי חטי הכי אי דמקדח משום וכ"ח מ"טוכו'

 אהדדי ומידבקי מיניה רירא נפקא במים פשתן זרע ופרש"י רירילהו
 ע"י ומידבקי דהואיל לישה דהוה בפשתן דחייב טעמא דהיינו ר"לעכ"ל
 לישה למים בהשלכתם ראין פטור ושערי חיטי אבל לישה ביה הוהרירא
 כתב הל' שבת מהל' פ"ח ברמב"ם מיהו בכולהו. ליתא זורע משוםאבל
 וחייב זורע תולדות זה הרי במים וכיו"מ ושעורין חיטין השורה וכןוז"ל
 ראז לישה מטעם רלאור ר"ל שהוא בכל חייב ומש"כ עכ"ל שהואבכל
 ובהגהות שהוא בכל חייב זורע אבל לש כשיעור כגרוגרת עד יתחייבלא

 לו היה ובאמת עכ"ל בתלמוד מפורש מצאתי לא עליו כתבמיימוניות
 לעיל. שפירש"י מה לפי להיפך בהדיא איתא דבתלמוד יותרלהקשות
 להו אית הנך דתיבות וס"ל כרש"י דלא הסוגיא פירש דהרמב"םונראה
 קאי ולא רבים ל' שהוא הנך מל' וכדמוכח ושעורים חיטין על קאירירי
 אבל פשתן על דקאי יחיד לשון הוא דמקדח משום וכ"ת ולשון פשתןעל

 חייב לא ושערי דבחיטי פירושו והשתא ושערי חיטי על קאי הנךתיבת
 פשתן בזרע משא"כ ממש לצמיחה הגיעו כבר דבזה רירי מהם דיצאועד

 דא"א מיד אסור ר"ל חייב אז רירי ליכא צמיחתן ובהתחלתדהואיל
 בצמיחתן זריעה מלאכת לשיעור והגיעו הזרעים צומחים מתילבחין
 ושעורין חיטין בנתינת רירי רבעי הא הרמב"ם הביא שלא דאףוהשהא
 בכל וחייב וז"ל סקי"ב של"ו כמ"א ועי' בגמ' בהדיא איתא כן מ"מלמים
 חייב מ"ט במים פשתן זרע הזורק אמרינן צ"ד דף דבזבחים וצ"עשהוא
 פטור ושערי בחיטי אבל לש משום כפשתן אלא חייכ דאין משמעוכו'
 אלא חייב אינו ושעורין בחיטין אבל וכו' תיכף חייב כפשתן וי"לוכו'

 יום בכל מעשים וכן השורה נקט ולהכי יום חצי כמו ארוך זמןבשורה
 ולפי עכ"ל הא להרמב"ם מנ"ל צ"ע ומ"מ וכו' למים חטיםשנותנים
 ויש כשעה"צ. אתר על במ"ב ועי' שם בגמ' מפירושו יוצא זה דיןמש"כ
 דשריית ניחא לעיל ולמש"כ שיעור חצי מדין תומ"י יאסר לא אמאילהבין
 מים במשקה כמו ליכא תולדה צורת ואף זורע מלאכת צורת כה איןזרעים
 דבמקום מלאכתה כגמר ציחר ונתחייב דנאסר אלא וכיו"בלזרעים
 חייב שני כלי דבהדחת מה כעין המלאכה צורת בעי לא באמתשיצמחו
 מלאכתן. לגמר דהגיעהיכא

 שהיא מרחץ של אמבטי וז"ל הל"ה שבת מהל' כפכ"ב ברמב"םועי'
 לא וכן הרבה מחממן שהרי צונן מים לה נותנין אין חמים מיםמלאה

 חמין מים הוא נותן אבל כמבשלו שהוא מפני שמן של סך לתוכהיתן
 מים לתת שמותר כזה חידש מה קשה ולכאו' עכ"ל צונן של אמבטילתוך



המתש-תאקפ

 שמותר בזה חידש מה קשה ולכאו' עכ"ל צונן של אמבטי לתוךחמין
 אחא ואם בזה שייך מלאכה ואיזה צונן של אמבטי לתוך המין מיםלתת

 דמותר אינו זה שבאמבטי להצונן החמין שיחמו חיישינן דלאלאשמענן
 קשה ועוד בזה, וצ"ע מבאמבטי יותר הרבה קטן שבכלי לצונן חמיןלתת
 בישול בזה דאין משמע הרבה" מחממן "שהרי מזה לעיל שכתב לשונועל

 שמן פך על מש"כ גם מבשל. משום דחייב כתב לא אמאי דא"כגמור
 בו דאין מיניה דמדמשע כמכשלו של לשון ומהו כמבשלו שהואמפני
 זה. בכל וצ"ע כבישול אלא ממשבישול

 חמין באמבטי אבל בכוס בד"א וז"ל איתא ע"א מ"ב דף כירה בפ'יחנט
 מקור שמשו אלו דינים וב' עכ"ל חמין לתוך צונן ולא צונןלתוך

 על הביאור חובת יצאנו לא עדיין מיהו בסמוך שהבאתי הרמב"םלדברי
 וז"ל כחכו באמבטי אבל ד"ה שם ובתוס' בעי, וטעמא לעיל הנזכרכל

 אמבטי כההוא הוה ולא שני כלי שהוא כגון איירי אמבטי דהאינראה
 דא"ל ראשון בכלי איירי ובודאי באמבטי פך להניח בקשתי דקאמרדלעיל

 משום ע"כ באמבטי דאסור והא מותר שני כלי הרי שני ככלי טולרבי

 כלי כאמבטי סיירי דידין דגמ' כתוס' הוכיחו ואח"ז הוא, ראשוןרכלי
 גב על ואף וז"ל כאמבטי הוא הרי ספל בד"ה רש"י כתב וכן עי"ששני

 א"א הרמב"ם על מיהו עי"ש. וכו' לשתיה ולאו הואיל הוא שנידכלי

 דבחדא מוכח דמלשונו מ"ב רדף לאמבטי דפך אמבטי בין דמחלקלומר
 הכל מיירי דלהרמב"ם להוכיח בכ"מ האריך זה ומטעם מחתינהומחתא

 שני בכלי טול רבי רא"ל שמן דפך מהא מוכח כן כי ראשון כליבאמבטי
 אמאי דא"ה סובא קשה מ"מ עי"ש. הוא ראשון כלי גופא דהאמבטיחזינן
 חי"ל הוא ראשון כלי ואי הרבה מחממן או כמכשל אלא דאינו רבינוכתב

 בישול. משום דחייבלמיכתב

 מיירי לעולם כי כקל הנ"ל הרמב"ם דברי כל ליישב יש לעיל מש"כולפי
 כן אם הרכה ומחמם הרבה חם והוא הואיל מיהו שני כליבאמבטי

 ואינו ראשון כלי שאינו ואף הבישול צורת בו יש בתוכו שמשימיןמה
 רוב מפני לו יש גמורה בישול צורת מיהו הבישול קלי אלאמבשל

 בישולו חצי ונתבשל נפשר בתוכו שמניחין ומה והואיל שלוהחמימות
 מחממן שהרי ומש"כ כלעיל שיעור חצי דין משום אסור א"כמחמתו
 בו יש ולפיכך הרבה שמחמם האמבטי של דינו על קאי זה לשוןהרבה,
 מפני שאסור מה פך לגבי וכן שיעור חצי אפילו בו ואסור בישולצורת
 יוחנן לר' שיעור חצי ככל דאורייתא הוא ממש בישול ולא כמבשלשהוא
 דבל קס"ד והשתא לעיל. כמבואר גמור מלאכה מעשה הוא שהפעולהכ"ז
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 מצורת בה שיש פעולה הוא בתוכו הנחה כי הצונן ואף אסוראמבטי
 בישול כמעשה נראה לכה"פ כ' אופן בכל ראסור וקס"ד מלאכהמעשה
 מעשה בו אין כי חמין לתוך צונן ר"ל דלעיל בציור בו שנעשה הכלימצד
 שנעשה הכלי צורת מצד אלא המים חמימות מטעם בישול מלאכתוצורת
 כן ועל דמותר קמ"ל צונן לתוך בחמין אף אסור זה דמטעם והו"אבו

 והכן צונן אמבטי לתוך חמין לומר ודקדק הגמ' לשון על הרמב"םהוסיף
 מאד. נכון זהכי

 עוד. ויחכם לחכם תן אכמ"ל מיהו קשים, עניינים כמה יובנו זה דרךועל

 שליט"א רייזמאן ישראל הרבויורנו

 מיניי לקידושין רננןאפקעינהו
 רבנן רעת על מקדשה אשה שהמקדש מקומות בכמה בש"סאשכחןא(

 המובא מנהגינו מקור וזהו לקידושין. לאפקועי לרבנן כח ישוממילא
 ובגר"א וישראל", משה כדת זו בטבעת לי מקודשת את "הרי לומרברמ"א
 לכן ופ' מקדש דרבנן אדעתא דמקדש כל ג' דף כתובות לתוס' מקורוציין

 וישראל. משה כדתאומרים

 מעיקרא קידושין יפקיעו שרבנן לעגונות, עצה היום דורשין יש זהומחמת
 שפי' מה לפי ובפרט לגרשה. וממאן אשתו עם דר שאינו מילכל

 היום וגם קידושין, לאו קידושין וכסף הפקר ב"ר הפקר מדין רמהניתוס'
 ב"ד לנו שאין מפני הוא א"א שזה שהטעם חשבתי ומתחלה כך.נתקן
 המבין אבל לבסוף, זה ונבאר ב"ד, הפקר לומר יוסי ור' אמי כר'חשוב
 ענין בכה"ג שייך לא חשוב ב"ד לן היה שאפ' יראה הש"ססוגיית

 רבנן.אפקעינהו

 שחז"ל בהדיא כתב ג: דף כתובות למס' הרשכ"א שבחי' נצייןשתחילה
 והגם סוף, להם שאין במים שנאבד למי קידושין הפקיעולא

 לרבנן להו מפקיעי לא "בכדי מ"מ העגונה, להתיר גדול צורךשזהו
 בתשו' )ועי' דבריו. ונבאר כדהכא" גיטא דאיכא היכא אלאלקידושין,

 להצלת רבנן אפקעינהו שייך דלא נמי שכתב בא"ד קכ"ד סי'חכ"צ
 הדבר(. טעם פי' ולאעגונה,



המתיבתאקפב

 לחלק יש ובעיקר דוכתי, בכמה לקי' רבנן אפקעינהו ענין אשכחןבשישי

 שלא עושה כבר קידושין שבשעת היכא ג( הפקעות סוגילתרי
 כהוגן שלא עשה הוא אמרינן וקידש, תלוי' מח: ב"ב במס' וכגוןכהוגן,
 במס' וכן לקידושין. רבנן ומפקעי כהוגן שלא לו עושים נמי רבנןהלכך
 תוס' דייק כבר מיניה. וחטפו אחר ובא ומגדלה קטנה במקדש קי.יבמות

 ומ"מ דרבנן. אדעתה דמקדש כל לשון הגמרא נקט לא מקומותדבהני
 קידושין היו קידושין שבשעת היכא 2( מיני'. לקידושין רבנןאפקעינהו
 חכמים ואמרו הגט, לבטל שראוי אופן אירע גט בנתינת אח"כ ורקגמורין
 באונס כתובות מס' בריש והיינו מיניה, לקידושין ואפקעינהו גטדהוי
 השליח, ביטל ואה"כ גט ליחן שליה בשלח צ: יבמות במס' וכןבגיטין

 מקדש". דרבנן ארעתה דמקדש "כל לשון הגמרא נקט מקומותובהני

 ב"ב במס' כמו הקידושין שבטלו גימא דמקדש" "כל טעם לן למהוצ"ע
 ב"ב )ותוס' ? טעם בלי לקידושין שאפקעינהו ק" דף יבמותומס'

 דלקמן לדברינו נ"מ אין ומ"מ ודוחק אהדדי חולקין סוגיות משמעמח:
 מקדש(. רבנן דעת דעל לתנאי אנו צריכין לדינא סוף סוף לתוס'שגם

 שלא עושה כבר קידושין שבשעת קמא, דבסוג פי' שצ"ט' סי'כריכ"ש
 כסף מפקירין זו שברגע הפקר, ע"ד הפקר מטעם דמהני פשוטכהוגן,

 עברו שכבר שני בסוג משא"כ קידושין. חלות כאן ואיןהקידושין
 ולזה בעולם, אינם כבר הקידושין שכסף יתכן וגם שנים, כמההקידושין

 אה"ע ה"מ בתשו' וכ' למפרע ב"ד הפקר דל"א ]משמע ב"ד הפקר מהנילא
 דרבנן. אדעתה מקדש קידושין שבשעת לולי ופר"מ[ ר"ה קט סי'ח"א

 דרבנן, אדעתה שמקדש דכיון גימא ב"ד" "הפקר טעם לן למה צ"בואנתי
 ב"ד. הפקר ענין כלי בריטכ"א באמת וכמו"ש הקידושיןביטלו

 רבנן. דאפקעינהו שני דסוג זה עניןונבאר

 לומר לרבנן צורך היתה גט במעשה ולבסוף כדין קידושין דהיוהיכאנ(
 הראשונים נחלקו דכתובות, כהא מיניה, לקידושין רבנןאפקעינהו

 הקידושין אי ושמ"ק( כתובות הרשב"א נגד והריטב"א לג, גיטין)תוס'
 ואי גרושה הוי' אי טוכא ]ונ"מ עכשיו, מהני דהגט או למפרעבטלין
 רש"י ולשון ממזרים[ יהיו לא ובניה ממיתה שתפטור תחתיוזינתה

 מעות ועושה הקידושין עוקר זה גט תינח, בד"ה וז"ל ביאר, צריךכהסוגיא
 גיטין ברש"י ובן הגט ענין הזכיר שאח"כ בדיבר וכן עכ"ל מעיקרן,מתנה

 שני עירבב והאיך מעיקרא, הפקר ודהוי הגט ע"י לקידושיןשהפקעינהו
,י.יייה
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 דמקדש דמאן השניה( כתב עוד )בד"ה יפה רש"י שיטת פי'משמ"ק
 חכמים שירצו בתנאי קידושין דהוי הכוונה אין דרבנןאדעתה

 שיהיו הוא המקדש כוונת אלא אבא, ירצה אם מקודשת את הריכאומר
 גט, ומהו קידושין מהו מיהו גס, ע"י אלא יתבטלו שלא מוחלטיןקדושין

 דסתם מקדש, דרבנן אדעתה דמקדש כל וזהו חכמים בדת האדם תולהזה
 עושה וישראל[ משה כדת אמר לא אפי' דהיינו ]ופשוט אשה המקדשאדם
 חז"ל. שהנהוגו וגיטין קידושין דיני ע"פכן

 שיתבטלו גורם גט אותו בגיטין, אונם ואירע גט כשנותןכנמצא
 חכמים. כדעת למפרעהקידושין

 רוצה אדם וכי למימר, איכא מאי בביאה דקדיש בכספא, תיגחומקשה
 ביאת בעילתו משוי' חז"ל דמ"מ ותי' זנות ביאת בעילותיושיהיו

 סגי לא לבד הפקר ב"ר הפקר וענין חטא. אשר עון בהאדם ואיןזנות
 לא שחז"ל נקט הנ"ל בשיטה למפרע. דהוי משום הנ"ל, לריב"שואמאי?
 להפקר אמרו ארעתם, דמקדש עי"ז ורק וסכרה, טעם בלי כ"ד הפקרעשו

ממונו.

 לומר אשה בעדות נאמן א' שעד הטעם כתב קמ"ה דף שבת במס'רש"י
 וכו'. דמקדש דכל משום בעלה,שמת

 דיש דמקדש כל כהסבר כתב לומר( ונראה ד"ה עט' סי' )ח"ד דברנ15שיב
 וישבו הרבה ע"ז )"והקשו למפרע בטל ס"ל תוס' 2( דרכים,ג'
 במס' להרשב"א יחסו )הוא לעיל שכתבנו הריטב"א הסבר 2( ,בדוחק"(
 חלושים הם שהקידושין הנ"ל כשמ"ק ממש והוא שלישי הסבר 3(גיטין(,
 הנ"ל רש"י מסברר ובזה דרבנן. גט ע"י שיפקעו דעת על שנעשומעיקרא,

 מה בעצמי מבין שאיני "דבר זה קרא והנציב יוסקעו. א' עד ע"ישגם
 גט ע"י גמורים-ושנפקעין קידושין דהוי לומר הסברא מה כי דובר"שאני
 דרבנן גט מהני ואי דאו', גט צריכין קידושין הוי אי ממ"ג האדרבנן,
 גט דמהני כוחם ומוחלש דאו' קי' דהוי שייך ואיך דאי' קידושיןאינו
 א'. עד א"נדרבנן

 כעי"ו דאשחכן וכתב קידושין חלות להחליש כזה כח דיש דצ"ל31תנ
 דרבנן וזהו נדריה מיסר בעלה שי"א יב"ח ששהתה בבוגרתבנדרים

 הבאנו לקמן דסוגין.והנה, הא כעין וזהו נודרה, כן דעת שעל מהניומ"מ
 שליח ע"י וישלח גט, דיכתב הקשו סוגין, וברמב"ן לג. גיטיןשכתוס'
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 מותרת שתהיה וגורם שזינתה, אחותו כת על מחסה ונמצא השליחויבטל
 לקמן. מזה ונדבר למפרע. הקי'שיתבטלו

 בשם חסר הא לבטלו ובלבו גט דהכותב ויותר( ד"ה קסט' )סי'נעיון'ט
 גט? אינו לבטלו, שם על שכותבו מבינים שהכל וכיוןגירושין

 רק שמהני קידושין- לבטל למפרע דמהני שנקבל בתנאי א"ש,ולדברינו
 רוצה רק הגט, לבטל רוצה אינו באמת ואפ' כאן, שיש גט שרקמטעם
 דאפקעינהו. באופןשיחול

 הפקר"? ב"ר הפקר או רבנן" "אפקעינהו לעשות בזה"ז כח יש האםג(

 שכולם לציין כדאי אכן מדבריהם, מעט ונבאר מזה דברו פוסקיםהרבה

 שלא עשו שכבר "אפקעינהו" בסוג איירי הכלל(, מן יוצא)בלי
 חוץ זמן לאחר לבטלו הו"א שמענו לא ומעולם קידושין, בשעתכהוגן
 קידושין דליכא רש"י שיטת ביארנו )וכאשר שבש"ס, גט של ציוריםמהני
 גמור, תנאי דהוי פב"פ, שירצה ע"מ קידושין יעשה אי ואה"נבתנאי

 וקודושין(. גיטין הלכות כפי כוונתו , וישראל משה דת עלוכשאומר

 )ריש הרא"ש ובתשו' ר"ו( )אלף הרשב"א בתשו' אשכחן בזההמלדלין
 הפריצים, מפני תקנה לעשות שרצו הרשב"א נידון ל"ה(,כלל

 לעשות כח להם שיש וכתב הקידושין, חלו לא מנין כלי שיקדש מישכל
 דף כ"כ למס' הרשב"א וציין ממונו, להפקיר הפקר, ב"ד הפקר מפניכן
 לקידושין לרבנן אפקעינהו כהוגן שלא עשה שהוא וקידש בתלוי'מח:

 שבהם ציורים תרי הני נקט שבדיוק ]-ופשוט קי' יבמות וכןמיניה,
 שייך ולא ב"ד, הפקר מטעם לקידושין אפקעינהו כהוגן שלא עשההמקדש
 העיר אנשי בהסכמת שיעשו וכתנאי - חכמים[ דעת על שעשה לומרהתם
 כל הסכמת מחייב מתחלה כי וע"ע לא, הסכים, ולא ת"ח שם יש"ואם
 כדבר". להתישב צריך "עוד וסיים- ת"ח?! דוקא דמעכב ואח"כהעיר
 גמור. תנאי דהוי פב"פ, שירצה ע"מ קידושין יעשה איואה"נ

 אם, או אב הסכמת בלי להתקדש לא תקנה לעשות הרא"ש בתשו'וכע"ב

דמהני.

 אין רוח וכל בלבו, נתן )"להורות א' חכם מביא ע"ד שורשבבמקר"'ק
 ממזרים"( עושה וגם חללים עושה כסילים, בקרב יודעבקרבו,

 עשרה. בלי לקדש שלא חרם נגד שהיו קי'שביטל



קפההמתינתא

 האומר פרק ריש המרדכי כתב שהלא קידושין, לבטל כח לנו שאיןוטוען
 להפקיע כח בו אין נשים, ב' לישא שלא ר"ג חרם שגםבקידושין

 קידושין. מבטל חרם שאין ס"ל הרשב"א כתשובת וגםקידושין,

 מהני דלא כתב במרדכי וגם מהני, לא אמאי הסביר שלא להעיר,]ויש
 תפסי ודרבנן דאו' עבירות וכמה ושנויות לאווין חייבי"דהא
 להם יש כעצם אבל קידושין, לבטל לא בחרו שחז"ל ומשמעקידושין",

הכח.[

 שהמהרי"ק דייק מילין( ריש )בד"ה ק"ח ר"מ ח"א אה"ע לח"סהשואל
 כ"ד הפקר דכח כתב הרשב"א הנ"ל, הרשב"א תשו' על חולקאינו

 אמרינן, לא לקידושין אפקעינהו שדין כתב המהרי"ק בזה"ז, מהניהפקר
 מודה, הוה שהמהרי"ק ב"ר, הפקר מכח וגזרו יחד באו שאילוויתכן
 ספק". בלי האמת "כיוון ע"ז: כתבוהח"ס

 קידושין במס' שיש"ש ותמהתן( )ד"ה הח"ס הביא הפקר ב"ד הפקרנדין
 דינים בתי -אלימי דלא בזה"ז להפקיר בידינו כח ראין כ"ב סי'פ"ג

 ריש )בד"ה והח"ס ערוה, להתיר שיבואו מקולקלים ב"ד כמה וישהידן,
 ב"ד" "הפקר כח בהגדרת ראשונים במחלוקת תלוי שזה מסבירמילין(
 אסי ורב אמי כרב גדול היותר ב"ד צריך ר"ת בשם המרדכיובשיטת
 גדול שאין בעינן מ"מ שבימיך, שופט אלא לך שאין והגם להפקיריכולין
ממנו.

 לכניהם מהני לא מהני, דודאי הקהל, כל בהסכמת יעשה אי שגםובהסירו
אחריהם.

 לא מנין בלי המקדש על להחרים בתקנה כתב כ"א( כ"ח )אה"עהרמ"א
 זה ציינו השו"ע בפנים הפקר, ב"ד הפקר כח היום לנו ואיןמהני

 מדין מעולם דיבר לא ושמהרי"ק טעות שזהו כתבו וכבר הנ"ל,למהרי"ק
 - לדינא היוצא כריכ"ש, ומקורו טעות שזה נ"ו באב"מ והלכך ב"ד,הפקר
 מהני. לא ב"ד הפקרשגם

 לא ועדיין כסף בקידושי רק היינו ב"ד, הפקר מהני למ"ר דגם הח"סודעת
 ב"ד, הפקר מהני ולא קידושין הוי עליה כשבא אבל עליהן,בא
 לכו"ע. בזה"ז אמרינן לא וזה לקידושין רבנן אפקעינהו לומרוצריכין



המתיבתאקפו

 כיון לקדשה דעתו אין הא עליה בא ואח"כ בכסף, קידש אם גי]וצי",
 נגד שקידשה דכיון כוונתו ואולי מקודשת, כבר היא סברתושלפי

 ביאת ליהוי דלא לקדשה דעתו ביאה שבשעת לחוש יש חכמיםתקנת
זנות.[

 שבא מכסף ליהנות לא הנשים כל שידורו עצה, עוד ממצא כח"ס]אגש-
 לקי' רק מהני זה שגם קאמר ומ"מ י', בפני שלא לקידושיןליום

 בפ"ת וגם בת"ס ע"ע קידושין עדי על חרם ובענין שיבעלנה, ועדכסף
 סכ"א[. כ"חלסי'



 ב2ח פםש

אש~שפש=





קפטהמתיבתא

 שליט"א ווילינער לייבל יהודה דוד הרבמורנו

 נדההלכות

 א' סעיף קפ"טסימן

 בינונית עונה בענין שונותשאלות

 קבוע. כוסת הוי אי הדיעותא-

 לקמן. עי' ושינתה קבוע וסת איב-

 עו"ב. יסוד מהוג-

 בעו"ב. לחוש יש זמן איזהוד-

 אחת. בפעם נעקר איה-

 ל'. אחר רק פעם כל שראתה וסת הוי אי1-

 נ"ט. ליום לחוש יש אי בעו"ב ראתה לא איז-

 קבוע: בוסת הה איא-

 בזה: דיעות ג'יש
 כגון קבוע וסת הוי אי קבוע בוסת דאפילו רש"י שיטת לפי ר"ןא-
 לעו"ב לחוש שצריכהלל"ג
 לעו"ב חוששת דאינה ס"ל ר"ןב-
 לעו"ב שחוששת יום ל' קודם קבוע וסת הוי דאי ס"ל חוו"דג-

 ל'(. קבוע בוסת הוי דאי מודה דר"ן לומר)ויש

 הטינתה: קבוע וסת תויאיב-



 א ת ב י ת מהקצ

 ועי' כ' וס"ק שם וחוו"ד ה' וס"ק א' ס"ק ט"ז עי' בזה מחליתשובה:
 ואציין שינתה שמא חשש הוי הא חוששת לא אמאי לעיין ויש הרבשו"ע

 לקמן. עי' בזה, מ"מ עודבעזהי"ת

 עשב: ישור מחוג-

 בר"ח ג"פ ראתה אי זה לפי החודש וסת כמו דהוי לומר ישתשובה:
 וסת. משום לט"ו לחוש שצריכה לט"וושינתה

 לחשוש: זמן מתוד-

 עונת לחשוש צריך אין אבל שעות כ"ד כל הוי דעו"ב כו"פתשובה:
 ובלילה ביום רק שחוששת כיום ראיה הוי אי דהיינו זו חומרא עלאו"ז
 עו"ב דין רכל דיעות שיש בקונט"א הרב שו"ע )עי' הקודם, יום ולאקודם
 עיי"ש( לבדיקה רקהוא

 אחה: בפעם נעקר איח-

 סוברים שיש שמשמע שם, וחוו"ד ל' ס"ק בש"ך ועי' השלמים, תורתעי'
 בעזהי"ת. ואציין נעקר שאין להלכה אבלשנעקר

 בכמה לפרש יש אחת, כפעם נעקר שעו"ב ב' ס"ק השלמים בתורתמבואר
 יום ראתה לא דאי דאיירי מפרש שאחרונים ומשמע בהערות עי'אופנים

 א ראתה דלא כיון נ"ט ליום לחוש צריכה שאיןל'

 צריכה שאין ל' אחר אחת פעם ראתה דאי דאיירי א- אופנים: בכמה לפרש רישא
 וכנ"ך לעו"ב, חוששת שאינה ראתה לא דג"פ לבוש רהביא ש"ך ועיין לעו"ב,לחוש
 חוטפות שאינו אחת בפעם שנעקר לפרש יון ב- חוו"ד, עיין חוששת דלעולםי'ל
 לראות. הראוי מיוםעו"ב



קצאהמתיבתא

 ל': אחר העם כל ראתה איו-

 טהרת ספר ועי' מקיל, ע"כ סימן ב' חלק משה אגרות שו"תא-
 שמקיל. טהרה מלבושי בספר וע" שמקילין, הביא שג"כישראל

 כ' ס"ק קפ"ט סימן סד"ט חוו"ד עי' להחמיר שיש ס"ל ואחרוניםב-
 האפוד, חשב שו"ת ועי' שמחמיר הלוי שבט שו"ת ועי' בזה,מסופק
 זה. בענין עוד בעזהי"ת ואציין ומשיב שואלשו"ת

 נ"ט: ליום להקש יש אי בעו"נ ראתה לאאיז-

 משמע ולהלכה מחל' דזהו ומשמע שם, וחוו"ד שם תוה"ש ועי' לבושעי'
 עיי"ש להקלשיש

 מהו. ל' קודם לחודש קבוע וסת הוי אישאלה:

 בה' לחודש קבוע וסת דהוי כגון צריך אין דבחודש לומר ישתשובה:
 לענין וכן החודש, קבוע וסת דהוי כיון ו' ליום לחוש צריך איןלחודש
 קבוע ר"ח שראתה כגון בחודש לא אבל שחוששת ששינתההדיעות
 קבוע וסת דהוי כיון לעו"ב לחוש צריך אין ראתה ולא ועבר לה'ושינתה
 חוששת. אינה מש"הלחודש

 לעו"ב: חוששת אינה לכו"ע ושינתה לחודש קבוע וסת הוי דאינמצא
 לעו"ב לחוש שצריכה לכ"ז ושינתה לל"ב קבוע וסת הוי איא-

 לעו"כ לחוש צריכה שאינו לל"ב ושינתה לכ"ח קבוע הוסתות איב-
קיצור

 וראתה ל' אחר עד רואות שאינו קבוע וסת לת שיש אשתשאלה:
 ל'. קודם אחתפעם

 הגם לעו"ב לחוש שיש משה אגרות משו"ת שהבאנו לעיל עי'תשובה:
 אשה פעם כל וכן חוששת, שאינו ל' אחר שראתה פעם רכל לומרדיש
 הנ"ל באופן אבל לעו"ב חוששת שאינו ושינתה לכ"ז קבוע וסת להשיש
 שחוששת. לומר שיש ל' אחר עד דואות דאינו תה"ד של וסתדהוי

 כגון ל' קודם ושינתה ל' אחר עד רואות שאינו וסת הוי ראי לומרויש
 היינו חזרה כמו הדין דהוי שמשמע ועיי"ש לעו"ב שחוששת כ"זליום

 בחזרה בא שאי הוסת ונעקרה ושינתה קבוע וסת לה שיש דאשהדמבואר
 ונעקרה לכ"ז קבוע וסת לה שיש אשה כגון לעקור ג"פ צריך אחתפעם



ממתיבתאקצב

 משו"ת ומשמע ג"פ, לכ"ז שחוששת לכ"ז אחת פעם וחזרה פעמיםכמה
 פעם ושינתה ל' אחו עד רואות שאינו וסת לה שיש באשה משהאגרות
 ששינתה הנ"ל דכאופן שנמצא ל' אחר שיהא ג"פ שצריכה ל' קודםאחת
 לומר שיש ל"ב שני' בפעם עכשיו תראה אם ואפילו לכ"ז אחתפעם

 ג"פ. שנעקר עד לעו"בשחוששת
 פעו"יהדיעות
 ל'א יום שהואא-

 החודשב יום שהואב-

 ל"אג יום שהואג-

 לפרישהד ולא לבדיקה רק הוא עו"ב דין דבלד-

 עו"בה של הדין הביא לא רמכ"םח-

 ויילוג. שיפוג השבוע, וסת בענין הטרחעוד

 וסירוג הדילוג וסת דאמרינן כן שס"ל ד', ס"ק כיאורים חוו"ד עי'א-
 שיש וראיתי ט"ז דסע' הדינים משכחת דלא שכתב שם חוו"ד ]עי'ביחד,
 י"ג דסע' הדינים שצ"ל ואפשר לט"ז סע' לכאן שייך דלא שט"משכתוב
 כאייר לעשרים חוששת ראתה לא או באייד בט' ראתה וז"ל שכתבברמ"א
 בט' ראתה אם והרי לעיין ויש עכ"ל לחורש כ' וסת לה קבעהשמא
 ברמ"א עיי"ש יום עשרים של בהפלגה פעמיים ראתה כבר הרי א"כבאייר
 אייר לכ' לחשוש צריכה לא ושוב בדילוג השבוע לימי וסת קבעהוא"כ
 לה שיש הרמ"א דאיירי דצ"ל החוו"ד תירץ זה ועל וסת, שקבעהכיון
 נעקר לא ההוא שהוסת זמן כל וא"כ להפלגות קבוע וסת מקודםככר
 בדילוג. השבוע ימי לוסת חוששתאינה

 ד"מ. לבחש, שלה"ק, כריפ צבי, חכם פגישה, ב"ח, ב'י, י"ז, מץ ט"זא

 וסת דהוא דכיון לעו"ב לחוש שצריכה נלך! לא שרמב"ן הטעם תהו ל' ס"ק ש"ךב
 וסת הוי אי להש"ך האפילו לעו"כ, לחוש שצריכה פשוט דדבר ס"ל י2ד'והחודש,
 הקשה שהש"ך הגם החודש ליום חוששת אפ"ה לעו"ב חוששת שאינה ושינתהקבוע
 חוו"ד. עי החודש, וסת שייךדלא

 מקוה. אגרות בעל סובר וכן כן, שס"ל חוו"דג

 רק דהם לעו"ב לחוש שצויבה הבש לא זה דלפי בקונט"א הוב שר"ג ע" רמב"ןד

 לפרישה. ולאלבדיקה

 רמכ'ם.ח



קצגהמתיבתא

 הרמ"א כתוב לא למה דהקשה י"ז ס"ק הט"ז קושית גם מתורצתוכזה
 ניחא קבוע וסת לה ביש דאיירי הנ"ל ולפי בינונית, עונה משוםלחשוש
 לעו"ב[. חוששת אינהדשוב

 מבואר ל"א ובס"ק ס"ט כו"פ עי' שחוששת שס"ל פוסקים כמה ישב-
 ובשו"ע וסת הוי דלא ל"א ס"ק סד"ט ועי' כהפלאה הוא וכן חשיינןדלא
 חוששת. שאינההרב

 ג' שעי קנ"טס"
 השטתוסת

 שאותו היינו אחת בפעם ונעקר שעה באותו פעם כל לחוש שצריךא-
 ג"פא עד נעקר אינו הוסת אבל לחוש, צריכה אינוהיום

 עי' יום כל לחוש דצריכה י"ז, סע' קי"ב כלל אדם וחכמת סד"ט עי'ב-
 בבהערות

 השעות וסת כענין פירושים עוד ישג-

 לומר ויש נעקר, לא זה לפי הא נעקר שכתב המחבר לשון לעיין הפט חוו"ד ע")א(
 וסח משום אי נ"מ אפ"ה קבוע שאינו הוסת יום משוס בשינהה לחוש רצריכהדהגם
 הוסת. בעברה צריכה אינו מננהה ובהוום בדיקה צריכהקבוע

 דיש עשנה בשעה ושינתה  תשע בשעה כגון לשעה קבוע וסת לה "ש אי לעייןויש
 שאינו וסת משום עשרה ובשעה קבוע השעה וסת משום תשע בשעה שחוטטתלונו
 וצ"ע.קבוע,

 דרכי ע" יום כל לחוש שצריכה שכתוב ובע אחת, כפעם נעקר דאימ לזמר רמו)ב(
 שלא שנעקר ג"פ וצויכה שעה אוחו תה"ד של וסת אחר הימים כל היינו שכתבחכמה
 זהי"ח. ע ב ואבאר הימים באותו ג"פ רואההיא



המתיבתאקם

 השבוע וסח בענין עניניםעוד

 כגון פעמים ב' דבראתה שס"ל ט"ו סע' קי"ב כלל אדם חכמת עי'א-
 הוי אי ונ"מ לו קבוע אינו השבוע לוסת שחוששת כ"ט הפלגה אחתפעם
 הדילוג דומת הגם לומר ויש כאמצע ראתה אי הפלגה או השבועוסת
 והסברא אחת בפעם חוששת השבוע וסת אבל אחת בפעם חוששתאינו
 אפשר שכיח דלא משום אחת פעם הדילוג וסת חוששת דאינו נאמרדאי
 הוסת עוקר פעם דכל הראב"ד כסברת נאמר ואי שכיח, השבוע דוסתלומר
 השבוע בוסת שייך לא הט"ו עוקר דט"ז דאמרינן ט"ז ט"ו ראתהכגון

 בוסת וגם לחלק ראין פוסקים משאר משמע אבל היום באותודרואות
 אחת בפעם חוששת אינוהשבוע

 דיותר שבוע וסת ולא הפלגה וסת שהוא אמרינן ראיות ד' הוי איב-
 שכתב שם ארם חכמת עי' השבוע, וסת ולא הפלגה וסת שהואמסתבר
 השבוע וסת הוי ראיות ד' בראתהדאפילו

 הוי רלא באמצע ראי' ראתה ואח"כ השפוע וסת הוי דאי שכתבנו ישג-
 וסת דהוא אמרינן לא השבוע בוסת הפעם עוד ראתה ואח"כ הפלגהוסת

 חזרה ואח"כ לשבוע קבוע וסת הוי אי וכן השבוע, וסת הוי רקהפלגה
 הפלגה וסת ולא השבוע וסת הוי ראיות בד' ראתה אי אפילוהשבוע

 לכ"ט והמשיכה כ"ח הפלגה ראתה ואח"כ כ"ט הפלגה אחת פעם ראתהד-

 השבוע לוסת שנקבע אמרינזאי

 ו' סעי' קפ"טמיבין

א
 השבוע וסתבענין

 דילוג של וסת דהוי אמרינן אי כ"ג או כ"א של הפלגות ב' ראתהשאלח:
וסירוג.

 מימים בהפלגה וסת שקובעת כשם ו' סעי' קפ"ט סימן מקורששובח:
 ושאינו שוים השבוע ובימי החודש בימי קובעת כך שוים ושאינםשוים
 בניסן באחד או כשכת, בה' או בשבת באחד ג"פ ראתה כיצדשוים



קצההמתיבתא

 קבעה כסיון ובה' כאייר ובה' בניסן בה' או בסיון ובאחד באיירובאחד
 שאחד אע"פ בו בה' או בחודש ובאחד בו בה' או כשבת באחד וסתלה
 בכך מדקדקין אין חסר ואחדמלא

 שוין. ושאיש שוין הפירושינאי

 ג' יום שראתה כגון היום באותו שבועות ג' כל שרואה היינו שויןא-
 דאמרינן כ"ב של הפלגות ב' דהיינו כ"ב המלגה ועוד כ"ב שלוהפלגה
 לא ואפילו ג', ביום שבועות ג' לחוש שצריכה השבוע לימי וסתשקובעת
 שבועותא ג' כל לחוש שצריכה אחר ליום שינתה ואפילו כלל,ראתה

 שוין אינו שקרי מאי לעייןויש

 שוין דאינו דאמרינן הפלגה בוסת כמו שוין אינו דהיינו לומר ישא-
 שוין אינו דהוי היינו השבוע וסת לענין לומר יש כן כמו כדילוגהיינו
 כגון וסת הוי ודילוג לסירוג השבוע וסת הוי דאי שנמצא דילוגדהוי

 ג' דהוי שנמצא כ"ג והפלגה א' יום שראתה כגון כ"ג, פעמים ב'שראתה
 דהוי נמצא ג' יום שבועות ג' שהוא כ"ג עוה"פ ואח"כ ב' יוםשבועות

 ג' כל לחוש שצריכה אחד, יום בדילוג שבועות ג' כל שתראהוסת
 בזה. מחל' דיש ולסירוג לדילוג וסת דהוי אחד, יום בדילוגשבועות

 ח(, )ס"ק ופלתי כרתי וסחב דהוי ס"ל ד' ס"ק קפ"ט סימן חוו"דא-
 וסת. הוי רלא שס"ל ל"א ס"ק סד"ט ועי' ד' ס"ק סד"טעי'

 אחרונה מרא" רק לחוש צריכה שאינו ראתה לא דאי אחיינן הפלגה בוסת הגםא
 הוי השבוע בוסת אבל אחרונה מרא" הפלגה לחוש שצריכה אמרינן שינהה לשיןוכן
 ההודש. וסתכמו

 דאלת"ה השבוע בוסת כלל תולה אינה להפלגה וסת קבע דאי שכתב נא עיי"שב
 ומבדאר וכו' בדילוג או בעיה או השבוע וסת ג"כ יהא שלא הפלגה וסת משכחתלא

 לימי לחוש אין הפלגה משום נקבע כבר דוץ אע'ע להפלגה חוששת אינה התעתהראי
 ושינתה להפלגה קבוע וסת לה יש אי דהא הכוונה לדולגה דנקבע דאמרינןהשבוע
 ד שסוברים להדיעות לעין וצם השבוע לוסת ולא דילגה לוסת רק דחוששחדאמרינן
חוששת



המתיבתאקצו

 דביאור כ"א מ"ג בפנים הרב בשו"ע )ע" ד' ס"ק בקונט"א הרב שו"עב-
 לשבוע וסת דקוכעת משמע וכו' שוה דילוג יש שעכ"פ היינו שויםאינם
 כ"כ בס"ק כתב דהא שבוע כל שרואה דמיירי לומר יכול ולא בדילוגאף

 סוס"ק דבקונ"א לומר יש שבועות ג' כלל בסירוג שרואה השבועדומת
 וסת אמרינן דלא שס"ל ל"א ס"ק וסד"ט הפלאה, וכחידושי בו( חזרב'

 אחד יום בדילוג שבוע שכל כגון שוין אינו לפרש יש ע"כ וסירוגדילוג
 לסירוג. ולא אחד יום לדילוג וסת רקדהוי

 כמו החודש ימים על רק הוא שוה באינו המחבר שכתוב דמה ישב-
 דהטור וראינן שוה אינו הוי דלא אה"נ השבוע בוסת אבל הפלגהבוסת

 לענין ציור הביא ולא חודש לענין שוה אינו של הציור הביאוהמחבר
 השבועוסת

 ביחד וסירוג דילוג הוי דלא שבוע כל שרואת כל היינו לומר ישג-

צ:
 השבוע וסת לקבוע צריך ראיותכמה

 דנקבע החודש וסת כמו דהוי לשבוע וסת קובע ראיות דכג' מבוארא-
 הפלגה וסת כמו ראיות ד' צריך ולאכג'

 ד' בעי דילוג דוסת ז' בסע' דלמ"ד שכתב כ"ב ס"ק הרב בשו"ע וע"ב-

 הא השבוע וסת כל דהגם לומר ויש השבוע, בוסת הכא ה"ה א"כפעמים

 השבועג וסת או הפלגה וסת הוי אי נ"מ יש הפלגה וסתהוי

 כהטוס ואי חוטטת אינה הפלגה וסת משום ראי כ"ב הפלגה קודם ראיה ראתה דאי לאג

 שחוטטת. השבועוסת

 שראתה דמה משוס לומר ואפשר קודם ראתה דהא חועחטת וטמאי לעיין ישועדיין
 עקירה הוי לא עדיין אבל הפלגה, וסת משום עקירה מי חדשה רפלגה הוי האוקדם
 כבית נוי לא אי ואפילו אחה, בפעם דחוששת אמרינן הוי אי השבוע וסתמשום
 ואפיינן גדולה הפלגה נערך אינה קטנה דהפלגהנשיר

 דנערי
 יש הנ"ל באופן אבל

 אפריע הוי לא ארחי לעיץ שיש ומה שטבוע, וסת ולא הפלגה וסת רק דנעקרלוטו
 גופא זהו אבל הפלגה הקדים אפילו לראות, שהקרים גופה בזה השבוע וסתדנעקר

 וקדם. שרתחה במה עקירה דהויליבא



קטהטתיבתא

 חשבוע לוסת חוששת אינו אחתטעם

 הא לעיין יש השבוע לוסת חוששת שאינה אחת פעם שראתה מבואוא-
 א' ראתה יום כ"כ ואחר כראשית א' ביום אחת פעם שראתה כגוןחוששת
 הא א"כ הפלגה וסת משום כ"כ ליום אחת פעם לחוש צריכה האוירא

 באופן כגון באמצע ראתה דאי דחידוש לומר ואפשר אחת פעםחוששת
 אי אבל לחוש צריכה אין הפלגה וסת דמשום כ"ב קודם שראתההנ"ל
 לחוש שצריכה אמרינן הוי השבוע לוסת אחת פעם דחושש אמרינןהוי
 אחתר פעם חוששת דאינה משום חוששת שאינה אמרינן זה על ויראלא'

 לסירוג השבוע לוסת לחוש צריכה שאין כהדיעות להקל ישהלכה:
ודילוגה

 פערכם ב' שתראה עד לחוש א"צ דעכ"פ ונ"ל וז"ל י"ב כלל אדם חכמת ע"ו
 ואם תפליג למתי יודעת אינה שהרי בשבת לא' זמן לאותו תחוש ואז בהטבתבאחד
 47"ט. סיס הרב שמע ע" לימית, וקבעת אינה שוה מופלג בזמןארתה

 וסת כספק והוי דדעא ספי47ז דהוי פ'ל כ"ז ס"ק ד ס" בשושנים סוגה בספר ע"ה
 רריי כמשום כלל וסת קבע לא ימס בג' אותו דקבעה חיבא לחומוס בין לקולאבין
 או הפלגה וסת משום הוי אי ונ"מ להחמיר "2 פעורם בד אותו קבעה אס ורקס"ס
 קודם. ואתה אי השבועוסת

 נ' בס"ק ומציין שמקיל מ"ז ס"ק השלחן בדי ועי' שמחמיר, הלכות גופי בספרוע"

 ב"ל לא ע"א ס"ד חידושיו ב שהרמב"ן הוא דכויך לאו השבוע לימי הוסת דיןדעתך
 הראנך'ד דעת גם שכן כתב ושמלה ובלחם הזכיר, לא שלו נדה בהלכות ואף זהוסח
 סוברים ויש ר'פ אלא ראתה שלא זה בנידון ובפרט דרבנן בוסתות להקל נראהולזה
 פעמים. ד' בעי הדילוג דומת דבסע'



המתיבתאקצת

ג
 תשבוע וסת לענין חזרה מקרימאי

 חדשים כמה ועברה כחודש ג' קבוע וסת לה שיש דאשה הוא הדיןא-
 ג' אחת פעם חזרה אי אבל בחודש לג' לחוש צריכה שאינו ראתהולא

 א- חזרה מקרי מאי השבוע וסת לעיין יש בחודש, ג' שחזרהכחודש
 ראיה ראתה דאפילו זה לפי שנמצא שבועות ד' כל חשבון לפידחזרה
 פעם חזרה אי ב- שחוששת, שאמרינן לראות צריכה דהוי חשבון לפיאחת
 בהערותו עוד ועי' ראיות ב' דצריכה כ"ט הפלגהאחת

 שלא וסת דהוי דכיון השבוע וסת לענין חזרה שייך דלא שכחכו ישב-
 יש כן כמו אחת בפעם חוששת דאינו שאמרינן דכמו לומר דיששכיח
 לחושי צריכה ואינו אחת בפעם חזרה מקרי דלאלומר

 פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פראתה

 ופ"א סתום מעיין ב"פ דכראתה בעזהי"ת במק"א שביארנו מה לעייןיש
 ופעם כ"ט הפלגה אחת פעם ראתה אי לעיין יש שחוששין, פתוחמעיין
 לשבועח. וסת שקבעה אמרינן אי לכ"ט והמשיכה כ"ח הפלגהשני'

 וסת הוי אי כגון שראתה כיום לראות צריכה כ"ט ראיות הב' אי עור לעיין ויש1
 הפלגה אחת פעם הוי אי דוקא חזרה מקרי אי שבועות ד' כל ה' כיוס לשבועקבוע
 לפי ה' ביום הוי לא אפילו יום כ"ט הוי אי סגי או ה', יום שהתחיל יום כ"טשל

 יום הוי לא אפילו יום כ"ט הפלגה אחת פעם וראתה שחזרה דסגי לומר יש אוחשבון,
 שראתה יום לכ"ט קבוע וסת דהוי באופן חזרה מקרי מאי לומר צדדים כמה דיש נמצאה'.
 וראתה: וחזרה ג"פ ראתה ולא ה'יום

 מסתבר. וכן חשבון, לפי ה' יום אחת פעם וראתה שחזנהא-

 חשבון לפי יום כ"ט הפלגה אחת פעם וראתה שחזרהב-
 ה' יום הוי אבל חשבון לפי יום כ"ט הפלגה אחת פעם וגאתה שחזרהג-

 ה' יום הוי לא אפילו יום כ"ט הפלגה אחת פעם וראתה שחזרהו-

 חשבון. לפי לא אפילו ה' יום פעם וראתה שחזרהח-

 פעם חזרה מקרי דלא לומר יש כן כמו אחת לפעם חוששין שאין דכמו לומר דישז
 חזרה. היאך שם מבואו ואינו שחזרה שס"ל סד"ט ועי'אחת,

 לענין להקל לצרף יש לכן לכו"ע, לא השבוע וסת דין כל דהא להקל לומו וישמ
 פתוח. מעיינה ופ"א סתום מעייןב"פ



קצטהמתיגתא

 מדילוג וסת לא חפלגח וסת תוי ראיות ד'אחר

 פעמים ד' שראתה כגון הפלגה וסת שקבעה דאחר שכתב שם חוו"דעי'
 השבוע וסת בין הרבה נ"מ ויש השבוע וסת ולא הפלגה וסת הויכ"ט
 הפלגהט.לוסת

 לוסת חוששת דאינו בינתיים ראי' ראתה אי הפלגה וסת הוי איא-
 השבוע בוסת משא"כ החדשה הראי' מיום רק לראות שראוי מיוםהפלגה

 השבוע. כוסת משא"כ חדשה מראיה רק חוששת דאינו ראתה לא איב-

י  והפלגה השגוע וסת הויאי

 ע"י ההפלגה חשש דנתבטל והיכא שמבואר כ"ט סימן שער פותח עי'א-
 דאו בשבת א' ביום הרביעי בפעם מלראות שהפסיקה או בינתייםשראתה
 תראה שוב אם כנ"ל, שבועות שלושה כל אחר בשבת א' יום קבוענשאר
 ב"ב של בהפלגות ג' ביניהן שיש באופן פעמים ארבע בשבת א'ביום
 בדילוג השבוע יום וסת דין לו יש דבזה הנ"ל החוו"ד מדברי משמעיום,

 פעמים ז" כבר ואתה דפם זה בדין וצרע וז"ל ט"ו סי' קטב כלל אדם חבטת עי,9
 ריינינן ו בהפלגה דראהה ניכש בו השבוע עפ"י או להפלגה וסת דקבעה די"לבכה"ג
 השבוע. עפא כווסת דינה או הפלגה כוושטלה



המתיבתאר

 פעמים שלוש אחרי בתחלתו שנתברר כיון השוה הפלגה וסת דיןולא
 תמיד שרואה גם כך נשאר שוב הפלגה וסת ולא השבוע יום וסתדהוא

 שלשה אחר בשבת א' יום בכל שרואה ידי על יום כ"כבהפלגת
שבועותי

 פעמים ו' וחזות ונעקר שבוע ווסת הויאי

 לקביעות דחזרה לעיל דאמרינן חזרה ואח"כ ונעקרה שבוע וסת הויאי
 וסת ולא השבוע וסת דהוי אמרינן פעמים ד' ראתה עכשיו אפילוהוסת
 השבוע וסת קודם דהוי כיוןהפלגה

 נעקרת היאך ונתערבה לשבוע קצוע וסת לה ישאי

 הפלגה ב"פ שראתה כגון ה' יום לשבוע קבוע וסת לה יש אי לעייןיש
 וסת בחשבון ראתה שלא ע"י נעקר פעם כל נעקר היאך ונתעברהכ"ט

 כמו והוי נעקר היאך לידה ואחר שנתעברה הנ"ל באופן אבלהשבוע
 כל לעיין יש ג"כ והכא שחזרה, מקרי היאך לענין לעילשביארנו
 נעקר. איהשאלות,

 השבוע וסת חשבון לפי ראתה שלא ע"יא-

 שחזרה )אחר כ"ט, בהפלגה אחת פעם ראתה שלא ע"י שחזרהב-
לראות(.

 בטלה זה קץ רעל פעמים בג' בשבת א' יום לה  שנקבע אחר והעברה אם אמנםי
 אחר לו לחוש חוזרת קבוע שהיה השבוע ימי לוסת אבל קבוע, שאיש ההפלגהוסת
 אם בחי והנקף העיבוו ימי עבור אחר שוב תראה אם בזה והנדך העיבור ימיעבור
 הפלשת ג' עם בשבת א' ביום פעמים ד' והמקה העיבור ימי עבור אחר שובתומה
 כו7 כי יום כ'ב של לפלגה שוה וסת לה נלגע יהיה ביניהן יום י'ב שלשוות

 הפלגה וסת זה שאץ בירור היה לא עצחעבוה ע"ע הפלגה וסת חשש מעיקראשנתבטל
 וסת להיות הוסת הוכרע ומכולא דמים מסולקת כרעשית ע"י הר"לגה ביטול זהאלא

 הוא שאכן להתברר אפשר שהיה הראשון הפעם היה ועכשיו בדילוג השבועלימי
 יום. כתו של להפלגה שוה וסתבאמה



רא א ת ב י פ מה

 ז' סע' קפ"טס4

 ולא י"ח י"ז ט"ז כגון לחודש הדילוג וסת לה שיש אשה א-שאלח:
 לכ' או לי"ט הכא לחודש חוששת חודש לאיזה י"סראתה

 ראתה ולא ל"ב ל"א ל' כ"ט כגון הפלגה הדילוג וסת לה שיש אשהב-
ל"ג.

 לחודש הדילוג וסת לה יש ראשה ס"ק קפ"ט סימן בחוו"ד מבוארתשובח:
 דוקא דזהו לומר יש לכ', שחוששת י"ט ראתה ולא י"ח י"ז ט"ו ט"וכגון
 לה שיש באשה מהרס"ל ט"ז מחל' תלוי הפלגה כוסת אכל החורש,בוסת
 כ"ח קבוע וסת לה שיש כגון חוששת אי ראתה ולא הפלגה קבועוסת
 לומר יש לחוש שצריכה נאמר דאי כ', ליום לחוש צריכה אי ראתהולא
 יש לחוש צריכה דאין נאמר אי אבל לל"ד, הבא לחודש לחוש ישבנ"ד
 ס"ק קפ"ט סימן רמונים בפרדס מבואר וכן לל"ד, שחוששתלומר
 יש מראי' וק חוששת דאינה להפלגה קבוע דבוסת סוברים אנןהלכה:
 לל"ד. דחוששתלומר

 ג' סיעם קפ"טביימן
 הגעותוסת

 השעות וסת מקרי מאי פשטים כמה ישא-

 י"ס כלל אדם וחכמת וסד"ט, חוו"ד,עי'

 אחת בפעם שנעקר המחבר שכתוב ומה השעות, וסת נעקר היאךנ-

 ה' סעי קפ"טסינון
 הפלגה דילוגוסת

 אי וסת, הוי ראיות בכמה דיעות כמה יש בהפלגה הדילוג בוסתא-
 ד'. סגי לכו"ע או ראיות, חמש לחומראצריכה
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 לעיין יש אחר ליום ראתה או ראתה, לא ואח"כ הפלגה וסת הוי איב-
 זו שאלה כעין שהביא חוו"ד עי' הדילוג, הוסת עכשיו חושבתהיאך
 שחוששת י"ס ראתה ולא י"ח י"ז ט"ו כגון ראתה לא דאי בחודשבדילוג
 מהו. הפלגה בוסת לעיין יש אבללכ',

 ד סיען קפ"טע31ניך
 בדילוג החודשוטת

 ושמואל. רב מחל' הסברא-

 כ"ז דהוי כגון הדילוג יפת אח"כ מחשביז היאך מחל' החודש סוף הויאי
 אח"כ. הוסת מחשכין היאך ל' כ"טכ"ח

 חוששת יום לאיזה כ"ג וראתה כ"ט כ"ח כ"ז כגון בדילוג החודש בוסתג-
 כ' שחוששת י"ט ראתה בלא חוו"ד שכתוב דמה לומר דיש הבא,בחודש

 לעיין. יש אחר יום ראתה אכל ראתה כלאדוקא

 ה' טעי קפ"טתימך
 בדילוג הפלגהוטת

 דיעות יש ראיות, חמשה ולשמואל ראיות ד' לרב ושמואל רב מחל'א-
 כן כמו ראיות בר' ולשמואל ראיות בג' סגי לרב החודש בוסתכמו

 ראיות. בחמשה ולשמואל ראיות ד' לרב מחל'בהפלגה

 וסת לקבוע ראיות בחמשה סגי לשמואל דגם שסוכרים דיעות ישב-
 מים מקור בס' כתב וכן ה', ס"ק צבי תפארת מקו"ח עי' הפלגותדילוג
 לשמואל דגם הכ"ג הרמב"ן בהלכות נוסחא עפ"י י"ג סע' השו"ע עלחיים
 ט' ס"ק ד' סימן סוגב"ש בספר הביא וכן ראיות, בד' הפלגות דילוגנקבע

 לכו"ע. ראיות בד' הפלגות דילוג דסגי כן שמשמע האשכול ספרמלשון

 בענין לרב אף הפלגות דבדילוג דז"ל א' אות פ"ו סימן איש חזון עי'ג-
 ראיותה'
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 להלכה כדילוג הפלגה בוסת צריכה ראיות כמה דיעות כמה דישנמצא
 ראיות ובה' ראיות בד' לחומרא סובריםאנו

 י~ סעי קפ"טסימו
 החודשוסת

 שראתה כגון הבא, בחודש חושש יום לאיזהו ל' יום הוי אי החודשבוסת
 ניסן.ל'

 הוי דזהו משום סיון לא' שחוששת לומר ישא-
ר"חא.

 סיוןב. ל' שחוששת לומר ישב-

 ב' חוששת לכן נ"מ ואין אייר א' חוששת דהוי לומר ישג-
סיווג.

 דכה אמרינן דהא לל' וסח שנקבע סיון ל' סיון א' ניסן ל' רואה אי לעיין וישא
 מש'ו, ל הוי לא סיון דא' כיון חוששת דאינו נאמו ואי ל', משום הוא לא'שחוסהאת

 לקו שייך שלא כיון סיון לא' לחוש צריכה 12אינה לומר סברא יש א"כ קובעאינו

 בהקדמה. דעה פרי עיב

 נדע כגק דילוג וסת דכל שכג'ל הרמב"ם שיטת בעזהי"ת אבאר כעזה"'ת, אבארג

 גירסא כמה יש י"ח, החורש לוסת וכין "'ט הדילוג לוסת כין שחוששת י"ח "'זט"ו
בזה
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 ז' סע' קפ"טסימן

 דמבואר י"ס ראתה ולא תמוז י"ח סיון י"ז אייר ט"ז ניסן ט"ו ראתהא-
 יש אב בכ"ג ראתה אבל ראהת בלא רזה לומר יש לכ' דחוששתבחוו"ד
 לחוש שישלומר

 אלול כ' אוא-
 אלול י"טב-
 אחרון מיום דילוג ררואה דנקכע אלול כ"ד אוג-

 כגון בדילוג הפלגות בוסת שראתה באופן כ"כ ס"ק חיים מקורעי'
 ביום ראתה לא ואם וז"ל שכתב ל"ד ראתה ולא ל"ג ל"ב ל"אל'
 הואיל הבאים חדשים בשני ול"ו ל"ה ביום לחוש צריכה אפ"הל"ד
 ועי' כ', ליום חוששת בנ"ד משמע וכו' לדילוג וסת קבעהדכבר

 ליום שחוששת לומר יש קודם הקדימה דאי שכתב השלחןבדי
 לא אי בדילוג הפלגה דבוסת שכתב רמונים פרדס ועי' עיי"של"ג

 לל"ג. חוששתראתה

 ט' סעי קפ"טסי'
 דירוגוסת

 ויש הדילוג וסת כמו או החודש, וסת כמו וסת הוי אי לעייןיש
 נ"מ.הגבה

 פעמים. תשע או ג"פ עוקר איא-

 דאי כ"ח כ"ז כ"ג ראתה כגון סדר על שלא ימים כמה לקבוע יכול איב-
 כמו דהוי נאמר ואי סדר צריך אין חדשים ב' כל שרואות וסת דהוינאמר
 סדר. שצריך לומר ישסירוג

 ושינתא חלילה, חוזר סיון י"ז אייר ט"ז ניסן ט"ו כגון וסת הוי איג-
 דהוי נאמר אי משא"כ הסדר לכל לחוש צריכה שאינו י"ב כגוןוראתה
 צריכה חדשים ב' כל שרואות עצמו בפני וסת חודש דבל החודש וסתכמו

לחוש.
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 י"ג סעימתגר
 הפלגה ועות חושביךהיאך

 בזח דיעות כמת"1

 בנו"ב. כמבואר ליום מיום לחשוב נוהגין אנוא-

 קבוע שאינו בוסת דזהו ומשמע עונותא שמחשבין ס"ל נו"ב בשואלב-
 אחת בעונה להיות צריכה עונות מחשבין דאפילו ס"ל קבוע וסתאבל
 הראי' ואפילו אחת, בעונה להיות צריך וסת שלקבוע בלילה אוביום

ראשונהב.

 צריכה שאין ומשמע עונות שמחשבין ס"ל קפ"ט סימן הרב שו"עג-
 אחת. בעונהלהיות

 והשגיה בלילה הישומו ראיה או בלילה, והשג" ביום האחר ראיה ראתה דאי היינוא
 אחרים. בימים שהוי שנמצאביום

 חוששת שאינו עונות מ"ב שהוא ביום ל'א הפלגה כגץ ג"פ הוי דאי לנמר דישג
 ביום אחד רק בלילה שניהם או ביום שניהם הוי ד"א שוה בעונה הוי דלאמשום
 אנטיגן בלילה או ביום שוה בעונה שהוא עונות מ"א של הפלגה הוי ואי בלילהואחד

 וסת.שקובעת

 עונות מהשבין דאי קבוע שאינו וסת לענין רק הוא לנרהב השואל בין דנ"מנמצא

 אחרת. עונהדהוי

 וטימא צריך אין דלנו"ב ז"ש, טעביל דור ר הגאון שואל בין במציאות ששיא נ"מעוד
 גכון הוי לא הראשונה 1 אחת בעונה מניוח ג' הוי דאי אחת בעונה ראיות הר'כל

 ראיות ג' דהוי כיון הפלגה וסת נקבע ביום הוי אחרת רטטה והג' בלילה הו.הרהטתה
 נמצא עונות שמחשבין שהשואל כשש"כ הפלגה וסת שיהא ה"ת רק הראשונה וביום
 בלילה הראשונה 1 ביום הי הוי אי דהא בלילה או ביום עושת הס"א כלדצריך
 הג' כל ואב"כ בלילה הראשונה ראתה אי כגון שוה עונה הוי לא הכבשוגה דשנמצא
 ג"ש עונות כיש של הפלגה הוי דלא נמצאהיום
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 ס"ל קפ"ד סימן הרב שו"עד-
 שמחשביי

 לתחלת הראי' מסוף
ראי'ג.

 אחת בעונה היא ראשונה הראיה אפילו צריכה וסת רלקבוע ס"ל חזו"אה-
 בלילה שניה ושראיה ביום ראשונה ראיה ראתה דאי אמרינן פעםדבל

 ראיות הג' רק צריכה לקבוע אפילו סוברים ויש שני, לראיהשחוששת
 ראשונה אפילו ס"ל וחזו"א צריכה אינה ראשונה אבל הפלגה שלאחרונות
צריכהר.

 בעונה שיהא בהפלגה צריכה דאין דמשמע נו"ב שמפרש תשובה פתחיו-
אחתה.

 ויש אחתי בעונה שיהא כולם וצריכה ימים שמחשבין סוברים אנוהלכה:
 אחתז. בעונה הוי לא אי אפילו בזה"זמחמירין

 עונות שמחשבין לוטו יש הרא" לתחלת הרא" מסוף מחשבין דאטילו לומר וישג

 תמצא היכי רק דזהו אחת בעונה לדיות צריכה אין ואשונה דראיד שס"ל ט"ב ע"ד

 לקבוע.השך

 שאין שמשמע בנו"ב וע" להפלגה חודש בין שמחלק שממרש תשובה פחחי דעיה
 שוות. עונות צריכה בהפלגה דגםחילוק

 כשו"ע נקטו ו' סע' קנ"ה סיכך השלחן ובמסגרת כיב, סע' סוף יוסף באהלי ע"1

 שאין הסד תורת מבעל בשם ששמע וכוהב קנ"ה סימן חככנו ישועות ובסטרוהרב
 לא ואשונים ה מדברי וגם הרב שו"ע על שחולק אחרון באיזה שראה ואמו כן,נוהגיך
 ע" שניהם כדברי להחמיר וצריך הרב השו"ע דבר לדחק אין דגו'מ ומסיק כן,נראה
 ע"ד סימן יו"ד א' חלק כמרש"ג בחשובות וע" קסת סימן יר'ד הבשם ערוגתשר'ת

 בסברא, מאוד מסחבו הרב השר'ע דברי כד'מ הרב כהשרש נהגו לא שהעולםדכתב

 השלחן. ערוךוע"

 פעמים ביום פעמים שרואות דירן דגשי זצוק"ל ינשטיץ י פ משה ר' הגאון בשםז
 אחת, בעונה הוי לא אי אפילו שנקבע לחומרא חוששת מש"הבלילה

 ב ב בשם קנה ספר ע" 1', חלק הלוי שבט שו"ת ע" בזה, מקומות מוצה עודואציין
 בוסת דוקא ס"ל דהגרו"'ט נאמר דאי שהיקרה ט"ו סימן אברהם אמרי ספר ע"יאורים,
 ו לחם ע" תקבע דילמא קבוע שאינו לוסת חיישינן ש טעם כל הא קבועשאינו

שמלה.
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 "'ג שע' שיש סיט ברמ"א פרטיםכמה

 אחרונה מראיה שחושבין באמצע ראיתעו"ש

 בזה: הפוסקיםמחל'
 מראיה גם דחושבין ברמ"א פשט מ"ב ס"ק הרב ובשו"ע בט"ז מבואוא-

 גם שחוששת אייר ר"ח ניסן, כ' ניסן, ר"ח שראתה כגון קודםשראתה
 ניסזא. ככ' שהפסיקה הגם ניסן ל' היינו ניסן ר"ח שראתה מהעו"ב

 אחרונהב מראיה עו"ב דחושבין סופקים ושאר ב"חב-

 אחרונה מראיה הוא דעו"בחלש:

 ראשה דצ"ל כמו לעו"ב לחוש צריכה מעם דכל דס"ל הח"ז רברי לפרש ואפשוא
 הרב שו"ע דהא לעיין שיש מה אבל לעריב, שחוששת ושינתה קבוע וסת להשיש
 עצוין ושינתה קבוע וסת לה שיש דבשה ס"ל ואפ"ה לער'ב לחוש שצריכה כהגד'זס"ל
 לעריב. לחושצריכה

 אי א"כ חודש שם של וסת משום בחורש ל' חושש לא דאמאי שהקשה בנו'ו וע"ב
 וא" חויגה ביום שרואה שנקבע וסת משום ניסן ל' חוששת לא אמאי ניסן א'ראתה
 פעם רק ראתה והכא אחת, פעם לא אכל החמם בזפ ראתה אי דדוקא שכתב דעהפרי
 ר"חאחת

 בכ"ז הובא לקמן ס"ל הא הב"ח על הנג'ז הקשה מאי לעיין ישעוד
 מ"

 י"ח
 הכא לומר יש כן כנת מקודם שראתה להראיה חוששת אינו באמצע ראתה אידבהפלגה
 חרונה. א מראיה רק ה-דם מהרע" הבגבין ראיןבעו"ב

 דהוי הגם לט' שחוששת בהפלגה דפליג הטה לדעת דאפילו שהקשה בחוו"דועי'
 ודאי תראה לא לעולם דכי משום הר"ן כנו'ש הוא דהטעם בער'ב מ"מ בינתייםראיה

 הב'ןו. דברי וצדקו הסמוכה כמראיהדהחשבון
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 י"ג סע' קפ"טס"
 הנפליא ובריביאור

 חושבין היאך חפלגה באמצע ראיהאי

 גדולה הפלגה נעקר קטנההפלגה

 ר"ח מפני באייר לאחד חוששת בו וכ' ניסן בא' ראתה ברמ"א מבוארא-
 כ' יום שהוא באייר לט' חוששת ראתה לא או באייר בא' ראתהניסן.

 שראתה. כ' יוםמראיית

 אופנים: בנמה לפרשחן

 צריכה אין אייר א' ראתה אבל אייר בא' ראתה לא שדוקא מפרש ב"יא-
 החודש. וסת משום אפילו לכ' ולא לט' לאלחוש

 של הפלגה נעקר דאינו מר"ח, לכ' וחוששת לט' שחוששת ס"ל ט"וב-
כ'א.

 נס של הפלגה דהוי דאמרינן משום אייר לט' דחוששת נאמר אי הא לעיין ישא

 החמשת אמאי א"כ אייר, בר"ח שראתה מה לן איכפת ולא כ' הפלגה הוא דעיקרנמצא
 ראיה. עיקר הוי לא ר"ח הא מר"ח כ' הפלגה משום בחודשלכ'

 ט' ראהה לא אי מוץ הפלגה וסת משום מר"ח לכ' שהחרשת דמה לגמרואסשר

 בעזהי"ת. במק"א ואבאר ר"ח, של הראיה עכשיו הוא רעיקרדאמרינן

 בא' לראות שהקדימה בכת נעקרת כ' הפלגת דאין שכתב מ"ג ס"ק הרב בשו"עוע"

 ולא יומו כשהגיע אלא נעקר וסת שום ואין בה דאיתוספו הוא יתירימ דמים כיבאייר
 דמים הוי לא שר"ח אמרינן 2ד אח"כ ראהה לא דאי לומר "ם א"כ ביוג בוראתה
 הפלגה נעקר לא קטנה דהפלגה אמרינן דהא מר"ח, כ' להפלגה לחוש וצריכהיתרים

 ט' ראתה כלא אח'7 רק דמים הוס' שהוא אמוינן ר"ח שואתה דבשעה שנמצאגדולה

 ראיה, הוי ר"ח שראיהאמרינן
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 נעקר קטנה דהפלגה י"ב של חדשה להפלגה רק דחוששת ס"ל ש"ךג-
 הפלגה. מפסיק באמצע שראתה ראיה וכן גדולה,הפלגה

 לומר יש גדולה הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה שס"ל מאיר לפיתד-
 לא וזה לט', חוששת הט"ז לפי דהא כט"ז לא וזה מר"ח, לכ'שחוששתרק

 מאיר בית ולפי כלל חוששת ואינו הכ' נעקר הש"ך דלפי הש"ךלפי
 ברמב"ן. איתא שכן שהביא הרב שו"ע ועי' מר"ח, לכ'חוששת

 "'ג סעי קפיאה סימןרמ"א

 אי לח' והמשיכה ז' ראתה הבא ובחודש בחודש ח' ראתהשאלה:
 הפלגה. וסתות שני או החודש, וסתות שני שייך ואי נעקר,ח'

 שיש מה בקיצר רק ואכתב באריכות יותר במק"א אבארחישובה:
 י"ג. לסע' לרמ"א שנוגע והב"ח מהחוו"דללמוד

 כדינו א' וסת שתקבע עד לעולם חוששת היא וכן כתב ברמ"א עי'א-
 הב"ח והקשה רמב"ן, זה דין מקור נקבע, שלא לשני חוששת אינהדאז

 ור"ח כ"ה ר"ח ר"ח שראתה באשה קפ"ט סו"ס בטור שמבואר מהוהחוו"ד
 נקבע שלא לשני חוששת דאינו הכא מבואר הא וכ"ה לר"חדחוששת

 השלישי ר"ח דראיית כיון ודאי דהכא מבואר סו"ס ב"ח א- ליישםויש
 ככ"ה זה קודם ראתה שהרי אותו ראתה פתוח ממעיין הוסת בושקובע
 בה ניתוספו יתירים דמים דילמא ואמרינן לחומרא יו אלאלחדש
 הוא פתוח מעיין דילמא איכפא לחומרא נמי חיישינן הילכך לבאומיהרו
 ולהכי לחודש בכ"ה לה תקבע הוסת עיקר אלא בר"ח וסת לה קכעהולא

 לחומרא, והכא הכא דאזלינן וכו' הקדימה ליום נמיחוששת

 מספק לשניהם דחוששת פתוח ממעיין ראתה בין חילוק דישמבואר
 הטור(. לשון כמבואר היינו פתוח מעיינה לומר)ויש

 גדולה. הפלגה נעקר קטנה הפלגה אי הדיעות בעניןשאלה:

 י"ג. לסע' שנוגע מה רק ואציין בעזהי"ת אבארששובח:



 א ת ב י ת מהרי

 שם דמבואר גדולה, הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה הט"ו שיטתא-
 דהפלגה אייר מר"ח ניסן לכ' שחוששת אייר א' ניסן, כ' ניסן, א'ראתה
 כ'. של גדולה הפלגה נעקר אינו י"ב שלקטנה

 רמ"אב-

 גדולה הפלגה נעקר קטנה שהפלגה נקה"כג-

 ל"ה ס"ק בש"ך מבואר כןך-

 מ' ס"ק כש"ך מבואר וכןת-

 א' כ' א' ראתח אי וטריז ב"י מחל'העובר

 ראיה. הוי לא כ' דראיית אמרינן א' דראתה דכיון ס"ל ב"יא-
 ואי כ' או הא' אי הראיה עיקר הוא איזהו ספק דהוי ס"ל ט"זב-

 דמים. תוס' דהוי א'ראתה

 י"ג עועי קפ"טשי'
 מפשיק באמצע ראיה אי אופניםכמה

 וש"ך, ט"ז מחל' כ' ואח"כ ח' ואח"כ י"ב כ' הפלגה ראתה איא-
 חוששת. אינו ולש"ך קבוע, וסת הוילט"ז

 דלכו"ע בחוו"ד מבואר ח' ואח"כ י"ב כ' כ' הפלגה ואתה איב-
 דאסילו מ"א ס"ק בש"ך עי' אבל קבוע וסת והוי לחושצריכה
 חוששת. אינה לש"ך זהבאופן

 קובעת. לכו"ע כ' כ' הפלגה ואח"כ י' י' הפלגה ראתה איג-

 י' הפלגה י' הפלגה ראתה ואח"כ כ' כ' כ' קבוע וסת לה ישאי
 בראיה חוששת דאינו ס"ל דנקה"כ הגם כ' של הפלגה נעקרשאינו
 דלא לומר יש בינתיים ראיה ואח"כ קבוע וסת הוי אי אבלבינתיים

 עקירה.מקרי



היאהמתיבתא

 י"ר סעי קפ"טטימן

 כ'. ואח"ם ל' ל' ואח"כ כ' כ' כ' הוי אי לומר ישא-

 היינו כ' וראתה ל' ולא כ' ראתה ולא כ' כ' כ' הוי אי לומר ישב-
 נ'(. של הפלגה הוי הא בהפלגה )דאיחודש,

 שם, ונקה"כ מ' ס"ק שייך עי' כ', ל"ה ל' ל' כ' כ' כ' לומר ישג-
 היינו פעמיים או פעם ראתה ואם היינו במחבר פשט לומרויש

וראתה.

 שכתב גדולה, הפלגה נעקר קטנה דהפלגה שס"ל הש"ך שיטתא-
 קבוע. אינו הויראפילו

 ט"ו טעי קפ"טטימן

 חוששת אי כ', ראתה ולא לכ' קבוע וסת לה שיש אשהשאלח:
 לה יש אי ס"ה שראתה כגון שראתה יום ס' ולאחר וס' מ'ליום
 לוסת לחוש צריכה אי שראתה יום ס' ואחר יום, ס"ה להפלגהוסת
 יום. כ' הפלגה ראתה אי דוקא או יום, כ'של

 בזה: ריעות ד' ישאשובח:

 להפלגה לחוש צריכה ואינה וס' מ' ליום לחוש שצריכה ב"ו:א-שיטת
 ב' ראתה אי רק חוששת ואינה יום, ס' אחר דמים מסוקלת דהויס"א
 יום. כ' של ראיה היינוראיית

 עקירה. הוי ראתה שלא דמה שנמצא לחוש דצריכה דס"ל כיוןא-
 ב"פ עקירה דהוי דמקרי לומר יש מ"ה הפלגה כגון ראתה איב-

 למ"ה.וחוששת
 ס"ג. של הפלגה לוסת לחוש שצריכה מ"ג כגון ס' אחר ראתה איג-
 כ' להפלגות לחוש צריכה אינו ס"ג הפלגה ראתה אי יום ס' אחרד-
 ג"פ. כ' הפלגה ראתה שלא ע"י שנעקרכיון



המתיבתאריב

 מחרש"ל:שיטתב-
 לחשוב שייך לא ראיה הוי דלא כיון וס' למ' חוששת שאינהא-

הפלגה.
 עקירה. הוי לא חוששת דאינה כיון הוסת נעקר אינוב-
 כלל. כ' עקירה הוי ולא למ"ה חוששתג-
 היאך חוו"ד ועי' ס', אחר דמים מסולקת דהוי כיון לס"ה חוששת אינהד-

 יום, וצ' זקינה הוי אי דוקא יום ס' ראתה שלא מה דמים מסולקתמצינו
 אמרינן לכ' קבוע וסת לה יש זו דאשה כיון לומר צריך להט"זוע"כ

 יום. ס' ראתה שלא ע"י הוי דמיםדמסולקת
 אינו אי וס' למ' חוששת דאינו דאמרינן כיון חוששת אחת בראי'ת-

נעקר.

 וחזאלשיטתג-

 וס'. למ' דחוששת כב"יא-
 וי"ל נעקר, אינו אמאי ראתה ולא חוששת אי לעיין ויש נעקר אינוב-

 אחר אכל וס', למ' לחוש כב"י לחוש יש דלנתחלה שס"ל הט"זלהסביר
 שאמרינן היינו דמים מסולקת שהיא אמרינן ראתה ולא יום ס'שעבר
 עקירה. נחשב לא האלודהימים

 מ"ה. להפלגה וחוששת עקירות ב' מקרי מ"ה המלגה ראתה איג-
 יש חו"ד ולפי דמים מסולקת דהוי דאמרינן כיון לס"ה חוששת אינהד-

 ס"ה. להפלגה דחוששתלומר
 לכ'. חוששת אחת ראיה ע"י א"כ עקירה הוי דלא אמרינן איה-

נלהיב:ד-
 וס'. למ' חוששת דאינה כמהרש"ל ס"לא-
 שאינו אמרינן אי נעקר אמאי לעיין ויש כ' של הוסת שנעקר ס"לב-

 שמשנה היינו שנעקר אמרינן יום ס' דאחר צ"ל ע"כ נעקר אמאיחוששת
 יום. הס' כל ראתה שלא מהטבעה
 עקירות. ב' ומקרי למ"ה דחוששת לומר ישג-
 להפלגה חוששת שאינו שס"ל כמהרש"ל דלא וזה לס"ה חוששתד-

 דאי דמים מסולקת הוי לא ע"כ ראיות ב' דצריכה )דכיון ס"ה שלגדולה
 לס"ה(. לחוש צריכה מש"ה אחת בראיה סגימסולקת

 שנעקר. רס"ל כיון כ' להפלגה לחוש ראיות ב' צריכהח-



ריגהמתיבתא

 למהרש"ל: נקה"כ בין נ"מ ב' שישנמצא

 נעקר. ולנקה"כ נעקר, אינו למהרש"לא-
 לעיין ויש חוששת ולנקה"כ לס"ה חוששת אינה למהרש"לב-

 לנקה"כ. מהרש"ל בין נ"מ עוד דזהו כתב לאאמאי

 י/'ז סיעי קפצצוק31נוך
 הקפיצה בוסת וביאוריםדינים

 חוששת אי ראשונים מחל' פעמים כמה גרידא קפיצה ראתהא-
 שאינו כוסת חוששת רק וסת קובע אינו להלכה אבללוסת
קבועו

  בש"ך כמבואר יחד לשניהם רק חוששת קפיצה עם ר"ח ראתהב-
 בהערותב. וע" מ"חס"ק

 רק חוששת ואינו יחד לשניהם חוששת קבוע יום עם ר"ח ראתהג-
 ראתה. ולא יום באותו שיקפוץ עד נעקר ואינו קפיצה עםליום

 וסת דגךבעת דס"ל בב"ה והראה ההע"ש רמב"ן רה"י דעת והרויון הטור דעהא
 אין לחוד לקפיצות וסת דגךבעת שאונש ל דאל במרישה מבואר לחוד,כקפיצה
 לוגם חלוק אין האלו להדיעות נוטה ובסד'ש שנקבע, קודם בפא לו לחושצריך

 בס"א. לו חוששים בג"צ ושקבע כיוןבקפיצות

 רמם אחת, בפעם וגם שקובעה, גרידא הקפיצות לוסת יחמור דבע"נ שכתבו שישוראותי
 שיהא גימא אי טבילה אחר יום קופץ אי לכאורה חוששת אימתי חוששת אילעטן
 חמ'ע חח'ד של וסת אחר הדוקא לושו ואיןאוסר

 עם רק חשחנן לא כחנ"ה יום עם גורם דדג4יצה אכסונן קפצנה דריי כיון לוסת ישנ
 יום עם רק חוששת אינו קפיצה רק גרידא ליום אפילו שחושש שסובוים השהיות
 ושאר מ1%'ך אבל קאה כלל אדם והכמת למשה בתפארת מבואר כן הוששח ליוםאבל

 יום. עם קפיצה רק חוששת דאיתפוסקים



המשיבטאסיד

 חוששת קפיצה בלא כ"ה ראתה ואח"כ קפיצה עם מ' הפלגה ראתה איד-
 מיום מ' לחוש צריכה שאינה לזמר ויש לראותג שראוי מיום מ'להפלגה

 קפיצה. בלא הוי רכ"ה כיוןכ"ה

 לומר ריש בקפיצה, כ"ה ראתה ואח"כ קפיצה בלא מ' הפלגה ראתה איה-
 צ"ע. כ"ה מיום למ' לחוש לראותיולענין שראוי מיום למ' לחוששצריך

 ולשון קפיצה ג"כ צריכה הראשונה ראי' אי מחל' יום כ' של הפלגהו-
 קפיצהה. צריכה ראשונה ראיה דגם מ"ח ס"קהש"ך

 הגיע אם לשניהם שחוששת לעיל שביארנו קפיצה עם ר"ח ראתהז-
 י. לחוש וא"צ הוסת נעקר בו קפצה לא אם גם ראתה ולאהזמן
 וסת הוי דהא חיישינן לא קפיצה ע"י אחת פעם וחורה ג"פ נעקר איח-

 קבוע.שאינו

 אחת פעם וחזרה ג"פ ועקרה יום עם קפיצה וסת הוי איט'-
 קפיצהז. עם לראות דרך ראין כיון חוששת שאינו לומר ישקפיצה

 לקפיצה קבוע וסת קבעה ואח"כ ליום קבוע וסת הוי אי"-
 וסת דקבעה הגם חורה שמקרי ליום חזרה דאי לומר דישוליום
אחרח.

 אי קטנה הפלגה לענין איירי מ' דמ"ק לעיין יש מ' ס"ק שם שמציין ומה חוו"דג
 שראי' מיום חשביע אי ונהקה"כ ש"ז מחל' לענין איירי הכא אבל גדולה הפלגהנעקר
 ה מיום הפלגה חשבינן דעיקר לנקה"כ אפילו לחוש יש דריא דאמריק לראותואי

קפיצה.

 ראתה שלא דמה לומר דיש נעקו אי כ'ה מיום מ' וגם מ' ואתה לא אי לעייןויש
 בקפיצה.דראתה

 לענץ שכחוב ועי"ש זה, באופן הח"ז להחמיר שיש שכתב האפוד חשב שו"ת ע"ד
 כ"ה. מיום מ'לחוש

 ס"ק רהמלהן בגי ע" 47יצה אחר מיר ראתה אי ליום אפילו וסת הוי דלא ומכופרח
7ץ"ג.

 מ"ת גהק ש"ל רעה פרי1



רמוהמתיבתא
ירוא_

 בחודש ב' ג"פ קפצה כגון אחר ליום וראתה ג"פ קפצה
 נקבע אי קפ"ג סימן סופר וחתם חוו"ד מחל' בחודש ג'וראתה
 סופר ולחתם בקפיצה, הראיה חולין דאין ס"ל חוו"ד ולקפיצה,ליום
 שאינו בחודש ב' קופץ לא דאי להלכה נ"מ שנמצא בקפיצהתולין

 לג'.חוששת

ינוב_
 כ"פ שראתה כגון קבוע יום לא אחר ליום וראתה ג"פ קפצה

 דומה ואינו שקפצה אחר יום פעם כל דחוששת שקפצה אחריום
 הוא דעיקר סוברים יש מש"ה יום בקביעות פעם כל דרואהלעיל
 שקפצה. אחר יום פעם כל חוששת יום הוי לא הא הכא אבלהיום

 בעונה הוי לא אי אפילו וסת דקובעת דאפשר לעיין ישי"ג-
אחת.

 הקפיצה אחר לראייתה קבועה שעה לה אין אי הקפיצה בוסתי"ר-
 לראות שרגילה כגון קבועה שעה לה יש ואי העונה, כלאסורה
 חוששת אינה שתים או אחת שעה לה בקרוב או מיד הקפיצהאחר
 מותרת. העונה בשער אבל זמן לאותורק

 בקפיצה ניסן ר"ח כגון אחת פעם ראתה דאי לעיל ביארנוט"ו-
 חוששת, אינו קפיצה בלא אבל קפיצה עם רק אייר ר"חשחוששת

 בחוו"דט. כמבואר חוששת לעו"באבל

 חזרה מקרי לא מש"ה שכיח לא הוי קפיצה דוסת לומר דישח

 ועם ימים. של הוסת עוקר דלא אמרינן מעף'ה ששכיח וסת הוי כלא כנ"לט
 שלם חודש ראתה לא דאמ אלא להקש צריכה הואשונה מואיה שלער'בשכחכו
 וכי כהמום דעו"ב טעם דבל כיון דילמא או אונס, ע"י מראייה גם לעו"בתחוב
 נחשוב ולא אונס ע"י שהיה מה איכפת ולא ראתה הרי ראתה וכי תראה לאלעולם
 לומר חידוש היה רזה אלא אונם, ע"י שהיה זו אחרונה מראייה אלא לעריבשוב

 ראתה למשל אם וא"כ אונס שיי ראייה ש"י יתבטל ידוע יום על עה"בדחשש
 עו"ב הטוום נעקר היה אונס שזהו מבחרן המקור פתיחת ע'ע החה"מבאמצע
 לא כה"ג וכל המקור פתיחת ע"י שראתה זו מראייה מחדש ונחשב אחרונהמרדויה
 וליתני תנאלישתמיט



המתיבתארטן

 י"ס סעי קפ"טסימן
 הפיהוק לוסת קפיצה וסת בין חילוקיםכמה

 קפיצהוסת

 לשניהם רק חוששת שאינו אחת פעם ראתה אי קפיצה וסתא-
יחד.

 קבוע. שאינו כוסת רק הוי קפיצה ע"י ג"פ ראתה איב-

 יחד. לשניהם שחוששת יודע יום עם קפיצה ע"י ג"פ ראתהג-

 באחד ונאתה בשבת קפצה ג' ופעם בשבת באחד ב"פ ראתהד-
 גרם. אתמול של דקפיצה דל"א לקפיצה חוששת שאינובשבת

 יהא ראושנה ראי' שגם צריכה בהפלגה קפיצה ראתה איה-
כקפיצה.

 פיהוקוסת

 לחוד. וליום לחוד, לפיהוק שחוששת פיהוק עם אחת פעם ראתהאי

 קבוע. כוסת דהוי פיהוק ע"י ג"פ ראתהאי

 יחד לשניהם שחוששת במחבר מבואר ידוע יום עם פיהוק ע"י ג"פראתה
 אחד. כל חוששת קבוע שאינו לוסתאבל

 כוסת ליום חוששת לרמ"א אפילו ולחוו"ד כלל חוששת אינוולרמ"א
 גרידא. פיהוק לוסת חוששת אי ורמ"א מחבר מחל' לחוו"ד קבוע,שאינו

 בשבת באחד וראתה בשבת פיהוק ג' ופעם בשבת באחד פיהוק ע"יראתה
 לפיהוק. וסתשקבעה

 מורכב. הוי אי דוקא ראשונה ראי' צריכה איןפיהוק



רייהמתיבתא
 י"ס טעי קפ"טטימן
 הפיהוק בוסת וביאוריםדינים

 הפיהוק לוסת חוששת פעמים כמה אחת פעם ראתה אי פיהוקא-
 קבוע.כאינו

 אינו למחבר יום עם הגוף וסת הוי הפיהוק וסת ג"פ ראתה איב-
 אינו ולרמ"א קבוע, שאינו כוסת חוששת אבל קבוע כוסתחוששת
 כמבואר קבוע שאינו כוסת ליום חוששת ולחוו"ד כלום,חוששת
 כ"ה.בסע'

 עם פעם כל שרואה כגון הוסת התחלת עם לראות רגילה איג-
 שמפהק. זמן כל חוששתפיהוק

 כגון הפיהוק זמן כל ורואה שמפהק זמנים באמצע לראות רגילהאי
 שחוששת מפהק שאינה עד שעות ב' אחר ורואות שעות ג'שמפהק

 ג'. שעה סוףעד

 העונה. סוף עד אסורה ג"כ הפיהוק אחר לראות רגילהאי

 עו"ב. לענין הדין מהו בעזהי"תואבאר

 י"ס סעי קפ"טגויי
 הגוף וסת מקרי בתםאי

 חוששת. יום לאיזהו הוסת יום קודם כתם ואתהשאלה:

 כמה שכתב נ"א סימן ד' חלק משה אגרות שו"ת עי'תשובה:
 בזה.פרטים

 כתמים הוי אפילו ג"פ כן וראתה כתמים פעם כל ראתה דאיא-
 רכתם אמרינן ג"פ הוי אי הוסת יום עד ורואה קודם מגריספחות
 זיבת דרך אם וכן הכתם, מציאת מיום וחוששת הוסת התחלההוי



המתיבתאריח

 דעיקר אמרינן פעמים ג הוי לא אפילו הרגשה בלא ג"ג לבואהדם
 פתיחת הוא דכן דאגל"מ דאמרינן הכתמים משתראה הואהוסת
 מש"ס וכעין השפע כא ואח"כ תחלה טיפין טיפין שלההמקור
 עיי"ש. וכו' הגס הגס בד"ה ע"ב כ' דף נדה רישרש"י

 הוסת יום עד ורואה הוסת יום קודם כתמים פעם כל הוי איב-
 אייר ר"ה ניסן, ג' ער ניסן ר"ח כתם שראהה כגון קבוע יוםוהוי
 הוסת, התחלת הוי דר"ח דאמרינן סיון ג' עד סיון ר"ח אייר, ג'עד

 דם השפע שבא ליום לחוש צריכה ר"ה ראתה לא דאי שםוכתב
 פחות הוי אי דהכתם אמרינן ראתה לא ואי בחודש, ג'היינו

 ומתא. הוי דלא דאגל"מ טהורה שהואמכגריס

 דאמרינן בינתיים ופסקה הוסת יום קודם כתמים פעם כל הוי איג-
 הוי דפיהוק אמרינן פעם דכל )הגם ג"פ ראתה ואי הגוף וסתדהוי
 אמרינן ג"פ( דצריכה אמרינן בכתמים לומר יש אחת בפעםאפילו
 אח"כ להראיה לחוש צריכה הכתם שראתה וכשעת הגוף וסתדהוי
 ז' אח"כ וראתה וסת קודם ימים ב' כתם פעם כל שראתהכגון

 בחודשב. לט' לחוש שצריכהבחודש

 הוסת. יום דהההיל אחיינן ג'ע אי צבוע בגד על כגוים הוי אי לעיץ ישא

 הומרא, ל הגוף לוסת לחוש דצריכה שמבואו קפ"ט סימן הלוי שבט ערעורי ע"ב
 לא אי הבא בפעם אי ד' וראיתה בינתיים ופסקך ר'ח ג"פ כחם ראתה אי לעייןיש

 לד. לחוש צריכה אי ברין כתםראתה



ריסהמתיבתא

 כ"ג סעי קפ"טסימן
 לרפואה שנוטליןבדורים

 כמו דהוי אונס וסת דהוי שס"ל שער פותח בספר ראיתיא-
קפיצה.

 בעזהי"ת. ואבאר פרי מנחת שו"תב-

 בלא אפילו דקובעת מבואר זירוז לשם המיוחדים רפואה כדורי אכלהג-
 משום הימים עם אלא קובעת ואינה קפיצה כמו הוי באכלה דרוקאימים,
 שהשום כך טבעה זו אשה ורק הנשים בכל דמים לראית גורמים איןדהני
 הרופאים ע"י העשויין המיוחדים כדרין אכל כאונס דינו הוי וע"כהוא

 להם שיש ודאי הנשים כל אצל ראיה גורמים הם הסתם ומן דםלהכאת
 את גורמים עצמן שהן כולם אצל הוחזקו דהא ימים בלא אףקביעות
 יום. איזה הבדל בלאהראיה

 כדורים. לענין דינים פרטי הלוי שבט שיעורי עי'ד-

 אגרות שו"ת ועי' הגוף, וסת הוי אי כתם לענין בעזהי"תואבאר
 ראי'. כמו דהוי וסת קודם כתם פעם כל ראוה אי לעניןמשה

 לא הדם שגורם החתונה( קודם )שכיח כדורים שנטלה אשהשאלח:
 ג' או ימים ב' אחר הדם בא הכדורים ליטלן שמפסיק ובשעהבא
 הוסת יבוא שלא הכדור ונטל כ"ח הפלגה שראתה כגון מהוימים

 שהפסיקה אחר ימים כמה אחר הוסת ובא הכדור ליטולוהפסיק
 מ"ה. כגוןוסת

 ממ"ה. כ"ה לחוש צריכה איא-
 הכדור. יטול לא הבא בפעם אי מ"ה להפלגה לחוש צריכה איב-
 שהפסיקה אחר ימים כמה שיבוא גורם דהכדור ידעינן ואיג-

הכדורים.
 שיש הכדור נטל שלא בשביל דהוי ידעינן דהא נעקר הכ"ח איד-
 כ"ח. של ראי' הכדור נוטל שאינו אחר לחוש שישלומר



המתיבתארב

 וסת קפיצה וסת הוי אי כדור של הוסת מהו דנו אחרוניםתשובה:
 שינוי יש כדור שנוטל רע"י כיון פיהוק כמו וסת שום אכלהשלא
 ויש שום, אכילת כמו דהוי סוברים ויש סימן כמו הוי האשהבגוף

 הדיעות ואציין הראי', גורם דוהו הקפיצה וסת לכו"ע דהויסוברים
בזה:

 עכשיו חיישינן לא לסלק כדור דנטל דכיון לומר דיש צ"עא-
לכ"ח

 מראי לעו"כ לחוש שיש אונס שע"י וסת כמו דהוי נאמר איב-
 ישלחוש הפיהוק וסת כמו הוי אי ולהפלגה, החודש לוסתולא
 יש ג"כ שום אכלה כמו כדורים הוי ואי הפלגה, וליום החודשליום
 סיבה מחמת דהוי קפיצה כמו דהוי שכתבו שיש וראיתילחוש
 הראי'. גרמי דהם וראתה קפצה וכדיןחיצונים

 שום איכלת דוקא לומר דיש שום אכלה כמו הוי דלא סובריםויש
 האלו בכדורים אבל הימים עם אלא קובעת ואינה קפיצה כמוהוי

 לזה. דומה אינו דם להבאת הרופאים ע"יהעשויין

 שהיה בזמן וסתה הגיע הכדורים שפסקה דאחר כדורים הויואי
 הראי' לאותו לחוש שיש כדורים לקיחת בלי גם לראותוגילה
 שלוקים כלות לענין נוגע וזה ולעו"ב ולהפלגה החודשליום

 מעכבים אינם האלו והכדורים וסתן יקדים שלא כדי רקהכדורים
 לחוש ראוי שבכה"ג מקודם לראות רגילין שהיו ממה יותרראיתן
 הפוסקים. כשם ראיתי כן ולהפלגה החודשליום

 הראי' שמעכב רק הראי' גורס שאינו כאלו דכדורים לומרויש
 דומה. וסת לאזהו לעיין יש רואות שהפסיקהואח"כ

 רזהו כדורים שהפסיקה אחר ימים כמה הבא בפעם לחוש ישג-
 כוסת הוי אי דאפילו לומר ויש שהפסיקה אחר שרואותוסת

 דגורת שידעינן הכדורים אכל אחד מיום יותר הוי אי דרקהקמיצה
 לחוש. שיש אחד מיום יותראפילו



רפאהמתיבתא

 סימן כנו"ב דמבואר מעוכרת כמו דהוי שכתוב יש בזה מחל'ו-
 ויש העיבור, ע"י נעקר עיבורה שלפני קבוע שאינו שוסתפ"ו

 כדורים, לבין מתפרקין שאבריה מעוברת ' בין לחלק דישסוברים
 מעוברת מאשה גרע דלא לחוש שיש קודם שהיה קבוע וסתאבל
 כתב בשם ובקנה עיבור, קודם שהיתה הקבוע לוסת לחוששיש
 כדורים. ע"י שנטלה קבוע שאינו וסתדנעקר

 ע"ד בע' קפ"טונימן

 המחבר: דברלבאר
 כל וממשיך הוסת התחלת בשעת דם שרואות הגוף וסת לה יש איא-
 כגון הגוף הוסת סוף עד הוסת שמתחיל בשעת חוששת הוסת משךזמן

 תשע שעה עד לפהק וממשיך דם ורואות שבע בשעה לפהקשמתחיל
 שעות. שתי אלו רק חוששת תשע אחר רואותואינו

 שמפהק כגון שהתחיל אחר רם שרואות הגוף וסת לה יש איב-
 שחוששת תשע עד שמונה בשעה רם ורואת תשע עד שבעמשעה
 וסת לה יש דהא שבע משעה חוששת ואינו תשע עד שמונהמשעה
 שעה. עד הפיהוק אחר לרואת מתחילשאינו

 אין אם אבל הוסת בתוך מובלעת הראיה שכל בזמן דברים במהג-
 אסורה הוסת אחר גם נשמכת אלא הוסת בתוך מובלעת הראיהכל

 אחר ורואת שמפהקת )היינו אחת, עונה סוף ער הוסתמתחלת
 העונה(. סוף עד אסורההפיהוק

 שבעה בשעה שמפהק כגון הפיהוק שעת סוף פעם כל ראתהואי
 כיון העונה סוף עד שאסורה תשע בשעה משעה ורואה עשרעד

 לפרש יש חוששת אימתי הוסת מתחלת ולענין הפיהוק אחרדרואות
 הגם שבעה משעה היינו הוסת מתחלת לומר יש אופניםבשני
 שרואות בשעה או שבעה בשעה יש או זמן, אחר עד רואותשאינו
 תשע. בשעההיינו



המתיבתאהבג

 בזה: אחרוביםמחא

 היינו הפיהוק מתחלת .יה באופן אפילו שחוששת מפרש חוו"רא-
 תשעא.משעה

 הראי'. מתחלת זה כאופן שחוששת קפ"ד מו"ס הרב שו"עב-

 שעות כמה ומתחיל הגוף סימני לו יש דאי להלכה זה לפינמצא
 מהתחלת לחוש שיש הגוף סימני אחר וממשיך הגוף הסימןאחר
 הגוף.סימני

 לעו"ב. לחוש צריכהאי

 צריכה זה באופן אי הרב ושו"ע חוו"ד מחל' אליהו מחזה שו"תעי'
 שאינו הרב ושו"ע לחוש שצריכה שס"ל דחוו"ד לעו"בלחוש
 בהגהותב. עי' לישטתו דהולכין לומר ויש לחוש,צריכה

הלבה:
 הוי שעות כמה אחר ומתחיל )קרעמף( הגוף וסת לה יש דאי נמצאא-
 הוסת. מתחלת לחוש שישכנ"ל

 גם הושטת מעמה ליום וסת גם הוי הפיהוק שעבר אחו דרואוח כיון *מו ישא
 כיון אכל שפיהוק אחר וק ליום חוששת שאינו הגם ליום הוי דהא הפיהוקמתהלת
 ומהחלת העונה סוף עד וחוששת ליום וסת דהוי אחיינן הפיהוק אחר ורואותשפיהוק
 ג"כ, יום על דהוי כיף מהפיהוק שעה הצי אחר עד רואות דאינו דידעינן הגםהפיהוק
 בוצעה שמפהק כגון דם מראיית רק שחוששת אמרינן הפיהוק בתוך שמובלע דמהויש
 רק ומשזלה שאוסרה שנפצה שעה עי ומפהק ורואות שבע בגרעה לראות ומהחילשש

 דכית אמרינן שמפהק זמן כל רק ורואה לראות דמהחיל שאני דהתמ שבעמהמעה
 משא'7 הפיהוק רק הוא הוסח כל חוששת אינו שמפהק נסעה עד רואות דאינודידעינן
 עזהי"ת ב ואבארבנ"ר

 עישש, רג4'צה מוסת וכ'ה4 קצ"ח, ס"ק קפ"ט סימן השלחן בדי ע"ב
 צריכה שירנו לומר ערש שרואות ימים קבוע וסת לה דאין דכיון לומר דישג

לחוש.



ר"גהמתיבתא

 מיום רק לחוש יש למחר דם ורואה )קרעמף( הגוף וסת לה יש איג-
אחרג.
 שחושת הוסת תחלת אחר יומים ורואות הגוף וסת לה יש איג-
 יומים. אחררק
 יש יומיים אחר ימים וכמה יום אחר פעמים כמה רואות איד-

 הגוף. לוסת חוששת אילעיין

 ל"צ סע' קרטסימן

 ולא נדה ימי ז' בתוך לא וסת קובעת אשה אין דגמראמדינא
 אפילו חוששת דאינה הראב"ד שיטת הוא וכן זיבה, ימי י"אבתוך
בזה"ז.

 ומחל' וזיבה נדה בימי וסת קובעת אשה דכזה"ז הרמב"ןושיטת
 לקולא. אפילו או לחומרא רק הויאי

 בנקה"כ. מבואר וכן לחומרא רק דהוי הש"ך שיטתא-

 לקולא. אפילו דהוי השלמים תורתב-

 אפילו זיבה ובימי נדה בימי רק לחומרא דהוי סוברים ישג-
 רימונים. פרדס בספר באריכות ועי'לקולא,

 לקמן ועי' וזיבה נדה בימי לחומרא עכ"פ לחוש יש להלכהנמצא
 להחמיר. שיש אופןבאיזה

 וזיבה נדה בימי חוששתאימתי
 הרבא. שו"ע שיטת דהוי משמע וכן החוו"ד שיטתא-

 א ראתה וכן ב- ג"פ, ה' א' ראתה אי א- פרטים: כמה הרב שמע לפי לעיין מםא
 שו"ע דהא לעיין "ש הרב שף"צ ולסי ולבעת, חוו"ד דלפי שופעת והוי ה, ה, אה,
 מבואר. איש הנ"ל באופן אבל לכ' חוששת אעו אחת פעם ה' דא' רק כתבהרב



המתיבתארכו

 חוששת. שאינו אחת פעם א"ה דראתהא-

 לא'. רק חוששת ג"פ א-ה ראתה איב-

 כגון באופן רק וחוששת חוששת, שאינו וה' שופעת א-ה א-ה, ראתהג-
 א.שראתה

 ה'. וראתה פסקהא-

 חוששת זיכה בימי הוי דאי וכתב כן שמבואר השלחן מסגרת וע"ב-
 ח' ועד מא' שופעת ואפילו לח' שחוששת וח' א' ראתה אי היינולחומרא
 בחוו"ד. משמע וכן לח' דחוששתאמרינן

 להלתה:נמצא
 ש"ך משמע ישראל )וכטהרת חוששת דאינו אחת פעם א-ה ראתהא-
 שחוששת(.ס"ל
 משמע ישראל )ובטהרת לא' רק חוששת ג"פ א-ה ראתהב-

לחומרא(.
 השלמים לתורת לחומרא לש"ך לה' חוששת ה' א-ה, א-ה, ראתהג-

לקולא.
 חוששת. אינו פוסקת ואינו א-ה ראתהד-
 שופעת. הוי ואפילו לח' חוששת א-ח ראתהח-

 פסקת מקרימאי

 בזח: אחרוניםמחלי
 דמבואר אחד יום פסקה לא אפילו הוי דפסקה דמשמע חוו"דא-
 פסקהא. מקרי דוה בחוו"ד פעמיםכמה

 אפילו חוטיות אי פסוח מעיין ש"א סמם מעיץ ב"פ בראתה אי ק אמוען איא
 אהד יום וק הוי אפילו שקיבעה שמבואר ד ס"ק קפ"ד בסימן הור'ד דהאבשופעות

 ראץ21 אין פסקת מקרי ג"כ דוה נאמר איאבל

 שופעת. ב ג"כ שס"ל כ"כ סע' ד, שערי טוהר  שערי ספרעירד
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 ה' לסע' דמי ולא שכתב בחידושין ט"ו ס"ק קפ"ד סימן חוו"ד עי'א-
 מועט דבר הוא ההחמשך דכהתם הנמשך כשיעור כיום לפרושדצריכה
 לכל לחוש צריכה בפסוקת אבל בשופעת ודוקא עצמו הוסת מעיןותשיב

 אחד. יום הוי לא אפילו פסקה מקרי דזה מבואר עיי"ש ימיםהג'

 ע"ב ס"ק הש"ך שכתוב מה על שהקשה ל"ו ס"ק קפ"ט חוו"דב-
 לחדש בב' דהא ועוד נכון אינו אבל וכתב לחורש כב' ורביעיתשגורסין

 עיי"ש. וכו' הראי' תחלת אחר תמיד דהולכים רצופים ימים כ'ה"ל

 פסק בחדיא דהא הבינוטתי לא וז"ל שהקשה ל"ו ס"ק שם בחוו"דעי'
 קובעת בפוסקות אכל נדותה בימי וסת קובעת אינה בשופעת דדוקאהטור
 אשה דהא לוסת חוששת לא אמאי שהקשה )היינו נדותה בימי אפילווסת

 שכתבתי קפ"ד בסימן ועי' ותירץ פוסקינן( אם נדותה בימי וסתקובעת
 להימים שוב חיישב לא קבוע וסת הן הראי' בהתחלת שהןדכשהימים

 עיי"ש. נדה ימי בתוךשהן

 פסקה. מקרי אחד יום הפסק הוי לא דאפילומבואר

 אחר ליום הוי אי דוקא פסקה מקרי לא רזה ס"ל רמונים פררםב-
 לשופעת. פסקה בין חילוק דיש הטור סתירת מתורץוזה

 ר"ח סיון, כ' סיון, ר"ח אייר, ר"ח ניסן, ר"ח שראתה אשהשאלח:
 מהו קבוע שאינו וסת משום סיון לכ' לחוש שצריכה שהדיןתמוז,
 ר"ח. לראות שחזרה סיון לכ' לחוש צריכה אי ר"ח ראתהאי

 בזה: אחרונים דיעות נמה ישתשוטח:

 לה שיש סיון לכ' חוששת דאינו שכתב קפ"ט מו"ס בב"ח עי'א-
 שחוששת כ' ג"פ ראתה אי רק לר"ח לראות וחזרה לר"ח קבועוסת
 עיי"ש. החודש וסת שני לה דישלכ'

 לא )אבל החודש, וסת ב' דשייך לכ' שחוששת חוו"דב-
בהפלגה(.
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 דיש כזה שמסתפק כ"ח ס"ק תשובה בפתחי הובא נו"ב שו"תג-
 גם דחוששת ושינתה קבוע וסת לה שיש שאשה דכמולומר

 תמוז, כ' סיון, ר"ח אייר, ר"ח ניסן, ר"ח ראתה כגון קבועלשאינו
 לומר יש או הכא, כן כמו לכ' חוששת שאינו שאמרינן אבר"ח
 הנ"ל באומן אבל ר"ח ראתה לא תמוז כ' שראתה דבזמן התםדוקא

 וסת תקבע שמא חיישינן במקומו נשאר דר"ח וכ' ר"חשראתה
שניה.

 ור"ח. וכ"ה ר"ח ר"ח בראתה וחוו"ד ב"חמחל'

 אמאי שהקשה ט"ו ס"ק קפ"ט סימן וחוו"ד קפ"ט מו"ס ב"חעי'
 שתקבע עד לשניהם דחוששת י"ג סע' קפ"ט סימן ברמ"אשמבואר

 ר"ח ר"ח כראתה הטור כתב בהדיא דהא לי חמיה כדינו, א'וסת

 וכ"כ לכ"ה, גם דחוששת וכר"ח בחודש כ"ה ראתה הג'ובפעם
 להשגי גם חוששת כרינו א' נמקבע אפילו אלמא להראב"ד,בבה"נ
 הוסת בו שקובעת השלישי ר"ח כראייתה דבאופן תירוץ כ"חא-

 אלא לחודש בכ"ח זה קודם ראתה שהרי אותו ראתה פתוחממעיין
 ומיהור בה ניתוספו יתירים דמים דילמא ואמרינן לחומראדתלינן
 הוא פתוח מעיין דילמא איפכא לחומרא נמי חיישינן הלכךלבוא
 לחודש בכ"ה לה הקבע הוסת עיקר אלא בר"ח וסת לה קבעהולא

 לחומרא, והכא הכא דאזלינן וכו' הקדימה ליום נמי חוששתולהכי
 ספק. משום רק דהוינמצא

 הן הוסתות כששני דדוקא נ"ל לכן וז"ל תירוץ שם חוו"דג-
 אפשר דאז בחודש ובכ"ה בר"ח כגון החודש יום גרמתמחמת

 בסע' כמבואר וסת בתוך קובעת אשה דהא הוסתות שנישיתקיימו

 וסת לה ביש משא"כ שניהם יתקיימו אולי חוששת מש"הל"ב
 )כגון קבוע שאינו אחר לוסת שוב חוששת אינה להפלגהקבוע
 ט"ז לפי לכ' דקובע יום ח' ואח"כ י"א ראתה ואח"כ כ' כ'ראתה

 שייך דלא דהגם לומר )ויש שניהם, שיתקיימו א"א דהא י"ח(ס"ק
 ואח"כ ל' של גדולה להפלגה קבוע וסת הוי אי אפ"ה הפלגותב'

 איזהו ידעינן לא דהא לשניהם שחוששת כ' של הפלגות ג'ראתה
 הוסת(. יוםהוא
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 לחוו"ד. ב"ח כיןונ"מ

 חוששת מע"ה ר"ח של רמים תוס' הוי כ"ח הראיה אי ספק הוי ב"חלפי
 כ"ה. הראה עיקר הוי פתוח מעיינה הוי דדילמא לכ"ה וחוששתר"ח

 ספק. הוי לא חוו"דלפי

 לפי לעו"ב, לחוש צריכה ספק דהוי ב"ח לפי לעו"כ לחוש צריכה איא-
 לעו"כ. חוששת ודאי מכח דחוששתחוו"ד

 ור"ח. וכ"כ ר"ח ר"ח ר"ח הוי איב-

 הוי אי אבל ספק משום רק דהוי טעם רכל כיון לר"ח רק חוששתלב"ח
 דחוששת אמרינן לחוו"ד ר"ח. הוא דעיקר אמרינן לר"ח קבועוסת

 וסתות. דשייך כיוןלשניהם

 ר"ח. וראתה ופסקה כ"כ ר"ח ר"ח ר"ח כגון ראיה הוי איג-

 חוו"ד ז'.לפי תוך הוי לא דהא ספק כאן דאין לר"ח רק חוששת ב"חלפי
 לשניהם.חוששת

 כ"ט, כ"ז כ"ט כ"ט ראתה כגון בהפלגה, כן הוי אי נ"מ לומר ישד-
 יש ולב"ח לכ"ט רק וחוששת הפלגות ב' שייך דלא לומר ישלחוו"ד
 לשניהםלומר

 ל"ד ל"ג סעי קפ"טסימן
 ומינקת מעוברתדיני

 ושו"ע דגמ' מדינא עיבור, קודם שהיתה לוסת חוששת אינו מעוברתא-
 מחל' בזה"ז לחוש, צריכה אינו ד' דבחודש אמרינן חדשים ג' אחראיירי

 שהיא אופנים שאר או רופא ע"י דידעינן דכיון הטבעיים נשתנו אמרינןאי
 שצריכה רעק"א שו"ת ועי' לחוש צריכה שאינה סוברים ישמעוברת
 קבוע. וסת לענין דוקא הוא ונ"מלחוש,
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 מו"ס תשובה פתחי עי' לעו"ב, חוששת אי מחל' עיבור בימי ראתה איב-
 לחוש, שצריכה ס"ל פאדווה ומהר"מ לחוש צריכה שאינו שהביאקפ"ט
 חוו"ד(. הרב)שו"ע

 שאינו וסת הוי ראי' רכל קובע לוסת חוששת אינו והנקה עיבור בימיג-
 א"כ קבעה דלמא קבוע שאינו חשש דכל אמרינן אי לעיין ישקבוע,
 בהערותא. עי' קבוע שאינו לוסת לחוש צריכהאמאי

 מצטרף דאינו לומר יש ד' וחודש לעיבורה ג' כחודש ראתהד-
 שהיה קבוע לוסת חוששת אינו וגםלהפלגהב.
קודמג.

 עיבור. בימי גם לקבוע דיש סוברים יש שום אכילת ע"י וסתה-

 והנקה. עיבור דין יש נפל הפילה איגםו-

 דיש לעו"ב חוששת דאינו כיון דבמעוברת לומר דיש הטעם כעשי"ת ואבארא
 חילוקים. עוד ואבאו ודו"ק קבוע כאינו תראה שכש כמאש קבוע אינו דטעםלומר

 בחודש ואח"כ עיבורה בימי דבראתה בשושנים כסוגה שמבואר סמה ללפיד ישב
 יש כן כמו דמים מסולקה דהוי דכיון והסברא קבוע לוסת מצטנף דאינו לעיבורהד'

 סבוא יש אמ"ה קבוע, שאינו לוסת י4וע וסת בין לחלק שיש הגם מצטרף דאינולומר
 להיות צריך הוי ראשונה שראי' אמרינן קפיצה כמו לומר ויש מצטרף דאינולומד
 הכא. לוכן יש כן כמו הראיות ב' שייכת להיות שצריך ראינןקפיצה

 חרטים ג' לאחר לו חוששת אם לעיבורה חדשים ג' בתוך דם ראתה אם לעיין ישג
 בזמננו אך מסולקת היתה לא חדשים ג' שלפני כיף לחוש צריכה אינה דגמראדמדינא
 לראייתה שחוששת חדשים ג' לאחר כממוברח והוי לחומרא כמסולקת אוחה לדוןיש

 לכ"ג. הערה ח' פרק כהן מראה ספר ע" קבוע שאינוכוסת
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 חדשים. כ"ד דמים מסולקת דין הוי אי דופן יוצא לענין דנו הפוסקיםז-

 שראתה אחר קודם שהיתה קבוע לוסת לחוש יש והנקה עיבור אחרח-
 בהערותד. ועי' חוששת אינו קבוע שאינו וסת אבל אחתפעם

 ג"פ ראתה אי גדולה הפלגה נעקר שאינו להדיעות קטנה הפלגהשאלה:
 כימי הוי אי מהו גדולה להפלגה חוששת דאינו דאמרינן קטנותכהפלגות

 קבוע: דאינו והנקהעובר

 הוא קטנה בהפלגה ראתה אי חוששת שאינו טעם רכל לעיין ישחמצונה:
 עיבור בימי א"כ ראתה דלא אמרינן קטנה להפלגה וסת דקובעתמשום
 נעקר דאינו אפשר עצמו כפני הוי ראי' דכל וסת קובעת דאינווהנקה
 בעזהי"ת. במק"א ואבאר ג"פ ראתהאפילו

 ראשונים חדשים ג' ראתה שלא קבוע וסת לה דיש מעוכרת אשהש14לה:
 כ"ד. אחר לוסת חוששתאי

 שו"ת עי' הטבעיים נשתנו אמרינן דבזה"ז שסוברים הדיעות לפיובשובה:
 מעוברת. דהוי ראתה שלא דמה דאמרינן לחוש יש זה לפי משהאגרות

 הכא אפילו רואות אחד כל דלא משמע הגמ' בזמן אפילו לומרויש
 אפילו הוסת נעקר שאינו ראשונים מדשים בג' ראתה לא דאיאמרינן
 דברי כן שמפרש חיים במקור ועי' מעוברת, שהוא חדשים ג' לאחרידעינן
 וסת לה היה אם פירוש לר"ח למודה אם במחבר שס"ל ל"ד סע'המחכר
 או לה קכוע בזמן בראתה מיבעי הלא ר"ל שנתעבר קודם לר"חקבוע

 לוסתה חוששלת ודאי דאו לעיבורה ראשונים בג"ח לר"ח, וסתשקבעה
 ותיכף שנתעכרה קודם קבעה אפילו אלא והנקה עבור ימיכשעברו
 ימי כשעברו מ"מ ראשונים בג"ח אף וסתה בזמן ראתה לאשנתעברה

 לא ראשונים ג"ח ראתה שלא ומה כוס"ק לוסתה חוששת והנקהעבור
 מלובלין הכהן צדוק ר' להגה"ק צבי תפארת בספר ועי' כעקירה,חשוב
 וסת. לעקור כח בהם אין הראשונים חדשים ד' דגם י"זסימן

 פוסקים היאר בשק- ועי' בוה דיעות כמה שהביא טור ע" כזה עלטות כמה ישד
 ררם תשובה, בפחחי הובא נו"ב שית ע" החמיר. ל שיש הסלחן ברי וע"מקיל

 קבוע שאינו שוסת כאילומחמי-ן



 א ת ב י ת מהרל

 ג"ח ראתה לא אפילו עיבורה קודם שהיתה קבוע לוסת לחוש שישהלכה:
הראשונים.

 יום שהוא הש"ך לשיטת לעו"ב לחוש צריכה אי חרשים כ"ד אחרשאלח:
החודש.

 חדשים כ"ד אחר לעו"ב לחוש איצריכה הש"ך לשיטת לעיין ישוכשוגה:
 כ"ד אחר לחוש צריכה א"כ החודש וסת דהוי קורם שראתה קבועלהומת
 אבל בדקה ולא הוסת דעבר קבוע וסת הוי דאפילו לומר ואפשרחדשים,
 חוששת. שאינו אפר כ"ד אחר קבוע לוסת שלחשושלענין

 מינקת. דין לה יש אי דופן יוצא הוי אישאלה:

 חלק הלוי שבט ובשו"ת מ"ח, סימן ב' חלק בשם קנה שו"ת עי'השובה:
 השלחן בדי וכספר דמין, מסולקת היא דופן ביוצא דגם קכ"ב סימןו'

 הלידה מחמת הוא מתפרקין שאבריה דמה הולד ד"ה ז' סע' קפ"דסימן
 מסולקת אינה בניתוח ולפיכך הרש"י מלשון כןומדייק
רמים.

 של ראשונים חדשים כג' מ"ת רואה שאינו הג"פ הוחזק אי דנואחרונים
 מהני. איעיבור.

 קפ"טסימך
 בעניןביאור

 הוא גדולה הפלגה נעקר אי קטנההפלגה

 א'סימן

 ציורים: נמהיש

 כמלגת: וסתא-
 ולא כ"ח הפלגה ואח"כ ל"צ הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסתא-

 ל"ב.המשיכה
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 והמשיכה ל' הפלגה ואח"כ ל"ע הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת5-
לל"ב.

 בלילה ל' הפלגה ואח"כ ביום ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסתג-
 בלילה. או ביום מל' ל"ב הפלגה חוששתאי

 קטנה הלפגות ג"פ ואח"כ ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסתד-
 כ"ז. ל' כ"ט כ"ג קבוע,שאינו

 כ'. הפלגה ג"פ ואח"כ ל' הפלגה ראתה כגון קבוע וסתח-

 ג'. הפלגה ואח"כ ל' פ' ב' ואח"כ כ' הפלגה ראתה כגון קכוע וסתו-

  החוזית: ושת5-
 כ' ראתה הבא ובחודש ניסן ג' ראתה כגון קבוע שאינו וסתא-

 לג'.והמשיכה

 ולא כ' ראתה הנא ובחורש ז' ראתה כגון קבוע שאינו וסת5-
 לז'.המשיכה

 פתוח: ממעיין החודש וסתג-
 לר"ח. והמשיכה כ"ה ראתה ג' ופעם ר"ח ב"פראתהא-
 ר"ח. וראתה המשיכה ולא כ"ה ראתה ג' ופעם ר"ח ב"פראתהב-

 פתוח: ממעיין הפלגהוסתד-
 והמשיכה כ"ח הפלגה ראתה ג' ופעם כ"ט הפלגה ב"פ ראתהא-

לכ"ט.
 המשיכה לא כ"ג הפלגה ראתה ג' ופעם כ"ט הפלגה ב"פ ראתהב-

 כ"ט.וראתה

 פתוח: ממעין עקירהלעניןה-
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 ומהו הר"ח, נעקר אי ור"ח כ"ת ראתה ד' ופעם ר"ח ג"פ ראתה איא-
 בר"ח. וראתה ופסקה המשיכהבלא
 והמשיכה כ"ח הפלגה ראתה ד' ופעם כ"ט הפלגה ג"פ ראתה איכ-
 כ"ט. וראתה ופסקה המשיכה כלא ומהו נעקר,אי

 ג'ויימן

 גדולה הפלגה נעקר אי קטנת כמפלגה אופניםכמה

 הפלגה ראתה ואח"כ ל"ג הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:א-
 בל"כ. ראתה ולאכ"ז

 הפושקים: מחליתשובה:

 להפלגת וגם לב"ז שחוששת הרב שו"ע מאיר בית י"ח ס"ק ט"ז רמב"ןא-
 מכ"ז.ל"ב

 אופנים: בשני לפרש יש מאיר בית שלוהסבר

 לא אפילו ומשמע יתירי דמים משום שכתב מאיר בבית בפנים עי'א-
 רהביא לכ"כ המשיכה ולא בכ"ז ראתה דהיינו ל"כ כהפלגה ככללראתה
 נעקר אינו ל' דהפלגה דאמרינן כ' ואח"כ ל' שראתה כאופן מרמב"ןואיה
 הקדימה דומת דאמרינן לומר יש וההסבר ל', בהפלגה ראתה דלאהגם
 ול"ג לכ"ז חוששת מש"ה לכ"ז הקדימה ל"ב של דהומת היינוקודם
 ר"ח ראתה ע"ב ל"ט נדה בגמרא שמבואר דמים תוס' הוי לא וזהמכ"ז,
 קודם הראי' דמתחיל הכוונה התם יתירים דמים דאמרינן ור"ח כ"הר"ח
 לר"ח חוששת מש"ה לכ"ה הראי' דהקדים אמרינן בר"ח גם דראתההיינו
 דמים אמרינן הכא משא"כ הראי', התחלת דהוי וכ"ה קבוע וסתמשום
 ראתה לא דהא קורם שהתחיל לומר שייך לא ראתה לא אפילויתירים
 ראתה. לא אפילו מש"ה הקדים הראי' דבל לומר צריך מאיאלא

 לומר יש ג"כ הפלגה כוסת וראתה בהמשיכה דאפילו לומר דיש לקמןועי'
 כוסת דוקא לומר דיש וראתה שהתחיל ולא וראתה שהקדיםהכוונה
 משום הוי הפלגה ובוסת הפלגה בוסת ולא הרא' הקדים לומר ישהחודש
 שראתה בנ"ר א"כ הראי' שהתחיל משום דהוי נאמר דאי הראי',שהקדים
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 כ"ז להפלגה לחוש צריך הוי לל"ג והמשיכה לכ"ז הראי' והקדיםל"מ
 הראי' שהקדים אמרינן הוי אי דהאי מב"ז ל"ב ולא מל"ט ל"בוהפלגה
 לל"ב לחוש צריך הוי לכ"ז הקדים רק ל"ב הוא ראי' דעיקן הפירושהוי

 לכ"ה שחוששת ר"ח כ"ה ר"ח ר"ח שראתה בחודש שאמרינן כמומל"ט
 הוי רכ"ז שאמרינן קודם ל"ג של הראי' בהקדים הכוונה ע"כ אלאולר"ח,
 ולא בחודש דוקא שייך הראי' דהתחיל כנ"ל והסברא הראי',עיקר

 דהא הראי' דהקדים אמרינן הפלגה לענין דגם שס"ל כט"ז )ועי'כהפלגה.
 וכלא דמים, תוס' הוא דא' ואמרינן לט' שחוששת א' כ' א' ראתהכתב
 מר"ח( כ' חוששת ט'ראתה

 עקירה. מקרי לא גדולה הפלגה עכרה רלא דכיוןב-

 שאינה סוברים דיש קצרות בהפלגות ג"פ ראתה אי לענין לקמןועי'
 דמים משום א' כצד נאמר דאי לומר ויש גדולה להפלגה לחושצריכה
 יתירים, דמים אמרינן דלא קצרות בהפלגות ג"פ הוי ראי לומר ישיתרים
 אפילו לומר יש גדולה הפלגה עברה דלא משום כ' כצד נאמר איאבל
 מהני. לא פעמיםהרבה

 דהפלגה מב"ז ל"ב להפלגת חוששת דאינו ס"ל מ' ס"ק ש"ךב-
 גדולה. הפלגה נעקרקטנה

 ל"כ. עד המשיכה אי דוקא סוכרים ישג-

 ופ"א סתום מעיין ב"פ ראתה של הדין אמרינן בהפלגה גם אי שאלה:א-
 פתוחמעיין

 בזה: דיעות כמה ישחישובה:

 ל' ל' הפלגה כגון להשגי וק חושש דבהפלגה ס"ל חוו"דא-
 הפלגות ב' שייך דלא לל' רק שחוששת לל' והמשיכה כ"הואח"כ
 כ"ה. להפלגה חשיינן לאמש"ה
 ל'. מיום רמינין י"ל מחמיהן או ששיך סוברים וישב-

 כ"ח הפלגה ואח"כ ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:ב-
 לל"ב. המשיכהולא
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 וש"ך שחוששת, הרב ושו"ע מאיר בית רמב"ן הנ"ל, במחל' תלויתשובח:
 שנעקר. מ'ס"ק

 כ"ח הפלגה ואח"כ ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:ג-
 לל"ב.והמשיכה

 הרב ושו"ע מאיר, כיח רמכ"ן, א- כזה, מחל' לומר יש1581בח:
 שנעקר. מ' ס"ק ש"ך ב-שחוששת,

 הפלגה ואח"כ ביום ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:ד-
 בלילה. או ביום מכ"ח ל"ב הפלגה חוששת אי בלילהכ"ח

 ביום. מכ"ח ל"ב שחוששת לומר ישתשובח:

 הפלגות ואח"כ ל"ב הפלגה ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלח:ה-
 ג"פ.קטנות

 הפלגה נעקר אינו קטנה רהפלגה רס"ל למאן אפילו שסברו ישתשובה:
 רכל להסביר ואפשר חוששת, דאינו לומר יש ג"פ ראתה אי אבלגדולה
 דשמא טבע שינוי של ראי' הוי דלמא דאמרינן נעקר דלא דאמרינןפעם
 אחרת סיבה דמחמת זה ליום הגיעה לא מעולם אכל הוא כך טבעהבאמת
 דאמרינן כ' קבעה ואח"כ ל' א' פעם בראתה משא"כ ראיתה,הקדימה
 ראיותה שינתה אי האפילו לומר אפשר מש"ה אחרת, טבע והוידעקרה
 קבועות. שאינן קצרות להפלגוהג"פ

 כ' הפלגה ג"פ ואח"כ ל' הפלגה ראתה כגון קבוע וסת שאלח:ו-

תשובח:
 הפלגה ראתה אפילו נעקר דאינו כתב שמתחלה מאיר בית עי'א-
 בית בדעת שמסופק יש אבל נעקר, דאינו כ' הפלגה ג"ס ואח"כל'

 דיסוד נאמר אי שתלוי לומר ויש הנעקר, ס"ל להלכה דאפשרמאיר
 דמים. תוס' שייך דלא משוםהוא
 אחת. כפעם חזרה אבל דנעקר ס"ל הרב שו"עכ-
 לכ' וראתה קבוע ל' כהיה שכתב הקצר בספק הרא"ש לשון עי'ג-

 לפי הל' ליום לחוש צריכה אינה והלאה מעתה ג' ב' א'פעם
 נעקר וסת אין כי ל' של וסתה ועקרה כ' ליום וסת להשקבעה
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 בג"פ. אלאונקבע

 הפלגה ואח"כ ל' ב"פ ואח"כ כ' הפלגה ראתה כגון קבוע וסת שאלח:ז-
כ'.

 לכ' שחזרה כיון אמרינן ולהלכה בזה מחל' שהביא רמב"ן עי'תשובח:
 הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה אמרינז פעם דבל ל' חוששת שאינוקבוע
 אינו מש"ה טבע של עקירה הוי הכא אכל טבע ששינוי ראינן דלאגדולה
 כלל.חוששת

 ג'אוימן

 פתוח: ממעיין החודשוסת

 לכ"ט. והמשיכה ב"ה ראתה ג' ופעם בר"ח ב"פ ראתה שאלה:ח-

 בראתה ל"ט נדה גמרא ומקור בטור שמבואר מה במק"א ביארנואהובה:
 לכ"ה. גם דחוששת מבואר ובטור ר"ח דחוששת ר"ח וכ"ה ור"חר"ח

 וסת לשני שחוששת וחוו"ד ספק, משום להב"ח וחוו"ד, כ"ח מחל'ואבאר
החודש.

 וראתה המשיכה ולא כ"ה ראתה ג' ופעם בר"ח ב"פ ראתה שאלח:ט-
ר"ח.

 עי' בהמשיכה, לא אבל בפסקה דוקא זה דין אי כזה מחל' ראיתיתשובה:
 וגם בריסק במהר"ם ועי' בשופעת, אף דנקבע שכתב טוהר שעריבספר
 סימן השלחן בדי בספר ועי' קובעת, כפוסקות דרק האפוד חשבובספר
 כררך קפ"ד טהרה חזקת בספר ועי' וכיון, ד"ה ביאורים ל"ו סע'קפ"ר
 בר"ח. מחדש ונפתח וחזר מקורה שנסתם ועוד ד"ה ה' ס"קישרה

 החודש:וסת

 ב' ראתה הבא ובחודש ניסן ג' ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:י-
 לג'.והמשיכה
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 ממעין אחת ופעם סתום ממעינן ב"פ בראתה שכתב בחוו"ד עי'ממושח:
 ר"ח ר"ח שראתה שם נדה מגמרא ומקורו וסת שקובעת שאמרינןפתוח
 עי' ומחל' ור"ח, לכ"ה לחוש וצריכה הראי' דהקדימה דאמרינן ור"חכ"ה
 הוא זה דין אי לעיין יש לפי"ז ודאי, או ספק משום אי וחוו"ד ב"חלקמן
 ג' שראתה אחת פעם אפילו או פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין בב"פדוקא
 עי' נעקר, אינו דג' אמרינן אי לג' והמשיכה ב' ראתה הבא ובחודשניסן
 בב"פ. דוקא שהוא דאמרינן מקילין ויש בזה שמחמיר אליהו מחזהשו"ת

 פסקה בלא בנ"ר א"כ וראתה בפסקה דוקא דגמרא לעיל ע" סובריםויש
 א"כ המשיכה אפילו סוברים יש אבל פסקה, הוי דלא כלל חוששת הוילא

 אחת. פעם הוי אי לעיין ישבנ"ד

 דאמרינן משום דהוי לעיל דביארנו בהפלגה דוקא מאיר רבית לומרדיש
 כן לומר שייך שלא אפשר בחודש הכא משא"כ הקדים הראי' דגלהסברא
 לומר יש זה על בגמרא שמבואר דמים תוס' של הסברא לומר צריךמש"ה
 אחת. פעם ולא ב"פ הוי אידוקא

 יום לראות דרכה היה הרמב"ם דברי מ' ס"ק בש"ך שהביא מה ראיהואין
 כ"כ יום טהר וראתה כ' יום הגיע אסורים שניהם כ"כ ליום ושינתהכ'

 ומבואר ג"פ, נקבע שלא מפני כ"כ ונעקר הקבוע לוסתה חזרהשהרי

 דראתה משמע כ"ב, נעקר היה לא לכ' חזרה לא דאי החודש בוסתדאיירי
 בינתיים שפסקה איירי דהתם לומר ]יש כ"כ, נעקר דלא כ' ואח"ככ"ב

 דאמרינן הגם לכ"כ, חוששת הוי קבוע כ' הוי לא אי מע"ה כ"בוראתה
 כ"ב ראתה אי עקירה לענין אפ"ה פתוח מעיינה הוי נדה ימי ז'רכל

 פותח עי' נעקר, אינו דכ"ב כ"ב וראתה ופסקה כ' ראתה הבאובחודש
 אחר[. באופן שמתרץשער

 ב' ראתה הבא וחודש ניסן ח' ראתה כגון קבוע שאינו וסת שאלה:י"א-
 המשיכה.ולא

 לשניהם. לחוש צריכה הזה כאופןששובח:

 פתוח: טמעינח המלגחוסת

 כ"ח הפלגה ראתה ג' ופעם כ"ט הפלגה ב"פ ראתה שאלח:"'ב-
 לכ"ט.והמשיכה
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 וראתה המשיכה ולא כ"ג הפלגה ראתה ג' ופעם כ"ט הפלגה ב"פראתה
כ"ט.

 כ"ה ר"ח ר"ח ראתה שם נדה בגי' שמבואר מה לעיל הבאנותשובה:
 אבל כן אמרינן החודש בוסת דוקא לומר יש ולכ"ה לר"ח שחוששתור"ח
 סוכרים יש אכל הפלגה, כוסת איירי שגמרא רמכ"ן עי' הפלגה כוסתלא

 הוסת דהתחלת דאמרינן דכיון הסברא לומר ויש החודש וסת דוקאדגמרא
 הפלגה בוסת אבל לר"ח גם לחוש צריכה מש"ה דמים תוס' והוי כ"ההוי

 הוסת. התחלת דהוי כן לומר שייך שלאאפשר

 בהפלגה אבל דקובעת אמרינן בחודש אפילו שופעת דאי סובריםויש
 כ' ר"ח בראתה שס"ל לט"ז שקובעת, לומר יש פוסקת אי רק קובעתאינו
 א"כ ט' המפלגת והתחלה דמים תוס' הוי דא' דאמרינן לט' שחוששתא'
 בהסלגה. שקובע לומר יש הנ"ל באופןגם

 פתוח: ממעיינתעקירה

 נעקר אי ור"ח כ"ח ראתה ד' ופעם ר"ח ג"פ ראתה אי שאלה:"'ג-
 משיכה. בלא ומהוהר"ח,

 בעזה"ת. ואבאר נעקר שלא אמרינן אי עקירה אי לעיין ישאשובח:

 נעקר אי והמשיכה כ"ח ד' ופעם כ"ט הפלגה ג"פ ראתה אי שאלה:"'ד-
 המשיכה. בלאומהו

 נעקר. שאינו לומר יש עקירה דלענין בעזהי"ת אבארתשובה:

 ו'עויתן

 ג' ראתה כגון ושופעת פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פ ראתהשאלח:
 כוסת. לכ' גם חוששת אי לג' והמשיכה ב'ג'

 פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין דב"פ ע"ב ל"ט בגמ' מבוארתשובה:
 דוקא או בשופעת איירי אי ומחל' בהפלגה, איירי אי ומחל'שקובעת
בפוסקת.
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 קפ"ד ובסימן הפלגה, לענין דאיירי רמב"ן שהביא קפ"ט סימן בחוו"דועי'
 לענין אפילו שאיירי שם ומשמע כן הדין החודש וסת לענין שגם ד'ס"ק

 ג' ג' דכראתה החוו"ד שם ממש"כ )וראיה כ' ליום גם שחוששתשופעת

 לומר יש ב' ליום גם וחוששת נעקר שאינו לג' והמשיכה ב' ואח"כג'
 דכיון לומר דה"א לכ', גם שחוששת קבוע הוי לא עדיין דג' הכאדכ"ש

 דדוקא לומר ואפשר לכ', ולא לג' רק וחוששת אחת ראיה הוידשופעת
 ל' ל' הפלגה וסת כגון הפלגה בוסת אבל כן אמרינן החודש וסתלענין
 נמצא הפלגה( וסת דהוי כיון כ"ה ולא ל' רק דחוששת ל' והמשיכהכ"ה

 דוקא לומר יש ובהפלגה שופעת, אפילו לשניהם חוששת דבחודשלחוו"ד
 ויש ל', רק דחוששת לל' והמשיכה כ"ה ל' ל' כגון בשופעת אבלבפוסקות
 לומר ויש הראי', תחילת עיקר דזהו לכ"ה רק חוששת דבשופעתסוכרים
 ספק. מכח לשניהם שחוששת אפשרדהפלגה

 גדולה. הפלגה נעקר אינו קטנה הפלגה אי בענין עודשאלה:

 ע"א ס"ד בגמ' גירסא היאך שתלוי בעזהי"ת עוד אבארתשובה:
דביארנו.

 זו לגירסא לכ' וחזרה ל' ל' כ' כ' כ' שראתה שאיירי סוברים דישא-
 קטנה מפלגה כיון נעקר אינו חזרה לא אבל חזרה דוקא מאיר לביתראיה
 ושינתה קבוע וסת לענין ראיה אין זו )לגירסא גדולה הפלגה נעקראינו
 קבוע(. לוסת דחוששתוחזרה

 אין א"כ כ' וחזרה ל"ג ל' ל' כ' כ' כ' שראתה בש"ך עי' גורסין ישב-
 נאמר )דאי ל"ב, הפלגה הל' נעקר כבר דהא נעקר קטנה רהפלגהראיה
 זהו א"כ קבוע לוסת רחזרה ושינתה קבוע דומת להדין מקור זוגירסא

 ט"ו בסע' מציין והגר"א חזרה, של להדין ט"ו סע' כמו הוי י"ד סע'מקרי

 הש"ך(. פירוש כמו י"ד בסע' להגר"א ס"ל א"כ י"ד סע' כמודהוי

 כ' וסת דהוי ואיירי החודש בוסת איירי שגמרא גירסא  שהביא ט"ז עי'ג-

 ל'. ולא כ' לא ראתה לא ואח"כ 'ל ל' כ'כ'

 דהגר"י שהביא מ', סימן מרקחים מגדלת בספרועי'
 הענקיי

 שס"ל זצ"ל
 שס"ל זצ"ל מצעלים אדמו"ר מרקחים ומגדלת נעקר, ואינושחוששת
 כהש"ך שס"ל קס"ו סימן סופר חתם משו"ת ראיה שמביאין ויששנעקר,
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שנעקר.

 קבוע בוסת גם אי כ' כ' כ' ואח"כ ל' ל' ל' ראתה מאיר לביתשאלת:
 כן.ס"ל

 פ"ו הרמב"ן דברי לפרש היאך שתלוי בעזהי"ת ואבאר בזה מחל'תשובה:
 שחזר אע"פ לכ' וסתה ביום לראות כשחזרה שכתב כ' הלכה נדהמהלכות
 שאינו שהורה ויש ממנו ל' ליום לחוש שצריכה שהורה יש למקומוהוסת

 אתה אין שאם נוטה דעתי ולזה למקומו הוסת שחזר משעה כלוםחוששת
 לחוש צריכה ועדיין לכ' מכ' רואה ימיה כל זו אשה תהא כןאומר

 לעיל. עי' עכ"ל.לשלשים

 משום או הכא, הדין ג"כ בנ"ד א"כ כ' קבוע דהוי משום דוקא לפרשיש
 יש בנ"ד א"כ קבוע וסת הוי אי קבוע שאינו לוסת לחוש שייךדלא

לחוש.

 ענינים:עוד
 אי קודם הקבוע וחזרה ושינתה קבוע וסת לה שיש כאשה פעם גלא-

 רק שהוא דעה יש שחוששת חזרה אי ב- קבוע. שאינו לוסתחוששת
 כזה. דיעות הד' ראתה ולא להפלגה קבוע וסת ג-לחומרא

 ה'שימן

 עמא: ח"ד נזח מגמימקור

 רוב גירסת שהוא רש"י גירסת לפי ע"א ס"ד נדה בגמרא מבואר מקווא-
 להיות למודה היתה והריטב"א הרשב"א הרמב"ן הרא"ש ה"ההראשונים

 עשרים יום הגיע אסורין, וזה זה שלשים ליום ושינתה עשרים יוםרואה
 יום הגיע שלשים ליום חוששת שלשים יום עד לשמש מותרת ראתהולא

 ראתה ולא שלשים יום והגיע ראתה ולא עשרים יום הגיע וראתהשלשים
 מפני עשרים יום ונאסר שלשים יום הותר וראתה עשרים יוםוהגיע
 בא. בזמנושאורח

 ליום ושינתה עשרים ליום רואה להיות למודה היתה והר"ן והרמב"ןב-
 יום עד לשמש מותר ראתה ולא עשרים יום הגיע אסורין וזה זהשלשים

 ונאסר ל' יום הותר וראתה כ' יום וראתה ל' הגיע ל' ליום וחוששתל'



 א ת ב י ת מהרם

 בא. בזמנו שאורח כ'יום

 דדוקא דמבואר גדולה הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה מבואר גירסאלפי
 לל' חוששת לכ' קבוע הוי לא דאי משמע חוששת אינו כ' חזרהאי

 א. גדולה הפלגה נעקר אינו קטנהדהפלגה

 דאינה כ' חזרה דאי ל"ב ל' ל' ואח"כ כ' כ' כ' שראתה דאיירי וש"ךג-
 ב. לל'חוששת

 וןטימן

 גדולה הפלגה נעקרה אי קטנה הפלגה בענין מקומותמראה

 אופנים: כמהיש

 הפלגה ראתה ואח"כ ל' של הפלגה שראתה קבוע שאינו וסתא-
 מאיר ובבית חוששת שאינו כש"ך שמבואר שמחל' כ'של

חוששת.

 הביא שרמב"ן כ' וראתה ל' ל' ב"פ ראתה ואח"כ לכ' קבוע וסתב-
 לל' חוששת שאינו ב' להרעת ואפילו לל', חוששת אי ריעותשני
 כ'. קביעות שחזרה דוקאזהו

 וחזרה ג"כ ושינתה קבוע וסת לה שיש ראשה ראיה אין זו גיוסא לפי לומר וקשא
 בורזתה משא"כ חזרה מקרי מש"ה וחזרה ג"פ ראתה דלא איירי דהכא דחזרהדאמרינן

 חזרה. דלא אפשרג"פ

 ומשמע לל"כ שראתה אחר לל' חוששת אינה א"כ זה באומן איירי דאי לעיין וישנ
 לגי שחזרה משום רק חוששתדאינה
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 מאיר בנית משמע לכ' קבוע ראתה ואח"כ לל' קבוע הוי איג-
 לל'א.שחוששת

 חוששת דאינו ד' ס"ק וקונט"א נ"ח ס"ק קפ"ט סימן הרבובשו"ע
 קבוע. הוסת שחזרה לל' אחת פעם חזרה אי רקלל'

 בזה: ואחראית הראשוניםואציין

 הוסת שחזר אעפ"י לכ' וסתה ביום לראות כשחוזרת ב' הל' פ"ו רמב"ןא-
 שאינה טהורה ויש ממנו הל' ליום לחוש שצריכה שהורהב ישלמקומו
 ולזה קבוע שאינו נעקר למקומו הקבוע הוסת שחזר משעה כלומג.חוששת
 לכ' מכ' רואה ימיה כל זו אשה תהא כן אומר אתה אין שאם נוטהדעתי
 לשלשים. לחוש צריכהועדיין

 כשחזר שרק דמבואר גדולה הפלגה נעקר אינה קטנה דהפלגה מהכאראיה
 משא"כ קבוע שאינו הל' יום חשש נעקר למקומו כ' של הקבועוסת

 גרידא קצרה דהפלגה הל' יום חשש נעקר לא וכיו"ב אחר ליוםכשראתה
 הארוכה. הפלגה חשש עוקראינו

 הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה הדין שמבאר בפנים מאיר בית עי'ב-
 דמים. תוס' דהוי דאמרינן משום נעקר שאינו שהטעם ועיי"שגדולה,

 קבוע שאינו ל' יום שהפלגת מ' וס"ק שם, ובנקוה"כ ל"א ס"ק ש"ךג-
 קצרה. הפלגה ע"י לגמרינעקר

 ב"מ וראתה לב קבוע וסת לה ביש לקמן הובא ברמב"ן שמבואר הגם לומו וישא
 דאצ'ה לל' חוששת ואינה לכ' רק שחוששת שמבואר לגו לראות וחזרה 47להפלגה
 לחלק דיש הכא, נינה נמי הכי א"כ לל'  חוששת ועדיין לכ' רואות ימיה כלתיהא
 קבוע ומאיש לוסת תחוש הלא דאמרינן לני וחזרה לכ' קבוע וסת לה דיש התםדדוקא
 חוששת. ד לותר יש קבוע שניהם אי אבללל'

 הנפש. בבעלי הראב"דב

 ח/ הל' פ'"ן רמב"םג
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 ויש עיי"ש ירחא וכ"ה ירחא ריש ירחא ריש ע"ב, ל"ט נדה גמרא ע"ד-
 לא או בהמשיכה איירי ואי הפלגה, או חודש איירי גמרא אילעיין

 חודש, איירי דגמרא משמע פשטות ז', ד' ס"ק קפ"ד חוו"ד ועי'המשיכה,
 הפלכה. לענין דאיירי רמב"ן ועי'ובהמשיכה,

 וסתות שני שייך אי לענין ט"ו י"ד ס"ק קפ"ט סימן חוו"ד עי'ה-
הפלגה

 בר"ח שחוששת ור"ח וכ"ה ור"ח ר"ח בראתה קפ"ט מו"ס בטור עי'ו-
 לשניהם חוששין אין הא שהקשה קפ"ט סימן סוף בב"ח ועי'וכ"ה,
עיי"ש.

 זטימן

 ג' אי לג' והמשיכה ב' ראתה הבא ובחודש בחודש ג' ראתהשאלה:

נעקר.

 א פרטים במח עכשיו ואבאר וימק"א ביארנותעיבה:

 וז"ל מ' ס"ק בש"ך הובא בהרמב"ם שמבואר מה ראיה להביא איןא-
 נעקר היה לא לחודש כ' ליום קבוע וסת מתחלה לה היה לא אםוהלכך
 לחודש קבוע וסת הוי לא דאי משמע וגו' בו כ' שראתה במה לחדשכ"ב
 בפסקה דאיירי א- ראיה ראין לומר ויש לכ"כ, לחוש צריך היהכ'

 לכ"ב. כ' כיןבינתיים

 וחוששת לט' חועווטת ואיש א' ג( א' ראתה אי נשיר בית דהא ראתה לא אפילוא
 מריית לכ( חועחטת ט' ראהה לא אפילו נתדמע מעקרי אשן קטנה דהפלגה פ מיוםלכ'
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 סתום מעיין ב"פ דהוי שאיירי שם כהרמב"ם כמבואר לומר יש עודב-
 כ"כ ליום ושינתה כ' כיום לראות דרכה היה הרמכ"ם רז"ל מעיין,ופ"א
 הגיע אסורים שניהם עדיין וראתה כ"כ ואתה ולא כ' הגיע אסוריםשניהם
 מפני כ"ב ונעקר הקבוע לוסתה חזרה שהרי כ"כ יום טהר וראתה כ'יום
 וסת כ' יום היתה לא שאם הש"ך כתב שפיר ובזה פעמים, ג' נקבעשלא
 כ' ביום לראות שהקדימה ידי על כ"ב יום נעקר היה לא מעיקראקבוע
 שתקבע אפשר החודש ובוסת סתום ממעין פעמים כ' כבר דראתהסיון
 במילואים. שער פותח בספר עי' וסת, כתוךוסת

 ל"ט נדה כגמרא שמבואר ומה סתום מעיין ב"פ דוקא דצריך לומר ישג-
 לומר יש הפלגה לענין איירי דגמרא נאמר אי אפילו ב"פ דוקא הואע"ב

 לומר יש חודש לענין כן כמו אחת פעם לא אי אבל ב"פ הוי אידדוקא
 ב"פ. הוי אידוקא

 ב"פ הוי אי דוקא דמים דתוס' הסברא אמרינן דלא סוברים יש זהלפי
 הפלגה. וסת לענין וכין החודש וסת לענין בין סתוםמעיין

 לאו דגמרא לומר דיש לחוש שצריך שכתב אליהו מחזה שו"ת עי'ד-
 אחת, פעם אפילו החודש כוסת ה"ה א"כ אחת פעם אפילו ב"פדוקא
 עמק בשו"ת מבואר וכן אחת, פעם בראתה אפילו הוא דמים דתוס'דהיינו

 דאמרינן. עקירה מקרי לא אחת בפעם דאפילוהתשובה

 דיש נעקר דלא דאמרינן פוסקת ובין שופעת בין חילוק אין זה וכלה-
 דגמרא בפוסקים שמבואר כמו כשופעת לא אבל בפוסקות דדוקאלומר
 לענין אבל לקבוע לענין דוקא דזהו לומר אפשר אבל פוסקות לעניןאיירי
 נעקרב. אינו שופעת אי אפילו לומר ישעקירה

 הגם א- לחוש, שלא לומר סברות ג' דיש הגם גדולה להפלגה דחוששת וחידושג
 נ('פ דוקא משמע שחוששת פתוח מעיין ות"א סמם מעחן ב"פ דראתה מבוארדגמרא

 דיש הגם ג- בהפלגה ולא בחודש דוקא גמרא לומר שיש הגם ב- סתום,מעיין
 לקבוע לענין דוקא הזהו לומר יש אפ"ה שופעת, ולא פסקה דוקא דגמואלומו
 ואפילו שופעת אי אפילו אחת פעם אפילו לומר יש עקירה לענין שמגע מהאבל
 הפלגותוסת
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 דלכו"ע לומר שיש וג' ב' ראתה ואח"כ ג' ג' ג' כגון קבוע וסת הוי איו-
 לענין דוקא זהו אבל קובע אינו דבשופעת נאמר אי אפילו נעקראינו

 לומר ויש ולכ', לג' וחוששת עקירה מקרי לא עקירה לענין אבללקבוע
 נעקרג. אינו שופעת אפילו אחת כפעםאפילו

 ב' חזרה ואח"כ י"ב ח' ז' ראתה ואח"כ ג' ג' ג' כגון קבוע וסת הוי איז-
 עמק שו"ת עי' פתוח, ממעין דהוי כיון חזרה מקרי רלא לומר ישוג'

התשובה.

 יש ג' כ' ראתה ואח"כ ט' ז' ראתה ואח"כ ג' ג' ג' כגון קבוע וסת איח-
 עקירה. מקרי דלאלומר

 הפלגה עוקר קטנה הפלגה דומת שס"ל הש"ך דאפילו לומר וישט-
 חודש לענין אבל הפלגות ב' שייך שלא בהפלגה דוקא לומר ישגדולה
 ב' שייך שלא חוו"ד לפי דאפילו סוכרים )ויש דחוששות לומריש

 הפלגה( בוסת אפילו שייך ספק מתורת אבל ודאי מתורת זהוהפלגות
 בחודש הש"ך שיטת לפי דאפילו לומר שרוצה אליהו מחזה שו"תועי'

חוששת.

 נעקר אינו קטנה דהפלגה שס"ל מאיר לבית דאפילו סברא לומרויש
 ג' שראתה החודש וסת לענין אכל הפלגה לענין דוקא זהו גדולההפלגה
 מש"ה היום הוי דלא נעקר אינו דבהפלגה ג' שנעקר וג' ב' הבאובחודש

 מקרי שמקדים גופא וזהו היום דהוי החודש בוסת אבל עקירה מקרילא
 להקל. לומר יש מאיר בית לשיטת ואפילועקירה

 וראתה ניסן בחודש ג' שראתה כגון אחת בפעם אמרינן אי מחל'חלטה:
 ג', דראתה כיון נעקר אינו כחודש דג' אמרינן אי לג' והמשיכה איירב'
 להחמיר. צדויש

 ג"פ ראתה דמים תוגו שייך דלא לומר יש קטנות בהפלגות ג"פ דואתה דכיוןג
 דמעם תוס' ג"פ דהוי אמרינן דלא קטנותבהפלגות
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 ח'סימן

 המלגח:וסת

 ל' ב"ה ל' ל' כגון בשופעת, פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פא-
 להחמיר.צד
 הפלגה, לענין גם אייר דגמרא ל' לקבוע לחוש שיש לומר ישא-
 דאיירי ס"ל דרמב"ן קפ"ט בחוו"ד מבוארוכן
 מבואר וכן הפלגה לא חודש דוקא דגמרא לומר יש להקל,צד

 בהפלגה. ולא כן אמרינן בחודש דדוקא מ' ס"קבש"ך
 וכן ל' רק חוששות מש"ה הפלגות ב' שייך דלא חוו"ד עי'ב-

 ב'. ס"ק קפ"ד בחוו"דמבואר

 פוסקת כ"ה ל' ל' כגון בפסקה, פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פב-
ל'.

 שחוששת. הרמב"ן לדעת בגמ' שמבואר מה זהו לומר ישא-
 הפלגות. כ' שייך דלא כיון לל' רק לומר יש חוו"ד לפיב-
 לשניהם. לומר יש הב"ח לפיג-
 ויש מל' ל' מכ"ה, כ"ה שחוששת לומר יש מאיר בית לפיד-

 א"כ גדולה הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה מכ"ה ל' הפלגהלומר
 כ"ה. לומר יש כ"ה הוי ראי'התחלת

 ל' הוי דראי' כיון מל' כ"ה לומר ויש ימים, חמשה של הפלגה לומרויש
 כ"ה. של הפלגה עוקר אינו חמשה שלוהפלגה

 ד- מל' כ"ה ג- מכ"ה ל' ב- מכ"ה א- שחוששת לומר שצד שישנמצא
 ימים. חמשה של הפלגה ה- מל'ל'

 תחודשוסת
 ד'. ב' ג' ג' בשופעות, פתוח מעיין וס"א סתום מעיין ב"פא-

 להחמיר:צד
 דס"ל משמע וכן בשופעת אפילו סוברים ויש לחוש שיש בגמ' מבוארא-

 רק הוי שופעות דאי לכ' ולא לל' דוקא לומר ויש משה, אגרותשו"ת
 לד'. רק שחוששת אחתראי'
 ועכ"פ לד' ובין לכ' בין שחוששת אמרינן דאז לשניהם שחוששת ב"חב-



המתיבתאשן

  שטת. תולר

 להקלצד
 וכן לב' רק שטת חו שופעת אבל פסוקות דוקא דגמרא סוברים ישא-

 ולרביעית. מלשוןמשמע

 חיא לב/ לחוש ישהלכה:

 ניסן ב' שראתה כגון כבפסקה, פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פב-
 ד'. וראתהופסקה

 לד' ובין לב' בין וחוששת בפסקה שחוששת בגמ' שמבואר מה זהוא-
 ודאי. מתורת לשניהם חוששת לחוו"דא-
 ספק. מכח לב"חב-

 ט'סימן
 כ"ז: לראות והקדימה כ"ח יוםראתה

 בלילה ראתה ואח"כ ביום ראתה ואח"כ בלילה ראי' קבוע וסת לה ישא-
 מה הא לעיין ויש ביום הראי' נעקר דאינו בשו"ע שמבואר כיוםוהמשיכה
 ביום. חוששת אמאי קבוע וסת הוי הא בלילהשראתה

 מבואר לכ"ח, והמשיכה כ"ז ראתה ואח"כ ביום בחודש כ"ח ראתה נ"מב-
 כ"חא. ליום לחוש צריכה אי בזה אחרוניםמחל'

 ואוד'כ בלילה קבוע וסת לה יש דאי דמבואר הנ"ל הרב כשו"ע ראיה מביאין 1"םא

 בנ"ר, כן ככס ביום הראי נעיך דאינו ביום והמערכה בלילה ראתה ואח"כ ביוםראתה

 הכ"ח. נעיך דמעו לומרי"מ

 אבל עקירה מקרי דלא דאמוינן אחד ביום דהוי איירי לשו"ע לומר דיש א- לחלקויש

 אי אבל בפוסקת אירי הרב דשו"ע לומר יש ב- עקירה, מליי אהד ביום הוי לאאי
 וסת הוי אי לענין איירי הרב דשי'ע לומר יש ג- רא" הד דהוי לומר ישהמשיכה

 נעקר. דאינוקבוע



רמזהמתיבתא

 נעקר שאינו לכ"ח והמשיכה בכ"ז וראתה לכ"ח קבוע וסת לה ישג-
כ"ח.

 י'וחרון
 ג' ראתה כגון ושופעת פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פ ראתהשאלת:

 כוסת לכ' גם חוששת אי לג' והמשיכה ב'ג'

 פתוח מעיין וס"א סתום מעיין דב"פ ע"ב ל"ט בגמ' מבוארתשובה:
 דוקא או בשופעת איירי אי ומחל' בהפלגה, איירי אי ומחל'שקובעת
בפוסקת

 קפ"ד ובסימן הפלגה, לענין דאיירי רמב"ן שהביא קפ"ט סימן בחוו"דועי'
 לענין אפילו שאיירי שם ומשמע כן הדין החודש וסת לענין שגם ד'ד"ק

 ג' ג' דבראתה החוו"ד שם ממש"כ )וראיה ב' ליום גם שחוששתשופעת
 לומר יש כ' ליום גם וחוששת נעקר שאינו לג' והמשיכה ב' ואח"כג'

 דכיון לומר דה"א לכ', גם שחוששת קבוע הוי לא עדיין דג' הכאדכ"ש
 דדוקא לומר ואפשר לב', ולא לג' רק וחוששת אחת ראיה הוידשופעת
 ל' ל' הפלגה וסת כגון הפלגה בוסת אבל כן אמרינן החודש וסתלענין
 הפלגה(. וסת דהוי כיון לכ"ה ולא ל' רק דחוששת ל' והמשיכהכ"ה

 לומר יש ובהפלגה שופעת, אפילו לשניהם חוששת דכחודש לחוו"דנמצא
 רק דחוששת לל' והמשיכה כ"ה ל' ל' כגון בשופעת אבל כפוסקותדוקא
 ויש הראי', תחילת עיקר דזהו לכ"ה רק חוששת דבשופעת סוברים וישל',

 ספק(. מכח לשניהם שחוששת אפשר דהפלגהלומר

 גדולה. הפלגה נעקר אינו קטנה הפלגה אי כענין עודשאלח:

 דביארנו ע"א ס"ד בגמ' גירסא היאך שתלוי בעזהי"ת עוד אבארתשובח:
 בזה. דיעותכמה

 לגירסא לכ' וחזרה ל' ל' כ' כ' כ' שראתה שאיירי סוברים דישא-
 כיון נעקר אינו חזרה לא אבל חזרה דוקא מאיר לכיח ראיהזו

 ראיה אין זו )ולגירסא גדולה, הפלגה נעקר אינו קטנהדהפלגה
 קבוע(. לוסת דחוששת וחזרה ושינתה קבוע וסתלענין
 א"כ כ' וחזרה ל"ב ל' ל' כ' כ' כ' שראתה בש"ך עי' גורסין ישב-
 ל"ב. הפלגה הל' נעקר כבר דהא נעקר קטנה דהפלגה ראיהאין



המתיבתארמח

 לוסת דחזרה ושינתה קבוע דומת להדין מקור זו גירסא נאמר)דאי
 חזרה, של להדין ט"ו סע' כמו הוי י"ד סע' מקרי זהו א"כקבוע

 בסע' להגר"א ס"ל א"כ י"ד סע' כמו דהוי ט"ו בסע' מצייןוהגר"א
 הש"ך(. פירוש כמוי"ד
 דהוי ואיירי החודש בוסת איירי שגמרא גירסא שהביא ט"ז עי'ג-
 ל'. ולא כ' לא ראתה לא ואח"כ ל' ל' כ' כ' כ'וסת

 שס"ל זצ"ל הענקין דהגר"י שהביא מ', סימן מרקחים מגדלת בספרועי'
 שס"ל זצ"ל מצעלים אדמו"ר מרקחים ומגדלת נעקר, ואינושחוששת
שנעקר.

 שנעקר. כהש"ך שס"ל קס"ו סימן סופר חתם משו"ת ראיה שמביאיןויש

 כ"ב סע' ועי' כהש"ך, שס"ל שמשמע י"ח סע' הו"ב כלל אדם חנמתעי'

 וי"ל. מלך מעדני פירוששהביא

 כ'. כ' כ' ואח"כ ל' ל' ל' ראתה מאיר לביתשאלח:

 פ"ו הרמב"ן דברי לפרש היאך שתלוי בעזהי"ת ואבאר בזה מחל'תשומח:
 שחזר אע"פ לכ' וסתה ביום לראות כשחזרה שכתב כ' הלכה נדהמהלכות
 שאינו שהורה ויש ממנו ל' ליום לחוש שצריכה שהורה יש למקומוהוסת

 אתה אין שאם נוטה דעתי ולזה למקומו הוסת שחזר משעה כלוםחוששת
 לחוש צריכה ועדיין לכ' מכ' רואה ימיה כל זו אשה תהא כןאומר

 עכ"ל.לשלשים

 משום או הכא, הדין ג"כ בנ"ר א"כ כ' קבוע דהוי משום דוקא לפרשיש
 יש בנ"ד א"כ קבוע וסת הוי אי קבוע שאינו לוסת לחוש שייךדלא

לחוש.

 ענינים:עני

 אי קודם הקבוע וחזרה ושינתה קטוע וסת לה שיש באשה פעם כלא-
 קבוע. שאינו לוסתחוששת

 לחומרא. רק שהוא דעה יש שחוששת חזרה איב-



רמסהמתיבתא

 בזה. דיעות הד' ראתה ולא להפלגה קבוע וסת3-

 י"אטימן

 גדולת: חטלגח נעקר אי קטנת המלגה בענין שו"תקיצור

 כגון גדולה, הפלגה נעקר אי נעקר אינו קטנה הפלגה דיעותשאלח:
 לא ואפילו לל', והמשיכה ב"ה הפלגה ראתה ואח"כ ל' הפלגהראתה
 בל'א.ראתה

שטובח:

 כ"הב: מיום ול' כ"ה מיום כ"ה גדולה להפלגה שחוששיןדיעות
 רמב"ןא-
 מאיר ביתב-
 הרב שו"עג-
 אדם חכמתד-
 זצ"ל הענקין הגרי"אה-

 חוששת: שאינהדיעות
 חוששת. שאינה מ' ס"ק ש"ךא-
 סופר. חתם שו"תב-
 כן. ס"ל ג"כ דהגר"א סוברים ישג-
 שמקילין. מצעלים אדמו"ר מרקחים מגרלת שו"תו-
 זצוק"ל. קלויזנבורג מצאנז אדמו"ר ב"ק מו"רה-
 מקיל. שער פותחו-

 הורששת לנד חוששת ואינו א' כ' א' ראתה 14 נחיר בית דהא ראתה לא אפילו)א(
 מנקז לכ' חוטיות נד ראהה לא אפילו משמע מעקר אינו קטנה דר"לגה כ' מיוםלכ'

 הגם א- לחוש, שלא לומר סברות ג' דיש הגם גדולה להפלגה דחועחטת וחידתם)ב(
 ב"פ דוקך משמע שחוששת פתוח מעיין ופ"א סתום מעיץ ב'פ דהוהה מנפארדגסוא
 לומר דקת הגם ג- בהפלגה, ולא בהיזהם דוקא גנט) לומר שיש הגם ב- סחוגמעיין
  שופעות ולא פסקה דוקאדגמרא
 אפילו לומר יש עקירה לענין שנוגע מה אבל לקבוע לענין דוקא רזהו לומר יודאפ"ה
 הפלגה. וסת ואפילו שופעת אי אפילו אחתפעם



 א ת ב י ת מהרנ

 ולא ב"ה להפלגת ואח"כ ל' הפלגה בראתה מחמירין יש לכתחלהתלנה:
 ויש כ"ה מיום ל' והפלגת כ"ה להפלגת לחוש שיש נמשך אונמשכה
 צריך אין קטנות הפלגות ג"פ הוי דאי שכתבו וישמקילין,

להחמירג.

 ואח"כ כ"ה של קטנה הפלגה ואח"כ ל' של גדולה הפלגה ראתהשאלח:
 ל'. ליום ג"פ דהוי כיון לל' נקבע אי ב"פ ל' שלהפלגה

 איש. חזון עי' זה, באופן שקובע באחרונים מבוארתשובח:

 ולא לכ"ה וסת קבעה ואח"כ לל' קבוע וסת לה שיש אשהשאלה:
 לל'. המשיכה או לל'המשיכה

 אמרינן קבוע כוסת דאפילו מתחיל מאיר דבבית במק"א ביארנוומטובח:
 דאפילו סוברין ויש מאיר, בית בשיטת חזו"א ס"ל וכן נעקר דאינוכן

 חוששת. שאינו קבוע וסת הוי אי באופן מאירלבית

 כגון חוששת אחת מעם חזרה אי אבל חוששת דאינה ס"ל רבשו"ע
 דאמרינן לכ"ה קבוע לוסת ואח"כ לל' קבוע וסת ראתה אי הנ"לבאופן

 לל'. קבוע הוסת חזרה לל' אחת פעם חזרה אי אכל לכ"הרחוששת

 יטבשימן

 ומסקה כ"ג קטנה הפלגה ראתה ואח"כ ל"ב הפלגה שראתה אשהשאלה:
 של קטנה הפלגה ראתה ואח"כ כ"ט הפלגה שראתה אשה או ל"ב,וראתה
 כ"ח. וראתה וססקהכ"ו

 הפלגה נעקר אי קטנה הפלגה של הדיעות כל לעיל ביארנותשובת:

 ג"פ ראתה דמים תוס' שיך דלא לומר יש קטעת בהפלגות ג"פ דרגתה דמיוןג
 דמים. תוס' ג"פ דהוי אמרינן דלא קטנותבהפלגות



תנאהמשיבטא

 ואבאר חילוקים, כמה יש חדשה ראי' הוי דפסקה נאמר ואיגדולה,
בקיצור:

 מכ"וא. כ"ו הפלגהא-

 ב. כ"ו מהפלגה כ"ט הפלגהב-
 לחוש יש הראשון ובציור להקלד ויש כ"טג מיום' כ"ו הפלגהג-

 לחומראה. ל"ב מיום כ"אהפלגה

 לחוש יש הראשון וכציור להקלו ויש כ"טי מיום כ"ט הפלגהד-
 לחומראח. ל"ב מיום ל"בהפלגה

 ט. להפלגה לחומרא וחוששתה-

 בהערותי. ועי' מכ"ו לכ"ו רק חוששת הש"ץ שיטתולפי

 נדה. ימי ד תוך דהוי ובסרט כ"ו, הוי דרכיהא
 כ"ו הוי וראיה גדולה הפלגה נעקר אינו קרצה דהפלגהב
 גדולה. הפלגה נעקר אינו קטנה והפלגה פסקה, והוי חדשה הפלגה דהוי נאמר איג
 חוששת. אינה אחת מעם נדה ימי תוך דראי'ד
 לקולא. אפילו פוסקים ולהרבה לחומיא לחוש יש זיבה דבימיח
 גך'ט. רא" הוי אי כנ"ל1
 נדה. ימי בחוך להקל דיש כנ"לז
 להחמיו. יש זיבה דביליח
 להחמיר. יש זיבה ימי שבתוךט

 חומוא. ל יף הפלגה לחוש וגם גדולה הפלגה נעקר קטנה דהפלגה רס"לי
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 "'גסימן
 מתוח מעיין פ"א סתום מעיין ב"פ בענין שו"תקיצנו

 חוששת יום לאיזה לל' והמשיכה כ"ה אחת ופעם ל' הפלגה ב"פשאלה:

 בזה: דיעות כמה ישתשובה:
 וס"ל כ"ה להפלגת רק כלל חוששת שאינו משמע מ' ס"ק ש"ךא-

 איירי.דגמרא
 איירי גמרא הא שם שהקשה חוו"ד ועי' החודש וסת לעניןרק

 ברמב"ן. כמבואר ג"כ הפלגהלענין
 לליא. דחוששת לומר יש לחוו"דב-
 מל'. ל' מכ"ה כ"ה הם, לשני דחוששת לומר אפשר לב"חג-
 ב"פ של הדין אמרינן דלא כיון לכ"ה רק דחוששת פוסקים ישד-

 בפוסקות, דדוקא המשיכה הוי אי פתוח מעיין ופ"א פתוחמעיין
 החודש. כוסת דדוקא להריעותוכן

 של הפלגה ב"פ ראתה אי כגון להפלגה לחוש לחומרא להחמיר ישהלכה:
 )ויש ל' להפלגה לחוש שיש לל' והמשיכה כ"ז של הפלגה אחת ופעםל'

 כ"ח. הוי הראי' דעיקר להדיעות כ"ה להפלגה גםלומר

 בסת אפילו ואיירי ברמנית דמב1אר ט"ו "'ד ס"ק ולנ"ט סימן בחוו"ד דמבוארא
 הרירי החודש ומת לענין איירי דגמרא ד' ס"ק קפ"ד סימן בחוו"ד ומבוארהפלגה,
 שופעת לענין איירי דגמרא כהגמע אבל החודש וסת לענץ איירי דאגם הגסבשופעת,

 לעעיהמ חוששת דבחחקם הגם שופעת אפילו לומר יש רפלגה לענין אייני איא"כ
 לכ'ט והמשיכה סיון בחח-ם וכ"ז אייר בההמם כ"ט ניסן בחודש כ"ט שראההכנע

 אח"כ נך'פ כ"ט הפלגה כגון הפלגה לענין בעזהי"ת לקמן שאבאר לעפיהםשחוששת
 כ"ט. ליום רק שחוששת לכתם והבריכה כ"זהפלגה



ר"גהמתיבתא

 כ"ה הפלגה שחוששת לומר ויש נעקר אינו גדולה הפלגה מאיר)לכיח
 מכ"ה(ב. ל' והפלגהמכ"ה

 "'דסימן

 לחת. ראי מקרי אי לר"ח והמשיכה כ"ה וראתה ר"ח ב"פ ראתהשאלת:

 ופ"א סתום מעיין ב"ס דראתה ע"ב ל"ט נדה כגמרא מבוארתשובת:
 לכ"ה. וגם בטור ומבואר לר"ח שחוששת פתוחמעיין

 דוקא דגמרא לומר דיש שהמשיכה זה באופן חוששת אי אחרוניםומחל'
 עי' בהמשיכה גם שס"ל אחרונים יש אכל בהמשיכה לא אבלבפוסקת
 ד' סע' קס"ד בסימן החוו"ד דברי כן שמפרש בשם קנה ועי' טוהרשערי

 אפילו איירי דאי נמצא בפסקה( דאיירי משמע דחוו"ד במק"א)וביארנו
 המשיכה לענין איירי שלא ולהדיעות לכ"ה, וגם לר"ח לחוש ישבהמשיכה
 א לכ"ה רקחוששת

 ר"ח וראתה והפסיקה ב"ה ראתה ג' ובפעם ר"ח ב"פ ראתהשאלה:

 דכו"ע אליבא וזהו לכ"ה, וגם ר"ח חוששת זה באופן לעיל עי'תשובה:
 פסקהב. דהוי וגם החודש וסת הוידהא

 יש הפלגה לענין לא חודרם לענין איירי דגמיא ס"ל מאיר בית אי לומר ישב
 לענין איירי דגמרא נאמר אי מב" ל' והפלגה מכ"ה כ"ה הפלגה שחוששתלומר
 עיתו דשכם מכ"ה כ"ה לחוש יש דמספק נמצא מל' ל' לחוש יש א"כ ג"כהפלגה
 בי/ ל' כהפלגה מכ"ה ל' לחודש צריכה וגם גף'ה הואראיה

 של חידוש דזהו לומר יש הכהמיכה דהוי נאמר אי א- חוו"ד, דחידוש לומו ונםא
 לומר יש או ב- המשיכה, אפילו מחדש וחוו"ד פסקה לענין איירי דגמראחוו"ד
 ידעינן אי דוקא משה אגדות שהית וע" לחוש יום דראמה ידעינן לא אפילודהור'ד
דרגתה

 ג'7 לחוש יש לחוש צריכה לחומוס חוששת נדה בימי ויאפילו שסוברן ולהדיעותצ

 ור"ח.לכ"ה



המתיבתאלנד

 ט'ץסימן

 שראתה: אשהשאלה:
 בלילה. ל'הפלגה
 בלילה. כ"טהפלגה
 לכ"ט. והמשיכה ביום כ"זהפלנה
 לכ"ט. והמשיכה ביום כ"זהפלגה
 לכ"ט. לב"ז והמשיכה בלילה ב"והפלגה
 חוששת. ימים לאיזו א. לכ"ט והמשיכה כ"חהפלגה

תשובה:

 א. מכ"ה כ"ה לומר ישא-

 ב. מכ"ה כ"ו לומר ישב-

 לכ"ז נקבע דהוי וגם זו ראי' מיום כ"ז לומר ישג-

להומראג.

 לחומרא אמרינן דאי לעחן יש אבל מב"ו דהושבין כ"ה הפלגה מירי אי לעיין והשא

 מכ"ז. דהושבין כד הוא" מקרי מב"ז הראי לחשוב צריך לכ"ז וסתדהוי

 ובפרט כ('ה, מיום לכ"ה לחוש צריכה א"כ חומרא רק הוי חומד דין רכל לומר ישא
 שחוששת ר"ח י'ה ר"ח ר"ח בגמ' שמבואר דמה שמבואר קפ"ט סימן סוףלהב"ח

 לח"ה. לחוש צריכה א"כ מספקלשניהם
 סוברים יש הא מספק וק הוי וכיה לר"ח עיקו ההם דחוששת שסובר לחוו"דואפילו
 כ"ה להפלגם לחוש צריכה א"כ בקד'ך מבואר וכן בהפלגה ולא בחודש רק איירידגה

 כ"ה.מיום

 גדולה הפלגה נעקר אינו קטנה רהפלגה כהדיעותג

 לחומרא רהא ב- גדולה, הפלגה נעקר אינו קטנה דהסלגה א- טעמים עפי מכחג
 דביארנו כ לחומרא דהף פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פ דהוי כ"ז להפלגהנקבע
 מבואר הדץ דמעיקר להומרא רק דהוי אחת בעונה הוי דלא יו באופן ובפרטלעיל

 דאמרינן כיון דהכא אפשר או אחת, בעונה רק קובעה אשה ראין "'ג סע' קפ"טבסימן

 בלילה. הוי הי הרא" אי לן איכפת לא דמים תוס'דהוי



רנההמתיבתא

 להקלה ויש מכ"הד כ"ט לומר ישד-

 טעמים: כמה מכח זו מראי' לכ"ד שחוששת לומר ישה-
 כ"ה. כ"ו כ"ז למפרע הדילוג וסת דהויא-
 דילוג לענין דאמרינן נאמר אי למפרע הדילוג וסת דהוי וגםב-
 פתוחו. מעיין ופ"א סתום מעייןב"פ
 לומר דיש לכ"ז דנקבע נאמר איג-

 שחושביי
 שנמצא מע"ז הראי'

 כ"זז. של הפלגה מכ"ז חושבין אי הראי'דהוי
 לחומרא. רק ודילוג לחומרא רק כ"ז דקביעות לעו"ב, חוששתד-

 )ולכמה פסקה הוי דאי לומר יש א- בינתיים פסקה הוי איה-
 לחוש שיש צדדים יש א"כ אחד( יום לא אפילו שעות איזהפוסקים
 כ"ט וראתה ופסקה ב"ה שראתה כגון הראי' מיום גם קטנותהפלגה

 שיש שנמצא לחומרא ימים ד' של הפלגה עכשיו דהוי אמרינןאי
 כ"ט מיום כ"ז וגם מכ"ט כ"ו יום וגם כ"ט מיום כ"ה הפלגהלחוש
 כ"טח. מיוםוכ"ט

 גדולה הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה לומר ישד
 לכ"ז. קבוע וסת דהוי סוברים דקם ועוד קטנות, הפלגות ג"פ דהוי לומר דישה

 דילוג הפלגה דהוי דאפשר לכ"ח והמשיכה כ"ז ומח"כ כיזם ל' שראתה שמצא1
 ופ"א סתום מעיין ב"פ אמרינן אי לעיין ויש כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ה, כ"ט, ל',למפרע
 ואפילו הפלגה, או החודש וסת לענין דדוקא לומר דיש הדילוג וסת לענין פתוחמעיין
 והכחשנה כ"ח ופ"א סתום מעחן כ"ט אחת פעם ראתה כגון השבוע בוסת נאמואי

 ב"פ זה ומורי אחד, ביום הוי דלא הדילוג בוסת משא"כ זה ביום עכ"פ דהוילכ'ט
 מכ"ח. יותר והשמיכה כ"ז התחלת הוי אפילו פתוח מעיין ופ"א סתוםמעיין

 לל' דחוששת ל' וכ'ה ל' ל' כגון סתום מעיין דב"פ עואמרינן פעם כל לעיין דישז

 של הפלגה דהוי שנמצא מכ"ז חוששת הכא כן כמו ל', מיום הפלגה עכשיו חושלןאי
 בין לחלק שמם ואולי כ"ו, מהפלגה שחושבין אפשר או רמים, תוס' דהוי ראמרינןל'ד

 מנג'ז, ששושבין מסתבר מנג'ז, ובפסקה מח"ו, מהשבין דהמערכה פסקה, וביןהמשיכה
 סתום מעיין דב"פ כהמום לן איכפת לא כיום והכמטיכה בלילה לראות התחילואפילו
 אפילו דהא פתוח מעיין של הראי התחיל עשה מאיזה לן איכפת לא טתוח מעייןופ"א
 מהני. קרדםיום

 מהו. כ"ט וראתה פסקה ואה"כ כ"ז וגאתה פסקה הוי אי לעיין וישח



המתיבתארנו

 הנ"ל: בשאלה להקלצדדים
 גדולה. הפלגה נעקר קטנה דהפלגה שס"ל הש"ך שיטתא-
 לא פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין דב"פ שס"ל הש"ך שיטתב-
 בהפלגה.הוי
 בשופעת הוי לא פתוח מעיין ופ"א סתום מעיין ב"פ דין כלג-

 לב"ז. קבוע וסת הוי דלאשנמצא

 חוששת ולא לכ"ז נקבע לא דהא מכ"ה, לכ"ה רק חוששת אינה זהלפי
 חדשה להפלגה שחוששת לומר יש שפסקה באופן הוי )אי גדולה,להפלגה
 חדשה(. מהפלגהוהראיה

 הפלגה נעקר אינו קטנה דהפלגה מאיר בית לחומרא לחוש רוצהואי
 עו"ב. כ"ט כ"ז כ"ו כ"ה להפלגה לחוש שישגדולה

 הנ"ל: בשאלה להלכהנמצא

 אחת ופעם סתום מעיין וב"פ מאיר, כבית להחמיר רוצה איא-

 כ"ה א- לחוש: יש כהפלגה, חוששת שופעת אפילו פתוחמעיין
 קבוע וסת כ"ז ה- כ"ך ד- מכ"ה כ"ז ג- מכ"ה כ"ו ב-מכ"ה

 כ"ז. מיום כ"ט ו-לחומרא

 נקבע אינו ב- לכ"רא חוששת שאינו א- להקל לסמוך ישב-
לכ"זב.

 לסמוך יש ד- ג, מכ"ה כ"ט חוששת שאינו א- להקל לסמוך ישג-
 כ"טי. כ"ז לט"ו חוששת שאינו א-להקל

 לכ"ז. קבוע וסת הוי דלא אחת, בעונה הוי דלא למפרע דילוג וסת הוי דלא)א(

 לא בשופעת לואו יש שחוסחטץ להדיעות ואפילו ב"פ, אשונן לא דבהפלגה)ב(

 כ4אמרינן

 קצרות. הפלגות ג"פ דהוי)ג(

 גדולה. הפלגה נעקר קטנה דהפלגה  המרך לאיטת)ד(



גנזהמתיבתא

 א' סעי קצ"וסימן

 לז"נ. סמוך צריכה טהרה הפסק אישאלה:

 מקושית ראיה שהביא י"ד אות בפתיחה רמונים פרדם כסטר עי'ונשומח:
 שהקשה ו' ס"ק בש"ך הביאו ב' בסע' הרמ"א על שהקשה מלךהמעדני
 קודם ימים חמשה להמתין צריכה הא כזה"ו אחד יום ראתה שייךהיאך
 שתירוץ. מהעיי"ש

 עד נקיים ז' לספור התחילה ולא היום בטהרה הפסיקה אם דגם נאמרואם
 מלך המעדני קושית בפשיטות מידי קשה לא א"כ מהני ג"כ ימים כמהאחר

 לא ושוב א' ביום כטהרה פסקה אם הזה בזמן גם מינה נפקא איבאדשפיר
 כיום בטהרה פסקה אם דאז שלה ז"נ ספירת מהתחלת יום עד עצמהבדקה

 ודאי אלא מהני לא שחרית בדיקת אבל מהני, השמשות לבין סמוךא'
 להתחלת סמוך דווקא שתיהיה צריכה טהרה דהפסק יו דבדיקהדס"ל
 ימים חמשה אחר עד ז"נ לספור יכולה דאינו לדידן וא"כ שלה ז"נספירת
 תתחיל ולמחו דווקא לראייתה ה' ביום בטהרה לפסוק צריכה הראיהמיום
 דביום זה בדין מינה נפקא ליכא דלדין הקשה שפיר וע"כ ז"נלספור
א"א.

 עצה ט' ס"ק קצ"ז כפת"ש הובאה קצ"ז תשובה סופר חתם שו"ת עי'ב-
 ב"פ בטהרה שתפסיק אונס במקום השביעי ביום לטבול הרוצהלאשה
 לסמוך תוכל כיום טבילה ולענין החמישי ביום ופעם הרביעי כיוםעפם
 ולא בחמישי גם ה"ט דיריך ומה כשמיני השביעי להחשיב הפס"טעל
 דצריך משמע ברביעי ההפ"ט סמך על מהשישי למנות שתתחילסגי

 בית. טהרת לספר בהקדמה עי' הנקיים לספירת הה"טלהסמיך

 לז"נ: סמוך הפס"ט צריכה שאיןרעיות

 תקנה שנתן י"ג בס"ק השלמים ובתורת ו' ס"ק קצ"ו סימן חוו"ד עי'א-
 מלראות שפסקה מיד כטהרה שתפסיק ופצעים חכורות לה שישלאשה



המתיבתאר"ח

 בחוו"ד עיי"ש הראשונים ימים ג' כלו כבר נקיים ז' שתתחיל שבעתבנדי
 בטהרה להפסיק היא יכולה ו' מיום למנות דמתחלת דלדידן ולפי"זוז"ל
 ראייתה של ימים הג' אחר נקיים הספירה של ראשון יום שיהא בכדיקודם
 בג' חולין שאין שמבואר ברמ"א י' סע' לקמן )דעי' לתלות תוכללמען

 ראשונים(.ימים

 מיד ז"נ לספור להתחיל צריכה דאינה י' ס"ק טהרה בסדרי מבואו וכן2-
 עיי"ש. ימים כמה להמתין ויכולה בטהרה שהפסיקהאחר

 טהרה דהפסק כדיקה בין ימים כמה להפסיק ריכולה למשה תפארתג-
 בהגהות עי' מלך המעדני קושיות תירוץ לא אמאי לעיין ויש ז"נ,לספירת
 א'.אות

 המעדני של קושיתו על שנתקשה מ"ה ס"ק צ"ב סימן איש חזון עי'ז-
 ימתחלת הששי יום עד בדקה לא ושוב בראשון בבדקה רהנפ"ממלך

 כמוש"כ לספירה סמוך ה"מ בעינן לא דהרי הפס"ט אותו סמך עלבספירה
 לספירה הה"ט להסמיך דצריך משמע הש"ך ומקושיתם י"ח ס"קהסד"ט
 לכתחילה.עכ"פ

 השמיני יום אלא לה אין השמיני ביום רק בדקה דאם ד' בסע' עי'ח-
 אף הראשונה לספירה שעשתה ההפ"ט על וסוטכת ומים ו' עליוומשלמת
 דאיך תאמו ושמא וז"ל שכתם כ"ד סע' השלחן ערוך ע" הרכה,שמופלג
 דאינו אתמול בטהרה הפסיקה לא הא לנקיים לראשון השמיני יוםתמנה
 מה ריעותא זה ואין מקודם ימים  בשעה בטהרה הפסיקה שהריכן

 אבל בדיעבד זהו אמנם הז"ר מספירת טהרה הפסק היום אתשהמשיכה
 ימים בהשבעה א"ע שתבדוק אלא כן לעשות לאשה אסורלכתחלה
 שכתב המחבר כוונת רזה לומר ויש עיי"ש. טהרה ההפסק ליוםהסמוכים
 ואין החידוש דזה לומר ואפשר החידוש מאי לעיין ויש עליוומשלמת
 צריכה אינו אבל ז"נ שצריבה עליו משלמת דק עוה"פ הפס"טצריכה
 לז"נ. סמוך הפס"ס צריכה דאיןהפס"ט

 הפס"ט בדקה דאם שס"ל במק"א שהבאנו נו"ב משו"ת ראיה נ"ל עודו-
 הוי ג' דיום דאמרינן שמהני שמבואר ותשיעי שלישי וביום ראשוןויום
 לז"נ סמוך הוי לא טהרה דהפסק הגם ז' יום הוי תשיעי ויום א'יום

 דמהני.ומבואר



רפטהמתיבתא

 בדיקת שאף הדבר פשוט דלדינא י' תשובה ב' חלק צבי תפארת שו"תז-
 הש"ך קושיות פי על יסוד לבנות ואין מועילה עונות שש בתוךשחרית
 ושכחה בטהרה המסיקה דאם מינה נפקא שיש כתב שלא טוב יוםומעדני
 וכו'. שכיחא, לא דהא לראייתה ששי יום ער כדקהולא

 לשימושה ימים שלשה תוך מהני דלא א' תשובה טהרה שיירי עי'ח-
עיי"ש.

 י"זב. סימן במילואים שער פותח עי'ט-

 לז"נג. סמוך טהרה ההפסק שיהא צריך איןחלפה:

 ראשך יום נקט שלא דמה ראיה ראין צבי תפארת כשו"ת שהבאר מה לקמן וע"א
 ראשון. ביום ניהרה להפסיק שיכולה שכיחדלא

 הפסק יום ממדות לספור לההחיל חיוב שום עליה שאין טהרה סדרי שהביא ע""שנ
 וע""ש בב"י, כמבואר לשקיעה סמוך טדוה הרפסק לעשות בעינן דלכתחלה אףטהרה
 לשום בבף'י עי ע"א מ"ח דף נדה מגמרא הוא בביה"ש הבדיקה חיוב דיסודשיסיק

 בכל בהנגש לבדוק עדיף ואעפ"ע ד'נ צריכה אין דמה"ח אורייתא ד נדה מדיןאיירי
 אלא נקיש ד לספור מתופלה זה אחו דחיק! משום הטעם אין וע"כ שתפסיק יוםאיזה
 היום. בלתחלת פהוח מעיינה דהיה דכיוןמשום

 א- דחוק המוך לעשות אימרתי לעיין יש 1ךדם ימים כמה ההפס"ט שעושה באופןג
 בהמשה שמבואר כבי ב- רפסן דהדמים לידע כדי טהרה ההפסק בשעת לעשותיש

 סמה טריה ההפסק עשהה אפילו ה"נ א"כ טהוו, בודאי ש"נ לר5חיל כדי דחוקדכדך
 הנ"נ. שמתחיל קידם לעשות יש דחוק הויך אבל 1~דםיבום



 א ת ב י ת מהרם

 א'סעיף
 טהרת הפסק נענין'

 בסוגיא לבאר שישענינים

 ואציין בסוגיא, בראשונים עי' מדרבנן, או מה"ת סהרה הפסק איא-
 מקומות. מראהבעזהי"ת

 מאירי עי' כתם ע"י שראתה אפילו טהרה הפסקב-

 נותנת אפילו מהני או בדיקה, דוקא צריכה טהרה הפסק בדיקת איג-
 נו"ב, שו"ת בזה הפוסקים שמחל' בעזהי"ת ואבאר מרגישה אםדעתה

 בדיקה דוקא צריכה ולהלכה וחוו"ד, מילואים, אבני סופר, חתםשו"ת
 טהרה. הפסקלענין

 ע"ב, מ"ח תוס' עי' ולמעלה המנחה מן צריכה אי טהרה, הפסק זמןד-

 ולמעלה, המנחה מן צריכה בשחרית שראתה הוחזקה דאי הרא"שותוס'
 ורשב"א א' הלכה פ"ב נדה בהלכות ורמב"ן הנפש בבעלי בראב"דועי'

 ולהלכה ולמעלה, המנחה מן צריכה שאין ורשב"ץ החינוך ובספרומאירי
 שמחמירין ויש ולמעלה, המנחה מן בבוקר ראתה אי להחמיר ישלנתחלה

 ולמעלה. המנחהמן

 אותו בראתה )וכן בזה, הדיעות מעכב, דחוק מוך אי אחד יום בראתהת-
יום(.

 דחוק מוך ובדיקה מעכב שחרית דבריקה רמ"א ומקור מחבר, מקורו-
 מעכב.אינו

 מן רצריכה מחמיר אי א- כוונתו מהו התוה"ב שהביא מחמירין ישז-
 דחוק. מוך או ב- ולמעלההמנחה

 הא לעיין יש בברייתא רבי שהוא ב' סע' במחבר שמציין הגולה בארח-

 דחוק. מוך ס"ל לארבי

 בירחון ביארנו אחד, יום שראתה מקרי אי הבדוק עד ע"י ראתה איט-
מהמתיבתא.



ומאהמתיבתא

 מדרבנן: א מה"צ שהכחאסק

 בזה: הפוסקיםמלי
 שלא מה על לסמוך ריש קמ"ב סימן סופר חתם שו"ת עי'א-

 כן. ס"ל שלא קע"ז סופר חתם שו"ת ועי'הרגישה,
 נ"ט. סימז יו"ד חלק נו"ב שו"תב-
 כ"ג. סימן מילואים אבני שו"תג-
 עדיך רובא וחזקא רובא דאמרינן מקיל יוסף זכרון שו"תד-

 רוב. בתרדאזלינן

 טהרה;הפסק

 שראתה. ביום שחרית בדיקת מהני אי ימים כמה ראתהשאלח:

 דביות וכתב קושיא שמיישב ע"ב ס"ט נדה ותוס' רש"י עי'תשובה:
 לפי ברא"ש מבואר וכן שחרית, בדיקת דוקא שצריכה אמרינןשראתה
 א' ס"ק חוו"ד ועי' מהני, דלא משמע ג"כ עיי"ש כח"ק דס"ל ב"יפירוש
 דהוי דאפשר משום ולמעלה המנחה מן שצריך אמאי אחר לטעםשכתב
 ה. פ"ע קי"ז כלל אדם חכמת ועי' ד' ס"ק סד"ט ועי' אחד, יוםכראתה

 בהגר"א כמבואר מנחה אחר צריך לכתחלה שמהני, בשו"ע מבוארהלבת:
 שמהני. כחכמים הלכה אכל כר"י מחמריןדלכתחלה

 כונה: צריך אישאלח:
 ע"ס סימן הגרשוני עבדות שמחמיר, ס"ה סימן צדק בצמח מבוארא-
 לספירתה ראשונים ג"י כתמים לתלות שרוצה לאשה הוא והשאלהמקיל
 היא אם דעת כדי עצמה שכרקה מזמן ימים ג' את ליחשוב אפשרהאם
נקיה.

 לכתחלה. להחמיר א' סע' ברמ"א הפירוש מהושאלה:

 ויש השלחן ערוך עי' הדין מעיקר לא חומרא רק דהוי לפרש ישאהובת:
 כפירוש ומסתבר וכו' ילמד לעולם רק לא להחיר שיש היינולפרש

הראשון.



המתיבתארסן

 להמתין. יש זמן כמה רחיצהשאלח:

 יש וכן משה אגרות שו"ת עי' שעה רבע לכתחלה לומר ישאשובח:
 אופן בכל מהני ובדיעבד לכתחלה,להחמיר

 בשביל מהני אי שני או ראשונה ביאה אחר בדיקה עשה אישאלח:
 טהרה.הפסק

 ב' בע' קצעושוילון

הקדמת

 שחרית שכיעי יום עצמה שבדקה נדה ע"א ס"ט נדה במתני'מבואר
 היא הרי טמאה בדקה ימים ולאחר הפרישה השמשות ובין טהורהומצאה
 המנחה מן כטהרה הפרישה שלא כל אומר יהודה ור' וכו', טהורה,כחזקת
 בדקה לנדתה בשנים אפילו אומרים וחכמים טמאה בחזקת ,ו הר*ולמעלה
 טמאה ומצאה כדקה זמן ולאחר הפרישה לא השמשות ובין טהורהומצאה

 טהורה. בחזקת זוהרי

 דמטהרתה הוא שביעי קמא לתנא בדבר מחלוקות ושלש כתב שםורש"י
 שחרית שביעי בדיקת אסילו יהודה ולר' לא, שני אבל שחריתבדיקת

 התראי ולרבנז השמשות בין שתפריש עד מטהרה לא שחריתלשביעית
 בשני.אסילו

 אלמלי יהודה לר' לו אמרו תניא אומר יהודה רבי ע"ב ס"ת בגמ'ועי'
 השמשות. כין כל בעינה מונחתידיה

 מהו. להלכה הראשוניםומחל'
 ראשון. יום אפילו בשחרית אפילו דמהני ס"ל הרשב"א בתורתא-
 מהני דלא מחמירין יש כרשב"א ג"כ הובא פוסקים וישב-

כשחרית.

 ב' סע' קצ"ושיבין

 דחוק. מוך בלא הדחק בשעת להקל יש אי אחד יום ראתה אישאלה:



ר"גהמתיבתא

 זה(: דין מקור שביארנו כהקדמה )עי'ששובח:
 הבית בתורת מבואר מהו, אחד יום בראתה ראשונים מחל'א-

 הגר"א, פירוש לפי ורמכ"ם ורמכ"ן שחרית, בדיקת אפילודמהני
 למנחה סמוך ואפילו שחרית בדיקת מהני דלא שס"ל ראשוניםועוד
 ביהש"מ. כל דחוק מוך צריך רק מהנילא

 שצריך רק שמחמיר לומר יש הבית בתורת שמבואר מחמיריןויש
 סע' קצ"ו סימן ברמ"א שמבואר מקור דזהו לומר ויש למנחהסמוך
 לקמן. עי' מערב, אינו דחוק דמוךב'

 בו ופסקה נלכד אהד יום ראתה כ' סע' קצ"ו סימן מחכר ועי'ב-
 בין כל שם ושיהא דחוק בתוך עצמה לברוק צריכהכיום

השמשותא.

 כ וגנט ועבת"ה כבריתא שמסוך ונט הרמב"ם דמתנ" כחכמים בהגר'א וע"א
 מ"ח נדה דמהנ" כתמים דחוק מוך שצריכה ס"ל שמחבר הכתפז להחמיר,שיש
 של שדינו טהורה בחזקת  זו הרי מהווה ומצאה בדקה לנדתה כשנ"מ אפי*ע"א
 דהוק, מוך דצריכה דלכמים ס"ל והרמב"ם  ימים שאר מרץ חוטר  ההמשוךהיום
 אפילו דמהני כברייתא ס"ל הבית דתורת היית כברייתא שפסקו ויש הביאואח"כ
 מחמירץ ע"ש הביא דתוה"ב דכיון האנו להחמיר שיש כהב וכ"מ זוהריתבדיקה
 יש כתב רק להחמיר שיש לשק כתב דלא הבית בתורת ע" המחבו החמירולכן

 עד'ה ב"ז בתה"א הרשב"א לשון וד'ל שמציין הגולה באר וע" בדבר.מחיתוין
 דססק כית ע"ב ס"ח דף שם בברייתא רבי וסברת אביו בשם הטור כתב וכןכ"ד
 היום שדין בהקדמה הובא דבוייחא כתנא ס"ל שמהבר הטלה מבאו משמעפסק,

 כמו בעלמא חומרא רק אינו דחוק מצך שמצריך וכח ימם שאר כריהדאשת
 סק,ש בסד'ט וע" ס' כס"ק בגיא וע' אבל ר"ה בצמ'י וע" א' בסע'שמגואר
 דחוק כלך שצריכה מחככו דמחבו שסיף צריכהסוטה

 מעיפי
 משמע וקן דדינא

 ורבי דברייהא חנא וכסברת לומר יש רבי וכסברת וכדצ'ה צויכה מהברלשת
 לשון הגולה הבאר ציין אמאי לעחן יש עור בשחרית, אפילו מאני הא לרביגאולי

 ונחרית. אפילו דפדפי ס"ל הרשכ"א האהרשב"א



המתיבתארצד

 השמשות לבין סמוך עצמה בדקה אם ובדועבד ס"ל רמ"אג-
 השמשות בין כל אצלה המוך היה שלא אע"פ טהורה עצמהומצאה
 אחד יום רק ראתה ולא הואיל מהני לא שחרית בדיקת אבלסגי,

 ועי' עדיין, פתוח ומעיינה הואיל פירוש הגולה בבארומבואר
 רמ"אב. מקור איפהבהערות

 ורמ"א: מחברמחש
 דחוק מוך מעכב אי אחד יום בראתה רמ"א מחבר דמחל' נמצאד-
 דחוק מוך דמעכב כמחבר וס"ל דמחל' אחרונים גדולי מבוארוכן

 אינו ג"כ ומחבר מחל' כאן דאין לומר שרוצה ויש לקמן,ואציין
 ויש דמעכב, ממחבר משמע צריכה לשון אבל הגולה באר עי'מעכב
 בזה הדיעות ואציין דחוק מוך מעכב דאינו כהרמ"אשס"ל

בעזהי"ת.

 ומעכב דחוק כעך שצריכהייעורי
 חקר הגר"א, ה', א' ס"ק ביאורים חוו"ד ט', ד' ס"ק סד"ט עי'א-

 )ועיי"ש ק"כ סימן מרדכי לבושי תשובות מ"ד, אות נ' ערךהלכה
 קע"ו, סימן הבושם ערוגת תשובות סניפים(, שאר בצירוףשמקיל

 אפילו נסיני דהרשב"א דהיינו הרשב"א שהביא מהמירין ויש הוא דמקור לומר ומשב
 וד'ל ור ס"ק בהגר"א וע" למנחה, סמוך וצריך שחרית כמני דלא מהמירין ויששחרית
 בבין אבל הפגישה לא השמשות ובין שחרית בשבדקה אלא במתניתין פליגידלא

 גוונא כהאי איירי לא יהודה ר' אלמא וכו' אלמלי שם שאמרו וככר פליגי לאהשכורות
 לחכמים שאף התוס' כשיטות הרנף'א דדעת הכוונה וכו' בשני חכמים וחמריואהא

 דבעינן כהרמב"ן שסובר כמחבו ורלא לביף'ש סמך בראשון הפשט נמנידממתנ"
 צריכה אהד יום ראתה לא דאפילו ס"ל הא תוס' כשיטת ס"ל אי לעיין ויגב דחוקמוך
 יום בראתה שס"ל לומר ואפשר מעכב, דאינו א' בסע' ס"ל הא והרמ"א לביהש"מסמוך
 מהני חכמים דלדעת נאמר דאי שהקשה בהגו"א ועי' ביהש"מ ל סמוך דצריכהראשון
 מהני חכמים דלדעת נאמר דאי שהקשה בהגר"א ועי לביה"ש סמוך ראשון יוםבדיקת
 דרק קאמר דהא בהדשן זאת הודיענו ל להם היה לביה"ש סמוך ראשון יוםבדיקת

 דמעכב ס"ל דהגך"א נמצא עיטש, כלל מהני לא שבראשון מרךמ מהני שחירתבשני

 אחד. יום בראתה בהיון'מ כל דחוק מוך הוי לאאי



רפההמשיבטא

 ועי' ב' סע' צדק, צמח פסקי, לבונה, עצי ג' אות נטע בלבנוןוכ"מ
 מוך יהיה דגם טוכא להחמיר ויש ז' סע' קי"ז כלל אדםחכמת
 אות צ"ב סימן איש חזון עי' )סד"ט(א, השמשות בין כלדחוק
 מעכב, דחוק דמוך כמחבר שמחמירין שם, השלחן מסגרתמ"ה,
 להחמיר שיש שכתב ע"ס סימן ב' חלק משה אגרות שו"תועי'

כמחברב.

 דחוק שך באעבי מענב שאינודיעות

 ס"ק לן ושמלה לחם כ"ה אות י' פרק חמודות דברי לבוש ועי'ב-
 כ' סע' השלחן ערוך מבואר וכן כרמ"א דמקיל ד' ס"ק ושמלהי"ר

 קצ"ו סימן ישראל טהרת ב', סע' ט"ז שער טוהר שערימלכו"ט,
 קיצור כד"ף כ"ג ס"ק חיים מקור ט', סימן מהרא"ל תשובות ב'סע'
 ג'. סע' קנ"ט סימןשו"ע

 ביהש"מ כל שם יהא דחוק שהמוך אחד יום בראתה להחמיר ישחלטה:
 שמהני הרמ"א על שסומכים פוסקים הרבה יש ששכח הדחקובשעת
בדיעבד.



המתיבתארמו

 ב'שע'

 צריכה ואין שראתה כיום שחרית בדיקת שמהני שפסקינן טעםשאלח:
 המנחה: מןבדיקה

 ע"ב. מ"ח כגמא' מבואר זה דין מקוראשובח:

 בזה: הדיעותואבאר
 המנחה מן בדיקה דצריכה כשחוית ראתה דאי בתוס' ומבוארא-

 שמתרץ ע"א נ"ג לעיל תוס' ועי' הרא"ש בתוס' מבואר וכןולמעלה
 כן. ס"ל דלא ג"כ משמע אחרתירוץ
 ברמ"א. וכן שמקיל ורשכ"א ורמכ"ם נפש לכעיל ראב"ד עי'ב-
 ביאור ועי' מחמיר, סד"ט אחרת סברא משום מחמיר חוו"דג-

 אדם. חכמת וכןהגר"א

 מהני בשחרית עשתה ואי קטנה מנחה אחר לעשות יש לכהחלההלכה:
 בדיקת דמהני ס"ל הדין דמעיקר מנחה אחר עוה"ס לבדוק צריךואין

 שראתה. ביום אפילושחרית

 דחוק. מוך מעכב אי שראתה ראשון ביוםשאלה:

 דיניי בפסקי צ"צ סד"טחוו"ד
 השלהן ערוך מ"ה ס"ק צ"כ סימן איש חזון

 הגר"א, ביאור עי' הלוי שבט י"ח סע'קצ"ו

 שמקיל. רמ"א על ממכינןלהשיח:

 ג' סעי קצ"וסימן
 המחביא לשוןלבאר

 ושי לבנימ מנהג כתב וכח"כ דין כתב רוקה בשם מרדכי ה שהביא בנף'י עי א-א
 אי נ"מ לומר יש נ'ש מאי צבוע לומד יש ב- נקיים הביא הב"י לשת בזה,לעיין
 יש אגב בד'נ כהמ מציאת דאחר לומר "ש כן כמו כתם, מציאת אחר בריקהצריכה
 להלכה שמעכב, דעת יוסף ע" מעכב איש רחיצה עשהה לא אי ג- כן, שסללפוסקים
  ויש הפת"מ, קודם כהגמע הפוסקים לשענות לכנים, בגדי לבוש אימתי ד- מעכבאינו
 תיבתא. מ ה ב במקוש דביארנו כ אופנים כנאעוד



רוזהמתיבתא

 מנהג הביא רמ"א מכתמים. נקי צבוע בגד היינו מחבר לומר ישא-
 נקי. צבוע בגדלבנים.ובדיעבד

 כיבוס. לא אפילו ובדיעבד כיבוס, מנהג רמ"א כיבוס לבון מחברב-

 בגד רק אפילו ובדיעבד הבגרים כל רמ"א וכן תחתון בגד רק מחכרג-
תחתון

 ד' עוע' קצ"וסימן

 ויום הפס"ט או ח', ויום ג' ויום א' ויום הפס"ט בדקה אי בדיעבדשאלה:
 ט'. ויום ג' ויוםא'

 כראשון משל דרך בדקה שאם וז"ל שכתב שם נו"ב שו"ת עי'תשונה:
 בשביעי לטבול יכולה ואינה מהני דלא למעלה החלטתי כברובשלישי

 אם אבל עשירי אלא כידה אין עשירי עד בדקה לא שוב אח"כואם
 פשוט רזה נלענ"ד והטעם לערב טובלת בתשיעי או בשמיני אח"כבודקת
 שלישי בדיקת הרי מהכא יום בדיקת דדל רמהני בתשיעי בדקהראם

 נעשה והשיעי ראשון נעשה והשלישי ושביעי, ראשון נחשבותשיעי
 שבדקה דהיינו בשמינו בדקה אפילו אלא ימיסא, ה' וביניהםשביעי
 עם השמיני ומצטרף לערב כשמיני טובלת ובשמיני וכשלישיכראשון
 יותר לראשון שמיני בץ שיש ואף סוף וזה תחלה זה ונעשההראשון

 דאא לנ"נ, סמוך טהרה הפסק צריך דאין מהכא ראיה בעזהי"ת בהשיא וביאתוא
 הוי רלא הגס ז' יום הוי תעתע" ויום א' יום רהט ב' יום ז"נ מתחילין ד הכאאתחנן
 לז'יד. סנטךהפס"ט



המתיבתאר"ח

 ויום הפס"ט דבבדקה שם ומבואר וכו'ב, מצרפם השלישי ימיםמחמשה
 ז' יום הוי ט' ויום א' יום הוי ג' דאמרינן כיון שמהני ט' ויום ג' ויוםא'

 דהוי כיון ח' ויום ג' ויום א' ויום בהפס"ט גם אי שם ומסופקשמהני,
 מצרפם. ג' דיום לומר יש אי לח' א' בין ימים מחמשהיותר

 שמהני. ט' ויום ג' ויום א' ויום הפס"ט בדקה בדיעבד א-חלמה:
 מהמ. ג"כ ח' ויום ג' ויום א' ויום הפס"ט בדקה בדיעבדב-

 ח'. ויום הפש"ט בדקה אישאלה:

 ז"נ ומתחיל ח' יום רק דאינו ד' סע' קצ"ו סי' שו"ע עי'תשובה:
 בהערותג. ועי' ח'מיום

 ראשון אלא להם אין שאמר יהושע ר' מדברי לה אמינא ומנא וד'ל שם וכחבב

 ר"י מודה והרי הללו החמשה עם הראשון מונה והרי ימים ה' עוד וסופרתושביעי
 עם להצטרף יכול הראשון שאץ הרי בלבד ח' אלא לה שאין ושמיני ראשוןבבדקה

 הרי ה' עוד וסערת ושביעי ראשון בידה יש ושביעי ראשון בדקה ולע"ההשמיני
 והה"ר נקיים ז' להבהב להדדי שבעה שמהר הימים עם הראשון מצרףשהשביעי
 יחדאת מצטרף השלישי ושמיני ושלישי ראשון בדוך חנינא לר שאמרתי באופןלדידן,
 ראשון אלא לה אין דאמר דר"י ולומר לדחות שיש וידעתי השמעי עםהראשון

 דלא כשם חומרא שהיא וכיון בשחיים ראתה שמא לחוש קאמר בעלמא חומראושביעי
 בדקה בלא משא"כ שבעה שאהר ימים צירוף על משגח לא ה"נ סירוקן עלמשגה

 שבעה שאחר למה כלל הראשון מצטרף לא מהי לא דין ע"מ רלר"חבשביעי

 ראשון ליום יחשב לנג'ז השני שיום נמיא לא אמאי שהקשה באחרונים וע"ג
 אע דהא מהני תחלתן שאין אע"פ רסופן להדיעות לשביעי יחשב והשמינילספירתה
 דבעינן ראיה שמכאן וכחב מ"ג סימן צדקה מעיל רעי לנ"נ סמוך הפס"טצריך

 פעם לסחות ז"נ מנין בתוך בדקה שלא כל נקיים, שבעה למנין הספירה ימישתחשבו
 חיים דברי שו"ת וע" ידח, סרק בסד'ט וע" ספיגה, מקרי דלא כלל הני לאאחת
 בדקה לא אם אך בעי ד תוך בדיקה עכ"פ ראך באה"ד שכתב ל"ד, סימן סוףיו"ד

 עי"'ש. וכר תמנה ד תוך דדוקא דזגה"כ כלל מהני לא שמיני בדיקת ד.תוך



כסטהמתיבתא

 ד' סע' קצ"וסימן

 ז': ויום ג' ויום טהרה הפסק שבדקה בדיעבדשאלה:

 כן ואם באה"ד שם שכתב ד' סע' קצ"ו סימן מרבבה דגול עי'תשונה:
 כיום וגם האמצעיין מימים באחד ובדקה ראשון ביום בדקה לאאפילו
 כדי בדקה בכולם שעכ"פ וכלכד לה שעלו מודה המס"נ גםשכיעי

 שכתב מהני דלא מבואר קכ"ח מהד"ת נו"ב בשו"ת וע' בטהרה,שתפסוק
 בראשון משל דרך בדקה אם אבל כעינן ושביעי ראשון דדוקאשם

 לא שוס אח"כ לואם בשביעי לטבול יכולה ואינה מהני לאובשלישי
 בדקה לא דאם מבואר וכו' עשירי אלא בידה אין עשירי עד'בדקה

 תשובה בפתחי ועי' מהני לא ובשביעי אמצעים מימים באחד רקבראשון
 בדגמ"ר. כמ"ש דלא דזהו שכתב ד'ס"ק

 קמא לאברהם חסד שו"ת י"א סימן יו"ד ב' חלק שלמה בית שו"תעי'
 דעת יוסף במסרו ומשיב שאול שו"ת ועי' אשכול,נחל
 רבעי חנינא לר' שאף כיון מ"מ נו"ב בספרו בו חזר מרבבה שהדלקשאף

 אבל מרבבה בדגול שכתב כמו דעיקר מדרבנן אלא אינו וסופןתחלתן
 להחמיר. שישכתב

 יש הלכה מהני, דלא סוכרין ביש מהני, מרבבה דבדגול מבוארהלנח:
להחמיר.

 ]נ[ ד' בע' קצ"ועויתן

 וז"נ! בהפס"ט לעשות מהו מכה לה שיש אשהשאלת:

 בזה. אחרונים מחל'וט15נח:
 בז"נ בדיקה וחד הפס"ט בדיקה שצריך מבואר ג' ס"ק בחוו"דא-
 בז"נ. בדיקה חד עכ"פ וצריך מה"ת הוי בדיקהדהא
 כדיקה רק סגי דעיקר שס"ל קע"ז סימו יו"ד מוסר חתם שו"תב-

 דעתה נתנה אי סגי בדיקה ולענין המעיין שנכנסם לראותהפס"ט



 א ת ב י ת מהרע

 במקום וזה בדיקה חד צריך מש"ה אפשר לא רק מהנייזהז
 דעתהא.שנחנה

 הפס"ט צריכה חוו"ד לפי מחל' מכה לה שיש הדחק כשעתנמצא
 בדיקה הפס"ט סגי סופר חתם שו"ת ולפי פעם חד בדיקהוגם
 דעתב, נתנית אחתופעם

 ביום לעשות יש אפשר ואם בז"נ אחת ופעם הפס"ט לעשות ישהלכח:
ראשוזג.

 דמקום צריך אין 15י'ה דעהה נתנה גופה זהו דבריקה מ"ז סימן נר'ב שו"ת עיא
 לתם טשא"כ דש שהשכמא מקום עד עושה זהו בדיקה  שעושה גופא דזהו דששהשמש

 זהו בדיקה שצריך שיודע דע"י שכתבו שיש וראיתי דעה שהשמש במקום זהוסק.
 ארגעה. לאשמשוה

 ולענין לגהה אפילו ז"נ באמצע בדיקה מהם רלא ס"ל סופר חתם דהגם לזמר וישכ
 ויש להקל, "ם 5כה לענין אפילו לנהה אי רק מהני לא ד או א' יום דק כדקהאי

 הששון, יום דעת נהיגת יכול לא אמאילעיין

 דעת ונתינת הפס"ט נוצי הוסת לאחר אבל נדה לעמן "ה דכה דעע"ש לומררש
 אהד. יוםלענין

 דלא בזה, אבל ארגשה הלא משום הוא ימים שאר שמהני טעם דבל לומר ד"תג
 ריט"ט לעשות שיש לובו יש מעף'ה מרגישות אינן דירן נשים דהא ארגשה לאשחך
 1 בדיקה לעשות יש לכתחלה דהא אפשר אם רכשת יום לעשות והש ונ"נ אחתפעם

 ז.או



רעאממתיבתא

 ז"נ: בעניןעוד

 מהני. דלא צדקה במעיל דמבואר ז"נ באמצע הדעת היסחא-

 הבשם ערוגת שו"ת עי' מהני, בחרשת אמאי ג- בזה הטעם א- לבאר:יש
 ימים שבעת לה לספרה רחמנא דאמר דהא לומר דיש שכתב ק"פסימן
 ואז ממש לפנינו וסמורים כדוקים הימים שיהי' ע"י או להתקייםאפשר
 שעכ"פ ע"י נמי אי ז"נ, ספירת לשם נתכוונה בלא אפילו מהניע"כ

 בדיקה, שעושה מה מהני בחרשת א"כ ספירה לשם הימים לכויןתחשבו
 טהרה הפסק עוה"פ צריכה ואי ד- יום אותו רק או הז"נ, כל בטלה איג-
 החולקים. דיעותח-

 חתם שו"ת עי' א- מה"ת הוי ואי בז"נ, בדיקה שצריכה טעמים כמהב-
 ב- זה. במקום ובדיקה ראתה שלא דעת נתינת שמבואר קע"ז סימןסופר
 סימן מה"ק נו"ב שו"ת ע"י ג- ארגשה. שלא דעת נתינת אישחזון
מ"ז.

 רעק"א. - קצ"א מו"ס חוו"ד עי' א- דחוק. מוך בעניןג-

 בז"נא הדעתתישח

 אי ב- להקל. דמנהג שהביא ט"ב סימן א' חלק האפוד חשב שו"תעי'
 אחר הדעתאג- היסח יהא שלא צריך אי ימים חמשה קודם הפס"טהתחיל

 הדעת. היסח צריך שאין פשוטז"נ

 וטיהר בלילה טימא דרבי שמבואר מה שהקשה יו"ט עונג שו"ת עי'ד-
 הדעתב. היסח הוי הא צדקה מעיל לפי האביום

 לצין יש הפצ"מ עוה"ב צריכה דצ באטצע הדעת היסה הף דאי אדם חכמה לפי)א(
 זה. באופןאפילו

 צויין אכל ספירה הוי לה לילה דספירת אמרינן ספירה לענין יאפילו לומר ואפשר)ב(
 אחד. יום הוי דלא לומר אפשר או הדעת, היסח היא שלאצריך



המתיבתארעב

 י' יעי רמ"א קצ"1טימן
 ימים: ג' בתוך חולין שאין מה דינים פרטיםכמה

 הראשונימא. בג"י תולין אין דם ראתה איא-

 הראשונימב. כג"י אפילו תולין כתם ראתה איב-

 וחכמת תולין שאין הפוסקים לשון פשטות קטנה נקודה רק ראתה איג-
 שתוליןג. ס"לאדם

 כמו תולין קטנה דבנקורה אדם הכמת לפי הבדוק עד ע"י ראתה אי"-
 הוי אי תולין אין קטנה רבנקודה להחולקים ואפילו הבדוק, עד ע"יכן
 הבדוק עד ע"י אחד יום בראתה במחל' שתלוי לומר יש הכדוק עדע"י
 בהערותד.ועי'

 שם ש"ץ ועי " סע" קצת סימן רמ'שא

 פוסקים ושאר מרבבה דגול מ"ג סימן אה"ע שמואל ביתב

 מחמה נטמאת אם הדין דהוא לי ונראה ודיל ז' סע' קייז כלל אדם חכמת ע"ג
 דקארר. נפתח שלא מסתבר יותז שזה דגם ושחורה אדומה קטנה נקודהאיזה

 דביום רבית כתב ס"ד ולעיל ד ס"ק אדם חכמת על בהגהות חכמה בדרכיוע"
 כיון הקיל ובכתם פצוח שמעיינה כיון השמשות לבין סמוך להפסיק צריכהשראתה
 ככחם דינה קטנה דנקודה כאן שכתב מה הזכיר ולא פתוח במעיין הוחזקהשלא
 דכשמצאה לסמוך הקיל רהראשונים חוכךא ימריא דידו בנידת דרק לומרוצריך
 לבין סמוך להפסיק והצריכה דצתם בנידון אבל מולוה, נפתח לא קטנהנקודה

 דרורם לומר אפשר עוד סברא האי סמך על הקיל לא הדין מעיקר דהואהשכיחות
 קטנה. בנכבדה רק בהתחיל משא"כ גמירה בדאיההתחיל

 דלא שחרית צריכה שאין הבדוק ער ע"י אחד יום ראתה דלענין שסוברין דהדיעותו
 פ"ר לושו יש התם מקילין דאי תולין ג"כ דהכא לומר יש כן כמו פתוח מעיינהמקרי
 בדייגן דצריכה הבדוק ער ע"י אחד יום דבראתה שסוברים הדיעות לפי אכלדשא

 הסברא ולפי שחולין, לומר יש לתלות יכול שהוא הדין לענין אפ"ה בהוק וטסךשחרית
 וצ"ע. להקל יש דהכא לומר "ם מחמירין מסף'ה בז"1 סותר הוירהתם



העגהמתיבתא

 בנ"י אי מחל' ז"נ עוה"פ והתחיל כתם וראתה ז"נ והתחיל ראיה ראתהח-
 , תוליןה.ראשונים

 היא יכולה א- ראשונים ימים בג' גם לתלות יכולה שיהא עצה ישו-
 הג' אחר נקיים הספירה של ראשון יום שיהא ככדי קודם בטהרהלהפסיק
 כל לבדוק יש אכל כנ"ל עצה ב- לתלותו תוכל למען ראייתה שלימים
 דם. הדגישה שלא לידע שצריך דק כנ"ל ג-הג"י,

 הראשונים בג"י גם לתלות שיש סוברים ימים חמשה שממתינן לדידןז-
 ז"נז. בסתרה אייריורמ"א

 מחמיר. שמואל ובית שחולין, מקיל י"ד גו,ק השלמים בחורתח

 קס"ה תשובה סופר חתם שו"ת י ס"ק השלמים תורת י ס'ק קצ"ו סימן חוו"ד1

 פ' סע' פון המלהן ערוךז



המתיבתארעד

 ו'טעי

 חוו"ד. השקל, מחצית לבונה, עצי עי' ג', ס"ק בט"ו פשטא-

 ויש שם, בש"ך עי' בדיקה, צריכה אי ז"נ אחר טבלה לא איג-
 שלמה, חכמת עי' בדיקה לעשות להחמיר שנהגושכחכו

 הפסיקה ככר הא בכתם תולין אין ראשונים ימים רבשלשה טעםג-
 יו"ד סופר חתם שו"ת ע" ל"ד, ל"ג סע' השלחן ערוך עי'בטהרה,
 וקא. ענף נ"ה סימן ג' חלק משה אגרות שו"ת קס"ה,סימן

 ג' אפילו לתלות להקל יש דבזה"ז טעם שם השלחן ערוך עי'ד-

 ראשונים.ימים

 מהו ראשונים נ"י אפילו דתלינן בפוסקים מבואר כתם ראתהה-

 הבדוק. עד ע"י ראתהאי
 ראשונים, בג"י תלינן דלא מבואר כתם ע"י וסתרה ראיה ראתהו-
 ב' ס"ק יהודה לחם בית י"ד ס"ק השלמים תורת עי' חולקיםויש

 כ' סע' צ"צ פסקי צונץ, מהר"ל בשם שמואל והבית ועוד, נדה,מי
 בסע' לעיל מבואר הא לעיין ויש מ"ג סי' מעי"צ בתשובותוכ"מ
 מקרי לא כתם ע"י הוי דאי אחד יום דבראתה שם ובש"ךב'

 תלינן דלא אמרינן כתם ע"י בסתרה אמאי א"כ פתוחשמעיינה
 כתמב. ע"י סתרה אפילו הראשוניםבנ"י

 אינו חזקה מנלי לא עדיין אבל פהוח מעיינה דהוי דהגם הנ"ל באחרונים וע"א
 ויש בז"נ נ"י דצריך דכה2מע אג"ם שו"ת וע" טעם, עוד  סופר חתם שר'ת עירואה
 נ"מ, מאי כתם לענין וכן הג"י, ליחשוב קודם הפס"ט אי מהני הוי לא זה משוםלזמר

 לא פתוח מעיינה להחזיק דצריך משום נאמו אי ועשונים ג"י טעם מחל' לושוואפשר
 וי"ל. כחם אטילו א"כ רואה אינו בחזקה שתהא כדי אבל כהי(, שראתה מה יאיכפת

 מקרי לא דעתה דאמרינן כתם ע"י אחד יום ראתה בץ חילוק דיש לומר וישב
 הוי ולא סתום שמעיינה חזקה זהו ההפשיט מבואר הא הכא אבל פתוחשמעיינה
 דהטעם נו בסע' לעיל מש"ה רואה אינו בחזקה ג"כ הוי לא אבל רואה,בחזקת
 ע"י מש"ת מתוה דמעיינה דחוק ומוך שחרית בדיגך צריכה אחד יום דראתהדאמרינן
 נקיים שצריכה כהוום תלינן שלא מה הכא משא"כ פתוח, מעימה מריי לאכתם

 מכתם. אפילו נקיים שצויכהואדרבה



רעההמתיבתא

 חמשה קודם הפס"ט שיתחיל עצה השלמים תורת חוו"ד, עי'ז-
 צריכה אי דנו והאחרונים נ"י, אחר הוי ז"נ דבהתחילה שנמצאימים
 ג"י שצריך דהגם לומר )ויש ראשונים, בג"י זה באופןבדיקה
 ארגשה(. מדלא סמכינן רואה שאינולהחזיק

 וש"ךג. וט"ז רמ"א מחל' פסקינן היאך להלכהח-

 שהוא וראינן מכה ועשה לרופא הולך אי אבל שמחמיר להש"ך אפילוט-
 הראשונים. כג"י לתלות שיכולמהמכה

 י' עועי קצ"ושי'
 הראשונים. בג"י חולין שאין טעם דם ראתה איא-

 ראשונים. כג"י שתולים כתם ראתהנ-

 חולין שאין הפוסקים לשון פשטות קטנה נקודה דק ראתהג-
 ב'(. בסע' )מ"ש שחולין ס"ל אדםוחכמת

 והתחיל כתם וראתה ז"נ והתחיל ראיה כראתה מחל' הסברד-
 מקיל י"ד ס"ק השלמים שתורת ראשונים בג"י תולין אי ז"נעוה"פ
 מחמיר. שמואלוביית

 )ומ"ש תולין שאין ברעק"א שמבואר הבדוק עד ע"י ראתהה-
 ב'(.מסע'

 בטהרה מפסיק אי הראשונים כג"י אפילו לתלות שיכולה עצהו-
 ובדיקה ממש נקיים צריכה אי ב- לראות אפילו יכול אי א-קודם
 . ימים חמשה שממתינן לדידן ד- ארגשה שלא עכ"פ לידעג-

 . ג"י בתלינן וש"ך רמ"א מחל'הסברז-

 סע' חכמ"א ס"ה ס"ק לחי"ר פופ ק"ו תש' ת"ב שמ"א "'ד ס"ק השלמים תורתג
 ט"ז ע" "'ג ס"ק ש"ך שמחמיוין, פוסקים ויש כרמ"א, שמלילין שם ערוה"ש"'ז

 תש' קנא"ס ועי' טהרה מלבושה ל"ד גדא סד"ט מקר'ח וחנ"ה, תשובה חת'קשף'ח
נד'ו.



המתיבתארעו

 כהש"ך. או כהרמ"א הלכהח-

 נ"א ס"ק ק"צ סימן בש"ך ג"י קודם שראתה מה תולין איט-
 מ"ה. ס"ק השלמיםותורת

 י"א סעי קצתסימן
 ימים: חמשהבענין

 ימים חמשה שצריכה טעםא-

 משום הוא אי ברמ"א שמבואר להמתין שצריכה שמשה לא אי טעםב-
 שאסור באופן להקל יש אי ונ"מ ויטעה ידע דלא משום או פלוגלא

 פלוג. לא דאמרינן מחמיר כ"כ ס"ק ושמלה ולחםקודמא,

 בראתה ומהו בזה, הטעם ימים ד' רק צריכה שאין בתולים דם ראתהג-
 הוסת. בא ואח"כ בתוליםדם

 תורת י"ר, ס"ק היטב באר כ"כ, כ"א ס"ק ש"ך עי' כתם ראתהד-
 להקל. או להחמיר להלכה הש"ך שיטת אי י"ס, ס"קהשלמים

 ביולדת. יום פ' או יום מ' בתוךראתהה-

 השך א"כ לעיין ויש ויטעה שיבוא משום שכהב בביאורים השלחן בדי ע"א

 חילוקן ק-עתן לא הא בעיר בעלה אץ כגון להקלטויך

 הוי דאי קביל לא זה רעל לומר יש דהא פלוג לא שייך לא רהכא לומרד"ח
 גזרו. דלא לומר יש ומצוה צורךבמוקם



רעיהמתיבתא
 שמשה לא הוי אי רק להקל יש ראיה הוי אי המתין שלא בדיעבדו-

 טבלה להקל יש קודם שמשה אפילו בכתם אבל ולנתה וטבלהקודם
ולנתה.

 מהר"י שו"ת עי' מטהר, הבם ואח"כ לחומרא ומחליט מראה ספק הויז-
 דעת, ביוסף מבואר וכן מהראיה להחשיב שיש קל"ה, סימן זצ"לשסייף
 שמחמיר או שמחמיר, שיטה שיש משום מחמיר אי שתלוי לומרואפשר

 לחומרא.רק

 משה אגרות שו"ת עי' אח"כ, מטהר וחכם דם וראתה מראה ספק הויח-
 דהוי דאגל"מ כיון הראיה מיום לחשוב שיש ס"ת סימן ב' חלקיו"ד
טהור.

 משה אגרות שו"ת עי' אח"כ, מטהר וחכם דם וראתה מראה ספק הויט-
 דהוי דאגל"מ כיון הראיה מיום לחשוב שיש ס"ח סימן ב' חלקיו"ד
טהור.

 משעת להמתין שיש טעם וראתה זה על שאל ולא מראה ספק הויי-
 שם. משה אגרות שו"ת הכתם,מציאת

 רחוק הטבילה יחול שלא כדי ימים מחמשה פחות להמתין יש איי"א-
 להקל יש אי וסדרי שלה"ק מחל' שהביא תשובה פתחי עי' החפיפה,מן

 שבת בליל ל"ט וחל ו' ה' יום טוב יום הוי ואי קודם, שמשהאפילו
 ימים. ב' להרחיקשצריכה

 מישרים דובב ועי' ל"ט סע' השלחן ערוך עי' ורבי' פרי' צורך איהוי"'ב-
 ביו. הר שו"תועי'

 בהלכה מצויינים שערים עי' הפוסקים, מחל' השמשות, בין ראתהי"ג-
 בשו"ת וכן שמחמיר שם, השלחן ומערוך הש"ך, מלשון ראיהשהביא
 עד רק שמקיל י"ז סימן ד' חלק יו"ד משה אגרות שו"ת ועי' צדק,אבני
 טוהר שערי ועי' שמחמיר, ג' ס"ק ט"ז הלוי שבט שיעורי ועי' דקות,תשע
 השלחן. בבדי וכןשמקיל



המתיבתארעת

 יש אי קודם אסור דהוי כיון אמרינן אי מחל' הראי', קודם הוסת יום"'ד-
 בהלכה מצויינים שערים ועי' ימים, חמשה להמתין צריך שאיןלחשוב
 להקל. אין א"כ לדרך יוצא של ההיתר פעמים כמה דיש דכיוןשכתב

 ר"ל. אבילה או יוהכ"פ אחרט'ץ-

 יש ב- מתמירין יש א- בזה מחל' טבילה, בליל ראתהט"ז-
 מקיליי

 וק
 ויש ג- לביתה באא שלאעד

 מקיליי
 לביתה. בא אפילו

 מרבבה ודגול כ' ס"ק ש"ך עי' ימים, חמשה להמתין צריכה כלה אי"'ז-
 כ"כ. ס"ק ושמלה לחם ועי'שם,

 בעיר. בעלה אין איי"ח-

 להקל יש אי ממקוה רחוקה והיא שב"ק בליל טבילתה זמן איי"ס-
 מראה שו"ת ועי' להקל, שמבואר שם אג"ם שו"ת עי' ימים,החמשה
 שמחמיר. נ"ד סימןיחזקא'

 שעת נחשב אי לראיתה בי"א אלא בקאנטרי להיות יכול לא כשהבעלכ-
 שם. אג"מ שו"ת עי'הדחק

 יו"ד צבי הר שו"ת עי' ימים, חמשה להמתין צריכה שאין עצהכ"א-
 אי עצה שכתב השלחן בדי ועי' שם, משה אגרות שו"ת עי' קנ"ז,סימן
 מקור. פתיחת שיהא ע"י כגון קודם טמאההוי



העטהמתיבתא
 קצ"ו סימןחזרה

 מדרבנן. או מה"ת הוי ואי הפס"ט, של הדין מקויא-
 כתם. בראתה אפילו הפס"טב-
 בשחרית הפס"ט מהני איג-
 מנחה קודם גדולה, מנחה קודם חצות, )קודם שחרית, מקרי זמן איזוד-

קטנה(.
 הפס"ט. לעשות לכתחלה טוב יותר זמןאיזהוח-
 שלא דעתה נתינת מהני או בדיקה דוקא צריכה הפס"ט בדיקהאיו-

ארגשה.
 בעלמא. חומרא רק אופן ובאיזה הדין מעיקר דחוק מוך אופןאיזהז-
 עשתה אי )א- אחד, יום ראתה מקרי מאי שמעכב אחד יום ראתהח-

 ראשון, כיום או ג- בלילה, או ב- דחוק, בהמוך ראתה ואח"כהפס"ט
 לז"נ(. שני ביום אוד-
 אחד יום שראתה מקרי אי הבדוק עד ע"י ראתהאיט-
 בזה. והטעם בטהרה להפסיק יכולה אי ברכו או שבת קבלת אחרי-

 יום ראתה אפילו בשחרית הפס"ט לעשות להקל יש אופן באיזה4'א-
אחד.
 הפס"ט. לעשות יש שקיעה אחר זמן איזה עד"'ב-
 קצ"ו. לסימן שנוגע כתם לראיית דם ראיית בין חילוקים כמה כותבי"ג-
 מנחה אחר עוה"פ לבדוק שיש אי בדיעבד שמהני כשחרית בדקה איי"ד-

קטנה.
 מעכב. דחוק מוך איט,ץ-
 בדיקה. אחר מיד להיות צריכה דחוק מוך איט"ז-
 בחו"ס צריכה דחוק מוך אי4'ז-
 הפס"ט. לשם יו שצריכה הדיעותי"ח-
 מעכב. דחוק מוך אי הרמ"א שיטת מהו4'ט-
 ואח"כ הפס"ט לעשות יש או להפס"ט, גם שיהא דחוק המוך מהני איט'-

 דחוק.מוך
 בשבת. דחוק במוך הוצאה איסור יש איכ"א-
 לזה. ראיות כמה כותב לז"נ סמוך צריכה הפס"ט איכיב-
 ראשון. יום לבדיקת מהני רחוק מוך איכ"ג-
 מעכב. הפס"ט קודם רחיצה איכיד-
 להפס"ט. רחיצה בין להמתין יש זמן כמהע"ה-
 פעמים. כמה זה אחר כזה הפס"ט לעשות יש איט"ו-
 מעכב. לבנים לבישת איכ"ז-



 א ת נ י ת מהרפ

 לבנים. לבישת לענין המחבר שיטת מהוח"ה-
 ג- הפס"ט אחר ב- הפס"ט קודם א- לבנים בגדי תלבש אימתי3"ט-

 דחוק. המוך הסרת אחר ד- רחוק המוךקודם
 הבגדים. בכל לכנים צריכה אילו-

 לבנים. צריכה הסדינים איל"א-
 בשבת. הרחיצה לעשות היאךלעב-
 לעשות. מהו לבנים אין איל"ג-
 מלוכלך. בגד רק לה אין אילנוד-
 צבוע. בגד רק לה אין איע"ח-
 לבנים. בגדי מקרי מאיל"ו-
 בז"נ. בדיקת מכל יותר בהפס"ט חומרא מאיל"ז-

 לבדוק תוכל ולא שלאחריו ללילה נחשב מהיום דחלק דעה ישל"ת-
 כן. אינולהלכה

 הרחיצה. תעשה כיצדל"ט-
 בז"נ. צריכה בדיקות כמהמן-

 בז"נ. מעכב בדיקות כמהמ"א-
 צריכה. בדיקות כמה הדחק שעת הוי אימ"ב-
 בלילה. בדיקה הדחק שעת לצרך יש אימ"ג-
 מה"ת. ז"נ בדיקת אימ"י-
 הנץ אחר או השחר עלות אחר בז"נ הבדיקות לעשות יש זמן באיזהמ"ש-

החמה.
 יותר העצה מהו השמשות בין כל דחוק המוך להחזיק יכול לא אימיץ-

טוב.
 חו"ס. צריכה דחוק המוך אימ"ח-
 אחר או טבילה, אחר כבר והוי ז' יום או א' יום בדיקה שכחה אימ"ט-

 מהו.לנתה
 בבוקר, טוב יותר איזהו ביום אחת פעם רק בדיקה לעשות יכולה אינ'-

 בזה. והטעם שקיעה קורםאו
 בפה. ז"נ ספירת למסור ענין יש אינ"א-
 מראה הוי ההפס"ט אי חום מראה הוי אי רחוק במוך מחמירין אינ"ב-

 טהורה. מראה דחוק והמוך חום מראה ההפס"ט ואיטהורה,
 הפס"ט לעשות שייך היאך מכה לה יש אימוג-

 להקל. ואין ד' סע' בהמחכר פירוש מאינאד-
 יום. באותו בדקהה ולא ז"נ באמצע וסת הגיע אםנ"ט-
 ב"ג. לעשות יש בדיקות כמה מכה לה יש אינ"ו-

 מעכב. ימים וכמה בזה, והטעם מעכב אי בז"נ דעת הסיח איכ"ז-



רפאהמתינתא
 יום. אותו רק או הז"נ כל כטל אי דעת הסיח אינ"א-
 הפס"ט. עוה"פ צריכה אי בז"נ דעת הסיח אינ"ט-
 מעכב. דעתה הסיחה אי בחרשת ז"נ מהני היאךס-

 מהו. בינתיים דעת הסיח אי ז"נ מהתחלת הפס"ט הרחיקה א,קייב_ רעת. הסיח לענין פסקינן היאך להלכהי"א-
 דעתה. הסיחה אי ז"נ אחרש"ג-
 דהסיח הדיעות לפי ביום וטיהר בלילה טימא דרבי בגמ' מבוארוע"ד-
 מהני. היאך מהני לאדעת
 מהו. בלילה דעת הסיח איש"ח-
 טוב. היותר העצה בז"נ זילוף לעשות שצריכה אשהס"ו-
 צריכה אי בחו"ל הפס"ט ועשתה ישראל לארץ שהולכת אשהס"ז-

 ימים. הז' של שלמים שעות כ"ד שהיא הזמן בל"טלהמתין
 בז"נ. מלרחוץ להחמיר יש איש"ח-
 לבדוק. יש אי עליו מים יש אי שבורקת העד איש"ט-
 דברים. בשאר או ביד או בנייר לבדוק יכולה אי לבדוק עד אין איע'-
 בחו"ס הוי לא אי מעכב כז"נ בדיקה איע"א-
 דש. שהשמש מקום עד הוי לא אי מעכב בז"נ בדיקה איע"ב-
 העדע"ג-

 שבודקיי
 בזה. ונ"מ בראשונים בזה טעם חדש להיות צריכה

 מעכב. אי חדש בגד הוי לא איע"ד-
 אפרקדן. בדיקת מהני איע"ה-
 לעשות. מהו חו"ס בדיקה לבדוק שייך לא איע"ו-
 חו"ס. שצריכה טעםע"ז-
 הפס"ט. ולענין בז"נ לעשות יש בדיקות כמה מכה לה יש איע//ח-
 בלילה. דם לראות יש איע"ס-
 חולין. אין הראשונים ימים דבשלשה טעםפ'-

 הראשונים. בג"י תלינן אי כתם ראתהפ"א-
 הראשונים. בג"י תלינן אי הבדוק עד ע"י ראתהפ"ב-
 הראשונים. בג"י תלינן אי כתם ע"י וסתרה ראיה ראתהפ"ג-
 תולין. אי מכגריס פחות כתםפיד-
 תלינן. אי דם שמוציאה מכה הוי איפיה-
 מהו. להלכה דם שמוציא מכה תלינן אי וש"ך רמ"א מחל'ט"ו-
 כג"י טומאה מקבל שאינו דבר על או צבוע, כגד על מצאה איפ"ז-

הואשונים.
 בג"י לתלות שיכול מהני אי ז"ג מהתחלת הפס"ט הרחיקה איפ"ח-

 נקיים. להיות צריכה ואי כינתיים, בדיקה צריכה ואיהראשונים,
 תולין. אי בינתיים בימים מהו ז"נ מהתחלת הפס"ט הרחיקה איפיוט-



המתיבתארפם

 אסילו לתלות שיש להקל צד יש אי ימים חמשה שממתינן רידן בנשיצע
 הראשונים.בג"י
 ג"י. אחר או ג"י בתוך הוי הכתם אי מסופק איצ11א-
 הז"נ. קודם דהוי לתלות יש איצ"ע-
 ארבעה. או לאלתר, סגי ולא ז"נ, קודם 'ימים חמשה שצריכה טעםש"ג-
 ארבעה רק להמתין צריכה תהא שלא להקל יש אופנים באיזהצ"ד-

ימים.
 חמשה להמתין צריכה שאינה יותר להקל יש אי כעיר בעלה אין איצ11ה-

ימים.
 חמשה להמתין צריכה שאינה יותר להקל יש אי קודם שמשה לא איצ11ו-

ימים.
 ימים. חמשה להמתין צריכה אי וראתה שמשה לא ועדיין טבלה איצ11ז-
 ז"נ שמתחלת קודם ימים שבעה שממתינן שיש המנהג של טעםצ"ח-

 מן רחוק טבילה יהא שלא כדי ימים מחמשה פחות להמתין יש איצ"ט-
החפיפה.

 מהו. ימים חמשה או ימים, ארבעה המתין שלאבדיעבדק-
 מהו. בתולים דם ראתהק"א-
 ימים. חמשה להמתין צריכה אי השמשות בין ראתהק"ש-

 קרמן הכהן זאב בנימיןהרב

 ושמא בריבענין

 מתה, שאולה שהיתה ביום מתה, שאולה אומר המשאיל ע"ב( )צ"זב"מ
 ובגמ' חייב, יודע, איני אומר והלה מיתה, שאולה שהיתהבשעה

 תיהוי לימא חייב, יודע איני אומר והלה בידר לי מנה מיני'שמעת
 הונא רב יודע, איני אומר והלה בידך לי מנה דאיתמר נחמן, דרבתיובתא

 רב כדאמר ומשני פטור, אמרי יוחנן ורבי נחמן רב חייב, אמרי יהודהורב
 דיש בסוגיין ומבואר ע"כ. וכו', ביניהן שבועה עסקי שיש כגוןנחמן
 ושמא דברי משום או טעמי, מתרי לשלם דחייכ דאמר דמתני' רישאלפרש
 יודע אינו אומר והלה בידך לי רמנה יהודה ורב לר"ה וכרס"ל עדיף,ברי
 יוחנן, ורבי לר"ג וכדס"ל עדיף, ברי לאו ושמא ברי דבאמת אוחייב,



רעהממינשא

 דאמר כיל לישבע וא"י אחר, ממקום ~כבועה רנתח"ב משום ח"בוהכא
 משלם. לישבע שא"י ומתוך יודע,אינו

 שכורה שהיתה ביום מתה, שכורה אומר השוכר תנן דמתני' בהמשךוהנה
 סטור, יודע, איני אומר והלה מתה, שכורה שהיתה בשעתמתה,

 התוס' והק' לגמרי, פטור אז ברי והנתבע שמא הוה התובע דאםוהיינו
 עדיף כרי דבו"ש דס"ל יהודה ור' דלר"ה פטור( א"י אומר והלה)ד"ה

 ותי' זה. ציור למיתגי איצטריך ואמאי להחזיק, עדיף דברי כש"כלהוציא,
 כה"ג דברי ומד"א האי, כולי עדיף לא השומר של דכרי שני( )בתי'התוס'
 עדיף שפיר השומר של דהברי קמ"ל מהפקיד, של השמא כנגד מהנילא

 השומר של דברי התוס' רכווגת הרא"ש בתוס' ועיין המפקיד. שלמשמא
 אינו גרוע דברי וסד"א טוב, שמא הוה המפקיד של ושמא גרוע, בריהוה
 כ' דלקמן צ"ע, לכאורה אמנם עדיף. דשפיר קמ"ל טוב, משמאעדיף
 יהודה ר' קאמר דהכא טוב, משמא עדיף לא גרוע דברי ר"ה( )ד"ההתוס'
 כדין גדול כלל דוה יהודה ר' אמר ע"א( )מ"ו ובב"ק עייף, כרידכו"ש
 ברי לאו ובו"ש מוחזק, בתר אזלינן בבו"ש דאפי' לאחויי אתיהממע"ה
 למידע הו"ל דהמלוה גרוע, ושמא טוב ברי הו"ל דהכא התוס' וכ'עדיף,
 שהמלוה ידע לא והלוה גרוע, שמא הו"ל ולכן לא, או הלוה לו שילםאי

 הו"ל הלוה ולכן כרי, בטענת שילם דלא ולומר להכחישו דיכולשכח,
 התם אבל עדיף, דברי יהודה לר' ס"ל גרוע ושמא טוב ובברי טוכ,ברי
 הוה והמזיק שם, הי' לא שהמזיק יודע שהניזק גרוע, בברי מייריכב"ק
 יהודה רב מודה טוב ושמא גרוע וכברי למידע, הו"ל דלא טוב,שמא
 דברי דס"ד התוס' כ' דהיאך צ"ב, ולפי"ז הממע"ה. אלא עדיף, כרידלאו
 גרוע ברי הו"ל הס"ד לפי דאי דמהני, מתני' וקמ"ל יהני, לא השומרשל

 בברי הא מהני, דשפיר קיי"ל אמאי מהני, דלא ס"ד ומה"ט טוב,ושמא
 נפ"מ דאיכא ועכצ"ל עדיף. ברי דלאו יהודה ר' מודה טוב ושמאגרוע
 שפיר דבזה דמתני', שני בציור כמו להחזיק טוב ושמא גרוע כריבין

 מודה דבזה דב"ק, בסוגיא כמו להוציא, טוב ושמא גרוע ברי וכיןמהני,
 מזה. זה שאני למה בסברא צ"ב ומ"מ מהני, דלא יהודהר'

 לימא( )ד"ה התוס' הק' דר"נ, ת*ובתא תהוי לימא הש"ס דמק' בהאוהנח
 )בדררא מוחזק בתר דאזלינן ולרבנן לרבנן, קאי דר"נדלימא
 ומתני' עדיף, ברי לאו ואמרינן בבו"ש מוחזק בתר אזלינן ה"נהממונא(,
 דממונא(, )בדררא מוחזק כתר אזלינן לא דלסומכוס כסומכוס, להמוקמינן
 בתר דאזלינן ס"ל נמי דסומכוס התוס' ותי' עדיף. ברי דבו"ש אמרינןולכן

 ולכן מוחזקים שניהם כמו הו"ל דממונא דבדררא דס"ל אלאמוחזקות,



המתיבתארפד

 שמא, טוען וא' ברי טוען א' דאי לסומכוס ס"ל ומ"מ יחלוקו,אמרינן
 הדררא ע"י כמוחזק נעשה דהשמא אע"ג עדיף, ברי דבו"ש אמרינןדמ"מ

 התוס' והוסיף דסומכוס. אליבא מוחזק כנגד מהני דבו"ש אלמאדממונא,

 בו"ש דבלא )פי' הכל ליטול בו"ש מהני דסומכוס דאליבא דחזיגןדכיון
 דאהני לרבנן הול"ל ה"נ הכל(, הברי נוטל בו"ש וע"י חצי, א' כלנוטל
 צ"ב, התוס' דברי והנה שיחלקו. לומר הפחות לכל שמא כנגר ברינמי

 של המוחזקות את לשבר ראי' להיות דסומכוס אליבא הבו"ש מהנידאי
 בו"ש דמהני הול"ל ה"נ בו, מוחזק שהי' החצי ממנו וליטולהשמא,
 שהי' הכל וליטול השמא, של המוחזקות את לשבר ראי' להיותלרבנן
 אבל הכל, ליטול בו"ש מהני לסומכוס דרק התוס' נקט ומדוע בו,מוחזק
 חציו. רק ליטול בו"ש מהנילרבנן

 )למ"ר דסומכוס אליבא בו"ש דמהני דהא דמשמע התוס', בדברי צ"בועוד

 דסומכוס דאליבא דרבנן, אליבא בו"ש דמהני ממה עדיף עדיף(,ברי

 התוס' דברי ולכאורה חצי. על רק מהני דרבנן ואליבא הכל, ליטולמהני
 הרמב"ן וכ"כ ר"ה( ד"ה ע"ב )י"ב בכתובות התוס' למש"כ סותריםאלו
בכ"מ

 בסוגייי
 אליבא דוקא היינו מ"מ עדיף, ברי בו"ש למ"ד דאפי' ע"ש

 דהוה אלמא בבו"ש, אפי' חולקים לעולם דסומכוס אליבא אבלדרבנן,
 רסומכוס, מאליבא דרבנן אליכא עדיף מ"ר( )להך דמהני דבו"שלהיפוך,

 להיפוך והוא דחולקין, אמרינן ולסומכוס עדיף, כרי דבו"ש אמרינןדלרבנן
 בסוגיין, התוס' כמש"כ הול"ל הסברא מצד ובאמת בסוגיין. התוס'מדברי

 מהא טפי בו"ש דמהני אמרינן מוחזק, בתר כך כל אזלינן דלאדלסומכוס

 למה צ"ב בכתובות ובתוס' הרמב"ן ודהרי דרבנן, אליבא בו"שדמהני
 חידושי בספר ע"ז עמד וכבר דסומכוס, מאליבא דרבנן אליבא בו"שעדיף
 דהתוס' כנ"ל, צ"ב זה מלבד אמנם י"ר(. )סי' ז"ל ממייציטהעילוי

 הכל, ונוטל עדיף ברי דבו"ש אמרינן דלרבנן ס"ל והרמב"ןבכתובות
 דנוטל אמרינן דלרבנן ס"ל בסוגיין והתוס' חולקין, דסומכוסואליבא
 פליגי. במה וצ"ב הכל, נוטל ולסומכוסמחצא,

 ברי ילאו טוב ושמא גרוע דבברי אמרינן דאי הק' בסוגיין התוס'ותנה
 דיורשים, אחוה דכשבא ע"א( )קל"ה בב"כ דאיתא בהא א"כעדיף,

 האחרים, האחים עם ליטול נאמן דאינו אחי, דזה היורשים מן אחדואמר
 ברי לאו דבו"ש דש"מ הש"ס ומק' שמא, הו"ל והאחים ברי דהואאע"ג
 גרוע, ברי הוה שכא האח התם הא לי', קשיא קא דמה התום' והק'עדיף,
 הו"ל דלא טוכ, שמא הוה והיורשים להכחישו, יודעים האחים שאיןשיודע
 כרי דלאו יהודה ר' מודה טוב ושמא גרוע ובברי אחיו, שזהולמידע



רפההמתיבתא

 שלא יודע אינו האח, כשבא דהרי טוב, ברי הו"ל דהתם התוס' ותי'עדיף.
 ובקובץ עדיף. דברי אמרינן טוב ובברי ששיקר, וידעו שישאלויכחישוהו,
 אבל טוב, כרי נעשה דהברי מתוס' דמשמע כ' תס"א( )אות בב"בשיעורים
 וש"מ האח, שזהו למידע להאחים הו"ל לא דאכתי טוב, שמא נשארהשמא
 בקוב"ש וביאר עדיף. דברי אמרינן טוב ושמא טוב דבברי להתוס'רס"ל
 דאין מטעם זה אין עדיף, ברי דלאו אמרינן טוב ושמא גרוע דבברידהא
 אמת אומר שהתובע הוא יודע דכאמת אומרים ואנו להשמא, מאמיניםאנו
 שמא, שטוען מי בכל דהרי שמא, טענת ע"י משתמט ולכן להכחישו,וירא
 דשמא לומר הוא נאמן ולכן ברי, טען בעי דאי כמיגו הוא דשמאנאמן
 הוה הברי דאם הברי, בטענת תלוי דהעיקר אלא לשקר, חשוד ואינוהוא,
 השמא, מן עדיף אינו אז טוב, אינו הברי ואם השמא, מן עדיף אזטוב,
 לשון מפשטות אמנם יותר. נאמן אינו גרוע וברי יותר, נאמן טובדברי
 טוב כברי אבל דוקא, גרוע ושמא טוב ברי דכעינן משמע בכתובותהתוס'
 הרמב"ן דברי הביא בכתובות וכשיטמ"ק עדיף. ברי אמרינן לא טובושמא
 או האח זהו אם למידע דהו"ל גרוע, שמא הו"ל אחי, זה דהאומרדבהך
 והרמב"ן התוס' עם בסוגיין התוס' פליגי ולפי"ז מזה. שמעו דודאילא,

 כרי לאו או עדיף כרי הו"ל טוב ושמא טוב דברי אמרינן איבכתובות,
 פליגי. במה וצ"בעדיף,

 בכתוכות בביהמש"פ זצוקללה"ה מו"ר שחקר מה להקדים יש זהוליישב
 הטעם אי עדיף, ברי ושמא דברי יהודה ור' לר"ה דס"ל בהא כ'()סי'

 יוחנז ורבי ור"ג המוחזק, מי להוציא ראי' דהו"ל משום הוה עדיףדברי
 לר"ה דס"ל אלא ממוחזק, להוציא ראי' אינו לכו"ע א"ר ראי', דאינוס"ל
 שמא דטוען במוחזק אבל גמור, מוחזק הו"ל ברי טוען אי דרק יהודהור'

 טענת מהני ולפיכך כלל, מוחזק מקרי ולא שלו, בהמוחזקות ריעותאהו"ל
 דא"צ מהני, הכא מ"מ המוחזק, מן להוציא ראי' דאינו דהגם להוציא,ברי

 ממוחזק להוציא ורק גמור, מוחזק אינו דהשמא כיון המוחזק, מןלהוציא
 וגם חשובה, טענה רק ראי', א"צ מוחזק שאינו ממי אבל ראי', בעינןגמור

 שמא כטענת דגם ס"ל יוחנן ורבי ור"נ ראי'. דאינו הגם מהני בריבטענת

 רצה ובביהמש"פ ראי'. אינו ברי וטענת ראי', וצריך גמור, מוחזקנשאי
 דתנן דהא ע"א( )ט"ז בכתובות איתא דהנה הראשונים, כפלוגתתלתלותו
 נאנסתי משארסתני אומרת היא בתולים, לה מצא ולא האשה אתהנושא

 ור"ג כ"ג ארסתיך, שלא ער אלא כי לא אומר והוא שדהו,ונסתחפה
 דהא שם דמבואר חיין, אנו מפיה לא אומר יהושע ור' נאמנת,אומרים
 היינו אני(, מ"ע לומר )ריכולה שלה המיגו מהני דלא יהושע ר'דפליג
 בתולה הנשאת ורוב אלמנות, ומיעוט נישאות בתולות נשים דרובמשום



הממינשארפו

 )ד"ה התוס' והנה רובא. לה איתרע קול, לה ואין הואיל וזו קול, להיש
 הולכין אין והא נישאת, דבתולה הרוב מהני דהיאך ע"ז עמד כברכיון(
 ע"ב( )מ"ו בב"ק דס"ל כרב אתי סוגיא דהך התוס' וכ' הרוב. אחרבממון
 דאפילו אסשר וז"ל כ' ישנים כתוס' אמנם הרוב. אחר בממוןדהולכין
 דחזקת מון ממון, חזקת אחר ולא רוכא, בתר למיזל לן הוהלשמואל
 דאטרינן אמאי קאי דשמואל, אליבי' אפי' שפיר ופריך לרוב, מסייעהגוף
 וברי שמא, כי דידי' ברי הו"ל נישאות בתולות נשים דרוב כייןלעיל
 רפ"ק לישנא לחד הגוף חזקת לי' דמהני הכא כר"ג שמואל פסקושמא
 להוציא חזק"מ עם בו"ש דמהני דכמו ס"ל דהתו"י והיינו עכ"ל.וכו',

 הבעל עושה דהרוב ממוחזק, להוציא חזקה"ג עם רוב מהני ה"נממוחזק,
 וצ"ב ממוחזק. להוציא מהני וחזה"ג ובו"ש ברי, נשארת והאשהכשמא,
 לזה. זה ענין דמה חזקה"ג עם בו"ש כמו חזה"ג עם רוב מהנידלמה

 מהני חזה"ג עם דבו"ש דכמו חד, כנגד תרתי דמהני לבאר כ'והבעה"מ
 בביהמש"פ ועמש"כ חזק"מ, כנגד חזה"ג עם רוב מהני ה"נ חזק"מ,כנגד

 כן, משמע לא התו"י מרבדי אמנם כ"ה(. )סי' ובב"מ י"ס( )סי'בכתובות
 חזקה"ג עם ממש בו"ש והו"ל כשמא, הבעל טענת עושה דהרובדכ'

 בבו"ש דוקא מהני למה וצ"ב בו"ש, דמהני כמו רוב דמהני כ' ולאדמהני,
 בו"ש כנגד חזק"מ דמהני דהא להתו"י דס"ל ועכצ"ל גרידא. ברובולא
 להוציא ברי טענת מהני לא וכה"ג החזק"מ, איתרע דלא משוםהיינו
 מהני אז כנגדו, חזה"ג ראיכא וכגון החזק"מ, דאיתרע היכא אבלממון,
 חזק"מ, כנגד חזה"ג עם כבו"ש ולפיכך דאיתרע. מחזק"מ להוציאבו"ש
 החזק"מ, דאיתרע וכה"ג לחזק"מ, לה מרעי' דהחזה"ג הבו"ש, בתראזלינן

 ראי' הוה לא ברי דהטענת נמצא ,לפי"ז ממון. להוציא הברי בתראזלינן
 ברי טענת מהני אז המוחזקות, דאיתרע במקום אבל ממוחזק,להוציא
 הוה דהברי משום זה אין עדיף, ברי דבו"ש דמ"ר י"ל ולפי"זלהוציא.
 מוחזקות מקרי שמא טענת רק לו שיש דמוחזקות דס"ל אלאראי,

 כרי. טענת ע"י ממנו מוציאין שפיר המוחזקות, דאיתרע וכה"גראיתרע,
 אין מ"מ המוחזקות, דאיתרע דאע"ג דס"ל י"ל כהתו"י, פי' דלאוהתוס'
 הרוב, ע"י המוחזקות דאיתרע אע"ג ולכן גמורה, ראי' בלי ממנומוציאין

 אין עדיף, ברי בו"ש למ"ר וה"נ ברי, טענת ע"י ממנו מוציאין איזמ"מ
 אפי"ה דהרי דאיתרע, מוחזקות הוה שמא ע"י דמוחזקות דס"ללומד
 ברי דבו"ש דטעמא דס"ל ועכצ"ל להוציא, ברי טענת מהני דלאהול"ל
 הו"ל ושפיר אמת, אומר דהוא ראי' הוה דבו"ש דס"ל  משום היינועדיף

 הממע"ה. לומר כדיראי



רמזהמתיבתא

 עדיף, ברי בו"ש דמ"ר בטעמא התו"י עם התוס' דפליגי מרברינו,והיוצא
 ראי' וע"י ברי, שטוען למי ראי' דאיכא מטעם דהוה ס"לדהתוס'

 המוחזקות, האיתרע אלא ראי', הוה דלא ס"ל והתו"י המוחזק, מןמוציאין
 להוציא ברי בטענת וסגי ראי', בעינן לא דאיתרע ממוחזקות להוציאוכדי
 בכתובות, התוס' עם בסוגיין התוס' נמי פליגי רכזה י"ל ולפי"זממנו.
 בו"ש מהני דאי התוס' כ' ולפיכך התו"י, כשיטת ס"ל בסוגייןדהתוס'
 והביאור חצי, יטול א' שכל בו"ש טהני א"כ הכל, וייטול דסומכוסאליבא
 דאיתרע כמוחזק שמא רק שטוען המוחזק נעשה כו"ש דע"י משום י"לבזה
 המוחזקות מ"מ ראי', הוה לא דהברי ונהי הברי לדברי ליכא ראי'ומ"מ
 רסומכוס הכל, נוטל דהברי אמרינן לסומכוס ולפיכך איתרע, השמאשל
 הוה ברי והטוען מוחזקים, כשניהם נעשה דממונא הדררא דע"יס"ל

 הברי ולפיכך דאיתרע, כמוחזק הוה שמא והטוען איתרע, דלאכמוחזק
 שניהם נעשה לא לרבנן אבל איתרע. דלא כמוחזק דהוא כיון הכלנוטל

 )ק, כדלקמן דממונא דררא מהני לא מ"ק כנגד דהרי ממש,כמוחזקים

 המוחזק, של בהמוחזקות ריעותא עושה המוחזק של דהשמא אלאע"א(,
 לעשותו דממונא דררא מהני דלא כיון כמוחזק, נעשה לא הכריאבל

 איתרע, דלא במוחזקות בו מוחזק א' אין כאילו נשאר ולכןכמוחזק,
 ולכן דממונא, בדררא חולקין לרבנן דגם אמרינן גמורה מוחזקותובדליכא
 דיחלוקו. לומר דממונא הדררא מהנילרכנן

 מוחזקות הוה שמא הטוען דמוחזק התו"י, שיטת לפי זה כלאמנם
 הרי התו"י, על שם החולק בכתובות התוס' לפי"ד אכלדאיתרע,

 להך בו"ש דמהני והא איתרע, דלא מוחזק הו"ל שמא הטוען מוחזקגם
 מש"כ להבין יש ולפי"ז להוציא. ראי' הו"ל דבו"ש משום היינומ"ר,

  בו"ש דע"י אמרינן דלרבנן ע"ב( )י"ב בכתובות והתוס' בסוגייןהרמב"ן
 והיא בכו"ש, אפי' חולקים לעולם ולסומכוס יהודה, ולר' לר"ה הכלנוטל

 שם בכתובות דהתוס' לבאר יש ולפי"ד בסוגיין, התוס' ממש"כלהיפוך
 ע"א(, )ט"ז שם התוס' כשיטת וס"ל התו"י על פליגי והרמב"ן ע"ב()י"ב

 השמא, כנגד ראח הוה דהברי מטעם הוה עדיף ברי דבו"ש דמ"דדטעמא
 נוטל ולפיכך השמא, מן הכל להוציא ראי' דהו"ל אמרינן לרבנןולכן
 ובספר כראי'. בו"ש הוה לא דלסומכוס חולקין, לעולם לסומכוס אכלהכל,

 ולר' לר"ה דס"ל דהא לבאר כ' י"ד( )סי' ז"ל ממייציט העילויחידושי
 להברי לי' דאית משום היינו להוציא, ראי' והו"ל עדיף בר' דכו"שיהודה
 ותבע לב"ד שבא דכיון והיינו לו, יש א"כ אלא תובע אדם דאיןהחזקה
 חזקה דיש ע"כ בב"ד, וצעק בא ואע"פ כלום יקטל שלא דשייך ויודעלי',

 בתוד"ה כסוגיין הרש"ש )וכ"כ להוציא ראי' איבא ועי"ז אמת,שטוען



המתיבתארפת

 כשבא ולכן המוחזקות, בתר דאזלינן לרבנן רק שייך חזקה והךוהלה(,
 שהוא הנתבע יטעון דשמא כלום, שיקבל יודע אינו הרי לב"ר,התובע
 בודאי יודע שאינו וכיון עדיף, ברי לאו וכרי ברי, טענוא ע"יפטור
 אבל לו. יש אא"כ תובע אדם שאין חזקה לו יש הרי כלום,שיקבל
 ליכא א"כ דממונא, הדררא מטעם חצי התובע יקבל דלעולםלסומכוס
 זה אין לי', דתבע הכא י"ל דהרי לו, יש אא"כ תובע אדם ראיןחזקה
 חצי לכה"פ שיקבל לו דברור משום לי' דתבע אלא לו, יש דודאימשום
 ואינו להוציא, ראי' ליכא לכן החזקה, לו דחסר וכיון דממונא, הדרראע"י
 והרמכ"ן בכתובות, שם התוס' לפי"ד ועכ"פ חציו. אלא כולונוטל

 החזקה, )ע"י להוציא ראי' דאיכא מטעם הוה עדיף ברי דבו"ש האבסוגיין
 בסוגיין להתוס' אכל הכל, נוטל לרבנן ולכן חזקה(, ליכאולסומכוס
 השמא, של המוחזקות דאיתרע מטעם הוה עדיף ברי דבו"ש דהאוהתו"י
 דממונא הדררא מהני דלרכנן אמרינן לכן ליכא, הברי בשביל ראי'אבל
 דהברי כיון הכל, נוטל ולסומכוס גמורה, מוחזק דחסר כיון דיחלוקו,לומר
 דאיתרע. כמוחזק נשאר ובשמא איתרע, דלא כמוחזקנשאר

 דבו"ש דהא תס"א( )אות בב"ב שיעורים בקובץ דמש"כ לבאר ישולפירוז

 והוכיח טוב, הוה נמי והשמא טוב הוה הברי אי היינו עדיףכרי
 האחים( יכחישוהו )דשמא טוב ברי דהו"ל הים ממדינת האח דכא מהךלה

 רק א"ש זה דכל י"ל הרי האח, שזהו למידע להם הוה דלא טוב,ושמא
 דאיכא משום הוה עדיף כרי דבו"ש דהא בסוגיין, והתוס' התו"ילפי"ד
 טוען שהמוחזק היכא דגם י"ל ולפי"ז שמא, הטוען של במוחזקותריעותא
 משקר שהוא חוששין אנו ואין למידע, הו"ל ולא טוב, שמא שהואשמא
 שמא וטענת שמא, טענת רק הוה טענתו מו"ס מ"מ שמא, שטועןבמה
 להוציא טוב ברי טענת כל מהני ולפיכך שלו בהמוחזקות ריעותאעושה
 עדיף ברי כו"ש הרי בכתובות התוס' לפי"ד אבל דאיתרע. מוחזקותמהך
 השמא ובין טוב, הוה הברי כשבין רק זה דכל וי"ל ראי', דאיכאמטעם
 שהנתבע אע"ג כן )וטוען ברי שהוא הכרי את מאמינים דבכה"ג גרוע,הוה
 )דחיישינן שמא שהוא השמא מאמינים אנו אין וגם להכחישו(,יכול

 אכל להוציא, ראי' יש וכה"ג שמא(, לומר ומשקר שחייב, יודעשבאמת
 המוחזקות איתרע דלא וכיון לשניהם, מאמינים הרי טוב, הוה השמא גםאי
 לומר בכתובות הרמב"ן הוצרך ומה"ט ממנו, מוציאין אין לכן השמא,של

 ולכן האח, שזהו למידע דהו"ל גרוע, שמא הוה נמי דהיורשיםלשיטתי'
 יהודה. ור' לד"ה עדיף דברי גרוע, ושמא טוב בריהו"ל



ופטהמתיבתא

 דמהני הוא והראב"ד הבעה"מ דדעת הביא ב"ה( )סי' כביהמש"פוהנח
 התוס' במש"כ וחקר תפוס, אלא מוחזק אינו דהשמא היכאבו"ש
 הדררא ע"י כמוחזקים שניהם הוה אי מוחזקים, כשניהם הוהדלסומכוס
 דע"כ להוכיח ורצה דממונא. הדררא ע"י כתפוסים דשניהם אודממונא,
 לר"ג הש"ס מק' מה כתפוסים, רק הו"ל דאי ממש, כמוחזקים הוהשניהם
 דס"ל כסומכוס אתיא דמתני' י"ל והא עדיף, ברי דבו"ש מוכחדממתני'
 לדעת עדיף ברי דבו"ש מודים כו"ע תפוס וכנגד כתפוסים, הוהדשניהם
 בסוגיין, התוס' כפי"ד רק א"ש זה דראי' י"ל ולכאורה והראב"ד.הבעה"מ

 בבו"ש אפי' חולקים לעולם דלסומכוס שכ' בכתובות התוס' לפי"דאבל
 דנקט י"ל הרי כמשנ"ת, לו יש אא"כ תובע אדם ראין חזקה דליכאכיון
 ברי דכו"ש ממתני' דמוכח מקשה ושפ"ר כרבנן, אתיא מתני' דע"כהש"ס
 דלסומכוס כסוגיין, התוס' דלפי"ר נמצא ולפי"ז מוחזק. כנגד אפי'עדיף
 ע"כ עדיף, ברי אמאי לר"ג מק' ומ"מ עדיף, ברי דבו"ש אמרינןנמי

 להתוס' אכל לר"ג, להק' יכול ומה"ט ממש, כמוחזקים הו"ל נמילסומכוס
 מרבנן רק מק' א"כ כרבנן, מתני' וע"כ חולקין, לעולם דלסומכוסבכתובות
 כמוחזקים דאינם י"ל לסומכוס אבל מוחזק, כנגד מהני דבו"שדמוכח
 תפוסים. כשניהם אלאממש,

 דליכא היכא לדידן בו"ש מהני אי הראשונים דפליגי הא לבאר ישולפירוז
 ארבא דההוא בסוגיא כ' א'( )ל"ה בב"ב הרמב"ן דהנה כלל,מוחזק

 בירי דבו"ש אמרינן לדידן גם כלל, מ"ק וליכא כלל מוחזק דליכאדהיכא
 לקמן התוס' מדברי אמנם ע"א(. )ג' לעיל )ישנים( הריטב"א וכ"כעדיף
 אפי' עדיף ברי דבו"ש אמרינן דלדידן וס"ל ע"ז, דפליג מוכח ע"ב()קט"ז
 שנפלו, שנים של והעליי' הבית התם דתנן דאהא כלל, מוחזקבדליכא
 מקצת מכיר מהן אחד הי' אם וכו', וכעמר, ובאבנים בעצים חולקיןשניהם
 יודע, אינו רא"ל אלא וכו' טוען מה והלה בגמ' ומק' וכו', נוטליןאבניו
 יודע איני אומר והלה בידך לי מנה דאיתמר דר"נ תיובתא תיהוילימא
 שבועה עסק  שיש כגון ר"ג כדאמר ומשני פטור, אמר יוחנן ור' ר"גוכו'

 טעמא והא ממתני', לר"נ מק' דמה הק' לימא( )ד"ה ובתוס' וכו'.ביניהן
 או לרה"ר שנפל לעיל לה מוקי והכא מוחזק, הו"ל דהשמא משוםדר"נ
 ומה עדיף, כרי ומשו"ה מוחזק, השמא הוה דלא שניהם, של שאינוכהצר
 דמקרי י"ל מ"מ לרה"ר, דנפל אע"ג דהכא התוס' ותי' לר"נ. מזהמק'

 דררא דאיכא דכיון התוס' תי' ועוד שלו, שהחצי יודעין שאנו כיוןמוחזק,
 מוכח והנה לר"נ. מזה פריך ושפיר מוחזקים, כשניהם הו"ל א"כדממונא,
 נעשה שממונא דררא דע"י אמרינן מוחזק דליכא היכא לדידן דגםמתוס'
 כמש"כ דלא זה ולכאורה עדיף, ברי דלאו אמרינן ועי"ז מוחזקים,שניהם



 א ת ב י ת מהרצ

 )ויעויין מוחזק. דליכא היכא עדיף ברי דבו"ש אמרינן דלדידןהרמב"ן
 בההוא מיירי דהרמב"ן לומד )ואין בזה(. לבאר מש"כ שםבביהמש"פ

 מיירי ותוס' דממונא, דררא הוה ולא טענותיהם בלא ספק דליכאארבא,
 בההוא בין דמיירי מוכח הרמב"ן דבלשון דממונא, דררא דהוה הביתבנפל
 ע"ש(. דממונא, כדררא וביןארבא

 בכתובות התוס' וכשיטת לשיטתי' אזיל דהרמב"ן לבאר ישולפלש
 היינו עדיף, ברי דכו"ש יהודה ור' לר"ה דס"ל דהאבמשנ"ת,

 של המוחזקות דאיתרע משום ולא אמת, אומר דהוא ראי' דהו"למשום
 אינו דבו"ש דס"ל משום היינו ר"נ דפליג דהא עכצ"ל ולפי"זהשמא,
 שיטת דלפי לעיל דנתבאר וכיון דעדיפא. סענה דנשאר י"ל ומ"מראי',
 נמוחזקין שניהם הוה לא לסומכוס דגם לבאר יש הרי בכתובות,התוס'
 דנהי י"ל א"כ בפוסין, כשניהם דנשאר רק דממונא, הדררא ע"יממש
 דעדיפא וטענה דעדיפא, טענה לו נשאר מ"מ ברי, שטוען למי ראחדליכא
 בכ' כמו תפוסין בשניהםמהני

 אוחזיי
 א' סי' בביהמש"פ )ועיין בטלית

 בסוגיין, וכהתוס' כהתו"י ס"ל ע"ב( )קט"ז דלקמן התוס' אבלואכמ"ל(.
 עדיף, ברי דלאו הול"ל מ"מ .כתפוסין, רק נשארים שניהם אי דאפי'והיינו
 דיש משום זה אין עדיף, ברי דבו"ש דס"ל יהודה ור' דר"ה טעמאההרי
 דפליג ור"נ השמא, של המוחזקות דאיתרע משום רק להברי, ראי'איזה
 מסתברא וה"נ כלל, שלו המוחזקות איתרע לא שמא טענת דע"י ס"לע"ז
 מהני רלא דכמו ס"ל ולכן שמא, טענת ע"י שלו תפוס הדין איתרעדלא
 ברי דלבו ס"ל ולכן תפוס, כנגד כו"ש מהני לא ה"נ מוחזק, כנגדכו"ש
 אמרינן דבאבנים רמ"ש עדיף ברי דלאו דס"ל לר"ג פריך ושפירעדיף,
 עדיף.דברי

 הו"ל דלסומכוס ס"ל דהתוס' ביאר בביהמש"פ דהנה עוד לבארויש
 ס"ל והרמב"ן מוחזקין, כשניהם . הו"ל לדידן וכן מוחנקיםבשניהם
 והוצרך תפוסין. כשניהם הו"ל ולדידן מוחזקין כשניהם הו"לדלסומכוס

 אולם לעיל, כמש"כ כמוחזקין הו"ל ע"כ דלסומכוס שהונית מפנילזה
 בשניהם הו"ל נמי דלסומכוס י"ל בכתובות התוס' דלפי"ד לעילביארנו
 לרבנן ומ"מ תפוסין, כשניהם הו"ל לרבנן דה"ב דס"ל וי"לתפוסים,
 ראי' זה אין ולר"נ לו, יש אא"כ תובע אדם דאין הזקה לו דישאמרינן
 טענה בתר אזלינן תפוסין ובשניהם הוה, עדיפא טענה אבל ממון,להוציא
 הוה, לא עדיפא יטענה ואפי' כמשנ"ת, כלל חזקה ליכא ולסומכוסעדיפא,

ולכי
 הוה דלסומכוס ס"ל ע"ב( )קל"ז דלקמן והתוס' חולקין. שניהם לעולם
 אמרינן לעולם ולכן מוחזקין, כשניהם הוה נמי ולרבנן מוחזקיןכשניהם



נצאהמתיבתא

 דררא אי והתוס' הרמב"ן דפליגי נמצא עדיף. ברי דלאו קיי"לדלר"נ
 זה פי' ולכאורה לכו"ע. תפוסין כשניהם או מוחזקין כשניהם הוהדממונא
 )קט"ז התוס' דמלשון תפוסין, כשניהם הו"ל דלכו"ע לעיל ממש"כעדיף
 כרבנן, שם קאי דהתוס' מוחזקין, כשניהם הו"ל נמי דלרבנן משמעע"ב(
 כאילו חשיב בספק המוטל ממון רכל פי' השואל דבפרק ועוד וז"לוכ'

 כדררא לרבנן דממונא דררא דין דמדמה ומשמע עכ"ל, בו מוחזקיםשניהם
 זצוקללה"ה מו"ר הוכיח דשפיר ביארנו בסוגיין ולהתוס' לסומכוס,דממונא
 כנ"ל ממש, מוחזקין כשניהם הו"ל לרבנן וה"נ ממש, מוחזקיןדשניהם
 בעזהשי"ת.נכון

 שליט"א סתת ואאיר דוד 1~1-בכזךי.נך

 לך אני טמאה שאמרה אשהבעניך

 לה פוחתין בעלה על המורדת סג.( )דף בכתובות כמשנהאימא
 אמר מורדת דמי היכי סג:( )דף בגמרא שם ומבוארמכתובתה.

 לא עלי מאים אמרה אבל ליה, ומצערנא ליה בעינא דאמרהאמימר
 הוא לא עלי, מאיס אמרה אבל וז"ל שם רש"י ופירש ,ע"כ. להכייפינן
 ויוצאה גט לה נותן אלא להשהותה לה כייפינן לא בעינא, כתובתוולא
 ואה"כ רש"י, דברי מביא אבל( )ד"ה שם תוספות והנה עכ"ל. כתוכה,כלא
 בתוספות שם ואיתא עכ"ל. להוציא, אותו דכופין וי"מ וז"ל מביאהוא
 דתנן ההיא כי באחר, נתנה עיניה שמא דניחוש לר"ת נראה ואיןוז"ל
 ויש כתובה ונוטלות יוצאת נשים שלש גבי צ'!( )דף דנדרים בחראבפרק
 באחר, נתנה עיניה שמא למיחש איכא דוקא כתובה נוטלות דהתםלדחות
 עכ"ל. לא, כתובה בלא דיוצאה הכאאבל

 נדרים מגמרא מפרשים היש על להקשות מוסיף אח"כ שםתצלבות
 הוא בביתא מהרזיק דהוה גברא ההוא בגמ' שם דאיתאצא:(, )די

 דביתא, מריה אחא על בבית[, אשה עם סגור שהיה רש"י ]פירשואינתתא
 ואיתתא רבא אמר וערק. הגדר[ פרץ רש"י ]פירש להוצא נואףפרטיה
 בכיתה רש"י ]פירש מירכס הוה ארכוסי איסורא דעבד איתא אםשריא,
 וז"ל התוספות והקשה ע"כ. הבעל[, בו ירגיש שלא בבית מתחבאהיה

 ,טמאה דבאומרת נראה לכאורה א"כ אסירא, הוה מירכם הוה דאימשמע
 על נאסרת אשה אין הא מיתסרא הוות אמאי הרי לאו דאי איירי, לךאני



המתיבתאוצב

 א"כ מיירי לך אני טמאה דבאומרת וכיון המנאפים, כדרך שיראו עדבעלה
 דלא ועוד היה, דבביתה הוה ברצון מסתמא דהא כתובתה להפסידרוצה
 נתנה דעיניה למימר לן דאית שריא, מירכם לא כי הכי אפילוצווחא,
 מאים אמרה בעיא דאי במגו נאמנת תהא ואמאי מירכס דלא כיוןבאחר
 דלא הא וז"ל התוספות דברי ביאר כחידושיו שם והרעק"א עכ"ל.עלי,
 כתובתה, להפסיד דרצונה ממה עלי מאיס דנאמנת דכמו בפשיטות,הקשו
 די"א היינו כתובתה, להפסיד דדצונה מה"ט דזינתה ג"כ נאמנתתהיה
 ואינה באחר נתנה דעיניה מוכח מרכס הוי דארכוסי הוכחה מכחדמ"מ

 רב הגאון רעק"א, של מבנו בהערה שם ]ועיין כתובתה לפסידתחוששת
 דס"ל רזה התוס' בסברת כוונתו ע"כ וז"ל אביו דברי דביאר איגרשלמה
 אלא ודאי, דבר אינו נתנה, עיניה ל"ש כתובתה דבמפסדת מפרשיםלהיש
 ועומדת כתובתה לכסף תבוז לא עין נתינת בשביל דמסתמא חזקהכעין
 כשיש ומש"ה אפשריי, הוא עדיין אבל נתנה, דעיניה החשש נגד זוחזקה
 מאבדת אשה ראין לחזקה המנגדת מירכס הוה דארכוסי חזקהשוב

 נתנה עיניה חשש שוב נשאר עיניה, אחר הילוך בשביללכתובתה
 תוכיח לכתובתה מדאיבדה עיניה נתנה שלא להוכיח תאמר ראםבמקומו,
 מרכס, היה ארכוסי בפיה דאמת אלא דאל"כ עיניה, נתנה דע"כלהיפוך
 דההוכחה לומר להו מסתבר ולא במגו, נאמנת דתהא הקשו לזהעכ"ל[.
 במקום במגן לדון סהדי אנן בכלל להיות כ"כ אלים מרכס הוידארכוסי
 עכ"ל.עדים,

 לך, אני טמאה באומרת מיירי לא דלעולם וי"ל וז"ל התוספות שםותירץ
 אבל מת, או הבעל גירשה אם לבועל היינו דקאמר שריאואיתתא

 לומר אח"כ התוספות והוסיף . עכ"ל לבועל, אסירא הוה מירכס הוהאי
 מטעם להתירה כלל נראה אין לך אני טמאה דבאומרת נראה וכןוז"ל

 ודברי עכ"ל. ראיסורא, חתיכה אנפשה דשוייה כיון מירכס הוהדאירכוסי
 ליה סבר מאי ועכשיו ליה סבר מאי דמעיקרא ביאור, צריכיםהתוספות

 של חסרון יש לך אני טמאה אמרה דאי ולומר לשנות עכשיו ראהדמה
 קמפליגי. במאי דאיסורא, חתיכה אנפשהשוויה

 הוי בראשונה צ:( )דף כנדרים במשנה דאיתא לבאר, לענ"דוהנראה
 אני טמאה האומרת כתובה, ונוטלות יוצאות נשים שלשאומרים

 באשת דאי כהן, באשת כגמ' לה מוקמיה וז"ל הר"ן שם וביאר וכו'.לך
 לא דהא יוצאת אמאי באונס ואי כתובה, לה אית מי ברצון איישראל
 לה אית ליה דאסירא דנהי באונס כהן באשת לאו אלא בעלה, עלמתסרא
 שדהו דנסתחפה הוא וגברא קאמינא הא אנא ליה למימר דמציאכתובה



לצגהמתיבתא

 משרא בישראל אונס דהא לו אסורה שתהא לו גרמה כהונתושקדושת
 עכ"ל. כתובה, לה יש הכי ומשום גרם מזלו הילכךשרי

 באחר עיניה נותנת אשה תהא שלא לומר חזרו במשנה שם איתאשות
 לדבריה. ראיה תביא לך אני טמאה האומרת בעלה, עלומקלקלת

 אני טמאה דאמרה דמדינא כיון אמתני' למירק ואיכא וז"ל הר"ןוהקשה
 באחר עיניה נותנת תהא דלא משום ראשונה, כמשנה אכעלה מיתסראלך

 וז"ל ער"ן ותירגן עכ"ל. הלך, להיכן שכה איסור וכי התירוה,היאך
 האשה אין ודאי דמדינא קתני דינא לא ראשונה דמשנה תרצוואחרים
 לו, משועבדת שהיא מבעלה עצמה להפקיע לך אני טמאה לומרנאמנת
 ראשונה במשנה תקינו לה, כסיפא לך אני דטמאה מילתא דהא משוםאלא

 הכי, למימר נסטה מזלזלה הוה לא קאמרה דקושטא לאו דאילהימנוה,
 אוקמוה באחר עין נותנת תהא לשמא למיחוש דאיכא בחרא רבנן חזוומכי

 אפשר אי לבעלה, משועבדת דאשה דכיון הר"ן מדברי חזינן עכ"ל.אדינא,
 להר"ן דס"ל הוא, דבריו וביאור דאיסורא. חתיכה אנפשה שויאלומר
 חתיכה אנפשה שויא דדין סק"ד(, ל"ד )סימן החושן הקצותכשיטת
 דמשועברת וכיון דמי, עדים כמאה דין בעל הודאת דין מכח אתידאיסורא

 דין. בעל הודאת דין וליכא לאחרים חב הוילו,

 מקשה ג"כ שם דתוספות הר"ן, דברי על פליג בנדרים שםחוטפות
 שם ותירץ דאיסורא. חתיכה אנפשה שויא הא מהימני לאדאמאי

 כח יש כאחר עיניה נתנה שמא לחוש דיש דכיון לי ונראה וז"להתוספות
 חזינן עכ"ל, כזאת, גדולה בסברא וכל מכל דברי' לעקור חכמיםכיד

 חתיכה אנפשה שויא של דין כאן יש דבאמת לתוספות ליהדסבירא
 ואיתא התורה. מן דבר ועקרו אחרונה במשנה בא דהחכמים אלאדאיסורא,
 דף בכתובות ראש )עיין ראשונים מחלוקת יש דבאמת אברהם כרכתבספר
 בעל הוצאת של דין ליכא דבכלל גורם לאחרים חד של החסרון אייט:(
 מה אבל נאמנות, ליכא אחרים לגבי דרק דאמרינן או דמי, עדים כמאהדין

 דזהו מבאר הוא וממילא נאמנות. לו יש שפיר בעצמו דבר להבעלדנוגע
 ממילא לאחרים, רכב דכיון סובר דהר"ן והתוספות. הר"ן ביןהמחלוקת

 שפיר עצמה רעל סובר התוס' אבל עצמה. על אפילו כלל נאמנות להאין
 אסור אינו הבעל לבעלהנאבל אסורה באמת בעצמה היא וממילאנאמנת,
 האסור דבר לאדם מאכילין דאין דתצא הדין להיות צריך היה ושפירלה[,
 דגם לומר אנו יכולים באמת והנה התורה מן דבר עקרו דחכמים אלאלו,
 לאחרים(, רחב )אף עצמו על נאמנות דבר לבעל יש דבעלמא סוברהר"ן
 לה אין בעלה ועל לבעלה, גם נוגע לעצמה שנוגע דמה כיון דכאןאלא



המסיעתארצד

 איתא וכן נאמנות, לה אין עצמה על דגם הר"ן סובר ממילאנאמנות,
 ט"ז(. אות כ"א )סימן הערותבקובץ

 כונת הוא דכן )ונראה אחר באופן החוסות שיטת לבאר יכולים אנווחנח
 נאריך ואנן בדיבורו, דקיצר אלא שלו, שני ' בביאור אברהםהברכת

 כמשנה פוסק ו'( סעיף קט"ו סימן העזר )אבן המחבר ביאור(.בתוספת
 אין שזינתה, אמרת שהיא אלא שזינתה עדים אין וז"ל אומר והואאחדונה,
 המחבר אבל עכ"ל. באחר, נתנה עיניה דשמא לאוסרה, זה לדברחוששין

 בעין שאינו ומה ותוספת עיקר כתובתה איבדה אבל וז"ל לומר הוסיףשם
 ונתנה בה חזרה ואם וז"ל שם הרמ"א והוסיף עכ"ל. לו, שהכניסהממה

 יש שפיר דאז והיינו עכ"ל. נאמנת, כן בתחלה אמרה למה לדבריהאמתלא
 מועיל אם לדקדק יש וז"ל )סקכ"ב(, מחוקק בחלקת שם ואיתא כתובה,לה

 וכו' זו אמתלא לטעון למדוה שמא נחוש ולא זמן, לאחר אףאמתלא
 לבי"ד חוץ כשיצא לפטור מחויב ממון לענין ולטעון לחזור יכולשאין
 שאשה ואע"פ פ', סימן בח"מ שמבואר וכמו לדבריו אמתלא שנתןאע"פ

 אמתלא, בנותנת נאמנת זמן לאחר פנויה אמרה ואח"כ אני א"אשאמרה

 תועיל ומה דמי כעדים ממון לענין דין בעל והוצאת ממון, איסוראשאני
 דיש מחוקק החלקת מדברי חזינן עכ"ל. מבעלה, ממון להוציאהאמתלא

 חתיכה אנסשה שויא של דין יש )ששם איסורין בדין רק אמתלאדין
 עדים כמאה דין בעל הודאת כדין תלוי )ששם בממון לא אבלדאסורא(,
 דין. בעל להודאת אנפשה שויא בין החילוק להבין וצריכיםדמי(.

 הודאת דין בין חילוק דיש מבאר וא"ת( ד"ה א' )סימן הכרי התרומתומנח
 שתי בפני שנאמר דין בעל הודאת לדין ב"ר, בפג שנאמר דיןבעל

 בעיני נראה אשר ואת וז"ל עדי(. אתם להם שאמר )וכגון לב"ר חוץעדים
 כאילו ואלימא חשיבא ב' בפני דהודאה דאף לומר מילתא דהאיבפירוקא
 כב"ד הודאה כי שוה, טעמים אין מ"מ וסמוכים מומחים שלשה בפניהודה
 ממאה יותר דיריה לגבי לפע"ד האמינה שהתורה דנאמנות מילתאהוא
 מכי לה ילפי' בע"ד דהודאת מה:[ דף ]קידושין כהאומר וכדסירש"יעדים
 על שבועה לחייבו הודאתו על סמכה דהתורה במקצת דמודה זההוא

 מילתא לאו עדים כפני הודאה אכל הוא, בב"ר במקצת ומודההשאר
 במקצת דמודה במקצת ממודה לה למילף מצינו לא שהרי הואדנאמנות
 נראה ע"כ הוא.... טעם מאיזה לחקור אנו צריכים ולפיכך הואבב"ד

 שויא מתורת הוא עדים בפני דהודאה ולומר חדתא מילתאלפענ"ד
 להינשא שאסורה א"א שאמרה שהאשה וכמו דאיסורא חתיכאאנפשיה
 כיון אלא נאמנות מתורת לאו וזה להוציא, אותו כופין נשאתואפילו



רצההמתיבתא

 א"א שהיא האמת יודעת היתה היא ואילו להנשא אסורה הי' דברי'שלפי
 להנשא, אסורה עצמה לגבי' היא בפנוי', אותה מחזקי' העולם שכלאף
 ממון גבי נמי ומה"ט תנשא, שלא אותה לכוף יכולין הב"ר גםולכן

 לו מאמינים אנו שאין אף מנה לחבירו חייב שהוא עדים כפניהמודה
 שחייב יודע שהוא אומר שהוא כיון לשלם אותו כופין מ"מ חייבשהוא

 הוא איסורא נמי גזל כי מת"י הגזילה להוציא אותו כופין ואנןלחבירו,
 לה כדילפי' נאמנות מתורת הוא כ"ד כפני הודאה אכל איסורים,כשאר
 שויא בין החילוק לנו מבאר כאן הכרי התררמת והנה עכ"ל. זה, הואמכי

 כן שאין מה נאמנות, דין הוי דין בעל דהודאת דין, בעל להודאתאנסשיה
 שהוא מה לעשות לאדם כופין דכ"ד אלא נאמנות, דין אינו אנפשיהשויא
 אותו מאמינים אינם עצמם מצד ב"ד אבל אמת, להיות יודע שהואאמר
 הוא.שכן

 דין הוי דין כעל רהודאת מחוקק, החלקת דברי היטב מבואר זהולפי
 דין כן שאין מה אמתלא. דין בו שייך לא ממילא כעדים,נאמנות

 כפי לנהוג צריך שהוא לאדם כופין שב"ד דין רק רזה כיון אנפשיה,שויא
 דיבורו. לבאר אמתלא ליחן יכול שהוא מה דמי שפיר ממילאידיעתו,

 לסבור יכולים תוספות דאף התוספות, דברי לבאר יכולים אנןועכשיו
 שנוגע מה אפילו כלל דין בעל הודאת דין ליכא לאחריםדבחב

 ובחב נאמנות דין הוי דין בעל הודאת דדין דכיון עצמו, דברלבעל
 לגבי אפילו כלל נאמן אינו הוא ממילא  זה, נאמנות דין ליטאלאחוים
  לנהוג אתו  כופין רב"ר  אלא נאמנות,  רין  אינו אנפשיה שויא אבלעצמו,
  צויך  הוא מקום מכל  לאחרים, חב הוא  אם  בכך מה בן  ואם יריעתו, פיעל

 לכוף הוא ב"ד הדין דשם באיסורין, רק זה )וכל ידיעתו. פי עללנהוג
 הוא כ"ד הדין ממונות, בדיני כן שאין מה דיבורו פי על לנהוגהאדם
 נאמנות ליכא משפט חושן ובדין משפט, חושן דיני פי על משסטלעשות
 חידש הכרי והתרומת המוחזק. כיד נשאר והממון לאחרים, שחבבהודאה
 אלא לכ"ד( חוץ דזה )כיון ממונות דין נחשב זה אין לב"ר חוץדבהודאה

 לכוף הוא ב"ד הדין ובאיסורין תגזול(, )לא באיסורין לשאילה נחשבדזה
 צריך דכאמת תוספות אומר שפיר זה דיבורו(.ולפי פי על לנהוגהאדם
 מקום מכל בעלה, לגבי נאמנת אינה שהאשה דאע"פ תצא, הדיןלהיות
 ממילא לו, האסור דבר לאדם מאכילין ואין לו, אסורה היא ידיעתהלפי

 התורה. מן דבר עיקרו החכמים אחרונה דבמשנה לומר התוספותהוצרך
 דין, בעל הודאת דין הוי אנפשיה דשויא הקצות, כדברי סובר הר"1אבל

 האשה ולפיכך כלל, נאמנות שום אין לאחרים דבחנ אומר הואממילא



המתיבתארצח

 התורה, מן דבר עקרו של הראשון הסכר דלפי הסברים. שני ביןגדולה
 ומכל כאחר, עיניה נתנה היא אם השקול ספק רק דוה לומר אנויכולים
 דזה השני, הסבר לפי אכל לבעלה. והיתירוה תורה הדיל עקרו חז"למקום
 התוספות שכתב וכמו רוב מטעם אתי דזה לומד צרינים או אמתלא,דין

 משקרות. "דרוב"ביבמות

 למסקנתו. תוספות של ההג"א בין החילוק לבאר יכולים אנוולפחז
 לך, אני טמאה אומרת האשה אם ראפילו סבר בקושיתודתוספות

 )ורק מרכס הוה ארכוסי דאמרינן משום לבעלה מותרת היא מקוםמכל
 עלי(. מאים אמרה בעי דאי במיגו נאמנת אינה היא למה מקשהדתוספות
 דכיון דאמרינן בנדרים כתוספות סובר בקושיתו דתוספות הואוהביאור
 מן דבר ועקרו באו חז"ל ממילא באחר, עיניה נתנה שמא של חששדיש

 מאבדת אשה דאין חזקה לנו שיש דאע"פ סוכר תוספות ממילאהתורה,
 דהיא לנו אומר זו חזקה )וממילא עינייה, אחר הילוך בשביללכתובתה
 ארכוסי של חזקה לנו יש זו חזקה כנגד מקום מכל לבעלה(, אסורהשפיר
 אסורה אינה )והיא באחר עיניה נתנה שהיא לנו דאומר מרכס,הוה

 או לבעלה אסורה באמת היא אם השקל ספק לנו דנשאר נמצאלבעלה(,
 משום לבעלה מותרת דהיא תוספות סובר ממילא כאחר. עיניה נתנההיא

 היקשה הספק, דמכריע מיגו מטעם )ורק התורה מן דבר עקרודחז"ל
 תוססות ביאור זה וכל לבעלה(. אסורה להיות צריכה דהיאתוספות
 נראה חין לך אני טמאה רבאומרת וז"ל אומר הוא בתירוצו אכלבקושיתו,

 חתיכה אנפשה רשוייה כיון מירכם, הוה דאירכוסי מטעם להתירהכלל
 מיגו, של סברא בלי דאפילו סובר כאן דתוספות והיינו עכ"ל.דאיסורא,

 שויא הדין לבטל ינול אינו מירכס הוה אירכוסי של החזקה מקוםמכל
 סוכר בתירוצו כאן דתוספות הוא, דבריו וביאור דאיסורא. חתיכהאנסשה

 מטעם הוי כאחר עיניה נחגה שמא של דהחשש כיבמות,כתוספות
 נתנה דהיא הוא כן דבאמת לנו ראומר רוב לנו יש אם רק וזהאמתלא,
 יכולים אנו אין ממילא השקול, ספק רק רזה כיון כאן אבל כאחר,עיניה
 כאן דיש נהי , קשה ולכאורה דאיסורא. חתיכה אנפשה שויא הדיןלבטל
 כן ואם הן, משקרות דרוב הרוב, נשאר הא מקום מכל חזקה, כנגדחזקה
 של זו סברא אמרינן דאימתי לתרץ, והנראה אמתלא. דין כאן ליבאלמה
 לנו דיש כאן אכל הוכחות, שאר כשליכא דוקא זה הן, משקרותרוב

 הרוב אמיינן לא זה, כמעשה קרה מה לנו דאומר ולכאן לכאןחזקות
 במעשה קרה מה הוכחות שום כשליכא בעלמא סברא רק הוא דהרוככלל,
 אם אף זו, פרטי במעשה קרה מה לנו דאומר חזקות כשיש אבל זו,פרטי
 )ועוד נשאר. כך מקום מכל והמקול, ספק לנו ונעשה לזה זה מתנגריסהם



רצםהממינשא

 כתובתם נפסידים אינם דרוב רוב, מדין הם בעצמם זו דחזקות להוסיףיש
 מטעם להכריע אין ממילא מרכס, הוי רוב וגם עיניה, אחר הילךמטעם
 אנפשה השיא לבטל אפשר ראי התוספות אומר שפיר ממילא דעלמא(.רוב

 התוספות. דברי היטיב ומוסבר דאיסורא,חתיכה

 הבאנו כבר דהנה שמואל, הבית קושית לתרץ אנו יכולים דברינוולפי
 אחרונה כמשנה פסק ו'( סעיף קט"ו סימן העזר )אבן דהמחברלעיל

 עיניה שמא דאמרינן לבעלה, מותרת היא לך אני טמאה אומרת אשהדאם
 יש אם אבל לדבר רגלים שאין ודוקא וז"ל הראיה שם וכתב באחר.נתנה
 אם דאף )סקכ"א(, מחוקק בחלקת שם ואיתא עכ"ל. נאמנת, לדבררגלים
 מירכם, הוה אירכוסי של סברא לנו יש אם מקום מכל לדבר, רגליםהוה
 עמה סגור איש דהיה כיון לדבר רגלים הוה )ושם לבעלה מותרתהיא

 והקשה ביבמות. התוספות מדברי זו פסק מחוקק החלקת והביאבבית(.
 ביבמות, בתוספות הוא הכן נמי הכי ראין )סקכ"ג(, שמואל הכיתעליו
 כאן דתוספות עליה, פליג בכתובות כאן שלנו תוספות המקום מכלאבל
 מטעם להתירה כלל נראה אין לך אני טמאה דבאומרת וז"לאומר

 כן אם עכ"ל. דאיסורא, חתיכה אנפשה רשוייה כיון מרכס, הוהדאירכוסי
 חולק, שום בלא ביבמות התוספות סברת מחוקק החלקת הביא למהקשה
 אופן דבכל משמע באמת הרמ"א ודברי עליו, חולק בכתובות תוספותהא
 בכתובות. התוספות כשיטת לבעלה, אסורה היא לדבר רגלים איכאאם

 היש סברת לפי אזל בכתובות דתוספות זו. קושיא מתורץ דברינוולפי
 הילוך בשביל לכתובתה מאבדת אשה דאין חזקה לנו דישמפרשים

 של חזקה לנו דיש דאע"פ השקל, ספק כאן דיש נמצא ממילא עיניה,אחר
 אשה דאין של חזקה לנו יש זה כנגד מקום מכל מירכם, הויאירכוסי
 דין כאן ליכא ממילא השקל, ספק הוי דזה וכיון וכו', לכתובתהמאבדת
 כלל מזכיר אינו ביבמות תוספות אבל לבעלה, אסורה היא ולסיכךאמתלא
 היא אם דאף הילכתה( )וכן סובר שם ותוספות מפרשים, היששיטת
 באחר, עיניה נתנה שמא של חשש יש עדיין מקום מכל כתובתה,מאבדת
 לא דהיא לנו דאומר מרכס, הוה ארכוסי של החזקה רק לנו נשארממילא
 דרגלים כיון הכי, דבלאו זו, חזקה וצרכינן באחר. עיניה נתנה ורקזינתה
 דיש עכשיו אבל באחר, עיניה נתנה דהיא אמרינן היו לא ממילאלדבר,
 כאחר. עיניה נתנה דהיא דאמרינן אמתלא, כאן יש ממילא זו, חזקהלנו

 כאן תוספות ולא ביבמות שם תוספות מחוקק החלקת מביאושפיר
 להלכה אבל מפרשים, היש שיטת לפי אזלי בכתובות דתוספותבכתובות,

 כן. סוברים אנואין



המתיבתאש

 כאן התוספות דברי מבאר דהוא לומר, לענ"ד נראה שמואל הביתוסתרת
 בתירוצו, ככתובות רתוספות סובר והוא אחר. באומןבכתובות

 הסברא אומר תוספות לעיל דהא מפרשים, היש סברת בלא אפילואזלי
 "ויש בלשון עיניה", אחר הילוך בשביל לכתובתה מאבדת אשה "דאיןשל

 מרכס הוי אירכוסי דסברת בפשיטות אומר תוספות ובתירוצולדחות",
 כתירצו דתוספות שמואל הבית סובר ממילא לבעלה. להתירה יכולאינו
 הוא, התוספות דברי וכיאור מפרשים. היש סכרת בלא אסילואזלי

 חזקה. ככל הוי מרכס, הוי אירכוסי של זו דחזקה סבר תוספותדבקושיתו
 קושית לפי אף )דבאמת כחושה חזקה רזה סובר תוספות בתירוצואבל

 דלא רעק"א מדברי לעיל הבאנו דהא גמורה, חזקה זה איןהתוספות
 וממילא כך(, כל אלים לא דהחזקה משום חזקה, במקום למינו ליהחשבינן
 דהיה זו לאיש לנשא להתירה יכול )ורק לדבר הרגלים לבטל יכול זהאין
 בתוספות, שם שאיתא וכמו הדבר מכוער אמרינן דלא בבית, עמהסגור
 כלל תלוין אינם בכתובות התוספות דדברי נמצא, זה ולפי שם(.עיין

 בקושיתו תוספות כין דהחילוק אלא אחרונה, בהמשנה הסבריםבהשגי
 או חזקה ככל חזקה הוי מרכס הוי אירכוסי של זו חזקה אם הוא,לתירוצו
 דהוי וכיון חזקה, ככל חזקה הוי לא דזה היא התוספות ומסקנתלאו.
 סובר ביבמות תוספות אבל לבעלה. אסורה היא ממילא לדבר,רגלים
 נמצא חזקה. ככל חזקה הוי זה דבאמת בכתובות, התוספותכקושית
 דתוספות מחוקק החלקת הביא לא דלמה שמואל, הבית דהיקשהדשפיר

 ביבמות. התוספות עם חולקבכתובות

 שמואלאוויץ חייםהרב

 בע"ח פריעת וספק גזל איסור ספקבענין
 בדי יאושובענין

 ממון ספק בכל המפורסמת הקושיא הקשה חטישי( )שער ישרשערי)א(
 תגזל דלא שאיסור אמרינן לא למה הראיה עליו מחבירו המוציאדאמרינן

 דאורייתא, ספק דהוה גזל ספק הוה זה בממון ולהחזיק דאורייתא,הוה
 בכתובות שמבואר מה לפי וכן להחזירו. וצריך לחומרא דאורייתאומסק
 כדי עד ממש מצוה והוא חוב, כעל לפרוע מצוה הוה חוב שכל פ"ו.()דף
 זו עשה כקיום ליה ניחא דלא אמר דאם עשה מצוה שאר כרין דהוהכך



שא א ת ב י ת מה

 אמרינן לא חוב ספק בכל למה א"כ ע"ש, נפשו שתצא עד אותומכין
 מספק. לקיימושצריך

 מצוות שאר כמו הוה לא לרעהו איש בין ממנות דיני רכל השער"יותיר
 אינה ממנות וכדיני ה', מצות לקיים העיקר הוא עלינו קיומםדחיוב

 זו משפט וע"י המשפט, מצות לקיים יש ה' מצות עלינו שחל רקודםכן
 ואין בודאי כמותו הוה הכמע"ה משום מחזיק אם א"כ איסור דיני חלאז
 גזילה. ספקכאן

 חד דקונה דלר"מ פ"א( )דף דב"ב מסוגיא הקשה עצמו הוא ו'ובפרק
 קורא ואינה ]ביכורים[ מביא אילנות שני קונה אם ולרבנןאילן

 דלא עליו דקתני דהא ופירשב"ם האילן[, ]עם קרקע קונה אי ליהדמספקא
 ע"י אף משמע א"כ ע"ש, העליונה על מוכר דיד משום היינו קרקעקנה

 ודאי ולא שלו כספק אותו דנין הראיה עליו מחכירו המוציא שלהמשפט
 מביכורים. בודאי הלוקח פטרינן הוה כן לא דאםשלו,

 להשתמש יכול במי הבעלים בשליטת הנוגעים דינים בין מחלק ח'ובפרק
 של לודאי דנחשב אמרינן אז יכול לא ומי זו ממון אובחפץ

 מי של במציאות אלא הוא מי בחו"מ שייך דלא דינין לענין אבלהמוחזק
 שמיא כלפי אם אבל אדמתך כמציאות להיות שצריך ביכורים כמוהוא
 . שהאריך ע"ש בביכורים חייב במציאות אז שלך שהואגליא

 אלו ביכורים ספק על הקשה שם שהגמ' מספיק אינה זה תי' באמתאבל
 להו דמפריש ותי' מעשר מתרומות מפקע קא והא להביא יכולאיך
 ]ואיך הוא דלוי ראשון מעשר אלא וכו' גדולה תרומה בשלמאומקשה
 דדמאי דאע"ג אלא תד"ה וכתב ע"כ. ביכורים[ מספק לכהן ליתדויכול
 דרבנן ספיקא אלא הוה דלא דמאי ועוד וכו'. מספק ליתנו מחייבאינה
 דאורייתא בספק משמע א"כ התוס'. עכ"ל נתינה מצות לקיים צריךאין

 בהחפץ. לשלוט יכול במי נוגע שהוא אע"פ נתינה מצות לקייםמחויב

 סוגיא בהקדמת כע"ח פריעת ומצות גזילה איסור לגדר לי נראהולכן)ב(
 יוחנן ר' בין דהמח' כתב סק"א שס"א בסי' הקצוה"ח דהנה כדי,דיאוש

 דר' לשיטתם הלוי קונה כדי יאוש דסבר ור"ל קונה לא כדי יאושדסבר
 קנין לעשות צריך שגונב בשעה ומש"ה מדאורייתא קונה כסף סבריוחנן
 יאוש אחר אפילו קנה לא ומש"ה הגנב כן עשה ולא לקנותו כדיכסף

 שכבר כיון אעפ"כ הממון, ליחן למי שאין כיון לכו"ע משיכהשמועיל
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 אחר רשות שינוי צריך ומש"ה למשוך שוב יכול אינו אצלו נמשךהוה
 שמשיכה שסבר לשיטתו ר"ל אבל השני, לרשות המשיכה לעשותהיאוש
 כיון ההקדש חל יאוש אחר הגנב הקדיש ראם בגמ' דאמר זהקונה

 אינה והא ר"י, לפי להקדישו הגנב יכול ואיך רשות, שינוי הוההההקדש
 תבירו ממון שהקדיש כמו מוריד, ולא מעלה לא ההקדש א"כ שלו,בכלל
 ההקדיש. כלל חלדלא

 ממש הבעלות א( החפצא כבעלות חלקים שני שיש לומר שיש נראהולבן
 וזהו זו בחפצא להשתמש אפשרות לו ריש החלק כ( "שלו"שהוא

 "רשותו" של קנין הוה גנב של גניבה שקנין נראה ולכן "רשותו"נקרא
 אינה שוודאי אע"פ להשתמש, האפשרות להיות אותו שקונהדעכשיו
 בו להשתמש אפשר דאי כיון "רשותו" קנין לו אין עכשיו והנגנבשלו,
 סח דף בב"ק יוחנן דר' מימרא של פירושו זהו ולכאורה שלו. שהואאע"פ
 שאינה לפי זה להקדיש יכולים אינה שניהם הבעלים נתיאשו ולאגזל
 חסרון שיש כיון להקדיש א"א שהבעל ע"כ כרשותו שאינה לפי וזהשלו
 שבאמת שלו בקניני חסרון יש והגנב רשותו קנין שחסר החפצאבקניני
 שום לעשת א"א ומש"ה החפצא קניני בכל יד לו אין אחד וכל שלואינה
 שכל קונים, הם נקודה באיזה שונים הקנינים לפרש יכול ועי"ז בוחלות
 מראה כסף קנין ולכן בהחמץ, בעלות בו שמראה משום קונהקנינים
 שלו בעלות לו מקנה המוכר הכסף נתינת שע"י "שלו" שהואהבעלות

 יהיה שהחפץ מראה אינה חצר וקנין והגבהה משיכה אבל חליפין,וכן
 החפץ כל קונה אלו קנינים ע"י ואע"פ ברשותו, שבא שמראה אלאשלו
 דבר ואין זו חלק שקונה אגב משום זהו מראה, שהקנין החלק דוקאולאו
 בחלק עכוב שיש גזילה בקנין ולכן החפץ כל קונה אז שני החלקלעכב
 חלק אלא זו במשיכה קונה לא א"כ הנגזל ע"י החפץ של"שלו"

"רשותו".

 הגנב שמשיכת קונה אינה כדי שיאוש יוחנן ר' של דין לפרש יכולולת"ז
 הקנין לקנות צריך היאוש ואחר "שלו" קנין ולא "רשותו"קונה

 אבל ה"שלו" יקנה ואגב "רשותו" לקנות למשוך יכול אדם ובשאר"שלו",
 ואגב "רשותו" לקנות שני פעם למשוך א"א "רשותו" קונה שכברהגנב
 יכול אלא זו, במשיכה יעשה ומה "רשותו" קונה שכבר "שלו"קונה

 ומש"ה "שלו" גם ואגב "רשותו" קונה והאחרים לאחרים "רשותו"להקנות
 אגב קונה וההקדש ה"רשותו" דהיקדש כיון להקדישו הגנביוכל

ה"שלו".



שגהמתיבתא

 קנינים שני שיש לעיל חילוקינו סבר לא קונה כדי יאוש דסבר ר"לאתל
 בהחפץ קנין חד ויש אחר ענין הכל אלא וה"רשותו", ה"שלובהחפץ

 שום לו אין שלו אינה ואם בחפץ קנין לו יש "שלו" הוא אםה"שלו"
 הבעלים שיכול ס"ת בדף ר"י של דין על שם פליג ומש"ה בהחמץקנין

 כיון והטעם ר"ל של דעת מפירוש שזהו ע"ש שגונבו אחר חפץלהקדיש
 שכולו החפץ אם שרצה דבר כל רשותלעשות לו יש "שלו" הוהשהחפץ
 לא הגנב ומש"ה שם החפץ רשות באיזה מוריד או מעלה ואינהשלו,
 כל גנב כרשות אפילו אלא שלו שאינה כיון זו בחפץ קנין שוםעשה
 הגב יכול עכשיו היאוש ואחר הנגנב, ברשות הוה זו חפץ שלהקנין
 זו חפץ כלל קונה שלא מועיל, חצר קנין או משיכה ומש"ה החפץלקנות
 יוחנן. לר' כמולפנ"ז

 או מדאורייתא קונה כסף אם ו"ל ר"י המחלוקת להסבר יכולועפתי
 ו"רשותו" "שלו" קניני בין חילוק שיש סבר שר"י קונהמשיכה

 עדיף כסף ומש"ה "רשותו" על מקנין עדיף "שלו" של קנין ודאיא"כ
 לר"ל )שאין "שלו" ענין על אלא מראה אינה הקנינים שכל סבר ר"לאבל
 מכסף עדיף עצמו בהחפץ מעשה שיש  משיכה א"כ "רשותו"( שלדין

 לנמרי. אחר במקום הקנין בשעת ליהות החפץשיכול

 שקנין כמו לומר יכול יוחנן כר' שהלכה פוסקים רוב דפסק מהולפי)ג(
 שכל י"ל א"כ החפץ, של ב"שלו" ולא החפץ של ב"רשותו" הוהגניבה
 שמחזיק ולא הגנב רשות אל הנגנב מרשות להוציא הוא גוילהאיסור
 לא אין גניבה איסור שום יחייב לא לעולם א"כ הנגנכ, של )שלו(בממון
 להחזיק ורוצה ממילא ברשותו הוה אם אבל הנגנב, מרשות הממוןשתפוס'
 . גניבה על עובראינה

 הפסולין הן אלו כבידה דף בר"ה רש"י של הסבר הוה זושכאורח
 אינו דמדאורייתא מדרבנן גזלנין הן והרי וכו'. בתוביאהמשחק

 החנית את ויגזל כג'( ב' )שמואל כדכתיב איד מיד החוטף אלא גזלןקרוי
 ע"כ. המצרימיד

 שמפקיד כיון אבל כהיתר, לידו שבא אע"פ גנב טענת לטעון דומהואינה
 וכן פקדין למקדיש הבעל יכול )ומש"ה בעלים כרשות הוהאצלו

 דף ב"מ הוא מקום וחד המפקיד ברשות הוה שהפקדון ראיתנו מקוםבכל
 מרשות התפיסה נעשה אז החפץ כפירת ואחר ע"ש( ויחלוקו תד"הבי

 נקרא אינה המחזיק ברשותו הוה מתחילה אין אבל לרשותו,הבעלים



 א ת ב י ת מהשד

 תגזל. לא על יעבר לא ומש"ה ראשון הבעל כחזקת נתפס שהואמעולם

 דעת לגניבת תפיסה נחשב ואינה לדעת שנותן בקוביא משחק לדמותואין
 שמשחק תגזל לא על עובר שהוא שק"ל ממון לו ליחן אדםשמטעה

 לא תה מחויב שאינה אע"פ כן דעת על ונותנו דהוה מה כל יורעבקוביא
 שמטעה משום אלא הממון נתן שלא דעת גניבת אבל בע"כ שנתפסנקרא
 נתנו תד"ה ע"ס שף כככ"ק )כדאיתא בע"כ הוה שנתינה נעשה עי"זדעתו

 יודע השליח אין אם לד"ע שליח אין לענין לב"ח או בינולבכורות
 נחשב ולכן עביר( לא בעי ואי עביד בעי דאי לומר שייך לאהאיסור
 ואסור.לתפיסה

 ושניהם ורבית מאונאה גזל איסור דלמד ס"א( )דף נשך איזהו ברישועי'
 מספק, מחבירו תופס מהם אחד ואם מהשני אחד מרשות הוצאההוה
 י"ז בפרק תשנ"ג בהמתיבתא כתבתי כבר מידו, מוציא אין אםאפילו
 ע"ש. מידו להוציא יכול לא שב"ד אע"פ בהתפיסה איסור דישדהשייך

 לענין אבל "רשותו" על שהאיסור לומר יש גזילה לאיסור דוקא זהואתל
 שמיא שכלפי א"כ "שלו", אדמתך ליהות צריך אז בביכוריםאדמתך

 ספק הוה נתינה מצות בספק ולכן להביא חייב "שלו" דהוהגליא
 נתינה. מצוה לקיים צריך א"כ בהנתינה,דאורייתא

 מקור איפה לחקור יש מצוה שהוא הגב' שכתב אע"פ בע"ח פריעתולענין
 לאווים שהם ורבית וגזילה לגניבה דומה ואינה זו, מצוהשל
 דכתב דברים כל וכן מספק אפילו לעוברם יכול אינה ומש"המפורשים
 י"ל אלא חוכתו לפרועה בתורה מצוה אינה בע"ח פריעת אבלמפירוש
 שבו להיזק האיסור במקור א' סי' ב"ק יעקב הקהלת שכתב כמודמקורו
 ע"ד לדון ב"ר לפני באו ואילו לך תתן ושוטרים שופטים הדייניםממצות
 אין דהא לונעיו חייב הב"ר ודאי לשלם, ע"מ ואפילו להזיקו, רוצהשזה
 צריכים שהב"ר וכל שלו, לעכב יכול ממון ובעל תבירו בממוןרשות
 ע"ד ממנות דיני ענין יסוד שזהו בעצמו ג"כ לעשות לו אסור.לעכבו
 מצות ככלל והוא כ"דהוראת

 דיניי
 ד"כ לפ"ז א"כ ע"ש. וכו' הה"ס וכ"כ

 שאדם זה בכלל א"כ לשלם ב"ד מחייבו ממון לחבירו חייב אדםשאם
 כיון מספק, אבל בע"ח, לפרוע מצוה יש וממילא מעצמו, לפרועתומצוה
 לו. לפרועה מחוייב אינה אתה גם לפרוע לו מחייב לאשב"ד
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 גאלדשטיין יצחק יוסףהרב

 עיסה אלמנתנענין
 מה לה ואמרו אחד עם מדברת ראוה יג. רף בכתובות במשנהאיצא

 זה עוכר של טיבו מה לה ואמרו מעוברת זה.....היתה איש שלטיבו
 יהושע ור' נאמנת אומרים אליעזר ורכי גמליאל רכן הוא וכהן פלונימאיש
 לנתין ומעוכרת בעולה בחזקת זו הר' אלא איין אנו מפיה לאאומר

 לרבא אביי ליה רמי יד. כדף ובגמרא לדבריה. ראיה שתביא עדולממזר
 אלמנת על יהושע ר' העיד ורמינהו נאמנת אינה יהושע רבי אמרומי
 דר' ות' כשרות( אחזקת לה דמוקמינן )אלמא לכהונה כשרה שהיאעיסה
 ובתוס' מיקי. תרי הכא איקא חד התם קשיא לא יהושע ר' אדריהושע
 דעיסה ומבאר דחוקים דשניהם רש"י פירוש על כתב עיסה אלמנתד"ה
 אם ספק המשפחה מכני אחד וכל חלל ספק בהם שנטמא המשסחהקורא
 יוחסין ובעשרה בתוס' שם והקשה לאו אם בהן שנתערב ספק אותוהוא

 לי ומה פסולה בבת מודה עיסה אלמנת דמכשיר מאן יאפילומשמע
 דבת וישל באלמנה כמו ספיקה ספק הוי נמי הבת העל בת לי ומהאלמנה
 עשו מעלה הכא בס"ס, מקילין דבעלמא ואע"ג חזקה לה איןהעיסה
ביוחסין.

 דמכשיר דמאן כמ"ד קיי"ל דהא זה על שהקשה הגרעק"א בחידושיועיין
 דחוקת הטעם כו: דף לקמן וכתוס' )בריין( ומבואר בבתה מכשירבה

 לבה. מהני האם דחזקת אמרינן לא למה הכא גם וא"כ לבת מהניאס
 היכא רק זה לבת מהני האם דחזקת אומרים דאימתי הגרעק"אותירוץ
 כההיא ופסולות ככשרות האב על הספק לדון שייך ואין לפנינו האבראין
 האם וחזקת אמה בתר נגררת הבת דאז ומעוברת מדברת דראוהמשנה
 שייך לא בזה חלל לספק אותו ומחזיקין לפנינו האב הא משא"כמהני
 ספק שהוא אביה בתר ג"כ לגררה יש דהא אמה בתר תגרור אכתלומר
 פ"ר( )בש"ד מש"ש זה על הקשה ב'( ב' )חלק שיעורים והקובץחלל.
 את עצמה להבת אין אאמת לבת מהני האם דחזקת מעמא לפרשכתב

 חזקת לה דאית משום לכהונה ניתרת מאם דכיון אלא האשה שלהחזקה
 הבת דגם ממילא נבעלה שלכשר החזקה ע"י והוכרע לכהונהכשרות
 נבעלה לפסול אם או נבעלה לכשר אם זה בספק תלוי שדינה כיוןניתרת
 התירוץ יפה עולה אינו זה ולפי האם. חזקת ע"י זה הספק הוכרעוכבר
 מכריע מודאי משום הוא לבת האם חזקת דמהני הא טלא הגרעק"אשל
 את תגרור שפיר כשרה ודאי שהיא מאם הכא נמי הכא כן ואם הספקאת
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 ואינו ספק הוי בעצמו הוא הרי לפנינו הוא אפילו האב אבל אחריההבת
 אחר. באופן הגרעק"א קושיית לתרץ צריך וא"כ אחריו הבת לגרוריכול

 עצומה קושיא הקשה הי"ד מהגרא"ו בהערות ח"א תורה אהלובקונץ
 תינוק התם דתנן יח: דף נדה במסכת דאיתא מה על הרמב"ןמדברי

 של שדרכו מטמאין וחכמים מטהר ר"מ בידו ובצק העיסה בצדשנמצא
 מיעוטא סמוך מ"מ מטפחין תינוקת דרוב דאע"ג מטהר ר"מ לטפחתינוק
 ודאי דהתינוק שם  רש"י ומפרש העיסה של טהרה לחזקת מטפחיןדאינה
 לא או טמא התינוק אי דמספק"ל אלא בידו בצק שהרי בהעיסהנגע

 דאינו וכתב רש"י פירוש על חולק והרמב"ן בשרצים. מטפחיםדרוכם
 דהרי התרומה את שורפין אין למה בעיסה נגע ודאי התינוק שאםנכון

 עיסה לאוקמי בכה"ג שייך ולא בה נגע ודאי דהתינוק כיון כתינוקהעיסה
 של טהרה לחזקת מטפחין שאינן דתינוקת מיעוטא סמוך ע"י טהרהאחזקת
 ולא טמא שהוא תפסינן אנן טמא שהוא התינוק על רוב דיש דכיוןהעיסה
 לדבריו ראיה והביא התינוק. את לטהר העיסה של טהרה החזקתמועיל
 בלא אינן שליות דרוב הוא והטעם טמא הבית יח.( )דף בבית דשליאמהא
 לחזקת ולד עמהם דאין שליות מיעוט סמוך בזה לומר דשייך ואע"פולד,
 הבית של חזקתו אין בבית דשליא כיון אלא כן אומרים אין דכית,טהרה
 טהור או טמא הוא אם השליא על דנים דאגו כיון הדברים וביאורכלום.
 דיש וכיון שאלה הך בנוגע כלום מהני הבית חזקת ואין הספק מקורוזהו
 שייך ולא השליא. כדין הבית דדין טמא הבית ממילא טמא שהלשיארוב
 של דינו מגע ודאי דהוה כיון הנמצא כתינוק והה"נ לחזקה מיעוטסמוך
 מוקמינן דאגן תוס' כתב היכי ה"נ דא"כ ויקשה כתינוק הויהעיסה
 גם וא"כ האשה אח בעל שהבועל ודאי זה הא כשרות בחזקתהאלמנה

 התינוק דשם אלחנן ר' ותירוץ כבועל. אלמנה גימא אלמנה לגביכאן
 הרוב כנגד חזקה בהתינוק דאין כיון רוב מדין ודאית לטומאהמוחלטין

 שהוא כדבר נגעו העיסה שהרי לחזקה מיעוט סמוך לומר שייך לאא"כ

 אלמנה נאמר אם ואפילו חלל ספק אלא אינו הבועל הכא אבל טמאודאי
 מוציא ספק דאין מספק תפסילנה אל לומר ויכול ספק אלא אינהכבועל
 אלמנה נאמר דאם להלמו קשה הקדושים דבריו ולכאורה ודאי.מידי
 חזקה מהני לא הרי כה חל אם ספק והך באלמנה ספק כאן יש א"ככבועל
 אם דאפילו מתירו חזקה דאין ספק לו יש הבועל על דהא ספיקאלהך

 קיים. נשאר משרשו כבועל על הספק האשה של כשרותהחזקת



שז א ת ב י ת מה

 מדברי הי"ד הגרא"ו של התירוץ על מקשה ' יעקב הקהלותושנת
 הנשים כל אומר שמאי שם דאיתא נדה מס' דריש דהה(אהראשונים

 לטמא ואילך ראיית משעת כטמאות לדינן די נדה דם )הרואה שעתןדיין
 לכן( קודם המקור מן הדם יצא כבר שמא חוששים ואין במגעוטהרות
 טהורות עצמן מצאו הקודמת בבדיקה שאם לפקידה) מפקידה אומרהלל

 בהן שנגעו הטהרות כל הרי דם ומצאו עצמם בדקו אחדים ימיםולאחר
 דלא דהלל טעמא בגמרא ואמרינן הן( טמאות הקודמת הבדיקהמשעת
 ועלילה )מועדת קאחזיא דמגופה דכיון טהרה חזקת על האשהמוקי

 דפ"ו בחולין ז"ל הרמב"ן והקשה אחזקתה אוקמה אמרינן לאלראות(

 דלא ותירוץ טהרה, חזקת על למפרע כה שנגוע הטהרות את נוקמהראכתי
 ודאין והטהרות בהאשה, הוא שהספק כיון אחזקה הטהרות לאוקמישייך
 הרי כהאשה הטהרות ע"כ ממילא טמא ספק הוי והאשה כאשהשהן

 להחליטה רוב כאן )ראין ספק אלא אינו שהמטמא היבא דגםמבואר
 אפשר דאי אמרינן מ"מ טמאה ספק אלא אינה דהאשה ודאית(לטומאה
 ואם ספקיא, הוי והאישה כהאשה ודאי שהן כיון אחזקה הטהרותלאוקמי

 להעמידה אין ספק והבועל כהבועל ודאי שהיא כיון עיסה באלמנת ה"נכן
 חזקתה.על

 העולם שמקשין מה ובהקדם הי"ד והגרא"ו הגרע"א קושית ליישבואפשר
 הטהרות כל חסרה ונמצא שנמדד מקוה נידה בריש דאיתא האעל

 תרתי דהוי משום טמאות ברה"י כין בר"ה בין למפרע גביו עלשנעשו
 הדברים ולכאורה חזקתו, על טמא והעמיד לפניך חסר דהוילריעותא
 ובית כנדה וטהרות כתינוק עיסה אומרים שאנו דכשם ביאורצריכין
 במקוה טבל ודאי דהאדם דכיון כמקוה ארם לומר צריך ג"כ היהכשליא
 כל וזהו לאו או חסירה היא אם המקוה על דנים אנו המקוה על דניםאנו

 שבשעת לנו מוחליטין המקוה של דמעיקרא והחזקה הספק שלהמקור
 צריכין האדם, של טומאה החזקת לנו אפיכת ומאי שלימה היתהטבילה
 לריעותא. תרתי הוי ואמאי כמקוה אדם של דין דיש הכא ג"כ לומראנו
 כנדה, וטהרות כתינוק עיסה של הציורים בין גדולה נ"מ דיש צ"לאלא
 הוי כנדה וטהרות כתינוק עיסה בידן דהביאור הוי והנ"מ כמקוה.לאדם
 ומהנדה להעיסה מהתינוק נובע הוי והתינוק הנרה של דהטומאהמשום

 לדברים מהם שנובע טומאה המשיך יש והאשה התינוק דבנגיותלטהרות
 של שהקדושה הביאור אין כמקוה שטבל אדם לגבי משא"כ נוגעיםשם

 נעשה במקוה טבל טמא אדם שאם דין יש דק להאדם ונמשך נובעהמקוה
 עליו נמשיך המקוה של שהמציאות הוי לא הביאור אכל טהור,הוא

 תרתי יש ואם במקוה, טבל האדם אם לדון צריכים אנו וא"בבטבילתו.



 א ת ב י ת מהשח

 לומר אפשר זה עולה.ולפי אינו דהטבילה אומרים אנו זה כנגדלריעותא
 שזה דאע"פ כבועל אלמנה דין שיש אומרים אנו דאין הטעם זהשגם
 משום האלמנה של בהפסלות הביאור אין האלמנה את בעל שהבועלודאי
 ראם הוא הביאור אלא להאלמנה ונמשך שנובע הבועל על טומאהדיש
 אנו וא"כ לכהונה האשה את פוסלת ביאה המעשה האשה בועלחלל

 האלמנה של החזקה מהני שפיר זה ועל המציאות היה מה לדיןצריכים
 כשרות חוקת לה דיש לכהונה פסלה לא ביאה שהמעשה לנולבאר

 בבת ביאה שאין ביאה המעשה הוי לא הפסול' הבת אצל משא"כלכהונה,
 ג"כ מתורץ שפיר וא"כ האב מן שנובע הפסול המשך הוי המפולרק

 בבתה מכשיר בה דמכשיר דמאן כמ"ר ק"ל אנן דאה"נ הגרע"אקושית
 לבת כלל מהני לא האם של החזקה הכא אבל לבת מהני האםוחזקת
 חזקת נותנים אנו אם ואפילו מזה זה נפרדים הם והעיסה הבת שלדהפסול
 המעשה משום הוי האשה של דהפסול וכלל כלל מנהי הוי לא להבתהאם
 פסול הוי הבת של הפסול אבל כשרות, החזקת מהני שפיר זה ועלביאה
 אומרין אנו זה דעל משום החזקה מהני לא זה ועל להבת האב מןשנובע
 כאב. בת של דיןדיש

 ברון הכהן עקיבא יצחקהרב

 חשר קניןבענין

 כהן אבא משום לקיש ריש אמר ע"ב, י' דף מציעא בבא במס'אימא
 משום יוחנן ור' אמות, ארבע לה ואין חצר לה אין קטנהבררלא

 סבר מר קמיפלגי במאי אמות, ארבע לה ויש חצר לה יש אמר ינאיר'
 ומר לה איה נמי חצר יד לה דאית היכי כי איתרבאי ידה משוםחצר
 נמי חצר לה לית דשליחות היכי וכי איתרבאי שליחות משום חצרסכר
 ידה משום דחצר פליגי לא עלמא כולי גט לענין מסיק ולבסוף לה,לית

 ילפינן לא ומ"מ מגט מציאה ילפינן מ"מ מציאה לענין פליגי כיאיתרבאי
 מגט מציאה דילפינן פליגי לא כו"ע כקטנה אימא ואיכעית מגט,מציאה
 פסק והרי"ף ילפינן, לא ומ"ס מקטנה קטן ילפינן ת"ס קמיפלגי בקטןוהכא
 ולפיכך מגט מציאה וילפינן בגט דהיינו איתרבאי ידה משום ראשהדחצר
 דאיש חצר אבל מציאה, לענין אפילו אמות וארבע חצר לה ישקטנה

 אמות וארבע חצר לו אין שליחות לו ואין הואיל וקטן משליחותאיתרבאי
 הרי"ף. כמו פסקו והרמב"ם הרא"ש וגם מקטנה, קטן ילפינןדלא



שט א ת נ י ת מה

 המשתמרת דחצר דהא סבר יוסף( בנמוקי )הובא הר"ן דהנה קשהולנאורה
 משום היינו בצדו עומד החצר בעל כשאין אפילו מציאהקונה

 בעל של שלוחו דבעינן כיון שליחות מטעם לקנות דא"א אריכתא,יד
 שניחא מה רכל דכיון כיד נחשב המשתמרת דחצר אמרינן וע"כהממון,
 והנה אריכתא, כיד נחשב ומשו"ה נותנו הוא המשתמרת בחצר דליקנילי'

 בצדו עומד החצר כשבעל קונה משתמרת שאין דחצר דהא סברהרא"ש
 חצירו לו קונה חצירו בצד עומד החצר דבעל כה"ג דכל יד מטעםהיינו
 וארבע חצר לו אין דקטן והרא"ש הרי"ף סתמו איך דא"כ וצ"ע יד,מטעם
 חצר דאפילו אופנים יש הא איתרבאי, משליחות גברא דחצר כיוןאמות
 משתמרת שאין וחצר להר"ן המשתמרת חצר דהיינו יד מטעם קונהדאיש
 דקטן אלו באופנים אמרינן לא ואמאי להרא"ש, בצדו עומד החצרכשבעל
 חצר דגם אופנים דיש הא גופא דזה ביותר להקשות ויש חצר, לויש

 חצר דילפינן משום ואי זה, ידעינן דמנא צ"ע יד מטעם קונהדגכרא
 גברא ילפינן דלא הבאנו כבר דקטן חצר לענין הא דאשה מחצרדגברא
 בדו"ח. ורעק"א ר' לס' בפתיחה הנתיבות בזה תמהו וכברמאשה,

 קונה דחצר קראי בעינן אמאי צריכותא הגמ' עביד הזורק פרק ברישהנט
 בסוגיין ור"ל ר"י בפלוגתת תלוי דזה קשה ולכאורה ובגניבה,בגט

 ר"י דפליגי דהא פירש דרש"י ביותר לתמו' ויש מגט, מציאה ילפינןאי
 ובגיטין מאיסורא ממונא ילפינן אי היינו מגט מציאה ילפינן איור"ל
 דאיתא גט דשאני משום בגניבה קונה דחצר למימר דאיצטריך רהאאיתא
 ונחל"ד. הרש"ש בזה תמהו וכבר רש"י, דפירש מהא אחר טעם וזהבע"כ

 בעינן לא שוב לשליחות ריבוי יש דאי ע"ב י' בדף מרש"י מבוארהנה
 דפשיטא מילתא דזה שליחות, מטעם קונה דחצר לרבות מיוחדקרא
 השיטמ"ק בזה נתקשו וכבר ג"כ, קונה חצר לקנות מהני דשליחותדכיון
 למנותם יכול דאין משליחות נתמעטו וקטן שוטה חרש הא מפרשיםושאר
 מאיש דנתמעטו מחשו"ק עדיף דחצר מיוחד קרא דבלי אמרינן ואיךלשליח

 אתם. גם מאתםאו

 חצר דאמאי בהטעם ע"ב ט' בדף ותוס' רש"י נחלקו כבר דהנה צ"בועוד
 קנה לא מהלכת דחצר סבר קנה מי בד"ה דרש"י קנה, לאמהלכת

 דבעינן סוברים דהם מבואר ספינה ד"ה ובתוס' משתמר, דאינומשום
 עיין פלוגתתם, בסברת וצ"ב ליד, דומה אינו מהלכת וחצר דידדומיא



 א ת ב י ת מהשי

 שם. מש"כ כ"א דף גיטין במס' הש"ס על הגר"חבחידושי

 דהנה מכירה, מהל' כ"ט כפרק הרמב"ם דברי בהקדם בזהוכשלע"ד
 דמקחו ומתן משא בטיב היודע דקטן דהא ח' בהל' שם כתבהרמב"ם

 קטן וכן וז"ל כתב י' ובהל' המשיך, או בשמשך דוקא היינו קייםוממכרו
 לפי שימשוך עד קנה לא המקום מהם ושכר מידו וקנו מטלטליןשקנה
 קטן של חצר שאין לדבר ראי' הגדולים, בהם שזוכין בדרכים זוכהשאינו
 ידו מדין ולא שליחות מדין שנתרבו מפני לו קונין שלו אמות ארבעולא
 אבל מחצירו, גדול המקום שכירות או הקנין יהי' ולא שיתבארכמו

 או מידה קנו אם מאחרים המטלטלין תקנה מידה חצירה שנתרבתההקטנה
 אין דקטן דהא לבארם סובא צ"ע הרמב"ם ודברי עכ"ל, מקוםבשכירות

 איתרבאי שליחות משום חצר דאי בהא תלוי חצר לה יש וקטנה חצרלו
 ראם להא הראי' ומהו כעצמו, הרמב"ם שכתב וכמו איתרבאי יד משוםאי
 ביותר לתמו' ויש הנ"ל, הטעמים שייכי דלא אגב או בחליפין קונהקטן
 דהקנין דקטנה מחצר הראי' מהו וא"כ יד בקנין קונה דקטן פשוטרזה

 אגב. או בחליפין קונה קטנה ראם להא ידמשום

 שליחות משום אי דחצר דהא הרמב"ם בדברי לבאר יראהואשו
 דחצר, החפצא או חצר קנין בהגדרת הנידון אין יד משום איאיתרבאי

 חצר או"ד יד קנין של אופן והו' כיד נחשב חצר אי השאלה ראיןדהיינו
 זה אין כנ"ל דאי חצירו, לו קונה כמו"כ קונה דשליח וכמו כשליחהו'
 חצר אי יד משום חצר אי היתה המחלוקת אם דבשלמא והיפוכודבר
 להגדיר איך היא דהשאלה לומר יכולים היינו אז וכדומה משיכהמשום
 בע"כ שליחות משום או יד משום היא השאלה דצדדי כיון אבל חצר,קנין
 מרכינן אי דחצר קנינו בעצם נפק"מ שום ראין ועכצ"ל כנ"ל, הפשטאין
 משליחות חצר מרבינן אי מידחצר

 חדש, קנין מרבינן כך ובין כך דביי
 יכול אדם של דרשותו הוא קנינו רכל חדש קנין הוא חצר קניןדהיינו
 הוא מיד או משליחות והריבוי הקנינים, בשאר נכלל זה ואין לולקנות
 או מיד מרבינן אי הנפקותא וכל זה, קנין בתורה נכתב היבאילפותא
 לא קנין דהמעשה כיון דהיינו הקנין, חלות גמירת לענין היינומשליחות
 הקנינים לשאר דומה זה אין דקונה הוא חצירו אלא הקונה ע"ינעשית
 החלות מיד חצר מרכינן אי אמוינן זה לענין קנין, המעשה עושהשהקונה
 סמוך שהקונה באופן נגמר הקנין יד דבקנין וכמו יד בתורת וחלנגמר
 חצר מרבינן אי אבל חצירו, בצד עומד שהקונה בעינן בחצר ה"הלידו

 דבשליחות וכמו שליחות בתורת נגמר קנין דהחלות אמרינן אזמשליחות
 עצם לענין אבל בחצר, ה"ה למשלחו סמוך אינו שהשליח אף נגמרהקנין



שיאהמתיבתא

 מבוארים אלו ודברים חצר, מרבינן מהיכא נפק"מ אין חצר קניןהגדות
 הרמב"ם שם דכתב י' הל' ואבידה גזילה מהל' י"ז בפרק הרמב"םבדברי
 לו ואין חצר לו אין וקטן אמות ארבע לה ויש חצר לה יש קטנהוז"ל
 בגט מתגרשת שהיא שכשם למדנו' מידה דקטנה שחצר מפני אמותארבע
 למדנו האיש אבל וכו' לחצירה המגיע כגט מתגרשת כך לידההמגיע
 חצירו לו תקנה כך שלוחו לו שקונה כדרך משלוחו לו קונהשחצירו
 לענין הוא משליח או מיד דהריבוי הרמב"ם לשון מרהיטת מבוארעכ"ל,
 וכו' מתגרשת כך וכו' מתגרשת שהיא כשם שכתב וכמו הקנין חלותאופן
 תקנה. כך וכו' שקונהכדרך

 ולא בפנ"ע קנין בעצם הוא חצר דקנין הרמב"ם דברי לבאר יש%פ"ק
 ולפיכך איתרכאי יד משום חצר אי אפילו יד בקנין ונכללנחשב

 הקנינים מדרכי אחד שהוא חצר קנין לה יש דקטנה דכמו הרמב"םכתב
 אין חצר לה יש דקטנה דהא ואגע, חליפין כמו קנינים שאר לה ישה"נ
 באשה קונה דחצר דידעינן דהא כיון אלא כידה, נחשבה דחצירה משוםזה
 יש משו"ה נמי לקטנות נאמרה דיד פרשה ואותה מיד הריבוי משוםהוא

 חצר.לקטנה

 עדיין אבל קנינים, שאר לה יש דקטנה בהא הרמב"ם דברי בארנוע"5
 קונה דאינו כמו בחליפין קונה אינו דקטן הרמב"ם דכתב בהאצ"ע

 בו קונה קטן דאין אמרינן חצר דבשלמא לחצר, הדמיון קשה דעדייןבחצר
 לו אין דקטן וכיון קנין החלות לגמור שליחות תורת דבעינןמשום

 שליחות בעינן דלא קנינים בשאר אבל לו, קונה חצירו איןשליחות
 קנינים. אותם לקטן דאין מנ"ל הקניןלגמור

 י"ז בפרק הרמב"ם לשון ומרהיטת מסתימת דהנה בזה לומר יראהואשו
 דהא משמע וט' ח' הל' ומתנה זכי' מהל' ובפ"ר י' הל' גזו"אמהל'

 ש"ך עיין חצירה בצד עומדת כשאינה אפילו היינו חצר לה ישדקטנה
 בפ"ו הרמב"ם על הגר"ח בחי' הובא וכמו"כ כן, שדייק י' ס"ק רמ"גסי'

 עושה קטנה שאין שם הרמב"ם דברי לבאר שכתב ט' הל' גירושיןמהל'
 שליח דמינוי משום כגדולה גיטה קונה שחצירה אעפ"י גיטה לקבלשליח
 דקטנה מהא השייכות מהו רצ"ב הקטן, על מעידים ואין עדים בעילקבלה
 דכוונת הגר"ח וביאר שליח, למנות יכולה קטנה דאי להא בחצירהקונה

 כשאינה אפילו זכות במקום גיטה לה קונה דקטנה דחצירה הואהרמב"ם
 הוא דהזוכה עדים דבעינן כיון גט לה זכין אין ומ"מ בצידהעומדת
 צ"ע וב"זכשליח,

 רכיוי
 מיד הריבוי משום הוא חצר לה יש דקטנה דהא



המתיראשים

 י"א בדף בסוגיין וכדמבואר החצר בצד עומד דהיינו דיד רומיא בעינןא"כ
 דחצר כיון חצר לה יש קטנה דאמרינן דהא מזה מוכרח והנראהע"ב,
 ורק אך נגמר ראשה דחצר קנינו רכל משום זה אין איתרבאי מידהדאשה
 דאשה דחצר כיון חצר לה יש דקטנה דאמרינן כיון אלא יד,בתורת
 לקנות דיכולה אמרינן אז בהריבוי איכלל נמי וקטנות מידאיתרבה
 דחצר קנינו לקטנות יש דסוכ"ס דכיון יד, בתורת שלא אפילובחצירה
 החלות. נגמר איך נפק"מאין

 זכי' בתורת בחצירה לקנות אפשרות לה יש דקטנה מהנ"ל מבוארחנה
 דגכרא חצר דאיתרבה משום חצר לו אין דקטן אמרינן אמאיא"כ
 בזה תמה וכבר קטנה כמו זכי' בתורת לקנות לו הי' האמשליחות
 זה אין חצר לו אין דקטן דהא ועכצ"ל י"א, ס"ק רמ"ג בס"הקצוה"ח
 לא הא משום דאי שליחות, בתורת אלא חל אינו דגכרא חצר דקניןמשום
 יש וקטן זה לענין כשליחות דהו' זכי' בתורת לגמור יכול דעדייןאריא
 האופן דהיינו משליחות, דגברא חצר איתרבה דסו"ס כיון אלא זכי',לו

 זכי'( שייך לא )דבגניבה שליחות של אופן הוא דגברא חצר קניןדילפינן
 דקטן אמרינן שוב אופן כאותו הקנין חלות לגמור יכול אינו דקטןוכיון

 חצר. קנין מעצםנתמעט

 קטן דממעט מיעוט דיש משום אלא זה אין חצר לו אין דקטן דהאנמצא
 כיון בחצר ג"כ נאמר בשליחות שנאמר המיעוט דהיינו חצר,מקנין

 דכיון הרמב"ם דברי היטב מבוארים ולפי"ז משליחות, דאיש חצרדמרבינן
 כל לקטן דאין חזינן בשליחות שנאמר המיעוט משום חצר לו איןדקטן

 שליחות דכעינן משום זה אין חצר לקטן דאין דהא לגדול, שישהקנינים
 דקטן משום הוא הטעם בע"כ אלא זכי' מהני ה" דא"כ הקניןלגמור
 חצר מקנין נתמעט דקטן דכמו הרמב"ם דן וע"ז חצר, קנין מעצםנתמעט
 קנינים. שאר לו איןה"נ

 הו' דלא משום קונה אינו מהלכת דחצר רש"י דסבר הא לבאר ישולפליז
 כיון תוס'(, שכתבו )כמו דיד דומיא הו' דלא משום ולאמשתמר

 הריבוי דאין דהיינו הקנין עצם לעמן זה אין מיד חצר מרכינן אידאפילו
 הוא הריבוי אלא יד, קנין של אופן הוא דחצר לומר חצר קניןלהגדיר
 המעשה הקונה עשה שלא מכיון הקנין חל איך דהיינו הקנין חלותלענין
 בעי לא שכן וכיון חדש, כקנין נחשב הקנין עצם אבל בעצמוקנין

 אלא נוסף כיד החצר רואים אנו דאין משום ליד דומה יהא דחצרשהחפצא
 לענין דידו דומיא דבעינן והא הקנין, לגמור כדי רשותו דהו' בהאסגי



שיגהמתיבתא

 לחפצא להשוותו דחצר החפצא להשלים זה אין חצירו בצד עומדשהקונה
 באופן וחל נגמור יד דקנין דכמו הקנין חלות לענין דזהו אלאדיד,

 עומד שהקונה בעינן מיד איתרבה אי חצר ה"ה לידו סמוך הואשהקונה
 הל' ומתנה זכי' מהל' בפ"א מהרמב"ם דמשמע להוסיף ויש חצירו,בצד
 קנה הספינה לתוך שקפצו דגים וז"ל הרמב"ם שם דכתכ רש"י כשיטתה'

 חזינן עכ"ל, המהלכת חצר ואינה היא המשתמרת כחצר שזו הספינהבעל
 כעינן ולא משתמר דאינו משום הוא המהלכת חצר של חסרוןדכל

 הרמב"ם. בשיטת הנ"ל כדברינו והיינו ליד דומיא יהא דחצרשהחפצא

 מתורת חצר לרבות מיוחד קרא בעינן דלא רש"י דסבר הא נמיומתואר
 דצ"ע איתרבה ממילא חצר לשליחות ריבוי שיש דכ"זשליחות

 לענין הריבוי דאין כיון א"ש הנ"ל ולפי דעת, דבר שליח בעינןהא
 רהא לשליח, דומה יהא דחצר שהחפצא בעינן לא שוב דחצרהחפצא
 בחצר אבל כמותו, דאדם דשלוחו בשליח רק היינו דעת בר שליחדבעינן
 והריבוי ורשותו כחצירו רק נחשב אלא כמותו החצר נחשב לאלעולם

 כמותו. שלוחו כעינן לא דע"ז הקנין לגמור רק הואמשליחות

 אי דהיינו מגט מציאה ילפינן אי ור"ל ר"י דפליגי הא מיושבולפס"ד
 דלא איתא הזורק ובפרק רש"י שמירש כמו מאיסור ממוןילפינן

 א"ש ולהנ"ל בע"כ, איתא דגט כיון דגט מחצר דגניבה חצרילפינן
 לה יש קטנה אי דהיינו דקטנה, חצר לענין הוא מציעא בבבאדהנידון
 מיעוט יש אי הוא והספק כן(, דמכואר רש"י )עיין מציאה לעניןחצר

 ממון ילפינן אי ור"ל ר"י פליגי וע"ז במציאה, חצר מקנין קטנהדממעט
 לדון שייך חצר בקנין והלכה דין איזה לענין הוא דהנידון רביוןמאיסור

 חצר קנין עצם לענין הוא הנידון גיטין במס' אכל מאיסור, ממון ילפינןאי
 ממון ילפינן דלא לומר שייך לא כה"ג וכל בגניבה, קונה חצר אידהיינו
 חצר ואי בגט דקונה חצר אותו הוא בגניבה רקונה דהחצר מכיוןמאיסור
 סברא- כע"כ איתא דגט דכיון אמרינן אלא בגניבה, דקונה ה"ה בגטקונה
 אבל גניבה, משא"כ מהני חצירה ואפילו חלותו לגמור קל דהואלומר

 הקנין עצם לענין הנידון דאין כיון בע"כ איתי' דגט הא שייך לאבסוגיין
 כע"כ. איתא דגט בהא תלוי אינו וזה בחצר שנאמר דין איזה לעניןאלא

 הרא"ש דכתבו דהא ורעק"א, הנתיבות קושיית ליישב יש הנ"ל כלולאחו
 זה אין יד מתורת קונה דגברא חצר דאפילו אופנים דישונמק"י

 באופן איתרבה דגברא החצר דסוכ"ס רכיון חצר, לו יש דקטן לומרמועיל
 חצר דמרבינן מאחר חצר מקנין קטן ממעט דהתורה אמרינן שליחותשל



הממינשאשיד

 לו יש גדול דאיש דאמרינן ואף בו, לקנות יכול אינו דקטןבהאופן
 אלא זה דאין דאשה מחצר ילפינן דע"ז יד בתורת בחצירו לקנותאפשרות
 מיעוט דיש כיון קונה רקטן לומר מהני זה אין החלות, באופןגילוי
 דחצר. מקנינו קטןדממעט

 אחרת, שיטה מבואר מתוס' אבל והרמב"ם רי"ף רש"י בשיטת כתבנוכ"ז
 דומיא הו' דלא משום קנה לא מהלכת דחצר סברי דתוס' הבאנודכבד

 חדש, קנין הו' ולא יד קנין בעצם הוא דחצר קנינו רכל דסברי וצ"לדיד,
 יד התורת להשלים כדי דחצר החפצא עצם לענין דיד דומיא בעינןולפיכך
 לענין זה אין שליחות משום אי איתרבאי יד משום אי הנידון וכלדחצר,
 אבל הקנין, חלות גמירת לענין דזהו שכתבנו כמו אלא חצר קניןעצם
 כיד. נחשב דהחצר כיון דיד דומיא דבעינן פשוט זה דחצר החפצאלענין

 בחצר קונה דקטנה שכתבו חצר ד"ה ע"א י"כ בדף התוס' מדבריומבואר
 היינו בחצר קונה דקטנה דהא סברי שהם חצירה בצד עומדת כשהיארק
 בהרמכ"ם. דהוכחנו כמו שלא וזה יד, בתורת נגמר רהקנין משוםרק

 טשעסיר הכהן צבי מאירהרב

 היא מילתא חזותאנענין
 הצמר על סמנין שבח יש להו איבעיא ע"א, ק"א דף בב"ק במסכתאימא

 העיון אחר והנה הסוגי'. בכל ע"ש הצמר על סמנין שבח איןאו
 הרבה ראיתי וכן סופו. ועד מתחילתו זו בסוגי' תמיהות הרבה שיוםראיתי
 כמה בביאור ז"ל והפוסקים והאחרונים הראשונים בדברי דיעותחילוקי
 דכל - אחד לדבר אלא הפוסקים הסכימו ולא בהסוגי'. פרטיםוכמה

 דמס' מילתא האי בהבנת בעיקור תלוים חזותא לענין הנוגעהשאלות
 ממנות, בדיני גזילה, בדיני ענינים: הרבה לגבי נ"מ מזה ויוצאבב"ק

 שבח קונה אומן בדין שנהנית, מה בחיוב אכילה, באיסורי הנאה,באיסורי
 ראיתי ולכן בעזה"י. שאבאר וכמו ענינים ועוד בפיך המותר מן בדיןכלי,
 והאחרונים הראשונים מדברי כלולים ודיוקים קושיות חמשים תחלהלסדר
 סי על כולם לענ"ד, שנראה מה לפי ולפרש להקשות שהוספתי מהוגם



שטוהמתיבתא

 דפליגי מה בכל טעם למצוא טרחתי ושוב שלנו. הסוגיא של השו"טסדר
 מקשה זה וכל מהם. אחד לכל הסוגי' ולפרש ז"ל והפוסקיםהראשונים

 הג' סדרתי הראשון בפרק פרקים. לה' לחלוק שראיתי אלא היאאחת
 נחשב לא דלכו"ע באופן הסוגי' פירשתי השני כפרק והערות,קושיות
 נחשב הסמנים כח אי רבעי אלא ממון לגבי לכה"פ בעין לדברחזותא
 בפני חשיבות להחזותא יש אי דבעי באופן פירשתי שלישי בפרקלכלום,
 פירשתי רביעי בפרק עליו, שהוא להחפץ חשיבותו דבטלה אועצמו
 בתשובות הר"ן דברי על ומיוסד כעין לדבר נחשב חזותא אי דבעיבאופן
 דגניבה, דמים חיוב ענין בביאור קצת נכנסתי חמישי ובפרק ע',סימן
 בס"ד: החלי וזה שלנו. הסוגי' להבנת נוגע שהואובמה

%

 עכ"ל. מילתא לאו או היא מילתא חזותא פרשי-כלומר וכו'. שבח יש%(
 פירושו אי מילתא, חזותא בפי' לחקור ויש לקמן. הש"ס לשוןוזהו
 הוא הרי דעכשיו אע"ג בעין כדבר דינו קיים, דבר של שהחזותו זמןרכל
 בעין. ברבר רהוי לא אבל  לחוותא חשיבות דיש דפי' או אחר בדברנבלע
 בעולם אינם הסממנים עצם דבמציאות בפרט, בסממנים לרון ישוכן

 מכח בעין כדבר נחשב אעפ"כ אי הסממנים, של בכח רק באוהחזותא
 ויש הצמר. על הם הסמנים אי במציאות דפליגי לומר דאיןהחזותא.
 אצל שבח ענין מה וכי ממנין, שבח יש בלשון הש"ס תפס למהלדייק,
 התוס' והנה לבסוף. עד היא מילתא חזותא הלשון נקט לא ולמהגזילה.
 הלשון שמדויק ובאופן רש"י, כפי' דלא הסוגי' תחילת מפרש פרץרבינו
 לו ומשלם צמר ע"ג סמנין שבח יש אם ליה וקמבעיא - וז"ל ממניןשבח
 רק משלם דלא לי' תיסק ופריך הסימנים, מדמי יותר דהיינו הצבע,דמי
 כהן וצבע דתרנהו בשינוי לי' קני הצבע דשבח משום הסימניםדמי

 רבינו ותוס' והראב"ד, בשטמ"ק, הובא יהונתן הר' גם פי' וכזהעכ"ל.
 זה. לפי' שכון במהד"ב וע'ברוך,

 לאוקמי לי' הוה בע"א, לפרש הש"ס חזר למה זה, לפי' דצ"באלאנ(
 השבח. כל לשלם צריך סמנין שבח יש דאי שרויין, סמנין דגזלכגון

 שגזל היכא וז"ל שלמה של הים דברי שראיתי עד כזה ביאור מצאתיולא
 דמי אלא משלם ואינה בשינוי הסממנים דקנה ל"מ ובו. אחריםסמנים

 ומתוקנים, שרוים סממנים בגזל דאיירי לומר שתיקנם-ואין קודםהסממנים
 דלא פשיטה לן קמיכעי' מאי ס"ס בשינוי, קנה דלא צמרו, בהווצבע
 הרי עכ"ל. בסממנים שבח' ליכא כאן דהא שרויים סממנים אלאמשלם



המתיבתאשפז

 מבואר יהא ובזה צבע, מי מדמי יותר שבח שיהיה המציאות דחסרדמפרש

 סממנים שגזל וכגון השבח. לגבי דנ"מ הגמ' מפרש לא למה לפרש"ינמי
 יותר, שבח דליכא המציאות זהו אי דאפי' זה, על לי דקשה אלאשרוים.

 צריך סמנין, שבח יש דאי זמן לאחר בדמים כשהוקיר לעמוד יוכלהרי
 הגזילה, כשעת דמים משלם סמגין שבח אין ואי היוקר כשעתלשלם
 שבח יש הלשון מהו ראשונים, להני גם צ"ב למסקנה ועכ"פוצ"ע.
ממנין.

 שהגנב הצד היה דמה הנ"ל, ראשונים הני כל של פירושם עלצ"עג(
 אשבח ארעאי טענת כמו אשבח צמרי לומר, יכול הרי השבח כלישלם

 הכלי, שבח דקונה לומר צד היה באומן ורק ההוצאות אלא משלםדלא
 אי רבעי י"ל ר"פ התוס' לפי ובשלמא כלום. עשה לא הרי הנגזל,אבל

 העילוי כל שמין דלא ודאי אבל צבע המי דמי או הסממנים דמימשלים
 לרבינו אבל ב(, )אות הנ"ל היש"ש כונת דהיינו י"ל וכן בהצמר,שנעשה
 אותו כל לשלם וחיוב דחמ"ה הצמר ע"ג יש"ס - וז"ל קשה ודאייהונתן

 עכ"ל. וכו. לי' תיפוק סממניו מפני צמרו שנתעלהעילוי

 הכל את עליו מגלגלין מעשה, הגזלן שעשה כיון הכא, דשאניואפשר
 הראשון דלתי' דלמא, או ד"ה בתוס' וע' שנהנה, מה חיובמצד

 שנהנה, מה מצד לחייב אין לכאו' שם שני לתי' אבל כן לומר אפשרשם

 גופא ובהא סמנין שבח אין למ"ר אלא זה אמרו לא דתוס' דמפרש לאואי

 דרך על מש"כ ק"א יו"ד תואר כפרי וע' חזותא, על הנאה שייך איפליגי
 כיון שנהנות מה כל עליו לגלגל הכא שייך אי וצ"ע הסוגי'. בהמשךזה

 בזול. גניבה בלא סמנין לקנות יכולשהיה

 דף בב"מ וע' אשבח ארעאי להדין הכא דמי דלא ולומר לדון דישאלא
 או בזבל הקרקע את השביח זה ואם וז"ל, שבח לו ויש ד"ה ברש"ייד:

 הנגזל וא"ת שבח, המוכר מן לוקח גובה מידו, נגזל שהוציא קודםבגדר
 כל משלם דהנגזל ומשמע וכו. משוכחת קרקע השיבו שהיי השבחיתן

 הלוקח דבשעשה בפירוש כתב ונגזל בגוזל בד"ה דרש"י אע"גהשבח
 וע' היציאה. אלא משלם ולא אשבח ארעאי הנגול טעין מציפירות,

 מצי לא זבל או גדר אשבח דקאי לעיל שפי'-אכל שם שי"ךבמהר"ם
 שם בפנ"י וע' עכ"ל. רש"י סברת משמע כן אשבח ארעאיטעין

 רבי קא דנגזל דארעא דמגופא פירות בין לאפלוגי מצינובא"ד-ושפיר
 לא לשונו מסתימת מ"מ וכו. וגידור בזיבול הלוקח שחידש שבחובין

 שי"ף המהר"מ הבנת דלפי הוא, מזה והיוצא ע"ש. בכך לחלקמשמע



שיזהמתירא

 הקרקע מחמת הבא בשכח אלא אשבח ארעאי טענינן דלא שם,כפרש"י
 דהשבח אשבח, צמרי הגזלן טעין מצי לא הכא גם א"כ פירות,כגון

 הקרקע. מחמת בא שהוא פירות שבח כמו הצמר מחמת כא לאבהצמר
 שם דוד בנחלת וע' לדו'. קושיא והדרא לחלק, אין הפנ"י להבנתמשא"כ
 שם התוס' ולפירוש רש"י בדעת שי"ף המהר"מ כסברת הבין לא הואשגם
 דבהא דהו"א לומר ודוחק זבל. לשבח פירות שבח בין חילוק איןודאי
 המהר"מ כהכנת אשבח צמרי טעין מצי ולא ממנין, שכח יש בעי,גופא
 אלא משלם ואינו אשבח צמרי טעין דהגוזל סמנין שבח אין אושי"ף,
 הסממנים.דמי

 יש הלשון מדמה שהוא בהסוגי' חדש ביאור מצינו רי"ד התוס'ובדבריד(
 לומר סברא הוי מילתא וחזותא בפת. עצים שבח דיש להדין סמניןשבח
 בא"ד-וי"ל וז"ל הך. היינו לשונות דהותני כפרש"י ולא סמנין, שבחדיש

 ניכר העצים מראה שאין הפת דהשתא לשאול אין דרבי דאליכאהשתא
 נוכר הסממנין שמראה בצמר כ"ש בפת, עצים שבח ריש אמרי' ובו.שם
 דרבנן אליבא לך תבעי כי אלא בצמר, סמנין שכח ריש דאמרינןשם

 הסממנים שמארה בצמר אבל וכו. אמרי' מי כפת, עצים שבח איןדאמרי
 דילמא או הוא מלתא דחזותא בצמר סמנין שבח דיש מודה בהןניכר
 שצבעו מבגד ראיה מייתי וכי בצמר, סמנין שבח ואין למ"החזותא
 בקליפין הכא בפת ש"ע אין דאמרי כרבנן אפי' אתי' ידלק ערלהכקליפי

 )אות לעיל השני כצד דמפרש הרי עכ"ל. היא. מילתא חזותאמודי-משום
 דיש דומי' בהצמר הדבר כח דראינו אלא ממש בו שיש כדבר דאינוא(

 מרביעית הסוגי' בסוף רבא דהק' מהא לפי"ז דק' אלא בפת. עציםשבח
 סימן הר"ן ובתשובת ממש. בעין נקרא חזותא דע"י דמשמע שנבלעהדם
 בסוף הר"ן כתב וכן בעין. כדבר דינו מילתא דחזותא מזה ראיה הביאע'
 לים עצים דמי בהשלחת דסגי בפת עצים שכח בין לחלק הצלמים כלפרק
 בעין, כדבר הצבע דהוי דידלק. ערלה בקליפי שצבעו בגד וביןהמלח
 הנ"ל. בהחקירה והר"ן רי"ד התוס' דפליגי הרי ידלק, בעין דההנאהוכיון
 באריכות(. הר"ן התשובת דברי בעזה"י אבאר ד' בפרק)ולקמן

 אמרינן דכאיסורים רי"ד, התוס' כדברי דלא הפוסקים ככל מבוארוהנהה(
 דלא איבעיא הוה סמנים שבח ויש בפת, עצים שבח דישכר"י
 ובתשובת לאיסורא ממונא לדמות ראין משום, הטעם היינו וע"כאיפשיטא,

 כמו בצמר סמנים שבח דיש הוא סברא איסורים דלגבי כתב הנ"להר"ן
 ממון דלגבי אפשר הא בממון, כן לומר מנין אבל בפת. עצים שבחדיש
 בהן ואפה עצים גזל אי רי"ד, התוס' דלפי ומשמע בעין. דבר דוקאצריך



המתיבתאשא

 זה דהתם דמחלק לאו ~י הרש"ל ולומר להמלן הפת להחתר דיילפת,
 אביא יב-יד באות ולקמן בשינוי, קנה לא שרויין בסממנים משא"כבשינוי
 קוף ואחא דחד ועיסה דחד בעצים וכן לא(, או שינוי הוא אי שונותדעות
 ממנין שבח דיש פשוט לדבר לו מנין לקמן, דרבינא לאוקימתא דומי'וכו,
 וצ"ע. ממון,לגבי

 לפרש דיש הוא, לדידן גם הרי"ד התוס' מדברי להוציא שיש מהאבל
 ובין עצים שבח יש למ"ר דבין שני, באופן סמנין שבח דישהשאלה

 וגבי ממון לגבי סמנין שבח יש אמרי אי לדון יש עצים, שבח איןלמ"ד
 מילתא דחזותא ונפרש לא. או קיים, הדבר של שכח דהיינו והשיב,דין
 חזותא דאי כזה- ויפרש ריר התוס' דרך על וקצת יש"ס, לומר טעםהוא
 חשיבות אין אי אכל בהצבע, סמנים שבח דראינו אמרינז אז לדברנחשב
 כלום. נחשב דלא סמנין, שבח יש לומר ל"ש חזותא שללענין

 סמנין דגזל אילימא ה"ד וכו. סמנין שבח יש להו איבעיא שם.בגמ'1(
 פרש"י בשינוי. דקנינהו משום לי' תיפוק בהן, וצבע ותרנהוודקינהו

 מילתא דחזותא הצמר על סמנין שבח יש לן, מבעיא שלו צמר בהןוצבע
 והנה קמן. למימר כדבעיא וכו. דשקלתינהו ממנאי לי הב וא"להיא

 ההו"א מפרשים שהם א'( )אות הנ"ל הראשונים ושאר פרץ רבינולתוס'

 סמנאי לי הב השאלה, צדדי הש"ס מפרש היה שלא מה א"ש השבחלגבי
 הגמ' שהק' לדחות צריך לרש"י אבל כשנוי, שקנה שהק' אחר עדוכו.

 הגאון בשם בשטמ"ק וע' השאלה. צדדי לברר יכול שהיה קודםמשינוי
 יכול שהיה "והו"ה כתב במהד"ב ובמהרש"א כפרש"י, מפרש הואשגם

 אמר ואח"כ כללית קו' מתחלה להקשות הש"ס דרך כן אך וכו.להקשות
 שהיה הגמ' מלשון דמשמע לדייק ויש אחריתי".  קושיא אך וכו. כךוכ"ח
 וצ"ב. השאלה צדדי לפרש לסיים יכולים היו שלא עד כ"כקשה

 ומצי סמנין שבח אין דילמא או דשקלתינהו סמנאי לי הב רא"ל -שםז(
 שפטור לומר ההו"א היה מה וצ"ב מידי. ולא גבאי לך לית ל"אמר
 לעיל דאיתא וכמו דמים, חיוב שיש במשיטות ידעינן לא וכי כלום,בלא
 דמים לאו ואם יחזיר שגזל כעין אם גזל, אשר ת"ל מה רבה אמר סו.בדף

 שם אינו וכו. הגזילה את והשיב בספרי דרשי וכעי"ז שלומי. בע'בעלמא
 ושילם. ת"למנין

 לשבח אין ואפי' חיים, התורת פ' בשינוי, דקננהו לי'שם-תיפוקח(
 דר"י ואע"ג לים, זרקן אפי' לשלם חייב דקנאן כיון צמר, ע"גסימנין



שיטהמתיבתא

 גזלן אבל לקנותו, מחכוין דלא התם שאני קונה, שינוי כמתני' לי'לית
 והקשה עכ"ל בפירקין. לעיל התוס' כמ"ש בשינוי קניא לקנותדמתכוין
 הוא בשינוי קנה אי אפי' דמים, חיוב דליכא ההו"א דלפי הפנ"יעליו
 לשלם וצריך הרש"ל לומר יכול דאינו הוא קונה שינוי הדין רכלפטור
 אבל דמים, לשלם ויכול בעין הדבר להשיב חיוב לו דאין או דוקא,דמים
 בשינוי, קנה אי נגרע למה בעין, כשאינו דמים חיוב דליכא דס"דלמאי
 זל לגבי דכעי האמת המקשן ידע דכבר אלא כהת"ח, דלא דמפרשוע"ש
 לבעל לומר יכול אי רבעי בתרייתא ההו"א על דקאי או כדלקמן,ציבעא
 לגמרי הוא שהגמ' לפי"ז דנמצא גדול דוחק זהו הרש"ל,)ובאמתהצבע
 בפרש"י הת"ת כהבנת מלא בפה מפרש כשסמ"ק בגאון אבל כסדר(,שלא
 לדוכ'. הפנ"י קו' הדרא וא"כע"ש.

 בשינוי דקנה לי' דתיסק גיסא, לאידך הוא הגמ' דקו' לומר איןגםט(
 חיוב דיש ידעינן לא ועכשיו והשיב, חיוב ליבא דשוב לכו"ע,ופטור

 וגם הפנ"י קו' יתרץ ובזה סמנין, שבח דיש הצד על גם פטור וא"בדמים
 שבח אין ואי ז"ל- הגאון דז"ל כזה לפרש אין דודאי ז(, )אות המהד"בקו'

 הגזילה כשעת ולשלם וכו. בשינוי קננהו הא פטור אמאי הצמר ע"גסמנין
 רש"י. כשיטת הת"ח כפי' בפירוש הריעכ"ל,

 דקו' כנ"ל והח"ח ז"ל הגאון מפרשי לא באמת למה לחקור דישאלאי(
 דכיון א- בזה. צדדים ב' לומר ופטוה,ונראה בשינוי דקנה הואהגמ'
 מקניני נמי ידעינן דלא ע"כ בגניבה דמים מחיוב ידעינן לא עדייןדעכשיו
 לטעון הנגזל יכול נשתנה אי אפי' וא"כ קונה שינוי דין ליכא וגםגניבה,
 חיוב של עצמו בפני סיבה הוא בשינוי שקנה ב-דהא וחייב. גבךממוני
 שיש בפשיטות ידעו כשהפסיד, שחייב ידעו שלא בההו"א ואףדמים,
 הנ"ל המהד"ב דברי גם יותר שמבואר באופן בשינוי כשקנה דמיםחיוב
 וצ"ב. השני כצד שסבר משמע הת"ח דדברי ונראה ו(,)אות

 דאי אלא דמים, חיוב חל גזילה בשעת מיד אי בכלל לחקור וישיא(
 או נאבד ואי דמים, החיוב פקע גזל אשר הגזילה את והשיבמקיים

 לשלם דצריך ע"כ והשיב, מצות לקיים תמצא היכא ליכא דאזנשתנה
 החיוב שעת היה רזה כיון הגזילה כשעת דמשלם טעמא והיינודמים,
 בזה דנכלל אלא גניבה קניני רק חל הגזילה בשעת דמיד יאמר, אודמים,

 אונסיי ב-חיובי כעין. שהוא זמן כל והשיב חיוב א- דברים.ג'
 אלא

 וע"ש עב. דף סנהדרין מהסוגי' כדמשמע הגניבה, כשעת שמשלםשגזה"כ

 )פרק ולקמן בשינוי. כשקנה הגזילה כשעת רמים חיוב ג- וברמב"ן.ברש"י
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 יותר בזה דיש נ"מ בזה דיש ומה השאלה צדדי יותר אבאר בעזה"יה(
 הגוזל. ופרק מרוכה דפרק סוגיות כמה בביאור נ"מ ומה השאלהצדדי
 אמרינן דאי השני. צד לפי והח"ח הגאון דברי לפרש דיש לכאו'ונראה
 שייך אז אונסין חיובי של דמים החיוב אינו שנוי, קנין של דמיםדהחיוב
 אבל הסממנין, ההפסד על חייב אינו טעם שמאיזה לההו"א דאפי'לפרש
 בשינוי. כשקנה דמים חיוב שיש שפירידעו

 בא"ד- וז"ל שרויים כסממנים גם בשינוי קנה לא למה הפנ"י, הק'ינ(
 שינוי דהו"ל צפון ע"י להעבירו שיכול בצבע לאוקמי דאיכאואע"ג

 גמור שינוי הוי ודאי גופא הצבע לענין אבל הצמר לענין היינוהחוזר,
 ובו. כלל לברייתה חוזרת אינה גומא והצביעה השם, ושינוי הגוףשינוי
 עכ"ל. וצ"ע שינוי מיקרי לא דבכה"גוצ"ל

 הים על הים במפרשי וע' הסברא. מצד הפנ"י על דפליגי אחרונים ישיג(
 שינוי כאן אין הצבע דלענין אינו, זה אמנם וז"ל, שכתב שםהתלמוד

 במרכבת וע' אחר במקום שהניחו רק כלל נשתנה לא הצבע דגוףכלל,
 להני והנה אהרן. הבית ג"כ כתב וכזה עכ"ל. וז"ב הרמב"ם עלהמשנה
 הדבר של שכח אלא בעין דבר אינו אבל מילתא, חזותא אי דאפי'דסברי
 דאין ודאי כזה(, שסברי שיטות הרבה אביא ולקמן ה, ד, א, אות )ע'קיים
 הנ"ל הר"ן כדברי בעין לדבר דנחשב הצד על דאפי' אלא כהנ"ללפרש
 אבל בעין נקרא שהצבע דאע"ג שינוי, נקרא דלא ברור אינו ג"כ ד()אות
 שבעולם. אחר בגד שום לצבוע עוד ראוי ואינו צורתו, נשתנהעכ"פ
 ממנין שבח דיש הצד על י"ל זה כל גזל, כאשר נקרא דזה סברי איואפי'
 וא"ת המרכה"מ. כסברת לומר אין ודאי היא מילתא ולאו אש"ס איאבל

 ההו"א יפרש איך א"כ סמנין, שבח יש אי בהשאלה נכלל דזהדאה"נ
 בשינוי קנה והא מידי, ולא נראי לך לית א"ל מצי סמנין שבח איןדלמ"ד
 דהוקר היבא נ"מ יש דא"כ ועו"ק סתם. סמנין בגזל הגמ' שהק' כמווחייב

 דומיא כדהשתא, או בשינוי דקנה הגזילה כשעת משלם אי סמניםהדמי
 ב(. )אות לעיל שהקשינולמה

 שישאר זכות זהו בשינוי, קנה דהגזלן דהיכא חידש בשטמ"ק הרמ"חיד(
 בעין החפץ להחזיר רוצה אם אבל דמים, לשלם ויכול ברשותוהחפץ

 מהאוקי' ראיה והביא והשיב, בזה ומקיים זל לא שהחפץ זמן כליחזור
 שחייב סמנים מיני' דגזל כיון הכא "דהא דחד וסמנין צמר דגזלדלקמן
 רס"ל הרי וכו." צמר אייקר כי ואפ"ה מזה גדול שינוי לך בהו-איןוצבע
 הדרא וא"כ לכו"ע שינוי הוי שרויין בסממנין דבצבע הפנ"י כקו'הרמ"ה
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 לדוכ'. הפנ"יקו'

 עם בעין הצבע להחזור צריך יש"ס דאי דנ"מ הגמ' מפרש דלא מהאסו(
 משלם יש"ס, אי דאפי' משמע דמים, משלם יש"ס אי משא"כהצמר

 בדמים השבה מקיים איך בעין דהסמנין כיון לדון, ויש הסממנים. דמירק
 ליחן הגזלן צריך ראין היא דסברא תימה ואפי' והשיב חיוב עליו ישהא
 לילך דצריך קג. דף לקמן דתני והא והשיב, מצות לקיים כדי שלו צמרלו

 להוציא צריך אין גזילה בסתם אבל ונשבע, כגזל דוקא היינו למדיאחריו
 לדון יש מכ"מ ממנות, כדיני אותו דדנין עשה מצות כשאר חומשאפי'
 )ואם צבוע. הצמר לו שיהי' כדי הצמר דמי לו לשלם הנגזל רוצה אםדמה
 מדרבנן דקנה נמצא א"כ כזוזי, לי' דמסלק מריש לתקנת דומי' רזהתפרש
 הגזילה.( כשעת וישלםבשינוי

 לי' רהוי גיסא, לאידך הגרעק"א שהק' שני' בקו' הש"ס בגליון ע'טז(
 עד הרבה והוזל שלו צמר וצבע שרוין סמנין כגזל נמילאוקמי

 דאי הגזילה שעת של הצבע לדמי עולים אין שעליו הצבע עםשהצמר
 בשעת כיוקרא לשלמ צריך לאו ואם צבוע הצמר לו ליחן יכוליש"ס
 בצע"ג. ונשארהגזילה

 לי' דהוי לי וקשה דאפסדתינהו. ממנאי לי הב לי' גימא שם- בגמ'יז(
 עב. דף בסנהדרין רבא דמפרש במחתרת בא שגזלן כגוןלאוקמא

 ורק ממונו, להבעלים להחזיר צריך בעין שהוא זמן דכל רש"ילפירוש
 בשעה גזילה חיובי שום עליו חל היה שלא כיון פטור החפץכשנאבד
 צריך אין בעין כשהחפץ דאפי' רב שם שסבר כמו ודלא דקלב"מ,שגזל

 דטעון מטעם לו להחזור צריך סמנין, שבח יש דאי נ"מ וא"כלהחזיר.
 וחיוב מידי, ולא גבאי לך דלית לו לומר יכול אש"ס ואי גבךבממוני
 דלא במילתא לאוקמא הש"ס רצה דלא וא"ת קלכ"מ. מדין ליכאדמים
 וסממנין דחד בצמר לקמן רבינא דאוקמא למה דומה זה ואה"נשכיח,
 מלאוקמה קודם רחוק באופן אפי' לעמוד צריכין היו עכ"פ אבלדחד,

 דכיון ואפשר הנ"ל. הגרעק"א מקו' דמצינו כמו לגמרי אחריתיבמילתא
 ורבא כרבא, שם דהלכה אע"ג סיירי קא לא כפלוגתא זה, על פליגדרס
 ולפירוש , בשמעתין לקמן דיעות הרכה לפי סמנין שכח בדין מסופקגומא

 בעין, דהוה היכא להחזיר צריך דרב אליבא אפילו שם, במלחמותהרמב"ן
וצ"ע.
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 שלומי ובעי הצמר ע"ג ממנין שבח אין גיסא, להך אלא שם- בגמ'יח(
 במאי שקלינהו שקלינהו, קמך, מנחי הא וא"ל עג"צ יש"ס א"רלי'
 ההו"א היה דמה וט"ב עביד. לא השבה מיעבר עבורי צפון בצפון,שקליה,
 דהו"א לפרש אפשר והיה לשקלי'. שא"א כיון קמך מנחי הא לומרשיוכל
 לפניך שלך הרי להנגזל שאומר הפסח עליו ועבר חמץ בגזל דמצינוכמו
 ראם אע"ג הרש"ל לו אומר הכא כמו"כ בזה, לעשות מה לו שאיןאע"ג

 לא דהשבה הש"ס דחה זה ועל כלום. שוה אינו שוב צפוז ע"יהעבירו
 אבל והישב. וקיים הנגזל ביד נתנו הרי הפסח שע"ע בחמץ משא"כעביד
 להו למישקל למיתב בעי אגרא "ומ"מ , שפי' מנחי הא ד"ה בתוס'עי'

 לים". מטבע זורק גבי לעיל כדאמר השבה למיעבד כעי לידי' דאתידכיון
 לידו שבא עד והשיב מקיים דלא ידעינן כההו"א דגם סברי דתוס'הרי
 זה ועל הצמר, מעל הסממנים להפריד אופן יש דבמציאות שהו"אאלא
 לומר הצד היה מה צ"ב ולפ"ז להו. למשקל למותב בעי אגרא דמ"מכתב

 על הש"ס בעי הכא דעד ולומר בעין, הדבר הרי היא מילתא לאוחזותא
 "יש הגמ', שמפרש ברוך רכינו בתוס' ראיתי ושוב דוחק. נ"להמציאות

 האי ואהדרינן, וקחם לך סממניך, כח הנה לו לומר ויכול סמניםשבח
 בההו"א דגם תחילה שכתבנו כמו ומשמע בעי". והשבה הוא גזלןודאי
 סממניך כח הרי לו לומר שיכול שהו"א אלא כעין הדבר ראיןירעו
 צ"כ. התוס' לפ' אבל וכנ"ל. בעי דהשבה דדחה אלאלפניך,

 צמר לההוא וצבעי' דחד, וממנין צמר דגול כגון הב"ע אלא שם בגמ'יש(
 וקא הצמר גבי על יש"ס לצמר, ניהל" ל" מהדר וקא סמניןבהנך

 הרי וקשה ע"כ. בדמי ניהלי' לי' ראייקר לי' תיפוק אמרי, וכו. לי'מהדר
 וע' שו"ב לא אבל דמי' או הגזילה להחזיר הגזלן צריך ראשוניםלהרבה

 כח דמי ע"י השבה קיים ואיך שמין, אין ד"ה יא. דף לעילבתוס'
 שינוי דהוי בשינוי, הצמר קנה דלא דכיון לדחות, אפשר והיההסממנים.
 הצמר לו להחזיר אלא ברירה לו ואין יכ( )אות הפנ"י וכמש"כהחוזר
 קשיא דאי אלא סממנים. הכח דמים בתורת מקבל הנגזל הרי ע"כצבוע,
 בעולם שאינו כמו הוי סמנין שבח דאין דלמ"ד לך, קשיא ודאי האלך,
 דלא וכיון לקמן, דרבינא מהאוקימתא וכדמשמע מעליו, כהשביח לי'והוי'
 מצות לקיים כדי כעין הצבוע הצמר להחויר צריך כנ"ל, בשינוי הצמרקנה

 וראיתי הסממנים. בשביל דמים חיוב לקיים צריך ועדיין הצמר, עלוהשיב
 והטור הרמב"ם הרי"ף דהשמיטו הא בזה לתרץ שרוצה ישועה כובעסב'

 ארבינא פליג דגמ' דסתמא דמוכח לא( אות )ע' לקמן דרבינאהאוקי'
 קיים איך דאל"כ סמנין שבח יש לכו"ע ציבעא דאייקר זמן דכלוסברו
 הרא"ש עם יעשה מה כזה, מפרש דאי והנראה, הסממנים. עלהשבה
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 וע"כ דרבינא, האוקימתא והביא כה( אות )ע' ציבעא דאייקר הדיןשהביא
 שהם או אחד אדם של הם והסמנים הצמר עם בין חילוק ישדלהרא"ש

 מה לא( )אות לקמן וע"ע וצ"ב. דרכינא. כדאוקי' אדפ בני ב'של
 זה. פי' על עודשהקשינו

 יד( )אות לעיל שהבאנו הרמ"ה לשיטת ציבעא- הזל צריכא לאבגמ'כ(
 שדמיו זמן כל החפץ לו להחויר יכול ואעפ"כ הצבע על שינוידהוי
 הא יהני ומה בשינוי קנה ע"כ ציבעא, דזל היכא קשה הגזילה, כשעתקיים
 צמר כבגזל דפסק הרמב"ם על להקשות יש זה וכעין ממנין. שבחדיש
 דברי על לדייק יש וכן תחר, שאינו שינוי דנקרא בשינוי קנה בווצבע
 גם שמבואר באופן האיבעיא לפרש רוצה זו דסוגי' שכתב כב( )אותהח"ח
 להחזיר יכול איך ציבעא דזל היכא דא"כ שינוי, הוי החוזר דשינוילמ"ד
 )אות הנ"ל כהאחרונים אלא כרמ"ה דלא סברי אי אפילו צבוע, הצמרלו

 ואיך הצמר לגבי שינוי הוי עכ"פ הצבע, לגבי שינוי מיקרי רלאיב,יג(
 ציבעא. דזל היכא צבוע הצמר לו להחזיריכול

 דאייקר כגון לאוק' הו"ל ציבעא, בזל אוקמוהא דלמה מקשין ישכא(
 צריך יש"ס דאי צמר, בו שצבע מחמת שאייקר או כשוק, סמניןהדמי
 זה ובאמת, הגזילה. כשעת דמים משלם אש"ס ואי בעין, הדבר לולהחזיר
 ע"ש. לחוד סמנין דגזל היכא גבי ב( )אות לעיל שהק' למה קצתדומה
 הצמר הגזלן קנה דלא סברי דאי התם, כמו כ"כ קשה לא דהכאונראה
 צבוע, הצמר להנגזל להחזור צריך ממנ"פ א"כ החוזר, שינוי דהוימשום
 קני החוזר דשינוי למ"ד לאוקמ' בעינן דלא דודאי א"ש הנ"ל להת"חוגם

דוקא.

 דאי שלו, בצבע הגזלן וצבע צמר, דגזל כגון דהול"ל הת"ח הקשהכב(
 ליתן צריך אין אש"ס ואי הצבע, בשביל לשלם הנגזל צריךיש"ס

 איירי דזה אלא דרבינא לאוק' דומה וזהו הסמנים, בשביל כלוםלגזלן
 שינוי למ"ד אפי' דכו"ע אליבא לאוקמי רבעי משום הת"ח ותי'בגזילה.
 אלא להחזירו צריך אין הצמר את גזלן דקני וכיון קניא, לכרייתוהחוזר
 י"ר ס"ק שמ"ג ס' וכש"ך כ(. אות )ועי' הגזילה. כשעת הצמר דמימשלם
 יורד כדין לגזלן משלם דבכה"ג פשיטא קני דלא למ"ד דאף לתרץ,כתב
 זכות כל ד"ה ובתוס' צו. דף לעיל וע' השבח. כל או ברשותשלא

 בשבח אפ' במטלטלין שבח להגזלן יש יורד דין בלא דגםדמשמע
 לעמוד אפשר אי ונ"מ שם הגר"א בהג' וע' השבים. תקנת מפניכממילא,

 מדין חיוב ליכא דאז גזלן של בצבע וצבע קוף דאתא כגון התו"חקו'



המתיראשכד

ייני.
 לדמי השבח מגיע ואין בעולם הוזל צבוע צמר ציבעא, דזל ד"ה רש"יכג(

 בגד, צובע הייתי או סמנים מוכר הייתי אני נגזל וא"לסמנים,
 הנגזל צריך למה וצ"ע, עכ"ל. בצמר השכיחו לא דהא הפסדתניועכשיו
 דמים לשלם וצריך בעולם אינו הצבע הרי בהצבע, עושה שהי' מהלטעון
 גם לדייק יש ובאמת הפסדתני. ועכשיו לטעון צריך ולמה הגזילה.כשעת
 סמנאי דמי לי הב דהול"ל דאפסדתינהו סמנאי לי לעיל-הב הגמ'בלשון
 ממני.דגזל

 דזל הש"ס-לפי"ז בגליון הגרעק"א וז"ל התלמוד והים הגרעק"א הק'בז(
 ותמוה הוזלו. לא עצמן הסמנים אכל הוזל צבוע הצמר היינוציבעא

 אלו דגם ואף סמנים דהוזלו בפשיטות ל"א ואמאי לזה צריכי דלמאילי

 כנאבד הוי השבה מקרי ולא דאש"ס כיון מ"מ כיוקר, מוכרן הי' לאמכרז
 עכ"ל. וצ"ע הגזילה כשעת דמשלםהגזילה

 קצת בשינוי אלא ז"ל רש"י שפי' כמו ציבעא דזל מפרש הרא"ש גםבה(

 לן קמבעיא כי אלא יש"ס, דהא לן מיבעי לא בדמי אייקרוז"ל-ואי
 בלא שוה שהי' ממה יותר שוה הוזל-ואינו צבוע צמר פ' ציבעא, דזלכגון

 וכו. עג"צ אש"ס דלמא או וכו, צמר גבי על יש"ס אמוינן מיצביעה

 כפירוש ציבעא דזל התיבות דפי' הרי וכו. אלמלא למימר אידךומצי
 דאי וסבר רש"י על פליג שני מצד אבל , הוזל צבוע דצמר דהיינורש"י
 הצביע קודם שוה שהי' ממה יותר שו"פ אפי' הצמר שוה הצביעהאחר

 חזרת רלהרא"ש ברור, אחד דבר ועכ"פ וצ"ב, השוה. מצות קייםלכו"ע
 יותר שוה אי שמין אין דלהרא"ש מוכח גם דמים. בתורת אינםהסמנים
 יותר שוה "ואינו שכתב הצביעה משעת דנין אלא הגזילה בשעתמהצמר
 יש וכן שמ"ג(, סו"ס חו"מ בש"ך )ועי' צביעה", בלא שוה שהי'ממה
 שבח יש דהא לן מיבעי לא בדמי אייקר ואי דבריו, בראשיתלדייק
 אלא דמים תשלומי זה דאין משמע ז"ל, הרי"ף בלשון הוא וכןסמנין,
 נ"מ מאי היא מילתא לאו חזותא דאי וצ"כ סמנין, שבח יש לכו"עדהתם

 סמנין". שבח יש "לכו"ע הפירוש ומהו בדמי אייקראי

 דאי שרויין סממנין בגזל איירי כתב-ומ"מ ציבעא בזל ד"ה בתוס'כו(
 שאנו ההו"א היה דמה וצ"ב עכ"ל. כשינוי קננהו ושרנהודקינהו

 רקודם דכיון במהד"ב, וכ"כ המהרש"א ומפרש למעלה. שנאמר ממהחוזרין
 שעל בהצבע תשלומין לקיים יכול ציבעא אייקר דאי הגמ' מפרשזה



שנההמתירא

 התוס' מפרש לכך בשינוי, הסממנין קנה אי לן איכפית לא ובזההצמו,
 סממניך, הא לו לומר יכול יש"ס אי ואעפ"כ ציבעא בזל איירידעכשיו

 כשעת דמים לשלם חייב דאו בהסממנים שינוי עשה דלא היכא דוקאזהו
 היינו לי' דתיפוק מפרש אי לומר שייך זה דבל והנראה ע"כהגזילה.
 הדין יפרש ואי יט(. )אות זה פ' על הק' וכבר שו"כ. תשלומיבתורת
 מקום יש והרא"ש רי"ף רש"י מלשון וכדמשמע בע"א, ציבעאואייקר
 בהן וצבע דדקינהו היכא דאפילו המהרש"א, של רינו עיקר עללחלק
 התוס'. קמ"ל דמאי הק"ל וא"כ ציבעא, זל דלא היכא להחזירריכול

 וכא שרויין וסמנים צמר לו שהי' מי כתב, י' הל' גו"א פ"ג הרמב"םכז(
 מה דמי לו משלם חבירו, מדעת שלא בסמנין הצמר וצבעאחד
 הניזוק תפס ואם הצמר, שע"ג סמנין שכח לו מחשב ואינו בצמרשהפסיד

 דהוי' משום והיינו עכ"ל. מידו מוציאין אין הממנין מן שחסרו מהדמי
 וזה ר"ל א"א בצמר שהפסיד מה כתב, בהשגות והראב"ד דדינא.ספיקא
 הלח"מ עליו והק' עכ"ל. הצמר דמי אלא שוה הכל אין והשבחהצבע
 להרמב"ם דיש כתב ולכן בצמר, שהפסיד מה לו שמשלם הפי' מהודא"כ
 ולפי . ע"ש הצבע מחמת הצמר שהוזל היינו ציבעא דול כהגמ' שלישיפ'

 הצמר הפסיד שלא זמן כל סמנין שבח יש לכו"ע למה צ"ב הלח"מהכנת
 ואינו הרמב"ם לשון על האחרונים דייקי עוד לפי"ז. בהסוגי' הביאורומהו
 ובאמת הפסד. כמקום סמנין שבח לשון שייך דמה סמנין, השבח לומחשב
 דלא היכא סמנין שבח הלשון על לדייק יש והרא"ש להראב"דגם

 הסמנין כח דיש דהיינו לפרש יש ה'( )אות לעיל מש"כ ולפיהושבח.
 כפת. עצים שבח ישוכלשון

 דמכל בגנב, ולא מזיק של באופן הרמב"ם אוקמו' למה תקשה, עודכח(
 שפסק לשיטתו אזל דהרמב"ם לפי' ויש בגנב. איירי הכא עדהסוגי'

 לא צפון ע"י יעבירו אי דאפי' חוזר שאינו לשינוי בצמר הסממניןרנחשב
 צבוע הצמר לו להחזיר יכול אינו לכו"ע ולכן מקודם, שהיה כמו לבןיהא
 דהילכתא. אליבא דלא הוא זו וסוגי' דמים. לשלם וצריך בשינוידקנה
 שיש דכיון לומר ואין גניבה. קניני לי' דלית מזיק של באופן אוקמו'ולכן
 להרמ"ה דמצינו הצמר, על שינוי הקנין חל אינו הצבע על השבה חיובלו

 לו קשה היה ואעפ"כ הצמר על ולא הצבע על שינוי דהוי דסבר יד()אות
 הכא. כ"ש וא"כ בשינוי, קנה הרי בעין הצבע להחזיר יכולראיך

 דינא דדאין מזיק מטעם חייב הרי גניבה, קניני בלא איירי אי ק'כס(
 דלדידן להבעה"מ הודה דהרמב"ן ובמלחמות בבעה"מ וע'דגרמי.



המתיראשנו

 דכתב דהיינו המלחמות וכתב יש"ס למ"ר אפי' חייב דגרמי דינאדדאין
 דצבע כתב ולא שצבעו, אחר דזל פ' ציבעא דזל בעיא ז"ל הגדולרבינו
 שצבעו, אחר בזל דאיירי הרמב"ם שפירשו מי דיש אף והנה קופאבהו

 י"ל ולכאו' הפסיד, היה דמיד אלא הרמב"ם דברי במשמעות זה איןלענ"ד
 שלא זמן כל החפץ, להחזור יכול הגזילה את והשיב דמדין גזלןדשאני
 היכא וכן הש"ל, לו אומר הפסח שע"ע חמץ בגזל וכמו בשינוי,קנה

 להנגזל דגרם אע"ג בשינוי. קנה שלא זמן כל בו שמשתמש במהדהוזל
 בלא דאיירי הרמב"ם מפרש אי אבל בגזלן לומר אפשר זה וכלהפסד.
 באופן דאיירי לומר ואפשר מזיק. מטעם חייב דלכו"ע קשה גזילהקניני

 הרש"ל לו לומר דיכול להזיק, ע"מ גזלן דהוי והצמר, הצבעשהגביע
 רק היה שדעתו כיון בשינוי לקנות גניבה קניני לו דאין אלא כגזלןדדינו
 חוזר שאינו שינוי הוי וצבעו צמר דבגזל הרמב"ם דסבר וא"כלהזיק
 הרש"ל לו לומר ויכול קנה לא להזיק ע"מ רק דגזל כיון הכא אכלוקנה,
 המפרשים רבו הרמב"ם דברי בכל עכ"פ ודו"ק. ממנין. שבח דיש סבריאי

 לענ"ד. שנראה מה בזה ואכתב דעתו, לסוף להורידוקשה

 את וצבע וסמנים קוף גזל פרש"י קופא בהו כצבע כגון א"נ שם-כגמ'ל(
 דא"כ "ותימה בתוס' והק' וכו. ליה אייקר דלא לו ומחזירוהקוף
 בהו דצבע לפרש ונראה ומחייב, הוא ניכר היזק וכה"ג בידיםאפסדי'
 אפי' לעיין ויש מכוער". שהוא קוף כעין וככיעור בגריעות כלומרקופא
 וע"ע ניכר. היזק הוי לא למה מכוער, הוי דאי לעי' יש בתוס' וגםרש"י.

 פליגי במה וצ"ב הצבע לתוך הקופא שהשליך כגון מפרש שהואבבעה"מ
 הנ"ל.הראשונים

 קוף וקאתי דחד וממניין דחד דצמר כגון הב"ע אמר רבינא שם- בגמ'לא(
 ממנאי לי הב וא"ל עג"צ יש"ס סמנין, בהנך צמר לההואוצבעי'

 סובא לעיין יש כלום. גבאי לך לית וא"ל עג"צ אש"ס א"ר יינהודגבך
 ואוקמא דרבינא האוקימתא על פליג כאן עד הגמ' אי חדא, אלו.בדברים
 דבממנות הגמ' סברי אי לדון צריך אמת, זהו ואי גזילה. של באופןדוקא
 מי"א. שס"ג חו"מ וע' סמנין. שבח אין דלכו"ע או סמנין שכח ישלכו"ע
 הרי"ף אבל הרא"ש וכ' דרבינא, אוקימתא עוד כתב-ושם הגר"אובביאור
 הפוסקים שמשמיטו מה כניחותא שהוא משמע השמיטו. והטורורמב"ם

 וגם זה, על הפר"ח תמה וכבר השמיטו למה לדון ויש דרבינאהאוקימתא
 יט( )אות לעיל וע' הפוסקים. שאר עם הרא"ש פליגי במה לדוןיש

 לכו"ע ציכעא זל דבלא לעיל מהגמ' שהוכיח ישועה כובע מספרשהבאתי
 יפרש איך שהקשינו שם וע' רבינא. על דפליגי ש"מ סמנין שבחיש



שפזהמתירא

 נקרא דלמה להקשות אין להרמב"ם דהרי ועו"ק ז"ל. הרא"ש לפיהסוגי'
 שאינו שינוי הי דלהרמב"ם כח( )אות הבאנו דכבר הסממנים, לגביהשבה
 הצבע גם וא"כ יש"ס, אי לרבינא שלו הצבע גם וא"ב הצמר, לגביחוזר
 על ובין הצמר על נין השבה קיים שפיר וא"כ יש"ס, אי לרבינאשלו
 האוקימתא הרמב"ם גם השמיט למה צ"ב וא"כ דמים, בתורתהצבע

 שידעו קודם לעיל, מהגמ' הוא ביותר זה פי' על לי שקשה ומהדרבינא.
 לך לית לו לשר יכול ממנין שבח אין "דאי גניבה, של דמיםמהחיוב
 יש עלמא דלכולי אלא כרבינא דלא סברי דאי וקשה, מידי". ולאגבאי
 דמים חיוב בלא גם א"כ נינהו רגבך ממנאי לי הב טענה הצבעלבעל
 גבך. דממוני טענה עליו ישדגניבה

 סתמא דלפי דסברי גימא לאידך והטור והרמב"ם הרי"ף לפרש וישלב(
 הסבר לומר ונראה דרבינא, בהאוקימתא סמנין שבח אין לכו"עדש"ס

 ממוני לומר ול"ש ממש כי' דלית כדבר הצבע הוי ממון לגבי דודאיבזה.
 כמש"כ חבירו שדה לתוך יורד מדין לא עם ממש בי' דלית דבר עלגבך
 של בכח השבה מצות שקיים לומר צד יש גניבה גבי ורק כב( )אותהש"ך
 ולפי"ז גזילה. של באופן דוקא אוקמו' ולכן הדבר. של ובהנאההדבר
 א( )אות לעיל שחקרנו במה פליגי דש"ס וסתמא דרכינא לפרשאסשר
 ממון. גבי ביטול ל"ש ולכן כעין כדבר הוי יש"ס דלמ"ד סברדרבינא
 מממש, בו שאין דבר חזותא הוי דלכו"ע סבר רבינא עד הגמ'משא"כ
 לכולם. נחשב לא ממנות כדיניולכן

 ולאו בפרש"י, ועי' ציבעא. דזל להאוקי' מודה רבינא אי לדון יש גםלג(
 רש"י מפרש אי לדון ויש גזל. כאן דאין לה, קבעי גזלןלענין
 דל"ש רבינא דסבר דמפרש או בגזלן דוקא לאוקמי' ל"צדלרבינא
 דפליג או אופנים, כב' לפרש יש השני כצד ואי גזילה. גבילאוקמי'
 שינוי הוי לכאו' שרויים בסממנים דגם יב( )אות הסנ"י קו' מכחרבינא
 בדברי כן הכין לא הרמ"ה )אבל הגזילה. כשעת ומשלם בהםכשצבע
 מזה גודל יותר שינוי לך דאין י"ר, אות עי' לעיל כתב שהרירבינא,
 יש אחר ובאופן ע"ש(. בגזילה גם איירי דרבינא להלן מפרשואעפ"כ
 ולכל עצמו כפני חשיבות לו ואין לכו"ע הצמר לגבי כטול דהצכעלסרט

 גבי דדוקא רבינא וסבר עצמו בפני דבר הוי אי הוא הנידןהאוקימתות
 דממונא כלל דיש סמנין שבח דיש לומר צד יש בעלים בב' ממנותדיני
 לו שנתערב הרי אבא ר' להו אמר לח: ביצה הגמ' על ומיוסד בטוללא
 וישמח פרש"י ודחי. הלה יאכל חבירו של חטין קבין בעשרה חטיןקב

 שנתערב דרבינא האוקימתא ממש והיינו עכ"ל. וכו. בו עמל שלאבדבר



המתיראשנח

 סברי דיש"ס ולהצר בדבר, לשמוח יכול אי חבירו של בצמרהצבע
 לקב ול"ד בעין דבר חשיב דלא סבר דאש"ס ולהצד בטיל לאדממונה
 הדין נאמר לא דחד וממנין צמר בגזל משא"כ בעין. דבר דהויחטין

 כתר אזלינן אחד כאדם אבל אדם, בני בב' דוקא דזהו בטיל לאדממונא
 על השבח קיים ולא הבגד לגבי בטל הצפע של דהחשיבותהמציאות
 ציבעא. כשזלהצבע

 ישר בשערי דהגרש"ש ממון, גבי ביטל דליכא בהטעם לדון דיש אלאלד(
 ביטול ל"ש ולכן החפץ בגוף חל אינו כעלים דהשם מפרש פכ"גש"ג

 ביטול דין בפירוש התורה חידשה דלא מטעם שהוא שפי' ויש זה,על
 במס' אברהם כרכת בספר וראיתי ילפינן, לא מאיסורא וממונא ממון,גבי
 דחד, וסמנין צמר בגזל דירן בנידן נ"מ יש ולכאו' כזה. שמצדד שם,ביצה

 בכל חפצים ב' של בתערובת ביטול שייך דבעצם כהגרש"ש מפרשדאי
 דין אינו בעלות דשם כיון מהחפץ בעלים השם לבטל דאין אלאהתורה
 משא"כ אדם, בני ב' של ממון בתערובות שייך זה כל וא"כ החפץ,בגוף
 ואין הצמר, לגפי בטול שהצבע לומר שייך בעצם בחד, וסמנין צמרבגזל
 צמר בחזרת הצבע על השבה קיים שלא ונמצא עצמו, בפני חשיבותעליו
 גם א"כ ממנות בדיני ביטול דין לליכא דבכל מפרש אי משא"כצבוע.
 ממנות לדיני יותר קרוב הגזילה דהשבת ביטול ל"ש דחד וסמנניןבצמר
 סממנוך. והא צמרך הא לנגזל לומר יכול סמנין, שבח יש למ"רולכן

 בעלים כב' דוקא אוקמו' ולכן דיש"ס הצד על הראשון כצד סברורבינא
 ולכן ממון לגבי ביטול ל"ש אחד בבעלים דגם סכרי דש"ס סתמאאבל

 מה לפי גם טעם ליחן יש זה דרך )וכעין דחד. וסמנין בצמראוקמו'
 דרכינא, באוקימתא יש"ס לכו"ע דלדידן יט,לא( )אות הנ"ל הכ"ישמצדד
 צמר בגזל משא"כ בעלים בב' בטיל לא דממונא מטעם שהוא לומרויש

 לא.( או עצמו בפני חשיבות לחזותא יש אי פליגי דחדוסמנין

 בדמים מעולה שצמרו נהנה הרי עג"צ-"תימה אש"ס א"ר ד"ה בתוס'לה(
 התוס' דהנה כתב-ונראה התלמוד ים ובספר שנהנה", מה וישלםיותר
 לו שתחב כגון שם הש"ס דקאמר הא גבי בכתובות וכן כ.( )דףלעיל
 שוה אינו השתא דהרי חסר לא וזה נהנה זה הוה הא והקשו ובו.חבירו
 כיון הכא וא"כ הכל את עליו מגלגלין עדיין דשו"פ דכיון ותירצוכלום,
 מה לו דאין וזל"ח נהנה זה הוה מידי, חסרו לא והוא הקוף צבעודכבר
 ולתרץ לדחות צריך שהיה התוס' בסברת וצ"כ עכ"ל. וז"ב עליולגלגל
 שחידש. מה שחדש במקום התלמוד הים שתירץכמו



שנטהמתירא

 אין_ דהכא דהנאה לחלק וז"ל-ויש תירוצים ב' מצינו שם בתוס' והנהלו(
 שאין אע"פ תבירו לו ובתחב בהמתו מעשה ע"י ולא מעשיו ע"יבאה

 הנאה חשיבא לא דהכא הנאה נמי אי גופו, נהנה מכ"מ מעשיו ע"יזה
 דדאין למ"ד סובא נ"מ לכאו' יש והנה עכ"ל. יותר. בעלמא נוי אלאשאין
 דלתי' חבירו, של צבע מי לתוך מצרו והשליך אחד בכא דגרמידינא
 נחשב לא שני ולתי' אדם מעשה ע"י שהי' כיון שנהנה מה חייבראשון
 תירוץ רק הביא הרא"ש והנה תירוצים. ב' הני פליגי כמה לדון וישהנאה

 תירוצים, ב' הני בין נ"מ שהביא כ' ס"ק שצ"א חו"מ בש"ך וע'הראשון.
 ע"י היה שלא כיון פטור הא' דלתי' פיה, לתוך אוכלין אחר, לה תחבאם

 וכתי' זה באופן דפטור שפסק כח סי' הגוזל פרק מהרש"ל והביאמעשיו
 התוס' דהא ומהרש"ל הרא"ש על תמיהני "אבל הש"ך, כתב ושובהראשון

 לנו דמניין עיקר לכאורה נ"ל זה ותירוץ וכו. דהכא הנאה א"נ שםמסקי
 של דבאופן הש"ך פסק זה ומשום בש"ס". נזכרו שלא בחלוקיםלחלק

 והתוס' והמהרש"ל הרא"ש למה לברר ויש דדינא. ספיקא הויהמהרש"ל
 דלתי' שכ' בהג"ה בש"ך ועי' השני. כתי' לפרש רצו לא הראשוןבתי'

 בדברינו לקמן וע' ושביעית. מערלה הראיה שפיר יתיישב לאהראשון
 השני בתי' צ"ב גם שונים. באופנים ושביעית מערלה הראיה לפרששיש
 עצם אי נ"מ ומאי יותר בדמים שנתעלה במה שנהנה היה הקו'דהרי

 לט(. )אות לקמן וע' להנאה, נחשבהחזותא

 סוגי' מסרט דבריו שבתוך ג' ס"ק ק"א סימן יו"ד תואר בפרי וראיתילז(
 יש ציבעא, דול האוקי' מפרש שהוא ממט"ב להיפך רבינא ודברישלנו

 ורבינא כבעין. ראינו או השבה מצות וקיים בעין דבר והוי ממניןשכח
 דבר של חזותא הנאת אי רק ובעי' בעין, דבר נחשב הוי לא דודאיסבר
 לקמן הגמ' יפרש איך דאל"כ הנ"ל, תוס' של שני וכתי' הנאה,נקרא
 נחשב אי היא דהנידן וע"כ וכו. התם שאני ודחה מערלה ראיהשהביא
 מותר גורם דזו"ז מזה שהוכיח וע"ש שנהנה. מה מטעם חייב שיהאלהנאה

 רברי ומפרש שם. כפר"ח ודלא בעין, דבר ליבא דלכו"ע כיון חזותאלגבי
 ד(, )אות לעיל הבאתי כבר והנה זה. דרך על ע'( )סימן הר"ןהתשובת

 ועיקור לא או בעין דבר הוי אי הוא דהאיבעיא בפירוש שכתב הר"ןדברי
 שלא אלא מח( אות )ועי' וכו. דם רביעית ת"ש לקמן מגמ' הואראיותיו
 ד( )פרק ולענין בעצמו, שם כמש"כ הר"ן דברי מקצת אלא להפר"תהיה
 גינוסר, בפירות והפר"ת הפר"ח ופלוגתת הר"ן, דברי כל בעזהיאבאר

 הסוגי' ככל חדש ביאור מצינו הר"זשבדברי



 א ת נ י ת מהשל

 היינו , א"ר ד"ה בתוס' השני דלתי' יפרש אי דאף לי, קשה דיותואלא
 הראשון לת" אבל לא, או שנהנית מה וחייב יש"ס רבעי האגופא

 אעפ"כ מעשה, עשה לא שהרי לכו"ע נהנה משום חיוב רליכא אע"גשם
 דסבר וע"כ השני. כתי' רק הגמ' ומפרש גבך ממוני מטעם ליחייב צדיש

 כהרא"ש ודלא בתוס' השני כתי' הוא דהעיקור לו( )אותכהש"ך
 מיקרי חזותא אי דבעי מוכח לקמן דמגמ' שם בהש"ך וכהג"הוהמהרש"ל,

 והעיקר הקודם הגמ' על פליג דרבינא דמפרש הא על לי תימה אכלהנאה.
 והרמב"ם דהרי"ף כמר, דלא זה דפירוש הסוגי', מהמשך כדמשמעכרבינא,
 הוקי' שהביא הרא"ש ואף דרבינא האוקי' השמיטו לא( )אותוהטו"ר
 דגם דמפרש י"ל להש"ך ובשלמא ציבעא. דזל האוקי' גם הביאדרבינא,

 והראיה השבה, לגבי כדבר נחשב דבר של הנאה אי בעי ציבעאבזל
 דזל דלהאוקימתא סבר הרי תואר הפרי אבל האוקי', כל על הואמערלה
 השבה, קיום ליבא כבעין נחשב לא ראם כבעין, הוי אי בעי ע"כציכעא

 דנחשב או הגזילה את והשיב לקיים מהני לא הדבר של דהנאה מטעםאו
 רבינא ולפ"ז ההנאה, כל החזור ולא ציבעא דזל כיון דבר הקצתכחזרת
 דסכרי משמע הסוגי' דהמשך יפרש ואי ציבעא דזל האוקי' עלפליג

 הרי"ף עם יעשה מה א"כ השבה. הוא רלא ודאי ציבעא, בזל אבלכרבינא
 ואיך ציבעא, דזל האוקי' הביאו שכולם והשו"ע והטו"ר והרא"שוהרמב"ם
 באיסור גם חזותא לגבי מותר גורם דזו"ז לומר שם כפר"ח דלאמצדד
 באופן הסוגי' מפרשי דלא ע"כ הפוסקים כל אי הזה פי' מכח דאו'הנאה
 להרא"ש אבל דתוס', השני לתירוץ רק כזה לפרש דאין נלענ"ד ולכןזה.
 דסכרי וע"כ ככונה, רבינא דברי השמיטו אי וכו. ולרי"ף כלל, פליגילא

 בע"א. או כנ"ל או עליו,דפליגי

 היא, מילתא חזותא אלמא ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגד שמע תאלח(
 שהוא ודאי הרי למ"ת, חזותא אי אפי' הראיה, דמהי העולםוהק'

 שמפרשי לו,לז( )אות והפר"ת הש"ך דברי הבאנו וכבר מהצביעה.נהנה
 תוס' בדברי משמע כן ובאמת להנאה. נחשב חזותא אי בעי, גושרזה
 הוא. בעלמא חזותא משום לצביעה ריבוי דאיצטריך שפי' יצבע ולאר"ה

 לא דצביעה דס"ד מנין-"ואור"י ד"ה כב: פסחים בתוס' יותרומפורש
 מילתא אהך בהגוזל כדאמר בעלמא חזותא אלא הוי דלא הנאהחשיב
 נחשב לא קרא, גלי דלא דהיכא מ"ע, הר"ן בתשובת כתוב וכןגופא".
 אי ובעי הנאה נקרא לא דלכו"ע הוא הפי' דלהר"ן אלא להנאה.צביעה
 ידלק. ע"כ דאו בעין כדברהוי'



שלאהטתינתא

 בדמים, שנתיקר במה נהנה דהרי אחר, בנוסח להקשות דיש אלאלט(
 השני תי' לפי הנה שנהנית. מה חיוב בנוגע הנ"ל התוס' שהק'וכמו

 חשיבות להצבע אין יותר בעלמא נוי אלא שאין דכיון לומר אפשרשם
 בעלמא כגרמא נחשב והצבע ממילא, הצמר נתעלה כאילו והוי עצמובפני
 שהק' מה ומתורץ הנאה, מאיסורי שנהנה נקוא ולא הדמים העלאתעל
 שהעיקור שמפרשי א"ש הנ"ל תואר והפרי ולהש"ך לו(. אות )סוףלעיל
 שייך היה בעלמא, נוי שהוא דאף משמע הראשון לתי' אכל השני.כתי'
 הנאת או גופו מעשה התנאי שחסר אלא בדמים שנתעלה במה נהנהחיוב
 חזותא אי אף אסור יהא הנאה איסורי לגבי אבל שנהנית, מה לחיובגופו
 סגי ולא ידלק, דתנא מהא היא דהראיה שפירשו ויש מילתא.לאו

 כל מ"פ הר"ן וכמש"כ כבעין דהוי וע"כ המלח, לים הצבע דמיבהשלחת
 בר"ן וע' איסור. של וגורם הנאה, איסורי של צביעה כין לחלקהצלמים

 ואיסור בעין איסור בין חילק שלא אחרות דעות שהביא באריכותשם
 לשיטתו הר"ן עכ"פ המלח לים דמיו בהשלחת סגי דלעולם בעיןשאינו
 ב' הגי בין להלכה נ"מ יש ולכאו' כנ"ל. שלנו הסוגי' לפרש יכוללכאו'

 א"כ ושביעית, מערלה איסורים שאר ילפינן דלא הצד עלפירושים,
 דמי להשליך צריך אי נ"מ למ"ה, דחוותא אמרינן דלקולא דרכךכאיסור
 יהנה שלא מנין לקמן, הברייתא מלשון והנה וכנ"ל. המלח, ליםהצבע
 היה ולא לכת', לצבוע מותר היה קרא דבלא משמע בו, יצבע ולאממנו
 מו(. )אות לקמן וע' לדחות. ויש המלח, לים דמיו להשליךצריך

 יש בלשון משתמשין כאן ער למה לדייק יש היא, מילתא חזותאאלמאמ(
 וע' היא מילתא חזותא בלשון משתמשין ולהלן ומכאן סמנין,שבח
 א(. )אותלעיל

 ערלים דתניא תורה אסרה לעינים הנראה הנאה רבא אמו שם, בגמ'טא(
 יצבע ולא ממנו יהנה שלא מנין אכילה איסור אלא לי אין יאכל,לא

 יאכל לא ערלים פריו את ערלתו וערלתם ת"ל הנר, את בו ידליק ולאבו
 התם שאני ידלק, שביעית בקליפי שצבעו בגד ת"ש כולם. אתלרבות
 ורבו סובא צ"ע אלו דברים גם ע"כ. תהא. בהויתה תהי', קראדאמר
 אסרה לעינים הנראה הנאה הלשון מהו לדייק יש חדא, בביאורים.הדיעות
 נר כגון ממש בו שאין אע"פ בעלמא מראה שפי' ז"ל רש"י ועי'תורה.
 יתירא, קרא דכתיב התם שאני בפשיטות, רבא אמר לא למה וצ"בוצבע,
 וע' בזה. פרץ רבינו התוס' דברי מד( )אות לקמן וע' שביעית. גביכמו

 דחזותא משום לצביעה ריבוי דאיצטריך שפי' יצבע ולא ד"הבתוס'
 במה לבאר ויש הדלקה. בשעת האיסור שכלה משום והדלקה הוא,בעלמא



המתןבתאשלב

 מב(. )אות וע' ותוס', רש"יפליגי

 והוא בש"ס, אחד מקום כעוד מצינו לעינים הנראה הנאה לשון והנהמב(
 נטל דתנן שוגים. באומנים לפרש יש שם דגם אלא כ. דף ערלהבמס'

 פרוטה, שוה תחתי' וידור ביתו כתוך ובנאה הקדש של קורה אואבן
 )פי' אסרו לבית המשתחוה דא"ר לרב לי' מסייע לימא שם, ובגמ'מעיל
 הנאה איקא- דרס ברי' אר"א  כתלוש( הוא הרי חיברו ולבסוףדתלשו
 קצת דמשמע ובתוס' שם בפירוש וע' תורה. אסורה לעיניםהנראה

 שנהנה עכשיו דנראה היכא כל תורה אסרה דבמערלה שפירשומדבריהם
 תלוש כשהיה לעינים נראה היה דאי פ' ובשטמ"ק כבר. תלוש שהי'מדבר
 יש דידן בסוג' גם ולפ"ז שחיברו. אחר גם קיים האיסור מעילה,האיסור
 שהי' כיון אבל לכולם נחשב לא הצביעה דעכשיו דאף קרא דגלילפרש
 בא שהצבע נראה שעכשיו או הצביעה, קודם הסרי על ערלה האיסורנראה
 הכא, התוס' דברי לפרש יש ולפ"ז עלה. איסור יש ג"כ ערלה, פרימכח

 ז"ל, רש"י כפי' ודלא הצבע בהנאת מהחסרון שאני הנר בהנאתדהחסרון

 וכתי' לכלום נחשב ולא הוא, בעלמא דחזותא מצד הוא בהצבעדהחסרון

 צורך דיש הנאה נקרא שפיר הנר הנאת משא"כ א"ד, ד"ה בהתוס'השני
 האיסור על הריבוי ואעפ"כ האיסור. דכלה מצד הוא דהחסרון אלאלאור
 הנראה הנאה מצד אסרי דשניהם צביעה. האיסור על לריבוי דומהנר

 הנראה הנאה להדין דומי' מכבר. ערלה האיסור נראה שהיהלעינים,
 מדברי אבל התוס'. לפי' לומר אפשר זה וכל ערלה. גבי דמצינולעינים
 שאינו דבר על הנאה איסור דליכא אומר הייתי קרא דבלא משמערש"י
 מהעילוי או החזותא מזה הנאה לאדם יש דודאי אע"ג ממש, בו ואיןבעין
 דהכא לעינים, הנראה הנאה הפי' וזהו לצבע, נר מדמה ולכן שבודמים
 נחשב שלא הוא בצבע החסרון לתוס' משא"כ ממש. בו שיש כדברנחשב
 לשניהם אחד טעם יש הריבוי אחר אבל נר, גבי ל"ש וזה כלוםלהנאה
 ערלה. האיסור לעינים שנראהוכנ"ל,

 היא, מילתא דחזותא התורה בכל מערלה ילפינן לא למה לבאר ישמג(
 הוה לה ודקרי ילפינן. לא מאיסורא דממונא פרץ רבינו התוס'תי'

 וכיון ידלק ולכך חמ"ה דאמרינן היא מסברא אלא קרא דליכאס"ד
 מה דא"כ זה, פי' על להקשות ויש נמי. ממונא לענין א"כ הוא -דמסברא

 אבל ילפינן מאיסור דאיסור ילפינן, דמערלה י"ל הא משביעית, הגמ'הק'

 היא. מילתא לאו ממוןלגבי



שלגהמתיבתא

 ושביעית דערלה לקמן עוד שם הקשה שהרי כלל קשה לא דלשיטתווי"ל
 לאו דחזותא וש"מ מלמדין ואין כאחד הבאין כתובים ב'הוי'
 דצריכי ותי' מיעוט(, הוה כתובים דב' התוס' כשיטת דסבר )פי'מילתא,
 תופסין שכן לשביעית ומה הנאה איסורי שכן לערלה מה , מערלהדאי
 וי"ל היא מילתא )לאו( דחזותא מינה גילף לימא וא"ת הק' ושובדמי',

 המקשן דגם די"ל תחילה, מש"כ מתורץ ולפ"ז ילפינן. לא מאיסורדממונא
 בכל סברא יש דע"כ וסכר וכנ"ל מערלה ללמוד שאין ידע משביעיתשהק'
 וגם למ"ה. מסברא אבל קרא יש לשביעית דגם כגמ' ודחה דחמ"ה,התורה
 איסורים דבשאר לכאו' יוצא לפי"ז והנה כאחד. הבאין כתוכים ב'אינו

 ילפינן. ראיסור ואיסור הצד, במה ושביעית מערלה דגמרינן חמ"האמרינן

 שתי' אחר פרץ רבינו התוס' דמסיק מה לפי מתורץ הכי דבלאו אלאכזד(
 הנאה דקאמר לישנא ק' ומיהו וז"ל, ילפינן, לא מאיסוראדממונא

 שביעית. גבי בסמוך כדקאמר דכתיב, ש"ה קאמר ולא א"ת לעיניםהנראה
 הנאה כל לאסור הכתוב שהחמיר דש"ה משום מיני' ילפינן דלאלכ"ג
 כ"ג הקונ' מפי' משמע וכן אסר הנר הדלקת אף בעלמא, לעיניםהנראה

 מערלה. ילפינן לא למה לפרש בא לעינים הנאה דלשון והיינולמשו"ח.
 הראיה מהי מתורץ ג"כ ולפ"ז בעין. לדבר נחשב דלא ודאידבנר

 לעינים הנראה דהנאה ערלה דשאני מערלה דילפינן לומר ראיןמשביעית,
 אלא ילפינן לא מאיסורא דממונא לתרוצי בעינן לא ולבסוף תורה.אסרה
 ילפינן איסורים בשאר אבל הצד. במה משניהם ילפינן לא למהלפרש
 וכנ"ל. ושביעיתמערלה

 חמ"ה אמרינן אי שהן אחר באופן מפרש ס"א הר"ן התשובת אבלרוח(
 בחד קרא דגלי כיון אדרבא וכ"ת וז"ל, דרבנן ע"ז שלבחזותא

 דהא ליתא הנאה, איסורי לכל הו"ה דחמ"ה, ערלה דהיינו הנאהמאיסורי
 דכיון לי' ולימא וכו. ידלק ערלה מקליפי שצבעו בגד ת"ש ובו.מיתיינן
 גוזל לגבי אכל הנאה איסורי לכל הוא דחמ"ה, ערלה גבי רחמנאדגלי
 למ"ה, חזותא בגו"נ דאי לתלמודא ס"ל ע"כ אלא היא. מילתא לאוונגזול

 והיכא הוא דחידש קרא סי' דגלי היבא אלא למ"ה, נמי הנאהבאיסורי
 לגבי דבעי בעייא ז"ל הראשונימ שכימי מאחר הילכך גלי לא גלידלא
 דלא כיון דבריהם של ע"ז באיסורי לקולא מינה נקטינן איפשיטא, לאגו"נ
 ליכא הנ"ל, ר"פ התוס' לפי והנה עכ"ל. דחמ"ה, ע"ז באיסורי קראגלי

 הנאה איסורי דשאני מתרצינן ולא משביעית דהק' רהא מידי,להוכיח
 התם דשאני מערלה ללמוד דאין דידעינן משום הוא מערלה,דגמרין
 גם קרא דמויינו אחר אבל הנר, וכהנאת א"ת לעינים הנראהדהנאה



המתיבתאשלד

 גזילה לגבי משא"כ הנאה איסורי בכל דחמ"ה למילף יש שפירבשביעית
 הנראה הנאה מפרש דהר"ן וע"כ ילפינן. לא מאיסורא דממונאאמרינן
 דגלי דהיכא הסברא בעצם וצ"ב מב,מג(. )אות לעיל וע' בע"אלעינים
 משום ואי ושביעית מערלה הנאה איסורי שאר עכ"פ ילפינן לא דלמהגלי,
 ראין כנ"ל. תי' שלא מהא לכאו' וכדמשמע כאחד הבאין כתובים ב'דהוי
 שהק' כמו למ"ה דחזותא איפשיטא לא למה א"כ מערלה, שביעיתללמוד
 ושביעית מערלה ללמוד דאין כהר"ן הפי' אין דע"כ ועוד ר"פ.התוס'
 שהקשינו מהא ראיה הביא כאחד,דהא הבאין כתובים ב' דהומשום

 בדברי וצ"ע הערלה, אחד קרא אלא עדיין ידעו לא וה,זםמשביעית,
הר"ן.

 ההכא ומ"ש וא"ת הק' הנר בו ידליק ולא בו יצבע ולא ד"ה בתוס'סו(
 ובו. להתיר קרא מצריכין טמאה תרומה וגבי להדלקה קראמצריכין

 דאיצטריך מפרש ור"ת וכו. הקל ממעשר תרומה דנילף, דס"ד משוםוי"ל
 בתאנים צביעה כגון הנאתו כדרך שלא והדלקה צביעה לאסור הכאקרא

 הראשונים על פליג דר"ח והיינו וכו. אורחייהו הלאו ודבריםורמונים
 בתרומה ולכן להנאה נחשב דחזותא הוא ויפשוט וסבר לח( )אותהנ"ל
 הנאתו. כדרך שלא כגון רק קרא צריך ולא להתיר, קרא מצריכיןטמאה
 דשאני ודחי דחמ"ה מהבא למשפט בעי דהא לפי' וקשה בתוס' הק'ושוב
 אלא הנאה כדרך שלא למיסר קרא אתא דלא משמע קרא, דגליהכא
 סבר דהר"ת י"ל ולכאו' עכ"ל. בעלמא חזותא אלא דליכא אע"גלמיסר
 צד רעל כעין, לדבר נחשב חזותא אי הש"ס רבעי לח( )אות הנ"לכהר"ן
 דגם וסבר שני מצד הר"ן על פליג אבל הנאתו, כדרך שלא אף ידלקזה
 בכל הנאתו דרך בחזותא קרא ול"צ להנאה נחשב חזותא הסברה,מן

 סגי המילא כהנ"ל שמפרש התלמוד בים ראיתי שוב הנאה.איסורי
 כדרך שלא גם אסור ולכן בעין דבר דהוי ש"מ המלח לים רמיםבהשלחת
 הנ"ל קו' לתרץ דיש נ"ל דמעתה אלא שם. הים ובמפרשי ע"שהנאתו
 בכל משמע ידלק ערלה מקליפי שצבעו דבגד לפר"ת, בע"א לח,לט()אות
 מן הנאה אינו כזה דחזותא אע"ג ורמונים, מתאנים אפי' ערלהקליפי
 בעין, לדבר נחשב דחזותא וע"כ דמים, עילוי של הנאה ליכא וגםהסברא
 אסרה הנאתו כדרך שלא אפי' לעינים הנראה הנאה דכל הש"סותי'
תורה.

 תיפשוט כן אם בתוס'-וא"ת הק' שוב ר"ת דברי שדחה אחר ומידמז(
 דאיכא וי"ל למ"ה, דחזותא ש"מ למיסר מדאיצטריך גימא,לאידך

 דהוי דהא מזה ומשמע עכ"ל. בעין הוא כאילו החשוב מהכאלמילף



שלההמתיבתא

 מערלה ללמוד יש אי דמספקינן משום היינו איפשיטא דלאאיבעי
 הבאין כתובים ב' הוא ושביעית ערלה אי דממ"נ וקשה לא. אוושביעית
 ואי למ"ה חזותא דבעלמא ש"מ מג(, )אות פרץ רבינו התוס' וכקו'כאחד
 מאיסורא דממונא סבר ואי יגמור, לא למה א"כ ר"פ וכתו' צריכותאיש
 גבי למיסר קרא מראיצטריך מילתא לאו הסברא דמן ע"כ א"כ ילפינן,לא

 דסבר ואפשר ר"פ, לתוס' גם להק' יש התוס' קו' ובאמת ושביעית.ערלה
 היה הישנה דהגירסא וע"ש ילפינן. לא מאיסורא דממונא גימא לאייךגם
 דממונא וי"ל היא מילתא "לאו" דחזותא מינה גילף לימא וא"ת-

 אבל התוס', קו' לתרץ שבא ולומר גירסא הך לקיים ואפשר ל"י.מאיסורא
 דאיכא בלשון לדייק יש גם בתירוצו. צ"ב וא"כ כזה סבר לא ע"כתוס'
 גמרינן מהכא דילמא דהול"ל כעין" הוא "כאילו החושב מהכאלמילף
 דברי שמפרש ג' סימן או"ח במה"ת בנו"ב ראיתי שוב היא. מילתאחזותא
 הכאין כתובים ב' דהוי כיון ושביעית מערלה ילפינן הלא דודאיהתוס'
 קרא דאיצטריך י"ל מסברא דחמ"ה הצד על דאפילו התוס' ות'כאחד,
 אבל דאסור אלא גמרינן לא סברא דליכא הצד ועל כעין דבר דהואלחדש
 ע"ש. הר"ן בחשוכת כמש"כ גורם זי"ז לגבי ונ"מ בעין. דבר דהוילא
 סגי אי לגבי אחד נ"מ, ב' עוד שיש להוסיף יש הנ"ל דברינו לפיוהנה

 הנאתו כדרך שלא לאסור והשני לט(, )אות הגדול לים דמיובהשלחת
 סו( )אותכר"ת.

 על להקשות דיש אלא כעין" הוא "כאילו הלשון שפיר דמדויקונראה
 רבא דהה מה וא"כ דשכיעית, מקרא ידעינן לא עדיין דהריפירושו

 ב' הוי' דלא לפרש יותר דטוב נראה ולכן וכו. לעינים הנראההנאה

 ילפינן, לא מאיסורא דממונא אלא ר"פ התוס' שפי' וכמו הבכ"אכתובים
 מהא דחמ"ה בעלמא סברא דליכא ראיה להביא דאין התוס' אמרי זהועל

 רעוד אלא וכנ"ל. בעין כדבר דהוי ילפינן דמקרא דאפשר קראדאיצטריך
 גיסא, לאידך תיפשוט כן אם וא"ת שהק' מה התוס' בדברי לדייקיש

 וצ"ב. קשה ר"ת דברי שדחה אחר רדוקא כן" "אם מלשוןדמשמע

 אלמא ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגד תנן רמי ע"ב-רבא שם בגמ'מח(
 רואין בכסות נבלעה וכו. בבית שנבלעה דם רביעית ורמינהיחמ"ה,

 ז"ל ופרש"י טהור. וא"ל טמא דם רביעית ממנה ויוצא הכסות מתכבסתאם

 שנשאר שהדם איכא דרביעית דחזותא אע"ג טהור לאו ואם מיהתוקתני
 רב ותי'-אמר למ"ה. חזותא אלמא כבגד לנו נראה לסוחטו שא"אכבגד
 דם ענין מה וצ"ב דרבנן. תכוסה בדם כאן, שנו רביעית מקוליכהנא
 שא"א דם ואי ממש, דם רביעית בעינן לטומאה הרי ערלה, לאיסורטומאה



המתיראשמו

 וכצבע הסברא, מצד תוס' על גם פליג שהכעה"מ משמע באמתאתל
 בדברי הרמב"ן הבנת לפי והוא ניכר, היזק נקרא מכוערבאופן

 דהיינו ז"ל לבעה"מ אפריון לי' הבו הכותב אמר כמלחמות, וז"להבעה"מ
 כתב ולא שצבעו לאחר דזל פ' ציבעא דזל בעיא ז"ל הגדול רבינורכתב
 דצמר והרא"ש רש"י שפ' כמו ציבעא זל שפי' והיינו קופא. בהודצבע
 צמר היה הצכיעה דכשעת סכר ע"כ הצביעה כשעת אבל הוזל,צבוע

 כ"ש וא"כ מזיק, מטעם חייב דאל"כ ביותר המשובח באופןהצבועה
 דהוזל פירשו לא והרא"ש ותוס' רש"י אבל דחייכ. מכוער באופןכשצבע
 דהיכא הוא דהביאור לעיל שביארנו דרך ועל דל"ש. משמע הצביעה,אחר

 והיינו והרא"ש הרי"ף וכלשון ממנין שבח יש לכו"ע ציבעא,דאייקר
 אע"ג הגזילה את והשיב בזה וקיים הסממנין של הכח רואין אנודלכו"ע
 אי הממנין כח עיקר הצבוע, בהדבר ראינו שלא היכא ובעי כעין,שאינו
 והרא"ש ותוס' דרש"י לומר אפשר ולפ"ז הרש"ל, לו לומר יכולאעפ"כ
 ודלא הצביעה בשעת אפילו היינו ציבעא דזל הרי"ף בדבריהבינו

 ובין לרש"י דבין ז"ל הרי"ף שהשמיט קופא בו לצבע דמי ולאכהבעה"מ,
 ובנ"ל. לחלק יש התוס'לפי'

 ממון לגבי דאיירי פ' וכו. דחד וסמנין דחד דצמר כגון הכ"ע אמררבינא
 בעין לדבר החזותא נחשב אי ובעי תבירו של בממונושנתערב

 יש גניבה גבי מהו רבינא ובדעת וכנ"ל, הבגד לגבי הוא בטלדאל"כ
 בשינוי קנה שהרי לחזור יכול אינו דלכו"ע דסבר או אופנים. בג'לומר
 סמנים בהשבח השבה קיים רלכו"ע דסבר להיפך או שרויים, כסממניםגם

 נחשב לא סמנים של דכח י"ל או ציבעא. בזל גם הסמנים של הכחדהיינו
 וכהבנת בעין, לדבר נחשב אי גניבה לגבי גם ובעי השבה לגבילמידי
 לדבר דנחשב לאו אי השבה קיים דלא דש"ס דסתמא לז( )אות תוארפרי
 ידלק ערלה בקליפי שצבעו כגד ת"ש הסוגי' המשך לבאר יש ובזהבעין.
 דנחשב ש"מ לידלק דצריך דמהא לפרש ויש היא, מילתא חזותאאלמא
 הים שפי' וכמו הגדול לים דמיו בהשלחת סגי היה דאל"כ בעיןלדבר

 נהנה דעכ"פ כיון בהכי סגי דלא תימה אי ואפי' מו(, )אותהתלמוד
 בקבורה סגי דלא מהא הוא כבעין דנחשב רהראיה י"ל מכ"ממהחזותא

 דבאוקימתא וש"מ רבא. ד"ה בתוס' ליעקב אמת כס' שראיתי וכמוובן
 לבעין. דנחשב נינהו דגכך ממנאי לי הב לומר הצבע בעל ריכולהרבינא,
 השבה. לגכי דסגי ודאי בעין לדבר נחשב דאי ונגזל, גוזל גביוהו"ה
 ילפינן ומערלים יתירא קרא שיש ושביעית בערלה דשאני רבאודחה
 לפרש יש ולפ"ז לבעין. דנחשכ כ' תהא בהויתה תהיה, וכן כבעין,דדינו
 שהיה במצב אותו רואין דאנו מב(, אות )ע' לעינים הנראה הנאההלשון



שלההמתיבתא

 מערלה ללמוד יש אי דמספקינן משום היינו איפשיטא דלאאיבעי
 הבאין כתובים כ' הוא ושביעית ערלה אי דממ"נ וקשה לא. אוושביעית
 ואי למ"ה חזותא רבעלמא ש"מ מג(, )אות פרץ רבינו התוס' וכקו'כאחד
 מאיסורא דממונא סבר ואי יגמור, לא למה א"כ ר"פ וכתו' צריכותאיש
 גבי למיסר קרא מדאיצטריך מילתא לאו הסברא דמן ע"כ א"כ ילפינן,לא

 דסבר ואפשר ר"פ, לתוס' גם להק' יש התוס' קו' ובאמת ושביעית.ערלה
 היה הישנה דהגירסא וע"ש ילפינן. לא מאיסורא דממונא גימא לאידךגם
 דממונא וי"ל היא מילתא "לאו" דחזותא מינה גילף לימא וא"ת-

 אבל התוס', קו' לתרץ שבא ולומר גירסא הך לקיים ואפשר ל"י.מאיסורא
 דאיכא בלשון לדייק יש גם בתירוצו. צ"ב וא"כ כזה סבר לא ע"כתוס'
 גמרינן מהכא דילמא דהול"ל בעין" הוא "כאילו דחושב מהכאלמילף
 דברי שמפרש ג' סימן או"ח במה"ת בנו"ב ראיתי שוב היא. מילתאחזותא
 הבאין כתובים ב' דהוי כיון ושביעית מערלה ילפינן דלא דודאיהתוס'
 קרא דאיצטריך י"ל מסברא דחמ"ה הצד על דאפילו התוס' ות'כאחד,
 אבל דאסור אלא גמרינן לא סברא דליכא הצד ועל כעין דבר דהואלחדש
 ע"ש. הר"ן בתשובת כמש"כ גורם זרז לגבי ונ"מ בעין. דבר דהוילא
 סגי אי לגבי אחד נ"מ, ב' עוד שיש להוסיף יש הנ"ל דברינו לפיוהנה

 הנאתו כדרך שלא לאסור והשני לט(, )אות הגדול לים רמיובהשלחת
 מו( )אותכר"ת.

 על להקשות דיש אלא בעין" הוא "כאילו הלשון שפיר דמדויקונראה
 רבא דחה מה וא"ע דשכיעית, מקרא ידעינן לא עדיין דהריפירושו

 ב' הוי' דלא לפרש יותר רטוב נראה ולכן ובו. לעינים הנראההנאה

 ילפינן, לא מאיסורא דממונא אלא ר"פ התוס' שפי' וכמו הבכ"אכתובים
 מהא דחמ"ה בעלמא ספרא דליכא ראיה להביא דאין התוס' אמרי זהועל

 רעוד אלא וכנ"ל. בעין כדבר דהוי ילפינן רמקרא דאפשר קראדאיצטריך
 גיסא, לאידך תיפשוט כן אם וא"ת שהק' מה התוס' בדברי לדייקיש

 וצ"ב. קשה ר"ת דברי שדחה אחר דרוקא כן" "אם מלשוןדמשמע

 אלמא ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגד תנן רמי ע"ב-רבא שם בגמ'מח(
 רואין ככסות נבלעה וכו. ככיח שנבלעה דם רביעית ורמינהיחמ"ה,

 ז"ל ופרש"י טהור. וא"ל טמא דם רביעית ממנה ויוצא הכסות מתכבסתאם

 שנשאר שהדם איבא דרביעית דחזותא אע"ג טהור לאו ואם מיהתוקתני
 רב ותי'-אמר למ"ה. חזותא אלמא בבגד לנו נראה לסוחטו שא"אבבגד
 דם ענין מה וצ"ב דרבנן. תכוסה בדם כאן, שנו רביעית מקוליכהנא
 שא"א דם ואי ממש, דם רכיעית בעינן לטומאה הרי ערלה, לאיסורטומאה



המתיבתאשלו

 בערלה משא"כ דם, של חזותא שיש רעש מה בעצם, דם נקרא לאלסוחטו
 בזה הרגיש כבר ובאמת הנאסר. הדבר מכח שבא במה וסגי להנאהנחשב

 הכא פריך מאי הכי דאי ליתא ובו. תאמר שמא וז"ל, הנ"ל הר"ןהתשוכח
 שם אין דחמ"ה אע"ג הא באהל, מטמא לא אמאי בכסות שנבלעמדם

 האיסור כגוף חמ"ה אמרינן אי ודאי אלא שתטמא, ממש דםרביעית
 ליכא דמערלה הגמ' תי' לא דלמה צ"ב ולכאו' עכ"ל. וכו. להחשבינן
 דרבנן תכוסה בדם דכאן כהנא רב שדחק במקום ממש כבעין דהויראיה
 התוס' על וקשה כבעין. רהוי ש"מ דוקא דידלק דמהא כנ"ל וע"כדוקא.
 דבר של כח אי או להנאה נחשב חזותא אי הש"ס רבעי הדיעותושאר
 לז( )אות הבאנו וכבר דפ. מרביעית הקשה דמה בחזותא, כהדברנחשב
 וכ"כ בעין לדבר נחשב לא דחזותא הר"ן בדברי מפרש תוארשהפרי
 של לממשא החזותא מיחשב שיהי' לענין וז"ל-אבל הנ"ל הנו"בבשו"ת
 לענין חמ"ה אי אלא לגמ' מבעיא קא ולא כלל, ספק ליכא בזהאיסור
 וכו. לענ"ד הר"ן דברי כוונת הוא וזה וכו. הנאה גרמת נחשבשיהי'
 נחשב אי דבעי מלא בפה הכא מפרש הר"ן שהרי נעשה מה אבלעכ"ל.
 דלא כתב מקרא גמרינן ורק סברא דליכא הצד על ורק לא, אולבעין
 איך צ"ב ועכ"פ ד(, )פרק בעזה"י שאבאר ממש-וכמו להאיסורנחשב
 דם. מרביעית הקו' דיעות הנייפרשו

 ערלה שאני לעיל שני רבא דהא הק'-תימה רמי רבא ד"ה תוס'מט(
 אטומאה. מערלה פריך מאי וא"ב ילפינן לא ומהתם קראידכתיב

 עכ"ל. הוא דדיחוי י"ל רבא גרס ואי רבה, לעיל דגר' כספריםונראה
 דלא איבעיא הוי' דחזותא הפוסקים מסקי למה השני דלתי'וקשה

 או דחמ"ה לכה"ת מערלה ללמוד דיש רבא סבר באמת האאיפשיטא,
 על שחולק מי בגמ' מצינו ולא קרא בעינן לא בערלה דגם סברדבאמת
 מיפשט לרבא דאי קשה נמי הא' ולתי' דרבנן. כבוסה דם ושאנירבא,

 הפר"ח, והנה כרבא. לפסוק צריך היה א"כ לי' מספקא ולרבה לי'פשיטא
 בע"א, הש"ס פירשו אחרונים ועוד במהרו"ת והנו"ב במהד"ב,והמהרש"א

 דלאו וש"מ שנבלעה, דם דמ"ש מערלה, ראיה ריש הצד על רמידרבא
 אי הספק קיים עדיין וא"כ תבוסה דם דשאני כהנא רב ותי' היא,מילתא
 הר"ן בתשובת זו סברא נכתב וכבר התם. דשאני או מערלה ראיהיש

 חמ"ה אלמא מלשון חרא דוחק הוא ובאמת דוחק. זה רכל ומסיקהנ"ל,
 לס"ה. חזותא ש"מ וכו. דם רביעית ת"ש לומר רבא צריך דהיהועוד

 והא רבא, וכדמסיק דחמ"ה משמע דמהכא שמפרש שם הר"ן בתשובתוע'
 רבנדה אחר, ממקום הוא בספק הדין דנשאר הראשוניםשאמרו



שלזהמשינשא

 שנבלע דאו' בדם גם דלר"י ור"ל ר"י לאו-פליגי ואם ד"ה בתוס'סב:הובא
 כמו למ"ה-ודלא דחזותא ר"י דסבר משום דהיינו הר"ן ומפרש מטמאאינו
 מערלה מידי קשה לא דלר"י שכתב רביעיות מקולי בד"ה התוס'שפי'

 שלא אלא ר"ל לגבי כר"י מילתא-וקיי"ל תליא כקפידא דלדידי'אטומאה
 דלפי"ז הר"ן שהק' אלא ספק. דהוי ואמרי כרבא דלא בודאי להכריערצו
 אמר בגזילה ואעפ"כ טהור, דאו' בדם דגם כר"י הרמב"ם שפסק במהק'

 וגם א"ש, הנ"ל כתוס' מפרש הרמכ"ם אי והנה ע"ש. דדינא ספיקאדהוי
 חזותא אי פליגי ור"ל דר"י פלפול בדרך לומר נראה קצת הר"ן דרךעל

 )אות לעיל וע' בעין דבר הוי' דלא כר"י פסק והרמב"ם בעין לדברנחשב
 הוי' חמ"ה דאי וסבר הנ"ל האחרונים וכדרך על ספק הוה ולרבאלב(,
 ונמצא כהנא, רב ודחה מדם הק' ולכן כנ"ל וכרבינא כר"ל כעיןכדבר
 חמ"ה אי לר"י גם ספק יש עכ"פ אבל בעין דבר הוי לא דחזותאשאע"ג
 עם הר"ן פליגי במה צ"ב גם גניבה. גבי הנאה גרמת נחשב אולגבי
 לר"ל. רק או לר"י גם הוא רבא קו' אי הדברים בהבנתהתוס'

 מתירין בו שיש דבר דבל המחבר שכתב א' סעיף ק"ב סינן ביו"דע'נ(
 בס'. כטלה בשא"מ נתערבה ואם בטלה אינה ביו"ט שנולדה ביצהכגון
 כגון הקדרה לתקן בקדרה נחגו או מאכל כה לבנו אם מיהו הרמ"אוכתב

 חדש והפרי תקי"ג. סימן בא"ח וע"ע בטלה. אינה בתרנגולתשמלאוה
 דשמא דאו' באיסור בטלה אינה לחזותא דאתי דבר דבכל מסקכיו"ד
 שם בא"ח בביהגר"א-ע' וז"ל עליו פליג הגר"א אבל היא. מילתאחזותא
 הוי לטעמא בין לחזותא כין לתקן שכא כל ר"ל וכו. דלחזותא מידיס"ד
 דאיבעיא ואע"ג וכו. אוסר אין דישל"מ בלא חזותא משום אבל במינו,מין
 דספיקא הפוסקים ופסקו איפ' ולא היא מילתא חזותא אי קא. בב"קלהו
 לרכנן, דאו' בין רבא מחלק ע"ב ושם שמ"ג ס"ס ח"מ בש"ע כמ"שהוא

 וע' בדרבנן דאף די"ל סב: כנדה לר"י וכ"ש מילתא, חזותא דבדאו'משמע
 הנאה שם וכמ"ש הנאה כאיסור כ"ז מקום מכל וכו. מקולי ד"ה שםבתוס'
 עכ"ל. זה בכל כאן ששגג כפר"ח רלא מחזותא דמתהני וכו'הנראה

 לדין מילתא חזותא ענין מה צ"ב דלהפר"ח שניהם, בדעת להתבונןהש
 דין הרי בעין, כדבר הוא ממנין דהשבח יפרש אי דאפילו איסור,ביטול

 בטול דאינו לומר הוא לדון שיש מה וכל בעין, דבר על גם נאמרביטול
 כזה סבר לא דהפר"ח ע"כ אבל הפוסקים, וכמקצת האיסור דניקרמצד

 ובשלמא שלנו, סוגי' על וסמך דרבנן. לאיסור דאו' איסור ביןמדפליג
 הגר"א. וכמשהק' בטיל לא ולכן נהנה הרי במציאות הנאהבאיסורי



המתיבתאשלח

 על דהרי הנאה, באיסורי זה רכל כמש"כ ביותר, ביאור טעון הגו"אוצנרי
 אע"ג טמא וכו. שנבלעה דם רביעות היא מילתא דחזותאהצד

 יכול היא מילתא חזותא אי גזילה לגבי וכן זו. מחזותא הנאה שוםדליכא
 במקצת רק נהנה ולא ציבעא רזל אע"ג צבוע הצמר להנגזללהחזיר

 י"ל בנדה דלר"י שכתב במה צ"ב גם כלל. נהנה לא והרא"שולהרמב"ם
 ספק הוה היותר לכל הרי דרבנן, באיסורי היא מילתא חזותא בדרבנןדאף

 כעזה"י. הקושיות חלק ע"כ היא. מילתא לאו בחוותא אמרינןומדרבנן

נ

 פרט בכל הרבה לפלפל דיש דאף הוא, הדברים בהגדרת לי שנראהומה
 שחקרנו מה דהיינו גרירא רישא בתר כולו אבל הסוגי', שלופרט

 היא. מילתא חזותא ואי ממנין שבח יש אי בהשאלה הביאור מהובראש,
 שיש ברור דהדבר הוא, הנ"ל והדיוקים הקושיות מכל שיצא אחדודבר
 האי בביאור והאחרונים הראשונים רבותינו בדברי דרכים ב'לכה"פ
 גבי כהדבר נחשב הדבר מכח שיצא מה אי רבעי דסברי דישמילתא,
 חזותא, גבי דבר כאותו נחשב הדבר של הנאה אי אחר וכנוסחחזותא,
 חזותא נחשב אי דפליגי דסברי ויש בעין. לדבר נחשב דלא ודאיאבל
 סוף ועד מתחילה הנ"ל הסוגי' לפרש צריך יהא צד ולכל בעין.לדבר
 מילתא, כהאי שמצינו דעות החילוקי כל מבורר יהי' ובזה מיוחד,באופן
 ככולם. רובם הנ"ל הדיוקים החמשים בזהויפורש

 בעין. לדבר חזותא נחשב לא דלכו"ע הראשון הצד על לבארונתחיל
 בפת עצים שבח להדין דומי' לדבר נחשב הדבר של כח איובעי

 שהבין כמו סמנין שבח יש הלשון שמדויק באופן איסורים, גבידמצינו
 הוא אחד דמצד לפרש אפשר בזה והצדדים ד(, )אות הנ"ל הרי"דהתוס'
 מכח בא שהוא לכל ניכר חזותא דגבי כפת עצים שבח מהדיןעדיף
 פת, גבי דבשלמא גרע, הוא שני ' מצד אבל רי"ד, התוס' וכמש"כהממנין
 של החזותא רק גרם הממנים הכא משא"כ העצים מכח נעשה הפתעיקר
 לכלום. נחשב לא דבר של דחזותא ואפשרדבר,

 האוקימתא השמיטו והטו"ר והרמב"ם דהרי"ף הא לבאר אפשרותזת
 קוף וקאתי דחד וסמנין החד רצמר כגון לא-לד( אות )ע'דרבינא

 דחזותא משמע הסוג" דמכל דסברי די"ל סמנין, בהנך צמר לההואוצבעי'
 נחשב הדבר של כח אי אלא בעי ולא לכו"ע בעין לדבר נחשב לאמילתא
 ממוני הסממנים בעל לטעון יכול דלא דודאי ממנות בדיני ל"ש וזהלדבר
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 לחיוב דסגי לקולה או השבה, לגבי וק בעי ולא ממונו. דכלתהגבך
 לעיל. וכמש"ב השבה. חיוב עליו דיש לחומרה אוהשבה

 דהיינו י"ל בטיל, לא שנתערב דממון לח: ביצה בגמ' דחזינן דאףוהיינו
 דבר כשנתערב אבל בעין, עדיין הוי שנתערב דהדבר באופןדוקא
 אי ממון, עילוי שגרם מכח גבך דממוני טענה לי' לית בעין אינושעכשיו

 ודבר קוף, כשצבע איירי הכא אבל ההוצאות י"ל דלכו"ע יורד מדיןלאו
 אשה וכן תנן לז. דף שם רבמתני' גופא. סוגי' מהאי להוכיח אפשרזה

 ר' שתיהן, כרגלי אלו הרי לעיסתה ומלח ומים תבלין מחברתהששאלה
 בקדרה לא ניכרות אין פרש"י ממש. בהם שאין מפני במים פוטריהודה
 עבה בתבשיל לה מוקי ובגמ' הולכתן מעכבות אין הלכך בעיסהולא
 כרגלי הוי אמאי הק' לח. דף שם ובגמ' עכ"ל. ובו. בו ניכרים המיםשאין
 קב לו שנתערב הרי אבא ר' א"ל עיסה, לגבי ומלח מים ולבטילשניהם
 רב של תירוצו הגמ' דחה ולבסוף ביטול. ל"ש דכממון ס' וכו.חטין
 בטיל", לא ממונא בטיל איסורא לממונא, איסורא קדמית מי "א"לאבא,
 דעכ"פ הש"ס דסברפ'

 תחומיי
 שבו האיסור אחר לדון וצריך איסור הוי

 דהרי רבנן סברי דאמאי קו' הדרא וא"כ עכשיו, שבו לעלים בהשםולא
 העיסה לגבי והמלח המים של תחומין האיסור בטיל הא שתיהן, כרגליהן

 מטעם שהוא תי' אביי רמתני'. כבנן בביאור תירוצים ג' הביאוהגמ'
 משום אמר אשי ורב בטיל ולא עבידי לטעמ' דתבלין אמר ורבאגזירה,
 במה הסבר מצינו לא יהודה רב בדעת אבל מתירין. לו שיש דברדהוי

 דלא דהיכא איסורים ככל יהודה רב יאמר ומי ממש. בהן אין מיםשאומר
 וכמו עבידי רלטעמא היכא ואפי' בתערובות, האיסור בטל האיסור,ניכר

 בדהר איסור התיר וכי אשי לרב וכן רבא, ד"ה בתוס' וע"ש רבא,שמפרש
 שהיה מצינו זה דמטעם ונראה האיסור. ניכר דלא זמן כל מחורין לושיש
 בביטול סברא זה אין ממש בו שאין דבר הוי דמים דר"י רדינו הש"סס"ד
 פ"ב חלה ובירושלמי צו:, כעירובין וע' לגמרי אחרת כונה כזה שישאלא
 ר"י של שדינו הש"ס מסקי המקומות אלו ובכל ה"ו פ"ח ובעירוביןה"א
 לגבי רק ר"י של זה חידוש מצינו לא ובאמת ביטול. לגבי רקנאמר
 דאזלינן תחומין גבי דמצינו דאף בביארו, לומר ואפשר תחומין.איסור
 דוקא דהיינו ר"י סבר אבא, ר' כדסכר ממונא כתר ולא איסוראכתר

 לא האיסור אבל שבו הממנות דבטיל דאע"ג לומר לחומרא, אבללקולא,
 ומלח דמים דכיון אלא אמרינן, לא זה הנ"ל, טעמים הג' אחד מכחבטיל
 העיסה. הבעל כרגלי הוא והרי עליו בעלות השם בטל לר"י, ממש בואין
 דפליגי ורבנן ממון. צד ג"כ בו שיש תחומין גבי דוקא ר"י פליג לאולכן
 לחומרא כמו"כ לקולא, איסורא בתר דאזלינן דכמו או סברי, ר"יעל



 א ת נ י ת מהשם

 או שבו, האיסור מצד ביטול דל"ש היבא שניהם כרגלי הם דהריאמרינן

 מודי עלמא דכולי לומר אפשר אבל ממש בו שיש דבר נקרא דמיםדסברי
 כביאור לומר לי נראה כן גבך, ממוני טעמת ל"ש ממש בי' דליתדבדבר
 הש"ס סברת דהיינו י"ל ועכ"פ ר"י. בדברי אחר פ' ראיתי דלא ר"ידברי
 לגבי בטל החזותא דלכו"ע דסברי רבינא על דפליגי במאי דירןבסוגי'
 ממש. בו דאין כיוןממון

 שם דשייך דסבר או אופנים, בב' הנ"ל לפי י"ל בזה רבינאובשמרת
 כגון ממש בו שאין הדבר על גם גבך ממוני וטענתבעלים

 אכל לאב"מ, ממש בו שיש דבר בין חילוק מצינו לר"י דרקחזותא,
 מילתא חזותא דאי סבר דרבינא יאמר או ממונא. בטיל לא לעולםלרבנן
 זה, על בעלים שם ושייך ממש בו שיש וכדבר בעין לדבר נחשבהיא,
 גבך. ממוני לטעוןויכול

 גימא אקף'ס למ"ד דאפי' הגמ' דכשהק' יז( )אות שהק' מה מתורץובזה
 שבא כגון דאיירי לתרוצי לי' הוי דאפסדתינהו, ממנאי לי חבלי'
 לאח"ז אפי' כשנאבד דמים וחיוב והשיב חיוב ליכא דאו כמהתרתהגזלן
 וחייב בעין לדבר נחשב יש"ס אי וא"כ שם, בראשונים דיעותלהרבה
 דאינו לגמרי פטור אש"ס אי משא"כ גבך ממוני דא"ל שם רבאוכדמסיק
 זה דאוקימתא א"ש. הנ"ל לפי אבל ליכא. דגניבה דמים חיוב וגםבעין
 נחשב לא ודאי דחזותא סבר רבינא קודם הגמ' אבל לרבינא, דוקאשייך
 אמרינז אי בעו גניבה לגבי ורק גבך, ממוני לומר ל"ש ולכן בעיןלדבר
 דמאי הש"ס ודחה השבה חיוב עליו יש הממנין של כח שראינודכיון
 החיוב מצד לשלם צריך השבה, חיוב לגבי לדבר נחשב לא אי אפי'נ"מ,
דמים.

 וצבע צמר דגזל כגון דהול"ל כב( )אות חיים התורת קו' נמיומחצרץ
 אי רדוקא די"ל הצבע, בעד לשלם הנגזל צריך אי שלו,בצבע

 טענה ליכא דלכו"ע סברי דש"ס סתמא אבל כזה, י"ל כרבינאסברי

 כח אי אלא כעי ולא ממש בו שאין דבר הוה דחזותא כיון גבךדממוני
 ולא הצבע כשגזל דוקא לאוקמי צריך ולכן השבה, לקיים סגיהסמנים
 הצמר.בגזל

 יש"ס, לס"ד שאפילו משמע דמהסוגי' סו( )אות דהקשינו הא נמיוכותורך
 שהסמנין באופן ואפי' בעין, הסמנין לי תן לטעון יכול הנגזלאין

 דמי דהיינו ההוצאות לו לשלם הנגזל הסכים אי ואפי' מהצבע, יותרשוין



שמאהמתירא

 הדבר_ להשיב חיוב ליבא בעין, הממנין אין דלכו"ע דכיון די"להצמר,
 זה אי ובעי הסממנים של הכח קיים היותר ולכל בעין אינו דהאבעין.
 לומר והדרא דמים חיוב יש בממנ"פ הש"ס דחה וע"ז דמים חיובגורם
 לכו"ע אבל לא. או הדבר של הכח לו כשהחזיר והשיב קיום יש אירבעי
 שבח יש ללשון דומי' סמנין "שבח" יש אי רבעי רק בעין הסמניםאין
 כפת.עצים

 במי דכשצבע ע"כ לכו"ע, כבעין נחשבין לא דהסמנין זה צד עלוהנה
 שהניחו רק שינוי דליכא יג( )אות המשנה כהמרכבת לומר איןצבע

 גדול יותר שינוי לך דאין יד( )אות בשטמ"ק כהרמ"ה וע"כ אחרכמקום
 הפנ"י קו' לתרץ אפשר דאעפ"כ ונראה כלל. קיים לא צבע המי דעצםמזה
 לומר יכול קיים, הסמנין דשבח כיון סמנין, שבח יש דלמ"ד יב(,)אות

 שחידש למה ודומי' דמים. לשלם יכול בשינוי לקנות רוצה אי ורקהרש"ל,
 לומר יכול כדבר שינוי שעשה אע"ג הדמים, הוזל דלא היכא דכלהרמ"ה

 זה דאין נ"ל הרמ"ח דברי ובביאור הרש"ל.לו
 תשלומיי

 דמים, בתורת
 הגזילה את והשיב בזה קיים גזל, אשר החפץ דמי בו שנכלל דכיוןאלא
 לו דאין אלא סממנוך, והא עמרך הא רא"ל שם הרמ"ה וכלשון גזל,אשר
 גניבה. הקנין הגומר שינוי קנין דין דיש גמרינן גזל דמכאשר והשיבחיוב
 כדי סגי סמנין של הכח חזרת סמנין, שבח יש דלמ"ד י"ל הו"הוא"כ
 שהק' מה בזה ומיושב בידו הרשות לקנות רוצה אם אבל והשיבלקיים
 דמי בו דקיים היכא גבי כהרמ"ה סברי לא אי ואפי' כ(, )אות הרמ"העל

 נקרא דלא שינוי בסתם זה דכל י"ל הרש"ל, לומר יכול דלעולםהחפץ
 לצבוע הוא צבע המי של תפקיד דכל כיון צבע גבי אבל גזל,כאשר

 )אות הנ"ל רי"ד התוס' וכסברת צבע בהמי כבר נראה הצבע שלוהחזותא
 הסמנים של הככח דהיינו סמנין השבח רואין דאגו לומר סברא יש אזר(,
 עכ"פ אבל גזל. כאשר בי' קיים צבוע הצמר לו החזיר ואם הצמר, גביעל
 הדבר לו להחזיר חיוב עליו שאין לגפי כשצבע בשינוי הגזלן קנההרי
 במה יותר מבואר ובזה בשינוי. לקנות גניבה בקניני זכות לו דישבעין

 יכול ,לעולם וכהרמ"ה בשינוי שקנה דכיון סו( )אות לעילשהקשינו
 סמנין. השבח עצם לו ליחן צריך ואין דמים,לשלם

 דאי סמנים, הדמי כשנתיקר דנ"מ דהול"ל ב( )אות משהק' מתורץונזה
 הר' לפי' בין קשה וזה הגזילה. משעת יותר לשלם צריךיש"ס

 צבע המי דאין כיון דלכו"ע די"ל לעיל. ע' ז"ל הגאון לפי' ביןיהונתן
 דכיון סברת אי וגם הגזילה. משעת יותר לשלם צריך אינו לעולםבעין

 שקנה לטעון יכול עכ"ז השבה חיוב עליו יש קיים, סמניםדהשבח



המתיראשמס

 דקנינהו יהונתן הר"ר לפי' ותרנהו דקנהו היכא הגמ' שדחה וכמובשינוי,
 הגזילה. כשעת אלא משלם ולאבשינוי

 כל בעד לשלם ההו"א היה דמה ג( )אות לעיל משהק' לבאר ישוגם
 דשמין הו"א היה דלא די"ל אשבח, צמרי לומר יכול הריהשבח

 דיש דהו"א אלא בעין. הצבע אין דלכו"ע בדמים, שנתעלה מה ע"יהצבע
 יהונתן להר' ובאמת הסמנים, של הכח כל לו חהחזיר והשיבחיוב

 יש בהלשון המקשין שטעה אלא הו"א, אפי' היה לא רזה י"לוסייעתו
 בהסמנין שהשביח באוטן דביי דהיינו רסבר א(, )אות וכנ"ל ממניןשבח
 הסמגין של הכח היינו סמנין שבח שיש הכין ולא ותרנהו, דקינהוע"י

וכנ"ל.

 מה כל לעיל וע' ובו. רחד וסמנים צמר בגזל ט"מ הש"סומסיק
 דסברא אחד, באופן לבאר ונראה יט-כה(. )אות זה עלשהקשינו

 והשיב, קיום לגבי סממנים של הכח דראינו דהיינו סמנין שבח דישזו
 לכו"ע דאז תפקידו, את צבע המי שעשה באופן רק זהו אבל לכו"ע,היינו
 עיקר הצבע עשה שלא כאופן אלא כעי ולא הסמנים של הכחראינו

 מוכיח דיה פ' בדמי, ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק הביאור והיינותפקידו,
 ציבעא, גזל היכא אלא בעי ולא הצמר, גבי על הם הסמנים שלשכח
 בכל הצבע כח נכנס שלא ונמצא וכו. בעולם הוזל צבוע צמרפרש"י
 דאי שפירשו כה(, )אות והרי"ף הרא"ש כלשון ומדויק הצמר. אלתוקפו
 של הכח קיים לכו"ע דאז דהיינו סמנין", שבח "יש לכו"ע אז בדמיאייקר

 לגזלן, ולא לגנב לא שמין דאין יט(, )אות משהק' בזה ומתורץהסמנים.
 צמר בדמי השבה קיים ואיך כסף שוה ולא כסף לשלם דצריך התוס'ופי'

 הסמנים של כח נקרא דאז אלא כסף, שוה בתורת זה אין דלהנ"לצבוע,
 לכו"ע. הגזילה את והשיכ לקיים ומהניקיים

 דמים, בתורת השבה קיים דאיך יט( )אות עוד שהקשינו מה לתרץ ישגם

 רק כחזר והוה קיים הסמנים אין הרי סמנין, שבח אין למ"רהרי
 הצבע בעל אין סמנין, שבח אין רלמ"ד רבינא דמסיק מהא וראיההצמר,
 נחשב אי כעי' דלרכינא לומר יש ולהנ"ל כלום. הצמר לבעל לטעוןיכול
 קיום גבי דאיירי לדידן אבל גבך, ממוני לטעון שיוכל כדי בעיןלדבר
 וא"ש. ציבעא דזל באופן לאו אי הסמנים של כח קיים לכו"עוהשיכ,

 לא שלמה שהקשו התלמוד, והים כד( )אות הגרעק"א קו' בזהומתורץ
 השבה קיים יש"ס דאי צבע הדמי שהוזל בפשיטות רש"יכתב
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 לומר אפשר הנ"ל ועפ"י הגזילה כשעת דמים לשלם צריך אש"ס איאבל
 יש לכו"ע תסקידו עיקר הצבע עשה דאי והרי"ף כהרא"ש יפרשדרש"י
 וכנ"ל, והשיב חיוב בזה וקיים הממנין של הכח רואין ראנו סמנין,שבח
 לא וא"כ הגרעק"א שהבין כמו כסף שוה תשלומי בתורת אינואבל

 פי' ולכן הגזילה. בשעת צבע המי שוה שהיה ממה הוזל אי לןאיכפית
 הסמנים של הכח רואין אנו אין ולכן הפסדתני ועכשיו הוזל צבועשצמר
 אש"ס. למ"ד הצמרעל

 דלוקי שהק' טז( )אות הש"ס כגליון השני' קו' נמי לישב אפשרונזה
 ובו. הרבה והוזל שלו בצמר וצבע שרויים סמנים רגזלכרמעיקרא

 הצבע עם עשה שהרי לכו"ע כזה באופן השבה מצות דקיים ודאידלהנ"ל
 שלא באופן אלא בעי ולא הסמנים. של כח בו קיים ולכו"ע תפקירועיקר
 להשבה. וסגי הסמנים כח שקיים נקרא דאעפ"כ אמרינן אי תפקידו,עשה

 מגיע ואין פי' דרש"י כה(, )אות והרא"ש רש"י פליגי במה לבאר ישונזה
 שוה ואינו וכו. ציכעא זל פי' הרא"ש משא"כ סמנים לרמיהשכח

 הצמר הושבח דאי סבר דרש"י די"ל צביעה. בלא שוה שהיה ממהיותר
 דדמי דכיון הצמר על סמנין השבח רואין אנו לכו"ע אז הסמנים, דמיעד

 הסמנים. של תפקיד וזהו קיים החזותא וגם מודיעים הדמים קייםהסמנים
 דהחזותו כיון אעפ"כ אי בעי אז סמנים, לדמי השבח מגיע אין אםאבל
 עצמן. כהסמנין השבה לגבי נחשב אי הסמנים מכח שבא רואין ואנוקיים
 זמן דכל אלא הסמנים, דמי כל קיים שיהא צריך דלא סבר הרא"שאבל

 שלא בהצמר, הסמנים של הכח רואין אנו אז שו"פ אפי' הצמרשהשכיח
 סגי דלזה בעין הדבר והשיב בתורת אלא דמים תשלומי כתורת לוהחזיר
 דאו כלל השביח שלא היכא אלא בעי ולא קיים, הדבר של שכח זמןכל
 החזותא שני מצד אבל לכלום, נחשב לא הבגד שעל דהצבע לומר צדיש
 שצוכעין אדם בני ויש ד( )אות הנ"ל רי"ד התוס' שהסביר וכמוקיים

 בסוף לקמן )וע' כלל. בזה דמים עילוי ליכא אי אפי' נוי לשםבגדיהם
 אחר(. באופן והרא"ש רש"י פלוגתת שנתבאר מה ה'פרק

 הלח"מ הבנת דלפי בז(, )אות הרמב"ם שיטת גם לבאר אפשר זה דרךועל
 שלא זמן דכל דהיינו ציבעא", "זל בהדברים שלישי פי' להרמב"םיש
 שצובעין אדם בני שיש כיון סמנין, שבח יש לכו"ע בהצמרהפסיד
 שגרם ציבעא, בזל צריכא ולא לכל ניכר הסמנים של והכח לנויבגדיהם
 כיון ראעפ"כ אמרינן אי אדם, בני דרך אינו ודאי רזה הצמר להזלתהצבע

 של הכח דפירושו הצבע של "בשכח" השבה לקיים יכול קיים,דהחזותו
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 וכו. לי' תיפוק אמרי הש"ס בלשון הוא דוחק דעדיין אלא וכנ"ל.הסמנים

 כהרא"ש ולא ז"ל כרש"י שפי' משמע יד( )אות בשטמ"ק הרמ"הומנח
 דהדמים דכיון דהיינו אחר מטעם מפרש שהוא אלא כלל, זלדלא

 בשינוי לקנות רוצה שאינו לומר ויכול והשיב קיום יש לכו"ע בוקיים
 יש כלים ועשאן עצים גוזל כגון שינוי בכל דכמו"כ ראיה שמהכאוסבר
 ממנין, שבח יש בעי ציבעא דול והיכא בעין, הדבר לו להחווד ברירהלו

 לומר יכול קיים הדבר של שכח נחשב ואי לא, או קיים הצבע שלוהכח
 כרש"י מש"ב דלפי אלא כמש"ל, הרמ"ה להבנת דנשתנה אע"גהרש"ל
 וכלשון ממנין שבח יש לכו"ע בדמי ניהלי' לי' אייקר דאי והרי"ףרא"ש
 ראין נמצא צבוע, כהצמר הצבע של כח ראינו לכו"ע דאז והרא"שהרי"ף
 הכא דרק ברירה, להגזלן יש בדמים זל כשלא שינוי דבכל ראיהלהביא

 של הדמים קיים וגם צבע המי של התפקיד עיקר וזהו קייםדהחזותו
 משא"כ הדבר של בהכח השבה לקיים יכול אז במקצת או בכולוהצבע,
 עצים.בגוזל

 איירי דמכ"מ שכתב ציבעא דזל ד"ה התוס' שחידש מה מבוארועכשיו
 )אות המהרש"א והק' בשינוי, קנה דאל"כ שרויין סממניםדגזל

 דהיכא הצד על היינו המהרש"א שתירץ בארנו וכבר ע"ש. קמ"ל דמאיכו(
 סברי רתוס' יפרש אי אבל דמים, בתורת השבה מקיים ציבעא,ראייקר
 והשיב מצות וקיים סמנין שבח יש דלכו"ע דפי' והרא"ש והרי"ףכרש"י
 דקינהו דאע"ג דהו"א לפרש יש הנ"ל דלפי אלא בע"א. לתרץ צריךא"כ

 רוצה אם אכל כשינוי לקנות ברירה לו שיש זהו בשינוי, וקננוותרנהו
 דזל אע"ג דיש"ס הצד על קיים הסמנים של שכח כיון הרש"ל לואומר
 לומר יכול יהא בשניהן שרויין סמנין לי ומה סתם סמנים לי ומהציבעא.
 דקינהו היכא דשאני קמ"ל סמנין. שבח מדין דנשתנה אע"גהרש"ל
 נגמר וע"כ הסמנים של הכח נגמר לא עדיין השינוי דבשעתושרנהו
 הוא הצמר על דהחזותא צבע כמי דרק א"נ צבע. במי משא"כ שינויהקנין
 סמנין. כסתם משא"כ סמנין שבח דיש אמרינן צבע המי של החזתאממש

 שפרש"י קופא כהו שצבע כגון בגמ', האכ"א לבאר אפשר הנ"לולפי
 היזק דא"כ ותימה בתוס' והק' הקוף את וצבע וסממנים קוףשגזל

 והקשינו מכוער. שהוא קוף כעין ובכיעור כגריעות פי' ולכן הואניכר
 ממש דומה הוה דלתוס' וי"ל ניכר. היזק הוי' לתוס' דגם ל()אות

 את בהצבע עשה שלא באופן שהוא דהיינו ציבעא, דזללהאוקימתא
 הדבר על צבע כשלא איירי דחד אלא מקצתו, ורק תוקפו בכלתפקידו



שמההמתירא

 אי ובעי קוף בעין אלא המעולה באופן צבע כשלא איירי וחדהמעולה,
 ע"כ בו קיים ואי הסמנים של הכח ראינו אי פ' ממנין, שבח ישבכה"ג
 אין לכו"ע דאז תוס' סכרי רש"י של באוקימתא אבל הרש"ל. לומרריכול
 הפוסקים דהשמיטו והא לגמרי. כנפסד והוה קיים הסמנים שלכח

 על דעכ"פ ציבעא דול להא דל"ד הסברי י"ל קופא בו דצבעהאוקימתא
 לו שהחזיר נחשב אי לדון יש דאז שאפשר מה כל הצבע פעל זהבגד
 לומר יכול אינו דלכו"ע מכוער באופן כשצבע משא"כ הסממנים, שלהכח
 סממניך. כחהרי

 גזל כאשר דוהשיב מקרא דגמרינן דסבר לומר אפשר ז"ל רש"יומדעת
 מזיק מטעם גם לחייבו ואין פטור בעין הדבר לו שהחזיר זמןרכל

 י"ל אבל הסממנים של כח נקרא דלא ודאי דהכא שביארנו ואע"גמגזה"כ,
 ואי לא, או בעין לדבר נחשב אי דבעי לעיל השני כצד מפרשדרש"י
 קצת דוחק בעין דנחשב הצד על דאפי' אלא הרש"ל. לו אומר בעיןנחשב
 פטור יהא כעין שהם בשביל וכי בא"ד. וז"ל ר"פ התוספות שהק'וכמו
 דבעי רסבר הרי עכ"ל. דבר לשום עוד ראוין ואינם מקולקלין שהםכיון
 דנחשב דאע"ג וסבר התוס' קו' לו ק' היה ואפ"ה לא או כבעין נחשבאי

 וכו.דהתם חמץ לגזל דמי ולא הרש"ל, לומר יכול אינו אפ"ה ממשכצבע
 ואפשר קוף, צבע גבי משא"כ דבר לשום עוד ראוי שאינו לעין ניכראינו

 קוף. בו דצבע האוקי' הפוסקים השמיטו זהדמטעם

 הממנין הגביה בשלא קופא, בהו דצבע ודאמרי' וז"ל כתב הבעה"מאטל
 ודמיא דגרמי, דינא דאין דלא ולמאן לתוכן הקופא שהשליךאלא
 ואמרי' קמך מנח הא רא"ל הגדול לים תבירו של מטבע בזורקלדרבא
 וה"ג בעי מעליתא השבה לידי' אחא כי אכל אדויי דאד"ה הנ"מעלה

 והיינו עכ"ל. מיחייב הכי ול"ש הכי ל"ש דד"ג רקי"ל והשתאבכה"ג
 דרש"י וע"כ הקוף, את וצבע וסמנים קוף דגול שפי' כפרש"י דלאבפירוש
 השיב לא דהתם הגדול לים חבירו של מטבע כזורק לדרבא דל"דסבר

 הא א"ל יש"ס דאי ההו"א גבי יח( )אות לעיל וכמוש"כ לידו,המטבע
 משא"כ השבה קיים לא לידו החזירו שלא זמן דכל הש"ס דדחי קמךמנחי
 אכל הרש"ל, לו לומר ריכול רש"י סבר צבוע הקוף לו שהחזירהא

 הר"פ ותוס' וכתוס' האופן, בזה והשיב קיום דליכא רוראי סברהבעה"מ
 דקופא לומר אפשר היה כתוס' פי' שלא ומה שפירש. מה פי' ולכןהנ"ל
 וכנ"ל. גרמי של באופן שהוא וע"כ וכדפרש"י, קוף שצבעמשמע



המתיראשמו

 ובצבע הסברא, מצד תוס' על גם פליג שהבעה"מ משמע באמתאבל
 בדברי הרמב"ן הכנת לפי והוא ניכר, היזק נקרא מכוערבאופן

 דהיינו ז"ל לבעה"מ אפריון לי' הבו הכותב אמר במלחמות, וז"להבעה"מ
 כתב ולא שצבעו לאחר דזל פ' ציבעא דול בעיא ז"ל הגדול רבינודכתב
 דצמר והרא"ש רש"י שפ' כמו ציבעא זל שפי' והיינו קופא. בהודצבע
 צמר היה הצביעה דכשעת סבר ע"כ הצביעה בשעת אבל הוזל,צבוע

 כ"ש וא"כ שיק, מטעם חייב דאל"כ ביותר המשובח באופןהצבועה
 דהוזל פירשו לא והרא"ש ותוס' רש"י אבל דחייב. מכוער באופןכשצבע
 דהיכא הוא דהביאור לעיל שביארנו דרך ועל דל"ש. משמע הצביעה,אחר

 והיינו והרא"ש הרי"ף וכלשון סמנין שבח יש לכו"ע ציבעא,דאייקר
 אע"ג הגזילה את והשיב בזה וקיים הסממנין של הכח רואין אנודלכו"ע
 אי הממנין כח עיקר הצבוע, בהדבר ראינו שלא היכא ובעי בעין,שאינו
 והרא"ש ותוס' דרש"י לומר אפשר ולפ"ז הרש"ל, לו לומר יכולאעפ"כ
 ודלא הצביעה בשעת אפילו היינו ציבעא דזל הרי"ף ברבריהבינו

 ובין לרש"י דבין ז"ל הרי"ף שהשמיט קופא בו לצבע דמי ולאכהבעה"מ,
 וכנ"ל. לחלק יש התוס'לפי'

 ממון לגבי דאיירי פ' וכו. דחד וסמנין דחד דצמר כגון הב"ע אמררבינא
 בעין לדבר החזותא נחשב אי ובעי חבירו של בממונושנתערב

 יש גניבה גבי מהו רבינא ובדעת וכנ"ל, הבגד לגבי הוא בטלדאל"כ
 בשינוי קנה שהרי לחזור יכול אינו דלכו"ע דסבר או אופנים. בג'לומר
 סמנים בהשבח השכה קיים דלכו"ע דסבר להיפך או שרויים, בסממניםגם

 נחשב לא סמנים של דכח י"ל או ציבעא. בזל גם הסמנים של הכחדהיינו

 וכהבנת בעין, לדבר נחשב אי גניבה לגכי גם ובעי השבה לגבילמידי

 לדבר דנחשב לאו אי השבה קיים דלא דש"ס דסתמא לז( )אות תוארפרי
 ידלק ערלה הקליפי שצבעו בגד ת"ש הסוגי' המשך לבאר יש ובזהבעין.
 דנחשב ש"מ לידלק דצריך דמהא לפרש ויש היא, מילתא חזותאאלמא
 הים שפי' וכמו הגדול לים דמיו בהשלחת סגי היה דאל"כ בעיןלדבר

 נהנה דעכ"פ כיון בהכי סגי דלא תימה אי ואפי' מו(, )אותהתלמוד
 בקבורה סגי דלא מהא הוא כבעין דנחשב דהראיה י"ל מכ"ממהחזותא

 דבאוקימתא וש"מ רבא. ד"ה כתוס' ליעקב אמת בס' שראיתי וכמווכן
 לכעין. דנחשב נינהו דגבך ממנאי לי הב לומר הצבע בעל ריכולדרבינא,
 השבה. לגבי דסגי ודאי בעין לדבר נחשב דאי ונגזל, גוזל גביוהו"ה
 ילפינן ומערלים יתירא קרא שיש ושביעית בערלה דשאני רבאודחה
 לפרש יש ולפ"ז לבעין. דנחשב כ' תהא בהויתה תהיה, וכן כבעין,דדינו
 שהיה כמצב אותו רואין דאגו מב(, אות )ע' לעינים הנראה הנאההלשון



שמזהמתיבתא

 ר"פ כהתוס' י"ל היא מילתא חוותא דבכה"ת מהכא ילפינן דלא והאכבר,
 מילתא לאו ודאי ונר נר גם מדאסר ראיה אין דמערלה מג( )אותהנ"ל
 ב' הי' רלא כיון ושביעית מערלה יליף וא"ת ממשות. בו ראיןהיא

 ילפינן. לא מאיסורא דממונא י"ל כאחד הבאיןכתובים

 ממש, בו שיש לדבר חזותא נחשם איסורים, דבכל יוצא זה דרך עלוהנה
 לפרש נראה ילפינן.ולפ"ז לא מאיסורא דממונא אמרינן בממוןורק

 רבא מט(, )אות רבא ד"ה התוס' קו' ולתרץ מחודש באופן הסוגי'סיום
 )ע' בתוס' והק' חמ"ה, אלמא ידלק ערלה בקליפי שצבעו בגד תנןרמי
 לא ומהתם קרא דכתיב ערלה שאני לעיל שני רבא דהא תימה מט(,אות

 משום רק הוא מיני' ילפינן דלא הא ר"פ להתוס' אבל ע"ש. וכו.ילפינן
 אמר ולכן ולפינן. מאיסורא דטומאה רבא סבר אבל ל"י מאיסוראדממונא
 לא דלמה שנבלעה דם. מרביעית והק' היא מילתא כחזותאבניחותא
 תבוסה רם ושאני דאה"נ כהנא רב ותי' לפעין דנחשב מאיסורילפינן
 דסבר מקולי ד"ה התוס' וכמש"כ מידי קשה לא יוחנן ולר'דרבנן.

 לכלום נחשב דלא והיינו הבגד אל הוא ובטול מילתא, תליאדבקפידא
 כעין. לדבר נחשכ ליה, דניחא בערלהמשא"כ

 מערלה ללמוד דאין דאע"ג איפשיטא, דלא איבעיא דהוי הא לפי"זוא"ש
 לומר צד יש ואדרבא ממון, לגבי כעין לדבר דנחשבושביעית
 התוס' וכקו' היא מסברא דלאו ש"מ ושביעית לערלה קראדמדאיצטריך

 של הכח ראינו אי פ' סמנין, שבח יש אי בעי מכ"מ אבל יצבע, ולאד"ה
 זל דלא והיכא בעין. לדבר נחשב אינו דודאי אע"ג הצמר, גבי עלסמנין
 אלא בעי ולא והרא"ש הרי"ף וכלשון סמנין שבח דיש לי' פשיטאציבעא
 דרבינא באוקימתא משא"כ בספק. היא ועדיין וכנ"ל. ציבעא דולבאופן
 וודאי ילפינן לא מאיסורא וממתא היא מילתא רלאו לי' פשיטאמיפשט
 וכנ"ל. הצמר לגבי הוא בטול ולכן בעין לדבר נחשבדלא

 כעי הזמן דכל מ( )אות לעיל שדייקנו לשון השינוי שמבואר באופןוזחו
 חזותא בלשון משתמשין ולהלן מערלה ומהראיה סמנין, שבח ישאי
 כפת עצים שבח ללשון דומה הוא סמנין שבח יש הנ"ל דלפי היא,מילתא
 בעין הוא כאילו דנחשב פ' מילתא חזותא משא"כ כבעין, דהוא לאאבל

וכנ"ל.

 וכ"ש הנאה, באיסורי רק ולא איסורים, דככל יוצא מהנ"ל יפרש איוהנח
 לכה"פ ודאי בתורת היא מילתא חזותא ושביעית, בערלה רקדלא



המתיבתאשמח

 אי לדון יש דרבנן ובאיסורי דאורייתא,באיסורי
 מקיליי

 בדם דמקילין כמו
 )אות הפר"ח לדעת דאפילו חומרא, מזה ויוצא ר"ל. לדעת דרבנןתבוסה

 ספק מצד דאו' באיסורי אלא החמיר לא אכילה, איסורי לגבי שהחמיר1(
 חזותא לכו"ע איסורים גבי הנ"ל, לפי אבל היא, מילתא בחזותאדאפשר
 דאיסורא מילתא דבל פ"נ, ח"ג תערובות ס' כהן במנחת וע' היא.מילתא
 לפרש אפשר והיה האיסור, דניכר כיון בתערובות בטיל לא לחזותאדעביד
 לא ולכז כבעין ונחשב היא מילתא חזותא לכו"ע דבאיסורים כהנ"לדבריו
 כדברינו, רבא דברי יפרש הראשונים מן שאחד ראיתי לא ועכ"פבטיל.
 גופא רבא והא תימא וז"ל כן הק' ר"פ תוס' ואפי' התוס', קו' הקשווכולם
 זכיתי ולא וכו., קראי דכתי' התם דשאני ילפינן לא דמהנהו לעילתירץ
 משום הוא מהתם ילפינן דלא דהא לעיל כדבריו מפרש לא למהלהבין
 )אות הנ"ל הנו"ב לדברי וכשלמא טומאה, משא"כ ל"י מאיסוראדממונא

 ואין כאחד הבאין כתובים ב' דהוי לעיל סבר דרבא להקשות ישמז(,
 דממ"א להטעם צריך והיה לשניהם, צריכותא עשה ר"פ תוס' אכלמלמדין,

 ד' בפרק לקמן וע' וצ"ע. כנ"ל לפרש יכול היה לכאור' וא"ב ילפינן,לא

 לכו"ע הנאה איסורי דגבי זה דרך על נ( )אות הגר"א דברישביארנו
 באיסורי אפי' לחוש יש סב.( )נדה יוחנן לרע ולכן היא מילתאחזותא
 הקו' ומפרש לבעין דנחשב סבר לא ע"כ שהגר"א אלא בדרבנןהנאה

 שם. וכמש"ג בע"א דםמרביעית

ג

 היא מילתא דחזותא ד( אות )סוף הנ"ל דרך על לפרש, 'נראה שניונדרך
 כח רואין אנו דלכו"ע וביה"ד ממנין. שב, דיש לומר הטעםהוה

 אנו אי ובעי הצבע, מחמת הצמר הושבח שהרי הצמר, בתוך הממניןשל
 יהי' וזה עצמו בפני חשיבות היה דחזותא פ' הצמר, גבי על אותורואין
 וא"כ עצמו בפני לדבר נחשב דבר של דחזותא היא, מילתא חזותאהפי'
 )ויהא החזותא, דהיינו עצמו בפני דבר שגרם הסמנים של בכח רואיןאנו
 נחשבין אם פי' שבח יש י"ל אחר ובנוסח הפת(. עצם שגרם לעציםדומה
 ומתחילה הצמר. אל הוא דבטל ואפשר צמר ע"ג שהוא כיון לדברהממנין
 גרם שסמנאי פ' דשקלתיהו, ממנאי לי הב ל"ל לנגזל יכול אי דבעיהו"א
 ולא גבאי לך לית א"ל דהגזלן או עצמו בפני היא ומילתא זו,חזותא
 בטל בעלמא והנוי דבר שום לחדש גרם לא וגם בעין אינן שהסמניןמידי,
 וחזרו דמים, חיוב עליו יש וב"כ כך דבין הש"ס ודחה הצמר. אלהוא
 פ' הסמנין של השבח אי תלוי וזה הרש"ל, לו לומר יכול אי דבעילומר

 הרש"ל לו לומר יכול דאז נפרר, כדבר הצמר גבי על הם הסמנין, שלהכח



שמטהמתיבתא

 הא ד"ה התוס' דברי לפרש אפשר ובזה הבגד. לגבי הוא כטיל אימשא"כ
 יח( )אות והקשינו למותב, בעי אגרא דמ"מ שפי' שקלינהו, קמךמנחי
 היא. מילתא דלאו לומר הצד מהי הצמר מעל להורידו אפשר בההו"אדאי
 אפשר עצמו, בפני היא מילתא חזותא אי דרק לומר אפשר ולהנ"לע"ש,
 כעכשיו אע"ג הצמר לגבי היא דבטול הצד על אבל הרש"ל, לולומר
 על שהוא כמו עכשיו לו לומר הנגזל יכול מ"מ ממש בעין דהוהסברי
 ודו"ק. הגזילה את והשיב מצות קיימת ילא עליו' ממנין השם איןהצמר
 לא עכשיו ולכן מיעבר עבורי צפון דבמציאות התוס', לשיטת הש"סודחה
 השבה.עביר

 לי' מהרר וקא עג"ה יש"ס וכו. רחד וסמנין צמר דגול כגון אוקמו'ושוט
 ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק אמרי וכו. דלמא או וצמרסמנין

 אחד בדרך בארנו וכבר , זה על שהק' מה יט( )אות לעיל וע'בדמי.
 או הרא"ש, לפי במקצת תפקידו שעשה דהיכא והרא"ש הרי"ףבדברי
 לחיוב סגי ולכו"ע הסמנין, של כח רואין אנו לכו"ע אז רש"י לפי'לכולו
 שהוא חשיבות עליו שיהא לבעין נחשב אי בעי לרבינא משא"כהשבה
 עשה שלא אע"פ אי דכעי ציבעא בזל ומשא"ב לעיל. ע' פלוני שלממון
 בדרך לומר אפשר עכשיו אבל סמנין. של הכח רואין אנו תפקירו,עיקר
 בדמי נוהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק אמרי ציבעא דהוקיר דהיכא קצת.אחר
 ואנו הצמר, השביח שהרי הצמר בתוך סמנין שבח יש לכו"ע דאזפ'

 לחזותא דאין אע"ג השבה. בזה ומקיים וצבע צמר של תערוכותרואין
 הסמנין של הכח רואין אנו אין דאז ציבעא דזל ל"צ עצמו. בפניחשיבות
 בפני חשיבות עליו יהא דבר של שחזותא וצריך הצמר, שהשביחבמה
 דהשבח והיינו סמנים. של הכח החזותא בעצם רואין דאגו לומרעצמו
 שלא קופא בי' בצבע וכן הצמר. בתוך רק ולא הצמר גבי על הואסמנין
 אי דבעי דחד וסמנין דחד דצמר כגון אמר ורבינא כלל. להקוף שבחגרם
 נינהו דגבך סמנאי לי הב לי' אמר דאז עצמו בפני חשיבות לחזותאיש
 שהקשינו מה ומתורץ כלום. גבאי לך דלית וא"ל להבגד הצבע דבטלאו

 דעל בדמי, ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק רא"ל הגמ' על יט( )אותלעיל
 כחזרת והוה דממילא כשבח הצמר על הצבע היא מילתא לאו דחזותאהצד
 דלית רא"ל מרבינא רמצינו וכמו גרידא, הצמר  רמי  וכחורת גרידא,צמר
 הם והצבע דהצמר דהיכא כלל, קשה לא הנ"ל עס"י אבל כלום. גבאילך

 דיש דודאי וצבע צמר של תערובות הוא צבוע שצמר אמרינן אזדחד,
 משא"כ סממניך והא עמרך הא א"ל הגזלן ולכן הצמר, בתוך סמניןשכח

 הוא דהשבח אמרינן אי תלוי אז אדם בני ב' של שהם דרכינא,באוקימתא
 המצר וכעל להצמר, ממונו בטלה לאו דאם עצמו בפני כדבר הצמרעל



 א ת נ י ת מהשנ

 הביא ולפ"ז ב(. )בפרק לעיל וכמש"ב בעין דבר הוה דלא ניוןישמח.
 מותר והבגד להבגד הוא בטל דהצבע אמרינן דלא מערלה ראיההש"ס
 שנהנה אלא עצמו בפני להנאה נחשבת לא מהחזותא שנהנה ומהבהנאה
 חזותא אלא זה, אמרינן דלא וקמ"ל מותרת והבגד צבוע, מהבגדהיא

 רואין כשאנו נמי ממון לגבי וא"כ עצמו, בפני כדבר ונחשבת הואמילתא
 ואע"ג שעליו, והחזותא הצמר, נפרדים דברים ב' רואין אנו צבועצמר

 והא להשכה. וסגי הממנין של כח רואין אנו אכל כעין, אינןשהסמנין
 לא דהצביעה הצד על עצים בדמי כמו המלח לים דמים בהשלחת סגידלא

 ואע"ג הצלמים, כל פ' סוף הר"ן כסברת דלא צ"ל ע"כ לבעין,נחשבת
 ד( )אות הנ"ל רי"ד התוס' וכסברת עצים שבח מן הוא חמור בעין,דאינו
 א"ת לעינים הנראה דהנאה רבא ודחה איסור. של החזותא ניכרדעדיין
 ר"ה התוס' דכתבו והא עצמו, מצד להנאה נחשב לא חזותא בעלמאאבל
 איסור גבי להנאה נחשבת דאי דסבר לפרש, יש הוא דדיחוי די"לרבא
 דם מרביעית רבא דהקשה והא עצמו. בפני להנאה נחשב דלעולםש"מ

 יש בעין, הדם שיהא צריך וגם מהדם הנאה לו אין דהתם אע"גשנבלעה
 הדחק ידי שעל אע"פ דטהורה לאו, ואם ד"ה התוס' שכחכו כמולפרש
 הוא דבטול טהורה ואעפ"כ בעין שהדם ונמצא דם, רביעית מהן יוצאהיה

 הבגד דברים ב' רואין אנו ואין בדם שצבעו בגד רואין ואנו הכגדלגבי
 לר"ל זה דבל בתוס' וכתפו דרבנן, תבוסה דם דשאני כהנא רב ותי'והדם,
 הבגד לגבי הוא בטול דלעולם פ' מילתא, תליא בקפידא לר"יאבל

 עצמו בפני לדבר נחשב דבר של החזותא דבעלמא ואע"פ בלועבטומאה
 ד,מח(. )אות הר"ן קושת ומתורץ עצמו. מצד הנאה שגרם התםשאת

 וכמו בע"א כז( )אות הנ"ל הרמב"ם דברי לפרש נראה זה דרךועל

 שהפסיד מה לו דמשלם הרמב"ם דכשכתב האזול, אבן בס'שראיתי
 דיש אלא לבן מהצבע פחות שוה צבוע ההצמר כהלח"מ לפרש ל"צבצמר,
 צבוע והצמר כ', שוה ג"כ בעצמו והצבע. כ', שוה לבן שהצמר כגוןלפרש
 מה והיינו י', שוה והצבע י' שוה דהצמר חשבינן ועכשיו כ', שוהג"כ

 לו מחשב ואין י', דהיינו הצמר שהפסיד מה לו שמשלם הרמב"םשכתב
 הצמר של כחלק סמנין השבח מחשב ראין פ' הצמר, שע"ג ממניןשבח
 לפרש דיש והנראה מידו. מוציאין אין כ' תפס ואם י'. לשלם צריךולכן

 סמנין שבח ויפרש הסמנים, ע"י הצמר שהושבח באופן גםהרמב"ם
 ל', שוה הצמר וכשצבע כ', שוה עצמו כפני אחד דכל וכגוןכפשוטו,

 בצמר שהפסיד מה לשלם וצריך ט"ו, שוה לבדו אחד דכלדמחשבין
 היה קודם הרי הצמר, שהפסיד דמהכ"ת לפקפק יש ולכאורה ה'.דהיינו
 מיוחסים הדמים חצי שרק לומר ומנין ל' או כ' שוה ועכשיו כ'שוה



שנאהמתירא

 דהצבע היינו ממנין שבח דיש הצד דעל מובן, הנ"ל לפי אבללהצמר.
 רוצה אתה אין אם דממ"נ, להגזלן אמרינן ולכן עצמו, בפני לדברנחשב
 בפני לדבר דנחשב ע"כ לפניך, סממניך כח הרי לומר הממנין בעדלשלם
 הצמר, כנגד הם הדמים שכל מחשבין אין וא"ב להצמר כטול ואינועצמו
 הצבע. כנגד וי' הצמר כנגד י'אלא

 להרמב"מ הרי צבוע הצמר לו מחויר דאיך כח( )אות כנ"ל לך קשיאואי
 צד לו דיש גניבה בהלכות הגר"ח בחידושי ע' בשינוי, הצמרקנה

 ועל דשברים, לשלם ריכול והריב"ם כהרשב"ם סבר דהרמב"ם לפרשאחד
 בו קיים שעליו ובצבע כסף, שוה בתורת לו ניתן דהצמר א"ש, זהצד

 ליה דאייקר לי' תיפוק הש"ס ויפרש דיש"ס, הצד על צבע המי עלהשבה
 שביארנו מה רכל כסף, שוה בתורת לו שמשלם כפשוטו בדמינוהליה
 יש לכו"ע דאייקר דהיכא אופנים מב' באחד והרא"ש והרי"ף רש"יבדעת
 יט(, )אות כנ"ל קשה דאל"כ משום היינו השבה, בי' וקיים סמניןשבח
 הצמר על והשיב חיוב לו ויש הצמר, אל הוא בטול הצבע אש"סדאי
 אחד ואבד חפצים ב' כגנב דומה זה הרי הצבע, על השבה בו קייםואיך
 לו והחזיר הגניבה בשעת שניהם שוה שהיה כמו שוה השני ועכשיומהם,
 כיון להרמב"ם אבל הראשון. על השבה מצוה יקיים מי השגי,החפץ
 בהשבת קיים הרי בשברים לשלם יכול אי בשינוי, הצמר קנהדלעולם
 הרמכ"ם דסבר הצד ועל כסף. שוה בתורת ושילם מצות הצבועצמר
 יש לכו"ע דאייקר דהיכא ג"כ לפרש צריך דוקא, שלמים לשלםדצריך
 בזה וקיים שניהם של צירוף נקרא צבוע דהצמר וכנ"ל, סמניןשכח

 אחד שדבק אלא דברים ב' והחזיר דברים ב' גנב כאילו וחשבינןהשבה,

 ונחשב סמנין שבח יש לכו"ע לי' דאייקר והיכא העולם, כדרךלהשגי
 צבוע דצמר ציבעא, גזל היכא אלא בעי ולא שניהם של צירוף לושהחזיר
 מה ומתורץ וצבע. צמר נפרדים דברים ב' לו חשבינןשחזר אי בעולםהוזל
 ודו"ק. כ(, )אות לעילשהק'

 או הצמר, על כשהוא להצבע חשיבות יש אי רבעי הזה, לפירוש גםוהנה
 מטעם לאו דאי הנ"ל, הגרעק"א קו' לתרץ אפשר חשיבתו,שבטלה

 להצמר שכח גרם סמנין שהכח רואין אנו לכו"ע בעולם, הוזל צבועדצמר
 כפני לדבר החזותא נחשב לא אי אף וצבע צמר של צירוף רואיןואנו
 השביח כמו והוה דליתא כמאן הוה דהצבע כפשוטו יפרש דאיעצמו,
 דרך רעל אלא וכנ"ל, ובו, לי' תיפוק הש"ס יפרש איך א"כ מאליו,הצמר
 וצ"ע. טז( )אות הגרעק"א קו' אידך קשה עדיין לכאו'זה



המתיראשנס

 דלמא, או ד"ה התוס' על לה( )אות התלמוד הים קו' לתרץ אפשרולפזוז
 נהנה הרי תימה אש"ס אי דאפי' דרבינא האוקימתא עלשהקשו

 התלמוד הים והק' ע"ש. שנהנה מה וישלם יותר בדמים מערלהשצמרו
 והנה חסר. לא וזה נהנה כזה והוה כלום שוה הממנין אין הנאהדבשעת

 יש לכו"ע תפקידו הצבע דעשה דהיכא הראשון באופן הנ"ל הדבריםלפי
 בטול ולכן כבעין נחשב דלא אלא הסמנין של כח רואין דאנו ממניןשבח
 הצבע של דכחו דכיון התוס' סברי אבל הצמר, בעל של ממונו לגביהוא
 להצבע דאין אע"ג שנהנות, מה חיוב עליו לגלגל שייך בהצמר קייםעדיין

 חידשו השני ובתירוץ גבך, ממוני של פשוטה טענה לי' וליתממשות
 יותר. בעלמה נוי אלא שאין הנאה חשיבא לא דהכא דהנאההתוס'

 עילוי של הנאה לו שיש היה התוס' קו' הרי בכך, דמה לו( )אותוהקשינו
 הנאת חשיבי לא סמנין שבח אין דלמ"ד התוס' דחידשו וי"להדמים.
 הבגד של כחלק אותו רואין אנו שעכשיו אלא עצמו בפני כדברהצבע

 דהצבע בדמים העילוי הנאת על לחייבו דאין ונמצא השני, באופןוכמש"ב
 חסר לא וזה נהנה כזה והוה לכלום נחשב ואינו הבגד לגבי הואבטול

 התלמוד. היםוכקושת

 או אופנים. משני באחד וי"ל זו, סברא על פליג הראשון בתי' התוס'אשל

 בפני כדבר הצבע הנוי נחשב דלא הנ"ל השני לאופן דגםדסברי
 בלשון וכמש"ב הצמר, בתוך מעורב עכ"פ הסמנין דכח כיון אבלעצמו,
 , שאינו כמי הצבע כח נחשב דלא הרי וכו. לי' דאייקר לי' תיפוקהגמ'

 יאמר או לגמרי. ממונו כלתה דלא שנהנות מה ליחייב סגי דזהוסברי
 סמנין שבח יש לי' דאייקר היכא דלכו"ע הראשון באופן כמוש"בדסברי
 יש אעפ"כ אי ציבעא דזל היכא אלא בעי ולא עצמו, בפני כדברוחשוב
 דאף תוס' הקשה זה ועל בעין. כדבר נחשב אי בעי ולרבינא סמנין,שבח
 סגי וזה חזותא שגרם שם ממונו כח עכ"פ אבל כבעין, נחשב לאאי

 לא עם שנהנות מה ליחייב דאין לחדש צריך היה ולכן שנהנות. מהלחיוב
 קושת מתורץ וכזה גופו. בהנאת או בהמתו מעשה ע"י או מעשיוע"י

 די"ל התוס'. של הראשון תי' רק שהביא הרא"ש על לו( )אותהש"ך
 ניהלי' לי' האייקר דהיכא הרא"ש מפרש לזה קודם דמיד משוםדהיינו
 לתרץ אין וא"כ קיים הסמנים של שכח דהיינו סמנין שבח יש לכו"עבדמי

 מפרש וע"כ בעלמא. גרמא אלא הוה ולא שאינו כמי הוהדהסמנים
 הרא"ש. בדברי כיאור עוד ה( פרק )סוף לקמן וע' בתוס'. הראשוןכתירוץ



שגגהמתיבתא

 ביאורים וב' ממנין, שבח יש אי האיביעא בביאור אופנים ב' לפניךהרי
 הכח אי רבעי הצד על בארנו שני כפרק היא. מילתא חזותאבהלשון

 ממון לגבי זה וכל לבעין נחשב אי בעי ולרבינא לכלום, נחשבסממנים
 מה לפי אמנם לבעין. ונחשב בודאי היא מילתא חזותא איסורים גביאבל

 יש עצמו, בפני חשיבות לחזותא יש אי דבעי שלישי בפרק עתהשביארנו
 בין בממון ביז בעין לדבר גם נחשב חשיבות, לחזותא יש דאי לומרצד

 בס"ד. בדברינו להלן שנבאר וכמוכאיסורים.

*,

 והוא הסוגי' בכל חדש ביאור מצינו ע' סימן בתשובות ז"ל הר"ןובדברי
 פה דבריו מקצת הבאתי וכבר כהסוגי', נקודות בכמה עינינומאיר

 שראיתי כיון סוף ועד מתחילה שנעל"ד למה דבריו  לפרש וראיתיושם,
 החלי. וזה בס"ד שאבאר וכמו דבריו כביאור המפרשיםשנחלקו

 חומץ עורות של עיבוד לתוך נותנים שהנכרים הרי "שאלת הר"ן,כתת
 בהנאה, אסור שלהם וחומץ שחור צבע אותו שצובעיםבשעה
 אם לאו, אם בהם להשתמש מותר אם עורות מאותם הנעשיםהמנעלים
 מן שמשתמש בשעה לאבוד והלך נתייבש כבר שהחומץ שאע"פנאמר

 כההיא בטל ולא עומד במקומו החומץ בסיוע הנעשה הצבע הריהמנעלים
 טעם. זה מאי וכו. דלא או ידלק זה הרי ערלה בקליפות שצבעו בגדדתנן

 מילתא לא או הוא מילתא בכה"ג חזותא אי ראשונה לבדרתשובה-ראוי
 גופו שם נתערב כאילו הוא אם לברר צריך הוא דמילתא ואת"ל כלל.הוא
 ודלכואו' ומותר. גורם זו"ז דהוה הכא אמרינן אי דנ"מ וכתב איסור".של
 אלא שאינו יין בסתם א"כ איפשיטא, דלא איבעיא סמנין שבח דהוהכיון

 אבל ממון לגבי זה רכל לומר ואין למ"ה, דחזותא לקולא נקטינןמדרבנן
 מסוגי' דהרי דאיסורא, מחזותא ליהנות שאסור פשיטה הנאה איסורילגבי
 ואין למ"ה. חזותא אי ערלה של הבגד מותר היה קרא דבלא ראינושלנו
 קרא דאיצטריך דמהא ושביעית, ערלה מאיסור ע"ז איסור דילפינןלומר

 דיש כתב ושוב גלי. לא גלי דלא והיכא גלי דגלי דהיכא ש"מלשניהם
 דמערלה רבא מדאמר ודאי מטעם היא מילתא דחזותא דסברי ז"לאחרונים

 מקליפי שצבע דבגד הא דבאמת דסבר והיינו היא, מילתא חזותאש"מ
 באיסור הכא גם וא"כ הוא, סברא אלא דערלים מדרשא לאו ידלקערלה
 זה מטעם מותר דאעפ"כ לומר ואין חמ"ה, אמרינן דרבנן ע"ז שלהנאה
 וח"ו גורם רק ולא איסור של כגופו דנחשכ היינו חמ"ה דאי גורם,וזה
 בעין. הוה דהאיסור היכא מותר זוז"גלומר



המתיראשם

 דמצינו ליתא וגם, האיסור גוף אין אבל חמ"ה אי דאפילו תאמר1*מ14
 אי קיים הדם שגוף שנחשב הרי ככסות, הנבלע מדם רבאשהק'

 ראיה דיש הצד על והק' חמ"ה אי מסופק דרבא לומר ודוחקחמ"ה,
 על פליג דר"י סב: דף נדה מגמ' והוא 'להתיר דיש אלא דחמ"ה.מערלה
 מתכבסת אם בכסות שנבלע ממש המת מן דם ברביעית דגם וסברר"ל
 כר"י וקי"ל למ"ח, דחזותא ר"י דסבר וע"כ טהורה, דם רביעית יוצאאינו
 דאפשר כיון למ"ה רחזותא לתלות יש וא"כ הרמב"ם פסק וכן ר"ללגבי
 לומר דר"י מהא יפסוק לא אי ואפילו וכנ"ל. מסופק היה דרבאלפרש

 דלא איבעיא דהוה ז"ל הראשונים כדברי אלא למ"ה, דחזותאבודאי
 לאו רחזותא לקולא סמכינן דרבנן ספיקא הוה דהכא כיון מ"מאיפשיטא,
 איסור יש קרא כהו דגלי ושביעית בערלה ורק התורה, בכל היאמילתא
 דכמו ולומר להחמיר מקום דיש אלא גלי. לא גלי דלא בע"ז אבלהנאה

 תהא, בהוייתה דתהי', מקרא שביעית של בחזותא הנאה איסורדגמרינן
 להתירו יש הכא וא"כ הנאה גרמת הוה היותר ולכל שם האיסור גוףאין

 ואין בפת עצים שבח יש אמרינן שעה כל דבפ' ואף גורם. זו"זמטעם
 סימנים שכח יש אמרינן דכמו"כ ומסתברא גורם וזה זה מטעםלהתירו
 דב' הכא משא"כ ניכר הוה איסור של הגורם רק דהתם משום היינובבגד,

 העיסה לתוך שנפלו ותרומה חולין של לשאור ודומה ניכר הוההגורמים
 נדון להתיר יש הטעמים אלו "דמכל וסיים מותר. גורם וזה זהדאמרינן
 בדברים מדמין שאנו שמתוך בתחלה, אותו מתיר שהייתי ולאשלפנינו
 עליהם לסמוך הדברים הם שכראין אלא מעשה נעשה לא כאלהעמוקים
 וכו"'. להתיר מנהגו שפשטבמה

 מילתא וחזותא סמנין שבח יש דפירוש בהסוגי' חדש ביאור לפנינוהרי
 איסור, לגבי בין ממון לגבי בין וזהו בעין, לדבר שנחשב היינוהיא

 הר"ן סבר הסברא דמן ואף ושביעית, בערלה יתירה קרא ליכא זה צדועל
 של גופו בו שנתערב כיון מכ"מ לכו"ע, חזותא על הנאה איסור שייךדלא
 ערלה מקליפי שצבעו בגד דידלק הטעם דאין רבא ודחה ידלק,איסור
 הנראה הנאה לאסור התורה דחידש משום אלא כבעין, רנחשבמשום

 דכתיב התם שאני סתם אמר ולא לעינים הנראה הנאה הלשוןלעינים,וא"ש
 כבעין דנחשכ משום דידלק הדין דאין לחרש בא דרבא משום ערליםקרא
 סגי דלא והא - ראיה הנאת איסור התורה חידשה דבערלה משוםאלא

 שהוא לפי עכו"ם באיסורי אלא ל"ש רזה צ"ל המלח לים דמיובהשלכת
 שכתב ומה ע"ש, הצלמים כל פרק בסוף הר"ן שהביא כמו רמיו,תופס
 צביעה דשאני אלא זה לטעם צריך שאינו הרי"ף על בחידושון שםהר"ן



שנההמתירא

 וכרמסיק דחמ"ה הצד על היינו איסור, של גופו שם נתערב כאילודהוי
 להר"ן קשה היה לא ולכן - כרבא להחמיר יש דאו' באיסור ועכ"פרב
 שהק' כמו היא מילתא חזותא דככה"ת ושביעית מערלה ילפינן לאלמה
 דין זה אין מקרא, דגמרינן הצד דעל הר"ן דסבר מג( )אות ר"פהתוס'
 וסכר תורה, אסרה לעינים הנראה דהנאה הוא התורה חידש אלאדחמ"ה
 גמרינן מקרא ר"פ להתוס' משא"כ גלי, דגלי היבא הוא, דחידשדכיון

 ודיני איסורים ככל הדין והוא בעין, כדבר והוה היא מילתאדחזותא
 ילפינן, לא מאיסורא דממונא אמרינן ממון גבי ורק לעיל וכמוש"בטומאה
 ערלה גבי קרא דמדאיצטריך מז( )אות התוס' קו' להר"ן קשה היה לאוגם
 רעל אלא כן, להוכיח יש אה"נ הר"ן דרך רעל היא, מילתא דחזותאש"מ
 הר"ן, וכמוש"כ ושביעית ערלה גבי כלל יתירה קרא ליכא דחמ"ההצד
 מלשון לכתחילה לצבוע מותר היה קרא דבלא דמשמע הא נמיוא"ש
 לאו אי כלל הנאה איסור ליכא מקרא לאו דאי בהן, יצבע שלאדמנין
 רחמ"ה.מטעם

 הר"ן בתשובת ומצאתי - וז"ל ה' ס"ק ק"ב סי' יו"ד חדש בפריוראיתי
 חכמתו גודל כפי בזה הרחיב העמיק ז"ל והרב וכו', ע'בסי'
 דבריהם של א"ה לענין וכו' וז"ל כתב דבריו ובסוף הרמתהבתשובתו

 בע"ז אבל ושביעית בערלה וכו' אלא למ"ה דחזותא לקולא למנקטאיכא
 מערלה ע"ז של הנאה באיסור יותר להקל שאין אלא גלי לא גלידלא

 דחזותא דבריהם של א"ה לענין מבעיין דנקטינן כיון ואעפ"כושביעית
 גוף אין אפ"ה ושביעית כערלה כע"ז הכתוב שהחמיר תאמר אפי'למ"ה,
 זוז"ג, מטעם להתירו יש וכו' הנאה גרמת אלא דחלמ"ה כיון שםהאיסור
 יין של בחומץ אם ולפ"ז זוז"ג, מקירי דבכה"ג להוכיח הנז' הרבוהאריך
 העולה זהו גורם זו"ז מטעם להתיר יש מה"ת דאסור לפנינושנתנסך
 דבאיסור הא איפ', ולא רבעי דכיון ידענא לא דמר ושותא ז"למדבריו
 וא"כ דדינא ספיקא משום אלא אינו דחלמ"ה אמרינן דבריהם שלהנאה

 אין כערלה בע"ז הכתוב שהחמיר תאמר דאפי' הכי כתר דקאמר האימאי
 דהא תימה דברי אלא שאינן באמת הנאה, גרמת אלא שם האיסורגוף

 גורם זו"ז משום להתיר א"א וא"ב - למ"ה או חמ"ה אי לןמספקא
 וכו', ז"ל הרב וכמ"ש זוז"ג כאן ואין שם האיסור וגוף חמ"הדדילמא

 ז"ל הרב על לסמוך אין דינא ולענין וצ"ע, להולמן קשין ז"ל הרבודברי
 מאכל לבנו אם דלפיכך הפר"ח כתב ושוב דרבנן, באיסור אלא בזהכלל
 שהרי עבידא דלחזותא אף בטלה ס' כנגדו יש אם וטריפה, נבילהביצת
 טריפה ביצת כגון דאו' איסור שהוא באופן אבל מדרבנן אלא אסיראלא

 לא חשיבא האם צורך משום מה"ת דאסרא גמורה היתה לאשכשנטרפה



המתיראשנו

 הפר"ח. דברי ע"כ ביטול לו ואין בעין האיסור כגוף דהו"ל משוםבטלה

 וכמוש"ב ז"ל הר"ן דברי הם הם הפר"ח ודברי ברורין, הר"ן דבריולענפך
 מכל וכדמוכח יינם סתם של בחומץ אלא התיר לא רהר"ןלעיל

 הכתוב שהחמיר תאמר שאפילו הר"ן שכתב ומה סוף, ועד מתחילהדבריו
 אלא לס"ה דחזותא כיון שם האיסור גוף אין אפ"ה ושביעית כערלהבע"ז
 דחזותא ושביעית מערלה לילף להחמיר דיש הביאור אין הנאה,גרמת
 דהיינו היא מילתא לאו דחזותא כיון בפירוש' כתב שהרי היא,מילתא
 דלמ"ה, הצד רעל ולומר להחמיר דיש אלא לקולא, דרבנן דספקמשום
 תורה אסרה לעינים הנראה דהנאה דין חידוש יש ושביעית בערלהאבל
 גבי כמו תהיו כתיב דבע"ז וכיון להנאה, חזותא נחשב לא דבעלמאאע"ג

 הנאה איסור דיש קרא גלי ע"ז באיסור דגם ולומר להחמיר יששביעית
 אסור חזותתו סתם ביין גם וא"ב למ"ה, דחזותא הצד על לעיניםהנראה
 מכח גם באה החזותא הר"ן של דבנידון אלא לעינים הנראה הנאהמשום
 להפסק בדיוק כיון דהפר"ח ונמצא - גורם וזה זה מטעם ומותר היתרדבר
 הר"ן. כונת שזהו הבין שלא אלא הר"ן,של

 בביאורו והגר"א הפר"ח דפליגי בהא הדברים הבנת לבאר ישועכשיו
 בדאו' להחמיר דיש דאף 1"ל הגר"א דכתב נ(, )אות שםליו"ד

 יוחנן דר' אליבא בדרבנן גם כן לומר צד ויש היא מילתא חזותאלומר
 הנראה הנאה וכמ"ש הנאה כאיסור זה כל מכ"מ ע"ב, התוס'להבנת
 ולענ"ד זה", בכל כאן ששגג כפר"ד "דלא החזותא דמתהני וכו'לעינים
 על להר"ן, שהרי הפר"ח, שפסק כמו ג"כ דסבר מוכח הר"ן דמדברינראה
 ומן לעינים, הנראה הנאה של דין שום ליכא היא מילתא רחזותאהצד

 דבר שום גמרינן ולא כלל, להנאה נחשב לא חזותא של הנאההסברא
 דבר של חזותא הסברא דמן אלא יתירא, קרא דליכא ושביעיתמערלה
 משום ידלק ערלה מקליפי שצבעו ובגד בטיל, ולא בעין לדברנחשב
 וגם בהנאה אסורה הבגד כל ולכן להבגד בטיל ואינו כעין ערלהרחזינן
 וא"כ בטלה, ולא בעין ערלה תערובות בהבגד דיש מטעם אסורהלסומא
 בעין לרבר נחשב מדאו' האסורה הביצה של שהחזותא דידן, בנידוןה"ה
 הפר"ח. שפסק וכמו להתכשיל כטלדלא

 כפרקים כמוש"ב אלא ז"ל כהר"ן דלא הסוגי' כל הבין הגר"אאבל
 אי אלא בעי ולא בעין, לדבר נחשב לא חזותא דלכו"עהקודמים,

 נחשכ ואי עצמו, בפני חשיבות עליו ראין או דבר של החזותאמחשבין
 עצים שבח יש להדין דומי' הצמר על סימנין שבח יש אמרינן אזלרבר



שגזהמתיבתא

 רבינו מתוס' וכדמשמע ד'(, )אות הנ"ל רי"ד התוס' דרך על וקצתבפת,
 סממניך" כח הנה לו לומר ויכול סימנים שבח "יש י"ח( )אות הנ"לברוך
 אי רבעי משמע דמפר"ת ואף קיים, הסממנים הכח היותר דלכלמשמע
 קרא דגלי ושביעית מערלה ילפינן אי דבעי דמשמע בעין, כדברנחשב
 כע"ע או התלמוד הים שמפרש וכמו הנאתו כדרך שלא גםדאסור

 ]ועי' הר"ן כסברת וזהו מז( סו, לט, לח, )אות וע"ש לעילשכתבתי
 לדבר נחשב אי כעי דלא משמע הסוגי' בכל דתוס' סתמא אכללקמן,[
 ולא ר"ה שם התוס' וכלשון לדבר נחשב החזותא הנאת אי אלאבעין
 דשאני ודחי רחמ"ה מהכא למפשט בעי דהא )ר"ת( לפי' "וקשהיצבע,
 אלא - הנאה כדרך שלא למיסר קרא אחא דלא משמע קרא דגליהכא
 מתוס' לכאו' משמע וכן עכ"ל, בעלמא" חזותא אלא דליכא אע"גלמיסר
 בעלמא נוי אלא שאין הנאה חשיבא לא דהכא הנאה - דלמא אוד"ה
 חזותא אי הש"ס דבעי הא גופא דהיינו והש"ך הפר"ת ומפרשיותר,
 גבי קרא דאתא ג"כ הגר"א וסבר - בעין כדבר דהוי' לא אבל היאמילתא
 לא ושביעית וערלה איסורים, לגבי להנאה דנחשכ לומר ושביעיתערלה
 הר"ר בנו ע"י מהדו"ח הנו"ב שפי' כמו כאחד הבאין כתובים נ'הוה

 דממונא מג( )אות ר"פ התוס' כמוש"פ אלא מ"ז(, )אות ז"לשמואל
 וכל ממונא, לגבי רק בעי ולא ילפינן מאיסור איסור אכל ל"י,מאיסורא

 שנתערבה: טריפה בביצת הכא משא"כ הנאה איסורי גבי שייךזה

 הנאה, ליכא טומאה בדם דהרי הגר"א, דברי על הקשינו דכברוביה"ד,
 יותר, שוה ואינו ציבעא וזל הצמר וצבע וצבע, צמר גזל גביובז

 כלום, נהנה לא שהרי הצבע, שגרם כהנאה השבה מצות שקיים לומרל"ש
 לחזותא יש אי רבעי ג( )פרק לעיל כמוש"ב הוא דהביאור די"לאלא

 השבה, חיוב או קיום ולגבי הנאה, איסורי לגבי עצמו, בפניחשיבות

 החפץ אל חשיבותו דבטלה או טומאה, לגבי דם השם קיים איולגבי
 אפי' אפשר או ומדאו' עצמו: בפני היא מילתא ולאו בו דבקשהוא
 לסמנין, שבח דיש לחומרא אזלינן שם, הגר"א כמש"כ יוחנן לר'בדרבנן

 לגבי בין ממון, לגבי בין חשיבותו, בטלה ולא הצמר על כשהואאף
 דכשאינו לר"י דין חידוש משום לאו )אי טומאה של חפצה דהוהטומאה
 אכילה איסור לגכי משא"כ הנאה. איסורי לגבי ובין מטמאה(, אינומקפיד
 האוכל מן חלק דהוה אלא עצמו בפני חשיבות לו אין אכילהדלגכי
 אוכלין. כשארובטול

 עליה ביטול ל"ש לחזותא דאתי דבר רכל הר"ן בסברת אזל הפר"חאבל
 דמצד סבר הר"ן דהרי כעין, וכדבר עצמו בפני כדבר נחשבולעולם



המתיראשנח

 שצבעו דבגד הא א"ש חמ"ה אי ואעפ"כ להנאה חזותא נחשב לאהסברא
 עצם על הנאה איסור ויש בערלה המעורב כבגד דהוה ידלק ערלהבקליפי
 הצד על ורק בעין, עדיין והאיסור זה על ביטול שייך דלא כיוןהבגד

 גבי הוה וא"כ לעינים, הנראה הנאה לאסור קרא ריבוי יש למ"הדחזותא
 על ביטול ל"ש לחזותא דאתי כיון תבשיל, בתוך שנתערבה סויפהביצת
 חמ"ה. לומר דמחמירין מדאו' האסורה בביצה עכ"פ אסור הכל ולכןזה

 בביאורו שכתב במה לשיטתו אזל ליו"ד בביאורו דהגר"א י"לוענשיו
 המחבר כשכתב שהרי ב(, )פרק לעיל שביארנו דרך ועללחו"מ,

 דהוה ציבעא וזל כהן וצבע וממנין צמר דגנב האוקי' י"א סי' שס"גבחו"מ
 אבל הרא"ש וכ' דרכינא אוקימתא עוד ושם - הגר"א כתב דדינא,ספיקא
 שהגאון משמע צ"ע זה דדכר כתב ולא - השמיטו והטור והרמב"םהרי"ף
 ב'( ובפרק לג, - לא )אות לעי"ל ועי' - ז"ל כהרא"ש סבר ולא בזהניחא

 אי בעי לרבינא ודרק תואר הפרי מדברי להיפך אחד, באופןשביארנו
 בטל הוה ממש בו שאין דבדבר ממש, בו שיש לדבר נחשבחזותא
 בהם אין מים גבי ביצה מס' בשילהי יהודה רב ודסברי חבירו, שלכממונו
 הפוסקים וסברי ממשו, ולא טעמו איסור יש איסורים גבי ורקממש

 כדבר נחשב לא ודאי דחזותא וסברי דרבינא האוקי' על פליג דגמ'דסתמא
 לגבי עצמו כפני לדבר נחשב הסמנים כח אי אלא כעי ולא ממש בושיש
 מערלה איסורים גבי דילפינן ראע"ג הגר"א סבר ולכן השכה חיוב אוקיום

 הנאה. באיסורי רק אסר ולכן בעין כדבר נחשב שיהא לא אבלושביעית,

 דחזותא י"ל דר"י דאליבא ק"ב ביו"ד הגר"א בדברי לדייק דישאלא
 דנהנה היבא רדרבנן כאיסורי אפי' איסורים לגבי היאמילתא
 באיסור אלא החמיר שלא מהפר"ח יותר מחמיר הוא זה ומצדמהחזותא,

 ולכאו' דרבנן, באיסורי משא"כ איפשיטא דלא איבעיא דהוה כיוןדאו'

 הקצה מן יוחנן ר' בדעת פליגי והגר"א דהר"ן צ"ב גם הפר"ח, עםהדין
 ש"מ להבגד הדם דבטלה ר"י דאמר דמהא כפירוש כתב דהר"ן הקצה,אל

 מפרש והגר"א חמ"ה: דסבר רבא על ופליג היא מילתא לאו חזותאדסבר
 חמ"ה כדרבנן דגם די"ל חמ"ה אי לנידון ל"ש דר"י דדינו תוס' פיעל

 דהוה כמו לר"י ספק דהוה נמצא חמ"ה לדין ל"ש דר"י דינו איוצ"ב
 והר"ן התוס' פליגי במאי צ"ב ובכלל לקולא, דרבנן וספק לעלמא,ספיקא
 טהור לאו ואם מיהת וקתני - וז"ל בפרש"י לדייק יש גם ר"י,בדעת
 לסוחטו אפשר שאי בבגד שנשאר שהדם איכא, ררביעית רחזותאאע"ג



שנטהמתירא

 מסכים אי לדון ויש עכ"ל, היא מילתא לאו חזותא אלמא בבגד לנונראה
 .רק רמי ורבא יוחנן דר' אליבא כלל קשה לא דבאמת התוס' לפי'רש"י
 בבגד שנשאר שהדם מפרש דרש"י לדייק יש גם - לא או ר"ללסכרת
 אבל כלל, לסוחטו דא"א באופן גם להקשות דיש ומשמע לסוחטו,שא"א
 רביעית מהן יוצא היה הדחק ידי שעל "אע"פ היא הגמ' שקו' כתבהתוס'
 וכו'".דם

 כמוש"ב הסוגי' מפרש דהגר"א הכל, דמבואר נראה הנ"ל הדברים עםאבל
 איסור שיש היכא דכל מט(, )אות רבא ד"ה התוס' קו' לתרץ)בפ"ב(

 ולא תורה אסרה לעינים הנראה דהנאה ושביעית מערלה גמרינןהנאה,
 דם לרביעית מערלה רבא הקשה ולכן למסקנה ממון לגבי אלאבעי

 דם דשאני ותי' כהנא רב שכא עד ילפינן מאיסור דטומאהשנבלעה,
 זה וכל להקל, יש דרבנן הנאה איסורי בכל הו"ה וא"כ דרבנן,תבוסה
 חידוש משום טהור הבית ממש מת בדם גם דלר"י החוס' וכמוש"כלר"ל
 לתרץ ל"צ וא"כ בכלל, רבא קושית לו קשה היה ולא בלועה, דטומאהדין

 דודאי להקל אין דרבנן הנאה כאיסורי גם וא"כ דרבנן כטומאהדשאני
 ומה גלי, לא גלי דלא דהיכא הר"ן כמוש"כ ודלא ושביעית מערלהגמרינן
 אפשר דהיה אע"ג משביעית ראיה הגמ' שהביא מהא ראיה הר,ןשהביא
 יש גלי, דגלי היכא דרק ש"מ מערלה רגמרינן הנאה אסורי דשאנילחלק
 לגמור דאין דהו"א מה( )אות ר"פ התוס' ררך על לעיל כמוש"בלדחות
 דלעיל אחד, בפרט לעיל שביארנו ממה שאני דהוה אלא מערלה,שביעית
 הק' ולכן בעיז הוא שהאיסור והיינו חמ"ה אמרינז איסר דגכיביארנו

 רבא במקושת הר"ן קו' לישב היה וזה ע"ש, כבעין יהא נמידבטומאה
 התוס', שפי' כמו יפרש הגר"א אבל בעין, לדבר נחשב דחזותאראינו
 ע"י דם רביעית מהם להוציא שאפשר כדם דגם מהא הוא הגמ'שקו'
 אע"ג להבגד הוא רבטל אמרינן בעולם דם שקיים דאע"ג והיינוהדחק,
 לגבי בטל דהוה יאמר הנאה איסור לגבי גם וא"כ דם של חזותאדאיכא
 בפני לדבר נחשב חזותא דאיכא היכא דכל דודאי כהנא רב ותי'הבגד,
 היא. מילתא חזותא דאו' איסורי בכל וא"כ דרבנן, תבוסה דם ושאניעצמו
 בדרבנן דגם י"ל בלוע טומאה דשאני משום לדידי' קשה דלאולר"י
 היא, מילתאחוותא

 לדבר ונחשב מסברא חמ"ה אי דבעי להר"ן אבל הגר"א, דרך על זהוהל
 ודאי אבל גלי לעינים הנראה הנאה איסור שיש דגלי דהיכא אובעין
 לא לבעין נחשב דאי היא מילתא לאו חזותא דלר"י ע"כ א"כ בעיןדאינו
 צריך היה הדם חזותת דניכר היכא דכל בלוע, טומאה מדין לטהרשייך



 א ת נ י ת מהשם

 הדם להוציא דא"א באופן דגם ואפשר בעין, ודבר נפרד כדברלהיות
 סבר ולכן בעין, לדם דנחשב היינו דחמ"ה משום רש"י, מלשוןוכדמשמע

 אבל ר"ל, לגבי כר"י והלכה היא, מילתא לאו ח,ותא ודאי דלר"יהר"ן
 מערלה גמרינן דלא והיינו בעין לדבר ונחשב דחמ"ה רבא דסברכיון

 דדינא ספיקא דהוה י"ל בעין לדבר נחשב מסברא אלא כללושביעית
 כרבא הלכה אי דדינא ספיקא דהוה דכיון להר"ן קולא יש אחד מצדוא"ב
 ודאי דהוה י"ל להגר"א משא"כ דרשן, באיסור להקל יש א"כ כר"יאו

 דין הוא דחמ"ה דכיון הגר"א לפי קולא יוצא שני מצד אבלדחמ"ה,
 הבגד לגבי בטול בהנאה הנאסר הדבר דאין ושביעית מערלהדילפינן
 משא"כ וכמוש"ב, הנאה, באיסורי שייך זה כל האיסור מן נהנהועדיין
 באיסורי גם א"כ עצמו, מצד כעין כדבר הוא הרי דחמ"ה הצד דעללהר"ן
 דפסק וכמו עצמו, מצד כעין כדבר דנחשב כטל דלא אמרינן דאו'אכילה
 הר"ן. וכמש"כ זוז"ג לגבי נ"מ יש וגם דאו' טריפה בביצתהפר"ח

 מכח בעין כדבר דהוה היינו דחמ"ה דסבר רש"י, בשיטת לצדד ישובן
 ב התוס', שפי' כמו ור"ל ר"י בין חילק שלא כמה - א דיוקים,כמה

 - ג הנ"ל, וע"פ לסוחטו שא"א בבגד שנשאר מדם רבא קו' שפי' במה-
 - ד היא, מילתא חזותא כלומר ממנין שכח דיש הסוגי' בכל שפי'במה
 דמהו הקוץ את וצבע וסמנים קוץ הגזל היינו קופא בו בצבע שפי'במה
 תי' שפי' במה - ה בעין, כדבר דנחשב לאו אי השבה דנחשב לומרהצד
 נר כגון ממש בו שאין אע"פ בעלמא מראה - לעינים הנראה הנאההגמ'
 דהוה משום הוא דידלק, דהא לפרש צריך דחמ"ה הצד דעל משמעוצבע,
 משום לצביעה קרא דאיצטריך שפי' תוס' משא"כ ממש, בו שישדבר

 שסבר לומר צד יש מכ"מ אכל לדחות דיש ואף הוא, בעלמאדחזותא

 לבעין. שנחשברש"י

 חדא, בעין, לדבר נחשב דחזותא לחשוש מקום יש תוס' בדעתגם
 תיפשוט א"כ וא"ת התוס' דברי הנו"כ שפי' במה מז( )אותדעי'לעיל

 דאיכא וי"ל היא מילתא לאו דחזותא ש"מ למיסר מדאיצטריך גימאלאידך
 נחשב חזותא דלעולם הצד דעל ופ' בעין, הוא כאילו דחשיב מהכאלמילף
 בזוז"ג, ונ"מ לבעין נחשב ושביעית דכערלה לומר קרא ראתי י"ללהנאה
 אינו אבל בהנאה לאסור קרא אתי להנאה נחשב לא דלעולם הצדועל
 אין כאחד הבאין כתובים ב' הוה ושביעית דערלה דכיון וכתבבעין,

 כתובים ב' דל"ה קצת בע"א ופירשו זה על שהק' מה לעיל וע'מלמדין,
 יש דאו' איסורים בכל וא"כ ל"י מאיסורא דממונא אלא ר"פ וכתוס'ה"כ

 ממונא, לגבי אלא בעי ולא ילפינן, מאיסור דאיסור כבעין דנחשבלחשוש



שפאהמתירא

 ואסור לבעין דנחשכ דאו' טריפה ביצת גבי נ"מ, עוד דיש ידעינןועתה
 התלמוד הים שפי' וכמו הנאתו כדרך שלא לדבר וגם הפר"ח,וכדעת
בפר"ת.

 לדבר נחשב אי תוס' לפי גם רבעי והיינו מזה, יותר אפי' לומר אפשרגסן
 שהק' והיינו הר"ת, שיטת התלמוד הים שפי' וכמו במסקנתובעין
 לומר קרא דבעינן אלא כפר"ת דלא דאי פ' דא"כ, מז( אות )עי'התוס'
 ראין וביה"ד להנאה נחשב לא הזותא דלעולם ש"מ להנאה נחשבדחזותא
 הסברא מן ראי להנאה, נחשב חזותא דלעולם קרא גלי אדרבאלומר
 איסורי גבי התורה דחידש לומר יותר מסחבו להנאה, נחשב לאחזותא
 ובשלמא מילי, לשאר משא"כ לעינים הנראה בהנאה גם לאסורהנאה
 גופא דזהו התוס' תי' זה ועל הנאתו, כדרך לשלא קרא איצטריךלפר"ת
 אסרה דהתורה לומר בא אס דערלים, דקרא הלימוד דמהו הגמ' שלהספק
 עצמו, בפני להנאה נחשב לא חזותא הסברא מן א"כ לעינים, הנראההנאה
 באופן בין לאסור ובא לבעין, נחשב דחזותא מחדש דהתורה אפשראבל
 לדבר נחשב דלעולם מילתא גילוי הוה וא"כ הנאה, כדרך שלא ביןהנאה
 בעין, לדבר דנחשב למדנו דערלים דמקרא הוא דודאי סבר ור"תכעין,
 למילף דאיכא ואה"נ הנאתו, כדרך לשלא אלא קרא איצטריך דלאכיון
 הוא דחוי רבא דתירץ והא בעין לדבר נחשב חזותא דלכה"ת,מהבא

 דכשתירץ לפרש יש כזה יפרש ואי השני, בתירוץ רפא ד"ה תוס'וכמוש"כ
 בין מתרץ אחת בבת בעין, הוא כאילו דחשיב מהכא למילף דאיכאתוס'
 כהנו"ב יפרש אי בין כזה, יפרש אי ביז ועכ"פ וכנ"ל, לפר"ת וביזלדיד"
 באיסורי להחמיר מקום יש ר"פ, התוס' דרך על קצת בשינוי אלאהנ"ל
 באיסורי בין בעין לדבר לחזותא, העשוי דבר נחשב תוס' לדעת דגםדאו'
 הפר"ח. וכדעת אכילה באיסורי וכיןהנאה,

 נחשב דחזותא סברי שניהם והר"ת דהר"ן דאף להעיר, יש אחד דדבראלא
 כעין כדבר הוה אי דלהר"ן פליגי בהא אבל דאו', באיסורילבעין

 סכר דהר"ן פליגי וגם מערלים, דגמרינן היינו ולר"ת הסברא, מןהיינו
 נחשב הסברא דמן סבר ור"ת להנאה, נחשב לא חזותא הסבראדמן

 לפקפק יש וא"כ ספק(, הוה גופא דוה דתוס' כסתמא דלא )ושניהםלהנאה,
 בק"ע שצבעו מבגד הראיה יפרש שהר"ת מו( )אות התלמוד הים פי'על
 כזה, סבר שלא ראינו הנ"ל הר"ן דמדברי לכעין, דנחשב דש"מידלק
 לעינים הנראה דהנאה אלא כבעין, הוה דלא רבא שדחה מפרששהוא
 אי סגי דלא לומר צד יש דע"כ דידלק הא א"ש ואעפ"כ תורהאסרה
 הביא שם וכשהר"ן הצלמים, כל ס"ס בר"ן וע' המלח, לים דמיוישליך



המתיבתאש"נ

 דחזותא רבא דסבר הממקנא לפי רק היה זה כבעין הוה דחזותאראיה
 כתב ולכן לבעין, נחשב לא דלמה שנבלעה דם מרביעת והק' היאמילתא
 בעין דהאיסור היכא דוקא היינו דידלק דהא לומר יש דלמסקנא שםהר"ן

 הר"ת לפרש יותר רטוב נראה ולכן עצים, שבח רק דיש היכאמשא"כ
 ידלק, ערלה מקליפי שצבעו דבגד דתנן דמהא לעיל, שכתכנו השניבאופן
 אורחייהו, דלאו ורמונים דתאנים ואפי' ערלה קליפי בכל דהיינומשמע
 לכעין. דנחשבש"מ

 וסבר טריפה ביצת גבי הפר"ח על פליג גינוסר בפירות תואר הפריוהנה
 מפרש איך לז( )אות לעיל וע' בעין, כדבר הוה לא ודאידחזותא

 כמש"כ דבריו המשך אביא ועכשיו זה, על שהק' ומה שלנו הסוגי'הפר"ת
 הפר"ח שכתב מה וראיתי הצצתי קודם - וז"ל חדש, הפרי עללחלוק
 צמר גזול כגון ואסיקנא וכו' ממנין שבח יש להו אבעיא וז"ל הנזכרלשון
 דברים להקדים הרב נתחכם הנה וכו': צמר לההוא וצבעי' דחדוסמנים
 דפי' לך כתבתי וכבר האיסור כממש הוי אי היא דבעיא דפי' לומראלו

 וכו' כממש הי דלא הוא פשוט דדבר וכו' רבינא כמסקנת היאדבעיא
 הגם עורות מהנהו ליהנות ושרינן מותר זוז"ג בכה"ג אמרינן שפירוכפ"ז
 לא ולענ"ד עכ"ל, הר"ן כדברי גמור נסך מיין חומץ העיבוד לתוךדנתנו
 הביא הר"ן וגם במילה מילה הר"ן לשון שהביא אלא כלל, הרבנתחכם

 ב( )פרק לעיל וע' דרבינא, האוקימתא הביא ולא ציבעא דזלהאוקימתא
 לבעין חזותא נחשב אי בעי לרבינא דרק אחר באופן להיפךשפירשנו
 סברי דהם ש"מ דרכינא האוק' והטו"ר והרמכ"ם הרי"ף דהשמיטוומהא
 ברור זה שיהיה, ואיך הגר"א, דעת דהיינו הכא ופירשנו לבעין נחשבדלא

 ומה הפר"ת, שפי' כמו הסוגי' מפרשים אינם והטור והרמב"םשהרי"ף
 שהבין וכמו גמור נסך מיין חומץ העיבוד לתוך לתת התיר שהר"ןשפי'

 הר"ן דברי מכל דמוכח לעיל פירשנו כבר עליו, וחלק הר"ן בדעתהפר"ח
 אזלינן דאו יין סתם של בחומץ אלא דינו אמר שלא סוף ועדמתחילה
 אזלינן דאו' באיסור משא"כ לבעין נחשב לא ואז מערלה דילפינןלקולא
 לזה ראיה והביא בפירוש שם וכמש"כ הסברא מן לבעין דנחשבלחומרא
 כדברי ממש וזהו לבעין, נחשב דע"כ הר"ן שסבר דם מרביעית רבאמקו'
 סגי לא ערלה גבי למה לפרש כשבא הצלמים כל פרק בסוףהר"ן

 לפניו, הר"ן תשובת להפר"ת היה שלא אלא המלח, לים דמיםבהשלחת
 ברור ולענ"ד ע"ש, הר"ן דברי לפרש הרבה דחק ולכן שם, שהודהכמו

 זקן(. הורה דכבר אלא - הפר"ת )וסייםכמש"כ



שסגהמתירא

 העורות שמושחים תפילין של רצועות בענין מהדו"ת, נו"ב בשו"תוע'
 בפיך, המותר מן להיות דצריך חשש בו יש אם טמאים דגיםבשומן

 ז"ל הגאון אאמ"ו הוא הלא מדבר אחד קדוש -"וראיתי וז"לוכתב
 על הסופרים שעושין הטיח בענין התשובה בסוף בנו"ב א'בתשובה
 והוא הואיל וכו' להחמיר שיש שחוק פיל מעצם תפילין שלהבתים
 גבי חמ"ה אמרינן תורה דבשל הנ"ל הפר"ח דברי "והביא ע"ש,לחזותא
 דבר הוא בפיך המותר דמן דדרשא דכיון וכתב כבעין( דהוה )פ'איסורים
 לספק לפי"ז מקום ואין היא, מילתא חזותא דשמא לחומרא אזלינןתורה
 הר"ן דברי הם רכך וכתב הפר"ח על חלק ששוב אלא אאמ"ו,של

 באיסור לכן בספק הש"ס דנשאר דכיון הר"ן כתב דמתחילהוכוונתו,
 דגלי ושביעית דבערלה ולומר דהחמיר אפשר דהיה אלא להקל, ישדרבנן
 וא"כ קרא גלי בע"ז דגם ולומר להחמיר ויש רבא, כדתי' וראי הוהקרא
 יש דמכ"מ אלא מדרבנן, דהוא יינם בסתם גם אסור להיות צריךהיה
 מזה לנו דיצא וכתב לבעין, נחשב לא דלכו"ע כיון גורם זו"ז מטעםלהקל
 מותר משום טמא מדבר לרצועות שעושין שיחור כהאי לאסור שייךדלא
 שחמפר"ש והיינו ממש, בו אין בעלמא חזותא אלא הוי ולא דהואילבפיך
 דפ' דעתו גילה דבריהם בשל הר"ן שהתיר דממה תואר כהפריהר"ן
 וכבר ע"ש, לבעין, נחשב דלא ודאי אבל לגורם נחשב אי היאהכעיא
 לא ובאמת הר"ן, דברי בביאור לע"ד שנראה מה הפרק בראש לךהבאתי
 שום ובלא כפשוטן דבריו בארתי שלענ"ר אלא מעצמי, דבר שוםהוספתי
 ליכא זה ולצד לבעין נחשב חזותא אי רבעי בפירוש כתב שהריפלפול,
 ושביעית ערלה ושאני רלמ"ה לצדד יש דרבנן ובאיסור כלל, מערלהריבוי
 מטעם להתיר יש מכ"מ ג"כ קרא גלי דבע"ז להחמיר דיש ואף קרא,דגלי
 דרבנן. באיסור להקל ויש בעין, האיסור אין זה צד רעל כיוןזוז"ג

 תואר הפרי דרך על הר"ן שפי' הנו"ב של בנו הנ"ל, הגאון לדעתוענפם
 הבתים לגבי אביו של בנידון בין להקל הדין להיות צריךהיה

 פסול דליכא הרצועות לגבי דידי' בנידון ובין פיל, מעצם טיח עםשנעשו
 לבעין נחשב אי אלא ל"ש רזה דאו' דין דהוה אע"ג בפיך מותרמשום
 כתב זה ועל ספק, הוא דהרי הנו"ב אביו כתב למה לו קשה הוהולכן
 צביעה, לשאר רצועות של השיחור לדמות אין העיון אחר אמנם -וז"ל
 שהוא רצועות של צביעה האי מ"מ ממש, בו אין צכיעה דבשארדאף
 בכלל והוא עדיף צכיעה האי א"כ שחורות, שיהיו מסיני למשההלכה
 בהמה עור אלא שמים מלאכת ל"ה שבת במס' אמרינן אשר שמיםמלאכת
 דהוה לומר אין למ"מ הלכה הוה דאי רסכר והיינו עכ"ל, בלבדטהורה
 שביארנו מה לפי והנה לבעין, נחשב דהתם אפשר וא"כ בעלמא,חזותא



המתיבתאשסד

 מלאכת גבי וא"כ לבעין נחשב לעולם דחמ"ה הצד רעל יוצא הר"ןבדברי
 כנידון ובין הנו"ב בנידון בין להעיר דיש אלא דאו', ספיקא הוהשמים
 לומר צד דיש כיון ז"ל כהר"ן ההלכה דאין דאפשר טריפה בביצתהפ"ח
 ועל רי"ד התוס' מפי' משמע וכן לבעין, נחשב דלא דודאי סברדתוס'
 תוץ הפוסקים השמיטו הכי דמשום ב( )פרק לעיל הסוגי' שביארנוהדרך
 לומר לבעין נחשם לא דחזותא דסברי דרבינא האוקימתא ז"ל הרא"שמן

 כדעת נ"ל וכן זה צד על דקדוקים כמה יתורץ איך לעיל וע' גבך,ממוני
 ותוס' והרא"ש, ור"ת רש"י בדעת לומר צד ריש ואף וכמו"שב,הגר"א
 עכ"פ אבל וכנ"ל, לבעין נחשב דחזותא דסברי תוס', לפי גם ואפשרר"פ,

 קרא יש אי הוא דהספק במש"כ יחיד, דעת הר"ן הוה הנ"ל הסוגי'בביאור

 שכתב ובהא גלי, דגלי היכא אמרינן מקרא ואי ושביעית, ערלהגבי
 נוטה דדעתו כתב הר"ן גם ובאמת כר"י, או כרבא הלכה אי הוארהספק
 לעיל, ע' ספק לו דהיה לפרש אפשר דלרבא כיון כר"י דלמ"ה להגדקצת
 הוה החזותא אי דנוגע היכא וכל הפר"ח ובנידון הנו"ב בנידוןוא"כ
 דהוה היא מילתא חזותא אי ספק ס"ס, מטעם להתיר סברא ישכבעין,
 כדבר הוה אי דחמ"ה כגמ' צר על אי ספק ועוד איפשיטא, דלאאיכעיא
 להעיר. רק וכתבתיבעין,

 צבע בד"ה קצ"ח ס' ביו"ד בב"י הובא בח"ה הרשב"א מש"כ לציין ישגם
 שאינן חוצצין שאין לי יראה לנוי הנשים של השער שעלצבעים
 הלא חוצץ, הנוסף כדבר הצבע שאין צבוע ובבגד וכו' אדרבאמקפידות
 תכלת בו שהי' לפרכת טבילה שמצינו חוצץ אינו בגד שלכעיקרו
 מראה אלא הידים ועל בשער צבע של ממשות שאין יראה ועודוארגמן,
 והודה הרמב"ן מורי לפני בזה שדנתי אני וזכור וכ' צבע שלבעלמא

 דיני בין דמחלק לאו אי כבעין הוה דלא דסברי משמע עכ"ל,לדברי
 דבר הוה לא במציאות כיון חוצץ אינו חציצה דלגבי חציצה, לדיניאיסור
 בזה. וצ"ע ממש בושיש

 ע"ב מ"ד דף מנחות רש"י דלדעת הנו"ב, כתב הנ"ל התשובהובסוף
 לה' קודש בו כתוב שהיה בהציץ ואפ"ה טמא, מין הוהדחלזון

 הרי כהונה, ובבגדי וכפרוכת כקיא, כדמפורש תכלת בו נקשר הי'שהציץ
 מה לפי וצ"ע טמא, מדבר מותר אפ"ה למצוה שהיא אף דצכיעהמוכח

 שסיים וע"ש לא, או כבעין הוה אי הוא דהנידון רש"י בדעתשביארנו
 כתקונן שחורות הרצועות היו ג"כ משיחה האי דבלאו כיון דידןדבנידון

 מה וע"ע שמים, למלאכת צורך נקרא לא קצת, קשה העור שהיהאף
 איבעיא דהא השואל שהק' ב', סימן ציון שיבת שו"ת בספרו בזהשהאריך



שסההמתירא

 חזותא רק הוי לא ואי ממנין, הגזילות להשבת החזותא מיחשב איהוא
 דלא ציון השיבת ומפרש השבה, זה דמיחשב כלל הדעת על יעלהאיך
 על וזהו הרש"ל, לו לומר יכול דא"כ הנאה לגרמת נחשב אי אלאבעי
 וז"ל אח"כ שכתב מה לי שקשה אלא ב,ג(, )פרק לעיל שכתכנודרך

 אי רק הוא חמ"ה אי בגמרא האיכעיא דע"כ מוכיח תואר פריובספר
 דא'ו ממש הוי חזותא אי דבעי למימר רליכא לא או הנאה מיחשבחזותא
 מוכרח ואם בהנאה, אסור דערלה ידעינן לא וכי מערלה לי' פשיט קאמאי

 אלא ממש, הוי חזותא אי האיבעיא נפשט לא עדיין הנאה הוידחזותא
 תואר, פרי בספר בזה והאריך וכו' הנאה גרם והוי ח"מ אי הוהרהאיבעיא

 וכו' שם בשאלה איתא ובודאי הזה הספר מעלתו ביד אין אם אעשהומה
 זה בפרט דהרי ותמהני תואר, פרי הספר ציון להשיכת שהי' ומשמעעכ"ל,
 גבי דבעי דמהא הפר"ת כתב שהרי השואל דעת ממש הוא הפ"תדעת
 רבינא פליג זה רעל שסבר אלא בעין, כדבר הוי' אי דבעי ע"כגניבה
 דהביאו הא והיינו הנאה לגרם נחשב אי ובעי בעין הוי דלא דודאיוסבר
 הביאו הפוסקים רכל מהא זה על הקשינו דככר אלא מערלה,ראיה

 דלא השואל, יעשה מה וגם דרבינא, האוקימתא ולא דגניבההאוקימתא
 לכעין נחשב אי דבעי כתב הוא שגם הר"ן השו"ת דברי כל להפר"תהיה

 בהנאה אסור ערלה דחזותת ידעינן לא דבאמת סבר וגם מדם, ראיהוהביא
 לעינים הנראה דהנאה התם דשאני רבא ודחי כבעין דהוי' מטעם לאאי
 בעין, הוי' דלא אע"ג להנאה דנחשב ושביעית ערלה גבי קרא דגליא"ת
 גלי. לא גלי דלא והיכא גלי דגליוהיכא

 הרא"ש דברי והיינו אחד ענין עוד לבאר נראה הנ"ל הדבריםועם
 טבל' הנותן שאלת - וז"ל ו'( סי' י"ב )כלל כתשומותהמתמיהים

 אחר בעלי' על ואסרה באיסקונדרי' עליו ששוחקין ציורין כה לציירלאומן
 כיון - תשובה לאוסרו, בידו כח יש אם שכרו, לו שפרע קודםשציירה
 הוא שכר אלא כלום בגוף לו אין הרי כלי בשבח קונה אומן איןדקיי"ל
 האומן היה אם ואפי' הכלי, לאסור כח לו ואין הכלי, בעל עלההמחייב
 עצים לו שנותן כגון בשבח ממשות שיש היבא היינו כלי בשבחקונה
 ממש בזה ואין כסימנין, ציירה אלא אומן עשה לא הכא אבל כליותיקון

 צבע אם כגון לא, או הצמר ע"ג יש"ס אם קמא הגוזל פרק לןדאיכעיא
 השבח לשלם ראובן חייב אם שמעון של בסימנין ראובן של צמרוקוף

 הצייר קנה שלא נמצא לשלם חייב ואינו איפשסא ולא הצמרשהשביח
 התם כדקאמר ממש, בו אין יגררנו אם לגרוד, יכול וכ"ח כלום,בצבע
 יכול אין כלי בשבח קונה אומן דאין כיון ועוד מעבר עבורי צפוןוכו'

 סי' חו"מ הלוי מוהר"ש ובתשובת עכ"ל, בעה"ב של כליו ולקלקללגורדו



המתיראשסו

 משתאה האיש אותה רואה כל זו תשובה כי אמת הן וז"ל עליו הק'ז'
 וקשה בצביעה הוי לא קונה, אומן דלמ"ד כתב דהרא"ש דבריו, עלוחרד
 צט( )דף עד וכו' לתקן לאומנין דנתן מתני' על הגוזל דבפרק וכו',סובא
 אומן ג"כ צמר דבצביעת בפירוש הרי ליה מדחי קא דחוי שמואל לךאמר
 בקצה"ח וע' עכ"ל, וכו' בעה"ב של הם הסימנין אם זולת כלי בשבחקונה

 צריך חבירו על דבר לאסור דכדי הם דבריו וקיצור - ב' ס"ק ש"וסימן
 עדיף לא סמנים, השבח קונה אומן אי ואפי' בדבר, ממון זכות לושיהי'
 דדינא דמספיקא חבירו של צמר בו וצבע קוף שבא סמנים מבעלאומן
 ממניו להוריד הסמנים בעל יכול רוצה ראם ודאי אבל ממון, זכות לואין
 לאחר יורה הקדיחו גבי ולכן שלו הסמנים דהרי לשלם וא"ע צפוןע"י

 יכול רוצה דאם כיון לשלם צריך אין כלי בשבח קונה אומן אינפילה
 ממון, זכות נחשב וזה לגורדו יכול וכ"ת הרא"ש דקאמר והיינולגורדו,

 דין האמת דלפי ועוד ממון זכות נקרא לא ממש, בו אין יגרדנו דאםכיון
 לגוררו. יכול אין בש"כ קונהאומן

 מעל להורידם הסמנים לבעל שיש להקצה"ח ברור היה דמנין ליוקשה
 מהבגד, חלק ונעשה להבגד הצבע בטול הוה דלכאו' כיוןהכגד,

 אין דאי הרא"ש וכמוש"כ להבגד, הצבע בטול דלא אמרינן יש"ס איורק
 מיירי התם וגם הבית, בעל של כלי לקלקל רשות לו אין קונהאומן
 גבי ש"כ קונה אומן אי בעי אז דרק האומן של הם שהסמניםלכאו'
 כלל הבגד בעל קנה שלא נמצא הבגד לגבי כטול דלא סברת ואיצביעה,
 קונה. אומן אין אם גם פטור יהא יורה הקדיחו גמי וא"ככהשבה

 טבלא מ"ח-הנותן רכ"א ביו"ד לעי' דיש ז"ל, הרא"ש בדבריוהנראה
 שפרעו קודם שציירה אחר בעלה על ואסרה לציירלאומן

 ואף ובו, ש"כ קונה אומן ראין כתב, שם הגר"א ובביאורמותרת.
 דנדרים בספ"א כמ"ש לאסור, ואי ממש, בהן אין ממנין מ"מלהחולקין

 הגר"א מפרש לא דלמה וישלעיין עכ"ל ליכא, מדרבנן אפי' וכה"גוש"מ

 דסבר ומשמע הרא"ש. וכמוש"כ צמר גבי על סמנין שבח יש אי רבעיהא
 זה. על נדרים איסור חל ולא ממש בו אין אבל סמנין, שבח יש אידאפי'
 דאפי' סבר דהגר"א לשיטתייהו, אזלי שניהפ והגר"א דהרא"ש נראהולכן
 חזותא פ' וחמ"ה לדבר נחשב הסמנין שכח היינו סמנין שבח דיש הצדעל

 הגר"א וכהביאור ממש, בו שיש דבר הוה לא לכו"ע אבל לדברנחשב

 השמיטו הרא"ש מן חוץ הפוסקים רכל דניחותא דאמר שס"גבהו"מ
 לדבר חזותא נחשב אי בעי דלרבינא לעיל וביארנו דרבינא,האוקימתא

 דגמרא סתמא אבל גבך ממוני לו לומר ריכול ממש בו שיש ולדברבעץ



שפזהטתינתא

 ק"ב סימן ליו"ד בביאורו גם לשיטתו וזהו בעין. לדבר נחשב דלאסברי
 מראו' האסורה טריפה ביצת נכי הפר"ח על דפליג במה א'סעיף

 כתשובות ז"ל הר"ן דרך על הסוגי' מפרש שהפר"ח שביארנושנתערבה
 דודאי סבר הגר"א משא"כ ביטול שייך לא ולכן לבעין נחשב חמ"הדאי
 הנראה הנאה מטעם הנאה באיסורי אלא להחמיר אין ולכן לבעין נחשבלא

 לכו"ע דהיינו ממש לחוזתא דאין בפשיטות נדרים גבי כתב ולכןלעינים.
 יש אי ואפי' ש"כ קונה אומן אי אפי' זה על נדר איסור שייך לאולכן
 סמנין.שבח

 האוקימתא שהביא במה בב"ק לשיטתו אזלי בתשובות הרא"שאטל
 ציבעא דול להאוקימתא דבין הרא"ש שסבר לפרש שישדרבינא,

 דאייקר והיכא לא, או ממש לחזותא יש אי בעי דרביגא להאוקימתאובין
 רואין אנו לכו"ע השבה רלגבי ס' סמנין שבח יש לכו"ע בדמי ניהלי'לי'
 לו החזירו ולא שאינו כמו דהוי' אמרינן בהצמרולא החזותא שלהכח

 נחשב אי בעי תפקידו עשה דלא ציבעא בזל משא"כ צמר, אלא לוהחזירו
 בהא דתלוי הרא"ש כתב ולכן הרש"ל. לו לומר יכול דאו לבעיןהחזותא
 בו שיש בעין דבר האומן קנה אי דרק סמנין, שבח יש אי רבינארבעי
 ולא סמנין שבח אין אי אפילו אבל בנדר. חבירו על לאוסרו יכולממש
 היכא חייב יהא שלא בהשבח זכות לו דיש ודאי אבל לכעיןנחשב

 שבח יש לכו"ע אז לי' דאיקר היכא גניבה רגבי דכמו יורה,דהקדיחו
 אומן אי הכא כמו"כ סממניך כח לך החזרתי הרי לי' אמר ומציסמנין
 כח וזכות השכח כל לך גרמתי אני לי' לומר יכול כלי שבחקונה

 היכא אותו ליחייב אין וא"ב דמים שתשלם ער שלי הם הריהסממנים
 צבע לגבי גם קונה אומן אי דבעי צט. דף מגמ' ואדרבא יורה,דהקדיחו
 ראיה גופא משם צמר. ע"ג סמנין שבח אין אי אפי' לכו"ע דהיינוומשמע
 כהני ודלא סמנין. שבח יש לכו"ע לי' דאייקיר דהיכא הרא"שלמש"כ
 ממילא, הצמר הושבח כאילו דהוי או לכלום נחשב חזותא אידמפרשי
 וכמוש"ב. דלמא או ד"ה בתוס' השני תי' שהשמיט במה לשיטתווהיינו
 ממש, בו שיש דבר דהוה ונמצא לגרוד יכול וכ"ח הרא"ש הוסיף זהועל
 כלי השבח גוף קנה לא לכו"ע דהכא כיון ועוד ממש בו אין יגרדנואם
 כלי ולקלקל לגרוד רשות לו אין להטבל', היא ובטל ממש בו ראיןכיון
 ודו"ק. חבירו.של

 צט. בדף דהסוגי' מפרש שהוא ב"ה פ' ג' שער ישר, שערי בספרוראיתי
 דיש הצד על רק הוה ע"כ צביעה גבי כלי שבח קונה אומןדשייך

 שני כתירוץ התוס' שתי' כלל להנאה נחשב לא אש"ס דאי סמניןשבח



תמתינתאשסח

 הנ"ל הרא"ש התשובת הביא ושוב שנהנית, מה משום חייב לאדלמה

 אין השבח אם לי, מתקבלים אינם ודברים וז"ל, עליו והק' הקצה"חודברי
 האומן דשל לומר השבח קנין יחול מה על עלי' קונם חל שאין ממשבו

 בזה שיהי' פנים בשום לומר א"א הנ"ל שבתוס' ב' לתירוץ ועכ"פהוא,
 כלל הנאה חשיב דלא כיון כלי, בשבח קונה אומן בזה שייך ויהי'שבח
 מה בעיני ולפלא ובו, בזה מכוונים הדברים אין הצמר,וע"כ בעלאצל

 הנ"ל, דכ"ק התוס' מדברי עינם והעלימו הרא"ש דברי על כולםשתמהו

 שם הש"ס דסוגית יפרשו והתוס' דהרא"ש כפשטם דהדברים נלענ"דוע"כ
 סמנים שבח יש שנאמר צר להך רק אזלא כלי בשבח קונה אומןלענין
 עכ"ל. פשוט וזה הצמרע"ג

 יותר התוס' מדברי עינם העלינו לא דכולם מפואר, הנ"ל פי עלאבל
 התוס' של הראשון התירוץ רק שלנו כסוגי' שהביא בעצמומהרא"ש

 דאייקר דהיכא לשיטתו אזל דהרא"ש וביארנו הש"ך, עליו תמהוכבר
 דלכאו' לעיל שביארנו וכמו הרא"ש וכלשון ממנין שבח יש לכו"עציבעא
 לי' תיפוק סמנין, שבח אין למ"ר דאפי' בהגמ' ביאור ליכא זהבלא

 לו שחזר נמצא לכלום נחשב לא החזותא דאי בדמי ניהויי' לי'דאייקר
 דאז וע"כ צבע, דמי לשלם צריך ויהא הצבע על השבה קיים ולאצמר

 קונה אומן לגבי וכמו"כ הממנין, כח רואין שאנו סמנין שבח ישלכו"ע
 נחשב לא אבל בהבגד, עילוי שגרם במה ממון זכות לו יש כלישבח
 מסוים. שאינו דבר על חל דלא קונם גבי דין וזהו אש"ס, אי בעיןלדבר

 אזלי צט. דף דהגמ' להיפך, כתב ו' סימן משיכה הלכות אפריםובמחנה
 וצבעו לצבע צמר שנתן מי וז"ל סמנין  שבח ראין הצד עלדוקא

 מי אמרו קב. דף וכו, הצבע משלם מה צבע של מרשותו נגנבואח"כ
 צריך עג"צ רי"ש כה"ג רכל משמע לאשה, צבעו שיקנה לצבעהודיעו
 שכא קודם שנגנב כל ודאי שכן וכיון הצמר, לבעל הצבע אתשיקנה
 צמרו רמי אלא משלם ואינו בשבחא זכה לא עדיין הבעלים לידהצמר
 אי היינו וכו, נפילה לאחר הקדיחו אבל לעיל תלמודא דקאמר והאבלבד,
 לצבע לחייב אין לן, דמספקא לדירן אבל היא, מילתא לאו דחזותאס"ל
 קנאו ולא משלו נופך לו הוסיף כאילו וחשים עג"צ יש"ס דדיליגאמספק
 עכ"ל. וכו, לידו שיבוא עד שבח לאותו הצמרבעל

 דמלבד מתמיהם הם דבריו ולענ"ד וז"ל שם ישר השערי בעל ע"זוכתה
 שיצאה כשגגה הם לענ"ד הנה וכו. והפוכו דבר דהוא לעילמש"כ

 כנופך שהם עצמם הסממנים קנין לענין תלוי דלדברי' השליטמלפני



שסטהמתיבתא

 הצמר אם הוא בגמ' בזה והחקירה השאלה דעיקר לא, או חמ"ה אימשלו
 שיש כמו חשוב מילתא חזותא ראם הצבע, שע"י המראה יפוי ע"יהושבח
 כפנימיותו שבצמר בזה הכונה הצמר ע"ג בגמ' שאמרו ומה כצמר,שבח
 צד כלומר הצמר, ע"ג רק הוא שבח יש דאם רק כלל הושבח לאודאי

 שבח שום בצמר כאן ליכא מילתא לאו חזותא ואם הצמר, שלהחצוני
 דרק ממש בו אין ודאי הצמר פני על אשר הסממנים לעצם ובנוגעוכו,

 הי' דא"כ ממש בו שיש עד טיח שיהי' א"א וכו, בגדים אבל וכו.בטבלא
 בעה"ב קנה כמה להם שהוקשה ומה כמובן, וקפול כריכה ע"י ונופלנשבר
 שיבוא עד הבעה"ב ל"ק דלכו"ע משלו נופך להוסיף זה ומדמים הצבעאת

 ממש בו אין דהטיח בגדים של בצבע מיבעיא דלא דלק"מ נלענ"דלידו,
 דמיירי כמו עד בטוח אפי' אלא הבגד, לגבי כטפל נעשה הואדודאי
 הטיח האומן מבטל אם אלא לזה, קנין ממעשה א"צ ג"כ בתשו'הרא"ש
 הכלי לגבי בטל שהטיח זה וענין הבגד, לבעל קנוים הם הבגד לגביכזה
 טו"ט לענין מ"ה שף בפסחים כמ"ש בש"ס ענינים ככמה נמצאהוא

 כמה שהקשינו כמו דבריו על לי וקשה ע"ש. עכ"ל וכו. יראה בלולענין
 הצד על הרי בדמי, ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק הגמ' יפרש דאיךפעמים
 הסמנים, על והשיב יקיים ואיך בהצמר הנאה גרמת אפי' נקרא לאדאש"ס
 משמע השבח, דמי כל לשלם צריך יש"ס דאי דהו"א ראשונים להניועוד
 יפרש איך קשה ועוד לדחות. אפשר וזה עצמו בפני חשיבות להצבעשיש
 קמך מנחי הא וא"ל עג"צ יש"ס דדלמא או הסוגי', בהמשךההו"א

 אלא לכלום נחשב לא הסמנים לעצם דבנוגע סברת ואי וכו,שקלינהו
 הרי שקלינהו, לו לומר יכול איך הצמד, בחיצתיות הנאה גרם אידכעי
 כב' ההו"א שביארנו יח אות לעיל וע' לכלום. נחשב לא אי לפניך,שלך

 שיש דבר דהוה לההו"א רק היה דוה לדחות אפשר תוס' ולדעתאופנים,
 לחזותא יש אי בעי לההו"א דגם לפרש יותר טוב לכאו' אבל - ממשכו

 ומפרש ציבעא בזל דנ"מ מפרש דהגמ' קשה ועוד עצמו, בפניחשיבות
 לומר צד יש ואעפ"כ הסמנים ע"י כלל השביח שלא דהיינוהרא"ש
 לבעין דנחשב או עצמו, בפני חשיבות להסמנים דיש דהפי' וע"כדיש"ס,
 בצבע וכן סממנים, להכח חשיבות יש עכ"פ או וסייעתו הנ"ל הר"ןוכדעת
 לגבי והנאה שבח שום דליכא הקוף את שצבע היינו דלפרש"י קופאבהו
 דלפי דרכינא בהאוקומתא וכן כפניו, שהסמנין חשכינן אי כעי וע"כהקוף
 אדם מעשה ע"י הוה שלא כיון נהנה מטעם לחייב ראין בתוס' הראשוןפ'

 ועוד הבגד, לגבי בטלי לא דהסמנין וע"כ דחייב, לומר הצד מהווכו',
 נחשב אי דבעי או כנ"ל נראה כן ועל שנבלעה, דם מרביעית הראיהדמהו
 כל שתיקן של באופן הסמנים של כח ראינו אי דבעי או לבעין,סמנין
 על סמנין שבח יש והלשון עצמו, בפני חשיבות עליו יש אי אוצרכו,



 א ת ב י ת מהשע

 יש דלשון דומי' שהוא או וכנ"ל: אחרים באופנים לפרש אפשר צמרגבי
 כדבר הם סימנין השבת אי דבעי או בעין, שאינן אע"ג בפת עציםשבח

 יפרש או לבעין, דנחשב י"ל גם זה ומטעם הצמר, גבי על עצמובפני
 על שהוא אע"ג לדבר הסמין חשבינן אנו ממנין, שבח יש קצתבע"א
 ברורה ראיה להביא אין ועכ"פ הצמר לגבי חשיבותו בטל ולאהצמר,
 הסוגי' כל מפרש איך עצמו בפני ראשון לכל לדון וצריך הש"ס,מלשון
 מילתא חזותא והלשון צמר, ע"ג סמנין שכח יש הלשון שנתבארקודם
היא.

 לא שהפר"ח כמו שגג, לא אפרים דהמחנה יוצא שנתבאר מה כלולפי
 וע"כ לבניין, נחשב אי דבעי הר"ן התשובת דרך על שהלכו אלאשגג,

 דלכך שביארנו וכמו זה, על ביטול שייך ולא עצמו בפני לדברנחשב
 ס"ל ע"כ עליו, מקטיר שאינו בלוע דם בכל הטיהר דר"י הר"ןכתב

 הא והיינו ביטול ל"ש לדבר נחשב חזותא דאי היא, מילתא לאודחזותא
 נחשב לא חמ"ה דאי שני, של בצמר וצבע קוף דאתא דנ"מ רבינאדאמר

 וכיון שכתב שם ישר בשערי וע"ע בטיל, לא ולכן הכלי כחלקהחזותא
 כונתו אם בזה תלוי ורק מזה, גדול קנין לך אין הכלי לגבי בטלשהוא
 דסבר ונ"ל ש"כ, קונה אומן אי הכלי לגבי בטל אינו לעצמולשייר
 לבעל הצבע לשייר כון לא הקוף דרבינא, דלאוקימתא אפריםהמחנה
 יהני ומה בטיל, ולא עצמו בפני לדבר נחשב חמ"ה אי ואפ"ההצבע

 עצמו, בפני לדבר נחשב במציאות אי הכלי אל ולבטל לקנותמחשבתו
 להכצק ראין עריכה שבסידקי בצק גבי מ"ה, דף דפסדים בסוגי'משא"כ
 שהוא שדון שייך שפיר אז עצמו בפני והשתמשות עצמו בפניחשיבות
 בתוס'. וכמ"ש יוחנן לר' מת דם גכי וכן הכלי, לגביבטל

 דאייקר היכא מכ"מ לס"ה, דחזותא הצד על דאפילו ביארנו כאן עדוהנח
 או והרי"ף, הרא"ש וכלשון סמנין שכח יש לכו"ע הצבע ע"ילי'
 נחשב רעכ"פ משום או עצמו, כפני לדבר נחשב לכו"ע דאזמשום

 דחזותא הצד את ישר השערי שמפרש וכמו להבגד, שבח גרםשהסמנים
 להגמ' פירוש עוד לנו יהא להלן שנתבאר מה לפי אולם, היא,מילתא
 דחזותא הצד רעל שיתבאר ובאופן כדמי, ניהלי' לי' דאייקר לי'תיפוק
 והשערי והש"ך, תואר, הפרי וכהבנת לכלופ נחשב לא היא, מילתאלאו
 נוי אלא שאין הנאה חשיבא דלא התוס' של השני מפי' וכדמשמעישר,

 ביותר.בעלמא



שעאהמתירא

ה

 בתחילת ז( )אות לעיל שהקשינו במה ביאור מצינו לא עדייןוהנה
 סמנין שבח אין דאי בהן וצבע שרויין סמנין דגזל צריכא לאהסוגי'

 סמנאי לי הב לי' גימא הש"ס ודחה מירי, ולא גבאי לך לית א"למצי
 יש וראי הרי כלום, בולא רפטור לומר ההו"א היה דמהדאפסדתינהו,

 חיים, התורת על ח( )אות הפנ"י שהקשה מה צ"ב גם דמים חיובעליו
 לא. או בשינוי קנה אי נ"מ מאי בגניבה דמים חיוב דליכאדלההו"א

 פי על לפרש שכתב הט"ז גניבה פ"א הרמב"ם על אליהו בדבריוראיתי
 דאיתא הא על ה"ד ומזיק חובל בפ"ז זצ"ל הגר"ח שכתבמה

 לגזלו, חשיב רלא אע"ג קני' אגכהי' רמכי לע"ז חבירו של ייןבמנסך
 מזיק של מושג יש גניבה רבכל כיון גזלן חשיב להזיק ע"מ דגזלמשום
 להזיק ע"מ גזל אי אבל גמור היזק להזיק ע"מ כשגזל זה כל אבלדגנב,
 פ' בירושלמי דמצינו הא והיינו גזילה המעשה בגוף חסרון יש גרמאע"י

 בשהוציאוה הושיעיה, רב אמר חייבין, לסטים הוציאוה דתנן הא עלהכונס
 ראמר מהא עליו והק' פטורין, הלסטים לאבדה הוציאוה אם אכללגוזלה
 הא מ"ט סטור הגדול לים חבירו של מטבע הזורק צ"ח, רף לעילרבה
 עכורין אבל לי' חזי דקא בצלולין מילי והני שקלי' בעית אי קמךמנח
 גזלי' מיגזל בידי' שקלי' אבל אדויי דאדייה וה"מ לא, לי' חזי קאהלא

 ע"מ גזל דהוה אע"ג חייב בידי דשקלי' היכא הרי מיעבד, בעיהשבה
 הגר"א ותי' גרמא, מטעם אדויי דאדייה היכא מדפטר גרמא, ע"ילהזיק
 כא רזה כיון אונסין מחיובי רק פטור גרמא ע"י להזיק ע"מ דגזל זצ"לחזן
 דהוה היכא כל אבל מזיק במעשה חסר ובגרמא דגנב מזיק הדיןמכח
 והשיב. חיוב עליו ישבעין

 תאמר ואם וז"ל שטרות יצאו ד"ה סב: דף לעיל מתוס' לזה ראיהוהניא
 קרן משלם לא בידים אבדו אפי' והא מכפל למעט קרא לילמה

 בעין לשטר איתי' דאי כיון וי"ל וכו' ואפי' דגרמי דינא ראין דלאלמאן
 דסברי הרי עכ"ל, עמו, הכפל משלם רכשמחזיר דעתך סלקא להחזיר,חייב
 מזיק חיוב ליכא כמו"כ בעלמא, מזיק חיוב ליכא דבשטרות כיוןהתוס'
 חייב בעין דהוה היכא משא"כ בעין, אינו אי דמים לשלם ול"צדגנב
 דאינו לומר ואין דגנב, מזיק מעשה בחיוב תלוי אינו רזה והשיבמטעם
 דא"כ גבך, שטרי רא"ל משום אלא הגזילה, את והשיב חיוב מחמתמחזיר
 תלוי אינו והשיב שהחיוב וע"כ כפל, השטר על ליחייב הו"א היהלא
 דגנב, מזיק מטעם דפטור אע"ג נמי צלולים במים וא"כ דגנב, מזיקבדין



תמתינתאשעב

 כמו והיינו והשיב, חיוב עליו יש לבעין נחשב צלולים דבמיםניון
 - גזילה הל' ריש הרמב"ם בדברי ה"א גזילה בפ"ט זצ"ל הגר"חשהסביר

 עליו לוקין ואין תגזול לא שנאמר בל"ת עובר שו"פ חבירו את הגוזלכל
 שנאמר להחזיר חייב גזל שאם לעשה נתקו הכתוב שהרי זה לאועל

 אינו הגזילה שרף ואפילו עשה, מצות זו גזל אשר הגזילה אתוהשיב
 לוקין אין לתשלומין שניתן לאו וכל דמי' לשלם חייב הוא שהרילוקה,
 מצינו וכן נינהו, בפ"ע חיובי דתרי דס"ל מהרמב"ם מבואר הריעליו,
 מנין שם אינו כעין, שהוא היכא דחייב למדנו דמוהשיב ויקרא פ'בספרא
 הדין משא"כ דגנב מזיק בדין תלוי ושילם דחיוב י"ל וא"כ ושילם,ח"ל

 במים וזרקו מטבע ובגזל שטרות, גבי והשיב חיוב יש ולכןוהשיב,
 יש להזיק ע"מ דגוזל ראיה הגר"ח שהביא מה יבואר דלפי"ז וכתבצלולים,

 הוא החיוב דהתם לים, מטבע מזורק ואיה הביא ולא ממנסך גזלן דיןלו
 והשיב.מטעם

 ע"מ הצבע שגזל כגון דאיירי שלנו בסוגי' ההו"א לבאר כתבולפחז
 למעשה נחשבת לא דצביעה הש"ס וסברי שלו, צמר עללצבוע

 לשלם חייב סמנין, שבח יש אי וכשלמא ושילם, מחיוב פטור ולכןמזיק,
 ומשהק' ופטור, בעין אינו הרי סמנין שבח אין אי אבל והשיב, חיובמדין
 משום לי' תיפוק בהן וצבע ותרנהו ודקינו סמנין דגזל אילימאהש"ס
 חייב וא"כ מזיק למעשה נחשב שינוי מעשה רכל ביה"ד בשינוי,דקנינהו
 קושית בזה ומתורץ בהסמנים, שינוי עשיית ע"י להזיק ע"מ גזלמטעם
הפנ"י.

 דאע"ג בכונתו נראה מזיק, למעשה נחשבת לא דצביעה במש"כוהנה
 לא אבל בעין, לדבר נחשב שלא היינו הצמר, ע"ג סמנין שבחראין

 )ומה חזותא, לעשות וגרם הצבע של התכלת כל דוהו כיון כהפסידו,דהוה
 משום היינו דאפסדתינהו, ממנאי לי הב א"ל דמצי לומר הש"סשחזר
 ע"מ גנב ונקרא חבירו, של בצמר בטלו שצבעו להנגזל הפסד הוהדעכ"פ
 שינוי מעשה משא"כ מזיק מעשה נקרא לא הסמנים דבעצם אע"גלהזיק
 עיקר להבין זכיתי לא אבל מזיק, למעשה נחשבת לעולם חבירו שלבחפץ
 הרי בכך דמה להזיק, ע"מ שגזל נחשב דלא משום דפטור שכתבדבריו
 ע"מ דגנב התורה דחידש אלא גנב כסתם דזהו הצבע מן ליהנות כדיגזל

 להנאת כגוזל נחשב דלא לומר וצריך גניבה, חיובי לו יש ג"כלהזיק
 נוי אלא שאין הנאה חשיבא דלא דלמא או ד"ה כתוס' השני וכתי'עצמו,



שעגהמתירא

 ולבסוף בדמים למכור ע"מ שגזל כגון עסקינן לא דמי ועוד יותר,בעלמא
 נחשב ותרנהו כדקינהו למה כ"כ מובן אינו גם צמרו, לצבועחישב
 מזיק, מעשה נקרא לא וזה בגדו לצבוע כדי זה עשה הרי מזיק,למעשה
 ראפשר נ"י ברסלר מרדכי הרב ידידי לי האיר זה כל שכתבתי]אחר
 מעשה רעצם ממילא, להזיק ע"מ לגזל נחשב זה דגם לומר היה רבודבונת
 שעשו רכיון אפשר או ההוא, לפי עכ"פ דממילא דבר הוההצביעה
 דוה הוא הכעלים לגבי הפסד הוה דממילא אלא תפקידים כלהסמנים
 לדקינהו ע"מ סתם סמנים בגזל משא"כ גרמא, ע"י להזיק ע"מ גנבנקרא
 הצביעה דעצם מפרש שהוא דבריו מתוך מבואר גם בידים. מעשה הוהרזה
 דנחשב כיון פטור ואפ"ה - יד אות ע' הנ"ל הרמ"ה וכדעת שינוינקרא
 דהתם ותרנהו ודקינהו סמנים בגזל משא"כ גרמא ע"י להזיק ע"מגנב
 )אות שה"ל הפנ"י קו' אידך גם בזה ומתורץ וחייב להזיק ע"מנקרא
 שם[. אליהו כדברי ולהתבונן לעיין וכדאי מדבריו, מאוד ושמחתייב-יד(

 דוקא, שינוי הקנין מחמת בא שהחיוב משמע בשינוי דקננהו הלשוןגם
 לשלם, חייב דקנאן דכיון שכתב ח(, )אות הנ"ל חיים התורת הביןוכן

 הרי בשינוי, קני' לקנות דמתכון הכא דמתני' לר"י ראפי' לומרוהוסיף
 פטור. היה קונה שינוי מדין לאו דאי שסברבפירוש

 לפגינו שהונח מה כל בסיוע גם שהוא אלא אחר באופן  לפרש נראהולכן
 קניני ענין ההו"א לפי לפרש דיש והיינו שאבאר, וכמו הנ"להגאון

 החפץ שנתרחק מה הוא אחד ענינים, ב' נכלל סתמא, גניבה דבכלגניבה,
 חלות שירא וכדי הגנב, לרשות ההכנסה הוא והשני הכעלים,מרשות
 מב' אחד להגזלן שיהא צריך תשלומין חיוב לידי המביא גניבהקניני

 בגזל משא"כ להזיק, ע"מ שגנב או עצמו להנאת ע"מ שגנב אומחשבות
 להוציא דעתו אין וגם עצמו להנאת דעתו שאין גרמא ע"י להזיקע"מ

 מעשה אבל גניבה, בהקניני לו חסר מעשיו, ע"י לגמרי בעליםמרשות
 קניני עליו שחל היבא כל והנה והשיב, חיוב עליו חל שיהא הוהגניבה
 לעצמו לקנות התחיל וגם הבעלים להפסיד שהתחיל הוא הביאורגניבה
 בחזרה, דאפשר כיון מזיק מעשה גמר ליכא בעין שהוא זמן כלאבל
 גמר שלא כיון מתחילתו גזל שלא כמו הוה והשיב מצות כשקייםואה"נ
 נגמר אז מעצמו, ואפילו החפץ כשנפסד אבל לגמרי, הבעליםלהפסיד
 שנשתנה והיכא שלו, דגנב מזיק המעשה שהתחיל בשעה שהתחילקנינו
 כשעה שהתחיל גניבה הקניני נגמר ג"כ הפסד באופז לא אבלהחפץ
 משא"כ דמים החיוב חל אז גניבה הקניני וכשנגמר גנם, לרשותשנכנס
 כיון והזיקו קנינו גמר שלא כיון דמים החיוב חל לא עדיין גניבהבשעת
 דמשלם ישלם שנים דחיית מקרא התורה שחידש אלא בחזרה,שאפשר



המתיראשעד

 עכשיו. שנגמר גניבה הקניני חלות שעת היה שזה הגזילהבשעת

 אין צמר ע"ג ממנין שבח אין דלמ"ד שלנו, בסוגי' ההו"א היה רזה41'ל
 חיובי של דמים ולחייבו בעין, שאינו כיון והשיב מדיןליחייב

אונסיי
 הצבע הפסיד שלא כיון לומר אין דגנב מזיק להחלות גמר שזהו

 שרויים בסמנים גם גניבה קניני מדין ולחייבו תפקידו, הצבע עשהשהרי
 נחשכים לא דהסמנים דכיון ליבא ג"כ יב( )אות הפנ"י קושיתוכאידך
 מה גם בזה שנכלל שלו גניבה קניני לגמור כדי לקנות מה לו איןלכלום
 בעין שהוא נחשב אז סמנין שבח יש למ"ר אבל לעצמו, לקנותשיכול
 מדין חייב אבל טעם מאיזה שינוי נקרא לא רזה יפרש אי אפילווא"כ
 אילימא מיד הגמ' שהק' הא ולפ"ז גניבה, בשעת מיד חל שזהוהשיב
 וחייב - בשינוי דקנינהו משום לי' תיפוק וכו' ותרנהו ודקינהו סמניןדגזל
 אח"כ אי דאפילו חיים התורת כתב וע"ז שלו גניבה קניני שגמרמצד
 קנין ע"י שלו גניבה קניני נגמר שככר משום חייב לים צבע המייזרוק
 החיוכי מצר דמים החיוב חל דהכא מודה דמתני' לר"י ואסילושינוי,
 להקשות התחיל דלמה ו( )אות המהרש"א שהק' במה א"ש ובזהגניבה,
 דבמה עוד והקשינו הסממנים, שהפסיד מצד שהקשינו קודם בשינוישקנה
 לפרש"י השאלה צדדי להסביר הש"ס יכול שלא עד כ"כ זו קו'אלים
 חיוב שיש מתחילה יודעין שהיו דודאי משום דהיינו די"ל ז"ל,והגאון
 שחייב הפסד ע"י כשנגמר ובין שינוי קנין ע"י קנינו כשנגמר ביןדמים

 קנה דהרי הש"ס תמה מיד ולכן הפסד, נקרא לא שזה שהו"א אלאבאונסין
 תיפוק רש"י בדעת והתו"ח ז"ל הגאוז פירשו דלא הא נמי וא"שבשינוי,

 דמים, חיוב ליכא וגם בעין לאינו דנחשב ופטור בשינוי דקנינהולי'

 גניבה קניני כשנגמר דמים חיוב שיש בברירות מתחילתו יודעין היודודאי
 י(. )אות הנ"ל השני וכצד שינוי ע"ישלו

 כב' לפרש ויש דאפסדתינהו, ממנאי לי הב לי' נימא הש"ס שדחהאלא
 לא דלמסקנא לומר דיש יא(, )אות לעיל שחקרנו במה ותלויאופנים

 והיכא הגזילה בשעת נגמר דמים ההחיוב אלא הנ"ל ככל הש"ססכרי
 סמנאי לי הב ויפרש דמים, החיוב פקע אז והשיב מצותשקיים

 שהיה דמים החיוב ונשלם מרשותי כשהוציאוה הגזילה בשעתדאפסדתינהו
 תחילה שסברה ממה חזר לא דהגמ' יפרש או ראשונה, משעהעליך

 דא"ל הק' דאעפ"כ אלא קנין בשעת או היזק בשעת נגמר דמיםדהחיוב
 שום לי ראין כיון הפסדתני דעכשיו פ' דאפסדתינהו סמנאי לי הבהנגזל
 כצד לפרש נראה היה ראשונה וכהשקפה בגדך, שצבעך במההנאה

 אינו הספרא, מלשון חרא הגזילה, בשעת מיד חל דמים רהחיובהראשון



שעההמתירא

 מחמת החיוב דאין קצת ומשמע ושילם, תל מנין שב( אינו גורסין )יששם
 שלא זמן כל דמים חיוב יש דלעולם אלא גניבה הקניני מכח אח"כשקנה
 החפץ.השיב

 רבה דאמר הא גבי סו. דף בשטמ"ק הובא הר"פ תלמיד מדברי משמעוכן
 ולאו וז"ל אבידה אמוצא דהוה מידי דאו' אי בגניבה, קנהדיאוש

 רכה וטעמא וכו. משלס לא מידי אפי' באבדה דהתם דאכדה דומיאדוקא
 לידי' רתיתי מקמ' הבעלים נתיאשו דאבדה לאבדה, גזלה דמי רלאאיכא
 קודם לידי' דאתא גזלן אבל מידי, מחייב לא ולכך הוי הפקר וא"בדמוצא
 כמוש"ב ומשמע ע"ש, וכו, דמיה או גופה או לשלם נתחייב מידיאוש
 אם ושילם או והשיב, או לקיים חייב הגניבה בשעת דמיד הססרא,בדברי
 שם.אינו

 כעין קרן רב דאמר הא על ב' בסימן ז"ל הרא"ש מדברי לכאו' משמעוכן
 קרן הרא"ש וכתב בדין, העמדה כשעת ודו"ה כפל תשלומישגנב

 גזילה ואשעת שמירתה עליו מקבל לא דגזלן דפשיטא, מילתא שגנבכעין
 דהחיוב משמע עכ"ל. וכו, ד' שויא הויא שעתא וההיא ליהקמחיובת
 היה הפסד שעת עד חל דמים החיוב אין דאי גניבה, בשעת חלדמים
 האונס. כשעת לשלםהו"א

 באופן בשטמ"ק הרמ"ה על יד( )אות לעיל שהקשינו מה לתרץ ישולפוזז
 לך אין שרויים כממנין בצבע גם להרמ"ה דאי שהקשינואחר.

 ותרנהו ודקינהו ממנין גזל בין לעיל הגמ' חילק מה א"כ מזה, גדולשינוי
 שאין ההו"א לפי רק חילק לא דהגמ' לומר דיש שרויים. סמנין גזלובין
 וא"כ קנין ע"י או הפסד ע"י קנינו שגמו כשעת אלא חל דמיםהחיוב
 כשצבע משא"כ הסמנים שקנה מחמת לשלם חייב ותרנהו דקינהוהיכא
 אין וכן קנין מעשה מצד חייב שיהא לבעין נחשב לא שרוייןבסמנין
 עמו שעשה כיון הפסד נקרא לא הצבע שבעצם כיון הפסד מצדלחיובו
 ממנאי לי הב לי' אמר רמצי הש"ס שדחה אחר משא"כתכליתו.

 והשיב מצות דבטלה היכא רכל נמצא ממני, שגנב בשעהדאפסדתינהו
 בסמנין כשצנע גם וא"כ הגניבה, דשעת דמים לשלם וצריך קנהע"כ

 דקנה וע"כ סמנין שבח דאין למ"ד לכה"פ והשיב מצות בטלה הרישרויים
 דכיון דינא דהדר הוא דממילא גניבה בהלכות הגר"ח וכמש"כממילא
 סברי בההו"א משא"כ הגזילה, לו דנקנית הוא בזה השבה בדיןדאינה
 בלשון קצת )ומדויק דמשלם. דינא והדר החיוב סיכת היינו שינוידהקנין
 גדול שינוי לך אין כהו וצבע "שחייב" סמנים מיני' שגזל "כיוןהרמ"ה



המתיראשעו

מזה"(.

 דמים דהחיוב אמרינן לא למסקנה דגם לומר גדול צד דיש נואהאמנם,
 למסקנה דאף אלא פוטר, זה הרי בעין החפץ וכשהחזיר מידחל

 נקרא הכא דגם הגמ' שתי' אלא דמים, החיוב הגומר הוא ההפסד אוהקנין
 מהא זה להוכיח ויש חבירו. של הבגד על שהוא כיון הבעלים לגביהפסד
 אחת לו והחזיר כפרוטה אגודות כ' גזל רבא בעי קה. דף לקמןדאיתא
 גזילה הדר לא הא דלמא או גביה גזילה ליכא השתא אמרינן מי מהומהן

 אי הש"ס והק' כאן. אין השבה כאן אין גזילה פשטה הדר גביה,דהואי
 השבה מצות כאן אין שגזילה אע"ג ה"ק כאן, יש השכה כאן איןגזילה
 ורש"י המסקנה, ומהו השאלה צדדי היה מה וצ"ב הש"ס. עכ"ל כאןאין
 כתבו, כאן אין השבה מצות ד"ה בתוס' אבל זה, על מידי פירש לאז"ל
 מיהא השבה ומצות השבה, מצות מעכב דלא אלא למיפשט בעי דלאנראה
 דאע"ג הסוגי' כמסקנת כתב ה"ו גו"א פ"א והרמב"ם קיים,,עכ"ל.לא

 שהרמב"ם שכתב בפרישה ומצאתי כאן. אין השבה מצות כאן איןדגזילה
 כתב היה ואי כאן. אין דגזילה לומר הוא החידוש דעיקור כתוס'סבר
 אע"ג השבה קיים דלא לומר בא פסקו דעיקור דבריו שיפרשו חששאע"ג

 כאן. איןשהגזילה

 דעל גניבה, חיובי בגדרי שלנו בהחקירה תלוי רבא רבעי דהאונראה
 מצות בו קיים דאי אלא הגזילה בשעת דמים חיוב שחלהצד

 חל היה אגודות ב' שגזל בשעה הכא א"כ דמים, החיוב עוקר זהוהשיב
 קיום ע"י חיובו עקר שלא זמן וכל פרוטה של דמים חיוב מידעליו

 החיוב שאין הצד על אבל פרוטה, לשלם חיוב עליו יש עדייןוהשיב,
 קיום דליכא אע"ג מהם אחד לו כשהחזיר א"כ שהפסיד שעה עדנגמר
 על אחראי אין ושוב אחריות החיוב הגורם גניבה הקניני עקר בהכיהשבה
 אחד שהחזירו במה כאן אין דגזילה דכיון פשטה והדר השגי',האגודה
 כאן אין דגזילה סתירה דזהו הגמ' והק' אחריות. חיוב עליו אין שובמהם
 כאן אין השבה הלשון משא"כ אחריות. שום עליו יהא שלא שגרםמשמע
 דמים החיוב מיני' פקע לא עדיין השיב מצות קיים שלא זמן דבלמשמע
 עצמו את פטר דלמעשה הש"ס מפרש זה ועל הגזילה. משעת עליושהיה
 לעולם והשיב מצות קיום דבלא אמרינן ולא כאן אין שגזילה שגרםכיון
 והשיב. מצות בטלה הרי אעפ"כ אבל גניבה משעת דמים חיוב עליויש
 שהשבה כיון אבל כאן אין דגזילה דאע"ג להיפך התוס' מפרשי דלאוהא
 שיש הפרישה וכמוש"כ גזילה, בשעת שחל דמים חיוב פקע לא כאןאין

 דרק לומר הש"ס ששינה במה שדייק משום היינו כן, ולפרש לטעותמקום



שעזהמתיבתא

 דמים החיוב ראין רבא דסבר יוצא כזה יפרש ואי כאן, אין השכהמצות
 הגניבה. בשעת נגמרדגניכה

 ועבר חמץ גזל אמרו הרי רבא ואמר שם, דלקמן מהא להוכיח אפשרעוד
 אמרינן מי מהו, עליו נשבע רבא בעי הרש"ל, לו אומר הפסחעליו

 מיהת השתא דלמא או לי' כפר קא ממונא לי', שלומי כעי מיגנב דאיכיון
 לי' דאיבעיא מילתא ממונא. לי' כפר ולא הוא בעלמא ועפרא מנחהא

 וכו, לנבתי לו אומר והוא גנבת שורי רבה דאמר לרבה לי' פשיטהלרבא
 מיגניב דאי כיון קאים, דהא אע"ג אלמא וכו, עצמו פטר שהריחייב
 הוא בעלמא דעפרא אע"ג ה"נ כפר, קא ממונא נמי השתה כפר, קאממונא
 נקרא דלא וסבר רבה על פליג רבא אי דאפי' לתמו', יש ולכאו' ע"ש.וכו,

 חמץ בגזל אבל ממון כפירת כבר יש שסועה בשעת אא"כ ממוןכפירת
 קיום דע"י דין שיש אלא הגניבה משעת דושילם דמים חיוב עליוהיה
 אבל מכבר עליו שהיה דמים החיוב לסלק יכול הגזילה את והשיבמצות
 ממון כפירת והוא גמור תשלומין חיוב עליו יש לו החזירו שלא זמןכל

 פשט כבר והרמב"ם התוס' הבנת דלפי שפיר, אתי הנ"ל לפי אבלודאית.
 שעת עד גמורה תשלומין חיוב דליכא בפרוטה אגודות ב' גבי לעילרבא

 היכא ממון חיוב לידי לבוא יכול דעכ"פ דכיון רבא בעי ולכןאונסין
 לרבה לי' פשיטה זה ודבר ממון, כפירת נקרא שזה אפשר החמץשנפסד
וא"ש.

 סלה ראה רבא דאמר הא על כו: דף בב"מ הרמב"ן דברי לבאר ישונזה
 תגזול לא משום בכולן עובר לגוזלה ע"מ יאוש לפני נטלהשנפלה,

 יאוש לאחר דחזרה ואח"כ להתעלם תוכל לא ומשום תשיכם השבומשום
 להחזירה ע"מ יאוש לפני נטלה עבד. דעבד ואיסורא לי' דיהיב הואמתנה
 למה וצ"ע וכו, תשיבם תשב משום עובר לגוזלה נתכיון יאושולאתר
 יש והרי הוא, בעלמא דמתנא אמרינן וכו, לגוזלה ע"מ יאוש לפניבנטלה
 ובמלחמות שם. בבעה"מ וע' שגנב. בשעה סלה לשלם דמים חיובעליו
 דמים נקנית, ואת"ל לעולם מדאו' ביאוש נקנות אינה וגזלה וז"ל כתבשם
 כמונחת היא הרי להשיבה ולא לגוזלה שנטלה כיון וזו משלםמיהא
 אבדה בתורת שנטלה היכא דבשלמא אבידה מטעם ביאוש ונקנותכקרקע
 כיד שידו מפני ביאוש לקנותה דא"א יאוש קודם לגוזלה ע"מולא

 כלל דמים לשלם חייב ואינו וכו, לגוזלה שע"מ בזו אבל וכו,הבעלים
 אבידה מטעם ביאוש לגמרי לו נקנות שהרי הגזילה את והשיב לקייםכדי
 עכ"ל. וכו, ונכון ברור הפירוש וזה בכולן עוכר שהחזירה אע"פהלכך
 הגניבה. בשעת עליו לו שהיה רמים החיוב אזל דלהיכן מוכן אינוולכאו'



המתיראשעת

 או הגניבה ביאוש קנה לבסוף אי נ"מ מאי וגם כשסמ"ק הר"ן הק'ובן
 בשעת נגמר דמים החיוב ראין הרמב"ן דסבר ודאי אלא דאבידה.ביאוש
 אז לאח"ז החפץ נאבד או נשתנה דאי גניבה בהקניני דנכלל אלאגניבה,
 ע"מ בנטלה משא"כ דמים חיוב לו גורם זה שלו, גניבה לקנין גמריהא

 חיוב גמר היה שלא נמצא דאבידה, יאוש בתורת לכסוף דקנהלגוזלה
 דמים. חיוב שום עליו וליכא שלו גניבהלהקניני

 אמרי יאוש וכו, ותנינא כתובה קונה שינוי רכה אמר סו. דף בגמ'וע'
 דהוה מידי דאו' אי דרבנן, אי דאו' אי ידעינן לא מיהו דניקנירבנן
 לידי' אחאי דכי הוא אבידה לאבדה, ל"ד דלמא או וכו, אבידהאמוצא
 דאבידה ליאוש לדמות הצד מהו וצ"ב ע'"ש. וכו, לידי' אתיאבהתירא
 שלא זה לענין קונה היה לידי' ראתי בתר נמי דבמציאה כתוס'וכתבו
 ס"ק שס"א בסי' הקצה"ח וכתב גזל. לגבי כמו דמים אם כי לשלםיתחייב

 לידי' דאתא בתר דמיאש היכא דאבידה אלא התוס' כפי' דלא דמסתברב'
 גבי משא"כ הבעלים, כיד שומר דיד משום הנ"ל וכהרמב"ן כלל קנילא

 צד יש פשיטא ד"ה נ"ו דף וכתוס' שומר הוה דלא כיון דגזילהיאוש
 הבעלים וכיד שומר הוה שלא פ' לידי' אחא כהתירא נחשב דלעולםלומר
 הרמב"ן שהביא ב' ס"ק שנ"ג בסי' הקצה"ח מש"כ וע' כיאוש. קנהולכן
 קני דאמר למאן דיאוש לומר מצינו שפיר "וא"כ וז"ל שם וסייםהנ"ל.
 החוב על היינו דמים ליתן דצריך וגזלן לגמרי, גמור קנין לי'הוה

 על משלם שהוא כמש"כ והנה עכ"ל. היטיב ודו"ק גזילה משעתשנתחייב
 השני הצד כמוש"כ דלא בפירוש הרי גוילה כשעת שנתחייבהחוב

 הר"פ התלמוד שביאר כמו אלא לאח"ז, הקנין כשעת נגמר רמיםשהחיוב
 הרי הנ"ל, במלחמות הרמב"ן בדברי כזה יפרש איך לי שקשה אלאהנ"ל.
 דגזילה, יאוש או אבידה דתורת ביאוש קנה אם בין חילק בפירוששם
 גניבה הקניני שגמר בשעת נגמר דמים דהחיוב לעיל כמוש"ב נעל"דולכן
 קניני שע"י דמצינו דכיון הוא כגמ' והספק יאוש, או שינוי קנין ע"ישלו
 יגמור יאוש דגם אפשו שינוי ע"י לאח"ז החפץ לקנות כח לו ישגניבה
 שינוי בדין דבריו רבה שהתחיל מה לפי"ז ומדויק שלו, גניבההקניני
 יפרש אי אבל גניבה הקניני גומר יאוש דכמו"כ אמריץ אי דאו',קונה
 ענין מה א"כ הרמב"ם, על בהגר"ח וע' דאבידה, יאוש כתורת קונהשהוא
 לידי', אתא דאסורא באופן גם נאמר יאוש הדין אי להשאלה קונהשינוי
 בזה. ואכמ"ל שלקטו כל ד"ה ס"ט דף בתוס'וע'

 ראה גבי ורבא דידן, בנידן אמראי פליגי דכבר לומר יש דלענ"דאלא
 בג' אגודות ג' גבי )וגם כפרוטה אגודות ב' וגבי שנפלה,סלה



שעט א ת נ י ת מה

 אזל הפסח, שע"ע חמץ על מטבע וגבי ואכמ"לג שם כראשותם ע'פרוטות
 במחתרת כא היה שם- רבמתני עב. דף כסנהדרין ארב דפליגלשיטתו
 ובגמ' פטור. דמים לו אין אם חייב דמים לו יש אם החבית אתושבר
 קננהו, בדמים מ"ט פטור, ויצא, כלים ונטל כמחתרת הבא רב אמרשם,
 והאלקים לא, נטל אבל דליתנהו כששיכר דרב מילתא מסתברא רבאאמר
 קיימי בושותי' אלמא חייב ונאנסו דמים לו יש דהא נטל אפילו רבאמר
 לעמן נדשותי' רחמנא אוקימנא כי היא ולא קיימי, ברשותי'ה"נ

 בפי' וע"ש אשואל, דהוה מידי קיימי דמרייהו ברשותי' מקנא לעניןאבל אונסיי
 דמילתא ממקנא היא, ולא ד"ה רש"י וז"ל ורמב"ן, ובבעה"מ ותוס'רש"י
 דיש דהיכא דאע"ג בהא דרב טעמא מסתברא לא - היא ולא הוא,דרבא
 דכי נכסיו כשאר להיות לו הן קנין לאו באחריותו חייבין דמיםלו

 דלא שלומי לענין ה"מ לשלם הגזלנין את וחייב ברשותי' רחמנאאוקמיה
 לא אם לישבע הכתוב דחייבן בשומרין דאשכחן נאנסו, לי' למימרמצי
 אונס דהיינו נשבר או מת דטעין אע"ג שלח הא רעהו במלאכת ידשלח
 ראין משמע רבא מדברי והנה עכ"ל, יד בשליחות גזלן עליה דנעשהחייב
 קיום ע"י זה חיוב עקר שלא זמן כל ושילם מדין מיד חל דמיםהחיוב
 אשואל דהוה מידי אונסין חיובי לו שיש דין חידש שהוא אלאוהשיב
 כתב הרי אחריות, עליו קיבל לא שהרי ממש כשואל הוה דלאואע"ג
 ומשמע יד, בו שלח שלא לשומר דמשביעין מהא זה חיוב דגמרינןרש"י
 אלא ושילם מדין חייב שהוא ידעינן הוי לא יד דשליחות קראדבלא
 ופטור. אצלו פקדון הוא שהרי אומרהייתי

 דכתיב וז"ל לעונש למדנו בה וכחש ד"ה ברש"י קה: דף בב"קועי'
 עד וכחש משעת ברשותי' לי' קמה אלמא הגזילה את והשיםבתרי'

 שמירה עליו קיבל שלא דאע"ג וביה"ד עכ"ל, עונשה וזהו השבהדעביד
 משעת דמים חיוב משום ולא עונש, בתורת באונסין חייבכשואל
הגזילה.

 יד משליחות דראינו דכיון סבר דרב פליגי דבהא לפרש נראה זהוממל
 לנו שאומר גניבה קניני של דין שיש ע"כ אונסין, חיוב עליושיש

 מה להשיב - הגזילה את והשיב חיוב עליו שיש אלא לגמרי, קונהשהוא
 אלא ושילם חיוב מיד חל גניבה הקניני בשעת זה צד ועל לו, קנוישכבר
 רב סבר וא"ב והשיכ, קיום ע"י קנינו ישבר אי זה חיוב לעקורשיכול
 בין עליו חל היה שלא דמים לו שאין בשעה לו קנוי כבר במחתרתדרכא
 להחזיר, צריך אין בעין הוה אי אפי' ולכן והשיכ חיוב ובין דמיםחיוב
 קנינו( שעת עד )או אונס שעת עד נגמר גניבה הקנין דאין סבר רבאאבל



 א ת נ 1 ת מהשפ

 ויבוא לקנינו גמר יהא שלא כדי הגזילה את והשיב הקרא אתומפרש
 שיהא זה עונש נאמר רלא אע"ג במחתרת, בא גבי וא"כ דמים, חיובלידי

 צריך בעין הוה אי ולכן החפץ קנה לא לעולם אבל אונסין, לגביברשותו
לשלם.

 דמפרשי שם וכעה"מ ותוס' רש"י דרך על הוא שביארנו מה כלוהנה
 אבל לא, או להחזיר צריך אי בעין עדיין דהחפץ היכאדפליגי
 רב סבר ולא להחזירו צריך לכו"ע בעין דהוה רהיכא פ' שםבמלחמות

 באריכות ע"ש מהמחתרת שיצא אחר ששיבר היכא ופליגי גמור קניןדקנה
 דאסיקנא כיון ועוד - וז"ל כתב ובא"ד הנ"ל הראשונים על שהק' מהכל

 דרב לל"ל עיקר והכי אונסין לענין אלא ברשותי' רחמנא אוקמ' דלאבגמ'
 בקשיא ולאסוקה ממתני' עליה ולאקשויי אמרה ממש ואיתנהו נטלאפי'
 וכו'. כדרבא קאמר ושבר נטל רבדלמא

 אפי' פליג דרב ובעה"מ ותוס' רש"י לשיטת ראיה להביא ישולענ"ד
 רב אמר אר"ה גופא קו. דף בב"ק דאיתא מהא בעין דהוההיכא

 פטור, ערים ובאו ונשבע כלום בידי לך אין אומר והלה בידך לימנה
 אין שוב שבועה בעלים שקבלו כיון ישלם, ולא כעליו ולקחשנאמר
 אבל ניתנה דלהוצאה במלוה דרב מיתי' מסתברא רבא אמר ממון,משלמין
 כתיב רכי בפקדון אפילו רב אמר והאלקים קאי, דמריה ברשותי'פקדון
 דבשבועה וא"ל תשלומין ובעיא ניתנה להוצאה ופרש"י בפקדון,קרא
 ולא כאן ואין וגו', כפקדון אבל ישלם, ולא כדכתיב מתשלומיך ל"אפטר
 הרש"ש שהק' וכמו להבין אין ולכאו' הוא, דמרי' דאיתי' היכא רכלישלם
 או שנגנבה אח"כ עדים באו אם דאף קרא קאמר הכי דלמא ק"ל -וז"ל

 וכבר הואיל פטור מ"מ בפשיעה שמתה או לשלם חייב דהיהשנאבדה
 עכ"ל. להחזיר חייב כעין דישנה היכא אבלנשבע

 רש"י לשיטת עב. דף דסנהדרין סוגי' בביאור הנ"ל דברינו לפי%4לם,
 כל דלרבא דסנהדרין. הסוגי' עם תאומים דכב"ק הסוגי'ובעה"מ,

 גניבה שהקניני אלא הבעלים של הן הרי בעין הוא הגזול שהחפץזמן
 בעין דהחפץ היכא במחתרת בכא ולכן עונשו, וזהו אחריות חיובגורם
 דוהו ישלם דולא פטור ליכא הכא וכמו"כ גבך ממוני לטעון הבעליםיכול
 אבל חבירו, של ממונו להוציא לא אבל תשלומין חיוב לי' דאית היכארק
 להגנב ריש הוא הגזילה את מוהשיב דגמרינן גניבה קניני דדין סבררב
 מיד וא"כ בגניבתו, קנה שכבר מה להשיב מצוה לו שיש אלאקנין

 כשנטל וא"כ דמים, חיוב עליו וחל ברשותו הוא הרי בפקדוןכשכפר



שפאהממינשא

 וזהו דמים, מהחיוב פוטר שהוא ישלם רולא פטור שייך שבועההבעלים
 וצ"ע בעין, הדבר דהוה היכא דפליגי סנהדרין כמס' ובעה"מ רש"יכהכנת
 רבא סבר למה כעין באינו איירי דאי זו, פלוגתא הרמב"ן יפרשאיך

 יפרש דהרמב"ן די"ל אלא בפקדון, ולא במלוה רק דרכ מילתי'דמסתבר
 ולא דהפטור דמסתבר רבא דסבר והיינו לגמרי, אחר באופן דפליגיבהא
 אבל מכבר, עליו שהיה תשלומין החוב שבועה ע"י לפטור באישלם
 זה ואבידה גניבה או פשיעה בשעת שיבא תשלומין מחיוב פטורשיהא
 רב אמר דאלקים אלא לעולם, עדיין בא שלא חוב לפטור דאין אמרינןלא
 יפרש ואי כפקדון, איירי דקרא כיון אח"כ נאבד או ונגנב בפקדוןאפי'
 הפקדון כשנאבד פליגי גופא הבהא כיון כלל הרש"ש לקו' מקום איןכזה

 לדרוש דאין וסבר עליו פליג ואי רב, בדברי רבא טעה זה דלפי'אח"כ,
 קרא ליכא והא בהלואה, דרכ מילתא דמסתברא רבא אמר איך א"כהכי

 ובב"ק בסנהדרין דפליגי דהא שנתבאר באופן א"ש לפרש"י אבלבהלואה,
 את מוהשיב לדרוש דיש יד משליחות גמרינן ולכו"ע פלוגתא, חדהוה

 היכן עד דפליגי אלא השבה דעביד עד גניבה קניני לו שישהגזילה
 הרי ולרבא השבה דעביד עד הגנב ברשות הוא הרי דלרב מגיעיןהדברים

 זמן. לאחר נגמרו והחיוב הקנין אבל אונסין לגבי ברשותוהוא

 ממונות דיני סנהדרין, מס' ריש רש"י דברי לבאר אפשר היה)ונזה
 הוא יד בו דמששלח בפקדון כופר - ופרש"י וכו', גזילותבשלשה,

 שילם ולא לוה אבל וכו' ויגזל כגון גזלן הוי חבירו מיד החוטף וכןגזלן
 רש"י על שתמה לנר בערוך וע' ניתנה, להוצאה דמלוה גזלן מיקרילא

 בלא גם חייב בפקדון דכופר קה. דף בב"ק היא מפורשת גמ'שהרי
 לגרוס יש דע"כ וכתב לכפירה, ל"צ יד שליחות על ולחייב יד,שליחות
 ולפרש הגירסא לקיים נראה הנ"ל ועפ"י יד, בו מששלח או בפקדוןכופר
 ולכן בעין דבר על שחל גזילה בקניני תלוי גזלן דהשם לפרש באדרש"י
 זה דעל בפקדון כופר היינו גזילות כזה, ויפרש בהלואה כופר גביל"ש
 ראינו בפקדון שהרי בהלואה בכופר לא אבל הגזילה, את והשיבנאמר

 בכופר דגם לפרש יש ולכן אונסין חיוב לגבי קנה יד בו ששלחדמשעה
 החוטף וכן באונסין, חייב ולכן גניבה קניני יש יד שליחות בלאבפקדון
 גזלן נקרא שהוא אונסין חיוכי עליו יש פקדון הוה דלא אע"ג תכירומיד

 נקרא לא שילם ולא בהלואה כפר אבל הגזילה את והשיב בהקראונכלל
 גניבה קניני לו שיש כפקדון כופר דוקא דכופר, כהקרא נכלל דלאגזלן,
 בו.( שכפרמשעה



המתיראשסב

 קרן רב אמר גופא מה. דף לעיל דאיתא מהא זה על להעיר דישאלא
 וכו' ברין העמדה כשעת דו"ה ותשלומי כפל תשלומי שגנב,כעין

 דחמרא חביתא דגזל מאן האי רבה דאמר אדרבה, דרב פליגאלימא
 משלם שתיה או תברא זוזי ד' שויא ולבסוף זוזא שויא מעיקראמחבריה

 שתיה(, או תברה כי הוי וטו"מ - )פרש"י זוזא, משלם ממילא איחברד'
 יכול היה לכאו' א"כ מג, דף בכ"מ התוס' וכגירסת רבא גרסינן איוהנה
 הוי באונסין רחמנא דחייב דמהא דסבר ולרב לשיטתם דאזלי דאה"נלתרץ
 השבה, דעביד עד דבר לכל הגזלן ברשות הגזול החפץ שאוקמוהראיה
 גניבה משעת דמים וחייב השבה קיים שלא הדבר דהוברר נמי בתו"שא"כ
 אבל זמן, לאחר נתחדש שהחיוב ודו"ה בכפל משא"כ שגנב כעין קרןולכן
 אשואל דהוה מידי אונסין חיובי רק גניבה בשעת חל דלא דסברלרבא
 חפץ בגזילת שהוסיף כתו"ש אבל הגזילה, כשעת שמשלם התורהוחידש
 בו להגזלן ואין קיימא דמרה ברשותא כעינא דאיתי' כמה דכל תבירושל
 חו"ש. כשעת חייב שפיר אונסין חיוביאלא

 ולבסוף א' שויא דמעיקרא היכא איירי דרב ההו"א דלפי דאה"נ לפרשויש
 היינו כרבא, ודלא שגנב כעין קרן משלם דשחטה ואע"ג ד'שויא
 ואוקמו' הגזילה בשעת דא' חיובו נגמר דכבר רב דסבר משוםטעמא
 הוא ודו"ה כפל וחיוב השבה, חיוב עליו לו שיש אלא כרשותי'רחמנא
 דאפילו אלא הוא כן דלא הש"ס ודחה העמ"ב, בשעת שנתחדש חדשחיוב
 זמן כל השבה חיוב לו שיש כיון אבל ברשותי' רחמנא דאוקמו'לרב
 המעשה עיקר בתר ואזלינן גניבה כהמעשה להמשך נחשכת כעין,שהוא

 לפרש דיש אונסין לגבי אלא גזלן ברשות הו' דלא לרבא וכ"שהחשובה,
כזה.

 לפרש אפשר אדרבא, פליגי רב אי דדיינינן בהא זה באופן נפרשואי
 וכיו"ב כלי או בהמה גנב - וז"ל הי"ד גניבה פ"א הרמכ"םדברי
 קרן משלם ב', שוה העמ"ר בשעת ועכשיו ד' שוה הי' גניבהובשעת
 כ' הגניבה בשעת שוה הי' העמ"ד, כשעת דו"ה ותשלומי הגניבהכשעת

 משלם אבדו או הכלי שבר או מכר או שחט אם ד', העמ"דובשעת

 אבד או הבהמה מתה ואם העמ"ב, כשעת דו"ה ותשלומי כפלתשלומי

 דסבר והיינו עכ"ל, הגניבה כשעת כפל תשלומי משלם מאליוהכלי
 רק נאמר העמ"ב כשעת ודו"ה כפל דדין דאמרי כהראשוניםהרמכ"ם
 קרן של כחו ליפות בא דרב דמשמע דתניא, ד"ה סה דף וכתוס'לקולא
 המחבר, פסק וכן כח, יפוי לשון משמע לקרן דאחי' דו"ה כפל כחולגרע
 בכל איירי דרב ההו"א דלפי בליקוט( ח' ס"ק שנ"ר )סי' הגר'א עליווהק'



שפגהמתירא

 אלא להגמ' קשה היה ולא ד', ולבסוף א' הוה דמעיקרא היבא אפי'אופן
 כהא אכל חו"ש, כי הוה דשחיטה אע"ג שגנב כעין קרן דמשלםבהא

 שחזר מצינו ואיך מידי, הק' לא קרן מתשלומי ודו"ה לכפל יותרדמשלם
 ההו"א. לפי רק היה זה ע"כ דלר"ת שכתב ע"ש, מזה,הגמ'

 סברי אדרבא, רב פליגי לימא הש"ס דכשהק' לבאר יש הנ"ל דברינוולפי
 ולכן גניבה כשעת קנינו דנגמר סנהדרין כמס' לשיטתו אזלדרכ

 החיוב אבל הגניבה, כשעת ומשלם גניבה, בשעת דקרן דמים החיובנגמר
 וכן ברשותו הגזול חפץ שיש עליו שמעידין במה אחר חיוב הואכפל
 להחיוב שייך ואינו טו"מ ע"י השכה מצות שעקר כמה הוא דו"ההחיוב
 אי נ"מ ומה הגניבה כשעת ודו"ה כפל שישלם צד ליבא וא"כ הקרןעל

 חיוב לו שיש כיון לרב דגם הגמ' שתי' מה לפי אבל - הוזל אוהוקיר
 עיקר בתר ואזלינן גניבה בהמעשה להמשך שבירה המעשה נחשבתהשבה
 קרן להחיוב המשך הוי כפל החיוב דגם י"ל א"כ השכירה, דהיינוהמעשה
 שלא כיון יותר ולא הגזילה כשעת לשום סברא יש וא"כ הגזילהרשעת
 כפל ולא שגנב כעין קרן דרוקא התורה וכשחידש גניבה, בהמעשההוסיף
 בבין מו"ר מש"כ )וע' אחיי', לקרן דדוקא לקולא דזהו אמרינןודו"ה

 ודו"ה כפל דהחיוב לבאר שהאריך במה מ"ג וסימן מ"ב סימןהמשפתים
 בדף הבעה"מ מדברי לזה ראיה שהביא ומה גניבה להמעשה המשךהוה
 ודו"ה דכפל לומר קרא בעינן למה בזה ומפרש דבר, חצי ולא דבר גביע'

 דאי ותי' חיוב, השעת דהיינו בזה סברא אמר הרא"ש הרי העמ"ב,כשעת
 שהחיוב כיון הגניבה, כשעת ודו"ה כפל דגם לומר סטרא יש קואלאו
 דרבי אחר דגם י"ל ולפי"ז הגניבה, בשעת גניבה הקניני מכח באדו"ה
 גניבה משעת יותר לחייב ראין אמרינן לחומרא אבל לקולא רק זהוקרא
 שיש מודה רב דגם למסקנא זה וכל גניבה המעשה מכח חיובו שכאכיון

 דהחיוב חידש דהקרא להיפך היה ההו"א לפי אבל גניכה להמעשההמשכה
 נגמר דהחיוכ אמרינן שחיא או בתברא ואפי' גניבה בשעת נגמרדמים
 חיוב הוה ודו"ה כפל משא"כ גניבה להמעשה המשך הו' ולא גניבהבשעת
 לקמן וע' הוזל, או הוקיר אי נ"מ אין וא"כ העמ"ב כשעת ומשלםחדש

 הרמב"ם. שיטתבביאור

 או מכר או דשחט דהיכא הנ"ל הרמב"ם דברי תחילת גם לבאר ישולפחז
 האחרונים והקשו העמ"ב, כשעת דו"ה משלם אבדו או הכלישבר
 או דתברא דין הקצה"ח וכמ"ש מזיק מטעם לחייב יש קרן לגבידבשלמא
 לשיטתו הגניבה רשעת כזולא לשלם צריך היה ודו"ה כפל אבלשחיא
 לדרך נוטים הרבה זה קו' ומכח לקולא, אלא העמ"ב כשעת משלםדלא



המתיראשפד

 אלא ברשותו שאינו רק שלא כיון חדשה כגניבה הוה דתו"שהנתיבות
 הוה ואי הגנב, מן גונב חסרון ליבא עצמו דבגנב וסבר שלו, אינושעכשיו
 קשה דעדיין אלא העמ"ב, כשעת הוה ודו"ה כפל גם אז חדשהגניבה
 כיון חדשה גניבה דהוי לומר אין דהתם מכירה גבי הרמב"ם יפרשהאיך
 ואין המכירה, קודם שהיתה כמו ברשותו ואינו הנגנב של הוהדעדיין
 בידים שינוי כשעשה דא"כ והשיב החיוב שעקר במה גנב דנקראלומר
 החיוב שעקר כמה חדשה גזילה עשה הרי הגוילה כשעת משלםלמה

 המשך הוה ושתיי' דתברה הרמכ"ם, שיטת בביאור נראה ולכןוהשיב,
 גניבה לעשות שהוסיף משום ולא גנב מטעם וחייב דגנכ מזיקבהמעשה
 ושיימינן בהגניבה המשך הוה השבה מקיים שלא זמן רכל אלאחדשה,
 גבי וכן המעשה, לעיקר נחשבין ותו"ש דגנב מזיק מעשה עיקרבתר

 והמכירה לגנוב שהמשיך במה שחייב התורה חידשה ומכירהטביחה
 וכן העמ"ב כשעת ודו"ה כפל קרן משלם ולכן הגניבה לעיקורנחשבת
 ד', ועד מב' כשהוקיר זה וכל העמ"ב כשעת וכפל קרן משלם חו"שגבי

 כיון שגנב כעין לקרן אחיי' תורה אמרה אז ב' עד מד' כשהוזלאבל
 בהמעשה הוסיף דלא והיכא ד', שוה שהיה בשעה היתה מעשיודתחילת
 כפל. לגבי לקולא שיימינן לעולם אז ממילאשאיתבר

 היא דפשיטא מילתא שגנב כעין קרן וז"ל כתב ב' כסימן הרא"שוהנח
 מידי לאו שבירתה דבשעת ד' משלם ע"כ ממילא איתכרהדאילו

 ואשעת שמירתה עליו מקבל לא דגזלן כפשיעה, איתמר ואפי'קעביד,
 שתיה או תכרה אי וכ"ש ד', שויא הויא שעתה וההיא לי' קמחייכתגזילה
 אחייה דוקא דריש וחיים ומגניבה נשכר חוטא מצינו דאל"כ ד' משלםהוה
 קרא איצטריך לא דלגופי' העב"ד כשעת דו"ה כפל הא שגנב כעיןלקרן

 אבל גניבה בשעת נתחייב דקרן הוא דסברא ועוד לדיוקא אלאכדפרישית
 העמ"ב ובשעת מיפטר מודה דאי העמ"ב שעת עד מחייב לא דו"הכפל
 כמה שמין דו"ה לענין אבל הדין כשיגמר עתה כשויו כמשמעותודכפל
 . וכו' קמחייב שעתא דאההיא טו"מ בשעת שוההיה

 או ותברה ד' שוה כשהי' דגול דהיכא הרא"ש כתב דלמה העולםותקשה
 גם נשכר, חוטא מצינו דאל"כ ד' דמשלם א' שוה כשהי'שתי'

 דגם משמע ולכאו' שגנב, בשעה עליו שהי' ד' החיוב אזל להיכן זהבלא
 אונסין, חיוב אלא עליו ואין גניבה בשעת נגמר דמים החיוב איןלהרא"ש

 כתב הרא"ש דהרי הרא"ש בדעת כן לומר דאין נראה העיון אחראבל
 דבשעת הגניבה כשעת משלם ממילא דבאיתבר היא דפשיטאדמילתא
 פשיטא למה אונסין חיובי אלא עליו אין ואי עביר, מידי לאושבירתה



שפההמתירא

 וכן שבירה, כשעת משלם שומר בכל הרי לזה קרא צריך דלא עדג"כ
 אונסין לגבי רק ברשותו הוי דאי עב. סנהדרין הגמ' על הרמב"ןהקשה
 ותי' כשואל שבירתו בשעת משלם לא למה א"כ אשואל דהוי'מידי
 הרא"ש, במש"כ מדויק וכן הגניבה, כשעת דמשלם קרא דגלי הכאדשאני
 גזילה ואשעת שמירתה עליו מקבל לא דגזלן בפשיעה איחברואפי'

 ולכן אונסין, חיוב לו שיש אמרה התורה הרי קשה ולכאו' לי'קמחייבת
 רבא וכשאמר ורמב"ן, כרש"י סנהדרין הגמ' מפרש לא דהרא"שנראה

 דאין לאפוקי פירושו אשואל, דהוי מידי אונסין לגבי ברשותי'דאוקמו'
 שיש שואל גבי דמצינו וכמו אחריות חיוב אלא כהחמץ גמור קניןלהגנב
 דהתם ממש כשואל אינו אבל חכירו של חפץ על אחריות אנפי כלעליו
 קמחייבת גזילה "אשעת גנב גבי אכל שלו הנאה רכל משום באחיובו
 נמצא דמים החיוב ולבטל הגזילה את להשיב ברירה לו שיש אלאלי"
 דגנב, מזיק מעשה בשעת חל החיוב עיקור אבל אחריות, חיוב לושיש

 המעשה ולבטל החפץ להחזיר צריך שהיה דכיון אמרינן שתיי' אוובתברה
 בתר אזלינן מעשיו על הוסיף והכא עכיד מידי דלאו דנמצא דגנבמזיק
 רב פליגי אי סה. בגמ' השו"ט לעיל וכמש"ב דגנב מזיק מעשהעיקר
 לזה, מודה גניבה משעת ברשוהי' דאוקמו' לרב דגם הש"ס דמסיקאדרבא
 מעשה עיקר בתר אזל הוה נשכר חוטא תהא שלא מטעם לאו איוא"ב
 הוא ושתי' תברה דהחיוב תפרש אי אבל שבירה, בשעת שהוא דגנבמזיק
 וכהבנת חדשה גניבה רהוה או כהקצה"ח חדשה מזיק מעשהמטעם

 ולמה הראשונה, הגניבה מחמת שבא החיוב אזל להיכן צ"ב אה"נהנתיבות
 נשכר. חוטא מצינו דאל"כ להטעם הרא"שצריך

 מפרש רקודם לפרש יש וכו' הוא דסברא ועוד אח"כ הרא"ש דכתבוהא
 דמחייב והא מעשה שעת על אלא לחייב אין הסברא דמצדהרא"ש

 דאין אע"ג שגנב כעין הוה קרן דדוקא מגזה"כ היינו העמ"ב כשעתכפל
 דגלי במה סברא ויש חיוב שעת בתר דאזלינן כתב כתב ושוב לזהסטרא
 דאין כפל נכי משא"כ חיוב השעת היינו מעשה שיש היכא וכלקרא
 מעשה בשעת חל דו"ה וחיוב העמ"ב, שעת חייב במעשיו, תלויהחיוב
 בב"ר הודאה ע"י זה מחיוב אצמו את לפטור שיכול ואף ומכירהטביחה

 שעת שנקרא המעשה שעת כתר אזליף לעולם אכל שם, הפ"חוכמשהק'
 אלא המעשה, עיקר שעת רזו כיון תו"ש שעת כתר אזלינן ובתו"שהחיוב,
 דברי בביאור נ"ל כן נשכר, חוטא תהא שלא סברא יש דהוזלדהיכא
 ז"ל.הרא"ש



המתיראשפו

 עליו חל דמיד הספרי כדרשת משמע דמהרא"ש הוא זה מגל לנווהיוצא
 והרמב"ן רש"י אבל והשיב, מצות יקיים לא אי ושילםחיוב

 איוואל דהויא מידי אונסין חיוב בגדר הוא דהחיוב סנהדרין הגמ'מפרשי
 סכר ולכן הגזילה כשעת באונס דמשלם הוא דגזה"כ הרמב"ןוכמש"כ
 חיוב ליבא דאבידה יאוש בתורת הסלה קנה דאי כו. דף כב"מהרמב"ן
 שלא דנשבעין מהא אונסין חיוב דלמדנו רש"י דכתב הא והיינודמים,
 בש"ס מצינו לא ובאמת דושילם, מקרא שחייב פירש ולא יד בושלח

 אם גזל, אשר ת"ל מה סו. בדף סתם רבה אלאאמר דושילם הדרשהבבלי
 לנו מנין פירש ולא שלומי, בעי בעלמא דמים לאו ואם יחזיר שגזלכעין
 תרצה ואם יד, משליחות דגמרינן סנהדרין במס' מפרש ורש"י דמיםהחיוב
 דמושילם לומר אפשר סנהדרין רש"י לפי' גם דושילם הקרא לקייםדוקא
 מנין שב אינו שם הגירסא )לפי בשינוי דקנה היכא דמים החיובגמרינן
 משליחות גמרינן אונסין החיוב משא"כ הוא( דוחק שם אינו גרס איאבל
יד.

 קצת בע"א ממנין שבח דיש בסוגי' ההו"א לפרש יש כזה תפרשואי
 כשקנה והשיב מהחיוב ידעו דבההו"א והיינו הפרק, ברישממש"ב

 דברי לפרש אפשר היה וכן אונסין, מהחיוב עדיין ידעו לא אבלבשינוי
 - רשות ושינוי ביאוש דקנה מקודשת יאוש לאחר וקידש דגנבהרמב"ם
 עדיין הקידושין בשעת הרי מקודשת היא דאיך ל"א סי' יו"ט העונגוהק'
 ועקר רשות בשינוי דכשקנה וחידש שלו, בחפץ לקדש וצריך שלו היהלא

 ע"ש שלו, כחפץ שקידש ונחשב למפרע קנינו נגמרה והשיבהחיוב
 כזה תירץ הוא שגם הגרנ"ט בשם וראיתי גניבה, קניני בגדרישהאריך
 משלם ד' כששוה ות"ש א' כששוה בגנב למה דא"כ עצמו על שהק'אלא
 בשעת שלו שהיתא הדבר הוברר הכלי ששבר כיון הא שבירה כשעתד'

 שחיוב תפרש אי אכל הגזילה, כשעת ולשלם שלו מנה ותברגזילה
 אמרינן בשינוי שקנה היכא דרק לומר אפשר קנין מחיוב שנויאונסין
 מצד חייב שנאבד היכא אבל למפרע שלו ונעשה גניבה הקניני גומרדבזה

 לגמרי לקנות בעין ואינו אונסין לחיובי רק ברשותו והוא אונסיןחיובי
 משא"כ מגזה"כ הוא הגזילה כשעת דמשלם והא למפרע שקנהשיאמר
 עפימש"ב לתרץ אפשר זה בלא גם באמת אבל בהנגיבה, שהוסיףבתו"ש
 אלא מזיק או גניבה של חדש חיוב חו"ש החיוב דאין הרא"ש,בדברי
 אי אפילו ולכן המעשה עיקר בתר ואזלינן דגנכ מזיק מעשה הסוףדהויא
 דגמר דגנב מזיק המעשה עיקר בתר משלם למפרע, שלו הכלינעשה
 רב. בדברי וכמש"ב ד', משלם ולכן למפרעשיקנה



שפזהמתירא

 דחד וממנין צמר דגזל כגון דאוקמו' סמנין שבח דיש להסוגי' עתהונשאר
 וכו' לצמר ניהלי' לי' מהדר וקא סמנין כהנך צמר לההואוצבעיה

 יט( )אות והקשינו בדמי ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק אמרי הש"סוהק'
 שלא וכיון צמר רק לו שהחזיר נמצא סמנין שכח אין אי הרי בכךדמה
 וע"כ השבה קיים לא הממנין ועל בעין הדבר להחזיר חייב בשינויקנה

 ב,ג( )פרק, הקודמים ובפרקים ושילם, מצות לקיים כדי דמים לשלםדצריך
 סמנין שבח יש ולכו"ע מודיעין הדמים אז כדמי דאייקר דהיכאביארנו

 לכו"ע דאז סמנים שבח יש דהא ז"ל, והרא"ש הרי"ף כלשוןוכדמדויק
 וקיים הצמר בתוך כוחו ראינו לכה"פ דאו או עצמו בפני לדברנחשב
 על התלמוד והים הגרעק"א קו' בזה ותרצו והסמנים, הצמר בצירוףהשבה
 השבח מגיע ואין בעולם הוזל צבוע דצמר שפי' ציבעא דזל ד"הרש"י
 בגד צובע הייתי או סמנים מוכר הייתי אני נגזל לי' ואמר סמניםלדמי

 לא דאמאי הגרעק"א והק' בצמר השכיחו לא דהא הפסדתניועכשיו
 כנאבד הוי השבה מיקרי ולא סמנין שבח אין ואי סמנים דהוזלוכפשיטות
 ראי בזה כהרא"ש סבר דרש"י וביארנו הגזילה, כשעת ומשלםהגזילה
 פליגי דכהא אלא מודיעין, דהדמים סמנין שבח יש לכו"ע אזהשביחו
 הצמר על דבר שיש מודיעין הדמים קצת הושבח אי אפי'דלהרא"ש
 הנ"ל קו' ומכח הסמנים, דמי כדי עד הושבח אי דוקא דזהו סברורש"י
 לא דהכא דהנאה שפי' דלמא או ד"ה בתוס' השני לתי' דאפי'ביארנו
 נחשב דלא כפשוטו אינו ע"כ ביותר בעלמא נוי אלא שאין הנאהחשיבא
 של הנאה נקרא שיהא שצריכין שנהנה מה חיוב לגבי שזהו אלאלכלום
 התלמוד הימ קו' וכאידך ממונו דכלתה אמרינן סמנין שכח אין ואיממון
 ולכן הצמר, דהשביחו כיון יש"ס לכו"ע השבה לגבי אבל לה()אות

 הנ"ל התוס' של השני כת' שתפסו ישר והשער והש"ך הפר"ת עלהקשינו
 רעשה היבא ואפי' לכלום נחשב לא סמנין שבח אין דאי כפשוטוומפרש
 והקשינו שלמה, של כהים ודלא והרי"ף כהרא"ש ודלא תפקירוהצבע
 בדמי. ניהלי' לי' דאייקר לי' תיפוק הש"ס קו' יפרשו איךעליהם

 שלנו הסוגי' לפרש יש דמים חיוב בגדרי זה בפרק שביארנו למהאתל
 כהבנת כפשוטו הבין דלא לגמרי, אחר באופן ז"ל רש"ילשיטת

 הגזילה בשעת דמים חיוב עליו יש והשיב קיים שלא היכא רכלהגרעק"א
 רגמרינן דמים חיוב יש שם שאינו היכא דבל הספרי מדבריוכדמשמע
 משני באחד שחייב כדעתו לעיל כמש"ב רש"י דסכר אלאמושילם,
 שנפסד כגון או דמים, החיוב גורם וזהו בשינוי שקנה כגון אואופנים,
 יד משליחות דגמרינן לו שיש אונסין חיוב מצד חייב דאזהחפץ

 הש"ס סבר שלנו הסוגי' ובתחילת עב., דף דסנהדרין מסוגי'וכדמשמע



המתיראשפח

 ואעפ"כ לכו"ע תפקידו הצפע שעשה כיון אונסין חיובי מצד לחייבשאין
 דקנינהו משום לי' תיפוק בהן וצבע ותרנהו דדקינהו דהיכא הש"סהק'

 ז"ל כהגאון הסוגי' תחילת מפרש ורש"י וחייב, - ז"ל הגאון ופי'בשינוי
 אפי' דמים מהחיוב דידעו והיינו א(, )אות הנ"ל הראשונים כאידךודלא

 וכנ"ל, הפסיד בשביל לחייב ראין סברי קנה דלא דהיכא אלאכההו"א
 בפרש"י הנ"ל דרך ועל דאפסדתינהו ממנאי לי הב לי' דנימא הש"סודחה
 סמנאי דמי לי הב אמר דלא דאפסדתינהו ממנאי לי הב הלשוןמדויק
 לגבי ברשותי' דאוקמו' אונסין חיובי מצד הוא דהחיוב הגזילה,רשעת
 ולכן הפסד, הוי לדידי רעכ"פ הנגזל ונימא אשואל, דהויא מידיאונסין
 אמרי הגמ' שהק' אלא וכו' דחד וממנין צמר דגול כגון לבסוףאוקמו'
 - מידי להנגזל הפסיד שלא ונמצא - כדמי ניהלי' לי' דאייקר לרתיפוק
 הצבע, על השבה מצות כזה קיים אי נ"מ ומאי אונסין חיובי איןוא"כ
 ולכן כאן, אין והפסיד כאן אין גזילה אבל כאן אין השבה דמצותדאע"ג
 מוכר הייתי אני נגזל לי' דאמר ופרש"י ציבעא דזל כגון הש"סאוקמו'
 דמי לשלם אתה וצריך הפסדתני ועכשיו - בגד צובע הייתי אוסמנים
 ההפסד ולא דאפסדתינהו, סמנאי לי הב מקודם הש"ס בלשון ותססהפסיד
 הצביעה בשעת שעכשיו אלא זה על דמים דחייב מרשותי הוצאהבשעת

 למה בג( )אות לעיל שדייקנו מה ביותר שמבואר באופן והואהפסדתני,
 לטעון צריך ולמה הסמנים לו היה אם עושה היה מה לטעוו הנגזלצריך

 עצמן הממנין הוזלו דאילו רעק"א, הגאון קו' ומתורץ הפסדתני,ועכשיו
 חיובי עליו ואין הפסיד ליכא אז ביוקר מוכרן היה לא מכרן אלווגם
 כאן אין וקנין כאן אין הפסד כאז, אין השבה דמצות ואע"ג דהפסדדמים
 חיוב עליו לו יש והשיב החיוב דעקר היבא דכל הגרעק"א כהבנתודלא
 אונסין חיוב דהוה סבר שלנו דהש"ס רש"י דסבר הספרי כדרשתדמים

 אונס. ליכא והכא יד משליחותדגמרינן

 דגזל כדמעיקרא דלוקי טז( )אות הגרעק"א קו' אידך בזה נמיומתורץ
 הצכע עם שהצמר עד הרכה והוזל שלא צמר וצבע שרוייםסמנים

 בצע"ג, ונשאר וכו' הגזילה בעירן כשהי' הצבע לדמי עולים איןשעליו

 סמנין שבח אין אי דאפילו לומר יש 1"ל רש"י שיטת בביאורולהנ"ל
 לו היה אי ואפי' הצמר עם כוחו לו שהחזיר מידי לו הפסיד דלאכיון

 דהפסיד. דמים חיוב ליכא א"כ ביותר למוכרו יכול היה לא בעיןהסמנין

 פי' דרש"י והרא"ש רש"י דפליגי הא כה( )אות ביותר מדויק זה דרךועל
 ואינו פי' הרא"ש אבל סמנים, לדמי השבח מגיע ואין - ציבעאזל
 בסי' השו"ע בלשון הוא וכן צביעה, בלא שוה שהיה ממה יותרשוה



שפטהמתירא

 דברינו ולפי - לבן בהיותו שוה שהיה כמו אלא שוה שאינו -שמ"ג
 נתיקר דאי וכו' ליה תיפוק הגמ' קו' מפרש דהרא"ש לשיטתם אזלישניהם
 דאפי' הוא סברא וא"כ מודיעים דהדמים סמנין שבח יש לכו"ע אזבדמים
 מצות בי' וקיים סמנים שבח ויש מודיעים הדמים קצת רק דהוקירהיכא

 סמנין שבח אין לעולם ממנין שבח ראין הצד רעל סבר רש"י אבלוהשיב,
 להם יש וכו' לי' תיפוק הש"ס שהק' ומה הסוגי' מכל בפשטותוכדמשמע

 הפסד של דמים חיוב עליו ואין מידי הפסיד לא ראז לגמרי, אחרתכונה
 הפסד איבא דאל"כ הסמנים דמי כדי עד שתתיאקר צריך כזה יפרשואי
 מוכרח היה ז"ל הרא"ש אבל לפניך, שלך הרי לטעון יכול אינו אש"סואי

 בפרק הרא"ש סבר שהרי סמנין שבח יש לכו"ע דאז שפירש כמולפרש
 הוא ופשוט הגזילה מעשה בשעת מיד חל דמים ההחיוב ב' סימןשביעי
 כהבנת והיינו שמירה, חיובי עליו לו ואין שגנב, כעין משלםדקרן

 סמנין, שבח יש לכו"ע דאז פירש כרחך ועל הספרי וכדרשתהגרעק"א
 ועי' סמנין, שבח יש דלכו"ע אמרינן שו"ת אפי' שהוקיר זמן כלוא"כ
 אלא יש"ס דהא לן קאמיבעיא לא בדמי לי' ואייקר - ז"ל הרי"ףבלשון
 הרי"ף על וברש"י הוזל כמה פי' לא אבל עכ"ל, וכו' ציבעא דול קמ"לכי
 יותר שוה שאינו הראש דברי ציין מא"י בהגהות אבל שלנו כרש"יפי'

 דהרי"ף מא"י כהגהות לצדד יש הנ"ל דברים ועפ"י צבוע, שאינומצמר
 יש לכו"ע ציבעא דבאייקר לפרש הראשון הוא דהרי"ף כהרא"ש,פירש
 דהדמים הסברא קיים במקצת נתיאקר אי אפי' הסברא ומצד סמניןשבח

 היינו הסמנים כדמי שוה שאינו שפי' ורש"י סמנים, שבח דישמודיעים
 דליכא זמן רכל אלא סמנים שכח יש דלכו"ע כהרי"ף פי' שלאלשיטתו
 פטור.הפסד

 לכלום, נחשב לא סמנין שבח ראין הצד דעל סברית אי דאפילוונמצא
 וכהבנת הנאה, איסורי לגבי ולא הנאה לגבי ולא ממון, לגבילא

 של והים הרא"ש על שפליג לו( )אות הש"ך והבנת ברבינא תוארהפרי
 בד"ה התוס' של השני בתי' הלשון וכפשטות יושר, השער וכהבנתשלמה,

 בדמי, ניהלי' לי' האייקר לי' תיפוק הגמ' לפרש דרך לנו יהא דלמא,או
 של הראשון לתירוץ שתפס והרא"ש ז"ל, רש"י בשיטת שביארנווכמו
 זה בלא אבל בגופו מעשה היה שלא משום רק נהנה מחיוב דפטורהתוס'

 הצבע ע"י בדמים הצמר דנתיקר דהיכא לשיטתו היינו להנאה נחשבודאי
 הש"ך. תמיהת ומתורץ ממון של הנאה והגיא סמנין שבח יש לכו"עאז

 כתירוץ צ"ל כרש"י, ולא כהרא"ש המחבר דפסק דכיון יוצא הנ"לולחשבן
 ולא כהרא"ש ציבעא זל שפי' במהרש"ל וע' וכהמהרש"ל, בתום'הראשון
 רחזותא אמרינן פוסקים דלהרבה דרבנן הנאה באיסורי ונ"מ וא"ש,כפרש"י



 א ת ב י ת מהשצ

 להשליך צריך אי לעיל( וכמש"ב הנ"ל כהגר"א )ודלא היא מילתאלאו
 הרבה ובעוד הצביעה כהנאת אשה קידש אי ונ"מ המלח, לים הנאהדמי

 אי והפוסקים הראשונים פליגי ג"כ היא מילתא דחזותא הצד ועלדברים.
 ע"כ. בס"ד. וכמוש"ב לא או לבעין דנחשכהיינו

 קריגר נפתליהרב

 הגוף החזקתבענין

 לרשב"א "ונראה בא"ד היבא אבל ד"ה בתוס' ע"ה: דף בתובותנמסי
 היו שלא )דהיינו הגוף" חזקת לגבי כלל חשיבא לא פנויהדחזקת

בה
 מומיי

 צריך והדבר לריעותא, תרתי אמרינן לא ולכן לידה( בשעת
כיאור.

 כהן" דאשת צריכא "לא ד"ה שם בתוס' פשט יהושע הפני כתב ט.בדף
 רזה ונראה וז"ל: וכו' דהשתא למימר לן אית דאדרבא וי"לכא"ד

 כלל חשיבא לא פנויה דחזקת התוס' שכתבו הרשב"א בשיטת קיימיהתוס'
 דתוס' הפנ"י ולומד כלל. חשיבא לא היתר חזקת וה"נ הגוף חזקתלגבי

 כמאן הויין וכשרות פנויה כמו חזקות, שאר הגוף חזקת דלעומתמלמדינו
דליתא.

 מדבר הגוף דחזקת שליט"א מוצקי י. ר' הרה"ג ממורי הסברושמעתי
 פנויה או כשרות חזקת משא"כ עליו, דנין שאנו הספק עלישיר

 יומין הוי "האם הוא הספק מקור אצלינו, לדוגמא בעקיפין. רקמדבר
 חזקת זה לעומת מומין" היו "לא אומר הגוף וחזקת קידושין",בשעת
 מומין בה שהיו בתוצאה לומר צריכין וממילא היא", "פנויה אומרפנויה
 קידושין.בשעת

 י. ר' הרה"ג ורכי מורי שפירש מה על מבוסס הזה הסבר של]ויסודו
 דדין להרמב"ם( המשניות פי' על ומבוסס להלן )המובא שליט"אסוצקי

 דמספיקא דין דהוא אלא החזקה, כמו המצב שישאר הכרעה לא הואחזקה
 אפשר זה, הסבר דלפי הדבר. שנשתנה מסתפקין ולא מצב משניןלא



שצאהמתירא

 הגוף, חזקת הוי דשם אע"ג בתים, מנגעי החזקות כל למדין איךלהבין
 חזקה, דין לו יש אלימא, דהיא הגוף חזקת דדוקא לומר מקוםוהיה

 משנין לא "דמספיקא היא חזקה דסברת דכיון אלא חזקות, שארמשא"כ
 אלא חזקות, מיני לכל שייך ההיא סברא א"כ - מסתפקין, ולאמצב",
 שחזקה נגיד אם אבל שהבאנו. הסברא משום אלימא הוי הגוףדחזקת
 הספק, מכריע והיא החזקה, כמו פוסיטיבי באופן הוא שהדבר לנופוסקת
 ההיא.[ הכרעה כח יש אלימא דהיא הגוף חזקת דוקא דאולי קשהא')

 דלמד דמשמע ב ב: כשמעתתא שלא רזה נ"י מילר מ. י. ר' ליוחראח
 הפיסית. מצב נשתנה שלא חזקה דהוי משום הוי הגוף חזקת דיןדיסוד

 מלשנות קשה יותר הוא וגשמי פיסית דבר שלשנות להסביר אפשרואולי
 בעלמא."דין"

 ובשיטה הרא"ש בתוס' שהמעיין נ"י מילר מ. י. ר' כן גם ליוהראה
 חזקת לעומת פנויה, שחזקת שלמרו, יראה ע"ה: בדף תוס', בשםמקובצת

 בזה הפשט ולכאורה לינוקא. עומדת דאשה משום דליתא כמאן הויהגוף
 נחשב להשתנות העשויה וחזקה להשתנות, העשויה חזקה דהויהוא,
 דליתא. כמאן הוי הגוף, חזקת לגבי אבלחזקה,

 עכשיו שהוא שמה לא הוא חזקה דין דיסוד הוא, הדבר כיאורולכאורה
 כמבואר מסתפקין. ולא המצב משנין אין דמספק אלא לעולם, כןיהא

 טמא "שחזקת נזיר דמס' תשיעי בפרק המשנה על להרמכ"ם המשניותכפי'
 לדבר רגלים "ופי' הרמב"ם ופי' לדבר", שרגלים טהור טהור וחזקתטמא

 ואמנם, האפשריות. אחר שנלך זמן כל תכלית לו שאין לדבר יצאשהענין
 מבואר דבר שיבא עד בחזקתו נניחהו שיהיה, ענין איזהכשנתקיים
 זה הרי אחר, ואפשרות ספק בו שיהיה דבר וכל החזקה. מזאתשיכטלהו

 שליט"א. מוצקי י. ר' הרה"ג מו"ר הסביר כן ע"כ. החזקה..." יסתלקלא
 דמספיקא חזקה הוי להשתנות העשויה חזקה דאפילו לותר אפשר זהולפי
 עשויה שלא אחרת חזקה לעומת אבל מסתפקין, ולא מצב, משנילא

 העשויה דחזקה לומר אפשר זה, לעומת אבל תוקף. שום לו איןלהשתנות
 ועל להשתנות דבר של טבע דיש משום חזקה בכלל הוי לאלהשתנות

 חזקה. דין נאמרה לא כזהדבר

 של דלמהלך הרא"ש[ תוס' ושל הפנ"י, ]של האלו מהלכים לשניוקשה
 תרתי אמרינן ואפ"ה הגוף חזקת ג"כ הוי המקוה חזקת הלאהפנ'י
 רא"ש התוס' של למהלך שגם נ"י מילר מ. י. ר' לי והקשהלריעותא.



המתיבתאשצב

 לטבול. הוא עומד דהלא ג"כ, להשתנות עומד "הטמא" חזקת דהלאקשה

 משום הוי הגוף חזקת של עדיפת כל אם )1( הראשון: למהלך לתרץויש
 א"כ למעלה, שהבאנו הראשון כמהלך הספק מקור על לענין ישירדמדבר

 מעלה יש אפ"ה בעקיפין, רק הספק מקור על מדבר טמא דחזקתאע"ג
 חזקת משא"כ עליו, דנין שאנו עצמו כאיש חזקה שהיא טמאלחזקת
 )2( בעקיפין. אלא עליו, דנין שאנו כאדמ ולא שני בגוף דהויהמקוה

 העשויה חזקה ג"כ היא מקוה שחזקת נאמר הרא"ש התוס' של מהלךולפי
 תמיד. ואתאי שחסרלהשתנות

 תרתי דנימא התוס' קושית מהו דא"כ קשה, הראשון מהלך עלאמנם
 דוקא אולי א"כ אלימא, הגוף דחזקת בתחילה תוס' נקטו דהלאלריעותא

 משא"כ לריעותא, תרתי אמרינן גמורה הגוף חזקת הוי דלאבמקוה
 לא דמקוה ]כזב[ השמעתתא לפי וגם אלימא. הגוף חזקת דהויבמומין,
 קושיא. אותו קשה הגוף, חזקתנחשב

 י' ר הרה"ג ממורי שמעתי לריעותא תרתי ענין רבהסבר קשהועוד
 רמעיקרא חזקה נגד דהשתא בחזקה מתחשבין לא דתמיד שליט"אסויצקי

 חזקה שבא עכשיו ולכן דמעיקרא. כהחזקה המצב החזקנו דכברמשום
 כך עכשיו, עד והחזקנו שהנהגנו הנהגתינו משנה לא כנגדודהשתא
 כח הוי ולא מספק, המצב נשנה שלא הוא חזקה יסוד ]רכלשמעתי.

 ולפי עדיף[. שינוי מיעוט א"כ יהא", כן שהיה "שמה שאומרפוסיטיבי
 הלא לריעותא תרתי יהא דבמומין לומר התוס' רצו ראיך קשה הזההסבר

 קדום מצב כבר לנו יש וא"ב אלימא, הגוף דחזקת התוס' נקטובתחילה
 ואולי מהלכים. לשני קשה וזה הריעותא, שמצינו לפני מומין היושלא
 לא דתמיד דמה תוס' דסובר השניה, זו קושיא לתרץ לומראפשר

 היה המעיקרא אם רק זה דהשתא חזקה לעומת דמעיקרא כחזקהמתחשבין
 שהבאנו הסברא מפני דמעיקרא החזקה להעדיף יש ולכן וודאי,ברור
 נגד חזקה התגברות על מבוסס היה עצמו דמעיקרא הדין אם אבללעיל.
 במקום "התרתי" לו דיש כיון דהשתא, לחזקה עדיפות יש א"כחזקה,
 המצב שהחזקנו במה אחר מצד דמעיקרא לחזקה עדיפות דיש )אע"גחדא.
 עכשיו(. עד פיהעל

 חזקת נגד )דאולי הראשונה קושיא לתרץ יש הזאת סברא פי עלואולי
 תרתי שאמרנו הסיבה דכל לריעותו(. תרתי אמרינן לא אלימאהגוף
 ואפשר דמעיקרא, ממצב דהשתא מצב עדיפות משום היה זהלריעותא



שצגהמתיבתא

 התרתי כח משום הגוף בחזקת נגד אפילו ההיא סברא ג"כ רישדלמדו
 מצב שהיה משום דמעיקרא למצב עדיפות קצת דיש )אע"ג חרא,נגד
 חזקות תרי שמחשבין ראיה הביאו ורק למעלה. שהסברנו כמוקדום

 כמאה".( "תרי כבעדות אמרינן ולא "חד" לגביכ"תרי"

ומהנ"ל

 ממון חזקתבענין

 המצטרף חזקה הוא ממון דחוקת מבואר סק"ה ל"ד סימן החושןנקצות
 הקשה סקט"ו שם ובנתיבות להכשירו. כדי עד של כשרות חזקתעם

 כשרות. חזקת עם להצטרף כדי המבררת חזקה הוי לא ממון חזקתדהלא

 נראה לכאורה ותוס', ברש"י ע"ו. - ע"ה: כתובות דמס' בסוגיאוהמעיין
 לא יהושע רבי תימא לא בד"ת כתב ע"ה: בדף רש"י הקצות. דבריכמו

 עומדת ממון חזקת שאין כמקום "אפילו - כלל דגופא חזקה בתראזיל
 ששייך חזקה היא ממון דחזקת רש"י לומד ולכאורה להכחישה".נגדה

 ממוחזק. להוציא אין ראיה שבלי דין רק הוי ולא אחרת, חזקהלהכחיש
 לא חזקתו על ממון "דהעמד - תרתי במקום חדא ד"ה ע"ו: דףוברש"י
 לא דממונא חזקה דגופא, חוקה דבמקום תרתי, הכא נמי דניהוואמרינן
 להצטרף שאפשר חזקה היא ממון דחזקת מכאן רואין ולכאורה היא".כלום
 לא, או מקודשת היא אם הדיון הוי דכאן המכריעות. אחרות חזקותעם
 כסף. על רק דיון הויולא

 הרגיל( ממוחזק )חוץ אחרת ממון חזקת על מדובר שכאן להוכיח ישוגנו
 במקום רק הוי דליתא, כמאן דהוי הגוף חזקת נגד ממון חזקתדהלא

 את ביטל לא תרתי במקום החרא כאן והלא הגוף, בחזקת ריעותאשאין
 בחזקת ריעותא ויש האב, ברשות מומין שהיו היו" כאן נמצאו"הכאן
 חזקת דין לבטל שכדי דאולי אלא הממון. חזקת מכסל איך כן ואםהגוף,
 מוחזק דין נגד משא"כ ריעותא, עם הגוף בחזקת אפילו די המכרעתממון

 להוציא. כדי ראיההמחייב

 לשון שמביא - ראיה להביא החמור בעל על ד-ה ע"ו. דף בתוס'ועיין
 רק ולא חזקה, דין לו שיש משמע ולכאורה מוחזק. גבי רהשתא""חזקה



המתיבתאשצד

 ראיה. בלי להוציא שאיןדין

 כח יש לשון תרתי" במקום "וחרא בד"ה ע"ו. דף בתוס' עודועיין
 לשאר שמצטרף פוסיטיבי כח לו שיש משמע לסייע, ממוןלחזקת

חזקות.

 ב"ק כמס' מכרעת[ חזקה הוי ואם ממון, לחזקת ]מקור הענין:ובעשבו
 הראיה עליו מחבירו להמוציא מנין נחמני בר שמואל א"ר איתא מ"ו:דף

 רב לה מתקיף אליהם. ראיה יגיש אליהם", יגש דברים בעל "מישנאמר
 אסיא לביה אזיל כאיבא ליה דכאיב הוא, סברא קרא, לי למה האאשי
 קרא...אלא

 דלא לומר סברא הוי דרק אפשר כאיבא ליה דכאיב רסברת )1(וצ"ע
 הוא שהממון שנגיד אבל ראיה, בלי התובע בשביל דין ביתיתערבו

 מגלן. התובע( תופס אם )ונ"מ התובעשל

 ובמלא בפנ"י ועיין הנתבע, נגד רוב שיש באופן הפסוק בעינןדאולי)2(
 לזה. הדומות קושיות שהקשו וכמהר"מהרועים

 כל שיהא הדבר נעזוב שלא פשוט דבר דהוי י"ל ראשונה קשיאועל
 צריך דהתובע פשוט הוא ההסברא כיון ולכן מחבירו, גונב תמידאחד
 לתפוס. כ"ד יתנהו לא ראיה כלי א"כ ראיה,להביא

 או הוי כאן דסוגיא הרועים והמלא הפנ"י העלו השניה קושיאועל
 הפסוק בעינן להחולקים אבל )פנ"י(, כרב או הרועים( )מלאכסומכוס

 מ"ח:(. דף גיטין במס' רש"י מביאו)וכן

 בקונטרס עיין מכרעת, חזקה הוי ממון דחזקת לומר מקורולענין
 הוי קמא מגא שחזקת הפנ"י בשם שמביא ה' דין סוף א' כללהספיקות

 שמביא ו' בדין וע"ש כאיסור. אפילו להכריע ומועיל איסור חזקתמכח
 של תירוץ והביא איסור, ספק יהא דממונא ספיקא שכל שמקשיםמה

 מרא או ממון חזקת איכא וה"נ חזקה כתר אזלינן איסור דבספק דורוחכם,
 אלא מקרא הוי לא ממון דחזקת משום עליהם שם חולק והואקמא.
 הוי דלא מ"ק בחזקת ג"כ )וסובר המכרעת חזקה הוי לא ולכןמסברא
 המבררת(.חזקה



שצההמתיבתא

 - להרמב"ם ג"כ )ואפשר דלרש"י לעיל שהבאנו כמו לומר אפשרואולי
 לומר אפשר א"כ ממון, לחזקת קרא דמביא מיו:( ב"ק הרועים במלאעיין

 רק הפסוק דאולי כן לומר קשה אבל המכרעת. חזקה הוי ממוןדחזקת
 דממונא. בדררא ואפילו הרוב, כנגד אפילו הסברא שיועילמלמדינו

 דכמו הגוף, חזקת כמו ממון חזקת להועיל צריך היה לכאורה באמתאבל
 על חזקה אלא דיז על חזקה הוי דלא אע"ג מועיל הגוף דחזקתשמצינו

 שהוא לרשות שייך הזה שהממון לומר לנו יש כן כמו פיסית,מציאות
 דחזקת לומר סברא שמביא סק"ב ר"פ סי' בקצות ועיין עכשיו. בהנמצא
 אבל שהיה מה מלמדינו החזקות שכל משום החזקות מכל עדיףממון
 עכשיו ממון בחזקת אבל מבורר. המצב הוי לא עליו דנין שאנובזמן
 לומר יש השני מצד אכל ע"כ. הממון כחזקת מראה המצב עליו דניןשאנו
 וראי החזקה של מצב נמשך אם החזקות רכל משום עדיפות, חזקותדשאר
 אם מסופקים, אנו גופא בזה ממון כחזקת אבל החזקה, לפי כן הדיןיהא

 לומר יש זה )ומצד הנחכע. שטוען כמו הוי ממון חזקת של הזההמצב
 ליחן יש וגם בספק, שהוא בחפץ מוחזק מעל מ"ק לחזקת עריפותשיש

 עכשיו(. שלו ודאי שהוא הבעלים, יד תחת שהוא לכסף עדיפותלכאורה

 יש אם א"כ איסור, חזקת של סברא לנו דיש רכיון לומר אפשר היהועוד
 יש וגם המכרעת. חזקה מדין מועיל א-כ ממון לחזקת פסוקכבר

 ד: שמעתתא )עיין דבר יקום שנים פי על של דין לנו דיש דכיוןלומר
 הוי דהדבר אע"ג ממון, חזקת נגד וחזקה רוב מועיל שלא שמלמדינוח'(

 המכרעת אלימתא חזקה של דין נתנה שהתורה לומר יש א"כ גמור.כספק
 מאן סברת חזקה רק שהתורה לומר יש זה לעומת אבל ממון.לחזקת
 ראיה. הוי לא ורוב ראיה, בלי להוציא וא"א כאיבא, ליהדכאיב

 לעשקאוויטץ צבי נפתליהרב

 הרוב אחר בממון הולכיך איןבענין

 העיר רוב אם מושלך תינוק בה מצא איתא )סו:( נתובותבגמיא(
 רוב אם נבילות, להאכילו הלבתא למאי כעו"כ דיני כוכביםעובדי
 לענין ישראלישראל

 שמחזיריי
 לענין ונ"מ ישראל ע"מ מחצה אבדתו, לו

 דידן נגח ואם בתם נזק חצי רק משלם לדידן דידי' תורא נגח דאםנזקין,



המתיראשצו

 להחזיר מחויבין למה הק' להחזיר ובתוד"ה הוא. גוי דשמא פטוריםלדידי'
 שור מכר בציור דרק ותירצו הרוב, אחר כממון הולכין אין הא האבידהלו

 למוחזקות יש מדעתו הממון הלוקח שילם שכבר אחר נגחן, ונמצאלחבירו
 קיבלו שלא כיון בו שמוחזק אף אבידה במצא משא"כ קמא, מרא כחשלו
 ו'(. כלל בקוה"ס ביאר )כך כמ"ק אינומדעת

 אין למה ו'( א' )כלל הספיקות הקונטרס קושיית ידועוהנה
 האיסור ומחמת גזל, איסור ספק גם הוה ממון ספק כל הא אה"ר,בממון הולכיי

 הדין מן המוחזק של הוה ממון ספק בכל דכמו ותי' רוב? בתר נלךשבו
 רוב בתר הולכין אין ממון דלענין כיון כאן ה"ה איסור ספק עורואי"כ
 ומבואר רוב. בתר לילך עליו שנדון עוד איסור ספק ואי"כ מוחזקנשאר
 שכלי בהכרעה תלויין ממונות דדיני פ"א( ה', )שער יושר בשערייותר
 דינים סדרו חז"ל ואם וכדו' החמץ מי לשל משפטים ע"י לחלוט חז"לע"י

 אי"כ וממילא בשכל ומוסכם הדין מן שזהו ודאי מוחזק דין כגוןבספיקות
 של הוה רוב נגד גם כן ועל ודאי, בתורת התורה דיני הכל כי איסור,עוד

 הדין. מןהמוחזק

 אכל גזל, אי"כ ממילא שלו החפץ ראם גזל, איסור לענין ניחא זה כלאך
 דהא רוב, בתר ונלך איסור ספק הוה הא קשה אבידה השבת מצותלענין

 המכריע רוב יש וע"ז לא או השבה חיוב יש האם הוא כאן הספקכל
 תוס', קושיית בכלל מהו וא"כ מוחזק, דין ע"י החיוב יסתלק ואיךלחיוב

 כאיסורים דין אבידה להשבת שיש נאמר ראם ונ"ל כן? תירצו לא למהאו
 האבידה, לו מחזירין אין ע"מ דבמחצה כתב רש"י דהא קשה, יותריהי'
 דייקו וכן מחזירין, ישראל ברוב דרק דינים לשני המשנה פלגינהו כןדעל
 לכאו' וזהו במחצה. ולא ברוב רק שהוא להחיותו לענין אם ד"ההתוס'
 שחייב הילכתא למאי ישראל ישראל דרוב הגמ' קאמר לא למההטעם
 דהא מספק חייב ע"מ במחצה דגם וכדו', קידושין וקידושיו המצוותבכל

 למה איסור דין להש"א יש ואם כגוי. דמעיקרא חזקה הנמצא לתינוקאין
 ספק דין לו דיש כרחך ועל איסור ספק הוה הא במע"מ לו להשיבפטורין
 לזה. הביאור ומהוממון,

 כממונות התלויי' מצוה זו, בשאלה שדנו באחרונים מצינו כברנאמת
 מת טומאת )הל' המלך בשער רוב. כתר בו הולכין אם לענין דינומהו

 משום ולכ' כממון, דין לו יש הבן פדיון שמצות בפשיטות נקטפ"ט(
 הראי'. עליו מחבירו המוציא בכורות דספק מי"ב פ"ד בטהרותדאיתא
 ראין טריפה, שהבן שייך הא יום, ל' לאחר לפדות מחוייבין למהוהקשה



שצץהמתיבתא

 לנו היה וא"כ אה"ר, בממון הולכין אין דהא רוב בתר שהולכיןלומר
 וכן בצ"ע. והניח טריפה? ספק בנמצא כמו חודש י"ב אחר עדלהמתין
 אך )קל"ד.(. בחולין והממע"ה ממון ספק דהוה לו"ק זרוע לעניןמצינו
 הבכור את הפודה לענין ושמואל רב במח' )מט:( ככורות מגמ' ע"זהקשו
 דין לפה"כ שיש משמע פדוי, ובנו איסורא כרב דהלכתא איתא ל'תוך

 יש ראם לחלק דיש הי"ח( )פי"א ביכורים בהל' קורקוס מהר"י ותי'איסור?
 וספק במצוה חיוב ודאי יש ואם ממון ספק הוה פדיון החיוב בעיקרספק
 נתחייב שכבר דאחר והיינו איסור. ספק הוה אזי ופדוי יצא כבראם

 ראיתי וראי. כתורת פטור שיהא עד חיוב חזקת לו יש ודאיבתורת
 בזה שביאר רכ"ד סי' ישי גזע לספר שליט"א יוסף ר"ע שלבהערות
 הק' ושפיר החיוב בעיקר ספק הוה טריפה ספק דהא השעה"מ,קושיית
 בעיקר ספק יש אצלנו ה"ה וא"כ אה"ר, הולכין ואין ממון דין לודיהי'
 )וע' התוס'. הקשו ושפיר בממון ספק והוה גוי הוא דשמא השבההחיוב
 בעיקר ספק שהוא רחם פטר הוא אם ספק דבין קכ"ה סי' צדק צמחשו"ה
 הוה הכל לוי בת אמו אם ספק כגון צדדי פטור ספק ובין ממש,החיוב
 אפי' אינו בגוי לכ' אבידה ובהשבת רוב. בתר הולכין ואין ממוןספק
 לאחיך(. רק להשיב חיוב נאמר מעולם אלא צדדיפטור

 המשנה כל לפרש דשייך מהר"מ בשם כתבו צריכא לא ד"ההתוטיב(
 תורא ונגח ישראל דברוב )פ"ה.( יומא בתוס' יותר ומפורש ניזקין,לענין

 שלם, נזק חייב לדידן דידי' ונגח עכו"ם וברוב חייבין, לדידי'דידן
 האחרונים והקשו דהממע"ה. ח"נ חייב לדידן דיד" ונגח ע"מובמחצה
 הניזק וכאן במא"ה, הולכין אין הא ישראל כרוב אף לו אנו מחוייביןלמה
 הוחזק איסור דיני כל דלענין כיון ההפלאה וכתב ספק? בלי מוחזקהוה
 ממילא קידושין וקידושיו מיתה חייב וההורגו ישראל, להיות הרובע"י
 דכיון הנ"ל, השעה"מ קושיית יישב ובזה כישראל. דינו ממון לעניןה"ה
 גם לבב"ק הוחזק ממילא חייב דההורגו באיסורים קיימא בר דין לושיש
 בד"ה קושייתם על כן התוס' תירצו מדלא אך בפדיון. חייב ולהיותלממון
 על טעם ברוך בהגהות העיר וכן זה. יסוד להו מבירא דלא מוכחלהחזיר
 בזה. הרגיש שם עצמו ובהפלאה הכותית, ועל ד"ה )כ"ט.( מתוס'הפלאה

 סבר דלא קטן דגר בסוגיא )י"א.( לעיל הרשב"א מדברי לדקדק ישוכן
 מדאו' ישראל דין קטן לגר דיש שם ביאר דהנה הנ"ל, הוחזקסברת
 בת ונושא ישראל( קטן בכל שמותר באופן )כמובן משחיטתוואוכלין
 דכיון חזקה יש מ"מ למפרע, גוי ויהי שימחה צד דיש ואף וכו',ישראל
 דלא הגמ' מקשה מאי א"כ והק' ימחה, לא מסתמא כישראל נוהגשעכשיו



המתיראשצח

 שלא חזקה יש הא בגיותה, ואכלה ואזלא תמחה שמא קנס להתנתן
 דע"א לך ותדע ברורה, בראי' אלא ממון מוציאין אין דלעולם ותי'תמחה?

 הולכין דאין כוונתו ולכאו' משנים. פחות אין ובממון באיסוריןנאמן
 גם ולכאו' ברורה. ראי' זה ראין תמחה שלא רוב( )או חזקה אחרבממון
 א"כ איסורין דיני לכל הגירות ע"י לישראלית הוחזקה דכבר כיון י"לכאן
 ובאמת הוחזק. סברת ליה מבירא דלא וע"כ כן, דינה יהי' לממוןגם

 סכרת ומביא הרשכ"א, מהלך עפ"י הגמ' ביאר רנ"ג( )יו"ד חת"סבשו"ת
 להחזיק הוא גדולה שעבירה דכיון הגמ' קושיית וביאר מההפלאה,הוחזק
 אחר עד להמתין לנו יש ישראלית הוחזקה דכבר אף עבירה עובריירי

 בתירוצו מבוארין הרשב"א דברי אך תמחה. לא שודאי לבררמיתתה
 ל"ג( אות ט' )ד', שמעתתא כרווחא שגם מצאתי אח"כ הגמ'. כוונתשאי"ז
 זו. ראי'הביא

 אצלנו ותוס' מהר"מ בשם ביומא תוס' בין מח' לנו שישונמצא
 ובין מהר"ם בשם וביומא אצלנו תוס' ביז הוחזקה. אומרים אםוהרשב"א

 ביומא תוס' ביאר ט'( )ד', בש"ש גם דהנה י"ל, מחלקותם וביאורהרשב"א
 העד העיד אם מ"מ לעונשין, נאמן דאינו אף אחד, בעד דכמו והביאכנ"ל,

 ע"י חלב להיות הוחזק דכבר לוקה, אחר אכלו ואח"כ חלב זושחתיכה
 יש דשמא והוסיף ולממון. לאיסור רוב מהני אצלנו ה"ה הדינים, לכלהעד
 דיני לענין דרק היינו ולכאו' איסור, קביעת שייך אין ממון דלעניןלחלק

 על בירר ככר שהרוב אומרים דאין לממון, ולא הרוב נתקבלאיסורים
 נוגע שרק בדבר ולא כאיסורים לדון סגי הרוב אלא ישראל, שהואהאדם
 שו"ת על שחלוק י'( )כא', הערות בקובץ מצינו יותר דרגא עודלממון.
 הוא השני כשדין דרק וכתב הוחזק, סברת שכתב ק"ח סי' מ"תרע"א
 אצלנו כגון דהוזחק, לומר שייך הרוב ע"י שנפסק הראשון מדיןתוצאה
 דיש לענין ישראל שהוא שפסקנו מזה תולדה הוא שהעונש חייבדההורגו
 לממון.ולמשל הנוגע חדש בדין משא"כ בחלב, כע"א וכן להורגו,איסור
 לפדות האב שחייב לומר לחוד כה סגי לא הבעל, אחר בעילות דרובאף
 וכדו' אביו מקלל של איסור מדין תוצאה ולא ממון דין שזהו בנו.את

 ולפי"ז י"ג. אות חולין על שיעורים בקובץ עיין אה"ר, כממון הולכיןואין
 או הרוב שייך כשרק גופא כאיסורים גם אלא גרידא למסון טוגבלאי"ו
 בק"ה שם עיין הרוב, מהני לא ממנה תוצאה הב' ואין א' דין עלהע"א
 לזה.ציורים

 מת לומר נאמן בע"א דאף )קיז.( מיבמות ראי' הביא שם אלחנן ר'וחנה
 דלא אלמא נחלה, לענין נאמן אינו מ"מ לינשא, אשתו להתירהבעל



שצםהמתיבתא

 אחת בבת דשם לחלק יש לכאו' אך לממון. ה"ה לאיסור מדמהניאמרינן
 בהוחזק משא"כ לאיסור נאמן דרק פלגינן כן ועל שניהן על להעידבא

 ע"א נאמן ראשונים דלהרבה ועוד תוצאה. להיות א"צ אז ושמאמקודם,
 אבל ומינסכא, דדייקא הקילו עיגונא דמשום מדרבנן רק הכעל מיתתעל
 קנ"ה סי' ריב"ש בשו"ת וע' דהוחזק. נאמר מדאו' שנתקבל ע"א אורוב

 לנחלה נאמן אינו פסול אחד עד דרק לומר צד דיש ל"ג אה"עובנו"ב
 לנחלה. אף נאמן כשר ע"אאבל

 הוחזק סברו דלא כאן החוס שיטת ביאר פ"א ג' שער יושרובשערי
 אדם אין חזקה מהני כן ועל ודאי, כתורת בירור צריכין דבממוןמשום

 יקום עדים שנים פי על התורה דכתבה דהא להוציא, אף זמנו תוךפורע
 דהא ודאי אינו ורוב מהני, ודאי בתורת בירור אבל ע"א, למעט היינודבר
 ודאי שא"צ התם שאני באיסור לפסק שנתקבל אף כן ועל מיעוט צדיש
 זו שחתיכה שהעיר ע"א של ובציור מהני. לא לממון אבל ברוב סגיאלא
 מהני וע"כ ודאי בתורת והוחזק כשנים באיסורין נאמנות לו יש חלבהוה
 דסתרי תרתי כעין לעשות דא"א סבר דהפלאה וצ"ל לעונשין. גםאח"כ
 ודאי כתורת ידו על הלכות לפסוק איסורים לענין הרוב שקבלנווכיון
 צריכין ממון על לדון לכתחלה כשבאין ורק כודאי. לממון גם מהניא"כ
 ביאור. ביתר לקמן וע"ע ודאי.דין

 רק דהיינו דיני ד"ה )ג:( בסנהדרין תוס' כתבו הבאה"ר אין דיןובעיקר
 אבל במעשה, תלוי או אדם בני ברצון שתלוי דהיינו גמור שאינוברוב

 אצלנו התוס' דברי ניחא )ד',ו'( הש"ש כתב ולפי"ז מהני, גמורברוב
 קושיית מיושב ובזה גמור. קמן דאיתא רובא הוה ישראל דרובוביומא
 שיש בש"ש עיי"ש אך בטבע. גמור רוב הוה טריפה שאינו דרובהשעה"מ

 לא גמור רוב דגם דמשמע צ"ב דף ב"ב הגמ' מסוגיית ע"ז קושיותכמה
מהני.

 האחד אופנים. כב' י"ל בממון רוב בתר הולכין אין למה הטעםוברצוד
 אינו ורוב להוציא כדי ודאי בתורת ברורה ראי' צריכין דממוןמשום

 שיש דכיון משום י"ל או כתובע. חסרון משום והיינו לעיל, וכמש"כודאי,
 לסמוך. מה על לו שיש ממנו להוציא א"א מוחזק והוא מיעוט צדלנתבע
 דאם ספיקא, ספק לענין בזה נ"מ דיש שליט"א ישיבה מהראשושמעתי
 להחזיק צד צריך המוחזק אם אבל ודאי אינו ס"ס להוציא וראיצריכין
 י"ל הוחזק בסברת גם ולכאו' ספק. עוד יש שלו בצד דגם צד לו יןבס"ס
 דרוב משום הוחזק מהני לא דע"כ יושר משערי הבאנו דכבר בזה,דתלוי



המתיראת

 שנתקבל דאחר לומר שייך למוחזק צד שצריך העיקר אם אבל ודאי.אינו
 למוחזק טוב צד עוד אי"כ כאיסורים ידו על לפסוק כבי"ר לאמתהרוב
 במאה"ר הולכין אין של הטעם מהו לברר אנו צריכין כן ועל עליו.לסמוך
 הוחזק. סברת שייך אםלידע

 דע"א דכמו מיני' דמשמע בכתובות הרשב"א דברי הבאנו כבר והנהותנה
 או חזקה ה"ה וכו' עדים שנים פי על דכתיב משום לממון מהנילא

 דרקרוב,
 מוציאיי

 גופא ברשב"א אך )ד',ח'(. בש"ש נקט וכן עדים. ב' ע"י
 סברת כתב זה שכתב אחרי בשמעתתא ושם הוחזק, סכר דלא מזהאמרנו
 אם הכרע אין עדים ב' ע"פ הפסוק של זה טעם שלפי כרחך ועלהוחזק,
 לא. או הוחזקשייך

 עה"ר מחכירו המוציא בדין גדול כלל זה קאמר )מ"ו.( ב"קובגמי
 הוה הממע"ה דכמו שם ובפנ"י אה"ר, בממון הולנין ראיןלאחויי

 דאין הא כך מסברא או עליהם יגש דברים בעל דמי מקרא אודאורייתא
 ראי' רצריכין משום והיינו הסברא או זו מפסוק ראו' הוה וכו'הולכין
 אומרין אין דבממון שמ"ט( )ס"ס הדשן בתרומת וכ"כ להוציא. כדיברורה
 ב'. ר"פ ט' בקצות והביאו ראי' אינו דרוב משום עדיף רובא וחזקהרובא
 דרק כתבו )כ"ז:( ב"ק בתוס' אך בתובע. הוא דהחסרון משמעומזה

 ממון כסתם משא"כ שאינו כמו דהמיעוט בממון רוב בתר הולכיןבדיינים
 וכן עלו, לסמוך מיעוט צד למוחנק ריש כוונתו ולכאו' וחזקה. מיעוטיש

 הוחזק. שייך דלא י"ל לפי"ז ולכאו' עיי"ש. כ"ד( )ד' בש"שמשמע

 משום ב"ק התוס' כוונת שביאר ל"ט( )כלל להפמ"ג ורדים בגנתוראיתי
 דהא מדרבנן, וזהו והממע"ה, פלגא והוה לחזקה מיעוטאדסמוך

 נקט וכן הפקר. בי"ד הפקר מטעם והוא מדאו', למיעוטא חייש ר"מרק
 שלא חז"ל יתקנו כאן באמת למה ג'(וצ"ע ו' )כלל הספיקותבקונטרס
 חזקות עניני על דוד בית כספר הקשה ועו' עדיף. רובא וחזקה רובאלומר
 בהרבה כלל זהו הא בממון, הולכין אין הלשון מהו דא"כ ב' ל"אכלל
 הוחזק דשייך י"ל דבריהם לפי ומ"מ מדרבנן? מל"ח סמוך שאומריםדינים
 דכבר מל"ח סמוך בו שנאמר מיעוט אי"כ באיסורים כהרוב שפסקנוראחר
 אמת. להיות הרובקבלנו

 אנו לכהן לינשא לענין דדוקא משמע לא ליוחסין אבל ד"השהש"יג(
 לישראל לינשא היא ישראלית ודאי אבל עכו"ם, בת היא דשמאמחמירין

 רוב בין עכו"ם רוב בין פסק הכ"ה( )פט"ו איסו"כ הל' ברמב"ם אךוכו'.



תא א ת ב י ת מה

 מקודשת ספק הוה אשה קידש ואם יוחסין לענין ספק הוהישראל
 מיד אך וכמע"מ. קבוע דהוה משום ביאר וכמ"מ נהרג. אינווההורגו
 וכמע"מ קבוע ואם נבילות מאכילו עכו"ם דברוב הרמכ"ם מביאאח"כ
 לומר דא"א יז, אות ד' סי' באה"ע הט"ז הקשה ועוד מספק? מותרלמה

 ולא פריש הוה מושלך שתינוק דילמא ד"ה סו. אצלנו תוס' דכ"כדקבוע
 לענין גם לא ליוחסין אבל לומד דהרמב"ם הט"ז כתב כן ועלקבוע?
 שיש כיון להחמיר כדאי הרוצח הריגת לענין וכן רובי תרי דבעינןקידושיז
 בתר נלך טריפה שאינו רוב כגון קמן רליתא ברובא ורק לפנינו,מיעוט
 לענין ישראל או נבילות לענין גוי דין לו יש ורק נפשות. בדיניהרוס

 כרש"י דלא להחיותו מצווין ע"מ דבמחצה הרמכ"ם פסק עודאבידה.
 איסור. ספק דהוה דנקט ונראהותוס'.

 מתנות דספק לחלק יש שמא שכתבד מ"ב אות בק"ש כאן אלחנן ר'ועיין
 אי"כ עניים כמעות אכל הממע"ה דספק דין יש וע"כ מוחזק ישכהונה

 אין של הדי אי"כ גם וכתב בפסק, וחייכין דין בית על הדין שהואבעלים
 דע"ז ככוונתו וצ"ע בחלקו, מוחזק עני שכל ודאי מידי מוציא עניספק
 משאר נוטל נמצא לא ואם לא או חלק לו יש האם מסופקין אנוגופא
 עמך אחיך וחי מצות על הרמכ"ם כוונת שאין ואפשר כדין, שלאהעניים
 להחיותו דהכוונה כאן בראשונים צד שיש כמו אלא רש"י, שפירשכמו
 מצוה ע"מ מחצה אחד, המשך הוא הרמב"ם וכוונת נפש, בפיקוחממש

 ספק דיש העבד והצילו מטעם והיינו הגל, את עליו ומפקחיןלהחיותו
 ישראל. הואשמא

 נ"מ קאמר ולא נבילות, להאכילו הוא כאן הגמ' דלשון להעיר יש)אגש
 וחשבתי להאכילו. שמותרין לנו מדבר אלא נבילות לאכולשמותר

 אבל לישראל נתחדש רק להטות רבים אחרי שדין בפוסקים מצינודהנה
 אם ישראל לגבי וא"כ מ"ב, סי' אה"ע מ"ת נו"ב בשו"ת ע' נח, לבנילא
 אם וכן עכו"ם, רוב על לסמוך יכול נבילות הנמצא תינוק להאכיליכול
 אחר גופא לדידי' אבל רוב, בתר הולכין אין גוים שאר לדין נוגעהיה

 מספק דאסור אפשר נבילות, לאכול יכול האם במצוות שחייב לגילשהגיע
 רוכ כתר לילך ומה"ת ישראל או גוי הוא האם ספק יש גופא ע"זדהא
 בזה.( וצ"ע רוב, בתר לילך אם לו ספקדיש



 א ת ב י ת מהחב

 עדעלשטיין בצלאל שמעוןהרב

 חזקה במקום ספיקא ספקבענין

 חזקת לו היה ואפילו וז"ל שם בהרמ"א ה' סי" ק"י סימן בשו"עעיין
 ספק גפו נשמט או ונשכר עומד איסור שבחזקת עוף כגוןאיסור

 הריאה ניקבה לא שמא מחיים לומר תמצא ואם שחיטה לאחר אומחיים
 הרמ"א בשם כ"ז אות בהש"ך ועיין עכ"ל, ספיקא ספק מכח להתיריש

 האיסור בין בזה ראשונים מחלוקת מביא ז' אות מ"ג כלל חטאתבתורת
 במקום ספיקא ספק אמרינן דלא פסק והיתר דהאיסור והרשב"אוהיתר

 דהמשאת שמביא בהש"ך ועיי"ש התיר הרשב"א אבל איסוראדאיתחזק
 בהגירסא טעות יש אמנם להיפך, מהרשב"א ודק הרמ"א על פליגבנימין
 לך ותדע וז"ל הרמ"א כמו מבוררים הרשב"א דברי ואף הרשב"אבדברי
 רבי רהא מרוב יותר היתרו דאלים ואפשר כרוב עדיף ספיקא ספקבהא

 באיסורי החמירו דחז"ל פירש יוחסין לגבי י"ד[ דף ]בכתובותיהושע
 רובא בחד פוסל לחוב רוב ידי על שנתברר בפסק כהן להתיר שלאכהונה
 ]פירש להתיר רוב בתר דאזלינן היכי כי שכן וכיון ספיקא בספקומכשיר
 וכו'. איסורא בדאיתחזק ואפילו שבתורה איסורין בכל איסורים[בשאר
 ולבסוף עכ"ל, איסורו כדאתחזק אפילו דשרי ספיקא בספק הדיןהוא
 הוא הרמ"א של המקור דבל כיון להחמיר דכדאי נקטינן והט"זהש"ך
 אי וא"ב בהרשב"א הדפוס טעות יש כך ובין הרשב"א תשובתמאותו
 היבא להלכה וא"כ עליו שחולקים הראשונים כנגד עליו לסמוךאפשר

 דיש היכא והיינו להתיר אין ספיקא הספק את סותרת ממש היאדהחזקה
 או בנשבר הרמ"א באופן או דרוסה ספק של באופן אמנם בהשחיטהספק
 יש הספיקות כנגד ממש החי מן אבר של החזקה אין דשם הגףנשמט
 ספיקא. ספק עללסמוך

 הוא חזקה במקום ספיקא ספק להתיר דהסברא נראה הרשכ"אומצברי
 רוב מטעם ספיקא וספק עדיף רובא וחזקה דרובה דקיילמהא

 הידועה מחלוקת שם דיש בכתובות הסוגיא הוא ומקורו מרוב עדיףואולי
 למי זינתה שלא אמרה והיא שזינתה כתולה דיש היכא ור"י ר"גכין

 חיין אנו מפיה לא טען ור"י לה, האמין דר"ג לכהונה אותהשפוסל
 בין נידון ויש שלה כשרות החזקת מכח בא לר"ג שלה הנאמנותועיקור
 אם מזנה שבודקת אופן לך אין וגם רוב לך דאין היכא אם ותוס'רש"י
 דהכהן ]כיון ושמא ברי לה דיש בהא דמספיק או מיגו בלא נאמנתהיא
 העיקר לר"ג אם לחקור ויש יד. דף כמאן בתוד"ה ועיין כלום[ יודעאינו



תג א ת ב י ת מה

 היכא ראפילו שהכריע שמואל להברכת וראיתי החזקה או ושמא הבריהוא
 ונראה גמליאל רבן התיר ג"כ טענינן ירי על אלא ממש ברי לךכאין

 דכתב מכשר נמי פסולין כרוב אפילו ד"ה י"ד בף ברש"י מדוייקדכמו"כ
 ברי של הטעם הביא ולא חזקתה על אשה העמד ליה דאית רש"ישם

 שם(. בפנ"י )עייןושמא

 של מאופן גמליאל ולרבן יהושע לרבי סתירה דיש שם הגמ'ותביא
 באופן עיסה לאלמנת בנוגע פירושים הרבה ויש עיסהאלמנת

 מגורשת ספק שהיתה אשה הוא הפשוט כאופן לענינינו אמנםהמעשה
 חלל ספק הוא השני מבעל רהנה ונמצא לכהונה והשיאה אלמנהוספק
 חדשים ג' בתוך אמו בהשיאה השני מבעל הוא אם ג"כ מסתפקיםאמנם
 אדם אותו מת ואח"כ אותו ונשאה אשה ובא לקולא ס"ס לו ישוא"כ
 רבי בשם ר"ג ופסק לכהונה דכשרה וריב"ב יהושע רבי והעיד חללהספק
 בהמשנה שיטתם להיפך זהו ולכאורה מתירים אנו ראין זכאי בןיוחנן
 שמא עצמה היא וכאן במתניתן כמו בברי אלא התיר לא דר"ג רבאותי'
 בספק אפילו ר"ג החמיר בשמא אבל נפלה[. איפוא ראתה לא ]דהאהיא

 וכיון ברי לא אבל להתיר חשובה הוא דס"ס סבר יהושע ורביספיקא
 ספיקא בספק התיר סוף וסוף כשרים ברוב אפילו החמיר יהושעברכי
 הרשב"א. מקיר וזהו מרוב עדיף דס"ס יהושע רבי דסברמשמע

 התיר לא דאולי הראשונה קושיות, שני שהקשה שם יהושע בהפניועיין
 והספק החזקה ובצירוף חזקה לה דיש מפני אלא שם יהושערכי
 אלא יהושע רבי כמו קיי"ל לא דאגן הקשה ועוד יהושע רבי התירספיקא
 וא"כ ספיקא בספק דהתיר מה ובין כשרים ברוב דפסל מה לענין ביןכר"ג

 ספיקא מספק עדיף ושמא ברי גמליאל דלרבן להיפך להוכיח ישאדרבה
 ק"ו וא"כ איסורא דאתחזק היכא מועלת אינה ושמא דברי קיי"לואנן
 איסורא ראיתחזק היכא מועלת אינה בו"ש כמו עדיף דאינה ספיקאדספק
 מכח לי נראה מ"מ הרשב"א על להשיג רוצה לא דהוא דאע"ג הפנ"יוכתב
 דאיתחזק היכא ספיקא ספק אמרינן דלא בנימין והמשאת האו"ה כדעתזה

 דלא או אופנים בשני לתרץ יש הראשונה קושיא על ובאמתאיסורא
 דהא מס"ס עדיף רוב לעולם אבל חזקה כשביל הוא דכאן לומראפשר
 אחרת לפירש הפנ"י כיוון ]ומסתמא מועיל לא חזקה וג"כ ברובאפילו
 לפי אכל כשרים רוע ג"כ דיש ונמצא חלל הספק שנתערב דמייריבגמ'
 לתרץ יש עלם טוב יוסף רבינו בשם ברש"י המובא לעיל הבאנוהפשט
 כהבנת משמע ספיקא ספק ליה דקיל הגמ' של דלשונו ועוד זו[קושיא

 ספיקא ספק כאן דיש מה הוא יהושע לרבי ההיתר יסוד דעיקורהרשכ"א



 א ת ב י ת מהחד

 הקושיא אבל הספק בית בקונטרס בהפלתי השניה התרץ מצאתיואח"כ
 על דהעיר שם בהפלתי ועיין היא עצומה קושיא לכאורההראשונה
 כנגדו רוב שיש במקום ספיקא כספק הדין הוא מה לעיין דישהרשב"א
 של בניינו כל נפל א"כ ספיקא ספק במקום עדיף דרוס תמצא ראםוהוא

 יהושע מרבי מרוב עדיף וס"ס עדיף רובא וחזקה דרובא מהאהרשב"א
 של בהסוגיא ט. דף בכתובות מתוס' כן משמע דלכאורה הפלתיומביא
 פתוח בפתח אומרים אנו איך תוס' דהקשה ואבע"א תוד"ה פתוחפתח
 ספק רצון ספק תחתיו ואת"ל תחתיו לאן ספק תחתיו ספק ספיקאספק
 דלא ממה כן ]ומוכרח ברצון דרובו ונמצא קול יש דאונם כיוןאונס

 איך וא"ב לבעלה[ היתר בחזקת ג' מבת פחותה שקידושיה קטנהמחזקינן
 הוא מדרבנן דרוב תוס' ותירץ הוא רוב כנגד הא ספיקא ספקאומרים
 ביאורים שאר או המשולש[ ]חוט כרוב מיחזי דרק או המפרשיםופירשו
 עדיף דרוב תוס' דסבר משמע דמכאן הפלתי ודק ואכ"מ גמור שאינוברוב
 הרשכ"א. כנגד הוא תוס' ושיטת ספיקאמספק

 ספק אמרינן דלא לתוס' להו פשט למה תוס' על הקשה שם הפנ"יובאמת
 רוב מטעם דס"ס הוא ס"ס של הההסבר כיון רוב במקוםספיקא

 דהספק ונמצא אחד ספק כנגד אלא הרוב אין דכאן יהושע הפניוהוסיף
 אפילו שכן וכיון תוקפו בכל קיים תחתיו אינו או תחתיו שלהראשון
 עכת"ד צדדים רוב לך יש ס"ס הצדדים מן אחד כנגד רוב דישאת"ל
 הוי אחר צד כנגד רוב דיש דכיון תמיהתו את לתרץ נהגו כברוהעולם
 וא"כ ט"ו[ פרק א' שמעתא בש"ש ]עיין הוא לגמרי דליתא כמאן צדהאי
 שלו הספק בית בקונטרס דעת כהחוות ועיין ספיקא ספק כאן איןבכלל
 הפלתי קושיות ליישב זאת סברא מביא החוו"ד ושם כ"ז ס"ק הש"ךעל

 רוב שהאי רוב במקום ס"ס יש אם דאה"נ והיינו מתוס' הרשב"א עלהנ"ל
 ספיקות שני יש רוב האי בכנגד ונמצא ביחד הספיקות שני כנגרהוא

 או כרוב עדיף בס"ס לומר מקום יש הדדי את אחד המסייעיםחברים
 ספק חד כנגד הוא שהרוב מיירי בתוס' אבל מרוב יותר עדיףאפילו
 ספק אותו את והכריע חבירו סייעת בלי ורצון[ אונס של ]הספקכלחוד
 דלא הסכים הרשב"א דאפילו לומר יש ושם ספק חד רק נשאר דלאונמצא
 חזקה כמקומ ס"ס בענין זו סברא החוו"ד מביא ובאמת ססיקא ספקאמרינן
 הספיקות מן אחר רק או הספיקות שני כנגד הוא דהחזקה היבא כיןלחלק
 והש"ש הגרעק"א מאת כזו דברים יש וכן הפרמ"ג קידמו ככר בזוובאמת
 בעזהי"ת. שאבאר כמו דבריהם ככל סתירות ישאבל

 הגמ' הקשה ושם פתוח פתח של בהסוגיא ט רף כתובות במסכתועיין



תה א ת ב י ת מה

 או הגמ' ותיוץ ספיקא ספק הוי הא עליו לאוסרה נאמןאמאי
 במי דמיירי או רצון או אונס של ספק ליכא וא"ב כהן באשתדמיירי

 אמאי שהקשה לא ד"ה בתוס' ועיין שנים ג' מבת פחותה אביהשקידשה
 הגוף חזקת יש דאדרבה תוס' ותירץ לכהונה כשרות כחזקת מוקמילא

 הא ס"ס דהקשה הגמ' כל על א"כ להקשות יש ולכאורה נבעלהדהשתא
 ס"ס אמרינן לא לכו"ע בכאן הנ"ל החוו"ד דלפי ועוד הגוף חזקתכנגד
 של להספק שייך ואינו תחתיו של הספק כנגד אלא אינו דהחזקהכיון
 רצון. אואונס

 חזקת דאין הריטב"א כשם בש"מ כדאיתא או תירוצים שני יש זהועל
 היתה הנישואין דלאחר לומר דא"א כיון כך כל באלימות הזאתהגוף
 וא"כ הזמן באותו הזנות שהיתה שא"א הספק לידת בתוך זמן דישוהיינו
 דנספק ]פירש כבוש ספק לענין ק"ה סימן ביו"ד דאיתא להא הואדומה
 חזקת על מוקמינן אב והט"ז הש"ך כין מחלוקת ויש לעת מעת שההאם
 הוא נכנס, רהשתא מחזקיכן דלא הסוברים דעת הפמ"ג והסביר נכבששלא

 נכלל ג"כ וזהו זמן איזה לאחר הכניסה שלא אנחנו שיודעים דכיוןבשביל
 דהשתא לומר דא"א אלימות ככל החזקה דאין נמצא הספק לידתבכלל
 ספיקא ספק לומר יכול זו באופן וא"כ עיי"ש[ חזקה ממש זה ואיןנכנסה
 אמרינן לא דאמאי תוס' על עוד והקשה זו הקשה שג"כ שם בהפנ"יועיין
 הגוף חזקת במקום היא כלום לאו דהשתא בחזקה ות" לריעותאתרתי
 חזקת כנגד הוי הא ספיקא ספק דלומר הגמ' הקשה אמאי דא"כוהקשה
 עדיף דס"ס הרשב"א כשיטת תוס' דסבר לומר אפשר דאי וכתבהגוף
 סבר דלא הרשב"א סברת לומר הפנ"י מדקס"ד מכאן ]ונשמע דא"כמחזקה

 וכן הפנ"י וא"כ הוא ספק חד כנגד רק דהשתא כיון הנ"ל כהחוו"דהפנ"י
 לתוס' א"א ולשיטתם ספיקות לשני ספק חד בין לחלק דאין סכריהפלתי
 דמתוס' הפנ"י של הסבר צ"ע עדיין וא"כ כהרשב"א לסבור ואכ"אד"ה
 נשאר כך בין באמת אבל כהרשב"א תוס' שיטת דאין מוכרח אביאד"ה
 כשרות בחזקת נוקמא תוד"ה הקשה מה ואבע"א[ תור"ה על דצ"עהפג"

 וודאי אלא נבעלה לפסול דאולי להיפך ס"ס למימר איבא האלכהונה
 להקל שכן וכל לחומרא אפילו חזקה כנגד ס"ס אמרינן דלא תוס'דסבר
 ס"ס לומר ריכול תוס' דסבר לפניך בעולה הרי מועיל כך רכל הפנ"יותי'
 דיהו הפנ"י וכתב לריעותא תרתי אמרינן דלא אע"ג הגוף החזקתכנגד
 דאיתא בדבריו קצת להסביר ויש לפרש לתוס' ליה הוה כך דכלדוחק
 הוא לריעותא תכתי של בהניבון א' סימן ובפמ"ג מ"ב כלל וורדיםבגינת
 כלום לאו ראם דמעיקרא חזקה כנגד דבר לשום חשוב דהשתא חזקהאם
 חזקה עם ס"ס חלוק אמאי צ"ע וא"כ אחד במקום תרתי לך איןא"כ



 א ת ב י ת מהתו

 הסוברים לשיטת אנו דהולכים כיון דהשתא חזקה עם חזקה מעודדהשתא
 ממש דאינו כיון מס"ס עדיף בחזקה ונמצא חזקה במקום ס"ס אמרינןדלא
 מלשונו משמע ]ואין מועילו אינו דחזקה היבא ס"ס יועיל למה וא"ככרוב

 הובא האחרת ההסבר לפי הפנ"י הלך ואולי כשרות[ להחזקת כווןדהפנ"י
 יועיל השני וממילא ריעותא עושה דאחד הוא לריעותא דתרתיבראשונים

 הוא רובא דהגדר כיון ריעותא כך כל עשה דהס"ס לומר יש אפשרוא"כ
 זד ועל עושה גדולה דיעותא ס"ס אבל חזקה כנגד מכריע דאינואע"ג
 דכאן סוגילינו עוד לתרץ דיש נראה לענינינו אבל דהשתא החזקהיועיל
 יש ועוד ס"ס לומר יכול שפיר וא"כ כשרות חזקת או דהשתא חזקהיש

 נמצא ספק וכהאי ספק חד כנגר אלא החזקה ראין דכיון הפנ"ילהסביר
 דבטל אמרינן דלא דהשתא חזקה האי עדיף כך וכל בהשתא חזקהס"ס
 ג"כ דהקשה ז"ל ברעק"א ועיין ספיקא בספק ונשאר לגמרי השניהספק
 הא בענין ג' סימן ביו"ד שו"ע על רעק"א כחידושי ועיין הפנ"יקושיות
 אנו דאין חדשים ט' או ח' כבן בקיאים אנו אין דהיום הרמ"אדפסק
 בין נידון שם ]ויש טריפה האם אם אמו במעי הנמצא בהמה שוםאוכלים
 רעק"א דכתב עיי"ש[ ג"כ ימים ח' המתנת מועיל אם שור להתבואתהש"ך
 )אפילו ספק פסול רק זהו הבהמה בטריפה דאע"ג פגום סכין נמצאראם
 יש ספק עוד יש הוולד רעל כיון וא"כ האם( של זבוח אינו החזקתעם

 זבוח אינו חזקת יש הוולד רעל דאע"ג ז"ל רעק"א וכתב ס"ס מכחלהתיר
 כנגד אלא החזקה אין כאן אפשר חזקה במקום ס"ס אמרינן דלא קיילואנן
 הוא ספק כי כתוקפו זו חזקה אין אמו שחיטת דלענין הוולד שלמפיקו

 ממר להיפך ממש וזהו חזקה במקום ס"ס אמרינן אפשר א"כ האםלגבי
 דלפי רעק"א בדברי סתירה קצת לכאורה יש א"כ אבל מהחוו"דשמצינו
 ביאת דאפשר ס"ס דלומר ורעק"א הפנ"י קושיית כל נפל כאןרעק"א
 אע"ג הגוף חזקת כנגד ס"ס דאמרי והא היתר חזקת כנגד זהו דהאעכו"ם
 הגוף שהחזקת בשביל היתרזהו מחזקת עדיף הגוף דהחזקת תוס'דסבר
 להספק שייך זה ואין תחתיו לאו או תחתיו של הספק כנגד אלאאינו
 שיינער מרב שמעתי בשו"ע רעק"א סברת להסביר ]וסתם רצון אואונס

 היכא אלא חזקה אמרינן דלא הרא"ש תוס' בדברי בתלוי דאפשרשליט"א
 יש ואולי ספק[ עוד בעדיין דנשאר היכא ולא ספיקות בלי תשארדלאח"כ
 והחווו"ד הפמ"ג כמו משם ודק הפלתי קושיית לרעק"א דהיהלומר

 א"כ הספיקות מן אחד כנגד חזקה שיש במקום תוס' דסבר תוס'בשיטת
 במקום ס"ס אמרינן דלא דאע"ג רעק"א סכר דבכלל או טפי גרועהס"ס
 שכתב טעם בהברוך ועיין לחומרא לא אבל לקולא הוא זה כלחזקה
 כהנהגה רק דחזקה כיון בחזקה ולא כרוב כך נכל החוו"דדסברת
 זו מתוס' שלנו התרץ להפך הפלתי מקושיות הכרח אין ולפי"זבספיקות



תז א ת ב י ת מה

 הריטב"א כמו רעק"א רלמד מסתברוכן
 דשותיי

 חזקת ממש כאן אין הס"ס
 צ"ע. ועדייןהגוף

 הנידון רכל שם שכתב הש"ך על כ"ז אות ס"ס בכללי מגדים בהפריועיין
 ולא הכזקה כנגד הם הספיקות כשני הוא חזקה במקום ס"סשל
 ס"ס אמרינן לא לכו"ע כזה באופן החזקה כנגד הוא מהם אחדכשרק
 וכן כוותיה סכרי דלא משמע והפנ"י שהפלתי הבאנו וככר חוקהכמקום
 גמור שאינו רוב לענין עוד שם עיין אמנם הגרעק"א בחידושי להיפךיש

 מעכב אינו גמור שאינו ברוב כתוס' בקיי"ל דהא שם הפמ"גשכתב
 היינו ספק חד כנגד אלא הרוב דאין שלתוס' בהאופן רק זהו ס"סמלומר
 כתב אבל תחתיו אינו או לתחתיו נוגע היה לא אבל רצון אוהאונס
 אמרינן לא אפשר הספיקות שני כנגד הוא גמור שאינו הרוב אםדאולי
 נראה אבל בחזקה מדבריו ולהיפך בשו"ע רעק"א כמו זהו ולכאורהס"ס
 לגמרי ספק חד שמברר חזקה של דהיסוד למעלה שביארנו כמופשוט
 שאינו רוב אבל גמור רוב או בחזקה זה וכל צדדים רוב לך איןוא"ב
 לומר תיתי דמהיכא לגמרי הספק כל דבירר לומר זה לכל שייך אינוגמור
 החמירו דסתר לומר צד יש הספיקות שני כנגד גמור שאינו ברוב אבלכן

 וק"ל.חכמים

 בהא להתבונן צריך אמנם וז"ל שכתב י"ח פרק א' שמעתתא בהשבועיין
 נגד אפילו ספיקא ספק דמהני ת"א סימן בתשובה הרשב"ארכתב

 תחתיו ספק ס"ס דנימא תוס' שכתבו בכה"ג דוודאי ונראה וכו'חזקה
 דרובא כיון דליתא כמאן אונס ספק א"כ וכו', באונס אימא תחתיוואת"ל
 שהבאנו כמו וזהו עכת"ד אחד ספק אלא כאן אין כאילו ליה והוהברצון

 ספיקות. לשני אחד ספק כנגד בין לחלק והפמ"גמהחוו"ד

 לנו ויצא דכתב ל' ס"ק ס"ס ככלל הש"ך דברי את הש"ש שםומניא
 שיש חתיכה יש דאם חזקה( נגד בס"ס להחמיר דקיי"ל )כיוןהדין

 בתערובות ושני בגופו אחד ספק זה ראין באופן )פירש ונתערב ספקלה
 חזקת שיש כיון ס"ס אמרינן דלא שנתערב( לאחר הספק לנו שנולדכיון
 וכוח. שאינואיסור

 נמצא תערוכות של הוא אחד שספק כזה דבאופן השמעתתאוהקשה
 ספק אלא כאן אין וא"כ מחזקה מוציא אינו לתערובותדהספק

 ס"ס כזו באופן אמרינן לא עלמא לכולי וא"כ חזקה כנגד שהואאחד
 רק סתירה אין והחוו"ד( הפמ"ג )וכן הש"ש דעת לפי ובאמת חזקהבמקום



 א ת נ י ת מהתת

 בין המחלוקת מביא ז' אות מ"ג כלל חטאת דהתורת הזאת הש"ךמדברי
 דספק מהא כהרשב"א דמשמע וכתב חזקה במקום בס"ס והרשב"אהאו"ה
 ס"ס מתירין הוה בגופו ראשון דספק טעמא לאו דאי שנתערבהדרוסה

 גם בזה החזקה כנגד אינו בתערובות הוא שני דהספק הש"שולפי
 הח"ח. לדברי הבנה ואין ס"ס אמרינן דלא מודההרשכ"א

 מגדים הפרי של להכלל סתירה שום זה מכל שאין שאבארושזפ
 ב' פרק ד' בשמעתתא עצמו בהש"ש סתירה דיש אבארוהחוו"ד

 רוב דכשיש תוס' שם דכתב יח. דף בנדה תוס' בדברי הש"ש מייריושם
 דאיך הש"ש עליו ותמה זבוח אינו חזקת כנגד זהו ס"ס כשרותבהמות
 אומרים אנו ראין חזקה כאן אין לכאורה הא שנתערב דבר על חזקהשייך
 מעולם נאסר היה לא חתיכה דאותה רק מחזקתה ההיתר או האיסורדיצאה
 היה איסור של ואחד היתר של א' חתיכות שני כשיש דא"כ עודוהקשה
 חטאת חייב תהא מהם אחד שיאכל מי זבוח אינו חזקת דבשביל לומרלנו

 תלוי. אשם רק ולא חזקתה על מוקמינן בשבילוודאי

 דבזה נתערב שעדיין תערובות בכל תוס' מיירי דלא דאה"נ הש"שות"
 מן אחד שנפרש להיכא כוון דתוס' אלא כמובן חזקה שייךלא
 דיש תוס' סבר בזה חתיכה חד על דיינינן ושם שבהתערובותהחתיכות

 בוודאי החתיכות מן שאחד לן ברור דבזה נתערב כשעדיין משא"כחזקה
 חזקה. שייך דאין תוס' הסכים בזה מאיסורויצאו

 תוס' כסברת קיי"ל לא דאגן מוכרח יו"ד דמשו"ע הש"ש כתבאמנם

 ונתערב הקבוע מן דבלקח המחבר פסק ד' סעיף ק"ידבסימן
 דפירש תוס' דלדעת הש"ש והקשה הוא ספיקא דספק משום מותרבאחרות

 הש"ש ודחה הוא חזקה במקום בס"ס נמצא איסור כאיתחזק הקבועמן
 ס"ס ראמרינן סבר עצמו והרשב"א הרשב"א מן זה דין מביאדהמחבר

 חזקה.במקום

 דדהיכא בתוס' נקט עצמו דהוא כיון הש"ש דברי הם תמוהיםולכאורה
 דחד מיירי וכאן דפירש היכא ורק החזקה כאן אין נתערםדעדיין

 מן אחד מן אלא סתור החזקה דאין ונמצא שפירש וחד שנתערב הואספק
 החזקה דאין דהיכא כתב י"ח פרק א' בשמעתתא עצמו והש"שהספירות
 ואפילו חזקה במקום ס"ס אמרינן לא לכו"ע הספיקות אחד מן אלאסתור

 הוא והמחבר כתוס' דקיי"ל לומר דיש כאן אמר איך וא"כ מודההרשב"א
 הא וזהו הספיקות מן אחד רק כנגד החזקה אין כאן הא הרשב"אשיטת



חט א ת ב י פ מה

 ס"ס אמרינן לא לכו"ע וא"כ אח"כ דנתערב היכא כנגד ואינודפירש
 וצ"ע. כתוס' קיי"ל דלא מכאן ברור וא"כ חזקהכמקום

 ואין מוכרח אינו בכלל הש"ך על הש"ש תביעת דבל לי נראהאולט
 יש גדול והפרש והחוו"ד הפמ"ג של לכלל סתירה הש"ךמדברי

 של החזקה דשם רצון וספק תחתיו בספק מיירי והפמ"ג דהחוו"דביניהם
 לחוק ולא לגרע לא ברצון או באונס לאם בכלל שייך אינו  הגוףחזקת
 כיון חזקה בתר לילך שייך דלא הש"ש הסביר הא בתערובות כאןאבל
 הגע וא"כ איסור החזקת מן יצא החתיכות מן שאחד לנו וודאידכזה
 עדיפות זהו האם הספק כנגד החזקה ראין הא כזה באופן אםעצמך

 אולם החזקה. את סותר הספק כזה באופן הא בהחזקה גירעון אובהחזקה
 ספק שיש הש"ך דבאופן להיפך לנו יש וא"כ הספק את סותרת החזקהאין

 אופן מכל החזקה כנגד ס"ס לומר הוא מיסתבר יותר שנתערבבהשחיטה
 החזקה כנגד הם התערובות ובין השחיטה בץ הספיקות שני דבזה ס"סשל

 אבל הספיקות מן אחד כנגד אלא כח בו אין זבוח אינו החזקתאמנם
 סתירה אין דשם הגוף חזקת כמקום ורצון לתחתיו דמיון איןבכלל

 אומרים הספיקות ששני כאן משא"כ הספיקות מן אחד מן אלאלהחזקה
 מיניהו חרא כנגד אלא בהחזקה כח ראין ורק הוא זבוח חתיכהדאותה
 לפי"ד אה"נ שם הש"ש שמביא ד' סעיף ק"י ביו"ד ראיתא בהאוכמו"כ
 זה אין חזקה כנגד אינו דתערוכות דהא כיון הרשב"א דברי שייךשפיר
 ברור. כנ"ל הס"ס את לחזק להיפך אלא בהס"ס לגרעסברא

 הבאנו בהט"ז הפר"ח מתמיהת דהט"ז וליישב לתרץ יש אוליולפליז
 במקום ס"ס דאמרינן דקיי"ל למעשה להלכה מסיק הדיבורבתחילת

 ספק כמו ממש בסתירה לא אבל החזקה את סותר ממש שאינו רקחזקה
 למעלה שהבאנו ד' בסעיף עצמו דהמחבר חדש הפרי והקשהבהשחיטה

 ממש זבוח אינו וחזקת נבילה שיש באופן וזהו ס"ס דאמרינןפסק
 הש"ש שהסיק כמו כתוס' קיי"ל לא דאנן הט"ו דסבר לומר ישובפשטות

 ממש חזקה הוא הקבוע מן ולקח כתוס' א"א דאפילו לומר יש לפי"דאבל
 ואין החזקה כנגד הוא שניה דספק כיון ספיקא ספק אמרינן שפירס"ס

 את סותרים הספיקות אין דככלל להיכא דומה כזה נמצא כנגדוהחזקה
 כלל אותה סותרת החזקה שאין אחד ספק לך יש דכאן כיון ממשהחזקה
 ודו"ק. וש"נ בעזהי"ת שנתבארנו כמו החזקה את סותרתוהיא

 עוד ומביא אופן בכל חזקה במקום ס"ס דאמרינן לדינא פסקוהפר"ח
 וזהו ממון להוציא ס"ס דאמרינן בתוס' לומדים דיש מהאראיה



 א ת ב י ת מהחי

 לב בן והמהר"י הש"ך דחו כבר ובאמת לה למותר אי ד"ה ט' בדףהתוס'
 פ"פ בטענת מיירי שם ותוס' תוס' מאותו הראיה את האחרונים וכלוהפנ"י
 האשה אין אמאי פתוח בפתח בקי הבעל דאין להקס"ד אמאי תוס'והקשה
 ברצון שמא בקי ואת"ל בקי אינו שמא ספק ט"מ בשביל כתובתהגובאת
 ובאמת כתובותה את נוטלת היא ס"ס דבשביל בתוס' משמע ומזההיתה

 אמרת לא ]אי הרוב אחר בממון הולכין אין דקיי"ל כיון פלא זהלכאורה
 הרוב[ אחר כממון דהולכין לרב הקשה תוס' דאולי ז"ל רעק"א שחקרכמו
 בקי אינו והוא היה מה יודעת דהאשה בו"ש כמו הוא דכאן הפנ"יותי'
 בעל הוא התוס' כוונת וא"כ לאירוסין[ קודם ]או ברצון היתה שמאאלא
 לכו"ע. הכתוכה תוציא וס"ס בו"ש צירוףידי

 אחרונים כמה ובאמת אחרות מסוגיות דצ"ע הפנ"י נשאר באמתאבל
 בקי דאינו כיון כו"ש הוא דכאן הפנ"י של יסוד עיקור עלחולקים

 ובוודאי ברי טוען הוא אבל ספק ואצלינו בקי אינו הוא דבעיננודאע"ג
 לומר יש איסור של ספק דלגבי אע"ג וא"כ יודע שהוא וגם היתהשפ"פ
 והשב ברי טוען הוא ותביעות טענות לגבי אבל ס"ס באופןדהוא

 מהמרדכי יסוד מביא א' שמעתתא בסוף [ שמואל הברכת ]וכןשמעתתא
 בממון דהולכין והלכתא ד"ה לגי דף כב"א תוס' של יסודו באמתוזהו
 דאיכא היכא להוציא מיגו אמרינן וכן שטרא דאיכא היכא הרוכאחר
 הרמב"ן תשובות של לשונו את הש"ש מביא החושן קצות ובספרשטרא
 ועיי"ש רמי כגבוי מיגו לענין מיהו כגבוידמי שטר דאין דקיי"לדאע"ג
 אמרינן נכסים אחריות בו שיש בשטר ]ורק הכנה"ג דעת ג"כ דזהושמביא

 ס"ס נקרא זה דאין גובין ממילה כתובה שטר לה יש דהאשה וכיוןכן[
 שטר. לה דיש כיון ממון חזקתכנגד

 המחלוקת במשנה איתא דשם זו תי' דחה כבר יפי כדף הפנ"י באמתאתל
 בתלוי הגמ' וקס"ד נאנסתי משארסחני אומרת כשהיא ור"יר"ג
 חזקת לה דיש התם דשאני הגמ' ודחה עדיף ברי לאו או עדיף בריבבו"ש
 שיש התם דשאני הגמ' דחה לא אמאי הש"ש ולפי מיגו לה יש וכןהגוף
 ממון להוציא יש כך לכו"ע ממון מוצאין ושטר דברוב וכמו שטרלה

 והקצות המרדכי של היסוד בכל צ"ע דבאמת לבאר ונראה ושטרבכו"ש
 השטר אם בממ"נ להוציא מיגו וכן הרוב אחר הולכים אמרינןדבשטר

 אינו ואם רוב בלא ואפילו דגבינן לומר יש ספק דבכל נמצא דמיכגבוי
 במקום עדיף אינם אופן בכל אם מיגו או רוב מועיל איך א"כמוחזיק
 המקור וזהו עליהם" יגש דברים בעל "דמי דאמרינן דהא ונראהמוחזיק
 ממון להוציא כדי דצריך הוא הרוב אחר בממון הולכים ואין המע"השל



היאהמתירא

 ניצחון או ראיה ידי על וזהו עליהם "יגם" והיינו המוחזיק עללנצח
 לכה"פ יש טענתו ועדיפות התובע טענות דמתוך דצריך והיינובטענות
 לטענת צדדי סיוע בסתם די ולא המוחזק בטענות חסרון דישאמדגא
 המוחזיק. כנגד אינו אםהתובע

 טוען דהוא ראיה וזהו לשקר לו מה דאמרינן דמה מיגו הוא כזהוהמשל
 לראובן דיש דהא חכירו כטענת ריעותא שום כזה אין אכלאמת

 שום בזה אין תורה הדין את לנצח הוא יכול ובזה אחרת טענהאיזה
 טענה צריך ממון להוציא וכדי למענתו סיוע אלא חבירוריעותאבטענת

 רוב לענין ושמואל רב דפליגי בהא וכן חבירו טענת ודחה שכנגדוהמנצח
 נקרא זה אם לחקור יש א"כ ג"כ מיעוט יש ס"ס דלכו"ע דכיון להסביריש

 ממון. להוציא כדי המוחזיק טענת את שדחהטענה

 טענת על ברי דהא הנתבע טענת בדחיית החסרון אין כידוע כו"שאבל
 הוא עדיף ברי לאו בו"ש להמ"ד החסרון כזה אבל חבירו שלשמא

 ]אע"ג ממון להוציא כדי עצמו מצד נאמנות שלו בהברי ראין גיסאמאידך
 לנאמנות מספיק אינו זה ס"ס אבל לו יש אא"כ תובע א"א חזקהדיש
 בזה יש שטר דיש דהיכא לומר יש וא"כ עדיף[ ברי לאו עו"שלמ"ר

 מקויים כבר הבזה ונמצא בשטר שכתוב ממה עצמו להוציא רוצהשהנתבע
 דיש והיכא משעבודים עצמו להוציא צריך דהוא כיון טענתודחיית
 הנאמנות בצירף א"כ רוב מצד או מיגו מצד או בטענתו נאמנותלהתובע
 בעל "מי של קיום לו יש שטר לו דיש בהא שאיתא הדחיה וכןשלו
 אלא חבירו בטענת דחייה לו יש שכבר בו"ש אבל עליהם" יגשדברים

 ממה השלמה שום אין בזה נאמנות לו דאין גיסה מאידך הואדהחסרון
 הפנ"י מתמיהת בעעזהי"ת הש"ש שיטת מיושב ובזה שטר לודיש

 בזה אין בוודאי אבל לטענתו סיוע כמו דזהו ס"ס להסביר יש]וכמו"כ
 להוציא ריכול תוס' סבר השטו וצירוף ובזה חבירו טענת על דחיהשום
 . הוא[ המוחזיק דכנגד אע"ג בס"סממון

 נשים רוב אחר הולכים לא דאמאי הקשה דהגמ' טז דף בכתובותועיין
 ועיין כתולה או אלמנה היתה אם כהכתוכה ספק דיש היכאבתולות

 אבל הרוב אחר בממון דהולכין לרב רק הוא הגמ' דקושיות כיוןבתוד"ה
 עיי"ש בהדף למעלה שאיתא מה לפי איתא גמ' דהאי כתב ושניםתוס'
 נצטרף הגוף החזקת הגוף חזקת דיש כיון עיי"ש בו"ש כמו הואדרוב

 ועיין ממון להוציא כדי נישאת[ בתולות נשים דרוכ מהא ]שבאלהבו"ש
 הולכין אין להמ"ד אפילו ממון להוציא דיכול שכתב המאורבהבעל



המשינבאסיב

 הגוף חזקת צירוף דמועיל כמו ירוב הגוף חזקת בצירוף הרוב אחרבממון
 בהרמב"ן ועיין נאנסתי משגורסתני אומרת כשהיא יב' בדף בו"שעם

 מת דכבר היכא הגוף חזקת לה ראין הבעה"מ על ונפליג שםבמלחמת
 חזקת לה דהיה לעיל משא"כ בתולה אינה לכו"ע דעכשיו כיוןבעלה
 הריטב"א דברי כמו הם הרמב"ן דברי ולכאורה ) ישראל דבנותכשרות
 בהדיבור(. למעלה שהבאנו ט'בדף

 כן דאמרינן הוא הגוף חזקת כל הא הרמב"ן על שתמה כהפנ"יועיין
 ]ועוד כאן הרמב"ן טענת הוא ומה התלות היתה האחרוןשברגע

 וכן הרמב"ן לבאר יש דברינו ולפי עיי"ש[ הסוגיא מריש הפנ"יהקשה
 רוס או בו"ש מטעם הוא הרוב כאן אם והבעה"מ ישנים התוס' פליגיבמה
 ידי על סתם בנמצא זה ואין נצחון לטענת צריך ממון להוציא דכדיוהיינו
 בו"ש הוא דרוכ הלך דסוגייתינו ישנים התוס' כא וממילא ורובחזקה
 הגוף החזקת עדיף כך דכל הכעה"מ סבר אבל למעלה שכארנווכמו

 כמו תביעה כזה ריש הגוף החזקת אלימות ידי על וזהו ברוהשמפסיק
 הגוף חוקת ממש אינו הגוף חזקת דהאי הרמב"ם פלג זה ועלבשטר
 כפתח הריטב"א שהסביר וכמו ס"ס[ היא חזקה ]אולם ניצחון טענתלהיות
 ודו"ק. הגוף החזקת דיש אע"ג ס"ס יש עדייןפתוח

 דאיך הענין בריש שהבאנו הרשב"א על הפנ"י קושיות לתי' ישומזת
 דלר"ג ונראה מר"ג להיפך ראיה יש הא מר"י ראיה הרשב"אמביא

 לענין א"כ בהגמ' כדאיתא לו הוא ועדיף בממון ניצחון טענת הוארברי
 דמעלה דהא ר"ג דסבר לומר ויש בירור 1_1 וודאי של גדר הוא בריאיסור
 דהוא היכא אפילו ספק של אופן כל על רבנן דהחמיו היינו ביוחסיןעשו
 דלאסור כמו סתמא רק דיש היכא וכן מיעוט או ס"ס כמו רחוקצד

 דכל כלום החמירו לא דבזה וודאי של אופן דיש היכא חוץלכהונה
 היכא לא אבל דהו כל ספק אפילו ספק במקום לסמוך שלא הואהמעלה
 בזה דאין ונמצא ברי כמו דהו כל וודאי ואפילו וודאי או בירורדיש

 כשאר אבל ביוחסין עשו במעלה סברא רזהו מכ"ג להרשב"אסתירה
 מיעוט של רחוק צד אפילו בספק התיר לא וכן ברי דגרע לר"י אואופנים
 עדיף כס"ס מקור יש שפיר ספיקא ספק של הספק כחוק בצד התירדס"ס
 ס"ס לענין בין פעמים כמה הבאנו כבר הפנ"י אבל מחזקה וכןמרוב

 דלא הרמב"ן לענין וכן הש"ש כמו הפנ"י פירש דלא ומה ממוןלהוכיח
 ובו"ש ס"ס רוב של בירורים החצי כל בין לחלק דיש הפנ"יסבר

 וכן בהש"ש שביארנו מה לפי אבל בצ"ע נשאר וממילא שלהםבהתכונות
 בעזהי"ת. הרשב"א לבאר יש שפיר ישנים והתוס' והבעה"מבהרמב"ן
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תטוהמתיבתא

 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דוד הרבמורנו

 שבתתלשת

 א' טעי ש"אסימן

 בשבת: ריצה איסור יסודא-
 להרויח. כדי רץ דבחול כיון לומד ישא-
 לרוץ דמצוה שם כמבואר מנוחה הוי לא דרץ יונה רבינו עי'ב-

 מותר שבת ובהלכות לרוץ מצוה כתב תפלה )בהלכות עיי"ש,לביהכ"נ
לרוץ(.

 מצוה: דבר שלהיתרב-
 מצוה. לדבר הוי אי להרויחולא כדי דעיקר לומר ישא-
 הליכה כן כמו מותר שמים חפצי כמו משום דהוי לומר יש אוב-

 מצוה.לדבר
 דילוג קפיצה, לרוץ, גסה, פסיעה איסור מבוארג-
 שמתענג דבר לראות כדי לרוץד-

 בזה:מחלי
 כדי אבל עונג גופה הוי קפיצה או לרוץ אי דוקא מהני דלא מבוארט"ו

 כדי לרוץ אי אפילו וש"א מג"א היתר הוי לא שמתענג דברלראות
 למנוע כדי עונג, מצוה, היתר דהוי נמצא מותרא ג"כלהתענג

 הריצה עונג הוי דעיקר דכיון אמרינן אי שמתענג דבר לראות כדי לרוץ אי ומחל')א(
 והג"א הט"ז ס"ל כן שרץ בשעת ניכר שיהא וצריך אסור מטין; עהצ הוי לאוהכא
 להרויח. כדי הוי לא והכא להרויח כרי איסורדעיקר

 דבר לראות כדי רץ דהא כחול עושה לא והכא כחול יעשה שלא הוא האיסורדעיקר
 נאמר ואי להרויח כדי הוי לא הכא א"כ להרויח כדי איסור דאי לומר ויששמתענג.
 לומר ויש מותר עונג הוי שטה הריצה אי רק מנוחה הוי רלא משום איסוררעיקר
 מחל'. גוצהדוהו

 לראות. שיוכל דחידוש היינו לראות מ סע' בשו"ע שמבואר דמה לומר ישלהט"ו



המתיבתאתפז

טירחא.

 הגשם: משום וץ אישאלה:

 דבר לראות לרוץ כדי אי ומג"א, ט"ז מחל' שתלוי לומר ישתשובה:
 גופה דהריצה שצריך כהט"ז נאמר דאי ריצה של היתר אמרינן אישמתענג

 ג"כ הכא לומר יש א"כ היתר הוי לא שמתענג דבר לראות וכדי עונגהזי
 הריצה דאפילו כהמג"א נאמר ואי עונג, הוי לא גופה הריצה דהא מהנילא

 לומר יש א"כ מותר שמתענג דבר לראות רץ אפילו עונג הוי לאגופה
 ג"כ.הכא

 לחלק:ויש
 כדי רץ ואי ניכר דצריך הט"ז של איסור דכל להיתר מודה דהט"זא-

 לומר יש הגשם משום רץ אי אבל ניכר אינו שמתענג דברלראות
 שמותר. לומר יש הגשם כשביל שרץדניכר
 לומר יש העונג לראות כדי רץ דאי לאיסור מודה מג"א לומר ישב-

 מודה ומג"א שב"ח לומר יש הגשם למנוע רק דהוי הכא אבלדמותר
שאוסר.

 דאיירי ריצה לא אבל גסה פסיעה דוקא שמתיר שמשמע הרב שו"עעי'
 הגם ריצה לא אבל גסה פסיעה לילך שיכול וטיט טפח לעבור כדיאי

 פסיעה רק היתר הוי לא וריצה דקפיצה משמע וטיט רפש משוםשעיקר
 השבת. ברכת בספר עי'גסה

 ואפילו לעסקיו כרץ דהוי משום רק איסור דבל כיון להיתר צד לומרויש
 עונג שום לא בהריצה א"כ שמתענג דבר לראות כדי רץ אי דוקאלהט"ז
 לומר יש לעסקיו רץ בשביל הוי דלא ניכר ריצה הכא אבל אסור,מש"ה
 הרב בשו"ע ועי' שמחיר, ל"ח סימן ד' חלק נדברו באז מבואר וכןשמותר

בקונט"א.

 מהו; התעמלות לעשותשאלה:

 מטייל אבל להתעמל כדי בשבת רצים אין בתוספתא מבוארחרצובה:
 חושש. ואינו היום כל אפילוכדרכו

 לא ריצה רעצם כיון דאסור שסובר מה תוספתא מבאר ט"ז א-ומחל'

 משום והמג"א העימול אחר לאכילה תאב שהיא כדי רק עונגהוי



פיזהמתיבתא

 .אסור. מש"ה לרפואהיעושה
 שאסור מבואר אסור להתעמל לטייל אפילו דאסור א"ר וכן לבושב-

 כ"ש א"כ רפואה משום אי לטייל אפילו ריצה שבדרך התעמלואפילו
 ד'. סימן ו' חלק צ"א עי' להחמיר, שיש להתעמל כרי מעשהלעשות

 הוי דלא לזמר דיש אכילה אחר הולך אי להתעמל איכא אי לעייןיש
 אכילה. קודם וכןלהתעמל,

 ואבאר. גדרים הרכה יש בהוצאה:בללים
 כן. לילך אדם בגי שדרך היינו לבישה דרךא-
 סגי אימתי פרטים הרבה )ויש הגוף שמעטף הגוף מלבוש היינוב-

 רוב(. או גופומקצת
 הגוף. צורךג-

 אין מהדין וראיה מהני לא לבישה דרך הוי לא דאי לומר ישהכלל
 לבישה דרך הוי או מלבוש, והוי לבישה דרך הוי אי בתיבה,הולכין
 מהני. הגוףוצורך

 לבישה דרך או ב- ומלבוש, לבישה דרך או א- דברים תרי צריךבקיצור
 הגוף.וצורך

 לבישה:דרך

 צורך הוי ולא לבישה ודרך מלבוש דהוי טינוף לאצולי סינור א-מלבוש:
 לא אפילו לכישה ודרך מלבוש דהוי שק ב- צורך. קצת הוי אבלהגוף
 הגשמים, מפני דצריך רס"ל רוקח שהביא ב"י ועי' סע' הגשמים, מפניהוי

 מפני כן דהולכים כיון מלבוש שם הוי עכ"פ אבל צריך אין איואפילו
 הוי לא אבל לבישה ודרך מלבוש דהוי כבלים לומר יש ג- גשמים.צורך
צריך.

 דוך והוי מלבוש הוי דלא זב של כיס צער לאצולי א- הגוף:צורך
לבישה.

 בשבת. בטחון בטישת לילךשאלה:

 בעזהי"ת. בקיצור ואבארתשובח:



המתיבתאפיח

 נקובה בין בבגדו לו התחובה במחט יצא לא ח' סע' ש"א בסימן עי'א-
 בהפך וי"א פטור נקובה ובשאינו חייב בנקובה יצא ואם נקובה שאינהבין

 בזה. דעה עוד הלכה ביאור ועי'עיי"ש,

 המלבושים שפתי לחבר המחט שצריך לענין שמבואר הלכה ביאור עי'נ-
 שמותר אשה לענין ט' סע' ש"א סימן לקמן שמבואר מה ומצייןלאיש,
 משום הטעם המנ"א שם וכתב קישורים במעמדת נקובה שאינובמחט
 חייב דבאיש השני' דלדעה שם וכתב באיש, ה"ה א"כ הלבוש לצורךדהוא
 באינה דבאשה שאני דשם זה מחמש להקל דאין אפשר נקובהבאינו
 כן נקובה לענין באשה זה מחמת מקילינן דלא וכמו פטור לכו"ענקובה
 דשם לחלק ויש חטאת חיוב יש דבשניהם נקוב שאינו לענין באישה"ה
 נקובה באינה משא"כ שתליך שמי משום נקובה במחט להעמיד דרךאין
 לצ"ע. לבישה דרך דהוי לומריש

 עושה אי אפילו איסור דיש אמרינן מוציא אי חיוב הוי דאי מבוארא-

 א"כ כן לילך דרך אין דהא חיוב הוי דלא בנ"ר לומר יש א"כ לחבר.כדי
 היתרים. ב' יש א"כ שמותר. לומריש

 א"כ לבישה דרך דהוא בסוף שמסיק כמו שמותר לומר יש טעם עודנ-
 יד. בית כמו הוי לבישה דרך הוי בטחוןבסיכת

 במחט דכ"ז כ"ט ס"ק השלחן בבדי קט"ו סימן השלחן קצות עי'ג-
 קצות בה שמחובר מה מהני לא ע"כ הלבישה לצורך עומדת אינושעיקרה
 הקאלנער קצוות לחבר המיוחדת כשפילקע אכל מחט כמוציא והוימעילו
 ס"ק כ"ט סע' י"ח פרק שש"כ ועי' בשבת. נאסר ומדוע שימושה דרךזהו

 הבגדים את לחבר אלא עומדת אינו כולה שכל בטחון סיכת דשאניקכ"ד
 הנזכרת למחט דמי ולא להוציאה הדרך אין הבגד את בה מחבו אינוואם

 משואוי. והיא הבדי את מעמידה כשאינה גם להוציאה שהדרךבשו"ע

 ארעי דרך רק משתמש דאינו בטחון סיכת דאפשר שכתב השבת כרכתד-
 מותר שיהא צד כתב הלכה רביאור הבגדים את מחבר אי אפילו מהנילא

 לא ארעי רק הוי אי אבל יד בית דהוי מקרי לבישה דרך שהואמשום

 רק בו יש גוני ובכל חיוב בו דאין נאמר אי אפילו יד כיח דהוימקרי
 אחר מצד אבל בטחון בסיכת הולך אי חיוב בו אין דאפילו מד"סאיסור

 ויש היינו. וצ"ע שם וכתב לבישה דרך מקרי לא ארעי דרך רק דהויכיון



פיטהמתיבתא

 עיי"ש. לחבר לבישה דרך הוי הא אסור יהא אמאילעיין

 מחבר אי אפילו הוא מחט של דהדין שמבואר ר' סע' הרב שו"עעי'
 עיי"שלהבגדים

 וכן הכגר. לחבר בטחון בסיכת לילך שמקיל מהפוסקים משמעהלכת:
 השלחן. בערוךמבואר

 י"א טעי ש"אטיטן
 שבת: בהם לצאת בגדיהם על הנשים שנושאות זהב שלמפתחותא-

 ולתשמיש. לתכשיט איכונהא-
 לתשמיש. גם וכונה זהב של הוי אינ-
 הוי דאי שמהני שמבואר למקום. ממקום להעביר רק שכונה מלבושג-

 עי' בתכשיט רק מלכוש דהוי כיון להעביר רק כונה אי אפילומלבוש
לקמן.
 התכשיט. על דהוי ובין תכשיט הוי גופא דזהו מפתח בין לחלקד-
 מ"ב. ס"ק שם וכמ"ב בזה. דיעות ב' י"א סע' ש"א סימן שו"עעי'
 בודאי בו להשתמש הוציאו ראלו שכתב ל"ח ס"ק שם ציון שעריועי'
 ס'. סע' השלחן ערוך ועי' שם. הלכה ביאור ועי'אסור.

 גם כונתו אם אפילו דמותר ס"ט סימן א' חלק יעקב חלקת שו"תועי'
 שילך תכשיט שיהא שצריך ס"ה סימן ח"ג משה באר שו"ת עי'להשתמש.

 להקל. שמנהג מה שמבאר סימן יוסף ויען בשו"ת ועי'בחול.

 בחגוריהם. הולכים שאנשים מפתחותנ-

 וברזל נחושת של המפתח ואם בזה הדיעות רמ"א י"א סע' ש"א סימןעי'
 עי' להתיר. בזה שנוהגין שכתבו ויש אסור בחגורה וקובע מחובראפילו
 החגורה לגבי הממתח מחובר דהוי דאיירי ה'. ס"ק מ"כ י"ח ס"קמג"א

 החגורה.ומשתמש

 ואז קל"ג. סימן ג' חלק יעקב חלקת שו"ת ועי' ס'. ס"ק השלחן ערוךועי'
 ג'. וחלק מ"ז סימן ב' חלקנדברו



 א ת ב י ת מהתג

 של הלשון להחליף יכול אי פ"ז סימן ג' חלק משה באר שו"תעי'
 בשבת.חגורה

 יד. שעוןהוצאתג-
 כיס. שעון לענין י"א סע' ש"א סימן הלכה ביאור עי'א-
 להחמיר שיש שמסיק קי"א סימן א' חלק משה אגרות שו"ת עי'ג-
 שו"ת א'. חלק נדברו אז שו"ת ועי' להתיר. שיש מה הביא קודםאבל
 כ"א. סימן אברהםלב

 כונה אי מחמיר שמ"ב השתמשות ב' הוי דאי לעיל שכתבנו מהעי'
 להשתמש. כונה עיקר הוי הא והכאשהשתמשות

 אופנים. הרכה יש מקפיים."-
 כהמא. לילך כדי שהולכין משקפייםא-
 לקריאהב. רק שמשתמשים משקפייםג-
 שמשג. משקפיג-

 עיניים בתי אבל יפול שמא חשש דהוי מ"ר ס"ק וב"ב נ"ו. כלל ארם בחיי עי'3א(
 מותר תדיר בהם והולך בהם לילך שצריך כיק בפוסקים מבואו האנש הוי לאשלנו
 פ"ר. סימן שבת מנחת ע" זה. בענין באריכות ד' סימן ג' חלק אלעזר כרחת שו"תעי'

 בז ס"ק קט"ו סימן השלחן קצות תורה. דעת י"א. סימן ח"ג בנעימים חבליםשו"ת
 משום או משוי משום חששות שני דיש לבאר ויש צ"ע סערן לדוד קרן שו"תועי'
 ועוד. הגוף. צורך תכשירו מלבוש. ההיתר מאי לעיין יש וגם ימיו. שמאחשש

 המיד בהם הולך אם לעיין ויש לאשור שס"ל שמשמע גוש סע' השלהן ערוךע"
 ק"ז. סימן א' חלק יצחק מנחת שו"ת ועי לגוף. לבטלאמאי

 מחללים בחי והמקילין חטאת וחייב כה"ת דאסור שכתב שם השלחן ערוך עח)ב(
 וכרשבת

 ס"ט. סימן מהד'ת ומשיב שואל שר"ת ועי' סוחר. הרופא פקודת בשביל צריך אי)ג(
 סיכך א', חלק משה באו שלו"ת לועי ק9'ד. סימן א' חלק או',, צבי הר שף'תוע'
י"ז



תנאהמתיבתא

 בהמד. לילך שיכול גם דהוי שמש משקפיד-
 שמש משקפיה-

 שנותניי
 כדרכוה. שהולך משקפי על

 לקריאהו. וחצי בהם לילך שיכול חצי דהוי משקפי1-
 לקריאהז. וחצי לכלום משתמש שאין חצי דהוי משקפיז-
 לתכשיטח. רק דהוי משקפיח-
 קאנדעקטט. משקפיט-
 שנשכרי. משקפייםי-

 טוטוגרייש. שנקרא משקפיים"'א-
 בזיוזיב. משום עינים תראה שלא לכסות כדי במשקפים הולך איי"ב-

 בהם. לילך צורך גם דהוי כיון מותר)1(

 מגביהם רק צל במקום הוי אי מסירים דאעו שמקיל י"ח הל' פי"ח עהם"כ ע")ה(
 בטל. אנוסי כלל צורך אינו עכשיו הא לעיין ויששבטל

 לילך צורך דהוי כיל מותר)1(

 וצ"ע. להתיר יש אי כן תמיד בהם דהולך דכינו בעזה"'ח אבאר)ז(

 כן. לילך דרך אי תכשיט דוקרי לואר יש לתכשיט שכונה כיון)ח(

 וכו/ יפול שמא חעהם יהא שלא כן לילך בד~מתחילין ליזהר ויש מותר)ט(

 יעל והן לילך. יתבייש שמא או יפול דלמא חשש יש אחת יד נפל דאי לומר יש)י(
 חשש והוי בהם להשתמש יכול לא אי מוקצה לענין לבאר ויש הזכוכית. נשבראי

 יתחבר.שרש

 צבוע. חשש הוי ולא שמוחתר ס"ה סיכך ח"ג אנ"מ שו"ת ע"נ"א(

 א"כ וטור רמכ"ם מחל' יש להגץ השביל עושה אי פסילו דהא בזה לעיין הםמ"ב(
 כלל. תכשיט הלוי דלא לומר יש עינים נראה שלא כדי רק דהויהכא



המתיבתאסבב

 י"א סעי ש"אסימן
 עיניים. נבתי לשאתשאלת

 קאנטא דהוי ג- השמש. מפני הוי ב- פעם. כל שהולר עיניים בתיא-
 עינים הבתי נשכר ואי ד- לקריאה. רק דהויד-

 הוי זה דבלא משמע נפל שמא חשש דהוי אדם בחיי מבוארתשובח:
 מותר. שלנו עיניים דבתי נמצא תשמיש דהוי משמעתשמיש.

 במקום אפילו לצאת מותר ברילין שאותן שכתב פ"ד סימן שבתמנחת
 לו שיש כיון אוזן קושר אינו אפילו מתהל"ד כתב אח"כשקושרין
 לכו"ע. מותר לאוזן מאחן קושר אי אבלהנדילין.

 סימן ציון כנין שו"ת צ"ד לדוד קרן שו"ת אלעזר. מנחת שו"תועי'
 אלעזר מנחת שו"ת עי' חשש שאין דמותר ט"ו ס"ק קט"ו השלחן קצותל"ז
 הכא אבל אסור מש"ה כלל תכשיט דאינו למקל שמתיר אדם דחיישם
 מקל דומה דאינו לדוד בקרן מבואר וכן תכשיט. דהוי שמותר לומריש
 בעלמא. משאדהוי

 חשש ב- משוי או מלבוש הוי אי א- חששות שני דהוי לגמרדיש
 יפול.שמא

 דלא נמצא שמקיל. עינים בתי לגמר יש שאסור תיק בתי בב"יומבואר
 בזה. דהולך כיון משוי. חשש לא וגם נפל דילמא חששהוי

 חשש ואין לילך מותר א"כ זה בלא לילך יכול דלא לילך מותרהלכה:
 לאוזה. לאוזן הוי אי דוקא מחמירן ויש לאחויי אתידילמא

 א' חלק יצחק מנחת תשובת עי' אבל חלק דהוי לחיגר דומהואינו
 משוי הוי לא מש"ה תכשיט. ררך מלבוש דרך שם שמבואר ל"זסימן
 הגוף. צורך דהוי לומר ויש תכשיט דרך מלבוש דרךדהוי

 יכול דלא מקל כמו הוי זהו בלא לילך יכול לא דאי לומר ישוגם
 כזה.לילך



ענגהמתירא

 לומר יש נפל דילמא חשש וגם הגוף צורך מלבוש תכשיט דהוינמצא
 הוי אי דוקא בשלנו אפילו שמחמיר איש חזון עי' האוזן. עלדהוי
 לאוזן.מאוזן

 לא ואי להחמיר אין זה בלא לילך יכול לא אי מ"ר סימן א' חלקא"נ
 ככרלמית רק להקל ראין עינים כאב בשביל לובש רק ממש צערהוי
 לאווז. מאוזן הוי אי להקל. יש פעם בל הולך איאבל

 לא אדם שימוש דהוי לומר יש לאוזן מאוזן הולך אי ז' חלקא"נ
 משוי. של חששהוי

 דשק לומר דיש שק כגון תכשיט דהוי רועים לענין סברא אמרינןולא
 עם לילך שצריך למי רק מותר הכא אבל רועים כמו לבישהמשתמש
 כלל. צורך הוי לא אי עיניםבתי

 לצאת: מותר אי קריאה של משקפיים לעניןשאלה:

 בערוך בפירוש מבואר וכן שאסור משמע לקריאה הוי אי א-ששובח:
 תכשיט הגוף צרוך של היתר הוי ולא צריך דלא כיוון שאסורהשלחן
 לילך לגבי כלום מהני דלא כיון הנ"ל היתרים כל הוי דלאמלבוש.

 כשוק הולך אי כן לילך דרגיל נאמר אי אפילו גוף צורך הוי לאא"כ
 כלל. מלבוש הוי לא לקריעה רק לתועלת הוי איאבל

 שייך הוי דלא תכשיט הוי ולא מעניים חלק דהוי לומר שייך לאוגם
 דרך הוי דלא השלחן ערוך ועי' מלבוש ררך הוי לא אמאי לעייןויש

 מלבוש לגבי דהגם להעביר רק עושה דלא כלום מהני דלאמלבוש
 אי ואפילו אבל ממש. מלבוש הוי לא הכא אכל לעבור איכונהאפילו
 נטל. דילמא חשש הוי אבל מלבוש כשבילמתיר

 שייך לא אבל בתפלין כגון הכסא לבית ילך שמא חשש לומרויש
 יפול שמא חשש אי כא"נ. כמבואר משא רק הוי אבל אמרינן לאגזירה
 גזירה. יש בתכשיט במלבוש בתפיליןרק

 אי נפל. רילמא חשש שיש לקריאה הוי אי אוסר י"ח פרק שש"כעי'
 לוכן שמקיל מ"ו סימן ב' חלק א"נ עי' להקל יש בפאגעקלהוי

שש"כ.



המתיבתאתמד

 רק שהוי עינים בתי לענין סובא שמחמיר השלחן ערוך ועי'ב-
 ס"ד. סימן א' חלק א"נלקריעה

 מאוזן הוי אי אפילו לקריאה רק דהוי במשקפיים לילך אסורהלכה:
 משוי. רהוי כיוןלאוזן

 1(8ות0( קאנטאקטשאלה:

 חשש הוי שש"כ עי' להחמיר יש רגיל אינו דאי ס"ד סימן ז' חלקא"נ
 ד"א. לאתוי ואתי יוכלשמא

 נשבר: אישאלה:

 חבל הוי אי רק לאחויי אתי נפל שמא חשש דהוי לומר ישתשובה:
 שיש שם ועיי"ש זה בענין לשבתא רבתא הלכתא עי' להקל לומריש

 אי דוקא לומר ויש ספסל כמו דהוי לומר אפשר מוקצה לעניןלעיין
 שמא חשש הוי אי לעיין יש עוד יחזור. שמא חשש הוי לא הידנאבד
 הדרך. באמצעיטול

 גלעזעס. סאןשאלח:

 על שנותן דבר הוי אי ב- רפואה ע"י הוי אי א- אופנימי ג'יש

 פוטרגי. הוי אי ג- עיניםהבחי
 שמותר. לומר ישא-
 מותר. אי מחל' לבגין הוי דאי לומר ישב-
 דיכול יפול שמא חושש הוי דלא לומר יש דמתירין לומר ישג-

 הבגד. על .חגורה כמו בטל הוי דלא סוברים וישלהגבי

 להקל יש בלהכא להחמירא כתב שם הגם ספרים כמו כלל בנין הוילא
 בנין. או צבע לענין כלום הוי דלא משה אגרות כשו"ת מבוארוכן

 עינים: בבתי לשאתשאלה:

 ד- קאנטא. דהוי ג- השמש. מפני הוי ב- פעם. כל שהולך עינים בתיא-

 עינים. הכתי נשבר ואי ד- לקראיה. רקדהוי



תנההמתיבתא

 הוי זה דבלא משמע נפל שמא חשש דהוי אדם בחיי מבוארתשונה:
 מותר. שלנו עינים דבתי נמצא תשמיש דהוי משמעתשמיש.

 במקום אפילו לצאת מותר ברילין שאותן שכתב פ"ר סימן שבתמנחת
 לו שיש כיון אוזן קושר אינו אפילו מתהל"ר כתב אח"כשקושרין
 לכו"ע. מותר לאוזן מאוזן קושר אי אכלהנדילין.

 ל"ז סימן ציון בנין שו"ת צ"ד לדוד קרן שו"ת אלעזר. מנחת שו"תועי
 דחיי שם אלעזר מנחת שו"ת עי' חשש שאין דמותר ט"ז ס"ק קט"וקצות
 לומר יש הכא אבל אסור מש"ה כלל תכשיט דאינו למקל שמתיראדם

 משא דהוי מקל דומה דאינו לדוד בקרן מבואר וכן תכשיט. דהוישמותר
בעלמא.

 שמא חשש ב- משנוי או מלבוש הוי אי א- חששות: שני דהוי לומרדיש
יפול.

 דלא נמצא שמקיל. עינים בתי לומר יש שאסור תיק בתי בכ"יומבואר
 בזה. דהולך כיון משוי. חשש לא וגם נפל דילמא חששהוי

 חשש ואין לילך מותר א"כ זה בלא לילך יכול דלא לילך מותרהלכה:
 ויש לאלויי אתידילמא

 מחמיריי
 לאוזה. לאוון הוי אי דוקא

 א' חלק יצחק מנחת תשובת עי' אבל חלק כמו דהוי לחיגר דומהואיו

 משוי הוי לא מש"ה תכשיט. דרך מלבוש דרך שם שמבואר ל"זסימן
 הגוף. צורך דהוי לומר ויש תכשיט דרך מלבוש דרךדהוי

 לילך יכול דלא מקל כמו הוי זהו בלא לילך יכול לא דאי לומר ישוגם
בזה.
 לומר יש נפל דילמא חשש וגם הגוף צורך מלבוש תכשיט דהוינמצא
 מאוזן הוי אי דוקא בשלנו אפילו שמחמיר איש חזון עי' האוזן. עלדהוי
לאוזן.
 הוי לא ואי להחמיר אין זה בלא לילך יכול לא אי מ"ד סימן א' חלקא"נ
 אי אכל בכרלמית רק להקל ראין עינים כאב בשביל לובש רק ממשצער
 לאוזן. מאוזן הוי אי להקל. יש פעם כלהולך



המתיבתאתכו

 הוי לא אדם שימוש דהוי לומר יש לאוזן מאוזן הולך אי י ז' חלקא"נ
 משוי. שלחשש

 דשק לומר דיש שק כגון תכשיט דהוי רואים לענין סברא אמרינןולא
 כתי עם לילך שצריך למי רק מותר הכא אכל רועים כמו לבישהמשתמש
 כלל. צורך הוי לא איעינים

 בגדיהן. על הנשים שנושאות זהב מפתחות עם בשבת לצאת שאלת:א-

 לתכשיט העשוי דבר י"א סע' ש"א סימן בשו"ע מבוארתשובה:
 שהרואה אסור תכשיט כמין כסף של נאות מפתחות כגון בוולהשתמש

 כסף. של הוא אם מתירין ויש מויא תשמיש צורך שלאומר

 אין מקום מכל במ"כ כתב להלכה אבל שאסור א' כדעה משמעלהשכח:
 הכמהתין נוהגין דבאשכנז האגור בשם משה הדרכי דכתב אחר בזהלמחוז
 כסף.בשל

 בו. להשתמש כונה אי אפילו מותר אי ב' לדעה לעייןויש

 בודאי בו להשתמש הוצאיו דאילו ל"ת ס"ק ציון בשערי מ"ב עי'א-
 בו להשתמש שהוציאו וכיון שכתב הלכה בבאור שבארתי וכמואסור
 אשה כמה פרק כירושלמי מוכח מתחלה ג"כ תכשיט לשם בעשויהאפילו
 לכך עשויה היה מירושלמי ראיה והביא חטאת חיוב בזה דיש ג'הלכה
 בה לתם הוצאיה תכשיט ולשם חותם לשם עשויה שהטבעת היינוולכך
 בלבש לתכשיט בפרוש הוציאו אם ואפילו פטור תכשיט לשם הוצאהחייב
 תשמישו לצורך יאמר דהרואה אסור בודאי ראשון דלדעה אסור כןגם

 שהוא ניכר כשהוא דוקא הימנו דמציר שניה לדעה ואפילוהוציאו
 וזהב. מכסף מפתח לעשות עשוי אדם ראיןלתכשיט

 לדעה אפילו ב- ראשונה כדעה להחמיר דיש א- להחמיר יש זה לפינמצא
 בחול. ג"כ הכולך אי דוקא יהא וההיתר לשתמצש. רק הוא כונה איב'

 בירושלמי דמבורר להקל שיש שכתב באחרונים עי'נ-

 הוי אי ב- להשתמש. כונה אי לצאת מותר אי הפוסקים מחל' א-הלנה:
 להקל. יש חול בימי גם בזה והולך וניכר שעשוימפחח



תפזהמתיבתא

 יד. של בשעון לילךשאלה:

 תכשיט. דהוי משום שמותר מבואר גמרא הא לעיין ישתשובה:

 זהו חותם דהוי משום מלבוש הוי בטבעת דגם מלבוש דהוי לומרויש
 לילך מותר היאך לומר כדי תכשיט דהוי בגמ' שמפואר ומהמלכוש.
 היתר הוי ולא תכשיט. דהוי משום ע"כ בזה להשתמש יכול לא האבשבת
 משום הוי עיקר ע"כ מהני לא ותשמיש תכשיט דהוי משום תכשיטשל

 על לומר יש כן כמו אצבע. על דהוי משום מותר דמלבוש ראיהמלבוש
 שש"כ. עי' כן. לילך שיכולשעון

 זה על התשמשות שיהא צריך אבל מלבוש משום הוא היתר עיקרהיינו
 כיון לומר יכול לא גרידא תכשיט אבל תכשיט דהוי דמותראמרינן
 כן. הוי וזהו ולתכשיט להשתמש עשוי אידתכשיט

 ביס. של בשעוןלצאת
 הלכה כיאור עי'א-
 ל"א. סימן ג' חלק קמא ומשיב. שואל כשו"ת עי'ב-
 לשעון טפלה שהשרשרת דאור ל"ג סימן ב' חלק חיים דברי שו"תג-

 להשתמש. כלישהוא
 סימן ד' חלק שס"ו. סימן ג' חלק מקומות. בכמה מהרש"ם שו"ת עי'ז-
 דבוק. הוא או קשור אי נין ומתל' ל"ד. סימן ה' חלקקכ"ז
 קי"א סימן משה אגרות שו"תה-
 מ"ג סימן א' חלק נדברו אז שו"תו-
 הוי מ"מ תפלין זמן לאו דשבת אף זוג זוג מכניסן תפלין מהמוציא ראיהז-

 לאות לך והיה משום ולתו מבשרו מוכסות יד של שהתפילין אףתכשיט
 לאחרים.ולא

 והדרך דהואיל להיתר סברא שכתב זצוק"ל אויערבאך הגר"ש בשםראיתי
 ליד. הוא כטל היד על תמידללובשו

 לזה. ראיה קודם דהביא ספר מגילת בספרועי'



המתיבתאתצח

 י"ר סעי ש"אטימן
 לכסות: שעושרן החדש הפלעסטיקשאלה:

 היתרים. כמה. דיש לומר ישת14ובה:

 מהגוף. חלק דמכסה צער אצולי משוםא-

 כמבואר מותר מלבוש דרך הוי אי אבל טינוף אצולי משום הוי אפילוב-
 דאפילו שס"ל ויש מהראש. חלק מכסה גימא הכי א"כ י"א סע' ש"אבסי'
 דצריך שס"ל וחיי"א הרב ושו"ע לא"ר ואפילו גופו רוב מכסה אינואי
 עי' בלבד ראשה עטוף אפילו שבת תופת מגופה קצת ופמ"ג גופהרוב

 חתיכת דהוי התם שאיירי בציור דוקא דוהו לומר יש נ"ז ס"ק ציוןשערי
 א"כ גופה רוב אינו אפילו לומר יש מזה מלבוש עושה אי אבלפסתן

 מלבוש. דרך הוי כזהפלעסטיק

 סימן סוף בב"י כמבואר טינוף אצולי בשביל כונה עיקר אי ואפילוג-
 גופה אצולי בשביל גם דהוי כיון אבל טינוף לאצולי אלא הוי אידדוקא
 הערמה. שמותר מה"ת רה"ר שאינו במקום שמצינו וכ"ש איסור. הוילא

 אח"כ. יסיר שמא חשש הויולאד-
 ועוד כ"ג ז' סע' ש"א בסימן שמצינו מחייכו דילמא הוא דחששא-
 הכא. שייך לא דזה לומרויש
 באיש. רק שייך דלא סוברים יש ומחוי שלפא דלמא לומר ישב-
 השקל. מחצית עי' שבת בגדי דברואה הגרשוני עבודתג-
 אבל טינוף אצולי משום הוי דאי שכתב י"א בסע' ממג"א ראיהד-

 אף דשרי כשק גרוע בגד הוא אם דאפילו מלבוש ררך בגדהוי
 ולא עיי"ש מלבוש לעשירות גם חשוב חזי דלעני כיוןלעשירות
 עשירה. הוי הא דהא שיסיר חשש יש הגשמים שפסקו דאחראמרינן

 אדמו"ר הגה"ק ממו"ר סימן א' חלק יציב דברי שו"ת כאריכותועי'
 פלעסטיק. כל שמתיר זצוק"ל קלויזנבורגמצאנז

 במלבוש הולך הוי לא דבחול כיון מלבוש מקרי דלא להחמיר שכתבוויש
כזה.



סנטהמתיבתא

 הוי אי טינוף לאצולי כגון הוצאה כדרך אסור שיהא' מקרי מאישאלח:
 מה"ת.איסור

 אופנים: כמה ישתשובה:

 לומר להוציא. לאשה נותן פעמים דכמה כיון דרך שמקרי מצינובטבעת
 להוציא דרך הכא משא"כ להוציא דרך זה משתמש דהתם לנ"ד ראיהדאין
 טינוף. אצולי משום עכשיו לובש רקבידיו

 כשעת דרך דוהו משומ שחייב שלו בכיס היוצא בזב דמצינו לומריש
 הוצאה. דרך מקרי שצריך בשעת לילך דרך נימא הכא א"כשצריך

 מקרי ולא מה"ת איסור הוי קריאה של כמשקפים אמאי לעיין שישמה
 דהתם מטבעת ראיה ואין כך להוציא דרך ראין משום כדרכו שלאהוצאה
 בידיו. להוציא דרך והכא כך להוציאדרך

 בזה: הדיעות הגשמים בשביל כובע על כיסויא-
 טינוף. אצולי רק הוי איא-
 צער. אצולי בשביל גם הוי איב-
 מלבוש. דרך מקרי מאי מלבוש דרך הוי אכל טינוף אצולי הוי איג-
 טינוף לאצולי גם הוי אכל טינוף אצולי בשביל כונה עיקר איד-
 הגשמים. אחר יסיר שמא גזרינן לא אמאיה-
 שפסקו אחר ההיתר מאי גוף אצולי דהוי בשביל להמתיריןו-

הגשמים.

 קצת לכסות גם עכשיו שעשה הגשמים בשביל כובע על כיסויב-
מהפנים.

 הגוף. כשביל טינוף אצוליג-

 בעג פלעסטיק עם הולך אי אפילו מותר אי כובע על כיסוי להמתיריןד-
 כלל. מלבוש מקרי לא בעג כפלעסטיק לילך דרך שאין כיון לומרדיש

 רק מקל כלא לילך שייך אי כמקל לילך אסור שחגר טעמים כמהת-
 מדרבנן רק או משוי מה"ת הוי ואי קצת. המקל על סומך שיהאצריך
 ד"א.שילך



 א ת ב י ת מהתל

 השלחן בערוך חידוש ועי' לילך. שיכול חגר של טעם הרב שו"ע עי'1-
 לילךא. יכול אופן באיזה סומאבענין

 שצריך לו אומר הרופא רק מקל בלא לילך שיכול חגר אי לעיין ישז-
 שיקלקל חשש יש ברגליו הולך דאי ברגליו ילך שלאלמקל
רגליוב.

 קצת צורך דהוי בלא"ה לילך יכול אפילו היתר הוי רלא חגר מ"שח-
 להתיר. שיש קצת צורך הוי דאי במשקפיים שאמרינןכמו

 אמנו. רחל מקבר שנוטל בחגורה גופו על בשבת לילךט-

 הקאלאשין. שלובש בשעה להקל כדי מנעלים על פלעסטיק ללבושי-

 משקפים: לענין ענינים כמההמשך
 דהוי אמרינן ולא מה"ת אסור אמאי קריאה של במשקפים הולך איא-

 כדרכו. שלאהוצאה
 דאסור י"ס בסע' שמבואר מה לרמות יש אי משקפים של היתרב-

 הגוף. על דהוי משום ולאג"ם בהם. לצאת שמותרוכבלים

 מקל בלא קצת לילך שבקי בעירו בסונט דמיירי במקל לצאת לו שאסור דסומא)א(
 לומר יש ע"כ שרי. המקל בלא כלל לילך יכול ואין מכיר שאין במקום הוא אםאבל
 רגל. כעוד דהוי משום ההיתר לומר שייךדלא

 לילך יכול לא אי דוקא רגל כעוד דהוי לומר שייך דלא לומר דיש לעיין דיש)ג(
 שיכול משום ילך דלא אומרים הרופאים רק לילך ימל הא בעצם הכא אבל זהבלא

 לילך. אפשר אי דלמעשה דכינו לומר אפשר או היתר שייך דלא אפשר יותולהתקלקל
 כמנעל דהוי משום לומר צריך לא דהא שמותר לומר יש הנ"ל השלחן ערוךולפי
 הכא. ה"ה לומר ישדיר"



סלאהמתיבתא

 מ"ב סעי ש"אסימן

 מכח: על בענד-עיד להוציאשאלח:

 שנוגע: אופנים כמהיש

 רפואה. וספוג מוך ליתןא-

 ישרט. שלא משום וספוג מוך ליתןנ-

 להגן. סמרטוט ליתןג-

 יפול שלא הסמרטוט על וספוג מוך ליתןד-

 יפול. שלא סמרטוט על חשוב שאינו דבר ליתןה-

 בעזהי"ת!ואבאר
 מותר. לרפואה וספוג מוך ליתןא-

 רמב"ם חשוב אינו אפילו משמע אסור טור בזה מחל' ישרט שלא ליתןב-
 לקמן. הובא בהגר"א ועי' חשוב. דבר אפילומותר

 אינו אפילו אסור יהא הטור דלשיטת ע"ז ס"ק מ"ב ועי' ס"ק מג"א עי'ג-
 חשוב דבר דדוקא שמותר לומר שיש בהגר"א ועי' בפמ"ג ועי'חשוב
 שמותר לומר יש חשוב שאינו דכר אבל ישרוט שלא כדי שאסוראמרינן
 י"ג סע' מלעיל וראיה בפמ"ג מבואר וכן הטור לשיטת אפילולכו"ע

 חשוב. שאינו לדבר חשוב דבר כין לחלק יש ע"כ שמותרשמבואר

 אסור ולהרמב"ם מותר דלהטור חשוב דבר ליתן ורמב"ם טור מחל'ד-
 נתיב ועי' הסמרטוט. יפול שלא כדי הוי רק מרפא דאינו כיון בטולדאינו
 בטל זה בלא הסמרטוט לקיים יכול לא אי הרמב"ם לפי דגם שכתבחיים
 מש"ה זה כלא לקיים דיכול דהוי איירי והרמב"ם חשוב. דבר הויאפילו
 יכול דלא איירי והטור בטל. חשוב שאינו ודבר בטל אינו חשובדבר
 טור מלח' כאן דאין נמצא חשוב. דבר אפילו בטל מש"ה זה בלאלקיים

 והרמב"ם מותר מש"ה זה בלא לקיים יכול שלא איירי דהטור רקורמב"ם.
 אסור. מש"ה זה בלא לקיים שיכולאיירי



המתיבתאחלב

 חיים נתיב פירוש לפי אי לעיין )ויש מותר. חשוב שאינו דבר ליתןה-
 אי מהו חשוב. דבר אפילו מותר זה בלא לקיים יכול לא דאישמפרש
  חשוב. שאינו דבר מהו חשוב דבר מותר שאינו זה כלא לקייםיכול
 דיכול איירי חיים נתיב ולפי חשוב שאינו דבר שמתיר הרמב"םמלשון
 יכול שלא דאיירי הטור לפי לעיין ויש שמותר. ראיה זה בלאלקיים
 מהו. זה בלאלקיים

 ל"ד עועי ש"14סייגון

 הסבר וזהו דרכו הוי לא אי אפילו שמותר ורובו ראשו הוי אי לעניןא-
 שיהא סגי או ורובו ראשו שיהא צריך אי מחל' ועיי"ש ל"ד. בסע'בסודר.
 י"א סע' הרע שו"ע עיי"ש ע"ד. י' ס"ק בט"ז עי' ורובו. ראשו בגדשיעור
 ועי' ד' דין נ"ו כלל אדם בחיי וכ"כ ורובו ראשו שיהא שצריך מ"א.וסע'

 לומר )ויש לו מנין ידעתי ולא הח"א ע"ד שכתב נ"ז ס"ק ציוןבשערי
 כ"ד(. ס"ק מט"ז הוא ארם חיידמקור

 שם. הלכה ביאורעי'

 שמותר: ויש שאסור שיש אופנים כמהיש
 כ"א. סע' עי' שאסור מבואר תיבהא-
 ל"ה. סע' עי' שמותר ורכין שאסור הקשין לבדיםב-
 שם. הרב ושו"ע ל"ד מש עי' סורר לעניןג-

 להתיר. יש אי מלבוש צורת הוי אבל דרך הוי לא אי דאפילו לומרויש

 1"6851 בלענקעד או (א85וק בפלעשטיק לילך לעיין יש שאלה:ב-

 ורובו: ראשו הויאי

 ורובו ראשו הוי אי אופנים כמה שיש לעיל שביארנו מהתשובה:
 שיהא דיעות לכמה לומר יש א"כ הוצאה איסור הוי דלא דרך איןשאפילו
 בעזהי"ת. ואבאר ורובו. ראשו דהוי כיון כן לילך דרך אין אפילומותר

 מהני לא ורובו ראשו הוי אי דאפילו שמשמע ק"ב ס"ק השלחן ערוךעי'
 ס"ל השלחן הערוך דעה לאיזה לעיין ויש כן. לילך דרך הוי דלאכיון



שלגהמשינשא

 צאורו. על ממטפחת לילך שאלה:ג-

 או"ח נימוקי ועי' שמותר. אדם מחיי שהביא קל"ג סימן מ"ב עי'חרצובה:
 מכסה אינו אפילו שמותר הקור מפני דרכו פעמים דכמה שמותרשמבואר
 ורובו. ראשו שצריך לסודר דומה ואינו ורובו.ראשו

 ועושין משא איזה שנושאין דאותן ודע וז"ל מ"ח סע' השלחן ערוךועי'
 אותה ועושין האף לקנח מוטפחת שנושא כגון מלבוש כעיןאותה

 אם אבל מותר בצוארו מטפחת לו אין אם הצואר סביב כרוכהכמטפחת
 כורכה החורף בזמן ואם משא דהוי אסור בצוארו כרוכה מטפחת לויש

 או סקילה וחייב היא גמורה דמשא פשיטא רגלו סביבות או ידוסביכות
 במקום בהבגד כורכין ויש הוצאה( כדרך שלא הוי הא לעיין )ישחטאת
 שאין כיון חרא זה כרכר היתר רואה ואיני חגורה כעין לעשותוהחגורה
 וכשהאדם הוא אחר דמין חגורה דרך זה דאין ועוד חגורה לישאדרכו
 עיי"ש. וכו' עליו ילעגו חגורה כמקום המטפחות זוישא

 ויריעה משק גרע דלא לילך שמותר צ'. סימן או' לדוד קרן שו"תעי'
 בימות ואפילו שמותר לבדים הענין וכן מותר. הרועים מפני דכמודמותר
 דיוצאים כיון הגשמים בשעת שלא אפילו ויריעה שק שמותר כמוהחמה
 הגשמים.בשעת

 כן לילך דרך רבשבת כיון להתיר שכתב צ' סימן יעקב חלקתשו"ת
 הגם שם וכתב שמותר. מסנדל לענין יומא מס' מהר"ן ראיה והביאמותר.
 שבת מחמת איסור ובכאן יוהכ"פ. מחמת לבישה איסור דהתם לחלקשיש
 בשעת פעם כל משתמש בסנדל שם הא לעיין )ויש לחלק. איןאפ"ה
 דעי' לומר יש למקום ממקום לעבור רק רוצה הוא הכא משא"כהוצאה
 מותר. ג"כ רזהו במק"א שהבאנוהגר"א

 ראיה הביא שג"כ ח' אות מ"א סימן ה' חלק יצחק מנחת שו"תעי'
 שו"ת עי' מהר"ן. זה חילוק שכתב ס"ו סימן א' חלק נדברו או עי'מהר"ן.
 באלנוטות. לילך לענין מ"ח סימן ב' חלקמהרש"ג



המתיבתאתלד

 ל"ו סעי ש"אסימן

 בגארטיל: לילךשאלה:

 בקיצור: אצייןתשובה:

 ע"י אי רק מותר חגורות דשתי ל"ו סע' ש"א סימן בשו"ע מבוארא-
 שמותרא. לומר יש בגד הפסק הוי הכא לומר יש א"כ בגדהפסק

 דרכו אי דוקא הוא מותר כגר הפסק דע"י שאמרינן מה רכל לומר ישב-
 להחמיר. שיש לומר יש בכך דרך אין אי אבלבכך

 מותר הולכים דרועים שאמרינן דכמו רועים של היתר הוי אי לעיין ישג-
 של היתר הוי כן כמו שהולכין אנשים הרבה יש אי לומר יש כןכמו

 א"כ כגארטיל הולך ג"כ דהוא כיון דהכא דומה דאינו לומר וישרועים.
 של שק היתר הוי לא מש"ה ברחוב הולך ולא בגארטיל שהולךמה

רועים.

 שם ועי' מ"ו סימן ג' חלק ע"ו סימן ב' חלק משה אגרות שו"ת עי'ד-
 שאין )ומשמע ברמ"א כמבואר מותר מפסיק בגד יש אי דדוקאשמשמע
 ג' חלק אג"ם בשו"ת משמע וכן אסור. שיהא דרך אין דעכשיומחלק

 פסקי בספר וראיתי שמותר כגד הפסק הוי דאי משום ע"כ מ"וסימן
 לעיין(. ויש משה אגרות האוסרים שמצייןתשובה

 לחגור ששייך מלבוש דאינו סט הטאיי על החגורה לילך דלא שםועי'
 תכשיט אינה והחגורה ולנוי לתכשיט רק הם ופין שהטאיי החגורהעליו
 עיי"ש. וכו'ונוי

 בהנוי דהוי חגורות טעי מ"ש שהעיטה מ"ח סימן בך חלק מהרש"ג שרית עי')א(
 לוכן ויש וכו' זוגות נך ללבוש דמותר בשבת תפילין הימציא צ"ה דף עירוביןמגמרא
 מותו. בדוןמשום



תלההמשינשא

 דמה א- להיתר טעמים כמה שכתב מ"א ה' חלק יצחק מנחת שו"ת עי'ה-
 מותר דלאחרים ג- בגד. הפסק דהוי ב- כבגד. נחשב לתפלהשלובש
 מבגד הכפתורים יתיר להחמיר שרוצה דמי שם ומסיים היום. כלדהולך
 בחגורה. עצמו ויחגורהעליון

 משמש דאינו שכתב עיי"ש ס"ר סימן ג' חלק משה באר שו"ת עי'ו-
 משום סנדל של היתר הוי ולא לאסור שם כתב ועוד אסור. מש"הכלום

 הוי לא הכא משא"כ. מלבוש שם הוי מש"ה איסור הוי דיוהכ"פדאמרינן
 רק הוי אי דאפילו משמע לעיל )ומהגר"א כשכת. רק שהולך מההיתר
 הוצאה(. מקרי שלאלשבת

 מטפחות. שני לילךשאלה:

 ואבאר זה. על זה חגורות שני לענין לעיל שהבאנו ל"ו סע' עי'תשובה:
 לעיל. שהבאנו השלחן ערוך ועי' מותר. אי כזה מחל'בעזהי"ת

 דהוי אסור חגרות שני ראפילו שמותר לענין שהבאנו או"ח נימוקיועי'
 על זה מטפחת שני יהא שלא שם יעקב חלקת שו"ת ועי' עיי"שתועלת

 חגורות. שתי כמו דהוי זהגב

 ל"ט  ראי עועי ש"אאוימן

 אותו. סוגר שאינו כחגורה לילך יכול אישאלה:

 רצועות בה שיש כילה ל"ט סע' ש"א סימן שו"ע עי' א-חרצובה:
 ואין הרבים לרשות ולצאת בה להתעטף מותר בהם אותהשמותחין
 כרצועות לצאת מותר הלכך אגבה שמבטלות כמשאוי חשוכותהרצועות
 ובטלי חשיבי דלא בהם קשורים המנעלים שאין אע"פ באבנטהתלויות

 אין אם ואסור בטלי ולא חשיבי משי של הם אם אבל האבנט.אגב
 יש א"כ כטלי לא חשוב הם ראם מבואר וכו'. בהם קשוריםהמנעלים
 בטלי. ולא חשובי הם בנ"ר ה"הלומר

 חילוק דיש אמרינן התם דדוקא לומר דיש לנ"ר דומה דאינו לומר ישב-
 לקשור יכול זה ע"י רק עצמו להבגד משתמש לא שבעצם הרצועותבין

 הוי אי בטל לא כלום משתמש אינו דעכשיו דכיון אמרינן דאזהמעגלים
 רמהני לומר יש הבגד צורת הוי מהבגד חלק דהוי בנ"ד אבלחשוב.
 ק"ל סימן כ' חלק יעקב חלקת שו"ת ועי' אותו קשור לא איאפילו



המתיבתאתלו

 קכ"ז. הערה פי"ח שש"כ ועי' להקל. הדין מעיקרשמסיק

 אי דוקא זהו שמהני בשו"ע שמבואר דמה מהני לא דבנ"ד לומר ישג-
 השלחן ערוך ועי' מהני לא מחובר אינו אי אבל קשירה ע"י חיבורהוי
 ארוכים שנצים בו שיש חאל"ט שטו"ב שקורין בית בגד ואצלינו ק"זסע'

 וודאי בטלי אבנט כמו הבגד סביבות בהם וכורכים תפורים הםומאחוריו
 מאתורי ותלוים קשור שאינו בזמן אפילו בהבגד לצאת ומותר הבגדלגבי
 תפורה. דהוי דאירי משמע וכו'הבגד

 אז ועי' לחמיר שכתב ד' ס"ק ס"ס סימן ג' חלק משה באר שו"ת עי'ד-
 לחומרא. שמבואר ט"ו סימן חי"גנדברו

 ידים. בתי עם לילךשאלה:

 ידים בבתי כשבת לצאת מותר ל"ז סע' ש"א סימן עי' א-תשונה:
 בבתי שבת מערב שיתפרם להצריך שמחמיר מי ויש גואנטי"שהנקראים
 לחוש וראוי יפה קימא של בקשר בהם שיקשרים או מלבושיו שלידים

לדבריו.

 להגן שנישויין גמור מלבוש דהם בב"י מבואר שמותר שסובריןהטעם
 ממנו להסיר בידיו למשמש צריך דלפעצים משום והמחמירין הקורמפני
 אמות ד' לאחויי ואחוי ישכח שמא וחישינן העוקצתו פרעוש אוכנה

 לחבירו. שלום ליחן כדי יסלקם שמא טעם עודברה"ר.

 וכמבואר בידיו יוציאם שמא למחש ליכא דתו א- מהני. שקשירה טעםב-
 ועי' ררבנן. איסור אלא כו אין כך יעשה אם דאף ס"ט ס"ק שבתבתוס'
 כתי הם כאלו נחשב מלבוש של ידים לבתי דקשרם דכיון שכתבבא"ר
 א- שכתב שיש ראיתי טעמים ב' בין ונ"מ מלבוש מין דהכל ארוכיםידים
 חלק דהוי שרי לא ידו. על לובשם ואינו לתלות ידים הבתי מניחדאם
 הוצאה. כדרך שלא לצאת אסור דלכתחלה אסור שבת תוס' ולפימבגד
 כתי בתוך שנתן ארוכה משיחה על מחוכרים ידים הבתי אי ב- נ"מעוד

 דלא אסור א"ר לדעת הבגד אל כלל מחוברים ואינם שמלבוש עלזרועות
 אלא אינה יסרים אם דאף מותר שבת תוס' טעם ולפי מהבגד. חלקנחשב
 יד. כלאחרהוצאה

 במנעל. הרגל להכניס נוח שיהא כדי הרגל על סלעסטיק הוי איא-



מלזהמתיבתא

 כין הולך ואי במעות. להוציא הפסד כמקום מתירים שיש אופניםב-
 לבשרו.בגדו

 דבר. עליו ליתן ורוצה ע"ת כגון שיש במנעל ליתן רוצהג-

 אותו. קושר לא אי מנעל של רצועותז-

 באוזן. חמאס( קאטען ליתן רוצה איה-

 השלחן ערוך עי' יותר אפילו מותר אי שמותר מלבושים שני בעניןו-
 ק"ו.סע'

 עי' במקומו. אדם ברוב תלוי אי דעתה בטלי לומר שלא מקרי כמהז-
 ללבוש דרך ראם שבת כעולת להקל הכריעו הטהורה ובמנורה הרבשו"ע
 נוהגין מקום איזה אם דאף ס"ו ס"ק שבת ובתוס' מותר. חגורותשתי

 דעלמא רופא מהן איזה התברר לא אם דעתו. בטלה אמרינן כןלעשות
 מקום. אותו המנהג כתו'אזלינן

 צריך. שאינו בפתור לו שיש רעזאו כפתור לעניןשאלח:

 כ"ג סע' ש"א בסימן מבואר זה דין מקווחיטובה:

 לזה. לדמות שיש אופנים וכמה בזה הדיעות אבארוקודם

 לילך ודרך חשוב דהוי כיון מותר כן לילך ודרך חשוב דבר הוי איא-
כן.

 שמותר. פשיטא לילך ודרך  חשוב שאינו דבר הוי איב-

 שמותר. שם וט"ו במנ"א מכואר דרך ואין חשוב שאינו דבר הוי איג-
 אסור דרך אין דהוי דכיון סוברים דיש מותר אי אחרונים מחל'ולהגר"א
 וט"ז למג"א מודה חשוב דאינו כיון סוברים ויש חשוב אינואפילו

 בזה. לצאת אסור דרך ואין חשוב הוי איד-



המתיבתאתלה

 דדבר נאמר אי הגר"א לפי לומר יש כובס סימני הוי אי א- נמצא זהשי
 למעשה אבל להחמיר יש א"כ אסור להגר"א חשוב באינו לילך דרךשאין

 שיש לומר יש דרך אין אפילו חשוב אינו דהוי כיון סבריאחרונים
להקל.

 שמותר. ברמ"א שמבואר מטפחת של הדין לפרש היאך זה דיןמקור

 ומותר. דרך ואינו חשוב שאינו דבר הוי דמטפחת שס"ל מג"א ט"וא-

 א"כ מותר מס"ה חשוב דבר והוי בכך דרך הוי דמטפחת ס"ל הגר"אב-

 ב' חלק א"נ ועי' מותר. שיהא בכך דרך ואין חשוב שאין בדבר ראיהאין

 בזה.שמחמיר

 שנוגע פתויייבמה

 כזה. הדיעות הגשמים בשביל כובע על כיסויא-
 טינוף. אצולי רק הוי איא-
 צער. אצולי בשביל גם הוי איב-
 מלבוש. דרך מקרי מאי מלבוש דרך הוי אבל טינוף אצולי הוי איג-
 טינוף. לאצולי גם הוי אכל טינוף אצולי בשביל כונה עיקר איד-
 הגשמים. אחר יסיר שמא גזרינן לא אמאיח-
 שפסקו אחר ההיתר מאי גוף אצולי דהוי בשביל להמתיריןו-

הגשמים.

 קצת לכסות גם עכשיו שעשה הגשמים בשביל כובע על כיסויב-
מהפנים.

 הגוף. בשביל טינוף אצוליג-

 בעג פלעסטיק עם הולך אי אפילו מותר אי כובע על כיסוי להמתיריןד-
 כלל. מלבוש מקרי לא כעג כפלעסטיק לילך דרך שאין כיון לומרדיש

 רק מקל כלא שילך שייך אי במקל לילך אסור שחגר טעמים כמהח-
 מדרבנן רק או משוי מה"ת הוי ואי קצת. המקל על סומך שיהאצריך
 ד"א.שילך



הלטהמתיבתא

 השלחן בערוך חידוש ועי' לילך. שיכול חגר של טעם הרב שו"ע ע'ו-
 לילך. יכול אופן באיזה סומאבענין

 שצריך לו אומר הרופא רק מקל בלא לילך שיכול חגר אי לעיין ישז-
 רגליו. שיקלקל חשש יש ברגליו הולך דאי ברגליו ילך שלאלמקל

 קצת צורך דהוי כלא"ה לילך יכול אפילו היתר הוי דלא חגר מ"שח-
 להתיר. שיש קצת צורך הוי דאי במשקפיים שאמרינןכמו

 אמנו. רחל מקבר שנוטל בחגורה גופו על בשבת לילךט-

 הקאלאשין. שלובש כשעה להקל כדי מנעלים על פלעסטיק ללבושי-

 משקפים: לענין ענינים כמההמשך

 דהוי אמרינן ולא מה"ת אסור אמאי קריאה של במשקפים הולך איא-
 כדרכו. שלאהוצאה

 ראסור י"מ בסע' שמבואר מה לדמות יש אי משקפים של היתרב-
 הגוף. על דהוי משום ולאג"ם בהם. לצאת שמותרוכבלים

 כ"ג בע' ש"אונימן

 כ"ג גסע' שמבואר אופנים במהיש

 ארוגם אינצם אם אבל בכסום להן הארוגים בזגין יוצאין הבנים מחברא-
לא.
 שם מחבר להיות שדרכו בדבר רק לכסות דמחבר הא מהני ולא רמ"אב-
 אסור. בכך דרכו שאין דבר שם חבר אםאבל
 מהן אחד ישא יהודי שכל המלכות שגזרה ירקים עגולים ואותןג-

 קצת. שם מחבר רק בכסותו תפור אינו אפילו בהן לצאת מותרבכסותו
 אם כסצולילט שקורין האף בו שמקנחין במטפחות לצאת מותר לוכןד-

 וכו' לכסותמחבר



 א ת ב י ת מהתם

 לעיין:ויש
 רמ"א מוסיף מאיא-
 איגר. צריך אין ירקים עגולים אמאיב-
 שמותר. קודם מבואר הא שמותר מטפחות מוסיף מהג-

 לפרש. פירושים כמהויש
ש"זא-

 שהוי ס"ו כגמ' שמבואר מה בזגין יוצאים רבנים מבואר מחברא-
 דבעניים שאסור מבואר אגור באינו משא"כ מותר מש"ה לבגדשייכות
 לאסיתיי'. ואסתי מפסיק דלמא ובעשרים מחייכישמא
 שבטל דאמרינן היינו לבגד. בטל הוי לילך שדרך דבר כתב רמ"אב-

 נמצא זה )לפי הבגד. לגבי בטל להבגד שייכות אינו אפילו הבגדלגבי
 להבגד( שייכות שאין דבר דאפילו לקולא הואדרמ"א
 כיון להבגד דכטל משום לומר יש ארוג אינו אפילו ירוקים עגוליםג-

 ארוג. צריך אין חשובדאינו
 הבגד לגבי בטל דהוי אסור ארוג לא ארוג דוקא לומר יש מטפחתד-

 מותר אפ"ה דרך אין הוי דמטפחת לומר דיש מתחיל רמ"א מהומוסיף

 חשוב. שאינו דבר דהויכיון

מג"אב-
 לעיל. כמבואר מחברא-
 דדכר תוס' כשיטת דזהו בכך. דרכו אי מותר דארוג מוסיף רמ"אב-

 בין מותר הוי דבעצם אורג אינו אסו אריג גזרינן ולא מותרשדרכו
 מיפסקי דילמא חשש יש ארוג אינו דרק להבגד בטל ארוג וביןארוג
 אמרינן בכך שדרכו ובדבר ארוג אינו אטו אסור וארוג אסורמש"ה
 מותר דארוג מחמיר מג"א זה )לסי ארוג אינו אטו ארוג גזרודלא
 בכך(. דרכו אידוקא



צמאהמתיבתא

 מתא סע' בכובע לילך וההיתראאזור

 איסורים! שניא-

 ד"אא. לאותויי ואתי יפול שמא כ- אהלא-

 רוהב אינו אי כ- נכפף דהוי א- היתרים. כמה יש אהל משום איוההיתר
 עליו. כובע לשום רק לאהל כונה שאינו לומר יש נ-טפח.

 הראשב בגילוי ילך לא ב- תוכו. דהוי א- לאחויי. אחוי משוםאי

 ואתי יפול שמא משום או אהל משום הוי איסור אי מהל' עירובין גמרא עי')א(
 הסוגיא. שמבאו פמ"ג וע"לאחוי"

 הראש. גילוי בלא הולך אי דבזה"ז י'ו וע" ט"ז)ב(

 לעיין ויש שיפול. חשש "ם אי לילך יכול היאך מצוי' שאינו רוח הוי אי לעייןיש
 בידו. שאוחז מהאימהני

 אהל. מקרי לא אר קעת הוי דהא אהל הוי הא עטרה בהיחר לעייןיש



המתיבתאכמב

 ס"ה סע' ש"אסימן

 למקוה. שהולך אחר בשבת תמגבת לשטיחא-

 הרגיל במקומה תולה אם ב- מועטים. מים דהוי א- היתר: צד לומריש
 עין מראית משום כאן אין נקיה אינה דהמגבת דכיון ג- שוטחןואינו
 כמים. כשרויה נראית אינה שהמגבת כאופן רק וזהו כיבוסמשום

 מועטים. במים אפילו לשטוח שלא סוברין דאגן א- איסור צד לומריש
 ג- פעם. כל לשטחן האדם של דרכו אי אפילו אסור משטחן איב-
 אחר מגבת לתלות דדרך עין מראית בה יש נקיה אינה המגבתדאפילו
הכביסה.

 יכול רק למקוה שהולך אחר בשבת המגבת לשטוח להחמיר ישהלכה:
 שרגיל. במקוםלתלות

 בבית גשמים אחר הבגד נותן אי וכן בריכה. אצל נותן דאי לעיין ישוכן
הכסא.

 בשבת. למקוה שחלך אחר באלונטית שתסתפגב-

 סחיטה. משום חשיינן לא מימיו על מקפיד דאינו א- היתד: צד לומריש
 הוא אלונטית דסתם ג- סחיטה. משום חיישינן לא מועט דבר דהויב-
 גזרו לא סיפוג בלא לעמוד דא"א משום ד- מימיו. על מקפיד שאינודבר
 לכתחלה. זה היתר אין בזה"זאבל

 יסחוט. שמא חשש ואין באלונטית להסתפק ישהלבה:

 בשבת. למקוה שהלך אחר האלונטית לטלטלג-

 דא"א כיון וסיפוג דרחיצה במג"א דמבואר כיון א- היתר צד לומריש
 סיפוג בלי דא"א משום לסחיטה חששו ולא וסיפוג רחיצה בלאלעמוד

 מים דהוי ב- אסור. שהביאו אחר אבל לביתו להביא גם היתרולכך
 מימיו. על מקפיד דאינו ג-מועטים.



צמגהמתיבתא

 לכתחלה להחמיר יש יום בכל רוחצין אין יבזה"ז א- איסור. צד לומריש
 מימיו. על מקפיד אי ג- מרובים. מים הוי אי ב- שם] במג"אכמבואר

 אינו הוי דאלונטית מקוה שהלך אחר האלונטית לטלטל יכולהלכה
 מועט. דבר והוי מימיו עלמקפיד

 נמיש. שנשוו 18(50 פזמיקאות עבו לילךד-

 ניחא דלא פס"ר דהוי ב- כדרכו. שלא סחיטה דהוי א- היתר צד לומריש
 סחיטה. שייך שלא מועטים מים הוי אי ג-ליה.

 דיש ב- הבריות. כבוד משום כדרכו שלא מתרין דלא איסור. צד לומריש
 באופן הוי אי ג- דרבנן. באיסור אפילו ליה ניחא דלא פס"רמחמירין

 סחיטה.ששייך

 אירע זי"ע משינעווע אדמו"ר דהרה"ק ומביאין להקל. צדדים ישחלמת:
 הגר"מ בשם ושמעתי מוגביהם. כרגליו השבת כל וישב כןפ"א
 אבל שנשרו בפזמיקות לילך היתר יודע שאינו דאמר זצוק"לפיינשטיין

 כן. לילך שנהגו כיון בזה איסור לומר רוצהאינו

 לטלטל שאסור מ"ו סע' ש"א סימן ברמ"א שמבואר מה ליישבשאלה:ת-
 וכו'. באלונטית אדם מסתפג מ"ח סע' ומחבר עליו. מים יש אםבגד

 אופנים. ג' ליישב ישחרצובה:

 רצו לא דחז"ל גופו מרחיצת במסתפק רק דמותר ג"ח ס"קמג"אא-
 יכולים הציבור רוב שאין מפני לגמרי כשבת וסיפוג רחיצהלאסור

 דלא רחיצה אסרו כאילו ליה הוי האלונטית טלטול יאסרו ואם בהלעמוד
 זה ולפי אסור. רחיצה במקום שלא אחר במקום אבל לרחוץ אפשריהא
 אפשר וממילא יום בכל רוחצין אינן העולם שרוב דבזה"ז שם המג"אכתב
 ועי"כ מימיו. על מקפיד שאין בדבר להסתפג לכתחלה טוב רחיצהלאסור
 אסור שוב מקומו על והניחו לכיתו שהביאו אחר זה דלפיכמ"כ

 )לכאורה להחמיר יש דבזה"ז א- למנ"א חידושים כ' נמצאלטלטלו.
 שהביאו דאחר ב- מקפיד. שאינו כדבר דוקא ולהסתפג במיעוטם(אפילו
 לטלטלו. אסור והניחולביתו



המתיבתאתמד

 כמים אלא מחשב לא באלונטית דסיפוג התרומה ספר בשםא"רג-
 מ"ו סע' משא"כ יסחוט שמא משום טלטלו על גזרו ולאמועטים

 אפילו זה תירוץ לפי נמצא קע"ה. קע"א ס"ק מ"ב עי' מרובים במיםמיירי
 לביתו. שהביאו אחר מותר וגם מותרבזה"ז

 מקפיד הוי מ"ו סע' משא"כ מימיו על מקפיד אינו דאלונטיתהגר"אג-
 מותר זה תירוץ ולפי רי"כ. ס"ק ציון ושערי שם מ"ב עי' מימיועל
 לכיתו. שהביאו אחר וגםבזה"ז

 או ממים. שנשרו והבגדים למים נפל או במים. שנשרו כגדשאלה:ו-
 להמשיך יכול אי הבגדים לטלטל יכול אי הבגדים על גשמים הרבהנפל
לילך.

 ואינו בהם הולך במים הולך כמים כלים שנשרו מי מ"ה סע' עי'חרצובה:
 שלא קס"א ס"ק שם מ"ב ועי' סחיטה לירי יבוא שמאחושש

 הוא לבד עליו נשרו אם ואפילו אותן. שלובש הבגדים האדם עלאסור
 בבא אבל אחרים בגדים לו אין אם דוקא דהיינו ומסתבר מתחלהלובשין
 מועטים במים וכל סחיטה. לידי יבוא שמא יטלטל ולא להחליף ישלבית
 מימיו. על מקפיד אינואו

 שעליו. במים לילך שאלה:ז-

 ובלבד כשכת כנהר ידיו לרחוץ מותר מ"ט. סע' ש"א סימן עי'תשובה:
 אמות. ארבע לנהר חוץ שעליהם המים עם יוציאםשלא

 לקמן ועי' ברה"ר. זקנו על או גופו. על מים עם לילך בעזהי"תואבאר
 שא"א משום הוא בגשם ההיתר טעם שכתוב שם ובב"י שב"וסימן

 למים מרובים מים בין הוצאה בין שמחלק ב' ס"ק שם ט"ז ועי'להמנע.
מועטים.

 הרבה שם נכנס גשם וכשיורד כחוץ שהוא קארפאט על לילךשאלה:ח-
 לאסור יש אי המים נסחטים שטיח על רגליו כשמעמיד שנמצאמים
 עליה.דריכה

 על מקפיד אינו מתכיון. אינו דהוי לומר דיש בעזהי"ת אבארתשובה:
מימיו.



תמההמתיבתא

 שי"ז סימן קשירההלכות
 ואיזהו אסור אכל פטור ואיזהו חייב איזהו בקשירה הראשוניםמחליקות

 לכתחלהאמותר

 והמחבר: והרמב"ם הרי"ף שיטתא-
 חטאתב. חייב ולעולם אומן מעשה הוי איא-
 מדרבנזג אסור אבל פטור לעולם ואינו אומן מעשה הוי איב-

 מדרבנןד אסור אבל פטור לעולם הדיוט מעשה הוי איג-
 מותרה לעולם ולא אומן מעשה הוי לא איד-

 הדיוט מעשה הוי דאי והרמב"ם הרי"ף בדעת הגבורים השלטישיטת
 והרמב"ם הרי"ף בדעת סוברים ויש אסורו אבל פטורלזמן
 לכתחלהז. מותר לזמן הדיוטשמעשה

 בוייתא ובחד חטאת רחייב מבואר ברייתא בחד ע"א קי"א דף שבת במס'מבואו)א(
 הברייתא לפרש היאך ראשונים ומחל' לכהחלה מותר ברייהא ובחד אסור אבלפטוו

 לקמן,כמבראר

 מעשה דהוי בדאושכפי שם הברייהא דמפרש)ב(
 אוני

 לעולנו

 )וע" לזמן אומן מעשה שהוא אינהו דקטרי בדחומרתא בסנדל הברייתא דמפרש)ג(
 לקמן( ע" לזמן הדיוט מעשה שהוא שסיירי שמפרשרעד'י

 שמפרש רש"י )וע" לעולם הדיוט מעשה שהוא כדרבנן במנעל הברייתא דמפרש)י(
 לזכן( הדיוט מעשה שהוא בדרבעבמנעל

 לכתהלה. מותר לעולם ולא אומן מעשה הוי דלא כיון)ה(

 אסור לזמן הדיוט במעשה דגם והרמב"ם הרי"ף בדעת שסובר הגבורים שלטי ע")1(
 הוי ואי חטאת. לחייב אומן מעשה שצריך כמסיף הרי"ף רק רער'י לשיטת כמומדרבע
 מה ימים להתקיים שעומד כל לכ"ע ת"ל ביום. לבו אפילו בדרבנן אסור אומןמעשה
 ר"י וכ"כ )הרשף( ורבנו מיימוני לדעת ואפילו אומן מעשה אינו אסילו לקשוראסור
 בחהל"ר. וע" נף סע' שי"ג ס" הרב וכשו"ע וכ"כ וכו'. התרומותובעל

 הוא דרבנן ואיסוו לכתחלה מותו לזמן הדיוט דמעשה ג' ס"ק אברהם באשל פמ"ג)ז(
 לעולם. הדיוט במעשה או לזמן. אומן במעשהאלא
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 ורמ"א: טור רא"ש רש"ישיטתב-

 והוי אומן מעשה הוי לא אי אפילו חטאת חייב לעולם הויאיא-
 הדיוטא.מעשה

 מדרבנןב אסור אבל פטור לזמן הוי איב-

 שפטור לזמן הוי אחד מיום יותר סוברים יש לזמן מקרי מאיומחל'
 סוברים ויש ביוסג לבו הוי אי לכתחלה ומותר אסור.אבל

 מותר ימים מז' ופחות אסור אבל שפטור לזמן מקרי ימי מז'דיותר
לכתחלהד.

 לכתחלהה. מותר לזמן הוי לא איג-
 ז' עוד הוי אי סוכרים וליש ביום. לבו הוי אי סובריםיש

ימימי.
 תלוי רק הדיוט למעשה אומן מעשה בין חילוק אין הנ"ללדעהד-

 דעיות. ב' בין נ"מ לקמן ועיין לזמזז. או לעולם הוי איהכל

 לעולם. דהוי אושכפי דקטרי כדטייעי בדאושפכי. הברייתא דמפושוא(

 מתירין הטיט שב12עת לזמן הדיוט מעשה שהוא דרבנן במנעל הבכפתא דמפרשוב(
 שמתירים דפעמיס לעגן הדיוט מעשה דהוי אינסת דקטרי ברהומרתא וכן וכו'.אותו
 זה( בענין לקמן וע" אחר באופן שמפרש ברי"ף )וע" חודש. אושבח

 בזה. הדיעות לקמן ע")ג(

 בזה. הדיעות לקמן ע")ו(

 לכתחלה. מותר לזמן הוי דלא דכיון)ה(

 דוחף לכחחלה מותר אחד יום אחר מדרבנן שאסור נאמר אי הנ"ל בהדיעות שתלוי11(
 מותר יכתם ז' אחר מדרבנן שאסור שסוברין ולהדיעות ביום. בו להתיר דעת הויאי

 ימים. ז' תוךלכתחלה

 גרידא אומן דכמעשה ס"ל דהרא"ש שסובר כע"ש ודלא ה' ס"ק עכ"ז סימן מג"א1ז(
 כך אין אבל חייב. הדיוט מעשה אפילו ש"ק דבקשר רס"ל אלא  ח"ק אינו אפילוחייב
 במהות תלוי והכל כלל מוריד ולא מעלה לא אומן מעשה דלהרא"ש אלא המג"ארעת
 שם. השקל מחצית ועי'הקשר
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 והרא"ש! רש"י לבין והרמב"ם. רי"ף שיטות ביןנ"מ

 לעולם: הדיוט מעשהא-
 אומן. מעשה אינו אפילו חייב לרש"יא-
 )חומרא דרכון. איסור והוי חטאת חייב אינו והרמכ"ם להרי"ףב-

 והרמב"ם(. להרי"ף וקולא והרא"ש.לרש"י

 לזמן. הדיוטמעשהב-
 מדרבנן. אסור והרא"ש לרש"יא-
 וע"ע ה'. ס"ק מ"ב ג' ס"ק או"ח פמ"ג )עי' מותר והרמב"ם להרי"ףב-

 להרי"ף וקולא והרא"ש. לרש"י )חומרא קע"ח( ס" נזר אבנישו"ת
והדמב"ם(.
 מדרבנן אסור והרמכ"ם להרי"ף גם הנ"ל באופן הגיבורים)שליטי
 ע'(. סע' הרב שו"ע א' ס"קבט"ז

 ביומא. לבו אומןמעשהג-
 לכתחלה. מותר והרא"ש לרש"יא-
 מדרבנן. אסור והרמב"ם להרי"ףב-

 והרא"ש( לרש"י קולא והרמב"ם. להרי"ף)חומרא

 ימים: לז' אומןמעשהד-
 לכתחלה. מותר פוסקים. להרבה והרא"ש לרש"יא-
 מדרבנן. אסור והרמב"ם להרי"ףב-

 והרא"ש( לרש"י קולא והרמב"ם. להרי"ף)חומרא

 נ"י. אחר לומן אומןמעשהמ-

 מדרבנן. אסור והרא"שלרש"י
 אסור. והרמנ"םלהיי"ף
 לעולם(. הוי דלא כיון מדרבנן אסור דיעות לכ' נ"מ)אין

 מעשה הוי אי בה"ח דהוי משמע שבה וכשלח)א(
 אוני

 השקל. במחצית הובא



המתיבתאתמה

 א'בע'

 קשר. עוד להוסיף יכול אי שבת מערב אחד קשו הוי אישאלה:

 שמצינו כמו להוסיף דאוסר ל"ד סימן ו' חלק מהרש"ם שו"ת עי'תשובח:
 כן כמו שאטור לספר שהשלימה בשבת אחד ואות שבת מערב אחרכתב
הכא.

 רפוי. קשר לחזק יכול איש14לה:

 הציציתא להדק לענין ליזהר יש מע"ה שאסור השלחן קצות עחחפציבה:

 קשר. ע"ג קשר עושה אישאלח:

 אי מותר צערא במקום אפ"ה קשר ע"ג קשר לעשות אסור דאפילוומבואר
 כמלוקם מותר עכו"ם דע"י כתב שו"ע קיצור ועי' לקיום. כונה הוילא

צערא.

 צער. לצורך מצוה לדבר היתרשאלה:

 מצוה לצורך דוקא מצינו ואפה קל יותר דצער לדוד תהלה עי'תשובה:
 דהוי לומר יש ס"ס רק דרבנן כל מותר אינו צער ולצורך דרבנן כלמותר
 מקילין ויש ס"ס הוי אי דוקא משמע הרב דשו"ע גוף. צער לא בגדצער
 הנ"ל. חילוק לומר יש דרבנןכל

 אחרת. תורה ספר להוציא אי קשר. ע"ג קשר מצא אישאלח:

 יש א"כ מנהג רק דהוי לומר יש קשר ע"ג דקשר דכיון לומר ישאשובח:
 ס"ס. דהוי וגם אמץ חזק הוי דלא ובפרט מצוה. לצורך דהוי וגםלומר

 לומר יש קיימא של הוי לא א"כ יום בכל הוי אי ר"ת אליהורבינו
 ע" ליטול יכול לא א"כ יום בכל לא אי רק קיימא של עושהדמצוה
 נזר. אבנישו"ת

 להקל. ש"ט קצת עושה רק מהדק לא דאי לומר "1)א(
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 6ם טיי נעק שלשאלח:

 ע"ג קשר דהוי לומר יש וגם קשר. ע"ג עניבה שהוי שכתוב ישתשובה:
 שאסור יסוד קשר ע"ג עניבה דהוי גימא אי אפילו שכתוב וישקשר.
 בזה. לעיין ויש זה שייך לא בסיי לומר יש התחתון הקשר דמחזקמשום

 81מאס. 6א טיי טייס לעניןשאלת:

 ולא כעניבה נחשבין להחזיר כקל שיכולם מכיון שכתב ישתשובה:
 החבל בנין שצורת התם דשאני נ"ה סימן ח' חלק הלוי שבט שו'כקשר.
 החבילה את לסבב נעשה ההכל עיקר שכל כאן משא"כ פתיחת ע"ינעשה
 שכתב ויש וכו' כלל קשיר דרך ואינו מסבבים מעמד שיחזיק כדירק

להחמיר.

 אומן. מעשה תלוי מהשאלח:

 באדם. אפשר מסופק ואח"כ במציאות. תלוי גיבורים שלטיתשובח:

 מאומן. קונה אישאלת:

 הקונה. בדעת שתלוי לבוש עי'חיטובה:

 קשר. עוד להוסיף יכול אי שבת מערב אחד קשר הוי אישאלה:

 שמצינו כמו להוסיף דאוסר ל"ד סימן ו' חלק מהרש"ם שו"ת עי'תשובח:
 כן כמו שאסור לספר שהשלימה כשכת אחד ואות שכת מערב אחדכתב
הכא.

 קשר. ע"ג קשר עושה אישאלח:
 אי מותר צערא במקום אפ"ה קשר ע"ג קשר לעשות אסור דאפילומבואר
 במלוקם מותר עכו"ם דע"י כתב שו"ע קיצור ועי' לקיום. כונה הוילא

צעוא.



 א ת נ י ת מהתג

 א' סעי שישסימן

 לזמן. קושר והוא אחד ליום רק לקשור העולם דרך אישאלת:

 לעולם לעשות העולם דרך דאי שי"ז סימן ריש הלכה כיאור עי'תשונת:
 ויש העולם בתר רק דעתו כתר הולכין דלא דאמרינן לזמן עושהוהוא
 עושה והוא לעולם לעשות העולם שדרך כגון לחומרא רק זה אילעיין
 דרך בתר הולכין רק מותר ויהא דעתו בתר הולכין דלא דאמרינןלזמן
 והוא ביום לפתוח העולם דדרך בנ"ר כגון לקולא אבל ואסור.העולם
 מותר. שיהא לקולא אמרינן לא אסשר לזמןעושה

 דעתו בטלה משום לא הוא הלכה ביאור של דסברא כן לומרומסתבר
 הלכה בביאור וההסבר לקולא. אפילו הוי כן אומר הוי דאי אדם כלאצל
 של קשר שם הוי לומן או לעולם קשר לעשות העולם ררך ראי לומריש

 העולם שדרך הגם לעולם להשאירו הקושר של דעתו אי אבלקיימא.
 לעולם. שיהא רוצה הוא שהרי שחייב לומר ישלהתירו

 חבל קושרים ו' סע' שי"ז סימן במחבר שמבואר מה ראיה להביאויש
 יתיר שמא חיישינן ולא הפתח ראשי כב' אפילו תצא שלא הפרהבפני
 הגם לומר ויש קשור. השני ראשו ויניח שם דרך ויוציאנה האחדראש
 מבואר וכן דאסור אטרינן לעולם עשה אי אפ"ה לעולם לא דרךדהוי
 לזה. חיישינן לא רק ט"ו ס"קבמג"א

 ש"ק במוצאי יפתח וולא ויורע בשבת קשר ע"ג עניבה עושה איהלנשי:
 ביומו. להתירו העולם שדרך הגם במוצ"ש שיפתחשיכיון

 כאופן עושה והא לעולם לעשות העולס שדרך קשר עושה אישאלח:
 העולם. דרך בתר אזלינן זה באופן גם אי ביומו יתירשודאי

 העולם דרך דאי א' כסע' הלכה הביאור דמש"כ לעיל ביארנותשובה:
 בדרך שתלוי שאסור אמרינן ביומו לפתוח דעתו אי אפילו לעולםלעשות
 עושה והוא לעולם לעשות העולם דרך אי דוקא דזהו לומר ישהעולם.
 מחבירו חפז ששואל כגון יתיר שבודאי תמצא היכי הוי אי אכלליומו
 להשיב, שצריך ודאי הוי דהא דברוקושר

 הוי דלא חסרון ליומו שקשר ר"ת בדעת חידוש קפ"ג נזר אבני שו"תעי'
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 ואח"כ ראשו למי הקשר ומשנה מחבירו תפילין השואל וא"כ כלל.יקשר
 דהניח תפילין יד"ח יצא לא שהשואל הרי לקדמותו הקשר אתמחזיר
 לפרסם דמצוה וכתב חובתו ידי יצא ולא קיימא שלש לא בקשרתפילין
הדבר.

 ואין לעולם קשר בסתמא הוי תפילין דקשר דבריו לדחות שרצוויש
 הלכה. ביאור וכדבר הקשר מהות לשנות ליומו להתירו האדםבדעת

 עליו שבהכרח שבקשר יודה המ"כ גם לומר יש הנ"ל לפי לומרויש
 אם גם קיימא של שאינו כקשר ונחשב תרי ביה דנפקי כסנדל הוילהתירו
 לעולם. קושרובסתמא

 קיימא. של שאינו תפירהשאלה:

 קיימא של שאינו תפירה אי מחל' ברמ"א ג' סע' בשי"ז מבוארתשובחו
 מנעלים של זו לחתוך או לנתק אסור ולכן דיעות ב' הביא שרמ"אאסור.

 קיימא של אינה דהתפירה אע"ג עושים שהאומנים כדרך יחדהתפורים
 בתפירה מתירין ויש קיימא של לאינה קיימא של בין בתפירה חילוקדאין
 ע"ה. בפני להתיר ואין קיימא שלשאינו

 אותם וז"ל המחבר שכתב ז' סע' ש"מ דכסימן שהקשה לדוד תהלהועי'
 ומתהדק אותו שמותחין החוט ידי על זרועותיהם סביב הבגדיםשמהרקים

 והמחבר קיימא של שאינה תפירה ליה הוה בכה"ג והרי וכו' למתחואסור
 שהרמ"א א"כ משמע ע"ז כלום השיג לא והרמ"א האוסרים כדעתסתם
 בע' שי"ז בסימן אמאי לעיין ויש אסור קיימא של שאינה דתפירהסובר
 הרמ"א הביא בקריעה דדוקא ש"מ ס"ו לדוד תהלה וכתב להלק כתבג'

 ס"ל עצמה בתפירה אבל לתפור ע"מ שאינה כיון שמקלין הי"אדעת
 על כלום הביא לא ולפיכך קיימא של כשאינו אפילו שאסורלהרמ"א
 ממש. בתפירה איירי דהתם ש"מ כסימןהמחבר

 קורע. משום הצאור בית הפותח חייב לא אמאישאלח:

 שייך דלא הוא דסברתו ונ"ל וז"ל ש"מ סו"ס הלכה ביאור ע"תשובה:
 איזה בשביל מכוין שהוא אלא הפעולה בעת מקלקל כשהוא אם כיקורע
 ובפרין בה קורעין דרגא בה שניפלה שיריעה במשכן שהיה וכעיןתיקון
 אח"כ יכול זה ידי שעל אלא ביותר היריעה את מקלקלת שהקריעהאותה
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 אלא הכגד מקלקלת דהקריעה מתו ועל בחמתו קורע זה ובכלללתפרה
 לה שמשוי בשבת הצואר כיח בפתח לאפוקי וכנ"ל עי"ז תיקוןשנסבב
 ע"ז וחייב כלל קורע שם ע"ז חל אין גופה הפתיחה ע"י זה בגמרמנא

 בפטיש. מכהמשום

 לפתוח להתיר זו סבוא שהביא זצ"ל מהגרש"ז י"א הערה ס"ט שש"כועי'
 הוא מנימוקיו ואחד נוסף שימוש בהם להשתמש רגילים אין אשרשקיות
 הוי דלא משמע התיקון עצמה ההיא שהקריע היבא קורע איסורשאין
 ב' ס"ק ס"א סימן חזו"א ועי' מדרבנן.אפילו

 מותר. או אסור קיימא של שאינו תופר אי מחל'הסבר

 ומניין קשר לענין דוקא הוא קשר הוי לא ש"ק שאינו דקשר לומרויש
 של שאינו אמרינן בתמירה אי מחל' שמסביר ויש בתופר דם גןלחדש
 סימן ח"ב או"ח אנ"מ בשו"ת שמבואר מה בהקדם לא או מותר איקיימא
 משא"כ דברים ב' מחבר דקושר לתופר קושר בין חילוק שמסבירפ"ד
 מחבר אלא ואינו יצירה הוי לא קושר מש"ה אחד. קושא עושהתופר
 נזר. אבני שו"ת עוד עי' קיימא של שאינו בקשר חייב אינו קשרמש"ה

 יהא ותפירה שמותר קיימא של שאינו קושר דומה אינו דמש"ה לומרויש
 לומר ויש אסור. תפירה מש"כ מותר מש"ה יצירה הוי לא דקושראסור
 והבדל חד הוי ותופר דקושר שסובר לומר יש שמותר שם"ל יאלדרכינו
 תופר מדמה מש"ה שלישי דבר ע"י אלא אינו דתפר הוא לתפר קושרבין

לקושר.

 קשר לענין שונותשאלות

 טיי. טוויס אם אחד קשר עושה אי שאלה:א-
 מתקיים לאו אחד משום דמותר אחד דקשר דיסוד במק"א ביארנותשובח:

 עניבה לענין נזר אבני בשו"ת מבואר כן אסור יהא שיתקיים עושהואי
 לומר יש שיתקיים כדי עושה דאי לומר יש א"כ אסור דמש"ה קשרע"ג

 פרק מרדכי ועי' שאסור. לומר יש אחד קשר אפילו מתקיים ואישאסור
 מתקיים. אי קשר שם מקרי אחד בקשר דאפילו שמשמע גדולכלל

 קשר. עוד ע"ג ועושה קשרים שני הוי אי שאלה:ב-
 קשר על קשר להוסיף אסור וכן נ"ב סע' ט"ו פרק שש"כ עיתשובה:



5נגהמהינבא

 מתחזק השלישי דע"י קע"ב בהערה שם ועי' להדקו כדי הקייםהכפול
 הגרש"ז בשם חוט של בקצהו אחד מקשר קיל לא וגם הכפול הקשריותר

 זצוק"ל.אויערבך

 קשר. ע"ג עניבה שאלח:ג-
 הוא קשר דלאו מותר עניבה ה' סע' שי"ז סימן במחבר מבוארששוגה:

 ס"ק שם מ"ב ועי' היתר. בן נוהגין למטה אחד קשר עשה אם ואפילוהגה
 היינו למטה אחר כקשר היתר דנוהגין הא האחרונים וכתבו שכתבכ"ט
 אינו עדיין קשר ע"ג עניבה דע"י ומשום ביום בו להיתר כשעשוידוקא
 וכיוצא בלולב כגון זמן איזה על לקיימא היא אם אכל אומן מעשהמקרא
 שתי לעשות ורשאי בלבד עניבה אלא למטה קשר לעשות אסורבו

 לנהוג. יש וכן זה ע"ג זהעניבות

 בסימן ומבואר לקיימא היא אי קשר ע"ג עניבה לעשות שאסורמבואר
 באותו להתיר עשוי שאינו קשר שכל די"א דיעות ב' ברמ"א א' סע'שי"ז
 מקרי לא ימים שבעה דעד לומר שמקילין ויש קיימא של מקרי עצמויום
 גדול סעד ובזה קבועים שאינם ד"ה הלכה בביאור שם ומבואר קיימאשל

 כלל קיימא של מקרי לא אחד מיום יותר דאפילו הצורך במקוםלהקל
 א' בסע' לעיל שהובא הכלבו דלדתע שם דשהביא שם שהביאעדיין.

 בזה גם לכתחלה לאיסור קצת קיימא של מקרי אחד מיום דיותרבהג"ה
 כהרבה גם הועתק זה וכלשון בזה להחמיר אין למעשה מ"מאסרו

 בזה הסכימו וכולם המגיד והרב והריטב"א והר"ן הרשב"א והםראשונים
 של מקרי לא אחד מיום יותר דאפילו הצורך במקום להקל גדול סעדומזה
 להקל דיש שכתב דיש לס"ת. גלילה לענין נוגע וזה עדיין. כללקיימא
 לצורך דהוי ועוד להקל. מקום יש מע"ה ימים ז' עד לסמוך דישמשום
 מצוה. לצורך מקילין קשר ע"ג קשר דאפילומצוה

 רפוי. קשר מחזק אי שאלה:ד-
 הוי אומן דמעשה ולפ"ד ד' ס"ק קכ"ג סימן השלחן קצות עי'ששיבח:
 העליון שהקשר לפעמים שמצוי בציצית מאד ליזהר צריך מהודקכשהוא
 להרמכ"ם חטאת חיוב חשש כזה יש ומהדקו מושכו ואם רצת;מתרופף

 הוי דלא הדיוט מעשה קשר היה לכן וקודם אומן מעשה נעשהדבההידוק
 קצת רחוק הנשי הקשר שהיה מאד הרבה רפוי היה ואם מה"ת.קשר

 קשר גם דלהרא"ש דאע"פ להדקו אסור להרא"ש גם י"ל שתחתיומהקשר
 להתירו שיכול קצת ברפוי דהיינו אפשר מה"ת קשר הוי מהודקבלתי
 גם גבו שעל לקשר התחתון קשר בין גדול ריוח כשהי' אבל מידיובא'



הממינשאתנד

 אסור מהודק בקשר וכן מעט אפילו להדק ואסור קשר הוי לאלהרא"ש
 הרמב"ם. לדעת הקשר מתיר הוי דבזה ההידוק לבטל קצתלפתחו

 מהו. אחד קשרשאלה:
 קשר. שם הוי לא אחד קשר הוי אי א-שתונח:

 לעיל. עי' ברזל של אחד קשר הוי איב-

 לזמן קשר מקרי אי מתיר לא אבל לזמן רק שצריך קשר עושה אישאלח:
 לעולם. קשראו

 הותר בד"ה ע"ב ל"ג סוכה ברש"י שמבואר מה ראיה להביא ישחישובה:
 ויתחוב סביב האגד יכרוך בעלמא בכריכה אוגדו ביו"ט לולב שלאוגדו
 הראשים שני יקשור ולא ירק אגודת שאוגדין כמו הכרך בתוךראשו
 קיים של וזה הוא מלאכות מאבות קיימא של דקשר קשרים כשארכאחד
 חושש דאינו כיון מתיר אינו דאפילו מבואר עולמית. להתירו חושששאינו
 קיימא. של קשר מקרי עולמיתלהתירו

 ריב"ש בשו"ת ועי' המשתלח. משעיר ראיה שהביא דיסקין מהרי"לועי'
 לענין ונ"מ אח"כ. פותח אינו אפילו קיימא דמקרי מלולבשמשמע
 להחמיר, דיש לן איכפת לא והוא אשפה של פחשקושרין

 בכל תלוי או בכך כדרך תלוי אי לפותחו דעת על קשר עשה אישאלת:
אדם.

 קושיא מיישב ובזה האדם בדרך שתלוי א' סע' הלכה ביאור עי'וששובה:
 קושית וכן מיד יתירו שלמ"ש יחשוב בשבת ציצית עושין אין למההפמ"ג
 לדבר דהוא במקדש גימא גבי ק"ג דעירובין סוגיא על שהקשההגרע"א
 ניחא דאורייתא איסור דהוא ולדברינו במוצש"ק להתירו יחשבמצוה
 דף זו סוגיא מקומות בכמה רש"י בדברי היטב תעיין וכאשר שםומסיים
 ואפילו דאסור ופשוט ברור הוא איסור לענין אך כדבירנו תמצאקי"ב
 דעלמא בחלב להתיר יבוא שמא חז"ל גזרו בגמרא איתא דגרדיבחבל
 הוי ציצית לענין קשר חשיבות דהוי דכיון שמתרץ מנ"ח )עי' בזה.וב"ש
 שבת(. לעניןגם

 ביום. בו להתיר רוצה אי קשר ע"ג קשרשאלת:
 להתיר שלא ליזהר דיש וי"א א'. סע' שי"ז סימן ברמ"א מבוארמשעבה:

 קשר מקרי איזה בקיאים אנו ראין זה על זה קשרים שני שמא קשרשום
 נוהגין. וכן להתירו וה"ה לקשרו אסור קיימא של כשאינו דאפילושלו



תנההמתקפא

 קיימא של קשר הוא ראם ומחבר והרמב"ם רי"ף מחל' לעיל דביארנוהיינו
 של קשר ואינו אומן מעשה הוא ואם חטאת. חייב אומן מעשהוהוא
 ואם אסור. אבל פטור אסור מעשה ואינו קיימא של קשר הוי אוקיימא
 לכתחלה. מותר קיימא קשר ואינו אומן מעשהאינו

 של קשר אם ותלוי אומן מעשה אם כלל תלוי דלא וש"פ והרא"שורשי
 פטור דלזמן רק לקושרו דרכו אין ואם הדיוט מעשה אפילו חייבקיימא
 מותר. אחרת לשיטה ימים שבעה תוך או יום באותו ואם אסוראבל

 כיום בו להתיר רוצה אי אפילו להחמיר יש קשר גבי על קשר זהלפי
 אנו ואין ביום בו כשמתיר אפילו מדרבנן אסור והרמב"ם דלרי"ףכיון

 להחמיר, יש מש"ה אומן של קשר מהובקיאים

 ספק דהוי וגם אומן. מעשה ספק דהא ס"ס הוי כעצם דהא לעיין ישאבל
 אמאי כיומו להתיר רוצה אי א"כ מותר ביומו הוי דאי כרש"י הלכהשמא
 זה משום שכתב אליהו מחזה בספר וראיתי ס"ס משום מותר יהאלא

 אי משא"כ אחד ליום לא הוי אי רק ומתיר ס"ס דהוי צערא במקוםמתיר
 צערא. במקום אפילו שאוסר שלומר אחד מיום יותרהוי

 מבואר גם מנהג משום רק איסור דהוי שכתב איש בחזון מבואר זהלפי
 רק יחזק הוי לא אי בפרט צורך במקום להתיר יש זה לפי איש.מחזון
 להקל. מקום יותר דישרפוי

 תוחב" ואח"ם קושו "אי קיצורהויענין
 מקור: בעזהי"תאבאר

 וצריך רא"ם כתב תשמ"ח( סימן ל"ג )דף הגזול לולב פרק מנדכיא-
 של כאגודה אוגדו ביו"ט אוגדו הותר דתניא זה על זה קשרים ב'שיאגדנו

 דרבנן אליבא ליה ומוקי ביו"ט לאוגדו דאסור גמור אגד אוגדו ואינוירק
 הנאסר אגד לאוגדו יש בחול הא ואנוהו משום אלא לאוגדו מצוהדמין
 קיימא של דהוו זה על זה קשרים לשני אלא אסור ואינו ויו"טבשבת
 דאינו דכתב חייב קשר ע"ג קשר דדוקא )משמע גדול כלל פרקכפרי'
 עצה כתב ולא בלולב לעשות צריך וזה זה על זה קשרים שני אלאאסור

 אסור ולא לולב לענין מהני דלא משמע קשירה ואח"כ כריכהשיעשה
 לקמן(. ועי' קשר ע"ג קשר דוקא וצריךבשבת



המתיראפנו

 א' פעם ציצית של בקשר גם לולב של בקשר נהיגינן אינן כתבוואבי"ה
 ראשי בשני קשרו כאלו יפה מהודק כך ומתוך סביב וכורכו מתעגלושוב
 ראבי"ה ולפי קשר. ע"ג קשר עושה רא"ם לפי )נמצא פעמים שתיהאגד
 בשבת אפילו אסור הוי דלראבי"ה לקמן ע" וכריכה אחד קשרעושה
עיי"ש(.

 אחר שקשרו והוא יוחנן ר' אמר גדול כלל פרק מרדכי הגהותנ-
 בר רבה אמר קיימא לא והא תפירות שתי התופר שם )רמכוארהתפירות

 תופר משום ליה דמחייכינן רא"ם ודקדק שקשרן( והוא יוחנן א"ר חנהר'
 וכו'. קשר אינו אחד שקשר למדנו קושר משוםולא

 ברש"י ומבואר ויקשור יכרוך שלא ובלבד קאמר והכי ע"א נ"ד רש"יג-
 פירש"י ויקשרו יכרוך שלא וז"ל שכתב שם מרדכי עי' תכיפותבשתי
 ב' כמו אסור ר"ל ישע בגדי ועי' תכיפות שתי היינו וקשירהכריכה
 )רבינו רא"ם שהביא שם מרדכי ועי' עצמו. תכיסות ב' זה ואיןתכיפות
 גב על זה קשרים שני אלא אינו דאורייתא דקשר פירוש ממיץ(אלעזר
זה.

 לא )וליראים( ולרא"ם חיבור. הוי וקשירה כריכה לרש"י דבכלאיםנמצא
 לענין חיבור הוי כלאים לענין חיבור הוי דאי לומד )ואפשר חיבור.הוי
 חיבור הוי רלא מבואר ולרא"ם שבת. לענין גם לומר ואפשר בלולבאגוד
 ואפשר אגדו לענין גם לומר יש קשר ע"ג קשר דוקא וצריך כלאיםלענין
 הוי אי רק קשר הוי דלא ס"ל דיראים לקמן וע" שבת. לענין גםלומר
 ובין לולב לענין ובין כלאים לענין דבין יראים לפי נמצא קשר ע"גקשר
 קשר(. הוי דלא לומר יש שכתלענין

 א"א ביו"ט אגודו שהותר או מאתמול אגדו לא ואם תרנ"א סימן טורד-
 סביב האגודה שכורך ירק של באגודה ואגדו אלא גמור בקשרלאגדו
 וכו'. קשירה בלא לתוכה האגודה ראשותוחב

 אנו וכן וז"ל א' ס"ק משה ודרכי המרדכי. הביא תרמ"א סימן ב"יח-
 ביו"ט דוקא דמשמע לקמן הטור דברי כמשמעות דלא בחול אףנוהגין
 בכה"ג. לקשרו יש גמור קשר לעשותדאסור

 אגודה שהותר או יום מבעוד אגדו לא ואם א' סע' תרנ"א סימן מחברו-



גנזהמתירא

 מי יש הגה בעניבה אוגדו אלא גמור בקשר ביו"ט לאגדו אפשראי
 ותוחבין אלו מינין ג' סביבות שכורכין אחר בדרך הקשר לעשותשכתבו
 עי' בחול. אפילו שם נוהגין.ומג"א וכן הכרוך העגול תוך הכרךראש

 השקל. ומחצית שרדבלבושי

 זה דהרין צ"ע לי ובאמת וז"ל ז' ס"ק תרנ"א סימן יעקב ביכורי ע"ז-
 וע"ז קשרים ב' והיאגדנו צריך רא"ם כ' וז"ל הב"י שהביא מהמרדכינובע
 אגד לאגדו יש בחול הא ירק של כאגודה אוגדו ביו"ט אגדו הותרדתניא
 אנו כתב וראבי' זה. על זה קשרים ב' אלא אסור ואין בשוי"טהנאסר
 יפה מהודק כך ומתוך סביב וכורכו מתעגל ושוב אחד פעם לקשרנהגינן
 נוהגין אנו וכן בד"מ עליו וכתב עכ"ל ב"פ האגד ראשי כב' קשרוםכאלו
 דאסור ביו"ט דדוקא דמשמע לקמן הטור דברי כמשמעות דלא בחולאף

 עכ"ל. כה"ג לקשרו יש גמור קשרלעשות

 הרא"ם קאי דע"ז בחול איירי דראבי"ה הוא דברור תמוהין דבריוולענ"ד
 דאמרינן מהבא מוכח ודאי דזה לראבי' רא"ם בין מעט חלוק שישרק

 קשר לאוגדו צריך בחול הא משמע ירק של כאגודה אגדו ביו"טדדוקא
 ב' הוא גמור דקשר סובר שהרא"ם אלא והטור. רש"י וכמש"כגמור

 קיימא של קשר נעשה ועי"ז הראשון מחזיק השני דהקשר וע"זקשרים
 וכדי קשר עושה שבתחלה בכה"ג קיימא של קשר דעושה סוברוהראבי'
 יפה מהודק שעי"ז וכיון ירק של כאגודה שתוחבו ע"י מחזקו יותרשלא
 שביו"ט אלא אסור זה וביו"ט בחול כה"ג קושרו פעמים ב' קשרכאלו

 לטור ראבי' בין כלל סתירה כאן אין וא"כ תחלה קשר בלא לבדתוחוכו
 וכגן תחלה קשר כלא לבד תחיבה כתב ולכן איירי יו"ט לעניןדהטור
 תחיבה ואח"כ בתחלה קשר כתב ולכן בחול איירי ראבי' אבל ז"לרש"י
 עונב ואח"כ קושר אם כעניבה אפילו דהא שבת לענין קשר ג"כ מקרידזה
 המג"א כמ"ש לולב כגון לקיימא קושר אם בשבת דאסור להמרדכיס"ל
 בזה הביא שפיר ולכן וכו' מיו"ט איירי הרמ"א והנה וכו'. שי"ז בס"וט"ו

 וכן עליו המ"א מש"כ ולפי"ז תחלה. קשירה בלא דתוחבו הטורדברי
 לקשור צריך אלא לבד בתחיבה סגי לא דבחול ז"א בחול אפילונוהגין
 ברור. כנלענ"ד שבת לענין ש"ק קשר דמקרי בענין תוחבו ואח"כתחלה
 העלין ראשי בתחיבת רק גמור בקשר לאוגדו בזה נזהרים אין העולםורוב
 בקשר או זע"ז קשרים כב' לולב בעלי לקשור לזהר יש ולכן וכו'באגד



המתיבתאמנח

 ובפרט הראבי וכדברי הקשר יותר שלא באגד עלין ראשי ותחובתאחד
 עכ"לא כתקונה המצוה לעשות הוא קלשדבר

 כן כתב לא אבל המרדכי כ"כ וכו' מי יש וז"ל שם. הגר"א ביאור סי'ח-
 זה קשרים כ' כאלו הוא כך ומתוך וכו' כורך כך לאוחר פ"א שקושראלא
 זה באופן מהני אמאי )היינו וטעמו ל"ג( )סוכה ובהג"א ועי"ש זהע"ג
 חייב בלא"ה הא והקשו שקשרן והוא דשבת בפר"ז ממ"ש לולב(לגבי
 כלל בפרק גמרא )היינו וכו' תפירות ב' וע"י א' בקשר ופרי' קושרמשום
 חנה בר בר רבה אמר קיימא לא והא תפירות שתי והתופר ע"ב ע"דגדול
 הוי הא תפירה משום צריך אמאי א"כ וקשה שקשרן והוא יוחנןא"ר
 אחד קשר הוי הכא א"כ קשר הוי לא אחד דקשר ותירוץ קושרמשום
 כן כמו חיבור דהוי ראינן א"כ מהני תפירה לענין דעכ"פ ראיהוהביא
 דהוי כמו לולב לענין חיבור דהוי וכורך קושר אי לולב של אגדלענין
 אי בנ"ר איסור הוי לא שבת של קשר לענין לומר אפשר אבל תופר.שם

 רק תפירה מעשה זה אין זה באופן שבת ולגבי תוחב ואח"כ קשרעושה
 לולב לגבי אגד תלוי ואין חיבור מקרי רזה וראינן בחיבור סגי לולבלגבי
 וכו' כריכה ד"ה ע"א נ"ד בשבת רש"י וכ"ד קשר( של שבת איסורלגבי
 לענין חיבור הוי וקשירה כריכה כלאים לענין שם כתב רש"י)היינו
 כתב הרא"ש )היינו קשרים בב' ומפרש שם עליו חלק הרא"ש אבלכלאים(

 דוקא מיהו שם אשר"י כהגהות כתב ויקשרו יכרוך שלא ולכשל נ"רדף
 מדואר קשרים( רבעי משמע לא יחד קשורין אינן אבל יחדבקושרין
 כלאים לענין שמצינו כמו טוב חיבור דהוי הוא לולב של דחיבורבהגר"א
 תוחב. אי קשר מקרי לא שבת לענין לומר ישאבל

 ותזהבו. אהד קשר אפילו ראבי"ה ולפי קשר. ע"ג קשר דוותו הף דקשרחיש דלפי וראב"ץ2 ראש מחל' ותוחבו אהד קשר שעציה דבלול יעקב בבדווי מביאו)א(



סנטהמתיבתא

 מי ויש רמ"א שכתוב מה על וז"ל י"א ס"ק תרנ"א סימן מ"ב עי'ש-
 ותוחבין אלו מינים ג' סביבות שכורכין אחר בדרך הקשר לעשותשכתבו
 ט איו, וז' המ"כ זה על וכתב נוהגין, וכן הכרוך העגול רתוך הככרראש
 ההיתר מביא הטור בשם ורמ"א עניבה של ההיתר הביא והשו"עקאי

 צ"ע בחול אף המנ"א ופירוש נוהגין וכן הרמ"א דמיים מה אךדכריכה
 אלא זה באופן לא אכל בחול אף דכריכה ההיתר נזכר דבמרדכידאף

 כ' קושר כאלו הוא כך ומתוך כו' כורך ואה"כ פ"א קושרשמתחלה
 דגם מצאת אח"כ מעניבה, עדיף לא קשירה בלא אבל זה ע"ג זהקשרים
 ג' לעשות דמנהג לקמיה שמבואר מה לפי נראה וע"כ ע"ז מתמההגר"א
 קשירה יעשה ביחד מינים הג' שמאגד מה התחתון הקשרקשרים
מקודסב.

 לא ליראים תוחב. ואח"כ קשר עושה אי וראבי' יראים מחל' להלכהנמצא
 ותוחבו. אחד קשר אפילו ראבי' ולפי קשר. ע"ג קשר דדוקא קשרהוי

 דיש חייב קשר ע"ג דעניבה יסוד מהו לחקור דיש המחל' להסבירונ"ל
 חייב לא אחד קשר פעם וכל קשר משום דחייב קשר הוא דעיקר א-לומר
 מש"ה קיים התחתון דהקשר קשר ע"ג עניבה עושה אי אבל קיימאדלא
 לקיים הוי אי קשר ע"ג עניבה דמשום לומר יש או כ- קשר. משוםאסור
 קשר ע"ג עניבה דעשה כיון לומר יש ג- עניבה. משום גם חייבשאסור
 גופה. בהקשר פעולהדעשה

 מהני אי ממילא שבת לענין קשר הוי לולב לענין קשו הוי דאי משמע פשטותוב(
 רק בשבת רק דלא דמשמע בחול אף הלשון שכתוב ונט שבת. לגבי אסור לולבלגבי
 בשבת אפילו דמתיו משמע פשטות בחול. אף דכריכה ההיתר נזכר דבמרדכי בחולאף

 ע"ג קשר הוי לא אפילו בחול כזה קשר שמתיר הכוונה לוכח יש בחול. דאףשכתב
 שאסור. קוטר מקרי ג"כ דזהו והטעםקשר



 א ת ב י ת מהחס

 שהקשר רעושה דמשום גימא דאי ותוחב. אחד קשר עושה אי נ"מא-
 שלא פעולה דעושה כיון אוסר יהא הנ"ל באופן דגם לומר ישמתקיים
 ואי מותר. זה באופן לומר יש קשר ע"ג עניבה משום נימא ואייתיר.
 עשה דלא תוחב רק דאי לומר יש קשר ע"ג פעולה שעשה משוםנימא
 ג"כ מקרי דזהו לומר דיש לעיין ויש שמותר. לומר יש קשר ע"גפעולה
 סוכר דיראים וראבי'. יראים מחל' דזהו לומר יש וכדלקמן הקשרבגוף

 קשר משא"כ קשר שם הוי קשר ע"ג דעניכה משום קשר ע"גדעניבה
 כתחיבה גם א"כ יתקיים אחד קשר משום הוא דעיקר ס"ל וראבי'וחתיבה.
 מתקיים. אחדהקשר

 דעשה משום הוא קשר ע"ג עניבה דלכו"ע מחל' להסביר יש עודנ-
 מקרי זהו אי ומחל' הקשר בגוף מעשה וצריך שיתקיים כהקשרמעשה
 שלא כבד דבר עליו ונותן אחד קשר עושה אי דהא הקשר בגוףמעשה
 ועכשיו הקשר. בגוף בכלל עשה דלא כיון לכו"ע שמותר לומר ישיותר
 דמקרי קשר ע"ג עניבה כמו הוי אי יתקיים שהקשר תוחב אי לעייןיש

 הוי קשר ע"ג דעניבה לומר יש או תוחב. כן כמו לומר יש הקשרבגוף
 אחר דבר נותן כמו הוי הקשר בגוף הוי לא תוחכ אי משא"כ הקשרבגוף
 דלא אחד קשר על ככד דבר נותן כמו דהוי ס"ל דיראים מחל' וזהועליו.
 לנותן דומה ואינו הקשר בגוף מעשה מקרי זהו וראבי' הקשר. בגוףהוי
 בגוף הוי בתוחב משא"כ הקשר בגוף בכלל הוי לא דזהו כבדדבר

הקשר.

 מעשה שעשה משום הוא קשר ע"ג עניבה לכו"ע מחל' להסביר יש עודג-
 דוקא דצריך ס"ל דיראים כזו. במעשה סגי אי ומחל' שיתקייםכהקשר
 שיהא סגי תחיבה דגם ס"ל וראבי' קשר. ע"ג עניבה כמו הדברכגוף
 דבר נותן אי ודוקא לעניבה. דומה שאינו הגם הקשר בגוף מעשהמקרי
 מקרי שיהא סגי שתוחב מה אבל לגמרי חיצונו דבר זהו הקשר עלכבד
 הקשר.בגוף

 כמבואר ותוחב וכורך קשר עושה אי דוקא דאסור שכתוב מי שישוראיתי
 ותחיבה ואהד קשר אבל ותוחב וכורך קשר דהיינו דכרימ ג' דוקאשצריך
 ותוחב. וכורך אחד קשר הוי אי דוקא שאוסר דראבי' אסוראינו

 א"כ שיתקיים קשר דעשה משום הוא שאסור מה דיסוד בזה לעייןויש

 אחד קשר עושה דאי כורך לא או אחד הקשר אחר כורך אי נ"ממאי
 אסור. יהא הקשר מתקיים ועי"זותחיבה



אסאהמתיבתא

 אי הקשר יפתח שלא באופן כורך ואח"כ אחד קשר עושה אישאלח:
אסור.

 שי"ז סימן בשו"ע ומבואר בקשר. הדיעות כל במק"א ביארנותשובה:
 למטה אחד קשר עשה אם ואפילו הגה הוא קשר דלא מותר עניבה ה'סע'

 היתר דנוהגין הא האחרונים וכתבו כ"ט ס"ק שם מ"ב ועי' היתר בונוהגין
 עניבה דע"י ומשום ביום בו להיתר כשעשוי דוקא היינו למטה אחדבקשר
 זמן איזה על לקיימא היא אם אבל אומן מעשה נקרא אינו עדיין קשרע"ג
 ורשאי בלבד עניבה אלא למטה קשר לעשות אסור בו וכיוצא כלולבכגון

 לנהוג. יש וכן זה ע"ג זה עניבות שתנילעשות

 יש קשר ע"ג כעניבה אסור אמאי כלום לאו אחד קשר אי לחקורויש
לפרשא

 מראש )חוץ כלום לאו אחד קשר רק קשר משום הוי איסור דעיקרא-
 אסור קשר ע"ג עניבה עושה אי משא"כ כלל מתקיימ דלא כיוןהמשיחה(
 הקשר.משום

 קשר. ע"ג עניכה משום דאסור לומר יש אוב-

 דאיסור א' כצד נימא אי התחתון הקשר שיתקיים אחר ובר עושה אינ"מ
 אסור. ג"כ שיתקיים אחר דבר עושה אי א"כ שמתקיים הקשר משוםהוי
 זה. באופן דוקא א"כ קשר ע"ג עניבה משום דאסור נאמר איאבל

 ואח"כ אחד קשר עושה אי בע"ד נמצא א' כצד משמע נזר אבניובשו"ת
 אסור. יהא יפתח שלא באופןכורך

 א' סע' תרנ"א סימן לולב בהלכות שמבואר מה לזה ראיה להביאונ"ל
 בקשר ביו"ט לאגדו א"א אגודו שהותר או מבע"י אגדו לא ואםשמבואר
 אחר בדרך הקשר לעשות שכתבו מי ויש הגה בעניבבה אוגדו אלאגמור

 וכן הכרוך העגול תוך הכרך ראש ותוחבין אלו מינין ג' סביבותשכורכין
נוהגין.



המתיבתאתסב

 ראשי שני שיקשור גמור קשר צריך דלולב שם וברש"י ע"ב ל"ג סוכה גמרא ע")א(
 יהודה ררק עליה דפליג רבנן ואפילו הוא אגד לאו ירק של כאגודה והאוגדןהאגד
 ואנוהו משום לעיל כדתניא לאוגדו דמצוה מודו כשר אגדו שאינו לולבואמרי

 כרבנן.ואוקמעא
 בהושענא אתנחיה לא אם אגד צריך אין דלולב לן כקיימא והשתא שכתב ברי"ףוע"
 אלא ליה אגיד לא בירוט ליה אגיד ואי דמי ושפיר טוב ביום ליה מנח יו"טמערב
 נמי אי הושענא גבי מלרע להו ונעתן הוצא של קצוות שני ששוזר ירק שלכאגודה
 ירק. של כאגודה כווך הביא רף"א עניבא הביא ומחבר מענב. להודעניב
 לרכנן דגם נאמר אי לעיין ויש כריכות. בג' דכורכין שם ברמ"א ומבואו שםומבואר
 דהא ירק של כאגורה אגד מהני לעשות יכול שלא ביו"ט א"כ גמור קשר אגדצריך
 אגודה לרבע צריך אכסס א"כ לרע כרע אגד צריך דלרבנן שם בסוכה ברשיימבואר
 לרבע דאגד הגרי"ז בכתבי ומבואו אגד שצריך הגם דלרבנן לומר יש א"כ ירקשל
 אסדה לעשות יש ואבהו משום אבל כזה לקמן ע" מצוה דרדור רק הוי לא ואבהודין
 אגד. הוי דלא הגם כריכותג'
 לא אי אגד צריך אין לולב דקיי"ל והשתא הרי"ף שכתב מה על שכתב שם בר"ןע"

 זהו דמי. ושפיר ביו"ט ליה אתנח ההדס באגד מירש יר'ט מערב בהושענאאהנחי
 כין מלאכה משום מיתמר הוה אגד צריך היה דאילו פירוטו ז"ל אלפסי הרבלשון
 צריך אין דקי"ל השהא אבל ביו"ט אותן ממעטין אין וכדתנן מהכשר לא הכידבלאו
  נפיק נמי להודיה וחד הד כל אינקט אי דהא עביד קא כלום לאואגד
 צריך אי הא מלאכה משום מיתסר הוי אגד צריך היה דאי לוטך צויך אחאי לעחןויש
 אגד. צריך לולב דהא עניבה או יוך של כאגודה לעשות מהני דלא פשיטאאגד

 דאי כן לפרש להר"ן דחק מי ידעתי ולא וז"ל שהקשה לנר ערוך דעי' לומרואפשר
 צריך דווי לפרש פשוטין הרי"ף דברי הגמרא ע"פ דהרי מתקן משום אסור אגדצריך
 ביוחם אסור ודאי וזה בעי מעליתא איגד ירידה ר' אי כדאמר גמור קשר צריךאגד
 ירק של כאגודה לאגדו סגי אגר צריך אין דקיי"ל השתא אבל קושר מלאכתמשום
 נמצא עכ"ל ירק של כאגודה אלא ל" אגיד לא כיו"ט ל" אגוד ואי הרהף שסייסוכמו
 לר"י דאי קאמר רק עניבה או ירק של אגודה כשר היא דלר"י ר'ן של ה"א הוידלא
 לנר ערוך הקשה זה ועל מתון הוי קשר עם אגד עביד הוי ואי קשר עם אגר צריךהוי
 קשר. משום אסור דהוי פשוט וקימו לאאמאי

 דמבואר דהגם ומהבאנו לעיל וע" עניבה או ירק של אגודה טהני דלרבנןומבואר
 כ"ז כשחות הגר"'ז בכהבי שמבואר מה ובפרט לר"י כמו לרבע אגד שצריךברש"י
 כמה הש בעלמא נוי דקמצות ומג'ז אגודש שיהיו המצוה בעיקר הוא לרבנןדאף
 לא דגשים לר"ת ומבואר הלולב. עשיית על דמברכין ע"א מ"ו בסוכה דמבוארראיות
 שיהא אגד צריך אגד צריך אין למ"ד אפילו סוברים יש דיחוי לענין וקן לאגוד.יכול
 ור"ן ברי"ף מבואר ביו"ט לעשות לענין אפ"ה אגד. צריך לכ5'ד כמו דיהוי שםחלות
 כריכה לעשות מותר ולרבנן מגא תיקון דהוי משום לכרוך אסור יהא אגד צריךדלמ"ד
 הוי דלרבנן נאמר אי דאפילו לעיל כדביארנו לומר צריך ע"כ אסור קשר לעשותרק
 אין מש"ה בעלמא בכריכה ואנוהו לעשות יש שייך לא אי אבל לר"י כמואגד

 אי כריכות ג' שעתדה הפעולה מאילהקשות
 קשר. הוי לא '



תסגהמתיבתא

 הביא דהשו"ע קאי איו"ט וכו' שכתוב מי יש וז"ל י"א ס"ק שם מ"כועי'
 דסיים מה אך דכריכה. ההיתר מביא הטור בשם והרמ"א עניבה שלההיתר
 נזכר דבמרדכי דאף צ"ע בחול אף המג"א ופירוש נוהגין וכןהרמ"א
 פ"א קושר שמתחלה אלא זה באופן לא אבל כחול אף דכריכהההיתר
 אבל זה ע"ג זה קשרים ב' קושר כאלו הוא כך ומתוך וכו' כורךואח"כ
 וע"ז ע"ז מתמה הגר"א שגם מצאתי אח"כ מעניבה עדיף לא קשירהכלא
 התחתון הקושר קשרים ג' לעשות דהמנהג לקמיה שמבואר מה לפינראה
 מקודם. בקשירה יעשה ביחד מינים הג' שמאגדמה

 לולב לענין שמהני מתקיים הקשר זה וע"י אחד קשר עושה דאימבואר
 בשבתב גם שאסור מתקיים קשר הוי כןכמו

 וצ"ע. לפתוח יכול שלא באופן ולכרוך קשר מלעשות להחמיר ישהלכה:

 קשר:בענין

 מאליו. שנקשר קשר אי שאלח:א-

 מחזה עי' המנהג. דהוי חזו"א לומר דיש דמהני אדם חיי עי'תשובח:
 רש"י אפילו והוי קשר שם לא דהויאליהו

 רפוי. הוי איב-

 ויש אסור. ג"כ ואמץ חזק לא דהוי דס"ל נזר אכני שו"ת עי' לומריש
 זה. בענין באריכותלעיין

 תחתע קשר בלא כווך אי הגס אגד שיהא סגי לולב לגבי דהגמ נאמו אי חוץ)ב(
 לגבי אבל לולב אגד לגבי מהני חחתע קשר הוי אי אבל לולב אגד לגבי כלוםלאו
 ןאו עניבה עועיה אי רק מהני לא אח"כ וכורך תחתל קשר הוי אפילו לומר יששבת
 קשר(. ע"גקשר

 ולגבי אגד ומקוי כויכוח כמה לכרוך יכול כדגל והא סילל רירה אין מנ"אולפי
 שמקרי לולב לגבי אפילו זה לפי בירט. כן לעשות יכול דכא אסור לא ויתששחב
 שבת. לענין ראיה איןאגד



המתיבתאמסד

 לאשפה. זורק אי לעיין יש שאלת:ג-

 הא בהתם לחלק דיש לולב. אגד לענין בין לחלק דיש לומר ישתשובח:
 ויודע לזורק העולם דדרך נמצא שזורק יודע אשפה פח אכל זורקלא

 אח"כ. זורק דאינו לומר יש אגד לענין משא"כשיזרוק

 או מה"ת הוי אי לעיין יש דקשר תולדה טיי טווים יש שאלה:ד-
 חד, מעשה קשר. חד דהוי לומר יש כזה לעיין וישמדרבנן

 ב' בע' ש"אגניתן

 מנעל. בתוך שנקרע רצועה ליחןשאלה:

 או חדתי מנעל לתוך ליחן בין שמחלק ע"א מ"ח גמ' מחל'תשובה:

 עתיקי. או חדתי לפרש היאך ומחל' מותר ועתוקי אסור דחדתיעתיקי

 כמנעל שתלוי מפרשים ישא-

 שם היתה שלא רק ממש חדדתי לא דחדתי שחב הריטב"א חידושי עי'ב-
 במ"ב. הובא כן שמפרש בא"ר ועי' המנעלבאותו
 ליתן. להחמיר יש זהלפי

 היתרים: כמה ישאבל

 מותר. שם מבטל דאינו לומר ישא-

 עתוקי. מנעל אי היינו עתוקי לומר ישב-

 טירחא. הוי לא איג-

 יוציא דודאי הנקב בכל הרצועה לעבור ולא עליונים במנקבים ליתן איד-
 מנא. תיקון הוילא

 אחר זה ממנעל להוציא יצטרך שבודאי שיודע אחר ממנעל ליטולה-
 אחר. למנעל להחזירשכת



תסההמתיבתא

 מקרי שלא לומר יש אי הרצועה בלא לילך שיכול שלנו מנעליםו-
תיקון.

 כדור. אויר לנפוחשאלה:

 אליהו. מחזה שו"ת ועי' ל'. סימן ו' חלק יצחק מנחת שו"ת עי'תשובה:
 עיי"ש. חדתי הוי אי פעם כל אויר שנותן דמה אמרינןאי

 )פעמפערס( בחיתולים להשתמש הדין מרמ"א ללמוד יש אישאלה:

 ללמוד; ישתשובה:

 צדדים יש קריעה לענין אפילו להחמיר שיש תפירה ענין לעיל הבאנוא-
 לומר יש אבל קיימא. של שאינו תפירה דהוי להקל צד יש א"כלהקל
 להחמיר. ליה הוי לפי"ז מז"י יותר הוי פעמים כמהדהא

 כובסים של קשר דשרי טעם ולבוש ט"ז מחל' להקל צד עוד לומר ישב-
 אחד מיום ליותר עומד הקשר שאין הט"ז דלדעת כשבת למתחו מותראי
 משום הקשירה ביום ניתר להיות עומד כשאינו לומר יש הלבוש לפיאבל
 להקל. צד יש זה ולפי הבית כעל שיקחו עד רק להתקיים עשוישאין

 להחמיר. צד יש א"כ מיומו יותר רהוי דידעינן כיון לומר ישאבל

 ג'. סע' שי"ז בסימן ברמ"א פשטשאלה:

 אופנים כשני לפרש ישחישובה:

 בסטיש מכה משום שהוי לדוד מתהלה משמע וכן אורות טל עי'א-
 בפטיש. מכה דהוי כיון ולכן לשון מיושב זהומשום

 לחקו. ע"מ קורע משום ס"ל ומ"ב הרב שו"עב-

 מאליו. הנעשה קשרשאלה:

 קשר. הוי רלא אדם בחיי מבוארתשובה:



המתיבתאפסו

 המשיחה. בראש קשרשאלח:

 אי דוקא הוא דקשר נזר אבני שו"ת ועי' שאסור מבואר רמ"אחרצובה:
 ראיה שכתב ויש באמצע. קשר עושה אי לא אבל ביחד דברים שניהוי
 אינו והרי ע"א צ"ז עירובין בשעת תפילין של יו"ד לקשרו שאסדורמה

 נקשר דרק אלא דברין שני מחבר שאינו הגם זו. קשירה ע"י דברמחבר
  דקשר המרדכי דמסקנת כ' ס"ק המג"א דכתב והא כקשר. תשיבבעצמו
 שסופו אחרים חוטים בתוכו כשקושר היינו קיימא של חשיב לאאחד
 של קשר חשיכ בראשו קשר אחד בחוט שקושר במקום אך ניתרלהיות
 כקושר חשיב ד"א ע"י מחכר שאינו אחד בקשר גם א"כ ומבוארקיימא
 אדם. חיי לשון משמע וכן קיימא. שלקשר

 יקלקל. שלא הוא דעיקר או דוקא. לתפור ע"מ כעינן אי קורעשאלה:

 סימן הלכה ביאור ועי' שם רעק"א ועי' ע"ג. שבת מס' תוס' עי'חתיובת:
 קורע משום הצואר בית הפותח הוי לא אמאי בריטב"א ועי' י"ד. טע'ש"מ
 דברי שמפואר באחרונים ועי' תיקון דהוי הגם לתפור ע"מ הוי דלאמשום

הריטב"א.

 חלק או"ח משה אגרות שו"ת ועי' ל"ה. סימן שבת מס' יעקב קהלותועי'
 משום הוי לא הצואר כיח הפותח דטעם שכתב ו' ענף קכ"ב סימןא'

 משא"כ שתניכר משום לתקן ע"מ קורע נחשב בחמתו בוקע דדוקאקורע.
 כדי לקרוע צורך שאין באופן תופרין אדם בני רוב הצואר ביתבפותח
 קריעה. בשעת התיקון ניכר לא מש"ה הצואר הביתלפתו



פיזהמתיבתא

 שט"ו לסימן שנוגעענינים

 א'סימן

 מותרתא. מחיצה איזהו דיעות ג'א-
 מותרת מחיצה כלא-
 אסור. מתרת מחיצה מותר לצניעות מחיצה תוס'ב-
 אבל התחלת רק אסור מתרת מותר לצניעות מחיצה יראים זרוע אורג-
 הרמ"א דעת וזהו מותר. הוספה הויאי

 ר"כ סימן נזר אכני שו"תעי'

 מה"ת. דהוי פמ"ג אסור קבע אהל הוססות מותר. ארעי אהל הוספהב-

 ע"כ. מ"ג ע"ב. ל"ו שבת תוס' עי' ראשונים מחל' מחיצה כלא גגג-
 כ"א אות ציון שערי עי' י"א סימן דכיצה פ"ד רא"ש ע"א ק"בעירובין
 כשכת דאסור כובע כדין נ"א ס"ק ש"א סימן מנ"א י"א ס"ק ט"ז עי'וכ"ג.
 וי"ז. ט"ו ב' ס"ק מ"ב ב' סע' הגר"א עי' ז' ס"ק א"א פמ"ג אהלמשום
 ע"א. קל"ח שבת מס' בחידושיו רשב"אעי'

 אדם. בני אחיזת ע"י דהוי אהל הוי איד-

 בשבת פארסאל לפתוח באסור ל' סימן מהד"ת נו"ב שו"ת עי' בזהמחל'
 יש בנ"א אחיזת ע"י אהל ולמתירין אסור. אדם בני אחיזת ע"ידאהל
 שלא ליזהר צריכין בה וכיוצא פרכות הנוטה י"ב בסע' שמבואר מהלבאר
 לענין התירים מן אחד זהו שמותר נאמר אי שנוטה. בשעה אהליעשה
 תורה.שמחת

 שאסוו. למחרת ובין שמותר לצביעות ביןנ"מ)א(
 מחיצה ואי סיחר לצניעות הוי דאי ונד נע והוי לזמן קבוע מחיצה הוי איא-

 מתות מחיצה לענין מחיצה והוי ונד נע דהוי דשייך שאסור לומר ישמתרת
 קבוע אעו חוי אינ-

 אסור. ולמתרת מותר לצניעות ונד נע לא והוי לזכי



המתיבתאמטח

 נזר אבני שו"ת ועי' קבוע אהל יעשה שמא מדרבנן אסור עראי אהלח-
 עראי. באוהל היה המשכן שבנין משוםשהחמירו

 בעזהי"ת. ואבאר מסוכה. שלומד פמ"ג עי' עראי. אהל שיעור כמהו-

 סופר חתם שו"ת ועי' אהל. הוססות להתיר מהני לא דכריכה טעםז-
 מערב פתוח שיהא צריך כמה מקפלת מחיצה הוי אי בענין ע"ג סימןאו"ח
שבת.

 בענין תק"ב סימן מג"א עי' ומהרש"א. ע"א ק"ב עירובין תוס' עי'ח-
 להחמיר.לכוד

 פען פעל על או בשבת עגלה על 81ת כעט להניח אבארט-
 שם. עירובין תוס' עי'תמקצ18ק.

 יכול אי בשבת ופתח שבת מערב טפח סתות הוי לא עגלה של גג איי-
 שבת. מערב טפח פתוח שיהא צריך או עליו נעט ליחןלהוסיף

 ב'סימן

 בזה. הדיעות מחיצה בלא גגשאלח:

 בזה ראשונים מחל'תשובה:
 אסור. לכו"ע תחתיו לאויר ומכוין שצריך או להגן הוי איא-

 מותר. תחתיו לאויר כלל משתמש ואינו כלל צריך אינו איב-

 לתוס' עכשיו. משתמש רק תחתיו ולאויר להגן הוי לא אי מחל'ג-
 אסור. ולרשב"אמותר.

 קבוע. אהל על עראי אהל להוסיףשאלה:

 על הוספה הוי אי אפילו מותר עראי אהל דהוסיף משמע פשטותתשובה:
 קכוע. אהל על שהוי חלון בפקק שבת במס' מבואר וכן קבוע.אהל

 דבחיי שהביא שם. שדה ובטלל רפ"ח דף הרים בט"ל צבי הר שו"תועי'



מסטהמתיבתא

 תוספת קבוע על להוסיף אסור שדעתו משמע ה' סע' ל"ט כללאדם
 סע' ובסוף א' סע' שי"ג הרב שו"ע ועי' פ'. סימן שו"ע קיצור ועי'עראי.

 אדם חיי שהביא ובציור שמותר קבוע בנין על עראי שתוס' שמשמעח'
 יש וכן עיי"ש. קבוע בנין תוס' הוי רזה מטעם הוא בזה האיסורטעם
 אהל להוסיף. ומותר קבוע דהוי כספינה שמבואר הדין מעצם ראיהלהביא
עראי.

 0111108. 1תט6 688 מטה גבי על מטה ליתןשאלה:

 אסור אי מחיצות בלא גג אי ורשב"א תוס' מחל' במק"א ביארנותשובח:
 צריך אין ואי אסור. לכו"ע תחתיו לאויר שצריך או להגן הוי דאיוביארנו
 שייך אבל תחתיו לאויר צריך אין ואי מותר. לכו"ע תחתיו לאוירכלל

 מותר. ולתוס' אסור לרשב"א ותוס' רשב"א מחל' תחתיוהשתמשות

 דלפי ביארנו דהא מותר יהא הרשב"א לפי דהכא לומר יש זהלפי
 מטה לענין דוקא לומר יש א"כ דמותר אמרינן כלום צריך לא איהרשב"א
 באמצע הוי דהא המטה תחת שמתמש היו לא מטה דבלא דכיוןאמרינן
 יש בזה דמשתמש כיון אפ"ה זה בשביל הוי לא כונה דעיקר הגםהחדר
 מטה הוי לא אפילו מטה של במטה משתמש הא הכא אבל שאסורלומר
 משתמש ואינו אויר כלל צריך שאינו כמו דהוי לומר יש א"כ מעלהשל
 לכו"ע. ומותר אויר תחתכלל

 שהיא כדי הפסק טפח שהיא דרוצה כיון לתוס' אפילו אסור אי לעיין)ויש
 שם(. לישוןיכול

ומהנ"ל

 לך-לך פרשת א' יום הוצאה בעניןקיצור
 בשבת. בחם לצאת בגדיתם על תנשים שבשאות וחב של מפההות -א

 ולתשמיש. לתכשיט כוונה איא-

 לתשמיש. גם וכוונה זהב של הוי איב-



 א ת ב י ת מהתע

 הוי דאי שמהני שמבואר למקום, מקום להעביר רק שכוונה מלבושג-
 עי' בתכשיט רק מלבוש דהוי כיון להעביר רק כוונה אי אפילומלבוש
לקמן.

 התכשיט. על דהוי ובין תכשיט הוי גופא דזהו מפתח לחלקביןי-

 ועי' מ"ב, ס"ק שם ובמ"כ בזה, דיעות ב' סעי'י"א ש"א סימן שו"עעי'

 אסור בודאי בו להשתמש הוציאו דאלו שכתב ל"ח ס"ק שם ציוןשערי
 יעקב חלקת שו"ת ועי' ס', סעי' השלחן ערוך ועי' שם, הלכה ביאורועי'
 באר שו"ת עי' להשתמש, גם כוונתו אם אפילו דמותר פ"ט סימן א'חלק
 ויען בשו"ת ועי' בחול, שילך תכשיט שיהא שצריך ס"ה סימן ח"גבמשה
 להקל. שמנהג מה שמבאריוסף

 בחטריחם. חולטים שאנשים מפתחות -ב

 נחושת של המפתח ואם בזה הדיעות רמ"א י"א סעי' ש"א סימןעי'
 בזה שנוהגין שכתבו ויש אסור בחגורה וקבוע מחובר אפילווברזל
 לגבי המפתח מחובר דהוי דאיירי ה', ס"ק מ"ב י"ח ס"ק מנ"א עי'להתיר,
 החגורה. ומשתמשהחגורה

 ואז קל"ג, סימן ג' חלק יעקב חלקת שו"ת ועי' ס', ס"ק השלחן ערוךוע'
 . ג' וחלק מ"ז סימן ב' חלקנדברו

 חגורה של הלשון להחליף יכול אי פ"ז סימן ג' חלק משה באר שו"תעי'
בשבת.

 יד. שעון תוצאת -ג

 לענין י"א סעי' ש"א סימן הלכה ביאור עי'א-
 כיס.שעון

 אבל להחמיר שיש שמסיק קי"א סימן א' חלק משה אגרות שו"ת עי'ב-
 לב שו"ת א', חלק נדברו אז שו"ת ועי' להתיר, שיש מה הביאקודם
 שמ"ב השתמשות ב' הוי דאי לעיל שהבאנו מה ע' כ"א, סימןאברהם
 להשתמש. כוונה עיקר הוי הא והכא להשתמשות כוונה אימחמיר



תעאהמתיבתא

 אופנים. הרצח ש משקפיים, -ז

 . בהם לילך כדי שהולכין משקפייםא-

 . לקריאה רק בו שמשתמשים משקפייםב-

 . שמש משקפיג-

 . בהם לילך שיכול גם דהוי שמש משקפיז-

 . כדרכו שהולך משקפי על שנותגין שמש משקפיה-

 . לקריאה וחצי בהם לילך שיכול חצי דהוי משקפיו-

 . לקריאה וחצי לכלום משתמש שאין חצי דהוי משקפיז-

 . לתכשיט רק דהוי משקפיח-

 . קאנדעקט משקפיט-

 . שנשכר משקפייםי-

 . פוטוגריי שקורין משקפיים"'א-

 וירא פרשת א' יונו העיון מך שנתעלם בשר בעניןקיצור
 לבאר: שיש פרטים כמהיו4

 ובשר. כלים שיש בבית לבד עכו"ם עוזרת להשאירא-

 עכו"ם. ע"י כלים לשלוחב-

 הבית. לפני מחנות שבא מאכלים שאר או בשר להניחג-

 ונכנס. יוצא של בהיתרז-
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 חילוף. של הנאה שום לו אין העכו"ם כהיתרה-

 עוזרות. לענין שנוגע ענינים עוד לבאר וישו-

 בשבת. לנשגע נא עבו"ש שעוזרת עדעאי

 זה. בענין מקומות המראה נעזת"'תואציין

 אסור. העין מן שנתעלם בשר רב אמר ע"א צ"ה דף חולין גמרא עי'א-
 בהעלמה ראסר רביה כרב ס"ל הונא רב העמוד סוף ע"ב שם רש"יעי'
 וכו'. בהא כוותיה קיי"לולא

 בשר בענין דיעות כ' שהביא מ"ג סימן דעה יורה בשו"ע עי'ב-
 אחרונה. כסברא להקל והמנהג כתב ורמ"א העין מןשנתעלם

 להניח סומכין זה ועל ס'. סימן שם רא"ש ע"א. י"א ע"ז גמראג-
 ונכנס כיוצא דהוי ועוד הכנסת לבית כשהולכים השפחות אצלהקדירות
 כדי ועוד כדבר קלקול אירע פעמים כמה כי להחמיר נכון שמיםולירא

 עיי"ש. בקדירה חלב נותנת חלקהלהשביח

 עכו"ם להניח איסור דיש שם שמבואר י' סעי' קי"ח סימן שו"ע עי'ד-
 או החליף. שמא חיישינן דלא באופן או מותר ונכנס יוצא הוא רקבביתו
 פרטים. כמה עיי"ש שמותר בחליפין נהנהדאינו

 השפחות אצל הקדירות להניח שלא להחמיר יש י"ב סעי' עיי"שה-
 שם השלחן ערוך ועי' עיי"ש. ונכנס יוצא ואינו הגה בבית ישראלכשאין
 ל"ה.סעי'

 עו"ג בבית מלהניח ליזהר יש ט' סעי' קנ"ב סימן שם שו"ע ע"ו-
 כש"ך ועי' שם רמ"א וע' עיי"ש. בהם ישתמש שמא דחיישינןכליסעודה

 דהעבדים משום והטעם בזה עתה נזהרים אין והעולם שכתב ט'ס"ק
 מותר דבכה"ג שם ונכנס יוצא שהישראל תמיד ישראל בבית הםוהשפחות
 לכתחילה.אפילו

 כל העתק להלן )מובא ס"א סימן א' חלק יו"ד משה אגרות שו"ת עי'ז-
 בבית נכרית להניח שאסור אלהבא להזהירם צריך אבל שמסיקהתשובה(
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 איסור. בדבר בהכלים שתשמש לחוששיש

 קי"ח. סימן ושו"ע עכו"ם. ע"י השולח לענין ל"ט דף ע"ז מס' עי'ח-

 אחד. חותם פעמים וכמה חתימות. שתי צריך פעמים כמה עיי"שט-

 התנור מן הכפתורים שיסיר הכלים לענין עצות כמה בעזהי"ת ואבארי-
 לעוזרת לקנות עצה יש אי ]וצ"ע כפתורים. למצוא שתטרח חיישינןלא

 מיוחדים[.קדירות

 שמותר. לומר יש שיחלופו חשש אין אי הבית. לפני להניח"'א-

 עוזרת. בענין שונים עניניםעוד

 דכיון לומר דיש שבת. חילול ע"י לבוא העוזרת שבא דיודעעכו"ם
 הוי ולא בפירוש לו דאמר כמו מקרי שבת חילול ע"י היום לבואשצריך
 דנפשיה.אדעתי'

 ס"א סימן משהאגרות

 חילים. לאסור יש אם בנית נכריתבהשאירו

 תשי"ט ניסןי"א

 שליט"א ראזענפעלד הלוי אליעזר שמואל מוהר"ר ידידימע"כ

 אסור היה וראי הילדים. בשביל בכית נכרית משרתת שהשאירו מהבדבר
 גם ולפעמים לעצמה שתבשל לחוש שאפשר נכרית להניחלכתחילה
 הקרובה יהודית שאשה עליה מוטל הבישול מלאכת שאין אףלהילרים

 לעצמה שתבשל לחוש יש מ"מ הבישול. מלאכת עליה קבלהלשם
 ואינה הילדים בעד גם תבשל בזמן השכינה תבוא כשאלולפעמים
 אבל אסור. בשר שתביא אפשר ולעצמה וחלב בשר בענינימדקדקת
 ספיקא אז שיהיה מעל"ע ארח בהכלים להשתמש להתיר ישבדיעבד
 סק"ח שם להט"ז ואפילו ט'. סעיף קג"ב סימן ברמ"א כמפורשדרבנן
 דהיו למזיד להחשיב אין דבכאן הכלים. אסורין במזיד הנכרי אצלדבהניח
 בבית שדרה זו על וגם לבש שנכנסת השכנה על לסמוך שישטועים
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 לבדה הנכרית ותשאר בבית אינה שעות שאיזה מה התבוננו ולאגופיה
 אבל הכלים. מותרין מעל"ע שאחר אדינא ונשאר מזיד דין לזה איןולכן
 שתשמש לחוש שיש בכית נכרית להניח שאסור אלהבא להזהירםצריך

 איסור. בדברבהכלים

 פיינשטיין משהידידו,

 שרה היי פרשת א' יו6 שיעורקיצור

 לחלב. בשר בין שעות ו' להמתיןא-
 לבשר. חלב בין להמתיןב-
 חלב. של או בשר של בתנור פארווע מאכל לאפותי- חלב. ואח"כ בשר כתנור לבשלג-

 לחלב. בשו בין שעות ו'לחמתין
 פ"ט. סימן יו"ד ועי' ע"א ק"ה דף חולין גמרא ער שאסור טעמיםא-

 הרמב"ם ב- ארוך. זמן עד טעם שמושך משום א- טעמים. ב'ומבואר
 בשר נמצא אם ב- לתינוק. לועס לענין א- נ"מ השיניים. בין בשרמשום
 שעות. ו' שהמתין אחר שיניובין

 ויש שעות ו' להלכה לחלב. בשר בין להמתין שיש זמן כמה הדיעותב-
 בזה. מנהגיםהרכה

 ד' סעי' שם השלחן ערוך ועי' בשר. אכילת מזמן שעות ו' שמחשביןג-
 הגמרא מלשון ראיה והביא הסעודה תחלת עד הסעודה מסוףשממתינין
 היינו לסעודה מסעודה ולשון בשר אכילת מזמן להלכה לסעודה.מסעודה

 שעות.ו'

 המאכלים. כל שיסיר המזון. ברכת שיברך צריך שעות ו' אחר אפילוד-

 סוכרים יש בשר. מאכילת שעות הו' קודם חלב על לכירך שכחה-
 חמד שדי ער לבטלה. ברכתו תהא שלא כדי דהוא כל טעימהשיטעום
 עיי"ש. שעות ארבע בתוך היה אם שמחלק י"ב אות בחלב בשרמערכת
 שהוא. כל שיטעם כ"ד סימן ד' חלק משה באר שו"תועי'

 אחד. שלחן הוי אי חלב ואחד בשר שאוכל באחד היכרו-
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 לבשר. חלב ביןלתמתין

 הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"ט רמב"ם ע"א. ק"ה חולין מס' עי'א-
ה"ו.

 ק"ג חולין רש"ש ע"  בשר לאכול להמתין צריכה כמה חלב השותהב-
 מ"ז. סימן ה' חלק מלכיאל דברי שו"תע"כ.

 וירא. פרשת התורה על חיים מים באר עי' אחת. שעה זוה"קג-

 שעה. חצי העולם שמנהג מהד-

 שעות. ו' צריכה קשה גבינהה-

 ולחלב. לבשר מיוחד שיהא להקפיד יש אי זרים שינייםו-

 חלב. ואח"ם בשר בתנורלבשל

 יש ב- פעמים. הרבה זיעה דיש כיון יכול שלא א- דיעות: כמהיש
 אפילו מהני דלא סוכרים יש ג- פעם. כל בינתיים להגעיל שישסוברים
 לשניהם. אחד כלי יהא שלא כיוןלהגעיל

 א'. סעי' ק"ח סימן רמ"א עי'א-

 חלק יצחק מנחת שו"ת מ'. סימן א' חלק יו"ד משה אגרוה שו"ת עי'ב-
 ושו"ת קל"ו. סימן ב' חלק יעקב חלקת שו"ת ועי' ט"ו. אות כ' סימןה'

 שמחמיר. ל"ג סימן א' חלק נתןלהורות

 זיעה. שאין כאופן שם משה אגרות שו"ת עי'ג-

 חלב. ואח"כ בשר ע108518 ת8ע0 אויווען בטאסטער לאפותד-

 חלב. של או בשר של בתנור פארווע מאבללאפות

 גבינה. עם ולאכול בשר של בכלי לאקשען לבשלשאלח:
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תשוץ:
 וכו'. בקדירה שעלו דגים ע"ב קי"א דף חולין מס' עי'א-

 ועי' שמותר נ"ט בר נ"ט מחבר שיטת א'. סעי' צ"ה סימן יו"ד עי'נ-
 שם רמ"א לאכול. כדי לבשל לכתחלה לא הוא שלמחבר ג' ס"ק שםש"ך

 נתערב. אם מותר כדיעכד רק בישל אם אפילומחמיר

 לבשל מותרלכתחלה אי יומו בן שאינו בכלי נ"ט בר נ"ט הוי איג-

 רק ומותר מחמיר אדם חכמת מחלוקת. חלב עם לאכול כדי בשר שלבכלי
 שם ובהגר"א בחלב. נתערב אם בדיעבד צריך ולא לאכול אפילובדיעבד
מיקל.

 הכלל שייך ואי לכתחלה. אסור ואמאי לכתחלה אפילו מחלוקה הסברז-
 לכתחלה. איסור מבטליןאין

 זה חלב לאכול שמותר בשר של בכלי פארווע לאפותה-
 דאילו יומו ]בן חלב של בכלי חריף דבר ובישל בשר אכל ואי זה.אחר
 ובנ"ט יומו לבן יומו בן באינו לעשות שצריך כיון לעיין יש יומו בןאינו
 שאין תרי[ לעשות שייך לא חריף דבר מאיר בבית ומבואר לנ"ט נ"טבר

 ס"ק פ"ט סימן חשוכה דרכי עי' טעם. מושך דבשר כיון זה אחר זהלאכול

 על פ"ט סימן רעק"א בחידושי ועי' הגרע"א. בחידושי ועי' ד"המ"ב
 בשר בסיר שנתבשל חריף פארווע ששכל מאיר ובבית י"ס ס"קהש"ך
 חריף. דבר דהוי הגם גבינה מיד אחריו לאכולשמותר

 תולדות פרשת א' יום שיעורקיצור

 תפלה קודםאבילה

 לא הדם על תאכלו לא מהקרא ע"ב י' ברכות גמרא עי' הלכה מקורא-
 פ"ט. סימן או"ח שו"ע ועי' דמכם. על שתתפללו קודםתאכלו

 וע" ע"ב ט' שבת כ"ח. ברכות מס' עי' מעריב מנחה קודם אכילהב-
 תאכלו לא משום לא ומעריב מנחה קודם אכילה דאיסור רל"ה. רל"בסימן
 וכו'. ימשוך שמא גזירה רק הדםעל
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 סימן מ"ב עוד ועי' ב'. סעי' סוף רל"ב סימן רמ"א עי' שמהני שומרג-
 כתב וכן איסור. ליכא להתפלל שיזכירנו מאחד כקש דאם י"ח ס"קרל"ה
 לפני לאכול כדי שומר על לסמוך שאפשר תרנ"ב בסי' בהגהותיוהחת"ס
 סימן תשובה השערי הביא וכן דאורייתא חיובא דהוי אף לולבנטילת
 שמהני ומבואר זמנו הגיע כשככר דאפילו ומשמע עיי"ש ט"ו ס"קת"נ
 דאורייתא. מצוה אפילושומר

 כן גם שדרכו ומיירי כ"ח ס"ק רל"ב סימן מ"ב ע' קבוע. מנין לעניןד-
 ביחידות להתפלל דרכו אם אבל הכנסת בבית בצבור להתפלללילך
 סימן השלחן ערוך עי' קורא. השמש אם דדוקא מבואר מהני. לאבביתו
 על סומכין שיש צ"ט סימן ח"ד משה אגרו שו"ת ועי' מהני. דמניןפ"ט
 אפילו דסומכין מבואר ערבית. של ק"ש קודם לאכול קבוע מניןהיתר
 מדאורייתא. דהוילק"ש

 תרס"ח לסימן הקדמה מ"ב עי' לשכוח. יבואו ולא אהדדי מדברי רביםד-

 הדחק. בשעת רקדהוי

 זמן הוי לא אכל להתפלל פעם כל כשהולך קבוע מנין מקרי איה-
מיוחד.

 שמעורר. שעון הוי איו-

 מעריב. קודם בישיבה בחורים אכילת כחתונה. מעריב קודם אכילהז-

 יטה שמא לענין מצינו דהא ביחד שאוכלים שנים לאדכורי מהני איח-
 צ"ג סי' ג' חלק החכמה כצל שו"ת עי' שנים. הוי אי אפילו מהנידלא

 כל חבירו על ישגיח אחד שכל בעינן דהתם יטה לשמא דומה ואיןשמהני
 סוכרין יש אלב הזמן. כל עליו שישגיח בעינן לא בנידו"ד אבל וכו'הזמן
 מ"ב ל"ד ס"ק פ"ט בסימן ומבואר ישכחו שמא חיישינן שנים כשהםדאף
 שעדיין בנ"א דבשני משמע לומד חבירו כשאין דוקא ט"ז ס"ק רל"הסימן
 ישכחו. שמא חששו יחד נמצאים המצוה קיימולא

 בעלמא. טעימה הוי אי י- השחר. עלות אחר שינה לעניןט-

 מצוה קודםאכילת



המתיבתאתעם

 ותרצ"ב. תפ"ס. סימן שו"ע ועי' ע"א. כ"ח סוכה עי'א-

 סימן יו"ד צבי נחלת עי' הבן. פדיון או מילה ברית לפני אכילהב-
 א'. סעי'רס"ב

 התפלה קודם לדרך ולילך בצרכיו.להתעסק

 לאדם לו אסור אשיאן בר יצחק רב אמר ע"א י"ר ברכות גמרא עי'א-
 המתפלל כל אשיאן בר יצחק רב אמר וכו' שיתפלל קודם חפציולעשות
 אסור. גורסין ויש וכו' לדרך יוצרואח"כ

 מפמ"ג שהביא י"ס ס"ק שם מ"ב ועי' ג'. סעיף פ"ט סימן שו"ע עי'ב-
 שו"ע ועי' שחרית. כמו דינם זמנם הגיע אם ומעריב מנחה קודםואפילו
 שחרית. שנקטהרב

 אחר לקאנטרי הולך לעשות. מהו תפלה קודם בבוקר מקאנטרי באג-
 מעריב. או מנחה זמןשהגיע

 צ' סימן השלחן ערוך עי' לפרנסה או מצוה לצורך לדרך הולך איד-

 כ'.סעיף

 קודם בחנות בבוקר לקנות הטעלפאן. על לדבר כגון צרכיו. לעשותה-
 קודם שלום לומר שבת. לצורך לקנות קודש שבת בערב ומהותפלה
 תפלה. קודם רחיצהתפלה.

 ג"ח סימן יציב דברי שו"ת עי' תפלה קודם מילה לברית לדרך הולךו-
באריכות.

 קידוש קודם לאכול חולה אונשים

 עי' לקדש שצריך סוברים יש תפלה קורם לאכול לו שהותר מיא-
 חלק משה אגרות שו"ת ועי' קידוש. חוכת ד"ה רפ"ט סימן הלכהביאור

 כ"ו. סימןכ'

 לקדש צריכה אינה דבאשתו ק"א סימן ? חלק משה אגרות שו"ת עי'ב-
 עמו. דווקא לאכול לבעלה משועבדת היא דהרי הטעםעיי"ש



מעטהמתיבתא

 ויצא פרשת א' יום שיעורקיצור
 בלים טבילתחלצות

 סוברין דיש פלעסטיק של כלי ולענין טבילה. צריכה כלים איזוא-
 כיון כטבילה חייבים זכוכית רכלי ע"ב ע"ה דף ע"ז בגמרא דמבוארדכיון
 פלעסטיק כלי ה"ה לומר יש דמי מתכות לכלי תקנה להו אית נשברודכי

 בספר ועי' ברכה. בלא לטבול שמחמירין ויש שפטור שסברו שישואבאר
 הגרי"א ובשם זצ"ל. חזו"א בשם הביא קט"ו הערה י"א פרק כליםטבילת
 יעקב חלקת שו"ת ועי' טבילה צריכין שאין זצ"ל והגר"מ זצ"ל.הענקין
 שיש ע"ח ע"ז ע"ו סימן ג' חלק יצחק מנחת שו"ת ועי' קס"ג. סימןחלקכ'

 סימן ג' חלק יו"ד משה אגרות שו"ת עי' אלומיניום כלי ולעניןלהטבילן.
כ"א.

 וקרא מדרבנן דהוי סוברים ויש מה"ת הוי דטבילה ראשונים רובב-
 דרכני הוי השתמשות איסור אבל מה"ת הוי ואפילואסמכתא.

 פמ"ג עי'
 האיסור. דוחה ראין לטבול יכול לא אי כוסות ד' לעניןשס"ל

 שטובל קודםלשלח!

 מנחת שו"ת עוד עי' לטבול. החנוני מהני ולא שטובל. קודם לשלםג-
 א'. אות ע' סימן ח' חלק מ"ג. סימן ז' חלק מ"ר. סימן א' חלקיצחק
 שנותן. קודם לטבול שאין במתנה נותן אי בעזהי"תואבאר

 אחת פעם רק שמשתמשכלים

 ג' חלק משה אגרות שו"ת ע" הכלי. וזורק אחת פעם רק משמש איד-
 שו"ת ס"ט. סימן ח"ח ל"ב סימן ח"ה יצחק מנחת שו"ת כ"ג. סימןיו"ר
 הלכה. פתחי קט"ו. סימן ג' חלק יעקבחלקת

 מקילין יש לזרקו שנעשה להשתמש נעשה דאין דכיון השאלה שליסוד
 בו להשתמש יחדו אם טומאה. לקבלת כלי שם דאינו משום שכתבוויש

 אפשר שאי בכלי זהו המקילין אפילו ברכה בלא לטבלו ישבקביעות
 פעמים. הרבהלהשתמש



 א ת ב י ת מהתפ

 המאכל שהוציא אחר להשתמש משקאות בהפ שמחזיקיםבקבוקים

 כמו והוי להמאכל בטל דהכלי מ' סימן ב' חלק י"ר אג"מ שו"ת ע"ה-
 זכוכית ובכלי ישראל אצל כלי נעשה אח"כ ורק הכלי מהגוי קנהשלא

 מתכות בכלי גם ע"ז יסמנו אם ואף זה על לסמוך יש מדרבנןשטבילתן
 ששמע ח' ס"ק ל"ז סימן בהלכה מצויינים שערים בידם.ועי' למחותאין
 שני מעשר כמו המאכל אגב הכלי דבטל דיסקין מהרי"ל הגאוןבשם

 טבילה. לענין וכ"ג וכו' קנקנו ע"ג ייןדלוקחין

 להשתמש. יכול שם שהמאכלוכשעת

 טאסטערלטבול

 פת שם שמייבשים דכיון צריך. ראין כ"ד סימן ג' חלק אג"מ שו"ת ע"ו-
 יותר קצת להם שנעים שמייבשים שיש ורק זה בלא כלום להם חסרשלא
 ע"1 לסמוך שיש וב"ש הדחק בשעת שלא כעצם אף לענ"ד ונראהוסיים

 משה באר שו"ת עי' בברכה. להטבילם שיש סוברים ויש הדחקבשעת
 לפוטרו ויכול כולו ויטבילו טבילה צריך דטויסטער ק'. סימן ט'חלק

 פירוקו. ע"ימטבילה

 עלעקטריקבלי

 ולא שם עד לטבול יש עלעקטריק חוט של החלק לטבול יכול לא איז-

 הסתרים. בית דהוי חציצההוי

 אע*וועןטאסטער

 כל לטבול צריך אי ואבאר המאכל שנוגע החלק רק לסכול ישח-
הכלי.

 כליחם טובלין שאין משעדה או במלון ~טכלאי

 ממנו לאכול שאסור שם ב"ב. סימן ג' יו"ד משה אגרות שו"ת עי'ט-
 צריך שהמאכל במקום אבל הדחק בשעת שמתיר אופן באיזו טבילהבלא
 לעשות אותם שקנה דכיון שס"ל ומשם טבילה בלא לאכול אסורלהכלי
 עי' מהן לאכול אסור מהן לאכול אותם להשכיר דהיינו עמהםמסחר



הפאהמתיבתא

 לטבול שיש י' ס"ק ק"כ סימן בט"ז עי' כ"ד. אות ג' פרק כליםטבילת
 י"ז. ס"ק שם בש"ך וע" ברכהבלא

 עכוזים או ישראל שעשאו כלי הוי אי שפק חויאי

 יו"ד חזו"א עי' בטבילה. חייב עכו"ם של החרושת כתי רוב הוי אםי-
 מבית הכלים מוציא החונוני אין דהא קבוע הוי דלא ט"ו ס"ק ל"מסימן

 ג' חלק או"ח אגרות שו"ת ועי' עיי"ש הסחורה. לו שולחים אלאהחרושת
 אף לטובלם דרבנן שטבילתם זכוכית בכלי אף להחמיר דיש ד' סימןסוף
 להחשיב אין לברר אפשר פעמים שרוב דכיון מישראל הוו אם ספק ישאם
 ישראל החרושת כתי רוב שאם אלא לברר רוצה שאינו מחמת למסקזה

 הרוב. בתר דאזלינן בזה להקל גדול מקוםאיכא

 מומר מישראלבעננת

 ב' חלק מהר"שג שו"ת ט"ו. ס"ק לשו"ע בחידושיו סופר חתם עי'יא-
 יו"ד משה אגרות שו"ת ס"ה. סימן א' חלק מישרים דובב שו"ת מ"טסימן
 יו"ד חלק נזו אבני בשו"ת ועי' טבילה. צריכין שאין ד'. סימן ב'חלק
 ויש כ"ג. סעי' ג' פרק כלים טבילת בספר וע' וצ"ע. שם וכתב? ק"טסימן
 שנשבה. כתינוק דהוי מומר הוי דלא להקל יש דבזה"זלומר

 ]יש מקילין להלכה טבילה, בשעת פתוח להיות צריך השקה בור אייב-
 לפתוח[.מחמירין

 וישלה פרשת א' יו5 שיעורקיצור

 תורה שפרכאינת

 ע"א. ל' מנחות גמרא עי'א-

 השוק מן ס"ת הלוקח רב אמר גידל רב אמר אבא בר יהושע וא"רא-
 שם. ותוס' רש"י ועי' השוק. מן מצוהכחטף
 סיני. מהר קבלו כאילו הכתוב עליו מעלה כתבוב-
 כתבו כאלו עליו מעלה אחת אות אפילו הגיה אם ששת רב אמרג-

וכו'.



המתיבתאפפב

 האזינו שירה פרשת רק ולא התורה כל לכתוב שצריךמקור

 שאין לפ א'. הלכה תורה ספר מהלכות ז' פרק רמכ"ם ע'ב-
 כותביי

 את
 זה על שתמה ל"ד סימן אריה שאגת בשו"ת וע" פרשיות. פרשיותהתורה
 כמשמע התורה דבל השירה את לכם כתבו רחמנא דמדכתבדמנ"ל
 חומש כל לכתוב מותר הא פרשיות. פרשיו התורה את כותכין שאיןמשום
 שירה על הכוונה לעולם דלמא רנ"ד? סופר חתם שו"ת וע" וכו'.וחומש
 מפרשיות גרע לא מ"מ מגילות מגילות כותבין שאין אע"גלחוד

 לומר ויש לחודה. שירה פרשה וה"ה בפנ"ע. שנכתבין ומזוזהשבתפילין
 ואבאר ישראל בני את ולמדה בו לקיים שאפשר בס"ת דצריךמשום

בעזהי"ת.

 שם ומבואר שם. ורמ"א מחבר מחלוקת ע"ר. סימן יו"ד שו"ע עי'ג-
 שם הנר"א ועי' שליח. ע"י או כעצמו לכתוב דצריך כהרמנ"םברמ"א
 סנהדרין. חיים תורת ועי' רש"י. שיטת הואשעיקר

 ל"ו. סימן ארי' שאגת שו"ת עי' ס"ת כחיגת חיובי-

 בשותפות ס"ת בענין -ח

 ועי להחמיר. נוטים פוסקים והרבה בזה שנסתפק אפרים בית שו"תעי'
 ואבאר זה בענין ראיות כמה באריכות שמבאר ס"ת הלכות שמחאור

 ע"ר סימן יו"ד תשובה פתחי ועי' תרי"ג מצוה חינוך מנחת ועי'בעזהי"ת.
 רכ"ב סימן ח' חלק קנ"ט. סימן ה' טלק הלוי שבט שו"ת עי' א'.ס"ק

 תרי"ג. מצוה חינוך במנחת ועי' שותפות. מיני כ' דיששמחלק

 המדרש לבית מנדב אי -1

 שו"ת ע" עכיד. שפיר דלאו, חיים מתורת שהביא תשובה פתחיעי'
 כתיבה. ולא שלו שיהא עיקר לרש"י קס"ג יו"ד א' חלק משהאגרות
 מצות שני הוי להרמב"ם אפילו לומר ויש מצות מקיים לא נותן איא"כ

 שמהני שמסיק יצחק באר שו"ת שלו.ע" שיהא וצריך שיהא? אולכתוב
 שמבאר קס"ג סימן א' חלק משה אגרות שו"ת עי' המדרש. לבית מנדבאי

 נ"ב. סימן או"ח משה אגרות שו"ת ועי' זה. עניןבאריכות

 מספן. ליתן מחוייב אי -ז



מפגהמתיבתא

 קס"ג. יו"ד משה אגרות שו"תעי'

 ט"ב. כתיבת ברבת על מברצין אין אטשמ -ח

 לקיים בעצמו לכתוב נ"ד. וסי' נ"ב סימן או"ח סופר חתם שו"תעי'
 אדם חיי ע" מהודר ויהא אחר עע"י לכתוב או משלוחו. יותר בומצוה
 הידור או עדיף מבשלוחו יורת בו מצוה אם בזה דנסתפק ז' אות ס"חכלל

 אות מ"ז סימן מישרים דובב שו"ת עי' מידי. בה פשיט ולא עדיףהכחיכה
 וכתב מירושלמי ראיה והביא עדיף מצוה דהידור יותר דנוטה ומסיקב'
 מתקיים א' אות בכותב דגם דס"ל פוסקי' דאיכא שכתבננו כיון דמ"משם
 ישמח לפי ועוד עדיף. בנוי כתב הס"ת בשאר א"כ סיני מהר קבלהכאלו
 מבשלוחו. יותר בו מצוה ל"ש דבשכרמשה

 שפרים. בקקנה יוצא אי חרא"ש שיטת -ט

 ועי' ח'. אות שם פרישה ועי' שם. בב"י ועי' ע"ר סימן יו"ד בטורעי'
 מהני שלא מעכב כתיבה אמרינן אי שתלוי באחרונים ועי' ס"ק. שםבש"ך
 לומר יש שלו. ס"ת שיהא ועיקר מקבל אינו כתיבה אמרינן אוספרים.
 הלוי. בית עי' ספרים.שגם

 למקום. ממקום לטלשל -"

 פעמים ג' בה כשקוראים ל"ב סעי' קל"ה סימן השלחן ערוך עי'א-
 מקום. כקביעות נחשב שהדבר כיון לטלטלה להתיר יש מקוםבאותו
 נודע בשם שם הקדש ובגדולי קדושים. דעת ע' פסול ס"ת לעניןב-

 בזה. מקילין שיש והביא כשר כס"ת שרינוביהודה
 מאוד החמיר חיים דברי שבעל ט"ז. סימן ח"ד תורה קנין שו"ת עי'ג-

 ובארחות רב. במעשה משמע וכן לחדר מחדר אף הס"ת להוציאשלא
 לחדר. מחדר הס"ת להוציא שהקילו הביא )ספינקא(חיים
 בשערי ועי' אבוהב מהר"י ועי' יוסף. בברכי עי' תורה ספר בהכנסתד-

אפרים.
 במקום ארון לו קובע שאם הא"ר בשם י"ב ס"ק משב"ז פמ"ג עי'ח-

 או יום להשהותו צריך ואינו מותר יום באותו ומחזירו שמביאו אףמיוחד
 פרישה. בשם תורה בדעת וכ"כיומים

 הפרוכת לפוצח כיוון באיזחו -"'א



המתיבתאצפד

 שיש לימין. יהא פונה שאתה פינות כל שמבואר בענין. דיעות נמהיש
 שאמרינן לימין משמאל שפונים חנוכה בנר נוהגין שאנו הם לפישכתבו
 להסיר צריכים היו כן כמו א"כ לימין להפתות שיש היינו פינותשכל

 היה וכן חיים בן חבר בלקוטי באמת הובא וכן. לימין משמאלהפרוכת
 מטאלין. מנהג וכן מזידיטשוב. מהר"א הרה"קנוהג

 אם א"כ הקורש הארון של ימין בצד הס"ת דנותנין דכיון לומרואפשר
 מפנים ע"כ משם הס"ת מלהוציא מפריע זה אזי לימין הפרוכת אתמפנין

 לשמאל.הפרוכת

 סופר החתם שיטת הט"ז. שיטת בזהמבואר דיעות עוד בעזהי"תואבאר
 עיי"ש. שמאל לצד רמסכב הלבוש שיטת קפ"ז סימן או"חבתשובותיו

 חתם שו"ת עי' פתוח. קודש שהארון ובשעה עומד שהס"ת בשעהלעמוד
 עי' הארון. פתיחת בשעת לעמוד שנוהגין ע"ג סימן סוף חו"מסופר

 הקפות לענין ה' סע' רפ"ב סימן יו"ד השלחן בערוך ועי' כזה.באחרונים
 לעמוד. יש אי תורהבשמחת

 וישב פרשת א' יום שיעורקיצור
 חנוכההלכות

 ההורים בבית או בביתו ידליק אי ההורים אצל הסעודה אוכל איא-
 במוצש"ק ידליק איך שבת שם הוי ואיבחול

 ממש בפנים שמדליקין דבזה"ז דמבואר תרע"ז סימן ורמ"א מחבר עי'א-
 ע"ש. נהגו וכן שאוכל במקוםידליק
 תמיד לו שיש במי אלא מיירי לא רמ"א דגם ב' ס"ק שם ט"ו עי'ב-
 אבל אכילה. הוא דהעיקר אמרינן לשכיבה אחר וחדר לאכילה מיוחדחדר
 מג"א וע' ביתו. הוא דעיקר אמרינן אחת לילה על רק לאכול הולךאי
שם.
 מלוה שם אוכל אי מוצ"ק שם להדליק דיש ההורים אצל שכת הוי אוג-

מלכה.
 הכנסת. בבית שמדליקין מהד-



תפההמתקפא

 החלון. אצל או הדלת אצל בפנים. שמדליקיןהדיעותב-
 על להניחה מצוה חנוכה נר ת"ר ע"ב כ"א שבת מסכת גמרא עי'א-
 עיי"ש. ודיו שולחנו על מניחה הסכנה ובשעת וכו' מבחוץ ביתופתח
 סימן ריב"ש שו"ת תקמ"א. א' חלק הרשב"א שו"ת שם. תוס' עי'ב-

 בפנים. שמדליקין שמבוארקי"א.
 וכמה קפ"ה. הלקט שבולי העיטור ובבעלי שכ"ג סימן זרוע אור עי'ג-

 שאין ואע"פ מכפנים פתחו על להניחו נהגו ועכשיו שכתבראשונים
 לא אמאי לעיין ויש זצוק"ל[. ממונקטש ]להאדמו"ר או"ח נימוקי עי'סכנה.

 בחוץ. להדליק לכתחלהמחמרינן
 תרע"א. סימן רמ"א עי'ד-
 משום תקנה הוי רק סכנה משום מיוחד תקנה הוי דלא לומר וישה-

 בפנים. הוי אי מקיים ג"כ הסכנה בשעת שלא אפילו וגם ניסאפרסומא
 לא דאי סוברים דשי זו. מצוה לקיים שדי משמע ודיו. בלשון מבוארוזה
 שלא דאפילו לומר יש אבל בפנים שידליק תקנה בכלל הוי לא סכנההוי

 בפנים. מדליק אי המצוה קיום יש הסכנהבשעת
 שם. השלחן ערוך עי'ו-

 להרליק.זמניםג-
 מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע דמצותה שם. שבת גמרא עי'א-

 מאי שם ועי' א'. סעי' תרע"ב סימן חנוכה הלכות בוש"ע ועי'השוק.
 החמה. משתשקעמקרי
 המנחה. מפלג להדליק יכול אי בדיעבדנ-

 הנירות. שכבה אחר המנורה בשבת לטלטלאופניםד-
 בסיס דהוי היתר דבר הטס על ונותן הטס על המנורה נותן איא-

 לטלטל. שיכול והיתר האיסורלדבר
 רק דהוי היתר דבר עליו ליחן דרך הוי לא הטס אי לעיין וישג-

למנורה.
 בשביל דאי המנורה שמונח מקום צריך אי רק להיות צריך דהטלטולג-

 האסור. דבר דצורך הצד מן טלטול הוי הא המנורהלצורך
 אחר הנר לטלטל מהי לא דתנאי דמכואר ד' סעי' רע"ט סימן עי'ד-

 מהני. לא שלנו דגירות לומר  ויש לעכו"ם. אמירה ע"י רקשכבה

 אח"כ. או חנוכה נר קורם מעריבלהתפללה-
 אי תשובה משערי שמביא מה ס"ק תרע"ב סימן ברורה משנה ע'א-

 קודם. תדיר תדיר ושאינו תדיראמרינן



המתיבתאתפי

 תדיר תדיר ושאינו תדיר הכלל אמרינן דלא להתפלל רוצה לא איב-
 כן. אמרינן שניהם לעשות רוצה אי אי דדוקאקודם

 ידליק. אופןאיזה1-
 בכל ומוסיף לימין משמאל ופונה הנוסף בנר שידליק סוברים ישא-
 קודם. משמאל נוסף נרלילה
 עיקר שהוא למתח ביותר המסוך בנר להדליק שמתחיל סוברים ישב-

 לימין. ומונה לפתח שסמוך מההמצוה
 לשמאל. מימין ופונה הנוסף בנר שמתחיל סוברים ישג-

 לבאר. שיש דינים סרטיםכמהז-
 פתילה. רוב שידליקא-
 גילוי. משום הוי לא רשמןב-
 8"א08ת. 3אם4י בחלב המצופות בפתילות להדליקג-
 בהמנורה. שנותן בהזכוכית להשתמשד-
 שעה. חצי אחר כהשמן מהוח-

 וישב פרשת א' יום שיעורקיצור

 תענית. בשאר מכשיעור פחות פחות דין יש איא-

 בתורה. לקרות שיכול כדי להתענות צריך כמהב-

 לתורה. לעלי' יכול אי שמתענה אחד איג-

 מתענה. אינו אי לקרות יכול קורא בעל איד-

 ה*ופ. כל לאכול יכול לאבול צמיד ואי מכשיעור. פות פחות דיןיש

 לאכול בט"ב מחמירים דיש שהביא המצרים בין מערכת חמד שדי ע'א-
 פחות אוכל שהיה י"ד סימן א' חלק כמרחשת ועי' מנקויעור.פחות

 בת"ב.מכשיעור

 פחות פחות לדקדק צריך ראין ז' סי' תקנ"ד סימן השלחן ערוך ע"ב-
 גזרו. לא חולי דבמקוםמכשיעור



תפזהמסיעתא

 יש מבשיעור. פחות דין שיש שהביא תקנ"ד סימן הלכה כיאור עי'ג-
 הוי לא עדיין דהתם לומר יש ב- ת"ב. לענין איירי התם אפשר א-לומר
סכנה.

 אחת פעם באכילה לו די דאי שמבואר קנ"ז סימן סופר חתם שו"תד-
 שצריך. ממה יותר ולא פעמים שני יאכללא

 שלא הזהירו דהרופא תק"ב סימן ב' חלק או"ח נזר אבני שו"תה-
 ברור דהדבר חצות עד להתענות לו התיר ובקושי החמישי צוםלהתענות

 שלא בררו לכן וכו' רבנן גזרו לא חולי דבמקום כלל להתענותשלא
 עיי"ש. בבוקר. מיד ותאכל כלללהתענות

 פחות פחות תענית כשאר דין יש אי מחלוקת מבוארבקיצור-
מבשיעור.

 בתורה. לקרות שיכול בדי להתענות צריךככוה

 תשובה שערי ועי' מתענין. עשרה שצריך תקס"ו סימן או"ח טור עי'א-
 אם אפילו נינהו קבלה דמדברי צומות הד' אבל בת"צ דדוקא ד' ס"קשם
 ואע"פ וכו' מתענין אינם והשאר שבעה או ששה רק מתענין שםאין
 וכו'. בעי שבעה או ששה דעכ"פ וכנראה עשרה שםשאין

 לא מתענה שאינו מי אפילו שמבואר קנ"ז סימן סופר חתם שו"ת עי'נ-
 דאפילו וגם בקריאה. מחויב דיומא כיון שם ומבואר וכו' חיוב בכלליצא
 חיוב. בכלל הוי להתענות צריך עדיין שאוכלאחר

 כמה י"ד ס"ק שם ובמ"ב ה' סעי' ג' סעי' תקס"ו סימן שו"ע עי'ג-
פרטים.
 עשרה. צריך במנחה בבהכנ"ס ששה כשיש די וה' בב' חל דאיא-
 ציבור בתענית וי"א בביהכ"נ עשרה צריך הקריאה יום כלא חל איב-
 שבעה רק מתענין שם אן אפילו קבלה מדברי דהוי כיון צומות ד'של
 עיי"ש.מהני.

 שכתב שמ"ב סימן חיים שנות תשו' בשם שהביא פתים במנחת עי'ד-
 דיכולים וגם ויוכ"פ בט"ב ויחד לקרות יכולים מתענים שאינםדעששרה
 לתורה.לעלות



המתיבתאתפח

 סימן תענית כהלכות מלוניל הכהן אהרן לרבינו חיים אורחות עי'ח-
 התיבה לפני לעבור מתענין ג' צריכין ציבור ולתענית וז"ל שכתבט"ו

 שרויין היו ציבור ובתענית הגבעה ראש עליו ותור אהרן ומשהשנאמר
 בג' להם די ציבור שבתענית נתן הר' פסק ולכן ז"ל ש"י רבינו פסקוכן

 בקבלה בת"ב דאיירי לומר צריך ז"ל ת"ס ולפי וכו'. להתפללמתעניין
 צומות. בד' מייריוהחת"מ

 השלחן ערוך ועי' ג'. הוי אי לכה"פ שמהני דמבואר יושר בלקט עי'ו-
 י"א הרב הגאון פסקי תורה עזרת של בלוח ועי'בזה.

 הענקיי
 זצוק"ל

 בג'.שסגי

 לקרות שיכול כדי מתענה שיהא צריך כמה הפוסקים מחלוקתבקיצור:
 מתענין. שלשה הוי אי הפוסקים על לסמוך יש ולהלכהבתורה.

 לאורח. לעלות יכול אי מתענת שלאמי

 בתורה לקרות עומד שאין שאומר מי יש ו' סעי' תקס"ו סימן שו"עא-
 בשני בשחרית אב במנחה דוקא מג"א עי' התענה. שלא מי ציבורבתענית

 לעלות. רשאי בחמישיאו

 עיי"ש. יעלה לכו"ע לס"ת דבקראוהו י"ס ס"ק שם ברורה משנה עי'ב-

 עי' לכתחלה אפילו ומשמע שמותר. שמבואר שם סופר תחם שו"תג-
 ע"ד. טימן ב' חלק אלעזר מנחתשו"ת

 ט"ו. סעי' כ"ג סימן שו"ע קיצור י"ט. סעי' ל"א כלל אדם חיי ע'ד-

 מי לעלות מותר צומות דבד' י"א סעי' תקס"ו סימן השלחן ערוך ע"ח-
 מתענה.שאינו

 מעט יטעם או וכו' שם ברוך יאמר אי ברכה בירואי

 שאוסר. קודם אדמת כשם א' ס"ק תקס"ח סימן תשובה שעגי עי'א-
 יחיד בתענית אלא היתירו לא המתירים דאפילו תשובה השערי דייקועוד
 בכל שהרי המתירים בדעת שגמגם תורה בדעת ועי' צומות. בר' לאאבל
 מה"ת אסור ח"ש וגם דאורייתא איסור שהוא נדר סרך יש תעניתקבלת
 תעשה ואל דשב ועו'ד מדרבנן אלא אינה פוסקים לרוב לבטלהוברכה



מפטהמתיבתא

 בכל להתיר שכוב ויש וכו' טפי דחמיר אכילה איסור שהוא ועודעדיף
 אסור לבטלה דברכה הררמב"ם כדעת שהעיקר רס"ל מטעם דרבנןאיסור
 שמבאר ב"ה סימן או"ח סופר שבט שו"ת ועי' חמד. בשדי ועי'מה"ת.

 כל לטעום שצריך מהאחרונים שהיא תקס"ח סימן ברכ"י ועי'באריכות
שהוא.

 צם. שאינו קוראבעל

 בשם ק"ק סעי' ח' שער אפרים השערי על רחמים שערי הגהות ע'א-
 בדיעבד. אפילו דמעככ עשק בארתשובות

 ועי' להקל. יש דכדיעבד כ"ז ס"ק כ"ה שער קודש מקראי ובספרב-
 יעקב בית בסידור ועי' ק'. אות במסגרת כ"ד סימן הקריאה שלחןבספר
 ה'. אות למנחה בדיני כיפור יוםשער

 ל"ה. סימן נוראים ימים קודש מקראי עי'ג-

 בעזהי"ת. יבואהמשך

 לבנוני משה אברהםהרב

 בנק מארגעדז עבור עיסקא היתרבעניו

 נוטל זה, עבור מעות לו ואין בית לקנות רוצה כשאחד בארה"בבאןא(
 'מארגעדז' או משכנתא נקראת כזו הלואה מבנקהלואה

 שמותר אלא רבית תשלומי יש זו שבהלואה כמובן188888ז0ז"
 הם מהסרסורים שהרבה והגם עכו"ם, הם הבנקים של דרובא דרובאמשום

 אמנם ע'. ס"ק קס"ח-ט סי' יו"ד בש"ך כמבואר שאלה כאן איןישראלים
 עבור מיוחד קטן כנק להם שיש זה, בעסק נכנסו ישראלים הרבהלאחרונה

 של משכנתאות אלפים כמה וכהיום עצמן, מעות מלוין והםמשכנתאות,
 שנה. בכל כאלו ישראלים מבנקים באיםישראלים



 א ת נ י ת מהתצ

 משלם והלוה $100,000 עבור ד"מ המשכנתא הוא כך העסק ומהלךט
 )נקרא זה הקטן בנק שנה. 20-30 משך עד ורבית קרן קצת חודשבכל
 אינם )באמת המעות ללוה נותן ( הישראל בנק או 'א' בנק ואילךמכאן
 חותם והלוה הבית(, מוכר לפקודת טשעק לו נותנים רק כלום לונותנים
 עם וישלם מעות, וכך כך שקיבל המדינה ומנהג חוקי עפ"י חוב שטרעל
 הישראל. מהבנק זה חוב שיקנה מי לכל או להלוהרבית

 מהחובות )90% שבועות כמה תוך זה שמ"ח מוכר הישראל בנקאח"כ
 מאוד גדול בנק שהוא 'ב' לבנק פחות( או חודש תוךנמכרו

 רוב או עכו"ם הם הבעלים רוב ועפ"י משכנאות, ומכירת בקנייתשעוסקים
 עפ"י כך עבור המיוחד ובשטר ומסירה כתיבה ע"י נעשית המכירהעכו"ם.
 המשכנתא רווח או מאחריות א' כגק נסתלק המכירה לאחר המדינה.חוקי

 גם אחת(. לשנה אחראים הא' בנק רוב שעפ"י להלן אבאר )אמנםוהרבית
 קרן בתשלומי ויטפלו יגבו שהם א' מבנק מבקשים ב' בנק פעמיםהרבה
 עבור מהקרן קטן אחוז מקבלים זה ותמורת עבורם שנה ה'30 במשךורבית
 לפי גרע שכאן אלא כ"ג, סעיף רמ"א קמח סי' יו"ד )עיין זוטירחא

 קונים שהם עסקם שכל מסחר בעלי ויש תחילה.( המלוה היהשהישראל
 שכר עבור מהקרן קטן חלק תמורת הב' כנק עבור החוב לגבות זהזכות

 במצב זיוף איזה ב' בנק ימצאו שאם אחראי א' בנק מזה חוץטירחא.
 יש מעות כמה הכספי, מצבו ככתב שהודיע כגון דהיינו הלוה, שלהכספי
 אז אמת ואינו המשכנתא, לקבל כדי וכו' לשנה מרוויח וכמה בבנקלו
 )ואי"ה זו במשכנתא הב' לבנק שיהיה הפסד כל עבור אחראי הא'בנק
 לבטל כדי אלו מתנאים אחד כשום אין ולכאו' זה(. פרט יבוארלקמן
 זהו השני, בנק עבור התשלומים שגובים דמה לכ', א' מבנק החובמכירת

 מוכר כל מחוייב ג"כ מזויף ואחריות החוב. בעלי כלל ואינם שליחותרק
 דהוי ונמצא לישראל שט"ח מוכר א' כשישראל ]אלא ע"ע לקבלשט"ח
 החוב עבור ששילם ממה יותר לקונה להחזיר למוכר אסור טעותמקח
 נראה שחייב ממה יותר שמשלם מה )וכל קי"ב ס"ק ס' סי' חו"מ ש"ךעיין
 ברית עיין הלואה, להיות המעות חוזרין טעות שבמקח כיון רביתדהוי
 איסור[. שום כאן אין עכו"ם שהקונה כאן מיהו י"ב( אות פט"ויהודה
 הזיוף כאן משא"כ עצמו, בהשמר זיוף היינו בשו"ע זיוף שאחריותוהגם
 גמורה כמכירה ודינו לחלק שאין מסתבר הלוה, של הכספי במצבהוא
 רוצים אינו ב' בנק סוף כל דסוף בדבר, פושעים הא' בנק כשאיןאפילו
 וכך. בכך הלוה של כספי כשמצב רק חוב,לקנות



תצאהמתיבתא

 ר"מ שמשלם הרבית מלבד אז הישראל מבנק ההלואה מקבלנשהלוהג(
 שנים או אחד אחוז עוד משלם לפעמים זה מלבד שנה, 30 למשך9%
 נקרא זה סכום הישראל, לבנק הלואה( בשעת )מיד ההלואה סכוםמכל

 הבנק ולפעמים כפועל זה משלם הלוה לפעמים %ת01ע'פוינטס'
 ללוה. שנותנים ההלואה מסכום זה מנכיןהישראל

 על משכנתא להם יש אם ד"מ השני לבנק זה חוב מוכר הישראלכשבנקי(
 $102,000 ד"מ להם משלם השני בנק אז ב%9 $100,000סך

 הפוינטס ע"י אחד פעמים, שני הישראל בנק מרוויח וכזה החוב.עבור
 זה וכל כנ"ל. $2,000 עוד מרוויחים החוב מכירת בשכרושגית
 הפוינטס ובאמת החוב. מכירת שעת עד ההלואה שמזמן הרביתמלבד
 האופן שבזה 10 - 11% מקבלים שאם ללוה, שנותנים הרבית בשערתלוי
 רק )או סוינטס שום אין אז $104,000 בעד ד"מ החוב למכוריכולים
 רוצים שהם משום פוינטס ג"כ רוצים אז 9% רק מקבלים ואםמעט(,
 לסדר ורווחם עסקם עיקר זהו ובאמת העסק. מכל מ'$2,000 יותרלהרויח
 ברווח, החוב למכור ואח"כ הפוינטס לגבות שיוכלו כדי רבית שלהלואה
 כדאי ואין שכרם עיקר כלל אינו מכירה שעת עד המועט זמן שלוהרבית

 כזה. מועט דבר עבור העסק ההוצאותכל

 פתאום עולה הרבית כששער ד"מ שכיח, לא שזה הגם קורהלפעמיםה(
 עבור רק 1000 עבור ב9%, להם שיש זה חוב למכור יכולים איןאז

 החוב יחזיקו לא אופן בשום אבל $2,000, להפסד הם וצריכים$98,000
 עסקם. עיקר אינו דזהאצלם

 כאלו משכנתאות שנותנים ישראל בנק כל אצל כמעט נהוגוכהיוםו(
 החוכ, שמוכרים עד או חודשיים או לחודש ד"מ הית"עשמסדרים

 שהרבה ומלבד ה'ב' ובנק הלוה בין ברבית הלואה יהיה ואילךומכאן
 דאסור דנראה א' חששות. שני עוד כאן יש מאוד, משובשותמהנוסחאות

 של בהית"ע )עכ"פ ההלואה תקופת עבור רבית על לקצוץ הישראללבנק



המתיבתאמצב

 להלואה ונהפוך העכו"ם קונה עצמו שהעיסקא נאמר אם ופ"פ,פ"מ
 שכ' ובמה א ס"ק קסח-ט חוו"ד עיין זמן, לאחר העכו"ם שבידברבית(
 אחרוף. כקונטרס רבית דיני וקיצור עליו, חייםבשארית

 עליו שכ' ומה החוו"ד לשל אעתק כ"כ, מצוי אינו חיים שארית שהספר ]כיוןנ
 שלוה דישראל קס"ח-ט סי' ריש המחבר כה2)מ על הק' שם בחוו"ד חיים,בשארית
 אשלם ואני המעות לי תן חבירו ישראל לו ואמר לו להחזירם וביקש ברביתמעכו"ם
 להעכירם. חוב שטר יכחוב ונעני ישראל אס אפילו דאסור והרכיכן הקרןלעכף'ם
 ק"ו ס" בחף,מ המבואר שם החור'ד ורצן קצוצה. רבית דהוי שם הומ"אוכדימעות
 דנ47ה ומשמע החוב, למחול יכול המלוה דאין בשמיה שטר לו וכתב שכנתזדבכציר

 שנ47ה כשן וא"ע למתעל המלוה יכול מדרבנן שהיא בכשירה דהא ההורה נעלו
 ולבא עולה, הוא להעכו"ם ויום, יום בכל העולה הרבית הרי סה"ת, להעכרכםהחוב
 אף זמן, עמו קצץ שהישראל דכיון החור'ד ות" הרביות להחזיר הישראליצטרך
 לזכי, מטלטלין שכירות כמו לזמן שהוא השכירות לבטל א"י להעשבם החובשנקנה
 יךימ הזמן דשכירות וכיע השכירות, לבטל יכול הלוקח אין הזמן, בתוך שמוכריןדאף

 עכתריד. להחזיר וחייב הישראל בשביל הרבית כמתן הוי הישראלבשביל

 אדיב העכרכם עהךה כיע שבודאי ופ י'ב ס"ק לקלע מהח"ז עליו הע חייםובשארית
 המהבר על לק"מ ומ"מ להעכר'ם רק הראשון לישראל והרבית השכירות שייךלא

 ישראל שביד המעות העכו"ם י47ה והנטר( או )המכירה שעזיז דלא משוםוהרמ"א
 כשחן הה להשגי הואשון ישואל כשנותן וצת מתנה להוצב דמלוה כיוןהשאשק
 לישהאל שנחן כיע כמלוה נוחשב הראשון ישראל דמ"מ כונתו )גר' לישראלמעותיו
 וכ"כ יאסור לעכו"ם רבית שיתן ע"מ לישראל כמלוה והוי לו, השייכים מעוההשני
 י"ד( סעיף ק"מ ס" רע"א עיין דאסור לעכרם ורבית קרן שיתן ע"מ עמו מתנהאמ
 שישראל )ר"ל הכותי בשביל המעות להשני הראשון ישראל יחן שמח"כ אמרתמאי
 לי' הוי הדר מלוה) בתוו המעות יטול ואב"כ העכו'ום עבוי במעות ינכה קודםהשני
 שגג עכ"ל ודו"ק אסור וכלס"ה לכותי לשליחותאע

 ללוע, שיבהיר גממו א' אופנם, בני לסדר יכולים פקדון כולו של בריתםובאמת
 ההזב ילוה הנם כשבנק ברבית להלואה יהפך פקדת כולו של שהיתיש הב'ואופן
 של שבמשכנתא נראה אכצם לקבי, שיבארו חעה2ות מכמה פצל אולי האופןובזה

 כמו רהוי משום אנסור כאן דיש גר' יט באות ללהגן ר,מבוארשסוזפון5"ז
 אותו וילוה שיחזור מנח על הא' לבנק המשכבשת שומות )כפי ביחף מוכרשהלוה

 המהבר האיסור כאן יש ושוב קע"ד, בס" כמבצאר כהלואה דרינו הב'( )בנקמהעכו"ם
 היתיזע שבכל והגם להעכר'ש והרבית הקרן שיחן ע"מ מלוה הצ שבנק הנ"לוחוו"ד
 עסקיו או ביתו מקנה הלוה דהא - הלואה רק פקדון שום כאן דאין כן, לומדיש

 דהלוה רמם דשאני הקרן, כשכופלם בהזרה ממנו אוחם וי47ה שיחזור ע"מלמלוה
 עדים יבוא אם דהא אותם ולנגה שחוזר בשעה כשוויותם בחזרה עסקיו או ביהושנה

 כאן כהצא',כ להפסד ריולוה ברשות דהוי מוצא פחות, ישלם וזקרן נפחת אושריסיד
 מיד העכו"ם ביר כשבא מ"מ אלוהותו "ןלם הא' בנק ביד שהעיסקא שת"זדוהים
 ונחשב כהלהאה דית אין הצ בנק שבגד כיע יל )הסיין ה7ךן סכום כל לשלםחייב

 כ"ז לסדר האיך לעיין יש גם וצ"ב( ומוהר כמכווה מושב העכו"ם ביד גםבמכירה,
 47ין. דעימצד



מצגהמתיבתא

 ההלואה כשעת הישראל לבנק מיד הלוה שמשלם בה2% יש ב'וחשש
 בסכום הסכום זה לכלול שיכולים והגם ג'(. אות לעיל)כמבואר

 פעמים )דהרבה ימים כמה עכור 2% סך מ"מ ההית"ע, שלהתפשרות
 אם אפילו הסכום זה לשלם הלוה ומחוייב אחד יום תוך החובמוכרים
 סכום עבור מאוד גבוה סכום הוא מיד( החוב כל ולפרוע לשלםירצה

 גם שמשלם מוכח גבוה דבסכום גבול, שיש בפוסקים כמבוארהתפשרות,
 שהקונה ע"י כ"כ להרויח יכולים שלפעמים י"ל מיהו המלוה. חלקעבור
 שהוא )1(שש02ם(, שטר עמו ועשו ביתו עבור אחר קונהמצא

 הקרקעות שמחיר יודעים פעמים דהרכה )והגם ולקנות למכורהתחייבות
 מיהו 2-3% של רווח עם קונה למצוא מאוד מצוי מ"מ כ"כ, עלהלא

 ונמצא שנה 30 על הלואה זכות עכור זה שמשלם לומר נראה גיסאלאידך
 ולומר אח"כ. ההלואה תקופת עבור רבית הישראל לבנקשמשלם

 וגם גדול ריוח כאן שיש כיון דחוק נראה ג"כ שכ"ט עבורשהפוינטס
 של הית"ע כשיש ואולי ד', אות כנ"ל הרבית בשטר תמיד תלוידהפוינטס

 לתקן יכולים גם לקמן. יבואר ואי"ה שכ"ט, שזה לומר יש פקדוןכולו
 לשני ההלואה עם ימשוך אם רק הפוינטס לשלם יצטרך לאשהלוה
 וכדומה(.שבועות

 ונראה פקדון, ופלגא מלוה פלגא של הית"ע עושים דהם לעיין ישעודז(
 דירה שהשכר וראיתי חשבון  שעשיתי משום פקדון, כולו לעשותדעדיף
 פחות לא אם )9%( הרבית משער יותר לא ריווח עושים כללכדרך

 ואם כלל( עלה לא הבתים שמחיר יודע והלוה המלוה פעמים)והרכה
 9% קוצצים דאם גדולה הערמה דהוי נראה מלוה פלגא של הית"עיעשו

 שמשלם ומוכח כלל, שכיח שאינו דבר פקדון, הפלגא )על 18% הויבאמת
 כולו של הית"ע לסדר דעדיף נראה לכן מלוה, הפלגא עבור גםהלוה
 עסקים שאר ללוה יש אם מיהו הלואה(. סרח שום כאן ראין )וגםפקדון

 שאין לווין הרבה דיש אלא זה, חשש ליכא עסקיו בכל המלוהומשתתפים
 הבית. מלבד אחרים עסקיםלהם

 הישראל שהבנק דהיינו אחר, באופן קצת העסק לסדר להציעונואהח(
 וכמקום קצרה, לתקופה ללוה פקדון( )כולו הית"ע עפ"י הלואהיתנו
 אין שהבנק ככה, יפרשו עכו"ם לבנק העיסקא זה מוכרים שהםשנאמר
 הוא )וכן שבועיים ד"מ קצרה לתקופה רק מעות שום להלוות כללרצונם
 ולמכור, ללות ושוב רווח, עבור החוב ולמכור ללוות עיסקם דוההאמת
 והלוה בשנה(. פעמים 20 ד"מ המעות אותם עם מרוויחים האופןדבזה
 ולסלק ולשלם שבועיים תוך העסק לגמור צריך שלהם המתעסקשהוא



המתיראמצד

 עיסקא מקבל כל כמו נכסים( או כסחורה ולא )במזומן למלוההעיסקא
 מעות. יחזיר ההלואה תקופתשבתום

 הבית למכור או צריך שהלוה אומרת זאת הלוה, בית שהוא העיסקאוכאן
 ולסלק עצמו עבור הבית לקנות או לאחרים להמלוה( עכשיו)ששייך

 הבנק הלוה ממנה לכן קשה, כזה שדבר שידוע והיות שלו,המלוה
 מבנק ברבית הלואה להשיג כדי שלו וסרסור שליח הם שיהיוהישראל
 עליו שהתנו אחוזים באותם הישראל, לבנק שנתן חוב השטר ע"יהעכו"ם

 המעות יקבלו שהבנק ובזה המדינה, כלשון שכתבו חוב בשטר 9()%
 עבור כתשלומים נחשב הר"ז הלוה עכור החוב" "מכירת ע"י ה'ב'מבנק

 יהיה והבית יגמור הישראל והבנק הלוה בין והעיסקא מהלוה,העיסקא
 העכו"ם. לבנק ורבית קרן מחוייב הלוה ומעתה ללוה.שייך

 ישראל שביד משכון וז"ל ב"ו סעיף קס"ח-ט סי' בשו"ע מצינו זהוכעין
 לפרוע ועלי ברכית לעכו"ם ומשכנו לך הלוה וא"ל חבירומישראל

 )עיין לבד משכון שע"י בהלואה איירי ששם אלא עכ"ל, מותר ורביתקרן
 כשאין משכון בלא אף הדין רכן מבואר שם לבונה בעצי מיהו שם(ש"ך

 דאין אלא משכון יש כאן גם ובאמת אחראי, הישראל( )הבנקהשליח
 כאן מיהו טוב. כמשכון נחשב אינו פעמים הרבה וגם בה מוחזקהמלוה
 שאנחנו אלא עצמו לפקודת העשוי שט"ח עם לבנק הולך דהשליחגרע

 לבנק רק הישראל לבנק כלום חייב הלוה שאין כלום בזה ראיןהסכמנו
 א"צ השליח על אחריות דכשאין סו סעיף הרר כשו"ע ועייןהעכו"ם,
 שליח. שהואלפרש

 עבור וסרסרות שכ"ט הר"ז הישראל לבנק הלוה שמשלם הפוינטסוהנח
 כל דבאמת כלל הערמה אינו זו דשכ"ט ונראה זאת. הלואההשגת

 הלואה סידור עבור רק הלואה עבור לא הישראל הבנק ורווחמציאות
 ד'(. אות לעיל )עיין ה'ב' העכו"ם לבנק למכרו שיכולםבאופן

 אות סוף )עיין שכ"ט דהוי משום לגמרי הפוינטס להתיר שרוצה מיויש
 בזה מ"מ כנ"ל, בהרבית ותלוי אחוזים לפי דהוי דחוק שזה והגםו'(
 כאן יש ובאמת פקדון כולו של הית"ע עפ"י הוא הראשון שמלוההאופן
 שאם נפרש בהערמה למעט וכדי להקל. יכולים דבודאי נראה סרסרותעסק
 הלואה הישראל הבנק שמשיגים קודם שבועיים תוך חובו ישלםהלוה
 פטור הוא אז נזדמנו, ששניהם קודם לשלם דצריך )ר"ל הלוהעבור

 התשלומים שעת עד וטירחא הוצאותיהם עכור להם ישלם ורקמהפוינטס



תצההמתירא

 הבנק יצליחו לא אם וגם הטירחא. ערך לפי הצדדים שני שיתפשרונמו
 )או מהפוינטס לגמרי הוא פטור אז הלוה עבור הלואה להשיגהישראל

 בהלואה יחזיקו לא אופן דבשום כתבנו כבר מיהו שיתפשרו(. מהכפי
 שיש הלואה באופן וכ"ז כך. ע"י יפסידו אם אפילו אותו ימכרוותמיד
 שלהם. סרסור השכר ט"ו כאות יבואר להלן פוינטס שאין ובאותןפוינטס,

 שמחויב פשוט עבורו הלואה השיגו שכבר לאחר לשלם רוצה הלוהואם
 שהשיגו קודם שבועיים לאחר לשלם הלוה רוצה ואם הפוינטס.לשלם
 טרחו שכבר כיון מ"מ, לשלם שצריך להתנות יכולים לכאורההלואה,
 וכין החוב כל הלוה ישלם בין הפוינטס לשלם הוא מחוייב עבורו,הרבה
 ישלם.לא

 עיסקא היתר ע"י נוכל אם כאן הפשוטה והשאלה זו, הצעה יסודע"כט(
 העסק לכל מתחשב היב' שבנק הדברים, מפשטות לשנות שלנוושטר

 כין ושטר מודעה מסירת ע"י אהד לאופן השטרות, בכל ומובן הכתובכפי
 נפק"מ שום אין דלמעשה כיון נפק"מ דאין י"ל ולכאורה הא'. ובנקהלוה
 העיקר הראשון, ללוה הלואה או חוב מכירת באופן הוי אי היב'לבנק

 בממונם. מובטחים והם מהלוה רבית עם חוב שטר להם ישדלמעשה
 רוצים ואינם עיסקא רק רבית עם חוב מכירת שום כאן אין שבאמתובפרט
 האופן דבזה שנה ל'30 הית"ע מלסדר עדיף זה ואפשר עיסקא. לקנותכלל
 להם יש למעשה האופן בזה משא"כ כלל, הרבית עם חוב להם איןבאמת
 חוב קניית ע"י אי שלהם החוב נעשה איך נפק"מ ומאי הלוה עלשט"ח
 בין שעושים והיתר העיסקא )כשטר לפרש דיש ונר' ישרית. הלואהאו

 הר"ז הב' מבנק המעות מקבל הישראל דכשהבנק הישראל לבנקהלוה
 כן ובאמת הב'. לבנק ורבית בקרן כך ע"י הלוה ומתחייב הלוהעבור
 המדינה, חוקי עפ"י הישראל ובנק הלוה בין הנעשה בשטר קצתמפורש
 ויש זה. חוב שיקנה מי לכל וכן למלוה( א"ע מחייב שהלוה שםשכתוב
 לן שבאמת הגם החוב יקנה המדינה חוקי שעפ"י מי לכל הכונהלפרש
 והגם מוקדם(. שטר הוי )מיהו להם הוא מתחייב מ"מ לוו, רקקנו

 שהלוה, מפורש שבו שטר שכתבנו כיון אבל בזה לפקפק יששכודאי
 להתיר. יש לכאורה הב' לבנקמתחייב

 הרבה הב', לבנק החוב מוכר הא' כשבנק דהנה כאן יש שאלהעודי(
 אז שנה תוך יפרע לא הלוה שאם עצמם את מחייבים הא' בנקפעמים
 לחזור דהיינו 351א(זטק1ז )בלשונם לקנות הא' בנקמחוייב
 רבית תשלומי כל להם ולשלם הקרן( )כשוויות בחזרה החובולקנות(
 זיוף שום היה לא אפילו וזה הלוה. פרעון אי מחמת הב' בנקשהפסידו



המתיראתצו

 ערב מסוג ערבות כעין הר"ז ולכאורה ב'(. באות לעיל )המוזכרבניירות
 הברירה להם יש רק ירצו אם מהלוה לגבות הב' בנק שיכולים כיוןקבלן
 נקרא אמאי ביארתי ומסברא, בד"ה )ולקמן הא' לבנק בחזרה החובלמכור

 סתם(. ערב ולא קבלן ערבזה

 יגבה מי בספק ועומד תלוי באמת הוא ע"ק של דהאיסור דכיוןונראה
 איגלאי הראשון, מהלוה יגבה הב'( )בנק המלוה אם דהיינולבסוף,

 החוב יגבו הב' בנק ואם הלוה, של המלוה היו הם הב' דהבנקמילתא
 לבנק הלוה הב' דבנק מילתא איגלאי אז מהלוה, יגבו הא' ובנק א',מבנק
 ע"א, ב"מ הרשב"א בחי' )עיין שלנו. הראשון ללוה הלוה הא' ובנקהא'

 ובט""ז ר'. סי' נזר ובאבני לא, ד"ה תוס' על מ"כ דף וברע"א רש"יכדעת
 על גם הית"ע נסדר א"כ דוץ(. שליף בערב אפילו כן כתב סק"ב ק"עסי'

 )כגון לבסוף הלוה של המלוה יהיו הא' הבנק אם ממ"ג בדרךהערבות
 אז מהלוה( יגבו והם הא', לבנק החוב ויחזירו ב' לבנק שילם לאשהלוה
 ימשיך ביניהם עתה עד שהיה שהעיסקא דהיינו היתר עפ"י שזהנאמר

 רק ללוה, לוו לא מעולם הב' שבנק למפרע מילתא איגלאי דאזהלאה,
 ישלם הלוה ואם שלנו. ללוה ולוה חזר א' וכנק א', לכנק לוה כ'שכנק
 מילתא איגלאי אז המכירה, אחר ביניהם הא' כנק יתערב ולא הב'לבנק
 האמיתי המלוה הוא הב' ובנק המכירה בשעת מהעיסקא נסתלקו הא'דבנק
 פוסקים מכמה שמעתי ]וכן ואילך. המכירה משעת לעיסקא וא"צ הלוהשל

 בזה קצת לפקפק שיש הגם קבלן ערב עבור הית"ע לסדרשיכולים
 הית"ע שייך דלא ל"ג סי' ח"ב אלעזר מנחת בשו"ת)וראיתי
 בסי' הי"א כדעת קבלן בערב המקילים פוסקים יש )גם קבלן ערבעבור
 שאפשר כאן ובפרט להקל דהמנהג ומהרש"ג שיק במהר"ם )עיין ס"אק"ע
 מיהו י"ב אות י"ס סי' ח"ד יצחק מנחת עיין טוב, כמשכון נחשבשבית
 לכו"ע דאסור רו"פ דעת נראה המעות נטל ג"כ שהערב שלנובאופן

 ג"כ ובחוו"ד שם, ברע"א וע"ע שם, ובחוו"ד נ"ב ס"ק וש"ך בב"יכמבואר
 הר"ן. בחי' כן נמצא שלאכ'

 א"ש כערב, רק א' בנק נחשב אם תיגח דהא זה, בכל שצע"גאלא
 שכנק דכיון זה ככל לפקפק יש אבל כנ"ל, הית"ע לסדרדיכולים

 ואחראים ערבים וג"כ בהממון מחזיקים וגם בהממון ונו"נ השליחהא'
 רק דהוי קבלן כערב ולא ממש, כלוה נחשב הא' רבנק י"ל ההלואהעבור
 ההיתר כל בטל ושוב הב', בנק כלפי בודאות ממש כלוה רק לוה,ספק
 הלוה של מלוים רק הלוה של סרסורים דהם לומר נוכל דלאשלנו

 לשנה הית"ע עפ"י הלוה של המלוה הא' שבנק נאמר אם ואףהראשון.



תצזהמתירא

 שבנק כמו דומה דהר"ז הראשונה, שנה בסוף נעשה מה מ"מהראשונה,
 עם שטר תכתוב אז בחזרה, שלך הבית עסק תרעה אם ללוה אומרהא'
 אסור, דבודאי גחזרה שלך העסק יהיה ואז שלנו( )מלוה לעכו"םרבית
 א. סעיף קמח-ט סי'עיין

 שם והש"ך שלנו כעין כנידן שאיירו ב"ו סעיף קס"ח-ט סי' בשו"עועיין
 ס"ק וצ"ל כש"ך ט"מ שם )ויש י"ז לסעיף זה דין מדמה פ"בס"ק

 אסור משכון נותן דכשהמשלח בב"י מבואר י"ז בסעיף ושם ס"אן ולאנ"א
 כלוה דינו אחויות השליח קיבל ואם אחריות שום ע"ע לקבללהשליח
 אות קל"ה סי' נזר האבני בשם הביא ח' אות י"ס סי' ח"ד ובמנח"יממש,

 נכסים שאר כמו רק המשכון ואין משכון קנה לא מישראל הנכרי משוםו'
 רק כן, משמע לא וב"ח דמהש"ך במנח"י )ועיי"ש עכ"ל ערבים רקדהויין
 שהשליה דכאופן במנח"י( )עיי"ש בב"י שם משמע מיהו ערב(. רקדהוי
 מדין רק אחריותו הוי ע"7 השליח כשנעשה אפי' אז משלחו שםהזכיר
 לומר ונוכל עצמי שיעבוד יש להמשלח שגם כיון ממש כלוה לאערב
 שעבוד הראשון הלוה על שיש שלנו בנידון וב"ש הלוה. )המשלח(שהוא
 בערבות כע"מ חברת הם ערבים שהם הא' והבנק שט"ח ע"יהגוף

 ג"כ הגוף שיעבוד להמשלח כשאין דאפילו שם במנח"י )וע"עמוגבלת.
 עיי"ש(. והתנ"ך הב"ח לשיטת כערב רק השליחדין

 שולחו שם מפרש כשהשליח דבשלמא משום טפי, גרע דידן שנידוןאלא
 שהיא מפרש שהשליח משום הלוה דהמשלח אמרינן אתריות, מקבלוגם

 ממי לנכות יכול שהמלוה שהגם קבלן ערב ככל והר"ז הלוה. שליחרק
 הלוה, שהוא לכל שמובן זה הוא דהלוה אמרינן מ"מ תחילה,שירצה
 מפרש הא' בנק שאין כאן משא"כ במעות, ומשתמש ההלואה שיזםדהיינו
 יותר הלוה באמת הוא שהלוה לומר חיתי מהיכי שלוחים שהם כ'לבנק
 גובה, רמ"ז גובה מזה שרצה כיון שלהם הלוה הא' דבנק איפנאמלותר
 שהעיסקא כן ומפרשים המשמעות ביניהם והמו"מ הניירות בכלואדרבה

 הם ולמעשה חוב כאן שמוכרים ב' לבנק א' בנק בין עסק הואכאן
 לומר יש א"כ המעות, כעל של שלוחו של חסרון יש וגם המעותמקבלים
 משכון נותן י"ז כסעיף כשהמשלח והגם ערבים. ולא לווים הם הא'הבנק
 א"צ המשכון על החוב שאחריות דבאופן סו סעיף הרב בשו"עמפורש
 השליח שאין כאופן איירי שם הרב מ"מ הלוה, שליח שהוא כלוםלפרש
 ואינו קבלן( ערב )בתור אחראי כשהשליח אבל יוסף( )כהבית כללאחראי
 רק שנחשב לומר להיתר מפורש מצאתי לא הלוה שליח שהואמפרש
 שכתב נ"ב בס"ק הנ"ל הש"ך לפי ]מיהו ממש. כלוה נחשב ואוליכערב,



המתיבתאתצח

 ס"ל ולכאורה סתם, ערב בתור אחריות לקבל להשליח מותר במשכוןדגם
 תחילה לגבות המלוה שצריך שמפרש כיון כערב רק תמיד נחשםרהשליח
 שליח, שהוא שמפרש דאיירי לפרש דיש ראי, אין מיהו הלוה.ממשכון

 קבלן[. בערב איירי לאוגם

 לישראל דמישראל משום כערב רק הא' בנק דהוי לומר נראהומסברא
 מי קובע שזה אפשר מ"מ מזה יודע הב' בנק שאין והגם שליחותיש

 קודם תחילה הלוה לתבוע צריך הב' שבנק כאן ובפרט הערב ומיהלוה
 לגבות רשות להם יש פרעון אי של במקום דרק הא', לבנקשהולכים

 לחזור הא' בנק שצריכים רק ערבות, כאופן עשוי דאינו )וגם הא'מבנק
 ר"מ צריך שהמלוה באופן וערב לוה לנו כשיש והגם החוב(.ולקנות
 קבלן ערב זה ערב מקרי עדיין לערב שהולך קודם פ"א מהלוהלתבוע
 וכן מ"כ סעיף הרב ובשו"ע כ ס"ק ק"ע בש"ך )כמבואר סתם ערבולא

 קבלן הערב מי ספק לנו שיש באן מ"מ הפוסקים( גדולי מכמהשמעתי
 השט"ח על הב' בנק סמכות שכל כאן וכפרט קוכע. דוה אפשר הלוהומי

 ואנו הלוה שפלוני חוב שקונים חושבים שהם רק הלוה, שםשמפורש
 משכון הב' לבנק שיש כאן גם בשטר, הנקוב לזה מלוים שהםמפרשים
 כמשכון( מוחזקים אין וגם טוב למשכון נחשב שאינו שי"ל )הגםמהלוה

 וצ"ע. בע"מ חברת הם הא' וכנק הגוף בשיעבוד הוא הלוהושיעבוד

 זכות הב' מבנק שקונים מסחר בעלי שיש ב' באות לעיל וברתייא(
 וישנם מהקרן. מסויים אחוז תמורת ב' בנק עבור מהלוה החובגביית

 )זם(4עץ8פ( "סירוועסיר" שקוראים כאלו עסקים מיני שניכעיקר
 רק עליו אז משלם הלוה אין ואם ב', בנק עבור שליח רקשהסירוועסיר

 הסירוועסיר שאין דהגם הב' אופן משלם. אינו שהלוה הכ' לבנקלהודיע
 תשלומים אחריות ע"ע מקבל מ"מ אבל ערכ בתור פרעון אחריותנטל
 שאבאר. כמובזמן

 צריך אז מאחר ואם לחודש, סו יום עד לשלם הלוה צריך כללבדרך
 חדשים(. לכמה משלם אינו אם אפילו מתרבה )ואינו קנסלשלם
 לחודש יח ביום הב' לבנק התשלומים לשלוח שצריך ותראיהסירוועסיר

 דבנק בזה הטעם כלל. משלם אינו או מאחר או כזמן משלם הלוה אםהן
 וכו' פרעון איחור עם לטרוח או החוב גביית עם לטפל רוצים אינםהב'
 שהם עבור היא להסירוועסיר, הב' בנק שמשלמים מהשכ"ט חלקלכן

 יודעים ובזה המשכנתאות כל של התשלומים לחודש יח בכל להםישלחו
 לחודש בא' משלם הלוה ואם לחודש. יח' ביום תדירה הכנסה להםשיש



תצלהמתירא

 תשלומי עבור מיוחד בחשבון שלהם כבנק המעות הסירוועסר מחזיקיםאז
 עצמן עבור במעות להשתמש רשות להם שאין באופןמשכנתאות
 הלוה ואם הא'. לבנק שייך שהרבית אלא ייסז(85(חתט0((8

 משלם הלוה אם והנה עצמם. במעות הסירוועסיר משלמים אז לשלםמאחר
 טיפול עבור שכרם וזה הסירוועסער. של הקנס אז פרעון איחור עבורקנס
 ולכאו' הלוה. עכור עצמם מעות שהוציאו עבור וגם תזכורת מכתבישל
 הלואה דהוי שי"ל הגם ומותר, כ' לבנק מהסירוועסער הלואהזה

 עבור ביקש לא דהלוה ב' לבנק הלואה דהוי נר' מ"מ ללוהמהסירוועסיר
 אז משלם הלוה אין דאם הפרעון עבור אחראי הב' דבנק וגם זוהלואה
 להסירוועסער. לשלם צריכים ב'בנק

 הסירוועסיר שלח ובינתיים חדשים, ג-ד עד משלם אינו הלוהאם
 זה, כל הב' לבנק הסירוועסיר מודיע אז הב', לבנק חודש בכלהתשלומין

 הב' לבנק 7171י( )ע"י כסף שולח הסירוועסירואח"כ
 שקונים דהיינו ז858א(זטק8ז לזה וקורים החוב של הקרןכסכום
 הב' לבנק החוב הא' בנק ומוכר חוזר היום באותו ואח"כ בחזרה.החוב

 כל בתוספת הקרן כסכום מעות להסירוועסיר שולחים הב' שבנקע"י
 המו"מ וכ"ז הלוה. עבור חדשים בהג-ד הסירוועסיר שהוציאהתשלומים

 הב' בנק שולח שלפעמים שייך )ואולי שעות כמה תוך נעשה המעותעם
 שטרות חילוף שום בלי להיפך( ולפעמים מקודם להסירוועסערהמעות
 ז"1185(זטקמז העסק קוראים שהם שהגם ומסתברוכדומה.
 אופן רק וזה כינוי רק זה דאין נר' מ"מ החוב(, וקונים שחוזרים)דהיינו
 לרשותם משכנתאות של 001ק מהקבוצה זה חוב להוציאשיכולים

 הית"ע צריך אי קני' באמת זה דאם שאלה יש ג"כ וכאן הב'. בנקשל
 לא )כעין( אבל שעות כמה על רבית כאן אין דלכאו' שעותלכמה
 לעצמו החוב להחזיק יכול הסירוועסר אין שלכאורה ובפרט איכא.תשימין

 כלל קניה שום כאן דאין מסתבר ומ"מ ב'. לבנק ולמכרו לחזור מידרק
 הב' דבנק - הוא משכתנאות של הקבוצה ]ביאור וצ"ע. שכתכתיכמו

 כמו גדולים לסוחרים משכנתאות אלפים או מאות כמה של קבוצהמוכרים
 עבור דוץ שלוף ערב נשאר הב' ובנק וכדומה, בנקים ביטוח,חברת
 הקרן סכום שולח הסירוועסער אז כשורה הולך אינו המשכנתא ואםהחוב,
 שולח ושוב החוכ זה שקנה ביטוח להחברת זה שולח הב' ובנק הב',לכנק
 כדי רק נעשה כ"ז וכנראה, הא'(. )בנק להסירוועסער מעות הב'בנק

 שקנה ביטוח להחכרת שייך להיות במקום הכ' לבנק שייך יהיהשהחוב
 בעצמם החוב לקנות יכולים הב' בנק אין טעם ומאיזה מהם,החוב

 הענין.[ כל לי ברור אינו ועדיין ביטוח,מהחכרת



 א ת נ י ת מהחק

 שיעשה מסירוועסער מבקש הב' בנק אז משלם אינו הלוה אםאח"כ
 לעקל לערכאות הלוה עם שילך דהיינו71ם0105"107

 לבנק הלוה שכתב השטר בידו יש לערכאות הולך וכשהסירוועסערהבית.
 או ומסירה כתובה כעין דבר )ע"י הסירוועסער שם על נכתב ועכשיוהא'
 הרשאה כח לו יש דעכשיו לאחר( כשמעכירו טשעק על שחותמיםכמו

 חתימה כל עבור הכ' לבנק תמיד ללכת צריך הסירוועסער ואיןבערכאות.
 וצריך להסירוועסער החוב שייך שבאמת שי"ל הגם לי נראה כןופעולה.
 וצ"ע. כן דאינו מסתבר מ"מהית"ע,

 מהערכאות מבקשים אז הלוה בבית רשות ליטול הסירוועסערכשמצליח
 הבית שייך והלאה ומאז הבית על הב' כנק של שםלשים

 להסירוועסער שהיה הוצאות וכל שכ"ט משלמים הב' בנק ומיד ב'.לבנק
 זה. כלעבור

 המלוה הסירוועסער אם הן עושה שהסירוועסער מה כארחי כאןעד
 ג"כ הא' בנק ולפעמים הגעייה, זכית קונה רק אס הןהראשון
 הראשונה כשנה משלם הלוה אין שאם אחראי וגם כנ"להסירוועסער

 לברר יש ועכשיו הכ'. מבנק החוב ולקנות לחזור צריך אז י'( באות)כנ"ל
 שבנק באופן העסק לסדר רוצים ואנחנו הסירוועסער גם הא' שבנקבאופן
 גובה וגם שאחראי מה אי עבורו, ב' מבנק הלואה לקבל הלוה שליחהא'

 נוסף כן, לומר נוכל שלא העסק מגרע זה אי הב' כנק עבורהתשלימים
 י'. באות שכ' הפרטיםלכל

 לבנק שילמו מ"מ הא' ובנק א', לחודש תשלומיו איחר שהלוה במקוםגם
 הית"ע וצריך ערב בתור זה שילמו הא' שבנק נחשב דוה נאמר איהב',

 במה ולא ד"ה סב. דף ב"מ תוסי' עיין סירוועסער. בתורת רק שזהאו
 פ"ה שמח ובאור שם ברע'א ומבש"כ דהיינו וי"ל דבריהם בסוףשכתוב

 שאינו הגם כן עושה סירוועסער רכל ראיה והא אריכות(. בזה וישה"עה
 לחזור צריך משלם הלוה אין שאם ואחראי ערב הא' דבנק ועודערב.

 שהיה החדשי השלום משלם רק כן עושה אינו וכאן החוב כלולקנות
 הית"ע וצריך ערב בתורת דהוי ואת"ל סירוועסער. בתור וזה לשלםללוה
 )דכל ששילם )הקרן( הלואה של החלק זה על רק ההית"ע דהוי י"למ"מ

 אבל הנשאר( חוב על רבית והשאר מהקרן חלק בו יש חדשיתשלום

 אירע ואם להית"ע, וא"צ הב' לבנק הלוה בין הלואה הוי הקרן שאראכתי
 דמ"מ אמרינן אז כשורה, הלך הכל ואח"כ א' תשלום הא' בנק ששילםכן



תקא א ת ב י ת מה

 בנק נסתלקו השנה ולכסוף השאר על הלוה, כלפי המלוה הב' כנקהוי
 נאמר אי אבל ב'. לבנק הלוה בין רק העסק כל ועכשיו מהערבותהא'
 יש אז הא', לבנק הלוה בין לעיסקא ההלואה כל ונהפך ערב בתורדהוי
 מאחריות הא' בנק כשנסתלק השנה בסוף העסק נסרר איך שאלהכאן
 הב' לבנק הלוה בין כרבית הלואה הוי שעכשיו לומר רוצים ואנוהחוב
 שצע"ג. אלא ד"ה י' באות שכתבתי השאלה לנו ישדשוב

 שאם אחריות ע"ע מקבלים הם החוב מוכר א' דכשבנק ב' כאות זכרתיינ(
 מחוייב הא' בנק אז הלוה של הכספי או הבית במצב זיוף איזהנמצא
 דהיינו ז858א0זטע8ז זה נקרא )בלשונם החוב ולקנותלחזור
 כל עבור הב' בנק לפצות צריכים וגם הקרן( בשוויות החוב ולקנותלחזור
 אין כלל ובדרך להם. שחייב מה כל הלוה שילם שלא ע"י שהפסידורבית
 כל בודקים ראין משום זיוף, בהם שיש חוכות כל מחזירים הב'כנק

 הרבה אז ב', לבנק משלם אינו הלוה אם אבל והבית. הלוה ומצבהניירות
 החוב להחזיר שיכלו )כדי הנ"ל בכל ודרישות חקירות עושים הםפעמים
 אפילו וכן החוב. להחזיר בידם הרשות זיוף, איזה מוצאים ואם הא'(לבנק
 זיוף איזה ומצאו הניירות כדקו מקרה איזה משום רק הלוה, משלםאם

 כנ"ל. החוב מחזיריםלפעמים

 אלא ב' מבנק הלואה לקבל הלוה שליח הא' שכנק שלנו היתרונדרך
 טעות מקח כעין זה הוי אי להסתפק יש זיוף אחריותשקיבלו

 הא', לבנק רק ללוה לוו לא מעולם הב' שבנק למפרע מילתאואיגלאי
 נעשה עכשיו שרק או מסתבר( )וכן הלוה של הלווים היו תמיד הא'ובנק
 שאם בהית"ע לפרש צריך א' ולצד למפרע. ולא הלוה של המלוה הא'בנק

 לא דהית"ע מילתא איגלאי אז זיוף, של במקרה הא' לבנק החוביוחזור
 המלוים הם הב' בנק הב', ולצד הסוף, עד נמשך רק המכירה בשעתנגמר
 המכירה, כשעת פסק הא' ובנק הלוה שבין וההית"ע )ברבית( הלוהשל
 וכאן הלוה, של המלוה נעשים הם החוב וקנו הא' כנק שחזרו עכשיוורק

 שלנו בהית"ע לפרש יכולים ולכאורה ואילך. מכאן חדש הית"עצריכים
 הנ"ל חוב יהיה אז החוב, ויקנה הא' בנק יחזור שיהיה, טעם מאיזהשאם
 מיק וכדג"מ קנין, כלי זה עיסקא נעשה איך לעיין שיש אלא הית"ע.עפ"י
 וצ"ע בכך. די עיסקא שטר כתבו שאם משמע מ"א ס"ק הש"ך עלקע"ז

 בעיסקי המלוה לשתף )כדי כך עבור שטר כדין כתוב שטר בעינןאי
 עשו כשעכשיו איירי שהדגמ"ר ועוד בכתב. הית"ע בכל די אוהלוה(
 שנים, כמה לפני הית"ע על חתמו הם שלנו ובאופן שניהם, מדעתהית"ע
 ואפשר הית"ע, פי על יהיה אז הלווה, של המלוה שוב יהיו לבסוףשאם



המתיבתאת4

 מוחה שאינו דכ"ז אלא מההית"ע, לחזור יכול שהלוה אלאדמועיל
 שאינו רגלים יש שלכאורה )הגם הית"ע עפ"י הכ' הלואה דהויאמרינן
 רווחים(. לשלם רוצה דאינו עכשיו, בהית"ערוצה

 הוי אי החוב חזרת עם המכירה מן הזמן על ביניהם גדול נפק"מיעיד
 הבם. לבנק הלוה בין ברבית הלואה או הית"עעפ"י

 א"ע מחייכים א' בנק ב', לבנק א' בנק בין חוב מכירת בכל כמעטיג(
 חוב למכור להם היה שלא רק זיוף, בו היו שלא הגם חוב מכרושאם

 רוצים הב' בנק אם החוב ולקנות לחזור צריכים ג"כ אז ב', לבנקכזה
 של משכנתא עכור ר"מ למכוי, להם היה שלא חוב שמכרו ופירושובכך.

 הא' בנק שאם אלא שנה בכל $50,000 להרוויח הלוה צריך$100,000
 $45,000 של בהכנסה לו די אחר טעם שמאיזה דעתם שיקול עפ"ירואים
 מוברים פעמים וכמה הב/ לבנק ולמכור ולחזור לזה ללוות רשות להםיש
 בו היו שלא )דהיינו $45,000 מרוחיח שהלוה במפורש בו שכתובחוב
 לתבוע רשות הב' לבנק יש כזה ובמקרה הנ"ל. אחר מתיר שום בליזיוף(
 ספיקות כל יש כאן וגם כזה, חוב ולקנות לחזור הם שצריכים הא'מבנק
 אחריות הן שמקבלין י', אות של לתנאים בנוסף לפעמים וזה י"ב, אותשל

 זו. אחריות והןהחוב

 הבו לבנק זה כעזיתהרע רהגם מחק יודעם י בנק וגם זיוף שיש ריכב לעיין )ויש1
 וד"צ קיים המקח בפועל, בטלו שלא כ"ז טעות מקח רבכל מסתבר כף'מ המקחיבטלו
 חו"מ בסמ"ע וע"ע למפרע בטל אז כשמבטלין ורק הא', לבנק הלוה ביןלהיח"ע

 כאן לדץ יש )ושוב כעוב הא' בנק נחשב מ"מ כה'ע אי שצ"ע אלא יב. מ,קרלכ ס-
 דנאמר או הא' מבנק הב' בנק יגבה אז הזיוף יתודע שאם סיע "( אוח לעילבמעף'כ
 בפועל. המקח שיבטלו עד כלום אינו הא'בבנק



תקגהמתיבתא

 מ"מ טעות מקח מחמת החוב מחזיר הב' שבנק פעם שבכל להעירויש
 הא מיהו מהלוה. )הפוינטס( שכ"ט ליטול הא' לבנק שמותרנראה

 מסיבת דהוי י'( )אות פרעון אי או י"ב( )אות זיוף מחמת כשחזרתיגח
 שלמעשה הגם שכרם נוטלין בדין הרי שלהם, את עשו הא' ובנקהלוה,
 הטעם מחמת שחזר באופן מיהו כנ"ל. טרחו דמ"מ שליחותן קייםלא

 כאן שהוה ידעו הא' שבנק אלא זיוף מחמת שחזר באופן וגם י"גבאות
 עשו הם דלמעשה משום שכ"ט, ליטול להתיר סברה דיש נראה ג"כזיוף,
 ורק החוב יוחזר דלא בתקוה עבורו הלואה להשיג הלוה לטובתכ"1

 ליטול אסור כלל הלואה קיבלו שלא או הא' בנק פשיעת מחמתכשחזר
 לפנק החוב מכרו א' כנק דלסעמים משום בזה למעשה צ"ע ועדייןשכר.
 להם היה מ"מ י"ג, באות המבואר חסרון יש שאילי שידעו הגם פלוניכ'

 ורק חסרון, זה אין ששם אחר, לבנק החוב למכור ללכתהברירה
 ולכאורה האחר, לבנק הלכו לא פלוני, לבנק חוב במכירת טפישמרויחים

 לקחו זה סמך על דמשום וי"ל כזה, החזרה עבור שכ"ט לשלם ללוהלמה
 וכמדומה להם, למכור שברצונם לבנק דוקא ולמכרו להרויח כדי זוהלואה
 בנק מוצאים סוף וסוף מחפשים החוב, יוחזר דאפילו נוגע כ"כ זהשאין
 להם. החוב למכוראחר

 הא' ובנק הקודם, כאות כנ"ל חוב להחזיר הב' בנק רוצים לפעמיםיד(
 ערבות יקבלו רק החוב יקנו לא שהם הב' בנק ום פשרהעושים
 על משלם( הלוה אין אם החוב ולקנות לחזור שצריכים כנ"ל -)קבלנות
 ש"ך עיין הערכות, על הית"ע צריך וכודאי מהיום. שנים ג' עדההלואה

 לסדר בנוגע לעיל, י"ב אות שלסוף הספיקות כל יש כאן וגם י'. ס"קק"ע
 כאן )איירי ההלואה בתחילה שמסדרין השטר ע"י העתיד עבורהית"ע
 רק הב' לבנק החוב כשמכרו מיד החוב על ערבות קיבלו לא הא'כשבנק
 לחזור שבמקום כיון לומר דיש אלא ערבות(. קיבלו הזמן באמצעעכשיו
 למפרע טעות כמקח דהוי אמרינן אי ערבות א' בנק מקבלים החובולקנות
 ולפי"ז פשרה, שעשו רק המקח לבטל רשות להם היה הכ' דבנקמשום
 אלא הא'. לבנק הלוה בין העיסקא פסק לא דמעולם הערבות שפיראתי

 נעשה מה א"כ הא' לבנק הלוה בין עיסקא ודאי והוי מק"ט דהיהשלפי"ז
 כאן דיש - המלוה נעשה הב' ובנק העיסקא כשפסק שנים ג'לאחר
 גימא לאידך י"ל מיהו שצע"ג. אלא ד"ה י' אות לעיל שכתבתיהשאלה
 עכשיו ורק קיים הב'( לבנק הלוה בין ההלואה )דהיינו המקח עכשיושעד
 על לסמוך וצריכים מחדש, היח"ע לסדר צריכים ומעכשיו ערבותיש

 לבא. שעתידה הערבות על ההלואה בשעת שעשוהית"ע



המתיראתקד

 מבנק מבקש הב' כנק אז הב', לבנק משלם אינו שהלוה מקרה בכלסו(
 ע"י החוב ולגמור לסלק הסירוועסער( גם הא' שבנק )במקוםהא'
 עבור חוב בגביית שעוסקים סירוועסער בבל תנאי שזה הלוה ביתמכירת
 עם עסק שום להם היה כשלא והן מתחילה המלוה כשהם ]הן הב'בנק
 חלק זה אז פרעון אי של כמקרה הכית למכור יצטרכו שאם תחילה[הלוה

 השט"ח שולחים לפעמים הב' בנק אז כך. עבור שכ"ט ומקבליםמעבודתם
 בשעת הב' ,לבנק אותו ומסרו חתמו שככר הא', ובנק הלוה בין]שנעשה
 החוב שמוכרים כמו הב' בנק עליו חותמים וגם הא' לבנק בחזרההמכירה[
 שאר ולעשות החוב לגבות כח יותר הא' לבנק יש כך וע"י הא'לבנק

 כעין רק או להית"ע וצריכים באמת מכירה זה אם לי ברור ואינוסידורים.
 חשש שיש מקרה שבכל הית"ע בנוסח הוספתי לכן והרשאה, כחיפוי
 י"א(. אות כסוף לעיל נתבאר כבר )זה הית"ע עפ"י יהיהרבית,

 עפ"י אז הכ' לבנק החוב מוכר הא' כשבנק מתחילה כאן, יש פרטעודז(
 חוב מכירת זה ואם ד'( אות )לעיל כך עבור $102,000 ר"מ מקבליןרוב
 דאגו השתא אבל הא', לבנק שייך הריווח שזהניחא

 מפרשיי
 הא' שבנק

 הב' לבנק שייך ה$2,000 רזה לומר צריך הב' מבנק הלואה לקבלשליח
 ויש להלוה, כ' בנק בין ההלואה סידור עבור סרסרות שכרמשום

 סיבות( שאר או פתאום עלה הרבית כששער למעלה )כמבוארשלפעמים
 עם א' כנק שהולכים דרכינו לפי דהיינו $98,000, רק פחות,מקבלים
 צריך ולכן $98,000, רק ומקבלים ב~9 $100,000 שחייב שכתוב זהשט"ח
 רק ללוה ליחן מוכן ב' בנק הרי נשתנה הרבית ששער שכיוןלפרש

 לפרש יש וכן רבית( $2,000 עוד )דהיינו כזה חוב שטר עכור$98,000
 הלוה עבור זה סכום לקבל מחויב הא' שבנק הא' ובנק הלוה שביןבהסכם
 כחזרה שייך $100,000 ששוה העיסקא הרי ומעתה העיסקא. פרעוןבתורת
 מהלוה. $98,000 רק א' בנק שקיבלו הגםללוה,

 עכור $100,000 רגיל( )במקרה הא' בנק שמקבלין שזה מובן וכןיז(
 חלק דהיינו שהעיסקא שמשערים הסתם, מן זהו העיסקה,פרעון
 ששוה עדות ע"י מברר הלוה שאין כ"ז $100,000 כך שוה בביתהמשלוה
 בנק צריך אז פחות ששוה עדות עפ"י מברר שאם פשוט אבלפחות,
 ההפרש. לו להחזירהישראל

 ע"י פחות, שוה שביתו לברר ללוה מאוד קל שלפעמים והיותיח(
 תחילת בין שוויו שנפחת ויראו הבית וישומו שמאין שיביאושיטעון

 נראה לכן לפניך, שלך דהרי לערים א"צ ובכה"ג הפרעון לזמן הלואהומן



צקההמתינתא

 הרב שו"ע )עיין הלוה עסקי ככל הא'( )הבנק המלוה לשתף יששבהית"ע
 ק"ח(. סי' יושר אמרי ו' אות הסמ"ע קונטרס ב-ג,סעיפים

 עסקים ללוה יזדמנו שאם להתנות יכולים עסקים שאר ללוה כשאיןואף
 ק"ח סי' יושר אמרי )עיין עסקים באותן המלוה ישתף אז זמןלאחר

 קצת לפקפק שיש והגם לכו"ע(. ומועיל עדיף בודאי כן שמפרשיםוכאן
 הפוסקים כתבו וכבר עסקיו בשאר לשתפו לזה דעת דצריכיםבזה

 עסקים בשאר המלוה שמשתף באופן וכ"ש הית"ע להבין יששלכתחילה
 שליחות בתורת כשמשתפו וכ"ט מקנה( דעת )דבעינן עכשיו לושיש

 בתורת העסקים יקנה שהלוה )דבעינן ולהבא מכאן שיעשהבעסקים
 הן בזמנינו הית"ע נוסחי בהרבה ראיתי מ"מ המלוה(, עבורשליחות
 ללוה כשאין דאפילו ומסתבר כן. שכותבים בבנקים והן פרטיתכהלואה
 דלמעשה כן, להתנות דיכולים עסק שום לקנות בדעתו אין וגם עסקשום
 יתעסק שאפשר צד איזה ויש עליו חל להיות העיסקא שיכול בית לויש

 אחר.בעסק

 בית עכשיו קונה שהלוה כפשוטו א' משכנתא, של אופנים ב' ישיט(
 לאחר עכשיו רק משכנתא, ע"י בית קנה שכבר ב' אופן למעות,וצריך

 משכנתא לשלם כדי הישראל מבנק לושה ירד, הרבית ששער שניםכמה
 עמהם הית"ע ועושה )הא'( בנק שלנו מבנק כשלוה והנה שלו.הישנה
 מעות נתנו הא' שבנק רק הא' מבנק שקיבל במעות עסקים קונהואינו
 עסקיו שאר או מכיתו חלק למלוה שמקנה לפרש צריך שלו, הישןלבנק
 תנאי עפ"י הישראל לבנק שייך יהיה והלאה שמהיום ההלואה( סכום)כפי

 בעינן, והבנה דעת כמה לעיין יש כאן וגם פקדון. כולו שלההית"ע
 ועסקיו ביתו מקנה ושהוא כראוי הית"ע מבין הלוה אין פעמיםדהרבה
 רק נוגע אינו וזה בזה היתר נהגו כבר הקודם כאות כנ"ל אבללמלוה,
 שאלה כאן יש הית"ע שיסדרו אופן דבאיזה לסדר, רוצים שאנולהית"ע

זה.

 מעות נותן הישראל שבנק מה ע"י אי הקנין חל האיך לעיין ישוסאן
 ח"ב מהרש"ם )עיין עיסקא עבור דמועיל מעות קנין הר"זללוה
 ממש כסף אין כאן מיהו מועיל(, רכסף רט"ז לסי' הספר בסוףבהשמטות

 גם ולכאורה הלוה עבור הישן בנק לפקודת טשעק נותן הישראל שכנקרק
 דאם דמכואר י"ס סעיף קע"ז סי' מרבבה ערגול וע"ע ליב, מדין מועילזה
 הית"ע שכתבו עצמו בזה )ואולי לקנין, וא"צ בכך די בכתב הית"עעשו
 שאין שטר בדיני פרטים כמה יש מיהו המועיל, באופן בשטר כקניןהר"ז



המתיראתקו

 ל"ה פרק בבר"י וע"ע וכו'( למקנה שייך השטר שיהיה כגון בהנזהרים
 והרוצה זה בכל להקל כבר דנהגו ונראה הדגמ"ר, על מש"כ י"סס"ק

 סודר. קנין יעשהלהחמיר

 שהלוה בהית"ע דהנה הית"ע, בהרבה נוגע ובאמת אחת נקודה כאן יש]3(
 דהלוה הקודם אות של הב' באופן בענינינו וכן בעסקיו, המלוהמשתף

 לכאורה בביתו, המלוה ומשתף מקנה זה ותמורת מהמלוה מעותמקבל
 שיכול ע"מ למלוה בביתו חלק מוכר שהלוה תנאי על כמכירההר"ז

 חשוב הר"ז קרן שמשלם זמן שכל דהיינו שירצה, עת בכל בחזרהלהקנותו
 שבכל מראש שהותנה כאן וב"ש למלוה, בחזרה ביתו לקנות קניןככסף
 מש"כ עיין העיסקא, חלק בחזרה ולקנות קרן לשלם הלוה מחוייבחודש
 שבעיסקא אומרים שיש שמעתי וכן ל, סי' בקו"א מהדו"ב רבית טעםסב'
 בו מתעסק היא המתעסק )דהא בעלים ממש להיות צריך המלוהשאין

 וצ"ע.[ מעכב, כזה תנאי אין הפקדון בחלקכרצונו(

 אחר החוב שמוכרים אלא )מומר( ישראל ג"כ הוי ב' בנק לפעמים3א(
 לומר יכולים אם והשאלה עכו"ם. ג' לבנק שנים או חדשיםכמה

 הלוה עבור סרסור יהיה הב' ושבנק הב' לבנק העיסקא נותן הא'דבנק
 בנק של בידיעתם שלא דהוי כיון ולכאורה הג'. מבנק עבורו הלואהלקבל
 רק עיסקא לקנות ברצונם אין )וגם הלוה עבור סרסור שהם לומר א"אהב'
 מאחד ושמעתי שלהם(. החוב נעשה לא מעולם ואולי רבית עםחוב

 של מהפקודים לא' והסרסרות הית"ע כל לפרש שיכול הא' בבנקשעובד
 אינו ולכאורה לזה וסמכות ובעלות רשות שום לו שאין אלא ב',בנק

 החובות, ומכירת בקניית בפועל מתעסק אינו הנ"ל שפקיד ובפרטמועיל,
 הא'. בנק עם העסק שמתחיל הב' בבנק הפקיד שהוארק

 שהפוינטס לומר בלי רגיל הית"ע שמסדרים במקום שייך השאלה זה3נ(
 שבכל אלא כאן שביארתי בהית"ע או רווחים, רק סרסור שכרעבור

 של רווחים ההלואה בשעת מיד המלוה נוטל משכנתא שמסדריםפעם
 בפוסקים ומבואר ההלואה, מסכום זה שמנכים או מהלוה הראשוןחודש
 לפרש צריכים לכן להתעסק. הלוה שיכול קודם רווחים לשלםשאסור

 ינוכה הר"ז המעות עם שמתעסק קודם שמשלמים הרווחים שכלבההית"ע
 סעיף ל"ו פרק בבר"י הובא קפ"ט סי' יושר באמרי כמ"ש שמקבלמהקרן
 פעם שבכל אמרינן אי יושר, האמרי בכוונת מסתפק שאני אלאי'.

 - פחות שהקרן שלפי"ז אלא מהקרן. זה מנכין מראש הרווחיםשמשלמים
 התפשרות הסכום של האחוזים - מובן דלכאורה כ"ז לפרש שא"צהגם



תקזהמתיבתא

 הלוה שאם נמצא גם פחות. הקרן דהא חוב בשטר שכ' סמה גבוהיותר
 הקרן, כל לשלם צריך אז א' יום אחר ד"מ החוב כל ולגמור לסלקרוצה
 שהיה )משום $98,000 רק קיבל ולמעשה $100,000 לוה שאםדהיינו
 $2,000 - לישבע ירצה לא אם - לשלם צריך אז פוינטס( עבור$2,000
 גדול התפשרות סכום שזה אחד, יום עבור רווחים( )2% התפשרותסכום
 שכ"ט הפוינט הוי לעיל מש"כ לפי מיהו כן. לעשות נכון אי וצ"עמאוד
 לשלם שמקדים מה על מיהו שכ"ט. רק ס"ה אינו כי זה חששוליבא

 שמקבל בזה הפשט לכאורה גר' הראשון חודש של רבית עבורהרווחים
 אלא הראשון. חודש עבור לשלם הלוה שצריך רווחים שום כאן ואיןפחות
 בחזרה, מהמלוה לקבל א"צ אז א' יום אחר משלם אם שא"כ תימהשזה
 הראשון חודש על הרווחים ממנו שלוקח אחר הקרן דהיינו שקיבל מהרק

 ימים. 29 של הרבית להם יחזיר המלוהולמעשה

 שזה סו סעיף מ' פרק יהודה מהברית נראה וכן יושר בהאמרי אחרפשט
 הרווח חשבון על זה אז - ירויח שאם שמתנים דהיינו ספק בדרךרק
 מסכום זה ינוכה אז הרוויח שלא יברר הלוה ואם $100,000(, אז)והקרן
 שצ"ע, אלא ד. אות וכחוו"ד עיי"ש ה' סעיף קע"ד בסי' מש"כ כעיןהקרן,
 נהנה מ"מ הא הרווח, חשבון על שמשלם אמרינן הרויח דאםדאה"נ
 שייך לא החשש )וזה לו שמגיע קודם הלוה לו ששילם במההמלוה
 י"ר(. ס"ק סוף א' פרק יהודה בברית ועיין החוו"ד, שלבגוונא

 תשלום של הענין ככל כלל לדקדק א"צ פקדון כולו של בהית"עואולי
 עפ"י ללות שם דהתיר ס"ו סי' ח"ז במנח"י כמ"ש מראשרווחים

 כולו של הית"ע עפ"י לו וילוה יחזור שהלוה ע"מ ופ"פ פ"מ שלהית"ע
 השניה הלואה עבור מוקדמת רבית הוי ראשונה שהלואה הגםפקדון
 אמנם(. ד"ה)עיי"ש

 אלא ידוע כדבר לקצוץ דאסור ו' סעיף קע"ז מסי' המנח"י על שצ"עאלא
 וראיתי בגו"א. אפי' המלוה על אחריות כשכל דרבנןברבית
 דכרבית ומסיק בזה, שדן צ"ב דף המצויים רבית לדיני אחרוןבקונטרס
 אלא הרווחים המלוה יחזיר ירויח לא שאם כאן, )דהיינומוקדמת

 יקבל שהמלוה בעינן עכ"פ אכל להקל יש בינתיים( במעותשהשתמשו
 במנח"י ולמעשה הית"ע בשום כתוב לא וזה - גו"א אפי' אחריות כלע"ע
 בבתים(. גו"א שייך דלא קצת לעיין יש )גם שמיקלנראה

 שמשלם הוצאות ושאר סרסור( שכר בתור )שהוא להפוינטסובנוגע



המתיראתקח

 סרסרות ודמי שכ"ט חשבון על שזה כיון נראה מקודם,לפעמים
 מהוצאות חלק שרוצים עסקים כמה שדרך כיון להתיר יש לעיל,כמבואר
 מו"מ ובדרך להתעסק, להתחיל מוכנים אינם ובלא"ה מקודם,ושכ"ט
 מתחילים ההוצאות אלו שמשלם בשעה שכבר כאן וכפרט להקל,יכולים
 הגם בזה להקל ונראה וכו'. משרד להחזיק הוצאות להם ויש עבורולטרוח
 פקדון, כולו של הית"ע עפ"י שזה כיון קצרה, לתקופה שלו המלויםשהם
 הסרסרות. עכור אלא העיסקא עכור אינו השכ"טוזה

 עבור סרסור הא' שבנק כיון עין מראית איסור כאן יש אם לעיין יש3ג(
 משום דמותר ולומר כ"ב-ג. סעיפים קס"ח בסי' כמבואר ב'בנק
 ב'. בנק עבור סרסור שהם לרבים מפורסם אין דכאן צ"ע לרביםדמפורסם

 כ"ב ס"ק משה ובדרכי מ"ע, משום כאן דאין מפורש י"ז שבסעיףאלא
 ס"ק )ובגר"א מותר כמותו אדם של ושלוחו שליח עשאו דכשהלוהמתרץ
 כתבו דידן דבנידון ועוד א"ש. דירן כנידון וא"ב דחולק( משמעל"ב

 כשטר והוי מעכו"ם הלואה שישיגו עד הית"ע עפ"י שהמעותהית"ע
 עד הית"ע כתבו הרי ישראל מעות זה שאולי חושש שאתה בידו,ושוכרו

 המלוה. נעשהשהעכו"ם

 צריך הקרן על שטר למלוה דכשיש כר סעיף קע"ז סי' בשו"ע מבוארכד(
 ס"ט ס"ו סי' שו"ע בקיצור הוא )וכן העיסקא שטר ללוהליחן
 אין פעמים והרבה פ"ג(. סי' ח"ה וכמהרש"ם כ"ג סעיף קמ"בובחכמ"א

 במה בכך די בדיעבד ולכאורה עיסקא, השטר ללוה ליתז רוצים הא'כנק
 להקל. שהמנהג רס"ב סי' ח"ג במהרש"ם כמבואר המלוה בידשמונח

 ברשות מונח אינו אפי' אופן בכל להקל יש שלנו בנידוןולכאורה
 עפ"י תמיד שהם ההלואות, כל ע"י לרבים מפורסם דכבר משוםהמלוה,
 א' פעם ב"ר או עדים לפני שיפרסמו דעדיף ומסתבר בכך. ודיהית"ע

בשנה.

 שיש ובפרט ללוים, הית"ע ענין ולבאר להודיע צריכים כמה לברר יש3ה(
 וחשוד מוזר דבר זה יהיה ולפעמים בזה מעונינים שאינם מומריםכמה
 היתע ענין לדעת והלוה המלוה שצריכימ פוסקים ככמה ומבוארכעגיהם.
 בהלוה ולא בהמלוה תלוי הידיעה עיקר שלכאורה והגם בכללות,עכ"פ
 ובפרט לדעת, שיש הפוסקים כתבו למעשה מ"מ לזכותו, רק זהדהא

 )ובפרט מקנה דעת שצריך הלוה עיסקי בכל המלוה שמשתףבהית"ע
 ולבאר להודיע ביאור לסדר דיש ונראה וכו'(.כ1(תאת05ז

 אז כתב אין שאם יוכיח ג"כ )והנסיון הנ"ל עיסקא ענין נמרץבקיצור



תקטהמתיבתא

 מהית"ע(. לגמרי שוכחיםלפעמים

 עיסקאהיתר

 זה ותמורת $100,000 סו אב"ג מחברת קיבלתי למטה החתוםאני
 הוא והרי הנ"ל, בשיווי בעסקי חלק גמור בקנין להם מקנההריני
 לחברת שייכים הרווחים שכל פקדון שכולו עיסקא בתורתאצלי
 טובים יותר עסקים אח"כ לי יזדמנו ואם להפסד. ח"ו וכןאב"ג
 אלה ובכל כנ"ל, בהם אותו אשתף אז חנ"ל מעות בכל אובחלק

 רק שהפסדתי לומר נאמנות לי תהיה ולא בלבד. שכר כשומראח"

 בשבועה רק נאמן אהי' לא הרווחים ועל כשרים עדים שניעפ"י
 שאם בינינו היה תנאי אמנם כשרים. עדים שני עפ"י אוחמורה
 חלקו עבור עליו שהסכמנו סך הנ"ל העיסקא לנותן לשלםארצה
 בירור תביעה מכל אני פטור אז הקרן, לו אחזיר וגם תעסקברווח

 שכר עבור סענט 25 וקיבלתי לבד. לי שייך הריוח ועודףושבועה,
טירחא.

 מעות ואסלק ושאשלם העיסקא לגמור רוצים הנ"ל אב"גחברת
 בינינו הוסכם הרי קשה שזה והיות שבועות, כמה תווהעיסקא
 קשר להם ש"1 הבנקים מאחד עבורי הלואה ישיגו אב"גשחברת
 הלואה לקבל שלי שלוחים שיהיו אב"ג חברת ממנה והריניאיתם.
 והגם המדינה. מנהג עפ"י שכתבנן רבית עם חוב הפיטר ע"יעבשי

 עם שטר כח וכל העיקר. שהוא הזהו שטר כפי רק כלום להםחייב ואיני בטל הר"ז אב"ג, לחברת ורבית קרן חייב שאני שםשכתבנו
 אב"ג חברת כשישיגו העכו"ם השני לבנק התחייבות רק הוארבית
 העיסקא כפרעון יתחשב ח"ז עבורי ההלואה וכשיקבלו עבורי,הלואה
 בעדים אברר ואם מהם. העיסקא קונה אני ובזה אב"ג לחברתממני
 ההפרש. אב"ג חברת לי יחזירו אז העיסקא בקרן הפסדשהיה

 יותר הנ"ל מבנק הלואה יקבלו אב"ג חברת שלי השט"ח שע"יוהגם
 וסרסרות טירחא שכר עבור שלהם הר"ז בהשט"ח, חקרןמסכום
 תשלומים, ושאר הפוינטס כל וכן השני מבנק ההלואה סידורעבור
 הקרן מסכום פחות הלואה יקבלו השט"ח ע"י ואם כנ"ל. שכ"טהם

 וחברת השט"ח/ סכום השני לבנק מחוייב מ"מ הריניבהשט'א,



המתיבתאחי

 העיסקא. כפרעון הסכום זה לקבל מחוייביםאברג

 לי יש עבורי הלואה שישיט קודם העיסקא ולגומר לשלם רצוניואם
 העיסקא, מתחית שבועות ג' קודם 3ן שאעשת ובתנאי לזהרשות

 כל מחוייב הריני שבועות ג' אחר אבל טירחא, בהשכר אזונתפשר

 אלא עבורי הלואת יקבלו אם וכן עבורי. שטרחו כיון הנ"לבצילומי
 מחוייב מ"מ הריני מצידי, ונוי וחסרון זיוף עי13ב, מאיזחשיבשל
 הנ"ל. תשלומי 3ללשלם

 או ערבות אב"ג, לחברת החוב חזרת טעות, מקח איזה משוםואם
 או הלאה לימשך זה השליחות מינוי או עיסקא יצטרך סיבותשאר

 בעסק יהיה שלא באופן כן יהיה אז הנ"ל, זמן לאחר מחדשלהתחיל
 יהיה איסור השש בהם שיש והצלומים כל וכן איסור. חשש שוםזה

 לחזור 3סף כקנין ניעצב הר"ז קרן פרעון ו3ל הנ"ל. בהית"ענכללים
 אב"ג. מחברת העסקאלקנות

 הם להם, הראוי הזא קודם שאשלם וכו' וסרסרות שכ"ט תשלומיכל
 יחזירו אז מהם פמיר שאני יבורר ואם הנ"ל שצלומי חשבון עלרק
 בהסעות, שאתעסק קודם העיסקא רווח שילמתי ואם הנ"ל. סכוםלי

 הקרן. מסטם ינוכההב"ז

 ההתפשרות ואופן וחשבוטת ושומות העיסקא וקניני תנאיוכל
 וכמה רבית, חשש בהעסק תהיה שלא המועיל באופן יהיהונאמנות
 רק זהו בעסקי, אב"ג חברת השתתפות גל וכן דין. ביתשיקבעו
 בהם. להשתתף שסתרבהעסקים

 בו לקנות הראוי בכלי סודר ובקנין באסמכתא שלא ונערך נעשהכ"ז
 וקיים שריר והכל __________ ביום חשובבב"'ד



היא א ת ב י ת מה
 אורבאך יוסף אביגורהרב
 וינשטוק הירץ נפתליהרב

 ונישואיו אירוסין נברכת כוסבענין
 היא זו וכו' מברך כיצד וז"ל כתב כ"ד הל' אישות מהל' בפ"ג58מנ"ם

 או יין של כוס על זו ברכה להסדיר העם ונהגו אירוסיזברכת
 ברכת מברך ואח"כ תחילה היין על מברך יין שם יש ואם שכרשל

 עצמה מפני אותה מברך שכר או יין לו אין ואם מקדשה ואח"כאירוסין
 הרמב"ם כתב נשואין ברכת לגבי ד' הל' אישות מהל' י' ובפרקעכ"ל
 ומסדר תחילה היין על ומכרך יין של כוס מביא יין שם יהיה ואםוז"ל
 משנה במגיד ועיי"ש עכ"ל ברכות שבע מברך ונמצא הכוס על כולןאת

 פשוט ודבר מעכב היין שאין פי' וז"ל שכתב יין שם יהיה ואםבד"ה
 הוא הרמב"ם דשי' דההכרח שכתב ס"ב סי' אהע"ז בב"ח ועי'עכ"ל.
 מדברי ומוכח היין. על לברך צריך הרמב"ם כתב מדלא הוא מעכבדאינו

 מעכב. יין כוס אין דבשניהם לנשואין אירוסין בין חילוק ראיןהרמב"ם

 על שחולק הר"ן בשם מביא ט"ז סי' כחוכות בריש הרא"שאמנם
 יביא יין מצא לא אם נישואין דבברכת הוא הר"ן דשיטתהרמב"ם

 שכר כוס אפילו מצא לא אם באירוסין אבל בכוס אלא לי' סגי דלאשכר
 כרכת משא"כ הוא המובחר מן מצוה דלאו אירוסין ברכת כוס בלאמברך
 שהכל או הגפן פרי בודא הכוס על לברך חייב כרכות שבע שהיאחתנים
 אירוסין ברכת דחלוק הרא"ש מדברי ומוכח יין. מצא לא אם השכרעל

 כוס. מעכב בנישואין משא"כ כוס מעכב אין דבאירוסין נישואיןמכרכת

 הרא"ש שי' על שהקשה א' סעי' ס"ב סי' אהע"ז מחוקק בחלקתוע"
 מחתי בחדא כתובות בגמ' דהא מנישואין אירוסין חלוקדמאי
 תירץ ב' בס"ק שמואל והבית נשואין, וברכת אירוסין לברכתמחתינהו

 ובאמת דוקא. כרכות ז' דגמרי' משום חתנים כברכת יותר כוס דמעככדהא
 דוקא ברכות ז' דגמרי' שכתב במה כוונתו דמה הרא"ש. דברי בכוונתצ"ע
 כד"ה ע"כ ז' דף כתובות במס' דרש"י קשה ועוד כזה, יסוד מצינודהיכן
 הזוג עסקי על שנסדרו ברכות סדר בעיני נראה פירש"י יהודה ר'אמר
 אשר בשניהם. לדבר מתחלת ברכה שאותה ואיליך יצר מאשר אלאאינו
 וכו' הנקבה היא ער עדי בנין ממנו לו והתקין בזכר מדבר האדם אתיצר
 לכבודו ברא שהכל דהיינו ראשונות ברכות דשני מרש"י ומוכחע"כ,
 דשהכל שם רש"י שכתב וכמו חתנים ברכת דין עליהם אין האדםויוצר



המתיראתקש

 על תיקנוה האדם ויוצר העם שמתאספים האסיפה. על נתקנה לכבודוברא
 ראשונה.יצירה

 כל הוי חתנים ברכת דין עליהם אין ראשונות כרכות שני אםולכאורה
 מובא דהא חתנים ברכת דין עליה הוי לא בפה"ג דברכתשכן

 מתקנת הוא ובפה"ג כוס טעונה חתנים דברכת דהלכה לר"ת הישרבספר
 אפשר אי ובודאי הגאונים אח"כ שתקנו תקנה הוה וא"ב גאון. יהודהר'

 שכתב הב"ש בתירוץ צ"ע וא"כ חתנים. ברכת תורת עליו דנתנולומר
 מאשר מתחיל חתנים דכרכת מוכח מרש"י רהא דוקא ברכות ז'דגמרי'
 חתנים. ברכת של כרכות ד' אלא כאן ואין ואיליךיצר

 אירוסין שעשה אחד בחתן מעשה שמביא תס"ט סי' ויסרי במחזורוע4
 ברכת עליו לברך יין של כוס לו הביאו שקדש שלאחר כיחדונשואין

 לברך ושכח נשואין לברכת אחר כוס ואח"כ ושתה המברך ובירךאירוסין
 צריך ולמה הגפן בירך כבר הרי תלמידיו לו שאלו רש"י, והחזירובפה"ג
 כוסות עשרה שותה הוא שאפילו בסעודה אשוחה דהוה מידי שניתלברך
 ראין צ"ל רש"י תלמידי קושיית וביאור ראשון, כוס על אלא מברךאינו
 אחד כוס על קדושות שתי עושין דאין מטעם כוסות כ' דצריך נמיהכי
 בכוס לעשותו יתכן דלא ר"ת בשם ויטרי במחזור שם שאיתא כמואו
 ועוד נשואין בכית וזה האירוסין בבית זה מקומות בשתי שנתקנואחד
 רש"י ותי' ברכות שני יברך למה אבל במועד מותר וזה במועד אסוררזה

 וצ"ע ע"כ שש אלא אינו בפה"ג ובלא ברכות" "שבע תקנודבנשואין
 של תירוצו ביאור מאי א"כ חתנים כרכת ממנין אינו דבפה"ג רש"ידלשי'
רש"י.

 דין עליהם הוי לא בפה"ג וכן ראשונות כרכות רכ' דאה"נ לבארונואה
 ורק החתן בשביל נתקנה לא ראשונות ברכות דב' חתנים,ברכת

 דחז"ל פי' הברכות סדר של הלכה עוד יש אבל הנאספים, כבודבשביל
 לעיכובא, והוי ברכות, ז' צריך חתנים דברכת ברכות, ז' של סדרקבעו
 בברכת הגסן פרי הבורא מעכב דמשו"ה רש"י של תירוצו מבוארולפי"ז
 יהא הגפן יכרך לא דאב משום באירוסין הגפן בירך דכבר אע"גחתנים
 הברכות מהות מבאר בכתובות רש"י משא"כ ברכות, ז' של כהסדרחסר
 מסדר ג"כ הם ראשונות ברכות דשני מודה ודאי אבל , באים הם מהעל
 נשואין. בברכת חז"ל שתקנו ברכותז'



זנקיג *ו ונ נ י ונ יאה

 דברכת לנשואין, אירוסין בין שמחלק הרא"ש שיטת מבוארולפ"'ז
 משא"כ לעיכובא, אינו אבל כוס דטעונה היתא התקנהאירוסין

 וברכת ברכות, ז' של הברכות סדר דצריך הלכה עוד נתחדשבנשואין
 וזהו לעיכובא. הכוס הוי ומשו"ה נשואין, דברכת הברכות מסדר הואהגפן
 הברכות סדר דין דאיכא פי' ברכות ז' רגמירי שכתב שמואל הביתכוונת
 לעיכובא. הוי דוקא ברכות ז'של

 וצ"ע הלחם, על מברך יין לו אין דאם העיטוו שכתב מה מובןולפי"ז
 מה ולפי חתנים, בברכת הלחם על לברך יש שייכותדמה
 ברכות ז' רצריך ברכות ז' של הברכות סדר דין דנתחדש לעילשביארנו
 שבע כנגד דהוה דרוש פי על שבע מספר טעם שכתב בו בכל )ועי'דוקא
 לו אין אם ממילא עיי"ש( עדן בגן הראשון לאדם הקב"ה שעשהחופות
 ברכות. ז' שיהא כדי הלחם על מברךיין

 דבשניהם שלמד מוכח לנשואין, אירוסין ברכת בין חילק שלאוהרמב"ם
 הברכות סדר דין נתחדש ולא כוס דטעתה הלכה רקאיכא

 כוס. מעכב אין בשניהם ומשו"ה חתנים,בברכת

 מחלוקת איכא דבאמת אחר, באופן מחוקק החלקת קושיית לתרץואפשר
 ב' דצריך ונשואיןאו אירוסין לברכת אחד בכוס די אםראשונים

 כוסות ב' דצריך הוא התוס' שי' לחוד ולנשואין לחוד לאירוסיןכוסות
 אחד. בכוס דסגי המאירישי'

 מצות עושין אין של החסרון כאן יש אם דנדלקו מחלקותם לבארונראה
 נפרדים ענינים ב' ונישואין דאירוסין למד דתוס' חבילות,חבילות

 דאין כוסות ב' צריך ולכךהם,
 עושיי

 שי' משא"כ חבילות, חבילות מצות

 פריה מצות לקיים )הכשרה הוא אחד ענין ונשואין דאירוסין הואהמאירי
 מחוקק החלקת קושיית מתורץ ולפי"ז אחד בכוס סגי ולכךורביה(
 מעכב דבאירוסין לנישואין, אירוסין בין חילק דלמה הרא"ש, עלשהקשה

 מחתיניהו, מחתי כחרא כתובות כגמ' דהא כוס מעכב אינו ובנישואיןכוס
 וממילא נפרדים, ענינים כ' ונישואין ראירוסין תוס' כשיטת סברדהרא"ש
 חילק, שלא הרמב"ם משא"כ לנישואין. אירוסין בין כוס בדין לחלקשייך
 הוא. אחד ענין דשניהם המאירי כשיטתסכר



המתיבתאמקיד

 בלומענפרוכט זושאהרב

 קפיצה שע"י הפלגה וסתבענין
 אונס מחמת שנקבע וסת כל המחבר כתב י"ז סעי' קפ"ט סי'1ש1"ע

 ע"ז והגיה ראתה האונס שמפני וסת אינו פעמים כמה בו ראתהאפי'
 שבפ"א משמע עכ"ל. קבוע שאינו לוסת כמו לה חוששת ומ"מהרמ"א
 אבל לכלום. חוששת אינה קפיצה ע"י למשל דהיינו אונס מחמתשראתה
 לכל לחוש שא"צ לאפוקי אלא אתא דלא ונ"ל ונ"ל כתב מ"ח בס"קהש"ך
 צריכה ולהפלגה החדש לוסת אבל ג"פ כן אירע כשלא שתקפוץפעם
 וקפצה חזרה יום כ' ואחר וראתה שקפצה כגון אחת בפעם אפי'לחוש
 צריכה כ' לסוף תקפוץ אח"כ ואם ההפלגה לוסת לחוש צריכהוראתה
 כאייר בט"ו וקפצה בניסן בט"ו קפצה אם וכן וכו' העונה כל לולחוש
 החודש וסת רהא קפיצה ע"י  החודש לוסת שהוא יום לאותו לחושצריכה
 בפ"א דאפי' נמצא לענינינו הנוגע עכ"ל דבר בכל ההפלגה כוסתהוא

 ולהפלגה. החודש לוסת לחוש צריכה קפיצה ע"ישראתה

 י' סעיף המחבר שם מ"ש על קפ"1 סי' הרב כשו"ע ז"ל הגר"זונתב
 ל"ט בס"ק הרב כ' פ"א אח"כ לשמש מותרת פ"א מ"ת שראתהראשה

 מ"ת לראות לה גורם החודש יום שמא החודש לימי חוששת ומ"מוז"ל
 אונס ע"י ונו' שרואה אשה כדין שלאחריו בחודש זה ביום לפרושוצריכה
 ראין וכו' כדלקמן וההפלגה החודש לוסת לחוש שצריכה וכיו"ככקפיצה
 תשמיש שבשעת ראייתה לפני שראתה נדתה בעת מראייתה ההפלגהלשער
 אחר זו הפלגה לשיעור לחוש צריכה שתהא תשמיש שכשעת ראייתהעד

 בשע"ת שראתה דכיון מ"ת שלא כרואה שחוששת כמו כשע"תראייתה
 כא ולא נדתה בעת שלא זו לראיי' הגורם הוא שהתשמיש לקולאתלינן
 ראיי' אחר ותראה שתחזור לחוש אין נדתן בעת הנשים כדרך מעצמוהדם
 שכא נדתה עת ראיית אחר שהפליגה הפלגה בכשיעור תשמיש שמחמתזו

 עכ"ל. וכו' הנשים כדרך מעצמוהדם

 עשרים ואחר וראתה קפצה שכ' הנ"ל להש"ך ציין י"ב ס"ק שםו1קו'ווש
 מלשונו ודייק ההפלגה לוסת לחוש צריכה וראתה וקפצה חזרהיום

 חוששת אינה קפיצה ע"י ראתה יום כ' ואחר היום ראתה דאםדמשמע
 דתלינן צ"ל דע"כ לזה הטעם והסביר עי"ש שנית כ' שבסוף לקפיצהאפי'
 הפלגת ובטלה ראתה לא קפצה לא ואילו כקפיצה כ' שבסוף ראשונהראי'
 אינה ומש"ה הפלגה עדיין כאן ואין ראשונה ראיי' היא קפיצה ומחמתכ'



תקש א ת נ י ת מה

 רואה של לדץ זה דץ שדימה וע"ש שקפצה אע"פ שמת כ' לסוףחושק"
 הנ"ל. תשמישמחמת

 הקפיצות לוסת חוששין שאנו דאף הוא ז"ל הגר"ז דשיטת נראהעכ"פ
 הראיות כששתי רק חוששין אנו אין להפלגה מ"מ ולהפלגה לחודשבס"א

 קמיצה שע"י הראי' בין שייכות ראין אמרינן דאל"כ קפיצה ע"יהיו
 הנשים כדרך טבעי ראי' אינה קפיצה ע"י דראי' עי"ק שלא שלפני'להראי'
 שראתה הזה ההפלגה השיעור עוד תראה אחרת שבפעם לומר שייךואין

עכשיו.

 ההפלגה חשבון בענין כתב פ"ג סי' חנינא ביהודה נודע בשו"תוחנה
 להיפך או בלילה שני' וראיי' ביום היתה ראשונה כשראיי' שא"קבוסת

 אבל וז"ל התשובה בסוף שם כתב השואל רכרי לדחות שהאריךואחר
 הראיי' הי' כין מספרו לפי המופלג יום חשבינן ההפלגה תשכוןלענין
 שזה ואמרינן בזה משגחינן לא בלילה הי' אם ובין ביום מופלגהשממנו
 לראות דרכה הימים למספר כך ראשונה מראי' המופלג יום כשמגיעדרכה
 אנו אין אחר דבר איזה להפלגת לראות דרכה היתה אם ודאיולזה

 אחר ימים מספר לראתה זה דין שדימה ועי"ש וכו' זה בדברמשגיחין
 המולד אם חילוק אין בודאי לזה שחוששין רס"ל השיטות דלפיהמולד
 אחר שראתה הימים למספר ההפלגה חשביכן מ"מ בלילה או ביוםהי'

 הראיי'. שראתה עונה ובאותההמולד

 נחשבות אינן בלילה ואחד ביום אחד ראיות שני כשרואה ברור זהוהנח
 הרבה ראתה דאפי' י"ג סעי' קפ"ט סי' המחכר כ' דהא שוותכראיות

 אינם בלילה ואחד ביום אחד הימים מספר לאותו זה אחר זהראיות
 אחרות כעונות דכשראתה נראה וא"ב קבוע וסת נחשב להיותמצטרפים

 היינו פעמים ג' אחר עכ"פ כן ראם כלל כוסת הימים מספר נחשבתאינה
 אנד שאין וסתות שאר אצל רואים שאנו כמו וסת לאיזה לחשושצריכים
 ראין כאן משא"כ חוששין ג"פ אחר עכ"פ אבל בפ"א להםחוששין
 הנו"ב כ' ואעפ"כ כלל, לזה זה שייכים ראינם נראה א"כ כלל,חוששים
 צריכה כלילה יום כ' לסוף ראתה ואח"כ ביום ראשונה פעםדכשראתה
 אין שראיי' דאה"נ שם שביאר וכמו יום לכ' קבוע שאינו לוסתלחשוש

 מהמולד גרע לא אבל שני' ראיי' עם בעצם שייכותלה
 שמחשביי

 יום כ'
 כ' לסוף ראתה ואח"כ קפיצה ע"י שלא פ"א שראתה בנד"ד וא"כממנה,

 וטעמו קפיצה ע"י אחרת לפעם חוששין אין דכה"ג הגר"ז שכ' עי"קיום
 זה דאין עי"ק שלא שראתה להראי' שייכת קפיצה שע"י הראיי דאיןמשום



המתיבתאתקטן

 ע"י שלא הוא הראשונה ראי' אם לי מה הנו"ב לפמ"ש אבל הנשים.נדרך
 מספר שראתה או כלילה ראתה ואח"כ ביום מראיי' גרע לא האקפיצה
 דה"ה נראה הי' א"כ ההפלגה לזה חוששת דלהנו"ב המולד אחרהימים
 הראשונה פעם קפצה לא דאפי' ויסבור בזה הרב שו"ע על הנו"כדיחלוק
 הראיות. כין שהפליגה הימים למספר תחשוש אחרת בפעםמ"מ

 נראה כנ"ל בזה והגר"ז הנו"כ בין מחלוקת שיש הדברים כניםואם
 דבפשטות הפלגה דומת הדין יסוד בהבנת תלוי דמחלקותם בעז"הלבאר

 שוהה אשה דבל הראשונים שביארו מה ע"פ וסה"פ ענין מביניםאנו
 וא"ב לחוץ ויוצאת נופצת הדם ואח"כ סאתה שנתמלאה עד ימיםמספר

 כ' להפלגת בזה דחוששין יום עשרים לסוף ראתה ואח"כ היוםכשראתה
 ג"כ הראשונה ראיי' היתה הסתם דמן הראשונה מראיי' מתחלת הזההסדר
 ההוא שוסת רואים שאנו עכשיו עד זה את יודעים היינו שלא רק יוםלכ'
 שממנה הוסת של מהסדר חלק עצם הוא הראשונה ראיי' וא"כ יוםלכ'
 הפלגה. לאותה לראות מתחלתהוא

 כמקרה ראשונה ראיי' שמחשבין דהיינו הפלגה בוסת אופן עוד ישאבל
 מתחלת שהסדר הנקודה היא הראשונה שהראיי' דהיינו ממנהשמפלגת

 של הימים לספור מתחילין אנו ומעכשיו עכשיו לראות שמתחלתממנה
 ראיי' אחר יום כ' שרואה וסת לה יש יום כ' לאחר וכשראתהוסתה

 י"ד, י"ד, שראתה כגון הדילוג כוסת מצינו לדבר דוגמא וקצתשלסני'.
 הדילוג תחלת היא ט"ו של וראייתה הדילוג וסת שקבעה י"ז ט"ז,ט"ו,

 ג"כ ראתה שלפני' דהפעם כלל דילוג היתה לא כודאי י"ד שלדהראיי'
 וה"ה בדילוג היתה ט"ו של שהראיי' מוכיח י"ד של שהראיי' אלאבי"ד
 כ' הפלגת של וסת כאן שיש מוכיח הראשונה שראיי' הפלגה בוסתכאן
 היא זו שסברא בעז"ה ונבאר הוסת סדר של עצמי חלק שאינה אףיום

 הנו"כ. בשיטת מוכרחתלכאורה

 וסה"פ של ענין פשטות שהוא לכל מוסכם שכתכנו הא' הדרךוהנה
 להשאלה בנוגע וע"כ זה בענין שיש היחידי הדרך שהוא ס"ל ז"לוהגר"ז

 לפי ההפלגה דחושכין סובר הוא אחרות בעונות כשראתה הנו"בשל
 היתה הראשונה שהראיי' לומר א"א דהא הימים למספר ולא העונותמספר
 נמו הוי וזה אחרת בעונה ראתה ההא השניי' של הימים מספר אותהלפי
 מוכרחים אנו וע"כ י"ג( סעי' מהמחבר לעיל שהבאנו )כמו אחרביום
 היתה ראשונה דראיי' גליא שמיא וכלפי העונות מספר לפי שקובעתלומר
 הקפיצות בוסת בנד"ר לשיטתי' הגר"ז אזיל וא"כ כזה עונות למספרג"כ



חק" א ת ב י ת מה
 קבעה לא קפיצה ע"י ראתה ואח"כ קפיצה ע" שלא פ"א דכשראתהדסבר
 דא"א הראשונה הראיי' עפ אחד בסדר אינה השני' הראי' דהא כלל,וסת
 דהא כזה ימים למספר ג"כ היתה ראשונה דראיי' גילה שמיא הכלפילומר

 כלל וסת כאן אין וממילא עכשיו שתבוא השני' לראיי' גרמההקפיצה
 וכנ"ל. לשיטתיה דאזילוא"ש

 אח"כ חוששין בלילה אחרת ופעם ביום פ"א דכשראתה רס"ל הנו"באבל
 ראי' חושכין דאגו סובר למעלה.שהוא שהבאנו כמו הימים מספרלאותה

 הראשונה הראי' אחר השניי' שראי' דהיינו ממנו שמפלגת כמקרהראשונה
 ה"ה וא"כ הוסת סדר מעצם חלק להיות צריכה הראשונה הראיי'שאין
 אל להצטרף יכולה שאינה אף קפיצה ע"י שניי' ראיי' שראתהבנד"ד
 אח"כ לחוש וצריכה וכנ"ל אלי' להצטרף צריכה אינה הראשונההראיי'

 בספר ראיתי והנה לשיטתי'. קובע שאינה כוסת יום כ' לסוףכשקפצה
 שצריך הנ"ל הגר"ז של הדין שהביא קע"ה ס"ק קפ"ז סי' השולחןבדי

 דקדק שכן רע"ד ס"ק בציונים וציין מ"ת ג"כ ראשונה הראיי'להיות
 שכתבנו מה לכל סותר זה ולכאורה עי"ש מרבבה בדגול מוכח וכןהגר"ז

 יראה שם המעיין אכל הדגו"מ( בעל הוא )דהנו"ב הגר"ז על חולקשהנו"כ
 מ"ת פ"א כבר שראתה המחבר של ציור על קאי דהתם כלל מוכחשאינו
 ע"ש כלל דידן לנידון ראי' אין אבל מ"ת פ"א שראתה בדבריו נקטוע"כ
 דרכו. יורה והאמתהיטב

 שיטת שהביא כדברינו משמע ח' ס"ק רב"ט סי' חיותי נזר האבניוכעדנתי
 ההפלגה מחשבין אין יחד ולהפלגה לתשמיש וסת וז"לדכשקוכעתהגר"ז

 שע"י דראיי' משום וכו' תשמיש שע"י מראייתה רק גרידאמראייתה
 השיטה הטעם מסביר והוא עכ"ל לימים מראיי' אחרת ראיי' מעיןמעשה
 לראיי' להצטרף יכולה אינה השניי' שהראיי' שכתבנו כסבראהזאת

 ראשונה ראיי' כשראתה הלא בעצמך והגע אחרת ראיי' מעין דהויראשונה
 מראי' אחרת ראי' מעין השני' הראי' הוי כיום שני' וראיי'בלילה

 וכנ"ל וסת קובעת אינה פעמים כמה הזה כסדר ראתה אפי' דהאהראשונה
 רק דמונים ג"כ הזה בציור יסבור שהאב"נ ואה"נ אחרת ראי' שהיאמשום
 וסת דקובעת הזה בציור רס"ל הנו"ב אבל הגר"ז כשיטת העונותמספר
 מעשה. ע"י ראי' של כנידון שיחלוק ה"הלימים

 דייק שמהם מ"ח ס"ק קפ"ט סי' הש"ך דברי ליישב עלינו מוטלועדיין
 דס"ל דמשמע וראתה וקפצה וחזרה וראתה קפצה שכ' כשיטתוהגר"ז

 של דין כאן כתב רהש"ך ליישב ויש לקפוץ ג"כ צריכה ראשונהשפעם



המתיבתאתקיח

 בפעם כבר לחוש צריכה החודש וסת ואצל החודש ווסת הפלגהוסת
 ראשונה כפעם לכתוב צריך הי' החודש וסת אצל וע"כ שקפצההראשונה
 דוחק שזה ואף בזה"ל הפלגה וסת אצל הכי ג"כ כתב כבר א"כשקפצה
 מלשון זה את להמתיק יש מ"מ דהסיפא גררא אגב הוא שהרישאלומר
 אחת פעם אפי' לחוש צריכה ולהפלגה החודש לוסת אבל וז"ל שכ'הש"ך
 הציור להסביר מיניה דסליק ממאי התחיל ואח"כ עכ"ל וכו' שקפצהכגון
 בוסת שהתחיל כיון א"כ החודש וסת של הציור ואח"כ הפלגה וסתשל

 וסה"ח אחר נגרר מ"מ קודם וסה"פ ציור שביאר אע"ג בתחילההחודש
 הש"ך. בדברי כן ללמוד מכריחים נו"ב דברי של וההכרח בהשהתחיל

 שמואלאוויטץ חייםהרב

 בשבת מבגדיו עפר מנערבענין
 חטאת חייב בשבת מהעפר( )פרש"י טליתו המנער קמז. דף ריש שבתמטו

 בדף דלעיל ברש"י סתירה שיש רע"א והקשה ליבונה זהופרש"י
 מילתא מוכחא דלא ופרש"י מבפנים מכסכסו בגדיו שע"ג שטיטקמא.

 למה א"כ עכ"ל מים שם נותן ראין הוי לא ממש ומלבן כמלבןלאיתחזוי
 מים. שום שם נתן דלא כיון מהעפר טליתו מנער אםמחייב

 בחדתי אלא אמרן שלא בו לחייב שצריך התנאים על לתמוה ישועוד
 בחוורי אבל באוכמי אלא אמרן ולא בה לן לית בעתיקיאכל
 יש למה ליבון הוה ואם ע"כ. עלייהו דקפיד והוא בה לן ליתוסומקי
 צריך מלאכות בכל וכי שינערם עד ללוכסן קפיר ואם גוונא באיזהחילוק
 ועכשיו זה לפני הדבר לשתמש יכול הוה שלא עד הדבר שמתקןשתהא
 כאן. יש גדר מה וצ"עיכול

 רישא פסיק הוה דאו קפידה של הטעם כתב משנה שהמגיד קשהועוד
 כיון מתכווין שאינה דבר הוה קפיד לא אם משא"כ חייבומש"ה

 שלא ומי שקפיר למי שבין תמוה הוה זה וכל ע"כ גמורא כביסהדאינה
 מאינה יותר בקפיר רישא פסיק הוא למה א"כ השווים, מעשה עשהקפיד
 כלל. חייב הוא למה גמורה כביסה אינה אם ממנ"פ ועודקפיד



 תקיט.המרבתא

 יש אם הרוח וליבתה ליבה ת"ר ס' דף בב"ק הגמ' ע"פ לגדרש"נ
 צריך אם ]אלמא פטור לאו ואם ]בנזקיי[ הייכ ללפותה כדיכלכויו

 אינה אחר מעשה שום או הנזק לעשות מעשיו עם הרוח מעשהלצרף
 ]בשבת[ כזורה ליהוי אמאי פטור[ ומש"ה המעשה עשה שאתה כמונחשב
 לעשות הרוח מעשה לצרף דצריך אע"פ בשבת, ]דחייב מסייעתוורוח
 אמר אשי ר' וכו'. חטאת[ חייב ואעפ"כ זורה כאן אין הרוח ובליהזורה
 אסרה מחשבת דמלאכת שבת לענין ה"מ מסייעתו ורוח זורה אמרינןכי

 בתוספות הגמ' עכ"ל פטור בניזקין וגרמא בעלמא גרמא הכא אבלתורה
 דבכל המלאכה, מעשה עשה שלא אע"פ שבשבת, ראינו א"כביאור,
 נעשה ידיו שעל כיון בשבת אבל מעשה, ולא גרמא יהיה כולההתורה
 מלאכת דין משום חייב הוה ממילא אפילו מחשכת, להיותהמלאכה
מחשבת.

 המעשה בעשיית א( בשבת חטאת לחייב שיכול דרכים שני יש לפ"זא"3
 עשה שלא אע"פ המלאכה של התכלית נעשה ידיו על אם ב(מלאכה

 של גגו שנוטל שזה בונה פרק סוף הר"ן טעם שזהו לי נראה וכןהמעשה
 מעשה ואינה חוכות חוק דהוא אע"פ דהייב זיינים שני ונעשהחי"ת
 דבל יריכות לחק חוכות חק בין קפידא ליכא שבת דלגבי וז"לכתיבה
 כה"ג כתיבה דבעינן במידי אבל וכו', מיחייב מחשבת מלאכת דהויהיכא
 ידיו שעל אלא כלל כאן כתיבה מעשה שאין שאע"פ והיינו ע"כ. לנואין

 עשיית של מחשבת מלאכה ע"י שנעשה כיון חייב אעפ"כ כתבנעשה
כתב.

 א"כ במים אלא ליבון מעשה שאין ליבון של המלאכה להסביר יכולועי"ז
 שעל היכא אבל מים נתינת ע"י אלא ליבון מעשה משום יחייבלא

 ליבון, מעשה כאן שאין אע"פ מים, בלי חייב אז מלובן כגד נעשהידו
 מנער איסור וזהו מלוכן, דבר שנעשה מחשבת מלאכת הוה סוף סוףאבל
 כיון אבל מים, כאן שאין ליבן מעשה כאן שאין שאע"פ הנ"לטליתו
 המגיד הרב כתב ומש"ה מחשבת מלאכת משום חייב מלוכן הבגדשנעשה
 מלובן. נעשה אלא כביסה מעשה שאינה גמורה כביסהועלקנה

 לא ראם הניעור, לפני ללבשן שלא דקפיד צריך למה י"רשומשי"א
 מלובן אינה עכשיו שהבגד לומר מלוכלך הבגד אינ,כקפיר

 ליהות הבגד נחשב הניעור לפני אפילו אלא " לעשותו הניעורוצריך
 כביסה למעשה דומה )ואין מלאכה ידיו/,עום על נעשה ואינהמלובן
 קפיד אם אבל כביסה(. מעשה .שעושה כיון חייב, כ"ש כובס אםשאפילו



המתיבתאתקם

 הבגד נעשה הניעור וע"י מלובן שאינה ובגד מלוכלך בגד כאן נחשבאז
 חייב. ומש"המלוכן

 דרובא ררובא משום גווני בכל דפטור י"ל ובעתיקי וסומקיובחוורי

 אדם כל אצל דעתו בטל שהקפיד מי ואפילו מקפיד אינהדאינשי

 ויש שהקפיד מי שיש ואוכמי בחדתי אבל מלובן אינה נקרא הכגדואין
 בהאיניש. תלוי ומע"ה בשני כת חד כטל לא מקפיד שאינומי

 וכהקפיד מתכוין שאינה דבר הוה הקפיד לא שאם שכתב המ"מולרבוי
 אין ת"ר ל"ג: דף בסוכה לסוגיא לדמות צריך רישא פסיקהוה

 והא ממעטין. אמרו שמעון בר' ר"א משום ביו"ט שכהדס[ ]ענביםממעטין
 לו סבר וראב"ש לאכילה שלקטן כגון אשי ר' אמר בי"ס מנא מתקיןקא

 תרוויהו דאמר ורבא אביי והא מותר מתכוין שאינה דבר דאמרכאבוה
 עכ"ל אחריתי הושענא ליה דאית ימות ולא רישיה בפסיק ר"שמודה
 שאם אלא מעצמו מנא הושענא אין שבאמת המ"מ דלומד ונראההגמ'.

 יש אם א"כ כפרש"י ללולב מנא הוה ממילא אז לולב, למצוותצריך
 צריך אין שמא וגם צריך אינה עצמו דהוא פ"ר אינה אחריתיהושענא
 עצמו הוא אם אבל לכתחילה, מותר ומש"ה הושענא דצריך אחרלאיש

 לא דאם ג"כ בכביסה א"כ ללולב, מנא דהוה פ"ר הוה אז לההדסצריך
 דהוה שלבשו מי יבא אח"כ ששמא ואע"פ מלוכן נקרא אינה במנערוקפיד
 אף פ"ר והוה אצלו ליבון הוה ודאי שמקפיד במי אבל פ"ר אינהמקפיד
 וק"ל. הניעור בעת אחר לדבר מתכויןאם

 סמיקה זאב יעקבהרב

 דעתו בלא אחר של בחפץהשתמשות

 אחר של בחפז השתמשות בענין יום, יום שנתעוררין השאלות דרכוהיות
 להשתמש וכגון ציבוריים, מקומות ושאר בישיבות וכפרט דעתו,בלא
 איסור חשש בזה יש רוב וע"פ בעלים, דעת בלא בעט או סידור אובספר
 זה ענין לברר לנכון מצאתי לכן כידוע, חמור עוון שהוא גזילה, שלתורה

 הראשונים, ודברי הגמ' סוגית בעזהשי"ת אבאר ובתחילהכעזהשי"ת,
 בעזהשי"ת. החלי וזה למעשה, שאלות כמה אבררואח"כ



תקא א ת ב י ת מה

 העיטמפתת
 4מ סימן ממת. חסרת ואץ מך כשמחדך בעלים ברשות שלאהשתמשות

 ב'טימן . מדעת שלא שואלדין

 ג/והמן דעתו. בלא חבירו חפץ לקיחת איסור חומר מגיע היכאעד

 ד'טיבע ששל"מ. נחשב אם רשות, נותן היה דהבעליםכשברור

 ה'והנון מקפידין. הבעלים ראין כשברור ששל"מ בדין הש"לשיטת

 פעמים, כמה רשות נתן כברכשהבעלים
 ו'אוימן רשות. בלי עכשיו מותראם

 מקפידין בנ"א שאין מועט דבר ליטול מותראם
 זסימן וכיו"כ(. עט נייר,)כגון

 ח' וזימן וכיו"ב(. ספר )טלית, בעלים דעת בלא מצוה בחפץהשתמשות

 דעתו בלא אחר של בחפץ מצוה הידור לעשות מותראם
 טסימן וכיו"ב(. גארטל)קיטל

 י'וריכון מדעתו. שלא אחר של בטלית להתעטף מותראם

 יאטימן מדעתו. שלא אחר של תפילין להניח מותראם

 יבהינון מדעתו. שלא אחר של בספר להשתמש מותראם

 יגטימן דעתו. בלא חבירו בסוכת לישב מותראם

 ידסימן )פושקע(. צדקה של מקופה מעות ללות מותראם

 סו והבון האחר. בשל להשתמש מותר אם אחר, של בבגד בגדונתחלף



תמתיבתאתקצב

 א'סימן

 ממון. חסרון ואין מיד, משמחזירו בעלים ברשות שלאתשתמשות

 של חפץ שאר או כספר להשתמש הרוצה וכגון סובא, שכיח זהשאלה
 שם. כשאינו וכגון רשות, ממנו לבקש א"א אךחבירו,

 מצוה לקיים כדי שלוקחו וגם מיד, להחז~רו דכוונתו דכיון י"לולכאורה
 גזל. חשש ליכאאז

 אחד דתלמיד במעשה קל"ג( )סי' הרי"ף בשו"ת איתא מזו וגדולהא(
 אחד ופוסק בו, מוחה היה והבעלים להעתיקם, כדי מחבירו ספרשגנב
 ודעתו למצוה שכוונתו מאחר הספר, עם להשתמש מותר דאעפ"כהורה

 מיד.להחזירו

 מהע"ע נחשב וגם גזילת יפוי חריו~ףדעת

 ומי ומחטיא, חוטא כן ההמורה וכתב ידים בשתי זה דוחה הרי"ף אמנםב(
 לא )בלימודו( לה שנתכוון מצוה אותו ואף וגזילה גגיכה על עברשלקח
 בספר מצאתי וכעי"ז עכת"ד בעבירה הכא מצוה דהוי כיון בידו,עלתה
 בתפלה יצא דלא בו, להתפלל סידור חוטף לגבי תשע"ב( )סי'חסידים
 שם. עולם בברית עוד ועיין עכ"ד שנית להתפללוצריך

 וגם מצוה, עשיית עבור דנוטלו דאע"פ חידושים, כמה מזה מבוארהרי
 עוד ולא גזילה, נחשב מ"מ ממון, שום מחסרו אינו וגם להחזירו,דעתו
 ואכמ"ל(. מפקפקים, יש האחרונה נקודה )ועל מהכ"ע שנחשבאלא

 זח בענין חשו"עדעת

 גזלן איזהו ס"ז( שנ"ט סי' )חו"מ השו"ע מדברי להוכיח יש וכעי"זג(
 כהב ונשתמש בהמתו או כעכרו שתקף או .. כחוקה האדם ממוןהלוקח
 מ"מ כלום, מפסידו אינו וגם ומחזירו משתמש רק דאפילו דמשמעעכ"ל
 . הנ"ל מהראשונים מוכח וכן גזילה, נחשב חבירו בחפץ השתמשותעצם



תקכגתמתיבתא

 מדום מדת על תופין משום להתיר שייך דלאטעם

 מדין להתיר שייך לא למה מובן ולפי"ד הא( ד"ה כ: )ב"ק תוס']ועיין
 דבריו שממכיר מק"ג( י"ז )סימן שמעון ר' חי' ועין סדום, מדת עלכופין
 ע"ש[. חסר נחשב ובעלותו, שליטתו שנוטל גופאדזה

 ב'עויתן

 מדעת שלא שואלדין

 נחשב שפיר וא"כ מקפידים, כשהבעלים שייך הנ"ל רכל י"ל לכאורהאבל
 לא אך בעלים, ידיעת בלא שלוקח בנד"ד משא"כ בע"כ, דהוי כיוןגזילה
 גזילה. נחשב לא אולי בע"כ,הוי

 שואל אם לענין האמוראים נחלקו )פח.( בב"ב דהנה אינו, זה אמנםא(
 בשאלה הלוקח דאפי' פסק ס"ה( שנ"ט )סי' וכשו"ע גזלן הוי מדעתשלא
 ס"ה(. שמ"ג )סי' בשו"ע וכעי"ז עכ"ל נזלן נקרא הכעלים מדעתשלא

 אע"פ גזליה נחשב מהבעליפ, רשות לו שאין זמן דכל מכ"ז מוכחהרי
 דאפילו מוכח א( )סי' הנ"ל ומהראשונים כלום, מחסרו ואינו מידשמחזירו
 וכיו"ב ספר בהשתמשות להקל הנוהגין על צע"ג ולפי"ז אסור, מצוהלדבר
 קיבל שלא כ"ז מ"מ רשות, נותן דהיה דיתכן דאע"פ בעלים, רשותבלי
 ששל"מ. בגדר הוהרשות

 ג'מריכוך

 רעתו בלא חצירו חפץ לקיחת איסור חומר מגיע הישאעד

 כלי חפץ לקיחת של איסור להך חז"ל חששו כמה עד להתפעל וישא(
 לא של דהפסוק מפרש ד'( שאילתא נח )פ' בשאילתות דהנה בעלים,רשות
 אינו הלה אבל לחבירו, ממון ליחן שרוצה באחד מיירי יט( )יקראתגנובו
 כפל, לשלם ויתחייב חפץ, ממנו שיגזול בדעתו ומיישב ממנו, לקבלרוצה
 עובר מ"מ חבירו, לטובת לגמרי רכוונתו דאע"פ ממונו, חבירו יקבלועי"ז
 ס' שמ"ח )סי' בשו"ע פסק וכן )סא:(, בב"מ וכעי"ז תגנובו לא איסורעל



המתיבתאתקפד

 חצירו לתועלת תבירו חפץליווח

 שאינו בחבירו כשרואה דמיירי אחר, באופן השאלתות מפרש ואח"כב(
 תקנה לו לעשות ורוצה שמירה( בלא חפציו שמניח )כגון בממונו,נזהר

 שנגנב חבירו וכשראה קלה לשעה שלו חפץ לוקח לכן זהירות,ללמדו
 יחזירהו ואז והלאה, מכאן לשמור ויקבל בחפציו, שפשע על יתחרטממנו,
 ע"ש, תגנובו לא על עכר מ"מ חבירו לטובת דכוונתו דאע"פמיד,

 ע"ש. כעי"ז שכתב פ"ה( אות ג' )שער תשובה כשערי יונה לר'ומצאתי

 בלי חפצו לקח דסו"ס כיון מ"מ לטובה, דכוונתו דאע"פ בכ"ז,ההסבר
 גזילה. נחשב הרי"זדעתו,

 פקו"נ במקום גזילה( ואיסור חבירו חפץלנשול

 זה ויליף חבירו, בממון עצמו לציל דאסור )ס:( בב"ק איתא מזו וגדולהג(
 ועי"ז אחד, של שעורים לשרוף מותר אם לשאול המלך דוד שהוצרךממה
 שנ"ט )סי' כשו"ע ועייין ע"ש, הרכה אנשים יציל וכזה הפלשתים,יהרוג
 נפשו, להציל כדי חבירו, את לגזול וצריך מות, כסכנת הוא דאפילוס"ד(
 הסבר שם בלבוש ועיין עכ"ל לשלם דעת על אלא יקחנו שלאצריך
 שנ"ט סי' שו"ע )עיין נפשו נוטל כאלו פרוטה דהגוזל דמצינו דכיוןנפלא,
 סומק דירך דדמי חזית דמאי נפשו, להציל אפי' לגזול אסור א"כט"ג(,
טפי.

 קנ"ז )סי' ליו"ד מהרש"א בגליון )והו"ד בתוספתא איתא מזו וגדולהז(
 ואל יהרוג הדין הוי חמורות עבירות ג' דעל דמצינו דמה חוץ(ד"ה

 שמנה )סו"פ בירושלמי ראיתי וכעי"ז הגזל אף מאיר ר' לדעתיעבור,
 את חמוס אפילו אלא פלוני, את הרוג לו בשאמר דבר, סוף לאשרצים(

 שם(. עדה קרבן עיין )אמנםפלוני

 הנ"ל ומכלה(
 רואיי

 ליגע ושאין גזילה, איסור בהך חז"ל החמירו כמה
 ואפילו חבירו, לטובת חשבונות לו כשיש אפילו חבירו, שלבפרוטה
 בזה. האריכו והאחרונים ביאור, צריך זה דענין )וכמובן, פקו"נ שלבמצב
 שי"ק ובמהר"ם ק"ע(, סי' וח"ב קסז-קעט סי' )ח"א ציון בנין שו"תעיין
 הפוסקים דברי יותר מובן ועפ"ז ואכמ"ל( ובש"א שמ"ח(, שמ"ז סי')יו"ד
 קיבל שלא כ"ז מ"מ נתרצה, היה דחבירו כשברור דאפילו ד( סי'דלקמן
 ודוק. בחפציו, ליגע אסור בפועל,רשות



תקצההמתיבתא

 דעתו. בלא אחר של בחפץ להשתמש להקל הנוהגין על צ"ע ודאיולפי"ז

 ד'סימן

 ששל"רר נחשב אם ישות, טחך חיה דהבעלים דברורבאופן

 וכגון רשות, לו נותן היה דחבירו ספק, בלי לו דברור באופן לבררויש
 בחפץ להשתמש מותר בכה"ג האם קרובו, או ידידו של בחפץלהשתמש

 רשות. קיבל לא שבפועל אע"פשלו

 כשהבעלים רק הוי גזילה איסור ריש רמה י"ל ולכאורהא(
 )וכדלעיל ניחא הבעלים אין שמא ספק עכ"פ כשיש או א(, )סי'וכדלעיל מקפידיי

 ספק בלי כשברור משא"כ גזלן. דששל"מ אמרינן שפיר ובזה ב(סי'
 ולא גזילה, חשש ליכא אולי רשותו, בלי שישתמש רוצה היהדחבירו
 אופנים. בכמה מרווח היתר מצאנו ולפי"ז בפועל, רשותבעי

 זה בענין )ב"ב.( בווט תוס'שיטת

 )כ"כ.( בב"מ דהנה הראשונים, בדברי להדיא מבואר זה דין ולכאורהב(
 של פרדס( )פירש"י לבוסתנא אקלעו אשי ור' זוטרא ומר דאמימראיתא
 ואמימר ורימונים, תמרים להם ונתן )הפועל( האריס וכא איבק, כרמרי
 אכל. לא זוטרא ומר אכל, אשיור'

 כיון לאכול, להם הותר ולכן האריס, של היה דהפירות כתב שםוכתוס'
 היה דהפירות לומר ראין תוס' והוסיף רשות, נתן האריס( )דהיינודהבעלים

 יאכלו שהם ניחא היה דודאי שסמכו משום אכלו והם איסק, בר מרישל
 מזה ומכח יאוש, הוי לא מדעת שלא דיאוש כאביי קי"ל דהאפירותיו,

 ידע דאילו הדבר דברור אע"פ היתר ליכא בפועל יאוש דליכא זמןדבל
 ליכא בפועל רשות דליכא דכ"ז ששל"מ, לענין ה"ה וא"כ מייאש,היה
 הרא"ש דעת וכן ע"ש, ידע אילו רשות נותן דהיה דכרור אע"פהיתר

 סק"א(. שג"ח סי' בש"ך )הו"ד מרדכי והגהות אשריוהגהות



"מתיבתאא"

 להלמה והקצש"ע הרב השרעירי

 להעתיק וכדאי להדיא, כן פסק ס"ד( פ"א מציאה )הל' הרב ובשו"עג(
 ישמחו אזי נטלה, שהוא לבעליו שכשיודע לו, ברור אם ואפי' וז"לדבריו
 הנכנס לפיכך בעלים דעת בלא ליהנות לו אסור אותו, אהבתם מפניויגילו
 שבעל אע"ם בעלים מדעת שלא פירות ללקוט לו אסור וכו',לפרדס
 לו כשיודע ויגיל ישמח ובודאי כנפשו אשר וריעו אוהבו הואהפרדס
 נהנה הוא הרי מזה יודע אינו שעכשיו כיון מ"מ מפירותו, זהשנהנה
 חסרון מחמת בזה שנכשלין לרבים להזהיר וצריך כיו"ב, כל וכןבאיסור
 דבריו. דמעתיק סי"ב( קפ"ב )סי' בקצש"ע ועין עכ"לידיעה

 דברור אע"פ היתו שום ליצא רשות, קיבל שלא דכ"ז מזה, מבוארהרי
 דאפי' ג( )סי' לעיל דהבאנו דכיון להוסיף ויש מתרצה, שהיהכשמש
 מגיע היכא עד מוכח דמזה היתר, ליכא לפקו"נ אפי' או לתועלת,גזילה
 רשות, קיבל לא דסו"ס בניד"ד, דה"ה מוסבר ולפי"ז גזילה, איסורחומר
 להקל. הנוהגין על צ"עולפ"ז

 ה'טימן

 מקפידין הגעלים ראין בשברור ששל"מ בדין חש"ךשיטת

 דברי שמביא סק"א( שנ"ח )סי' הש"ך עפ"ד לההקל, לצדד יש ואוליא(
 אומר הייתי דמסתפינא, לאו אי כתב ואח"כ ד( )סי' הנ"להראשונים
 ש"מ ויאוש רוצים( דהבעלים כשברור רשות בלא )להשתמשדמותר
 ובע"כ הוא, היכן יודע שאינו משום אלא מייאש, אינו אח"כ שגםשאני,
 אי יקנה, דבמה לירו, אחא באיסורא מעיקרא, אמרינן א"כ מתייאש,הוא

 לא אצלו שהוא יודע היה ואילו מתייאש, אינו השתא האביאוש
 אתי בהתירא נמי השתא א"כ שיתרצה, שידוע כיון הכא, משא"כמתייאש,
 עכ"ל. ע"ז מקפיד אינו דמסתמאלידיה,

 בלי דברור היכא כל אלא בפועל, רשות נתינת בעי דלא מזה מוכחהרי
 וא"כ בע"כ, דהוי שאני של"מ ויאוש מותר, ליה, ניחא היה דהבעליםספק
 קיא( )סי' יו"ט עונג שו"ת וע"ע לי'. ניחא היה דתמיד לומר שייךלא

 ואכמ"ל. עומק ביותרשמסביר



תקש א ת ב י ת מה

 זה בעמן חמחר"עשיטת

 המהרי"ל ה"ה הראשותם, מגדולי לאחד מצאתי דכעי"ז להוסיף וישב(
 חבירו כלי דשואל פשוט דמנהג הא וז"ל שכתב הספר( בסוף)בליקוטים

 דן אחד דבל היינו גזילה, איסור משום חיישינן ולא ידיעתו, מבלימביתו
 של כיסוד דוהו וכנראה עכ"ל, בממוניה ליהנות ליה דניחא חבירואת

 בכמה )עכ"פ היתר מצאנו ולפי"ז סגי ליה דניחא דברור דהיכאהש"ך
 בעלים. דעת בלי להשתמשאופנים(

 לדינאהעולה

 הראשונים דברי נגד זה דהלא לכתחילה, ע"ז לסמוך קשה למעשה אמנםג(
 הש"ך דברי דאין דכתב סוסק"ה( ר"ט )סי' בקצוה"ה ועיין ד'( )סי'הנ"ל

 )סי' השו"ע דברי מסתימת נראה וכן עכ"ל. תוס' כדברי ועיקרמוכרחים,
 דדעתו משמע חילק, ומדלא בששל"מ, דאוסר ס"ה ושס"ג ס"השנ"ט
 קיבל שלא כ"ז אסור מ"מ מתרצה, היה דהלאה כשברור דאפילוכתוס'
רשות.

 אשר והקצש"ע, שו"ע והרב הקצוה"ח הפוסקים, דהגדולי דכיוןועוד
 לחוש יש ודאי א"כ ראשונים ושאר תוס' כדברי נקטו חיין, אנומפיהם

 לאו אי כתב הש"ך דאף ועוד גזילה, של חמור באיסור ובפרטלדבריהם,
 גזילה, כספק אלא יהי' לא ולכן להקל, לו ברור דלא דמשמעדמסתפינא,

 פוסקים. בדברי וכדמבואר להחזריו עלינורג"כ

 ח"ו יהי' שלא להקל, הנוהגין על זכות לימוד עכ"פ בזה דיש נהיולכן

 וא"כ מה"ט, מותר רלכתחלה לומר מאוד קשה מ"מ גזילה, באיסורנכשלין
 לכתחלה. להקל הנוהגין על צ"עעדיין

 ו15יבען

 רשות בלי עכשיו מותר אם פעמים, במח רשות נתן בברכשהבעלים

 האשל דברי ע"פ אופנים( באיזה )עכ"פ היתר צד למצוא יש ולכאורהא(
 מאיש סידור נוטל הייתי לפעמים שכתב י"ד( סי' או"ח )כוטשאטשאברהם
 היה לא אחד ופעם התורה.. קריאת שאחר רצון היהי לומר ברשותו,אחד,
 קפידא בזה שאין ונראה דעתו, בלי הסידור לי ונתנו בבהמ"ד, ההואהאיש



המתיבתאתקפח

 כשביל הסידור ליטול שמרשה פעמים, כמה ממנו דעת גילוי שהיהכיון
 גילוי היה ולא ויתנחם הוא אדם בן כי חזקה, בזה שייך דלא ונהיכך,
 לא ספק מידי עכ"פ אחר, זמן על ולא ביומו יום דבר אם כי ממנו,דעת
 וכו"נפיק

 ממנו קיבל לא כשמעולם רק הוי גזלן דששל"מ דמה מזה מוכחולכאורה
 בלי אף עכשיו מותר פעמים, הרבה רשות קיבל כבר אם אבלרשות,
רשותו.

 דבשום כתב ס"ד( )פ"א מציאה כהל' דהנה שו"ע, הרב דעת נראה וכןנ(
 כנפשו, אוהבו אפילו בעלים, רשות בלי בחפץ להשתמש אסוראופן

 ליתז אדם של לב"ב דמותר כתב ה' בסעיף ואח"כ לשונו( הובא)ולעיל
 ואח"כ נהגו, שכך כיון ששל"מ נקרא זה ואין דעתו, בלא לעניפרוסה

 הבעלים מדעת מפירותיו לאכול בו רגיל הוא אם בפרדס, )וכן וז"למוסיף
 בכך רגיל דהיה כיון דעתו, בלי ליטול דמותר וכוונתו עכ"למותר

 הנ"ל. הא"א של כיסוד ממש זהולכאורה

 עכשיו מותר אז פעמים, כמה רשות קיבל דכבר היכא דול נמצאולפי"ז
 או בעט או חבירו, של בספר להשתמש מותר יהי' ולפי"ז דעתו, בליאפי'
 פעמים. הרבה רשות קיבל כבר אם במשרד, או בישיבה וכיו"בנייר

 זח היתר על לפקפק שישכוה

 דהוסיף יראה בא"א המעיין דהלא ברור, היתר זה ראין להעיר יש אמנםג(
 הסידור, עם כשמשתמש הפסד שום דליכא דהיינו להקל, צדדים עודשם
 בממונו מצוה שיעשה להבעלים דניחא סברא ויש מצוה לדבר דהויוגם
 להקל. לאין אולי לחוד זה סברא דמשום דמשמעע"ש,

 שהיה מורה דזה וידוע זה, דין על סוגריים כתב שו"ע הרב דהלאועוד,
 ברור, היתר זה ראין פשוט א"כ השלחן( הקצות )וכ"כ אצלו ספקהדבר
 )וכלשון פעמים כמה ממנו רשות כשקיבל רק שייך היתר דהךועוד,
 היתר שייך לא אופנים כרוב אבל הגר"ז(, )וכלשון בו כשרגיל אוהא"א(
זה.



טקסטהמתיבתא

 זסימן

 וכיו"ב( נייר )כמן מקפידין בנ"א שאין מועט דבר וייטול מותראם

 )טיש"ו לקינוח נייר או לכתיבה, עט או נייר צריך דאחד הדבר,שניח
 להתיר יש אם ויל"ע שם( )דאינו הבעלים מן רשות לבקש וא"אכלע"ז(,
 מועט. דבר רק דהויכיון

 רשות בלי מועט דבר ליטול דמותה המ"מחידוש

 פ"א גזילה )הל' משנה המגיד של חידוש ע"פ להתיר יש ולכאורהא(
 עכ"ל, תורה דין שהוא, כל לגזול ואסור כתב שם הרמב"ם דהנהה"ב(
 חצי מ"מ ממון, נקרא לא דכ"ש דאע"פ שמוסיף )שם( שו"ע ברבועין

 מה"ת. אסורשיעור

 ביה דקפיר מה בשיעור דדוקא וז"ל, גדול חידוש ע"ז כתב שםובמ"מ
 בו ולחצוץ הגדר, מן או קיסם, החבילה מן ליטול אבל האנשים, מןקצת
 עכ"ל. שרי גונא האי בכי שרי, ביה דקפיד איניש דליכאשיניו,

 אפילו לעשוק או לגזול אסור וז"ל כן פסק ס"א( שנ"ט )סי' ובשו"עב(
 איתא וכן עכ"ל, שרי כיה דקפיד מאן דליכא דבר היא ואם ... שהואכל

 מי שאין כ"כ מועט דבר הוא ואם ס"א( פ"א גזילה )הל' הרבבשו"ע
 אף אסור דגזילה דהגם חדש, דין מזה נמצא עכ"ד מותר כלל עליושיקפיד
 מותר. דקפיד מאן דליכא בדבר מ"מ משו"פ,בפחות

 רבעי בזה והכוונה גזלן, דששל"מ דנקטינן דכיון צ"ע, זה ולכאורהג(
 תוס' בדעת )וכדלעיל ליה ניחא היה שמסתמא מה סגי ולא בפועלרשות
 אסור. צ"ל היה מועט בדבר דאף פשוט לכאורה א"כ ראשונים(ורוב

 בדבריו )עיין מאוד החמיר ששל"מ דלענין הרב, השו"ע על קשהוביותר
 למה וא"ב כנפשו( אשר וריעו באוהבו אפילו דאוסר ס"ד פ"א מציאההל'
 הוי הרי מו"ס מ"מ קפידא, דליכא דנהי מועט, דבר לענין כאןהתיר
של"מ.

 מועט ובר של היתרביאור

 מקפיד, אינו בעולם אדם דשוא דכיון מועט דבר דשאני י"ל ובפשטותד(



תמתיבתאתקל

 וכיתר בפועל, רשות יש כאילו והוי ליה, דניחא גמורה אומדנא ישא"כ
 שהוא, כל על כלל קפידא דליכא עולם, של דרכה היא רכך דכיוןביאור,
 תחת תאנים דבמצא )כ"א:( בב"מ מצינו וכעי"ז רשות נתן כאילו הויא"כ

 וע"ע ונתרגז, יריע מידע דתאה גזילה, משום בו ואין דמותרהתאנה,
 ואכמ"ל. אדם לכל שאולה הוי ספסל וסתם שפ"א )סי' ברמ"אכעי"ז

 )סי' יו"ט עונג ובשו"ת ב( סי' גזילה )דיני אפרים כמחנה ראיתיוכעי"ז
 כל דאוסר כ"כ.( )ב"מ תוס' לדעת אפילו מותר מועט דדבר שביארוקי"א(
 קודם גם בנפשו בעה"ב דידע מועט דבר דשאני בפועל, רשות דליכאזמן

 עכ"ד, מדעת, כיאוש דהוי גזל, וליכא עליו מקפיד שאינו האחר,שיבא

 נחשב בכה"ג להקפיד, אדם שום של דרך דרכם שאין דבמידי ביאורוביתר
 וקצרתי(. בדבריהם )ע"ע מדעתכיאוש

 )סי' ערה"ש ועיין בעלים, דעת בלא מועט דבר ליקח דמותר מזהנמצא
 או בנחיריו מרורים עלי לשאול כגון משלים, איזה דנותן ס"א(שנ"ט

 ע"ש. מאגטיכי חמים מים לשתות וכן בו, להדליק גפרית עציליטול

 בחב"נ של בשירותיםלהשתמש

 אם נשאל תע"א( )סי' זוננפעלד להגרי"ח חיים שלמת בשו"ת והנהת(
 רק מיוחד המים דאולי בבהכ"נ, ידיהם ליטול ושבים, לעובריםמותר

 הגרי"ח והשיב מים, מעט רק דהוי כיון רמותר או"ד שם,להמתפללין
 עכ"ל. רשות יתן אם לגבאי לישאלדצריך

 לשאוב שהוצרכו בזמנו, נאמרו דדבריו וכנראה בזה, מקילין בזה"זאמנם
 בזה"ז משא"כ טוויות( מעצם )לבד להנבאי גדולה טירחא בזה והיהמים,

 מהנ"ל. ומותר מועט דבר דהוי נראה טירחאדליכא

 שמחה דרך בפורים מזח זה מחוטמיםבנ"א

 שמחה, דרך מזה זה החוטפים דבנ"א תרצ"ו( סוס"י )או"ח ברמ"א וע"עו(

 דהיכא כהנ"ל בזה ההסבר ואולי עכ"ל. כך ונהגו תגזול לא משום בזהאין
 מדעת. כשואל דינו הוה קפידא, דליכא גמורה אומדנאדיש



שקלאהמתיבתא

 האפיקומן שחוטפיםמה

  דרך  גוילה דאף הגם האפיקומן, לחטוף דמותר הטעם ג"כ זה ואוליז(
 חיים באורחת ועיין ה"ב( )פ"א גזילה ה' ברמב"ם וכדמכואר אסורשחוק
 מאן שום דליכא דהיכא כהנ"ל ההסבר ואולי ע"ז, שעמד תע"ג סי'ספיקא
 וע"ע כדלעיל, ומותר מדעת כשואל הוי אז גמורה, אומדנא וישדקפיד,
 ואכמ"ל. ק"ה( סי' )ח"ב תורהבקנין

 מועט בדבר מ"מ דעתו, בלא תבירו חפץ ליטול דאסור דהגם מכ"זנמצא
 של בעט להשתמש וכגון אופנים, באיזה עכ"פ היתר מצאנו ולפי"ומותר,
 בלע"ז. טיש"ו או לכתיבה נייר מעט ליקח או מעט, לכתובחבירו

 פירות חנות אצל וביו"ט ענביםלאטול

 וכיו"ב ענבים )לטעום( לאכול נוהגין שיש מה להצדיק יש עפ"ז ואוליז(
 שו"פ בו ראין אע"פ ממש,ואסור גזילה זה דלכאורה פירות, חנותאצל

 מאן דליכא מועט דבר דזהו ניחא, ולהנ"ל לעיל, המובא בשו"עוכמ"ש
 ממנו שיקנו כדי בכך, רוצים דהכעלים טפי, עדיף בזה ואולידקפיד
 ע"ש, בחנות בספרים לעיין דומתר רכ"א( סי' )ח"ד ברבב"א ראיתיוכעי"ז

 להתיר. אין אז יקנה, לא בודאי ראם פשוט לכאורהאך

 זה היתר על לפיפי שישבוזז

 רבריו מסיים שם המ"מ  רהלא זה, היתר על  לסמוך קשה למעשה אמנםח(
 וגם אסור, דלמעשה דמשמע עכ"ל חסידות ממדת בירושלמי  אסרו והואף

 אין לכתחלה דעכ"פ פשוט וא"כ להלכה, זה לשון מעתיק )שם(בשו"ע
 מטעם להקל יש אולי פירות בחנות )ורק איסור. כאן דיש כיון ע"זלסמוך
הנ"ל(.

 חסידות ממדת אטור מועט דבר דאף המ"מ דבריביאור

 משום הנ"ל  הירושלמי דטעם כתב סק"ד( בסמ"ע )הו"ר בנמוק"י והנהט(
 אז מהגדר( וכן מהחבילה קסם ליטול )רהיינו אחד, כל בן עושהראילו
 לדחות יש אולי לפי"ז והנה עכ"ל, נהרס והגדר כלה דהחבילהנמצא
 לכתחלה. מותר יהי' למעשה אז חשש, הך דליכא וכיו"ב עטדלגבי
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 וז"ל אחר באופן מפרש דלכאורה סק"ה( פ"ז )דמאי בחזו"א עיין אמנםי(
 לאינם לחוש ויש בגזל לזלזל מרגיל שהדבר משום לפרוש יש דמ"מאלא

 מצינו דכעי"ז להוסיף ויש עכ"ל הפסד שיש כזמן אף שיקחומהוגנים
 ע"ז, נענש מ"מ כדין, ממונו שלקח דהגם הונא, דר' במעשה )ה:(כברכות
 ע"ש, טעם וטעמא גנוב ננבא בתר אינשא דאמרו והיינו מוסיףוהגמ'

 דיש דאע"פ מזה דמוכח ע"ש גניבה טעם טועם הוא דאף מפרשורש"י
 דסו"ס מועט, דבר לקיחות לענין ה"ה ואלי פוגם, לקיחה עצם מ"מהיתר,
 גזילה. מעשה כעין עכ"פ והוי כפועל רשותליכא

 לדינאהעולה

 דבר בלקיחת להתיר יש אולי הדין דמצד דאע"פ לדינא, מזה נמצאיא(
 וכיו"ב, נייר ליקח או דבר, איזה לכתוב בעט להשתמש וכגוןמועט,
 אסר דהשו"ע כיון ע"ז, לסמוך קשה מ"מ הדין, מצד מתיר השו"ערסו"ס
 שלא מה חסידות, ממדת איסור של הכוונה להבין )ויש חסידות ממדתזה

 כזה(. מושג יש גזילה איסור חומו משום ואולי מקום, בשוםמצינו

 וועוינתן

 וכיו"ב( ספר, )טלית, בעלים דעת בלא מצוה בחפץהשתמשות

 וכגון בעלים, דעת בלא מצוה בחפץ להשתמש היתר יש אם לברר,יש
 סי' לעיל )הובא הרי"ף מדברי והנה בספרו, ללמוד או בטליתו,להתעטף

 דעתו. בלא מותר אם לערר יש עכשיו אך ברצונו, שלא דאסור מוכחא(

 לאינש ליה ניחא מטעם מותר מצוה דלדבר הרא"ששיטת
 בממוניה מצוהדלעביד

 רכתכ כ"ו( סי' פ"ת )חולין הראש דברי ע"פ להתיר יש ולכאורהא(
 הבעלים(, של )רשות ידיעה בלא אפילו חבירו של בטלית להתעטףונהגו
 עכ"ל. בממוניה מצוה דליעבד לאיניש ליה דניחא ע"ז, וסמכוומברך,

 כחפץ להשתמש דאסור דאע"פ לדינא, גדול חידוש מזה מוכחולכאורה
 כע"כ ורק מותר מצוה של בחפץ מ"מ ששל"מ, מטעם הכעלים, רשותבלי
אסור.



תקלגהמתיבתא

 הרא"ש שיטת על הנמוק"יקושיות

 רשות רבעי מוכח גזלן, ששל"מ דק"ל דכיון תמוהין דבריו ולכאורהנ(
 הקשה וכן רשות, ליבא מו"ס מצוה, לדבר דהוי בכך מה וא"כבפועל,
 הרי"ף(. בדפי מ"ד: דף )ב"ב יוסףהנמוקי

 של בס"ת להשתמש ראסור להדיא מבואר )כ"ט:( דבב"מ הקשהועוד
 וא"כ לאיניש ליה ניחא אמרינן דלא מבואר שם ובגמ' רשות בליחבירו
 אסור. מצוה לדבר דאףמוכח

 עצמי דוחק הייתי ראיה שום )שהקילו( לרבותי היה ואילו שמסייםוע"ש
 הן הרא"ש, דברי על צע"ג ולפי"ז עכ"ל תמהני עכשיו אבל זה,ליישב
 וכהנ"ל. הגמ' מצד והן הסברא,מצד

 הרא"ש דברי והסבריישוב

 שוס ליבא וגם מצוה, קיום דיש דהיכא להרא"ש רס"ל ליישב ונראהג(
 כיון רשות, נותנין שהבעלים גמורה אומדנא יש אז ממון, חסרון שלחשש

 לעיל מועט דבר לגבי שמצינו כמו וא"כ דקפיד, אינש ליכאדבכה"ג
 אז פעמים הרבה רשות קיבל כבר דאה מה"ט מצינו וכן רעתו, בלידמותר
 כל א"כ ו( סי' )וכדעלי גמורה אומדנא משום דעתו, בלי אף עכשיומותר
 דודאי מצוה, קיום יש וגם חסרון, שום דליכא דכיון מצוה, דבר לגבישכן
 דעתו. בלי מותר ולכן גמורה, אומדנאיש

 ליכא וגם קצת מחסרהו מועט דבדבר משום היינו שכן, כל שכתכתיומה
 יש דודאי חסרון, וליכא מצוה, דכדכר כ"ש וא"כ מותר, ואעפ"כמצוה

 שאינו כתב ולא ליה, ניחא דכתב הרא"ש כלשון מדיוק וזהאומדנא,
 ולא רצון דיש משום והינו מועט( דבר לגבי הנ"ל המ"מ )וכלשוןמקפיד
 ודוק. קפידא אירק

 ליכול דמורת דפסק סק"א( רס"ב )סי' הקצוה"ח בדברי מבואר וכןד(
 כתוס' דקיי"ל דאע"פ מדעתו, שלא בסוכתו לישב או חבירו  שלאתרוג

 ניחותא כשיש מ"מ ניחא, דחבירו דיודע באופן אפילו אסור,דששל"מ
 אומדנא יש דבכה"ג מהנ"ל, וההסבר עכ"ד ידיעה בעינן דלא שאני,דמצוה
 לכל יש מצוה דלענין לומר רגיל היה זצ"ל פיין ראובן הרב ומו"רגמורה,
 הארץ". "אויסגעבאקינעראדם



המתיבתאתקלד

 להרא~'וט אף אשור חשבון, חששנשיש

 )דז"פ כלום חסרים אינם דהבעלים משום ההיתר דיסוד דכיון ז"פ אמנםה(
 ליה דניחא ולומר דעתו, בלי בשבת, תכירו של מאכלים לאכולדאסור
 או חסרון, איזה דיש דכאופן פשוט א"כ שבת( עונג מצות עי"זשיקיים
 גמורה. אומדנא ליכא רבכה"ג כיון היתר, ליכא חסרון, חששאפילו

 דליעבד ליה ניחא של סברא שייך אדם בני דכהרבה דאע"פ כיאור,וביתר
 אדם בני דכמה כיון מ"מ הפסד, חשש כשיש אפילו בממונו,מצוה

 ואין ששל"מ כסתם הוי ולכן גמורה, אומדנא ליכא שוב ככה"ג,מקפידים
 רשות. בלילהתיר

 בעלים מדעת שלא בספרים לקרות דאסורטעם

 הפסד לידי שיבא חשש דיש דכיון בספרים, קריאה דלגבי פשוט ולפי"זו(

 דהוי אע"פ היתר, ליכא א"כ שם, ב"מ מהגמ' וכדמוכח בתוכו קריאהע"י
 הוי לא מצוה דבחפצי הרא"ש על הנ"י קושיות מיושב ולפי"ז מצוה,דבר

 חשש משום אסור )וכיו"ב( בס"ת ורק גמורה, אומדנא דיש כיוןששל"מ
 י"ד(. סוס"י )או"ח משה בדרכי וע"עהפסד,

 דעתו בלא תבירו בלולב לתשתמש דמותר חתרה"דדעת

 של בלולב להשתמש דמותר ק( סי' )ח"א התרוה"ד בדברי מבואר וכןז(
 פסול דגזול ונקטינן גזלן, רששל"מ ראע"ג )בחוה"מ(, ברשותו שלאחבירו
 )הנ"ל( הרא"ש על לסמוך יש ליה, ניחא דודאי כיון מ"מ ימים, כשאראף

 וכו'. ליה ניחא משום מותר מצוהדבדבר

 מחסר דלא הדברים דנראין היכא רכל קמן, הא בזה"ל, מוסיףואח"כ
 ליה וניחא קפיר לא אמרינן בו בהשתמשו עיקר כל דחבריהממוניה
 ספרים מצא מציאות אלו בפ' דאמרינן להא דמי ולא ... מצוה בהלקיימה

 דמטשטשין ספרים דשאני לאינש, ליה ניחא אמרינן ולא כהן, ילמודלא
 ואפילו בהם ילמוד לא קאמר סתמא וא"ת בהם, כשלומדיםומתקלקלין

 וכעי"ז עכ"ל הכי וקאמר קפסיק לתלמוד, שיעור ראין דכיון י"למועט,
 א"א שוב הפסד, בחשש דאפילו דמוכח ע"ש קנ"ט( סי' )ח"כבתרה"ד



תשה א ת ב י ת מה

 בספחם אבל דכתב י"ד( סוס"י )ארח ט הלבו מדברי להדיא מבואר וכןח(
 שחושש עליו, מקפיד דחבירו מדעתו, שלא בהם ללמוד אסור חבירושל
 והו"ל להו ניחא ולא במשמושו ישחירם או בלימודו, אותם יקרעשמא
 עכ"ל.גזלן

 מ"מ רשות, בלי להשתמש אסור חפץ דבסתם ראע"פ מזה לנוהיוצא
 והתרוה"ד הרא"ש לדעת אז חסרון, חשש ליבא וגם מצוה דבר דהויכאופן
 בכה"ג. אף אסור הנ"ל להנמ"י ואילומותר

 לדינאהעולת

 של בטליתו להשתמש דמותר פסק ס"ד( יגד )סי' בשו"ע הנה ולדינא,ט(
 בזמן לענין לקמן וע"ע הנ"ל הרא"ש מדקרי ומקורו דעתו, בלאחבירו
 בלא חבירו של לולב ליטול דמותר ס"ה( תרמ"ט )סי' רמ"א ועייןהזה,
 )סי' אפרים במטה וע"ע הנ"ל, מהתה"ד ומקורו ימים, בשאר חבירודעת

 קולות מאה בו ולתקוע חבירו של כשופר להשתמש דמותר ס"ה(תקפ"ו
 וכו'. לאיני ליה ניחא ראמרינן קי"ל לדינא הריעכ"ד

 טסיפך

 )קיטל, דעתו בלא אחר של בחפף מצוח שידור לעשות מותראם
 וכיו"ב(חגורה

 בממוניה מצוה דלתעביד לאינש ליה ניחא של היתר הר אם לברריש
 ממש מצוה ולא מצוה, הידור או מנהג רק שהוה בדבר אף שייך)הנ"ל(
 דעתו. בלא חבירו של )גרטל( חגורה או קיטל ללבושוכגון

 ממש מצוה או בחיוב רק הוי דההיתר דיתכן משום הספק, ושורשא(
 והתרה"ד מהרא"ש הקודם, בסי' וכדלעיל וכיו"כ שופר או בלולבוכמו
 ניחא של דהדין להסוברין )ובפרט לא מצוה הידור או במנהג אבלשם,
 יתכן דלפי"ז י"ד, סי' המחנות לכל מאסף עיין ערכות, מטעם הויליה
 ממש. במצוה רקדהוי

 )טלית( חיובית שאינת מצוה לגבי זח מברא דשייךטעם



המתיבתאתקלו

 קולא, הך מקור שזה )הנ"ל( הרא"ש מדברי זה לפשוט יש ולנארהב(
 חיוב דליכא הגם רעתו, בלא תבירו בטלית להשתמש מתיר הרא"שרהלא
 בדבר דאפי' מוכח וא"כ טלית, חובת ציצית קיי"ל דהא טלית,ללבוש
 מצוה. הידור לענין ה"ה ולפי"1 היתר, הך שייך מ"מ חיוב,שאינו

 מ"מ חיוב, דליכא דאע"פ טלית דשאני די"ל כלל, מוכרח זה אין אמנםג(
 ניחא של סברא שייך שפיר ולכן מה"ת, מצוה קיום יש הטליתבלובש
 חיובית. מצוה דבעי תיתי דמהיכי מסתברא, וכןליה,

 מצוה אינו אבל מצוה, והידור מנהג רק דהוי גרטל, או קיטל לגבימשא"כ
 היתר, הך שייך דלא יתכן א"כ שפ"ז( עמוד תשנ"ג במתיבתא )עייןגמורה
 מצוה. הוי דלאכיון

 בעלים מזעת שלא לולב לייעול מותרת אשחאם

 ליטול לאשה מותר אם דנשאל ק"ו( סי' ח"ב )או"ח כאג"ם ומצאתיד(
 ס"ה( תרמ"ט )סי' הרמ"א שהתיר מה דאולי מדעתו, שלא אחר שללולב

 באשה. משא"כ ממצוה שמחוייב באיש, רקהוי

 דמצינו ממה והוכחתו, ליה, ניחא של סברא יש באשה דאף האג"םוהשיב

 אפילו חיוב, בזה דאין אע"פ ליה, ניחא של סברא דאמרינן ציצית,לגבי
 עכ"ד*. באשה ה"ה א"כ טוב, מנהג אלאמדרבנן

 סברא שייך דלגבי בתריד, דכתב פ"ב( ט" )אבע"ז שלמה לך באלף כעת וראיתי*

 דלא זה ולכאורה ע"ש מזה פטורה שהיא כיון לאשה, ציצית לגבי ליה נקואשל
 לעשות לאשה אין דלמעשה ציצית, דשאני נראה אך לולים לגבי דמתיר הו"לכאג"ת
 ובלבוש שם ערה"ש ועיע י"זס"ב( )ס" הרמ"א וכמ"ש כיוהרא מיחזי משוס זהמצוה
 אף בלולב משא"כ חכמים, רצון נגד רזה כיון ליה, ניחא שייך לא ודאי ולכןודוק.

 להתעטף להתיר מסף'כ סותר הרי דאל"כ מוכרח זה וממח דמצוה מודההגרש"ק
 ודוק. כב"ל לחלק דצריך וע'ע כלל, שצוה ליכא ד";כקיטל,



מקט א ת ב י ת מה

 ולמה מה"ת מצוה קיום יש לולב( במצות אוחה )וכן בציצית דהלאוק"ק
 רק הוה תפלה כשעת טלית לוכשין שאנו דמה דנהי טוב, מנהג לזהקרא
 וצ"ע, מה"ת מצוה קיום יש זה כשלובש סו"ס מ"מ שו"ע, )עייןמנהג
 דטלית כיון מנהג, או הידור לענין מקור לנו אין עדיין למעשהועכ"פ
 וכהנ"ל. שאני בלולב( אשה)וכן

 בשופר קולות מאה לתקוע דמותר המס"אדברי
 דעחצ בלא חצירושל

 דמתיר ס"ה( תקפ"ו )סי' המס"א מדברי השאלה לפשוט יש ולכאורהה(
 מה רק ולא קולות, מאה אפילו דעתו בלא חבירו של בשופרלתקוע
 שייך מנהג, אלא גמור מצוה שאינו בדבר דאפי' ומוכח לתקוע,שחייבין

 דה"ה י"ל ולפי"ז ע"ש הנ"ל האג"ם העיר וכן ליה, ניחא של סבראהך
 גרטל. או קיטללענין

 ניחא של דסברא ג'( אות ח' )סי' ביארנו דכבר פשוט, נראה בזהוההסבר
 מועט, בדבר וכמו בהך רוצה שהאחר גמורה אומדנא דיש משום הויליה
 לעשותו, וטעם ענין שיש דבר כל אלא ממש, מצוה דל"ד מסתבראוא"כ
 דכמו ביאור וביתר גרטל, או קיטל וכן שופר, של קולות מאהוכמו

 כ"ש א"כ ז'( סי' )וכדלעיל גמורה אומדנא משום מועט דבר ליקירשמותר
 להתיר. יש דודאי כלל, חסרון בו שאין מצוה,בהידור

 לטלית קיטל דמדמה הגרש"קדברי

 ח'( )סי' קלוגר להגר"ש שלמה לך האלף בשו"ת בעזה"י ומצאתיו(
 סי' דהט"ז והשים דעתו, כלא חבירו של קיטל ללבוש מותר אםשנשאל
 המיוחד בגד דהוי כיון לבהכ"ס, כקיטל לילך ראין כתב כצ"ל(כ"א,

 דקיטל משמע ע"ש. לבהכ"ס עמה הולכין אין שג"כ לטלית ורומהלתפלה,
 א"כ בעלים, רעת בלא בטלית להשתמש שמותר כמו וא"כ לטלית,שוה
 ע"ש. קיטלה"ה

 בלא מותר ולכן מה"ת, מצוה קיום דיש שאני דטלית להבין, זכיתי ולאז(
 לאסור לחומרא, רק הוי זל"ז הט"ז דמדמה ומה בקיטל. משא"כדעתו,
 דכוונתו וכנראה זה. דמיון ע"פ להקל ומנ"ל בזיון מטעם לבהכ"סהכנסתו
 לבהכ"ס, להכניסו אוסר וגם לטלית, זה מדמה דהט"ז דכיון כהנ"להוי
 ולכן אומדנא, הך שייך שפיר וא"כ מצוה, והידור חשוב ענין דהוימוכח



המשינשאתקלח

 מצוה דאינו כיון ביניהם, גדול חילוק דיש אה"נ אבל דעתו, בלאמותר
ממש.

 בלא אבירו קיטל ליטול דמותר קלוגער הגר"ש דדעת מב"ז רואיןועכ"ס
 דעתו בלא )גרטל( חגורה ליטול דמותר דכ"ש פשוט נראה ולפי"דדעתו,
 ושו"ע. בגמ' נזכר חגורהדהא

 זה נענין תמחמיריןדעת

 י"א )כלל שליט"א זילבר להגר"ב ברוך בבית מצאתי כ"ז, כתבי ואחרח(
 דמה וכתב הנ"ל, הגרש"ק דברי דמכיא קס"ו(ס"ק

 שנוהגיי
 )ללבוש יחידים

 בממוניה מצוה דלעביד לאינש ליה "א רנאמר מצוה, מקרי לאקיטל(,
 בלי ליטול אסור ולפי"ז היתר, שי-,ך,קך ממש, כמצוה דרק וכוונתועכ"ל
 לא מ"מ בגמ', דנזכר דהגם דא4, כחגורה דה"ה מסתמא ולפי"דרשות,
 ממש. מצוההוי?

 שאוסר ס"ג( י"ר )סי' מקומ,א( )להרה"ק הטהור בשלחן דאיתיוכעי"ו
 משום מטענותיו ואחד 4 יבואו )ולקמן דעתו בלא חבירו טליתליטול
 אתרוג כגון עליו דלמיא במצוה רק שייך ליה, ניחא של סבראדהך

 חיוב וליכא טלית חותל דהוי דכיון בציצית משא"כ וכיו"ב, וסוכהתפילין
 וכיו"ב וחגורה דבקי~ל, פשוט ולפי"ז להתיר שייך לא א"כ טלית,ללבוש
 ',. היתר. ליכא דודאי קיומית( מצוה אפי')ראינם

 לדינאהעולה

 ח'( )סי' וכדלעיל מותר דבטלית דקי"ל דכיון נראה דינא ולעניןט(
 אומדנא הך שייך דסו"ס להתיר, יש וחגורה בקיטל דאףמסתברא
 טלית לגבי מחמירין יש דבזה"ז י'( )סימן לקמן עיין אמנם לעיל.וכדבארנו
 להתלכלך. דדרכו בקיטל, דה"ה יתכן ולפי"ז איסטניס, הרבה דישמשום
 רק להשתמש ליזהר צריך אך כלל, קפידא דליכא נראה בחגורהאבל

 טלית. לגבי )שם( וכדכתבנוכמקומו



תקלטהמתיבתא

 יסימן
 מדעתו שלא אחר של בטלית להתעטף מותראם

 זה ושאלה דעתו, בלא חבירו של בטלית להשתמש מותר אם לברר,יש
 שחמה כשיש )וכגון טלית למה שאין אורחים כשיש בשבת,שכיח

 בעלים. דעת בלא עליו ולברך טלית ליקח מותר אםוכיו"כ(,

 חבירו טלית ליכול דמותר י"ר( )סי' בשו"ע מפורש הדין ולכאורהא(
 סי' לעיל )הובא מהרא"ש ומקורו עכ"ל אוחה שיקפל ובלבד עליהולברר
ח(.

 בעלים דעת בלי בטלית להמתעטף דיניםפרטי

 מהרא"ש ומקורו אח"כ. אותה שיקפל וכלבד שמוסיף שם בשו"ע ועייןב(
 בעלה דשמא יוצא, אינו קיפלה לא ואם שמוסיף שם לבוש ועייןשם,

 וכעי"ז עכ"ל ה' ניאץ ברד בוצע נאמר וע"ז ששל"מ וה"ל ע"זמקפיד
 שבת. לענין סקט"ו( במ"כ ועיין שם, הרא"ש על חמודותבדברי

 ואין הטלית נמצא שבה מקום באותו רק דמותר שמוסיף במ"ב ועייןג(
 כמה דיש בהכ"נ, בהרבה בזמננו, שמצוי במה ויל"ע מבהכ"נ,להוציא
 מחדר הטלית להוציא מותר האם בהכ"נ, באותו נפרדים בחדריםמנינים
 לחוש ריש ובפרט קפידא, יש בזה גם דאולי בהכ"נ, באותולחדר

 ימצאהו. ולא הטלית ויבקש יבאשהבעלים

 סגורה כחיכה נמצא הטלית דאם )שם( המחנות לכל כמאסףועיין
 דה"ה ומסתברא רשות בלי ליהלה ואין ביתו, כמו דהוי די"חבבהכ"נ,
 ישתמש שלא מקפירין שהבעלים מוכיח זה דאף מוצנע, במקוםכשנמצא

בה.

 בטלית אף רשות יבקבקלמתחילת

 המתיר השו"ע לדעת דאפילו מק"ו( )מע"ז בפמ"ג איתא מזו וגדולהד(
 רשות, ממנו לשאול יש שם, דהבעלים היכא מ"מ בעלים, דעת כליליטול
 ובמלכה"מ ובה"ח מ"ב וע' לברר, דאפשר במקום החזקה על לסמוךואין
 לדינא. כן שנקטו פוסקים עודכשם



המתיבתאתקם

 אחר איש של טלית עם שלו טלית אחלףאם

 של טלית עם שלו טלית דנתחלף דשכיח, מה לענין דה"ה נראה ועפ"זה(
 דקי"ל דאע"ג טליתו, שיקבל עד חבירו בטלית להשתמש דמותרחבירו,
 בשל להשתמש אסור כליו, נתחלפו דאב מ"ב( קל"ו סי' )חו"מבשו"ע
 בלי ליקח דמותר טלית, לגבי וא"כ ששל"מ דנחשב משום היינוהאחר,
 ועיין טליתו, כשנתחלף ה"ה א"כ ששל"מ, משום בזה ואין בעלים,דעת
 זה. בענין עוד מש"כלקמן

 בעלים דעת בלא בטלית להתעטף אטור זבזה"ז לעבויןיש

 מוסכם, אינו א'( )אות הנ"ל השו"ע של היתר דעצם להעיר כדאי אמנםו(
 דהרבה חזינן דאגן כתב יב( יא, סעיף )שם הערה"שדהנה

 מקפידיי
 בזה

 כלל, סובלין שאינם בנ"א יש וגם חדש, או נקי בטלית וכפרטמאוד,
 שכ"א בזה"ז ובפרט ונקיות, זיעה מטעם שלהם בגד ילבש אחרשאדם
 חשש בזה ויש בעלים דעת בלא אסור דודאי בתיבה, ומצניעו טליתומקפל
 טלית בלא להתפלל יותר ומוטב ה', ניאץ ברך ובוצע נאמר וע"זגזל

עכתו"ד.

 דעתו, בלא חבירו בטלית להשתמש דאוסר י"ר( )סי' הטהור בשלחןוע"ע
 חיובית במצוה רק דאולי ועוד מקפידין עולם הרוב דבזה"ז משוםוטעמו
 דליכא בציצית, משא"כ ליה, ניחא של סברא יש וכיו"ב ולולב שופרכמו
חיוב.

 דהא היתר הך על מאוד מפקפק ג"כ סק"כ( ס"ז )חי"כ אליעזר וכציץז(
 שאחרים ניחא אינם וגם הקיץ, בימו וכפרט מפונקים הרבה ישבזה"ז
 חשש משום גם דפקפק פלאגי מהגר"ח כעי"ז ומביא שלו, ציציותינשקו
 מחוט אם אבינו אברהם שאמר דבשכר מבואר )יג.( דבסוטה ומוסיףהפסד,
 מן עצמו דהבריח מסביר וברש"י ציצית, למצות בניו זכו נעל, שרוךוער
 גזילה. חשש כשיש זה מצוה לקיים יתכן איך וא"כ ע"שהגזל

 בעלים דעת בלי שמתעטף טלית על למוך מותראם

 לברך א"א פוסקים כמה לדעת דהא היתר, בהך פקפוק עוד יש ובאמתח(
 ובשאר כמג"א עין שלו הוי דלא כיון בעלים, דעת בלא טליתכשלובש



מקמאהמתירא

 ליקח עדיף ודאי וא"כ כן דפסק משמע )שם( ובמ"כ דה"ח, ועייןאחרונים,
 לבטלה. ברכה לחשש עצמו להכניס שלא כדי הקהל שלטלית

 לדינאתעולה

 טלית ליקח עדיף טלית, לו דאין דהיכא נראה טעמא הלין מכל ולכןט(
 גזילה מחשש עצמו מציל ובזה דעתו, בלא יחיד של טלית ולא הקהל,של
 קהל, של טלית שם אין אם אמנם ומהנ"ל, לבטלה כרכה מחששוגם

 לקיים כדי רשות, ממנו לבקש יכול שהוא מאחד טלית יקחלכתחלה
 הנ"ל השו"ע על לסמוך יש ודאי אז א"א, זה גם ואם הנ"ל, הפמ"גדברי
 על פקפקו לא וש"א וט"ז דהמג"א כיון בעלי דעת בלא טליתליטול
 טלית, בלי להתפלל יצטרך אם שיתבזה, לחוש דיש משום וגםדבריו.
 לעיל המפורטים התנאים לקיים מאור יזהר אך וכו', הבריות כבודוגדול
 ע"ש. ג( ב)אות

 יאמרימן
 מדעתו שלא אחר של תפילין להניח מותראם

 הבא וכגון דעתו, בלא אחר של תפילין להניח מותר האם לברר,יש
 בבהכ"נ. שנמצא ממה להניח ורוצה תפילין לו ואיןלבהכ"נ

 להניח דמותר הנמ"י בשם ס"ד( י"ר )סי' ברמ"א מפורש הדין ולכאורהא(
 דנשאל קצ"ט( )סי' זאב בנימין בשו"ת וע"ע בעלים, דעת בלאתפילין
 דעתו, בלא חבירו בטלית להתעטף הרא"ש שהתיר דכמו וכתב זה,שאלה
 הפסד. חשש דיש משום אסור בספר ורק תפילין, ה"הא"כ

 זח חיתר על מפקפקין ישבעה"ז

 דאין ס"ז( ח"כ בצי"א )והו"ד ללב יפה בספרו פלאגי הגר"ח אמנםנ(
 וכמה כבשרו נוגעין התפלין דהלא דעתו, בלא חבירו של תפיליזלהתיר
 שהןוטה וע"ש מטלית גרע וזה זיעה, כשיש ובפרט בזה, מקפידיןבנ"א
 שהם לומר מתביישים רהבעלים כיון ליקח, אין ברשות דאפילולומר

 הרמ"א דהתיר דמה וכוונתו ע"ש רשות נותנין כסיפותא ומחמתמקפידין,

 שהם בנ"א הרבה יש כהיום אך כ"כ מוקנים היו שלא בזמנו רקהוי
 )וכדלעיל(. להתיר אין וא"כ גמורה אומדנא ליכא ושובאיסטניס
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 מאוד, יקרים דתפילק רבזה"ג ס"ט( )ח"ד אלעזר במנחת ראיתי וכעי"זג(
 שלא הדעת לע יעלה האם ויר"ש, מומחה סופר ע"י נכתבו מהםוהרבה
 בגמ' מבואר ולכן קפידא כ"כ היה לא הגמ' בימי ורק ע"ז, הבעליםיקפיד
 תפילין כשמצא מיירי דהמנח"א )והגם כעלים דעת בלא להניחדמותר
 לנד"ד. דה"נ מסתברא מ"מ כ"ט:(,)ב"מ

 לדינאהעולה

 של תפילין ליקח טפי עדיף דלכתחילה פשוט, נראה לדינא ולכןד(
 שיבקש כדי שם שהוא מאחד תפילין ליקח נכון אז א"א וכשזההקהל,
 מ"מ דמותר דאע"פ סקי"ג( במ"ב )והו"ד הפמ"ג כתב דכבר רשות,ממנו

 תפילין, לענין כ"ש וא"כ החזקה, על יסמוך ולא רשות, יבקשלכתחילה
 וכהנ"ל. רשות בלי דאסורדיתכן

 דעת בלא ולהניחם הנ"ל הרמ"א על לסמוך אפשר ודאי אז א"א, כשזהאך
 ואפילו לדבריו; שמסכימים משמע וש"א וט"ו מג"א ומסתימתבעלים,
 הרבה יש דבזה"ז משום חכירו בטלית להתעטף שאוסר שםהערה"ש
 דמותר. דסובר דמשמע אוסר, אינו בתפילין מ"ממקפידים,

 מדעית שלא אחר של תפילין לחמנית דיניםפרטי

 ב-ג( אות י' )סימן לעיל שכתבתנו התנאים כל לקיים מאוד יזהר אמנםח(
 הם ואם במקומם, רק להניחם וגם היטב, לקפלם דהיינו טלית,לגבי

 דע"ז הקשר, ישנה דלא להוסיף ויש יקחם לא מוצנע, במקוםמונחים
 עובר )בקונטרס האדרת הגאון שהעיר מה להוסיף ויש מקפידים,הרבה
 יסיח שלא ביותר ליזהר דיש מספינקא((, חיים ארחות כסוף הנדפסאורח"
 בגזל. נכשל הרי דאו מהם,דעתו

 יבסיגנון
 מדעתו שלא אחר של נשפרים להשתמש מותראם

 דעתו, בלא חבירו של כסידור או בספר להשתמש מותר אם לברריש
 מדרשים. ובבתי בישיבות סובא שכיח זוושאילה
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 שאושו הרמ"א דבריביאור

 של מספרים ללמוד אסור ס"ד( י"ד )סי' ברמ"א מפורש הדין ולכאורהא(
 ומקורו עכ"ל בלימודו אותם יקרע שמא דחיישינן דעתו בלאחבירו,
 בזה. להקל הנוהגין על צע"ג ולפי"ז קטנות. בהלכותמהנ"י

 היתר דליכא וסובר הרא"ש על דפליג לשיטתו הנ"י דזהו י"ל ולכאורהב(
 אות ח סי' לעיל )וכדהבאגו בממוניה מצוה דלעביד לאינש לי ניחאשל
 מצוה דבדבר כהרא"ש דקי"ל לדידן משא"כ אסור דבספרים פשוט ולכןב(

 דעת כלא מותר דבספרים ה"ה א"כ בטלית, וכגון רשות, בלי אףמותר
בעלים.

 דעת בלא תפילין להניח מתיר כאן הרמ"א דהלא כן לומר א"אאך
 דעת כלא לולב ליטול דמותר בהתרה"ד פסק ס"ה תרמ"ט בסי' וכןבעלים,
 דאוסר דמה וע"כ כאן(, בדרכ"מ )וע"ע כהרא"ש, דפסק ומוכחבעלים,
 בלימודו אותו יקרע דשמא להבעלים, הפסד חשש דיש משום הויבספרים
 הפסד, חשש דיש דהיכא ה אות ח' )סי' ביארנו וכבר כאן( הרמ"א)וכלשו
 לעיל ועיין כס: ב"מ מהגמ' וכדמוכח בעלים, דעת בלא דאסור מודיםכו"ע
 ודוק(. הנ"ל הרמ"א בדברי סתירה ליכא )ולפי"ז בתרה"ד, מפורששכן

 )מסתברא דעתו, בלא חבירו של בספרים ללמוד אסור דלכו"ע מזהנמצא
 להקל. הנוהגין על וצע"ג המחבר( דעת ג"כ הואדכז

 נלבד מועט לזמן דמשהמש היצא מקילוןיש

 יש שפיר דאז רב, זמן בה כשמעיין רק הוי דהאיסור י"ל ולכאורהג(
 לעיין וכגון מועט לזמן כשמשתמש אבל השימוש, רוב ע"י שיקרעלחוש
 דליכא דכיון וכיו"ב, קצרה תפלה להתפלל או מקום, מראה לאיזהבה

 בלי דמותר מצוה חפצי כשאר ויהי' לאסור, טעם אין שוב הפסד,חשש
 בעלים.דעת

 אף דאוסר יאיר, החות לבעל י"ד( )סי' חיים במקור ראיתי וכעי"זד(
 בו להתפלל תפילה דסידור נראכה וז"ל מוסיף ואח"כ בעלמא,כאקראי
 עיון, בו דיש ועוד לדבר, קבע שאין ללמוד בספר אלא אסרו דלאשרי,
 אין קריעה, חשש שום דליכא דכיון וכונתו עכ"ל נמוק"י לשון מוכחוהכי
 אוסר בספר )דהא בסידור להשתמש היתר עכ"פ מצאנו לפי"ז לאסור,טעם
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 באקראיאף
 ודו"ק"

 בעלמא דקריאה המשנה( על כ"טי )כ"מ ברשעם מצאתי מעוגדולה
 בהז ילמוד לא אבל  ייווון מלשון כן ודייק אסור, עיון ורקמותר,

 סידור. ול"ד מותר, בספר דאשילו ומוםמע ע"שכתחילה

  ואין דכספרימ ו( כל ס' מ"ע בוטד"ח )הו"ד כנסיות בתי בספדוכעי"ז
 פוסקים, בדברי בקיאות איזה ע"י לבקע רק בתדירות, בהם ללמודוודוין
 כספרים רק היעו לאסור הרמ"א מש"כ דלפי"ז מוסיף ובוםד"תמותר

 נוהגץ בעלמא דלעיון )מי"ג( בערה"ע, מבואר וכעי"ז בעיוןוילומדין
היתר.

 קצר. לזמן רק כשהי' דהיינו אופנים, בכמה היתר עכ"פ מצאנוולפי"ז

 אטור מעט, לעיון דאף פוסקים רובדעת

 דהנה כן, אינו הפוסקים רוב דעת דלכאורה ע"ז לסמוך קשה אמנםה(
 ללמוד אסור בעלמא באקראי דאפ'י משמע דמהני כתב )מק"י(הגמ"א
 שמא אלא יקרענו שמא כתב לא דהנ"י דמסביר, שם במחצה"ש ועייןבהם.
 אסו דגזרינן אסור, מועטת בקריאה דאפי' דמשמע יקרענו, ואז הרבהיקרא
 )סקט"ז( ובמ"כ )א"א( והפמ"ג )סי"ג( הרב השו"ע פסק וכן מרובה.קריאה
 הבא. אות סוף ועיין ל"ו( )ס"קובכה"ח

 בלבד לעיון אף דאטור טעמיםבמת

 הנ"ל השד"ח וכ"כ פלוג לא משום בפשטות י"ל האיסור, והטעםו(
 ואז בו, להשתמש ימשיך שמא דחיישינן י"ל וגם זה, התי' דוחהומשו"ה

 חושש ספרים דבעל דכתב בשו"ע הרב מלשון מוכח וכן שיקרע, לחושיש
 המחצה"ש מדברי יוצא וכן משמושים מרוב שיקרעו עד הרבה יקראשמא

 רואות שעינינו וכמו שיקרע חשש יש מועטת בקריאה דאף י"לובפשטות
 דבר שאלת דע"י דמוסיף שד"ת ועיין אותה כשמדפדף נקרעדלפעמים
 יתקלקל. בנ"א כמה שלמועט

 אף החמירו הפוסקים גדולי מ"מ וכהנ"ל מקילין דיש דאע"פ מכ"זנמצא
 דמביא קס"ז( ס"ק י"א )כלל ברוך בבית וע"ע המ"כ, הכרעת הוא וכןבזה,
 אינו מקילין שההמון ומה ע"ז לסמוך ראין וכתב שמיקל, הערה"שדברי



רמה א ת ב י ת מה

 אחרונים וכל והרמ"א הנמוק"י הפוסקים, רלגדולי ומסיים המנהגמצדיק
 עכ"ל. שומעיןאנו

 בבהמ"ד, שפדיתם משאירים והנעלים דשון"'ט
 מקפיד שאינו דעת כגילויהוי

 ואינו בבהמ"ד, שלו ספרים משאיר דהבעלים דהיכא אומרים ושמעתיז(
 משתמשים אם מקפיר ראינו דעתו גילה בזה א"כ סתר, במקוםמצניעם
 מדעת. כשואל הוי וא"כ מדעתו, שלאבהם

 השייך בספר לקרות דמותר ומה( ד"ה ק"ל סי' )ח"ז במנ"י מצאתיוכעי"ז
 הגר"א מדברי ומקורו מביאין דהכי דאדעתא משום בבהכ"נ פרטילאדם
 ס"ו(. קס"ג )סי' לחו"מבבאורו

 דאחד ס"ז( )פ"כ להחזו"א והנהגות דינים במסר ראיתי זו סברא וכעיןח(
 שיבאו עד נוראים, בימים בבהכ"נ משאירים שאנשים הכסאות עלשאל

 דהכי דאדעתיה שמותר, )החזו"א( ואמר עליהם, לישב מותר אםלקחתם,
 בספרים, דה"ה י"ל ולפי"ז עכ"ל, עליהם שישבו שיודעין אותם,משאירים

 מוצנע. מקום שאר או בביתו כשהספרים היינו הרמ"א דאוסרומה

 בכח"ג אףת14ושרין

 דהרבה בחוש רואין דהלא ע"ז לסמוך קשה לכאורה אמנםת(
 דיש כיון מ"מ מקפידין, לא דעלמא דרובא את"ל ואפילו בכה"ג,אפילו מקפידיי

 שמשאירים ומה להתיר צד ליכא וא"כ גמורה, אומדנא ליבא שובמקפידין,
 הרמ"א כדברי יעשו הישיבה רהבני רסומכין משום אולי בבהמ"ד,זה

 רשותו. בלי ישתמשו ולאהנ"ל,

 בבהכ"נ, המונח בסידור להשתמש שאוסר הנ"ל הפמ"ג מדברי נראהוכן
 דמשמע מעתיקו, ובמ"ב אסור, בכה"ג דאף דמשמע זה, מטעם התירולא
 קכ"ח סי' ח"ו נתן להורות כשו"ת מצאתי וכעת להלכה, כןרס"ל

 י"ד(. )סי' הב"י מדברי כן שמדייק )מק"ט( וע"ש כן, דכתבסוסקי"א(

 בבית רק רזה כתבו ולא בספרים, שאסרו והרמ"א הנ"י מסתימת נראהוכן
 אסור. אופן דבכל דמשמעפרטי,



המתיבתאתקמו

 בעלים דעת נלא שטענדר או נבטא לחשתמש מותראם

 חשש ליכא דבזה להתיר, יש כסאות דלגבי דאה"נ להוסיף וצרירט(
 הנ"ל החזו"א התיר ולכן מצוה, לדבר דהוי כיון אומדנא, יש וא"כקלקול,
 כעין דהוי כיון חבירו, של בשטעגד"ר להשתמש דמותר דה"ה י"לומה"ט
 וכדלעיל, הפסד חשש דיש בספרים, משא"כ הפסד חשש וליכאכסאות

 שמקילין. העולם מנהג צ"ע עדיין וא"כ אוסר היה החזו"א אףאולי

 בזול הם דספרים נזת"ז מקיליןיש

 לג:( עמוד )ח"א מהרי"ח הלקוטי דברי ע"פ בזה"ז להתיר יש ואוליי(
 מצויה דפוס היה שלא בזמניהם, אלא היה לא ספירט על השו"עדקפידת
 ע"ז דקפיד מאן לית פרוטות איזה בעד סידור שלוקחין בזמנינו,משא"כ

 בזה"ז גם בזה ליזהר יש אז יקרים, ספרים שאר או סידור הוא באםאך
 זה. סברא שמזכיר הנ"ל נתן להורות וע"עעכ"ל

 בעה"ז אף אוטריןיש

 אף מקפידים דהרבה מעיד המציאות דהלא ע"ז, לסמוך קשה אמנםיא(
 דעלמא דרובא אע"פ וא"כ גמור, מקפיד בספרים כותבין והרבהבזה"ז,

 וכדלעיל. להקל א"א שוב גמורה, אומדנא דליכא כיון מ"ממקפידין,

 בדבריו וע"ע זה, סברא דדותה סק"ז( ס"ה סי' )חי"ב נדברו באזומצאתי
 קיבל דכבר דהיכא להוסיף יש אך שאוסר, מ'( סי' וחי"א טז סי')ח"ז
 ו(. סימן וכדלעיל להקל יש בזה פעמים, כמה רשותממנו

 לדינאהעולה

 לצרף יש )ולפעמים להקל צדדים איזה דיש דאע"פ מכ"ז לנו היוצאיב(
 להקל, הנוהגין על זכות ללמד הרווחנו וכזה ה( סי' הנ"ל הש"ך דעתג"כ
 יש תורה ביטול דמעות טוענין דיש ומה בזה"ז, אף מהמירין הרלהמ"מ

 להקל אין ודאי אסור, למעשה דאב לשמוע, מאוד קשה זה דברלהקל,
 ביטול בזה ואין אחר, כספר ללמוד ריכול ובפרט תורה, ביטולמטעם
 ג(, סי' וכדלעיל גזילה הותר לא פקו"נ משום דאפילו ועוד כלל,תורה

 תורה. ביטול משום כ"שא"כ



תקמזהמתיבתא

 וה' בזה נזהרים אין ורבים סקי"א( בכה"ח )הו"ד לאברהם החסד לשוןוזה
 לריק יגע ולהיות לטרוח גמר יסכון דמה הוא, שגגה כי בעדם, יכפרהטוב

 ישב שאם טוב ההעדר הלא עונג, תחת נגע כעבירה,לקבל מצוהבעשותו
 עכ"ל. מצוה כעושה שכר נוהנין עבירה עבר ולאאדם

 טלית לגבי )דאפילו הבעלים מן רשות יבקש דלתכחלה פשוט ולכןיג(
 שם הפמ"ג כתב כבר מ"מ שם, בשו"ע וכדמוכח רשות בלידמותר

 יזהר וגם הרמ"א( לדעת שאסור בספרים וכ"ש רשותו, יבקשדלכתחילה
 כן הדין הוי בטלית אפילו דהא ממקומו, הספר להוציא שלאמאוד

 לה דמשכחת הנ"ל, בחמ"ל וכ"כ בספרים וכ"ש ג'( אות ח' )סי')כדלעיל
 הנוטלו. על ויכעוס ימצאנו ולא לצרכו כעליו יבקשנו הפרקעבאותו

 בטפרים לשתק לקטניםאשור

 סוף פ"ו )גזילה חושן פתחי בספר שראיתי נכון דבר להעיר וכדאי,ד(
 בו לשחק ספרים להם ונותנין לבהכ"נ תינוקות עם דכשבאים כו(קערה
 דכזה דכיון ומזיק, גזל משום בזה יש הספר, בזיון בלבד שישתקו,בדי
 )ח"ד אפרים רבבות ]וע"ע עכ"ד. רשות. בלי אסור ולכו"ע מצוה,ליבא
 בדעתו כשאין ספרים, כחניויות בספרים עיון לענין מש"כ רכ"א(סי'

לקנות.[

 רשות בלי לתשתמש מותר בספרו לנתוב טונהמזה

 בכה"ח )הו"ר לאברהם החסד דברי כאן להביא יש דמילתא ולסיומאסו(
 מצוה למעבד ליה רניחא ולפרסם למחול, ישראל לכל וראויסקל"א(
 סידור ליקח עלמא דנוהג מאחר בסיבתו, אדם שום יענש ולאבספריו,
 עכ"ל. לידו הבא מןלתפלה

 בלי להשתמש "מותר בספריהם שכותבים בנ"א הרכה ראיתיוכהיום
 גזילה, מחשש מצילים וגם הרכים, את שמזכים חלקם ואשרירשות",
 ומשאילן ספרים הכותב זה לעד, עומדת וצדקתו אומר הכתובועליהם
 לגר"ח כה"ח בספר וע"ע מ"ב( כ"ח סי' קצש"ע וע"ע נ', )כתובותלאחרים
 ת"ח. לבנים זה עבור דזוכה מ"י( כ' )סי'פלאני

 בישיבות כזה תקנה לעשות ישאם



המתיבתאתקמח

 היעוצה, דהעצה סקי"ג( קכ"ח סי' )ח"ו נתן להורות שו"ת יעייןטז(
 ואינו לבהמ"ד המוכנס ספר שכל ברבים כפתקא יודיעו הישיבותשראשי
 התלמידים כל רשאים בהן, ללמוד שלא מקפידין שבעליו עליורשום

 הא כעין והאי לישיבה, התלמיד מתקבלין דהכי ואדעתיה בהםלהשתמש
 יכשלו שלא כדי רבים צורך והוי יהושע, התנה תנאים עשרה )פ:(דב"ק

 אחד לכל ונכון טוב כן, עשו דלא היבא אך עכ"ד מדעת שלאבשאלה
 על בא חטא אין הדבים את המזכה וכל אסור( )או מותר להדיאלכתוב
ידו.

 יגסימן
 דעחצ בלא תבירו בסתת לישב מותראם

 בזה"ז שכיח וזה מדעתו שלא תבירו כסוכת לישב מותר אם לברריש

 לאכול מוחרין אם וכיו"ב(, הוריהם אצל )שאוכלין סוכה להם שאיןלהני
 הבעלים. דעת בלא וכיו"ב, שכנובסוכת

 להבעלים, ממון חסרון שום אין וגם מצוה, לדבר דהוי דכיון י"לולכאורה
 שלא מותו ויהי' בממונו מצוה דליעיבד לאינש ניחא של סברא שייךא"כ
 )ואע"פ ותפילין טלית לענין י"ר( )סי' בשו"ע וכדמצינו בעלים,מדעת

 חשש(. שום ליבא בסוכה מ"מ י', סימן וכדלעיל מחמירין יששבטלית

 ויאוסר תרמ"א דבריביאור

 בסוכת אדם ישב לא דלכתחילה כתב מ"ג( תרל"ז )סי' הומ"א אמנםא(
 דאוסר. דמוכח עכ"ל מדעתו שלאחבירו

 חבירו של תפילין להניח דמותר הרמ"א פסק י"ד בסי' דהלא צ"ע,ודבריו
 של לולב ליטול דמותר כהתרה"ד פסק תרמ"ט בסי' וכן דעתו,בלא
 ניחא מטעם מותר מצוה דלדבר כהרא"ש דס"ל דמוכח דעתו, בלאחכירו
 כאן אוסר למה וא"כ ח(, סי' )וכדלעיל בממוניה מצוה דלעביד לאינשליה

בסוכה.

 הט"זדעת

 מטעם חבירו של לסוכתו ליכנס דמותר דפשוט כתב )סק"ד( הט"ז והנהב(



תקמט א ת ב י ת מה

 הסוכה כשבעל דוקא תהו אלא בלולב, שמותר ממה קץ והוא ליהמחא
 ואכילתו עסקיו, תבירו יראה שלא דמקפיד אפשר שם, הוא דאם שם,אינו
 על פליג דהוא ומשמע עכתו"ד, הסברא מצך מוסכם וזה ידיעתובלי

 מטעם להתיר צד דיש כדברינו, רואין ועכ"פ אופן, בכל דאוסרהרמ"א
 ליה.ניחא

 רתח והאלים יעקב הבנורידעת

 היינו מדעתו, שלא הרמ"א דמש"כ סק"ב( )שם יעקב בבכורי עיין אמנםג(
 כמו דמותר, הט"ז כתב כבר רשות, שאילת בלא ליכנס אבל רצונו,נגד

 דעתו. כלא מתיר הרמ"א דאף דמפרש ומשמע עכ"דבלולב

 כשאין אף דאסור וסובר הנ"ל הט"ז על חולק שם רבה האלי' אמנםד(
 ולכן שם, אחר כשיש שם, ליכנס יכסוף דהבעל לחוש דיש שם,הכעלים

 יל"פ לפי"ז והנה רשות. כלי אסור ולכן שם, שהוא להכעלים ניחאלא
 רשות. בלי אסור ולכן ותפילין מלולב גרע דסוכה כפשוטו הרמ"אדברי

 לדינאהעולה

 הא"ר. מסקנת על פקפקו שם והברכ"י יעקב הבכורי הנה ולדינא,ה(
 כשאין לישב דמותר וכתב פשרה, כעין עושה כנראה )סק"ט(ובמ"ב
 דבעת אף שם, שהוא בעוד הסוכה בעל שיבוא אפשר אם אך שם,הבעלים
 ליכנס יתבייש דהבעה"ב דאפשר מדעתו, שלא יכנס לא שם, אינוהכניסה
 בפניו. עסקיו לעשות אוולאכול

 חסרון נחשת נעימות איהרגשת

 כשיש אסור מצוה רלדברי דמצינו דמה ולהתפעל, ללמוד יש ומזהו(
 אי חשש כשיש אפי' אלא ממון, חסרון דוקא לאו להבעלים,חסרון
 כיו"ב. לכל דה"ה ופשוט דעתו, בלא המצוה לקיים אסור ג"כנעימות,

 רשות ליחן הסוכה לנעל ישלכתחילה

 ליתן הסוכה לבעל דיש פשוט אך הנכנס, מצד דכ"ז להוסיף וצריךז(
 סי' )או"ח שי"ק מהר"מ ועיין סוכה, במצות האחר לזכות כדירשות,
 ועכ"פ י"ר(, כלל נ' )מ"ע שר"ח ועיין ע"ז, אותו כופין אם שדןשכ"כ(



המתיבתאתקנ

 רשות. ליחן יש ודאילכתחילה

 ידסימן
 )פוסקע( צדקת של מקופח מעות ללות מותראם

 שכיח יזה )פושקע( צדקה של הקופה מן מעות ללות מותר אם לברריש
 וכמובן הקופה, מן ליקח ורוצה לו, ואין מטבעות לאיזה כשצריךסובא
 ישכח. ולא המעות ישלם כשבודאי השאלהדבל

 מיד, לשלם דעתו אפילו חבירו מעות ליקח ראסור דכמו י"ל ולכאורהא(
 אסור. יהי' דג"כ צרקה, של בקופה ה"ה א"כ גזלן, ששל"מדזהו

 עניים רשות חוי הקופהאם

 שהיא עניים של קופה לענין הפוסקים נחלקו דהנה להקל, צד יד ואוליב(
 בו זכו כבר ולכן העני, לרשות כבא דהוי אמרינן האם הגזבר,כיד

 העניים של הוי דלא או"ד עבורם, וקונה שלהם רשות הוי דהקופההעניים,
 דכיון להקל, מקום יש לכאורה שני צד לפי והנה ממש לידיהם שיבאעד

 אם ממנו ללות יכול א"כ העני, של הוי לא הפושקני בתוךדכשעדיין

 ישלמנו.בודאי

 אחרונים רוב דדעת כתב כה( וכהערה סט )פ"ח ומשפט צדקה בספראמנם
 הנמצא מהכסף ללות דאסור כתב ועפי"ז עניים, כרשות הוידהקופה
 ואכמ"ל(. נפק"מ עוד )ע"שבקופה

 לידו שיבא עד המעות יקנח לא דהעני לחתניה יבולאם

 מעות כשמכניס וכן לכיתו, הקופה שמכניס שבשעה לזה עצה ושמעתיג(
 ואז לידם, שיגיעו עד לצדקה המעות להקנות רוצה שאינו יתנהלתוכו,
 לא דעדיין כיון המעות, לליות מותר ודאי וא"כ שלהם, הוי דלאפשוט

 העניים. שלהוי

 צדקה מצות קיים דלא נמצא אז דהלא כן, לעשות אין לכאורה אמנםד(
 נתינה דכל נמצא וא"כ וכיו"ב( המוסד )או העניים לידי זה שימסורעד

 )עמ"ס הרמב"ם כתב דכבר טוב, אינו וזה צדקה, מעשה היה לאשנתן



תקנאהמתיבתא

 בפעם מליתן פעמים, במאה זהובים מאה ליחן דעדיף מ"ה( פ"גאבות
אחת.

 כיון הקופה, מן ליקח טוב דבר זה אין מ"מ מותר, הדין רמצדואאת"ל
 כן, לעשות אין ודאי להתחילה ולכן כידוע. לשלם, שוכח פעמיםדהרבה
 לסמוך. ע"מ יש הנ"ל בתנאי המיקלאך

 חייב שהוא שטר או )טשע"ק( מחאת שם נותןאם

 לכתחילה, מותר אז כלע"ז( )טשע"ק מחאה שם נותן ראם להוסיף וישה(
 דלא ואע"פ דמותר, צדקה ממעות מפריט כמו והוי תשלומין, כמו רזהכיון
 במחאה, סגי זה דלענין מסתברא מ"מ ממון, גופו נחשב דמחאהברור
 כך חייב שהוא עליו שנכתב פתק שם כשנותן מהני אם ויל"עודו"ק.
 מהני. לא א"כ ממון, נחשב לא ודאי דזה דכיון דמסתכראוכך,

 סוטימן

 תאחר בשל לחשתמש מותר אם אחר, של בבגד בגדונתחלף

 ציבורי, מקום בשאר או בבהכ"נ בגדים לאחד דנתחלף טוכא, שכיחהנה
 לברר ויש האחר, בגד שם ונשאר שלו, כובע או מעיל לקח שאחדוכגון
 בגדו. שיקבל עד בזה להשתמש מותרהאם

 לא כליו לו נתחלפו ס"ב( קל"ו )סי' בחו"מ מפורש הדין ולכאורהא(
 כששל"מ דהוי משום לזה וטעם )מ"ו.( ב"ב מהגמ' ומקורו בהם,ישתמש
 ודו"ק(. ה"ז ד"ה רשב"ם)עיין

 )שירעם( ומטריח עליונים, מנעלים לגבי מקיליןיש

 הגדולים, במקומות והמנהג לחדש שכתב שם בערה"ש ראיתי אמנםב(
 ובצאתם בפרוזדור, העליונים המנעלים ומניחין שם מתאספים שרכיםמקום

 חבירו, בשל אחד כל ומשתמש בדבר מקפידין אין בזה, יה שליתחלפו
 עכ"ל. נהגו שכך גזילה חשש בזה ואין א"ע, ומחליפם פנים שיתראועד

 בלע"ז( )אמברעל"א מטריה לגבי דגם סקט"ז( קפ"ב )סי' בשמ"ב וע"עג(

 בעה"ב שני לענין מש"כ סט"ז( תנ"ט )סי' בערה"ש וע"ע כן, הדיןהוי



המתיבתאתקנב

 צ"ע הנ"ל דינים ולכאורה ע"ש מצותיהם, ונתחלפו א' בתנור מצותשאופין
 להתיר. שייך ששל"מיאיך משום אוסר הגמ'דהלא

 המקילוןסוברת

 דכו"ע גמורה, אומדנא יש דבכה"ג משום הנ"ל, בכל הסברא ולכאורהד(
 לעיל וכדכארנו ששל"מ נחשב לא ולכן כאלו, חפצם על מקפידיןאינם
 ד( אות ז' סימן )לעיל מועט דבר ולגבי מצוה, דבר לגבי ג'( אות ח)סי'
 מקפידין הרבה ריש להקל, אין לכאורה בכובע, ובפרט כגדיו, בשאראבל
 אם בבהכ"נ, טליתו נתחלפו אם לגבי מש"כ ה'( אות י' )סימן לעילועיין
 האחר. של בטלית להשתמשמותר

 בלום מתתיתהוהרב

 בשמחה שמחה מערבין איןבענין
 ששמחה מפני וכו' במועד נשים נושאין אין תנן: )ח:( קטן דמועדורפ"ק

 ומשני: ? הוי מאי לו היא שמחה וכי פרוך: ובגמ' וכו', לוהיא
 מערכין ראין למדו )ט.( בגמ' לקמן כשמחה, שמחה מערבין שאיןלפי

 המקדש בית חנוכת שמחת לערב רצה שלא המלך משלמה בשמחהשמחה
 הסוכות. חג שמחתעם

 הכתוב, גזירת כתבו: בשמחה( שמחה מערבין שאין לפי ד"ה )ח:חתוס'
 דריש ה"ז( פ"א )מוע"ק ובירושלמי דשלמה. מקרא לקמןכדדריש

 מצות עושין שאין דכמו קצת נראה וטעם זאת". שבוע "מלאמרכתיב
 עצמו יפנה ולא אחת למצוה פנוי לבו שיהא דכענין חבילותחבילות
 בשמחה. פנוי לבו יהי' בשמחה, שמחה וכןהימנה,

 רבות נשים לישא לאדם לו יש הרמב"ם: כותב )הי"ג( אישות מהל'בפיני
 לשמחה, אבל כאחת. כולן חתנים ברכת ומברך אחד ביוםכאחת

 עם , ז' - בתולה עם - לה הראוי' שמחה אחת כל עם לשמוחצריך



ענגהמתיבתא

 הי"ד(: )שם הרמב"ם כותב שוב בשמחה. שמחה מערבין ואין ג'. -בעולה
 נשים נושאין אין מועד של בחולו ואפילו וכו' חול יום בכל לארסמותר
 זאת שבוע "מלא שנאמר בשמחה, שמחה מערבין שאין לפי שביארנוכמו

 ואת". את אם לךוניתנה

 כאחת רבות נשים לישא לאדם לו "יש הרמב"ם: מ"ש לפי לעיין,ויש
 המשתה ימי שכעת כלות עד להמתין יעקב הוצרך למה אחד",ביום

 ורק מיד, רחל לישא יכול הי' הלוא רחל, לישא לו שהותר עד לאהעם
 של המשתה ימי שבעת בכלות לרחל המשתה ימי שבעת לנהוג צריךהי'
 סק"א(: מ"ז תקמ"ו סי' )או"ח המועד חול בהל' הפמ"ג הקשה כןלאה.
 עכ"ל. כן, ויתנהג מיד אמנו רחל נשא לא למה אבינוויעקב

 וכותב ב'(, סעי' מ"ב )סי' אחרון בקונטרס המקנה כעל הקשהוכעיזוז
 לו "יש דכתב" הא כן הרמב"ם לשון גם לפרש ואפשרבא"ד;

 מצות עשיית )של איסור, בו אין הנישואין דמצד היינו לישא"לאדם
 ואחד, אחד כל עם לשמוח צריך שהשמחה כיון אלא חבילות(חבילות

 מחלה אם מינה ונפקא אחד, ביום לעשות אין כן על וכו', מערביןדאין
 ב'( סע' ס"ד )סי' לקמן הרמ"א שכתב כמו מחילה בזה דמהנישמחתה

 לישא לו מותו או שמחתה מחלה הראשונה דאם )ר"ל, ירוחם רבינובשם
 המשתה(. ימי ז' עמה ולשמוח מידאחרת

 היבא שייך בשמחה שמחה מערבין אין דין כך: הענין לפרש ישושמא
 נוספת, שמחה להוסיף אסור דאז אחת, שמחה חובת עליורחלה

 להוסיף מותר הראשונה, שמחה חובת עליו חלה לא דעדיין היבאאבל
 יחוג אם אף במועד. נשים לישא דאסור דאע"ג יבואר ולפי"ז שני'.שמחה

 המועד[ קודם אשה לישא מותר ]מ"מ המועד כלות לאחר המשתה ימיז'
 המשתה ימי משבעת חלק דיחול אף הנ"ל( ברמב"ם עיין יותר, או)יומיים
 חלה כבר הראשון, דבמקרה הוא המקרים שני בין החילוק המועד.בתוך
 אמנם, בשמחה. שמחה מערבין אין וממילא יו"ט, שמחת חובתעליו

 שמחת יכולה יו"ט, שמחת חובת עליו חלה לא שעדיין כיון השני,במקרה
 לחול.הנישואין

 משעת אם המשתה, ימי שבעת מתחילים מתי האחרונים נחלקווהנה
 יום מבעוד היתה דהחופה היכא ונ"מ הסעודה, משעת אוהחופה

 מהיום או החופה מיום הימים שבעת מסתיימים אם בלילה, היתהוהסעודה
 ובשע"ת י"ב, ס"ק שם ובפ"ת סק"ז, ס"ב סי' אהע"ז בח"מ )עייןשלאחריו



המרבתאתקנו

 דאם וי"ל י"ס(. ס"ק קל"א סי' או"ח החיים ובכף י"ר, ס"ק קל"א סי'או"ח
 נשים ב' ליטא דאפשר פשיטא הסעודה, משעת המשתה ימי ז'מתחילים

 לכבוד שנערכה הסעודה קודם חלים השניים דהנישואין דכיון זו, אחרזו
 בשמחה. שמחה מערכין אין משום כאן אין הראשונים,הנישואין

 משעת מיד המשתה ימי ז' דמתחילים דאמר למאן אפילואמנת,
 נשים לישא לאדם לו "יש הומב"ם מ"ש דמשכחת י"להנישואין,

 פרוטות בשתי אחת בכת הנשים ב' דקידש היכא אחד" ביום כאחתרבות
 נשים כמה אדם מקדש : א' סע' מ"א סי' אהע"ז ובשו"ע נ: קידושין)עיין
 לקבל מהן אחת ויכולה ואחת, אחת לכל פרטה שוה שיהי' והואכאחד

 כאחת, לכולן חתנים ברכת כירך ואח"כ לרעתן(, כולן בשבילהקידושין
 הנ"ל. הרמב"םוכלשון

 לישא יעקב יכל לא דמשו"ה והחמקנה, הפמ"ג קושיית ליישב ישולפ"'ז
 לאה, עם המשתה ימי שבעת חיוב עליו חל דכבר דכיון מיד,רחל

 קודם נושאה הי' אם ורק בשמחה, שמחה מערבין ראין משום נאסרממילא
 ימי ז' ולנהוג. שתיהן את לישא שייך הי' לאה עם המשתה ימי ז'חלות

 זו. עם המשתה ימי וז' זו עםהמשתה

 ס' סע' מ"ב )סי' אהע"ז על הפוסקים באוצר כדברינו מצאתי אח"כוחנה,
 )האוצה"פ(י וז"ל ס"ב(, )סי' יצחק בית חינוך ס' כשם ז'(אות
 ראוי לחברתה, אחת הקדים ולא אחת בבת רבות נשים נשא אםדבשלמא
 בשמחת התחיל דכבר כיעקב אבל זה, אחר בזה ואחת אחת כל עםלשמוח

 דרוצה אף אחרת של בנישואין יהחיל לא שוב ראשונה, של המשתהימי
 אסור במועד ולכן הראשונה. של שמחה כלות אחרי משתה ימי ז'לקיים
 וכו', המועד ימי אחר המשתה ימי ז' לקיים שרוצה אף אשהלישא
עיי"ש.

 ניימאן מרדכיהרב

 לקשש מנת על מתירבענין

 הקושר וכו' אחת חסר ארבעים מלאכות "אבות עג. משנה שבתמסנט
 וכו'".והמתיר



תשה א ת ב י ת מה

 ע"מ הקורע דבעיע כמו דוקא לקשור מנת על מתי בעיע אם לעיץתצ
 בעינן? לא או אותיות ב' לכתוב מנת על והמוחקלתפור

 רש"י דברי והביא זה בענין שמסופק והמתיר" "הקושר ד"ה שם תוס'ע'
 בהדי קטרי תרי לי' מתרמי דאי בגמרא רש"י שפירש מה ולפיוז"ל
 חוטיי בשניהדדי

 ע"מ בלא דמחייב משמע חד. ומניח חד שרי זה אצל זה
 משמע וכן פירש, חנגא-ל ר' אבל כפירושו. משמע לא קטר ולשוןלקשור.

 ומשליך הקשרים ב' מתירין ונקשר מקומות בשני חוט כשנפסקבירושלמי
 קשר אלא בו ואין בזה זה הראשים שתי וקושרין וחוזרין האמצעילחוץ
 עכ"ל. לקשור מנת על מתיר רבעי משמע ולזו"זאחד.

 פירש וז"ל "המתיר" ד"ה ב'( משנה )פ"ז כמשנה שם יו"ט בתוס'ועיין
 וכן מכאן וקושר מכאן ומתיר זו על להוסיף וכו' חלזון צדי שכןהר"ב

 ע"מ במתיר אלא חייב דאינו לדקדק יש הלשון ומזה )עד:(. רש"ילשון
 מתיר למלאכת חייב הוי מכאן ולהוסיף מכאן להתיר דדוקא )משוםלקשור
 דף שהתוס' אלא חייב(. ראינו משמע לקשור ע"מ שלא סתם מתיראבל
 ומניח חד דשרי קטרי תרי לי' אדמתרמי דכתב דרש"י מלישנא דקדקועג.
 הלשון מן כלל דקדקו ולא לקשור, ע"מ שיתיר מצריך שאינו דמשמעחד
 בשם כתבו ומ"מ ט"ו, פ' דריש והר"ב רש"י בלשון וע' וכו'. להוסיףהזה
 עכ"ל. לקשור, ע"מ מתיר דבעינן בירושלמי משמע ושכןר"ח

 אליבא דוקא מרש"י תוס' הביא דלמה להקשות נתכוון יו"ט תוס'הרי
 בפירוש שם כתב רש"י למסקנא כאמת אם הגמרא של אמינאדהוה

 על "להוסיף שכתב לקשור מנת על מתיר שצריך ומתירין" "קושריןבד"ה
 הוא רש"י ששיטת התוס' כתב לא ולמה מכאן" וקושר מכאן ומתירזו

 לקשור? מנת על מתירדבעינן

 דכדי מסיק שם דהגמ' לא: דף בשבת הגמרא סוגית פי על לתרץואפשר
 לבנות מנת כעל יהי' שהסותר בעינן סותר כמלאכת אחדלמחייב

 והטעם הכנין. לבנות רוצה הוא הבנין סותר שהוא דבמקום ור"לבמקומו,
 דלאו פטור הוי דשבת מקלקל וכל קלקול מלאכת הוי סותר דבאמתבזה
 אלא לבנות יכול ואינו דבר לכנות רצה אם אכל מחשבת, מלאכתהיינו
 תיקון דרך אדרבא אלא הוא קלקול לאו הסותר אז תחילה סותרו כןאם
 באם דוקא שם( דגמ' )תנא סבר יהודא ור' סותר. במלאכת וחייבהוא



המתיבתאתקנו

 ע"פ )זהו חייב. לא לא ואם אסתירה רמחייב הוא אז ובונה חוזרבמקומו
 בסוגיא(. שם רש"יפירוש

 במלאכת דוקא רלאו ריטב"א( מאירי, )רש"י, כסוגיא שם הראשוניםופירש
 מלאכת שאר הדין הוא אלא במקומו לבנות מנת על בעניןסותר

 קלקול הוי קורע מלאכת כגון הקלקול. במקום לתקן ע"מ בעינןקלקול
 לתפור מנת בעל היא שהקריעה צריך בשכת חייב שיהא וכדי טבעע"פ

 במקומו אותיות שתי לכתוב בע"מ שהוא בעינן מוחק וכן שקורע.במקום
 טבע. ע"פ קלקול הוא שהמחיקה כיון מוחק במלאכת חייב שיהאכדי

 ה"ה במקומו לבנוין בע"מ שהוא בעינן שסותר דכמו שם הגמ'ומפרש
 ", במקומו. שם להדליק בע"מ שיהי' בעינןכיבוי

 כדי לקשור ע"מ מתיר בעינן במתיר דגם )עג.( הכא תוס' שיטת לפיא"כ
 שהוא כמקום דוקא צריך שההתרה דבעינן לומר אפשר חייבשיהא

 בעינן דלא שס"ל הראשונים )ולפי קלקול. מלאכת שאר כמו קשוריהי'
 משום זהו סמ"ג[ ריטב"א, רש"י, הרמב"ם, הם ]והרי לקשור ע"ממתיר
 בעינן דלא מיכעי לא וממילא בטבע קלקול מלאכת הוא דמתיר ס"לדלא

 של ופירוש קלקול(. מלאכת לשאר דומה אינו שהוא כיוןבמקומו
 בחפץ או אחד בבגד יהי' והקשירה שההתרה היינו מתיר לענין"מקומו"
 במקומו. נקרא זה אין ב' בבגד וקושר א' בבגד מתיר הוא אם אבלאחד,
 מצאת אז הקשר במקום שיה' בעינן לא דהתרה שסבר שיטה תמצאואם
 הריטב"א כתב ובזה כלל. לקשור ע"מ כעי לא דמתיד שס"לשיטה
 מאי שפיר אחא והשתא וכו' תוכ"ד וז"ל מתרמי" "דאי ר"ה )עד:(בפירוש
 חלזון צדי שכן דאמרינן בהא קושרין( )בד"ה בסמוך ז"ל רש"ידפירוש
 דמקשו ואיכא זו. על ונותנים מזו שמתירים פעמים ומתירים,קושרים
 עכ"ל. וכו' יתחייב והאיך ]הוא[ לקשור ע"מ שלא מתיר דא"כ ז"לעלי'
 לקשור( ע"מ שלא מתיר )דא"כ רש"י על שהקשו מה שמתוך מבוארהרי
 אחד ברשת הי' שלא כיון אבל לקשור ושוב להתיר שרוצה דאע"גמוכח
 כמתיר נחשב וממילא כמקומו, נחשב לא בזו( וקושר מזו להתיר)אלא
 רש"י. שיטת באמת וזהו לקשור. מנת עלשלא

 לא דמתיר סבר שרש"י שהביא תוס' על יו"ט התוס' שהקשה מהלפ"ז
 זה אין הכי, סבר לא למסקנא בעצמו רש"י אכל לקשור ע"מבעינן

 מתיר זו על להוסיף זו מרשת חוטין ליטול שצריך רש"י דכשכתבקושיא.
 משום לקשור ע"מ מתיר דבעינן שסבר ראי' זה אין מכאן וקושרמכאן
 והקשירה זו מרשת דההתרה במקומו הוה לא לקשור" מנת ה"עלרהתם



מקנזהמתרפא

 לקשור. ע"מ מתיר זה, לא וא"כ אחרברשת

 שמתרץ מתיר במלאכת אורות" "טל בספר ומצאתי עיני את ה' האירשוב
 הוא אבל לכונתו. שכוונתי וברוך יו"ט תוס' מקושית הנ"לתוס'

 לקשור ע"מ מתיר מיקרי זה אין מזו שכשמתיר מאד, פשוט בדרךמתרץ
 בלחוד. קושר אלא ליכא אחר ברשת וכשקושר כלחוד מתיר אלאוליכא
 לאו. או כמקומו לקשור ע"מ מתיר של כהלמדות כלל הולך אינווהוא

 והר"ב רש"י בלשון וע' וז"ל לבסוף כתב יו"ט דהתוס' קשה מ"מאשל
 וז"ל כתב הוא" "כך ד"ה קיא: שם ורש"י עכ"ל. ט"ו פ'דריש
 קשרי להתיר לפרקים שנצרכים חלזון מציידי )עד:( גדול בכלל"כרילפינן
 במשכן שמתיר משמע עכ"ל. להרחבן" או לקצרן כדי הקיימותרשתות
 וקשירה התרה בלי מקצר או מרחיב האיך במקומו, לקושרן ע"מהוי

 מרש"י מוכח א"כ במקומו, דהיינו אחד, ברשת הוי רש"י של זוודוגמא
 על יו"ט תוס' לקושית חוזר ושוב במקומו. לקשור ע"מ מתירדבעינן
 אם לקשור ע"מ מתיר בעינן דלא סבר שרש"י הביא למה )עג.(תוס'
 קי"א:? בדף לקשור ע"מ מתיר דצריך סבר רש"יבאמת

 שלנו. בש"ס רש"י כגירסת הוה לא ברש"י תוס' דגירסת לומרונראה
 פירש )קיא:( קשרים אלו "בריש וז"ל כתב שכן ד"ה )עד:(דתוס'

 ופעמים )הרשת( המכמורת את קושרין פעמים ומתירין קושריןבקונטרס
 אלא לקשור מנת כעל הוה לא שהמתיג משמע עכ"ל. . אותם"מתירין
 מלאכה הוה קשירה מלאכת בלי ברשת בלחוד מתיר שאפילומשמע
 כל דלא משמע מתירין ופעמים קושרין שפעמים שכתב )משוםבמשכן.

 הכל א"כ מתירין(. היו שקושרין זמן כל ולא קושרין היו שמתיריןזמן
 בסוגיא בין לקשור ע"מ מתיר בעינן דלא סבר שרש"י מפרש דתוס'ניחא,
 . קיא: בדף קשרים אלו בריש בסוגיא ובין עד:בדף

 ומ"ש וז"ל ומ"ש ד"ה )עג.( סופר החתם כחידושי נראה זה כלנאמת
 דילפינן לס"ד היינו קיסרי בתרי ור"ח רש"י פלוגתתתוס'
 שם לפנינו בפירש"י תלי' נמי חלזון מציידי דילפינן ולמסקנאמיריעות,
 שכתב מה לגבי כלל נתפאל אינו דהח"ס )ר"ל לקשור ע"מ מתירשהוא
 רמייתי למאי משא"כ הגמרא( של דה"א אליבא רק רש"י שיטתתוס'
 ע"מ שלא מתיר הוה קשרים אלו ר"פ רש"י בשם "שכן"( )עד:תוס'

 אינו הוא"( "כך )קיא:, קשרים אלו ר"פ שלפנינו ברש"י אמנםלקשור,
 תוס' דגירסת )ר"ל לקשור ע"מ מתיר נמי הוה אלא בשם תוס'כמ"ש



המתיבתאתקנח

 כמקומו לקשור ע"מ דהוה אלא שלנו( בש"ס רש"י כגירסת אינוברש"י
 של מינים שני דיש )ר"ל במקומו שלא לקשור ע"מ הוה עד: ובדףדוקא
 היטב עיין כמקומו(. שלא הוא ואחד כמקומו הוא אחד לקשור- ע"ממתיר
 שלא במתיר הוה קיא: בדף ברש"י תוס' דגירסת ראינו הרי עכ"ל. זהבכל
 מה )לפי לקשור ע"מ שלא הוה עד: בדף רש"י הפירוש וגם לקשורע"מ

 הכל א"כ לקשור(. ע"מ שלא כמתיר נחשב במקומו" ר"אינו לעילשכתבתי
 בתוס'.ניחא

 עצמו. את כסותר משמע גופא לרש"י אבל תוס', לפ' ניחא הכלאמת,
 דהיינו מכאן", וקושר מכאן ומתיר ע"ז "להוסיף כתב עד:דבדף

 שהרשתות רש"י כתב קיא: בדף אבל במקומו שלא לקשור ע"ממתיר
 שהוא "משמע להרחיבן או לקצרן כדי הקשרים להתיר לפרקיםנצרכים
 בדף כפירושו ולא במקומו- דהיינו אחד- בגוף לקשור ע"מ מתירצריך
 אורות טל בספר עיין אבל סופר(. בהחתם זה" ככל היטב ה"עיין )וזהועד:
 ממש לפרש נתכוון בקיא: דרש"י לפרש שנראה מתיר במלאכתהנ"ל
 הרשת דכשהתירו כהחת"ס. ולא לקשור ע"מ שלא מתיר שלכהדין

 כמו נשאר הי' הרשת אלא לקשרו לשוב נתכוונו לא הם במשכןלהרחיבו
 הסוגיות בשני רש"י לפ"ז לקשור. ע"מ שלא מתיר הוה וממילאשהוא
 ניחא. והכל לקשור ע"מ שלא הוה דהמתירכתב

 איצקאוויטש נטע נתןהרב

 מבשל דאינו שני כליבדין

א~
 כוס הטורי של צ"ל שי"ח, בסי' וכטור מ"ב, דף שבת במס' בסוגיא ען

 צוננים עמהם לערב מותר לשתייה ראשון מכלי חמין מים בושהריק
 שיש ספל אבל לתוכו הצוננין שיתן או הצוננין לתוך שבו חמים שיתןבין
 דכיון צוננין בה ליחן אסור שני כלי הוא אפילו לרחיצה חמין מיםבו

 אבל בהן שמערבים הצוננין ומתכשלין הרבה הן חמין סתמא לרחיצהשהם
 והוא ראשון בכלי הדין וכן גבר דתתאה מותר הצונן לתוך מהםלערות
 לתוכו צוננין לערות ואסור צוננין לתוך ממנו לערות שמותרלשתייה
 אלא בהם להתבשל יכולין ואין מרובים הן אם אבל צוננין מעטוה"מ
 עכ"ל. מותר צינתןלהפיג



תקנטהמתיבתא

 הטור, דברי להסמיר מש"כ וכו' ספל אבל רבינו ומ"ש בד"ה בב"יוע"
 וז"ל: כאמבטי. אינו דספל דכתוב הגמ' כמסקנת דלא פסק הטורדלכאו'

 אמבטי דהאי וכו'[ באמבטי אבל בד"ה ]מב. התוס' שכתבומצאתי
 לשתייה, שהוא בכוס בין בכ"ש לאפלוגי ואתא שני כלי שהוא כגוןאיירי

 סבור כ"כ חמין אותן דהרואה למיגזר ואיבא הרבה, שחמין לפילאמבטי
 שאע"פ צ"ל דבריהם ולפי שני. כלי הוא ג"כ דספל וכחכו הואדכ"ר

 מספל, יותר חומו משמו האמבטי הם, שני כלי שניהם וספלשאמבטי
 רבינו, דברי ליישב יש זה פ' וע"פ כאמבטי, אינו ספל אמרוומש"ה
 שני כלי שהוא ומפרש לרחיצה, עשוי הוא דאמבטי מפרש שהואדאפשר
 יסבור כ"כ חמין אותם שהרואה מפני ולא אסור, ואפ"ה התוספות,כדברי
 חמין סתמן לרחיצה שהם שכיון מפני אלא כדבריהם ראשון כלישהוא
 שני כלי ג"כ הוא וספל עמהם, שמתערבין הצוננין ומתבשליןהרבה
 אמרו ומש"ה אמבטי, כמו כ"כ חומו משמר שאינו אלא לרחיצההעשוי
 לנו יש אלו, כלים תמונת לנו ידוע שאין ומפני באמבטי, דינושאין
 דבתרוייהו לספל אמבטי בין מפלגינן לא דאגן בספל, אפילולאסור
 עכ"ל.אסרינן,

 לנו ידוע )דאין זה פשט לומר צריך היה הב"י למה פשוט זהולכאבינ(
 תוס' של הפשט לפי דווקא הטור בדברי וכו'( אלו כליםתמונת

 הראשונים דברי לפי זה פשט לומר יכול היה דלא כ"ש. הואשאמבטי
 צריך לפ"ז ספל א"כ כ"ר, הוא אמבטי ראם ב"ר. הוא שאמבטידסוברים
 אלו, כלים תמונת לנו ידוע ראין דכיון לומר א"א וא"כ שני, כלילהיות
 כ"ר בכל רק להחמיר שייך כ"ר הוא. אמבטי ראם כיון בכולם, להחמיריש

 שזה כיון חומרא רק הוא כאילו "להחמיר" הלשון כאן שייך לא)באמת
 דעכ"פ כיון להחמיר אפשר אי שני כלי שהוא בספל משא"כ אסור(מדינה
 אפשר אי כן ועל אמבטי, כמו ראשון כלי ולא שני כלי שהוא לנוידוע

 הטור. כדברי כזה פשט לומר יכול היה ולא בספל, כןלהחמיר

 דסוכרים הראשונים לפי גם הטור לפרש יש דבאמת לומרואיןג(

 שהחילוק אלא כ"ר, גם הוא שספל ושבאמת ראשון, כלי הואדאמבטי
 הב"י שכתב וכמו אמבטי. כמו כ"כ חומו משמר לא דספל הואבניהם
 לספל. אמבטי בין החילוק כ"ש( הוא דאמבטי )דסבר תוס' לפילמעשה

 חמין, לתוך כצונן מבשל דהכל פשוט הוא ראשון דבכלי אינו, וודאידזה
 אמבטי. כמו כך כל לא שחומו בספל ואפילו הכלים, ככל שייךוזה



המתיראפקס

 לפרש יש שפיר אזי כ"ש, הוא דאמבטי כתוספות סוברים אםמשא"ב
 כל לא זה כזה, שני בכלי כן אם שני, כלי הוא אמבטי דאם הטור,דברי

 מבשל לא רגיל שני דבכלי כיון חמין לתוך צונן דמבשל פשוטכך
 לתוך צונן שמבשל אמבטי של חידושו שזהו רק חמין. לתוך צונן)אפילו(
 לא הוא דחומו דספל לומר שייך בזה אמנם כ"ש. שהוא פי על אבלחמין
 ורק רגיל. כ"ש כל וכמו חמין לתוך כצונן גם מבשל לא אמבטי, כמוכ"כ

 כ"ש בכל להחמיר יש אלו כלים תמונת לנו ידוע שלא בזה"זעכשיו
 אסור וא"ב הגמ' של האמבטי הוא שלנו דהספל דאפשר לרחיצההעשוי
 חמין. לתוךצונן

 לפי לא אבל תוס' לפי הטור ברברי זה פשט די"ל הב"יועמש"כד(
 א"א למה טעם שכתב י"ג ס"ק מרדכי מאמר בספר עי' התוס',סכרת

 דאמבטי תוס' סברת לפי דיוצא והוא התוס', סברת לפי זה פשטלומר
 ומה וכו', אותן דהרואה גזירה משום רק חמין לתוך צונן אסור כ"ששהוא
 אלו. כלים תמונת לנו ידוע שאין משום הוא בזה"ז בספל גם הטורשאסר
 לומר א"א ע"כ כן. גזרינן ולא לגזירה. גזירה יהיה וא"ב גזירה. גםוזהו
 דאמבטי הב"י להסברת וצריך התוס'. סברת לפי הטור בדברי זהפשט
 עשוי שהוא כיון גזירה, משום ולא מדאורייתא מבשל כ"ש שהואאע"פ

 יודעים אנו אין דבזה"ז דכיון לגזור אפשר וע"ז מאוד. חם הואלרחיצה
 מרדכי. המאמר עכת"ד בספל. גם לאסור יש אלו, כליםתמונת

 גם הוא הפשט דאם מרדכי, המאמר מש"כ אמת וודאי שזה הגםאמנםה(
 מרדכי המאמר דברי לולי מ"מ לגזירה. גזירה יהיה התוס'כסברת

 הוא התוס' כסברת דלא בטור בפשטו כתב דהב"י דהטעם אומרהייתי
 כתב שהטור והוא התוס'. כסברת רלא מפורש כתב שהטור מפניפשוט
 הן חמין סתמא לרחיצה שהם דכיון וז"ל א'( באות לעיל דבריו)הבאנו
 כתב דהטור מפורש הרי עכ"ל, בהן, שמערכים הצוננין ומתבשליןהרבה
 משום הוא לרחיצה העשוי בב"ש דהאיסור דהיינו "ומתבשלין",לשון
 גזירה משום ולא מדאורייתא, הוא והאיסור מאד, חם דהוא כיוןבישול
 התוס'. כסברת וכו' אותןדהרואה

 בדברי מפרש הלא לפשטו, מרדכי המאמר צריך למה להבין צריךולכ%4'
 ליישב ונ"ל וכנ"ל? התוס' כסברת בדבריו ללמוד א"א למההטור

 הטור בלשון מפורש דוה מרדכי להמאמר פשוט גם היה נמי הכיראין
 זה להביא צריך למה לפרש בא שהוא רק וכנ"ל. התוס' כסכרתדלא

 זה ליישב והפשטות לתירוצו? נוגע זה דמה הטור, דברי בפשטבתירוצו



תקפאהמתירא

 הוא דאמבטי סבר דהטור הוא הטור כדברי דפשט הב"י רכתב דכיוןי"ל
 מלשונו וכנראה התוס' כסכרת סכר דלא לומר הב"י צריך כתוס',כ"ש

 זה לכתב צריך דהב"י זה, ליישב להוסיף בא מרדכי והמאמרוכנ"ל,
 כסברת דאם כתב שהוא כמו והוא לתירוצו. נוגע ממש דזהבתירוצו
 ודו"ק. וכנ"ל לגזירה, גזירה יהיההתוס'

 ועיין הנ"ל הטור לשון דמכיא ל"ד בס"ק כמג"א דעיין ליישב, ישועוד1(
 התוס' כדברי אסר גזירה משום לא הטור וז"ל שכתב שם שרדבלבושי
 שהוא דהיינו עכ"ל. בכ"ש, מתבשלים שלרובתן ס"ל אלא כברשהבאתי
 אע"פ באמבטי ממש שמבשל סבר שהטור שפרשנו כמו הטור דברימפרש
 שני. כלישהוא

 שלפני בס"ק מ"א ומ"ש וז"ל דכתב בסקל"ה השקל במחצית עייןאמנם
 כ"ש הוא דהא דווקא לאו הוא הצוננים ומתבשלים הטור בשםזה
 שהוא וסוברים הרבה חם שהוא העין מראית משום אלא מבשל,שאינו
 באופן הטור דברי למד דהוא מפורש הרי עכ"ל. ומתבשלים ראשוןכלי
 דווקא לאו זה ו"מתבשלין" הטור כשכתב והיינו שכתבנו, ממהשונה
 כדברי הוא כוונתו שגם אלא דאורייתא, בישול כאן דיש כוונתוושאין
 וכו'. אותן דהרואה גזירה משום הוא דהאיסור בסברתוהתוס'

 דווקא לדייק אפשר אי הטור, של בלשונו דעכ"פ לומר אפשרולפוזז
 מרדכי המאמר כתם וע"כ וכהמחה"ש. דאורייתא בישול שיששסכר

 בפשט וכו'( אותן )דהרואה התוס' כסברת א"א למה הסברא לפיפשט
 מפורש כ"כ דלא דנראה כיון בטור מפורש מש"כ על סמך ולא הטור,דברי
 המאמר למעשה ואמנם הטור. בדברי כזה לומד אינו המחה"ש דהאבטור
 דאורייתא בישול כאן ריש כהב"י הוא הטור בדברי רהפשט כתבמרדכי
 לא למה מובן עכ"פ אמנם בטור. שרד הלבושי של וכפשט מאד דחםכיון
 של לשונו ללמוד אפשר דהיה כיון והוא הטור, של מלשונו כןפשוט
 הוא שלשונו לנו להגיד מרדכי המאמר בא ע"כ דווקה, לאו שהואהטור
 משום רק אסור ראם כן דצ"ל וכתב ממש. שמתבשלין הוא וכוונתודווקה
 כלים תמונת יודעים שלא בזה"ז בספל הטור לאסור יכול היה לאגזירה,
 יודו"ק. וכנ"ל לגזירה גזירה דיהיה כיוןאלו,

 לא מתבשלים, "שלרובתן" ו'( )אות הנ"ל שרד בלבושי מש"כאגםז(
 חמין סתמן כתב דהב"י כהב"י, ממש הוא כוונתו אם כברורידעתי
 צונן מבשל אמבטי למה דהפשט לשונו רהיטת מכל משמע דהב"יהרבה,



המתיבתאתקסנ

 לרחיצה עשוי הוא שהאמכטי מפני הוא כ"ש שהוא אע"פ חמיןלתוך
 כין החילוק דכשכתב הוא שכן ותראה בלשונו )ע"ש היטב חומוומשמר
 כיון וממילא כאמבטי"( כ"כ חומו משמר "אינו דספל כתב לספלאמבטי
 ומלשון בישול משום חיים ע"כ רגיל. מכ"ש יותר מאד חמיןשהם

 שזה "שלרובתן" כתב שהוא בב"י ממש"כ שונה קצת משמע שרדהלבושי
 הוא שני כלי שהוא אע"פ חמין לתוך בצונן מבשל האמבטי דהטעםמשמע
 אע"פ שני כלי בכל משא"כ שם חמין מים של הרבה כמות שישמפני
 כמו הרבה כמות אין מ"מ מצונן, חמין יותר הרבה שיש להיותשיכול
 כנים ואם מתבשלים. חמין מים הרבה כ"כ שיש כיון ולפיכךאמבטי,
 הטור כתב הוא דהא הב"י מביא לא שרד הלבושי למה יותר מובןאנחנו
 דמבשל סבר דהטור כן דאמר הכ"י להביא הו"ל א"כ כתוס', דלאסבר
 לא למה מוכן שונה קצת לומד שרד דדלבושי שכתבנו מה ולפיממש,
 קשה קצת אמנם אחר, דבר אמר דהוא כיון הב"י בשם חידושוכתב

 וצע"ק הב"י? דברי גם להביא הו"ל מ"מ מהב"י, שונה קצת דאמרדאע"פ
 יותר. מובן שכתבנו מה לפיומ"מ

 מה )לפי שרד הלבושי של הפשט ובין הב"י של הפשט ביןוהנ"מח(
 כמו ממש מאד חמין שהמים כ"ש שהוא בכוס תהיה בדבריו(שכתבנו

 המים )כמו מאד חמין ההמים כיון מבשל הב"י דלפי שבאמטיהחמין
 שהא דאע"פ מבשל לא שרד הלבושי לפי משא"כ מתבשלין,באמבטי(
 אלא אסור, הוא כ"ש שהוא אמבטי למה הטעם לא זה אבל מאדחמין

 אבל מתבשלים, חמין מים של הרבה כמות שם דיש דכיון הואשהטעם
 להתבשל. א"א מים של הרבה כמות ראין כוס של הנ"לבציור

 דאע"פ כיון מבשל, דאינו הנ"ל בציור יסכיפ הב"י דאף אינו זהאשל
 המים של דהחמימות ממש הוא הנ"ל שבכוס המיםדחממות

 החילוק הב"י שכתוב וכמו כאמבטי חומו משמר לא כוס מ"משבאמבטי
 פחות חומו משמר כוס וא"ב כ"כ, חומו משמר לא דספל למטל אמבטיבין

 לא הנ"ל להחמימות לבשל א"א חומו, משמר דאינו כיון וא"כמספל,
 לצמצם(. א"א אבל המאכל ישים רגע שאותו לא )אםמכשל

 ראי' שמביא זצ"ל אדם החיי להגאון ח"ב צדק שערי בס' עי'אמנםט(

 יותר שזה נכות )דהיינו בו נכות שהיד כ"ש רכל הנ"ל הטורמדברי
 דהיינו אמבטי, של הדין וכמו בזה בישל אם עליו חייב בו( סולדתמיד

 רווקה לאו הוא בכ"ש דמבשל אמבטי של זה דדין הבין אדםשהחיי
 חומו משמר אינו שהכוס ואע"פ מאר, שחם בכוס גם שייך אלאבאמבטי



תקסגהמהינבא

 לכאו' הבאנו דהלא עליו צ"ע לבאר אבל כדכתבנו, ודלא אמבטי,כמו
 כ"ש שהוא אע"פ דאמבטי הטור שסבר מה דזה הב"י מדברי מפורשתראי'
 בין החילוק הב"י מדהסביר יותר חומו דמשמר כאמבטי רק הואמכשל
 דרק מהב"י דמשמע מספל יותר חומו משמר דאמבטי לספלאמבטי
 אדם? בחיי כמש"כ בכוס ולא חומו שמשמר מפני מבשל כ"שבאמבטי

 וז"ל מבי( )שבת זצ"ל מגדים הפרי בעל להגאון יוסף ראש בס' גםוע"י(
 כ"ש אלמא שני, כלי הרב הגיה אמבטי י"א סעי' שי"ח בא"ח ליקשיא
 ומיד רתיחות כשמעלה לבישול ומסתמא הרבה מרותח כשהואמבשל
 הרב סתם דוכתי ובשאר ק"ה ביו"ד ואמאי כאמבטי, הוי שני לכלימערין

 המג"א דברי ולולי ומבליע, מפליט אין אף מבשל אין שני כליכהמחבר
 התוס' כמ"ש כמבשל שנראה אומר דהייתי החרשתי ל"ד אותבשי"ח
 שמבשלים הטור דברי העתיק שם המ"א כן שאין מה דאמבטי,בסוגיא
 מים שנאמר לא אם איסורים, בשאר שכן כל החמין, עם הצונניםהמים
 ומ"מ איסורין, בשאר בז שאין מה בישולן, זהו שהיס"ב להתבשלקלים
 וכדכתיבנא הרבה שרותח להקל אין הנראה כפי כי בזה ליזהר צריךהמורה
עכ"ל.

 של הדין דשייך אדם כהחיי הטור בדברי תפס הפמ"ג דגם מבוארהרי
 ולכאו' כדכתבנו. ודלא הרבה, רותח הוא אם בכוס גם כ"שאמפטי

 דרק מדבריו דמשמע מהב"י אדם החיי על שהקשנו מה עליו גםצ"ע
 וכנ"ל? יותר חומו דמשמר אומריםכאמבטי

 נשמת בספר שראיתי מה להביא רציתי הנ"ל, לתרץ ביאור שאכתובולפני
 אדם והחיי יוסף הראש היינו ששניהם, דהגם דכתב לו' בסי'שכת

 באמבטי דווקה )ולאו בכוס אפילו מבשל מאד שרותח דכ"שסוברים
 כתב יוסף דהראש שמבשלת, בכ"ש השיעור מהו נחלקו מ"מוכנ"ל(

 אדם והחיי לכ"ש, שפכוהו ותיכף. רתיחות מעלה הב"ר אם הואדהשיעור
 דכ"ש סברו שניהם עכ"פ אבל עכת"ד. בו נכות יד הוא שהשיעורכתב

 מה קשה לכאו' א"כ באמבטי, דווקה ולאו בכוס ואפילו מבשל רבשחומה
 מהב"י?שהקשנו

 תפארת בס' שראיתי מה ע"פ הנ"ל כל להסביר כעזהשי"ת ונ"ליא(
 הרשב"א לשון מביא והוא הרשב"א, בדברי ביאור ק"צ-קצ"א בעמ'אריה
 הכא מבשל אינו ובעלמא כ"ש שהוא ואע"פ וז"ל בא"ד שכתבבאמבטי

 דבריו ומפרש הרשכ"א. עכ"ל וכו' מדאי יותר לחממם שדרכן לפישאני
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 האמבטיה להכץ שרוצה כנראה הרבהלחמם שדרך בזה והפ" ת"לשם
 חם שישאר וכדי בבוקר, לשבת בע"שהמקוה להכין שנוהגים כמולמחר,
 מסתבר לא היום לצורך אבל מע"ש, מאד הרכה לחמם צריךלבוקר
 עכ"ל. היס"ב, רק אפי' במים לרחוץ א"א שהוא האמבטי הרבהשיחממו

 שליט"א לייפער מאיר משה הרה"ג לש"ב השבת משמרת בס' גםועי'
 משום כ"ש, שהוא אע"פ דמכשל אמרו באמבטי דרק וז"ל רב"טבעמ'
 שלא מאד, חמים המים שיהיו טצדקי מיני כל עושין היו ודאידהבלין
 טרם הכלי, מחממים דהיו אפשר וגם ושעה. שעה ככל להחמםיצטרכו
 ביותר, חומו שישמר כך עשוי היה הכלי וגם לתוכו, הרותחיםששפכו
עכ"ל.

 דע"ש נפרדים, דברים שני אומרים השבת והמשמרת אריה דהתפארתוהגם
 בהכלי, ככלל תלוי דלא דמסיק ארי' התפארת של דבריובהמשך
 מ"מ בהכלי, דתלוי מפורש כתב השבתכהמשמרת

 עוליי
 בקנה דבריהם

 דברי את גם שהבאתי רק השבת בהמשמות לנקוט רציתי ובעיקראחד,
 השבת כמשמרת דברי לומר ויש ברשב"א. פשט למש"כ ארי'התפארת
 גם.ברשב"א

 ב[ מאד הרבה המים מחממים דהיו א[ דברים: שני מהנ"ל מבוארעכ"פ
 להשמר מקודם שחממו ]או חום להשמר עשוי היה הכלידעצם

 שיחממו אע"ס לכאו' אז חום, להשמו עשוי דלא בכוס וממילאהחום[.
 אכל מותר. יהיה מתקרר, דהכוס הנ"ל בחום נשאר רלא כיון מ"ממקודם

 שמעלה אחר תיכף אם אבל מה, לזמן בכוס המים שנשאר לאחר דווקהזה
 להשמר עשוי שאינו ואע"פ לב"ש שפכהו מאד, חם דהיינו בכ"ר,רתיחות
 מבשל, הוא הנ"ל וברגע לרגע, הנ"ל בחום נשאר מ"מ אבל הנ"ל,חום

 וכוונתו מבשל, אז לכ"ט, אותו מערין רתיחות כשמעלה הפמ"גוזמש"כ
 לצמצם. דא"א בסוגריים ח' באות שכתכנו כמו ודלא הנ"ל, לרגעהוא

 כיון הנ"ל רגע אחרי אפילו לבשל יכול כ"ש, שהוא באמבטימשא"כ
 חומו. להשמרדעשוי

 לתת רוצה שהוא רק אדם, החיי כדברי הפשט דזהו י"ל זה דרךיעל
 דהשיעור וכתב חמימות של הנ"ל רגע למדוד איך ברור יותרשיעור

 יד מגדד שיוצא עד דמבשל כזה סכר הפמ"ג רגם וי"ל בו. נכות ידהוא
 יד בגדר הוא דאז מכ"ר אותו שמערין אחר תירץ דנקט רק בו,נכות
 נשמת מס' שהבאנו כמו ודלא חולקים לא ארם והחיי הפמ"ג וא"כנוכח.



תקרהמתירא

 על חייב ובזה בו, נכות יד הוא הרבה דתם סוברים ושניהם י', כאותשבת
 רק הנ"ל חום להחזיק יכול כלל שבדרך רק כ"ש, שהוא אףבישולו
 החום, להשמר עשוי דאינו בכוס משא"כ החום, להשמר שעשויבאמבטי
 יהיה בו נכות יד של הנ"ל בחום עוד שזה הראשון רגעים( )או ברגעאבל
 בכוס. גםחייב

 חומו משמר אינו דספל כתב דהוא לאמבטי, ספל ביז מחלק שהכ"יישח
 כוונתו חייב, דאינו רגיל בב"ש וכמו חייב אינו ולפיכך כאמבטי,כ"כ

 כאמבטי, כ"כ חומו להשמר עשוי דאינו כיון חייב לא כלל דבררךהוא
 יד של בשיעור לא כבר המים רגעים כמה ואחר מתקרר שכו המיםוע"כ
 בשיעור עוד שהמים הראשון ברגע אה"נ אבל חייב, לא ולפיכך בו,נכות
 שנקט ומה כ"ש, בכל הוא וכן בישול, משום חייב יהיה בו נכות ידשל

 המים חומו, להשמר עשוי דאמבטי כיון כן ונקט רווקה, לאו הואאמבטי
 באמבטי גם אה"נ ולפ"ז זמן. להרבה בו נכות יד של הנ"ל בחוםעומד
 בו, נכות יד של הנ"ל בשיעור לא ככר כשהמים זמן הרבה הרכהאחרי
 בישולו על חייב שלא בו סולדת יד שאין בב"ר וכמו חייב יהיהשלא
 יד של הנ"ל בשיעור אינו כבר המים אם באמכסי כמו"כ כ"ר, שהואאע"פ
 איסור יש בו סולדת היד שאין בכ"ר )אגב חייב יהיה לא בונכות

 כ"ח(. ס"ק במג"א ועי' - מהירושלמימדרבנן

 בכ"ש, עליו לחייב הכלי בסוג דווקה תלוי דלא יוצא הנ"ל כל ולפייצ(
 חייב יהיה שבזה רק רגיל, בכוס אפילו בישולו על חייב להיותויכול

 לזמן חייב יהיה חומו להשמר שעשוי באמבטי משא"כ הראשון, ברגערק
 דאין שם שכתבנו כמו )ולא ח' באות שכתבנו הנ"מ טוב ולפ"זמרובה.
 שכתבנו מה )לפי שרד הלבושי ובין הב"י שיטת בין זה( נ"מלומר

 נכות דהיד דהיינו מאד, חם הוא שהמים חמין, מים ככוס דאה"נכדבריו(
 ראין חייב, יהיה לא שרד להלבושי משא"כ וכנ"ל, להב"י חייב יהיהבו

 מים. של מרובה כמותבכוס

 כשכתוב שרד הלבושי דברי לפרש ז' באות שכתבנו מה אגביג(
 בכוס. מים של הרכה כמות שיש הוא שכוונתו מתבשלים""שלרובתן

 בס' אח"כ ראיתי גם כן. שכתב קצ"א( )עמ' ארי' תפארת בס' אח"כראיתי
 וצ"ע וז"ל שרד, הלבושי בכוונת שמסתפק ל"ו בס" השבתנשמת

 המים ריבוי מפני הכוונה ואולי שלרובתן, בתיבת הכוונה מהבכוונתו,
 שאין כ"ש בכוס נכות יד ולפ"ז כ"ש, שהוא אף מבשלת שבאמבטיחמין
 כמו ממש דהיינו עכ"ל. מכשלת אינה לכו"ע רק כל מים ריבויכה
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שכתבנה

 מחומר שעשוי בכוס והוא והכ"ל שרד הלבושי בין נ"מ עוד לומרויגן
 דלהב"י האמבטי, וטמחממץ כמו הכוס שהוחמו או אמבטישעושים

 אחר ואפילו אמבטי כמו החום להשמר עשוי זה דכוס כיון חייביהיה
 וכנ"ל. בו נכות יד של כדרגה חם עוד הוא דהמים כיון הראשון,הרגע

 ריבוי שם ראין כיון בישולו על חייב יהיה לא שרר הלבושי לפימשא"כ
 1101 אודות לפ"ז מש"כ ט"ו באות לקמן ועיין ודו"ק, חמין,מים

 ". " "8ע011

 המג"א כדעת ללמוד דא"א דסבר יוסף הראש מדברי מוכח לכאו' אגביד(
 באות דהרא"ש דברי )הבאנו בדעתם השקל המחצית שלמד כמווהטור

 שגם לומר רצה ולא החרשתי", המג"א דברי ולולי כתב יוסף דהרא"שו'(
 במחה"ש. שכתוב וכמו כתוס' סוברים והטורהמנ"א

 דכאן ולחלק לתרץ רצה יוסף שהראש מה זה להבין צריך לכאו'אג1
 דאע"ג למדנו הלא צ"ע דלכאו' להתבשל, דקל כמים הואהמדובר

 מהדברים הוא דאולי בכ"ש אפי' דבר בכל להחמיר יש המנהגדע"פ
 דזהו דכתב סקס"ח ובשעה"צ סקמ"ח במ"כ עי' מ"מ בכ"ש. אףדמתכשלין

 מקלי לא בוודאי הוא שמים דהיינו וע"ש. ושמן ממים חוץ דברככל
 רברי על וצ"ע להתבשל? קל הוא דמים יוסף הראש כתב וכאןהבישול
 כבר הוא במים הבישול דלכאו' צודק יוסף הראש בסברה ובאמתהמ"כ,
 הנ"ל. בכל וצ"ע בו. סולדתביד

 המג"א דברי לפרש הטור דעת הביא המג"א למעשה, הלכה ולמתקנתסו(
 וכתבנו התורה, מן וחייב מתבשל הרבה דחם דסכר והיינווכדכתבנו,

 עכ"פ ככוס דה"ה אלא באמבטי רווקה לאו רזה אדם ומהחיי יוסףמהראש
 מחומר העשוי בלע"ז קאפס" ב"האט לכאו' ולזו"ז וכדכתבנו.לרגע

 אף בתוכו פישול על חייב ויהיה אמבטי כמו כמעט הוא החום,שמשמר
 הנ"ל בשיעור עוד שהוא כ"ז הראשונים, הרגעים אחרי ואפילו כ"ש,שהוא
 אפילו הנ"ל בשיעור נשאר החום, להשמר שעשוי וכיון בו, נכות ידשל
 אמבטי, כמו ממש לא הוא קאפס" ר"האט ואה"נ הראשונים. הרגעיםאחרי

 "טרמם" 05יזז[18ם ואולי חומו, להחזיק יותר עשוי ודאידאמבטי
 עשוי אמבטי כמו "טרמס" דגם כיון לאמבטי ממש דומה יהיהבלע"ז
 רב. זמן חומולהחזיק



תרזהמתיבתא

 יש אם קאפס" "האט בעינן שדן ל"ח בדף הלכה בשערי הגן פרי בס'ועין
 יש דוודאי שם וכתב מהר(, מתקרר דאינם )כיון לא או כ"ש דיןלהם

 תוס' כמש"כ הוא ככ"ש ההיתר דעיקר וע"ש טעמים מכמה כ"ש דיןלהם
 לא הדפנות קאפס" ב"האט גם ולפיכך מהאש, חמות הדפנות ראיןכיון
 אלא והולך מתקרר לא קאפס" שב"האט דהמים יאמר מי וגם מהאש,חמות
 מסיים והוא להתקרר, זמן יותר לוקח שזה רק והולך, מתקרר ודאישזה
 בכוסות גם  שייך דכ"ש וההיתר בזה, לפקפק שאין נראה ע"כוז"ל

 עכ"ל. הנ"ל, מטעמים חומו להחזיקהעשויין

 דין קאפס"( )"האט להם יש דבודאי שם מש"כ דנכון דהגם נ"לאמנם
 אדם והחיי יוסף הראש לפי אמבטי של הנ"ל הדין לגבי אבלכ"ש,

 כיון כוס, מסתם זמן ליותר כבישול חייב יהיה קאפס" ב"האט דוודאיז"ל
 כוס. מסתם יותר החום להשמרדעשוי

 לא בטור( המנ"א )בדעת שרד הלבוש דברי לפרש שכתבנו מה לפיאתל
 ב"האט ואפילו הראשון, כרגע אפילו כ"ש בכוס בישול על חייביהיה

 דהלבושי כיון החום, להשמר העשויים קטנה ב"טרמס" ואפילוקאפס"
 דיש כיון הוא כ"ש שהוא אע"פ חייכ אמבטי למה שהסיבה לומדשרד
 קאפ" ב"האט משא"כ מתבשל. וע"כ באמבטי חמין מים של גדולהכמות
 לא אז חמין, מים של כ"כ גדולה כמות דאין קטנה ב"טרמס" אפילואו

 אדם. והחיי יוסף כהראש ודלא בו נכות היד אם אפילו ומותרמתבשלים

 יהיה לא בטור המג"א בדברי השקל המחצית של פשט לפי גםולמאוי
 כלחמי ראיתי )כזה קאפ" ב"האט אפילו מותר ויהיה בבישול,חייב

 כתוס' הטור כדעת סבר השקל דהמחצית כיון השבת( ובנשמתהשולחן
 זו רגזירה לומר שייך וא"ב הראוה, גזירת משום הוא באמבטידהאיסור
 דהוא לטעות דאפשר חם כ"כ דהוא לרחיצה דעשוי באמבטי רקשייך
 שעשוי ואע"פ החמימות, באותו חם שבו שהמים אע"פ בכוס משא"ככ"ר.

 ולא כ"ש שהוא יודעין הכל מ"מ קאפ", "האט וכמו החום שמחזיקמחומר
 לא דבכוס יודעין והכל כוס, שהוא כיון כ"ר, דהוא דיטעו הגזירהשייך

 האש. עלמבשלים

 ברגע בכ"ש בישול על חייכ יהיה יוסף דלהראש שכתבנו ואעפשטז(
 הגן פרי בס' העיר כבר מ"מ קאפ", ב"האט יותר אפילו אוהראשון

 יוסף. ראש בספרו הפמ"ג ממסקנת רק יוצא זה ראה"נ סקי"חעמשכ"ז
 אסור דאמבטי התוס' סברת מביא סקי"ח במש"ז מגדים פרי בספרואמנם



המהינשאתקמח

 עליו והקשה הטור הביא ואח"כ הרואה, גזירת משום כ"ש שהואאע"פ
 אין אף דכ"ש הפוסקים כל סתמו דכיו"ד יוסף, בראש שקשה מהקושייתו
 וע"ש. וכו' ומבליעמפליט

 דא"א סובר דהפמ"ג הקודם באות שכתבנו כמו משמע מכאן גם)אגה
 יכול היה הוא דא"כ הטור, בדברי השקל המחצית של פשטלומר

 המחה"ש, וכדברי התוס' כדברי לומד הטור גם דבאמת בזה קושיתולתרץ
 בהמשך ועיין הטור, בדברי כך לומר דא"א הפמ"ג שסובר וודאיאלא

 הטור(. בדברי כ"כ לא אבל כן, מתרץ דהפמ"גדברינו

 משמע זה ביו"ד, הפוסקים כל שסתמו מה דמזה הפמ"ג כתבואה"צ
 הרואה, גזירת משום אסור שהוא רק כלל, מבשל אינו דכ"שכתוס'

 סובר לא דהוא דהגם מכאן ומשמע ביו"ד, ולא בשכת, רק שייך זווגזירה
 משום דאסור התוס' כדעת הוא דהעיקר הפמ"ג סבר מ"מ הטור, בדעתכן

 ב"האט או מאד חם שהוא בכ"ש נ"מ יהיה לא לפ"ז וא"כ הרואה,גזירת
 שכתבנו וכמו בכוס. הרואה גזירת שייך ולא מבשל, אינו בזה דגםקאפ",
 מסופק היה שהפמ"ג ונראה הרואה גזירת שייך כאמבטי דרק ט"וכאות
 נקט יוסף ראש בספרו משא"כ כתוס', נקט סמ"ג דבספרו כיון הנ"לבדין
 כהטור.כעיקר

 ודלא כ"ש, שהוא בכוס גם הרואה גזירת דשייך סבר דהפמ"ג די"לאו
 דאסור כתוס' כעיקר דתפס לומר אפשר וא"כ ט"ו. כאות שכתבנוכמו
 סבר למעשה יוסף, בראש כהטור שכתב ואע"פ הרואה, גזירתמשום
 הרבה שרותח בכ"ש להחמיר יוסף בראש שם שכתב רק כתוס',בעיקר
 גזירת שייך בכוס דגם כיון באמבטי( לא אפילו )היינו בכוסאפילו
 דמשמע בלשונו דע"ש הפמ"ג, בדעת כן לומר דוחק באמת אמנםהרואה,
 צ"ע ולמעשה לגמרי, מותר היה הרואה, גזירת משום אסור רק היהראם
בזה.

 הוא אם מבשל דכ"ש אדם, החיי דברי הביא בסקמ"ח המ"כ ולמעשהיז(
 מכשל למלאכת )בהקדמה השבת שביתת בס' עי' אמנם בו, נכותיד
 לא אך בסברא, להאמר נתנו דבריו אמנם אם והנה וז"ל דכתב י'(אות
 ויש אדם, כהחיי דלא פסק דהוא הרי עכ"ל. הפוסקים, בכל חבר לומצינו
 שהבאנו. יוסף הראש והוא אדם, להחיי חבר מצינו דלכאו'להעיר



תקשטהמתירא

 רק למעשה, הלכה ולהכריע ההרים בין ראשי להכניס כדאי אני ואיןיח(
 שהיד כ"ש ככוס להחמיר יש אם דהיינו קצת, הענין לסכםרציתי

 דאע"פ הנ"ל( "ציור לזה נקרא ואילך )מכאן קאפ" "האט וכמו בונכות
 וא"כ ממש, מבשל כ"ש שהוא דאמבטי בטור פשט דמביא המג"אדלפי
 בדברי המג"א בכוונת למד השקל המחצית מ"מ להחמיר, יש הנ"לבציור
 שאסור אלא ממש, מבשל לא כ"ש שהוא דאמבטי סבר הוא דגםהטור
 יהיה הנ"ל ציור וממילא ו'( באות )וכנ"ל כתוס', הרואה גזירתמשום
 מ"מ בטור, המג"א בדעת המחה"ש של כפשט לומדים אם ואפילומותר.

 המג"א בדעת למד ז'( באות דבריו לפרש שכתבנו מה )לפי שרדהלבושי
 באמבטי דיש כיון הוא כ"ש שהוא אע"פ ממש מבשל שאמבטי דוהבטור,
 של גדולה כמות ראין הנ"ל בציור משא"כ חמין, מים של גדולהכמות
 שרד, כהלבושי לומדים לא אם ואפילו שם( )וכנ"ל מותר יהיה חמיןמים

 הוא דכוונתו כטור, המג"א בדעת יוסף הראש של כהפשטולומדים
 עכ"פ חייב יהיה הנ"ל בציור גם וא"ב ממש, מבשל כ"ש שהואדאמבטי
 ככעיקר נקט במש"ז בעצמו הפמ"ג מ"מ י'. באות וכדכתבנו הראשוןברגע
 גזירת משום אסור כ"ש שהוא דאמבטי הטור( כדעת )ולא התוס'דעת

 הרואה גזירת שייך לא דבכוס כיון מותר יהיה הנ"ל בציור וממילאהרואה
 בדעת יוסף בראש מש"כ כעיקר נוקטים אם ואפילו ט"ו( באות)וכנ"ל
 באמבטי דהאיסור כתוס' ופסק המג"א על חולק הט"ז מ"מ בטור,המג"א
 כציור לפ"ז וא"כ בישול. משום ולא הרואה גזירת משום הוא כ"ששהוא
 מותר. יהיההנ"ל

 נראה מ"מ בכוס, גם הרואה גזירת רשייך באות צד שכתבנוואע"פ
 אותן הרואה גזירת שייך לא דבכוס בתחלה, שכתבנו כמודהעיקר

 האש. על בכוס מבשלים דלאכיון

 הנ"ל לכל להצטרף דאפשר נ"ל הנ"ל, ככל דלא נוקטים אם ואפילויט(
 הוא וא"כ כ"ר. הוא דאמבטי סבר לכאו' דהמחבר זה להקל סניףעוד

 ממש הוא כאן מחבר דהא מותר. יהיה אמבטי שהוא אע"פ דבכ"שסבר
 באמבטי דסבר הרמב"ם דברי לפרש שם מש"כ בב"י ועי' הרמב"ם,לשון
 שם והרמ"א מותר. יהיה אמבטי הוא אם אף בב"ש וממילא כ"ר.הוא

 בס' ועי' כ"ש שהוא אע"פ חייב יהיה דאמבטי והוסיף עליו חולקבשו"ע
 ורמ"א מחבר מחלוקת דיש מפורש דכותבים שבת עולת ובס' מרדכימאמו
 לרחיצה באש הוחמו דאם מדבריו דמשמע סקל"ג במג"א עי' אמנםבזה,
 על הולך שם והמג"א כזה, דמשמע שם בפמ"ג ועי' בכ"ש. אסוריהיה
 סוברים וכ"ע בזה, ורמ"א מחבר מחלוקת דאין משמע וא"כ המחבר,דברי



המתיבתאתקע

 מיירי שם דגם סקי"ט במש"ז הפמ"ג בדברי עי' אמנם כ"ש, הואדאמבטי
 אמבטי בר"מ מפרש והמחבר וז"ל שם וכתב בש"ע. המחבר דברילפרש
 בזה. ורמ"א מחבר מחלוקת דיש משמע שזה עכ"ל. יע"ש, ראשוןכלי

 מחבר מחלוקת דיש מפורש כתב שבת ובעולת מרדכי כמאמרעכ"פ
 שהוא אע"פ ובכ"ש ב"ר, הוא דאמבטי סובר ושהמחבר בזה,ורמ"א

 ביד יוצאים ישראל דבני כהרמ"א, פוסקים דאנו ואע"ג מותר, יהיהאמבטי
 באמבטי, אפילו עליו חולק דהמחבר זה ' להצטרף דיש נראה מ"מרמ"א,
 להקל. דיש מאוד שחם כ"ש בכוס דעכ"פ עכשיו עד שכתבנו הנ"ללכל
 השביתת דברי הבאנו כבר מ"מ להחמיר, למעשה סובר אדם שהחייוזה

 אולי )אמנם להקל, נראה לכאו' ע"כ הפוסקים. בכל כזה מצינו דלאהשבת
 י"א(. באות בזה מש"כ ועי' הראשון. ברגע עכ"פ להחמיר טוביותר

 מ"ב סי' ח"ז הלוי שבט משו"ת שמביא השבת נשמת בס' ראיתישוה
 פ"א כהלכתה שבת בשמירת ועי' מפוקפק, ארם ההיי שלשהדין

 התולדת ומהם אדם, כהחיי דלא דפוסקים אחרונים כמה שמביא קנ"גהערה
 וע"ש. בצלים, לגבי רק זה דין כתב לא כעצמו אדם דהחיי דכתבשמואל

 לעצמי כתבתי אמבטי, של הנ"ל כסוגיא טעות לעשות שקלומשוםב(
 והוא: השיטות( כל )ולא למעשה להלכהקיצור

 מרובים, צונן לתוך חמין רווקה מותר לרחיצה( )שהוחמו אמבטי:נ"ר
 )מ"ב להחמיר יש מרובים צוננים אם אפילו חמין לתוך צונןאבל

 הצוננים אם ורווקה חמין לתוך צונן או צונן לתוך חמין בין מותרמ"ר:
 ע"ז(. שחולק בט"ז)ועי'

 חמין ובין החמין לתוך צונן בין מותר לרחיצה( )שהוחמו אמבטי:כ"ש
 השו"ע בלשון דנקט )והא מרובין הצוננים אם ודווקה צונן.לתוך

 נותנים אם כלל דבדרך נקט דמילתה אורחה מותר, צנוז לתוך חמקדרק
 אם למעשה אבל להיפך, הוא וכן שם. צנון יותר שיש הצנון, לתוךהחמין
 הלכה בביאור ועי' מותר( יהיה בזה גם חמין לתוך ברוכים צונניםשופכים
 מרובים, צונן צריך לא צונן לתוך חמין דלהט"ז וכו' האמבטי שבזהבד"ה
 אבל וע"ש(. גבר דתתאה )כיון מותו יהיה מעוטים צונן לתוךואפילו
 דלכאו' שם הגן בפרי ועי' להטור, כזה מפקפק סקי"ח במשב"זהפמ"ג



תאא א ת ב י ת מה

 וע"ש. הרמב"ם לפי גם בזה מפקפקהפמץ

 כזע המסקנה הקודם באות כתבה כבר בכוס: כאמבטי חם שהואכ"ש

 בצונן ואפילו חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך חמין בין מותרכ"ש:
 קלי של החשש שייך לא וגם מבשל. אינו רכ"ש כיוןמועטים

 הראש מדברי כזה רלא דמשמע י"ד באות בדרבנו עי' אמנם במים.הבישול
 בפמ"ג. ועי' במים, כמבשל מחז' שייך לא וגםיוסף.

 מרובים צונן מותר דיהיה אמבטי שהוא ובכ"ש דבכ"ר שכתבנו מהוזה
 אדם מהחיי רמביא בסקע"ג ברורה במשנה עי' מעוטים. חמיןלתוך
 תיכף, מבשל "שהרי מעט מעט ולא אחת, בשפיכה הצונן לשפוךדצריך
 הציון השער שהקשה מה ועי' וע"ש. עכ"ל, אח"כ" שנצטנן מה יועילומה
 זה. ליישב מש"כ רל"ג בעמ' השבת משמרת בס' ועי' ע"ז, קי"אבס"ק
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תקעההמתיבתא

 קסטנבוים דודהרב

 אנשים להוציא דגשים נרהמ"זבענין
 דאורייתא המזון בברכת נשים לרבא רבינא ליה אמר כ:- דף ברכותגמרא

 אמרת אי חובתן ידי רבים לאפוקי מינה נפקא למאי דרבנןאו
 שאינו הוי דרבנן אמרת ואי דאורייתא ומפיק דאורייתא אתידאורייתא
 באמת שמע תא מאי חובתן ידי הרכים את מוציא אינו בדברמחוייב
 בשלמא אמרת אי וכו' לבעלה מברכת ואשה וכו' לאביו מברך בןאמרו

 אתי דרבנן אמרת אי אלא דאורייתא ומסיק דאורייתא אתידאורייתא
 במאי הכא אלא הוא תיובא בר קטן ולטעמיך דאורייתא ומפיקדרבנן
 דרבנן.-ע"כ. ומפיק רבנן דאתי דרבנן שיעורא שאכל כגוןעסקינן

 לך נתן אשר הטובה הארץ על דכתיב וז"ל כתב דרבנן או ד"הומש"י
 ובתוס' עכ"ל. וכו' להתחלק לנקבות נתנה לא והארץ ח'()דברים

 ברית אמר שלא מי מט.( )דף לקמן ואמרינן וז"ל כתב וכו' נשיםד"ה
 דלא כיון ליה מבעיא קא והשתא חובתו ידי יצא לא המזון בברכתותורה
 שייך דלא כיון דלמא או מדרבנן אלא הוו לא ותורה ברית למיסרמצו
 ותורה בברית דשייכי באנשים מיירי דלקמן והא דאורייתא שפיר הויכהו

עכ"ל.

 בזה אין בה שייכי אינה מילה וכרית דתורה דכיון סובר דרש"יאראה
 מדרבנן. רק הוא דחויבא לומר ואין התורה מן בחיוכהחסרון

 ונשים וז"ל, שכתב ד'( )סימן דמגילה פ"ק אשר"י ההגהת מפרשורעק"א
 יכולים שאינן האנשים את מוציאות אינן אבל התורה, מן נבהמ"זחייבות
 אך המזון בבוכת אנשים להוציא יכולה שבאמת דהיינו עכ"ל. כרית,לומר
 ותורה ברית לומר הרבים וצריך ותורה בברית להוציא יכולין דאינןמכיון

 להוציא ריכולה משמע )כברכות( הגמרא דמפשטיה קשה ובאמתבעצמם.
 והפלה עלי ערכי ועי' מ"ח סי' או"ח סופר חתם תשו' ]ועי' וצ"ע.לגמרי,
על

 ערכיי
 4 ג.[. דף

 אברר" של לבויתו נ"י יהושע היקר בני הכנסת לכבוד שאמרתידברים
 ע"ש אבינו



המתיבתאתקעו

 וא"ב דמי כדיבור הרהור דמדאורייתא סבר דרבינא ועק"א הקשהועות
 מדרבנן רק מחוייבות נשים איאפי'

 יכוליי
 ידי הרבים להוציא

 מהרהור גרע לא האשה מן דהשמיעה דאורייתא החיוב יוצאים דהאחובתן
 דמי כדיבור לאו בהרהור דרבנן דין ועל כדיבור. דהוי כה דיוצאדאמרינן
 )המחייב דרבנן האי דמי דלא צ"ע באמת ]אך דרבנן. ומפיק דרבנןאתי
 לא דמדרבנן דמי כדיבור לאו דהרהור דרבנן להאי המזון( בברכתאשה
 להוציאו.[ האשה יכולה אין וא"כ מדאורייתא לו שהי' חובתו דייצא

 מח. דף ברכות מהגמרא ו'[ סימן ארי' בשאגת ]וע"ע רעק"א הקשהועוד
 יכול כזית[ שאכל ]כגון מדרבנן רק שמחויב שמי רש"י למדשמשם

 ד"ה שם רש"י וכתב שמיעה[. כדי ]שאכל מדאורייתא שמחויב מילהוציא
 גב על אף מפיק, מיהא דגן כזית אכל ומכי וז"ל, דגן כזית שיאכלעד

 מיהו, כ:(, )דף שמתו מי בפרק כדאמר הוא, דרבנן שיעורא דגןדכזית
 חובתן, ידי רבים ומוציא ביה, קרינן בדבר מחוייב מדרבנן רמיחייבכיון
 לא מדרבנן אפילו ההוא הכי, אמר לא הא לחינוך שהגיע בקטן תאמרואם

 הגרע"א והקשה עכ"ל. וכו', לחנוכיה דרמי הוא דאבוה רעליהמיחייב,
 ולמה מדרבנן שמחוייבות המזון בברכת בנשים הכי אמרינן לא למהדא"כ
 למה לו שהקשה ו' סימן ארי' בשאגת ועי' אנשים. להוציאה יכולתאינה

 דהדין מכאן להוכיח ]ורוצה דאורייתא להוציא יכול דרבנן רקהמחויב
 תשצ"ח סימן מגילה במרדכי ]ועי' מדרבנן[. רק הוה בדבר מחויבשצריך
 שבת בערב קידוש כגון דאורייתא, חיוב לגביה קיום הוה דרבנןרעשייה
 מוציאות אינן נשים ולכן חיוב. לכל לבא שייך אם זה אך המנחהמפלג
 יש ואפשר שם. עי' חיוב, לכלל באות דאינן כיון חובתן ידי הרביםאת

 הרמב"ם דלפי סופרים, דברי בקונטרס אלחנן ר' שכתב מה פי עללפרש
 ועל תסור, לא )מטעם דאורייתא חיוב כן גם יש דרבנן מצוה דבכלכיון
 לדוגמא ולכן דאורייתא הפרשה בתוך דרבנן הדין מכניס זה התורה(פי

 בכלל הוה דרבנן וחמץ דאורייתא, עריות גילוגי בכלל הוה דרבנןערוה
 אי דוקא רזה ואפשר גרידא. דרבנן מצוה רק ולא דאורייתא חמץאיסור
 מצווה דהוא בגדול דוקא דזה אפשר אך זה פרשה חיוב לכלל לבואשייך
 ואכמ"ל[. התורה, פי ועל תסורבלא

 אחר כהן אי איש והחזון הלוי הבית בין מחלוקת יש כעונה שומעבדין
 סבר הלוי הבית כעונה. שומע מדין הכהנים שאר להוציאיכול

 דדין להוציאם יכול דאינו חנוכה( עניני לאחר עה"ח הלוי בבית)נדפס
 ובזה בלחש כהנים הברכת אומרים הכהנים כאילו רק עושה כעונהשומע
 זה ועל לח( דף סוטה )עי' רם בקול להיות דצריך חובתן ידי יוצאיםאינן



תקעזהמתירא

 להוציאם ריכול כתב איש החזון אך לעשות. יכול אינו כעונהשומע
 ונר' רם. כקול נהשכ אצלם גם רם בקול אומי המוציאם דהכהןדכיון
 דיבור כל אמר שהשומע כמו הוה כעונה בשומע אם המחלוקתביאור
 )וזה עצמו של בדיבור חיובו מקיים שהשומע כמו והוה בעצמוודיבור
 של והקיום הדיבור ע"פ לצאת דיכול הוא הכיאור או הלוי( הביתשיטת
 שיטת )וזה המוציא של בקיום כן גם נכלל הוא השמיעה ידי ועלהמוציא
 ציבור שליח יגיע שלא עד ד"ה כא: דף ברכות תוס' ]ועי'החזו"א(.
 עשרה שמונה באמצע קדושה של כעונה שומע אי בתוס' דיון דישלמודים
 הבית דלפי זו. בחקירה תלוי דזה 11' לא. או דיבור ע"י הפסק כמונחשב
 כהפסק.[ נחשב שתהא לומר צד ישהלוי

 בברכת ותורה ברית אמר שלא מי " של דין דיש כיון למה לבאריש
 דגשים דכיון שאמרו בזה תוס' סברת מהו חובתן" ידי יצא לאהמזון

 ברית להזכיר דהחיוב לבאר ונראה דאורייתא. שפיר הוי בהו שייךלא
 כמו הארץ את וירשת נתנה ידם רעל כיון הארץ כברכת דוקא הואותורה
 ברית ידי שעל וז"ל כרית בה שיזכור צריך ד"ה מח: בדף רש"ישפי'
 את אחריך ולזרעך לך ונתתי י"ג( )בראשית מילה בפרשת לאברהםנתנה
 בזכות שאף וז"ל כתב תורה בה שיזכור צריך ובד"ה עכ"ל. מגוריך,ארץ

 וירשתם ובאתם ורביתם תתיון למען שנא' הארץ את ירשו והמצותהתורה
 ליפא חיים ר' הרה"ג חמי מורי מפי שמעתי אגב ]דרך עכ"ל. הארץאת
 לתורה ברית שיקדים צריך ד"ה כך, אחר רש"י על שליט"א רבינביץזאב
 חן חיים ועל שלמדתנו תורתך ועל בבשרינו שחתמת בריתך עלכגון
 דזה גר' אלא שחוננתנו חיים ועל רש"י הזכיר למה עכ"ל שחוסנתנווחסד
 על הטוב דהכרת דחלק הביאור ונראה שלמדתנו"[. תורתך מ"ועלחלק
 זכינו ידם שעל לנו, נתן שה' הפרטים על ולהודות להזכיר הוההארץ
 וחסרון עיכוב כמו הוה זה הזכירם לא ואם ותורה ברית כמולהארץ
 בהכרת עיכוב זה אין בהן שייך שלא כיון נשים אך הארץ. עלבהודאה
 הטובה להזכיר חיובם של בהקיום כלל חסרון כאן ואין הארץ עלהטוב
 הארץ. נתינתעל

 )או"ח איש החזון כמו הוא הגדר ראם כעונה שומע לענין לבאר ישואל"כ
 )דהיינו המוציא של קיומו יד על חיובו מקיים דהשומע ז'(סי'
 שלא חסרון כאן ואין אנשים להוציא יכולין נשים א"כ פוטרתו(שהמוציא
 מצות של שלימה קיופ יש אשה מבורכת דכי כיון ותורה כריתאמרה
 אבל ותורה. ברית אמר לא אי עיכוב יש האיש כשמברך ורק המזון,ברכת
 ודיכור דיבור כל אמר השומע כמו דהוה הלוי הבית כמו נפרשאם



המתיראתקעת

 אינו מהאשה שמיעה ידי על א"כ עצמו חובת את מקיים והואבעצמו
 ותורה. ברית הזכירה לא שהיא כיון חובתו ידייוצא

 מוציאין נשים אם רבינא בשאלת רש"י שיטת ליישב יש אפשרועכשיו
 או התורה מן חייכין נשים אם תלוי דזה חובתן ידיהרבים

 דיש סבר ורש"י ותורה ברית הזכרת משום דוקא הוה רהשאלהמדרבנן.
 ידי על יצא שהשומע הראשונה הגדרה אך כעונה, שומע של הגדרותכ'

 וא"כ השומע, של חיוב באותו מחויב המוציא אם רק שייך המוציאעשיית
 שיש כיון ותורה ברית הזכירה שלא אע"פ התורה מן מחויבין נשיםאם
 האיש אף ולפטר להוציא היא יכולה המזון ברכת של גמור קיוםלה

 גמור לחיוב נחשב שזה הגם מדרבנן רק מחויבת היא אי אבלהשומע.
 של המזון ברכת חיוב כמו זה אין אבל התורה וע"פ תסור לאמטעם
 שומע שהוא כיון ותיבה תיבה כל אמר הוא כאילו רק הוה וא"כהאיש.
 הזכרת בלי יוצא דאינו בקיומה לצאת יכול אינו אבל מחויבת שלאמירה
 ותורה.ברית

 דכי א( הקושיות. כל מיושב זהוע))פ
 דאם כפשטותו, הסוגיא ללמוד יש

 בלי אפי' חובתם ידי הרבים היא מוציאה אז התורה מן מחויבתהיא
 דלא מכיון כדיבור הרהור כמו שיועיל לומר אין ב( ותורה. בריתהזכרת
 בהמשנה משמע ]וכן רע"א( )קושית ותורה ברית התיבות כללאמרה
 ג( חיובי[. באופן שלא ותורה ברית להזכיר נשים נהגו עכשיו דרקברורה
 מזכיר שהוא כיון אנשים להוציא הוא יכול מדוכנן מחויב הוה קטן אירק

 מהני לא אבל ותיבה. תיבה כל אמר השומע כאילו והוה ותורהברית
 ותורה ברית אמרה שלא כיון מדרבנן רק הוה אי נשים של המזוןברכת
 מי להוציא יכול מדרבנן רק שמחויב מי למה מבואר ד( רע"א[.]קושית
 דצריך אלא המוציא של בקיום יוצא דאינו כיון דאורייתא. מדיןשמחויב
 ובזה בעצמו תיבה כל אמר כאילו נחשב להיות חיובית אמירהלשמוע

 השאגת ]הערת התורה. פי ועל תסור לא מטעם מדרבנן שחייב כיוןסגי
ארי'[.



תקעטהמתיבתא

 מילר יעקבהרב

 שבת קבלת לאחר מילהבעניך

א

 שבת בערב להיות שלו שמיני שחל בתינוק תשנ"ו בקיץ שהיהמעשה
 הצהרים לאחר אדמימותו. חיסר מפני בבוקר למילו יכולים היוולא

 מפני למולו סירב המוהל המוהל. להביא והלכו למולו, יכולים שכברראו
 לו אסור כבר וא"ב שבת. לקבל שהקדים שבת, של מעריב התפללשככר
 א'. יום עד המילה ונדחה מוהל עוד שם היה ולא מלאכהלעשות

 כפשוטו הלא שבת. דוחה בזמנו שמילה כזה נאמר לא למה שטענויש
 שבת הוא ככר שבתפלתו את"ל ואפי' השמיני. יום הוא שעדייןנראה
 זה על דיש אינו זה באמת אבל שבת. דוחה בשמיני מילה הלאאצלו,
 כל עקיבא רבי אמר כלל דמילה: אליעזר ר' פרק בריש מפורשהמשנה
 אפשר ושאי השכת את דוחה אינה מע"ש לעשותה שאפשרמלאכה
 לעשות אפשר ושאי שם: רש"י וז"ל השבת. את דוחה מע"שלעשותה
 דוחה השמיני ביום דזמנה ליעשות לה שא"א עצמה מילה כגוןוע"ש
 דוקא נאמר לא בע"ש לעשותה א"א של שהתנאי מזה רואים עכ"ל.שבת.
 אלא שבת דוחה אינה עצמה מילה מצות דאפי' אלא מילה. מכשיריעל

 שאפשר מילה שהוא דידן בנידון וא"כ מע"ש. לעשותה שא"אבתנאי
 השבת. את דוחה אינה מע"שלעשותה

 שאפשר מילה מכשירי שאפי' שסובר אלעזר לר' שאפי' עודונראה
 דידן בנידון הוא מודה השבת, את שדוחים שבת מערבלעשותם

 דהנה שבת. מילת ולא ע"ש מילת שהוא כיון השבת את דוחהשאינה
 בזמנה שלא מילה שאין מה על טעמים ע"א קל"ג דף שבת כגמראאיתא
 לא קרא אמר חזקיה דבי תנא וכן חזקיה אמר התם ואיתא טוב, יוםדוחה
 הכתוב בא בקר עד ת"ל מה בקר עד ת"ל שאין בקר עד ממנותותירו
 עבדיכן לא דחול מידי אלמא וז"ל ופירש"י לשריפתו. שני בקר לוליחן
 מידי נמי כזמנה שלא ומילה חול שהוא הוא כניסן י"ד קרבן ופסחבי"ס
 ע"ש של דמילה צ"ל ולפי"ז עכ"ל. זמנה. היה לא וו דבשבת הואדחול
 אמר אביי בגמרא גם ועוד שבת. דוחה אין פסח כמו דחול מידישהוא
 חול עולת ולא בשכת חול עולת ולא בשכתו שכת עולת קראאמר
 הרי עכ"ל. דמי. בי"ט חול בעולת נמי בזמנה שלא ומילה ופירש"יבי"ט.



הממינשאתקפ

 ע"ש. של מילה ולא שבת לדחות שבת של מילה דוקאדצריך

 סי' א"ח בט"ז איתא שכן למולו צריך שהיה מוהל אותו על טענועוד
 נראה דבריו שנפרש מה ולפי הס", דברי להבן קשה באמתת"ר.

 למעשה. הט"ז דברי על לסמוךשאין

נ

 ובאו בער"ה שופר להם שהיה א' בקהל שאלה מביא ת"ר סי' או"חהט"ו
 אחר לקהל הקהל ושלחו השופר גם ונטלו אותם וגזלושודדים

 והיה ב' יום סוף עד בא ולא אונס מחמת השליח ונתעכב להםלשלוח
 עדיין אבל שבת של התפללו כבר השופר שבא ובשעה ה"ו ביוםר"ה
 תוקעין ראין לשבות נחוש ולא ההיא בעת לתקוע מהו גדול יוםהיה

בשבת.

 מילה מדין דידן לנידון מפורשת ראי' נראה וז"ל: כתשובתו הט"זוכתת
 בתפילה תלוי אין וז"ל סמ"ג בשם ב"י שהביא רס"ב סי'ביו"ד

 בין ה"פ וע"כ עכ"ל להחמיר ולא להקל לא מבע"י שכת קבלו אםכלל
 שיש כגון ערבית תפלת אחר בשבת שנולד דהיינו שבת ולדחותלהקל
 דוקא נימול ויהיה לילה עשאו שכבר אמרינן לא התפלה אחר יוםעור
 ואין בשכת וימול התפלה בתר אזלינן דלא קמ"ל בשבת לא א'ביום

 שעשאו אמרינן לא בתפלה שבת קבלת אחר בע"ש נולד אם כגוןלהחמיר
 שבת ידחה ולא שבת של התפלל לא כאלו הוי אלא בשבת וימוללילה
 סופו עד ו' ביום למול אפשר היה לא דאם דינא האי ממש ה"הוא"כ
 למולו חייב דבזה למולו יכול ואז הוא יום ועדיין שבת של התפללוכבר
 בשבת למולו לענין הבא שבת לי דמה שבת שעשאו כתפלה משגחינןולא
 כתפלתו תלויה לא המצוה והטעם היום. סוף עד למול יכול בלא ליומה

 בההיא מצוה חיוב שיש שבמקום בזה הדבר כלל בשעתה. המצוהלדחות
 נמצא ההוא. המצוה חובת לבטל מועיל זה של שבת קבלת איןשעתא
 עוד שיש זמן באותו ולימול לתקוע חייב שזכרנו ומילה דשופרבההיא
 הט"ז. עכ"ל שבת, של ערבית ככר התפלל אם אפי'יום

 שכשנולד כתב רק הסמ"ג הסמ"ג. מדברי הט"ז ראיית מה להביןוקשה
 מעריב אחר וכשנולד ע"ש הוא עדיין שבת של מעריב תפלתאחר

 אם נמי הכי ואין יום, מבעוד שהוא כיון שבת הוא עדיין שבת מוצאיאל
 השמיני יום הוא עדיין שבת של התפלל וכבר כע"ש חל השמינייום



ת"א א ת ב ? ת מה

 הט"ז ראה ואיך לעיל, כמ"עז שבת דוחה מילתו אין מ"מ אבל,~לו,

 לילה דשוינהו מה דהתם בתפלתו, משגיחין אין שלגמרי הסמ"גכדברי
 מלינן וממילא בשבת שנולד ונמצא הלידה זמן לענין שייך לאבתפלה
 ביום הוא שלו מילה דזמן כיון הכא אבל לדחות נתנה רשבת כשבתליה
 במלאכה נאסר הרי שבת עליו שקבל ומזמן למילתו שמיני יום וזהוו'

 וצ"ע. עליו, שקיבל דשבת מלאכה איסור ההיא המילה שתדחה ראויאינו

 כסוף עצרת שמיני בהלכות שכתב במה לשיטתו אזיל דהט"ז לומרונראה
 ערבית להתפלל הקדים שאם המהרש"ל מ"ש שהביא תרס"ח,סי'

 דעדיין דכיון והטעם שחשיכה, עד בערב לאכול אין עצרת שמיניבליל
 ברכת כלי יאכל איך בסוכה לאכול התורה מן וחייב הוא שביעימיום
 ובקידוש דתבפלה אהדדי דסתרי א"א בסוכה לישב ולברך בסוכה,לישב
 גזר דלמה וז"ל: וכתב הט"ז עליו וחלק עצרת. שמיני יום דהואמזכיר
 שמוסיף מי דודאי וכו' מבע"י שהוא ש"ע כניסת משעת בחנםתענית
 חובת ממנו והלך חלף כבר חורתינו צווי ע"פ עושה הוא הקודש עלמחול
 דהפה וח' ממש ומחר בלילה כמו והיה זה קודם עליו שהיה מההיום

 הקדוש הפה הוא ההוא ביום סוכה מצות עליו שצוה ב"ה יתעלההקדוש
 בין מחלוקת יש הרי עכ"ל. וכו' ש"ע עליו שקיבל אחר לושהתיר

 המהרש"ל שלפניו היום נעקר מעריב כשמתפללים אם והט"זהמהרש"ל
 ממש. מחר כמו דהוה סובר והט"ז שלפניו היום הוא שעדייןסובר

 בסי' הט"ו שמביא הסמ"ג בדברי חידוש אין המהרש"ל דבדי לפיוהנה
 ע"ש של היום הוא עדיין שבת ליל של ערבית שבתפלתת"ר,

 נולד הוא הלא מעריב אחר שנולד ותינוק שבת. דיני לו שניתוספואע"פ
 מחודשים, מאד הסמ"ג דברי תרס"ח בסי' הט"ז דברי לפי אבל ו'.ביום
 נולד והתינוק ו' היום לגמרי נעקר שבת של ערבית כשמתפללדהלא
 חידוש הסמ"ג ברברי הט"ז ראה ולכן ו'. ביום אותו מלין ולמהכשבת
 תפלתו אין מצוות ולגבי המצוה, חובת לדחות מועיל תסילתושאין

 שהתפלל אע"פ למול וצריכים שבת, ערב עדיין והוי כלום מועילוקבלתו
 עצרת שמיני בליל ערבית כשמתפלל דלמה להקשות יש ולפי"זערבית.
 משגיחין אין המצוה בנוגע הלא סוכה מצות ממנו נעקר שכבר הט"זאומר

 ואין וז"ל: ת"ר בסי' בעצמו הט"ז כן הקשה כבר באמת אבלבתפלתו.
 לאכול יכול ש"ע קדושת עליו קבל ראם ש"ע לענין מ"ש סותר זהדבר
 שאני שם כמוזכר בתשו' כרש"ל ולא סוכה ברכת בלא לילה קודםאח"כ
 נגד הוא שלו שקבלה שתאמר כדי עליו סוכה מצות חובת דאיןהתם

 כאן משא"כ תעשה ואל בשב ויהיה כלל אכל לא בעי אי דהאהמצוה



המתיבתאתקר

 וזה עכ"ל. במיניה. כל ולאו מבטלת וקבלתו ועשה בקום דחיובובשופו
 כההיא מצוה חיוב שיש שבמקום הט"ז: שכתב מילה אצל לדבריומתאים
 עכ"ל. ההיא. המצוה חובת לבטל מועיל זה של שבת קבלת איןשעתא

 שכתב במה לשיטתו רק הוא הסמ"ג מדברי הט"ז ראיית כל דברינוולפי
 בדברי חידוש יש וא"כ שקדם היום נתבטל שבקבלתו ש"עבהל'

 שאיןהסמ"ג
 משגיחיי

 המהרש"ל לפי אכל מצוה חוכת לענין כקבלתו
 והבגדי שלום והנהר משה והחמד מרבבה והרגול והא"ר והלבושוהב"ח
 ואין הסמ"ג, מדברי ראי' שום אין כהט"ז ס"ל דלא וקציעה והמורשיע
 ערבית. התפלל כבר אםלמול

 דהנה והמוהל. הבן אבי בין לחלק יש הט"ז לדברי דאפילו נראהועוד
 לברכת האב ברכת בן חילוק שיש ע"ב ז' דף פסחים בגמראאיתא

 לא למול גימא דהיכי המילה על מברך והמוהל למול מברך שהאבהמוהל
 עליו מהיל, איהו דלאו סגי לא וכי וז"ל ופרש"י מהול איחו דלאומגיא
 מדברי שהבאנו מה לפי והנה עכ"ל. מוטל. אביו על והלא מוטלתהמצוה
 עליו כשמוטל שרק לומר נראה סוכה, ומצות שופר מצות בין לחלקהט"ז
 מוהלו. הבן כשאבי ובמילה בשופר כמו בקבלתו משגיחין אין אזהמצוה
 י"ל כשמל מצוה מקיים רק החיוב עליו מוטל שאין המוהל בנוגעאבל
 כזה מצוה ולגבי לאכול החיוב עליו מוטל שאין סוכה למצותדדמי
 המצוה. אותה מבטלת קבלתואדרבא

 שכבר ש"ע בהל' לשיטתו רק הם הט"ז שדברי א' - אלו טעמים שניולפי
 שמוטל במי רק דמיירי י"ל שהט"ז וב' האחרונים כל עליונחלקו

 שהתפלל אחר למול שלא המוהל אותו עביר שפיר א"כ החיובעליו
מעריב.

 בתרומת גם מובא הט"ז שהביא הסמ"ג דהנה הט"ז על לתמוה ישועוד
 ראי' שום אין הסמ"ג דברי הרשן התרומת שפירש מה ולפיהדשן

 שאין רואים התה"ד שמדברי מזה ויותר תרס"ח. בסי' הט"ז דעת לפיאפי'
 שנבאר. וכמו ערבית תפילת אחרלמול

ג

 הדשן התרומת כין מחלוקת הביא א' סעי' קצ"ו סי' יור"דברמ"א
 היום ועוד ערבית הקהל התפללו שאם סובר שהתה"דוהמהרי"ל



טקט א ת ב י ת מה

 המחרת מיום ולמנות ולהתחיל לבנים ללבוקז אז לבדוק יכולה אינהגדול
 וכשנעיין דמותר. סובר והמהרי"ל לילה אותו עשו כבר דהקהלמאחר
 הוא המהרי"ל ובין בינו וטריא שהשקלא רואים הדשן התרומתבדברי
 והט"ו. המהרש"ל בין המחלוקתכעין

 קורם אלא כטהרה תפסיק דלא וז"ל: רמ"ח בסי' הדשן התרומתכתב
 עשו כבר והתפללו הואיל ערכית תפילת לאחר אכל ערביתתפילת

 הפסק לענין יום לעשותו אין שוב תפילה לענין לילה היום מקצתאותו
 תחילת יום של הלילה קודם בטהרה להפסיק צריכה לעולם שהריטהרה,
 ז' למנין עולה היום אין שוב בלילה אחד רגע אפי' תמתין שאםהספירה

 מהגדולים אהד ראיתי וכן לילה ערבית תפילת לאחר חשבינן נמיובנ"ר
 וכן יום עדיין שהיה אע"פ ערבית קהל שהתפללו לאחר שנתן גטשפסל
 לאחר שנתן גט פסל רבו אחד שגדול בתשובה הגדולים מן אחדכתב.יי
 אינה בלילה גיטה שקבלה ראשה א"ז בחשוכת דכתכ משום והטעםערבית

 גט בין לחלק שכתב מה המהרי"ל דברי התה"ד והביא עכ"ל.מגורשת.
 אלא אינו הלילה עד ערבית דמתפלל שעה דאותו משום טהרהוהפסק
 גט לענין ולכך יום של עיצומו ואינו שלאחריו ליום ותוספת סעיףכמו
 לענין אבל שלאחריו ליום ותוספת הוא סניף דהא כיום ליה חשבינןלא

 התוספת. על ולא ימים שבעה של אעיצומו אלא קפדינן לאספירה

 תפילת שעת למיעבד הכי לחלק הוא דדוחק ונראה התה"ד ע"זוכתב
 של מעיצומו שיהא ולא אחריו של יום של ותוספת סניףערכית

 שלשה ולפינן ומיני' ואהמה אשיחה וצהרים וכקר ערב כתיב דהאיום
 היינו לא המהרי"ל ולדברי ומנחה ושחרית ערבית יום לכלתפילות
 עכ"ל. היום, בגוף תפילות שתי רקמתפללים

 היום נעקר כבר ערבית שבתפלת סובר שהתה"ד הוא מדבריהםהעולה
 התפילה הוא והתפלה טהרה. הפסק לעשות עוד א"א ולכןשעבר

 שנעקר עצית שמיני לענין הט"ז שיטת כמו וזה השני היום שלהראשונה
 ליחן יכול שאין שאע"פ סובר והמהרי"ל השני. היום והתחיל שעברהיום
 הראשון היום נעקר לא אכל לזה לילה דין לו יש וכבר מעריב אחרגט

 היום נעקר שלא המהרי"ל שיטת כעין וזה בטהרה. להפסיק יכוליםועוד
שעכר.



 א ת נ י ת מהתקד

 מיימוני בהגהות דאיתא מהא ראי' הביא וטהמהר"ל התה"ד כתבעוד
 תפילת כתר אזלינן דלא לחשיכה סמוך שנולר הבן לענין מילהבהלכות

 הטעם נמי והתם בצה"כ תלוי הכל אלא להחמיר בין להקל ביןערבית
 ובין התה"ד בין הנה עכ"ל. יום. של עיצומו אלא בענין דלאמשום

 גט נותנים אין ולכן לילה נעשית ערבית שבתפילת מסכימיםהמהרי"ל
 צריך דמילה ערבית תפילת אחר למול א"א גם וא"כ ערבית, תפילתלאחר
 סובר התה"ד הימים, במספר הוא יום איזה הוא המחלוקת רק ביום.להיות
 המהרש"ל כמו סובר והמהרי"ל שעבר היום שנעקר בתרס"ח הט"זכמו

 מן התה"ד נגר לשיטתו ראי' מביא והמהרי"ל שעבר. היום הואשעדיין
 אחר שנולד והבן שעבר היום נעקר שלא מיימוני כהגהות המובאהסמ"ג
 לו קשה היה שהט"ו שביארנו כמו והוא שעבר. היום כאותו נולדמעריב
 משגיחין שאין ת"ר בסי' שלו החידוש הוכיח קושייתו ומחמת הסמ"ג,על

 מצוה. חיוב נגדבתפלתו

 וז"ל: אחר תירוץ ומתרץ הט"ז של חידושו מחדש אינו התה"דאבל
 לשנותו אדם בידי ואין השמים מן ובא נולד הספק מילהדלענין

 קולי דתרי יום לעשותו אין שוב לילה ועשהו הואיל כאן לומר שייךואין
 לגבי משא"כ נולד השמים מן אלא יום אותו עושים אנו דאין עבדינןלא
 או הגט ליחן למחר עד ימתינו הן אדם בידי דכולי בטהרה והספקגט

 הזה החילוק פי ועל עכ"ל. ערבית תפילת קודם יקדימו או למחרתפסיק
 י"ס אות קצ"ו סי' יו"ד בש"ך מובא בתשובה המהרש"ל כתב התה"רשל

 אם מ"מ ערבית תפילת אחר בטהרה מפסיקין שאין סובר שהתה"דשאע"פ
 טהרה ההפסק קודם ימים ה' למנות וצריכה ערכית תפילת לאחר דםראתה
 מהרא"י למ"ש דומה ואינו ימים הה' למנין שעבר היום למנותיכולים

 ערבית הקהל שהתפללו אחר בטהרה להפסק יכולה אשה שאיןבתשובה
 להקדים שהו"ל לומר שייך ואין השמים מן הסבה לה שבא הכאדשאני

 המהרש"ל. עכ"ל וכו' טהרה בהספקת כן שאין מה לאחראו

 שלפי ת"ר סי' כא"ח מהסמ"ג מביא שהט"ז הראי' על לתמוה ישובעתת
 השמים מן שהוא הבן לידת על רק שייכים הסמ"ג דבריהתה"ד

 כבר א"א לילה שעשאו שכיון לומר לנו היה ארם כידי שהוא למולואבל
 אחר לכו"ע גט נותנין שאין וכמו כטהרה מפסיקין שאין כמולמול
 עיניו העלים ואיך מהסמ"ג הט"ז ראיית מהו ביאור צריך וא"כמעריב.
 בסי' הט"ז על האחרונים כל תפסו למה להבין צריכים וגם התה"ד.מדברי
 שעבר היום נעקר שכבר שסובר הדשן כתרומת כדברו מצינו הלאתרס"ח,

 ערבית. תפילתע"י



מיה א ת נ י ת מה

 קצת אנוס שהוא מי איתא מגילה( )הל' ד' סע' תרצ"ב ס" א"חבשו"ע
 הקהל שקראו אחר עד להמתין וצריך לבהכנ"ס לילך יכולואינו

 מפלג יום מבעוד קריאתה לשמוע יכול כך כל בתענית לישב עליווקשה
 יום ומעוד אדר בי"ד להיות צריך מגילה דהלא וקשה ולמעלה.המנחה
 מקרא מפקינן בלילה דמגילה עוד הקשה חדש והפרי אדר. י"ג רקהוא

 הדבר ולכן הוא לילה לאו צאה"כ רעד וקי"ל לי דומיה ולא ולילהדכתיב
 משעת אלא המגילה לקרות ואין זו הוראה על לסמוך שאין כשמשבגור
 הפר'ח. עכ"ל כלום ולא עשה לא לכן קודם שקרא וכל הכוכביםצאת
 דמיירי התה"ד שפ וכתב הדשן בתרומת הם המחבר דברי מקורוהנה

 הפר"ח קושיית אורא וא"כ תחילה. מעריבשהתפללו
 דביי

 וכין התה"ד
 וא"כ גט נותנין ואין לילה הוא כבר מעריב שלאחר מסכימיםהמהרי"ל

 שאין לשיטתו אזיל שהתה"ד עוד וי"ל מגילה. בקריאת לצאת ג"כיכולים
 היום והתחיל הראשון היום נעקר שכבר מעריב אחר בטהרהמפסיקין
 ידי ויוצאין אדר י"ר כבר הוא אלא אדר י"ג אינו שכבר י"ל וא"כהשני
 מגילה.קריאת

 ר"ת מדברי כן למר הדשן שהתרומת קושיא עוד מקשה חדש שהפריאלא
 ק"ש לענין לילה חשיבא ואילך המנחה דמפלג ב' דף ברכותכתוס'

 ההוא חשבייך אי במידי קפידא דליכא מגילה קריאת לענין כ"שוא"כ
 והקשה ק"ט. בסי' התה"ד עכ"ל בי"ד, בזמנה קריאתה שתהא ללילהזימנא
 יום מבעוד ק"ש קורין שאם סובר והשו"ע כר"ת, פסקינן לא הלאהפר"ח
 סותרים מגילה בהל' השו"ע דברי וא"כ בלילה. ולקרות לחזורשצריך
 כר"ת א' בסי' פסק כבר התה"ד כשמלא ערבית. של ק"ש בהל'דבריו

 צ"ע. השו"ע פסק על אבל מבע"י, ערבית של בק"ששיוצאין

 ראינו כבר דהנה עצמו. התרה"ד על גם כזו סתירה להקשות שישונראה
 וגט טהרה הפסק לענין ללילה נחשב ערבית תפילת שאחרשסוכר

 להתחיל אין פסח שכליל איתא קל"ו סי' בתה"ד ואעפ"כ ומגילה.וק"ש
 הבשר את ואכלו דכתיב ערבית התפלל שכבר אע"פ יום מבעודהסדר
 יאכלוהו, ומרורים מצות רעל כמ"כ לילה צריכים ומרור והמצהבלילה,
 לפניך, מונחים ומרור מצה שיש בשעה להיות צריך מצרים יציאתוסיפור
 הנ"ל לכל לילה נחשב למה וצ"ע שתחשך. עד הסדר להתחיל איןוא"כ
 פסח. של הסדר לעניןולא



המתיבתאתקפו

 ר' מחלוקת הוא המנחה פלג לאחר מעריב להתפלל דהנה נראהותביאור

 אתמר הלא השתא איתא כ"ז דף כרכות שבגמרא אלא וחכמים.יהודה
 וגדולי עבד. כמר ודעבד עבד כמר דעבד כמר ולא כמר לאהלכתא
 לצאת יכולים דרבנן דתפילה וכיון ספק מטעם שהוא מפרשיםאחרונים
 בתוס' ר"ת על להקשות יש ולפי"1 לקולא. דרבנן דספק המנחהמפלג
 עבד כמר דעכד מטעם ערכית של כק"ש גם שיוצאים שכתב ב' דףברכות
 משניות על רע"ק כתוס' מובא חיים מים בספר חדש הפרי הקשה וכןוכו'.

  שק"ש סובר שר"ת ותירצו ג' בסי' אריה השאגת הקשה וכן ב' אותברכות
 בק"ש גם י"ל וא"כ כ"א, דף בברכות יהודה רב כשיטת דרבנןהוא

 בשו"ע, הסתירה מתורץ וא"כ לקולא. דרבנן דספק המנחה מפלגשיוצאים
 ורוב לילה ספק שהוא מפני המנחה פלג לאחר בק"ש יוצאים שאיןדאע"פ
 בלילה מגילה במקרא מ"מ כר"ת, ודלא דאורייתא שק"ש סובריםהפוסקים
 שכתבו ואע"פ לקולא. דרבנן דספק גתסילה כמו יוצאים דרבנןשהוא

 תורה. דברי של חומר לו יש קבלה מדברי שהוא מגילה שמקראהפוסקים
 נודע ובשו"ת כגון ד"ה ע"א ד' דף מגילה אבן הטורי כתבו כבראבל

 מדברי מ"ע הוי המגילה הקריאת דהא מ"א סי' א"ח מהד"קביהודה
 היא, קבלה מדברי מ"ע לאו הלילה קריאת אבל היום, קריאת היינוקבלה,
 בעלמא. מדרבנן מצוה רק דהיאאלא

 ספק דין רק לו יש ערבית שבתפילת התה"ד, סתירת מיושב ג"כונזח
 לקרות ומקילין גט לית ושלא בטהרה להפסיק שלא ומחמירןלילה

 לילה של מגילה וכמקרא א' סי' בתה"ד כמבואר כר"ת סובר שהואק"ש
 שהם ומצה פסח ואכילת מצרים יציאת סיפור לענין אבל דרבנןשהוא

 ערבית. שהתפלל אע"פ שתחשך קודם יוצאים איןדאורייתא

 יום מבעוד ערבית התפלל ככר אם השמיני כיום במילה אנן נחזיועתה
 הפסול בלילה מילה הלא למול. עוד יכול האם לילה ספקועשאו

 ונראה ערבית. תפילת אחר למול הט"ז הקיל איך וא"כ מדאורייתאהוא
 לחזור צריך בלילה ומל עבר שכתב א' סעי' רס"ב סי' בי"דהרמ"א
 ואפ' כלילה יצא לא כודאי הש"ך שם פסק וכן כרית דם ממנוולהטיף
 צריך אין בלילה מל סובר ב' באות שם הט"ז אבל מלין. אין לילהבספק
 יצא לא בדיעבד שאפי' שמפרש אריה השאגת ולפי ברית. דם ממנולהטיף
 למול אין ג"כ ברית, דם ולהטיף לחזור צריך אין ומ"מ בלילה מלאם

 סי' תשובה בפתחי מובא ל"ה, סי' ח"א יעכ"ץ בשאילת אבל לילה.בספק
 השמשות בין עד ח' ביום נתעצלו או שנאנסו דהיכא כתב ג'. אותרס"ב



תקא א ת נ י ת מה

 מלמולו תשיעי ספק שמית ספק שהוא השמשות בק למול עדיף מלוולא
 והא דיום ספיקא איבא דהכא טעמו שם וביאר יום. בודאי בזמנושלא
 בלילה מלין ואין הוא לילה דילמא אמרת מאי המובחר מן המצוהעביר
 וא"כ עכ"ל. וכו' בלילה כשרה דבדיעכד לעיל הוכחתי כבר דהא ליתאהא
 כהשאילת סובר ערבית תפילת אחר למול שמתיר ת"ר בסי' שהט"זי"ל
 וא"כ בלילה, בידעבד כשרה שהמילה השמשות בין למול שיכוליןיעבץ
 ראי' שאין זה לפי ומיושב כן. י"ל לילה ספק שהוא מעריב לאחרגם

 ולפי לילה ספק רק הוא לילה שהוא שאע"פ הט"ז נגד הדשןמהתרומה
 הלא מהסמ"ג הט"ז ראיית מה צ"ע מ"מ אבל למול. יכוליפ יעבץהשאילת

 שביארנו וכמו מעריב אחר ולמול מעריב אחר לידה בין גדול חילוקיש
 ג. באותלעיל

ה

 ביארנו וזה יום. כל של מעריב לתפילת נוגע ד באות דברינו כלוהנה
 נעקר אם והמהרי"ל התה"ד כין מחלוקת יש ובזה ספק. מטעםשהוא

 או כהתה"ד או לסבור יכול תרע"ח בסי' שהט"ז ונראה שלפניו.היום
 בנוגע ערבית בתפילת יש כח איזה על רק מחולקים שהםכהמהר"ל,
 דאורייתא מחיוב יפטור ולא ספק מטעם רק יהיה וזה שלעבר, היוםעקירת
 שלפניו. בהיוםשהיה

 וי"ט שכת קבלת של ענין בזה יש וי"ט שבת ליל של בערביתאבל
 זמן שאין סוברים שהחכמים שאע"פ ונראה וי"ט. שבתותוספות

 של ערבית בתפילת שיש עובת הקבלת אבל הכוכבים, צאת עדערבית
 והא ודאי מטעם שבת קבלת שזהו מודים הכל השבת מקדש בברכתשבת
 דלפי א' אות רס"ז בסי' אברהם המגן כתב שבת בערב שבת של צלידרב

 יום בכל עביד הרב י"ל כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר דלא הגמ'מסקנת
 על מחול ולהוסיף יום מבעוד שבת לקבל כרי מקדים היה ובע"שכרבנן
 הט"ז בין מחלוקת יש ובזה ר"י. התלמידי דברי שביאר כמוהקודש,

 לפטור שייך אין ערבית התפילת שמצד שאע"פ סובר הט"זוהמהרש"ל.
 שייכים זה ועל לגמרי, סוכות נעקר י"ס הקבלת מצד אבל סוכה,ממצות
 ציווי ע"פ עושה הוא הקודש על מחול שמוסיף מי דודאי הט"זדברי

 ב"ה יתעלה הקדוש דהפה וכו' היום חובת ממנו והלך חלף כברחורתינו
 אחר לו שהתיר הקדוש הפה הוא ההוא ביום סוכה מצות עליושצוה
 האחרונים כל נגד יחיד דעת הוא הט"ז ובזה וכו'. ש"ע עליושקיבל

 שעבר היום לעקור וי"ט שבת קבלת בכח שאין כהמהרש"לשסוברים



המתיבתאתקפח

 התה"ד מדברי להט"ז ראי' אין אבל ערבית. תפילת ע"י שנעקר סמהיותר
 ממה עליו קושיא אין וגם שבת, מקבלת ולא ערבית בפנין רקשמדבר
 שאע"פ שתחשך, קודם פסח ליל מצוות לקיים להקל שאין בתה"דשמצינו
 היום שנעקר הט"ז דברי לפי ניסן ט"ו שהוא ג"כ וי"ל י"סשהוא

 וכנ"ל. ספק מטעם אלא ללילה נחשב לא מ"מ אבלשלפניו,

 שהט"ז הוא ת"ר בסי' שהביא מהסמ"ג הט"ו שראיית לומד נוכלובזה
 כמו נחשב ערכית לאחר שנולד תינוק נמי הכי שאין לו קשההיה
 שבדבר הסמ"ג רברי הדשן התרומת שביאר וכמו שעבר ביוםשנולד

 קשה היה מ"מ לילה, הוי ולא שעבר ליום נחשב עדיין שמיםשבידי
 הכח לו יש שזה הט"ז שסוכר בתפילתו שיש שבת הקבלת מכחלהט"ז
 נולד והתינוק שבת אלא שבת ערב אינו וכבר שעבר היום לגמרילעקור
 הט"ז הוכיח ומזה כן. י"ל שמים רבידי מידי בנוגע ואפי' בשבת,ממש
 ודו"ק. מצוה. חובת נוגע כשהוא שבת בקלת משגיחיןשאין

 לשיטתו רק הוא מהסמ"ג ראי' שהביא הט"ז דברי שכל מדברינוהיוצא
 למול שיכולים יעבץ כהשאילת לומר צריך וגם תרס"ח,בסימן

 שקיבל אחר למול שלא המוהל אותו עביד דשפיר י"ל וא"כ לילה,בספק
שבת.
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אצא א ת ב י ת מה
 ירושלים - ליפשיץ הלם יעקבהרב

 נרגל אכילים וניחוםאכילות
 אכל במועד אכילות אין שאמרו אע"פ יוחנן רבי "דאמר ע"א: ר,בתובות

 ורא"ש אבל ד"ה התוספות שם פסקו וכך נוהג", צינעא שלדברים
 ח"ג פ"י אבל הלכות הרמכ"ם אך הראשונים, מן הרבה ועוד ז', סי'שם
 האבלות מדברי דבר אין הכיפורים ויום השנה ראש וכן "הרגלים,כתב
 גרס הוא שכנראה משנה והלחם משנה הכסף שם וכתבו בהם",נוהג

 ע"ב כג קטן מוער התוספות אף ואכן כמקום=מוער, שבת, : שםבכתובות
 כך כתבו לא דלא ד"ה ע"ב יט שם התוספות כי ]אם כך גרסו ישד"ה
 וכך אחרים, וראשונים והרש"ש[ הש"ס בגליון הגרע"א כזה עמדוכבר
 עיי"ש. ה"ח פי"א שם עצמו הרמכ"ם מלשוןנראה

 אלעזר רבי פ"י( סוף שם )בתוספתא תניא איתא: ע"ב מא כסוכהוהנה
 יוצא אדם ירושלים אנשי של מנהגן היה כך אומר צדוקברבי

 בידו" לולבו אבלים ולנחם חולים לבקר הולך וכו', בידו ולולבומביתו
וכו'.

 אכילים ניחום ייתכן והרא"ש התוספות לשיטת דבשלמא לעיין,ויש
 בסוף חלב סי' אבילות הלכות זרוע האור כמפורש כתב וכךברגל,

 הרמב"ם לשיטת אבל בצינעא אג?לות דיני עליו חל דהרי הארוך,הקטע
 להיות. יכול אכילים ניחום אינה אפילות דיני שום עליו חלהרלא

 בתשה"ג הוא ]המקור גאון שרירא לרב נשאלה כבר זאת ששאלהימצאתי
 השמחה שער גיאות רי"ץ כהלכות והובא שכב, סי' תשובהשערי

 104 עמ' ח"כ אלכך; מהדורת האשכול ספר ה', עמ' בהשמטות ח"כסוף
 בהתחלה, אתרוג הל' המנהיג ספר לולב, הלכות ריש הנחל עםוהאשכול
 שרירא, לרב שנשאלה כנ"ל כתוב מהן בחלק שסח; סי' לקטושבלי
 אין דאכן השיב והוא גאונים[, סתם כתום וכחלק האיי, לרב כתובובחלק
 הנ"ל בסוכה הברייתא כוונת דאין אלא הרגל, בימי אבילים ניחוםמצות
 את ליישב סתם שבאו הוא, מושאל לשון אלא ממש, אבילים ניחוםלמצות
 שוב. לנחמו מצוה הרגל ולאחר לבדו להשאירו שלא וכדידעתו



המתיבתאתקצה
 אבילות שאין "אע"פ ע"אי ע"ב-כ יט קטן במועד דהרי דצע"ג,אלא

 ואין וכו' לנחמו ברגל בו מתעסקים ברגל מת לו מת אםברגל,
 דהרי ברגל, ממש אכילים ניחום דיש ומפורש הרגל", אחר לנחמוצריך
 ההפוך בדיוק הרגל, לאחר שוב לנחמו צריך אין ניחמוהו שככר הםאמרו
 הגאונים. שכתבוממה

 אין מלכות דהרוגי ע"ב מז במהדרין דהרי הגאונים, על להקשות ישעוד
 מסתימת מתהלת קא מאימתי אכילות אמר אשי "רב עליהזומתאבלין

 הואיל הילכך פורתא, דקכרא צערא חזו מכי הויא קא מאימת כפרההגולל
 בשעת להתאבל נראו שלא ונדחו, הואיל ד"ה רש"י וכתב ידחו",ואידחי
 ברגל מתו את קובר דגבי ואע"ג מכאן, לאחר אף ידחו אבילותהתחלת

 לא התם ידחו, ונדחו הואיל אמרינן ולא הרגל אחר שבעה ומונהתנן
 הרגל, כל אותו שמנחמין ברגל, נהגו רבים עסקי שכבר לגמרי, להונדחו

 שיטת ולפי מפסיקו, הרגל אין רבים עסקי משום שהוא כל התםכדאמרינן
 לא למה לדוכתא קושיא הדרא ברגל, אבילות ניחומי גם ראיןהגאונים
 ידחו. וידחו הואיל ברגל גםנאמר

 מעיקרא, קושיא אין דברגל הגאונים שיטת את ליישב לומר יש בזהאך
 בדחייה דרק ידחו, דנדחו הואיל לומר יש מלכות בהרוגידדוקא
 גברא דהרי בחפצא דחייה כאן אין ברגל אך כך, אומרים האכילותבחפצא
 הואיל. לומר אין דוחה הרגל ימי של צדדית סיבה ורקחזי

 אמרו המשתה ימי כשבעה מת לו שמת כחתן דאף הוא לוהוראייה
 המשתה ימי שבעת תום לאחר אבילות ימי דמונה שםככתובות

 בימי האבילות את ממנו מונע צדדית סיבה שם שאף והיינו נדחו,ולא
 לומר צריך מחתן ולא מרגל שמקשה ]ורש"י חתן. שמחתהמשתה,דהיינו

 אבל בצינעא אבילות בו שנוהג מפני קושיא אין בכלל דבחתןשסובר
 בו[. נוהג אבילות שום דאין הרמב"ם כדעת שסוכר מכאן מוכחברגל
 לדברינו נחזור ולכן עיי"ש. לזה, נחית לסנהדרין בחידושיו שהרמ"השו"ר

 וכן הגאונים, מדברי איפכא מוכח קטן במועד הסוגיא מן דעכ"פהקורמים
 שום אין הרי ברגל, אבילים ניחום שייך איך הרמב"ם על שובצ"ע

 לדעתו. ברגל נוהגאבילותץ

 שיטת את לתרץ שכתב לז סי' יו"ד חלק יעב"ץ משנת בספרוראיתי
 ה"ז: פי"ד אבל בהלכות אחר במקום עצמו דבריו ע"פהרמב"ם

 גמילת אבילים שניחום , חולים לביקור קודם אבילים שניחום לי"יראה



תקצגהמתיבתא

 לשיטת ברכגל כלל אכילות שאין אע"פ ולכן המתים, ועם החיים עםחסד
 גמילת מצד ברגל אבילים ניחום אין ולכן בצינעא, לא ואףהרמב"ם
 חסד גמילת מפאת בנגל אבילים ניחום שייך מקום מקום אבל לחיחסדים
 מצוות קיים שכבר מפני הרגל לאחר לנחמו שום צריך אין ולכןלמת

 דהו. כלניחומים

 מפאת בוראי הוא הניחום עיקר דהרי ביותר דחוקים דדבריו נראהולי
 שוב לחוור יצטרך לא למה המצוה עיקר את קיים לא ברגל ואםהחי
 עמו מתעסקים רבים יט-כ: קטן כמועד הלשון ואף הרגל לאחרולנחם
 שיש שהודה שם יעבץ במשנת שו"ר מצדו. הוא שהניחום משמעברגל
 כך שאינו לדעתו במפורש להשמיענו צריכים היו וראשונים כך ס"דאמנם
 הרגל. לאחר ולנחום לשוב שיצטרך מסתבר לנו כאמור,אך

 אף ברגל אבילים ניחום שייך למה אחר טעם כתב שם זרוע באורוהנה
 הרגל. לאחר אכילות לנהוג שחייב מפני אכילות, שום בושאין

 שום שום עליו אין דעכשיו דנים, אנו בזה דהרי כיאור, צריכיםודבריו
 מפני עכשיו לנחמו שייך ואיך הרגל, לאחר ורק אבילותדיני

 הרגל. לאחר אבילות דיני עליושיחולו

 תלוי אבילים ניחום של תפצא ראין סוכר דהוא דבריו, בביאורונראה
 שם לו אין או אבל שם לו יש אם דתלוי אלא כלל, אבילותבדיני

 עכשיו אף לו יש אבילות דיני עליו חל הרגל דלאחר מכיון ולכןאבל,
 דינו השלים לא או קיים לא שעדיין מי כל על חל אבל דשם אבלשם

 לנחמו. שייך אבל שם לו שיש מי ולכלאבלות,

 הרמב"ם. שיטת היטב מיושבת אלה דבריםולפי

 בריעגער שמואל אלעזרהרב

 וכו' בולס קדושה ובנעימה ברורה בשפהנוסח

 וכו' כאחד כולם קדושה ובנעימה ברורה בשפה בנוסח אור יוצרבברכת
 חוזר היא אם "קדושה" תיבת בקריאת הפוסקים גדולינחלקו



המתיבתאתקצר
 וידידי נמשכת. היא דרך לאיזה הכרע לה שאין בעבור אלמטה אואלעיל
 לברר בארוכה לבא ממני בקש שליט"א סיימאן שלמה אברהם ר'הרב

 שידי מקום עד סברותיהם ולברר זה כענין והמדקדקים הפוסקיםשיטות
מגעת.

 וז"ל: דבריו, כאן ונעתיק )כב:( אבודרהם ספר הוא זה על שדןהראשון
 קדושה קול ובנעימת פירוש הדל"ת[ על ]בחולם קדושהובנעימה

 וכתים ו'(, קמ"א )תהלים נעמו כי אמרי ושמעו הפסוק שם עלוטהורה
 ברורה בתואר לשפה שקרא ומפני א'(. כ"ג )ש"ב ישראל ומירותונעים
 - שאומרים יחידים ויש העברה. בדרך קדושה בתואר לנעימה כן גםקרא

 הדל"ת[, אצל ]בשורק וכו' כאחד כולם קדושה ובנעימה, ברורהבשפה
 והתיבה בחולם הד' הראשונה שלדעה לפירושו פי' עכ"ל. נכון,והראשון
 מה על ונמשכה בשורק הד' שניה לדעה משא"כ שלמעלה, לעניןנמשכת
 חולם. עם הראשון כצד לומר והכריע אחריה,שכתיב

 כדעה חיים אורחות ס' בשם מביא נ"ט סי' או"ח בטור יוסףוהנית
 ובנעימה ברורה "בשפה חיים באורחות כתוב וז"ל: הנ"ל,הראשונה

 הדור מגדולי שמעתי וכן מ"ג(, )פ"ט היכלות בפרקי כתוב כךקדושה,"
 מסודר היא שכן לומר הוסיף בסק"ב משה ובדרכי עכ"ל. כן,שאומרים
 קדושה נעימה לשון שם ומצאתי היכלות בס' ועיינתי שלנו.כסדורים
 על בפירוש שם דיבר לא אבל פעמים, וכמה נמה קדושות נעימותולשון
 לדעה גמורה סתירה מזה אין ולכן אור, יוצר ברכת של זה נוסחחלק

 הנ"ל. האבודרהם שלהשניה

 שלא הב"י על מתמה סק"ג הב"י על בהגהותיו הגדולה כנסת שייריובסי
 יותר ששם ובפרט מקומות בשאר כמנהגו אבודרהם דבריהזכיר

 וע"ש לקדושה. נעימה תיבת בין להפריד שלא למעט שבאמפורש
 הראשונים, מדברי אבודרהם של השניה דעת שמחזיק דבריובתחילת
 ואמר זה אל זה "וקרא בפסוק ג' ו' ישעיה ס' על רש"י מדברישמביא
 האחד יקדים שלא מזה זה רשות שנוטלין וז"ל: קדוש" קדושקדוש
 בברכת שיסד וזהו כאחד, כולם פתחו כן אם אלא שריפה ויתחייבויתחיל
 מעשה אגדה כמדרש הוא וכן וכו'. עונים כאחד כולם "קדושה אוריוצר

 נמשכת קדושה שתיבת הקדושים רש"י בדברי מפורש הרי עכל"ל.מרכבה,
 לומר שחשש ישראל עבודת סדור של הבאי לדברי תשמע ואלאלמטה.
 דבר כל וכי מאוחרת, הוספה רק רש"י יד מתחת אינו רש"י של זהקטע
 העתיקו שכבר אחר ובפרט כזה מלהזכיר חס ימחוק, בעיניו ישרשאינו
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 שבכאן. דבריו הראשוניםגדולי

 מזיעתן, בד"ה י"גי דף חגיגה כמס' מתוס' כנה"ג השיירי הביא ראיהעוד
 ממהרים הדת יודעים שאינם החדשים מלאכים ואלו בא"ד:וז"ל
 הגדולה כנסת אנשי ויסדו תקנו אשר והיינו כליה, ונתחייבולשורר
 ואומרים" עונים כאחד כולם קדושה לזה, זה רשות "ונותנים יוצרבתפלת
 זה כל ואם אלמטה. קדושה תיבת להמשיך סברי התוס' גם הריעכ"ל.

 שבתשובת ומסיים הללו הראשונים לדברי אזנו הטה לא כנה"גהשיירי
 רש"י כדברי היה מנהגי חרפי שבימי שאע"ג כתב שמ"ח סי' או"חחלק
 כדבר בחולם הדל"ת קדושה" "ובנעימה קורא אני ועכשיו בי חזרתיז"ל,
 שמדברים כיון הם מוכרחים הראשונים רברי ובאמת עכ"ל. היכלות,ספר
 על בפירוש שם עסק לא היכלות ס' דברי משא"כ בפרט, זה נוסחמענין
 בס' אח"כ ומצאתי ודאי. מידי מוציא ספק יהא ולמה הנוסח מן זהחלק

 )דף יו"ד בסימן יוצר ברכת בדיני הספרדי רקח יעקב לר' תפלהשערי
 השכנה"ג על ג"כ שתמה ס"ד י"ר כלל אהרן מנחת מס' שמביאכ"ט(
 משאר מאחד מוכרחת ראיה בלי ותוס' רש"י דברי על חולקהאיך

הראשונים.

 לר' התטלות בפי' ראה כאבוררהם. שסוברים הראשונים בדברי ישאכן

 ע"פ כולו שמפרשו יוצר בתפלת הרמב"ן של רבו יקר בןיהודה

 נעימים לשון על מיוסד זה שחלק שכתב ב"ו בדף וע"ש היכלות, ס'דברי
 "כולם תיבת מן חדש ענין מתחיל ואח"כ היכלות, בס' הנזכרקדושים
 סק"ג נ"ט סי' או"ח על היטב ובבאר רש"י. דברי על שחולק הריכאחד",
 חדש, פרי רבה, אליה מס' ליה דמסייע תנא ומביא אכודרהם כדבריפסק

 מס' מביא ישראל עבודת ובסדור אחרונים. ועוד תמיד, עולת אהרן,יד

 זו. כשיטה שהעתיק להאברבנאל ישועהמשמיע

 סי' או"ח שו"ע על וקציעה מור בס' יעב"ץ מה"ר הגדול המדקדקנרם
 אבודרהם דברי שהביא אחר התפלה, נוסח על ארש לוח ובספרונ"ט

 קדושה לומר צריך אלא עיקר שלו מנוסח עשיתי כי נחמתי -כותב
 שורק אחר הבאה האות ]פי' אחריה ודגש בשורק קךשה אוכמלאפום
 אבותינו נהגו וכך אלמטה, ונמשכת דגש[ תקבל קטנה תנועהשהוא

 זלמן הר' פלוגתיה לבר מודה זה ובדבר עכ"ל. העיקר והואהאשכנזים
 ארש לוח כספרו דרובא שרוכא תפלה, בית בסדור בשורק גרס שג"כהענא
 אומרים אחד ובסגנון אחד בפה שניהם וכאן הרז"ה נגד לחלוק באהוא

 סק"כ 1"ט בסי' תשובה בשערי ועי' בחולם. לא אבל שורק אוכמלאפום
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 כשם בסקי"ב( ע"ג צ"א דף ברכות )דיני ציבור השלמי דברישהביא
 )דף התפלה נוסח בעניני שחרית דיני אחר הכוונות בשער ז"להאר"י
 מלת בין להפסיק צריך וכו', קדושה ובנעימה, הלשון; בזה שכתבנ"א;(

 כתב וכן וכו', בשורק קדושה לומר צריך וגם קדושה למלתובנעימה
 יחידים לדעת כוונתו ז"ל שהאר"י ונראה עכל"ל. ז"ל, רש"י וגםאבודרהם
 בו בחר הוא באחרת, ובחר אותה דחה שלבסוף ואע"פ אבודרהםשהביא
 בספרו זה דין כלל הזכיר שלא אע"פ החיד"א וגם כן. סבר שרש"יבעבור
 פ"י גודל קשר בחלק הקדש עבודת בספרו אמנם ש"ע על יוסףברכי
 ז"ל. האר"י דברי מעתיקמק"ט

 תק"ט[ סי' בהשמטות ]חאו"ח דוד בית מס' הביא הנ"ל תפלה שעריונש'
 סי' תפלה בדיני המנהיג מדברי רש"י לשיטת ראיה להביאשגוצה

 לדלג שצריך כיחידות שהמתפלל שכתב נ"ט[ סי' בב"י הובא ]דבריול"א
 יתנו נעימות ברוך לא-ל ובנעימה, ברורה בשפה - כזה יאמר יוצרקדושת
 קדושה שתיבת שסבר הרי וברוך. קדוש פסוקי להזכיר שלא כדיוכו',
 באמצע להפסיק יכול האיך מחוברת היתה שאם אלעיל, מחוברתאינה
 רק קדושה מענין התיבה הבנת אין אז אלעיל נמשכת אם וגם ולדלגענין
 והיא אלמטה נמשכת אם ורק לדלגה. היחיד צריך ולמה לנעימה תוארהיא
 והשערי מדלגה. היחיד למה מובן אז קדוש דקדוש פסוק מענין דברשם

 המנהיג דברי גם העתיק שהב"י שרואים ממה זו ראיה לדחות רצהתפלה
 אבל עצמו. את סותר נמצא א"כ כאבודרהם רק כרש"י רלא שסוברוכיון
 המנהיג דברי הב"י שהביא שבמקום כלל קושיא כאן שאין אפ"ללענ"ר
 ודברי זה בענין השיטות כל שאסף רק כוותיה לפסוק כוונתו היהלא

 ודו"ק. מהם, אחד כשום הכריע ולא בתוכםהמנהיג

 שו"ת דברי עם מסיים הוא וטריא השקלי כל תפלה השערי שמביאואחר
 חכם בשו"ת דבריו והובא פ', וסי' ל"ו וסי' ח' סי' ]ח"דהרדב"ז

 תשובה בשערי ב"ה סי' תפילין הל' או"ח בש"ע והובא ל"ו, סי'צבי
 שיש מקום שכל שכתב המפורסמים סקמ"ב[ סוף ברורה ובמשנהסקי"ד,
 אז הדעות מן כאחת שמצרר קבלה בדברי ומצינו הפוסקיםמחלוקת
 רש"י כשיטת שאחז ז"ל האר"י כדעת נקטינן הכא ולכן יכריע,הקבלה
 וכעדות שלגו סדורים כרוב באמת הוא וכן עכ"ל. בשורק, לקרותותוס'
 וכן כאבודרהם התניא בעל בסדור שמצאתי ]הגם נ"ט, בסי' חרשהפרי

 סקט"ו י"א סי' ח' חלק אומר יביע בשו"ת ועי' זידישוב[. בנוסחשמעתי
 גאון פלטוי ר' דברי מתוך ראיה עוד ומביא בזה דעות הרבה ואסףשטרח
 מנעימה מדלג ויחיד וז"לי פ"ח[ ]דף מגרמייזא שלמה ר' כסדורשנעתק
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 ליחיד שאין נעימות ברוך לא-ל עד ובנעימה ברורה משפה כלומרלנעימה
 שם ומסיק קדושה. תיבת עם נעימה תיבת חיבר שלא הרי קדושה,לומר
 הירץ ר' בסדור מצאתי וכן ז"ל. ואר"י ותוס' רש"י כדברי הספרדיםשמנהג
 בשורק. קדשה שגרסו הקדמון צדק מעגלי ובמחזור זצ"לש"ץ

 ]ולקטתי שהזכרנו, הדרכים שני לפי התפלה ביאור לפרש נשתדלעתה
 ס"ד פ"א כללית כהקדמה סופר שבתי הר' מסדור דבריםקצת
 קדושה מלת על אלקמן קאי נעימה תיבת האבודרהם דעת לפיבהג"ה[.
 שמתאר נקבה בלשון התואר שם היא שבחולם בחולם מנוקדת היאולכן
 כתיב לפניה הרי דוקא בחולם להיות צריך למה תשאל ואם נעימה.תיבת
 היא ואפ"ה שפה, לתיבת נקבה בלשון התואר שם ג"כ שהיא ברורהתיבת

 בקרא נמצאת ברור שתיבת לומר יש בחולם. ולא במלאפוםמנוקדת
 ל"ג )איוב מללו ברור שפתי ודעת דכתיב איוב בס' כמו מלאפום,במשקל

 שווים בזה אבל נקבה בלשון וכאן זכר בלשון תואר היא ששם רקג'(,
 היא רוב שע"פ דעת מלת מתאר היא ששם ]ואע"פ במלאפום.שהן

 מגילה, )כגון ה"א בקמץ המסיימות שמות כשאר נקבה ללשוןמשתמשת
 מצינו אכן חכמת(, תורת, מגילת, )כגון תי"ו בפתח או חכמה(תורה,

 כאן.[ כמו זכר בלשון שהיא מועטיםבמקומות

 רק התואר שם מלהיות פסק אז במלאפום ננקדה אם קדושה בתיבתאבל
 ולדוגמא התואר. כשם נמצאת בחולם ורק דבר, כשםתשתמש

 כ"ט ]תצוה קרוש במקום ו'[, י"ס ]יתרו קדוש וגוי מצינו זכרבלשון

 דרך שכן קדודיה כזה תכתב נקבה שבלשון גלמוד וממנה ועוד[,ל"א,
 שוא, להיותן נתחלפו או התנועות מתקצרות התיבה שבנתארכההלשון

 קדושיו. קדושיםכגון

 קרשה, - קרוב רחוקה, - דחוק גדולה, - ~דול משקל על היא זוותינה
 ]דף השמות במשקלי לרד"ק מכלול בס' וכמבואר מהולה,יהור

 לומר כאן ופירושו ונקבה. זכר בלשון התוארים שמות כולן שהןקנ"ד.[
 שלא ואע"פ קדושה. מלא שהקול קדושה קול בנעימת מזמריםשהמלאכים

 ממנה יש חז"ל בדברי אבל נקבה, בלשון התואר כשם בתנ"ךנמצאת
 שכל הקדושה, שכילה הקדושה, תולה קדושה, עךה - משל דרךהרבה.
 ה"א קמץ עם שם לפניהן שיש ממה כדמוכרח נקבה לשון הן השמותאלו

 הפתוחה לירך אם כי אומרים רחם בברכת המזון בברכתבסופן.וגם
 אברי שאר ככל נקבה בלשון מתוארת לעולם יד שחיכת וכו',הקדושה
 פסחים במס' תרומה תיבת שמתארת קדושה תיבת ומצינו שבאדם.זוגיים



המתיבתאתקצח
 בה. כיוצא ועוד ]כ"ד.[, ערכין במס' אחוזה שדה ולתיבת]ל"ג.[,

 מנוקדת ואז אלמטה נמשכת קדושה תיבת ז"ל האר"י לדברי נבארעכשט
 ישועה, מלוכה, גבורה, תיבות משקל על דבר שם והיאבמלאפום,

 דבר, לשם זו בתיבה משתמשים בש"ס וגם קים:[. ]דף מכלול בס'כמבואר
 אומר כ"ז. ובדף וכו', שבקדושה דבר כל כ"א: דף ברכות במס' -כגון

 וכיוצא בה, יש קדושה נר וכי כ"ב. דף שבת ובמס' הכוס, עלקדושה
 זכר, כלשון הל"ל שאז הללו בציורים התואר שם אינה כוחך ועלבהן.
ודו"ק.

 במלאפום שאם מינה והנפקא בשורק, או במלאפום להיות יכולה זוותינה
 וכזה שאחריה שי"ן באות דגש אין אז גדולה תנועהשהיא

 כשי"ן חזק דגש יבא אז קטנה תנועה שהיא בשורק אם משא"כקדושה,
 תניעה[. אותה על טעם הנגינת כאין דוקא נוהג זה ]כלל קדשהוכזה
 ופי' ביחד, כולם הקדושה אומרים שהמלאכים הברכה פירוש זהולדרך
 ועי' וניגון. קול בנעימת הקב"ה שבחי אומרים שהמלאכים ובנעימהתיבת
 עם וברוך קדוש פסוקי לומר לפי"ז שנכון מזה שמדייק סופר שבתיבר'
 מזמרים בעצמם המלאכים שכן כציבור כשמתפלל אפי' המקראטעמי
 שהבאנו. השיטות לכל וזהובניגון,

 בכ"ף קלם תיבת אבודרהם שלדעת פירושים השני בין יש אחר חילוקעוד
 דגושות, הן התיבה שבראש כד"ת בג"ד שאותיות הדין שכןדגושה,

 מסיימת תיבה ואותה הטעם נגינת ע"י שלפניה לתיבה מחוברת אםחוץ
 מתחיל כולם תיבת מן זו שלשיטה וכיון הנחות. יהו"א מאותיותבאחת
 הר' כותב ז"ל האר"י לדעת אבל דגושה. כ"ף עם היא בודאי חדשענין

 לתיבת מחוברת שהיא כיון רפה להיות צריך קלם של הכ"ף סופרשבתי
 אבל התפלה בנוסח טעמים שאין ואע"פ נחה. ה"א באות המסיימתקדושה
 קטן, וזקף אתנחתא למו מפסיק טעם שם לבא ראוי אם הענין לפיתראה
 לבא ראוי אם שרק מרכא, או מנח כמו משרת טעם ע"י מחובות היאאו
 ויהי בפסוק משל דרך רגושה. הכ"ף תהיה המפסיקים מטעמי אחתשם
 ע"י המחוברת תיבה לה שקדמה מחמת רפי הבי"ת ה'[ א' ]בראשיתבקר
 רפי התי"ו כ'[ א' ]שם תהום פני על וכן נחה. יו"ד כאות ומסיימתמקף

 כפסוק משא"כ משרת. שהוא מנח בטעם ומחוברת רפי יו"דשלפניה
 רפה וי"ו אות שלפניה אע"פ דגושה הכ"' כ"ו[ א' ]שם כדמותנובצלמנו
 שהוא טפחא טעם ראשונה תיבה תחת שיש כיון ביחד מחוברת אינןאבל
 המפסיקים. טעמיםמן
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 בכולם רק רפה הכ"ף שתהיה שלנו בסדורים מצאתי ולא חפשתיאמנם
 ז"ל אר"י לשיטת שאפ" נאמר אולי שלש מסח ולתרץ דבשה.היא

 הפסק שיש רק עז, בחיבור מחוברת כולם קדושה של תיבות השתיאין
 יאמר ולכן הקטנים. המפסיקים טעמים מן ביניהן לבא וראוי ביניהןקצת
 לפני ואה"נ ביראה. ואומרים כאימה, עונים כאחד, כלם קדושה, -כזה
 לאחריה גם אבל אתנחתא, כמו גדול מפסיק טעם יבא קדושהתיבת
 מגדים כפרי ועי' וכדומה. תביר כגון במדרגה פחות מפסיק טעםישימו
 ט"ז.[ ]דף תפלה בית בסדור הרז"ה גירסת שהביא סק"א במש"ז 1"טסי'

 הקודמת יהו"א מחמת רפה להיות שצריך עליו והקשה בדגש, כלםשתיבת
 טעם. בטוב מיושב ולדברינולה,

 ממה אבודרהם לדברי ראיה להביא שרוצה מק"ג נ"ט סי' חדש בפרייעה
 ברורה בשפה הל"ל ז"ל האר"י ולדעת בי"ח, עם ובנעימהשאומרים

 עליו שמקשה במה הפר"ח ראית דחה שם והפרמ"ג בי"ת. בליונעימה
 כל כלי וכו' וזמרה ושירה וטהרה בקדושה למימר ג"כ צריכיםלטעמיך
 ולענ"ד תיבה. ככל בי"ת להוסיף יכולים שע"כ רק התיבות, באלוהבי"תן
 דרכים בשני התיבות הבנת שפירשו רק חיים אלקים דברי ששניהםי"ל

 תיבת על תוארים הן נעימה ותיבת ברורה שתיבת מפרש שהפר"חשונים.
 עם בברורה בשפה לומר שא"א וכמו נעימה, ושפה ברורה שפה ר"לשפה
 שתיבת סבר הפרמ"ג אכל בנעימה. לומר יתכן לא כן השימושבי"ת
 פירושה רק כלל שפה תיבת על חוזרת ואינה לעצמה דבר שםנעימה
 ששם וכשירה ובטהרה בקדושה תיבות מן ראיה הביא ולכז קול,בנעימת
 להן. כראויות בי"ת שימוש עם דבר שםכולן

 קדושה נוסח לפי ז"ל האר"י שיטת על הנ"ל דוד בית בס' הקשהעוד
 שכבר אחר קדושה תיבת כלל כאן צריכים למה וכו' כאחדכולם

 צורך. בלי לכופלה ליה ולמה וכו', ליוצרם להקדיש מיניה לעילהזכיר
 מקדישים שהמלאכים שפירושו פועל היא "להקדיש" שתיבת לתרץואפשר
 שאומרים הדבר על שמורה דבר שם היא "קדושה" תיבת משא"כליוצרם,
 בס' ועי' קדושה. בשם שנקראת וכו' קדוש קדוש של הפסוק שזהלקמן

 דוד הבית דברי שהעתיק שאחר קל"ה דף כהן תפלת בחלק ביכוריםלחם
 גם גופא. ספר באותו נזכר לא כאילו עצמו מדעת הנ"ל קושיאמקשה
 לעיל הבאנו וכבר בחולם, לומר שדעתו הריעב"ץ שהביא במהטעה

 בשורק. לומר שמסיק הוא שנהפוך וקציעה מור וספרו ארש לוחשבספרו



 א ת נ י ת מהתר
 הלשון שלכאורה ז"ל האר"י נוסח על הקשה ישראל עבודתינסדור

 עונים ובנעימה, ברורה בשפה - לומר טוב שיותר ומאוחר,מוקדם
 ביניהם חילוק רואה איני שכלי קט ולפי וכו'. קדושה כאחדכולם

 השם לפעמים להקדים מליצי לשון זהו ואדרבה טובים. כאחדששניהם
 פה פוצה ואין תנ"ך בפסוקי למרבה שמצינו כמו המאמר ברישדבר

 קלושה טעם מחמת כמלאכים מראשונים מקובל נוסח לדחות ואיןומצפצף,
 משלי, בס' ע"ה המלך שלמה דברי מן יותר לנו ומה ממש. בו שאיןכזה

 הרי כ'[ א' ]משלי קולה תתן כרחובות חרונה בחוץ חכמותכדכתיכ
 הרונה בחוץ - כזה באמצעו ולא המאמר בתחלת "חכמות" דברשהשם
 משלי וכן מאמר, בתחלת השם א' ב' במשלי שם תמצא וכן וכו'.חכמות

 בזה. ודי כאן, למנותם מספיק הנייר שאין הים כחול ורבים א', ה' י"א,ג'

 כרכרי לומר שהוכיח קמ"ח סי' יצחק ויעתר ס' בשם שם כתבעוד
 ובעל גדול זייפן היה ההוא שהמחבר בשערים נודע כבר והנהאבודרהם.

 ישנות נוסחאות לשנות מיהר דנפשיה מסברא קל דבר ומפני רוחיה,רומת
 וכדומה[, בסוכה  לץן9ת וברכת קמץ, עם הנשם מוריד ]כגון כנה"גמאנשי
 בוקי כל תלה וגם מום, בלי שלם שלו סדור מן אחד דף נשארולא

 כאן וכן אמת. הם שדבריו לחשוב הקורא וטעה רברבי באשליוסרוקי
 מבואר כבר הא הפעולה שם כאן נזכיר למה כי הישנה נוסח עלהקשה
 ע"ש. הריגה שמעון הרג ראובן תאמר וכי וכו', קדוש קדוש בתיבתאח"כ
 לא הכי בלאו לענינינו, שלו מדוגמא דמיון שום רואה אני שאין מזהוחוץ
 בשאר כזה בלשונות התפלה מיסדי שהשתמשו מצינו שכבר מידי ליקשה

 ואמרו ברוך לעמתם אומרים עשרה דשמונה בקדושה משל: דרךמקומוה.
 פעמים אומרים וכן ברוך, תיבת פעמים שתי שמזכירין הרי וכו', ברוך-

 וטעם בכפלים. שמע תיבת שמזכירים וכו', שמע - אומרים שמעבאהבה
 על שממתינים הפסק קצת כאן שעושין כיון בפשיטות לומר נראההדבר
 מפסיקים ג"כ בענינינו וכן התיכה, לכפול חששו לא לכן צבורשליח
 אין ובאמת ודו"ק. עמו, ביחד וכו' קדוש לומר הש"ץ על יוצרבתפלת
 לפרסם רק דבריו והבאתי הלז, הזייפן מדברי דבר שום עללהשען
 שמביאו. מי על ולא עליו לא לסמוך ושאיןטעיותיו

 לקט וכשכלי ח.[ ]דף ד' סי' רכתי תניא כס' הובא שלישי נוסח עודיש
 ברורה בשפה - שאומר גאון נטרונאי הר' בשם ומצאתי וז"ל: י"ג,סי'
 שמזה ובי"ת וי"ו אות עליה שהוסיף וכו', כאחד כולם ובקדושה,בנעימה
 בסדור וכן אלעיל. נמשכת ובקדושה שתיבת האבודרהם כדברינראה
 וע"ש ישן, רומא מחזור בשם כן הביאו דור בית ובס' ישראלעבודת
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 - שאומרים דרך על שלהם, עצמיות בקדושת אומרים שהמלאכיםשמפושו
 לא אכן בהם. שיש בקדושה ר"ל וכו', בקדושה פיהם את פותחיםוכלם
 היום. עוד כזה שיתנהג מימצאתי

 במלאפום כאחד כולם קדושה נדפס סדורים ברוב אשר העניןלסיכום
 אשלי הני על לסמוך מי על להם ויש לעיל, שהבאנו הפר"חוכעדות

 כל ועכ"פ שביארנו. כמו הראשונים מדברי ומקורו הקדוש האר"ירברבי
 ממקור מקורם הגרסאות ושתי פשטיה, נהרא ונהרא כמנהגו יעשהאחד
 כמנהג ויעשה כלל, עליהן לפקפק ואין נעלמות בסודות וקדושטהור

 דברי שהן לשמים, לבו שיכוון בלבד החולם, ואחד השורק ואחדהעולם,
 חיים.אלקים
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תרתהמתיבתא

 היימאוויץאברהם

 קטן גרנענין

 - ב"ר דעת על אותו מטכילין קטן גר הונא ר' אמר )יא.( כתובותבגרז'

 עכ"ל להתגייר" הבאהו ואמו אב לו אין אם וז"ל קטן( גר )ד"הופרש"י
 שאין במקום רק הוא ב"ד דעת דצריך ר"ה של דדין רש"י מדברימשמע

 מעצמו. לגיירו ויכול לב"ד להביאו א"צ אב לו יש אבל אבלו

 כלומר ב"ד דעת על אותו מטבילין כותב בסוגיין דבמאירי ועור.זאת
 על על אותו למגיירין לב"ד הדבר את מודיעין לגיירו הבאיםשאותם

 הבן שענין כדרך להם מסור ענינו שיהא זה של אבותיו הם כאלודעתן
 הפשט שאין לנו חידוש הרי - אמונה ולקדושת לברית להכניסו לאבמסור
 כח לו יש לגייר רוצה אם נמי ואב קטנים לגייר כח להן יששב"ר

 הקטן לגייר כח עיקר אדרבה אלא כשלשה, הוי מומחה יחידוכדוגמת
 בעזהשי"ת. בזה נעמיק ולקמן זה כח להם ניתן ב"ד וגם אביו בידהויא

 איזה הקטן של באמו הדין מה השאלה נתעורר זה יסוד שיסדנוועכשיו
 ב"ד? ע"ד רק או"ד כאב כח לה יש היא גפ הא בנה לגייר לה ישכח

 הגמ' דברי על כותב דכרש"י כלל שאלה כאן דאין נראה הי'ובפשטות
 היא אם א"כ עכ"ל להתגייר הביאתו ואמו וז"ל ב"ד" דעת"על

 ברשב"א אמנם ב"ד לדעת צריכה רק כאב דאינה ודאי ב"ד לדעתצריך
 חלוק שיהא לא עמו, ובנותיו בניו שנתגיירו בגר מתני' ודחינן וז"לכותב
 הדיבור ובסוף האם" אחר נגררים ג"כ שהבנים ואם אב בין זהבדבר
 נלך ואם אמן" או אבוהון דעבד מאי למעבד להו דניחא לאם "וה"המוסיף
 דר' אציור גם א"כ אמו או אביו שעושה מה בין לקטן דניחא זובסברא

 כיון אמו או אביו או לגיירו שיכול ה"ה עמו נתגיירו הלא דאייריהונא
 האם. אחרי ג"כ נגרריםרבנים

 וז"ל רש"י דברי על סקי"ט( רמ"ח )סי' הב"ח כותב זה לעומתאמנם
 בעי' מביאהו באמו אבל ב"ר דעת בעינז לא מביאו כשהאבדדוקא

 עובד וז"ל ז( סעי' רס"ח )סי' להלכה המחבר נקט וכן עכ"ל. ב"רדעת
 להתגייר ובא אב לו אין ואפ אותו, לגייר יכול אב לו יש אם קטןכוכבים



הממינשאתרו
 עכ"ל. אותו מגיירין ב"ד להתגייר מביאהו אמואו

 כח יהי' ראמאי בזה צ"ב לגייר כח לו יש אב דרק האמת הוא כןואם
 כלל דהוה גרים של הדין במקור לו ונתחכמה דבבא מהאם יותרלאב
 טבילה במילה לברית נכנסו התורה את וקבלו ממצרים כשיצאוישראל
 הגוי כשירצה לדורות וכן כותב ד( יג, אסו"ב )בהל' וברמב"םוקרבן
 )ובזה"ז אלו דברים ג' צריך השכיה כנפי תחת ולהסתופף לבריתלהכנס
 סו )במדבר כגר ככב שנאמר קרבנו( יביא ביהמ"ק כשיבנה קרבןשאין
 זה וכל עי"ש( מצות קבלת גם דצריך הרמב"ם מוסיף הפרק )בסוףטו(
 פ"ז( )שם הרמב"ם ממשיך לזה קטן של הדין ומה זה לו שיש בגדולהויא
 דברי על מיוסד וזה לו היא שזכות ב"ד דעת על אותו מטבילין קטןגר
 הויא ג"ק דמגיירין דטעם דכיון הקושיא מחזק זה עכ"פ בסוגיין הונאר'

 אמו אחרי דנגרר כיון בזה לאם אב בין נפק"מ מאי לו הויא רזכותמטעם
 הרשב"א?כמש"כ

 )ספ"ט הרמב"ם דברי לפי בסוגיין פשט שלומדים אתרונים מקצתוראיתי
 )ויקרא שנאמר ובנותיו בניו למכור יכול דגר שכתוב ב( ה' עבדיםמה

 וכיון בארצכם הולידו אשר עמכם אשר וממשפחתם תקנו מהם ס"ה(כ"ה
 גר ולעשותו בע"כ אפי' לשחררו ישראל יכול לישראל שמכרודלאחר
 מכרו ע"ז שהרי כרחו על לגיירו רשות לו יש האב שגם ודאי א"כגמור
 במכילתין דאיתא וכמו למוכרו יכול איך לגיירו רשות לו אין הואואם
 רעל משום מבעי מעש"י לה מזכין זבוני השתא דקטנה ידיה מעשהלענין
 מוכרה.זה

 היסוד על נבנה הזה הפשט הנחת ,.כל כל קודפ זה לפי' סובאוקשח
 זה תיתי דמהיכי וצ"ב האם ולא לעבד בנו למכור זכות לו ישראכ

 שם ממעט ולא ו'( )פרשת מתו"כ הויא בניו למכור שיכול הרמב"םדמקור
 האם דגם דמסתבר וכותב בזה שדן קס"ב( יו"ד )ח"א באג"מ וע'האם
 ק"ו עושה הגמ' דהתם דקטנה למעש"י הדמיון עו"ק בניה למכוריכולה
 מעש"י שיקבל כדי למוכרה( )והיינו גדולה כ"כ מעשה לעשות יכולדמה
 מ"ג אחד שהוא מק"ו יוצא וזה שמקבל פשיטא לחוד מעש"י א"כשלה
 זה אין הקטן בנו לגייר גוי גבי הכא אבל בהם נדרשת שהתודהמדות
 ברכתיב לישראל בנו למכור שיוכול בקרא מפורש מצינן רק מק"ויוצא

 ברשות שהויא ואחר - תיקנו מהן בארצכם הולידו אשרוממשפחתם
 ישראל נעשה שחררו וע"י לשחררו שיכול זכות לישראל נתוסף אזישראל
 ומצינו לעשרה( להשלים כרי ששחררו ר"ג של עבדו בסכי שמצינו)כמו



תרזהממינשא

 יותר לראשון שאין היינו לידו שבא זכות כל לשני ראשון מכר דמהבגמ'
 מראשון זכות יותר לו להיות לגוי שא"א מצינו לא אבל מהשניזכותים
 ריכול הסוברים לשיטת רק אתיא דלכאורה כ"כ ברור לא זה דברובכלל
 ולכן יבמות דבמס' בסוגיא עי' בע"כ מעו"כ שקנה עבדלטבול

 זה פשט על קשה שבעיקר מה עכ"פ אבל מצוק? לקבל א"צכשמשחררו
 לו הוא שזכות דג"ק טעם שמפרש הונא ר' כדברי דלא להדיא רזההוא
 זה לפירוש מאוד קשה וזה אצלו זכות זה ראין פשוט בע"כ מגיירוואם
 לו. הוא דזכות דר"ה טעם נקודתדזה

 ר' דברי על שקודם בסוגיין הר"ן דברי בהקדם לפרש דצריך נראהולכן

 מביאתו ואמו אב, לו אין אם וז"ל רש"י כדברי מפרשהונא
 דאמר כזה הונא כרב קי"ל דלהלכה שמביא לאחר מפרש והדרלהתגייר,

 ה"ה אלא אמו שהביאתו דוקא לאו ב"ר ע"ד אותו מטבילן שג"ק הונאר'
 דהוא זה על מקשה ט( ס"ק רס"ח )סי' ובב"ח מעצמן כן ב"ד עשואם

 הונא כר' דלא וזה בע"כ משמע מעצמן כן עושין דב"ד איירי שהר"ןלומד
 היינו מעצמן כן דעושין ר"ל רק הר"ן כוונת זה דאין ויל"פ לו הואדזכות
 הר"ן אמר דלא הטוב מרצונו כן עשו ב"ד רק אמו או אביו מביאושאין
 שהבאיתו מתחילה הר"ן שכתב זה ראינו לפ"ז ועכ"פ כ"ד, שתקפוכגון
 אם אף ולכן לו" הוא "שזכות הונא ר' כדברי הוא דהיסוד דוקא לאואמו
 אצלו וכות שיהי' הויא דהנקודה הונא ר' אמר הלא אם או אב הכיאהולא

 להתגייר. ליה ניחא דאיסורא טעמא טעם ולא קטן שהוא כ"זונקטינן

 היא הרי אמו דעביד במאי לה ניחא אם דאה"נ ברש"י גם י"לולם"'ז
 דבל ואפשר וז"ל בסוגיין בשיטמ"ק להדיא פירש"י וכן האבכמו

 ניחא עמו" מתגיירים שאין אע"פ להתגייר אותו ומביאין ואב אב לושיש
 שכתבו כמו הויא והיסוד ב"ד דעת וא"צ ואמו" אביו דעבדי במאיליה

 "שזכות הונא ר' דברי הן דהן ליה דניחא להיות דצריך להדיאהשיטה

 יש דאב משמע כאב ה"ה רב"ד דכותב אע"ג הנ"ל המאירי וגם לו"הויא
 סמכו ולא וז"ל דג"ק ענין על שם כותב הוא גם מ"מ מאם יותר זכותלו

 בפניו שלא לאדם וזכין לו היא זכות שהגרות מפני אלא זה דברעל
עכ"ל.

 אשר להלכה דבריהם שכתב הר"ן וכן הש"ע דברי לפי"ז יקשהורק
 דאיירי י"ל )ואולי אמו" שהביאתו שכתבו לאם אב כין מחלקיןלכאורה

 כזה( לפרש מאד וקשה אמו במעשה ליה ניחא שלא בברור דידעינןבציור
 לו הוא דזכות הוא דג"ק הטעם הונא ר' דאמר הוא לסיכום עכ"פאבל



המתיבתאתרח
 רש"י. ברברי השטמ"ק וכדפי' לאם אב בין נפק"מ איןולזה

 הירש דניאלאברהם

 דאיסורא חתיכה אנפשיה שי"אבעניך
 רשע עצמו משים אדםואין

 ומבואר עליו לאוסרה נאמן מצאתי פ"פ האומר ר"א אמר ט:בשונותא(
 ראיסורה חתיכה אנפשיה שויא משום הנאמנות דטעם שםבגמ'
 דמהני סוברים שיש מהרי"ט דברי הביא ד'( ס"ק ל"ד )סי'ובקצוה"ה
 שמהימן, בע"ד הודאת כמו דהוי וכתב זה שדחה וע"ש נדר כמושאחד"א
 לא לקמן רעק"א מדברי ולכאורה ע"ש, זה הוא כי מקרא זהוילפינן
 שאמרה האשה במתני' שם אמרינן כב לקמן דעי' הקצוה"ח, כדברימשמעע

 ע"ז והק' שהתיר הפה הוא שאסר שהפה נאמנות אני וגרושה הייתיא"א
 מהימנא לא הייתי א"א בדיבורא הא לזה מריך אמאי ק"ל וז"לרעק"א
 שאחד"א, מדין אלא אמת שאינו אמרינן ואנן ונאמנות,, עדות בדרךלב"ר
 בהדיא ומוכח ע"ש וכו' אסרה לא מעולם אני וגרושה מסיימת דהיאוכיון

 וע"ע הוא, נאמנות מתורת שלאו שכתב נאמנות, מטעם דאינומדבריו
 אמר אחד ועד נתגרשה אמר אחד עד בגמ' דאמרינן הא על כב:ברעק"א

 חד הו"ל נתגרשה דאמר והא קמסהדי, איש באשת תרוייהו נתגרשהלא
 רק א"א, מכבר דהוי מודה ]דתרוייהו שנים, במקום אחד של דבריוואין
 נתגרשה שאמר העד להאמין שהו"ל שהק' בת"י וע"ש גט[ שם יש אםדן

 כדי להעיד רוצה דשמא מיגו זה ראין ותירץ שתק, בעי דאי מיגודהו"ל
 אמרה אם הא האשה, טוענת דמה רעק"א ע"ז והק' הכהונה, מןלפסלה
 לא אומרת דהיא ואי עדותן, בלא לכהונה פסלה ממילא אניגרושה

 רבמה אסורה תהיה מגורשת באמת שהיא מעיניין עדים בב' אףנתקדשתי
 היא הגירושין על עדותם ולגבי העדים, מוכחשת נתקדשתי לאדאומרת
 וכמו נתגרשה, דלא בכללו נתקדשתי לא דאומרת כיון גירשה דלאמודית
 לפי א"א דין לה יש ולכן פרעתי, לא אמר כאילו לויתי לא האומרכל

 דדוקא י"ל דאולי רעק"א ותירץ גרשה לא אמר כאילו שהוי כיוןדבריה,
 באיסור אבל בע"ד, הודאת משום מהני פרע שלא דהודאתו אמרינןבממון
 דלא מודית דהיא לומר ל"ש שאחד"א מדין רק הוא להעדים מכחישראם

 מעולם אמרה ולא נתקדשה דלא אומרת היא דהא ושאחד"א,נתגרשה
 שאסור פה בעינן למה דבמתני' לעיל כמו רעק"א הק' וע"ז אסורה,דהיא



סרטהמסיעתא

 שתירץ מה ולכאורה שאחד"א, שייך לא גרושה, שעכשיו שאומרתניון
 לפי אבל בע"ד, מהודאת שאני דשאחד"א לשיטתו רק הוארעק"א

 וה"ה דמי פרעתי לא אמר כאילו לויתי לא האומר כל דהא צ"ע,הקצוה"ח
בשאחד"א.

 שליט"א גורביץ אברהם ממו"ר ששמעתי מה להקרים נואה זה,ולתרץ
 הכתוב גזירת וז"ל ה"ו( סנהדרין מהל' )כי"ח הרמכ"ם דברילבאר

 שאיןהוא
 ממיתיי

 שני ע"פ אלא פיו כהודאת האדם את מלקין ולא ב"ר
 הוא נפש מר העמלין בן שמא זה בדבר דעתו נטרפה שמא וכו'עדים

 שמא הגגות מעל עצמן ומשליכין בבטנם החרבות שתוקעין למותהמחכיש
 המלך גזירת דבר של וכללו שיהרג כדי עשה שלא דבר ויאמר יבא זהכך
 הוא זה דדבר כתב דמתחילה צ"ב, הרמב"ם דברי כל ולכאורה עכ"ל,הוא
 שנים, בעינן דהא מהימן הוי לא דעתו נטרפה לא ואפילו הכתוב,גזירת
 דאע"ג פיו, בהודאת מלקין ואין ממיתן "אין וז"ל שם כתב ספרוכקרית

 אבל שבממון כדבר היינו לשקרי, אלא מהדי איברי לא בעלמאדאמרינן
 דביאר הרי עכ"ל וכו' הוא וגזה"כ הוא העמלין מן שמא ובמלקותבמיתה
 דטעם ביאור ומו"ר נאמן שפיר דהתם לממון, מיתה מ"ש הרמב"םבכוונת
 חייב שהוא מודה שאדם דבל והיינו סהדי, אנן משום הוא בע"דהודאת
 בו, הוא דמשטה לומר שאין באופן וזה שיהיה, טעם מאיזה לחבירוממון

 דיני לענין הנ"ל הרמב"ם דברי א"ש ולפ"ז אמת, שאמר סהדי אנן כאןיש
 לדעת עצמו לאבד המוכן אדם ראין אומרים היינו דאם משוםנפשות
 חייב שהוא עצמו על להעיד כשבא נאמן היה שפיר שוב הריוכיוצ"ב

 נאי דאין הר"מ ביאר ולכן א"ס, כאן דישמזה
 דעתו, נטרפה דשמא א"ס,

 ]וע"ע עדים ב' דבעינן דגזה"כ הר"מ שביאר כמו עדות דין ליבאועוד

 ב' דיש י"ל אבל נאמן, א"ס מטעם דרק שרל וע"ש וישב פ' אברהםבאור

 דכיון ע"ז הק' שליט"א מרי )ואבא כדלקמן[ סהדי ואנן נאמנותדינים,
 וקרוב א"ס, כאן שנודר שייך אין א"כ כלל, דבריו מקבלין איןראאמע"ר,

 כן סכרי לא לכאורה שם ורש"י יח: לקמן הגרעק"א דברי הואלזה
ויל"ע(.

 ה"ו מלוה מהל' פ"ב הרמב"ם בדברי רמצינו מה ע"פ ע"ז להוסיףונראה

 מאה לראובן חייב ולוי מאה לשמעון חייב שהיה ראובןוז"ל

 שטרי לו והיו נכסים לראובן אין אם לפיכך לשמעון, ונותנין מלוימוצאן
 אין ראובן לו והודה הוא פרוע הוא אמנה שטר לוי ואמר לוי עלחוב

 הרמכ"ם בדעת מבואר ע"ש וכו' הם קנוניא שמא הודאתו עלמשגיחין
 כתב וכן קנוניא, משום לאחרים שחב במקום בע"ד הודאת מהניאדלא



הממינשאתרי
 דכתב ב'( ס"ק צ"ט )סי' הקצוה"ח על צ"ע ובאמת )יג:(, בב"מהריטב"א
 נאמן, אינו נמי קנוניא שייך דלא במקום אפילו לאחרים שחס כלדודאי
 ביאר זצ"ל רוזונסקי שמואל ר' והגאון יט(. דף כתובות יעקב בבית)ועי'
 בק' דהוי הגזה"כ מלבד כע"ד הודאת דבכל הנ"ל, כמו הרמב"םבדעת
 עצמו יחייב לא אדם דשום אמת, דדובר וחזקה סברא נמי איכאעדים,
 להאמינו, ראוי והוי א"ס, כאן יש א"כ בכדי, זוזי איניש שדי ולאכחנם
 חשש שליכא היכא נאמן יהא ולפ"ז דקנוניא, לטעמא איצטרךולזה

 אנן מטעם אלא יעקב(, הבית )כביאור נאמנות משום לא אבלקנוניא,
 א"ס מהימן דלא בפשיטות שכתב )וע"ש הא"ס מסיר קנוניא וחששמהדי
 טז: כתובות עי' עדים, כנגד אפילו שמהני כתב אברהם ובאור עדיםכנגד
 בסוגיא ג. ב"מ בריטב"א וע"ע אחא(, ד"ה פח. יבמות תוס' ןע"עויל"ע
 שלא א"ס משום הוא פרעתי לא אמר כאילו לויתי לא האומר דבלדר"ח
פרע.

 לויתי לא האומר דכל יותר "נ"ל וז"ל קמ"ט( סי' )קמא רעק"א כשו"תוע'
 כיון אלא בפרגיתי, נפשיה למיפטר לו דהיה הוכחה מכח דוקאאינו
 לכאורה וזה בארוכה, ע"ש הפרעון על הודאה הוי וממילא לויתי לאדאמר
 כאילו דהוי למד ורעק"א א"ס, משום דהוי הנ"ל הריטב"א כדברילא

 האומר רכל בשיטתו אזל דהוא רעק"א קושית לתרץ יש הנ"ל ולפיהודה,
 לא האומר כל בין לחלק א"א א"כ ממש, הודאה מתורת הוא לויתילא

 הוי שלא לומר רעק"א צריך ולכן נתקדשה, שלא שאמרהלויתי,ואשה
 אנן משום דהוי הריטב"א, שכתב כמו י"ל אבל נאמנות, דיןשאחד"א
 מדין הוא דשאחד"א הדעת על יעלה דלא למלק, יש שפיר ולכןסהדי
 אין הודאה, שליבא היכא אבל נאמנות דין יש רק אינו, זה דודאיא"ס,
 לכאורה הקצוה"ח )אמנם א"ס ליכא ובשאחד"א א"ס רק נאמנוה, דיןשייך
 ב, ס"ק צ"ט ומסי' ד', ס"ק ל"ד מס' שמוכח כמו א"ס משום דהוי סברלא
 לדחות יש הריטב"א מדברי ועוד נאמנות מטעם דהוי שסבר למיאלא
 שמואל ר' שיעורי עי' מהודאתו, שמוכח א"ס כאן דיש דכוונתוולומר
 שמואל(. ובזכרון יג: רףבב"מ

 כמו דסבר בנדרים הר"ן מדברי דדייק ז'( )סי' הגרשש"ק בח'וע"ב(
 במתני' צ: נדרים דעי' נדר ולא נאמנות, מדין שאחד"א דהויהקצוה"ח

 האמרת כתובתה ונוטלת יוצאת נשים שלש אמרים היו בראשונהשם
 באחר עיניה נותנת אשה תהא שלא לומר חזרו וכו' לך אניטמאה

 כיון אמתני' למירק ואיכא וז"ל הר"ן ע"ז והק' בעלה, עלומקלקלת
 משום ראשונה, כמשנה אבעלה מיתסרא לך אני טמאה דאמרהרמדינא



מהא א ת נ י ת מה
 הלך להיכן שכה איסור התירוהיכי האיך באחר נתנה עשיה תהאשלא
 האשה אין ודאי דמדינא קתני דינא לא ראשונה רמשנה תירצו ואחריםוכו'

 לו, משועברת שהיא מבעלה עצמה להפקיע לך אני טמאה לומרנאמנות
 ראשונה במשנה תיקנו לה כסיפה לך אני רטמאה מילתא ההא משוםאלא

 הכי למימר נפשה מזלזלה הות לא קאמרה דקושטא לאו דאילהאמינה
 באחר עיניה נותנת תהא לשמא למיחש דאיכא בתראי רבנן חזיומכי

 מובנים דבריו אין נדר משום דהוי נאמר אם והנה עכ"ל, אדינאאוקמה
 הבעל על איסור כוונת רק בזה אין לך אני טמאה כשאומרת דודאיכלל,
 כן הבעל על עצמה שאוסרת מלשונה שמוכח דכמו עצמה על ולאגרידא
 תשמישך הנאת נמו איסור לעשות יכולה עצמה עצמה,ועל על אוסרתהיא
 גרשש"ק כחט עי' לו, האסור רכר לאדם מאכילים ראין משום רמהניעלי
בזה.

 רק ישראל באשת מתני' לאוקמי דא"א כתב שם להרמב"ם בפיה"מוהנה
 שאם לפי פנים בשום ישראל באשת זה דין א"א וז"ל כהןבאשת

 לה אין ברצון אמרה ואם לבעלה מותרת היא הרי כאונס שנטמאתאמרה
 לפי וכו' כתובתה אבדה ברצון זינתה שהיא שמודה מי שכל לפיכתובה
 שאנו ר"ל דבורא פלגינן בכה"ת עליו ומוסכם פסק אצלנושהעיקר
 עכ"ל אחר לענין נאמינהו ולא שיהיה ענין לאיזה בעצמו הדברנאמינהו
 לגבי נאמנת ולכן דאאמע"ר, כיון פ"ר דבעינן הרמב"ם דבריופשטות
 הרמב"ם דכתב מהא תמוה ולכאורה לבעלה איסורה לגבי ולאכתובתה
 אינו אבל כתובתה מפסדת ברצון שזינתה אשה הי"ח אישות מהל'פכ"ד
 דאינה הרמב"ם כתב רלמה בזה וצ"ע באחר, גבנה עיניה שמא מפנינאמן
 אין משום נאמנת אינה כלא"ה הא באחר, נתנה עיניה שמא מפנינאמנת
 ראיתי וכן בפיה"מ עצמו סותר הר"מ ולכאורה רשע, עצמו משיםאדם

 ק"נ(. )סי' צבי חכם הגאון בזהשהעיר

 סהדי, אנן והיינו בע"ד, כהודאת אחר דין דיש לעיל שכתבתי מהולפי
 כאן שאין דאע"פ הרמ"ם, כוונת גופא דוה הרמכ"ם, כדעת י"לא"כ
 ליבא ג"כ רא"ס הר"מ כתב א"ס,וע"ז עריין יש אבל אאמע"ר, מפנינאמנות
 שהם נאמן שאין דטעם הרמכ"ם שכתב כמו באחר, נתנה עיניהדשמא
 כהן אשת דאין לקמן ומש"כ כאן, הר"מ דמש"כ מזה ויוצא נפשמעמלי
 גדול חידוש זהו ודאי אמנם נפרדים, יסודות שתי הם שנאנסה לומרנאמן
 )פ"ט המלך בשער לזה סמך ומצאתי חכר, לי וחפש הר"מ, כדעת כןלומר
 באחר, נתנה עיניה לשמא צריך דמה כנ"ל, הק' שג"כ הט"ו( אישותמהל'
 בזה"ל לתרץ וכתב מפיה"מ( הסתירה מכח הק' לא )אמנם אאמע"רהא



 א ת נ י ת מהת"נ

 אמריץ דכעלמא דאע"ג קאמר טעמא עיקר כאחר נתנה דעיכהטעמא
 משום היינו נאמן אינו לרצוני רבעוני פלוני או פלוני את הרגתידהאומר
 כל וכן רשע עצמו משים ומשו"ה הוא למות המחכים מן דשמאדאמרינן
 רשע עצמו ומשים משקר שהוא למה במילתא איבא טעמא בזהכיוצא
 טמאה ואומרת משקרת שהיא למה הכא טעמא למימר נמי הוצרךולהכי
 דהיכא זה, לדחות שרצה )וע"ש עכ"ל ליישב נראה היה זה ברצוןאני

 ג' אות לקמן שכתבתי מה ועי' אאמע"ר שייך לא תשובה לעשותדרצה
 לפי והומתק שכתבתי כמו הוא המלך השער דברי ולכאורה זה(כענין
 אינה ראשונה למשנה דגם כתב דהר"מ בזה, יל"ע לכאורה אמנםהנ"ל,
 ואפשר באחר, נתנה עיניה שמא חיישינן לא והתם אאמע"ר מפנינאמנת
 עגמי כמו באחר, נתנה עיניה שמא של חשש קצת מהני אאמע"רדלענין
 צבי חכם בשו"ת וע"ע באמת חשש בעינן אחרונה למשנה משא"כנפש

 ע"ש. אחרונה למשנה רק נקט בפיה"מדהרמב"ם

 בגמ' וע"ש כתובה, בלא יוצאת דת על דעוברת בהא ע"ב. בכתובותיהנה
 ורשב"א( בר"ן )הובא הראב"ד והק' דת, על דעוברת ידעדמנא

 נאמנת, דאינה לתרץ הראב"ד וכתב מודה, שהיא אוקמה לאדלמה
 כתובתה דלהססיד נראה, לא הראב"ד הדברי הר"ן כתב וע"זדאאמע"ר,

 אוקמה שלא טעמא אלא דמי, עדים כמאה בע"ד דהודאת נאמנתודאי
 מי דהא הראב"ד, דברי על באמת וצ"ע הוא, שכיח דלא דמילתאבהכי

 ווסרמן אלחנן ר' והגאון אאמע"ר, משום נאמן יהיה לא שגנבתישאומר
 משאמר בין לחלק דיש תירץ עב.( לקמן שמואל ר' בשיעורי )הובאזצ"ל
 זה אין גנבתי של תשלומין דהחיוב דת, על שעוכרת שמודה והיכאגנבתי
 הוא ממון לו שלקח מפני פשוט אלא גניבה, שעשה רשע המעשהמצד
 מהרשע בתולדה התשלומין שאין כיון ממילא הממון, לו להחזירצריך
 מה דת על בעוברת אכל דמי עדים כמאה בע"ר הוראת מדיןנאמן

 עושה היתה דאם שעשתה, רשע המעשה מצד כך היינו כתובתהשמפסידה
 בתולדה הם שהתשלומין וכיון כתובתה, מפסידה היתה לא בשוגגזאת

 לעינו זה את שדימו והראשונים דאאמע"ר משום נאמנות אינהמהרשע
 את לפסול לענין רק היינו שאאמע"ר להו דסכירא לומד אפשרגנבתי
 וקרינן נאמן לזה גנבתי של תשלומין חיוב לענין שנוגע מה אבלעצמו
 ריטב"א עי' נאמנות, פלגינן משום דהוי שמואל ר' )ומש"כ נאמנותפלגינן
 ולכאורה ויל"ע( פ"ר משום הוא גנבתי לומר דמהימן רהא רכתב ג'מכות
 דמפסדת הר"מ כתב ברצון שזינתה שאמרה אשה על דהא זה, בתירוץצ"ע

 השיג לא שם והראב"ד בעלה, על עצמה לאסור נאמן אינו אבלכתובתה
 ולמה אאמע"ר, ולכאורה הרמב"ם, דברי עם שמסכים ומשמע כלום,בזה



תרע א ת נ י ת מה

 לא הגרא"ו דברי ולפי המלך, השער הק' וכן ברצונן וטענתה לומרנאמן
 תולדה הוא כתובתה דמפסדת הא יטףנתה, באשה גם דהא,תיקצב,
 אמרינן דת על בעברת ולמה דת על כעוברת כמו ושעותמהמעשה
 כאן. משא"כ כתובתה מפסדת ולאאאמע"ר

 דברי לבאר ד'( אות כ"א )סי' הברכ"ש של דרכו' ע"פ ליישבונראה
 מעשה שעשה המעשה, על הודאתו מהני גניבה דלעניןהראב"ד

 מפני הוא כתובתה שמפסדת מה בסוטה, וכן עצמן ע"פ נאמן ע"זגניבה,
 על לאוסרה סוטה" "דין לן יהא שלא יוציר לוי ואפילו זנותהמעשה
 לא דת על בעוברת אבל זנות, המעשה משום כתובתה מפסדת ג"כבעלה
 עב. בדף הפלאה דברי ע"פ זה לבאר )יש המעשה מפני כתובתהמפסדת
 כיון רק כתובתה, אבדה לא באיסור והכשילתו שהאכילתו מהשעל

 מפסדת וע"ז דבר, לכל עליה לסמוך לו א"א שוב כברשהאכילתו
 לכל לה להאמין יכול רשעי נפשיה לשויי נאמנת שאינה וכיוןכתובתה,

 על עוברת שהיא דין לה שיש משום רק כן(, לא שמיא שכלפי אע"פדבר,
 אאמע"ר, וע"ז דת, על עוברת שהיא גופא על דין פסק שיהיה היינודת,

 מ"מ לרשע, עצמו לעשות נאמן שאין אע"פ שגנב משמודה בגנב,משא"כ

 גניבה. המעשה משום ומהימן ממון, לגבימהימן

 דת על דבעוברת לחלק, יש דשפיר הראב"ד, דברי לתרץ ישולפזיז
 המעשה על לך אני בטמאה משא"כ דין, פסק עלה להויאאמע"ר

 בזה גנבתי, באומר כמו נאמן שפיר וע"ז כתובתה מפסדת שעשהזנות
 נאמן לא איסור לענין ודאי אבל שבו, ממון דין לענין רשע עצמומשים

 לומר דנאמן ג. מכות הריטב"א שכתב כמו דיבורא פלגינן רקדאאמע"ר,

 אה"ע שו"ת סופר בכתב זה לתירוץ קרוב מצאתי ואח"כ פ"ר, מפניגנבתי
 ה'(. אות י"ח סי' כתובות מס' הגרשש"ק חי' )ןע"ע ע"שס"ס

 אמרינן לא תשובה לעשות אדם שבא דהיכא כתב הנ"ל המלן ונשערח
 באחר נתנה עיניה מטעם לא אם שזינתה לומר נאמנת ולכןאאמע"ר

 ב"מ התוס' מדברי ומקור כן( לא בפיה"מ הרמב"ם מדברי הוכחתי)וכבר

 נאמן והאיך וא"ת וז"ל הייתי מזיד לומר רצה אם מה בתוד"ה דע"שג:
 רבעני פלוני גבי סנהדרין בפרק כדאמר אאמע"ר הא הייתי מזידלומר
 רוצה ואינו תשובה עושה הכא אבל עצמו לפסול נאמן דאין וי"ללרצוני
 בהגהות דע"ש יל"ע התי' דברי ובעיקר עכ"ל, לעזרה, חוליןלהביא
 דנהי והוא בפשיטות דלק"מ נראה ולענ"ד וז"ל תוס' קושית עלריחל"מ
 קרוב דאדם משום לו,והוא מאמינים אנו דאין היינו דאאמע"ר,דאמרינן



המתיבתאויד
 ואי הוא, רכן דאמר איהו הא מ"מ משקר, דחזקתו משום או עצמואצל
 שאמר מה לפי והיינו שאחד"א, דכ"מ דאמרינן וכמו האמת ידעהוה

 וע"כ לעזרה, חולין שהביא כמו דהו"ל קרבן להביא אסור א"כ היהשמזיד
 לכפיוה אפשר קרבן,והאיך להביא עדיין אפשר האיך דאאמע"ר, האמהני

 עכ"ל. ברור והוא איסוראשיעשה

 וז"ל ואמע"ר ד"ה כה: יבמות בתוס' דעי' גופא, תוס' בכוונת יל"עונאמת
 מזיד חלב אכלת גבי לומר הוא נאמן אבל עצמו את לפסולהיינו

 דבריו, לפי לעזרה חולין להביא לכופו לנו דאין בכריתות כדאמרהייתי
 )אה"ע סופר כתב בשו"ת ג"כ ועי' הריחל"מ, כדברי ממש תוס' דכתכהנה
 ביבמות. התוס' כדברי בב"מ תוס' ככוונת שנקט מ"ב(סי'

 לקושית מקום כאן ואין פליגי, ב"מ דתוס' לומר אפשר הוי~כאווה
 שייך דלא ט.( )כתובות הפנ"י כתב שכבר דהיינוהריחל"מ,

 רעק"א כתב וכן כלל( מובן אין נדר מטעם )ואם דרבנן באיסורשאחד"א
 ע"ש, קט"ו( )דף הבית בבדק הרא"ה סבר שכן צ"ט( סי' קמא)שו"ת
 וכן כב. פסחים עי' דרבנן איסור רק הוא לעזרה חולין דהביאת י"לולפ"ז

 שכתב במ"מ עי' ה"ד, שחיטה מהל' פ"ב הרמב"ם דברי פשטותלכאורה
 באריכות )ועי' ע"ש בזה פליגי והכס"מ דאורייתא, הוי דלא סכרדהר"מ
 דחולין סבר בב"מ דתוס' לומר יש ולכן ה"ב( פ"א חו"מ הל' המלךבשער
 התוס' משא"כ שאחד"א, שייך לא ולכן דרבנן, איסור רק הואבעזרה
 שייך א"כ ריחל"מ סבר וכן דאורייתא הוא בעזרה דחולין סברביבמות
 כזה לומר הדעת מן דרחוק חוץ בזה לפקפק יש אמנם דשאחד"א,דינא
 חכמים שהחמירו היבא דרק ו'( סי' אה"ע )ח"ח בשו"ת רעק"א כתבעוד
 עצמו מדרבנן במציאות אסור שהדבר היכא אבל שאחד"א, אמרינן לאבזה
 רבנן, אסרו שבמציאות דבר הוי ודאי בעזרה חולין א"כ שאחד"א, דיןיש

 שאחד"א. עדייןושייך

 לא תשובה לעשות דרצה דהיכא השעה"מ, דברי על להק' ישולכן
 לנו דאין הוא תוס' שכוונת גימא אם הא אאמע"ר, של כללאמרינן

 באשה אכל בירים חטא להוסיף אותו נכוף ואיך ששאחד"א כיוןלכופו
 תאומן, למה להוציא לכופו לאחר, להפסידו שנוגע לך אני טמאהשאמרה
 כתב בשו"ת הק' וכן מזרון, שזינתה רשיעי נפשיה לשווי' נאמן דאיןנימא
 וצ"ע. מ"ב( סי' כ"ס בשו"ת )וע"ע )ס"ס(סופר



מרטוהממינשא

 ולא עצמו, למפסיד נאמן שאדם שכתב י"ס.( דף )כתובות הרא"שובמוסי

 נאמן, עצמו ממון ולהפסיד תשובה לעשות שכא כיון רשעהוי
 אינו עדיםמשא"כ

 נאמניי
 שום בזה עושים ראינן רשעים עצמן לעשות

 ולא למלוה מפסידין אלא הוא אמנה שטר שאומר במה עצמן משלטובה
 הנ"ל כחילוק ג"כ משמע ומזה רשעים, נפשייהו משווי ולהכילעצמן
 תשובה. לעשות רצה של כלל אמרינן לא לאחרים, להפסיד רבאדהיכא

 לך אני טמאה שאומרת ראשה כתב בתחילה שס"ה( )מצוה חינוךונמנתה
 אשה מהני והאיך לבעלה דמשועכדת ' מהימנא לא תורהדמדין

 אפשר וז"ל המכ"ח ע"ז וכתב התורה מן לשתות שלא אני טמאהלומר
 מכ"מ אך לו משועבדת אינה שוב נאסרה, וסתירה קינוי דע"י כיוןלומר
 לא א"כ לו, מותרת תהיה ואפשר להשקותה רוצה דהוא כיון בעי,טעמא
 דהוי עדים שני צריך טומאה דעל כיון פשוט החילוק אך השעבוד,נפקע

 מחמת עצמה באשה רק מהימן, לא וע"א איסורא, ואתחזקדשב"ע
 לו, דמשועבדת ובפרט לאחריני רחב והיכא בע"ד, הודאת היינושאחד"א,

 דהתורה כאן אבל כלל, נאמן שאינו אחד עד כל כמו אחר על נאמנתאינה
 מתורת ולא עד בתורת נאמנת והיא וכו', אשה אפילו אחד עדהאמינה
 ענין. בכל נאמן שנאמן במקום וע"אשאחד"א,

 נאסרת דאינה ישראל, באשת נאמנת אינה עד דבתורת שכתב אח"כוע"ש
 שלא תשובה דעבדה ואי רשע, עצמו משים אדם ואין ברצון,אלא

 אין לשתות תרצה לא אם וסתירה קינוי לאחר הכי בלאו כעלה, עםתדור
 מטעם היא שלה הנאמנות ע"כ אלא ולבועל, לבעל ואסווה אותהמשקין
 ולא נאמן, עצמו שעל כידוע אאמע"ר שייך ולא שנוגע, מה בע"דהודאת

 ע"ש. השיעבוד דנפקע לו חב אין וגם לו משועבדתהוי

 המנ"ח דברי על הק' חדשה( מהדורא מ"ג )סוטה יעקב קהלותונטי
 תשובה, לעשות שבא כיון אאמהע"ר חסרון שאין אמרשבתחילה

 בתורת רק עדות בתורת כלל נאמן אינו התם בב"מ, התוס' שכתבדמה
 משום להכחישו ראיה לנו ואין בעזרה חולין שזהו שטוען עצמו עלטענה

 סוטה השקיית גבי אבל זה, קרבן שיביא לכופו בידינו כח איןהכי
 ולא רשע, הוי לפיה א"כ הטומאה, על עדות בעינן ההשקאה אתרלמנוע

 התוס' ומדברי תשובה שעושה טוענת שהיא משום להכשירם כללשייך

 שעושים שהיכא ג"כ, עדים גבי זה דין ששייך חזינן לכאורההרא"ש
 התוס' שכתב כמו המנ"ח בדעת י"ל א"כ אאמע"ר, אמרינן לאתשובה

הרא"ש.



המתיבתאתרטן

 כלל אמרינן לא פסידא דהוי דהיכא השעה"מ, דברי על הקושיא)והעיקר
 לחלק יש הרא"ש, בתוס' וכמבואר תשובה לעשות רצה שלזה

 רוצה אינה היא כאן משא"כ תשובה, לעשות שבא הוכחה ליבאדהתם
 לעשות שרוצה די"ל ראע"פ צ"ב, עדיין אבל בעלה עם באיסורלהיות
 שרוצה לפנינו נתבע גנבתי משאמר משא"כ כן, לומר הוכחה אינותשובה,
 ואכ"מ(. בזה שמואל ר' בשיעורי עי' תשובהלעשות

 פכ"ד ברמב"ם דעי' אחר, באופן הרמב"ם סתירת לתרץ אפשרוהנהד(
 מותרת אבל כתובתה, מפסדת ברצון שזינתה אמרה אם דאפילופסק
 כתב ה"ח אישות מהל' פי"ד וברמב"ם כאחר, נתנה עיניה דשמאלבעלה
 הו"ל ולכאורה לגרשה, אותו כופין בעלה עלי שמאים שאמרהראשה
 תוס' ועי' להוציא, אותו כופין ולמה באחר, נתנה עיניה שמאלחשוש
 הר"מ בדעת אמנם נאמנת, כתובתה דאבדה דהיכא אבל, ד"ה סגיכתובות

 שמפסדת אע"פ נאמנת אינה שזינתה שאמרה דהיכא כן, לומרא"א
 ע"ז )סי' מילואים האבני שכתב מה ע"פ לכאורה הוא והתירוץכתובתה,

 שאחד"א, האיסור הלך היכן שאחד"א דמשום הר"ן דברי ע"פ ז'(ס"ק
 חתיכה אנפשיה לשוי' מצי לא ליה דמשתעבדא דכיון הר"ןותירץ

 ראו האי כולי נפשיה רמזלזלה כיון אלא היא מותרת ומדינאדאיסורא,
 באחר, נתנה עינה שמא לומר וחזרו להאמינה, ראשנה כמשנהחכמים
 חיישינן לא הדין מן שנאמנת רכל ש"מ שאחד"א, מצי דלא אריכאואוקמא
 משועבדת היא שהרי נאמנת אינה מדינא התם אלא באחר, נתנה עינהשמא
 חששא מהני לכך לה, מאמינן היינו האי כולי נפשה דמזלזלה משום רקלו

 דמדינא עלי מאיט באומרת מש"ה אדינא, לאוקמי באחר נתנה עינהרשמא
 מדינא לה לאסוקי מהני לא כאחר נתנה עינה דשמא חששא הךנאמנת,
 להוציא. אותווכופין

 שטמאה הרמב"ם שכתב דמה חדא, אופנים, בתרי הרמב"ם לבאר ישולת"ז
 מטעם ולא באחר, נתנה עינה שמא משום נאמנת אינה לךאני
 כמו באחר, נתנה עינה של חשש ליכא נאמנת דמדינא דהיכאאאמע"ר,
 שליכא וכיון נאמנות דין וליכא דאאמע"ר, הרמב"ם כתב וע"ז עליבמאים
 זה לומר צ"ע אמנם באחר, נתנה עינה שמא לחשוש יש שפירנאמנות
 לא והתם באחר נתנה עינה שמא אמרינן נאנסה שאמר כהן באשת גםדהא
 נאמנות. הוי לכאורה ומדינא אאמע"ר,שייך

 כמו הר"ן כדברי סבר דהרמב"ם אחר כאופן הרמב"ם לפרש נראהלכן



טריזהמסיעתא
 ומש"כ לבעלה, משועבדת שהיא מטעם נאמנת דלא האבנ"מ,שכתב
 הזכיר לא דהא הרמב"ם כוונת גופא דזהו י"ל דיבורא, דפלגינןהרמב"ם
 על לאסרה ולא כתובתה להפסיד שנאמנת ומה דפ"ד, רק אאמע"ר,כלל
 הממון על משא"כ לבעלה משועבדת היא איסור דעל משום הואבעלה
 אפילו פ"ר ושייך זה, לענין דיבורא פלגינן א"כ עצמו, להפסידהיכול
 ע"ש, י"ג סי' פ"ב מכות ברא"ש דמצינו כמו רשע, עצמו משים דלאהיכא

 שפיר ועכשיו איסור, לענין ולא נאמן, כתובתה דעל פ"ר, אמרינןוע"ז
 מפני נאמנת אינה הדין דמעיקר באחר, נתנה עינה דשמא הרמב"םכתב

 הר"מ כתב וע"ז נאמנת, הוי נפשה שמזלזלה כיון רק הבעל,שיעבוד
 דפ"ד, הרמב"ם כתב לא כהן באשת משא"כ באחו, נתנה עינהרשמא
 וברור נכון ביאור נ"ל וזה כתובתה, הפסידה לא רהא זה, בעינן לארהתם
 אאמע"ר. כלל לומר צריך ולא הר"מ,בדעת

 עצמו ע"פ בעבירה נפסל אדם אין כה סע' ל"ד סי' חו"מ שו"עע"ה(
 שם ורמ"א רשע, עצמו משים אדם שאין עליו, שיעידו עדים ע"פאלא
 כמ"ש ע"ז כתב שם ובגר"א לכתחילה, עד אותו עושין אין ומ"מכתב

 וכמ"ש לאחרים לחוב נאמן דאין רק יותר ע"ע נאמן אדםככריתות
 היינו נאמן תוד"ה וע"ש כו' ואין עצמך לפסול אתה נאמן מז.ביבמות
 שם בגמ' שאמרינן למה וכוונתו עכ"ל עדות ואין וד"ה כו' אבל כו'דוקא
 עצמי לבין ביני נתגיירתי לו ואמר יהודה רכי לפני שבא באחדמעשה
 א"ל הן א"ל בנים לך יש א"ל לא ליה, אמר עדים לך יש יהודה רכיא"ל

 ע"ז וכתב בניך את לפסול נאמן אתה ואי עצמך את לפסול אתהנאמן

 וכן דאיסורא, תיבה נפשיה דמשויי כמילי דוקא היינו וז"ל נאמןהתוד"ה
 דשחר"א. משום נאמן עצמו ועל כתב לעכו"ם, עדות ואיןבתור"ה

 את לפסול נאמן אדם שאיך הק' שם במרדכי דהא בזה יל"עולכאורה
 את לפסול בעי לא הכא וי"ל עצמו אצל קרוב אדם והאעצמו,

 כיון ולכאורה ע"ש, היטב ולהתגייר להכשיר רוצה הוא אדרבה אלאעצמו
 סברי דלא אפשר אאמע"ר, אמרינן לא דשחד"א דהיכא כתוס' תירץשלא
 אדם אין והא וא"ת - כזה"ל שכתב שם בריטב"א דע' אינו זה אמנםכן,

 נפשיה לשויי אלא לפסול דוקא לאו דהכא א"נ וכו' רשע עצמומשים
 השאלה רכל מובאר ע"ש וכו' ישראל בבת אסור להיות דאיסוראחתיכה
 אבל המדרכי, נקט וכן פסול, דממש ומשמע פסול דאמרינן הא עלסובב
 נאמן. וע"ז לשחד"א אלא פסול, דוקא דלאו פ' וריטבאתוס'



 א ת נ י ת מהתהם

 שיד שנחד"א מה הא זה צ"ע שחד"א מפף דנאמן ייסבא התוןומנצ"מ
 ישראל על לא אבל עריות, על רק מצווה דגוי לגוי. עצמובעשה

 ואין מצידו, כלל איסור שאין כיון שנחד"א בזה שייך איך וא"כפנויה,
 טזי בע"ז תוס' כתב דהא לפנ"ע ושייך עליה אסור הוא דבריו דלפילומר
 מה א"כ לאחרים, עצמו לאסור נאמן ואינו בעכו"ם לפנ"ע איסורדאין
 שנחד"א.שייך

 מלשון דייק כ"ט( ס' יו"ד חמד"ש ושו"ת שם חמד"ש )ע' מאירוהבית
 שויא מדין חלוק דאיסורא חתיכה "נפשיה" דמשוי דכתבהתוס'
 גם נאמן והכא אחרים לגבי כלל נאמן אינו דעלמא דשאחד"א"אנפופיה"

 שויא דדין להגרשש"ק פ"ד( ו' )שער ישר בשערי ג"כ וע' אחרים,לגבי
 למנוע בידו לחוד והנהגה איסור דלענין בעלים בתורת דין הואאנפשיה,,
 מתורת מיוחדת נאמנות מדין והוא עצמו על נאמן אדם לכן זוהשתמשות
 שיפסלה, ישראל בת על בא אם לעינן ממש נאמנות מתורת ולאבעלים
 חתיכה נפשיה דשויא לכאורה הוא והביאור בעלים, מיקרי לאדע"ז

 רק עליו, דבר אוסר אין ולכן איסור, של חפצו עצמו דנעשה הואדאיסורא
 אנפשיה שויא בסתם משא"כ אשה, על גם אסור ולכן איסור, נעשיתדגורם
 עליו. דברדאוסר

 חתיכה נפשיה ששויא הכא מהני פסול עצמו משים דדין מבוארע3'יפ
 אבל שאחד"א, דין הוי ששם אע"פ בנדרים במתני' וגםדאיסורא

 שמשים היכא דוקא ולאו יהודה, רבי כדאמר נאמן אין לאחרים שחבכיון
 כלל הזכיר דלא המרדכי מדברי כמשמע פסול, אפילו אלא רשע,עצמו
 ופשוט. פסול עצמו שמשים רק רשע עצמושעשה

 ריכול סברי דכ"ע שאמרינן מה דהא הנ"ל, על לחלק דאפשר נראהאמנם,
 לאחריני, רחב משום לאו אם ששאחד"א היכא רשע עצמולהשים

 מה ע' שיטות, לכמה אמרינן תשובה לעשות דרצה היכא דרק דחזינןחרא
 מובאר ולכאורה הראב"ד, דברי ועוד ומקה"י מהשעה"מ לעילשהבאתי

 וצ"ב. נאמן דודאיכאן

 מה על ע"ש וריטב"א, תוס' על פליגי שלכאורה שם רי"ד כתוס'וראיתי
 תימא לא פ' וז"ל בנך את לפסול אתה נאמן יהודה רבישאמר

 ר"י לקמן כדתנן רשע עצמו משים אדם דקסכר דנאמן הוא לר"ידוקא
 נאמן ואינו דבריו לפי רשע שהיא מפני אשתו תנשא לא הרגתיואמר
 אין דאמר כרבא ס"ל אשתו תנשא הרגתיו דאמר לח"ק אפילו אלאלהעיד



להט א ת נ י ת מה

 וטאמר ממה רשע זה אדם וטאץ נאמן דהוא הכא מודה מע"ר,אדם

 כהוגה לעשותה כיק שלא אלא היא מצוה ואדרבה לב"ע, בעינתגיירתי
 דהא אלא רשע, שנעשה ע"ע שמעיד וכו' לרצוני רבעני פ' לאומרול"ד

 לאשה האומר דאמרינן האי וכמו וכו' ישראל בבת ואסור ואסורשאחד"א
 עכ"ל, דשאחד"א כקרובתיה שאסור קדשתני לא אומרת והיאקדשתיך
 נתגיירתי שאמר ממה רשע זה אדם שאין רי"ד התום' שכתב מהולכאורה
 רי"ד התוס' כתב עכ"פ אבל בזה רשעות שייך מה הבנתי לא לב"ע,ביני
 ולכאורה כהוגן, לעשותה כיון שלא אלא היא מצוה דאדרבה עבירה זהאין
 משים לא דהא לשאחד"א, כלל בעינן לא א"כ הנ"ל, המרדכי כדבריזהו

 שתי זה ולכאורה שאחד"א, בהא אלא אח"כ שכתב מה א"כ רשע,עצמו
 וכנראה ביחד, שניהם כולל והוא כהתוס' עוד כמרדכי חד נפרדיםתירוצים
 שאחד"א ענין רק שהוי אע"פ רשע עצמו שמשים שהיכא שסברמדבריו
 הקה"י ומש"כ בזה שהעיר מי ראיתי ולא מצוה, הוי דהכא ורקל"מ,
 עדות, בדין ולא שאחד"א, בדין רק ל"מ תשובה לעשות רבאדהיכא

 שאמר מי על אח"כ שכתב דע"ש הרי"ד, בתוס' כדבריו חזינןולכאורה
 כגון לתרץ בעיני וקשה בזה"ל ותירץ אאמע"ר ולכאורה הגרושה עלשבא
 עשה אם נאמן בעלך את בהרגתי דא"כ נאמן ואפ"ה עכשיו תשובהשעשה
 הגדה שבשעת אע"פ ברשעו שעשה מעשה על שמעיד כיון אלאתשובה,
 או עד והוא דכתיב בכשרות והגדה ראיה דבעינן נאמן אינו רשעאינו
 ולכאורה עכ"ל בכשרות והגדתו העדות ראית בעינן ע"י אם ידע אוראה

 כיון מהימן הוי לאחרים חסרון דהוי מפני לא דאם בזה, טליגי ראשהתוס'
 ריר בתוס' מש"כ ועיקר רי"ד התוס' חלק וע"ז תשובה, לעשותשבא
 למש"כ קרובים ודבריו ע"ש גרושה על בא לומר אדם נאמן איךלתרץ
 ע"ש. ס"ס( )אה"ע סופר כתבבשו"ת

 אם נאנסתי משארסתי שאמר כהן באשת שמסתפק יב: רעק"אע'1(
 כמינה כל ולאו אאמע"ר דאמרינן דא"נ די"ל כתובתה, ליטולמהימנא

 בזה לפקפק ויש באיסור, לא שנשאת איסורא ועבדה תחתיו שנאנסהלומר
 כ"ה( כעל וכתב )ד"ה ח"ו מלוה מהל פ"ר למלך המשנה דכתב מהע"פ

 איסור שיש ידענו לומר נאמנים הם העדים אם הוא לספוקי דאיכא מהאך
 דילמא או דאאמע"ר משום נאמנים דאינש ראין גימא מי חתמנו כןואע"פ
 היכא אבל נאמן אינו דאז האיסור את מהוה שהוא היכא דשאני דמילא

 לא שמא חולין שהיינו אלא חיים אנו מפיו ולא בעינינו האיסורשראינו
 האיסור שעשה לומר הוא דנאמן אפשר אסור הוא הזה שהמעשהידע

 מהוה לא היא נאנסתי, שאמר כהן באשת דגם י"ל א"כ ע"כבידיעה
 לתרץ ונראה לחלק( יש )ובאמת רשעי, עצמה למשים ושייך לגמריהאיסור



המתיבתאת"כ
 ולא עדות, דליכא היכא אפילו אאמע"ר דשיך יח: לשיטתו אזלידרעק"א

 מחזקתו, עצמו את לפסול נאמן אינו אאמע"ר ד"ה שם רש"י שכתבכמו
 רעק"א כדברי משמע ג" בכ"מ ותוס' להעיד, פסול וקרוב א"ע הואדקרוב
 לאו והתם הייתי מזיד חלב אכלתי גבי לותר נאמן האיך בתוס'דהק'
 כרעק"א, משמע דתוס' יב: דף איגר שלמה ר' כתב וכן עדותלענין
 שכתב למה דציין ג: בב"מ איגר שלמה לר' השם בגליון דע' א"ש,ועכשיו
 לא ג"כ הוא בב"מ דהתם המל"מ, על להק' הוא וכוונתו הנ"ל,המל"מ
 )אות דרבנן בארעא הק' וכן אאמע"ר, תוס' הק' ואעפ"כ האיסור, אתמהוה
 בב"מ תוס' בשיטת שאזל רעק"א דברי א"ש ועכשיו יז(, סוס"יא'

 ודו"ק. ג: בב"מ מרש"א מבואר וג"כ יח: דף איגר שלמה בר'וכדמבואר

 האסאברהם

 משלו אוכלות נישאו ולא זמן הגיעבעניך
 כתרומהואוכלות

 כו' כתרומה ואוכלות משלו אוכלות נישאו ולא זמן "הגיע נ"ז. דףמשנה
 אוכלת האשה אין אמרו אחריהן של דין בית ראשונה משנהזו
 נשאה, ולא מעכבין" שה"כעלים פירש רש"י לחופה". שתכנס ערבתרומה
 כמזונותיה הבעל דחייב ב' דף ראשונה לישנא כמו זה לשוןולכאורה
 "לעולם אשי רב וכדמסיים נאנס ולא לינשא זמן בהגעת כשעיכבדוקא
 הרמב"ם פסק וכן אינהו". מעכבי ודקא אכלה לא אונסא כל לךאימא

 הוכחת לפרש יכול ואפשר קמא. כלישנא י"ס הל' י' פרק אישותבהלכות
 בתראה שהוא אשי שרב ממה )חוץ בפשיטות לישנא כהך ורש"ירמב"ם
 וכן )ב:(או כן אינו גיטין לענין רבא שאמר דכיון לישנא( הךמיישב
 בעל מחייבי לא דבאונס קמא לישנא הך על דאזיל מוכח )ג.( גיטיןלענין

 זמן. כשהגיעבמזונותיה

 אונס או החתן שעכב "כגון מפרש נישאו ולא ד"ה מ"ח: דף רש"יוהנח,
 באונס דפטרי' ראשון כלשון דלא דזהו עליו רעק"א והקשהשלו".

 א' סימן ראובן ר' ובחידושי שלה? באונס אף דמחייבי שגי כלשוןולא



וכאהמהינשא

 נ"ז, בדף מפירושו עצמו סותר דרש"י קשה ג"כ ולכאורה הקושיא.מתרץ

 צ"ע. מ"ח בדף ורש"י באונס? ולא החתן כשעכב דוקא דחייבוהנ"ל

 שם אמר דגמ' מ"חי בדף יעקב הבית לפי קושיות הני ליישב יכולואפשר
 לרשות שתכנס עד האב ברשות היא לעולם במשנה שכתב מהעל

 שהגיע כיון כתרומה דמאכילה הנ"ל ראשונה ממשנה לאפוקי דכאהבעל
 משנה מחל' תולה ג"ח: דף דגמ' תמוה שם הגמ' דלכאורה לינשא.זמנה

 כיון סבר המ"ר זמן. הגעת אחר סימפון בחשש אחרונה ומשנהראשונה
 לא חוץ דבדיקת סכר ומ"א קרובותיו. ע"י לה יבדק עליה מזונותשמוציא
 שנכנס עד בתרומה אוכלת ואינה לסמפון חיישינן ואכתי בדיקהשמי'

 שהגיע כיון נכנס או יוצאת היא רשות באיזה שחולקין מצינו ולאלחופה,
 תרומה שאכילת אלא חופה עד בעל לרשות נכנסת רלא המ"ר והסכיםזמן,
 ובאירוסין נפש יקנה כי כהן נ"ז: בדף עולא כדאמר אירוסין אלא כעילא

 תרומה ואוכלת לסמפון חיישינן לא זמן שהגיע וכיון כספו קניןנקראת

 דסוגיא יעקב הבית ותירץ מ"ח? בדף המשנה ע"י מ"ר נפקעוהיאך
 מ"ר דלפי ה"א שיש כיון במ"ר אחרת סברא דיש מוכח ע"ג: דףבנדרים
 כרשות נחשבת היא אם דוקא ע"כ וזהו זמן כשהגיע נדריה הכעלמיפר
 ברשות שאינה דכתב מ"ח דף משנה ע"י נפקע מ"ר והך זמן. בהגעתבעל
 בעלה ברשות היא במ"ר הוכחה דיש סבר נדרים וסוגיית חופה. עדבעל

 שלא כדי זמן בהגעת בעל כרשות להיות צריכה מ"ר דלפי זמןבהגעת
 סימפון גזירת שייך כשלא אפילו בארוסה פלוג דלא משום עליהיגזרו
 לארוסה. ארוסה בין חילקו לא מ"מ כוסומזיגת

 שם, הגמ' על ראשונים ושאר מ"ח: דף תוס' קושיית לתרץ יכול זהולפי
 אמר גז. דף משנה הא ממ"ר להפקיע מח' דף משנה צריךמדוע

 במשנה ממעטינן אם דאף מתורץ שפיר יעקב בית ולפי כמ"א?דפסקינן
 שגזרינן אלא היא בעל כרשות דלאו ידעינן לא אכתי כמ"אדפסקינן
 דברים, שאר לגבי היא בעל ברשית אבל סימפון משום אוכלתשאינה
 שתכנס עד היא בעל ברשות דלאו לפרש מח בדף משנה צריךולפיכך
 גרידא. זמן בהגעת ולאלרשותו

 של מ"ר לפי דבאמת מח: רש"י על הנ"ל קושיות לתרץ יכול ג"כ זהולפי
 דוקא במזונתיה חייב דבעל ב. דף קמא כלישנא פסקינן נ"זדף
 מס' של כמ"ר דהוי מ"ח בדף מ"ר לפי אבל כשנאנס, ולא עיכבכשהוא
 בלבד. מזונות חיוב הוי ולא לרשותו נכנס כאילו נעשה ע"ג דףנדרים
 בסיגנון פירשו ב בדף ול"ב ל"ק של האיבעיא צדדי של הפירושיםוכל



המתיבתאתרו

 דנעשה מכן יתר הוי ולל"ב נשאה שלא משום חיוב הוי דלל"קאחד
 אכילת לגבי דסכר מ"ח דף של המ"ר וא"כ באונס. אף דחייבכאשתו
 וחייב לרשותו נכנס מזונות אכילת לגבי ג"כ לרשותו דנכנסתרומה

 ולא תפסת לא מרובה תפסת לל"ב איפשיטא דלא דבעי וכיוןבמזונותה.
 רש"י הסתירת לפרש יכול שפיר וכזה כשלה, ולא דידי' אונס אא"כחייבו
 תרומה לענין הבעל ברשות ואינה שם כסוגיא המ"ר מפרש נ"ז.דבדף
 מ"ח רש"י משא"כ פטרי', וכאונס נישאו שלא ממה בא מזונותוחיוב
 אבל דידי', באונס אף דמחייב נדרים של מ"ר לפי מזונות חיובדמפרש
 לא נישאו" "לא הלשון קיים עדיין רעק"א קושיות של תוכןלכאורה
 לתרץ ויכול עיכב? שהוא אלא נאנס דהוא שיתפרש ב' דף בגמ'מצינו
 געל ברשות דאינה נ"ז, דף של ואחרונה מ"ר בשיטת אזלינן ב'דבדף
 נישאו" ד"שלא מסתבר א"כ נשאה שלא משום הוא ל"ק לפי מזונותוחיוב
 כמ"ר יפרש אם אבל נאנס, כשלא ודוקא דידהו מעכבי דקאהמחייב
 לרשותו שנכנס משום מזונות דחיוב ע"ג נדרים ושל מ"ח דף שלואחרונה

 חיוב הוי זמן דהגעת דבר של מציאות אלא חיוב סיכת נישאו" ה"לאאין
 דמכורר נישאו. לא נקרא באונס אף הוא שמעכב מיירי נישאו כשלאוא"כ
 מחייבו המציאות אם אבל מחייבו נישאו לא של מעשה אם פטרי'שאונס
 מחוייב. ועדיין לפטרו נפק"מלא

 הכי" "אי שם בגמ' פשט ורמב"ן מרא"ה שמביא מה נ"ז רף שיטמ"קע"
 מן אוכלת אשה תורה דדבר )דמפרש עולא דבלי שם מגמ'דמשמע
 מרוע  ניחא הוה וסימפון( תשקה שמא  גזירת משום רכנן ואסרוהאירוסין
 אוכלת זמן  דבהגעת שיטה יש האם וקשה  בתרומה  אוכלת ומןבהגיע
 דהגמ' פירוש מביא הנ"ל וראשונים לכן? קודם ולא מדאורייתאבתרומה
 ראשונה משנה לפי זמן כהגעת נדרים מיפר דבעל דה"א ע"ג דףבנדרים
 זמן, בהגעת דאוכלת מ"ר שסבר וכיון נשואין עד אוכלת אינה דאשהסבר
 הנ"ל הראשונים ושני נדרים. להפרת גם לרשותי דנכנס סכרי כרחךעל

 מ"ר לפרש ע"ג בנדרים ה"א כאן דאין הכי אי כלשון אחר בתירוץמסיימי
 לאכול כדי בעל רשות הכנסת דצריך סברי דלא הוא וכוונתיהםכזה.

 שמפרש כמו בעל לרשות דנכנסת סברי שפיר אבל דאורייתאבתרומה
 תרומה באכילת רבנן שאסרו ארוסה שם עליה יהיה שלא יעקבהבית
 יעקב כבית לפרש יכול באמת אבל וסימסון. כוס מזגת של הגזירותמשום
 ארוסות. שאר אסו עלה יגזרו שלא כדי אלא מ"ר לפי בעל ברשותדאינה
 בתרומה אוכלת ארוסה אם דבשלמא כזה: הכי האי לפרש יכולוא"כ

 לרשותו, שתכנס עד אוכלת שאינה גזרי גזירות הני ומשוםמדאורייתא
 סוגיא חך לפי אבל מ"ר, לפי ברשותו רהויא זמן כשהגיע אוכלתשפיר



תרץהמתיבתא

 מסר ב"קבל סימפון של וטעם כוס מזיגת טעם בין נפק"מ דיש נ"חבדף
 שתכנס עד אוכלת שאינה הגזירה דאין מוכח רש"י וכדמפרשוהלך"
 בהגעת מדוע להם קשה וא"כ ואשה, אשה בכל חשש אלא בעללרשות
 גזירוה. הני שייך אכתי בתרומה אוכלתזמן

 דהאי וראייה כרמב"ן דצ"ל ואפשר כך כל מוכח זה פשט איןונאמת,
 אשה שאין עשו גזירות הני מ"ר דלפי ידעינן דמנא דוקא, לאו שםהכי

 משום הא סגי, זמן בהגעת שיאמרו כדי הכעל לרשות שתכנס עדאוכלת
 דלא ידעינן לא דאכתי לחופה שתכנס עד לאסור להם היה גזירותהני

 סבר שם הגמ' של "ואיהני" זמן. בהגעת וסימפין כוס למזיגתחיישינן
 מדוע ג"כ נדרים של מ"ר על וקשה זמן הגעת אחר גזירות הנידשייך
 בהגעת גזירות הני שייך דלא שם הגמ' שמתרץ אחר אבל בתרומה.אוכלת
 על גזירה הן כאן דבגמ' גמ', ושל נדרים של מ"ר בין גדול חילוק ישזמן
 אבל והלך, מסר קבל כמו הגזירה הסיר זמן והגעת גזירה שייך אשרכל

 אם נפק"מ ולא ארוסה על דוקא גזירה הוי )נדרים( מ"ח דף שללמ"ר
 לרשות נכנס מ"ר דלפי צ"ל שאוכלת זמן בהגעת וא"ב לאו או גזירהשייך
 והלך בקבל זה ולפי בתרומה, אוכלת הגזירה שייך כשאינו ולפיכךבעל
 במסר אבל לארוסה, ארוסה בין חילקו דלא אוכלת אינה בודאילמ"ר
 ורב רב מחל' וזהו בתרומה אוכלת גזירה שייך לא אם בעל לרשותדנכנס

 תרומה באכילת אסורה אינה כוס מזיגת משום טעמא דאי מ"ח בדףאסי
 סימפון משום טעמא אי משא"כ חיישינן. ולא אביה מכית יצאהדכבר
 כאכילת ואסורה לחופה נננסה שלא זמן כל חייטיכן וג"ח( מ"ח רש"י)לפי

תרומה.

 בין נפק"מ של בהסברו שם רש"י פירש על עצומה קושיא ישלכאורה,
 הסביר ג"ח דבדף בבעל. לשלוחי האב במסר וסימפון כוסמגיזת

 קודם במזינותיה שחייב דכיון לסימפון המ"ר חושש לא זמן בהגעתמדוע
 ג"ח כדף וא"כ קרובותיו, ע"י לה יבדק למזונותיה מעותיושיוציא
 מדוע להבין צריך לסימפון דחושש הבעל לשלוחי האב במסרכשמפרש

 דף במשנה כדמוכח במזונותיה דחייב דכיון זמן בהגעת כמו אמרינןלא
 ע"י לה יכדק למזונותיה מעותיו שיוציא דקורם כתרומה אוכלת ג"כמ"ח

 נו( )ריטב"א זוטא כספרי לא אבל הקושיא לתרץ יש ואפשרקרובותיו?
 זמנה שהגיע דכיון אישות בהלכות י"ס הל' י' בפרק שמח האורדמביא
 מזונות חיוב דהוי צ"ל אלא מזונותיו, תחת לבעלה ידיה עשהלינשא
 חסרון לו יש דבודאי מזונותיה על מעותיו שיוציא קודם ולפיכךבלבד,
 הבעל לשלוחי האס במסר משא"כ לסימפון, חיישינן ולא לה יבדוקכיס



המתיבתאלכד

 לו ראין לה יבדוק לא לבעלה ומציאתה יריה דמעשה לגמרידברשותו
 חיישינן ולפיכך ידים המעשה דמרויח במזונותיה שחייב במהחסרון

 כרש"י דמפרש ג"ח דף ריטב"א מפירש ק"ק זה מהלך אבללסימפון,
 ידיה מעשה זמן דבהגעת נ"ז בדף לעיל וסבר לסימפון חיישינןדבמסר
 ביבדוק לסימפון חיישינן דלא למ"ר זמן הגעת בין מה קשה וא"בלבעלה

 וכין כך בין לה, יבדק ולא במזונותיה דחייב האב ומסר שיזונה קודםלה
 עם האב רש"י כלשון ידייק ראם פשוט והתירוץ ידים? מעשה לו ישכך

 דיש כרש"י )ולא אחד בענין והלך מסר פירש וריטכ"א הכעלשלוחי
 ולא במזונותיה חייב אינו ולפיכך עמהם( הלך ולא האב כשמסר נ"מבגמ'
 לפי ודוקא תרומה, אוכלת ואינה לסימפון וחיישינן מסירה, קודם להיבדק
 יכול זמן בהגעת ידיה מעשה גובה דאינו ריטב"א על דחולק רא"השיטת
 וכנ"ל. נ"ח בדף רש"ילפרש

 מ"ר דסכר מ"ח רש"י בפירוש לעיל שאמרינן למה סתירה זהואין
 מעשה צ"ל בעלה ברשות באי קשה רלכאורה היא, כעלהדברניות

 פשוט והתירוץ נ"ח? בדף רש"י כפירשנו ודלא זמן בהגעת שלוידיה
 נדרים כסוגיית ודלא היא בעל ברשות ודלא מ"ר לפי הולך נ"חדרש"י
 מזונות חיוב הך תקנו אם )ואף בלבד. מזונות חיוב אלא אינו ולפיכךע"ג,
 מחוייב כלפיכך א' סימן ראובן ר' בחידושי כמפורש לאשה הבעלכחיוב

 שאינה זמן דכל אפשר מ"מ זמן שהגיע כיון מיתתו לאחר גםבמזונותיה
 וראייש( הרא"ה וכסברת ידים המעשה לבעל תקנו לא תחתיויושבת
 לומד שייך מ"ח כדף מ"ר לפי ודוקא לסימפון. חיישינן מ"ר לפיולפיכך
 צ"ל האב ובמסר לבעלה ידיה מעשה לגבי היא בעל ברשות זמןבהגעת
 דלרב מ"ח בדף רש"י שמפרש ומה בתרומה. ואוכלת זמן כהגעתג"כ

 ולא נ"ז דף של מ"ר לפי דוקא זהו כתרומה אוכלת אינה לסימפוןשחושש
 וכן בעל כברשות מזונות החיוב כאן של מ"ר לפי ראף דלמא או כאן.של

 וכנ"ל. לאיבה חיישינן דלא ידים מעשה לגבי לא אבללתרומה

 מתי זמן בהגעת שם המשנה דמפרש בגמ' ותוס' רש"י מחל' יש ע'נדף
 שיחייב ועוד הגרר שחל לומר ששייך אשתו בהנאת הבעלהדיר

 ולפיכך זמן הגעת קודם כשנדר מפרש ותוס' פרנס. ע"י מזונות להליחן
 פרנס להעמיד חייב זמן וכשהגיע הנדר וחל למזונות לה משועבדלא

 הגעת אחר דנדר מפרש ורש"י זמן. בהגעת במזונותי' דחייב כיוןלזונה
 זמן. הגיע דכבר לפרנסה וחייב הנדר חל מדרבנן רק דחיוב וכיוןזמן

 נדר דסתם סבר רש"י א'. מעמוד לשיטתם המחל' לפרש יכולואפשר
 אסור יהי' זמן הגעת קודם כתוס' ינדר ואם לתשמיש אף נדר הוימליהנות



רכההמתיבתא

 לחופה ראוייה אם אף נדה רכשפירסה ב' בדף דאמרינן וכמובתשמיש.
 דלא במזונותי' פטור מ"מ לביאה( הראויה חופה דבעינן כרמב"ם)ודלא
 הדירה אם דירן בנידן כך לביאה. ראוייה כשאינה לכונסה הבעלכייפינן
 לא לביאה עומדת שאינה כיון לפרנסה חייב יהי' לא זמן שהגיעקודם
 לאו מליהנות ונדר עליו דחולק תוס' משא"כ לחייבו, זמן הגעתמיקרי

 לפרנסה. חייב ינשאה לא אם זמן בהגעת לבעלה ויכול קאיאתשמיש
 לחייבו דיכול זמן הגעת קודם כשהדירה דאיירי ב' בעמוד פירשושפיר
 ע"ב. סימן מילואים באבני כן מצאתי ואח"כ לביאה, בעומדת זמןבהגעת
 המדיר שהוא כיון אונס חך גורם עצמו דבעל דאע"ג בביאורווהוסיף
 לכונסה יכול לא דלמעשה זמן בהגעת ממזונותי' פטור מ"מבהנאה

 פירסה כמו אונס בגדר נדר הך לפרש קשה אכתי האבנ"מ שמתרץהגם
 גורם הוא כאן אכל היא אונס סיבת האשה נדה פירסה בשלמאנדה.
 לא אונס כמצב שהוא וכיון פטרי' רחמנא דאונם יאמר אם ואףהאונס.
 בכלל אינו כך ולפי דמיא עביר בלא כמאן דאונס נשאה" ש"לאמיקרי
 אם אבל בא מחמתה כשאונס דוקא היינו נישאו, ולא זמן הגיע שלחיוב
 שהדגיש מה וזהו פשוט, והתירוץ פטור? הך לו אין לאונס עצמומכניס

 מחמתה נדה פירסה של האונס אין רמב"ם על דחולקין הני דלטיהאבנ"מ
 מסייע לבועלה יכול שאינו באשה לו אפשי שאי ורצונו דעתו אלאלגמרי
 ולא אונס בגדר להיות יכול כאן גם ולפיכך אונס. להיות נדההפירסה
 איכפת מאי להכניסה שלא כרצונו רתלוי וכיון אונס, סיבת הוא מינפק"מ
 דלא זמן הגעת של אונס בדין נפלא חידוש כאן וראינן האונס, גורם מילן

 עצמו דמכניס ראינן אחרים( )ובמקומות ג' דבדף אונסים בשארראינו
 תחילה לטפסר הנבעלת ראשה לומר האחרונים כל וצריך אונס אינולאונס
 אבל אונס. למצב עצמה שמכניס כיון מיקריא לא דאונס פקו"נ פטוריש
 מביאה מודר או נדה כשהיא לכונסה רוצה שאינו הבעל ברצון דתלויכאן
 במזונותי'. מחוייבדאינו

 שלא משום כא מזונות חיוב אם דוקא לומר שייך זה כל באמת,אבל
 מזונות חיוב מדמה צ"ז דף הרא"ש תוס' אבל זמן. בהגעתנשאה
 מזונות לחיוב רש"י( לפי )דחייכ האירוסין מן מגורשת ואינהלמגורשת

 שהיא משום בא זמן בהגעת מזונות דחיוב מזה ומוכח זמן. הגעתשל
 נקראת היא האונס גורם שהוא דידן בנידן גם וא"ב מחמתו.מעוכבת
 תוס' שיטת דמפרש צ"ז דף יהושע פני ועי' חייב? וצ"ל מחמתומעוכבת
 גורם כשהוא דוקא בא מחמתו מעוכבת של מזונות דחיוב ורש"יהרא"ש
 ובשעת הבעל. נשאה ולא זמן כהגיע כמו לינשא תוכל לאשהאשה



המהינשאתרכו

 דמעכב גט בספק משא"כ הנאות אלא עליו אסר ולא לכונסה רצהשנדוה
 אם לביאה, הנמסרה חופה דכעי רמב"ם דלפי להקשות ואין ממש.הנשואין
 קודם כן, דאינו ממש. הנישואין שעיכב כמו נעשה תשמיש הנאת עלינדר
 איסור כמו הוי אלא נדה כמו עצמה באשה איסור לאו נדר הךכל,

 הנדר אין וא"כ נישואין, הך מועיל ובדיעבד ברכה בלא וכלהאבילות
 ד' דף משיטמ"ק שמשמע וכמו כזה יחלק לא אם ואפילו נישואין,עיכוב
 שער ועי' גדול חילוק יש מ"מ שם בהפלאה וכן אכילות שלבסוגיא
 הנמסרה חופה בעי דלא רמב"ם דמודה טבילתה בימי רנדה המפרשהמלך
 ולא נדרו על לישאל יכול כאן וגם האיסור. להסיר שבידה כיוןלביאה
 הנישואין המעכבין דדברים לחלק יכול ועוד, נישואין. עיכבת נדרומיקרי
 דעוקר גט בספק משא"כ מזונות חיוב לגבי נישואין עיכבת מיקרילא

 מספק.האירוסין

 זמן בהגעת דחייב מ"ח, דף רש"י דמפרש א' סימן ראובן ר' חידושיוע"
 שהיא משום מזונות דחיוב הנ"ל צ"ז לשיטתי' דרש"י דירי'באונס
 ושם ב' בדף כל"ב וסבר מחמתו. מעוכבת דידי' ובאונס מחמתומעוכבת
 אבל קאימנא הא אנא טענתו משום כשנאנסה פטור לו יש אם וטרישקיל
 באונס גם חייב צ"ל דא"כ מעוכבת משום דחיוב לפרש יכול לא שםלל"ק
 מ"ח דף רש"י בשיעוריו שליט"א סוויצקי יוסף ר' מרן פירש וכןדידי',

 חיוב דמפרש נ"ז דף מרש"י זה על קשה אכתי אבל צ"ז בדףלשיטתי'
 שליט"א יוסף ר' ומרן באונסי'. ולא דידי' כעיכוב דוקא זמן בהגעתמזונות
 אזלי סוגיות דכ' ניחא דאמרינן מה לפי אבל דוקא, לאו דרש"י ליתירץ
 דמה מ"ח, דף לרש"י דברינו לצרף יכול ולא ראשונה במשנה סברותבשני
 רש"י הא ברשותו, דהוא נדרים של ראשונה למשנה מחמתו מעוכבתענין
 ולפיכך ברשותו, אינה ובודאי מאירוסין במעוכבת גם מזונות מחייבצ"ז
 וכמו באונס. גם דחייבת כרושתו דהיא המ"ר לפרש רש"י צריךלא

 גם צ"ז דף על סמיך ובאונסי' דידי' מעיכב יותר מפרש לא נ"ז דףשרש"י
 רש"י דק דאמרינן מה לפי אבל יותר. לפרש לו היה לא מ"ח בדףכאן
 נפקע זמן בהגעת כברשותו דמחשבה דמ"ר לומר באונס חיובו לפרשכאן
 שאוכלת דמה באונסי' חייב אא"כ זה ראינן ולא מ"ח בדף משנה סתםע"י

 חשש כשיש אלא ארוסות כל על גזרו רלא משום להיות יכולבתרומה
 אבל תיאסר. לא שוב חשש הסיר זמן בהגעת ואם סמפון או כוסמזיגת
 על מוכיח ואז כברשותו שהיא כיון באונסי' דחייב לפרש דק שםרש"י

 דשיטת זמן בהגעת נדרי' דמיפר ע"ג בנדרים ה"א ועל תרומההאכילת
 לפי ועוד מ"ח. דף משנה ע"י נפקע זה ודבר ברשותו, שהיא משוםמ"ר
 ע', דף רש"י שיטת כהאבנ"מ לתרץ יכול לא שליט"א יוסף ור' ראובןר'



תרכזהממינשא

 קודם כשהדירה אף מחמתו מעוכבת שהיא משום חייב דידי' באונסדאב
 הוא דידי' אונס נדר דהך זמן כשיגיע במזונותי' חייב יהי' זמןהגעת

 מה לפי אבל שם? כתוס' לתרץ רש"י רצה לא ומדוע מחמתו,ומעוכבת
 מעכב כשהוא צ"ז דף כפנ"י מעוכבת דמחמתי דחיוב ניחאשפירשנו
 אשה לישא רוצה אני שאין טענה לו כשיש המעכב הוא ואיןהנישואין
 פטור וממילא נישואין עיכוב הנדר ואין נרה כמו לביאה ראוי'שאינה

 והא דתוס' באוקימתא לפרנסה חייב דלא כתוס' לתרץ רצה ולאבמזונותי'
 דף של כמ"ר דאגן כהילכתא דלא זהו דיד" באונס דחייב מ"ח רש"ידאמר
 לנדה בין לתרומה בין ברשותו אינה אחרונה משנה לפי ועוד סבריכ"ז

 נו. דף כרש"י מעכב כשהוא אלא חייב אינו במזונות גםוא"כ

 בעקערדוד

 נישואיןנענין
 לבנות חכמים תקנת )דהוא שקדו ששנינו ועכשיו )ב.( בכתובותאיתא

 כשבת, ושני בשבת, אחד ימים שלשה בסעודה טורח שיהאישראל

 נישאו ולא זמן הגיע ששנינו אותה כונסה( וברביעי כשבת,ושלישי
 יכול שאינו מתוך בשכת באחד זמן הגיע בתרומה, ואוכלות משלואוכלות
 נדה שפירסה או שחלתה או הוא הלה לפיכך מזונות, לה מעלה איןלכנוס
 עכ"ל. מזונות, לה מעלהאינו

 או עמה( שנתייחד )היינו יחוד אי חוטה, מהו הראשונים מחלוקתיש
 הוי דחופה שסובר הרמב"ם שיטת שהביא בר"ן ועי' לרשותו.כניסה

 כשפירסה ולפיכך יחוד היינו דחופה מהכא דיליף איבא הר"ן וז"ליחוד,
 ומיהו מזונות. לה מעלה אין ולכך עמה להתייחד אסור בעל ולאנדה

 לפסולות חופה דיש ביבמות כדמסקינן לביאה חזי דלא יחוד מהניבדיעבד
 ראיה והביאו יחוד, היינו לאו דחופה ס"ל ואחרים לביאה. חזי דלאאע"ג
 אלא לה אין נסתרה שלא עדים לה ויש הנישואין מן האלמנה דלקמןמהא
 עכ"ל. יחוד, לאו דחופהמנה

 להקשות דאין כתב אשתו( ואחות )ד"ה בתוס' )ב.( ביבמות איתאותנה
 שאין אשתו אחות כמו אח"כ, שמסהרה אע"פ ליבם תאסרדנדה
 ושאר אשתו דאחות דמי, דלא כן, אחרי אשתו מתה אפילומתייבמת



המתיבתאתרו

 לכ"ע נדה אבל אדם, בני מבשאר טפי היבם על עומד האיסורעויות
 דבת עב( )דף דברים אלו ס"פ בפסחים משמע בנדתה ואפילואסורה,
 פטור, בעל נדה יבמתו חייב בעל נדה אשתו יוחנן ר' דקאמר הואייבום
 עכ"ל. לה, דקני משמע מצוה דקעכיד ומשני יבמתו שנא מאי עלהופריך
 המעשה אינה יבום של שהמצוה התוס' מדברי דנראה הערות הקובץוע'
 כיאה המעשה של התוצאה שהוא אותה, קונה שהוא הקנין אלאביאה
 אותה. קונה שהוא צ"ל בע"כ מצוה כאז יש שאם נוקטים שתוס'משום
 שמצות דפסקינן מאי שלפי שכתב תקצ"ח( )מצוה חינוך המנחתוע'

 אותה, שקנה אע"פ מצוה, לשם שלא היבם בעל אם א"כ כונהצריכות
 לשם הפעם עוד לבעול שיצטרך אלא המצוה קיים לא זאת בכלאבל
 מצוה, קיום הביאה מעשה בעצם שיש המג"ח דסובר צ"ל ולכאורהמצוה.
 שייך לא תו קנה שכבר מאחר א"כ הקנין היא שהמצוה נאמר אםדהא

 בעצם מצוה קיום שיש סובר שהמנ"ח מוכח וא"ב המצוה. אתשיקיים
 יבם, שומרת בגדר אינו כבר דהרי ז"ל האחרונים ותמהו הביאה.מעשה
 כשהיא רק שייכת המצוה הרי אבל ביאה המעשה היא המצוה אםואפילו
 וצ"ע. יבם, שומרת בגדרעוד

 מהא יעקב הבית הקשה יחוד, היינו דחופה הרמב"ם שכתב מה עלאולם
 ויש אשתו. תמות שמא אחרת אשה לו מתקנין גדול דכהןראמרינן

 קודם תנאי ועושה במקדש אלא שניה, קדושי ועושה מקדש איךמחלוקת,
 קודם כלל עושה מקדש דאין הרמכ"ם ושיטת בתים. שני יהי' שלאכדי
 דהלא קשה וזה עצמו. ביו"כ וכונסה מקדש אשתו, מתה דאםאלא

 אסור ביו"כ והלא לביאה, הראוי וצריך יחוד היינו דחופה פסקברמב"ם
 האב מסר מ"ח( )דף לקמן דאיתא ז"ל הגרנ"ט הקשה קושיא ועודבביאה.
 כ"כ פרק אישות )הל' הרמכ"ם ופסק הבעל. ברשות ה"ה הבעללשלוחי

 האב דאין הרמב"ם כתב נדרים לענין וכן יורשה. אשתו מתה ראם כ'(הל'
 יחוד היינו דחופה דס"ל ולהרמב"ם מרשותו. יצאה שהרי להפריכול
 סובר דהרמכ"ם הגרנ"ט ותירץ הבעל. לרשות במסירתו כנשואה הויאמאי
 וליטמא, ליורשה, אותה רקונה )א( בנישואין שנכללים קניינים שנידיש

 והסברא לבינה. שבינו לדברים אותה דקונה )ב( ידיה ולמעשהולנדרים,
 רשות לו נתנה דהתורה משום להפר הבעל דיגול נדרים דלענין הואכן

 נחשב וע"ז זה. בענין עומד האב במקום והוא האב, כמו בהאשהוזכותים
 באשה, הכא וכמו"כ קני, הבעל לרשות שהכניס דמכיון חפץ, קנהכאילו
 שבינו דברים לקנות לענין הוא יחוד, היינו דחופה הרמב"ם שכתבומה

 הקושיות כל הגרנ"ט מתרץ ובזה הכיאה. בשביל יחוד צריך דהתםלבינה,
 וכן הבעל, ברשות דהו' דאמרינן לפסולות חופה שיש דמה לעיל,הנזכרות



שנט א ת ב י ת מה

 ולקנות לכונסה מיירי דהתם משום הוא הכיפורים ביום לכונסה גדולבכהן
 אבל יוה"כ. לענץ ביתו להקרות דסגי וכר ירושה כגק דברים לשאראותה

 האב שמסר זה וגם ביחוד. אלא אותה קונה אינו לבינה שבינובדברים
  ירושה כגון דברים לשאר אלא אינו בעל ברשות ה"ה הבעללשלוחי
וכו'.

 שני )דיש הגרנ"ט של היסוד לפי בעזהי"ת לבאר יש לכאורהונאמת
 מיני שני דיש דכעין חינוך. המנחת דברי את נישואין(מיני

 )ב( ידיה ולמעשה ולנדרים, ליטמא, ליורשה, אותה דקונה )א(נישואין
 יבום, לענין זה לומר יכול כן גם לבינה, שבינו לדברים אותהשקונה

 סגי וזה נישואין, לגבי רשות כניסת כמו הוי היבם של ביאהדהמעשה
 בריש המשנה שכתוב כמו במזיד, בין בשוגג, בין ברצון, בין באונס,בין
 נישואין לגבי רשותו דכניסת הגרנ"ט שכתב ומה יבמתו. על הבאפרק
 זה לגבי החפץ קונה יבם בביאת הכא ג"כ )האשה(, חפץ כקונההוי

 של מצוה קיום יש ג"כ היבם של הביאה מעשה בעצם אמנם וכו'.היורשה
 היבם מתכוון אין אם )ולפיכך כונה. צריכות ומצות עליה" יבא"יבמה
 לבינה(, שבינו הדברים דהוי נישואין של השני החלק מקיים אינולמצוה
 אה"נ מצוה, לשם שלא היבם בעל ראם משום חינוך המנחת א"שולפיכך
 עוד לבעול יכול הוא א"כ למצוה, כיוון לא והוא המצוה היאבהביאה
 תלוי דזה משום לבינה, בינו של הקנין קיים לא דעדיין משוםפעם

 בכונה. שלא היתה והביאהבהביאה

 בירנהאק דודחיינה

 בתורה שכתוב מה על .מתנהבעניך

 שלא הבעל התנה וז"ל ח'( ז' ו' הל' מאישות י"ב )פ' הרמב"םכתב
 שלא האשה שהתנת או בהם חייב שהוא הדברים מן באחדיתחייב

 משלשה חוץ קיים, התנאי בהם זוכה שהוא הדברים מן באחד הבעליזכה
 הן ואלו בטל תנאו עליהן המתנה וכל בהן. מועל התנאי שאיןדברים
 עליו לה שאין האשה אם התנה כיצר וירושתה. כתובתה ועיקרעונתה
 תנאי ואינו כתורה עמש"כ התנה שהרי בעונתה וחייב בטל תנאועונה
 ולא עכ"ל וכו' כטל תנאי וכו' כתובתה מעיקר לפחות עמה התנהממון
 מן ובין האירוסין מן בין זה תנאי שהתנה רכל התנה מתי הרמב"םחילק



המתיבתאארל

 עמו התנת וז"ל ירושה לגבי כתב ט' בהל' אמנם בטל, תנאוהנישואין
 עשו מד"ס, הבעל שירושת ואע"פ בטל. תנאה יירשנה שלא שנשאהאחר
 ממון שהוא אע"פ בטל שבירושה תנאי וכל תורה, כשל לדבריהםחיזוק
 אכל שנשאת אחר דוקא חלק זה ובתנאי עכ"ל. משפט לחוקת בהשנאמר
 וז"ל ה"ו( מאישות כ"ג )בפ' הרמב"ם וכ"כ התנאי מועיל שנשאתקודם
 שהנחלה שתנשא, קודם עמה שהתנה יירשנה( שלא עמה )שהתנהבד"א
 שתהא קודם יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם לוהכאה
 )כתובות דהכותב מתני' הוא המרב"ם רמקור המ"מ וכתב עכ"ל, לוראוייה
 עמש"כ מתנה דהוה ירושה לגבי תנאי מועיל דלא ס"ל דרשב"גפג.(

 דמועיל דסכר כהנא כררב חל, התנאי באירוסין אך כמותו, ופסקבתורה,
 שא"א הטעם דאם וצ"ע יירשנה. שלא לאדם לו הראוי נחלה עללהתנות
 משום או בתורה עמש"כ דמתנה הוא שנשאה לאחר בירושהלהתנות
 ומ"ש לנישואין אירוסין בין לחלק מנ"ל משפט" "לחוקת בירושהדכתיב
 וצ"ע. באירוסין. אף תנאי מהני דלא וכתובהמעונה

 אע"פ הכעל וירושת וז"ל ה"ט( מאישות יב' )בפרק המגיד הרב כתבוהנה
 תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו חכמים ז"ל לדעתו מדבריהםשהוא

 הוי בירושה להתנות שא"א הטעם וכל דוויות ור"ל עכ"ל. שנשאתוהוא
 דבריו ובהסבר נישואין, אחר במתנה דוקא היינו חיזוק, עשו דרבנןמטעם
 ורבנן דרבנן, הכעל ירושת )פד.( רב דאמר דהא לחקור יש דהנהנראה
 כירושה הוי דרבנן שירושה תיקנו שרכנן הכונה האם לדבריהם חיזוקעשו

 תנאו כתורה עמש"כ דייתנה שמצאנו כמו בטל התנאי וממילאדאורייתא,
 כמו דרבנן בירושה יהי דהתנאי התנאי, לגבי היה תקנתם עיקר אובטל,

 נחלקו רכזה נראה היה ולכאו' תקנתם, עיקר היה וע"ז דאורייתאבירושה
 רס"ל לרב דהקשו כהנא( כדרב בד"ה מט: שף )בב"ב בתוס' התירוציםכ'י

 חיזוק רבנן עשו לא פירות לגבי מדוע כש"ת, לדבריהם חיזוק עשודרבנן
 לו שיש בדבר לאא חיזוק עשו דלא למימר מצינו וז"ל ותירץלדבריהם,

 דליכא בדבר אבל דאורייתא, ירושה דאיכא ירושה כגון מה"תאשר
 דרבנן דבריו ביאור ונראה עכ"ל חיזוק רבנן עביר לא בדאורייתאכוותיה
 ולכן בטל, יהא התנאי וממילא דאורייתא, כירושה הוי דרבנן דירוגיהעשו
 יהא שזה חיזוק עושין דרבנן לומר שייך מה"ת שורש לו שיש בדברדוקא
 כלל שורש לה שאין מלוג דנכסי פירות בדין משא"כ תורה,כשל

 רבנן עבוד לא שכיח דלא פירות א"נ וז"ל תוס' שם תירץ ועודבתתורה.
 בפירות, אף חיזוק עשו דרבנן אמרינן זה טעם דלולא והיינו עכ"לחיזוק
 חיזוק עשו דרבנן דם"ל אלא פירות לדין כלל ליבא דבדאורייתאואף

 היו רבנן שכיחי הוי פירות אם ולכן בטל, שיהא התנאי לגבילדבריהפ



תכלאהמתיבתא

 התנאי דאורייתא שבדבר כמו בטל יהי' דהתנאי לדבריהם חיזוקעושים
 שרכנן הרבה דברים מצאנו דהרי השני כצר ראי' להביא יש וכןבטל,
 חיזוק עשו דרבנן ע"כ ושם תורה, משל יותר לדבריהם חיזוקעשו

 רב ד"ה ע"ב )פ"נ רש"י וכ"כ בטל התנאי דיהא התנאי לגבילדבריהם
 תנאו להיות תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים וז"לסבר(
 וא"כ בטל התנאי דיהא התנאי לגבי היה החיזוק דעיקר והיינו עכ"ל,בטל
 כטל, דתנאו לענין רק היינו תורה כשל חיזוק דעשו במקום דגםאפ"ל
 כשל לדבריהם חיזוק עשו דרבנן שכתב המ"מ דברי לפרש אפשרולפי"ז
 וממילא כדאורייתא דבריהם עשו דרבנן נאמר דאם כשנשאת, דוקאתורה
 דרבנן דס"ל וע"כ לאירוסין, נישואין בין לחלק שייך מה כטל,התנאי
 התנאי דבדאורייתא דכמו התנאי לגבי בדאורייתא לדבריהם חיזוקעשו
 לאחר כשהתנה דדוקא רבנן חילקו ובזה דרבנן, במילי בתנאי ה"הבטל

 אירוסין. בשעת ולא כטל יהא התנאינישואין

 דרבנן בירושה דרק דכתכ אחר( ממקום ד"ה פג. )דף ברש"י עייןוחנה
 והוא רבנן תקון דידה תקנתא ומשום דהואיל שם וז"ל סילוק.מועיל

 דאפילו ס"ל ראשונים בשאר אכן הונא, וכדרב מוחל עליה למחולבא
 בדפי מא- )דף הר"ן וז"ל ארוסה, כעודה סילוק מועיל דאורייתאבירושה
 ראוי אינו ממנה שמסתלק בשעה שעכשיו כלומר לה( בכותב ד"ההרי"ף
 יירשנה, שלא עליה מתנה אדם נישואין קודם הבעל כירושתליורשה
 זכה כאילו הוא הרי שעה בכל ליורשו שראוי דכיון אביו ירושתולאפוקי

 לירושת שנשאת לאחר נמי אשתו וירושת כסילוק סגי ולא לעניןכה
 עכ"ל, ארוסה ועורה לה בכותב אלא לה משכחת לא הלכך דמיאאביו
 אך דאורייתא בירושה אף סילוק דמועיל ס"ל הרמב"ם דגם הגר"חוכתב
 צ"ע וזה סילוק, מועיל לא נשואה בעודה אבל ארוסה בעודהדווקא

 דהוה משום סילוק מועיל לא נשואה דבעודה ראשונים לשארדבשלמא
 דלא משום סילוק מועיל ארוסה בעודה מדוע מובן בזה כבר, שזכהכמו

 משום נשואה בעודה סילוק מועיל דלא להרמב"ם אמנם שזכה, כמיהוי
 ארוסה עודה בין בדאורייתא לחלק הסברא מה א"כ משפט לחוקתדכתיב

 וצ"ע.לנשואה.

 רואה אני דעת חסרון א"א וז"ל ה"ט(, מאישות )פי"כ הראב"דונתשגות
 על להתנות יכול אדם והיאך משפט לחוקת צורך ומהבכאן,

 לי אין ודברים דין ממורישיו לאחד או לאביו יאמר ואיךדשלב"ל,
 עכ"ל ,כות שום בו לו שאין מה מקנה אדם ואין מיתתך, אחרבנכסים
 פסק ז"ל ור"ח שם, וז"ל ר"ח בשם זו שיטה כתב א( )סימןוברא"ש



 א ת ב י ת מהתהה

 מדגרסיק ראיה והביא בה"ג פסק וכן בפ"ק, לעיל ר"י פסק וכןכרוןב"ג
 לא אכל ירשנה מתה שאם כרשב"ג הלכה רב בשם ירמיה ר'בירושלמי

 כטל, תנאו אמרו ולמה קיימינן, אנן שהתנה מפני שאמר דבריולענין
 ידו שסילק כמו וזהו יורשה הוא מיתתה רלאחר כלומר בהן, זכהשלבסוף
 לו היה לא אביו שכחיי מפני יורשו, בנו אביו מת שאם אביו,מנכסי
 בא שלא ודבר כלום, בחייה אשתו נכסי בגוף אין הכעל כך בנכסים,כלום
 הרשכ"א וכ"כ עכ"ל. מיתתה לאמר ויורשה כטל התנאי לפיכך הואלידו
 דשלב"ל, דהוי ירש שלא בירושה להתנות דא"א כב"ב ע"ב קבורף

 דשלב"ל. של החסרון כאן אין ארוסה דבעודה הא צ"בולפי"ז

 אחים, ובנימין יוסף שאלת וז"ל כתב כב.( סימן )ח"ד הרשב"אומשהאח
 בן והניח בנימין בחיי יוסף ומת אחיות, ובני אחיות להםויש

 חזרתי תשובה ירושה, מצד נכסיו משאר זכותו מנשה וסילק מנשהושמו
 דבר ועוד אלו, בנכסים זכות שום האחיות לכני מצאתי לא צדדי כלעל
 שסלקו אע"פ עמו, לירש ראוי אחר ואין לירש ראוי שמנשה כל הדיןמן

 קשא כר אסו לירות דמאן יורשן הוא ממילא לאחר נחנן שלא כלמנכסיו
 הראוי מנשה במקום הם גמורים כנכרים ובניהם והאחיות לירות,דמתא
 דבחייך מתני' גבי הכותב בפרק בירושלמי דגרסינן לך ותדעלירש,

 מי מתה יוחנן דר' מיניה בעזן יוסטנה רבי ירשנה לא מתה אםובמותיך,
 שנסתלק כיון אותה יורשים שהאחים להון איפשיטא לא ואמאייורשה
 בכל היורש שהוא בעל רבמקום רס"ל משום ה"ט אלא מירושתה,הכעל
 שלא כל הבעלים נשאר וממילא ירושה, אצל הם כנכרים אחיהנכסיה,
 הכא דשאני דלא, יוחנן ר' להו ואמר בחייה, לאחריה הנכסים היאנתנה

 לו זכות היה לא עדיין שעה וכאותה ארוסה כשהיא זה כתבשהבעל
 ולפיכך שעה באותה הם יורשין והאחין יורש ארוס שאיןבירושה

 ומבואר עכ"ל. כדמעיקרא יורשים האחים נשארו הבעל, בניכשנסתלקו
 מטעם האשה מירושת עצמו לסלק יכול הבעל ראין דאף הרשב"אבדברי
 בעודה אבל לירות, דמתא קשא בה אטו לירות דמאן יורשן, הואדממילא
 כהנא( כדרב ד"ה מט: )דף בב"ב בתוס' אמנם זה, טעם שייך לאארוסה
 בפ' רפסיק רב וא"ת שם, וז"ל ארוסה בעודה אפי' שייך זה דטעםמבואר
 וחכמים דרבנן הבעל דירושת וכו' יירשנה מתה אם דאומר כרשב"גהכותב
 דרבנן דהוי משום להסתלק שייך דמפירות מש"ג לדבריהם חיזוקעשו
 באותה הם כנכרים האשה דיורשי דבעל קמיה דנפלה ירושה דשאניוי"ל
 זה דטעם בתוס' ומבואר עכ"ל להסתלק, יכול אינו ולכן בעל, לגביירושה
 בעודה אפי' אמרינן הוא כלום לאו מוקדם יורש במקום מאוחרדיורש
 )הל' ובמחנ"א ארוסה. בעודה לה בכותב איירי כהנא דרב דהאארוסה,
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 לעיל, דהבאנו הירושלמי כוונת אף דזהו כתוב י"א( סימן ומתנהזכיה
 דאמר דבריו לענין ולא יירשנה מתה אם דאמר כרשב"ג הלכה שםדכתב

 שממנ"פ פי' יורשה הוא שלסוף מפני אלא כתורה, עמש"כ שמתנהמפני

 הוא לבסוף וממילא אחר יורש שום שאין כיון אשתו את יורש הבעלהוי
 בעל של תנאו דמועיל כהנא רב סבר דירן שבתלמודא ואע"פ בהן.זוכה
 מסתלק ולהכי מדרבנן הוי הבעל דירושת רס"ל משום היינו יירשנה,שלא
 ומבואר לו, שומעין חכמים כתקנת א"א האומר דכל מירושתה,הכעל

 מוקדם יורש במקום מאוחר דיורש הירושלמי דלסברת המחנ"אבדברי
 ועודה לה לכותב ארוסה ועודה לה כותב בין חילוק אין הוא כלוםלאו

 הבעל ירושת דסבר משום התנאי מועיל כהנא דלרב תירץ ולכןנשואה,
 בזה. הראשונים פלוגתת וצ"במדרבנן.

 סילוק בדין ותוס', הר"ן מחלוקת את לבאר כתב מ'( )סימן הערותובקובץ
 מירושת כלל להסתלק יכול לא רבן ס"ל דהר"ן אביו,מירשת

 ע"א ע'ז )דף דגיטין מתוס' אמנם דאורייתא, במילי סילוק דמהני אףאביו
 דלא שם דכתב אביו, מירשת סילוק שמועיל משמע כהנא( כדרבד"ה
 משמע בדאורייתא, סילוק מועיל דלא כיון אביו מירושת סילוקמועיל
 רסברת שם וכתב אביו, מירושת סילוק מועיל היה הזה הטעםדלולא

 לא ולכן לו, שיש יורש מהשם הוי דסילוק סבר דהר"ן היא,מחלוקתם
 אמנם יורש, שם כבר עליו שיש כיון אביו מירושת בבן סילוקמועיל
 שם עליו לו שיש אף ולכן בנכסים לו שיש מהזכות הוי דסילוק סברתוס'
 מהרמכ"מ משמע וכן סילוק, בזה מועיל בנכסים זכה לא שעדיין כיוןיורש

 התנה אם וכן וז"ל ה"ה( מאישות )פכ"ג דכתכ בנכסים מזכותו הוידסילוק
 סילוק אם ולכאורה עכ"ל, קיים הכל וכו' נכסיה מקצת יירש שלאעמה
 לא וחלק יזכה נכסים דחלק לחלק שייך מה לו שיש יורש מהשםהוי
 רק דיזכה להתנות יכול ולכן דנכסים מזכותו הוי דסילוק וע"כיזכה,

 בשאר. ולא נכסיםבמקצת

 הוה דסילוק כיון מירושה להסתלק א"א דלר"ן כתב דהוא צ"עודבריו
 רהר"ן וצ"ע ממילא, יורש כבר הוי אביו אצל ובן יורשמהשם

 שראוי רכיון וז"ל אביו בירושת סילוק מועיל לא מדוע אחר טעםכתב
 עכ"ל, בסילוק סגי דלא לענין בה זכה כאילו הוא הרי שעה בכלליורשו
 מועיל לא ואפ"ה בנכסים, מהזכות הוי דסילוק משמע מדבריוואדרבא
 שייך מה צ"ע ועוד וצ"ע, קנין ובעי בזה זכה שכבר כמי דהוי כיוןסילוק
 סילוק שייך מהנכסים ובשלמא יורש ומקרי קרוב ה"ה יורש מהשםסילוק
 על בעלותו להפקיע שיוכל וכמו נכסיו על בעלות לאדם שישכיון



 א ת נ י ת מהתרד

 ע'" הנכסים על בעלים יהיה דלא זכות לו דיטז ה"ה מכירתן ע"יהנכסים
 הוי וזה ע"ז, בעלות לו אין יורש מהשם אכן לרשותו, יכנסו דלאסילוקן
 . מזה להסתלק ריכול מה"ת וא"ב שממילא,דבר

 בזכיית דין הוי סילוק האם סילוק, בדין לחקור יש דהנה בזהוהנראה
 בדיני והויהנכסים

 הפקר ע"י בנכסים כעלותו להפקיע דיגול דכמו הנכסים, עלהכעלות
 לפני נכסים על בעלות הפקעת דהוי סילוק, ע"י הבעלות דמפקיעה"ה

 דיש בהזכות דין הוי אלא כלל בנכסים דין אינו דסילוק או לרשותו,שבאו
 זכותו ומפקיר מפקיע הוא א"כ בנכסים לזכות זכות לו דיש דכיוןלו,
 בנכסים זוכה אינו דאח"כ וממילא עצמה, הזכות על הפקעה דהויזאת,
 פג )דף תוס' של התירוצים נחלקו דבזה ונראה זכות, שום לו ראיןכיון
 לשון הוי ודברים דדין כתב הראשון דבתירוצם כהנא(. כדרכ ר"הע"א
 דמהני והא בסילוק, גרוע לשון דמהני כהנא מרב ראי' מביאה והגמ'גרוע
 ודברים דדין משמע בתוס' השני ולתירוץ לן קשיא לא בדשלב"לסילוק
 אע"פ מנכסים סילוק דמועיל כהנא מרב ראי' מביאה והגמ' טוב, לשוןהוי

 הפקעה הוי דסילוק ס"ל תוס' של הראשון דהתירוץ ונראה בעולם,שאינם
 הזכיה שכח משום דשלב"ל של חסרון בזה אין ולכן לו שיש הזכיהמכח
 כח את שמפקיר כיון גרוע לשון דהוי החסרון וכל בעולם, נמצאכבר
 מביאה הגמ' וע"ז בהפקר דמועיל טוב לשון בעינן עכשיו לו שישהזכיה
 התירוץ אכן הזכיה, כח את להפקיר גרוע לשון דמועיל כהנא מרבראיה
 שעומדים מהנכסים דמסתלק דנכסים דין הוי דסילוק ס"ל תוס' שלהשני
 דין שאומר כיון גרוע, לשון דהוה חסרון בזה אין ולכן לרשותולבוא
 שעתידים בנכסים מזכייתו להסתלק שרוצה מובן בנכסים לי איןודברים
 מרב ראיה הגמ' מביאה לכן דשלב"ל הם דהנכסים הוי החסרון וכללבוא,
 בעולם. לא עד שהנכסים אף סילוק דמועילכהנא

 דיני תרי דיש ס"ל דהם והר"ח הראב"ד שיטת לבאר נראהולפ"'ז
 ומדין מהנכסים סילוק ויש עצמה, מהזכות סילוק דישבסילוק,

 דשייך והא בהן זכה לבסוף הירושלמי כתב בזה עצמה מהזכותסילוק
 ) לשיטתו דהראב"ד צ"ל דשלב"ל שהוא אף נישואין קודםלהסתלק
 מועיל נישואין קודם מדוע אחר טעם כתב ששם ה"ז( מאישותבפכ"ג
 שלא מנת על אלא הנשואין חלו לא נישאוין קודם תנאי אבל וז"לסילוק
 הנישואין קודם והסתלק היות והכוונה עכ"ל וקיים ממון ותנאייירשנה
 כר' ופסקינן והיות ירושה חיוב יחייבו שלא כקידושין תנאי כמוהוי

 יירש, שלא נישואין קודם להתנות מועיל לכן קיים ממון שתנאייהודה
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 ומזה בנכסים זכות רק לירושה זכות ראין דסבר לשיטתו הראב"דוכ"ז
 מועיל נישואין דקורם להגיע צריך לכן דשלב"ל, דהוי כיון להסתלקא"א
 ששייך סברו והר"ן הרמב"ן אכן תנאי על נישואין כמו דהוי כיוןסילוק
 דוקא כי מהזכות להסתלק שייך נישואין שקודם סברו לכן לירושהזכות
 בהן. זכה כאילו דהוי להסתלק שייך לא נישואיןאחר

 בין לחלק מנ"ל לעיל שהקשינו הרמב"ם שיטת את לבארונראה
 דבנישואין מהסילוק מאירוסין הסילוק דחלוק וא"ל לנישואין,אירוסין

 הוי באירוסין סילוק אבל הנכסים, מזכית סילוק הוי בנישואיןדהסילוק
 בסדרי דהוא משפט" "דחוקת דהדין אפ"ל וא"כ עצמה מהזכותהסילוק
 להסתלק שרוצה וכל בנכסים והזכיה הנחלה סדרי ישנה רלאהנחלה
 באירוסין בסילוק אכן משפט, דחוקת מפקרא מהני לא בנכסיםמהזכי'
 משנה אינו ובזה לנחלה, זכות כלל לו ואין לנחלה זכותו עצםדמפקיע
 הפקיע דהרי יורש דין כלל לו דאין באופן עצמו דסילק אלא הנחלה,סדרי
 משפט. דחוקת הדין נאמר לא ובזה מהנכסיםזכותו

 דהרשב"א לעיל, שהבאנו בב"ב ותוס' הרשב"א מחלוקת ליישב ישולפ"'ז
 וכסברת עצמה מהזכות עצמו לסלק יכול אינו נישואין דאחרסבר

 כח עליו ונשאר והיות כנכסים זכה כאילו הוי ליורשו שראוי דכיוןהר"ן
 נישואין קודם אכן ליורשו, יכול אחר ואין יורש נשאר ממילאהזכיה
 ותוס' יורש, לא הוא וממילא פה, לו שיש עמצה מהזכות גם עצמומסלק
 מהזכות ולא בנכסים, מזכיתו רק עצמה מסלק נישואין קודם דגםס"ל

 אחר יורש אין ושוב יורש, נשאר דנכסים זכות לו ונשאר היות לכןעצמה,
 הוא. כלום לאו מוקדם יורש במקום מאוחר דיורש לירש,יכול

 טאננענבוים זאבחיים

 לגופה צריכה שאינה בלאכהבעניך

 דם בשבת בתחלה לבעול מהו להו איבעיא ע"ב: ה' בכתובותאימא
 בתד"ה וכ' וכו'. צריך הוא לדם וכו' מיניבר חבורי או פקידמיפקד

 אחרת פעם יתלכלך שלא הדם להוציא שצריה~ ר"ת פי' צריך, הואלדם
 צריך הוא לדם אי מיחבר הבורי דם דקאמר לקמן ולפירושוכלגיבעול,
 דשייך מבואר ע"כ. וכו לגופה צריכה שאינה מלאכה דהויא אע"גואסור,
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 אע"ג להם( א' דדין בהעברה )וה"ה בחבורה גם לר"ש דמשאצל"גפטור
 בגמ' בהדיא איתא וכן חייב. ובהעברה כחבורה דמקלקל לר"שדס"ל
 ובסנהדרין , וכו'( ונחש עקרב )כגון מזיקין הריגת לגבי ע"ב קכ"אבשבת
 )וכן חבורה( )דעושה הקוץ את בה ליטול יד של מחט לגבי ע"בפ"ד

 והובערו בהם להתחמם בשבת בגחלים ההותה לגבי ע"ב כ'בכריתות
 דלא כיון התם מיהו משאצל"ג, משום פטור חרא דתנא איבאמאיליהן,
 אבל במשאצל"ג כר"ש דס"ל לדחות מצינן הוה תנא סתם אלא ר"שמזכיר

 י"ב סי' ביומא הקה"י וכמש"כ כר"י, אלא כר"ש ס"ל לא בהעברהבמקלקל
 בש"ס דוכתי בכמה התוס' וכ"כ שם(. דמחייב תנא לגבי זה שלההיפך
 ד"ה ע"ב ל"ד ב"ק ה"מ, ד"ה ע"ב ל"ד יומא כחובל, ד"ה ע"א ק"ו)שבת
 מאן(. ד"ה ע"ב פ"ד וסנהדריןחובל,

 )את וצריך חובל לגבי ראשונים ושאר רש"י פליגי ע"א ק"ו בשבתוהנה
 ומבעיר חובל רכל כתב דרש"י לאפרו, וצריך ומבעיר לכלבוהדם(

 שם דבריו שמפ' ומהרשב"א מדבריו משמע שיטתו והסבר משאצל"ג,הו"ל
 להיות צריך המלאכה גוף אלא מהמלאכה שיוצא לתיקון שצריך סגידלא
 הם דתמיד ומבעיר חובל כמו בעצם, תיקון אינו ואם בעצם,תיקון

 יש )ואולי משאצל"ג מקרי אז הנשרף, ובדבר הנחבל בדברמקלקלים
 מלאכה וכל וז"ל שם אמתני' ע"ב צ"ג שם לעיל לשיטתו רש"יליישב
 ולא לו באה לא דברצונו משאצל"ג הוי מעליו לסלקה אלא צריכהשאינה
 מידי לעשות דצריך דכיון י"ל ע"א, י' בחגיגה וכ"כ עכ"ל לה צריךהי'

 אחר ממקום ואפר דם לו הי' דכרצונו מיקרי והאפר, הדם להשיגדמקלקל
 דחובל כתבו ראשונים ושאר להשיגם(. כדי ולהעביר לחבול צריך הי'ולא
 שם הרמב"ן וביאר לגופה, צריכה הו"ל לאפרו וצריך ומבעיר לכלבווצריך
 להחבורה צריך דהא המלאכה, כגוף צורך לו דיש דכיון משוםטעמא
 לגופה. צריכה מיקרי לכן האפר, בשביל ולההעברה הדםבשביל

 הרמב"ן על שמקש' ר' סי' בכתובות כאן הקה"י קש' ליישב חשבתיומנה
 צורך יש הא כנ"ל משאצל"ג מזיקין להריגת הגמ' לי' קרידאמאי

 במטה המת את במוציא פוטר דר"ש מהא וגם שימות. המזיקבהריגת
 נמי דהתם להקשות, יכול הי' לכ' ע"ב צ"ג שם במתני' משאצל"גמשום
 הרמב"ן דכוונת שמפ' הקה"י מדברי שמשמע ]ומה בההוצאה. צורך ישהא

 מדברי כן משמע דלא צ"ב, לכ' ומבעיר, בחובל דוקא הוא זאתבהגדרה
 בחובל שאינן מקומות משאר לזה דמיונות מביא הא אדרבההרמב"ן,
 ואפשר למטה[. שאכתוב למה מזה נפקותא אין אופן ככל ע"ש.ומבעיר,
 בזה, סתומין קצת שדבריו הגם הרמב"ן, שנפרש ע"י קשייתוליישב



תרס א ת נ י ת מה

 התוצאה עצם שהוא בהדבר דרוצה כמנתו בהמלאכה צורך דישדמש"כ
 הוא המלאכה לכלבו, וצריך בחובל כגון ישרה, בדרך מהמלאכהשיוצאת
 מה וזהו שיצא, הדם הוא ישרה בדרך מזה שיוצאת והתוצאה הדם,הוצאת
 ממלאכת התוצאה הוא האפר לאפרו, וצריך במבעיר וכן לו,שצריך

 זה ואין מת, המזיק שיהי' הוא התוצאה מזיקין, בהריגת משא"כההעברה,
 התוצאה בעצם רוצה דאינו ונמצא המזיק, כאן הויית שלילת אלאמטרתו
 הויית דהיינו בהתוצאה רוצה שאינו כמטה, מת בהוצאת וכן המלאכה,של
 דברי יתפרש לכ' ובזה בפנים. המת הויית אי רוצה אלא החוצה,המת

 בהוצאתו הנאה לו שאין וז"ל המת הוצאת לגבי ע"ב צ"ד שםהרמב"ן
 ומש"כ ע"ש. ע"כ וכו' ממנו מונע שהוא הטומאה הוא ההנאה אבלוכו'

 רוצה אם בין לגופה צריכה מיקרי ושערו צפרניו ונוטל דבגוזזבדק"ו
 מקריין זה ובין זה רבין יל"פ הנגזז, בשער רוצה אם בין גופולייפות
 הנגזז. השער ובין נתייפה שגופו בין הגיזה, ממלאכתתוצאה

 קצת הם דלכ' דק"ו שם התוס' דברי נמי יתפרש לכ' זה ררךוע"פ
 רס"ל לאפרו וצריך ומבעיר לכלבו וצריך חובל מ"ש דהקש'סתומין,

 דהו"ל דאיתא לעפרה אלא וא"צ גומא מחופר לגופה צריכהדהו"ל
 לתת כדי נשמה לנטילת צריך הוא דהכא דמי רלא וז"ל ותי'משאצל"ג,

 כרי להעברה צריך נמי ומבעיר הנפש הוא הדם כי הדם דהיינולכלכו
 מאלי' נעשית הגומא חופר אבל קדרה לבשל כדי מבעיר כמו אפרלעשות
 העפר, דנוטל ממנה נהנה שפיר הא ולכ' עכ"ל. כלום ממנה נהנהואינו
 הוא דהדם יתפרש הנ"ל וע"פ מאלי'. נעשית איך חופרו הוא אםועוד

 משא"כ בהעברה, האפר וכן דם, נטילת דהיינו נשמה מנטליתהתוצאה
 פטור ד"ה ע"ב ע"ג שם רש"י ]עי' בונה הוא דהמלאכה גומאבחופר
 והיינו העפר, ולא הגומא, כאן הויית הוא בנין מהמלאכת התוצאהעלי'[.
 לא הגומא, בניית הוא דהמלאכה דמאחר ר"ל מאלי', נעשית דהגומאמש"כ
 נכנה וממילא העפר מסיר דהוא אלא העפר, להסרת גורם רזהאמרי'
 מהגומא נהנה דלא מש"כ והיינו הגומא, של תוצאתה העפר ואיןהגומא,
 הקש' שג"כ הרמב"ן לדברי הללו התוס' דברי משתווים זה ובדרךכלום.
 שהוא עצמו הדם הוא בכאן שהחבלה וז"ל ותי' גומא מחופר מ"שבדק"ו
 מלאכה הנקרא והוא הוא בקרקע שהבנין גומא בחופר משא"כ וכו'צריך
 זה. בדרך מתפרש דג"כעכ"ל,

 על הקש' בשבת הנ"ל והרמב"ן מאן ד"ה ע"ב פ"ר בסנהדריןוהתוש'
 כחובל גם משאצל"ג פוטר דר"ש לומר מוכרחין דהנהרש"י

 חייבין ומבעיר דחובל דק"ו בשבת מקראי יליף ר"ש והנה וכנ"ל,ומבעיר



 א ה ב י ת מהתשח

 נמצא משאצל"ג הף ומבעיר חובל דכל רש"י ולפי מקלקל, דההאע"ג
 דהא יתכן ולא משאצל"ג, דהוי אע"ג חייבין ומבעיר דחובל דיליףנמי
 כנ"ל. ומבעיר בחובל גם משאצל"גפוטר

 דמו( שיצא בידו )דוחקו והפוצעו חלזון הצד לגבי ע"א ע"ה בשכתוהנה
 ר"ש דמודה אע"ג נשמה נטילת משום חייב אינו דלר"שאיתא

 לי' ניחא טפי נשמה בי' דאית הכמה הכא שאני ימות ולא רישאכפסיק
 דכי רש"י שם וכתב משאצל"ג(. משום )ופטור צבעי' רליציל היכיכי

 דלא לי' ניחא טפי אי )ורק מיתרסי אי לי' איכפת דלא במידי ר"שמודה
 ק"ג שפ דאיתא מהא טפי ד"ה שם התוס' עליו והקש' ר"ש(, פוטריארע
 את ליפות קמכוין לא אם במשהו קנים( מין )תולש זרדים דמזרדע"א

 מיירי דהכא ימות ולא רישי' בפסיק ר"ש דמודה ואע"ג פטורהקרקע
 של ארעא מייפה אי לי' איכפת לא ודאי והתם 'דחברי', בארעאדקעביד
 רק"ג שם הש"ס בגליון )ורע"א משאצל"ג. משום ר"ש פוטר ואפ"החבירו
 לי' איכפת לא דחברי' דבארעא בדק"ג כ' עצמו דרש"י לצייןהוסיף
ליפות.(

 דפטור א' משאצל"ג, מיני ב' דיש קשייתם ליישב סופר החתםוכתב
 איכפת לא אי אפי' שייך זה ומין מחשבת, מלאכת שאינהמשום

 לי' ניחא טפי אי דוקא שייך זה ומין אחר, טעם משום דפטור וב'לי',
 לכן משאצל"ג, של הראשון מין גם שייך זרדים במזרד והנה ליהוי,דלא
 חבורה משום דהוי ופוצעו הלזון כצד אכל לי', איכפת דלא אע"גפטור
 מחשבת מלאכת דאינה מטעמא דפטור דמשאצל"ג ראשון מין שייךלא
 כחם חייב )דלכן והעברה בחבורה מחשבת מלאכת מצריך לא ר"שדהא

 דלא לי' ניחא אפי אי דוקא דהוי דמשאצל"ג שני מין רק ושייךמקלקל(,
 צ"ב דבריו ולכ' לי'. איכפת בלא מודה דר"ש רש"י כתב שם ולכןליהוי,
 רש"י וכ"כ משאצל"ג, משום מזיקים בהריגת פוטר דר"ש ראינו כברדהא
 שלא לי' ניחא דטפי למימר דליכא לי' איכפת לא ודאי ושם שם,עצמו
 חבורה. משום דהוי ואע"ג פוטר ואפ"ה המזיק,ימות

 דבעצם אחד, כמהלך רש"י על הנ"ל התוס' קושיות ב' ליישבואפשר
 בגוף צרוך לו ראין דכל הרמב"ן מסברת זה לדבר מסכיםרש"י

 רוצה ראינו לעיל שכתבתי דרך על או הפשוט דרך על )אוהמלאכה
 הוי ומומו"ה לפטור, הוא סברא המלאכה( של הישרהבהתוצאה
 לפטור הוא סברא ג"כ בעצם תיקון שאינו דכל נמי דס"ל אלאמשאצל"ג,

 דאינו טעמא דהיינו כולל היותר הטעם כתב דק"ו ובשכת משאצל"ג.והוי



תרלט.המתיבתא

 לאפרו וצריך ומבעיר לכלבו וצריך חובל גם זה טעם דמפני בעצםתיקון
 סברא ג"כ ליהוי דלא לי' ניבא דטפי לרש"י ס"ל וג"כ משאצל"ג.הוי

 המלאכה דאין כיון פטור בלא"ה דגם רק משאצל"ג, ולשווי' הואלפטור
 שמעון ר' דיליף דק"ו בשבת והנה בהמלאכה. צרוך לו אין א"נתיקון
 דהוי אע"ג בשכת חייבין ומבעיר דחובל כהן כת והעברת דמילהמקראי
 דהוי אע"ג חייבין ומבעיר דחובל ר"ש דיליף נמצא ה"נ לרש"ימקלקל,

 צורך לו דיש דהני דומיא ורק חידושו אלא בו לך ראין רקמשאצל"ג,
 והיינו נשרף, כהן והבת מהול האיש שיצא שלה ובתוצאה המלאכהבגוף
 דעצם משום אלא הי' לא לקראי לאו אי לפטור הטעם דבלבכה"ג
 טפי דהר למימר דליכא דהני דומיא רק וגם הוא, תיקון לאוהמלאכה
 לטעון )ואין ולשרופה למולו אנחנו דמצווין מאחר ליהוי דלא לי'ניחא
 הא דהני, דומיא הוה לא לי' איכפת לא ואפי' לי', ניחא ממש הוהדא"כ
 משווי' תיקון אינה המלאכה רעצם גופא דהא ברש"י ביארנו דכברליתא

 שוה הוה וממילא להלאכה, צריך הי' לא שברצונו דבר ככלמשאצל"ג
 המלאכה בגוף צורך לו שאין היבא אבל לי'(, איכפת דלא דברלכל

 ליהוי, דלא לי' ניחא דטפי היכא א"נ לפטור, נוסף טעם רזהובתוצאתה,
 משאצל"ג. משום פטור עדיין הללו בציורים לפטור, נוסף טעם זהדגם

 כגמ' יוחנן לר' דלכן עצמם בשבת והרמכ"ן בב"ק התוס' כתבו)וכעי"ז
 אבל לאפרו וצריך ומבעיר לכלבו וצריך חובל בכגון רק ר"ש מחייםשם
 ולא חידושו אלא בו לך ראין כלל, וצורך תיקון דליכא גמור במקלקללא

 כהן.( בת ושריפת דמילה דומיא אלאמחייכ

 בהריגת ר"ש דפוטר מהא רש"י על הראשונים קש' היטב מיושבונזח
 לו ראין לטמור נוסף טעם יש הא דהתם משאצל"ג, משוםמזיקים

 למעלה שנתבאר )וכמו דוקא מת המזיק שיהא המלאכה בתוצאתצורך
 או בהחבלה צורך לו אין ודאי יד של דמחט כהא וכן הרמב"ן(,ליישב
 והתם הוא דר"ש שפיר י"ל נמי בכריתות בגחלים דחותה בהא וכןבדמו,
 חמימות לו יש דבלא"ה ממנה היוצא ובחימום בההעברה צורך לו איןנמי
 התוס' קש' נמי ומיושב ביומא(. בתוס' שביארו )וכמו עצמם מהגחליםדי
 בה רמחייב חבורה הו"ל הא דהתם ופוצעו, חלזון הצד בענין רש"יעל
 ליכא וגם לפטור, הנ"ל הנוספים מטעמים א' ליבא אי משאצל"גר"ש

 החלזון לדם צורך לו יש דודאי ותוצאתה, בהמלאכה צורך לו דאיןלמימר
 דלא לי' ניחא דטפי משום אלא פטור הוה לא ולכן ליקח, שבא מהדזהו
 וודאי ר"ש, מודה הוה לי' איכפת לא הוה דאילו רש"י כתב ולכןימות,
 ועוד מבעיר או חובל של ציור אינו דהתם זרדים, למזרד כלל דמילא

 ארעא דהוה כיון הקרקע יפוי דהיינו המלאכה בתוצאת צורך לו איןדהתם



המתיבתאתרס

 כי ד"ה חלזון כענין שם כהתוס' ס"ל לא רש"י דע"כ נמצא ולפ"זדחברי'.
 והדם חבורה בי' ולית פקיד מיפקד רוצה שהוא חלזון דדם דכתבוהיכי

 יהא דלפ"ז הדם, באותו רוצה אינו חבורה משופ ויוצא מיחברדחבורי
 החבורה. של בתוצאתה רוצה דאינונמצא

 ל"ד דשם ביומא, רש"י מש"כ על התוס' קש' נמי ליישב חשבתיועפכ"ז
 ברזל של עבות( )חתיכות עששיות יהודה א"ר תניא איתאע"ב

 שתפיג כדי בו( טובל )שהכ"ג צונן לתוך ומטילין יוה"כ מערב מחמיןהיו
 שאינו דבר דהוי דאע"ג וקאמר ומקשהו(, )מחזק מצרף והלא ופריקצינתן,
 כולה התורה בכל ה"מ משני: ולבסוף שא"מ, דבר אוסר ר"י מ"ממחכוין
 כגון דרבנן דבאיסור שמפ' משמע ומרש"י הוא, דרבנן צירוף הכאאבל
 מיחם ד"ה ע"ב מ"א שבת ובתוס' שא"מ, דבר אוסר אינו ר"י אפי'צירוף
 קרקע ע"ג כלים גרירת אוסר יהודה דר' ע"ב כ"ג רביצה מהא עליוהקש'
 אלא אסור אינו חריץ לעשות מתכוין אי דאפי' אע"ג שא"מ דברמשום
 השפת דהנה גרירה דשאני ליישב יש ואולי יד. כלאחר חורש דהוימדרבנן
 צריך מ"מ לו מתכוין דאינו אע"ג דבגרירה כתב ע"א ע"ה בשבתאמת
 גורר שהוא הספסל או הכסא שם דרך להעביר והחלל הגומא לגוףהוא

 שא"צ לעפרה אלא וא"צ גומא לחופר דמי ולא לגופה, צריך שפירומיקרי
 הוא סברא ותוצאתה להמלאכה דכשא"צ ס"ל רש"י וגם הגומא.לעצם
 מלאכת אינו רישא( פסיק )כשאינו שא"מ דדבר נמי ונקדים וכנ"ל.לפטור
 שבת, הל' ריש חיים ר' בחי' כמבואר לר"י בין לר"ש ביןמחשבת

 הוא מחשבת מלאכת דאינו משום ג"כ בו דפוטר לר"שומשאצל"ג
 יש וא"ב ע"ב. צ"ג שבת ברש"י הובא וכן ע"ב י' חגיגה בגמ'כדאיתא
 ולר"י בו, א"צ דודאי למצרף ותוצאתה להמלאכה שצריך גרירה ביןלחלק
 ותוצאתה להמלאכה כשצריך רק שא"מ בדבר לגזור ראו דרבנןבאיסור
 לאו לה צריך כשאין לר"ש דרך ואע"ג מחשבת, למלאכת דומה יותרדאו

 אם רק זה מ"מ מחשבת, מלאכת הוי עדיין לר"י אבל היא מחשבתמלאכת
 לה צריך אינו גם ראם י"ל לה מתכוין אינו בלא"ה אם אבל לה,מתכוין
 גזרו. לא דרבנן באיסור ולכן מחשבת למלאכת דומה פחות אפי'הו"ל



תרמאהמתיבתא

 קרמן הכהן חייםיוסף

 מהו ד"ה רש"י בדבריביאור
 בשבת בתחילהלבעול

 הך להו שסיע "לא פרש"י בשבת בתחילה לבעול ע"ב(מהו )ה'בגמ'
 הלכה" אין או הלכה להו ומיבעיא להו שמיע א"נ דלעיל.מתניתא

 דלא נראה ע"כ ומיהו ור"ש יהודה ר' בה דפליגי למימר "איכאובתוס'
 ר"י פליגי לא בהא עוף,... בן ישחוט שמא דחיישינן הברייתאידע

ור"ש".

 לא עוף בן ישחוט דשמא דמהא ישנה משיטה הביא מקובצתבשיטה
 אלא הסעורה עשה שכבר איירי דהכא כיון כלל לרש"י לי'קשיא

 )והא לב"ע. למיחש וליכא גופה( התוס' שפי' )כמו בעל שלא לושאירע
 נישואין דסתם משום יבעול" לא כך ובין כך ד"בין לשון הברייתאדנקט

 לאסור ולא יבעול לא לשון התנא נקט ולפיכך בלילה בו עומדתלבעילה
 משום ד"ה ב' )דף רש"י שפי' ממה משמע וכן סעודה( בלאבעילה

 שאם נקט ולא בלילה" סעודה יעשה למוצ"ש יכנוס "שאםחשבונות(
 וכן נישואין, לסעודת אלא אינו החשש דכל משמע כדומה או"יבעול"
 לא דכ"ע והא דמפרישין הא דהיינו ג: דף הש"ס במס' רש"י בגליוןאיתא
 חד אלא ק"ל דלא משמע "מחנינא" הך דנקט" רש"י לשון וגםהכיא,

ברייתא:

 דכיון עוף בן ישחוט דשמא מהא להתוס' דקשה דהא בשטמ"ק איתאועוד
 סעודה )היינו מהאונס כשינצל סעורה שעושין ס"ל בעל. ולאשנאנס

 לבעילה סעודה עושין שאין לרש"י רס"ל רש"י משא"כ ראשונה(לבעילה
 נישואין לסעודת ב"ע ישחוט דשמא דהא לומר הוצרך שכן וכיוןראשונה

 דחייש.הוא

 עושין שהיו התוס' בשיטת השטמ"ק שפירש כמו ג"כ נתבוהרמב"ן
 בשישי לישא דורות נהגו "לפיכך וז"ל ראשונה לבעילהסעודה

 מחר של ביום ולא כלל בעילה בליל סעודה לעשות נוהגין שאינםועוד
 שבימים מדבריו משמע עוף", בן ישחוט לשמא חששו לא לכןכלל

 מחר של ביום או בעילה כליל סעודה לעשות נוהגין היוהקדמונים
 היו זה סעודהומשום

 חוששיי
 בהרמב"ן אחר לשון הביא )וער"ן לכ"ע

 בידם" מיחו שלא אלא הוא בורות מנהג כשישי לכנוס דנהגו"דהא



המתיבתאתקב

 סעודה )דעושין כן דמשמע כתב ליתא(.ובמהרש"ל שלפנינווברמב"ן
 אין הכי רמשמע דאף פי' דבחיבורו אלא התוס' מדברי ראשונה(לבעילה

 לפרש דיש נראה והשטמ"ק הרמב"ן מדברי ומיהו ע"ש התוס' דעתזה
 התוס'. בדבריהכי

 לפרש הוא שדוחק רס"ל )אף רש"י בשיטת שביארנו כמו איתאוער"ן
 אישות  מהל' כפ"י שכתב  ז"ל הרמכ"ם דעת "שזהו הר"ן וכתבהכי(

 לידי יבא שמא גזירה בשבת בא' ולא כע"ש לא  נשים נושאים אין"אבל
 והא לב"ע דחיישינן להרמב"ם רס"ל הסעודה" בתיקון שבתחילול

 לכן קודם כנסה בעכבר "היינו בשכת בתחילה למיבעל שרידבסוגיין
 הסעודה" עושין שאז לפי לב"ע דחיישינן הוא לחופה כניסהדבשעת
 בשכבר לב"ע חששו לא לפיכך סעודה עושין אין בעילה דבלילמשמע
 השטמ"ק, שפי' כמו רש"י דעת וזהוכנס

 "דתליא התוס' דעת שהביא היטב ע"ש רש"י בדעת כן פי' לאוהריטב"א
 שכבר כגון ב"ע משום דליכא חכורה... משום שמעתיןכולהו

 איירי דהכא דס"ל עכשיו..." עד בעילתו שהאריך אלא הסעודהעשו
 ממתניתא להקשות ליבא השטמ"ק שפי' כמו וא"כ הסעודה עשובשכבר
 כעין פשטי' דלא "והא שהאריך עי' אלא יכעול לא כך ובין כךדבין
 דמתני' ז"ל פרש"י בע"ש יבעול לא כך ובין כך בין דקתני דלעילמתני'
 דלפי תמוה וזה הלכה אין אי הלכה לי' מיבעי דקא א"נ לי' שמיעאלא
 ליכא א"כ הסעודה עשו נשככר הכא דאיירי דיבור כדי בתוך שכתבמה

 השתא אביי דאמר כך ובין כך דבין ממתני' לי' קושיא ומה לב"עלמיחש
 משום דמפרישין מהא להקשות וה"ל ב"ע משום נמי ע"ש להכידאתית
 מבין להקשות תפס ולמה חבורה, משום טעמא נקט בהדיא דהתםחבורה
  דמפרישין? הא והשמיט כך וביןכך

 ואע"ג עוד מ"ש ע"ש בשטמ"ק דאיתא כמו להריטב"א דס"לונראה
 לא אכן ב"ע משום נמי ע"ש להכי דאתית השתא לעילדקאמר

 בן משום נמי דע"ש אביי לדעת דאפי' למימר דאיכא ונראה הכי,קי"ל
 מטעמא לגמרי הש"ס חזר ולא טעמי מתרי התנא דאסור היינועוף

 למיחש דליכא מדכתב הריטב"א לדעת כן דצ"ל נראה ולפענ"דדחבורה
 ס"ל דאי ברייתא מהך לי' קשיא ועדיין הסעודה  עשה שכבר כגוןלב"ע

 עשה שכבר בכגון דאיירי כיון כלל להקשות ה"ל לא ב"ע משוםלגמרי
 הסעודה עשה שכבר בכגון לתרוצי ה"ל לא חבורה משום ואיהסעודה
 בכך. הברייתא איירי דלאכיון



חרא א ת נ י ת מה

  דמוםמע יבעול" "דלא לישנא התנא מדנקט הכי הריטכ"א דר"קונראה
 שעושין סעודה משום יבעול" "לא דנקט ול"ל אסור בעילהמשום

 שכתב )כמו ראשונה לבעילה סעודה עושין ראין דס"ל ראשונהלבעילה
 הרמב"ם( דעת דזהו הר"ן בפי' שביארנו וכמו רש"י בדעתהשטמ"ק
 אלא בעילה בענין כלל הברייתא איירי לא אביי דלדעת לומר איןולפיכך
 דמתרי צ"ל אלא "יכעול" לשון התנא דנקט וב"ע נישואין סעודתמשום
 אבל ראשונה לבעילה סעודה עושין דאין רש"י לדעת זה כל אסרטעמי
 לבעילה שעושין סעודה משום "יבעול" לא דנקט ניחא התוס'לדעת

ראשונה.

 כך דבין בברייתא לעיל רש"י שפי' מה על דייק סופר ובחת"מובפננני
 למה ב"ע משום פי' ולא חבורה" "משום בע"ש( לא ד"ה ד' )דף כךובין

 דאיתא כמו הח"מ שם )ותי' דב"ע? טעמא ושבק דחבורה טעמא רש"ינקט
 דנקט דהא ונראה בצ"ע(. הניחו והפנ"י ב"ע משום קי"ל דלאכשסמ"ק
 איירי בודאי טעמא ובהך מהא חזר לא אביי ראף משום דחבודהטעמא

 "מפרש רש"י פי' דבמוצ"ש )והא דב"ע נוסף איסור דאיכא אלאהברייתא
 כבר דחבורה דטעמא משום לפרש יש חבורה משום פי' ובע"שלקמן"
 לקמן"(: "מפרש הוא דחידוש דב"ע הא אבל ג! דף בברייתאאיתא

 ליכא ב"ע דמשום הסעודה עשה שכבר הריטב"א דנקט היינוולפ"'ז
 ובהא דחבורה טעמא משום רש"י של לתירוצו צריך ועדייןלמיחש

 דלשיטתו אלא התוס', קושית ונתיישב הלכה אין או הלכה לי'מיגעי
 לא עוף דבבן הלכה אין או הלכה לי' מיבעי למימר דליכא התוס'הקשה
 דמפרישין הא הריטכ"א השמיט למה קשה עדיין אבל ור"ש. ר"יפליגי

 דמסרישין? מהא ולא דב"ע ברייתא מהך אלא לי' קשיא דלאדמשמע

 מקלקל אי להש"ס לי' דמספקא למאי דמפרישין מהא הקשהוהנוהרש~~א
 לר"ש( ובין לר"י )בין עלמא לכולי וא"כ הפתח אצלהוא

 לישנא לחך אלא הקשה )ולא אתיא כמאן דמפרישין וברייתא בעילמצי
 קיקיון בספר מצאתי קושיא הך וכעין לי'(? ומיבעי ברייתא להךדידע
 שעושה "מפני דמפרישין( )בברייתא שם דגמר דהא שם ותי'דיונה

 הבעיין דסבר אפשר וא"כ התנא, אמרה ולא הוא דגמרא מלישנאחבורה"
 המהרש"א קושית לישב יש ובזה אחר באופן דמפרישין הא לפרושידאיכא
 חבורה משום אבל אחרינא טעמא משום דמפרישין דהא להבעייןדס"ד

 ומקלקל הוא דבמקלקל מודה תנא האי ואפי' דמותר מודי עלמאכולי



המתיבתאעמד

 בזה ליישב יש וגם אחרינא. טעמא מפרישיןמשום אלא מצוה במקוםמותר
 ליכא דמפרישין דמהא להבעיין דס"ד דמפרישין, הא דהשמיטהריטב"א
 מפרישין. אחרינא טעמא דמשום למימר דאיכא כיון ראי'להביא

 רלישנא דמשמע חבורה שעושה מפני להדיא גרס דבתוספתא קשהאך
 הש"ס. מסקנת אלא דאינו דיונה הקיקיון שפי' כמו ולא הואדהתנא

 משום לאו דמפרישין דטעמא למיתר דאיכא להבעיין )דס"ד כן נאמרואם
 חבורה, משום לא אם מפרישין טעם מאיזה לרעת צריך הוא(חבורה

 ראשונה לבעילה סעודה עושין אם דאף ב"ע משום לומר אפשר דאיכיון
 להפריש ליכא והריטב"א( והרמב"ם רש"י בדעת שפירשנו כמו דלא)דזהו
 לומר נראה ואין בסעודה אלא בביאה האיסור דאין כיון מהכלההחתן

 טעם מאיזה חבורה משום לאו אי וא"כ הסעודה ביטול משוםרמפרישין
מפרישין?

 שמפרישין במקום היינו מפרישין דאדרבה להבעיין דס"ד למיננוואימא
 אף בשבת, גם אותם מפרישין ונדות אבלות כמו שיהי' טעםמאיזה

 כיון ברד"ל( דאיתא )כמו השבתות על ישראל נחשדו דלא למימרדאיכא
 לימר נראה דאין ואף ממנו. אותה מפרישין בשבת בתחילה לבעולדמותר

 התוס' ולדעת להשמיט ה"ל לא כזו דחידוש כיון הריטב"א בדעתכן
 שהוא מפני דמפרישין מהא הקשה דבהדיא כן לומר אפשר איבודאי
 ולא דמפרישין מהא כלל להקשות ה"ל לא הכי ס"ל ואי חבורהעושה
 דמספיק ואף לדוכתא קושיא הדר הכי גימא לא דאי אלא שתי', כמולתרץ
 המהרש"א קושית ולתרץ התוס'( שתי' )כמו לי' ומיבעי ידע או ידעדלא
 לדעת דצריך אלא ומתרץ, מדחיק המהרש"א וגם אחרונים, הרבהתירצו
 דמפרישין. ברייתא הך הריטב"א השמיטלמה

 מיללער הלוי מאיריצחק

 ידועים שאינם נכסים דיןבגדר
 מגברה לנכסה דתברחינהו דבעיא איתתא ההיא אי' ע"ח: דףבכתושת

 קרעיה דר"נ לקמיה אחאי ואיגרשה אינסיבה לכרתהכתבתינהו
 שתכתוכ עד וכו' מבעלה נכסיה שתבריח הרוצה מיתיבי וכו' לשטראר"ג



ימה א ת ב י ת מה

 קמהי לא ואי ופרד במקצתה הא בכולה הא ומשת ולכשארצה מהמםלי
 לבעל ידועים שאינם כנכסים עשאוה אביי אמר ומשני בעל ניקנינהולוקח

 )דף בעל לקנינהו לוקח קננהי לא ואי ד"ה וברש"י' ע"כ דר"שואליבא
 תמות אם וירשנה פירות ויאכל בעל ליקנינהו וז"ל אי' בסופוע"ס(
 נכסי ואין דהואיל הוא הגמ' דקושיית מפרש דרש"י הרי עכ"לתחתיו
 וירשנה פירות הבעל יאכל א"כ לה קנויין אכתי דבאמת מוברחיןהאשה
 אוכל הבעל אין וממילא ידועין שאינן כנכסים עשאן הגמ' מתרץוע"ז
 יורשן. ואינופירות

 שאינם דנכסים דינא הוי זהו פירות אוכל הבעל ראין הא בשלמאוצירב
 ירשנה רלא תיתי מהיכי אבל עי"ש ובשמ"ק בר"ן מוכח וכןידועים

 משום היינו לכתחלה תמכור דלא דהא כאן בר"ן מבואר הלאואדרבה
 ירושתו. תפקיעשלא

 כל שכתבה האשה וז"ל כתב ט' הל' אישות מהל' פכ"ב ברמב"םוהנה
 ואם פינותיהן אוכל הבעל אין וכו' שתנשא קודם וכו' לאחרנכסיה

 בחיי וכשתמות שתנשא קודם אותן נתנה שהרי יורשן אינו בחייומתה
 נתנה אפי' אלא עוד ולא גמור קנין מתנתו המתנה מקבל יקנהבעלה
 מהיום קנה למקבל וכתבה נישואיה קודם כולפ או נכסיהמקצת

 אינו מתה ואם המתנה אותה פירות אוכל הבעל אין וכו'ולכשארצה
 מנ"ל מילתא וחמיה יורשה דאינו נמי להרמב"ם רס"ל הרי עכ"ליורשה
 הואיל בנולה דבמברחת במקצת להרמב"ם הסכים בסוגיין ובר"ן ואמאיהא
 בחייו היא תמות דאם י"ל עלה קאתי' אומדנא ומטעם כלום פירשהולא

 שכבר נכסים לה דאין יורש הכעל אין ולפיכך מתנה המקבל שיקנהדעתה
 אם אז ברצונה תלוי המתנה דחלות במקצת במברחת אבל למקבלנתנתן
 שלה אלא המתנה מקבל של הנכסים דאין נמצא הן אמירת בלאתמות

 דירושת דקי"ל דכיון הרמב"ם דברי לתרץ וכתב בעלה ירשנה לאואמאי
 אחר ע"י יורשיה מזכה כאלו הוי במקצת דבמכרחת י"ל דרבנןהבעל

 דרבנן ירושה לאפקועי סגיובהכי

 יורש הכעל דאין דטעמא מרש"י דיוצא כהר"ן לומר א"א לרש"יאולם
 אג"ם בשו"ת ועוד ידועים שאינם כנכסים דעשאום משום הויבכה"ג

 יורשה דאינו בכולה כמכרחת כתב דהרמב"ם דייק ק"ד סי' ח"אאהע"ז
 משום יורשה דאינו כהר"ן גימא ואי בנכסים מתנה מקבל דזכה כתבוהדר
 והדר המקבל דזכה ברישא לומר לי' מיבעי איפכא במתנה נתנתןדכבר
 יורשהדאינו



המתיבתאתרמו

 וביאור אשתו בנכסי הבעל כח גדר על מחודש בדרך לדון שםותתב
 כעצם אשתו כנכסי ויורש ללוקח חז"ל עשאוהו דלא הם כך לענ"דדבריו

 דהיינו אשתו בנכסי ויורש לוקח מעצמו ליעשות כח לו נתנואלא
 כח לו יש הנישואין אחר וכדומה שדה לה שנופל פעם ככל וכןבנישואיה
 עי"ש לזה ראי' והביא לקנותן כוונתו ע"י לפירותיהן שלה שדה כללקנות
 של דכוונה ידועים לאינם ידועים נכסים בין החילוק מובן שפירולפ"ז
 אינו ידועים שאינם בנכסים וא"ב קנין מעשה כמו הוי בשדה לזכותהבעל
 אותו על קנין מעשה כאן שאין כמו והוי לכוון שייך דאינו לקנותשייך
 ידועים שאינם נכסים אפי' יורש בירושה משא"כ יקנה והאיךשדה

 לקנות כוונה רק בעי דלא בפנ"ע שדה כל על כוונה בעי' לאדלירושה
 דבעל הבעל ירושת תקנו דחז"ל דהיינו אשתו נכסי לגבי יורש שםלעצמו
 דהירושה תקנו לא אולם ירושה ומחייבת הגורמת קורבא הוי האשהעם
 הזה קורבא כח להטות יכול ורצונו ככוונתו דהבעל אלא ממילאתבא
 יכול ולפי' שירצה אשתו מנכסילאיזה

 לכויי
 יזכהו הזה שהכח שרוצה

 בעי ולא והואיל לו ידועים שאינם אותם אף אשתו נכסי בכל ירושהבכח
 בעי' ולא הירושה כח ע"י לו נקנים אלא כפנ"ע ושדה שדה כללקנות
 שאינם בנכסים אף מהני לפי' ירצה באשר הכח ולהטות לכוין אלאכוונתו
ידועים.

 אבל הנ"ל מטעם יורש הבעל דאו ידועים שאינם נכסים בסתם כ"זאולם
 דאינם יותר גרע במקצתה בין בכולה בין מברחת דשטרבאופנים

 אתמול הנכסים האלו הוא יודע אדרבה אלא מקיומם יודע שאינונכסים
 לומר שייך ולא בהם זכות שום לו אין וממילא מכרתם והיום שלההיו

 אע"ג ולפיכך כלל כזה דבר אדעתי' אסיק דלא לקנותם עליהםשכיוון
 במברחת מ"מ ידועים שאינם נכסים יורש דהבעל המרב"ם סוברדבעלמא
 ועי"ש. דבריו ביאור כנלענ"ד יורשאינו

 בד"ה ע"ח: דכדף רש"י בדברי הם מפורשים כמעט האלו דבריםובאמת
 מכרה לפי נשאה נכסים אותן וע"מ וז"ל כתב מקרקעיידועים

 כנכסי דכחו ממורש הרי עכ"ל ירושה אותה לה שתפול מצפה שהי'בטל
 דבריו בסוף רש"י )וכוונת נכסים אותן ע"מ שנשאה בכוונתו תלויאשתו
 וא"כ לידה(, הנכסים שבאו קודם אף הבעל כוונת דמהני לומר אלאאינו
 דמברחת ההיא על הגמ' דמעני והא הנ"ל וככל כהרמב"ם ס"ל דרש"יי"ל

 דסבר האי כי ידועים שאינם נכסים דהוי הוא הגמ' כוונת וכו'עשאום
 כנכסים ד"ה ע"ס. רש"י לשון מאד ומדוייק יורש אינו וזה שלהשאינם



תרמזהמתיבתא

 גמורה שהמתנה דסבור נשאה שלה שאינן ע"מ שהרי וז"ל ידועיםשאינם
 שלה שאינן ע"מ אלא שלה שהן ע"מ נשאה דלא קאמר דלא הריעכ"ל
 ודו"ק. גמורה שהמהנה סבר אלא הנכסים מקיום רידענשאה

 מאי יוחנן ור' חנינא בר' יוסי ר' מחלקת אי' ע"ח, דף לעיל בגמ'והנה
 ידועים שאינם מקרקעי ידועים אמר ריכ"ח ידועים שאינם נכסיםהוו
 כל ידועים שאינם הם ואלו הם ידועים ואל אלו אמר ור"ימטלטלי
 ראשונים מחלקת הביא וכשמ"ק במדה"י, נכסים לה ונפלו כאןשיושבת

 דינם ידועים אינם אפי' מקרקעי דלריב"ח ס"ל דהריטב"א הסוגיא זהבפי'
 משום הדבר וטעם ידועים כאינם דינם ידועים אפי' ומטלטליכידועים
 ידע ולא להחביאם יכולה דלעולם מהמטלטלי הבעל מתייאשדמסתמא

 מדעת שלא יאוש הוי דלא )וצ"ל מעיקרא מהם מתייאש ולפיכך כללמהם
 מהם ידע לא מטלטלים לה יש דאפי' הנ"ל כל הבעל דעת עלרעולה
 אינם הוי ולא ממש בידיעתו דתלוי ס"ל ור"י מהם( מתייאש ולפיכךכלום
 ס"ל דרש"י כשמ"ק שם אי' אולם מהם יודע אינו אא"כידועים

 ממש ידועים ואינם ידועים הוו ידועים ואינם ידועים לר"י וביןלריב"ח דביי
 ידועים הוו אי ידעי' מנא הוי וכו' הן ואלו ידועים הן אלו הגמ'ושאלת

 וע"ז לדין( כאים ואח"כ מכרה אם או אשתקד של פירות )לענין לאואם

 דקשה ידועים הוו דמקרקעי אמרי' דמסתמא ס"ל ריב"ח ור"י ריב"חנחלקו
 ומטלטלי מהם הבעל ידע דלא ראי' להביא האשה על ולפי'להחביאם
 ידועים נכסיה כל הוו דמילתא דסתמא ס"ל ור"י ידועים אינם הוומסתמא
 או איש אייתי אי למר ובין למר בין לעולם אכל במדה"י לה נפלואא"כ

 דהא רס"ל לשיטתו בזה אזיל דרש"י וי"ל הראיות כתר אזלי' ראיהאיהי
 טעמא אלא מהם דמתייאש משום אינו ידועים שאינם כנכסים זכאידאינו

 חז"ל תקנת ע"י אפי' בהם לזכות לו שייך ואינו בהם זכה לא דלעולםהוי
 כנ"ל כוונתו ע"י אשתו בנכסי לעצמו לזכות כח לו דיש הוא חז"לדתקנת
 ע"כ אלא יזכה דבמה ידועים שאינם במקרקעי שיזכה לומר א"אולפי'

 דמילתא. בסתמא הוי ור"י ריב"חמחלקת



המתיבתאתרן

 מעללעריצחק

 פתוח פתחבענין

 טענת כתב, רש"י עליו, לאוסרה נאמן מצאתי פתוח פתח האומר ט.גמ'
 בתולים דם להם שאין דורקטי ממשפחת שהיא כגון לו איןרמים

 עליה לשווי' מהימן נפשיה "לגביה עליו לאוסרה נאמן רש"י כ' ועודוכו'
 מהמן. לא כתובתה להפסידה אבל דאסוראחתיכה

 הא כתובתה להפסיד נאמן אינה אמאי שלי"א הישיבה ראש מרןוהקשה
 היא מבוררת דטענה וז"ל כ' דמים טענת ר"ה ט. דף לקמןרש"י

 וכאן ליה קים לא ל. אימא פתוח בפתח אבל ליה קים לא למימרוליכא
 לממון ליה קים לא למה לאיסור ליה די אם מסרן לאסור דקים יתברש"י
 אדם אין חזקה מפרש לקמן וטעמא עצמו פי על כתובתה להפסידונאמן
 אמאי מהמן ולכן טורח אדם אין אם א"כ עכ"ל. ומפסידה בסעודהטורח
 כתובתה. להפסיד מהמן לא דלעילפרש"י

 הוה דאם פתוח, פתח ובטען דמים טענת חילוק דיש לומר צריךולתרף
 אבל כן, אינו פתוח ופתח לכתובה אפילו לגמרי המהימןטענת

 וז"ל בא"ר עליו לאוסרה נאמן מקובצת בשיטה ועיין למה. להסבירצריך
 אלעזר לר' כתובתה להפסידה נאמן לרש"ידאינו לה מבירא רלהכיודע
 ליה קים דלא אלמא עליו לאוסרה דנאמן לאשמעינן דאתא דכיוןמשום

 מהו ומשני' קדשתיך לאשה האומר חנינא קמ"ל מאי תלמודאוכדפריך
 וס"ל ליה קים דלא הוא מיקם הכא אבל ליה קים דודאי התםדתימא
 ליה לשוויה מהמן ליה קים דלא אע"ג עליו לאוסרה דבשלמאלרש"י
 לו ברורה בטענה אלא מהמן לא כתובתה להפסידה אבל דאיסוראחתיכה
 ולהכי שפיר ליה וקים היא בהרב טענה פ"פ דטענת ליה סבירהושמואל
 עכ"ל. כתובתה להפסידה אפילומהמן

 פתוח פתח ובטען מבוררת טענה צריך כתובתה דלהפסיד מדבריונמצא
 דלמה כתובתה.וצ"כ מפסיד אינו ולכן מבוררת טענה צריךאינו

 לגביה ולכן כהממון כאן המוחזק הכא וא"כ מוחזק של כלל יש האלא?
 אינה למה ועוד ראיה? להביאה עליה מחבירו המוציא להיות דרךהאשה
 פתוח? כפתח מבוררתטענת



פרמטהמתיבתא

 תקנו חכמים רשב"א משום שמואל אמר נחמן ר' אמר אתמר י.הגמרא
 האמינוהו והם מנה ולאלמנה מאתים לכחולה ישראל לבנותלהם

 ע"כ בתקנתם, כחמים הועילו מה א"כ נאמן מצאתי פתוח פתח אמרשאם
 הועילו דמה משום כתובתה להפסיד ראין דהטעם מתרץ הגמ'ובאמת
 אנו ואף מוחזק הבעל מ"מ ביאור צריך אבל כתובה, שלבתקנתם
מוציאיו.

 אורח שהוא הכנסת לבית באה דבאדם ידוע הלוי מהבית גדול יסודיש
 החזקה דמוקמינן אלא אפיקורס? הוא אפשר ולמה, כצדק ליהדנקטינן

 דיש כאן בהאשה וכן לגמרי. כשר דהוא כן, דאינו שידוע עד יהודישל
 לשנות רצה כעלה ועכשיו וכשרה בתולה, שהיתה שנשא עד חזקהלה

 לאסור עצמו לגבי דנאמן אמרינן הוא, אנפשה דשוויה ולעצמוחזקתה,
 אותו מאמינים אני אין )י.( אמרת הגמרא כשרות חזקתה לשנות אבלעליו
 מבוררת ואינו ליה קים ממש דאינו השיטה וכדברי התקנהלבטל

בטענתה.

 לטענתו ראיה לו שיש טענה היא כדם לממון, דם כין חלוק זהווא"ת
 כרש"י נאמן וא"ב דם, מצא דלא ליה קים ודאי וזה דםראין
 בפ"פ אכל בדם, רק חזקה וזה בסעודה טורח אדם דאין כתובתהלהפסידה

 מהו דירע היא דקים מבוררת ראיה ואין פתוח פתח דמצא אמר הואדרק
 לה שיש אשתו אצל לא אבל שאח"ד מרין עצמו לאסור נאמן וא"כפ"פ
 מהמן. לא כתובתה להבוד ט. רש"י כתב ולכן בישראל כשרותחזקת

 הגמרא וכו' אני עץ מוכת אומרת היא י"ג. דף הסוגיא לפרש יכולונזה
 תוס' ועיין מהימנא, לא מיגו למימר דאיכא גב על דאף - שםאמר

 ראשונים יש תחתיך אני עץ דועכת מיגו - איכא מיגו מה ראשוניםושאר
 ,קרני שסוברים ויש כתובתה מקצת רק להפסיד נאמנת מיגו דבזהדס"ל

ראמי
 מסתם יותוו במיגו איכא נאמנת מה ולכאורה לגמרי, דנאמנת ועוד

 עץ?מוכת

 קודם הייתי עץ דמוכת עכשיו טענה ראם היטב נתברר דברינוולפי
 לו אמרה לא היא דהא שלה כשרות בחזקת ריעותא נעשיתנשואין

 חזקה מפמיר אינו תחתיו עץ מוכת באמר אבל עץ מוכת שהיא מקודםזה
 מקודם. דהיתה כן לומר דיכולה במיגו אותה נאמנת ולכןכשרות



המתיבתאתרי

 אדמוניחנוך

 וקדו"ד קדוה"גבענין

 ואוכלת, עושה זו הרי אשתו ידי המקדש אומרת המשנה נח:כחצבות
 דברי ע"כ חולין, אומר הסנדלר יוחנן ור' הקדש אומר מאיר ר'המותר

 הסנדלר, יוחנז כרכי הלכה שמואל אמר איתא נט. בגמ' והנההמשנה,
 כה. בנדרים המשנה דהרי והקשו לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדםראין
 שמא יפר אומר עקיבא רבי להפר, צריך אינו לפיך עושה שאני קונםכתוב
 ותהא יגרשנה שמא יפר אמר יוחנן ר' לו, הראוי מן יתר עליותעדיף
 משם משמע א"כ נורי בן יוחנן כרבי הלכה שמואל ואמר לחזוראסורה
 הונא רב אמר אלא בסמוך בגמ' ותי' לעולם, בא שלא רכר מקדיששאדם
 כעולם איתנהו דידים לעושיהם ידי יקדשו באומרת יהושע דרבבריה
 הא מקדשה מי הכי קאמרה וכי ידיה, מעשה להקדיש האשה יכולהולכן

 דאילו מירי איכא ומי והקשו מגרשה לכי דאמרה ותי' ליה,משעבדא
 אשי רב אמר אלא נט: הגמ' התם ומסיק קדיש, ולקמיה קדיש לאהשתא
 רבא, דאמר וכדרבא נינהו הגוף דקדושת קונמות שאני אמרת קאקונמות
 הגוף שקדושת ראי' זה א"כ שעבור, מידי מפקיעין ושחרור, חמץ,הקדש,
 אינו נינהו הבית - בדק דקדשי דמים קדושת אכל שיעבוד מידימפקיעין
 מידי מפקיע הגוף קדושת שזה בקונמות ולכן שיעבוד, מידימפקיע
 והקשו שיעבוד, מידי מפקיען אין דמים קדושת שזה משכון אבלשיעבוד,
 שאמרו משעה מתקדש שקונמות שאמרנו מה שלפי מהשתא ונקדשובגמ'

 אלמוהו בגמ' ותי' מעתה, שיתקדש הקדישה שהאשה כאן א"כשיתקדש,
 משום היא והסברה מהשתא, תיקדש דלא חיכי כי דבעל לשיעבודיהרבנן
 וזה כלום, לבעל יהיה ולא לה שיש הנכסים את תקדיש אשה כל כןשאם
 שייכים לה שיש הנכסים שכל תקנות שהם חכמים לתקנת סתירהיהיה
 שזה בקונמות אפי' ידיה מעשה להקדיש בידה שאין אמרינן ולכןלבעל,
חמור.

 תוס' הקשה הקדש, בד"ה שם ותוס' מ: בגיטין מובא דרבא מימראוהנח
 שיעבוד, מידי מפקיע לא דמים קדושת למה רש"י שיטתעל
 הגוף בקדושת הרי נפשך ממה שיעבוד, מידי מפקיע הגוףובקדושת
 שייך היה ההקדש שבשעת משום שיעבוד, מידי מפקיע שהקדשאמרינן
 יפקיע וההקדש ללוה שייך היה ההקדש שבשעת דמים בקדושת ה"נללוה
 בשם תי' הביא ותוס' שיעבוד. מידי מפקיע אינו שהקדש אמרינןולמה
 יכול שהקדיש לאחר אפי' א"כ פדיון להם יש דמים שקדושת שכיוןר"י



מתא א ת נ י ת מה

 יפקיע והשעבוד הקדש מיף השעבט את לפדות הלוה את להכריחהמלוה
 חזינן וא"כ מקדיש. מכוח הקדש כוח אלים דלא משום דמים, הקדושתאת

 מידי מפקיע וקדה"ג שיעבוד, מידי מפקיע אינו שקד"ד הר"ידשיטת
 על לחול יכול ההקדש ולכן הדבר שברשותו משום הוא ונימוקושיעבוד,

זה.

 קושי' על ר"ת בשם תי' שם והביא קושי' אותו הקשה לג: בב"קושוסי
 הישר ספר בשם מ: דף גיטין למס' בחידושיו ברשב"א הביא וכןזו,

 קרקע בין והחילוק שיעבוד מידי מפקיעין וקדה"ג שקדו"ד ששיטתולר"ת,
 יכול אינו לכן הלוה של שאינו וכיון דמי כגבוי שקרקעלמטלטלין,
 להקדיש, הלוה יכול לכן דמי כגבוי אינו שזה מטלטלין אבללהקדיש,

 בקרקע אבל במטלטלין רק מפקיע שקד"ד הוא הר"ת דשיטת חזינןא"כ
 תמיד. מפקיע וקדה"ג מפקיעאינו

 ועל ר"י על שחולק הרמב"ם שיטת מביא ב', ס"ק קי"ז בסי' הקצותוהנה
 הקדיש אחד שאם י"ד, הל' פ": ערכין בהל' אומר שהרמב"םר"ת,

 משמע הנה הקדש, ה"ז חוב, בעל או אשה כתובת ע"ז והיה נכסיוכל
 הלוה מידי להוציא אפשר שאי הגוף כקדושת הוי דמים שקדושתמדבריו

 קרקעות, ובין מטלטלין בין שיעבור מידי מפקיע הקדש כי הקדישםאם

 כין מפקיע הגוף וקדושת דמים שקדושת הרמב"ם דשיטת מהבאחזינן
 קרקעות. וביןמטלטלין

 נכסיו את הקדיש בעל שאם כ"ג: בערכין שמבואר )שם( הקצותוהניא
 משועבד, זה כי הקדש זה אין חוב בעל או אשה כתובת ע"זוהיה

 הוקדש לא זה אם בגמ' והקשו הקדש, מידי לפדות צריך כן אע"סאבל
 יאמרו שלא כדי שאמר אבהו דר' משום הגמ' ותי' כאן לפדות ישמה

 צריך אין לכתחילה אבל ופודחו דינר מוסיף לכך פדיון בלא יוצאשהקדש
לפדות.

 שקד"ד הרמב"ם סובר דאיך הרמב"ם על הראב"ד השיג לעיל האמורולפי
 מידי מפקיעין אין שקד"ד מבואר מנאן הרי שיעבוד, מידימפקיע
 שיעבוד מידי מפקיעין אין דמים שקדושת הראב"ד סובר ולכןשיעבוד,
 אומרת המשנה כח. בנדרים דהגמ' הראב"ד קושיי' שיישב בכ"מויעויין

 להם אין שתשרף עד קרבן זו טלית שיקצצו, עד קרבן האלו נטיעותהרי
 שהן סובר פדא בר לעולא, פדא בר בין מחלוקת יש בגמ' והנהפדיון,
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 אותן שקצץ שכית סובר ועולא חוליה יהיה אותן שיפדה אחרי ורקהקדקז
 ומה הלכה להיכן שבהן קדושה המנונא רב ליה אמר חולין, אלו הריכבר
 גט בלא נפקא מי אשתי את אי ולמחר אשתי את היום לאשה אמראילו
 שנתפס שהקדושה כאן כך הגט, ע"י רק הולכין הקידושין שבאשהוכמו
 קדושת מדמית קא מי רבא ליה אמר הגמ' שם ותי' פדיון, ע"י ילכובהן
 פקעה לא הגוף וקדושת בכדי, פקעה דמים קדושת הגוף לקדושתדמים
 משא"כ גט, וצריכה ככדי פקעה לא הגוף כקדושת שהיא אשה ולכןבכדי,
 ככדי. פקעה דמים כקדושת שזהונטיעות

 והרמב"ם פדיון, וצריך בכדי פקע לא שקד"ד פדא כבר פסק הראב"דוהנה
 שהרמב"ם לזה וראי' פדיון, צריך ואין בכדי שפקעה כעולאפסק

 זו פרה דמי האומר ז', הלכה ט"ו פרק הקרבנות מעשה בהלכותפסק
 רמיה שאמר או לשלמים יום שלושים ולאחר יום שלושים כללעולה
 הנה קיימין דבריו לעולה יום שלושים ולאחר יום שלושים כללשמים
 השיג והראב"ד ככדי, דמיו פקע יום ל' שאחר סוכר שהרמב"םמבואר
 לחומרא, דאיסורא ספיקא משום הוא ונימוקו בכדי פקע שלא ואומרעליו
 פדא. כבר והראב"ד כעולא פסק שהרמב"ם לנויוצא

 פסק בהמה, ובדמי שבנטיעה, הראב"ר סתירת א' קושיות, ב' לנו ישוהנה
 פסק נכסיו כל את הקדיש אחד כאשר ובערכין בכדי, פקעשלא
 היה בערכין והרי אבהו, דר' משום פדיון וצריך מהקדש לגבותשאפשר
 שיעבוד. מידי מפקיעין שקד"ד לסבורצריך

 אלא בכדי, פקע שלא פסק בערכין שהרמב"ם הרמכ"ם סתירת ב',קוש"
 דמי בהקדיש הקרבנות ובמעשה לפדות, צריך לחולין שיצאכדי

 בכדי. שפקע פסקבהמה

 שהקדישו הקדש שכל סוכר שהרמב"ם פשוט, הקצות תי' ב' קושי'על
 הגבלת בלי סתם שהקדישו הקרש אבל בכדי, פקע קצוב לזמןאותו

 בכדי פקע יום ל' לזמן השור דמי שהקדיש בשור ולכן פדיון, צריךזמן
 נכסיו את הבעל שהקדיש בערכין משא"כ הקדש, של ומן גבול לו ישכי
 פדיון. ע"י אלא בכדי פקע לא זמן הגבלתבלי

 אז פדיון כמו הוי ששעבוד הקצות תי' הראב"ד סתירת שזהו א' קושי'על
 פדיון, בלי יוצא שהקדש יאמרו לשמא חיישינן ולא פקעההקדושה

 מפקיעין אין בקד"ד כאן ולכן דמים, מנתינת שיעבוד גרע דלאמשום
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 בדמי וכאן כפדייך, הוי השעבוד כי בכדי פקע נקרא זה ואין היעבודמידי
 בכדי. פקע שלא פדא כבר ופסק לעולא פרא בר בין הכריעהבהמה

 כתב שאיך הקצות, של ב' תי' על פ"ה סימן בגיטין הגרנ"טוהקשה
 מידי מפקיעין אין קד"ד ולכן כפדיון הוי ששעבודהקצות

 להיות יכול איך וא"כ לפדות כסף שום נתן לא הרא למעשה והרישיעבוד,
 מה ויעויי"ש אחר, באופן קושייתו מיישב והגרנ"ט פדיון, כמושיעבוד
 אחר. באופן ליישב נראה ובס"השיישב

 יכול דאדם דהא לקדו"ד, קדוה"ג בין לחלק בקידושין בקו"שדהנהאיתא
 קרבן שם להתפיס דיכול פירושו הוי כקדוה"ג בהמהלהקדיש

 עליו רחל וכיון בו, למעול קדושה בו יש דקרכן הוי ודינא בהמתועל
 זה חפץ דנותן פי' בקדו"ר ואילו להקדש. קנוי נעשה ממילא קרבןשם

 מעילה כגון הקדש איסורי כל בו יש ולפיכך להם קנוי ונעשהלהקדש
 העיקר הוי בקדוה"ג דהיינו להקדש הקנוי דבר של דינו הוא רכךוכו'

 דנעשה מה הוא עיקרו בקדו"ד ואלו הקדש, ממון נעשה ועי"זהאיסור
 מהני לא בקדוה"ג ולפי' וכרומה, מעילה דין עליו חל ועי"ז הקדשממון
 דכיון פריון מהני בקדו"ד ואלו פדיון, ע"י נפקע איסור ראין כללפדיון
 נפקע וממילא כסף ע"י חבירו ממון הקונה מאדם גרע לא ממון דיןדעיקרו
 הקדש.איסורי

 דין דעיקרו אלמה פדיון דמהני דכיון הקצוה"ח כוונת דוהו י"לוא"א
 המלוה יכול למלוה המשועבד קרקע לוה מכר דאם כמו וא"כממון

 אדם אין ממון דין דעיקרו בקדו"ד ה"נ לו דמשועבד הלוקח מןלגבותו
 לגבותו יכול המלוה אלא להקדש נתינה ע"י חכירו שעבוד להפקיעיכול
 דעלמא. מלוקחכמו

 לא עלמא כולי בד"ה ל: בפסחים רש"י שיטת את הביא הקצותוהנה
 אין למלוה שייך לא שהמשכון שכיון הוא דבריו וביאורפליגי

 למה ואת"ל ע"ז שעבוד יש כי וגם ברשות אינו הם כי בזה נתפסהקדש
 לא שבקדה"ג הקצות אומר ברשותו אינו הרי שיעבוד מידי מפקיעקדה"ג
 מצאתי והנה להקדיש, שיוכל בודי כרשותו להיות שצריך הדיןשייך

 ע"פ לתי' אפשר שהרי הקצות, דברי על שתמה מ: בגיטין סופרלהכתב
 כשיטת סובר שהראב"ד לומר דאפשר הראב"ד, סתירת את רש"ישיטת
 שאינו כיון ההקדש כלל חל לא דמיפ שבקדושת בסמוך שהבאנורש"י

 שזה קדה"ג משא"כ הקצות, שכתב כפי בכדי שפקעה מטעם ולאברשותו
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 להקדישם. הלוה יכול לכן ללוהעטיך

 חל הקדש היה שלא סבר שהראב"ד לומר דאפשר הראב"ד מיושבוא"כ
 שור ובדמי בנטיעות, משא"כ בכדי, פקע לא כלל שייך ולאכלל
 בכדי. פקע ולא הקדש זה ולכן כרשות היה זה יום לל'שהקדיש

 3%3לה3מוולי

 נאיסורין נאמן אחד עדבענין
 רכן על וחדוש בדרוש רעק"א הקשה מדברת דראוה בסוגיא יג.בכתובות

 ברוב אפילו נבעלתי לכשר לומר האשה רנאמנת דסכרגמליאל
 נאמן אינו דע"א וחזינן עדיף, רוכא וחזקה דרובא ידוע דהנה,פסולים.
 נאמן. יהיה לא רוב כנגד כ"ש א"כ איסורא, איתחזקכנגד

 איתחזק שלא בדבר באיסורין נאמן אחד ער ב: בגיטין איתאוהנה
 מישראל ואחד אחד לכל תורה האמינה שהרי פירש ורש"יאיסורא.

 עד כד"ה ותוס' והחלב. הגיד ניקור ועל השחיטה ועל תרומה  הפרשתעל
 נאמן דבהנהו ושחיטה תרומה הפרשת להזכיר לו היה דלא הקשהאחד
 ולאו איסור מחזקת ולהוציא לתקן דכידו משום איסורא דאיתחזקאע"ג
 איתחזק הכא בד"ה זה מעורר גופא ורש"י באיסורין. נאמן ע"אמטעם
 תוס' פירש לכך לתקנם. בידו דהתם לה גמרינן לא ושחיטה רמטבלדאמר
 לעצמה. לה וספרה דררשינן מנדה באיסורין נאמן ע"אדילפינן

 רש"י הביא שפיר והחלב הגיד המניקור אמר וחדוש בדרושהרעק"א
 בחזקת הוא בעצמו שהבשר כיון באיסורין, נאמן דע"אראיה

 והחלב הגיד הוסר אם ספק יש ועכשיו אסור דבר בו שמעורב רקהיתר
 ונאמן איסורא איתחזק הוי ולא שומן ספק חלב ספק חתיכות כשתיוהוי
 הוסיף אבל תוס' כמו רש"י על דהקשה הראש, תוס' סבר וכן זה. עלע"א

 באיסורין. נאמן אחד רעד ראיה הביא שפיר והחלב הגידדמניקור

 רש"י על הקשה דלא והחלב הגיד ניקור בנוגע תוס' סבר מה לחקורויש
 טבל כמו איסור כחזקת הוי דהבשר סבר הוא אם וטבל. משחיטהרק
 איתחזק הוי דלא דסבר או לתקן, כידו דהוי משום רק נאמן ואינוושחיטה
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 ד"ה ד: בפסחים ומתוס' באיסורין. נאמן ע"א מטעם ע"ז ונאמןאיסורא
 שהוא דבר דבל דאע"ג דאמר איסורא איתחזק דהוי דסבר חזינןהימנוהו
 ועל השחיטה על ועבד לאשה שמאמינים יום בכל דמעשים וכו'בידם
 מוכרח א"מ כידם, דהוי להוסיף צריך היה ולמה והחלב. הגירהניקור
 נאמן ע"א מטעם נאמן דאינודסבר

 באיסוריי
 לתקן בידו דהוי משום רק

 איסורא. איתחזק דהויכיון

 הוא הטעם ופשוט דאיתחזק. באיסורין נאמן אינו ע"א למה להכיןוצריך
 הגיד ובניקור חזקתו, על דבר העמד של הכרעה נגד נאמןדאינו

 חזקת מיקרי איסור בו שמעורב כשביל אסור היה שהבשר כיוןוהחלב
 באיסורים רהנה, אחר. בדרך לפרש רצה שמואל רבי בשיעורי אבלאיסור.
 איסור סוג ובכזה איסור של אחר סוג הוא שאיתחזק דאיסור הפשטאין
 אלא באיסורים. נאמן וע"א נינהו איסורים סוף כל סוף דהא נאמן ע"אאין

 בשם החילרק ואין בדבר. השתנות להתחדש נאמן אינו שע"א הואהפשט
 אינו השתנות מחדש אם רק נאמן ע"א דאיתחק באיסור דגםהאיסור,
 משום ע"א לפסול איסורא איחחזק חשיבא דלא מנדה ראיה והביאנאמן.
 וע"י בנקיים ותליא מוחזק דהטומאה ואף שעה. כל שתראה בחזקתדאינה
 חזינן ע"כ נאמנת. מ"מ טומאה, מחזקת לה מפקינן נקיים שהיהעדותה
 נאמן אינו רק זה על ע"א להאמין יכול איסורא איתחזק שנקראדהגם
 עצם על מעידה שאינה כן עושה אינה וכנדה בדבר השתנותלחדש

 טהורה. היא וממילא נקיים שהיה רקההשתנות

 לפסול איסורא איתחזק חשיבא לא גם והחלב הגיד ניקור זו דרך לפיולכי
 השאלה רק כשר הוי דהבשר בדבר. השתנות מחדש אינו דהאע"א

 יכול אם בירור רק הוי שהע"א נמצא נסתלק, בו שמעורב האיסור אםהוא
 איתחזק שמיקרי אפשר ניקור קודם שבשר הגם א"כ לא. או הבשרלאכול
 מחדש שאינו לפי זה על ע"א נאמן אעפ"כ התערוכת מפניאיסורא
 רק להתירו, עכשיו צריך שיהא אסור אינו הבשר שגוף בהכשר,השתנות
 ניקור על נאמן אינו שע"א דסבר ותוס' מהבשר. נסתלק שהאיסורמברר
 כדרך דאיתחזק האיסור לפרש צריך כידו דהוי משום רק והחלבהגיד

 למעשה והבשר חזקתו על דבר העמד של הכרעה נגד נאמן דאינוהראשון
 והחלב. הגיד שמנקר קודם איסור בחזקתהיתה
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 על בכתובות רעק"א קושיית לתרץ יכול שמואל ר של הדרך לפיוהנע,
 הא פסולין ברוב אפילו נאמנת האשה למה דהקשה גמליאל,רכן

 אמרינן אם רבשלמא הרוב. כנגד וב"ש איסור חזקת כנגד נאמן ע"אאין
 נגד נאמן דאינו בתוס' שאמרנו כמו איסורא באיתחזק נאמן אינודע"א
 אבל נאמן. לא_?5יף רוב כנגד גם א"כ חזקתו על דבר העמד שלהכרעה
 בחזקת אבל בדבר השתנות לחדש נאמן דאינו שמואל רבי של הדרךלפי

 האשה וממילא טעמא האי שייך לא ברוב הכא אז נאמן דעלמאאיסור
 פסולים. ברוב אפילונאמנת

 על דבר העמד של הכרעה כנגד נאמן אינו ע"א אם זו בחקירהוהנה,
 להבין יש בדבר השתנות מחדש אם רק נאמן שאינו אוחזקתו

 דע"א נסך יין מהל' קכ"ז סי' יו"ד במחבר דאיתא וש"ך. ט"זמחלוקת
 שלא דבר רכל הוסיף ורמ"א להחמיר. לא אבל להתיר באיסוריןנאמן

 היבא וכל לאוסרו. אפילו עליו נאמן ע"א לאיסור ולא להיתר לאאיתחזק
 העד אין מנוקרת שאינה בשר חתיכת או טבל כגון באיסור דברדאיתחזק

 דבשלמא הט"ז עליו והקשה לתקנו. כידו א"כ אלא להתירו עליונאמן
 התיקון קודם הכרי בכל לאכול כולו בודאי אסור שהיה בו וכיוצאטבל
 שמותר לומר נאמן ע"א אין כודאי איסורא דאיתחזק כיון אמוינןבזה

 אלא לאיסור כלל הבשר איתחזק לא הא מנוקרת שאינה בשר אבללאכול.
 חתיכות לשתי דומה ודאי ספק, מחמת ואסור בו שיש חלב או גידיםמפני
 פשוט וזהו היתר. של זהו לומר נאמן דע"א איסור של וא' היתר שלא'

 שאינו כבשר וכמ"כ זה. דין שייך מחוברים והאיסור ההיתר היהדאפילו
 שלא ורק לכן קודם גם מותר היה הניקור אחר מותר שהוא שמהמנוקר,
 איתחזק היה לא אבל לא או זו חתיכה לאכול מותר אם מבוררהיה

 אין אם אפילו נאמן להיות אחד עד צריך א"כ כלל, הכשר בגוףאיסורא
 לתקן.בידו

 בחזקת כולה הירך אבל שכ' הנשה גיד פ' הראש מדברי לזה ראיהוהניא
 איסורא, איתחזק מיקרי לא שהבשר הגיד, מן חוץ קיימאהיתר

 אם דאמר הניזקין בפרק מר"ן ראיה עוד והביא היתר. בחזקת הואאדרבה
 כשרה זו חתיכה לומר אחד עד נאמן וכשירות טריפות של מקוליןהיה
 בחתיכה איתחזק דלא כיון מ"מ איסורא שאיתחזק חתיכה כאן דישאע"ג
 מכח אלא עצמו מצר איסורא איתחזק לא הבשר ה"נ עליו. ע"א נאמןזו

 היתר זהו לומר נאמן שע"א פשיטה וע"ז בו, שמחובר איסורתערובת
 דאמר נטמאו ד"ה סה: בקידושין תוס' מדברי הביא ראיה ועוד איסור.וזהו



תרגזהממינשא

 וזהו שומן, של זו חתיכה או מנוקרת זו בשר כגון להתיר דוקא נאמןע"א
 ע"ז. נאמן אחד רעד כפירוש וחזינן שומן, גבי כמו לתקן בידו איןע"כ
 משם ראיה הבאנו דלעיל בפסחים, שאמר מה סותר דתוס' צ"ע לכ'אבל

 שהוי לתקן בידו הוי אם רק נאמן אינו והחלב הגיד דניקור סברשתוס'
 איסורא.איתחזק

הש"י
 מנוקרת שאינה כשר דחתיכת וסבר הט"ז על מחולק הכסה כנקודות
 תיקונו קודם דטבל היכא דכי לטבל ודמי איסורא, איתחזקמיקרי

 שאינה בחתיכה ה"ה מותר, הוא המעשר ממנו כשמפריש ואח"כ אסורכולו
 לי ומה חתיכה. בהאי איסורא ואיתחזק אסור כולו הניקור שקודםמנוקרת
 בחתיכה אחת פעם איסורא איתחזק מו"ס איסור, ספק כאן יש שעכשיובזה
 דלעולם שומן ספק חלב ספק חתיכות כב' משא"כ והחלב. הגידין משוםזו
 איסורא ספק בפנ"ע וחתיכה חתיכה כל אלא בחתיכה איסורא איתחזקלא
הוא.

 כא לא שהראש כלל, קשה לא מהראש ראיה הט"ז שהביא שמהואמר
 דבניקור והחלב הגיד לניקור שנשחטה בהמה בין לחלקאלא

 שיוודע עד באיסור שכולו בשחיטה משא"כ הוא מומחה מסתמאאמרינן
 בחזקת כולה הוי ומשו"ה שחיטה כלא כשר לכזית שא"א נשחטהבמה

 אחד אם וממילא הגיד מן חוץ היתר בחזקת שכולו בירך משא"כאיסור.
 הראש סכר וא"ב בשחיטה. משא"כ הוא מומחה דמסתמא אמרינןמנקר
 זמן כל אכל מומחה דהוי לתקן בידו שהוא בשביל הוא הנאמנותדכל

 שאינה בחזקת הוי כן שהוא אמר ע"א רק מנוקרת שהוא יודעשאינו
 איסור. ובחזקתמנוקרת

 חתיכות דכהך לעיל שאמרנו כמו ראיה אינו ג"כ מהר"ן הט"ז שהביא51וה
 ותוס' מנוקרת. שאינה בבשר משא"כ איסורא איתחזק הוי לאמעולם
 שאינו ואחת מנוקר אחת בשר חתיכות שתי שהוי כגון אייריבקידושין
 מנוקר. שזהו לומר אחד עד ונאמן איסור ספק יש חתיכה כל ועלמנוקר,

 רק אסור, אינו הבשר שגוף דמודה חזינן הש"ך כלשון כשמרייקוהנה
 במה זה וראינו איסורא. איתחזק מיקרי וחלב גיד התערובתבשביל

 מן חוץ היתר בחזקת הוא שהבשר אמר למעשה דהרא"ש בהראש,שאמר
 שאמרנו הדרך לפי וזהו איסורא איתחזק דמיקרי הש"ך אמר ואעפ"כהגיד
 והבשר חזקתו על דבר העמד של הכרעה נגד נאמן אינו אחד דעדבתוס'

 עצמו מצד אסור אם נפק"מ ואין איסור, בחזקת הוי וחלב גידבתערובת



המתיבתאתרנח

 מנוקר שאינה שבשר סבר הט"ו אכל בו. שנתערב והחלב הגיד משוםאו
 כידו אינו אם אפילו עליו אחד עד נאמן איסורא איתחזק שמיקריהגם
 נאמן אינו אחד שהעד שמואל רבי משיעורי שאמרנו מה ע"פ וזהולתקן.
 הוא הבשר מנוקר, שאינה בבשר והכא בדבר, השתנות מחדש אםרק

 כשעד א"כ האסורים, דברים בו שמעורב הוא האיסור וכל היתרכחזקת
 דהוי בהכשר, השתנות מחרש אינו לאכול ומותר מנוקר שהוא מעידאחד
 הגם וממילא איסור, תערוכת כאן אין שעכשיו מעיד רק כשרמכ"מ

 שהביא והראיה עליו. אחד עד נאמן איסורא איתחזק מיקרישהבשר
 הגיד, מן חוץ היתר בחזקת הוי שהבשר משום נאמן שע"א הואמהראש
 מחרש שאינו לפי הע"א נאמן ואעפ"כ אמת הוא כהראש הש"ך שאמרומה

 בו, שנתערב הגיד משום אסור ורק היתר, בחזקת דהוי בהכשרהשתנות

 איסורא איתחזק שנקרא שאע"פ מר"ן ראיה שהביא הט"ז מדברי משמעוכן
 והחלב הגיד משום רק עצמו הבשר מצד אינו שאיסור כיון ע"אנאמן

 ואעפ"כ איסורא איתחזק שנקרא שאמרינן מה ממש והיינו בו,שנתערב
 וש"ך ט"ז שמח' בדבר,ונמצא השתנות מחדש שאינו לפי אחד עדנאמן
 איסורא. באיתחזק נאמן אינו ע"א למה ביסודהוא

 הבשר הש"ך רלפי הקשה ה' הלכה ו' בשמעתתא שמעתתא השבוהנהו
 לא למה נאמן אינו וע"א איסורא איתחזק מיקרי מנוקרשאינו

 טבל כמו דהוי והחלב הגיד מניקור גם רש"י על בגיטין תוס'הקשה
 למה קשה הט"ז לפי גם ולכ' לתקן, בידו דהוי מטעם רק ונאמןושחיטה

 הוי לא והחלב הגיד דניקור דהגם והחלב הגיד מניקור תוס' הקשהלא
 נאמן ע"א מטעם דנאמן יימר מי מ"מ ע"א לפסול איסוראאיתחזק
 לתקנו. דבירו מטעם דנאמן אפשר האבאיסורין

 שני צריך דניקור וטבל, משחיטה והחלב הגיד ניקור דשאניותירץ,
 אומר אתה אם דהנה, לתקן. שבידו וגם ע"א של נאמנותדברים,

 מטעם דנאמן נאמר בזה איסורא איתחזק דהוי משום נאמן אינושע"א
 אומר אתה ואם האיסור, חזקת להפקיע ובידו מהירך הגיד להסיררבידו
 בידו אין וע"ז בשר או גיד הוא אפ ספק יש וחתיכה חתיכה כלשעל
 דנאמן אמרינן בזה האסור, דבר שהוא הגיר להתיר יכול אין דהאלתקן
 יש חתיכה כל רעל איסורא, איתחזק הוי רלא באיסורין נאמן ע"אמטעם
 עד דנאמן וטריפות כשירות של כמקולין והוי בשר או גיד הוא אםספק
 לא ומשו"ה האלו. טעמים לשני אנו צריכין והחלב הגיד בניקור וא"כאחד
 הוי אם רק נאמן ואינו איסורא איתחזק דהוי דאע"ג מניקור, תוס'הקשה
 איתחזק בלא באיסורין נאמן אחר עד של הנאמנות גם בה יש לתקנו,בידו



קנטהמתיבתא

 משום לתקן כידו מטעם רק נאמן אינו וטבל שחיטה משא"כאיסורא,
 איסורא. איתחזקדהוי

 מינצער טובי'נפתלי

 אומדנאבענין

 מאתים, גובה בתולה שאמרו "אע"פ המשנה אומר פי על אף פוקבריש
 נתארמלה יוסיף, מנה מאה אפילו להוסיף רוצה אם מנה,ואלמנה

 בן אלעזר ר' הכל, את גובה הנשואין מן בין האירוסין מן בין נתגרשהאו
 מאתים גובה בתולה האירוסץ מז הכל, את גובה הנשואין מן אומרעזרי'

 של הסברא מה לכונסה", מנת על אלא לה כתב שלא מנה,ואלמנה
 )ת"ק(? והחכמים עזרי' בן אלעזר ר' ביןהמחלוקת

 אי טובה סברא אומדנא סברת אי הוא שהמחלוקת אומרים אנובפשטות
 הכא לפיכך, סברא, אינה אומדנא שסברת סוברים החכמיםלא,

 בן אלעזר ר' האופנים, בכל הכל את גובה והיא אומדנא בתר אזלינןלא
 בתר אזלינן הכא לפיכך, הוא, טובה סברא אומדנא שסברת סוברעזרי'

אומדנא.

 בכמה שמצינו לפי המחלוקת, להיות יכול אינו שוה אומר אברהםחברנה
 מקח בדין כגון אומדנא, סברת בתר אזלי דכ"ע בש"סמקומות

 המקח דפים, חסר שהספר ונמצא משמעון, ספר קונה ראובן אםטעות,
 ידוע היה שאם שאמרינן למה? לראובן, הכסף להחזיר שמעון וצריךבטיל
 לפיכך הספר, את לוקת היה לא דפים חסר שהספר המכירה קודםלראובן
 שהבעל איילונית בדין מצינו עוד לכו"ע, וזה מקח, זה אין עכשיוג"כ
 הוה אי דאמרינן למה? כתובתה, את לגבות יכולה אינה והיא לגרשהיכול
 יכולה אינה עכשיו גם לפיכך אותה, מכניס הוה לא איילונית שהיאיודע
 סוברים אי הוא שהמחלוקת אפשר אי א"כ לכ"ע, ג"כ וזה כתובתה,לגבות
 מה א"כ אומדנא? שאמרינן סברי דכ"ע ודאי שזה לא, אי אומדנאכסברת
 המחלוקת?.סברת



המתקפאתרס

 של ציור הוא משנתינו של הציור אם הוא, שהמחלוקת לומר, צריךאלא
 אמרינן מקום שבכל שאע"פ סוברים החכמים לא, איאומדנא

 שפיר שהכא סובר עזרי' בן אלעזר ור' אומרנא, כאן אין הכאאומדנא,
 אומדנא.אמרינן

 דף על שהגמ' המחלוקת להיות יכול אינו ג"כ שזה אומר, אברהםהברבת
 בז אלעזר בר' הלכה אמר חד נתן, ורבי רב "איתמר אומרגה.

 הוא נתן דרבי תסתיים עזרי'. בן אלעזר כר' הלכה אין אמר וחדעזרי'
 בתר דאזיל נתן לרבי ליה דשמעינן עזרי', בן אלעזר כר' הלכהדאמר

 של הציור ",מה במסוכן שזורי שמעון כר' הלכה נתן רבי דאמראומרנא,
 אמר לא אם אפילו לאשתי", גט "כתבו ואומר בסכנה שהוא אדםמסוכן?
 דעתו אומדין שאנו למה? לאשתו, הגט שנותנין סבר שזורי שמעון ר'תנו,

 רק הגט את לכתוב מצוה היה לא כסכנה, עכשיו שהוא כיוןואמרינן,
 על טריד שהוא בשביל רק לה, ליתן רוצה היה באמת אשתו, עםלצחק
 נתן ורבי אומדנא, זהו דעתו, את אומדין אנו - תנו, לומר שכחנפשיה,
 עזרי' בן אלעזר ר' בין דהמחלוקת נימא ואי שזורי, שמעון כר'סבר

 הראיה מהו אומדנא, של ציור הוא משנתינו של הציור אמ הואוהחכמים
 סבר נתן שרבי שבשביל נאמר האם עזר"? כז אלעזר כר' סבר נתןשרבי

 סבר שהוא הכרח מזה יש אומדנא, של ציור הוא מסוכן שלשהציור
 הראי'?! מהו אומדנא? של ציור ג"כשמשנתינו
 כמשנתינו? המחלוקת מה א"כ המחלוקת, להיות יכול אינו זה גםלפיכך,

 כזה, הוא במחלוקת שפשט לומר אפשרלענ"ד

 יש גמורה, אומדנא הוא א( אומרנא, מיני שני שיש אומר אברהםהברבת
 היה כשדברת, אז שסברת עכשיו אומר שאתה שמה מהדיאנן

 בדעתך היה שזה כחמה ברור הוא הזאת האומדנא בדעתך,כאמת
 יש גמורה שאינה אומדנא הוא ב( להלן( מביא לזה )הדוגמותכשדברת,
 זה רק אמת, הוא כשדברת בדעתך שהיה אומר שאתה שמה חזקהסברא
 סהדי. אנן כאן שאין שכן וכל כחמה, ברורלא

 אומר שם, קמו: דף ב"ב במס' מגמרא אומדנא מיני שני שיש ראיה"1
 כל קרקע ושייר לאחרים נכסיו כל שכתב מרע "שכיב -המשנה

 קיימת". מתנתו אין שהוא, כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתושהוא,
 שהוא ניאה זה שהוא, כל קרקע ששייר כיון שברישא, הרשב"ם,וממרש
 שכיון קיימת, מתנתו מחליו עומד הוא אם ואפילו לעצמו, משהומשיר



ישא א ת נ י ת מה

 ולא האופסם, בכל הקרקע את מתן שהוא נראה לעצמו, שהוא כלשהשיר
 עכשיו. חולה שהוא מפנירק

 היה שדעתו נראה שהוא, כל קרקע אפילו לעצמו שייר שלא כיוןוהסיפא,
 כלום, לעצמו שייר לא לפיכך מת, הוא אם רק המתנהליחן

 אין שהוא, כל קרקע שייר לא לפיכך, קרקע, צריך אינו מת, שהואשכיון
 קיימת.מתנתו

 היה שזה דעתו אומדין שאנו אומדנא, של סברא הוא המשנהסברת
 בתר דאזלינן תנא "מאן הגמרא, ופריך האמירה, בשעתבדעתו

 בנו שהלך הרי דתניא, היא, מנסיא בן שמעון ר' נחמן ר' אמראומדנא?
 בא כך ואחר לאחר, נכסיו כל וכתב ועמד בנו שמת ושמע הים,למדינת

 שאלמלי מתנה מתנתו אין אומר מנסיא בן שמעון ר' מתנה, מתנתובנו
 מנסיא בן שמעון שר' נראה )מכאן כותבן." היה לא קיים שבנו יודעהיה
 שזורי שמעון ר' אמר ששת "רב הגמרא והמשיך אומדנא(. מסברתסובר
 לאשתי, גט כתבו ואמר בקולר היוצא אומרים היו בראשונה דתניא,היא,
 שמעון רבי כשיירא, והיוצא המפרש אף לוטר חזרו ויתנו, יכתבו אלוהרי

 כסברת סובר שזורי שמעון שרבי נראה )מכאן המסוכן." אף אומר,שזורי
 אמירה(. בלא אפילו המסוכן דעת בתר דאזלינןאומדנא,

 שזורי?"  שמעון כרבי לה מוקים לא טעמא מאי נחמן "ורב הגמראופריך
 מוקים לא מ"ט ששת "ור' וסריך כתבו". דאמר התם "שאניותירץ

 ומפרש שאני". דמוכח "אומדנא ותירץ מנסיא?" בן שמעון כרבילה
 נתן לא קיים בנו שהיה זמן "שכל - שאני דמוכח אומדנא בד"ההרשב"ם

 מחמת צוה לא והוא לחיים חולין דרוב כיון חולה, אכל שמת. ששמעעד
 האי". כולי דמוכח אומדנא ליבאמיתה,

 ואומדנא האי", כולי "דמוכח אומדנא איכא ששת שלרב נואהמבאן
 אברהם הברכת לדברי ראיה יש מכאן האי", כולי "מוכחשאינה

 אומדנא. מיני שני שיששאומר

 ברוך ר' כזה, הוא מינא הנפקא האומדנא? מיני שני בין מינא הנפקאכוהו
 הביא לט', סימן גיטין מס' על שמואל בברכת זצללה"ה,בער
 דזבין גברא הגמ':"ההוא אומר מט: דף קידושין במס' הגמ' עלהרשב"א
 מידי, ולא אמר לא דזבין ובעידנא ישראל, לארץ למיניק אדעתאנכסיה
 אינם והשדות דברים," אינם שבלב ודברים שבלב דברים הוי רבאאמר



המתיבתאלסב

 ועוד גמורה, שאינה אומדנא שזה שכיון הרשב"א, ומפרש לו,חוזוים
 - טובה מעשה סותר לא"י( בנסיעתו מלוי הוא )שהמכירהשמחשכתו
 לפיכך - המעשה ליסתר ורוצה בא מחשבתו רק טובה, מכירה יששלפנינו

 מעשה סותר גמורה שאינה שהאומרנא היכא שכל לו, שומעין אנואין
 האומדנא. בתר אזלינן איןטובה

 גמורה, שאינה שבאומדנא משמע, שמהרשב"א זצ"ל, בער ברוך ר'ואומר
 אעפ"י האומדנא, בתר אזלינן אז המעשה, סותר אינו האומדנאאם
 גמורה.שאינה

 א', סימן קידושין מס' על שמואל בברכת זצ"ל בער ברוך ר'ואומר
 על אף המעשה, את סותר האומדנא אם אפילו גמורה,שבאומדנא

 האומדנא, בתר אזלינן כןפי

 באומדנא אומרנא, המיני שני בין מינא בפקא לנו יש לכאורה זה,לפי
 האומדנא, בתר אזלינן המעשה, סותר האומדנא אם א"ילוגמורה
 כתר אזלינן אז המעשה, סותר אינו האומדנא אם גמורה, שאינהבאומדנא
 בתר אזלינן לא אז המעשה את סותר האומרנא אם אבלהאומדנא,
 אומדנא. המיני שני בין מינא הנפקא להיות יכול זההאומדנא,

 במשנתינו, במחלוקת הסביר יש לענ"דובזח,

 כמו ביניהם מינא הנפקא ויש אומדנא, מיני שני שיש סוכריםהחכמים
 של אחד מין רק שיש סבר עזרי' בן אלעזר ר'שבארתי,

אומדנא.

 גמורה, אומדנא אינו זה בודאי אבל, במשנתינו, אומדנא יש עלמא,לכולי
 מהדי אנן לנו אין תוספת, לה שיתן בהכתובה כתב שהואדכיון

 שנותנים אדם בני הרבה שיש כיון אבל, אותה, נושא הוא אם דווקאשזה
 אמת. שזה גמורה שאינה אומדנא יש הנשואין, דעת על רקתוספת

 אם לראות צריכים שאנו סוברים אומדנא, מיני ב' שיש שסוכריםהחטמים
 גמורה( אינה שהאומדנא )כיון לאו אם האומדנא סותרהמעשה

 בא האומדנא כתובה, תוספת לה נותן שהוא הכתיבה הוא המעשהכאן,
 האומדנא שזה וכיון האופן, בזה היה לא שהכתיבה המעשה, לסתורורצה
 התוספת. את לגבות יכולה והיא האומדנא, בתר אזלינן לא גמורה,אינה



תרסגהממינשא

 בתר אזלינן ולעולם אומדנא, של א' מין שיש סכר עזרי' בן אלעזררן
 אינה שהאומדנא פי על אף במשנתינו לפיכך, אופנים, בכלאומדנא,

 אינה לו, נושא אינה היא ואם האומדנא, בתר אזלינן כן פי על אףגמורה.
 ועכשיו במשנתינו. במחלוקת פשט זה לכאורה, התוספת, לגבותיכולה
 שזורי, שמעון כר' סבר נתן שרבי שכיון גה, בדף הראיה שפיר אתיג"כ
 של הציור )שהוא מסוכן של הציור עזרי', בן אלעזר דר' אליבא סוברהוא
 שיכול כך כל חזק הכי ואפילו גמורה, אומדנא אינה שזורי( שמעוןר'

 מעשה לעשות יכול גמורה שאינה שאומדנא א"כ, גירושין, מעשהלעשות
 שמעון כר' סבר נתן רבי אם א"כ, מעשה, לסתור יכול בודאיגירושין,
 אם שאפילו ואומר עזרי' בן אלעזר דר' אליבא הולך ג"כ הואשזורי,

 בתר אזלינן כן, פי על אף המעשה, את סותר גמורה שאינההאומדנא
האומדנא.

 הפשט: זה אם בעיות שתי ישאבלו

 א"כ, עזרי'" כן אלעזר כר' למעשה "הלכה אומר נו. דף על הגמ'אחז:
 הרשב"א א"כ, כהחכמים, סובר בהחכמים, פשט שאומרהרשכ"א

 אליבא לא הולך שהראשון לומר ודוחק דהלכתא, אליבא שלאהולך
 בהגמרא. מפורש שאומר הלכה עלדהלכתא

 אלעזר כר' הלכה פוסק יא' הלכה י' פרק אישות בהלכות הרמב"םשני:
 שהלכה אומר וטו' יר' הלכה ח' פרק ומתנה זכיה ובהלכות עזרי',בן
 הלכה פוסק יב' הלכה ב' פרק גירושין ובהלכות כהמשנה, מרעבשכיב

 הוא, הבעיה שלנו, להפשט ומסודר טוב זה כל שזורי, שמעוןכר'
 "ההוא של שבציור הרמב"ם, אומר ט' הלכה יא' פרק מכירהשבהלכות

 לא אם הרמב"ם אומר ישראל", לארץ למיסק אדעתא נכסיה דזביןגברא
 לא"י(, עלה לא הוא למעשה )אם לו חוזרים נכסיו אין בפירוש, כןאמר

 אינה היא אם אפילו אומדנא, כאן דיש כיון לראב"ע שאמרנו, מהלפי
 איך קרקעותיו?! כל לו לחזור וצריך האומדנא, בתר לילך צריכנוגמורה,
 כזה? פוסק וגם כראב"ע, פוסק שהרמב"םשייך

 כספר שליט"א שך הרב מורינו שאומר במה השני הבעיה לתרץ ישאפשר
 שליט"א, שך רב אומר שם, ומתנה, זכיה בהלכות עזריאבי
 סובר שהרמב"ם משמע א' הלכה ו' פרק ומתנה זכיה בהלכותשמהרמב"ם
 של שבציור מאומדנא חזק יותר להיות האומדנא צריך מכירה שלשבציור



המתיבתאתעד

 צריך לפיכך והלוקח, המוכר אנשים, שני דעת איבא שבמכירהמתנה,
 של שבציור השני, הבעיה קשה אין עכשיו חזק, יותר האומדנאלהיות
 מודה ראב"ע ואפילו מכירה, של ציור זה לא"י לילך שדותיוהמוכר
 לפיכך האומדנא, בתר אזלינן לא לפיכך יותר, חזק להיות האומדנאשצריך
 שרותיו המוכר של כהציור כהרמב"ם לפוסק וגם כראב"ע, לפוסקאפשר
 לא"י.לילך

 גם סברתו אומר שהרשכ"א בזה, לתרץ יכול אפשר הראשון הבעיהגגי
 הציור אם יהיה לאו, או טובה אומדנא צריך איפוא והחילוקלראב"ע,

 דתוס' עזרי, האבי דאומר קשה, זה אבל מכירה, או מתנה של ציורהוא
 דגם מסתברא זה, ולפי למכירה, מתנה בין החילוק ליה מביראלא

 מהחילוק. סבר לאהרשב"א

 בהאומדנא אומדנא, מיני ג' דיש זה את לתרץ לומר אפשר בדוחקלענ"ד
 האומדנא שאפילו סוברים - החכמים אפילו - כו"ע טובה,הכי

 התחתונה בהאומדנא האומדנא, בתר אזלינן הכי אפילו המעשה, אתסותר
 לא המעשה, את סותר האומדנא שאמ סוכרים - ראכ"ע אפילו -כו"ע
 שזה סבר ראב"ע המחלוקת, הוא האמצעי האומדנא האומדנא, בתראזלינן

 זה לפי התחתונה, כהאומדנא דהוא סברי והחכמים טובה, הכיכאומדנא
 א"כ התחתונה, כאומדנא )ראב"ע( דהלכתא אליבא הוליך שהרשב"אנמצא

 דהלכתא. אליבא הולך שפירהרשב"א

 הרזים. חכם ד"ה נח. דף ברכות במסכת המהרש"אועשו

 גלען יוסףצרוח

 הבן להכשיר האם נאמנותנענין
 וכהן פ' איש זה איש של טיבו מה לה ואמרו אחד עם מדברת ראוהתנן

 מפי' לא אומר יהושע ור' נאמנת אומרים אליעזר ור' גמליאל ר'הוא
 ראיה שתביא עד ולממזר לנתין בעולה בחזקת זו הרי אלא חייןאנו

 וכהן פ' מאיש זה עובר של טיבו מה לה ואמרו מעוברת היתהלדבריה.
 אנו מפיה לא אומר יהושע ור' נאמנת אומרים אליעזר ור' גמליאל ר'הוא
 ראיה שתביא עד ולממזר לנתין מעוברת בחזקת זו הרי אלאחיין



תרסההמתיבתא

לדבריה.

 בן זה בן ואמרה שזינתה פנויה וז"ל ביאה מאיסורי פט"ו הרמב"םונתב
 אינה ממזר פ' אותו ואם כו' כשר הבן הרי כשר פ' אותו אם הואפ'
 ממזר ספק יהיה אלא שביארנו כמו פיה על ודאי ממזר הבן להיותנאמנת
 וז"ל שם המגיד הרב כתב לפסול ולא להכשיר דנאמנת וטעמאעכ"ל
 שנאמנת ואעפ"י בלבד. האב אלא לפסול נאמנת האשה מאיןמפני

 אין תורה דבר דלהכשיר היא ולא לפסול. שכן שכל נראה והיהלהכשיר
 גמור מותר ממזר וספק ממזר ספק אלא הוי לא מדינא דהא לה צריכיןאנו
 דבריהם. בשל והאמינוהו עליו גזרו דרבנן אלא בקהללבא

 ואם ודאית בממזרת ואסור בקהל לבא מותר דמדאורייתא כיון לפסולאבל
 תורה בשל מקילין היו ודאית בממזרת ומתירין אותה מאמניםהיו

 שלא כל נאמנת שהיתה ואעפ"י כו'. לאב אלא נאמנות תורה נתנהולא
 רשע עצמו משים אדם שאין הכא שאני זה כפרק כנזכר ערער עליהקרא
 אמרה אם אמו את בודקין אמרו לא שכגמ' וזה לו. קרובה שהיאועוד
 עכ"ל. נבעלתי לכשר האומרת אלא הזכירו ולא נבעלתי,לפסול

 שתוקי תורה דבר רבא אמר עג. בקידושין דאיתא דהא המגיד הרבוכוונת
 אזלי ואי אצלה פסולין ומיעוט אצלה כשרים רוב טעמא מאיכשר

 איהי אזלה דילמא אמרת מאי שריש מרובא דפריש כל לגבהאינהו
 אמרה והתורה דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע. ליה הוהלגבייהו

 ודאי בקהל יבא. ספק ממזר הא יבא דלא הוא ודאי ממזר ממזר" יבא"לא
 גזירה מסול שתוקי אמרו טעם ומה יבא ספק בקהל הא יבא דלאהוא
 מאביו. אחותו ישאשמא

 המגיד הרב דברי על הב"ש דהקשה והא י"ז פרק ב' השמעתתאוכתב
 מותר ה"נ לישראלית התורה מן מותר ממזר דספק היכי כידהא
 והוא מאיר בית בס' בזה דיבר אשר היטיב ספק. קהל דהו"לכממזרת
 לית דרבא עג. דף יוחסין עשרה פ' הריטב"א כשיטת המגיד להרברס"ל
 ספק ומש"ה ודאי דממזר דרשא הך אלא יבא ספק כקהל ררשא הךליה
 אלא נאמנת דאינה וא"ש בממזרת ואסור בישראלית התורה מן מותרממזר

 הרמב"ם לשיטת עולה אינו דאבתי אלא ע"ש. לפסול ולא ולדהלהכשיר
 דרשא הך ליה דלית נהי וא"ב מדבריהם. איסורין ככל הספיקותרכל
 לשון כאן ער התורה מן מותר דספק איסורין משאר גרע לא ודאיכקהל

השמעתתא.



הממילתאתרסו

 לשונו וזה א' פרק א' השמעתתא רכתב מה פי על תירוץ ליונראה
 פרק כדאיתא להתירא רחמנא דכתב ממזר ספק להרמב"םוהקשו

 מדבריהם. אלו אינו הספיקות דכל כיון לי למה וקרא יוחסיןעשרה
 ודאי בתורת שיהיה שריא לגמרי ממזר רחמנא שריא רכי תירץומוהרי"ט

 אחת בכת ובממזרת ישראל בבת מותר שיהיה ונ"מ ספק בתורתולא
 עיי"ש. דסתרי תרתי דהויאע"ג

 דהם משנה המגיד דכתכ דהא השמעתתא קושית ליישב יש זהלפי
 מותר דמדאורייתא להכשיר דוקא דהיינו לומר יש בדבריהםהאמינוה

 אסרו כשחכמים כן ואם ודאי היתר דהוי ספק ממזר ולא ודאי ממזרמדין
 מדאורייתא דהא שתוקי של מדבריהם חדש איסור אסרו כרחך בעלשתוקי
 האמינוה והם אסרו דהם משנה המגיד כתב ובכזה הוא. גמורהיתר

 מדאורייתא ודאי בממזרת מותר הספק דהיה נהי לפסול אבלבדבריהם.
 מקום מכל לקולא מדאורייתא מדאורייתא דספק הדין מצד הרמב"םלשיטת
 דהתורה אלא מדבריהם חדש איסור דאסרו הגדר אין מדרבנן דאסורהשתא
 החפצא אבל איסורה לצד לחוש גזרו ורבנן ההיתר. בצד לתפוסהיתירה
 הוא ורבנן חששה לא דהתורה אלא מדאורייתא איסור הוא איסורשל

 לומר יש דאורייתא איסור לצד לחשוש דרבנן דין דעיקר ועכשיודחששו
 איסור אלא מדבריהם אינה האיסור דעיקר כיון האמינוה לא גוונאדבכהאי

 איסור האיסור גוף אבל איסור לאותו דחששו הוא דרבנן ורקדאורייתא,
 ביסודו שאינו כזה כאיסור חכמים האמינוה דלא לומר ויש הוא.דאורייתא

 מדרבנן.אסור

 מאזעס משהשמחה

 היה צאו נמצא כאןבענין
 העמד השתא למימון מצי ולא רישא, ד"ה תוס' ע"ה: דף כתובותנשכת

 אזליכן הלכך ברשותו שנמצאו לי' איתרע דהא חזקתו על האברשות
 ריעותא נמצאת התם נאנסתי משארסתני אומרת והיא ממון חזקתבתר

 גמליאל לרבן נאמנת ולכך בתולים לה מצא ולא שנשאה הבעלברשות
 תחת שנאנסה להיות שיכול כענין ואיירי האב רשות חזקת איתרערלא
 לרשות שנכנסה גב על אף משנשאת נאנסה לא שודאי בענין דאיבעלה



תר" א ת נ י ת מה
 נאנסה. אביה ברשות דודאי הואיל האב רשות חזקת לה איתרעהבעל

 בספר כתב ספיקא ספק מטעם מותרת ישראל דבאשת דאמרינן בהאוהנה
 לביאה החופה בין שעות היה דלא היבא רק רזה כתובות ברישהפלאה

 ואסורה כ"ה כ"ג אמרינן לזנות לביאה חופה בין שעות יש אם אבללזנות,
 תחתיו לאו או תחתיו ספק אבל רצון, או אונס אחד ספק אלא כאןראין
 כ"נ אמרינן והלא כ"ה, דכ"נ זינתה תחתיו דודאי דאמרינן משוםליתא,
 דרוב גב על אף מומין, גבי בהמדיר כדמשמע ממון להוציא אפילוכ"ה
 דמוכח רוב, ידי על דאוסרין איסור לגבי דנאמר וכש"כ להוציא מהנילא

 הוי דרובא דאמרינן כיון כן אם וא"ת שהקשו: ואי ד"ה ט'. דףמתוס'
 אלא הוה ולא דליתא כמאן אונס דספק תאסר נמי ספיקא בספקברצון
 גמור רוב הוי לא דברצון רובא דהאי וי"ל תחתיו, לא או תחתיוספק
 מדאורייתא הוי דאי משמע עכ"ד, זה, משום לאסור אין ולכן מדרבנןאלא
 הפלאה. ע"כ כ"ה כ"נ דמהני שכן וכל אסורההוי

 דכ"נ דין אי שהסתפק ז', סעיף ס"ה סימן העזר אבן יעקב בבית%41לם
 שזינתה ידוע ראם והיינו בעלה, על לאוסרה לענין גם נאמר היהכ"ה

 לומר אפשרות יש גימא כאן רגם לא או בעלה תחת זינתה אםוספק
 כרשות אירעה שהבעילה כ"ה כ"נ מדין נאמר הנישואין אחר אירעשהזנות
 כ"נ לדין אמרינן לא לבעלה איסור דלגכי שם ומסיק אסורה, והיאהבעל
 הא על המע"ה ד"ה נ"א. דף בחולין התוס' שכתבו מה פי על וזהכ"ה,

 ואין כתם ונמצא מחברתה חלוק ששאלה ראשה ג"ח. דף בנדהדאיתא
 דדלמא הכתם את לכבס חייבת השואלת דאין הכתם נפל מי ברשותידוע
 דהכתם נימא לא אמאי שם התוס' והקשו ששאלה, קודם כבר הכתםהיה
 רמי דלא לומר ויש לשונו וזה התוס' ותי' כ"ה כ"נ מרין ברשותהנולד
 שאומר הכי דאמרינן הוא סברא הקידושין או המכר לקיים כדידודאי
 אשתך קח לבעל אומר והאב נטרפה שברשותך פרתך קח ללוקחהמוכר

 ליכא חלוק גבי אבל הזה, המעשה לבטל לנו ואין המום נולדשברשותך
 דכוונת פ"י ש"ב שמעתתא השב ונקט יעקב הבית וכתב עכ"ל. הכילמיסר
 לכל אבל המקח לבטל שלא לענין רק נאמר כ"ה כ"נ דינא רכלהתוס'
 הבית כתב זה ולפי כ"ה. כ"נ אמרינן לא המקח לביטול נוגע שאינו.דבר
 ואינו בעלה על לאוסרה לענין והספק לא או זינתה אי ספק דכשישיעקב
 ומהאי כ"ה. כ"נ בזה אמרינן לא ביטולו או הקידושין קיום לעניןנוגע
 שאוסר הרשב"א שדעת טרפה שנמצאת בהמה לענין כתוב נמיטעמא
 יעקב הבית וכתב מקודם. נטרפה שמא דחיישינן למסרע דידההגבינה
 ולא טרפה נמצאת כך ואחר הבהמה שמכר באופן גם דאיירידפשוט



 א ת נ י ת מהתחח

 אצל שהיתה והגבינה הלוקח ביד ונטרפה כ"ה כ"ג גונא האי דבכיאמרינן
 לא המקח לביטול נוגע שאינו והיתר איסור דלענין ומשום כשירה,המוכר
 היה. וכאן נמצא כאןאמרינן

 לאחר שנבעלה ותליא כ"ה כ"נ אמרינן כתובה דלענין דמהוכתת
 הכתובה וספק בהא, הא תלוים והקידושין דהכתובה משום הואהנישואין

 לאחר דוינתה מכריעים אנו הקידושין קיום ולענין הקידושין, בקיוםתלוי
 יתכנו יעקב הבית דברי וכל עכת"ד. כתובה, לה יש וממילאשנתקדשה

 לבטל שלא לענין גימא כ"ה כ"נ דינא דכל התוס' כוונת שכתוב מהלפי
 כ"ה. כ"נ אמרינן לא המקח לבטל נוגע שאינו דבר לכל אבלהמקח

 ע"ו: דף בהמדיר התוס' דברי הריב"ש בשם שמעתתא השב פירושוכן
 בחמור פרה מחליף גבי השואל בפ' דפריך הא וא"ת שהקשו: כל,ד"ה
 עליו מחבירו המוציא אידך ולהוי קיימא דמאן ברשותא ונחזיוילדה
 את הפרה בעל שמשך אחר הא ואמאי כאגם, דקיימא ומשניהראיה,
 לספק התם כי לטיבותא שנולד ספק בין לחלק וצריך הספק, נולדהחמור
 הריב"ש בשם שמעתתא השב ומביא עכ"ל. הכא, כי לגריעותאשנולד
 בהך כמו לגריעותא ברשות הספק שנולד דכל הטעם לי ונראה לשונווזהו

 להביא עליו ברשותו הספק שנולד הפרה בעל שעל לומר לנו ישדשמואל
 אבל בקנינו מוחזקין שאנו הקנין לבטל בא הוא זה ספק שמפני לפיראיה,
 הולד על אלא דנין אנו שאין הספק מפני מתבטל הקנין אין דהתםבהאי
 הממע"ר אחר אלא ברשותו, הספק שנולד מי אחר הולכין אין זהומפני
 המוציא ד"ה נ"א. דף חולין מהתוס' לדב-יו ראיה הש"ש והביאעכ"ל,
 ע"ש.הנ"ל

 שפירש כמו הוא התוס' בדברי דהביאור לומר צריך כרחך עלאלא
 כ"נ אמרינן דלא ועי"ל לשונו: וזה נח. דף נדה כמסכת הרא"שבתוס'

 להוציא בא שהוא התם כי הראשון מיד להוציא בא השני שאם אלאכ"ה
 לו אומרת הלכך מחזקתה ולהוציאה כתובה בלא ולפוטרה מביתוהאשה

 המוכר מיד להוציא הלוקח בא טריפה לענין וכן המומין נולדוברשותך
 אחינן קנינים ביטול משום דלאו מוכח ומזה עכ"ל. לא, השני לחייבאבל
 אמרינן דלא לחייב, ובין מחזקתה להוציא בין החילוק עיקר אלאעלה,
 מומיי גבי וכגון מחזקתה להוציאה בא שהוא היכא אלא כ"הכ"נ

 וטריפה
 והמכירה קידושין בשעת השתנות היתה שלא רק לדעת צריכיםדאין
 בזה הקידושין, או המכירה תחול וממילא לפנינו, מוחזק אז שהיהמכפי
 חיובים ולהחיל? לחייבה, צריכים דאגו כתם גבי אבל כ"ה, כ"נאמרינן



תרןהמתיבתא

 לדעת צריכין אלא הקודם ברשות הכתם היה שלא כידיעה די איןחדשים
 האי אמרינן לא גוונא האי בכי עכשיו, של ברשות נעשה דהכתםכחיוב
 דרעת אילן גבי הראשונים מחלוקת לפרש יש זה פי ועל ב"ה, כ"נכללא

 והרמב"ן היה, כאן נמצא דכאן משום הלוקח דנאמן והריטב"אהרשב"א
 אלא הקרקע, לו ליחן החיוב נעשה אם יודעין אנו ראין רכיון לי'מבירא
 כ"נ אמרינן לא ע"ז הקרקע, ליתן רוצה אתה כ"ה כ"נ כללא ידירעל
כ"ה.

 פרה המחליף דגכי רהקשו המדיר בפ' התוס' דברי לבאר נבואועתה
 שנולד ספק בין לחלק דצריך ותירצו כ"ה כ"נ גימא נמי וילדהבחמור

 כל נפל שביארנו מה דלפי לגריעותא, שנולד לספק התם כילטיבותא
 קיים, נשאר דהקנין היבא כ"ה כ"נ אמרינן דלא והב"י הריב"ש שלהכלל
 כתובות למסכת הגרנ"ט בחידושי עיין התוס'. בדברי ביאור צריך כןואם
 בא שלא במקום דאף ראשונים מכמה שהוכיח פתוח פתח בענין כ"דסימן
 להאריך. מקומו כאן ואין כ"ה כ"נ אמרינן המקח נמילקיים

 התוס' שכתוב דמה פט"ו, כ' שער ישר בשערי שכתב מה לפיאמנם
 מקח לקיים דרק כוונתם אין המקח, לקיום רק מהני כ"ה דכ"נבחולין

 ההשב שכתוכ מה לפי הוא דבריהם ביאור אם כי זו הלכהנאמרה
 המכריע חזקה דין זה ראין כ"ה כ"נ ענין בביאור פ"ד ש"בשמעתתא
 מחזיקין דאין לומר רק הוא זה דין וכל קודם, ולא אח"כ קרהשהמקרה
 שהיינו דאילולי היכא דבל הדברים, וביאור לרשות, מרשותלריעותא
 וכגון ריעותא, יש אולי מעצמינו מסתפקים היינו לא הריעותארואים
 היינו לא שנטרפה לפנינו רואים שהיינו שלולי לחבירו פרהבמוכר

 בה שראינו שלולי שנתקדשה באשה וכן נטרפה, שמא מעצמינומסתפקים
 רואים שאנו מה ורק מומים בה יש שמא מסתפקים היינו לא לפנינומומים

 מרשות ריעותא חזיקין דאין אמרינן ובזה להסתמק לנו גורםהריעותא
 לנו לספק גורמת אין זו כרשות רואים שאנו שהריעתא והיינולרשות
 נולדה שהטריפה הכרעה כאן אין זה ולפי הקודמת, ברשות גם היתהשמא

 שהיה לומר ריעותא לנו שיהי צריך המקח דלביטול דכיון ורק זו,ברשות
 דברי היטב מובן ומעתה כ"ה, כ"נ מדין אמרין לא וזה הקודםברשות
 וכאשה טרפה ונמצא שנמכרה בבהמה רק שייך כ"ה כ"נ דדיןהתוס'

 שלפני הזמן על ריעותא שאין כיון דכזה מומים בה ונמצאושנתקדשה
 כדי כאן הרי כתם ונמצא בשואלת כן שאין ומה המקח קיים ממילאהמקח
 נמצא ולכאן השואלת, ברשות נעשה שהכתם לברר צריכים אנולחייבה
 הכתם, נעשה שנקנה שלאחר להכריע יכול ואינו מברר, כח אין היהוכאן



המסיעתאתרע

 אם כי מקח, לקיום רק נאמר כ"ה כ"נ דדין התוס' כוונתם אין זהולפי
 של באופנים הריעותא ]ונידון ריעותא, לסילוק רק נאמר זה דדיןרכוונתם

 על ולהכריע לדון צריכים שאנו היכא ולא המקח[. קיום לענין הויפרה
 שזמן להכריע שצריך בשואל בכתם וכגון אירע, מתי עצמו המקרהגוף

 נעשה שהכתם מבררת ידיעה לנו שיהא מה ורק האשה, ברשות היההכתם
 השב דברי לדחות יושר בשערי כתוב זה פי ועל המחייב. זהו כךאחר

 ונמצאת בתולה כחזקת דכנסה דאמר דמאן דאליבא י' בפרקשמעתתא
 טעות מקח הקידושין אין זינתה אי דאף והיינו מנה כתובה לה ישבעולה
 זה דלפי שמעתתא השב וכתב מאתיים. או מנה לה חייב אי דהספקורק
 וכתוב הי', כאן נמצא כאן בזה אמרינן לא הקידושין לבטל באיםראין

 לענין רדוקא לומר התוס' כוונת ראין שביאר מה דלפי יושרבשערי
 דבעינן היכא דרק דכוונתם אם כי הי', כאן נמצא כאן אמרינן קניןביטול
 לדברי מקום אין הריעותא, לסלק כרי הי' כאן נמצא כאן שייךריעותא
 בעולה דהיא ריעותא דבלא פשוט הרי דכתובה ומשום שמעתתא,השב
 רואים שאנו מה ורק בעולה, היא שמא לומר מעצמינו מסתפקים אנואין

 קודם, בעולה היתה שמא להסתפק לנו גורם עכשיו בעולה שהיאריעותא
 לנו אין עתה דחזינן הריעותא דמחמת לומר הן' כאן נמצא כאן כזהשייך

 כאן נמצא שהכאן רכל ]וכמש"נ כן. היה הנישואין קודם גם שמאלהסתפק
 לקיים בא שאין אף הי' כאן נמצא כאן אמרינן הריעותא לסלק באהי'

מקח[.

 אמרינן לא תחתיו בעולה דבספק יעקב הבית שכתב במה נראה זהילפי
 מטעם אזיל דהוא מטעמי' לא אבל נכון זה רדבר לומר יש כ"הכ"1
 התוס' דברי כדמפרש כ"ה כ"נ אמרינן לא מקח ביטול בו שאיןדדכר

 כדי דהא כ"ה כ"נ שייך דלא לומר יש הנ"ל לפי אמנם הנ"ל.בחולין
 בירור צריך כן ועל האוסר רזהו בעלה ,תחת זנות שיהא בעינןלאוסרה
 כ"ה כ"נ ודין אותם אוסרין אנו טעמא דמהאי האירוסין אחר הזנותשהיה

 שמברר חזקה כמו אינו אבל הקודמת מהרשות הריעותא לסלק רקמהני
 הזאת ברשות הזנות שהיה בירור שצריך וכיון הזנות ברשות אירעהמעשה

 הנ"ל בחולין התוס' שכתוב למה ממש ודומה כ"ה כ"נ זה על מהנילא
 דנאסרים הנ"ל יעקב הכית שכתבו מה וכן שאול בחלוק כתםבנידון

 ולא לאחר שמכרה פי על אף למפרע טרפה שנמצאת בבהמההגבינות
 מה לפי אלא יעקב הבית לטעם לא אבל יתכן זה גם כ"ה כ"נאמרינן
 אירע אי והפסק הרשות בשינוי התלוי בספק דווקא שייך כ"ה דכ"נשכתב
 הספק דכל מום ונמצא בלוקח כגון פלוני של רשות או פלוני שלברשות
 וברשות טעות מקח הווה מוכר דברשות המום אירע רשות דבאיזההוא



~עא א ת ב י ת מה

 הריעותא מחףקען דלא ב"ה כץ מהע זה ועל טעות מקח הוה לאלוקח
 מינה נפקא אין טריפה איסור על דנין כשאנו כן שאין מה לרשותמרשות
 דיני קובע דהזמן המקרה אירע זמן באיזה הספק רק אירע, רשותדאיזה
 מרשות ריעותא מחזיקינן דאין לומר שייך לא ובזה הרשות ולאהגבינה
 דאין המוכר שברשות הגבינות אף נאסר טרפה כנמצאת ולכןלרשות
 כ"ה. כ"ג לומר שייך ולא אירע רשות באיזההנידון

 הי', כאן נמצא כאן משום הטעם לומר צריך אמאי ליישב ישובזח
 מדבר ע"ה; דף כתובות כמסכת הסוגיא שכל פשוט לומר אפשרלכאורה

 ד"ה ע"ה: דף כתובות מסכת הרא"ש בתוס' כמבואר הי', כאן נמצאמכאן
 חזקה בתר יהושע ר' דאזיל מכחישו דבר דאין היכא למיסר בעי לאאבל
 אזיל פרשינן הכי אלא ראיה, להביא צריך ואין היא דפשיטא מילתאדהא
 הכא כי הגוף חזקת שמגרעת כנגדה חזקה איכא אפילו דגופא חזקהכתר
 קודם מומין בה והיו פנויה בחזקת דהעמידנה אחרת חזקהדאיכא

 ר' אזיל הוי ממון חזקת לאו אי הכי ואפילו היו טעות וקדושישנתארסה

 ואם רמייתי ראיה דההיא דומיא הוי והשתא הגוף, חזקת בתריהושע
 במקום חרא הוי הא הגוף חזקת בתר יהושע ר' אזיל הוה אמאיתאמר
 העמד אדרבא תימא וכי פנויה בחזקת העמידנה למימר לן דאיתתרתי
 ואיתרע לפניך מום הרי המום שנולד הוא והשתא שלימה בחזקתהאשה
 טהרות כל חסר ונמצא שנמדד מקוה גבי אמרינן גוונא האי וכיחזקתה,
 חזקתו על טמא העמד דאמרינן משום טמאות למפרע גביו עלשנעשו
 לפניך, חסר מקוה הרי חוקתו על מקוה העמד תימא ובי טבל לאואימור
 משום הגוף חזקת לגבי כלל רליתא כמאן חשיבא פנויה דחזקת לומרויש

 הוה הכא עד למילחיה רבא נטר אמאי מאיר רבינו הקשה לינשא,שעומדת
 יהושע, ור' אליעזר דר' פלוגתא גבי קמא בפרק למילתיה לאקכועיליה

 שום לאוקמי בעי לא לדידי קאמר והכי קאי אלעזר אדר' דרבאותירץ
 כולה למתניתין ומתרצנא כוותיה לן קיימא הלא כיון יהושע כר'סתמא
 דברי על חמיה היה אבל היו, וכאן נמצאו כאן בסמוך כדאמר גמליאלכר'
 אי דמסוטק משום גמליאל כר' וסיפא יהושע כר' רישא דאוקי אליעזרר'

 וזהו כתרווייהו סתם כבא דבחדא כיון יהושע כר' או גמליאל כר'הלכה
 כתוכה, לענין ורישא יהושע כר' כולה לאוקומי ליה הוי וטפידוחק

 וסיפא כתובה לה יתן ולא מהימן בעל ראיה האב מייתי לא האודייקינן
 גט לה ליחן וצריך מהימן אב ראיה בעל מייתי לא הא דייקינן גטלענין
 דליכא היכא הגוף חזקת בתר אזיל יהושע רר' בקרובותיה אסורויהא
 עכ"ל. כנגדה ממוןחזקת



המתיבתאתרעד

 משום חייב גרוע ושמא טוב שברי שסוברים דרבנן, אליבא אתי זהוכל
 משא"כ אותו. תובע למה הנתבע שיפטור שחשב רביוןהחזקה,
 דחולקים שיתחייב, דיודע משום היינו ברי שטעון דוה דחולקיםלסומכוס
 ומשו"ז החזקה. לו ואין המחצה, משום ברי וטוען מחצה, עכ"פונוטל
 גרוע. ושמא טוב ברי של באופן אפי'יחלוקו
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תרעיהמתיבתא
 זצ"ל שארר הלוי גדליהו ר' הגאוןמרן

 ויר"ש בתורה לעליי והתעוררות תספווברי
 דברים לומר מאד להזהר צריכים זצ"ל כהגר"ח וצדיק גאוןלהספיד

 כמוהו. לגדולראויים

 בהספידא "אחים שילת בר שמואל לרב א"ל דרב איתא )קנג.( שבתבכוש'
 איך לרשב"ש ציוה שרב שמפרש אחד בספר וראיתי קאימנא"דהתם
 ישיבה ראש שהי' רב את שיספיד היינו קאימנא" "דהתם שיאמרלהספידו,
 ע"י קיים עדיין בחייו שהשפיע שהשפעתו ושיאמר הדור, ומגדוליבמורא
 ר' את בזה לימד ורב ימיו, כל להם תורה שהרביץ הגדוליםתלמידיו

 להספידו. ואיך מה שילת ברשמואל

 טובים שמניך לריח )א-ג( השירים בשיר הפסוק מביא לה: ע"ז בגמ'חנה
 דרב ברי' נחמן רב דרש אהכוך- עלמות כן על שמק תורקשמן
 מכוסה גורף, מגולה-ריחה פלייטן, של לצלוחית דומה ת"ח למה -חסדא
 שנאמר לו מתגלין ממנו שמכוסין דברים אלא עוד ולא נודף, ריחהאין
 עלומות. בי' קרי אהבוך" עלמות כן"על

 "נפש טז-כו משלי קרא מאי אבודימי בר יצחק ר' אמר צט: סנהדריןובגמ'
 ותורתו זה במקום עמל הוא פיהו" עליו אכף כי לו עמלהעמל

 קונה מאת ומבקשת עליו "שמחזרת רש"י ופירש אחר במקום לועומלת
 על פיהו שכפף שאכף מפני למה כך וכל וסדריה תורה טעמי לולמסור

 ביוף.דברי

 ויורד בתורה שעמל הח"ח מדה, כנגד מדה של הנהגה כאן שישנראה
 מרביץ וגם שלמד מה כל על וחוזר תורה, דברי להבין עמקעמק

 בדברים להבינו אחר במקום לו עומלת התורה אז לתלמידים,תורה
 בפרק כתוב וכן אהבוך, עלומות אהבוך- עלמות כן על ממנו,מכוסין
 התורה אהב" אוהבי "אני ואומרת מכרזת שהתורה ח-יז(, )משליהתורה
 האוהבים רעים כשני סודותיה, את לו ומגלה אותה שאוהב מי אתאוהבת
 בתורה שעמל במי הוא סיבותיו,כן את לחבירו אחד כל שמגליןזא"ז
 נעשית מדה כנגד מדה אז בתורה, להגות פיהו את וכופף אהבתהמתוך
 וסודותיה. טעמיה, סדריה, את לו ומגלה להת"ח אוהבהתורה

 זצ'י שמולביץ הגר"ח פטירת של שלושים תוך חשל"ט שמות א' שנאמרו הספדדברי



המתיבתאתרוח

 ולרחבה לעמקה התורה בהבנת בתורה חייו כל עמל זצ"ל ישיבההראש
 המכוסין שדברים לו עמלה עמל ונפש וגנזיה, סתריה לכללירד

 לתלמידים תורה שהרביץ מגולה, פלייטון של כצלוחית ונעשה לו,נתגלו
 ומריקין אותה כשמגלין שמק תורק שמן דכתיכ "והיינו שם רש"יכפירוש
 אצל הי' וכן שם" לך יצא אז לתלמידים תורה מלמד כשאתה כלומרשמנה
 ישראל. כל של כרבן שמו שיצא זצ"ל, ישיבההראש

 אמת וזה לו, נתגלו המכוסין דברים אהבוך, עלומות אהבוך- עלמותע"כ
 והאחרונים, הראשונים גדולי כל אצל הי' וכן גדולים, כלים לושהי'

 בתורה גילויים להם הי' אמנם ולזכירה, להכנה גדולים כלים להםשהיו
 התורה היתה שלהם עמלות שע"י שכתורה המכוסים דברים להםשנתגלו
 אהבוך. עלומות ע"כ וגנזיה, סתריה את לו ומגלה להםעומלת

 באו תרט"ו( שנת )בערך לאר"י דכשעלה איתא רענן זית בעלונשם
 בית בישיבת שלהם הישיבה ראש להיות אותו וככדו הקבלהחכמי

 לו אמרו הנסתר בחכמת יודע שאינו מפני להם נענה שאינו להם ואמרקל
 הנסתר חכמת ללמוד דצריך האריז"ל בשם זצ"ל וויטאל חיים הרביבשם
 בתורת חוכתו את שיוצא לו שכמדומה להם אמר הקץ. את להחישכדי

 אהבוך- עלמות ע"כ התוס'. עם הגמ' לכוונת לירד שעמל במההנסתר
 אהבוך.עלומות

 תושב"כ בין החילוק כשמפרש יו לקרית בהקדמתו במבי"טאיצא
 התורה צדיקים, של בנפשותיהן נחקקה התושבע"פ כי -לתושבע"פ

 לידי התורה דברי את להוציא העמל צריכים אבל כנפשותיהן,נחקקה
 בנפשו. קנין התורה להיות לו" עמלה עמל "נפש וזהו- בנפשוגילוי

 התיר שרבי אף כי בע"פ, זכורה שתהי' בע"פ, שתהי' ניתנהותושבע"פ
 הפרו לה' לעשות "עת משום תושבע"פ את גםלכתום

 אבל התורה, ושכחת הדורות ירידת מפני היתר אלא זה איןחורתיך",
 ובזכירת בחזרה הרבה עמלות וצריך בנפש, קנין תושבע"פ נשארהבעצם
 כנפש. וחקיקה קנין מעלתה, בעצם תושבע"פ שתהי' כדיהתורה,

 בלי חייו כל בתורה הגה התורה, בזכירת גם עמל זצ"ל ישיבהחראש
 לקנין התורה שנעשה לו, עמלה עמל נפש בו ונתקיים הדעתהיסח

 שנעשה עד תורה, דברי על פיהו את פיהו-כפף עליו אכף כיבנפשו,
 התורה. מכמני בכל סיד וככור המתגברכמעין



תתם א ת נ י ת מה

 עלמות שנאמר אוהבו המות שמלאך אלא עוד ולא ז- ע בגן שםעוד
 על קאי בפשוטו מות על של והפירוש אהבוך. מות עלאהבוך-

 הגמ' ע"פ שאוהבו פירש והמהרש"א המות, על שממונה המותמלאך
 )למשה לו מסר המות מלאך דאף פט( )דף תורה רמתן בסוגי'בשבת
 שמסר דכמו מהרש"א ופי' ע"ש. הקטרת את ויתן שנאמר דבררכינו(
 של כמדתו הרבים את וזיכה שזכה מי כן רבינו, למשה מתנה המותמלאך
 דברים שאף הוא אף זוכה ע"ה רבינומשה

 המנוסיי
 מלאך ואף לו מתגלין

 במהרש"א. ע"ש לו מגלההמות

 וגם נצחי הוא הח"ח , המות מן למעלה הוא שהח"ח מות על לפרשוווט
 נשאר לדורו הת"ח השפעת קאימנא" "התם תמיד הוא חיבעוה"ז

 בחייו. להם תורה שהרביץ הרבים תלמידיו ע"ילנצח

 אחד עולמות ב' שנוחל אלא עוד ולא אהבוך עלמות כן על שם דרשעוז
 רק הפירוש אין עולמות, בי' קרי עלמות שנאמר עוה"ב ואחדעוה"ז

 בעוה"ז חייו כל שהת"ח אחת, נחלה שנוחל אלא ועוה"ב עוה"ז לושיש
 לעוה"ב. מעוה"ז חיים של כנחל אחד המשך לעוה"ב, בדרךהם

 להחורה שמקושר עולמות-הת"ח על-מות, אהבון-עלומות, עלמותע"3
 שבתורה, להעלומות מקושר ונעשה אותו אוהבת התורה אזכאהבה,
 הוא שלו שהעוה"ז שבתורה ולהעולמות שבתורה, הנצחיותולהעל-מות

 עוה"ב.כולו

 ה' יראת ודעת חכמת ישועות עתךחוסן אמונת והי' ל"ג( )ישעי'כת"נ

 עתיך זרעים, סדר זה אמונת לא.( )שחב ר"ל ע"ז ואמר אוצרוהיא
 סדר זה חכמת נזיקין, זהסדר ישועות נשים, זהסדר חושן מועד, סדרזה

 שהגר"ח כברנזכר אוצרו, היהיא יראת ואפ"ה טהרות סדר זה ודעתקדשים,
 אוצרו, היא ה' ירא אמנם הסדרים, כבשאר וטהרות בזרעים בקי היזצ"ל
 היא ה' יראת בו ונתקיים ה' יראת מרביץ והי' ה' ביראת עובדהי'

אוצרו.

 הילילו שודדו אדירים אשר ארז נפל כי ברוש הילל כתיב )יא-ב(מזכריי
 בית לענין הפסוק ביארו המפרשים הבציר. יער ירד כי בשןאלונו

 שהי' וצדיק גאון כשנופל ארז" נפל "כי לענינינו גם לבאר יש אבלשני
 שם שביארו בשן אלוני והילילו ברוש הילל אז ישראל, כל שלרבן

 לעורר צריך הילילו-ההספד הארז, לגבי פחותים עצים הם ואלוניםדברוש



המתיבתאחרפ

 ויראה. תורה אותנו ילמד מי עמנו עכשיו יהי' מה נפל הארז שאםבנו

 אמר ב-כד(, )שמואל רב בעם המשחית למלאך ויאמר )סב:(, ברכותנגמ'
 מהם ליפרע בו שיש  שבהם רב לי טול למלאך הקב"ה "א"לר"א

 של כרובה ששקול צרוי' כן אבישי מת שעה באותה חוכות,כמה
סנהדרין.

 אבינו יעקב ראה רב, אמר ראה מאי )דה"א-כא( וינחם ה' ראהומהשחית
 לג(. )בראשית ראם כאשר יעקב ויאמרדכתיב

 נפחא יצחק ר' לו יראה אלוקים שנאמר ראה יצחק של אפרו אמרושמואל
 בנ"י מאת הכפורים כסף את ולקחת שנ' ראה כפורים כסףאמר

 לזכרון. ישראל לבניוהי'

 שבשעה הכוונה יראה. ה' בהר דכתיב ראה המקדש בית אמר יוחנןר'
 כלל אז נתעורר סנהדרין של כרובה ששקול צרוי' בן אבישישמת
 ראה, אבינו יעקב ראה מאי אמר רב החסרון, למלאת שצריכיםישראל
 בישראל, תורה נחסר אבישי כשנחסר ובהשחית- תורה, אמת- מדתויעקב
 עצמם על לקבל זה חסרון למלאת נתעורר ישראל שכלל הקב"הוראה

 היינו ראה, יצחק של אפרו אמר ושמואל וינחם. בתורה-אזלהתגבר
 עבודה, של עמוד נחסר אבישי כשנחסר ה' לעבודת נפשהמסירת
 עלעצמם ולקבל זה חסרוז למלאת נתעורר ישראל ראה-שכללובהשחית
 - ראה כפורים כסף אמר נפחא יצחק ר' וינחם. לעבודה-אז נפשמסירת
 ישראל שכלל הקב"ה וראה הצדקה, כח נחסר אבישי- כשנחסרצדקה,
 וינחם. הצדקה-אז מדת עצמם על ולקבל זה חסרון למלאתנתעורר
 הי- יראת ענין יראה- ה' הר שנאמר ראה, המקדש בית אמרושמואל
 עצמם על שקבלו וכשראה שמים יראת של עמוד נחסר אבישיכשנחסר
 וינחם. ראה אז היראה מדת את ולחזקלהתגבר

 של כרובה ששקול איש ונחסר ישראל כל של רבן וצדיק גאוןכשנפטר
 ישראל כל של כרבן החסרון. למלאת להתעורר צריכיםסנהדרין,

 והי' לפניו, פתוכה הי' התורה שכל בתורה גאון הי' המעלות, אלו כלהי'
 להתגבר עצמנו על לקבל אנו צריכים ה' וביראת ובעבודה, בחסדגדול

 גדולים בישראל גדולים יהי' שעוד לה' נקוה זה ובזכות אלובענינים
 המשיח ובביאת התורה קרן בהרמת לראות ונזכה שמים, וביראתבתורה
 בימינו. במהרה המקדשובנין



קפא א ת נ י ת מה

 זצ"ל פיין ראובן ר' הגאוןמרן

 תזריע לפרשתשיחה
 רעות, במדות נגוע ר"ל שהוא מישהו יש שהאם לחשוב תמיד אנורגיין

 כך, היא האמת לכאורה והרי אחרים, את ואוכל לאחרים מריעה"ה

 עשו הם וצרות דעות כמה אנו יודעיז בעולם שעמדו עולם רשעישהרי
 שכל אלא כך, הדבר שאין אנו רואים מעט בהתבוננות אולם אחרים,עם
 את אכלו הם ובעיקר רע של מציאות ח"ו שהם הוא בזה עניניםעיקר
 של מציאות הי' מציאותם שעיקר כך הו' שהם מה שמתוך אלאעצמם,
 נפגעו הס הרי אליהם, שייכות להם שהי' מי שכל בזה נכלל הרירע,

 ומפני עכו"ם כשר אכילת הי' אכילתם אולם ידם, על ונאכלו שלהםמהרע
 רע. של מציאוה והיינו מציאותם, עיקר כלשזהו

 שנהנים והרי טובות, מידות בעל להיות שזכה מי בענין הדבר הואוכן
 היא טובה שמדה הוא בזה שהענין הפירוש אין אולם סוף בליממנו
 ומתוך טוב של מציאות שהוא הדבר הוא שכעיקר אלא לאחרים,להטיב
 אולם אתו, מגע לו יש שרק למי מטיב ה"ה טוב של מציאות שהואמה
 אצל שמצינו וכמו להטיב, למי לו שאין בזמן גם קיימת המדהעיקר

 עצמת שהמצב ומפני להיטיב, הי' יכול שלא ממה שהצטער אבינואברהם
 טוב. לעשות אפשרות לפניו כשאין גם שלה אתדורשת

 העולם מן יבטל הרע שהרי כך, הוא בבריאה רע של המציאות עיקרוהנה
 של עסק הלא עיסוקו עיקר כל הרע הרי ואעפ"כ המדה.כשתתמלא

 מציאותו. עיקר וזהו אחרת, יכול אינו שהרע ומפני המדה, ומלוירע

 וכמו עצמה את אוכלת שהמחלה מה הגוף מחלות שיש אנו מוצאיםוהרי
 והרי ר"ל, מאד מאוד בעולם כעת שנתפשטה הידוע המחלהר"ל

 עצמה את והיינו הגוף, את אוכלת שהמחלה המחלה, יסוד עיקרמהו

 אלא מתה היא גם הגוף עם וכיחד להתקיים, להאפשרות אין הגוףשכלי

 כדי בבריאה רע זה מה בחוץ לנו ומראים רע, של המציאותשזוהי
 להראות צורך יש האמונה שנתמעטה שמכיון בתשובה, לחזורשיוכלו
 רואים הזו שבמחלה אלא המחלות, בכל הדבר הוא כך בעצם והןבחוש,
 בחוש זהאת



 א ת נ י ת מהת"נ

  וטל יצירתו סוד בעיקר יע, שבאמת כך היא ג"כ עצמה האמונהופזים
 את דורשת זו ומדה גבול בלי היא זה וכח אמונה, וטל כחהאדם

 ה"ה שלו הגשמי מהכשר שאפלו דרגא אצלו יש הרי שזכה ומישלה,
 ובכח והבלים כשטותים מאמין ה"ה זכה שלא ומי אלקות, בחושרואה
 וכל אלוה, דרגת ממנו לעשות יכול שהוא עד מעללים רע באיש ואףבשר
 לו מצא שבאמת מפני זה ואין שלה את דורשת שהמדה מפני למהזה

 לו נותנת אינה שהטרה שמתוך אלא אלוקות, כח שלפניו זה ברשעהאדם
 בכח שמאמין ויש חוכו, את לגבוח מקום חוב הבעל מצא ולכןמנוח,
 שהוא או מאמין בגדר ממש והיא וכ"ד, ובאכילתו בבטנו ממשאמונה
 בשנחי בהיותנו זה את וראינו המציאו אדם שבני ריקים בנימוסיןמאמין
 אמתה כגדר הי' הריקה הנהגתם עיקר שכל מגרמני' שבאו האנשיםהנהגת
 בחוקותיהם של הענין )וזהו שלה את דורשת שהמרה והיינו ממש,ועבודה

 של הסוד עיקר כל גם )זהו וריח( טעם בלי חוקים שהמציאו תלכולא
 לנו יש מכ"מ מה עד יודעין אנו ואין רוחניות כולו שזה שאףנגעים,
 את אוכל והוא פעולתו את פועל הוא באדם שנדבק שהרע מזהללמוד
 שהרע איך לראות יכולים אנו ואין בהסתר, הוא שבשבילנו ומהבשרו,
 אוכל הרע כוחני שבאפן איך להם הראו לכך שזכו בדורות הרי בנו,אוכל
 יחזור ולא יתעורר לא ואם נוראה. טומאה באה זה ומתוך עצמו,את

 כל סוף עד שדף והטומאה הרע ע"י ונאכל מנוון להי' נדון ה"הבתשובה
ימיו.

 להיטיב מוכרחי שהוא הוא שמציאותו הוא להיפך הכל הרי הטובואצל
 והתורה תורה, אלא טוב שאין להבין אנו וצריכין ממש, טבעוהוא

 עד לב, משמחי ישרים ה' ופקודי תכלית, בלי טוב של מציאותהיא
 שהוא כמה ועד יזהר שהוא כמה שעד תורה, ללמוד אסור ר"לשלאבל
 של במצב הוא מיד הרי תורה לומד הוא אם מקום מכל אבלות, שלבמצב
 ככל וכן תורה, של מציאותה שזוהי אחרת יתכן שלא לב,משמחי
 מהיכן וכי וכ'ד, עינים מאירת ברה ה' שמצות דהע"ה שם שמנההעניינים

 וכל לפניו רואה אדם אין מחשך שיותר היום בעולם הגדולה המבוכהבאה
 אלא לפניו רואה ואינו ויסורם צער של ארוכה שרשרת הוא שלוהחיים
 נולם ומצוות תורה  של חוסר שיש  מתוך  הוא זה כל  והרי .  זו,שרשרת
 ויש ושעל, שעל בכל וברכה חייפ שמחת הלא מציאותה שהתורהבעולם,
 את ריק שעשוע לשעשע איך אפנים מיני כל שהמציאו בעולםהיום

 וליצנות היתולים ע"י ורק משחה רק הוא עצמו שהמשעשע ויתכןהעולם,
 רק בזה נשאר מזה שמוחלקין שמיד לעולם ריקה שמחה מביאהוא

 תורה שאצל האמתיים והטוב השמחה חסרון מפני זה כל אולםריקנות,



לפגהמסיעתא

 לפני ששמחתו הלכה מדבר שנזכר מי וכל שמחה, עמציותה היאעצמה
 התורה כל של היסוד וזהו מחדש. שמחה מתמלא מיד ה"ה זמן,חיבה
 שישי מי בכל ולכן תורה, הוא המקור הרי בעולם שיש הטוב שכלכולה
 במעלת הוא ומיד לבב, ושמחת טוב של במצב הוא מיד הרי תורה,בו

 השרשרת שכל וזהירות זריזות של כמצב הוא מיד וכן ובטחוןאמונה
 ותורה תורה, הוא המקור הרי יאיר בן פנחס ר' של ברייתא שלהארוכה
 תורה. הוא זה לכל והמקור הלאה, וכן וכו' זריזות לידימביאה

 מדובק הוא כמה ועד תורה לו יש כמה עד לדעת אדם רוצה אםוהנה
 והרי דבוקה, מחשבתו היכן הוא בזה הבחינה עיקר הרילתורה,

 רואה אינו הרי מחשבה באיזה שעסוק ומי אדם, אינו מחשבה בליהאדם
 של שמחשבתו שהיכן מפני למה, כך וכל כלום שומע ואינו שלפניומה

 בעצמו ה"ה ברע דבוקה שמחשבתו ומי נמצא, עצמו הוא שם היא,האדם
 ומי טוב, של עצמיות ה"ה בטוב, דבוקה שמחשבתו ומי רע, שלעצמיות

 בזה, נכלל הטוב וכל תורה של עצמיות ה"ה בתורה דבוקהשמחשבתו

 בזה. הקב"ה יעזרנו ושמחה טוב של עצמיות היא עצמה התורהשהרי

 שליט"א פאס הכהן יעקב אברהכן הרבזוורנו

 הרע היצר נפניתריס

 ופירש"י )כו:א(, וגו'" אלילים לכם תעשו "לא כתוב: בהר פרשתנשוף
 הואיל יאמר שלא כוכבים, לעובד הנמכר זה כנגד כהנים: התורתבשם

 אף אלילים, עבודת עובד ורבי הואיל כמותו. אני אף עריות, מגלהורבי
 מקראות נאמרו לכך כמותו. אני אף שבת, מחלל ורבי הואיל כמותו.אני

הללו.

 אעשה אני אף כן עושה שהנכרי שמשום בזה הסברא להבין ישולפאורה
 רש"י: שכתכ מה על קשה וביותר ישראל? בן ואף נכרי הוא הלואכן;

 על מצווה אינו הנכרי הלוא - כמותו" אני אף שבת מחלל ורבי"הואיל
 הישראל שילמוד חיתי ומהיכי לשבות, לו אסור אדרבה, שבת;שמירת
ממנו?



המתיבתאתרפד

 לזרז הכתוב צריך ביותר ר"ש, אמר רש"י: כתב צו פרשת כרישהנה
 להתגבר שעלול הרע יצר שכנגד והיינו, - כיס חסרון בו שישבמקום

 הנכרי עם הדר יהודי בעבר נמי הכאיותר. זירוז צריך ולפתותועליו
 אזהרה צריך ולפיכך גדול, בנסיון עומד הוא תמיד, התנהגותוורואה
 לראות מורגל אדם אם שבת, בענין ואף בנסיון. לעמוד לחזקומיוחדת
 שבת חילול של הפחד אצלו נקלש - נכרי ע"י אפילו - שבתחילול
 ליצר. להתפתות יוכלוכנקל

 משגיח זצ"ל, לעווינשטיין יחזקאל מוהר"ר הפריק הגאון אודותוכשופר
 נוא איסט בשכונת לגור הלך לאמריקא שכשבא ופונוכיז, מירדישיבת

 יכול ואינו בנפשו לו מזיק שזה הרגיש שבת חילול שם וכשראהיארק,
 ברק. בבני יתידותיו ותקע ישראל לארץ ועלה כזה, במקום דירתולקבוע

 מקום ובאיזה אופן באיזה דרכו מחשב שכשאדם ופשוט ברור הוא~פ"ז
 כשרים אנשים אצל הגונה סביבה לו שיבחר ועבודתו, פרנסתויסדר

 כך בשביל לוותר יצטרך אם אף טובות, מדות ובעלי שמים יראיוצנועים
 לו. וראוי' הגונה שאינה בסביבה להשיג שיוכל והכנסה ריווח יתרוןעל

** * 

 ב.(. )נזיר היין מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה חז"ל:אמרו
 צריך סוטה שראה בשביל וכי הזאת? ולפרוצה לו מה - תמוהולכאורה

 הוא שכך אלא היין? מן עצמו ויזיר כמותה, יהי' שלא לעצמו לחושכבר
 כשר אדם של והקדושה הצניעות ברגשי פוגם פריצות מראה -הטבע
 להשמט אפשר אי וכמעט - נוראה כמדה הפריצות שגברה כזמננווטהור.
 העיקר הנפש. קדושת על לשמור יתירה זהירות צריכים - לגמריממנה
 איסורי הל' בסוף הרמב"ם )כלשון החכמה" מן פנוי מ"לב להזהרהוא

 וקדושת המחשבה לטהרת ומחסה מגן שהיא בתורה ולהתחזקביאה(
הנפש.

 לא בחכמה שעסקו כשעה העולם, אומות חכמי גבי שאפילו מצינווהנה
 ושתיה. לאכילה אף - אחר דבר לשום ובמוחם בלבם פנוי מקוםהי'
 המשיכה כח חוקי וחיקר איזן אשר ]הוא נוטאן אייזיק אודותמסופר
 הערב ארוחת לו הכיאה המשרתת אשר ומדותיה[ ופרטיה לכלליהשבעולם
 כמו המאכלים כל את מצאה הכלים את לפנות בבוקר וכשהזרהבערב,

 כולו שקוע הי' כי הלילה, כל ישן ולא אכל שלא ניכר והי'שהביאה



תרפההמתינתא

 וחשבונותיו.בחקירותיו

 ומחשב ברחום יושב שהי' יון מחכמי אחר בחכם פלא מעשהועוד
 העיר, לתוך הרוצחים ופרצו האויב גבר שעה ובאותה בחול,חשבונותיו

 מעט לו שיניח החכם ממנו וביקש בחרב, להרגו אליו ניגש אחדוחיל
 . . . חשבונותיו לגמורזמן

 לפרקים רק מהותם בכל לחכמה מקושרים היו האומות חכמיאולם
 דיבוק לתורה דבוקים היו להבדיל, התורה, חכמי אבל הזמן,ובמיעוט

 קדושי והיו כלל, תורה מדברי פנוי מקום באפס לעולם ונפרד ניתקבלתי
 . . .עליון

** * 

 ברעיון נעיין הבה היצה"ר, בפני כתריס היא לתורה והתדבקותהואיל
 וגו"' ככלתו משה אל "ויתן תשא: כי בפ' הפסוק על המבוססנוסף

 אף וכו' קישוטין בכ"ד מתקשטת כלה מה שם: ופירש"י לא:יח(,)שמות
 כלה מה להוסיף: ויש עכ"ל. ספרים, בכ"ד בקי להיות צריך חכםתלמיד

 אף משוש, אתה ישמחו למען אדם לכל אותם ומראה בתכשיטיהמתפארת
 להכילם שילאה כך כדי עד תורה בדברי ולשמוח להתפאר צריךת"ח

 הרב. ואשרו בשמחתו אחרים לשתף ויוכרחבקרבו

 לתרץ ניסה כשהלה בנזיפה, לבנו פעם אמר מקמניץ זצ"למגרברר
 נישט נאך זיך האסט "דו אותה: שמעו אחרי מיד זצ"ל הגרע"אקושיית

 לא ]עוד ענטפערין!" שוין זיך כאפסט דו און קשיא די מיסאנגעפרייד
 ולתרץ ליישב אץ אתה וכבר הקושיא, על שמחה נפשך ומלאתהתענגת
 .[ . .אותה

 שמחת קיט:צז(. )תהלים שיחתי" היא היום כל תורתך אהבתי"מה
 לאהבת מובהק סימן לערנען". אין "רעדען של הענין סוד היאהתורה

 עזה ותשוקה יתירה שמחה מתוך הנובעת תורה כדברי שיחה הואהתווה
 זו. בשמחה וידידים ריעיםלשתף

 מלמדה ואינו תורה הלומד אומר, מאיר ר' תניא איתא: )צט:(נשנהירין
 מרגיש הלומד שאין מכיון הדברים, ביאור ע"כ. בזה", ה' "דבר הואזה

 מתיקות טועם שאינו מוכח בתורה, בשמחתו אחרים לשתף נפשיצורך



המסיעתאתרפו

 תורה של ערכה יקרת מחשיב אינו הרי זיווה, מנועם מתלהב ואינוהתורה
 . . . ה, דבר בוזהונמצא

 היה גדול שצער חקת( פ' )ריש עה"ח סופר החתם שכתב מה וראההוא
 לו הרשה ולא אדומה פרה סוד הקב"ה לו שגילה במה רבינו למשהלו
 ולא שידע ממה ירע שלא לו היה שנוח כך כדי עד לאחרים,לגלות
 קס"ו(. דף למלך עטרה בספר )עיין . . . לאחרים לגלות לוהורשה

*** 

 להתרחק קדוש חוב האדם על שמוטל הוא הנ"ל מכל לנוהיוצא
 הצניעות במעלות לו ולפגום לרעה עליו להשפיע שיכוליםממקומות

 היא גרועות ומהשפעות היצה"ר מפח להנצל נפלאה סגולהוהקדושה.
 יכול שאינו וגדוש מלא ככלי נעשה שהאדם כך כדי עד בתורההתדבקות
 הדיבור כח ויפה לאחרים. וישיחנה התורה שמחת את בתוכולהכיל
 האדם. לנפש וקדושה חכמה להוסיף תורהבדברי

 כל שפורט שלאחר כיאה, איסורי הלכות בסוף ברמב"ם מבואר זהוכל
 עצמו יפנה אמרו, זאת מכל גדולה מסיים: מעריות, התרחקותמיני
 עריות מחשבת שאין בחכמה, דעתו וירחיב תורה לדבריומחשבתו
 אהבים "אילת אומר: הוא ובחכמה החכמה. מן פנוי בלב אלאמתגברת
 ה:יט(. )משלי תמיד" תשגה כאהבתה עת ככל ירווך דדיה חןויעלת

 שליט"א וואלפסאן משה הרבמורנו

 דגלו ועל מחנהועל

 ישראלית אשה בן ויצא וגו' חלות עשרה שתים אותה ואפית סלתולחחים
 וברש"י: וגו'. במחנה וינצו ישראל בני בתוך מצרי איש בןוהוא

 שלמעלה מפרשה אומר כרכי' רבי יצא. מעולמו אומר לוי רבי יצא,מהיכן
 יום, בכל חמה פת לאכול המלך דרך יערכנו השבת ביום ואמר לגלגיצא,
 יצא משה של מב"ד אמרה כמתניתא כתמיה. ימים ט' של צוננת פתשמא

 לבית דגלו על איש א"ל וכר דן מחנה בתוך אהלו ליטע באמחוייב,
 ע"כ. וגדף, עמר מחוייב ויצא משה של לב"ד נכנס כתיב.אבותם



פרא א ת נ י ת מה

 שאר על ולא הפנה, לחם עמן על דוקא ללגלג תפס למה להבץראה
 שבתורה.מצתת

 דלפי"ד המפרשים, קוטרית מביא רע"א( )רף יואל דברינששו"ק
 משה, של לב"ר הלכו טרם הי' "וינצו" דתך נמצאהמתניתא

 להקדים לקרא הו"ל וא"כ משה. של לב"ד באו שביניתם המריבהדע"י
 לא באמת למה שם, הקשה עוד וגו'", "ויצא לומר ואח"כ "וינצו"לומר
 ארץ הגדול המדבר והלוא במחנה- אהלו לנטוע הישראלי האישהניחו
 היתה שלא גם ומה אחד. אוהל מקום שם נחשם ובמה היא, ידיםרחבת
 מה על וא"כ הלאה, יסעו כבר מעט שעוד ויתכן א', מקופ עלחנייתן
 ביניהם. זו מריבה היתהולמה

 בו והכיר שידע משום הי' הישראלי איש של דטעמו לבאר, שם כ'וע"כ
 הי' לא ולכן רע, משכן הרחק חז"ל אמרו והרי וכופר, רשע הואכי

 רצה לא לרבים, רשעו עדיין נודע שלא רכיון אלא בשכנותו. לדורחפץ
 חלקת איזה בשביל לריב לו למה עליו יתמהו הכל כי במחנה עמולריב
 רשע שהוא לכל נודע וככר חייב, משה של מב"ד שיצא אחר ורקאדמה.
 אמה"כ וע"כ ובפומבי. בגילוי עמו התקוטט כבר אז בשכנותו, לדורואסור
 "האיש כ' ולכן כנ"ל. במחנה" "וינצו אז חייב, משה של מב"ד שיצאאחר

 מאז עמו התקוטט שכבר הידוע האיש הוא כי הידיעה, בה"אהישראלי"
 עכתדה"ק.בסתר,

 כ"א והלוא מעשיו, את שכניו שאר ידעו לא למה דלכאורה צ"ב,ועדיין
 נגע שלא אלא ידעו באמת ואם רוחותיו. מד' שכנים עםמוקף

 משכן ההתרחקות ענין כלבבו כער הישראלי האיש זה ורק ללבם,הדבר
 לשבח הצדיק להזכיר כדי הישראלי האיש שם לפרסם לקרא הו"ל א"כרע,
 פינחס. גבי וכדמצינו לגנאי, המצרי איש בן את שהזכירכשם

 אותיות רבוא ששים יש ר"ת הוא ישרא"ל ידוע דהנה בזה, העניןוהל
 וכללות בס"ת. א' אות נגד מכוון הוא ישראל איש כל כי -לתורה

 בניך "וכל וכמאה"כ הבוי"ת, של ס"ת בהצטרפותם מהווים ישראלנשמות
 וכאשר הקב"ה. של הס"ת כלומר ה', למודי הם ישראל שבני ה'",למודי
 וקשרו מלה"ש רבוא ס' באו תורתו, לעמו להנחיל סיני הר על ה'ירד

 ישראל נשמות אשר השמים צבא היו שהם מישראל, לכאו"אכתרים
 לישראל וקשרו כנגדם. ומכוונים נשמותיהם כשורש בהם וקשוריםאחוזים
 כשורש מישראל כאו"א נגד המכוונים התורה אותיות שהםהכתרים



 א ת נ י ת מהתשח

 המרכבה כל עם סיני הר על כבודו כסא את הקב"ה והורידנשמתה
 לעומתם סדורים ישראל היו וכך ממעל, בשמים סדורה שהיא כפיהעליונה
 הקודש. חיות ארבע כדוגמת הדגליםבארבע

 במד"ר שאמרו וכמו המדבר, דגלי בענין ישראל של שכחן גדולולכן
 להם אומרים - באותות" דגלו על "איש עה"פ ד'( סי' כ' פ')במדבר

 אתכם עושים ואנו אצלנו בואו השולמית", שוכי "שוכו ]לישראל[האומות
 שררה אלא נחזה ואין בך", ונחזה שובי "שובי וכו', הגמוניםשלטונים

 בשולמית", תחזו "מה אומר וישראל תחזה". "ואתה למשה יתרו אמרשכן
 אתם יכולים שמא המחנים", "כמחולת שמא לנו, נותנים אתם גדולהמה

 מחנה דגל יהודה מחנה דגל במדבר האלקים שעשה כגדולה לנולעשות
 נגד מכוון במשקל היו שסדורים משום והיינו המדרש. עכת"ד וכו',ראובן
 במדבר. פ' בחיי ברבינו וכמש"כ העליונה, המרכבהסדר

 ואהרן שמשה הציווי הי' ישראל, את למנות הקב"ה כשצוהומצינו
 רוצה כשמדינה שבעולם כנוהג ולכאורה אתם. ימנו ישראלונשיאי

 אנשים ולא ממלאכה בטלים אנשים לזה ממנים תושביה, אתלפקוד
 לפי כאו"א פקידת אם כי בעלמא, מנין סתם הי' לא דכאן אלאחשובים.
 קדשם ברוח ואהרן ומשה בתורה. כנגדו המכוון שלו ואות נשמתושורש
 - אבותם" לבית "באותו"ת וזהו שבתורה. באות שרשו לכאו"אהודיעו
 שמו"ת "במספר ואמה"כ נגדם, המכוונים שבתורה האותיות לפיכלומר
 חניית וסדור בהם. האחוזים הקדושים השמות לפי היינו - אותם"תפקדו
 וכל כנגדו, המכוון שכתורה האות לפי נפלא בדיוק הי' ואיש אישכל

 ד' שענין וי"ל כנגדם. המכוון שבתורה הפסוק לפי סדורה היתהמשפחה
 הדגלים שד' - תורה חומשי ה' כנגד הוא באמצע שכינה ומחנההדגלים

 הספר נגד שכינה ומחנה בראשית-שמות-במדבר-דברים, ספרים. ד' נגדהם
 הכהנים. ועבודת המשכן הי' ששם כהנים, תורת הנקרא ויקרא,האמצעי,

 המדבר הי' דודאי מצרי, איש הבן עם הישראלי האיש מריבת יובןושעתה
 שכל המבואר כפי אבל לכאו"א, מספיק והמקום ידים רחבתארץ

 בא שאם נמצא התורה, אותיות לפי מכוון במשקל מקומו קנהאו"א
 יש שאם וכמו החשבון. כל את מקלקל הוא במקומו שלא זר אישלמחנה
 כל נפסל במחנה א' איש יתור ע"י ה"נ הס"ת, כל נפסלה בס"ת אותיתור

 במחנה" "וינצו רש"י וכמש"כ הישראלי, האיש מריבת היתה וע"כהמחנה.
 לפי הסדורה כולה, המחנה כל את בזה מקלקל הוא כי מחנות, עסקיעל

 התורה.אותיות



תרפטהמתיבתא

 נפשו והיתה ישראל נשמות משורש הי' לא כי על מצרי איש הבןואמנם
 טען ולכן כאלה, פנימיים ענינים מלהשיג ממנו נבצרפגומה,

 נסה וע"ז במחנה. אהלו בנטיעת מגרעת ואין כלום בדבריו שאיןלעומתו
 עתה הלוא באמרו: דבריו צדקת ולהוכיח לו להסביר הישראליהאיש
 שדקדקה אתה ורואה הפנים, לחם פ' רבינו משה של מדרשו בביתלמדנו
 כזה שיש וע"כ י"ב. כמנין דוקא ושיהיו עשייתה, באופן כ"כהתורה
 שבטי י"כ נשמות שורש נגד מכוונים הם כי , ורמים עמוקיםענינים
 עמקו כי נהמי"- דבתריסר טעמי לן "יגלה התחנן הק' והאר"יישראל.
 עלו אשר ישראל נשמות בשרשי הם כי בהם, הצפונים סודותיהםורמו

 כוונת בספה"ק מבואו וקצת ונשא. קדום ממקור ומוצאם תחילה,במחשבה
 הוא ג"פ הוי"ה שם ואותיות הוי"ה, שם ג"פ בגימ' לחם כי לחמים.הי"כ
 שזהו ג"פ הוי"ה שם של אותיות י"ב נגד הם הלחמים י"ב וע"כ י"ב.מנין
 כנ"ל. עילאין רזין בהם צפונים מזה יותר אבל לחם. שלשרשו

 יהי' עשרונים "שני עמהם, ולימד משה שדרש מה לו הסביר גםומסתמא
 צ"ד(. דף )מנחות אחת אחת שנילושה מלמר - האחת"החלה

 וצריך אחד, שבט כנגד היא חלה כל כיוענינו,
 לכויי

 הלישה בשעת
 כי - )שם( שתים שתים אפייתן וגם דוקא. זה לשבט המיוחדהצירוף
 כמה וכן המערכת. שש הם ולכן אלול[, עד מניסן ]ששורשן שבטיםששה
 ישראל. שבטי כנגד מכוונים שהם הלחם, בהלכות יש הוכחותוכמה

 מדוקדק הכל כי במקרה, דבר שאין מזה לו להוכיח הישראלי האישורצה
 חניית שגם לשפוט תוכל ומזה נפלא. ובדקדוק מכווןבחשבון

 של השורש הם חלות שהי"ב עמו וטען כנ"ל. מכוון כמשקל הואכאו"א
 לן יגלה האריז"ל- )כבשיר הוי'. משם אות הוא שבט וכל שבטים,הי"ב
 של משרשים הם אלו ואותיות בשמי'( את דאינון נהמי דבתיסרטעמי
 ישראל. נשמות רבוא לששים המקבילות התורה אותיות רבואששים
 שורה סולת מקמח העשוי' שחלה רואים אם הישראלי, איש טעןולכן,
 יהודי של קדושה נשמה אם בעיניך יפלא למה א"כ הוי"ה, משם אותעלי'

 הוא רוקא הזה, הישראלי ואיש הקרושה. מתורה  אתך באות  ואחוזהדבוקה
 תפס  הישראלית בן כי הישראלית, הבן עם ונסען טוען  להיות  לתגרנכנס
 לאיש  התורה אותיות  סרר לפי ששייכת בריוק, המיוחד המקום אותורוקא

 שאר אבל למקומו חוץ אחר במקום אהלו לנטוע ינול הי' ולאהישראלי,
 קיבל לא מצרי איש הבן אכל זה. בענין דברים בעלי כ"כ היו לאהשכנים
 האוה"ע שמביאין בדוגמת להקב"ה מנחה הם לחמים שהי"ב באמרודבריו



המתיבתאמרצ

 הפוקרים כדרך נסתרים, ענינים בהם אין אבל מלכיהם. לפני]להבדיל[
 זאת.המכחישים

 כביום בחמימותו נשאר שהפת תראה הלא הישראלי: האיש לו השיבוע"ז
 ולכך ג"פ, הוי"ה של אותיות מי"ב שיניקתו משום וע"כאפייתו,

 בני ואתם שניתי לא ה' "אני וכמ"ש הזמן. ע"י שינוי בהם שולטאין
 גם ומה"ט והתחלפות, שינוי שייך לא הוי"ה בשמי כי - כליתם" לאיעקב
 בכם שולט אין הפנים לחמי ומי"ב הוי"ה משם שיניקתכם יעקב בניאתם

 דרך וכי ללגלג: התחיל הזה הדבר ועל לעולם. קיימים ואתםהתחלפות
 חם הי' שהלחם האמין לא כי רש"י(. )כמ"ש ימים ט' של פת לאכולמלך
 הלקחו.ביום

 בנטיעת המריבה דע"י אחד, בקנה עולים ברש"י הפירושים דשניונמצא
 נקט למה קשיא לא ותו הפנים. לחם על ללגלג הגיע במחנהאהלו

 לחה"פ על ללגלג הגיע ממריבתו כתוצאה שהרי לחה"פ, על ללגלגדוקא
 לעיל.כמבואר

 עה"פ רש"י כמ"ש נתגייר, מצרי איש הבן הלוא להבין, יש עדייןאמנם
 הוצרך למה ורמב"ן בתוס' עמדו )וכבר ישראל" בני"בתוך

 ומה"ט שנתורה, האותיות בתגי אחוזים הגרים שנשמות וידועלגירות(.
 דחהו למה וא"כ כס:( )מנחות כראי' התגים דורש הי' גרים בן שהי'ר"ע
 התגים. ע"י ישראל למחנה שייך הוא גם והרי וכל, מכל הישראליהאיש
 וכופר, רע שכן הי' שהוא הנ"ל, יואל בדברי מ"ש לצרף אנו צריכיםוע"ז
 מתוך לגמרי נדחה וע"כ ישראל. נשמות לכללות שייכת נפשו היתהולא

 בתגי לא ואף סגולה, עם אמוני בתוך ונחלה חלק לו אין כיהמחנה
האותיות.

 שעטנ"ז האותיות לתייג שצריך ל"ו( סי' )או"ח דקיי"ל במה לרמזויש
 ב' והם ע"ז שט"ן אותיות הוא שעטנ"ז כי שם הבאה"ט והביאג"ץ,
 כמו הם שעליהם והתגין מקטרג, של שם הוא ג"ץ וכן גדולים,מקטרגים

 עיכוב בה יש שעטנז בגד שלבישת ומובא ע"כ. המם, להנצל וחניתחרב
 התגין ובאו ע"כ. עז, שטן של הקשה הקליפה ע"י ותפלה לתורהגדול

 חיבורם שיהא צריך לישראל המצורפים שהגרים לרמז שעטנ"זבאותיות
 כמו והוא ראוי חיבורם אין אז ישרה, אין~'דרכם אם כן ולא הראוי.באופן
 יחדו. ופשתים צמר של ראוי שאינו חיבור שהואשעטנז



תרצאהמתיבתא

 שייכות בהם יש הספירה בימי הנקראות אלו שפרשיות אמרנו נברהנה
 ענין קורין ולכן השבועות. לחג נפשינו להכנת המיועדים אלהלימים

 מישראל אחד שכל לדעת הראינו ממנה כי הישראלי, איש מריבת שלזה
 את מחדש הקב"ה נותן שאז השבועות חג בוא טרם וע"כ בס"ת. אותהוא

 עליו, המוטלת האחריות בגודל להתכונן כ"א צריך שנה, בכלהתורה
 וטשטוש פסול שמץ מכל אותו ולהגיה בס"ת שלו האות אתולהכשיר

 הכוי"ת, של בס"ת ומחוררת כשרה אות שיהי' כדי מעשיו, הכשרע"י
 מיופי כביכול וליהנות שלו, כשרה ס"ת מתוך לקרוא הקב"הויוכל
 אתפאר". בך אשר "ישראל כמ"ש האותיות,וכשרון

 יאכלו לא וטרפה נבלה "וכל הנביא יחזקאל אמר זו פ'ובהפטרת
 הא אכלי דלא הוא כהנים הקשו: מה.( ובגמ')מנחותהכהנים".

 כהנים אמר רבינא לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה יוחנן א"ר אכלי,ישראל
 וטרפה נבלה נמי תשתרי גבייהו מליקה ואשתרי הואיל סד"א לי'איצטריך

 ולא לדורשה" עתיד אליהו זו "פרשה אמר אמאי יוחנן, ר' בדבריויליז
 וכאשר זו, קושיא על ישוב וימצא אחר יבוא שאולי אדעתי'אסיק

 ישוב עוד ימצא בעצמו הוא אולי וגם הכ'. פשט מיישב שרבינא הי'כן
 הוא דתיק"ו ומקובל בתיקו, דסלקא איבעיות בש"ס שמצינו ומהלקושיא.
 ישוב ללא שנשארו באיבעיות דוקא זה ואיבעיות- קושיות יתרץתשבי
 שהאמוראים אחרי לפשוט א' שום בכח אין וזה התלמוד, חתיטתכעת

 אמר למה התלמוד חתימת טרם שהי' יוחנן ר' אבל בתיקו.נשארו
 נאמר ולא הבנה קשי שהם דברים עוד יש והלוא לדורשה, עתירשאליהו
 זו",  "פרשה ל' אמר למה יל"ד ותו לדורשם. עתיד שאליהו כךבשביל

 זה". "מקראדהול"ל

 כל יהיו שלעת"ל ידוע דהרי הפסוק פי' ליישב יוחנן ר' דכוונת י"ל,אכן
 לי תהיו "ואתם תורה מתן בעת הקב"ה יעד כאשר כהנים,ישראל

 שיספחו הגרים ורק בבעה"ט. שם וכדאיתא קדוש", וגוי כהניםממלכת
 ישראל כל נקראו שסיר שלעת"ל ונמצא כהנים. יהיו לא ישראללבית
 הכהנים". יאכלו לא וטרפה "נבלה יחזקל מ"ש ראוי ההוא ובזמןכהנים,
 שהוא ואליהו הכהנים דיני בה ששנויים כהנים פרשת היא אמור פ'והנה
 אמור כפ' לדרוש עתיד הוא וע"כ זו, בפ' נשמתו שורש מסתמאכהן

 והיא הפרשה אל שייכת שהיא בהפטרה וע"כ כהנים. פ' שהיאלעת"ל
 על וכוונתו הכהנים", יאכלו "לא יחזקאל בה אמר לפרשה, וביאורהשלמה



 א ת ב י ת מהתתב

 כל כבר יהיו הרי ץ פרוטה אליהו 'טידרועז ההוא בזמן כי ישראל,כל
 וכותתו לדורשה"- עתיד אליהו זו "פרוטה יוחנן א"ר וע"כ כהנים.חטראל
 כנ"ל. אמורלפרשת

 מדברי וכידוע לבוא, העתיד מהבאר לשאוב יכולים כבר כזמה"זוגסן
 עול ממנו הפורק ישראל איש שכל ויובל( שמיטה הל' )סוףהרמב"ם

 קדשים, קודש נתקדש זה הרי ית', לעבודתו עצמו ובודל הרביםחשבונות
 עול ע"ע לקבל צריך אלה ובימים והלוים. הכהנים כמו ונחלתו חלקווה'

 כן להיות ולהשתדל הבוי"ת. בעיני חן למצוא ולהשתדל ועבודה,תורה
 מיצה"ר, חירות ושל יובל של היום שהוא החמשים ליום ולהתכונןחורין.
 לכל בארץ דרור "וקראתם במנחה היום שקראנו כמו "דרור"בחי'

 לחג ליפול ולא שלו. והמצוות התורה על נדון הארם זה וביוםיושביה".
 גודל רואים אנו וכאשר ההכנה, קרימת בלי בסוכה יון כמוהשבועות
 הגדולות לאורות לזכות נוכל ועי"ז תורה. מתן לפני לישראל שהי'ההכנה
 זה. ביום לעטרנו הקב"השחפץ

 דרור לקריאת ולזכות ופגם, סיג מכל נפשותנו לתקן שנזכה השי"תויעזור
 ולטהרנו מגלותא", יפקון "בשבועות בזוה"ק כמ"ש ולהגאלבארץ,

 העליונה. בקדושתךולקדשנו

 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבכגורנו

 התורה לקבלתהכנה

 למשה אלוקים עשה אשר כל את משה חותן מדין כהן יתרווישמע
 מה כתב וכרש"י ממצרים, ישראל את ה' הוציא כי עמוולישראל

 מה להבין ויש עכ"ל. עמלק ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמעשמועה
 ממצרים. היציאה עצם ששמע הכתוב פשטות ממשמעות רש"ישהוציא

 אודות על ולמצרים לפרעה ה' עשה אשר כל את לחותנו משהויגופר
 העובר וכל ה', ויצילם בדרך מצאתם אשר התלאה כל אתישראל

 הכתוב אמר שכבר אחר ליתרו ולספר לחזור מרע"ה הוצרך מהמשתומם
 ולקרבו לבו את למשוך וברש"י, וגו' עשה אשר כל את יתרווישמע
 האריך רמשה ליישב רש"י בא שזה חכמים בשפתי ויעויין עכ"ל,לתורה



לצגהמהינשא

 איך לדקדק יש ועדיין לתורה, ולקרבו לבו למשוך כדי ולפרטלספר
 שדיבר הכתוב אמר ולא היציאה עצם שמע כבר והלא עי"ז לתורהקירבו
 במה קירסו ואיך לכו משך היאך וא"כ ה' ואמונת יחוד לבועל

 בפרוטרוט. לספרשחזר

 מצרים, מיד הצילו אשר לישראל ה' עשה אשר הטובה כל על יתרוויחד
 נעשה אגדה ומדרש פשוטו, זהו יתרו וישמח יתרו, ויחדוכרש"י

 עד גיורא אינשי דאמרי היינו מצרים אבוד על מיצר חדודין חדודיןבשרו
 שאמרי מה דהנה להבין וצריך עכ"ל, באפיה ארמאה תבזי לא דריעשרה
 לא דורות עשרה שעד גר בסתם היינו וכו' דרי עשרה עד גיוראאינשי
 כן לא אבל הסעיפים ב' על יפסח שכאילו ויתכן היהדות בטבענשרש
 וכמ"ש גבו אחר הכל והשליך במדין בהיותו המעלה ברום שהיהביתרו

 המדבר אל משה אל ואשתו ובניו משה חותן יתרו ויבוא עה"פרש"י
 עולם של בכבודו יושב שהיה הכתוב דבר יתרו של וז"ל....בשבחווגו'
 עכ"ל, תורה דברי לשמוע תוהו מקום המדבר אל לצאת לכוונדבו

 ולא בזה, ליתרו שהיה נפש המסירות גודל ונראה נבין בדברוכשנתבונן
 שמו, על זו פרשה נקרא ושיהא בתורה, אחת פרשה ליתר זכהבחינם
 על לומר שייך היאך כן ואם ישראל, בארץ לחלק שזכה עוד ז"לואמרו
 גם ומה וכו', אינשי וכדאמרי מצרים אבוד על מיצר שהיה כזה צדקגר
 בהתייעצות היה הוא הלא ומצרים פרעה של לבו זדון ידע כמוהושמי

 ישראל, את ולהכחיד להשמיד יוכל אופן ובאיזה היאך פרעהכשנתייעץ
 אשר כדבר כי האלוקים מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה בעצמו אמרוכאשר
 עליהם".זדו

 זה וגם עכ"ל והתורה והבאר המן טובת הטובה, כל על ברש"י שםעוד
 מיד הצילו "אשר הכתוב ממשמעות רש"י הוציא למה להביןצריך
 המן על הטובה ופירש מיניה, לעיל הכתוב הטובה דוהו דמשמעמצרים"
 הוציא כי יתרו.... וישמע אומר שהכתוב הפרשה ובראש והתורה,הבאר
 שהכתוב וכאן עמלק, ומלחמת סוף ים קריעת פירש"י ממצרים ישראלאת

 טובת פירש"י מצרים מיד הצילו הטובה...אשר כל על יתרו ויחדאומר
 והתורה. כארהמן

 שמע שמועה מה ראשית דברים ב' בזה ליישב רוצה דרש"י בזהוהנראה
 פלשת יושבי אחז חיל ירגזון עמים שמעו תורה אמרה דהנהובא

 וכולם לישראל ה' שעשה והנפלאות הניסים שמעו העולם אומות דכלוכו'
 ציה מקום למדבר ישראל אחר לילך דעתם על עלה ולא עמדם עלנשארו



 א ת נ י ת מהעתד

 ובא, בדעתו שגמר שמע שמועה מה קשה אכן שכא יתרו ועלוצלמות
 שמעו העמים כל והלא שמע לבד יתרו וכי יתרו וישמע עה"פובמדרש
 ויתרו במקומם נשארו אבל שמעו העמים רכל המדרש ומתרץונתחלחלו
 יותר והבין שמע שמועה מה לרש"י הוקשה ולזה ובא, ששמעמיוחד
 עמלק. ומלחמת סוף ים קריעת ששמע תירץ זה ועל אומה"ע,משאר

 הרבה ומובא ובטחון אמונה בספר הידועים הרמב"ן דברי בהקדיםונבאר
 את תעוררי ואם תעירי אם השירים בשיר עה"פ יראה,בספרי

 דיליה דרגא לפי אחד כל באדם מתעורר לרוב רהנה שתחפץ, עדהאהבה
 דרכו רשע לעזוב יתברך לה' להתקרב המעוררו טהרה רוח פנימירוח
 מספה"ק כידוע הוא ההתעוררות ומקור ה', לא לשוב מחשבותיו אוןואיש
 בת יום בכל באבות שאמנו מה עפ"י זי"ע הק' הבעש"ט בשם בהומטו
 של מעלבונה לבנים להם אוי ואומרת ומכרזת חורם מהר יוצאתקול

 הרשעים נטשך וממח כאלה ראה ומי כזאת שמע מי תמוה ולכאורהתורה,
 אין כי גם ומה אותה שומעים אינם הם מנהמת קול הבת שלהםוהבריות
 אינה ועליהם קול בבת משגיחים אין הא הצדיקים ומאידך לשמעהראויים
 שאף חזי מזליה חזי לא ראיהו דאע"ג בספה"ק איתא ורק "אוי",מכרזת

 שומעת היא האדם נפש מ"מ קול הבת לשמוע ראויים אינםשהבריות
 להם שנותנים לב ותשומת היחס לפי בפעם פעם מדי נולדיםומזה

 אומר האלו התעוררות רגשי ועל ותשובה חרטה ורגשיהתעוררות
 התעוררות רגעי את ולהרכיב להכניס מיד לב ישים לא ראםהרמב"ן
 ילכו כז יבואו וכאשר זכר מהם ישאר ולא יתנוונו מיד ובחפץבמעשה
 עד האהבה את תעוררי ואם תעירי אם וזהו קרבו, אל באו כי נודעולא

 בחפצא להכניסו מיד יראה האדם בלב התעוררות יבא שכאשרשתחפץ
 חיל אל מחיל לילך שנתעורר ממה דקדושה רשימו ישאר ועי"ז מצוהשל

 דרכו. ולהישר לה'להתקרב

 ה' שאמר אחר העקידה בפרשת שכתוב מה אלימלך כנועם פירשונזה
 כבוקר....ויבקע אברהם "וישכם לעולה יצחק את לעלותלאברהם

 הנבחר להמקום שהגיע עד ימים ג' אאע"ה הלך הרי דהנה עולה"עצי
 וישא השלישי כיום הכתוב שאמר וכמו יצחק את שם לעקודמהי"ת
 כבוקר השכים זה למה וא"ב מרחוק המקום את וירא עיניו אתאברהם
 הוצרך ולמה לערוך עצים ימצא שילך מקום בכל הלא עולה עציויבקע
 זי"ע אלימלך ר' הרה"ק ופירש עמהם, הדרך כל ולהטלטל עמולהוביל
 לעולה יצחק את להעלות ובעצמו בכבודו ה' מאמר אחר אבינודאכרהם
 התתעוררות ויתנוון יעבור שמא וחשש מאד עד לכו ונתעוררנתרגש



תרצההמסיעתא

 את למעשה מיד להגשים כדי עולה עצי וביקע נזדרז מיד ע"כהגדול
 הי"ת. לציוויההתעוררות

 בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה חז"ל אמרווהנה
 בספר כדאיתא מאד עד נוראה היתה הלא יחזקאל ונבואתבנבואה,

 וכאן וכו' וחיות דמות מרכבה במעשה לראות שזכה המראותיחזקאל
 וק"ו יחזקאל שראה ממה יותר מאד הפחותה ממדרגה דהיינו שפחהראתה
 עמלק ויבוא כך אחר מיד והנה יותר, ' והחשובים המופלגים שראומה

 שרפו לפי רפידים שמו נקרא למה ז"ל ואמרו ברפידים ישראל עםוילחם
 וגילויי ונפלאות ניסים כך כל אחר יתכן איך פלאי והוא התורה מןידיהם
 רפו כבר קצר זמן אחר המעלה ברום כולם והיו כאלו נוראיםאלוקות
 לא ועדיין תורה מתן קודם שהיו כיון הוא ע"ז והתירוץ התורה, מןידיהם
 העצומים הקדושה ורגשי ההתעוררות להכניס ומצוות תורה בירםהיה
 להם נשאר לא ההתעוררות כעבור ולכן חפצא, באיזהשהו להםשהיה
 עמהם. וילחם עמלק שיבא למצב שירדו עד הכל ופרח שהו כל זיזממנו

 אחז וחיל ירגזון עמים ששמעו אחר לתמוה יש גימא מאירך כן כיוהנח

 איך סוף ים דקריעת מנס תתפחד נזדעזע העולם שכל פלשתיושבי
 דומה הדבר למה חז"ל ומשלו ישראל, עם ונלחם עמלק שבאאירע

 וקפץ אחד שבא עד בו להכנס יראים כולם שהיו חמין שללאמבטי
 והנה בדרך", קרך "אשר וזהו האמבטי את כולם בעיני עי"ז וצינןלתוכו
 לבוא בעצמו העיז ואיך אומה"ע בעיני האמבטי לצנן עמלק היה יכולאיך

 ה' מגאון ונתפחד נתעורר העולם שכל ימים כמה אחר ישראל עםלילחם
 שלא שאחר לאוה"ע אירע לישראל אירע כאשר אלא ישראל, עםועוזו
 כל לגמרי ופרח ונחלש נשכך ובמעשה בחפצא ההתעוררותנכנס

 להם. שהיההתעוררות

 ים קריעת שמע פרש"י ע"ז ובא שמע שמועה מה יתרו לענינינוונחזור
 ים מקריעת ימים כמה אחר שמיד שמע דהיינו עמלק, ומלחמתסוף

 ארץ אפסי כל שראו אחר פחד לא ואיך ישראל עם ונלחם עמלק באסוף
 מכניסים אין אם הזמן שכמשך מחמת שוהו והכין אלוקים ישועתאת

 כן ועל לגמרי וישכך שיחלש קצר בזמן אף יתכן אזי בחפצאההתעוררות
 ראה כי המדבר אל ישראל אל ובא ורץ אחריו כבודו כל השליךמיד
 וזהו ההתעוררות כל ישכח הזמן במשך ממנו גם מיד יבוא לא שאםוהבין

 מה הניסים מכללות לו היה ההתעוררות דודאי הכתוב על רש"ישהוסיף
 שמע שמועה מה בזה יישב רש"י אבל ממצרים ישראל את ה'שהוציא



המתיבתאתרצו

 כ' ולזה מקומם על לעמוד ונשארו שמעו שג"כ אוה"ע משאר יותרובא

 להכניס מיד לבוא עוררו וזה עמלק ומלחמת סוף ים קריעתדשמע
 במעשה.ההתעוררות

 ה'... עשה אשר כל "את לחותנו וסיפר משה שחזר מה להבין ישובזה
 להם שבא העייפות דהיינו בדרך" מצאתם אשר התלאה כלאת
 יקר והכלי ז"ל כאמרם התורה את שממעטת הדרך ע"י היינו"בדרך"
 היו ועשו מעמלק לישראל שהיו ומלחמות הפגיעות רכל מפסוקיםהוכיח
 מזקנם הם מובטחים כי בהם להלחם ונכון התרשלות זמן זהו כיבדרך
 שאין בזמן ורק עשו ידי הידים אין יעקב קול שהקול זמן שכליצחק
 "עייף הפ' ספה"ק שפירשו מה וידוע עשו, ידי הידים יעקב קולהקול
 עייפות מרגיש אשר הוא ואיזה זה הוא רמי אלוקים" ירא ולאויגע

 לו סימן כי אלוקים, ירא שאינו זה ובתפלה בתורה ה' בעבודתוליאות
 מרגיש הוא ושמחה חיות כמה הי"ת בעבודת ומצבו מדריגתו עללאדם
 עוה"ז בתענוגי מרגיש כאשר הפחות לכל מרגיש אם ובתפלהבתורה

 וכמאה"כ האמיתית, העבודה מן הוא רחוק עדיין לא, אם כיהגשמיים
 ואיתא ישראל, בי יגעת כי יעקב קראת אותי ולא כ"ב( מ"ג)ישעיה
 ועד מהבוקר הבעל בשם ויקראו כתיב מה הבעל אצל )פ"ג( רבהבאסתר
 יומא כל ומשתעי יחיב עונה, ואין קול ואין ענינו הבעל לאמרהצהרים
 יתיב לעי ולא יומא כל ומשתעי יתיב לעי, והוא לצלאה וקאים לעיולא

 וכשקם עיף ואינו בצרכיו ומתעסק האדם מדבר היום ]כל ולעילמיתנא
 הקב"ה רצה כי ישראל בי יגעת כי וזהו עיף[ הוא מיד וללמודלהתפלל
 מבין שאינו וכ"ז ומצוות, תורה להם הרכה לפיכך ישראל את"לזכות"
 ה' ורצון לתכלית הגיע לא עדיין לנו הם זכות ומצוות שהתורהומרגיש
 זיכה. לא ואותו לזכות רצה הקב"ה כי והמצוות התורהבנתינת

 הניסים ששמע שאחר שעשה מה על יתרו את לחזק משה כוונת היתהוזה
 לו והראה להתנוון להתעוררות נתן ולא בא מיד ה' שעשההגדולים

 הנוראים הניסים את וחיו בגופן שעברו אחר ישראל אצל שאףמשה
 וזהו ולמשא לעול ומצוות תורה העול להם היה מיד בררך בהיותןאעפ"כ
 שלו ההתעוררות מיד להכניס שיראה לתורה" ולקרבו לבו את"למשוך
 לתורה. ולהתקרבבחפצא

 מן, דהיינו הטובה" כל על יתרו "ויחד עה"פ פירש"י ביאור אלונשוא
 מיד הצילו "אשר דקרא סיפא כפשטיה ודלא והתורה,באר,

 טובה דמשמע הטובה כל על שאמר הלשון דמשונה בהעיר ונקריםמצרים"



תרצזהממינשא

 ריש בילקוט המובא המדרש עפ"י ויובן וההצלה, מהניסים לברמיוחדת
 אומות נתקנאו התורה את ישראל שקיבלו בשעה )תקמ"ד( במדברפרשת
 אמר הקב"ה פיהן סתם האומות, מן יותר להתקרב ראו מה בהןהעולם
 כבני עמים משפחות לה' הכו שנא' שלכם יוחסין ספר לי הביאולהן

 סיני שמו נקרא למה ז"ל אמרו עוד עכ"ל, משפחותם על ויתילדומביאין
 ושנאה הקנאה ושורש מקור שזהו ונראה העולם, לכל שנאה תצאשממנו

 דור שבכל ולימודה התורה על ובפרט ישראל על לאוה"ע שישהמיוחדת
 בה והעיון העסק ולבטל התוה"ק את ולשרוף לכלות עלינו עמדוודור
 כבר מאז כי וישיבות מדרשות ובתי כנסיות בתי ואיסור סגירתע"י

 ולכאורה ה"י, הזה היום עד שרשים בהם והכה הזו השנאה כלבםביצבץ
 נשאלו כאשר התורה את לקבל רצו לא והלא טענתם היה מה לתמוהיש
 למו משעיר וזרח בא מסיני "ה' עה"פ ב'( )ע"ז חז"ל שדרשו וכמומה'

 כל על הקב"ה שהחזירה מלמד קודש" מרבבות ואחא פארן מהרהופיע
 להתקרב ראו מה לומר פיהם את פצו איך וא"כ קיבלוה ולא ולשוןאומה
 רהביאו שונה בטענה פיהם את סתם דה' לתמוה יש גם האומות, מןיותר
 וזהו לך ירושה התורה אין ז"ל אמרו הלא ולכאורה שלכם יוחסין ספרלי
 התורה הקב"ה שנתן שקודם וכיה דמיניה ותו התורה, קבלת אחראף

 את לקבל הברירה להם שהיתה הרי האומות כל על החזירהלישראל
 הביאו להם שאמרו פיהם נסתם במה וא"כ להם, אשר היחוס עםהתורה
 שלכם. יוחסין ספרלי

 הנתינת עצם על טענתם היה שלא אנן נחזי המדרש בלשון כשנדייקאמנם
 למה היה טענתם ורק האומות, משאר יותר ישראל זכו למההתורה

 עפ"י ונשכיל נבין הזה הקירוב וביאור האומות משאר יותר להתקרבזכו
 היה לא ישראל לארץ ממצרים הדרך דהנה בשלח פרשת רישהמכילתא

 כ"כ, רחוק שאינו כחוש היום נראה וכאשר ימים מכמה יותר ליקחצריך
 אם הקב"ה אמר המכילתא וז"ל המדבר דרך הי"ת אותם סיבבואעפ"כ

 בכרמו ואדם בשדהו אדם מחזיקים מיד לארץ ישראל את עכשיו מביאאני
 מן אוכלים שיהיו שנה מ' במדבר אפיקם אלא התורה מן בטליםוהם

 ה' את לעבוד נקח וממנו עכ"ל בגופן נבללת והתורה באר מיושותים

 לכל ניתן לא החכמות שאר דקנין החכמות שאר כקנין אינו התורהדקנין
 זמן תוך יגיע טובים בכשרונות נתברך ואם כשרונותיו לפי ותלויאחד
 וזמנים זמן לו שיקח בכשרנותיו נתברך שלא מאחר יותר לתכליתוקצר
 מונח תורה וכתר לכל שנתנה התורה כן לא אולם הוא, שהגיע למהשיגיע
 של וטהרה הקדושה כמדריגת תלוי ורק ויטול יבוא ליטול שרוצה מיוכל

 וטבילות ופרישות הגבלה הוצרך התורה שבקבלת נראה כאשרהאדם,
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  כשרונותיו לו יועיל לא רצונו הגביל ולא עצמו הכין שלא וכ'ץלטהר,
 אצל שמצינו וכמו לתורה, יזכה לא מאד רצונו יגדל אם ואפילוהטובים
 ה' תורת אמיתת והשיג ראה כבר אבל עצמו שמל קודם הגראונקלוס
 והתאונן יהושע ור' אליעזר ר' אצל לו ובא כלום השיג ולא ללמודוניסה
 הפסוק עם לו ונענו בלימודו חיל עושה ואינו מצליח שאינו עללפניהם
 שמל למי לישראל ומשפטיו חוקיו כיעקב שמל למי ליעקב דבריומגיר

 בשום יוכל לא מל ולא עצמו את קידש שלא זמן שכל והיינוכישראל,
 היה שכאשר נפש מסירות עם שלמד באונקלוס וזהו להחורה, לזכותאופן
 הכביר רצונו הועיל לא ועכ"ז תורה, דברי על נתפס מיד היהנודע

 רק אפשר התורה לקבלת לזכות כי עצמו, ויקרש שימול עדוכשרונותיו
 בשם ע"א ק"ד כתובות בתוס' ואיתא וטהרה, בקדושה דרבהבהכנה
 שלא יתפלל גופו לתוך תורה שיכנס מתפלל שאדם עד וז"להמדרש
 להיות האש תוכל לא כאשר כי והיינו עכ"ל גופו לתוך מעדניםיכנסו
 אם אף וע"כ מעודן, בגוף להכנס התורה תוכל לא כן המים עם אחדבכלי
 יזכה לא עולם ואהבת חונן אתה בברכת דמעה כנחל ויוריד אדםיתפלל
 להתורה. סתירה עצמו שגופו כ"ז התורהלחכמת

 והיו טומאה שערי כמ"ט שקועים ישראל היו הארץ בערות במצריםוהנה
 טען הים על באו וכאשר התורה מקבלת הקצה אל הקצה מןרחוקים

 היה שרצונם ואף ע"ז עובדי והללו הללו מאלו אלו שנא מאי ים שלשרו
 נעשה ואמרו בו משתמשין השרת שמלאכי ללשון שזכו עד מאד עדחזק

 אם עכ"ז שבשמים, אביהם רצון לעשות כביר רצון על מורה שזהונשמע
 מהם, בטלה והתורה התורה מן בטלים היו ישראל לארץ מיד נכנסיןהיו
 ושידד ארץ" "דרך אלוקים נחם ולא מיוחדת טובה עמהם ה' עשהולכן

 הארץ מן יוציא דהלחם העולם סדר כי בראשית סדרי והיפךהמערכות
 לחם השמים מן לחם "מן" להם והוריד היפך וה' השמים מן יורדומים

 ותוך מרים של ובארה הסלע מן להם נתן ומים אוכלים השרתשמלאכי
 לבם שהוכן ע"י כי בגופן" התורה "נבללה כאלו שנה ארבעיםכדי

 והבאר המן ע"י ברוחניות ונתמלאו התורה קבלת של הנשגבבמעמד
 מענדל ר' הרה"ק בשם רכלה האגרא כמ"ש לגמרי מהותם אתששינה

 הוא, מן ידעו לא כי מן שמו את ויקראו מאמה"כ לפרש זי"עמרימינוב
 המן שאכלו אחר היטב, זא"ז מכירים שהיו חבירים ב' היו דכגוןופירש
 על מוסב הוא מה ידעו לא כי וזהו זה את זה הכירו לא שובונפגשו
 לגמרי. וצורתם מהותם שינה המן כיהחבר,



תרצםהמתיבתא

 הר לפני קרבנו "אלו המגיד מאמר לפרש ספה"ק ושאר הגר"א מ"שוידוע
 אחר לנו היה מה רלכאורה דיינו" התורה את לנו 'נתן ולאסיני
 עפ"י ופירש התורה, את לנו נותן היה לא אם סיני הר לפנישקירבנו
 אדם קדושת דכידוע זוהמתן, פסקה סיני הר על שעמדו ישראל ז"לאמרם

 ורק מאד ונשגב נורא החטא קודם היה הקב"ה של כפיו יצירהראשון
 כל שקיימו ז"ל אמרו העולם ובאבות בחוה, זוהמא היצה"ר הטילבהחטא
 היו וטהור מזוכך גופם שהיה מאחר והיינו נתינתה קודם כולההתורה
 הר לפני קרבנו אלו וזהו מיוחדת, קבלה בלי התורה חכמת אתמשיגים
 דיינו התורה את לנו נתן שלא אף א"כ הזוהמא נפסק כבר וממילאסיני
 הכי. בלאו אותה משיגים היינוכי

 התורה קבלת של הנשגב ומעמד הגדולה וההכנה וה"באר" ה"מן" זהוכל
 בגופן, נבללת התורה היתה ולא התורה לקבלת מסוגלים היולא
 וטענו מאד נתקנאו ובזה לאוה"ע ולא לעמו רק הקב"ה עשה זו"טובה"

 ה' שהטיב הקירבה לזה כי האומות משאר יותר שנתקרבו אלו ראומה
 לזה התורה את ולקנות לקבל ומסוגלים מוכנים שנהיה אותנו להכיןעמנו
 ואמרו וענו התורה את יקבלו אם רק שאלו ולהם ולשון, אומה כל זכולא

 טענה היה ולזה כתתורה שלא הוא אביהם של עצמן שכל מסוגליםשאינם
 מסוגלים היו ג"כ סיני הר ומעמד ובאר מן להפ נותנים היו שלוליבפיהם
 כל מועיל היה לא שלהם וענה פיהם את סתם וה' התורה, אתלקנות
 אם מעיו ונתקלקלו סם שאכל למי דומה הדבר למה ומשל האלו,הטובות
 גופו שכל מי אצל כ"ז אולם יתרפא, מעיו לרפאות הרפואות מיד לויתנו
 סתם וכזה דבר, שום יועיל לא בהסח מזוהם גופו שכל מי אכל וחזקבריא
 לותר שייך בו ונתרחק מקורב שהיה למי רק שייך "קירבה" כי פיהםאת

 ביה שייך לא מקורב היה לא שמעולם מי אבל שוב, אותושקירבו
 אוה"ע איו וכו' החנוכי משפחת לחנוך עה"פ ברש"י ואיתאקירוב,

עושיי
 וטימאו שלטו בנפשותן ודאי המצריים שלטו בגופן אם ומה ק"ו

 "ה" המשפחות כל על והטיל עליהן שמו הקב"ה רשם וע"כ ח"ואותן
 ורק בגויים נתערבו ולא בקדושתן שנשארו להעיר בסופן ו"י"בתחילתן

 המצריים אצל גיסא ומאידך באונס, היא וגם הכתוב ופרסמה היתהאחת
 כל מתים שהיו שמאחר חז"ל ואמרו מת" שם אין אשר בית איןנאמר"

 שם אין אשר בית היה לא ע"ע לאם בכור ובין לאב בכור ביןהככורים
 והמצריים מצריים כמה עם בעליהן תחת מזנות היו המצריות כל כימת
 הקשה השיעבוד בעול ישראל שהיו מחמת ורק מצריות, כמה עפ מזנהזנו

 טומאה, שערי במ"ט ונשקעו וירדו נתגשמו ע"כ כ"כ מגושמתובסביבה
 להיחס למי יודעים אתם שאין ותראו שלכם יוחסין ספר לי הביאווזהו
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 וכי לרפאות מה נשאר לא כי לקרב מה ואין לרפאות מה שאין מורהוכ"ז
 לקרב. עתה שייך שיהא קרובים הייתם לאמעולם

 או לראשון תשעה בן הוא אם הנולדים על מברר היה שהמן חז"לואמרו
 ]לפי לפתחו סמוך אחד לכל מגיע היה כי לאחרון, שבעהבן
 את מקבלים ג"כ המצריים היו לו והנה ביתו, נפשות מספר לפימדריגתו[

 אחרים כבתים שלו את לחפש צריך היה אחד כל כי ושבר שוד היההמן
 פיהם בסתימת מרומז זאת גם ואף לחפש, היכן יודעים היו לאואף

 דהיינו להתקרב זכו לא למה טענו הם כי שלהם, יחוסין ספרשיביאו
 את לקבל ומוכנים מזדככים והיו והבאר המן את קיבלו לא למהכנ"ל

 הביאו כי מן להם להוריד יתכן היה שלא פיהם את סתם ובזההתורה,
 ידוע אין ואף אחר ואם לאב מתיחס אחד שכל ותראו שלכם יוחסיןספר
למי.

 ומעמד והבאר המן דהיינו זו בטובה "הטובה" כל על יתרו ויחדוזהו
 את לקבל ישראל את הכינו אלו שכל התורה, קבלת שלהנשגב

 ולא לזה זכו ישראל שרק חידודין חידודין בשרו נעשה בזההתורה,
 וזה להם שבא העונש להמצריים שהגיע שידע אף על כי ואוה"עהמצריים

 אוכלין היו אם גם להם מועיל שהיה בדעתו חישב מ"מ כלל לו כאבלא
 אינשי וכדאמרי משום לו כאב וזה סיני, הר לפני עומדין והיו והבארהמן
 במצב אף שישראל הדק מן דק הרגש זה כי וכו' דרי עשרה עדגיורא
 הנעלה במצב מהגוי יותר נפשו ועדינות במדריגתו נעלה ביותר,הגרוע
 כדורות. מושרש היהדות להיות צריך זאת ולהביןביותר

 אמר רב יתרו ויחד )צ"ד( סנהדרין במס' דאיתא הא לפרש כ'ובחת"מ
 שנעשה אמר ושמואל שמל דהיינו בשרו על חרה חרבשהעביר

 שנעשה שראה כיון עצמו מל דלכן החת"ס ופי' חידודין, חידודיןבשרו
 י"ל דרכנו ולפי עצמו, מל לכן מצריים על מיצר ועדיין חידודיןבשרו
 להתקרבות ואוה"ע המצריים זכו לא למה לו הוקשה שעדיין שראהשאחר

 ולכן היהדות באמיתת לו חסר שעדיין והשכיל הבין והבאר המן ע"יה'
 עצמו. מל כן ועל הדק החילוק מביןאינו

 דודאי דקרא מפשטיה רש"י שינה דלכן בשלום מקומו על הכלועתה
 אלוקים עשה אשר כל "את ששמע אחר להתגייר כדעתו גמריתרו

 פירש רש"י אבל ממצרים" ישראל את ה' הוציא כי עמו ולישראללמשה
 הע"ז כל ולהשליך לעזוב בביתו נשאר לא ולמה "ובא" שמע שמועהמה



תשאהמתיבתא

 וזה עמלק, ומלחמת סוף ים קריעת דשמע רש"י כ' וע"כ שם,ולהתגייר
 לבוא מוכרח הוא מההתעוררות זכר שישאר רוצה שאם לדעת לוגרם

 כל על יתרו ויחד הכ' כשאמר וכן מצוה, של בחפצא ההתעוררותולהכניס
 ממצרים ישראל את ה' שהציל ממה היה שלו ההתפעלות ודאיהטובה,
 המצריים זכו שלא בבשרו חידודין לו שגרם "הטובה" מהו מ"מאבל
 קבלת של הנשגב המעמד דהיינו והתורה הבאר המן רש"י כ' ולזהלכך,

 ולהיות התורה את לקבל ישראל את והכינו הכשירו אלו שכלהתורה,
 עולם. לחקלהם

 נתעורר ואחד אחד שכל גרמא והזמן העת הוא נמצאים אנחנו בוהזמן

 קבלת יום המיוחד ליום להגיע לזכות אהבה וזיקי התעוררתברשפי
 את תעבדון משה להם שאמר דבשעה פסחים כסוף הר"ן כמש"כהתורה
 אמר זו עבודה אימתי רבינו משה ישראל לו אמרו הזה ההר עלהאלקים
 שמחה מתוך לעצמו ואחד אחד כל מונין והיו יום חמשים לסוףלהם
 מתי נפשם ,ששיה הזמן אותו ודוגמת הנכסף יום יגיע מתי עיניםוכליון
 כאומר בפ"ע יום כל הימים בספירת היום גם התעורר ונחשק, חושקיגיע

 חושב ובלבו התורה, נתינת יום שהוא החמישים יום הנכסף יום יגיעמתי
 מחדש לקבלה ראוי ולהיות תורה של בכתרה לזכות לעשות עלי ומהאיך

 לאותו כלי יעשה לא שאם לדעת עלינו אולם נתנה. היוםכאילו
 יאבד אז ממשיות, בפעולות אותה להגשים הספירה בימי תיכףהתעוררות

 באופן להתחזק הזאת בעת החובה ולכן ילך, כן בא וכאשר לגמריממנו
 בנפשו קנין ההתעוררות יקנה וע"י הבנתה, וביגעת התורה כללימודנפלא
 לקבלה התורה נתינת ביום הכן עומד שיהא עד מעלה מעלה לעלותויזכה

 לזכות שכן המדות תיקון ימי הימים הוה ומה"ט עמה. נפשוולהתקשר
 בימים שמתבוננים ע"י לרוחני החומר ולהפוך הגשם לזכך צריכיםלתורה
 האמיתית ההכנה זהו למדרגה, ממדרגה ולהתעלות מרוחנו לזכךהאלו
 ודעת רוחני שכל כולה שהוא התורה לקבל ומכושר ראוי כלילהיות
אלקים.




