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 א ת ב י ת מח
השכ"חבס"ד

 רוחני מנהל שליט"א, סעקולא יעקב יצחק ר' הרב מורנוהעורך:

 המערכתהברי
 גאלדשטיין יצחק יוסףהרב קרמן הכהן זאב בנימיןהרב
 פראסקי אהרן יעקב הרב קרעמער מאיר ישראלהרב

 ברון הכהן עקיבא יצחקהרב

 העניניםתוכן
יא המתיבתאבשער

 לראשוניםזנרון

 איש באשת קיזושין תפייסנענין
סו מאמר אחרומאמר
 זצ"ל ראפאפארט הכהן דוד ר' הגאוןמרן

 דישיבתנו הרמי"םמשיעורי

 בקידושין לי שוה לדידיבענין
כא חמור פטר ופדיון הבןפדיון

 זצ"ל היימן שלמה ר' הגאוןמרן

כן בעזרה שנשחטוחולין
 זצ"ל שארר הלוי גדליהו ר' הגאוןמרן

ל מקואות בבוצניותביאור
מהנ"ל



לב  כנעני בעבד ושליחותזכי'
 זצ"ל חזן הלוי שמחה אליהו ר' הגאוןמרן

 פתוח דפתחבסוגיא
מהנ"ל

מה  חסר לא וזה נהנהזה
 זצ"ל ברוידא אברהם ר' הגאוןמרן

 הגר ומת תגר ביד גר שלמשכוס
 זצ"ל פיין ראובן ר' הגאוןמרן

 רבותינומשלחן

סז  בעלים ממון קלים קדשיםבענין
 שליט"א שעפם הכהן אברהם שמחה הרבמורנו

עג  ומרור במצה לכםדין
 שליט"א כהנאוו הכהן אלעזר הרבמורנו

קנט  קדושיך וקבלוצאי
 שליט"א קצמאן הכהן אשר הרבמורנו

קסה  קונה חופהבענין
 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבמורנו



 ישיבתנומבוגרי
 חליפיןקונטרס

קשט
 שליט"א ליפשיץ הלוי יעקבהרב

 טוב דבר לשייםבענין
קעב

 בריעגער שמואל אלעזרהרב

 הכללי מהברי תורההידושי
קפא ב' א' סדר עפ"י קדשיםעניני

 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דוד הרבמורנו

רטז ברכות במס' ענינים על מקומותמראה
 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דוד הרבמורנו
 שליט"א שיפענבויער ציון בןהרב

רמז בעזרה חוליןבענין
 היימאוויץ אברהםהרב

ינ חלוצה ובן גרושה צבן מלקותבענין
 קרמן הכהן זאב בנימיןהרב

רנו העבריה באמה ביאה קניןבענין
 שטרן בצלאלהרב

כנח כסף קניןבענין
 טראווצקי ברוךהרב

רשג דברים אינם שבלב דבריםבענין
 שליט"א סתם מאיר דוד הרבמורנו

רעב ערבבענין
 ברון הכהן עקיבא יצחקהרב

יעח כאחד באין וידו גיטובענין
 קרמר מאיר ישראלהרב

רפי עברי עבדבענין



 טשעסיר הכהן צבי מאירהרב

רצו קצרותהערות
 בלום מתתיהוהרב

שא יחוד היינו חופהבענין
 מנלה נפתליהרב

שן בקידושין אמירתבענין
 דנציגר אלימלך צביהרב

שי מינים בשני ברירהבענין
 עדעלשטיין בצלאל שמעוןהרב

 בהלכה ביאורים - הכוללמהברי
שיט נזההלכות

 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דוד הרבמורנו

שנד שבתהלכות
מהנ"ל

שעד תבירו של אשראי בכרטיס השתמשיםבענין
 לבנוני משה אברהםהרב

שעט בתפילה הפסקבענין
 סמים זאב יעקבהרב

תג בזמנינו כלים תכשרבענין
 לאך עקבהרב
 קרמר צביהרב

תכה בשבת אורחים של עין מראיתבענין
 איצקאוויטש נטע נתןהרב

תכט חכם בתלמיד להשתמש איסורבענין
 לעשקאוויץ צבי נפתליהרב



 המדרש ביתמתלמידי

תמז דיבור מבטל דיבורבענין
 רבינוביץ יוסףאברהם

תנא ואחרונים ראשונים מיםבענין
 האסאברהם

שנט ורבו אב כבודבענין
 קופמאן משהאברהם

קפא עין מראותבענין
 לעווין יעקבאפרים

תסו קידושין שטרבענין
 בעקערדוד

תסס להחזיר ע"מ מתנהבענין
 לעזער נתןדוד
 גוגענהיים נתןיוסף

תצו עבירה לדבר שליח איןבענין
 גלען יוסףצמח

תצט ביאה קניןבענין

 בעלסקי הלויצבי

תקד למעשה קודם תנאיבענין
 הולצברגשלמה

תקז דבוק איסורבענין
 קלעפפיש זנווילשמואל

תקיא בחו"ל ורבעי ערלהבענין
 מאזעס הלוי משהשמחה



 ומחשבותהגות

תקצה בסיך" ה' תורת תהי/"למען
 זצ"ל שארר הלוי גדליהו ר' הגאוןמרן

תקפח בתורה ושמירהקנין
 זצ"ל פיין ראובן ר' הגאוןמרן

תקלא פה שבעל התורה של הקלף - חכםתלמיד
 שליט"א פאס הכהן יעקב אברהם הרבמורנו

תקלו השבועות לחגדרוש
 שליט"א וואלפסאן משה הרבמורנו

תקמב תורתנו מחץ זמן השבועותחג
 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבמורנו
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 המתיבתאבשער
 המוגמר, על לברך הזה, לזמן והגיענו וקימנו שהחיינוברוך
 אחז זה בשנה שנה מדי עולם לאור יוצא המתיבתא בקובץולראות
 ואין טוב, "אך" שגמלנו הטוב הא-ל )ברוך הפסק, בלי שנהועשרים
 טוב, כל מלאים הקובצים לכם, נתתי טוב לקח כי תורה, אלאטוב

 דברים העבר, מדור ישיבות ראשי גדולי של יקרים ופניניםחידות
 הדברים והי' בתורה, גדולים תלמידים ע"י בשעתם נכתבו אשריקרים
 מרבותינו חידו"ת האלה בקובצים תמצאו כן הנה, עדספינים

 השתתפו מהם רבים אשר בישיבתנו פאר שכיהנו זצ"להקדושים
 כמו"כ הקובצים. דפי מעל דבריהם ופירסמו חיותם בחייםאישות
 ישיבות ראשי הגאונים רבותינו השתתפות ע"י זה קונטרסנתהדר
 הקודם דור וגדולי גאוני מרבותינו וסברא לקח לשמרו שזכושליט"א
 להתעמק וזכו התלמידים נתעלו וע"י לתלמידיהם, יפה בעיןומסורה

 כולו הבית ונתמלא פנינים בידם ולהעלות התלמוד בים יותרעוד
אורה.

 שליט"א ישיבתנו ראשי ע"י התורה מסורת המשך על הקובץעד
 ונתחדשו שנאמרו בחידו"ת ומשוכללת בנוי' תלה על אותהבראותנו

 הכולל, חברי ע"י ומתובלין מתוקנים דברים ביהמ"ד, כותליבין
 בש"ס בתוה"ק לתתעמק כימים לילות השמים מצויינים,אברכים
 בבירור הלכה, של בעומקה ללון דאורייתא, ובפלפוליופוסקים,
 של חידו"ת שפע בו יש גם גבורתא. ובהלכתא הש"ס סוגייתוליבון

 בהויית נתונה והיניתם שאיפתם כל אשר מדרשנו דבית חמדבחורי
 וזה בונה זה מפרק, וזה מקשה זה הדברים, לעומק לרדת ורבאדאביי
 לפענח שהצליחו עד שקטו ולא נחו ולא דאורייתא, בפלפוליסותר
 עמלם, פרי את ומגישים בעמלם ברכה וראו ובסברא, בדעתהסוגיא
 הזה הקובץ וע"י התורה. שוחרי לפני מהגיגיהם נבחריםפרקים
 וישמח רצון יפק ובודאי ומהודר, נאה בנין לאחד והי' כולםיתאגדו
 בנמצא אין כמעט כי להאמר ניתן והאמת ותלמידיהן, רבנןלבב
 התורה, מקצועות בכל בחידו"ת גדושה במדה מלא אשר כזהקובץ

 נתקבלו וכולם מאורם ונהנים שנהנו למדנו השמועה מפיותלי"ת
 מלכי מאן מלכים שלחן על לעלות וזכו רצון ושביעת רבהבאהבה
 ויפארו. וישבחו יודו וכולםרבנן,

 ושבח שיר מלא ופינו ותודה, שמחה רגשי מתפרצת לבבינומתוך

 למצב זאת שנה ובמשך גמלנו, אשר הטוב כל על עולמים,לחי
 הק' ישיבתנו של והיראה התורה שרמת הגיענו, ומפוארמבורך



 כבר והבית ביהמ"ד, ספסלי נתוספו ב"ה מאוד, רמה במדרגהנתעלה
 ונודע מפורסם כבר ישיבתנו של הטוב וטבעו שמו מהכיל,צר

 גדול בית ויראה, בתורה גדול כמבצר בהלכה המצויניםבשערים
 ותיק תלמיד לכל השואב לאבן ונעשה ויר"ש, תורה בושמגדלים
 תלמידים לקבוצת ישיבתנו זכתה וב"ה ויר"ש. התורה לחייהשואל

 ונועם שמים יראת התורה וביגיעת התורה בהתמדתהמצטיינים
 תמיד עמנו ה' יוסף וכאלה אלה להבא. על חסדו ה' יצו כןהמידות.
 גבולה. את ולהרחיב התורה קרןלרומם

 אשר מצויינים אבריכים של גדול לכולל שזכינו לרבותוגם
 לאילני להיות שתוליהם נתגדלו כבר מהם וכמה אומנתם,תורתם
 מפורסמים, ספרים ומחברי תורה מרביצי ישראל בית בכרםרברבי

 הכח שגבורי איך בביהמ"ד המראה נהדר ומה ודין. דת הוראהמורי

 סותר וזה בונה זה תורה של במלחמתה זב"ז נלחמים התורהעמלי
 ונתקיים זל"ז אוהבים שנעשו עד משם זזין ואין מפרק, וזה מקשהזה

 בסופה. והב אתבהם

 ישיבנו שזכתה חלקנו טוב מה אשרינו חביב, אחרוןואחרון
 רוח ואנשי התורה, אבירי שיעורים ומגידי ישיבה,לראשי

 התורה מסורת ובידם התורה היכלי תנובת ממיטבמפורסמים

 שרשרת של עבות מעשה את לקלוע וממשיכים העבר דורמגדולי
 בהר הגזית ללשכת למכונה התורה שוב עד להלאה ה' יעזור כןהזהב
 ישעו ליראיו קרוב "אך" הכתוב בנו ויתקיים בירושלים,הקודש
 בב"א. בבג"צ בארצנו כבוולשכון

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

 יעקב הרב גאלדשטיין, יצחק יוסף הרב קרמן, הבהן זאב בנימיןהרב
 ברווו הכהן עקיבא יצחק הרב קרעמער, ישראל הרב פראשקי,אהרן
 הטהור. לבם כחפץ ויר"ש בתורה להתעלות נפשם במשאתיצליחו

 מנהל - סעקולא יעקביצחק
 הקובץעורו
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סו א ת ב י ת מה

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

 איש באשת קידושין תפיסתבעניו
 * מאמר אחרומאמר

 קני דקמא משום מאמר, אחר מאמר אין סבר דר"ג ( )נא ביבמותאיתאא(
 הפני בשם הביא סק"ד( מ"ר )סי' באבנ"מ והנה קני. לאודבתרא

 אחד קדש דאמ חורין בת וחצי שפחה חצי גבי )מ"ג( כגיטיןיהושע
 דכבר דכיון משום שני, קידושי תופסין ראין אותה, וקדש שני באואח"כ
 מהא האבנ"מ עליו והקשה לשני. נקנית אינה שוב לראשון,נקנה

 וק' איש, באשת תופסין קידושין דאין להא קרא דמצריך )מז:(דקידושין

 נקנית כבר דהיא כיון לקנות א"י דהשני ליה תיפוק לזה, קרא צריךדאמאי
 דלא מה דהעיקר השני, קידושי אפי' דתפסי האבנ"מ פי' ולכןלראשון.

 ערוה, נעשית הראשון קידושי ע"י דאם ערוה, בהשם תלוי קידושיןתפסי
 לאו רק לעלמא דאיכא חרופה כשפחה אבל השני, קידושי תפסי לאשוב

 השני. קידושין בה תופסיןלחודיה,

 ליבא הא השני, של מאמר הכא מהני לא אמאי קשה האבנ"מ סברתולפי
 בין נפ"מ דאיכא וצ"ל הראשון. של בקנינו ערוה איסורשום
 בשביל העולם לכל שנאסרת מה הוי העיקר דבקידושין ליבום,קידושין

 ביבום אבל ערוה, באיסור לעולם שנאסרת בעינן ובזה לזה,שנתקדשה
 קנה לא לכן הראשון, של מאמרו ע"י קנין דאיכא וכיון הקנין, הויהעיקר
 דאם הגוף, כקדושת הוה דקידושין איתא ( )כס וכנדרים השני. שלמאמר
 הגוף דקדושת כלום, אמר לא אשתי את אי ולמחר אשתי את היוםאמר
 בהאיסור תלוי העיקר הגוף ובקדושת ככדי. פקע לא אשה( קידושי)של
 דהאוכל בכריתות חזינן וכן לגבוה. קנוי שהחפץ במה ולא שבו,הקדש
 האוכל אמרינן אמאי התוס' והקשה מעילה, קרבן חייב הקדשים מןנותר
 ראסור כיון ממון הוי דלא מעילה, משום חייב אינו בפסח חמץהקדש
 וגומאי מעילה, בו דאין הול"ל בהנאה ראסור נמי בנותר וא"כבהנאה,
 קנוי שיהא וא"צ הגוף, קדושת הו"ל דבנותר ותי' מעילה. כאן דישאמרינן
 מיירי בחמץ אבל הנאה. באיסורי אפי' הקדש דין בו שייך ולכןלגבוה,
 הנאה. באיסורי שייך לא וזה לגבוה, קנין שיהא וצריך דמים,בקדושת
 בקנין, תלוי אינו כקדושה"ג דהוה דקידושין מזה,והיוצא

 דלא אמרינן איש דאשת ערוה באיסור נאסרה אם רק ולכן באיסורים,רק

 לו חן תשואת שליט"א, קצמו הכהן אשר הרב מורנו ע'~ נמסר יה שיעור*
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 ולכן הקנין, הוה יבום מצות של דהעיקר ביבום אבל קידושין,תפסי
 של מאמרו תפסי לא תו להראשון, ונקנית מאמר הראשוןכשעשה
השני.

 קיום, עדי א"צ דביבום רס"ל הרשב"א על שמקשים מה א"שולפליז
 דאין דהדין א"ש, ולפי"ד משנים. פחות שבערוה דבר אין דהאוקשה

 קנין אצל ולכן כקנקן, ולא באיסור הוה משנים פחות שבערוהדבר
 משנים. פחות דכשב"ע אין של להכלל ליכאדיכום

 חרופה בשפחה השני קידושין דתפסי אמרינן דאי הק' האבנ"מוהנהנ(
 מתים ב' אשת לה משכחת לא אמאי א"כ ערוה(, איסור דליכא)כיון
 ונפלה האחין ב' ומתו ונשתחררה, אחין לב, חרופה שפחה שנתקרשההיכא

 אשת דהאיסור דנהי השני, האח קידושי תפסי לא דהכא ותי'לשלישי.
 הראשון מ"מ השני, של קידושין תפיסת מונע אינו הראשון האח שלאיש
 האח קידושי למנוע מהני שפיר הראשון קידושין ע"י שחל אחאשת
 לה משכחת לא לכן אח, אשת מטעם השני קידושי תפסי הלא וכיוןהשני,
 דלר"ש פריך )י"ס( לעיל דהנה לסברתו ראי' להביא ויש מתים. ב'אשת
 לקמיתא לייבם אחים מב' שנפלו אחיות כב' א"כ ככנוסה, זיקהדסבר
 השני ופוטרת אוסרת ככנוסה זיקה דין לה דיש רקמייתא אידך,ותפטר
 איש אשת איסור ליכא גרידא ככנוסה בזיקה והנה אשתו. אחותמטעם
 איסור ולא לשוק דיבמה בלאו רק הו"ל דלשוק מודה ר"ש דאפי'ממש,
 אשה אחות איסור עושה ככנוסה דויקה דהדין ס"ל ומ"מ ממש, אישאשת
 אשת באיסור תלוי אינו אשתו אחות של ערוה דהאיסור וחזינן השנייה.על
איש.

 מתים ב' אשת משכחת לא )דאמאי האבנ"מ של קושייתו עיקרועל
 בשפחה קידושין דתפסי דאמרינן דהא לתרץ יש חרופה(בשפחה

 ועי"ז השני, קידושי ע"י איש אשת האיסור שחל לענין רק היינוחרופה,
 חל דלא אמרינן שפיר קנין לענין אבל איש, אשת באיסור להראשוןנאסרה
 )דדין מתים, ב' אשת שייך לא לכן הקנין, חל דלא וכיון השני, בשבילקנין
 מתים(. לב' קנוי' שהיא במה תלוי מתים ב'אשת

 לב' שנפלה א' ביבמה בין מאמר אחר מאמר דיש ס"ל רר"ג רכנןוהנהג(
 לב' שנפלה א' דביבמה וקשה א', ליבם שנפלו יבמות בב' וביןיכמין,
 אשת נעשית הראשון מאמר ע"י הא מאמר, אחר מאמר מהני אמאייבמין
 דמאמר דכיון לומר ואין השני. מאמר כה תפסי והיאך השני, ליבםאח
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 קטנה בקידושי דהא השני, מאמר בה תופס לכן מדרבנן, רק הוההראשון
 השני דקידושין אם השני קידושי בה תפסי ולא דרבנן קידושין הוהנמי
 תפסי והאיך דרבנן, רק הוה השני דמאמר וה"נ מדרבנן. רק הוהנמי

 ואפי' הראשון. מאמר ע"י אח אשת הו"ל והא הראשון, מאמרבמקום

 מאמר, בה לעשות וא' א' לכל תקנו דבמאמר ר"ג בפרק לקמן דפי'לרש"י
 אשת איסור דאיכא כאן אבל קנין, כח א' לכל דנתנו קנין, לענין רקהיינו
 השני. המאמר בה תפסי היאךאח

 כמו דהו"ל משום היינו השני, של מאמרו דמהני לרבנן דס"ל דהאוצ"ל
 זו ולא אחרת, אשה שמקדש כאילו הוה השני וכשמקדש נשים,ב'
 )ודלא השני קידושי בה תפסי אי חרופה בשפחה וכן הראשון.שקידש
 זו ואין השני, קידושי לענין אחרת כאשה דהו"ל משום היינו ע"ככהפנ"י(,
 לראשון. שקנוי' אשהאותה

 יום ל' ולאחר מעכשיו דהמקרש דם"ל יוחנן דלר' איתא בירושלמיוהנה
 ל' ולאחר מכאן הראשון קידשה אם בה, תופסין מאה קידושידאפי'

 קנוי הקנוי דצד סובר דחד אמוראי דפליגי וקידשה, זה של אחיו ובאיום,
 כערוה נידונית לפנים כולה שאין יבמה דכל סבר וחד זוקק, קנה שלאוצד

 דפוטרתה אח אשת איסור יש דאי וק' אח. אשת משום צרתהופוטרת
 ולא אח אשת הו"ל והא כלל, השני האח אותה קנה היאך האמיבום,

 אחרת אשה קידש השני דהאח א"ש, לפי"ד אבל השני. קידושי בהתפסי
 אח. אשת הוהולא

 קידושי דאפי' יום ל' ולאחר דמעכשיו לר"י דס"ל בהא נמי א"שולפליז
 איסור איזה לעשות דצריכים בקידושין כלל יש הא בה, תופסיןמאה

 קידושין וע"י העולם, לכל נאסרה כבר הראשונים בקידושין והרי אחר,על
 לאוסרה. השלישי קידושי מהני אדם איזה ועל להראשון, נאסרההשניים
 נאסרה קידושיו וע"י אחרת, כאשה נחשבת ואיש איש דלכל א"ש,ולפי"ד
 קידושין. הו"ל שפיר ולכן העולם, לכל הלזה חדשה אשהשוב
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 זצ"ל היימן שלמה ר' הגאוךמרן

 בקידושיך לי שוה לדידיבענין
 תמור פטר ופדיון הבךפדיוך

 הלל ובית דינר ובשוה בדינר אומרים שמאי "בית ע"א: בקידושין
 שמואל "אמר ע"א: יכ וכגמ' פרוטה", ובשוה בפרוטהאומרים

 שמא חיישינן מקודשת, בדינר תמרים כור עומד אפילו בתמרה,קידשה
 פרוטה, ובשוה כפרוטה אומרים הלל בית תנן אנן והא במדי, פרוטהשוה
 ספק". בקידושי הא ודאי בקידושי הא קשיא,לא

 ואת הרמב"ם שיטת את שהביא לאחר הסוגיא בפירוש הר"ןוכתב
 קידושי במרי פרוטה שוה דאי לי נראה "לפיכך והרמב"ן:התוספות

 ידעו אילו מקום, באיזה פרוטה ושוין בהן נתרצתה שהיא דכיון הן,תורה
 שוה לדידי אמרה כאילו ליה הוה דבר באותו פרוטה לתת שדרכההעדים
 ע"א[, ]ח לעיל" כדאיתא בכור פדיון של סלעים חמש לגבי כדאמרינןלי
 לדידי לומר יכול כהנא רב כמו שדוקא אשי רב דברי על בסוגיאושם
 חפץ, באיזה להתייקר שדרכו למי הדין דהוא "ונראה הר"ן: כתב לי,שוה
 בחמש זה עגל הכי תימא לא דאי דמהני, הללו דמים לפעמים לושנותן
 שיהא דכעינן משמע ומיהו כדאמרן, ודאי אלא פדוי, בנו במה ,סלעים
 ביו מצי לא הכי לאו הא הללו, דמים כדי עד בזה בכיוצא להתייקרדרכו
 מהלכות בפ"א שכתב ז"ל הרמב"ם על לתמוה שיש אלא לי, שוהלדידי

 בה' הכהן וקבלו סלעים חמש בשוק שוה שאינו כלי לו נתןביכורים
 הכי ומשום לאו, אם להתייקר, דרכו אם חילק ולא פדוי, כנו הריסלעים
 במקדש מסתפק אני שם[ אנשי חידושי ועי' מקום, ומכל דית!]גירסת
 רביון ואפשר לי, שוה לדידי אמרה מצית אי פרוטה שוה שאינובדבר
 דכיון שאני והכא כסף, תורת עליו לתת כמיניה כל לאו מידי שוהדלא
 דבאין לי פשיטא ומיהו מהני, לי שוה לדידי אמר כי הוא ממונאדודאי
 בלא כקידושין ליה דהוה מהני, לא בו להתייקר שדרכה יודעיםהעדים
 מודים". שניהם אפילו מהני דלאעדים

 מה צ"ע אלה הר"ן דברי דלפי סק"ו לא סי' אהע"ז שמואל הביתוהקשה
 מאינו לעשות מועיל אינו לי שוה דלדידי דניון בסוגיין,שכתב

 שוה הרי דכאן ותירץ כאן מועיל הוא איך פרוטה, לשוה פרוטהשוה

 לו חן תשואת שליט"א, קצמן הכהן אשר הרב מורט ע"י נמסר זהישיעור
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 יתרון שום אין דהרי כלום, ב1ה הועיל לא דעדיין וצ"ע כמדי,פרוטה
 שלפי"1 הגורם שזהו בזה אלא במדי מרוטה ששוה בזה עצמובפני
 שאשה נוטה הר"ן שדעת ומכיון לי, שוה לדידי אומרת שהיא אומריםאנו

 שאינו לי שוה לדידי פרוטה משוה פחות קידושי על כאמתשאמרה
 מדבר כסף תורת לעשות לי שוה לדידי ביכולת שאין מפניקידושין
 צ"ע ועוד במדי, פרוטה שוה שהוא בזה יש יתרון איזה כסף,שאינו
 שמאי לבית יקשה הר"ן שיטת דלפי סק"ז שם מילואים האבניקושיית
 משוה דבפחות הר"ן שיטת לפי דהרי דוקא, דינר ובשוה בדינר אמרולמה

 לי שוה לדידי ביכולת שאין מפני לי שוה לדידי מועיל אינופרוטה
 יש בעיקרו הרי דינר משוה בפחות וכאן כסף, מאינו כסף תורתלעשות

 לי שוה לדידי אומרת שהיא נאמר קיבלתו שהיא וכיון כסף, תורתלו
 זו שקושיא ומצאתי במדי, דינר שוה הוא אין אם אף הקידושיןויועיל
 שלו הדף בחידושי ג אות שפה סי' אהע"ז ]חלק נזר האבני אףהקשה

 מכילתין ריש יהושע הפני מדברי שהביא א[ ]אות ועיי"שלקידושין[,
 לבית דמהני כמו במדי דינר שוה שמא דחיישינן הא יהני שמאידלבית
 י[ ]אות שתירץ ועיי"ש כמדי; פרוטה שוה שמא רחיישינן האהלל
 ראייה לנו שאין מפני שמאי לבית דינר משוה פחות מועיל אינודלהכי

 פרוטה משוה בפחות דדוקא לי, שוה לדידי אומרת אמנם דהיאמקבלתה
 סוע"א[ ג ]קידושין נפשה מיקניא לא פרוטה משוה בפחות אשהדאמרינן

 אבל לי שוה לדידי אומרת היא קיבלה אמנם היא שאם ראייה לנויש
 לבית נפשה מיקניא לא דינר משוה בפחות ראשה אומרים דאין דינרבשוה
 לי, שוה לדידי אומרת היא דבקבלתה ראייה לנו אין למסקנא,שמאי
 חולק ולכן דינר, משוה בפחות להתקדש התרצתה אמנם שהיאשייתכן
 לבית אומרים אין הר"ן שיטת דלפי וכתב יהושע, הפני על אף נזרהאבני
 לדידי אומרת דהיא ראייה שום דאין במדי, דינר שוה שמא חיישינןשמאי
 לי.שוה

 האבני קושיית את רק מיישבים אינם נזר האבני של היקרים דבריווחנה
 ולכן שמואל, הבית דברי את עדיין מיישבים אינם אולםמילואים,

 האבני דדברי לי,  שוה לדידי בדין הר"ן שיטת את לבאר בהקדםנראה
 מקום כין מחלק שהוא הר"ן דברי את מפרש שהוא מראיםמילואים
 של סלעים בחמש כמו ממון ממעט רב ממון לעשות לי שוה לדידישצריך
 כסף תורת לעשות לי שוה לדידי שצריך מקום ובין שמועיל, הבן,פדיון
 דבר נותן אם אף הבז דכפדיון יוצא זה ולסי מועיל שאינו כסףמאינו
 בקידושין. כמו יועיל לא פרוטה שוהשאינו
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 דברים שני תמיד יש דבממון אחר, בדרך הר"ן שיטת את לפרש נראהאך
 מוסבר זה ולפי למקבל, ממון שויות ב( בעצם ממון של חפצאא(
 דוקא, למקבל ממון שויות לעשותו אלא מועיל אינו לי שוה דלדידימאד
 שיש הר"ן, כוונת וזוהי בעצם, כסף של חפצא לעשותו יועיל איךאכל
 של חפצא שצריך דין אין הבן הבפדיון לקידושין, הבן פדיון ביןהכדל
 לכהן סלעים חמש שוויית שצריך רק הוא הדין אלא סלעים,חמש

 של חפצא גם שצריך בקידושין אבל לי שוה לדידי מועיל ולכןהמקבל,
 ונוטה הר"ן מסופק למתקדשת, פרוטה שויות דין מלבד פרוטה, שוהכסף,
 חפצא להשוותה מועילה שאינה מפני מועילה, לי שוה לדידי שאיןלומר
 כסף.של

 שאינו דבר נותן הוא אם אף לי שוה לדידי יועיל הבן בפדיון זהולפי
 ומה סלעים, חמש של חפצא שם של דין שם אין דהרי פרוטה,שוה
 שיוצא כמו ולא פרוטה, משוה פחות לנותן פרוטה שוה נותן ביןההבדל
 מועיל. שאינו מילואים האבני דברילפי

 חמש של חפצא של דין הבן בפדיון שאין פי על דאף יותר מסתבראך
 יועיל לא ולכן ממון, שיווי של חפצא דין יש פנים כל עלסלעים,

 שמא דחיישינן שנאמר מקום אין אם פרוטה שוה כשאינו לי שוהלדידי
 חידוש: שהשמיענו ע"א ח למאירי הבחירה בבית ]ע' במדי: פרוטהשוה

 לא פרוטה משוה שבפחות ומבואר וכו', פרוטה אלא שוה אינו"ואפילו
 וכדלעיל[. לי, שוה לדידייועיל

 כאשר יתרון דיש שמואל, הבית דברי היטב מחכארים דברינוולפי
 על המתקדש הממון, שויות דמלבד במדי, פרוטה שוה שמאחוששין

 ידי על ממון של חפצא שם גם יש לי שוה לדידי אומרת שהיאידי
 מקומו אלא להקדש שאין הר"ן שכתב ואע"פ פרוטה, שוה הוארבמיי
 מועיל ולכן ליה, אית דהו כל ממון של חפצא שם מקום מכלושעתו
 לי. שוה לדידי אומרת שהיא שנחשבבצירוף

 כתב דהרי הסברא, לעיקר נתכוין עצמו מילואים האכני שאףמקראה
 למדי, שיבואו עד וייפסד להתקיים יכול שאינו דדברהרמכ"ם

 את שמואל הבית פירש כן ואע"פ במדי, פרוטה שוה שמא חוששיןאין
 אומרת שהיא הטעם מפני דחוששין הר"ן שיטת ע"פ הרמב"םשיטת
 המתקיים דבר בין הבדל להיות צריך לא לכאורה כן ואם לי, שוהלדידי
 פי על שם אהע"ז מאיר הבית כתב כך ואכן מתקיים שאינו דברלבין



 א ת ב י פ מהכד

 משוי מצי לא כרחינו דיל "משום כזה: מילואים האכני וכתב הו"ן;שיטת
 אבל שם ממון לכלל להגיע יכול בעצמו הדבר שזה היבא אלאממון
 התם, ולא הכא לא כלל, ממון אינו כן אם להתם, מתקיים שאינובדבר
 המעתיק[. - ממון שאינו לדבר ממון משוי מציולא

 שמאי, רבית אליבא מילואים האבני קושיית כן גם מתיישבת זהולפי
 הר"ן וסבור פרוטה, של חפצא שם של דין יש הלל דלביתדכמו

 רינר של חפצא דין יש שמאי לבית כן כמו מועלת, לי שוה לדידישאין
 אך מועילה, לי שוה לדידי ואין עבריה, מאמה או צורי מכסף אושלמדים

 יהו שלא מפני רק הוא שמאי דבית רטעמייהו ע"א[ ריש ]יב לרבאצ"ע
 וצ"ע. למימר, איכא מאי כהפקר ישראלבנות

 דכריתות בתרא בפרק מקשים ששמעתי מה בע"ה מיושב אלה דברינוילפי
 שמא כפרה, למחוסרי שיעור תורה נתנה לא מה "מפני : ע"ב[]כז
 לא למה מקשים ושמעתי קדשים", לאכול תקנה להם ואין הטלאיםיוזלו
 ההקדש על בעלים שנחשב לגזבר יבואו טלאים יוזלו אם תקנה, להםיהיה
 השיעור כמו לי שוה לדידי יאמר והוא מקומות, כהרכה שמבוארכמו

 דכית אליבא מילואים האבני לקושיית דומה זו וקושיא תורה,שנתנה
 בבא זצ"ל ווסרמן להגר"א שיעורים קובץ )וע' דינר משוה בפחותשמאי
 המעתיק[. - בזה מש"כ ע"כ קמובתרא

 היה לא כפרה, למחוסרי שיעור התורה נתנה ראם שפיר, מיושבולדברים
 שם היינו השיעור, של פירושו דהרי לי, שוה לדירימועיל

 קבלת לענין אלא מועיל, לי שוה לדידי ואין השיעור, סכום שלחפצא
 כפחות שאמרנו וכמו השיעור, סכום כמו כסף שם להשוותו ולאהגזבר
 שמאי. דבית אליבא דינרמשוה

 חמור פטר לו שיש מי לקיש ריש "אמר ע"א: יא ככורות במסכתוחנה
 ולא ההקדש, מן חמור יהא דלא בשוויו, פודהו לפדותו שה לוואין

 שמח באור וראיתי עליו", להקל אלא עליו להחמיר בשה תורהאמרה
 דלא הבן, מפדיון חמור פטר פדיון שנא דמאי שהקשה הי"א פי"בביכורים
 פודהו אם לי שוה לדידי לומר הכהן שיוכל חמור פטר בפדיוןשמענו
 שהאריך ועיי"ש דוקא, בשוויו לפדותו רצריך ומשמע משוויו,בפחות



כה א ת נ י ת מה

 בעגל לא פודין "אין ע"א[: ]יב בבכורות שאמרו במה העולם מקשיםיעוד
 וכו', בכוי" ולא בכלאים ולא בטריפה ולא בשחוטה לא בחיהולא

 יוכל לא למה באלה, אף לפדות יכול שכשויו המפרשים שכתבווכיון
 ]ע' לי. שוה לדידי הכהן יאמר אם משויו בפחות אף באלהלפדות

 סעי' שכא סי' ליו"ד נתנזון שאול יוסף לר' שאול דברי בספר זובקושיא
 מה ועיי"ש יצחק: כיח שו"ת כעל מברעזאן, שמלקיש יצחק ר' בשםד

 המעתיק[. - בזה רי"ששתירץ

 למקבל; ממון שויות לדין רק שייך לי שוה דלדידי אמרנו למעלהוהנה

 למקבל. שנוגע במה רק שייך לי שוה דלדידיובודאי

 רק יש הבן דבפדיון הבן, מפדיון שונה חמור פטר שפדיון מצאנווהנח
 בזה שאין נאמר אם ובין לכהן, השקלים חמשת נתינת אחת,מעשה

 לכהן השקלים חמשת נתינת שעם נאמר אם ובין בלבד, נתינה מצותאלא
 את גם עושה לכהן והנתינה היא אחת הכל ממש, פרייה מעשה גםיש

 שם אמרו אדרבה, כן, לפני השקלים חמשת הפריש ואם הפדייה,מעשה
 מלבד חמור, פטר בפדיון אבל באחריותם, חייב שאינו ע"ב יבבבכורות
 שם יש הרי כהונה, מתנות וארבע מעשרים אחד מדין לכהן השהנתינת
 אם אף זה ולפי לכהן, הנתינה ידי על נעשית שאינה נפרדת פדייהמעשה
 נפרדים. דברים הנם כן גם אחת בבת הנתינה ואת הפדיון אתעשה

 חמור, פטר בפדיון לי שוה לדידי לומר שייך דלא הוא פשוט זהולפי

 כהונה והמתנות הנתינה מעשה עם אלא עסק שום לכהןשאין
 מתנות דין עליו חל שאז הפדייה, מעשה שנגמר לאחר אשרשבפדיון
 עמה שייכות שום לכהן אין עצמה הפדייה של העשה במצות אבלכהונה
 להועיל יוכל לא לי שוה לדידי דאמירתו הוא פשוט ולכן כלום,ולא
 הפדייה שמעשה דין יש ואם הפדייה, מעשה לעצם שנוגע מה בכלכלום
 מדין בפחות הפדיון יחול ולא דוקא הוא שויו כשויו, להעשותצריכה
 לי. שוהלדידי



 א ת ב י ת מהכו

 זצ"ל שארר הלוי גדליהו ר' הגאוןמרן

 בעזרה שנשחטו חוליןבענין
 השמועה()מפי

 שנשחטו וחולין וכו' בערלה המקדש תנן נו:( )דף מקדש האישכפרקא(
 ע"ש מקראי לה יליף )נז:( ובגמ' מקודשת, אינה )חשב"ע(בעזרה
 אסורים בעזרה חולין נשחטו שאם לאכילה ואיסור להשחיטה איסורדיליף

 מביא הסוגיא ובסוף אסור, בהנאה דגם יליף נח.( )בדף ושםבאכילה,
 דאורייתא לאו חשכ"ע דס"ל משום מקודשת בחשב"ע שהמקדש ס"לדר"ש
 רק דאורייתא הוו הנאתו איסור ולא שחיטתו איסור דלא ברש"יוע"ש
 המשנה ובפירוש אלמא, ובתוד"ה ובחולין בד"ה ע"ש מדרבנןאסור

 שם.להרמב"ם

 אסור דאינו היינו דאורייתא לאו רמ"ד רש"י פירש )כב.( פסחיםובמטי
 אסור שחט אם וכן מדאורייתא, בעזרה לשחוט אסור אבלבהנאה

 שם וכתוס' חולין. וד"ה ור"מ ד"ה ברש"י ע"ש מדאורייתא באכילההוא
 דהאיש שס"ל דלר"ל שם שמבואר )כס.( נזיר ממס' הקשו חולין()ד"ה
 הנזיר קרבנות להביא היתר אין במצוות לחנכו כדי בנזיר בנו אתמדיר
 דמדאורייתא ומוכח בסוגיא, ע"ש דאורייתא לאו חשב"ע ס"ל איאלא
 רש"י. שיטת ליישב וצ"ע באכילה ובין בשחיטה בין לגמרימותר

 ע"פ תירץ זצ"ל( מפונוביז איצל ר' מהגאון לט, )סימן יצחק זכרומטפר
 קדושת משום הוא חשב"ע של האיסור אם לחקור שהקדיםמה

 כקדשים ונעשה בקדושתה מתקדשת שם שנשחטה שהבהמההעזרה
 משום בו אין דילמא או שריפה, וטעונים כהנאה שאסוריםפסולים
 באכילה. אוסרה כדין שלא שנשחט ומה בשחיטה הוא דין רקקדושה,
 דאורייתא דמ"ד לא, או דאורייתא חשב"ע אי הפלוגתא שזהו די"לוחידש
 פסולים כקדשים בהנאה גם אסור ולכן העזרה קרושת משום שנאסרס"ל

 שיש רק קדושה משום בו ראין ס"ל דאורייתא לאו דחשכ"ע ומ"דוכנ"ל,
 וזהו הנאה, איסור בו אין אבל באכילה אסור ולכן שחיטה איסורבו

 למ"ד אף אכילה איסור יש שעכ"פ בפסחים הנ"ל רש"י בשיטתהביאור
 דאין משום בהנאה מותר אבל השחיטה דין משום דאורייתא, לאוחשב"ע

 וכע"נ. קדושהבו



גז א ת נ י ת מה

 שמשמע טמא לנזיר הבאים צפרין על גם שמקשה שם דנזיר בסוגי'וע'
 קרבן מביאין והיכי משום( כתוד"ה )ע"ש עליו נזיר תורת דכללהגמ'

 ראין דקסבר שמתרץ וע"ש במצוות לחנכו רק הוא הנזירות אי להקטןזה
 מביא הנ"ל ובספר דאורייתא, לאו ותשב"ע התורה מן לעוףשחיטה

 וצ"ע במליקה, חשכ"ע דין דאין זו קושיא על שמתרץ שםמהירושלמי

 צריך ולכן תשב"ע דין שייך במליקה דגם משמע כן תירץ שלאשמהבבלי
 עם הבבלי פליגי במאי וצ"ע דאורייתא לאו חשב"ע רס"ללתרץ

הירושלמי.

 במליקה חשכ"ע דין דאין זו דסברא וביאר פליגי לא דבאמת שםונתיישר
 זה, דלמ"ד שביאר וכמו דאורייתא לאו דחשב"ע להצד דוקאהיא

 דוקא ולכן גרידא שחיטה איסור רק אלא שבו הקדושה משום האיסוראין
 הוא האיסור וגדר דאורייתא חשב"ע אי אבל מליקה, ולא אסורהשחיטה
 שתירץ הבבלי דכוונת י"ל וא"כ אסורה, מליקה גם הי' אז הקדושהמשום

 שתירץ וכמו במליקה איסור אין דמש"ה היינו דאורייתא לאודחשב"ע
 ביניהם. מחלוקת דאין ונמצאהירושלמי,

 דאה"נ בנזיר, מהסוגיא בפסחים הנ"ל התוס' קושיית את יישבונזה

 משום באכילה אסור יהי' מ"מ דאורייתא לאו חשב"ע אי אףלרש"י
 דין דאין היא נזיר במס' התירוץ וכוונת כנ"ל, שבו שחיטההאיסור
 על פעמים ב' מחשב"ע שהקשו דנזיר בסוגי' )וצ"ע כנ"ל. במליקהחשב"ע
 דבריו ע"כ וצ"ע( ממליקה ולא משחיטה היא ראשונה וקושיאר"ל

המחודשים.

 דמבואר )בו:( בכריתות הש"מ מדברי יסודו, לעיקר ראי' להביאונראה
 וכרש"י מדרבנן נאכלת אינה הספק על הבאה העוף שחטאתשם

 ראין משום חשב"ע של דאורייתא איסור כאן דאין פירש ובדין ד"השם
 )כס:( בנזיר מהגמ' בש"מ והק' במליקה ולא בשחיטה אלא חשב"עאיסור

 נבילה איסור איסורים, ב' יש הספק על הבאה העוף הבחטאת שםדמבואר
 לאו חשב"ע למ"ד קאי בכריתות דהגמ' בש"מ ותירצו חשב"ע, שלואיסור

 מובנים דבויהם איז ובפשטות דאורייתא, למ"ד קאי ובנזירדאורייתא,
 דאין דהא הנ"ל יסוד לפי אבל במליקה, חשב"ע איסור ריש מבוארדמ"מ
 היא האיסור וגדר דאורייתא לאו חשב"ע אם דוקא הוא במליקהאיסור
 חשב"ע אי קאי נזיר דבמס' הש"מ דברי מכוארין השחיטה,משום

 בין חילוק ואין שבו הקדושה משום הוא האיסור גדר וא"כדאורייתא



 א ת נ י ת מהנח

 וממילא דאורייתא לאו תשב"ע אי קאי בכריתות משא"כ למליקהשחיטה
 וכש"ג. למליקה שחיטה בין לחלקיש

 על הבאה העוף "חטאת וז"ל י' הל' פסוה"מ מהל' פ"ז ברמב"םוהנה
 פסולי ככל תשרף אלא נאכלת ואינה כמצותה נעשההספק
 על הכאה העוף "שחטאת פסק הל"ז פ"א מחו"ב ובהל' עכ"ל,המוקדשין"

 אסורין שהן תשב"ע זו חטאת ונמצאת חייבת אינה שמא נשרפתהספק
 שאין וג' הל"ב פ"כ שחיטה בהל' וע' שחיטה", בהל' שכארנו כסוכהנאה
 מבואר הל"ח פ"ב גניבה ובהל' הרמב"ם, במפרשי ע"ש מבורריןדבריו
 מדבריהם. אלא אינו חשב"ע של הנאהדאיסור

 לאו חשב"ע להרמב"ם רס"ל הנ"ל, הדברים ע"פ אפשר בדרךובג'ל
 אין ולכן שבו הקדושה משום האיסור גדר דאין היינודאורייתא

 העוף בחטאת אבל גניבה, בהל' שפסק כמו מדבריהם אלא הנאההאיסור
 ספק, דיני בו שנוהגין רק כזה קרבן להביא צוה שהתורה הספק עלהכאה
 כעזרה, חולין שהיא צד יש כאילו בה שנוהגין משום נאכלת אינהולכן
 היא הקרבן שקדושת הוא סברא עליה קרבן דשם דכיון להרמב"םוס"ל

 שקדושת היינו בעזרה, חולין היא כאילו שנוהגין שמה אותה,שאוסרת
 שבארנו כמו מדאורייתא בהנאה אסורה ולכן לאוסרה עליה חלההקרבן
 פסולי ככל בהנאה לאוסרה יש שבו הקדושה מצד הוא שהאיסוררכל

 פסולי ככל שתשרף ססוה"מ בהל' הרמב"ם שכתב וזהוהמוקדשין
 הרבה. צ"ע זה וכלהמוקדשין

 אסור חשב"ע ראין לרמב"ם ס"ל הבאמת אחר באופן קצת י"לעוז
 העוף שחטאת דפסק והא ההנאה, ולא האכילה אלאמדאורייתא

 א"כ חשב"ע מצד באכילה הוא דאסור דכיון משום הוא כפסוה"מנשרפת
 דכל )פב:( בפסחים כמבואר נשרפים קדשים פסולי וכל כפסוה"מנעשה
 גם אסורה שנשרפת וכיון לה, גמירי הלכתא בשריפה בקודשפסולו
 פסוה"מ בה' הרמב"ם שפסק וזהו ע"ש. )כד.( בפסחים כמבוארבהנאה
 בהנאה אסור שהוא פסק מחו"כ ובהל' כפסוה"מ, נשרפת העוףשחטאת
 בכ"ז. צע"ג ועדיין כן, משמע לא הרמב"ם דלשון אלאכש"ג,

 משלם בעזרה חולין שהשוחט הח"ק שיטת מביא )עב.( ב"קנמשינ(
 סוף, ועד מתחילה לשחיטה ישנה דס"ל יוחנן לר' ומק' וה' ד'תשלומי

 לה שחיט מכי דאורייתא ס"ד דאי דאורייתא לאו חשב"ע קסברלימא
 דאפי' שמתרץ הסוגיא בסוף ע"ש טבח קא דמרה לאו אידך אסרהפורתא



כס א ת נ י ת מה

 וגמרן בחוץ סימנין מקצת ששחט כגון שיתחייב שייך דאורייתאחשכ"ע
בפנים.

 מס' על וחידוש דרוש כאחורי )נדפס להגרע"א מערכה בתוךומצאתי
 בשיטת אריכות ע"ש ז' אות ט' דרוש הגדול לשבת דרשהחולין,

 טבח", קא דמרי' "דלאו הגמ' סברת על שהקשה חשכ"ע( לעניןהרמב"ם
 ישנה יוחנן ר' דסבר דהא הבהמה ולמכור השחיטה לגמור שלא בידוהלא

 שכל אמרינן ואז השהיטה גמר אם דוקא הוא סוף ועד מתחילהלשחיטה
 גמר לא אם אבל עליו, שהיטה ודין מהשחיטה חלק הוא ופורתאפורתא
 "לאו השחיטה דבתהילת לומר שייך ואיך בעזרה שהיטה כאן שאיןנמצא
 למפרע נעשה השהיטה דמשגמר צ"ל שע"כ רע"א שם וכתב קטבה".דמרי'
 חשב"ע אם הוא זה רכל שם וחידש טבח, קא דמרי' ולא בהנאהאסור

 אמריגן לא בהנאה שאסור אף הוא דאורייתא לאו אם אבלדאורייתא,
 ולולי הדבר- בטעם שכתב מה ~ע"ש למפרע הנאה איסור שנעשהבדרבנן
 החפץ על האיסור רמיא דאורייתא הנאה רבאיסור לחלק נראה הי'דבריו
 באיסור אבל טבח, קא דמרי' ולאו למפרע נאסר שהחפץ לומרושייך
 )עי' ממנו להנות אסור דהגברא רק החפץ על האיסור רמיא לאדרבנן

 שלא ע"י ממנו להנות יכול הי' השחיטה דבשעת וכיון ג'( רל"דבנתיבות
 ע"ז לומר שייך לא השחיטה, גמר למעשה אם אף השהיטה,א"כיגמור

 נמצא מותר הי' דלמעשה כיון להנות, אסור הי' שהגברא נתגלהשלמפרע
 דמרי' דלאו אמרינן ולא וה' ד' חייב ולכן שחיטה בשעת שוויות להדהי'
 ראי( ר"ה )שם התוס' קושיית את שתירץ כרע"א וע"ש טבח[,קא

 אם אף טבח קא דמרי' דלאו הסברא דאמרינן דמשמע עכו"םמתקרובת
 חשב"ע לענין שם בגמ' כהמבואר דלא וזה מדרכני, הוא הנאההאיסור
 שהאיסור כיון( בתוד"ה )עא: שם מבואר כי רע"א וכתב בתוס', היטבע"ש
 הוא מעשה ששוחט פורתא וכל בהשחיטה ולא בהמעשה תלוי ע"זשל
 ע"ש. השחיטה בגמר תלויואינו

 חשכ"ע דאיסור שהבאנו היסוד ע"פ הקושיות ליישב אחר בדרךוינול
 שהקדושה משום הוא האיסור גדר אז דאורייתא הוא ראם כזה,תלוי

 לומר אפשר וא"ב לעיל, שהארכנו כמו בהנאה גם אסור ואז אותואוסרת
 דבריו בתהילת רע"א שנקט וכמו למפרע הל הנאה האיסור איןדבאמת
 נגמרה שלא דאף משום היינו טבח" קא דמרי' "ולאו הגמ' דאמרוהא

 בעינן סוף ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם דאף בכ"מ )ומבוארהשחיטה
 גדר דאין שכיון השחיטה, בתהילה מיד נאסרה מ"מ השחיטה(שיגמר
 העבודה מעשה משום אלא שחיטה השם משום חשב"ע שלהאיסור



המתיבתאל

 עבודה שם עליה יש דמיד השחיטה כל שיגמור בעינן לא בעזרה,שנעשית
 חשב"ע אם משא"כ מיד, אותו אוסרת והעבורה העזרה וקדושתבעזרה
 דחשב"ע זו רלסנרא שבארנו כמו שחיטה מעשה כעינן א"כ דאורייתאלאו
 בהנאה נאסר שלא וכיון השחיטה מעשה הוא האיסור גדר אז הואדרבנן
 בהנאה אסור דרבנן שחשב"ע נאמר אם אף )היינו כולה שנשחט עדאלא
 רש"י לשיטת עכו"ם מתקרובת התוס' קושיית תירץ יצחק זכר ובספרג"כ,

 משא"כ לעיל שהבאנו כמו בהנאה אסור אינו דרבנן דחשב"עפסחים,
 שבשעת נמצא א"כ למפרע ולא ע"ש( דרבנן עכ"פ אסור עכו"םתקרובת
 בתחילה רע"א שנקט וכמו בהנאה מותרת היתה עדיין השחיטהמעשה
 רע"א שהביא כמו עכו"ם מתקרובת התוס' שהק' מה גם ומיושבוכנ"ל,
 רע"א וכמש"כ שחיטה ולא שאוסר הוא המעשה שבע"ז שםמתוס'

 לעיל.וכמבואר

 שתלוים האיסורים מכל חשב"ע דשאני כן לומר הוא גדול שחידושואף
 שחיטה שם דיש אמרינן ואז השחיטה שיגמור בעינן שבכ"מבשחיטה

 הוא אסור דאז אוסרת דהקדושה להצר כתשב"ע משא"כ סוף, ועדמתחילה
 ראי' יש אמנם השחיטה. את גמר לא ואפילו השחיטה בתחילהמיד

 דינים, ג' משמו שהביא ע"ש הר"מ בשם שם הסוגי' כסוף בש"מלדברינו
 דאסור השחיטה את גמר ולא בפנים מיעוט שחט שאם הוא האחרוןוהדין
 כמו זה לחידוש מקוס ויש הוא גדול וחידוש ע"ש דאורייתאבהנאה

שביארנו.

מהנ"ל

  מקואות במשניותביאור

 סאה ארבעים בהם שאין מקואות שני אומר יוסי "ר' תנן א' משנהבפ"ג
 שלא מפני כשרים ונתערבו ומחצה לוג ולזה ומחצה לוג לזהונפלו

 שלשה בו ונפלו סאה ארבעים בו שאין מקוה אבל פסול, שם עליהןנקרא
 רבא ובאליהו פסול". שם עליו שנקרא מפני פסול לשנים ונחלקלוגין
 תני,"מפני ולא סאה ארבעים שם היו שביחד איירי דברישא הגר"אפירש
 כשר בלא"ה דברישא הסיפא, משום אלא פסול" שם עליהן נקראשלא
 את פוסלים שאובים המים אין סאה המ' עם כיחד לוגין הג' שבאוכיון

המקוה.
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 שלשה ראין הפרק בסוף מהמשנה ועוד, ישראל בתפארת עליוותקשו
 שלא עד השני שהתחיל כזמן אלא מצטרפין כלים מב' הבאיןלוגין

 דאיירי הגר"א פירש למה וא"כ ע"ש, לרבות נתכוין אם או הראשוןפסק
 יצטרפו לא מ"מ סאה ממ' פחות הי' אס אף סאה, ארבעים ביחדשהיו

 מצטרפין לא ביניהם הפסק הי' שאם כלים מב' עדיף רלא לוגיןלשלשה
 מקוה לתוך ומחצה הלוג דשפיכת ונמצא חלוקות מקואות ב' כאן ישדהא
 ע"ש. בדוחק ותירץ בצע"ג שהניח בתפא"י מחברו,ע"ש לגמרי חלוקהא'

 מים של גומות שלש בו שיש "מקוה דתנן שם ה' משנה מפ"ב קשהועוד
 מים מאין ארבעים לתוכו שנפלו ידע אם לוג לוג שלשאובין

 לדייק ויש פסול". לאו ואם כשר השלישית לגומא הגיעו שלא עדכשרים,
 סאה לארבעים הגיעו אם אבל השלישית לגומא שהגיעו קודםדדוקא
 שבאו לוגין דג' נמצא וא"כ פסול, השלישית לגומא הגעתו עםכב"א
 המים אין דבכה"ג שטייס כהגר"א דלא וזה פוסלין סאה, מ' עםבב"א

 פוסלים.שאובים

 דזכחים בפ"ב והובא ד' משנה דפרה בפ"ו דתנן הא בהקדם לתרץואפשר
 טהרה ע"י הוייתי רבעינז משום פוסל טומאה המקבל דדבר))כה:(

 האויר דרך טומאה המקבל מדבר באים דאם אומרת זאת ד"ה ברש"יוע"ש
 המים שיפלו דבעינן מ"ח( סעיף ר"א )יו"ד בשו"ע נפסק וכן פוסליםאינם
 נופלין אם אבל טומאה ע"י הוייתן משום פסולין ואז המקוה לתוךלהדיא
 יש ולכאורה ע"ש. פוסלין אינן המקוה לתוך תמשכין המקוה שפתעל

 דרך באים הרי המקוה לתוך להדיא טומאה ע"י כשנופלים דאףלשאול
 פוסלים ולמה המקוה לתחתית שנופלים עד הקרקע ע"ג נמשכין אואויר
 הוא המים שמקוה המקום דגם מקוה מקום דין דיש מזה ונראה המקוה.את

 טומאה, ע"י שהוייתן המים פוסלין ולכן מקוה, שם עליו נקראבתוכו,
 המקוה נעשה וממילא לטהר, הפסק דין המקוה במקום שנמשך מהשאין
 המקוה. מקום לתוך להדיא המים באו שהרי טומאהע"י

 של גומות דשלש מהא הגר"א פירוש על שהקשינו מה לתרץ נבאומזה
 לוגין הג' עם בב"א סאה ארבעים באו שאם שמשמע שאוביםמים
 סאה מ' עם לוגין ג' בב"א כשבאו דבאמת שי"ל פסול, הואשהמקוה
 שאובים המים שהיו גומות דג' בהא אבל הגר"א, וכדברי הםכשרים
 שהרי סאה להמ' קדמו לוגין שהג' נמצא המקוה, במקום מתחלהבתוכם
 למ' כשבאו ]אבל המקוה. את פוסלים ולכן המקוה מקום תוך היוכבר
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 הלוגין שני את סאה המ' טיהרו הרי השלישית לגומא שהגיעו קודםסאה
 בין הפסק שהי' הגר"א של בציור משא"כ נפסלין[ אין ושוב שאוביםשל
 וכשנפרצו מקוה שם עליו אין מהם שכ"א ונמצא סאה כ' של המקואותב'
 אין ולכן סאה מ' של המקום לתוך כב"א לוגין הג' באו אז זה לתוךזה

 הגו"א. וכדברי פוסלים שאוביםהמים

 שנתנו שכיון כלים, כב' שאובים מנתינת התפא"י שהק' מה לתרץ ישוכן
 אשר סאה כ' של להמקום ומחצה לוג וכן כ' של למקום ומחצההלוג
 מקום שם עליו שאין מקום לתוך היתה שאובים של דהנתינה נמצאבצדו,
 שם שאופין של הנתינה על אין ולכן סאה מ' מחזיק אינו שהרימקוה
 של מקום תוך בשניתנו אלא אינה שאובין של נתינה שם וחלותנתינה,

 זה המקואות שנפרצו עד שאובים של נתינה כאן אין זה ובציור סאה,מ'
 צריך ולכן סאה, מ' של המקום לתוך בב"א שבאים ונמצאו זהלתוך
 שבאו כיון נפסל המקוה אין דאז סאה מ' ביחד שהיו לפרשהגר"א

 למ' מצטרפין היו לא אם אכל לעיל, וכש"ג בכ"א סאה וא'השאוכין
 עכשיו באו שהרי שאובין לוגין מהג' נפסלים המקוה מי היו אזסאה,

 הטקוה. לתוך כיחד)כשנפרצו(

 זצ"ל חזן הלוי שמחה אליהו ר' הגאוןכנרן

 נגעני בעבד ושליחות זכיהבעניך
 וכחזקה כשטר ככסף נקנה כנעני עבד כב: דף כמתני' תנן קידושיןמשי

 )בג.( ובגמ' וכו' עצמו ע"י ובשטר אחרים ע"י בכסף עצמו אתוקונה
 מאשה לה לה דגמר אחרים ע"י בשטר אף אומר אלעזר בן שמעון ר'תניא
 גט שיוציא עד נמי עכר אף שלו שאינה לרשות גט שיוציא עד אשהמה

 כאחד באין וידו גיטו ליה דלית לרשב"א רבה בעי שלו. שאינהלרשות
 דילמא או מאשה לה לה דגמר כיון גיטו לקבל שליח לעשות יכולאי

 לא דאיהו עבד משויא מצי נמי שליח גיטה מקבלת מצי דאיהיאשה
 לה גמר פשטא הדר דבעיא כתו משוי. מצי לא נמי שליח גיסיהמקבל
 שלוחי כהני הני דר"י ברי' ר"ה דאמר הא ואלא כאשה. מאשהלה

 מצינן לא דאגן מידי איבא מי נינהו, דירן שלוחי ס"ד דאי נינתודרחמנא
 גיטיה מקבל מצי לא דאיהו עבדא והא ולא עבדי. מצי ואינהועבדינן
 שייך עבד כלל, קרבנות בתורת שייכי לא ישראל ומשני משוי מציושליח
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בגיטין.

 זכיה מהני כנעני, בעבד שליחות מהני דלא להצר דאפילו הראשוניםוע'
 והקשה אחרים. ע"י שטר מהני הכי ומשום שלו שאינו רשותדמיקרי

 לומר שייך שליחות מטעם לאו דזכיה למ"ר בשלמא פ"ב( )רישהר"ן
 שליחות מטעם דזכיה למ"ד אבל זכיה. מהני שליחות, מהני דלאדאע"ג
 דגיטו לרשב"א ס"ל דבאמת ותי' מהני, לא שליחות אם זכיה מהניאיך
 לתוך לאשתו גט הזורק עז.( )דף הזורק בפרק כדתנן כאחד באיןוידו
 קנה אשה שקנתה מה חצר עלה ופרכינן מגורשת חצירה לתוך אוביתה
 היה נמי עבד וגבי כאחד באין וחצירה דגיטה משום רבא ופרקהבעלה
 כיון כהנתינה חסרון הוי לא בגיטין דהתם כאחד, באין וידו דגיטואמרינן
 פירות להבעל דיש )כיון כהקבלה רק חסרון ויש לאשה, הוי הקרקעדגוף

 וס"ל כאחד. כאין וידו גיטו דין דיש רשב"א מודה הקבלה ועלכהחצר(
 נתינה להיות דצריך מאשה רגמר עצמו ע"י שטר מהני הלאלרשב"א
 רשות הוי לא לאדון קנוי גופו רבעבד וכיון שלו, שאינו לרשותמרשותו
 לרשות מרשותו נתינה דיש מהני אחרים ע"י זכיה אבל שלו.שאינו
 מהני הכי ומשום כאחד באין וידו גיטו אמרינן הקבלה ועל שלושאינו
זכיה.

 מטעם דזכיה אמרינן ראם הר"ן קושית נשאר דעדיין קשה לכאורהאבל
 זכיה. מהני איך מהני לא דשליחות כיוןשליחות,

 שלא אחרים ע"י דבשטר רשב"א דמורה כיון הראשונים הקשההגה
 שלוחו הוי לא דכי שלוחו הוי אי נ"מ מאי לו הוא דוכותמדעתו

 הט"ו( גירושין מהלכות )פ"ב שמח האור ותירוץ ירו. על משתחררנמי
 ואח"כ שליחות אשווי' בשעת פקח הבעל דאם הוא הרמב"םדשיטת
 דאם א"ש וא"ב מדרבנן. רק ופסול השליחות בטל לא מדאורייתאנשתטה
 כיון שחרור הגט קבלת בעת נשתטה אפ שליחות, מתורת דמהניאמרינן
 בר הוי ואיהו המשלח כיד ידו נעשה הרי שליח להיות נתרצהדכבר
 בתורת מהני אם אכל מהני אח"כ שנשטתה ואע"פ שחרור, גטקבולי
 היא הזכי' דפעולת זכיה, שייך לא תו הג"ש קבלת בעת נשטתה אםזכיה,
 מהני. היה לא משלח נשתטה שזוכה דבשעת וכיון שזוכה, בעתרק

 לעבדי שחרור שטר תן דהאומר הרי"ף שיטת על קשה דבאמת תי'והפנ"י
 לירא דמטא עד הוי לא גיטא ואפ"ה יחזור לא בו לחזור רצה אםהלרבנן
 באין וידו דגיטו כלל ל"ל הא לרשב"א אליבא משוחרר נעשה איךדעבד,
 עד משוחרר אינו דאה"נ שמואל( הברכת כתב )וכן הפנ"י ותי'כאחד
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 ברשות מיקרי לחזור א"י כיון הזכיה בשעת מיד מ"מ אבל לידיהדמטא
 א"ש לפי"ז הש"ש. לקנות יד לעבד ויש ממונות הקנין ונפקע שלושאינו
 בתורת מהני ואי הרי"ף( )לשיטת לידיה מטא צריך זכיה בתורת מהניראי

 לידיה. מטא א"צשליחות

 כידה ידו דין דנעשה שליחות בתורת הוי דאי מתרצים והריטב"אותושי
 צריך בזכיה אבל בירושלמי. כדאיתא ממון בעל של שלוחוא"צ

 זכיה למה ראשונים אני טעמם במק"א בארנו וכבר בע"מ שלשלוחו
 כדי בזכיה ורק כידו ידו נעשה ג"כ בזכיה אאמת בע"מ של שלוחוצריך

 ידו נעשה לא ששבע"מ אין ואם הנותן של  שלוחו צריך כידו ידולעשות
 יש בע"מ של שלוחו יש אם ובזכיה הדין דזה במק"א ביארנו וכברכידו.
 מלוה מה' פ"כ בהרמב"ם כדאיתא שטרות בשאר ג"כ הוי כירו, ידודין
 אם קנה, לא לאחוים שחב במקום לבע"ח התופס דקיי"ל דאע"ג ה"בולוה
 יש הלוה דמסכים וכיון הוא הדברים וביאור קנה. להתפיסה, הלוההסכים

 עצמו. כתופס והוי כידו ידו ונעשהוכשבע"מ

 לע"כ כח ויש בגיטין שייך דעבד הש"ס ידע בההו"א דבאמת י"ללפ"'ז
 דין דזה הש"ס ובעי כולה( התורה רכל שליח )ר"ל שליחלעשות

 דבכל )אע"ג כידה. ידו נעשה השליחות הע"י אשה בגט דישמיוחד
 חב שהוא במקום לבע"ח דתופס דקיי"ל כידו ידו נעשה לא כולההתורה
 כידו ידו דין יש נמי בעבד א"כ ששבע"מ( יש א"כ אלא קנה לאלאחרים

 וא"ב וכו' משויא מצי נמי שליח גיטה מקבלת מצי דאיתי אשה דילמאאו
 יש דבשליחות מאשה, עבד גמר אי הש"ס בעי בשליחות אוקא הר"ןא"ש
 כידה. ידו דין יש בע"מ של שלוחו בלי האפילו אשה בגט מיוחדתהלכה
 ידו נעשה ששבע"מ כשיש דזכיה כולה, התורה ככל מהני בזכיהאבל
 מהני. הכי ומשום אשה מגט לההיקש וא"צ שטרות כשאר גםכידו

 גיטו מהני קבלה דעל ולומר לחלק הר"ן צריך למה הנ"ל דלפי קשהאטל
 שאינו לרשות נתינה ויצריך כיון הנתינה על אבל כאחד באיןוידו

 מחילוק בפשטות לומר יכול הא כאחד, באין וידו גיטו אמרינן לאשלו
 ידו דין דיש אשה מגט הלימוד צריך הוא,דבשליחות וזכיה שליחותבין
 אשה מגט ללמוד א"צ בוניה אבל כע"מ, של שלוחו כלי אפילוכידה
 בכלל. וכו' וידו דגיטו הדין צריך ולמה כולה. התורה דכל כזכיהדהוי
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 דאמר דמה דסובר אפרים כהמחנה ס"ל דהר"ן לומר ינולולכאורה
 בגט דוקא הוי זה לה, זיכתה התורה דין יש דבגטהירושלמי

 הנייר זכיית וצריך לו זיכתה התורה דין אין שחרור בשטר אבלאשה
 אמר זה ועל לזכות. יד לו אין הא שחרור בשטר מהני איך קשהוא"ב
 כאחד. באין וידו גיטו דין יש קבלה( לעשות כדי )ר"ל הזכיה דעלהר"ן
 ושליחות זכיה בין חילוק אין כהמחנ"א, ס"ל דאי הוא טעות באמתאבל

 זכיית ע"י דוקא מהני לה, זיכתה התורה דין דאין כיון נמידכשליחות
 הדרא וא"כ בזכיה. כמו וכשבע"מ צריך כידו ידו לעשות וכדיהנייר,
 לשליחות. זכיה בין חילוק מהו לדוכתיהקושיא

 דלא הוא הרי"ף שיטת דהנה אחר. באופן הויטב"א )במק"א( בארנווהנה

 לידיה. דמטא עד משוחרר אין ולכן כידו ידו לעשות זכיהמהני
 ידו נעשה לא זכיה דע"י ס"ל ג"כ הרי"ף על דחולקים הראשוניםובאמת
 גיטין במס' דרש"י הוא הדברים וביאור מיד. דמשוחרר ס"ל ואעפ"ככידו
 לגרש אופנים כ' דיש דס"ל אשה. בגט מהני אגב דקנין סובר)ע"ז:(
 איסורי אפילו מהני ובזה בידה ונתן דכתיב וקבלה נתינה דרך א(אשתו
 זכיה ומהני דעלמא שטרות כל כמו דהיינו קנין דרך ב( ובע"כ.הנאה
 טרשה כאן דאין מודים ג"כ עליו החולקים והראשונים וכו' מדעתהוצריך

 שיש דסוברים רק זכיה, דמהני ואה"נ קבלה, דוקא דבעינן בגטמיוחדת
 אבל אגב. בקנין סגי לא הכי ומשום יד קנין דבעינן בידה( )ונתןגזיה"כ
 זכיה בין חילוק דיש הר"ן א"ש וא"כ לכ"ע מהני יד קנין ע"י זכיהבאמת

 וצריך ששבע"מ( בלי )אפילו כידו ידו לעשות צריך דבשליחותושליחות,
 ככל זכיה ע"י דמהני כידו ידו לעשות דא"צ בזכיה אבל דגט. מיוחדהדין

 ע"י הוי דהכא אגב, מקנין טפי עדיף והוי ששבע"מ, ויש כולה,התורה
 צריך למה א"ש לפי"ז מהני, הכי ומשום אשה, מגט ללמוד וא"צ ידקנין
 אה"נ כאחד באין וידו גיטו דין דיש מודה הרשב"א דבאמת לומרהר"ן

 קנה עבד שקנה ומה הנייר לזכות העבד צריך מ"מ אבל שליח, ע"ימהני
 ס"ל האדון ברשות עדיין דהוי נתינה מעשה דאין היכא דדוקא וי"לרבו.

 אחר( לאדם )דנתן נתינה מעשה יש באמת הכא אבל מהני. דלאלרשכ"א
 וידו גיטו דין דיש רשב"א מודה ובזה לזכות, יכול דאינו חסרון ישורק
 דלא דאע"ג בחצר, אשה מגט ראיה והביא בר"ן. הביאור וזהו כאחד.באין

 וכו' וידו גיטו אמרינן קבלה דעל מהני, פירות, לבעל דיש כיון קבלההוי
 נתינה, מעשה יש דבאמת הנייר, זכיית ע"י דמהני שחרור בשטר כןוכמו
 גיטו דאמרינן רשב"א מודה ובקבלה )בהזכיה( בהקבלה חסרון דישאלא
 כאחד. באיןוידו
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 סוגיא על שמואל הברכת שכתב ממה משמע )וכן הנ"ל דלפי קשהאמנם
 בשטר מחודשת ההלכה יש אם הוי דהש"ס דאיבעיא נמצאזו(
 שייך הי' )אם מהני, דעלמא דשליחות הש"ס וידע אשה. בגט כמושחרור
 על הוי האיבעי וכל עביר מצי דמיקרי כולה( התורה דכל שליחותע"י
 מטעם הוי זכיה אם דתלוי הר"ן אמר למה וא"כ דשליחות מחודשתהדין

 מטעם דוכיה אמרינן אם אפילו הא שליחות, מטעם לא אושליחות
 בגט מחודשת הוין )דהיינו מהני לא דשליחות לומר יכול שפירשליחות
 דכל בע"מ(, של שלוחו בלי אפילו כידו ידו נעשה דשליחותאשה

 שייך היה אם יצוייר לו אבל ששבע"מ, בלי כידו ידו להדין הויהאיבעיא
 פשיטא כידו, דידו הדין בלא כולה התורה ככל שחרור בשטרשליחות
 בגט רק דהוי מחודשת בדין הש"ס דחקר ורק מהני דהיה להש"סליה
 כולה התורה דכל דין דהוי זכיה א"כ שחרור. כשטר דאינו אפשראשה
 בין הר"ן מחלק ומה שליחות( מטעם זכיה אמרינן אם )אפילו מהניהי'
 הזכיה אין הנ"ל לפי הא שליחות. מטעם לאו לזכיה שליחות מטעםזכיה
 בשליחות. הש"ס דבעי למה כלל נוגע שחרורבשטר

 התורה בכל זכיה דין דיש הר"ן ידע לא דבקושיא לומר אפשרלכאורה
 נעשה אם דוקא וכיה דמיוני הר"ן וסובר שחרור, בשטר גםדמיוני

 לא שזכי' אמרינן אם שבשלמא הר"ן הקשה וא"כ שליחות, כמו כידוידו
 בשליחות אבל כידו, ידו דין דיש מהני דבזכי' י"ל שפיר שליחותמטעם
 )ר"ל מהני לא שליחות אם שליחות מטעם דזכיה למ"ד אבל מהני,לא
 אם דבשלמא קשה ג"כ וזה מהני. היה לא ג"כ זכיה כידו( ידו נעשהדלא

 יד, קנין ע"י הוי דזכיה הוא שליחות מטעם לאו בזכיה דהביאוראמרינן
 והוי דהמקבל ידו דנעשה ר"ל יד קנין הוי דזכיה מהני דזכיה י"לשפיר
 מטעם לאו דזכיה למ"ד דאפילו רמבאר הגר"ח לפי אבל כידו. ידוממש

 אלא כולה, התורה דכל דשליחות בפרשה דאינו הוא הביאורשליחות
 ידו דנעשה אמרינן לא דכשליחות כמו א"כ דשליחות, מיוחדת דיןדהוי
 גדרי לה דאין )ורק שליחות בתורת מהני רג"כ בזכיה כן כמוכידו

 צ"ל אלא כירו. ידו נעשה היה לא נמי לקטן( זכיה דיש דקיי"לשליחות
 ידו בתורת ולא הנייר זכיית בתורת שחרור בגט מהני דזכיה הש"סדידע
 כנ"ל. ראשון קושיא הדרא וא"ככידו,

 היה בהש"ס דהספק מריטב"א( משמע )וכן להיפך ללמוד דצריךומל
 שליח גיטו מקבל לא דאיהו דכיון וכו' עביר מצי לא דאגןבהדין

 לה דגמרינן הש"ס ומשני מאשה. לה לה גמר דלמא או משוי מצי לאנמי
 ומשני וכו' נינהו רחמנא דשלוחי כהני מהני הש"ס ופריך מאשהלה
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 היכי לו ראין רק בשחרור שייך עבד אבל לקרבנות שייכי לאישראל
 הר"ן שהקשה מה א"ש לפי"ז מהני. ולכן יד, לו דאין הגט לקבלתימצי

 בזכיה דקטן פסול דאין כמו שליחות, מטעם לאו דזכיה למ"דדבשלמא
 כמו שליחות( גדרי לה אין שליחות, בתורת מהני דוכיה להגר"ח)דאפילו

 שחרור. בשטר זכיה מהני והי' וכו' עבדינן מצי לא דאגן פסול יהא לאכן
 דברים כל שליחות, גדרי לזכיה דיש ר"ל שליחות מטעם דזכיה למ"ראבל

 לא דשליחות דהאיבעי להצר וא"כ בזכיה, נמי פוסלים בשליחותהפוסלים

 זכיה. מהני למה וכו' עבדינן מצי לא דאנן בש"שמהני

 וכו' כאחד באין וידו גיטו דין דיש מודה דרשב"א הו"ן משניוע"ז

 וס"ל רש"י על דחולקים הראשונים מ"ש הבאנו דכבר הואוהביאור

 ד"ונתן גזיה"כ דיש הוא הביאור דבפשטות אשה בגט מהני לא אגבדקנין
 כמו )ולא הנייר זכיית מהני ולא ממש. וקבלה נתינה דצריךבידה"

 דדוקא בידה" ד"ונתן דגזיה"כ להר"ן רס"ל י"ל וא"ב לעיל(,שפירשנו

 א"צ שחרור בשטר אכל אשה בגט דוקא הוי הגירושין מהני נתינהע"י

 דיש מצינו ויותר זכיה. ע"י גם מהני והיה נתינה. ע"י דוקאלהיות
 הני בלא ואפילו כלל. נתינה דין אין שחרור דבשטר דס"לראשונים
ראשונים

 יכוליי
 נתינה. צריך בידה" "ונתן ע"י הוי דהשחרור דהיכא לומר

 דין אין הנייר זכיית ע"י רק נתינה, ע"י הוי לא ההשתחררות אםאבל
 זכיית ע"י התגרשות שייך היה אם יצוייר לו נמי )ובגט בידה".ד"ונתן
 דצריכין תימצי, היכי ליכא אשה דבגט ורק נתינה, צריך היה לאהנייר
 מהני דלא בהגמרא דלהצד שכתב הריטב"א במק"א הבאנו כברנתינה(
 מע"ג גיטך דטלי פסול והוי מהני לא שליח עשה אם בש"ש,שליחות

 דיש רשב"א דמודה קבלה יש דבאמת הר"ן שאמר כמו כארנו וכברקרקע.
 בעבד החסרון וכל הגט לקבל לעבד יד ויש כאחד. באין וידו גיטודין

 כתב הכי ומשום שלו. שאינו לרשות מרשותו נתינה דצריך בהנתינה,הוי
 באין וידו גיטו דין יש הקבלה די"ל בהנתינה, פסול דהויהריטב"א
 חסרון דיש ורק בעצמו, הגט לקבל העבד יכול באמת וא"ככאחד.

 שליח לקבלה מצי לא דאיהו כיון דבעבד הש"ס דאמר הא וא"כבהנתינה.
 העבד באמת הקבלה על אבל הנתינה על דוקא הוי זה משוי, מצילא

 והיה לרשב"א, אפילו כאחד באין וירו גיטו דין דיש לקבל יכולעצמו
 לעבד מהני דלא הנתינה על אבל עכיד. מצי דמיקרי שליח למשוייכול
 ע"י דשחרור הר"ן א"ש וא"כ למשוי. מצי לא נמי דשליח אפשרעצמו
 זכיה דמיוני להש"ס ליה פשיטא וא"כ כנ"ל. כלל נתינה וא"צ מהניזכיה

 אמריץ הקבלה רעל מודה ג"כ דרשב"א בקבלה. חסרון ראיןבשחרור.
 חסרון דיש לא )אם הש"ש לקבל יכול עצמו והעבד כאחד באין וידוגיטו
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 כלל. נתינה א"צ זכיה ע"י דשחרור בהנתינה, חסרון אין וגםהנתינה(.
 דא"צ כיון מהני דבזכיה לשליחות. זכיה בין חילוק דיש הר"ן מש"כוזהו
 אין אה"נ שליחות אבל כאחד. באין וידו גיטו דין יש הקבלה ועלנתינה
 )ראין נתינה צריך מ"מ אבל וכו' וידו גיטו דין דיש בהקבלהחסרון

 מהני היה ולא הריטכ'א( שכתב כמו זכיה כתורת למהני וא"יששבע"מ
 מצי לא דאיתו חסרון יש וא"ב שלו שאינו לרשות דצריך עצמובעבד
 משוי. מצי לא שליחעביר

 הנייר זכיית ע"י רבא דבקנין מבאר סק"ה( )ר' דהקצה"ח קשה ערייןאשל
 ראשים, שני של דאבל פסול דהוי כאחד. באין וידו גיטו אמרינןלא

 וקבלה( נתינה מעשה ע"י )דהיינו בידה" ד"ונתן הדין ע"י הבא בקניןורק
 רהעבד עביד. מצי לא מיקרי כזכיה אפילו וא"כ וכו' וידו גיטואמרינן
 עצמו דבעבד וכיון וכו', וידו גיטו אמרינן דלא מהני לא הנייר זכייתע"י
 חסרון יש הא אחר, ע"י מהני איך הנייר( זכיית )דהיינו זכיה מהנילא

 בשליח. כמו וכו' עביד מצי לאדאיהו

 תימצי היכי אין אם דוקא הוי וכו' עביד מצי לא דאיהו דהחסרוןהיל
 יש הכא אבל משוחרר, להיות תימצי היכי ראין כקטן כמוכלל,

 תימצי היכי אין זכיה ע"י ואה"נ קבלה, ע"י משוחרר להיות תימציהיכי
 ע"י תימצי היכי יש מ"מ אבל ראשים, בשני חבל דהוי משוחררלהיות
 ועל כלל נתינה דא"צ כיון זכיה מהני והיה עביד. מצי ומיקריקבלה,
 אבל כאחד. באין וידו דגיטו הלכה דיש מודה רשב"א אפילוהקבלה

 בעבד ונתינה נתינה צריך דשליחות כלל, תימצי היכי ליבאבשליחות
 מצי לא והכי שלו שאינו לרשות מרשותו נתינה דצריך שייך איןעצמו
 קבלה. מעשה ע"י עצמו בהעבד שייך נתינה דא"צ בזכיה אבלעביד.

 קידושין דשטר הרשב"א שיטת הביא ס"ד ל"ב סי' באה"ע הרמ"אהנה
 מחובר היתה הכתיבה בשעת אם )דהיינו לקרקע במחובר אפילומהני

 רחולקים ראשונים ויש הנאה, כאיסורי מהני דש"ק ועוד תלשו(ואח"כ
 הרשב"א והקשה קידושין. בשטר פסולים הנאה ואיסורי דמחוכר וס"לע"ז
 נשים גיטי שוו דרכים בג' במתני' ט.( דף )גיטין דתני שיטתועל

 מילתא קתני כי ומשני וכו' מחובר והאיכא ופריך וכו' עבדיםלשיחרורי
 מגמרא ראינו וא"כ קתני, לא בקידושין דאיתא מילתא בקידושיןדליתא
 הגמרא לפרש ריכול הרשב"א ותי' בקידושין, דמחוכר פסול דישמפורשת
 בזה. ביאור וצריך אחר.באופן
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 הוא הביאור הנאה איסורי מהני דלא רס"ל דלראשוניפ א"ש הנ"לולפי
 לא בע"כ וזכיה בע"כ, דמהני מחדש דהתורה אשה בגטדדוקא

 ממילא הוי הנייר וזכיית קבלה, ע"י דמתגרשת חידש דהתורה אלאמהני.
 דלא בקידושין אבל הנאה. איסורי מהני הכי ומשום לה זיכתהדהתורה
 גרידא, קבלה ע"י דמהני התורה חידוש אין א"כ דעתה, וצריך בע"כמהני
 דבקידושין לה, זיכתה דהתורה בקידושין דין ואין הנייר זכייתוצריך
 איסורי מהני לא הנייר זכיית ע"י דהוי וכיון הנייר. זכיית ע"י הויהקנין
 פסול. נמי מחובר והיתה( )ויצאה אשה לגט קידושין דהוקש וכיוןהנאה.

 לגט הוקש דקידושין סובר דהוא הנאה איסורי דמהני ס"לוהרשב"א
 הוי הנייר והזכיית קבלה מעשה ע"י מתגרשת אשה דבגט וכמואשה,
 ע"י הקידושין אופן יש קידושין בשטר כן כמו לה זיכתה דהתורהממילא
 מהני ולכן לה, זיכתה דהתורה ממילא הוי הנייר והזכיית קבלהמעשה
 ורק הנייר, זכיית ע"י קידושין אופן דיש מוצא ג"כ והוא הנאה.איסורי
 איתא והנה אשה. גט כמו קבלה מעשה ע"י מהני הנאה דבאיסורידס"ל
 שאינו מה לה" ונתן "וכתב דכתיב אשה בגט פסול דמחובר כא:( דף)שם

 ואפשר ונתינה. קציצה כתיבה שמחוסר זה יצא ונתינה כתיבה אלאמחוסר
 בהנתינה, רק כהכתיבה פסול הוי לא דמחובר להרשב"א דס"ללומר

 בהרשב"א ביאור וזהו הכתיבה. אחר תיכף כאפשרי להיות צריךדהנתינה
 הנייר זכיית ע"י הוי שהקנין והיכא הנייר, זכיית ע"י מהני קידושיןדשטר
 שוב נתינה דא"צ וכיון שחוור( שטר לגבי )כנ"ל נתינה דא"צ אמרנוכבר
 היכא ודוקא בהנתינה פסול הוי קציצה דמחוסר קציצה, דמחוסר פסולאין

 קידושין בשטר אבל קציצה, במחוסר פסול אשה, בגט כמו נתינה,דצריך
 קציצה. דמחוסר פסול אין הנייר, זכיית ע"י דמהני נתינהדא"צ

 בשטר איירי קידושין, בשטר דמחובר פסול דיש הש"ס דאמרומה

 לקנות דא"א הנייר זכיית ע"י למהני דא"א הנאה איסורי שלקידושין
 וצריך בידה" ד"ונתן הדין ע"י רק למהני וצריך הנאה איסורי שלנייר
 עובדא דיש וכיון קציצה. דמחוסר פסול יש ולכן אשה, גט כמונתינה

 הנאה איסורי ע"י דהוי היכא קציצה, דמחוסר פסול דשייךבקידושין

 קתני. ולא בקידושין איתאמיקרי

 וברש"י חורין. כן יצא לעברו ננסיו בל הכותב )ח:( בגיטין איתאהנה
 נ"ג( )סימן הגדול האור והקשה קנה נמי נכסים שאר וכל כתב)שם(

 )ר' הקצה"ח כתב הא קנין, שטר וגם שחרור שטר להיות אטשראיך

 קבלה, רק דצריך בש"ש דוקא הוי כאחד באין וידו גיטו דהדיןסק"ה(
 בשני חבל דהוי כאחד באין וידו גיטו אמרינן לא מכר בשטראבל



המתיראמ

 לבן עצמו את קונה העבד לרשות השטר כשבא דמיד נמצא וא"בראשים.
 בא כבר הא אח"כ הנכסים קונה איך וא"כ וכו' וידו גיטו בדיןחורין
 זו. בשטר קנין מעשה לעשות א"י ושוב שחרור, בתורת לרשותוהשטר
 יד לו דאין דהיכא ]א[ וכו' וירו דגיטו בההלכה חלקים ב' דישוי"ל
 דמקבל רגע דבאותו ]ב[ לקנות יד לו דנותן וכו' וידו גיטו אמרינןלקנות
 שחרור בשטר דוקא הוי וכו' וידו דגיטו ראשון ודין משוחרר. נעשההגט

 שנתן בראובן כגון מתנה שטר גבי אכל ברשותו, הגט שמקבל במהדסגי
 נותן הנני לו ואמר כיתו תוך השטר ונתן ביתו על לשמעון מתנהשטר
 ל"א הנייר זכיית גביה דבעינן כיון שבתוכו, מתנה השטר עם הביתלך
 שלו אינו והחצר שלו החצר שיהא עד שלו אינו דהשטר וכו' וידוגיטו
 וידו דגיטו שני הדין אבל ראשים. בשני חבל והו' בהשטר. שיזכהעד
 דלא )היכא השטר זכה יצוייר לו אם דהיינו נמי, שטרות בשאר הויוכו'
 כיון והכא השטר. במסירת תיכף הנכסים קונה ראשים(, בשני חבלהוי
 השטר דהזכיית הנכסים. גם קונה רגע באותו זוכה, הש"ש כשמקבלהדמיד
 וידו דגיטו והדין ראשים. בשני חבל הוי ולא הנכסים, כהקניית תלויאינו
 אם )כגון שטרות, בשאר נמי הוי הנכסים, זכה השטר דזכה דכרגעוכו',
 המטלטלין( קנה החצר דקנה ברגע מטלטלין, בתוכו ויש לחבירו חצרנתן
 וידו גיטו אמרינן )דבג"ש חורין לבן עצמו את דקנה רגע באותוולכן
 הנכסים. נמי קנה יד( לו ליתן כדי אפילווכו'

 כידה, דידו הדין כלי אפילו העבד, בשביל שחרור השטר כשזוכהוהנה
 ורק זכיה, ע"י דמהני קנין שטרי ככל דהוי ממונית הקניןבטל

 כתב טעמא ומהאי הוריי. בבת ואסור העבד על איסור הקניןדנשאר
 חורין, בבת ומותר לחירות יצא עבדו דהמפקיר דלשמואל )שם(הקצה"ח

 קנין. שטר בתורת דמהני נפוציה קנה לשמה שלא שחרור שטר כתבאם

 וא"צ שליח נעשה דזוכה רגע באותו דבזכיה הר"ן. לבאר אפשרלפ"'ז
 ממונית. הקנין בטל הזכיה דע"י בארנו וכבר מקודם. שליחלהיות

 שאינו לרשות מרשותו נחינה דצריך הוי ב"א שמעון לר' הפסולוכל
 הש"ש לקנות יד לעבד יש רגע באותו ממון, הקנין דבטל וכיוןשלו.
 וידו דגיטו ס"ל ג"כ דרשב"א שלו. שאינו כרשות והוי ממון הקניןדבטל
 שלו. שאינו ברשות והוי ממון אחת בבת דנעשה רס"ל דהיינו כאחדכאין

 אחת בבת דנעשה דס"ל דהיינו כאחד באין וידו דגיטו ס"ל ג"כררשב"א
 היה רגע באותו יצוייר לו ואם ממון. הקנין בטל השטר דמקבלדברגע
 לו יש הרגע דבזה משוחרר הי' איסור, הקנין על להעבד שני שטרנותן
 מיקרי בזכיה ולכן וכנ"ל. הזכיה ע"י ממון הקנין דבטל הש"ש לזכותיד
 הקנין על רגע באותו שחרור הגט לקבל יכול עצמו דהעבד עביד,מצי
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 דבאותו אחרים ע"י זכיה מהני הכי ומשום ממון. הקנין דבטל כיוןאיסור
 העבד ע"י עביד דמצי כיון איסור הקנין נמי בטל ממון הקנין דבטלשטר
 דנעשה בשעה ששבע"מ( בלי זכיה ע"י לא )דהיינו בשליחות אבלעצמו.
 אבל שלו. שאינו ברשות הוי ולא האדון ברשות עדיין העבד הוישליח
 גט לקבל יכול עצמו והעבד ממון, זכיית ככל דהוי ממון הקנין בטלבזכיה
 לומר מוכח דהתם הזורק מפרק ראיה הביא ולכן איסור. הקנין עלשני

 הגט קנתה ואח"כ החצר קנתה המקודם אמרינן דאם אחת, בבתרקונה
 אחת בבת הוי דלכ"ע צ"ל ודאי אלא נתינה. כאן ראין פסולהויא

 הקנין בטל הש"ש כשזוכה הכא וכמו"כ הגט, נמי קונה החצרדכשזוכה
 מהני. הכי ומשום עביד מצי והוי הש"ש לקנות יד לעבד וישממון

ומהנ"ל

 פתוח דרהבסוגיא
 תשנ"ז שנת ההמתיבתא לנדפסהמשך

 ספיקא, ספק מהני זינתה תחתיו לא שמא ספק רעל לעיל נתבנווהנה
 שהות יש דאם מיירי במאי ולכאורה הגוף, חזקת לכך דמסייעמשום

 זינתה בודאי וא"כ היה, כאן נמצא כאן אמרינן הרי שתזנה, נשואיןלאחר
 שקול, שאינו סטק הוי תחתיו דלאו רספק התוס' תי' מה וא"כתחתיו,
 ברצון, שמא תחתיו ואפילו תחתיו, לאו דשמא לדידיה ספק דאיכאמשום
 שמא ספק ולענין זינתה, דבודאי כלל ספק הוי לא תחתיו לאודספק
 בקי ואפילו בקי, אינו דשמא ספיקא, ספק שפיר איכא הרי זינתהברצון
 להיפך אמרינן הרי החופה, אחר לזנות שהות שאין איירי ואי באונס,שמא
 א"כ הגוף, חזקת דליכא כמו והוי הגוף, חזקת דאיתרע היה כאן נמצאכאן
 ממון. להוציא ספיקא ספק מהנילא

 ושמא, ברי מקרי אחד בספק ושמא ברי דאיכא דהיכא שבארנו מהולפי
 שיש מקרי אחד ספק על הגוף חזקת דאיכא דהיכא לומר אפשרא"כ

 חזקת לן אית בקי אינו שמא הספק לענין והכא הגוף, חזקת ספיקאלספק
 משום לזנות החופה לאחר שהות שיש דאיירי י"ל ועוד זינתה, שלאהגוף
 הכתובה, כל להפסיד רוצים דאנו היכא היה כאן נמצא כאן שייךדלא

 אבל זינתה, שתחתיו היה כאן נמצא דכאן אמרינן טעות מקחדמשום
 זינתה תחתיו לאו דאם משום מנה רק תיטול שלא לומר רוציםכשאנו
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 זה בספק באנו דלא מנה, אלא כתובה אין ולבעולה בעולה, כבר היההרי
 להפסיד נאמן היה וא"כ היה, כאן נמצא כאן אמרינן לא הקידושין,לבטל
 נמצא כאן אמרינן לא בעולה דשמא משום להפסידה שבא מנה רעלמנה,
 מקובצת. כשיטה כמש"כ היהכאן

 דפריך לומר דאין כתבו וניחוש ד"ה ע"א י"ב דף בכתובות התוס'והנה
 באשת ניחוש עליו, לאוסרה בתולים טענת לטעון יכול אינואמאי

 אין ספק תחתיו ספק ספיקא חדא אלא דליכא זינתה תחתיו שמאכהן
 מכתובתה להפסידה היינו לטעון יכול דאינו דהא לשנויי מצי דהאתחתיו,
 כתב יעקב בית ובס' הוה, באונס אימור תחתיו דאפילו ספיקא ספקדאיכא
 היה תחתיו לאו היה באמת דאם כתוכה, לענין גם ספיקא ספק שייךדלא
 ונמצא והרא"ש, הר"י כמש"כ לו מותרת והיתה תחתיו דלאו לומרצריך
 חיוב ליבא לגרשה צריך שמסיבתה והיכא לגרשה, שצריך לו גרמהשהיא
 תחתיו, שאינה לומר נאמנת דאינה סוברים דהתוס' לומר וצריךכתובה,
 היא הגמ' דקושית לפרש רש"י הוכרח זו קושיא דמשום בפנ"יכמש"כ
 אל?בא קאי והגמ' עליו, לאוסרה בתולים טענת לטעון יכול אינואמאי
 מנה, כתובה לה יש בעולה ונמצאת בתולה בחזקת רכנסה דסוברדרבה
 נאמן דאינו כתבו ע"א י' בדף ובתוס' לחופה, נכנסה שהרי הכאושאני
 דמיתסרא שנים ג' מכת בפחותה או כהן באשת רק פתוח פתחלומר
 דהשתא כתובה לה אין בעולה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה ולמ"רעליו,
 יכול שאינו דבברייתא קשה וא"כ טעות, מקח הוי שהרי מפסדהנמי

 נשים דבשאר כמקום מיירי וע"כ ראשון, כנסה שהרי משום ט"בלטעון
 וכיוז ראשון, כנסה דכבר משום לטעון יכול אינו כזו רק בט"ב, נאמןהיה

 אפילו מנה, לה דאית בעולה ונמצאת בתולה בחזקת בכנסה דאמרדלרבה
 אפשר אי והכא מג"ש, כבפחותה או כהן, באשת רק אינו נשיםבשאר
 דא"א ט"ב, לה יש דבכה"ג מג"ש פחותה השני שקידשה דמיירילומר

 לומר צריך וע"כ חוזרין, בתוליה שהרי ראשון ממעל בעולהשתעשה
 לטעון, נאמן היה ראשון כנסה לא דאם דאף וקמ"ל כהן באשתדמיירי
 א"י לאיסור דאף צ"ל וע"כ לטעון, א"י ראשון כנסה שכבר הכאמ"מ

 מקשה ומשו"ה נאסרה, לא שהרי לטעון א"י ממון לענין גם וא"בלטעון,
 זינתה. תחתיו שמא דניחוש שפירהש"ס

 לאלתר וכעל שקידש כגון הגמ' דמעני מה קשה פירושו דלפיוצ"ע
 לה ראין ראשון כנסה שהרי הכא ודוקא לו, אסורה אינהומשו"ה

 לה יש נמי דבריו דלפי כיון ט"ב לטעון שייך דלא מנה, כתובהאלא
 כתובה להם שיש נשים שאר אבל נבעלה, תחתיו שלאו כיון מנה,כתובה



מג א ת נ י ת מה

 וכיון פתוח, פתח לומר נאמן שהוא משום מנה להפסידה נאמןמאתים
 לו אסורה שאינה דכיון סובא וקשה מנה, רק לה אין נבעלה תחתיושלאו
 ראינו חזקה ליבא אסורה דאינה היכא ולרבה לאלתר, ובעל שקידשמשוס
 וצ"ע. בתולים טענת לטעון נאמנות כלל לו ואין ומפסידה, בסעודהטורח

 חזקה משום רנאמן בגמ' דאמרו הא על הקשה הרמב"ן דהנה בזהוהנראה
 דאפילו דרבנן, דכתובה ומשום ומפסידו, בסעודה טורח אדםדאין

 לכונסה לה כתב לא שהרי מדינא, נאמן להיות צריך דאורייתא כתובהאם
 שנתקיים ראיה להביא עליה שכן' וכיון בתולה, שימצאנה ע"מאלא

 ותנאך שטרך קיים ליה אמרינן לא דתנאי שטרא דמפיק מאן אסוהתנאי,
 ליישב ונראה נאמן. היה דאורייתא כתוכה אם אפילו וא"כ לדינא,וחות
 שפתח נאמן שיהא לא הוא הרמב"ן שקושית כתב שמואל בברכתדהנה
 אלא וראי, נאמן אינו כתוב שטר שיש דכיון ודאי, טוען שהוא כיוןפתוח

 להוציא יוכלו ושלא ספק לעשות טענתו יהני הפחות שלכל היאקושיתו
 והממע"ה.ממנו

 ממון להוציא מהני ספיקא דבספק התוס' דלשיטת ליישב אפשרולפרז
 אמת שאומר ואפילו נעול, ופתחה אמת אומר אינו דשמא ס"סא"כ

 תחתיו זינתה שמא דהספק בתוס' שכתבו ואף באונס, זינתה תחתיושמא
 זינתה שמא תחתיו ואפילו זינתה תחתיו לאו דשמא ס"ס, משום לאבאונס
 מצד נאמן שהוא מפני רק הוא אולם השקול, ספק דאינו משום אוברצון
 זינתה תחתיו דשמא לחשוש ואפילו גמורה, נאמנות לו יש דבזהתק"ח

 נאמן שהון נאמר אם דאורייתא כתובה אם אכל זונה, מטעםומפסידה
 זינתה תחתיו לאו דשמא טענה לענין רק הוא בשטר, ספקלעשות
 לא אבל טעות, מקח משום או בעולה, שהיא מפני כתובהדמפסידה
 דהרי זונה, משום כתובה ולהפסידה ברצון, זינתה תחתיו שמאלחשוש
 ס"ס יש דלדידיה לותר א"א וא"ב נאמן, אינו בפניו שזינתה שאמרהבעל

 כלל, נאמנות לו אין רצון דלענין כיון ברצון, תחתיו זינתהדשמא

 מיושב ולפ"ז ממון, מוציאין אין דבס"ס סובר דהוא י"ל שהקקזהוהרמב"ן
 אף נשים רבשאר לאלתר, ובעל בקידש דמיירי הגמ' שתירצה מהשפיר
 נאמן הוא שוב תחתיו, לאו בודאי זינתה דאב כיון לו אסורהשאינה
 ודו"ק. ספק חד אלא דליכא דאורייתא כתוכה אםאפילו

 הרמב"ן, קושית ליישב כתב בב"ש( )הובא הרא"ה דהנה לומר אפשרועוד

 שיכולה במיגו נעול שפתחה נאמנת היתה דאורייתא כתובהדאי
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 דהנה דבריו בבאור ונראה שמואל, בברכת ועי' נאנסתי, משארסתנילומר
 היו ספיקא ספק לו היה ראם התוס' דברי לבאר כתב שמעתתאבשב

מוציאיי
 לה דיש שאני הכא ממון, מוציאין אין דכס"ס דאע"ג ממון,

 הוא ממון שמוציאה מה אבל ריעותא לעשות מהני רק הוא והס"סכתובה,
 הקשו התוס' דהנה קשה ולכאורה השטר, מכח אלא הספק מחמתלא

 נאנסתי משארסתני לומר יכולה שהיתה במיגו נעול שפתחהדליהמנה
 אלא המיגו מחמת הממון מוציאין לא הש"ש ולפי להוציא, מיגו דהויותי'

 דשמא ובספק בקי אינו שמא בספק דרק דצ"ל ונראה השטר,מחמת
 נאמנת שהיא לומר אבל השטר, את לחזק רק בא שהספק אמיינןתחתיו
 השטר, את לחזק מיגו בטענת באה שהיא לומר שייך לא נעולשפתחה
 הרי השטר כח את ולשבר לסלק חזקה מטעם האמינוהו שחכמיםדכיון
 חזקה מטעם חכמים אותו להאמין שצריך אלא שטר, לה שאין כמוהיא
 דבלא הרמב"ן קושית לפי אבל השטר, כח את לשבור נאמנות לודיש
 לן- אין השטר את לפטל נאמנות לו יהיה לא מיהו נאמנות, לו יהיהחזקה

 המיגו יהני מיגו מחמת נאמנות לה דיש וכיון השטר, על ספקלעשות
 כיון להוציא מיגו הוי ולא השטר, מכח גובה והוא הריעותא אתלסלק
 בשטו. אלא במיגו ממון מוציאהשאינה

 נאנסתי משארסתני לומר מיגו לה דלית לאלתר ובעל בקידתיולמגרז
 ובעל דקידש הגמ' רמשני מה ושפיר מדאורייתא, נאמןהבעל

 עליו אסורה שאינו אף כתובתה להפסיד נאמן הוא נשים דבשארלאלתר,
 מה על הקשה י"ב בדף ז"ל הגרע"א והנה מדאורייתא. נאמן הואמ"מ

 ממון, מוציאין דמס"ס מנה כתובה לה יש דלר"י מהא התוס'שהוכיחו
 אחר בממון דהולכין סובר דר"י ואפשר מרוב, עדיף דס"ס ראי'דליכא
 בממון הולכין ראין דקיי"ל לדידן אבל מס"ס, ממון מוציאין משו"ההרוב
 דמר"י הש"ך, לפימש"כ והנה ממון, מוציאין אין בס"ס גם הרובאחר

 היכא אבל עליו, שאסורה היבא רק הוא כתובה שמפסידה דזונהמוכח,
 לומר דאפשר הגרע"א קושית מיושבת כתובה, מפסדת אינה מותרתשהיא
 בס"ס מ"מ ממון מוצייאן ברוב אם דאפילו מרוב, גרע דס"ס סובריםדתוס'
 מפסידה אינה לו דמותרת דהיכא שפיר הוכיחו משו"ה מוציאין,אין

 היה לא עליו אסורה אינה אם אפילו כתובה מפסידה זונה ראםכתובתה,
 התוס' דהוכחת מיושב, גם שמעתתא השב ולפי ממון, להוציא ס"סמהני
 שפיר וא"כ רוב, ע"י ממון מוציאין דאין חסרון ליכא שטר לה דישדהיכא
 היכא נאמן היה לא דאם מרוב, גרע דס"ס דסוברים משום התוס'הוכיחו
 למ"ד אפילו ס"ס מהני היה לא ממון שמוציא מהני לא שטר להדיש

 ודו"ק. הרוב אחר בממוןרהולכין
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 רכיון שאני, רכתובה משום דאימא י"ר דף מהתוס' הוכיח במרדכיוחנה
 מיגו, הוי דלא נינהו סיטראי הני שאומר כמו הוי שטר להדיש
 ע"ב ה' דף בב"מ בתוס' דהנה ליישב ונראה ליישב, מש"כ בש"ךועיי"ש
 במקצת במודה שבועה חיוב משכחת היכא דאורייתא שעבודא למ"רהקשו
 דשעבוד דינא דחלוק ז"ל הגר"ח בשם ושמעתי שע"ק, כשבעין איןהרי

 דשעבוד דאורייתא, שעבודא למ"ד ע"פ מלוה משעבוד בשטרקרקעות
 חשיכ לא ומשו"ה בקרקע, זכותים לו ואין ערבות דין רק הוא ע"פמלוה
 לכן בקרקע זכותים לו יש כשטר אבל בחוב, כפירה אלא כשעבודכפירה
 ב"ר דתנאי בשעבוד דגם לומר אפשר ולת"ז בשעבוד, כפירהמקרי

 ואף ביה, אית ערבות דין דרק ע"פ דמלוה שעבוד כמו רק הוידכתובה
 הרמב"ם פסק לכן ראיה, שטר רק הכתובה הוי כתובה שכותביןבמקום
 דרק י"ל ולפ"ז קרקעות, שעבוד כפירת מקרי ולא בכתובה, שבועהדחייב
 דין רק לו דיש בכתובה אכל מוחזק, מקרי בקרקע זכותים לו דישבשטר
 דמי כגבוי לגבות העומד כל דסוברים ב"ש רק מוחזק, מקרי לאערבות

 העומר כל רקיי"ל לדידן אבל כגבוי, לגבות העומד מקרי בכתובהגם
 רק אלא בו דאין ככתובה אבל מוציא מקרי לא רק א"כ כגבוי, לאולגבות
 מוציא. מקרי ערבותדין

 זצ"ל ברוידא אברהם ר' הגאוןמרן

 הסר לא וזה נהנה זהנענין

א

 להשכיר ביקש אחד אם שחקר גזילה מהלכות מ"י אפרים במחנהעיין
 זה אם לדרכו, לילך שהוצרך אונס, מחמת להשכיר יכול ולאביתו

 לא וזה נהנה זה הוי בה דר אחד ואם לאגרא, קיימא דלא חצרמיקרי
 משכיר היה לא כך ובין כך אין כלום הפסידהו לא בביתו מדירתוחסר,
 בר רמרי מעובדא ע"ב( ל"ט )דף המפקיד מפ' ראיה המביא ועיי"שהבית.
 סוף הטור פסק וכן כאריס, ליה שם זיל וא"ל אמי דר' לקמיה דאתאאיסק
 אח, לו שיש יודע היה שלא כיון כאריס ויטול לאמצע דהריוח רפ"זסי'
 היה שלא דכיון לאחיו, מהשבח כלום יתן לא איסק בר דמרי אמרינןולא
 חסר, לא וזה גהנה זה הרי מרויח היה ולא לאחרים משכיר היה לאכאן
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 לאמצע, השכח שהשביח מהאחים דאחד שמת מי בפרק הרא"שוכמ"ש
 חסר. לא וזה נהנה זה הוי האואמאי

 חסר לא וזה נהנה דזה דאע"פ די"ל רבינו ברברי לעיין ישולכאורה
 עדיף יותר הוי בעין שישנו בשכח אבל בנהנה רק זהופטור,

 אשבח דארעי דכיון חסר לא וזה נהנה הזה הדין מהני דמאיממשתרשי.
 של השבח יקח הוא אם מזה גדול חסר לך ואין היתומים, שלהשבח

 דהו"ל ידע דלא איסק בר דמרי בנידון הפירות אכל אם אבלהיתומים.
 שאולה פרה אביהם להם שהניח כמו דהו"ל מחייב לא מזיק מטעםאח,

 מזיק דמטעם ההיזק דמי ולא בזול בשר דמי דמשלמים ואכלוהוטבחוה
 לשלם צריך איסק בר מרי כ"כ נהנה, מטעם רק אנוסים דהויפטורים
 וזה נהנה זה ליהוי להקשות יש וע"ז נהנה מטעם רק כבר שאכלהפירות

 איסק. בר מרי של לאחיו הפירות לו היו לא וכך כך דבין חסרלא

 הגביה אחד אם למשל חסר, לא וזה נהנה זה נקרא לא זה באמתאבל
 זה דבלא דכיון דפטור, גימא האם אכלה והמגביה לחבירומציאה

 זהו חבירו של אכל דעכשיו דכיון אלא הדבר, כך בין לו היה לאהמגביה
 למיגר עביר לא והדירה הדירה הנהנה רכל לדירה דמי ולא חסר.נקרא
 עביד לא נקרא זה מטעם אם הספק וזהו למיגר, יכול היה דלאדכיון
למיגר.

 כיצד בפ' המרדכי מדברי המחנ"א מביא גזילה מהל' י"ג בסי' עודעיי"ש
 ליהודי והשאילה ביתו השר ולקח העיר מן יהודי ברח אםהרגל

 חסר לא וזה נהנה זה דהוי דירה שכר לשלם צריך ראיןאחר
 דביי

 וכך כך
 אחד מלך אם בעצמך הגע ע"ז הקשה והמחנ"א לעכו"ם, נותנה השרהיה
 אם חסרתיך מאי לראובן שמעון היאמר לשמעון ונתן ראובן של ממוןגזל
 שאכל השני זה אמרינן אלא וכו' לאחר נותנה המלך ממנו מקבל הייתילא

 מהבעלים. גזלו כאילוחשיב

 של ממונו אכל ששמעון מזה גדול חיסרון לך דאין ראיתו על אקראותמה
 רק דבר ירום לקח לא דהתם בה שדר לדירה דומה ואיןראובן

 בבית חבירו לו לתחב דמי ולא חסר ולא נהנה בזה ותלוי דנהנהמטעם
 ותחב לקח אחר רק חברו ממון לקח לא הוא דהתם ל: כתובותהבליעה
 ממונו אכל לא שמעון אם גם המחנ"א של והמשל נהנה, מטעם רקדהוא
 ומ"מ נהנה לא והתם יתחייב ג"כ בודאי הממון את הזיק רק ראובןשל

 ינעול אם המרדכי של ובהדין ראובן, של ממונו מזיק מטעם מחוייבבודאי
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 לשיטת אפילו נקרא לא בודאי הדירה לשכור אדם כל יוכל שלאביתו
 מן ברח הוא וכך כך דבין פטור בודאי והכא חייב רירתו דנועלהרמ"ה
 לא וזה נהנה זה הוי וממילא כלום חסרו ולא כלום הזיקו ולאהעיר
חסר.

 הלא שאכל הפירות לאחיו לשלם צריך אמאי איסק בר דמרי מדיןאבל
 בשר דמי דמשלמי אביהם להם מהניח שנא דמאי פטור מזיקמטעם

 מרי הכא וכ"כ היה דשלהם החשב נינהו דאנוסים מזיק מטעם ולאבזול
 מטעם רק שאכל הפירות לשלם צריך ולא אוכל הוא רשלו חשב איסקבר

 מטעם ליפטר בתוס' דמקשו הבליעה בבית לחבירו מתחב שנא ומאינהנה
 וכ"כ מקודם מאים וכבר בגרונו דנהנה דכיון חסר לא וזה נהנהזה

 לאחיו ובין כך בין חסר לא ולהם נהנה זה ליהוי איסק בר דמריבעובדא
 הפירות. היולא

 מקודם דמאיס דכיון חבירו לו בתחב התוס' דקושיית פשוט החילוקאבל
 אחר שנהנה כמו והוי ההנאה בעת כלום כבר הדבר שוהלא
 צריך ולכן אחיו ממון נהנה איסק בר מרי התם אכל הבעליםשהפקירו
 שאכל. אע"פ אחיו חלקלשלם

 של יאוש אפילו וממילא יאוש הוי מדעת שלא דיאוש למ"ד באמתאחל
 אבידה לך ראין אבידה מטעם מותרין יהיו הפירות על מהניקטן
 בר מרי אח לו דיש ידע לא השתא רעד דכיון הפירות לבעל מזוגדולה
 היה קטן דאחיו דכיון אבידה שומר הוי לא איסק בר ומריאיסק

 לא וזה היאוש מהני וממילא שומר לו שאין מדין נתמעט דקטןולהשיטות
 לו אין אבידה דשומר דחיוב הרמב"ן לשיטת לידיה אתי באיסוראנקרא
 הוא דשלו סובר דהוא דכיון אחיו היה גדול אם ואפילו קטןמטעם
 דכיוז וממילא דאנוס מטעם באחריות מחוייב ואינו שומר אינווממילא
 ולשיטת בעה"ב כרשות שומר רשות הוי לא באחריות מחוייבדאינו

 ובאמת שלו שהוא וסבר דבר הגביה אחר אם מחודש דין יהיההרמכ"ן
 ודוק: לידיה אתי באיסורא מיקרי לא אבידההיתה

צ:

 מי בענין שחקר י"א סימן מעות קנין מכירה הל' אפרים מחנה בס'עיין
 חפץ באותו אשה הלוקח קידש אם משך ולא דמים ונתן חפץשלקח

 אולי אפקעינהו דרבנן רק קונות מעות התורה דמן לדידן שמשךקודם



 א ת נ י ת מהמח

 הקנה האיך לעיין צריך תורה. אדבר אוקמינהו איש דאשת איסוראבמקום
 כיון הלא סודר בקנין אם המוכר בבית מונח שעדיין החפץלהאשה
 להוציאו יכול אין דרבנןדמדינא

 בדייניי
 מזה גדול ברשותו אינו לך אין

 ישנו בגזלן גם הלא אינו זה ברשותו נקרא שפרע מי לו דיש כיוןוא"ת
 קניני לו דיש מטעם ברשותו אינו נקרא מ"מ תגזול ולא דוהשיבעשה
 מדרבנן. קנינים לו דיש הכא כש"כגזילה

 זה מטעם להלוקח ליחן ורוצה החפץ מעכב אינו דהכא דכיון י"לואולי
 אם החפץ להשיב רוצה אם בגזלן כמו ברשותו אינו נקראאינו

 אפשר והכא דו"ה ר"פ כב"ק והבעה"מ הרמב"ן בזה ונחלקו ברשותונעשה
 בדיינין להוציאו יכול דאינו אע"פ ברשותו דנקרא יודו דכו"עלומר
 בנשבע אמאי המפקיד בריש שהקשו הראשונים מדברי להסתפק ישועדיין
 רכיון ותירצו האיש, מבית וגונב בעינן דהא להמפקיד הגנב ישלםהשומר
 אם אפילו והכא האיש מבית וגונב הוי בעה"ב כרשות שומרדרשות
 ע"ז המוכר הוי לא ב"ר בדיני בפועל עכשיו אבל הלוקח קנהמהתורה

 ברשותו. אינו הוי א"כ כמוכן שומרשום

 ככולן עוכר לגוזלה ע"מ אבידה כנטל אמאי א"כ לפי"ז צ"ע עדייןאמנם
 ועיין האיש מבית וגונב כאן חסר הלא וכו' תגזול לאמשום

 ולא בגזילה ג"כ ישנו וכו' האיש מבית וגונב שהדין ל"ד סימןבקצוה"ח
 י"ל ל"ד בסימן הנתיבות שביאר לפי"מ ואולם כפל לענין בגניבהדוקא
 והלא יאוש בה דמהני מדחזינן בוראי ברשותו אינו חשוב דאבידהדאע"ג
 דהדין דההסבר גזלן ע"ז להיעשות יוכל מ"מ מהני אינו ברשותיאוש
 עושה אינו השני דהגנב משום הנתיבות לנו ביאר פטור הגנב אחרדגונב
 מהבעלים בגניבתו חיסרון שום מוסיף ואינו מהבעלים גניבה מעשהשום
 פטור ולכן הראשון הגנב פעל כבר בהחפץ שנעשה ברשותו אינודהדין
 קנין מ"מ להקדיש יכול ואין להבעלים ברשותו דאינו אע"ג באבידהאבל
 קניני ושאר מעשה בשינוי לגמרי הזוכה של שיעשה לענין בהחפץגזילה
 האבידה את המגביה בהחפץ פעל הדין זה ואת בהחפץ 'עדיין איננוגזילה
 לגוזלה.ע"מ

 הקצוה"ח הביאו היש"ש לשיטת להקשות שיש מה לי נתיישבולפליז
 וביאר להקדישו א"י חפץ השאיל דאם דס"ל ב' ס"ק רי"אסימן

 ובזמן בהחפץ תשמיש קנין להם יש השוכר או דהשואל דכיוןדבריו
 יכול אינו לביתו להביאו חפץ המשכיר או המשאיל אם אפילוהשאלה
 כפל הגנב משלם אמאי לפי"ד הקצות והקשה ברשותו אינו הוי זהמטעם



מט א ת נ י פ מה

 ומבואר האיש מבית וגונב כאן חסר הא השואל מבית גנב אםלהמשאיל
 הנתיבות דביאר לפי"מ אולם עיי"ש להמשאיל הגנב דמשלם המפקידבר"פ

 דכל להנגזל דבר שום עביד דלא משום דפטור הגנב אחר דגונבדהטעמ
 ברשותו אינו דהוי נהי מהשואל גנב אם אבל הראשון הגנב פעל כברזה

 שינוי יעשה אם אשר גזילה קנין עשה בגניבתו הגנב אבל המשאיללגבי
 לחלוטין שלו שיהיה קנין שום לו אין והשואל מהמשאיל לחלוטיןיקנה
 השאלה.לאחר

 הוא הגנב אחר הגונב דאין הדין הגמ' תולה דבמרובה קשה עדייןאולם
 לדברי אבל להקדיש א"י הבעלים נתייאשו ולא דגזל לדידןרק
 ולדברי כפל לשלם מחוייב הגנב אחר הגונב גם להקדיש ריכולצנועין

 דלדברי לתרץ אפשר ואולי ישלם. ומדוע השני הגנכ פעל מההנתיבות
 גובה מזה ורצה גובה מזה רצה דין והוי מחוייב הגנב אחר גונבהצנועין
 דגנב החיוב ואין שעשו הקנין מעשה ע"י הבעלים מבית גנבוושניהם
 החפץ לקחת דעשה הקנין מטעם רק ברשותו אינו הדבר רעשהמשום
 דעשה משום החיוב לדידן אבל מחוייבים שניהם ולכך הקנין עשוושניהם
 ולא ברשותו אינו כבר עשה לא השני והגנב ברשותו אינו בקנינוהגנב
 בכ"ז. לעיין עדיין ויש פטור ולכך כלוםהוסיף

 בעי )ד"ו( דמציעא פ"ק התוס' דברי מביא ג' ס"ק רי"א סימן כקצותועיין
 שם תוס' וכתבו לא או תקפה כמו הוי אם תקפה בלא הקדישהלה

 פקדון דהו"ל ברשותו אינו הוי לא ותו ליה אודי כמו הוי אי ליהדמבעי
 בטלית אוחזין דשנים דהתם האי כי נמי דגזילה לתוס' רס"ל ומשמעע"ש
 הרמב"ן לדעת אבל פקדון כמו הו"ל הדר לסוף באודי שלי כולהוז"א
 הדרה הקדש לענין ברשותו אינו הוי להחזיר רוצה אפילו דגזילהדס"ל

 התוס'.קושיית

 כולה אומר אחד וכל ככרכשתא דתפיסי בטלית אוחזין בשנים דחתםונ"ל

 ואמר משקר דהיה אע"פ ראודי לבסוף דיחלוקו הדין דהיהשלי
 אחד רואין אנו אם נא נראה בו אין גזילה קנין אכל כולה היהרשלו
 מחוייב יהיה לא בכרכשתא ותופס מחבירו להוציא חבירו בבגדשתופס

 רצה רק בהבגד עדיץ גזילה קנין עשה רלא דכיון עדיין הבגדבאחריות
 רק גזילה בקנין חבירו מרשות הוציא לא עדין הלא התוס' ביאר וזהלגזול
 לאחר אבל תורה הדין בשעת השני לענין ברשותו אינו הוי כפףאם

 ואע"ג הגזלן ברשות דאינו מטעם כהחפץ לו אין גזילה והקניןשהודה
 מכיון מפקדון גרע דלא התוס' אמרו ע"ז בידו עדיין תופס אינו השנידגם



המתיבתאנ

 במחלוקת תלוי יהיה אודי אפילו הטלית חלקו כבר אם אבלדאודי
 להשיב. רוצה אם בגזלן כמו להקדיש יכול אם והבעה"מהרמב"ן

 אם לו דמה אודי שייך לא שחלקו דלאחר מרש"י שהביא בקצותועיין
 נמצא השני הקריש אם ליה איכפת מה אחר של חפץהקדיש
 להאשה דמים נתן אם יהיה המחנ"א של מפיקו ואולם עיי"ש.בראשונים
 שלו מהתורה דכיון לקדשה יכול אם ממנה משך ולא חפץ ממנהלקנות
 להגזלן דהנגזל האחרונים לשיטות ברשותו אינו הוי לא ובזהוקנאו
 המוכרת שהיא להאשה להקנות יכול הכא וכ"כ להקנות יכולבודאי
 לה: להקנות יכול לכן ברשותו אינו הויומצדה

ג

 יד מטעם חצר אם הביא א', סימן חצר קנין הלכות אפרים במחנהעיין
 מקטנה יגרע דלמה אותו מקנה אחרת כשדעת חצר לו יש קטןג"כ

 לו אין דקטן מכירה מהל' פכ"ט בהשגות הראב"ד שיטת באמת הואוכן
 בטתיחה ר' סימן בנתיבות ועיין לו יש במתנה אבל במציאה רקחצר

 מטעם הוי הלא בצידו עומד אינו אם ממנ"פ חצר שייך לא בקטןדבאמת
 עומד נקרא לא דקטן שייך לא בצידו ועומד לקטן שליחות ואיןשלירות
 אבל וכו' הוא גזיה"כ בצידה עומד מיקרי דכקטנה ואע"ג עיי"שבצידו

 לו אין קטן מדוע זה בלא ניחא בגדול( )גם שליחות מטעם דחצרלשיטות
 רגבי חצר גבי קראי לתרי צריכותא הגמ' מצריך למה א"כ הקשוחצר.
 ממונא וגבי יד מטעם הוי גט גבי הלא לן וצריך צריך הלא וגטגניבה
 שליחות.מטעם

 בצידו ועומד שליחות מטעם דגברא חצר רפסק הרא"ש לשיטתולכאורה
 שהקשה יא' הסוגיא באותה ב"מ רע"א בחידושי )ועיין ידמטעם

 מאיתתא דגברא דחצר ס"ל א"כ שליחות מטעם דגברא רחצר דפסקכיון
 רש"י ולשיטת יד( יהיה בצידו דעומד לן חיתי מהיכי א"כ ילפינןלא

 גניבה מעשה שעשה וכו' נעל א"כ אלא שייך לא בחצר דגניבהדמוכח
 גניבה מעשה עשה איך כצידה עמד לא ראם בצידה עומד בע"כא"כ

 צריכותא. בגמ' מצריך ולזה יד מטעם הויוממילא

 שליחות מטעם חצר אם כגמ' פריך האיך א"כ ע"ז לעיין יש באמתאבל
 לעמוד דצריך משום יד מטעם הוכרח בגניבה הלא אשלד"עגימא

 דלא הס"ד דלפי וצ"ל רש"י לשיטת גניבה מעשה שיעשה כדיבצידו



נא א פ ב י פ מה

 בצידו עומר אפילו א"כ בגט קטנה גבי יד מטעם חצר רישנו עדייןידענו
 ידענו כבר דמצריך בגיטין התם אבל פריך ולכן שליחות מטעם רקהוא
 דאל"כ בצדו עומד בגניבה צ"ל רש"י סברת בלא ועוד יר מטעםהחצר
 חבין דאין כצידו לעמוד דצריך מגט עדיף לא מדעתו שלא יזכההאיך
 בצידו עומד אינו אם יהיה דנ"מ הוא בדותא דא אבל כפניו אלאלאדם
 לי תיקני לן דגלי כגון החצר שליח נעשה אז לו יזכה דחבירוורוצה
 שליח נעשה האיך לן גלי לא דאם לחצירי שיבא ממון כל גניבותיחצרי
 איסור. דבר חצירו לו דתיקנו ליה ניחא לא הלא גנב מטעםוחייב

 לידיה אתי באיטורא שייך ג"כ דבחצר הראשונים לשיטת קשהובאמת
 דחצירו הדין הלא המוצא רק מזה כשנתורע החצר בעל זכהולא

 הלכות אפרים במחנה עיין שליחות מטעם הוא מדעתו שלא קונה אדםשל
 אם בצידו עומד אפילו מוכח ומשם הירושלמי מן שמביא ד' סימןמשיכה
 ולא מדעתו שלא לאדם חבין אין א"כ שליחות מטעם הוי מדעתושלא
 לא רבעכו"ם ט"ו ס"ק ר' סי' הנתיבות תירץ ולפי"ז בגט כמו שליחנעשה
 מדעתו שלא דידו אותו מקנה אחרת דדעת אע"פ מכוין כשאינו ידוקני
 ראע"פ הנתיבות מדברי וחזינן לעכו"ם שליחות ואין שליחות מטעםהוי

 נקרא שיהיה פועל אינו אחרת הדעת מ"מ לעכו"ם אותו מקנה אחרתדדעת
 ולכן מדעתו אינו הוי החצר דלגבי דכיון יד מטעם החצר וליהוימדעתו
 שליחות. מטעםהוי

 אחרת דעת אם מכירה מהל' כ"ט פ' שהבאנו הראב"ד מדברי ע"דוקשה
 הדעת בלי הקטן הלא וקשה יד מטעם לקטן חצר מהני להקטןמקנה

 כשאינו ובגדול לקנות מתכוין אינו גדול כמו מחכוין אינו מקריאחרת
 ולדברי שליחות מטעם הוי חצירו בצד דעומד אע"פ לקנותמניבוין
 הראב"ד לדברי הקטן קונה איך א"כ מקנה אחרת בדעת אפילוהנתיבות
 של ידו אם מקשים ששמעתי מה לתרץ אפשר היה הנתיבות ולדבריוצ"ע.
 עונת לפני קטן בשלמא קונה אינו קטן אמאי א"כ מדעתו שלא קונהאדם

 מהני לא מקנה אחרת דעת אפילו זה ומטעם בכלל יד לו איןהפעוטות
 מה יד לו אין אם אכל לגדול כמו נתכוין כלא מהני אחרת דדעת זהבקטן
 )ומטעם יד לו דיש הפעוטות לעונת שהגיע בקטן אבל אחרת דעתיהני
 כונה בלא קונה ארם של ידו הלא כונה לו דאין רק אחרת( רעת מהניזה

 שליחות אין הלא שליחות מטעם הוי ככונה שלא ידו אם הנתיבותולדברי
לקטן.



 א ת נ י ת מהנב

 משתמר אינו דקטן בישן כמו הוי קטן של דידו לתרץ אפשרועוד
 גימא אם אבל הספינה פ' כב"ב עיין קטן לגבי היא מדעתראבידה

 כישן הלא מהני אחות דעת אמאי יקשה קונה דאינו הוא זה דמטעםכן
 מקנה אחרת רבדעת הפוסקים שיטות ולפי אחרת דעת מהני לאלכאורה
 ניחא. קונה ג"כ משתמר אינו יד ג"כ לכאורה משתמר אינו חצר ג"כמקני

 דמהני משתמר דאינו דחצר לן דהסביר הר"ן לשיטת יקשה עדייןאתל
 משתמר אינו יד ולכאורה שליחות מטעם הוא מקנה אחרתבדעת

 אינו אם שליחות שייך לא דביר לדחות יש )ולכאורה שליחות מטעםג"כ
 מציאות ישנו שהבאנו הנתיבות מדברי אבל מחצר וגרע הוא כלום לאויד

 בדעת יהני משתמר שאינו יד גם ולכאורה שליחות מטעם יהיה בידשגם
 ב' ס"ק ר' סי' בקצוה"ח הביאו השימ"ק להסבר ובפרט מקנהאחרת
 דעת מהני ג"כ ביד ממילא יקח לא אדם השום משתמר הוי אחרתדבדעת
 מקנה אחרת רעת מהני ואמאי לקטן שליחות אין א"כ אותו( מקנהאחרת
 דמהני. הפוסקים לשיטותבקטן

 החצר הלא אחרת כדעת לקטן חצר מהני אמאי קשה הראב"ד עלוש"כ
 לקטן מסרו כמו הוי מדעת אבידה קטן דלגבי משתמרת אינובודאי

 איך קטן של ביד אבל עצמו מצד שמשתמר מוסגר בחצר אייריואולי
 וגם מהחצר אדם שום יקח שלא ישמור אחרת דהדעת אפשר ואולימהני
 עבד בעינן זה דמטעם היד בעל לדעת שישתמר דצריך קשה אבלמידו
 הלא החצר את לשכור פועלים שכרו אם הלא לעיין ויש ניעור ולאישן
 לדעת דמשתמר מטעם מהני לא ואולי החצר וגדר נעל כמו משתמרהוי

 הוא העבד הלא ניעור מעבד לחלק אפשר באמת אבל וצ"ע.הפועלים
 החצר בעל לדעת שמור שיהיה וצריך עצמו את שומר והחצר החצרעצמו
 למשתמר החצר את עושים אלא החצר אינם בעצמם המה פועליםאבל
 בעל לדעת משתמר מקרי וזה החצר של ומנעול גדר כמו הוייןוהמה
 בשדה ופועלים בעיר מבעה"ב דשכחה ב"מ מסוגיא לעיין יש אבלהחצר.
 ואולי שומרים בודאי הפועלים והלא בעה"ב לגבי משתמרת אינודנקרא
 רק אם מקרי משתמר וחצר החצר משתמר אינו בעצמם הפועליםלגבי
 מהגי לא לשמור פועל ישכור אם זה ולפי הבעה"ב בעד לכו"עשמור
וצ"ע.

 שליחות מטעם ולא יד מטעם זכיה אם כתבו הראשונים להעיר ישעות
 לגבי זה את כתבו והתוס' לקטן יד אין הלא קטן כעד זכיהיהני
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 רעת שייך איך דשם אותו מקנה אחרת דעת ראין במקום אפילוגירות
 שייך איך הפלפול כל נפל הלא בגירות אחרת דעת שייך היה ראםאחרת
 וצ"ל לקטן יד אין הלא בעדו הגביה גדול אם במציאה יזכה ואיך קטןגר
 מהני ומה יד דין לו דאין הפעוטות עונת וקודם קטן בעד הגביהראם
 ולו מתכוין דאינו רק יד לו דיש הפעוטות עונת אחר אבל כעדוהאחר
 הגדול נתכוין במציאות אריכתא היד והכא מהני היה נתכוין אםיצוייר
 עונת אחר בקטן ניקו ואולי בקטן איירי דשם מגירות קשהאכל

 יד לו אין לכן משתמר אינו יד מקרי רבקטן הנתיבות ולפי"דהפעוטות.
 משתמר דיר המציאות והכא יד לו יש משתמר יהיה אם יצוייר לואבל
 בעבד כמו לדעתו משתמר הוא הלא צ"ע אכל כעדו הזוכה הגדולמפני
 יש ועדיין קצרתי בענין הבירור חיסרון ומפני לחלק יש ואוליניעור
 בזה;לפלפל

 זצ"ל זויין ראובן ר' הגאוןמרן

 הגר ומת גר ביד ישראל של משכונובעניו
 ובא הגר ומת גר ביד ישראל של משכונו רכה אמר נ', מ"ט ב"קבגמד

 גר לי' דמית כיון מ"ט מידו אותו מוציאין בו והחזיק אחרישראל
 שיש משכון קנין דהך לומר ראוי הי' דלכאורה והיינו ע"כ, שעכודי',פקע
 דע"י דמכיון אלא אחרים, בשביל זכי' ובר הפקר נעשה שהוא והריבזה,
 זהו ולכאורה כאן, אין משכון קנין גם ממילא ולכן החוב, פקע הגרשמת
 הלואתו, בשעת דשלא במשכון אפילו דמיירי התוס' במש"כ הפי'גם

 קונה שבע"ח דמה ה"ה התוס' שי' הרי וכידוע משכון, קונה דבע"חולמ"ד
 לומר מקום הי' ולכן הלואה, בשעת דשלא במשכון רק לה אמרי'משכון

 אולם בו, אין משעבוד ויותר הלואה, רשעת משכון לענין איירידכסוגיין
 קונה רבע"ח דמכיון לומר מקום הי' הלואה בשעת דשלא משכוןלענין
 הוי, זכי' ובר הפקר, נעשה וה"ה הקנינים, ככל להי' שחזר והרימשכון,
 שעבוד אלא לו אין מכ"מ משכון, קונה בע"ח אי דאף התוס' כ'ולכז
 קנין ה"ה ולכאורה ע"כ. כדמים, ולסלקו לפדותו יכול שהי' כיוןעליו,
 רק קנין ה"ה משכון דהקנין לפרש צריך וכפשטות בעלמא, שעבודולא
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 כשנתבטל אולם משכון, יש חוב יש שאם ופירושו החוב, של הגבי'לצורך
 ופקע בו, זכי' שייך ולא אדם, לכל בזה קודם שהישראל כיוןהחוב,

 דוגמת והוא למשכון, מקום ממילא אין ולכן החוב, דפקע והיינושעבודי'
 התקדשי לאשה באומר ב', ח' דף בקידושין הגמ' סוגי' בבי' הרא"שסברת
 משכון כאן אין רמנה בזה דאמרי' המנה, על משכון ליה ונתן במנהלי
 שיהי' בלי משכון שיחול יתכן דלא זה דבר בכי' הרא"ש וכ' כאן,אין

 אינו משכון גם ולכן כאן, אין מנה של שחוב ומכיון מנה, של חובמקודם
 והוא בזה, יותר עוד בסוגיין דמתבאר וי"ל ערב, ליבא לוה ודליכאחייל,
 לצורך משכון התורת כל הו"ל מכ"מ המשכון, וכן החוב חייל שכברדאף
 מאיזה יהי' ולהבא מכאן החוב נפקע שיהא יצוייר ולו כאן, שישהחוב
 מיתת שע"י מכיון לכן ואשר המשכון נפקע גם שממילא והרי שיהי',טעם
 משכון. פקע גם שממילא והרי חייב, הישראל שהי' החוב פקעהגר

 ודמכיון ט', סי' מהפקר זכי' בה' המחנ"א בה נתקשה שכבר ראיתיושוה
 ר"ת בשם מרוטנבורג המהר"מ שכ' שבאמת משכון, קונהשבע"ח

 של משכון קונה בע"ח שאין הלואה, שעת של במשכון איירי'שבסוגיין
 מיתת ע"י נפקע אינו הלואתו בשעת דשלא משכון אולם ההלואה,שעת
 בתוס' אולם ההפקר, מן זכי' בזה ושייכא הקנינים; ככל רהו"ל כיוןהגר,

 ודאף בסוגיין, איירי' גמור דבמשכון מפרשים ראשונים עוד וכןבסוגיין
 הפי' הוי ולכאורה הגר, מיתת עי' מכ"מ נפקע זה משכון, קונהדבע"ח
 משכון גם אין שעבוד ובלי למשכון, מקום יש שעבוד שקיים דכלבזה

 קונה דבע"ח שעה כל בפ' שפרש"י מה המחנ"א שם הביא וכןבעולם,
 פקע החוב כשפקע ודמיד כמושנ"ת, דהוא והרי ההלואה, ימי כלמשכון
 בסוגיין. התוס' דברי פי' גם כך הוי' ובפשטות המשכון,ג"כ

 שאם שעה כל בפ' ראיתא ממה ה"ה להמחנ"א שם שהוקשה מהובעיקר
 יראה בבל עובר ה"ה משכוז בתורת נכרי של חמצו לקחישראל

 שם מתבאר וכן הפסח, עליו שעבר ישראל של חמצו הו"ל וכן ימצא,ובל
 חמצו נחשב זה הי' משכון בתורת ישראל של חמצו נכרי לקח דאםבגמ'
 משכון, קונה נכרי בע"ח שאין אלא משכון, קונה נכרי הי' אלו נכרישל

 חמצו ודה"ה גמור, קנין ה"ה משכון דקנין שם בגמ' מתבאר הריומכ"מ
 של זה קנין לקנות אפשר אי דלמה המחנ"א נתקשה ולכן המלוה,של

 הו"ל דמשכון קנין עיקר שכל שפרש"י מה מכח ורק ההפקר, מןמשכון
 במיתת משכון קנין שפקע מה דא"ש והרי מזה, יותר ולא ההלואה ימיכל
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 להי' החמץ חוזר המשכון לקיחת ע"י דהרי המחנ"א קושי' עיקרוהנה
 להי' חוזר זה הי' משכון קונה נכרי הי' אלו וכן ישראל, שלחמצו

 ימי כל גמור קנין דהו"ל הוכחה זה מכל דאין שי"ל והרי נכרי שלחמצו
 משכון קונה בע"ח דאין דאף א' ל"ז בגיטין התוס' כ' דהנהההלואה,
 במשכון גם והרי משמט שאינו המשכון על במלוה ומכ"מ הלואתו,רשעת
 ופי' בידך, אחיך של דה"ה דחשבי' מטעם וזה לה, אמרי' הלואתובשעת
 בשעת דגם והרי משכון, קונה ה"ה הלואה בשעת דשלא דמכיוןהתוס'
 חמץ לענין הה"ד וכן כידך, אחיך של שיחשב לענין שעבודי' אליםהלואה
 הלואה בשעת גם ולכן הלואה, בשעת שלא קונה רבע"ח דמכיוןוהרי
 הי' אלו וכן הישראל. ביד מצוי דה"ה בזה דקרי' לענין שעבודי'אלים

 שעת של כמשבוז דגם והרי משכון בתורת ישראל של חמצו קונהנכרי
 אלא הישראל ביד מצוי זה שאין לענין שעבודי' דאלים אומרים הי'הלואה
 בידו מצוי שיהא בעי' ימצא וכל יראה רכל איסורא ודלענין עכו"ם,ביד
 עובר הבעלים שאין והרי נכרי, ביד מצוי כשזה אולם החמץ, בעלשל

 שלו שיחשב לענין משכון קנין קונה הנכרי שהי' הפי' וראין וב"י,בב"י
 הבעלים ביד ולא הנכרי בידי מצוי שיחשב מועיל זה רהי' אלאממש,

 שם כתבנו בזה והבי' כך, אומרין הי' הלואה דשעת במשכוז ואףהישראל,
 דשלא משכון שקונה דמכיון התוס' שכ' ה"ט בכי' והיינו גיטין, למס'בחי'
 והוא ובו', הלואה דשעת דמשכון שעכודא נמי דאלים והרי הלואהבשעת
 קונה אינו אם ובין משכון קונה בע"ח אם דבין ברור הרי זהדהנה

 וכל המלוה, של בידו להימצא צריך דהמשכון ברור הרי זה אולםמשכון,
 ורק מלוה, ביד להמצא צריך שהדבר דין בהן אין שבעולםהשעבודים

 די"ל והוא אופנים, בב' בזה לפרש ויש מלוה, ביד להמצא צריךמשכון
 להתנות אפשר באפותיקי או אחר בשעבוד גם וכך כזה, תנאי סתםדהו"ל

 שלא בטוח שיהי' היכי כי המלוה ביד מצוי המשועבד הדבר שיהאתנאי
 סתם זה אין משכון דאצל י"ל אולם המשועבד, הדבר את הלוהיבריח

 צריך ה"ה במשכון לו שיש המלוה של זכותו עצם שמצד אלא צדדי,תנאי
 קונה בע"ח אין שאם פשוט ונראה המלוה, תח"י מצוי להי'המשכון
 ממון תנאי סתם אלא זה אין מלוה ביד להי' צריך שזה דמה והרימשכון,
 מצד זה הוי בידו להי' צריך שזה דמה והרי משכון, קונה בע"ח אםאולם
 משכון קנין למלוה לו שיש ודמכון למלוה, לו שיש דמשכון הזכותעצם
 להמצא צריך שהמשכון מה דהוי הוא המלוה של דזכותו והריבגוי',

 הלואה בשעת דשלא משכונו ודאם התוס', מש"כ והיינו המלוה,תח"י
 דמיסתבר והרי דמשכון, הקנין עצם מצד המלוה של בידו שעבורוהו"ל
 אלא תח"י, מונח שיהא צדדי כתנאי זה אין הלואה דשעת המשכוןדגם

 דה"ה במשכון למלוה לו שיש הזכות עצם שמצד דמלוה שעבודודאלים
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 ואינו כידך אחיך של בזה קרי' לכן ואשר דמלוה, תח"י מונח להי'צריך
 דלא והרי דמלוה, בידו מונח שיהא ממון תנאי סתם זה הי' ואלומשמט,

 להי' צריך הרי"ז ממונות הדיני שמצד כיון כידך, אחיך של נחשב זההי'
 לצורך החפץ בגוף למלוה שיש זכותו דמצד דמכיון אלא לוה,ביד

 קרי' לכן ואשר המלוה, של ורשותו ידו תחת להיות צריך ה"הגוביינא
 המשכון קנין הך אלים הלואה בשעת דשלא ומכיון בידך, אחיך שלבזה
 במשכון דגם מיסתבר ואשר המלוה, של ידו תפיסת תחת להי' צריךדה"ה
 ידו תחת להי' צריך שזה מה צדדי תנאי מצד זה אין הלואתורשעת

 בידך. אחיך של בזה דקרי' שעבודו אלים ולכן המלוה, שלותפיסתו

 של תח"י להי' צריך ודה"ה ישראל, ביד נכרי של חמצו לענין הה"דוכן
 דשעת במשכון אף וכן בדבר לו שיש משכון הקנין עצם מצדישראל

 ולכן הישראל, תח"י להי' צריך שהוא לענין שעבודי' דאלים אמרי'הלואה
 דוקא צריכינן לא וב"י ב"י ולענין הישראל, תח"י מצוי דה"ה בזהקרי'
 בדבר וכותים לישראל לו שיש דמכיון אלא בדבר, גמור קנין לושיהי'
 עוד ומצאנו וב"י, ב"י כזה דקרי' והרי תח"י, מצוי להי' צריךשה"ה
 כאלואופנים

 שעובריי
 מצוי שה"ה שכל אלא נמי, קנינימ בלי וב"י ב"י

 נכרי הי' אלו ג"כ וכן וב"י, בב"י עוכר ה"ה מסויימים דינים עםתח"י
 של תח"י מצוי נחשב הי' שזה והרי ישראל, של בחמצו משכון קניןקונה
 מצד הנכרי תח"י מצוי נחשב זה הי' הלואה בשעת כמשכנו וכזהנכרי,

 מצד הישראל הבעלים תח"י מצוי נחשב זה הי' ולא שבחפצא,השעבוד
 דאין האמת ולפי וב"י, כב"י עובר הישראל הי' לא ולכן החפצא,דיני
 תח"י, בחמץ להחזיק זכות שפיר לנכרי יש מכ"מ אולם משכון, קונהנכרי
 ולכן ממון, תנאי סתם מצד אלא בדבר, קנינו מצד זה דאין מכיוןאולם
 הזכותיפ שמצד אלא החפצא, דיני מצד הנכרי תח"י מצוי תשיב זהאין

 ממון, תנאי סתם בזה שיש ומה הבעלים, ביד למצא הדבר צריךשבממון
 וב"י, כב"י עובר וה"ה הישראל תח"י מצוי חשוב הרי"ז רמכ"מוהרי
 בזה יש ואמנם גמור, קנין ה"ה משכון שקנין מוכרח זה אין לפי"זואשר
 של בירו מצוי חשיב שזה לענין אלא זה אין אולם בחפצא, לזכותיםקנין

 משכון הקנין עיקר שכל רש"י דברי של ליסוד צריכין אנו ואיןהמלוה,
 נפרש אם דאף אלא המשכון, פקע החוב וכשפקע החוב, כשקיים רקה"ה
 הגברא, של החוב כלי גם להתקיים הראוי' ושעבודים קניגימ כזהדיש
 חשיב שיהא לענין מועיל ה"ה אשר קנין בכלל אלא זה אין מ"מאולם
 כפי הגדרים אותם לפי משכון הקנין נפקע ודשפיר המלוה, תח"ימצוי
 תפוס חשיב שיהא לענין דרק כיון נפקע ה"ה דעלמא ושעבוד חובשכל
 שיכול דמכיון התוס' מש"כ והיינו משכון, קנין הך מהני ה"ה מלוהביד
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 בעלמא, כשעבוד חשיב הרי"ז ולכן בדמים, ולסלקו המשכון לפדותהלוה
 קנין רעל החוס' מלשון משמע ובפשטא הגר, במיתת נפקע הואואשר

 הגר. במיתת נפקע הוא ואשר בזה, דנין ה"ה עצמוהמשכון

 גם והובא המאירי, כ' דהנה פשוט, כ"כ זה ראין נראה העיון לאחראולם
 עלי' שיש מלוה מחל א' שאם מוכח דירן שמסוגי' בסוגייןבש"מ

 דברי ובבי' המשכון, את החזיר שלא אף החוב שפקע והרימשכון,
 צריך דוה אומרין הי' ודאלו המהנ"א, דברי יסוד כפי נראה הריהמאירי
 שלא והרי נפקעין, ה"ה ממון שקניני כפי הגדרים אותם לפי נפקעלהי'
 עי' דנפקע הוא חוב ורק המשכון, החזרת בלי נפקע החוב שיהאיתכן
 מוכח הרי מסוגיין אולם משכון, הקנין נפקע יהא איך אולם גרידא,מחילה
 טעם מאיזה החוב, וכשנפקע משכון, גם אין הממילא והרי חוב איןשאם
 ראם הרא"ש דברי יסוד נאמר בזה ודגם משכון, אין שממילא והרישיהי'
 נפקע הוא ואיך משכון, גם אין דחוב שעבודא ובלי ערב, ליכא לוהליכא

 שכל כמו גדרים אותם דלפי והרי משכון, עליו שיש החוב שלהשעבוד
 כשמחל ולכן המשכון, פקע ממילא השעבוד וכשפקע נפקע, אחרחוב
 דלא ומה דעלמא, חוב כל כמו פקע שפיר ה"ה המשכון החזרת בליהחוב
 המשכון, פקע ממילא שח"ה כיון לן, איכפת לא שזה והרי המשכון,החזיר
 סוברים דרבותיו המאירי הוסיף שוב אולם המאירי, כן הוכיח דידןומסוגי'
 שהובא הרא"ה וכ"כ החוב, גם פקע לא המשכון החזרת ודבלי בזה,אחרת
 מהא לזה ראי' הרא"ה והביא המשכון, החזרת בלי נפקע החוב שאיןבש"מ
 למחול אפשר דאי והרי קנוי גופו ע"ע דאי א' ט"ז קידושין בגמ'ראיתא
 מפני כזה הוא והכיאוו המעש"י, של והשעבוד כסף הגרעון של הדובעל

 הוי קנוי גופו דע"ע קידושין במס' שם הרמב"ן כדעת להרא"הרס"ל
 למחול אפשר שאי ומה כש"כ, המתירו איסור קנין בזה דישפירושו
 והרי לאיסורא, קנוי דגופו דמכיון הר"ן שם וכ' דמעש"יהשעבוד
 שיש מלוה דהו"ל הוא והבי' מחילה, בר דאינו שעבוד ג"כ הוי'שהשעבוד

 דע"ע מכיון המשכון, החזרת בלי כזו מלוה למחול אפשר ואי משכון,עלי'
 אף דהנה האדון, של ברשותו ה"ה דהמשכון לה דחשבי' והרי קנוי,גופו
 שיש מלוה דהו"ל א' י"ס בקידושין מתבאר מכ"מ קנוי, גופו ע"ע איןאי
 לקידושין לאו הראשונות דמעות ס"ל יהודה ב"ר ר"י שהרי משכון,עלי'
 ודאפשר משכון עלי' שיש כמלוה לה דחשבי' כיון אח"כ, ומקדשהניתנו,
 ס"ל דריכר"י והרי משכון, עלי' כשיש עלי' לו שיש מלוה ע"ילקדשה

 שיש החוב את לה שמוחל ע"י מקדשה והוא ובהפקר, כש"ש צורךדאין
 לדייק י"ט דף בקידושין התוס' כ' וכבר משכון, עלי' יש ואשר עלי'לו

 את לה מקנה הוא איך קנוי גופו דאי קנוי, גופו אין דע"ע לריכר"ידס"ל
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 דהו"ל ס"ל ה"ה ודמכ"מ קנוי, גופו ראין רס"ל ומינה עצמו, שלהגופה
 חובו לגבי' בגופה משכון קנין עלי' לו ודיש משכון, עלי' לו שישמלוה
 משכון עליו שיש רחוב מזה מוכח הרי וכן שבה, העברות מלאכתע"י

 התוס' שם כ' באמת וכך המשכון, החזרת בלי החוב את למחולאפשר
 מרוטנבורג, מהר"מ בשם ב' סעי' רמ"א סי' בחו"מ הרמ"א כ' וכןלפרש,
 ט"ז שם בגמ' שהרי לזה וראי' המשכון, החזרת בלי החוב למחולדאפשר

 אי דגם אף וזה זיל, תרי באפי לי' לימא לש"ש לע"ע לו הלמה מקשי'א'
 דס"ל ממה ג"כ )וכדמוכח משכון עלי' שיש כמלוה הו"ל קנוי גופואין

 ושיש שעלי' החוב לה שמוחל ע"י העברי' לאמה מקדשה דה"הלריבר"י
 והרי החוב, שפקע ושע"י המאירי של דבריו יסוד ג"כ וזהו משכון(,עלי'

 החזיר שלא אף החוב על כשמוחל גם ולכן משכון, כאן איןדממילא
 המהר"מ של דבריו יסוד גם וזהו המשכון, פקע גם ממילא ומ"מהמשכון,

מרוטנבורג.

 עליו שיש כחוב דהו"ל דנהי לדחות כ' רמ"א בסי' שם הקצוה"חאולם
 ע"ע אין ראם כיון הלוה, ברשות שהוא כמשכון הו"ל מכ"ממשכון,

 אלא הארון, של רשותו תחת מונח שאינו כמשכון דהו"ל והרי קנוי,גופו
 ע"ע אם ורק המשכון כהחזרת הו"ל ולכן עצמו, של ברשות הו"לדהע"ע
 ע"ע אין אם אולם עצמו, ברשות ולא אדון ברשות דהו"ל והרי קנוי,גופו
 ברשות שהוא כמשכון הו"ל ולכן עצמו ברשות דהו"ל והרי קנוי,גופו
 לומר יתכן לא שזה במק"א כתבנו מרונבורג המהר"ם דברי ובבי'הלוה,

 התוס' דברי יסוד שהבאנו וכמו הלוה, של עצמו ברשות ה"השהמשכון
 קנוי, גופו ע"ע אין אם ואף משכון, דהו"ל וכל דוכתי ועוד שםבגיטין
 ה"ה אא"כ בעולם משכון שיהא יתכן ודלא מלוה. ברשות שהואוהרי

 הוא אין ואשר משכון לחול שיצטרך יצוייר ולו המלוה שלברשותו
 ממון תנאי זה הי' אלו ורק בעולם, כזה משכון שאין והרי מלוהברשות
 הלוה, ברשות הוא אשר משכון שם שיחול לומר הי' יתכן והריצדדי,
 דינו מעיקר זה הוי המלוה ברשות להי' צריך שמשכון דמה למשנ"תאולם
 אין אי אף ולכן צדדי, ממון תנאי של זכות כסתם זה ואין המשכון,של
 אלא האדון, של ברשותו שה"ה במשכון דין ה"ה מכ"מ קנוי, גופוע"ע
 דהו"ל מרוטנבורג להמהר"ם ס"ל ולכן עבדות, של אדנות רשות זהשאין

 י"ס שם בקדושין התום ג"כ וכמוש"כ  המשכון,  החזרת כלי החובכמחילת
 ברשותו דה"ה דבע"כ והרי משכון עלי' שיש כמלוה לה חשבי' ואםא'
 עבד דאם התוס'( שי' גם היא )וכן מרוטנבורג להמהר"ם וס"ל המלוהשל
 גופו אין ואם לפירותיו, דדקל כקנין מעש"י לענין הו"ל גופו קנויעברי
 עליו שיש כחוב הו"ל גרעון או מלאכה לענין שהתביעה והריקנוי,
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 לה דחשבי' והרי הוי, משכון ואם המשכון, ה"ה עצמו וגופומשכון,
 ברשות שהוא משכון יתכן ודלא מלוה, כרשות הו"ל דמשכוז זהשקנין
לוה.

 חשיבא לא משכון דנתינת מיגש הר"י שי' לקידושין בחי' ביארנוובזה
 איז משכון כאן אין רמנה בקידושין דאמרי' ממה ראי' והביאהילך,

 מיגש הר"י של טעמו שבועות, במס' וכן ג', בב"מ והנמו"י הר"ן ובי'כאן,
 קנין מועיל הי' אלו לחול שפיר המעכוז צריך הי' רבעצם מפניבזה

 דבר, שם גופו לקנות אלא מועילה משיכה וראין משכון, לקנותמשיכה

 דבי גוביינא ע"י או ההלואה של הכסף ע"י או מהני משכון לקנותאולם
 והק' משכון, קנין לחדש המשיכה מועילה לא הלוה נתינת ע"י ולכןדינא,

 לו שיש משכון ע"י לקדש לפי"ז אפשר ראיך סק"ב ע"ב בסי'הקצוה"ח
 משיכה, קנין ע"י המשכון את לאשה להקנות אפשר אי והרי אחריםעל

 משיכה קנין ע"י להקנות אפשר חייל ככר שהמשכון שלאחר כוהומתרצים
 דקנין כיון בזה, גם שייך מיגש הר"י של טעמו והרי בפשטא אולםג"כ,

 מהניח שהרי הקצוה"ח הק' ועוד הדבר, גוף להקנות רק מהנימשיכה
 מצאתי )וכן ליישב יש זה אולם משכון, קנין לקנות לענין המלוהתפיסת
 לנפשי' דינא איניש דעביד דע"י זיע"א( יעקב בקהילות דו"ז מרןשמתרץ
 דמכ"מ אלא דמשיכה, קנין מדין זה ואין דינא, דבי כגוביינא להחשבי'

 שם עי"ז יחול אשר פרעון לשם הלוה נתינת ודאטו הדבר, קשהבסברא
 גוביינא של או המלוה של גבי' מתפיסת טפי גריעא ה"ה אסומשכון,
 אלא דעלמא, משיכה דקנין דין משום לדון בזה צריכינן ולא דינא,דבי

 של גוביינא מתסיסת פחות לא להועיל צריך זה ואשר פרעון מעשהמשום
 הלוה נתינת ע"י ה"ה עדיף הכי והפרעון והגבי' ב"ר, מגבי' אוהמלוה
 בקצוה"ח ודיעו"ש מיגש, הר"י בדברי הבי' זה שאין נ"ב אולםעצמו,

 משכון קנין הי' אלו הלואתו שבשעת נכרי קונה הי' דאיך בזהשנתקשה
 רכל שם ודן במשיכה, קונה נכרי ראין כיון נכרי, של לזכותו גםחייל
 יועיל לא דלמה לדון יש )וכן כמשיכה קונה נכרי גם כסף קנין שייךדלא
 מלוה(. הו"ל דהרי כסף אז דאין כיון משיכה, קנין ההלואהלאחר

 לחול שצריך דמכיון והוא מיגש, הר"י בדברי אחר באור נראהאולם
 משכון תורת אין זה ובלי המשכון, על מלוה של בפנ"ערשות

 לענין במיוחד התורה שנתנה רשות הך של המחדש הדבר ומהובעולם,
 של הקנינים תורת מצד מועיל זה ודאין משכון, קנין ידו עלשיחול
 הכסף ע"י מתחדש זה ואשר מלוה, של בפנ"ע רשות דהו"ל אלאכה"ת,
 הך להתחדש ראוי שאינו וכל דינא, דבי גוביינא ע"י או ההלואהשל
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 כתבנו שכבר עפי"מ והוא בעולם, משכון דין שאין והרי מלוה,רשות
 כמשכון ורהו"ל מרוטנבורג, המהר"מ דברי לדחות הקצוה"ח מש"כלדחות
 הראשון והתנאי לוה, שביד משכון תורת שאין וכתבנו לוה, ברשותשהוא
 נוסף, דין זה ואין המשכון, על ה"ה מלוה שרשות מה ה"ה משכוןשל
 מגזיה"כ לה אמרי בע"ע גם ולכן בעולם, משכון תורת כלא"ה שאיןאלא
 וע"ז בזה, הגזיה"כ הוא וכך ע"ע, תורת הך גמורה עבדות זו אין אםאף

 ההלואה של דכסף או דינא רבי גוביינא ואי מיגש, הר"י דבריקיימי
 ברך משכון קנין שיחול לענין המלוה של מחודש רשות הךמחדשים
 איניש דעביד דינא הך ע"י עצמו המלוה של גבי' הך גם וכןרשות,
 של מחודש רשות הך מחדשת היא אין הלוה של נתינה סתם אולםלנפשי'
 )ובע"ע משכון לקנין יועיל שזה לענין התורה מן ניתן שהואהמלוה
 קנין הך לענין ע"ע של רשות הך מתחדש שטר ע"י דאף הואגזיה"כ

 הקצוה"ח, קושי' שמתרצים כמו לומר אפשר כבר ומעתהדמשכון(,
 כבר שאפשר והרי משכון שלצורך מחודש רשות הך חייל שכברודמכיון
 ע"י לאחרים המשכון שעל המלוה של הרשות את גם ולהעבירלהקנות
 בכ"ד. המועילין לקניןהקנאה

 ע"ע אין אם שאף ורלאחר מרוטנבורג, המהר"מ בדברי משנ"תוהיינו
 בזה דיש ובע"כ משכון עליו שיש חוב ה"ה ומכ"מ קנוי,גופו

 דמהנית ומינה משכון, של רשות ומדין קנין מדין האדון שלרשותו
 וכן א', י"ס בקידושין התוס' ג"כ וכמוש"כ המשכון החזרת בליהמחילה
 משכון קונה הבע"ח ודאף מסוגיין, דמוכח בסוגיין המאירי מש"כהיינו
 קנין דהו"ל היא רש"י שי' הרי וכידוע בעין, בכלל קנין הךוחשיב
 ואף עצמו, החוב עי"כ נפסד ג"כ ה"ה המשכון נאבד שאם והיינולאונסין,
 שחייל הוא ברור דבר מכ"מ אולם רש"י, על החולקין של השיטותלאלו
 שמכיון לומר יתכן ואיך החוב, של הגוביינא לצורך משכון קניןבזה

 ודאם המחנ"א, דברי יסוד דהיינו אלא המשכון, ג"כ נפקע השעבודשפקע
 ב"י דין שיש ממה הראי' לדחות כתבנו וראיונם משכון, ליכא חובליכא
 לדחות כתבנו רזה והרי החוב, שפקע ע"י המשכון פקע ומכ"מוב"י,

 אולם בידך, אחיך של לה דחשבי' מה דין הך שאני וכן וב"י, ב"יודשאני
 דכשפקע המאירי מש"כ היינו ודמכ"מ דמשכון, מסוים קנין יש הרימו"ס
 ממילא ההוכ כשנמחל ג"כ ולכן המחנ"א, כדברי וזה המשכון, פקעהחוב
 המהר"ם שי' כיסוד מתפרשים המאירי דדברי וברור המשכון,פקע

מרוטנבורג.
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 החוב מחילת דין שאין סוברים הרי דרבותיו המאירי, שם הוסיףאולם
 שקיים זמן רכל סוברת זו דשי' והיינו המשכון, החזרתבלי
 בעין, ה"ה החוב ואף שהכל לה דחשבי' והרי ללוה, הוחזר ולאהמשכון
 משכון, הקנין מהני ולזה המשכון, בתוך הוא שהחוב כאלו דהו"לוהיינו
 ולכן החוב, נפסד המשכון נאבד שאם רש"י כשי' גימא לא אם אףוזה
 דע"ע הך )ושאני המשכון חזרת בלי מחילה יתכן לא ולכן בעין, כמוהו"ל
 קנין הך על אדון כרשות הו"ל המחילה רעד ודנהי קנוי, גופו איןאם

 עוד ע"כ ואשר עבדות של כרשות זה אין מכ"מ הע"ע, שבגוףמשכון
 זה אין ודסו"ס האדון, של גרידא והסילוק המחילה ע"י בזה חזרהשייבא
 והיינו זה, לענין עצמו האדון כיד וידו הע"ע הוי ולא עבדות, שלרשות
 שיחזור בלי המחילה מהניח דלא הרא"ה וכ"כ ודו"ק(, חזרה, הךלענין

 קנוי גופו ע"ע אם שהרי בש"מ( )ועוי' לזה ראי' הרא"ה והביאהמשכון,
 דאף והיינו הגרעון, ושל העבדות של החוב על למחול אפשר דאיוהרי
 למעש"י שעבוד ולענין בו, אין איסור מקנין יותר מכ"מ קנוי, גופואי

 תשיב הרי"ז האדון שברשות וכמשכון משכון, עליו שיש כשעבורהו"ל
 בלי מחילה בזה דיתכן ראי' מייתי מרוטנבורג שהמהר"ם ממה ההיפךוזה

 בכלל מכ"מ ודהו"ל קנוי, גופו ע"ע שאין למ"ר והיינו המשכון,החזרת
 הקצוה"ח, כדברי הרא"ה בזה פי' הנראה ולפי משכון, עלי' שישמלוה
 חורין שבן והרי קנוי, גופו שאין כיון ממש, עבדות ככלל זה איןואם

 ושלא המחויב שברשות כמשכון הו"ל ולכן חשיב, ה"ה עצמווברשות
 ודהרי האדון, ברשות הוא אין המשכון החזרת לענין ולכה"פ אדון,ברשות
 ע"ע אם אולם הקצוה"ח, כדברי וקצת הע"ע של עצמו לרשות חזרהכאן
 משכון עליו שיש כחוב הו"ל דלמעש"י נימא אם דאף והרי קנוי,גופו

 והרי הוי' היא עבדות אם מו"ס אולם לאיסורא, רק הוי והקניןגרידא,
 לעצמו, יד לע"ע לו אין המשכון לענין ולכה"פ אדון, ברשות כמורהו"ל
 הו"ל משכון קנין רהך והרי בגופו, עבדות ואין קנוי, גופו אין אםורק

 משכון יתכן הלא ולפימשנ"ת הקצוה"ח, לפי"ר הע"ע של עצמוברשות
 ויד רשות שפיר בזה יש חזרה לענין לכה"פ אולם המחויב,שברשות
 אולם רשות, להך חזרה ורשייך הע"ע, של עצמן כרשות הן אשרהעבד
 משעיבוד יותר כאן אין וגרעון מלאכה דלענין שאף והרי קנוי, גופואם

 עבדות, בתורת שעבוד ה"ה סו"ס אולם משכון עליו יש ואשרלמעש"י,
 המשכון, את לקבל ויד רשות לע"ע לו ואין אדון ברשות זה הוי'ולכן
 משכון, עליו שיש החוב לענין מעכבת הוא אשר חזרה בזה איןולכן
 שיש חוב למחול אפשר אי המשכון החזרת שבלי הרא"ה של הראי'וזוהי
 מהגית דלא אלה שיטות המאירי שהביא מה נמי והיינו משכון,עליו

 כדברי )ושלא המשכון פקע וממילא החוב דפקע אמרי' ורלאהמחילה,
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 החוב נכלל וה"ה הן, מילתא חדא והמשכון שהחוב אלאהמחנ"א(,
 רשותו ובטל הגר רמת דמכיון לבאר וכ' בעין, כמו ודינו שקיים,במשכון
 שהוא לישראל חזר שהמשכון כאילו לה דחשבי' והרי המשכון,שעל

 על המתחדש רשות דהך דמשכון הוא והביאור החפץ, שלהבעלים
 דהו"ל אלא אחר, ממון רשות ככל זה ואין מחודש, רשות ה"ההמשכון
 כדברי גימא לא אם אף )וזה המשכון על למלוה לו שיש מחודשרשות
 במיוחד התורה שנתנה המחודשים הקנינים את רק לזה דבעי' מיגשהר"י
 נתינה ע"י דאף אלא המשכון, על שחייל זה מחודש ושות לקבללענין
 שה"ה הדבר ברור אולם המשכון, שעל מחורש רשות הך מתחדשרגילה
 של מחודש רשות והך המשכון(, על המתחדש המלוה של מחודשרשות
 לו ואין מת שהוא מכיון אולם המלוה, קיים שהוא כל רק קיים ה"המלוה
 מעצמו שחזר כאלו הו"ל לכן ואשר רשות, הך בטל מעצמו ולכןיורשין,
 בכ"מ דהו"ל כאלו הו"ל חפץ כל הרי ודבאמת הבעלים, לרשותהמשכון
 של כרשותו לה חשבי' משכון דאצל אלא הבעלים, של כרשותודאיתא
 מלוה של רשות הך ודפקע יורשין, בלי המלוה שמת כל אולםהמלוה,
 אחר לפי"ז יכול ואיך הבעלים, לרשות כחזר דהו"ל והרי המשכון,מעל
 כל דפקע והרי הבעלים, לרשות שחזר כאלו דהו"ל שע"י כיון בו,לזכות
 דגם והרי המשכון, על מלוה של רשות בזה שאין דכל כיון המשכוןעיקר
 אם הרי דלפי"ז המאירי כ' ושוב המשכון. ופקע משכון תורת שייבאלא
 לזכות הוא שיוכל והרי הגר, מיתת של בשעה אחר ברשות המשכוןהי'
 בגמ' יעוי' הינדואה, יהודה ר' של דעבדו כההיא והו"ל משכון,הך

 בגמ' שם וכדאמרי' א', כ"ג הסוגיא בהמשך ויעויי"ש כ', כ"בקידושין
 אפילו העבד עמד ודלא לחיים, פירש וזה למיתה פירש דזהדקידושין

 נכנס ה"ה העבד מן האדון רשות שפקע ודבשעה עצמו ברשות א'שעה
 מי ברשות הנמצא זה משכון לענין גימא וה"נ בו שזכה זהלרשות
 וכיאור בעלים, רשות בלי א' שעה אפילו המשכון נעשה ודלאשזוכה,
 הגר מיתת דע"י ה"ה המאירי של דבריו יסוד עיקר כל שהריהדבר

 לרשות חזר שהוא כאלו והו"ל משכון, של המחודש רשות הךמתבטל
 ובלי לוה, ברשות חשיב ה"ה ודממילא זכי', במעשה צורך שום בלילוה
 בו שיזכה איך אין ולכן בעולם, משכון אין המשכון על מלוה שלרשות
 של תח"י ה"ה מיתה בשעת אם אולם ההפקר, מן בו לזכות שרוצהמי

 דאף )ונתבאר משכון של מחודש רשות בהך לזכות שיכול והריהנוכה,
 ישנו שכבר כיון המשכון, שעל רשות בהך לזכות יתכן מיגש הר"ילדברי
 הר"י כדברי שלא נימא אם ומכש"כ משכון, של מחודש רשותלהך

 שעל רשות הך נפקע שיהא דלענין דמכיון המאירי בזה כ' אולםמיגש(.
 ולכן זכי', למעשה צריך הלוה שאין והרי הלוה, של לזכותוהמשכון
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 לזכות שצריך רזה והיינו הלוה, של לזכותו רשות הך פקעממילא
 והשעבוד הזכות שנפקע מה ומשא"ב קנין, למעשה צריך ה"הבמשכון
 בלי ממילא נפקע ה"ה משכון הקנין אף וכן הישראל על לגר לושהי'
 של וזכותו רשותו ובטלו ההפקעה, באה דממילא אלא קנין,מעשה
 צריך ה"ה מעלמא שבא מי ורק הלוה, של לזכותו ממילא בדרךהישראל
 ומיד קנין, מעשה בלי נשלם ה"ה הלוה של זכותו אולם קנין,למעשה

 שום בלי הלוה של זכותיו חיילי דמעצמן והרי הגר, של רשותוכשמסולק
 צריך הי' הוא אלו וכן קנין, למעשה הלוה צריך הי' ואלו קנין,מעשה
 אלא ללוה, קודם בו דזוכה דהי' והרי המשכון, של ממון רשותלקבל
 הלוה של זכותו קדמה דלעולם ונמצא כלל, זכי' למעשה צריך הלוהשאין

 ועוד דידי', קנין מעשה ע"י במשכון לזכות שבא זה של הזכי'למעשה
 להמאירי ס"ל דלא ונהי בש"מ שהובא הרא"ה בדברי הדבר מבואריותר

 אמרי' דלא והיינו מרוטנבורג, המהר"מ כדברי להרא"ה וכן דבריולמסקנת
 הוי' החוב של הזכויות שכל אלא המשכון, פקע החוב שפקעדמכיון
 עיקר וכל שכעין, דבר כמו להי' חזר עצמו החוב והרי במשכון,מעתה
 החזרת בעי' ולכן שבמשכון, הזכי' מתוך לבוא צריכה הלוה שלזכיתו

 ממילא הלוה של זנותו לו באה ומנ"מ החוב, של המחילה לעצםהמשכון
 שבא לזה הלוה של זכיתו קדמה ודלעולם הפקר, המשכון שנעשהע"י

 וא"ש. קנין, מעשה ע"ילזכות
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 שליט"א שעפס הכהן אברהם שמחה הרבמורנו

 בעלים ממין קלים קדשיםבענין

 השמועהמפי

 הא בהו דלית הוא מעילה מעילה, בהן שאין נכסים ע"ב( ו"'בבב"ק
 יוסי דר' ואליבא קלים בקדשים יוחנן א"ר תנא מאז קדשי,מקדש

 קדשים לרבות בה' מעל ומעלה דתניא הוא, כעלים ממון דאמרהגלילי
 בקדשי בין בחלקו המקדש והתכן הגלילי, יוסי ר' דברי ממונו שהןקלים
 תימא אפי' כריה"ג, דלא לימא מקודשת, אינה קלים בקדשים ביןקדשים
 כי מודה ריה"ג אפילו שחיטה לאתר אבל מחיים, ריה"ג אמר כיריה"ג,
 דמשום דמשמע הק' מקובצת ובשיטה וכו'. זכו קא גבוה משלחן זכוקא

 להקשות, יכול בלא"ה בקדשים, מהמשנה מקשה כריה"ג מתני'דמוקי
 שבועת גבי כשבועות במקומה להקשות הו"ל זו דקושיא והיינועכ"ל.
 הו"ל וע"ז בקק"ל, כחש אם הפקדון שבועת דנשבע יליף דריה"גהפקדון,
 בסוגיין ומדמקשה כריה"ג, דלא דלימא נחלקו דהמקדש ממתני'להקשות
 קשה לכן הוזקו, אם בקק"ל דמחייב כריה"ג מתני' דמוקי דמשוםמשמע
 נזיקין. בדין קידושין דין תלוי אמאי וצ"ב בחלקו, דהמקדשממתני'

 הוא משלו פועל להו איבעיא ע"א( )צ"כ בב"מ איתא דהנה ליישבויש
 לאשתי תנו דאמר מינה נפקא למאי אוכל, הוא שמים משל אואוכל

 שמים משל אמרת אי אלא להו, יהבינן אוכל הוא משלו אמרת איובני,
 רחמנא. להו זכי לא ובניו לאשתו רחמנא, ליה זכי לדידיה אוכל,הוא
 ולא מעות ליטול רש"י )פי' אדם קוצץ ת"ש מביא ע"ב( )שםוהגמ'
 וע"י הגדולים ושפחתו עבדו ע"י הגדולים ובתו בנו ע"י עצמו ע"ייאכל(
 הקטנים ובתו בנו ע"י לא קוצץ אינו אבל דעת, בהן שיש מפניאשתו
 דעת כהן שאין מפני בהמתו ע"י ולא הקטנים ושפחתו עבדו ע"יולא
 )פי' קוצץ אינו הכי משום אוכל, הוא שמים משל בשלמא אמרת איוכו',

 יקוץ נמי קטנים אוכל, הוא משלו אמרת אי אלא הקטנים(, ובתו בנוע"י
 )שלא ולהתנות ליקוץ יכול מ"מ זוכה, הוא משמים אי דאפי' ומבוארוכו'.
 משל אי דאפי' ומוכח לו, שיש ממון זכות ידי על מעות( ויטוליאכל
 אבל להתנות, יכול שעי"ז ממון זכות איזה לו יש מ"מ אוכל, הואשמים

 ממון שיטול כלל להתנות לו שייך היאך א"כ לו, אין ממון זכות אפי'אי
 זכות לו יש א"כ אוכל, הוא משלו דאי בזה, והביאור אכילתו.במקום
 החפצא שעצם כיון החפצא, ע"י אשה לקדש יכול וא"כ החפצא,בעצם
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 בעצם זכית שום לו אין א"כ זוכה, הוא משמים אי אבל שלו,הוא
 לקבל ממון זכות לו יש ומ"מ החפצא, ידי על אשה לקדש וא"יהחפצא,
 ולא מעות ליטול להתנות כח לו יש שפיר ולכן הכעל, מןהאוכל
לאכול.

 עצם אי הוא, בעלים ממון דקק"ל לריה"ג דס"ל בהא לחקור ישולפיתו
 והיינו לו, יש ממון זלות דרק או והמורו, כשורו שלו הוההחפצא

 לאוכלו שיכול )הגם בהבהמה לו אין ממון זכות אפי' דרבנןדאליכא
 של ממון דזכות י"ל ולריה"ג לו(, אין ממון זכות מ"מ שחיטה,לאחר
 הפקדון. בשבועת חייב בקק"ל כחש אם ולפיכך בהבהמה, לו ישאכילה
 א"כ לו, יש ממון זכות ורק החפצא, בעצם זכות לו דאין גימא אםולפי"ז

 דאינה בחלקו ממקדש ולק"מ לריה'ג, אפי' האשה את בו לקדשא"י
 לו אין לריה"ג דאפי' די"ל בשבועות, כן הגמ' מק' לא ולפיכךמקודשת,

 אליבא דקק"ל יוחנן דא"ר מהא אבל האשה. את לקדש החפצא בעצםזכות
 שעי"ז החפצא בעצם זכות לו דיש מוכח א"כ רעהו, שור מקרידריה"ג
 מק' ושפיר האשה, את בו לקדש ריכול הול"ל וא"ב רעהו, שורנעשה
 כריה"ג. דלא דנימא מקודשת אינה בחלקו דמקדש רתנןמהא

 אינו בקדש נכסי שגנב או וז"ל כ' ה"א( גניבה מהל' )פ"ב הרמב"םוהנה
 וכו', הקרש ולא לרעהו שנים ישלם שנאמר בלבד הקרן אלאמשלם

 מן פטור זה הרי וכו' קק"ל ובין ק"ק בין בעליהן מבית קדשים הגונבוכן
 והק' עכ"ל. הקדש, מבית ולא האיש מבית וגונב שנאמר מפני וכו'הכפל
 שחייבין הנכסים דבל הביא ה"א( נזק"מ מהל' )פ"ח הרמב"ם דהריהלח"מ
 בהן שאין דנכסים ומשמע עכ"ל, נזקין דין בהן שאין הן מעילה,עליהן
 מוכח לכאורה וא"כ כריה"ג, לה מוקי והש"ס בנזקין, חייבמעילה

 מבית וגונב מקרי לא אמאי וא"כ הרה"מ(, )וכ"כ כריה"ג פסקדהרמב"ם
 הביא הומכ"ם ובאמת מכפל. פטרו ואמאי בעלים, ממון הו"ל האהאיש,
 ולענין רעהו, מקרי דלא קרא הבית( )דבדק הקדש לענין דבריובתחילת
 )ס"ג לקמן התוס' וכאמת האיש. מבית וגונב מקרי דלא קרא הביאקק"ל
 קרא והיינו מכפל הקדש למעט מעוטים ב' דלמ"ל הק' רעהו( ד"הע"א

 האיש. מכית דוגונב וקראדרעהו

 כתיב ררעהו דבקרא לתרץ ז"ל מהגר"ח הביא ל"ד( )סי' שמואלונתרבת
 רק שייך כפל של דתשלומין דדרשינן והיינו לרעהו, שניםישלם

 הכפל משלם דאינו מגלן אכתי אמנם להקדש, הכפל משלם ואינולרעהו,
 להקדש רק דלא ללמדנו האיש מבית דוגונב קרא אתי וע"זלהבעלים.



סט א ת נ י ת מה

 בזה, והביאור כפל. משלם אינו להבעלים אפילו אלא כפל, משלםאינו
 הרי כדה"ב קדשי רגבי מזבח, לקדשי הבית בדק קדשי בין נפ"מדיש

 להקדש אותו מקנה הוא הרי מקדישו וכשהוא לגבוה, קנוי הוההחפצא
 הכעלים מרשות ויצא להדיוט, כמסירתו לגבוה דאמירתו מדיןבקנין
 קדשי גבי אבל שבו, הממון קונה והקדש הקדש, לרשות ונכנסלגמרי
 מדין להקרש אותו מקנין אינם רהבעלים בקנין, לגבוה קנוי אינומזנח

 בקדושת אותו מתפיס דהבעלים אלא להדיוט, כמסירתו לנכוהדאמירתו
 גבוה ממון דנעשה הוא דממילא דין רק לגבוה, אותו מקנה ואינוקרבן,
 הבהמה נשאר דעדיין לגמרי, מרשותו יצא ולא שכו, קדושה דיןע"י

 גנב גבי ע"א( )ע"ז לקמן דהרי לזה, וראיה בו. להתכפר לעניןברשותו
 לי דמה כמכירה, דהו"ל שהקרישו מה על דו"ה רליחייב מק'והקריש
 תורא מעיקרא להדיוט מכרו ומסיק לשמים, מכרו לי ומה להדיוטמכרו

 והשתא דראובן תורא מעיקרא לשמים מכרו דשמעון, תורא והשתאדראובן
 הו"ל המכירה ע"י הרי הדיוט דאצל ז"ל הגר"ח וביאר דראובן.תורא
 הלוקח, לרשות ונכנס לגמרי הגנב מרשות ויצא הבהמה, עלהקנאה
 הוה לא מזבח בקדשי אכל בדה"ב(, בקדשי )וה"נ דו"ה חייםובכה"ג
 גבוה ממון הבהמה נעשה הבהמה שהוקדש ע"י רק הבהמה, עלהקנאה
 ומעיקרא הגנב, ברשות הבהמה נשאר בו להתכפר לענין אבלממילא,
 נתבאר בדו"ה.ועכ"פ חייב אינו ולכן דגנב, תורא והשתא דגנבתורא

 רעהו דדרשינן נהי וא"ב בעלים, ברשות הבהמה הוה עדיין מזבחדבקדשי
 הכפל משלם דאינו מגלן מ"מ להקדש, הכפל משלם דאינולמעט

 קרא אתי וע"ז בעלים. ברשות הוא שעדיין בהמה דגנב כיוןלהבעלים,
 דכיון הכפל, את משלם אעו להבעלים דאפי' לאורועי האיש מביתדוגונב
 כדי האיש מבית וגונב בכלל אינו לכן הקדושה, ע"י גבוה ממוןדמקרי
 דהמעשה כיון בכפל, המחייבו גניבה מעשה זה דאין הכפל, אתלשלם
 האיש. מבית ולא הקדש מבית גבוה ממון דגגנכ היהגניבה

 והגם הכפל, את משלם אינו כקק"ל דאפי' הרמב"ם דכ' מה א"שולפ"'ז
 רעהו מקרי ושפיר כריה"ג הוא בעלים ממון דקק"ל ס"לדהרמב"ם

 דהוא והגם קק"ל, בגונב לבעלים כפל משלם אינו לריה"ג דאפי' י"למ"מ
 עי"ז נתחייב ולא האיש, מבית גניבה מעשה מקרי לא מ"מ כעלים,ממון
 להבעלים. אפי'בכפל

 )י"א בבכורות דאמרינן מהא ז"ל הגר"ח לדברי ראיה הביא הכרכ"שוהנה
 פדיונו חבירו של חמור פטר הפודה הונא א"ר שיזכי א"רע"א(

 לא  דר"ש ,אליבא לבעלים פדיונו או"ד לפודה פדיונו להו איבעיאפדוי,



המתיראע

 לך תיבעי כי הוא, דכעלים ממונא כהנאה מותו דאמר כיון לך,תיבעי
 אמר ורחמנא ליה מדמי להקדש בהנאה, אסור דאמר יהודה דרביאליבא
 ריכול רש"י )פי' וביני דביני להו דקני כיון או"ד לו, וקם הכסףונתן

 אר"נ להקדש. דמי לא הוא( דיריה ממונא וכו' שהוא כל בשהלפדותו
 שאין ואע"פ לבעלים, כפל תשלומי משלם חבירו של פט"ח הגונבת"ש
 עכשיו, לו אין אמאי ר"ש, אילימא מני , מכאן לאחר לו יש עכשיו,לו
 האיש מבית וגונב ליה, מדמינן להקדש ס"ד ואי יהודה, רבי פשיטאאלא
 אינו פט"ח דהנה לבאר הכרכ"ש וכ' וכו'. הקדש מכית ולא רחמנאאמר
 רבעי ונטע ומע"ש הקדש פריון כמו פדיונות דבשאר פדיונות,כשאר
 כשפודה ליה ומיבעיא הפדיון לעשות בעלים א"צ ובפט"ח בעלים,בעינן
 או"ד שלו, הו' ולכן דהקדש דהו"ל הקדש מרשות פודה הו"ל איאחר
 של הו"ל ולכן בו, קנין לבעלים דיש כיון הבעלים מרשות פודההוה

 של פט"ח דהגונב דתניא מהא ליה פשיט וריג הפדיון. לאחרבעלים
 מכאן, לאחר לו יש עכשיו, לו שאין אע"פ לבעלים, כפל משלםחבירו

 כסוגיין אמרינן דהיאך הק' ת"ו( סי' )סוף הקצוה"ח דהנה בזה,והביאור
 איסורי הו"ל מ"מ הוא, בעלים דממון דנהי קק"ל, כשהזיק חייבדלריה"ג
 אופנים ב' דיש לכאר הברכ"ש וכ' בצ"ע. ונשאר חי, שהוא זמן כלהנאה
 לו אין וכה"ג לאיסוה"נ, עשהו שהתורה א' אופן דיש הנאה, איסורישל

 עוד יש אבל איסוה"נ, הו' החפצא רעצם כיון בהחפצא כלוםלהבעלים
 דאח"כ איסור של חפצא דאינו החפצא, עצם על איסור דליכא והיינואופן
 להינות לו אסור לכן לגבוה, קנוי שהוא דע"י רק כאכילה, מותרהוא
 של חפצא אינו מ"מ כמציאות, ממנו ליגונות לו דאסור הגם וכה"גממנו,

 בעלותו לו חסר ולא הדפצא, בגוף כלום לו שאין אמרינן ולאאיסוה"נ,
 ממון דין לו דיש נהי אמנם כהבהמה. ממון דין לו יש ועדייןעי"ז,

 ליהנות דא"י כיון כמציאות כלל שיווי לו אין עכשיו מ"מבהבהמה,
 עכשיו לו דאין דאע"ג קאמר וע"ז דמים לו שאין כאילו וחשיבהימנו
 במציאות דגם חשיב לכן זמן, לאחר שיווי לו דיש כיון מ"מ שיווי,שום
 וה"נ בהנאה. אסור דהוא אע"ג שלו חשיב שפיר ועי"ז דמים, לויש

 כיון מ"מ הימנו, להנות א"י דעכשיו דאע"ג ובפט"ח לריה"גבקק"ל
 הו"ל שפיר לכן מכאן, לאחר דמים לו יש וגם איסוה"נ, של חפצאדאינו
 גימא אם מ"מ דמים, דין לפט"ח לו דיש נהי ומ"מ עליה. להתחייבשלו

 מקרי דלא והיינו אחר, חסרון איכא א"כ מרשותו, יצא כאילודחשיב
 חשיב ושפיר בעלים כרשות הוא דעדיין מוכח וע"כ האיש. מביתוגונב
 דיש דאע"ג מוכח ועכ"פ לבעלים. דפדיונו עכצ"ל וא"כ האיש, מביתוגונב
 כאילו דחשיב אמרינן אי מ"מ לבעלים, דמים דין לו ויש מכאן, לאחרלו
 וגונב מקרי דלא כפל משלם אינו הרי לפודה(, )ופדוי הקדש ברשותהוא



עא א ת נ י ת מה

 ממון דחשיב דאע"ג דריה"ג, אליבא בקק"ל גימא וה"נ האיש,מבית
 וגונב מקרי ולא הקדש, לרשותו מרשותו יצא כאילו נחשב מ"מבעלים,
 כפל. משלם ואינו הקיש, מבית וגונב אלא האישמגית

 בתוספתא דאיתא מהא סתירה איכא ז"ל הגר"ח דברי עיקר עלאמנם
 משלם אין קק"ל ואחד קק"ד אחד ההקדשות את דהגונב ה"ח()פ"ז

 חייב שפיר דלריה"ג ומפורש וכו'. כהדיוט קק"ל אומר ריה"ג קרן,אלא
 מקרא רפטור ז"ל הגר"ח נשם הכרכ"ש כמש"כ ורלא בקק"ל,בכפל
 שחיטה, קודם מחיים מיירי ז"ל דהגר"ח לדחות ויש האיש. מביתדוגונב
 גניבה ומקרי בעלים רשות ממנו מפקיע הקרבה דין לו שיש עי"זואז

 שחיטה לאחר אבל האיש, מבית דוגונב מקרא נתמעט ולכן הקדש,מושות
 ומקרי דבר לכל בעלים ברשות הו"ל שפיר אז להקרבה, עוד עומדדאינו
 ובתוס' לריה"ג. בכפל דחייב התוספתא כ' וככה"ג האיש, מביתוגונב
 קא גבוה משולחן שחיטה לאחר הכהנים דחלק כ' ומחיים( ד"ה ע"ב)י"ב
 י"ל ושפיר דבר, לכל גמורים בעלים ממון הוה הכעלים חלק אבלזכו,

 האיש. מכית וגונבדמקרי

 דרעהו דמקרא קרא, ב' צריכים כפל דאצל נמצא ז"ל הגר"ח לפי"דוהנה
 האיש מבית דוגונב ומקרא להקדש, הכפל משלם דאינוילפינן

 קק"ל, כגון מעילה בהן שיש בנכסים והנה להבעלים. משלם דאינוילפינן
 רק היינו ולכאורה דרעהו, מקרא והיינו לכו"ע, נזקין מתשלומי פטורהרי
 למעט קרא בעינן לא דלמה צ"ב לבאורה וא"כ להקדש, משלםדאינו
 רקרא ועכצ"ל כפל. אצל קרא רצריך כמו לבעלים, הנזק רמי משלםראינו
 שנים ישלם וכדכתיב להקדש, בתשלומין מעוט הוה כפל אצלדרעהו
 שהוא להבעלים כפל תשלומי למעט שני מעוט צריך שפיר ולכןלרעהו,
 וכי דכתיב הנזקין, של בהחפצא רעהו כתיב נזיקין אצל אבל רעהו,בכלל
 להתחייב כדי רעהו של חפצא דצריך והיינו רעהו, שור את איש שוריגוף

 נזקין דין ליכא הרי רעהו, של חפצא דאינו בהקדש אבל נזקין,בתשלומי
 היזק מקרי דלא כיון לחבירו או להקדש תשלומין בין חילוק וליבאע"ז,
כלל.

 בהא לחקור ריש אחר. באופן והתוספתא הרמב"ם דברי ליישב ישונאמת
 אי הקרן, תשלומי לענין הדין מהו הכפל, מן פטור הקדשדגונכ

 מדין גם או"ד דגניבה( באונסין חייב יהי' )וא"כ דגניבה קרן מדיןמשלם
 בו לקיים דצריך משום היינו דמשלם והא הקדש, נתמעט דגניבהקרן

 דגניבה, קרן מדין זה אין אבל הקדש, של הוה שהחמץ כיוןהשבה



 א ת נ י ת מהעב

 איתא דהנה דגניבה, קרן מדין ולא השבה מדין דהוה להוכיח ישולכאורה
 להקדש ק"ו מאי ומק' להקדש, וק"ו וכו' אומר ר"ע ע"ב( )ו'לעיל

 אמר רעהו שור דהקדש, לתורא דירן תורא דנגח אילימא ממיטב(,)דמשלם
 דגניכה, קרן מדין הוה דהקרן גימא ואם וכו', הקדש של שור ולארחמנא
 וע"כ ממיטב. משלם ושפיר נזיקין אבות מכ"ד א' הוה דגניבה קרןוהא
 הקדש, של חפץ על השבה חיוב הוה להקדש דמשלם קרן רהדיןמוכח
 דהיכן מקשה קא ושפיר נזיקין, אבות מכ"ד ואינו דגניבה, קרן מדיןואינו
 הקדש. אצל מיטבמשלם

 ומקרא גבוה, ממון דקק"ל רס"ל לרבנן, א"ש זה כל לכאורהאמנם
 רעהו, בכלל הוה לא קדשים דכל קרשים, מיני כל נתמעטדרעהו

 גנבה של חפצא זה אין אז רעהו, של חפצא הוה לא דאי ממעטינןומרעהו
 הוה לא שלו הקרן תשלומי גם א"כ גניבה, של חפצא זה דאיז וכיוזכלל,
 הוה שפיר קק"ל הרי לריה"ג אבל בעלמא. השבה דין אלא דגניבהקרן
 גניבה מדין ליה ממעטינן לא א"כ דגניבה, חפצא הוה ושפיר רעהו,בכלל
 והקרן הקרן, תשלומי לענין גניבה של חפצא בכלל הו"ל ושפירלגמרי,
 הוה וזה ליה, ממעטינן האיש מבית דוגונב מקרא ורק דגניבה, קרןהוה
 בכפל. ליה מחייב לא הקדש מבית דגניבה הכפל, תשלומי על מעוטרק

 הוה לכן דרעהו, חפצא דהוה גניבה, של חפצא הוה דהחפצא כיוןאמנם
 דגניכה. קרן תשלומי שלוהקרן

 ולענין מרעהו, ליה דממעטינן בדה"ב לענין הרמב"ם מש"כ א"שולפליז
 דבקדשי האיש, מבית מוגונב ליה ממעטינן דקק"ל מזבחקדשי

 חפצא הוה דלא דרעהו מקרא נתמעט הרי רעהו, של חפצא דאינהבדה"ב
 בעלמא. השבה רק דגניבה קרן תשלומי הוה לא הקרן וגם גניבה,של
 דשפיר כריה"ג ס"ל דבזה האיש, מבית הגונב קרא הביא בקק"לאבל
 שלה קרן משלומי גניבה, של חפצא הו"ל ושפיר רעהו, של חפצאהו"ל
 מבית דוגונב מקרא נתמעט כפל מתשלומי ורק דגניבה, קרן תשלומיהוה

 חפצא דהו"ל דכקק"ל ס"ל דריה"ג התוספתא, נמי א"ש ולפי"זהאיש.
 מתשלומי ורק דגניבה, קרן תשלומי מדין הקרן נתמעט לא הרידרעהו,
 הוה קרן דהתשלומי והיינו כהדיוט, דקק"ל ריה"ג קאמר וע"ז נתמעט,כפל
 דגניבה. קרןמדין

 דלמ"ל הק' יצאו( ד"ה ע"ב )ס"ב לקמן התוס' ההנה להוסיף ישולפ"'ז
 כש"כ פטור, שטרות דבמזיק ליה תיפוק מכפל, שטרות למעוטיקרא

 מחויב הוה בעין לשטר איתיה דאילו דכיון ותי' פטור, שטרותהגונב



עג א ת ב י ת מה

 צ"ב אמנם ג"כ. בכפל חייב ומחזירו להשטר גנב כשגנב גם לכןבהשבה,
 דכיון ליה דתיפוק מכפל, הקדש למעט קרא דלמ"ל הקשו לאדלמה
 אפי' פטור הקדש דהגונב א"ש, ולפי"ד מכפל. דפטור ה"1 בהזקיןדפטור
 ודנתמעט כלל, גנב מקרי דלא למימר קרא צריך וא"כ כמשנ"ת, הקרןמדין
 דין מ"מ מכפל פטור אי אפי' בודאי שטרות, גבי אבל לגמרי, גניבהמדין
 למימר קרא דצריך למימר שייך לא וא"כ נתמעט, מכפל ורק לו ישגנב
 קרא דלמ"ל התוס' מק' שפיר ולכן מתשלומין, דפטור רק כלל, גנבדאינו
 נזקין. אצל דפטור כמו דפטור ליה תיפוק גניבה, מתשלומי שטרותלמעט

 ולא הקדש נתמעט מכפל דרק ס"ל בזה הרמב"ם על דהשיגוהראב"ד
 ס"ל שמשלם והקרן הקרן לענין אפי' כלל גניבה דין לו דאיןנתמעט
 מקרן הקדש נתמעט דרעהו דמקרא ס"ל ולא דגניבה, קרן דהוההראב"ד
דגניבה.

 את גנב וז"ל הי"ג( גניבה מהל' )פ"ג הרמב"ם מש"כ א"שולפ"'ד
 עד חוב עליו זה הרי אלא הקרן על נמכר אינו הקדש אוהעכו"ם

 נמכר, הוא גניבה תשלומי חיוב על דרק א"ש, ולפי"ד עכ"ל.שיעשיר,
 ולכן השבה, מדין רק גניבה תשלומי מדין הוה לא הקדש דגניבתוקרן
 מכירה. דין בואין

 שלרמ"א כהנאוו הכהן אלעזר הרבמורנו

 א'סימן

 בפסח ומרור במצה דלכםדיז

 והט"ז והר"ן, פרץ, ורבינו והרא"ש בתוס', והרשב"אההוס',
 בפסח. במצה לכם דבעינן ס"ל ברורה והמשנה והגר"ווהגר"א,

 רבי לדברי שני מעשר של מצה אסי רב אמר )ל"ת.( בפסחיםא(
 מבפסח, חובתו יוצא אדם אין גבוה( ממון שני דמעשר )דסברמאיר

 חובתו ידי יוצא אדם הדיוט( ממון שני דמעשר )רס"ל חכמיםלדברי
 עריסותיכם, דכתיב )דחלה( עיסה בשלמא פפא רב לה מתקיףבפסח.



 א ת ב י ת מהעד

 מי מצה אלא יהא, משלכם לכם, ולקחתם ויכתיב נמי אתרוגמשלכם,
 עוני לחם הכא כתיב לחם, לחם אתיא יימר רב אמר מצתכם,כתיב
 כאן אף מלכם להלן מה הארץ, לחם באכלכם והיה התםוכתיב

 בעינן דבמצה ההלכה דכן י"ח בסי' שם הרא"ש עלה וכתבמשלכם.
 וכן פסחים, על פרץ רבינו פסק וכן שם. בתום' הרשב"א וכ"כלכם,
 שם והגר.א סק"ד, תנד בסי' הט.ז פסקו וכן פסחים, על הר"ןפסק
 סקט.ו. שם ברורה והמשנה ס"ט, שם והגר.זס.ד,

 והגר"ז, ופר"ח, וכנה"ג ווייל, ומהר"י אנשיל, מה"רדעת
 הבית דעת משמע וכן לכם. בהו בעינן בזה"ו, מרור וגםדבמצה

 רבה. ואלי' ומג"איוסף,

 ז.ל ממרפורייק אנשיל דמה"ר קצ,ג סי' ווייל במהר"י כתבב(
 מרור יעקור לא א"כ פסול, וגזול למצה איתקש דמרור כיוןנסתפק

 כו' אסא דמזבני להנהו רב להו דאמר אאסא דהוה מידי הקרקע,מן
 מש"ה בקרקע מתקיים אסא גבי דהתם דל,ד, לי ונראה הגזול,בפרק

 אוונכרי להנהו רב אמר דהתם הוא, דבריו ופי' ע"ש, כקרקע,הוי
 היכי כי אינהו לגזזוה אלא אתון, תגזזו לא מעכו"ם אסא זבניתודכי

 ע"ש. בידייכו רשות ושינוי דידהו בידייהו בעלים יאושדליהוו
 בשום לגזלן קנויה אינה לכן נגזלת אינה דקרקע דמשוםוהיינו
 כשתולשים שהאוונכרי ונמצא בעלים, בחזקת היא דלעולםיאוש,
 ושינוי הגזלן ביד יאוש וליבא האסא, גוזלים הם הקרקע מןהאסא
 בהמרור יעשו דכן נסתפק ז"ל אנשיל וה"ר האוונכרי, בידרשות

 בידיו גזל יהיה הלא הישראל יתלשוהו ראם המרור, הגויםדיתלשו
 דל"ד, ז"ל ווייל מהר"י אמר זה ועל זה. במרור חובתם ידי יצאוולא

 דהוי שאני, מרור אבל בקרקע, דמתקיים כיון כקרקע הוודאטא
 וביד הבעלים, מישראל גזלן הוא הרי הגוי ביד וכשהואמטלטלין
 בידו. רשות שינוי יהא הגוי מן שקונהוישראל

 היה המרור דאם ז"ל ווייל ומהר.י אנשיל לה.ר רס"ל כיון והנהג(
 ס"ל וא"כ למצה, הוקש דמרור משום בו לצאת פסול היהגזול,
 דפסולה סוברים היו דאם לכם, דבעינן משום פסולה גזולהדמצה
 דין בעבירה הבאה דמצוה דין אין הרי בעבירה הבאה מצוהמשום
 המרור לפסול דנו ואלמה כולה, התורה בכל דין הוא ואלאבמצה
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 במצה, לכם דבעינן משום דפסול האין אם אבל למצה, דהוקשמשום
 דעת כן שפי' צ"ד סי' ארי' בשאגת ועיין א"ש. למצה הוקשומרור
 לפסול באו דאם ודס.ל טעמא, מהאי ז"ל אנשיל וה.ר וויילמהר.י
 ס"ל דרבנן דהוי בזה,ז במרור בעבירה, הבאה מצוה משוםהמרור

 וכדעת בעבירה, הבאה מצוה משום פסול דין בדרבנןדליכא
 בעבירה, הבאה מצוה משום פסלינן לא דבדרבנן כן דס'להפוסקים

 גם שייך זה למצה,  הוקש דמרור משום המרור לפסול באנו אםאבל
 ביאר כן תורה, של כעין תיקנו רבנן דתקנו מה רכן בזה"ז,במרור
 שכתב, סק"א תנ"ד על משה בדרכי ועיין ע"ש. ארי'השאגת

 הרמ"א סבר וא"כ ע"ש. הגזול, במרור יוצאין דאין כתבשהמהרי"ו

 למצה. דאיתקש משום במרור וכן במצה, לכם דבעינןכמהרי"ו

 מצה וז"ל, שכתב מ"ו שטה תהד סי' הטור על בכנה"ג יעייןד(
 גזול במרור יוצאין אם שנסתפק יש נ.ב כו' בה יוצאין איןגזולה

 הגזול במרור דיוצאין כתב קצ.ג בסי' ווייל ומהריי למצהדאיתקש
 דאין שכתב כו' להסתפק יש בדיה תע"ה סי' בפר,ח ועייןעכ.ל.
 זה לכתוב דהוצרך וסיים למצה. דאיתקש כיון הגזול במרוריוצאין

 קצ.ג בסי' ווייל מהריי בשם שהביא תניד בסי' כנה"ג מספרולאפוקי
 ומשמע קיצר, בכנה"ג והנה ע"ש, וליתא הגזול, במרורשיוצאין
 אלא כן, הדבר אין אבל הגזול, במרור דיוצאין ווייל מהריידסבר
 משום הגזול במרור יוצאין דאין ס.ל ווייל ומהר.י אנשיל ה,רדגם

 יתלוש שהגוי צריכין אם נסתפק אנשיל ה"ר ואלא למצה,דאיתקש
 דין לו יש וא.כ גזולה, קרקע דהוי דחיישינן משום הקרקע מןהמרור
 הוי דבמרור ראסא, לההיא דל"ד כתב ווייל ומהר"י דאסא,כההיא

 הקונה הישראל ביד רשות ושינוי הגוי ביד גזל והוימטלטלין,
 וכנה.ג ווייל ומהריי אנשיל שה"ר לפ.ז ונמצא וכנ"ל. ממנוהמרור
 כמו לכם במרור בעינן ולכן למצה הוקש דמרור ס"ל כולהווהפר.ח

 דבעינן שכתב טט,ו תניד סי' הגריז בשו"ע ועיין כנ.ל. והכלבמצה.
 ועיין בזה"ז, דרבנן דהוי ואף למצה, ההוקש משום לכםבמרור
 ממהר"י שהביא הכנה"ג על שהקשה ברורה שבמשנה הלכהבביאור
 וצ"ל ע"ש, אסר. אדרבה התיר, לא ובאמת הגזול, מרור להתירווייל

 וכנ"ל. קיצר,שהכנה"ג
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 סי' יוסף בבית ועיין וז"ל, סקי"ד תע"ג בסימן כתב המנ"א והנהה(
 למצה איתקש דמרור כיון נסתפק מהרר.א וז"ל, מהרי"ו כתבתקכ"ז,
 סי' כמ"ש הקרקע מן המרור ישראל יעקיר לא א-כ פסולוגזול
 כקרקע הוי משו"ה בקרקע מתקיים אסא דהתם דל"ר ונ"לתרמ"ט
 כמטלטלין הוי בקרקע מתקיים אינו דמרור כיון דה"פ נ"לעכ"ל,
 דהא צ"ע ומ"מ ישראל, ביד רשות שינוי והוי ביאוש הנכריוקניית
 וכיש סיג, תרל"ז סי' כמ"ש כקרקע הוי לקרקע המחובר כלקיי"ל

 ומו"ס צ"ה סי' ועבח"מ סיב, ו' סי' ביו"ד כמ.ש בקרקעכשנשרש
 ליתלש ועומד צרכו כל נתבשל כבר שהמרור דמיירי ואפשרקצ.ג.
 בעצם דמסכימים והמג,א יוסף הבית מדברי והנה עכ.ל. דמיכתלוש
 דבעינן נמי ס-ל וא"כ הגזול, מרור לגבי למצה איתקש דמרורהדין
 המגיא, על שהקשה סקט"ז רבה באלי' וע"ש "לכם. ומרורבמצה
 מרור לנטוע הכותים דנוהגין קודם כמ.ש הרי'ו דאיירי תירץואלא

 משא"כ בקרקע מתקיים דאסא ה"פ ואת חרס, כלי שברי תוךבאדמה
 נמי סבר רבה שהאלי' ג"כ ומשמע ע"ש. חרס בשברי הואמרור

 "לכם". בעינן ומרורדבמצה

 לכם, שיהא בעינן לא דבטצה ס"ל חיים והמקור ארי'השאגת
 כל אבל בעבירה. הבאה מצוה משום רק פסולה גזולהומצה

 פוסקיט הרבה ופסקו לכם. בעינן דבמצה ביו הנ"להפוסקים
 וכנ"ל. בזה"ז לכם בעינן במרורדגם

 ואלא "לכם", במצה כתיב דלא דכיון ציד בסי' כתב השאג"או(
 א"א, וזה וכנ"ל, מחלה מצה שלומדין היינו .לכם" רבעינןהפוסקים

 בחלה, חייב גזל של גופה דבחלה "לכם., בעינן לא בחלהדגם
 ואפאה וטחנה חטים של סאה שגזל הרי )צ-ד.( בב.קכדאמרינן
 בחלה חייב מ"מ אבל מנאץ, אלא מברך זה אין חלה ממנהוהפריש
 כדאמרינן בשינוי הגזלן קנה ולא עומדת במקומה שינוי איאפילו
 מחלה יותר גזל של למעט הלמד במצה להחמיר א"א א"כהתם,

 חיוב  או "לכם. בהלה בעינן דאי השאג-א דסבר ומשמע ע"ש.המלמד
 בסי' חיים והמקור הגזלן. ע"י באה והכא הבעלים, ע"י באהחלה
 "לכם, שפיר הוי לכן הוי, הנגזל של שהעיסה דכיון כתב סק"אתניד

 אבל מדעתו. שלא חבירו של מקמח נעשה אפילו באה חלהוהחיוב
 דלא משום במצה -לכם" בעינן דלא נמי המקו"ח פסקלהלכה
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 כמו "לכם. דבעינן משום פסולה גזולה דמעה לומר תנאאישתמיט

 ס"ל הנ.ל הפוסקים דבל כיון להלכה ומיהו ע"ש. הגזול בלולבדתני
 'לכם' בעינן בזה"ז גם במרור וה"ה ההלכה. כן "לכם" במצהדבעינן
 בפי' פ.ו סי' קידושין על ח.ב הכהנים משמרת בספרי )ועייןוכנ"ל.
 ע"ש. )צ-ד( בב"ק הרא,שדברי

 הגזול בסידור יוצאין דאין חסידים בטפר מש"כבענין

 דהוי כיון בה יוצא מצה ממנו ועשה חטים כשגזל גזולה במצהז(
 התם ליכא בעבירה הבאה מצהו ומשום בשינוי, שקנאו משוםלכם,
 עלי' מברך אינו ומ-מ המצוה, שעשה קודם העבירה שכלתהכיון
 יוצא הוא הגזולה ובמגלה הגזול ובשופר ד'. ניאץ ברך דבוצעמשום
 ירושלים ובציון עליהם. מברך אינו ומ"מ בקול, גזל דאין משוםבהם
 ראם חסידים בספר עמש.כ הקשה הל"ב מיבמות בפי"ב הירושלמיעל
 דברי הזכיר ול הסידור, בזה שהתפלל בתפילה יצא לא סידורגזל

 דאולי ונלענ"ד בקושיא. והניח הגזול, בשופר דיוצאיןהירושלמי
 בשופר דיצא דאע"פ משום הגזול בסידור יוצא אינו דמשו.הי"ל

 יוצא אינו וה"נ עליהם, מברך אינו אבל הגזולה ובמגילההגזול
 עשרה שמונה בתפלה יש שהרי הגזול בסידור שהתפללבתפילה
 ועוד.ברכות

 צריך במצה, "לכם" דבעינן דלהפוסקים אלגזי המהרי"טכתב
ו דלהרמב"ן המצה, בגוף לזכות לשין והאורחבעה"ב י  
 המאירי דעת וגם אוכל, הוא בעה"ב של האורח כשאוכלוהר"7,
 דאורח ס"ל יוסף והנמוקי והריטב"א הראשונים, גאוניובשם

 אוכל. הוא בעה"בשל

 אצל דאוכל באורח א"כ במצה, לכם בעינן דלהלכה להנ-ל הנהח(
 שלכם. דתהא כדי המצה לו להקנות בעה"ב צריך פסח בלילבעה.ב
 שכתב מ"ב בסימן ז"ל אלגזי ממהרי,ט יו.ט שמחת בשו"תדעיין

 לזכות והאורח בעה.ב שיכוין צריך במצה לכם דבעינןדלהפוסקים
 להרמב"ן, המצה, בגוף האורח זוכה אינו דבטתמא המצה,בגוף

 מה כל לאחר, מזמין דסתם )ל"ד:( בנדרים שכתבו והר,ןוהרשב,א,
 הנאתו ובשעת ואוכל, שלועס מה גם הוא, המזמין של לאכולשמניח
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 כל מהמאכל ויתהנה שיאכל דעד דמתהני הוא ממש דמזמיןמיני'
 המאירי גם דעת דכן ונלענ.ד איתי'. דמרי' ברשות דאיתי'היבא

 הריטב"א כתב וכן הראשונים. גאוני  כתבו  שכן  וכתב שם.בנדרים
 אוכל הוא המזמין בעה"ב משל שהמזומן שם בנדרים הרי"ף עלבפי'
 יוסף. בנמוקי שם וכ"כע"ש.

 להקנות בעה"ב צריך דמשו"ה כתבתי בצלאל זכרוןבספרי
 כדי לאורחיו המלון ובעל ביתו לבני ובעה"ב לאורחיו,המצות
 ידעו לא דאב כתבו בג'ורה ומשנה יעקב והביכורי "לכם".שיהא

 דאו יוצאים, בשאול דגם חושבים ואלא באתרוג לכםדצריך
 המרור, להם להקנות צריכין וכן אתרוג. מצות ידי יוצאיםאינם

 בזה"ז. גם "לכם" במרור דעינןכיון

 דקיי"ל כיון דמשו.ה ל"ז סי' ח.ב בצלאל זכרון בספרי ועייןט(
 כל את להודיע פסח בליל לדקדק צריכין במצה, לכם שיהארבעינן
 יתכוין והבעה"ב המצות לקנות שיתכוונו והאורחים הביתבני

 אוכלים הרי קנין, בלא  שיורים יחשבו אלא דאל"ה להם,להקנות
 וכן יעקב, בביכורי ושעיין שלהם. ולא המצות הוו ושלו בעה"בשל
 שכתב סקט.ו תרמ"ט סי' או"ח סוכה בהלכות ברורה במשנהפסק
 כדי לכם להיות דצריך יודע ואינו מחבירו אתרוג לוקח אחדדאם
 וה.נ אתרוג, מצות ידי יוצא אין דאז סגי, בשאלה דרק וסברלצאת
 שלהם ולא הוו בעה.ב של הרי לקנין כוונה וליכא יודעים איןאם
 מצה אכילת מצות ידי יוצאין ואין בעה"ב משל אלא אוכלים איןוהם
 ש.ע.

 בעה"ב דמשל בזה, כאורחים נמי הוו בעה.ב של ביתו בני והנהי(
 לבעה"ב אין לאכילה שהזמין דבאורחים כמו דהרי אוכלים,הם

 לב"ב להקנות בעה"ב מחכוין אין כן המצה, להם להקנותכוונה
 להאורחים להקנות בעה"ב מתכוין אין במלון כשאוכלים וגםהמצה.
 האב להודיע צריכין ולכן הסעודות, בעד לו שמשלמין אףהמצה,
 וכן מצה, מצוות בה שיצאו כדי המצה מהם אחד לכל להקנותבביתו
 מהאורחים אהד לכל המצות שיקנה המלון לבעל להודיעצריכין
 במלונו המלון ובעל בביתו בעה"ב צריך וכן פסח. בלילהמצות
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 דצריכין כיון להם לצאת כדי פסה בלילי להאוכלים המרורלהקנות
 וכנ"ל. במרור גםלכם

 להקנות צריכין לכן במצה, לכם רבעיכן רפיון אמת בשפתכתב
 שהעולם דאפשר כתב עיגולים ב' ובין להאורחים.המצה
 דאדעתא שאולה, בטבעת לקדש שהתיר הרא"ש עמש"כסומכין

 בו. לצאה שיוכל לו נתןדהכי

 הוא כן הגמ' דמסקנת דמשמע כתב )לה( סוכה אמת ובשפתיא(
 שיהי' מצוה של במצה ליזהר צריכין ולפיז במצה, לכםדצריכין
 בעה.ב שלחן על ולאורח דוקא, ממון( דין בו לו )שיהי' שלוהמצה
 לאכול, שהרשינו מה סגי ולא במתנה, המצה הבעה"ב לו ליתןצריך

 שאינו דמתנה ולהקדישו למכרו )שיוכל ממש שלו להיותדצריך
 והעולם ב'. מ"ח דף בנדרים כדאיתא מתנה שמה לא להקדישהיכול
 שהתיר הרא"ש ע.ד סומכין דהעולם אפשר )אכן בזה. נזהריןאין

 בו( לצאת שיוכל לי' יחיב דהכי דאדעתא שאולה בטבעתלקדש

ע"ש.

 דיוצאין סובר רכשאחד כתבו ברורה ומשנה יעקב הביכוריאבל
 קידושין דבטבעת דט"ל ומשטע בו, יוצא דאין שאולבאתרוג

 שיהא שדעתו אמרינן ולהכי בשאולה, שיוצאים ברור דעתואין
 לו כשברור אבל כדין, דמועילבאופן

 שיוצאיי
 שאול האהרוג

 שיוצאין לו שברור באתרוג יוצא אין ולהכי זו, סברא שייךאין
 בכה"ג. ובמרור במצה יוצא אין וכן בשאול.בו

 לוקה דכשאהד ברורה ומשנה יעקב מביכורי הבאתי נכד אבליב(
 וסבר בו לצאת כדי .לכם" להיות דצריך יודע ואינו מחבירואתרוג
 דל"ד דס.ל וצ,ל אתרוג. מצות ידי יוצא אין דאז סגי, בשאלהדרק

 לחבירו אמר אחד ראם ס"כ דקידושין בפ"א הרא"ש שללההיא

 דכיון מקודשת, דהויא האשה את בו לקדש כדי טבעתהשאילני
 בלבו דגמר מהדי אנן האשה את בו לקדש אדעתא לושהשאיל
 מקודשת האשה שתהא קידושין לענין שיועיל לשון באותו לוליחנו

 שאלה בלשון יועיל לא ואם הטבעת, לו מטר דהכי אדעתא כיבו

 והויא להחזיר ע"מ מתנה תהיה הפחות לכל מתנה, בלשוןיהיה



המתיבתאפ

 בקידושין, מהני דשאלה בדעתו ברור אין דהתם ע"ש, כו'מקודשת
 לו ליחנו בלבו דגמר מהדי אנן לכן כן, שההדין שברור סוברואין

 שיורע אדם כשסבר באתרוג אבל בקידושין, דמהני לשוןבאותו
 והמשנה יעקב להביכורי מהני לא באתרוג, מהני ששאלההדין,
 הוי שאול באתרוג יועיל לא ראם סהדי אנן התם דליכא כיוןברווה,
 שאינו איש דעת רכן באתרוג, מהני שאול ודאי דהושב כיוןבמתנה,
 בו יוצא אין ולהכי באתרוג, מהני דשאזל לי' דפשיטא הדין,יודע

 "לכם" דאינה במצה דיוצאים להם כשברור במצה גם ולכןהבירו.
  יוצאין אין ובמרור, במצה, "לכם' דצריכין מעתם על עלהולא

 ברורה. והמשנה יעקבלהביכורי

 לענ"ד ז"ל עליו שקשה ומה בזה, בינה האמרידברי

 המנהג ליישב שכתב כ"ג סי' פסח בדיני בינה באמרי ועייןיב(
 אין ששוב עכ"פ זכה שהאורח בהמצה, לכם לצאת כדיבאורחים
 מצתכם כתיב דלא וכיון שיאכלנז, רק ממנו להוציא יכולבעה"ב
 מזהה שום בלי כשאוכל בכה"ג י"ל מחלה דלכם מגז"ש רקלהדיא
 מצה חובת בו יוצא מ"מ ממש לקנות נתכוין דלא אף בעה"בובדעת
 בשעה גם עליו לאסרו יכול בעה"ב דהרי לענ"ד וקשהע"ש.

 דלומדים דכיון ז"ל מש"כ וגם הנ"ל. בראשונים כמבוארשאוכלו
 דגם לענ"ד קשה יוצא, דבכה"ג י"ל דחלה מגז"ש במצה דלכםדין

 ז"ל לדבריו דגם ועוד וצ"ע. ממש, כחלה דין לו יש מגז"שבלימוד

 כשיטת בפיו דקונה ור"ל להנ"ל, קונה לפיו דבבא שם כתבהרי
 יודעין וכשאין מקנה, דעת צריכין לזה גם וא"ב דכתובות,התוס'
 יעקב הביכורי בדברי וכנ"ל יוצאין אין הרי במצה לכםדבעינן
 וכנ"ל. ברורה,ומשנה

 והמרור המצה ביתו ולבני לאורחיו להקנות הבעה"בכשדעת
 להראב"ד, לקנות, דעת האוכלים כשאין גם מהני לכם,שיהא
 והריטב"א, והטור, הרמ"ח, המאירי, הרשב"א, יונה,רבינו

 אפרים. ומחנה ומהר"י השו"ע, והמחבר יוסף,והנימוקי

 מ"ב סי' יו"ט שמחת בספרו אלגזי המהרי"ט מש"כ הבאתי לעיליג(
 לצאת ובא בעה"ב אצל המזומן אורח א"כ במצה, לכם דבעינןדאס"ל
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 בגוף לזכות והאורח בעה"ב שיכוין דצריך בעה"ב של במצה מצהי"ח
 רשב'א הרמב"ן לדעת המצה בגוף זוכה האורח אין דבסתמאהמצה,

 הראשונים גאוני שכ"כ וכתב המאירי דעת רכן כתבתי )לעילוהר"ן
 מה כל לאחר מזמין דסתם דס"ל יוסף( והנמוקי הריטב.אוב-כ

 הנאתו ובשעת ואוכל שלועס מה גם הוא, המזמין של לאכול,שמניח
 כל מהמאכל ויתהנה שיאכל רעד דמתהני הוא ממש דמזמיןמיני'
 אלגזי המהרי"ט דברי פי ועל איתי'. דמרי' כרשות דאיתי'היכא
 לצאת כדי המצה .בגוף לזכות והאורח בעה"ב שיכוין דצריךשכתב
 לזכות יכוונו שניהם והמקנה שהבעה.ב בצלאל בזכרון כתבתיבו,

 המצה.בגוף

 המצה להקנות הבעה"ב בכוונת סגי פוסקים להרבה ברםיד(
 דביבמות כלל. המצה לקנות כיוון לא אם גם האורח ויוצאלהאורח,
 כיון קנה, לא שלו שהוא וכסבר הגר בנכסי שהעודר אמרו)נ.ב:(
 הדבר לו מקנה אחרת דעת כשיש אבל לקנות. כוונה לו היהשלא

 )מ"א.( בב"ב הראב"ד והם, פוסקים. הרבה שפסקו כמו קונה הואהרי

 הרי ידע לא אנן רב שהקונה אע"פ המקנה לו דכשהקנה שםדמבואר
 רמיה וביד שם, יונה רבינו דעת וכן קנין. מעשה כשעשה קונההוא

 ובשו"ע יונה, רבינו דברי הביא קמ"ב סי' חו"מ ובטור קט"ו, אותשם
 ביבמות והמאירי שם ביבמות והריטב"א ב', בסעיף ביוה כןפסק
 )מ"א( ובב"ב )כ:( בגיטין והרשב"א שם. בב.ב יוסף והנמוקישם.

 אחרת דעת מדמהני ק"ד סי' ח"א בת' והמהרי"ט הראב"ד דעתהביא

 כתב י"ב סי' חצר בקנין אפרים והמחנה שקונה, לקטן אותומקנה

 כמ"ש מקנה דעת דאיכא כל המקבל דעת בעינן לא מתנהדגבי

 ובאו"ח דגיטין, בפ"ב והרשב"א הנמו"י, והביאו חזקת בפרקהראב"ד

 הישראל יאמר בשבת העכו"ם אצל בהמתו הניח דאם כתב רמיוסי'

 בהמתו דשביתת דאורייתא מאיסור שינצל כדי לעכו-ם קנוי'בהמתי
 דעת דאיכא כיון מהני מזה ידע לא שהעכו"ם ואע"פ ע.כ,בשבת
 ע"ש. אברהם. המגן שם כמש"כ דלא דזה המח.א וכתבמקנה,

 השבת לפני לעכו"ם בהמתו מקנה דכשישראל כתבהמג"א
 דהלא המח"א והקשה בישראל, ושכן בפניו, להקנותודצריך
 י"ל בעכו"ם דבשלמא וכתבו קונה, דעת א"צ מקנה אחרתבדעת



 א ת ב י ת מהפב

 שלא לאדם זכין מדין מהני מקנה אחרת דדעת משום מהנידלא
 מהני, לא ובעכו"םבפניו,

 קשה. כן, בישראל דגם כתב המג"אאבל

 להעכו"ם הישראל לזמר שצריך בסק.י המנ"א שם שכתב פי'סו(
 בפניו שלא אמר אם אבל העכו-ם, בו שיזכה כדי לך קנויהבהמתי

 לכן אחר, ע-י לו זיכה אא.כ מהני לא בישראל דאפילו מהני.לא
 פסקו וכן ע"ש. לקנות שיתכוין כדי בפניו דוקא לעכו"ם לומרצריך
 כל דהלא סובא קשה והנה ע"ש. ברורה והמשנה והפר"מ הגר"זשם

 אחרת דעת דכשיש בהדיא כתבו בכללם והשו"ע הנ"להפוסקים
 דהא כתב רמיה ביד והנה הקונה. דעת בלי אף מהני אותהמקנה
 דהזא הקונה, דעת כדליכא אף מהני אותה מקנה ארהט דעהדמיוני
 לא לו לזכות מהני דלא בעכו"ם ולפ-ז לו, זוכה שהמקנהמשום
 שיאמר שהצריכו ברורה והמשנה והגר"ז שהפר,מ י"ל וא,כמהני,
 בפניו. שלא לו לזכות מהני לא דלגוי כיון א"ש בפניולגוי

 א"צ אותה מקנה אחרת שבדעת סק,ד רעיה סי' בקצה"ח ועייןטז(
 בחו"מ לעיין וציין והנמוק"י. והרשב"א הראב"ד וכדעת הקונהדעת
 רבינו דעת דכן הקצה"ח שם שכתב פי' בסק"א, שם מש"כ קמ.בסי'

 צדק צמח בת' שמש"כ בקצה,ח עוד שם וכתב והשו.ע. והטור,יונה,
 מקנה אחרת דעת מהני דלא ק"ב סי' הגרשוני עבודת ובת' ביובסי'

 קונה דעת כדליכא מקנה אחרת דדעת דייל קונה, דעתכרליכא
 דמהני דהא פי' שהרמב-ם בעכו"ם, מהני לא וזה לו דזכין מדיןשהוא
 וי"ל בפני, שלא לאדם דזכין משום דהוא בקטן מקנה אחרתדעת

 אבל הנ"ל, המהרי-ט שכתב בדרך והוא לו. לזכות מהני לאדבעכו"ם
 הפוסקים מדברי עלי' קשה מהני לא בישראל דגם שכתבהמג"א
הנ.ל:

 שהבהמה דחוששין ראפשר המג"א דעת ליישב כתב אפריםביד
 סובר דשמא כתב ועוד הבהמה, לו שמקנה בשעה בחצראינה

 אין הגוי בה וכשעובד כלל. קונה דעכו"ם חצר ראיןהמג"א
 הבעלים, או לומקנה

 ע"ש. בכה"ג מהני לא בישראלוגם
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 ותירץ כנ"ל, המג"א על הקשה שם השו"ע בגליון אפרים ובידיז(
 מזכה שוה בשעת הזוכה ברשות שתהי' דוקא דבעינן דם'לדאפשר

 שלא לו כשמקנה וא,כ לזכות, הקונה נתכוין שלא אף מועיל ואזלו
 ומה קנה, ולא וכדומה באגם הבהמה אז תהי' שמא לחוש ישבפניו

 דעת אין ואז לקנות מחכוין דאין כיון מהני לא זה אח"כשימשכנה
 קונה אין עכו.ם דחצר דאפשר אפרים ביד שם כתב עוד מקנה.אחרת
 ומה תמ.ח. סימן יעקב בחק והביאו שמואל האמונת כדעתבכלל

 ורגל, יד עוקרת שהבהמה אע"פ קנין אינו אח"כ בה עובדשהעכו.ם
 וגם בה קנין העכו"ם עשה "לא.( )צ"ל לו מקנה שזה דבשעהכיון

 שזה בשעה מעשה העושה כשהזוכה כ"א קנה לא כה"גבישראל
 של וחצירו לקנות נתכוין שלא אף ואז אז. בחצירו שהיא אומקנה
 בשעת בחצר בעומדת אף מהני לא לעכו"ם משא"כ וכו' לו קונהאדם

 דחצר סובר שהמנ"א שי"ל אפרים ביד מש"כ ומיהא ע-ש.מעשה.
 דברי הביאו יצחק ובבאר חכמים בעטרת הנה לו, קונה איןדעכו"פ
 מדעתו. שלא קונה דעכו"ם דחצר דסבר סקט"ו תנ"ו בסי'המג"א

 כיון קנה דלא ללוקח דכשמדר הראב"ד עמש"כ הקשההקצה"מ
 דעת רק א"צ להראב"ד דהרי וקשה למשיכה, נתכויןשלא
 למדידה מחכוין שהלוקח דכמו תירץ המשפט ובנתיבוהביונ.
 דאפשר המשפט הנתיבות עוד וכתב המקנה. דעת גם כלבעלמא

 רוצה הלוקח דאין דאימר המקנה, בדעת סגי לאדבלוקח
 הנותן בדעת סגי לו הוא דוכות במתנה אבל עדיין.להתחייב

 המתנה. לושמקנה

 על ללוקח מדד דאפילו הראג"ד מש.כ שהביא בקצה,ח וע"שיח(
 וו, בעלמא  במדירה  ולקבות למשיכה, נתכוין שלא קנה לאהתמרים

 בדעת דמהני סבר הראב.ד דהלא וקשה נתכוין, בעלמארלמרידה
 בשמו. הנומק"י וכמש"כ הקונה כוונת בלא אפילו מקנהאחרת

 תירץ המשפט ובנתיבות ע"ש. בצ-ע וסיים נינהו ראב.ד תריושאולי
 הרשב.א שכתב דאף סקכ.1 ר' בסימן הראב.ד על הקצה,הקושית
 לקנין, כוונה בלא הקונה קנה מקנה, אחרת דעת דאיכאדהיכא

 לשם יה שיהיה מתכוין המקנה שעכ"פ דידעינן במקום דוקאדהיינו

 המקנה כן כמו בעלמא, למדידה נתכוין שהלוקח כמו הכא אבלקנין,

 דאף רבמכר דאפשר ועוד בעלמא למדידה רק מתכויןאינו
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 רצונו אין שהלוקח דאימר הלוקח, קנה לא ג"כ מתכויןכשהמקנה
 להמקבל הוא דזכות במתנה משא"כ בדמיו, שיתחייב עדייןלקנות
 ע"ש. הקזנה. לדעת בעינן ולא מקנה, דעת מהנישם

 הוי מ"ט והמצות הסעודות בעד האורחים שמשלמים אףבסלון
 כתב והח"ס המצוה. משום המצות לקנות רוצים דודאיכמתנה,
 דין דמשום הרמ"ה שכתב כיון במקח אבל מהני בודאירבמתנה
 דאין אפשר דמים פסק ולא במכר א"כ המקנה בדעת סגיזכי'

 זכי'. מהני לא בגוי וגם עדיין בה רוצההלוקח

 הסעודות בעד משלמים שהאורחים אף במלון, בנד'ד והנהיט(
 והקונה המקנה רוצה דודאי למתנה, דומה הוא בודאי מ"מוהמצות,
 במצה צריכין ושאם כדין. מצה אכילת מצות האורחיםשיקיימו
 שכן וכ"ש לזה. שצריכים אופן בכל כן שיהיה רוצים בודאי"לכם"
 א"צ המקנה דעת וכשיש למתנה, שדומה ביתו בני עם בעה"בדעת
 א"צ המקנה דעת דכשיש והנתיבות הקצה"ח דעת והנה הקונה.לדעת
 בקמא. ל"ו סי' בתשובה רעק"א דעת וכן וכנ"ל. הקונה דעתבמתנה
 דא"צ המקנה דעת דכשיש נמי שפסק מ"ח סי' ח-ו בת"ס ועייןע"ש.
 מתנה בנותן אלא זה דין אמרו לא דע-כ וכתב הקונה, דעתאז

 כשאין אף המקנה דעת דמהני רזה רמ"ה ביד כתב ושהרם-הלחבירו,
 מדין להקונה המקנה וזוכה זכי' דהו,ל משום ביו הקונה דעתשם

 דמים פסק ולא במכר אבל במתנה זה ושכל בפניו, שלא לאדםדזכין
 זכין מהני לא וא'כ לקנות, ללוקח לרצון יהיה שלא אפשרעדיין
 כ' בדף מהרשב.א משמע ושכן ברור, ושזה בפניו, שלאללוקח

 זכי' א"כ והוי לו שנותן הוא מתנה והשטר נגמר המכר דהתםדגיטין
 וכתב זכי', הוי במכר גם דמים פיסוק אחר דמכר משמעושמ"מ
 ובגוי להקונה, יזכה שהמקנה צריכין דבזה כיון מהני לא גוידבקונה
 והעבודת צדק הצמה שיטת לתרץ בקצה"ח וכמש.'כ ,ה דיןליבא

 בח.ם. ע.שהגרשוני

 דעת בלי מקנה דעת דמהבי כתבו צבי ובהר ורעק"א לב,בחקרי
 המקנה דעת דבעינן אלגזי טהרי"ט שתתב ואף וכנ"ל,הקונה
 ס"ל ואחרונים ראשונים הרבה אבל המצות, בקנייתוהקונה

 כנ"ל. והכל הסקנה. בדעת במתנהדסגי
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 ה"לכם., לקיים כדי המצות לקנות זכי' הוי בודאי בנד"ד והנהכ(
 דעת כשיש דמהני נמי שכתב ק,ה סי' חו"מ לב בחקרי ועייןוכטל,
 סי' ח"ב צבי בהר כתב וכן הקונה. דעת דליכא אף אותו מקנהאתרת
 סט'ו קליט סי' אה"ע גיטין בתורת שכתב אף והנה ע.ש.מ"ג

 הקונה, דעת בעינן ולא סגי מקנה אחרת דבדעת כתבשה"רשב"א
 על ושגם מקנה, אחרת דעת תשיב לא בע"כ שהוא כיון בגטמ.מ
 פוסקים הרבה הבאנו הרי מ"מ ע"ש. כו' חולקין יש הרשב"אסברת

 מקנה אחרת דעת כשיש במתנה דבקנינים דס.ל ואחרוניםראשונים
 משמע כן וגם לקנות, מחכוין כשאין אף המתנה מקבל זוכהאותו
 וכן וכנ"ל. ז"ל שכתב המשפט נתינות בספרו גיטין התורתדעת
 כעינן א"כ .לכם. במצה בעינן דאם הג'ל יו"ט בשמחת שכתבאע"פ

 נתברר הרי מ"מ וכנ"ל, המעשה בגוף לזכות והאורח בעה.בשיתכוין
 מקנה דעת דכשיש להלכה רס"ל ואחרונים ראשונים פוסקיםמהרבה
 כנ"ל. והכל הקונה דעתא"צ

 כשהוא יד מדין מהני לתוס' המצות, לקנות כדי שעושיםהקנין
 מן או הארץ מן לטעלה טפחים ג' שיהא וא"צ האוכל שלבפיו

 מדין אלא יד מדין מהני לא ולרש"י המצות, שאוכלהשלחן
 ג' יו הארץ; טעל טפחים ג' משו"ה שיהא וצריךהגבהה.

 לחוץ כשבולטים המצוח, בידו וכשקונים השלחן. מעלטפחים
 מהארץ. טפחים ג' בעינן לכו"עמהיד,

 המצה. האוכל בפה להיות יכול בנד"ד שעושים הקנין והנהכא(
 מדין קונה הר"ז בידו או כפיו כשהחפץ )לא( בכתובות התוס'ולדעת
 בקנין קונין אין ומיהו הארץ, מן טפחים ג' בעינן ולא כחצירו,ידו
 חוץ מקצתו כשהחפץ אבל הקונה, ביד ההפץ כשכל רק כחצריד

 חוץ מקצת כשמונח בהצר דגם כחצר. יד בקנין קונה אינומידו
 הגבהה, מטעם רק ידו מטעם קנה לא ג"כ בידו ואז קנה, לאלחצירו
 סק"ב. רמ"ח סי' המשפט בנתיבות וכמש"כ דוקא, ג' הגבההובעינן

 וכמש"כ יד בקנין אז קונה ידו אויר נגד למעלה כשבולטומיהו
 דסבר שם בכתובות רש"י ולשיטת מק"ג. קצ.ה סי' המשפטבנתיבות

 וכמש"כ משיכה או הגבהה מקנין ואלא יד, בקנין קוניןדאין
 הקניות בדרכי כשהוא מצינו דלא דסבר רש.י בדעת שםבשטמ"ק



המרבתאפו

 למדין אין והלכך ומסירה, ומשיכה הגבהה אלא במטלטליןדהיינו
 רמ"ח סי' בקצה"ח והובא הקניות. לדרכי בידה שם דמהנימגיטין
 גם ולרש"י הקרקע. מעל טפחים בג' הגבהה לעולם כעינן וא.כסק.א.

 כמבואר טפחים ג' הארץ מן למעלה שיהא בעינן נמי בפיוכשהאוכל
 למעלה פיו שיהא צריך השלחן מע"ג וכשאוכל בכתובות. שם,ברשיי

 רס"ט. סי' בחו.מ הממ"ע דעת גם לצאת כדי טפחים ג' השלחןמן

 במלון, או בבית לאורחיו המצות מקנה הוא בעה"ב כשדעתומהני
 כשאין אף ומהני המצות. כיהו לבני  לה19ות בעה.ב כוונת בעינןוכן
 כנ"ל. והכל לקנותם ביתו ובני האורחים,דעת

 ולא כחצירו, מדעתו שלא לו קונה אדם של דידו כתבהמהרי"ט
 מב"ק דאלא וכתב )ס"א.( מגיטין ראי' והביא חזקה.בקנין
 חצירו דגם כתבו )נ"ר.( דבבב"ב ותום' כן. משמע לא)מ"ט:(

 בחצירו, שהחפץ יודע כשאינו אלא מדעתו שלא לו קונהלא
 קני. לא לקנות מחכוין ואין כשיודעאבל

 מדעתו, שלא קונה שחצר דכמו כתב ק.נ סי' ח"א מהרי"ט בשו"תכב(
 איתרבאי, יד משום דחצר מדעתו, שלא קונה אדם של ידו נמיכן

 בגיטין משמע ושהכי ידו, כ"ש מדעתו שלא לו קונה שחצירווכיון
 גזל שתחתיו מה הזית, בראש המנקף רעני דתנן מה רעל)ס"א.(
 גזל הר"ז ביד ונתן ליקט אם דתנא בגמ' ומביא שלום, דרכימפני
 בידו בתלשן לאשמעינן דאיצטריך דנראה בתום' שם וכתבוגמור.

 מ"מ להפילם, אלא בהם אחז ולא בידו נתעכבו שלא אע"פומפילן,

 בעודר, )צ"ל ועבד זכי' כוונת בלא לו זכתה ידו אלא גמור, גזלהוי
 שאני, דגר( שדה קונה אינו הוא שלו וקסבר הגר בנכסי דעודרפי'

 בפרק נמי דאשכחן אלא דידי', זכי' מתורת ולא הוא חזקהדמדין
 דלמא גר של בשטרותיו המחזיק לן דמיבעיא מ"ט:( )ב"קהפרה
 הוא צלוחיתו ע"פ לצור דאטו אארעא דדעתי' קנה לא נמישטרא
 דלצור ומסיק אארעא, ולא אשטרות דעתי' דלהוי ופירש.יצריך,
 קונה היה לא השטר על דעתו שאין אומרים היינו אם אלאולצור,
 ע"ש. לידו שבאאע"פ

 של בשטרותיו המחזיק מר,נ סבא ייבא רב מיני' בעי שם דגב"קפי'
 ובארעא מחזיק, הוא דארעא אדעתי' בשטרא דמחזיק מאן מהו,גר
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 דלמא או דשטרא, אדעתי' דלאו קנה לא נמי ושטרא אחזיק, לאהא
 הוא צלוחיתו ע"פ לצור וכי מורי עני לי' אמר אשטרא. גמידעתי'
 רליהוי צלוחיתו, ע.פ לצור וכי ופירש.י ולצור. לצור א"לצריך,
 השטר על דעתי' לאו ראם מזה מבואר ע"ש. מעיקרא אשטראדעתי'
 מדעתו שלא לו קונה דידו אמרינן לא דאמאי וקשה השטר, קנהלא
 וזה מדעתו. שלא לו קונה דידו אמרינן דלא מזה ומבואר חצירוכמו

 אדעתא בד"ה )נ"ד.( בחרא בבבא בתוס' ועיין ז"ל. המהרי"טכוונת
 דעתי' דאין דאע-ג הנ.ל דבב"ק גמ' על להקשות דאין שכתבוכו'

 מטעם דחצר חצירו כמו מדעתו שלא לו קונה ידו אין אמאיאשטרא
 אם יודע שאינו היינו מדעתו שלא קונה דהצר דהא איתרבאי,יד
 ואין יודע אם אבל לקנותו, רוצה היה יודע היה ואם בחצירוהוא

 קני. לא לקנותמתכוין

 דב"ב וסתוס' דב"ק מגמ' המהרי"ט על הקשה למלךבמשנה
 מדעתו. שלא לו קונה דידו ראי' אין דגיטין ושמהוט)כ"ט.(

 על שהקשה הל"ח ואבידה מגזילה בפי"ז למלך במשנה ועייןכד(
 הנ"ל )נ-ד.( דב-ב מתוס' מדעתו שלא לו קונה דידו שכתבהמהרי"ט
 בידו שהחפץ כשיודע מדעתו שלא לו קונה ירו דאין שםדמבואר
 מההיא הקשה בעצמו ביול ומיהו ע"ש. לקנותו מתכויןואין

 עוד שהקשה במשלימ עוד וע"ש וכנ"ל. גר של שטרותיורהמחזיק
 ברה.ר הגלל את דההופך שם דאמרו )כ"ט:( מב"ק המהרי,טעל

 לזכות שנתכוין אלא שנו לא אר"א בניזקין, דחייב אחר בהםוהוזק
 קונה דידו אסבר ולהמהרי"ט פטור, בהם לזכות נתכוין לא אבלבהם
 אבל לזכות, כיוון כשלא אלא שנו לא הול"ל הכי מדעתו שלאלו
 )ס"א.( מגיטין המהרי.ט שהביא ושמה פטור. לזכות שלא נתכויןאם

 דס,ד גזל, דהוי לאשמועינן דאיצטריך היא דכוונתם ליישב ישהנ"ל
 קנה, לא וא"ב להפילם אלא לזבות כיוון לא בידו נתעכבו דלאכיון
 שלא דאף אמרינן אלא לזכות כיוון שלא אומדנא זה דאיןקמיל

 יסלם. האילן מן וכשיורד בהם, לזכות כיוון בידונתעכבו

 מדעתו. שלא לו קונה אדם של דידו ס"ל גגיטין והר"ןהרשב"א
 להמהרי"ט גם דשם הגבהה, בקנין רקונה לפרש יש דב"קובגמ'
 לו קונה אין כחצרו דהוו כליו גם ועוד מדעתו. שלא קונהאין
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 תפץ דאינו ש"מ לקנותו כוונתו דכשאין משום וע"כ שם,לתוס'
 לו קונה ידו אין וכן מדעתו, שלא לו קונה חצרו אין ולהכיבו.

 להמהרי"ט. מדעתושלא

 נטל אם וז"ל, שכתב )ס"א.( בגיטין שם הרשב"א בחי' עיין ומיהוכה(
 בהן לזכות במתכוין ביד ונתן נטל ולאו גמור, גזל הר,ז בידונתן

 ואעם"כ קאמר כדרכה ביד במלקט אלא למימרא, מאי דא"כקאמר,
 אם וז"ל, הרי"ף על בר-ן וכ"כ עכ"ל. גמור גזל משום בה וישזכה
 לא, דאי לזכות נתכוין שלא אע-פ פי' גמור, גזל הר"ז ביד ונתןנטל
 שם וכ"כ דביק מתוס' המשל"מ שהביא ומה עכ"ל. פשיטא קמ"למאי

 בקנין דב"ק גמ' דיפרשו והר-ן להרשב"א די"ל נלענ"דהרא"ש,
 מהני לא הגבהה ובקנין שם. שבתוס' א' וכתי' יד בקנין ולאהגבהה

 הגר בנכסי עודר להמהרי,ט מהני דלא וכמו מדעתו שלאלהמהרי"ט
 בקנין  מרעתו  שלא ירו להמהרי"ט מהני לא וכן בתוקה,דהיינו
 הגבהה בקנין רכשקונה ס-ג, רמ"ח בסי' הקצה"ח וכמש"כהגבהה,
 ועוד חצר. בתורת בידו קונה אינו דשם יד, בדין אז קונה אינוהרי

 לי' וקני בכליו הגלל בדהוי פירוש עוד כתבו דביק דבתוס'נלענ"ד
 חצר. מדין לו קונין וכליו מרעתו, שלא קונה לכו"ע חצר והריכליו.
  ובדבר כלל, בה רוצה אין א"כ בה,  לובות נתכוין ביוק י"לואלא
 ידו דגם להמהרי"ט וא"כ מדעתו, שלא לו קונה חצרו אין רוצהשאין
 כיון א"ש נמי )ניד.( דב"ב לתוס' )וגם מדעתו. שלא בזה לו קונהאין

 לקנות(. מחכוין ואין ובידו, שבידו בכליודהוא

 )נ"ד.( דב"ב לתום' גם פהני מדעתו שלא ידו לו שיקנהבב"ר
 המצות. לקבות קנין דצריך יודעכשאין

 שלא כחצירו לו קונה דידו ס"ל )נ-ד.( בב"ב לתום' גם והנהכו(
 אין לקנות נתכוין לא ומ"מ בחצרו שהחפץ כשיודע ואלאמדעתו,
 כשאינו לכם, שיהא מצה בקנין בטד וא"כ בידו. וה-ה חצרו, לוקונה
 ע"י לקנות יהני לתוס' גם א"כ לכם, שיהא כדי קנין דצריכיןיודע
 שהחפץ דיודע דכיון היא שם תוס' סברת דהרי מדעתו, שלאידו

 הדין  יורל שאין בנ"ר אבל מגרע. הרם לקנות מתכוין  ואיןבחצירו
 מדעתו. שלא ידו לו קונה ושפיר שייך, זה אין לקנותודצריך
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 וכן מדעתו, שלא לו קונה אדם של דידו להלכה המהרי"טדעת
 זו ולשיטה הרמב"ם. דעת רכן כתב והש"ך והר"ן, הרשב"אדעת
 קונה מ"מ קונה, דעת צריכים מ"מ מקנה דעת דכשיש אס"לגם

 כשיש זה, צירוף בלי גם ברם וכנ"לי מדעתו, שלא בידוכאן
 וכנ"ל. סגי' שקנהדעת

 שלא לו קונה אדם של דידו להלכה כן המהרי.ט דעת והנהכז(
 הרשב"א דעת כן והרי ק.ה. סי' חו.מ לב בחקרי וכמש"כמדעתו,

 דידו הרמב.ם שדעת מק"ג ער"ה סי' בחו"מ כתב והשיך כנ"ל.והר'ן
 ומרור מצה לגבי בנ.ד והנה כחצר. מדעתו שלא לו קונה אדםשל

 אותו מקנה אחרת דעת כשיש דלהלכה וכתבנו לכם שיהאדבעינן
 רעת כשיש בית  ובני  האורחים  ויונים  לקנותי קונה דעת כוליכאאף

 או בפיהם הגבהה או יד קנין ע"י וקונים להם, להקנותםבעה"ב
 מדעתו, שלא לו קונה דידו המהרי"ט שיטת צירוף עוד ישבידם

 זה צירוף בלי גם להלכה מיהו )ניד.( דב'ב תוס' לשיטת גםומהני

 וכמבואר קונה, דעת דליכא אף אותו מקנה אחרת דעת כשישמהני
 כנ"ל. והכל ואחרונים. ראשונים פוסקים הרבה מדעותלעיל

 מקיימין הפסח ימי בשאר שמורה מצה דכשאוכלין סברהגר"א
 הפרי והביאו המאור. הבעל כחב שכן ומצאתי דאורייתא,מצוה

 חמד. ושדי ח"ט יוחדש

 הגר"א, שפסק בהלכות. רב במעשה עיין מצה, אכילת בעניןכח(

 כל מצות, תאכל ימים שבעת דכתיב שכתב קפ.ה, אות פסחבהלכות
 שהיא הראשונה לילה לגבי אלא רשות לה קורא ואינו מצוהשבעה
 היא. דאורייתא מצוה אעפ"כ לה, קרי רשות חובה לגבי  ומצוהחובה.
 ויש וז"ל, פסחים. מסכת בסוף המאור  הבעל רעת שכן  ומצאתיע"ש.

 כמו ז' כל עלי' מברכין אנו אין טעם מה מצה באכילתששואלין

 חובה הראשון שלילה מהדרי גמרינן דהא ז' כל הסוכה עלשמברכים

 ויש הישן. בפרק כדאיתא בסוכה בין במצה בין רשות ואילךמכאן
 ויהיה מצה אכילת בלא לעמוד ימים בשאר יכול שאדם לפילהשיב
 לעמוד יכול שאין בסוכה משא"כ פירות, מיני וכל ודוחן באורזניזון
 והיינו בה, ולטייל בסוכה לישן חייב והוא ימים ג' שינהבלא

 את דוהין מכשיריה וכל מצה אליעזר רבי בסרק בשבתדאמרינן



המתיראצ

 שכן לסוכה מה מסוכה אי הא לר.א לי' מנא אליעזר רבי דבריהשבת
 ואין ז', כל הסוכה על שמברכין טעם זהו כבימים. בלילותנוהגת
 הדש בפרי והובא עכ"ל. היא. נכון וטעם שבעה. כל מצה עלמברכיו

 מצוה ימים שבעת דבכל המאור הבעל דסבר ומבואר סק"ז. תע-בסי'
 ופשיטא וכנ"ל. עלי' מברכין אין דאמאי הקשה דהא מצה,לאכול
 מצה אכילת מצות לקיים כדי ו-לכם" "שמורה" להיות צריכהשהמצה
 ושדי קצ"א יו"ד ת"ס ת' ועין הראשונה. לילה לבד הפסח ימיבשאר
 י. אות י"ד סי' ומצה חמץחמד

 ב'סימן

 חצות, אחר פסח בערב לבכרי חמצו ומכר שעברמי
 דתו.מה

 ומכר שעבר במי כתב סיג סי' או"ח תניינא ביהודה נודע בשו"תא(
 להכי בהנאה, החמץ אז דאסור דכיון חצות אחר בער"פ לגויחמצו
 לישראל הכסף הגוי שנתן דהייינו כסף, שבקנין המכר אז מהנילא
 להקנותו שיוכל כדי הישראל של אז החמץ ראין כיון החמץ,בעד

 דאף ההפקר. מן יקונהו משום מהני בהחמץ הגוי אבלמשכיתלהגוי.
 במכר, רק הר"ז ע"ימשיכה, מטלטלין קונה אין מישראל דגוילס"ד
 התורה שעשאו ואף משיכה, שם מהני שפיר ההפקר מן בקונהנאבל
 הראשונים שבעליו יראה דבל חיבו לענין היינו ברשותו הואכאילו
 ואפקעתא הפקר הוא ממון ביופ לכל עב-פ אבל יראה, בבלעוברים
 הגוי וקנה הפקר. ועשאתו בהנאה אמרתו שהתורה הואדמלכא
 על ולא בתשביתו, לא ולהבא מכאן עוברים הבעלים אין ותוהחמץ,
 רק הר.ז בהנאה, אסור דחמץ ואף פסח. בליל שחל יראהבל

 ההפקר. מן בו לזכות ויכול בהנאה, מותר הר-ז להגוי אבללישראל,

 חל רזה יראה, בל על הישראל עבר לא דבכה"ג הנודב"יכתב
 חז"ל קנסו לא חצות אחר דעבר תשביתו ועל פסח,בליל
 נמי בפסח לגוי ומכרו עבר אם דגם כתב ועוד אחה"פלאסורו

 אחה"פ.מותר
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 חל דוה כיון יראה, בל על הישראל עבר לא הרי דכי, וכיוןב(
 הכוביי סבור הנכרי, בו שזכה קודם תשביתו על דעבר ומהבלילה,
 הישראל כשעבר רק היינו הפסח, עליו שעבר חמץ על חכמיםדקנס
 לישראל מותר ולכן תשביתו. על רק דעבר מה על ולא יראה, בלעל

 אם דגם הנודביי שם כתב ועוד הנכרי, מן הפסח אחר זה חמץלקנות
 כיון מ"מ בפסח, החמץ הגוי שקנה כגון ירה בל על הישרלאעבר
 זה ומיהו הפסח. אחר חכמים קנס עליו חל לא הנכרי בו זכהשכבר
 הגוי כשקנה לא אבל משיכה, בקנין החמץ את הגוי כשקנהדוקא
 להקנותו שיוכל כדי הישראל של החמץ שאין כיון כנ"ל, כטףבקנין
 כסף.בקנין

 מל קונה דהוי ההמץ, את גוי קנה במשיכה דרק הנודב"יוכהב
 מהני לא הקמנה דעת שם דבעינן ואגב כסף בקנין אבלההפקר,
 קונה אנו והגוי בהנאה, לו דאסרו כיון המוכר ישראל דאיןכיון

 בצדו. עומד אינו אם חצרבקנין

 דאגב החמץ, קונה הגוי אין אגב בקנין דגם הנוב.י שם עוד וכתבג(

 מן בקונה ולא אותה, מקנה אחרת דעת שיש ובמתנה במכר רקמהני
 מטעם דחצר החמץ את קונה הגוי אין חצר בקנין וגםההפקר.
ו  יד מטעם ובחצר לעכו"ם, שליחות דאין כיון בגוי, מהני לאי

 כיון בזה, מהני לא חליפין קנין גם )והרי בצדו. כשעומד רק קנהלא
 להנכרי בדיעבד כשמכר זה וכל אותו( מקנה האחרת דעת שםדליכא
 מכרו ולא חצות אחר חמצו, מכר שלא זכר אם אבל חצות,אחר

 בתשביתו. אז חייב הר"זלהגוי,

 דחמץ קמא ליכא תשביתו רעל יעקב החק שדעת כתבכמקו"ח
 וברית אלגוי, ומהרי"ט ארי', השאגח דעת וכןשעבעה"פ,
 וראשיה דשא, ונאות אדם, וחיי שעשועים, ונטעאברהם,
 קנסא ליכא תשביתו רעל שלמה, וביה יקרה, ואבןבכירוים

 הפסח. עליו שעברדחמץ

 החק בדעת כתב סק"א בחידושים תליה סי' חיים במקור גם והנהד(

 עליו שעבר דחמץ קנס ליכא תשביתו על דכשעבר נמי דבריעקב
 עליו שעבר דחמץ קנס דליכא ע.ט סי' השאג.א כתב וכןהפסח,
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 סי' או"ח אברהם הברית דעת וכן תשביתו. על רק כשעובריןהפסח
 הל' אדם בנשמת אדם והחיי ז', סי' או"ח שעשועים ובנסעכס,

 י' אות ה' סי' ומצה חמץ מערכת חמד ובשדי א'. שאלה המץמכירת
 סיד סי' או"ח שלמה ושבבית ה', סי' ביכורים הראשית דעת שכןכתב
 שלא רכל ס"ל גדולים וכמה ושאג"א בידוה הנודע שהסכימוכתב
 הביא עוד הפסה. אחר ומותר שמעון, רבי קנים לא יראה בל עלעבר
 קהלת בספר המהריט"א שגם טיל סי' דשא מנאות חמד בשדישם
 על רק דבעבר ס"ל כא סי' יקרה ובאבן לק.ט, סי' דרבנן בתוס'יעקב

 ריש מגדים דבפרי שאף וסיים שעבעה-פ, דחמץ קנס ליכאתשביתו
 שדעת כיון מ"מ קנסו, דתשביתו עשה משום דגם סובר תמ.גסי'

 לקולא. דרבנן ספק עכ"פ כן אינו ביהודה ונודעהשאג"א

 דחמץ קנם יש תשביתו על בבר דגם מגדים הפריכתב
 קונחו הגוי הרי לגוי, בפסח החמץ ומכר עבר ודאםשעבעלה"פ.

 הגוי וכשקנה לכס, הוי דאסה"נ מקנה. דעת דצריכין בקביןאף
 ואחה"פ ב"י, על ולהבא מכאן עובר הישראל אין בפסחהחמץ

 לבערו. ממנו לקנותו הישראלא"צ

 ומ"מ ז"ל, הרי אברהם, באשל סק-א תמ"ג בסי' הפר"מ מש"כ והנהה(
 קודם פסח ערב שמת בגר נפ"מ שמעון, רבי קניס ג"כ בעשה עבראם

 שם ואח"כ עכ-ל. אסור שלו החמץ הפסח לאחר הפקר, ונכסיולילה
 ומכר עבר ראם דמשמע  יורע והוי ופל, הפר"מ כתב סק.ו תמ"גבסי'
 דקנה יראה, בל על עובר אין ואילך ממכירה לעכו"ם, בפסחחמץ
 שפיר ומקנה קונה זוכה ידים בשיש מ.מ הנאה, שאיסורי אע"פהנכרי
 תחילה, במשך נסך מיין כדמוכח ור"ח ר"ו ועח"מ מכירה,הוי

 לכם מ"מ הנאה דאיסורי בלולב לכם ל"ה סוכה הרשב"אובחידושי
 לא איסורו לאחר מרשותו והוצאה ביטול ודוקא יעיש, בי'קרינא
 בל על עבר לא ואילך מכאן שפיר זוכות ידים כשיש הכא מ"ממהני
 עכ.ל. לבערו וליקח לעכו"ם לילך צריך ואיןיראה,

 בפסח להגוי החמץ ומכר הישראל עבר ראם ביהודה הנודעדעת
 בכה"ג, מגדים ולהפרי הפסח. אחר לישראל אסור החמץ איןראו
 אחה"פ אבל יראה, בל על הישראל עובר אין ולהלן המכרמל

 ולבערו. הנכרי מל ליקחו א"צ רק לישראל הואאסור
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 בל על הישראל עבר אם דגם הנוב-י מש"כ הבאתי לעיל והנהו(
 לא הנכרי בו זכה שכבר כיון מ"מ בפסח ההמץ הגוי שקנה כגוןיראה
 בקמא הנודביי עוד ביאר וטעמו הפסח, אחר חכמים קנס עליוחל

 קנס אז שייך ולא מהית, בהנאה, אסור הרי דבפסח כ' סי'או.ח
 כשהחמץ אבל ישראל, של החמז אם רק שייך רזה החמץ, עלחכמים

 והפר.מ קנס. שייך לא העכו"ם על הרי בפסח שקנאו עכו"ם שלאז
 לעוכ"ם לילך הישראל חייב ראין ואלא הקנס, יש אז דגםסובר
 וכנ"ל. ולבערו, ממנווליקחו

 עליו חלקו מקנה, וגם קונה יש הנאה דבאיטור הפר"ממש"כ
 מקנה. ליכא דבאיסה"נ וס"ל שעשועים ונטע אברהםהברית
 דבאיסה"נ ס"ל ובמנ"א והמחבר שהרשב"א דכיון סברוהפר"מ

 לאו שלו, וחשוב דאסבה"נ חמץ על דעוברא מה לכן לכם,הוי
 הוא.חידוש

 הנרי רקונה לעוכ"ם בפסח חמץ ומכר עבר ראם הפר,מ ומש"כז(
 דאף דהיינו כו' ומקנה קונה זוכות ידים דיש בהנאה שאסוראע"פ
 אברהם בברית עליו חלקו ומקנה, קונה שם יש מ"מ בהנאהדאסור
 אבל בישראל גם הנאה באיסור מהני דקנין דנהי שעשועים,ובנטע
 ונלענ,ד הנ"ל( ביהודה בנודע )וכמש.כ מהני, לא המקנה מצדהקנאה
 דלולב ליה בסוכה ביונ מה שהביא הרשב"א מדברי יסודושהפר-מ
 באשל תרמ"ט בסי' שיטתו הפר.מ ופירש "לכם". מקרידאסה"נ
 הדין לנו יצא בלולב לכם הוי הנאה האיסור דכיון טק.כאברהם
 דאסור אע.פ לבערו מחויב  וליו"ש הכרם כלאי של בפסחדחמץ
 ברשותו אינו דהמץ אלעזר רבי דאמר ומה לכם, דהוי כיוןבהנאה
 ר.ל אלא דעובר, הוא חידושא דלאו י"ל כברשותו, הכ' עשאואלא

 שלך. שפיר דהוי כיון הנאה איסור על דעוברים כן בתורהדמצינו
 והמג.א. המחבר דעת כן לכם הוי דאסה"נ הרשב-אוכדעת

 הכרם בלאי משום נמי אסור כשהחמץ גם דמשו"ה הפר"מוסגר
 שלו הוי הנאה איסור דבל יראה, בל על עליו עובר ע"ז,או

 מקנה. וגם קונה בהו איבא ושפירמדינא,
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 על לעבור לו הי' לא דבחמץ ס"ל הוו דאי הוא, הפר"מ דברי ופי'ה(
 הכתוב דעשאו חידוש משום עובר ואלא דאסבה.נ, כיון יראהבל

 אינו להכי כברשותו, דעשאי ,ה אין כאילו עליו לעבורכברשוהו
 הנאה איסור משום שלו הוי דלא כיון יראה, בל משום התםעובר

 והמג"א והמחבר שלהרשב"א השתא אבל דעכו"ם, או הכרםדכלאי
 רהוי כיון שאסב"נ, בחמץ יראה בל על שעובר בזה חידושליכא
 נמי הכרם כלאי משום בהנאה כשאסור גם א"כ בלולב, גם לכםשפיר
 כלאי משום נמי שאסור החמץ על התם עובר ולהכי שלו, שפירהוי

 הנאה איסור הו ומנ"א והמחבר דלהרשב.א הפר"מ דסבר וכיוןהכרם.
 מפני הכרם כלאי של חמץ על מדינא עובר הוא למכושלהכישפיר
 היתר דהוי בדבר כמו וקונה מקנה הנאה באיסורי דמהני הפר"מסובר
הנאה.

 הביא זצזקללה"ה ועניו חסיד צדיק האמיתי הגאוןאאמו"י
 עליו עובר דבחמץ דסבר הבתים בספר מהרשב"א ראי'בספרו
 חידושי ומיהו והרע"ב. הרמב"ן סברי וכן חדוש. משוםרק

 מהרשב"א. ולא טהריטב"א הוי סוכההרשב-א

 מאאמו"ר שהבאתי ל' סי' ח"ב בצלאל זכרון בספרי עיין אבלט(
 על כהן אמרי שבספרו זצוקללה"ה ועניו חסיד צדיק האמיתיהגאון
 יו חמץ על שעוברים מבואר הבתים בספר שמהרשב.א כתבפסחים
 לעבור ברשותו עשאו שהכתבו האסה"נ, משום כלל שלוכשאניו
 בחמץ שעובר במשניות והרע"ב הרמב'ן שדעת )שם( וכתבתיעליו,
 דהוי משום ולא עליו לעבור ברשותו עשאו שהכתוב משום דקבפסח
 מהרשב"א. ולא מהריטב.א הוי סוכה הרשב"א חי' ומיהו ע"ש,שלו

 באיסור וכי' ראין דאע"ג רבו בשם כתב לפסחים בחי'הריטב"א
 ולפיכך איסור, בהן להוסיף זכי' בהן יש מ"ט ממון, לדיןהנאה

 עליו. עובר מגוי חמץ שקנהישראל

 לפינ שנדפס רבו בשם פסחים על הריטב"א בחי' מש.כ שם והבאתיי(
 אינן דברים ב' ע-ב; וז"ל, מגדים, הפרי לפני היו ולא שנים,איזה

 ז"ל הרא"ה רבו בשם )הריטב.א( הרי"ט כתב , כו' אדם שלברשותו
 להוסיף זכייה בהם יש ממון, לדין הנאה באיסורי זכייה דאיןואע"ג
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 אסור בפסח לישראל גו ששלח חמץ של דורון ולפיכך איסור,בהן
 בטילה לה שאין לענין כבע.ז ישראל שזוכה וכדאשכחן הפסחלאחר

 עכ"ל. ע.כ בררו וזה דוכתי בכמה כדאיתאעולמית

 דאף י"ט סי' קמא כאו"ח ביהודה הנודע לסברת דנתכויןומשמע
 עובר מהגוי בפסח חמץ בקונה מ"מ באסה"נ, קנין מהנידלא
 עליו. לעבור ברשותו החמץ רחמנא דאוקי כיון להרמב"םעליו

 רבו. בשט הריטב"א לדעת הנודב"יונתכוין

 הנאה באיסורי זכיי' דאין הרא.ה רבו בשם הריטב"א שכתב הרייא(
 חמץ ושלפיכך איסור, בהן להוסיף זכיי' בהן יש אבל ממון,לדין
 לעבור דלגבי פי' הפסח, לאחר דאסור בפסח מהגוי הישראלשקנה
 להסברא דנתכוין ומשמע בפסה. בהחמץ הקנין מהני יראה בלעל

 באיור קבין מהני דלא האף י.ט, סי' בקמא ביהודה הנודעשכתב
 ואלא שלו דאינו אף בחמץ יראה בל על דעובר בחמץ אבלהנאה,
 דישראל הרמב"ם סבר ולהכי עליו, לעבור כדי כשלו הכתובעשאו
 ברשותו, רחמנא אוקי עליו דלעבור כיון דעובר בפסח חמץשקנה

 רבו. בשם הריטב"א לדעת הנודב"יונתכוין

 לענין בע"ו הישראל שווכה כדאשכתן דוהי בהריטב"אומש"כ
 יו"ט בעונג למש"כ דנתכוין משמע עולמית, בטילה להשאין

 שלא בדי בע"ו לישראל קנין דמהני ע"כ דמיו טופסדמדע"ו
 בשם הריטב"א לדעת יו"ט העונג ונתכוין עולמית, בטילהתהא

רבו.

 בטלה לה שאין לענין בע"ז ישראל שזוכה כדאשכחן דהוי ומש"כיב(
 דמדע"ז כיד סי' או.ח יו"ר בעונג כמש.כ שהוא משמע כו'עולמית
 שמקבל מה הנאה איסורי דבשאר קנין, בו דמהני ע.כ דמיותופס
 כלום נתן לא הלא הנותנו דלגבי כיון למתנה נחשב האסה"נחליפי
 הע"ז, חליפי שמקבל, מה בע"ז ומדנחשב כלל, שזויות לו איןדהרי
 הנותן לממון התורה שחשבו ע"כ החליפין על ע"ז איסור עליווחל

 לענין לקנותה בע.ז ישראל זוכה ושלהכי להישראל הקניןומהני
 הנאה. באיסור קנין מהני לא דבעלמא אף עולמית, בטילה להשאין
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 בשם הריטב"א לדעת ק-ט העונג ונתכהן ח"ב. בצלאל בזכרקע"ש
רבה

 באיסור בעלמא קנק מהני דלא סובר רבו בשם יטהיטב"אהרי
 בפסחים דאמרו ומה לכם. דהוי כאסה"נ בלולב דסבר ואףהנאה,
 בצלאל בזכרון השבתי עלי לעבור ברשותו רחמנא אוקידבחמץ
 דק בהו לית דבאסה"נ בקידושין כ' רבו בשם הריטב"אח"ב;

ממזך

 לישרלא קמן מהני דלא סבר רבו בשם  'א  שהריס ראיתו "פ ועיג(
 לכם, מקרי הנאה דאסור בלולב דסבר ואף הנאה. באיסורבעלמא
 דיאנו בפסחים אמרו אמאי לכם הנאה איסור הוי דאם הקושיאועל
 בצלאל בזכרכן ע"ש עליה לעבור ברשותו רחמנא דאוקי ואלאשלו
 הא דעל )נ"מ( קידושין הריטב.א בח" ע"ן והנה בזה. שישבתימה

 משום מקודשת דאצ'ה הכרם ובכלאי בערלה דהמקדש התםדתנן
 הנשרפק מן הכרם וכלאי ערלה דהרי וקשה מנהו, הנאהדאיסורי
 נרץ דמורי ת"ל הריטב"א וכתב כמוה של דבר והף מותרואפרן

 ממט דק בהו לית דהשתא כיק פרוטה, שוה באפרן יש דאפילותירץ
 הקודם וכל הינהו דידי' לאו לבערינהו להו שריף דכי מקודשה,אינה
 עכ"ל. באפרןזכה

 ובנטע לכם, מקרי דאסה"נ דלולב הריטב"א עמש"כ מזהוקשה
 אחר תכול בעלץ ישראל ואין דאטבה"נ דאע"ס תירץשעושים
 ב" וקריק כשלו הוא נטלו אחר שאין זמן כל מ"מ בע"כוייטלו

לכם.

 ק.א בסי' קידושין מסכת ח-בעל ים הכה משמרת בספרי והקשיתייד(

  שהביאו הריטב"א, של לרבו  כל שלו הף לא הנאה איסורדלפ"
 לכם הף הנאה דאיסור בסוכה הריטב-א כתב דהרי קשההריטב"א,
 בריטב,א מש"כ דאולי וכתבתי בהנאה, אסור כשהוא אףבלולב

 ע"ש כן סבר לא בעצמו הריבט"א אבל כתבה רבו בשםבקידושיה
 שהביא ד סי' ארח שעשועים בנטע ומצאתי כלל. כן משמע לאברם
 דאסור ראע-ג הריטב"א דסבר וכתב 'ל ה רבו בשם הריטב"אדברי
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 זמן כל מ-מ בע"כ ליטלו יכול אחר ויכול בעליו ישראל ואיןבהנאה
 ע"ש. לכם. בי' וקרינן כשלו הוא נטלו אחרשאין

 עלה וקשה הפקר, הוי הנאה דאיסור כתב ביהודההנודע
 יורש דאז סה"ת עכו"ם אביו יורש גר ראם שם ראמרומקידושין

 איך א"כ הנוב"י, כמש"כ אסה"נ הוא הפקר דאם וקשה נסך,יין
 נסך. ייןיורש

 זמן כשבא דחס י"ס סי' או-ח בקמא כתב ביהודה הנודע והנהסו(
 כ' בסי' ושם דמלכא, אפקעתא מצד גמור הפקר נעשהאיסורו

 דסבר משמע הפקר, הוי הנאה דבאיסור כתב סיג סי' או"חובתניינא

 עליו להקשות ויש ממש, הפקר הוי הנאה דבאיסורהנודב"י
 יכול דגר עכו"ם, אביהם את שירשו ועכו"ם דגר )י"ז.(מקידושין

 דאי בגמ' מינה ומדייק פירות, ואני נסך יין אתה טול לעכו"םלומר
 ע"ש, שקיל הנאה איסור חליפי שקיל כי מדאורייתא אביו יורשגר

 הגר הלא קשה א"כ ממש הפקר הו הנאה דאיסור נימא איוהשתא

 דאיסור ודאי אלא הפקר, דהו ביון  בלל  הבאה  האיסור יורשאינו
 איסור גם מדאורייתא עוכ"ם אביו ירוש גר אם ולכן שלו, מקריהנאה
 אס"ל הריטב.א על הכהנים במשמרת שם הקשיתי כן יורש.הנאה

 לולב הוי שלהריטב"א דמבואר אחר אבל הפקר, הוי הנאהדאיסור
 הנודע על אבל הריטב"א, על ביו לא תו לכם, הנאהדאיסור
 מגמ' קשה גמור, הפקר הוי הנאה דאיסור בהדיא שכתבביהודה.

 הנאה איסור בענין וק.ב ק"א בסי' עור ע.ש כנ.ל. )י.ז:(דקידושין
 ע"ש. חמץ וביטול איסורו זמן קודם בחמץ וביאושולכלם

 הנתיבות ספק וכן בהפקר, אגב קונה ראין פסק ביהודההנודע
 פסק וכן בהפקר בצבורין אגב דמהני פסק ובקצה"חהטשפט.

 דצן הביא חמד ובשדי דעתו. תשובה בפתחי והובא יצחק.בבאר
 לענ"ד כתבתי ח"ב הכהנים משמרת ובספרי הרמ"ץ.דעת

 הקצה"ח. דברילהצדיק

 שנאסר אחר החמץ קונה הגוי אין אגב דבקנין הנודב"י ומש.כטז(
 סי' בקצה,ה עיין מהפקר, קונה דהוי כיון חצות אחר ער-פבהנאה
 הקרקע, על החמץ בצבורין אגב קנין מהני בהפקר דגם דסבררע.ה
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 בהפקר, אגב דמהני כקצה"ח שהכריע ד' סי' או"ח יצחק בבארועייז
 בהפקר אגב דמהני כקצה,ח שהלכה וסיים עלו, שחלק כהנתיבותולא

 ידעה להך לעיין יש דאך וכתב הקרקע, על המטלטליןבציבורין
 א"כ בציבורין גם קרקע אגב קני לומר דבעי ר.ב סי' בחו"מדם"ל
 הוא בהפקר מהני דאגב הקצה,ח ראיית אמנם אמריה, ליכאבהפקר
 וע"כ הנגזל, אמירת שייך לא ושם בגזילה האיירי )קי"ח( דב"קמרש"י
 בעלים דליכא בהפקר אבל אמירה בעי אחר מרשות להוצאדדוקא
 דבציבורין דסבר דלהמחבר ברור זה ועכ"פ אמירה, בלא באגבקונה
 הדין דמן משמע אבל ע"ש. מהפקר. דקנה וראי קני לומר בעינןלא
 מהני מ"מ בציבורין, גם קני לומר רבעינן דסבר הרמ"א דגםסבר

 שכתב. וכסברהבהפקר

 הנתיבות דעת שהביא סק"א רעיה סי' שם תשובה בפתחי ועייןיז(
 לא דאגב שכתב ביהודה הנודע דעת וגם הקצה-ח, על שםדחולק
 ד' סי' יצחק באר בתשובת ויעיין תשובה בפתחי וסיים בהפקר,מהני

 בהפקר אגב דמהני החושן, הקצות כדברי להכריע בזהשהאריך
 ק"ו אות האלף, מערכת הכללים בקונטרס חמד בשדי ועייןבצבורין.
 או"ח רמ"ץ בשו"ת דעיין וכתב בזה, והנתיבות הקצה'ח דעתשהביא

 בהפקר אגב דמהני הקצה"ח לדעת דמסכים דנראה י.ד אות כ-דסי'
 שם שכתבתי מה ס"ה סי' ח.ב הכהנים משמרת ביו ועייןע"ש.
 ע.ש. בזה. החושן הקצות דעת להצדיקלענ,ד

 שליחות, מטעם קונה אין דעכו"ם רחצר כתב ביהודההנודע
 קונה דעכו-ם כתב והקצה"ח בצדו. בעומר רק קונה ידומטעם

 בצדו. עומד באין גם קונה ולהכי שליחות, מטעםבחצירו

 ראם משום בעכו"ם קנה לא חצר דבקנין ביהודה הנודע ומש"כיח(
 רק קנה לא יד מטעם ובחצר לעכו"ם, שליחות אין הרי שליחותמטעם

 דקצה.ח הפוסקים, במחלוקת תלוי זה דבר הנה וכנ"ל בצדוכשעומד
 ראין ואף שליחות, מטעם קני דעכו"ם דחצר מק"ג קצ"ד בסי'כתב

 לחצר דישראל חצר בין חילוק אין החצר דמצד לעוכ.ם,שליות
 רחמנא אלמי' אלומי ברית בן משום בו שין אע.פ דחצרדעכו"ם,
 שליחותו מטעם החצר לו קונה לעכו"ם דגם כיון וא"ב ע"שכשליח
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 גם חצירו לעכו"ם קונה להכי ברית( בן להיות א"צ המשלח)דמצד
 ע.ש. בצדו עומדבאין

 ולהר"ן הפוסקים סרוב שהעיקר כתב המשפט ובהנתיבוחבמק"ח
 גם וקונה בצדו עומד כשאין גם יד מטע קונה המשתמרחדחצר

 בצדו. עומד כשאין וגם יד מטעםבעכו"ם

 דחצר סק"ה תס"ח בי' חיים מקור בספרו כתב והנתיבותיט(
 דראה במשנה בב"מ הר"ן וכשיטת יד מטעם במציאה קונההמשתמרת

 לאו ע.כ במציאה קונה המשתמרת דחצר דהא שכבת רציןאותן

 מטעם רק תבירו קנה לא לחבירו מציאה המגביה דהא שליחות,מטמע
 שהוא בדבר המשתמרת הצר וץ'כ  כו' מיגו שייך לא  ובחצרמיגו,
 אריכתא, ידא ודהוי הוא יד ומטעם המשתמרת בחצר מניחו לוזכות

 בנתיבות וכ"כ בצדו. עומד כשאין וגם בחצירו קני עכו"ם גםולהכי
 בחצר ולהר,ן הפסוקים כרוב שהעיקר ר' סי' לחו.מ בפתיחההמשפט

 שהוא דבר דבל כיון הוא יד מטעם לו זכות שהוא בדברהמשתמרת
 קונה ולדיד' דמי אריכתא וכידו נותן הוא המשתמר בחצירו לוזכות

 הוא יד דטעם כיון בצדו עומד ואינו המשתמרת בחצר אפילובעכו"ם
 ח' מערכת הכללים קונטרס המד בשרי ועין ע.ש. יד לי' איתועוכ.ם

 בזה. הפוסקים דעת שהביא ליח"כלל

 זמן יו לגוי חמצו הישראל מכר דאה כתב ביהודההנודע
 בפסח לגוי מכרו אם וכן במשיכה, כשקנאו המכר רחלאיסורו

 חלקו והח"ס המקו"ח הנה יראה, בל על הישראל עובר איןתו
 לעבור ברשותו רחמנא דאוקי כיון כלל המכר מהני דלאוס"ל

עליו.

 גם או חצות, אחר לגוי חמצו שכשמכר ביהודה הנודע מש"כ והנהכ(
 עליו שעבר חמץ של קנסא ליבא הפסח דאחר הגוי, דקנהובפסח
 קנסא, ליכא עכו-ם ועל הפסח, אח העכו"ם של הוי דאז כיוןהפסח

 חמץ על ישראל דעובר דכמו סבר ת-מ סי' חיים במקור הנהוכנ.ל,
 ברשותו אוקמי' התורה ואלא שלו אינו דאסה"נ אף יוראה בבלשלו

 הועיל לא איסורו זמן אחר להגוי החמץ מכר אם גם כן עליו,לעבור
 וכ"כ עליו, לעבור ברשותו עדיין אוקמי' שהתורה ואלא לגויהמכר



המתיבתאק

 מ"מ החמץ את גמור בקנין הגוי שקנאו דאע"פ קי"ד סי' או"ח ח"סבת'
 בכל וכמו הגוי, ברשות בהיותו גם יראה בל על הישראל עליועור
 לעבור ברשותו אוקמי' התורה מ.מ שלו ואינו בהנאה דאסור אףהמץ
 ע.ש.עליו

 מהנודע ב"ל שעשועים ונטע אברהם וברית מגרים הפריאבל
 על דרק יראה, בל על עובר הישראל אין ותו המכר רחלביהודה
 חמץ על ולא עליו, לעבור ברשותו רחמנא אוקי מכר שלאחמץ

 כתבו אחרונים גדולי רכל דכיון כהב שלמה ובבית לגוישמכר
 שש, אחר שנמכר אף בהחמץ דין ע"פ העכו"ם וכה באםלהקל

 קנס בדין )פי' דרבנן באיסור בפרט עליהם, לסמוך ישודאי
 הפסח(. עליו שעבר חמץ עלדרבנן

 רחמנא אוקי לא זה על לגוי, שמכר דמה סבר ביהודה הנודע אבלכ(
 הנ"ל מגרים הפרי סבר וכן יראה. בבל עליו לעבור ברשותוהחמץ
 וכן ולהבא. מכאן יראה בל על הישראל עובר אין תו המכירהדאחר
 ברשות שהוא דמה ועל שכבת באו"ח, כ"ו סי' אברהם בבריתסבר
 מש.כ שזה וכתב עכ"ל. יראה בל לענין ברשותו אוקמוהו לאאחר

 ז' סי' או"ח שעשועים בנטע סבר וכן ע"ש. נכונים ודבריוקצל.ח,

 בסוף חיים המקור והנה וו-ל, כתב ס-ד סי' או"ח שלמה ובביתז"ש.
 מטעם שש אחר לביתו החמץ הנכרי שמשך אף ביול כתב ת,מ(י'

 וכן יראה, בל על לעבור דירי' בע-כ ברשותו רחמנא אוקמי'-כבר
 שמסתפק כת-י יהושע פני ת' הביא ל"ר סי' חאו-ח אפרים בית:ת'
 להקל כתבו בתשובותיהם האחרונים גדולי שכל כיון אבל מועיל,אם
 שיש ודאי שש אחר שנמכר אף בהחמץ הדין ע"פ העכו-ם זכהבאם

 מערכת חמד בשדי ועיין ע"ש. דרבנן באיסור בפרט עליהםלסמוך
 ע-ש. ל-ב אות ה' ובסי' א', ח' סי' ומצהחמץ

 רבע לל"ת דתשביתו עשה בין לחלק אין דמסברא כתבבחוו"א
 לסמוך יש דרבנן בקנסא ברם שעבעה"פ דחמץ קנסא לגבייראה
 במה ושלכהי בהנאה, מותר שש אחר דחמץ כר"ש הפוסקיםעל

 זו. מקנסא החמץ לאסור אין חצות, אחרער"פ
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 במת להסתפק ויש וז"ל, כתב סק"ג קי.ח סי' פסח הל' גחזו"אכא(
 אין ובסברא קנסא. בזה יש אם דתשביתו עשה על ועבר חצותאחר
 עובר אינו שמעון לרבי ואמנם לאו, לאיסור עשה איסור ביןלחלק
 בתוס' כמבואר תשביתו מצות לקיים הוא זמנו היום חצי דכלבעשה,
 דפסקו והרא"ש הר"מ לדעת ואמנם קנסא. שייך לא א"כ)כ"ח:(,
 קנסא לענין אמנם רגע. בכל עשה איבא יהודה כרבי זמנובלפני
 לרבי ואמנם זמנו. לפני שמעון כרבי הפוסקים על לסמוך ישדרבנן
 הנאה איסור לנהוג חייבים והם לבער, וחייבים יורמיים קנושמעון
 עכ"ל. המחמירים. הפוסקיםכדעת

 בל על כשעבר אחה"פ דקנסו רבא דמדאמר כתב כשאג"אומיהו
 דקיל. דתשגיתו עשה על כשעבר לאסור מזה ללמוד איןיראה
 על כשעבר קנסו רלא לעיל שהבאתי הפוסקים כל דעת1כ7

תשביתו.

 דתשביתו איסור בין לחלק אין דמסברא איש בחזון כתב הנהכב(
 שעבר חמץ לאסור חז"ל דקנסו דכיון ור"ל יראה, דבל לאולאיסור
 עשה על כשעבר דגם הדין הוא יראה, בל משום הפסחעליו

 דיני גשאג,א ומיהו זו. קנס משום הפסח אחר אסור נמידתשביתו
 רבי קנים קנסא )כ"ט.( התם רבא אמר דהא וז"ל, כתב ע"ס טימןחמץ

 משום דואק משמע ימצא, ובל ביום בל על ועבר הואילשמעון
 רהשבתה עשה משום לא אבל קנסי, דחמירא ימצא ובלבליראה
 בהא רעילה, בשמעתא )ז'.( דיבמות בפ"ק כדאמר תעשה מלאדקילא

 להדיא ובפוסקים בגמ' מצינו דלא כיון כמג וכל דקנים. מציגולא
 כל ס,ל דכן ובודאי עכ.ל. ברור. וזה מדעתנו כן לזמר לנואין

 קנסו לא תשביתו על שעבר דמי דס"ל לעיל שהבאתיהפוסקים
 עלה.כשעבר

 סמך זו דבקנסא כיון הפסח אחר החמץ מותר להחזו"א גםברם
 שש אחר החמץ למכור מותר שמעון ולרבי ר"ש,על

 הרא"ש.כמש"כ

 משום אוסר אין לנכרי שש אחר החמץ כשמכר להחזו"א גם ברםכג(
 דקנסו זה דרבנן דהוי דכיון דהא הפסח, עליו שעבר דחמץקנסא



 המתיבתא-קב

 שמעון כרבי הפוסקים על לסמור יש להכי הפסח, עליו שעברבחמץ
 דלר"ש ד' סי' דפסחים בפ"ב כתב הרשש דהרי וכנ"ל. זמנולפני
 ולמוכרו תבשילו תחת להסיקו מותר פסח, בערב בהנאה מותרדתמץ
 עבר ד"ה )כ"א;( פסחים ובתזס' הועלם. מן להשביתו וא"צלנכרי
 צריך אין בהנאה מותר בפסח דחמץ הגלילי יוסי דלרבי כתבוזמנו,
 ועיין ע"ש. לנכרי ימכרנה או כלבו לפני ירחצנו ולא החמץלשרוף

 ל"ה. מימן ח"ב בצלאל בזכרון בזה שכתבתימה

 וא"צ שש אחר פסח בערב לנכרי החמץ למכור מותרלהרא"ש
 בפסח חמץ דמתיר הגלילי יוסי לרבי כן התוס' וכתבולהשביתו,
 רעל הפוסקים כל דעת הבאנו וכבר לזה. החזו"א וראייתבהנאה.

 הפסח. עליו שעבר דחמץ קנסא ליכאתשביתו

  דלרכי  יכתב  כו'  ושריבן בדיה קי"ח סי' פסה הל' בחז'א ועייןכד(
 בלי לים בהשלכה סגי בפסח הגלילי יוסי ולרבי שש אחרשמעון
 ושברא"ש הפקר, במקום וליתנן להפקירן או לנכרי ליתנן אופירוד
 דביעור מבואר שש, אחר לנכרי שמוכרו דלר" כתב ד' סי' כ"שפרק
 ב' ו' בגמ' מוכח ושכן כו', הנאה איסורי ביעור מדין הוא העולםמן

 מותר המץ דאי משמע לבטלו, קאי  ברבנותו  לאו איסורו דבתרדאמר
 מצות על עבר אכתי העולם מן לבער חייב ואי בביטול, סגיבהנאה
ו  וא"צ סגי שש אחר לנכרי במכרו לר"ש ועכ.פ ע"ש.י
 על עובר אינו שלר.ש )כ"ח:( בתזס' )ועיין העולם מןלהשביתו
 גם וא"כ שם( בחז"א והביאו פסח. דערב היום בסוף אלאתשביתו
 שש. אהר פסה ערב לנכרי כשמכרו הפסה אחר קנסא ליכאלהחז"א

 החמץ שמכר שמי דס"ל הנ"ל הפוסקים כל דעת לעיל הבאנווכבר
 גם הפסח, עליו שעבר חמץ משום אחה"פ נאסר דלא שש אחרלנכרי
 תשביתו דעל בהנאה, אסור בער"פ דחמץ יהודה, כרבי דס.ללדידן
 יו. קנסאליכא
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 ג'סימן

 קי"ה סי' יו"דבעבין

 העכו"ם מפני וגבינה בבשר דבעינןבסימנים

א'

 ועל אחת, בחיבה והם עכו"ם ביד שהפקיד וגבינה בשרבענין
 התיבה על שיש כיון הגבינה להתיר מהני אם אחד חותםהתיבה
 או חותמות, ב' שצריך בשר בה שיש כיון אסור או אחד,חותם

 מותרים. שניהם או אסורים, שניהם וגבינההבשר

 י' סי' יו"ד לב נדיב מספר הביא סקיי קייה סי' יו"ד תשובה בדרכיא(

 שתי שצריך דבר שאר או בשר אחת בתיבה כשהיה הדין מהשנסתפק
 אחד, בחותם דסגי דבר שאר או גבינה גם בתיבה שם וישחותמות,

 דסגי דבר שאר או הגבינה מותר אם אחד, בחותם התיבה חתוםוהיה
 בחותם הגבינה התירו דחז"ל דכיון מותר, הבשר ושגם אחד,בחותם
 לא דהא מותר, הבשר דגם ממילא לזיופא, אז חיישינן דלאאחד

 לזיוף, דחיישינן חותמות שתי צריכין דלבשר כיון דלתא אוזייף,
 התיבה לפתוח שוייף מיישינן דהא אסור, יהיה הגבינה דגםממילא
 אסורה. הגבינה דגם ממילא הבשר,מחמת

 בבהמה הפוסקים בפלוגתת תלוי' זו ששאלה כתב לב נדיבבספר
 דקבוע החצי' גם אם קבוע, נשארה וחצי' ברוב נתערבהשחצי'

 שניהם או אסור, והקבוע מותר שנתערב הרוב אזמותרה,
אסורים.

 הפוסקים בפלוגתת תלוי' זו ששאלה לב נדיב בספר שם וכתבב(
 דנתערב משום מותרת דחצי' בבהמה ק.י, סי' ביו"ד קבועלענין

 משום מותרת דחצי' דכיון אמרינן דאם בקבוע, נשארה וחצי'ברוב,

 תלוי דירן בנידון וה"נ לא, או מותר, השני חצי ע"כ לכןרוב,
 בזה. השיטות כאן ואביא ע.ש. כו' ההיאבפלוגתא
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 החלקת פסק קבוע, וחצי' מרובא פרוש בחצי' הנ"לבשאלה
 ורבינו דרבנן, איסור שהוא ובפרט הקגוע גם להתירמחוקק

 דרבנן. איסור דהוי כיון הקבוע גם התירהעשיני

 ווילנא מק"ק מהרים שאל ה' שאלה בתראי הגאונים בתשובתג(
 באחת נמצא ואח,כ בהמות ז' ששחט באחד העשיל מהוו,ררלהגאון
 הספק שנולד וקדום בכרות הטריפות ונתערבו מעיים בנישניקבו
 דגם פשוט דלדעתו וכתב כשרות, בחזקת אחת בהמה של חצינמכר
 דבל מטעם מה"ת שרי הנמכרת רחצי דמאחר מותרת שניי'חצי

 מבהמה השניי' חצי שגם בודיא יודעים ואנו קפריש, מרובאדפריש
 אסורה, וחצי' מותרת שחצי לומד אחת בהמה נחלק איך וא"בזו,

 העשיל מרבינו ושאל כן, פשוט ולדעתו וכ' דרבנן, באיסוראובפרט
 דרבנן. איסורא והוא הואיל להתיר נמי והשיב בזה. הרחבהדעתו
ע"ש.

 הפרוש, חלק גם לאסור פסקו הזבח ברכת ובעל הללהבית
 שהבית כיון אבל הקבוע, גם לההיר שדעתו אף מחוקקוהחלק

 עמהם, הסכים הכל, אוסירם הזבח וברכההלל
 רברבי. האפי דעתוכן

 החלקת בעל ושפסק זו, שאלה הביא ק.י סי' יו.ד הלל ובביתד(
 רבינו אבל מקראקא, העשיל רבינו עמו והסכים להתירמחוקק
 לחומרא פסקו הלל בית ובעל הזבח ברכת בעל קאיירנוורשמואל
 שאסור. שבפנים חלק אחר דנמשך אסור, מרובא שפריש חלקדגם
 להתיר עמו שהדין אף משה, רבינו מחוקק חלקת בעל אמרוהנה
 למעשה פסק וכן מטריפין, שהם מאחר לדעתם מסכים הוא כןאעפ"י
 שבפנים, חלק אחר ונמשך טריפה ג"כ הוא שבחוץ בשר חלקשגם

 שפסקו כמו רברבי אפי בספר כתוב ומצא אחד חכם בא זהושאחר
 ע.ש:לאיסורא

 והסכים שקבוע, החלק ואסר מרובא, הפרוש התיר חדשהפרי
 חדש. כהפרי יעבץ בשאילת פסק וכן מטעמו, עפלתיעמו
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 שבעל הל בבית מש"כ הביא ק"י סי' אחרון בקונרטס חדש והפריה(
 הלל ובית הזבח והברכת הכל, התירו העשיל ורבינו מחוקקחלקת
 משום מותר שפירש שמה ופסק כולם על חלק והפרי'ח הכל,אסרו

 אף פשוט המנהג ושכן אסורה, שנשארת והחתיכה פרוש,רמרובא
 ממנו שנשאר מה ולאסור ופירש, שנמכר מה להתיר אחדבכבש
 מקי"ג ק,י סי' ופלתי ובכרתי קבוע, ומקרי פירש לא שעדייןבחנות
 שם בגמ' דאמרו במה )ו':( בב"מ הרא,ש בשם בשטמ,ק מש"כהביא

 דנימא דקשה פטורים, דכלם לתוכן המנויים מן אחדדכשקפץ
 בעינן דהרי ותירץ במעשר, חייבין כולן ויהיו ברוב יבטלשהקופץ

 דפריש רכל אמרינן כי אפילו ולכן ספק, עשירי ולא ודאי עשיירשם
 זה ספק התירה שהתורה אלא מיקרי, ספק עשירי אפריש,מרוב

 ע"י היתר להיות האיסור ונהפך להטות, רבים אחרי דכ'באיסורין
 וכתב ספק, עשירי מכלל נפיק לא עלעלם הכא אבל ברוב,ביטול
 ודאי אינו אבל מה.ת דמותר אף שפירש החלק גם דלפ,זהפלתי
 דחצי הפריח כדברי הנכון ולכן בפסיקו, קאי שנשאר החלקולהכי
 בשאילת ועיין ע.ש. אסורה. השניי' וחצי מותרת הראשונהצלע
 ע.ש. בזה כהפר"ח, שפסק ס' סי' ח"איעב,ץ

 פריש דרוגא חלק דאין שכתב הפלתי על הקשה מגדיםהפרי
 ורק בסברא ספק הוי פרוש דברובא הקבועכיון חלקמחיר
 דבעינן מעשר בספק דרק בשטמ"ק, כמש"כ מותר,מגזה"כ
 ממזר בספק דגם הקשה ועוד דבריו, השטט"ק כתב ודיאעשירי

 סה"ת. דמותר הול"ל פסולים ברוב גם ודיא ממזרדבעינן

 תשובה בד"ה דעת בשפתי סקל"ז ק"י סי' יו"ד מגדים בפרי ועייןו(
 גזה"כ יש דשם ראי אין דמשם והקשה הנ"ל בפלתי מש"כ שהביאכו'

 מרובא דפריש דכל הוא ודיא בעלמא משא.כ ספק, ולא ודיאדעשירי
 בזה, המשל לחומרא, בין לקולא בין ודאי הוי פריש כי וא,כפריש.

 עלי', לקי' ומלקא ודיא אהוה מרוב דפריש כל כשרה ואחת נבילהט'
 דברים הרהורי לנו דיש עיגולים, ב' בין הפר"מ שכתבוע"ש

 ולא מודאי ממעט לא אמאי פסולים עם ברבו ממזר בספקבקידושין,
 ע"ש. ע.כ. הספקות. בקונטרס מ"ש עייןספק,
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 דאיחא ברובא רק דבריו כתב דהשטמ"ק כתב שמעתתאהשב
 אבל סה"ת, מותר פסולים ברוב ממזר בספק ולדבריוקמן,
 גם ודאי הוי ושם הרוב, אחר לילך סברא הוי קמן דליתאברובא

להשטמ"ק.

 כיון ממזר בספק דגם השטמ"ק על הפד"מ קושייה על ?הנהז(
 ממזר ספק יהא פסולים ברוב גם א"כ ספק ולא ודאי ממזרדררשינן
 שכתב ט"ו פרק כ' שמעתא שמעתתא בשבת עיין הנהמותר,

 כיון סה"ת, כשר פסולים ברוב ממזר בספק גם הנ.לדלהשטמ.ק
 הוא ואלא כהרוב, להכריע סברא קמן דאיתא ברובא אין זודלשיטה
 בספק נמי וכן ספק, ולא ודיא מעשירי התם נתמעט ולהכימגזה,כ,
 מה.ת, כשר פסולים ברוב ספק, ולא ודאי ממזר שם רבעינןממזר
 היבא שם הוב, אחר לילך סברא יש דשם קמן, דליתא ברובאאבל

 ע"ש. ודאי ממזר הו"ל רובאדאיכא

 משכחת איך דלהשטמ"ק רעק"א קושיית מיושב שמעתתאלהשב
 א"ש ולהש"ש ממעשר, ופטור הוי טריפה דלמא ודאי,מעשר
 גם מעשר ודאי והוי קמן, דליהא רובא הוי טרפות אינןדרוב

 ריעותא בלי דרוב די"ל כתבתי ח"ב בצלאל ובזכרוןלהשטמ"ק.
 פסולים ברוב טמזר וספק כתב מאיר הבית להשטט"ק. ודאיהוי

 בזה. ועוד מה"ת.מותר

 ק"ת סי' במהד,ת שהקשה רעק"א קושיית מיושב הש"ש ולסברתח(

 בסי' שהוא בפ"ב שם כתבתי ס"ט סי' ח"ב בצלאל זכרון)ובטפרי
 משכחת איך דלהשטמ"ק ק"ת( בסי' הוא דבאמת טעות, והואקמ"ח,
 הרוב מחמת דהא מעשר, דין לה ואין היא טרפה דלמא ודאי,עשירי
 לכל דדנין דכיון לתרץ וצריך ודאי, מקרי לא עדיין טריפותדאינן
 ע"ש. בהמה. מעשר לגבי גם ודאי עשירי מקרי תו טריפה ראינומילי
 ושם קמן, דליתא רובא הוי טרפות אינן דרוב א"ש הנ"ל להש"שאבל
 שם בצלאל זכרון בספרי עוד וע"ש וכנ"ל. להשטמ,ק. גם ודאיהוי

 לא פסולים דברוב כ-ו סעיף ד' סי' אה"ע מאיר בבית מש.כשהבאתי
 ע"ש, מהר"ן ראי' כן וכתב ודאי, ממזר דבעינן כיון מה"ת ממזרהוי

 דאיצטריך הרמב"ם שיטת ליישב כתב )ע-ג( בקידושין יהושעוהפני
 מה"ת מותר דאורייתא ספיקא דבל אף ממזר, ספק להתירקרא
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 מה עוד וע.ש ע"ש, לאיסורא רובא דאיכא היכא גםלהרמב"ם,
 י"ל להש"ש, ממון גם דמוציא ריעותא בלא דברובשכתבתי

 ע.ש. ודאי חשובדלהשטמ"ק

 הבת להכשיר האם כשרות חוקת דטדמהני כתב שמעתתאבשב
 חלק להתיר מרובא דפריש הצי' דמהני כ"ש דכתובות,בפ"ק

 בדאורייתא. שאלה הוי אם גם וזה הנ"ל, בשאלההקבוע

 דהכל לו דנראה כתב הנ.ל בשאלה ד' שמעתא שמעתתא ובשבט(
 דנתובות בשק דקיי.ל מהא קבוע, בחנות הנשאר חלק גםמותר
 לנתין נבעלה אם שנסתפקנו הפסק התם והיר לבת, מהני האםדחוקת
 העצמיית הספק וא"ב לכהונה, נפסלה והאם ממזר הולד הויולממזר
 אלא בא, האם פסול מחמת לאו הולד ופסול ובולד, באםממילא

 והוי שבשניהם הפגום אחר הולך ולממזר לנתין לפסולכשנבעלה
 כיון ואמרינן לבת, האם חזקת דמהני וחזינן ולאם. לבן עצמייתספק
 האם חזקת מהני לה לפסול נבעלה שלא כשרות בחזקתדהאם

 שאין לחציה דמהני דחוקה וכיון לקהלל, וכשרה לבתה גםלהכריע
 רובא א.כ כולו, נגד חזקה דמהני ואמרינן לבת דאם דומיא חזקתלו

 חצי' להכריע שפירש החציה של רובא דמהני מב-ש מחזקהדעדיף

 מוהר"ר הגאון של כפסק ברורה ראי' נראה ומזה דמותר,השני
 עלה אתי לא הנזכר דהגאון אלא כולה, את דמתיר זלה"ההעשיל
 בדאורייתא שמעתתא( )השב ולפמש"כ ע"ש, דרבנן, דהוי משוםאלא
 ע"ש. ברור ושזה כולו, כנגד רוב מהניכה"ג

 להתיר מהני פריש דרובא דחלק ראי' עוד הביא שמעתתאהשב
 מ"א. רטהרות בפ"ו שמעון רבי דאמר מטה הקבועחלק

 דתנן מהא קבוע, של החצי גם להתיר ראי' ראי' השש הביא ועודי(
 לרה"ר והוציאוהו ברה"ר המסוכן התם, דתכן מ"א דטהרותבפ.ו

 ספיקו ברה"ר וכשהוא טמא, ספיקו ברה"י דכשהוא לרה.י,והחזירוהו
 או חי הוא אם ספק דכשיש פי' מפסקת, רה"ר אומר שמעון רביטהור,
 אם חי אם המעיקרא על וספק מת, ראינוהו לרה"י וכשהחזירוהומת
 ספיקו ברה"ר וכשהי' טמא, ספיקו ברה"י כשהי' דלת"ק היה,מת

 פי' ברה-י בהיוו גם מטהר דר"ש פי' מפסקת דרה"ר ולר"שטהור,
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 לזה קודם ברה"י כשהי' גם לכן טהור, כודאי ספיקו דברה,רדכיון
 דרה"ר. דין רקודם, לרה"י דנותנין פירושו, ומפסקת טהור,נמי

 ברה"י טומאה ספק דלר"ש הש"ש ופי' וטהור. היה חי ראםואומרין
 רגלים כדליכא אבל בדבר רגלים כדאיכא רק כודאי ספיקו שםאין

 הלא אח"כ שם שהובא ברה"ר ולכן כודאי, ולא ספק רק הוילדבר
 טהור ודאי הוי דברה"ר זה ולכן טהור, כודאי ספק לר"ש גסברה"ר
 ולחכמים טהור, ודאי אז דהוי ברה"י בהיותו שההי הספק מכריעהר"ז

 ודאי ורה"ר טמא ודאי הוי ברה"י בהיותו דהתם וס"ל אר"שהפליגי
 טמא ודיא לעולם ברה"י טומאה ספק הלכה רכן דס"ל משוםטהור,
 בזה(. הש"ש פי' ששיבח רעק"א בתוס' )וע.ש טהור. ודאיוברה"ר

 יש הנ"ל דטהרות שמעון רבי דמדברי שמעתתא השבוכתב
 להתיר יכול אין פריש דמרובא רחצי בפלחי למש"כסתירה
 ורובא הוי ספק מסברא פריש, דרובא דהא משום דקבוע,החצי

 טומאה ספק לר"ש דהרי בשטמ"ק, כמש"כ מגזה"כ הואדמהני
 טומאה ספק להתיר מהני ומ"מ מגוה"כ רק ודאי הויברה"ר

 לו. רקדםברה"י

 כודאי דספק הא דלר"ש חוינן דהרי לנ"ר, ראי' הש"ש מזה והביאיא(
 גם וא"כ טהור, זה שלפני ברה"י דגם להכריע מהני טהורברה"ר
 של החצי גם להכשיר מהני ומותר פריש דרובא של בהמה חציבנ"ר

 כהפריח דסבר הנ"ל הפלתי דברי הביא דאח"כ בש"ש וע"שהקבוע,
 בסברא הפרוש דחלק משום אסור, הקבוע וחלק מותר, שמירשדחלק

  ולכן הרוב, אחר שם דהולכין מגזה.כ מותר ואלא הוא, ספקאכתי
 וכתב וכנ.ל, הקבוע חלק להכשיר להכריע יכול הפרוש חלקאין

 טהור כודאי ספק דברה"ר זה דלר"ש הזינן דטהרות דמההיאהש"ש

 ברה,ר כודאי דספק דהא ואף זה, שלפני דברה"י ספק לטהרמהני
 חלק בנ"ר גם וא"ב כודאי, דספק הוא מגזה.כ ואלא מסברא,אינו

 הקבוע. חלק להתיר מכריע מגזה"כ דמותרהפרוש

 סתירה הביא לא דאמאי שמעתתא, השב דברי על לענ"דקשה
 נמי חזקה דהרי לבת, מהני האם דחזקת מהא הפלתילדברי
 חזקת מהני ומ"מ מגזה"כ רק מסברא אינו הספק להכריעדמהני
 דהתם רס"ל שאני דחתם דמבר י"ל ולהפלי הבת. להתירהאם
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 להש"ש אגל הבועל, הוא מי היא שאלה חד והבת האםשאלת
 האם דחזקח מהא להפלי סתירה מביא לא אפנאי בכך חילקדלא

 וצ"ע. לבתדמהני

 האם דחזקת דמהא הש"ש מש"כ הבאנו לעיל דהנה לענ"ד, וצ"עיב(
 חצי' להכריע שפירש חצי' של רובא דמהני להנ"ד ראי לבתמהגי
 דכיון הפלתי למש"כ סתירה נמי הוי מזה והרי דמותר, דקבועהשני
 דמהני, הוא מגזה"כ ואלא להתיר, מסברא מהני לא פריס דרובאדהא
 דחזקה הא גם דהרי דקובע, הצי' שמתיר פיר דרובא חתיכה איןולכן

 הא כגון מסברא, ולא מגזה,כ נמי הוי הרי דמהני מנגעילפינן
 פגם ספק או שהיי' בספק ולכן קיימא, איסור בחזקת בחי'דבהמה
 בחזקת דבהמה משום וכי נבילה, דהויא פסקינן חקה מדיןבסכין,
 בודאי חזקה דמשום או שהי'בשחיטה, היה בודיא לכן קיימאאיסור
 לומר סבר וליטא נבילה, ספק הוי במציאות ואלא בסכין, פגםנעשה
 דודאי הדין נפסק נגע דחזקת מגזה"כ ואלא נבילה, נעשיתדודאי
 דודאי פסקיגן האם חזקת דמשום בש"ש לפמש"כ והתא הויא,הביהל

 פריש רובא של דחתיכא לנ"ד ראי' כשרה, הבתגם
 מתיריי

 גם
 דפסקינן דהיכא בסלתי, הלמש"כ מתיר הוי נמי מזה א.כהקבוע,
 מהני לא ולכן מגזה"כ רק סברא זה ראין כיון פריש, ררואמשום
 להתיר האם החזקת מהני לבת מהני האם בחזקת דהרי הקבוע,להתיר
 מגזה.כ. ואלא מסברא מהני לא דחזקה אףהבת

 לבת מהני האם מחזקת ראי' הש.ש הביא לא אמאי א"כ וצ"עיג(
 דקבוע. החתיכה להתיר מהגי פריש דמרובא דחתיכה האדמהגי

 לההיא ראי' אין לבת מהני האם דמחזקת דסבר י"ל ז"לולהפלתי
 הוא מי הויין, חרא הבת ושאלת האם שאלת דהתם משוםדנ"ד

 פירש דרובא משום מותר דפירש החלק בנ"ד השאלה אבלהבועל,
 אבל להתירו. רוב שם מהני דלא גזה.כ יש שם הרי הקבוע החלקאבל
 לבת מהני האם דחזקת מהא ראי' הביא ואלא כן, חילק שלאהש.ש
 מהא הפלתי סברת נגד ראי' הביא לא דאמאי כנ"ל, קשהלניד,
 וצ.ע. לבת מהני האםדחזקת

 טותר, מרובא דפריש דחלק להפר"ח ראי' הביא ישרבשערי
 )י"ב.(. דנזיר מגמ' אסור, הקבועוחלק
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 חלק דבנ"ד הפריה לדעת ראי' הביא פ"ב ד' שער ישר בשערייד(
 פריש דרובא הלק מהני ולא אסור, הקבוע והלק מותר פרובאדפריש
 שהאומר יוחנן רבי דאמר )י"ב.( דנזיר מגמ' הקבוע. החלקלהתיר
 בכל המשלח דאסור השליח( )ומת סתם, אשה לי וקדש צאלשלוחו
 האשה שמא לי' קדיש ניהו הי' יריע דלא כיון שבעולם,הנשים
 השליח, לו שקידש האשה של קרובה הויא המשלח עתהשיקדש
 שם עלי' קרא לא דעדיין סתומה, מקן יוחנן מרבי ר"ל עלהופריך
 ריקח העולם לאויר מהן אחד גוזל ופרח לעולה, ואיזה לחטאתאיזו
 קינין שאר ואילו לעולה( ואחד לחטאת אחר )ויפריש לשניי'זוג

 ניהו. האי רלמא וחרא הדא כל לימא ואמאי, מיתקנן,)דעלמא(

 לי ואמרת קבוע( דהויא )פי' ניירא דלא אשה אנא קאמינא א.לסו(
 אחר הולכין ולכן קבוע, הוי ולא נייד שהגוזל פי' דנייד, איסוראאת

 אימור האשה( )דהיינו נייד ה"נ וכ"ת הואו, דחבירו גזול דלאוהרוב,
 )האשה( הדרא התם ומשני ניידא( הויא )וא"כ וקדיש, אשכחבשוקא

 לא דאמאי ישר בשערי והקשה ע"ש, הדרא. מי קן גבילניחותא,
 רוב משום הותרה הרי לניחותא. לביתא אשה דהדרא דגםאמרינן
 ש"מ מותרת, קבוע זהויא לביתה כשחזרה גם ותו בשוק,כשהיתה

 מהני לא בנ"ר גם וא,כ קבוע. כשהיא להתיר דבשוק הרוב מהנידלא
 ע"ש. קבוע. דהויא דבהמה החלק להתיר פריש דברובאחלק

 עלה ותירץ נזיר, דמסכת ההיא מגמ' הקשה עצמו ז"ל העשילרבינו
  תירוצים.שתי

 רבינו שם שהקשה ה' שאלה כתראי גאוני בתשובת עיין ומיהוסו(
 דאשה פריש דרובא דחזינן דנזיר מההיא גופא זו קושיא ז"להעשיל
 הכא דשאני לחלק יש מיהו וז"ל, ותירץ קבוע, לכשהיא מתרתאין
 אשה גבי משא"כ הנשארת, חתיכה נאסר איך מקצת אוכלין דאנוכיון
 דחזרה הוא כך דלעולם אשה, דשאני ועוד, כלל. מתיריןראין

 קביעות. למקום לחזור לעולם שייך דלא בנ"ר, משא.כלקביעות,
 הראשון למקומו חזר שפירש לאחר ראם מזה, חדש דין לנו יצאא"כ
 הואיל להתיר בה דאמרינן יראה ע"כ וק.ל. כקבוע דהוי אמרינןלא

 עכ"ל. דרבנן איסוראוהוא



קיאממתיבתא

 ז"ל. העשיל רבינו שכתב התירוצים שתי לענ"ד,פירוש

 חתיכה דבנ'ר ר.ל א' דבתירוץ ז"ל. הק' דבריו לפרש ונלענ"דיז(
 בהמה מאותה חתיכה ולהכי פירש, דמרובא משום מותרשפירשה
 דודאי אוכלין אגו דפריש דמקצת דכיון מותרת נמי קבועהשנשארת
 אע"ג אשה גבי משא"כ קבוע, הנשארת חתיכה נאסור איךמותרת
 אותה מתירין אין הלא אבל פירשה, מרובא דאו בשוקאדקידשה
 כשחזרה אח"כ קובע נעשית עצמה דהיא כיון פריש, דמרובאמשום

 יכריע יה הרוב רוב, הוי דבשוקא דמשום לומר אין ולכןלקביעותה,
 שברובא שהחתיכה לניד דל"ד תשתרי, לקביעותה כשחזרהדגם
 חתיכה להתיר דיכריע לומר שייך ולהכי לעולם, מותר נשארפריש

דקבוע.

 דרכה כך דלעולם אשה דשאני ז"ל העשיל רבינו תירץ ועודיח(
 אין פירש וגרובא שפירשה דהחתיכה בנ.ד משא"כ לקביעות,דחזרה
 חדש דין לנו יצא ואיכ עומדת, קביעות למקום דלחזור לומרשייך
 ואין והותר, פריש ברובא ואז ופירשה קבוע שהיתה דחתיכהמזה,
 משום אז והותר שפירש לאחר ראם קביעות, למקום לחזורעומד

 ונאסר. קבוע דהוה אמרינן לא הראשון למקומו חזר פרישדברובא

 בשר בתיבה רכשמונח בתחילה, הנ"ל לשאלה נחזירועתה
 והבשר סותרת הגבינה אם אחד, חותם התיבה על וישוגבינה
 נדיב בספר שבהב מותרים, שניהם או אסורים שניהם אואסור,
 מרובא הבהמה רחצי בההיא הפוסקים בפלוגתת שתלוילב

 וכנ"ל. קבוע, הוי וחציפריש.

 בדרכי שהביא מה בתחילה, לעיל בה דנין שאנו למה נחזור ועתהיט(
 בשר אחת בתיבה כשההי הדין מה שנסתפק לב, נדיב מספרתשובה
 חותמות, שתי צריכין בבשר דהרי אחד, חותם התיבה על וישוגבינה,
 על שם דיש כיון הגבינה מותר אם אחד, חותם רק צריכןובגבינה
 ב' צריכין רבבשר כיון מהני לא הבשר ועל אחד, חותםהתיבה

 ראי' ומזה אחד חותם דיש דכיון מותר, הבשר דגם דלמא אוחותמות

 דלמא או מותר, הגשר גם א.כ בזה, העכו"ם זייף דלא גבינהלגבי



המתיבתאקים

 שהעכו"ם בזה חייטיהן וא"ב אחד, בחותם סגי לא כשר דלגבידכיון
 שווה שהוא לעצמו, הכשר ולקח הכשר, תחת טריפה והחליףזייף
  העכו"ם שזייף התם דחיישינן כיון אסורה הגבינה גם וא,כיותר,
 בבהמה הפוסקים בפלוגתת תלוי זו ששאלה לב בנדיב וכתבהתם,
 אמרינן דאם קבוע, נשאר וחצי' ברוב, דנתערב משום מותרתדחצי'
 דקבוע חצי' דגם ע"כ ולהכי פירש, דמרובא משום מותר דחצי'דכיון

 אסורה, דקבוע וחצי' מותר, מריש רמרובא החצי דלמא אומותרת,
 נמי פריש דברובא חצי גם ע"כ אסורה שבקבוע דהצי רביון דילמאאו

אסורה.

 ראין נלענ"ד אבל ומנ"ל, הפוסקים בפלוגתת השיטותהבאתי
 על ויש אחת בתיבה וגבינה בבשר דירן, לנדון שייך ההואענין
 נאמן שהאב בקידושין דאמרו להא דמי דב"ד אחד, חותםהתיבה
 אינו אבל איסוריי, לגבי אחד ויום י"ג בן שהוא בנו עללהעיד
 רעד משום האב עדות מהבי איסורין רעל עונשין, לגבינאמן

 עונשין. לגבי ולא באיסורין, נאמןאהד

 בקבוע וחצי פריש דרובא בחצי פלוגתא בההיא השיטות והנהכ(
 וחצי פריש דרובא בחצי פלוגתא דההיא נלענ"ד ומיהו כנ"ל,והכל

 ועל וגבינה, בשר בתיבה בשיש דידן לשאלה ענין איןבקבוע,
 הגבינה זו שבשאלה דנלענ"ד וכנ.ל, אחד, הותם רק ישהתיבה
 )מ"ג:( בקידושין דאמרו למה רדמי ומשום אסור, והבשרמותרה
 לגבי ולא איסורין לגבי י.ג בן שהוא בנו על להעיד נאמןשהאב
 באיסורין, נאמן אהד רעד כיון האב נאמן איסורין דלגביעונשין,
 סגי איסורין דלגבי נאמן, אינו עדים, שתי דבעינן עונשין לגביאבל
 שתי בעינן רמש מיון עדותו, סגי לא עונשין על אבל האב,עדות
 בהגבינה, העכו"ם זייף שלא לברר סגי אחד חותם בנ"ר וה"נעדים,
 אחד חותם ע"י די בירור אינו בשר לגבי אבל אחד, בהותם סגידשם
 דשני הבירור דהיינו מזה, חזק בירור בעינן דשם העכו-ם, זייףשלא

חותמות.

 ד'סימן



קיגהמתיבתא

 ואין לחצר, בית שבין דבפתה המהרי"ל רעתבעבין
 כניסה בימיו המזוזה קובעיו דאג לרה"ר, פתחלחצר

 לחצר.מבית

 המיוזה דקובעין הסתום לחצר בית שבין דבפתח המהרי"לדעת
 לחצר. טביח כניסהבימין

 ויאן לחצר, בית שבין דבפתח ציד סי' בתשובה כתב המהרי"ל הנהא(
 לחצר. מבית כניסה בימין המזוזה קובעין דאז לרה.ר, פתחלחצר

 ביו"ד והט-ז ציר. היכר אחר הולכין דאז לרה"ר פתח לחצר ישושאם
 דבפתח וביאר כמותו. ופסק המהרי.ל דברי הביא סק,ד רפ"טסי'
 מכית רק פתה בלי צדדיו מכל סתום דכשהחצר לחצר, ביתשבין

 הדלת, ציר בהיכר לן איכפת ולא הדר כמו החצר הוי דאזלתוכו,
 הנכנס ימין בתר אזלינן מ"מ הבית, בתוך ציר היכר היהדאפילו
 אחר למבוא מחצר פתח יש אם אבל המזוזה, קובע ושם לחצר,מבית

 דבאיזה ציר, היכר בתר אזלינן אז לתוכו הבית פתח מלבד לרה.ראו
 הנכנס ימין בתר ואזלינן בית, כמו נחשב הפתח ציר, היכר דישצד

 ע"ש.לתוכו.

 פטור מקורה שאינו דכית דסבר כהרא"ש והט"ז המהרי"לדעת
 לכך שדרכו כי71 כמווזה חייב מקורה שאינו חצר אבלממזוזה,
 וה"ה עצמו, מצד במזוזה חייב ולכן הבתים. לדירתומשמש

 פחוח.לתוכו. כשבית רק במזווה חייב דחצר סברמנוח

 דעל הביא רפיו סי' דהב.י כהרא"ש, והט"ז המהרי-ל דעת ונראהב(
 פטור מקורה שאינו דשער הרבא קמי' יהודה בר שמואל רב דתנימה

 דלא הרא,ש ושכתב מקורה, הבית שאין דהיינו בל דפירש"יממזוזה,
 י"א.(, )ביומא במזוזה דחייבים חצרות משארי גרע דמי עלה,קשה

 ומשמש כך להיות דרכו דחצר לבית, מחצר ראי' ראין לודנראה
 מקרוה. כשאינו דירה לבית ראוי אינו בית אבל הבתים,לדירת

 עלה והביא המזוזה. מן פטור תקרה לו שאין הבית הרמב"םושכ"כ
 שבתים התם חייבים, חצרות דשערי ואע.ג כתב, מנוח רה"ר הב-ישם

 אע-ג חצר דלהרא"ש פליגי, וא"כ ע-ש. לחצירות פתוחיםמקורות
 וה"ר שבבית. חדר וכמו עצמו, מצד במזוזה חייב מ"מ מקורהדאינו



המתיבתאקיד

 הא ואלא עצמו, מצד ממזוזה פטור מקורה שאינו דחצר סברמניח
 פתוחים מקורות שבתים משום דהוא במזוזה חייבים הצירותדשערי
  כפתה  והוו לבתים, לכנוס שערים שהם משום במזוזה  וחייביםלתוכם
 מצד ממזוזה שפטורין ואכסדרה ומרפסת גינה כמו וחייביםהבתים,
 במזוזה. חייבים מאלו לאחד פתוח כשבית אבלעצמם,

 כהרא"ש. פסק הב"ח כהמהרי"ל. לכאורה משמע הב"ימדברי

 דפליגי מנוח ה"ר ודעת הרא"ש דעת הב"י הביא רפיו בסי' והנהג(
 הביא רפ"ט בסי' לקמן אבל וכנ"ל, עצמו מצר במזוזה חייב חצראם
 מתח להצר ואין לחצר בית שבין דבפתח הניל המהרי.ל דעתהב"י

 שם הביא ולא להצר, מבית כניסה בימין המזוזה קובעין דאזלרה"ר
 הב"י פוסק דלהלכה לכאורה מזה ומשמע עלי', דפליג מנוח ה"רדעת

 דעת רק שביא רפ"ו סי' בב"ח ועיין כהרא"ש. שפוסקכהמהרי"ל
 כך להיות דרכו רחצר משום במזוזה חייב מקורה שאינו רחצרהרא"ש
 מזה ומשמע כלל. מנוח רבינו דעת הביא ולא בתים. לדירתומשמש
 כהמהרי"ל הט"ז ודעת זה. בדין הרא"ש כדעת להלכה הב"חדפסק
 וכנ"ל. זו בהלכה כהרא"ש פסק וא,כ זה,בדין

 ודרך תשובה, ושערי אבן, טורי וארבעה הכרמל, והרהגר"א,
 זה. בדין כהרא"ש פסקו השלחן וערוךהחיים,

 תקרה לו שאין דבית רפ"ו בסי' י"ר סעיף בשו"ע עמש"כ והנהד(
 של שני וכלשון רמב"ם כו' בית וז"ל, בסקי,ד הגר"א עלה כתבפטור,
 הרא.ש מש"כ פי' עכ"ל. רש"י על תוס' קושית שיישב וערא"שרש.י.
 מהא ממזוזה פטור תקרה בלא דנית בל,א רש"י מש"כ קשהדלא

 דחצר משום התוס', קושית דהיינו במזוזה, חייבים חצירותדשערי
 שפוסק הגר"א מדברי ומשמע וכנ"ל תקרה בלא להיות בכךדרכו

 שהביא סקי"ג רפ"ו סי' תשובה בפתחי ועיין זה. בדיןכהרא"ש
 רס"ל י.ד סי' אבן טורי ומארבעה כ"ג, סי' חיו"ד הכרמל הרמתשובת
 דרך שכן משום תקרה לו ראין אף במזוזה חייב דהצרכהרא"ש
 נמי שספק סק"ז תרכ"ו סי' או"ח תשובה בשערי ועיין בכך.תשמישו
 בזה. כהרא,ש י' אות מזוזה בהלכות החיים בדרך וכתב בזה.כהרא"ש

 ע"ש. טק.כ רפ.ו סי' יו"ד השלחן בערוך פסקוכן



קטוהמתיבתא

 זל הוא אבל מזוח. כה"ר משמע שמהרמב"ם כתב מאירבבית
 אבל לחצר, בטבית וזה המהרי"ל, על לחלוק כדאי אינועצמו

 כניסה בימין המזוזה קובעין הבית שאחורי למוקצהמבית
 דביה ובכה"ג המוקצה, נגד עיקר שהבית כיון להבית,מהמוקצה
 וקובעין ציר היכר אחר הולכין אין אז המוקצה נגדעיקר

 מהמוקצה. הביה כניסת בימיןהמזוזה

 כהרא"ש אולי המהרי.ל שדעת כתב רפ"ט סי' יו"ד מאיר ובביתה(
 כשיטת ולא עצמו, מצד במזוזה חייב מקורה שאינו דחצרדסבר
 דחצר מנוח כרבינו דסובר הרמב,ם מדברי ושמשמעות מנוח,רבינו
 רלת  לל  ישה  ושאבל עצמו, מצד  תשוווה פטור מקורהשאינו

 דקובע לרה"ר פתח לו שאין לחצר מבית דבפתח שפסקהמהרי"ל
 ממצד במזוזה חייב חצר אם דאף לחצר, מבית כניסה בימיןהמזוזה
 ועיין התשמיש, עיקר מיקרי החצר נגד הבית תמיד הלא מ"מעצמו,

 אזלינן אז עיקר שניהם דבחדרים ר.י שכתב הב"י שהביאבמרדכי
 וסובאו ומוצאו תשמישו שעיקר לחדר, מבית אבל ציר. היכרבתר
 דלצרכו בחדר המזוזה יניח אלא ציר היכר בתר אזליכן לא לשםבבית
 המהרי.ל, על לחלוק כדאי שאינו מאיר הבית וסייים ע"ש. עשויהוא
 שלמעשה להלכה ברור לו נראה הבתים שאחורי במוקצה עכ"פאבל

 אחורי מוקצה והנה ע"ש. להבית מהמוקצה בכניסה המזוזה שםקובעין
 שאין הבתים שאחורי רחבה דהיינו )קיא.( בעירויבן פירש"יהבית

 דמשימין רש-י בשם הוסיף שם הריטב.א ובחי' תידר. בהמשתמשין
 ע"ש. לאוצר עציםשם

 ושכן הרא"ש, כשיטת שפסק כהטהרי"ל דלהלכה כהב לבבחקרי
 הלכה. ושכן האחרונים ורבני בשו"עפסקו

 הנקרא דראק לג' הפתוח בבית כתב קכ"ט סי' מזוזה הל' לב בחקריז(
 כניסה בימין המזוזה דקובעין צד, מכל סתום שהוא טיראד"ובלשונם
 נכון ישראל בית אשר הרא.ש דברי למנקט לן דאית לחצר,מהבית
 והו"ל האחרונים ורבני והש"ע מהרי-ל כוותי' שהסכימו וכ"שעליו,

 בברכה, להניח דחייב נראה כן רעל יחיד, דברי מנוח ה"רדברי



המתיבתאקטן

 גם בברכתו לפטור ויכוין בפשוט שחייב מזוזה על יברר טובילייתר
 זה.את

 דאס"ל כתב מים ושבטהרת לב, החקרי דברי הביא חמדבשדי
 בבאלקונס חייב דאז מקרוה באינו גם במזווה חייבדחצר

 מקורים. שאינם אףבמזוזה

 וע"ש אלו. לב החקרי דברי הביא ק"כ כלל "מ" מערכת חמד ובשדיז(
 שאינן הרחובות לצד הבתים מן היוצאים דבבאלקונס שהביאעוד

 דאז דע"ד בו דבשי .מ. במערכת מים טהרת הרב שכתבמקורים,
 אלו בבאלקונס דחייב מקרוה, באינו גם במזוזה חייב דחצראס,ל

במזוזה.

 כהרא"ש. פסק שבשו"ע שפי' לב החקרי דעתביאור

 בתחילת שם וכ"כ בשו.ע. כהרא'ש שהסכימו כתב לב בחקרי והנהח(
 במזוזה תייבין חצירות דשערי פסק רפיו סי' יו"ד דבשו"עהתשובה
 ע"ש. בית לדירת בו דמשתמש כיון דירה בית דחשיב הדיןמעיקר
 חייבים דחצירות דסבר השו"ע בדברי לב בחקרי ראה דאיפהוצ"ע

 ונלענ,ד לביתם. דפתוחין משום חייבים אולי עצמם, מצדבמזוזה
 שער, דביה ח' והלכה ז' הלכה דמזוזה בפ"ו כתב הרמב-םדהנה

 שאינם מפני ממזוזה פטורין והדיר והגינה, ומרפסת,אכסדרה,
 במזוזה החייבין הבתים היו אם אבל לדירה,עשויין

 פתוחיי
 למקומות

 מובאות שערי ואחד חצירות שערי אחד ושלפיכך במזוזה, חייביןאלו
 לתוכן פתוחין גמזוזה החייבין הבתים שהרי במזוזה חייבים הכלכו'

 מצד במיונה חייב אינו דחצר דסבר הרמב.ם מדברי ומבוארע"ש.
 כפתח דהוי משום במזוזה, חייב אז לתוכו פתוח כשהבית ואלאעצמו,
 הרמב"ם מדברי דמשמעות כשכתב מאיר בבית נתכוין ולזהלהבית.
 הנ.ל. מנוח כרבינודסובר

 שחייבמבמזוזה, מקומות ראלו כתב א' סעיף רפ.ו סי' בשו"ע אבלט(
 ולולין בקר רפת ועיירות, מדינות חצירות ושערי בתים שעריאחד

 יש חצירות דשערי מזה משמע חייבים. כולם כו' ושמן ייןואוצרות
 עצמם מצד במזוזה רחיייבם ולולין בקר ורפת בתים כשערי דיןלהם
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 פטורים וגנה שער, ובית מרפסת, דאכסדרה, בו"ע כתב וז' ו'ובסעיף
 שהשהו כהרמג.ם דלא וזה חייבים. להם פתוח כשבית ורקממזוזה
 במזוזה חייבים אין שכולם חצר עם וגינה שער ובית מרפסתאכסדרה

 כשכתב לב בחקרי נתכוין הלזה לומר ויש להם. פתוח כשביתרק
 בשו"ע פסק ולא עצמו, מצד במזוזה חייב דהצר סברדבשו,ע
 להם. פתוח כשבית רק במזוזה חייב אין דחצר דסברכהרמב'ם

 והראב"ד, דהרמב"ם, כהמהרי"ל, ההלכה ראין בחב אישבחוון
 כשבית רק במזוזה חייב דחצר ס"ל כולם מנוח וה"רוריא"ז,
 שלהם. בחצר רק כן פסק המהרי"ל ושגם לתוכו,פתוח

 לחצר הפתוח דבית לדינא דנקטינן כתב קס"ח סי' יו.ד איש ובתווןי(
 המזוזה קובעין לעולם לרה,ר פתח לה שיש ובין סתומה שהחצרבין

 מהרי"ל דדברי ואשפר כמהרי.ל. להקל לן ואש בית כניסתלימין
 דעת כן שאין אחרי אבל בכך, תשמישו דחצר משום הרא"ש ל'ע.פ

 כתב הרא"ש וגם כרבים, נקטינן מנוח וה"ר וריא"ז והראב"דהרמב,ם
 אלא אינו מהרי.ל דברי ושגם הטעמים, ב' והרכיב הר"מ טעםגם

 ושאר פרי ובשטיחת ובאפי' בטחינה בו משתמעין שהיו שלהםבחצר
 אבל ההם בימים החקלאים כדרך וישנים אוכלין ופעמיםצרכים
 אינן רחבות ואף דירה, מקרו ולא לאויר רק החצירות איןאצלנו
 חצירות והלכך בזה, רגילין אין ואנו לאוצר משתמשין היושרהבה
 ואפילו לגינה ציר היכר אפילו עיקר דבית דקי"ל כגינה דינושלנו
 ע.ש. לבית. כניסה בימין לקבוע יש לחוץ פתח לחצרבאין

 כאשר ומהרי"ל, כהרא"ש, פוסקים כמה פסקו דאמאיצ"ע
 עליהם. חולקים מנוח וה-ר וריא"ז והסמ"ג והראב"דהרמב"ם

 בית שבין דבפתח המהרי"ל סבר דשם זה, שלפני בחצרות והנה.א(
 כדעת וזה לחצר, מבית כניסה כימין המזוזה דקובעים הסתוםלחצר

 נגד יחיד רעת הוי המהרי"ל שדעת כתב ז"ל החזו"א שרבינוהרא.ש,
 דגם להוסיף נלענ"ד מנוח, וה,ר וריא"ז, והרעב"ד, הרמב.ם,הרבים
 במזוזה חייב דחצר שם שכתב מזוה בהל' כ"ג במ' כן דסוברהסמ.ג
 כהרא"ש שפסקו פוסקים הרבה בדעת א"כ וצ"ע לבית. דפתוחמשום
 )לכאורה והט'ז המהרי,ל לבד והם, עצמו, מצד במזוזה חייבדחצר
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 שערי אבן, טורי ארבעה הכרמל, ההר והגרש, והב"ח, בב"י(גם
 שאינו כתב מאיר בבית וגם הלשחן. והערוך החיים, דרךתשובה,
 כתב הבתים שאחורי למוקצה בית בין ורק המהרי"ל, על לחלוקכדאי

 שבשו"ע כתב לב ובהקרי הכית, כניסת בימין המזוה שםדקובעין
 נגד הוו דהלא וצ"ע ההלכה. ושכן כהרא,ש פסקו האחרוניםורבני

 בחזו"א. שהביאהראשונים

 דחצר הרמב,ם שדעה שכתב הלשחן דלערוך ליישב,דנלענ"ר
 דסבר משום דהוא לתוכו, פתוח כשביה רק במזוזה חייבאינו
 נזי באבני נמי כתב זו )וסברא ממזוה, פטור וכו' התבןרבית

 רס"ל הראשונים שיטת דזהו וי"ל בזה( בתלוי זהדאולי
 לתוכו. פתוח כשבית רק במזוזה חייב אינו דחצרכהרמב"ם
 הייבין וכו' התבן רבית ס"ל כמותו הפוסקים וכלוהרא"ש

 עצמו. מצד במזוזה חייב חצר גם ולכןבמזווה,

 בסי' דע"ש השלחן. ערוך בדברי שיטתם ליישב דיש ונלענ.דיב(
 חיב דחצר שפסק שהרמב,ם שכתב ול.ר, ל"ג בסעיף יו"דרפ"ט
 עצמו מצד במזוזה חייב אינו אבל לפינו פתוח שבית משוםבמזוזה
 בית הבקר בית התבן בית ממזוזה דפוטר לשיטתו דהולך משוםדזה

 אבל ע"ש. במזוזה. חייב אינו אדם לדירת שאינו דכל וכו'העצים
 וכו' התבן דבית דס"ל והטור והרא"ש כהרי.ף בשו"ע פסקהמחבר
 דס"ל שיטהם ד' סעיף שם השלהן  בערולך  וביאר  בחווות,חייבין
 ורחוב בחצר רק הוא שער ושם במזוזה, שערים חייבה שהתורהדכיון
 קבועה ישיבה ליבא וברחובות בחצרות והרי פתח, אקרי דבביתועיר,
 )ומיהו ע"ש. תשמישים שם שיש באלו וכיש בעלמא הילוךאלא

 משום מקרוה דאינו אף עצמו מצד במזוזה חייב דחצר כתבהרא"ש
 הבית(. לדירת ומשמש כך להיותשדרכו

 עם המהרי,ל דמחלוקת שכתב שפ,ב סי' ב' יו"ד נזר באבני ועייןיג(
 פתוחלו, כשבית רק במזוזה חייב דחצר ס"ל שהרכביםהרמב,ם,
 בית רפת, בדין דתלוי דאפשר עצמו, מצד חיבי דחצר סברוהמהרי.ל

 אדם בני בו דרין שאין אף במזוזה רחייבין בשו"ע דפסק לוליןהתבן,
 לדעת אך בעצמותו, חיב חצר ה"ה במזוזה, להתחייב דירה חשובמ"מ

 שפתוח משום חיב דחצר הא לזמר צריכין ממזוזה, דפטוריןהרמב"ם
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 הנ.ל פוסקים דכמה מה דא.ש י"ל ולפ"ז ע"ש. במזוזה חייבלבית
 אף עצמו, מצד במזוזה חייב לחצר והמהרי"ל כהרא"שפסקו

 לתוכו, פתוח כשבית רק במזוזה חיב דחצר פסקו וטייעתושהרמב"ם
 הצר גם ולהכי ממזוה, פטורין וכו' התבן רבית לשיטתושהרמב"ם

 בזה כהרמב"ם נמי דסבר י.ל והראב"ד, עצמו, מצד במזוה חיבאינו
 מזוה בהל' כן נמי דסר משמע הרי והטמ.ג, שם, עליו חלקמדלא
 פטורין וכו' התבן דבית מזוה בהל' בהדיא כתב והריא"ז כ"ג.אות

 חייבין וכו' התבן דבתי והרא"ש כהרי-ף פסק השתבר אבלממזוזה.
 חייב דחצר כהרא"ש שפסקו הנ"ל הפוסקים לכל י.ל וכןבמזוזה,
 גם וממילא במזוזה חייבין וכו' התבן דבית דס'ל עצמו מצדבמזוזה
 כנ.ל. והכל עצמו. מצד במזוזה חייבחצר

 לתשמיש שהוא שדבר במזווה דחייב דע"ד של בית דיןנענין
 הר"ו תשמישו לצורך שאינו דבר אבל החלל, ממעט איבוהבית

 ממזווה. ופטור הבית של אמות מדע"ד החללממעט

 בדין ששאל ומה וז"ל שכתב רס.ג סי' ח"ב מהרשים בשו"ת עייןיד(
 ממעט שבו וכירים תנור אם במזוזה, דחייב אמות דע,ד בו שישבית

 סי' דאו"ח להא דמי לענ"ד אבל מבואר, הדבר מצאתי לא הנההחלל,
 וחפר אילנות בו נטע אם מסאתים יותר וקרפף דבגינה סידשנ.ח
 שאינו דבר אבל החלל, ממעט אינו הגינה לתשמיש שהוא מהבור,
 עכ"ל. וה.נ החלל ממעט תשמישוצורך



 א ת ב י ת מהקכ

 ה'סימן

א

 הבחינו ולוא שבועות ח' בתוך נפל שהפילה אשהבענין
 אח"כ האשה שילדה זכר פוטר אם אברים, ריקום שוםבו

 הבןמפדיון

 ח' בתוך נפל שהפילה אחר זכר שילדה באשה פסקהמהרי"ק

 אברים, ריקום שום בהנפל הבתינו לא דאה לבעילתה,שבועות
 הבן. בפדיון חייב אחריו שנולד הזכראז

  אודות על שאלה ואשר וז"ל, כתב קמ"ב סי' מהרי"ק בשו"תא(
 לבעילתה שבועות ח' בתוך נפל הפילה אחרי זכר שילדההאשה,
 והושם לבור השפיר נפל איך והעידו שם היו אשר הנשים אתושאלת
 כמין ראו רק אברים ריקום שום בו הבחינו ולא מים מלא בספלאח"כ
 או מים מלא שהיה אומרים מהם ויש בשר. וכעין מאד דקיםגידין

 אין הבשים עדות  שלפי רכתבת באש הוא פשוט  רבר הנהמוגלא,
 ואע"ג הפוסקים. ושאר משה רבינו וכמש"כ ולד, מושם למושראוי
 ישנו האם בשפיר להבהין בקיאין אין שעכשיו יו"ד בטורשכתב
 פשיטא לידה, טומאת ימי לה ליתן להחמיר ויש לאו אםמרוקם
 בזה שכיוצא אבל דברת, חומרא משום נדה אסור לענין דוקאדהיינו
 יש דאדרבה הכי, למימר דליכא נלענ'ד אחריו הבא לפטורדהיינו
 בחזקת הזה הנפל וגם עדין, רחמה נפטר שלא בחזקת אשהלהעמיד
 עכ.ל. זו היא גמורה חזקה דהא עדיין איבריו נתרקמושלא

 ובבאר ובכנה"ג, חמודות, דברי הלבוש, הרמ"א, יוסף,הבית
 ידעו לא דאם פסק למשה ובתפארת בנה. כהמהרי"ק פסקועסק
 המהרי"ק. דברי ומשום ברכה, בלי דיפדוהו מרוקם, הנפלאם

 ש-ה סי'  ביו"ד הבית בבדק המהרי"ק דברי הביא יוסף בבית והנהב(

 בשו"ע הרמ"א ובהג' משה בדרכי שם המהרי"ק פסק והביא חולק.בלי
 אחריו, הבא פוטר אין מרוקמים אבריו שאין  ומן רכל כ.גסעיף

 בסק"מ. הרמ"א דברי הביא והדרישה זה. על סומכין הזה בזמןואפילו

 הבא פוטר אין מרוקמין אבריו שאין זמן דכל בסכ"ב הלבוש פסקוכן
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 ע"ש. ולד. אינו דודאי זה על סומכין בזה"ז האידנא ואפילואחריו,

 וסיים המהרי"ק, דברי הביא ב' אות הרא"ש על חמודותובדברי
 הגאולה ובכנסת ע"ש. לנחלה בכור הוא אחריו שהבא דאצ,לאחריו
 וגם רחמה, נפטר שלא בחוקתה האש להעמיד דיש כמהר"קפסק
 אחריו שנולד הזכר וצריך מהרי"ק, מת' שנלמד וכמו בחזקתו,הנפל
 כהרמ.א כ"ג סי' עסק באר בשו"ת פסק וכן ע"ש. ובברכה הבןפדיון
 יו"ד למשה ובתפארת זה. על סומכין בזה"ז ואפילו המהרי"קבשם
 היתה ולא שפיר שהפילה באשה לידו בא דמעשה כתב מכ"גש"ה
 הנולד לפדות ופסק כו' דם מלא או מרוקם שפיר הוא אםיודעת
 שאני הכא דהמע"ה, פדיון א"צ בכור ספק דכל אף ברכה, בלאאחריו
 מהרי"ק וכמש.כ עדיין נתרקם שלא והולד בחזקתה האשהדאוקי
 ע"ש. הוראה בעלי והסכימו זה, שבסעיף הג"ה מקורוהוא

 כהמהרי"ק ש"ל שהטור כתב המהרי"ט( )תלמיד קצביהמהר"י
 בפדה"ב, חייב אחריו שהנולד מרוקם, אינו דכשהנפל זה,בדין

 מחמירין. לידה טומאת דין לגביאבל

 דברי הביא ה' סי' מהרי"ט( )תלמיד קצבי יוסף מהר' ובשו"תג(
 הוא דכשגם מדבריו שכנראה המהרי"ק דברי בביאור וכתבהמהרי"ק,

 בנדה ושמואל רב נחלקו זה רעל הנשים, מקצת שהעידו מהכפי
 ושמואל לולד, חוששת אינה צלול ואחד עכור דאחד סבר דרב)כ.ה.(
 באיסורא, כרב דקי"ל דאע"ג ואמרו חוששת, זה ואחד זה האחדאמר
 מעולם טהרו( דלא )פי' דכו ולא שמואל עובדא בה דעבד כיוןאבל
 פסקו הפוסקים ושאר הרמב"ם מ.מ רב. דמעשה קי"ל בנהדרעאשפיר
 מים מלא שפיר הפילה ביאה, איסורי מהל' בפ.י הרמב"ם שכ"ככרב,
 חוששת אינה מרוקם ואינו הואיל בשר, מלא גנונים מלא דםמלא
 טמאה אמו שאין נפל דכל הרמב"ם כתב מבכורים ובפי.אלולד,
 המהרי"ק כתב ולכן לפדותו, וחייב לכהן בכור אחרו הבאלידה

 קצבי המהר"י בזה ונו"נ הרמב"ם. כשמ"ש לולד לחוש אין זהדבנדון
 כשמואל. שפסקו והרשב"א כהרמב"ן הטור שדעת פי' שהב"יוהביא

 בזה.ז פדה"באז דלגבי דסבר מבואר עצמו הטור שמדברי כתב ותוד(
 מרוקם באינו אבל לפדיון, בכור אינו אחריו הסולר במרוקם,דוקא
 או כו' דהמפלת בכור בהל' כתב דהרי מפדה.ב, אחריו הבא פוטראין
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 אלו מדבריו משמע לפדיון, בכור אינו אחריו הנולד כו' מרוקםשפיר
 הא אחריו הבא פוטר במרוקם דוקא בזה"ז אף בכור פדיוןדלענין
 וכנ"ל בקיאין אונ דאין החמיר נדה בהל' ורק לא. מרוקםכשאינו
 המהרי"ק.בדברי

 דאמרו ממח כהמהרי"ק שפסק הטור על הקשה קצביהטהר"י
 אם מרוקם שאינו שפיר במפלה לי' מספקא יהוע דלרביבגמ'
 ספק, יהושע דלרבי ותירץ לקולא, מפיקו פדה"ב וגבי ולר,הוי

 הנולד ולכן ולד, אינו בודאי זה דולר כחכמים קי"ל אנןאבל
 בפדה"ב. בודאי חייבאחריו

 אורמ יהושע דרבי בנדה שם דאמרו ממה קצבי המהר.י הקשה אבלה(
 ומסיק ולד, אינו וחכ.א ולד, דהוי מרוקם שאינו שפירדהמפלת
 לא,  ולר,  דהוי לי' פשיטא מפשט  יהושע דלרבי  דברת  רמיתלמודא

 רגבי לחומרא, והכא לחומרא הכא ואזיל לי', מספקא יהושעדלרבי
 הוא דאיסורא בהמה גבי לקולא, ממונא ספק דפרה"ב( )בשאלהאשה

 באשה וה.נ לחומרא, הוא איטורא דטפק ועבודה גיזה לגבידאיכא
 לחומרא אזל נדה דלגבי הטור על מזה וקשה לחומרא, טומאהספק

 ממונא דספק אמר ולא בפדה"ב, אחריו הכא מחייב הוא אדםובבכור
 דין בעיקר לי' מספקא יהושע דלרבי קצבי מהר"י ותירץלקולא,
 )וכמו ובשר עור בו שיש כיון תורה מדבר מרוקם שאינוהשפיר
 אלו' ה' ויעש כתיב, דבקרא חנניא בן יהושע רבי שדרש שםשאמדו

 עור עושה הקב"ה אין מלמד וילבישם, עור כתנות ולאשתולאדם
 דאפילו לדידן אבל מילתא( תליא בעור אלמא נוצר, אא"כלאדם
 חכמים כדברי ולד תשיב לא תורה מדבר מרוקם שאינובשפיר
 לולד. לחוש שאין ואמרי התם יהושע דרבי עלי'דפליגי

 הלכה להו דמספקא משום לאול התם אמוראי בה דפליגי ושהאו(
 לסמוך ראוי אם פליגי אלא כרבים, הלכה ורבים דיחיד מי,כדברי
 מהא משמע וכן לא, אם מרוקם ישנו אם בשפיר להבחין בקיאתןעל

 מעולם אמר דימי רב אחא דכי לטעמי' שמואל ואודא התם,דאתמר
 רס"ל משום אסר לא דשמואל משמע כו' בנהרדעא שפיר דכולא

 הא וא"כ ולד, לי' חשיב העור משום יהושע רבי דהא יהושע,כרבי
 שלא משום אלא יהושע כרבי דס"ל משום לאו בנהרדעא דכודלא



ק"גהמתיבתא

 ואמרו וסיעתו הרשב"א באו כן ואחרי במרוקם, בבקיאותן סומכיןהיו
 בתרייהו נימא מה אנן בקיאותם על סמכו לא התלמוד בזמןאם

 מאחר בפדה.ב, לקולא לילך לנו אין ולכן בזה. כשמואל פסקוולהכי
 בהדיא שם דאמרו כחכמים הוא ולד לאו מרוקם שאינו כלדמה"ת
 בנדה. החמירו דכרת חומרא משום ורק ולד, אינו מרוקםדכשאינו

 ריב"ל דאמר מה המהרי"ק על דל"ק כתב קצביהמהר"י
 דהלך משום ונאכל, קרבן דמביאה והפילה נהר אשהדכשעגרה

 כשהוכר איירי דריב"ל משום ילדן, מעליא דולר הרובאחר
 אבל בעיבי', לנפל בדליתי' איירי דריב"ל ועוד,עוגרה,
 רובא. לי' איתרע ריקום שום בו נראה ולא לפנינוכשהנפל

 בן יהושע רבי דאמר מסה להקשות ראין קצבי מהר-י שם כתב עודז(
 לידה קרבן מביאה והפילה נהר אשה דכשעברה )כ.ט.( בנדהלוי

 ילדן, מעליא ולד נשים ורוב נשים, רוב אחר דהלך משוםונאכל
 רזה עוברה, בהכרת וזה עוברה, בהוחזקה רק שזה שם דאוקמוהמשום

 שמא למיסר לן אית משנתעברה חדשים ג' עברו כשלא הא חדשים.ג'
 התם ריב.ל אמר לא כאן דעד תירץ ועוד ולד, ולא הוא אחרדבר
 קאמר דהכי בעיני' לנפל בדליתי' אלא ילדן מעליא ולד נשיםדרוב
 ריקום שום בו נראה ולא לפנינו כשהנפל אבל כו' והפילה נהרעברה
 למימר לן ואית רובא, לה ואיתרע הוא ולד דלאו למיסר לואית
 אנו שאין וכן להתרקם, לו היה הוא מעליא ולד דאי הוא, ולדדלאו
 מרוקם. שאינו בחזקה הו-ל ריקום שום בורואין

 ביבמות דאמרו סמה המהרי"ק על דל"ק קצבי מהר"י כתבעוד
 אם דניחוי קמן בדליתא רק דזה ויולדות, מתעברות נשיםדרוב
 אוקי נתעברה, שלא נחזקת לפנינו כשהיא אבל מעוברת,היא

 אחזקתה.אתתא

 דרבו דאמרו )קי-ט.( מיבמות תיקשי דלא קצבי מהר.י כתב עודח(
 רק אמירנן לא דזה עוברה, הוחזקה דלא א ויולדות מתעברותנשים

 והיא לפנינו כשהאשה אבל מעוברת היא אם בה דניחזי קמןבדליתא
 עוברה ובהוחזקה החוקתה, איתתא אוקי עדיין נתעברה שאלבחזקת
 אנו איןועדיין

 יודעיי
 רוב אחר הלך אמרו אז זה עובר של טיבו מה



המתיבתאקבר

 לא המפלת האשה גם לפנינו כשהנפל אבל ילדן, מעליא דולדנשים
 נשים רוב אחר ולא שמתעברות נשים רוב אחר הלך לא לומר,שייך
 שמתעברות נשים רוב אחר הלך לומר וכשתרצה ילדן, מעליאדולד
 נתעברה שלא בחזקה היא  והרי בפנינו הכאשהאשה שאניאמרי
 אמרי ילדן מעלא דולד נשים רוב אחר הלך לומר וכשבאתעדיין,
 הרי ריקום שום בו רואין אנו שאין וכיון בפנינו, שהנפל הכאשאני
 עדיין. אבריו נתרקמו שלא בהזקההוא

 נפטר שלא האשה לחזקת המהרי"ק דהוזקק קצבי המהא"יוביאר
 שמחעברוה נשים רוב אחר הלך נימא דלא לאפוקירחמה
 אבריו נתרקמו שלא בחזקת שהוא הנפל לחזקת והוזקקויולדות,

 נשים רוב אחר דהלך נימא הלאלאפוקי
 ילדן. מעליאדולד

 לה נותנין דבזה"ז הטור דמש"כ לי' דפשיטא המהרי-ק כתב ושלכןט(
 כי זה דאין כלומר דברת חומרא משום אלא דאינו לידה טומאתימי
 אבל כרת, באיסור ליפגע דלא היכי כי המותר בדבר הרחקהאם

 להעמיד יש ראדרבה הכי, למימר ליבא אחריו הבא לפטורלענין
 שלא בחזקת הזה הנפל וגמ עדיין, רחמה נפטר שלא בהזקהאשה

 הנפל ולחזקת האשה לחזקת ז.ל הרב והוזקק עדיין, אבריונתרקמו
 ולא שמתעברות, נשים רוב אחר לך הכא נימא דלא לאפוקישבא
 איתתא אוקי ביו אלא ילדן, מעליא דולד נשים רובאחר

 כנ.ל. בחזקתו הנפל וגםאחזקתה,

 כדרך בעלה תחח ביושבת דמסתמא קצבי מהר"י עודכחב
 הנפל אחר הנולד לחייב ספיקא ספק יש בעליהן עםהנשים
 אם ספק ולד שהוא ואת"ל מעיקרא הוא הולד אם ספקבפדה"ב,
 חכמים של גדולה דבעיר עוד וכתב יוט. מ"א עליועברו

 כהמהרי"ק. פסקו רבתי ברוס"אוסופרים

 דמסתמא המהרי"ק דברי לפרש קצבי המהריי שרצה עוד וע.שי(
 ספק יש וא-כ עסי קא בעליהן עם הנשים כדרך בעלה תחתביושבת
 עברו אם ספק ולד שהוא ואת"ל מעיקרא, ולד הוא אם ספקספיקא
 בגמ' יהושע דרבי ספיקא אבל משנתעברה. יום וארבעים אחדעלי'



קנתהמתיבתא

 ופירש שבעל דאיירי לקולא, ממונא בספק ולהכי אחד כספקאיירי
 קצבי מהר"י כתב ובסוף יום, ואחד ארבעים שהולד בודאיויודעין
 דהו"ל קשה ספיקא ספק בייש ראיירי המהרי,ק ברברי כןהלפרש

 ספק דאיכא היכא הדין בעיקר להלכה ומיהו כן לפרשלהמהרי,ק
 אם הדבר ונכון אחריו, הבא פוטר דאין לזמר הדבר נכון הנ"לספיקא
 הבא לפטור ולד משום למיחש לן לית דבכה.ג המורים בעינייראה
 ושל חכמים של גדולה בעיר שבהיות שכתב אח.כ וע"שאחריו,
 מעין מדין על היושבים מורי לפני מעשה שבא רבתי ברוס"אסופרים
 האב לחייב הדין בעיקר הרחבה דעתם והסכימה לפנינו אשרהנדון
 קצבי. מהר"י בת' ע"ש ברבה ולצריכו הקטן בנו אתלפדות

 הטור, סברי רכן כהמהרי"ק, שאל חיים בספרו החיד"אפסק
 כל עליו רבו ולא והכנה"ג והדרישה, והרמ"א,והמחבר,

 הלבוש. פסק וכן ע"ש והש"ך. והט"ז, הב"ח,האחרונים

 כהמהרייק שפסק י"ז סי' ז"ל מהחיד"א שאל בחיים עיין והנהיא(
 הטור מדברי מוכח דהכי וכתב ובברכה. בפדה"ב בהנ"לדחייב

 מזה ומוכח מפדה"ב, אחריו הבא פוטר מרוקם דשפיר שכתבווהמחבר
 משה בדרכי ושהרמ"א בפדיון, אחריו הבא חייב מרוקם אינודאם

 והרב והש.ך הט.ז האחרונים, וכל המהרי"ק, דברי מייתיובהגהה
 דברי היא דרישה והרב עלי' רבו ולא יחדיו שתקו ב"ח והרבדרישה,
 המהרי.ק דברי הביא כנה"ג הרב גם עמו, הולך דמסכים יומורים
 בבדק יוסף הבית דברי הבאתי והה ע.ש. עמו. ומסכים בגה,טסוף
 הלבוש. פסק ושכן חולק. בלי המהרי"ק דברי שהביאהבית

 צבי בחכם קושיות תירץ קצבי שהמהר"י שאל בחייםוכחב
 טעם עוד כתב קצבי ושמהר"י המהרי"ק, על יעקבוהשבות
 ספיקא ספק משום הבן בפדיון הנ"ל הנפל אחרי הנולדלחייב
 ומור"ם. כמהרי"ק פסקו שבירושלים שאול בחיים וכתבהנ"ל.

 ראו המה נפקי רברבי גבי תרי דאמנם שאל, בחיים שם כתב עודיב(
 ק"ד סימן בתשובותיו ז"ל צבי מוהר"ר הרב המהרי"ק, על תמהוכן

 וכ'. בפדיון חייב דאינו עליו וחלקו פ"נ סי' היא יעקב שבותוהרב

 והרב מהר"צ הרב איך קשיא דדינא דאעיקרא שאל בחיים עודוכתב



המתיבתאקהו

 וכבר הגולה, מאור מהריק"ו לתשובת דחו מוציא משום יעקבשבות
 שהאריך ה' סי' בתשובותיו ז"ל קצבי יוסף מהריר הגדול להרבראה
  שהקשו  כמר  הסוגיות כל כל שעמד ראיתי שעכרתי וכמעטבזה,
 יחיב ותריץ וטרי ושקיל ש"י, והרב מהר"צ הרב למהריק-ו,מהם

 יכולתי שלא אף והנאני לדינא, כוותי' ומסיק מהרי,קו,לדברי
 השעה. דוחק לפי הישר ובפלפולו בדבריולהתיישב

 זו אשה ודמהריק"ו דידי' דבנדון כעיקר טעם ראיתי דבריו ובכלליג(
 שהוא אפשר ולד ואת"ל ולד הוא אם ספק והוא בעלה תחתיושבת
 נכוחים דברים והם באורך ע"ש נתעברה מתי יודע דמי יום ממ'פחות
 חתיכת הנפל שהי' שאל החיים לפני שבא בשאלה )פי' בנ-דוה"ה
 באופן קיימא של ולד ילדה ואח"כ כלל היכר שום בלי בעלמאבשר
 וכל ומור.ם מרן ורבותינו קולו"ן מהר"י הגאון דברי להניח לנושאין
 והרב מהר,ץ קושיות מפני כנה"ג והרב יו-ד על שחברו אשכנזרבני
 סוגיות והסכים מההריק"ו לישא יצא קצבי מהר-י דהרב גם ומהש"י,
 לדינו.הש"ס

 בתוככי נהגו וכן כמנהג, ויברך בפדיון דחייב נראה בנ-ד הלכךיד(
 בשר בחתיכת היכר יש שאל דבל ומור"ם כמוהריק"ו עה-גירושלים
 ובא וסיעתו. מהריק.ו כמ.ש ומברכים פדיון עושים כללשהפילה
  הוי שלנו )בדפוס רכ"ח סי'  ויניציא רפוס בתשובה הרדב"ז מ-שוראה
 מברך הר"ז חיב שהוא כמ"ר ועביד במצוה מחלוקת יש ראם רכ-ט(ביו
 שמהר.צ יהי' לו הן בניד וה"ה ע"ש להקל ברכות ספק בזה נאמרולא
 מברך, כמהריקא העושה מ"מ מהרי"ק על פליגי ש"יזהרב

 כמ"ש להקל ברכות ספק כאן שייך ולא במצוה הואדהמחלוקת
 דף לנדה בחידושיו מחדש, הנדפס טהרה סדרי ובספר כו'הרדב"ו
 מהריק"ו דברי לסחור דקשה וכתב צבי הרב קושית מביא מספרופ.ג

 קצבי מהריי שהאריך מה פי שעל שנראה כתבנו וכבר ע"ש.ומורים
 הורו העיון אחר ברומא עיר דרבני כתב ושם הקמטים, כליתפשטו
 סי' ח"א יעב-ץ בשאילת רעיין כתב עיגולים ובב' מהרי"קוכדברי
מ"ט.

 היינו צבי, החכם קושיות תירץ קצבי שמהר"י שאל בחייםמש"כ
 איירי רריב"ל כנ"ל היינו ומשמואל, דריב"ל מהאטהשהקשה



קנזהמתיבתא

 ריקום שום בו נראה ולא לפנינו כשהולד ושאני עוברה,בהוכר
 נדה איסור לגבי דרק ל"ק ומשמואל וכנ"ל רובא להאיתרע

 איירי.דגרת

 צבי, החכם  יומיות תירץ קצבי שהמהר.י שאל בחיים מש"כ והנהסו(
 דאמר לוי בן יהושע מרבי ק.ד בסי' המהרי"ק על שהקשה מה זההרי

 ילדן, מעליא דולד נשים רוב אחר דהלך והפילה בנהרדבעברה
 רוב אחר דהלך אמר רריב"ל תירץ ועוד עבורה. בהוכר רק דוהותירץ
 שום בו נראה ולא לפנינו כשהנפל אבל בעיני' בדליתי' רקנשי

 בלא דגם צבי החכם הקשה עוד כנ"ל. כו' רובא לי' איתרעריקום
 פ.ד כבמשנה מפה"ב פטור ובספק הוא, ולר ספק נמי עוברההוחזקה

 המהר.י תירץ כנ.ל, דחוששין דאמר משמואל הקשה ועודדטהרות.
 כיון בכור לגבי אבל שמואל החמיר דבכרת נידה לגבי דרקקצבי
 עיין וכנ.ל. אחריו הא פוטר ואינו ולד אינו ודאי הו"ל נתרקםדלא
 הנ"ל. קצבי המהריי בדברי צבי בחכםעוד

 בהוכר דאיירי מריב"ל הקושיא על תירץ תניינא ביהודהבנודע
 תירץ לקולא, והוא ספק יהוע דלרבי מהא הקושיא ועלעוברה,

 המהרי"ק דעה דכץ ונלענ"ד חזקה, מהני לא דדינאדבספיקא
 רעק"א.כמש"כ

 בן שמואל מרבינו קפ.ח סי' תניינא ביהודה נורע בשו.ת ועייןיז(
 יו מריב"ל הנ.ל קושיא על וכתב כמהרי-ק שפסק ביהודה,הנודע
 יהושע מרבי הקושיא ועל עוברה, בהונר דאיירי ילדן, מעליאולד

 לקולא, ממונא פסק אדם בכור ובספק לי', דמספקא בגמ'דאמרו
 )פי' הדין, לברר חזקה מהני לא ושם דדינא, ספיקא הו-ל דהתםתירץ
 המהרי"ק פסק במציאות בספק ורק בספק(, הדין עדיין כךדאהר
 המהרי"ק, דשיטת ל"ז סי' רעק.א בת' ועיין ע.ש. מהני.דחוקה
 דדינא דבספיקא והמשל"מ והכנה"ג הר"ז, בשם הגבוריםוהשלטי

 בסי' קידושין על ח.ב הכהנים משמרת בספרי ועיין אוקמינן.לאא
 ע"ש. פיז סי' ח"ב בצלאל זכרון ובספרי וקכ.ו קכ.ה, קכ-ד,ק-ט,



המתיבתאיח

 מוץ רק היינו חזקה מהני דדינא דבספיקא למ"ר דגםונלענ"ד
 אבל בחזקתו, הדבר להניח רק מהני וא"כ מספק, תוציאהדאל

 הכהד מז סלעים מה' להוציאלא

  כמו אחזקה, אוקי דינא בפסקיא דגם להסוכרץ דגם ונלענ"דיה(
 הוא, ואמר היא בנחנה )ה,( בקידושין הרץ דעת שם רעק"אשהביא

 ברור הרץ מ.מ רעק"א( בדברי )ע"ש )ליב:( דב"ב תוס' מדבריוכן
 דבשלמא הדץ, ולברר לפסוק דדינא בספיקא מועיל לאדחוקה
 לנקוט אנו דצריכח הוא דגזה"כ נגע מחזקת ילפינן במציאותדספק
 דדינא בספיקא אבל החזקה, שמורה כמו הדבר נתכדר כאילוהדבר
 דגם ונלענ,ד בדיה הספק נשאר אכתי דאח"כ כיח כה לזמרא.א

 מדץ רק דה"נו דדינא בספיקא קמא מרא וחזקת חזקה דמהנילמש
 להניה רק מהני הרץ וא"כ גחזקתול הדבר והנח מספק תוציאנודאל
 לכ"ע מועיל אע בדץ בספק החזקה אבל בחזקתה שה" כמוהדבר
 הה' להוציא החזקה מועיל אין בפדה"ב ולכן המוחזק. מידלהוציא
 הכהן. מידסלעים

 כ' מהרי"ם בת' וכנ"ל. דדינא ספיקא הוי יהושע דרביבההיא

 יהושע. כרבי ודלא ממק, להוציא הגוף חזקת מהנידלידידן
 חזקה. רליכא באופן הנחנו בפדה"ב, חזקה מהני דלאובטהרות
 להוציא מהני המף כחזקת חזקוה דבכ' כתב יעב"ץבשאילת

 להמהרי"ק.בפדה"ב

 ביהודה נודע בת' עמש"כ הקשה א' ס" מהר"מ לת' והנהיט(
 יהושע דרבי בספיקא דהתם נא, דד ספיקא הוי יהושע דרבידבספקא

  .ד  ובלל ע.ש, לא ולפעמים ולד ישנו אם ספק במציאוה, ספקהף
 הף עור דכיש מקרא דרשינן אי הוא יהושע ברבי ספיקא דהרידליק

 ספיקא הף וא"כ "ל ה קצבי מהר" וכמש"כ נתרקם, דלא אףולד
 דבריסק הרב מאיר יעקב מרבינו מהר"ם בת' עוד וע"שדדינא,
 חזקת דהם משום דמהני דהמהרי"ק בהא דחיקה להמלבי"ם,שהשיב
 נמי וכתב בכתובות, יהושע להפני ממון ומוציא מרוב דעדיףהגוף

 ורוב רוב, אחר דהלך דסבר לוי בן יהושע דרבי דבדינאמהר"ם
 מרבי הקושיא ועל עוברה. בחוכר דוקא דוה ילדה מעליא ולדנשים
  יהושע דרבי תירץ הממחע.ה, אדם ובבכור ל" דמספקאיהושע



קמטהמתיבתא

 וסיים ע"ש הגוף חזקת אחר דהולך גמליאל רבן על דחולקלשיטתו
 עביד כמר ודעביד עביר כמר דעביד דהמהרי"ק דינא האידבעיקר
 מ"א סי' יעב,ץ בשאילת ועיין ברכה. בלא לפדות נכון יותרולדעתו
 גמליאל כרבן דקי"ל ממון, להוציא מהני דמהרי,ם דחזקהשכתב
 טענת ליבא דכי ואע.ג ממונא, לגבי אפילו גופה חזקה בתרהאזיל
 הוא גופא, חזקה חד אלא בדליכא היינו בתרה, אזלינן לאבריא
 ע.ש. ממונא מחזקת טפי אלימי חזקה בתרי אבל ממון חזקתדמהני
 דספק ממתני' המהרי"ק על קשה דלא מהרי.ם שם מש"כ עודועיין

 דליכא באופן מיירי דשם אחזקה, אוקמינן ולא רהממע.ה,בפדה"ב
 ראושנה יצא מי וספק ונקבה זכר שילדה הוא שהספק כגוןחזקה,
 ע"ש. בזה חזקה שייךדלא

 מוציאין אין חזקות כב' דגם המהרי"ק על הקשה צביבנחלת
 י"ל ממון, טוציאין מעליא דברוב רס"ל דסנהדרין ולתוס'ממון,
 כהמהרי"ק, פסק שהת"ס הביא תשובה ובפתחי כן. בחזקהדגם

 כלל. מעוברת הוחוקה כשלא רק דוהוע-ש

 המהרי"ק דברי על שהקשה סכ.ג ש.ה סי' צבי בנחלת עייןכ(
 שלא בחזקת הנפל וגם רחמה, נפטר שלא חזקה על האשהדאוקמינן
 הרוב, אחר בממון הולכין ראין כשמואל קי"ל דהא עיבריו,נתרקמו
 אביה אם יודעת שאינה באשה קב"ה סי' צדק צמח בת' כתבומה"ט
 פטר שהוא זכר והמליטה לאיש ונשאת ישראל, או לוי או כהןהיה
 ולא ישראלים הם דעלמא דרובא דאף מפדיון, דפטור לה,רחם

 בפיק קי.ל הרי א.כ ע"ש, הרוב אחר הולכין אין מ"מ ולוים,כהנים
 לי' מתייבינן החזקה מחמת הכא ואמאי מחזקה, עדיף דרובאדתולין
 אשה חזקת חזקות, תרי דאיכא הכא דשאני לומר ואיןלפדותו,
 גנת ובספר מ"ג, סי' אה"ע חלק נו,ב בת' מבואר דהרי נפל,וחזקת
 א"א חזקות בב' גם וא,כ חזקות, משני ג"כ עדיף דרוב ל"ז כללורדים
 דבכל אמרינן אי אלא קשה לא זה אמנם דרובא. מק"ו ממוןלהוציא
 כמ"ש י"ל באמת אבל הצ,צ, שהבין כמו ממון, מוציאין איןרובא
 גרוע ברוב ודוקא ממון, מוצייאן מעליא דברוב )ג)( בסנהדריןהתוס'
 בחזקה דגם י"ל וא.כ ממון, מוצאין אין דלרידא רובאכמו

 דהצ"צ דינא האי לפ.ז אבל מחזקה. עדיף מעליא רוב דדוקאממון. מוציאיי
 מעליא, רוב הוא רישראלים דעלמא דרובא מאחר בה לפקפקיש



 א ת ב י ת מהקל

 ביד )ועיין בזה. וצ.ע בפדיון דחייב י"ל רל"ב( סי' בח"מ בב"ח,יעיין
 צבי. בנחלת כתב זה כל .הפלאה( בשם מ"ש י.ב סעיף לעילאברהם
 שהעיקר רצ"ט יו"ד ת"ס מת' שביא טקכ,ט שם תשובה בפתחי)עיין
 חייב מרוקם שאינו בו והציצו הנשים ובדקוה הפילה באםלדינא
 עיין והנה ע"ש. ז"ל. הרמ.א וכהכרעת כמהרי"ק בפדיון הדיןמעיקר
 ע"ש. כלל עוברה הוחזקה בלא דוה שכתב שםבח,ס

 לעיל אברהם ביד דעיין עיגולים ב' בין צבי בנחלת מש"כ והנהכא(
 אברהם ביד שם שכתב היינו הפלאה, בשם מש"כ י"בסעיף

 אבל הרוב, אחר הולכין אין דבממון דאף כתב ובהמקנהשבהפלאה
 הרוב אחר לילך בי' ומהזקינן דכרימ שאר לענין נפ"מ דישבמידי
 של בדינא דלפי"ז צבי בנחלת ור"ל ממון, לגבי ג"כ מהניממילא
 דאף ישראל, או לוי או כהן בת הולד אם שם שהספק צדקהצמח
 בממון הולכין דאין משום מפדיון שם פטור מ"מ ישראלים הםדרוב
 שאר לגבי הרוב דמהני דכיון בפדיון, שם חייב להפלאה הרוב,אחר

 ועיין דפדיון. ממון לגבי מהני תו ישראל, בת שהאם לומרדברים
 בשאלה הפוסקים דעת שהבאתי מה ע"ג סי' ח"ב בצלאל זכרוןבספרי

 אי יודעין שאין אשה ולגבי ההפלאה. סברת לגבי בפדה"ב ברובזו
 בנו לפדות יכול האב אם ולגבי , ישראל או לוי. או כהן בתהיא

 ובתוס' יום, ל' אחר עכשיו חי אם לו נודע ולא אצלוכשאינו
 בסי' רעק"א ושדעת )י"א(, בב"ק שסמ"ק ובסברת הנ"ל,דסנהדרין

 ס"ט. בסי' שם כתבתי ההפלאה כסברת במהד"תקמ"ח

 טהני תו איסור לגבי רוב דמהגי דכיון ורעק"א ההפלאהלסברת
 לגבי ההזקות דמהינ דכיון המהיר"ק דעת א"ש ממון, לגביגס

 לקונטרס בפדה"ב. מון להוציא גם מהני תו לידהטומאת
 חיוב, חזקת כדאיכא מהנוה במתנת כמו בפדה"ב חייבהפסקות

 המהרי"ק. דעתא"ש

 נפטר שלא האשה חזקת חזקות, ב' דישנם המהרי"ק בדברי ובנ"רכב(
 צבי בנחלת שהקשה אבריו, נתרקמו שלא בחזקת הנפל וגםרחמה,
 נוגע זו בנפל אלה דהרי נלענ"ד ממון, להוציא מהני חזקה איזדהרי
 דנפסק וכיון הזקה, מהני הרי זה ולגבי לידה, טומאת ימי לניבגם



קלאהמתיבתא

 לסברת ממון, הוצאת לגבי נמי מהני תו איסורין שאלת חזקהע.י
 בקונטרס מש"כ שהבאתי ע"ג בסי' וע"ש הנ"ל. ורע.אההפלאה

 להרמב.ם בפדה.ב לחייבו ס.ס מהני דלהכי סק"ז ו' כללהפסקות

 מ.מ בעלמא, ס.ס ע.י ממון להוציא מהני לא אם והטור,אףוהראב"ד
 חזקת דאיכא היכא כהונה דבמתנות )קליד.( דבחולין שאני,בפדה"ב

 ובס.ס. ברוב דחזקה מכ.ש במדה,ב נמי מהני ולהי , מספק חייבחיוב

 לחייבו. בפדה"ב חזקה דמהני דסבר המהרי,ק דברי א"שוא.כ

 דכשהמוחזק ישר, ושערי ומהרי"ם, אחרון, שמואל ביתלדעת
 וי"ל רוב, ע"י ממון מוציאין אז שלו, מוחזק דין עלמוותר
 עושין שפיר אז שלו מוחזק דין על מווהר דכשהאבדלפ"ז

 ומברך. דטהרי"ק חזקות ע"יהפדה"ב

 שמואל הבית דעת שהבאתי שם ח"ב בצלאל בזכרון עוד ועייןכג(

 ב', סי' מהרי.ם בשו"ת עמו והסכים כ"ט סי' יו"ד בספרואחרון

 הרוב אחר בממון הולכין דאין דבהא פט"ז, ה' שער , ישרובשערי

 אחר הולכין לכות ממון הזקת רליכא והיכא ממון, חזקת משוםהר.ז

 דשפיר כהן ליד הכסף ונותן בנו את לפדות האב רוצה אם לכןהרוב,
 אידך יכול דאין ואלא הספק, מברר מוחזק חזקת אין דהרי פי'מברך.
 על להחמיר רוצה האב אם אבל עדים, בלי המוחזק מן ממוןלהוציא
 פדה"ב מצות מקיים שפיר שלו מוחזק בזכות להשתמש ולאעצמו

 רוב, אחר בממון הולכין דאין בהא כתב ישר ובשערי לברך.ויכול

 שמים ידי דלמיפק דכיון בתשלומין, חייב הרי שמים ידי לצאתדבבא
 שמים ידי לצאת דרוצה וכיון ושמא, בברי כמו ממון חזקת מהנילא
 רק אלימא מוחזק דחזקת אדם, בדיני וחייב מעליא, בתשלומיחייב

 מתרצים אם  אבל  ,ו, הזקה ע"י החפץ להחזיק מתאמצים שבעליוהיכא

 הרוב הרי ממון חזקת ובלא כלל, חזקה ליטא מרשום החפץלהוציא

 בחזקת גם מתרצה כשהאב בניד ולפ"ז ע.ש. אדם בדיני גםמהני

 מוחזק. דין אז דליכא כיון ומברך, בנו רפודה י"לדמהרי.ק

 בנ-ד. חזקה בדין כמש"כ השלחן הערוך בדבריצ"ע

 על צבי הנחלת קושית הביא סקס.ו ש"ה סי' יו"ד השלחן בערוךכד(
 בערוך ותירץ בפדה.ב, ממון להוציא חזקה מהני דאיךהמהרי.ק



המתיבתאקלם

 אדם אין חזקה כמו ממון מוציאי חזקות כמה שהרי כן דאינןהשלחן
 בממון הולכין דאי דהא והטעם, עדיף, חזקה ובזה זמנו, בתוךפורע
 מן אני לומר ויכול בעולם, ישנו ודאי שהמיעוט משום זהו הרובאחר

 נגע כחזקת חזקה דבעלמא לענ,ד וקשה ע"ש בחזקה. משא.כהמיעוט
 דין לזו אין הרי זמנו נתוך פורע אדם ראין וחזקה ממון, מוציאיןאין

 וכן ידה, על ממון להוציא דמהני אומדנא הוי ואלא נגע,חזקת
 נגע. חזקת מדין ולא אומדנא נמי הוי הדי חזקות ע.י ושורפיןסוקלין

 דין לי' דהוי אומרנא משום להר"ן מהני קידושין עירי במקוםוגם
 וצ"ע. ההנר. ברור היכן עד באומדנא, מסרגות יש וכודאי מהדיאנן

 רסימן

 צריך אם ישראל לארץ בארעי שבא לארץ חוץ בןבענין
 ישראל. בארץ בצנעה טובים ימים שנילעשות

 בארעי שבא לארץ חוץ לבן שאסור צבי החכםדעה
 ישראל. בארץ טובים ימים שני בצנעה לעשות ישראללארץ

 ארעי דרך לא.י שבאו חו"ל שבני כתב קס.ז סי' צבי חכם בשו"תא(
 ואין התושבים. ישראל מבני כאחד המועדים בעניני להתנהגדצריכין

 וברכות בתפלות מיבעיא לא משם. שיצא מקום חומרי בכללזה
 לברך להחמיר בא אם שהרי בעצם, חומרות שאינן ס"תוקריאת

 אלא בידו, היא עבירה מועד שאינו בזמן המועדים תפילתולהתפלל
 משם שיצאו המקום אנשי כל היו שאילו הם, מותרים במלאכהאפילו
 בל משום אחד מיום יותר לעשות היו שאסורים פשיטא בקביעותכאן

 העושה ושבועות בפסח וכן לוקה, בסוכה בשמיני הישן שהריתוסיף,
 עליו נותנין אמרו ולא תוסיף, בל על עובר מהמצוה יותר אחדיום

 משם זה שיצא המקום בני שרשאין הזמרא אלא משם דיצא מקוםחומרי
 במקום דירתם יקבעו אם אף קולא שנוהגין במקום חומרתםלנהוג
 וקבעו הקולא למקום החומרא המקום בני באו שאילו בדבר אבלהלז,

 אמרו. לא בזה חומרתם, לנהוג אסורין היו בודירתם
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 ואתי שמרא גזור דילמא אבותיכם במנהגי הזהרו מתם דשלחוואף
 אבל בחו"ל במקומם כשהם אלא שייכא לא גופא קלקלה הךלאקלקולי
 על אחד יום להוסיף הוא איסור שבא"י וכיון שייבא. לא בא"יבהיותם
 בתורה מהכתוב יותר אחד יום להוסיף א"י אנשי ביר ואיןהמצוה

 כל גליות של י,ט שני לנהוג הם אסורים מחו"ל הבאים אףולהחמיר,
 בכלל זה ואין גורם שהמקום כיון ארעי דרך אפילו באי שהםזמן

 עכ"ל. משם שיצא מקוםהוסרי

 לעשות נוהגים לא"י בארעי שבאו חו"ל דבהי כתב השלחןהפאה
 הב"י. שפסק כמו יו"טב'

 וז.ל כתב ט"ו סעיף פ"ב ישראל ארץ הלכות השלחן בפאת והנהב(
 יו"ט ולחוג הצדיקים ע"ק להשתטח לארץ מחוץ שבאים אדם בניואלו
 ביו"ט נוהגים הם אזי למקומם, לארץ לחוז חוזרים ואת"כ ישראלבארץ
 של ביו"ט שמתפללים מיוחד ביהכ.נ ויש דיניהם, ככל גליותשל

 אדם בני ואלו וז"ל, שם כתב ובסקכ"א עכ"ל. יו.ט. של תפלהגליות
 וכן רוכל. אבקת החדשה בתשובתו יוסף בית מרן פסק כןכו'

 עכ"ל. קס,ז בסימן צבי חכם כתשובת ודלא ישראל, ארץבכל נוהגיי

 יום דעושה בארעי לא"י שבא חו"ל רבן רוכל באבקה הב"יכתב
 בפרהסיא יו"ט תפילת אז שהתפללו ויש בא"י גליות שלשני

 מעולם. וה בדבר ארם פקפק ולא עולם גרועיבפני

 ודעתו לא"י מחו.ל שבא דמי ב.ו סי' רוכל באבקת הב.י וכתבג(
 עולים ושנה שנה בכל יום בכל מעשים וכן חו.ל, בני בכלל הוילחזור
 כתקוניו גליות של שני יום ועושים לא"י מחו"ל רגליםלשלש

 העולים חו"ל מבני מנין שמתקבצים אלא עוד ולא בחו"ל,וכמשפטיו
 בברכות בנביא ומפטירין בתורה וקורין תפילה ומתפלליםלרגל
 בפני קדם מימי נעשה זה ודבר בחו.ל, ביו"ט שעושין כמו וסוףתחילה
 בענין שקשה היא וזו מעולם, זה בדבר אדם פקפק ולא עולםגדולי
 להאי חיישינן לא והיכי בא"י, בפרהסיא יו"ט תפלת מתפלליםהאיך
 שיתפללו להם מספיק והיה המחלוקת, מפני ארם ישנה ואלדתנן

 אל תני לא דע'כ עולם לגדולי דם"ל לומר וע"כ בצינעה, חו"לתפילת
 מינה למיניק דאפשר ודכוותה במלאכה אלא המחלוקת מפני אדםישנה



"מתיבתאשי

 נפיק לא משם שיצא מקום כמנהג יתפלל אס אף בתפילה אבלחורבה,
 ע"ש. למידי בה למיחש וליכא חורבה,מיג"

 רוכל מאבקה נמי הביא צבי החכם על ומשיב שואל בעלבהגהות
 מ"מ דף בפסחים מרש"י לזה רא" הביא וגם צבי, כהחכםשלא

 עלה. לערד שקשהומה

 שלא רוכל מאבקת הביא צבי החכם על ומשיב שואל בעל בגהותד(
 שף ד"ה )מתן בפסחים רש"י ממש,כ 4ה רא" הביא וגם צביכהחכם
  והדבר גלעת. של טובים ימים שני הס לא הפעם לחם דבזמןימים,
 לא ודאי במקדש בא"י אבל גלעת, של ע"ס שני אז היה אם דאףתמוה
 לפמש"כ נראה ושאמנם בתימא, הדבר שהמח שם בצל"ח ועיקהף,
 לנהוג ח"ב עיירות מכמה שמקובצות דבירושלים לידן פסחיםתוס'
 וא"ב בהדיא, תצת סימן ארח בפר"ח מבואר ושכן מלאכה איסורשם
 איפור לנהוג הייבין היו בירושלים אף גליות של ימים שני אז היהאם
 דלא וע"כ שני, עיט בו שנוהגין לארץ מחוץ מקובץ שם שישכיון

 ע"ש. צביכהחכם

 תצ"ו ס" בפר.ח דע"ש מהפר"ח, ז"ל הגאון שהביא מה לענ.ד וקשהה(
 חומרי לנהוג יש בירושלים ת"ל, כיב באות מנהגים בעניני שםשכתב

 ממקומות יהע שהרוב ואפשר לקוטאי הם שכולם לפי לעולםהמנהגות
 כחומרות בירושלים דנהגו דזה הרי עכ.ל. בדבר ואיסור חומראשנהגו

 כך שמחמירין ממקומות יהיו שהרוב כשאפשר דוקא דזההמנהגות
 וצ"ע. לארץ. מחוץ היו אז בירושלים שהיו שרוב לומר קשהוא.כ

 ולא בחו"ל ישראל חכמי דכשרוב הצל"ח קושית תירץ סופרתחחם
 ושולחין בתו-ל חדשים וקובעין שנים מעברין היו בא-י כמוהןהניחו

 כא-ל ימים כ' עושים הגיעו וכשלא לא'"שלוחים

 הצל.ת, קושית לתרץ )מיד( שם כתב לפסחים בת" סופר החתםח
 הרי לא, אלמה לו ואמרתי ז"ל )הצל.ח( בהגאון מני והעזתיה.ל,

 הניחו ולא בחו"ל ישראל חכמי דכשרוב ברכות מסכת סוףמבואר
 שלוחים שולחים ואז בחו"ל חדשים וקובעים שנים מעברין בא"כמותן
 משכ"ל ע"ס בשאר בא" גם וא"כ ימים. ב' עושים יגיעו וכשלאלא"י
 בחו"ל שנים לעבר אפשר היה לא הפנים לחם בזמן אלא ע.ט,ב'
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 רשיי. פירש ושפיר כתיב. המקום אל ועלית וקמת גורם,דהמקום
 ראשו. לו )הצליח(ונענע

 למקומו לחוור דעהו אם לא"י שבא חו"ל רבן כתב ברורההמשנה
 יו"ט. ימים שני לעשותצריך

 שבא חו"ל דבן סקי"ב ג' סעיף תצ,ו סימן באו.ח כתב ברורה המשנהז(
 סקי,ח ציון ובשערי יו"ט. ימים שני לעשות צריך לחזור דעתו אםלא.י
 ועיין ע"ש. האחרונים. רוב בשם תשובה בשערי כתבו דכן עלהכתב
 בזה. הגריזבש.ע

 שרעהם אע"פ לא"י שבאו חו"ל רבבי תצ"ו בסימן כתבהגר"ו
 איןלחזור

 עושיי
 דעתו משמע וכן א"י, כבני אחד יום אלא
 הראב"ן. דעת שוה וציינולהלכה.

 לחזור שדעתם אע"פ לא.י שבאו חו.ל דבני תצ.ו בסימן כתב הגר.זח(
 ומשמע עכ.ל. חולקין ויש ישראל. ארץ כבני אחד יום אלא עושיןאין

 יש בשם כתב והחולקים סתם שכתבו כיון ראשונה כדעהשפוסק
 הראב"ן. דעת דוה הצד, מן שם ציינו לדעתו, ומקורחולקין.

 לרבי תסרא רב איל תליה: סימן פסחים במסכת הראב"ן לשון וזהט(
 כי ימים, ב' עושין מקומי ובני דירהא בקביעא דידענא אנאאבא

 עבידנא לא בישוב יומא, חד אלא להג דלית ישראל לארץקא,לינן
 ביום עבידנא מי ישראל ארץ של במדבר שם, שאני מקום חומרמשום
 חומרי עליו ותניא במדבר, גוונא האי בכי רבנן אמור מי חול,שהוא
 במדבר אסור בישוב אמי רבי אמר הכי לא,וא"ל או משם שיצאמקום
 אסור, ארצו מקומות בכל מכלל א"י של מדבר מיני' מדבעיאמותר.

 אטור פרווהא בכל בבל במדינת איסור בו שבוהגין דדבר מינהשמע
 וכל נהרדעאי כרב, נהוג פרווהא וכל בבל דאמרינן והיינולשנות,
 עכ.ל. כשמואל נהוגפרווהא

 הראב"7. שפירש כמו הגמ' דברי פי' חננאל רבינוגם

 דאו לא"י מחו"ל שכשבא הראב'ן ממש"כ למד שהגר"ז ומשמעי(
 יו"ט עבדי דלא פי' שם, שאני מקום חומר משום עבידנא לאבישוב
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 פי' חננאל רבינו גם והנה יומא. חד אלא להו לית דשם משוםשני
 נב(, = )נא בפסחים חננאל רבינו וז"ל הראב'ן. שפירש כמו הגמ'דברי
 ובני דירחא, בקביעא דידעינן אנן כגון אבא לרבי ספרא רבאיל

 עבדי דלא ישראל לארץ למיסק בעינא כי ימים, שני עושיןמקומי
 לעשות מהו ישראל ארץ במדבר עבידנא, לא בישוג אחד, יוםאלא
 במדבר מילתא הא בכי רבנן אמור מי חול, שהוא לי ברור שהואביום
 הכי א"כ לא, או משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין ישראלארץ
 עכ.ל. מותר. במדבר אסור, בישוב אמי רבאמר

 צבי. החכם לשיטת סתירה יש הראב"ץדלדברי

 עבידנא לא דבישוב במש,כ חננאל ורבינו הראב.ן בדברי וצ.עיא(
 מקום הומר משום ההוא הראב'ן וכתב ישראל, בארץ יו"ט ימיםשני
 יו"ט, אחד יום אלא עבדי דלא ישראל ארץ תומר משום פי' שם,שאני
 ביום מלאכה עבדי לא לארץ חוץ בני אדרבה הלא מלאכה, משוםא'

 לי' דלית הוא מלאכה דאמרי מחלוקת משום ליבא בכה-ג וגםשני,
 בפהרסיא, השמיני ביום בסוכה דיושב משום ואי בפסחים,כדאמרו

 אפשר וגם אז, חובה אינה מצה אכילת הלא בפסח, נעשה מהאבל
 תפילה משום דאסור נאמר ואם שבועות, אודות נאמר ומהבצנעה.
 יוסף הבית שהביא עולם ביוא דלא וס"ל בפרהסיא, דהויבצבור
 בצנעה עכ-פ אבל בפרהסיא. מותרים דתפילות רס"ל רוכלבאבקת
מותר.

 צבי. החכם לשיטת סתירה יש והראב"7 חננאל רבינולדברי

 אע"פ לא-י שבאו חו"ל רבני שכתב הגריז דברי על קשה לפ"ז אבליב(
 הראב.ן הלא להראב.ן, ושזה אחד. יום אלא עושין ראין לחזורשדעתם
 משום דהיינו שם, שהוא המקום חומר משום ימים ב' עבידנא דלאכתב

 בצנעה. יעשה ב' יו"ט ואלא ימים ב' עבדי שפיר א"כ הלאהמחלוקת,

 כתב דהלא הראב.ן מדברי סתירה יש אדרבה צבי, החכם ולשיטתיג(
 דהיינו שם שאני מקום חומר משום בישוב ימים ימים ב' עושיןראין
 מקום בני באו שאילו דבדבר צבי החכם שכתב טעם משום ולאבא"י.

 חומרתם, לנהוג אסורים היו בו דירתם וקבעו הקולא למקוםהחומרא
 רהא  והראביוי חננאל רבינו מדברי  סתירה יי  ועוד אמרו. לאדבזה
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 וזה משם. שיצאו כמקום ימים ב' עושין ישראל ארץ של דבמדברכתבו

 ימים ב' לעשות אסורין דלשיטתו צבי, החכם לשיטת סתירההוי
 ישראל ארץ למדבר לארץ חוץ בני באו ראם כיון ישראל ארץבמדבר
 תוסיף. בל משום ימים ב' לעשות אסורין היו שם דירתםוקבעו

 זסימן

 בזמנה שלא מילהבענין

 דתשביתו מילה, וטצוח בער"פ חמץ השבחת אית המג"איעת
 במילה. משא"כ שעה. בכל עלה דעוברקודת,

 מה על שכתב המג"א, דברי הבאתי כ-ט סימן ח"ב בצלאל בזכרוןא(

 לו שיש ונזכר פסח בערב בנו למול שההולך )מ"ט:( בפסחיםדתכן
 לה אין ואם ומבערו. חוזר ולבערו להזור שהות לו יש אם בביתו,חמץ
 ז' סעיף תמיד סי' או"ח בשו-ע והוא ודיו. בלבו מבטלו הר"זשהות

 מצי דלא חצות אחר הוא ראם דמשמע בסקי"א שם המגיא עלהוכתב
 תשביתו מ"מ לפניו מילה מצות שיש ואע.פ לבערו, חוזר הרילבטלו
 במילה. משא-כ עליו, עובר שעתא שכל טפי דחמירעדיף

 עובר בזמנה שלא במילה דגם המג"א על הקשה השקלהמחציה
 המג"א. לדעת שעהבכל

 כל בזמנה שלא מילה גם הא בסקי"א במחצה-ש שם עלה והקשהב(
 דמה-ט סק"ה רמ"ט סי' באו"ח המג.א וכמש.כ עליו, עובר הואשעתא
  קבוע, זמנה דהוי ביו בערב ממנה שלא מילה סעודת לעשותמותר

 התוס' וכמש"כ ערל, להניחו דאסור הוא זמני' ושעתא שעתאדבל

 התוס' שכתבו פי' ב'. סעיף תקס"ח בסימן ועמש"כ ח', דף סוףבמו"ק

 מותר בזמנה שלא מילה ברית דסעודת כו' מפני ד"ה )ח:(במו"ק

 בשמחה, שמחה מערבין ראין איסור התם וליכא המועד, בהוללעשות

 פירוש המג-א נמי כתב סקיי תקי-ח סימן ובאו"ח קבוע. שזמנהכיון

 שעתא רכל קבוע דזמנה בזמנה שלא במילה הנ-ל רמו.ק התום'דברי
 ע.ש. ערל לעמוד דאסור הוא זמנהושעתא
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 על וישוב בזמנה, שלא במילה כהמג"א ס"ל שבת וחוס'הא"ר
 המג"א. על המחצה"שקושיית

 עם שהסכימו סק.ד שם שבת ובתוס' סק,ח רמ"ט סי' באיר ועייןג(
 המחצה.ש,דתשביתו קושית שישבתי בצלאל בזכרון וע"ש בזה.המג.א
 ורגע רגע בכל עלה ועבר תעשה, ואל דשב ענין ט' במ' להמנח"חהוי
 מצות מקיים הוא מלאכה עושה ואינו כששובת בשבת שבתוןכמו

 בתשביתו כן וכמו שבתון, על עובר הוא מלאכה וכשעושהשבתון,
 לו שכשאין וכן תשביתו. על עובר הוא משבית שאינו רגע דבכלבחמץ
 קציה סימן המהרי,ק מת' שם והבאתי התשביתו. מקיים נמיחמץ

 חמץ לו שאין רגע בכל ושלפיז התשביתו, מקיים נמי חמץ לושכשאין
 הרי התשביתו מקיים שאין רגע ובכל דתשביתו חדשה עשה מקייםהוא
 המצוה דמקיים בזמנה שלא במילה משא"כ ורגע. רגע בכל עוברהוא

 המילה. שהיית על רק עובר ואינולבסוף

 המשנה פסק ושלהלכה ברורה, המשנה לדברי בתירוציכוונתי
 כוה. כהמג"אברורה

 הציו. בשער סקכ"ד תמיד סי' ברורה במשנה דיעוין שם וציינתיד(
 בדבריו שגמגמו באחרונים ועיין מ"א, שם. ברורה המשנה ז.לוהנה
 המגיא עם הצדק ולענ.ד למול. עת בכל החיוב ג"כ מילהשהרי

 אלא היום כל הוא זמנה מ.מ השמיני ביום שחיובה אףשבמילה
 מתחיל הוא דתשביתו העשה משא"כ מקדימיןשזריזין

 ביוי
 לאחר

 המילה לבסוף ידחה ממילא שיבער דעי"ז ואף קודם חיובה וא"כחצות,
 רגע בכל שחיובה בזמנה שלא במילה וגם בה, לן לית אחר יוםעל

 ביום אך דכתיב חמץ דלענין דתשביתו לעשה דמי לא מ"מורגע
 של היום מחצוה ישראל בבית חמץ להיות שאסור מינה ילפינןהראשון
 א"א שוב זו מצוה אחד יום וכשמבטל הפסח, ימי ז' כלות עד פסחערב
 סוף סוף במילה משא"כ להמנות יוכל שלא חסרון והוי יום אותולתקן
 עכ"ל. מלקיים. שהשהה מה אלא חיסר ולא אותו.מול

 שעה בכל עובר דבתשביתו כהמג"א נמי פסק השלחן הערוךגם
 לא מ"מ שעה בכל האב דעובר אף כומנה שלא במילהמשא"כ

 לתשביתו.דמי



קלטהמתיבתא

 בכל עובר האב בזמנה שלא דבמילה סבר ברורה שהמשנה ונמצאה(
 לתרץ יבא סקי"ג חמ"ד סימן או.ח השלחן בערוך ועיין ורגע.רגע

 כיון קדים דתשביתו המגיא כתב דאמאי המנ"א על המחצה,חקושיית
 שלא במילה גם דהרי דקשה שאני, מילה אבל עלה רגע בכלדעובר
 רמש, סי' באו"ח המגיא כמש"כ ושעתא שעתא בכל האב עוברבזמנה

 הכא מ"מ יום בכל עובר מילה דגם דאע.ג השלחן הערוך תירץ זהועל
 יום יום. באותו החמץ שיבער אחר הבן למול יכול דאבתיאיירי

 עובר בזמנה שלא דבמילה השלחן הערוך נמי סבר וא"כ ע.ש.השמיני.
 יום. .בכל דעובר השלחן הערוך שכתב ואע,ג ורגע. רגע בכלהאב
 בכל דעובר שכתב המנ"א דברי על קאי דהא יום, בכל דוקא לאוהיינו
 זה. בענין לקמן עוד ועיין ושעתא.שעתא

 האב עובר בזטנה שלא שבטילה והתשב"ץ בפיה"מ הרמב"םדעת
 ושעתא. שעתאבכל

 וז"ל, ו' משנה שבת המסכת י"ס בפרק הרמב"ם של בפיה'מ ועייןו(
 או בנו את מל ולא כשעבר שהאדם בכאן להזכירך חייב שאניוסמה
 כו' וחמורה גדולה עשה מצות על עבר הח' ביום עליו וחס ביתויליד
 מצווה הוא אבל המצוה מזה נפטר לא למילה הח' יום שעבר אחרשזה

 עובר יהיה ערל יו אותו ימול שלא זמן וכל תמיד למולוומוכרח
 שבמילה הרמב"ם דסבר הרי עכ.ל. כו' זמנה שהגיע עשה מצותעל
 חייג ברשכ,ץ ועיין ורגע. רגע בכל דהיינו מיד האב עובר בזמנהשלא
 יום בכל ח' ביום מל שלא שמי בספרים שמצא לאחד שכתב ח'סי'

 לזה. הרשב.ץ שמסכים ומשמע בעשה.עובר

 האב עובר כומנה שלא דבמילה ס"ל והרמ"א בוהכל
 שעה.בכל

 האב נתעצל שאם רז"ל ואמרו וז.ל, שכתב ע.ג סימן בו בכל ועייןז(
 דכשיגדל רמ"א סי' ביו"ד הטור ועמש"כ עכ"ל. בעשה. יום בכלעובר
 עליו שיעבור יום ובכל לכשיגדל עצמו את למול חייב נמול ולאהילד

 בו ובכל וז"ל, עלה כתב שם משה ובדרכי עשה. מצות מבטללכשיגדל
 עכ"ל. בעשה. עוברים שמעכבין יום כל ביד או אב הדין דהואכתב
 כתב הרמב.ם וכן יום בכל עובר האב נתעצל שאם בו בכל מש"כוהנה
 שיעבור ויום יום וכל עצמו למול חייב אותו מל כשלא לגבי זהכלשון



 א ת ב י ת מהקם

 כתבו ולא עשה, מבטל הוא הרי עצמו את ימול ולא משיגדלעליי
 רק עובר אין וא"כ ביום דוקא דיילה משום ורגע רגע בכלשעובר
 לומר חכמים לשון דכן וגם ב', סימן ה.ב אברהם בדבר וכמש.כביום,
 עוד. ע"ש ורגע. רגע כל שכוונתם במקוםיום

 שעה. בכל האב עובר בזמנה שלא מבמילה פסק לאברהםבחסד
 ראין אברהם כהברית סבר שר"ח כתבו הש"ס על ר-חבקונטרס

 שעה. בכל בזמנה שלא מילה על האבעובר

 תינוק לפנינו דכשיש שכתב ס' סי' תניינא לאברהם בחסד ועייןח(
 שלא שהתינוק בזמנו, שלא מילה אצלו שהוא ותינוק בזמנו,שהוא
 סי' ח.ב בצלאל בזכרון והנה רגע. בכל עלה דעבר כיון קודםבזמנו
 דבשני שפסק י.ד סי' באו"ח אברהם הברית דברי הבאתי הנ"לכ"ט

 חידושי ושבקונטרס קודם. שבזמנו רזה בזמנו ושלא זמנו שלבריתות
 ופירש אברהם, הברית שיטת הביא י"ז עמוד הש"ס על חייםרבינו
 עובר אינו מ.מ בזמנו, שלא גם בנו למול מצוה יש האב שעלשאף
 בכל ועובר כן החיוב עצמו הבן על ורק מלו, אינו אם ושעה שעהבכל
 קודם איזה ולענין וז"ל, שם וסיים עצמו, מל כשאינו ושעהשעה
 לכן בזמנה, שלא מילה על עובר דאינו דכיון אברהם כהבריתאפשר
 ע"ש. קודמת שבזמנהמילה

 חיים מרבינו ששמע אחד גדול לו שאמר כתב אברהםכדבר
 קודם מלין בזמנו דשלא שהתינוק בהדיא אומר ז"למבריסק
 שעה. כל עובר בזמנו שלא דעל משום שבזטנו,התינוק

 רבי הגאון שהרב כתב בסוף א' סימן ח"ב אברהם בדבר ומיהוט(
 שמע בוולאזין שבהיותו לו כתב שומייאץ אבד"ק עדעלשטייןגרשון
 דמסתבר בריסק אבד"ק שליט"א מבריסק חיים רבי הגדולמהגאון
 האב בזמנה דבשלא מטעם שבזמנה למילה קודמת בזמנה שלאהמילה
 חיים רבינו חי' בקונטרס שכתבו מה וא"כ ע"ש. ורגע. רגע בכלעובר
 זה דלדעתו שסבר ואלא כן, סבר לא עצמו חיים רבינו הש"ס,על

 עצמו חיים רבינו לא הש"ס על ר"ה חי' והנה קודם. בזמנו שלאשהוא
 מתלמידים ששמעו או ששמעו מתלמידים הוא מסתמא ואלאכתבו,
 דעת ואלא הוא, טעות אבל כן, חיים רבינו שדעת שסברואחרים
 וכנ"ל. קודם בימנו שלא שזה הוא להלכה חייםרבינו



קמאהמתיבתא

 זה בענין אברהם הדברדברי

 שלא וב' בזמנה א' בריתות דבשני ל"ג סימן ח"א אברהם בדבר ועייןי(
 עובר הוא הרי מל לא אם דשם משום קודם בזמנה שלא רזהבזמנה
 והביא למצות. מקיימין דיריזין הא רק שם יש דבזמנו זה ואילובעשה
 בדבר שכתב טעם משום כן שפסק ס' סי' תניינא לאברהם חסד מת'גם

 בזמנה שלא במילה ליזהר יש דלפ.ז אברהם בדבר עלה וכתבאברהם.
 רגיל הוא ושכן למילה, שנראה מיד למול אלא כלל לאחרהשלא

 גם המילה את שמאחרים מה הוא נכון ולא לידו, מעשה בבואלהזהיר
 שיתאספו, עד הקרואים כשביל כ.א צורך לשום שלא בזמנהשלא
 זה בדין  נו"נ ב' בחלק אברהם בדבר ותו ע"ש. זה. על לעוררוראוי
 במאי דינא לענין ומ.מ וז.ל, שם סיים ובסוף עליו. שחלקו כלוהשיב

 כי אף הנה בזמנה, למילה קודמת בזמנה שלא מילה אםרקאמרינן
 הוא לי דמטייע רבא תנא ומצאתי הם נכונים שאמרתי הדבריםלדעתי
 שהזכרתי ס' סי' לאברהם חסד בספרו ז"ל תאומים מוהר"אהגאון
 נתכוונו אחד לדבר וכולם בהשגותיהם עלי שרבו אחר זה בכלבספרי,
 בזה אדון מה לע"ע ידענא ולא בידי היא רופפת ,ו הלכה לכןבזה,
עכ"ל.

 ביהודה, ונודע אליהו, יד שמואל, ודבר והש"ך, הראנ"ח,דעת
 עובר האב אין כומנה שלא דבמילה הש"ס וגליון אברהם,וברית

 שעה.בכל

 ולא שחלה בכור בתינוק כתב עיט סי' הראנ"ח בתשובת והנהיא(
 אין הברית קבלת דאלמלא משום קודם הבן דמלין ל"א יום עדנתרפא
 דתיפוק וקשה סקי"ב. ש.ה סי' ביו.ד הש.ך והביאו הבן. לפדיוןחיוב
 וע.כ ורגע. רגע בכל עובר בזמנה שלא דמילה קודם, מילה דהתםלי'

 רגע בכל בזמנה שלא במילה האב עובר דאין והשיך הראנ"חסברי
 עובר בזמנה שלא דבמילה נמי משמע קצ"ב סי' שמואל ובדברורגע.
 נודע בתשובת כתב מאחרה.וכן אם למצוה מקדימין זריזין עלרק

 פסח ערב עד בזמנה שלא מילה דלדחות קם"ו סי' תניינאביהודה
 מגונה מעשה דהוא הברית בסעודת לאכול הבכורים כלכשיאספו
 דבב' כתב מ"א סימן אליהו ביד וגם מקדימים. דזריזים דין דישמשום

 בגליון והביאו קודם. שבזמנה דזה בזמנה שלא וב' בזמנה א'בריתות



המתיבתאקמם

 י,ד סי'  באו.ח כן כתב אברהם נארית וגם ר"מ. סימן  ביו"דהמהרש.א
 הנ"ל(. אברהם בדבר שם עליהם וחלק אברהם, בדבר)והביאם

 ז"ל. יצחק הזכר דברי עלישוב

 של דזה נמי סנר  ר"ל  מפ~גצווין יצחק מרבינו יצחק בזכר והנהיב(
 וכתב א', דבחלק אברהם הדבר על א' בסימן שם וחלק קודם,בזמנו
 אבל ורגע, רגע בכל עובר בזמנה דבשלא סבר בפיה,מ שהרמב,םדאף
 לא דאם כתב הליב פ"א מילה בהלכות דשם כיון בו חזר החזקהביר
 את למול חייב הוא כשיגדל אז, מלו ולא מביד ונתעלם האב אותומלו

 הרי עצמו את ימול ולא משיגדל עליו שיעבור ויום יום וכלעצמו,
 ערל והוא שימות עד כרת חייב אינו אבל עשה, מצות מבטלהוא

 עכ.ל.במזיד

 דהרי עצמו את ימול ולא דכשיגדל זה רק הזכיר שהרמב.ם הרייג(
 בכל עובר הוא מלו כשאינו שהאב הזכיר ולא עשה מצות מבטלהוא
 הנ"ל הרמב"ם דברי הביא הטור הנה ע.ש. בפיה"מ. כמש"כ ורגערגע

 חייב אינו אבל עשה מצות מבטל לכשיגדל עליו שיעבור יוםדבכל
 כתב בו ובכל וז"ל משה בדרכי הרמ"א כתב ועלה כו' שימות עדכרת
 כתב ולא עכ"ל. בעשה. עוברים שמעכבים יום כל ביד או אבוה"ה

 יעבור לכשיגדל שהבן דכמו ואלא הרמב"ם, על פליגי בו דבכלהרמ"א
 בהא ביניהם חילוק יאין ב.ד, או אב ה"ה עשה מצות מבטלעליו

 כשימות. כרת גם עליו יש שבלכשיגדל ורק עשה, מצותדמבטלין

 והרשב"ץ, בו, הכל בפיה"מ, הרמב"ם שדעת כיוןולהלכה
 השקל, ומחצית שבת, ותוס' רבה, ואליה והמנ"א,והרמ"א,

 והערוך ברורה, והמשנה מבריסק, חיים ורבינו לאברהם,והחסי
 בכל האב עובר בזמנה שלא דבמילה להלכה ס"ל כולהוהשלחן,

 להחמיר. יש כןשעה,

 האב עובר בזמנה שלא דבמילה ס,ל הנ"ל הפוסקים שכל ולהלכה,יד(
 בפיה"מ, הרמב,מ כנ.ל, הם והפוסקים להחמיר. יש לכן לרגע, רגעבכל
 שבת, ותוס' רבה, והאליה אברהם, והמגן והרמ"א, והרשב"ץ, בו,הכל

 ברורה והמשנה מבריסק, חיים ורבינו לאברהם, והחסד השקל,ומהצית
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 רגע בכל עובר האב במזנה שלא דבמילה ס"ל דכולהו השולחןוהערור
 להחמיר. יש לכןורגע

 חסימן

 הבן. בפדיון חיוב וזמן שיעור,בענין

 דהוי הגאונים בשם הטור כתב הבן, בפריון סלעים חמש שיעור הנהא(
 כסף .אונסעס. 3.43 דהיינו איש בחזון וכתב כסף. שעורים1920

 מזוקק. כסף .אונסעס" 37.57 היום ושהמנהגמזוקק.

 חדש הוא פדה"ב דזמן היראים, דעת שכן וכתבו והש"ך,הב"ח
 כשחל ושלכן חלקים, ותשצ"ג שעות. וי"ב יום כ"ט והיינודלבנה,

 פסק פדה"ב בהל' ובאשכול ו', ביום הבן יפדו אז בשבת, יוםל"א
 ל"א. ביום דוקאדבעינן

 ער לפדיון ראוי הבכור דאין י.א סעיף ש.ה סי' יו.ד בשו"ע כתבב(
 ישהה שלא מיד יפדנו יום שלשים ואחר יום, שלשים עליושיעברו
 הוא כשהבן הוי פדה,ב דזמן כתג קב"ה בתשובה והב"ח ע"כ,המצוה.

 הלבנה. חדש שזה חלקים ותשצ,ג שעות וי"ב יום כ.ט שהוא חדש,בן
 ולכן וסקי.ט. סקי"ב, שיה בסי' השיך פסק וכן יראים. בספרושכ"כ
 אחר אז כשהיה ו' ביום לפדותו יוכל אז בשבת, להיות יום ל.אכשחל
 דל' הסוברים על חלק מרהיב הל' ובאשכול ללידתו, ותשצ.ג י"בכ"ט

 דמונין אמרינן מקום דבכל וכתב ותשצ.ג, וי,ב כ"ט דהיינו דבכוריום
 ע.ש. יום. ל' בעינן ושלהלכה ועוד. לשעות, ולאלחדש

 וגם ל"א, ביום רק הבן פודין דאין והש"ך, הב"ח על חלקהמג"א
 ההוא. בזמן הבן פודה אין ו' ביום ותשצ"ג י"ב כ"ט, הויאם

 לשיטתו. ראיותוהביא

 והש"ך הב"ח עמש"כ לסמוך דאין פסק סק"ח של"ט סי' או"ח והמנ"אג(
 מ"ט דף דבבכורות ותשצ,ג, י.ב, כ.ט, אחר בדהוי ו' ביוםלפדות

 חדש חדש נמיר דרבנן. מ.ט כו' שלפניו כיום ל' ביום מתאמרינן
 מ.ט פריך מאי וקשה כו', ומעלה ה"נ אף ומעלה, התם מהממדבר,



המתיבתאקמר

 דכלו זיכיון דה,פ, לו נראה אלא חדש, לו כלה לא עדיין האדרבנן,
 שיגיע צריך ולכן ומעלה, דבעינן ומשני חדש, הו"ל תשצ"ג יוםכ"ט
 חילק ולא שלפניו כיום שלשים ביום מת דקאמר מוכח וכן ל-א.ליום
 ע"א סוף י"א דף בסנהדרין כתבו דתוס' ועוד תשצ"ג. י.ב כ"טבין

 הזי חכמים בלשון אפילו שינוים ולאידך יום, ל' חדש הוי תורהבלשון
 ובמגילה. ע"ב, כ' דף השנה בראש מוכח וכן מ"ח דף ביבמות וכ"כל'.

ע"ש.

 סובר היראים ושאין והש"ך, הב"ח על כוה חלק צביהחכם
 והש"ך, מהב"ח סובר דהיראים כהב מאירות ובפניםכשיטתם.

 כמותם. ההלכה איןאבל

 היראים שגם וכתב והש"ך הב.ח על חלק קי-ד סי' צבי חכם ובשו"תד(
 ל"א. יום דוקא וצריכין תשצ-ג. צ-ב בכ"ט פדיון דין חל דאין כןסובר

 מה ואלא כהש"ך, דלא נמי כתב ג' סי' ח.א מאירות פניםובשו"ת
 השיך בדברי המעיין הנה כוותי', סבר לא שלהיראים צבי בחכםשכתב
 אחר ל' ביום לפדות שפסק היראים ספר לשון להדיא מבוארוהבית
 ע"ש. כן ההלכה שאין אבל ותשצ'ג, ומחצה יום כ"טשכלו

 ו"מעלה- תשצ"ג, כ"ט, הוי שפדה"ב דחדש סבר גרשוםרבינו
 אין דאז תשצ"ג, י"ב כ"ט כדליכא ולשיטתו אחד, יוםמוסיף

 ל"א. יום דהוי אף הבןפודין

 התם דתנן מה על )מ"ט.( בכורות למסכת גרשום רבינו בפי' והנהה(
 טעמייהו מאי ז"ל, ובגמ' ומטור, שלפניו כיום שלשים ביוםרמת

 ומעלה נמי הכא אף ומעלה התם מה ממדבר הדש חרש גמרידרבנן,
 התם, מה ופטור, שלפניו, כיום וז"ל, גרשום רבינו עלה וכתבעכ"ל,
 וממצה, יום כ"ט הוי חדש ויותר, שלשים דהיינו ומעלה כתיבבמדבר
 ומשום ל'( )לאחר והיינו ומחצה, יום ל' דהיינו אחד יום הויומעלה

 נמי גרשום רבינו דפירש הרי עכ"ל. פטור. שלפניו יום אגל חייבהכי
 אחד. יום דהיינו 'ומעלה' פי' ואלא ומחצה. יום כ.ט הי דפדה"בדחדש

 הב"ח כמש.כ ו' ביום הבן לפדות אין גרשום דלרבינו אף והנהו(
 אחד, יום עוד בעינן .ולמעלה. דמשום ס,ל גרשום רבינו דהאוהש.ך
 אף וא"ב היום סוף לפני שעה חצי נולד אם גרשום לרבינואבל



קמההמתיבתא

 ליבא אכתי קצרות שהלילות הקיץ בימי בבוקר מיד ל"א יוםכשהגיע
 אז. לפדותו יכול ולא בפדה"ב, לשיטתו חודש רזהו וכו' יוםכ"ט

 וחלק כן, סובר ושביראים והשיך הב"ח עם הסכים יעקבבשבות
 תשצ"ג י"ב כ"ט גם כשיש דלכתחילה ואלא וראיותיו. המג"אעל
 משמע המג"א לשון ושגם הב"ח. דעת וכן ל"א, ביום לפדותויש

 ושאין הפדיון. מהני תשצ"ג י"ב כ"ט אחר כשפדהדבדיעבד
 מאירות. כהפניםההלכה

 ושכן והש"ך, כהב.ת להלכה פסק פ"ז סי' יו"ד ח-ב יעקב ובשגותז(
 כתב, סק.ח שליט סי' באו"ח במג.א אף וז"ל, שכתבו. כמו היראיםדעת
 וכל כך, כל מוכרחים דבריו אין ובאמת עליו, לסמוך דאיןול-נ

 ואפ-ה אלו סוגיות הביאו יריאם וספר הב.ח גם מגיא שמביאהראיות
 יום רוב עליו שכבר רכל הזה בדרך לפרשם שיש שס"ל נ"ל כן,פסקו
 מחדש מקרי אח-כ חלקים וע"ג שעה ידות וב' שעות י"ב שהואל'

 הגז"ש מהני ולזה בתשובה, שם כמבואר מעל"ע חדש והויומעלה
 כיון טעמא דמסתבר נ"ל וכן לפדות. אין זמן עליו שעברדקודם
 יכול אינו נפל הוא ראם נפל מכלל יוצא שאז ומעלה מחדשדכתיב

 י-ב כ"ט שהוא לבנה חודש ע"ש נקרא וחדש מחדש, יותרלהתקיים
 נפל. מכלל יצא זה זמן עליו שעבר וכלתשצ.ג,

 לחדשים שעות מונין אין במגילה שאמרו למה כלל ענין בי ואיןח(
 מבן זכר כל פסוק על במדבר פ' עזרא האבן משמעות וכן ברש-י,ע"ש
 כדכתיב הלכנה חדוש ע"ש חדש נקרא זה וע.ש תפקדם. ומעלהחדש
 בלשון בחדש תוס' ומשש חדש, ערך הערוך וכ"כ לכם, הזההחדש
 מקרי לא לבד יום דכ"ט למעוטי דאתי סתירה זה אין יום ל' הואתורה
 דהא יום ל' מקרי חלקם ותשצ"ג שעות וי"ב יום כ"ט אחר אבלחדש
 ככולו. רובו מכ-ש ככולה יום מקצת אפילו אמרינן דברים כמהלענין

 מורה הייתי מעשה קודם קדמי נשאל ההוראה היה אילו מ"מ אךט(
 שם עצמו הב"ח וכ"כ ל'. יום עד הפדיון לאחר הש"ע כפסקלהם

 ופוסקים הש.ס לשון סתימת וגם מלהקדים. לאחר רטובבתשובה
 היכא אבל קודם, ולא לפדות יש ל"א יום דדוקא יותר משמעראשונים
 מה על לו יש כי עובדא מהדרינן לא ודאי המורה הורהשכבר

 שכתב הכי, משמע המג"א לשון גם לבטלה. לברכה לחוש ויששיסמוך,



המרבתאקמו

 דעתו אין אבל לכתחילה, כן להורות כוונתו זה, על לסמוך ראיןול"נ
 כן. בשביל עובדא להדר ידים בשתי זו דעהלסתור

 מי בפשיטות פסק ג' סי' מאירות פנים אחת תשובה נדפס ומקרובי(
 וצריך כלל מרוי אינו יום ל"א קודם זו הוראה ע"פ שנפדהשידוע
 לי' ושרי של"ט. בסי' שם המג"א שהביא אלו ראיות מכח אחר,פדיון
 שאמר היכא וכ.ש שכתבתי מה מתוך דבריו כל נסתרים כבר כימרי'
 בזמן תיישינן ולא בעין המעות היה ועדיין שלשים לאחר פדוישיהא
 יש ומשם קב"ה, סי' הב-ח בתשובת וע.ש המעות, לנתאכל כזהמועט
 הקטן לי נראה וכן ע"ש בסקי'ט שם השיך דברי תחילת כן גםלסתור
 עכ.ל.יעקב

 הדין ודכן כהמג"א פסק ואלא יעקב, השבות על חלק יוסףבברתי
 אהרן. מטה הפרח דעת ושכן צבי. החכם סבר ושכן בדיעבד,גם

 ראי' ושהביא הב.ח דעת הביא ט.ו אות ש"ה סי' יוסף ובברכייא(
 ג' סי' ח"א מאירות פנים הרב אך וז"ל. וכתב הש.ך, ודעתמהיראים,

 וכן דבריהם דחה סק"ח שליט סי' מגיא הרב גם כו' וכתב דבריהםדחה
 צבי הרב שם מש"כ אך קי,ד, סי' בת' צבי מהריר הרב ממ.שנראה

 מאירות פנים מהרב הושג כבר לזה ממיץ מהר"א דעת ג"כלהשוות
 ש"ך. והרב הב"ח כמ"ש הם יראים ביו הרא-מדדברי

 פנים הרב על שהשיג פיז סי' בח"ב יעקב שבות להרב וראיתייב(
 כן ודקדק פדוי בנו ובדיעבד ראיותיו לדחות דיש וכתבמאירות
 פרח הרב וגם חלושים דברים הם כי יראה והמעיין מגיא, הרבמדברי
 והעלה וש"ך ב"ח הרב על חלק פ"א סי' ח"ב בתשובותיו אהרןמטה
 וכן יברך ולא השבת אחר ולפדותו לחזור יש בדיעבד כן עשה אםדאף
 עכ"ל.עיקר

 דלפעמים משום בלילה פידין ראין שהטעם כתב ביהודהבנודע
 והשיך, הב"ח על חולק ושהמג"א תשצ"ג, י"ב כ"ט אז הגיעלא

 דברי הביא לא אבל ציהורה, הנודע דברי הבאי רעק"אושבחי'
 לקמן. ועיין והש"ך. הב"ח על חולק שהמג"אהנודב"י



קמזהמתיבתא

 בי' אמינא ואמנם וז.ל, כתב קפ"ז סי' יו"ד תניינא ביהודה ובנודעיג(
 כלו לא אכתי שפעמים לפי ל"א בליל הפדיון לעשות רצו שלאטעמא
 דידי' בנידון אבל היום בסוף שנולד כגון ל"א בליל תשצ.ג י"בכ.ט
 דין ובגוף מוצ"ש. בליל שיעשה פשיטא ל"ג יום הוא כבר השבתשיום
 והש"ך הב.ה על חולק סק"ח של.ט בסי' שהמנ"א ידע תשצ.ג י,בכ"ט

 אבל אלו, ביהודה הנודע דברי הביא י"א בסעיף רעק"א ובחי'עכ"ל.
 ע"ש, והש.ך. הב"ח על חולק שהמנ"א הנודעב"י דברי סוף הביאלא

 לקמן.ועיין

 וסדרי צבי, החכם סבר שכן והביא כהמג"א. פוסק סופרהחסם
 וחכמת שבת, התוס' סברי וכן ע"ש. אהרן. מטה ופרחטהרה,

 השלחן. וערוך ברורהי ומשנהאדם,

 והביא כהמג.א, פסק ז' סימן ו' ובחלק פ.א סי' או.ת ח,ס בה' והנהיד(
 סי' או.ח צבי החכם והם, בזה, והש"ך הב.ח על החולקים שיטתשם

 פ"א סי' ח"ב אהרן מטה פרח ות' סקי"ב, קפ,ט סי' טהרה וסדריקייד,
 ומשנה פדה,ב, הל' אדם וחכמת של.ט, סי' שבת התוס' סברי וכןע.ש.
 שם. השלחן וערוך שליטברורה

 דלא לחומרא מהמג-א ז-ל הת-ס דפסק דאף כתב סופר כתבפשו-ת
 ביום שיפדו דהיינו לקולא, אבל תשצ"ג, י"ב כ"ט אחר הבןיפדה
 ושכן לי'. מספקא חשצ"ג, י"ב לכ"ט יו לא דאכתי אףל"א

 אם ספק להם יש וגם ימיהם, סוף עד ז"ל רעק"א לי'מספקא
 הוא. רחוק שדבר ואף ל"ב. יום עד להמתיןצריך

 רבינו אביו דברי שהביא קנ,א סי' יו"ד סופר כתב בשו.ת ועייןסו(
 סק.ח של"ט סי' במנ"א לדינא ספק מקום לי יש וצל, סופרהחתם
 בהאיר תשצ"ג י,ב כ"ט לו כלו אז הכוכבים צאת עם כנולד והנהיע.ש.
 מחר על להמתין שצריך להחמיר המגש דברי הוי שלשים ביוםמזרח
 וכו' לחדשים מונה אתה ימים מגילה מש"ס והוא ואחד. שלשיםיום
 שאז הלילה קודם נולד אם הספק אך תפדה, חדש מבן כתיבוה.נ
 שהאיר עד תשצ"ג י'ב כ"ט לו כלו לא שאז יום מחשב היוםמקצת
 שנכנס ביום הכוכבים בצאת מיד נימא אי ואחד, שלשים יוםהמזרח
 ככולו מקצתו בו שאמרינן בו שנולד יום עם )היינו ואחד שלשיםליום
 שלשים הוא רתורה יחרש ראע,ג לפדותו מותר ואחד( שלשים יוםהוא



המתיבתאקמח

 לפדותו,  ומותר  ככולו,  בו  ויברבר  ביום סוף מקצת אמריכן מ.מיום,
 חרש דלמא או ומעלה, חודש דהוי תשצ'ג י"ב כ"ט כלו שלאאע.פ
 עכ"פ. תשצ.ג י"ב מכ"ט פחות לבנה של חדשה ואין עכ"פבעינן

 להמתין צריך א"כ לחדשים שעות מונים שאין כיון עוד נימא אוטז(
 שם, עכ"ל לדינא וצ.ע בעיני, רחוק וזה ושנים שלשים יום מחרתועד

 מפיו זה ספק שמעתי פעמים וכמה וז"ל, סופר, הכתב עלהוכתב
 דאיתא להא כשהגיע מגילה מס' למדנו כאשר שנה בכל ממשהקדוש

 שהציע ואמר לחדשים שעות ולא לחדשים מונה אתה ימים ה' דףפ"ק
 ולא יפליא, בעיניו גם עליו וכתב זצ"ל, מהרע"א אאזמ.ו לפני זהספק
 הי' פעמים כמה ספק ובלי ימיהם, אחרית עד הספק לפשוט מקוםמצאו
 ברורה ראי' מצא ולא זה, בספק ומעיין ודורש חוקר זצ"לאאמ"ו
 ספק היינו בעיניו, הוא רחוק כי בעצמו שסיים הגם הספק,לפשוט
 בשום נמצא לא כי ליב יום על נדחה הפדיון לפעמים שיהי'האחרון
 נפקא. לא ספיקא מידי מ"ממקום,

 ל"א ביום לפדות כהטג"א דמחמיר אף דלהלכה סופר הכתבוסיים
 ורעק"א. דחיס וכספק לקולא כן פסק לא אבל לחומרא,דהיינו
 רק כהמג"א דפסקו י"ל מאירות ופנים צבי החכם דגם לוושנראה

 לקולא. ולאלהומרא

 ופנים צבי להחכם דגם לו דנראה סופר בכתב שם עוד וכתביז(
 יום, ל.א דבעינן לחומרא, רק דהיינו כהמג"א דפסקו דמה י"למאירות

 לפדותו דהיינו לקולא לא אבל תשצ.ג, י"ב כ"ט אחר הבן לפדותולא
 נוהג הוא דלהלכה וכתב תשצ"ג. י"ב לכ"ט הגיע כשלא אף ל.אביום

 זצ"ל סופר החתם שאביו כיון בזה להקל לא אבל כהמג.אלהחמיר
 ע"ש. וכנ"ל. בזה, בספק נשארו זצ"ל איגר עקיבא רביוזקנו

 טשום בלילה פודין אין דלהכי ביהודה הנודע מש"כ הבאנולעיל
 שהמג"א הנודב"י ושסיים תשצ"ג י"ב לכ"ט הגיע לאדלמא
 דברי סוף הביא לא שרעק"א וכתבתי והש"ך, הב"ח עלחולק

 מחמירין אם דגם דסבר משום טעמו, חוינן והשתאהנודב"י,
 לקולא. ולא לחומרא רק רזהכהמג"א



קמטהמתיבתא

 אין לאמאי טעם שנתן ביהודה הנודע דברי הבאנו לעיל והנהיח(
 בליל תשצ"ג י.ב כ.ט, כלו לא דפעמים משום דהוא בלילה,פודין
 הב.ת על חולק שהמג"א ביהודה הנודע עלה שסיים והבאנול"א,

 ביהודה הנודע דברי הביא י"א בסעיף רעק"א שבח"י וכתבתיוהש.ך,
 הב"ח על חולק שהשגיא ביהודה, הנורע דברי סוף הביא לא אבלאלו,

 דברי שמסוף משום רעק"א הביאם לא דמשו"ה די"ל ונלענ'דוהש.ך,
 והש"ך הב"ח על שחולק דלהמג"א דר"ל משמע אלו ביהודההנודע
 אבל הבן, אז פודין נמי תשצ"ג י"ב כ.ט כלו לא אם דגם סוברבזה

 לחומרא רק להמג.א גם דדלמא בזה, ספק דיש סבר הלא עצמורעק.א
 י"ב כ.ט כלות אחר הבן לפדות שלא דהיינו והש.ך, כהב"ח דלאסבר

 י"ב כ"ט אז כדליכא לפדותו שלא דהיינו לקולא, לא אבלתשצ,ג,
 ולהנורע ביהודה. הנודע דברי סוף רע'א הביא לא ולהכיתשצ"ג,
 שכלו קודם לפדות שלא להחמיר יש לכתחילה דרק י"ל לפ"זביהודה
 כ"ט כלו לא אם גם לפדות יכולים הדין מעיקר אבל תשצ"ג, י.בכ.ט
 תשצ"ג י"ב כ.ט כלו כשלא פודין אין והת"ס ולרעק,א תשצ.ג.י,ב

מספיקא.

 דגם ז"ל קאטלער אהרן רבי הדור גאון פסק אהרן רביבמשנת
 תשצ"ג. י"ב כ"ט כלו כשלא הגן לפדות איןלהמג"א

 כתב זצ"ל קאטלער אהרז רבינו הדור מגאון אהרן רבי במשנתיט(
 פדיה"ב דחיוב דס"ל והשיך הב"ח על שחלק אף דלהמג"א, ל.ובתשובה

 דאין ס"ל ע"כ מ"מ ל"א, יום דבעינן וס"ל תשצ"ג, י"ב כ.ט אחרחל
 בגמ' דפריך דמה פי' דהא תשצ,ג, י.ב כ"ט שחל קודם הבןלפדות
 י"ב כ"ט רכלו הכיון פירושו רהכי ל"א, יום דבעינן רס"ל דרבנןדמ"ט
 שיגיע צריך ולכן "ומעלה. רבעינן בגמ' ומשגי חרש, הו"ל הריתשצ"ג
 הפירו דהא לכו"ע, בעינן תשצ"ג י"ב דכ"ט מוכח ולפי.ז ל"א.ליום
 ליום גם שיגיע ומעלה דבעינן דנלמד אלא תשצ,ג י"ב כ"ט הואדחדש
 ומעלה, חודש אך חודש, בעינין דלא מכאן נתמעט לא הרי אבלל.א.
 תשצ"ג. י.ב כ.ט קודם ל"א ביום לפדות א.א בודאי להמג"א גםולפיז
ע.ש.

 גרשום מרבינו יואב החלקת ראיית הבאחי ח"ב בצלאלגזכר71
 מרבינו ראי' ראינה וישבתי הולד, בכל יגיע שהרחםדבעיבן



 א ת ב י ת מהקנ

 מדברי כז טשמע דלא זה. מישוב בי הדרגא ועכשיו ע"ש,גרשום
 בע"ה. ונכון אחר בדרך וישבתי גרשום.רבינו

 בחלקת שהקשה מה הבאתי ד' פרק ע"ג סימן ח"ב בצלאל בזכרוןכ(
 דבלידת )ט:( בכורות הגמ' דברי גרשום רבינו בפ' ממש"כיואב

 דקסברי דלימא בבכורה, קדוש מהם וחד לצמצם דא"א לרבנןתאומים
 לצמצם דא.א נהי מקדיש, רחם כולי דאי מקדיש, רהמ מקצתרכנן
 רחם דכולי' דאס"ל בגמ' דר"ל גרשום רבינו ופי' איבא, מיהאחציצה
 ובתאומים בבכור, דליגע בעינן צדרין מכל כלומר היינומקדיש
 ומשמע ע"ש. אחד. מצד אחד לכל אלא רחם בהם נגע לא הרישנולדו
 לולד, מגיע רחם ברוב סגי לא דאז מקדיש רחם כולי ראםמדבריו
 הולד. מגיע הרחם כל בעינןואלא

 אבל מהני, בולד נוגע הרחם כשרוב דגם דייל לענ"ד שם ויישבתיכא(
 לידה( והול הראש, רוב )דהו.ל פדחתו כשרוב הולד כשיוצא הרישם

 הו.ל הרי הרחם, כותל לבין בינו כנגדו שחוצץ השני הולד נגדנמצא
 דהרי בי והדרנא כבכורה, קדוש אינו ולהכי הראש, רוב נגרהציצה
 בעינן לעולם ואלא זה, בנדון רק דלא גרשום רבינו מדברימשמע
 הצדדין. מכל הרחםרנוגע

 רבינו מפי' יואב החלקת קושית ליישב נלע"ד עכשיו ואלאכב(
 דבעינן נזר האבני שכתב יואב ובחלקת נזד באבני דע"שגרשום,
 שיגע בעינז דלא אס"ל והשתא הולר. היקף ברוב ויגע יסובבשהרחם
 רחם ד"כל. הנדון, כל שם היה בזה והרי סגי, ברובו ואלא בכולוהרחם
 והשתא סגי. לולד נוגע הרחם ורוב ככולו, רוכו ואלא "כל" דוקאלאו
 הצדדין, בכל יגע הרחם שרוב בע.כ וא"ב הולד היקף רוב דבעינןכיון
 הרחם שנוגע דמה ואלא קצת, עכ.פ הרחלם יגע הולד צד שבכלפי'

 הולד. רוב הכל בסך יהיהבהולד

 טסימן
 להנכרי. החמץ במכירת שעושים הקניניםבענין

 להנכרי. חמץ במכירת קנינים שבעהעושים



קנאהמתיבתא

 משיכה, כטף, והם: להנכרי, החמץ במכירת קנינים שבעה עושיםא(
 אלו, הקנינים כל שעושים וזה כף. ותקיעת שטר, חליפין, אגב,חצר,
 כל כשעושין ולכן מהני, קנין באיזה דעות חילוקי ריש משוםהוא

 הדעות. לכל המכר מהני בודאי הנ"ל,הקנינים

 לנכרי. קונה רכלי פסקו ואחרונים ראשוניםהרבה

 )ע"א:( בע"ז והנה לו קונה דנכרי חצר אם שאלה יש חצר בקניןב(
 דבר קונה דנכריאיתא

 שמניחיי
 בע"ז. שם הריטב.א והביאו בכליו.

 ובבית חצר. מדין דהיינו דקונה כלי דע.י הריטב"א כתב פ.קובב"מ
 דנכרי דכליו חיים ומהארחות מהרשב,א הביא קל"ב סי' ביו"דיוסף
 כתב קמ.ה סימן בח.א והמבי"ט שם. והרמ.א הטור וכ"כ לו.קונין
 קונה דגוי דחצר כתב י.ג טימן יהודה בית ובחנוך לו. קונה דגוידחצר
 מדעתו. שלא לו קונה דנכרי דחצר כתב סקט.ו תל"ו סימן ובמג.א .לו

 ובקצות לו. קונה דגוי דחצר כתב ס.ג סימן תניינא בהיודהובנודע
 ליו"ד בחי' ורעק"א לו. קונה דגוי דחצר כתב מק"ג קצ"ד סימןהחושן
 סק"ה תס"ח סי' היים ובמקור לו. קונה דעכו"ם דחצר סבר ש"כסימן
 תשובה וביו"ד ש"כ, סי' יו'יד ברוך ובאמרי לו. קונה דגוי דחצרכתב
 דגוי דחצר ק.ד טי' באו"ח הח,ס דעת וכן לו. קונה דגוי דחצר כתבה'

 דגוי דחצר סיב קל"ב סי' ביו"ד מהרש"א בגליון פסק וכן לו.קונה
 לו. קונה דגוי דהצר נמי פסק ג' סימן או"ח יצחק ובבאר לו.קונה

 לו. קונה דנכרי דחצר נמי פסק קצ"ד סי' חו'מ השלהןובערוך

 ולהכי יד, משום זוהו לו, קובה רנכרי דחצר כתב ביהודהבנודע
 מטעם קונה דגוי דחצר כתג המהרש"ק בצדו. עומד שיהאבעינן
 דאין כיון שליחות משום קונה אין אבל בצדו. עומד ובעינןיד,

 לנכרי. שליח להיות יכול נכרי אם וספק לנכרי.שליחות

 בצד עומד הנכרי שיהא בעינן א"כ יד מטעם קונה חצר אם ומיהוג(
 של החדרים היינו החמץ במכירת חצר הקנין והרי דיד, דומיאהחצר

 עומד הנכרי אין והרי החמץ, למכור שלוחם הרב שעושיםהאנשים
 עומד שיהא בעינן אם להנכרי קונה הצר אין וא"ב אלו, החדריםבצד
 ע"י החמץ קונה הגוי שאין בהדיא כתב הנ"ל ביהודה והנודעבצדו.
 סימן שבעה בנחלת בתשובה כתב ומהרק"ש בצדו. עומד אם רקחצרו
 מטעם קונה אין אבל בצדו. עומד ובעינן יד מטעם קונה דחצרל'



המתיבתאקנם

 שליחות בגוי גם מהני אם ומיהו לעכו"ם. שליחות ראין כיוןשליחות
 דאז משום אחר לגוי שליח להיוה  יוכל  דגוי בנימין במשאתוכמש.כ

 וכדלקמן. לי' מספקא בזה דאתם, דומיאהוי

 גופו דרק שליחות, מטעם לו קונה דנכרי דחצר כתבהמבי"ס
 לו דקונין וכליו הקצה"ח, וכ"כ חצרו. ולא שליחות משוםפסול

 א"א יד דמשום שליחות, משום ע"ככבגמ'

 דהא משום שליחות, מטעם לו קונה הנכרי דחצר כתב המבי"ס והנהר(
 חצרו אבל בגופו, דוקא דהיינו אתם, דגם מקרא משליחותדנתמעט
 מק"ג קצ.ד סי' החושן בקצות כמש.כ רס"ל ומשמע נתמעטו, לאוכליו
 ריבתה ומ"מ ברית בן אינו הלא  דהצר  שליחות, משום  יונת  דגוידתצר
 דאי )ע.א:( דע"ז במסכת כליו ע"י קונה ומשו"ה חצר. ע"י דקוניןתורה
 בסמוכה גם לעכו"ם חצר דאיג נימא דאי הקצה"ח שם סבר יד,מטעם
 עומד בחצר דאמרו דהא מגזילה פי,ז המ.מ כתב דכבר ועוד מהני,לא

 א'. סעיף ר' סימן ברמ"א הוא וכן בתוכה, דהיינובצדו

 וחות וכנה"ג, והש"ך, והרש"ך קסטרו, ומהר"י בנימין,המשאת
 מינץ, ולמהר"ח , לעכו"ם כמעכו"ם שליחות דמהני ס"ליאיר

 מהני. אם ספקולהמהרש"ק,

 אהר, לגוי שליה להיות יכול דגוי צ.ז בסימן כתב בנימין המשאתה(
 קסטרו ומהריי דאתם. דומיא שלוחכם והוי ברית בני לאודתרווייהו

 סי' חו'מ והשיך י"ר. סימן הרש"ך דעת וכן כן. נמי סבר קפ"ח סי'חו"מ
 ה' טימן אה,ע יוסף ובברכי בנימין. כהמשאת סבר נמי סק"הרמ"ג

 עכו"ם ראין כתב סקי"ט ה' סי' אה"ע שמואל שהבית דאף כתבסקט,ז
 שליחות דמהני שכתב בנימין כהמשאת ולא לעכו"ם, שליחנעשה

 הרשיך בדברי הרואה מהני, דלא נמי סבר ושהרש"ך לעכו"ם,מעכו"ם
 הכנה"ג נמי סבר ושכן לעכו"ם, כמעכו"ם שליח דמהני הסבר יראהשם
 דעכו,ם מ"ח יאיר ובחות רמ,ג, והש"ך המהריק.ש, וגם קפית,סי'

 הזבח ברכת והרב ה' סי' מינץ מהרים אבל שליחות, מהנילעכו"ם
 ע"ש. בדבר מסופקים שהם נראה ל' סי' ח"ב שבעה בנחלתבתשובה



קנגהפפיבפא

 מירושלמי. ראי' לוה והביא לגוי, שליח נעשה גוי איןלהמג"א
 ספק וטהרש"ק מינץ ולמהר"ם מהני. לא שמואל וביתולבעה"ת

 מהני.אם

 לעכו"ם מעכו"ם שליחות מהני דלא כתב סק.ד תס"ח סי' והמג,או(
 לעכו.ם שליח עושה עכו"ם דאין איתא רדמאי רפ.וושבירושלמי

 מדברי אבל דמהני, כתב שהמהריק"ש הביא שם בחי' ורעק"אתבירו.
 ה' סי' מינץ מהר"מ ובת' שמואל. בבית עיין מהני דלא מוכחבעה"ת

 בתשובה כתב והמהרש"ק ע"ש. שליח דהוי אפשר לגוי גוי אבלכתב
 בצדו, עומד ובעינן יד מטעם בחצרו קונה דגוי ל' סי' שבעהבנחלת
 דקני ואי לעכו"ם, שליחות דאין כיון שליחות מטעם קונה איןאבל
 דא"כ פי' בנימין, המשאת וכדעת שליח נעשה לעכו.ם דעכו.םמטעם
 דהוי דאפשר כתב מינץ ומהר.ם שליחות, מטעם יקנה נמי דגויחצרו
 מסתפק. כאילו והיינו לגוי שליחגוי

 קנין מדין לו קונה רגוי חצרו אין ירוחם דלרבינו כתבהמהרש"ק
 אגב. מדין ואלאחצר,

 ח"ב כ' נתיב וחוה אדם חלק ירוחם שרבינו המהרש"ק שם כתב ועודז(
 המקום להכותי דיקנה בכור לגבי לגוי הבהמה מקנה לגביכתב

 הרי ע.כ. העובר עם הבהמה אוזן אגביו לו ויקנה שם עומדתשהבהמה
 המהרש"ק כתב וכן אגב. קנין מטעם ואלא חצר מטעם בגוי קנהדלא

 ע"ש. מיה סימן שמואל אמונתבספרו

 חצרו ירוחם ורבינו והטור, והרא"ש, דלהרי"ף כתב אלגזיהמהרי"ט

 נעשה גוי דאין סכר שבירושלמי ואע"ג שליחות, מדין קונהדגוי
 דמהני. וסבר חולק בבבלי לגוי,שליח

 הרא,ש דכוונת לומר דאין כתב דבכורות בפ"ב אלג,י ומהרי"טח(
 אגב, בקנין דהיינו הבהמה, מקום לגוי דיקנה שכתבו והרי.ווהטור
 ציבורין, א"צ אגב הקנין הלא שם, עומדת שהבהמה המקום ל.לדא"כ
 מדרבנן רק קונה אגב דהלא כן על יתר איירו, חצר מדין ודאיואלא

 ים-ל הפוסקים מן ירותם ורבינו דביק, בפ"ק והרגז-ש התוס'וכמש"כ
 דין דהוי בכור לגבי מהני איך וא"ב סה"ת, מהני לא דרבנןדקנין

 ר.ל אין אגב לשון ומש"כ נתכוין. חצר לדין ודאי ואלאדאורייתא,



המתיבתאקנו

 )מ"ו.(, בב"מ וכדאמרינן הקרקע עם הבהמה רקונה אלא אגבלקנין

 הרי.ף דהלא שליחות, מדין קונה דגוי חצר ואלא סודר. אגבוליקני
  ושכמו  שליחות, מדין קונה דגברא דחצר ס"ל הפוסקים ורוביהרא"ש

 ואע.ג שליחות. מטעם קונה רגוי חצרו כן לגוי שליח נעשהשגוי
 כמו שליח נעשה אין לגוי דגוי נראה דתרומות פ"קדהירושלמי

 דכליו ס,ל )ע"א:( דבבלי י.ל הל"א, משלוחין בפ,ב המשל.משהביא
 ע"ש. ע.ד. סי' התה"ד רעת ושכן תצר. דין והיינו לו קוניןדגוי

 דחצר סבר ומ"מ וכבירושלמי, לגוי, שליח נעשה גוי איןלהמג"א

 שליחות, מדיל רקונה או יד, מדין דהוא או וי"ל קונה,דגוי
 וקצה"ח. המבי"ס וכמש"כ שאנידחצר

 דדמאי רפ"ו מהירושלמי ראי' הביא סק-ד תמ.ח בסי' המגיא והנהט(
 דגוי רחצר סקט"ו תל"ו בסי' סבר ומ"מ לגוי. שליה נעשה גויראין
 או יד, מטעם קונה דגוי דחצר רסבר או י"ל מדעתו, שלא לוקונה
 מדין לו קונה דגוי הצר מ.מ לגוי, שליח נעשה גוי דאין דאע.גדס,ל

 וכמש"כ כלל, ברית בן שם בעינן דלא דכיון עדיף דחצרשליחות,
 א"א לו קונה דגוי דכליו )ע"א:( ושבע"ז מק"ג, קצ-ר בסי'הקצה.ח

 יד מטעם בחצר דבעינן בצדו דעומד ס"ל והרמ"א דהמ"מ יד,מטעם
 ביוג, ומדברי וכנ.ל. בכלי. א"א וזה השדה, בתוך דעומדהיינו
 וכנ.ל. הקצה"ח סברת רס"למשמע

 שליח נעשה דגוי סבר ע"ז מס' דבבבלי כתב אלגזיבמהרי"ט
 להירושלמי. דבבבלי זו מגמ' סתירה ראין די"ל ולענ"דלגוי,

  שליח רשה  גוי דאין סבר  רבירושלמי דאף כהב אלגזיזבמהרי,טי(
 דגוי דכליו בע"ז מדאמר מהני דשפיר מבואר דע"ז מגמ' אבללגוי,
 לענ,ד לפמש,כ אבל לחבירו. שליח נעשה דגוי משום והיינו לוקונה
 דהוא י"ל דמהני דגוי דבכליו להירושלמי, מע"ז סתירה דאינהי.ל

 הנ"ל. הקצה"ח סברתמשום

 יד מדין לו קובה המשתמרת חצר דלהר"ן סבר ובנתיבותהמקו"ח
 ההלכה. ושכן לגוי, גם ומהני וכות, במקום בצדו, עומד דאיןואף

 המהרש"ק. בשם יעקב כהחקולא



קנההמתיבתא

 דלהר"ן כתב ר' סי' ובנתיבות סק"ה, תמ"ח סי' חיים במקור והנהיא(
 בדבר בצדו עומד דאינו אף יד מטעם המשתמרת חצר קונה פ"קבב.מ
 יעקב כהחק רלא כתב חיים ובמקור בעכו"ם. גם מהני ולכן לו,דזכות
 מטעם דהוא כיון חצרו קנה לא דעכו"ם תמ,ח סי' מהרש"ק מת'שהביא
 דגוי דכליו בהדיא אמרו בע"ז דהא לעכו.ם, שליחות ואיןשליחות
 נחלת בתשובת סבר המהרש"ק והנה ע.ש. חצר. מדין והיינו לו,קונה
 ומסתמא בצדו, בעומד יד. מטעם קונה דעכו"ם דחצר ל' סי'שבעה
 דעומד והרמ"א כהמ"מ סבר ולא הכלי, בצד דעומד דע"ז גמ'יפרש
 החצר. בתוך היינובצדו

 שליחות, מדין קונה דעכו"ם חצר אין וח"א וגר"זלהב"מ,
 כתב ברורה ובמשנה בצדו, עומד שאין אף קונהולערה"ש
 כמותו. שיטות והרבה כהמקו"ח, המץ במכירה בחצרדמשתמשין

 הראשונים. מחלוקת הוי לנכרי קונה חצר דאט כתב ארי'ובשם
 רקונה. הכריעווהאחרונים

 כיון קונה דעכו"ם חצר דאין כתב ש"כ סי' יו"ד מאיר בבית גםיב(
 תמ,ח בסי' הגריז וכ"כ לעכו"ם. שליחות ואין שליחות מטעםדחצר
 בערוך ועיין הל"א. חמץ מכירת בהל' ארם בנשמת הח.א וכ"כסקי,א,
 בצדו עומד כשאינו וגם לו קונה דגוי דחצר קצ,ד סי' חו.מהשלחן
 יו רקנין שנהבו דיש כתב ג' סעיף תמ,ח סי' ברורה ובמשנהע"ש,
 וכן חיים במקור דעיין מק"מ הציון בשער עלה וכתב בעכו"םנוהג

 הרבה שהביא חמד בשדי ועיין כדבריו )ע"א( בע.ז בריטב"אמבואר
 שנראה כתב מ"ח יו"ר ארי' ובשם ע.ש. וו. בשיטה רקיימימוסקים
 דחצר האחרונים הכריעו כבר מ"מ הראשונים, מחלוקת הוא זהשדין
 ע"ש. לנכריםקונה

 ובנכרי. בישראל ומשיכה כסף בקנין הראשוניםמחלוקת

 וריש יוחנן רבי בזה פליגי הנה במטלטלין, ומשיכה כסף בדיןיג(
 בכסף, מטלטלין קונין ישראל עם דבישראל סבר יוחנן דרבילקיש.
 ובנכרי משיכה הוא הקנין דבישראל סבר לקיש וריש במשיכה.ובנכרי

 לקיש. כריש פסק תם ורבינו יוחנן כרבי פסק ורש"י בכסף. הקניןהוי
 במשיכה. כין בכסף בין קוניןולהרמב"ם



המתיבתאקנו

 ומהרש"ק, להט"ז, אבל מהני, לא לחתומים בגוי, אגבבקנין
 מהני. הכרמל והר וח"ס, וקצה"ח ביהודה, ונודעומג"א,

 הבהמה במכירת אגב דמהני כתב ש"כ סי' ביו"ד הט"ו אגב, בקניןיד(
 פי' וכן הנ"ל. בתשובה המהרש"ק פסק וכן לדאורייתא, דנוגע אףלגוי.

 וכתב מק"ו. קכ"ג בסי' הקצה"ה וכ"כ ירוחם. רבינו בדבריהמהרש"ק
 קרקע. אגב בקנין חמץ במכירת ישראל בכל נתפשט דכברהקצה.ח

 לגבי סק.א תמ.ה בסי' המנ"א הביא וכן ס.ו. סי' בחו"מ הח'סוכ"כ
 בגוי אגב מהני דלא כתב סקי"ב קכ,ג סי' והחומים להגוי. חמץמכירת
 תשובה בשערי מביא י"ג סי' הכרמל הר ודעת חמץ. ובמכירת דברבכל
 סי' או"ח ת' ביהודה הנודע וכ"כ בנכרי. אגב דמהני סק.ח תמ.חסי'
 . ג "ס

 חמץ במכירת מהני מ"מ דרבנן, אגב דקנין אס"ל דגם כתבהת"ס
 הפקר דלעשותה לדאורייהא, מהני דרבנן קנין ראין לס"דגם

 המץ. במכירת סגי וזה בדאורייתא, לכו"עמהני

 תוס' כמש"כ דרבנן אגב אם דאף וקי,ז קי"ג סי' באו"ח הח"מ וכתבסו(
 דקנין לס"ד דגם משום חמץ, במכירת מהני מ"מ דב"ק בפ"קוהרא"ש
 קנין ע"י הדבר קונה אידך לעשות היינו לדאורייתא, מהני לאדרבנן
 דהרי לכו"ע, מדאורייתא גם מהני המוכר מיד להפקיר אבלדרבנן,
 אי בגיטין, השולח בפ.ד לדאורייתא, מהני דרבנן קנין אם פליגיבזה

 של שיהא ראובן של לעשות יכולין דב"ד הפקר, ב"ר דהפקרילפינן
 ראובן של לעשות לא אבל ראובן של להפקיר רק דיכולים אושמעזן,
 שמעון. שלשיהא

 מקירת ולהש"ך לגוי. מהני לא דרבנן שטרות מכירת אםלהסמ"ע
 לגוי. מהני מ"מ מדרבנן, הוי אם וגם דאורייתא,שטרות

 דרבנן שטרות מכירת דאי בחו.מ ס"ו סי' בריש כתב שהסמ.ע דעטז(
 סבר והשיך תקנה. חז"ל תקנו לא דלגוי לעכו.ם, מהני לאדאז

 נמי מהני דמ"מ דרבנן הוי אם גם אבל דאורייתא, שטרותדמכירת
 ע.ש. לגוילמכירה



קנזהמתיבתא

 סבר מינץ, ושמהר"מ לנכרי, מהני חליפין קנין אם נסהפקהש"ך
 יחיד. דעת הוי דמהני ר"ת שדעת כתב ושהרשד"ם טהני,דלא
 והמחבר, והטור, והריטב"א, והמרדני והרשב"א הסמ"ג,אבל

 דמהני. כר"ת ס"ל והחומים והמנ"א גבוריםושלטי

 בסימן בעכו"ם, חליפין מהני אם נסתפק השיך הנה חליפין, בקניןיז(
 בנכרי. מהני רלא כתב ה' סי' מינז שמהרים וכתב טק"ל.קכ.ג

 דמהני ג' דף בקידושין תם רבינו שדעת כתב טין חו.מושהרשד"ם
 הגבורים משלטי הביא סק.א והמנ"א יחיד דעת דהוי בעכו"ם.חליפין
 וכ"כ בנכרי. דמהני כתב בקידושין והמררכי בנכרי. חליפיןדמהני
 דמהני ס"ל י,ד סעיף קכ.ג סי' בשו"ע והמחבר והטור ע"ד. סי'בתה"ד
 בנכרי. חליפין דמהני ההומים דעת וגם דמהני. סבר הסמ"ג וגםבנכרי.
 ד"זאת רות במגילת שכתוב ושמה דמהני. הרשב"א דעת דגםוכתב
 לפנים מנהג שזהו אומר אלא נכרים, למעט בא לא בישראל.לפנים

 יש מ"מ בנכרי, מהני דלא וסוכרין חולקין שיש אע"פ ולהנ.לבישראל.
 וכנ"ל. דמהני דסוברים פוסקיםהרבה

 דלרש"י כתם והח"ס בנכרי. מהני דלא כתבו התוס' שטר,בקנין
 ישראלים. כשהעריםמהני

 דלא סברי נ"ר: בב"ב התום' הנה בנכרי, מהני אם שטר קנין בעניןיח(
 ילפינן דמהני שטר משום שטר, קנין ע.י לנכרי הקרקע להקנותמהני

 התוס' וכ"כ בישראל. איירי ושם בירמיהו, המקנה" ספר אתמיואקת

 דבני שטר לגבי כתב בגיטין רשיי אבל )יג(. ובבכורות )יד(בקידושין
 נינהו, שטרא בני רלרש"י )י'.( בגיטין הח.ם ופי' הדינין, על נצטוונח

 מהית פסולים ערכאות דשטרי בגיטין אמרו ולכן לעדות, פסוליםאבל
 כשר כשרים ישראל עדים דחותמין חמץ מכירת בשטרי ולפסע.ש.

השטר.

 הפוסקים וכתבו דבגמ', בסיטומתא כמו מהבי כף דתקיעתקנין
 דסיטומחא כתב והח"ס דטלכוחא. דדינא קנין גם מהנידמשו"ה

 מדרבנן. מהני ציון ובנין ולהנהיבות מה"ת,טהני

 נשך באיזהו הנה החמץ, במכירת להנכרי, כף דתקיעת קנין בעניןיט(
 כתב שי"ד יו"ד טופר חתם ובתשובת קונה. דסיטומתא אמרו)ע"ד(



המתיבתאקנח

 על החנונים שרושמין חותם הוי וסטומתא ומקני. דגמר מהית,דמיוני
 הבעלים באוצר אותן ומניחין ביחד הרבה שלוקחין יין שלהחביות
 שכל לדעת אותם ורושמין להנות למכור אהת אחת אותןומוליכין
 אדם בני שנהגו קנין והיינו שם, רש"י כמש"כ נמכרות.הרשומות
 הפוסקים וכתבו לה. דומה במסחר שנהגו כף תקיעת גם וא"כמעצמם
 סטומתא מהני ולהה.ס זה. דין לו יש דמלכותא דינא של קניןדהיה
 ובבנין מדרבנן, רק דמהני כתב קפ"ד בסי' המשפט ובנתיבותסה"ת.
 בסי' הרמ"א דכ"כ והקשה מדרבנן, רק דהוי סבר ט"ו סי' החדשותציון
פ.ז.

 הדין ומה דמלכותא, בדינא ולא דירן בדינא דמהני קניןבענין
 בזכרון בזה והארכתי כתגחי כבר לדין שבאו וגויבישראל
 דמהני פוסקים הרבה פסקו שלהלכה שם וכתבהי ח"ב.בצלאל

 מאדם.זכי'

 הדין ומה  רמלכותא, כדינא מהני ולא דידן בדינא דמהני ובקניןכ(
 בזכרון כתבתי הכל וכו', הדין, עיקר מהו לדין. שבאו וגויבישראל
 שליח הרב שעשה מי בענין עור וע.ש ע"ש. ל"ז סימן ח.בבצלאל
 הלא שלו וביד והרב א' ביום המצולמכור

 מוכריי
 בערב להנכרי ההמץ

 שליח הרב שעשה אחר זה בעה"ב שקנה החמץ כל וא"כ בבוקר,פסח
 פרט אם ואף א' ביום שליה הרב בעשותו נכלל לא הלא חמצו,למכור
 כיון מהני לא הרי אח"כ שיקח החמץ על שליח הרב את שעושהבהדיא
 וכתבתי שם, בספרי ביה ונו"נ לעולם, בא שלא דבר על שליחדהוי

 כער.פ זה לבעה"ב זכי' בדין מעצמו שליח נעשה שהרב משוםדמהני,
 ב"מאדם.. גם זכי' דמהנירס"ל

 בזכי', "מאדם" רמהני פוסקים הרבה בצלאל בזכרון שםהבאתי
 תוס' דעת שכן להוסיף באתיועכשיו

 )יא.(.בכתובות

 יוסף, והבית הדשן, התרומת "מאדם" דמהני דמהני פסקו ושכןכא(
 והשיך ושיה( שכ"ח )ביו"ד והט"ז, והב"ח, והלבוש, והפרישה,והרמ.א,
 לחם והבית והגר-א, מאירות, והפנים הלל, והבית וש"ה( שכיה)ביו"ר
 שכן להוסיף  גללניר  והשתא ל"ש.  מופר והחתם החיים, והדרךיהודה,
 רמהני בסוף, שם שכתבו מטבילין, בדיה )י"א.( בכתובות התוס'סברי



קנטהמתיבתא

 לקטן לי' אית דזכי' )ע.א:( בב"מ הספרים לגרסת לקטן, מהיתזכי'
 הוי דזכיי' ואע"ג מהית, זכי' לקטן לי' דאית "מדרבנן", גרסולא

 חובה קצת בו שיש בדבר ה"מ מטת, שליחות לו ואין שליחותמטעם
 שמא או אחת, בחטה לפוטרה רוצה היה דשמא תרומתו להפרישכגון
 לגירות אותו- דמטבילין כההיא גמור בזכות אבל להעדיף, רוצההיה
 שליחות. לויש

 הבעלים משל תרומה להפריש בא שאחד איירי בזה התוס' והנהכב(
 ז', סימן ומתנה זכי' בהלכות אפרים במחנה כמש"כ הבעלים שלעל

 רוצה היה דשמא משום חובה קצת דהוי התוס' כתבו דהרי ברור,וזה
 בהדיא איירי וא,כ להעדיף, רוצה היה שמא או אחת בחטהלפוטרה

 משום רק מהני לא ומ"מ הקטן, פירות על הקטן משל שמפרישבמי
 וא.כ זכי' דין מהני היה גמור זכות הוי אם אבל חובה, קצת בזהדיש
 הרא-ש בתוס' כתב וכן ב"מאדם. גם זכי' המהני בהדיא תוס'סברי

 בדעת מש"כ ל"ו סי' באבנ"מ ועיין שם. בשטמ,ק הובא וגםכתובות
 וצ"ע.הרא"ש

 שליט"א קצמאן הכהן אשר הרבזוורנו

 קדושיך וקבלי צאיבענין
 יהודה ברבי יוסי רבי דעת פעמים כמה שם יש ע"א, י"ס דףבקידושין

 שבו המקור מה - יהודה ב"ר יוסי ר' מאי שואלת שםובגמרא
 יעדה לא ]אשר והפדה, יעדה דתניא ומשיכים ריכר"י, של זו שיטהנזכרת
 יש כאשר אלא יעוד אין כי הזה, ההיקש מן אנו שלומדיםוהפדה[
 שהות שיהא צריך עבדותה, זמן בסוף . היא אם ולכן פדיה, שלאפשרות
 בר' יוסי רכי אמר מכאן פרוטה, ששוה פדייה כדי אותה שמייעדביום
 ואם מקודשת, פרוטה שוה עמו לעשות כדי כיום שהות יש אםיהודה
 בקנייתה האדם שנותן הראשונות מעות קסכר אלמא מקודשת, אינהלאו
 שמעות תימא אפילו אמר, יצחק ב"ר נחמן רב ניתנו, לקירושיןלאו

 בסמיכות רחמנא דאמר הכא שאני ניתנו לקידושין האדון שנותןהראשונות



 א ת ב י ת מהקם

 פדיון, כדי בו שיש בזמן היעוד שיהא הכתוב, גזירת שזה והפדה, יעדה-
 וקבלי "צאי הקטנה לבתו אדם אומר נחמן, רב אמר רבא אמראח"ז

 דעת, בת אינה עצמה שהיא אף הקידושין את מקבלת ]וכשהיאקדושיך"
 זה ומנין - עצמה[ קידושי של לענין אביה בשליחות נעשית היאהרי

 לאו הראשונות מעות - ריבר"י אמר לאו יהודה ב"ר יוסי ר'מדברי
 - קידושין הוו העבודה מזמן פרוטה שוה בה משייר וכי ניתנו,לקידושין

 בזמן קידושין לקבל כשלוחה אותה עשה בתו את האב מכר כאשרנמצא
 מקבל אינו האב הייעוד של הזמן שכאותו - לו לייעדה רוצהשהאדון
 ככסף עבודתה של פרוטה שווה מקבלת הבת היא אלא דבר,שום

 מרצון קידושיה לקבל הקטנה יכולה כאן שגם שנא לא נמי הכאקידושין,
 הגמרא. עכ"ל כשלוחה שהיאאביה,

 פשיטא, לאשמעינן, אתי מאי תימא וכו' לבתו אדם אומר - שםנתוס'
 בתי ותתקדש לפלוני מנה "תן אומר הי' אפילו תתקדש לאלמה

 ג"כ שם אומרת ]שהגמרא ע"א ז דף כדלעיל ערב מדין מקודשת, היתהלך
 לאו ערכ, כיצד ערב מדין מקודשת לך ואקדש לפלוני מנה תן רבאאמר
 בכל הלוה, מקבל ההלואה כסף שהדי לידו, הנאה מטי דלא גב עלאף
 והמלוה שהלוה ההנאה בשכר החוב, לתשלום נפשיה משעביד קאזאת

 הנאה מטי דלא גב על אף נמי איתתא האי עליו, וסומכים לו,מאמינים
 לה יש אבל לאחר, ניתן המנה שהרי נפשה ומקניא משעבדא קאלידה,
 פרוטה לה שווה שזה לאחר, המנה את נותן היה פיה שעל ג"כ,הנאה

 תימא וכי קידושיך" וקבלי "צאי לבתו שאמר כאן שכן כלומקודשת,
 ברבי יוסי לרבי כן אם למקדש, דבר לא דהא ערבות, דין שייך לארהכא
 אמר לא דאם מינה גילף אסו אחרונה, בפרוטה דמקורשת דאמריהודה
 חשובה המכירה כרחך על אלא מקודשת? תהא למקדש ולא לבת לאכלום
 כאילו תחשב נמי המכירה א"כ - ביעוד התקדש - לבת אביה אמרכאילו
 הכי אלא לה, כאומר ולא לו, כאומר לא הוי דלא וי"ל, למקדש!אמר
 דאמר יעור גבי מדאשכחן קידושין לקבל יד לה יש קטנה כרחך עלמוכר,
 לה כשנותן בעלמא מועיל הי' לא שאם עצמה, ידי על שתתיעדרחמנא
 מועיל שיהיה הנתוב אומר היה לא עצמה, ידי על מדעת להתקדשרשות
 התוס'. עכ"ל יעוד,לענין

 בעלמא מיעוד לה ילפינן דאי ממ"ג, דהא ביאור צריכין התוס' דבריאבל
 דתתקדש למילף צריך ה"נ א"כ קידושין לקבל יד לה ישדקטנה

 משום בעלמא, ילפינן לא דמיעוד כרחך על ואלא עצמה, מרעתאפילו
 היכי יד, לה יש דקטנה זה לענין גם א"כ הוא, הכתוב גזירתריעוד



קפאהמתירא

 האבני - עמד כבר זה וכמו הוא, רגזיה"כ שאני ריעוד מיעוד,ילפינן
 הדברים. אריכות כל עיי"ש ז סעיף ל"ז בסימן -מילואים

 תנן ע"ב מג דף מקדש האיש פרק דלקמן לבאר, לע"ד נראהולכאורה
 ר' אמר גיטה. את מקבלין ואביה היא המאורסה נערההתם

 אמו וכו', גיטה את מקבל אביה אלא כאחת זוכין ידים שתי איןיהודה
 מחלוקת אמר יוחנן ור' לקידושין מחלוקת כך לגירושין כמחלוקתר"ל

 ע"א מ"ר ברף שם ומסיק היא. ולא אביה ר"ה לקירושין אבללגירושין
 קידושין דרבנן. אליבא יוחנן דר' מ"ט חנינא ב"ר יוסי ר' אמראלא

 ומפרש אכיה. ובין היא בין דבע"כ גירושין היא, ולא אביהדמדעתה
 בע"כ שישנו גירושין אבל לו, זיכתה שהתורה היא ולא אביה ז"לרש"י
 הוא בע"כ נמי איהי ליה מקבל כי לדעתו לנו דמה אביה ובין היאבין

 אדם דאומר יהודה ב"ר יוסי לרבי דילפינן הא להקשות יש זה ולפיעכ"ל.
 דוקא ריעוד י"ל הא ביעוד, דאשכחן מהא קידושיך וקבלי צאי קטנהלבתו
 ישנו דיעוד משום האב, מרעת שלא אפילו קידושין שמקבלת מהמהני
 עיי"ש כע"כ ישנו שכן ע"א ה דף לעיל התוס' דעת כמבוארבע"כ,
 בעלמא דיעוד האב לדעת לן דמה כלל, האב לדעת צריך אין הכיומשום
 מהני דלא י"ל מדעת דבעינן דעלמא קידושין אבל הוא, דאב כרחי'בעל
 האב. מדעת שלא שהוא כלכלל

 לבתו אדם לאומר מיעוד לה דילפינן הא היא, התוס' דשיטת נראהלכן
 דעיקר הוא, הקידושין עיקר לענין לאו קידושיך וקבלי צאיקטנה
 לה שאמר דכיון האב דעת מכח אלא נעשו לא עכשיו גם באמתהקידושין

 והיא הוא, האב מדעת שקיבלה שהקידושין נמצא קידושיך וקבליצאי
 גם באמת הקידושין עיקר אבל בעלמא, יד בתורת אלא משמשתאינה
 היה לא שאם התוס' שכתבו וזהו האב, דעת ידי על אלא נגמרו לאעכשיו
 הכתוב אומר הי' לא עצמה ע"י להתקדש רשות לה כשנותן בעלמאמועיל
 גזירת יעוד דין עיקר דודאי הוא בזה וכונתם יעור, לענין מועילשיהא
 מילתא להא מ"מ אבל כלל, אביה מדעת שלא אפילו דמהני הוא,הכתוב
 דגזירת נהי כן לא דאם קידושין, לקבל יד לה יש דקטנה מיעד, להילפינן
 אי מ"מ האב, לדעת ולא לדעתה שלא אפילו דמהני ביעוד הואהכתוב
 אומר הי' לא ובוודאי קידושין מעשה כאן אין הרי יד, לה דאיתלאו

 דגזיה"כ לומר שייך לא יד דין עיקר דלענין יעוד, לענין שיועילהכתוב
 יעוד לענין דמהני רחמנא ומדאמר בקטנה, יד דין שייך לא אסהוא

 האב שאומר הא מהני וממילא יד לה יש דקטנה בעלמא מיני'ילפינן
 שתתקדש קטנה של קבלתה לה ומהני קידושיך וקבלי צאי קטנהלבתו



המהינבאקסב

 למילף צריך אין הקידושין עיקר רלענין לפי"ז ונמצא האב, דעתע"פ
 מדעת חשיב גופה זהו קידושיך וקבלי צאי האב, לה שאמר דכיוןמיעוד
 היא וממילא לקטנה, יד לה שיש לענין אלא מיעוד לה ילפינן ולאהאס,

 האב. דעת מכחמתקרשת

 הגמ' על ע"א, יט דף לקמן שהקשה הריטכ"א קושיית ליישב נראהונזה
 קושיות כמה וכו' קטנה לבתו אדם אומר נחמן ר' אמר רבאאמר
 רא"כ חרא עצמה ע"י מתקדשת היא איך שם ג"כ מתמה הוא אבלעיי"ש
 לעיל מתמה והיכי גוונא, האי בכי עצמה ע"י מתקדשת קטנהמצינו
 עיי"ש, עצמה שתקרש קטנה לשום אפשר לא דאלמא לה, קריתאלמנה
 שתתקדש בקטנה לה משכחת לא רבאמת היטב מבואר שכחבנו לפיאבל
 לאו אכתי קידושיך וקבלי צאי לבתו האב שאמר ואפ"ה עצמה,ע"י

 ע"י שתתקדש אבל הוא, אביה דעת דזה משום אלא נינהו עצמהקידושי
 כלל. בקטנה לה משכחת לא אביה דעת על שלאעצמה

 אלמנה שמוכרה ושוין ע"ב, י"ח רף בסוגיין הש"ס דאמר הא בזהוניחא
 אלמנה האי שם ופרכינן הדיוט. לכהן וחלוצה גרושה גדוללכהן

 קטנה במעשה יש וכי לה, קרית אלמנה נפשה, דקדיש אילימא דמיהיכי
 מזביי מצי מי אביה, דקדשה ואלאכלום,

 בתו את מוכר אדם אין והא לה,
 יעוד, בקידושי הכא יצחק ר' אמר עמרם רב ואמר אישות. אחרלשפחות
 לקידושין לאו הראשונות מעות דאמר יהיודה ב"ר יוסי דר'ואליבא
 מצי דהדר והא יעור, מקידושי שנתארמלה ז"ל רש"י ופירושניתנו,

 היא יהורה ב"ר דר"י אליבא אישות, אחר לשפחות ליה קרי ולאלזזבונה,
 ניתנו לקידושין לאו מקנתה של הראשונות מעות ע"א יט דף לקמןדאמר
 ע"י אלו קידושין ואין לה, מייעד עליה לו שיש בעבדות לה מייעדוכי
 עכ"ל. לזבונה מצי הלכך קידושין שיהיו היא הכתוב וגזירתהאב

 ב"ר דר"י ואליבא יעוד בקידושי לאוקמה צריך למה לכאורהוקשה
 האב לה שאמר דהיינו לה, משכחת נמי בעלמא בקידושי האיהודה,

 דירי? קידושי ולא הינהו, עצמה ע"י אלו דקידושין קידושיך, וקבליצאי
 אחר לשפחות מיקרי דלא אלמנה כשהיא אף כה"ג לזבונה מצי הכיומשום
 צאי האב לה שאמר דאף שפיר אתי שאמרנו מה ולפי דידי'.אישות
 אינה והיא האב, דעת מכח אלא אינו הקידושין עיקר מ"מ קידושיך,וקכלי

 לא ולכן נינהו, דידי' קידושי אכתי וא"ב בעלמא, יד בתורת אלאמשמשת
 לא רהתם יהודה ב"ר יוסי דר' ואליבא יעוד, בקידושי אלא להמשכחת
 אחר לשפחות הוי דלא למוכרה יכול שפיר ולהכי כלל, האב לדעתבעינן



ק"גהמתירא

 דידי'.אישות

 מה מהנך, וחיתי בכסף, רחמנא ניכתוב לא דאמרינן ע"א ה דףולעיל
 באמה בע"כ נמי בכסף תימא וכי כרחו, בעל ישנן שכןלהגך

 רש"י לפירוש בתוס' שם הקשו בע"כ, אשכחן לא מיהא באישותהעברי',
 את מוכר שהאב מה הוא העבריה באמה בע"כ, מהני דכסף שפירשז"ל

 לא מיהא באישות כסף לקמיה הונא רב קאמר מאי א"כ בע"כ,בתו
 שהוא כיון בע"כ בכסף קטנה בתו את מקדש האב הלא בע"כ,אשכחן
 העבריה באמה איתא נמי כסף קאמר היכי א"כ וא"ת אב, שלמדעתו
 דבריהם חוץ אבל התוס', של התירוץ ועיי"ש מדעתו מוכרה אב הריבע"כ
 דקידושין משום למכירה, דמי לא דקידושין כפשיטות, לחלק נראההי'
 מצד הבת האב, דאילולי האב האב מצר אלא דנין אין הקידושיןעיקר
 אע"פ האב מדעת הן שהקידושין כל ומש"ה כלל, קידושין בת אינהעצמה
 יש כלל האב בלא אפילו מכירה, אבל בע"כ, מיקרי לא הכת מדעתשאינו
 דין עיקר אבל לאב, רחמנא זיכתה לאב, דאיתא היכא אלא להמכר,לה

 זה הרי דידה, בע'כ האב שמוכרה מה ולכן עצמה, מצד בבת שייךמכירה

 בע"כ. אשכחן לא מיהא באישות בכסף הש"ס דקאמר והיינו בע"כ,מיקרי
ודו"ק.

 בזה התוס' כשיטת ס"ל דלא מוכח ע"א, יט דף רש"י מפירושאכן
 שזה קידושין, הוי פרוטה שוה בה משייר וכי דאמרו, האמדפריש

 מרעתיה זמן לאחר לייעדה יכול שהאדון ויודע ומכרה הואיל אלמאלשונו
 דדין לרש"י דס"ל מכאן משמע עכ"ל. קידושיך קבלי לה כאומרוה"ל
 לה, ילפינן גרידא יד לענין ולאו ליעוד ממש דמי קידושיך וקבליצאי

 לה שאמר כיון עצמה לקדש הבת דיכולה ילפינן, הדין עיקר לעניןאלא
 איצטריך למה לעיל, דהקשינו הא קשה ולפי"ז קידושיך, וקבלי צאיהאב

 היכא והיינו לה, משכחת נמי דעלמה בקידושי הא יעוד בקידושילאוקמה
 מיקרי ולא נינהו דאב קידושי דלאו קידושיך וקבלי צאי האב להשאמר

 לפירוש יעוד דין דעיקר דכיון לזמר יש אמנם דידי', אישות אחרלשפחות

 לה דמוקי לפי א"כ עלה, אתי קידושיך וקבלי צאי מדין נמירש"י

 דהא קידושיך וקבלי בצאי גם זה, בכלל הוי דר"י ואליבא יעוד,בקידושי

 דמי. יעוד לקידושינמי

 לה לאומר יעוד קידושי בין חילוק יש רש"י לפירוש דאפילו נראה,עוד
 גזירת לרש"י גם יעוד דין דעיקר והוא קידושיך, וקבלי צאיהאב
 מיעוד לה ילפינן ומ"מ ודבת, דאב בע"כ אפילו מהני ומש"ה הואהכתוב



המתיבתאקפד

 רשות האב לה שמסר היכא כל עצמה את לקדש יכולה דהבת זהלענין
 הי' לא הכי לאו דאי קידושיך וקבלי צאי לה שאמר ע"י והיינולהתקדש,
 כלל קידושין בת אינה עצמה מחמת דהבת כיון יעוד לענין גםמועיל
 אלא יעוד, בה תפיס דלא לומר צריך כן קדושין בה תפיס דלאוכמו
 רשותו האב לה כשמסר לקטנה קידושין דין לה דיש הכתוב, גלימכאן

 כאומר ה"ל לייעדה יכול שהאדון האב שיודע כיון נמי ויעודלהתקדש,
 כרפירש"י. קידושיך קבלי מעיקראלה

 משא"כ וכת, דאב בע"כ אפילו מהני דיעוד ליעוד, דמי לא בזהאכן
 בע"כ קדשה אם מ"מ קידושיך וקבלי צאי לה אמר כי דאפילובקידושין

 כלום. מהנילא

 היינו זמן, לאחר ליעעדה יכול שהאדון מה דיעוד מבואר בזהוהחילוק
 הא גבי שם וכדפירש"י עליה, לו שיש העבדות דינימפני

 "וכי לשונו שזה יהודה ב"ר יוסי דר' ואליבא יעור בקידושי להדמוקי
 האב ע"י אלו קידושין ואין לה, מייעד עליה לו שיש בעבדות להמייעד
 עכ"ל. לזבונה מצי הלכך קידושין שיהי' הוא הכתובוגזירת

 מפני הכתוב מגזירת הוא באמת יעוד, בה רתפיס הא הדין עיקר זהולפי
 לה כאומר דהוי לפרש רש"י הוצרך ומ"מ עליה לו שיש עברותדיני

 כיון מ"מ יעוד בה דתפיס נהי דאל"כ משום קידושיך, וקבליצאי
 רשות אביה לה נתן דלא זמן כל א"כ לאב, רחמנא זיכתה קטנהדקירותיי
 דהוי לאו אי נמי ביעוד וממילא כלל, הקידושין להו מהני לאלהתקדש
 כחו פקע משמכרה דאטו היעוד, מהני הוי לא קידושיך קבלי להכאומר
 בשעת לה שאמר כמו דהוי משום אלא עצמה, מרעת שתתקדש אבשל

 האדון שיכול מה היעוד עיקר מ"מ אבל קידושיך, וקבלי צאימכירה
 דגזירת וכדפירש"י עליה. לו שיש העבדות מדין הוא עכשיולייעדה
 וקבלי צאי האב לה שאמר היבא דעלמא בקידושין ואולם הוא.הכתוב

 משום היינו האב, דעת בלא אפילו קידושין קבלת דמהני האקידושיך,
 היא הרי להתקדש רשות לה ונתן קידושיך וקבלי צאי לה שאמרדע"י
 הוי לא הכי בלאו אבל אביה, כיד ידה ונעשה אביה במקום עכשיועומדת
 רחמנא נתנה לא דקטנה קידושין הדין דעיקר משום קידושין, כהתפסי
 כלל. קידושין דין לה אין עצמה מצד והבת לאבאלא

 ב"ר יוסי דר' ואליבא יעוד בקדושי לאוקמה דאיצטריך הא ניחאוהשתא
 וקבלי צאי אביה לה שאמר בקידושין לה מוקי ולאיהודה,



קסההמתינתא

 דידי' אישות אחר לשפחות מיקרי לא דוקא יעוד דקדושי משוםקידושיך,
 דהיא משום לאו א"כ עליה, לו שיש העבדות מפני עכשיו שמייעדהדמה

 אין אלו דקידושין ונמצא הוא, התורה דין אלא אביה, במקוםעומדת
 קידושיך וקבלי צאי האב לה שאמר בקידושין משא"כ כלל, לאבשייכין
 שנמסר לאו אי מ"מ עצמה מחמת להתקדש יכולה דהשתא לפירש"יאפילו
 דבאמירת משום אלא כלל, הקידושין אותן להו מהני הוי לא האב כחלה
 א"כ אביה, כיד ידה ונעשה האכ של רשותו לה נמסר קידושיך וקפליצאי
 לה משכחת לא וכה"ג האב, מכח אלא באין אין הקידושין עיקראכתי
 היטב. ודו"ק דידי', אישות אחר לשפחות ליה דהוי אח"כ למוכרהשיכול

 הוי יעור רקדושי רש"י לשיטת שם שהקשה מילואים להאבניוראיתי
 והתנה בתו את המוכר דתנן מהא קידושיך. וקכלי צאי להכאומר

 ליעד רצה אם אומרים וחכמים ורב ר"מ דברי התנאי נתקיים לייעדהשלא
 שכתוב מה על המתנה וכל בתורה, שכתוב מה על שהתנה מפנימייעד
 למימר איכא היכי לייעד, שלא בפירוש שהתנה וכיון בטל, תנאובתורה
 ליעעד. שלא בפירוש שהתנה כיון קידושיך וקבלי כצאי ליהדהוי

 הוא הכתוב מגזירת היעוד דין דעיקר המבואר לטי ליישבונראה
 לאדון שמכרה כל וממילא עליה לו שיש העכדות מדיןשמייעדה

 ג"כ הוי זה וככלל העבריה באמה דשייך עבדות דיני לכל מכרההרי
 בפירוש התנה אפילו ולכן עליה, לו שיש העכדות מכח נמי דנמשךיעוד,
 גם זה בכלל הוי לאמה שמכרה כיון דע"כ כלום, בדבריו אין ליייעד,שלא
 כאומר דהוי דנין אנו גופה המכירה מכח וא"כ לחצאין, מכירה דאיןליעוד
 בע"ה. ונכון ברור שזה קידושיך וקכלי צאילה

 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבנצורנו

 קונה חופהנדין

 גומר שאינו בסף ומה וכו' מק"ו קונה חופה הונא רב אמר ה.קייושע
 גומר שאינה ד"ה וברש"י שתקנה. דין אינה שגומרת חופהקונה

 אני אף ר"ה ברש"י ובע"ב ולירושתה, ידי' למעשה אבי' מרשותלהוציאה
 כאן נמי יקנה נדרי' ולהפרת ליורשה שגומרת בעלמא שקונה חופהאביא



המתיבתאקפו

 שאינו מש"כ חרא אלו, רש"י ברברי סובא לדייק ויש עכ"ל. אירוסיןבלא
 כסף קנין לענין קאי דהרי ולירושתה, למע"י אבי' מרשות. להוציאגומר

 ולהפרת ליורשה גומר שאינה הול"ל וא"כ אירוסין קנין קונהשהבעל
 שאינה שכתב זה ומה נדרי' ולהפרת ליורשה שגומת בחופה כמש"כנדרי'
 רש"י כתב לא רלמה הרש"ש הקשה ועוד האב. מרשות להוציאגומר
 ולהפרת ליורשה שגומרת חופה על  רש"י כמש"כ נדרי' להפרת גומרדאינו
 לה ולהטמא ליורשה גומר שאינו כתב לא דאמאי יל"ע ועודנדרי'.
 אירוסין בלא כאן נמי דיקנה מש"כ יל"ע ועוד הזקן, ר"י בתוס'כמש"כ
 אירוסין. עושה עצמו דחופה ילפינן דהלא אירוסין, בלא הלשון מהוע"כ

 אלא שיגמור לאוכוחי מצי דלא וי"ל בסוה"ד שגומרת חופהבתוד"ה
 והמהרש"א כסף. מהאי כסף האי אולמא ומאי כחופה כסףאחרי

 שטר אחר דכסף בק"ו למילף איכא אכתי דהא לב אבן מהר"י בשםהביא
 דין אינה שקונה כסף שטו, אחר גומר קונה שאינו חופה ומה בק"וגומר
 ושטר דכסף כיון די"ל ונראה וז"ל המהרש"א ותי' שטר. אחרשגומר
 גימא כסף מהאי כסף האי אולמא מאי דנימא כמו קנין בתחלת הןשוין
 היינו שתקנה דקאמר בחופה אבל כסף מהאי שטר האי אולמיה מאינמי

 חופה האי אולמא מאי לר"ה דאל"כ הוא דכן ותדע בתחלה אףשגומרת
 בתחלת שגומרת חופה ר"ה יליף היאך דא"כ להקשות ואין חופה.מהאי
 דלענין די"ל וכו' הדין מן לבא דיו וגימא קונה אלא שאינו מכסףקנין
 וכיון כמש"ל לר"ה לי' עדיפא דגומרת ק"ו ל"צ בחופה תחלהקונה

 ונימא דיו אמרינן לא ק"ו דמפרך וכיון נמי קונה דהוא ע"כרגומרת
 עכ"ל. כתחלה אףדגומרת

 מדברי האמנם וז"ל הקשה ב' סעיף חתנים חופת בקונטוס המלךובשער
 ראף רס"ל מבואר אמר רב ד"ה נ"ז:( )יבמות הבע"י בפ'התוס'

 דרב וטעמיה וז"ל שכתבו וזה כארוסה אלא חשיבא לא בחופהבשקדשה
 לשווי' קידושין שאחר חופה ע"י שארו כי' דקרינן היכי דכי דסברמשום
 דס"ל מבואר הרי ע"ש וכו' ארוסה שווי' כסף כלא נמי קני וכו'נשואה
 אשתמיט איך ידעתי ולא ארוסה לשווי' אלא קונה אינו חופהדלר"ה
 הרא"ש התוס' בשם המלך השער שם הביא ועוד , השע"ה עכ"למיני'
 בתרומה שמאכלת חופה וז"ל שכתב מכ"י הרא"ש בתוס' ומצאתיוז"ל
 דחופה אולמא רמאי גומרת היא גם קונה שהיא וכיון שתקנה דיןאינו

 וביאה קונה חופה לר"ה שמא או זו מחופה טפי גומרת להיותשאח"כ
 יגמור אם כסף דמ"ש הרא"ש התוס' דברי וצ"ע עכ"ל. גומרתשאחרי'
 אולמא. דמאי מה"ט אחת חופה מהני כחופה ואלו כסף אחר כסףדבעינן



קטזהמתיבתא

 וכדאיתא מק"ו קונה חופה דאמר ולר"ה וז"ל )ג.( לעיל כתב הר"ןוהנה
 לא אלפסי והרב בהלכות וכמש"כ חליפין למעוטי מאי למעוטיבגמ'

 הלמעוטי וכתב חופה למעוטי דרישא רמנינא בגמ' דאמרינן מאיכתב
 דאמר לדר"ה כתבה לא ואעפ"כ דר"ה אליבא בגמ' כדאמרינן אתיחליפין
 ר"ח וכרכרי כידי' מרפי דרפוי הרמב"ן וסובר מק"ו קונה חופה)ה.(

 דאקשי מאי כל בגמ' דר"ה אליבא דאפריך משום היא דספיקאשאמר
 דרישא דמנינא בגמ' מדאמרינן לגמרי עלה למיסמך ליבא ומיהועלי'

 ג"כ כתב ולא לדר"ה כתבה ולא הספק מן הסתלק ולפיכך חופהלמעוטי

 עכ"ל. חופה למעוטי אתי דמנינא דאמרינןמאי

 דפסק כיון מספ"ל דהרי"ף עפ"י דייק חתנים חופת בקונטרס המלךונשער
 לביאה הואי יחוד רק שהיא דחוסה גימא ואי קונה ביאהדסוף

 עדיפא בהעראה דביאה הר"ן וכמש"כ קונה ביאה דתחלת כ"שקונה
 מה וא"ב רקונה בהעראה ביאה כ"ש קונה דחופה ס"ל רר"ה וכיוןמחופה
 מאחר שהרי קונה דחופה כר"ה הלכה אי מספ"ל דהרי"ף לומרמקום

 כמש"כ חופה כ"ש קונה אינו דהעראה דאמר דרבא להא פסקשהרי"ף
 זה מטעם הרמכ"ן דברי דחה לא אמאי הר"ן על לתמוה יש נמי וכןהר"ן
 דס"ל משמע חליפין למעוטי דמדאמר הר"ן הוכחת צ"ע אבלעכ"ל.
 קונה.דחופה

 מדפי כא: )דף מקדש האיש בפ' הר"ן ממש"כ המלך השער הקשהועוד
 בא"ד גט הימנו צריכה ובעל משו"פ בפחות המקדש בד"ההרי"ף(

 )ה.( כר"ה ודלא בחופה מתקדשת אשה שאין ז"ל שדעתו נ"ל ומכאןוז"ל
 קדש שאם לכתוב לו הו"ל שאל"כ בהר"ן וכמש"כ קונה חופהדאמר
 והקשה ע"ש מספק גט צריכה בעדים וכנס משו"פ ובפחותבמלוה

 כר"ה סברי ושמואל דרב הנ"ל ביבמות שם רש"י שיטת דהריהשעה"מ
 בעין. דוקא וכעי כלומ אינו דכנס סברי ומ"מ קונהדחופה

 התוס' הקשו דהרי כר"ה הלכה אם להסתפק יש דאיך הרא"ש הקשהועוד
 לא ק"ו דמיפרך דהיכי כר"ט דאתיא ותי' דיו דנימא דר"האק"ו
 ל"ש דיו אמרינן ק"ו דמיפרך היכי דאף דלדידן משמע א"כ ריואמרינן
 כר"ה. דהלכה לומר שייך ואיך דר"הק"ו

 לירושתה כגון דינים לכמה גומרת דחופה דמצינו בהא לחקור ישוהנה
 מיתה ולענין ביאה להיתר וכן לה, ומטמא למע"י, נדריםלהפרת



המתיראקפח

 דין עלי' חל חופה דע"י כיון אחת מסיכה הם הנ"ל הדינים כל אםבחנק
 אחת מסיבה חלים ראינם אפשר או בה נוהגין דינים הנך כל ע"כנשואה
 הללו. דינים בחלות חלוקים גורמיםויש

 בביאה קדשה אם ואפילו כתב ה"א אישות מהל' בפ"י הרמב"םוהנה
 לתוך אותה שיביא עד אפי' בכית שני' ביאה עלי' לבוא לואסור

 ולא עושה נשואין ביאה אי לן דמבעיא ההגם המ"מ וכתב ע"כ,ביתו
 בין נפ"מ בגמ' דמבואר דכיון עלי' לבוא דאסור ודאי זה מ"מאיפשטא
 נדרי' ולהפר לה וליטמא ליורשה לענין עושה נשואין או אירוסיןביאה
 ראי' דאי"ז כתב ובכ"מ עושה. נשואים לאו ודאי ביאה דלהיתרמשמע
 קנינים לגבי ורק דמותר לי' פשיטא ביאה היתר דלגבי להיפךדי"ל

 הוי דינים קצת לגבי חופה קניני דמתחלקים מבואר עכ"פ מספ"לוליטמא
 נשואה. הוי לא דינים קצת ולגבינשואה

 אע"פ נשואה נקראת לחופה ומשתכנס ב' בהל' הנ"ל ברמב"ם מבוארוכן
 אע"פ נדה היתה אם אבל לבעילה ראוי' שתהי' והוא נבעלהשלא
 ע"כ עדיין כארוסה וה"ה הנישואין גמרו לא עמה ונתיחד לחופהשנכנסה
 הביא ובמ"מ עכ"ל עדיין כארוסה וה"ה כלל החופה קנתה דלאומשמע
 יש אם ושמואל רב איפליגו יבמתו על הבא דבפ' שהקשה הר"ןדברי
 פסק וכן לפסולות חופה יש דאמר כרב וקיי"ל לא או לפסולותחופה

 הקשה ועוד לביאה חזיא לא התם והא תרומות מה' בפ"זהרמב"ם
 לחופה נכנסו אם וכן וז"ל שכתב רש"י כפי' דמפרש משמעדמהרמכ"ם

 כפי' והיינו עכ"ל, מלאכול פוסלתן שהחופה אוכלים אינם אירוסיןבלא
 לפי לשמואל ובין לרב בין ולתרווייהו קידושין בלא חופה לי' דאיתרש'י
 וכיון שם התוס' כמש"כ קונה דחופה הונא כרב להו אית טירושאהאי

 מתקדשת דאשה אישות מהל' בפ"ג כמבואר כר"ה דלא פסקדהרמב"ם
 תרומות מהל' בפ"ז פסק איך א"כ חופה, הזכיר ולא ובביאה בשטרככסף
 עכ"ד. לפסולות חופהדיש

 כרכת וכירך האשה את המארס וז"ל ה"ו שם הרמכ"ם מש"כ קשהעוד
 לחזור דצריך משמע היא ארוסה עדיין בביתו עמה נתיחד ולאחתנים

 ואין שתטהר עד נדה תנשא ולא כתב ואח"כ נשואין בשעת אח"כולברך
 חוזר אינו ובירך ונשא עבר ואם שתטהר עד חתנים ברכת להמברכין
 הוא כלום לאו פסולה דחופה כיון ומברך חוזר אינו אמאי וקשהומברך,
 לארוסה חתנים ברכת לבירך ודמי היא ארוסה א"כ דבר, לשום קונהואינו
 ולברך. לחזורדצריך



קמטהמתיבתא

 לחזור א"צ ולכן במקצת החופה חיילא נדה בחופת אף דבאמתומשואר
 הנישואין גמרו ולא שכתב הרמב"ם לשון מדויק וכןולברך

 וה"ה כתב ושוב נשואין חלות מקצת יש אבל הנשואין גמר דליכאדהיינו
 ע"י שחלין דינים דיש צ"ל ובע"כ כלל, קנה דלא משמע עדייןכארוסה
 החופה ע'י כלל חלו שלא דינים ויש לביאה ראוי' שאינה הגםהחופה
 ואינו מתחלק נשואה שם דחלות ומבואר כארוסה דיגים אותן לגביוה"ה
 נשואין. דיני לכלגורם

 קנין גמר היא דחופה בגמרא מבורר זה ההנה נראה הדבריםותיאור
 ורק קידושין ע"י נגמר דהכל כתום שראיתי כמו ורלאנשואין

 שהיא מה נגמר דאו ברשותו שהיא בזמן נגמר הקדושין החלותדזמן
 מתוך רק קנין שום נתוסף לא החופה ובעצם הקידושין, ע"י לומיוחדת
 דחופה להדיא מבואר הרי ר"ה מדברי אמנם הקידושין, ע"י שחלהאישות

 חופה כגדרי לחקור יש אמנם כן, מבואר בסוגין השו"ט מכל וכן קניןהוי
 הקנינים מעשה דיש דכמו אישות של קנין מעשה מדין זה האםשגומרת
 אישות קנין גמר על הקנין מעשה של ה"נ וביאה שטר כסף שלבאישות

 על שתחול דכעינן אלא עלה אחינן הקנין מעשה מהלכות דלא דנימאאו
 חל שע"י קיחה המעשה הוא והחופה אישות וחלות נשואה חלותהאשה
 כמו הבעל ע"י שנעשה קנין מעשה דאי"ז ונמצא ונשואה שאירות שםבה

 בבית שהיא ארוסה דהיא כיון אלא וכדומה כסף קנין מעשה חלותשעושה
 ואי"ז נשואין קנין דין וזהו ושאירות, אשה בית דין חלות עלי' חלבעלה
 בית חלות עלי' שחל רין חלות דוהו אלא בעלה בבית שהיא מציאותרק
 הוי מ"ת רקודם אישות הלכות בריש הרמב"ם וכמ"ש שאירות ושםאשה
 ובועלה לביתו מכניסה אותה לישא והיא הוא רצה אם בשוק פוגעאדם
 שאם ישראל נצטוו תורה שנתנה כיון לאשה לו ותהי' עצמו לביןבינו
 לו תהי' ואח"כ עדים בפני תחלה אותה יקנה אשה לישא האישירצה
 מ"ת קודם דכמו ומבואר עכ"ל אלי' ובא אשה איש יקח כי שנאמרלאשה
 ולא באשתו ודבר דין נעשה שע"י נשואין הקנין זהו לביתו שהכניסהמה

 לו מיוחדת שתהי' הצריך ההלכה נתחדשה מ"ת לאחר וה"נ תבירו,באשת
 לחלות דעת דהוצרך וע"כ נשואין קנין לקנותו לרשותו שמכניסהקודמ
 כמו הקנין מעשה זה ואין לרשותו מכניסו ואח"כ קודם שמקדשהקנין
 ועי"ז אשה בבית ה"ה לרשותו שהכניסה דע"י ורק וכדומה ושטר,כסף
 קיום עדי בעי דחוסה ל"ח סי' באב"מ ועי' ושאירות אישות קנין עלי'חל

 שנסתפק לפי"מ ואף עדים כעי וע"כ נשואין קנין מעשה דהוהובע"כ
 דבריו. דנברר בדברינו לקמן עי' מאישות בפ"יהאו"ש



 א ת נ י ת מהקע

 באו"ש עי' בחופה לקיומא עדים בעי אי אחרונים נסתפקו דמה"טונראה
 בספרו זצ"ל הגר"ח דהנה יז לח סי' ובאכ"מ אישות מהל'פ"י

 לבדורי רק דשב"ע עדים דבעינן בע"א זנות בין חילק וחליצה יבוםבהל'
 האיסור דבזנות לקיומא, דשב"ע משום בהו דבעינן וגירושין קידושיןובין
 הוא דהבעל בגו"ק משא"כ לשקרי, אלא מהדי איברו לא ע"כ ממילאבא

 מילתא, לקיומא עדים צריכין ע"כ וההיתר והאיסור הגו"ק עצםשעושה
 אין דבחליצה ומשום מילתא לקיומא עדים ל"צ בחליצה דגם כתבועפי"ז
 החליצה מעשה עצם על רבעינן הוא במנה ורק בעלים דעת דיןבהם

 איכרו דלא זנות שוה וע"כ פוטרה שהיבם ולא מד"ת ממילא באוהפטור
 מילתא. לקיומא ולא לשקרי אלאסהדי

 קידושין לקנין דומה אינו מ"מ נשואין קנין הוא דחופה דאף נראהועפי"ז
 וכמו אישות לחלות הקנין מעשה הם ושטר דכסף ושטרבכסף

 ומעשיו דעתו וע"י הקנין מעשה לחלות דעת דבעינן בעלמא הקניןמעשה
 הקנין בעיקר פועל הבעל דעת אין בחופה משא"כ והאישות הקניןחל

 נשואין מעשה לעשות היינו דעתה בעינן וכן דעתו דבעינן ואףנשואין
 ועי"ז אשה בבית וה"ה לרשותו הכניסה שהיא במה כא הקנין חלותאכן
 דנעשין עכ"פ או לאישות היתר היא נשואין והקנין נשואין קנין דיןנשלם
 דכשהיא ד"ת מצד חל הקנין ועכ"פ אישות בהדק שיקויים חיובעי"ז

 בחליצה כמו לקיומא עדים דא"צ אפשר וע"כ לאישות לו נקניתברשותו
 ה"ה נשואין קנין דהיינו חדש קנין עתה דנעשה כיון דמ"מ י"ל דלמאאו

 לענין הנ"ל הגר"ח וכמ"ש מילתא, לקיומא עדים דכעי' גו"ק שלכדשב"ע
 בו ויש בו קידושין שדין כל מ"מ והקנאתה דעתה בעינן דלא דאףיעוד
 ע"ש. לקיומא עדים צריך קניןדין

 אישות קנין לגמור הקנין מעשה דין דחופה איתנייהו דתרווייהוונראה
 בית דהוא ע"י ושאירות נשואה שם עלי' לחול קיחה מעשהוגם

 ויש הקנינים שני לגבי שמועלת חופה דיש הדינים מתחלקים וע"כאשה
 הרמב"ם דברי היטב מבואר ובזה ושארות. נשואה דין לגבישמועלת
 זהו לביאה הראוי חופה דבעינן דכמו הוא הרמב"ם רסברת נדהבחופת
 מעשה של גדר הוי עצמה דהכיאה דכמו כחופה שיש קנין מעשהבהדין
 דחופה הא אבל הנישואין קניני לגמור הקנין מעשה הוי החופה כןהקנין
 היחוד מעשה עצם זהו ושאירות נשואה שם עלי' לחול קיחה מעשההוא

 יחוד בעינן לא ולזה ושאירות אשה בית שם עלי' וחל לרשותושהכניסה
 שם לגמור קיחה מעשה בגדר הוי היחור מעשה דעצם אלא לביאההראוי



קעאהמתירא

 לענין היינו כארוסה דה"ה הרמב"ם דכתב הא ע"כ ואשר ושאירותנשואה
 עלי' שחל החופה מהני ודאי להא אבל לביאה ראוי דאינו כיון הקניןגמר
 נשואה שם חל שפיר אבל הנשואין גמרו דלא דקאמר והיינו נשואהשם

 חתנים ברכת לברך אסור לכתחלה וע"כ וכמהג'ל גמרו דלא אלאבמקצת
 ושאירות נשואה שם חלות דלגבי כיון ולברך, לחזור א"צ בדיעבדאבל
 הברכה עיקר דהרי כן היא דהסברא פשוט ונראה ברכה, הוי שפיראהני,
 קניני הגומרת ומעשה חופה קנין לענין ולא המתות החופה למעשהשייך

 כנדה. לבעלה אסורה ברכה בלא רכלה הגמרא כלשוןהאישות

 וחופה כר"ה דלא דפסק אף לפסולות חופה דיש הרמב"ם מ"ש בזהוא"ש
 ואישות קנין מעשה לדין היינו קונה אינו דחופה דהא קונהאינה

 יש שפיר וע"כ שאירות נשואה שם עלי' לחול מצי זו דחופה כיוןאבל
 הרמב"ם לסברת והכרח מקור יש דמכאן נראה ואדרבה לפוסלהחופה

 נדה דחופת להדיא מבואר )נו( בכתובות דהרי מתחלקים חופהדדיני
 חופה דיש כוותיה דהלכתא רב סובר )נו( וביבמות היא חופה לאוופסולה

 לגמור רהיינו בחופה שיש קנין דלענין כנ"ל לחלק צריך ובע"כלפסולות,

 חופה לאו נדה וחופת לביאה הראוי' חופה דוקא כעינן לזה אישותקניני
 חזיא דלא חופה אפילו ושאירות אישות דין לחלות חופה משא"כהיא

 לפסולווו. חופה יש וע"כ היא חופהלביאה

 עושה אירוסין ביאה אי לן רמבעיא דהא המ"מ דברי מבוארובזה
 לה ולהיטמא ליורשה ולגבי הקנין מעשה לענין היינו עושהונשואין

 ביאה להתר משא"כ בחופה שיש הקנין במעשה תלוי דזה נדרי'ולהפר
 קיחה מעשה בעינן אלא אישות בקנין סגי דלא הנ"ל ברמב"ם מבוארהרי
 לרשותו כניסה מעשה דוקא בעינן ולזה ושאירות נשואין שם עלי'לחול
 אי לרשותוואפילו כניסה מעשה ליכא בביאה אבל בחופה דוקאשיש

 לעשות מהני ולא אישות של קנין מעשה בגדר רק הוי עושהנשואין
 מעשה הוי דחופה הש"ס על הגר"ח בחי' מש"כ ביאור )וזהו אישותהיתר

 מעשה ולא הקנין עשה רק הוא ביאה אכל אישות המתיו ומעשההקנין
המתיר(.

 תועיל דין איזה מצד מק"ו קונה דחופה ר"ה דיליף כהא יל"עולפי"ז
 המעשה עצם או בחופה שיש קנין המעשה מצד אם לקנותהחופה

 נשואה שם עלי' לחול עצמה שמוסרת מעשה דהוה דכיון בה שישביאה
 המאירי דהנה אישות קניני לקנות גם קיחה מעשה זה הוהושאירות
 גומרת קונה שאינו חופה ומה להיפך ר"ה יליף לא אמאי הקשהבסוגיין



המתינתאקעב

 שארו לקרא נותנת הדעת ראין ותירץ שיגמור דין אינו שקונהכסף
 ומבואר ע"כ יחוד, בלי ולירושה בחנק לחייבה בעל ובעילתואשתו
 גרידא קנין מעשה רק ולא ואשתו שארו דין חל יחוד מעשה שישדכחופה
 מעשה דהוה דאף ובע"כ קידושין קנין מינה למילף שייך איךוא"כ
 שמוסרת הבזה קידושין תחלת לקנות קנין מעשה גם זה הוה מ"מנשואין
 קידושין, קנין לקנות קנין מעשה הוה גופא זה הנשואין לגמורעצמה
 הקידושין. רצון על מורה זה שמעשה ממה נבנה קידושיןדקנין

 התוד"ה ממש"כ שכתב המהרש"א בדברי ג"כ מבואר דד"זונראה
 כחופה כסף אחר רק שיגמור ל"ש גומר דכסף מק"ו גילף אירלדידן

 דיליף לר"ה דא"כ המהרש"א והקשה כסף מהאי כסף דהאי אולמאומאי
 אולמא ומאי כסף כמו הקנין התחלת על רק ללמוד א"א הרי קונהדחופה

 תחלת קונה חופה מסברא דלר"ה המהרש"א וכתב חופה מהאי חופההאי
 תירץ, בחד הרא"ש בתוס' וכ"כ אחת בחופה דסגי הוא הילפותא וכלקנין
 של רגע באותו הגמר שיהא אפשר דאיך המהרש"א סכרת להביןוצ"ב

 רגע רק שייך וזה שהתחלה קנין על גמר להיות צריך הא הקניןהתחלת
 מאישות פ"ג עזרי באבי ועי' שניהם לעשות אחת בפעולה ולאאח"כ
 יגמור אם כסף דמ"ש ועוד ע"ש. מזה שהעיר הרמב"ם והנה כאד"ההי"ג

 אחת. חופה מהני בחופה ואילו כסף אחר כסףדבעינן

 מצד דיועיל היינו מק"ו יגמור אם דבכסף כמש"ל הדברים ביאווונראה
 הקנין מעשה מצד שהיא דכסף הקנין בתחלתמעשה קניןמעשה

 דנילף ורק בעלמא כסף קנין ככל וה"ה כסף במעשה יחוד שוםדליכא
 לר"ה אבל אולמאוכו' דמאי כסף אחר כסף דל"ש אמרינן ולזה ג"כדנגמור
 גם בה שיש ע"י שבה קיחהוהיחוד מעשה רעצם היינו קונה דחופהדיליף
 קנין על כין גמור קנין גורם זה מעשה ממילא ונשואין קיחהמעשה

 גרידא קנין כמעשה ואי"ז שארו שם בה שיחול זה על ביןהקידושין
 של קיחה מעשה אבל הקנין גמר ולא הקנין תחלת לקנות להתחלקדשייך
 למהרש"א ס"ל וע"כ יחד. והקידושין הנשואין חלות לכל מעשה הםחופה
 ומק"ו לנשואין רצון דיש כיון קנין מעשה בזה דיש והסברא קונהדחופה
 אחת. בחופה דסגינילף

 מעשה בה דשייך בכשרה בחופה רק שייך דכ"ז י"ל דלפי"ז נראהאמנם
 אפ"ל לפסולות בחופה אבל ושאירות נשואה שם לגמורקיחה

 האישות לגמור קיחה מעשה יהא שהחופה כלל דל"ש למהרש"אדס"ל
 שיחול רק מהני פסולה דחופה גמורה נשואה שם עלי' שיחולוהשאירות



קעגהמתירא

 אישות דין חלות שיחול אכל שבחופה הקנין מעשה מצד נשואין קניןעלי'
 מ"מ מק"ו קונה דחופה לר'ה אף וע"כ לפסולות בחופה כלל ל"שושארות

 כמשכ"ל ס"ל ולא לפסולות בחיפה אחת בחופה שיהא ק"ו מהנילא
 שום ביבמות התוס' מדברי ראין מיושב ומעתה בנדה, הרמב"םבשיטת
 בזה דיש כשרה בחופה לר"ה מיירי דהמהרש"א המהרש"א לדבריסתירה
 סגי וזה ושארות נשואה דין לחלות וגם קידושין לענין קיחהמעשה
 מהני החופה שם לפסולות בחופה דמיירי ביבמות התוס' אחת,אבלבחופה

 אחרת. חופה וכעינן ארוסה להיותהרק

 דע"כ הוכיח הנ"ל המהרש"א דהנה כרי"ד רש"י דברי לבאר ישועפי"ז
 שקונה כ"ש גומרת רחופה כיון דנסף ק"ו בלא דאפי' לר"הס"ל

 מתחלתה. שגומר אלא דכסף בק"ו ר"ה יליף ולא מקנין עדיף דגמרמשום
 מה כר"ה )ד:( לעיל התוס' שכתבו משנצא ר"א סברת רזה המקנהוהקשה
 קנין. תחלת שתקנה נאמר לא גומרת ביאה דאשכחן דמשוםליבמה

 עלי' רחל אישות הקנין דברים שני חל קידושין קנין בכל דהנהובראת
 וכמש"כ לבעלה דנקנית קנין דין חל ועוד איש אשת דנעשיתדין

 אי"כ ערוה ומדין מיתה בה דאין חרופה בשפחה דאף י"ג בגיטיןהפ"י
 קנין מצר בה תופסין קידושין אין מ"מ לאחר קידושין בה שיתפסומניעה
 ממעט קא דכוותה ריציאה ילפינן כסף דקנין אזלינן בסוגין והנההבעל.
 אין העבריה אמה יציאת ומה דכוותה יציאה ד"ה )ד.( לעיל רש"יוכתב
 דייק דקא כסף דיש מיעוט אף קרא קאמר מרשותי' נפקא לאדוןכסף

 ומבואר ע"כ. אב והיינו קאמר הימנו שיצאה למי כסף יש אירוסיןליציאת
 מרשות שמוציאה ע"י הוא הבעל לרשות דמכניסה קידושין כסףדקנין
 רק קנין הוא דכסף משום אי"ז גומר כסף ראין דהא נראה ולפי"זהאב.

 האב מרשות להוציא גומר דאינו היינו גומר אינו דכסף הא אלאכמקצת
 ל"ש אביה מרשות לגמרי יצאת שלא דכל לרשותו נכנס אינוולכך

 האב מרשות במקצת דיצאת רבאירוסין כראשכחן בעלה לרשותשתכנס
 ובזה האב. מרשות היציאה גמר בה חל בנשואין ורק אבי' ברשותועדיין
 להוציא גומר שאינו לכסף מה כאן שכתב רש"י לשון ומדויקמבואר
 רש"י כתב דאמאי לעיל והקשינו עכ"ל ולירושתה למע"י אבי'מרשות
 ליורשה גומר דאינו והיל"ל האב מרשות יציאה לענין גומרשאינו
 שגומרת חופה אביא אני אף ד"ה בע"ב רש"י וכמש"כ נדרי'ולהפרת
 דהיינו האופן זה על גומרת שאינו הול"ל וכמו"כ נדרי' ולהפרתליורשה
 גומר דאינו דה"ט היטב מבואר לפימ"ש אמנם נדרי'. ולהפרתליורשה

 לרשות הכניסה נגמר לא וע"כ ולירושתה למע"י אבי' ברשותדאכתי



המתיבתאקער

 דאינה קאמר לא דאמאי הנ"ל הרש"ש קושית מיושב נמי ומה"טהבעל.
 דבאמת נדרים. להפרת גומרת דחופה בע"כ כמש"כ נדרים להפרתגומרת
 אבי' מרשות נפקא לא דבאירוסין דמיא לא והא ד"ה )ד.( ברש"ימבואר
 נפקא דלא הול"ל ולכאורה לחופה. שתכנס עד ולירושתה ירי'למעשה
 ומבואר אבי', מרשות נפקא לא נדרים להפרת גם דהרי אבי' מרשותכלל
 האב אין ע"כ ואשי האב מרשות נפקא נדרים הפית לענין דבאמתמזה
 יש דאם ל"ש דזה אבי' מרשות במקצת יציאה דיש הפי' אין בעצמומיפר
 האב רשות פקע דודאי אלא כלל יציאה ליכא לא ואי לגמרי יוצאתיציאה
 אבל מפירים שניהם ארוס אבויש יש דאבתי דכיון חדש דין דנתחדשאלא
 אירוסין יציאת דמיא לא דאכתי מקשה דהגמ' ורק לגמרי בטל האברשות
 ולירושתה למע"י דהיינו ממון לקניני יציאה יש דשם אמהליציאת
 יציאה בעינן דלא מתרץ וע"ז ממון לקניני יציאה ליבא באירוסיןמשא"כ
 כתב דלא שפיר אתי ומעתה נדרים. הפרת לענין ביציאה דסגי ממוןלקניני
 נדרים הפרת לענין דבאמת נדרים הפרת לענין גומר שאינו דכסףרש"י
 האב. מרשות לגמי יציאה כאן דישגומרת

 יציאתה דהיינו גומרת דאינו רש"י מדברי דמבואר שביארנוומאחר
 היציאה דגומרת היינו דגמרת חופה דקאמר הא א"כ האבמרשות

 לומר ל"ש ומעתה הבעל, לרשות כניסה איכא וע"כ לגמרי האכמרשות
 ודאי אבל האישות מתחלת לחול קל האישות דזה מהתחלה, קילדגומר
 כלל אבי' בבית תיחשב ולא האב מרשות היציאה גמר דיעשה לומרל"ש
 בבית תיחשב דלא היציאה גמר שעושים דבזה היציאה תחלת תעשהולא
 קשה ובודאי מנה. מאתים דבכלל היציאה תחלת עצם בזה נכללאביה

 הקנין. מתחלת הקנין גמרלעשות

 דודאי כלל ק"ו ליכא אישות קנין דלענין רש"י מדברי מבוארומעתה
 רק הוא הק"ו וכל הקנין מתחלת אישות גמר לעשות קליותר

 מע"י לענין גומר דאינו רש"י הביא וע"כ באשתו למעל שיש הקניןלמען
 וע"ז לבעלה ממון הקנין ונקנית אבי' מרשות שיצאת מצד דהואירושתה
 ממון קנין על בעלות מצד דאי"ז לה ומטמא דיורשה מהא להביאל"ש
 אישות דין ומצד שארו דין מצד לה ומטמא ירושה דדין בה, לושיש

 לה ומטמא יורשה וע"כ אשתו, שהיא לו קורבה דנעשית הואושארות
 דין מצד רק אישות מדין לא ודאי זהו אבי' מרשות רמוציאה האאבל
 ס"ל דרש"י מזה ומבואר אבי'. מרשות יצאת ולכן לבעלה שנקנהקנין

 לגמור הקנין מעשה דין בחופה שיש זה על ג"כ הוא חופה לעניןדהק"ו
 דין מצד אבל אישות קנין תחלת יקנה דגם ק"ו עביד וע"ז אישותקניני



קעההמתיבתא

 ר"י התוס' אבל וכמש"ג הק"ו בא לא ע"ז בחופה שיש ונשואיןשארות
 דכיון ק"ו, שייך נשואה של חלות שמביא נשואין במעשה דגם ס"להזקן

 לקנות כדי קיחה מעשה זה הוי ושאירות נשואה שם לחול עצמהדמוסרת

 ליורשה גומר דאינו מהא נמי הק"ו למילף שייך וע"כ קידושיןקניני
 וכמובן. שארו מדין דהוא אע"ג להולטמא

 יקנה נדרים ולהפרת ליורשה גומרת דחופה רש'י מש"כ היטב מבוארונזה

 דהלא אירוסין בלא הלשון דמהו והקשינו ע"כ אירוסין בלא כאןנמי
 דאף רש"י דכוונת נראה ולפימ"ש אירוסין. עושה עצמה דחופהילפינן
 שאר כדרך קנין חלות אי"ז מ"מ אירוסין קנין עושה דחופהדילפינן
 דהם יקח בכי דרכים ג' הם וביאה שטר דכסף במתני' דקתניהקנינים
 ושארות אישות מעשה היא חופה אבל ע"י נקנית דאשה קניןמעשה
 אי"ז אבל אירוסין קנין חל עי"ז דגם מק"ו דילפינן אלא לרשותווהכנסה
 תשובת ביאור דזהו ונראה כקרא קאמר אירוסין דחלות יקח דכימעשה

 מילתא אביי ומשני תנן לא ד' תנן שלש שהקשה רבא לקושיתאביי
 תמה וכבר קתני. לא בהדיא כתיבא שלא מילתא קתני בהדיאדכתיבא
 מא"א בק"ו דאתיא לקמן ואמרינן היבם מיתת במתני' קתני דהריהרא"ש

 לומר אביי כוונת ולפימש"כ במתני'. לה קתני בהדיא כתיב דלאואע"ג
 יקח כי לדין כלל דמיא דלא מחודש אירוסין דין היא חופה דמהנידהא

 קנין דין נעשה לרשותו וכניסה ושארות אישות מדין ורק בקראדכתיב
 יקח כי דמדין דמתני' להני דמיא דלא במתני' לה קתני לא וע"כאירוסין

 ורק בקרא כתיב רמיתה היתר רעצם היבם מיתת בדין משא"כהם.

 דכתיב מקרי שפיר וע"כ ביבמה גם נוהג היתר דאותה מק"ודילפינן
 במתני'. לה קתניושפיר

 כסף דקידושי ה"ב אישות מהל' בס"א הרמב"ם דברי ליישב ישועפיהם
 ע'י אלא בקרא מפורש דאי"ז וכוונתו סופרים. מדברי הואדמהני

 הרמב"ן וכן ד"ה אמר ד"ה בסוגין הריטב"א והקשה מתושבע"פ.לימוד
 קתני בהדיא כתיבא דכסף בסוגין דמבואר מהא המצות ספר עלבהשג'
 כסף ע"י הבא דקיחה הגמ' כוונת ולפי"ד ע"ש. בהדיא כתיבא לאוחופה
 בקרא דכתיב קיחה בדין נכלל ה"ה לה דילפינן דאחר בהדיא בקראכתיבא

 אלא דקרא קיחה בדין נכלל שלא מחודש אירוסין דין הוא חופהמשא"כ

 ושאירות. אישותמדין

 הא כר"ה דאפ"ל הרי"ף על הנ"ל הרא"ש משה"ק ליישב ישועפי"ז
 כלל, דר"ה לק"ו ליכא ק"ו דמיטרך היכי אף דיו דאמרינןלדידן



הממינשאקעו

 ק"ו מין רק היא רהילפותא היכי דדוקא להרי"ף דס"ל י"לולפימש"כ
 ק"ו דמיפרך היכי ואף דיו מרכינן ע"ז בזה סברא שום ליכא אבלגרידא
 קונה דחופה נאמר אם והנה דיו. לומר ל"ש מסברא הוא דהק"ו היכאאבל

 נמי ומהני חמור קנין הוה דחופה מק"ו דילפינן ורק הקנין מעשהמהלכות
 אלא גרידא ק"ו דאינה נאמר אם אבל דיו פרכינן שפיר וע"ז קניןלתחלת
 בזה דנכלל בודאי ושארית נשואה שם לחול דמועיל דכיתן סברא בזהדיש
 המהרש"א וכמש"כ קיחה מעשה דליכא אף דאירוסין קיחה דין בזהדהוה
 דיו. למיפרן ל"ש וע"ז היא סברא דלר"ההנ"ל

 חופה כלום דקאמר דרבא ורבא אביי פליגי דכזה ס"ל דהרי"ף י"לולפליז
 מעשה בגדר הוה דחופה דס"ל וכו' קידושין ע"י אלאגומרת

 יהא דחופה לגמור דל"ש ס"ל וע"כ הדינים, לכל הנשואין לגמורהקנין
 ואביי , תחלה של ולא גמר של קנין מעשה דהוה רק דמצינו קניןתחלת
 דכמו בק"ו ילפינן וע"ז ושאירות נשואין מעשה בו יש דחופהס"ל

 לתחלת מעשה זה הוי בודאי ונשואין שארות דין מביא נשואיןשמעשה
 במ"ע, שלם דבר אלא גמר אי"ז ושאירות נשואה שם עשיית ולגביקנין,

 ומהני ונשואה שאירות מדין קנין דהו"ל כאביי לפסוק יש שפיוומעתה
 וכמש"נ. דיו למיפרך ל"ש וא"כ מסברא קניןלתחלת



 ששי----1





קמטהמתיבתא

 ירושלים - ליפשיץ הלוי יעקבהרב

 חליפיןקונטרס
 משמסו( מגליון יהמשך שניפרק

 ובשטר בכסף נקנין אחריות להם שיש "נכסים ע"א: כו קידושיןמשנה
 שיש נכסים עם נקנין אחריות להם שאין "נכסים וכו',ובחזקה"

 ובחזקה". ובשטר בכסף אחריותלהם

 להם שיש נכסים עם נקנין אחריות להם שאין נכסים אם להסתפקויש
 מדין חליפין שאין הראשונים רוב לשיטת חליפין בקניין גםאחריות

 שהצדדים הדברים" את "לקיים גרידא קנין מעשה עצמאי, קנין אלאכסף
 לומר, עוד ואפשר ד"ה ע"ב כב קידושין הריטב"א כלשון ביניהם,שפסקו
 עוד ]ועיין המטלטלין קניית את לזקוק אלים קנין שאינו לומר ישולכן
 שגם ואע"פ חליפין[, קנין בגדר הנ"ל תשמ"ו כקובץ א בפרקמש"כ

 נקנין הם אם יש מינה נפקא איזה קשה ולכאורה בחליפין, נקניןמטלטלין
 גם יקנה הקרקע שעל גופא החליפין קניין באותו מקום מכל קרקע,אגב

 בקטע רמס סי' ח"א מבי"ס בשו"ת מפורש כן שכתב וכמוהמטלטלין,
 מועיל חליפין קניין שאין בדברים היא מינה שנפקא לומר ישהאחרון,

 פה על מלוה ראשונים(, )להרבה שטרות מטבע, כגון באגב, ונקניןכהן
 )לכמה להחזיר מנת על ומתנה ושכירות ושאלה ראשונים(,)להרבה

ראשונים(.

 הוא פירושו אם אגב, קניין של בגדר המפרשים בספיקת תלוי זה דבראך
 שהמטלטלין דאע"פ המטלטלין, על אף מועיל הקרקע עלשהקניין

 דינם אגב קנין בדרך נקנים הם אם ההם, בקניינים נקנים אינםלבדם
 והוא עצמאי, קנין הוא שאגב או הקרקע, של הקנין עם ונקניןכקרקע
 מעשה מפני ולא המטלטלין, קניית את גורר כעצמו הקרקעשקניית
 הקרקע. את קנו בוהקניין

 מחמת קונה אגב דקניין נאמר כאשר אלא ייתכנו לא לעיל שדברינווהיינו
 אינו חליפין שקניין לומר אפשר אז הקרקעות של הקנייןמעשה

 אינה המטלטלין של שהקנייה נאמר אם אבל המטלטלין את לזקוקאלים
 מעשה באיזה הבדל כל אין הקרקעות של הקניין במעשה כללתלוייה
 אגב. קניין ייתכן הקרקעות את שקונה קניין וככל הקרקע את קנוקניין



 א ת נ י ת מהקע

 דקניין נאמר ואם וכו', היא" "ולא ע"ב: יא מציעא מבבא הוכיחווכבר
 את גם קונה וחזקה שטר כסף הקנין שעל שהקניין פירושואגב
 בה להקנות מותר ואיך מזה, גדול וממכר מקח דבר לך איןהמטלטלין,

 הראשונים ומתורת אחרים במקומות גם כן הוכיחו )וכבר כהונהמתנות
 מקובצת בשיטה הובא ]החדשות, הריטכ"א כוונת באמת וזהווהאחרונים(,

 לה הויא הא מזה זה ונתקבלו לו מושכר דמקומו וכיון מקשים, "יששם[:
 במקומן וממכר מקח דאיכא נהי רהתם היא, קושיא ולא וממכר, מקחדרך
 ופירות במכר כקרקע ליה והויא הן, נתינה עצמן הפירות אבל הפירותשל

 הפירות נתן ואילו דקידושין, קמא בפירקא מהבא לה וכדדייקינןבמתנה
 ליה והויא חליפין, של סודר נוטל עצמן הפירות תחת בחליפין,עצמן
 דה"יש והיינו בחליפיהם", סודר ומקבל פירות שנותן וממכר,כמקח

 של הקניין גופו הוא הקרקע, של הקנין שבאגב סובריםמקשים"
 תירץ והריטב"א הוא, וממכר מקח דרך סוף שסוף הקשו ולכןהמטלטלין,

 הקרקע. של הקניין במעשה תלוי אגב קנין ואין הדבר כןשאין

 לא למה טוב יום התוספות וכן הקשה, שם קידושין רי"ד התוספותוהנה
 בחליפין נקנים אחריות להם שיש דהנכסים דמתניתין התנאשנה

 בכסא דבריו את וכפל לחיד"א, עו סי' ח"א שאל חיים בשו"ת בזה)ועיין
 שם(. קידושין שלמה ובחשק שם למשניות בתורע"א יד, דרושדוד

 מרווח ישוב לנו יש חליפין, אגב נקנים שאינם שכתבנו כמו נאמרואם
 שרצה מה דהעיקר לומר יש כי חליפין, כמתניתין שנה לאלמה
 הקניינים ידי על קרקע אגב נקנין דהמטלטלין הסיפא היאלהשמיענו

 לשנות לו אפשר היה לא כן ואם וחזקה, שטר כסף ברישאשפרט
חליפין.

 מציעא בכא מהתוספות חליפין, אגב דקונים להיפך מפורשת ראייה ישאך
 ד"ה ע"א ל ערכין ותוספות ע"א כז קידושין תוספות מקומו, ד"השם

 על מזה זה שכר לקבל וזקנים גמליאל לרבן ליה למה שהקשו ידענאלא
 שאין מזה והוכיחו חליפין, ידי על בשאלה הקרקע את קבלו ולאהקרקע,
 מעשר והרא"ש הר"ש בפירוש הוא וכן בחליפין, נקנים ושכירותשאלה
 הרא"ש ותוספות כשמ"ק שם מציעא בבא שאנץ ותוספות מ"ה פ"זשני
 והרמב"ן שם מציעא בבא הרא"ש ופסקי שם וקידושין מציעאבבא

 אגב מטלטלין קונין שאין נאמר ואם שם, מציעא בבא והריטב"אוהרא"ה
 ייתכן בכסף הקרקע את שקנו מפני דדוקא קושיא, כלל אין קרקע,חליפי



קעאהמהינבא

 הקרקע את קונה היה אס כן משאין באגב, כהונה המתנות אתלקנות
בחליטין.

 ח"ז פ"ו מכירה הרמב"ם שאף ראיתי במפרשים, לעיין התחלתיוכאשר
 אלא כרשותו שאינו מי בו, שיזכה דרך לו אין "המטבע כך:כתב

 או בחזקה או בשטר או בכסף בקרקע שזכה כיון וכו', קרקע גביעל
 י', סעי' רנ סי' משפט חושן יוסף הכית והביא כמעות", זכהבקניין
 אף כתב שכך ראיתי כן כמו ט. סעי' שם שושן עיר בלבושוהועתק
 ב"מ החדשות ובריטכ"א שם ובריטב"א ע"כ מד מציעא בבבא גםהרמב"ן

 היא, שם מכירה לרמב"ם נבון יונה לר' רב מלך כקרית והובא ע"א,מח
 ובריש א'( יד עמ' רמ"י )הוצ' אגב שלישי, מאמר העיטור כספר ראיתיוכן
 סבור אינו שהרדב"ז מצאתי אולם לרמ"י(. שם א' ובהערה זיכוי זאות
 פי"א שני מעשר הרמכ"ם על רבפירושו כן, לפני שכתבנו כמו אלאכך,
 דרבן עובדא על הנ"ל ותירוצם התוספות קושיית את הביא שםהי"א

 ממכירה, עדיפי ושכירות שאלה וכי לי, "וקשיא וכותב: וזקנים,גמליאל
 אכל בחליפין, נקנה קרקע דלעולם לומר ויש בחליפין, נקנה הקרקעוהלא
 מזה, זה שכר נתקבלו הכי ומשום מטלטלין, אגבי לקנות קניינו אליםלא

 מפורשים, דברים הרי צ"ע", ועדיין אלים. קניין בכסף הנקנה השכירותכי
 הנ"ל. המפרשיפ דברי כל ממנו שנעלם קשהאך

 קרקע, חליפי אגב מטלטלים קונה שאינו כך, הסכורים עוד שישונראה
 לחבירו שהקנה באלד "מעשה תרה: סי' בתרא בבא במרדכידאיתא

 הרור חכמי ונחלקו אחת, בכת ומעות ומטלטלין קרקעות סודרכקניין
 קמג בתרא ]בבא שמת מי דפרק וחמור את לקני רדמי אומרים ישכדבר,
 גם בחליפין, נקנה מטבע שאין לפי המעות קני הלא היכי וכיע"א[,

 על הקניין שחל מיגו הכל, קנה אומרים ויש קנה, לא והקרקעהמטלטלין
 דמעות אע"ג שמחה רבינו וכתב אמעות, נמי חל והמטלטלין,הקרקעות

 פירקא דאמר הא הכי, תימה לא דאי קנה, ומטלטלין קרקעות קנה,לא
 להם שיש נכסים עם נקנים אחריות להם שאין נכסים רקירושיןקמא

 אגב, לי למה אגב, דבעינן בגמרא ואמר ובחזקה, כשטר בכסףאחריות

 וחמור, לאת דדמי למימר וליכא אקרקע, דחייל במיגו מטלטליןליקני
 ובתורת והגבהה במשיכה נקנה מטבע אבל הוא קניין בר לאודחמור
 קרקע, חליפי אגב מטלטלין קונין שאין מבואר השיטות ומשלושתחצו",

 לדחות יש מכאן כי ואם בו, ויקנה אגב קניין שיעשו אמרו לאדהרי
 ולא בחליפין, כן גם המעות את אז שהקנה היה, כך שהיה שמעשהבדוחק
 לא כבר מכאן ולאחר אגב, אמר ולא קרקע חליפי אגב דעתוהיה



המתיבתאקעו

 העתיק ט לסעי' כהגהה רג סי' משפט חושן הומ"א הוי הדבר,התאפשו
 וקרקע מעות או המטלטלים מעות "החליף בלשון: המרדכי דבריאת

 כן להורות צריך היה קרקע חליפי אגב המעות יקנה ואם וכו', י"אביחד,
 אגב. בקנין שקונהשיאמר

 למיגו אומרים היש של במיגו כלל דמיון דאין צ"ע, שמחה רבינו]דברי
 היתה הנדון שבמעשה אגב, קניין בכל לדעתו להיות צריךשהוה

 מיגו ומשום מועיל, שאינו אלא חליפין, המעות על קניין מעשהעכ"פ
 על כלל קניין מעשה אין שם אבל  שיועיל, אומרים הישסוברים

 שלא זמן כל מקום מכל אגב, קניין יש שממילא פי על ואףהמטלטלין,
 וצ"ע[. הקנין של חשוב חלק חסר קרקע אגב קניאמר

 חיים לר' מהרח"ש כשו"ת המרדכי, ובדברי וחמור את בקני עוד]ועיין
 יח, סי' ח"ב משפט חושן לב חקרי ג'(, עה )עמ' טז סי' ח"בשכתי

 קלז סי' מהדו"ח רע"א שו"ת כה-כס, סי' חו"מ קמא ביהודה נודעשו"ת
 שו"ת עוד ועיין פב, סי' משפט חושן חלק בשמים ראשי ושו"ת קמחוסי'

 נב[. סי' משפט חושן חלקמהרי"ט

 בריעגער ש. אלעזרהרב

 טוב בדבר לסייםבענין

 ויוה"כ ר"ה שבין דבשבת הדין הובא ח' סעיף תכ"ח סימן או"חבש"ע

מפטיריי
 י"ר פרק הושע ספר מן והוא ישראל, שובה בהפטורת לעולם

 בלבוש כמבואר דתיוכתא תרתי הפטורות מן וזאת הספר, סוף עד ב'פסוק
 שם על שובה" "שכת נקראת הלז השבת ולכן מ"ח, תס"ח סי'או"ח

 סוף מן אלו על אחרים פסוקים עוד שמוסיפים כתבו והאחרוניםההפטורה.
 שניהם מן או כ"ז[, - י"א ]ב' יואל מספר או כ'[ - י"ח ]ז' מיכהספר
 ט' שער אפרים ושערי מרבבה, דגול רבה, אליה תשובה, בשערי עי'יחד.

 למעניתם. שהאריכו מהסקכ"ד,

 לסיים בזיינן דלעולם משום פסוקים אלו שמוסיפין הטעם הפוסקיםותתבו
 "ופושעים בפסוק מסיים הושע שס' וכיון טוב. בדברהקריאה

 מענינים אחרים פסוקים איזה הוסיפו לכן טוב, דבר זה שאין בם"יכשלו



קעגהמתירא

 טוב בדבר יסיימו ועי"ז להושע הסמוכים עשר תרי ספרי משארטיבים
 ליזהר שצריכין ונו"כ ברמ"א קל"ח סי' באו"ח גם מבואר וכןכדבעי.
 רטובת לישראל, טוב שהוא ברבר ודוקא טוב. בדבר קריאה כללסיים
 טובה. קרויה אינהעכו"ם

 ג"כ ויצא לפרשת אשר תמצא השנה שאר של כהפטורות כשתעייןאמנם
 אחרון פסוק עד קורין אז וגם הושע, ספר סוף מןמפטירין

 עשר. תרי ספרי שאר מן פסוקים תוספות בלי אכל בם", יכשלו"ופושעים
 פסוקים מוסיפים אין למה נ"י דאלעזמאן מיכל הרב ידידי ליוהקשה
 מצא לא אשר שוגה, בשבת שעושין כמו ויצא בפרשת טוב בדברלסיים
 ומאי טופ, בדבר לסייפ פסוקיפ עוד נדפס שיהא מהנדפסים חומשבשום
 זו. מן זושנא

 לפ' שגם אדם החיי כשם מביא סקכ"ב תכ"ח בסי' ברורה במשנהוהנה
 שמע וגם רע, בדבר לסיים שלא כדי יואל בפסוקי מסיימיםויצא

 להוסיף שנוהג שליט"א גאלדשטיין טוביה ר' הרה"ג מפי הנ"להרב
 מנהג נזכר לא חיי"א ספר מן חוש אבל ויצא. בפרשת גם טוביםפסוקים
 חומש, בשום כן נדפס ראינו לא וגם הפוסקים, ספרי שאר מן באחדכזה
 כל גם ויצא. כפ' כלל מוסיפים שאין מקומות כרוב מנהג הואוכן

 מאיזה שובה שבת בהפטורת וטרו ששקלו לעיל שהזכרנוהאחרונים
 הגם ויצא, בפרשת גם כזו בעיה שיש כלל הזכירו לא בה להוסיףפסוקים
 מסתימת משמע הרי תכ"ח. כסי' לזה זה סמוכים הם אלו דיניםששני

 בעי וטעמא אדם. החיי כדעת ויצא בפ' להוסיף כלל חששו שלאדבריהם
 שובה. שבת הפטורת מן ויצא פ' הפטורת שאנילמה

 ריש כרכות מס' בגמ' בגו. דברים עוד שיש ונראה זה דין במקורונעיין
 מתוך אלא וכו' להתפלל עומדין אין ת"ר איתא ]ל"א.[ עומדין איןפ'

 שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים מצינו שכן הלכה,דבר
 פרק מן הירושלמי מלשון קצת מעתיק מצינו שכן ד"ה וכתוס'ותנחומים.

 שחתם ירמיהו ]ספר[ מן חוץ אלעזר א"ר הירושלמי: וז"ל א'. הלכהה'
 "ככה ואמר חתם נחמות בדברי הוא עוד יוחנן ר' לו אמר תוכחות.בדברי
 עכ"ל. חתם מחריביו של במפלת וכו' ס"ד[ ]נ"א בבלתשקע

 נ"ב לו יש ירמיה שספר שאע"פ לומר הוא הירושלמי בכוונתפירוש
 יראה נ"א פרק בסוף המעיין אכן רע, ענין בו יש אחרון ופרקפרקים

 ]נ"א ירמיהו" דברי הנה "עד שם שכתיב הנביא, ירמיה דברי סיוםששם



המהינשאקער

 כענין ואיירי שנדפס, כמו ג"כ בפרק הוא הספר שסוף סכר והמקשהס"ד[.
 ירמיה, הנביא מדברי נ"ב פר' שאין יוחנן ר' תירץ וע"ז הבית,חורבן
 שאיירי נ"א, פרק בסוף טוב בדבר נביאתו רברי סיים כבר שהנביאנמצא
 לנו. טוב נחשב שזה אויבינו מפלת בעניןשם

 איירי נ"ב שפרק שאע"פ אלעזר ר' דברי על לי קשה עור זה כלעם
 נ"ב פרק מן אחרון פסוק אכן פורענות, בגדר שהוא הבית חורבןבענין
 ראש את נשא כבל מלך מרודך שאויל שם שכתיב טוב. בדברמסיים
 לכסא ממעל כסאו ויתן הכלא מבית אותו שהוציא ע"י יהודה מלךיהויכן
 טוב יותר דבר בעינן וכי וגו'. לו נתנה תמיד ארוחת וארוחתו וגו'מלכים
 ישראל? למלך כיכר כבל שמלךמזה

 אחרון שפסוק ומפרש הירושלמי שמביא ברכות במס' בתר"יויוצאתי
 גופא זהו לו" נתנה תמיד ארוחת "וארוחתו שכתוב שמה טוב. אינוגופא

 שמלך לדבריו, פירוש ישראל. מלך צדקיה מפלת על שמרמו רעדבו
 י"ס. מלך היה האחרון מלך וצדקיה יהורה למלכי י"ח מלך היהיהויכן
 דברים בו נמצאים צדקיה משא"כ כלל, טוב דבר בו נמצא לאויהויכין
 שבא"ד ע"ש ליחוש, בד"ה ]ל"הי[ גיטין במס' תוס' מדגרי וכרמוכחטובים
 ויתן יהויכין שנתגדל שעכשיו נמצא גמור. חסיד בשם לצדקיהומכנה
 לישראל טובה בזה אין לו, נתנה תמיד ארוחת וארוחתו וגו' ממעלכסאו
 במקומו. רע מלך ונתכהן צדקיה מלך להםשנחסר

 והיו כ"ד[ ]ס"ו ישעיה ספר בסוף והכתיב הקשה שם בירושלמיעוד
 כו. מסיים ומה רע דבר בודאי וזה בשר, לכל בזיון[ רש"י ]פי'דראון

 רק כפורענות, נחשב לא ולכן עסקינן בעכו"ם ההוא הירושלמיומתרץ
 ויצאו ה' לפני להשחחות הצדיקים שיבאו לעולם היא ונחמה היאטובה
 שם[. וש"מ נתר"י הפושעים האנשים כפגריוראו

 בסופו דכתיב רע כדבר שמסיימת איכה ממגילת הירושלמי מקשהעוד
 הירושלמי ומתרץ כ"כ[. ]ה' מאד" עד עלינו קצפת מאסתנו מאוס "אםכי

 לונזאנו די מהר"מ ופי' מאמתנו". מאוס כי " תחת כ"א[ ]ה'"השיבנו"
 "השיבנו", של הקודם לפסוק טעם נתינת הוא וגו' מאוס אם כישפסוק
 יזכה זה בזכות דחינו המירו ולא שסבלנו הרבים היסוריםשבשכר
 השיבנו. בפסוק חתם כאילו נחשב ולכןלהשיכנו.



קעההמתיבתא

 וגו' מאוס אם כי בפסוק מסיימים למה שהטעם אחר בדרך מפרשוואר"י
 רק הלא מאסת? מאוס וכי פירושו וכך טוב. דבר בו שישבעבור

 נשאר שעוד כך, כל ישראל נגד השנאה היתה לא כלומר עלינו.קצפת
 כלל, בנו רוצה שאינו מראה אז מאוס בגדר היתה שאם לתשובה.מקום
 שם תוס' ]ומדברי ומתרצה חוזר שקוצף מי קצף, רק שהיה כיוןאבל
 להלן[. כמבואר כמותו למד שלאמשמע

 מפרשים מראה היפה בשם מהרש"א וגם הירושלמי על משהונפני
 שקודם פסוק הפעם עוד לקרות חוזרים שאנו אחר. כאופןהירושלמי

 בתשעה דירן מנהג הוא וכן נחמות. בדברי לסיים בכדי "השיבנו",האחרון
 "השיכנו". פסוק לכפול איכה מגילת כשקוריםבאב

 ע"פ להקשות הוסיף מצינו[ שכן ד"ה ]ל"א. ברכות במס' התוספותומנה
 שמסיים מלאכי הוא שבו אחרון שספר עשר, תרי סטר מן הירושלמידרך

 כ"ד[, ג' ]מלאכי חרם הארץ את והכיתי אבוא "פן כפסוק רע רברעם
 וכן האחרון. בפסוק ולסיים הגדול בשבת פרשה אותה לקרותומנהגנו
 אותה קורין ואנו רע" אם טוב "אם תיבות עם מסיימה קהלתמגלת

 ודברי טוב כדבר שנחשב מתרץ ותוס' אחרון. פסוק עד סכותבחוה"מ

תנחומיי
 נתקשה הירושלמי על פנים ובמראה ישראל. כפורענות מיירי ולא

 אומות שאר על דמדברים ספרים שני באלו רואין דהיכן התוס' בכוונתלו
 ישראל. עלולא

 שבספר ומתרץ זה על שעמד שם[ ברכות ]מס' מקובצת בשיטהומצאתי
 לכם שולח אנכי הנה דכתיב קאי, מיניה אלעיל האחרון פסוק עשרתרי

 אבוא שלא כדי זה וכל וגו' בנים על אבות לב והשיב הנביא אליהאת
 מפרש קהלת ובספר תנחומין. כדברי נחשב לכן חרם, הארץ אתלהכות
 מצותיו ואת ירא אלקים "את רישא על קאי רע אם טוב אםשפסוק
 לשכח. נחשב זה וענין לפניו, גלוי עושה שאדם מה כל כישמור"

 שחוזרים רע בענין המסיימים מתנ"ך ספרים בארבעה מנהגנואמנם
 תרי ישעיה, הם: ואלו טוב. מענין שמדבר האחרון קודם פסוקוכופלים

 יתק"ק זה על סימן כסופו נדפס אלו מן אחד ובכל ואיכה. קהלת,עשר,
 כאן. במהרש"א וכמבואר איכה[, זו קינות קהלת, עשר, תרי]ישעיה,



המתינתאקעו

 הוא האחרון הפסוק הושע ס' מסוף שובה בהפטורת לענינינו עכשיונחזור
 מוסיפין. אין ויצא בפ' משא"כ פסוקים מוסיפין ולכן פורענותענין

 שחז"ל כיון הספר סוף ממש שאינו הושע ס' מן שזה כיון לומרואפשר
 יקרא עשר תרי בשם אחד ספר להיות ביחד קצרים נביאים י"בציופו
 דזוטר דאיידי י"ר: דף ב"ב במס' כדאיתא עשר, תרי ספר מן חלק רקוהוא

 שלבז לומד ונוכל מ"ה[. גרשון בר' ]ע"ש יחד קטנים ספרים י"בנתחברו
 כן, נדפס למה יתרץ זה זה כל והנה טוב. בדבר לסייפ קפידא כ"כאין

 כמו טוב דבר עליו להוסיף ליה דהוי בו שקורין בעת בעי טעמאאמנם
 הנ"ל. קל"ח סי בש"עשנפסק

 ד', מזמור [תהלים] טוב שוחר במדרש ג"כ מוזכר הירושלמי דבריהנה

 להביא שהאריך מה ע"ש הברכה, וזאת פרשת ריש בספרי מוזכרועוד
 משה שאמר לפי וז"ל: קצהו. אפס ואעתיק תנ"ך, ספרי איזה מןראיות
 וזאת תנחומים" דברי להם ומר חזר וכו' תחלה קשים דבריםלישראל
 דבריו שהיו הנביאים בכל לך ואין וכו'. הנביאים כל למרו וממנוהברכה"
 רחם להם תן תתן מה ה' להם תן להם אמר דבריו בתחלת כהושע,קשים
 "ילכו נחמות להם ואמר חזר י"ד[. ט' ]הושע צומקים ושדיםמשכיל
 דגן יחיו כצלו יושבי ישובו ז'[, ]י"ד וגו' הורו כזית ויהייונקותיו
 כטל אהיה ה'[, ]י"ד נדבה אהבם משובתם ארפא ח'], [י"ד כגפןויפרחו
 מיכה יואל ס' גם ומבאר שהולך וע"ש ו'[. ]י"ד כשושנה יסרחלישראל
וירמיה.

 לעצמו מיוחד לספר נחשב עשר תרי מן ספר שכל מכאן משמעהרי
 מה קשה ועוד לדוכתא. ראשונה קושיא והדרא טוב, בדבר לסייםובעי
 הפסוק אבל הושע ספר סוף של י"ד פרק מן תנחומים פסוקישהביא
 רע ענין מוזכר ששם הקושיא עיקר הוא ושם הביא לא ממשהאחרון

 שעולה רע היותר הפסוק המדרש בעל ראה לא וכי בם", יכשלו"ופושעים
 כולם.על

 הושע ספר מן האדרון פסוק לפרש אחר אופן למצוא צריכין כרחךעל
 בפירוש הרר"ק הנה טוס. דבר בו יהיה אדרבה רק לרע ישתמעשלא

 כאשר זהו בם" יכשלו "ופושעים אביו בשם מפרש זה פסוק עלשני
 כמו בהם רגילים היו ולא ה' לדרכי הרעה מדרכם הפושעיםישובו

 ותועה עליו שנוסע הררך יורע שאינו כאדם בהם, יכשלו לכןהצדיקים
 אותם אר פשעם. בדרך עוד שלבם הפושעים על שנאמר וזהובדרך.
 על פירוש לפניך הרי כלל. יכשלו שלא באופן יעזרם ה' שלם בלבהשבים



קעזהמתיבתא

 קל בדרך מהם בתשובה, החוזרים באלו שאיירי טוב, כולו שהוא זהפסוק
 נפש. ובמסירת בקישויומהם

 כ"ג. נזיר במס' חז"ל מדברי שמביא אברבנאל הר"י בספר מצאתיעוד
 אחד פסחיהם את שצלו אדם בני לשני משל מפרשו יוחנן א"רשרבב"ח

 מצוה לשום שאכלו זה , גסה אכילה לשום אכלו ואחד מצוה לשוםאכלו
 עליו נאמר גסה אכילה לשום שאכלו וזה בם, ילכו וצדיקים עליונאמר

 המצוה עשה שלא רק כלל רשע כאן אין לפי"ז נמצא בם. יכשלוופושעים
 עכ"פ רבב"ח, דברי דחה אח"כ מיד שם שהגמ' ואע"פ מהודר.באופן

 מקרא. של פשוטו בדרך הפסוק לפרש מביאוהרי"א

 כמה יש שכבר כיון ויצא פ' הפטורת על מוסיפין שאין הטעם נביןעתה
 בשבת למה א"כ תשאל ואם טוב. בדבר פסוק אותו לפרשאופנים

 תשובה ימי עשרת כתוך עומדין שאז שכיון י"ל להוסיף, בעינןשובה

 או"ח בש"ע כמבואר השנה ימות משאר עניניו בכל זהיר יותר להיותראוי

 שיש פסוק עם הקריאה לסיים רצו לא בעשי"ת ולכן שם. ובנו"כ תר"גסי'
 ]מפי לקטרג לשטן פה פתחון ליחן שלא כדי לרע מאלף אחד צד אפי'בו

 שליט"א[. שווערין הכהן יהודה משההר"ר

 שלא ושופרות זכרונות מלכיות בפסוקי שמקפידים מצינו לזהוכתומה
 טוב שיהא רק לעכו"ם טוב ו לישרל רע בו שיש פסוק שוםלהזכיר

 לא לרע קטן צד שאפי' ל"ב: ר"ה במס' עי' סופו, עד מתחלתולישראל
 מר מן ויהפכנה הארוכה האחרון גלות יסיים ינול הכל והקב"האמרינן.
 ממש. בקרוב לטוב רע ומןלמתוק



--
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קפאהמתיבתא

 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דודהרב

 ב' א' ידר עפ"י קדשיםענינים

 א'()חלק

 ב' א' סדר עפ"י חלקים עוד בקרובובעזהי"ת

 יהודה זרע בספרי קדשים עניניםעל

ט
 לבד דוד בית למלכות אלא בעזרה ישיבהאין

 תוס' ע" ע"א. ט"ז זבחים כ"כ, יומא תוס' עי' מדרבן או מה"ת הוי אי מחל'א-
 כלל. בעזרה ישיבה איסור ליכא נתקדשו דלא ועליות דבגגין ו' דף יומארי"ד

 נקדשיםאבילונ

 פחות אפילו שחך מש"ה בגברא לא בחפצא דין קדשים אכילת]מצות
מכשיעור[

 שמעון רכימי שם גמרא שמבואר מה על ע"א ל"ט דף יומא ישנים תוס' עי'א-
 אוכלו יש ושבע שאוכלו כזיתי שמגיעו כהן וכל הפנים בלחם ברכה הי'הצדיק
 מושכין הצנועין כפול מגיעו כהן וכל מאירה נשתלחה ואילך ומכאןומותיר
 והגרגריםידיהן

 נוטליי
 שמעון כימי וגם כפול רק מגיעו היו דלא הרי ואוכלין

 מכזית פחת אכל הא ונמצא ומותיר אוכלו יש כזית כשמגיעו קאמרהצדיק
 ידיהם מושכין היו כפול מגיעו דרוקא רבי אומר וז"ל שם ישנים בתוס'ומבואר
 הקשו ושוב אכילה מצות לקיים דימו כי ידיהם מושכין היו לא בבזיתאבל

 אלא לגמרי כזית בעי רלא וי"ל אכילה מצות מקיימין הי' היאך כפולדבהגיעו
 כלל. כזית בעינן לא דין דע"פ מבואר הרי עכ"ד וחשיבא עדיףכזית

 שחקר א' דרוש לציון דורש שהביא ב' סימן א' חלק הלוי בבית כשו"תומבואר
 שם וכתב וכו, כפול דהגיענו להך והביא כזית בעי אי קדשים אכילתבמצות
 למצות קדשים אכילת מצות בין שיש והחילוק כזית בעי דלא ברור נראהולדידי



המתינתאקפב

 האדם על החיוב הוי ומצה הבפסח פשוט נראה כזית דוקא דבעי פסחאכילת
 והוי אכילה שמי' לא מכזית פחות אכל אם ומשייה פסח לאכול מחוייבדהוא
 מיוחד אדם על כלל המצוה הוי לא הא קדשים אכילת מצות אבל פסח אכלכלא
 ומי נאכלין יהיו קדשים רבשר המצוה רק דגברא אקרקפתא חיובא הוי לארהא
 וא"כ זו מצוה מקויים וג"כ לאכלו לאחר ליחנו בידו הרשות קודש בשר לושיש
 נתאכלו. הקדשים הא מ"מ מכזית פחות אחד כל באכל גםהרי

 ובמקום נאכלים הקדשים שיהיו בחפצא היא המצוה קדשים שבאכילתהיינו
 בפחות אף המצוה מתקימת נאכל שיהא החפצא על היא התורה והקפדתשכוונת
מכזית.

 א'. הל' ומצה חמץ מהלכות פ"ו שמח באור מבואר וכןב-

 ק"ב. מצוה עוד עי' בכזית דמצוה שס"ל קל"ד מצוה חינוך מנחת ועי'ג-

 ומה ושכתב , הבבליים אח ששונאין ד"ה תוס' ע"א ק' רף מנחות תוס' ועי'ד-
 על לגנאי אותםשמזכירן

 שאוכליי
 שלא קעבדי דמצוה אע"ג היים השעירין את

 השנים בכל אף חיים לאוכלים כן כמו עצמם שהרגילו לפי נותר לירייבואו
 נותר. לידי יבוא שלא אכילה עיקר דהוי ראינן , כרעבחונתאדמיחזי

 הקשה דגמרא כפורים מחוסר לענין נ"ט פסחים גמרא שמבואר מה לעיין וישה-
 אחר קרבן להביא ויוכל דהשלמה עשה ידחה קדשים אכילת של עשהשלימא
 הוי דלא נאמר אי לעיין ויש קדשים לאכול שיוכל כדי הערכיים בין שלתמיד
 שעשה צריך אמאי אוכלים אחרים אפילו ומהני נאכל שיהא רק אכילהמצוה

 קנ"ח מצוה האוצר בית עי' , עליו מצוה הוי לא הא ידחה קדשיםאכילתה
 דאי"נ זו מגמ' והוכיח נאכלים שיהיו רק או לאכול הוא המצוה אם כנ"לשחקר

 ליתנו יוכל הלא הל"ת דחי אמאי א"כ אחר ע"י אפילו שיתאכלו הואדהמצוה
 עשה דוחה דאמאי דנפשי' מסברא שהקשה הלכות בליקוטי יעויי' ואמנםלאתר

 שהלקוטי לומר שיש ]עיי"ש שיאכלנו, לאחר ליתנו יכול והלא קדשיםדאכילת
 אחר ע"י לקיימו דאפשר כיון ורק הלוי הבית חידוש בלי אפילו כן מקשההלכות
 איכא דאי בצרעת מילה גבי קל"ג בשבת וכדאיתא דהשלמה העשה ידתהלא
 דאיכלת המצוה שיקיים לאחר ליתנו דיכול כיון ה"נ וא"כ דוחה אינואחר

 הלא לאחר יתנו אם דהלא כ"כ פשוט אינו זו קושיא ואמנם ידחה למהקדשים
 שהוא רותה קדשים דאכילת גימא אכתי וא"כ הוא ולא המצוה יקייםהאחר
 לומר יש אחר ע"י להתקיים יוכל רמילה קל"ג בשבת דאיתא ,ומה המצוהיקיים
 ע"י כשיעשה המצוה יקיים האב גם דאז האב בשליחות ימול שהאחרדמיירי
 הלאו. דחית בליאחר



קפגהמתיבתא

 סופר. חתם ושו"ת , ביום בו לאכול שמצוה קנ"א טימן צבי חכם שו"תעי'

 שלע"א נגדשיםשכילם

 באוכל דגם נמצא נאכל שיהא רק אכילה דין הוי דלא חידש לפי הלוי ביתעי'
 המעשה לא הוא שהמצוה כיון המצוה מקיים ג"כ אכילתו כדרך שלאקדשים
 מהא כן והוכיח שנאכל מיקרי בכה"ג וגם נאכלים יהיו שבקדשים רקאכילה
 שלכד"א הוי דחי ואע"ג חי אותו אוכלים היו שהבעלים ע"ב צ"ט דףדמנחות
 הוא שהמצוה כיון דהכא ובע"כ פטור חי חלב דאוכל כ"ד דף פסחיםכומבואר
 דהתוס' יל"ע לכאורה ואמנמ , עיי"ש שלכד"א באוכל גם יוצא נאכלשיהא

 אע"ג וכו' לגנאי אותם שמזכירין ומה כתבו ששונאים ד"ה ק דף שםבמנחות
 יבואו שלא רק הוא המצוה דבל ומשמע וכו' נותר ליד יבואי שלא קעבדידמצוה
 כרש"ש ועי"ש שלד"א כשאוכל קדשים אכילת מצות אי"כ באמת אבל נותרלידי
 . "עוצ

 וידחה קדשים דאכילת עשה דנייתי ע"ב צ"ז זבחים הגמרא מדבר יל"עעוד
 קדשים אכילת מצות דיוצא הלוי הבית לדברי ולכאורה פסולין. דאכילתל"ת
 אכילת מצות ויקיים שלכד"א לאכלו יוכל הלא הל"ת ידחה למה שלכד"אגם

 עובר אינו שבתורה איסורין דכל כיון פסולים דאכילת ל"ת על יעבור ולאקדשים
 וצ"ע. אכילתם כדרך אלאעליהם

 תנן דכה"ג חי לאוכלן כדי יזרוק תימא חטא ד"ה ע"א רמ"ח מנחות תוס'ועי"ע
 ואין זכות זה ראין לומר ויש חי אותי אוכלים היו הבבליים הלחם שתיפרק
 צ"ע קדשים אכילת של קיום יש בחי דגם הלוי הבית ולדברי עכ"ל בכךלחטא
 שהקשה כ"א סימן ב חלק היורביץ להגרא"א משה אהל ועי' זכות זה איןלמה
 חזון ועי' וצ"ע זכות זה אין ולמה קדשים אכילת הוי חי דגם התום ע"דכן

 התוס'. דברי שמפרש מנחותיחזקאל

 למשתה דאינו זכות זה אין מ"מ בחי קדשים אכילת דמקיים דנהיא לומרויש
 ועי' זכות הוי אכתי וא"כ לעיכובא אינו למשחה דלכאורה וצ"ע עיי"שלגדולה
 קדשים דאכילת מ"ע דליכא שהוכיח צ"ו סימן או"ח סופר כתבבשו"ת
 קיום דליכא ובע"כ חי לאכול זכות דאינו הנ"ל מנחות התוס' מד'שלכד"א
 מטעם זכות אינו אינו דחי די"ל כנ"ל דחה ואח"כ בשלכד"א, קדשיםאכילת
 כלל אותו אוכלין בנ"א שאין בחי מ"מ לעיכובא דאינו ואע"ג לגדולהלמשחה

 גדול. חידוש והוא למשחה הדין לעיכובאהוי



המתיבתאקפד

 סדר עפ"י חלקים עוד בקרוב ובעזהי"ת א' ]חלק כ' א' סרר עפ"י קדשיםענינים
 [ יהודה זרע בספרי קדשים ענינים על ב'א'

~ן

 ימים ד'ביקור

 ככולו היום מקצת אמרינן אי שם גרשום רכינו עי' ע"א, י"ג ערכין גמ' ע"יא-
 לא. או השחיטה יום מלבד ימים ד' בעי ואי הרביעיביום

 תמיר אם שם משאנץ הר"ש ובפי' י"ב, אות ג' פרשתא ויקרא תו"כ עי'ב'-
 התורה על הלוי רי"ז מר"ן בחי' ועי' לא או ירדו לא עלו אם הוי מבוקרשאינו
 הקרבנות. בכל או בתמיד רק נוהג ביקור ואי הד"צ בדבר ויקראפרשת

 לאור אותו מבקרין מבוקר שהוא אע"פ ד' משנה פ"ג תמיד מס' משנה עי'ג-
 אינו או מעכב אי לשחיטה סמוך הביקור מהו קכ"ד סימן איש חזון עי'האבוקות

 וכו' למצוהאלא
 ומנלי

 שהוא דאפשר וכתב לשחיטה סמוך נוסף ביקור להצריך
 א"כ מום בו נפל שמא מחשש אלא ביקור מתורת שאינו דא"כ הקשה אךמדרבנן
 עיי"ש. בתמיד רק ולא ~ו בדיקה לחייב יש הקרבנותבכל

 עיי"ש ט' הלכה ומוספין תמידין מהל' פ"א רמב"ם עי'ד-

 מעכב ביקוראי
 הביקור אי לפרש בידי ואין וז"ל רט"ז סימן פסחים בהלכות זרוע אור עי'א-

 . וכו' מעכב דאינו ומסתברא לאו אםמעכב

 מבוקר שאינו בד"ה התוס' דבר על ע"א מ"ב סוכה מס' על תמרים כפות עי'ב-
 דהיינו לומר היה אפשר ימים ד' ביקור בעי רהתמיד כנהי דבריו תוךדכתב

 חידוש זה פסול שיהיה ימים ד' ביקרוהו לא ראם לעיכובא שיהא אבללכתחלה
גדול.

 כלל ביקרוהו כשלא אפילו מעכב אינו ג"כ רס"ל ה' מצוה חינוך מנחת עי'ג-
 בזה. מש"כ ת"א במצוה ועי"ע שחיטהקודם

 שמבואר מה מזה והעיר בזה דהאריך כ' סימן או"ח חסר תורת שו"ת עי'ד-
 פסול אם כיו"ט תמיד ושחטו מאפשר שה שהביא בהדיא מ"ח פסחיםבגמרא



קפההמתיבתא

 ואי בלא"ה ופסול מבואר אינו מאפשר שהביאו כיון הרי ולכאורה קצהמשום
 עיי"ש. מוקצה אינו תו הלא שביקרומיירי

 קודם לבקרו שייק אפשר או שהוקדש לאחר דוקא ביקוראי
שהקדישו

 לאחר רק הכיקור שיעשה דצריך מרש"י דייק ע"ב כ"ט מגילה אבן טוריא'-
 עיי"ש. ע"א י' דף בשבועות דאיתא ,שהוקדש

 צ"ו פסחים המאירי דכתב מהכא קודם גם ביקור דמהני ראיה מביאין ישכ'-
 אבל בו עיניו שנותן בעדר שיבקרו שטעון ואפשר וז"ל בחו"ד וזה בד"הע"א
 שלקחו. קדום שמבקרו מה דמהני מבואר עכ"ל י"ר יום עד ליקח צריךאינו

 עש"ה. אבטולמוס מימי בזה ראיות עוד מש"כ כ"ט תענית ארי גבורת עי'ג'-

 יום בכל צרין או ביקור הד סגי ביקוראם
 ומבקרין שכתב צ"ו פסחים רש"י עי' , בכך דנסתפק ונהי ד"ה שם בחזו"אעי'

 הרמב"ם מלשון ואמנם ימים הר' כל ביקור דטעון להדי' הרי ארבעה כלאותו
 תמידיןפ"א

 ומסופיי
 משמע ימים ד' הקרבה יום קודם מוכנים שיהו ט' הל'

 דמבקרו מפרוש ארי' בגור בא פרשת ובמהר"ל ימים הר' בתחלת רקשמבקרו
 רש"ז מדברי למשניות בהקדמתו ישראל התפארת וכ"כ ימים מהד' יוםכל

הנ"ל.

 בשעת דוקא הוא כהונה בגדי שדוחה כלאים אי וראב"ד רמב"מ מחל'עי'
 באריכות. שמבאר הלוי בית שו"ת ועי' עבודה בשעת שלא אפילו אועבודה

2מ
גורל

 ועי' למצוה, אלא דאינו או מעכב הגורל אם מחל' מ' דף יומא גמראעי'

 מעכבת הקכלה אי תלוי בזר כשרה או בזר פסול הגרלה אי שתלוי שםירושלמי
 ברמב"מ ועי עברוהי ה"ו מעכבת ראי בזה כשרה מעכבת אינו ואי כזרהפסולה
  הגרלה  ראם  שכתב רי"ר  בתומ' ועי' עבורה שאינו  אע"פ  שמעכבתשכתב
 בזר. שפסולה רמב"ם ועי גדל, בכהן אלא הכשרה אינומעכבת



המתיבתאקפו

 ועליותגנין

 בית הלכות שמח אור ועי' ק"ד, מצוה חינוך מנחת עי' בזה מקומות מראהאציין
 שם אוכלים אין הללו גגין ע"א י"ז שבועות גמרא עי' ז'. הל' פ"והבהירה
 קדשות לו ראין לכאורה והיינו קלים קדשים שם שוחטין ואין קדשיםקדשי
 הרשב"א בשקת ואמנם ירולשים קדושת לו ויש ירושלים מכל גרע לא אבלעזרה
 ליבא ירושלים קדשות שאפילו והיינו קק"ל שם אוכלים שאין גורס ל"דסימן
 פסחים מפורשת מגמ' האחרונים והקשו קק"ל שם אוכלילם ואין ועליותבגגין
 והלא הגגות על פסח קרבן אוכלים אין נתקדשו לא גגין דאי דמפורשפ"ו

 , כהרשב"א ומבואר העיר בכל נאכל ופסח הגגות על אפי' יש ירולשליםקדושת
 באורך ועי"ע מזה מש"כ פסח קרבן הלכות שמח ובאור פסחים יעקב קהלותועי'

 וגגין רעליות גגין אויר בדין שהאריך ועי"ש מזה מש"כ שמ"ב מצוהבמנ"ח
 ועליות. בגגין ישיבה איסור לענין לעיל ועי' , הבית הד שלועליות

2י
 מנורהדישון

 קיום א- ומוספין תמידין הלכות הגרי"ז עי' המנורה בדישון דינים שנייש
 המנורה של עמנו כהדשן דישון מצוה ב- , וידשנם שיטיבם בנרותהמצוה
 צריך מש"ה וכו' החיצוו מזבח כמו דישון מצות עליו יוחל בעצמושהרטן
 דגם הרשן דרשן וקרא הדשן על ולא נאמר נרות על הנרות את דבהיטיבוהקרא
 מצוה והוי המזבח אצל והנחה דשן מצות עליו יש המנורה של עצמוהדשן
 באריכות. עיי"ש בנירותלחוד רק ולא הדשןבגוף

ה'
הקדש

 פרוטה משוה עלפחות שחיללוהקדש
 ש"פ. על שחיללו מנה שוה הקדש שמאול של דין בש"ס פעמים כמהמבואר

 בדיעבדיוקא
 הוא וכן כ"ז רף תמורה הגמ' שהביא ערכין מהלכות ז פרק משנה כסף עי'א-
 אבל וכדאו עבר אם רק הוא שמואל דדינא שם דמוכח כ"ח רערכין הסוגיאנמי

 נ"ז. דב"מ מסוגיא מוכח נמי וכן ש"פ על לפדותו יכול איןלכתחילה



קפזהמתיבתא

 אחרים אפילו או הבעלים דוקא הוא אי ראשוניםמחל'
 על לפדותו יכולים בעלים דרק ע' דף מנחות תוס' וכן כ"ז תמורה ' תוס'כ-
 סברא ראין משום דהוא מסביר שם מנתות ותוס' אחר, על לא אבל פרוטהשוה
 חיל בספר ועי' לעצמו ויקחנו ש"פ על תבירו הקדש לפדות יכול אדם כלשירא
 בזה לבעלים ואין לגמרי ההקדש של הוי הלא שהקדישו רלאחר שמבוארהמלך
 בדה"ב כקדשי דאמרינן ובפרט כעלים בין בוה לחלק הסברא מהו וא"ככלום
 לקמן עי' דראובן תורא מעיקרא אמרינן הגוף בקדשות רק כעלים שם מקרידלא
 סברא עוד לאחר, בעלים בין חילוק להסבר שכתב ועיי"ש זה בענין ק'אות

 ברש"י. כמבואר להקדש אונאה דאין משום מש"פ פחות על לחלשיכול

 על חלה רהקרושה משום אי בזה טעמים ב' שכתב כ"ג מגילה אבן טורי עי'ג-
 לישאל יכול דהבעלים דכיון משום ואי שו"פ על לחלל יכול ולכן הבעליםידי
 פטר דבפדיון שם כתב ולכן , שו"פ על לחלל יכול ולכן כדידי' הוי ההקדשעל

 , שו"פ על לחלל יוכל לא הבעלים אפילו ידו על חלה הקדושה שאיןחמור
 דלא גזבר לדי שבא באופן נפק"מ כ' ס"ק שוהם אבני בספר אחרוןובקונטרס

 המעלה אם אבל שו"פ על לחלל כיול הקדשיו שהוא הא' הלטעם שאלהמהני
 שאלה מהני לא דתו גזבר ליד בבא אז ע"ז לישראל ריכול משום הוארבעלים
 וח"ב ט"ו סימן א' חלק אברהם דברי ועי' שו"פ על לחלל יכול הבעליםאין
 רושת נותן שבעלים מה ע"ז מהני ואי , כהטו"א דלא בזה גדול אריכות ב"הסימן
 שום כלל הזכיר לא ח' הלכה פ"ז ורמב"ם היטב. עיי"ש שו"פ על לחלללאתר
 שהביא כ"ד סימן חינוך מנחת עי' אחר. או הבעלים הוא הפודה אם ביןהבדל
 יוכל אחד ושכל כתוס' ולא הרמב"ם בשיטת להוכיח וכתב הנ"ל הטו"אדברי
 זה. כלל אמרינן לא דבקונם שם מנחות תוס' עי' שו"פ עללחלל

 עילויהקדש
 מזבח קדשי להקדיש אדם יכול ע"א ל"ב תמורה משנה ' ע"ב כ"ח ערכיןעי'

 וה הקרש לו יש כמה ששמים שומא של הקדש היינו עילוי בהקרש הביתלבדק
 עילוי. הקדש על פירושים עוד ויש הבית, לבדקונותן

 רש" שלשיטת עילוי הקדש של ההקדש בגדר והרמב"מ רש"י בין מחלוקתיש
 דין וכל מזבח בקדושת קרושה שהיא מכיון הבהמה גוף על קדושה שום חלהלא

 הטובת שויות את לתת יצטרך שהבעלים לענין רק הוא עילוי ההקדש אוהחרם
 הבהמה גוף על חל שההקדש הרמב"ם ושיטת הבית לבדק או לכהניםהנאה
 בה שיש אף ועל עליה שיש הבית בדק מהקדושת הבהמה את לפדותוצריך
 מזבח קרושת על הבית בדק קדושת גם לחול יכולה מזבח קרושת מלפניוכבר



המתיבתאקפח

 הן. שונות קדושות שתיבי

 הקדשמזיק
 ראשונים מחל' מעילה, מדין מזיק פטור שיש ומבאר ע"א י"מ מעילה סוגיאעי'
 קרן אבל מעילה כדין חומש משלם שאינו והיינו מעילה מדיני רק פטרוהואם
 קרן. אף משלם ואינו מזיק מדיני אף שפטרוהו או לשלם חייבהוא

 רעהו שור ד"ה ע"א מ"ט כגיטין וכן רעהו שור ד"ה ע"א ז" ב"ק תום"א-
 ואע"ג וכו' מקרן אף פטור למזיק פרט יאכל כי של מהפסוק דהמיעוטמבואר
 מחת אלא תרומה קרושת הפסד מהמת אינו זה חיוב קרן חייב תרומהשמזיק
 כלום. ההקש היזק על חייב אינו חבירו חפסד שאין בהקדש אבל הכהןהפסק

 ב' הל' פ"ה הרמב"ם מדברי דייק ב' הל' פ"א ממון נזקי בהלכות שמח אורב-
 קרן אבל מחומש אלא בהקדש מזיק נתמעט שלא סוכר שהוא שכירותמהלכות

 משום חייב הקדש כשמירת שפשע ששומר הרמב,ם פסק מש"ה חייבהוא
 נתיבות משובב בספר קצוה"ח עי' , חייב הקרש ומזיק מזיק משום חייבשפושע
 החיים האור דעת וכן בפשיעה אף בהקדש חייבים שאין בהגה א אות צ"הסימן

 ואומר. סוך"ה י"ר ב"ב שמותהקדוש

1
 קדשיםולד

 במעי קדשים ולדות אי ע"ב כ"ה תמורה ע"א קי"ד זבחים בגמ' תנאיםמחל'
 קדושים. הם בהוויתם או קרושים הןמאמן

 קדושים בהויתן קדשים ולדות בעניןחקירה
 לומר א-יש דרכים בג' בזה לחקור יש וז"ל ב' ס"ק ב סימן אברהם זוע שו"תע"

 דמויינו דכמו הלידה פעולת ע"י הוא קדושים בהויתן למ"ד הקדושהרחלות
 וה"נ וכו' מקדשו הרחם הרחם מן וביציאתו הוא חולין אמו שבמעיבבכור
 מקדשתו הלדיה דפעולת גזה"כ מ"מ חולין אמן דבמעי אף קדשיםבולדות
 כן יקדשו שהרחם לירה דרך בעי מעצמו דקדושתו כבכור דכמו י"לולפי"ז
 הלידה ברגע ואזי רחם דרך הוויתן בעינן אמן מכת דקדושתן קדשיםבולדות

 רק הקדושה חלה הלירה ברגע דוקא דלאו לומר יש ב- , אמן קדושתתפסתינהו
 תיכף אמן קדושת עליהם לחול ראוי הי' קדשים אם מכח דיצירתן דכיוןהענין

 לי' מבירא זה מ"ד רק קדושים הן אמן במעי למ"ר באמת רס"ל וכמומשנוצרו
 משנגמר אבל אמו קדושת תופס אינו בעולם בפ"ע הוי' להיות נגמר שאינודכ"ז



קפטהמתיבתא

 לאויר יצא אופן באיזו נ"מ אין ולפי"ז אמו קדושת בו נתפס העולם לאוירויצא
 מחשב האם מן שנפרד רכל והוציאו אמו במעי דנמצא או רחם דרך אםבעולם
 ברגע הוא דזהו רחמנא הלא רחם שבפטר לבכור דומה ואינו ליקדשהויתו
 מיקדש אמן קדושת שמכח קדשים ולדות משא"כ לידה ררך בעינן לנךהלידה
 זה דענין לומר יש ג- , לא או לידה דרך יצא אם נ"מ אין עצמו מחמתלא

 לו כלו שלא דכ"ז ולד בשם רק תלוי הוא אמן במעי ולא קדושים הןדכהויתן
 עיי"ש. קרשים רולדות דין מכח דיקדוק גזה"כ וליכא ולד שם עליו איןחרשיו

 קדושין הן אמן במעי קדשים ולדות בעניןחשירה
 ולדות דאמרינן בהא דהנה עוד להתבונן יש וז"ל י"ז ס"ק ח' סימןועיי"ש
 או מקדשתו בקרש דיצירתו הענין אם לחקור יש קדושין הן אמן במעיקדשים
 ואח"ם קודש הי' לא שנוצר בשעה אם ונ"מ לי' מקדשתא אמו במעי שהואדמה

 בקודש. יצירה הי לא שהרי קדוש אינו זה מקדשת היצירה ראם האםנתקדשה
 מתקרש אמו במעי שהוא הזמן המשך בכל שפיר לי' מקדשא אמו מחיצתואם
 באריכות. עיי"ש בקורש יצירה הי' שלאאף

 פדיון צריכה אי מחל' בהוויתםאפילו
 הם כהווייתם להסוכרים דאפילו כ' הל' שחיטה מהלכות פי"ג שמח אורעי'

 חלה עליהם חלה לא הגוף שקדושת אע"פ אמם במעי מקום מכלקדושים
 תמורה אמת שפת עי' , כאכילה להתירם פדיון וצריכים דמים קדושתעליהם
 עיי"ש אבל אמו במעי פדיון צריך קדושים בהווייתם אם אפילו שכתב ע"בל"א
 לקדשוה אמו כמעי לשנותו הבעלים יכולים איך שא"כ ע"ז לו שהקשו י"זדף

 פריון. צריך שאין שס"ל ט' אות כ"ה סימן יו"ד אחיעזר שו"ת ועי'אחרת

זו
זריעתך

 השבת את רוחה שהוא לי אין יכול שם וז"ל בהעלותך פרשת זוטה ספריעי'
 עיי"ש חלביו והקטר קרביו ומחיו וזריקתו דמו קבול ריבה וכו, כשחיטתואלא
 תוססות ועי' שהביא מבשר אמרי ספר עי' שכזריקה יש מלאכה איזו לעייןויש

 כגון בפסח השבת את שדוחים דברים במשנה דתנו ע"ב ס"ח דףפסחים
 לא ספרי ומדברי שחיותו אגב זריקתו דתגי התוספות ובחבו וזריקתושחיטתו
 שם, איסור משום רק בה יש שזריקה שם דמבואר כ' רף בביצה ועיקר גן,משמע
 ויש צובע, היא דהמלאכה שכתב פסחים בתפא"י ועי שם הרש"ש כהגהותועי'
 בצביעה. לו ניחא לא דהלאלעיין



 א ת ב י ת מהקצ

 שהזרקיה מנא מתקן משום הוא דהאיסור לפרש שכתב שם דספרי באמבוהאועי'
 דזריקה שכתב ע"ב כ"ח לנזיר בפירושו הרא"ש לדברי והביא הקרבן אתמכשרת
 לאכילה. והבשר להקטרה האימורים שמתקן שבתא תקוני חשיבבשבת

 במקומו שלאזריעה

 דינים פרטיכמה
 את נתן היסוד כנגד שלא הכבש גבי על נתנו ע"א כ"ו זבחים מתני'מבואר
 ואת בחוץ בפנים הניתנין ואת למטה למעלה הניתנין ואת למעלה למטההניתנין
 פסול שמואל אמר ע"ב שם כגמ' ומבואר כרת בו ואין פסול כפנים כחוץהניתנין
 המזבח על לכם נחתיו ואני קרא דאמר טעמא מאי נתכפרו בעלים אבלכשר
 לכפר קרא אמר נמי בשר הכי אי כעלים נתכפרו למזבח דם שהגיע כיוןלכפר
 דמי. כמקומו במקימו שלא קסבר אלא אחר לדבר ולא נתתיולכפרה

 במקומו שלא זריקה של הדין אסרינו בפסחאי

 לאכילה דעיקרן דבפסח המקורשים פסולי מהלכות ב' פרק שמח אור עי'א-
 דעיקרן כיון באכילה שאסור אלא שכשר במקומו שלא זריקה אמרינןלא

 דרמם יגע אשר וכו' הפסחים מן שם ונאכל שמבואר מה דיה שם וכתבלאכילה
 במקומו. שלא זריקה אמרינן לא מזבחךוכו' קירעל

 דקיי"ל כיון מאי בפסח לעיין יש וז"ל א' ס"ק ז' סימן זבחים איש חזון ועי'ב-
 שלא בזרק הכא ע"ב ע"ח פסחים כדאמר לבד פסול אוכלין לו שאיןדפסה

 עיי"ש זריקה לאחר הבשר נאבד כאילו החישב רלמא או לגמרי פסולבמקומו
 כיון לומר יש והטעם וכו' בפסח נאכל הבשר דגם זה לפי ונראה באה"דשכתב
 בכל דילפינן וכיון לאכילה הבשר ראוי א"כ אלא כשר הקרבן איןדבפסח
 עייש. וכו' נאכל דכפסה שמעינן ממילא כיפר למזכת דם שהגיע כיוןהקרבנות

 הדם את שנתן בפסח להסתפק יש וז"ל שכתב שם זבחים שלמה השק עי'ג-
 שאני רפסה דלמא או זבחים בשאר כמו פסול הבשר כה"ג אי היסור כנגדשלא
 הורצה לא וזרק זריקה קודם הבשר נטמא ואם לאכילה אלא בא לא רעיקרוכיון

 דפסול גימא ואם ע"ש כוותייהו קיי"ל דרבנן אליבא ע"ח דף בפסחיםוכמבואר
 מקרא ילפינן בהדיא דהא כשר הבשר גם ממילא נתכפרו לא בעלים גסבשר
 לא הבעלים גם דבפסח גימא דלאידך רי"ל או מכפר למזבח דם שהגיעדכיון

 ניתוקם לכפר המזבח על לכם נתתי דואני וקרא אחר פסח להביא וצירךנתכפרו
 דאיירי אלמא לכפר מדכתיב הכי דייק נמי וקרא מפסח לבר זבהיםבשאר
 עכ"ל. אי"ה באריכות מזה יבואר ובמק"א לכפר דבאיןבזבחים



קצאהמתיבתא

 כמקומו במקומו שלא אמרינן בחוך שכתנן בפנים בניתנין גםאי
 ע"ב כ"ו בתוס' דמבואר א' ס"ק י"ב סימן ב' ס"ק ז סימן איש הזוןעי'

 וכתב כמקומו במקומו שלא אמרינן בחוץ שנתנן בפנים בניתנין גם דאישנסתפק
 שהגיע כיון קרינן לא פנים דצריך דבמקום נראה ז"ל דברהים ולולא וז"לשם
 על שיתנם מהני דלא הפרוכת וכנגד הבדים בין בהזאות מבעיא לא למזבחדם

 כלום ולא עשה לא החיצון מזבח על שנתנן הזהב מזבח של אפילו אלאהמזבח
וכו'.

 מתנות לגמור יש אי אחת מתנה במקומו שלא נתןאי
 נתן אם החיצומות בחטאות לפי"ז לעיין ויש וז"ל שכתב י"ס סי' איש חזוןעי'

 במקומו שלא דרין אחת במתנה ואפילו נתכפר דבעלימ דאמרינן למאילמטה
 הוא מתנות ד' של המצוה שאם מתנות ד' לגמור מצוה עליו יש אי מקומוכדין
 שאי קרבנות ד' מצות סקעה כבר ע"כ במקומה וכלא נתן כי הקרנות בחירתמצד
 ד' נותן נמי השתא מתנות ד' מנין המצוה אס אכל עוד, לקיימה לואפשר
 ד' רנותן בפנימיות חזינן שהרי בקרנות אלא ד' נאמר שלא לומר ואיןלמצוה,

 אפשר ומהיו כיפר, לא במקומה שלא חרא נתן ואילו ומכפר במקומושלא
 שלא הכשר דין עליה וחל אחת במתנה כיפר דכבר כיון שאנידבחיצומות
 אבל כמצותה בנעשה אלא זו מצוה נאמרה דלא ד' מנין מצות כאן איןבמקומו
 במתנות. להוסיף שוב שייך לא במקומו שלא בדין בעליםנתכפרו

 יסוד על שירים שפיכת דין איכאאי
 איכא אפילו ומיהו שירים שפיכת טעון אי לעיין יש וכן שכתב שם איש חזוןעי'
 שירים דין שהרי היסוד על שירים שופך אי להסתפק מקום יש שירים שפיכתדין
 קים לא ועדיין ע"א מ"ג תוס' וכמש"כ למזבח מתירן הדם דזריקת אימוריןכדין
 וכו'. במקומו שלא בזרק אימורין דיןלן

 במיקומו שלאפיסול
 דלא שלב"מ זריקה בדין שהביא רע"ג סימן בהגהות הראשונים כנסת בספרעי'
 או דפסוה"מ מליתא הוא ואיסורו הבשר על פסול חלות זהו אם הבשר עלמהני

 דהוי משמע הרמב"ם ומלשון זריקה, לפני כאיסורו הוי כשר אכילתדלגבי
פסוה"מ.

 במקוטו שלא מהו הנשופים ישעידיםפרי12
 אם לאכילה עומד אינו דהבשר הנשרפים ושעירים דבפרים ה' ס"ק שם עודעי'
 הבשר לגבי הוי במקומו דבשלא נ"מ דלכאורה שלב"מ דין לגבי נ"מאיכא



המתיראקצב

 אחר לאו איכא הנשרפים בפרים משא"כ זריקה דלפני בלאו ועובר זריקהכלפני
עיי"ש.

 במקומו שלא זריקה אמרינן בעוףאי
 זבחים עי' כמקומו במקומו שלא אמרינן בעוף אי ראשונים מחל' שהביאעיי"ש
 כחכו כ"ה אות שם והש"מ כן אמרינן בעוף דגם דס"ל למעלה ד"ה ס"ודף

 דס"ל נראה וברמב"ם ע"ב, ס"ה להלן וכן בעופות ולא אמרינן בבהמההדוקא
 ה"ה. מבפסוה"מ פ"ז עי' כמקומו כעוףדל"א

ח'
 כהניםחרמי

 הכנים אומר ר"ש יהודה ר' דבר מחרימין אין ולויים הכהנים כ"ח ערכין מתניעי'
 שהן זמן כל כהנים חרמי כ"ש ערכין מתני' שלהם,וע" שהחרמין מחרימיןאין
 דבריהן לכל הן הרי לכהן ונתן וכו' דבריהן לכל כהקדש הן הרי בעליםבבית
 עיי"ש יהיה לך בישראל חרם כל שנאמרכחולין

 לזמן קדושה הוי לא או לזמן, קדושה כתנין חרמיאי
 : כזה הפוסקים מחל'מבואר

 נראה חרמים קדושת וענין וז"ל שכתב ד אות כ"כ סימן בכורות איש חזוןעי'
 של מצותה זוהו לכהן נתינתו אלא הכהן ליד שיבוא עד לזמן קדושה זושאין
 מבואר עכ"ל מצותו שנעשית כדבר חולין ונעשים קדושתן פוקעת ובזהחרמים
 כהן. ליד משבא אח"כ פוקעת רק לזמן קרושה הוירלא

 ל"ב תמורה בתוס' שמבואר שמח מאור שהביא ז' אות ז' סימן אברהם זרעעי'
 היא להדיוט דאמירה בו יחזור ירצה אם כהנים לחרמי מנה עלי הרי דהאומרע"ב
 לד' וכו' כהנים חרמי שהרי שם שהקשה אמת שפת ועי' הוא כלוםולאו

 שאו"ש שם ועי' עלי בהרי יתחייב לא ואמאי היא לגבוה אמירה וא"כלכהן ונתני
 אמירתו מהניא לא לזמן ובקדושה לזמן קדושה שהיא סברי דהתוס'שמבאר
 שייך לא להדיוט כמסירה לגובה דאמירה ברעיוני נפל כי ודע שם וכחבלגבוה
 אמרינן דלא כהנים חרמי גבי בתמורה התוס' מדברי הוא והמקור לזמןבהקרש
 לגבוה. אמירהבהו

ויש
 שמביאיי

 אומר ר"ש ת"ל בחוקותי פרשת לתוס' בפרושו מהראב"ד ראיה
 לכהן חרמין כתם דקסבר משום שלהם שהחרמין מפני מחרימין איןהכהנים



קצגהמתיבתא

 ידו מתחת יוצאין יהיו אמרת ואן בגוויהו ויכי איהו הדר לנכסי מחרים כיהלכך
 ישראל שהקשה תזה אחוזתה בשדה וכדאמרינן הכהניס אחיו לכלומתחלקין
 אלא שלי תהא ידי תחת והיא הואיל לאמר יכול שאינו מהכהנים אחרוגאלה

 בה זהו שמים ומהקדיש איירינן במקדש דהתם דמי לא הכהנים לכלמתחלקת
 לא דהא שמים קדשי ולא נינהו כהן דנכיס כיון במחרים אבל לכהניםונותנו
 הלכך בגוויהו איהו זכי לאלתר כהן להו מחרים כי הכי משום כלל פירהצריכי
 דהוי מבואר מצני דהא שמים קדשים הוי דלא דלא הכוונה עיי"ש מחרימיןאין

 לזמן. קרושה דהוי כוונה רק כהן לידי שבא עדקדושה

ט'
 דחי' או הותרהטומאה

 צריך אי ונ"מ דחי' או בציבור הותרה טומאה אם מחל' ע"ב ו' יומא גמראעי'
 סוברין. אנו היאך מחל' להלכה עיי"ש טהורין אחרלחזר

 למ"ר הכיפורים ביום משמיס מת דטומאת שם הרא"ש בתוס' חידושי עי'א-
 טמאים דאיכא הכי דאמרינן לישנא לסך ואפילו בציבור הותרהטומאה
 ימות כל ה"מ עבדי לא וטנמאין עבדי טהורים דכו"ע אב כיח בההואוטהורים
 אחר אחר מהדריגן לא ודאי בכ"ג העבודה שמצות הכיפורים יום אבלהשנה
 למי שאפילו שכתב שם שדה מרומי עי' אחר. אב בית אחר מאהודרי גרעדלא

 היום שמצות שכיון בטומאה משמש בצבור היא דחויה טומאהשסוברים
 וכו'. ימים שבעה שנתרבה ככהן הואלכתחילה

 בא אם בטומאה נאכל ואינו בטומאה באים דברים דחמשה דקיי"ל האב'-
 באופן אפילו או הבשר את מטמאים טמאים שהכנים משם הוא נאכלדאינו
 באכילה, מתירתו אינו בטומאה הבא שקרכן דין יש ג"כ הבשר את טימאושלא
 וכו' נאכל אינו טמאין דבהקריבוהו דלמא או ד"ה צ"ט דף זבחים רש"יעי'

 דאל"כ בבשר הטמאים נגעו כשלא אפילו נאכלו אינו אופן דבכלומבואר
 ובטהרת בשפ"א עי"ש הבשר נגעו כשלא טמאים בהקריבוהו גם הגמ'משכח"ל
 אי דבאנינות שכתבו אבל ד"ה תוס' ע"ב ט"ז דף זבחים ועי,' בזה מש"כהקודש
 מטמאים משום הטעם דאין להדי' ומבואר נאכל שאינו ג"כ דינו הי' בטומאההוי
 כטומאה דהקרבה דס"ל ובע"כ תכלל אנינו גבי שייך לא זה דטעם הבשראת
 דל"ד קשה ומיהו שכתב ה' אות בשטמ"ק וע"ש , אופן בכל באכילה מתיראינו

 הלכך בה כשנוגע הבשר דנטמא משום היינו נאכל דאינו הא דהתםלטומאה
 דזהו להדי' ומבואר הכא למימר ל"ש באנינות אבל טמא הבשר דמרצהאע"ג

 י"א הל, פ"ר מקדש ביאת הלכות בר"מ עוד ועי' וכתוס' השטמ"ק ביןמחלוקת



המהינשאקצר

 הבשר אין בבשר נגעו לא ראפילו מהר"מ שמדיין הרמב"ם על רעק"אובגליון
 הרא"ש תוס' ועי' שם האזל ובאבן ט' הל' פ"ד המקדש כלי בהלכות ועי"ענאכל
 ועי' נאכל אינו הבשר מטמא בכשר בנגעו דרק דמבואר בשטמ"ק ק"י דףב"ק
 מזה. באורך בהעלותך פרשת הלוי רי"ז מרןחי'

י,
יוצא

 נפסל אי קבלה קודםדם
 ובדברי קבלה, קודם ביוצא נפסל דם ראין רס"ל ע"ב ג חולין ריטבאעי'

 פסולי מהלכות פ"א עי' קבלה ביוצאקדום נפסל דדם מבוארהרמב"ם
 הי"ג.המקודשין

 דאמרינן ע"ב דכ"כ כגמ' שמבואר מה שהקשה סימןמ"ו יצחק זכר בספרועי'
 שחוט ואח"כ חתך בחוץ ורגליה בפנים היא אליעזר רבי אמר אמי רביאמר
 שמשנשחטה פסולה חתך ואח"כ שחט ופרש"י פסולה חתך ואח"כ שחטכשרה
 בית דרך ויצא ועלה מזה זה יונקין הבהמה דמי וכל ביוצא הרגלים דםנפסל

 נפסל קבלה קודם דדם להדיא מבואר הרי ופסלו המזרק בדם ונתערבהשחיוטה
ביוצא.

 ואין עבורה נעשית שלא כ"ז ביוצא יפסול שלא היה הדין דמן שכתבעייש
 לחוץ ויצאת דפרכסה שם דמבואר מה אמנם בקודש אם כי עבודההשחיטה
 בשר משום האחד א[ ביוצא יש דינין דשני היינו קבלה קודם אףהפסולה
 באריכות עיי"ש ע"א, ק"א יכתים פנימה בקדש משום והשני ב[ טריפהכשדה
 משום דפסול בגמ' דמבואר דמה סובר דריטב"א דאפשר שכתבו שישוראיתי
 בחוץ שהיה הרגלים דם וא"ב הרם הכשר מעכב וזה בדם סכין קידושדבעינז
 בפנים אלא מקדישם שרית דאיןכל הסכין בקידוש נתקדש לא השחיטהבשעת
 סימן אחיעזר שו"ת עי' ביוצא נפסל אם קבלה קודם דם בענין עוד ועי' .וכו'
 מ"ז. דף זבחים הקודש ובטהרת , י"א אותמ"א

 קמיצה קודםמנחה
 פ"ע. דף הראשנים כנסת עי' כללי בקידוש ביוצא נפסל דמנחה ס"לריטב"א
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כ'
 שרתכלי

 כיון פסוה"מ פ"ג ספר קרית עי' בפנים אלא מקדש ראין פ"ז זבחיםמבואר
 מקדשים אין להכי בקדש בם ישרתו אשר כדכתיכ מתקדשת הן כשרותדתחלת
 ררבינו ביוצא נפסל אי ע"א מ"ג במנחות ורגמ"ה רש"י מחל' במקדש.אלא
 מקדש בחוץ דכ"ש ס"ל רש"י אבל , כלל מקדש אינו כחוץ דכ"ש ס"לגרשון
ליפסל.

 בפנים אלא מקדש שרת כלי איןישוך
 בכלי דין הוא אם בעזרה אלא מקדש שרת דאילכלי בהא לחקור דיש ספרעי'
 עלה חלה דלא המתקדש כדבר דינו דעיקר או עזרה חוץ לקדש יכול דאינושרת

 מחל' דזהו לומר ויש בכ"ש הוא דדין משמע סופר מקרית בעירה אלאבקידוש
 לקדשחו יכול דאינו שרת ככלי דין הוי אי בעזרה אלא מקדש דאינו שרת כליאי
 בעזרה אלא הקירוש עלה חל דלא המתקרש בדבר דינו מעיקר או לעזרהחוץ
 דתחלת דומיא בפנים מקרש דכ"ש הטעם שכתב הנ"ל ספר בקריתוהנה

 אלא מקדש אינו כך בעירה אלא לב"ש נעשה דאינו וכשם בכ"ש,מתקדשת
 הקרית דמדמה תהו ליפסל כלל בקרש אינו בחוץ דכ"ש פשוט ולפ"זבעזרה,

 אף כלל מקדש הב"ש אין וה"נ כלל לכ"ש מעשה אינו בחוץ כ"שספרלחנוך
 אינו דכ"ש דהא ס"ל ע"כ ליפסל מקודש בחוץ רס"ל ראשונים הנך אכן ,ליפסל
 אכל ליקרב מתקדש דאינו דה"ד י"ל ולהכי המתקדש בדבר דהוי כחוץמקדש
 עיי"ש. ליפסל מתקדשמ"מ

 מקרש בחוץ שרת רכלי מפורש שכתב ג' אות פ"ח דף זבחים מקובצת שיטהעי'
 סימן או"ח סופר חתם שו"ת ועי' פ"א, צו משנץ ור"ש בראב"ד וכ"הליפסל
 שבועות התוס' ברבר הרמב"ם על הגרי"ז בדברי' ועי' המג"א כביאורקמ"ג
י"א.

 צריך אין ומבהמה לקדש שרת כלי בעי שמנחהטעם
 פה בקמושתושגי

 כקרוה"ג, מיד קדושה רבכהמה דהא שכתב ככתבים רמב"ם על הגרי"זעי'
 הם רכן הוא דהטעם דמים קדושת רק קדושין אינן בכלי קדשו שלאומנחות
 כלי צריך אין מש"ה פה קדושת דין ע"י שלה קדושה"ג דזו דינן בעיקרחלוקין
 קדו"ד תורת רק שלהן פה בקדשות אין הקרבים דברים וכבשאר ובמנחותשרת
 עיי"ש. יקרש בהן הנוגע כל מרין קדוה"ג מקדשים כ"ש ע"י ורקבלבד



המתיבתאקצו

 גררא ואגב ז"ל ח' אות ג סימן דוד במקדש הובא דתמיד פ"ק כראכ"רועי'
 קדושת הויא לאלתר מקדשה כשאדם בהמה ומנחות מקטרת בהמה מ"שנפרש
 לומר יש וכו' בכלי המקדשן ער הגוף קדושת הוין לא ומנחות וקטורתהגוף
 להקרבה ראוי דלאלתר משוך הגוף קדשות קדשו לאתר דבהמה טעמאדהיינו
 כגון רבה מעשה מחוסרת קטורת אבל שחיטה אלא רבה מעשה מחוסרואינה
 דוקא שרת מכלי אלא בפה הגוף קדושת קדשי לא ע"כ בלילה ומנחותכתישה
 אלא פיו ההקדש ע"י הקדוה"ג חל אינו אז רבה היה המעשה דאם מבוארעכ"ל
 פה. ע"י הקרוה"ג חל שפיר אז זוטא מעשה הוי המעשה אם אבל הכ"שע"י

 הגוף קדשות או דמים קדושת דין שרת כליאי
 פדיון שיש שסוברים התוס' שמשיטת שם אורה ובקון ע"כ י"ס מעילה תוס'עי'
 סובר ואע"פ בעלמא דמים קדושת שקדושתם סוברים שהם מוכח שרתבכלי
 קדה"ג, שדין שסוברים ראשונים ויש וכו' מועיל אחר מועיל בו שישר"ג

 הרמב"ן מדברין מבואר וכן הגוף קדושת בהם שיש ט"ד שבועותעי,רש"י
 שכלי ד' הל' פ"ו מזבח איסורי בהלכות להדיא מבואר וכן נ"ב בע"זכעה"מ
 רבנן של טעם מהו זה לפי לעיין ויש פדיון, להם אין נפסלו או שנטמאשרת
 הסיוגא. שמבואר שם אורה קרן ועי' מועיל אחר מועל שרת בכלישאין

 ג' סימן ב' טימן דוד מקדש עיי מקדשין שרת וכלי שרת כליבענין

ל~  חמץ על תשחטלא

 החמץ על פסח תשחט לא בענין תשנ"א שנת המתיבתא בירחון באריכותביארנו
 בקיצור. רקואציין

 או זרק אם להסתפק יש ה' הל' פסח קרבן מלהכות פ"א למלך משנה עי'א-
 לאו על לוקה אם הפסולים הדברים מן באחד הקבן שנפסל אחר חמץ עלהקטיר

 יעשה שלא כשר בקרבן אלא קרא קפיר דלא דאטשר חמץ על תשחט דלאזה
 ליכא שוב הקרבן ניפסל אם אבל חמץ ברשותו יש אם העבודות מכלאחת
 מתוס' תשחט לא של דין ליכא פסול דבקרבן ראיה להביא ויש עיי"ש.חיוב
 עיי"ש. כ"טיובא
 בשפירת אי ד' הל' פסח קרבן המהלכות פ"א הרמב"ם על שמח אור עי'ב-

 תשחט. דלא לאו יש החמץ עלשיריים

 חמצו. על תזרוק שלא איסור יש מעכב דלא המתנות בג' איג-

 תשחוט. לא של הלאו עובר אי במקומו א של זריקה לענין לעיל עי'ד-
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 מדיני הוא אם א- החמץ על הפסח תשחט דלא לאו אי שרנו בראשונים עי'ה-

 האיסור שיסוד או ב- החמץ על לשחוט שאסור בהשחיטה הוא שהאיסורהפסח
 משעה משאות ועי' בלאו, עוכר חמץ יש השחיטה שבשעת חמץ מדיניהוא

 ע"ב. מ"ג פסחים ור"י ר"ה מחל' בזהשתלוי

 עיי"ש. יראה בל של בלאו תלוי תשחוט לא איסור איו-
 מנבח של בראשו המובח על האימורין הנית ראם פ"ט מצוה חינוך מנחת ע'יו-

 מונחים דאם לעולם ומקטירן פוסלת לינה אין מזבח של בראשו הם דאםדקיי"ל
 תשחט לא על דעובר המקטיר אצל חמת לו ויש פסח אחר עד פסח שלהאימורין

 חמץ לו יש אם ועובר אסור הפסח שחוט אם ומ"מ וכו' אכילה באיסור תלוידלא
 וזהו עיי"ש פסח לאחר אף הקטרה על עוברים א"כ וכו' באכילה דמוחראע"ג
 גדול.חידוש

לשמה

 פרה לשם השחיטה רק הבית בדק קדשי אדומה דפרה הגר"ח בשם הביאהגרי"ן
 אדומה פרה אבל הקדש, ע"י הוא חטאת קרבן כל חטאת שם עליו חלאדומה
 דאי נמצא חטאת שם מזבח קדשי הוי אדומה פרה לשם שחטה רק הבית בדקהוי

 דאי אדומה בפרה אבל , כשר חולין לשם בחטאת פסול לשמה שלאשחטה
 לא הבית בדק קדושת דהוי קרבן שם הוי דלא כיון פסול חולין לשםשחטה
 ששחטה חטאת חטאת קדושת עושה זהו קרבן לשם השחיטה הגוףקדושת
 קרבן. שם דהוי לשמהשלא

 טעם מספרי שהביא דפרה פ"ר ריש המשניות פירוש הרמב"ם מדברי קשהא-
 קרא צריך אמאי רחמנא קרי' דחטאת משום לשמה שלא חטאת דפרתהפסול
 חטאת שם מקרי לא חטאת פרת לשם שחטה לא דאי משום פסול האמיוחד
 מיוחד. קרא צריך קרבןאמאי שם הוי דלא לשמה שלא פסולמש"ה

 לשם שחטה שלא אף ארומה פרה שם הוי קרבן לשם שחטה דאי לומרואפשר
 קרכן קדושת לשם דשחטה כיון היינו דפסול מיוחד קרא צריך מש"החטאת
 ממו"ר ששמעתי ]כמדומני קרבן לשם דשחטה כיון חטאת לשם לאאפילו
 [. עליון מדרש ובית ודעת תורה הישיבה ראש זצוק"ל שארר גדלי' הרבהרה"ג

 קרבן לשם שחיטה הוי משוסדלא או מקרא למידן אינ"מ
 לענין חטאת לשם שחיטה הוי דלא משום או מקרא למדין אי נ"מ לומרואפשר
 פרה שם עליו לחול דצריך משום נאמר דאי לשמה ושלא לשמה שחטהאי

 פוסל לשמה שלא מקרא ללמוד אי משא"כ , פרה לשם דחשיב כיון מהניאדומה
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 שלא הפוסלת מחשכה הוי רהא מהני לא לשמה ושלא לשמה שתטה אפילוא"כ
 נעקר לא לשמה ושלא לשמה גבי דס"ל שם הגרי"ז לפי וכ"ז ] ודו"ק,לשמה
 עוקר לשמה דשלא נאמר אי אבל הפוסלת מחשבת מטעם נפסל רקהלשמה
 הלשמה עוקר לשמה ושלא דלשמה ע"ב מ"ב דף מנחות כתוס' כמבוארהלשמה

 לא בכה"ג א"כ י' סימן ח"ב חיו"ר יו"ט ומלבושי ב' חלק שיעורים קובץ]עי'
 חטאת. פרת שם עליותל

 : דברים כמה מיושב זהוביסוד

 כל הא כשר לשמה שסתמה אדומה בפרה אמרינן אמאי בהגרי"ז שם עי'א-
 שם הוי הלא אדומה פרה אבל לכך שעומד משום הוא לשמה דסתמאסברא
 שם וכתב הבית בדק הויקדשי זה דקורם אדומה פרה לשם שתטה אס רקקרכן
 אדומה. בפרה לשמה סתמא אמרינןרלא

 חטאת שתטה דאם חולין לשם שהטה אם חטאת שפרה לעיל שהבאנו מהב-
 שחטה אי דוקא הוא אדומה פרה חלות כל אדומה בפרה אבל כשר חוליןלשם
 שחטה אי מהני לא מש"ה אדומה פרה לשם שחטה לא אי אבל אדומה פרהלשם
 הגר"ת. ע"ד שהקשה שם זבחים יצקכ קהלות ועי' חולין.לשם

 בה מועלין אדומה דפרה ה' הל' מעילה מהלכות פ"ב הרמב"םממש"כ
 חטאת בה נאמר הרי בדה"ב כקדשי שהיא אע"פ אפר שתיעשה עדמשהוקרשה

 קריא דחטאת מטעם מעילה בה אית מחיים דגם הר"מ מד' דמבואר הריעיי"ש
 יש אמנם וצ"ע. עיי"ש חטאת תורת בי לית דמחיים מבואר ובהגר"חרחמנא
 ולעולם וכו' בה מועלין לעולם וז"ל מ"ר פ"ד פרה עמ"ס הרא"ש מש"כלציין
 שאי להריא שכתב הרי עכ"ל וכו' אפר שתימשה עד שחיטתה משעת היינודקתני
 שם עליו חל דלא הגר"ת וד' שהיטתה משעת רק מחיים אדומה בפרהמועיל
 בפ"ב הרא"ש מדברי קשה לפי"ז רלכאורה צע"ק עדיין ]אמנם מחיים.חטאת
 וכיון בדה"ב דקדשי משום תמורה עושה אינו אמרינן דבתמורה וקשה וז"למ"ג

 דס"ל נאמר ואי , עיי"ש וכו' תמורה עבדה לא אמאי רחמנא קריי'דחטאת
 תמורה עושה ראין מאי לאק"מ וכמוש"כ מחיים חטאת שם חל רלאלהרא"ש
 וצע"ג. חטאת שם לו אין רעריין כיוןמחיים

 מוכרח ומב"ז מתמורה זו קושיא שהקשה י, דף חולין ובתוס' שם בר"שועי'
 ודוק. חטאת בם אית מחיים דגם כהגר"חרלא
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מ'
מום

 זבחים מגמ' אברהם זרע עי' וראיה פסול קבלה קודם שחיטה אחר מום נולדא-
 השיטה וכתב פסול רמו קיבל ואח"כ הפר אוזן הצורם רב אמר ר"ז אמרכ"ז

 פסול אינו לקבלה שחיטה כין עובר דמום נולד אס דמ"מ חדש דבר דםמקובצת
 לא אמאי בחיים כמו שחיטה אחר מום דפוסל קרא דגלי כיון ולכאורה שםוכתב
 ובתו"ח ל"ו דף סוכות בש"ס וכמפורש פסול עובר מום גם בחיים דכמוגימא
 פסול שחיטה דאחר ה"ה ז"ל וברמכ"ן ז"ל להרמב"ם בספה"מ ועי' דוכתיוכמה
 לא פסול דמו קיבל ואח"נ הפר אוזן דהצורם שדנו באחרונים ועי' עובר.מומר
 מום. משוםהוי

 לא שרת דמכלי משוס מום על פודים אין שחיטה ראחר ק"א מנחות רש"י עי'ב-
 וכו'.אשכחן

 ב' חלק אחיעזר שו"ת ועי' שחיטה אחר מום פסול ליכא רהא תמהווהאחורנית
 דמ"מ שחיטה אחר מום דהוי הפר אוזן צורם על רש"י כוונת שמפרש כ"חסימן
 בש" שדנו ו' אות ל' סימן ג' חלק אחיעזר כשו"ת ועי'עוד פדיון מהנילא

 חסרון דכל ]ורק חסר פסול ורק כלל מום פסול אינו הפר אוזן דצורםהרמב"ם
 בין החילוק הנ"ל השטמ"ק בדברי שגם ועיי"ש חסרון[ מיקרי לא מוםשאינו
 חינוך מנחת ועי' שם ע"ב כ"ה מנחות בהגרי"ז עוד וע עובר, למום קובעמום
 לקבלה שחיטה דיז אזנו צורם בהמה של דם יזרוק ראם ג"כ שכתב רפ"חמצוה
 , חסר פסול ורק שחיטה אחר מום פסול דאינו כיון בע"מ זריקת חייבמשוםאינו

 עובר שחיטה אחר הפר אוזן צורם ראם עצמו מג"ח כתב רפ"ז דבס' צ"עואמנם
 אורה ובקרן בדבריהם וע"ע וצ"ע מום פסול דהוי הרי בקדשים מום מטילמשום
 ,עיי"ש. חסרון ' לכאורה שהוא כל אפילו הר"ח בלשון שדנו שםזבחים

 לעבודה מעבודהמחשבין
 לשמה שלא דמה לזרוקן לשמה בשחטה ור" ר"ל מחל' ט' דף זבחיםגמרא
 לעבודה. מעבודה מחשבין איאיינו

 לעבודה מעבודה מחשבין בעניןחקירה

 בזריקה או בחשחיטה הואאי
 פסחים שמואל ודבר ד, פרק קדשים מעניני קונטרוס דוד מקדש באחרוניםעי'
 הפסול. אם שפסול לעבודה מעכורה דמחשכין לר"ח ע"ב, ס'דף



המתיבתא

 מחשבת חשב שחיוטה דבשעח כיון לשמה שלא שחיטה דהוי משום הואא-
 הוי או ב- לשמה, שלא שחיטה תשיב אחרת עבודה על אפילו לשמהשלא

 שלא זריקה מחשבת איכא לשמה שלא לזרקו ע"מ דשחט לשמה שלאכזריקה
 בשעת חשיב אפילו אלא עצמה עבודה בזהו שיחשוב דוקא בעינן ולאלשמה
 מהלכות פ"ו הרמב'ם והנה לשמה. שלא זריקה והוי מהני ג"כ אחרתעבודה
 של"ש דמה לזרקו השחיטה בשעת חושב לשמה שחטה וז"ל י' הל'פסוה"מ
 בשעת שחשב המחשבה וזאת לעבודה מעבודה שמחשבין לסי פסולההר"ז

 ולא בזריקה הוא דהפסול רס"ל הרי עכ"ל זריקה בשעת חשבה כאילושחיטה
 בירושלמי טעמי בתרי שתלוי ועיי"ש זריקה, בשעת חשבה כאילו דהויבשחיטה
 הוכיח ב' אות ו' סימן זבחים יעקב קהלות וע' , עיי"ש ג' הל' פ"הפסחים
 שהשעיטה אלא פסולה שחיטה הסתיטה מעשה הוי להרמכ"ם שגםמהסוגיא
 מחשבת לענין ונפק"מ עצמה זריקה בשעת מחשב כדין ודינה כזריקהנדונית
 אם אבל לאוכליו שלא פסולה בשחיטה כמחשב דהוי נאמר שאם בפסחאוכלין
 עיי"ש בזריקה אוכלין מחשבת שאינן נפסל לא זו במחשבה כזורק שדינהנאמר
 זה. בענין י' דף בזבחים הגרי"ז חי'ועי'

 מנחות ריש הרשב"א עפמש"כ נפק"מ שיהא ונראה שמאול בדבר שם עורועי'
 לעשותה אחרת בעבודה לשנותה אסור של"ש שעשאה אחת בעבודה שינהראם
 מותר בשחיטה הוא הפסול אם וא"י לשנות מותר עבודה כאותה שאבלשל,

 אסור יהא בזריקה הוא המסול אם אבל בזריקה לשנות ואסור בחשיטהלשנות
 בזריקה. לשנות ומותר בשחיטהלשנות

בגליותה

 לאו. או עלה שחיטה דין מליקה אי שמבארים באחרונים עי'א-

 נבילה האיסור לענין ט"ו סימן יעקב ונאות ז' סימן יו"ד אחיעזר שו"ת עי'ב-
 העוף. חטאת כמליקתלזר

 נעזרה חמין מליקה על ישאי

 וע'י בעזרה, חולין איסור מליקה על דליכא ע"ב כ"ו כריתות רש"י עי'ג-
 איסור איכא במילקה דגם כ"ט נזיר מפורשת מגמ' זה על שתמה שםבשטמ"ק
 הגרי"ז ובח' , בזה באריכות שחיטה הלכות המלך בשער ועי' בעזרהחולין
 עיי"ש. ס"תזבחים
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מעילה

 שיש ודע וז"ל ד' ס"ק י"א סימן אברהם זרע עי' גזילה איסור בו יש מעילהאי
 הריון ממון לי דמה תגזול דלא הלו משום ג"כ חייב אי בזדון כמועיללהתספק

 והנה , מפפר לא אממונא י"ח דף ובכריתות פ"ז דף ב"ב ועי גבוה ממון ליומה
 ומשלם לוקה בזדון דהמועיל שכתב הרמב"ם דבר ליישב נכון כן גימאאם

 קרא דגלי כיון נכון הוא הנ"ל ולפי ומשלם לוקה ראין קיי"ל דהא עליוותמהו
 אינו ג"כ אחר לאו בו יש אם אפילו א"כ ממנון פוטרו הלאו דאין גזלגבי

 ביוה"כ חבירו חובל גבי הכפורים ביום תבירו חובל גבי הרמב,םפוטרכמ"ש
 בחבירו חובל התורה רבתה דפירוש פוטר אינו הכפורים דהיוםדהלאו

 בו בנתערב ה"נ משלם מחבירו דגוזל תורה רבתה דבפי' כיון וה"נלתשלומין
 עיי"ש. ונכון ברור וזה אסיורמעילהעוד
 וחידוש גזל משום מעילה איסור דיסוד מעילה הל' הלוי חיים רבינו חידושעי'

הנתיבות.

,1

נווצר

 נותר נוהג פסולים בקדשיםאי

 ז'. סימן כריתות יעקב קהלות עי'א-

 שהואמוזהר שנפסלו בקדשים גם נוהג שזה חידוש כ"ח דף פסחים צל"חב-
 ביומו. לשורפו וחייב נותר זמן עד יליןשלא

 עיי"ש. י"ד דף מכריתות הצל"ח על תמה קמ"ב מצוה חינוך מנחתג-

 שהבאנו ראיות ג' על השיב ו' אות כ"ו סימן יו"ד הלק אחיעזר שו"ת עי'ד-
 עיי"ש. חינוךהמנחת

 הבויויויתוך
 מ"ח. וסוכה ע"ב ב" תענית גמראעי'



 א ת ב י ת מהרב

 היום או הקרבן חובת המים ניסוךאי
 או תמיד הקרבן חובת דהוי דהוי היין ניסוך כמו הוא המים ניסוך אי לחקוריש
 ע"א ט"ו מנחות והגרי"ז אחרונים ועי' הקרבן. חובת ולא עצמו בפני דיןדהוי

שמבאר.

 : זה לענין ראיות כמהואציין

 המים[ ]שניסך הקדימן יוחנן רבי קומי בעי ר"ל ו' הל' פ"ר סוכה ירושלמיא-
 הדא למחר, שינסך מהו היום ניסך לא הן, מה בלילה ניסכן דן, מה לזבחקודם
 על למחר ינסך לא היום ניסך לא כשר בלילה גיסכן כשר לזבת הקרימןאמרה
 אם הן ירושלמי של הספיקות דצדרי שם הגרי"ז ועי' קרבנו. עבר היום עברשם
 א"כ היום מצוות כשאר היום ממצוות אלא התמיד מנסכי אינו המיםניסוך
 יכול לא היום ניסך לא אם וכן , בלילה להביאן ואפשר לזבח להקדימןאפשר
 דנסוך דילמא או , קרבו בטילה זמנו ועבר היום חוכת שהן לפי למתרלנסך
 הם וכן בלילה באים ואינן לזבח להקדימן אין וא,כ התמיד מנסכי הואהמים
 ימים, עשרה לאחר אפילו ונסכו היום קרבנו ארם מביא חז"ל שאמרו מהבכלל
 להקדים דאפשר ודאי וא"כ היום ממצוות הוי דודאי ספיקתו הירושלמיופשט
 או"ח חזון עי' , קרבנו בטל זמנו עבר ואם בלילה לנסכן גם ואפשרלזבח

 התורה. על חכמה משך ז, הל' פ"ג סוכה יחזקאל חזון כ' ס"קסימןקכ"ו

 בתירא בן יהודה לר' המים תיוך חובת של הילפותא מקור תנאים מחל'ב-
 ונסכיה מתיבת ,לר"ע הקרבנות בפרשת שנאמר מים תיבת מריבוי זאתלומדים
 מהלכה נתמיה ולר נסך הסך מהפסוק נתן לר' מדבר הכתוב ניסוכיםבשני
 חובת הוא המים שניסוך הראשונים לדעת שהקשה איש חזון ינ'י מסינהלמשה
 בשני מונסכיה מים לנסך החובה את למד עקיבא רבי הרי התמיד חובת ולאהחג

 מנסכי ששניהם ומשמע המים וניסוך היין ניסוך מדבר הכתובניסוכים
 ונסכיה. לשון שייך לא א"כ בלילה לנסכם ואפשר החג חובת היאהתמיר,ואם

 חובת או הקרבן חובת הוא המים ניסוך אם הנ"ל החקירה את שתלה בהגר"חעי'
 סובר ומנסכה שלומד דהמ"ד המים, ניסוך חובת של הילפוחא במקורהיום
 למשה מהלכה הוא המים דניסוך למ"ר אבל היין, ניסון כמו קרבן חובתשהוא
 הראשונים ,וא"ב הקרבן חובת ולא היום חובת שהוא לומר יש א"כמסיני

 המים דניסוך רהלכתא אליבא אזלי הקרבן מחובת אינו המים שניסוךשסוברים
 החוז"א. קושיית קשה ולא היום חובת הוי שפיר ואז מסיני למשה מהלכהילפינן

 המים ניסוך על מיתה חייב זראם
 וניסוך יריקה מיתה עליהן חייב זר עבודות ארבע רב אמר פ"ד יומא גמראעי'

 חייב הזר ואין ב' הל מקרש ביאת מהלכות פ"ט כרמב"ם מבואר וכןהמים
 ארי גבורת ועי' בחג, המים ניסוך ועל בלבד עבודות ארבע על אלאמיתה

 שאין ע"ב כ"ז בגמרא ואמרו בלילה לעשותה אפשר המים ניסוך האישהקשה
 מיתה. עליה חייב וזר בלילה שכשריה עבודהלך



רג א פ ב י פ מה

 עצמה בפני מיוחדת מצוה היא המים הניסוך גימא דאי בהנ"ל שתלוי לומרויש
 הכשרה כזאת עבודה על חייבים שיהיו יתכן שלא ארי הגבורות הקשהשפיר
 א"כ התמיד עם באה והיא התמיד מנסכי שהיא נאמר אם אבל מיתהבלילה
 הקרבת גמר היא שכן בלילה לעשותה שאפשר אע"ג מיתה עליה חייביםשפיר
 ותירץ הנ"ל קושיא שהקשה ע"ח סימן א' חלק הרשבא בשו"ת וע"יהקרבן
 הוא המים שניסוך התמיד עבודת גמר היא הרי בלילה שנעשית אף המיםשנסוך
 מקרבן חלק דאפילו נמצא , מיתה חייב זר ושפיר היים ניסוך כמו התמידמנסכי
 ח. סימן יומא יעקב וקהלות ציון בנין כספר עוד בלילה. כשראפ"ה

 מלח צריךאי
 במלח, למלות צריכים בחג שמנסכים המים את האם קי"ח מצוה חינוך מנתחעי'
 מבואר וכן במלח למלוח צריך אין הנסכים שיין כ' דף מנחות חז"ל שאמרוואף

 אבל היין בניסוך דוקא מ"מ י"א הל' המזבח איסורי מהלכות פ"חברמב"ם
 שאינו כיון המים דניסוך נימא דאי בהנ"ל שתלוי לומר יש צריך המיםניסוך
 בהקרבן תלוי דאינו מלח שצריך לומר יש א"כ היום ממצוות והוא בהקרבןתלוי
 ואפילו התמיד הקרבת קודם המים ניסוך לנסך ריכולה הרמכ"ם דפסקומהא
 מלח דטעון אסשר וא"כ עצמה בפני מצוה שזהו משמע יצא בלילהבניסכן
 ומדלא מלח ]שחצירך המים ניסוך גם כותב הרמב"ם היה באמת אך שםוסיים
 נסכים. יין כמו מלח צריך אין מים דגם ע"כ [ כןכתב

 לה מפרש ורש"י ראשון דיו"ט מאורחא כשר המים שניסוך תענית ריש חוס"עי,
 יו"ט בליל כשר עצמו שהניסוך שם תוס' אבל מאורחא כשר השאיבהדמש"ה
 א"כ הוא התמיד מחובת המים שניסוך וא"ת לתמיד קודם שהוא ואעיפראשון
 הקרבן לאחר רק שכשרים קרבן נסכי משאר ומ"ש לתמיד קורם כשראיך

 ריטב"א הראשונים דברי עוד עי' התמיר מחובת ולא היום מחובת שהוימבואר
 ע"ש. זבח מחמת הבאים נסכים דאינו מפורש שכתבו נ' דףסוכה

 הזבח עם כבא דדינו הרי המים בניסוך שורה דהו כ' ל"ה דף דברכות מאוהעי'
 עי' , בפנ"ע הבא כנסכים דהוי ומוכח בלילה הכשר ע"ב ב" כתענית כתבואפ"ה
 בא דהוי מוכח המים ניסוך על פיגול דיש דמבואר ומהתוספתא נזר. אבנישו"ת
 וכו'. הזבחעם
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סי
סמיכה

 , סומך אינו שהעכו"ם משום הוא אי מסמיכה עכו"ם קרכן במיעוט לחקוריש
 סומך. אונו נשים לענין עכו"ם,וכן בקרבן דין הוא אואו

 יהא הקרבן על סמיכה יש אי ונתגייר בעכו"ם כ"ח אות כ" סימן אברהם זרעעי'
 סמיכה יתהייכ כנתגייר א"כ סומך אינו דעכו"ם דין דהוי נאמר אי בהנ"לתלוי
 אינו הנ"ל באופן גם מקרבן רין דהוי נאמר אי אבל סמיכה, הוי הקרבןדהא
 קרכן ולא קרבנו ב,בד"ה דף תמורה תוס' קושיא ליישב שם ומבוארסומך

 בני שפיר נפקי הא מסמיכה עכו"ם למעט קרבנו איצטריך למאי וא"תהעכו"ם
 שנתגייר בעכו"ם נ"מ לומר ,ויש עיי"ש סומכין העכו"ם ואין סומכיןישראל
 ולרשות סמיכה בר הקרבז א"כ סומך אינו שהעכו"ם משום ממעטי' הוידאם
 בר לאו רקרבנו העכלו"ם קרבן ולא דרכנו נתמעט עכשיו אבל יתחייבגייר

 עוד ועי' , סמיכה בר לאו דהקדשות לכשיתגייר אף לגמרי נפקו שפירסמיכה
 וע"ע , כ"ד סימז פענח בצפנת לוכן , בזה שנסתפק ע"ב ס"א מנחותבשפ"א
 זו. בנ"מ שהאריך מה ג' או ט"ו סימן ח"א אברהםדבר

 אמו קרבן שירשקטן
 ולכאורה עליו סומך אם מאמו קטן שירש ביורש קט"ו מצוה חינוך מנחתועי'
 איש אותה שיורש הכא אז סומכות אינם שנשים רק המיעוט ראם כהנ"לתלוי
 דאינו ה"נ סמיכה טעון ראינו נשים קרבן על הוא המיעוט אם אכל סומךשפיר
סומך.

 שומךיורש
 משום לא הוא סמוך דיורש דמה שחידוש ועיי"ש ב' דף תמורה הגרי"ז חי'ועי'
 סמיכה טעון אביהם של שהקרבן כיון ורק בסמיכה המחייבו הקרבן בעלדהוא
 חידש ועפי"ז סמיכה טעון שהקרכן מה ידו על שיתקיים יורש דהוא במהדבמי
 היינו לסמיכה תוברין כל ומרבה שניהם סומכין דשותפין יהודה דלר'לדינא
 יותר טעון אינו הקרבן מצד בודאי אבל לסמוך מחוייב בעלים מצד שכ"אמשום

 רק הוא חיובם ששם א' קרבז על יורשים כמה כשיהיו זה ולפי אחת,מסמיכה
 עיי"ש. כולם ולא א' יורש אלא יסמוך לא לר"י אפילו הקרבןמצד
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 העוףעולת

 יעשה השני ואת דתניא בר"ש אלעזר רבי ומאי רבנן ומאי כ"א חולין גמראעי'
 אינו או בהמה חטאת כמשפט אומר אתה בהמה הסאת כמשפט כמשפטעולה
 העוף חטאת בין הכתוב חלק והקריבו אומר כשהוא העוף חטאת כמשפטאלא

 בהמה חטאת מה בהמה חטאת כמפשט כמשפט מקיים אני ומה העוףלעולת
 אלא באה אינה העוףף עולת אף הימנית ובידו ובין החולין מן אלא באהאינה
 כדי נפקא צוותו מביום 'ביום' ע"א כ"כ הימנית,ובדף ובירו וביום החוליןמן

 העוף. בעולה ביום קרא צריך ראין נמצאנסבה

 מהו רק נסבה כדי גירסא הוי דלא ששואל רע"ו תשובה הרשב"אבשו"ת
 כמשפט קמ"ל בלילה העוף עולת ביום העוף חטאת דוקא דעתך דסלקאדתימא
 מאי השואל והקשה בלילה ולא ביום הוא העוף עולת ראפילו בהמהחטאת
 ותירוץ לחלק. סברא ומאי ה"א מאי העוף לעולת העוף חטאת בין לחלקה"א

 נסבא. כדי גירסא ועיקר משבשתא דגירסאהרשב"א

 הרשב"א של השואל של הגירסא ליישב שמחאור
 עזרא אבן עי' שם ובמילואים ג' הלכה שני מעשר מהלכות פ"ז שמח אורעי'

 לא אמאי עופות כ' להביא צריך אמאי בהמה להביא יכול דלא שעני דמהדכתב
 להביא התורה חייבה דכאן וז"ל לעולה צריךגם אמאי לחטאת חד רקהביא
 רתחת משבח[ ]ורמכ"ן הראב"ע שכתב כמו וזה בהמה חטאת תחת ועוףחטאת

 דבחטאת העוף עולת להביא לעני תורה חייבתו כהמר חטאת שלהאימורים
 בהמה קרבן כמו ביחד המה שכן וכיון לכהנים רכולה דהקרבה מידי ליכאהעוף
 הוי בהמה דחטאת דכמו היינו עיי"ש וכו' אדם ואכילת אימורים כיהדאיכא
 הוי לא העוף ובחטאת למזבח והאימורים לכהנים בשר , ולכהניםלמזבח
 אימורים להביא יש מש"ה למזבח הוי לא אבל לכהנים העוף בשר רקאימורים
 דעיקר אמרינן הא וא"כ בלילה הוי דאימורים שמח אור וכתב למזבחלהשלים
 להיות יכול הזו העוף רעולת אמינא הוי האימורים להשלים הוי העוףעולת
 הגירסא. מיושב ובזה ביום שצריך קמ"לכלילה

 העוף דעולת סד"א וז"ל שם ובמילואים שני מעשר הלכות ז פרק שמח אורעי'
 לשו על שנשאל מה רע"ו סימן רשב"א בשו"ת ראיתי אח"ז נ"ב בלילהכשרה
 עולת אבל העוף הטאת מילי הני סד"א נפקא צוותו מביום ההוא בחוליןןהגמ'
 שפירשנו מה ולפי יעוי"ש היא משובשת דגירסא וכתב קמ"ל לא אימאהעוף
 בעולת הוא והפירוש אמת בררך ד' שהנתני מאד ושמחתי דווקנית נוסחאהיא
 ומד"א בהמה חטאת של האימורים תחת ראתי כמוש"כ החטאת עם הבאההעוף



המתיב,הארן

 בא דהרשב"א שאמר ושמעתי קמ"ל בלילה רכשרה אימורים הקרבת כמודהוי
 יישר. ואמרלחלום

 יודו לאעלו

 כן אמיין בשבתאם
 אנו שבת גבי אם שנסתפק ז' הל' ומוספין תמידין מהלכות פ"א למלך משנהע"י

 נהי בשבת אבל הכא אמרינן חול גבי דרוקא דאפשר ירדו לא עלו אםאומר
 רבשבת שכתב ועיי"ש לא פסולין אבל כשרים גבי דוקא היינו את דוחהדתמיד
 עיי"ש. ירדו לא עלו דאמ אמרינןלא

 פרטי קרבו כלל?.11י קרבן הוא ירדו לא עלואם
 מקדש שהמזבח ירדו לא עלו אם לחקור דיש תשמ"א המתיבתא בירחוןביארנו
 מובח. של לחמווהוי

 רעדיין דהיינו עליו קרבן שם עדיין מקרי ירדו לא עלו ראפ הדין ע"י אםא-
 דעדיין שלמים הקרבת מקרי עדיין אי שלמים כגון שהוקדש הקרכן שםמקרי
 פרטי. הקרבן מקריהקרבן

 דהמזבה דין רק והוי פרטי קרבן השם מפקיע דהפסול כללי קרבן הוי אוב-
 הוי לא אבל מזבח של לחמו משום ירדו לא מוכח של לחמו והוי פסוליןמקדש
 או פרטי קרבן של הקרבה שם הוי אי הקרבה לענין רק הוא שאלה כל נ פרטי קרבןשם

 בהגרי"ז מבואר וכן הקרבן על פרטי קדושת דהוי ודאי אבל כללי קרבן הקרבתדהקרי
 עולה קדושתו שם גם עליהן נשאר פתיון לאחר פסוה"מ אם לעיין יש וז"ל פ"חזבחים
 בהמל"מ א- נ"מ לומר ויש מיי"ש[ וכו' שם מבלי בעלמא קדושה דין דהוי אוושלמים
 שבת רדותה אמרינן פרטי קרכן שם עדיין מקרי ירדו לא עלו אם לעילשהבאנו
 לא א"כ כללי קרבן דהוי אמרינן אי אבל שבת של קרבן והוי פרטי קרבןדהוי
 יש השבת את דחוה דאינו כתב ובחזו"א שידחה אמדינן לא שבת של קרבזהוי
 אם ירדו לא עלו ראם בהפסולין אם נ"מ עוד לומר יש כ- כללי. קרבן דהוילומר
 אי לומר דיש מדעת שלא אפילו או הקטרה לשם דעת צריכה אי למזבחהעלה
 חילוק ראין בפשיטות שדעתו דוד מקדש עי' דעת צריכה פרטי קרבןהוי

 לא עלו אם ראיות כמה שהבאנו בהמתיבא ועיי"ש אופן, בכל מקרשוהמיבת
 פ"ג וכחים , ע"ב ל' השנה ראש תוס' עי' פרטי קרבן או כללי קרבן הויירדו
 באריכות. אבאר בעזהי"ת יהודה זרע ובספרי ע"א צ"גע"א
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ערכיו

 הגוף קדושת רחל הגבוריםשלטי
 במתני' שמבואר מה הר"ן קושיית שהביא ע"א י"ג ע"ז מס' הגבורים שלטיעי'
 ק"ג דף שכת ב והר"ן בשכת מעריכין ואין מקדישין ראין ע"ב ל"וביצה

 בשבת מקרישין ראין מהא ומ"ש בשבת צדקה פוסקין אמאי דא"כשהקשה
 דמחזי ידוע כלי להקדיש אלא אסור שלא חננאל רבינו בשם ומצאתי וז"לוכתב
 לי נח אינו ועדיין בדבורו לגבוה עצמו לחייב לאדם אסור לא אבל וממכרכמקח
 שם הגיבורים בשלטי וכתב אסור ואפ"ה הוא ידוע כלי לאו מעריכיז איןדהא
 ועצמו גופו דהיינו ידוע כלי מקדיש הו"ל עלי ערי האומר רגם וי"לוז"ל
 ספר ,עי' עכ"ל ערכו בדמי ההקדש מיד אח"כ שפודהו אלא מקרישושהוא
 גבורות ועי' , זצ"ל ומבא מהגר"מ הביא ו' סימן שו"ת בקונטרס יהורה אריהגור

 להתפיס בצעמויכול דבשמלא גבורים השלטי לדעת שתמה מ"ט טימןשמונים
 דבר מקדיש אדם אין והא בקדושה בו ומתפיס חברו את מעריך איך אבלקדושה
 הוא שלו שאינו דבר להקדיש יכול שאינו דמה מכאן להוכיח וכתב שלושאינו
 מפסיד הנערך אין הערכין כקדושת משא"כ ההקדש ע"י נפסר החפץ כשבעלרק

 שלו. שאינו דבר אף ארם מקדיש שפיר ובכה"ג בו שחלה הקדשותמחמת

 גבורים שלטי של ביסוד ליישב שיש פרטים כמה שמבארים באחרוניםועי'
 ע"י הקדושה ופודה הולד על קדושה דאל הבן פדיון לענין בספורנו]ומצינו
 סלעים[. חמשהפריון

פ'
פיגול

 לזרוק ע"מ בשחיטה בחישב נסתפקתי ה אות ל' סימן ב' חלק אחיעזר שו"תעי'
 הזריקה מהני אי במקומו שלא זרק ואח"כ לזמנו חוץ לאכול או להקטיראו

 או כמצותו המתיר קרב לא חשוב הבשר את מתיר שאינו כיון בפיגוללמיקבע
 ולא כמצותו, המתיר קרב חשוב מתכפרים והבעלים כשר דהקרבן כיוןדילמא
 שלא לזרוק ע"מ לשוהם דמי לא וגם רפסול דשל"ש מחשבות לעירובדמי

 במחשבה. רהויתסרוןבמקומו

 אבל כרת לחייבו רק הוא מתיריו כל קרבו שיהי' בפיגול רבעינן בהא מל"מעי'
 אחיעזר שו"ת ועי' עיי"ש הוי לא נמי פסול דגם או הזריקה קודם הוי מיהאפסול
 מסויגא העירו הקודש ובטהרת שם אחיעזר שו"ת עי' , כ"ז סימן ב'חלק

 הגרי"ז עי' מתירו כל קרבו לפני גם פסול דאיכא ע"ב ג' דף מעילהמפורשת
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 הספק וכל זרקיה לפני גם המוקדשין דפסולי לאו דאיכא מודה המל"גדוודאי
 כל שקרבלו לפני גם איכא סיגול של וכלאו פיגול השם אם הוא מהל"משל

 לא. אומתיריו

 אינו הזריקה עבודת על שמפגלין דמה זבחים בהגרי"ז הובא מהגר"ח חידושיש
 ע"ב ט' דף רש"י ועי' , שבו הזריקה עבודת משום ורק מזבח אכילתמשום

 כדברי ראיה להביא ויש מזבח, אכילת מדין זריקה על רגם שמפורשוכפיהמ"ש
 דמבואר ל"ט חולין המאור בבעל הוא וכן צו פרשת הראב"ד מדברי א-הגר"ח
 מזבח אכילת שום ראין אף פיגול מחשב הוי ג"כ קבלה על דבמחשבבדבריו
 מ"ב דף התוס' מדברי ג"כ,ב- הקבלה עבודת על לחשב ריכול ובע"כבקבלה
 אכילת שם רליכא ואף הבדים וכין פרוכת דשל הזאות על גם לחשוב ריכולע"א
 דפרה רפ"י הר"ש בדברי ג- הזריקה, העבודת על לחשוב ריכול ובע"כמזבח
 שום כאן ואין מחוץ הנאה דהוי אף פרה הזאות על גם פיגול מחשבתדהוי
 ודו"ק. בזה זבחימ ריש קה"י ועי הזריקה עבודת על דמפגל ובע"כ מזבחאכילת

  שיודשוהוזילי
 ,ב-תוס' בעזרה ביאתו לאחר פסול דהיינו ז"ל רש"י שיטת א- פירושים ג'יש
 לו שיש רכל בתוס' ולהגה"ה ג- , בב"ש שנתקדשה שחיטה שלאחר פסולהיינו
 בקודש. פסולו חשיבו אחר במקוםהכשר

פסח

 זכייה וז"ל ב' פרק קידושין תוס' פסקי עי' ממון קנין צריך פסח בקרבן מינויאם
 קנין דבעי' להדיא והוא בעלמא ברבורא סגי ולא פסח בהמנאת בעי'וקניינא
 ועי' וכו' עליו שנמנו ע"א נ"ו זבחים רש"י ועי' , הגרי"ז רבנו פניני עי'ממון
 ק"פ. הלכות הגרי"זחי'

 אדומהפרה

 הקטרה. דין לו יש אדומה פרה שריפתאי
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 בכולה קדושהפשטה

 בקדה"ג דוקא פשטה דאמרינןטעם
 אמרינן מזבח דבקרבנות הא לבאר כתב ד"ה ע"ב ה' דף ערכין גרשום רבינוע'י

 כמבואר פשטה אמרינן לא למזבח דמים ובקדושת בכולה קדושהפשטה
 בקרושת בהמה לראש אקרשיה אי בקדו"ד הא בקדוה"ג הא וז"ל וכתבבסויגא
 דאפשר ראשה אלא לו אין ודאי למזבח קרבן בדמיו ויקח שימכור למזבחדמים
 עצמו הוא ליקרב הגוף קדושת ]לראש[ אקדשיה אי אבל , לכדו הראשלמכור
 רא"א בכולה הקדושה פשטה הגוף מן הראש לחלקו וא"א הואיללמזבח
 בעזהרה חולין שוחטין אין דהא חולין לשם והגוף עולה לשם הראשלשחוט
 הרגמ"ה.עכ"ל

 דהוי מטעם חולין שחצי' בהמה להקריב דא"א מש"כ והנה ב' סימן קה"יוע"י
 נראה כעזרה דחולין טעמא בלא הכאמת קצרה לשון רנקט נראה כעזרהחולין
 פסולה משיעורה כ"ש מנחה שהרי קדש חצי' שרק בהמה להקריב דא"אפשוט
 עיי"ש. ע"ב ט' דף ככורות גמרא ראיה והביא הקרבן, מן גוף חצי כשחסרוכש"כ
 דאי לעיין שיש ז"ל רגמ"ה שביאר היסור עיקר אולם וז"ל שהביא שם עודועי'
 מהא צל"ע להקריבו א"א דבלא"ה משום הוא דבקרבנות התפשטות הדיןנאמר
 רש"י ודברי בחולין כמבואר הגיזה על גם פשטה דין שיש המבואר קל"הדחולין
 גם שייך פשטה דדין ומוכח כלל ההקרבה את מעכבת אינה הגיזה והריז"ל

 דדוקא שם וכתב עיי"ש, וכו' התפשוטותו מקום בלעדי להקריבו שראויבמקום
 משום שזהו רגמ"ה מבואר בקרו"ר ולא בקדוה"ג שהוא התפשטות דין עיקרעל

 שנתנה בתר אבל בקדו"ר משא"כ שהוקדש למה ראוי החצי איןשבקדוה"ג
 ולא כולו על מתפשט שקדוה"ג כללית הלכה תורה קבעה התפשטות דיןתורה
 ובספרי בו, מתפשט שההקדש היה הגוף מחלקי לחלק חלק בין רחמנאפלוג

 בזה. הארכנו ערכין מס' עלבעזהי"ת

 פשטה בעניןמקירה
 מחצית שמתפשט היינו בכולה א-פשטה נ"ב אות קידושין שיעורים בקובץע'י

 כולה על מתהלה הל דהקדש ומסיק כולה, על מתחלה חל הקרש ,ב-לכולה
עיי"ש.

צ'
ציץ

 אי ולפנצים לפנים כשנכנס הציץ לובשו שאין דמאי ל"ו סימן דוד מקדשעי'
 ב' הל' המקדש מכלי פ"ח הרמב"ם מש"כ שמציין ויש בגד, לאו הציץנאמר



 א ת ב י ת מהרי

 כשלובשו אלא מרצה הצחיח שאין ג' סימן כח"א הלוי בית עי' בגד, מקרידציץ
 ד'. כ"ח שמות הקדוש החיים האור וכ"כ בגדימ שארעם

 שהוא הק' רהאוה"ח לברו מרצה הציץ שאין טעם הק' והאוה"ה ביה"לומחל'
 שכשאין משום ב' אות סימןג' וביה"ל , ז"אז מעכבין יהב בגדי ששמונהמשום
 לבן בגדי כשלובש יוהכ"פ בכה"ג ונפ"מ עליהם כהונתם אין עליהםבגדיהם
 במק"א. בעזהי"ת ואבאר עליהם,וציץ

2נ1
עקרבו

 הבית בדק קדשי משבח קדשי ניןחילוק
 בין החילוק באריכות שביארנו תשל"ט ניסן ודעת תורה המתיבתא בירחוןעי'

 הכית. בדק לקדשי מזבחקדשי
 הבית בדק לקדשי מזבח קדשי בין החילוק כ' חלק תיימ מחנה ושו"ת הגר"חעי'

 שזהו החפץ על קדושה חלות דיש רק המקדשי על בעלות שם הוי מזבחדבקדשי
 הבית בדקה בקדשי ,משא"כ להקרבן ע עליו בעלים שם עדיין אבלנשארהקרש
 לגמרי כעליו שם נעקר הקדש דע"י הקדש בעלות הוי שאז להקדש הקנאההוי
 הקדש. הוי בעלות ושם גבוה שם רק עליוואין
 והקדשי דגנב בגמ' שמבואר במה שהקשה ע"א ע"ו ב"ק מתוס' לזה ראיההביא
 אטביחה בשלמא אמרי רו"ה משלם ואינו כפל תשלומי משלס ומכר טבחואח"כ
 לחייב האקדש אלא קטבח המריה ואל טבח הוא דהקדש טבח דכי מיחייבלא
 תורא מעיקרא להדיוט מכרו ומשני לשמים מכרו לי מה להדיוט מכרו לימה

 והשתא דראובן תורא מעיקרא לשמים מכרו דשמעון תורא והשתאדראובן
 דו"ה חייב והקדשי דגנב ע"ס לקמן האמר והא הקשו שם ובתוס' דראובןתורא
 עיי"ש בעלים שם על מקרי רלא הבית בדק בקדשי היינוט להדיוט כמוכרודהוי

 דמעיקרא שם בגמ' שאמר כמו המקדשי הבעלות דהוי מזבח דבקדשיוהביאור
 הוא הכעלות אכל קדושה הלות דיש רק דראוכן לתורא והשתא דראוכןתורא

 בדק קדשי משא"כ מרשות הוצאה הוי דלא רו"ה מיחייב לא מש"ההמקדשי
 מכירה דמקרי דו"ה מיחייב הקדש הוי בעלות והשם להקדש הקנאה דהויהבית
 מכירה מקרי מקדשי שהוא מה רע"י לשמים מכרו לי ומה להדיוט מכרו לידמה
 לא הבית בדק וקדשי בעלות שם הבעלים מקרי מזבח דקדשי הנ"ל ליסודראיה
 בעלים. שםמקרי
 בזה עיי"ש הבית בדק לקדשי מזבח קדשי בין במעילה חילוק להסביר ישובזה
 מבית וגונב ב- דרעהו א-קרא הקדש גניבת על קרא תרי שצריכי להסביריש

 יהודה. זרע כספרי בעזיה"ת ואבאר שם עור ועי' הקדש. מבית ולאהאיש



א פ ק ת מ גיאה

ר,
רצפה

 עזרה תוך ד"ה י"ר דף דהתוס' ג"כ פסולים מקדשת רצפה אם יהודה לר'א-
 ד"ה תוס' ע"ב נ"ר ומנחות כבש ד"ה פ"ז בדף אבל , פסולים מקדש דלר"ינקטו
 שם. בגה"ש ועי' לר"י אפילו פסולים מקדש דאינו כתבכבוד

 ונלמד המזבח בראש שמולקו העוף עולת במליקת כ"ח סימן דוד מקרש עי'ב-
 אם המזבח, בראש מליקה אף המזבח בראש הקטרה דמה והקטיר ומלקמפסוק
 הלענין ראף ג"כ העוף עולת שם למלוק יכול הרצפה על להקטיר ריכוללר"י
 תלוי מליקה דמקום כיון מ"מ נ"ט דף כדאיתא רצפה מהני דלא ר"י מודהדמים
 טהרות ועי' , שם מליקתו דמהני ה"ה שם להטרי יכול ולר, הקטרהבמקום
 דאפילו גדול חידוש מחרש ולפי"ז דמהני מדבריו דמפורש ג' דף מנחותהקודש
 מרצפה. גרע דלא יהודה לר' למלוק יכול במזבחלמטה

רוכב

 כיון ברוטב פיגול אין אמאי שהק' זרה עבודה תורי"ד כשם סופ"ג גדול אורעי'
 דמפורש ע"ב מ"ה נזיר רא"ש וע' קדשים, אכילת מצות לעיו ויש כעיקרדטעם
 אכילת מצות עליו שאין כיון בנזיר הרוד תחת השלמים רוטב שמשלחלכאורה
 ובשו"ת ח' סימן יצחק באר ובשו"ת ע"א ל"א יבחים הקדש טהרת ועי'קדשים,
 רמבואר צ"ה סימן יו"ד דעת מחוות הביא שם ואמנם ק"י סימן חיו,ד יצחקבית
 אות פסחים שיעורים ובקובץ הרוטב על קדשים אכילת מצות דאיכארס"ל
קס"ח.

ש'
 שירייםשפיכת

 שיריים להשאיר מצוהאי
 רש"י ופירוש ליסוד דם מתן שטעונים הדמם לכל מנין ע"א ל"ז זבחים רש"יא-
 אל כד"ה ע"א נ"א שם מבואר וכן וכו' שזרק לאחר בכלי הדם מן נשארשאם
 וכו'. כשזורק כלום בכלי נשאר אם היסוד אל שירים שפיכת וכו'יסוד



המתיבתאריב

 המזבח שעל במתנות הדם כל ליחן לכתחלה ריכול דמשמע שם אמת שפתועי'
 רק הכי משמע לא הקרבנות ממעשה בפ"ה והרמב"ם דגמרא רלישנאופשוט
 בזבחים תוספות והביא כתוב דבר ובסוף היסוד על ליתן שירים להשאירדמצוה
 עיי"ש. העולה בד"ה בזה דיעות שתי ע"בנ"ג

 שירים שפיכת של ניסורחקירה
 שאר כמו הקרבן מהלכות הוא האם ליסור שירים שפיכת דין מהו לחקוריש

 ויש ליסוד לשופכו צריך דם נשאר שאם דם בהלכות דין דהוי או הקרבן,עבודות
 להשאיר מצוה הקרבן עבודת מהלכות דין הוא ראם פלוגתא תלוי רזהלזמר
 ואי דם נשאר אי דוקא לומר יש רם מדין הוא אם משא"כ היסוד על ליתןשירים
 חיוב. הוי לא נשארלא

 מתנה עבודות המשד הוא שיריים שפיכת אי לעיין ישעוד
 דין דהוי דהיינו דם מתנות של עבורה המשך הוא שירים שפיכת אי לחקוריש
 לו שאין הקרבן בעבודת דין או היסוד, על אחת וזריקה מזבח על מתנותד'

 ליסוד. שירים שפיכת של חרש דין והוי הדם למתנותשייכות

 בלילה כשרים אי שירים שפיכתאי
 כאות אינן שבחטאת מתנות שלש יוחנן רבי אמר ע"ב ל"ת זבחים גמראמבואר
בלילה

 בלילה. כשרה שירים דשפיכת הלכות ליקוטי ע"יא-

 בלילה. שפסולה שם זבחים אורה קרןב-

 ההמה. בשקיעת נפסל שהדם קמ"ר מצוה חינוך חמנחתג-

 בלילה. פסולה שירים שפיכת י"ג ס"ק א' סימן ליקוטים איש חזוןר-

 נפסל לא שירים דשפיכת מרש"י מדייק ]כ"ט[ כ"ד סימן זכהים יעקב קהלותה-
 עי' שיריים שפיכת לענין ולא החמה בשקיעת נפסלו זריקה לענין דדוקאהדם

 זריקה. עוד הוי שיריים שפיכה אי שמבאר רזבחים פ"נהגרי"ז

 שיעיר כמה למחר שיריים לשפודחשב
 בחשב שמסופק א' הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ג פרק שמח אורעי'

 י"ג בדף דמרבה וכמו מזבח אכילת דחשיבא פיגול דהוי למחר שירייםלשפוך
 בעי לא או בהקטרה וכמו בכזית למזבח שיריים לשפוך בבזית שיחשב בעיאם

 שופךעל הוא שנשאר מה רק שיריים בשפירת שיעורא שמענו דלא כיוןבכזית
 שיעור. בלאהיסוד



ריגהמתיבתא

 שירים שפיכח דין יש יפשח ושעשר בבכוראי
 חוץ הדם בשיירי שפיכה טעונים הקדשים שכל מפני תמיד במס' ראב"דעי'

 ע"א ל"ז זבחים אמת שפת ,עי' אחת שפיכה שופך שהיה ופסח ומעשרמבכור
 וגם ליסוד כלל שירים נתינת נזכר לא אחד דגמתן ופסח ומעשר בבכורומיהו
 מגלן וצ"ע שרים נתינת כלל הוזכר לא פסח קרבן ובהלכות שם הרמב"םרלשון
 עכ"ל. וכו' שיירים שפיכת בעירלא

 דין הוי לא אחת מתנה רק הוי ראי לומר יש בקרבן דין דהוא נאמר דאי לומרויש
 שצריך באופן אפילו צריך לא אמאי בדם דין דהוא נאמר אי אבל שיריםשפכית

 פסח לענין דגם שמשמע באה"ד ע"ב נ"א זבחים תוס' עי' אחת, שפיכהרק
 שיירים. שפיכת צריךומעשר

שירה

 שירה עיקר אי מחל' ע"א י"א רף ערכין ועי' סוכה עי'גמרא פרטים נמהיש
 חקירות הרבה דיש מקומות מראה קצת רק ואציין בפה שירה עיקר אובכלי
 זה. בענין שאלות הרבה שיש לב חקרי בספר עי' שנוגעוענינים

 : זה בענין עודואציין

 ומבואר בפה שירה דעיקר ג הל' המקדש כלי מהלכות פ"נ ברמב"ם עי'א-
 בכלי שירה עיקר ואי שבת דוחה שיר כלי אין בפה שירה עיקר דאי סוכהבגמרא
 פ"ג הרמב"מ פסק ואעפ"כ בפה שירה עיקר פסק הרמב"ם א"כ שבתדוחה
 השבת. את דוחה שהחליל ו'הלכה
 שעיקר דאמר למאן שאפילו שיטת שהביא כ"ג, סימן או"ח נזר אבני שו"תעי'

 דאפילו הרמב"ם שיטת שמיישב יש זה ולפי ככלים מצוה יש מכ"מ בפהשירה
 ע"ב נ"א סוכה שהגמ' ומה השבת, את ודוחה בכלים מצוה יש בפה שירהעיקר
 סבור הרמב,ם בפה שירה עיקר אי תלי או השכת את דוחה חליל אםאמרה

 כפה. שירה עיקר באם תלויה אינה שבת דוחה אםשהמחלוקת

 הקרבן את מעכב אינו ששיר כחכמים הלכה הקרבן את מעכב שיר אם מחל'ב-
 לויים כהנים שמואל אמר יהודה רב אמר תענית מהגמ' שם נזר אבני שו"תעי'

 ולויים לעבודה הכוונה שהכהנים ןהריטב:א הקרבן את מעכביםוישראלים
 כפה. שירה עיקר אם אלא הקרבן את מעכבת ששירה מבואר שירהמשום
 מחדש שהוא אלא הקרבן את מעכב ששיר שפסוק אלשיך מהר"מ שהביאעי'
 שיר ואילו הקרבן את מעכב שחר של תמיד הקרבת בשעת שנאמר השירשרק
 נפלאה ראי' מביא נזר והאבני מעכב אינו הערביים בין של בתמיד אומריםשהיו
 מצוות היתה לא ששיר אומר שהטור מבואר ובזה ויחי בפרשת הזוה,קמדברי



המתיראהד

 כץ של בתמי שיר שאמרו ברי מפחס שהלא תמוה ושזה כבהד אלאנעשה
 שנאמר שיר זהו הקרבן את שמעכב שי על מדבר שהטור פשוש לכןהערבים
 וכר. הערטימ כץ שלכתמיד

 הפיח בוצתיטוצ והלל שירה ןד
 דף ערכין הרפ"י סתירת שמבואר פסח קרבן הלכות הרמב"ם על הגרי"ז עי'ג-
 ס"ד פסחים ובמס' פסח שחיטת בשעת היינו בפה שורר אלו שבימים שס"לי"א

 דינים שניי שיש שכתב הגרי"ז עי' , ההלל את קרו שהכיתות נ"רובסוכה
 זוטא בספרי שנלמד הקרבן שעל שיר דין א- פסח קרבן בשחיטת הללכאמירת

 עוד יש קרכל,ב- ככל שירה טעון הפסח שגם פסח זכהיהם זו זבחיכםועל
 ע"ב צ"ה בפסחים כמבואר כעשייתו הלל טעון שהפסח כק"מ בחיוב דיןהלל ריי

 הלל אומרים ואין לולובים את וונטלים פסחיהם את שוחטים ישראליםאפשר
 הפסח. קרכן המקריבים ישראל ע"י נאמר שהוא רש"י אמר זה הללוכדין
 בחי' עוד ועי' ,ועי' ע"א ס"ד פסחים עמ"ס משאנץ מהר"ש הרשב"א תוס'עי'
 י"ג. סימן זצ"ל  מאלין ליב אריהרבי

 היין על אלא שירה אומריםאין
 מצות של הקיום באופן תנאי רק זהו אי היין על אלא שירה אומרים ראיןמה

 שמאול רבי בחי' באריכות עי' שירה המחייב זה הוא דהיין דין אושירה,
 של הקיום באופן תנאי דהוא ראיות כמה והביא זה בענין י"ז טימן זצ"לרוזבסקי
 עיי"ש. תנאי רק דהוי מ"ר פ"ב בכורים זרעים תורת בספר ועי' שירה,מצות

 המים בניסוך שירה ישאי
 ערכין מהרש"א ועי' שירה אמרינן אי המים ניסוך אי בהגהות מקובצת שיטהעי'
 ב' בחלק ואבאר המים, על שירה אומרים ראין ע"א ל"ה ברכות תסו' ועי'י"א,

בעזהי"ת.

 ובספרי ב' בחלק בעזהי"ת שאבאר שירה לענין שנוגע מה עוד בקיצורואציין
 נסכים אי ב- , שירה דטעונן עצמן בפני הבאים נסכים לענין א- יהודה,זרע

 ימים עשרה הלאחר או הקרבן עבורת מחלקי חלק הוי ימים עשרה לאחרהבאין
 להביא לכתחילה רשאי אי מחל' שם ועי' אמר, שירה ואזיהו בפ"ע קרבן הווכבר
 ע"כ י"א דף ערכין עי' ג- שירה, מצות שמבטל כזה אי ימים עשרה לאחרנסכיו
 קרבן, מעכב שירה אי לענין באריכות לב חקרי בספר עי' ד- שם, וש"מזתוס'
 ענין באריכות ב' בחלק בעזהי"ת ואבאר ו- ביכורים של שיר בענין עיי"שה-

חפינה.



רטןהמתיבתא

ת'
תמורה

 א- תמורה קדושת בעיקר יסוד מהו ב' ס"ק כ' סימן אברהם ובזרע באחווניםעי'
 כל עליו הלה האדם הקדש ידי שעל בכלל הקרבן קרושת דין בעצם חלק הואאם
 ב- האדם הקדש ע"י התמורה דין והויגם המסתעפים הדינים וכל הקדושהעניני
 דרמי' הוא רחמנא התורה דיני חלות אבל האדם ע" הוא הגוף הקדשות דרקאו
 בעצמותו.עלי'

 הדשןונרומת

 הדשן תרומתשיעור

 עי' ב- בקומץ הוא הדשן תרומת דשיעור דתני ברייתא מייתינן כ"ד יומאא-
 תנאי כי שכתב רש"י מדברי דדייק ע"א ל"ד תמורה מסכת שעל הגר"אהגהות
 שהרית יזם בכל תורם שהכהן קאמר הדשן של קומץ במלא אסור דאפשרהא

 השיעור כאן נקט דלהכי אפשר וז"ל הגר"א וכתב וכו' המזבח, אצלונותנו
 האפילו רס"ל וחזינן קומץ שיעור היינו כולו רושמו מותר מכאן דיותרדקומץ

 על רק הוי הדשן תרומת שם מקום מכל מקומץ יותר הרבה יששבמחתה
 מלא מ"ו זבחים תוס' רש"י ד- התורה, על רש"י ג- קומץ, שלהשיעור
 ]ויש בכזית הדשן תרומת דשיעור א' הלא דיומא כ"כ ירושלמי ה-המהתא,
 על שתמה למלך משנה עי' ו- כזית[ שיעור ז"ל הרמב"ם הביא לא אמאילעיין

 דכיון שכתוב ויש בקומץ הרשן תרומת דשיעור יה דין שהשמיטהרמב"ם
 דתרומת תשיב ולא הם קומצין חמשה שם דאמרינן ע"ב ק"ו מנחותדבמתני'
 הוא הדשן תרומת דשיעור ר"ח דתני אברייתא פליגי דמתני' ומוכח בקומץהדשן
 פעם. כל רש"י נקוט דוקא דלאו פסחים רש"ש עי' ז-בקומץ

 דיניאל ,חמודי שמח אור דוד, מקדש אברהם, זרע אורה, ,קרן קדשים עלספרים
 ה"ה.. הקודש, נתיבות הגרי"ז שמח, אור הקודש,,טהרת

 ענינים כמה שהוסיף שליט"א שאר אליהו ר' הרה"ג היקר לחתני רכהתודה
 מילי. בכל שיתכרך יעזורהקב"ה



המתיבתארמז

 שליט"א ווילליגער לייבל יהודה דודהרב
 שליט"א שיפפענביוער ציון בןהרב

ברכות
 שונים( ענינים על מקומות)מראה

 ע"אב'

 ואיברים חלבים הקטר אפילו הוא אי תצות עד דאמרינן מהא(
 שלא טעם לזמר יש חלבים, בהקטר חצות עד הרחקה עשו דלא רש"יא-

 שמזכיר, רבים דהוי או הן, זרוזין כהנים לומר דיש וכו' חלבים בהקטרחישיינן
 עמוד אחר יאכל שמא כרת דהוי משום בנאכלין רש"י דכתב דמה צל"חועי'

 עשוי לא גרידא לאו משום אבל כרת לידי יבוא שמא חשש דעיקר משוםהשחר
 ובשני שלמים גזרו שלא מה גזירה. הוי לא ל"ת רק אי קי"ט יבמות רש", עי'סייג
 דידעינן כיון נ"ז זבחים תוס' עי' הצות עד אמרינן לא אמאי אחת ולילהימים

 ועי' ניכר לא השחר עמור אבל לילה כין להבחין ריכול גזירנן לא התמהבשקיעת
 אריה.שאגת
 ברש"י מבואר חלבים הקטר מתני' מבואר ו' אות ל"ד סימן א' חלק הלוי ביתעי'

 חצות עד מחכמים סייג דהוי לומר דיש וכתב איברין כתב ולא חלביםהקטר
 מש"ה הערבים בין של התמיד דם זריקת קורם מצוה הוי חלבים הקטרובקטר
 של תמיד עד יקטיר שלא מה"ת סייג הוי דהא תצות ער אלא סייג צריך איןס"ל
 חצות עד סייג צריך מש"ה הלילה כל כשר דהוי איברים משא"כ הערבייםבין

 שם, הלוי בית עי' וחלבים הקטר רק הביא לאמש"ה

 חצות עד הוי חלבים הקטר דאפילו ע"ב ק"כ תוס' רמב"םב(
 ליום הנאכלין וכל וחלבים הקטר של הדין בבא בחרי דתני כרש" מדייקצל"ח
אחד,
 חלבים הקטר בכלל שנקט מה הרמב"מ לשיטת ראיה הביא ד' סימן אריהשאגת
 השג"א הקשה הלילה כל כשר בלילה שמצותן דדבר שנקרא דמה כתבורש"י
 לא דאמאי ו אות ל"ד סימן א' חלק הלוי בית עי' העומר ספירת נקט לאאמאי
 העומר. ספירתנקוט
 השחר. עלות מקרי מאי בפוסקים עי' השחר עמודג(

 חצוה. אחר לקרות צריך אי חצות עד קרא לא איד(
 דאין סוברים שיש והביא חצות אחר לקרות ריכול יונה רבינו ע"י ראשוניםמחל'
 בשכת. תקיעת לתקוע שלא דמכטל שמצינו כמולקרות



ריוהמתיבתא

 דרבנן דאיסור לומר ויש חצות אחר ק"ש לקרות דיש ק"כ דף פסחים תוס'וע"י
 חצות. אחר אפילו לברך שש שייך מש"ה חפצא איסור לא גברא איסורהוי
 מאימתי מתני' לשון הגר"א עי' כעונה שייךשומע אי ק"ש לענין ריטב"אה(

 ויש , כעונה שומע שייך דלא נקראת מגילה כתיב וכמגילה יחיד לשוןקורא
 בזה. דיעותהרבה

 תוס' קושיאליישב

 שאגת עי' פרשיות ג' צריך הא שהקשה תוס' עי' מטה על בק"ש יוצא לרש"יו(
 ק"ש רס"ל רש"י שיטת שמיישב שדה מרומי ועי' רש"י שיטת שמיישבאריה
דרבנן.
 משתחשך לקרותה צריך לפיכך שכתב. רש"י לשון שמדוייק שכתב פנ"יועי'

 בדיעבד. רק פרשיות הג' כל היינו משתחשך לקרותה צריך דלכתחלהמשמע
 דברכת שמבואר כמו לומר ש י ברכות עם לקרות צריך הא תוס' שהקשהומה
 כיון בתפלה לומר שייך מש"ה תפלה כמו דהוי מצות ברכת כמו הוי לאק"ש
 גאולה סמיכה הוי דלא לענין תוס' שהקשה ומה קורם. קורא אפילו דרבנןדהוי

 גאולה סמיכת מקרי יוצא רלא אף קודם ק"ש דקורא כיון לומר ישלתפלה
לתפלה.

 תלוי תמידין כנגד שתלוי תפלה זמן לענין הוי שם הגם כר"י דקיי"ל לומר וישז(
 ע"ב תוס' עי' שכיבה בזמן שתלוי לק"ש ענין ומאי רא"ש עי' הקרבנותבזמן
 וכשכבך. דרשה ס"ל לא דלר"י ליה אמרד"ה
 סימן מ"ב עי' שני' משקיעה או ראשונה משקיעה הוי אי מחל' המנחה פלגח(

 שני' משקיעה הוא פעם כל המנחה פלג נאמר אי דאפילו לומר ויש רמ"ארל"ג
 לענין לומר דיש שני' המנחה פלג קודם שבת שמקבלים העולם מנהג ליישביש

 אי אבל ניכר דאינו שבת לקבל להדליק יכול שלא טעם רכל שאני שבתקבלת
 פלג קודם מהני ולא לילה שצריך לומר יש לילה צריך ק"ש לגבי אבל יכולניכר

 אלו. לדיעות שני'המנחה
 להורת עי' רל"ג סימן בשו"ע מבואר וכן דסתרי תרתי יתפלל דלא כתבו תוס'ט(
 ממזר ספק לענין בש"ש הובא מהרי"ט שכתב רכסו לומר דיש ב' חלקנתן

 אמרינן דאי לומר יש כמו רסתרי תרתי הוי ולא בישראל ומותר ממזרתשמותר
 דסתרי. תרתי הוי ולא כמר עביד כמרעביר
 זמן הוי דאי לומר יש קודם לאכול שיכול ומה המיטה על בק"ש שיוצא לרש"יי(

 יש המנחה פלג אחר ק"ש קרא דאי רל"ה סימן בט"ז כמבואר לומר יש אזקבוע,
 היתר וזהו המנחה פלג אחר ק"ש קרא דעכ"פ כיון לאכול שמותרלומר

 ק"ש קרא דכבר כיון ק"ש קודם שאוכלים הגם ואוכלים שבת קבלתשמתפללים
 . רם סימן ציון שערי ועי' המנחה פלגאחר
 עי' ואמן אמן לעולם וכו' ברוך אמר תפילות ג' דכל שמשמע תוס' עי,י"א(
 אין ערבית דתפלת משום הטעם גם שצריך זה בענין רל"ה סימן השלחןערוך



המתיבתאריח

 לתפלה. גאולה סמיכתצריך

 31"בצ:'

 וכו' נכנסין שהעני משעהא(

 לאכול. להתחיל דאסור יתפלל מתי גופיה עני הא שהקשה תוס'ע"י
 לאכול שמותר טעימה דהוי טירות רק שאוכל דאיירי לומר שיש שרה מרומיעי'

 לומר דיש פת הוי הא אוכלין היאך קשה עלא לומד יש בכהנימ ומתני'קודם,
 מצוה.דהוי
 עני הא לעיין ויש צאה"כ דהוי לומר יש שיעורא חד וכהן דעני מבוארב(
 הראב"ד לשיטת ראיה להביא יש המאכל את לראות שיכול בשעת לאכולצריך
 כשיטת הוא דרש"י ראיה מביאין ]יש אור. עדיין הוי דצאה"כ פסחיםריש

 כזה[. לעיין וישהגאונים
 קצת שיש בשעת הוי רעני מבואר קודם דהא עניים תרי דהוי שדה מרומי עי'ג(
 עניים. גווני תרי דהוי לומר יש מאוחר זמן דהוי מבואר והכאאור

 ע"שג'
 מאוחר שעור הוא שבתות בערבי פתן לאכול נכנסין אדם שכני משעה רש"יא(

 כהן.משל
 חד אדם ובני עני רק שיעור חד לאו וכהן דעני אמרינן דהשתא דכיון לומריש

 כן כמו כולם משל מאוחר הו בני עני כן כמו כולם משל מאוחר הוי וענישיעורא
 אדם.בני
 היום שקדש דמשעה ע"א ב' לעיל תוס' עי' אליעזר דר' קשיא ע"א ג' רף תוס'ב(
 קודם. שיעורהוי
 משמרות. תחלת קאמר לא אמאי משמרה סוף לעולםג(
 רצון, עת דהוי משום קאמר לא אמאי וכו' גני למאן ק"ש נ"מד(
 זמניות. הוי שמחשבין השעותה(
 אי לענין א' סימן מנ"א עי' , חצות של ענין וכו' אמציעתא הכא מבוארו(

 בגמ' לשונות גב' שתלוי שוות. שעהמחשבין

 כיון וי"ל וז"ל שם וכתב וכו' למאן ד"ה בתוס' הכא מבואר משיכיר שיעורז(
 עת אותו הגיע כבר עצמו ויזמן שיקום קורם השחר עמור יעלה מתישידע
 זמן בזה דיעות הרבה דיש השחר עלות אחר קצר זמן הוי דמשיכירמבואר
משיכיר.



רישהמתיבתא

 רבה. שמיה יהא אמן כשטים ב' תוס'ח(
 הא שהקשה שם התלמוד מפרשי אוצר ,עי' שני כפירוש רמשמע סוכה גמראעי'

 עיי"ש הפסק יהא לא לכו"ע א"כ הפסק הוי לא לגמור כונה דאימבואר
 בחורבא שמתפלל במה במצוה עוסק הוי דלא שמבואר הראש ברכת עי'ט(

 עיי"ש. בחוץ להתפלל יכול דהוי משום ניזוקין אינו מצוהושלוחי

 ע"בג'

 שיטות ב' מחלוקת פשטות וכו' מת של דבריו אלא המת בפני אומרים איןא(
 אבילות משום יסיח שלא משום או לרש לועג משום אי אומרים אין הדיןמהו
 אמות לד' חוץ אבל אמות ד' תוך דוקא אמרינן מש"ה לרש, לועג משוםלל"ק
 משום אמרינן בחרא ,וללישנא לרש לועג הוי דלא מותר דעלמא ומילימותר
 אמות לד' חוץ אפילו דעלמא מילי אפילו שאסור לומר יש מש"ה המתצורך
 בה"ג עי,ב(

 יש אמות ד' תוך אסור דעלמא ומילי אמות לד' חוץ אפילו שאסור ש"ך עי'ג(
 המת עם ליטפל שצריך משום אלא לרש לועג משום רק הוי דלא שס"ללומר
 לא דעלמא מילי אבל תורה בדברי רק זהו אבל אמות לד' חוץ אפילומע"ה
 הסברא לעייין ש וי דעלמא מילי ואפילו אמות ד' תוךאבל
 אסור שיהא לומר יש לרש לועג משום הוי אי אפילו שכתב השלחן ערוךעי'

 עייש. אמות לד' חוץאפילו
 מגמ' מראיה וחצי פלגא הוי אי משנה לחם לענין סופר חתם שו"ת עי'ד(

 , להן קרי משמרות נמי ופלגאמשמרה

 ממש הוי דלא לומר יש משמרות של לעיל סימנים קאמר לא אמאי כחצותה(
 יתרץ לא ישראל בני וכל הוי ואז צועקים כלבים חצות של דמשמרה ושמעיחצות
 לשונו.כלב
 אסור דהא מיד דוקא דלאו א' סימן מג"א עי' בתורה, ועוסק עומד היה מידו(

 עיי"ש מידלעמוד
 דף סנהדרין הים מרגליות עי' יום בכל הוי הא לעיין יש ישראל חכמי נכנסוז(
 עיי"ש מלהמה הוי לא גדודט"ו
 לעיין יש ועוד , לישאול לאלתר הלך לא אמאי נפש משיב מנחם עי' שםח(

 עיי"ש. פעם כל למלחמה הלך אמאי לעיין יש ועור היום, כל הויאמאי



 א ת ב י ת מהרכ

 ע"אד'

 הוא גם מסנהדין היה אבי מקום ממלא דמסתמא וי"ל וכו' בניהו ר"ה תוס'א(
 אחד וממלא קטן היה הבן אי ירושה לענין שם הים מרגליות עי' מהםהיה

 הרי שו"ת והביא הכא מתוס' ראיה שהביא עיי"ש לירוש יכול בן איבינתיים
בשמים.

 דם לפסוק ריכול ראיה ג' ס"ק סימןקפ"ה תוה"ש עי' בדם מלוכלות ידי ואניב(
 שסוברים דיעות כמה שיש כמו שיתייבש אחר עד להמתין צריך ולא לחבעודו
כן.
 להבחין יכול ושותק מבייש רבו אי דשכר הבשם ערוגת של בנו בשם ראיתיג(
 רם, בין להבחין המלך רוד שיכול מה גמרא המשך וזהו ברכות סוף עי' דםבין
 דם. מראה והוי שנתייבש האפשר לח שהוא בשעת לפסוק יכול דלא טעםוכל
 יוסף ענף עי' לומר יש רבו של השם לו אסור הא רבו מפיבושת שקרא מהר(
 ש"ך עי' מחל, בפניו ושלא בפניו אסור מובהק רבו הדין מובהק רבו הוידלא

 מובהק שאינו רבו אייירי והכא בפניו אפילו מותר מובהק שאינו ורבושמחמיר
 הש"ך כתב מובהק ברבו דדוקא להש"ך האפילו שמותר בפניו שלא כ"ששמותר
כן.

 החטא. יגרום שמאה(
 אינו תנאי על דאפילו לקמן מבזאר הא שמבואר להרמב"ם המשניות פירושעי'

תוזר.
 חשש יש אחרים דעל אחרים על או עצמו על נביאה בין חילוק שישותירוץ
 יעבור עד לקמן שמבואר מה שהקשה יוסף ענף ועי שקר, נביא על אותושיחשוד

 ומה שאמת יודעים דהכל רכינו משה נביאות דשאני וכתב אחרים על דהויוכו'
 הוי דלא הבא עולם שכר נביאות דהוי לומר יש אחרים על הוי המלךדרור
 ישקר, שמאחשש

 ע"בד'

 ומתפלל. שמע קריאת וקורא ד"ה תוס'א(
 סעודה לאכול לו שאין לילה של שמע קריאת זמן שהגיע שמשעה משמעמכאן
 ערבית. ויתפלל ק"ש שיקראכרי
 במנחה הכא מבואר להלכה לעיין ויש אסור, טעימה דאפילו שס"ל תה"דעי'

 מג"א עי' להחמיר שיש לכתחלה מבואר מצות קודם ולענין להקל שישובמעריב
 לצורך לא אם בזה להקל אין מ"מ שרי מדינא בעלמא וטעימה תרנ"ג סימןומ"ג
גדול.



רפאהמתיבתא

 ה"ה במ"כ מבואר שחרית קודם לדרך לילך שאסור פ"ט סימן שמבואר מה]אגב
 לביון יכול שלא מיירי שם רק לדרכיו לילך שאסור דלא לומר יש מעריבמנחה
 לא דבשחרית ונ"מ לדרכיו לילך איסור משום לא אבל לקמן כמבוארבדרך
 לילך שרוצה מעריב מנחה לענין משא"כ בדרך יתפלל לא אפילו ולחזוריכול

 איסור[ אין בדרך שלא אח"כויתפלל
 סע' רל"ה סימן בשו"ע ועי' מותר לכן קורם אבל זמן משהגיע דאסור משמעב(
 . לאכול אסו. קודם שעה חצי דאפילוב'
 מלוא ע" רחובה קמ"ל רשות ערבית תפלח דאמר ממאן לאפוקי ואיב"עג(

 לסמוך. מחוייב רשות ערבית תפילת למ"ר ראפילו שם בתוס' ועי' ,הרועים
 מכריו ומהשמש לחפלה גאולה בין להפסיק האין ב' סע' הל"ו סימן בשו"עעי'
 תפלה צורך שהוא כיון הפסק הוי לא ערבית לתפלת קדיש כין חדש ראשש"צ

 מקילין בערבית דדוקא ס"ט סימן וע"ל רמ"א שמציין מה על ס"ק במ"בועיי"ש
 לתפלה גאולה דסמיכת בערבית ודוקא ד' ס"ק שם ובשעריציון בשחרית לאאבל
 לתפלה גאולה בין אבל רשות ערבית רתפלת משום האי כולי חמיר לאשלו

 עיי"ש. ואסור טפי חמיראדשחרית
 א- עינינו יראו שאומרים טעמים ב' שמבואר יוחנן רבי דאמר ד"ה תוס'ר(

 שיגמור עד מבהכ"נ ילך ולא הוא גם תבירו יתפלל כך שבתוך זה לומרדתקינו
 י"ח פסוקים באותם יש ב-וגם עינינו יראו שיאמר בשעת היינו תפלתו אחדכל

 תקנו פסוקים אותם לומר שתקנו ואגב עשרה שמנה ברכות י"ח כנגדאזכרות
 רק יאמרו לא דהם הוא זה תירוץ לפי היינו וכו' עינינו יראו של חתימהלומר
 שמונה במקום דהוי יונה וברבינו רא"ש ועי' , עשרה שמונה ולא עינינויראו
 . ג"כ עכשיו אמרינן מש"ה תפלה סוף דהוי קדיש ואומריםעשרה
 טעמים. ג' כל דצריך רל"ה סימז השלחן ערוך עי'ה(
 הי"ח כשאומרים לעמו נהגו מדקרים ראיתי ב' סע' רל"ו סימן רמ"א עי שםו(

 בו לעמור ראוי וע"כ י"ח תפלת במקום נתקנו כי הוא יפה ומנהג וכו'פסוקים
 לעמוד שלא טוב דיותר כתבו אחרונים דהרבה י" ס,ק שם מ"ב ועי' בתפלה,כמו
 עם כשמתפלל אף י"ח תפלת חובת ידי בזה לצאת רוצה שאין להראותכדי

 וכו'. מעומד לומר יוכל אז וברכותיה ק"ש אח"כ ק"ש וקוראהצבור
 שלא לישב טוב דיותר וז"ל חולקים דרבים שהביא י' ס"ק שם השלחן ערוךעי'

 וגם המהרש"ל נהג וכן ו ס"ק א"ר עי' שמ"ע תפלת ידי יוצאים שביהיאמר
 ומג"ע מט"מ בשם ב' ס"ק המג"א וכ"כ , קדיש חצי עד לישב כתבבמהרי"ל

 הקבלה. ע"פ הוא דכןכתב

 וכו' דמיא אריכתא כגאולה השכיבנו רתקנו כיוןז(
 יעקב. עין על רי"ף ועי' בשחרית תקנו לא אמאי א' חלק הרשכ"א שו"תעי'
 עי' וכו' פעמים שלש יום בכל לדוד תהלה האומר כל וכו' אלעזר רבי אמרה(

 פנ"י. ועי' , תורה של אותיות כל שם דהויריטב"א



המתיבתארכב

 קאמר ולכן באל"ף שיתחיל כדי באשרי רמתחילין דהא תעלומה מגיד עי'ט(
 באשרי. נו"ן נאמרה לא מהמפני
 עי' עכ"ל חי לכל מזון הכנת שבח בו ויש וכו' תרתי בה דאית ד"ה רש"יי(

 בו דכתיב מזון הכנת שכח נמי בו ואית כא"ב ראתי אודה גימא לא דאמאיהגר"א
 חי לכל מזון הכנת שבח בי' דאית עדיף דאשרי משני ועי"ז ליראיו נתןטרף

 לי. רק כתיב התםמשא"כ

 על לקרותוו מצוה כבהכ"נ ק"ש אדם שקרא אע"פ לוי בן יהושע א"ריא(
 וכו'מטתו

 ירושלמי. מקור רמ"א עי'א-
 ברכת או השבח מצות ברכת הוא המפיל ברכת אי מהל' הדביר כפתח עי'כ-
הנהנין.

 מטה. על המפיל ברכת סמוך ק"ש ממש למטתו סמוך לענין באחרונים עי'ג-

 שמירה. או תורה מרין הם אי לעיין ישד-
 אין מש"ת תורה. לימוד כמו ב-והוי המזיקין מן להציל א- דינים שני שישנמצא
 הכא כן כמו סדומית מלח להציל אחרנים מים כמו להציל כדי תקנה עלמברכין
 מזיקים משום הוי ואי פטורת נשים תורה דברי אי נשים לענין ונ"מ ק"ש.לענין
 מחיוב. ג"כנשים
 ק"ש קודם מטתו קורא מחבר לשון אח"כ או המפיל ברכת קודם אי נ"מעוד

 ק"ש אמרינן וש"ע טור לשון המפיל ואח"כ ק"ש קודם מבואר המפילואח"ם
 אי אבל הפסק הזי משו"ב שמירה הוי לא ק"ש מנ"א כתב המפיל ברכתואח"כ
 ברכת קודם ק"ש תורה דברי רק הוי אי , הפסק הוי לא מש"ה שמירה דהוינאמר
 לומר יכול שמירה דהוי כסתר יושב מש"ה הפסק, הוי לא שמירה אי אבלהמפיל
 המפיל. ברכת אחראפילו

  לציידיידו

 צריך. אין הוא חכם הלביד אםא(
 ת"ח מצוי דאינו כיון לומר ואין זה, דין בשו"ע מבואר לא אמאי לעייןויש

 על לחזור במשנתו ררגיל הוא חכם תלמיד ואם הכא כתוב רש"י רהאבזה"ז
 ישוב דצריך כיון בזה"ז אפילו הוי דלא שתירוץ מה ביי"ש בכך דיו תמידגרסתו
הדעת.
 חילוק שיש תזרה תלמוד הלכות מנ"א עי' משנה זו והמצוה מקרי זה תודהב(
 שבעל ותורה מבין אינו אפילו שבכתב ,תורה פה שבעל לתורה שבכתב תורהבין
 כוונת זהו לומר ויש , מקומן איזהו ללמוד שיש מבואר מש"א שמבין דוקאפה

 שיתעסקו משנה זו קריאה, רק בתורה לקרות שמצוה חומש מקרי זהרש"י



ר"גהמתיבתא

 שיאמר. מה שיביןבמשנה
 ראיה תורה. אלא עוף ואין וכו' מטתו על שמע קריאת הקורא כל יצחק רביואמר
 שחרית בק"ש התורה לימוד לצאת שיכול לענין משמע וכן תורה דמקרימהכא
 התורה. ברכת קודם ק"ש לומר ונ""מרזרבית

 מהרש"א עי' תורה בביטול יתלהשם
 בזמן שי"ק שמהר"מ זצוק"ל קליוזבורג מצאנז אדמו"ר הגה"ק ממו"רושמעתי
 שיק המהר"מ אותו ולשאל זצוק"ל מצאנז הרה"ק לבקרו וכא יסורין לושהיו
 יתלה לו תי' מצא, ולא פשפש לו אמר במעשיו יפשפש לו ותי' יסורין, לו ישלמה

 מצאנז הרה"ק לו אמר בי אין תורה ביטול שיק המהרים אמר תורה,בביטול
 שלימה רפואה לו שיהי' תפלתו ויתלה מהשי"ת דיבקש הגמ' דכוונתזצוק"ל
 דלא לא מהמעשה דנתפעל זצ"ל אדמו"ר ואמר מד'ת. ממנו מבטליןשהיסורין

 מצא. ולא פשפש אחר דהוי רק פשוט דזהו תורה ביטולהוי

 יפשפש עליו באין שיסורין אדם רואה אם חסדא רב ואיתימא רבא אמרג(
 וכו'.במעשיו

 ארץ ביכורי ועי' יסורין בלא אפילו פעם כל תשובה לעשות צריך הא לעייןיש
 שיש חטאתיכם מכל יונה ברבינו מבואר ביוהכ"פ דכמו ליישב שרוצה כ"דסימן
 עשה מצות מבטל תשובה עשה לא ואי כיוהכ"פ תשובה לעשות מיוהדמצוה
 עשה. מצות מבטל תשובה עשה ולא יסורים באו אם כןכמו

 ישוב ופגע ומקרה צרות שבאין דבעת דכתכ הגמול בשער רמב"ןוהביא
 שכתב רש"י ע" וכו'. להתודות חיוב אף אז דאיכא דכתב הרי ויתודהבתשובה
 תשובה. לעשות מה על לידע כדייסורין
 בצל"ח מבואר בצנעה הא בזה"ז נגעים לענין וש"פ ותוס' רשיי מחל' עי'ד(
 צריך הא בא"י דאי בבבל דאיירי בצניעה הוי אי נ"מ מאי א"כ לפרסם צריךהא

לפרסם.

 ביר ייןה(
 הבראה. סעודת היינו חיות מהר"ץעי'
 דע"י שאמר מה וזהו דירושלים שופרי הוי דר"י היינו שפירוש מהרש"אעי'

 גלות על שמרמז בהגר"א עי' שבכה. מה זה ועל ירושלים אנשי מזכיר ר"ישרואה
 שבכה. מה וזהושכינה

 וכו' ליה תקיפי הונארב
 לנפשי'. דינא אינש עביר לענין ב"ק במרדכיעי'
 ספר עי' הרע לשון לענין הכא שנוגע מה רינים פרטים כמה חיים חפץועי'

 ארץ.ביכורי



המתיראבכד

 הקיר בין הפסק לעניןשם
 דמטה בהפוסקים עי' הפסק הוי לא קבוע דבר הוי דאי צ' סימן בפוסקיםעי'
 הפסק. הוי אישלנו

 תפלה קורםללמוד
 מחל'. ק"ש זמן קודם לאכול אסור תפלה קורם ללמוד לענין ותוס' רש"ימחל'
 ראיה. הביא ותסו' לרש"י אפילו מותר לכו"ע בהיתר דבהתחיל בפוסקיםעי'
 הכנסת בכית לא אכל רש"י מתמיר כיחידות דדוקא רש"4 שמתרץ רא"שעי'

 לבית הולך אבל שנמשך חשש יש ביחיד דדוקא מותר לרש"י אסילומש"ה
 הולך. רק שומר אינו דאפילו ראיה להביא ]יש לחוש צריך איןהכנסת
 שהשעה כיון לאחרים ללמד צריך אי אבל קודם ללמוד צריך אמאי יונה רבינועי'

 אח"כ. ללמוד יש ביחיד אכל קודם ללמוד מותר גדול דבר הרבים דזכותעוברת
 במקום להתפלל שיש דמה לומר ריש הכנסת לבית הלך לא אמאי צל"חעי'

 קושיא מתרץ וזה שלומד במקום חשוב דיותר ביחיד דאפילו ראיה הביאשלומד
תוס'.

 אח"כ מנין יש דהא מותר הכנסת דביה לומר ישא-

 שאסור לומר יש המדרש בבית לומדב-

 הולך דאי ראיה להביא ]יש מותר פעם כל הולך ראי לומר יש בבית לומדג-
 שומר[ כמו הוי פעםכל
 לדרום צפון כין הדיעות המחנות כל מאסף בספרעי'

 זוה"ק. ,עי' לדרום ומרגלותיו לצפון ראשורש"י
 למזרח ראשו היינו למערב, מזרח בין המיטה היינו לדרום צפון בין המטההיינו
 . זה למזרח ורגליו למערב ראשו למערבורגליו

 : בזה שיטות כמהיש

 למערב. ורגליו למזרח ראשוא-

 למזרח. ורגליו למערב ראשו סוכרים ישב-

 לדרום. ורגליו לצפון ראשוג-

  4יו41שרי1

 הכנסת. ביה אלא נשמעת אדם של תפלה איז אומה בנימין אבאתניא
 בעזהי"ת ואבאר בציבור או ביחיד איירי אי לעיין ישא(
 תפלתי ואני דכתיב מאי יוחי בן ר"ש משום יוחנן ר' דאמר ע"ב ו' לקמן עי'ב(



רכההממינשא

 מתפללין. שהצבור בשעה רצון עת אימתיוכו'
 קמייתא שעי תלת דמוספי צלותא איניש ליצלי לא יוסף רב אמר ע"ז גמראעי'

 מעייני דלמא דינא רמפקיד כיון דלמא ביחיד שתא רריש קמא ביומאדיומא
 הכי אי יכותיה נפישא דצבור נמי דצבור הכי אי מידתי ליה ודחפובעובדיה
 וכו' מדחי קא לא מצלי תקא צבורא ראכיא כיון לא נמי דצפראדיחיד

 אחר במקום מתפללין כשהצבור אפילו דמהני הכא דמשמע הוא ר"תפירוש
 מתפללין שהצבור במקום אלא נשמעת אינה אבל מרחי דלא דוקאהיינו

 הצבור. עם אלא נשמעת אדם של תפלתו אין ע"א 1 דף דברכות בפ"קכדאמרינן

 בית שחרב מיום דעולא משמיה אמי בר חייא רבי דאמר ח' דף לקמן עי,ג(
 הוי לא בלבד הלכה של אמות ארבע אלא בעולומו להקב"ה לו איןהמקדש
 כנישתא בי תליסר להו דהוו אע"ג אסי ורב אמי רב , דגריסנא היכא אלאמצלינא
 גרסי, דהוי היכא עמורי ביני אלא מצלו לאבטפריא

 איפכא. משמע ששם מגילה גמראד(

 : אופנים כמה לומריש

 ביחיד. אייירי ע"א ו' ברכות גמראא-
 ציבור. בזמן ביחיד איייר ע"ב ו' דף גמראכ-

 השנה. ראש אייירי ע"ז גמראג-

 מיישב שדהמרומי
 יותר בביהכ"נ דציבור ראיה אין זה ]לפי בביהכ"נ כיחיד איירי ברכות גמראא(

 דהוי ומסתבר ציבור לא אבל בביהכ"נ מעלה הוי יחיד דוקא דאפשרחשוב
 קדמי.[ שכינה עשרה דהאמעלה
 ראשונים. כמה כגירסת הציבור עם דוקא היינו שהציבור בזמן לקמן גמראב(

 דחי. דלא היינו בביהכ"נ ולא בציבור לא ע"ז גמראג(

 יעקבקהלות
 וכו', שורה שכינה דעשרה שהוי גמרא המשך וזהו בציבור היינו בביהכ"נא(

 לקמן. הובא אג"ם בשו"תוכןמבואר
 ציבור. בזמן לקמןב(
 השנה ראש היינוג(

צלעה
 שיש המעלות זה לפי נמצא עכשיו הוי לא אפילו אבל בצבור בביהכ"נא(

 בזמן יהיר ג- בביהכ"נ לא ציבור ב- בביהכ"נ ציבור א-להתפלל



המתיבתארכו

 הכנסת בבית יחיד ר- מתפלליןשהציבור
 עושין היו עשרה בלא שאפילו ז"ל צרפת רבני פירשו שמבואר יונה רבינועי'
 ולילה יומם התורה קביעות ששם כמקום יחיד להתפלל נכון שיותר מפניכן

 בהלכה המצויינין שערים הקב"ה אוהב כדאמרינן בצבור בבהכ"נמלהתפלל
 כיון וא,ת בעשרה אלא אמרו שלא פירוש ז"ל משה ורבינו כנסיות מבתייותר

 התורה קביועת מקום שחשוב להשמיעו בא חידוש מה מתפללין היושבעשרה
 שאע"פ להשמיענו שבא לומר יש עושין, כבכ"מ כמו שהרי מבהכ"ניותר

 היו יותר הכי אפילו מלך הדרת עם וברוב אדם כני הרבה מתכנסיןשכבהכ"נ
 הצבור. עם בבהכ"נ מלהתפלל מדרשם בבית בעשרה להתפללרוצים

 למי אלא עשרה צריך אין ז"ל משה רבינו לדעת שאפילו הרב"נרו, מוריואמור
 בשעה מלימור להתבטל שדרכו דכיון אחר למקום ללמוד מביתו ללכתשדרכו
 מי אבל לבהכ"נ ללכת או בעשרה להתפלל לו יש ללמודשהולך

 הכנסת לבית ללכת לו אין אומנתו ותורתו קבוע במקום היוםשלומדבביתוכל
 לו וטוב הליכה בשעת מלימור מתבטל שנמצא מפני עשרה מצא לאאם

 וכו'. כלל בטל משית ביחידשיתפלל
 אפילו או בציבור דוקא הוי אי גרסי דהוי במקום שיתפלל הדין אי מחל'מבואר
 מותר. אומנתו תורתו דאי מבואר ועוד ביחיד טוביותר

 31"בזן

 וכו'. הכנסת בבית בא שהקב"ה בשעה יוחנן ר' אמרא(
 קבוע זמן הכנסת בבית הוי דאי הרא"ש תוס' ,עי' שכינה קדמה דעשרה לעילעי'

 נ'. סימז א' חלק הרשב"א שו"ת עי' בבית מנין ולכיל הכאשהוגמרא

 לתפלתו. מקום הקובע כל הונא רב אמר חלבו א"רב(

 ב- מעלה, אין הכנסת בית אבל ביהירות דוקא יוסף וענף יונה רבינו עי'א-
 מקוס. לקבוע ענין יש בביהכ"נ אפילו י"ס סע' צ" סימןכשו"ע

 מקום. קביעות מהני היתה לנידה כן על היינו יוסף ענף עי'כ-

 מצות למיעל אבל וכו' הכנסת מבית היוצא הונא רב אמר חלבו רבי אמרג-
 צריך. המדרש,אין לבית הולך אי למיעל אבל דהיינו מהרש"א עי' 1. :למרהט

 ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם שאמרינן דמה שמפרש בצל"ח עי'2.
 רעצם יונה רבינו וע' לשיעור, מאוחר כא אי דוקא היינו וכו' שנאמרכשבת
 מצוה. הויהליכה



רכזהמתיבתא

 ע"אט'

 מצה אכילת ומןא(
 ס"ל ולהפוסקים כרעק"א או כראב"א פסקינן אי הפוסקים ומחל' בזהמחל'
 ברכה. בלא אבל לאוכלשיוכל
 מחבירו. כרע" דהלכה כיון לברך שיכול שמח אור ועי' יעקב משכונת שו"תעי'
 לקמן. עי' לברך יש מש"ח חיוב ספק הוי דמה"ת כיון לברך ריכול סוכריםויש
 עי' ] סייג יש במצה לר"ע דאסילו אנ"מ וצל"ח לד סי' ח"א הלוי בית עי'ב(

 חבורה דהוי כיון גזרה הוי דלא אמרינן חבורה בני דהוי פסח קרבן דוקאצל"ח
 מצה[ אכילתמשא"כ

 לברך יש אי מספק מצוה ישאי
 לברך יש אי לעשות שצריך מה"ת ספק מצוה יש איא(

 יש זה לפי ק"ש ברכת לברך יכול ק"ש חיוב דהוי כיון מבואר ק"ש קראספק
 עי' לברך שיכול לומר שיש המצוה לעשות שצריך חיוב בספק פעם רכללומר
 שייך שלא שמצינו כמו רגליו לכיון צריך ג"כ נשים אי בזה. מחל' ב', פרקר"ן

 יוהכ"פ. לבן בגד לעניןמלאכים

 י113בי1'14

 התורה. ברכתבענין
 על ברכה הוי המצות דברכת הרמב"ם על והגרי"ז , תרמ"ט סימן הגר"א עי'א(

 ענינים. כמה לבאר יש ובזה השבח ברכת לא חורה שלחפצא
 ראיה נ"מ מאי מצוה אי מדרש גמרא על מברכים אי מחל' שמבואר מהא-
 השבח. כרכתדהוי

 שבת. על הוא וברכה ת"ת מצות קיום הוי לא אסילו נשים לעניןב-
 הרהור על דמרכין נאמר אי אפילו לומר ויש מחל' מברכין אי הרהורג-
 השבח. ברכת על רמברכין לומר דיש הרהור על ת"ת מצות דמקיים ראיהאין

 התורה ברכת לענין דינים פרטיםכמה
 יכול ממ"ג א"כ בבוקר ישן ,או מאחר שיוצא ועצה ביה מחל' הלילה כל עזא(

 אחר. יום והוי שינה הוי דהא ברעק"א כמבוארלכרך
 ביום. עוה"פ יברך ולא לברך יש חצות אחר הלילה באמצע קםב(



המתיבתארצח

 עכשיו. לברך יש אח"כ ישן אוינו תצות קודם הלילה באמצע קםג(
 דהוי שקם בשעת עכשיו ולא אח"כ רק לברך יש אח"כ וישן חצות קודם קםד(

 חצות.קודם
 לכן קודם השכים אם אף חצות אחר רק שיברך משמע הרב שו"ע בסידוראך

 לכרך אין קבלה שע,9 ג"כ וכתב בזה, פלוגתא הביא כ"ט ס"ק החייםובכף
 זמן יש אם אבל יברך תצות עד ימתין תצות קודם כשקם ולכתחילה חצותקודם
 חצות. קודם ויברך מלמוד יבטל לא חצות עדרב
 עי' אח"כ, רק ומברך שינה שם הוי רלא לומר יש ידיו אצלי על ישן איה(

 מהרש"ם.שו"ת
 כיון אז יברך לא הראשונה בפעם בגדיו עם ישן שאם י"א סימן לדוד קרןו(

 ספק ועור שנית, פעם אח"כ ולישון לחזרו שדעתו ועוד קבע שינתשאינה
 יצחק ובמנחת , השבח ברכות כשאר ביום אחת פעם יברך אם ודי להקלברכות
 מהשניה בפע אבל ומלכות שם בלא ראשונה בפעם רק שיברך פסק ז סימןח"י
 פעם השכים שאם שכתב כ"ג סע השלחן בערוך ועי , שנית בישן ואף יברךלא

 אבל והשע"ת כהנב"ב אח"כ לברך יצטרך ולא אז יברך חצות אחרהראשונה
 נראה שכן וכתב יברך שנית פעם כשיקום רק אז יברך לא חצות קורם קםאם
 המקובלים.דעת

 וי11.~ךי11אר

 וכו' נקיט דקא היכא פשיטאא(
 : אופנים ר'יש

 רש"י עי'א-

 שהכל. בפה"ג ואמר יין שהוא וסבר מים הוי דאי ורא"ש רי"ףב-

 צריך 'אי ומחל דיצא שהכל בפה"ג ואמר מים שהוא ויודע מים דהויג-
תוכ"ד

 שמסברי השלחן ערוך עי' כהוגן שלא סייים אפילו כונה דאי רמב"םד-
 דיבור רק דהוי לומר, יש כונה לא אי השלחן ערוך עו' בהרהור. דיוצאמשום

בעלמא.
 אור ביוצר פתח שםב(
 ומסיים הגפן על רק והתחיל המחיה נעל הגפן על לומר צריך דאי לומריש

 חתם דאי דמבואר דיצא ערבים ומעריב וסיים ביוצר פתח רהכא דמהני,שניהם
 הלוי. שבט שו"ת עי' שניהם ולא חד רק לחתוםיש
 יעקב קהלות ועי' הש"ס גליון עי' להקל ברכות ספק לאתויי' לא ד"ה תוס'ג(

 להקל דרבנן ספק ש"ך לחומרא. דאזלינן הדעה הסבר דשיל"מ הוי אישמבואר
 באיסור אפילו אחזקה דאוקמ' אמרינן נטל אי וספק חיוב ודאי הוי איבחלה



רפטהמתיבתא

 דאמרו לעיין יש א"כ לחומרא שאזלינן איסור בחזקת דרבנן איסור דהיינודרבנן
 מתיר הברכה מתיר ברכה בלא' מאכל מעל כאילו ברכה בלא הנהנה כלחז"ל
 אי ידע לא אי לא או שינוי הוי אי ספק הוי ברכה ספק הוי אי א"כ הקדשאיסור
 יש זה לפי המאירי שיטת וזהו לתומרא דהוי שס"ל שיטה וזהו חומרא הזישינוי
 י"מ דסברא לומר יש אחזקה אוקמי' הא להקל דרבנן ספק ס"ל אמאילעיין
 לא מצות מכל פטור ואי מעל ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה תוספתאבהקדם
 הוי ראי מברכה פטור דאונן טעם דזהו דיסקין מהרי"ל וכמבואר מועלמקרי
 איסור הוי ברכה שחוייב משום לומר יש איסור שליהוי עושה זהו ברכהחיוב
 לעבור יכול הוי לא אונן ההא מעילה איסור משום לא מעילה דדיןראינן

 שיוטת שפטורוהו אונן וזהו מעילה איסור עושה כרכה רחיוב רקאיסורים
 בחיוב תלוי קודש איסור רק קודש איסור מארל על קלודם ראינן דלאמשום
 הוי לא מש"ה לקולא רבנן ספק אמרינן לקולא,אי דרבנן ספק שאמרינןברכה
איסור.
 דף לקמן עי' ב' חלק חו"מ אג"ם עי' יין על מזונות ברכת בירך לעניןעיי"ש
 ,ל"ה

יו~נ:ייייאי*

 חכמים שפתי עי' זקוף שיהא או השם בשעת הוי אי בשם כורע לענין שםעי'
 פורטים. ב'בזד

 ע"אי"ג

 בעשה. עובר אברם לאברהם הקוראכל
 זה. רין שהביא קנ"ד סימן מג"א ועי' זה, דין להלכה הביא לא אמאי לעייןיש

 תורה. מתן קודם דהוי לומר ישא(
 בקיצור ואבאר באריכות שכתב בצל"ח עי'ב(
 בגמ' ומבואר המשיה לימות להביא וחכמים בלילות דמזכירין שס"ל זומאדבן
 לא יעקב דשם שם בגמ' ומבואר טפל מצרים יהא דלעת"ל דלחכמיםשם

 ולא שניהם שתהא ג"כ יקרא לא אברהם שהביא מה וכן לגמרישתיעקר
 איסור הוי דלא לומר יש בלילות שמזכירין שאין דלחכמים ,נמצא בעשהעבור
 עובר אין ס"ל ע"כ בלילות מזכירין שאין הלכה ואי , אברהם קורא לאאי

בעשה.
 השמיטו. אחרונים אבל זה דין שהביא קנ"ו סימן מג"א עי'ג(
 יש מע"ה אדם סתם לא אבינו באברהם איאומר דוקא שהוא החיים כף עי'ד(

 איסור הוי לא אדם בני סתם קוראלומרדאי



 א ת ב י ת מהיל

 ע"א י"ג ב'פרק

 היראה מסני שואלא(
 עי' וכו' יהרגהו שלא מפניו ירא שהוא אדם היראה מפני שכתב רש""עי'

 יראה מפני דדוקא רס"ל ב"ח עי' , דפקו"נ פשיטא זהו הא שהקשהראשונים
 רבך. מורא משום דהוי שמשמע ע"א י"ר לקמן עי' יהרגוהו,שלא

 יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בין אומר ר"יב(
 הפרקים בין כמו יפסיק לא או כלל ימסק לא הוי אי לאמת א' בין מחל'א-
 ברא"ש עי' בזה ראשונים מחל' הפרק אמצע כמו להפסיק יכולאבל

וברבינויונה.

 בין כמו רק סוברים יש 2. כלל. יפסיק דלא סוברים יש 1. ליציב אמת ביןב-
 הפרק. אמצע כמו הוי אבלהפרקים
 שכתב מ"ב עי' ליציב אמת ובין , לאמת א' כין כלל יפסיק שלא מבוארהלכה

 כלל יפסיק לא הוי מחמירן אי דהא לומרקדושה אי צ"ע להחמיר יששלכתחלה
 בזה. וצ"ע קרושה לענות יכול לא א"כ הכפרק אמצע כמואפילו

 יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בין שםג(
 דעי' בשחרית שאיירי ויציב אמת לומר ריש , ויציב אמת נקט אמאי צל"חעי'

 בשחרית. שאיירי לפתחו משכים באינו ראיירי ע"א י"דלקמן

 כונה צריכות מצות ש"מד(
 צריך לכו"ע אמירה הוי דאי לעיל יונה ברבינו שמבואר מה מהכא שמקשיםיש
 שמבואר ברכה עמק ועי' , כונה צריך לכו"ע הא הכא הקשה מאי א"ככונה
 קריאה. מעשה דהוי מעשה כמו הוידק"ש

 למסרע. יקרא שלא ירכיה(
 ב- טרשה קורא א-אי למפרע מקרי מה אופנים כמה לפרש יש למפרע יקראשלא
 שס"ל רבי משום לומר יש תיבות נקוט רש" תיבות. קורא אי ג- פסוק קוראאי

 הר שו"ת עי' התיבות רק הוא למפרע שמבואר מה ע,כ ראשון פסוק הואדעיקר
צבי.



רלאהמסיעתא

 שםתוס'ו(
 ברכת הירושלמי דלפי ברכות קונטורס בסופו כ' חלק צבי הר שו"ת עיא-
 יש מה"ת אפילו לומר דיש עיי"ש מעכבת אין ברכות אמאי א"כ סה"תהמצות
 לירושלמי. ס"ל כך מעכב דאינולומר

ב-
 תוס'. קושיא מאי א"כ דמעכב כירושלמי אנמר דאי שהקשה שם עי'

 משום לא לכתחלה אבל בדיעבד דדוקא ומבואר מעכבות אין ברכות מהדיןג-
 לחברתה. הסמוכה ברכה חסרוןדהוי

 עולם אהבת אמאי טעם כתב אבל לכתחלה דאפילו דמשמע להרשכ"אואפילו
 ברכות. שבע לחלק שלא ליזהר צריך זה לפי נמצא בברכה מתחיללא

 ע"בי"ג

 הצדדים כל וכו' למעלה  שיעשה ועוד עיניו על ידיו שיתן מבואר ק"ש לעניןא(
 על ידיו ויתן וראשו בעניים תניעות ויעשה פתות יהא שעיניו היינו לומריש

 עם גם שעושה נמצא כעיניו עושה אי רק ראש צריך אין באמת ]אבלעיניו,
 עיניו[. לסגוד צריך אין דבאמת נמצא חמודות דברי עי'הראש
 עי' עיניו על ידיו נותן לראש תנעות רק ועושין עיניו סוגר שגם הוא המנהגאבל
 עיניו. על ידיו וליתן עיניו לסגור שצריך האריו"ל בשם שהביא החייםכף

 בעמידה לבכר על עדב(
 כ-רהוי כונה משום א- ברא"ש עי' עמידה שיהא שצריך אופנים בשני לפרשיש

 טעמים. ב' בין ונ"מ בעמידה קורא איארעי
 פסוק רק כונה משום נאמר אי לבבך, על עד או ראשון פסוק רק הוי איא-
 פרשה כל הוי בעיניו ירמוז לא ]ולענין לבבך עד הוי ארעי. משום איראשון
 ארעי. ליהוי דלא משוםראשונה
 ליהוי דלא ואימשום ראשון פסוק הוי כונה משום הוי אי לענין נ"מ עורב-
 , פרשיות ב' כל לכתחלהארעי

 ובדרך ובלכתך דכתיב אח"כ לילך יש לבבך עד עד עומד דאי שמשמע ב"ח]עי'
 כן[ ס"ל לא להלכה אבל בעמידה שהיא כב"ש כעשונו נראהדאל"כ

 ועי' שם, לוברוך ראשון בפסוק רק עמידה 'דעיקר ג סע' סימן שו"ע עי' :הלכה
 או בהליכה לקרותה מותר והלאה ומשום לבבך על עד מחמירין דיששם

 דלא ומג,א ט"ו שמציין שם ציון שערי ועי' י"א ס"ק שם מ"ב עי'בעמידה
 יוצא מהלך כשהוא קראה אם בדיעבד שם מ"ג סימן מ"ב וע" הנ"ל.ככ"ח

 הנשיא. יהודה ר' של ק"ש זוג(



המתיבתאהלב

 עי' ב- ראשון פסוק הוא דעיקר א- לומר יש ק"ש כל קרא שלא דמה לומריש
 הוי רלא דהגם יקרא ראשון פסוק ורק מק"ש פטור לאחרים מלמר דאירא"ש
 דפטור לומר יש לאחרים מלמד אבלאי אומנתו תורותו אי אפילו ק"שפטור
 ראשון. פסוק יקרא רק מק"שאפילו
 ומבואר שם, כרוך עם בבוקר ק"ש לקרוא דמנהג מ"ו סימן וברמ"א בטורעי'
 בש"ב. שם עיי"ש ראשונה פרשה גם סוכרים דיששם

 יצא בשינה ונאנסד(
 שו"ע עי' כלל, אמר לא או בכונה אמר דלא לומר שיש רא"שעי'

 אטור. נמי דמצלי אע"ג מקראה(
 שכבר מאחר הגה צדו, על שוכב והוא קורא אבל א' סע' מ"ג סימן שו"עעי'

 ממש צדו על סוברים דיש שהביא הלכה כיאור ,עי' לעמור טרחא ואיכאשוכם
 מותר טירחא משום שדוקא שמשמע הרמ"א לשון עי' בזה ומחל' ,מותר
 תלמידי דעת שהוא רמ"א דבר שבמקור חיים מקור עי , לגמרי צידו עלבשוכח

 הוא וטרח כגדיו את פשטו שככר כיון הוא שההיתר משמע כברכותרכינויונה
 היה הרמ"א וא"כ צידנו על מעט בנוטה אף להתיר יש וא"כ וללבשםלחזור
 מחצית עי' לצדו מעטי נטה לענין שאיירי הסעיף סוף על רבריו את להגיהצריך
 א'. ס"ק שםהשקל

 לענות כדי פלא בעושה ממתין שהיה רגיל היה ור"ת באה"ד שואל ד"ה תוס'ו
 חוזר אינו הכל את לגמור כדי שהה אפילו סוכר ועי' הצבור עם וקדושהקדיש
 : דינים פרטי כמה ק"מ סימן בשו"ע ע"לראש.

 לקדושה שהגיע קודם לגמור יכול אי תלוי שמו"ע באמצע בא איא-
ומודים,
 ק"ט, סימן שו"ע עי' קדושה לומר יכול שלא הגם ביחד יתחילב-

  לחוסןיוונן

 לפרש יש כלום בכך ואין טועם מבואר וגמרא וכו' ופולט טועם בעניןא(
 : אופניםבשני

 הנאה. הוי דלא לומר ישא-

 עליה. קביל לא רק הנאה רהויב-
 כשו"ע עי' זה, כענין ועוד צל"העי'



פלגהמסיעתא

 : תפלה קודם שלום לומרענין

 תבירו לפתח להקדים לאדם אסור תפלה זמן שהגיע כיון ב' סימן בשו"ע עי'א(
 שלום. לוליחן
 לכו"ע. מותר ברכות אמר אם להחמיר וי"א שלוס, לומר מותר בשוק מצאב(
 אפילו לשאול לכתחלה יכול התפלל כבר אחד אם ,וכן שלום לענות מותרג(

 יענה. שהוא גרום הואאח"כ
 צפרא דוקא רלאו השלחן ערוך ועי' פניו, מקבל לא אם מותר סבא צפראד(
 פניו. מקבל אם דברים שאר לומר ה"הסבא
 כ"ב סימן ח"ב יעקב שבות שו"ת אסור, לרבו או לאביו דשם מבואר מ"בה(

 מותר. בחכמה ממנו גדול או רבו או דאביווצל"ח
 לפתחו משכים דהוי לומר יש מצלצל או יד נותן איו(
 כתפלה[ או בק"ש תלוי אי לעיין ,]ויש קודם ק"ש שיקרוא עצהז(
 מותר, כיהכנ"ס הוי דאי סוברים ישח(

 מעריב מנחה קודם לדררלילך
 המתפלל כל עוד"ש , כוו' שיתפלל קורם חפציו לעשות לו אסור ע"א י"רשם

 וכו' לדרך יוצאואח"כ
 דלעשות שמתפלל קודם חפציו יעשה דלא בשחרית דוקא זה דין הויפשטות
 הוי מעריב מנחה וקודם בשחרית מיוחד דין וגם ימשך שמא משום הוימלאכה

 פ"ט סימן עי' הוירקבשחרית שמתפלל קודם דלילך נמצא ימשך שמא משוםרק
 מעריב מנחה קודם גם ס"ק שם במ"נומבואר
 דין דמקור ליישב ויש במעריב במנחה לא בשחרית רק הוי לעייןהא ישלכאורה

 מנוח רבינר בשם בכ"מ הואזה
 דלעשות מבואר ראפילו תפלה קודם לברית לילך בענין יציב דברי שו"תעי'

 לענין אכל 'כ' ס"ק סימןפ"ט תשובה שערי עי' שמותר חפצישמים דאיהויחפציו
 לענין אפילו הוי דהיתר השלתן ערוך ועי' עיי"ש זה היתר הוי לא לדרכיולילך
 לדרך.לילך

 משה. פסקא דלא "מוקא כלא(
 בר שמאול רב אחא דכי שמעתתא הא מעליא כמה יווסף רב אמר ע"כי"ד

 אליהם. ואמרת ישראל בני אל דבר ערכית במערבא אמרי אמריהודה
 שתירץ. עיי"ש וכו' משה פסקא דלא פסוקא הא אמאי שהקשה רשב"א עי'א-
 איכפת לא לומר יש הקרא כל בשחרית דאומר דמיון שתירץ בש"מ עי'ב-
 פסוק י"ח פרק ויקרא בפרשת קרא דהוי דהא ועוד בשחרית אומר שלא מהליה



המתיבתארלד

 להם ועשו רעד וסברא פפא רב על הוא קושיא העיקר מים באר בספר עי'ג-
 הקשה מש"ה ציצית להם ועשו ער לומר שצריך נמצא מתחיל לא מקריציצית
 פסוקא. כלהא

 וכתב משב"א שהביא י' סימן או"ח סופר חתם שו"ת עי'ד-

 קי"ז סימן יו"ד הט"ז דבר שהביא ק,ח סימן יו"ר סופר חתם שו"ת עי'ה-
 מהדין וראיה לה איכפת לא באיסור רוסיים כהית התטיל דאי ראיהשהביא
 באמת דהתתיל באמתשמבואר

 בלילה ציצה פרשת אמרינן לא אמאיב(
 בכסות תלוי לרא"ש בזמן תלוי רמב"ם אימחל'
 ציצית פרשת דאיןקורין הכא שכתב רש"י עי' בכסות, דתלוי כרא"ש ס"לרש"י
 בלילה ציצת מצות הוי דלא הויכהרמב"ם רש"י לשון בלילה מצות שאיןלפי
 הא כסותלילה הוי לא הא ס"לכרא"ש אי מערכא רבני ועוד בגדים, אתרדלא
 ציצית פרשת אמרה לא אמאי א"כ יום כסות הויהם
 ותלוי בכסות תלוי דלא ימשמע אין מגמ' הרא"ש על שהקשה אריה שאגתעי'

 כמא"ש או כהרמב"ם אי רש"י סתירת שהביא הגר"א עיבלילה,
 לרא"ש הוצאה איסור הוי א"כ שבלילה שייך איך ציצת זמן לאו לילה]רמב"ם

 מהבג[ חלק דהוי רמב"ם עי' ביום מיוחד הוי הא קשהלא

 וכו' קדמה למהג(
 ראיה ראין לומר ויש קודם אזהו שאלה מאי דאל"כ מה"ת פרשיות ב'ראיה
 ולא קודם איזהו ע"ב נ"א ברכות הלל ובית ב"ש מחל' המצינו משום לומרדיש

 מש"ה מה"ת היום דקידוש כיון הסברא אמרינן ולא מה"ת דהוי משוםאמרינן
קודם,
 ומתנוד(

 פרקיי
 כ"ח עי' בתורה לעשסוק הוא מקרים אלמא שכתב רש"י עי'

 תום כמו גירסא הוי דלא רש"ש עי' לומר יש תפילין בפירוש מבואר האשהקשה
 ע"כ. הלעיל

 וצוה תנוילן ומנח תוס,ה(
 עי' ס"ו סימן שו"ע עי' שמבואר שס,ל העוזר ואבן מברך, דאינו שס"ל מחברעי'

 מברך אי מאיגנאי לעיין יש לברך יש גנאי ואי טלית לענין גם שביא שםוש"ב
 הא מ"ב אבל באריכות רמברךעייש שס"ל העזר אבן שמציין מ"ב ע' ושי לאאו
 שמברך. אמר אמאי מברך שאיןס"ל

 תפילין בלא ק"ש הקורא וכל תפילן בלא אקיש הקורלוכל
 אי שסוברימנ"מ ויש צח עי' שקר עדות משום אי דרשות ב' בין נ"מ איןא(



רלההמתיבתא

 בדיעבד פאילו מנה לא שלומר י שקיר עדות מעיד כאילו נאמר איבדיעבד

שם
 נסכים כמו הוי תפילין בלא תנאי על קורא דאי צבי ארץ שו"ת עי' לומריש

 ימים. עשרה ועדמכאן
 הקורא כל משום לומר יש ר"ת של בתפילין ש ק" מארי לא סופרחתם
 מבואר טלית ואפילו שמו"ע אפילו זהו אי לעייןיש
 המנהג ולסי תפילין להניח צריך שאין ויבוא יעלה דאישכח מהרש"ג שו"תעי'

 תפילין, עם ק"ש אחת פעם עכ"פ שיקרא דעיקרפשוט

  עלא11111

 מים לו שאין מיא(
 מיל ער בשחרית לילך דצריך שהביא ג סע' צ"ב סימן שו"עעי'

 צריך אי מנ"מ רדיבנן שלא יש הכא תוס' לא או תפילה בכל הוי אי מחל'וידוע
 מיל עד לילך רחיצה לעניןלתפלה

 דוקא להמרב"ם בפרה כמו דהוי לו יש מיל עד ילך דבשחרית רס"ל בשו"עעי'
 מנחה אבל רחיצה רצריך רמב"ם רק לומר יש לא ובמעריב במנתה אבלשחירת
 וגם בבוקר נוטל אי לומר ואפשר צריך שאין לומר יש הדעת היסח דהוימערב
 ומעריב מנחה כמו דהוי לומר יש הדעת היסח משום אע"פ לרחוץצריך
 למסרע הקורא מותר יום בכל לטבול דיש מגור ראיה הביא אלעזר מנחתב(
 פירשוט כמה לעילעי'
 גדול יסור וכתב תרתי ידעינן היאך שהקשה רשב"א עי' ש"מ תרתי יוסיו'

 להשמיע צריך דהוא מינה שמעת ממילא שומע שאתה לשון כל דדרשתדכיון
 פשיטא שומע שהוא לשון כל למשרי רחמנא דאיצטריך ליה  למה לא דאילאזנו
 וממילא שרי בעלמא הלב בהרהר אפילו לאזנו להשמיע צריך אינו אםשהרי
 לא ראי גדול יסור ראינן לשנות שאר לכל הקודש לשון בין קפידה שאיןשמעינן
 קודש. לשון רוקא דין שיהא שייך אין לאזנו להשמיעצריך
 לענין המרחץ דבבית שמבואר ע"כ מ' דף שבת מתוס' הקשה אריה שאגתועי'

 חילוק. דיש ראינן חולק דבר או שקודם לשון מהרוהר בין חילוק שישהרהור
 יהרהר רלא לומר יש כבוד משום דהוי חילוק יש המרחץ דבבית לומר]ואפשר
 קודש.לשון
 מהרהר אי בין חילוק יש כדיבור הרהור נאמר דאי איש חזון עי' ליישבויש
 ור"י מהני כדיבור הרהור למ"ד לומר יש זה לפי לשונות שאר או קודשלשון
 כ" מלקמן שהקשה משא"א קושיא עוד מיושב ובזה כדיבור, לאו הרהורס"ל
 להשמיע לאו שמע הפסוק פירוש ע"כ דמי כדבור דהרוהור ליה ד"לעי"ב
 דהרי לררשה צריך אין הכי בלאוי וא,כ שומע שאתה שלו לכל אלאלאונו



המתיבתארלי

 עיי"ש לשון שייך כדיבור הרהור דלמ"ד הנ"ל לפי לשון שייך לאבהרהור
 ק"ש גבי אלא לאזנו השמיע לא ]אם יצא לא יוסי ר' קאמר לא ע"כג(

 דרבנן[ וברכה הוא ברכה משום תרומה אבלדאורחתא
 ואינו המדבר חרש דלר"י ס"ד ואיך בזה להאריך צורך מה שהקשה רעק"אעי'

 הוא תרומה ברומתו אין ריעבר אף יהא לאזנו השמיע שלא כיון שרתךשומע
 מה וא"כ דרומה תרומתו שתים דאלם קתני ו' משנה א' פרק דתרומותבמתניתין
 כלל, בירך מלא גרע וכי לכאן לאזנו השמיע רלא דינאשיבא

 היא דרבנן כרכהד(
 לעשייתן עובר עליהן מברך כולם מצות כל רבנן דאמרו שכתב רש"יעי'
 כדרך עשייתו אחר חלות הברכות היו דאם לפרש נראה וז"ל שכתב רעק"אעי'

 לותר ס"ד הי לא דאוריתא הברכה היה אלו גם בזה לעשותו שזכה עלהודאה
 בהכשר היה דהמצוה כיון תרומה תרומלתו יהי' לא הברכה חסרוןדבשביל
 לאחריה בירך שלא כהוגן שלא אח"כ שעשה מה רבשיל מגרא איןוכרואי
 מקון יש נבזה לעשייתן עובר דמבאר רש"י דקדק ולזה למפראה המצהיתבטל
 שלא רתם כתרם דהוי התרומה על מעכב היה דאורייתא הברכה היה דאילולומר
כדין
 לקמן הצל"ח עמ"ש אד חכמם לי שהקשה למה ובפרט שכתב ברעק"א ש]עיי
 דרבנן דברכות דאף מדאוייתא דהוא לברך שכחתי דלא דמתינתין בפירוש מ'רף
 דאמרין דירן מסויגא עליו דקשה מצותו לעשות שזכהו לד' להודות מה"לתמ"מ

 כיון ניחא הזל ולפי להודות לברך דוארייתא חיוב יש מ"מ ה"א דרבנןוברכה
 להמצוה[ מזיק אינו מצוה עשיית אחרדההודאה

 לא מי ריעבד יוסי ר' ואיה(
 מצות פאילו לא נמי ריעבד יוסי לר אי ותוס' רש"י מחל' דיש באחרוניםמבאר
 ועי' לחלק דאין כתב ותסו' וכו' דאורייתא מהמ"ז דהא כתב ררש"י דהאדרכנן
 מגילה, ממקרא הקשה דגמרא לעיין שיש מהלקמן

 שומע ואינו המרמר חרש פזי בן שמעון דרבי בריה יהודה וכר' דתני הא אלאו(
 בכל יוצא אי בענין י"א זה. בדין חידש מאי חכמם שפתחי עי' לכתחלהתורם
 בזה. הדיעות רק בקיצור אציין מבין אינו אסילולשון

 ש מבואר שם ומבואר שמדבר מה להכילא שצריל ע"א ל"ב סוטה תוס'א-
 להבחן שצריל היינו הכי לאוגמרא
 הלשון שמבין ודקא שם ומבואר לשון בכל דנאמרין ס"ס סימן שו"עב-
 הלשון שמבין צריך אין מדברנן אבל מדאויירתא ורקא א' ס"ק מג"א עי'א-
 המצות וברכת ובקירשו ובה"מ כתלפלה וה"ה שהביא ב' ב"ב מ"בעי'

 הלשון. שמבין שצריך דרבנן דהוי הוללוהפירות



ללזהמפיבפא

 קשה שזה כתב לכן בלשון לדקדק וגם להביא צריך לשון שבכל שם מ"בב-
 לשנות. בשאר לומר ושאין שכתב השלחן ערוך ועיקמעוד,
 מבין אינו לואחרים להוציא אבל בעצמו דוקא שהביא א' סע' קצ"ג סימןג-
 יוצאלא

 קודש. לשון אפילו שואמר מה שלהביא די שס"ל סוטה אורה קרן עי'ד-

 : מזה לנוהיוצא

 קודש לשון ובין לשונות שאר בין להביאן שישא(
 ששומע, מה שיבין יותר לדקדק יש מאחרים מוציא איב(
 וכתב להוציא יכול אי יודע ושומע יודע אינו המוציא דאי תורה דעת ' עיג(

 אמיא לעיין ויש בדבר צחוייב אינודהוי
 בדיעבד דהוי יוסי לר' אמרינן לא דרבנן דכמצוה לעיל שהאגו לרש"י לעייןיש
 דרבנן הוי הא מגילה מגמ' הקשה מאיא"כ
 יוצא דרבנן במצוה חסדא רב מתנה ורב חסדא רב מחל' שהביא בירושלמיועי'

 יוצא אינו דרבנן במצוה אפילו מתנה ולרב חסדא לרב הוי קודםוגמרא
 דאינו לאזנו השמיע דלא ס"ל דהא חדש גרוס לא חסדא לרב הקשהוישרולמי

 בדיעבד,יוצא

 לפרש ישתוס'
 חומרא. רק חיוב הוי דלאא(
 דהוי בתוס' מבואר ליישב יש דרבנן להוציא יכול שלא לחינוך דהגיע תוס'ב(
 כביצה. או כזית בעלמא חומרארק
 דרבנן מחיב דהוי הגם דסומא דקטן לחיובא סומא בין חילוק בתסו' מבוארג(
 דפטור סומא משא"כ חירוץ חיוב רק דהוי וכתב חיוב הוי לא וקטן להוציאיכול
 הוי משו"ה חיוב דהוי אמרינן מש"ה תסור לא משום מחייב מדרבנן המצותבכל
 הרגל משום הוי רק חיוב הוי דלא קטן משא"כ תסור לא חיוב דהוי מצותמחייב
 חיוב הוי לא קטן משא"כ אב, על חיוב דהוי מ"ה לקמן רש"י כמוש"כואפשר

 כלל. סתורלא
 הוי שביעה א"כ מה"ת הוי אחרונה וכרכה מדרבנן ראשונה דברכה לומריש

 תיובא. בר מקרי ולא מקור, הוי לא בכזית משא"כ המזנוןברכת

  ריויונייפי

 שמו"ע אחר לרצוז יהיוכענין
 פי אמרי לרצון יהיו וכו' הכא אמר צלותיה מסיים הוה כי דרבינא בריהמר



המתיבתאללח

 וכו'. לפניך לביוהגיה
 להזור צריך ראין לומר יש לרצון יהיו שאמר אחר ונזכר ויבא יעלה שכחא(

 ח'. ס"ק ציון ושערי ח' ס"ק תכ"ב סימן מ"ב עי' לרצה רקלראש
 בקשה הוי דלא הגם לעיין יש מתי' בימי הרחמן יאמר הניסים על שכחב(

 בקשה. לומר יש י"לואחר

 לעשות. מהו הפוסקים מחל' קדושה ושומע ויבא יעלה שכחאי

 יהיו לומר דרכו ראם שכתב קס"ט סימן ג' חלק מהדוק ומשיב שואל שו"תא-
 הציבור עם ויענה יהל"ר יאמר לא וקדושה קדיש ושמע הויבא יעל ושכחלרצון
 אלא חוזר אינו תחנונים לומר רגיל דאם תכ"ב בסימן דמובאר דאע"גקו"ק
 הדעת היסח לך אין כאן וא"כ הדעת בהיסח דתליא כתב המג"א הא מ"מלרצה,
 התפילה כסיים אשיב ע"כ קדושה ויענה יהל"ר כשיאמר ע"כ שהרי מזהיותר
 והובא עכתו"ד לרצה ולחזור לענות לא ומוטב לראש לחזור יצטרךוא"כ
 לומר יש קדושה יענה דאי דס"ל ,נמצא א' סע' קכ"ב סימן תשובהבפתחי
 לחזור יכול יענה לא אי לכן לראש לחזור וצריך עשרה שמונה סילוקדהוי
 וצ"ע.לרצה
 ונזכר ויבא יעלה דאמשכח נ"ו סימן ג' משהחלק אגרות שו"ת עי'ב-

 קדושה ושמע לרצה לחזור שדינו לרצוז יהיו קודם נצור באלוקיכשעומד
 עיי"ש. לרצה. יחזור ואה"כ הציבור עם לענות ריכולוקדיש
 יענה דאי לענות שלא לומר צד יש שו"מ לפי קדושה לענות יש אי מחל'נמצא
 לרצה. רק חוזר ואפ"ה לענות יכול משה אגרות ולפי לראש, לחזור צריךיהא
שם.

 ע"בי"ג

 כלה ירחי דהוי כיון ואדר אלול בימי נישואין לענין שכתב חמד שדי עי'שם
 התודש כל לישא יכול ומציל אנוניתורה
 טובים. ימים בשאר שיעור כמה לענין תכ"ב סימן יעקב חקעי'

 הדיוט מקרי אי ועושה ודבר הפטור כללענין
 כיוהרא. מיחזי אמרינן לא עושה אחד כל אי גמראא(
 שאמרינן מה ליישב יש וכוה יוהרא מיחיק לא צער באם ע" י תענית גמראב(

 צער. דהוי משום שלומר י הפטור כל דהוי הגם יכול בסוכהיושב
 שאני, שמים מלכות עול קבלת ירושלמי עי' לומר ישג(
 משו אי במצנעה נ"מ לחייב יכול לא או גאוה משום הדיוןט מקרי לעיין ישד(

 במצעני. אפילו לומר יש חייב שלא משום אי מותרמגאוה



ללטהמתיבתא

 אי רוקא וכתב הפטור כל אמרינן לא אמאי ועושה מצוה באינו ריטב"אה(
 מותר הנשים מש" רמוחתר לומר יש ועושה מחוייב אינו אי אבל ועושהפטור
 תירוץ. לומר צריך מחתחן קשה מש"ה ופוטר חיוב הוי אי דוקא מצוה אינווגם
 מן מצוה הוי ששותה מים שתיית לענין כגון כזה מצוה יש אי הגר"או(

 בזה. מצוה מקיים מים דשתיית דס"ל ראיה מצוה דהויהמוחסר

 ב~ דףיכווה

 הבריות. כבוד גדול אמרינן ועשה קום אי :שאלה

 :תשובה

 בבגדו כלאים המוצא רכ אמר יהודה רב אמר ע"ב י"ס ברכות גמרא עי'א(
 ד'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין מ"ט בשוק אפילופושטן
 את לשחוט הולך שהיה הרי לומר תלמוד מה ולאחותו ת"ש בסיוגיא מסקנאעי'

 אבלמטמא מטמא דאינו הוא לאחותו ולאחותו ת"ל וכו' בנו את ולמולפסחו
 התם שאני ד' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין לימא אמאי מצוה למתהוא

 שאני. תעשה ואל שב מינה וליגמר ולאחותודכתיב

 רש"י ותירץ למת דיטמא הוא עשה קום וכ"ג נזיר הא שהקשה שם תוס' עי'ב(
 מקום כל דא"כ נהיכא ולא מצוה מת גבי נאמר לא יטמא רלא רלאו לן גלידקרא

 לא דמנזיר נראה אלא וכו' תעשה ואל שב לקרי ל"ת דוחה שעשהשאמרינן
 שוה שאינו לאו שכן לכהן מה מכהן וכן בשאלה ישנו שכן לנזיר דמהגמרינן
בכל.

 מה 4"מ הבריות כבוד גדול אמרינן ועשה בקום אי ותוס' רש"י מחל' נמצאג(
 לילך דצריך מבואר דרמ"א לחוץ לילך צריך אי ערום כהן דאי ברמ"אשמבואר
 כבוד גדול אמרינן לא בכל שוה שאינו בלאו דגם רש"י כשיטת זהולחוץ

 בכול שוה שאינו לאו דהוי דכיון כתוס' שסוברים שם אחרונים עי'הבריות
 הבריות. כבוד גדולאמרינן
 שישנו בלאו הבריות כבוד דגדול אמרינן אי בשאלה שישנו לאו לענין נ"מועוד

 בגרר דהוי מנהג לו יש אחד אי נ"מ נמצא וכו' חכמה אין אמרינן או ,בשאלה
 שישנו לאו דהוי כיון דוחה הבירות דכבור שלומר די הבריות כבוד ונוגענדר

בשאלה,
 ל"ת דוחה עשה אמרינין אמאי פעם כל הא רש"' על תוס' של קושיא ולתרץ]

 בקרא, סמוך ההיתר דכתיב דכיון רש"ש עי' לתרץ יש הלאו, כלל נאמר לאהא
 [ פסח שדוחה ישראל לענין גם דרוחה רביון כתב יאירוחוות



 א ת נ י ת מהומ

 פטורות נשים אי בדרבנןמעשהז"ג
 באותן היו הם דאף מחוייבת דהם משום שסוברים להדיעות שתלוי לזמר ישא(
 אבל מדרבנן, ממעשהז"ג פטורות דגשים משמע פטור הוי זה בלא משמעהנס
 ירודה רבינו תוס' עי' מדרבנן רק ד'הוי מחוייבת מע"ה הם אף ס"ל לאאי

 מדרבנן או מה"ת בהמ"ז נשיםהחסיד
 אי ספק א- תשא לא לגבי ס"ס דהוי שכתב קס"ו סימן אברהם באשל פמ"געי'
 הא מה"ת אפילוהוי ב- תשא, לא הוי מברך דאינו לקולא אמרינן מדרבנןהוי
 אמאי לעיין ]יש דרבנן ספק הוי מצרפים זה ובאופן שם יכתב בירך אי ספקהוי
 איתחזק[ מאינרןלא
 שאכל כגון עסקינן במאי הכי הפסיד. לא המברך שכתב שם הלכה ביאורעי'

 דרבנןשתיורא
 תוס' עי' בזה, מחל' מבואר דרבנן תרי אצלו שהוי משביעה פחות אכל הבןאי

 שקטן דמה שמבואר ז' סימן רעק"א שו"ת ועי' קפ"ה. סימן מ"ב ועי' ט"זלעיל
 עיי"ש. דרבנן תרי זה בשביל שיהא מקרי לא מדרבנן רקמחוייב

 כרכה כחצי כעונה שומע אמרינן אי :וגאלה

 :תשובה

 בהמ"ז אי תלוי אנשים להוציא יכול נשים אי דאמרינן בגמ' מבוארא(
 אודאורייתא

 דרכני
 אינן שנשים ואע"פ להוציא יכול דאורייתא דאי ,ומבואר

 עצמם כפני האנשים יאמרו ותורה שברית ברע"א עי' ותורה ברית לומריכולות
 כעונה. שומע מדין בעצמו וחצי בשמיעה חצי ברכה לצאת שאפשרומבואר

 כמילה מילה שתאמר בקידוש היוצאת שאשה ז' סימן רעק"א בשו"ת מבוארוכן
 כעונה. שומע מדין בשמיעתה יוצאת והחתימה הפתיחה אבל המקדשעם

 ברכה. אחד כל שיאמר לחצאין שייך דלא מבואר מ"ז לקמן בתוס'ב(

 אבל גומר ואינו חצי רק אומר שמוציא מי הדוקא שמתרץ י"א סימן קה"י עי'ג(
 גומר הוי לא שמוציא מי אי דדוקא שגומר ממי דשומע כיון מהני גומראי

עיי"ש

 למגילה ברכה בין לחלק יש חצי אפילו להוציא שיכול משמע ירושלמיד(
 כעונה. בשמוע חצי לצאת שיכול אמרינן לא כברכהדדוקא
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 ס'. סימן צבי הר שו"ת עי' יוצא דאינו מבואר איש בחזוןה(

 אתר אדם ע"י להאמר צריכה שהכרכה זצ"ל אויעראך הגרש"ז בשם וראיתיו(
 שלמה ברכה מברך דהמברך היינו הרע"א שהביא ומה לחצאין לחלקוא"א

 בברכה חסרון משום בו אין ותורה ברית שמוסיסין ומה חסרון כאן איןובשבילו
 באמירה. להוסיף שיכול המאורע מעין היכרת כעין רקאלא
 וקיי"ל ותורה ברית אמר לא נשים הא רעק"א שהקשה מה רעק"א קושיאלתרץ
 כיצד ותורה ברית אומרות אין דגשים ומכיון יצא לא ותורה כרית אמר שלאדכל
 לעיל. עי' ידיהן על אנשיםיצאו

 ומבואר כן שהקשה מ"ה סימן לב חקרי שהביא ס' סימן צבי הר בשו"תמבואר
 כשהן מ"מ נשים גבי שייכי לא ותורה דברית אע"ג דאורייתא הוי דאישם

 בעיקר דהייכות דמכיון ערבות מטעם לומר מתחייבות לאנשיםמוציאות
 בברית גמ כשבילם לומר אנשים לגבי ערבות משום מתחייבות שובבהמ"ז
 ותורה ברית לומר יכולות אינן דהרי צ"ע ולי צבי הר בשו"ת שם וכתבותורה,
 יכולות, ערבות דמטעם נאמר וכיצד בזה שייכות שאינן היא שהמציאותמשום
 הן שוב בברהמ"ז חייבות שנשים שמכיון ליה שפשיטא דבריו עיקר עלגם

 כאלו ותורה ברית בלי שאנשים ומכיון ברהמ"ז שיקיימו האנשים על גםערבים
 ורצה זה דבר לעיין יש ותורה בברית שיכרכו ערבים הם שוב כלל ברכולא

 ותורה. ברית אמר שלא מה ביסורלתלות
 רק הוי או ב- כלל המזון ברכת הוי דלא ותורה ברית אמר לא דאי א- לעייןריש

 הברכה בנוסחחסרון
 י"ל שפיר ולכן כלל בירך לא כאילו הוי ותורה ברית הזכיר לא ראם נאמרראי

 האנשים על גם ערבים הם שוב המזון ברכת בעיקר חייבות דנשיםהמכיון
 ברכו לא כאילו ותורה ברית הזכרת בלא שאנשים ומכיון המזון ברכתשיקיימו
 בעיקר שהרי ותורה ברית בהזכרת שיברכו ם האנשים על ערבים הם שובכלל
 לא כאילו הוי ותורה ברית בלא האנשים ולגבי הם ערבים עכ"פ המזוןברכת
 הם ברהמ"ן עיקר ומשום ברהמ"ז בעיקר גם לנגמרי יד"ח יצאו ולא כללברכו
 המאורע מעין חסרון רק דהוי נאמר אי משא"כ ותורה, ברית על גםערבים
 ברהמ"ז עיקר אבל ותורה בברית חסרון רק הוי ותורה ברית אמר לא דאידהיינו

 ותורה. ברית הזכרת על ערבים דהם לאשייך וממילא בירך כאילוהוי
 חסרון רק בירך הוי אבל ערבות שייך כלל בריך כלא דהוי נאמר דאינמצא
 זה. בשביל ערבות שייך לא ברהמ"זבנוסח

 הרש"י סתירתליישב
 ג' ערכין ורש"י בארץ חלק נטל אלא משום מדרבנן רק שנשים שכתב רש"יעי'
 שמיישב מ"ח סימן או"ח חת"מ שו"ת עי' ותורה בברית הוי דלא משוסע"א

עיי"ש.



המתיבתארמם

 הק"ששיטת

 שס"ל מרבבה דגול עי' , ערבות בכל שייך לא ראשה ברא"ש מבוארא(
 שייך דלא כיון נשים לצאת שייך לא א"כ בתפלה יוצא דאיש המג"אדלשיטת
 אשה לאשה איש ערבותאבל שייך לא לאיש אשה ראפשר לומר ורוצהבערבות

 עי ערבות הוי לאשה דאיש מרבבה דגול עי' לצאת שייך היאך ערבות הוילא
 מצווה בין חילוק רק לאשה איש בין חילוק אין למצוה שייך לא אי דוקארעק"א

 מצווה. אינואו

 כדיבור הרהוראי
 : בזה פרטים כמה ואבאר כדיבור לאו או כדיבור הרהור אי מחל'גמרא

 לענין וכן כדיבור, לאו הרהור ס"ל כק"ש רק כדיבור הרהור ס"ל רמב"םא-
 כדיבור. לאו הרהור אמרינן תשא דלאלאו

 באמצע מהרהר אי א"כ כדיבור הרהור אמרינן דאי דהקשה קה"י עי'ב-
 הפסק הוי לא כן כמו כעונה שומע הפסק הוי דלא ולמ"ד , הפסק ליהוישמו"ע
 שומע שיהא רוצה אי דוקא לומר יש הפסק הוי כעונה דשומע ולמ"ד ,בהרהור
כעונה.

 כדיבור הרהור אי לעיין יש הרהור ע"י ברכה ספק לצאת שיכול מבוארג-
 כלום. מהני לא הא כדיבור לאו הרהור ואי מותר,אמאי
 הרשות כרכה ספק לו אירע כאשר בלבו להרהר שרוצה ומי שמבואר צל"העי'
 הוי א"כ כדיבור הרהור נאמר אי הגם וכו' כן לעשות מחויב אינו אבלבידו

 רבינא מודה נפקא תשא מלא לבטלה ברכה איסור דבעיקר שם ומבוארכדיבור
 דמי. כדיבור לאודהרהור

 תורה הוי ק"שאי

 בשביל התורה ברכת מברכין לא אמאי שהקשה צל"ח שאג"א מאירי עי'ד-
 עי' ברה"ת[ לומר שצריך תורה הוי דק"ש מהכא ]ראינן תורה. שהואק"ש

 כרכת ע"כ דמי כדיבור רהרהור ס"ל דהרמב"ם לומר דיש שכתבשאג"א
 דאי ק"ש על ברכה צריך אין מש"ה דרבנן התורה רברכת דאורייתא לאוהתורה
 לומר יש כדיבור לאו הרהור נאמר ואי כדיבור, דהרהור ברכה צריך האמד"ת
 מה"ת. התורהדברכת
 כשהוא א"כ דמי כדיבור הרהור שפסק לשיטתו רמב"ם דמש"ה שםומבאר
 לברך צריך וא"ע תורה לאו ק"ש דאטו בתורה קורא הוא הרי א"כ ק"שמהרהר
 בה"ת אי ורמב"ן רמב"ם מחל' מבואר ובזה מדרבנן. היא בה"ת ע"ככה"ת
 דרבנן כה"ת מש"ה וכנ"ל דמי כדיבור דהרהור פסק דרמב,ם מדרבנן אומע"ת
 בה"ת. לברך ה,לדאל"ה
 דק"ש נאמר אי ק"ש קודם בה"ת לברך יש אי ק"ש זמן סוף הוי אי להלכהונ"מ
 לברך. צריך תורההוי



המגהמתיבתא

 דבבלי לומר דיש בהרהור ברכות בדיבור אומר דק"ש שס"ל ירושלמי עי'ה-
 ברכת ס,ל ירושלמי משא"כ בדיבור, לומר שייך לא מש"ה דאורייתא בס"תס"ל

 פירוש לפי זהו בפה, אפילו ק"ש לומר ריכול לומר יש מש"ה מדרבנןהתורה
 פירושים. עוד הירושלמי כפירוש ועי' יונהרבינו

 מה"צ התורה ברכת בעניןעוד
 בציבור. הוי אי דוקא מדהת דבה"ת ס"ל דבבילי יעקב משכנות שו"ת עי'א(
 ק"ש משום מותר הרהור שמבואר מה בציבור, דוקא מה"ת דבה"ת ירושלמיב(
 שאר אפילו מותר מה"ת ראשונה דפרשה למ"ד אפילו מותר ברהמ"זוכן

 ומטיב. הטוב ברכת אפילו מותר בהמ"ז לענין ,וכןפרשיות

 ק"ש קראספק
 קרא ספק אמר אלעזר ור' , וקורא תוזר אינו קרא לא ספק שמע קריאת קראספק
 וכו' ק"ש וקורא חוזר קרא לא ספקק"ש
 ט' סע' ק"כ סימן יו"ר חדש פריעי'

 אלמא ולאחריה לפניה ומברך וקורא חוזר ק"ש קרא אם ספק לפרש ישא-
 לענין וא"כ נינהו דרבנן אע"ג ג"כ הברכות ואומר חוזר דאורייתאדספקא
 נמי ממילא לטבולי מחוייב ראורייתא ספקא הוי דאי מבואר כליםטבילה
 לא לא או מחוייב אי החיוב בעיקר ספק דאיכא דהיכא עיי"ש עליהרמברך
 בק"ש משא"כ טבילה חיוב עיקר הוי אי ספק דהוי בטבילה כגון מספקיברך
 מחיובו ונפטור קרא אי ליה דמספקא אלא בק"ש בוראי הוא תיובא ברהגברא
 או בטבילה מחוייב אי החיוב בעיקר זה בכלי לן דמספקא בנדון וא"כ לאאאו
 מספק. עליה מברך דלא הוא בדיןלא

 ספק אמרינן אי אפילו חיוב חזקת ודאי הוי הא שהקשה וצל"ח כו"9 עי'ב-
 זה. כלל אמרינן לא הא חיוב חזקת הוי אי אבל לקולאדרבנן

 יש וא,כ ברכותיה עם ק"ש קרא אם ספק שהוא מבואר ס"ז סימן הגר"אובביאור
 סימן חוו"ד ]עי' חוזר כאמת ספק במקום לבד בק"ש אבל תשא לא חששכאן
 תשא[ לא חשש הוי חיוב בתורת עושה ראי שמבוארק"י

 מצוה לעשות שצריך ביהש"מ הוי אי ראפילו אמרינן מינים ד' יצא אי ספקג-
 , הברכות גם לברך צריך ק"ש מברך אי במסופק אפ"ה מברכין, אין ברכהאבל
 מה"ת[ דהוי לברך צריך ויציב]אמת

 היום כל שייתפלל ולואי בהפלהר"י
 נדבה. שייך לא בשבת תפלת מבוארא(
 דרבנן דתפלה הכא מסיוגיא שמבואר הרמב,ם על שהקשה רמב"ן עי'ב(
 באמצע נזכר דאי לקמן מבואר מש"ה נדבה חצי חיוב חצי להתפלל שייך לאג(



המתיבתאבמד

 בגרבה. וחצי בחיוב חצי שייך דלא גומר שאינו התפלל שכברתפלה
 התפלה באמצע נזכר ואח"כ תנאי על נדבה תפלה מתפלל אי פעם כלד(

 נדבה. בתפלה לסיים שיכול לומר יש כברשהתפלל

 הברכה באמצע שפוסקטעם
 שכת של תפלה התחיל תוסיף בל דהוי משום שכתב רי"ף ע"יא(

 הדין מהו א' חלק נדברו אז עי' הברכה לגמור יש חונן אתה התחיל ראימבואר
 ריי שייך לא מוסף בתפלת התחיל מקרי אי חונן סיים ולא חו אתה התחילאי

 זה
 אכל ושמור זכור הוי שבח לומר יש ביו"ש ויבא יעלה שכח אי רעק"א עי'ב(

 ויבוא. יעלה לחזור מחויב אינו א"כ נשים ולא אנשים דוקא יו"ששמחת

 בציבור תטלה מקרימאי
 שו"ת ועי' , פמ"ג עי' בציבור תפלה מקרי אי ציבור שליה אם מתפלל איא(
 כמה על שהקשה משה אגרות שו"ת ועי' בציבור, תפלה מקרי שזהו סופרחתמ
 ציבור שליח עםמקרי
 רוב הוי ראי משמע משה אגרות ב-שו"ת ראשונות. ג' משמע פמ"ג א-ב(

 ז'. סימן ב' חלק אומר יביע שו"ת עי' ג- בציבור. תפלה מקרי הציבור עםתפלה

 קודם ולגמור להתחיל יכול אם שמתפללין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנסא-
 היהנראה וכראוה יתפלל אל לאו ואם יתפלל לקדיש או לקדושה הש"ץשיגיע
 של זמן כל הצבור עם ביחד להתחיל לו שלא בתפלתו שמאריך לזה הדיןשהוא
 עי"ש. הקדוש אמירת אחר עד לסייםיספיק

 בכך אין קדושה או קדיש יפסיד אם ואף להתחיל ריכול הלכה ביאור עיב-
 עד בתפלתן המארכין על שתמה שכתב השלחן עורך ועי' הוא אנוס שהיכלום
 עריך. הקדושהאחר

 כ"בברכיות

 עוה"ד. ברכה צריך אי כתטלין הכסא לבית הנכנסלענין
 לחזור וצריך הפסק דהוי דאמרינן דחוי' גברא הוי דאי הכא בסיוגא מבוארא(

 לחזור צריך ראין אמרינן שהה לא ואי , כולה את לגמור כדי שהה איולהתפלל
ולהתפלל.

 הכיון ולברך לחזור ויצריך אמרינן קבוע הכסא לבית הנכנס זה לפיא-
 דחוי' גברא דהוי שנמצא תפלין עם קבוע לבית ליכנס אסורדמבואר
 הרב ושו"ע ב"ה סימן בט"ו מבואר וכן לברך וצריך הפסק דהוי לומר ישמש"ה
שם.
 ]ויש קרוב. או רחוק מקום הוי אי דתלוי ומבואר בזה מסופק במג"א אולםב-



רמההמתיבתא

 מקום שיעור שיהו לומר אפשר כולו את לגמור כדי שהה אם כמו שתלוילנמר
 שיהא ראוי לא דהא דחוי' גברא דחוי אמרינן לא אמאי לעיין ויש וקרוב[רחוק

בתפילין.
 מרתק כמה ותלוי כהט"ז ס"ל ולא כרכה צריך שאין מבואר בפמ"ג ועי'ג-
הזמן,

 דחוי' גברא של אופנים ג' שיש לומרואפשר

 דחוי' גברא דהוי לנקביו צריך לעניןא(

 גברא דהוי מקרי דלא לומר צד יש א"כ גזירה רק דהוי יפיח שמא הוי איב(
 מקרי דלא שס"ל במג"א הסבר לומר יש זה גזירה,לסי משום רק דהוידחוי'
 גזירה. משום רק דהוי דחוי'גברא
 לקטנים הוי אי בין ברכה שצריך הלכה בביאור שהביא כ"ה סימן מ"ב עי'ג(
 חלק' ר"א ועי' שאי"צ. דלקטנים הביא הלכה דביאור לעיין ויש לגדווליםובין
 הכסא בית דהוי בחוץ איירי צריך אין דלקטנים דמש"כ ליישב שיש כ,ד סימןא'

 דחוי גברא הוי לא ממילא בתפילין ליכנס יכול ארעי הכסא רבית והלכהארעי
 תפלין עם יאכל דלא מבואר ע"ב כ"ב עיי"ש ליכנס יכול ארעי הכסא ביתדהא
 דהוי עוה"פ לברך שצריך תפילין חלץ דאי הלכה ביאור ועי' בשו"ע מבוארוכן
 הכסא. לבית ליוצא ומדמה הדעת,היסח

 ע"ב 113בברדיוס

 מילתא לאו או מילתא הומנהבענין
 מילתא לאו הזמנה אמרינן והלכה מילתא לאו או מילתא הזמנה אי מחל'א(

 הזמנה להחמיר שיש שכתב חסידים ספר עי' מעשה בין הזמנה ביןוצריך
מילתא.

 ערופה עגלה שם ומבואר הקדושה גוף הוי דאי כ, דף ע"ז בגמרא מבוארב(

 קדושה הוי דקלף מ"ב סימן הרמ"א מש"כ מבואר ובזה הקדושה גוףדהוי
 גרידא.בהזמנה

 משא"כ הקדושה גוף דהוי ערופה עגלה דוקא לומר דיש מחל' בקלף זה דיןג(

 שם. השו"ע מפרשי עי'בקלף
 ראתנו מלתא הזמנה ולמ"ר ע"ב ל"ר מנחות מגמ' שהקשה רעק"א שו"ת עי'ד(

 קאמר אמאי מילתא הזמנה לכו"ע הקדושה בגוף הא שלעיין וי מעיקראעליה
 לאו בעלמא דקיי"ל לדידן דמ"מ וצ"ל בזה, מודה כ"ע הא מלתא בזמנהולמ"ד
 לקדשוה להורידו לאסור כ"כ חמיר לא היא דמלתא הקדושה בגוף גםמלתא
 דיש שכתב שם ועי' הזמנה ע,י מקדושה הוררה הוי דלא ל"ו עיי"ש וכו'קלה
 הזמנה. משום רק הוי דאי חמורה מקדושה דהורדהלומר



המתיבתארמו

 אסור היא מלתא הזמנה רלמ"ד שכתב ג', ב' סימן רעק"א שו"ת באריכותעי'
 הזמנה הקדושה וכגוף מילתא לאו הזמנה למ"ר וכן קלה לקדושה גםלהודירו
 קלה. לקדושה גם להורידו אסור אפ"המילתא
 מהל' מילתא הזמנה הקדושה דכגוף שאמרינן דמה לומר שרוצה כרעק"אעיי"ש
 עיי"ש.בזה
 להורידו. ריכול דמשמע כן משמע שלא מ"בעי'
 במחשבה. או בדיבור הזמנה לענין עוד עיי"ש נזר אבני שו"ת עי'ה(
 פרטים כמה עוד ומפרשי בשו"עעיי"שו(

 מהני. דלא צר וקטן אזמני' לעניןגדולא-
 מעשיו מתוך ניכר מחשבתו מהני השקל מחצית מהל' שנים עשה קטן איב-
 להקל. כתבופמ"ג

 גרידא. הזמנה ע"י דסגי לומר יש לעולם הוי איג-
 משוס שאוסר אמרינן דלא צר והשני הימנה אחד אי דאמרינן לענין עיי"שד-
 הזמין מעשה הוי לא אבל מעשה שעשה הגם שלו שאינו דבר אוסר אדםאין
 בזה. לעייןויש

  לייוונוצץיייד

 אנו להלכה אבל להקל יש מגולה לילך דרך דאי ערוה באשה טפח לעניןא(
 חילוק. דאיןאומרים

 יש שנים ג" דמבן שאמרינן שלמה שלחן שהביא במ"ב ע"ה סימן ע"יב(
 קטנה. בכל שתלוי שכתב איש חזו"א ועי' מי"א ובתשלהחמיר

 באשהשערג(

 דהוי אמרינן עדיין ראש בגילוי לילך דרך אי אפילו י' ס"ק שם מ"ב עי'א-
 וערוה"ש. מגולה לילך שדרכו דבר אי א' חלק משה אגרות שו"ת עי'אסור,
 באשה קול אליהו מחזה בשו"ת כמבואר לבארישר(

 באחורנים. עי' זמר ולא קול סתם הוי איא-
 קול. שיעור כמה באחרונים עי'ב-



רמזהמתיבתא

 היימאוויץ אברהםהרב

 נעזרה חוליןבענין
 ]לבשתן לה הברוקות חלוקת ג' שלבשה אשה נב:( נדה )מס'בגמ'א(

 ב' שראתה או כתם עליהן ומצאה ליום-רש"י[ אחד זיבה ימיבשלשת

 ומצאתה לה הבדוק חלוק לבשה ובשלישי ממש ]ראיה אחד וחלוקימים
 זיבה. לידי המכיאין הכתמים הן הן כתם-רש"י[עליו

 ימים ב' חיישינן קחזיא מגופה דלאו חלוקות שלשה השתא פריךונגמ'
 גוונא האי כי כל דתימא מהו הגמ' ומתרץ ? מיבעיא אחדוחלוק

 ב' נקט להכי ופירש"י קמ"ל, ונאכל קרבן מביאה אחד[ וחלוק ימים]ב'

 ומביאה היא בעלמא חששא נמי דהשתא לאשמיענן אחד וחלוקימים
 חולין ומליקת שלישי כתם הך הוא מגופה לאוו דאמא נאכל ואינוקרבן
נכלה.

 בעלמא חששא אחד וחלוק שני ימים דפרש"י דכיון סובא קשהולנאווה
 להביא ]האיסור בעזרה? חולין הוי הא קרכן מביאה האיךא"כ

 ז:[. קידושין במס' ארוכה סוגי' הוא בעזרהחולין

 לפרש שאין לי ונראה וז"ל לגמרי אחר באופן הסוגיא לומד הרמב"ןוהנה
 דהא רבים שכתבו כמו קרבן מביאה אבל נאכל דאינו"קמ"ל"

 ואינן טהורה, תורה דבר חזאי, שמגופה בידוע ואפ' הם דרבנןכתמים
 מביאה דאינה קמ"ל נפרש ע"כ אלא נדה. לידי ולא זיבה לידי לאמביאין
 אחר כלל קרבן כאן שאין כלומר קמ"ל וז"ל כעי"ז פי' וכמאיריקרבן
 מה"ת. כראי' שלישי הכתם את דניןשאין

 הביאת שום ליכא קרבן מביאה אינה דבאמת דכיון קושייתן ניחאולפליז
 ועו"ק ? בעזרה חולין הוי הא לרש"י קשה מ"מ אבל לעזרה.חולין

 קרבן להביא שייך מאי דרבנן דכתמים דכיון הרמב"ן שהק' מהלרש"י
 ?אדרבנן

 דהוא בסוגיין הריטב"א בחי' מתורץ רש"י על הרמב"ן קושייתוהנה
 למירק ואיכא וז"ל אחר בדרך שמתרץ אלא הרמב"ן שהק' כמומקשה

 שויין וכי ונאכל קרבן מביאה דתימא מהו לומר דתלמודא ס"ד היכימ"מ



המתיבתארמח

 רצופים ימים שני דראתה דכיון י"ל לכך דרבנן, דכתמים ידעי רלאטועין
 מהו אמרינן ולהכי שכחה והרגישה ראתה בשלישי שאף הדברקרוב
 שמא דמביאה קמ"ל ושכחה ראתה דודאי ונאכל קרבן מביאהדתימא
 ע"כ. כלל הרגישה לא שמא נאכל ואינושכחה

 הכא אבל דרבנן הוי כתמים דאה"נ הרמב"ן קושית י"לולפליז
 דהוי קושיא ]ועל קרבן מביאה ולכן ממש ראי' היתה דלמאחיישינן

 בעזהשי"ת[. לזה נחזור כעזרהמולין

 דכיון משום הוא קרבן להביא שיש הטעם כל מש"כ לפיאמנם
 ]פ"ט כותב דהוא הרמב"ם, על קשה יהי' ממש ראיות ב' הי'דקורם

 ימים שני אח"כ דם וראת היום חלוקה על בתם מצאה וז"ל הי"ד[אסו"ב
 ספק זו הרי כתם מצאה השלישי וביום ימים שני שראת או זה אחרזה
 ואח"כ ראיות הב' שהי' רתינח הרמב"ם על יש גדולה ותמי' עכ"ל.זבה

 אלא ראיה היתה בשלישי שאף לדבר דרגלים קרבן להביא ישהכתם
 יש מה ועל איך קודם הכתם כשראתה אב הריטב"א וכמש"כששכחה
 . קרבן?להביא

 דלמסקנת בסוגיין כהרמב"ן לומד דהרמב"ם לתרץ יכולים היינוונפשטות
 קלילתא חששא רק איכא אה"נ ולכן קרבן, מביאה אינההגם,

 היתה הכתם דדילמא איבא ספק ועכ"פ אבל לדבר רגלים דליכא זכהדהיא
 זיבה. ספק זו הרי שכתב הרמב"ם כוונת וזהראי'

 מקור מציין קניבסקי[ ]להגר"ח מלך קרת דבס' כן לומר נראה אנואמנת
 שראת או ה"ג( נדה )פ"ב התוספתא וז"ל מתוספתא,להרמב"ם

 עכ"ל, וסת משום חוששת הריזו טמאים ימים שני ראת ואח"ככתם,

 קושיא הררא וא"ב קרבן מביאה זה בציור דאף מפרש )שם( יחזקאלובחזון
 חולין הוי הא קרבן מביאה האיך לדבר רגלים דליכא דכיוןלדוכתן
בעזרה?

 בסוגין לנר הערוך מעורר דכבר אינופשוט כהרמב"ן ללמודובכלל
 משמעכפי' ונאכל קרבן מביאה דקאמר הגמ' לשון קשהדלהרמב"ן

 לשיטת צריךישוב ונאכלועכ"פ לומר צריך לאהי' הרמב"ן דלשיטתרש"י
 ורמב"ן לפרשהמחלוקתרש"י רוצה הנ"ל בערל"נ והנה ורש"י.הרמב"ם

 דליכא סובר דרש"י בעזרה, חולין איסור עוף במחל'אמישבמליקתדתלוי
 דאיכא סובר והרמב"ן קרבן מביאה ולכןשפיר עוף במליקת ח"באיסור



רמסהמתיבתא

 אינה דלמסקנא הסוגיא מפרש ולכן במליקתעוף כעזרהאף חוליןאיסור
 קרבן.מביאה

 אותו בעזרה חולין השוחט וז"לאבל ה"ב(כותב שחיטה )פ"בוהרמשתם
 הנוחר אבל כתב דבריו ובסוף בהנאה ואסור טהורהבשר

 סובר דהרמב"ם נאמר בהנייהואם מותרין אלו הרי וכו' והמעקרבעזרה
 דליכא וכניחרבעלמאניחארכיון שחיטה אינו התנאימדמליקהדשיטת

  כתם  רראתה בציור אף קרבן להביא איכא  במליקהטפיר  בעזרהאיסורחולין
 בעזרה. חולין חשש וליכא איכא ספק דעכ"פ כיון ראיות ב'ואח"כ

 דהנה הרמב"ם שיטת ליישב פשוט דבר די"ל זה לכל שא"צ חשבתיאבל
 מדרבנן או מה"ת אסור חוליזבעזרה )נז:(אם קידושין כמס' מחל'יש
 כל אלא וחי'בלבד בהמה ולא וז"ל ה"ג(כותב פ"ב שחיטה )הל'והרמב"מ
 וכלהשוחט הן דבריקבלה אלוכולן ודברים לעזרה... להכניסן אסורחולין
 אותו מכין בעזרה שנשחטו חולין מבשר כזית האוכל או בעזרהחולין
 חולין דאמר כר"ש פסק וז"ל מפ' )שם( משנה ובמגיד עכ"ל. מרדותמכת

 עכ"ל. נינהו אסמכתא וקראי דאורייתא לאו בעזרהשנשחטו

 והם אמרו דהם מטעם קרבן מביאה דבאמת סובר דהרמב"ם י"לולפליז
 חולק שם דבכס"מ ]ורק הנ"ל הדחוקים לכל וא"צ ופשוטאמרו

 ורש"י זה[, טעם אא"ל ואליביה דאורייתא דח"ב סובר דלהרמב"םוסובר
 מדרבנן או מה"ת חייב אם להלכה סובר הוא איך בקידושין[ ]שם כתבלא
 הלכות. פסקי לכתוב כא לא בקודש דכדרכו מדאורייתאאו

 ד"ה כס. נזיר בתוס' ]הובא רש"י דשיטת ישובאחרת י"ל דלרש"יאלא

 ליטא ולכן היא גמורה דרשה הספק על הבא העוף דחטאתמתקף[
 להביא דמותר י"ל דרבנן ח"ב רש"י דסבר נאמר אם דממ"נ ח"במשום
 אסור דח"ב דסבר נאמר ואם בהרמב"ם וכנ"ל אמרו" והם אמרו "הםמטעם

 ב' הי' רקודם כיון רש"י דסובר ברש"י הריטב"א פי' האמה"ת

 חטאת מטעם קרבנה מביאה ולכלשפיר דאורייתא חששראיותגמורותאיכא

 הספק. על הבאההעוף



 א ת ב י ת מהרנ

 קרמן הכהן זאב בנימיןהרב

 חלוצה ובן גרושה דפן מלקותנענין

 בחך חקרו והאחרונים ארבעים, לוקה אלא וכו' וב"ח ב"ג שהוא וגו'כיצד
 הו"ל אי הרשע, הכות כן אם דוהיה מקרא לה דילפינן דב"גמלקות

 מעשה בו שאין לאו הוה תענה דלא דהלאו אלא תענה, דלא מלאומלקות
 קרא בא וע"ז עליו, לוקין דאין והול"ל ב"ד, מיתת לאזהרת ניתןוכן

 המלקות הוה א"ד עליו, לוקין דשפיר לגלות הרשע הכות בן אםדוהיה
 בהו לקיים דא"א לע"ז חדשה מלקות דנתחדש הכות, בן אם דוהיהמקרא
 דזהו תענה, דלא קרא בא וע"ז מזהירין, אא"כ לוקין דאין אלאהזמה,
 חקירה לתלות רצו והאחרונים הרשע. הכות בן אם דוהיה להמלקותאזהרה
 לוקין דאמאי הק' מעידין( )ד"ה התוס' דהנה הראשונים, במחלוקתהנ"ל
 דע"י התוס' ותי' להזימה. יכול אתה שאי עדות הו"ל והא וב"ח, כ"געדי

 כיון להזימה יכול בעינן לא דהכא תי' ועד להזימה, יכול מקריהמלקות
 דמלקות ס"ל הראשון דהתי' האחרונים וכתבו דהזמה בפרשה נכללדאינו
 עדות מקהי ושפיר דהזמה עונש מקרי ולכן דוהצדיק. מקרא הוהדב"ג
 ולא תענה, דלא מקרא הוה דהמלקות ס"ל השני ותי' להוימה,שיכול
 יעו"ש. להזימה יכול בעינן לא דהכא אלא להזימה, יכולמקרי

 דא"א שהוכיח ב( )סי' ובכתובות א'( )סי' בסוגיין המשפתים בביןועיין
 איבא דמי התראה, א"צ דע"ז איתא )לג.( בכתובות דהנה כן,לפרש

 כאשר בעינן הא התראה, בעו ואינהו התראה בלא קטיל בעו האיזהומידי
 מעתה אלא ירמיה, דר' בריה סמא ר' לה מתקיף וליבא, לאחיו לעשותזמם
 התראה,- ליבעי מיתרבי קא זמם מבאשר דלא וב"חב"ג

 קרא אמר ומשני
 סמא ר' מקושיית והנה ע"כ. לכולכם, השוה משפט לכם יהיה א'משפט
 מק' דמה"ט תענה, לא משום הוה וב"ח דב"ג דהמלקות מוכחלכאורה

 מ"מ התראה, בלא נענשין דהע"ז אמרינן זמם כאשר גדרי דמצדדנהי
 לאו על דעברו משום רק זמם, כאשר מטעם העונש הוה דלא וב"חבב"ג
 אמנם דעלמא. לאו על בעובר כמו התראה בעי לא אמאי תענה,דלא
 הוה אי ולכאורה א', משפט קרא דאמר הש"ס רמשני מה צ"בלפי"ז

 למימר א' דמשפט קרא מהני אמאי תענה, דלא מקרא ב"ג דעדיהמלקות
 הכאים בעונשין רק קאי א' דמשפט קרא הך דלכאורה התראה, בעי .דלא

 אבל שוים, זמם כאשר של העונשין דכל קרא קאי וע"ז זמם,מכאשר
 בעי רלא לענין לע"ז דהוקש מה"ת תענה, מלא הו"ל אי דב"ג,במלקות
 הו"ל שפיר דב"ג דמלקות שם, הש"ס דמשני מהא מוכח ולכאורההתראה.



כנאהטתינתא

 עונש לקיים דא"א דהיכא נתחדש הכות בן אם דוהיה ומקרא זמם,מבאשר
 הו"ל והמלקות מלקות, והיינו זממתם, על אחר עונש נתחדש זמם,דכאשר
 המקשן פליגי לפי"ז ולנאורה הוא. זמם כאשר ומטעם הזממה, עלעונש

 אבל א', דמשפט קרא הנתחדש הש"ס,רק משמעות זה ואין בזה,והתרצן
 עם המקשן סברת ליישב צ"ב וא"כ רפליגי, נראה לא המלקות יסודכעצם
 התרצן.סברת

 מנין, גלויות חייבי ע-ב( )ה' לקמן רקאמר מהא נמי מוכח כןובאמת
 שחייב בחכירו שהעידו על דלוקין היכא גמ"ד דצריךהיינו

 לוקין ואין הומה, גדרי כל בעינן הגרתם על להלקותם רכרי והיינוגלות,
 זמם, כאשר מטעם הו"ל אי א"ש זה וכל פיהם, על הדין שיגמר עדאותן
 דלא הלאו הא פיהם, על גמ"ד צריך מדוע תענו:, לא מטעם הו"ל איאבל
 גמ"ד. כלא גם עוברתענה

 אלא תענה, דלא הלאו על לוקין דבאמת דעכצ"ל המשפתים כביןוכי
 לאזהרת שניתן לאו הו"ל וכן מעשה, בו שאין לאו דהו"לדביארנו

 דלאו לאו על אותם לוקין ראין והול"ל בהעדים, התרו לא וכן ב"ר,מיתת
 דשפיר דפעמים לן ומגלה הרשע, הכות בן אם דוהיה קרא בא וע"זתענה.
 אמרה דמ"מ הללו, חסרונות כל בו שיש הגם תענה דלא לאו עללוקין
 איכפית דלא הרשע, את והרשיעו הצדיק את והצדיקו דהיה דבכה"גתורה
 ונמצא , ע"ז לוקין ושפיר ב"ד, מיתת לאזהרת ודנית מעשה בו ראיןלן

 זומם עד דהיה היבא תענה דלא לאו על דלוקין התורה פי' כאילודהו-ל
 אחר, שקר שהעיד בער אבל הצדיק, הצדיקו ורעי"ז כע"ד שקרושהוברר

 שלוקה גילוי ליכא מ"מ תענה, לא על דעבר הגם בב"ר, שקרו נתגלהולא
 נתברר ולא נתגלה דלא כיון הכחשה, בעדי ולכן וכו', מעשה בו דאיןהגם

 והרשעת הצדיק בהצדקת חסר לכן שקר, העידו שהעדים ודאיכאופן
 כאילו דהו"ל נמצא ולפי"ז מלקות, לענין רבעי ע"ז בהשם וחסרהרשע,
 זומם. עד ברעך תענה לאכתיב

 משום המלקות הוה דסו"ס הש"ס דמק' בכתובות, השו"ט א"שוהשתא
 לאו בכל כמו התראה ליבעי וא"כ תענה, דלא לאו עלדעבר

 רק בא דהעונש דכיון פי' אחד, משפט קרא אמר משני וע"זדעלמא,
 התראה. וא"צ דע"ז עונשין לשאר הוקש לכן ע"ז, שם עליו רחלכאופן
 ורק והרשיער, והצדיקו מקרי בכה"ג דרק גמ"ד, דבעינן הא נמיוא"ש
 שילקה. כדי ע"ז שם בו חלככה"ג



המתיבתארנה

 הכחשה )אי ע"ז דלוקיז ברגליו הרוג דבבא איתא ע"ב( )ע"ד בב"7אמבט
 ב"ר(. מיתת לאזהרת שניתן מקרי לא ותו היא, הזמה תחילתלאו
 ומדוע הכחשה, דהו"ל ע"ז, בהשם חסר דהתם קשה,ולכאורה

 לוקיי
 על

 לא ע"ז דהשם ועכצ"ל מעשה. בו ושאין ב"ר מיתת לאזהרת שניתןהלאו
 לא לוה(, לא אומרים וב' לוה אומרים ב' )כגון דעלמא דבהכחשהחסר,
 עוד )ואפשר שקר נתברר ברגליו הרוג בבא אבל שקרם, ונתבררנתגלה
 חסר ולא הוא(, מסברא והכא מגזיה"כ הו"ל דבמזימין מזימין, מע"ייותר
 שלא והיינו השקר נתגלה ידו שעל הסרר דחסר אלא סרה, עדבהשם
 העונש רק מעכב הייתם עמנו של סדר דהך וצ"ל הייתם. עמנואמרו

 הרשע והרשעת הצדיק וכהצדקת חסר, לא ע"ז כהשם אכל זמם,דכאשר
 דבכה"ג נתגלה שכיר ולכן עי"ז(, לעדות נפסל )ובודאי כלום חסרלא

 המשפתים, בבין זצוקלה"ה מו"ר את"ד תענה. הלא לאו משוםלוקין
יעוי"ש.

 הבית פתח מספר הביא בהגה"ה( הי"ז עדות מהל' )פ"ג שמח באורוהנה
 הוזם אם וכן התראה, בלי לוקה אינו ברגליו הרוג דבבא כ"ח()סי'

 החרא". בלי ילקח לא אמנם ודאי, באופן העדות דנפסל דנהי ע"א,רק
 התראה. בלי דלוקין וכ"ח דב"ג ממלקות דמ"ש העולםומקשין

 להקיש אחר משפט דדרשינן בהא לחקור יש דהנה ליישב, נראהולענ"ד
 מה דכל והיינו זומם, עד השם לענין הוקשו אי אהדדי, ע"זכל

 הסדר לענין דהוקשו או דיניהם, לכל אהדדי הוקשו זומם עד שם לושיש
 הזמה של סדר ע"י כב"ר שקרם שנתגלה היבא רכל דהיינו הזמה,של

 כצד ס"ל הבית דהפתח וי"ל דיניהם. לכל אהדדי הוקשו אז הייתם,רעמנו
 ההיקש רבא אלא ע"ז, שם עליו שיש מי כל לענין ההיקש כא דלאהשני.
 בלי לוקין ב"ג בעדי רק ולפיכך הזמה, של סדר ע"י שהוזמו כללהקיש
 סדר ע"י זממתן בא הרי ע"ז, שם עליהן שיש מה מלבד ב"ג רעדיהתראה,

 לומר א' משפט של ההיקש בהם שייך ולכן הייתם, עמנו של הזמהשל
 בלי רלוקין הייתם, עמנו של סדר ע"י זממתן שבא ע"ז לשארדהוקשו
 דעונש בפרשה כתיב א' דמשפט קרא דהרי כן, מסתבר ובאמתהתראה.

 של סדר ע"י כשהוזמו רק בא זמם כאשר של והעונש זמם, כאשרשל
 להם דיש נהי כולם, הוזמו לא אם או כרגליו הרוג בבא ולכן הייתם.עמנו
 דלא לאו על דלוקין דוהצדיקו בקרא נתגלה דסו"ס מלקות, לענין עדשם

 לא התראה לענין מ"מ ע"ז, שם בו ויש הרשע דהרשיעו היכא כלתענה
 תלוי מלקות ההדין נמצא התראה. בלי לוקין אינם ולכן ע"ז, לשארהוקשו
 תלוי התראה( כעי )דלא התראה ודין מוהצדיקו(, )כדילפינן ע"זבהשם



רנגהממינשא

 הפתח על דפליגי והאחרונים א'(. ממשפט )כדילפינן דוקא הזמה שלבסרר
 גם ולכן ע"ז, שם לו שיש מי כל על קאי א' דמשפט דהקישא ס"להבית
 מ"מ הזמה, של בהסדר דחסר נהי כולם, הוזמו ובלא כרגליו הרוגבכא
 התראה. בלי לוקין שפיר ולכן מידי, חסר לא ע"זבהשם

 מהני דאמאי שהק' מעידין(, )ד"ה בתוס' תירוצים הב' לבאר ישולפ"'ז
 ראשון בתירוץ בתוס' ותי' שאי"ל, עדות הו"ל והא ב"ג, עלעדות

 התוס' תי' ועור להזימה, יכול שאתה עדות מקרי שפיר דלוקין,דכיון
 ראשון דלתי' והיינו להזימה, יכול שאתה עדות כעינן לא ב"גדכעדי
 עדות מקרי לא שני ולתי' המלקות, ע"י להוימה יכול שאתה עדותמקרי
 הבית, כהפתח ס"ל דהל"ק י"ל ולפי"ד המלקות. ע"י להזימה יכולשאתה
 של השקר שנתגלה מה דבל הזמה, של הסדר על קאי א' דמשפטדההיקש
 דכמו י"ל וא"ב א', ודין א' משפט בכלל הו"ל הזמה של סדר ע"יהעדות
 דמהני שוים דיניהם ה"נ התראה, בלא אותם רעונשין לענין שויםדדיניהם
 העדות ולהכשיר להזימו, יכול שאתה כעדות העדות לעשות שלהםהעונש
 דמ"מ דמלקות, עונש שנא ולא זמם דכאשר עונש שנא ולא העונש,ע"י

 א' דמשפט דההיקש ס"ל הל"ב אבל ההיקש. מטעם ירו על הערותהוכשר
 דבל תענה, דלא הלאו על דקאי רק הזמה, של והעונש הסדר על קאילא
 הלאו לענין דרק י"ל וא"כ שוין, דיניהם תענה דלא לאו על שעברמי

 קאי לא העונש, ע"י שנפעל מה לענין אבל ההתראה, והיינוהוקשו,
 תענה לא של המלקות דמהני למילף היקש ליכא ולכן כלל,ההיקש
 זמם רכאשר העונש דמהני כמו להזימו יכול שאתה עדותלעשותו
 להזימו. יכול שאתה עדותלעשותו

 כסוגיין הש"ס רמק' דהא הו"ל( )ד"ה התוס' כ' ע"ב( )ע"ר כב"קוהנה
 דהו"ל ומשני תענה, מלא לי' ותיפוק דוהצדיקו, קרא דלמ"ל)בע"ב(

 שניתן לאו דהו"ל דהומ"ל ה"ה עליו, לוקין ואין מעשה בו שאיןלאו
 מעשה בו שאין לאו דנקט אלא עליו, לוקין ואין ב"ר מיתתלאזהרת
 מעשה, בו שאין דלאו חסרון איבא ולר"מ כר"מ, לאוקמי' דרוצהמשום
 רס"ל משום לר"מ, חסרון ליבא ב"ד מיתת לאזהרת הניתן לאו מטעםאבל

 דלאו טעמא נקטינן דאי התוס' והק' אחרינא. מקרא לע"ז אזהרהדילפינן
 מעשה בו שאין רלאו דס"ל יהורה כרי אתי לא הרי מעשה, בושאין
 דטעמא יהודה, כר' אתי שפיר דהכא התוס' כ' במרא ובתי' עליו.לוקין
 מצד דגמיר משום היינו עליו, לוקין מעשה בו שאין דלאו לר"ידס"ל
 קרא לאו אי לוקין דע"ז ידעינן לא אכתי והכא וע"ז, ש"ר ממוציאהשוה

 דלוקין, לגלות דוהצריקו קרא דלמ"ל מקשינן דבסוגיין דכיוןדוהצדיקו,



המתיבתאתר

 דע"ז גילוי ליכא אכתי א"כ והצדיקו, בלא תענה מלא דלוקין ל"דתיפוק
 קאמר שפיר וא"ב כלל, השוה צד וליבא מעשה, בו שאין לאו עללוקין
 עליו. ולוקין מעשה בו שאין לאו דהו"ל לר"יגם

 וכו', כא"י שינוי' האי אתיא א"נ וז"ל שכ' שאנץ מתוס' הביאונשטמ"ק
 מצינו הכות בן אם והי' דבלאו זה, תי' מתיישב איזומיהו

 פלוני על שמעיניין כגון זמם, כאשר משום שלוקים זוממין דעדיםלמילף
 בעי לא וגם התם לר"ע קנס דנחשכ ניהו והוא והוזמו, מלקותשמייב
 בן אבל התראה, בלא למקטל רבעי נערות אלו בפ' כמפורשהתראה,
 בעי וכן הוא קנסא לאו ההיא שקר, עדות עון על דלקי חלוצה ובןגרושה
 תמה י"ב( ס"ק ז' )סי' וכאבנ"מ עכ"ל. מלקיות, חייבי כשארהתראה
 א"נ בפ' הגמ' דהרי התראה, בעי .וב"ח ב"ג רעדי שאנץ התוס'עמש"כ
 השוה דמשפט למילף לכם יהי' אחד משפט דדרשינן התראה, דא"צקאמר

 וכ' שאנץ, התוס' שיטת הביא בסוגיין והמאירי התראה. בעי ולאלכולכם
 וצ"ע. דכתובות, מגמ' כן דמוכח כ' לא אבל התראה, דצריך מסתברדלא

 כ' ע"כ( צ"ג דף המפתחות באמצע )הנדפסים האבנ"מ של חתנוובהגהת
 ש"ר ומוציא דע"ז השוה מצד ר"י דיליף בהא לדון יש דבאמתליישב
 בב' לפרש יש מע"ז דגמר דהא עליו, לוקין מלקות בו שאיןרלאו

 מעשה בו שאין לאו על לוקין וב"ח ב"ג דעדי מהא דיליף די"לאופנים,
 מלקות שחייב פלוני באיש אנו דמעידין באופן א"נ דוהצדיקו,מקרא

 ס"ל שאנץ והתוס' מעשה, בו שאין הלאו על לוקין דהע"ז והוזמו,ארבעים
 מוהצדיקו דילפינן קודם דאפי' התוס', תי' א"ש דלא כ' ולכן השני,כצד
 לוקין מעשה בו שאין דלאו ר"י ידע שפיר מ"מ לוקין, וב"ח כ"גדעדי
 קרא לאו דאי הש"ס כשנקט וא"כ מלקיות, חייבי של מע"זעליו

 דלא הו"ל ע"כ מעשה, בו שאין לאו דהוה משום מלקות דליכאדוהצדיקו,
 לוקין מעשה בו שאין דלאו לר"י ס"ל דוהצדיקו קרא בלא דגםכר"י,
 מש"כ א"ש ולפי"ז התוס'. דברי על שאנץ התוס' דחולק מה וזהועליו,
 אי שאנץ התוס' קאי דהתם התראה, בעי וב"ח ב"ג דעדי שאנץהתוס'
 דלא מקרא היינו וב"ח, דב"ג העדים דלקי הא ובכה"ג דוהצדיקו, קראלאו

 והגם דעלמא, מלקיות חייבי ככל התראה דצריכים עכצ"ל וא"כתענה,
 מקרא דב"ג מלקות דילפינן לאחר רק היינו אחד, משפטדדרשינן
 ע"ז, לשאר וב"ח כ"ג עדי מקטינן דאז דע"1, מפרשה דהו"לדוהצדיקו

 להו, מקשינן לא אז מלקיות, חייבי כשאר תענה דלא מלאו לוקין איאבל
 התראה. צריךושפיר



תההמתירא

  מקוטינן לא דוהצדיקו, קרא בלא הרי שאנץ, התוס' דלפי"ד נמצאולפי"ז
 התראה. צריך וב"ח ב"ג וכעדי זוממיה עדים לקטאר וב"ח ב"געדי

 בסוגיץ, בתוס' ראוטץ ת" לפי א"קז זה דכל י"ל לעיל מת"כולפי
 וב"ח ב"ג בעדי ולכן דהומה, והעונש הסדר על קאי א' דמשפטדההיקש
 דמשפט בההיקש נכלל לא הרי תענה, דלא מלקות רק דהזמה עונשדליכא

 משפט של דההיקש שבתוס' השני התי' לפי אבל התראה. בעי ושפירא',
 בעדי גם א"כ שקרו(, שנתברר )ע"י ע"ז שם עליו שיש מי כל על קאיא'
 ע"ז השם )וע"י ע"ז שם בו דיש כיון מ"מ דהזמה, עונש דליכא וב"חב"ג
 דמשפט בהקישא נכללים הם הרי כמשנ"ת(, תענה דלא בלאו נכללהוא
 שאנץ התוס' על דפליג בסוגיין והמאירי התראה. בלא לוקין ושפידא',
 בתוס', שני כתי' רס"ל משום היינו התראה, דצריך מסתבר דלאוכ'

 )בלא וב"ח ב"ג בעדי גם ולכן ע"ז, השם על קאי א' דמשפטדהיקישא
 מה א"ש ולפי"ז התראה. בעי לא מ"מ תענה, מלא דלוקין דוהצדיקו(קרא

 משום תוס', של ראשון תי' רק שהביא בסוגיין שאנץ התוס' כחי'שמצינו
 בשיטמ"ק. בב"ק כמש"כ לשיטתי'דאזיל

 לחבירו שחייב פלוני באיש אנו מעידין איתא ע"ב( )ל"ב בכתובותוהנה
 לידי המביאן השם שלא ומשלמין, לוקין זוממיי, ונמצאו זוזמאתים

 אינו המשלם כל אומרים וחכמים ר"מ, דברי תשלומין, לידי מביאןמכות
 ריבתה בפירוש אילעא א"ר משלם, אינה הלוקה כל וגימא ומק'לוקח,
 כאשר לו ועשיתם כתיב מכדי תורה, ריבתה היכן לתשלומין, ע"זתורה
 ממון ניהו ומאי ליד מיד הניתן דבר למ"ל, ביד יד לאחיו, לעשותזמם
 זמם, דכאשר מקרא ומשלם תענה, דלא מקרא לוקה דלר"מ והיינווכו'.

 והק' ביד. יד מטעם ומשלם דקלב"מ, לוקה ואינו דמשלם ס"לוחכמים
 מקרא דלוקין אמרינן אי דהרי ביד, דיד קרא רלמ"ל מכדי( )ד"הבתוס'
 דין בהו יקיים לא ולעולם ממון, ישלם ולא ילקה לעולם הרי תענה,דלא
 דמשלם ללמוד יש זמם דכאשר מקרא וא"כ ישלם, ולא ילקה אלאהזמה,
 ביד. דיד קרא וא"צ לוקה,ואינו

 תענה, לא על דלוקין י"ל דשפיר לתרץ ישנה משיטה הביאובשיטמ"ק
 משלמין, ואינן לוקין ואז לוקין, אותם דהתרו היכא רקאמנם

 השיטמ"ק והק' לוקה. ואינו דמשלם אמרינן אותן התרו דלא היכאאבל
 התראה. בעי דלא ילפינן א' דמשפט דמקרא התראה, בעי לא בע"זדהרי
 לר"מ קאי התם דהרי בהנ"ל, פליגי והשיטמ"ק ישנה דהשיטה י"לולפי"ד
 שלא וכדאמר עצמו, בפני שם לו דיש והיינו תענה, דלא מקראדלוקין
 להשיטה וס"ל הזמה, של הסדר מטעם לוקה ואינו וכו', המביאוהשם



המתיבתארנו

 על רק קאי א' דמשפט דההיקש התראה, בעי תענה דלא דמלקותישנה
 מטעם המלקות אין ולר"מ הזמה, של הסדר על ולא הזמה שלהעונש
 תענה. דלא מקרא לוקין אינן התראה דלא כ' שפיר ולכן הזמה, שלהסדר

 דנכלל מה וכל ע"ז, השם על קאי א' דמשפט דההיקש ס"לוהשיטמ"ק
 להיות דברי ביארנו וכבר התראה, בעי ולא בההיקש נכלל ע"ז,בהשם
 דלא מקרא דלוקין לר"מ דגם נקט ולכן ע"ז, השם בעינן תענה לאבכלל
 לו דיש ע"י א' דמשפט בההיקש דנכלל כיון התראה, בעי לא מ"מתענה,
 ע"ז.שם

 שטרן בצלאלהרב

 העבריה באמה ביאה קניןבענין
 "ומה מק"ו כקידושין נקנית דכסף עבריה מאמה ללמוד רוצה ד: ברףהגמי

 שנקנית )אשה( זו בסף נקנית בביאה נקנית שאינה העבריהאמה
 כביאה שנקנית תוכיח "יבמה הגמ' ותירץ ככסף". שתקנה דין אינוכביאה
 ד:( דף )שם לקמן להגמ' סתירה הוי זה ולכאורה בכסף". נקניתואינה
 ואינה בכסף שנקנית תוכיח העבריה "אמה מאמה, ק"ו לפרוך רוצהדהגמ'
 לשום קנינה שאין העבריה לאמה "מה שם הגמ' והקשה בביאה",נקנית

 כיון אישות לקניני שייך דאמה לעיל מהגמ' דמשמע וקשהאישות".
 שייכות ראין הגמ' כתב עכשיו אכל מאמה, ק"ו ללמוד רוצהדהגמ'
 שייך אמה קניני אין דבאמת והריטב"א הרשב"א ותירץ ? אישותלקניני
 דעדיף אחר תירץ דיש בשביל הוי זה כתב דלא ולעיל אישות.לקניני
מזה.

 בשטר נקנית שאשה דנלמד הקשה בשטר( שאף ומנין )ד"ה ה. דףתוס'
 שנקנית זו בשטר נקנית בביאה נקנית שאין העבריה דאמהמק"ו

 שאמה סבר דהוא תוס' מדברי ונראה בשטר. שנקנית דין אינובביאה
 תוס' לפ' וממילא וריטב"א. כרשב"א ודלא אישות לקניני שייךהעבריה
 ? מקודם הגמ' הסתירות מתרץאיך

 וכעלה האי יוחנן "ור' שם וכתב לן. מנא ובביאה בסוגיא ט: בדףהגמ'
 העבריה אמה ואין בביאה נקנית זו ליה ?מיבעי ליה עבירמאי

 נקנית שאינה יבמה ומה מיבמה, בק"ו חיתי אמינא ס"ד בביאה.נקנית



גנזהממינשא

 ליבמה מה בביאה? שנקנית דין אינו בכסף שנקנית זו בכסף נקניתבביאה
 ואי אשה, לקניני שייכות יש ראמה משם ומשמע . ועומדת" זקוקהשכן
 אמה דכאמת מקודם, והריטב"א הרשכ"א שתירץ כמו כאן לתרץאפשר
 הוי ט:( )בדף כאן זה מתרץ דאינו וטעמא אישות לקניני שייךאינו

 בדף שם מתרץ לא למה כן ראם מיניה, דעדיכא אחרת טעם שישכשביל
 ? ועומדה זקוקה שכן ליבמה מהד:

 מה הכא למפרך ליה הוה דטפי לדקדק "יש כתב ט: בדף שםהמהרש"א
 כדקאמר העבריה אמה משא"כ אישות לשום קנינה שכןליבמה

 דלא משום הכא ועומדת זקוקה שכן פירכא להך דהוצרך ליישב וישלעיל
 קרא לכתוב ולא מיבמה באשה ק"ו האי למיעבד ראימא אכתיתקשה
 שכן ליבמה מה פירכא הך לאו אי מיבמה ק"ו כהאי ליה וחיתיכאשה
 וכו'. זקוקה שכן ליבמה מה הלשון בזה בת"י ראיתי ושוב וכו'.זקוקה
 אישות לשם קנינה שכן ליבמה מה המ"ל דאבתי אלא תוכיח אשההמ"ל
 נתיישב לכאורה וכזה ודו"ק". עכ"ל תוכיח אשה למימר ליבאדאז

 שלא ולפעמים אישות, לקניני שייך אמה אין דבאמת והריטב"א,הרשב"א
 אחרים. תירוצים דיש משום הוי זהמתרץ

 והוא הת"י קושית ליישב רוצה שהוא ט:( )בדף המקנה בספרוראיתי
 ד: דף לעיל תוס' שכתב מה דלפי משום תוכיח אשה "דל"לכחב

 למיפרך איכא פרוטות שתי צריך דבאמה וכו'. פירכא דדינא מעיקראבד"ה
 שכן דהפירכא להש"ס דס"ל י"ל א"כ אחד בפרוטה נקנית שכן לאשהמה

 להכי הצד מה על אלא פרכינן ולא דהו כל פירכא הוי אישות לשםקנינה
 נקנית שכן לאשה מה י"ל תוכיח אשה גימא אי ועומדת זקוקה שכןפריך

 במה הו"ל הדר בכסף כלל נקנית שאינה תוכיח יבמה גימא ואיבפרוטה
 בברייתא לעיל דפריך והא אישות. לשם קנינה שכן דהו כל דפרכינןהצד
 מיכמה ק"ו דאיכא כיון היינו אישות לשם קנינה שכן עבריה לאמהמה
 את לקיים דהו כל פירכא למימר כיון עבריה מאמה הק"ו את לסתוראין

 כמה אלא דהו כל פירכא פרכינן לא הק"ו את לסתור הכא אבלהק"ו,
הצד.

 דהם והמהרש"א והריטב"א, הרשב"א כדברי אינו הללו דבריםולכאורה,
 פירכא הוי ועומדת זקוקה שכן לאמה דמה דהפירכאסוברים

 המקנה. הספר לדברי מאוד ברור הוי תוס' שיטת אבלעדיפא.



המהינשארנת

 יב' בדף דכתב רזה הת"י על המקנה הספר קושיית ליישב ישואולי
 הוי הקנין באמת לקנין, פרוטות שתי צריך ראמה ד: רףובתוס'

 בגרעון לפדותה שיכול מטעם אלא קנין משום אינו והשני אחת,כפרוטה
 יכול אינו וממילא אחת, בפרוטה נקנה אמה הוי הדין מעיקר אזכסף.
 אבל פרוטות. שתי שצריך באמה תאמר בפרוטה שנקנה לאשה מהלפרוך
 הדין. מעיקר פרוטות שתי דצריך סבר לכאורהתוס'

 למילף מדי דלא כתב והוא והת"י המהרש"א ליישב רוצה יהושעהפני
 אישות לשם קנינה שכן  לאשה מה למיפרך דאיכא משום מאשהאמה

 ועוד המהרש"א. קושית נתיישב ובזה פירכא. האי ליה משמע מיבמהאבל
 אמה שייך דבאמת לפרש נ"ל היה מרבותא דמסתפינא רלולא הפ"יכתב
 פריך דאינו הטעם וזה ייעוד לשפ הקנין הוי בהתחלה אם אישותלקניני

 דהתם משום הוי וכו'. לאמה דמה הפירכא הכתב ד: בדף אכל ט: בדףזה
 אישות. לשם היה לא בתחילההקנין

 ד: בדף מתרץ הגמ' למה הראשון, התרץ דלפי קצת, צ"ע הפ"ילתאורה
 השני הפשט לפי ועוד, אישות? לקניני שייך דאינה לאמהמה

 בציור לאוקמיה לגמ' ליה הוי וכו', לאמה מה פריך ד: בדף הגמ'למה
 דכתב ועוד, לאמה? מה פריך ואינו אישות לשם בתחילה האמהרקונה
 שניה הפשט לפי אבל אשכחן, לא באישות מיהא אמה גבי ה. בדףהגמ'
 בתחלה האמה קונה הוא אם אישות, בקניני אמה אשכחן לכאורהדהפ"י
 ייעוד?לשם

 הוי הכי דאפילו הפ"י לתרץ אפשר המקנה הספר שכתב במהואולי,
 מה לתרץ יכול וממילא דהו כל פירכא הוי לאמה דמההפירכא

 הצד. מה על הוי אם או ק"ו להעריק הוי אם וכו'.לאמה

 טראווצקי ברוךהרב

 כסף קניןנענין

 קונה שכסף ידעינן איך שואלת ב.( )דף קידושין מס' בתחלתהגמרא
 )קיחה עפרון משדה שוה גזירה שהוא הגמרא וכתבבאשה?

 שהוא אח"כ התורה העידה מעפרון אבינו אברהם שלקח שבהשדהקיחה(



כנטהמתיבתא

 אשה איש יקח "כי כתב שהתורה באשה ג"כ אברהם", קנה אשר"השדה
 קנין". ג"כהוא

 כסף ליחן צריך אופן באיזה והט"ו הממ"ע בין מח' יש ממונותבדיני
 של לשיווי - פרעון בתורת אותו ליחן שצריך סבר הממ"עהקנין,

 קנין. בתורת רק הכסף ליתן יכולין ג"כ ולהט"זהמקח,

 כסף של הקנין שלומדים - טעמו את הסמ"ע הסביר המחי, שלושההסבר
 של שיווי כתורת הכסף נתן אברהם ושמה עפרון,משדה

 צריך שאינו כתב והט"ו פרעון, בתורת ליחנו צריך מקום בכל ג"כהמקח,
 שההיא ומה סגי, קנין בתורת הכסף נתן ואפי' המקח, שיווי כתורתלהיות
 ג"כ כאשה שהלא אותו, הט"ז דחה עפרון, משדה לדבריו ראיההסמ"ע
 "פרעון", שייך לא בוראי ובאשה עפרון משדה כסף של הקניןלזמרים
 קנין. בתורת נתנו אם די כסף שנותן פעם בכל ג"כ ע"כ סגי, שםונתינה

 "לקנות" ששייך סבר שהסמ"ע המח', פירוש להסביר יכולים פשטופשוט
 שאין סבר הט"ז משא"כ דבר, שוה שהם שלה, בהקניניםאשה,

 - ו' בדף הרשב"א שכתב כמו - חפץ שאר כמו שאינה להאשהשויות
 דברי את זצ"ל הגרמ"פ שהסביר וכמו אשתו, על "בעלות" שייךשאין
 שבא "לבעלה" שם שכתב נקנית האשה ד"ה קידושין רישרש"י

 חפץ. שאר כמו הוי ולא אישות לעניני נקנית שרקלהשמיענו

 לומדים האם חקירה יש שבאמת הכי: המח' בפירוש עוד להסבירויכולינו
 הכא ג"כ בכסף הקנין היה שהתם שכמו עפרון משדהבהגז"ש

 הקנין של הפרטים כל לומדים ג"כ האם או יותר, לומדים ואיןהכי,
 קנין בתורת כסף ליתן צריך רק ולפיכך הראשון צד כמו סבר הט"ומהתם,
 שלומדים השני, כהצר לומר וכממ"ע הנתינה, אופן מהתם לומרימשאין
 ג"כ פרעון בתורת ניתן הכסף היה שהתם שכמו - בהגז"ש הפרטיםכל
 כן. לעשות צריךהכא

 בגלל אשה? של בהקנין שוויות שייך שאיך - צודק הט"זולבאורה
 שפועל - אשה בקנין מודה שהסמ"ע האזל האבן כתם זוקושיא

 אבל כסף, ליתן שיכול עפרון משדה לומדים רק ואנו קנין מטעםהכסף
 אמר מלואים ואבני אכל להתם, דומה אשה של הכסף שאין נמי, הכיאין
 שפועל הסמ"ע סבר אשה של בהקנין שאפי' - בתחילה שאמרנוכמו
 פרעון. מטעםהכסף



 א ת נ י ת מהרם

 בקידושין? ככסף כסף ששוה ידעינן איך הקשה בפרוטה ד"ה כ' דףתוס'
 )סימן יחזקאל הדברי והסביר עברי, מעבד אותו שלמדיםותירץ,

 הוי רק וכסף כהט"ז, סבר שתוס' - מסברא זה לידע יכול לא שתוס'ל"ת(
 היה לא אם מועיל היה לא כסף ששוה ואפשר - בו הקנין שעושיםחפץ
 ששוה בקידושין שידעינן כתבו והריטב"א ר"ן הרשב"א, אבל לימוד,לנו
 בהסמ"ע. שמובא כהסברא סוברים הם ולכאורה מסברא, ככסףכסף

 א' אם שכתב: הירושלמי את הביא שהרי"ף להט"ז, ראיה הביא אלחנןוא'
 מועילים קידושין, בתורת לאשה מפרוטה יותר ששוה שטרנתן
 שכח שאם הר"ן הסביר נ"מ? ולמאי שטר, מטעם ולא כסף מטעםהקידושין

 מכאן ראיה הביא אלחנן ור' טוב, יהיה אעפ"כ המעכבים, מהתיבותא'
 כין שנ"מ לומר יכול הר"ן הי' שאל"כ קנין מטעם פועל אישות שלשכסף
 ראיה יש ע"כ אלא - קנין או פרעון בתורת הוא אם הוא לשטרכסף

 הסמ"ע כשיטת סובר שהר"ן מקודם שאמרנו קשה, ולכאורה הט"ז,לשיטת
 כשיטת דבריו יוצא ועכשיו מסברא, בקידושין ככסף כסף ששוה שידע-

 כדברי לצאת יכול הממ"ע גם שבאמת קשה לא האזל האבן ולפיהט"ז?
 שפועל מודה הסמ"ע אשה שבקנין הר"ן( של ההסבר )לפי'הירושלמי

 קנין.מטעם

 מתורץ והסמ"ע הט"ז של המח' בפירוש מקורם שאמרנו ההסברולפי
 ששכ"כ ללמוד יכולים שאיך הקשה בפרוטה בד"ה תו' אחרת,קושיא
 כאחד, הבאין כתובין שני הוי ונזיקין ע"ע הא עברי, מעבדבקידושין

 תירוצים, שני תוס' ותירצו מלמדים? אין כאחד הבאין כתוביןושני
 ויש מע"ע רק אותו ללמוד רוצה הראשון שהתרץ הסמירוהמהרש"א
 ללמוד רק תוס' רוצה השני ובהתרץ בנזקין, התורה כתבו למהצריכותא

 עליו והקשה בע"ע, גם התורה כתבו למה צריכותא ויש מנזיקיןאותו
 א"כ השני( התרץ )לפי מנזיקין, קידושין ללמוד שייך שאיך יוסףהעצמות
 סבר שתוס' - ניחא שאמרנו ההסבר ולפי בקרקע? משלם אם מיטבליבעי
 הפרטים כל לומדים אין אנו אבל ששכ"כ מנזיקין לומדים רק ואנוכהט"ז

 מיטב. דוקא שצריך-

 שלומד בפירוש יהושע הפני שכתב )וכמו כהט"ז לומד שתוס' ראיהועוד
 כסף ששוה קנינים בכל יודעים איך הקשה אלחנן שר' הכי(תוס'

 מטעם פועל שכסף באשה סבר רק שתוס' תירץ שיעורים ובקובץככסף?
 זה יודעים וא"כ פרעון, מטעם פועל שהוא סברי דוכתי בשאר אבלקנין,



רפאהמהינבא

 שא"כ לדבריו, וקשה הסמ"ע[, בשיטת האזל האבן שלמד ]כמומסבוא
 - מע"ע ללומדו תוס' הוצרך פרעון, מטעם הוי בודאי ששמה בערכין,למה
 סברי שתוס' מקודם, שאמרנו מה לפי אבל מסברא? זה לידע לוהיה

 וצריכים מסברא, זה לידע יכולים אנו שאין קושיתינו, ניחא הט"ז,כשיטת
לימוד.

 בכסף, קרקע שקונים כתב כ"ו. בדף שהמשנה אחרת, תוס' ניחאוג"ש
 והקשה יקנו", בכסף שדות של מהפסוק זה שידעינן כתבוהגמ'

 - בנכרי איירי שהתם שאפשר ותירץ, מעפרון? אותו למד לא למהתוס'
 יכולים היינו איך א"כ תוס', על המהרש"א והקשה בכסף, קנינושכל
 ולכאורה קיחה. קיחה של מג"ש שילפינן ותירץ מיני? אשה כסףללמוד
 כסף של הקנין לומדים שרק כהט"ז סבר שהוא - לשיטתו תוס' ממשזהו
 ללמוד יכולים קיחה קיחה של ג"ש שיש באשה וממילא הפרטים: כלולא

 הזה הלימוד לנו שאין מו"מ בסתם משא"כ נכרי, היה שהוא אע"פמעפרון,
 עפרון. שדהשל

 כדברינו. יוצא שאינו והסמ"ע הט"ז של בהמח' הסבר עוד ישונאמת
 משקל שהוא כתב הרמכ"ם פרוטה? הוא כמה ראשונים מח'שיש

 באותו הקטן המטבע שהוא סברי והרשב"א והריטב"א כסף, שעורהחצי
 יוצא ולפיכך שויות הוי שכסף סכר שהסמ"ע להסביר ויכוליםמדינה,
 הוי שם היוצא הקטן המטבע מדינה שבכל והרשב"א, הריטב"אבשיטת
 לו ויש עמו לקנות כח לו שיש אלא בעצמו חטץ אינו שכסףפרוטה,
 )שכשקונה פרעון בתורת להיות שצריך עמו כשקונה סובר ולפיכךשויות
 שצריך והרשב"א הריטב"א שיטת ממש וזהו חליפין(, הוי חמץ שארעם

 שהוא הרמב"ם כשיטת יוצא הט"ז אבל שנמצא, בהמדינה עכשיושויות
 כסף. שעורה חצי משקל הוי פרוטה וממילא חפץ, הוי שכסףסבר

 שיטת שמסביר ב"ר הלכה ה' פרק אישות בהלכות שמח כאורועיין
 שהאשה הוא שהעיקר אשה בקידושי מקום ככל שסוברהרמב"ם

 שיטתו מובן ולפיכך לה, שנותן כסף מפרוטת נהנית שתהא הנאהתקבל
 שם להוליכו ראוי להיות שצריך שסבר - במדי פרוטה בשמאשהוא

 הרמב"ם כתב למה ניחא וג"כ כן( הרמב"ם סבר לא במכירה)משא"כ
 שקיבלתי זו מתנה בהנאת פיך, על שנתתי זו מתנה "בהנאת שלהלשונות
 דסבר אע"ג מהני לא בקידושין במלוה במקדש למה ניחא וג"כברצונך",
 מהני, שפיר שבמכרהרמב"ם



הממילתארטב

 ראוי היה עפרון בשדה שהתם שכמו הרמב"ם שיטת להספיגויכולים
 הפרטים כל שלומדים סבר שהוא זה, צריך באשה ג"כ מיד,להנאה

 הענין כל שלומד כהרמב"ם סבר הט"ז שכאן לפי"ז, שקשה אלאמהגז"ש,
 כסף של הקנין לומדים שרק סובר שהט"ז אמרנו ומקודם עפרון,משדה
 הוא הכסף קבלת של שההנאה לתרץ ]ויכוליפ הענינים כל שאר לאאבל
 הענינים[. לשאר נחשב ולא מהכסףחלק

 בכסף פרעון שיש סבר והסמ"ע כהריטב"א, יוצא הממ"ע שכאן קשהוקצת
 אשה שכשקונה כתב והריטכ"א אשה, כשקונה שיווי ושייךקידושין,

 שויות נותן שאינו הט"ז שיטת לפי מסתבר יותר וזהו לעצמו" "אדוןקונה
 באשה. "קנין" שייך שאין-

 פ"ר )בתחלת חוקר שהמל"מ נתינה, מעות לגבי תוס' שיטת מובןוגם
 חולנית והיא בקידושין, הנאה איסורי לאשה נתן א' אם אישות(בהל'

 לחולנית נתן אם ]או הנאה באיסורי שמותרת המ"ר לפי - סכנה בושאין
 של הנאה כאן ויש אזלינן דידה בתר האם הכל[, ולדברי סכנה, בהשיש
 שהוא פרוטה, שוה של הנאה כאן ואין אזלינן דיריה בתר או פרוטה,שוה
 והריטב"א, רש"י מח' שהוא המל"מ וכתב בו? להשתמש אסורעדיין
 אזלינן דידיה בתר שגם סבר והריטב"א אזלינן, המקבל בתר סוברפירש"י
 תלוי ואין לבד, קנין כסף שצריך לשיטתו שהריטב"א להסביר]ויכולים

 לו הראוי כסף של נתינה מעשה ג"כ צריך אלא לבדה, לה ששוהבמה
 רק וצריך הסמ"ע כשיטת סבר ורש"י כסף, שם בו להיות שצריךג"כ

שויות.[

 אב אם רי"ד. והתוס' תוס' בין אחר, במח' המח' זה לתלות רצהוהמל"מ
 שני ב"ה ז: )דף תוס' לפי כניו שתי עבור לאשה פרוטהנותן

 פרוטה צריך רק רי"ד התוס' ולפי פרוטות. שני שצריך מהני, לאבנותיך(
 כידו הוי שליח באם תלוי שהוא הסביר ]הקצות תלוי? המח' ובמהאחת,

 תלוי שהוא יש הסבר ועוד המשלח, של הכוחות מקבל שרק אואריכתא
 והסביר הלכה[. מטעם רק או שליחות מטעם פועל אם כנעני, עבדכדין

 שני צריך ולפיכך כרש"י - אזלינן המקבל בתר סברי שתוס'המל"י
 הריטב"א. כמו - הנותן בתר הולכים רי"ד התוס' לפי משא"כפרוטות

 כל לומדים אנו שאין סבר שהוא תוס', בשיטת א' פרט מובן דברינוולפי
 של שבהמכר לן איכפת לא ולפיכך )כהט"ז( עפרון משדההפרטים

 כסף נקרא )ואינו כסף צריך רק - המעות לו שוה היה גם מעפרוןאברהם



בסגהמתיבתא

 - בתחילה שאמרנו כמו יוצא לא כאן הריטב"א ]אבל לה( שוה אינו.אם
 הט"ז של המח' להסביר האחר בהדרך שאמרנו כמו יוצא כאן אלאכהטו"ז
 הרמב"ם[. עם -והסמ"ע

 סתם מאיר דודהרב

 דברים אינם שבלב דבריםבענין
 רש"י ]פירש לנכסיה דזבין גברא ההוא מט;( )דף קידושין בגמראאיובא

 ולא ונאנס רש"י ]פירש ישראל לארץ למיסק אדעתאמקרקעי[
 לא דזבין ובעידנא רש"י ]פירש מידי ולא אמר לא רזבין ובעידנאעלה[,
 שבלב ודברים שבלב דברים הוי רבא אמר מזבנינא[, למיסק דאדעתאאמר
 שעת קודם שאמר כגון פי' וז"ל מפרש שם הרשב"א ע"כ. דברים,אינם
 שלא כיון ואפ"ה למכור, מחזר הוא כך ומפני לעלות רוצה שהואמכירה
 בו חזר המכר בעת דדלמא שבלב דברים להו, קרי' המכר בשעת להאמר

 אותו לכופין דומה עולה, אינו בין עולה בין למכור הוא ורוצהמכונתו
 אמר לא מעשה דבשעת וכיון דעתו תחלה שגלה אני רוצה שיאמרעד
 פשיטא, בסוף ולא בתחילה אמר לא אם אכל שבלב, דברים ליהקרי'

 כשרוצין כן אומרים יהיו מוכרין כל דא"כ הוי לא שבלב דבריםואפילו
 עכ"ל. בהן,לחזור

 שם הקשה דברים, אינם שבלב דדברים כלל אומר שרבא מה עלוהנה
 ואוקימנא נזיר, זה הרי אהא האומר בפ"ק דתכן והא וז"להרשב"א

 דברים דאלמא פירש, דלא ואע"ג לפניו, עובר נזיר כשהיה דנזירבפ"ק
 במחשבה דניטל' דקי"ל מתרומה נידוק לי קשיא ועוד דברים... הוישבלב
 ישנן שבלב דברים אלמא אחר, מצד ואוכל זה בצד עיניו שיתןכלומר
 כלל דייקו לא האי כי רכל אלא וז"ל הרשב"א ותירץ עכ"ל.דברים,
 דברים שאינן היינו דברים אינן שבלב דברים אמרי' דכי שבלב,לדברים
 לירושלים, שיעלה תנאי בלבו והיה דזבין כההוא בפיו שאמר מהלבטל
 שבלבו שהדברים כל אבל כולם, וכן כהנת שהיא הייתי סבורובאומר
 כזה להיות היה בלבי שאמר כנזיר מקיימין אלא מעשיו מבטליןאינן
 הוו דבר שום מבטלין לבו דברי שאין בתרומה מחשב או עוברשהיה



המתיבתארפד

 שמואל ברכת ועיין עכ"ל. כנ"ל, כלל רבא דברי בכלל זה ואיןדברים,
 דינא הך דכאור הרשב"א וכתב וז"ל הרשב"א דברי דביאר ל"ט( סי')גיטין
 דהא שבלב, דברים ע"י עדים לפני שנעשה מה לשנות דבעינן ע"יהוא

 דלא אמרינן בזה תנאים, יש דבלבו אלא תנאים, בלא המכר הוילפנינו
 עכ"ל. סתם, לפנינו הוא דהמעשה מכיון המעשה לנגד שלו הכונהמהני
 וז"ל אחר באופן הרשב"א קושית תירץ רהיראים מביא שם הרשב"אוהנה
 שאלו כמוהו, אהא פירש כאילו לפניו עובר ונזיר אהא, דאמר כיוןהתם
 שחולק ברשב"א שם ועיין עכ"ל. התורה, אותן שרבתה נזירות ידותהן

 קאמר. בתענית דאהא אפשר דהא הן' שבלב דברים מקום דמכלעליו
 הוי מעשיו, סותרין שאינם שבלב דברים אי מחלוקת לנו דישנמצא
 באומר נזיר מגמרא דחזינן ]וכמו דברים הוי הרשב"א דלפי לא, אורברים
 בגמ' ]והאוקימתא דברים הוי לא היראים ולפי לפניו[, עובר ונזיראהא
 נזירות[. ידות דהוי שבלב לדברים נחשב לאנזיר

 אומר שרבא מה על מקשה דברים( ד"ה מטי )דף בקידושין שםתץוופות
 נחשב ישראל לארץ למיסק אדעתא לנכסיה דזבין גבראוההוא

 פירש אם אבל דבריו, פירש שלא משום דוקא משמע וז"ל שבלב,לדברים
 ללכת רוצה שהוא לפי מוכרם שהוא המכר בשעת- ואמר להדיאדבריו
 לא והרי כפול תנאי בעינן הא אמאי וקשה בטל, המכר הוה ישראללארץ
 בשם התוספות שם ותירץ עכ"ל. המקח, יתקיים לא ילך לא שאםהתנה
 אלא כפול תנאי צריכין שאינם דברים דיש ולומר לחלק דצריך וז"ל,הר"י
 גילוי דאפילו דברים יש וגם עביד, דהכי דארעתא מהדי דאגן מילתאגלוי

 בן לו שיש ושמע לאחרים נכסיו כל דהכותב ההיא כגון בעי לאמילתא
 אפוטרופא אל עשאה לא לאשתו נכסיו כל הכותב וכן בטלה,שהמתנה

 אלא זבין הלא סהדי אנן כן וכמו בדעתו, היה שלכך אומדין שאנולפי
 לשון דלכאורה דביאר יהושע בפני ]ועיין דישראל לארעא למיסקאדעתא
 שבלב דברים דהוי אמרינן דמילתא לקושטא דהא דוקא, לאו כן""וכמו
 הכא בן וכמו פירושו, דנך אלא סהדי, אנן אמרינן ולא דברים, הוידלא
 מהגי[. הוי כפול שאינו בתנאי אף התנאאילו

 למה הטעם דבאמת התוספות, כוונת לבאר יכולים היינו לכאורהוהנה
 אי הן שמכלל סוברים שאנו משום הוא כפול תנאי מצריכיםאנו

 הוי ופירושו שם[, רש"י בפירש סא' דף קידושין ]ועיין לאו שומעאתה
 לנו אין זוז, מאתים לי שתתן ע"מ גיטך זה הרי אומר אחד למשלראם

 אלא גיטה, זה אין אז זוז, המאתים לו נותנת אינה היא דאם מזההוכחה
 חיא אם אף אבל זוז, מאתים לו תתן שהיא רוצה שהוא מגלה רקהוא



המתיבתארעב

 האומדנה. בתר אזלינן שפיר וממילא תנאי, אמירת זה ואיןהאומדנה

 סובר באמת דהריטכ"א הריטכ"א. דברי על קושיתינו מתורץיעכשיו
 דאע"ג מה.( )דף בגיטין אומר שהוא דמה אלא היראים,כשיטת

 משפטי שאר אבל כפול, תנאי בעינן מקום מכל גמורה, אומדנהדאיכא
 אומדנה הוי תנאי אמירת כל היראים דלפי הקשינו ואנו בעינן, לאהתנאים
 לתרץ יש התנאים. משפטי יש מקום ומכל עביר דהכי ראדעתאגמורה
 דאמירת אלא המעשה, עצם מצד גמורה אומדנה שאין באופן מיירי זהרכל

 נעשה דלא כיון אכל כוונתו, רזה גמורה אומדנה ריש לנו מגלההתנאי

 ומעשה בטול הנאי של דין יש הדיבור עצם מצד ממילא התנאים,כמשפטי
 דברים של חסרון דהוי דיבור, לסתור יכול גמורה אומדנה ואיןמקיים,
 המעשה, מצד אומדנה שיש כאופן מדבר בגיטין הריטב-א אבלשבלב.
 הריטב"א מקום מכל בסוגיא(, שם )עיין דעת גילוי מצריכינן ששםואע"פ
 ואע"פ גמורה. האומדנה מגלה דהדיבור אמרינן זה באופן דגםסובר

 אז דעת, גילוי שום מצריכינן שלא במקום דרק ולומר לחלק יששבאמת
 גילוי של דיבור שמצריכינן במקום האומדנה,אבל בתר דאזלינןאמרינן
 משפטי לקיים צריכין וממילא תנאי כאמירת נידון הדיבור אזדעת,

 סוכר והוא כן, סוכר אינו הריטכ"א שכלב, דברים הוי ובלא"ההתנאים
 דעת גילוי מצריכינן ורק המעשה, מצד אומדנה יש דבאמת זה, באופןדגם
 אינו דהאומדנה שבלב, דברים של חסרון דליכא אמרינן בזה גם זה,על

 תנאי צריכינן מקום מכל אבל האומדנה. מגלה רק והוא דיבור, שוםסותר
 טרח דמדלא אמרינן כפל, לא דאי סופר, מהכתב שביארנו וכמוכפול,
 שאין לנו מגלה דהדיבור )ואמרינן ליה אכפת דלא חזינן אדרבהלכפול,
 האומדנה, על דעת גילוי רק דזה אמרינן אז כפל, אם אבל אומדנה(,כאן

 כל של בדין שבארנו וכמו התנאים, משפטי שאר מצריכינן לאומשו"ה
 מקדש. דרבנן אדעתאדמקדש

 ברון הכהן עקיבא יצחקהרב

 ערבנענין

 הרי לה ואמר כסף שו' או כסף נתן בכסף כיצד ת"ר ע"ב, ה' בדףאיתא
 זו הרי לאינתי לי את הרי לי מאורסת את הרי לי מקודשתאת



תאהמתירא

 מודה היראים דאפילו פשוט אז הדיבור, את סותר אינווהאומדנה
 לו שיש ושמע לאחרים נכסיו כל בכותב וממילא האומדנה. בתרדאזלינן

 דהמתנה מודה היראים אפילו מט:[, דף קידושין בתוספות ]הובאבן
 לו אין אם רק המתנה נותן שהוא בהדיא התנה לא שהוא ואע"פבטלה.
 אם כוונתו, דזה המעשה עצם מצד גמורה אומדנה דיש כיון מקום מכלבן,
 שהיראים דמה נמצא ההכי. אדעתא רק דנעשה מעשיו, מפרש האומדנהכן

 שום שאין באופן כגון א( אופנים. משני באחד זה הרשב"א עםחולק
 אין הרשב"א דלפי הדיבור, סותר אינו דהמדשבה אלא גמורה,אומדנה
 כגון ב( חסרון. יש שפיר היראים ולפי שבלב, דברים של חסרוןכאן

 דהדיבור דהיינו הדיבור סותר דהאומדנה אלא גמורה, אומדנה שישבאופן
 לפי כהוגן נעשה לא שהתנאי באוטן או תנאי, שום כאן שאין לנואומר
 תנאי, בלא דיבור כאן יש כאילו והוי בטול התנאי דאז התנאיםמשפטי
 דלפי המעשה, נעשה מסויים באופן שרק לנו שאומר גמורה אומדנהויש

 דברים של חסרון כאן יש היראים ולפי האומדנה, בתר אזלינןהרשב"א
 גם אז הדיבור, כלל סותר זה ואין גמורה אומדנה שיש באופן אבלשבלב.
 כוונת לנו מפרש דהאומדנה ואמרינן האומדנה בתר דאזלינן מודההיראים
הדיבור.

 אדעתא מקדש דבל דאמרינן מאי דהנה היראים, דברי מתורץ זהולפי
 שום כלי המעשה עצם מצד גמורה אומדנה היא באמת מקדש,דרבנן

 כאלו דבדברים וז"ל לג.( דף )גיטין אהרן הבית שאומר וכמודיבור,
 נתכוון, להכי דוודאי מהדי דאגן משום בענין, לא מילתא גילויאפילו
 אדעתא דמקדש כל וז"ל שכתב שם הרא"ש בתוספות עיין וכןעכ"ל.
 עכ"ל. וישראל, משה כדת קידושין בשעת לומר נהגו לכך מקדשדרבנן
 ארעתא מקדש דאדם המעשה, עצם מצד גמורה אומדנה יש דבאמתהזינן
 לגלות וישראל", משה "כדת בפירוש כן לומר נהגו אח"כ ורקדרבנן,

 חיות המהר"ץ קושית מתורץ שפיר זה, לפי וממילא גמורה.האומדנה
 גמורה אומדנה יש דכאן היראים, לפי אף הגר"ח(, דברי עם שבארנו)כמו
 לפי אף וממילא מקדש, דרבנן אדעתא דמקדש דכל המעשה, עצםמצר

 בטול, קידושין והמעשה טעות מקח הוי אז לרבנן ניחא לא אםהיראים,
 "כדת של דיבור אמר שהוא ואע"פ התנאים. משפטי שום צריכינןולא
 כמשפטי נעשה דלא וכיון תנאי דברי הוי לכאורה דוה וישראל",משה

 דיש ואף קיים, ומעשה בטול תנאי לומר צריכים היינו ממילאהתנאים,
 תנאי, בלי שנעשה דיבורו סותר זה לכאורה מקום מכל גמורהאומדנה
 זה שבלב. דברים של חסרון דיש לומר צריכים היינו היראים לפיוממילא
 לגלות דיבור רק הוי וישראל משה כדת דאמירת ביארנו דכבראינו,



 א ת נ י ת מהרע

 בין המחלוקת מבאר שם סופר והכתב עכ"ל. דמוכח, אומדנאדאינא
 דמוכח אומדנא שיש במקום כפול תנאי בעינן אי ראשונים ושארהתוספות

 לארץ למיסק ע"מ גבי נ' דף בקידושין ר"ן עפמ"ש קצת להוכיח ונ"לוז"ל
 גם ס"ל וכן בתנאי ליה אכפת דלא נראה כפל שלא כל לר"מ רס"לישראל
 ותוס' ליה, איכפת דלא ע"כ לכפול טרח מדלא מ"מ דעת גילוידאיכא
 על דממך כפל מדלא הוכחה ליכא דעת גילוי דאיכא היבא רכלס"ל

 ממילא כי ההיפך לומר צריך לא שוב במקצת דעתו דגילה כיוןהאומדנא
 עכ"ל. כנ"ל, לכל ומובןנשמע

 משפטי שאר אבל בעינן, כפול תנאי דרק חזינן הריטב"א מדבריוהנה
 שיטת דלפי וקשה רמוכח. אומדנא דהוה כיון בעינן, לאהתנאים

 גמורה אומדנא דיש היראים אומר תנאי בכל דהא אינו, זההיראים
 הכי ובלאו התנאים, משפטי לקיים בעינן מקום ומכל עביד, דהכידאדעתא
 כיון וקשה דיבור. מבטל מחשבה דאין קיים ומעשה בטול תנאיאמרינן
 אומר למה קשה א"כ היראים, בשיטת אזיל דהריטב"א הוכחנודכבר

 התנאים. משפטי לקיים בעינן לא גמורה אומדנא רבמקוםהריטב"א

 אדעתא דמקדש כל לג.( )דף גיטין בגמ' איתא דהנה לתרץ לענ"דוהנראה
 להיות מקדש דרבנן אדעתא וז"ל רש"י שם וביאר מקדש.דרבנן

 שם וביאר עכ"ל. ישראל, חכמי שהנהיגו וישראל משה כדת חליןקידושין
 אתינא תנאי דמטעם הוא רש"י דשיטת משמע מכאן וז"ל חיותהמהר"ץ
 בקדושין יתרצו לא החכמים ואם חכמים, ברצון התנאי כתלה דהויעלה
 חיות המהר"ץ שם הקשה וממילא עכ"ל. ממילא, הקידושין בטלים אזיאלו
 להיות צריך הרי חכמים בעיני שיוכשר ע"מ התנאי מועיל איך קשהוז"ל
 מכפיל ואינו וישראל משה כדת רק אומר אינו קידושין ובכל כפול,תנאי
 מה לפי והנה עכ"ל. קידושין, יהיו לא וישראל משה כדת יהיה לאשאם

 אדעתא מקדש דאדם גמורה אומדנא כאן דיש מתורץ, זה מהגר"חשהבאנו
 בטול דהמעשה אלא המעשה, לבטל תנאים דיני בעינז לא וממילאדרבנן,
 צריכינן אז תנאי דין מצר מעשה לבטל באים אם ורק טעות. מקחמצד
 אז עביד, דהכי דאדעתא אומדנא שיש במקום אבל התנאים, משפטילקיים
 שפיר ממילא טעות, מקח דהוי דעת חסרון מצר נעשה מעשההביטול
 דכי אהרן בבית שם )ועיין חיות המר"ץ קושיתמתורץ

 הענין(. ביאר הוא
 עדיין התנאים משפטי בעינן אומרנא במקום דאפילו היראים לפיאבל
 חיות. המהר"ץ קושיתקשה

 המעשה, עצם מצד גמורה אומדנה שיש דבאופן לפרש לענ"דוהנראה



רטטהממינשא

 בהשגי תלוי זה לענ"ד מסוגיתנו, לזה ראי' מביא שהריטב"א מהוהנה
 אינו שם הגמ' דרנה שבלב. דברים של החסרון שפירשנואופנים

 דברים סתם דהוי אלא חושבת, היא רכן גמורה אומדנא שיש באופןמדבר
 לו ראין הוי שבלב רברים של דהחסרון למדים אנו אם וממילאשבלב,
 הריטב"א. ראיית לדחות יכולים אנו אז כוונתו, היה דכן לומרנאמנות
 )ופירשו דברים אינם שבלב דדברים מהמשנה ראי' להביא רוצהדהגמ'
 שפיר באמת דאולי ואומר זו ראי' דוחה אז והגמ' נאמנות(, לו ראיןהוא
 דכאן אלא דברים(, הוי שבלב דברים באמת )וממילא אותו מאמיניםאנו
 ככר שהיא תנאי סותרת בפירוש שהיא כיון אותה, מאמינים אנואין

 אבל דברים, הוי דלא אומרים אנו זה באופן וממילא לקיומו.הסמיכה
 אנו דאין למימר וליבא כוונתו, לנו רברור גמורה אומדנה שלבאופן

 אזיל זה ולפי דבריו(. סוחר אם )אף דבריפ הוי שפיר אז אותו,מאמינים
 חולק באמת הוא )וממילא הרשכ"א של דרכו לפי זה וכל הריטב"אראיית
 ראי', מביא שפיר לשיטתו, הריטב"א אבל שביארנו(. וכמו הריטב"אעם

 שבלב דברים של דהחסרון היראים, כשיטת סובר דהריטב"א ביארנודכבר

 ראיית דוחה שהגמ' מה זה, לפי וממילא דיבור, מבטל אינה דמחשבההוי
 שפיר אז הדיבור, סותר אינו המחשבה אם דאולי הוי,  פירושואביי

 כשהמחשבה ורק להדיבור, מוסיף רק דהמחשבה כיון דברים, דהויאמרינן
 הוי לא וממילא דיבור מבטל מחשבה דאין אמרינן אז הדיבור,סותר
 היא אם גמורה, באומדנא דגם הריטב"א, אומר שפיר זה, ולפידברים.
 היא, מחשבה סוף דסוף כיון דברים, הוי דלא אמרינן אז הדיבור,סותרת
 דיבור. עוקר מחשבהואין

 מתרץ הריטב"א ובאמת היראים. בשיטת אזיל דהריטב"א הנ"ל מכלניוצא
 דאתי היראים, כמו לפניו, עובר נזיר של הגמ' את נ.( דף)קידושין

 סתירה כאן אין דבאמת אף דכרים הוי לא בלא"ה )אכל נזירות ידותמדין
 דיש לעיל, שהבאנו כמו היא התוספות שיטת דהנה קשה, אבללהדיבור(.
 אפילו ופעמים בעלמא, מילתא בגלוי וסגי כפול, תנאי בעינן דלאאופנים
 עביר. דהכי דאדעתא גמורה אומדנא דיש כיון בענין, לא מילתאגילוי
 דיש בגיטין שם סופר בכתב ועיין מו.(. )דף בגיטין בתוספות איתאוכן

 וז"ל כותב מה:( )דף בגיטין שם הריטב"א ובאמת תוספות. עלחולקין
 כפול תנאי ובעי לאו שומע אתה הן דמכלל ליה דלית מאיר לרביאבל
 כפל שלא זמן רכל כפול תנאי בעי טפי, דמוכח אומדנא דאיכא אע"גה"נ

 ולא סגי לתנאיה בכפליה אבל כלום, אמר לא כאלו הוא הרי לר"מתנאי

 כיון למעשה קודם ותנאי ללאו קודם הן כמו התנאי דקדוקי שארבעי



המתיבתאר"ח

 דיש היראים סובר רידות, טעמא לאו אי לפניו. עובר בנזיריממילא
 להוסיף רק אלא לסתור בא אינו דהמחשבה אף שבלב, דברים שלחסרון

 דברים של דהחסרון כהגר"ח, שביארנו כמו סוכר הרשכ"א אכללדיבורו.
 אומר שפיר וממילא כוונתו, היה רכן לומר נאמן דאינו הוישבלב

 במקום אבל בסיו, שאמר מה סותר שהמחשבה במקום רק רזההרשב"א
 ליכא וממילא נאמן שפיר לפניו, עובר בנזיר כמו פיו, לבטל באשלא
 שבלב. דברים שלחסרון

 מה היינו הא, לרבא ליה מנא שואל נ.( מט: )דף בקידושין שםהגמרא
 לומר רוצה ואביי דברים. אינם שבלב דדברים אומרשרבא

 מקדש אחד אם כמשנה שם דאיתא מט:(, )דף שם ממשנה זהשמלמדים
 ממזר ממזר, ונמצא נתין כהן, ונמצא לוי לוי, ונמצא כהן שאני "ע"מאשה
 אע"פ ובכולם עיר... בן ונמצא כרך בן כרך, בן ונמצא עיר בן נתין,ונמצא
 שהוא כמו כן שהדבר אע"פ רש"י ]פירש לו להתקדש היה בלבישאמרה
 ואיתא שהסעתו". היא וכן מקודשת אינה אעפ"כ אמת[ תנאו שאיןעכשיו,
 לו להתקדש היה בלבי שאמרה אע"פ ובכולם מהבא, אביי אמר בגמ'שם

 מכאן חזינן ע"כ אלא היה, בלבי קאמרה הא ואמאי מקודשת, אינהאעפ"כ
 דתם שאני ודלמא ואומר דולק שם והגמ' דברים. אינם שבלבדדבריפ
 הריטב"א שם והסביר לתנאיה. לה דעקרא כמינה כל לאו דאתניהדכיון
 את סותר לבו דהוה בפיו, שהתנה מה שבלבו בדברים וסותר פירוש,וז"ל
 פיו דברי סותר שאינו סתם, נכסיה דזבין כהאי כן שאין מה פיו,דברי
 וז"ל אח"כ הריטב"א שם והוסיף עכ"ל. עליהם, שמוסיף אלאממש

 הוא אם דברים, דהוי אדם כל ובלב שבלבו דדברים מהכאושמעינן
 שבלבו דברים ליה מהני לא בפירוש, עליו שהתנה מה ]עוקר[)עיקר(
 רבנו הוכחת וז"ל הריטב"א על בהגר"ה שם ואיתא עכ"ל. קיים,ותנאי
 היבא מ"מ דברים, הוו שבלב דברים אם דאפילו ואמרי' דדחינןמהא

 כל ולב שבלבו דדכרים לדידן ה"ה וא"כ דברים, הוי לא לדיבורו,דעקרא
 ראי' מביא הריטב"א והנה עכ"ל. לדיבור, לעקור מצי לא דברים, הויאדם

 כנגד שעומד דיבור ולעקור לסתור יכול אינו גמורה דאומדנאמסוגיתנו
 וז"ל להביא שהוסיף בהגה"ה שם ועיין היראים, כשיטת וזהוהאומדנא.

 שקבלה באשה מזה שלמד קל"ג סי' סוף אה"ע נזר אבני שו"תוע'
 את דהרי דבור לעקור מ"מ נתכוונו, שלשחוק ניכר היה אפילוקידושין,
 והנה עכ"ל. ע"ז, חולק בתשובה שהרשב"א שם וכתב סגי, לאמקדשת
 וממילא הגר"ח, כמו סובר דהוא דבריו כדבארנו לשיטתו, אזילהרשב"א

 דברים של חסרון ליכא ממילא נתכוונו, דלשחוק גמורה אומדנא דהויכיון
 קידושין. ואינהשבלב,



ראהמחינגא

  נחוטב לא זה אז ומבלבו מה גמורה אומרנא יש אם הגר"ח דלפיהבר"ח,
 ראיית ממש הוא תנאים, משפטי מהדין הגר"ח וראית שבלב.לדברים
 כלל, בדרך תנאי כאמירת כרחך רעל ראי' הביא דהגר"ח להיפוך,היראים
 איבא אמאי דאל"ה טעות, מקח הוה התנאי קיום דבלי אומדנא לןלית

 טעות. מקח מדין בטול המעשה ע"כ רצון לו ראין כיון הא תנאיםמשפטי
 קיום רבלא גמורה אומדנא יש תנאי ככל דבאמת להיפוך, סוברהיראים
 אלא טעות, מקח להיות צריך היה וממילא החלות בעד רצון לו איןהתנאי
 שבלב, דברים רק הוי זה ממילא שבלבו, מה אומרנא רק רזהדכיון
 סותרים דהם כיון דברים, אינם שבלב דברים אמרינן גוונא בכהאיואפילו
 נעשה דלא כיון אבל המעשה, לבטל יכולים תנאי בתורת ורק פיו,דברי

 לבטל רוצים אנן אומדנא מדין ורק בטול, התנאי ממילא התנאים,כמשפטי
 פיו. דברי לבטל יכול מחשבה דאין , אינו וזההמעשה,

 של החסרון להסביר איך הוא, והגר"ח היראים בין המחלוקת דיסודונראה
 דאין הוי שבלב דברים של דהחסרון סובר דהגר"ח שכלב.דברים

 הרשב"א דברי ע"פ הוא הדבר וביאור כוונתו. היה רזה לומר נאמנותלו
 בלי נעשה המעשה ההא המעשה, סותר דהמחשבה דכיון לעיל,שהבאנו

 רק המעשה לעשות היה דכונתו לומר נאמן אינו הוא ממילא תנאים,שום
 דהכי דאדעתא כוונתו היה רכן גמורה אומדנא שיש באופן אבל תנאי.עם

 היה דכן מהדי אנן דהא נאמן, דאינו לומר שייך לא ממילאעביר,
 אבל דברים. אינם שבלב דברים אמרינן לא זה באופן ממילאמחשבתו,
 אלא נאמנות, ליה דלית אינו שבלב דברים של דהחסרון סוברהיראים
 כשיש אפילו ממילא דיבור, לבטל יכול אינו דמחשבה הואהחסרון
 מחשבה, רק הוא עדיין מקום מכל כוונתו, הוא דכן גמורהאומדנה
 באופן כתנאי נעשה המעשה אם וממילא דיבור. לבטל יכול אינוומחשכה

 וממילא תנאי, בלי הוי זה הדיבור דמצד נמצא תנאים, המשפטי קייםשלא
 מכל תנאי, קיום עם רק המעשה לעשות דרצונו גמורה אומדגא שישאע"פ
 יכול מחשכה ואין התנאים[, כמשפטי נעשה דלא ]כיון בטול התנאימקום
 טעות[. מקח נחשב ]ולא תנאי בלי שנעשה דיבורלעקור

 שבלב דברים אי והרשב"א היראים בין מחלוקת דיש לעיל, הבאנווהנה
 או דכרים הוי גמורה(, אומדנא אינם הס )אבל מעשיו סותריןשאינם

 לפרש, ונראה דברים. הוי לא היראים ולפי דברים, הוי הרשב"א דלפילא.
 ליה דלית אינו שבלב דברים של דהחסרון לשיטתו אזילדהיראים
 אינם אם אפילו וממילא דיבור. לבטל יכול מחשבה ראין אלאנאמנות,

סותריי
 דברים, הוי לא עדיין לדבריו, להוסיף באים רק אלא דבריו,



המתיבתארשו

 קודם תנאי להיות דצריך התנאים משפטי מדיני לזה ראי' מביאוהגר"ח
 טעות מקח הוי זה תנאי קיום בלי אם והנה וכו'. ללאו קודם והןלמעשה
 נאמר איך לן איכפת מה א"כ הגירושין, חלות עצם בעד רצון לודאין

 כרחך על אלא טעות. מקח הוי וממילא רצון לו אין סוף כל סוףהתנאי,
 אלא טעות, מקח הוי דזה לנו לומר אומדנא שום לן דלית לומרצריכים
 זוז[, מאתים נתינת של התנאי ]קיום שני רצון לו דיש הוא,הביאור
 התנאים משפטי לנו יש זה ועל התנאי, לקיום המעשה מקשר הואוממילא
 פי על כהוגן נעשה לא ואם לתנאי, מעשה לקשור יכולים אנו אופןבאיזה
 לקיום נקשר לא דהמעשה ]היינו בטול התנאי ממילא התנאים,דיני

 הגירושין חלות בעד גמור רצון לו יש באמת דהא קיים, והמעשההתנאי[
 מקח הוי דזה אומדנא שום דליכא שביארנו, וכמו התנאי, קיום בליאפילו
טעות.

 יש אבל תנאי, בסתם הוי זה רכל התוספות, דברי מוסברים זהולפי
 אז התנאי, יתקיים לא ראם גמורה, אומדנא לנו יש דכאמתאופנים

 התוספות, אומר זה ועל הרבר. חלות על רצון לו דאין טעות מקח הויזה
 דאדעתא אומדנא לנו יש וממילא דעת גילוי צריכים דרק אופניםדיש

 גמורה דאומדנא בעי, לא רעת גילוי דאפילו אופנים לנו ויש עביר,ההכי
 וממילא טעות מקח הוי שפיר זה ובלא מסויים, באופן רק נעשהההמעשה
 לא המעשה דביטול התנאים, משפטי קיום בלי בטול, דהמעשהנמצא
 דהביטול אלא התנאים[ משפטי לנו יש זה ]דבאופן תנאי מכחנעשה
 טעות. מקח דהוי דעת חסרון מצדנעשה

 הובא היראים דשיטת וחזינן לכל, מוסכם אינו הגר"ח של זו סבראוהנה
 מדברי לגמרי בהיפוך הוי רנ"ד[, אות צו. דף ]כתובותבמרדכי

 אינם שבלב דברים בס"י פי' ורא"ם וז"ל במרדכי שם דאיתאהגר"ח.
 ומחשבתו אחד בענין פיו דברי שמשמע דכיון פיו, דברי לבטלדברים
 דברי בתר פיו, דברי לבטל בלבו שחישב לנו שברור אע"פ אחרבענין
 כפול שאין מטעם כדינו נעשה שלא התנאי שהרי לדבר וראיה אזלינן,פיו
 וכני גד בני כתנאי נעשה שלא להן קודם לאו או לתנאי קודם מעשהאו

 ממונות בדיני בין בקידושין בין בגט בין המעשה מבטל אינוראובן

 )שלדבר( הגבר ומוכיח לן שברור אע"פ קיים והמעשה כטלהתנאי
 אין התנאי בתורת המבטלים מדרך ששונה מאחר דיבר, התנאי]שלדעת[
 לנו שברור דאע"פ סובר דהיראים לפנינו הרי עכ"ל. כלום,מחשבתו
 זה עדיין מקום, מכל שבלבו, מה גמורה אומדנא דיש היינומחשבתו,
 מדברי היפך וזהו דברים. הוי דלא ביה דאמרינן שבלב לדבריםנחשב



רשההמהינשא

 לומר צריכים הכי ומשום גיטה, הוי זה מקום מכל הממון לו נותנתאינה
 אומר זה ועל גיטה. זה אין אז הממון לו נותנת אינה היא ראם כפולתנאי
 על דרק אומדנא שיש במקום אבל דברים, בסתם רק רזה התוספות,לנו
 האי דבבי כפול תנאי לומר צריכים אין אז הדבר, נותן הוא זה תנאיפי

 קשה, עדיין כאמת אבל לאו. שומע אתה הן מכלל אמרינן שפירגוונא
 תנאים דיני עוד יש אבל כפול, תנאי של הדין לענין מהני שפיר זהרכל
 להיות דצריך למשל וב'[, א' הלכות ו' פרק אישות הלכות רמב"ם]עיין
 שפיר שיהיה איך מילתא גלוי דבשום משמע ומהגמ' למעשה, קודםתנאי
 כאילו דהוי כפול, תנאי לענין מהני האומדנא נמי הכי ראין וקשהמהני,
 דיבורו להחליף יכול אינו האומדנא מקום מכל אבל השני, הצדפירש

 מילתא. גילוי מהני למה קשה כן ואם למעשה, קודם תנאילעשותו

 דהנה שני. באופן התוספות דברי לפרש יכולים דבאמת לומרוהנראה
 הגר"ח בשם מביא ל"ז( סימן מציעא )בבא שמואלהברכת

 גד רבני תנאי דין באור והנה וז"ל תנאים בענין גדול יסוד זצ"למבריסק
 התנאי, ע"ד אלא המעשה עשה דלא אומדנא דהוי דאמרינן לא ראובןובני
 כל על בהמעשה דעתו היה דודאי אלא התנאי, ע"ד אלא מעשהוליכא

 אחויתי חלות לעשות דרוצה אלא התנאי, יתקיים לא ואפילוהאופנים,
 דין חל התנאי עם המעשה עושה דאם הוא הכתוב וגזירת התנאי,דהוא
 תתקיים התנאי יתקיים שאם בהתנגני, תלוי' שהמעשה לעניןהתנאי

 מדהצריכה לזה והראי' המעשה. תתבטל התנאי יתבטל ואםהמעשה,
 ע"ד אלא נעשה לא גופא דהמעשה דאס"ד התנאים, משפטי לדיניהתורה
 עשה לא הוא סוף סוף התנאים, למשפטי ליה למה א"כ זוז, מאתיםשתתן
 אחריתי מילתא אלא האופנים. כל על נעשית דהמעשה ודאי אלאמעשה,
 התנאי, של בקיומו המעשה שתלוי לענין המעשה עוקר דתנאיהוא,
 אומר כשאדם כלל, רבדרך הוא, הגר"ח כוונת ביאור ובתוספתעכ"ל.
 חלות בעד רצון לו אין התנאי קיום דבלא אומדנא שום לנו איןתנאי,

 רצון לו יש דבעצם לומר לנו יש דבאמת אלא טעות, מקח והויהמעשה
 הוא דהיינו שני רצון כן גם לו דיש אלא אופן, בכל המעשה עצםבעד
 מקשה הוא השני, רצונו שתתקיים בטוח להיות וכדי זוז, מאתיםרוצה
 התנאי אומר הוא ולפיכך זוז. מאתים נתינת של תנאי לקיום הגטחלות
 הפירוש ואין גיטה, זה אין אז זוז המאתים לו תינתן לא היא דאםכפול

 הממון, לו נותנת אינה היא אם הגט נתינת בעד רצון לו חסרדכאמת
 להיות רוצה דהוא הוא הפירוש אלא כן, לומר אומדנא שום לנודלית
 הגט זוז, המאתים לו נותנת אינה האשה ואם השני, רצונו קיום עלבטוח
 המעשה. עוקר דהתנאי משום אלא טעות, מקח דהוי משום לאבטול,



העגהמתיבתא

 מאורסת הריני לך מקודשת הריני היא ואמרה שנתנה היא אבלמקודשת,
 הוא דנתן טעמא פפא רב לה מתקיף מקודשת, אינה לאינתי לך הרינילך
 היא ואמנה הוא נתן הא הוא ואמר הוא דנתן טעמא קידושין, הוולא
 הוו לא היא ואמרה לו שנתנה היא אבל סיפא אימא מקודשת,אינה

 הוו היא ואמרה הוא נתן הא היא ואמרה היא דנתנה טעמאקידושין,
 קידושין הוו לא היא ואמרה הוא דנתן קמא בלישנא ומסיקקידושין,
 קידושין. ספק דהוו מסיק אימאובאיבעית

 ואמר היא נתנה בגת הזכיר דלא הא כתבו הוא" נתן "הא בד"התוס'
 הקידושין חיילא דפעמים לי' פסיקא דלא מילתא דהוה משוםהוא

 הגר"א ובהגהות בטלי, הקידושין אנשים בשאר אבל חשוב באדםכגון
 ביאר הרשב"א ובחי' תוס' על חולקים והרשב"א הרמב"ם דהרי"ףהובא
 כשהמקדש היינו חשוב באדם קידושין הו' הוא ואמר היא דנתנהדהא
 א"כ זו מתנה ממך מקבל שאני זו בהנאה לי מקודשת את הרי להאמר

 כסף הו' חשוב אדם דקבלת דההנאה הוא ואמר הוא נתן כמו הדרשוב
 במאי דאלת"ה הרשב"א והוסיף כסף, הנותן הוא דהבעל ונמצאקידושין

 לאיש אשה תקח ולא אשה איש יקה כי אמרה דהתורה האשא קניקא
 הנ"ל. הראשונים עם חולקים הם במה התוס' בסברתוצ"ע

 מנה תן רבא אמר שם דאיתא ע"א, ז' בדף הסוגיא בהקדםוהנלענ"ד

 דלא אע"ג לאו ערב ערב, מדין מקודשת לך אני ואקדשלפלוני

 הנאה מטי רלא אע"ג נמי איתתא האי נפשי' משעבד קא לירי' הנאהמטי
 דלא למימרא דלאו כתב הריטב"א ובחי' נפשה, ומקניא קאמשעבדאלידה

 מטי דלא אע"ג אלא קמשעבד, במאי דא"כ הנאה שום לערב לי'מטי
 פיו על הלו' דהמלו' בההנאה משתעבד אפ"ה כסף שו' או כסףלידו
 קיבלה לא דהאשה אע"ג בקידושין כמו"כ דוכתא, בכל ככסף חשיבוהנאה
 פי', על ממון פלוני שהוציא בההנאה מקורשת מ"מ ממשהכסף

 שנתתי הנאה באותה לי מקודשת את הרי לומר המקדש צריךוכשמקדשה
 את הרי אומר דהמקדש כתב ו' בסי' והרא"ש בדבורך, לפלונימנה

 עצם הוא קידושין דהכסף מדבריו מבואר לפלוני, שנתתי במנהמקודשת
 הי' ובפשוטו רצונה, שנעשית ההנאה ולא לפלוני המקדש שנתןהמנה
 אנו דאם דערב בדינא לחקור דיש בהא פלוגתתם בסברת לבארנראה

 רואים דאגו דהיינו המלו', דהלו' הכסף עצם דערב לידו דהגיעאומרים
 דקבלת אחר באופן לומר ואפשר הערב, דרך להלו' הכסף נתןשהמלו'
 כמו נעשית המלו' כסף את הלו' וכשקיבל הערב כקבלת חשיבהלו'
 שנעשית ההנאה רק קיבל לא הערב דילמא או הכסף, את הערבדקיבל



המתיבתארעד

 דהערב סבר הרא"ש הכסף, עצם דערב לידו שהגיע אמרינן ולארצונו
 הכסף הוא קידושין הכסף בקידושין א"כ המלו', שהלו' הכסף עצםקיבל
 הריטב"א אבל כסף, אותו ההאשה לידה דהגיע מכיון לפלוני המקדששנתן
 בקידושין רכן וכיון רצונו, דנעשית ההנאה רק קיבל לא דהערבסבר
 דהאשה, רצונה דנעשית ההנאה משום אלא חלין הקידושין אין ערבדמדין
 אותו להאשה הגיע דלא כיון הכסף עצם הוא קידושין דהכסף לומרדא"א
 י"א. סי' ריבית הל' אפרים במחנה הובא זה כלכסף,

 דהריטב"א אפרים, המחנה שהקשה וכמו הנ"ל הביאור על צ"עולכאורה
 לך ואלו' לפלוני דינר תן דאמר דהיכא כתב נשך איזהבפרק

 אתו דלא דאע"ג להלוה, דינר אותו להחזיר וצריך קצוצה ריבית זההרי

 ממון, אותו קיבל כאילו הו' פיו על דנתן כיון מ"מ המלו' לידזוזי
 וחזר לידו המנה הגיע כאילו הו' לך ואלו' לים מנה זרוק אמרדאפילו
 כל הערב קיבל כאילו דדיינינן סבר שהריטב"א מדבריו מבואר לים,וזרקה
 ההנאה הוא קידושין דהכסף קידושין לענין כתב אמאי א"כ ההלואה,דמי

 דהגיע רואים ראנו כיון המקרש שהוציא הכסף עצם ולא רצונהשנעשית
 לשון דמסוזימת רש"י, בדברי להקשות יש וכמו"כ הכסף, כל ראשהלידה
 בד"ה וכן לי, התקדשי א"ל לו וכשנתנו שכתב "ואקדש" בד'הרש"י

 משמע בשבילי, לו שתתן במנה פלוני לאותו שכתב לו" אני"ואקדש
 המקדש שנתן הכסף עצם הוא קידושין דהכסף הרא"ש כמו סברדרש"י

 בההנאה נעשית דהקידושין לבאר לו הי' הא כהריטב"א סבר דאילהפלוני,
 "ניחאץ ר"ה ברש"י להלן מבואר ברם מלו', מחילת בהנאת שביארכמו

 דדברי נמצא בעלמא, הנאה טובת כמו נחשב ערב דמדין קידושיןדהכסף
 אהדדי. סתרירש"י

 הא הערב, מדינא קידושין ילפינז איך להבין צריך דבאמת נלע"דלכן
 להאשה שיגיע צריך א"כ וביאה, שטר בכסף רק חלין אינוקידושין

 מהל' י"א בפרק הרמב"ם והנה הקידושין, חלות לגמור כדי כסףאיזה
 קנין שום בלי בעלמא בדברים עצמו לחייב ריכול כתב ט"ו הל'מכירה
 ליד הגיע דלא מהרמב"ם מבואר עצמו, ולשעבד לחייב יכול דערבמהא
 הקנין, חלות לגמור שראוי ככסף לחושבו יכולים שאנו כסף שוםהערב
 דמשעבד מערב החלות לגמור כסף איזה דווריך קידושין ילפינן איךא"כ
 הרמב"ם. לשיטת בעלמא בדבריםעצמו

 אלא קידושין הכסף לענין והילפותא הנידון דאין בזה לענ"ד יראהואשר
 דהיינו הקידושין, לחלות דצריך האשה דמפאת דעת הגמירתלענין



רעההמסיעתא

 עצם או דהיינו הקידושין חלות לגמור שראוי כסף איזה דיש דנקטינןדאף
 דסוכ"ס כיון אכל להאשה, שהגיע ההנאה או המקדש שהוציאהכסף

 נעשית הכסף רנתינת והמעשה הכסף, עצם ראשה לירה הגיע לאבמציאות
 להחלות עצמה קמשעבד לא דהאשה ולומר לחוש יש והפלוני המקדשבין

 מערב ילפינן ע"ז לפלוני, הכסף נתן כשהמקדש ונגמר שנעשיתקידושין
 שום במציאות לידו הגיע דלא אף עצמו  ומשעבד גמר דהערב בערבדכמו
 בין נעשית המעשה רעצם ואף כסף( איזה צריך לא )ולהרמב"םכסף

 קמשעבדא דהאשה אמרינן בקידושין כמו"כ הערב, עם ולא והלו'המלו'
 צווי'. עפ"י כסף איזה נתן דהמקדש בהאעצמה

 דהכסף דסבר הריטב"א על האחרונים שהקשו מה ליישב ישולפיזוז
 מערכ למילף צריך דאמאי רצונה, שנעשית ההנאה הואקידושין

 לפני ורקוד לפני דשחוק ס"ג בדף דאיתא מהא גרע לא הא קידושיןדהוו
 תן דאמרה היבא כמו"כ האשה, לידה שהגיעה הנאה דיש כיוןדמקודשת

 רצונה דגעשית במה האשה דנהנית כיון לך אני ואקדש לפלונימנה
 דהנאה לנו לומר דערב להדיגא צריך וכי הקידושין, חלין אינםמהיכ"ת
 שנעשית דההנאה מערב ילפינן אנו ראין א"ש הנ"ל ולפי בכסף,תשיב
 לדינא אנו דצריכים הא אלא לן, דפשיטא מילתא דזה ככסף נחשבתרצונה
 לשעבד סגי והפלוני המקדש כין דנעשית דהמעשה לענין היינודערב
 באופן דאשה לידה הגיע לא קידושין דהכסף אף קידושין, להחלותהאשה
 הפלוני. קבלת באמצעות רק מהמקדשישר

 מערב ראי' דיש דסבר לעיל שהבאנו הרמב"ם שיטת צ"ע עדייןמיהו
 מיהא דהא קנין, שום בלי בעלמא בדברים עצמו לשעבד אדםריכול

 דאל"ה הערב ליד שהיגע כסף איזה יש רסוכ"ס בקידושין מסוגייןמוכח
 דעת הגמירת לענין הוא דהנידון שבארנו דאף האשה, לקדש יכולאיך

 מעשה כאן אין כסף איזה דבלי פשוט זה אכל קידושין להחלותדהאשה
 כסף איזה דיש בע"כ דערב מדינא חלין דקידושין דאמרינן וכיוןקידושין,
 כ"א הל' אישות מהל' בפ"ה הרמב"ם דמדברי והנלע"ד הערב, לידשהגיע
 )וכן הכסף עצם ולא הנאה הוא ערב בקידושי קידושין דהכסףמבואר
 ככסף חשיב זו דהנאה דהא י"ל ולפי"ז הרמב"ם(, דברי הרשב"אהבין
 שהוא בהדיא ואומר מפרש כשהמקרש רק היינו קידושין חלותלגמור
 לידה זו הנאה ונותן ממציא שהמקדש אומרים אנו אז הנאה, כאותהמקדש
 הגיעה שההנאה רואים אנו אז בהדיא הבעל פירש לא אי אבלדאשה,
 משיטת לזה דוגמא ומצינו המקדש, נתינת כלי מעצמה דאשהלידה

 כיון הקידושין חיילי דלא הרמב"ם דסכר להחזיר ע"מ במתנההרמב"ם



המתינתארעו

 האשה ריכולה כיון צ"ע הלכאורה קידושין, מהכסף האשה נהניתדלא
 שום לידה הגיעה דלא אמרינן אמאי שהחזירה קודם בהכסףלהשתמש

 בהכסף דהשתמשות לומר ואין לזמן, בהכסף השתמשות לה יש האהנאה
 אמר האם הרמב"ם בשיטת הראשונים כתבו דכבר ככסף נחשב אינולזמן

 הקידושין, חיילי המתנה זמן של השתמשות באותו מקדש שהואהמקדש
 המקדש סירס שלא זמן בל אכל ככסף תשיב זו דהנאה דאףועכצ"ל
 רק שהוא רואים אנו קידושין לשם להאשה זו הנאה ונותן ממציאשהוא
 ראשה דאף לעניננו ה"ה מהכסף, ההנאה שנטלה היא והאשה הכסףנתן

 באותו לה מקדש שהוא מפרש כשהבעל רק היינו ערב מדיןמקודשת
 בערב אבל ככסף, רחשיב ההנאה שנותן הוא שהמקדש אמוינן אזהנאה
 לא כה"ג כל להערב הנאה איזה נותן שהוא המלו' אמר שלאדעלמא
 מכיון התחייכות, החלות לפעול שיכול כסף איזה להערב שהגיענחשב
 באה דההנאה רק מלו' מיד הערב ליד הגיע לא שההנאה רואיםדאגו
 ההנאה. שנטל הוא דהעוב אומאליו

 בהא דערבות חיוב לחלות קידושין חלות דשו' דאף דברינו לפינמצא
 וזהו שנעשה להחלות והערב האשה ומשעבד גמר מהדמפני

 הרמב"ם לשיטת מערבות קידושין חלוק בהא. אכל בסוגיין,הנידון
 בדברים, נגמרת החלות ובערכות הכסף ע"י נגמרת החלותהבקידושין

 עם חולק שהוא בסוגיין הריטב"א בדברי דמבואר ראף להוסיף ישולפי"ז
 סגי ולא הערב לשעבד כדי כסף איזה צריך נמי דבערבות וסברהרמב"ם
 חשיכ רצונו דנעשית הא דבערב הריטב"א ביאר דהא בעלמא,בדברים
 הערב ליד שהגיע הכסף כל 11 הנאה ראין לומר יכול עדיין אבלככסף,
 להלו', המלו' שהלו' הכסף עצם הערכ ליד שהגיע רואים דאנודאפשר
 דבמציאות )כיון דערבות לחיובא הערב לשעבד בהכסף בכוחו אינוומ"מ
 והכסף הסיבה היא רצונו שנעשית ההנאה רק הערב( ליד ניתן לאהכסף
 הערב דאיה'נ הריטב"א סתירת מיושב ולפי"ז עצמו, לשעבד הערבשגורם
 באיזה הריטב"א שכתב כמו המלו' שהלו' הכסף כל שקיבל כמונחשב
 אין ערבות להחלות הערב ומשעבד גומר זה כסף ראין כיון אבלנשך,
 גומר שהוא מלכד קידושין דהכסף קידושין, כסף להיות ראוי זהכסף

 דהסיבה וכיון עצמה, להקנות האשה לשעבדה הכסף צריך קידושיןהחלות
 רצונה שנעשית ההנאה היא קידושין להחלות עצמה קמשעבדתרהאשה
 קידושין. הכסף הו' הנאה דאותהאמרינן

 אומרים דאנו כהריטב"א סבר דרש"י בסוגיין, רש"י דברי לבאר ישולפ"'ז
 ומ"מ והמקדש המלו' שהוציא הכסף כל והאשה הערב לידשהגיע



רעעהממינשא

 הסיכה אלא עצמם, קמשעבדים והערב דהאשה להא והגורם הסיבה זהאין
 עם רש"י חולק בהא אבל בעלמא, הנאה טובת רק היא דשעבורםלהגמר

 האשה קמשעבד המקדש שהוציא הכסף ראין דאף סבר דרש"יהריטב"א
 יהא קידושין שהכסף בעינן רלא קידושין, החלות לגמור יכול מ"מאבל

 דהמקדש רש"י כתב שפיר ולפי"ז נפשו,, ומקניא דקגמרה להאהסיבה
 הכסף דהם לפלוני שנתן הכסף דהיינו דמשמע בזה לי התקדשיאמר

 דהאשה סוגיין בסוף רש"י כתב מ"מ אבל קידושין, החלות עצםשגומר
 להקנות ראשה דעת להגמירת הסיבה דזהו כיון הנאה כטובת נפשהמקניא
עצמה.

 קידושין הכסף דמהו והריטב"א הרא"ש פלוגתת לבאר יש הנ"לולפי
 הערב ליד הגיע דמה כהא תלוי פלוגתתם דאין ערב,בקידושי

 אכל הכסף, כל קיבלה דהאשה כמו רנחשב לסבור יכוליםדשניהם
 דהאשה להא והסיבה הגורם להיות צריך קידושין הכסף אם הואפלוגתתם
 גומר שהוא מלבד קידושין ההכסף סבר הריטב"א נפשה, ומקניאקגמרה
 דרק וכיון עצמה להקנות האשה לשעבד ג"כ צריך הקידושין חלותעצם

 אותה לפיכך נפשה ומקניא להגמרה הסיבה היא רצונה שנעשיתההנאה
 הוא קידושין שהכסף כעינן דלא סבר הרא"ש אכל הכסף, היאהנאה
 עצמה קמשעבדה דהאשה כהא רק וסגי דהאשה, נפשה להמקניאהגורפ

 מהו ומורידה מעלה ולא קידושין הכסף ע"י שנעשית להחלותומסכמת
 רמשמע ראף הרא"ש סבר לפיכך נפשה, קמשעבדה שהאשההסינה
 החלות עצם אבל הנאה טובת מחמת נפשה קמקניא דהאשהמסוגיין
 לפלוני. המקדש שנתן הכסף ע"י נגמרקידושין

 והרא"ש רש"י בשיטות בארנו כבר דהנה דברינו לתחילת נחוורועכשיו
 הוא הקידושין חלות שגומר הכסף דאין לזמר ריכול דערבבסוגיא

 בשיטת י"ל ועכשיו נפשה, ומקניא קגמרה רהאשה להא והסיבההגורם
 זה אין קידושין ככסף נחשב חשוב אדם דקבלת דהא ע"ב ה' בדףהתוס'
 הקידושין חלות שגומר דהכסף די"ל הקידושין, חלות עצם גמירתלענין
 ומקניא קגמרה דהאשה להא הסיבה אבל האשה שנתנה הכסף עצםהוא
 מתנתה, את חשוב האדם שקיבל ההנאה היא קידושין להחלותנפשה
 שגומר הכסף נתנה דהאשה כהא יקח בכי חסרון זה דאין התוס'וסברי
 בלי החלות לפעול זה דכסף בכוחו אין דסוכ"ס משום הקידושין,חלות

 ההנאה מחמת נחשפה קמשעברה רהאשה וכיון רהאשה נפשההמקניא
 החלות לגמור להכסף היכולת שנתן הוא דהבעל נמצא מהבעל להשבאה
 יקח. כי שפיר ומיקריקידושין



המתיבתארעת

 קרמר מאיר ישראלהרב

 באחד באין וידו גיטונענין
 וקונה ובחזקה וכשטר ככסף נקנה כנעני עבד כ"ס: קידושין במתני'איתא

 אומרים וחכמים ר"מ דברי עצמו ע"י ובשטר אחרים ע"י בכסףא"ע
 ע"י שטר דדוקא לחכמים הגמ' והק' אחרים. ע"י וכשטר עצמו ע"יככסף
 בכסף אלא ומסיק כא' באין וידו דגיטו קיי"ל והא עצמו ע"י ולאאחרים
 ור' עצמו, ע"י ולא אחרים ע"י בשטר עצמו ע"י בין אחרים ע"יכין

 ע"י ולא אחרים ע"י בשטר אף אומר ב"א ר"ש דתניא הוא ב"אשמעון
 שיוציא עד אשה מה מאשה לה לה גמר ב"א דר"ש מ"ט רבה אמרעצמו.
 שלו. שאינו לרשות גט שיוציא עד נמי עבד אף שלו שאינה לרשותגט

 אף גיטה מקבלת אשה מה הכי, גמרי ורבנן רבו, של שלו, שאינוופירש"י
 גט. מקבלעבד

 מ"ט להקשות הו"ל טפי לכאורה דרשב"א, מ"ט רבה אמר ד"ה הפנ"יוהק'
 אמרינן רלא מסברא אמוראי לכולהו ס"ל הזורק בר"פ דהאדרבנן

 מילתא דייק מילתא להא התם דמסיק גופא ורבה כא', באין וידהגיטה
 אלא מסברא, דרשב"א מילתא כן ואם עצמו ע"י למ"ד מעבד להדייק

 האיכא דרשב"א מ"ט לי' קשיא מאשה בל"ל ג"ש נמי דהמקשהראפשר
 שפיר ליה משני וע"ז עצמו ע"י כעבד ה"ה עצמה ע"י אשה מהלמילף
 שייך לא והכי הכי למימר דאיכא וכיון איפכא ג"ש מהאי למיכרדאיכא

 עכ"ל. אסברא. ומוקמינן מילתא בהא שג"

 דרשב"א דהמחלוקת משמע הנ"ל רש"י דלשון דמילתא מפשטאוהנה
 מאש לה דלה בדרשה תלוי הוא לא או כא' כאין אמרינן איורבנן

 שלו שאינו רשות דבעינן לומדים מאשה דל"ל סבר דרשב"א מסבראולא
 דרשינן לרבנן אבל עצמו ע"י בשטר לשחרר א"א ולכן באשה כמוכעבד
 דמקבלת באשה כמו מרבו עצמו ע"י הגט מקבל העבד דאררבה להלה
 אופנים שני יש באמת הפנ"י של תי' לפי אולם עצמה. ע"י בעלהמיד

 אחרים ע"י דוקא אדרבה או כאשה עצמו ע"י דהיינו כנ"ל, הג"שלדרוש
 לדרוש היאך ההכרעה ולכן אשה כמו האדון של שאינו לרשות הגטשיצא
 ולרבנן כא' באין לומר מסתבר לא דלרשב"א בסברא, תלוי הואהג"ש

מסתכר.



מעט א ת נ י ת מה

 לעבד אץ שחרך דבשעת דכית כא' דבאע הסברא עצם להבץ יטהוהנה
 בידו שחרור השטר לקבל א"א א"כ. השחרור לאחר עד כלליד
 אוצר בבית ועיין זב"ז. תלויים ונתינתו דירו כיון הקנין מתחילומהיכן

 דהרי באמת, ההישג קושי בזה יש הרי וז"ל כא' באין בערך ענגללר"י
 הזמן, כקדימת קדימה היא למסובב סיבה וקדימת למסובב, קודמתהסיבה

 סיבתו אל מאוחר המסוככ הרי וא"כ להרמב"ם, הגיון מלות כיאורע'
 שהוא אחרי סיבתו אל סיכה גם יהי' שהמסובב אפשר שוב איךוא"כ
 עכ"ל. הקודם. אל סיבה המאוחר יהי' ואיך אליומאודר

 )בר"פ אמוראי לכולהו רס"ל בקושייתו הפנ"י דכתכ אהא להעיר ישגם
 ר' הוא וכוונתו כא'. באין וידה גיטה אמרינן דלא מסבראהזורק(

 ור' בנכסים, לי אין ודברים דין לה בכותב תי' דר"א שם ינאי ור'אלעזר

 וידה דגיטה רבא של תי' ל"ל א"כ ארוסה ועודה לה ככותב תי'ינאי
 וידו דגיטו לן קיימא והא הק' )כ"ג.( דידן דגמ' סתמא והנה כא'.באין
 פי' רש"י )והנה דגמ'. כסתמא אמוראי להנהו קי"ח לא וכי ושה כא'באין
 ואי גיטו את מקבל שהעבד יום בכל מעשים והא כלומר קיי"ל, והאד"ה
 הא ולפי"ד כר"מ. ועברינן רבנן שבקינן מי דמילתא עלה פליגירבנן

 ק"ק עדיין אבל כ"כ ל"ק וא"כ הגמ' או' מסברא לא כא' באיןדקיי"ל
 קי"ל בעבד דודאי לומר אפשר והי' דגמ'( דסתמא כפסק דל"ללומר
 בחצרה אמרינן אי פליגי אשה גבי ורק עצמו ע"י בשטר דקי"ל כא'דבאין
 שהרי ראשה לחצרה רעבד יד לרמות בתירוצו חי' רבא דרק כא'באין
 חי' שם ורב ע"ש התם כדאי' אשה בגט כא' באין ואי"צ יד י"לאשה
 לו' אמוראי להנהו ל"ל וע"ז כא' באין י"ל דאשה חצרה גבי דגםכתי'

 ודו"ק. בע"ה( אבאר עוד )ולהלן כא'באין

 וז"ל י"ג( סמ"ק ל"ת סי' מילואים )ובאבני ה' ס"ק ר' סי' כקצותועיין
 השטר ונתן ביתו על לשמעון מתנה שטר שנתן בראובןונסתפקתי

 גימא מי שבתוכו, מתנה השטר עם הבית לך נותן הנני לו ואמר ביתותוך
 שקנתה מה חצירה הזורק ר"מ אמרי דכה"ג כ"א באין ומתנתו חצירוכה"ג
 וה"נ כא' באין וידו גיטו אלא רבו כיד דעבד יד ומסיק בעלה קנהאשה
 אינה עדיין חצרה חוך הגט לה שזרק בשעה והרי כא'. באין וגיטהחצירה
 הגט ע"י ידו דנעשה עבד גבי וכמו חצירה נעשה הגט ע"י אלאחצירה
 העיון ולאחר שבחצר. מתנה השטר ע"י דשמעון חצר נעשה וה"נשחרור
 יצא לא עדיין והשטר דהחצר דכיון זוכה אינו דכה"ג פשיטאנראה

 ובשטרו. בביתו זכי' למקבל לו יהי' ומאין המקבל בו יזכה איךמרשותו
 אשה דגט שאני דגט נראה כא' באין וגיטה חצירה גט גבי דאמרינןוהא



 א ת נ י ת מהרפ

 זכי' ואין בע"כ ועבד דאשה כיון זכי' דרך שיזכה זכי' בעי לאודעבד
 תורת וליכא בעבד וכן בירה ונתן רק בעי לא אשה דגבי ודאי אלאבע"כ
 הנאה איסור על כתבו דקיי"ל בהא נראה נמי ומה"ט בע"כ והקנאהזכי'
 וכו' הרשב"א וכמ"ש הנאה באיסורי כלל זכי' תורת דליכא ואע"גכשר
 וכו' בידה ונתן אלא כלל זכי' בעינן לא בע"כ דגירושין משום ודאיאלא
 דהחצר כיון בידה ונתן והוי לה סגי כא' באי וגיטה שידה כל ומש"הוכו'
 מתנה בשטר המקבל שיזכה דבעינן במתנה אבל כא' הגט נתינת באיןוהיד
 לשון ועיין מתנה. כשטר זכה לא לידו החצר בא שלא זמן וכל זכי'דרך
 נתינתו ע"י לה ידה באה הגט ע"י כא' באין וידה גיטה הזורק ר"תרש"י
 עכ"ל. ודו"ק. נתינה רק זכי' התם בעינן רלא משום והיינועכ"ל

 נכסי של לחצר ואין ידה לתוך דוקא צריך נתינה גם דודאי צ"בועדיין
 יד והזכות פירות אוכל דבעל כיון הגירושין עד יד דין שלהמלוג

 ראם דכיון תלוי ר"ת ולפי' הר"י, לפי' פירות קנין בזכות תלוי חצרשל
 שם בתסו' )כמבואר שתתגרש עד חצירה אינה קיים אינו ונתנהמכרה
 צריך מ"מ זכי' ולא נתינה אלא א"צ אפילו וא"כ מה( ד"ה ע"ז:בהזורק
 באין שייך היאך וא"כ הגירושין אחר עד שלה יד חצרה ואין לידהנתינה
 להשתחרר כדי לעבד יד לו שיהי' לידו ונתן בענין ע"כ עבד גבי וכןכא'
 מה דאל"כ כלל נתינה הוי לא שחרורו ע"י ידו וקונה ל"ה העבדואם
 רידו שכתב ק"מ( )אות שיעורים כהקובץ ודלא כא' באין לומר כללצריך
 דהוי בעבד ג"כ שייך וזה ממון קנין בו לו שאין אע"פ ידו הוא אדםשל
 )ועיי"ש כא' באין צריך .מה דלדכריו אחד גוף הן וידו דהעכר כיוןידו

 מהגמ' כפשוטו אכל וכו' מקנה מרשות שיצא כדי צריך כא' דבאיןשביאר
 להשתחרר כדי יד שם ידו להעבד לו שיהא כדי בעינן כא' דבאיןמשמע
 כדבריו כונתו הקצות דאם הקצות לדברי נכנס שלו הפשט אין וגםבו.

 ע"י נשתחרר היאך דעבד יד לרבא לי' קשי' רקא כיון אע"כ חסר(העיקר
 בו לקבל בידו וקנין זכות להעבד דבעינן ע"כ כא' דבאין ותי'עצמו
 נתינה דגבי דכמו לדוכתא קו' הדרא וא"כ כאחד באין צריך וע"כהשטר
 אח"ז בזה שאינם אע"פ כא' באין אמרינן דאשה לחצר ונתינה דעבדליד

 לא למה א"כ מועיל כא' מ"מ יד אין הנתינה ועד נתינה אין ידדבלי
 כא'.' הזכי' עם המתנה ג"כ וגימא זכי' דבעינן במתנה גםיועיל

 לפי אבל וז"ל קל"ח( אות )קידושין שיעורים בקובץ אלחנן ר' הק'וכן
 באין שייך דלא דכמו זה, בחידושו לתרץ הואיל שלא נראהדבריו

 כא' באין מהני ואי נתינה לענין אכ' באין שייך לא ה"נ זכי' לעניןכא'

 ועיי"ש. ע"כ זכי'. לענין גם תועיל לא למה נתינהלענין



רפאהמתקפא

 לומר כלל שייך לא רבקנין שכתב א'( אות י"ב )סי' שמואל ברכתועיין
 אבל שטר ע"י וחצר חצר ע"י השטר לזכות שייך האיך כא'באין
 )או הגירושין אלא דעתה ולא זכי' ולא בידה קבלה אלא דא"צבנתינה

 הוי שפיר הגירושין ע"י יד שיהי' כזה יד אז נתינה ע"י נעשיתהשיחרור(
 הקצות. בדברי הביאור וזהו לידה.נתינה

 כונתו ראם תלמוד צריכים עדיין שמואל הברכת של דבריו מ"מאמל
 עיי"ש מדבריו בהדיא כדמשמע כא' באין וידו גיטו מסברא,לומר

 הג"ש דמטעם אלא כא' דבאין להסברא ס"ל רשב"א דאפילו המר"ןשהביא
 עצמו ע"י ולא אחרים ע"י רק בשטר יוצא דעבד לומר מוכרחים להדלה

 זכי' שום דא"צ נאמר אפי' להכין צריכים וא"כ שלו שאינודצריךלרשות
 לחדש ומגלן בעינן יד מ"מ העבד או האשה ליד נתינה מעשה רקוקנין

 הוא דהחלות דאע"פ החלות לאחר עד יד אינו דעדיין ליד נתינהדמועיל
 להקדים ה"ל מסברא וא"כ ליד בעינן בודאי נתינה מעשה מ"מממילא
 לא יד עדיין לו אין ואם לידו אח"כ נתינה לקיים כדי לקבל יד לושיהי'
 השחרור.יחול

 מסברת אומר דאינו יראה דרבא בתירוצא הזורק ריש בסוגי' המעייןוהנה
 יסודו להכריח כדי הקדמה עושה אלא כא' באין וחצרה דגיטהעצמו

 עצמו ע"י בשטר למ"ר דעבד יד שקשה מה שמקדים והוא כא'דבאין
 גיטו לומר צריכים ע"כ אלא דמיא רבו כיד עבד דיר לקבל יד לוראין
 כא' כאין וחצירה גיטה ה"נ מוסיף הוא כעבד אמת זה ואם כא' כאיןוידו

 וחצירה גיטה כאשה די"ל מסברא רבא אמר שלא בהדיא הרי אשה.לגבי
 באשה. די"ל ה"ה מוכרח הדבר דבעבד כיון רק כא'באין

 וכ- עבד לגבי א- כא' באין בדין הדרגות ב' שיש יוצא דברינו כניםואש
 עצמו ע"י בשטר כחכ' קיי"ל אם עבד לגבי א- וחצרה. אשהלגבי

 עצם דוהו לידו גיטו נתינת ע"י כא' ידו דכאין לומר מוכרחיםבוראי
 מקבל עצמו שהעבד דפירושו לה לה של הג"ש ע"פ שחרור שלהמעשה
 הכי גמרי ורבנן שלו. שאינה ד"ה כ"ג. רש"י לשון וכן אשה כמוגיטו.

 שאמרה מה זהו ואיכ עכ"ל. גט. מקבל עבד אף גיטה מקבלתמהאשה
 כקבלתו שמיד אלא עליו רבו רשות עדיין שלע"ע כזה ליד ליחןתורה

 לשי' מוכרחת הוא בעבד כא' באין של הזה ודין יד. לו יהי' ואזישתחרר
 באין לומר דרבא תי' דל"ל אלעזר ור' ינאי לר' אפי' האמוריים לכלחכ'
 שאומר אצלינו דגמ' סתמא לפי"ז וניחא יודו בעבד וכאן ראשה בחצרכא'



המתיבתארכב

 מרשב"א(. )חוץ הכל דברי דוהו כא'. באין וידו דגיטו קיי"ל והא)ב"ג.(

 דהדיז דכיון לומר ג"כ ראשה בחצרה חדש דין לחדש רבא הוסיףוע"ז
 שוה הוא שחרור החלות שפועל דעבד שחרור דגבי נתינהמעשה

 באשה לומר מסתבר א"כ גירושין, החלות לפעול דאשה נתינה מעשהלדין
 עד האשה תקנה שלא קלוש ליד ליחן דדי לומר הכרח שום ראיןאע"פ
 מ"מ הגט קורם עכשיו גמור יד לה יש אשה ששהרי גירושיןהחלות
 גם וא"כ כאשה יהני עבד ליד נתינה דאותו לה דלה הג"ש ע"ילומדים
 ונאמר הגט עם שתקנה יד מטעם לחצרה בנתינה דסגי נאמר דאשהבחצרה
 כאחד.באין

 דמתחילת הנ"ל. ר'( )סי' דהקצות וטריא השקלא כל יובהר הנ"לולפי
 דבאין לומר שנותן הבית לתוך שנותן מתנה שטר לדמות רצהדבריו

 סברא יש האם הנ"ל במתנה ה"נ כא' באין וחצרה דגיטה באשה כמוכא'
 דלאחר כתב וע"ז מתנה. לי מה אשה גט לי מה כא' באין לומרדשייך
 כא' ממש שבאין לומר מקור שום דאין זוכה אינו דכה"ג דפשיטאהעיון

 בעבד גט נתינת הדין הוא רכך לה לה ע"י גזיה"כ דהוא אלאהזכי'
ובאשה.

 ס"ק סוף ל"ה )סי' מילואים אבני בספר כדברינו בהדיא דמשמעומצאתי

 ה'( ס"ק ר' )סי' הנ"ל בקצות עצמו לדברי ראי' שהביאי"ג(

 רב אמר גוריא בן חמא רב דאמר הא גבי )מה:( ביבמות המב"ןמדברי
 חורין בן עצמו קנה חורין בן לשם וטבל וקדם העכו"ם מן עבדהלוקח
 וכיון לשיראל לי' דמקני הוא לי' דקני מאי לי' קני לא גופא עכו"םמ"ט
 וכעת שם. הא"מ וז"ל עי"ש. וכו' לשעבודי' אטקעי' ב"ח לשם וטבלרקדם

 כיון עכו"ם אבל ז"ל שכתב וכו' המב"ן בחידושי יותר מפו' הדברמצאתי
 כיון מילתא לי ומספקא שחרור. גט צריך טבילה כלא הגוף קנין לי'דקני

 הא שטבל עבד בשלמא יד. לי' אית היכי גיטין בתורת כלל ליתי'דעכו"ם

 היכי עכו"ם אלא לשחרור כא' באין וידו וגיטו מאשה לה וגמרי במצותאיתי
 ומדבריו מילואים( האבני לשון המשך וזה הרמב"ן )של עכ"ל ליה.מקבלו
 מאשה לה לה דגמרי משום אלא וידו גיטו דוכתי' בכל אמרינן דלאלמדנו
 אע"ג בשרור ה"נ בידה ונתן וכדכתיב ידה ע"י מתגרשת דאתה היבאוכי

 ובעכו"ם לה לה דיליף אשה בגט וכמו עצמו ע"י משוחרר אפ'ה ידדל"ל
 אמרינן דלא בעצמו שחרור הגט לקבל יכול אינו לה לה בדיןדליתי'
 ברור וזה וידו גיטו קניניפ כשאר אמרינן שלא וכו' כא' וידו גיטובעלמא
 דחידש דהא כקצות. בדבריו שביארנו כמו מדבריו בהדיא משמעעכ"ל.



ספגהממינשא

 מדין מוכרח רכן אלא מסברא אינו כא' באין לומר שייך דבנתינההקצות
 כדברי )ודלא לה. דלה דג"ש מטעם עצמו ע"י דעבד שחרורשטר

הברכ"ש(.

 לכו"ע סברא הוא כא' דבאין משמע מקדש האיש ר"פ הר"ן מדבריאולם
 לר"ש רכה בעי )כג:( בקירושין איתא רהנה לרשב"א. בין חכ'בין

 לה לה דגמר כיון רבו מיד גיטו לקבל שליח שיעשה מהו כנעני עבדב"א
 מדי נמי שליח גיטה מקבלת מצי דאיהי אשה דילמא או כאשהמאשה
 והק' ע"כ. משוי מצי לא נמי שליח גיטי' מקבל לא דאיהו עבדמשויא
 הרי שליחות מטעם דזכי' רס"ל להראשונים מקדש האיש ה' רישהר"ן
 לקבל שליח יעשה האיך וא"כ זכי' לו ראין וה"ה שליחות לו איןעבד
 לרשכ"א גיטו לקבל יכול שאינו מה עבד וז"ל הר"ן ויתי' רבו. מידגיטו

 דהא יד לו שאין משום לאו שליח לשוי' לימדי דלא נמי לרידי'ומספקינן
 בתוך לאשתו גט הזורק הזורק בפ' כדתנן כא' כאין וידו גיטו לי'הוה
 משום רבא ופרקה וכו' עלה ופרכינן מגורשת חצירה לתוך אוביתה
 כא' באין וידו דגיטו למימר ה"ל נמי עבד וגבי כא' באין וחצרהדגיטה
 כאחד באין וידו דגיטו קיי"ל והא בפ"ק בגמ' לעיל פרכינן הכיומשום
 עד עבד אף וכו' מאשה לה לה דגמר משום הוא דרשב"א דטעםאלא
 לאדון קנוי גופי' ועבד אדון של כלומר שלו שאינו לרשות גטשיצא
 מטעם אינו שליח עושה העבד שאין שמה וכיון אחרים. יד בעינןהלכך
 כגט יצא שהרי בשבילו בגט לזכות יכולים אחרים יד לו תהאשלא

 אחרים. אף כלל בעצמו יד לו שאין קטן אבל אדון, של שאינולרשות
 עכ"ל. מה"ת לו זוכיןאין

 השכ"א דגם יסד הר"ן דהנה הר"ן. בדברי שצ"ב דברים כמה ישוהנה
 מתירוצו חרא סמוכים כ' הביא וע"ז בעבד כא' דבאין להיסודס"ל

 פלא דבר והוא כא'. באין וחצירה גיטה רבאשה הזורק בריש רבאשל
 ארשב"א( דפליגי )חכ' עצמו ע"י בשטר למ"ר רבא דקאי מפרש שםשהרי
 סמך עוד וחצירה. גיטה ה"נ וכו' וידו גיטו אלא דמיא רבו כיד עכריד

 ג"כ והוא כאחד. באין וידו רגטו קיי"ל והא שהק' בפ"ק הגב' עלהר"ן
 ע"י ולא אחרים ע"י שטר וס"ל פליג דרשב"א מביא מיד דהגמ'פלא
 יש עוד רשב"א. ולא כא' באין וידו דגיטו ס"ל חכ' דרק משמעעצמו
 כאין ע"י יד לו דיש משום לו לזכות יכוליפ דעבד כתב דהר"ןלהעיר
 דגם הר"ן כותב ואיך הגט ע"י לו שיבא פי' כא' באין ולכאורהכא'.

 מקום נראה ועוד כא'. דבאין דין ע"י יד לו יש השחרור לפניעכשיו
 אפי' א"כ שליחות מטעם רזכי' הר"ן שמביא הראושינם דלפילעיין



המתיבתארפד

 שאין לרשות שחרור השטר ליתן אריך לה לה אמרה רהתורהלרשב"א
 וכל שליחות מטעם בשבילו זוכים אחרים והרי אחרים ע"י דהיינושלו
 רק יד לו אין ובאמת יד לו שיש משום רק להעבד שייך שליחותדין

 כין א"כ בשבילו יזכו שאחרים כדי יד לו יש ועי"ז כא' דכאיןדאמרינן
 ע"י הוא השטר לרבנן כא' באין שצ"ל אמרה התורה לרשב"א ביןלחכמים
 כדי הגט עם לו בא יד הדין ולרשב"א הגט עם ביחד בא ידו ועצםעצמו
 אחרים. זכיית ע"י שטר קבלתלאפשר

 מ"ט שהק' מהגמ' מדיוק יסודו מקור הר"ן לדברי לומרוכשתמצא
 שאינו לרשות עבד אף וכו' לה לה הגמר הגמ' ותי'דרשב"א

 פשוט וכ"כ כא' אאין כהקיי"ל בפשיטות טפס דהגמ' הר"ן ודייקשלו
 באין לרשב"א דל"ל תי' לא והגמ' דרשב"א. מ"ט דמק' כא' באיןלומר
 ע"י בשטר רק שייך וזה שלו שאינו לרשות בעינן הג"ש דמטעם אלאכא'

 הדין ע"י לשחרור לגבי יד ככר לו יש דעת דאע"ג הוא והטעםאחרים.
 בעלה רשות ראין לאשה דמי ולא עליו רבו רשות עדיין מ"מ כא'דבאין
 אחרים. ע"י רק שטר צריך ולכן בעלה( כיד ידה אין )שהריעלי'

 לה דלה הלימודים ב' לי' אית הר"ן של ההיסטר לפי דלרשב"א י"לא"כ
 לקבל דין לכה"פ י"ל עבד ה"נ בעצמה מקבלת אשה דכמומאשה.

 המעשה בפועל אבל כא' באין ע"י לשחרור יד לו דיש איינו עצמוע"י
 ע"י שטר צריך בפועל ולכן שלו שאינו לרשות לצאת צריך דגטנתינה
אחרים.

 הזורק מריש כא' באין לדין מסכים דרשב"א הר"ן שהביא מה ניחאולפיחוז
 מגמ' דמשמע דלמד ארשב"א חכ' דפליגי דרואין אע"ג דידןומגמ'

 אחרים ע"י שטר דצריך לה לה לומד דלרשב'א בפועל הוא המחלוקתרכל
 דין לו דיש והיינו באשה כמו עצמו דע"י הדין על פליג לא רשב"אאכל
 כנ"ל. לו יש ושליחות זכי' גם ולכן כאחד דבאין הדין ע"ייד

 טשעסיר הכהן מאירהרב

 עברי עבדבדין
 וביובל בשנים היוצא להם מעניקים אלו גופא טז! דף קידושיןבגמי

 אין כסף בגרעון ויוצא כורח אבל בסימנין וא"ה האדוןובמיתת



רפההממינשא

 בשש ליוצא אלא מעניקים יהו לא יכול דת"ר מנה"מ וכו', לומעניקים
 וכי תשלחנו ת"ל בסימנין וא"ה האדון וכמיתת ביובל יוצא לרבותמנין

 תשלחנו וכי ת"ל כסף בגרעון ויוצא בורח מרבה שאני יכולתשלחנו

 בעי השלמה בורח הש"ס הק' ושוב וכו', מעמך ששילוחו מי מעמךחשפי
 חלה אפילו יכול יעבד שנים שש ת"ל להשלים שחיוב לבורח מניןדתניא
 מהו יובל בו ופגע שברח כגון המ"ע ששת ר' אמר יצא ובשביעיתת"ל

 ונעניק ניקנסי' ולא בי' קרינן מעמך שילוחו יובל לי' ואפיק הואילדתימא
 כל חלה אפילו יצא. ובשביעית ת"ל חלה אפילו יכול מר אמר קמ"ל.לי'
 חייב שש כל חלה להשלים, חייב אינו ג' ועבד ג' חלה והתניאשש

 ד' חלה וכו', קשיא גופא הא מחט, מעשה בעושה ששת רב אמרלהשלים

 ע"כ. להשלים, וחייב שש כל שחלה כמינעשה

 אחר שנים ו' שיוצא הדין הוה אי בשש יוצא דע"ע בהא לחקור ישהנה

 דלא אע"ג שנים שש אחר יוצא ג' רחלה היכא ולכן המכירהזמן
 חייב שפשע כיון בורח משא"כ עבד שלא מה אנוס דהוה כיון ששעבד

 יעבוד שנים רשש גזה"כ מכח וזה לצאת הזמן הגיע דכבר אע"גלהשלים
 דזמן יאמר או עכורה. של שנים הו' להשלים חייב אנוס דלא זמןרכל
 שנים שש כדכתיב עבודה של שנים ו' השלמת אחר היינו ששיציאת
 דעיקר יציאה הזמן הגיע לא שעדיין כיון להשלים צריך בורח ולכןיעבוד
 היינו שש עבד דלא אע"ג יוצא רחלה והא עבודה שני היינו ששיציאת
 וע' יצא. דובשביעית שנית יציאה דיש דאונם היכא דשאנימגזה"כ

 שנמכר מיום שנים שש עבודת ר"ל בשנים, שאמר ומה להרמב"םבפיה"מ
 שני היינו שנים דיציאת השני כצד ומשמע שניס. ששה תשלוםעד

 כשברח. היינו עובד בשביעית אף ובשביעית, הזקן ר"י בתוס' וע'עבודה.

 השביעית שנה כשהגיע יציאה יש דלעולם קצת משמע זו גירסאולפי
 דאף שנים מו' יותר שיעבוד גזה"כ יש דברח דהיכא אלא המכירה,משעת

 כנענית בשפחה מותר אי האחרונים שנחקרו במה ונ"מ עובד.בשביעית
 הראשון הצד רעל השלמתו, בימי בשפ"כ מותר אי נ"מ וגם שברח.בזמן
 שש בתוך כשברח א"כ יותר ולא פחות לא שנים, לו' עבד שם עליויש

 להיפך הוא הרי השני הצד ועל בשפ"כ אסור השלמה ובימי בשפ"כמותר
 הוה וההשלמה עבדות של שנים מהו' לחלק נחשב אינו הבריחהדומן
 צד יש דבאמת אלא בשפ"כ. מותר ואו עבדות של שנים מהו'חלק

 סוף ועד מתחילה עבד שם עליו ויש בשפ"כ מותר דלעולם לומרשלישי
 הזקן ר"י התוס' מדברי וכדמשמע עבודה, של שנים הו' גמר שלא זמןכל

 רקודם שנים כהו' הוה השביעית דאף ובשביעית, יעבוד שנים דששהנ"ל



הממינשארפו

 אחר שנים ו' היינו רשש דהזמן הראשון הצד דעל לעיין, דישאלא
 כמו לי' קנסינן ולא לצאת זמנו שהגיע כיון יצא חלה ולכןהמכירה

 השני לצד וכן ו'. חלה לי מה ג' חלה לי מה א"כ פשע, דלא כיוןבורח
 לי מה א"כ שש, עבד דלא אע"ג לחולה אחרת יציאה חידשהדהתורה
 שש צרכינן דלעולם י"ל הראשון להצר והנה שנים. ו' חלה לי ומה ג'חלה
 עבודה נקרא זה דגם מחט מעשה עושה אלא מרבינן ולא עבודה שלשנים
 בד"ה בפרש"י במהרש"א ע' מסברא. או אחרת מקרא היינו ג' רחלהודין
 עכ"ל שלמים שש עבד לא ואפי' יצא ובשביעית ת"ל וכו' חלה אפי'יכול
 המתרץ גם המקשה דהא וכ"ג אינו כ"ז ישן בפ' המהרש"א וכתברש"י
 עכ"ל וק"ל שש כל בחלה לה מפרש לקמן מחט מעשה בעושה להדמוקי

 יצא דובשביעית דסבר שלפנינו, הרש"י לקיים דאפשר ונראההמהרש"א.
 לא אבל מחט, מעשה ועושה ו' עבד בין כלום עבד ולא ג' חלה ביןמרבה
 י"ל וא"ב אדד, דין שהוא מהריטב"א משמע וכן שש. כל דחלההיבא

 דין יש ובבורח עבודה, של שנים ו' בענין דלא גמרינן יצאבמובשביעית
 ליכא שש כל דחלה היכא למה לפי"ז רצ"ב אלא קנס. מכחהשלמה
 ואונס. פטור ליכא למה השני לצד וגםיציאה,

 משלם שכרו נוטל דאינו ממלמד שנא דמאי הק' שלש חלה ד"הובתופי
 הילכך לאדונו קנוי גופו דע"ע ותי' מלאכתו באמצע דאנוסהיכא

 מיכולתו יותר מלאכה לעשות יכול ראין להשלים חייב אינו שלשחלה
 ה"ט ג' ועבד ג' דחלה היכא דעבד לע"ע מלמד בין לחלק נראה ועודוכו'
 שכיר כשגי שנים שלש מקצה בספר דכתיב משום להשלים חייבדאינו
 דלתי' הפנ"י והק' . עכ"ל וכו', שנים שלש הן דשכיר דשנים מצינוא"כ

 הוי קנוי דגופו דכיון אלא שכיר, דשני הלימוד ידעינן לא דעדייןהראשון
 לומר דדוחק ו' חלה מ"ש ג' חלה שנא מאי א"כ אדון של שדהוכנסתפחה
 לדייק יש גם לתרץ. הפנ"י שדחק מה ע"ש ככולו. רובו מדיןשהוא
 דשכיר. מקרא גמרינן קנוי דגופו דין דבלא משמע השני תי' דלפילהיפך
 צריך והיה יעבוד שנים שש כתיב הא שנים בג' דסגי לומר דמניןוצ"ב
 שכיר. שני רק ולא שכיר שכר משנהלעבוד

 למכור לו יש עצמו המוכר וד,ל כתב ג' הל' עבדים פ"בובהרמב"ם
 אושמכרוהו עצמו המוכר אחד כתב ד' ובהלי וכו', שש עלעצמוליתר

 ומשמע עכ"ל. לחירות יוצא יובל בו פגע ואם שש להשלים חייבב"ר
 דיש אלא הריטב"א, וכשיטת תשלומין חיוב אפילו לו אין היובלדאחר
 המוכר דאחד כתב למה שש, על ליתר נמכר דמ"ע שכתב מאחרלדייק,
 חייב אינו שנים לי' מכור אם אפי' דמשמע שש להשלים חייב וכו'עצמו



לפזהמתיבתא

 וצ"ע. להשלים, חייב לומר צריך והיה שש, אלאלהשלים

 שחלה או שנה אחר שנה שחלה בין חלה, הרמב"ם כתב ה'ונהלכה
 אבל שש. למנין עולין שנים מד' פחות הכל אם מקוטעיםחלאים

 כתושב. כשכיר שנאמר החולי ימי כל להשלים חייב שנים ג' חלהאם
 ג' בעבודת דסגי בתוס' השני כתי' שסבר הרמב"ם מפרש למלךוהמשנה
 למנין עולין שנים מד' דפחות הרמב"ם דכתב והא שכיר שני דהיינושנים
 הרמכ"ם דנקט אלא שנים ג' לכה"פ שיעבוד דצריך אלא דוקא לאושש
 בשנה אחד דיוח הרמב"ם דסבר לדחות )ואפשר כדרכו הש"סלשון

 הרמב"ם דכתב ובהא ודוחק(, שכיר דשני תנאי לגבי שנה חשובהשלישית
 היינו השלישית שנה רק ולא החולי ימי כל להשלים חייב ד' חלהראם
 דף )ב"ב כולו את מנפה לנפות בא דאם מטעם בסוגיין כהריטב"אדסבר
 ויש הכא ל"ש דהתם טעמים דהב' הריטב"א דברי על מהל"מ והק'צד.(
 ע"ש. להיפך לומרסברא

 ברח ואח"כ חלה בירושלמי גרסינן וז"ל הרמב"ם על המל"מ הקשהעוד
 ברח בפריע, אינשימת גבאי הוית אילו לי' מימר ריכולמשלים

 ורבינו אבאשתא, לא גבאי הוית אילו לי' מימר ריכול משלים חלהואח"כ
 לך אהני מאי גבך הוית כי לי' אמר דמצי דס"ל משום השמיטוהווסמ"ג
 שהביא בייטב"א וע' דינא האי להו מנא ידעתי ולא לך, שוינא לאדהא
 עכ"ל. הילכתא דהכי דס"ל משמע הירושלמי מכח דבריהם ודחהי"מ

 לטעון ינול דהאדון דמהכ"ת הנ"ל, הירושלמי בדברי צ"ע דבאמתאלא
 זה אין אבל אותו לרפאות יכול דהיה יתכן אי ואפי' כזה רחוקדבר

 דספק ג' ס"ק רמ"א וסי' ט' ס"ק פ"ח סי' להקצה"ח ובשלמא ברורדבר
 להמנ"ח אבל שפיר וחמורו כשורו מ"ק בחזקת רבו כחזקת הואמשוחרר

 דסכר זכר ספק שהוא כאופן אנדרוגינוס או טומטום האדון הניחגבי
 עליך לטעון יכול רהעבד קשה ודאי בעצמו מוחזק דהעבד עובדדאינו
 ראיה.להביא

 לא וז"ל, הנ"ל התוס' קו' לתרץ שכתב במה הריטב"א בדברי לעיין ישגם
 על זו, למלאכה ב"ה השכורו קבלן או פועל דאלו לע"ע פועלדמי
 ידוע דבר לעשות לו נשתעבד לא ע"ע אבל וכו', שכרו נוטל ידועדבר
 לרבו, תהא מלאכתו שכל לומר למלאכתו, שיכופהו לו נשתעבדאלא

 חלה דכי אלא אדון, של שדהו נסתפחה כלום עשה ולא חלה אםולפיכך
 שלא וכדי למזכן נחת להכי דלאו דמוכח דעתא אומדן הוי משלשיותר



המתיראכפח

 אפילו לגמרי פטרוהו ולפי' להשלים, זה חייב ממונו לגמרי הלהיפסוד
 נכון וזה מחט מעשה לו עושה והיה לגמרי נתבטל כשלא שש כלחלה
 דשני גזה"כ מחמת החילוק מפרש אינו הריטב"א והנה עכ"ל. כנ"לוברור
 מעשה דעושה טעמא היינו ג' רחלה דטעמא וכתב התוס' שפי' כמושכיר
 הובא מהירושלמי משמע וכן יצא. דובשביעית מגזה"כ דשניהם וי"למחט

 ולהוציא זה את לרבות ראית ומה ירושלמי חלה אפי' יכול וז"לברשב"א
 ומוציא כרשותו שהוא זה את אני מרבה ומיעט הכתוב שריבה אחר זהאת
 שניס לג' מידי עכר כלא דאיירי ומשמע עכ"ל. ברשותו שאינו זהאת
 הא א"ב וזה ברשותי דזה להטעם צריכין למה מחט מעשה בעושהדאי

 חלה לרבות בא יצא דובשביעית וע"כ עובד אינו וזה עובד דזהפשיטא
 וכדמשמע שכיר, דשני מגזה"כ ולא להירושלמי ברשותו שהוא כיוןג'

 הריטב"א.ברברי

 דעתא דאומרן שכתב הנ"ל הריטב"א דברי על העולם שהקשהאלא
 מום בו שהיה בדבר שייך זה רכל למזבן, נחת להכי דלאודמוכח

 וע' טעות. מקח שייך דלא ודאי זמן לאחר נשבר אם אבל מקחבשעת
 פרה הלוקח אדם כל א"כ וא"ת וז"ל כתב שלא ד"ה מז: כתובותבתוס'
 דחתם וי"ל לקחה כן מנת על שלא מהדי אגן מתה או ונטרפהמחבירו

 יש תטרף אם לו אמר אם ואפי' ליכנס רוצה היה ספק שבאותו סהדיאנן
 דיש ונראה עברי. עבד גבי הו"ה וא"ב עכ"ל, לוקחה היה הפסד לקבללך

 יובל בו ופגע ו' או ד' בחלה א"כ טעות מקח הוה דאי להקשותלהוסיף
 מתורת ואפי' העבדות מפקיע היובל תימא ואפי' להשלים צריךיהא

 וכן המעות, להחויר צריך היה עכ"פ והריטכ"א הרמכ"ם כמש"כהשלמה
 צריך היה שנתים או שנה אפי' או כלל עבד ולא האדון רמתהיכא
 לגמרי דפשע דברח היכא אסילו אלא עוד ולא להיורשים. המעותלהחזיר
 שכתב והריטב"א להרמב"ם תשלומין וליכא לחירות יוצא יובל בוופגע
 מקח. הדמי להחזיר וצריך טעות מקח הוה והרי בעלמא, גרמא אלאשאינו
 איני לומר האדון יכול האם יוכל בו פגע ולא דחלה היכא אפי'ועוד,
 מעות. רוצה אני אבל עבדות תשלומירוצה

 במה הוא אחד, בעבדות. נכללים ענינים דב' הוא, זה בכל לי שנראהומה
 מה ושני, לרבו. תהא מלאכתו שכל הבעל לצורך מלאכותשעושה

 יכול ואינו האדון יד תחת כבוש והיא להאדון קנוי וגופו ברשותושהוא
 היינו שנים רשש והיציאה עבדות. נקראים כאחד ושניהם ולבא,לצאת
 הר' ועבד שנים ב' דחלה היכא וא"כ עבדות. דשם שנים השששישלם
 שהיה כיון עברות תורת עליהן שיש שנים שש שגמר אמרינןשנים



רפטהממילתא

 שחלה ומה לעבוד ששייך מה כל לעבוד מוכן והיה שעה בכלכרשותו
 נסתפחה אמרינן זה על העבד, של פירות הקנין וחסר שנים ג' אוב'

 שנים. לשש עבדות תורת עליו שהיה דהיינו רשש יציאה לו ויששדהו
 א"כ למזכן נחת דלאו דמוכח דעתא אומדן דהוי כיון ד' דהלה היכאאבל
 דהוא אע"ג עבד נקרא לא כלום עובד שאינו דעבד כעבד, נראהאינו
 זה ותועלת, פירות שום מהעבד לו אין אם אבל האדון יד תחתכבוש
 ולכן עבדות לשני נחשבין שנים הר' אין ד' שחלה והיכא עבד. נקראאינו
 שנים ו' נראין יהיה ואז כולו את מנפה לנפות בא ואם לדפלםצריך

 של שנים ו' רואין אנו ג' ועבד ג' בחלה משא"כ עבדות. שלשלימות
 לג' אלא מקנינו פירות האדון ראה ולא שדהו שנסתפחה אלאעבדות
 האדון סבר הקנין שבשעת אע"ג מחט מעשה בעושה הדין והואשנים.
 מחט ממעשה לו שיש מתה יותר פעמים הרבה פירות מהעבד לושיהא
 התנאי וקיים עבדות של שנים ו' נקרא זה לגמרי, נתבטל שלא כיוןאבל

 יצא. ובשביעית ולכן בדיעבד יעבד שניפ דששדעכדות

 שנים שהב' לזמר שייך לא ברשותו שאינו בברח אבל בחלה זהוכל
 של שנים ו' רואין שאנו לומר שעבר שנים להד' יצטרףשברח

 אינו שברח דבשעה לומר זה ואין כלל. עבדות בזה מקיים דלאעבדות,
 אלא עבד נקרא רגע דבכל דאפשר מוכח זה ראין בשפ"כ, ואסור כללעבד
 שנים שש כדכתיב שנים ו' כעבד שנהג אחר אלא דשש יציאה לודאין
 דזהו אלא גרידא חוב פרעון בתורת ההשלמה דאין לפי"ז ונמצאיעבד.

 בשעת כנענית בשפחה מותר וודאי עבדות הנהגת של שנים דו'התשלומין
 יש וודאי והריטב"א, הרמב"ם כמש"כ דיובל יציאה לו דיש וודאיהשלמה

 הריטב"א וכמש"כ בשש יוצא כל כמו שנים השש כשמשלם הענקהלו
 ליכא יובל בו ופגע בברח ולכן טז: דף סוף ז"ל רש"י כמש"פבפירוש
 לומר אלא נאמר לא זה דבל טעות, מקחח של ממון תשלומי אוהשלמה
 יובל בו פגע אם אבל שש. כל חלה וגבי בורח גבי רשש יציאהדליכא
 מטעם דפטור אמרינן ברח ואם שדהו נסתפחה אמרינן שש כל חלהאם

 לו. יש דיובל ויציאהגרמא

 ואח"כ בברח וכן ברח ואח"כ חלה גבי הירושלמי דברי מבוארועכשיו
 לא ואילו אותו, לרפאות יכול שהיה לטעון האדון שיכולחלה

 האדון על בעצמו מוחזק דהעבר הצד רעל והקשינו, חלה, היתה לאברח
 אזל דהירושלמי יובן הנ"ל ולפי זה. על ראי' להביא ל"ש וגם ראי'להביא
 אינו וזה ברשותו רזה ברח, ובין חלה בין החילוק שהסביר במהלשיטתו
 אנוס דאחד החילוק אין אבל עברות תורת הבורח על דאין והיינוברשותו



 א ת נ י ת מהרצ

 זמן כל עכ"פ חלה, ואח"כ ברח או וברח דחלה היכא וא"ב פושע,ואחד
 חולה היה אי ובשלמא עבדות. תורת של שנים להשש מצטרף אינושברח

 מצטרף היה אז לרפואתו השתדלות לעשות יכול היה והאדוןברשותו
 העבד אין לרפאותו יכול שהיה ממאה אחד הוה אי ואפילו עבדות,לשני
 וא"ש. זו במטה או זו במטה אני אי לך מה לטעוןיכול

 גבי משא"כ עבדות השם על הוא הקנין דעיקר עבד גבי שייך זהוכל
 מלאכות איש לעשות אפילו או זו מלאכה על היה הקנין דעיקרפועל
 שייך ולא הדמים, להחזור צריך המלאכה עושה אינו אי הבעלשירצו
 ברשותו. שאינו היכא אונס פטור ליכא בע"ע דגם אונס,טענת

 הראשון דהתירוץ חלה ר"ה התוס' של תירוצים הב' לפרש אפשרונזה
 אי עבדות השם קיים שעדיין היינו דחלה דהפטור כהריטב"אסבר

 ל"ש כלל עבד לא ואי אנוס, פטור שום ליכא אבל הזמן חצי לכה"פעבד
 לעמדות עצמו שמכר אלא חמור או שור אינו שהרי שדהו נסתפחהלטעון
 במה סגי דלא סבר השני והתירוץ עבדות. השיעור השלים לאועדיין
 פעולות לעשות חיוב ג"כ בו נכלל שהיה כיון עבדות שם בושקיים
 זמן רכל עבד גבי גזה"כ שזהו כתב זה ועל התורה מן אונס לפטורוצריך
 השאר. על אונס פטור יש שכיר שנישעבד

 לדייק יש ומתחילה הרמב"ם, בדברי הנ"ל הדקדוקים כל לפרש ישועכשיו
 למנין עולין שנים מארבע פחות הכל אם במש"כ הרמב"םבדברי

 שנאמר החולי ימי כל להשלים חייב שנים ארבע חלה אם אבלשש.
 כת' מפרש דהרמב"ם המל"מ כדמי תפרש אם לדייק ויש כתושב.כשכיר

 למנין עולין מיד לומר צריך היה א"כ שכיר, שני בעבד דסגי בתוס'השני
 להשלם חייב ד' דחלה זה בדין הפסיק ולמה כתושב. כשכיר שנאמרשש
הכל.

 יעבוד כתושב דכשכיר דמקרא הרמב"ם בכוונת לומר יש הנ"ל לפי"דאטל
 והיינו שכיר דהוה אחד, עבדות. בהשם תנאים ב' שיש ראינועמך
 גבי תושב להיות ב' הבעל. לו שיאמר הפעולות כל לעשותשהסכים
 השם חסר מהם באחד חסר ואי רצונו ולעשות כרשותו להיותהאדון
 עבד שם בו קיים דעדיין להשלים צריך אין ג' דחלה טעמא והיינועבדות
 עבד וגם שירצה מי כל לעשות ומוכן ברשותו שהיה וכחשובכשכיר
 לא אבל שכיר שני שעבד דאע"ג בברח משא"כ כשכיר שנים ג'בפועל
 שנים הד' כל עבדות השם חסר ד' בחלה משא"כ דתושב, התנאיקיים



אצאהמהינשא

 לו דחסר דכיון כתושב, כשכיר שנאמר החולי ימי כל להשלים חייבולכן
 המל"מ קושת ומתורץ עבדות לשני נחשבין אינם שנים הדי כל שכירהשם
 שנים. הד' כל להשלים דבריך להרמב"םדמנין

 דברי השמיט שהרמב"ם שכתב במה המל"מ בדברי לפקפק אפשרובזה
 להרב"ם דמנין והק' ברח ואח"כ וחלה חלה ואח"כ דברחהירושלמי

 זמן דבל כהירושלמי פסק באמת דהרמב"ם די"ל הירושלמי. כנגדלפסוק
 ליציאת דבעינן עבדות להשיעור מצטרף ואינו ברשותו אינו ברחשהעבד
 זה, קודם שאמר דברים ג' לפרש בא הרמב"ם שהביא הקרא שהרישש,
 נכלל זה דכל הכל להשלם דחייב ד' חלה ודין ג' חלה דין בורחדין

 ולכן וכמוש"ב אונס פטור סתם אינו ג' חלה ודין כתושב, דכשכירכהקרא
 אין דברת דהיכא שפסק הסמ"ג לפי וכ"ש חייב. ברח ואח"כ רחלההו"ה
 אינו הוה וברח ברשותו נקרא רחלה הירושלמי מכח והיינו מפקיעהיובל

 שנים ו' להשיעור מצטרף דאינו רק דלא מהירושלמי שהביןברשותו
 ולא מוציאו היובל ואין בשפ"כ ואסור כלל עבד נקרא דלא אלאדעבדות
 וצ"ע. עבד, נקרא לא וברח דבחלה פשיטא א"ככהרמב"ם

 להשלם חייב שברח ב"ר מכרוהו ובין מכ"ע דבין הרמב"ם דכתבוהא
 נמי שש אלא משלים אינו שנים לי' נמכר דאפילו דמשמעשש,

 הוי עצמו ומוכר ב"ד מכרוהו אי לחקור דיש הנ"ל, פי על לבאראפשר
 נפרדים מוסגים ב' שהם או אחד מוסג הם אבל עבדות של אופניםב'

 המוכר דתניא בהא שהרי לגמרי מוסגים ב' דהם ודאי הריטכ"א לפיוהנה
 שנים לי' לימכר התנה אם רש"י ופי' שש על ויותר לשש נמכרעצמו
 לשש תנא ולכן משש לפחות נמכר אינו וגם לשש דסתמא משמעעכ"ל.
 בין בפירוש שנמכר כזה הפי' עיקר וז"ל פ' הריטכ"א אבל שש. עלוליתר
 דקרא משש לפחות וה"ה ביניהם, שיתנו מה כפי שש על ליותר ביןלשש
 שפי' רש"י כדברי ושלא כלל שיעורא בי' יהיב ולא כתיב לךונמכר
 עצמו בפני פרשה הוה עצמו שמוכר מהריטב"א ומשמע לשש.שסתמו
 והדיטכ"א אחד לשנה למכור ריכול ומשמע ממון. בתנאי שתלוילגמרי
 ג' לכה"פ לעבוד שצריך כתושב דשכיר מקרא דרש דלא לשיטתוא"ש
 שכיר שכיר ילפינן דלא ההו"א דלפי קשה רש"י לשיטת אבלשנים.
 שהק' וכמו לשש הוה סתמ נמכר וגם משש פחות לעבוד שאיןמהס"ת

 נקרא לא מזה דפחות מילתא גילוי יש ב"ד דממוכר וצ"להריטכ"א.
 עצמו דמוכר אלא מזה בפחות קנוי גופו ואין שכירות אלא כללעבדות
 עבדות. של השיעור להתפשט להתנותיכול



המתיראכצב

 לשש נמכר דסתמא במל"מ שבמואר כמו רש"י בשיטת פסק הרמב"םוהנה
 עצמו רמוכר ונמצא לפחות ולא ליותר עצמו למכור לו שישאלא

 רבבה הרמב"ם דסבר וי"ל ב"ד. מוכר של העבדות על הוספה הוהלי'
 כמו גרמא מטעם פטור הוא זה על שהתנה כמו שניס י' עבד ולאדברח
 אלא כלום לו לעשות יכול אינו שנים הי' שעבר ואחר הריטב"אשכתב
 לעולם דהיינו עבדות תורת של שיעור לגמור חיוב נכלל שנים י'דבאותו

 ולכן דשנים יציאה ל"ש כתושב כשכיר שנים ו' עבד לא ואם שניםו'
 עד יציאה ליכא שש דכלא שש להשלים צריך עצמו המוכר דברחהיבא
 היה שזה כיון להשלים צריך אינו משש יותר אבל עצמו, במוכר גםהיובל
 שלא במה גרמא היה זה ועל שנים לי' ידיו במעשה שיזכה תנאירק

עבד.

 חייב אי כ' וחלה שנים לד' עצמו מכר אי הריטכ"א לשיטת לדוןויש
 שם עליו יש הזמן חצי בפועל שעבד זמן רכל לומר דישלהשלים,

 יציאה דיש לשש הנמכר ב"ד במוכר דכ"ז להיפך י"ל אבל הכל עלעבד
 כל בפועל עבד בלא אע"ג עבדות תורת עליהם שיש שנים ששכשגמר
 עצמו שנהג במה יציאה דליכא אפשר עצמו במוכר אבל שנים,השש
 שנים. ב' עוד לעבוד ממון התנאי שיקיים עד יוצא ואינו שנים לו'כעבד
 דכל די"ל שנים ו' וחלה שנים לי' שנמכר עצמו במוכר לרון ישוכמו"כ
 יאמר או הזמן אותו על עבד בהשם חסר הזמן, הצי עכ"פ עבד שלאזמן

 להריטב"א אפי' שכיר שני דהיינו שנימ דג' לשיעור חשיבות דישלהיפך
 לשיטת לדון יש זה וכל שנים. הי' כל מחט מעשה מעושה גרעולא

 וכתושב מבשכיר דגמרינן זה דין אי לדון יש בהרמב"ם גם אבלהריטב"א
 נאמר לא דזה או שכיר שני כשעבד דסגי שנים לי' עצמו במכר גםנאמר
 לעבור צריך לי' נמכר אכל להרמב"ם לשש דנמכר סתם עצמו במוכראלא

 אליבא שנים, ז' ועבד שנים לי' דנמכר והיכא שנים. חמשלכה"פ
 שנים רוב עבד וגם שכיר שני עבד שהרי לחירות דיוצא פשיטאדהרמכ"ם

 יצא ובשביעית יעבוד שנים דשש מקרא ג' חלה דין דגמר להריטב"אאכל
 עצמו במוכר הנאמר וכתושב דכשכיר מקרא ולא ב"ד מכרוהו גבישנאמר
 הנהגת שני דהיינו שש יציאת בו שיש ב"ד מוכר גבי נאמר זה דכלאפשר
 הנהגת של שנים ו' רואין אנו כרח ולא ג' וחלה ג' דעבד והיכאעבדות
 פרשה הוה להריטכ"א משש לפחות שנמכר עצמו במוכר משא"כעבדות
 ענין דהיינו מלאכתו כל לעשות זמן איזו על שהתנו עברות שלשני'

 של יציאה לו דאין כיון הכל לגמור שצריך כפועל דדינו אפשרשכירות,
 בב' לדון יש זה וכל ב"ד. במכרוהו כמו עבדות הנהגת של שניםשש

 זה. ככל תלמוד צריך ועדיין הנ"ל, בתוס' שנאמרותירוצים



כצגהמתיבתא

 יוצא ומ"מ דהואיל ונ"ל וז"ל בשנים יוצא הע"ע מתני' על בתוי"טוע'
 מיהא ואלא כשנים יוצא דע"ע סתם תני שפיר במכירתו שקצבבשנים

 והרמב"ם לרש"י אבל דוחק דוהו כתב וברש"ש כדאיתא. והא כדאיתאהא
 לכאו' והיינו עכ"ל. להו דדייקו הוא גופא דמכאן ואולי כפשיטותא"ש

 יותר לומר דיש אלא התנה. רלא היכא רשש יציאה שיש שויןדשניהם
 וכמש"ב עבדות הנהגת שיעור שגמר יציאה יש דבשניהם והיינומזה

 שנים יציאת של זה ענין יש שנים לי' שנמכר היכא וגם הרמב"םבדברי
 של השיעור לעולם אבל שנים לי' עבדות הזמן שתתפשט שהתנהאלא

 שש. להשלם צריך אינו רברח בהא לעיל וכמש"ב שנים ו' הואעבדות
 סוף שהגיע היינו דשנים ריציאה לומר דוחק הוא באמת להריטב"אאבל
 יוצא ב"ד מוכרוהו נפרדים. עגיגים ב' שהם משמע דלהריטב"אהזמן

 רק הוה עצמו מוכר אבל יעבור שנים דשש עבדות השיעורכשגומר
 לחירות. יוצא שהתנה מה וכשגמר שהתנה במה למלאכהשיעבוד

 קנוי גופו והדין העבורה עצם בעברות ענינים ב' שיש שביארנווכמה
 עבודה החיוב יוצא ובדיעבד כתושב כשכיר שנאמר ידו תחתשהוא

 אשכחן יד: דף רש"י לפרש אפשר היה שכיר שני דהיינו שניםבג'
 נותן והדין ופרש"י מגלן עצמו מוכר בע"ב ונמכר הואיל ב"דמכרוהו
 עכ"ל. בע"כ. שנמכר קל צר בו ויש הואיל חזקה בלא בכסף נקנהשיהא
 הפנ"י ותי' אותם מוהתנחלתם להדיא לקמן אימעט חזקה והא הפנ"יוהק'
 כסף תרתי בעינן עצמו דמוכר הו"א אבל בעצמו חזקה מהני דלאדודאי
 קנינים ב' דבעינן מצינו דהיכן מוכין אינו ולכאו' בע"כ, שאינו כיוןוחזקה
 להיות קנין ענינים, ב' יש דעבד כסף דבקנין נמצא הנ"ל לפי אבלנפרדים.
 כסף קנין מהני ב"ד במכרוהו דדוקא והו"א תושב להיות וקניןשכיר
 דהוי כיון כשכיר להיות מסכים שהוא על קנין מעשה בעינן דלאגרידא
 חלות עצם על כסף קנין שניהם, דבעינן הו"א עצמו במוכר משא"כבע"כ
 הו"א חזקה ובלא מלאכה לעשות עצמו שמשעבד להראות וחזקה עבדשם

 היום אבל לעצמו, לעבוד יכול ואינו עבד שהוא הגם לטעון העבדשיכול
 חלק הוה עבודה החיוב עצמו במוכר דגם קמ"ל כלל. לעבוד רוצהאינו
 הכל. על הוא כסף והקנין מהעבדות נפרדבלטי

 דף בגמ' המהרי"ט ק"ו לתרץ יש בעבדות ענינים ב' דיש הנ"לוביעוד
 מיבעי ההוא ואידך עצמו למוכר ולא לו לו, תענוק העניקסו.

 שכיר מה רחמנא, קרי' שכיר לא אמאי יורשיו ליורשיו, ולא לוליה
 חוכו לבעל ולא לו אלא ליורשיו פעולתו האי אף ליורשיופעולתו
 משמע דמתחילה המהרי"ט והק' וכו'. נתן כרבי בעלמא לןמדסבירא



הממינשארצד

 חוב לבעל ליחן יכול אינו באמת למה וא"ב פעולה שכר הוהשהענקה
 וע' ליורשיו. ליתן שצריך פשיטא אמאי צדקה מדין הוה ואי פועל.כשאר
 הענקה אי לבגרות מקטנות שיצתה אילונית גבי בזה שמסתפקבמל"מ
 לאב. הוה בקטנותה שעשתה פעולתה שכר הוה דאי לאבי' אולעצמה
 הוה דהענקה נמצא רחמנא קריי' דמדשכיר אמת ששניהם י"ל הנ"לולפי
 שישלחו דין ויש ברשותו שהוא דהיינו תושב נקרא ג"כ אכל פעולהשכר

 היכא וא"כ ריקם, תשלחנו לא של צדקה ענין וזהו בהענקהמרשותו
 לבעל ליתן יכול אינו ריקם לשלחו שלא דצדקה מצוה דיש חידהעבד
 החיוב נשאר אכל הענקה עם שילוח מצות ל"ש מת כשהוא אבלחובו
 ליורשיו. הענקה ליתן צריך ולכן פעולתושכר

 ופגע שברח כגון הב"ע ששת רב דאמר בהא רש"י דברי לפרש ישולפיזוז
 קרינן מעמך שילוחו יובל ליה ואפיק הואיל דתימא מהו יוכלבו

 כן אחרי יובל בו ופגע רש"י ופ' קמ"ל. לי' ונעניק ניקנסי' ולאביה
 ויש אחד. שנה או יובל לפני אחד יום ברח אי נ"מ דמאי וצ"בלמחרת.
 היובל לאחר להשלם צריך היוכל לפני שנה ברח דאי רש"י דסברשפירשו

 סברי אי אפילו ועוד והריטב"א כהרמב"ם דלא וזהו הענקה, לו ישואז
 הענקה שיש כתב לא דרש"י הענקה, לו שיש ברור אינו להשליםדצריך
 דהיינו שש יציאת נקרא ג"כ דזה שש, יציאת לגבי אלא תשלומיןאחר
 חיוב שיש סכרי אי אפילו יובל גבי משא"כ עבדות של שניםשש

 הענקה חיוב דאין ואפשר לההו"א פועל חיוב מדין דהיינו אפשרתשלומין
 סכר דרכיי סברת ואי דמפרש"י. אית הזקן ר"י בתוס' וע' כזה עבדותעל

 והוא העבדות מפקיע היובל ואין כלל עבד שם עליו אין דכשברחכהסמ"ג
 היובל אין היובל לפני אחר יום ברח אפילו א"כ היובל אחר גמורעבד

 למלאכה עוד צריכו הבעל שאין באופן דאיירי מפרש דרש"י וי"למפקיע.
 ולא פעולתו שכר משום הענקה חיוב עליו חל שכבר לומר צרדהיה

 כשברח אבל ליה, קנסינן זמנו קודם מרשותו שיצא דכיון קמ"לנוקנסיה
 פעולה שכד הדיז בין לו שחסר הענקה לו דאין פשיטא יובל לפנישנה
 ריקם. תשלחנו דלא צדקה הדיןובין

 בדין החסרון הוה אי כסף בגרעון ליוצא מעניקים דאין לת"ק לחקורויש
 רש"י מפירוש וכדמשמע האדון ולא היציאה עשה שהעבדשילוח

 שני גמר שלא הוא שהחסרון או מדעתך, מעמך שילוחו שאיןשכתב
 זמן כל שעבד האדון במיתת משא"כ פועל, שכר לו אין ולכןפעולתו
 לומר יש כסף בגרעון ליוצא דמעניקין מאיר ולרב בעולם, היהשהבעל
 הענקה לן יש וגם רש"י שפי' כמו המעות מקבל כשהוא שילוח נקראשזה



רצההמתיבתא

 כסף וגרעון האדון מיתת גבי כמו עבודתו ימי כל שעבד כיון פועלמדין
 העבדות. באמצע שחזר כחזרה, הוה ולא במיתת כמו הפקעההוה

 עוד אם כתיב כתיב, קראי תרי יצחק בר נחמן רב אמר כ. דף לקמןונגמ'
 מרובות שנים יש וכי בשנים, נשאר מעט ואם וכתיב בשניםרבות

 והיינו שניו. כפי כספו נתמעט מקנתו מכסף כספו נתרבה אלאוכו'.
 אלא גרעון של אחד דין זהו ובפשטות העבד, על להקל שמיןדלעולם
 לשום הסברא דמהו לדון דיש אלא השומא, לעשות איך אופנים ב'שיש
 ששוה מה כפי תהי' והפדיון ותר י שוה הוא עכשיו הרי מקנתו, הכסףבתר

עכשיו.

 משמע ונפדית כתיב מדלא פדיונות, שמגרעת ד"ה יד: דף ברש"יוע'
 קנאה לא דאי נקנה בכסף אלמא בפדיונה מסייע האדון שאףוהפדה

 בשטר רק נקנית דע"ע ד,אפשר רי"ד התוס' והק' מגרעה, מאיבדמים
 לא וכי במתנה עצמו שנתן הייבא ואפילו אח"כ, שנתן דמיו לפיומגרעה
 עוד בכסף, כשנקנות אלא גו-עון דליכא משמע ומרש"י כסף, גרעוןשייך
 הרי בפדיונה, מסייע האדון שאןי לפרש רש"י הקדים למה לדייקיש

 ועור . לפרש"י בכסף שנקנית ראי' יש הדמים כל להשלם צריך איאפילו
 ממכרו כסף והיה כתיב דהא הכל משלם היה לא דוהפדה קרא בלאגב

 הכל. לשלם צריך דאין סברא הוא וגם שנים,במספר

 שניו כפי להיות השומא צריך הסברא דמן רש"י דסבר לומרואפשר
 אם קראי כ' דמצינו אחר )וזזפילו עכשיו שוה שהוא מהדהיינו

 והפדה דכתיב דכיון אלא לחומרא( דהיינו לומר יש מעט ואם רבותעוד
 שכתב וכמו מקנו דמי על חזרה לעשות דהיינו מסייע שהבעלמשמע
 על עקירה הוה והגרעון במנה" שנה כל עבודת קונה "נמצא במתני'רש"י
 מגרעה, מאי בדמים קנאה לא רשי רש"י וסבר מקח דמי של מנהאותה
 נמכר בין נ"מ ראין דסברי והראשו'נים שניו. כפי פדיון אלא שייךולא
 השנים שמין ואין כפשוטו אחד דין הוה כסף דגרעון סברי ובשטרבכסף

 אלא העבדות מכל כחלק נותרות ה השנים שמין אלא עצמם בפניהנותרות
 בשעת העבדות שוה שהיה מה למי או עבדות הדמי לשום אופנים ב'שיש
 נקט דלכך י"ל ולפי"ז להקל, ומחשילן עכשיו ששוה מה כפי אומקח

 ולא בע"כ דהוה משום כסף ון בגרע ליוצא מעניקין דאין הטעםרש"י
 עקירה הוה מקנתו דכסף חשבון לפי דכשיוצא מלאכתו, גמר דלאמטעם
 ע"כ. לפלפל ויש שצרין', מה כל שעבד ונחשב מקחבהדמי



המתיבתארצו

 בלום מתתיהוהרב

 ענינים כמה על קצרותהערות
 וערפה לרות ובליון מחלון נישואיבענין

 וערפה. רות את וכליון מחלון נשאו היאך אודות מדרשים נחלקוהנה
 כשהן אותן שנשאו משום מתו דלכן שכתב רות על בתרגוםועיין
 שנשא אלמן בועז והא ר"ה )ז: דכתבוות בפיק בתוס' ועייןנכריות.
 נכרית, היתה למחלון דכשנשאת אלמנה, דוקא לאו שכתבו: הוה(אלמנה
 לה. תשיב כאלמנה היא, רבעולה כיוןאלא

 "אשת היתה המואבי' שרות כתבו רזת בסוף בפסוק דהלואוקשה,
 קודם שנתגיירה בודאי וא"כ קידושין בה דתפסו ומשמעמחלון".

לכן.

 נפש. משיב המכונה רות על בספרו הב"ח שכתב מהועיין

 צפנת בסוף )מובא רות על פענח בצפנת זצ"ל מרוגיצ'וב הגאוןוהנה
 נעשה טבל, ואח"כ גירות לשם דהמל דעתו במדבר( ספר עלפענח

 ואח"כ המצות כל עליה שקבלה אשה וגבי מילה. משעת למפרעגר
 המצות. קבלת משעת למפרע גיורת נעשהטבלה,

 כדת בטבילה גמורה גירות וערפה רות גיירו לא וכליון דמחלון י"לוא"ש
 ורק מואבית, של הדין נתברר לא דעדיין משום בב"ד שלאוהוה

 רמואבית הדין שנתברר לאחר אמנם, טבילה. בלא המצות קבלת להןהיתה
 עול עליה שקבלה משעה למפרע גיוות רות נעשית וטבלה,מותרת,
 על בא לא ושוב המת אשת והיתה למחלון' שנישאת קודםהמצות
הנכרית.

 אח"כ אבל נכריות, היו אותן דכש:שאו די"א דאע"ג א"שולפירוז
 אשת שהיתה למפרע הדבר הוברר גיורת לשם רותכשטבלה

 מחלון ת"ר(: )אות רות על בילקו"ש שמבואו מה גם שפיר ואתימחלון.
 לו נזדווגה כלי'. לשון - כליון וכו' רות לו נזדווגה מחילה לשוןשהוא
 שנשאה על לו נמחל רות שנתגיירה ע"י שמחלון, נמצא וכו'.ערפה

 נמצא לבסוף, ערפה נתגיירה שלא כינן כליון, משא"כ נכרית,כשהיתה



רצזהמתיבתא

 העולם. מןשנכלה

 פעלך "ישלם דעה"פ סתום, מדרש לפרש יש פענח הצפנת דבריולפי
 תחת לחסות באת אשר ישראל אלקי ה' מעם שלמה משכורתךותהי

 ותמהו באת". "באשר חסא, ר' אמר במדרש: איתא ב"ב( )רותכנפיו"
 הפסוק? על חטא ר' הוסיף מההכל:

 עול קבלת משעת למפרע גיורת רות דנחשבה דכיון א"ש, להנ"לאמנם,
 מקפלת - שלמה משכורתה תהי א"כ מחלון, שנשאה קודםהמצות

 וזהו גירות. לשם שטבלה קודם שנים מעשר יותר - שעה מאותהשכר
 שעה מאותה בראשונה באת" "באשר הוא שהשכר חסא ר'שהוסיף

 שקיימת. המצוות כל על שכר ותקבלי גיורתתחשבי

 לשבת מיוהדת טליתבענין

 בגדים לו שיהיו ישתדל המחבר: כותב כ'( סע' רס"ב )סי' שבתבהל'
 "וכבדתו קיג(: )שבת קשרים ואלו מפ' ומקורו וכו'. לשבתנאים

 שבת של מלבושך יהא שלא - "וכבדתו" - ג"ח( )ישעי' דרכיך"מעשות
 שלא וטוב ז"ל: הארי בשם )מק"ו( המ"ב וכותב וכו', חול שלכמלבושך
 טוב לו, אפשר ואם חלוק. אפילו בחול שלבש מה מכל בשבתילבש
 לשבת. אחר טלית גם לושיהי'

 למה לשבת; אחר טלית גם לו שיהי' רטוב להוסיף הוצרך למהולכאורה/
 אחרים? ממלבושים טלית  ששונה לומר דעתנו על עולההי'

 דרכיך - דרכיך" מעשות "וכבדתו חז"ל: שדרשו רכשם י"לונפשטות
 מצוה לדבר לרוץ מותר )ולכן מותרים שמים דרכי אבלאסורים

 )ולכן מותרים שמים חפצי אבל אסורים, חפציך - תפפך" "ממצואבשבת(,
 מצוה, של מדידה התירו וכן וכורמה(, מצוה של חשבונות לחשבמותר
 מיוחדת טלית לו להיות צורך כל אין מצוה של דטלית אמינא הוהוא"כ
 לשבת. מיוחד טלית גס לו שיהי' טוב דאעפ"כ קמ"ללשבת,

 בכל המובא ע"פ לשבת מיוחדת טלית ללבישת נוסף טעם לתת ישושמא
 לצאת שלא ישראל כל מנהג הרא"ש: בשם לי( עמי שבת )הל'בו
 יום שהוא שיזכור כדי והטעם, גלימא, או טלית ובלי מנעלים בליבשבת
 על מקושש חטא זה ועל שבת. חילול לידי יבוא ולא לאלקינו קדוששבת



המתיבתארצח

 נסמכה כן ועל אות. לו הי' ולא טליתו בלא ויצא זה כמנהג נהגשלא
 אחר טעם וי"א תזכרו". "למען כדכתיכ. ציצית לפרשת מקוששפרשת

 מיתה המקושש שנתחייב שבשעה ציצית[, לפי מקושש]לסימכותפרשת
 תהי' "למען )בתפילין( בתפלה כתוב רבש"ע, הקב"ה, לפני משהאמר
 זה נושאם הי' אלמלי בשבת. לנושאם שלא וצוית בפיך" ה'תורת

 הקב"ה לו אמר המצות. מן נזכר והי' שבת מחלל הי' לא]המקושש[

 עכ"ל. בשבת נוהג שתיה' ציצית מצות קובעהריני

 אות נושא הי' שלא ע"י בא המקושש דתלא דכיון לומר אפשרולפיזוז
 מיוחדת טלית ללבוש הגון טעם בזה יש השבת אודות לולהזכיר

 ימים. משאר זה יום ששונה להזכירולשבת

 שבת שהוא בו שהתרו במזיד הי' המקושש חטא דהנה להעיר ישאגב
 הי' לא ציצית לובש הי' דאילו לומר יתכן ואיך שבת חוללואעפ"כ

 עכירה? לידיבא

 עומד שהוא להכיר האדם את לעורר היא ציצית מצות דסגולת צ"לוע"כ

 לרקיע דומה והים לים, רומה תכלת חז"ל: כדאמרו הקב"ה,לפני
 חטא לידי בא הי' לא וממילא מג:(, )מנחות הכבוד לכסא דומהוהרקיע

 על וחשבון דין לתת הכבוד כסא לפני לעמור הוא שעתיד יודע הי'שהרי
 מפעליו.כל

 לשון בכל שמעבענין

 אחד: מפיוט מביא ו:ד( ודברים קדומים נחל בסי זצ"להחיו"א
 בארבעה". נודעה הלוא להתמלל, לשון בבל"שמע

 היא, הפייט שכוונת מפראג מהר"ל להגאון בחלום שהגידו שםוכותב
 "פת" שתים בפתפי "סט" בפירש"י( )מובא חז"ל דרשודהנה

 )בפרת הגוים בלשונות "ארבע" רמזה שהתורה ומדחזינן שתים,באפריקי
 לשון. בכל שמע לומר שיכולים ללמד בא ה"זשמע(,

 הגאון עם חלום מפי כתב מהר"ש הקדוש שהגאון החיד"א מביאשוב
 - מאד פשוטה היא הפייט שכוונת עמוקות מגלה בעלהחסיד
 נאמרה. לשון בכל ד,,דשמע" זה דין בתלמוד מקומותרבארבעה



רצםהממינשא

 שמע קריאת דקיי"ל דאף הפיוט, בדברי אחרת כוונת להעמיס ישושמא
 הרמב"ם פוסק מ"מ יג.(, בברכות חכמים )כדעת לשון בכלנאמרת

 שיבוש מדברי להזהר צריך לשון בכל והקורא ה"י(: ק"ש מהל')פ"ב
 וכן הקודש. בלשוז שמדקדק כמו הלשון באותו ומדקדק הלשוןשבאותו
 שיהיו יתכן דאיך קשה, ולכאורה ב'(. סע' ס"ב )ואו"ח בשו"ענפסק
 לשונות? בשאר כך כל בקיאוםיהודים

 את קורין אימתי ער )ט:( דכרכות כפ"ק במשנה תנאים רנחלקו י"ל זהעל
 - שעות שלש )סוף( עד דאמר יהושע בר' וקיי"ל בשחרית,שמע
 דרך "שכן הוא והטעם רביעית, שעה עד שהוא היום רביע עדדהיינו
 בני ישראל וכל קימה( שעת היא ואצלם שעות" בשלש לעמודמלכים
 שם(. ובתפא"י בתויו"ט )עיין הםמלכים

 דסוטה בפ"ז דאיתא לשונות, בהרבה הם בקיאים שמלכים מצינווהנה
 בו" רואה אני מלכים "גנוני יוסף אודות פרעה שכשאמר)לו:(

 יהא א"כ איצטגניניוי לו אמרו ויופי( גבורה כחכמה מלכות, גווני)פרש"י
 הרי עיי"ש. וכו', לשון שבעים ולימדו גבריאל בא לשון. בשבעיםיודע
 לשונות. בהרבה לדבר היכולת הוא למלכים הדרושים מכשרונותשאחד
 הרבה לומדים היו ומשפחותיהם שמלכים הדורות משך מצינווכאמת
 ע"י שלא אחרות ממדינות אדם בני עם לשוח שיובלו ככדילשונות
מתורגמן.

 - להמלל" לשון בכל "שמע חומר: כמין הפיוט דברי לפרש ישולפוחז
 באותו בקי להיות דצריך ואע"ג - לשון ככל שמע לומרמותר

 ק"ש לקרות שמותר ממה - בארבעה" נודעה ד,,הלוא בעיא, זו איןלשון,
 הם. מלכים בני דישראל חזינן היום( רביעית )שהיא רביעית שעהעד
 בשאר בק"ש לדקדק ויכולים לשונות כשאר בקיאים הם בודאי שכן,וכיון

 כראוי.הלשונות

 כגייזר ע"י וו"ונ כונינוננענין
 וילנא, רפוס מנחות מס' בסוף ע"ג י"ר )דף קטנות הלכות בסוףהמרדכי

 תורה דספר סופרים ממסכת מביא רפ"א( סי' יו"ד בב"יוהובא
 טעמא דהיינו כתוב ראיתי ואני המרדכי: וכותב פסול. ממזר או גרשכתבו
 כג: )דברים " ה' בקהל ממזר יבוא "לא לפסוק ]ד[כשמגיע פסולדממזר

 אנן נתכוונתי, אמר )ואפילו( דאפילו לשמה, אזכרה כותב ואינו נחפזג(



המתיבתאש

 במס' דקתני דגר התם, דקתני דגר טעמא נמי והיינו נתכוון. שלאמהדי
 כל תאכל לא לכתוב וכשיבא נבלות, שאוכל תושב גר היינוסופרים
 יב: )דברים אלקיך" לה' אתה קדוש עם כי וכו' בשעריך אשר לגרנבילה
 עכ"ל. לשמה, אזכרה כותב אינוכא(

 וצ"ל כשר? יהי' תושב גר שכתבו שס"ת אמינא ההוה מהוולכאורה,
 - תושב גר איזהו תנאים נחלקו )סד:( כע'ז בברייתאדהנה

 גר זהו ורה, עבודה לעבוד שלא חברים ג' כפני עליו שקיבל כללר"מ,
 נח. בני מצות ז' עליו שקיבל מי הוי תושב גר החכמים, לפיתושב.
 בתורה האמורות המצות כל עליו המקבל זהו תושב דגר אומריםואחרים
 נבלות. מאיסורחוץ

 כדעת היינו נבלות" שאוכל תושב גר "היינו המרדכי דמ"ע י"לולפי"ז
 מאיסור חוץ המצות כל עליו שקיבל מי הוא תושב שגראחרים

 דכשר אמינא הוה ס"ת כתיבת מצות עצמו על דקיבל כיון וא"כ,נבילות,
 האזהרות יכתוב שלא משום פסול שהוא סופרים המס' קמ"ל ס"ת,לכתוב
 לשמה. וגו"' כשעריך אשר "לגרבפסוק

 לומר תושב- וגר ממזר אלו- אנשים ב' דוקא נקטו למה - להביןויש
 אחת אזכרה יכתבו שלא סהדי דאגן משום ס"ת לכתובשפסולים

 ומואבי עמוני גר גם פסלו לא למה כולה(; הס"ת יפסל )וממילאלשמה
 בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא לפסוק כשיבואו נחפזים יהי' שמאמחשש

 לשמה? האזכרה יכתבו ולאה"'

 פסיל דלא א"ש נמי הטעם ומזה איתא: רע'א( סי' )יו"ד החת"מונשו'אצ
 משום ואדומי, מצרי ומואבי עמוני גר ולא תושב וגר ממזראלא

 רשאים יהיו שלא ידעו שנתגיירו קודם )ר"ל, מרצונם וקבלו סברידאינהו,
 מרצונם( ונתגיירו התורה כל עליהם קבלו זה כל ועם ה', בקהללינשא
 ואינם ה' בקהל לבוא שלא השכינה כנפי תחת נכנסו דהכיואדעתא
 )שהרי הזה הפסוק כותב וחמתו אפו שעל ממזר, משא"כ לכתוב,נחפזים

 לבוא האיסור עליו התורה הטילה כרחו ובעל בדבר, ברירה לו היתהלא
 התווה, מצות עול עליו מקבל שאינו קמן הרי תושב, גר וכן ה'(,כקהל
 וכו'. ס"ת לכתוב פסולים כןעל
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 מנלה נפתליהרב

 יחוד היינו חופהבענין
 דאמר יחוד, היינו דחופה הוא ה"א י' פרק אישות הל' הרמב"םשיטת

 מקום. בכל נישואין הנקרא והוא לחופה כניסה הנקרא זהוויחוד
 אלא יחוד היינו לאו דחופה דסוברים אחרים הביא כתובות כרישוהר"ן

 יכ. כחוכות מגמ' ראיה והביא הכעל. לרשות אביה מרשות כניסההוי
 נסתרה שלא מעידין שעדים אע"פ מנה כתובתן הנישואין מן אלמנהדאמר
 שלא להעיד יכולים היאך יחוד היינו דחופה סוברין ואם נבעלה.ולא

 אלא יחוד היינו לאו דחופה חזינן א"מ יחוד, היינו גופא חופה האנסתרה
 נישואין. לשם לביתו אביה מבית הבעל שהביאה כל הואחופה

 במציב יהא שהאשה לביאה הראוי חופה דצריך אמר בה"בהממפ"ם
 לשיטתו והוא נדה. להינשא יכול אינו וממילא לבעולשראוי

 א"י אם ראשונים ביאה לפני עמה להתיחד ואסורה יחוד היינודחופה
 ההובא מרירושלמי ד'( סעי' חתנים )חופת המלך השער והקשה לה.לבעול
 הכיפורים ביום עבודה העובד גדול דכהן ולחדא, ד"ה יג: יומא מס'כתוס'
 אשתו, זו ביתו ודרשינן ביתו. ובעד בעדו וכפר דכתיב אשהצריך

 שתנשא ביוה"כ אשתו תמות שאם יוה"כ בערב אחרת אשה לוומזמנין
 לביאה חזיא דלא חופה הוי וא"כ ביוה"כ אסור דתשמיש קשה ולכ'זאת.
 יכול דאינו דכיון ע"ז הוסיף יעקב והבית נדה. כמו להינשא אסורהויהא
 שאסור לפי עמה ליחד אסור יהא בודאי ביוה"כ ראשונה ביאהלבעול
 הרמב"ם לפי ביוה"כ לכונסה יכול היאך א"כ ראשונה, ביאה לפנילהתיחד
 מכתובות הרמב"ם על עוד הקשה יעקב והבית יחוד. היינו חופהדסבר
 נשואה והוי הבעל ברשות היא הרי הבעל לשלוחי האב מסר דתנןמח:
 למה יחוד היינו דחופה סוברים אם אבל שיטות, הרבה לפי מילילכל
 במציאת שם המ"ר דפליגי לומר סברא ואין מייחדה, לא הא נשואהנקרא
 הרמכ"ם על עוד והקשה לרשותו. כניסה או יחוד הוא אם היא מההחופה
 שם.עי'

 ונערה דבקטנה לנוגות ונערה קטנה כין לחילק דיש יעקב הכיתוציוץ
 מחוסר ואינו כרחה על לה להינשא יכול ואביה אביה, ברשותהיא

 אותה מסרה שאביה כיון וממילא תלוי לבד הבעל ברצון רק דעתשום

 הבעל. לרשות שנכנסה כיון נשואה להיות אותה קנה הבעללשלוחי
 על לה להינשא יכול אביה ואין עצמה ברשות שהיא בגדולהמשא"כ
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 מרשות נפקעה לא שעדיין כיון הבעל לרשות שנכנסה מה מהני לאכרחה
 מכניסה זה וע"י נישואין לשם יחוד ע"י רק נשואה הוי לא וממילאעצמה.
 וזהו כלל, כנשואה חשיבה לא לזה מקודם אבל לרשותו עצמהמרשות
 חופה ונערה דכקטנה מודה אה"נ אבל יחוד היינו דחופה הרמב"םדאמר
 מסר אמר כשהמשנה וממילא נישואין, לשם לרשותו הבעל שהביאוהיינו
 מסר שאמר כדמשמע נערה או בקטנה דווקא מיירי הבעל לשלוחיהאב
 אבל נשואה להיות הבעל לרשות כניסה ומהני הבעל לשלוחיהאב

 רק לכונסה יכול דאינו הבעל שלוחי עם שהלכה מה מהבי לאבבוגרת
 יחוד.ע"י

 נערה רק מקדש אינו גדול דכהן מהירושלמי, המלך שער קושייתומיווצנ
 היינו וחופה לרשותו ונכנסה לכה"ג אותה מסר ואביהבתולה

 אינו של חסרון כאן אין וממילא כה"ג של לרשותו אביה מרשותהכנסה
 אם רק הוא לביאה הראוי חופה דבעינן הרמב"ם דאמר דהא לביאהראוי

 ראשונה ביאה לפני עמה ליחד דאסור דכיון יחוד היינו דחופהאמרינן
 אביה מרשות הכנסה היינו חופה אם אבל לביאה, דחזיא חופהצריך

 שאנו דלפי הר"ן אמר וכן לביאה. הראוי חופה א"צ אז הבעללרשות
 ויכול נדה היא אם מקפידין אנו אין יחוד בלא חופה לעשות עכשיונוהגין
 לביאה. ראוי דאינו אע"גלכונסה

 הנישואין מן מאלמנה הרמב"ם כנגד הר"ן שהביא הראי' ג"כומיושב
 ומת הבעל לשלוחי האב שמסר בנערה מיירי דהתם מנה,דכתובתן

 ונשארה הבעל לרשות שנכנסה לפי נשואה והוי עמה שמייחד קודםהכעל
 יחוד. בלאאלמנה

 קנינים שני דיש אחר, בענין הרמכ"ם שיטת לפרש רצה הגרנ"טוהנה,
 ולמעשה ולנדרים וליטמא ליורשה אותה רקונה חדאבנישואין,

 לפרש ורצה וביאה. יחוד כגון לבינה שבינו בדברים קנין ג"כ וישידיה,

 הכנסה צריך וכו' נדריה ולהפר ליורשה שבה האישות בחלק לזכותדכרי
 הוא כזה והסברא יחוד. צריך לבינה שבינו הדברים לקנות וכדילרשותו,
 ונדרים ירושה דלענין דבר, של תשמישו כעין בקנין דבר לקנותדצריך
 וזכותים רשות התורה לו נתנה ועכשיו אביה כרשות היה השתאדעד

 וממילא חפץ קנה כאילו נחשב ע"ז האב, במקום עומד להיותבהאשה
 דחופה הרמב"ם שאמר ומה אלו. לדברים אותה קנה לרשותו שנכנסהכיון
 יחוד צריך דהתם לבינה שבינו לדברים לקנותה לענין רק הוא יחודהיינו
 זה הרי לחופה שנכנסה כיון דאמר בלשונו מדיוק וזה הביאה,בשביל
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 שבינו דברים בנוגע שם שמדבר נראה שירצה עת בכל עליה לבואמיתר
 הרמב"ם מודה נדריה והפרת ירושה כגון דברים לשאר אבל לכד,לבינה

 מהני. לחוד לרשותודבהכנסה

 אינו הכעל לשלוחי האב דבמסר יעקב, הבית קושיית לתרץ יזולפוזז
 הרמב"ם מודה ולזה וכו' נדריה ולהפר ליורשה זכותים רקקונה

 המלך שער קושיית ג"כ ומיושב סגי. לרשותו ובכניסה יחוד צריךראין
 אישות לקניני רק הוי ביוה"כ לרשותו מכניסה דכה'ג דוהמהירושלמי,

 אה"נ אבל יוה"כ, לענין כיתו מיקרי נמי דבהכי נדריה ולהפרליורשה
 אינו ג"כ וממילא עמה, מיחד שלא כיון לבינה שבינו בדברים זוכהאינו
 אינו הרמב"ם כנגד הר"ן שהביא הראי' וגם לביאה. רחזיא חופהצריך
 מיקרי וממילא נדריה ולהפר ליורשה לרשותו דנכנסה מיירי דהתםקשה,
 שבינו הדברים לקנות עמה מייחד היה לא אבל הנישואין מןאלמנה
לבינה.

 רק אישות קניני בנוגע לרשותו כניסה הוא דחופה מודה דהרמב"םנמצא
 סבר יעקב הבית לפי משא"כ מחלק, לבינה שבינו דבריםבנוגע

 סגי ונערה בקטנה רק יחוד צריך אישות לקניני אפילו דבגדולההרמב"ם
 לבינה. שכינו לדברים ובין אישות לקניני בין לרשותובהכנסה

 נתנאל הקרבן דהנה, בהרמב"ם. הערות כמה מיושב הגרנ"ט דברי לפיולכי
 ואין שתטהר עד נדה תנשא דלא בה"ו הרמב"ם דאמר זה עלהקשה

 זה מה ולכ' ומכרך, חוזר אינו וכרך ונשא עבר ואם חתנים. כרכתמכרכין
 וממילא נשואה דמיקרי מהרמב"ם ומשמע כלום עשה לא הא ונשאעבר
 נשואה מיקרי דאה"נ כלל קשה אינו הגרנ"ט ולפי ומברך. חוזראינו
 לבינה. שבינו לדברים קנינים חסר רק וכדומה ונדרים ירושהלענין

 לרשותו הכנסה ביחד, שניהם עושה יהא דלכתחילה אמרוהרמב"ם
 דהיינו ונשא עבר אם אבל שתטהר עד תינשא לא וממילאוהיחוד,
 ומברך. חוזר אינו ולנדריםלירושה

 אמר ה. בקידושין מגמ' הרמב"ם על דהקשה המהרי"ט קשיית ג"כומיושב
 ראפ קשה ולכ' וחומר, מקל לקידושין קונה חופה הונארב

 הא קידושין לשם לחופה לכונסה יכול היאך יחוד היינו דחופהסוברים
 ניחא דברינו ולפי לביאה, ראוי שאינו חופה הוי וגם ביחוד, יסורה 'ארוסה
 מייחד אינו אבל לרשותו שנכנסה בחופה איירי שם דהגמ' לזמרדיש
 לקידושין מהני שחופה ק"ו הביא דהגמ' ברש"י, מדיוק זה וכאמתעמה.
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 אמר ורש"י שתקנה, דין אינו שגומרת חופה קונה גומר שאינו כסףדמה
 והיינו לבינה שבינו לדברים אמר ולא ולירושתה ידיה למעשהדגומרת

 ולא לרשותו הכנסה אלא הוי לא לקידושין דמהני דחופה שאמרנוכמו
יחוד.

 היתה אם בה"ב כדאמר מהני דלא הרמב"ם סבר נדה חופת בנוגעוהנה,
 והרי הנישואין גמרו לא עמה ונתיחד לחופה שנכנסה אע"פנדה

 לא הא הנישואין, גמרו דלא דאמר לשונו קשה ולכ' עדיין. כארוסההיא
 לפי אבל לביאה. הראוי חופה ובעינן יחיד היינו דחופה כלל נישואיןהוי
 ליורשה אותה קנה לרשותו שהכניסה דכיון היטב מדיוק הגרנ"טדברי
 לא דיחוד לבינה שבינו הנישואין חלק נגמרו לא עדיין אבל נדריהולהפר
 והרי דאמר בלשונו מדיוק אינו עדיין אבל לביאה. ראוי שאינו כיוןמהני
 והיחוד, הכנסה קודם כמו ארוסה הוי דעדיין ומשמע עדיין, כארוסההיא
 ולהפר ליורשה אישות לקניני גמורה כנשואה היא הרי דברינו לפיאבל

 וצ"ע.נדריה,

 רק הוא קונה אינו נדה דחופת דהא בהרמב"ם לפרש רצה מאירהנית
 כדברים לזכות הבעל יכול אבל וכדומה נדריה ולהפרליורשה

 אמר ה"א פ"א דהרמב"ם הוא לכ' והסברא וביאה. יחוד כגון לבינהשבינו
 לו ותהיה ובועלה לכיתו מכניסה אשה לישא רצה אם תורה מתןרקודם
 יקח כי שנאמר לאשה לה לקנות קנינים צריך תורה מתן לאחר אבללאשה
 בפנוי קדישה איסור היה לא תורה מתן דקודם אמר ובה"ד אשה.איש
 תהיה לא שנאמר קדישה נאסרה תורה מתן לאחר אבל הפנויה עלהבא

 קידושין בלא זנות לשם אשה הבועל כל לפיכך ישראל מבנותקדישה
 ליחדה מותר קידושין קנין יש אם מדאורייתא והנה, התורה. מןלוקה
 לשם בחופה מיחדה שלא כ"ז אסור מדרבנן רק חופה בלאאפילו

 כמו חופה קודם ליחד אסור והוי קדישה מאיסור המשך הוי ולכ'נישואין,
 דברים בנוגע לחופה כניסה של הדין רכל נמצא קידושין. קורםפנייה
 מותר דמדאורייתא מדרבנן, קדישה האיסור לסלק רק הוא לבינהשבינו
 נדריה. ולהפר ליורשה לקנותה רק חופה צריך ומדאורייתא בארוסהליחד
 שנדה וכיון דעת קירוב צריך נשואה לעשותה דכדי מאיר הביתואמר
 נקרא אינו וממילא בהקנין חסרון הוי החופה לאחר לביאה ראויאינו

 יחוד הוי דלמעשה כיון אבל נדריה, ולהפר ליורשה זוכה ואינונשואה
 לעשותה מהני ואינו דעת קירוב כאן אין אם אפילו א"כ נישואיןלשם

 שמותר והגם לעשות, יכול מדרבנן קרישה האיסור לסלק אבלנשואה
 לקניני משא"כ מהיום, הוא הזכות אבל שתטהר לאחר רק ותשמישביחוד
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 כאן ואין לביאה חזיא דלא חופה מיקרי נדריה ולהפר ליורשהאישות
 שתטהר. לאחר פעם עוד לחופה לכונסה וצריך נשואה להיות דעתקירוב

 הרמב"ם. מלשון משמע וכן נישואין, בלא אפילו ביאה היתר דשייךנמצא
 נישואין הנקרא והוא לחופה כניסה הנקרא זהו ויחוד אמרדבה"א

 לבוא מותר לחופה הארוסה שנכנסה כיון ואמר חוזר ובה"ב מקוםבכל
 כבר הא ביאה היתר בנוגע לומר לחזור צריך ולמה שירצה. עת בכלעליה
 דעת קירוב בלא שאפילו לך לומר א"מ לעיל, שאמו נשואה בדיןנכלל
 הרמב"ם שאמר מה מבואר ובזה קונה. אינו אישות קניני ורק בביאהמותר
 כלל, נישואין דאינו אמר ולא הנישואין גמר לא דבנדה דאמר ה"ב.בסוף
 דהוי מדאורייתא נשואה דין כאן אין רק מהיום קנה תשמיש דזכותמשום
 לא עדיין אבל מסיים וממילא לביאה, חזוא דלא כיון דעת בקירובחסרון
 ראין כיון נשואה מיקרי לא עדיין תשמיש זכות שיש דהגם נשואההוי
 עבר ראם בנדה בה"ו הרמב"ם שאמר מה ג"כ ומדיוק דעת. קירובכאן
 וזכות בתשמיש, תלוי חתנים דברכת חתנים, ברכת ומברך חוזר אינוונשא

 בהברכות. יוצא וממילא כאן ישתשמיש

 לחופה, כניסה קודם כתובה לכתוב דצריך אמר ה"ז פ"י הרמב"םוהנה,
 חופה דבעינן סבר דהרמב"ם הוא בזה רהטעם הסביר משנהוהמגיד

 קושיית והביא מדבריהם. כתובה בלא לבעול יכול ואינו לביאההראוי
 בשבת לכתחילה למבעול שרי אמי דר' 1. כתובות מגמ' ע"זהרמב"ן

 מטלטלין אתפסוה להו אמר כתובה כתיבא לא הא רבנן להאמרי
 בשעת כתוכה לה היה דלא ונמצא נשאה ברביעי ודאי והאלכתובתה,
 דינו אמר שהרמב"ם לדחות דיש המ"מ ואמר להרמב"פ. מהני ולאחופתה

 בזה והסברא מהני כתובה בלא חופה עשה אם בדיעבד אבללכתחילה
 שראוי במציב יהא שהאשה היינו לביאה הראוי חופה דבעינן דהאהוא,

 לא זה אבל לביאה ראוי אינו שנקרא הגם כתובה כותבן וכשלאלבעול,
 כתובה כאן שאין אחרת סיבה משום רק האשה גוף מצד חסרוןהוי

 ס"א בסי' דרמ"א שמואל הבית והקשה מהני, עביד אם בדיעבדוממילא
 ולמ"ר לביאה, ראוי שתהא כדי החופה קודם כתובה לכתוב דצריכיןאמר
 כתובה כתב לא אם ה"ה לביאה, ראוי שאינו אע"פ חופה הוי נדהחופת
 דרק מלשונו ומשמע החופה. קודם כתובה לכתוב צריכין לכתחילהאבל
 בלא לחופה לכונסה מותר לביאה הראוי חופה צריך שאין דסברלמ"ר
 אסורה לביאה הראוי חופה דמצריך הרמב"ם לפי אבל בדיעבדכתוכה
 קושיית הרמב"ם על כלל קשה לא מאיר הבית לפי אבל בדיעבד.אפילו

 החופה בשעת כתובה היה שלא לפי נשואה מקירי לא דאה"נהרמב"ן,
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 תשמיש. היתר עושה נישואין לשם עמה ומיחד לחופה שנכנסה כיוןאבל
 אמר וממילא בשבת, לבעול מותר לכתובתה מטלטלין תפס אםוממילא
 או נשואה מיקרי אי בנוגע מדבר הרמ"א משא"כ מהני, דבדיעברהמ"מ
 מהני. לא בדיעבד ואיפלו נשואה, מיקרי אינו הרמב"ם לפי ואה"נלא

 דאנצינגר אלימלך צביהרב

 בקידושין אמירהבענין
 את הרי לומר צריך וגם פרוטה שוה ליחן האיש צריך כסף קידושיבכל

 ממעשה חלק הוי זו אמירה האם הוא והשאלה וכו', לימקודשת
 נתינת עם הוא הקידושין שמעשה או הכסף נתינת כמו עצמוהקידושין
 קידושין. לשם הכסף נותן שהוא דעת גילוי רק הוא והאמירההכסף

 ענין באותו דעסוקין מדין ו. דף מהגמרא לכאורה השני לצד אחדראיה
 זה בדין ההסבר ופשט קידושין בשעת אמירתו בלי קידושיןדהוי

 והוי מעכסת אינה אמירתו לכן אמירתו בלי דעת גילוי דיש דכיוןהוא
קידושין.

 הוי דאמירו חיים ר' בשם מחדש בער ברוך רב שמואל בברכת אבסימן
 וז"ל זו, לדין דיים ר' ראיית ומביא עצמו הקידושין ממעשהחלק

 ראמר כגון ומוקי לא או לקידושין יד יש אם ו: דף בנדרים הגמ'איבעית
 ואת אמרינן מי ואת, לחברתה לה ואמר לי מקודשת את הרי לאשהלה
 חזאי ואת דילמא או לחברתה קידושין בה ותפסי לחברתה ליה אמרנמי
 מה זיע"א, מו"ר והק' בחברתה. קידושין בה תפסי ולא לחברתה,א"ל

 עמו שדבר ידי על אומדנא אפילו הא קידושין גבי לשון לדין אנוצריכין
 לא דהא קידושין גבי מהני ג"כ לשון דין שאין אע"פ קידושין עסקיעל

 מוכיח יד דווראי כתב הר"ן והרי קידושין, גבי בשפתים לבטא דיןבעינן
 מהני נמי לקידושין יד דאין נאמר אם אפילו א"כ קאמר, נמי ראתהוי

 מו"ר ותי' קידושין, עסקי על עמה דיבר כמו הוי הפחות דלכללקידושין
 וביאור אומדנא, אנן עבדינן לא קידושין של לשון דין מוכח רמזהזיע"א
 הוא נתן דבעינן יקח דכי מגזה"כ אמירה בעינן דבקידושין הם, הק'דברים
 הבעל דעת דבעינן מה קידושין דגכי הוא גזה"כ הך וביאור הוא,ואמר
 חלות משום דעת וממכר מקח גבי דבעינן כמו קנין דין משום רק זהאין
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 דעת דבעינן קנינים בשארי כמו קנין לעשות דעת דין מלבד אלאהקנין,
 זמן וכל קיחה, מעשה שיהי' בכדי דכעל רעתו בזה כעינן קונהוכונת
 ענין בעזהשי"ת לקמן שנראה וכמו קידושין מעשה כאן אין דעתודליכא

 עכ"ל. באריכותזו

 לא מוכיחות שאין ידים סבר ששמואל בזה ה: דף מגמ' ראיהולכאורה
 מה ולכאורה נדר, של ומדין נזיר מדין הגמ' והקו ידיםהווין

 או נזירותו זה איש של אמירתו ובלי אמירה דין יש ונזיר בנדרהדמיון,
 דין אין בכלל בקידושין אבל מהני דלא שמואל סבר ולכן חל לאנדרו
 רזה מחודש דין יש בקידושין רגם לומר צריכין ואלא אמירה שלכזו

 אפשו ובאמת כאמירה. ובין בנתינה בין היינו אשה" איש יקח "כידכתיב
 אכל עצמו הקידושין ממעשה חלק אמירה דאין דאע"ג זו ראיהלדחות
 אמר אם ולכן קידושין לעשות דעתו אם בברור לידע העדים צריכיםעוד
 אין דהיינו דיבור כחצי שלו אמירה הוי לי אמר ולא מקודשת אתהרי
 בשעת שעדות כיון אבל קידושין לשם דהוי מוכרחת שלו, דעתגילוי

 צריכים קידושין שם שיש לברר רק ולא הדבר לקיים עדים הויקידושין
 השאלה נקודת הוא זה ויסוד קידושין, לשם שנותן מאמירתו לראותהם
 לא לשונות ואיזו קידושין הוי לשונות איזו 1. בדף הגמ' האיבעיתבכל
 אמר דהוא היא ואמרה הוא נתן בהסוגיא בהרשכ"א ועיין קידושיןהוי
 זו.יסוד

 ת' הגמ' למסקנת דעות שתי יש היא ואמרה הוא דנתן הגמ'במוגית

 מדרבנן וחיישינן היא ספיקא ואכ"א מקודשת אינה דוודאיראשון
 דהוי לומד לז סימז מה"ק בתשו' רע"א הספק, מהו אחרונים מחלוקתויש
 הוי האם היא באמרה השאלה ולכן יקח כי כתיב דהיינו דרשהספק
 הוי לא או כאמירה ולא בנתינה רק אותה לוקח דאינו כיון בקיחהחסרון
 במציאות ספק הוא דהספק מפרש ח' ס"ק כ"ז סי' וכאב"מ בקיחה.חסרון
 ברוך רב לפי ולכאורה מתנה לשם או קידושין לשם כנתינתו כיווןהאם
 שכיוון הצד על דאפילו כמציאות ספק הוא דהספק ללמוד שייך לאכער
 שלומד רע"א לפי ואפילו בפה אמירתו צרך למעשה הא קידושיןלשם
 דוודאי מובן הגמ' של הראשון תי' דבשלמא קשה קצת דרשה ספקדהוי
 היא דספיקא דאמרינן לאב"א אבל באמירה חסרון דהוי כיון מקודשתאינה

 ואפשר באמירתו חסרון יש עוד הא ספק הוי באמת למה מדרבנןוחיישינן
 עסוקין יעשה שאמירתה קידושין תהוי עדיין היא ואמרה הוא דבנתןלומר
 ולכן עניןבאותו

 בעסוקיי
 היא. ספיקא ולכן אמירתו צריך לא ענין כאותו

 ורוצים שלו בנתינה קידושין לעשות כיוון הוא זה דלפי קשה עודאבל
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 מועיל קנין הוי זה ולכאורה ענין באותו עסוקין כתורת שיפעילאנו
 מועיל קנין אמרינן דלא סבר בער ברוך רב ולכאורה מועיללשאינו
 עדיין לי מקודשת את הרי אמר שאינו זמן כל כן ראם מועיללשאינו
 כיוון דהוא לפרש אפשר ועוד ענין? באותו עסוקין של קנין מתורתתהני
 רק לקדש רוצה לא ולכן אמירתה אם ענין באותו עסוקין מדיןלקדש

 היא אם יודע הוא דאיך דוחק באמת וזה אמירתה אם ביחד אלאבנתינתו
 אם הוא בגמ' הספק כן דאם קשה ועור לי מקודש אתה הרי לאמררצתה

 דרשה לספק שייכות אין ובכלל לא או ענין כאותו עסוקין עושהאמירתה
 דאמירה מגלה יקח כי דוודאי דרשה הספק גופא דוה לפרש עודואפשר
 דבאופן דכיון הוא השאלה עכשיו אבל הקידושין ממעשה חלקהוי

 שהוי לעשות מהני אמירתה אפשר אמירתו צריך לא ענין באותודעסוקין
 יקח. בכי חסרון זה הוי האם הגש מסופק ובזה ענין כאותו עסוקיןהם

 באותו עסוקין מתורת לעבוד שייך לא דהכא סובר הרשב"א שלמעשהוזה
 רב של יסוד שפשטות ואע"פ עדים בהעדת חסרון דהוי משוםענין
 ברוך רב לכאורה אכל נפרדים יסודות שתי הרשב"א של ויסוד בערברוך
 עדים, העדאת מדין חסרון דהוי הרשב"א של ליסור מסכים בוודאיבער
 מדין רק הוא הגמ' דשאלת דרשה בהספק הסכרי לפי סתירה זה איןאבל
 חסרון הוא עדים בהעדאת חסרון דהוי וזה אמירתה אם ענין באותועסקין
 בהגמ'. האיבעי כוונת לא דזהצדדי

 ורוב תוס' מחלוקת להסבר יכולים בער ברוך רב של יסודו עםונאמת
 באופן וק הוא הגמ' שאלות למה הקשו הראשונים דבלראשונים

 והרשב"א הוא, ואמר היא נתנה של באופן ומה היא ואמרה הוא נתןשל
 דפשיטא מיחוש בית כאן אין הוא ואמר היא דבנתנה מת'והריטב"א
 חשוב באדם מקודשת רפעמים ליה פסיקא רלא ת' ותוס' מקודשתדאינה
 דתוס' לומר יכולים ולכאורה המחלוקת דמסבר ח' ס"ק כז ס' כאב"מוע'
 בין גדול נ"מ אין באמת ולכן הקידושין ממעשה חלק הוי דאמירהסברי
 כאן ראין ת' לא תוס' ולכן הוא ואמו היא נתנה או היא ואמרה הואנתן
 דעת גילוי רק הוי דאמירה למדו והריטב"א הרשב"א אבל מיחושבית
 הוא. ואמר היא בנתזה מיחוש בית כאן אין בוודאיולכן

 היא דבנתנה בער, ברוך רב של יסודו לפי היטב מובן אחרומחלוקת
 בההיא חשוב, באדם דמקודשת ז. דף בגמ' דאיתא הואואמר

 כז ס' אבי"מ בספר נפשה. ליה ומקניא גמרה מיזה מתנה מקבל דקאהנאה
 מהו זה באופן קידושין שעושה באדם ראשונים מחלוקת מביא טס"ק



שט א ת ב י ת מה

 ויש ממך שקבלתי זו מתנה בהנאת לומר דצריך סובר הרמכ"ם לפרש,צריך
 לת' האב"מ מסביר כך ממך שקבלתי זו במתנה לומר צריך דרקסוברים

 היא נתנה כלל הזכיר שלא מה וז"ל, הא ב"ה ה; בדף תוס' שכתבמה
 עכ"ל, חשוב באדם מקודשת דפעמים ליה פסיקא דלא משום הואואמר
 קושיית על דמתרצים והראשונים זו בהנאה לפרש צריך דלא סוברדהוא
 לפרש הצריך סוברים שום משום הוא הטעם מיחוש בית כאן איןתוס'

 תלוי במאי ביאור צריך עוד ולכאורה ממך. שקבלתי זו מתנהבהנאת
 מוכן יותר הוי בער ברוך רב דלפי ואפשר והראשונים הרמב"םמחלוקת
 הוי האמירה אלא הקנין חלות דעת רק הוי לא דאמירה דכיוןמחלקותם,

 במה ממש לפרש דצריך לומר סברא יש כן אם הקידושין ממעשהחלק
 דצריך סובר הרמב"ם ולכן קיחה של בגזה"כ נכלל דוו אותה מקדשהוא
 חלק הוי לא דאמירה או סוברים ודעימ' והראב"ד זו מתנה כהנאתלומר

 ממעשה חלק הוי דאמירה מודים הם אפשו או הקידושיןממעשה
 לי מקודשת את הרי רק בעצם לומר צריך דאין סוברים הם ורקהקידושין

 אין זה דאופן משום הוא ממך שקבלתי זו במתנה לומר דצריךוטעם
 סובר הרמב"ם אבל לפרש צריך ולכן קידושין לשם שהוי מוכיחהמעשה
 אותה. מקדש הוא אופן באיזה ממש לפרש דצריך לנו מגלהרקיחה

 של אמירה האם קידושין בכל למעשה הלכה הוא השאלהונאמת
 לכאורה דעת גילוי רק הוא אמירה דאם לא או מעכב זו""בטבעת

 לי מקודשת את הרי אמר דהא מעכב אינו זו בטבעת דלשון הואפשוט
 מעכב. גם זו בטבעת אמירת אפשר בער ברוך רב לפיאבל

 מקודשת את הרי לה ואומר המחבר כתב א סי' כז סימן אבהע"זובשו"ע
 את הרי לה שאומר עכשיו מנהגינו היטב הבאר ומביא בזהלי
 כתב רצא ס' ח"א והרמ"ט וישראל, משה כדת וו בטבעת לימקודשת

 מוריד ולא מעלה לא בדיעבד אבל זו לשון לומר צריךדלכתחילה
 מלישנא רמשמע דאומר המקנה ספר מביא ג' ס"ק שם תשובהובפתחי
 לומר שנוהגין ומה זו בכסף לי מקודשת לומר צריך דלא ה: דףדשמואל
 סוף סופר חתם תשו' שם הס"ת מביא וגם דמילתא לרווחא הוא זובטבעת
 לומר דצריך נתן. מהר"ר ודעת זו בחפץ לומר צריך דלא דכתב קוסימן
 בער ברוך רב לפי מובן זה יחיד דעת ועכ"פ הוא יחיד ודעת זובחפץ
 הפוסקים כל מדברי ובאמת גזיה"כ דהוי משום רק זו בטבעת לפרשדצריך
 של דגזה"כ מודה הוא דאפשר כער ברוך רב של יסודו כנגד ראיה הוילא

 לפרש דצריך הרמכ"ם שסכר ומה לי, מקודשת את הרי לומר רק הואקיחה
 דסובר לשיטתו דהרמב"ם אחרת כוונה הוא ממך שקבלתי זו מתנהבהנאת



 א ת ב י ת מהשי

 מיד בזה ליהנות היא שיכולה דבר לקבל האשה צריך כסף קידושיןדבכל
 זה אופן כמו קידושין לשם לה נותן הוא מה מבואר דלא אופן בכלולכן
 כתב ערב בדין ז. בדף כגון לה נותן הוא מה בדיבור לפרש הואצריך

 דינר תן שאמרה האשה וז"ל כ"א הלכה מ' פרק אישות בהלכותהרמב"ם
 בהנאת לי מקודשת את הרי ואמר ונתן לך אני ואתקדש מתנהלפלוני
 הוא במה ברור לא והתם עכ"ל. מקורשת זו הרי פיך על שנתתי זומתנה
 האחר ביד עכשיו שהוי הממון בגוף מקודשת היא דבפשטות אותהמקדש
 בשביל סגי זה ראין סבר לשיטתו הרמכ"מ אבל שם הרא"ש שכתבכמו

 לא אותה דמקדש לומד הוא ולכן מעכשיו ליהנות היא צריך אלאקידושין
 לפרש הוא צריך ולכן פיה על מעות נתינת הנאת עם אלא הממון גוףעם
 שלא כיון חשוב אדם של באופן הדין הוא כן ולכן קידושין, בשעתזה

 זו מדבר ליהנות כולה שהיא לה נותן הוא מה הקידושין ממעשהמוכח
מעכשיו.

 לא שבדיעבד שזה דכתב ג בס"ק שם שהבאתי היטב הכאר מובןונזה
 אמר אבל לי מקודשת את הרי אמר אם הוא זו בטבעת לומרצריך

 שתי בין החילוק מה ולכאורה זה לומר צריך אז מקודשת ליתהא
 ברור אז לי מקודשת את הרי דבאמר מובן שביארנו מה וע"פהלשונות
 תהא כאמר אבל זו בטבעת לומר צריך לא ולכן רצונו מה מדבריוומובן
 זו. בטבעת לומר צריך ולכן רצונו מה מבורר כך כל לא מקודשתלי

 עדלשטיין בצלאל שמעוןהרב

 מינים בשני ברירהבעניך
 אביו את יורש עכו"ם תורה דבר רבא אמר י"ז דף כקידושיןאיבא

 ליה דאית מכלל קונהו" יורשי עם ולא קונתו עם "וחשבשנאמר
 דתנן סופרים מדברי אלא תורה מדברי אינו כוכבים העובד את גריורשים

 טול לומר יכול גר כוכבים עובד אביהם את שירשו כוכבים ועובדגר
 משבאו פירות ואני נסף יין אתה טול מעות ואני כוכבים עובדתאתה

 מלקא ואי אסור המקנה[ ספר עיין חלוקה קודם אפילו פירש ] גרלרשות
 כוכבים עבודת חילופי שקיל כי נמי לרשותו באו לא כי דאורייתאדעתך
 לסורו יחזור שמה רבנן דעבוד הוא גזירה מדרבנן אלא שקיל, דקאהא



שיאהמתירא

 ברירה משום טעמא ואיזלומר וז"ל שהקשה חליפי בתוד"ה ועייןע"כ,
 חליפי של איסור כאן אין וא"ב ] חלקו שזהו הדבר הוברו השתאכלומר
 ועיין עכ"ל, טעמא מהאי מותר יהא נמי לרשותו באו אפילו דא"כעכו"ם[
 זכיתי לא וז"ל וכתב תוס' שהביא מ"י פ"ו דמאי מסכת רעק"אבתוס'
 רק שייך לא ברירה יש דענין פרקין בכולי מבואר דהרי קושייתםלהבין
 אחד לכל יש מין בכל דהורי ברירה יש ל"ש מינם כב' משא"כ מינאבחד
 כנגד גדיים שחלקו אלא שנו לא בבכורות להדיא וכדאמרינן חלקואחד
 רכל תמה דרעק"א והיינו וצלע"ג וכו' טלאים כנגד גדיים אבלגדיים
 ראשונה משעה חלקו היה דוה נאמר ברירה ידי על הוא תוס'קושיית
 בחד רק שייך לא דזה רע"ק טען זה ועל עכו"ם חליפי כאן איןוממילא
 בשני אבל חלקו, לכוא"א היה ראשונה דמיעעה לומר שייך רבזהמין

 כל ולהשגי אחד ממין הנכסים כל לאחד דהיה לומר מסתכר לאמינים
 בנכסי וא"כ מהינים ככל חלקים לשניהם דהוי אלא השני ממיןהנכסים
 מטעם הוא ההיתר אם ] נסך היין אתה טול לאחד לומר מותר היאךהגר

 ראיות שני הביא ורעק"א בכה"ג ברירה שייך לא הא פירות ואני [ביררה
 הגר ירושת של להמשנה הקודמת בדמאי משנה הבאותו חראלדבריו

 מכירת של איסור יש ג"כ ושם דמאי אביהם את שירשו וע"ה בחברמיירי
 דאסור מינים שני ובין דמותה אחד מין בץ חילק והתנא לע"הדמאי

 דמאי[ מכירת מאיסור ניצול ברירה דמשום ] הוא הענין ההסכרומסתמא
 נקרא לא יורשים ב' בהמה מעשר לענין, הגמ' הביא נ"ה: דף בבכורותוכן

 וז"ל מינים בשני לא אבל גדיים כנגד גדיים כמו מין בחד אלאיורשים

 בודאי אביהם ממיתת המגיע חלקו זהו למימר ליכא "דהתם שםרש"י
 עכ"ל. התיישים" וחצי הגדיים בחצי זה זכה מיתהבשעת

 שם, עיין בהסוגיא רי"ד התוס' של תירוצו הוא ועק"א קושייתונאמת

 בין לחלק זו תירץ כתב שג"כ שאע"פ ז"ל בהרשב"א עייןאמנם
 ואיכא וז"ל בדבר ספיקות הרכה לו דיש משמע מינים לשני אחדמין

 והניח הארץ עם אביהם את שירשו הארץ ועם חבר אמרינן והאלמירק
 אתה טול הארץ לעם לומר חבר יכול מעושרין ושאינן מעושריןפירות
 וי"ל דאורייתא דירושה ואע"ג המעושרין על ודעתו פלוני שבמקוםפירות
 ברירה אין הכא כי מינים בשני אבל ברירה ומשום אחד במיןדהתה

 שעורים ואני חיטים אתה טול לו יאמר לא אכל בהדיא התםוכדאמרינן
 דבתרי קשקיל ע"ז דמי שקיל קא דכי אסור דאורייתא כירושהוהלכך
 עכ"ל בריגה איןמינין



המתיראשית

 המשנה מן אלא מברירה הרשב"א הקשה לא דבהקושיא מדבריוומשמע
 ברירה מדין הוא בדמאי שם דהסברא הרשב"א חידש בתירוצוורק

 יש הא להרשב"א היה הסבר המאיזה ועצ"ב לו היה הסבר איזהוצ"ע
 רק כלל האי אמרינן דלא מוכח משנה דהאי דמהסיפא הגרעק"אקושיות
 עצמו. הרשב"א וכדמסיים אחדבמין

 דתלי דהא והגרי"ז שכינים בהלכות מהגר"ח המפורסם יסוד פי עלונראה
 הוא כרירה דיש הנה ירושות או הנה לקוחות שחלקו אתיםהגמ'

 אמרינן אי אבל לחלוקה בעומד ירושה בכל דינים דיש אסריכן אירק
 לומר א"א ס"ס ברירה אמרת אי אפילו לחלוקה עומד בעצם נחלהראין
 כזו לחלוקה עומדת הנחלה היתה דלא כיון ראשונה משעה חלקו היהרזה
 סתם זה ואין לחלוקה שעומר בנחלה דינים יש הדיעות דלכל צ"לוא"כ
 יש ולפי"ז חלוקה מעשה אלא ביניהם וממכר מקח של חדשהמעשה
 עכו"ם חליפי או לע"ה דמאי מכירת של איסור דיש היכא דאולילחקור
 הקס"ד לכאורה וזהו בחלוקה ולא וממכר במקח רק דזהו לומר מקוםדיש
 לשני אחד מין בין חולק התנא דס"ס כיון צ"ע עיין אבל הרשב"אשל

מינים.

 תנינן דהא לי ניחא לא ואכתי וז"ל הרשב"א דברי סוף הוא תמוהויותר
 תשע נטל ואחד עשרה נטל אחד שחלקו שותפין שני וכןבתמורה

 רכל כלב מחיר משום לגבוה ]פירוש אסורים הכלב שכנגד את אחדוכלב
 משום כלומר ונתמר כלב בהדי חד נשקול הכלב[ כנגד היתה ואחדאחד
 שרי אחריני תשעה הרי לאו אי אלמא עיי"ש כגון אשי רב ופרקהברירה
 ברירה אין מינין רבעני דהא ושמא ברירה יש מינים בשני אףדאלמא
 הוא מה לדייק ויש עכ"ל, לה מפרשה כפשטא ]בתמורה[ מתני'וההיא
 כדמסייפ הוא האמת ראם צ"ע ועוד הרשב"א, שדק ברירה משוםהכלומר
 רב למד איך א"כ מינים בשני ברירה אמרינן דלא סבר רבא דרקהרשב"א

 ההסבר דאם זצ"ל שקאפ הגר"ש קושית צ"ע ויותר בדמאי המשנהאשי
 שותף האי של חלקו היה דזה כיון א"כ ברירה משום הוא ההסוגיאשם

 צריכי כולה הא ונתסר נשקול הגמ' הקשה אמאי א"כ ראשונהמשעה
 המשפתים בין בעל מורינו תמיהת צ"ע ועוד כלב מחיר כאן דאיןלהתיר
 איתא סוגיא כהאי ושם נ"ו דף בבכורות ג"כ הובא סוגיא דהאיז"ל

 גדיים נגד גדים שחלקו אלא שנו דלא למעלה שהבאנו המימראמפורש
 בשני כרירה אמרינן דלא ג"כ סבר פשטות שם בסוגיא אשי רבוא"ב
 חלוקות שני לעשות היינו חרא נשקול הא הגמ' דקושיית ומשמעמינים

 מותר חלוקה דבחד ר"ל הגמ' בסוגיא הרשב"א כהבנת ולא מעשיםבשני



שיגהמתיבתא

 זה. בכל וצ"ע ברירהמשום

 בהמתיבתא ]נדפס זצ"ל היימאן הגר"ש שתירץ מה ידי על בהקדםונראה
 בתשעה כהאי ההסבר ראם שקאפ הגר"ש קושיית עלתשמ"ח[

 ז"ל הגר"ש ותירץ מותר להיות כולם צריך א"כ כרירה משום הואוכלב

 א"כ "פרייו" וזהו מחיר אלא מכירה במעשה דין דאינו כלב מחירדשאני
 לאסור צריך לכה"פ ס"ס ראשונה משעה חלקו היה וזהו ברירה אםאפילו
 מה להסביר כזה ונראה הקדושים, עכת"ד כלב מחיר היתה דס"סחרא
 דהמשנה שביארנו דכמו והיינו ברירה" משום "כלומר הרשב"אשדק
 של הקס"ד וכמו ברירה בלא הרשב"א שדק מה להסביר ישבדמאי

 מכירת של איסור שם ואין חלוקה מעשה דוהו משום והיינוהרשב"א
 יש מכירה ומעשה מכירה דרק עכו"ם[ בחליפי ]וכן הארץ לעםדמאי

 במעשה דין שאינו כלב מחיר אבל הרשב"א של בהקס"ד הללואיסורים
 לאסור צריכין ]וממילא הכלב של מחיר הוא שהגדי מה אלאמכירה
 משום הוא דההסבר הרשב"א נקט ברירה[ את"ל אפילו אחד גדילכה"פ
 ושאר כלב מחיר היתה חדא דרק דנתברר נמצא ברירה ידי ועלברירה
 וק"ל. הגדיים כנגד היוהגדיים

 משום הנה ירושת שחלקו האחין הגרי"ז יסוד לעיל שהבאנו מה לפיוהנה
 דאל"כ חלוקה לעשות דינים דיש אמרת אי אלא שייך לא האברירה

 לא דהנחלה כיון ראשונה משעה חלקו היתה בו הנתברר לומר אפשראי
 מינים כשני בברירה חסרונות שני דיש לומר יש לחלוקה עומדתהיתה
 חלקו היה דנה לומר א"א רכזה כבכורות רש"י מלשון שהבאנו מהאדא

 דהא חסרון עור לבאר יש ועוד המינים בכל חלק אחד לכל היהדודאי
 כנגד אחד במין ולא ומין מין ככל חלוקה הוא חלוקה של דיניםדיש
 הדבר דהוכרר לומר א"א וא"כ חלוקה של והאופן הדרך זה דאיןחברו
 השני חסרון דיש דהא פשוט נראה אבל ראשונה משעה שלו היתהבזו
 יש אסו בעלמא בשותפות אבל בנחלה רק שייך לא זהו חלוקה דינימצד
 כבין זצ"ל פיין רב מורינו קושית לתרץ יש וא"כ בחלוקה,כללים

 שחלקו אלא שנו לא ענן רב של דהמימרא דבכורות מהסוגיאהמשפתים
 ז"ל הרשב"א וא"כ בהמה מעשר לענין בנחלה מיירי הכי גדיים נגדגדיים
 זה דין מצד הוא דהחסרון אלא ברירה מצד הוא דהחסרון כרש"י דלאלמד
 צריך דלא הרשב"א בהסבר או אופנים בשני לבאר ]ויש חלוקה שלדרך

 לענין הרשב"א של הקס"ד שכתוב וכמו בהמה מעשר לעניןלברירה
 שייך דלא הא אבל ברירה דצריך העיקר וזה דילמא או בדמאיהמשנה
 שבארנו[ וכמו בכה"ג בהחלוקה חסרון דיש משום הוא מינים בשניברירה



המתיראשיד

 ואין שותפות הוא דשם אחד וכלב טלאים לתשע מכאן סתירה איןוא"כ
 מברירה ההיתר להיות שצריך הרשב"א שדק ביארנו ובזה בהחלוקהחסרון
 דלא ללמוד זה כל הכריע והרשב"א וק"ל, להתיר חלוקה כמעשה דיולא

 בין לחלק צריך וא"כ אחת חלוקה במעשה מיירי דהסוגיא מהבנתוכרפ"י
 אשי. רב של להמימרא ענן רב שלהמימרא

 איך בדמאי מפורשת משנה דיש דלהרשב"א שהקשנו מה לתרץ ישולפיזוז
 דרב או לומר יש שבארנו מה ולפי כוותיה הלא  אשי רבסבר

 על להתיר ויש ברירה צריך לא דבדמאי הרשב"א של כהקס"ד סבראשי
 ג"כ מינים בשני כדמאי ברירה אמרינן דלא דהא או חלוקה מעשהידי

 ומה חלוקה. מעשה זה ראין כיון ברירה שייך לא ושם בנחלהמיירי
 המשניות ופירש בתיו"ט עיין שם ח' ממשנה זה על קשהשלכאורה
 וש"ג. ח' במשנהלהרמב"ם

 את יורש העכו"ם וז"ל ט' הלכה נחלות מהלכות י' פרק בהרמב"םועיין
 עכ"ל, מנהגם לפי אותם מניחים ירושיהן שאר אבל תורה דבראביו

 לישראל אלא נחלות סדר מצינו דלא שהסביר שם משנה בהמגידועיין
 מינים דשני שכארנו היסוד רכל לומר מקום יש לפי"ז ודנה עכת"דבלכד
 שיש ישראל בנחלת רק הוא זה כל חלוקה של ואופן דרך זה שאיןבנחלה
 דינים דאין גוים בנחלת אבל חלוקה בהדרך גדרים וממילא בהנחלהסדר
 אין חלוקה[ בו דשייך לומר צריך ]וגם בהנחלה זכותים להכן דישאלא
 מינים שני של חלוקה או אחר מין של בחלוקה קפקידא ואיןחילוק
 ועם בחבר בדמאי דהמשנה למר בהקס"ד דהרשב"א להסביר ישולפי"ז
 במין רק שייך לא חלוקה ומעשה חלוקה מעשה דזהו משום הואהארץ
 אבל דאורייתא הגר דירושת את"ל דאפילו אביו שירש בגר אמנםאחד,
 מעשה שייך מינים בשני אפילו דבזה לומר יש וא"כ גוים נחלת זהוס"ס

 הרשב"א תירץ זה ועל כזה, התנא חילק דלא מהא משמע וכמו"כחלוקה
 חלוקה זה דאין משום רק ולא ברירה מטעם הוא דהחסרון למדדרבא

 ענן רב של בהמימרא רש"י שלמד כמו אלא ברירה( שייך לא)וממילא
 נחלת בין לחלק דאין הרשב"א סבר ובזה מינים בשני שייך לאוברירה
 אם בזה הסוגיות מחלוקת דיש הרשב"א הביא אמנם ישראל לנחלתגוים
 חלוקה. מדין או ברירה מדיןזהו

 לתרץ לתוס' ליה ניחא דלא תוס' על הגועק"א קושית ליישב ישונזה
 ברירה דאין למד שרבא דאע"פ מינים לשני אחד מין בן חילוקדיש

 הכריע מי תוס' הקשה ס"ס רש"י של ההסבר ובו מינים בשני ברירהמצד



שטוהמתירא

 גוים בנחלת שייך לא חסרון והאי כחלוקה חסרון דהתם ללמוד דיש זהלו
 מכירת להתיר שייך אינו מינים בשני דברירה אע"ג וממילא שבארנוכמו
 ס"ס אבל דאורייתא הגר דירושת את"ל אפילו ס"ס ישראל כנחלתדמאי
 וממילא מינים בשני חלוקה ושייך הוא[ גוים ]דנחלת בהחלוקה גרריםאין
 וק"ל. מינים בשני ברירהשייך

 הסכרו משום הוא הדין דאם כהרשב"א דלא דסכר דתוס' לומר ישועוד
 תוס' דסכר ישראל לנחלת גוים נחלת בין לחלק שיך לא רש"ישל
 חלק לו היה ודאי של הסברא שייך לא לנחלה סדר ראין כיון גויםכנחלת
 כבכורות הסוגיא כל למד דתוס' להיות יכול ולפי"ז ודו"ק, ומין מיןבכל

 ואין הסוגיות מחלוקת כאן ואין בברירה חסרון דוהו רש"י כמוותמורה
 ס"ס אכל כהרשכ"א שבארנו כמו חלוקה של לדינים שייך שםהסוגיא
 קושית ומיושב מינים, בשני ואפילו ברירה שייך גוים דבנחלת תוס'הקשה

 בעזהשי"ת. זצ"להגרעק"א





 שבטנ נוה4

ע=ם





שיטהמתיבתא

 שליט"א וויליגער לייבל יהודה דודהרב

 א'סימן

 קצ"חסימן
 חציצה של ביסוד דינים פרטיםכמה

 מה"ת. חציצה הוי המקפיד רובוא-

 המקפיד. רובו אסו מדרבנן אסור מקפיד שאינו רובוב-

 המקפיד. רובו אטו מדרבנן אסור המקפיד מיעוטג-

 כמה יש רש"י ]ושיטת מדרבנן אפילו חציצה הוי לא מקפיד שאינו מיעוטד-
 מקפיד. שאינו מיעוט על טובלין אין ולכתחלה שאסור[ שסוברים וישדיעות

 דעתי'. בטלה אינומקפיד הוא אפילו מקפיד רוב איה-

 והלכה ורשכ"א רמב"ם בזה מחל' מקפיד והוא מקפיד אינו רוב איו-
כהרמב"ם.
 או שבטל משום אי חוצץ אינו מקפיד שאינו ביסוד מחל' שמסביר שיש]וראיתי
 מקפיד אינו דרוב דכיון לומר יש לגוף ביטול דהוי נאמר אי שאינו כמימשום
 יש שאינו כמו דהוי נאמר אי אבל מקפיד הוא אי לן איכפת לא שם שביטלנמצא
 שאינו[ כמו דהוי לומר שייך לא מקפיד דאילומר

 בעזהי"ה אבארועכשיו

 מהני שלא טעם מקפיד שאינורובו
 : אופנים כמה על להסביריש

 צ"ז סימן א' חלק משה אגרות שו"ת צבי הר שו"ת עי' לגוף דבטלא-

 , צבי ארץ שו"ת עי' שאינו כמיב-

 שכתב שם, צבי הר ושו"ת משה אגרות שו"ת עי' חציצה של דיניםג-

 מלהיות מקום אותו שמבטל מחמת דהוא טעם עור שם אג"ם בשו"ת עי'ר-
 כמקום שתחתיו הגוף ונחשב מכוסה הוא אם לו איכפת שלא כיון גלוימקום
 מקרי אי א- חציצה של ביסוד בהסבר לומר ויש ] מים. ביאת בעי שלאבלוע
 אי נגיעה הוי דלא חסרון הוי רק במים בא בא דהוי או ב- , במים בא הוידלא
 דאל"כ למים בא כלא הוי לגוף ביטול בלא ע"כ לגוף בטל דהוי משוםנאמר
 בא כלא דהוי לומר צריך אין ג' או ב כטעם נאמר ואי , לגוף בטל צריךאמאי
 של דינים משום ומהני חציצה של חסרון הוי רק מים כבא דהוי לומר ישלמים
 מהני[. מקפיר שאינו רוכו של דחציצהתורה



 א ת נ י ת מהשנ

 המקפידמיעוט

 שו"ת וע' שם, צבי הר ועי'שו"ת בסד"ט מבואר כן לגוף שבטל לומר ישא-
 מקפיד. אי לגוף שבטל לומר שייך דלא שהקשה משהאגרות
 מיעוט שייך דלא שם משה אגרות שו"ת עי' ככולו, רובו משום לומר ישב-

 עיי"ש. ככולו רובו משום הוי מש"ה לגוף כטל שיהאהמקפיד
 רובו אסו המקפיד במיעוט חשיינן אמאי שמסביר רס"ו סימן נזר אבני שו"ת]עי'

 על מרובה בעומד כגון רובו אטו מיעוט חיישינן לא כולה בכה"ת האהמקפיד
 דיאמרו חשש יש חוצץ אינו המקפיד דמיעוט אמרינן הוי דאי ומתרץהפרוץ
 אמרינן הוי אי מהני לא למים חוץ אצבע אפילו למים חוץ שמיעוטדכמו

 חציצה רהא כלל פוסל אינו דחציצה אמרינן הוי חוצץ אינו מקפיד שאינודמיעוט
 אמרינן הוי פוסל אינו ע"כ דמהני אמרינן הכי ואפילו למים חוץ שהוא כמוהוי

 שאינו רובו אטו חוצץ המקפיד דמיעוט אמרינן מש"ה חוצץ אינו רובוראפילו
מקפיד.

 מקפיד שאינומיעוט
 רמ"א ]עי' , ט"ז עי' א' סע' ברמ"א כמבואר יטביל לא לכתחלה אפ"ה חוצץאינו

 ט"ז כתב זה על רפוי אטו להחמיר שיש רפוי דהוי דברים אפילו לעניןשהביא
 ומבואר ב'[ סע' על הוא הרמ"א זה לפי להחמיר שיש מקפיד שאינו במיעוטדגם
 מקפיד שאינו במיעט להחמיר דיש ראשוניםבכמה

 מקפיד שאינוכולו
 מקפיד שאינו דכולו שס"ל הגרי"ז עי' מה"ת אסור מקפיר שאינו רכולומבואר
 עליו כלי עם טובל דהוי כלל במים בא מקרילא

 מקפיד שאינו מיעוט בענין רש"ישיטת
 רש"י שיטת בביאורמחל'
 מה"ת. דאסור מקפיד שאינו מיעוט דאפילו ס"ל דרש"י בב"י ועי' תוס' עי'א-

 ובאינו מדרבנן אלא אינו המקפיד בשרו שמיעוט רש"י כדעת הריטב"אכ-
 כלל. חוצץ אינומקפיד

 רק לן חידש ורש"י חוצץ אינו בבשרו אף מקפיד שאינו מודה ג"כ פירש"יג-
 מה"ת. חוצץ המקפידשמחיעט

 ככולו רובו משום חוצץ מקפיר שאינו רובו אמרינן לאאמאי
 חוצץ מקפיד שאינודכולו

 שאינו רובו כן כמו חוצץ מקפיד שאינו כולו דכמו אמרינן לא אמאי לעייןיש
 וכתב כן שהקשה תקט"ז אות יבמות הערות קובץ עי' ככולו דרובו משוםמקפיד
 ואיזו בכולו הכי גימא לא ואמאי גופו לגבי בטל מקטיר שאינו דדבר ע"כאלא



שכאהמתיבתא

 דרובו דהא ומוכח ככולו רובו דוכתי דבכל כיון לרובו כולו בין לחלק ישהטעם
 דניתרת שחיטה גבי כגון בכולו המעשה מעשה כאילו דחשיב פירושו איןככולו

 ברובן דסגי אלא כולן שחט כאילו דהוי משום הטעם אין הסימנין רובבשחיטת
 כשחוט אינו שהמיעוט אף מתרת רובן שחיטת ה"נ מתרת כולן דשחיטת היכירכי
 נתישב לא עדיין אבל בכולו החציצה כאילו חשיבא לא ברוב כשהחציצה וה"1,

 רובו, ליפסול ה"נ מקפיד באינו גם פסול שכולו היבא דכי גימא לאאמאי
 בכלי נכנס כמו דהוי כלל במים בא שם הוי לא מקפיד שאינו רכולו לומרואפשר
וטובל.

 מקפיד שאינו שרובו אמרינן לאאמאי
 מדרבנן המקפיד רובו משוםאסור

 פעם כל אמרינן לא אמאי שהקשה בהגר"ח עי'א-
 המפקיד רובו דהוי משום מה,ת אסור יהא מדרבנן שאסור מקפיד שאינושרובו
 רכל משום ותירוץ מה"ת מקפיד עכשיו מקרי יהא א"כ מקפיד דמדרבנןכיון
 צריך המקפיד המיעוט ולסלק מדרבנן שמפקיד שמקרי מקפיד שאינו רובופעם

 הוי א"כ מיעוט שיהא עד לסלק צריך א"כ המקפיד מקפיד שאינו מיעוטשיעשה
 וארבעים אחד לסלק צריך אחוז תשעים מקפיד אי כגון מקפיד שאינומיעוט
 מקפיד שאינו מיעוט רק הוי תשע ארבעים רק מקפיד א"כ רוב יהאשלא

המקפיד.
 זה ולפי שאסור מקפיד שאינו דכולו כהנא רב של דין הביא לא אמאי מיישבובזה
 אחד לסלק צריך כולו דהוי כיון המקפיד רובו הוי מקפיד שאינו דכולושכיון

 מה"ת. שאוסר המקפיד רובר הויוחמישים
 המקפיד. רובו משום הוי דלא שמשמע זה על שהקשה ד' חלק אחיעזר שו"תועי'
 שהעיר זצ"ל אויערבאך הגרש"ז בשם שדביא י"א סימן טבילה שערי בספרועי'
 מקפיד שאינו מאחר הוי חוצץ אינו מקפיד שאינו הטעם משום זה תירוץעל

 בנ"ר וא"ב חוצץ ואינו אחר כגוף הכל הוי א"כ הגוף מן להסירו חושבואינו

 אנו אם אע"פ באמת וא"כ לרוב יצטרף שלא זה מיעוט על מקפדת עכ"פשהרי
 מקצת אותו על רק אלא כולו על מקפדת שאינה אמרינן החציצה כל עלדנין

 מקצת כל על וא"כ להסיר שרצונה בודאי שמקצת מאחר מ"מ אך לרובהמצרפו
 יסור לא שבאמת אף וא,כ להסיר עומד שהוא למימר מהלכלוךהריאיכאומצקת

 הגוך לגבי ובוטל כגוך נעשה שהכל לומר אפשר אי שוב מ"מ הא מקצתרק
 מינייהו וחרא חרא כל עאל וא,כ הלילכול ממנו יוסר לבסוף שהרימאחר

 עיי"ש וכו' יסרנו שמאמספקינן

 מקפיד מקרי לא איסור מחמת שאסורמה

 פסול משום אלא מקפיד דאינו דכיון ע"ת דף תקי"ר הערות קובץ ועי'ב-
 מקפיד. בכלל זה אין מקפיד היה לא הפסול לא ואיהטבילה



המתיראשכב

 מקטיר ואשה מקפיד אינו רוב אי לענין דינים סרטיכמה
 שבטלה חוצץ עתה מקפידות אינה אשה לעולם, או לפעמים ומקפידא-רובו
 לפעמים[ או לעולם מפיד רובו אי נ"מ ]ואיןרעתה,

 עתה אפילו חוצץ לפעמים מקפיד ג"כ אשה לעולם או לפעמים מקפיד מיעוטב-
 רוב או מיעוט בין חילוק ראין מקפיד דלפעמים משום הוא ]לסד"ט מקפיד,אינה
 אדם[בני

 ראשה כיון חציצה הוי לא לעולם מקפדת אינו אשה לפעמים מקפיד מקצתג-
 לעולם מקפדתאינה

 אינו מקפיד אינו ועתה לפעמים מקפיד אשה כלל, מקפיד אינו ג"כ מקצתד-
 חוצץ מש"ה מקפיד דאשה בדידי' תלוי' חוצץ ס"ט בט"ז, פשט סד"ט לפיחוצת

 מקפיד בין חילוק אינו העולם לענין אבל ] חוצץ הט"ז לפי האילו וערוה"ש,
 [ חילוק יש מקפיר אינו לענצין דוקא לפעמים, אולעולם

 אפילו שחוצץ לומר נ"ל עתה וגם לעפמים מקפיד אשה לעולם מקפיד אינוה-רוב
 מש,ה מקפיד אינו והעולם עתה מקפיד אינו דאשה דרוקא בט"ז פשט סד"טלפי
 [ שחוצץ לומר יש מע"ה עתה מקפיד אשה אי אבל חוצץאינו

 להוציא רעתו אבל מקמיר אינואי

 שאמרינן דמה שמפרש , שם משה אגרות ובשו"ת א' ס'"ק תשובה פתחי ע"יא-
 שייך לישה שצריך פעם שכל דשייך טבעת כגון מקפיד מקרי מקפידדלפעמים
 מה הוי אי כגון אח"כ להוציא ודעתו עכשיו מקפיד אינו אי אבל פעם כללהקפיד
 לפעמים מקרי דלא לומר שיש עכשיו מקפיר דאינו פילינוג טעמפערישקורין
 דאינו נאמר דאי שכתב משה אגרות בשו,ת ועי' ] להלכה וצ"ע עיי"שמקפיד
 לא מקפיד אינו עכשיו אפילו להוציא דדעתו כיון א"כ ביטול משום הואמקפיד
 מקפיד אינו דאי לומר יש חציצה של דינים משום הוי אי אבל לגוף ביטולשייך
 משום נאמר אי דאפילו לומר ויש להקל שיש לומר יש אח"כ להוציא דעתורק

 לומר יש אח"כ להוציא דעתו אפילו מקפיד אינו עכשיו דאי לומר יש לגוףביטול
 לגוף דבטל אמרינן המקפיד מיעוט האפילו שכתב סד"ט לפי וכ"ש לגוףדבטל
 זה[ באופן לגוף כטל שייך דלא ס"ל באג"מ אבל עכשיו, מקפיד דאינו הכאכ"ש
 אי אפילו זמן שם שיהא דדעתו דכיון זמניות סתימה להקל שיש זה לפינמצא
 זמניות סתימה הוי אי להקל שיש שם משה אגרות שו"ת ועי' אח"כ להוציאדעתו
 לפי ]ומחל' שבוע, עכ"פ סוכרים ויש יום ל' שהיא שצריך שסוברין וישטובה
 דכיון לשבוע הוי לא אי אפילו מהני מש,ה ביטול משום דהוי ס"ל דלאאג"ם
 משום דזהו ס"ל פוסקים ושאר חציצה הוי לא מסויים זמן עד שם שיהאשדעתו
 [. לגוף בטל שיהא כרי מסויים זמן עכ"פ שיהא צריך מש"ה לגוףביטול
 יש משה אגרות לפי א- חציצה הוי אי זמניות סתימה אי מחל' להלכהנמצא
 והוי , הסתרים בית דרבנן תרי דהוי ] מסוים מקוס עד מקפיד דאינו להקלמקום
 ולי"א , יום ל' לי"א לזמן ביטול שיהא דצריך פוסקים ושאר ,ב- [ המקפידמיעוט

 אחד. שבוע אפילו ולי"א , שבועותב'
 אדם חכמת ]עי' חציצה מקרי דלא בעזהי"ת לקמן אבאר קבוע סתימה הויואי



שצגהמתיבתא

 סתימה לענין איירי לא אדם דחכמת שן משה אגרות שו"ת ועי' דחוצץשס"ל
 הוי אי דוקא לומר דיש יצחק בית שו"ת ועי' עיי"ש[ טובה סתימה דהוידידן

 זמן עד דרוצה אמרינן דאי יסוד ובעצם ] אדם, חכמת על טהרה דרכי עי'זמניות
 דהוי הגם דחוצץ ברטי' לקמן שמבואר מה לעיין יש חציצה מקרי לאמסויים

 שם שיהא רוצה דאינו לומר יש רפואה משום הוי דאי לומר יש מסויים זמןעד
 לא לזמן סתימה לענין ואפי"ה מסויים זמן עד דהוי אפילו שמקפיד מקרימש,ה
 ואינו שם שיהא רוצה הא דסתימה לומר דיש , רפואה ג"כ הוי דהאאסרינן
 הא ברטי' משא,כ בקל יותר לאכול שיכול מהני סתימה ע"י אדרבה לומפריע
 אחד מקום כגון העולם רוב אצל דעתה בטלה מקרי מאי לעיין יש ] [ לומפריע
 העולם רוב בתר אזלינן אחרים דמקומות אה"נ מקפיד אינו אחד ומקוםמקפיד
 מקפיד[ שאינו זה במקום מהואכל

 נ'סינון
 חוצץ אינו לחבענין

 : טעמים ב' ויש חוצץ אינו דלח טעם ראשונים מחל' שהבאנו לעילעי'

 מים. בה דעייל משום שס"ל ראשונים ישא-
 מקפיר. דאינו משום דס"ל הראשונים מן וישב-

 אינו משום ואי , חוצץ אינו מים כה דעייל משום גימא אי מקפיר אי נ"מוהביא
 מים בה עייל אפילו לומר יש רש"י של ]ולרבותיו חוצץ מקפיד אי אבלמקפיד
 מחל'. הסנר לעיין ויש רוב, הוי אי נ"מ עוד מקפיד, אי ונ"מ מקפיד[ איחוצץ
 בעצם דהא שמהני סגי כזה הלחלילת אי דמחל' שמסביר קצ"ד טימן איש חזוןעי'
 מה לומר ]ויש , טבילה שם דהוי סגי זה אי ומחל' לגמרי מעביר לגמרי עיילאינו

 בזה"ז א"כ מקפיד דאינו משום חוצץ אינו הבשר על צואה בלכלוכישמבואר
 מים[. בה עייל משום הוי דעיקר לומר ישמקפיר

 אופנים. כמה על לפרש שיש ורמ"א מחבר י"ר סע'לבאר

 ורמ"א מחכר במחל'פשט
 : אופנים בכמה לפרש שי

 אפילואי תוצץ ואינו מהני מים בה דעייל ס"ל מהבר ומתל' מיס בה עייל דהויא-
מקפיד.
 עי' מקפיד ואינו מקפיד משום היתר דעיקר מהני לא מקפיד דאי ס"לורמ"א
 המרדכי מלשון משמע וכן מים בה דעייל משום ולא קס"א סימן הלכהביאור
 השלחן ערוך מים, בה עייל דלא משום הטעם מבואר ושם הרמ"א מקורדזהו
 מ"א,סע'

 אינו מים בה דעייל רכיון ס"ל דמחבר ומחל' מים בה דעייל למשה תפארתכ-



המתיבתאשנד

 מים ביה עייל אפילו מהני לא מקפיד דאי ס"ל ורמ"א מקפיד, אי אפילוהוצץ
 מרדכי זה דין מקור דהא לעיין ש וי רש"י של מרבותיו ד' בסע' לעיל דהביאכמו
 לחים ט"ו סע' ועי' מקפיר. אינו משום חוצץ ואינו מים בה עייל דלא מבוארושפ
 כל ושאר מבואר ושם , מים כה בה עייל משום הטעם למחבר היצציןאינם

 בה עייל דלא דאיירי משום דמקפיד משום היינו חוצצין להים אפילוהשרפים
 להקפיד ודרךמים

 מקפיד אי בלח להחמיר שיש ברמ"א דמבואר דכיון סוברים ישהלכה:
 בה עיילו משום דטעמ לסמוך ש י כדחק כשעת  ומ"מ להחמיר יששלכתחלה

 דאפילו ס,ל רק ם מי בה דעייל משום ג,כ דרמ"א נאמר אי ובפרט להקל ישמים
 בב"י מבואר דהא להקל שיש רש"י של כרבותיו חוצץ מקפיד אי מים בהעייל
 רש"י. של כרבותיו לומר רדוחק שכתב ב"יועי'
 אינם שהמקימן מפני זמן איזה במקוה להשהות ש שי השלחן בבריעי'

 וכןמבואר לשהות צריך אין הסתרים בבית זולת מיד המשקה דרךמהלהלים
 שצריך ו' ס"ק תשובה פתחי עי' רב, זמן אין אפילו מים לביאת דראוי אישבחזון

 לחלק ואפשר הסתרים בית לענין ואיירי היטב המים בהם שיכנס עדלהשהות
 לשהות. שצריך צריך אי לעיין ש י מים לביאת ראוי פעם רכלנמצא

 : חוצץ אינו אמאי בראשונים טעמים כמהיש

 מקפיד ]אינו מחזיר ואח"כ מעליו נוטל אי דאפילו שם ומבאר לנוי דדויא-
ובטל[.

 ]דבטל[ בעלמא חזותא רק דהוי דהויב-

 מקפיר[ אינו ]משום בכך אומנתו דהויג-

 , זה בדין הפוסקיםומחל'

 אמרינן בכך אומנתו דרך או גרדיא תזותא או גרדיא לנוי הוי דאי סוברים ישא-
 בט"ז. מבואר כן חציצה הוידלא

 שצריך וכתב חזותא של הטעם נקט אמאי הט"ז על שהקשה טהרה שיורי ועיב-
 דאי חזותא אם דוקא דזהו לומר ]ויש תרתי וצריך בכך אומנתו ררך שלהטעם
 מחזותא מהדין יותר בכך אומנתו המחבר הביא אמאי גרידא בכך דאומנתונאמר
 אי רק מהני דלא ממש בו יש הוי דאי חומרא דהוי בכך אומנתו דהביא לומריש
 זה. בענין פרישה ב"ח עי' חזותא,הוי
 רארינן לנוי דהוי הגם לעין חוץ שתוצץ בכחל ראיה שהביא ופרישה ב"ח]ועי'
 עיי"ש[ לנוי הוי לא דהתם שני תירוץ שכתב בפרישה ועי' , אמרינן לא גרידאדנוי
 פשטים, ב' בין נ"מ דישנמצא

 , בכך אומנתו אינו ואפילו גרדיא בחזותא רק דסגי הט"ז לפי נ"מא-

 פוסקים שאר לפי ממש בו יש אפילו מותר הט"ו לפי בכך דאומנתו נ"מ ועודב-
 בכך אומנתו או בנוי אי ב- חציצה הוי בעלמא חזותא אי א- שניהם הוי אידוקא



שכההמתיבתא

 אפילו והוי להגוף בטל מקפיד אינו דאי אמרינן ממש בו כיש אפילו אמרינןאי
ברוב.
 ג"כ ממשות בו יש אי וכן חוצץ דאינו אמרינן גרידא חזותא הוי אי ט"זלפי

 חוצץ. דאינו לנוי הוי דאיאמרינן
 אינו דהוי לומר יש ממש בו אין אי דהא ממש בו ביש איירי המחבר הט"ז לפי]

 מותר, בכך אומנתו אי הכי אפילו ממש בו ביש איירי ע"כ תזותא משוםחציצה
 בו יש אי לומר יש וגם מהני לא שחזותא היינו תרתי צריך פוסקים שאר לפיא-

 לא ממש בו יש דאי בכך ואומנתו ממש בו באינו אייירי מחבר א"כ מהני לאממש
מהני[

 הגוף רוב בכךאומנתו
 משום בכך דאומנתו דטעם הגוף רוב הוי אי מהני לא בכך דאומנתו לומריש

 מותר. מקפיד שאיגר ורובו מקפידשאינו

 הגוף כרובחזותא
 א"כ שבטל משום הוא שמהני מה רחוותא כיון מהני הגוף ברוב חזותא הויאי
 מקפיד. אינו או מקפד אי נ"מאין

 הגוף רוב הוי אילנוי
 רוב הוי אי אפילו חוצץ ואינו לגוף דבטל אמרינן מקפיד דאינו משום לומריש

 אדם חכמת שיטת קס"א, סימן ברורה משנה עי' ברשב"אכמבואר
 ס"ל רק הגוף רוב הוי אי אפילו חציצה הוי ולא סגי גרידא דחזותא כט"וס"ל
 אינו דלנוי דס"ל משום הגוף רוב הוי אי מהני דלא ממשוח בו ביש לנוי הוידאי
 שבטל דנחשב חזותא משא"כ רוב מהני לא מש"ה מקפיד שאינו משוםחוצץ
 הגוף. רוב הוי אי אפילו חוצץ אינומש"ה
 א"כ הרשב"א לשון כמבואר דבטל משום ג"כ דלנוי משמע פוסקים משאראכל
 להקל, שיש הנ"ל באופן מקפיר אינו אי היינו מהני רובאפילו
 דהא וכן לשון המחבר כתב אמאי שהקשה קס"ב סימן הלכה ביאור ועי' מחברעי'
 רוב אפילו אמרינן לנוי הוי דאי כרביארנו בכך אומנתו ובין לנוי בין חילוקיש
 במיעוט. דוקא כרוב אמרינן לא בכך אומנתו הוי ואי מקפידאינו

 מחבר לפרש היאך מחל'נמצא

 לשון פשטות וכןמשמע בלנוי יחוץ לא נ"ל ממש בו יש אם אף ט"ז לפיא-
המחבר.

 בו שאין באופן השו"ע דברי שמפרשים לבונה עצי הגהות ל"ג ס"ק סד"ט לפיכ-
ממש.



המתיבתאשכו

 ג'סימי

 ברמ"א שמבואר כמו להחמיר יש לכתחלה אי חוצץ אינו אפילו כלליםכמה
 כ' סע'לעיל

 שערי בספר ועי' לכתחלה, אפילו צריך ואינו שבטל לומר יש לנוי הוי איא-
 דאף פשיטא בזה ממשות בו אין אם צפרניה שצובעת אשה שכתבטבילה

 רוצות אינן גשר נשים באותן מ"מ שאפשר כמה להסירו צריכהדלכתחילה
 אם וכמו"כ מלטיבול כידן לעכב אין כזה טבילתן למנוע זה מתוך ויבואולקצוץ
 לא הרי לנוי עשוי וגם הגוף מיעוטי על אלא שאינו שצאחר מ"מ ממשות בויש

 כל או ברוב שהוא אע"פ להקל יש ממשות בו ויש לנוי שעשוי להשיטותמיבעי
 במיעוט מ"מ בזה שמחמירין להשיטות אף אלא להקל שיש כאן כש,כ הריהשיער
 אדם. בבית אדם בחכמת וכמבואר להקל ישהגוף

 לגוף, בטל דהוי כיון צריך שאינו ג"כ לומר יש חזותא הוי איב-

 להחמיר, יש שלכתחלה לומר יש משיה מקפיד אינו הוי בכך אומנתוג-

 כשקשה הצורך לעת לסמוך יש הדחק שעת כ- להחמיר. יש א-לכתהלה :הלכה
 אינו אי ממשות בו יש אי וכן ממש, בו אין דחזית לסמוך יש הצבע להסירלה

 עי' מקפיד דהוי לומר יש א"כ מהצבע קצת יסיר טבילה ע"י דאי לומר ג-מקפיד.
 לכבוד להסיר שדרך בזה"ז לסמוך בכךאין אומנתו של ד-ההיתר שמחה.פרדס
 הטבילה אחר נופל אי לעיין יש ה- מ"ג. סימן טבילה שערי עי' ועוד,שבת

 אי ]צ"ע הטבילה. אחר רגע רק ומפקיד מקפיר הוי לא הטבילה דבשעתשנמצא
 יש אי שבושה כשכיל הצבע ורוצה יו,ט ימים ג' שהוי כגון טבילה יבטל זהע"י

 להקל[.לסמוך

 ד'וגיבון
 הצפורן בתוך וטיט צואה.בענין

 : אופנים כשני המחבר לפרשיש

 א- חומרא. ב' דהוי זה לפי שנמצא נדבקת באינה רק שאייירי מפרש ב"חא-
 נדבקת אינו הבשר כנגד שלא דצואה ב- חוצץ, נדבקת אי בשר כנגדדצוואה
חוצנן.

 כנגר דצואה א- זה לפי נמצא נדבקת, אין ובין נדבקת ן בי דאיירי מפרש ט"זב-
 חוצץ. נדבקת אינו הבשר כנגד שלא דצואה ב- נדבקת אפילו חוצץ אינוהבשר

 הבשר כנגד אפילו ]ולב,ח חוצץ הבשר כנגד ושלא חוצץ אינו הבשר כנגד :הלכה
 אופן בכל הוצץ בטיט נדבקת,, ללא נדבקת בין בקיעין אנו ראיןכיון



שפזהמתיבתא

 הצפורן על מכה הוי אי-
 כמו דהוי משום חוצץ שאינו צפרון על מכה לה דאי-יש שמבואר מה לעייןיש
 אמאי חוצץ דאינו אמרינן מצטער דאי דיעות לכמה לעיל שביארנו מה לפיבלוע
 דאה,נ לומר יש או , כך כל מצטער הוי דלא לומר דיש מצטער, של היתר הוילא
 כלוע[. מקרי אמאי לעיין יש עוד ] השלחן ערוך עי' מצטער של היתרדהוי

 להוציא דעת אי בלועאי
 בזה רמחל' למשמע דעת דאי מחל' חוצץ .אינו דבלוע בדיני בעזהי"תאבאר
 בלוע. הוי אי חץ הוי אילענין

 בצפרון הציצהכענין
 בזה: דיעות כמהיש

 טוב אבל מדינא שני טבילה צריכה אינו בדקה ראם דורא שערי הגהותא-
 טבילה קודם בדקה לא ואם טיט איזה נשאר יהא שלא דא"א דאמרינןלהחמיר
 מדינא. ולטבול לחזור צריך אפ"ה נקי מצאה שטבלהואחר

 כלל. שנית טבילה צריכה אין קודם בדקה ראם מהר"מ בשם מהרש"לב-

 ושוב בס" שכתבו מה התשובה כ"ה]וזה ס"ק בש"ך הובא מלובלין מהר"םג-
 הלילה עבר דאי מש"הס"ל תומרא רק רהוי בתשובה השיב אחד שגדול ליהוגד
 שנית,. טבילה צריכה ואין הדברים מעוכר הוי שמשה לאאפילו
 . אופנים: שני דיש לבאר דיש זה בענין עוד לקמן עי'ד-.ט"ז

 , שנית לטבול חומרא הוי צואה שם ראין לה וידוע בדקהא-ראם

 שנית לטבול צריכה מדינא אז עליו צואה לה יש אם לה ידוע ואין בדקה לאב-
 רק דהוי כיון שנית טבילה צריכה אין שמשה דאס בט"ז מבוארולאפילוהכי

 איסורא. באיתחזק אפילו לקולא דרבנן רספיקא ס,ל ,וט"ו דרבנןספיקא
 דאם וס"ל מהני אמאי איסורא איתחזק הוי הא דהקשה ל"ת ס"ק טהרה שיוריועי'
 לנתה. אם אפילו שנית טבילה צריכה קודם בדקהלא

 ורמ"א מחכרמחל'
 בצפורן חציצה דהוי מה ורמ"א מחברמחל'
 הדינא, מעיקר או חומרא רק הוי אי מחל' ורמ"א חומרא רק רהוי ס"למחבר
 יכול שלא בשביל היינו חציצה הוי זה בשביל להסירו שנוהגין כתבדרמ"א
 שנוהגין אחר אי וש"ך ט"ז ומחל' הבשר כנגד ושלא הבשר כנגד ביןלדקדק
 חלק דהוי דכיון חומרא רק דהוי ס"ל ט"ז חומרא. רק או מדינא הוי ,אילהסיר
 שאין אמרינן לנתה ראי אמרינן זה ומשום מחומרא רק חציצה הוי לאמהגוף
 צריכה. שאין אחת לילה עברה אי וכן עוה,פ, טבילהצריכה

 העומד כל אמרינן לחתוך שצריך הוא דמנהג רכיון רס"ל הדין מעיקר וש"ךה-



המתיבתאשכח

 ואי לנתה לא ובין לנתה בין הלילה עבר אי להש"ך ואפילו דמי כחתוךלחתוך
 ב"ח ועי' צריכה לנתה אפילו עבר לא אי לטכול,אבל צריך שאין לטבולאפשר
 דצפורן מדינא ולטבול לחזור צריכה טיט שם היה שלא לה ברי אם דאפילושס"ל
 ומשום לחתוך העומד כל משום רק זהו וש"ך ב"ח לפי דאפילו ודע . חוצץעצמו
 ושלא הבשר כנגד רק מחלק מתני' דהא וראיה העומד כל אמרינן לחתוךשמנהג
 ע"כ הצפורן בשביל הטעם במתני' נזכר ואינו שבתוכה טיט לענין הבשרכנגד
 כך כל גדולה הוי שלא באופן דאייירי לומד צריך ולראב"ן מנהג, משם רקזהו
 לקמן.עי'

 כיון ולהש"ך , טיט חשש משום הוי לט"ז , לש"ך ט"ז בין חילוק יסודמבואר
 שאינו טיט הוי אי נ"מ עוד וראיתי להיקצץ, עומר רהויחסורן אמרינן מנהגדהוי
 חותך טיט דמשום אמרינן ואי מקפיד, אינו הא מקפיד משום אמרינן דאימקפיד
 נ"מ. איןא"כ

 : נ"מ ישנמצא

 לומר דיש מבואר אינו ,לט"ז אפשר אם לטבול דלהש"ךצריכה הלילה בעכרא-
 דשצריך
 מהני, הלילה שעבר מבואר ששם מלובלין מהרם שהביא ט"ז עי' אבלטבילה

 עוה"פ טבילה צריכה ולש"ך עוה"פ טבילה א"צ לט"ז לנתהב-

 לטבול אפשר אי מקרי דזהו לומר שיש עוה"ב שייךלטבול ולא בלילה הוי איג-
 הט"ז[ אליבא גם לומר]יש

 לראב"ן ליקצץ עומד בין מנהגחילוק
 משום הש"ך בהסבר רמ"א שיטת במציאות ליקצץ עומד משום הוא ראב"ןשיטת
מנהג.
 דהא חציצה הוי ליקצץ דעומד כיון גדול הוי אי רגליו צפורן אפילו לומריש

 מנהג שייך דלא משום זהו חציצה הוי רלא דיניאל חמודי הביא חשוכהפתחי
 מקפיד. דאינומשוס

 שיטבול לנתה לא ראם לכתחלה מחמירין הכא אפילו כט"ז מקילין א- :הלכה
 משום להטעם שחוששת הש"ך לדעת לחוש שכתבו [ויש בט"ז כמבוארשנית

 שעומד משום שכתב כלות לענין החת"מ בתשובת משמע וכן להיקצץשעומר
 כש"ך[ מנהג או ראב"ן רס"ל לומרלהיקצץ,]יש

 כדי ע"ש כל הצפרנים ליטול נהגו זה דמטעם נט"י הלכות בפמ"ג משמעוכן
 הש"ך וכסברת בנט"י עצמם הצפרנים יחצצושלא
 לא דהש"ך זצ"ל מבגרש"א שהביא ל"א אות י"ג סימן ספר מגילת בספרועי'

 לדחות וא,א זו בשעה דוקא הצפרנים ליטול קפידא כשיש אלא כראב"ןהחמיר
 נחשב וזד כלה של שערות או הטבילה בשעת צפרנים נטילת כגון אחרלזמן

 להנטל כשעומד משא"כ להקצץשעומד



שפטהמתיבתא

 לטבול יש בקל אפשר אם הש"ך ולפי שנית טבילה צריכה אין לנתה אםכ-

 עברה לענין מבואר אינו ]בט"ז שני טבילה צריכה אין לנתה לא הלילה עברג-
 שם ועי' שנית טבילה שצריכה לנתה לא אי הלילה עברה דאי לומר דישהלילה
 יש כקל אפשר אס הש,ך ולפי לילה[ עכרה אפילו מלובלין מהרב,םשהביא

 בקל[ לשון מוסיף אדםלטבול,]חכמת

 להקל, שיש לטבול לה ר אפש ואי בלילה מאוחר הוי ואםר-

 יותר צרפניה היו ואם שנית לטבול שיש בסד"ט מבואר קודם בדקה לא איה-
 שמקיל, אדם חכמת ועי' , שנית לטבול שיש הבשרמכגנד
 עי' לנתה לא אפילו שנית לטבול צריכה אי צ"ע הבשר כנגד רק צפורן הויו-אם
 צריך, שאין קטן הוי דאי אדםחכמת

 ליקצץ עומדת אינה זו אשהאי
 הוי דלא סוברים יש קוצצת אינה והיא קוצץ נשים שרוב דבדבר לומר ישז-

 אחד בכל תלוי להיקצץ שעומד משום דהוי דכיון דעתו בטלה אמרינן ולאחציצה
 שצריך דכיון דעתה שבטלה מקפיד אינו והיא מקפיד אהד כל דאי שאמרינןדמה
 הגוף מן חלק שיהא שייך לא /מקפיד אחר רכל כיון אמרינן הגוף מן חלקשיהא
 כל משום רק מקפיד משום לא אמרינן אי אבל , חציצה והוי דעתה בטלהאמרינן
 לן איכפת לא מהגוף חלק הוי לקצץ רוצה אינו ראי ר לום יש לומר ישהעומד
 קוצץ. אחר שכלמה
 שם ועיי"ש זה, חילוק שמבואר צ,ו סימן ב' חלק מבריסק מהר"מ שו"תועי'

 אינו הא בתפלין חציצה הוי גדול דשער השקל במחצית מבואר אמאישמבאר
 אזלינן זה לענין דגם שס"ל ל"ג סימן ג חלק אחיעזר בשו"ת ועי' [ ליקצץמקפיד
 דאזלינן לומר יש מש"ה מנהג דהוי רכיון משום שכתב אדם,ועיי"ש בניברוב
 דירי.בתר

 לצטורן שער ביןחילוק

 יש השער, מגלחין ראין ליקצץ העומד כל אמרינן לא דכשער שכתב ב"ח עי'א-
 חתם שו"ת עי' לגבה, חציצה הוי לא אמאי ליקצץ רוצה זו האשה ראםלעיין
 פ' סימן ב' חלק יו"ד משה אגרות שו"ת עי' כלה, לענין קצ"ה סימן יו"דסופר

 חוצץ. דאינו מבואר ששם פ"אסימן

 לעז מוציא מקרימה
 לעז, מוציא מהו מהל' לעז שמוציא מקרי לנתה דאימבואר

 בניו, על לעז דמוציא ס"ל ט"זא-

 איסור שעבר לעז שמוציא ש"ךב-



 א ת ב י ת מהשל

 מהו צפרון חצי הוי אי לעיין יש ט"ז של טעם שייך שלא מעוברתנ"מ

 שכח אם בשבת לעשות מהו וש"ר ט"זמחל'
 ט"ושיטת

 מצוה במקום שבות של היתר הוי לא מש"ה חומרא רק דצפורןא-

 דשבות שבות היתר הוי לא ה מש"ב-

 מסייע, איסור הויג-

 , לגופה, הצריכה מלאכה דהוי לומר יש ט"זד-

 הש"ךשיטת
 הדין, מעיקרדצריכה
 מצוה במקום שבות של היתר הויא-מש"ה

 דשבות שבות היתר הוי דצפרוןב-

 אמרינן ניקף איסור דהוי בניקף רק ממש בו אין מסייע רק מסייע איסור הוי לאג-
 איסור. הוידמסייע

 , מלשאצ"ל גם דהויד-

 :הלכה

 בשינוי, שיעשה לנכרית תאמר לכתחלהא-
 בכלי, אפילו להקל יש אפשר איואם

 על לסמוך שיש שם הלכה וביאור מ"ב ש"מ בסימן עי' עכו"ם דליכא היכאב-
 רק זה דין שסובר טהרה בסדרי עי' טבילתה, לדחות ואי"צ היטב והעיוןהניקור
 עונה לבטל דלא ניכר על לסמוך ריכול לדחות אי"צ אתם אחת צפורןבשכחה
 ורגלים בידין בכל דוקא זהו אניקור ממכינן דלא דאמר דהא א' צפורן רקכשהיא
 עיי"ש. וכו' א' בצפירוןאבל

 ה'מיבין
 חציצה מקרי אי אופניט כמה לבאריש

 מצטער או סכנה הויאי

 סכנה. הוי איא-

 יסיר שלא אמר והרופא רב לזמן והוי הרבה מצטער הוי איב-
 חציצה, הוי אי להסיר הרבה מצטער הוי איג-

 אמרינן מצטער אי מחל' בעזהי"ת לקמן אבאר לרפואה שנותן דבר הוי איר-
 שס"ל הדיעות ליישב היאך עכשיו ואבאר מקפיר שאינו משום חציצה הוידלא



שלאהמתיבתא

 דחוצץ. בשו"ע שמבואר מה חוצץ אינוהמצטער

 שו"ע סדר לפיואציין

 ו' סע'א-

 חייצי. דלא בזו זו דבוקות שערות קליעות כמין להן שישאותן

 ט'ב-סע'
 ט"ז עי' שיתרככו, עד במים לחוש צריכה חטטים בעלת אשה וכו' רירלענין
 להסיר. שצריכה ס"ל מקוצי ושר להסיר, שמנהג סמ"קשהביא

ג-רטיה
 דחוצץ. בשו"עמבואר

 י"ל סע'ד-
 חוצץ. וכו' קוץ אוחץ

 וקשקשים. אגד לענין כ"ג סע'ה-
 בנ"ל לומריש

 תטירות לעניןו-
 חציצה, הוי לא או חציצה הוי מצטער אי במחל' שתלוי לומריש

 קעטטז-
 להקל שיש חיים דברי בשו"ת מבואר סבנה הויאי

 זמניותח-מהימה
 מקום על שהיא צריך רהא וגם , ומן איזה עד ודעתו רפואה דהוי דכיון לומריש
זה.

 : סכנה של יסוד מהו לעייןיש

 מקפיד ראינו משום לומר ישא-
 ריוויתי דהיינו לומרמשום ישב-
 עי"ש רבותי' היינו משום לומר יכול דלא שכתב סופר כתב שו"תעי'



המתיבתאשלב

 הרכה במצטער הפוסקיםדתית

 סד"טא-
 מקוצי שר בשיטת סד"ט להסיר. מנהג רק חוצץ אינו דמצטער הסמ"קבשיטת
 המקיליי. על לסמוך שיש ומסיק להסיר. צריכה דדינא דמעיקרומהר"ק

 צ"א סימן סופר כתב שו"תב-
 שס"ל מקוצי שר מהרי"ק שיטת א- ומסביר חוצץ. שאינו אמרינן הרבהדמצטער
 צריכה אי מחל' לה שצער שחושב זו לאשה דהוי באופן רק להסיר להחמירמנהג
 מקפיד אינו אחרים דאנשים כיון או מנהג רק אמרינן אי מנהג, רק אולהסיר,
 ס"ל ומחבר ב- דדינא. מעיקר או מנהג רק אי דמחל' נמצא דעתן, בטלהאמרינן
 ריכוך. צריך שאין לומר יש מצטער אם אבל מצטער שאינו באופן ג"כריכוך

 מאהבה תשובהה-
 לפי דגם שלזמר י מגופו הוי אי אבל מגופו לא הוי אי דדוקא לומר וישמחמיר
 להתמיר יש דלמעשה שכתב סופר כתב שו"ת ועי' להקל, דיש מאהבהתשובה
 להחמיר, שיש מאהבה בתשובה דמבוארכיון

 ס' סימן רעק"א שו"הו-
 היינו משום כתב שלא מקפיד אינו המקיר לעולם שם הוי אי סכנה לעניןשכתב
 מקפיד אינו דהוי משום דכתב רקרבותי'

 וחידוש בדרוש ברעק"א עי'ז-
 עיי"ש. להקל דיש שםשמבואר

 ושמלה לחםח-
 סימן קצשו"ע ועי' להקל ומסיק עליו והקשה שמחמיר מאהבה תשובההביא
 שמקיל משמע ושמלה ולחם שמחמירקס"א

 ו סע' קי"ט כלל אדם חכמתט-
 וצ"עבאמ שכתב רטיה לענין ז' כסע' שם ועי' הרבה, לה כואמ אפילודהויחציצה

 להסירן, אפשראי

 קס"ט סימן צבי הר שו"תי-
 ורפואה הויצער אי להקל שישמסיק

 צ"א סימז א' חלק משה אגרותיא-
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 לו נופל ואינו הסכנה יראת מצד מקפיד דאינו אמרינן בסכנה אוקאשמבאר
 מסכנה עיד"ז שניצול בזה שמח הוא דאדרבה להזירו יוכל מתי כללבמחשבה
 זה לפי נמצא ויסרנו, להאגד יצטרך לא מתי חושבה רגע דכל ברפואהמשא"כ
 שם שיהא רוצה דהא שמהני זמניות סתימת דלענין שכתב ועיי"ש מחמיר,דאג"מ
 עיי"ש. יצטרך לא מתי חושבה רגע דכל רפואה כמו הויולא

 השלחן בריי"ס-
 להקל שיש הרבה צער הוי דאימסיק

 : מזה לנוהיוצא

 להקל, דיש סכנה הוי איא-

 אי ג- וכן מגופה הוי אי בזה הפוסקים מחל' הרבה וכאב הרבה מצטער הוי איב-
 כנ"ל, מחל' ומצטער , הפוסקים מחל' ג"כ מגופה דוילא

 , שכיול כמה במים ירכך לאו ואי להסיר יש להסיר יכול אי מצטערד-אינו

 רבותי' היינו אמרינןאימתי
 אינו הוימשום דאי מקפיד שאינו אומשום רבותי היינו משום אמרינן אי נ"מיש

 מהני לא מפקיד שאינו רוב דהא מהני לא רוב הוי דאי בשער כגון א"כמקפיד
 רוב, הוי אי אפילו מהני רבותי' היינו משום הוי איאבל

 היינו אמרינן דלא סימןפ"ב ו' חלק סופר חתם שו"ת שהביא תשובה פתחי עי'א-
 מה לעיין ]ויש אמרינן לא שעוה הויע"י אי אבל שמן כגון דוקארבותי'ובתי
 טבעת. לענין קצ"ב סימן סופר חתם בשו"תשמבואר

 ו'סימן

 שנפרש. מעור קצת מצאה :שאלה
 רובה שנפרשה צפרון גבי לעיל ביארנו אבאר כאשר בזה מחל' מבואר :תשובה
 וט"ז ב"ימחל'

 משום חוצץ, מועטה ופירשה חוצץ אינו רובה דפירשה דטעם ס"ל דב"יא-
 מקפיד שאינו אמרינן זה ומקום יונק ואינו העומד כל אמרינן רוכהדפירשה
 מקפיד. אי דתלוינמצא
 מקום תלוי עיקר ולב"י להקל, יש מקפיד אינו ,ואי להחמיר יש מקפיד אי זהלפי

 יונק דלא משום חציצה הוי לא שנסדק דמקום משום היינוהחיבור

 חוצץ אינו החיבור ומקום המים לעבור ריכול משום דרוגה דטעם ס"ל ט"זכ-
 המים עובר דלא משום חציצה דהוי ומיעוט העומד, כל אמרינן דלאמשום
 הוי החיבור דמקום כיון חוצץ דאינו לומר יש ג"כ מקפיר אי לט"ז זה לפינמצא
 המים, מעביר הא הסדק ומקום ,גופו
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 ס"ל ההא חציצה הוי ב"י לפי מקסיו אי ,באופן לט"ז ב"י בין נ"מ דיש נמצאג-
 דעיקר ט"ז לפי משא"כ לא, או מקפיד אי תלוי החיבור מקום הוידחציצה
 העובר כיון מהני מקפיד אי אסילו א"כ המים עובר הלא הסדק מקוםחציצה
המים,

 מהני לא מקפיד אי אבל מקפיד שאינו משום טעם הכל אדם בחכמת ומבוארד-
 מקפיד אי מהני הלא לומר יש מש"ה מקפיד הא הכאא"כ
 כמה וכתב חוצצים, וכו' והבשר יאבר כ"ס בסע' דמבואר הטעם לומר ישה-

טעמם
 מן כחלק עוד ואינו כקטוע נחשב לקטיעה הוא ועומד יונק דאינו דכיון ב"יא-
 הסתרים, בית דהוי הגם החכור מקום על וחוצץהגוף
 לה כואב שזה בדלדולו ועומד תלוי שיהא כך להניח דרך ראין משום ט"זב-

 לחוש ויש להחזיר שיוכולה כמה לגופה סמוך תמיד מחזיקתוהרבה,אלא
 דאפשר ובשר לאבר דומה או לצפרון דומה אי שפירש עור לעיין ישלחציצה,
 , לצפורן דומה אינו אפשר וכן , מיעוט אפילו המים מעביראעור

 :הלכה

 מקפיד אינואי
 : לסמוךיש

 מקפיד, דאינו משום לומר יש מקפיד אינו או מקפיד אי תלוי דעיקר לב"יא-

 מקפיד. אינו אי וב"ש מים הנכנס כיון חציצה הוי לא מקפיד האפילו ט"ז ב-ב-
 לענין בש"ך מסופק כן כמו העומד כל משום חוצץ צפרון רכמו לומר יש ש"ךג-

 עור לענין ישלומר כן כמו והויחציצה העומד כל דאמרינן רובה שנפרשהצפרון
 העומר כל ס"ל ההא חציצה, דהוישנפרש

 רמי, דליתא כמאן רוב פירש אם אבל תוצץ, הוי דמקפיר רס"ל פנ"י שו"תד-

 וגם הט"ו הביא דהא להקל דיש אדם חכמתה-
 י"ס כלל אדם חכמת עי' ] מקפיד, שאינו משום ג,כ וכתב המים המעבירמשום
 אינם חוצצין אינם תלויים הבשר עור קליפות ראם לי ונראה וז"ל ט"זאות

 אלו עור קליפות על מקפיד אדם שום שאין שידוע מציפורן ועדיף וכו'כציפורן
 כי לחותכן כלל דרךואין

 נושריי
 אינו  דלכו"ע מקפיך  שאינו מיעוט  מאליהווהוי

 שאין טעם הוסיף מדוע להבין וצריך ל', ס"ק קצ"ח סימן בסד"ט ע"י  עב"לתוצץ
 וכו' מקפיד שאינו מיעוט והוי מאליהן נושרין כי לחותכןררך

 מקפידאי
 להחמיר דישמשמע

 מקפיד. דהא ב"י לפיא-
 ש"ך לפיב-

 מקפיד, יסתם רס"ל פנ"י שו"תג-
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 להקל,צד

 להקל. דיש מים נכנס ראי רעיקר ט"ז לפי לומר ישא-
 מהני. מקפיד אי גם ט"ז דלפי לומר ישב-
 , שיונק מקרי אי לעיין יש ב"י לפיג-

 :הלכה

 להקל, יש מקפיד באינוא-

 להקל, צדרים יש רוב הוי אי במקפידב-

 לטבול, שיחזור היינו להחמיר יש לכתתלה מקפיד איג-

 ז'סימן

 רובה או מועט שפירשה צפורן :שאלה
 :תשובה

 הוי לא לגמרי לגזוז עומד הוי מקצתה שנפרשה כיף חציצה דהוי ב"י עי'א-
 לביאת ראוי צריך הסתרים בית דהוי הגם חציצה הוי החיבור מקום מש"תכגופה
 הכא אכל חציצה הוי לא מש,ה צפורון לענין העומד כל ב"י ס"ל הלא הגםמים
 גופו צורת הוי דלא משום ]או , גופו הוי דלא אמרינן יונק הוי לא קצץ נחתךהא
 כיון ברוב אפ"ה חציצה, הוי גופו בצורת חסרון הוי אבל ריונק צפורן חציונ"מ
 מקפיד. מיעוט אבל חוצץ אינו מש"ה להסיר יש דבקל המקום על מקפידדאינו
 הוי דלא כיון מים ביאת צריך ראין חציצה הוי לא ציפורון חיבור מקום ט"זב-

 דהוי מקרי מש"ה העומד כל ס"ל ]ש"ך העומד כל ס"ל דלא מעולםמגולה
 מים. נכנס אינו ומיעוט מים דנכנס רוב בין חילוק רקמגולה[
 החיבור מקום חציצה דהוי דתלוי לומר שיש לב"" שמקפיד באופן נ"מ לומרויש
 חכמת המים דעובר כיון נ"מ איל ט"ז לפי משא"כ מפקיד אינו או מקפיד איתלוי
 מקפיד. משום טעם הביאאדם

 חוזר דאין לנתה דאי לומר יש מש"ה חוצץ שאינו במיעוט אפילו דיעות ישג-
 אינו במיעוט דאפילו שס"ל דעה על לסמוך דיש צבי הר בשו"ת מבואר וכןוטובל
 רעת לפי אפילו מקיל ט"ז לפי אבל הכא מחמיר דש"ך הגם לומר ויש ,חוצץ

הרמ"א.

 אבל להסיר מנהג דהוי כצפרון דוקא להחמיר יש בצפורן דלעיל הגם לומר ישד-
 לפי ג"כ הכא להחמיר יש ש"ך לפי חוצץ, אינו רוב מש"ה מנהג הוי לאהכא

 ולטבול. לחוזר צריכה אינה לנתה אבל לנתה בלאהרמ"א

 ט"ז של לשון שחוצץ אמרינן לא גרידא סדק הוי דאי הביא אדם חכמתה-

 לנתה. כלא כהש"ך וס"ל להחמיר יש לעיל רמ"א לפי שכתב השלחן בדי עי'ו-
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 חוצץ, ומיעוט חוצץ אינו רופא שפירשה צפורן :הלכה

 ח'סימן

 הכשר. כנגד צפורן מצאה :שאלה
 בדיעבד מהו הדיעות בעזהי"ת אבאר :תשתה

 הבולטים הצפרינים נטלה שאם ט"ו סע' י"ח שער טוהר שערי בפסר עי'א-
 הציפורן בצרדי עוק, איזה או הכשר כגנד מעט מהם שנשאר אף הבשרמכנגד
 דעת בשערי וכתב הנדבק צואה או בצק שם מצאה אא"כ שני טבילה צריכהאינה

 נתייסר הטבילה לפי הצפרנים מנטילת המנהג דעיקר משום דמילתאוטעמא
 הבולטים הצפרנים נטלה ראם צ"ל וע,כ וכו' הבשר כנגד שלא צואה חששמפני
 שמקיל חיו,ר הלוי שבט שו"ת ועי' בדיעבד להקל יש הבשר מכגנדלחות

להחמיר.

 לקצוץ צריך חיוב כמה אבארוקודם

 להטעם שכתבו ירוחם ורבינו הרשב"א ומלשון י"ח סע' ושו"ע הטור מלשוןא-
 מה לכוון יודעת שאינן משום הטבילה בשעת הצפרנים להתוך הנשיםשנהגו
 הצפורן שתחת לצואה דחיישי משום והיינו , כנגרו שלא או הבשר נגדהוא
 שבודאי כאופן קטנים דכצפרנים לפי"ז ומשמע הכשר כנגד שלא רק הוצץדאינו
 בשעת לחתכם מנהג אין מצואה חשש בזה שאין הבשר מכגנד עודפיםאינם

 מש"ה הבשר כנגד מעכב דאינו צואה משום חשש הוי דאי זה לפי נמצאטבילה,
 בדיעבד. מעכבאינו

 מפני בזה הנשים מנהג טעם שכתבו וסמ"ג התרומה מספר שהביא ב"י עי'ב-
 צפרניהם לגזוז הנשים דנהגו כתב ,והר"ן הצפורן תחת ובצק טיט שלהששא
 כנגר אינו הוא ומה הבשר כנגד הוא מה ספק לידי תבאנה שלא כדי טבילהבשעת
 הזה למנהג הטעם שכתב הרי עכ"ל ובצק טיט היא ומה צואה היא ומההבשר
 יש מעכב הציפורן שכנגד אמרינן טיט ומשום צואה משום החששות שנימחמש
 כתב דורא שערי בהגהת וכן , יותר לחתוך שצריךלומר
 ובצק לטיט של זה וחשש טיט כתוכם תהא שלא אפשר ראי משום הטעםג"כ

 בשם הפוסקים ושאר והב"ח הב"י וכמש"כ הבשר שכנגד הצפורן בחלקשייךגם
 שתחת והטיט הבשר כנגד שלא הצפורן שתחח הצואה וז"ל דמקואותהתוספתא
 י"ח סע' בשו"ע כתב וכן עכ"ל החוצצין אלו הרי הבשר כנגד אפילוהצפורן
 אשר בצפרנים דגם לפי"ז ומוכח חוצץ הבשר כנגד אפילו הצפורן שתחתדבצק
 טבילה. בשעת לחתכם הנשים נהגו הבשר מכנגד עודפים אינםבודאי
 שלא הצפורן שתחת צואה תה"ל שכתב נדה מסכת על הרשב"ץ בחידושיועי'
 זה ומפני חוצצין הבשר כנגד אפילו הצפורן שתחת והבצק והטיט הבשרכנגד
 גם המנהג טעם שכתב הרי עכ"ל טבילה בשעת יפה צפרניהן לגזוז הנשיםנהגו
 לכתבו ודקדק הבשר כנגד גם חוצץ שזהו הפורן שתחת ובצק טיט חששמפני
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 טיט שם להתקבץ אפשר שיהיה מקום ישאר שלא דהיינו יפה ארניהםלגזוז
 הבשר, כנגד גם שחוצץובמצהק

 ידיה צפרני ותחתוך בזה,ל שכתב קכ"א כלל ריש אדם החכמת מלשון מבוארוכן
 מוכח הרי עכ"ל לבשר מחובר אינו שזה השחרות רושם שניכר מקום עדורגליה
 וכן , לחתוך צריך שחרורית תחתיו וניכר בבשר שדבוק מקום עד דעכ,פמלשונו
 קודם צפרניהם ליטול הנשים נהגו 'י"ג סע קי"ט כלל שם ממש"כ עודמבואר
 שחרורית תחתיו שיש שניכר המקום מן יותר ליטול צריכה אינה ומ"מטבילה
 עכ"ל. בבשר שדבוק מה שחותכות כהנשיםודלא

 מהו בדיעבד הדיעותואבאר

 חלק עדיין ונשאר בבשר דיבוקו מקום עד הצפורן נחתכה שלא בנ"ר לפי"זא-
 נקי שהיה והגם כלל נחתכה כלא הוי שחרורית תחתיו להתקבץ שראוימהצפורן
 רהטם דוקרא שערי הגהת שהביא הרמ"א דברי לפי אחרת טבילה צריכהתחתיו
 טיט. בחוכם תהא שלא אפשר ראימשום

 מכנגר הבולטים הצפרנים נטלה שאם שכתב ט"ו סע' י"ח שער טוהר שעריב-
 אינה הציפורן בצדדי עוקץ איזה או הבשר, כנגד מעט מהם שנשאר אףהבשר
 , הנדבק צואה או בצק שם מצאה אא"כ שנית טבילהצריכה

 הצפרנימ בנטיות המנהג דעיקר משום דמילתא וטעמא דעת בשערי שםוכתב
 ואין בשו"ע כמבואר הבשר כנגד שלא צואה חשש מסני נתייסד הטבילהלפני
 צ"ל וע"כ מהן כלל ישאר שלא כולן ליטול לצמצם א"א וגם יותר לחתוךצריך
 בשיניו או ביד עכו"ם ע"י בשבת ליטול אפשר דאם הכסף בנקודות מש"כ לפיכן

 וע"כ מאומה ישאר שלא בשיניו או ביד כולם ליטול שא"א ברור והדבר כןתעשה
 וכן בדיעבד. להקל יש הבשר מכנגד לחוץ הבולטים הצפרנים נטלה דאמצ"ל

 קטנים הצפרנים היו כאם ג' אות ע"ה סימן חיו"ר הלוי שבט בשו"תמבואר
 הוי אי הבשר מכנגד בכלל עובר שאינו קטן אחד צפורן ונשאר אותםונטלה
 תחת טיט רחשש לטעמא מבעיא לא חוצץ שאינו בפשיטות והשיבחציצה
 הבשר מכנגד ויוצא מפריח אינו וגפ מתחתיו לגמרי נקי שהיה כיוןהצפורן
 משום חוצץ עצמו דהצפורן הראב"ן בשם כ"ה ס"ק הש"ך שכתב להטעםופאילו
 הבשר. מכנגד העבור בצפורן להחמיראלא זה טעם שייך לא מ"מ לקצוץדעומד

 ודסמ"ג התרומה בספר מבואר דהא להחמיר שכתב שם בשם קנה שו"תג-
 שתחת ובצק טיט מהשש משו כזה הנשים מנהג טעם שכתבו דורא שעריוהגהת
 הבשר, שכנגד הצפרון בחלק גם שייך ובצק טיט של וחששהצפורן

 המנהג טעם כתבו הנ"ל הראשונים שכל דכיון לענ"ד פשוט נראה ומ"מ שםוכתב
 לקיים לדבריהם לחוש שצריך ובדאי , הצפורן שתחת ובצק טיט חששמשום
 דלפי שם ומסיק זכו,, בבשר, דיבוקם מקום עד הצפרנים לחתוך בזה הנשיםמנהג
 גדולים בצפרנים אפילו לכאורה להקל אפשר והט"ז מלובלין המהר"מדבר

 הטבילה אתר לילה בעברה שנית טבילה להצריכה שלא הבשר מכנגדשעוברים
 בצפרנים אפילו והב"ח הראב"ן בדעת הש"ך הכנת ולפי בעלה, עם כברושמשה
 לצרוך לילן הוא דהמנהג מ"מכיון הבשר מכנגד עוברים אינים שבודאיקטנים
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 בכך אפשר אפ לטבולשני לאמיר ויש חוצצים עצמם הצפרנים א"כהטבילה
 טבילה לצצריכה שלא והט"ו מלובלין המר"מ על לסמוך אפשר קטניםובצפרנים
 למוך אפשר קטנים דבצפרנים בזה הכריע נדה מי בספר המהרש"ק והגאוןשנית,
 שככר גודלים וכפרנים שני, טבילה להצריכה שלא והטו"ז מלובלין המהר,סעל

 אע"פ שנית טבילה להצריכה והב"ח כהראב"ן להחמיר יש ליחתךעומדים
 הטבילה. אחר לילה עברהשכבר
 הבולטים הצפרינים נטלה שאם ט"ו סע' י"א שער טוהר שערי ספסר עי'א-

 הציפורן בצדדי עוקץ איזה או הבשר כגנד מעט מהם שנשאר אף הבשרמכנגד
 דעת בשערי וכתב הנדבק צואה או כצק שם מצאה אא"כ שני סכילה צריכהאינה

 נתייסד הטבילה לפי הצפרנים מנטילת המנהג רעיקר משום רמילתאוטעמא
 הבולטים הצפרנים נטלה ראם צ"ל וע,כ וכו' הבשר כנגד שלא צואה חששמפני
 שמקיל. חיו"ד הלוי שבט שו"ת ועי' בדיעבד להקל יש הבשר מכגנדלחות

 ט'וגינון
 ברזלים גשרלענין

 : בזה ריעות כמהיש

 וגם מיעוט רק שהוא דכיון שם וכתב שמחמיר צ"ו סימן משה אגרות שו"תא-
 הרוצה דדרבנן תרי הם שא,כ מדרבנן רק הוא שיטות דלהרבה הסתריםבכית
 שזה ואפ"ה עייש וכו' כאכילה לה מעכב אין אם בידו למחות אין אולילהקל
 לטבול אסורה אותה ליפות רק הוא אם א"ל יפלו שלא שיניים לחזק שהואדוקא
 לעיין ויש הלוי שבט בשיעורי עי' מקיל הלוי שבט שו"ת וכו' שמהדק זמןכל

 הוי דלא ברזלים בגשר מ"ש חציצה דהוי שאמרינן קעסט שנותנין ממכהמ"ש
 שכתב שליט"א ואזנר מהגר"ש תשובה שהביא כהן מראה בספר ועי'חציצה,
 חוצצים אינם עלהשן המונחים שברזלים צ"ח סימן יו"ד חלק הלוי שבטבשו"ת
 ומאי השינים ליישר או לרפואה אלא לנוי באים אינם אלו ברזלים הריולכאורה

 שמאנו מאהבה תשובה ובשו"ת סופר כתב בשו"ת ומצינו שחוצצת מרטיהשנא
 השיעור ומה להסירם יכולה שאינה ואף חדשים ג' הגוף על המונחת רטיהלהתיר
 מגופה. כחלק הגשר את דנים שאנווהקצבה

 הטבעית הצורה לה ומחייקים אכילה בעת עוזרים האלה הברזלים שם וכתבב-
 , הסתרים כבית המקפיד במיעטוט חציצה מספק יותר לא הםוגם

 גשר משא"כ שם בעצם רוצה ואינו יסור מתי אמרינן דבקעסט לומר ואפשר]
 עד דאי שמבואר יוסף זכרון של לדין לזה שייך לא מש"ה לן איכפת לאברזלים
 דאדרבה לן איכפת שלא דוקא זהו חציצה הוי דלא אמרינן מסיר לא מסוייםזמן

 לעיין. יש ברזלים בגשר א"כ ורצה אינו הא הכא משא"כ שם שהיאשרוצה
 משום הוי אי רק לכתחלה שמחמיר פ"ו סימן ו' חלק יצחק מנחת שו"ת עי'ג-

 להקל, שישסכנה

 הלכתחילה שליט"א אלישיב מהגרי"ש שהביא ט"ו סימן הלכה שערי בספרר-
 שזה כיון להקל יכולים הרחק ובשעת בסוף להתגלות עשוי רזה כיון חוצץזה
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 הסתרים.בבית
 מהני, יום ל' הוי דאי שס"ל קצ"ח סימן השלחן בדיה-

 תפירות הויאי

 ניכר, אי חציצה הוי תפירות רס"ל משה אגרות שו"תא-
 חציצה הוי דלא סוכרים ישב-

 מאליהם נימוס הויאי
 נמסות דתפירות שס"ל שליט"א וואזנער מגר"ש שהביא שם כהן מראה עי'ג-
 שהתפירות ואף שחוצצת מכה על המונחת מרטיה מ"ש ולכאורה חוצצותאינן

 ב' לרטיה שם וכתב עליהן ומקפידה בהן מרגישה כעת מ"מ מאליהםנמסות
 בחלק תפירות אבל , מאילה נמס לא וגם ניכר שטח על כלל דרך שהואריעתות
 במקום הגוף על החוט שמונח מה דהיינו מאד קטן שטח רק כ"פ הואהחוצץ
 שתפירה בתנאי ומובן מפקדת לא ועי"ז מאליו מנמס זה וגם הבשר מןשיוצא
 מקפדת. ודאי שאז לה מפריע לאהזאת

 בתפירות דאף באגד ד"ה בביאורים כ"ג סע' קצ"ח סימן השלחן בדי עי'ד-
 פעלו לא אם חוצצים שאינם בהן להקל שיש נראה הגוף מן להוציאןשעתידים
 יום. ל' לאחר עד להנטל עומדים ואינם להם צריכה והיא פעולתםעדיין
 נמסים שתפרים ראיה שהביא באגד ד"ה כ"ג סע' קצ"ח סימן השולחן בדי עי'ה-
 אינו המכה גבי שעל דגלד ז"ז דף נדה בחידושיו הרמב"ן מדברי חוצציםאינם
 מאליו נופל ומשנתייבש למכה נקשה לח כשהוא מסירתו שאינה משוםחוצץ
 בדבריו ויל"ע מקפיד, אינו חשוב מאליו הנפל דדבר הבדה"ש מכאזוהוכיח
 תו ליפול עומר שאם לומר שייך ושם הטבעי הגוף מצורת חלק שהוא גלרדשאני
 וצ"ע. לגוף זר ברבר משא,כ עליו מקפידלא

 המתנדנדשז

 דהוי בשביל מתיר פ"ר סימן מישרים דובב ושו"ת ר"מ סימן נזר אבני שו"תא-
בלוע

 דומה אי לעיין ]ויש שחוצץ להוציאו אצלה הוחלט דאי מתמיר השלחן כדיב-
 עוד יונק שאינו דכיון העטם בב"י מבואר דהתה שחוצצים שמובאר הבשרדאבר
 חילוק ואין בגופה שם שמעורה. מקום על דהוצץ הגוף מן חלק הוי לא הגוףמן
 הוסר שלא ומה להסיר דקל ראיה קפיר דלא משום בצפרון דוקא למיעט רובבין
 יש א"כ מפקיד דאינו ראיה אין להסיר קשה באבר משא,כ מקפיד דאינוראיה
 כואב שזה בדלדולו ועומד דתלוי כיון שמפרש הט"ז המתנדנד,]ולפי בשן.לעיין
 לחוש ויש להחזיר שיכולה מה כפי לגופה סמוך תמיד מחזיקתו אלא הרבהלה

 מהו[ בשן לעיין יש החתך כמקום שם מלבא המיםשנמנעו



 א ת ב י ת מהשם

 י'סימן
 באזנהן מוך לענין וונוגע הטבילה. בשביל מקמיר אינו אי :שאלה
 :תשובה

 קפצה או שפתותיה קרצה או בפיה שערה נתנה כ"ז סע' קצ"ח בסימן מבוארא-
 רוצה שעכשיו דאף ומבואר טבילה, לה עלתה לא כרם המים באו שלא בעניןידה
 המקפיד כמיעוט ליה והוה בכך רוצה אינה זמנים בשאר קפוצה ידה שתיהיההיא

 מקפיד מקרי אפ"ה מקפיד אינו טבילה בשעת אי אפילו ואינן מררבנן,שתוצץ
 מקרי לא עכשיו גם דהא טכילה לה עתה דלא לומר דאפשר ] זמנים שארבשביל
 כך[. שיהא דוקאשרוצה

 מים ביאת הוי לא הא קרצה שמהני להריעותטעם
 שאינו דאע"פ ל' וטע' כ"ז סע' קצ"ח ובסימן ב"ה דף קידושין בגמ' מבוארא-

 צריך. מים לביאת ראוי אבל הסתרים בבית מים ביאתצריך
 לענין שאמרינן כמו ממש מים ביאת צריך לא לכתהלה אמאי שהקשה תוס'עי'
 שיהא עיקר ההכא טהרה שיורי הסכר עי' לומר ,ויש לכילה הראוי כל פעםכל
 טהור. מקרי מים לביאת ראוי ע"י א"כ טהורשם

 שפתותיה קרצה למרש פירושיםב'
 הביא אבל ראשון פירוש רק הכא הביא דב"י הגם פירושים ב' שהביא בר"שעי'

 : פירושים ב' בין ונ"מ עיקר שזהו ומשמע שני פירוש גםלקמן

 השפתים דיבוק שע"י מפני הפסול וטעם בחוזק לזו זו שפתותיה שדיבקהא-
 מררבנן טבילה לה עלתה ולא עליהם המיס באו ולא שלהם החיצון הבשרמתכסה
 אבל זה על זה קרוצים שפתיה שיהיו רוצה עכשיו הגס המקפיד, מיעוטכדין

 בכך ותשיב ודיבורה אכילתה בשעת כגון פיה בפתיחת היא רוצה אחריםבזמנים
 בית לענין שנוגע מה זה פירוש לפי חבירו על שפה כל וחצץ עליוכמקפיד
 אגרות בשו"ת שמבואר מה ההסבר לקמן ועי' מהודק אפילו להיות יכולהסתרים
משה.

 ראוי להיות צריך עכ,פ אכל ממש מים לביאת צריך אין הפה שכתוך דאע"פכ-
 מים ביאת ראוי הפה תוך אין בחוזק השפתיים שדיבק והיכא מים לביאתמיהת
 טבילה לה עלתה לאמש"ה
 נשרה ואילו הואיל לומר יש בינוני דיבוק הוי אי אפילו מהני היאך א"כ לעייןויש
 בזה זה דבורים כשאינם פיה לתוך ונכנסים המים רותקים היו מה לזמןבמיס
 מיס. לכיאת כראוי חשים כה"ג וכלבחוזק

 פירושים ב' בין נ"מויש
 מהני א' כטעם אי החיצון כשרה נתכסה שלא באופן אבל בחוזק הוי אילענין
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 משא"כ הפה, פותח הוי אי רואי אי ושבגי במציאות ראוי שיהא בכלל בעידלא
 נכנסין. מים הוי מרובה לזמן הוי דאי בינונו אידבוק שיה צריך ב'לטעם

 היטב מהורק אי מהני אמאי לעייןויש
 מים לביאת ראוי שיהא רפוי שיהא צריךולא

 לענין גדול יסוד שם ומבואר שכתב צ"ח סימן א' חלק משה אגרות שויתעי'
 חלק אותו הוי ולא הגוף על דבוק חוצץ דדבר אחד חציצות מיני שני דישחציצה.
 את אחר בדבר רכיסה ושני עתה, שהוא כפימה עליומים שיבוא כלל ראויהגוף
 שאין הסתרים בבית אבל חציצה הוי דתרוייהו וכתב וקפצה כאדם כמואחזהגוף
 דמין חציצה רק לפסול אין מים לביאת ראוי שיהא אלא מים לביאתצריך

 , שפתותיה קרצה ע"י המים הביאת שמעכב רק הוי אי לא אבל שדבוקהראשון

 מים ביאת מעכב רק רזה משום שמהני באוזן מוך נותן אי לענין שם כתב זהולפי
 יש כן כמו פיו לפתוח שיכול ראוי דהוי דכמו היינו באריכות עיי"ש דבוק הויולא
 כיון מעכב לא זה בעין שנותין קאנטקט הוי אי גם זה ומשום , זה לעניןלותר
 בין הנדבק עצם אמאי שהקשה שם עי' בגוף דבוק הוי ולא הסתרים בית רקדהוי
 דהוי משום לומר יש מונע רק דהוי הגם מיס לביאת ראוי אינו דהוישיניה

 מ"ש שהקשה השלחן בכדי עי' דחוק במקום מסובכיכ שהן מחמתכנדבקיכ
 שלא להחמיר יש זה לפי אחר פירוש להחמיר יש עי"ש,לכתחלה הנדבקבעצם
 מים. ביאת שמונע דבריהא

 מזה לנוהיוצא

 חציצה, הוי טבילה בשעת רק מקפיד שאינו חציצה הוי איא-
 מונע אי רק דבוק הוי לא אי אבל מהני לא בגוף דבוק הוי אי הסתרים בביתב-
 אינו הא חציצה אמאיהוי לעיין יש שפתותיה קרצה א- מים לביאת ראוי מקרימים

 דכיון לומר דיש י' פרק מקוואות מס' על אחרונה משנה עי' פתוח הוי אימקסיד
 שמחדש שם עוד שמקפידנעי' מקרי פתוח שיהא דוקא מקפיד הוא אחריםדזמנים
 עיי"ש[ מקפיד שאינו דמיעוט שא"מ[ במיועטחידוש

 שכאזנה מוך להיתר לטעם עודויש

 שכתב ועוד פ"ב סימן כ' הלק קצ"ז קצ"ה סימן א' חלק יושר אמרי שו"ת עי'א-
 הוי דלא הדחק בשעת להקל דיש ס"ל טבילה בשעת שם שיהא דוקא רוצהדאי

 שיהא רוצה דאי שמבואר דברים שאר או לאגד דומה ואינו סכנה הוי איחציצה
 טבילה. בשעתשם
 שהקשה טבילה ועי'שערי קודם ימים לז' שיהא שיתן שכתב צבי הר שו"ת עי'ב-
 הכא אבל ימים ז' שם שיהא ורוצה צריך אי דוקא הוא ימים 1' שמהני פעםרכל
 ואין צריך ואין קודם ימים ו' שנותן דמה יימר ומי טבילה בשעת צריך רקהא

 מהני. זה דבשביל גימא מי ז"י ביטול שיהא כדי שם שיהא רוצה רקמועיל
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 שמקילין בסכנה טעםעוד
 פשיטא מכות להן שיש אותן והרי באה"ד שכתב כ"ח סע' השלחן ערוךעי,

 אמנם דכוותיה וה"נ הבריות נשים רוב אחר הולכים שאנו אלא מקפידותשאינן
 שאין נשים רוב אחר כזה לילך שייך לא להסירם סכנה שיש דכיון הדבריםכיאור
 מפני חוצץ .ואינו צבועות שידיו אצבע דהוי מידי זה ומקפידיתעל זו סיבהלהן
 אדם בני רוב אחר אזלינן ולא שיתבאר כמו בכך מקפירים אינם האומניםשכל
 בכך שפרנסתם מפני בפנ"ע כחלק הם דהאומנים ומקפירים בכך מלאכתןשאין
 ס"ק הס"ט דעת וכ"ג כמובן אדם בני רוב אחרי אולינן דלא סכנה כשישוכ"ש
 צבע. כמו דהוי אמרינן לא גרדיא דבצער לומר ויש עיי"שי"ס

 סכנה כעניןעוד
 מאגד וקשה חציצה היא שלא מהני דצער סופר כתב שו"ת מש"כ לעילביארנו
 כיון וכתבנו מיד להחזיר דעתו הא וקשה , חציצה הוי להסיר דדעת רכיוןותירצו
 אחר דברדנותן

 הנ"ל לפינמצא

 חציצה, לוי דלא קוברים שיש ארוך לזמן ורוצה סכנה הוי איא-

 יושר אמרי בשו"ת שמבואר בשעת.טכילה .דוקא שירא ורוצה סכנה הוי איב-
 , להחמיר כתבו אחרונים ושארלהקל

 חציצה דהוי מחזיר ואת"כ לראות מסיר פעם כל ארוך לזמן שם הוי איג-
 סופר, כתב בשו"תכמבואר

 רק אי אבל חציצה הוי זה רכאופן אחר עם ומחליף ומסיר ארוך לזמן הוי איד-
 חציצה. הוי דלא לומר דיש מיר ומחזירמסיר

 שבאוזן מור לעניןהלכה

 יום. ז' אפילו או יום ל' נותן אי דיעות ישא-
 יושר, אמרי כשו"ת דלא משמע לזמן ויהא בעומק שיהא מהרש"ם שו"תב4

 עיי"ש. קודם המוך להדית לענין באחרונים עי'ג-

 הסתרים בית לענין הרוב מחשביוהיאך

 ולהגאונים עצמו בפני מחשב לא להרמב"ם א-מחל' לעני ביארנו שער לעניןא-
 או ר- שער מקום כל או ג- בפנ"ע שער מקוס כל להגאונים ב- עצמו בפנינחשב
 עצמו. כפניראש

 , הגוף עם הסתרים בית כל מחשבין הסתרים בית לענין אבלכ-

 נזר אכני בשו"ת מבואר שן לעניןג-
 שמחשביי

 הטעם. עיי"ש עצמו בפני השן
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 י"איימן

 לטבילה רחיצה בין בשר אכילת בעניןבקיצור
 בושה משום בשר לאכול מותראי

 לא אבל טבילה שהולך בשעת דוקא דבושה שהביא שערים בית שו"ת עי'א-
 אלישוב הגרי"ש בשם הלכה שערי בספר ראיתי וכן זה, בשביל בשרתאכל

שליט"א.

 לטבילה רחיצה בין עוה"פ לרחוץ מהניאי

 פיה שתדיח לסמוך לה ואין לטבילה הרחיצה בין לאכול לה ראין בשו"ע עי'ב-
 הטובלת ואפילו ישכח, רשמא לומר דיש האכילה אחר פעם עוד שיניהותנקר
 לאתר ער לאכול תמתין אלא טבילתה קודם סעודת תאכל לא יו"ט בליל אובליל

 תיישים הכא טבילתה ביום ויו"ט כשבת כשר לאכול שמותרת ואע"פשטבלה
 שם נמצא ולא הסתרים בי הריחה לא ראם טעם רוחצין. לא רבשבת טפילמכשול

 ב- קצ"ט. לקמן ט"ז עי' א- חוצץ דאינו החוצץדבר
 דהוי דכיון טהרה, שיורי עי'

 הסתרים בית דהוי דכיון ש"ך עי' ג- מדרבנן, רק פוסקים דלכמה הסתרים ביתרק
 שם. להשאר צר מקום לה שיש כיון הטבילה גמר אחר נופלם היה לאמסתמא

 י"בושינקז

 כלים. טבילת לענין גם ונוגע , בידו אוחז אי טבילה לענין :שאלה
 שצריך מבואר לח"ק , ור"ש ת"ק מחל' יא' פרק מקוואות מתני' מבואר :תשובה
 לרמב"ם רפוי, מהני לת"ק אי ראשונים ומחל' רפוי, צריך ולר"ש ידים,הדחת
 מהני. ור"ש רפוי, מהני לא לת"קורמב"ן

 אפשר כשמדיחים ולדעתם הרשב"א על חולקים והרמב"ן שהרמב"ם בט"זעי'
 גם המקוה במי בהדחה שהרי תלושים במים בהדחה אפילו היינו בכחלהדק

 בט"ו. עי' אחר באופן מפרש ורשב"א מודההרשב"א

נמצא

 רפוי מהני דלא ראשונים ושאר ורמב"ן לרמב"םא-
 עי' , מהני ג"כ ידים והדחת , מהני ידים דריפוי המחבר דעת וכן וטור רשב"אב-
 רק בחוזק ידיו יאחז לא אכל דמהני ידים דהדהת רס"ל הרשכ"א בדעת שס"לט"ז

 קודם. מים דהדיחו כיון מהני רפוי הוי לאאפילו

 דוקא לרמ"א תלושין מים אפילו לט"ו מחל' קודם ידיו הדיחו שאמרינן מהג-
 פוסקים. ושאר יהונתן מטה ועי' מהמקוה, יצא ולא במקוה דהוימים

 ידיו יאחז יהא שלא שס"ל דלט"ז מ"ח סע' השלחן וערוך טהרה שיורי עי'ד-
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 אוחז אי אפילו מהני במקוה מי הוי אי אבל תלושין מים הוי אי דוקא זהובחוזק
 ערה"ש ]עי' זה חילוק בפירוש שמבואר ק"כ סימן מפורש בט"ז מבואר וכןבחזק,
 שמבואר ק"כ סימן בט"ז עי' אבל עיי"ש בט"ז כן משמע דאינו שכתבשם

בפירוש.

 : דיעות כמה שישנמצא

 , תלושים מים לא מקוה של מים רק מהני דלא רמ"אא-

 מהני, מקוה במי רק בחזקה שאוחז מהני דלא ט"זב-

 תלושים. במים אפילו שמהני בהגר"א עי'ג-
 רפוי. לטבול דלא והרמב"ן הרמב"ם כשיטת להחמיר שיש טהרה 'שיורי עיד-

 כשאין או בדיעבד אלא אינה הדחה של זו שעצה שכתב ל"ו ס"ק ש"ך עי'ה-
 כתב נ"ז ס"ק ובסר"ט דיעבד לענין אלא דברו לא ובפוסקים שבמשנה אחרתעצה

 לכתחילה. כן לעשותשמותר

 :הלכה

 האחת בידו המיס תוך הכלי שיכניס בלבוש כמבואר לעשות ראוי לכתחלהא-
 סך ע"י מטביל ואם חשש, מכל יצא זה שבאופן השניה לידו המים תוךויעבירנו
 כשהכלים בפרט לתוכו הכלים יזורק המים תוך הסל יכניס רשת כמןהעשוי
 הרבה.כבדים

 אחו אם והטבילו הכלי ואחז ידו ותלש המקוה במי ידיו שהדיחו הדחק בשעתב-
 ועי' בריעבר מועיל בינוני דבוק שיהיה משער ואם ולהטביל לחזור צריך רבבכח
 היד הדחת על לסמוך שלא בזה להחמיר שיש נראה דלרינא שכתב השלחןבבדי
 אמנם שנית לטבול צריכה כך טבלה ואפילו בינוני בריבוק אף תלושיםבמים
 על לסמוך שיש נראה הדחק שעת שהוא או שנית לטבול לה אפשר שאיהיבא

 בחוזק. שלא בינוני בדיבוק רק בה אחזה אםהמקילים

 לאחוז להחמיר שיש מקוה של מים הוי אי אפילו להחמיר שיש ס"ל ש"ךג-
בחוזק.

 כידיו כלי לאחוז לענין הדיעותאבאר
 תלושין מים הויאי

 כלום, מהני דלא ס"ל רמ"אא-

 . בינוני דיבוק הוי אי דמהני הט"ו שיטתב-
 , חזק אפילו תלושין מים הוי אי אפילו דמיוני הגר"א שיטתג-

 מקוה מי הויאי

 בינוני דפוק הוי איא-
 להקל, ט"ו -שיטתא
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 , להקל הגר"א שיטתב-

 בראנא, -מהר"י שיטתג-

 בדיעבד אפילו שמחמיר בראנו מהר,י שהביא בש"ך ]ועי' בדיעבד, מקיל ש"ךד-
 בחזק לכתחלה שמחמיר וש"ך בחזקאיירי

 חזק דבק הוי איב-

 מקיל ט"זא-
 מקיל הגר"אב-
 מקיל, השלחן ערוךג-
 דהוי סוברים ויש דרבנן רק דהוי משמע בדיעבד אפילו מחמיר בראנא מהר"יד-

 ברפוי. אייירי מים הדחת דמהני שמבואר ומתני'מה"ת,

 י"גאיברן

 כזה חציצה מאי קמטים הויאי
 לגופי' שכטל משם הוי המקפיד דמיעוט אמרינן פעםכל

 הרבה, שוחה הויאי

 רק הראשונה כדעה עיקר הלכה דיעות ב' מחל'א-
 מהאחרונים יש אמנם אנב"ז חכמ"א סד"ט עי' שני', כדעה להחמיריש

 נדה. מי וספר השלחן ערוך עי' בדיעבד לגמריבזה המקיליי

 נכנס אי אבל בשוחה, למקוה נכנס אי היינו מהני דלא שניה לדעה ואפילוב-
 דמים אמרינן אי וש"ך ט"ז מחל' שוחה ואח"ככדרכה

 מקדמיי
 כט"ז ומבואר

 או שוחה הוי אי בקיאין אנו ראין לומר דיש בדיעבד דהוי ]ומה מהנידבדיעבד
 במים, באו מקרי לא חזק דהקמטים כיון מהני דלא מבואר ובנקה"כלא

 למעלה זרת הוי לאאי
 שכתבו ויש כדג, לטבוליש

 שטובליי
 מים אחת פעם הוי דעכ,פ רנמצא ב"פ

 נמצא הט"ז. על ממכינןמקדימים
 כדרכה, לטבול ישא-

 כדג, לטבול יש כדרכה לא איב-

 צדה על טוב דיותר השלחן בדי עי' גבה ועל צדה על לטובל יש יכול לא איג-
 חילוק. שאין לומר ישובאיש

 בישיבה טובלאי
 שמהני. אש אמרי בשו"תמבואר
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 שנקלף עור בעניןעוד
 אי ב"י א- לחומרא גופה דהוי חציצה הוי לא היבור דמקום ט"ז להקליש

 חציצה הוי חיבור דמקום ליקצץ עומד אי ב-ש"ךמקפיד,

 טבילה עלנאמנות
 נאמן קטן אין שבדאורייתא בסר"ט ,ובאר גדול דוקא טבילה על דנאמנותמבואר
 לתקן בידו הדבר אם כשאתחזק אף שנאמן גדול משא"כ שבידו ברבראפילו
 שהדבר נחשבה גבה על העומדת האשה כהשגחת רוצה שהטובלת וכןאהאסור
 להטביל נאמן קטן שאין סימןק"כ קיי"ל כלים טבילת לגבי גם ונאמנת.בידה
 דאורייתא טבילתחן שחיוב מתכות בכלי דדוקא שם הרעק"א דעת אמנםכלים

 ועי' חמץ, בדיקת לגבי כמבואר כדרבנן רבנן היזוהו דרבנן זכוכית בכלימשא"כ
 טבילתכלי על גם נאמן קטן שאין הפמ"ג בשם י"ר ס"ק ק"כ סימן תשובהפתחי
 ס"ק קצ"ח בהגר"א וכ"כ אמורא דאיתתזק כמקום האמינוהו שלא דרבנןזכוכית
 ראייתו. עיי"שמ"ה

 מקפיד מקרי מכוסין מקומותאי
 צבי הר בשו"ת חידוש ראיתי מקפיד אם חציצה שהוי המקומות בשו"עמבואר
 מש"כ זה כעין ומצינו כגדיו, תחת דהוי כיון כך כל מקפיד הוי לא בגדיורתחת
 כך, כל מקפיד הוי דלא רגלים צפורני לענין דינאלחמודי

 ירדוויולן

 הציצה ששיך אומנים ג'יש

 גלוי, מקוםא-

 מהו[ הסתרים בבית מקפיד אינו מיעוט אי לעיין ]יש הסתרים ביתכ-

 בית מקרי מגולה פעמים כמה הוי דאי שהביא רעק"א עי' בלוע, מקוםג-
 סופר, חתם נו"ב שו"ת שהביא תשובה פתחי וע'יהסתרים,

 להוסירו ודעתו בלוע הויאי
 אי לומר ויש , חולקים ויש בלוע מקרי דלא לצאת סופו הוי דאי ברשב"אמבואר
 הנ"ל. במחל' תלוי אי ומקפיד בלועהוי

 מאליו שגומל השן על תפירות הויאי

 חציצה. הוי לא מאליו נופל דאי שמבואר ע"ב ט"ו שבח רש"י עי'א-
 שאינה משום תוצץ אינו המכה שעל דגלד ע"א ז" דף בחידושיו רמב"ןכ-

 נופל דאי דמקרי מאליו נופל ומשנתייבש להמכה גקשה לח כשהואמסירתו
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 וה"נ מסירתו היתה מאליו נופל היה לא דאילו אע"ג מקפיד כאינו הוימאליו
 להסירו. צורך ואין במקומו מעצמו שנבלע כיון מקפיד כאינו דחשיבדכוותיה

 כיון לומר ויש דמהני לומר יש מאליו דהוי תפירות הוי דאי להסביר וישג-
 עכשיו הגם מקפיד מקרי אח"כ נוטל דאי אמרינן פעם וכל מקפיד אינודעכשיו
 אי משא"כ שיסירו רוצה פעם שכל כיון אכל לו שירפא דרוצה מקפידאינו
 מאליו.נופל
 באופן כחניכיימ תפירות להם שיש נשים שכתב טבילה שערי בספר עי'ד-

 לכאורה מעצמן נופלין חוטין הזמן במשך אלא להסירן דרכן אין אלושהחיטים
 ורמב"ן רש,י והביא באשה הגלוי בגוף יהא אם וה"ה חוצץ שאינו לומריש

 , בזה להקל שיש גלוי במקום כן יהא אם דאף זצ"ל אויערבאך מהגרש"זוהביא
 ע"ג לרטיי' דדומה לומר יש לכאורה להסירן צריך הרופא אשר בתפירותאמנם
 להקל, לדון יש בפוסים שיטות שלכמהמכה

 וכן שחולק כסמ"ג ועי' מאליו נופל לענין מרש,י מקורו שהביא בב"י עי'ה-
 והלבוש הטור החכ"א אמנם כרש,י דלא עלמא שנהוג כחב הב"ח וכן הש"ךנקט
 כרש"י.נקוטן

 סיגים הויאי
 אימנו להסירן יכול אינו ואם וכו' בבשרו שדבוקים כנים מין ת"ז ' בסעא-מבואר

 להסירן. יכול דאינו כיוןחוצץ
 יכול דאינו הגם דחוצץ מ"ג בסע' שאמרינן מרטי' מ"ש שהקשה אדם חכמתעי'

 וז"ל מ"ז סע' על שכתב הגר"א א-עי' ליישב וישלהסירן,
 מקפיד, אינו פעם כל של אחר דין דהוי ראינן מקפדת, ואינה הוא דרביתיהכיון
 רביתיה[ דהיינו סגי לא אמאי מקפיד אינו לומר צריך אמאי לעיין]יש
 משום דהוי נאמר דאי חציצה הוי לא הגוף רוב על הוי דאפילו זה לפי לומרויש

 נאמר אי אבל חציצה הוי לא מקפיד שאינו רוב הוי דאי לומר יש מקפירשאינו
 לגוף רבטלמשום
 משום רק הוא רטיה' משא,כ במציאות להסיר יכול לא כנים לומר אפשר עודב-
 המכה, ירפה לא מסירדאי

 , אח"כ מאליו נופל דכנים לומר אפשר עורג-

 כדביאנרו פעם כל דמסיר כיון שאני דרטי' שמבואר סופר כתב שו"ת עי'ד-
במק"א.

 ט"וסוירתן

 שם שיהא רעת פעם כלאי
 שעל או הנשים ידי שעל צבעים וז"ל הבית בתורת הרשב"א שהביא ב"יעי'

 ואררת לעולם בהן מקפידוצת שאינן לפי חוצצין שאינן לי יראה לנויהשיער
 ורבו דהשיער בכל פשוט זה שהצבע ואע"פ לנוי תמיד אותן ומצתחדשותחוזרות
 הוא והרי שם להיות ורוצה מקפדת אינה כאן חוצץ עליו מקפיד שאינואע"פ



המתיבתאשמח

 כעיקרו אלא וחוצץ נוסף כדבר הצבע שאין צבוע וכבגד שיער של מגופוכאלו
 וארגמן תכלת בו שיש אע"פ לפרוכת טבילה מצינו שהרי חוצץ ואינו בגדשל

 חפיפה בענין וכו' שניותולעת
 כעזהי"ת.אבאר

 בגופה, עיון מספיק מה"תא-

 תפיפה תקן עזראב-
 תקן מה ראשון מחל'ג-
 בענין ,עוד הראש שער לרחוץ ,ר"ת במים לרחוץ תוס' במסרק, שער לסרוקרש"י
 טבילה. כשעת שם שיהא רוצהאי
 אם היינו סכנה בקמום שהתירו דהא ברור לו דנראה שכתב השקל מחצית עי'א-

 אלא אינה הוא הסכנה אם אבל הטבילה בשעת שלא אף לעולם הואהסכנה
 לזה. ראיה שהביא מה עיי"ש חוצץ בודאי הסכנה עובר ואח,כ טבילהבשעת

 ואף עיי"ש מדה מקום עד דמבטיל בהא שכתב ע"א ע"ג בחולין בר"7 עי'ב-
 בשעת מהחציצה שיודעת אף התורה מן חציצה הוי הגוף רוב דחציצתדחזינן
 אבל עכשיו להסירה לטרוח רוצה שאינו רק רצון מיקרי לא רזה אינו זהטבילה
 ע"ב מ"ו פסחים בש"ס מוכח לוכן טבילה בשעת שיהיה דוקא שרוצה במקוםלא
 סמוך אף חציצה הוי ולא אותה טובלין השנה דבכל עריבה שבסדקי בצקגבי

 חציצה, הוי לא מ"מ פסח כשיגיע תיכף דיקפידלפסח
 עתיד שהוא כיון ולר"מ וא"ת ר"מ דבר המדה מקום עד מטביל שכתב שםועיי"ש
 עליו. מקפיד הריהואלקצצות

 קצייטסימן

 ובלילה ביום חפיפהבענין
 בלילה. או ביום טבילה אי ושאילתות רש"ימחל'

 משום לביתה,]לא שמהומה תיישינן דבלילה משום ביום דטבילה ס"ל רש"יא-
 מותרת[ כלה מש,ה לבעעלה שמותרת משום רק חושךדהוי

 לטבילתה. סמוך הוי לא דביום משום בלילה דעיקר ס"לשאילתות

 כשיטות דעיקר ס"ל ובש"ך מחבר, לשון וכן כשאילתות ס"ל פוסקים רובב-
רש"י.
מנהג

 בלילה וגומר ביום מתחילג-

 אופנים, כמה לפרשיש

 ביום שמתחיל היינו לומר דיש בצאה"כ וגומר ביום שמתחיל משמע פשטותא-
 עי' בלילה דהוי שאילתות שיטת לצאת דהוי בלילה וגמר רש"י שיטת לצאתהיינו
 נדה, מס'תוס'



שמטהמתיבתא

 דכיון משום דמהני לומר יש בלילה גם ולגמור ביום להתחיל שיש לומר ישב-
 שתתחיל רוב שצריך ואפשר לביתה, מהומה משום חשיינן לא ביום התחילדכבר
ביום

 בלילה לגמור צריך אמאי לעיין ויש כן, שמבואר ק,כ כלל אדם חכמת עי'ג-
 יש לביתה מהומה הוי הא מהני אמאי ועוד צאה"כ, בשעת לגמור מהני לאאמאי
 , שמהני לומר יש ביום ההתחילדכיון

 זו סברא משום ג"כ שמהני לומר דיש בלילה וגומר ביום שמתחיל לומר ישד-
 , לביתה למהומה חיישינן לא ביום דהתחילרכיל

 מבע"י להתחיל צריכהמאי
 חפיפה, דוקא משמע לחוף שתתחיל המחברא-לשון

 ואינו שמתחיל מקרי כבר רזה לומר דיש צפרניים לקצוץ רק אפילו שמתחיל ישב-
 לחוף, דוקא משמע המבהר לשלון אבלמהומה

 חפפה הוי דאם באמצע מפסיק ואח"כ מתחיל אי מהו שמעיין חכמה דרכי עי'ג-
 לחוף כשבאה דרק או מהומה היא בלילה שנית לעסוק וחוזרת והפסיקהביום
 ואולי כיוס התחילה כשכבר אבל מהומה היא לפניה החפיפה עסק כולבלילה
 ]ומ"מ וצ"ע בלילה להמשיך כשבאה כלף כל מהומה אינה שוב מעטאפילו
 יהיה שיוכל כדי היטב לחוף בלילה צריכה והפסיקה ביום שחפפהבכה"ג
 לשאלתות[ למיעבד כדבעי לחוד לילה חפיפה ע" החפיפה דיןלהתקיים

 מבע"י שמתחיל במחכרפשט
 והוי המרחץ בבית חפיפה רעשה היינו הטבילה בבית דהוי היינו לפרש ישא-
 בסדרי מבואר וכן בחוץ, לטבילה תפיפה בין יצא דלא הטבילה לבית ממשסמוך

 בבית חפיפה עשה דאי שנמצא הטבילה בבית חפיפה רעשה ראיייריהטהרה
 והמנהג שכתב המחבר לשון ]ועי' סמוך, מקרי לא הטבילה לבית הלךואח"כ
 וכן תטבול ואז שתחשך עד כחפיפה ועוסקת יום מבעוד לחוש שתחילהכשר
 משמע , שם ותסרוק הטבילה לבית מסרק עמה תשא שחפפה שאע"פ כשרמנהג

 אפילו הטבילה בבית וטבלה המרחץ בבית שחפפה דאיירי לומר בביתישרחפפה
 למרחץ, סמוך הטבילה בית שטפלה שאייירי ב"י עי' מסרק נטל אפ"ה סמוךהוי
 אח"כ שכתוב ומה , סמוך וטבלה המרחץ בבית שחפפה הוי דמנהג לומר ישאו
 לבית והלכה בבית שטבלה איירי עמה תשא שחפפה שאע"פ כשר מנהגוכן

 בית נמצא כשלא מיירי דהמחבר ק' ס"ק בציונים השלחן בדי עי'הטבילה,
 בסימן שו"ע בקיצור משמע וכן בבית לחוף ומכורחת הטבילה במקופהמרחץ
 המחבר, בדברי לפרש ג' ריןק"ס
 משמע הטבילה בבית הכל לעשות נוהגין דאגן ז' ס"ק בש"ך מש"כ לעיין ישעוד
 דברי שמפרש השקל מחצית עי' הטבילה, בבית עשתה שלא איירי דמחבררס"ל
 הטבילה, בבית לעשות שצריך היינו בשו"ע שכתוב מה המסבירהש"ך



 א ת נ י ת מהשנ

 דנטל יותר מחמיר דהוי כתב זה ועל אחד במקום הכל דהוי כראשונים מבוארב-
 ג"כ.מסרק

 הדחקשעת

 הדחק ובשעת שכתב ]מה הדחק בשעת דכתב בדיעבד דמהני ברמ"א מבוארא-
 בדי עי' מנהג שייך הלא הרחק בשעת רק מנהג כמו לעשות שצריך דעיקר לומריש

 כראוי[ ותהוף לביתה תמהר שלא בלילה עשה ראי חידוש הדחק דבשעתהשלחן
 לשאילתות[ מודה ררש"י ב"י ]עי' ביום לשאילתות ובין בלילה מהני לרש"יבין
 פוסקים דרוב בלילה טוב דיותר לומר יש בלילה או ביום או אפשר ראם לומרויש
 כהשאילתות.ס"ל

 כזה"ו מנהג לעייזיש
 בלילה, פעם כל לילך נוהגיםיש
 כשאילתות, ס"ל פוסקים ררוב לומר דישא-

 שבורקות, נשים יש דעכשיו שהביא קנ"ס עי'ב-

 לקמן, ואבאר שמהני, לומר יש שעה דעוסקות כיון לומר דישג-

 לרש"י אמילו למתחלה הוי אחת שעהאי
 דמנהג מהרס"ל שס"ל דמה שמבואר פ"א סימן א' חלק משה אגרות שו"תעי'

 לביתה מהומה הוי דלא רש,4 לדעת אפילו לכתחלה זהו כלילה שעהשעושין
 אייירי שתחשך עד שקיעה קודם לעשות שמנהג שכתוב דמחבר שםומבואר
 שקיעה קורם בבית לעשות יכול דאי שם וכתב סמוך והוי הטבילה בביתרעשה
 שיש אחת שעה בלילה לעשות או רש"י שיטת לצאת הטבילה לבית לילךואח"כ
 לא שעה דהוי דכיון רש"י לשיטת לכתחלה אפילו דיוצא בלילה אחת שעהלעשות
 לביתה. מהומההוי
 לקבוע שיש כך כל רב זמן צריך דלא ויודעת קודם כבר עשה דאי שם כתבועוד
 לביתה. מהומה היא ולא זה זמן ויעשה חפיפה לעשות שצריך כמהזמן

 שעה מקרימאי
 חפיפה. רק שאינו היינו שצריך הכנות כל עם היינו רשעה הלוי שבט שיעוריעי'

 שעה צריכה אי כיום עושהאי
 שיעור שתמשך בעי דלעולס ס"ה לדף סופר חתם חידושי , כזה אחרוניםמהל'

 צריך אין ביום עושה דאי שס"ל ד' חלק השדה פרי שו"ת עי' שעה,החסיפה
שעה.



שנאהמתירא

 מוצש"ק הויאי

 שיטות ב' יוצא כן עושה דאי במוצש"ק וגם שכת מערב לעשות שיש רמ"אא-
 שאילתות לטעם רכל דכיון שאילתות ובין שבת מערב עושה דהא רש" שיטתבין
 ג"כ קצת עושה אי וגם שבת מערב עושה אי אבל סמוך שיהא דצריך משוםהוא

 אחת שעה לעשות דאפ"ה משה אגרות משו"ת מהני,]ומשמע זהובמוצש"ק
 דנזהרת מוצש"ק לענין דוקא הוי אי לעיין יש עוד ] עיי"ש טוב יותר זהובלילה
 כל שעושה מי רק הרמ"א דברי זה רכל לומר ויש [. מלהתעסק השבת יום כלטפי
 פעם,וכן כל כמו מוצש"ק עדיף לא בלילה פעם כל עושה אי אבל כמנהגפעם

 ספר. מגילת בספרמצאתי

 השבת היום כל היא נזהרת שמסתמא בלבוש מבואר דבשבת כיון לומר]ואפשר
 וכו'[ הציצה לידי שיביאו בדבריםמלהתעסק

 הרמ"א מנהגטעם
 תחוף ולא לביתה מהומה שתהא תמהר שלא כדי ומ,מ שכתב ד' סע' בלבושעי'
 חמין במים מעט ותחוף תחזור ובמוצ"ש מע"ש היטב שתרחץ הוא טוביפה

 היתה דמסתמא תמהר לא ומסתמא הרבה לחפיפה תצטרך לא ואז מעטותסרק
 צריכה ואינה שערותיה ומקשרת בחיצות מלהתסעכסק השבת יוטם כלנזהרת
 עכ"ל. הרבה וסריקהחפיפה

 א,כ במתינות שתעשה תפיפה דתובתת משה אגרות משו"ת לעילודביארנו
 וכן במצו"ש הרבה לחפוץ צריכה דאינה הא מע"ש עצמה את רחצהכשכבר
 וא"כ השבת במשך הרבה מתטנפת שלא המציאות מחמת אלא אינו הרבהלסרוק
 לגמרי, מתנקה כבר בזמנה מועטתברחיצה

 ש"ק כערם חפיפה תעשהאימתי
 לטבילה סמוך מוצש"ק עושה לא אי דהא זה באופן חפיפה יעשה אימתי לעייןיש
 סמוך עכ"פ לעשות יש ,או לביהש"מ סמוך לא אפילו שבת ערב לעשות ישא"כ

 שתהא שצריך אפשר חיישינן לא שבשבת לבוש סברא שאמרינן ]בסרטלביהש"מ
 [. לבוש לפי רק הוא סברא דכל לומר וישסמוך

 מוצש"ק כמו פעם כל עושין לאאמאי
 מבע"י עכ"פ עושין לא אמאי מנהג כמו לעשות יכול לא אי פעם כל לעייןיש
 ועושין מבע"י פעם כל עושין דאי לומר ויש הכא שמבואר כמו בלילה קצתוגם

 אי ראפ"ה שס"ל משה אגרות בשו"ת ועי' . מהני זהו אה"נ בלילה קצתעוה"פ
 טוב. יותר זהו בלילה אחת שעהעושה



המתיבתאשנב

 מעט ותסרוק ותחוף תחזור ובמוצ"ש י' סע' ברמ"אהסבר

 ראינו כממרק אסרקיה רק הוא מעט דתיבת שכתב כ"ט ס"ק חיים מקור עי'א-
 כדין שנית חפיפה צריך וכו' דגמרא מדינא שהוא החפיפה אבל וכו' חומראאלא
 במעט. סגיולא

 מעט לשון כתב הרי מעט ותסרוק חמים כמים מעט ותחוף שכתב לבוש עי'ב-
 ב' חלק הלוי שבט שו"ת עי' , ז' ס"ק ט"ז דעת מוכח וכן בחפיפה גםבמפורש
 רמסתבר יותר הסריקה להיפך נותנת והסברא וכתב חיים מקור שהביא ק"אסימן

 וכו'. מסתבכות השערות מוצ"ש עד מע"ש זמן דכמעט מעט לא כדרכהדצריכה

 קודם בלילה יום כל עושין לאאמאי
 מנהג כמו לעשות שייך לא אי יום כל עושין לא אמאי שהקשה השלחן כדיעי'
 כן שעושין במצוש"ק שמצינו כמו טבילה בליל וגם קודם בלילה לעשותשיש

 קודם בלילה עושה דאי שם וכתב , השאילתות דעת ובין רש,י שיטת ביןויוצאת
 בזה, חציצה של חשש להיות יכול שעוסק חול בימייש

 פעמים ב' להחמיר ישאי
 פעמים ב' לעשות יש אי ושאילתות רש"י דיעות ב' לצאת רוצה אי לעייןיש

 עושה אי דאפילו דכיון בזה מקילין שאנו דמה לומר ויש ובלילה, ביוםחפיפה
 מבואר הא א"כ קצת עוה,פ הטבילה בבית עושה הא בינתיים ומפסיקמבע,י
 משה מאגרות ]הגם לשאילתו פאילו ומהני כן ריעשה במצו"ש לעניןברמ"א
 [ לכתחלה הוי דלאמשמע

 לעשות טוב יותר הכיסדר

 ותטבול. שתחשך עד הטבילה בבית מבע"י שתתחילא-

 שוין, הוי דזהו לומר ויש אחת שעה לשהות אוב-
 אפילו שמהני במחכר דמבואר בלילה קצת וגם מבע"י חפיפה לעשות יש אוג-

 דעי' בלילה אחת שעה או הבטבילה בבית הכל לעשות טוב יותר ]אבללשאילתות
 ממש[ לכתחלה לא דזהו משה אגרותשו"ת

 לטבילה, לילך סמוך ואח"כ קודם בבית לעשות ישר-

 בדיעבד. מודה לרש," וגם שאילתות על לסמוך יש בלילה רק אפשר אי אםה-
 טוב יותר ]אבל לרש"י מודה דשאילתות לסמוך יש ג"כ ביום רק אפשר אי אםו-
 [ בלילה אפשראס

 לסרוק שכחאי

 לעשות ריכול צפרניים נטילת לענין שמבואר כמו הוי אי בזה שדנו באחרוניםע"י
 שבות לעשות לעכו"ם אמירה דהוי מצוה במקום ישבות שבות דהוי עכו"םע,,4



שגגהמתיבתא

 בזה. באחרונים עי' מלשאצל"גדהוי

 אח"כ ועיון בב"א וחטיפה עיוןאי

 מעיינת תפיפה דבשעת משום בחפיפה יהא שעיון דצריך שמבואר ש"ך ע"יא-
 דמעכב. ראפשר שמסתפק השלחן בבדי בב"י,ועי' עי'יפה

 כלל אדם בחכמת עוד עי' ב"פ לעשות יש לכתחלה אבל מעכב לא אח"כ עיוןב-
 י"ב. סע'ק"כ
 מ"מ יו"ט ערב או שבת מערב חפיפה כשעת ושערה בגופה עיינה שככר אע"פג-

 ותחצוץ בחמין וקמטיה הסתרים בית ותדיח בשעתטבילה ולעיין לחזורצריכה
 וטובלת שבת ערב בחובבת ו' בסע' מבואר זה דהרין לומר ויש וכו' בטובשיניה
 בליל בסמוך וטובלת שבת בערב בחופפת לעיין ויש יו"ט שהוא שבתבמצאי
 כיון לומר ויש כן, הדין מע"ש דאפילו י" סע' ק"כ כלל עדם חכמת עי'שבת

 עיון. הואמשום הסתרים בכיתדהדהה

 קרים מים לואין
 וראתה בו וכיוצא בנתר חפפה עם אבל לכתחלה זה וכל ברמ"א ב' בסע'מבואר
 חתר דרמ"א בש"ך ומבאר שרי, ומסובכין קשורים שלה שערות שאיןבעצמה
 היתר כל אי לו אין אי מהו לעיין יש ,והשתא מותר דבדיעבד קרים מים עלאפילו
 הדחק שעת אמרינן או מהני לא לו באין אבל בדיעבד עשה אי דוקא הואבדיעבד
 מותר. ויהא דמיכדיעבד

 סימן ספר מגילת בספר עי' בזה שמסופק שרי ד"ה בביאורים השלחן בבדיעי'
 הדחק. בשעת שמקיל ד' אותי"ס

 שליט"א אלישוב מהגרי"ששמעתי

 שליט"א אלישוב מהגרי"ש ושמעתי מקילים יש מאליו שנפל תפירותא-
 מהני. דלא אמרינן מאליו שנפל תפירות הוידאפילו

 ולא טבילה מיום יום הל' שחושבין יום ל' דצריכה דאמרינן פילנוג הוי דאיב-
 שהכניסה.מיום

 חציצה, דהוי אמרינן מקפיד דאי לומר דיש שנפרדו עורות הוי איג-



המתיבתאשנד

מהנ"ל

 שבתהלכות
 רמ"בסימן

 א'סימן

 עי' בשבת הוא ועונג שבת מערב הוא דכיבוד לעונג כיבוד כין חילוקא(
 הגרי"ז. 4 תקכ"ט סימן או"חהגר"א

 חצות. אחר להתענות יכול אי בבוקר מים שותה איב(

 בשבת לכבד חיוב בענין פרטיםכמה
 אופנים נמהיש
 שאין ביותר לו דחוקה שהשעה הוא תצטרךלבריות ואל חול שבתך עשהא-
 דהרסמנא, בכסא ולא סעודות בג לא מחויב אינו לשבת סעודות ב' מזון רקלו

 מן יטול דאין רנ"ג סימן יו"ד ועי' מעט לו דיש כיון בג"ס רחייב]לט"ז
 סעודות. י"ר לו יש אםהצדקה

 יכלתו. כפי לכבדו צריך ליה דאפשר למאןב-

 מחויב קצת מזה ויותר סעודות ג' מזון מזה לקנות כדי ממון לו שיש מיג-
 הגבאים וכן דהרסנא. וכסא סעודות ג' שיהקיים כדי שבת על אותןלהוציא
 וכסא ג' מסעודה פטור דהסרנא,]ולהט"ז וכסא סעודות ג' לו ליחןמחויב

דהרסנא[

 שבת ולענג לכבד עצמו לדחוק צריך משלו מעט גם לו יש ראם המחברד-
כראוי.

 בןומיבין

 ועוד וקבלנות שכירותבענין

 אריסות בין חילוקים פרטים כמה שמבאר רמ"ג סימן ריש השלחן ערוךעי'
 שכירות. ,לקבלנות

 : כללים כמהיען

 לעכו"ם. אמירה איסורא-

 הנאה. איסורב-



שנההמתיבתא

 למחות. שצריףג-
 שכירות.ד-
 אריסות.ה-
 קבלנות.ו-

 יום. שכירז-

 שכת שכרח-

שכירות
 נוטל שהנכרי דהיינו רחיים או תנור או מרחץ או שדהו לנכרי שמשכירא-
 שוכר אלף ומרחצו שדהו עכור לישראל הנכרי ונותן הפירות או הרווחיםכל
 ירויח. לא או כלו בהם יעסוק לא ובין וירויח בהם יעסקו אםבין

אריסות
 או לשדהו הצריכה המלאכה כולה השנה כל לעשות הנכרי את שוכרישראל
 שמקבל הוא הנכרי ושכר הנכרי על מוטלת המלאכה וכל ורחיימ תנורלמרחץ

 וכדומה.][ לרביע או לשליש או למחצה לבעליו שישביחמה
 דאמרינן אסרו לא ואמאי שבת שכר הוי ולא מותר דאריסות טעם לומרויש

 לקמן. עי' ישראל ע"דדעושה

קבלנות
 עבור שנה לכל קצוב דבר לנכרי נותן שישראל אלא לישראל הרוחיםשכל

 השדה עבדות כגון מסויימת מלאכה עשית עכור לו שמשלם אופעולתו
 המלאכה. לפי אלא וחדשים ימים לפי משלם ואינווכדומה

 יוםשכירות
 לנכרי ששוכר היינו יום לכל קצוב סכום מקבל והעכו"ם לישראלהריוח
 דבר לו שעובד ויום יום כל בעד וכך כך סך מלו ומשל מלאכתו לולעשות
 בשבת. לישראל מלאכה לעשות לנכרי לומר דאסור מדינאאסור

 שבתשכירות
 סימן שבת תוס' ועי' ועיי"ש ש"ו סימן עי' , מותר ובהבלעה אסור שבתשכר
 עיי"ש. שרי שבת ערב יום מקצת רק מבלעי אינו ראפילו ט"יז ס"קרמ"ד

 ג'ומיבין
 קבלנותבענין



המתיבתאשנו

 רמ"זיימן

 ע"ז גמרא עי' זה. דין מקור ואבאר בית קבלונות בנעין ור"י ר"ת מחל'א(
 המרחץ. את לו ישכיר לא שם דמבואר שם, ומתוס' ע"בעכ"א

 בקבלנות לעשותו לנכרי ביתו שנתן לישראל התיר שהר"ת שם ובתוס'א-
 וכו'. בשבת אפילו בולבנות

 דמי דלא אסור רבית דקבלנות דס"ל הר"י כשם שהביא שם כתוס' ועי'כ-
 ולרביע לשליש למחצה באריסות שדה לקבל רגילות הוא דלעולםדשכירות

 עביר קבלנותיה אינואומר והרואה יום יום מידי לשכור רגילות בית בבניןאבל
 נינהו. יום שכיריאלא

 נוטל שאינו זה משום היינו בשרה אריסות שמותר שמה בתוס' הר"מג-
 שהוא דכית קבלנות משא"כ לשותף ודמי הקרקע כגוף נוטל אלא כשכרומעות
 בנין לאסור טעם יוצא היה זה ולפי ואסור כשותף הוי לא בשכרו מעותנוטל
 . היום כעבודת יותר נראה אלא כשותפות נראה לא בו שהקבלנות כיוןבתים
 ודמי הפירות בגוף חלק לו שיש משום שרי דבאריסות הר"ן שיטתר-
 כשכירו הוא כרחך דעל ור"ל בשכרו מעות שנוטל קיבולת כן שאין מהלשותף
 או , בקיכלות שהוא מפורסום שהוא הכיא אפילו בודאי זה ולפי ישראלשל

 הדבר בגוף חלק להעכו"ם ראין כיון אסור כן גם לבר, בקיבלות העיר כלשדרך
 לפי נמצא למחות נוטל לא דבשדה לבית שדה בין בזה לחלק שם העלהולכן
 להחמיר. שישהר"ן

 חלק לו יש שאריסות חילוק דעיקר הר,ם שהביא הלכה בביאור עי'ה-
 הוא דע"כ בשכרו מעות שנוטל קיבולת משא"כ לשותפות ודמי הפירותבגוף

 בקיבולת שהוא מפורסם שהוא היכא אפילו בודאי לפי"ז ישראל שלכשכירו
 בהג"א וגם בו בכל ג"כ והובא סמ"ק ובהגהת סמ"ק פ"ב במאור וכן אסורג"כ

 לו הסבר בגוף חלק לא"י לו יש אס תלוי דהעיקר מכולם משמעובסה"ת
 הר"ן. כשיטת אסור ג"כ בלבד בקיבולת רק בעיקר הדרך יהיה אםלפי"ז

 בכה"ל מ"כ על ופלא זה על שכתב ל"ה סימן ח"ג או"ח משה אגרות שו"תעי'
 ובפרט לקולא דרבנן סטיקא דהא וכו' הר"ן לשיטת חש שלא נו"ב עלשתמה

 הרמב"ם שהם כדבריהם להורה ביותר המכריעים הפוסקים הםשהמתירים
 דלכתחלה ודאי אבל ומסיים וכו' והריטב"א והרמב"ם והתו"' והרא"שוהתוט'
 ע"י אף לבנות שלא שבת באיסור מזלזלין שבהעו"ר במדינותינו להחמיריש

 ורעימה. הר"ן כשיטת עכו"םקבלת

 עין מראית מקרימאי



שנזהמתירא

 סירוסים ד' יש עין מראית מום אסור לקרקע במחובר דקכלנות בשו"עמבואר
בראשונים

 שעובד ויחשדוהו בקלנות שפסק יודעים אינם שהרואים ס"ל ראשונים רובא-
 יום.בשכירי
 שכיר גם להתיר ויבואו יום כשכירי לאינשי להו דמיחזי משום כתב הר"ןב-
יום.

 יתחלל שעי"כ התשדא דעיקר דע"ז סופ"ק המשניות בפירוש הרמב"םג-
 שבתא. מנטרי לא ישראל שיאמרו הגוים ביןהשם

 הא ליה יהתחיב בשבת היום שיאמרו דחיישינן נראה במו"ק ומהרש"יר-
מלאכה.

 כקבלנות העיר אנשי רובאי
 ירי על אותה עושין ואין בקבלנות לעשותו המקום שמנהג מחוברמלאכת
 בקבלנות. בשכת לעשותו להניחו רשאי אם יוםשכירי

 להחמיר. יש בבתים אפילו בקבלנות העיר רוב אנשי אם שהתירו ישא-

 בקיבולת אפילו דאסרינן הר"ן דלטעם שכתב פמ"ג עי' מחמירים ישב-
 המקלום ומנהג נתפרסם אפילו זה לפי יום כשרי לאינשי רמתוי  משוםדשדה
 שאינו משום דלטעם השו"ע לטעם משא"כ , אסור ג"כ בקיבולת רקלשכור
 או בקבלנות שכר האיש שזה דנתפרסם היכא משמע ששכר ויאמר שקצץיורע

 בזה. להקל שמצדד ועיי"ש שרי בקבלנות לשכור המקום אותושמנהג

 יתירא לאי הר"ן דשיוטת בזה הרכז לעיין יש ולענ"ד שכתב הלכה בביאורועי'
 המ"ב על ופלא שכתב ל"ה סימן ג' חלק משה אגרות שו"ת עי' וכו' בזה,הוא

 שיטת חמש עוד והביא הר"ן לשיטת חש שלא נו"ב על שתמהבביה"ל
 . עיי"ש לקולא שהוא דרבנן ספק הוא דהא כלום, קשה שלא כהר"ןשסוברין

 זה בענין נו"בשיטות
 ליבא בקבלנות המקום דבמנהג גימא אי דאף י"ב סימן מהדו"ק, נו"ב שו"תעי'

 מנהג יודעים שאינם דאורחים לחשדא לחוש יש מ"מ העיקר מבניחשדא
 אמת. זרע בשו"ת וכ"כהמקום
 חיישינן לא ישראלים שם שדרים דבעיקר שכתב ס' סימן סופר חתם שו"תעי'
 כת"ס ת שו"ת ועי' עיי"ש שיק מהר"מ בשו"ת כתב זה וכעין האורחיםמ"ע
 שנתב בעת זצ"ל מאוה"ג שאבא לי דנראה החת"מ דברי על שכתב מ"גסימן

 בזמה"ז. אבל בפרהסיא שבת לחלל כ"כ פרוק הדור היה לא ההואהתשובה

 לכל ידועאי



המתיבתאשנח

 המנהג נתנה קבלנות ע"י נעשים הבנינים רכל ידוע דעתה דור אמרי שו"תעי'
 אלו במדינות שייך לא וזה שכתב ל"ה סימן ג' חלק אגרו"מ בשו"תוכ"כ
 בזה גם שאסרו ויש קבל. ע"י רק בונים הסמוכות מדינות וכל מדינותשבכל

 יש , הלכה כנ"ל חסדא משון האיסור ראין הר"ן או הר"מ לשיטתשחששו
 שכת. זלזול חשש משום מחמרין יש ולכתחלהלהקל

 אח"כ משוקע הוי אי איסוראמאי

 פלוג. לא לומר ישא-

 ישראל. של דהוא למפרע דמיתזי דאח"כ קונט"א הרב שו"עב-

 חשדא ליכא דברבים מקרימאי

 רבים מקום דהוי דכיון לומר ישא-

 ביהכנ"ס לענין שכתב הרב בשו"ע ]ועי' כן עושין רבים דאי לומר ישב-
 מאריגן לא אמאי לעיין תשדאףניש ליכא דברבים לומג"א לרבים דידועשמותר
 עושה[. רבים אי לא רבים דהוי דוקא לומר ויש שקדים חלבלענין

 קמ"א סימן יו"ד ב"י שהביא מה לפי שהקשה מ' סימן סופר כתב שו"תעי'
 מותר היא א"כ השדא משוס בהו וליכא רבים השיכי דשנים רבינזירוחםבשם
 וכו', כן שאמר פסוק שום נשתמט ולא בשותפות כקיבולת בית לבנותלשנים
 בקבלנות נבנה דאם ס"ל ,ט"ז ומנ"א ט"ז מחל' מהו בדיעבד באיסור נבנהאס
 ומג"א הדחק כשעת עליו לסמוך רצינו הוא דכדאי בו ליכנס מותר לשו"עגם
 שאסור ודבר בקבלנות להחמיר נכון שכתב השו"ע דברי שמפרש דאףס"ל

 ואין בדיעבד ומותר הר,ת על לסמוך דיש כתב לדינא מ"מ אסור הדיןמעיקר
 י"א. ס"ק ומש"כ שמקיל מג"א עי' שמקיל ,וב"ח להחמירףצריך

 המחבר. דעת דוהו לומר ישא-

 מחמיר. רמג"א לומר יש אוב-
 עיי"ש. בדיעבד להקל שכתב ל"ה סימן ג' חלק משה אגרות שו"תועי'

 בלילה לעשות שיכולמה
 בגר או ספר לגמור שכרו דאם הט"ו כתב עוד מ"ב לשון והביא ה' ס"ק מ"בעי'
 בשבת גם יעשה לא אם לגמור דה"א שבידוע והיינו כמקפיד הוא זמן אותותוך
 לו כמצוה זה הוי אע"פ בחול לגמור יכול בלילה וישב עצמו יאנוס שאםואף

 לאנוס הא"י שיוכל והגם כהאג,מ שלא לכאורה בזה ומבואר בשבתלעשות
 מחשיבים אנו מ"מ השבת לפני מלאכרו ולגמור הלילה בשעות לעבודעצמו

 שום הפמ"ג מדברי שאין לומר ונראה בשבת מלאכתו כקובע כזוקבלנות
 עצמו העכו"ם יאנוס אם שאפילו היא ההמ"ג של לשונו דהנה לאג"םסתירה
 בזמנינו משא"כ הלילה לעבודת להאיר אור מספיק להם היה דלאהיינו

 לא ואמנם , מהרגיל נוספת שעות עבוות של ענין אלא ואי" כללשאינובעיה



שנטהמתיבתא

 היה לא וא"כ הלילה של המאוחרות לשעות העבורה ממשיכים פעמיםמעט
 רמותר. הפמ"ג מודה בזה אולי בשבת לעבוד כלל מוכרחהעובד

 פוסקים כמה שיש נמצא עיי"ש י"ד אות רמ"ד סימן חיים תורת ספר עי'ב-
 להקל.שס"ל
 של שכר בישול בבית העובד נכרי לענין שכתב נ"ט סימן חת"ס שו"ת עי'ג-
 ומה בשבת ולנוח א ביום יורותיו סכום לבטל יכול היה דהגוי דכיוןישראל
 מ"ב סימן א' חלק יושר אמרי שו"ת ועי' , רצונו אלא עושה אינו כן עושהשאין

 ירצה אם בצינעא מלאכה א' ביום הגוי שיעשה באפשרי דעכ"פ דכיוןשהוסיף
 לשבת. מלאכתו קובע מיקרי זהאין

 ישראל בביתאריסות

 בביתו שלא דאף שאסור מבואער ה' ס"ק רמ"ג סימן הטהורה במנורהא-
 סימן נו"ב תשובת וכ"ג גזרו בביתו ישראל של שהוא שמפרוסם אף גזרולא

כ"ט.

 בביתו לי מה שרי בפרהסיא דאפילו דבאריסות 'ג' סע לדוד תהלה בספרב-
 סימן ב' חלק מהרש"ג שו"ת עי' וצ"עעכ,ל עכו"ם של בביתו לי מה ישראלשל
 המלאכה שעושה אף להקל לסמוך א"אנוכל דאם וסיים הדברלהיתר צידדפ"נ

 ישראל. שלברשותו

 בשבת מלאכתוקבוע
 בשו"ת ועי' להחמיר, שיש לשכת מלאכתו קובע דאי פעמים כמהמבואר
 כיון מסעדה גם שמ שיש מלון בית באריסות להשכיר שמחמיר שיתשורת
 בשבת. מלאכתו קובע כאילו הוי ולאפות לבשל יום בכלשצריך
 אשפה כל מוציאין העיר במקום שנשאל ק"ה סימן ה' חלק יצחק מנחתשו"ת
 לחות האשפה ומולכיכם בשבת במכוניות באים העיקר ופקידי לרחובשלהם
 בודאי להחמיר נהגו כעת עד דאה וכתב ברחוב מע"ש הכלי להניח מהולעיר
 בענין דא"א ההכרח מפני להתיר נהגו אם אבל המג"א וכמ"ש להורותהיתראין
 ללמד יש אז ישראל כשכיל במיוחד לבוא רוצים אינם העיר דפקידיאחר
 לטיבותא תרתי בזה נוסף לחוץ מע"ש יוציאו שאם וכבת עיי"ש זכותעליהם
 הפקר[. הוי דהאשפה ב ישראל ע"ש נקרי אינו הרחובדתיקון

 בשבת עובד שאינו ומקפיד לזמן קוצץ הויאי
 דאינו כיון תמיד לו לארוג שכרו אם ה"ה מותר מקפיר אין דאם ס"לט"ז

 לכל כששכרו האיסור טעם מבואר למנ"א כשלמא עיין ויש אסור מנ"אמקפיד,
 יכול ולא מלאכה לאידה למחר גם שיצטרך לוודאי בהדבר דקורהמלאכות
 לארוג שכרו אם דאף הט"ז לשיטת אבל הישראל מרווחי וא"כ שניהםלעשות

 א"כ בטל יום ישם אם מקפיד ישראל ראין הוא ההיתר טעם מותר תמירלו
 בעוי"ה ואבאר המלאכות לכל כששכרומ"ש



 א ת ב י ת מהשם

 לשבתאריסות
 : בזה דיעות כמהיש

 שכתב שמותר שמבואר מכתבם ד"ה כ"ט סימן מהד"ת נו"ב שו"ת עי'א-
 לישראל איכפת דלא לומר שייך ולא יום בכל למכור בחנות נכרירבמושיב

 זה והרי למחר וגם היום שימכור ליה איכפת דודאי למהר או היום מוכראם
 לא אפילו למכור דבר לנכרי ליחן שאסור בשבת הקבוע השוק ליוםדומה
 ' ג ס"ק ש"ז סימן במג,א וכמבואר כפירושו דסתמא בשכת למכור לויאמרו

 בשבת, אפילו יום בכל למכור לו כאומר הוי קבועה חנות ולדעתי ג ס"קובט'ז
 הנכרי עם יפסקו שהם איסור מחשש לגמרי להנצל סלולה דרך כאן ישאכל
 קצוב. דבר שימכור אלף מכל לוליחלן
 כיון וא,כ לו שנותנים מהשכירות חוץ להנכרי יהא זה דבר אחת פרוטהאפילו
 קיבולת היתר הוא וזה קעבדי דנפשיה אדעתא שנמכר במה ריוח להנכרישיש
 שמתיר. ראינן 'עיי"ש ובו ו' סע רמ"ז בסימןהנזכר

 מהא בשבת מלאכתו לו כשקובע גם שרי דאריכות מ"א סימן נזר אבניב-
 ומחזי אינשי עבדי לא דמחרץ דאריסות לאו דאי דע"ז פ"ק בסו,דמבואר
 באריס ומסתמאמחוייב יום בכל שמחממו אף מותר היה יום כשכירלאינשי
 לחממו לו כאומר הוא הרי בסתם לו וכשאומר יום כל לחממו המרחץלבעל
 וכו'בשבת

 לו יאמר שלא ליזהר צריך באריסות דגם ז' סע' סוף רמ"ג סימן הרב שו"עג-
 שבשיכרות מהרב העתיק ד' סע' ק"ב סימן השלחן ]ובקצות בשבתשיעשה
 משום באריסות דרק מנכון אינו וזה בשבת לעשות לו יאמר שלאיזהר

 לענין דוקא דהיינו לומר ויש בשכירות, משא"כ כשבת מעבורתו נהנהדישראל
 בחול לעשות שייך ההא לעכו,ם הפסד הוי לא עכשיו יעשה לא דאישדה
 הנאה הוי אדם דכל במרחץ משא"כ דנפשי אדעתא אמרינן לאמש"ה
 בשבת. אפילו לומר יכול מש"ה בחול לעשות שייך ולאלעכו"ם

 לאורחים מקום שנותן מלון לו שיש מי קכ"ה סימן ש"י תשורת שו"תעי'
 לעשות שרי אי מהריוח חלק לו שיהא באריסות נכרי ולוקח ולשתותלאכול

מלאכתו.

 כלו"זונירגן
 שנת מערב אגרות לשלוחבעניו

 : לעכו"ם באמירה שיש ענינים ג'יש

 אמירה. איסורא-

 ליהנות. איסורב-

 כלום. אמר לא אפילו למחות שצרירג-
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 : אופנים בכמהואסוו

 שליחות. משום בשבת לומר שבת מערבא-
 שליחות. ומשום ודבר ודבר תפצץ ממצוא בשבת, לומר בשבתכ-
 דבר. ודבר משוח שבת, לאחר לומר בשבתג-

 קצץ הויאי

 היינו דנפשי' ארעתא דעכו"ם דאמרינן מותר דקצץ ובשו"ע בגמ' מבוארא-
 הוי לא רנפשי' אדעתא הוי ואי שליחות משום הוי אמירה איסור דכלמשום

 בעיניך. קלה שבת שלא כדי חשש הוי לא וכן ,כשליחות
 צריך ראין היתר רכך מצוצ"ש מיד מוכן שיהא יאמר לא קצץ הויב-אפילו
 דנפשי'. אדעתא אמרינן בעצמו שעושין ומה בשבת לעשותדוקא

 הפרטים. כל י"ס שכת מס' גמרא עי' אגרות שליח של דיןמקור

 : הפאסט ע"י בשבת וסכו"ם ע"י איגורית לשלוח :שאלה

 : פרטים כמה יש :תשובה

 דואר. בי לתוך שבת מערב לשלוחא-

 עקפרעס. ע"י לשלותב-

 עירוב. שיש במקום בשבת לשלוחג-
 ישראל. דואר כבי שם הוי איד-

 היתרים כמה לומריש
 דאי רמ"י סימן בשו"ע כמבואר יעקב שבות בשו"ת מבואר וכן קצץ דהויא-
 הוי הא אבל קצץ שהוי דהגם לעיין ויש ] כשבת לו אומר לא אי שמותרקצץ
 לשבת מלאכתו קובע אכל קצץ הוי דאפילו ומבואר לשבת מלאכתוקובע
 ועי' בשבת לעשות צריך דהא מלאכתו קובע מיקרי זה אי לעיין וישאסור,
 דאמרינן כלילה מלאכה ועושה מלאכה לעשות צריך דאי לעיל שביארנולעיל
 שיעשה לו אומר לא הא דהכא לומר אפשר שאסור נימא כן כמודאסור
 דמקפיד[ אסור מש"ה הכא לו אומר הא התםמשא"כ

 העיר. בשביל מלאכה עושה רק ישראל בשביל מלאכה עושה דלא לומר ישב-
 מאת שממונה דהאידנא דואר דבי וז"ל סמ"ג דמ"ז סימן במש"ז פמ"געי'

 לו מוסר ג"כ וישראל בקביעות והולך והסוחרים השרים ולצורך לצורכוהמלך
 בשבת ילך אא"כ אגרת שם להגיע שא"כ וידוע כלל קצץ חלא אף אפשראגרת
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 ישראל מחמת במשאו מרבה מ"מ לדהא לעיין ויש עכ"ל הוא כשלוחו לאומ"מ
 מהאדם ולא מוליך שהוא מה כל מהמלך ממונה דהוא דכוונתך לומריש

 שו"ת ועי' ישראל. בשביל עושה דאינו נמצא וכו' מכתב לו המסורהפרטי
 מחמתינו סוף דסוף לעורר ראין ואוסיף וכתב שהביא ל"ז סימן אליהומחזה
 שום זה דאין המכתב דמסרנו לאו אי עושה היה שלא המלאכה הנכריעשוה
 העיר שופט דבר על ס"ז סימן מרדכי לבושי בשו"ת ]ועי' עיי"ש.איסור
 לכל שיש הזה דרך על והוא יום בכל הבתים מהצירות הזבל לפנותשהנהיג
 דוה שאלה שום שאין וכתב וכו' הובל נותנין לתוכה אשר קופה או תיבהאחד
 ואין בכלל ישראל של שליתו ואינו העכו"ם את שולהין והם להעירשייך

 בשביל דוקא אינו זה אבל נכלל וזה טעקס שמשלם ואף כלל משלםהישראל
 שבנ"ר אלא ת"ל באה"ד שם וכתב בכלל, שלוחו העכו"ם אין וא"בהזבל
 א"כ וכו' דאסור בשבת מלאכתו לעשות כמקפיד הוי א"כ ויום יום בכלשהוא
 למחות צריך ודאי וא,כ כשלוחו דהוי אסור מדינא בזה כי חשרא רקאינו

 הוציאה מלאכת משום בו משיש במקו אבל השבת ביום לעשות שלאולהתנות
 יום בכל כ"כ צריכין אין אשפתות הוצאת אבל וכו' רה"ר לנו אין דבזה"זנינהו
 עכ"ל. למחות צריךע"כ

 לן לית בשבת שילך מעצמו אמר הא ואם וז"ל ג' ס"ק רמ"ז סימן מ"ב עי'ג-
 שכירותיה בשביל קעבד דנפשיה ארעתא וא"י זה לו אמר לא ישראל כיוןבה

 דלא כיון הכא לומר יש כן כמו מותר בשבת שילך בודאי יודע אי אפילוראינן
 מותר מש"ה בשבת לעשות צריך ראין דכיון לחלק ואפשר בפירוש,אמר

 לעשות לו שאומר דמקרי לומר אפשר בשבת לעשות שצריך בנ"רמשא"כ
בשכת.

 דאמירה אמירהבענין

 ואבאר שמותר סוברים ריש דאמירה אמירה דהוי היתר לומר יש עודד-
 : בזההדיעות

 דשו"ת , מותר דאמירה אמירה אי גרשוני ועבודת יאיר חוות מחל'א-
 עבודת ושו"ת , דשבות שבות דהוי משום שמותר יעקב שבות ועי' יאירחוות
 הפסד. במקום אפילו ואסור אתר שבות רק הוי דשבות שכות הוי דלאגרשוני
 הוי דאמירה דאמירה סופר חתם בשם שהביא ש"ז סימן ריש הלכה ביאורועי'
 חפצך ממצוא משום אסור רבשבת כיון מותר שבת בערב אפ"ה שבותחד

 חפצך ממצוא משום לא אפ"ה בשבת לעשות לומר שאסור שבת מערבואפילו
 מערב הוי אי א"כ שליחות הוי לנכרי דאמירה שמותר הדיעות על לסמוךיש

 להקל. שיששבת

 להראשוו שעושה יורע שהשני באוטןמחל'
 באופן היתה דהשאלה לומר וצריך כתב קפ"ה חו"מ ת"ס שו"ת עי' בזהמחל'
 ישראל דעת על עושה ראם ישראל דעת על שעושה יודע אינו האחרוןשהגוי
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 בשכתליתז
 נותן רהא בשבת לשלוח יכול אי עירוב יש אי כגון אסור גופא רבשבת מ"בעי'

 שבות. הויבשבת

 ישראל של חשש ישאי
 שכתבו יש אבל קצץ דהוי אמרינן עכו"ם של חשש לענץ דהגם שכתבויש
 מ"ו סימן ג' חלק או"ח משה אגרות שו"ת עי' עור לפני משום שאלהדהוי
 שמצויין במקומות הנה במדינתנו דואר הבי ע,י עש"ק מכתבים לשלהובדבר
 ואבאר עיי"ש, להתמיר שראוי וברוקלין יארק כנוא כמו שם שעובריןיהודים
 ובשם תשובה, עמק שו"ת ב' חלק תורה קנין שו"ת זה בענין עודבעזהי"ת
 לומר ויש ישראל, שם שיש משום להחמיר דיש וצ"ל קטלר אהרן ר'הגאון
 כעזהי"ת אבאר ישראל, חשש בשביל יותר להקל דיש עכו"ם רוב דהויכזה"ז
 עור. לפני הוי דלא פרטיםועוד

 שבת ערס קודם שולחאי
 אם במחא דואר בי קבוע לא ואפילו קצץ לא אפילו מתירין ויש א' סע'רמ"א
 לכך צריכים אם עלייהו לסמוך ויש לכן קודם או ה' ביוםמשלחו

 לנכרי שולח.אי
 שבקבלת רק הוא עין המראית שכל שכתב צ"א סימן שערים בית שו"תעי'

 המכתב שולח אם ולפי"ז אסור יהא דואר בקביע גם דאל"כ יחשדוהוהמכתב
 עייש דואר בי קביע לא ואפילו רצץ לא אם אף מותרלנכרי

 בשבת מבית חבילה ליקח יכולאי

 וכלכד לחשיכה סמוך ולהטעינו לא"י למכור ומותר א' סע' רנ"ב סימן עי'א-
 לו ייחד אם בשבת הא,י שיוציא מתירין ויש הגה יום מבעוד ביתו מפתחשיצא
 וכו', להחמיר ויש ישראל בבית יום מבעוד מקוםהא"י

 או בשבת, לו שמכר הישראל את יחשדו שלא א- השש שיש שםומבואר
 ליכנס יכול לא א"נ ירגיל, שלא או להוציא, להעכו"ם שצוה דנראהמשום
 דנפשיה, אדעתא של אופנים כל הוי אי אפילו החפצים להוציאלביתו

 בשבת חבילהכא
 לו לעשות שלא א"י עם ישראל התנה אם מיהו הגה ג' סע' רמ"א סימןעי'

 לתוש, אין מלאכתו להשלים למהכר כרחו בעל יעשאה והא, בשבתמלאכה
 על מקודש עמו שהתנה תנאו על שעבר ר"ל בעלכרחו כ"כ ס"ק שם במ"בועי'
 שעושה בעת עוד לו למחות אפילו צריך שאין דהיינו לזה לחוש לו איןכן
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 והוי מחובר שהוא כיון זה בדין מאד שמפקפק במג"א ועי' וכו'המלאכה
 על נתקדשה באר ובז שהתנה ידעו שלא דרואים חשדא איבא פרהביאמילתא
 ולמען לו למחות יראה אלא בזה להקל אין וע"כ המרדכי של הדיןעיקר

 כיון שיפסקו כדי מעות להם לחיתן שאי"צ נראה דמ"מ הא,ר וכתבמפועלתו
 מתחלה התנה לא דאם מלשונו ומשמע עכ"ד לכך נרצו ו מתחלה התנהשבכך
 שטעמו ונראה שיפסקו כדי ממעותיו לפזר צריך אלא בלבד במחאתו דיאין

 הלכה. ביאור עי' לדינא וצ"ע מתהלה להתנות דה"לדפשע

 בשבת רבא עיתונים להזמיז יכולאי
 הוי ימים ז' על שמזמין דכיון לומר דיש ס"ו, סימן ו' חלק משה בארשו"ת
 שאין לו יאמר עצה ]ויש אסור שהוא בשבת בשבילו מלאכה לעשותכקובע
 שכתב כמו דנפשי' ארעתא דהוי ישלומר שבת מוצאי דיבוא וסגי בשבתצריך
 אז לו א"א ואם מלהזמין שיפסיק עתה עד שהזמין כל על מוטל החוב ע"כשם

 בשבת בהם רוצה איננו כי ויו"ט בשבת העיתון לו ישלחו שלא יתנהעכ"ט
 [ עיי"שויו"ט

 פרטים כמה בקיצוראבאר
 : אופנים כמהיש

 ישראל של שלוחו הוי דלא כיון שמותר קצץא-
 קצץ לאב-
 כקוצץ, דינו לו יתן כמה פירש שלא אע,פ שכרו לו שיתן התנה אםג-

 דעתי' סמכא דלא אסור שכר לו שיתן בדעתו שיש אע"פ בסתם איד-

 ברמ"א מחבר מחל' בחנם הולךה-

 ודוקא קצץ לא אפילו מג"א ומחל'- גוונא בכל שמותר מבואר מעצמו הולךו-
 ישראל. בשביל עושה הא דאל"ה וכו' יום מבעוד שם להגיע שהות ישאם

 עין מראית הוי הא קצץ של היתרמאי
 צ"ל כרחך ועל שקצץ להם ויוודע יחקרו דהרואים שכתב פרישה עי'א-

 שהיה מבעו"י שמסר גם להם יוודע א"כ שקצץ להם תוודע יחקרושהרואים
 משלם אופן באיזה וכן בשכר עושה אם לחקור הרואים דדרך ויש לבואשהות
 באריסות.אם
 אפרים יד עי'ב-

 קציצה מהני מאי זה חשש לפי דא"כ לשאול לואין שכתב השלחן ערוך עי'ג-
 לא קעביד דנפשיה דאדעתא כיון דקצץ די"ל לו נתן שבשבת יאמרו עדייןההא
 דישראל אדעתא האז קצץ בלא משא"כ המכתב יראם ולא אדם לשוםיספר
 שהולך כל לפני יספר בשבת ויוליכנו בחול להולכיו ירצה לא אם ולכןקעביד



שסההמתירא

 לעיין ויש ] עכ"ל לו נתן שבשבת ויאמרו המכתב ויראם ישרלא שלבשליחותו
 אחר דיחפש אפשר קצץ רבלא כוונתו ואזלו מבקצץ קצץ בלא יותר יספרדלמה
 משא"כ יספר וממילא לו שנשתלח למי למסרו המכתבו ממנו שיקחמישהו
 במנורה וע"י וצ"ע בשלימות המעות לקבל כדי למסרו בעצמו ירצהבקצץ

 הוצאה. איסור משום בידו יקבל ולא מוקצה, של שאלות עוד וישהטהורה
 ואי מוקצה איסור הוי אי 4%ק[ ] בפעקס להתשמש לענין בעזיה"תואבאר
 מקומות. בשני לשלוחיכול

 כנ"ביימן

 כשבת שיגמור שבת מערב לעשות שיכול דבריםכמה

 להחמיר דיש מילתא אוושא הוי אי בשבת גומר וע"י שבת מערב מתחיל איא-
 להחמיר דיש שהביא השקל מחצית עי' להקל יש צרוךובמקום

 במעקםלהשתמש
 שצריך מלאכה עושה עכו"ם שאי כמו הוי אי מעכו"ם פעקס שיבא יודעא-

 למחות. צריך אין בשבת ליהנות רוצה אינו ראי ואפשרלמחות,
 שולח אי לעיין יש למחות שצריך ישראל שלו בביתו הוי אי ראם לומר וישכ-

 לומר ויש . עכו"ם של בביתו הוי או ישראל של ככיתו הוי אי מותר איפעקס
 א"כ ישראל מלאכת דהוי מינכרא לא ככיתו שיעשה ב"י עי' דמותרדטעמא

 העכו"ם שולח אי אבל ישראל בשביל רעושה יודע דאינו עכו"ם בבית היתרכל
 בשבילי. מלאנה עשה דעכו"ם מילתא מינכרא א"כ ישראל לבית ובאפעקס
 ישראל בבית שאסור דמה רנ"ב בסימן בשו"ע דמבואר אחר היתר לומר וישג-
 שיעשה לו אומר אינו אפילו בשבת לעשות לו שאמר חשש דהוי עכו"םע"י

 שולח אי אבל לו שאמר לחשוש שייך אי דוקא זה שייך לא בפעקס א"כבשבת
 בשבת. לעשות לו שאמר חשש אינופעקס
 מינכר עושה דאי ישראל בבית עכו"ם שאסור שבת תוס' לפי היתר עודד-

 ישראל. בבית מלאכה עושה אי דוקא לומר יש שליח כמודהוא
 ליה דניחא נמצא ושותק ישראל בבית מלאה עושה דאי שמחה רבינו לפיה-
 שייך דלא ליה רניחא שייך לא בפאקס נמצא ישראל בכית שעושה כמוהוי

 אין דישראל כיון ישראל כבית איסור בזה הוי דלא ,נמצא רשותק משוםהטעפ
צריך.
 לא לא אי אבל ישראל של כלי דוקא ישראל ככית שאסור דמה הרב שו"עה-
 נמצא , ישראל בבית הוי אפילו למחות צריך אין ישראל של כליהוי

 ע"כ להשתמש רשות צריך דהא ישראל של כלי סברא רכל יה שייךדבפעקסלא
 בפעקס. שייך לא וזה למתותצריך



המתיבתאשיו

 יש ליהנות רוצה אי אבל ליהנות, רוצה לא אי הפעקס לסגור צריך ראין :הלכה
 הוי לא דנפשי' אדעתא ששולת או כבאנק אי כגון שולח אחד אי ,אכללהחמיר
 להתמיר. יש ליהנות ורוצה ישראל בשביל שולח אי אבל ,איסור
 דלא מכשול תתן לא עור לפני הוי דלא הגם עושה שכת שמחלל יודעואי
 איסור. לידי מסייע משום למנוגע יש עכ"פ אבל זה בשביל לסגורצריך

 זייגער כשבתלהתשמש

 להשתמש, העולם מנהגא-

 דברים, כשאר להחמיר כתב משה אגרות שו"תב-

 שבת של היתר ]רכל דמחמירין לבשל זייגער בשבת להתשמש רוצה איג-
 שמדליק מעולה עושה זייגער ששבת כגון חציו משוס אשו הטעם הואזיגער
 עושה זו והטעולה פעולה עושה אי אבל חציו משום אשו אמרינן מכבהאו

 יש עוד [. גרם עכ"פ ומקרי שבת קודם שעשה מקרי דלא אפשר שניהפעולה
 משום אשו שאמרינן כשבת שיגמור שבת מעוב מלאכה עושה דאילדסכיר
 מבשל הוי אי אבל חציו, משום אשו ששיך כגון עשיה מלאכתו כמו הויחציו
 חציו. משם אשו הוי דלא עשיה מלאכתו הוי דלא לומריש

 שבה מערב חפצים להוציא שנוהגיםטעם
 וכו' בידו במחטו לחשיכה סמוך שבת ערב אדם יצא לא ו' סע' רנ"ב סימןעי'

 אין אמאי לעיין יש ויוצא, ישכחשמא
 נוהגיי

 בזה"ז

 כרמלית דהוי לומר ישא-
 זמוך שכת בערב בכליו ארם למשמש מצוה דין שיש האחר לומר ישב-

 שבת. מס' אמת שפת עי' שישכח חשש כאן אין א"כלחשיכה

 דבר לדבראסור
 מדרכן. או קבלה מדברי או מה"ת דבר ודבר אימחל'

 כדיבור הכנה איטרר ישאי
 סימן היטב ובבאר , א' ס"ק ש"ז סימן השקל במחצית הובא חסידים ספרעי'
 הוי שינה דמעשה לפרש ויש עיי"ש בלילה ער שיהא כדי שישן לומר רלאר"צ,
 הכנה מקרי דיבור ע"י רהכנה פוסקים ככמה שמבואר מה ואבארהכנה.

 כעכו"ם דאמיראמירה
 הגרשוני. ועבורת יאיר חוותמחל'

 מתיר הגרשוני עבודת מתיר יאיר חוותא-

 אבל בשבת דוקא שאסור הגרשוני עבודת דאפילו ס' סימז סופר חתם שו"תב-
 דבר ודבר חפצך ממצוא משום או שאסור רטעם ומסביר מותר שבתבערב



שפזהמתיבתא

 דאמירה אמירה אבל אסור בחול גם לנכרי דאמירה נהי בחול כן באומראבל
 אמירה איסור דליכא האי כולי לאיסור ראיהאין

 הבוא מרשב"א שהקשה ואפילו ד"ה ב' בע ש"ז סימןן הלכה ביאור עי'ג-
 עיי"ש להיפוך מוכח זה בסע'בב"י

 מהרשב"א קושיאלתרץ

 מה שהקשה ל"ז סימן אליהו מחזה שו"ת ועי'ד-
 לשכור לנכרי אומר בין חילוק ריש ותירוץ הרשב"א. בשו"תשמבואר
 שכית הוי פועלים דלשכור שבות לעשות לו שאומר דנמצא בשבתפועלים
 הרשב"א. אסורמש"ה

 לו לעשות פועלים לו לשכור שבת מערב לו שאומר אייירי סופר ותתםה-
 נמצא שבת מערב לשכור שיכול בשבת לשכור לו אומר שלא שנמצאמלאכה
 לעכו"ם שיאמר הראשון לעכו"ם אומר רק בשבת מלאכה לעשות לו אמרשלא

 לא מילי דהויהשני
 ממסריי

 אמירה[ עצם משום אסור בשבת לשלוח,]משא,כ

 הגרשוני ועבודת יאיר חוות מחל' אופזבאיזה
 הגרשוני עבודלת לפי דאמירה אמירה שמותר רמה ס"ל סופר חתם שו"תא-
 דאם ישראל דעת על שעושה יודע אינו האחרון שהעכו"ם באופן דוקאהוא
 מבואר וכן כלל, אמירה בלא אסילו ממנו ליהנות אסור ישראל דעת עלעושה
 מהרש"גבשו"ת

 דעת על עושה אי דגם שס"ל שכיר משנה שו"תב-
 זה באופן א"כ לו יאמר שמא משום הוא ליהנות דאסור דכיון מותרישראל
 לפי היכר הוי מש"ה דאמירה אמירה ע"י לומר צריך אי רק לו מתיריןשאינו
 דמשלתין באופן כגון דאמירה אמירה בין חילוק שאין באופן הוי דאי נמצאזה

 מיותרת פעולה עושה דלא דאמירה אמירה ע"יאגרת

 שא"יצ באופן דוקא הוא שבת מערב שמותר דמה שס"ל הלכה ביאור עי'ג-
 למחות צריך שאין באופן דוקא הוא מחל א"כ בהנאה ומותרלמחות
 מותר הכא דדוקא דמותר אמרינן דלא השני יודע דאי שס"ל משמע]לכאורה

 דלא לומר יש א"כ למחות שצריך באופן הוי אי אבל למחות צריך שאיןכיון
 שביארנו[ דיעות כשאר יודע השני אי היתרהוי

 ישראל של ובכלי ישראל בבית הוי דאי שם שהביא אומנייך מלכים עי'ר-
 שצריך ישראל של בביתו הוי אי דאמירה אמירה בכל א"כ למחותשצריך
 ה. שו"ע לפי היתר, איןלמחות

 בעזהי"ת שביארנו מה הלכהקיצור

 להקל, יש מחכה ואינו פתוח איא-



המתיבתאשטח

 להחמיר, יש ממתין איב-
 מוקצה, דהוי סוברים יש הפעקס לקרותג-

 להחמיר, יש לא"י מהכא פעקס לשלוחד-
 העולס זייגער כשבת להשתמשה-

 להחמיר, יש שיבשל זייגער בשבת להשתמשו- מקליי
 מקילין, יש צורך כמקום בשבת כביסה נגמר שיהא להשתמשז-

 מקלין, העולם שבת מערב בחפציםח-להוציא
 ככיסו, דבר בשבת להניח שלא מחמיריןט-יש

 בדיבור, הכנה הוי אי מחל'י-

 להקל, יש גדול הפסד ובמקום מותר אי מחל' לאמירה אמירהי"א-
 , קל יותר שבת מערב דאמירה אמירהי"ב-

 שזזסימן

 למחות צריך אין אמאי רמיזה בעניןעור
 ב- אמירה איסור א- לעכו"ם אמירה בענין דברים ג' שיש פעמים כמהביארנו
 צריך הא מותר אמאי רמיזה פעם בכל א"כ למחות, ג-שצריך ליהנות,איסור
למחות.

 : אופנים כמה עוד לומריש

 למחות, איסור הוי לא הנאה הוי לא דאיא-

 אפילו למחות כלא"צ ציווי בלשון לו אמר שלא רכל בקונט"א הרב שו"עב-
 נרות, הרבית לא למה רמז לומרררך מותר ולכן ישראל שלבחפצים

 ואס וכו' לומר נהגתי אני כתב ובאגודה וז"ל כ' ס,ק במג" ש"ז סימן רעק"אג-
 פתוח שאינו זמן כל לקרותו יכול איני אומרלעוכ"ם אני קשור או התוםהוא
 מלאכה שעושה ורואה קצץ בלא הא לי וז"ל רעק"א בהגהות ע"ז וכתבעכ"ל
 הגמ"ר בשם לט ס"ק שם כתב המג"א הא גם וכו' למחות צריך ישראלבשביל

 דנפש'י אדעתא ל"ש העצים מבעל רשות ליטול דבריך ישראל בעצידלהבעיר
 בזה מקילין הומרא משום רק אסור דהפתיחה דהכא ואפשר בזה ומכ"שעכ"ד
 א"ל דלא אלא לעשותו בחול לנכרי בנותן רק הכל רנכ סימן דלעיל די"לאו

 עכ"ל וצע"כ למחות לו אין לעשותו מעולם לו אמר בלא אבל בשבתלעשותו
הגרע"ק,

 כמו ממנו נהנה ישראל גוף שאין בדבר ודוקא וז"ל שבת הלכות אדם חייד-
 כשבת שיככה כדי הנר כבית לא למה לנכיר לומר מותר וכן אגרתכתהית
 נר הדלקת לא למה לו לומר אסור אבל מלעשות בידו למחות א"צ וב"זהבאה
 מותר אבל , ממנו ליהנות לישראל אסור מעצמו הדליק אפילו שהריבשבת
 הבאה בשבת כן שיעשה כדי בנר שמן הוספת או נרות הרבית לא למה לולומר
עכ"ל



שאטהמתיבתא

 של זה ההיתר ר"ל בדעתו משמע אבל מ"ו סימן ה' חלק מהרש"ם שו"ת עי'ה-
 לכתחילה, לגבי ולא בידעבד הנאה לענין רק מועיל אורהוספת

 ש"ז בסימן שהנה כהח"א מוכח הלכה מביאור דגם הוסיף אמניך מלכיםו-
 וכתב כשכת פלוני דבר עשית לא מדוע כחול לומד דמותר מבואר ב'סע'

 כשאין דמיירי א"1 שבת אחר עד כשבת מזה יהנה לא דמ"מ י"א ס"קהמשנ"ב
 למחות צריך דהרילכאורה וצ"ע ע"כ נרות בהוספת כגון נהנה הישראלגוף

 כשרואה למחות שאי"צ במלאכה וסיירי וז"ל כתב ואפילו ד"ה הלכהובביאור
 ומבואר עכ"ל במ"ב הסעיף בסוף שמבואר וכמו בשבת מעצמו עושההא"י

 הוי לא אי לענין דוקא דאיירי סוברים יש אבל , למחות אי"צ אורדכהוספת
 ישראל, שלכלי

 למ"כ רמיזה שלאופנים

 בשבת מרמזאי

 אסור ציווי בדרך כשבת רמיזהא-

 מותר, ציווי בדרך שלא בשבת רמיזהב-

 שבת למוצאיבשבת

 רק שליחות הוי דלא מותר, ציווי בדרך ,שלא מותר ציווי בדרך רמיזהא-
 חפצך.ממצוא

 שכתבערב
 מותר ציררי בדרךרמיזה

 הרסלשו"ע
 דהוי לומר ]יש השבת אחר אפילו אסור צווי דלשון ח' סע' הרב בשו"עעי'

 אליהו מחזה עי' שליח[ הוי ]דלא שבת אחר מותר צווי ע"ישליחות[ושלא
 ב- דבר ודבר א- לעכו"ם אמירה כל דיש במק"א כדביארנו שהביא ל"תסימן

שליחות

 דהוי אסור ציווי דרך רמז הוא הרי שבת לצורך בשבת ציווי דרך מרמז איא-
 שליחות.משום
 שליחות, הוי ולא דבר ודבר הוי רלא מותר חול לצורך בשבת מרמז איב-

 דבר ודבר הוי דלא הגם אסור יהא בשבת לעשות ציווי דרך בחול מרמז איג-
 האסור שכתב אדם חיי שמציין אליהו במחזה עיי"ש שליחות. הוי האאבל
 לומר ואפילו וז"ל יד רמיזת ואפילו בשבת מלאכה שיעשה בחול לעכו"םלרמז
 ואפילו אסור בשבת לעשות לישראל שאסור דבר איזהו לעשות שבת קודםלו
 להיתר לצדד שא"א שם כתב מש"ה וכו' ביד לו שמרמז אלא בפיו אומראינו



 א ת ב י ת מהשע

 דרך רמז הוי אי דהא בחול דמותר צווי דרך רמז מדהוי מע"ש מכתביןשיחוצ
 דאסור. דוקא כשבת מלאכה שיעשהצווי

 לעכו"םלקרוא
 עי' רמיזה מקרי לא מרמז ואח"כ שקורא דמה רמיזה הוי לא לעכו"םלקורא
 ז' סע' ל' פרק שש"כ עי' הפסד, לענין דוקא זהו שמותר דליקה לענין ש"זסימן

 הביא זצ"ל איורבך מהגרש"ז אבל ברמז לו ואומר לקרוא שמותרשהביא
 ישראל. של בבית מלאכה רעושה ב-כיון דקרא כיון א- רמיזה מקרי לאשזהו

 ש"זשינין

 בשבת שאסורחשבונות
 שאסורטעם

 , יכתוב שמא רמב"םא-

 דבר, ודבר משוםב-

 כ"ד סימן ב' חלק ישפה אבני שו"ת עי'ג-

 חפצך ממצא בכלל חהסץ מחיר לשאול איסור יש אם :שאלה
 שש"כ ועי' להחמיר דיש שכתב ז' סימן ג' חלק נדברו אז שו"ת שהביאעיי"ש
 תועלת שתצא מחכוין אמנם אם המתיר לספר שאסור שכתב ס"ג סע' כ"טפרק

 ס"ק בהערה וכתב כזה חפץ לקנות חושב הוא גם כאשר כגון לחבירומהסיפור
 שם המ"ב לדברי וכוונתו כ"ו סוס"ק ש"ז סימן המ"ב מדברי מקורוקס"ח
 לצרכו האלו החשבונות וחושב לחבירו צורך בהן יש החשבונות שאםשכתב
אסור.
 הוא אם גם אסור ואז חשבונות לחשב שצריך באופן אייירי ששם לעייןויש

 מחיר של ספור אם שאלתנו אבל חשבונות כאן יש שעכ"פ כיון חבירולצורך
 הגרש"ז בשם מ"ב סע' שם כתב בעצמו שהשש"כ ועוד כלל, חשבונותנחשבה

 צריך ואינו עדיין שילם שלא קבוע מחיר על לדבר שמותר זצ"לאוירערבך
 צורך שאין שכל ברור לנו הרי בעלמא סופיר דרך שהוא כיון חשבונותלחשב
 חשבונות לחשב נחשב אינו לשלם מסוים מחיר שיש אלא חשבונותבעשיית
 חשבונות איסור של גרר הוי לא המסכום בידיעת לחכירו צורך שיש אףולכן
 בלבד הרהור אלא דבר דבר בגדר אינו גם יקנה שהוא אמירה כאן שאיןוכל
 ולא בעלמא כמתענין שואל הוא שמא ספק שיש כיון לו לספר איסור איןוגם

 נראה אמנם לקנות שדעתו מפרש שאינו באופן רק זה צד אמנם לקנותכרוצה
 לקנות. דעתו אם אותו לשאול שיש לברר שאפשרכיון
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 ה' סע' ש"ז סימן לומר שאסורלשונות
 אע"פ לערב עמי לעמוד שתוכל בעינך הנראה לחבירו לומר מותר שו"עעי'

 לערב עמי נכון היה לו יאמרו לא אבל לשוכו לערב לו שצריך מבין כךשמתוך

 ,נמצא רמז בדרך רק לו דאומר משום שמותר דטעם ל' כ"ט ס"ק מ"כע"י
 וכן , מותר עמך אלך אומר אי אבל בערב, עמו שיסע לחבירו לומרשאסור
 ס"ק השלתן ערוך עי' בשבת גם בספינה לילך היתר יש שהרי בספינהלילך
 קנ, הערה כ"ט פרק שש"כ עי' מכונית איסור ע"י הוא נסיעה הסתםכ"א

 גם לוה וקוראים בשבת לנסוע מותר שבספינה רמכיון זצ"ל אוערבךמהגרש"ן
 בפירוש מזכיר אינו אם נסיעה על סתם בשבת לדבר דמותר אפשר נסיעהבשם
 הכא. משמע רלא בערוה"ש עי' ברכבת או במכוניתנסיעה

 לומר מותר אי איסור ע"י רק שייך שלא פלוני למקום לילדלומר
 שצריך מקום אבל זה למקום עמך אלך לחבירו לומר לומר מותר איוצ"ע
 שאוסר ח' חלק נדברו אז שו"ת עי' במכונית, רק שם להגיע יכול איןלילך
 לא"י. אלך לומר לאסור כתב מל"ט באמתיך אהלך בספר ועי' לא"י אלךלומר

 שיסע אומראי
 מאחר במכונית שיסע לומר ג"כ אסור דבזה"ז כתב כהלכתו שבת שמירתעי'

 היתר. אופן בזהשאין
 דאז גויס הנוסעים ורוב גוי הנהג באם היתר יש דשפיר ע"ז, סי' ספר מגילתעי'
 ברור היתו אינו זה אף שהרי קשה ולכאורה אתם לנסוע לישראל לישראלשרי
 של דיבור עייש, גוים רוב עם בקרון הולך למצוא יכול היה לא בזמנם וכיועוד
הכנה.
 שום בו ואין חול ליום הכנה שהוא שדיבור שכתב אליהו מחזה שו"תעי'
 לחול. משבת הכנה איסור בכלל ואינה מותר כלל שבתצורך

 ח'סע'

 לילך שמותר ניכר שאינו באופן בשבת לתחום הולךאי

 מינכרא כלא אפילו אסור אימחל'

 מינכרא לא אפילו אסור בלילה מלאכה לעשות כדי לתחום הולך איא-
 ,מילתא

 משום לראות אסור אפילו כהרמב"ם דס,ל כיון שמותר ס"ל אדם חיייב-
 מינכר לא בשדה ב- מילתא, מינכר לא אסילו אסור מע"ה א"כ צרכיועשיית
 ,מותר

 דירה יש אי א"כ מותר מינכרא לא כמנ"א דס"ל כיון השלחן קצות עי'ג-
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 דירה, יש אי לראות הולך אי אבל , ליכנסשאסור

 שש"כ עי' שם והולך לקנות רוצה אי הלון על מהורה שקורין מה הוי איד-
 מילתא מינכרא לא איורבך מהגרש"זשהביא

 חול בדבריקריאה

 לשיטת דומה וכו' ימנה שלא רק וגזרו לקרות מותר שלום אגרות רמב"ןא-
 שלום באגרת משא"כהדיוטות

 גזרו, שלום אגרות על דגם הרא"שב-

 שם מה יודע אינו אי מותר אבל שלום אגרות מותר ש ע"ב קט"ז דף תוס'ג-
 ופירושיהם הנביאים בספרי זולת בשבת לקרוא שאוסר בפיהמ"ש הרמב"םד-

 , גורו חות דברועלכל

 שטרי משום גזירה לקרות אסור חול דברי שכל השו"ע הכרעתהלכה:
 רק אסור שלום אגרות לענין וכן הצורה, תחת המהלך מכתב וכמוכחהדיוטות

 יש רשמא השו"ע מקיל בזה בהם כתבו מה יורע ואינו בהם קרא לא עדייןאם
 והתיר התסו' סברת על לגמרי מסך לא גומבזה הסתו' וכסברת הגוף מצרכיבו
 שטרי בכל זה באופן מקליים ויש היות בפיו קורא ואינו שמעיין כאופןרק

 זה. באופן להקל יש שלום באגרות ולכןהדיוטות
 של שלטים קריאת לאסור יש לכאורה דלפ"ז שכתוב שישוראיתי

 פכ"ט שש"כ ועי' מזון מוצרי על הכתובים חול דברי כל וכןרחובותוחניות
 מיחלף לא בשטר דכותל משום הכותל על בכתוב להתיר שכתב ק"חהערה
 בכתוב דגם תוס' כרעת קיי"ל אנן אבל רש"י שיטת רק דוהו י"ל אבלעיי"ש
 עי' גזרו לא בכותל כשחקוק ורק הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזרו הכותלעל
 מ"ט. ס"ק ומב"כ י"בסע'

 קורא כמו הוי לא אמאי שמותר בשבת לה שצריך הטלפון מדריך לעניןעיי"ש
 וכו'. חול דברי ושאר הכתב מתוךאורחיו
 ספור איזה בו כתוב הכתב ע"י אי זהו שאסור רמה שתירוץ ספר מגילתעי'

 וכו'דברים

 בורגנים ע"יהיתר
 ריכול כיון ר שמוח מה באחרונים הסברים ג' ח' ס"ק ע"ח סימן ספר מגילתעי'

 בורגנים, ע"ילעשות

 בשבת שאסורחשבונות
 שאסור:טעם

 , יכתוב שמא רמב"מא-

 כ"ד סימן ב' חלק ישפה אבני שו"ת עי' דבר, ודבר משוםב-
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 שהביא עיי"ש חפצך ממצא בכלל חהפץ מחיר לשאול איסור יש אם :שאלה
 סע' כ"ט פרק שש"כ ועי' להחמיר ש די שכתב י' סימן ג' מלק נדברו אזשו"ת
 מהסיפור תועלת שתצא מחכוין אמנם אם המחיר לספר שאסור שכתבמ"ג

 קס"ח ס"ק בהערה וכתב כזה חפץ לקנות חושב הוא גם כאשר כגוןלחבירו
 שאם שכתב שם המ"כ לדברי וכוונתו כ"ו סוס,ק ש"נ סימן המ"כ מדברימקורו

 אסור. לצרכו האלו החשבונות וחושב לתבירו צורך בהן ישהחשבונות
 הוא אם גם אסור ואז חשבונות לחשב שצריך באופן אייירי ששם לעייןויש

 מחיר של ספור אם שאלחנו אבל חשבונות כאן יש שעכ"פ כיון חבירולצורך
 הגרש"ז בשם מ"ב סע' שם כחב בעצמו שהשש"כ ועוד כלל, חשבתותנחשבה

 צריך ואינו עדיין שילם שלא קבוע מחיר על לדבר שמותר זצ"לאוירערבך
 צורך שאין שכל ברור לנו הרי בעלמא סיפור דרך שהוא כיון חשבונותלחשב
 חשבונות לחשב נחשב אינו לשלם מסוים מחיר שיש אלא חשבונותבעשיית
 חשבונות איסור של גדר הוי לא הסכום בידיעת לחכירו צורך שיש אףולכן
 בלבד הרהור אלא דבר דבר בגדר אינו גם יקנה שהוא אמירה כאן שאיןוכל
 ולא בעלמא כמתענין שואל הוא שמא ספק שיש כיון לו לספר איסור איןוגם

 נראה אמנם לקנות שדעתו מפרש שאינו באופן רק זה צד אמנם לקנותכרוצה
 לקנות. דעתו אם אותו לשאול שיש לברר שאפשרכיון

 הנאהאיסור

 של בכלי אפילו למחות צריך ואין בהנאה מותר לעצמו עושה העכו"ם איא-
 ועושה לעכו"ם לאכול ליחן שנוהגין מנהג לענין ערוךהשלחן עי'ישראל
 עצמו. לצורךמלאכה

 ממירא~מקום
 חומרא יש אבל המכבה כל בהילות של פסידא במקום שמותר בדליקהמבואר
 שמבואר מה לעיין יש א"כ דשבות שבות הוי אי אפילו מותר אינודאמירה
 לומר ואפשר רמיזה בלא אפילו דשבות שבות שמותר פסירא לעניןשארבת"ב
 לקולא ואזלינן אמרה אפילו דמותר דשבות שבות לענין לקולאדאזלינן
 דשבות. שבות הוי לא אי אפילו רמיזהשמותר

 יבש. דבר הבלעך על כשבת חזרה שעשה עכו"ם :שאלה
 להקל צדדים כמה יש :תשובה

 הנאה מקרי לא זה כלא יכול אי הנאה איסור דהא הנאה מקרי דלא לומר ישא-
 הנאה. מקרי לא צונן לאכול יכול דאי רנ"ג סימןעי'

 הבלעך. על דהוי באופן דחזרה לומר ישב-
 צורך. במקום דשבותג-שבות



המתיבתאשעד

 לבנוני משה אברהםהרב
  תבירו של אשראי בכרטיס השתמשותבענין

 מאוד נפוץ 111("21(( )1(1281 אשראי בכרטיס שהשתמשותהטת
 להשתמש לראובן מותר אי היא השכיחות מהשאלות אחדבזמנינו,

 הכרטיס לחברת ישו או לו ולשלם חבירו, שמעון של אשראיבכרטיס
 על כרטיס לו שיש בראובן השאלה וכן הזמן. במשך שיעלה והרביתהקרן
 וכיון 6611101181~ע(. )[(1281 שקוראין שמוען חשבון עלשמו

 הענין לבאר אמרתי בדיעבד, להתיר צדדים שיש רבים דיבתששמלתי
 דוץ. שלוף לערב בנוגע הפוסקיםושיטת

 כרטיס נלא יקרה כזה מעשה שאם להקדים יש לשאלתינו שנבאקודם
 מבנק הלואה לקבל יכול אינו ראובן שאם דהיינו אסור, דודאיאשראי

 מהבנק כשבילו שילוה משמעון לבקש לו שאסור שיהיה, טעםמאיזה
 סעיף קס"ח סי' ביו"ד מבואר וזה מכיסו הרבית לשלם מוכן שמעוןאא"כ
 לו נתן אם ברבית, מעכו"ם מעות לי לוה לחבירו שאמר ישראל וז"לי"ז,

 ולא בלכד המשכון על העכו"ם אחריות אם עליו, ללוות משכון)המשלח(
 נתן לא ואם לעכו"ם, וליחנו הרבית ליקח לשליח מותר כלל השליחעל
 שמי על מעכו"ם ברבית מעות לי לוה לו אמר אא"כ אסור משכוןלו

 שם. המחבר עכ"ל השליח על ולא הלוה על סומך והוא העכו"םוהאמינו
 זה דין ולכאורה )י"בי(, יוסף בבית כמבואר ק"י ינקמו מהרא"שומקורו
 אז העכו"ם כלפי אחראי השליח דאם באחריות, תלוי כהרל דהכלפשוט
 משלחו לישראל ומלוה חוזר ושוב העכו"ם כלפי הלוה נחשבהשליח
 נחשב אז בלבד, משכונו או המשלח על ההלואה אחריות ואםואסור,
 המעות ונותן נושא שהשליח ומה ומותר, העכו"ם כלפי הלוההמשלח
 בעלמא. קוף כמעשה נחשבהר"ז

 ראשונים דמצינו המחבר, כמ"ש לאסור פשוט כ"כ אינו זו הלכהונאמת
 רבנא בן משה רבינו בשם הביא ע"א: כ"מ הר"ן בחי' ע"ז.דפליגי

 כיון מ"מ העכו"ם כלפי אחראי שהליח והגם שמותר, הנשיא דרוסטוברוס
 וצ"ע מעכו"ם לוה בעצמו המשלח כאילו הר"ז כמותו ארם שלששלוחו

 ואכמ"ל. זה ס"ל כו"ע לוה מיהא המעות, כעל של שלוחו בדין נעשהמה
 השליח נכסי מ"מ כמותו אדם של ששלוחו דאע"פ עליו פליג שםוהר"ן
 )ר"ל שליח מדין בין לו משתעבד המשלח וישראל לגוי משועבריםזה

 בחי' וכן אסור. הלכך ממנו לוה מדין בין שלוחו( במעשה חייבדהמשלח



שעההמתירא

 )דף מ"ו שער התרומה בספר גם עליו וחלק זו שיטה הביא שםהרמב"ן
 זה שיטה מובא לא להלכה מ"מ זה, מח' הביא חדש( ברפוסתתקל"ט
 לדעת ובפשטות הפוסקים. בכל הוא וכן לאיסור, המחבר וסתם ?בשו"ע
 עיי"ש, ובשו"ע ב' ס"ק ק"ע סי' בט"ו הוא וכן קצוצה רבית הויהאוסרים
 דרבנן רבית דהוי בס"ל ואפשר הב"ח בשם מהשהביא שם בט"זוע"ע
 )וכשכתב טז סי' לדוד מכתם בשו"ת וע"ע עליו חלק שם הט"זמיהו
 ואכמ"ל(. התורה מן ראסור מורי דכו"ע י"ל לעכו"ם שטרהשליח

 להמשלח שאסור דבמקום י"ז, סעיף כאן המחבר כדין פשוט דברעוד
 נפק"מ אין העכו"ם כלפי אחראי שהשליח במקום דהיינו רביתלשלם

 נותן שהשליח או לעכו"ם יחננו שהוא להשליח הרבית נותן המשלחאם
 ברבית, ערב דין שיש רמצינו אסור, אופן דבכל להעכו"ם ישרהרבית
 אלא עצמו, למלוה הרבית נותן שהלוה דוקא אינו רבית שאיסורדהיינו
 למלוה כנותנה הר"ז המלוה ציווי פי על שהוא כיון לאחר, נותנהאפילו
 עבורו שילוה משמעון מבקש כשראובן ולכן קצוצה. רבית והויעצמו
 ואפילו לבנק, ישר ישלם שראובן הסכימו אם אפילו היתר כאן איןמהבנק
 מ"מ מכיסו, הרבית לשלם ע"ע קיבל שמעון רק זה על הסכימו לאאם

 שפטר ע"י שלו, למלוה מהנה שראובן דנמצא לבנק לשלם לראובןאסור
 רק קצוצה רבית אינו כך על קצצו שלא דבכה"ג אלא ממנו. רביתחוב
 בדיינים. יוצא ואינו רביתאבק

 ראם הנ"ל, לכל דומה אשראי לכרטיס בנוגע שאלותינו רהיטאולפום
 מלוה הבנק כאילו הר"ז שמוען על אשראי בכרטיס משתמשראובן

 רק מכרים הכרטיס דחברת כרבית, לראובן ומלוה שמעון וחוזרלשמעון
 בהכרטיס, השתמש ששמעון ויודעים לכולם כשברור שאפילו שמעון,את
 דשמעון נמצא שמעון, רק ראובן את לתבוע יכולים אינם סוף כלסוף

 ע"מ לראובן ומלוה וחוזר אחראי, דהוא הכרטס החברת כלפי הלוהנחשב
 ישר ישלם שראובן יסכימו אם ואפילו ואסור. והרבית הקרןשישלם
 ואינו כנ"ל, ערם מדין אסור ג"כ שמעון באמצעות שלא הכרטיסלחברת
 או מכיסו הרבית ישלם הכרטיס בעל ששמעון יסכימו אא"כמותר

 שום כאן אין רוב עפ"י שבכה"ג וכדומה, יום לי' קודם ישלםשראובן
 שרק דכיון 48811101181נ(, )1(281( לראובן כשיש הדין וכן כללירבית
 הרי מראובן, לגבות יכולים הכרטיס חברת ואין הבנק כלפי אחראישמעון
 כנ"ל. ואסור הבנק כלפי הלוה נחשבשמעון



המתיראשעו

 אשראי, כרטיס של דידן לנידון השו"ע נידון בין גדול חילוק ישאמנם
 מהעכו"ם, ההלואה מעות לוקח שהשליח באופן הואדבשו"ע

 של בנידון )ובפרט שמעון בכרטיס משתמש שראובן כאןמשא"כ
 שיש אפשר מהעכו"ם, המעות נטל לא מעולם 181ז11110(8~ע(814ש
 שראובן והגם כערב, רק נחשב ושמעון הלוה נחשב שראובן ולותרלחלק
 אין אופן שבשום המציאות, הוא )כן הכרטיס לחברת כלום חייבאינו

 נוכל מ"מ משלם( אינו שמעון אם אפילו ראובן על תביעה שוםלהחברה
 כמו להתיר צד יש ואולי רוץ שלוף ערב ושמעון הלוה שראובןלומר

שיתבאר.

 יכול המלוה שאין - סתם ערב ערבים, מיני שלשה שיש מצינו דהנהרק
 ערב משלם ואינו תחילה הלוה את תבע אא"כ הערב אתלתבוע
 דוץ שלוף ערב תחילה. שירצה ממי לגבות הברירה למלוהקבלן-שיש
 אפילו לערב לדחותו יכול הלוה תובע ואם מהערב, לגבות צריךשהמלוה

 לישראל מלוה עכו"ם דאב ע"א. ב"מ בגמרא ואיתא מעות, ללוה ישאי
 העכו"ם קובל כן א"א זו, הלואה עבור ערב להיות אחר לישראלשאסור
 ערבן סתם רק יהיה שהערב )דהיינו תחילה הערב את יתבע שלאע"א
 הראשונים נחלקו קבלן ערב הוא ואם אסור, דודאי דוץ שלוף הערבואם
 ס"א קע סי' וכשו"ע מתירים, ראשונים ורוב והרשב"א אוסר דרש"יבזה,
 להחמיר יש בודאי לכתחילה שעכ"פ הפוסקים והסכמת הדיעות שנימובא
 אינו )אם ששמעון אשראי כרטיה של דידן ובגירן כרש"י, קבלןבערב
 להתיר. צד שום אין בוץ שלוף ערב עכ"פ הוילוה(

 נעשה שכבר היכא קבלן, בערב שמחמירין לדידן שאפילו לדחות ישכוירנו
 הר"ז להעכו"ם הרבית פורע בעצמו הלוה אם מ"מ )באיסור(ערב

 מהלוה. וגובה וחוזר להעכו"ם משלם הערב אא"כ אסור ואינומותר,
 סי' מיוחסות ובשו"ת שם בחידושיו הרשב"א מש"כ עפ"י הדבריםוביאור
 דכיון קבלן ערב להיות שאסור הטעם דכל ס"ב. ב"מ רע"א ובחי'רכ"ה

 הוא לבסוף שפורע שמי אמרינן תחילה שירצה מי לתבוע יכולשהמלוה
 חוב משלם שהוא אמרינן משלפ הלוה דאם למפרע, העכו"ם כלפיהלוה
 למלוה משלם הערב ואם כלום. נחשב אינו והערב לוה בתורלעצמו
 נחשב היה באמת שהוא עצמו חוב עכור משלם שהוא אמרינןלבסוף
 להערב לו אסור ולכן ברבית, ללוה והלוה וחזר העכ"ם המלוה כלפיהלוה
 שלו. כמלוה נחשב הוא דהא מהלוה רביתלגבות



שעזהמתירא

 יש הערב על המלוה תביעת שכל דוץ שלוף בערב אבל קבלן בערבוע"ז
 דבשלמא למלוה, לשלם ללוה דמותר אמרינן בכה"ג גם אילעיין

 דהתביעה דכיון אמרינן גובה מזה ורצה גובה מזה שרצה קבלן ערבגבי
 לוה דין יש מי ועומד תלוי הר"ז שירצה מי לגבות המלוה ויכולשקול
 לדחות הלוה ויכול הערב על המלוה תביעת רכל דוץ שלוף בערבאבל

 וקאי. שתלוי בספק ולא כלוה נחשב כודאי דהערב י"ל לערבהמלוה

 שיטת שהביא אחר ע"א: הרשב"א דבהי' ברשב"א מפורש כןונאמת
 שם קאמר מאי דא"כ עליו הקשה וקאי תלוי קבלן ערב שאיסוררש"י

 דמיד דמשמע ברביתא, מוזיף קאי הערב( )ר"ל דישראל דאשתכחבגמ'
 אלא למימר הו"ל דלא רבית איסור על הערב כבר הלואהדבשעת
 הלוה מן ואתפרע מנפשיה נכרי אזיל דאילו רביתא שקיל קאבישראל
 לנכרי )הערב( פרע דאילו אלא מידי, ולא עבד לא הערב דישראלנמצא
 שקיל דהשתא משום השתא עבר קא הלוה מישראל שקיל והדרהמלוה
 ובזה אסור ש"ד ערב שרק דמסיק עצמו הרשב"א אכל עיי"ש, עכ"לרבית

 מן בודאות ממש לוה הוי ש"ד דהערב רס"ל הגמ' ליה ניחא הגמראאיירי
 מוכח הרי ברביתא. מוזיף דהערב באשתכח הגמרא קאמר ושפירהנכרי
 אם דאפילו לבסוף, ישלם מי נפק"מ ואין כלוה נחשב בודאי שהערבדס"ל
 באמת שהוא הערב עבור ששילם נחשב הר"ז המלוה לעכו"ם ישלםהלוה
 ואסור. שלוהמלוה

 שם דהט"ז לשלם, ללוה דמותר דס"ל מבואר ב' ס"ק ק"ע סי' בט"זמיהו
 וכתב דוץ שלוף בערב ראיירי כקורקוזא הר"י שיטת לתרץרצה

 ברבית אחד צד רק מיקרי באיסור נעשה אם הערבות איסור ההאיהט"ו
 בעצמו שהלוה דאפשר בודאי האיסור היה לא הערבות שנעשהרבשעה

 כתב שם שהרמ"א והגם וכו' ערכות איסור שם יהיה ולא לעכו"םיפרע
 אי בנוגע רק רזה רס"ל מבואר שם בט"ז מ"מ קורקוזא כהר"י קיי"לדלא
 או ר"ק הוי מרבית אחד צד אי ותלוי מהלוה הרביו! לגבות להערבמותר

 בט"ז שם מוכח ברבית אחד צד רק דהוי זו בנקודה אבל עיי"ש,לא

 שם הט"ו שהביא אשרי מהגהות מוכח וכן הרמ"א, אפילו כן ס"לדכו"ע
 לקמן. יבואר ואי"ה ה'ס"ק

 כערב ושמעון כלוה נחשב דואובן נאמר כאפלו לשאלתינו בנוגעולכן
 לראובן מותר אי והג"א והט"ז הרשב"א במחלוקת תלוי הר"ז מ"מש"ד,

 דס"ל הט"ז לשיטת דאפילו להעיר יש אמנם הכרטיס. לחברת ישרלשלם

 כזו לערבות ליכנס אסור דמ"מ ס"ל פוסקים רוב מ"מ לשלם ללוהדמותר



 א ת נ י ת מהשעת

 סק"ה( הט"ו )על בנה"כ הש"ך מלבד לבסוסן הערב ישלם שמאמחשש
 מסקנת נר למעשה מיהו איסור שום את הערבות קבלת עצם דעלרס"ל

 דקיי"ל את"ל וא"כ ז'( ס"ק ל"ד פרק )בר"י כש"ך דלא לאסורהפוסקים
 ליכנס אסור לכתחילה אבל בדיעבד רק הר"ז לשלם ללוה דמותרכט"ז
 הספק.לכל

 שכתב לשיטתיה אזיל דהרשב"א והט"ו הרשב"א פליגי דלא נואהאמנם
 כערב ע"ד( ערב )ר"ל עכו"ם של דדיניהם דערכ שםבחידושיו

 אין דבכה"ג י"ס סעף קכ"א סי' בחו"מ ומבואר שלנו ביד ונתןשנשא
 לכן נחמן, דרב שיעבודא מדין אלא הלוה על כלל תביעה שוםלמלוה
 ואסור ההלואה בשעת )מיד( ברביתא מוזיף שהערב הרשב"א קאמרשפיר
 מצד דהא שלו המלוה שהוא הערב עבור הלוה משלם דע"כ לשלם,ללוה
 דמותר שס"ל והג"א הט"ז משא"כ מלשלם, לגמרי פטור הוא הריעצמו
 לגבות המלוה יכול אכתי ש"ד בערב דאפילו סוברים ע"כ לשלםללוה
 עצמו, מחיוב רק דר"נ שיעבדא מצד רק ולא נכסים. לערב כשאיןמהלוה
 אם להערב לדחותו שיכול אלא המלוה של דינו בעל הלוה דגםהרי
 ואינו משלם עצמו רחוב לשלם ללוה דמותר קאמר שפיר לכןירצה,
 היה אם מיהו י"ג אות ק"מ סי' נזר באכני וכ"ה הערב עבורמשלם

 הט"ז דגם בפשוט נראה לוה על תביעה שום שאין באופן נעשההערבות
 לשלם. ללות דאסור מודההיה

 יכולים הכרטיס חברת דאם הדברים במציאות תלוי שאלתינוולפיזוז
 אינם ואם לחברה ישר לשלם לו מותר היה בדיעבד ראובן את גםלתבוע

 הט"ז גם שבכה"ג שביארנו וכמו הרשב"א כדברי אסור היה לגבותיכולים
 לי אמרו וכולם אשראי כרטיס של חברת כמה אצל שביררתי והיותיודה,
 דאסור מודה דכו"ע נמצא ראובן, על ממונות תביעת שום להםשאין

 שום בלי הכרטיס לחברת ישר והן לראובן הן הרבית לשלםלראובן
חולק.

 שהביא אשרי הגהות על רע"א קו' ליישב יכולים אולי לפי"ז אגבודרך
 מישראל שלוה נכרי עבוד ש"ד ערב ישראל היה ושם ה' בס"קהט"ז

 התיר ומ"מ אסור והרבית הקרן רק ישלם שהערב הג"א וכתבכרכית
 סוד"ה ס"ה: לדף בהשמטות רע"א ובחי' הרבית. לשלם הלוהלהעכו"ם
 הלוה הוי הערב הלא העכו"ם שיתן מהני מה ידעתי ולא כתבבהגהות
 בשביל כנותן הוי להמלוה שנתן מה א"כ להערב רבית העכו"םונתחייב
 ודאי הוי דהערכ כהרשב"א לרע"א דס"ל קושיתו ובפשטות עכ"ל.הערב



שעטהמתיבתא

 ליישב יכולים ולפי"ז להרשב"א, כדס"ל ספק בתור ולא המלוה מןהלוה
 אפילו הוא רע"א דקו' נראה יותר מיהו כט"ז. ס"ל דהג"א בפשטותקו'

 אמרינן ורבית הקרן משלם היה הלוה אי דאה"נ הט"ז, דשיטתאליביה
 הג"א באופן אבל הערב, ולא העכו"ם של הלוה דהוא מילחיהדאגלאי

 ולא כלוה נחשב דהערב מילתא אגלאי וא"כ הקרן שילם ככר הערבהלא
 הערב עבור משלם ע"כ למלוה, הרבית הלוה ישלם עכשיו אם וא"כהערב,
 ולומר הג"א שיטת לתרץ יכולים אכתי מיהו ואסור, שלו המלוהשהוא
 בזה( זה תלוי )ואינו הרבית והן קרן הן לשלם הלוה על עצמי חיובדיש

 חיוכ עליו נשאר אכתי מ"מ מזה הלוה ונפטר הקרן הערב כששילםואפילו

 עצמו עבור משלם הוא הרי הרבית משלם כי וא"כ הרבית לשלםעצמי
 שם נזכר באבני )וע"ע דמי ושפיר שלו, המלוה שהוא הערב עבורולא
 ט"ז(. י"דאות

 סמיט זאב יעקבהרב

 שמיעת לענין דינו מה עשרה בשמונההעומד
 שופר תקיעת או הנדלה נש"כ, קרה"ת,קדושה,

 לקדושה הציבור והגיעו עשרה שמונה באמצע שעומר מי לענין לברריש
 או ר"ה בימי שופר לתקיעת או כפים, לנשיאת או התורה לקריאתאו

 שכיח )וזה ויו"ט שבת במוצאי כוס על הבדלה כשאומרים או אלול,בימי
 רוצה והוא הבהמ"ד(, בתוך הכוס על שמבדילין הקיץ ובמחנותבישניות
 כעונה, שומע של דין עצם לברר יש ומתחילה דינו, מה כשמעיתולצאת

 בהזהשי"ת. החל' וזה הללו, שאלות בעזהשי"ת תבררואח"כ

 העניניםמפתח

 א'סימן הפסק נחשב כעונה שומעאם

 ב'סימן יעשה מה לקדושה, הש"ץ והגיע בשמו"עהעומד



 א ת נ י ת מהשפ

 קריאת לשמוע כדי להפסיק יש האם בשמו"ע,העומד
 ג' סימןהתורה

 ד' טימן כפים נשיאת ולשמוע להפסיק יש האם בשמו"ע,העומד

 ולצאת לשמוע כדי שמו"ע באמצע להפסיק מותרהאם
 ה' סימן הבדלהחיוב

 מוסיף של לחש בתפלת כשעומד שופר תקיעתשמיעת
 ו' סימן אלול ימי של וכןבר"ה

** * 

 א'סימן

 הפסק נחשב כעונה שומעאם

 כהמתפללין הכה"ג נשם כתב אומר( הוא ד"ה )ל"ה; בסוכה רפ"י הנהא(
 וישמעו בתפלתן ישתקו רבה, שמיה יהא או קדושה אומר וש"ץכציבור,
 לתפלתן יחזרו הקדושה, )הש"ץ( וכשיגמור כעונים הן והריבכוונה,
עכ"ל.

 מ"מ כעונה, שומע הדין הקדושה בשמעת דיוצא דאע"פ מזה מוכחהרי
 כאילו ממש הוי ולא הדמיון( )בכל כעונה רק דהוי הפסק, חשש בזהאין
 הוה ודאי הקדושה יאמר ו דא )דפשיטא הפסק הוי לא ולכן זה,אמר

 הסוברין. ראשונים עוד בסמוך ועייןהפסק(

 הפשק הוי כעונה דשנעע הראשוניםדעת

 רש"י דברי שכתב שהביא עד( ד"ה כ"א: )דף בברכות תוס' עין אמנםנ'(
 הוי כעונה, שומע אי דאדרבה, אומרים, היו ורי ור"ת מוסף ואח"כהנ"ל,
 אמריק דאר וכוונתו )שם(, סוכה בתוס' וכע"ז עכ"ל, שותק אםהפסקה
 שיק ואיך ג"כ, הפסק הוי א"כ כעונה, דהוי מטעם שמיעה בהקדיוצא
 )וכבר הפסק, דלאו וגם כאומרו, דנחשב לומר תרי לבי' שטראלזכות
 דשומע הפשט מהו לחקור דיש מח'( הק' להסביר האחרוניםהאריכו
 דיוצא אמרינן אם אך הפסק, אוהו משש, אומרו כאילו נחשב דאםכעונה,



שפאהמתירא

 ורוצה השמו"ע באמצע ההעומד מזה, נמצא וע"ע(. הפסק" לאוההשמיעה,
 אסור תוס' לדעת אז כעונה, שומע מדין וכיו"ב הבדלה( )או קדושהלצאת
 מותר. יהי' לרש"י אך הפסק, דהוי כיון כן,לעשות

 מסיק וכן עיקר, רש"י דדברי כתב שם בסוכה הר"ן הנה דינא, ולעניןג(
 המרדכי פסק וכן הב"ח, דברי משמעות וכן ולא( ד"ה כ"ה )סי'הב"י

בברכות.

 אבודרהם ועיין הפסק דהוי רס"ל דמשמע א'( נשאלתא שאלתות עיןאמנם
 )סי' או"ז דעת וכן הפסק, דהוי שסוברין ראשונים ועוד שחרית()סדר
 דעת וכן הפסק, דהוי כתוס' פסקו דהגאונים ק"ד( )סי' בטור ועייןצ"ז(

 סופ"י( תפלה )הל' הגמי"י דח וכן הנ"ל( כב"י )הו"ר סי"ג ח"ההרשב"א
 קדושה לשמוע להפסיק שלא נוהגין דבאשכנז שם( בדרכ"מ )הו"דוהאגור
 הכריע, ולא דיעות, הב' שמביא שם( )ברכות כרא"ש ועיין עכ"ד.מהש"ץ

 אין עולם, בעמודי שתלוי דבדבני ומסיק מח', הק' מביא שם יונה ב"רוגם
 משמע הנ"ל מהדרכ"מ וגם וכו', עביד כמר ודעכיד ביניהם להכרע כחלנו

 הכרעה.דליכא

 שומ"ע. באמצע קדושה לשמוע דמותר השו"עפורק

 דיש כרש"י פסק ס"ז( ק"ד )סי' בשו"ע הנה למעשה, הלכה ולעניןד(
 ריש דאע"פ מסביר שם הלכה ובביאור שמו"ע, באמצע קרושהלשמוע
 עכ"ד, המנהג מטעם להקל הכריע מ"מ הפסק, משום שאסורסוברין
 שהוי ור"י ר"ת דעת שהביא שאומר שם, בברכות תוס' לדבריוכוונתו
 וכ"כ עכ"ל, המנהג וגדול ולשמוע להשתיק העם נהגו ומ"מ כתבהפסק,
 ודו"ק(. הנ"ל האגור על )וצ"ע שםהמרדכי

 עשה מצות מקיים ואיש"ר, קדושה דהאומר סוברין יש דהלא להוסיףויש
 הזוה"ק, כשם ע"ז עמוד הבית תורת )עיין ישראל בני בתוך ונקדשתישל
 וברא"ש סק,ד במ"כ וע"ש אריז"ל בשם סק"ג קב"ה סי' באה"טועיין

 ודו"ק(. מ"כ פ"נבברכות

 הפסק לאו תעונה ושומע הכרע ישאם

 הרכה לדעת לחומרא לחוש לנו היה הסברא דמצד דאע"פ י"ל ולפי"זה(
 קדושה לענין מ"מ ראשונים( רוב בזה )וכנראה הפסק דהוי הנ"לראשונים



המתיבתאשפם

 של מ"ע ביטול דהיינו קולא, לידי ראתי חומרא יהי' נחמיר, ראםוקדיש
 וסייעתו. רש"י כדעת העם שנהגו מה על לסמוך טפי עדיף א"כונקדשתי

 הפסק, דלאו כרש"י קי"ל דלדינא ברורה הכרעה אין דבעצם מזהנמצא
 נ"ט( סי' )ח"א צבי בהר מצאתי וכן להקל, נוהגין קדושה דלעניןאלא
 לדינא נפק"מ יבואר )ולקמן קדושה לענין אלא כרש"י המחבר הכריעדלא
 ודו"ק. ר'( )סי' חיים מהשמלת משמע וכןמזה(

 דכן דמשמע העם נהגו דככר דכתב תוס' מלשון משמע דכן להוסיףויש
 ל"ד סי' הרמ"א בשו"ת כתב )וכעי"ז פסקו שכן ולא מעצמם,נהגו

 יש דכן משמע נוהגין לשון אך מעצמן, כן הכוונה נהגו, כתבדשהואק
 תוס'. בדברי לפרש יש דכעי"ז ויתכן מק"ט( ת"צ )סי' מנ"א ועייןלנהוג,

 זה להינעהיבום

 דאע"פ שמו"ע באמצע קדושה לשמוע מותר בסוכה רש"י לדעתא(
 )אות ראשונים עוד דעת וכן א'( )אוח הפסק חשש אין מ"מ כעונה,דשומע

ג'(.

 וכן כ'( )אות הפסק דהוי כיון קדושה, לשמוע אסור ור"ת ר"י לדעתב(
 אמנם. ד"ה ג' אות ראשונים הרבהרעת

 לזה וטעמם שמו"ע כאמצע קרושה לשמוע דיש כרש"י השו"ת הכרעתג(
 ד'(.)אות

 לענין ורק הפסק, לאו כעונה דשמוע ברורה הכרעה דליכא מסתבראו(
 ה'(. )אות זו מצוה להפסי' שלא כדי וכשו"ע מקילקדושה

*** 

 ב'סימן

 יעשה מה לקדושה הש"ץ והגיע שו"ע באמצעהעומד

 דהיינו דינו מה לקדושה, הש"ץ והגיע בשו"ע העומד לענין לברריש
 נוסח כשיש ויו"ט כשבתות דינו מה וגם יפסיק, הקריש של חלקיםלאיזה



שפגהמתיבתא

 הקדושה לשמוע כשא"א לעשות עליו מה וגם מזמרים, ולפעמיםארוך
 הש"ץ.מפי

 )קדושה( הש"ץ שאומר למה ויכוון דישתוק ס"ז( קי"ד )סי' בשו"עא(
 סוכרין הראשונים דהרב דאע"פ א'( )סימן בארנו וכבר עכ"ל, כעונהויהי'
 להקל. הכריע קדושה של מ"ע משום מ"מ כהפסק, נחשבדבזה

 ~שמתם( הקששה עיקר שאעו מה אף לשמוע צריךאם

 קדוש פסוק דהיינו הקדושה חלקי עיקר לענין רק רזה מסתבראולפי"1
 ימלוך, פסוק לענין דה"ה ומסתברא וכו', כבוד ברוך ופסוק וכו'קדוש
 אות פ"ב )ברכות המודות לחם עיין הקדושה, מעיקר 1ה ראין ד"סדאע"פ
 ועוד ס"ג( )סט"1 וקצש"ע ס"ו )סי' והמ"ב והגר"א המג"א פסק וכןבג(

 להפסיק לענין רק היינו שצ"ג( עמוד תשנ"ד בהמתיכתא )הו"דפוסקים
 דיש יתכן שמיעה, רק הוי בנד"ד משא"כ ק"ש, באמצע זה ולומרבדיבור
 מעיקר הוי רימלוך במק"א( )הו"ד נוחלין יש הגהות דעת עללסמוך
 ועיין בסידורו דעת וכן האריז"ל, עפ"ד )סקי"ח בבה"ח פסק כןקדושה
 שם(.ערה"ש

 וכו', קדשך ובדברי וכן לעומתם, דהיינו הקדושה, שאר לענין אמנםב(

 דלכל דכיון ויו"ט, בשבתות שמוסיפים מה וכ,ש נעריצך, או נקדישךוכן
 לדעת לחוש יש זה דלענין יפסיק, לא לזה א"כ קדושה, עיקר אינוהדעות

 בזה ראין כיון הנ"ל סברא שייך ולא הפסק, הוי כעונה דשומעהראשונים
 בשמועתן(. ירוחיח מה א"כ כעונה, יהי' לא )ואםמצוה
 מקומות מכמה שהוכחנו ת"ה( עמוד )תשנ"ד בהמתיבתא עייןאמנם
 עם יחד זה הוי דסו"ס כיון קדושה, חלקי שאר אף לשמוע מותרדלדינא
 דהיכא נראה אז דמותר( אלא חיוב דליכא דכתבנו )וע"ש קדושהעיקר
 מפי לשמוע קשה ובלא"ה ממקומך כשמזמרים וכיון כוונתו, יפירעדזה

 הדעת. הימת לידי דיכא ימלט דלא זה, בשביל השומע אין בודאיהש"ץ,

 כלל להפסיק אין קדושה, לשמוע א"אאם

 הקדושה עיקר לשמוע שיכול רק שייך הנ"ל רכל פשוט נראה ועודג(
 שם, וכדבארנו קדושה, שאר ולשמוע להמשיך מתר דאז וברוך()קדוש,

 אומר דהש"ץ סובא ששכיח וכמו קדושה עיקר לשמוע דא"א באופןאבל
 בזה דהוא כלל, שו"ע להפסיק אין דכה"ג ובדברו, או לעומתם רקבקו"ר



המתיבתאשפד

 המלך לפני עומד דהוא ובפרט הנ"ל, סברא שייך ולא קדושה עיקרלאו
 ה' אות ה' )סי' לקמן וכדבארנו הגון טעם כשיש אלא להפסקואין

 הקדושה אומר שהש"ץ מה כלל נכון דלא להעיר המקום וכאןוהלאה(
 שומ"ע, אומרים שעדיין מהני קדושה שמיעת מפסיד הוא דבזהכלחש,
 עם יחד הקדושה יאמר אם שפ"ט( עמוד )תשנ"ד בהמתביתאועמש"כ
 אומר אינו הש"ץ אם ת'( עמוד )שם המתיבתא ועיין אח"כ אוהקהל
 מהקהל. מאחד זה כששומע קדושה חיוב לצאת יכול אםבקו"ר

 ויו"ט בשבת קדושה שלדין

 לשמוע א"א רוב עפ"י הנה ויו"ט, בשבתות שאומרים קדושה ולעניןד(
 קרוש לשמוע שיכול ובאופן כהנ"ל, ינהוג ולכן הש"ץ, מפי וברוך,קדוש,
 אז אומרים )שהציבור ובינו ביני בתפלתו להמשיך דמותר נראה אזוברוך,
 עומד הלא כלום, לומר מבלי כדומם יעמוד דלמה ממקומך, וכן וכו',בקול

 היסח, לירי שיבא ימלט ולא המלך, לפני עומד ועדיין שו"ע,באמצע
 נכון לא תורה בדברי להרהר דאפילו ח'( אות ה' )סי' לקמןוכתבנו
 ראין מסתברא ומה"ט בכך, מה של בדברים לחשוב כ"ש קדושה,באמצע
 מפי המילים לשמוע דא"א ובפרט ממקומך, כשמזמרים ולשמועלהפסיק
הש"ץ.

 זה לסיפקסיכום

 ומסתברא א'( )אות הש"ץ מפי קדושה לשמוע ידקדק בשמו"ע, העומדא(
 כ'(. )אות וכדברי וכן לעומתם לעניןדה"ה

 להפסיק דאין מסתברא וברוך( )קדוש קדושה עיקר לשמוע א"א אםב(
 ג'( )אותכלל

 יזהר אך קדושה, עיקר לשמו"ע כשיכול רק להפסק דיש יו"ט בשבתותג(
 שהצבור בשעה בתפלתו להמשיך ומותר ד'( )אות דעתו יסיחשלא

 )שם(. הקדושהאומרים

 כוון המשמיע אם מהקהל, מאחד בשמיעה קדושה חיוב לצאת יכולד(
 )שם(.להוציא

*** 



שפההמתיבתא

 ג'סימן

 קרה"ת לשמוע כדי להפסיק יש אם בשמו"ע,העומד

 יפסיק האם לקרה"ת הציבור והגיעו בשומ"ע העומד לענין לבררויש
 הפסק רזה לחוש דיש או"ד הקריאה,לשמוע

 הפשק חשש וליכא כעונה, שומע מיין לאובקרה"ת

 סוברים ראשוים דכמה דאע"פ שיפסק, פשיטא רכזה י"ל ולכאורהא(
 מ"מ שמו"ע, באמצע קדושה לשמוע אין ולכן הפסק נחשב כעונהדשומע

 שיהי' בעי ולא השמיעה רק דהמצוה פשוט דלכאורה קריה"תלענין
 יש לכו"ע וא"ב הפסק, חשש בזה אין דלכו"ע פשוט וא"ככעונה,
לשמוע.

 שופר שמיעת דלגבי שכתב קע"ג( סי' )ח"א האג"מ בעזהשי"תומצאתי

 מדין אינו דבקרה"ת דה"ה שחדש דבריו ובתוך כעונה, שומע דיןא"צ
 שלא באופן הוא אם ולכן הפסק חשש בה אין לכו"ע א"כ כעונהשומע
 מוכח הרי עכ"ד, קרה"ת לשמוע להפסיק צריך השתיקה, מצד הפסקיהי'

 דלאו רהוכיח טע"ב( )ח"ב אג"ם וע"ע לקרה"ת להפסיק רישכדברינו

 כתבנו וגם להדיא, שכ"כ פוסקים מעור הבאי )ובמק"א כעונה, שומעמדין

 הבעל לקרוא צריך דמה"ט כעונה, שומע דין ליבא גופא העולם לגבידאף
 מ"ב(. קמ"א סי' בשו"ע ודמבואר במילה, מילהקריאת

 כעונה בעינן אם ברור אינו דבקר"ה דכתב מכ"ט( )חי"ר נדברו באזוראיתי
 הוי אם שמספק מה וק"ק עכ"ל, עכ"ל, הפסק דלאו לסמוך ישממש,
 כדברינו. לדינא מבואר מדבריו ועכ"פכעונה,

 הציבור על או היחיד על חיוב הוי קרה"תאם

 יש עונה( מרין )שאינו שמיעה בסתם דאף את"ל דאפילו להוסיף וישב(
 להורות יש מ"מ כעונה( שיהי' בעי דבקה"ת את"ל )אות הפסקחשש

 אחד כל על חיוב יש פוסקים כמה לדעת דהא שומ"ע, באמצעשיפסיק

 דין רק הוי ולא ס"ז( פרשיות ר' קודש מקרא )עין קרה"ת לשמועואחד
 וע"ע כן דפסק משמע ויש( ד"ה קל"ה )סי' הבה"ל ומדברי הציבורעל



המתיראשפו

 וס"מ סכ"ז ח"ד אג"ם וע"ע סק"כ( רפ"ד ובסי' י"ז( ס"ק קמ"א סי'במ"כ
סק"ד.

 לא ואל"מ קרה"ת של פסוק כל לשמוע חייב שיטות הני דלפי ז"כ,והנה
 )ח"ד באג"ם להדיא מצאתי וכן מ"ג, קמ"ו סי' מהלבוש משמע )כןיצא
 נמצא ולפחז קל"א, סי' רב מעשה וע"ע כ"ג( סי' שם וע"ע סק"הס"מ

 י"ל ולפיז חיוב( הם דשניהם )פי' וקדושה קדיש כמו ממש הוידקרה"ת
 כשו"ע וכדמכואר להפסק דמותר לדינא נקטינן וקדושה דלקדישדכמו
 ודו"ק. כקרה"ת, רה"ה י"ל א"כ ס"ז( ק"ד)סי'

 על חיוב הוי דקרה"ת דכיון שליט"א שיינברג מהגרח"פ אח"כ שמעתיוכן
 חיישינן ולא וקדושה קדיש לשמוע דמפסיקין כמו א"כ ואחד, אחדכל

 ד'(. אות בסמוך )ועיין עכ"ד. לקה"ת ה"ה א"כ הפסק דהוילהוסברין

 באמצע דמפסיקין כתב ס"ז( )ק"ד סי' בשו"ע דהא להעיר יש ולכאורהג(
 דלזה מוכח א"כ קרה"ת כתב ומדלא וקדושה, קדיש לשמוע כדישמו"ע

 דאין הוי השו"ע כוונת דעיקר דלק"מ גרא אך יפסיק,לא
 מפסיקיי

 בדיבור
 דכיון ועוי"ל קרה"ת, לענין שייך לא וזה רישא( דין )היינולענות

 דמותר פשיטא א"כ א'( אות )וכדל"ע כעונה שיהי' בעי לאדבקרה"ת
 ועיין חידש יש דבזה וקדושה קדיש רק נקט ולכן זה, לשמועלהפסיק
 נש"כ. נקט לא דמשנ"ב ד'( )סימןלקמן

 קרה"ת לשמוע כדי שו"מ במאורע להפסיק שלא שעמיםכמה

 חרא קרה"ת, לשמוע להפסיק שאין לומר צדדים כמה דיש נראה אמנםד(
 דהוי אלא קרה"ת, לשמוע היחיד על חיוב ליכא פוסקים כמה לדעתדהא
 מהדר ששת דר' ח:( )ברכות מהגמ' ומקורם קרה"ת, שיה' הציבור עלדין

 צ'( )סי' שכיר ובמשנת ודו"ק, סב קמ"ו סי' ובשו"ע היטב ע"שאפיה
 של ברה"ת על אמן ענו אלכסנררא דאנשי )נא:( סוכה מהגמ' כןהוכיח
 דלא רמוכח להדיא שכ"כ נבין בתוס'( )ע"ש הוסדרין שראוי ע"יקרה"ת
 לקרות יכול דקטן ממה כן הוכיח ל"ה( )סוס"י צדק ובצמח קר"ת,שמעו
 פשוט ולפי"ז ראה, עוד קע"א( סי' )ח"כ יושר אמרי ועין ע"ש,כתורה
 לקדיש ורק שמו"ע באמצע להפסיק אין א"כ היחיד על חיוב דאיןדכיון

 גולדשטיין מהרג"ט לרינא שמעתי וכן חיוב, דוה כיון יפסיקוקדושה
שליט"א.



שפזהמתיבתא

 )היינו קרה"ת כששומע מצות קיום יש דלכו"ע דאע"פ להוסיףוצריך
 חיוב ליכא דלדעתם כיון מ"מ הציבור(, על חוב דהוי להסובריםאפילו
 מ"ר( )סי' שלמה לך בהאלף מצאתי נעי"ז וקצת לזה להפסיק איןא"כ

 דבר דהוי דאע"פ הציבור עם מדות הי"ג לומר קר" כרכת בתוךלהפסיק
 לקדיש דומה ואינו להפסיק אין לענות, מחוייב דאינו כיון מ"משבקדושה
 ע"ש סק"ז( )סי' לדוד בתהלה ראיתי וכעי"ז עכ"ד, חיוב דהויוקדושה
 מ"מ טפי, גרע ודאי דוה כדיבור הפסק לענין נאמרו דדבריהםואע"פ

 דליכא דכיון טעמא, בתר דזיל בשמיעה( )להפסיק בנד"ד דה"המסתברא
 ודו"ק. להפסיק איןחיוב

 להפסיק אין ולכן המלך לפני כעומד הואבשמו"ע

 דבקרה"ת דאע"פ שליט"א, פאם הגר"א ממו"ר שמעתי מזו וגדולהה(
 מ"מ א'( אות )וכדלעיל כעונה שומע מדין דלאו כיון הפסק חששליכא
 עיין - )א.ה המלך לפני כעומד הוא הרי שמו"ע, אומר שהוא דכשעהכיון

 זה אין ודאי א"כ ס"א(, ע"ח סי' ובשו"ע )כ"ח:( וכרכות )כב.(סנהדרין
 זה אין מ"מ הפסק, הוי לא אם ראפילו קרה"ת, ולשמוע מתפלתולהפסיק
 ומבקש עני אצלו וכא בשמו"ע שעומד מי כעצמך, הגע שכינה,כבוד
 עוברת. מצות דהוי )אע"פ להפסיק דמותר דעת על יעלה האםצדקה,

 מקומו אין מ"מ יחיד, חובת הוי דקרה"ת נקטינן אם דאפילו י"לולכן
 אין דודאי אחר, במנין קרה"ת לשמוע יכול אם מיבעי רלא שמו"עבאמצע
 כשהוא להפסיק אין מ"מ אח"כ, לשמוע יכול לא אם אפילו אלאלהפסיק
 הוי דקרה"ת נקטינן אם וכ"ש פטריה, רחמנא ואונס המלך, לפניעומד
 עכ"ד. צבורחובת

 שמו'אג המתפלל לענין חז"ל החמירו מקומותההרבה

 לאסור ביותר שהחמירו פוסקים בכמה דמצינו דבריו על להוסיף וישו(
 ספר עיין בקצור, מהם איזה רק ואצטט שמו"ע, באמצע שומדברלעשות
 באמצע כשהוא להגביהו אין הארץ על ספר נפל דאם י"ח( )סי'חסידים
 ב"ו )כלל אדם חיי ועיין דבריו העתיקו צ"ח( )סי' ובמ"ב ומג"אשמו"ע,
 לעבור דאסור ק"א( )סי' ושו"ע כ"ז( )דף ברכות בגמ' דמבואר דמהס"ג(
 בינו להפסיק ואסור כנגדו השכינה דהמתפלל משום היינו המתפללכנגד

 עכ"ל.להשכינה



המתיראשפח

 ס"ט( כ"ה )כלל הח"א דברי שמביא נ'( )סי' שלמה לך אלף בשו"תועייז
 ע"ז וכתב עכ"ד, כספר לעיין מותר דין, באיזה ונסתפק בשמו"עדהעומד
 משום והיינו עכ"ל, עליו לסמוך חלילה ... כן לעשות חלילההגרש"ק
 מותר מטרידו, תינוק דאם ק"ד( )סי' יוסף בברכי ועיין המלך לפנישעומד
 מרגיש כשהרב דה"ה וע"ש שם שע"ח פסק וכן להשתיקו בידולרמז

 טירחא משום ימתין שלא בידו לרמז לו דמותר עבורו, ממתיניםשהציבור
 ולכן וכו' ע"ז מאוד תמה ואני שכתב שם בערה"ש עיין אמנםרציבורא,

 השמים ומן בתפלתו יתחזק ומבלבל, בוכה וכשתינוק הני בכל דאסורונ"ל
 של הרגש הך משום היינו כ"כ שהחמיר דמה ברור ונראה עכ"ל,יעזרוהו
 זצ"ל. וואלאזין מהגר"ח י"ב אות לקמן מש"כ וע"ע המלך, לפניעומד

 פסק וכן בספר לעיין דמותר כהח"א המ"ב פסק דלדינא דאע"פ נראהולכן
 דא"א כיון תפלתו, צורך דהוי משום רק היינו לרמז, דמותר הנ"לבהשע"ת

 לענין משא"כ המלך, לפני עומד שהוא למה סתירה זה אין וא"כ לכווןלו
 נכון אין ודאי א"כ בהתפלה, חלק ואינו אחרת מצוה רזה קרה"תשמיעת
 להפסק דאין דפשיטא הציבור, חובת דהוא סוברים אם וב"שלהפסיק,
 דאף משום היינו קדושה, לשמוע דמפסיקין ק"ד סי' בשו"ע דמבואר)ומה
 דהוא דהגם קרה"ת משא"כ מהתפלה, חלק והוי מקום של שבחוזה

 וז"פ(. והתלה חלק אינו מ"מ מאוד,חשובה

 אחרת מצוה כשעושה מצות שום לעשות ויאסור הט"ודברי

 לעסוק דאסור סק"א( קצ"א )סי' הט"ז של הנפלאים דברים לציין וישח(
 ארעי דרק הוי ברהמ"ז דמעות מראה הוא ובזה בהמ"ז כשעתבתורה
 עשיית דהיינו בקרי, עמי תלכו אם חורתינו מאמר בכלל וזהומקרה
 מצוות בכל וה"ה אחרת מצוה כשעושה מקרה, דרק היא מ"מהמצוה,
 שאני דנד"ד ואה"נ שמו"ע באמצע קרה"ת לשמוע דה"ה י"ל ולפי"זעכ"ד,
 עצם שייך ודאי המלך לפני עומר שהוא כיון מ"מ עוברת, מצות דהויקצת
 כדבארנו שאני )וקדושה ציבור חובת דהוא להטוברין וכ"ש הט"זסברת
 טעם. עוד בסמוך ועיין אחת מצוה דהכללעיל

 מסיק דג"כ ע( סי' ובח"ב ע"ח סי' )ח"א והנהגות בתשובת ראיתיוכעת
 לפני עומד דהוא כיון קרה"ת, לשמוע כדי שמו"ע באמצע יפסיקדלא

 סוברין אם דאפילו שמוסיף חדשה( במהרורא ובח"א )בח"ב וע"שהמלך,
 עומד הוא דאם הסוברין על לסמוך יש מ"מ יחיד, חובת הוידקרה"ת
 להפסיק אין ודאי שומע,ולכן דאינו אע"פ יוצא שפיר שקוריןבמקום



שפטהמתיבתא

ע"ש.

 )שמו"ע( ממצוה עוסק משום מקרטעת לפוטרו שייךאם
 ממצוהפטור

 במצות עוסק הוא דהלא לקרה"ת יפסיק שלא סברא עור יש ולכאורהט(
 נקטינן אם )ואפילו המצוה מן פטור במציה דהעוסק בידינו וכללתפלה,
 בקונץ דמבואר וכמו פטור הך שייך מ"מ דרבנן מצוה הוידתפלה
 לשמוע דמפסיק דמצינו ומה ואכמ"ל( סופרים דברי בקונטרסשיעורים
 שבח דהכל תפלה, ממצות חלק ג"כ דזה משום היינו וקדושה,קדיש
 לענין משא"כ כש"כ( לענין מש"כ הבא בסימן ועיין וכדלעילובקשה
 במצוה. עוסק פטור שייך אולי אחרת, מצוה דהויקרה"ת

 עוסק דאפילו סק"ב( נ"ב סי' )ח"א מהרש"ג בשו"ת לדברינו ראיהומצאתי
 שמיה בריך ולומר להפסיק א"צ בתפלה( כשעוסק )וכ"שבתהלים

 דקרה"ת ונהי עכ"ד, המלוה מן פטור במצות דעוסק הס"תכשמוציאין
 בשו"ת ראיתי מזו וגדולה טעמא, בתר זיל מ"מ שמיה, מבריך טפיחשוב
 להשיב המחייבים הפוסקים על לתמוה דכתכ ט'( סוס"י )ריגלר אליהויד

 מחמת פטור הוי דהלא קר"ש(, וברכת פסיר"ז )כאמצע וקדושהקדיש
 יש דקושיתו ונהי כזה, פטור דשייך כדברינו דמוכח עכ"ל, במצוהשעוסק
 מ"מ תירוץ, עור יבואר ולקמן לעיל, וכדברינו אחת מצוה דהכלליישב
 המצוה. מן פטור במצוה עוסק מחמת מקרה"ת לפוטרו דיש מוכחמדבריו

 אין וכו' במצוה עוסק דמדין פ"ע( )ח"ב והנהגות בתשובות מבואר וכןי(
 דאר משום היינו וקדושה, לקדיש דמפסיק שמצינו ומה לקרה"תלהפסיק
 בשבחו דמזלזל נראה עמהם, משתדל אינו והוא זה אומרים אצלוהציבור
 אבל לפוטרו, היינו במצוה, עוסק דשייך ומה איסור, כעין וזה מקום,של
 קרה"ת שומע כשאינו איסור דיש דאע"פ להוסיף ויש איסור, להתירלא
 ליכא שוב מצוה, מהך פטור דהוא דכיון י"ל יכלו, ה' עוזבי נאמרדע"ז
 וכ"כ המצוה יוצא כבר שם, רעומד דכיון רסמכינן י"ל וגם עונש,הך

 להפסיק דאסור כיון אונס, בגדר דהוי י"ל וגם שם, והנהגותבתשובות
 טעם עוד דיש הנ"ל מכל נמצא ודו"ק, וכדלעיל המלך לפני עומדכשהוא
 הפוסקים כתבו זה חילוק וכעין המצוה, מן פטור במצוה עוסק מצרלפטור
 הלימוד. באמצע קדושה לענות חייב אםלענין

 בקצרה והו"ר מ"א( סי' )מהדו"ק ביהודא דהנודע מצאתי אח"כאמנם



 א ת נ י ת מהשצ

 ק"ש, באמצע לבנה קידוש אמינת לענין נשאל תכ"ו( סוס"יבבה"ל
 מ"מ אך ע"ש, עוברת מצוה כשחו במצוה עוסק פטור דליכא יוצאומדבריו
 י"ל וגם ציבור, חובת דהוי לסמוך דיש כיון להפסיק, אין דבנד"דנראה
 צי"א ועיין אכמ"ל, אך בזה יותר להאריך ויש שם, שעומד כמהדיוצא
 זה. פטור בעינן שדן מ"ג()חי"א

 מדברי להקשות ואין להפסיק, שלא טעמים כמה דיש מזה נמצא"'א(
 פוסק דאינו לס"ת וקראוהו כתפלה עומד דהיה ס"ז( ק"ד )סי'הרמ"א
 סתם ומדלא קרה"ת, לשמוע אף פוסק דאינו דהול"ל עדיפא ולכאורהע"ש.
 כלל, ראיה זה ראין נראה איך כדברינו, ורלא להפסיק דיש משמעזה

 לתורה עולה שאינו למי חמור איסור די דאע"פ לחדש רצהדהרמ"א
 דאין אה"נ אבל הפסק, משום לעולת אין תפלה באמצע מ"מכשקראוהו,
 הקריאה. לשמוע אףלהפסיק

 כרי באמצע להפסיק יש מוסקים כמה דלדעת מכ"ז לזה היוצאי"ב(
 )אותות להפסיק שלא טעמים כמה יש אך וב'( א' )אות קרה"תלשמוע
ד-י(.

 הנפלאים דברים לציין כדאי אולי אך בזה, להכריע בידינו דאיןוכמוכן
 )הגר"א( אמר וז"ל דצניעותא לספרא בהקדמה זצ"ל וואלאזין הגר"חשל
 על רבות יגיעות יגעתי כי תפלה, ענין גודל השמים מן הראוני פ"אלי,

 לפרשו בידי עלה ולא חדשים( )ג' שבועיים י"ב בזוה"ק א' מאמרהבנת
 דשחרית, עמידה תפלת להתפלל כעמדי אחד, ר"ח כיום והנהלאמיתי,
 )שאל אופנים שבעה על לפרשו מאמר באוו מחשבתי נפל אחדברגע

 לסדרים רק מעט לשהות אפשר לו ואמרתי לעשות? לי היה ומההגר"א(
 שהיתי עשיתי, כן באמת )הגר"א( אמר הפסק? חשיב זה גם וכיבמחשבה,

 תפלתי, לגמור תיכף חזרתי ושוב במחשבתי וסדרתים מיעוט רבעכמו
 אין מאומה והנה עליהם לחזור המראה על התבוננתי תפלתי גומרוואחרי
 להתפלל וכעומדי וכו', הרבה ע"ז ונצטער לגמרי ממני נשכחי כיבידי
 לא שוב כבראשונה במחשבתי אופנים השבעה כל הפעם עוד נפלווהנה
 ערוכים נמצאו תפלתי וכסיימי וכו', כלום מתפלתי מחשבתיפניתי

 חסידים ספר מדברי ולהעיר עכ"ל פירושים השבעה כל לפניושמורים
 ודו"ק. כעי"ז תקמ"ו()סי'

 לעינאהעולה



שצאהמתירא

 לפני שעומד מי לדינא חמור כמה מאוד, להתפעל יש הנ"ל וממעשהט(
 ג' עליו שנצטער מה לסדר כדי מינוס כרבע שהפסיק דבשבילממ"ה,

 והיינו התורה, לימוד בשביל שהיה אע"פ הכל, ואיבד מיד נענשחדשים,
 מה יהיה דבר שום לעשות מבלי להתפלל רק יש שעה דבאותומשום
שיהיה.

 דקרה"ת קצת לחלק דיש דאע"פ בנד"ד, דה"ה ללמוד יש מזהואולי
 לצרף יש וגם ד'( אות )וכרעיל ציבור חובת דרני די"ס כיון מ"משאני,
 וגם יחיד, חובת אף מקיים שם שעומד דבמה ח'( אות )ס"ו שהאבנומה
 שב נאמר ע"ז א"כ ט'( )אות וכדעיל במצוה עוסק מטעם פטור דהואי"ל
 מאוד עלול פעמים כמה שמפסיק דעי"ז משום שכן וכל עדיף, תעשהואל

 דלפעמים בשבתות, ובפרט קרעים קרעים נעשה דתפלתו כוונתו,להססיד
 ח"ו, גדול חסרון יש ודאי ואז דעתו שיסיח לחוש דיש ארוכה קריאהיש

 וכו' לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו הפסוק הלבבות החובתודביאור

 לנהוג יש ודאי וא"כ פיו, כאמרי יהיה אדם של לבו הגיון הקב"הדאצל
בשוא"ת.

 שמו"ע האמצע המגילהקריאת

 כיון הדין, ישתנה המגילה קריאת לענין אך קרה"ת לענין שכ"ז ודעי(
 באבני וע"ע קע"ג( סי' )ח"א באג"ם וכמ"ש כעונה שומע מדין הוידשם
 ישמע דאם ועוד הפסק הוי אם ראשונים במח' תלוי וא"כ תמ"ס( )סי'נזר

 יהי' ודאי וזה קריאתה( כל )דהיינו רב זמן להפסיק יצטרך שמו"עבאמצע
 בשומ"ע המפסיק לענין מ"ח( )ח"ג אדם תפארת בשו"ת כתב וכעי"זהפסק

 ברור אם אפילו יוצא, ראין פשוט להתפלל ימשיך )ואם ע"ש, תק"שבזמן
 שייך לא ולכן ה'( אות ל' סי' ה' )סי' לקמן וכדכתבנו מילה כלששמע
 בזה.להתספק

*** 

 זה עימןטכונש

 ליכא דכזה כיון קרה"ת, לשמוע כדי שמו"ע באמצע להפסיק דיש י"סא(
 כ"א על חיוב דיש משום וגם א( )אות כעונה דאינו כיון הפסק,חשש

 דבשו"ע מה ובארנו ב( )אות וקדושה קדיש כמו הוי א"כ קרה"ת,לשמוע
 ג(. )אות זה דין נזכרלא



המתיבתאשצב

 על מצוה הוי דקרה"ת די"ס חרא להפסיק, דאין טעמים כמה ישב(
 אין המלך לפני בשמו"ע דעומד כיון ועוד ד( )אות היחיד על ולאהציבור
 )אות הט"ו מדברי להוכיח יש וכן ה( )אות מצוה לעשות אף להפסיקנכון
 יתכן וגם ז( )אות המלך לפני שעומד במי טובח הפוסקים החמירו וכןח(

 דיוצא ויתכן ט( )אות המצוה מן פטור כמצוה עוסק מדין מקרה"תדפטש
 דשוא"ת מסתברא טעמא הלין מכל וא"כ ח( )אות שמיעה בלאאפילו
 י(. )אותעדיף

 המלך, לפני בשמו"ע שעומד מי לענין הפוסקים החמירו מקומות בכמהג(
 יב( )אות הגר"ח דברי ועיין ו( )אות דבר שום יעשהשלא

 ציבור חובת דהוי או ב( )אות יחיד דובת הוי קרה"ת אם הפוסקים מח'ד(
 להתפלל כשממשיך אפילו המצוה מקיים שם שעומר דבמה וי"ס ד()אות
 ח(. אות)סוף

 ט )אות תפלתו באמצע כשהוא במצוה עוסק פטור שייך אם יבוארה(
וי'(

 דיש המגילה, קריאת לשמוע כדי שמו"ע באמצע להפסיק אין ודאיו(
 י(. )אות להסיקלחוש

 וסימן

 נש"3 לשמוע 3די להפסיק יש האם בשמו"ע,העומד

 יפסיק האם נש"כ, מצות כהנים והתחלו בשמו"ע העומד לענין לברריש
 יום. בכל כש"כ שיש בא"י, ביותר שכיח וזה הנש"כ לשמוע כדיבתפלתו

 להפסיק שאיןהטעמים

 להפסיק דיש ס"ז( ק"ד )סי' בשו"ע דמבואר דאע"פ י"ל ולכאורהא(
 חיוב יש דבזה משום היינו וקדושה, קדיש לשמוע כדי שמו"עבאמצע
 בריטב"א וכדמבואר הישראל, על חיוב דליכא נש"כ, לענין משא"כלומר,
 שזה לחוש יש אולי א"כ כג:( סוף )ר"ה בערל"נ דעיין )לא:(לסוכה
הפסק.



שצגהמתיבתא

 ממי גרע דלא מפסיק שאינו אע"פ הברכה בכלל דהוא דמסתבראועוד
 שבשגות עם מדין הברכה, בכלל דג"כ בבהכ"נ, ואינו כדרךשהוא

 טעם אין שוב וא"כ אונס. הוי ודאי סכ"ד(ונד"ד )קכ"ח בשו"עוכדמבואר
 שומע. אינו אם ימצא לא דשם לקדושה, כלל דמי ולאושיפסיק.

 כיון מקום מכל הברכה, בכלל דאינו את"ל האפילו להוסיף יש ואוליב(
 וכעין ברכה לקבל כדי להפסיק ארץ דרך אינו ממ"ה, לפנידעומד

 קרה"ת. לענין ג( )סי' לעילשכתבתי

 מקום, של בשבחי דעוסק דכיון סע"ז( )ח"א והנהגות בתשובת מצאתיוכן

 ג"כ דוה כיון פוסק וקדושה לקדיש ורק ברכה, לקבל להפסיק ראי'אין

 נש"כ, מלשמוע פטור תפלה, במצות דעוסק דכיון ועוד, מקום. שלשכחי

 ועיין שבשדות. עם כמו בהברכה נכלל ג"כ שמיעה דבלא שמוסיףוע"ש
 רכן להוסיף יש ואולי לנש"כ יפסיק דלא פסק דג"כ מע"ג( )ח"גברבב"א
 נקט ולא וקדושה לקדיש דמפסיק הנ"ל השו"ע דנקט ממה קצתמוכח
 נש"כ אין דבחול דכיון לדחות יש אך מפסיק, אינו דלנש"כ דמשמענש"כ,

 קדיש כמו כ"כ שכיח שאינו זה. נקט לא מה"ט א"כ טובים, בימיםאלא
 ה( )אות בסמוך ועייןוקדושה

 להפסיק דיש טעמיםכמה

 ח( אות פ"ד הפה )מצות החרדים דלדעת דכיון ללומר מסתברא אמנםג(

 שע"ח עיין דבריו, העתיקו )והאחרונים להתברך הישראל על גם מצוהיש

 בחת"מ ועיין באריכות אברהמסל"א דבר ובשו"ת שם, ובבה"ל קכ"חר"מ

 בכתב סב"או"ח
 דכי

 דזהג"כ י"ח עמוד ברכה בעמק וראיתי היראים דעת
 פשוט ולכן וקדושה, לקדיש שוה דינו א"כ ע"ש. המקוצועות ספרדעת

 לזה. אףדיפסיק

 מצאתי וכן להפסק, דיש שליט"א שיינברג מהגרח"פ לדינא שמעתיוכן
 כיון להפסיק, דיש כפשיטות דכתב סק"ב( מכ"א )ח"ד באג"םאח"כ
 דאע"פ שליט"א גולדשטיין מהגר"ט שמעתי וכן מצוה. יש החרדיםדלדעת

 יפסיק לנש"כ מ"מ ג(, )סי' וכדלעיל קרה"ת. לשמוע להפסיק איןדלדעתו
 סמ"ח( )ח"א נדברו באו מצאתי וכעת עכ"ד הישראל על גם מ"ע דישכיון

 )הו"ר החזו"א פסק וכן כדברינו, בפשטות דכתב הנ"ל רבבא עלבהערה

 יושר(. אמרי ספרבסוף



המתיראשצד

 אות )לעיל הישראל על מצוה דליכא להוסברין דאפילו להוסיף ונראהד(
 הישראל, לגבי כעונה שומע מדין לאו ודאי דכנש"כ דכיון י"ל מ"מא(
 כעונה דשומע כיון להפסיק אסור וקדושה דלקדיש להראשונים אפילוא"כ
 זה דאין כיון דמותר מידים אולי בנש"כ מ"מ א(, בסי' )הו"ר הפסקהוי

 ג( סימן לעיל והוד קע"ז סי' )ח"א באג"מ מצאתי זה סברא וכעיןבענייה,
 . לנש"כ דה"ה פשוט ונראה ע"ש, קרה"תלענין

 כשיש רק זה הברכה, בכלל הפ שבשדות רעם דאע"פ להוסיףוצריך
 לא א"כ וכהנ"ל, הפסק בזה ואין הנש"כ לשמוע דמותר כאן משא"כאונס,
 ליכא הנ"ל וסייעתו החרדים דלפי דמסתברא ועוד שבשדות. עם דיןשייך
 שבשדות. כעם דהוי סגי ולא כששומע, אלאמצוה

 הישראל על מצוה דליכא דאאת"ל מכ"ח( )חי"ב נדברו כאז אח"כומצאתי
 להיסח שגורם מה אסרו דמה"ט ולשמוע, לכוון מצוה יש מ"מלהתברך,
 הוי דהנש"כ והוסיף אונס, במקום רק הוי שבשדות עם של ודיןהדעת,
 כשמפסק ארץ דרך חסרון זה אין ולכן שמים, כבוד עבור דקשהג"כ

 מטעם לאו דבנש"כ כדברינו מוסיף ואח"כ נש"כ. לשמוע כדיבשמו"ע
 שליט"א, ממו"ר שמעתי וכן הפסק. חשש ליכא לכו"ע וא"כ כעונה,שומע
 א"כ כהנים, לברכת מתאו דהקבה מבואר בסוטה הגמ' המסוגיתדכיון

 לקרה"ת להפסיק אין לדעתו )דמה"ט המלך לפני שעומד אע"פ מותרודאי
 ג(. סימןוכדלעיל

 )ק"ד השו"ע דמדנקט מקשים שיש מה מיושב דלפי"ז להוסיף ונראהה(
 ברכו, דה"ה הוסיפו והפוסקים וקדושה קדוש לשמוע דמפסיקיןס"ז(

 רלהנ"ל דנראה אך יפסיק. לא דלזה משמע אולי נש"כ, הזכירוומדלא
 חשש ליכא וא"כ כעונה דלאו כיון דמותר, פשיטא דבנש"כ מעיקרא.לקמ'
 חידש יש כעונה שהם בדברים ורק זה. שמועינן לא הוצרכו לא ולכןהפסק
 להפסיק ראין לאשמועינן השו"ע כוונת דעיקר י"ל וגם לשמועדמותר
 נקט לא ולכן נש"כ לענן שייך לא וזה הרישא( דין )והיינו לענותבדיבור

 תירוץ. עוד ב( אות )סוף לעיל ועיין ג( )סימן לעיל כתבנו וכעי"זזה.

 )ק"ט הערה"ש דברי דמביא מק"ג( מט"ו )ח"ג הלוי בשבט מצאתי וכעתו(
 בברכה ברכנו או"א אף יאמר במלה, מלה הש"ץ עם דהמתפללסקי"א(
 לפני כהקדמה או נש"כ, זכות להזכרת רק דזה השבה"ל וכתב ע"ש.וכו'
 שייך נש"כ דעצם ק"ו א"כ המתפלל, ליחיד זה שייך ואעפ"ר נש"כ,מצות



שצההמתיבתא

 עכ"ד. לנש"כ שתוך שמו"ע, באמצע דהעומד פשוט ולכן המתפלל.ליחיד
 ועוד שם(, בשבה"ל )וכדמבואר הערה"ש דברי על לפקפק דישואע"פ
 וכן בברכה ברכנו אמירת דאולי לפקפק, יש השבה"ל של דמיון עצםדעל
 אולי לנש"כ, שמו"ע באמצע להפסיק משא"כ מקומו, רשם כיון טפי,קול
 מדברי ראי' ליבא אולי וא"ב נש"כ, במקום כשעומד אלא יפסיקלא

 ביב"א מצאתי זה כל כותבי ואחר כדבריו נראה לדינא מ"מהערה"ש,
 ע"ש. זה בענין שמאריך סי"ב()ח"ז

 לדינאהעולה

 דיש כתבו ג-ו( )הנ"ל הפוסקים כל דכמעט דכיון נראה ולדינאז(
 דבנש"כ ד( )אות דבארנו משום ובפרט כן. לנהוג יש ודאי א"כלהפסיק,
 כעונה. דלאו כיון לכו"ע, הפסק חששליכא

 עבד יש כלום נש"כ לעינן איתא )מ.( דבסוטה דכיון להוסיףויש
 א"כ ע"ש, סכ"ו( )קכ"ח בשו"ע נפסק וכן מאזין, ואינו אותושמברכין

 דלדעת דכיון ועוד נש"כ. לשמוע להפסיק דיש לדינא להורות ישודאי
 יתכן א"כ הישראל. על גם מצוה יש ג( אות לעיל )הו"ר פוסקיםכמה
 דלא )ומסתמא שיפסיק להורות יש לחוד ומה"ט דאורייתא, כספיקאדהוי
 אות הנ"ל והנהגות התשובות וכטענת במצוה, עוסק מטעם לפוטר,שייך
 מוכח וכן ועיין הנ"ל א"נ )ועיין מתפלה, כחלק הוי נש"כ דהאב',

 ואכמ"ל. מצוה חדא וכולה ואכמל(הרמב"ם

 הנש"כ על אמן יענה אם השמו"ע,העומד

 האמנים יענה אם וכו', שמך להטוב והגיע בשמריע שעומד מי ולעניןח(
 לענות, יש הט"ז הלדעת כתב סקי"ד( )מש"ז בסמ"ג הנה הנש"כ,על

 רק מביא שם בא"ר והנה עכ"ד. סקל"ח א"ר ועיין יענה, לא הב"חולדעת
 וע"ע יענה.. דלא כהב"ח להכריע כיון דהפמ"ג ומשמע הב"ח,דברי

 דלא פסק דג"כ חיים דרכי מספר רמביא )סקי"ט( החרש חייםבארחות
 יענה שלא פשוט כדבר כתב דנר' סק"ב( סכ' )ח"ד אג"ם ועייןיענה.
אמן.

 עם הלחש להתפלל דהתחיל דהיכא שמחדש מנ"א( )חי"ג בצי"אומצאתי
 ועוד ודו"ק. לעיל הערה"ש לפי יוצא וכן ע"ש לעגות יכול שפירהש"ץ,
 יענה, לא באהבה על האמן דרך קכ"ט( ס"ק לב )כלל כרוך בביתמצאתי



המתיבתאשצו

 הפוסקים מכל אמנם עשי לענות יכול גופא כהנים הברכת של האמניםאך
 אמן. שום יענה לא לדינא ולכן כן, משמע לאהנ"ל

 בחו"ל שאומרים נש"כ של פסוקים לשמו"ע יפסיק לאלשו"ע

 בחו"ל הש"ץ שאומר מה אבל ממש, כנש"כ נאמר הנ"ל דבלודעט(
 ובודאי ממש, כנש"כ דינו דאין פשיטא החול, בימות נש"כ שלהפסוקים

 הנ"ל דהמח' נראה ועוד זה, על אמנים( לענות )ור"ש לשמוע יפסיקלא
 ודאי בלא"ה אך וכו', שמך הטוב אמר כשכבר רק שייך אמן ענייתלענין
 שב. דעומד הנ"ל הפוסקים שכתבו סמה נראה וכן אמן, יענהלא

 זה לסימןסיתום

 מצוה דליכא כיון נש"כ לשמוע יפסיק לא בשמו"ע, דהעומד י"סא(
 להפסיק ארעא אורח לאו המלך לפני דעומד דכיון וגם א( )אותלהתברך
 כ()אות

 ישראל על גם מצוה דיש כיון לנש"כ, להפסיק יש הפוסקים רוב לדעתב(
 משום וגם ד( )אות כעונה דלאו כיון הפסק חשש דליכא וגם ג()אות
 אותו שמברכין עבד יש דכלום ועוד, ה( )אות מהשמו"ע כחלק הוידנש"כ
 ז( )אות מאזיןואינו

 על אמן לענות יכול וכו', שמך הטוב וסיים בשמו"ע רהעומד י"סג(
 ח( )אות לענות ראין הפוסקים רוב הסכמת אךהג"ש,

 ר"ה )שם נש"כ על אמן לענות יכול לכו"ע הש"ץ, עם דהמתפלל י"סד(
ומצאתי(

 שאומרים נש"כ פסוקי לשמו"ע כדי שמו"ע באמצע להפסיק אין ודאיה(
 )אות שמו"ע באמצע כשהוא אמן יענה לא ובודאי החול, בימותבחו"ל

ט(

 ראשונים כמה דעת אך א( )אות להתברך הישראל על מצוה דליכא י"סו(
 ג(. )אות מצוהדיש



שציהמתיבתא

 הסימן

 הבילה חיוב ולצאת לשמו"ע כדי שמו"ע באמצע להפסיק מותראם

 ובאותו יו"ט מוצאי או במוצש"ק שמו"ע באמצע העומד לענין לברריש
 בזה. ולצאת ולשמוע להפסיק יכול אם הכוס, על הבדלה אומריםשעה

 הבהמ"ד, בתוך שמבדילים קיץ ומחנות בישיבות ביותר שכיח זהושאילה

 שמו"ע. מתפללין שעדייןויש

 הנדלה לשמוע להפסיק שאין טעמיםכמה

 יש א"כ כעונה, שומע מדין רק יוצא דבהכדה דכיון פשוט ולכאורהא(
 מקרה"ת וגרע א( בסימן )הו"ד הפסק הוי כעונה דשומע להסובריןלחוש
 ג( )סי' לעיל )וכדבארנו הפסק חשש ליכא ולכן כעונה לאו דשםונש"כ,

 מנ"ט( א )חלק צבי בהר מצאתי וכן נש"כ(, לענין ד ובסימן קרה"ת,לענין
 לשמוע יפסיק דלא סקכ"ד( כ"ה )כלל ברוך ובבית ר( )סי' חייםוכשמלת
 ג(. )אות בסמוך ועיין הפסק, כזה דיש לחוש דצריך כיוןהבדלה

 שמו"ע, באמצע כלל מקומו אין הכוס( )על הבדלה דהלא להוסיף וישב(

 ארץ דרך זה אין מ"מ הפסק, חשש בזה אין אם דאפילו לומר יתכןולכן
 כתבנו )וכבר הבדלה. לשמוע להפסיק המלך, לפני ומדבר שעומדלמי
 מסדר דלאו הבדלה, לענין דר"ש ונראה קרה"ת, לענין כזה סברא גבסי'

 וא"כ התפלה, אחר הכוס על להבדיל יכול דהא ועוד ודו"ק. כללמהתפלה

 הגע יפסיק. לא בנר"ד מ"מ לקרה"ת, להפסיק דיש להסובריןאפילו
 ללמוד כדי שמו"ע, באמצע להפסיק דמותר הדעת על יעלה האםבעצמך,
 לאו רהרהור כיון הפסק חשש בזה אין דודאי דאע"פ בהרהור,תורה

 לקרה"ת ורק הבדלה, לענין היה וא"ב כן לעשות אין ודאי מ"מכדיבור,

 עוברת. כמצוה והוי לגמרי יתבטל דאל"כ מתיריןיש

 בשמו"ע דהעומד פסק ס"ז( קד )סי' דהשו"ע דאע"פ להוסיף וצריךג(

 אולי מ"מ הפסק, לאו כעונה דשומע דמוכח וקדושה, קדיש לשמועיפסיק
 עכשיו חיוב דיש וגם הקדושה, או קדיש עניית יפסיד דאל"כ מתם כךזה

 להשו"ע אף בזה אולי א"ר עוברת מצוה שאינה בהבדלה משא"כלענות,

 וכן הנ"ל. צבי בהר מבואר וכן הפסק, דהוי להסוברין לחומרא לחושיש
 מקומו דאין חילוק, עוד יש כ( )אות דברינו לפי חיים, כהשמלתמרומז



המתיבתאשצת

 להקב"ה, שבח שהם וקרושה, קדיש משא"כ שמו"ע, באמצע הבדלהשל
 שמו"ע., באמצע מקומםשפיר

 דיש להסובין ואפילו הבדלה לשמוע יפסיק לא ודאי למעשה ולכןז(
 ועוד א( )אות וכדכארתי טפי גרע הבדלה מ"מ ונש"כ, לקרה"תלהפסיק
 הכדלה משא"כ מהתפלה, כחלק הם וגם עוברת במצוה הם ונש"כדקרה"ת
 שנוטה ס"ה( סי' )ח"ו הלכות במשנה דראיתי אע"פ ולכן ב( )אותוכרלעיל
 מסיך הוא דאף ועוד כדבריו, דלא מוכח הנ"ל מהפוסקים מ"מלהקי,
 ע"ש. לדינא כן לסמוךשאין

 לצאת כוון אם יצאבדיעבד

 ואחר שמו"ע, באמצע הבדלה בשמעת לצאת כיון אם בדיעבד ולעניןה(
 אסור ודאי ועכ"פ בזה, דיצא דמסתברא נראה לשאול, כא תפלתוגמר

 מעיקר דהא הכוס, על עוה"פלהכריל
 דריי

 הפסק לאו כעונה דשומע קי"ל
 רק היינו הפסק, דהוי דאואת"ל נראה ועוד היטב(. ע"ש א סי')וכרעיל
 יצא. ודאי ההבדלה אך השמו"ע,לענין

 דמשמע ישתוק, לא דלכתחילה דכתב הנ"ל צבי ההר מלשון נראהוכן
 דכדיעבד להדיא דכתכ הנ"ל כרוך בבית ראיתי וכן יצא. שפירדבדיעכד
 ידעתי לא אך אפשר, אם מאחר הברלה לשמוע דיש מוסיף )אך יצאשפיר
 השמו"ע לענין ורק והסברתי, שאלה ליבא הבדלה דלענין דכנראהטעמו,
 הפסק. חששיש

 כל ששמע ברור אם אפילו הבדלה, כשעת להתפלל המשיך ראם ז"באך
 )קס"ז השעה"צ כתב וכעי"ז הבדלה, חיוב יצא לא מ"מ מהמבדיל,מילה

 הנר על המברך לענין שליט"א ממו"ר שמעתי וכן נעי"ז בשאלהסקמ"ג(
 וזמנים כמועדים כדלא וזה יצא, דלא המבדיל גמר אמר שהמבדילכשעה
 בזה. מסתפק צ'( עמוד)ח"ח

 בשמו"ע לחפשיים מותר אח"כ, הבילה לשמוע שאניאהזויע
 הבדלה לשמועכרי

 גמר אחר הבדלה לשמוע או להבדיל לו א"א שבודאי שיודע מי ולעניןו(
 באמצע שעומד אע"פ הבדלה בשמיעת לצאת לביון דמותר וכנראהתפלתו,
 הוי וא"כ עוברת, כמצוה ההבדלה הוי כזה, במצוה במצוה דהאשמו"ע



שצםהמתירא

 כיון סטי גרע דהבדלה ואע"פ להפסיק, דמותר וקדושה. כקריש כמודינו
 מותר לכן המצוה דיפסיד כיון מ"מ וכדבארתי, שמו"ע באמצע מקומוראין

 מה"ת מצוה כוס על הבדלה הוי דאו בתפלה, עדיין הבדיל לא אם)ובפרט
 הפסק. לאו כעונה דשומע לסמוך יש ובכה"ג ראשונים(להרבה

 דיש והוסיף יוצא, דבדיעבד דכתב סמ"א( )ח"ח נדברו כאז כעת מצאתיוכן
 צריך אך עכ"ד. לכתחילה מותר בשעה,ד בדיעבד, שמותר מה רכלכלל

 )ופשוט הפסק. יהי' וראי דוה ההבדלה, על אמן יענה דלא דז"פלהוסיף
 בשו"ע כעי"ז וכדמבואר הבדלה, חיוב יצא שפיר מ"מ אמן, דאינודאע"פ

 הברנה האמצע אף להפשיקמותר

 מו( הערה ס סי' בששכ"ה )הו"ד שליט"א אוירבאך דהגרש"ז ומצאתיז(
 לא אבל הבדלה( )חיוב לצאת יכול לברכה ברכה כין דרק  דאפשרסובר
 דחיוב דכיון טפי, דגרע אפשר לצאת ההתכוון דכיון הברכה, באמצעממש

 הברכה, באמצע הפסק דחשיב א"פ וקדושה, מקדיש טפי חמורהבדלה

 עכ"ד. וצ"ע ק"ד סוס' בהל'ועייז

 לדינא דקי"ל כיון הא טפי, דחמיה דמהברך דבריו, להבין זכיתיולא
 לאו חמור מדבר אף א"כ א( )בסי' וכדלעיל הפסק לאו כעונהדשומע
 מ"ע יש בקדושה הלא הבדלה, חמוו במה ידעתי לא ובכללהפסק,

 כתב סק"ד( )קב"ה במ"כ הזוה"ק בשם ע"ז עמוד הכית, כתורתוכדמכואר

 וי"ס מה"ת, חיובה אם הראשונים נחלקו בהבדלה ואילו האריז"ל, בשםכן
 יש האם ועו"ק מדרבנן. רק חיובה לכו"ע אז בתפלה, הבדיל כברראם
 הפסק דהוי כיון דאיסור, גימא לברכה ברכה בין אף א"כ הפסקחשש

 דאף הנ"ל פוסקים שאר מדברי נראה לדינא ועכ"פ וצ"ע.בהשמו"ע
 ברכה בין רק דמותר כתבו מדלא הבדלה, לשמוע יכול ברכהבאמצע
 וכגון אחר באופן כשא"א וא"כ בוצ"ע דבריו סיים הגרש"ז וגםלברכה,
 הברכה. באמצע אף מותר ודאי לסיים,שא"א

 לדינאהעולת

 לשמוע כדי שמו"ע באמצע להפסיק אין הלכתחילה לדינא, מכ"ז העולהח(
 ולצאת לשמוע יכול אז עוה"פ, הכדלה לשמוע דא"א כשיודע אךהבדלה,

 קידוש השומע לענין דה"ה פשוט ונראה שמו"ע, של הברכה באמצעאף



המתיבתאת

 קירוש בענין שמאריך ס"ו( רע"ג )סי' ברע"ת מצאתי שוב שמו"ע,כאמצע
ע"ש.

 זה לאימןסיתום

 )אות הכוס על הבדלה ולצאת לשמוע כדי יפסיק לא בשמו"ע, העומדא(
 שמו"ע באמצע מקומו אין וגם א( )אות הפסק רזה לחוש דיש כיוןג(

 ב()אות

 )אות הכוס על עוה"פ להבדיל ואסור בזה יצא לצאת, כוון אם בדיעבדב(
ב(

 באמצע להפסיק מותר אח"כ, הבדלה לצאת אפשרות לו שין שיודע מיג(
 ו( )אות הבדלה לשמוע כדישמו"ע

 של ברכה באמצע אף המותר( )באופן הבדלה לשמוע דמותר מסתבראד(
 ז( )אותשמו"ע

 שומע )מרין בשמיעה לצאת א"א תפלה, או ברכה איזה שאומר מיה(
 ה( אות )סוף המשמיע מפי מילה כל ששמע לו ברור אם אפילוכעונה(

 1סימן

 של וכן ער"ה, מועף של לחש כתפלת כשעומד שופר תקיעתשמיעת

 אלולימי

 וכגון שמו"ע, באמצע עומד כשעריין שופר שמיעת לענין לברריש
 בהני ביותר שכיח זה ושאלה שתוקעין, למקום והגיעו בתפלתושמאריך
מקומות

 שתוקעיי
 להמר צריך האם לברר יש וכן לחש. תפלת באמצע

 הציבור. עם עומד שיהי' כדיתפלתו

 הפשק חשש שכא וא"ע כעונה שומע מזין הוי לא שופרבתקיעת
לכו"ע

 דינו הוי א"כ שופר, תקיעת לשמוע חיוב דיש הכיון פשוט ולכאורהא(
 השו"ע וכדמבואר ולשמוע להפסיק דחייב שמו"ע, באמצע קדושהכמו



תא א ת ב י ת מה

 י"ל ולכאורה ב( )סי' לעיל וכרבארנו להפסיק חיישינן ולא ס"ז( קר)סי'
 דסוכר תוס' לשיטות אפילו וא"כ כעונה, שיהי' בעי דלא שאנו,דתק"ש
 הפסק, דהוי משום קדושה לשמוע כרי שמו"ע באמצע להפסיקדאיסור
 חשש. ליכא לכו"ע א"כ לבד, השמיעה היא מצוה דעיקר בתק"ש,מ"מ

 ולא שמו"ע באמצע לתקוע דמותר דמה קע"ג( ס' )ח"א באג"מ כתבוכן
 חשש ליכא וע"ז המצוה, היא לבד דהשמיעה משום להפסיק,חיישינן
 וכן ע"ש. שליחות, מדין דיוצא הסוכר על שתמה וע"ש לכו"ע.הפסק

 במעשה משא"כ כעונה, שומע דין שייך כדיבור רק דהלאמסתברא,
 ולכן המצוה היא השמיעה רעצם וע"כ כעונה, שומע שייך לאתקיעה,
 הפסק. חשש ליכאכדאי

 שנוהגין מקומות יש ס"א תקצ"ב ס' המג"א דכתב דמה להוסיף וצריךב(
 הטעם אין עכ"ל, לכתחילה כן לנהוג ואין בלחש כשמתפלליןלתקוע
 משום דכוונתו וע"כ כהנ"ל, הפסק שייך לא דהא הפסק, חששמשום
 סק"א. מהמ"כ משמע וכן המתפללין,בלבול

 הברכה באמצע עומד אפילו הק"ש לשמועמותר

 מ"מ מלכות, של הברכה השלים לא דעדיין דאע"פ מסתברא ולפי"זג(
 באמצע דעומד אע"פ הפסק חשש כזה ואין תק"ש ולשמוע להפסיקמותר
 ישתוק בתפלתו, דהמאריך תקצ"א( )סוסי' אסרים מהמטה מוכח וכןהברכה
 לשם, שיגיע עד וכו', עולם הרת היום יאמר ולא שופר, לתקיעתויכוון
 הפסק. חשש ואין הברכה באמצע לשמוע דמותר לו דפשיטאדמשמע

 כמו התקיעות המקום הברכה באמצע דאף דכתב הנ"ל באג"מ ועייןו(
 דאין פשוט ולפי"ז עכ"ל. בכך דמצותי הפסק הני לא ולכן הברכהבסוף
 כלל. הפסק חשששום

 מה א"כ וכן אחרת, נברכה עומד אפילו תק"ש לשנועונווצר
 הש"ץ חזרת בשעתשתוקעין

 אני מעיד וז"ל דכתב תמ"ה( )סי' נזר אבני בשו"ת ראיתי מזו וגדולהה(
 במלכיות עוסק אני עוד בזה"ל מקאצק זצ"ל הק' אדמו"ר מחמיששמעתי
 עצמו למהר חשש לא וגם עליו להמתין צוה לא וממ' לזכרונות,ותוקעים

 מגור זצ"ל ואדמו"ר ברכותיו, סדר על התקיעות שיבואו כדי התפלהעם



 א ת ב י ת מהתב

 הש"ץ וכשהגיע מתפלתו, יותר מאריך היה עוד הרי"ם( להחידושי)נוונתו
 בעידו ממנו ראו כן בלחש מתפלל היה עוד הש"ץ( )בחזרתלזכרונות
 עכ"ל.בקאצק

 דאין רוצא להלכה, חידושים כמה רואין דמדבריו משום לשונו,מעתקתי
 באמצע עומד דאפילו ועוד, וכהנ"ל, הכרכה באמצע כשעומד הפסקחשש
 לצאת יכול מ"מ החזרה, באמצע תוקעין כשכבר אפילו או אחרת,ברכה
 כאמת וכן הכרכות. סדר ע"פ התקיעות לשמוע דצריך אמרינן ולאכזה,
 הברכות. סדר על בלחש לתקוע בראשונים לזה זכר דאין האב"נכתב

 התקיעה, קודם הברכה לסיים כדי תפלתו למהר דא"צ פשוטולפי"ז
 ממו"ר שמעתי וכן מהרו, שלא הנ"ל האדמורי"ם מהנהגתוכדמוכח
 לדינא.שליט"א

 הברכות סדר ע"פ להיות צריכין דהתקיעות הגרי"ז מרןחידוש

 )הו"ר זצ"ל מבריסק הגרי"ז מרן שחידש מה דידוע להעיר יש אמנםו(
 הש"ץ. חזרת של מלה כל לשמוע צריך דברה ס"ח( ח"א וזמניםבמועדים

 אינו לבד תקיעת דבשמעת הברכות, סדר ע"פ התקיעות יהי' דאוכיון
 דצריך פשוט לפי"ז והנה עכ"ד. הברכות סדר על תקיעות מצותיוצא
 יש אולי לפי"ד וגם הש"ץ. בחזרת וישמע שינסור כדי בתפלתולמהר
 במלכיות. עומד עדיין כשהוא זכרונות של תקיעת כששומעחסרון

 הנ"ל במוע"ז ועיין כהגרי"ז, דלא מוכח הנ"ל האב"נ מדברי אמנםז(
 מח( ס' )ח"ד יצחק במנחת ועיין הגרי"ז. כחירש ס"ל לא דהחזו"אשהוכח
 בתפלתו למהר דא"צ לדינא י"ל שפיר ולפי"ז כדבריו. דלא הוכיחדג"כ
 למהר. כשיצטרך כוונתו להפסיד דעלול ובפרט , אופן בכלויוצא

 אלול בימי שתוקעין מק"ש לשמוע כוי שמו"ע באמצע להפסיקאם

 כדי כשמו"ע להפסיק מותר האם אלול, בימי שתוקעין תקיעות ולעניןח(
 הפסק חשש ליכא דלכו"ע כיון מותר, כדאי אחד מצד הנה אותם.לשמוע
 מנהגא. אלא שאינו בזה ור"ש א( )אות לעיל וכדבארנובזה

 באמצע להפסיק נכון לא א"כ בעלמו, מנהג אלא דאינו דכיון מסתבראאך
 קרה"ת לגבי ( )סימן לעיל וכדבאתי המלך, לפני עומד דמהו כיוןשמו"ע,
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 רק דהוי בנד"ד כ"ש דלפי"ז להפסיק, אין ואעפ"כ כיוב דיש יתכןדשם
 יש אולי כוונה, ביותר להתפלל יתעורר אם אמנם יפסיק. לא דודאימנהג,

 התפלה. כצורך דהוילהפסיק,

 זה לסימןוהמום

 שומע מדין הי' דלא כיון הפסק, נחשב לא ודאי שופר תקיעת שמיעתא(
 א )אותכעונה

 כוונה, בלבול משום הי' השמו"ע באמצע תוקעין אין דהרבה דיש מהב(
 ב( )אות הפסק חשש משוםולא

 שם דאף ויתם ג( )אות הברכה באמצע עומד אפילו תק"ש לשמוע מותרג(
 ד( )אותמקומו

 שהוא אע"פ הש"ץ, חזרת בשעת שתוקעין מה אפילו לשמוע מותרד(
 ה( )אות השמו"ע באמצעעומד

 אמנם ו( )אות הברכות סדר ע"פ צ"ל דהתקיעות הגרי"ז מרן חידשה(
 ז( )אות כדבריו דלא מוכח פוסקיםמהרבה

 שתוקעין תק"ש לשמוע כדי שמו"ע באמצע להפסיק האין מסתבראו(
 ח( )אות מותר אולי בתפלה, לכוונה מועיל כשזה אך אלו,בימי

 לאד דוד יעקבהרב
 קרעמער צביהרב

 בזמנינו כלים הכשרנענין

 שנתחדשו כלים של כלים הכשר הלכות לבאר כאן דברינומטית
 כיון אבל ונו"כ. בהשו"ע להדיא מבואר אינו שדינםבזמנינו,

 בשו"ע, המבוארים כלים הכשר בכללי תלוי אלו כלים דיןשביאור

 מסימן העולה כלים הכשר בהלכות היסודות של סיכום כתבנומתחילה
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 איך פרטים כלים בדין נעיין ואח"כ ביו"ד( קכ"א )ומסימן בא"חתנ"א
להכשרם.

 הכשירו: נך תשמישוכדרך

 תשמישו כדרך של הכלל הוא כלים הכשר כהלכות הכלליס מעיקראחד
 מרין: כלי הכשר בפרשת מפורש מקרא על בנוי והוא הכשירו,כך

 באש יבא לא אשר וכל וטהר כאש תעבירו באש יבא אשר דברכל
 ל"א( )במדבר במיםתעבירו

 ואיזהו )"ליבון"(, אור הכשר שיצטרך האור ע"י תשמישו נקרא כליאיזהו
 האחרונים מסקנת הגעלה? הכשר שיצטרך במים תשמישו נקראכלי

 הגעלה, אלא א"צ האיסור בליעת בשעת משקים שאר או מים היהראם
 נוגע שהכלי כיון , וצלי באפיה כמו מים, בלא יבש המאכל היהואילו

 משיטת להוציא ]וזה ליבון. דהיינו באש, הכשר צריך האש אצללהמאכל
 עצמו המשקה אם ליבון צריך משקה כשיש דאף שחידש מפענוהרמ"ע
 קי"ל לא ואנן וכדומה, טמאה בהמה בחלב שבישל כגון איסור, גוףהוא
 נבלע הבישול, בשעת איסור( של )אף משקה שם שהיה כל אלאכן,

 ליבון[ וא"צ אור, של יבש חום ע"י ולא המשקה לחלוחית ע"יהבליע

 תלעהיתירא

 אמצעית בלי מהמאכל הכלי שבלע אף הגעלה אלא א"צ לפעמיםומ"מ
 לזה המשל הבליעה. בשעת היתר היתה דהאיסור היכא והיינומים,

 נותן, לאיסור השפור בליעות נעשה צילתו זמן ואחר דנצלה, קדשיםהוא
 בלא דנבלע אף ליבון, ולא הבליעות, להוציא הגעלה אלא השפודא"צ

 דהמקצת בהגה, י"ג ס"ק תניא כשו"ע עיין הדין נוהסבר מים.אמצעית
 שם עליה חל לא ומעולם מאד קלוש הגעלה אחר שנשארהבליעה
 דלהכשירם חלב, או מבשר הנבלעו לכלים בזמנינו נוגע זה והלכהאיסור[.

 דכחלכ ליבון ולא הגעלה, אלא א"צ לעולם ההפיכי למיןלהתשתמשית
 חמץ כלי הכשר )ולענין היתר, נקרא בשר עם שנתערב קודםלעצמו
 כל יש חמץ דהשם די"ל בלע, היתרא נקרא זה אם מחלוקת ישלפסח,
 חלב בלא בשר וכן נותן, אינם אכילתם זמן בתוך קרשים משא"כהשנה,
 להקל אחרת צירוף יש אא"כ )תנא:ד( בפסח מחמירין ולמעשה בב"ח.אינו
 ל"ב(, ס"ק )מ"ב ב"י אינו הכלי וגם יו"ט שמחת ומניעת ה"מ שהואאו

 א'(. ס"ק תס"א סימן מג"אוע"ע



תה א ת ב י ת מה

 קללינון

 שניצוצות עד כ"כ הכלי כשנתחמם הוא ליבן ששיעור בהפוסקיםמבואר
 בדבר בקיאים אף ]ולמעשה מאד. חם שיעור וזה ממנו,ניתזין

 משום וזה גבוה, הכי בחם אף ניתזין, נצוצות של מציאות איןשבזמנינו
 המתכת אם משארים וע"כ פסולות בו ואין היטב נצרף המתכתדבזמנינו
 שיעור מבואר בראשונים ומ"מ גמור[. ליבון זהו החום, מחמת אדוםנעשה
 )אות קש עליו ישימו שאם עד מבפנים הכלי שיתחמם והיינו קל,יותר
 להכשר סגי בזה החום, מכח ישרף מבחוץ מהרה( הנשרף דברשאר
הכלי.

 קל ליבון של למושג המקור הזה? ההכשר לאופן והביאור המקורמהו
 פשטיד"א לאפות נוהגין שהיו הראשונים בזמן העולם מנהגהוא
 אלו מאכלים ששני ואף אחת במחכת זה אחר זה )חלב( ופלאדי"ן)בשר(
 בלא התנור שהסיקו ע"י רק המחבת הכשירו מ"מ משקה, בלא יכשנאפו
 ליבון. לשיעור לא אבל המחבת נתחמם שעי"זמאכל,

 דכיון ביאר ר"י בשם ע"ז מס' סוף המרדכי זו. להנהגה הסברים כ'ויש
 הבליעות נחשב חלב, או בשר בלע ורק מאיסור נאסר לאדהכלי

 בלע. היתרא כרין מים, בלא רנבלע אף הגעלה, אלא הכלי וא"צלהיתר,
 זה דע"י מבחוץ קש נתינת ע"י וליבדוק יס"ב לחום הכלי לחמם סגיוע"כ
 מהגעלה גרע לא עכ"פ כזה קל וליבון לעבר( מעבר החום דשליטניכר

 ר' בשם ה' אות מאכ"א מהל' פי"ז בהג"מ אבל מהגעלה, יותרומפליט
 ניתזין שיהא היינו בליבון דאיכא ניתזין ניצוצת דהשיעור כתבאביגדור

 קל ליבן אבגדור הר"ר דלשיטת והיינו מבחוץ להכלי קש דותנין האע"י
 ליבון. סוגי ב' ואין החמור ליבון באמתהוא

 עצה ]וזה העגלה. שצריך במקום סגי ודאי קל דליבון הוא זה מכלהעולה
 תנ"ט סימן בשו"ע עי' קדירה, לתוך נכנסת דאינה גדולהלכלי

 המחבר שיטת ולמעשה ליבון. שצריך במקום אף דמועיל וי"א י"א[סעיף
 ע"י ולא הכלי, מצד ניתזין ניצוצות צריך שליבון ד'( ה )תנ"אורמ"א
 או ליבון צריך אם כלי באיזה מחלוקת דיש היכא ומ"מ קש,נתינת
 חמור בליכון להטריח וא"צ קל בליבון סגי ללבנו, ומחמיריןהגעלה,
 היינו ניתזין דניצוצת שיטה דיש והטעם וט"ז( י"א ובסעיפי שם)רמ"א
 לקולא צד עוד דיש היכא "מ מ כן קי"ל כלא ואף מבחוץ נשרף קשע"י
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 דברי להבין גדול יסוד וזהו ב"ב( ס"ק אברהם )אשל זה על לסמוךאפשר
 קל. ליבון בעניןהפוסקים

 תשמישיםרוד

 אף שימושו. רוב כפי אלא הכלי להכשר דא"צ הוא הראשונים רובדעת
 א"צ קערה למשל, חמור, היותר באופן הכלי עם השתמשדלפעמים

 בעירוי, )דהיינו תשמישו כדרך ראשון, כלי בעירוי אלאלהכשירו
 קדרה ע"ג הקערה הניח לפעמים ואם הכשירה. כך מהקדירה(להקערה שמעריי

 האיסור נבלע הלא זה ובאופן להקדירה, כיסוי הקערה להיות האששעל
 הכלי להכשיר א"צ מ"מ זיעה(, )ע"י ממש ראשון כלי מכה הקערהלתוך
 אף בהגעלה, אלא להכשירו א"צ איסור של סכין וכן עירוי, ע"יאלא

 בליעות בהסכין )ונבלע האש שאצל האוכל לתוך אותו תוהביןדלפעמים
 זה דאין כיון להסכין ליבון וא"ב ליבון( צריך דלכה"ג מים, בלאאיסור
 תשמישו. מיעוטאלא

 כלים דהלוקח )ע"ה:( ע"ז במס' שהגמ' ממה הוא תשמישו רוב לדין]מקור
 וקתוניות כוסות כגון צונן ע"י כהן שנשתמיש דבריםמעכו"ם,

 חמין ע"י בהן שנשתמש דברים טהורים והן ומטבילן מדיחןוצליחיות
 אחר דהולכין מהגמ' חזינן מלבנן, האור ע"י בהן שנשתמש דבריםמגעילן
 לפעמים העכו"ם בהן השתמש שמא חוששין ואין הכלי של הרגילהדרך
 אלא א"צ רסכין ע"ב ל' דף פסחים מגמ' מבואר וכן חמור. היותרבאופן
 שהולכין משום וע"כ האש, אצל עמהם משתמשין שלפעמים אע"פהגעלה,
 שם[. פסחים למס' בר"ן בכ"ז עיי' תשמיש, רובאחר

 אחת פעם בו שנשתמש כלי דהלא ההבנה, מקושי' הוא זה דיןולכאורה
 לאותו הכשר צריך ודאי איסור, של היה זה ושימשכעולם,

 שימושו, רוב אחר הולכין איך ה"נ וא"ב אחת, פעם רק שהיה אףכליעה,
 אותו הלך ולאן חמור, יתר באופן בליעה היתה פעמים כמיעוטהלא

 שע"ב( סי' )ח"א הרשב"א בשו"ת ממנו? הכלי להכשיר א"צ ואמאיבליעה
 משימושו יומו בן אינו כשהכלי רק נאמר תשמישו רוב של דהיתרביאר

 הקילו והם מדרבנן, אלא התורה מן אסור הכליעה אין כן על אשרהחמור,
 וכן תנ"א( סו"ס בב"י )והו"ר תשמישו רוב כפי הכשר אלא להצטרךשלא
 החזו"א כתב ]ועפי"ז צ"ו( )סימן מפאנו רמ"ע תש' בשם בפוסקיםאיתא
 להקל א"א חריף בדבר בו שמשתמשין דכלי ט"ו( ס"ק קי"ט סימן)או"ח

 שאינו כליעה אפילו משביח חריף שדבר כיון תשמישו, כרובלהכשירו
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ב"י[.

 לחוש שלא חכמים הקילו באמת אמאי להסביר זה, לדין נוסףביאור
 שכלי אף חמור, באופן בהבלי שנשתמש ב' או האחתלהפעם

 עי' יומו, בן אינו שהוא אף להכשירו צריכין ונאסר פ"א רק בושנשתמש
 יעקב חלקת בשו"ת איתא )וכן ל"א סימן סוף ח"ה או"ח אגר"מבשו"ת
 יומו, בן כלי אסו חז"ל אסרו יומו בן שאינו רכלי דכיון צ"ח( סימןח"א

 ככלי ולהשתמש להקל יבא הכשר בלי אכ"י בכלי ישתמש ראםכלומו,
 נקרא הרבה בו שנשתמש כלי לכן התורה( מן הכשר )שצריך יומובן

 פעמים רוב השימוש של ובהכשר פעמים, רוב של השימוש שם עלהכלי
 מיעוט )של חמור היותר מהשימוש הכלי נכשר לא דבעצם דאףסגי,

 בן אטו ב"י אינו גזירה וליכא יומו לבן לטעות יבא לא מ"מפעמים(,
 שהוא אף הכשר צריך ונאסר, פ"א רק בהכלי כשהשתמש משא"כיומו.
 בן אטו לגזור שייך ושפיר נקרא, זה איסור שם על שרק משום ב"י,אינו
יומו.

 רוב אחר שהולכין א'( קכ"א: יו"ד תנ"א:ו', )או"ח המחבר דעתולמעשה,
 איסור של בסכין המחבר דפסק מהא )וצ"ע הכלי שלתשמישו

 הרמ"א אבל ז'(. סעיף קכ"א יו"ד מהרש"א גליון עיין ליבון,שצריך
 ומסיים בזה. שמחמירן מהראשונים שיש מביא ו'()תנ"א:

 דכי
 המנהג, הוא

 בו שנתבשל המאכל תשמישו, כרוב הכלי הכשיר אם בדיעבדומ"מ
 אפילו סגי ליבון, הכלי צריך תשמישו מיעוט שמחמת היבא וכןמותר,

 היכא ]ומ"מ מ"ח(. ס"ק )מ"ב חמור ליבון וא"צ קל, בליבוןלכתחילה
 תשמישו(, )כרוב בהגעלה לכתחילה מותר קל, בליבון הכלישיקלקל
 שם. בשעה"צ הו"ר מאיר בית בספר עיין דמי, כדיעבד הדחקרשעת
 הוא תשמישו דהמיעוט בכה"ג דהלא זה, בפרט עיון מקום ישובאמת

 א"צ ולעולם בלע היתירא מקרי דחמץ המקילין לצרף יש )וליבון(בצלי
 לא אם אף לכתחלה הגעלה ולהתיר י"ס, ס"ק במ"כ כמבואר הגעלה,אלא
 פסח הל' לאו"ח במאסף ח"ב בנעימים חבלים בשו"ת )וע"ע הכלי.יקלקל
 בצירוף תשמישו, כמיעוט להגיעל להקל דיש בפשטות שכתב ד'אות
 לדעת רק הוא י"ט ס"ק שבמ"ב שהצירוף וצ"ל בלע(. היתירא דחמץהכלל

 המנהג מ"מ כלע היתירא צירוף כשיש אף הרמ"א לדעת אבלהמחבר,
 רהמחבר בזה, אף )וצ"ע כ"ג. אות הלכות בשונה וכ"כ לכתחילה,להחמיר
 כמבואר בלע, היתירא צירוף בלא אף תשמישו רוב אחר לילך מיקלהלא

 וכן המחבר, דעת על קאי י"ט ס"ק שהמ"ב לומר דחוק וא"כ י"חבסעיף
 וכתב י"ט ס"ק המ"ב כרכרי שכתב ו, ס"ק א"א הפרמ"ג בדבריעיי'



 א ת ב י ת מהתת

 "א דהרם בהדיא כתב ו' בסעיף ומ"מ הרמ"א, שיטת שמפרשבהדיא
 ע"ה. וס"ק ק"ח ס"ק היים בכף וע"ע וליבון. צלי של באופן אףמחמיר
 בדיעבד, רק מועיל תשמישו רוב של הדין דלדידן נמצא עיון([.וצריך
 חמור, לימון להצטרך שלא מועיל וגם כהמיעוט, מחמירין לכתחילהאבל
 לכתחלה. אף קל בליבון סגיויהא

 רק הוא תשמישו רוב של דהכלל כתב ט"ו( ס"ק קיט )סימןהחוז"א
 צלי או בישול או בעירוי דהיינו הכלי, השתמשותבאופן

 בו ונתבשל פעמים כמה היתר בו שנתבשל רכלי אמרינן לא אבלוכדומה,
 תשמישו, רוב אחר דהולכין כיון כלל הכשר יצטרך שלא פ"א,איסור
 ומיעוט רוב של דהחשבון תשובה בדרכי איתא מזה יותר היתר.שהיתה
 פעמים כמה שנאסר כלי דהיינו איסור, בבליעות רק נחשבתשמישו
 הפעמים רוב אדר לילך מקיליז חמור יותר באופז ולפעמים אחתבאופז
 היתר, פעמים כמה בו שנתבשל כלי אבל הרמ"א(, לדעת בדיעבד)עכ"פ
 )שע"י היתר של דהבליעות גמור, ליבון צריך איסור, בה נצלהופ"ע

 ס"ק קכ"א )יו"ד תשובה בדרכי כתב כן בהחשבון. מצטרפים אינםפישול(
 צ"א )סימן הפרמ"ג דברי לתרץ צ"א, סי' ריש שלמה חכמת הג' בשםר'(
 יעקב חלקת ושו"ת ל"א, סוס"י ח"ה או"ח באגו"מ וע"ע ג'(. ס"קש"ד
 רוב של ההיתר ולפי"ז שם. בלשונו היטב ודו"ק צ"ח, סימןח"א

 כשר כלי אכל פסח, לצורך חמץ בכלי או עכו"ם בכלי רק שייךתשמישים
 והנה תשמישים. רוב דין שייך יהא לא כלל בררך וכדומה, בטעותשנאסר
 רק בהדיא זה דבר נזכר ולא בהדיא, כן לכתוב להפוסקים היהלכאורה
 דלא שכתב )שם( החזו"א ובאמת תשובה. בדרכי וה"ד ודעת, טעםבטוב
 חידוש הל"ל איסור, לאומת היתר בליעות לענין ומיעוט רוהאמרינן
 הכלי של השתמשות אופן לברר אף מצטרפין היתר בליעות ראיןיותר,
 עיון.וצריך

מחנת

 ונחלקו המאכל. בו ומטגנין שמן לתוכו שיוצקין כלי הואמחבת
 המחלוקת ותלוי בהגעלה, או בליבון להכשירו צרך אםהראשונים

 מודה כו"ע בישול. נקרא שיהא כדי שם להיות שצריך המשקהבכמות
 צלי אלא בישול אין אותם כשאופנים עוגות תחת שמן דמושחיםדהא

 דהשמן מודה וכו"ע בליבון. )1ז~ו~511661( הכלי להכשיר צריך)אפיה(,
 הא על סובב המחלוקת בישול. נחשב בו לטגן המחבת לתוךשיוצקים
 כותב דהרשב"א המחבת, על בעין נאפת והעיסה השמן נתיבששלפעמים
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 להגעילה, מיקל והרא"ש המחבת, ללבן צריך וע"כ , וצלי אפיה נקראדזה
 שם, משקה לחלוחת יש עדיין המחבת לדופן ונדבק נשרף אםשאפילו

 ואעפ"כ הקדירה לדופני המאכל לפעמים שנדבק בישול כלי בכלכמו
 שהבאנו מה ע"פ היטב מובנים הרא"ש )ודברי בהגעלה. אותומכשירין
 וסבר מפאנו הרמ"ע שיטת על חולקין דהאחרונים דברינו בתחילתלעיל

 טמאה בהמה חלב כגון איסור גוף שהוא משקה כשמכשליםדאפילו
 להכלי נוגע החלב( )דהיינו האסור שהמאכל אף הגעלה, אלא א"צוכדומה
 המחבת" לדופן ונדבק נשרף שהמאכל אף הכא ה"ה ולפי"ז אצעי,בלא
 וא"צ משקה, שע"י כבליעה הבליעה נחשב משקה, מלא שהכלי כיוןמ"מ
 הגעלה(.אלא

 חום גודל מחמת ורק בהבלי, משקה דנשאר באופן רק שנויה זהמחלוקת
 המחכת, שולי אצל קצת המאכל נשוף טעמים שאו אוהאש

 נשאר ולא לגמרי המאכל דנתיבש היכא אבל בטיגון, לפעמים ששכיחכמו
 בישול ולא כצלי שדינו מים, בלא אור כע"י הוה בהכלי, משקהשום

 דמנהג ע"ה ס"ק החיים כף ועי' שצ"ע, שהוסיף רק ט', סק בא"א)פרמ"ג
 שאף והיינו תשמישם רוב דין משום בהגעלה, בכה"ג להכשריםהעולם
 לגמרי המאכל נתיבש לא פעמים רוב הלא מ"מ , לצלי נחשב זהדמקרה
 והרמ"א הגעלה, רק המחבת דא"צ מקיל השו"ע למעשה, בישול(.והיינו
 סגי בדיעבד ומ"מ סגי(, קל )וליבון ללבנו לכתחילה דנוהגיןמוסיף

בהגעלה.

  יש דלכאורה תשמישים. רוב ברין נחוצה נקודה אותנו מלמד מחבתדין
 "שלפעמים" מטעם מחבת ללבן הרשב"א מחמר אמאי להקשותמקום

 מיעוט אלא זה אין מ"מ הלא הקדירה, לדופני נדבק והמאכל השמןנשרף
 רוב כפי אלא להכשיר שא"ע המקיליז מן הוא והושב"אתשמישו,
תשמישיו.

 השמן שנשרף דהפעמים כ"כ( ס"ק )א"א הפרמ"ג כתב זה קושיאלתרץ
 ללך בכה"ג מקילין ואין המצוי, מיעוט הוא לכלי נדבקוהמאכל

 הרוב אחר לילך הקילו דחז"ל הוא פשוט הרבר דביאור ונראה הרוב.אחר
 בדעת עולה אינו ע"כ אשר זה, בכלי רגיל שאינו דבר הוא כשהמיעוטרק

 אב"י לגווו שייך לא וממילא הזה, חמור באופן הכלי נאסר שמא אדםבני
 במיעוט אלא שאנו אף - להיות שעלול השתמשית אופן אבל ב"י.אסו

 קצת ונשרף נקדח להיות המאכל עלול דבטיגון לכל שידוע כמו -פעמים

 הכשר הכלי וצריך הזה, מהשתמשות עין להעלם א"א הקדירה,בשולי
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 אחרת, מטעם רק זהו המחבת, להגעיל שמקיל הרא"ש ואף החמור,באופן
 כיון בישול, אלא צלי זה אין המאכל כשנקדח דאפילו שסוברוהיינו
 רוב של דהתיר לומדים שאנו נמצא וכו'. במאכל משקה נשארדלעולם
 הוא קל( בליבון עכ"פ להקל שמועיל א בדיעבד, מותר )דלרמ"אתשמישין

 צריכין להמצא, שמצוי במיוט אבל מצוי שאינו דבר הוא כשהמיעוטרק
 )ן5101,110 גבי שעל 1(1100 להכשיר רוצה היה אם ]ולמשל,להחמיר.
 יס"ב( עדיין שהזיע כ"כ, גובה דאינו )היכא זיעה ע"י הוא בליעתושרוב
 בישול דרך לשם שנזרק והשמן המאכל לכלוך ע"י נעשה בליעתוומיעוט
 בדיעבד אף להכשר וצריכין כלבד, להזיעה רק לחוש א"א מ"מוטיגון,
 שהוא אף שם, להיות ששכיח דבר שהוא כיון הלכלוך, של הדיןכפי

 רסגי לומר מקום יש זה בלכלוך אף ברם, זיעה. נגר הבליעותמיעוט
 )מ"ב יבש ולא לח כדבר שדינו ושמן, שימן הוא דעיקרו כיוןבהגעלה,

 דינו אין דתו י"ל והחום, הזמן מריבוי מאד דנתיבש את"ל ואף ס"ד(ס"ק
 להקל[. א"א תשמישן רוב מדין עכ"פ שיהיה, איךכאוכל,

חלויה

 יהא ולא מבפנים, נקי הכלי שיהא ליזהר צריכין בהגעלה כליכשמכשירין
 ט"ו - ראס"ט )שקורין חלודה שיש הבליעה( )במקוםמבפנים

 תחת איסור ממשות קצת נטמן שמא דחיישינן משום בזה והטעם ו'(.ס"ק
 אם אבל ממשות. ולא הכלי, שבתוך הבליעת רק מפליט והגעלההחלודה,

 בישול בכלי הרבה שמצוי כמו לחוד, ארמדומה או שחורה מראה רקיש
 שהביא ככ"י ]עיין עוד(. ע"ש ו', ס"ק )ט"ו קפידה כזה אין ודאיוטיגון
 משום לדבר טעם ונתן הרא"ש כ"כ - הב"י וז"ל הרא"ש מדברי לזהמקור
 שצריך מכאן הכסף ואת הזהב את אך בספרי ותניא יפלוט לא אחרדכענין
 יפה לנקותן יכול ואינו גומות בהם שיש סכינים הלכך החלודהלהעביר
 תחילת והנה עכ"ל. ליבון, וצריכין הגעלה בהן מהני לא הגומותמתוך
 משמע דאך, מקרא סמוכין והביא יפלוט לא אחר דבענין שכתבדבריו

 המים כח בין ומפסיק חציצה, כמו דהוי משום הא חלודה שלדהחסרון
 טעם תהא ולא האחרונים כל אבל שבכלי. הבליעה ובין הגעלה מישל
 והטעם בליעות. ולא החולדה, תחת ממשות משום שהוא הסבירו רקזה,
 ללבן צריכין הלכהזה דמשום שמסיים הרא"ש, דבר סוף משוס הואלזה
 הממשות משום הטעם ושם ליבון, מועיל ולא גומות, בו דישלסכין
 ממשות, מחמת ג,כ שהוא דבריו לתחילת מילתא איגלאי הגומותשמתוך

 גחלת להשים הוא בכה"ג והתיקון א'([. אות הרא"ש על נתנאל)עייבקרבן
 לעבר, מעבר מקום כאותו הכלי שיתחמם עד החלודה במקום אשאו
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 החלידה. תחת שהיה הממשות נשרף בוראישבכה"ג

טלאי
 למלאות הכלי בתוך מתכת חתיכת שמדביקין )היינו טלאי לו שישכלי

 )ס"ק והמ"כ הגעלה. ליה מהני דלא י"ג בסעיף איתא וכדומה(נקב
 איזה שנטמן חשש משוס דהו י"א בהאחרונים, מהלכים ב' מביאע"ה(

 דחוששין וי"א הגעלה(, מועיל לא )ולבעין הטלאי תחת שלאיסורממשות
 אינם הבליעות דאותם הטלאי מקום נגד בכלי שנגלעו איסורלבליעות
 הטעמים בין ונ"מ להכלי, המים כין מפסיק שהטלאי כיון בהגלעה,יוצאים
 קל רבליבון הטלאי שתחת בעין חמץ שלטעם ע"ו( )בס"ק הב"בכתב

 להכלי הטלאי שבין בעין החמץ נשרף בודאי רבזה מבחוץ( נשרף)שהקש
 חמור ליבון צריך הטלאי, מקום נגד הכלי שבתוך הבליעות לטעםאבל

 שאז מהכלי( ניתזין ניצוצות שיהא עד הטלאי מקום על גחלים)שירכה
 בן דכאינו המ"ב פסק ]ולהלכה הכלי. בתוך הלבוע איסור ישרףבודאי
 כעין ממשות משומ הוא הטעם שעיקר והיינו קל, בליבון להקל ישיומו
 הוא שלפעמים מעניין, דבר מכאן חזינן ואגב בחלודה[. לעיל שכתבנומה
 נשרף להכלי הטלאי שבין שלהבעין מבליעות, יותר בעין לשרוףקל

 דכיון וצ"ל חמור, ליבון צריך עמו שבכלי הבליעות ואילו קל,בליבון
 נשרפין ואינן עליהם מגין הכלי הכלי, דופני גוף בתוך נטמןדהבליעות

 בעין. משא"כ חמור, בליבוןאלא

 מנחוץהשיקו

 של צד באותו הכלי להכשיר שצריך והגעלה, ליבון כהלכות כלליש
 שיהא שצריך אמוינן בהגעלה מבחוץ. ולא בו נכנסת שהבליעההכלי

 רותחין מים של היורה לתוך הכלי תחב ואילו הכלי, בתוך הרתחיןהמים
 בדיעבד אפילו אסור מלפנימ( ולא הכלי לחיצון יגיע )שהמים שפתועד

 מבתוך הבליעות מושך שהגעלה מובן, בהגעלה והטעם ד'(. ס"ק)מש"ז
 כך דבכולעו שנכנסו, כדרך להוציאם וצריכין רותחין, המים ע"יהכלי
 דוקא. הכלי בתוך רותחין המים צריך וע"כפולטו,

 הכלי ללבן צריך שהאש והיינו מבחוץ, הסיקו של פסול ג"כ ישנלינון
 שעושין כלי שהוא כוביא - ב' בסעיף המחבר ז"ל דוקא. הבליעהבמקום

 הסיקו פירלי"א, שקורין קטן תנור וכן בו ומטגנין ואופים ועפרמלבנים
 מלאו ואם בכך נפלט שבו חמץ ראין בפסח בו לאפות אסורמבחוץ,
 פנימיות דרך הבליעות שנכנס והיינושכיון עכ"ל. שרי, מבפניםגחלים
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 ואם שם, דוקא ג"כ הגחלים לתן צריכין המאכל, מניחין דשםהתנור,
 הליבון. מהני לא מבחוץ, סביבותיה גחלים שמניחין ע"י התנורמסיקין

 מבחוץ, הסיקו של הפסול להבין איך מהלכים ב' יש בליבוןאולם,
 אינו דליבון דקי"ל צ"ז(, סו"י יהודה יד )עי' להקשות ישדלכאורה

 בתוך במקומה הבלועה שורף רק הגעלה, כמו מהכלי הבליעהפולט
 מהצד להפליטה צריך הבליעה שמפליט הגעלה בשלמה וא"בהכלי,

 מאי במקומה, הכליעה ששורף ליבון אכל פולטו, כך דככולעושנכנסה,
 ניתזין שניצוצות כשיעור הכלי שנתחמם כל החום, בא צד מאיזהנ"מ

 )חא"ח נזר האבני ובאמת הבלועה? ולכלות לשרוף הליבון תועילממנו,
 ומועיל הבליעה, שורף בליבון דקי"ל לדידן דאה"נ, כתב שמ"ח(סימן
 ופירש ניתזין, ניצוצת כשיעור לעבר מעב הכלי שנתחמם כל מבחוץהסיק
 ג"כ להפליט "שצריך מבחוץ הסיק מועיל דלא )שכתב הרב השו"עדברי
 האיש כליבון שגם להגר"ז דס"ל שנראה דכבכ"פ"( הכלי פנימיותדרך
 וע"כ הדם( שואב שהאש בצלי )כמו הלי דופני מתוך אליו הבליעהמושך
 שורף דליבון דקי"ל לדידן אבל הכלי, בפנימיות דוקא האשצריכין

 הסיקו מועיל אינו דבוכיא השו"ע דהביא והא לזה. לחוש א"צבמקומה,
 מבחוץ מלבנה אם וכחרס מחרס, שנעשה משום בבוכיא דוקא זהמבחון,
 כמו בקל לעבר מעבר החמימות מעביר דאינו מבפנים, כ"כ נתחמםאינו

 החום שם שהיא הבליעה, במקום מבפנים דוקא להסיקו צריך וע"כמתכת.
 שיהא עד מבחוץ כ"כ הסיקו אם בחרס גם ובאמת לליבון. שצריכיןהגבוה
 בבדי ועי' ק"י סי' חיו"ד נזר )אבני יועיל ג"כ מפנים ניתזיןניצוצת
 ל'( דף כפסחים בהדיא במאירי כתב שכן אופן, אין ד"ה צ"ו סימןהשולחן

 האלף במגן וכ"כ לאסור. )והש"ס( השו"ע סתם וע"כ הדרך זה איןרק
 מבחוץ הסיקו מועיל לא חרס דהואכלי בוכיא דוקא - ' ג ס"ק תנ"אסימן
 וכיון פולטו כך דכבולעו הכישרו כך תשמישו כדרך מתכת כליאבל

 חרס בין שמחק נמי הרי עכ"ל. הליבון מועיל מבחוץ תמירדהסיקו
 לא ואמאי מכחוץ, הסיקו תמיד נמי החרס דהרי צ"ע, שטעמו )רקלמתכת
 בחרס שדוקא צ"ז( סימן )סוף יהודה היד דעת וכן כבכ"פ(. ג"כ ביהיאמר
 מבפנים. כ"כ מתחמם שאינו משום מבחוץ, הסיקו פסוליש

 משמעות כמתכת, גם מבחוץ ליבון דפוסלין פוסקם יש גימאמאידך
 יש במתכת ובין בחרס דבין נזר( האכני הבנת )וכפי הרבהשו"ע

 דברי נזכר האבני שפי' לעיל כתכנו כבר )אולם מכחוץ. הסיקו שלפסול
 ואז הבליעה מפליט ליבון דגם שסובר משום דוקא שהוא הרבהשו"ה
 מקומות בכמה הפרמ"ג לאסור(. אין במקומו שורף דליבון דקי"ללדידן



תיגהמתירא

 נתחמם דהמתכת היבא ואפילו במתכת אף חסרון הוי מבחוץ דהסיקומביא
 בדיעבד אף דפסול כתב .)לפעמים ממש. ממנו ניתזין שניצוצתעד

 בליבון כהריא סובר שהפרמ"ג אף וזה צ"ע(. רבדיעבד כתבולפעמים
 צד מאיזה נ"מ מאי שורף ליבון דאם צ"ע )והטעם במקומו, שורףחמור
 )יו"ד שלמה בית בשו"ת לסגי?(וגם ניתזין לניצוצת שהגיע כל החום,בא
 מועיל דלא מבחוץ, שהסיקן קעכע"ן האנגליש"ע אודות כתב קס"ד(סימן

 ממתכת. דנעשים אף להכשירן,הליבון

 מאן ואפילו מועיל, דלכו"ע שכתבו יש מבחוץ, כשהסיקו קל ליבוןולענין
 ס"ק קכ"א תשובה בדרכי )עי חמור בליבון במחוץ הסיקורפוסל

 אין ד"ה צ"ז סימן השולחן הבדי העלה וכן יוסף יד שו"ת בשםמ"ז
 אולם לקמן(. שאכתב בבדיל, הכלי התיח של מציור הראי, ע"פאופין,
 שורף אינו קל שלימון ד'(כתב ס"ק משבז )תנ"ב דהפרמ"ג צ"ע,הדבר

 צריך שבהגעלה כמו וא"כ כהגעלה, לחוץ, פולטה רק במקומה,הבליעה
 האש ה"ה שנכנסה, במקום הבליעה להפליט כדי הכליעה בצד להיותהמים
 להמשיך כדי בו, נכנסה שהבליעה כצד דוקא להיות צריך קל ליבוןשל

 הבליעה שורף גמי קל בליבון אח"ל ואפילו הכלי. דופני מתוךהבליעה
 בליבון כ"א נשרפה לא צלי של דהבליעה בישול, של בליעה)דהיינו
 "מ מ הדעת על מתקבלת לכאורה זה דמהלך )ואף כמקומה ופשוט(חמור,
 בהדיא כתב הפרמ"כ ואדרבא בהדיא, כן שיכתוב פוסק שום מצאתילא

 לומר קשה עדיין מ"מ לקמן(, עיין דטלאי מדין להוכיח יש וכןלהיפוך
 ניצוצה( לשיעור רגיע )אף מבחוץ הסיקו לאסור חמור בליבוןדהמחמירין

 בשניהם הלא קל, לליבון חמור ליבון כין נ"מ רמאי קל, כליבוןיקילו
 נשרפת.הבליעה

 הסיקו אם כלל, דעתו גילה לא "בוכיא:( של )הסעיף ב' בסעיףהמ"כ
 הוא שגם או מחרס שנעשה משום כבוכיא רק חסרון האומבחוץ

 בהלכות להלן שכתב ממה ראי' להביא אפר לחכוארה אולם במתכת,חסרון
 שחיפן ראשון בכלי שתשמישן ישנים וכלים - וז"ל ע"ז בס"קהגעלה
 הוא שדרך לפי הגעלה בלא להתירן אפשר היה הדין מעיקרבבדיל

 גופא וזה מבפנים יותך שהעופרת עד מבחוץ באש כ"כ הכלישמחממין
 מנ"א - מציין ובשעה"צ עכ"ל, ד' בסעיף כמבואר הוא הגעלהבמקום
 דמיקל לכאורה חזינן הדין. מעיקר לזה ג"כ הפר"ח והסכים הרא"מכשם
 או הדין, בהסבר פנים לכוארה ויש הכלי. להכשיר מבחוץ בהסיקוהמ"ב

 דפאי' קל בליבון קולא דיש או מבחוץ, להכשיר במתכת מקילשהמ"ב
 רא"מ שו"ת של זה מפסק ובאמת קל. בליבון יקיל במתכת דמחמירמאן



המתיראהיד

 השולחן הבדי היא זו( הלכה על דפליג מאן )לית ובמ"כ במג"אהובא
 היסות דאל"כ מבחוץ. היסק דמועיל מודה כו"ע קל כליבון דע"כראי'

 על חולקים אינם אמאי ועוד( )הפרמ"ג במתכת אף גמור ליבוןראוסרין
 הפרמ"ג דהא צ"ע, זה מהלך אבל מודים. הם אף קל דבליבון וע"כריןזה,
 כמו שורפו ואינו הגעלה, כמו הבליעה מפליט קל דליבון בפירושכתב
 מבפנים ההיסק צריך בודאי קל בליבון דאדרבא נותנת הסברא וא"כליבון,
 על העיר ולא הפרמ"ג שתק ואמאי שנכנסה, כדרך הבליעה להפליטכדי
 שאני זה שציור סברא איזה דיש וע"כ במנ"א. הובא הרא"מ של זהדין
 )אולי הסברה לענ"ד נודע דלא אף מבחוץ, הסיק של להנידון לצרפווא"כ

 כנתחמם באמת נחשב ועי"כ לעצמו, אש כגוף נחשב שניתחשהמתכת
 היסק בין המ"ב דעת מהו גם זה מציור ראי' להביא אין וא-כמבפנים(.
מבחוץ.

 דהטלאי לעיל(, )שהבאנו דטלאי מהדין יש מבחוץ הסיקו בדין ראי'עוד
 הצריך הכלי ובין הליבון או ההגעלה בין מפסיק להבלי בפניםשהוא

 שתחת הכלי של דהחלק טלאי, עם לכלי הגעלה מעיל לא כן ועלהכשר.
 בהפוסקים, ומבואר מפסיק, שהטלאי כיון המים, ע"י הוכשר לאהטלאי
 דאם המ"כ וביאר הטלאי. במקום ליבון מועיל דמ"מ ע"ו, ס"ק במ"כהובא
 הטלאי )בין הטלאי תת שנטמן בעין חמץ משום הוא טלאי שלהחשש
 החמץ נשרף בודאי כן שע"י מבחוץ נשרף שהקש קל בליבון סגילהכלי(,
 שבכלי הבליעות מחמת הוא בטלאי החשש אם אבל הטלאי. שתחתבעין
 שיהיו צריך אז מלהוציאם, ההגעלה מפסיק שהטלאי הטלאי, מקוםשתחת
 ולכאורה הכלי. בתוך הביע האיסור ישרף בודאי שאז הימנו ניתזיןניצוצת
 דליבון היכ אף קל בליבון סגי בעין דלשרוף חד דברים, ב' מכאןחזינן
 נחשב והבעין, להכלי הגחלת בין מפסיק הטלאי )דכיון מבחוץ הואקל

 עדיין דמ"מ י-ח( ס"ק במשכ"ז מבואר וכן - מבחוץ כהיסק הגחלתנתינת
 אין בודאי בעין )דלשרוף החום בא מאין נ"מ ואין נשרף והבעין חוםיש

 שבא כדרך דוקא לבא צריך שהחום לומר פולטו כך כבולעו שלמושג
 הסיקו של חסרון אין חמור דבליון לכאורה חזיגן ועוד ופשוט(הבליעה,
 גחלים שימת ע"י הטלאי שתחת הכלי מקום להכשר מתירין שהלאמבחוץ,

 מותר שהיה כ"ש להכלי, הגחלים בין פסיק שהטלאי אף הטלאי, מקוםעל
 )כאן הפוסקים נגד לכאורה וזה חוץ, מצד גופא הכלי על הגחליםלשום

 יש לכאורה וכן מתכת. בכלי אף במחוץ חמור ליבון שאסרוהפרמ"ג(
 הבליעה עצם מצד זה כלי דהא מבחוץ, מועיל לא קל דליבון רי'להביא
 להכשיר הטלאי על קל בליבון סגי לא ואמאי הגעלה, רק צריךלא

 הפסק של חסרון יש קל דבליבון משום ע"כ וך הטלאי, שתחתהבליעה



תטוהמתירא

 ה"ה וא"ב חמור, ליבון דוקא וצריך להאש, הבליעה בין מפסיקשהטלאי
 דלא לכאורה וזה מכפנים. להבליעה מועיל היה לא מבחוץ קלליבון

 להפוסקים אף הקילו )והם מבחוץ קל קל בליבון שהקילו לעילכהפוסקים
 דוקא דמועיל ההיפך, לכאורה חזינן וכאן מבחוץ, חמור בליבוןדמחמירין
 קל!(. ליבון ולא חמורליבון

 דף י"ל קל ליבון דלענין טלאי, מדין ראי' הני כל לסתור יש באמתאבל
 נוגע שהאש משום היינו מבחוץ, כלל כררך מועיל קל ליבואם
 שמפסיק )טלאי( חיצון דבר דיש כאן משא"כ כחוץ שהוא רק הכלי,לעצם
 הבליעה דרך בא האש שאין רכל דחוק, זה דלענ"ד )ואף והכלי האשבין
 סוף הטלאי שתחת הכלי בטלאי הלא לא, או הכלי לאף נוגע אם נ"ממאי
 ראי' יש טלאי שמדין נראה ואדרבה, נשרף(. קש כשיעור נתחמםסוף

 ל"ק דאה מפליטה, אלא הבליעה שורף אינו קל שליבון להפרמ"גברורה
 תחת שבכלי להבליעות קל ליבון מועיל אינו אמאי הבליעהשורף
 בחום הכל כשנתחמם סוף סוף הא מפסיק, הטלאי אם נ"מ מאיהטלאי,
 חסרו יש ומשו"ה הגעלה, כמו הבליעה מפליט קל ליבון ע"כ אלאהראוי,
 חמור ליבון שמועיל הראשונים הראי' וכן בהגעלה(. כמו שמפסיקבטלאי,

 צ"ל ע"כ הטלאי, דרך חמור ליבון שמועיל בטלאי שחזיקנן כמואףמבחוץ,
 שליבון בפי' והשליש ושנה שחזר הפרמ"ג דהלא לדבר, תשובה איזדיש
 מ"מ ניתזן ניצוצת כשיעור הכלי נתחמם אפילו מבחוץ מועל אינוחמור
 ליבון שמועיל בפירוש וכתב טלאי בדין )כ"ז( ומגא )י"ח( הט"ז דבריפי'

 הליבון מועיל איך כלום העיר ולא י"ח( משב"ז )עי' הטלאי עלחמור
 הכלי בפנים ניתן האש דכאן שכיון )אולי תשובה. איזה יש וע"כבכה"ג.
 החמימות מועיל בהכלי מסוים מקום על שמפסיק קטן טלאי שישורק

 אמרינן לא קל ליבון או שבהגעלה אף הטלאי, שתחת להמתכתומתפשט
 בדין המ"כ דעת מהו לברר טלאי מדין ראי' להביא קשה שיהיה, ואיךכן(

 שאינו משום מבחוץ היסק בדין קצת ]הארכנו במתכת. מבחוץליבון
 האש בית תנורי שברוב בזה"ז טובה לנו ונוגע בהמ"ב בהדיאמבורר
 התנור של האש מחום ליבון ע"י התנור וכשמכשירן מבחוץ, התנורמחמם

 הנ"ל[. במחלוקתתלוי

חרס

 חומרים, ושאר מאבן, מעץ, ממתכת, שנעשה כלים להכשיר מועלתהגעלה
 מתוך יוצא שאינו חרס כלי על התורה דהעידה חרס, כלי לאאבל

 שבתוך הבליעות כל להפליט מועלת הגעלה שאן דהיינו לעולם,דופיו



המתיראתטי

 לתוך איסור בליעות מן מעט הכלי יפליט אח"כ בו וכשישתמשהנלי,
 ששורף הבליעה,אבלליבון שמפליט בהגעלה רק נאמר וכ"זהמאכל.
 כלי ללבן חז"ל הניח לא רוב פי על אולם, חרס. בכלי אף מועילהבליעה
 פקעי עלייהושמא חיים דילמא שחיישינן משום והיינו אחר, מטעםחרס
 אם מהו א'(. סעיף )תנא מעליא הסקה להו עביר ולא יתבקעו( שמא)פי'
 דכיון מותר )1111(1( חדשים חרס כלי בו שמצרפין לכבשן הכליהחזר

 אבל פקעי דילמא עלייהו חייס לא ודאי כזה גדול להסקשמכניסן
 חום ע"י בו להשתמש מתחילה שנעשה כלי וכן )שם(. לא שלנולתנורים
 גחלים מילוי ע"י מבפנים אותו ללבן חרס,מותר של תנור כגוןגדול,

 הגיעלה דמועיל ציור חד ]ויש ב'( סעיף )שם להתבקע דרכה ראיןוכדומה,
 האור כח בלא כבוש, ע"י איסור בו שנבלע חרס כלי והיינו חרס,לכלי
 כ"א[. סעיף תנ"א סי' עי' הגלעה, ע"י להכשירה יכול דבכה"גכלל,

זמונית

 הכשר, שום צריכים אינפ זכוכית כלי כ"ו( סעיף )תנ"א המחברלדעת
 והטעם סגי. בעלמא בשטיפה בחמין, בהם נשתמש אםואטילו

 )שם( הרמ"א אבל הם. וקשים שחלקים לפי כלל, בולעים דאינםמשום
 מאד, חלק שזכוכית דאע"פ וסוברין ע"ז שחולקין ראשונים שישמביא
 הוא הרי )8(5111( החול מן בריאתו שתחילת וכיון בולע, עדייןמ"מ
 ומסיים כלל. להכשירה וא"א לעולם, דופיו מתוך יוצא שאינו חרסככלי

 להחמיר. אלו ומדינות באשכנז המנהג דכןהרמ"א

 לפסח בין הוא איסור שבלעו זכוכית כלי לאסור הרמ"א חומרתבפשטות,
 להחמיר, דנוהגין הרמ"א שסתם דכיון כולה. הנה לכלובין

 בסימן דהלא והיתר, לאיסור אף הוא דהמנהג משמע שתק, קכ"אוביו"ד
 מורגלא ומ"מ הגעלה. דיני פרטי לכל תנ"א בא"ח לעיין איתאקכ"א
 ולגבי השנה, לכל ולא לפסח, רק הוא הרמ"א שחומרת דאינשיבפומי
 זכוכית. בכלי להקל יכולין והיתראיסור

 הוא להקל הראשון המקור ולכאן. לכאן הפוסקים בין דעות ישולמעשת,
 )משב"ז כפרמ"ג הובא כ"ה( )אות הטור על הגדולה כנסתהג'

 בשאר ולא בחמץ רק הוא בזכוכית דמחמירין דהא שכתב כ"ג(ס"ק
 )שהיה הספרדים על שקאי יראה הגדולה בהכנסת המעיין אולםאיסורין.
 שהמחבר )אף בזכוכית שמחמירין מהם שיש הספרדים( מאחיוהכנה"ג
 כתב ועליהםמקיל(

 שמחמיריי
 איסורין(. בשאר ולא בפסח רק



פיזהמתירא

 שאינו זכוכית בכלי הרמ"א מיקל ח' סעיף נסך( יין )הלכות קל"הביו"ד
 קולות דכמה לכאן, לדמותו שאינו מ"ט ס"ק כאן במג"א ועי'בולע.

 מקילין נסך ביין דרק משמע דבריו פשטות והנה נסך, בייןהקילו
 אבל באו"ה, ובין בחמץ בין תורה, איסורי בשאר לא אבלבזכוכית,
 וצ"ע, נסך, ליין דחמץ חומרא בין לחלק יש אולי - כתב יעקבהמנחת

 להחמיר רהמנג שהבין משמע דחמץ חומרא שכתב לשונו ומדיוקעכ"ל.
 איסורין, בשאר ולא דחמץ חומרא משום כפסח רק הוא הרמ"אשמביא
 עי' בצ"ע, מסיק דהמנח"י ואף הגליון, על רע"א בהג' המנח"יומצוין
 דהמיקל כבוש דין לגבי דכתב א'( משב"ז ק"ה סימן )יו"רבפרמ"ג
 הפסיד. לא מרובה בהפסדכהמנח"י

 השנה דבכל בפשטות כתב ל"ב סימן בסוף ח'( חלק )א"חבאגר"מ
 בשאילת גם המנח"י. שמציין רע"א הג' ומביא בזכוכית,מקילין

 אביו בשם מביא ביו"ד( ק"כ סימן תחילת גפ"ת ומצויין ס"ז, )סימןיעב"ץ
 איסורין לשאר אבל לחמץ רק הוא בזכוכית להחמיר דהמנהג צביהחכם
מקילין.

 במ"כ דמכואר משום והיינו הגעלה, ע"י זכוכית להתיר לצדד ישעוד

 בהגעלה זכוכית הכלי הכשיר ראם המנ"א, דברי ע"פ קנ"ה()ס"ק
 בראשונים שיטה עוד )דיש בדיעבד מותר המאכל אח"כ, בוונתבשל
 להכשירו, ושייך הכשר שצריך כלים, כשאר דינו זכוכית רכלישסובר
 מותר ממש, איסור של מבליעות זכוכית כלי נאסר דאם לומר ישולפי"ז

 הכלי לזרוק ולא להשתמש להתירה כדי בהגעלה הכלי להכשירלכתחלה
 המאכל שמתירין כמו ומותר כבדיעבד, הכלי גוף לגבי זה שהרילאשפה,
 דהלא להכלי, היתר כאן אין שנתחמץ פסח בכלי ובאמת בו.שנתבשל

 ומנ"א המ"כ כתב לא וע"כ לחמץ, השנה כל הכלי עם להשתמשיכולין
 הכלי דאף י"ל או"ה, לגבי השנה בכל אבל המאכל. לגבי אלאההיתר
 יצחק(. מנחת ושו"ת ק"ח, ס"ק החיים בכף )וע"ע וכנ"ל. בהגעלהמותר

 זכוכית לאסור דמחמירין משמע הפוסקים כל שאו סתימת גימא,ומאידך
 שליט"א בעלסקי ישראל ומהג"ר השנה, כל בשאר בין בפסחבין

 ופירש זכוכית, כלי להכשר שאסור זצ"ל קמנצקי יעקב הג"ר בשםשמעתי
 הוא בולע דאינו בזכוכית נקטינן והיתר דבאיסור סוברים דהעולםדהא
 של בכוסות להשתמש הקודמים בדורות נוהגין שהיו ממה שנובעטעות
 ביניהם, בעלמא שטיפה ע"י חלב, לסעורת ובין בשר לסעודות ביןזכוכית



המתיבתאפיח

 ולא חלושים היו בזמנם זכוכית של רכוסות משום היה שהקילווהטעם
 וממילא בליעה, חשש היה לא ע"כ אשר כלל, חמין לתוכן נותנםהיו

 להחמיר המנהג אין איסורין שבשאר הדעה ]בטעות[ נובע ומזההקילו.
 בחמין. אפילובזכוכית

 מזכוכית המצופיםכלים

 לצפם הדרך כן ועל )13010115( סובא בולעים )5(42618811( חרסכלי
 שהמחבר ואע"פ שבתוכם, ממה כ"כ בולעים אינם שעי"כבזכוכית,

 חרס כלי כ"ג( )סעיף כתב מ"מ )כדלעיל( בטסח ואסילו בזכוכיתמיקל
 )ס"ק המב פי' והטעם עכ"ל. חרס, ככל דינם זכוכית בהתוךהמצופים
 בכבשן, עמו ונצרף חרס עם מחופה דהזכוכית דכיון הרא"ש בשםקל"ז(
 הכי. מחמירין בזכוכית המקילין ואפי' טפי,בלע

 דינו היה זכוכית בהתוך שמצופה מתכת של כלי הנ"ל טעם לפיוהנה
 שהחסרון הוא הרא"ש לשון דמשמעות כמתכת(, ע"פ )אוכזכוית

 בכלי וממילא עלי, שמהותך הכלי חרסות מחמת הוא זכוכיתשלהתוך
 כסף כלי וכן - כ"ו בסעיף הרמ"א דכתב הא ולפי"ז חסרון. כאן איןמתכת
 זהו עכ"ל, איזלהגיעו, גישמעלצ"ט שקורין זכוכית התוך בתוכןשיש

 בתוס' אולם, להגיעלו. שאין בכלל כזכוכית דמחמיר לשיטתוהרמ"א
 מחמת הוא זכוכית התוך של שהחסרון מבואר קוניא( )ד"ה ל"ג: ע"זלמס'
 על היתוך רק עצמו בפני כלי שאינו כיון צרכו, כל נתבשל הזכוכיתשאין
 ואפילו להחמיר, יש מתכת כלי על זכוכית בהתוך ה"ה ולפי"זהכי.

 שבמ"ב )אף זה שיטה שמביא בביה"ל ועיי' בעלמא. בזכוכיתלהמקילין
 הכלי מחמת הוא זכוכית התוך של דהחסרון הרא"ש שיטת בסתמאהביא
 שדברי שמפרש הגר"א ומשמעות הגר"א, בביאור משמע שכן ומביאחרס(
 המחבר. לשיטת אף קאיהרמ"א

 זכוכית של מהתוך נעשים שהם בזמנינו, כלים לכמה טובא נוגע זהענין
 שאבאר. וכמו מתכת, גבי עלדק

 81828(זסץ( 11881811ע אינמע"לפורצלי"ן

 הנקרא חומר של בהתוך שמצופים ממתכת נעשים שלנו ביתתנורי
 שעי"כ מאד, וחזק קשה חומר והוא 61818(זסץ,11811111ן]

 ואינו הזוהמה כל משעביר מאד, סבוניפחרפים עם התנור לנקותיכולים



תיטהמתירא

 918111(01ע1, הנקרא חומר על דנו הפוסקים והנה כלל. הדפנותפוגם
 חרס בכי שדינו והחילטו 111118(, שנקראים חשובים כלים נעשהשממנו
 להכשירם אין שנו דתנורים שכתבו יש כן על להלן(, עי' הפוסקים,)לרוב
 כחרס. שדינו מפורצלי"ן שנעשים כיון חרס, של כדין חמור, כליבוןאלא
 - חומרים מיני ב' יש שבאמת המציאות, אמיתות זה ראין נראהאבל

 בוויוי רק וכלל כלל לזה זה שייכם ואינם - אינמע"ל ופורצלי"ןפרצלי"ן,
 וכדאבאר. החומר, בעצמם לא אבלשמות,

 שנעשה חרס כלי שאר כמו מהאדמה, לגמרי הניקח חומר הואפורצלי"ן
 )ונ18( מיוחד נעשה שפורצלי"ן רק , ,12183מהאדמה

 של והעדינות המעלות כל לו שיש הכלי נעשה שממנו918111(302](
 )ואבאר מאדמה. נעשה פורצל"ן כלי כין חרס כלי כין בעצם אכל111118(.
 מקילין שהיו פוסקים יש אמאי לבאר פערצלי"ן, בדין עוד להלןאי"ה
 אחר באופן נעשה אינמעל פורצלין אבל כאן(. ואכ"מ זכוכית, כמוגביה
 חומר ואינו 40%911ת ונעשה )שניתך זכוכית מין באמת והואלגמרי
ארמה.

 זכוכית של רקוע עושים מתחילה כזה: הוא אינמעל פורצלין עשיתתהלך
 הנקרא )זה מאוד קטנות לחתיכות הזכוכית ושוברין מאד,דק

 עשר מחמשה )פחות חרס מעט עם כמים, זכוכית מערבים ואח"כ211ע(
 בתוך יפה הזכוכית לערב הוא ותפקידו אחוז, שבע כלל ובדרךאחוז,
 גבי על ( )111~1 )שנקרא ומים הזכוכית של זה תערוכות ומושכיםהמים(

 החתיכות את מתיך והחום גבוה בחום התנור לתוך הכל ונותניםהמתכת,
 הזכוכית ונעשה )ו5111( התערובות שבתוך זכוכית של )111ע(קטנות
 המתכת. ע"ג דקלציפוי

 לו יש חומר וכל יחר, המעורבים שונים חומרים מכמה מורכב זה111ע
 זכוכית, שהוא אף אינמע"ל, )שהפורצלי"ן הצבע שנותן יש אחר,תפקיר

 שונים חומרים מחמת וזה הרגילה, מזכוכית אחרת תואר וגם צבע לויש
 ומ"מ עליו, שמצופה להמתכת ויתמד ידבק שהזכוכית שפועל וישאלו(
 )הוא 118112נ( חומרים משלש הוא אחוז שמונים כלל )כדרך תוכנועיקר
 בחוך שנמצא חומר )הוא 1פון18(91ע זכוכית( ממנו שעושים החומרחול,
 ומוצאים זכוכית של בהירו לו ויש וכדומה, שש כמו מסוימיםאבנים
 להתיך מועיל והוא מלח סוג )הוא עשזסי] כימי( מפעיל ע"י מהאבןאותו

 בחום(. )צנו1ע(התערובות



 א ת ב י ת מהתפ

 כמו 8(5111( 12(118ן( ) מחול לגמרי נעשה דאינו דאףונראה
 אינו הרגילה זכוכית גם בזמנינו דהא כזכוכית, דינו מ"מזכוכית,

 3000( )1 מאוד גבוה לחום החול לחמם )דצריכין מחול לגמרינעשה
 אחרים חומדים כמה החול עם מערכים אלא זכוכית( לעשותו להתיחוכדי

 דיש כיון זה ~וע ה"ה א"כ הוא, זכוכית עדיין ובודאי מסחריימטעמים
 חומרים ושאר חול שמתיכים ע"י נעשה וגם זכוכית, התכונותשל כללו

 אחוז שבעים הוא כלל בדרך הזה בזמן ]זכוכית כזכוכית. דינו לו,הדומה
 11116[ 1תט1(4281( )16(%1ל( הא והשאר )8(5111(,חול

 קצת גם מערבים ולפעמים 18ט5061 ש281501181( 5068()ע85
 11118תט1(ע[. 5488111518 כגון אחריםחומרים

 הזמנינו בית תנור הכשרדין

 בישול של הוא אם מקבל, שהתנור הבליעה סוג על לדון צריכיםמתחלה
 )חוץ ממש להתנור נוגע אינו המאכל כלל בדרך הנה צלי.או

 איסור, מבלעת חמור ליבון צריך בודאי וזה 1~31011], הנקראמתנור
 וא"ב בלע(. דהתירא כיון קל בליבון סגי וכדומה לחלב מבשרולהכשירה

 מהמאכל שעולה מהבל זיעה ע"י או - פנים בשתי אלא בא הבליעאין
 לענין והנה השמן. מהמאכל שנותו השמנונית ע"י או בתנור,כשנאפה
 לזיעה לחוש אין דמסתמא משמע א' סעיף ק"ח בסימן הרמ"א לשוןזיעה,
 דאפשר כתב מ'( סימן ח"א )יו"ד אגר"מ בשו"ת אכל שם( יהודה יד)עיי'

 נוטה שיותר או מזיעה ודאי ובכתלים בגג שסתומים שלנורבתנורים
 שהזיעו. לחוש אין מסתמא יבשים בדברים שרק שם ומסייםשיזיע.
 שמנונים או רטיבים המאכלים של מהזיעה התנור להכשיר צריךולפי"ז
 הביאו לא האחרונים )כל צלי ולא כבישול דיו זיעה אולם שם.שנאפו
 בליבון התנור להכשיר סגי זה מצד וא"כ ל' ס"ק המנ"א של השניטעם
 חמור. ליבון וא"צקל

 להכותל שנוגע אף להכותל, ונדבק מהמאכל שניתז השמנונית מצדוהנה
 נתייבש ואם ס"ד(. ס"ק )מ"ב צלי ולא כבישול דינו שמן מ"מממש,
 צורת נפסד דככר שי"ל נראה משקה, שום לו שאין עד כ"כהשמנונית
 חמור. ליבון ולא קל ליבון אלא א"צ נמי זה מצד וא"כ שלו.המאכל

 כגון התנור, לדופני נגע בהתנור שנאפה עצמו שהמאכל חשש ישעוד
 כלל השתמשות דרך זה ראין נראה אבל וכדומה, בטעות שנפלע"י

 למיעוט לחוש שמחמירין אף וממילא תשמישו, כמיעוט לדונוויש



בכאהמתירא

 דבר רכל הרמ"א כמש"ש קל, בליבון סגי מ"מ בליבון( )שדינותשמישו
 קל. בליבון סגי ללבנושמחמירין

 שנתחמם והיינו קל, כליבול להתנור סגי הבליעה סוג כמצד לנוהיוצא
 )לרוב מבחוץ בו סולדת יד שיהא עד מבפנים כ"כהתנור

 הקש שיהא מצטרך הפרמ"ג אבל ועוד, הגליון על רע"א הג' עי'השיטות,
 שלו גבוה הכי בחום התנור מחמם ראם הפוסקים וכתבו מבחוץ(.נשרף
 קל. ליבון זה שלימה,לשעה

 אלא בו, שאופים החדר בתוך האש אין כלל בדרך שלנו בתנוריפומ"מ
 של חסרון יש אם לדין צריך וא"ב התנור. שתחת אחת בחדרהוא

 לעיל ועיין נכנס. שהבליעה במקום האש שאין כיון מבחוץ,הסיקו
 שלמה בית ושו"ת דהפרמ"ג בזה. הפוסקים מחלוקת דיששהבאנו
 כיוז מבחוץ, שנתחמם אף במתכת מקילים פוסקים והרבהמחמירים,
 לחוש יש קל דבליבון נראה ומ"מ לעבר, מעבר נתחמם המתכתשלמעשה

 במקומה הבליעה שורף שליבון הוא המקילים שטעם כיוןלהמחמירים,
 שלמעשה כל החום, בא צד מאיזה נ"מ אין שממילא מפליטו()ואינו
 ע"י הכלי שמכשיר הפרמ"ג שכתב קל בליבון וא"כ דבעי, לחוםהגיעה
 הבליעה שמפסיק דטלאי, מדין לזה ראי' )ויש הגעלה כמו הבליעהשפולט
 ולא הגעלה לא מועיל ולא חמור, ליבון דוקא צריך וע"כ מהכלימלצאת
 שצריך כמו מכחוץ, ולא פנים בצד האש שיהא להחמיר צריכין קל(ליבון
 עצה יש עדיין אכל בו. נכנסה שהבליעה צד הפנים בצד להיות הגעלהמי

 להחדר( האש בין המפסיק )שהוא שאופין החדר קרקיעות להסירפשוטה
 יש התנור )וקרקיעות מבפנים הסיקו נחשב שעי"כ כלעדו התנורולחמם

 שבדרך הצד נגע שהאש הפוך להניחו ויכולין עצמו, בפני אח"כלהכשירו
 התנור. פנימיות בצד הואכלל

 בית שתנורי והיינו עליה, לרון שצריכין חשובה נקודה עוד ישועדיין
 פורצלי"ן בחומר מצופים הם אלא פשוטה ממתכת אינםשלנו
 סימן בסוף הרמ"א והנה כוכוכיח. שדינו שביארנו לעיל ועייןאינמע"ל,

 לפסח וע"כ להגעילו. אין זכוכית התוך כתוכו שיש כסף רכלי כתבתנ"א
 שדינו בזכוכית שמצופה כיון קל, בליבון התנור להכשיר איןבודאי
 הבאנו איסורין, שאר ולענין שם. כרמ,א שהובא אשכנז כהמנהגכחרס,
 שגם או לפסח רק הוא הרמ"א חומרת אם הפוסקים מחלוקת שישלמעלה
 ציפוי אלא כאן שאין כאן אולם זכוכית. מכשירין אין איסוריןבשאר
 שיש שהיכא אומרים דיש למעלה דהבאנו טפי, גרע מתכת, ע"גזכוכית



המתיבתאמנב

 יפה נתבשל הזכוכית ראין כיון כחרס, דדינו מודה כו"ע זכוכיתציפוי
 מחמיר השנה דבכל דאף אפשר לחומרא, צדדים ב' יש וא"כ דקותו.מחמת
 עדיין בעלמא זכוכית בהתוך מ"מ שמיקל, את"ל ואפילו בזכוכית,הרמ"א
 שמחמיר. לצדדיש

 מ"מ כזכוכית, שדינו אף אינמע"ל, פורצלי"ן של התנור בציפוי מזההיוצא
 בכמה אולם והגעלה. קל ליבון לגביה מועיל שאינו להחמיריש
 לסעיף הג"ה יש הראשון( בדפוס הוא )וכן ברורה המשנה שלדפוסים
 בהיתוך המצופים ברזל וקדרות - שם וז"ל הגליון, בשוליכ"ג,

 מהני דלא קי"ג סימן יו"ד סופר החתם העלה ישוע לבן)גישמעלצט(
 איסור לנין רק להחמיר נהגו גדולים שכמה שמעתי אכן עיי"ש,הגעלה
 ומשהו נט"ל דהוא מעל"ע אחר להגעילה הקילו הנשה בכל אבלחמץ
 מ"מ להציפו, הגעלה מהני שלא שאף הוא הדברים וביאור עכ"ל.מהטח
 יש וא"כ הציסוי, נגד בהמאכל ששים היא לעולם כקליפה דק שהציפוכיון
 שדרכו בוכר להקל דקי"ל מעל"ע, אחר איסורים שאר לעניןלהקל

 צ"ט סימן בסוף )עי' מעל"ע אחר הוא דהכל היכא בשפע,להשתמש
 שאיסורו לפסח דוקא היינו מצופה -בכלי הרמ"א דמחמיו והאביו"ד(,
 י"ל וא"כ בשפע. להשתמש דרכו של ההיתר גביה לומר וא"אבמשהו,
 אם דאף י"ל כקליפה, אלא התנור בתוך הזכוכית שאין דידן, בנידוןדה"ה
 )רכל התנור קליות מבליעות המאכל יאסור לא מ"מ מהמאכל, התנוריזיעה
 וגם התנור, לעלית שנוגע מה רק הו, המאכל לתוך ונוטף שחזורהזיעה
 ואפשר מ'( סימן ח"א יו"ד באגר"מ עיי: משהו, רק הוא למטה שנוטףמה
 שלגוף קל, ליבון ע"י מאיסור תבית תנורי להכשיר העולם סמכו זהשעל
 כמה שיש אף הקליפה ועל קל, ליבון מועיל ממתכת שנעשההתנור
 היתוך( הואר וגם זכוכית שהוא )כיון וכנ"ל קל ליבון מועיל שלאצדדים
 שנקראים בקרירות ההלכה הוא וכן בשפע. להשתמש דרכו גביה י"למ"מ

 אינמע"ל, פורצלי"ן בהיתוך המצופים מתכת נמי שהם 81בם118ן],13015
 על ולסמוך המתכת, לטהר כדי הכלי להגעיל להקל יכולים כודאיובהם
 של הציור ממש שזהו האיגמע"ל, קליפת לגבי בשפע להשתמשדרכו
 שם. במ"בהג"ה

 על שדן הראשונה התשובה היא במ"ב בהג"ה קי"ג חת"מ תשובת]אגב,
 היה ולא ימיו. בסוף זה דבר שנתחדש אינמע"ל, טערצלי"ןציפוי

 היו המלאכה בעלי כי לא או מחרס הוא אם הציפו, נעשה ממהברור
 החת"ס והורה כמעשיהם, לעשות אדם לשום יודע שלא מעשיהםמסתירים

 כלל דבררך ואף דמי, שפיר גחלים למלאותם אבל הגעלה, להו מהנידלא



תסגהמתירא

 אינו דכאן כיון מ"מ סקעי, דלמא דחיישינן חרס בכלי ליבון מועיללא
 ומסיים זה, על לסמוך מותר חרס הוא אם ספק וגם בעלמא שועאלא

 הברזל גם בחוץ נשרף שהקש עד כ"כ הכלי הרתיח אם שאזהחת"מ
 ע"י אינמע"ל כלי להכשר מיקל דהחת"ס להבינו ויש ומותר.הוכשר
 אינו אולי מס"ס, להתיר יש חרס, ספק דהוא שכיון ונימקם קל,ליבון
 בה דאיירי הליבון ה"ה קל דליבון י"א מ"מ הוא, דחרס ואת"לחרס,
 של להציפוי אף קל. ליבון מועיל בודאי שלנו בית בתנור ולפי"זתורה,

 והא מבפנים, אינמע"לפורצלי"ן
 שמחמיריי

 לחוד. הגעלה לענין הוא גביה
 דאף ראי', שוס דאין נראה החת"ס מתש' מ"מ סברא, כאן שיש אףאבל
 רק זה מ"מ מבחוץ, נשרף קש שיהא עד אלא גחלים למלאות דא"צשכתב

 הגחלים דנתינת י"ל שמבפנים הציפוי ואילו הכלי, גוף שהואלהמתכת
 במין אף חמור ליבון חום הציפוי לגביה פועל הדק הציפוי עלמבפנים
 שלנו בתנורים קל כליבון וא"כ קל. ליבון רק פועל הכלי שלגוףמועטת
 ראי' אין התנור, מגוף יותר הציפוי נתחמם ולא גחלים, מילוי ע"ישאינו

 להקל[.מהחת"מ

 פ1211111  19פשי510119 חרמו כלישוגי

 להם ויש שונים מחומרים שנעשים וכדומה קערות סוגי כמה ישבזמנינו
 סתם כלים. הכשר לענין דינו מהו אחד כל ואבאר שונים,שמות

 "אדמה" לכלי שייכות לזה )ואין 9ז*שש111911זפנ1 נקרא בזמנינוחרס
 ואילו בחמה שנתייבש כלי דהוא הגעלה, לו שמועיל במג"אשהובא
 חרס כלי שנעשה אף בכבשן(, שנתייבש מה אדמה" "כלי נקראבזמנינו
 הוא כן ועל לבן. צבע נעשה בכבשן שנתחמם אחר מ"מ )ו42183(מאדמה
 שדברו *12%111, פורצלי"ן שהוא וסוברים שטועים ויש ונקי, צחלבן
 אם לאור, הקערה כשאוחזין הוא לזה והבדיקה אינו, זה אבל הפוסקים,בו
 ואילו )9111(118111*1[ך( הקערה דרך האור לראות יכולין פורצלי"ןהוא
 בולע חרס שסתם וכיון כלל. להעביר לאור מניח ואינו גס הוא חרסכלי
 אז ונקרא זכוכית, עם לצפותו האגו הדרך )פט010ץ(,סובא

 2111118( לסתם ענינו ואין המושאל, שם זה אבל 11190318~3(,)42111118

 אף נ"מ אין ולהלכה פורצלי"ן. ונקרא עליה הפוסקים שדנו מהשהוא
 להכשירה. דא"א וקי"ל לא, או בזכויתמצופה

 0(181שו 13010 בשם מפורסם תיר היה )בערך( וק' אלפים ה'נשנה
 במינו, יחדי שהיה חרס כלי סוג )42111118( חין מארץ הביאוהוא

 נודע ]לא המציאות יקר לכלי מיד ונתקבל ושוע, דק וגם וקשה חזקהיה



המתיבתאתנד

 חין[, מארץ להביאם צריכים והיו אלו, כלים עושין איך יוראפלאומני
 התחילו להתפשט, אלו כליפ וכשהתחיל הלבן" "זהב אותו קוראיםוהיו

 כמו מאדמה נעשו אלו כלים להכשרים. אלו כלים דן על לדוןהפוסקים
 1118אכ( ,12183 הנקרא מיוחד סוג הוא האדמה אבל חרס, כלישאר
 לאנשי זה סוד נודע שנים מאות כמה לאחר )ורק חין, בארצות נמצאוהיו

 שחרס הוא והמציאות כזה(. אדמה סוג בארצותם גם ומצאו המערב,ארצות
 )וזה 91159נ1 ונקרא 401ל( )010415ג1 בולע אינו זה מאדמהשנעשה
 וניזל בכבשון, הכלי כשמחמם ניתך זה אדמה שבתוך שהחולמחמת

 שבתוך ( )95זסע הקטנים הנקבים כל וממלא הכלי בתוךהזכוכית
 הקערה וגם לזכוכית. ודומה וקשה שיעה הוא הקערה זה ומחמתהחרס(,
 בזמנם הפוסקים דנו וע"כ לעיל, וכמש"כ לעבר, מעבר לעבור האורמניה
 חרס, ככלי הוא עשייתו שאופן אף זכוכית, כמו לדונו להקל יכוליםאם

 שו"ת כנה"ג, )שו"ת כפורצלי"ן שמקילים מהפוסקים דיש אףוהנה
 להקל התפשטותו ימי בתחלת העולם מנהג היה וכן ועוד( יעב"ץשאילת
 עי' חרס, כמו גביה להחמיר הפוסקים הסכימו למעשה מ"מ כזכוכית,גביה
 סניפים עוד מצטרפים לפעמים ומ"מ הפמ"ג, בשם תנ"א סימן סוףבמ"כ
 זה, בענין תשובות כמה אגר"מ בשו"ת עי' יקרים, פורצלי"ן בכלילהקל
 להפוך, או לחלב מבשר פוצלי"ן להכשר שלימה שנה אחר שמיקלועיי"ש
 שהוא כיון טריפות מבליעות פורצלי"ן להכשיר תשובה לבעל מיקלוגם

 מיקל. אינו בלא"ה אבל השבים, תקנתלצורך

 אבל ז'( סעיף )תנ"א בהגעלה. להכשירם דינם אבן שכלי כשו"עמתואר
 שאינו  819עי10119;1 שנקראים שבזמנינו לכלים כלל ענין זהאין

 ממנו שנעשה שהכל שטבעו אדמה מסוג נעשים אלא כלל, מאבןנעשה
 91158נ1 הוא זה חרס סוג גם ]ואגב, חרס. הוא בעצם אבל כאבןנראה

 החרס. שבתוך קטנים הנקבים וממלא ניתך האדמה שבתוך שהחולע"י
 כלל דומה ואינו פורצלי"ן של המעלות כל לו דאין דכיון נראהומ"מ

 כחרס[. ודינו חרס שזה יודה כפורציל"ן המקילים גם לזכוכית,במראתו

 12019118 שנקראיםקערות

 על אחת מצופה זכוכית סוגי כמה לו )ויש צבע לו שיש מזכוכיתנעשים
 ולפי להשבר( עליל ואינו יותר קשה הוא הזכוכית ומש"החברתה

 כזכוכית. דיגו לעיל שביארתימה



תנההמתיבתא

 איצקאוויטש נטע נתןהרב

 בשבת אורחים של עין מראיהבענין

 יהודי אינו עם לקצוץ דמותר שם דכתב א' סעיף רמ"ד סי' באו-חעיי
 אם אבל בצנעה בד"א בשבת. שיעשה מלאכה על מע"שבקבלנות

 הגוי את דהרואה אסור ישראל של מלאכה עושה דהגוי ידועההיתה
 יום כשכיר הגוי שכר שפלוני ויאמר שקצץ יודע אינו במלאכהכשעוסק
 הגוים בין דר אם ואפי' וז"ל שם ברמ"א וע' בשבת. מלאכתו לולעשות
 מק"ו אברהם במגן וע' עב-ל. וכו'. ... שם הבאים לאורחים לחושיש

 חוששין דלא מבואר דשם דשביעית בפ"ג מהירושלמי הרמ"א עלשהקשה
 הקילו. דכשכיעית דצ"ל המנ"א ותירץ עין. מראית של בנידוןלאורחים

 ע"ז. מש"כ שם שלמה ובחכמת סופר בחתםועי'

 צריך מתחחלה אבל אחר, באופן המג"א קושית ליישב בעזהשי-תונ"ל
 דתנן שם המשנה על הקשה דז:ירושלמי שם הירושלמילהבין
 עובדי משיפסקו לאשפתות זבלים מוצאין מאימתי מ"א( פ"ג)שביעית
 עבודה העובדי של דהדרך מפרש שם והרע"ב וכו' מאיר ר' דבריעבודה
 שם והרע"ב אשפה עושה היה ושם בשרה, אחד למקום הזבל לכניםהיה

 בשדה, אחד למקום הזבל לכנוס היה עבודה העובדי של דהדרךמפרש
 בשדה הזבל מפזר היה הנ"ל ומאשפה גדולה. אשפה עושה היהוגם

 רק עכשיו, השדה את לזבל רוצה לא דהוא דהיינו הרע"ב. עכת"דלזבלה.
 מאימתי היה המשנה ושאלת לאשפה. הזבלים את להוציא רוצהשהוא

 מזמן דמותר סבר מאיר דר' מחלוקת ויש זה. לעשות מותר כברבשביעית
 כבר בשביעית עובדים שהם העבריינים דהיינו העבודה, עובדישפסקו
 לאשפה הזבל להוציא עין מראית כאן אין כבר ואז לעבוד,הפסיקו
 רואין אם ואפילו זו. כשנה כשדה לעבוד הפסיקו דנבר כיוןשבשדה
 אשפה, לעשות רוצה דהוא ויחשוב לזבל, רוצה דהוא יחשוש לאאותו
 וע"ש. וכו' אחר שיעור סבר יוסי ור' אחר, שיעור סבר יהודהור'

 רק הוא עבודה העובדי בזמן הנ"ל האיסור אם שם בירושלמי מחלוקתויש
 ומ"ר חצירו, פתח על אפי' זבלו להניח איסור דיש או וכמתני',בשדה

 מותר חצירו פתח שעל סבר ומ"ד כשדה. אסור חצירו פתח על דגםסבר
 משפסקו אפילו מעתה וז"ל הירושלמי, ממשיך וע"ז אסור, בשדהורק

 שדה לתוך אומרים יהא שלא עין מראית מפני אסור יהא עבודהעובדי



המתיראתכו

 השלחין בית לו יש אם עירו בני הן יודעין מוציא. הוא שלו השלחיןבית
 מראית מפני ושבין לעוברין חשו לא אמרה הדא יוסי רבי אמר לו. איןאם
 עכ"ל.עין

 חוששין אם וז"ל הירושלמי שמפרש מעתה בד"ה שם משה בפניועיין
 צריך ולכאו' וע"ש. וכו' ... משפסקו אפי' א"כ עין מראית מפניאנו
 מחלוקת הבאת אחרי הירושלמי( )כלשון "מעתה" רק קשה זה למהלהבין
 של קושיא קשה להיות צריך היה המשנה לפי אפילו הלא חצירו,בפתח

 הרע"ב וכדברי ? עין מראית מפני גם הוא מתני' של דהאיסורהירושלמי
 ובשנות להרמב"ם המשניות ובפירוש הר"ש, בפירוש גם ועי'שהבאנו.
 עין, מנאית מפני הוא מתני' של דהחשש בדבריהם דמפורש שםאליהו
 אחר רק קשה זו דקושיא דמשמע "מעתה" בירושלמי כתב למהוא"כ
 הנ"ל?. מחלוקתהבאת

 הירושלמי מביא הוא המתני' מפרש דהוא דאחר הנ"ל אליהו בשנותועיין
 ולפיכך הנ"ל, מקושיא שהרגיש ואפשר "מעתה". מילת בלאהנ"ל

 הגירסא לפי בירושלמי הפשט מה באמת אבל וצ"ע. מעתה. מילת גרסלא
 "מעתה"?.דכתוב

 מקושיא שהרגיש שנ"ל מעתה, ירו' בד"ה סק"ז י"ח בסי' איש בחזוןוע"
 פתח על דאסר למאן דפריך נראה - במוסגר ביאור בתוספות וז"לזו
 על הזבל להניח דאסר המייד לפי רק קשה הגמ' דקושית ]דהיינוחצירו
 לשדהו למיניק בחוץ רעושה כיון ...[ הוא הנ"ל מ"ד דסברת חצירופתח
 דיש עין מראית זה מ"מ בשדה הזבל את מניח דלא דאע"פ ]דהיינוקאי

 אף א"כ שדהו[ לצורך הוא חצירו בפתח הזבל נותן שהוא דבזהלחשוש
 ]דלפי מוציא הוא השלחין לכיח יאמרו שלא נמי עבודה עובדימשפסקו

 להיות צרך גם אז כזה, רחוק בחשש אפילו עין מראית דיש הנ"למ"ד
 הזבל דמוציא רחוק חשש משום עבודה העובדי שפסקו אחר אפילואסור
 למאן אבל השנה[ כל עובדים השלחין בית דבשדה השלחין ביתלשדה
 העובדי בזמן אפילו חצירו פתח על הזבל להניח דשרי המ"ר ]היינודשרי

 דהיינו עכ"ל. בשדה. ההנחה את אלא חכמים אסרו דלא ניחאעבודה[
 הזבל את מניח אם רק עין מראית של חשש דיש הוא דשרי המ"דדסברת
 קושית קשה לא הנ"ל מ"ד לפי ולפיכך חצירו. פתח מעל ולא ממשבשדה

 משום אסור להיות צריך עבודה העובדי של הזמן לאחר דגםהירושלמי
 הניח לא דלמעשה ממש, השלחין בית לשדה הזבל את דמוציא עיןמראית
 שהניח או הזבל. עם אותו ראו ורק ממש. השלחין בית בשדה הזבלאת



גנזהמתירא

 הבעל. בית בשדה זהאת

 מעתה הוא, ב"מעתה" ההפשט מקודם שהקשנו מה מתורץ החזו"אולפי
 כזה עין מראית של רחוק לחשש אפילו לחשוש שצריך מ"רשיש

 הוא שבשרה באשפה הזבל את להניח אפילו אסור.דהא חצירו פתחרעל
 אח"כ הזבל לפזר כדי שם זה את דהניח מ"ע רק וזה איסור, מעשהלא

 דמוציא חשש דחשש. כחשש הוא חצירו מפתח דאסרו הא וא"בבשדה.
 רוצה הוא דילמא לשדה, זה את מוציא הוא אם ואפילו בכלללשדה
 א"כ דחשש לחשש דחוששין וכיון הבאה. לשנה עד באשפה זה אתלהניח
 את מוציא רהוא עבודה העוברי של הזמן אחר אפילו לחשוש צריךגם

 בכלל דמוציא חשש דחשש. חשש גם רזה השלחין בית לשדההזבל
 הוא דילמא השלחין בית לשרה מוציא אם ואפילו השלחין, ביתלשדה
 הבאה. לשנה עד באשפה זה את להניחרוצה

 ולא אחד בחשש רק זה אבל מ"ע של חשש יש במתני' דגם נמי הכיואין
 ממש שבשדה באשפה הזבל את כשהניח רק דהיינו דחשש,בחשש

 מעתה אבל הנ"ל. מאשפה עכשיו שדהו את לזבל דרוצה החשש רקדיש
 עין למראית לחשוש דיש אנו דרואין אסור חצירו פתח דעל המ"דלפי
 השלחין. בית משדה להקשות יש מתני' של עין מהמראית רחוקיותר
ודוק.

 ארם יוציא לא וז"ל א' הלכה ב' בפרק ויובל שמיטה בהל' ברמכ"םועיין
 כמזבל שנראה מפני בשביעית שרהו בתוך ויתן מחצירוזבלים

 מותר. אשפה ממנו והעמיד הוציא ואם לזריעה. יפה שתהיה כדישדהו
 לעבורת בו שמזכלין הזמן שיעבור עד שדהו בתוך אשפה יעשהולא
 עכ"ל. ...הארץ

 משמע שדהו" "בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא "לא מדבריוולכאו'
 על זבלו להניח משא"כ דאסור, הוא בשדהו זבלו להניחדדוקא

 רסבר בירושלמי בהמ"ד פסק דהרמב"ם והיינו מותר. יהיה חצירופתח
 אסרו. שבשדה באשפה ודווקא מותר. חצירו פתח על זבלו אתדלהניח
 זה שאחר מדבריו הנ"ל כמ"ר פסק רהרמב"ם שמדייק השלחן בפאתועיין
 פתח על הוא הרמב"ם דכוונת מותר" באשפה ממנו והעמיד הוציא"ואם
 דיוק שמביא הירושלמי על פנים מראה בפי' גם ועיין דמותר. ופסקחצירו
 הוא דאסרו דהא סבר דהרמב"ם כנ"ל דמשמע להרמב"ם המשניותמפירוש

 זה מכל לנו היוצא עכ"פ וע"ש. מותר. חצירו פתח מעל אבל בשדהורק
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 פתח מעל זבלו את להניח דמותר בירושלמי כחמ"ד פסקדהרמב"ם
חצירו.

 העוברי שפסקו אחר כשדה זבלו להניח תמיד דהתיר שם ברמב"םוע"
 לו שאין עירו בני כשיודעין מותר רק רזה מחלק לא והואהעבודה,

 בספר ועי' ? בזה הפשט ומה הנ"ל. בירושלמי וכדאיתא השלחין ביתשדה
 החזו"א הנ"ל, דיוק על שמביא פרנקל שבתי ר' מהדורת שברמב"םהמפתח
 נ"ל אבל הרמב"ם. בכלל מביא דלא יראה שם בדזו"א והמעייןשהבאנו.
 דסבר המ"ד לפי רק קשה היה שם הגמ' קושית החזו"א דלפי כוונתושזהו
 צריך הנ"ל מ"ר לפי רק ולפיכך חצירו. פתח על זבלו להניחדאסור
 לפי משא"כ השלחין( בית לו שאין עירו בני )דיודעין הגמ' שללתירוצו
 קושית קשה היה לא חצירו פתח על זבלו להניח דמותר דסברהמ"ר
 דמותר המ"ר דלפי יוצא וא"ב הגמ', של תירוצו צריך לא ולפיכךהגמ'.
 בית שבשדה כאשפה זבלו להניח מותר יהיה חצרו, פתח על זבלולהניח
 יודעין אם אפילו עבודה העובדי שפסקו אחר השלחין( בבית )ולאהבעל
 תירוצו צריך לא הנ"ל מ"ד דלפי השלחין, בית שדה לו שיש עירובני
 הגמ'.של

 וכדלעיל, חצירו פתח על זבלו להניח דמותר כמ"ר דפסק הרמב"םולפיכך
 העובדי שפסקו אחר שבשדה באשפה שמותר לחלק צריךלא

 כהירושלמי, השלחין בית שדה לו שאין עירו בני כשיודעין רקעבודה,
 צריך לא וע"כ הירושלמי. קושית קשה לא מותר חצירו פתח עלדלמ"ד
 אפילו עבודה העובדי שפסקו אחר מותר יהיה וא"ב הגמ',  שללתירוצו

 וכנ"ל. השלחין בית שדה לו דיש עירו בני יודעיןאם

 כהרמב"ם פסק דהרמ"א די"ל המג"א קישית ליישב דיש נ"ל הנ"לולפי
 קשה לא וע"כ חצירו. פתח על זבלו להניח דמותר כהמ"דדפסק

 לא גם דלפ"ז עוד וי"ל וכנ"ל. הגמ' של לתירוצו צריך ולא הגמ'קושית
 ושבין לעוברין חששו דלא יוסי לר' דהיינו זה אחר הגמ' למש"כצריך
 ושבין, לעוכרין חששו מותר, חצירו פתח על דלמ"ד לותר אפשרוא"כ
 אחר בעל בית לשדה להוציא ומותר ושבין לעוברין כאן חששו שלאומה

 חשש רהוא כיון עירו לבני גם חששו לא דכזה הוא העבודה עובדישפסקו
 בכלל לו יש אפ חשש חצירו(; פתח מעל )כמו דחשש חשש דהיינורחוק,
 רוצה לא אבל שם זה את ומוציא לו יש אם ואפילו השלחין ביתשדה
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 יש אז א' חשש כשיש אבל הבאה. לשנה שם זה את הניח ורקלזבל
 ושבים. עוברים של עין להמראית וגם עירו בני של למ"עלחשוש

 לעוברין לחשוש יש בשביעית גם דכאמת המנ"א קושית מתורץוא"ע
 מותר. חצירו פתח רעל המ"ר לפי אחד חשש רק יש אםושבין

 יש קבלן ולא יום שכיר דהוא דהיינו אחד, חשש רק דיש כשבתולפיכך
 דלא הגמ' ומש"כ הרמ"א, שכתוב וכמו ושבין( )עוברין לאורחיםלחשוש
 וכנ"ל. אסור חצירו פתח העל המ"ר לפי רק הוא ושבין לעובריןחוששין
 דמותר. בהמ"ד פסקוהרמ"א

 מותר, חצירו פתח על דסבר המ"ר זה דבפרט חידוש, יוצא דלפ"זאמנם
 ושכין, עוברין משום חוששין א' דבחשש סבר דהוא חמוריותר

 חששו דלא זה בפרט קולא יש אסור חצירו פתח על המ"ר לפימשא"כ
 צריך המג"א זה דמפני ואפשר א'. חשש רק יש אם אפילו ושביןלעוברין
 שכתבנו מה י"ל לכאו' אבל שכתבנו. התירוץ ליה ניחא ולא שםלתירוצו
 סבר דהוא הסברנו מ"מ דמותר המ"ד זהלפי בפרט חומרא דיוצאדאע"פ
 אבל דחשש. חשש רחוק, חשש שהוא מפני רק מותר חצירו פחחרעל
 ושכין ועוברין עירו בני בין מחלק לא הוא אחד חשש רקכשיש

וכדכתבנו.

 לעשקאוויטץ צבי נפתליהרב

 הצם בתלמיד להשתמש איסורבענין

 או ת"ח לבזות הוא גדול עון כתוב, ס"ו רמג' ס' יו"דבש"ע
 ששונה במי וכ"ש הלכות ששו"ה במי לשמש "ואסור וברמ"א,וכו' לשנאותי

 ששונה במי שישמש קודם ששוה במי לשמש ויקדים הגמ', שהואתלמוד
 ירוחם מר' בר"מ שהביא )כח:( מגילה מהגמ' הוא הרמ"א מקור ".גמ'

 פרטי שרוב אחרי הגמ' סוגיית להעתיק כדאי הענין לבאר וכדילהלכה
 הסוגיא. בביאור תלוייןהדין

 חלף בתגא ודאשתמש מי"ג( פ"א )אבות התם תנן איתא שם מגילהנגמ'



 א ת ב י ת מהתל

 לשתמש עולא ואמר הלכות. ששונה במי המשתמש זה לקיש ריש תני-
 דריש הא כי ארבעה. רמתני במאן לשתמש ולא ארבעה דתני במאןאיניש
 ארכבי' גברא ההוא אתא דמיא, עורקמא מטא באורחא אזיל הוהלקיש
 סדרי ד' חנינא ? תנית קרינא א"ל קרית? א"ל לי', מעכר יקאאכתפי'
 לקישא בר שדי אכתפך? לקיש בר וטענת טורי ד' לך פסלת א"למשנה.
 דכי אי א"ל לאדוני( שאשמש )רש"י למר. דאשמעינן לי ניחא טףבמיא,
 שאפילו עצמן על החמירו ישראל בנות וירא דא"ר מילתא הא מינאיגמור
 כמה ויש הגמרא. עכ"ל נקיים. ז' עליו יושבות כחרדל דם לטיפתרואות
 שחייבין הוא חמור דעון מבאר לקיש שריש כנראה בירור. הצריכיןרברים
 כמאן איניש לישתמש אומר ועולא היתר, צד מזכיר ולא זה, עלמיתה
 רר"ל הא כי הגמ' קאמר גופי' עולא ועל ר"ל? על חולק זה האםדתני,
 מאי מהני ומה סדתני? להשתמש דאסור לסתור מעשה זהו האםוכו'

 ממה התועלת ומהו וכו' הכי אי ר"ל השיבו ומה וכו'? לי ניחאדקאמר
 בעז"ה יתבארו הדברים ובהמשך דייקא? זו הלכה ולמה זו, הלכהשלמדו

 במקומו. אחדכל

 למשתמש אסורנמי

 משניות, שלמד דהיינו שם ור"ן הרי"ף כתבו הלכות" "שונה בביאורהנה
 הרא"ש וכ"כ תלמוד, שלמד מי היינו רמתני ומאן דתני, מאןוזהו

 הא מבאר עולא רק פליגי, לא ועולא דר"ל משמע ומהגמ' ירוחםור'
 עולא" "ואמר ולא עולא" "כדאמר הוא הגירסא ור"ן )וברי"ף ר"ל.דקאמר
 דהא כתב כר"ן אך המ"ר. שני העתיקו ורא"ש ברי"ף כן ועל אצלנו(כמו

 חולק דר"ל לקיש, ריש ולא לה קאמר הגמ' עולא כדאמר הגמ'דאיתא
 רק לעולא משא"כ משניות, ברתני להשתמש ואוסר מעולא יותרומחמיר
 שלומד היינו בדתני דמאן אחר פירוש הר"ן כתב עוד גמרא. דמתניאסור

 בלומד אסור רק דלעולא לאחדים, שלומד היינו דמתני ומאןלעצמו,
 משניות אטי' שלומד הכוונה ולכ' לעצמו, בדתני אף מחמיר ור"ללאחרים
 לפרש הר"ן רהכרח ביאר ובמהרש"א בגמ'. דר"ל במעשה במבוארלעצמו
 דתני ממאן השימוש לקבל שסירב דר"ל כמעשה מדרואין הואדפליגי
 גם הוה מסתמא מדחני סבר לקיש דריש די"ל מהרש"א וכתבלחוד.
 דמתני, שאינו דהיינו לי ניחא השיב והוא שיורקנו, אמר וע"כדמתני
 אי ר"ל אמר הר"ן של הס' ולפי' תלמוד. קצת אלמדך הכי אי ר"לוהשיב
 אף בתלמידו להשתמש לרב ומותר שלי, תלמיד שתהי' מינאי גמורהכי

 פליגי, לא למהרש"א ונמצא בעז"ה( לקמן עוד זה ענין )ונבארדמתני.
 משמע עולא לשון מפשטות ולכאורה ורא"ש, לרי"ף הסוגיאוכפשטות
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 לקיש ריש הסכים באמת כן ועל תנך דרק במאן להשתמש לכת'דמותר
 בסוף. בולהשתמש

 בשו"ה, להשתמש "אסור כתב, הטורים לבעל הרא"ש פסקי בקיצוראך
 לישתמש ולא בתני באן לישתמש פנים כל על להשתמש צריךואם

 קודם ולעולם וכו' דאסור בד"מ ירוחם ר' לשון הוא וכן דמתני",באן
 שהוא תלמוד ששונה במי שישתמש קודם משנה ששונה במיישתמש
 הרא"ש פסק שזהו הטור שכתב ומה כנ"ל. הרמ"א העתיק וכעי"זהגמ',
 צריך דאם ומגלן ורי"ף הגמ' שהעתיק ברא"ש לזה רמז מצינו לאלכ'

 קאמר הא ור"ל ר"ל, מפרש דעולא דכיון שהבינו ורואין מותרלהשתמש
 יש בזה אך מותר, הצורך דמקום עולא כוונת כרחך על אסור, אופןדבכל

 גם בדחני אפשר אי אם שגם ושייך בדשתני. ישתמש ולא רתנילהקדים

 לשון אך בדמתני. ישתמש לא שלתח' קדימה דין דיש רק מותר,ברמתני
 ישתמש שלא ליזהר צריך וכל ומכל וכו', להשתמש "אסור הוא,המאירי
 אסור דברמתני ומשמע השלימות". תכלית שהוא לאחרים ששונה במיכלל

לגמרי.

 מותר צורך במקום אם ירוחם, ור' הטור על קשה דר"ל ממעשהולכאורה
 יש וכי המים, לתוך שיזרקהו הנהר באמצע לקיש ריש צוהלמה

 המהרש"א, תירוצת כאן לנו יש למאירי ובשלמא מזה? יותר הצורךמקום
 קשה? ור"י לטור אבל אסור, צורך במקום גם וא"כ מתני דהוא סברדר"ל
 רצה לקיש ריש בדתני אף להשתמש נכון אין לכתחילה דלכ"ע כיוןוצ"ל
 למים להפילו רצה ולא לי ניחא כשאמר ולכסוף הצורך, כמקום אףלהת'
 כסוף למעשה מדהתיר הוא לעולא והראי' ההלכה. עיקר על לסמוךהסכים
 שסירב מה להדגיש הוא הגמ' כוונת עיקר לר"ן )משאי"כ לעיל.וכמש"כ
 לעוד נצטרך לסוף מותר דהיה והא דתני, היה דרק אף בתחלה לקישריש

 מש"כ בלי הגמ' ליישב יש להכי דאתינא והשתא שיתבארו.( היתראופני
 להחמיר, רצה בדתני אף אלא דמתני, היה שהוא סבר דר"למהרש"א
 למה דהקשה כן, כתב יהוידע בבן ובאמת לעולא. ראי' זהו לסוףומדהתיר

 רצה חסידות ממדת ורק מותר דבדתני והוכיח עיי"ש, מעצמו ר"ל קפץלא
 ולפי חסידות. מצד חשש גם ליכא ואז לי ניחא דאמר עד והמתיןלהח'
 להשתמש אין להלכה דגם אלא חסידות, ממדת יותר יש ור"י לטורמש"כ
 הצורך. לעת לא אםלכת'

 הטור כהבנת ולכ' ירוחם ור' כטור שהוא הרמ"א כפסק נקטינןולהלכה
 להשתמש לכת' ואסור פליגי, לא ועולא דר"ל ורא"שברי"ף



המתיבתאמלב

 הצורך ולעת גמרא, בלומד שכן וכל לעצמו, רק שאינה אף משניותבשונה
 שרק באותו ישתמש גמרא, ללמוד שהגיע וב' משניות לומד לפניוויש
 בו להשתמש מותר גמרא הלומד לפניו יש רק ראם ומשמע משניות,למד
 בתוגא דאשתמש ע"ז נאמר ולא לו שצריך כיון בזיון כ"כ בזה ואיןג"כ,
 לא דרמ"א מותר ג"כ גמרא לאחרים ברמתני אף ולכ' לקמן. ועייןחלף
 בזה ליזהר שצריך המאירי דברי לזכור יש אך הר"ן. של זו כפשטפסק
 שייך. אם הצורך מעת גם ליזהר יש חסידות וממדתיותר.

 אסור תשמיש ואיזהמתילה

 דתורתו מחול, כבודו כבודו על שמחל רב איתא )לב.( קידושיןנגמ'
 ומשמש עומד היה שר"ג ממעשה מביא ע"ב שם ובגמ' הוא,דילי'

 מטעם דמותר ואמרו בנו, של המשחה בבית יהושע ור' ר"א גביעל
 מחלקת יש בראשונים והנה עיי"ש. והקב"ה אבינו אברהם כמומחילה
 בשם כתב רכ' סי' רישש בשו"ת בזיונו. על גם למחול יכול רבהאם

 מגילה אבן בטורי וכ"כ רלד', מצוה במנח"ח והביאו יכול, דאינוהראב"ד
 שתולה ח'( אות ט', )דרוש הדרוש חלק ביהוסף עדות ספר וע')כח.(
 ובשו"ת לחלוץ. שרוצה מלך לענין )יח.( בסנהדרין תנאים במח' זושאלה
 אבדה השבת לענין ורמב"ם רא"ש מחלקת שהוא כתם רה' סי' יאירחות
 דלרא"ש להחמיר, מותר האם מלהשיב שפטור כבודו לפי שאינושחכם
 המחבר פסק ג' רס"ג, סי' ובחו"מ מותר, ולרמם" לתורתו בזיון דהוהאסור

 ג' אות פג' סי' ח"א שאל חיים שו"ת )וע"ע כרא"ש, ורמ"אכרמב"ם
  להשיב מותר ובה"ח לחלוץ אסור דמלך שפסק הרמב"ם, בשיטתאריכות
 עיי"ש(. ת"ח ולא לעמוד חייב שמלך להיפוך מצינו עדות ובדיניהאבידה
 עוז בכל שכרכר בדוד כמו דמותר אופנים יש לרא"ש שגם מוכיחוהחו"י
 וכן בעצמו, המצות בלישת ולעסוק סוכה לעשות מצוה וכן הארון,לפני
 וכלה חתן שמחת לענין וכן )קיט.( שכת. בגמ' כדאיתא לשכתהכנה

 במצוה אוסר רק דרא"ש ומסיק הפרטים. עיי"ש מתיר, בחסידותבמפורסם
 בשו"ת וכ"כ למקום. אדם בין ולא לחבירו אדם בין שעיקרו השב"אשל

 ת"ח לוי יציקת לענין ז'( ס"ק קכ"ח סי' במג"א )היבא י' סי' הלוימהר"ש
 אדם בין מצוה ענין שהוא דכיון כהנים ברכת לצורך ע"ה כהן ידיעל

 שאי"ז דמסיק רק בזיון, כזה דיש ואף וכו' תכונה ואין חכמה איןלמקום
 היטב באר )וע"ע רוצה, אם למחול ויכול א"צ, וע"כ מדינא הלוי עלחיוב
 אחרים לכבד דכשעושה ט'(, עי' הלוי מהר"ש )וכ"כ החו"י כתב ועורשם(
 הבריות, את המכבר מכובד דאיזהו מותר, הנ"ל ר"ג של מעשהכגון

 ד"ה הלכה בביאור ועיי"ש ב', ס"ק רנ' סי' תשובה בשערי דבריווהובאו



שלגהמתיבתא

 ולא כבודו זהו הקב"ה לכבוד שעושה שניכר דבאופן כבודו, זהוכי
כזיונו.

 לשאת בפשטות אך מחילה, מהני היה בזיון היה שלא באופן אצלנווהנה
 בתורת כן שעושה כיון ומ"מ בזיון, הוה המים להעבירו לקישריש

 שמותר ראי' להביא הגמ' כוונת אם וא"כ בזה. גם מחילה מהני וניכרחסד
 כוונת ואם מעצמו? דמחל שאני דכאן ראי' אי"כ לכ' ברתנילהשתמש

 לו, מחל אם החמיר ולמה קשה עדיין וכר"ן, מחמיר דר"ל להביאהגמ'
 אמר כן ועל כזה בציור המחילה מהני דלא דרואין להחו"י סתירה זהויהי'

 בח"ח להשתמש מותרין למה ק"ק דבאמת ליישב ויש במיא? ב"לשדי
 כמש"כ לדחות דיש ואף כתגא? משתמש הוה למעשה הא הצורך,בעת
 לומר נכון יותר מ"מ הכרח מצד כן מרעושה בזיון כ"כ דאי"כלעיל
 בו להשתמש אסור כן ואע"פ הת"ת. מחילת על מי"וסד גופא זהשהיתר
 כשאמר מחילתו ע"י ר"ל בו ומדאשתמש לכך, שיסכים ממנו לבקשלכת'
 עיקר לר"ן וכן לכת'. בו מלהשתמש סירב ומ"מ דמהני, רואין ליניחא
 ]אגב בעז"ה. לקמן יתבאר לבסוף דמותר והא בתחלה מהסירוב הואהדיוק

 לי יהב בב"ח רכה אחא בירדנא סחי הוה לקיש ריש )ט:( ביומאיעויין
 עיי"ש, וכו' לכו סנינא איקא א"ל המים( מן לצאת לעוזרו היינו )לכ'ירא
 לא השני בית בבנין שנים מאות כמה לפני בבל בני עלו שלא מחמתלמה
 בכל דלכת' אצלנו לשיטתי' דר"ל לבאר ויש עכשיו? ממנו שימושיקבל
 אמתלא בזה ונתן אחר לדבר השיאו כן ועל בת"ח להשתמש רצה לאאופן
 שימושו.[ מקבל אינולמה

 ז"ל הכהן ממהר"י מביא בהעלותך סוף ז"ל להחיד"א דוד ראשונשפר
 צערא על מחילה מהני דלא מצינו דהנה שלנו, בגמ'ביאור

 וככתובות מקומות. ובעוד בדבר ד"ה )י"ס:( קידושין רש"י כ"כדגופא,
 תורה ללמוד יוצאין שתלמידים מה דהיינו כמה, ברשות הגמ' שואל)מא:(

 זמן כמה שלהן רשות עם נשותיהןומניחין
 מותריי

 משיב וגמ' להניחן,
 שלא ארץ "דרך ופירש"י בכמה, דמילתא אורחא אלא דבעי, כמהברשות
 כמה דער והיינו רשות". לו שתתן לפתותה יכול הוא ואפ' חטא עליוישא
 דצער מהני לא וזה בעליהן פיתוי מחמת מסכימין ואינן בזה מרוציןבאמת
 יצאו איך הקשה אלא ד"ה ובתוס' למחילה. ניתן לא עונה מינוי שלהגוף
 היו פיתוי בלא דהתם ותי' שם? המבואר מהשיעור יותר ת"ח ועודר"ע

 אדעתא ואדרבא ת"ח ולהיות תורה ללמוד הולכין בעליהן שהיושמחות

 ובקשה פיתוי בלי מעצמו מוחל שאם מתוס' יסוד ורואין וכו'. נשאודהכי

 לקישא בר שדי אמר לקיש דריש ביאר ועפ"ז הגוף. צער על גםמהני



המתיבתאתלד

 מהני לא מז.( לגיטין )ומציין שנושאו הגוף צער שיש ניכיוןבמיא
 בקשתך בלי נשאתיך בעצמי שאני דהיינו לי, ניחא השיבו וע"זמחילתו,
 דאיך זה יסוד רואין וירא ר' דמדין וכו' הכי אי והשיבו מחילה, ע"זומהני
 לא מחילה הא דר"ז חומרא ע"י עונתן ולמעט הנשים על להחמירמותר
 מהני. כן ועל עצמן על החמירו ישראל רבנות משום וע"כ צד"ג, עלמהני

 נודב הת"ת ראם י"א בשם זו שיטה הביא כא' ס"ק רמ"ו סי' יוסףובברכי
 פרשת ג' מהדורא משה )תורת בחת"מ ובאמת לקבל. מותר לשמשומעצמו
 ממנו לבקש דאסור כעי"ז פירש חת"מ( למכון בחי' כאן הובאתצוה.

 להנאת או גדול אדם לשמש כדי מעצמו שרוצה באומר אבלשישמשנו,
 לי' ניחא שבאמת נאמן דהיה ועיי"ש וכו' לי ניחא וזהו מותר,עצמו
 דבתחלה ע"ז קצת לפקפק )ויש ת"ח. שאינו שתיק בעי דאיבמיגו

 לשקר(. לו מה שאלו, למה ידע ולאכששאלו

 שלא ידע לקיש ריש דהא כן, ללמוד קשה גופי' רר"ל מהמעשהוהנה
 זה באופן דאף סבר וע"כ וכו', שדי א"ל ומ"מ מחל ושהוא ממנוביקש

 וכן רמג'( )סי' גבוה בשלחן ז"ל מלכו מהר"י הק' כן מחילה? מהנילא
 בזיון על מחילה לענין שביארנו מה לפי ולכ' פג'. סי' ציון בניןבשו"ת

 לא בתחלה ומ"מ מהני דמחילה רואין המעשה דמסוף כאן, ליישב ישכך
 הברכ"י זה כותב איך א"כ אך הצורך. לעת רק זהו כי ע"ז, לסמוךרצה

 אפשר שלו והפסק אופן? בכל מותר מעצמו בנודב לכת' שגםלהלכה
 צערא מחילת בענין האריך ה"י פ"ו אישות הל' למלך במשנה דהנהליישב
 היה הא דבעי, כמה ברשות הגמ' קאמר בכתובות .למה והקשהבגופא,
 שאין ע"מ במקדש רק מהני, כפירוש מוחלת אס דבאמת ע"ז ותי'צד"ג?
 עונה עלילך

 מפרשיי
 שאין כיון שתמחול לבקש כוונתו שאין דבריו

 תנאי. אינו וזה עונה, של התורה דין שאי"כ כוונתו רק לימחל,עשוי
 ברצונו שלא כן שעשה רק שמחל מוכח אין בתחלה שנשאו במהוא"ב
 מהני לי ניחא מפורש באמר אבל לזרקו לו אמר וע"כ ר"ל, כבודמחמת

 לזורקו א"ל ואדרבא ממנו ביקש לא ור"ל מרצונו, שהיה מבוררשעכשיו
 וכתב עיי"ש דוחק שזה כתב במל"מ אך מהני. מעצמו דמחילה מוכחוע"כ
 ומשיב שואל ובשו"ת עיי"ש. ממחילה רשות נתינת דשאני ישובעוד

 הכני דבאומר המפורש )צג.( ב"ק מגמ' הק' קח'( )סי' ח"ג ד'מהדורא
 הנ"ל יסוד עם ותי' צערו? על למחול ריכול פטור לפטור ע"מפצעני
 דהא ניחא ג"כ המל"מ של הא' ולתי' מותר. מתחלה מחל שמעצמווכיון
 בפירוש. מחלשם

 לענין אבל הגוף, צער לענין רק היינו מהני מעצמו דמחל זהויעווד



%ההמתיבתא

 זה דלעךן כלל, מחילה אעו דמחילתו משמע ת"ח בדק עלמחילה
 לפי לכ' וא"כ התורה. לבזות רשות לו פתיתן הוא דיל" תורתו נאמרלא

 מטעם הצורך בעת בח"ח  לאווירון ור"י הטור עפ"י מתיר שרמ"אדרכנו
 האיסור גם ולפי"ו בהוה  ווי  וויל. בתוממיעז רק זהו ע"כמחילה

 ובשו"ת בדוה באי"כ גם דהיינו מוכח הצורך כעת 'סלא לכת'להוןתמ12
 לא דאם בזיון, של בתשמיש רק הוה האיסור דע"כ כתב הנ"ל ציוןבנין
 מזה זה שואלין יום בכל שמעשים בביהמ"ד ורגלינו ידינו מצינו איךכז

 כי פרשת ב' שנה חי איש בבן להלכה ומביאו עבורו קטן דברלעשות
 הוה האיסור דלדידי' אינו זה שביארנו מה כפי ולכ' כ'(. )אותתצא

 הצורך לעת רכל שכדחוק לא אם הצורך לעת הבזיון מותר ואיךבבזיון,
 מגמ' לדבריו ראי' הביא ציון וכבנין חסד. בתורת הבזיון על מחילהמהני
 ימים, הארכת במה הקנה כן נחוניא ר' את תלמידיו דשאלו )כח.(מגילה
 אכתפי' מרא דרי הונא דר' הא כי חבירי, בקלון נתכבדתי לא מימיוהשיב
 דאף ורואין וכו' דדרית רגילת אי א"ל מיני', דרי וקא ב"ח חנא ר'אתא
 היה מ"מ לשמשו מעצמו בא וגם )כז.( לעיל כדמוכח תלמידושהיה
 צ"ע אך בעירו. כך לשאת רגיל היה הלא משום בזיון משום ורקאסור,

 דהיינו ימים הארכת במה על קאי התם דהא להיפוך, ראי' משםדאדרבא
 שטרחו וכמו רבותא, מאי כן לא ראם הדין מן יותר שהחמירדברים
 וכו' קפנדריא עשיתי לא לענין לעיל בגמ' ליישב ומהרש"אריטב"א
 לעזור בבא משום רק וע"כ מותר, בזיון דגם משמע אדרבא וא"כעיי"ש.

 דרק כיון ע"ע החמיר ור"ה מחילה, ומהני מחו"י, כנ"ל חסד בתורתלו
 דכל קע"ה ס"ק קכח' סי' במ"כ ]וע"ע דר"ל. כמעשה וממש לצורך,מותר

 הוא.[ בזיון של עניןתשמיש

 ובלבוש ת"ח, לבזות שאסור המחכר דברי על קאי שהרמ"א אמתהן
 י"ל מ"מ וכו', לשמש אסור ולפיכך וכו' לבזות דאסור יותרמפורש

 שמשתמש התורה בזיון בזה יש מ"מ להת"ח בזוי שאינו תשמישרגם
 )סב.( נדרים הגמ' והביא יכ', עטין בסמ"ג מבואר כן ולכ' התורה.בלומד
 מבלשאצר ק"ו העולם מן נעקר תורה של בכתרה המשתמש כל יוחנןא"ר
 שהוא שהזכיר תורתו ככור ע"י עצמו שהציל טרפון ר' על קאי ושםוכו'

 המשתמש זה העיר כני בפרק לה ומפרש הסמ"ג, ע"ז וכתב עיי"ש.טרפון
 בכתר מוכתר שהוא בכלי המשתמש תג ערך בערון ופי' הלכותבשונה
 ענינים ב' שיש מפרשים היינו הסמ"ג דברי בלי והנה להריגה". ראויתורה
 אבל בת"ח, להשתמש שאסור וב' התורה ע"י עצמו להציל שאסורא'

 בבזיון דין אינו להשתמש דאיסור דלמד וע"כ אחד, כשניהן כתבסמ"ג
 בדרך בין וזהו חול לדבר כתורה להשתמש איסור דיש מעילה כמואלא



המתיבתאתלו

 בזיון של דבר דרק הדין היה ואלו בח"ח, שמשתמש או עצמושמציל
 )וגם טרפון ר' שהוא שמזכיר בזה בזיון הוה איך טרפון דר' במעשהאסור
 וכו' שנשתמשתי לי אוי עצמו על אמר ורק עצמו, להציל כיוון לאשם

 בגמ'(. עיי"ש ממון ע"י עצמו להציל יכול דהיהמשום

 רק היינו ת"ח מחילת דמהני דהא כתב שם דוד בראש החיד"אוהנה
 הוא, דילי' כבר שתורתו למחול, יכול רב שהוא דמי הגמ',כציור

 על חולק וע"כ ככלל, למחול יכולין אינן וכדומה הלכות שונהאכל
 בשיורי רמג' ובסי' כא' רמו', בברכ"י וכ"כ ז"ל, הכהן המר"י שלפשטו
 ת"ת הל' הרמב"ם לשון ובאמת ברב. רק מחילה מהני דלא ד' ס"קברכה
 ובכ"מ וכו', למחול" שרצה המובהק "הרב שכתב כך, מורה הי"אפ"ה
 ניחא ולחיד"א למחול, יכול מובהק ברב האף נקט דלרבותאכתב

 שרק הרמב"מ דכוונת )וביאר בזה שהאריך ז"ל הגרי"ז בחי' ועייןכפשוטו,
 עיי"ש(, בעי מיהא הידור של הדין ולא ומורא כבוד הדין למחוליכולין
 נקרא וגרסה שלמדה דכיון שפירש )לב:( קידושין ברפ"י יעוייןאך

 אומר יביע בשו"ת וכן ציון הבנין וכ"כ רב. באינו גם דזהו וודאיתורתו,
 אינו בסברא וגם כחיד"א. משמע לא הפוסקים דמסתימת כא' סי' יו"דח"ו
 ע"י להשתמש מותר בו יותר ולמד רבא גברא שהוא שאותו כך, כלמובן

 לתורה? בזיון יותר יש באיזה בשו"ה, לא אבלמחילתו

 לא אם מחילה מהני לא הגוף צער בו שיש דשימוש זה, מכלוהעולה
 שעושה במוכח רק מותר בזיון יש ואם מעצמו. כן שעושהבאופן

 הלכות בשונה אף מהני ומחילה הבריות. לכבד חסד בתורת או מצוהלשם
 שאינו שימוש סתם וכן מחילה דשייך כאלו באופנים וגם ברב. רקולא
 הצורך. לעת רק הלכות בשונה להשתמש אין מ"מ הגוף צער ואי"כבזיון
 א"ת ובן ציון הבנין שיטת לנו יש כלל בזיון שאינו בתשמישומ"מ
 מוכח בזיון מהו גדר )ולענין זה. באופן להשתמש נאסר לאהבכלל
 אינו אחר עבור זה כשעושה בעצמו עושה שהיה דדכר )כח.(במגילה
 לקמן.( )וע"ע לו.בזיון

 בתלמידורב

 עושה שהעבד מלאכות כל יט' רמב', סי' בש"ע והובא )צו.( כתובותבגמ'
 מלשמשו תלמידו המונע רכל שם עוד לרבו, עושה תלמידלרבו

 עושה בזיון תשמיש דאף ומבואר ירא"ש, ממנו ופורק חסד ממנומונע
 על באבות המאירי וכ"כ ממנו, זה לקבל לרבו יש וגם מובהק רכועבור



שלזהמתיבתא

 ביאר אצלנו וכמהרש"א מתלמידו. חוץ דהיינו חליף כתנא דאשתמשהא
 רב שמותר תלמידו יהי' דעי"ז היינו מינאי גמור הכי אי ר"ל דאמררהא

 לומדו שאם דנראה כ"כ , רמ"ו הברכ"י וכ"כ רמתני. אף בולהשתמש
 והנה כבוד. בו לנהוג א"צ דעי"ז מותר, ממנו שישמש קודם אחדדבר

 דהוה )מב.( יבמות בעל"נ שפי' מה על נשאל הנ"ל ציון בניןבשו"ת
 מיני', הלכתא ואזיל מנקיט שמעי' דר"נ אכתפי' אבהו ר' ואזילמסתמיך
 ושאלוהו מותר. שמלמדו בשעה מ"מ בח"ח להשתמש דאסור כיוןדהיינו
 דהיינו והשיב אז? ללמדו הצורך ומהו וכו' עושה שעבד מלאכות כלהא
 לא אם אסור ר"מ הוא שאין בתלמיד להשתמש אבל מובהק, ברכורק

 מפני הכנסת לבית דנכנסין להא ודוגמא הנ"ל, כציור הלימוד לצורךדהוה
 דהוה ואף וכו' צילותא בעי דשמעתחא הלימוד באמצע הן אםהגשמיב
 מהרש"א שכתב מה ועל הלימוד. לצורך מותר מ"מ קצת לביהכ"נבזיון

 לכבר מחייב שהוא מפני וכי תמוה, שזה כתב א' דין ללמדו רסגיוברכ"י
 איך מ"מ מ"ג( )פ"ו, אבות במשנה כמבואר אחד דבר אפי' שלמדואותו
 איתא אבות רבמשנה והיינו בזיון? מנהג בו לנהוג למלמדו הותרעי"ז
 מפני זה עומדין שכבבל ת"ח )לג.( דב"מ הא וכן כבוד, בו לנהוגדצריך

 רק היינו בביהמ"ד, מזה זה ילמדו שלא שא"א מפני וע"ז וקורעיןזה
 על דבאמת י"ל ובמהרש"א בו. לשמש תלמידו שנעשה ולא כבוד,לענין
 להשתמש רצה לא דר"ל רק חסד, בתורת שעשה וניכר מחל כברהבזיון
 לכבדו חייב שכבר תלמיד קצת שהוא לימוד וע"י הצורך לעת אףברמתני

 להשתמש מותר ממש בתלמיד רק ה"נ אין אבל הדין, עיקר על סמךבזה
 אופן. בכל לדינא זה שכתב קשה הברכ"י על אך ברמתני. אףלכת'

 לרב, תלמיד שימוש לענין נשאל עה' סי' ברונא מהר"י בשו"תוהנה
 הרבה שימשו שלמעשה כמהגמרות ועוד הנ"ל, כתובות מגמ'והביא
 בשונה להשתמש דאסור במגילה דאמרינן והא וכתב כעבד, לרבןתלמידים
 כתב שם ובהערה מתלמודו". שמבטלו ביתו לבנות כגון "היינוהלכות
 וכי בתשובה, דבריו ביאור מהו אך זה. דין שאי"כ שאני רבתלמירלתרץ

 מיני' דמשמע ועוד תורה? ביטול משום השאלה היה לקיש דרישבמעשה
 יש שימוש בכל דהא בית. לבנין כמו רב לזמן קבועה תורה ביטולדוקא
 תנא מצאתי אך כגמ'? זה מרומז ואיך בית, בנין נקט ולמה תורהביטול
 יש חלף בתגא ודאשתמש דתנן הא על מי"ג פ"א דבאבות לי',דמסיעא
 אנגריא שעושה וכו' אותם והמשחר בת"ח "המשתמש שם, בפירש"יפירוש
 התורה", באהבת מלשגות שמנטלן מפני ימיו בחצי נכרת תמידבת"ח
 ובביאור תמיד. תורה ביטול ע"י כזה חמור  עונש יש דרק מדבריוונראה
 שא"א מצוה שהוא וכיון רבו, ציווי לקיים מחוייב דודאי י"לדבריו



המהינשאמלח

 סע' רמו' ובש"ע )ט:( מו"ק כגמ' תורה ביטול בזה אין אחרים ע"ילעשות
 דהיינו התורה באהבת מלשגות מבטלן תמיד הרב כן יעשה אם אךיח',

 ברציפות לימוד של תועלת לו ואין לומד אינו מ"מ שפטור אףדלמעשה
 משמע תלמידו.וכן דהוא כיון חסרון בזה אין עראי שימוש אבלוכדו'.
 "אם שאחויו למשנה זו משנה המשך שביאר שם באבות שמואלכמדרש
 אני", אין "אם בעצמו, וחומר קל עשה שהלל דהיינו לי" מי לי אניאין

 שאסור שכן כל לי", "מי אז עצמי עבוו ה' מעבודת עצמו לבטלרשאי
 לשמשני. כדי ה' מעבודת ולבטלו אחר כח"חלשמש

 שלא היה לקיש ריש דכוונת לשיטתם, הגמ' דברי ליישב ישואפשר
 דבאופן מבאר ועולא בו, שמוש ע"י הלכות שונה אףיבטל

 רמתני. ולא דתני קודם יבטל מלימוד ולבטלו באחד להשתמששצריך
 למושא במציאות קשה היה המים להעבירו שנושאו ע"י דר"לובמעשה
 לקישא בר שדי אמר משניות למד שהוא ר"ל כששמע וע"כ בד"תלחשוב
 אי לו אמר להניחו רצה שלא וכיון לצורך, אף תורה ביטול יגרוםשלא
 ביטול יהי' שלא כתורה עמו לדבר שהתחיל דהיינו וכו' מינאי גמורהכי

 מינאי גמור הכי אי מהו ברונא, למהר"י קשה היה זה דיוק ולכ'תורה.
 זו במעשה לבאר רצה הגמ' וע"כ ת"ח, לשימוש היתר זה גורם איךוכו'
 נמי שפיר ואתי תורה. ביטול הוא האיסור דיסוד דהיינו דר"ל" הא"כי

 צריכין אנו אין וגם לסתור, מעשה ואי"כ , מפרש אלא חולק אינודעולא
 עצם מצד שימוש לאיסור מקור אי"כ זו דלפשט מחילה בדיניליכנס

השימוש.

 איירי שלנו שגמ' דלמר י"ל בקביעות רק דאסור להוכיח לי' מנאולענין
 הדור גדול דשמא מסתפק כב' רמו, דברכ"י משום ואפשר בתלמיד,גם

 ברכה שיורי וע"ע בו, להשתמש מותר שיהא הלכות השונה של כרעהוה
 ההוא של כרבו ממילא נחשב היה לקיש דריש י"ל וא"כ ו', ס"קרמ"ג
 שמותר כתובות הגמ' סותר וא"כ בתלמיד, גם הוה הדין כל וע"כגברא,

 שימוש הוא אם דתלוי לתרץ הוכרח וע"כ כעבד, בתלמידולהשתמש
 וזהו חומרא, מצד היה זה אפשר עראי ג"כ היה דר"ל דבמעשה ואףעראי,
 רוחק.קצת

 יותר תורה של שעושה גדולה איתא )ז:( בברכות דהנה נראהועוד
 והנהגות הלכות ממנו לומד השימוש דבעת ביאר ומהרש"אמלמודה,

 הא וכן למעשה. הלכה פעם בכל אינו לימוד בשעת משא"כלמעשה,
 שמים, יראת ממנו פורק מלשמשו תלמידו המונע דבל שהבאנודכתובות



חלטהמתיבתא

 ענין הוא אזי ממנו ללמוד שיכול באופן לרבו שימוש בשלמא כןיעל
 עצמו להרב שייכות בזה שאין ביתו לכנות לתלמידו לצוות אבלגדול,
 היה דר"ל דבמעשה ק"ק בזה גם אך אסור. וע"כ מזה תועלתאי"כ

 למד הרמב"ם שגם ושייך מלקבל. .ר"ל סירב כן ואע"פ ממשמשמשו
 הביא רק כלל, ברמב"ם בשוטה להשתמש איסור הובא לא כי כך,הגמ'
 שאסור דהיינו בתגא דאשתמש בהא בפיה"מ כשיטתו ה"י פ"ג ת"תבהל'
 מדברי הנהנה כל חכמים אמרו וע"ז הצדקה מן ולהתפרנס בתורהלעסוק
 ת"ח לבזות הוא גדול דעון כתב הי"א וכפ"ו העולם, מן חייו נוטלתורה
 בדי"ף שהוא אף זה דין השמיטו יוסף והבית הטור שגם )ולפלאוכו'.

 אחרינא" גברא, ל"תלמיד רמז הוא תנא שביאר בפיה"מ וע"יורא"ש.(
 הכי אי ר"ל אמר למה מיושב ולפי"ז בתלמידו. להשתמש לרב מותרשרק
 תלמידו. גס שיהי' כדיוכו'

 פת"חאנגריא

 דהיינו בת"א אנגריא לעשות איסור בזה שנכלל רש"י שהזכיר זהובענין
 על אסא שנענש )י:( בסוטה מצינו זה איסור מקור המלך,עבודת

 מ"ד לחד )לב.( בנדרים מצינו וכן לצבא, להוציאן בת"ח אנגריאשעשה

 כמלחמה בת"ח אנגריא דעשה משעת למצרים בנ"י בגלות נענששאברהם
 ובר"ן נענש, כן ואע"פ תלמידיו שלקח איתא באברהם והנה לוט,להציל
 תורה מדברי שהוריקן על היה התביעה דעיקר משמע שהוריקן ד"השם

 משמש שתלמיד ואף האנגריא, ע"י מת"ת רקים ועשאן שביפלןדהיינו
 ראי' קצת ומכאן כיתו, לכנות כמו דומה כזה שימוש מ"מ כעבד,רבו

 נענש מדרגתו לפי אברהם רק דאפשר גמורה ראי' ואינו ברונא,למהר"י
 ספורנו עיין )אך לוט, של נפש פיקוח של מצב היה כפשטות דהאע"ז

 בממון( אברהם שיפדהו היה לוט לקיחת כוונת דעיקר יב' יר',בראשית
 )מהדורא חכמים עיני במאיר ועיין נענש. למה שם טעמים עוד דישועוד
 כדרכו. זה שישב עיי"ש ומותר? מחלו הא אברהם חטא מהו שהקשהג'(
 מעצמו. במוחל רק מחילה מהני לא הגוף בצער שנתבאר, מה לפיאך

 את לנוטרי ומאתים שלמה לך האלף הגמ' דורש )לה:( שבועותונגמ'
 הוצטרך למלחמה שלמה שנטל אלף דלכל דהיינו רבנן, אלופריו
 רגלנו היו עומדות )י.( מכות ]עיין בתורה. לעסוק רבנן מאתיםלהשאיר
 פי' שם ובמהרש"א בתורה[ עוסקים שהיו ירושלים שערי בזכותבמלחמה
 משמע רבנן, לשון יש כבר זו ובגמ' בח"ח. אנגריא לעשות דאסורמשום
 שונה ולא ת"ח הנקרא היינו בת"ח אנגריא לעשות דאסור דקאמררהא



 א ת נ י ת מהתם

 אי רמג', סי' ובש"ע הציבור, עבודת כעין דזהו משום ואפשרהלכות.
 העם שאאר עם באוכלוזא יוצאין אין דת"ח )ח.( ב"ב הגמ' עפ"יאיתא
 זה קאמר שם ובגמ' הארץ, עם לפני יתבזו שלא כדי העיר צרכילעשות

 הלכות. שונה סתם על ולא אנגריא איסור יש רבנן דוקא וא"כ רכנן,על
 לפני להאבזות להן שאין במדרגה שהוא כל היום גם לנו יש כזהורבנן
 ת"ח דין להקדים לענין טו' סי' חו"מ ופת"ח בסמ"ע ועיין ) הארץ,עם

 כט', סי' )ח"ו( ליקוטים חת"מ בשו"ת להדיא וכ"כ כזה"ז( דנוהגדמשמע
 בזה. נכללין תורה הלומדים בתורים דגם כתב שםובאמת

 סוטה במשנה עיין מצוה, למלחמת כשיוצאין גם זו איסור נוהג אםולענין
 סוטה ובגמ' וכו', מחדרו חתן גם יוצאין מצוה כלמלחמת)מד:(

 אפי' דהיינו נקי" אין יהודה כל את "השמיע המלך שאסא הגמ' מביא)י.(
 שזהו דהיינו ת"ח, שכן רכל שביאר מערוך הובא יבגליון מחדרו,חתן
 יוצאין מצוה למלחמת אם דבריו ולפי בח"ח.. אנגריא עשה שאסאראי'
 דהראי' אלא כן, למד לא מהרש"א אך ת"ח. שכן כל א"כ וכלהחתן

 ולכ' הנ"ל. הכרח לנו אין וא,כ ד"כל", מריבוי הוא בת"חשהשתמש
 להביא שאין כ"כ אבל נענש, כן ואע"פ מצוה מלחמת היה אבינובאברהם

 יוצאין ת"ח דאף דמשמע כתב )מד:( סוטה אורה ובקרן משם. גמורהראי'
 לכנוס עמשא את דוד כששלח )מט.( דבסנהדרין והק' מצוה,למלחמת
 בפתיח ומצאן בא בכרי בן שבע של קשר נגד ללחות מיהודה צבאאנשי
 אסור וע"כ התורה נגד להיות א"א המלך שציווי וסבר מסיכתאלהו

 דאפשר וכתב יוצאין? ת"ח שאין אלמא לצבא, להוציאן כדילבטלן
 בכבוד היה מרבו עיקר כי מצוה, מלחמת דין לו אין קשרלהשקיט
 דשם להביא כתב לח' סי' צבי חכם בשו"ת אך לילחם. שבא ולאהמלחות

 מלך בציווי כח אין ומ"מ אחרים ע"י שא"א מצוה וגם מצוה מלחמתהיה
 פסק )וכן עמשא. שדרש כמו מצוה ביטול שאר או תורה ביטוללגרום

 התלמיד ודברי הרב דברי של סברא והוסיף ה"ט, כ"ג מלכות הל'הרמב"ם
 זה. בענין קצץ שהאריך כו' סי' ב' שמואל שמעון בנחלת וע"עובו,(

 הבוחרים פטרו לא דמלכותא מדינא אם דאף כתב הנ"ל חת"סובשו"ת
 דלא משמע הנ"ל, ב"ב מגם, התורה מדין פטורים מ"מ להביא תורהלומדי
 זה אם בת"ח אנגריא לעשות עכו"ם למלכות גם דינא דמלכותא דינאנאמר
 מלימודן.מפטלן

 להשתמש איסור דיש ואף אורה הקרן לשיטת יוצאין למהונביאות
 חלק שהן כיון לצאת עצמן מצד עליהן חיוב ריש ר"לבת"ח,

 מה וכעין לילך, אותן חיב שהתורה עצמן בשביל ויוצאיןהציבור,



המאהמתירא

 כשהוא זה וכל מצוה. לצורך כשיוצא כזיון דאי"כ יאיר מהחוותשהבאנו
 מעצמו ומוחל למלחמה לצאת שרוצה ת"ח ויש הרשות מלחמת אבלמ"מ,
 לצאת הארץ עמי לפני עצמו מבזה דלכ' לעיין יש כזה הגוף, צערעל

 ברכי )ועי' מחילה. ע"ז ששייך מצוה כ"כ שאי"ז אפשר ב"ב, בגמ'עמהן
 אם מ"מ במלחמה מלצאת שפטור אף דכהן ראי' שהביא ו' סי' אה"עיוסף
 רי"מ כתב שכבר כ"ג והמדינה התורה בספר ]ומצאתי יוצא.(רצה

 הרבה ומביא בזה"ז בא"י לצבא ישיבה בחורי יציאת בעניןטוקינסקי
מהד-ל[.

 נשכרשידווש

 להשתמש שמותרין שכתב הסמ"ג דברי עפ-י פירש, דוד בראשבחיד"א
 המשתמש פ"ח( )כרכות איתא דבירושלמי דאף בשכר,בכדן

 )כא( בקידושין מצינו הא מ"מ קכח', ס"ס או"ח ברמ"א מחל,וכהובהבכהן
 ובמשנה מותר. בשכר הוה דע"ע כיון וע"כ נרצע, אינו כהן עבריעבד
 הארץ, עם כהן על קאי שם דאפשר כתב ה"ח פ"נ עבדים הל'למלך
 )ע' ת"ח. בכהן להשתמש אסור דרק צד' סי' ריב"ש מחשוכותומביא

 בזויות( בשידות להקל אין דמ"מ וכתב זו דעה שהביא קכח' ס"סבה"ל
 לו שיגיד כסדא לר' ב"ח כו א"ל )כ.( ב"ק בבגמ' המל"מ כתבומ"מ
 שכר לו שיתן מחמת וע"כ כהן, היה ור"ח לי", תשמש "לכיההלכה
 "אל דר"ל במעשה רה"ה החיד"א וכתב מותר. היה ההלכה ללמדודהיינו
 ס"ק רמו' בברכ"י פסק וכן מותר. ועי"ז כשכרו זה שיהי' וירא דר'ההלכה

 זה שימוש הח"ח צריך שאם לו דנראה כתב ו' ס"ק רמג', ובעה"ש וו',ה'
 תורתו בעד רעה לו יגע הרי כן לא ראם מותר, לפרנסתו אולטובתו
 גמ' הוא זה דבר ולכ' רעי"ז( סברא דוד בראש )וע"ע המדה. מןואינו

 תימא ולא אגרא ושקיל בשוקא נבילתא פשוט )קיג.( בפסחיםמפורשת
 יעקב הישועות ראי' מביא וכן מילתא. בי ומניא אנא רבא גברא אנאכהנא
 ת"ח או כהן מותר בזיון של דבר דגם מזה ומבואר זו. מגמ' קכח'בסי'

 קכח' בסי' וכמבואר מחילה מדין ומותר שכר. לקבל ע"מ מעצמולעשות

 כן משה דאם במגילה מחת"מ הבאנו וכן למחול. יכול דכהן שםברמ"א
 גברא כהוא מותר, גדול לאדם שימוש ע"י להתכבד כדי או עצמולהנאת
 דיש ע"י למחול כהן יכול דרק כתב ס"ק קכח' סי' ובט"ז לי. ניחאדאמר
 מהא דוגמא ומביא לצערו לו ניתן דלא הנ"ל וכסברא שכר, או הנאהלו

 לא מחילה סתם אבל ולאכול. עשב לתלוש שמותר וכו' שורך ינוחדלמען
 ברמב"ם ובאמת . פח.( )יבמות כרחו בעל אפילו וקדשתו כתיב דהאמהני,
 דכתיב למחול א"י הכבוד ימנעו אם דאף פסק לב' מצוה עשיןסה"מ



המתיראתמה

 ד"ה )מ:( סוטה מתוס' גם שהוכיח שם בש"ע שלמה חכמת ועייןיקדשתו.
 בניחותא משגחינן דלא וכתב הט"ז סברת על וחולק למחול, דא"ימצוה
 דת"ח כתב המל"מ שהביא הראיות ועל לקדשו, התורה שצוה כיוןדילי'
 כדבריו. עיי"ש הארץ עם לכ"ג קודם ת"ח בממזר בכהן, להשתמשמותר
 הוה דשימוש כיון לכת' כהט"ז ולהחמיר כרמ"א כתב קעה' ס"ק במ"באך
 בח"ח דה"ה י"ל וא"ב מזה. הנאה לו יש אם למחול יכול רק בזיוןענין

 מותר היה כלל בזיון היה שלא דרבר במ"ב )ומשמע בעה"ש.וכמש"כ
 הוה דשימוש המ"ב שכתב וכמה ציון.( מהבנץ לעיל כמש"כ וזהולכ"ע,
 שאי"ז וכדומה חפץ לו להושיט לחבירו דבאומר פשוט ,לכ' בזיוןענין
 ובגדר עבורו, קצת טירחא של דה"ר לעשות לו באומר ורק שימוש,בכלל
 נתכבדתי "לא כהגדרת )כח.( ממגילה הבאנו אך מבואר. מצאתיבזה

 נמצא בפרהסיא בעירו עצמו עבור משא נושא היה דאם היה חבירי"בקלון
 שימוש מירי ומ"מ בזיון, אינו חבירו עבור אגם ובזה אצלו בזיוןשאי"ז
 מעשה ובשעת עצמו עבור דבר שעושה באופן נראה אך נפקא. לאלכ'
 שימוש. בכלל דאי"ז השני עבור טירחא הוספת ואי"כ אחר עבור גםהוה
 רבו ואף ת"ח או כהן ויש וכו', לחתונה לנסוע כשצריך בזה השכיחומשל
 האם שם, שלו מכונית ונוהגשנוסע

 יכוליי
 דיש עמו, לנסוע לכת' לשואלו

 כן שעושה בזה בזיון, הוה אחר עבור ונהג עגלה בעל דלהיות דאףלומר
 חסד בתורת בעושה בזיון היתה אילו וגם מחילתו, מהני בעירולעצמו
 הלמעשה מחילה דמהני באופן אף לשאלו אסור דלכת' אמרנו אךמותר,

 עבור גם הולך כי כלל שימוש אי"ז לכ' כזה בציור ומ"מ בו,משתמש
 כפני יתבזו שלא כדי באוכלוזא יוצא דאינו שהבאנו מה בעין והואעצמו,
 עכור וגס עצמן עכור שעושין כיון שימוש איסור מצד זה בלי אכלע,ה,

 הלכות שונה אבל ברבנן הוא הגמ' דדין אמדנו שם )וגם מותר.הציבור
 איסור אי"כ ומ"מ עה"א לפני להתבזות אסור של בגדר שאי"זיוצא

 מוליכו מעצמו הת"ת דאם ופשוט כנ"ל( עצמו עבור גם רעושהשימוש
 ומותר מעצמו דמחל נמצא עצמו בפני הולך היה שלא למקוםמרצונו
 מפורשת גמ' הוא הלכות בשונה שימוש של זו איסור מדברינו, לנוהיוצא
 בזה נזהרים האינן ועל מאד. חמור עונשה כי בו לזלזל ואין ברמ"אוהובא
 הטור וכן זו הלכה הביא לא הרמב"ם דהא זכות, לימוד לנו ישכלל

 משמע )וכן באבות ורש"י ברונא מהר"י דלשיטת ביארנו ועודומחבר,
 ובן ציון דלבנין ועוד קבוע, ת"ת ביטול בגורם אסור רק שמואל(במדרש
 ברמ"א מבואר הצורך ולעת בזיון. של כתשמיש הוא האיסור כל חיאיש

 בזיון של דבר גם חסד עשיית בתורת שמסייע מילתא ובמיכתאדמותר,
 הלכוץ ששונה באופן נאסר דרק אפשר ובאמת הצורך. לעת מותריהי'

 טורי" ארבע לך "פסלת בגרר שהיה איש אותו כמו תמיד וזוכרןשיודעין



צמגהמתירא

 הערוך בלשון נקרא יהא מ"ז וכי' משניות, בחייו שלמד בחור כלולא
 לא הלכות" "שונה ורמ"א הגמ' לשון פשטות אך ? תורה" ככתר"מוכתר
 בלומד אף להשתמש אין בלא"ה דאפשר כאופן לכת' ודאי אבל כן.משמע
 בעת גם אפשר אם לדקדק יש וכן שימחול. שיודע ואף לעצמו,משניות
 גבוה כ"כ לא לדרגא שהגיע באותו להשתמש אנשים ב' לפניו בישהצורך

 חסירות וממרת כך(. על לדון לו אפשר )אם התורה לימור שלבמדרגות
 כח"ח. מלהשתמש למנוע יש צורך ביששאף

 הצהרים ארוחת לו להביא לתלמידו שואל כשרבי הוא השכיח ציורעוד
 )ואף רמחל נמצא מעצמו הבחור עושה אם דודאי האוכל, מחדרוכו'

 לשאול אכל למצוה(( כן שעושה מוכח מ"מ בזיון קצת בזה שיש נאמראם
 רכו דבאין ציון מבנין והבאנו מובהק רב דין לנו שאין כיון לכת'אותו
 בלומד אף להשתמש אסור לכת' וא"כ הנ"ל הדינים כל ישמובהק
 לטני להתבזות לרב הכבוד מן דאינו הצורך עת שזהו כיון רקמשניות.
 הלכה שילמדהו לא אם ליזהר צריכין בכהן אכל מותר. כן עלתלמידיו
 דבעושה רק הט"ז, שיטת לצאת מזה הנאה לכהן שיש ונמצאבשכרו
 שימושה דגדול הנאה וטובת השכר הוא גופא זה לרכו לשמש כדימעצמו
 מילמודה. יותר תורהשל
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ממזהמתיבתא

 רבינוביץ יוסףאברהם

 דיבור מבטלדינור
 אתי חוזרת, אמר יוחנן ר' מהו. בה, וחזרה וקידשה אחר בא 1"ט.קידושין

 אתי לא חוזרת, אינה אמר לקיש ריש דיבור. ומבטלדיבור
 מחלוקתן. להעמיד אוקימתות ב' ובגמ' דיבור. ומבטלדיבור

 דוקא ומחלוקתן דיבור, מבטל שדיבור מודי כו"ע קמא,לאוקימתא
 דמ'. מעשה כי אשה ליד מעות דנתינת דר"ל רס"לבקידושין

 לבטל יכול ג"כ גט השולח וכ"כ דיבור מבטל דיבור לכו"עובתרומה
 גימא מאידך מעשה. חשים לא לידה גיטא מטא דלא כמה דבלכדיבור
 כל ולכן דמי, מעשה כי יוחנן לר' אפי' רלכו"ע דטומאה מחשבהשאני
 ושלא לשוף שלא עליה חישב )אם במחשבה טומאתן לידי יורדיןהכלים
 עולין ואין ולהבא( מכאן מלאכה גמר לידי זו מחשבה הביאתולשבץ,
 אלא זו( במחשבה שירדו טומאה קבלת מתורת עולין )אין טומאתןמידי
 לא מחשבה דהיינו ולגרר(, לשבץ לשוף שיתחיל )עד מעשהבשנוי
 מחשבה.מבטלת

 אינו דיבור ולר"ל מעות(, נתינת )ללא סתם בדיבור מחלוקתן וביד,ולרב
 ר' לו ומודה בתרומה, ולא בגיטין ולא בקידושין לא דיבורמבטל

 וקידושין. בגיטין יוחנן כדר' והלכתא כדלעיל. בטומאהיוחנז

 את או ביתו בן את הרשה במתני' ב', הלכה ג' פרק תרומותירושלמי,
 עד אם ביטל, תרומה. תרומתו לתרום, שפחתו את אועבדו

 תרומה. תרומתו ביטל, משתרם ואם תרומה, תרומתו אין ביטל, תרםשלא
 מבטל אדם אין אמר לקיש דריש לקיש, דריש על פליגא הדא וליתהק'

 בדרום. וקבע והלך בצפון וקבע לך שאמר כגון תפתר, בדברים.שליחותו
 וצ"ע(. לעיל זביד כרב היא הירושלמי דשיטת דס"ל שם ברידב"ז)ועי'

 או לשותפו האומר וז"ל, פסק ה"ט, תרומות מהלכות ד' פרקברמיתם
 וביטל לתרום והלכו לתרום, לשפחתו או לעבדו או ביתולבן

 שינה ואם תרומה, תרומתו השליח שינה לא אם שיתרומו, קודםשליחותו



המתיבתאצמח
 שליחותו וביטל הואיל הדרום, מן ותרם הצפון מן תרום לו שאמרכגון

 עכ"ל. תרומה אינהמקודם

 אזיל הירושלמי הא הנ"ל, כירושלמי הרמב"ם פסק איך בראב"דוהקשה
 כוותיה. הלבתא דלית לקיש רישלשיטת

 שדיבור יוחנן כר' פסק עצמו הרמב"ם דהא להוסיף, נ"ל קושיתוולחזק
 ה"כ, אישות מהלכות ט' בפרק בקידושין בשליח דיבורמבטל

 וקודם הגט שנטל שליח וז"ל הט"ז, גירושין מהלכות ו' כפרקובגיטין
 וכו' הוא בטל עמך ששלחתי גט לו ואמר הבעל חזר האשה לידשהגיע
 סותר שהרמב"ם מצינו וא"כ עכ"ל, לידה גט שהגיע ואע"פ כטל זההרי

 מבטל שדיבור יוחנן כר' פסק וקידושין דכגיטין וביה, מיניהדבריו
 דיבור. מבטל לא שדיבור לקיש כריש פסק ובתרומהדיבור,

 על שם( תרומות, )בהלכות משנה בכסף הובא הטור, הקשהועוד
 דדיבור רס"ל לר"ל הא ושינה, ביטל לי למה והרמב"םהירושלמי

 מאי לבד, ששינה גימא וא"כ חשוב, אינו שביטל מה דיבור מבטלאינו
 דביטל. מאיאהני

 ריבור מבטל דדיכור ר"י בשיטת מחדש שם( משנה )בכסף קורקוסוהא"י
 למי רק לינשא שלא למיקפד דגשי דאורחייהו כיון דוקאבקידושין

 )ובפשטות חוזרת לבד בדיבור ולכן בדבר רבה קפידא יש כי חפץשלבה
 קפידא דאין כתרומה משא"כ הטעם(, אותו מחמת בגיטין שה"הכוונתו
 דיבור. מבטל דיבור שאין יודה ר"י אפילו האי,כולי

 ר"ל על ר"י קושית רבא דיישב מאי משנה, בכסף מדייק שפירולמבריו
 קמייתא( דאוקימתא אליבא )ולא זביד דר' דאוקימתאאליבא

 תרומתו אין ביטל תרם שלא עד אם ביטל, לר"ל, ר"י איתכיה )שם(בגמ'
 כגון עסקינן במאי הכא רבא אמר דיבור(, מבטל דיבור )אלמאתרומה
 ס"ל נמי דרבא אלמא מעשה. ליה דהוה כריו את ותרם בעה"בשקדם
 תרומה. גבי כר"להלכה

 דדיכור וקידושין בגיטין כר"י להרמב"ם דס"ל דאע"פ מיושבולפירוז
 )היכא דיבור מבטל דיבור דאין ס"ל תרומה לגבי דיבור,מבטל

 אין דכתרומה הטעם כל רהרי הטור, קושית נמי ומיושבת שינה(.שלא
 ושינה, דביטל היכא משא"כ קפיר, דלא כיון הוא דיבור מבטלדיבור



ממטהמתירא

 דיבור. מבטל דיבור גוונא ובכהאי קפיר,שפיר

 דבתרומה ר"י מודה דאי קורקוס. הר"י יסוד עיקר את להבין ישאמנם
 מהמש' לר"ל הקשה היאך קפידא(, )דליכא דיכור מבטל דיבוראין
 שאין מודי כו"ע בתרומות קורקוס הר"י לשיטת הא מ"ר(, )פ"גבתרומות
 והדרו ר"ל, על כמו ר"י על היא הקושיא וא"כ דיבור, מבטלדיבור

 לדוכתן.הקושיות

 היא ור"ל ר"י מחלוקת קמא, לאוקימתא ולבאר להקדים נראהולישב,
 אשה ליד מעות דנתינת ס"ל דר"ל קידושין, מעות שנתןהיכא

 מעשה הוה ודאי במציאות הרי מחלוקתן, מהי להבין ויש דמי.כמעשה
 ע"ז. מחלוקת שייך ומה דיכור, דהוה ר"י אמר היאךוא"ב

 קידושין מעות שנתינת ומברר מחדש תנ"ח סי' ח"ב אה"ע נזרבאנני
 דיבורו( )ללא המעשה שאין כיון מעשה, היא שהנתינהאע"פ

 ליה ותיבעי מתוד"ה כרמוכח דיבור, חשיכ קידושין, לשם שנתנתמוכיח
 המעשה שאין היכא מעשה, להם שיש אע"פ דבחשו"ק י"ב:( )חוליןמעשה
 שהחליקן, בכלים משא"כ מחשכה. אין ולחשו"ק מחשבה, נחשבמוכיח

 חלות שעושה דיכור גיסא, ומאידך הכלי. שנגמר מונית בעצמושהמעשה
 כמעשה. דינו לבד, הדיבור ע"ימעשה

 על כ"ט:( )נדרים שאני הכא בד"ה הר"ן קושית את האב"נ מישבולפליז
 שאמירתו כיון לחזור יכול שאינו יום ל' לאחר במקרישהגש

 תהיה ולא פרה משוך לחבירו מהאומר שנא מאי להדיוט, כמסירתולגבוה
 ובכ"ז פ"ב.( )כתובות קנה בחצירו עומדת אם יום ל' לאחר עד לךקנויה
 כיון לגבוה, שאמירה האב"נ חידוש לפי אמנם יום. ל' תוך לחזוריכול
 משא"כ מעשה, לבטל יכול לא דיבור במילא מעשה, חשיב כמסירה,שהוה

 דדיבור כר"י קיי"ל ע"כ דיבור, רק דהוה פרה משוך לחכירוכהאומר
 דיבור.מבטל

 נ"ט:( )קידושין תפיק מיהא מחשבה מיד תוד"ה בדברי מדיוקובאמת
 עד שמקשים האב"נ, חידוש את למצוא אפשר )שם(וברשב"א

 מתרומת נוכיח מחשבה, מבטל לא שדיבור בכליפ מטומאה הגמ'שמוכיחה
 ומוכח תרומה, שתרומתו הבעה"ב ביטל ואח"כ במחשבה שתרםשליח
 לטומאה תרומה בין לחלק דיש תוס' ומתרץ מחשבה, מכטל לאשדיבור
 מחשבתו אין בטומאה משא"כ נתקדש מחשבתו( ע"י )אפי'דבתרומה



 א ת נ י ת מהתנ

 לא מחשבתו שאחר כיון שבטומאה הרשב"א מבאר שאת וביתרמטמאתו,
 שזהו במחשבה בתורם משא"כ גו.ידתא, למחשבה נחשב טומאה לידיירד
 חלות גורמת שמחשבתו שכיון האב"נ חידוש בפירוש דהיינו עכ"ל,גמרו

 מעשה. נחשכת תרומה, קדושת דהיינומעשה,

 דפסק הרמב"ם, מיושב ראשית, הקושיות. כל מיושבות האב"נ דבריולפי
 האב"נ וכחידוש דיבור מבטל שדיבור יוחנן כר' בגמ'כהלכתא

 אכן בגיטין. וכן דיבור נחשב להדיבור שצריך כיון הקידושיןשמעשה
 נתקדשה הבעה"ב ומחשבת רצון ע"י הרי השליחות, מנוי מלבדכתרומה,
 מבטל דיבור ואין מעשה, שנחשב האב"נ חידש גוונא ובכהאיהתרומה,
 ואז נתקדש, שלא דהיינו ששינה, וברמב"ם כירושלמי נקטו ולכןמעשה,
 דיבור. ומבטל דיבור ואתי דיבור, רקנשאר

 ביטול לי למה והרמב"ם הירושלמי על הטור קושית נמי א"שולפליז
 את שמינה )בעת הבעה"ב מחשבת הרי שינה, לא אם שהאושינה,

 דייקא, כששינה ולכן התרומה, לקרש תועיל השליח מעשי ללאהשליח(
 מחשבה מחשבתו ונשארת תרומה, קדושת נתפס לא שוב השינויובגלל
 ולכן ודיבור, מחשבה וביטל ודיבור מחשבה ואתי מעשה, ללאגרידא
 ושינה. ביטולצריכים

 ר"י קושית מהי דא"כ קורקוס, הר"י על לעיל שהקשינו מה להקשותואין
 ונחשב נתקדש בתרומות הא מ"ר( )פ"ג בתרומות מהמש"לר"ל

 הירושלמי לשיטת דוקא זהו מעשה(, אחר ריבור נחשב )והביטולמעשה
 דיבורו אז דדוקא הדרום מן או הצפון מן תרום פירש שהבעה"בוהרמב"ם
 כ"ג:( )סוכה לוגין שני בתוד"ה כדאיתא מעשה(, )ונחשב התרומהמקדש

 מהלכות ג' פרק וברמב"ם כ"ו:( )קידושין גמליאל ברבן מעשהוכתוד"ה
 אוקימתת לפי אבל כלום, אמר לא במקום ציין לא שאם ה"ח,תרומות
 המקום, ציון חסר סתם, שתרם מוקי מ"ר( )פ"ג בתרומות דהמש'הבבלי
 המקום, ציון שחסר כיון לתרומה יתקדש לא הא בידים עשה אפילווא"ב

 וע"כ מחשבה, ונשארת מעשה חלות עושה אינה מחשבתו גוונאובכהאי
 ושפיר מחשבה, מבטלת שמחשבה כיון תרומה, תרומתו אין ביטלאם

 לקידושין. מתרומה ר"ימקשה



תנאהמתיבתא

 האסאברהם

 ואחרונים ראשונים מיםבענין
 מברכין ראין הטעם מפרש מצוה ראשונים מים תוד"ה קה. דף חוליןמס'

 הכשר אם כי זה "דאין לבשר גבינה בין דנוטלין אמצעיים מיםעל
 הקשו ורעק"א שי"ף המהר"מ כשר" ומליחת חלב ניקור כמואכילה

 מובן אינו ולכאורה מברכין. ואעפ"כ אכילה הנשר אלא דאינודשחיטה,
 בשו"ת כבמבואר מברכיז איך דאורייתא מצות בשאר דגם כ"כ,רוצו

 הכשר ואי המצוות מן קצת על מכרכין דאין הטעמים יח' סימןהרשב"א
 דרבנן? לחיוב דאורייתא חיוב בין מה מברכין שאין טעם הויאכילה
 דאין ברכות בהלכות רמב"ם בשיטת הגרי"ז יסוד ע"פ לבאר יכולואפשר
 ביו"ט מצה אכילת משא"כ חדש בראש הלל רקריאת מנהג עלמבריכן
 החילוק וההסבר מברכין. ומ"מ דרבנן חיוב אלא אינו דג"כ גליות שלשני
 אלא אברכה, גהוצינו נכלל חכמים תקנת בין מנהג דבין הוא הגרי"זלפי

 מצוה ולא דמנהג חפצא אלא הוי רלא בחפצא חסרן יש ר"ח שלדבהלל
 חפצא הוי המצה גליות של שני ביו"ט משא"כ עליה. לברך יכולואינו
 שי"ף המהר"ם לפרש ואפשר עליה. ומכרכין מדרבנן חיוב דסיבתדמצוה
 הוי דלא משום הטעם אכילה הכשר על מברכין ראין תוס' דתירץדסבר
 רמצה. חפצא ולא הנהגה אלא דאינו והחלב ביד ניקור כמו במצוהחפצא
 ראורייתא, קיום דהוי לשחיטה כינת, שי"ף המהר"ם מחלק שפירוא"ב
 עליו. לברך שיכול דמצוה חפצא הוישפיר

 דף כאן תוס' החולק כיון כזה תוס' דברי לפרש יכול דאינו להקשותואין
 על מברכים דשפיר וסבר הרמכ"ם על בש"ס מקומות בשאר וכןקי:

 שהזמן עשה מצות על מברכין נשים וכן מברך, שפיר סומא וכן הלל,חצי
 אם אף מברך דשפיר וסבר הכמב"מ על תוס' דחמולך מוכח וא"כגרמא,
 דמצוה חפצא צורת כזה במעשה אין בסוכה דגשים דמצוה חפצא הוילא

 הגרי"ז שמפרש כמו הוא תוס' דשיטת פשוט, והתירץ עליה. מברכיןומ"מ
 סגי סבר אלא רמצוה חפצא משום דהחסרון סוכה במס' ר"ת שםעצמו
 דמצוה כחפצא נחשב אחרים שלגבי ומה זה בענין מחוייכים שאחריםכמה
 נו"כ ועי' שכו החפצא על בין הצווי על בין "וצונו" לכרך שיכולכדי

 יכול שפיר וא"כ תוס'. שיטת כזה דמפרש קי"ב סימן מהדי"תכאו"ח
 החלב, ניקור אמצעים, מים על מברכין דאין כאן תוס' כוונתלפרש
 דהוי בהמה שחיטת משא"כ דמצוה חפצות דאינם משום בשרומליחת
 כן אכילה. הכשר נקרא ולא דמצוה חפצא נחשב שפיר דאורייתאקיום



המתיבתאתנה

 טלית ד"ה קי: דף לקמן תוס' מובן ובזה כאן. שיף הכר"ם דעת לינראה
 חייב היה אחר אדם דהתם שאולה לטלית דמי לא מ"מ וז"לשאילה
 דרצה שלו כשאינו פטור אדם כל אבל.הכא אשה שאינה או סומאשאינו
 לטלית שהז"ג עשה במצות נשים של המצות ברכות בין לחלקתוס'

 דלפי מבואר ג"כ הנ"ל מירוש ולכן חייב. היה אחר דאדם במהשאולה
 אדם לכל ואפ וצונו חשייבי אנשים דשאר מה על וצונו מברכיןהנו"כ
 לבאר אפשר זה ]ילפי לכרך יוכל אינו דמצוה חפצא אינו שאולההטלית
 דחסרון כיון ניחא הנ"ל דלפי הפסיד" לא המברך תוס', דמיים מהולפרש
 לפקפק יש העולם לכל בעליה יוצא הוי שלא מחמת הוי שאולהבטלית
 הגרי"ז המפרש כמו היא מצוה צורת בו שאין בדבר שראינו דמהעליו
 חפצא הוי דלא בי' מינכר דלא מידי אכל ערכה. בטלטול ר"ת דעתשם

 חסרון הוי לא ניכר שאינו חסרון אלא דאינו שאולה טלית כמודמצוה
 לדחוק. ויש הטלית. להבעל דמצוה חפצא דהוי דמלוהכחפצא

 כמו אכילה הכשר הוי דשחיטה דאע"ג אחר. באופן מתרץ כאןרעק"א
 חלות רעשה שחיטה שאני מ"מ אמצעים, ומים מליחה, חלב,ניקור

 ראינו דבריו ולפי נבלה איסור עליה שאין שחוטה בשר חשבי' למיבבשר
 אכילה הכשר תוס' בדגרי אחרפשט

 דביי
 שייך מדאורייתא כן מדרבנן

 מהו מבואר לא אכתי אבל חלות. ליבא אי אכילה הכשר שלחסרון
 מצד חלות בי' דלית מידי רכל לפרש ויכול אכילה? בהכשרהחסרון
 ואף מצוה. קיום חלות יש ומצוה מצוה דבכל עליה. מבריכין איןהגברא
 להטיל חיובית במצוה הוי הבגד שהלובש אחר ציצית כמו קיומיתבמצוה

 מצוה חינוך מנחת על דחולק יט' פרק ב' שער יושר שעכו ]ועי' ציציתבו
 וזהו חובתו ידי יצא המצוה כשמקיים וא"כ קיומית[ מצות בגדרשכה'
 שחיטה כגון אכילה הכשר כעניני משא"כ עליה. דמברכין דידי'חלות
 חלות. בו יש אא"כ מכרכין אין כלל בהו חיובית מצבדלית

 דאינו משום אמצעיים מים על מכרכין ראין טעם דמפרש כאן ר"ןועי'
 כאן תוס' כוונת זה דאין נראה היה ולכאורה איסור מניעתאלא
 אכילה? הכשר משום אלא החסרון מפרש דלא תוס' מדברי חסרדהעיקר
 על מברכין דאין דפליג מאן דלית כהר"ן תוס' תירץ לא מדוע ק"קועור,
 דכולם כיון עליהן מברכין אין מדוע הני כל מתורץ שפיר וא"כהלאו
 כרעק"א? או שי"ף כמהר"מ יתווץ ושחיטה הן. לאומניעת



תיגהמתיבתא

 על מברכין ראין במה אחרונים מחלוקת שראיתי מה ע"ס ליישבונ"ל
 מצות דיש שהוכיח מה ס' סימן תניינא או"ח כיהודה נודע עי'הלאו.

 ביעורו על דמברכין הרמב"ם שפסק ממה פסח ימי ככל תשביתו שלעשה
 היאך יראה דבל לאו אלא כאן אין דאי החג בתוך החמץדשתמצא
 של עשה דיש הוכיח ומשו"ז לאו. אלא כאן אין הא ביעורו עלמברכין
 גדול חילוק דיש הנו"ב על קשה לכאורה אכל מברכין. ומשו"זהשביתו

 דאל"כ מעשה שיעשה מחייב הלאו יראה דבבל לאוין לשאר יראה בלכין
 אכילת מניעת אין איסור מניעת שאר משא"כ ורגע. רגע בכל עליויעבור
 ומשיב השואל מצאתי ואח"כ תעשה? ואל בשב אלא מעשה מחייבחלב
 מגמ' ראי' והביא זה. טעם משום הנו"ב על שחולק מה ח' ב' חלקתנינא
 דרבנן מצוה על "וצונו" לכרך ריכול שם אויא רב דמפרש בג. דףשבת
 וברכין לאו הוי הא קשה להנו"ב הא תסור. ל דכתיב כיון חנוכה נרשל
 ובכל מעשה. כשמחייב לאו על דמברכין כלעיל צ"ל אלא הלאו?על

 מעשה צריך מדבריהם יתמור ולא לדבריהם לשמוע כדי דרבנןמצוות
 גמ' סוגיית דהבנת ראי'. ראייתו דאין ]ונ"ל מהרכין. ולכן נרותהדלקת
 מלך אלקנו שד' דרבנן. חיוב על שיאמר שייך היאך לפרש הואשם

 מלא דילפינן גמ' תירץ שפיר וע"ז חנוכה. נר להדלק "צונו"העולם
 ראי' יש שפיר דא"כ חכמים דברי השמעת על מכרכין אנו אין אבלתסור.
 העשה על מכריכן חנוכה בנר אלא הלאו. על דמברכין ומשיבלשואל
 דברי על להעביר שלא מהקב"ה להדליק דנצטוינו חנוכה נר שלדרבנן
 יכול זה סברא ולפי ודו"ק[. הלאו על מבריכן אנו אין כאמת אבלחכמים
 אמצעיים מים על מברכין דאין דטעם כהר"ן באו תוס' תירץ דכאמתלפרש
 אכל הלאו על מברכין ואין איסוזו מניעת דהוו משום ומליחה חלב,ניקור
 אם דתלוי איסור מניעת על מכרכין  שאין הגדר ולפרש להוסיף תוס'רצה
 רצו לא דאי אכילה הכשר הוו דהני וכיון לאו או מעשה, מחייבהלאו
 הנשה, גיד וחלב, דכשר, הלאוין אין כלום לעשות מחויבים אינםלאכול
 תוס' כוונת וזהו עליהם. מברכין אין ולפיכך כלום לעשות מחייבודם,
 שייך יהי' לא וא"כ עליהם. מברכין אין אבילה הכשר דהוי כיוןכאון
 דהוי ובפשיטות שי"ף מהר"מ לפי שחיטה על מכרכין מדועלתרץ

 מחייב כשאינו הלאו על מבריכן אין דאורייתא מצות בשאר דגםדאורייתא
 מברכין אין איסור למנוע שנעשו קיומים דבכל ניחא רעק"א ולפימעשה.
 מצות הוי שחיטה התירוץ אלא כשחיטה משא"כ חלות בהם דאיןמשם
 עשה "מצות א הל' א' פרק שחיטה בהל הרמב"ם שכתב כמועשה

 היה דא"כ שי"ף מהר"מ כוונת זה ואין כשר. לאכול שרוצה מישישחוט
 עשה. דהוי שחיטה שאני לחלקלו
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 על דמברכץ המץ שפסק מה על קשה שלכאבה מה מחא ה כליפי
 רוצה אא"כ נוטל, האין אכילה הכומר הוי הא ראותנים מיםנטילת

 אכילה הכשר נט"י אין שי"ף המהר"מ דלפי ניחא הנ"ל ולפילאכול?
 והייתם דוהתקדשתם מהאסמכתא דמצוה חפצא שם עליו דישגרידא
 ולפי מש"ע. עצמו מצצי נט"י חכמים יתקנו מה על מגלה רזהקדושים
 ידים מטנף ואי נטילות כידים הידים דנעשה בנט"י חלות הוי ג"כרעק"א
 וגם מו. דף פסחים כמס' גר"ח כשיעורי דמפורש כמו חלות האימבטל
 יטמא שלא איסור מניעת משום נט"א דתקנו דאע"ג ניחא הר"ןלפי

 בשעת מ"מ תרומה" סודרק , משום דתקנו לקמן הגמ' וכדמפרשתרומה
 מזה תק"ח משום הידים לנטול מחויב טהור דהוא לו ברור אם אףנטילה
 מברכין. ומשו"ז תק"ח קיום הוי אלא בלבד טומאה הסרת הנטילהיאין

 וטעם שם תוס' דמסיימ הניל כתוס' רעק"א קושיית לפרש יכול זהולפי
 אדם לצורך דהם משוס הוי אחרונים מים נטילת על ממכיןראין

 שעל ק"ש על ממרכין שאין כמה לזה ראי והביא סדומית. מלחמשום
 דא"כ רעק"א הגאון והקשה מהמזיקין. להבריח אלא דאינו משוםהמטה
 קושיא כאן אין ולכאורה אדם. להציל אלא דאינו מעקה על מברכיןמדוע
 לומר שייך רבנן רתקנו אחוונים ומים המטה שעל ק"ש בשלמאכלל.
 דין דהוי מעקה אבל אדם הצלת משום דתקנו כיון עליהם מברכייןדאין

 אדם הצלת משום יקרא דטעמא כיון מברכין דאין לומר שייך לאהתורה
 דור בספר תירץ רכן וראיתי המלך. מצוה משום המעקה עושה באדםהא

 מדוע דטעם לעיל שפרשינן מה הוא רעק"א קושיית הכונת ונ"לרביעי.
 טמאין כשאינם אף ידים נוטלין ראנו דכיון אכילה. הכשר נט"י הוילא
 אחרונים המים צ"ל כך ידים, ליטול דרבנן ועשה חכמים תקנת לקייםכדי

 דהוי משום דברים הני עושין אנו מ"מ נפש שמור לצורך דהוידאע"פ
 עליהם מברכין דאין תוס' כתב ואעפ"כ אחרונים. מים לטול חכמיםתקנת
 מברכין דאין צ"ל דאורייתא במילי גם א"כ שימור, משום דתק"חמשום
 ושימור טעם לענין לדרבנן דאורייתא כין דמה נפשו. לשמור כא אםעליו
 בהסכנה רבנן תלו מיתלא אחרונים מים רדינו לחלק יכול זה ועלנפש
 משא"כ התקנה בטול בינינו נמצא סדומית מלח דאין ובזמנינועצמה
 אץ אבל שימור משום רסיסתו מחויב. כ"כ סכנה מצוי לא אם דאףמעקה
 מיבלן ג"כ דינה המטה שעל וק"ש אחרונים. מים כמו בסכנה תלויהדינו
 צריך, אין הוא חכם תלמיד "ואם ה: ברכות גמ' יאמר כמו בסכנהתלוי
 אע"ג מעקה על דמברכין אחר בענין מתרץ נט"י להלכות בפתיחההפמ"ג
 מים כמו הוי לא דכן דכיון היויקא" ברי לא מ"מ הוא נפש שימורדממם
 דהוי מה בין לחלק יכול לא מ"מ אבל ריזיקא. ברי דהויאחרונים



תנההמתירא

 כמו יהי' אחרונים מים דתקנת כיון נפש שימור לענין לדרבנןדאורייתא
 וצריך דאורייתא ממצוה שאני לא עצמו מצד תקנה דהוי ראשוניםמים
 כנ"ל.לחלק

 על דמברכין אכילה הכשר בפירוש מהלכים השלשה לפי ביארנוכנר
 הפצא דהוי משום אכילה הכשר כמו דהוי אע"ג ראשונים מיםנטילת

 ויש רעק"א( )לפי נטילת ידים חלות כה דיש שי"ף( מהר"מ )לפידמצוה
 קו. בדף ריטב"א בחי' נמצא זה דיסוד ונ"ל מדרבנן עשה מצות קיוםבה

 לבטלה ברכה זה אם לאכול רצה לא ואח"כ לאכול ידים נטל ראםדפסק
 קיום הוי נטילה אא"כ שייך זה ואיו לאכול". היה דעתו שעתא"דבההיא

 זה לקיים שייך לא בלכד טיניסת( )אט טוןמאה הסרת הוי ראי עצמומצד
 דכשרוצה עצמו מצד מצוה דהוי צ"ל אלא הטומאה. בל אוכלאא"כ
 הנטילה אבל ולאכול טומאה להסע כדי וזה הידים לנטול צריךלאכול
 גשטטנר נתן מר' מביא בריטב"א דהמגיהה וראיתי עצמו. מצדמצוה
 ספירת על מברכין דאין דמפרש עה. כתובות תוס' על ריטב"א הךדחולק
 לבטלה כרכה יהי' לא הריטב"א דלפי הספירה. ותסתור תראה שמאזבה
 ברכה שתקנו דממר ונ"ל ימים. ז' נקייה ותהי' תסתור שלא דדעתהכיון

 נט"י דשאני תוס' על ריטב"א דחלק ראי' ליכא ספירה משא"כבנט"י
 זבה לספירת ברכה, דחקנו לאכול ובידו לאכילה בינו להפסיק שלארבידי
 שכתב וממה תקנו. לא ולפיכך לא אם דם תראוה אם בכלל ברשותהדאינו

 ג"כ זבה משא"כ לבטלה ברכה הוי לא יאכל לא דכשבאמת כאן,הריטב"א
 וכשתראה ז' ספירת כל על יהי' הברכתה זבה דשאני דחולק. ראי'אינו

 נט"י אבל לבטלה. ברכה יהי' ולפיכך מצותה. כל תבטלותסתור
 אין אח"כ. שנעשית האכילה בלי שנתקיים עצמו מצד תקנה הויכראמרינן
 באכילה תלוי דאם לאכול כשרוצה הנטילה שמחייב מצב אלאהאכילה
 עליה. ברכין ראין אכילה להכשר יחזורעצמה

 הרמ"א על דחולק קנ"ח סימן בסוף ט"ו שיטת מובן שפיר הנ"לולפי
 יכול לא המוציא מברך שאינו אע"פ הידים ניגב כבר ראםוסבר

 י"ב בס"ק הט"ז דברי ובתוך המצוה. גמר דככר משום נט"י עללברך
 תקנו דאה"ו טהורות" כידים לאכול "וצונו מברכין שאין ממה ראי'הביא
 וכמו לאכול כשרוצה ידים לנטול אלא תרנו לא אבל טהורות ידיםמשום

 לברך שייך לא הידים שניגב אחר וא"כ ריטב"א. שיטת לעילדביארנו
 רמ"א דעת ומפרש הט"ז על כשחולק שם מג"א וע"י המצוה. נגמרדכבר
 יכול מעיקרא חזי דלא דכיון אלא אכילה עד המצוה דנמשך מפרשדלא
 ולא עצמו מצד מצוה, הף נט"י מ"מ אבל בשכרתו.  שנדחה אחר גםלברך
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 אכילה. הכשר הוי לא כן ומשום אכילה בשעת טומאההסרת

 אחרוינם במים בירור צריך אכתי אבל ראשונים מים בתקנת פירוש זהוכל
 ליטול תקנו כרהמ"ו לברך דכשרוצה ראשונים מים כמו הוידבודאי

 בירור צריך אכל עליה מברך אי בהראשונים וטרי שקיל ומשו"זהידים
 התקנה.בסיבת

 סכנת מטופ אחרונים מים שתקנו טעם בגמ' מפרש קה: דף חוליןבמסז'
 והתקדשתם של מקרא יליף גג: רף ברכות ובמס' סדומית.מלח

 סבר כאן תוס' הראשונים. וכל כאן תוס' בזה עמרו וכבר קדושים.והייתם
 ליטול צריך היה לא זה ומשום סדומית מלח משום הוי התקנהבעיקר
 ידיו דעומד דמשום אלא יהיו יטול ברכה אחר דמים לברהמ"זקודם
 כמס' הגמ' כדאמר לכרכה כחלות מזוהמות וידים כמזוהם ידיו הויליטול
 מזוהמות ידים כך מזוהמות לעבוד יפסלת שהידים "כשם שםברכות
 ראין כמזוהמות". "דנחשבת כאן תוס' בדברי הפשט וזה לברכה"פסולות
 ולפי כמזוהם. נחשב נטילה תקנת משום אלא עצמו מחמת מזוהםהידים
 כיון אחרוניפ מים נטילת על מברכין אין לעיל כדפרשינן תוס'שיטת

 אי בינינו סדומית מלח שכיח דלא והשתא בסכנה דיניה תלוידמיתלא
 בהמברך איירי ברכות דבמס' סתירה ומיישב עליו חולק והראב"דנוטלין.
 ידי שיצואין אוכלים להשאר איירי חולין ובמס' מזוהם רברוכשאכל
 מלח משום אלא נטילה חכמים הוצרך לא דלהם ברהמ"ז בשמיעתחובתן
 מים על נט"י על מברך הכוס על שמברך דמי פסק ולפיכךסדומית.
 בברהמ"ז דדוקא הראב"ד מפרש קפ"א בסימן והפרישה ג"כ.אחרונים

 דוקא הוי זוהמא הפסל הזוהמא להסיר נטילה תקנו דאורייתאדהוי
 פת "אכל ראם הראב"ד בשיטת מסיים קפ"א בסימן ובטורלברהמ"ז
 ליטול יכול סדומית מלח משום אלא נוטלין ואין זוהמא בי' דליתחריבה

 מים תקנת בסיבת והראב"ד תוס' בין מחל' ראינו ומזה ברהמ"ז. אחרגם
 סדומית מלח משום אלא התקנה דאין סבר תוס' מזיוור ובדיןאחרונים
 דהדין להראב"ר משא"כ התקנה של פועל מיוצא אלא מזיהם נקראואין

 אחרונים. מים תקנו ומשו"ז לברהמ"ז הפסול במציאות הוימזוהם

 על אחרונים מים מחייב היאך והראב"ד הגאונים על דהקשה כאן ב"חועין
 שומע משום דיוצאין לאחרים גם הא השם הזכרת ומשוםהמברך

 לפי דוקא קושייתו ולכאורה זוהמא? משום השם להזכיר יכול לאכעינה
 כפים בנשיאות דמפרש לשוני( מפשטות דמשמע )מהסברא הלויהבית
 דשומע משמע א"כ רם קול בי' דלית משום אחר כהן להוציא יכולדלא



גנזהמתירא

 קול כאן ראין אלא יצא ובזה ומלה מלה כל השומע שענה כמו הויכעונה
 להם יש כעונה שומע משום היוצאין דאף הב"ח מקשה שפיר וא"כרם.
 איש החזון לפי אבל כעונה. שומע ע"י ה"מלה" כשהוציא זוהמאפסול
 בשומע ריוצא רם כקול חסרון דאין כפים הנשיאת עליו שחלקבמה
 ברהמ"ז השומע יוצא כאן אף וא"כ המוציא. יעשה אשר במעשהבעונה
 להיות בזוהמא חסרון כאן ואין המברך יעשה אשר בברכה מזוהמותבידים
 יכול החזו"א לפי ולכאורה ממש? השם הזכרת חסרון אלא ברכהיוצא
 הראב"ד.לתרץ

 ד' ס"ק פה' כסימן אברהם דהמיא בזה. לעיון מקום כאן דיש ליונראה
 כיון ערוש לשחוט יכול "דלא רמפרש א' סימן ביו"ד הט"ומביא

 כיון יכול אינו אחר כרכת ע"י להוציא אף שם ומפרש לברך. יכולשלא
 ידי להוציא יכול דלא רמ"א פס"ק שמע בבריאת וכן לענות. לושא"א
 חולק האם לענות. לו שא"א כיון כעונה שומע ע"י ערום כשהואחובותו
 יכול ערוש אינו שהמכרך כיון חובתו ידי שיוצאי אלו בהלכות אישהחזון
 ואין לשמוע? ולא לענות אלא ערוש איסור ואין חובו להוציאהשומע
 הר ועי' כעונה שומע ע"י חיוב יוצא דסומא סובר דהט"ז דאה"ן,לחרץ

 דא"כ הלוי בית כשיטת רלא מזה ראי' דמביא כעונה שומע בעניניצבי
 לשחוט איסור מדוע כחוז"א סובר הט"ו ואם פה. בעל שקורא כמויהי'
 ראוי שאינו כל דאמרינן לתרץ ואפשר שמיעה? ע"י ברכתו יוצא האערום
 ערום שהוא משום לענ"ה ראוי אינו ראם כאן וכמו"כ מעכבת בילבלכילה
 אם אף ועוד לסומא? זה כין רמה קשה אבל שמיעה. ע"י יוצא אינוג"כ
 הלקט השבלי על חולק ו' בסי' ארי' השאגת מ"מ בהט"ז. כזה לומרירצה
 זהו לענייה ראוי דאינו דכיון כעונה שומע בי' אמרינן דלא באלםדפסק
 מעלה הענ"ה דאין השאג"א וסבר שמיעה. ע"י להוציא יכול שלאעיכוב
 מעכבה. לענייה ראי' שאינו כל בי' אמרינן ולא במנחה בילה כמובק"ש
 דאינו ע"ג אף באלם כמו כעונה שומע ע"י דיוצא דסומא סברוהטו"א
 בק"ש. וס"א בשחיטה הט"ז פסק קשה יה" וא"כ לעניה.ראוי'

 ראוי כשאינו השאג"א שהכשיר מה דכל כעונה. שומע בענין חידושוצ"ל
 צדדי איסור שיהי' מחמת ראוי שאינו משום הסומא זהולענייה

 אבל הספר מתוך קריאה דין בי' דלית משום או פה, בעל קריאהמשום
 פסול הוי בערום אכל כעונה. שומע בי' אמרינן ולפיכך בגברא. פסולאינו

 עיינתי כך ואחר כעונה. שומע בי' אמרינן לא כזה גברא ועלבגברא
 דדוקא במוסגרים שם דכתב כדברינו דמשמע כט' בסימן איש חזוןבלשון
 דהוי בערום וא"כ עיי"ש. כעונה. דשומע מעכב לא "מיוחדים"התנאים



המתיראצנח

 סומא. משא"כ כעונה, שומע הי' אמרינן לא בענייהפסול

 כעונה שומע ע"י כשיוצא מזוהונית ידים לענין לענינינו נחזורוהשתא
 דמפרש כמו כעונה שומע בי' אמרינן לא גמרא פסול דהויכיון

 אף מ"מ אבל הלוי כבית משמע ובלשונו הראב"ד. על בקושייתוהב"ח
 הידים כיון השומעם יצא דהיך הב"ח קושית השר מ"מ איש החזוןלפי

 כעונה השומע יוצא בדיעבד אם ק"ד סימן סוף פמ"גמזוהמות.ועי'
 קשה וא"כ יכול. אינו דכודאי משמע לכתחילה אבל מטונפותכשהידים
 אלא הנוטילים להאחרים נטילה הוצרכו דלא והגאונים הראב"דלשיטת
 שמיעה. ע"י דיוצאין כיון חסרין ליבא זוהמא משום סדומית. מלחמשום
 דלהראב"ד זוהמא. של חסרון מה ותוס' ראב"ד במחל' תלוי זה דברונ"ל

 עולה שאינו ממה אי בידים שמיסרך מדבר עצמו מצד מציאות זוהמאדהוי
 חובתו להוציא יכול דאינו גברא פסול דהוי לותר שייך ובזה מזבח.על

 ידיו שיטול ממה אלא עצמו מצד מציאות אינו לתוס' אבל שמעיה.ע"י
 עצמו מצד אבל כמזוהם לכן קודם נחשב סדומית מלח משום ברמ"זאחר

 משום המסובין יוצא שלא זוהמא של חסרון אין וא"כ כאן איןזוהמא
 זיהם כמו דהוי מפרש בהגמ' כך כל מונח אינו מ"מ אבל כעונה.שומע

 ולפיכך איש כחזון צ"ל הראב"ד לפי אבל וצ"ע. גברא פסול דהוילעבודה
 דמי דלא וצ"ל ידיו נוטל שהמברך זמן כל מזוהמות הידים אףיוצא
 דסי' הפרישה וכדמפרש המברך על אלא נתקן בזיהם פסול ראיןלעולם
קפ"א.

 וש"י מביא דשם קפ"א. סימן כריש הב"ח קושיית לתרץ יכול זהולפי
 ברכה זו ד' דאגי וגו' דוהתקדשתם האסמכתא דמפרש הרי"ףבדפי

 חיוב הא לזה אסמוכתא צריך מדוע הקשה וע"ז המזון. ברכתטירש
 לה לתרץ דיכול ונ"ל וברכת. ושבעת ואכלת דכתיכ היאדאורייתא
 הך צריך וע"ז לברכה. פסול יהי' שמזוהם תיתי דמהיכי הנ"להפרישה
 לברהמ"ז רק מזוהמות ידים על חכמים הקפידו דלא לך לומראסמוכתא
 רש"י פירש שפיר וא"כ בלבד(. ברהמ"ז המברך על )ולהראב"דבלבד.

 אפשר ועוד דאורייתא. כתיבא דלא דברהמ"ז חידוש ה' אני שלהאסמרתא
 ראשונים דמים שביעה מכדי לפחות ברהמ"ז לחדש הכתוב רבאלתרץ
 שביעה. מכדי בפחות חייב אסמכתא מהאי ילפינןדג"כ



הנטהמתיבתא

 קויפמאן משהאברהם

 ורבו אב כבודנענין

 האב חסדא רב אמר מתנה א"ר שילא בר יצחק ר' "אמר לב דףקידושין
 כבודו אין כבודו על שמחל הרב מחול כבודו כבודו, עלשמחל

 פסק וכן מחול" כבודו ככודו, על שמחל הרב אסי' אמר יוסף ורבמחול
 "הרב וז"ל: מחול שכבודו י"א( הלכה )פ"ה תורה תלמור בהלכותהרמב"ם
 לכל מהן באחד או האלו הדברים בכל כבודו על למחול שרצההמובהק
 להדרו התלמיד חייב שמחל ואע"פ בידו הרשות מהן לאחד אותלמידיו
 שמחל. כשעהואפילו

 לקמיה אחא זוטרא למר סהדותא ליה ידע הוה יימר "רב ל: דףשבועות
 והאמר לאמימר אשי רב ליה אמר לכולהו אותכינהודאמימר

 האי א"ל בעמידה. הכל דהרי בעדים אבל דינין בבעלי מחלוקתעולא
 עדיף". תורה דכבוד עשה עשה והאיעשה

 דתנן דכתובות בפ"ג דאמרינן מהא הקשה כס דף מגילה אבןונטורי
 רשאי אינו בישראל לבא ראוי' שאינה או ערוה דבר כה"נמצא

 )דף הקשה שם ובגמרא לו" הראוי' אשה לאשה תהיה ולו שנא'לקימה
 כגון ל"ת ונדחה עשה ניתי אמרינן היכא ומשני ל"ת ונידחי עשה ניסימ(

 בעינא רלא אמרה אי הכא אבל לעשה לקיומי' אפשר דלא בצרעתמילה
 דאי דכיון ל"ת ונדחה עשה ניתי ד"ה בתוספות ופי' כלל. לעשה איתי'מי

 דחי ולא עשה חשיב לא הלכך כלל לעשה איתא מי ליה בעינא לאאמרה
 ל"ת לדחות עשה חשיב לא לי' בעינא אמרה האפילו ומשמע תעשהלא
 למרחי אלים רעשה אע"ג אלמא אחר( דרך על שמפרש שם פירש"י)ועי'
 אלים לא מחלה לא אפי' מחלה ע"י העשה לבטל דאפשר היכי אפ"הל"ת

 מחול ריכול כיון עדיף התור דככוד דעשה אע"ג נמי הכא לל"תלמדחי
 של העשה לדחות יכול ואינה שכה והחומרה העדיפות כח גרעא"כ

 העדים.ויעמדו

 ולא והואיל מחול כבודו אמרינן לא בזיון שיש דבמקומ תי' אבןונטורי
 תורה דכבוד עשה אמרינן מש"ה בזיון שיש במקום למחילהניתן

 מחול בבודו בבזיון גם באביו אבל הב"ר. לפני לעמוד הוא ובזיוןעדיף
 למחול. א"י בזיון במקום מש"ה אב משל גדול דכבודו שאני הרבדכבוד
 באנפי שיראי קרע הונא "דרב לב( )קירושיזדף הונא דר' מהא ראי'והביא



 א ת נ י ת מהתם

 וקעגר רתח ודלמא רתח לא אי כתת אי איחזי איזול אמר ברי'רבה
 רתח ודלמא ופירש"י. ליקרי'." לי' המחיל מכשול תתן לא עוראלפני
 מחול. כבודו אביו כבוד כבזיון דגם אלמא בריתחי'. מידי לאכוהואמר
 דבר לו יאמר דרק אפשר בזיון בו שיש דבר לו יאמר דמה"תוצ"ב
 שאינו דבר לו יאמר בנו דאם י"ל ואולי כבודו לפי ואינו הגוןשאינו
 רבה של מאביו חוץ הונא דרם קשה ועוד הגדולה. הכזיון גומא זההגון
 למחול יכול דאין אבן הטורי למד ת"ח של ובבזיון חכם תלמוד גםהיתה
 הוא אם וגם מחילה שייך בבזיון דגם מוכרח אלא הגמרא של תירוץומה
 וצ"ע.ת"ח.

 מצווה שאדם כשם הלכהא( )פ"ה תורה תלמוד בהלכות הרמב"םכתב
 מאביו. יתר ויראתו רבו ככבוד חייב הוא כך ויראתו אביובכבוד

 הרמב"ם כתב ואח"כ ת"ח לרבות יתירא ה' את מקרא לה וילפינןעכ"ל.
 מפני שנא' רבו שאינו ואע"פ להדרו מצה חכם תלמיד כל א( הלכה)פ"ו
 לדייק יש והנה עכ"ל. חכמה. שקנה זה זקן זקן פני והדרת תקוםשיבה
 "כך חיוב לשון כתב ברבו למה ועוד פסוקים משני הרמב"פ למדלמה
 חכם תלמיד "כל מצוה לשון כתב חכם ובתלמיד רבו" בכבוד חייבהוא
 להדרו".מצוה

 ומתי תירא א' ה' את של פסוק מן לומדים מתי הראשונים נחלקוהנה
 דף בב"ק התוספות ודעת תקום שיבה מפני של הפסוק מןלומדים

 מובהק ברבו הוא ת"ח לרבות תירא א' ה' דבאת ת"ח( לרבות )ד"המא:
 והגרי"ז הגר"ח ובחידושי מוכהק. שאינו רבו על הוא תקום שיבהומפני
 שני דהם הרמב"ם דעת נראה רכן הגרי"ז למד קפ"ה( )סי' הש"סעל

 רבו בכבוד שמחויב הוא תירא א' ה' את של דהדין נפרדותמצוות
 להדור. מחיוב שהאי ת"ח בכל דין הוא תקום שיבה דמפני ודיןויראתו
 חיוב דין היא לרב ככוד רדין יסודם כעיקר הם דמוהלקים הגרי"זומפרש

 וכדמדויק לכבוד. לרב התלמיד על חיוב ויש לרבו מחויב שתלמידמה
 בכבוד חייב הוא כך ויראתו אביו בכבוד שמחויב כשם הרמב"םלשון
 שיבה דמפני הדין אבל רבו. בכבוד התלמיד על חיוב דיש ויראתורבו
 אבל חכם תלמיד לכבוד שמחויב מצוה זה אם כי חיוב דין זה איןתקום
 חיוב זה דאין חיוב לשון הכא נקט ולא להת"ח שמחויב חיוב דין זהאין
 חכם. תלמיד לכבד מצוה אםכי



כסאהמתירא

 שמחויב מה כבור בהידן דוקא זה אם למחול דיכול בהדין צ"עוהוה
 דלא נותנת וסברא ת"ח כבוד בדין הוי נמי רזה או לרבתלמיד

 חיוב דין לרבו ויש לרבו שמחויב לרב תלמוד כדין אם כישייך
 חיבו. למחול שיכול חוב בעל כמו מחילה שייך וע"ז לכבודומהתלמיד

 דיש מצוה רזה אם כי חיוב שום עליו להת"ח ראין ת"ח כבוד בדיןאבל
 "הרב הגמ' לשרן מדויק וכן מחולה שייך לא בזה ת"ח לכבד עצמועל

 וזוהו לרב מתלמיד כבוד בהדין כ"א שייך לא דמחילה כבודו" עלשמחל
 דוקא הוא מחילה דמהני דהא משום המובהק" "הרב הרמכ"ם שכתבמה

 כל לכבד שמחויב כבוד בהדין. לא אבל להרב התלמיד שעל כבודבדין
 חכם.תלמיד

 מר דאבא הילולא בי משקי הוה פפא רב "ותו ב עמוד לב דףגיורא
 מקמי' קם ולא יהודה דרב ברי' יצחק לר' כסא לי' ודליברי'

 כאילו מעט לנוע הידור" ד"ה ופירש"י לי" מיעבר הידור אפ"הואיקפד
 פשיטא. הרמב"ם לרעת אבל בזה. הפי' מה צ"ב וקצת מפניו לעמודרוצה

 מדין לכבודו אבל לרבו. תלמיד כבוד בדין אם כי שייך לאדהמחילה
 דאמרינן וזהו וכדביארנו מחילה, שייך לא דע"ז בעי מיהא ת"חכבוד
 ת"ח. כבוד מדין היינו לי" מעבד הידוראפ"ה

 עשה דאמרינן שבועות הגמ' על שהקשה הטו"א קושית מיושבולפ"'ז
 מחילה שייך והרי בעדות דעמידה עשה ורוחה עדיף התורהדכבוד

 דאה"נ שפיר אתי ולפי"ז העדיפות. כח ובטלה תורה דכבוד עשהעל

 ולכן שייך. לא ת"ח כבוד דין על אבל רבו כבוד דין על מחילהשייך
 שייך לא דיליו עדים עמידת של העשה שיבטל מחייב ת"ח שלהדין

מחילה.

 לענוין יעקבאפרים

 העיןמראית
 באמת שהוא האדם לפעולת שנוגע איסור של גדרים שני בגמואמצינו

 הרואים חשש משום אסרוהו חז"ל אבל התורה דין מעיקרמותר
 לתקלה. חז"ל וחוששים שעשה. המעשה של הדבר לעומק יורדיםדאינם
 עין. מראית נקרא והשני חשד נקראהאחד



המתיראתסב

 דתנו ג. ברכות בגמרא חשד מטעם איסור מצינו דוגמאות. קצת כאןנניא
 יחידי יצא ואל מג: ברכות וכן החשד מפני לחורבה נכנסין איןרבנן
 רב אמר חנוכה נרות לענין בנוגע כג: בשבת ועור חשדא, משוםבלילה
 הטעם מפרש והגמרא נרות שתי צריכה פתחים ב לה שיש חצרהונא
 שמעון רבי אמר וכן בגמרא אמרינן שם וגם מתא, רבני חשראמשום
 קצירו בגמר שדהו בסוף פאה להניח תורה אמרה דברים ארבעהמפני
 בסתר לאשה צדקה הנותן ה. בחגיגה ועוד החשד, משום הוא מהםואחד
 כפני ואמר הים ממדינת גט שהבא שליח ביבמות וכן חשדא. לידימייתי
 איסור מצינו גיסא ומאדך חשד. משום האשה ישא שלא נחתם ובפנינכתב
 משום לשובך משובך הסולם להוליך כאיסור ט. בביצה עין מנאיתשל

 כליו שנשרו מי מה. בשבת וכן צריך, הוא גגו להטיח יאמרשהרואה
 בחמה שוטחן החיצונה לחצר הגיע חושש ואינו בהן מהלך במיםכררך
 כוכבים עבודת בפני מעותיו לו נתפזרו יב. בע"ז וכן העם. כנגד לאאבל
 נראה אינו ואם כוכבים לעבודת כמשתחוה שנראה מפני ויסלם ישחהלא

 שנראה מפני וישתה ישחה לא כוכבים עבודת לפני המושך מעיןמותר,
 וכו'. מותר נראה אינו ואם כוכבים לעבודתכמשתחוה

 ב הלכה ג' פרק בשקלים נמצא הוא העין ומראית חשד איסור שלהמקור
 המקום ידי לצאת צריך וכהוא כדרך הבריות ידי לצאת צריךשאדם

 חן ומצא ואומר כב.( לב )במדבר ומישראל מה' נקים והייתםשנאמר
 "הסר כד ד, משלי עוד ועיין ד(. ג, )משלי ואדם אלקים בעיני טובושכל
 דבר תעשה לא ופרש"י ממך" הרחק שפתים ולזות פה עקשותממך

 פיהם. עליך ויעקימו הבריות בושילעיזו

 קראוהו פעמים אחד איסור הם העין ומראית שחשד לומר שרוציםיש
 שמצינו מה הוא לזה והראיה העין מראית קראוהו ופעמים חשדחז"ל
 משום הוא האיסור של הטעם עין מראית גדר משום שאסור שדברבגמרא
 אפילו העין מראית מפני שאסרו מקום כל סד: כשבת שמצינו כמוחשד
 זה לשון מצינו וגם באיסור יחשרוהו שלא ופרש"י אסור חדריםבחדרי
 ואינו בהם הולך במים כליו שנשרו מי מ"ה סעיף ש"א סימן או"חבשו"ע
 שלא העין "מראית מפני לנגבם ישחטם ולא סחיטה לידי יבא שמאחושש

 משום הוא העין מראית של דהטעם מצינו הרי בשבת. שככסןיחשדוהו"
חשד.



תסגהמתירא

 עין מראית כאיסור דמצינו הוא אמת דבודאי זו ראיה על להקשותיש
 טעם דיש חשד של איסור במקום מצינו לא הרי אבל חשד משוםטעם
 חשד אבל חשד גם בו יש עין מראית רכל משמע מזה עין מראיתמשום
 חומרא דיש לנו יוצא אמת זו הערה ואם עין. מראית איסור משום בואין

 חשד בין החילוק עצם מה ביאור צריך אבל בחשד שאין מה העיןבמראית
 העין?למראית

 חשד בין לחלק סברא שכתב פ"כ ס' ח"ד או"ח משה אגרות בשו"תועיין
 מה רואים דאחרים להיכא הוא מיוחד חשד האיסור העין.למראית

 שמא חשש כאן אין אבל אסור דבר עושה שהוא וסוברים עושהשהוא
 היבא הוי עין מראית משא"כ כמוהו הם גם ויעשו הרעים ממעשיוילמדו
 כמוהו. הם גם ויעשו הרעים ממעשיו שילמדו חששדיש

 איסור כן גם יש עין מראית רכל לעיל שאמרנו למה זו סברא מצטרףאם
 א' פרטים שני יש עין מראית משום שאסור דדבר יוצאחשד
 על רושם עושה שלו המעשה ב' אסור דבר עושה שהוא אותושחושדים
 דהם אף כמוהו לעשות הם גם ויכולין כך כל חמור האיסור ראיןאחרים
 מחשד יותר עין מראית איסור חמור ב' דבפרט נמצא אסור דהואיודעים
 א'. פרט רקדיש

 רב אמר סד: שבת בגמרא והוא העין במראית מיוחד לדין נבואעתה
 אפילו אסרו עין מראית משום שאסרוהו מה כל רב אמריהודה

 תנאים מחלוקת כאמת שהוא זה דין על קאמר שם הגמרא חדרים.בחדרי
 שנשרו מי - )רש"י בחמה שוטחין דתניא היא, תנאי הגמרא. לשוןוזה
 כבסן יאמרו שלא - )רש"י העם כנגד לא אבל גשמים( במי בדרךכליו

 רבי בחדרים( מותר העין מראית דמשום דמידי סבר תנא האיבשבת,
 אין קמא התנא דלפי מצינו הרי כרב( )רש"י אוסרין שמעון ורביאלעזר
 איסור. יש שמעון ורבי אלעזר ולרביאיסור

 איסור דיש דסוברים שמעון ורבי אלעזר רבי של בטעם לחקורונראה
 חדרים. בחדרי גם העיןמראית

 דסובר קמא התנא כמו גם הוא שמעון ורבי אלעזר רבי שלהטעםא(

 של הטעם סוברים הם דגם אחרים בפני רק חדרים בחדרי איסורראין
 ויזלזלו ממנו ללמוד יבואו הרואים רשמא שביארנו כמו עיןמראית

 אכל אחרים בפני רק שייך זה חשש סובר קמא התנא ובאמתבאיסורם.



המתיבתאמסד

 שמעון ורבי אלעזר שרבי אלא רואים. כאן דאין איסור אין חדריםבחדרי
 והרחקה חומרא משום חדרים בחדרי שם אוסרים אנו דגם וסוכרחולק

 טעמים שלש בהמפרשים מצינו 11? חומרא להרחיב ראו טעם ומהבעלמא.
 יש חדרים כחדרי מחמירים לא ראם משום ב' כתקנתן. רבנן פלוג לאא'

 מן אסור שהוא אחרים בפני זה דבר לעשות יבוא בעתיד שמאחשש
 שהוא כיון כאן עושה שהוא מה רואה אדם ראין סובר שהוא אף ג'הדין.
 ללמוד ויבוא עושה שהוא מה שרואה אדם יש באמת שמא חדריםבחדרי
ממנו.

 טעם עיקר על חולק שמעון ורב אלעזר דרבי לומר אפשר שנימצדב(
 עין מראית איסור רטעם סוברים והם ברבים עין מראית איסורשל
 דיש אלא ממעשיו ילמוד "אחר" אדם שמא חשש משום רק לאברבים
 הוא עושה שהוא דמה דאף שלו ממעשה ילמוד "עצמו" הוא רגםחשש
 גדול רושם עושה שלו בעינינם רואה שהוא מה אבל הדין מעיקרמותר
 שקדים בחלב בהמה בשר לבשל לו מתירים אנו אם כגון, עצמו. עלגם
 דהוא כך, כל חמור כחלב ב17ר של איסור דאין עצמו על רושם עושהזה

 שמא חשש ויש אוכל, והוא ממש בחלב בשר כמו שנראה מה בפניורואה
 הטעם וזה ממש. כחלב בהמה כשר לכשל יבוא עצמו" "הואבעתיד
 לעצמו, גם נוגע הוא העין מראית של דהידן כיון חדרים בחדר גםדאסור
 בחדרי או אחרים בפני הזה הדבר עושה שהוא בין מינא נפקא איןוכלן

חדרים.

 חשד, לדין עין מראית בין גדון חילוק דיש יוצא, זו חקירה של שניבצד
 עין מראית אבל "לאחרים" מתיחס הוא להאיך שייך האיסורשבחשד

 ל"עצמו". גםשייך

 חדרים בחדרי עין מראית איסור אחד לדעה שיש מצינו מדוע מובןובזה
 שייך שחשד לומר ונראה חדרים בחדרי איסור בחשד מצינו לאאבל
 נראה עין מראית אבל מותר רואין אחרים שאין חדרים ובחררילאחרים
 חדרים. בחררי גם אסור לעצמו איסור שיש ובדבר לעצמו ששייךלומר

 ואין בדבר הנחשד לא: ברכות בגמרא שמצינו מה מובן נמי זה טעםלפ"
 נראה והטעם העין במראית זו הלכה מצינו ולא להודיעו צריךבו
 להודיע צריך לפיכך לאחרים בנוגע הוא חשד של איסור רכלמשום

 חיוב ואין עצמו של דין יש העין מראית אבל לחשדו מקום שאיןלאחרים
 אחרים.להודיע



תסההמתירא

 העין למראית חשד כין באחרונים שמצינו החילוק מובן נמי זה טעםלפי
 הפתח נר המדליק כגון עליו מברכין אין חשד משום שעושהשדבר

 על אבל בג. שבת ר"ן עיין עליו מברכין אין חשד משום ביתו שלשני
 לשחטו שחייבו פקועה בבן כמו מברכין העין מראית משום שעושהדבר
 מה לפי אבל ביניהם? החילוק מה ביאור וצריך העין מראיתמפני

 אנו שאין לפי לברך, שאין סברא יש לאחרים רק שייך שחשדשביארנו
 עצמי תועלת לו איז  והעושה לאחרים רק שנתקן לדבר ברכהמוצאים
 מחשד יותר סברא יש לעצמו נוגע האיסור שעיקר עין מראית אבלבדבר
 בברכה.לחייבו

 האיסור אמאי שהקשה סד: בשבת בהלכה מצויינים שערים בספרעיין
 רבים בלשון העינים מראית ולא העין מראית הגמרא בלשוןנקרא

 שתירץ. מה ע"ש 'ה'עין? מראית של הידיעה ה' יש אמאי להוסיף ישוגם
 לחוש שיש ממה דיותר זו, סברא כאן דמרומז לומר אפשר הנ"ל לפיאבל
 היחיד הוא ומי היחיד, מצד איסור יש הרבים שהם רואים שאחריםמה

 שיש הנוסף איסור עיקר וזה הידיעה, בה' היחיד הוא עצמו הוא הריהזה?
 העין.כמראית

 איסור בדין מינא נפקא דיש אפשר עין מראית של הטעם של זותחקירה
 עוף בשר לבשל דרבנן איסור יש למשל, חדרים. בחדרידרבנן

 בחלב עוף בשר לבשל דרבנן איסור גם יש זה איסור ומשוםבחלב
 גימא אי העין מראית של טעמים בשני התלוי אפשר חדרים בחדרישקדים
 והלא ממעשיו ילמדו דאחרים חשש משום דהאיסור הראשוןכטעם

 עוף בבשר חלב בישול דהדין לגזירה גזירה כמו הוא ברביםכשמבשל
 ומאיזה דרבנן על בנוי דרבנן הוא עין מראית והדין דרבנן דין כברהוא
 אין אומרים אנו כלל דכדרך הגם לגזירה גזירה כאן גזרו חז"ל שהואטעם
 הטעם וכל שם רואה אדם שאין חדרים בחדרי אבל לגזירה גזירהגוזרים
 אם כן אם ברבים זה דבר יעשה אחר פעם דשמא גזירה משום הואדאסור
 הרבה רחוקה זו וחומרא לגזירה לגזירה גזירה כמו יש כאן אוסריםאנו
 בחדרי דאוסר התנא של דהטעם השניה כסברא נימא אי אבל לאסור.ואין

 זה מעשה ידי רעל לעצמו גם שייך עין מראית דסובר משום הואחדרים
 בחדרי דאסור הא זה לפי כן אם חמור באיסור לזלזל עצמו הואיבוא
 הדין מעיקר איסור דיש אלא נוספת גזרה משום כלל אסור אינוחדרים
 אסרו רחז"ל כמו זה ולפי ברבים איסור דיש כמו ממש חדריםבחדרי
 לחלק. סברא ראין חדרים בחדרי אסור גם דרבנז כדין ברכים עיןמראית



המתיראתסו

 כתוספות קסה ס"ק שא בס' פסק ברורה דהמשנה מצינו להלכהובאמת
 בחדרי דקבנן בדין העין מראית איסור ראין לקולאוהרא"ש

 חדרים בחדרי עין מראית איסור דיש בשו"ע שם דפסקינן הגםחדרים
 החקירה של השני כהצד סובר לא דהוא משמע דאוריתא. לדיןבנוגע
 רק דשייך הראשון כצד אלא לעצמו שייך העין מראית .שלדהטעם
 .לאחרים.

 בעקערדוד

 קידושין שטרנענין
 מהו לי מיועדת מהו, לי מיוחדת להו איבעיא )ו.( דף בקידושיןאיתא

 הני ליה, מיבעי קא והכי לישני כהני לה ואמר לה דיהיב הב"עוכו'
 תיקו. לה, קאמר למלאכה דילמא או קאמר לקידושילישני

 מהני דהלשון )משום בכוונה ספק הוא אם הגמ', ספק בביאור לחקורויש
 בהדיא שכתב ברשב"א וע' הלשון. במשמעות ספק או הפירושים(לשני
 קידושין דלשם מודו דבתרווייהו אע"ג לן, דמספקא לישנאדבהנך

 רזה הרי ודאית. מקודשת אינה מכוונו דלהכי אמרי נמי ומהדיהתכוונו,
 הרי הקידושין על הלשון אין דאפ כוונה, מהני לא ולכן הלשון מצדספק
 י"ל קידושין לשון הוי דהלשון דלצד איפכא ה"ה ולפ"ז כלום, אמרלא
 ונמצא ומקודשת. דברים, ואינם שבלב דברים הוה .לקידושין כיונו לאראם

 להאשה הכסף כשנתן קידושין, של כסף קנין דלגבי מהרשב"אבהדיא
 או קידושין לשון זה אם ההלשון ספק הוי וכו' לי מיוחדת את הריואומר
 ספק )דהוה הרשב"א שיטת אם צ"ב אמנם תיקו. הגמרא כתב וע"זלא.

 קידושין, של שטר בקנין גם או קידושין, של כסף בקנין דוקאבהלשון(
 אכל לי, מקודשת את הרי בשטר וכתוב קידושין שטר לאשה נתןדאם

 חסרון גם זה האם לי, מיוחדת את הרי אומר הוא להאשה השטרכשנתן
 עכשיו לפיכך לי, מקודשת את הרי כהדיא כשטר דכתכ כיון אוכהליכון

 בהלשון. חסרוןאין



תפזהמתירא

 קידושין של כסף קנין שבנוגע ובשטר( בכסף )ד"ה ב' ברף רש"יוע'
 מקודשת את הרי לה ואומר כסף שוה או כסף לה דנותן רש"יכתב
 )אע"פ הנייר על שכותב רש"י כתב קידושין של שטר לקניןלי,ובנוגע
 שטר קנין דלגבי מרש"י ונמצא לי. מקודשת את הרי פרוטה( שוהשאינו
 צריך שטר בקנין דגם כתב הר"ן על רש"י )אבל אמירה. א"צ קידושיןשל

 לה שנאמר בעינן בכסף דדוקא ההר החכמי בשם המאירי כתב וכןאמירה(,
 לקנות או להלותו או ליחנו עשוי אדם שכסף מפני לי, מקודשת אתהרי
 אמירה א"צ לו מקודשת היא שתהא בו שכתב כשטר אכל דבר, איזהבו

 רבותיו שיטת המאירי הביא וגם בשטר. מפורשת אמירתו שהריאדרת,
 דבעינן ח:( )לקמן בגט דאמרינן כמו אמירה צריך בשטר דאףשסוברים
 לכל מותרת את הרי או מגורשת את הרי או משולחת את הרי להשיאמר
 כלל. אמירה צריך אם אשה גט בנוגע )ה:( לקמן כתב המאירי והנהאדם.
 בידה" ונתן כריתות "ספר מדכתיב דילפינן שסובר הרשב"א שיטתוהביא
 הגט שנותן שיאמר דהיינו כריתות, ספר שהוא לדעת בידה נותןשיהא
 דרבותיו ונמצא הגט. מהנתינת חלק הוי דהאמירה הרי כריתות, ספרלשם
 הדין רכל וכיון מהנתינה, חלק היא דהאמירה כהרשב"א סובר המאירישל
 גם א"כ והיתה, דויצאה הקיימא ע"י מגט ה'.( )דף ילפינן קידושיןשטר
 ולכן השטר, מנתינת חלק הוי רזה כיון מגט למילף צריך האמירהענין
 אומר אא"כ מקודשת אינה אעפ"כ קידושין שטר שזה רואה היא אםאפילו

 דשטר סובר דהרשב"א לומר אפשר לכאורה ולפי"ז קידושין. בלשוןלה

 או לי מיוחדת של ספק בלשון לה אומר אם וא"כ אמירה, צריךקידושין
 הלשון. במשמעות ספק הוי קידושין בשטר גם וכו' לימיועדת

 רהנה קידושין. בשטר אמירה בנוגע בהרשב"א אחר ביאור לומרואפשר
 הגט לה כשיתן שיאמר צריך דהמגרש א'( קל"ו סי' )אה"ע בשו"עאיתא

 פסול גט זה הרי כלום אמר ולא בידה נתן ואם בזה, וכיוצא גיטיןה"ז
 עסוקין היה לא אם בקידושין ואע"ג וז"ל שם הב"ש כתב וע"ז)מדרבנן(.
 אם אפילו מדאורייתא( )אפילו קידושין חשש אין בשתיקה ונתןבקידושין

 כלום, אמר שלא דאע"ג גט, שאני מהני, לא קידושין לשם כוונתםהיה

 בשטר מקדש אם אפילו בקידושין אבל הבעל, לשון הוא הגט לשוןמ"מ

 ג"כ האשה( )של דעתה אם ניכר אין מ"מ מדבר, הוא כאלווהוי

 רכתיב מדאורייתא, כלום אמר כשלא הגט כטל דאינו והאלקידושין.

 ואם כריתות, לתורת שנתן הוא הקרא דפירוש כריתות" ספר בידה"ונתו

 )ופסול מדאורייתא כשר כלום מדבר אינו אפילו י"ל כריתות לתורתנותן
 מדאורייתא אפילו בעינן דבקידושין דעתו ומוכח עכ"ל. מדרבנן(,אלא

 דלעולם הב"ש, בדברי ביאור ומצאתי קידושין. השטר כשנתן להשיאמר



המתיראתסח

 ביאה או בכסף אותה שמקדש היבא בקידושין דיבור בין גדול חילוקיש
 בעינן ביאה או כסף ע"י דמקדש דהיכא שטר, ע"י אותה דמקדשלהיכא
 יקח "כי דבעינן גזה"כ דהוא הקיחה מעיקר חלק הוי דזה בקידושיןדיבור
 להשמיע בא רזה שם( תוס' שפירושו מה )לפי ד: בדף כמבואר אשה"איש
 לשון כעינן ולכן מקודשת, אינה היא אמרה אבל הוא, אמר דבעינןלנו

 בקידושי אבל זה. כלשון אותה מקדש שהוא קיחה מעשה עלהמתפרש
 מדבר הוא כאילו הוי בשטר הכתוב הלשון דאה"נ הב"ש כתב הרישטר,
 הרי לקידושין. ג"כ רעתה אם ניכר אין מ"מ קידושין, לשון כאן וישעמה,
 שהוא הבעל מצד בדיבור חסרון אין שטר דבקידושי דהגם דסוברמבואר
 רצונה גילוי לנו שחסר חסרון יש אכתי מ"מ הקיחה, עיקרעושה

 ושותקת, קידושין השטר את מקבלת שהיא ואף הקידושין עלוהסכמתה
 שזה יודעת לא היא דאולי להסכמתה, שתיקתה להחשיב אפשר אימ"מ
 קידושין, שטר שוד יודעת שמיא דידעינן היכא ואפילו קידושין,שטר
 שהיא מה א"כ קידושין לשון ממנו שומעת לא שהיא זמן כלאפ"ה

 לקידושין, הסכמה מחמת שותקת שהיא לקבוע יכול לא זהשותקת,
 כמו וזה שותקת. היא ולכן הקידושין למעשה עדיין מחשיבה דאיןראפשר
 בענין מעסוקין דגרע היא ואמרה הוא נתן גבי לקמן מש"כהרשב"א
 דלשם דמוכח אע"פ עדים, שיהיו בקידושין דבעינן משוםקידושין
 אלא עדות, לשם ראייה ולא שמיעה עדות כאן אין אפ"ה נתן,קידושין
 עדות. כאן ואין הלב כוונת דניןשהם

 של כסף קנין לגבי דאה"נ סובר דהרשב"א לומר אפשר הב"שולפמש"כ
 בכוונת ולא בהלשון ספק הוי וכו' ל' מיוחדת של הלשוןקידושין,

 נכון לשון כתב ראם לומר אפשר קידושין של שטר בקנין אפ"ההאיש,
 וכו' לי מיוחדת כגון הלשונות מן באחד הוא האמירה אבל השטרעל

 לנו חסר שאין כדי אלא אמירה א"צ קידושין שטר דלגבי משוםא"ש,
 מהני. האלו הלשונות וא"כ הקידושין, על והסכמתה רצונהגילוי

 אבל וז"ל )ו.( רי"ד התוס' כוונת גם הוא הזה דהביאורואפשר
 צריך הלכך דבר שום בו כתוב אינו לה נותן שהוא הכסףבקידושין,

 אינו קידושיך זה הרי לה אמר ואם לי, מקודשת את הרי בפה להשיאמר
 לה ואמר לי מקודשת את הרי בתוכו וכתב בשטר קידשה אם אךכלום.
 רי"ד להתוס' מבואר הרי עכ"ל. גיסיך זה הרי כמו מהני קידושיך ה"זבפה
 של שטר קנין דלגבי שטר. לקנין כסף בקנין קידושין לשון ביןנפ"מ

 הלשונות מן אחד וגם קדושיך זה הרי בלשון אפילו מהניקידושין
 וכו'. לי מיוחדת כגוןהספיקות



כסטהמתיבתא

 לעזער נתןדוד
 גוגענהיים נתןיוסף

 להחזיר מנת על מתנהנענין

א~
 יצא וכו' לי שתחזירהו ע"מ זה אתרוג הילך רבא אמר )ו:( קידושין

 ע"מ שבמתנה מפרשים והרא"ש כאן הריטב"א יצא. לא לאוואם
 במתנה להחזיר צריך שיצא ואחר גמורה במתנה לו ליחן צריךלהחזיר
 בו שיצא אחר שמיד לזמן בקנין האתרוג מקנה הבעל אם אבלגמורה.
 לכם. ואינו כשאול הוי דרק כיון יצא דלא הרא"ש כתב לבעלים,יחזיר
 לולבא איניש ליקני לא וז"ל אמרה דגמרא סמא:( מסוכה ראיהוהביא
 צריך אינו ואם מקני, לא אקנויי קני מיקני דינוקא סבא ביומאלינוקא
 בו שיצא עד לי' ליקני הוא אקנויי בר לאו דקטן נהי במתנה,לחזור
 בר לאו וקטן במתנה וליחנו לחזור צריך ודאי אלא ממילא, לוולחזור

 הרא"ש. עכ"ד הוא,אקנויי

 ומ"ש וז"ל הרא"ש על חולק סק"ד( רמ"א )סי' החושן בקצותוהנה
 הוא. שאול דין לאו כה"ג רכל לענ"ד נראה כשאול דה"להרא"ש

 ראשון וירד לפלוני ואחריך לך נכסי קל"ו( )דף ב"ב מגמ' ראיהוהביא
 לשני אין אומר רשב"ג רבי, דברי לקוחות מיד מוציא השני ואכלומכר
 ומקשה מחלוקת. הוי באתרוג דאף איתא ובגמרא הראשון. ששייר מהאלא
 אבל פירות קנין או גוף קנין הוי הראשון אי הוי לשדה דמחלוקתגמ'

 ומתרץ הגוף. קנין לו ליתן וצריך יצא לא גוף קנין הוי לא איאתרדג
 מהו. מכר או אכל אם הוי מחלוקת אלא הגוף, קנין הוי דלעולםהגמ'

 להקנות צריך יהי' הראשון שהרי תנאי, כשעשה לאוקמי דליכאהרא"ש
 צ"ל לפיכך להקנות יכול אינו מת כבר אם אכל לשניהשדה

 דנותי
 לי

 הוי לזמן דקנין כרחך ועל שני, של הוי מיתתו דאחר זמן לקניןהשדה
שלכם.

 מקשה דתוס' לא( )ד"ה בסוגיין תוס' על מקשה יוסף העצמותוהנה
 כפול תנאי עשה לא והא יצא לא האתרוג החזיר לא אידילמא

 הקשו ולא הגמ' מסקנת על רק התוס' הקשו דלמה יוסף העצמותומקשה
 ומתרץ כפול? תנאי עשה לא והא קני לא ולמה קני, לא דלמכר ההו"אעל
 לא אם רבא שהוסיף במסקנא אבל כפול בתנאי דאמרי דסוגיין בס"דדי"ל
 אם יצא לא ודאי הא החידוש מהו מיירי, כפול בתנאי ואם יצא, לאיחזיר
 התוס' הקשו וע"ז כפול בתנאי מיירי דלא התוס' נקטו כן ועל החזיר,לא



 א ת נ י ת מהתע

 יוצא. אינו למה כפול תנאי הוי לאאי

 לזמן קנין הוי להחזיר ע"מ דמתנה דרכו לפי מפרש החושן בקצותאולם
 אם דאפי' משום הגמ' של בס"ד הקשו לא שהתוס' א"שוממילא

 אך קנה. לא במכר ולכן לזמן מתנה אלא הוי לא עדיין בטלהתנאי
 משום כרחך על יצא, לא החזיר לא ראם שאמר באתרוג דרבאבמימרא
 מקיים ושפיר לזמן קנין אלא אינו הלא דאל"כ, יצא דלא הוא תנאידיני

 הרא"ש לדברי אפי' התוס' דברי לפרש דיש הקצוה"ח ומוסיףהמצוה.
 בהו"א הקשה שלא שהטעם גמורה, מתנה הוי להחזיר ע"מ המתנהדסובר
 ממון חיוב יש מ"מ כפול תנאי הוי לא משומד הוה קנה לאדמוכר
 משא"כ השדה. לקנות יכול אינו להחזיר ממון חיוב דהוי וכיוןלהחזיר.
 גנב מקרי לא הא כפול תנאי כאן אין אם יצא לא החזירו לא דאםבמסקנא

 דמדיני וע"כ ויצא אתרוג מצות ומקיים לכם הוי ושפיר החזיר לאאם
 דאינו כיון התנאי לקיים צריך דלא תוס' הקשו וע"ז עלה אחינןתנאי
 כפול.תנאי

 לדעת שהקשה הנ"ל( )בסק"ך הקצוה"ח קושיית ליישב יש לפי"זונראה
 מהא החזרה תנאי לקיום גמורה הקנאה דבעינן רסברי ראשוניםהנך

 מיתתו. לאחר להקנותו לו שא"א מת כבר ושני לפלוינ אחריךדקאמר
 מחויב מ"מ תנאי דיני בלא שאף די"ל )סק"ט( בקצוה"ח מש"כ לפיאולם
 אחריו לילך שדינו דזה לפרש יש המקח, פסיקת מהל' בחזרתוהוא

 היורשים ולכן בעלמא, חיוב ככל והי הפסיקה, מחמת הואלפלוני
 אכל הריטכ"א כדעת רק ניחא זה כל אכן להשגי. להקנותומחוייכים
 שמחוייב דזה שם בסוגיא להדיא כ' שהרי כן לפרש א"א הרא"שלדעת
 תנאים. מהלכות אלא אינובחזרתו

 בסוגיא התוס' מש"כ הביא נ"ג( ס"ק כ"ח )סי' מילואים באבניוהנהב(
 לר"ג לו היה אתרוג )מא:( סוכה במס' דאמר והא וז"ל ואם()ד"ה
 ודייקי' לר"ג. והחזיר ר"ע בו ויצא לר"ע ונתנו בו ויצא יהושע רבינטלו
 לר"ג, החזירו לא יהושע שר' אע"פ מתנה שמה להחזרי ע"מ מתנהמינה
 שיצאו אחר לידו שיחזור אלא חושש היה שלא לכך היה ר"ג שלדעתו
 החזירו. שלא אע"פ יהושע ר' יצא איך להו קשיא דהוה הרי ע"כ.כולם,
 קשה לא לזמן, כמתנה דהוי צדק כהן אביגדור ור' הקצוה"ח לדעתוהנה
 וכתב ר"י. דיצא ופשיטא ר"ג, לרשות ממילא חזר הז"ן בסוף שהרימידי

 גמוזי. תנאי שהוא אלא לזמן מתנה הוי דלא התוס' סברי דע"כהאב"מ



אאהמתירא

 דברי לפרון 'סם כ' התל מק"ט( רמ"א )ס" בקצוה"ח וטהרי בזה ליוג-ה
 דברי על אלא הסמוך לעיל הקוטו לא ולכן לזמה מתנה דהויהתוס'

 להחזיר, ע"מ דמתנה הדין עיקר על ולא יצא, לא החזיר לא דאםהבא,
 הקצוה"ח, לפ"ר ונמצא תנאים, דיני רלא אף לזמן מתנה הוידשפיר

 וצ"ע. זא"ז, סותרים התוס'שדברי

 זה שור קל"ז( )דף דב"ב מהא כשיטתו הוכיח בקצוה"ח רהנה בזה,ונראה
 והקשה ומוחזר.  קדוש זה הרי והקדישו להחזיר ע"מ במתנהנתון
 שהקדישו כיון והא והרא"ש, הריטב"א לדעת מוחזר הוי דאיךמקצוה"ח
 פירש כן ועל למקנה, בחזרה להקנותו יכול ואינו שלו אינולהקדש

 המשפט ובנתיבות לזמן. במתנה אלא מתחילה הקנה לא שאכןהקצוה"ח
 קדשים היינו דהתם דהקדש צ"ל הרא"ש דלדעת פירש שם( רמ"א)סי'
 יכול לכו"ע לומן דבקנין לפי"ז ונמצא עיי"ש. הם, בעלים דממוןקלים,
 על גמורה הקנאה כשמקנה אולם גמור. הקדש להקדישו מתנהמקבל
 אינו וכן קדשים קדשי בקדושת הקדוש שור לו להחזיר יכול אינוהתנאי
 ממון לאו קלים בקדשים למ"ר קלים דקדשים שו אפי' להחזיריכול

בעלים.

 לזמן, קנין אלא הוי דלא נקטו שפיר לעיל תוס' של שבס"ד י"לולפליז
 בתירוצם אבל יצא. לא החזירו לא שאם אלא הקשו לאוע"כ

 הוא דאומדנא נקטו ג"כ לו, שיחוזר ביוליז אומדנא דהוי שכתבומכיון
 לו יוחזר שלא ליה, עדיפא שבכה"ג כיון בתנאי גמורה הקנאהשמקנה
 תנאי. על גמורה הקנאה אלא לזמן, מתנה שאינו נקטו ולכן קדושאתרוג

 מקרי שפיר לזמן קנין שהקנה כל התוס' לדעת שאף יוצא, דלפי"זאלא
 ראמדינן הוא להחזיר ע"מ בשמפרש ורק מתנה, ושמה הגוףקנין
 משמע שם האב"מ מלשון ואמנם תנאי. על להקנאה דכוונתודעתיה
 הוי לא לזמז דקנין והריטב"א הרא"ש כדעת התוס' שיטת לפרששכוונו
 פירושו לפי התוס' דברי סתירת לן תיקשי ושוב בעלמא פירות קניןאלא
 הקצוה"ח.של



המתיבתאתעב

 יאקאבוויטשדוד
 טרביטשיאיר

 יותר ועושה שמצווה מיגדול
 ועושה מצווה שאינוממי

 הלכה לי אמר רהוה מאן ת"א מריש יוסף רב אמר ל"א דף קידושיןגמי
 והא לרבנן מבאי יומא עבידנא - המצות מן פטור סומא דאמר -כר"י

 גדול חנינא דא"ר לר"א דשמעינא השתא - עכדינן והא - מיפקידנאלא
 ראין לי דאמר מאן אדרבה ועושה מצווה שאינו ממי יותר ועושהמצווה
 לרבנן: מבא יומא עבידנא כר"יהלכה

 ועושה? מצווה שאינו ממי יותר ועושה שמצווה מי גדול של הטעםמה
 שמי סוברים שהם והרמב"ן, והריטב"א, תוס' לפי דיעות, כמהיש
 צערא הלפום שכר, יותר לו יש הרע, היצר כנגד יותר ומצטערשדואג
 עליו חביב יתברך ה' של שהמצוות ומראה דואג שהוא ובשבילאגרא,
 מאוד:מאוד

 ושכר ציווי שכר בידו יש דהמצווה משום א' - טעמים שני ישונהמקנה
 להחטיאו, המצווה על מתגבר יצה"ר כי ב' - המצוה,עשיאת

 אין הרע היצר גם )ואולי עליו ציווי שכר ראין מצווה שאינו מימשא"כ
 איך אבל - נכון: יותר קמא המעמא אומר והמקנה - כך!( כל עליומתגבר
 שכר מקבלין שג"כ שאומרים רמב"ן ריטב"א, תוס', שיטת את המקנהלמד

 והרמב"ן והריטב"א ותוס' שהמקנה והאמת יצרו, על מתגברשהמצווה
 מה כזה ואומר בדבריהם חילוק עושה המקנה יו אחת, דעה לפיסוברים
 ועושה מצווה שאינו ממי ועושה שמצווה מי שגדול הראשונים לפיהטעם

 שעושים רוצה אינו היצה"ר שבשניהם לפי שכר מקבלין שתיהם האמת-
 שכר, לקבל ראוי "הוא" אם אפילו שלדם, להגוף קדושה להביאהמצוות
 המקנה ובא - הש"י, מצוה לעשות עצמו הכניס וחסידות לבב מטובשהרי
 מצווה שאינו מי ובין שמצווה מי בין חילוק שיש טעם שהעיקרומברר
 מצוה שאינו מי משא"כ בירו, שיש המצות ומקיים עושה שהואבשביל

 יצרו! על מתגבר שהוא שכר מקבלרק

 לאחרים, הש"י שצוה שכר מקבל רק ועושה, מצווה שאינו שמיונראה
 נקרא עושה והוא אחרים על הקב"ה צוה שלא מצוהמשא"כ

 הם שאם נשים, עם מה לברר צריך ועכשיו הרמב"ן, שכתב וכמוהדיוט,



מעגהמתירא

 נשים שאפילו בשביל הדיוט נקרא אם תפילין מניח כמו ציווי בליעושים
 אנשים! דהיינו אחרים, על הציווי בשביל שכר מקבלין או הדיוט,נקראים
 ועושה מצווה שאינו שמי כמו שכר מקבלים כן גם שנשים לומר ישאולי
 וגם תפילין, מנחת שאול בת שמיכל צ"ו דף עיוובין במס' שראינוכמו
 רואים א"כ רבנן, מיחו ולא הרגל, בזמן המקדש לבית עלה יונהאשת

 בשביל זה מיחו שלא הטעם אולי אבל הדיוט, נקרא ולא לעשותשמותר
 צריך רבנן היה ברכו שאם המצוות על ברכה ברכו לא יונה ואשתמיכל
 בשביל נכון, לא זה אבל לשוא, ה' שם את תשא לא בשביללמחות
 שאשה בפירוש אומר עבידנא מפקידא לא ד"ה ל"א. דף בקידושיןשהתוס'
 תשא לא של לאו על עובר דאינו גרמא שהזמן עשה מצוות עלשמברכת

 ולא יוסף רב שמח היכי הכי לאו דאי התוס' של והראיה לשוא, ה'את
 מצווה שאינו כמו נחשבות שנשים רואים וא"ב כולן, הברכותמפסיד
ועושה

 ומקבליי
 יוסף רב כמו הוא התוס' ושיטת הדיוט, נקרא ולא שכר,

 מיחו שלא הסברא גופא וזהו שכר, להם ויש רשות וסומים דגשיםשסובר
 ראיה על קושיא הריטב"א והביא קרבנות, שהביא יונה של באשתורבנן
 פטור סומא שהיה יוסף שר' שסובר יהודה שר' תאמר אפילו התוס'של
 דכרכת רומיא עליהם שיברך הוא דין לרבנן אבל מדאורייתא המצוותמן
 מדרבנן הוא דין רואה, שאינן סומא דאפילו מגילה ומקרא חנוכהנר

 אפילו שפטורות גרסא שהזמן עשה שמצות בנשים אבל לברך,שיכול
 שהזמן עשה מצוות לברך יכולות שנשים בתוס' פשט מה א'מדרבנן,
 סומא משא"כ לגמרי, פטורות שמדרבנן לבטלה ברכה וראי זהגרמא,
 על מיכל בירך איך לבטלה, ברכות על עוברים נשים ואם מדבנן?שחייב

 וכל יהודה, ר' לפי המצוות מן פטור סומא דלעולם דוחה וישהתפילין?
 אבל גמור, כגוי הוא לאו שאם לברך עליו יש שמדרבנן שסומאהטעם
 שיכולים הוא דין וכו' וחלה נדה כמו אחרות מצוות להם שישנשים
 מדרבנן. מצות כל עללברך

 נקרא ועושה מצווה שאינו שמי כפירט שאומרים ציורים שני ישאטל
 בספר שרטוט ענין ל"ב: דף במנחות בתוס' שהובא א' ממש,הדיוט

 שר' וב' הדיוט? נקרא משרטוט אם שרטוט כעי דלא כיון ותפיליןתורה

 וק"ש לצלותא זמן אחא בחדא יתבי הוי יצחק ר' ב"ר ישמעאל ור'מיישא
 למד כן לא מיישא ר' ליה אמר להתפלל, והתחיל יצחק בר ישמעאלר'

 ועושהו הדבר מן שפטור מי כל חזקיה ותני מפסיקין, אין התחילו אםרבי
 לא למה גרמא שהזמן עשה ממצות שפטורות אשה ממילא הדיוט,נקרא
 מצווין שאחרים שבמצוה חילוק, שיש מתרץ הריטב"א הדיוט? כמונחשב
 משא"כ שכר, לקבל ראוי היא גם מ"מ ממנו פטורה דהיא אע"גבה



המתיבתאתעד

 ממילא זמן באותה פטורים כולם מפסיקין אין התחלו שאם ועניןשרטוט
 שיעורים קונטרסי בספר ראינו )כך הדיוט נקרא מאליו עושהכשהוא
 א'(. ענין כ' שיעורקידושין

 שהרגים אמרת התורה מצות, תרי"ג שעשוה דגוי קושיא יש זה עלאבל
 שהטעם לתרץ ואפשר בהם, מצווין אחרים של מצוה זה למה?אותו

 שאנו הטעם שכל אומר שהוא המקנה בספר שראינו כמו הגוישהרג
 ישראל דאמרו דהיינו המצוה העשיות ועל המצוה קבלת על שכרמקבליפ
 ממילא התורה רצו לא הגוים משא"כ ונשמע נעשה התורה קבלתכשעת
 רצו שלא עונשים מקבלים הם בתורה שכתוב מה מצות עושים הםאם

 להם ויש ישראל בכלל נחשבים שהן ונשים סומא משא"כ לכתחילה,לקבל
 נפש הציל שגוי בשביל וכי המקנה של הטעם תמוה, מאוד אבלשכר,
 הלכה דיש מסתבר לא זה זה?, על נהרג יהא צדקה נתן או מישראלאחת

 המקנה לפרש יש אולי תרומה, תרומתו תרומה שתרום שעכו"םבפירוש
 כמו מניעות על רק זה חייב הגוי שמה שעורים קונטרסי שכתב מהכמו
 ה' אדרבה מניעות לא הן וכו'.. נפשות והצלת וצדקה תרומה אבלשבת

 עליהם. נהרג לא שהגוי הטעם זה ממילא ויותר יותר גריםחפץ

 לעווי הלוי שמעוןחיים
 ופדיוה"ב ממילה אשה פטורבענין

 ונשים חייבין אנשים האב על הבן מצות כל במשנה ע"א כ"טקידושין
 הבן מצות היינו האב על הבן דמעות בגמרא ומפרשפטורות,

 בגמרא ופריך כו'. אשה ולהשיאו ופדיוה"ב מילה כגון האב, עלהמוטלת
 אותו צוה כאשר דכתיב ומשגי בנה. במילת מיחייבא דלא מגלןאיתי
 וא"ת וז"ל כתב אותה ולא אותו ד"ה ובתוס' אותה. ואל אותו -אלקים
 בשמיני שנימול הוא גרמא שהזמן עשה דמצות ליה תיפוק קראלמ"ל
 לאו הפסק לה אין והלאה השמיני רמיום כיון וי"ל פטורות ונשיםללידתו

 אלא מלין ראין הוא גרמא שהזמן עשה מצות אכתי וא"ת הוא. גרמאזמן
 בזמנה שלא דמילה התם כמ"ד ראתיא וי"ל הערל בפרק כדאיתאביום
 עכ"ל. בלילה בין ביום ביןנוהגת



תעההמתירא

 דוקא נוהגת בזמנה שלא דמילה למ"ד גם דאתיא תירץ רי"דונתוחי
 לה יש המילה דמעשה משום גרמא זמן נקרא עצמו מילת ולעולםביום,

 בנו במילת להתעסק הוא דחיובו שאני בנו במילת האב חיוב ומ"מזמן,
 ולכך המילה, צרכי להכין יוכל בלילה גם שהרי זמן לה איןוהתעסקות

 שהאריך. ועיי"ש נשים. לפטור קרא וצריך גרמא הזמן לאיןנחשב

 כנה בפדיון מיחייבא דלא מנלן איהי ג"כ פריך פדיוה"כ גביונתמוך
 קרא בעי הוא גרמא הזמן שלא דמ"ע דכיון ואיהי בד"ה רש"יוכתב

 וצ"ע בהקושיא. כלום רש"י פירש לא לעיל מילה וגבי עכ"ל.למעוטה
 נשיפ לפטור קרא צריך דלמה הנ"ל הראשונים קושיית רש"י יתרץאיך

 מנלה רמ"ד אליבא דקאי כהתוס' ס"ל דאם היא. גרמא זמן האממילה
 לו היה א"כ היא גרמא זמן ולא בלילה בין ביום בין נוהגת כזמנהשלא
 למעוטה, קרא בעי היא הז"ג שלא שמ"ע דכיון הבן פדיון גבי כמולפרש
 ולכך גרמא זמן אינו לעולם האב דחיוב רי"ר כהתוס' דסובר לומרואין
 כלום. לפרש צריך היה ולא בפדיוה"ב ה"ה דא"כ במילה קראצריך

 כל לכם מהמל למולו ב"ר חייבין האב מלו לא ראם ילפי' בגמ'והנה
 לפדות ב"ר על חיוב שיש כלל בגמ' הוזכר לא הבן פדיון וגביזכר,
 שייך אם דנו ר"ב סימן ביו"ד וט"ו )ובש"ך ב"ד על חיוב ראיןומשמע
 על חיוב אין וראי דעכ"פ ומשמע בו, ולפדותו להקטן ממון לזכותלב"ר
 גרמא שהזמן מ"ע היא מילה דלעולם ס"ל ררש"י נראה ועפי"זהב"ר(
 נשים, לחייב הו"א אין וא"ב רי"ד( כתוס' )דלא כניו מילת גם זהובכלל
 במילת חייבין ישראל שכל דהיינו - כ"ד מדין רק היא לחייבםוההו"א

 חייכין ישראל כל אין שהרי גרמא זמן דאינו אפשר וזה ישראל, בןכל
 ישראל בן שכל לראות אחראים שהם היא חיובם אלא המילה מעשהבעצם
 לומר אותה ולא אותו המיעוט בא זה ועל זמן, שייך אין ובזה נמול,יהיה

 זה. מחיוב גם פטורותשנשים

 לכך נשים, לחייב ההו"א מהו ב"ד, על כלל חיוב דאין פדיוה"בוגני
 בעי ולכך בלילה, גם דנוהגות - הוא גרמא הזמן שלא דמ"ע רש"יכתב

 למעוטה.קרא

 מנלן. חייבות נשים גרמא הזמן שלא עשה מצות איתא ע"ב ל"דובגמי
 רפטורות, תורה מתלמוד וגילף ופריך ואם אב ממורא דיליףומשני

 כתובים שני וכל כאחד, באים כתובים שני הוו ופדיוה"ב דת"הומשני
 את מלפדות היינו מפדיוה"ב דפטורות ופירש"י מלמדין אין כאחדהבאים



המתיראתעו

 מלמדין אין כאחד הבאים כתובים ב' למ"ר הניחא ' ס ובסמוךבניהם.
 זמן הוי דמילה מכאן מוכח ולכאו' למימר. איבא נואי מלמדין למ"דאלא
 זמן דאינה מילה גם להביא יש דאל"כ רש"י, בשיטת שאמרנו וכמוגרמא,
 מלמדין. אין דלכו"ע כא' כתובים ג' כאן ויש פטורות נשים ומ"מגרמא
 התוס' ולשיטת גרמא. זמן אינה דמילה שכתבו דלעיל להראשוניםוקשה
 דוקא היא בזמנה שלא דמילה רמ"ד אליבא קאי דכאן בפשיטות לתרץיש

 רי"ד תוס' לשיטת אבל בלילה, בין ביום בין דמ"ד אליבא ולעילכיום,
קשה.

 האשה מפטור אינו הבן מפדיון הגמ' רמייתי הא רי"ד דלהתוס'ונראה
 עשה ממצות פטורה דאשה ללמוד אין דמזה שפירש"י כמו בנהבפדיון

 אלא אשה שהיא משום אינה פטורה דכאן דאפשר גרמא, הזמןשאין
 אנו ואיז לאם, ולא לאב אלא התורה טייבה לא לבן לעשותדחיובים
 פטורה בכורה דאשה מהא היא הגמ' ראיית אלא לאשה, פטור כאןרואים
 להקשות שאין פשוט ולפי"ז אשה. שהיא מצד ע"כ רזה עצמהמפדיון
 מדין אינו דהפטור ראיה להביא אין ודאי בניה דממילת מילה,דנחשוב
 באשה. מילה שייך אין הא עצמה מילת דפטורה ומהא כנ"ל,אשה

 בנה, את לפדות דפטורה מהא היא הבן מפדיון שהראיה שפירשורשש
 מפדיון דוקא פי' למה קשה קצת אבל אשה. מדין היא שפטורהסובר

 ולא כלל ככור אינה נקבה בכור שלרש"י וצ"ל עצמה. מפדיון ולאבנה
 דמביא הא וע"כ אשה. פטור מצד ולא פטורה כן ועל פדיון עליהשייך
 בנה. מפדיון הוא מפדיון פטורה דאשההגמ'

 מעללעריצחק

 לביאה מסורין שאין קידושיונענין
 אינן כאחת ואחותה אשה או אשהובתה נ:,המקדש דף קידושיןתמשנה

 שאין קידושין אתמר )נא.( הגמ'מקודשת.
 מסוריי

 )רש"י לביאה
 אחת לישא יכול דאין איזהומהם פירוש ולא אחיות משתי אחתקידוש
 לא אמר קידושיןרבא הוי אמר אביי אשתו(, אחות זוהי רשמאמהן

 ובעלה אשה איש יקח כי לי אסברא אהינא בר רבא אמרהויקידושין.
 הוי לא לביאה מסורין קידושיןשאין קידושין הוי המסורימלביאהקידושין



העזהמתירא

 להו דגמרינן כסף וקדושי דהיינ יקח כי אהינא, בר ד"ה רש"יקידושין.
 לביאה. ראויה דבעינן ובעלה וכתיב קיחהקיחה

 ולכן לביאה ראוי' דכעינן ובעלה דכתיב רש"י פירש קידושין, ד"התוס'
 דאסורין לאווין בחייבי דראינו קשה אבל הקידושין תופסאינו
 ידי הביאהעל שהאיסור מפרש תוס' ולכן כהקירושין?לביאהותפסי

 קידושין. של מקודם דאיסור בא אינו לאווין חייבי כן שאין מהקידושין

 על רש"י מתרץ מה להסביר סוגותינו.א( ביקושיותעל לנו ישהמצא
 אביי וב(פסקינן ותוס'. רש"י המחלוקתבין מהו ובכלל תוס'קושית

 בכלל הביא ולא דרבא וקו' סברת רק הביא ולמה כנם( מהיעל)דזהחד
 ואביי. רבא כין המחלוקת הסברתאביי,ומהו

 רצה הונא דרב ה.-ה: דף הונא דר' חופה של לעייןכסוגיא יש כלקודם
 אינוגומרת מהכסף ק"ומכסף קירושיןמדין נעשהנישואיןואפילודחופה

 שתי רבא אמר קידושין? שעשה דין אינו שגומרת חופה קידושיןועשה
 אלא גומרת חופה כלים ועור תנן לא וד' תנן דשלש חרא בדברתשובות

 ידי שעל מחופה ידיקידושין על שלא חופה גמרינן וכי קידושיןע"י
 דכתיבא תנאמילתא תנן, לא תנןידי ג' דקאמרת הא אביי ליה אמרקידושין
 הונא רב כלים ודקאמרת קתנו לא בהדיא כתובה דלא מילתא קתניבהדיא
 אחר שגומרת החופה קונה כסף אחר גומר שאינו כסף ומה האמר הכינמי
 לרבא. אביי בין מחלוקת בזה ההסבר ותס' שתהנה. דין אינוכסף

 זה האם אשוח של דינים חלות העצם העשות המהו להעיר לנויש
 והקידושיןהמתחיל. הנשואין זה הם הא הגמור רק והנשואיןהקידושין

 ידי גומרתאלאעל חרפה סברדכלים רבא ורבא אביי המחלוקת זהואפשר
 ואין הגמר רק חופה כן ואם אשות החלות שעשה מה הוא דקידושקידושין
 כן אינו כסף אחר דגומרת חופה סבר, אביי אבל תחלה. לעשותהו"ל

 לגמור טוב אינו כסף דהא כולה עשה בחופה סבר דאביי ראינושתקנה
 אם וא"ב מהחול. רק וכסף אשות חלות כולה לעשות הגמר דצריךמשום
 שגומר חופה בש' מתחיל מ"מ אשות, חלות עשה ואינו גומר אינוכסף
 קידושין? ותעשה מתיול להאם אשית חלותועשה

 סבר רבא לביאה. מסורין שאין בקידושין מחלוקת ההסכר נבררהיטבועתה
 בין אחיות לשתי לעשותקידושין דאיאפשר קידושיןמשום הוידלא
 מתחיל רק כיוןדהקידושין סבר אביי אבל אשות. החלות עשהדקידושין



המתיבתאתעם

 דבר עשה אינו באמת דוה קידושין הוי לביאה ראוין שאינו הקידושיןא"כ
 כןאינה אשות.ואם אינהחלות אכל להנשא תרצה שהאשה מתחילרק

 הונא שלרב מסוגיא זה דידענו כיון לאביי סברית ליחןצריכההתלמוד
 כרבא. פסקינן אין מה לנומפני להראות הגמ' רצהונצרכהאבל

 דבעינן ובעלה רבא לסברת פורש דרש"י הראשון, לקשותינו נחזורוא"כ
 שביארנו, כמו וזהוממש הקידושין. תופס ולכןאינו לביאהראי'

 עליו התוס' והקשה הראהלביאה. אשות החלות עצמו קידושיןדבעינן
 לומר יכול זה ועל קידושין, בה ותפסו לביאה דאסור בחייבילאוויןדראינו
 ולא מקומות בכמה יש בהגמר אשות חלות דזה כאביי שפסקנו מפנידוהו
 כאן.רק

 מסכים דר"ע וסובר ומפרש שאמת סברתיו סוברכל תוס' כאןניוצא
 באה אינו לאווין בחייבי אבל קידושין ידי על ביאהלהאסור

 כאןולאמחלוקת מחלוקת רק דהוה סובר וא"כ קידושין של מקודםדהאסר
 וצ"ע. אביי, סברת להסביר קושיא לגו יש לפיתוס' וא"כ מקום,ככל

 צריכים רכולם ב' סי' מ"א סימן אה"ז בשו"ע פסקינו תוס' לפרשולמעשה
 דהקידושין רביון וכו', מה אחת שים על לבאן ואסור ממנוכס

 שניהם בשהיותה לביאה אסורים דהוה בצריכים רק וזהו גט. צריכיםחל
 תופס, אינו קדושין אפילו דבזה ובתה לאשה נתקדש אם אבלנישאות
 ואחותה, אשה או ובתה אשה המקדש תנא במהניתין ולכן מקודשת.אינה

 מברינו בזה מקדשת למי יודע דאביי בציור מקודשת,אבלכאחתאינו
 מפסיק זה למימרא יכול הקיהאיך בתוס',דתוס' פשט זהואמת.א"כאפשר

 אבל מקודשת למי יודע אינו של לציור נוגע רק כזה דבר לכלובעלה
 ע"כ. מקודם אפילו חל הקידושין אין ובתה באשהסתם

 האס מנחםיצחק

 משנים פחות שבערוה ובר איןנענין
 והטעם לקידושין, חוששין 'אין אחד בעד מהמקדש שה: קידושיןגמ'

 שוה גזירה דילפינן משנים פחות שבערוה דבר דאין משום בגתאיתא
 דאיך הרשכ"א והקשה שנים. כאן אף שנים התם מה מממון, דברדבר



העטהמתירא

 אין התם הלא שבממון, מדבר שבערוה בדבר עדות הדין ללמודאפשר
 הוי שבערוה ובדבר לשקרי, אלא מהדי איברי דלא דברור אלא עדותהדין

 דילפינן הרשב"א ותירץ כלום? המעשה אין עדים דבלי לקיומי,העדות
 ילפינן ומשם עדים, ב' בעינן דהתם הבע"ד בין הכחשה במקוםמממון
 משתיפ. בפחות מהני דלא שבערוהלדבר

 לילף לא דא"כ הרשב"א על סק"א( רמ"א )סימן החושן הקצותוהקשה
 עדים כעינן דאו וניבא הכחשה שקיים לאופן אלא שבערוהלדבר

 הרשב"א קושיית על הקצות ותירץ המעשה? לקיים לא אבל דממוןדומיא

 התחייבות הוי לא דין בעל דהודאת ס"ק ל"ד בסימן שביאר מהעפ"י
 זה וילפינן עצמו על א' לכל התורה שנתנה נאמנות דין אלאבעלמא
 דבאמת הקצות כ' ולפי"ז )סה:(. רש"י שכתב כמו זה" הוא "כימהפסוק
 על עדים יש דלעולם אלא המעשה על עדים ג"כ בעינן ממונותבדיני

 שבערוה לדבר ילפיגן ומזה מעשה, בשעת הבע"ד דקיים משוםהמעשה
 חייב דהוי משום בע"ד הודאת מהני לא ושם עדים, ב' בעינןדלעולם
 ג"כ ממונות כדיני דבאמת נמצא הקצות דברי ולפי בגמ'. כדאיתאלאחרים
 שבערוה. לדבר ממונות בדיני עדות בין חילוק ואין לקיומא עדותבעינן
 גדר ראינו הט"ו פ"ר וחליצה יבום בהל' בספרו הגר"ח דברי לפיאמנם
 שבערוה. בדבר לעדות שבממון עדות בין קצתאחר

 כבית לבינה בינן שחל דאחד ומעשה דתנן הא על ק"ה יבמות הגמ'דחנה
 מי לבינה בינו מקשה והכשיר ר"ע לפג מעשה ובאהאסורים

 וקשה ידעינן, לא דאל ורק כשירה כאמת דהחליצה מהגמ' ומשמעידענא,
 וקידושין, חליצהמגיטין חלוק דבאמת הגר"ח וביאר שבערוה דברדהוי
 דף בכתובות איתא דבזנות בדבשב"ע עדיות של אופנים ב' מצינודהגה
 עדים דבעינן קיי"ל וקידושין ובגיטין עדים, בלי גם נאסרת דבאמתט'

 הוא ביניהם והחילוק חלין, אינם עדים בלי והמגרש והמקדשלעיכובא
 ובגו"ק לשקרי אלא סהדי איברי לא ולכן ממילא האיסור באדבזנות
 עדות צריכין וקידושין הגיטין ע"י וההיתר האיסור העושה הואשהבעל
לקיימו.

 דהוה לקיומא, עדות כעינן דלא לזנות דומה כאמת דהליצה הגר"חוביאר
 כשרה קטנה דחליצת דאמר המאן על ק"ד ביבמות תוס'הקשו

 לאו אי וחרשת דחרש בגמ' דאי' מה על קשה וכן חליצתה מחניתדאיך
 נינהו דעה בני לאו חש"ו הלא כשרה חליצתן היתה קרואה בנידאינם
 להם ומוביש עלגבן עומדין שבי"ד דמיירי ותירצו דעת. צריכהוחליצה



 א ת נ י ת מהתפ

 דלא וקידושין מגירושין שוא דמאי הגר"ח והק' כתקנה, חליצהלעשות
 בעלים דעת צריך דבגו"ק מגי"ק, חליצה דשאני ותי' גבן, על עומדיןמהני
 וכיון ומתירים אוסרים הם מעשיהם ידי רעל משום וקידושין הגירושיןעל
 דהם כיון ע"ג עומדין מהני ולא דעתם צריכין מעשיהן ע"י נעשהשזה

 דין והוי ממילא בא דההיתר בחליצה משא"כ נינהו, דעה בני לאובעצמן
 לעשות כוונה רק בעינן כזה ולמעשה התורה התירה חליצה מעשהדע"י

 לא ומה"ט ממילא ההיתר הוי שכחליצה וכיון עע"ג. מהני ולזההמעשה
 על עדים בעינן לא מהמעשה. חלק ההיתו שאין כיון דעתםבעינן

 אצל כמו מהמעשה חלק הוא שהחלות באופן רק בעינן רעדיםהמעשה,
 אלא מהדי איברי לא ממילא בא היתר שהחלות כיון בהליצה אבלגו"ק,

לשקרו.

 ואז מהמעשה חלק הוי שהחלות א: אופנים כ' דיש הגר"ח מדבריוהיוצא
 הוי ואז מהמעשה חלק הוי לא שהחלות ב: לעיכובא עדיםבעינן

 דבממון הוא כממון עדים ב' שבעינן שזה י"ל ולפי"ז לברורי. רקעדים
 עדים לנו שיש אלא עדים בעינן ושם מהמעשה חלק החלות הוילעולם
 חלק החלות הוי דלפעמים חילוק יש שבערוה ובדבר הקצותכמש"כ

 אחר. דבר הוי ולפעמיםמהמעשה

 אי ה"ה פ"ב וחלצה יבום בהל' למלך המשנה ספיקת להבין אפשרולפליז
 דלמא או וקידושין בגיטין כמו יבום בביאת לקיומא עריםבעינן

 המנחת והקשה עדים. צריכין אין כאונס או בשוגג אפילו שקנאהכיון
 כשוגג יבום שמועיל מה ענין מה השני הצד על תקצ"ט כמצוהחינוך
 ראם י"ל הגר"ח דברי לפי אמנם ? לקיומו עדות יצטרך שלא למהובאונס
 כזה שמעשה שייך האיך החלות דעת בלי ובאונס בשוגג יבוםמועיל
 לא דהחלות מוכח להמעשה דעת בעי דלא כיון הא לקיומא עדותיצטרך
 לברורי. אלא עדים צריך אין ולכן מהמעשה חלקהוי

 לקיומא עדות בעינן ביבום דגם למלך המשנה שהכריע מה לפיאמנם
 דהי' צ"ע וא"כ מהמעשה, חלק הוי דהחלות נמצא דקירושיןדומיא

 אלא דעת, לו שאין כיון בקידושין כמו בקטן מהני דלא הדין להיותצריך
 דלא כקטן גם וא"כ ובאונס בשוגג המהני שחידשה כמו גזה"כ דהויצ"ל
 האיך לפרש צריך אכתי אכל יבום. מעשה לעשות שייך דעת ב'שייך
 על מעידין ראין הרמכ"ם כ' הא קטן המעשה על העדות שתהנישייך
 יבום )הל' שמח והאור חינוך המנחת הקשו כן ובאמת ? הקטןמעשה
 מעיניין אין אמרינן דלא בפשיטות שמח האור ותירץ הי"ו(. פ"אוחליצה



הפאהמתירא

 שפיר דעת בלי דמהני ביבום אבל דעת. כשצריך אלא קטן מעשהעל
 עליו.מעידין

 עדות בעינן דביבום הוא הביאור אם למלך המשנה הכרעת לפי לחקורויש
 דבאמת להיפך או אחריתי מילתא החלות הוי שבאמת אע"פלקיומא

 בעינן דלא גזה"כ דהוי רק דעת דין בה ויש מהמעשה חלק החלותהוי
 דפסקינן מה לפי יהי' מינה דהנפקא ואפשר דעת. לו כיש דהוידעת

 נובע אישות שם שהחלות אמרינן דאי כוונה דצריכין דאורייתאבמצות
 הזהו ביאה למעשה אלא כוונה דאי"צ י"ל אחריתי מילתא והוימהמעשה
 מהמעשה חלק הוי דהחלות מקידושין דילפינן אמרינן אי אבלהמצוה,
 דילפינן אמרינן אי אבל המצוה, דזהו ביאה למעשה אלא כוונהצריך

 למעשה יבום במצות כוונה צריך מהמעשה חלק הוי דהחלותמקידושין
 יצא. לא לאו ואם לאשה" לו "והיתה דהיינו ממנה שבא ולהחלותביאה
 על הבא פרק ריש המשנה שמפרש תקצ"ח( )מצוה חינוך במנחתועיין
 יצא לא מ"מ אבל אשתו, והוי אותה קנה אונס או שוגג עלי' דכאיבמתו
 אבל הפעם. עוד עלי' ויבא בכוונה המצוה לקיים וצריך חובתוידי

 וצ"ע. אשתו כבר שהיא אחר המצוה מקיים דאיך תמוה זה דברלכאורה

 יבמתו על בא יבם דאם מבנו שמביא רכ"ב( )סי' רע"א בתשובותועיין
 ונ"ל יוסף, ונימוקי הר"ן בין מחלוקת הוי לקנותה שלא רעתעל
 לקיומא מצות בעינן דביבום גימא דאי הנ"ל. בחקירה תלוי זהשדבר
 התורה שגילתה אלא דעת דין בה ויש החלות בה שיש מעשה דהוימשום
 שלא הוא דעתו דאם י"ל אז דעת, לו כיש דהוי קנאה דעת בלידאף

 בעינן לא רבאמת אמרינן אי אבל קונה, ואינו קיים המעשה איןלקנות
 י"ל לקיומא עדים דבעינן גזה"כ רק והוי מהמעשה חלק החלות ואיןדעת

 מעשה כוונת אלא דעתו צריך אין מ"מ להיפך הי' דעתו אםדאפילו
 אותה. יקנהושפיר

 ליברמןועגוב

 מצוה עשה ולא מצוה נ"רטעה

 ולהטיף לחזיר צריך בלילה ומל עבר פסק רס"ב סימן דעה כיווההרמ"א
 ביאור צריך ולכאורה יצא. וביום ח' תוך מלוי ברית דאםממנו

 שהטפת הט"ז כתב ועוד ובלילה? ח' תוך עדיף אמאי הט"ז שהקשהכמו



המתיראמג
 הזו"ז המשיגעל הכסף נקודת ועיק חומרא. אלא אינו שבלילה בריתדם

 עב. דמנחות מסוגיא הרמ"א על הש"ך הקשה ועוד ממש. שח"בואמר
 נקציריה שכת דוחה אמאי כשר כמצוותו שלא נקצר ס"ד אי אמרשהגמרא
 ואם פסול כמצוותו ומלא נקצר מינה וטמע מבת מדדחי אלא שבתמערב
 ברית דם ממנו להטיף צריך ואין יצא ח' דחוך איתא אם מילה גבי גםגן

 לא ח' קודם מל שאם מיניה שמע שבת מדדחי אלא שבת דוחהאמאי
 שבמל הרמא על הקשו עב.( פסחים וצל"ח נב. סימן אריה השאגתיצא?
 ר' לשיטת אפילו שם שאמרו ופסחים שבת מגמרא מצוה יש ח'תוך

 אחר של מל שאם מודה פטון מצוה ועשה מצוה בדבר שטעהיהושע
 שיטת לפי והקשו מצוה עשה שלא משום חטאת שחייב בשכתשבת

 שבת אחר של אף כן אם מילה מצות קיים הלא מצוה יש ח' שתוךהרמ"א
 לא זמנו קודם לעולם תירוץ והצל"ח מצוה? שעשה פטור יהאבשבת

 המצוה מתקיימת ח' יום כשיגיע ח' תוך מלוי אם אבל המצוהמתקיימה
 וזהו נימול. יהא שמיני יום כשיגיע ימול השמיני ביום אמר שהתורהזו

 לא בשבת שהרי חטאת חייב בשבת שבת אחר של שמל הגמראכוונת
 עצמו הצל"ח אבל השבת אחר המצוה שמקיים לן איכפת ולא מצוהעשה
 ידחה איך שבת בערב למול יכול שאם הש"ך קושית יתרץ לא שזהכתב
 וקיים ח' קודם למול יכול אם הצלח על עיון צריך ועוד בשבת?מילה
 שזריזין ג' או ב' ביום מלו לא העולם אמאי ח' ביום מילההמצות
 המצוה? מקיים ח' יום וכשיגיע למצוהמקדימין

 של מצוה יש במילה ענינם שני שיש ברמ"א אחרת דרך לזמרונראה
 יהיה בזמנה שבמילה בזמנה במילה רק נוהג זה ימול השמיניביום

 כיום אינו פעם משום זה בזמנה שלא מילה של מצוה ויש לעיכובאשמיני
 וכשלא בזמנה בין עצמה במילה פסלות הוא בלילה נימול אבלהשמיני
 בזמנה שלא המצוה יצא ח' תוך מלו אם שכתב הרמ"א כוונת וזהובזמנה
 מל אם אבל השמיני, יום של בזמנה מילה של המצוה נתקיים אינואבל

 וממילא מילה. במצות פסולת שזהו ברית דם ממנו להטיף צריכיןבלילה
 אבל בזמנה שלא המצוה יצא ח' תוך מלוי שאם הש"ך קושיתמתורץ
 השמיני יום ומצות השמיני יום של בזמנה מילה של המצוה מקיםאינו
 מצוה אלא מצוות שתי אינו העומר קצירת כן שאין מה שבת, דוחההוא
 שהקשה, משנה בלחם ועיין שם. תוס' עיין ובדיעבד שלכתחילהאחת

 כשר, כיום קצרהו אם ו-ז הלכה ומוספין תמידין זק בפרקשהרמב"ם
 אינו כשר, ביום קצרהו אם משמע שהגמרא שבת. דוחה קצירהומצות
 שלנו דרך ג"כ שאחז אמת בשפת ועיין תרתי? פסק והרמב"ם שבתדוחה
 שנקצר אחת דינים שתי הוא שבקצירה שם כן גם ומפרש הרמב"םליישב



תםהמתיבתא
 לפיכך יתקיים לא קצרה של המצוה אבל כשר הוא שהקרבן כשרבעם

 ק"מ אמ הגמרא לתרץ אם צריכן אבל שבת. דוחה קצירה שלהמצוה
 הלא מצוה עשה לא הגמרא אומר אמאי כזמנה וסלא מילה וסלהמצוה
 בטעה דינים שתי דיש לומר ונראה מצוה? כן גם הוא בזמנה שלאמילה
 המצוה שמקיים ואחד המצוה שמקיים אחד מצוה ועשה מצוהברבר
 אמר שהגמרא עב פסחים מגמרא מוכח וזה לעשות. וחייב עלייהושרמיא
 אבל היא מצוה דלאו הגמרא כמסקנת מפרש ורשי חייב בעל נדהאשתו
 נדה אשתו שאמר יוחנן ר' אם לשונות שתי הביא שהגמרא כיאור צריךזה
 נותר של שפוד לו נתחלף שאמר לקיש ריש על חולק אם חייבבעל

 בעל על חייב אם חייכ אפשר אמר והגמרא לא או חייב צלי שלבשפוד
 בעל קרי אמאי מצוה. עשה שלא בנותר שכז כל מצוה שעשה נדהאשתו
 וצריך מצוה? שאינו לווסתה וסמוך מעוברת מיירי הלא מצוה? נדהאשתו
 יקיים נדה באשתו עונה ושמחת ורביה פריה מצוות יקיים אמלומר
 שמחת שמצות הגמרא כוונת וזהו חיובו. עלייהו רמיא לא אכלהמצוה
 עליה. רמיא זו מצוה אין אבל איכאעונה

 בלשון המצוה עשה ולא בטעה שתילשונות שהביא מב. סוכה תוס'עאן
 ושתי עליו מצוה רמיא לא שני ולשון מצוה עשה לא אמרראשון

 וממילא עליו. שרמיא המצוה לעשות שצריכין נינהו מחתא בחראלשונות
 לא מצוה עשה לא אמר הגמרא אימת אריה השאגת הקושייתמתורץ
 זה מצוה לעשות חיוכא רמיא דלא פשט אכל כלל מצוה עשה שלאהפשט
 ועיין בזמנה המילה לעשות שמחוייב שמיני יום עדיין הגיע לאשהרי
 דלא משום מצוה עשה לא בשבת שבת אחר של כשמל שמפרשכמאירי
 מקום מכל כרית דם הטפת צריך ולא שיצא אע"פ עדיין חיוב. עליוהוטל
 מצוה. בדבר טעות כאן אין עדיין נתחייב ולאהואיל

 האסמשה

 נשים בשחיטת סכיןבדיקת
 שנשים שכתבו א"י הלכות הביא שותטין הכל ד"ה תוס' ב' ד' חוליןגמ'

 פרק דריש עליו התוס' וטענו קלות דעתן משום לכתחילה ישחטולא
 הא לא לכתחילה אין דיעכד ששחטו פסולין כל הגמ' פריך הפסוליןכל



המתיראהפד

 משום אלא לכתחילה אפילו הדין הוא ומשני לכתחילה כשירה זרשחיטת
 ומדלא ששחטו נמי תנא לא דלכתחילה במוקדשין טעמא למתנירבעי
 דגשים משום ודאי אלא ברישא, להו דתנא נשים למתני רבעי משוםקתני

 א"י הלכות על חולק תוס' לפיכך כמוקדשין. אפילו לכתחילהשוחטות
 של בתירץ לעיין גוצה אני אבל קשיא תוס' לתרץ אופנים כמה ישובאמת
 סבר א"י שהלכות לתרץ רוצה ב' ס"ק א' בסי' הכו"פ ופלחי.כרתי
 פ"ר מיימוני בהגהות שכתב כמו התעלפות משום הן קלותשדעתן
 פסקיכן שבאמת לומר יכול ולפ"ז א'. סי' ב"י ועוד שחיטהמהלכות
 של תירץ לחד אבל התעלפות. בחזקת הם נשים אבל חיישינן לאלעילופי
 א"כ מוחזק. שלא זמן כל להתעלפות חיישינן אדם שכל ג:( )דףרבינא
 הוי לאו ואם כשר שחיטה הו איתחזק אם שווים דינים הם ואנשיםנשים
 ל"ל לפיכך הדעות לכל לתרץ הגמ' שרוצה כזבחים התם אבלטריפה
 הוצרך לכך איתחזק. לא אם לכתחילה לשחוט א"א אנשים אפילונשים
 חיישינן דלא שקיי"ל המסקנא לפי אבל במוקדשין. טמא משום טעםלומר

 א"י. הלכות א"שלהתעלפת

 לעצמן שוחטות שהנשים כתב יצחק "הר"ר שכתב ב"י הביאהדרישה
 חילוק מה הוא תימה ודבר עכ"ד. לאחרים שוחטין שאיןמשמע

 כמו לזה הכשר צריך כן דכמו לאחרים לשוחט לעצמו שוחט ביןיש
 פירושו קלה דדעתן שכתב שיטתו לפי קשה שב"י מסביר ובדרישהבזה".
 לפי אבל לאחרים. או לעצמן שנא לא יתעלפו שמא דלענין יתעלפושמא
 אין לכן נזהרין ואין הן קלות דעתן משום הוי שהטעם שכתבתימה

 לחוש דאין שוחטין דלעצמן לחלק יש שפיר השחיטה, עללהאמינן
 אין עורבזה לפני אלא איסורא ליכא ששם לאחרים אבל נכילוחשיאכלו
 דומה לאחרים שוחטות אין לפיכך הן קלות ודעתן הואיל נזהריןהנשים
 הן" קלות דעתן "משום סתם א"י הל' הביא ור"ן רא"ש תוס' באמתלכותי.
 הוה א"י והל' תוס' בין המח' שנדון הסבר הכו"פ לפי לומרואפשר
 כלפני הוי שחסרון הדרישה כמו לומד תוס' הן. קלות דעתן שלמהחסרון

 לומד א"י והל' זבחים. מגמ' ראי' הביא ולפי' לשחוט מותר לפיכךעור
 זאת לפי אבל הכו"פ. שפירש כמו יפה וכחים הגמ' לפיכך התעלפותמשום
 דעתן משום תוס', הביא שב"י ב"י, על הדרישה שהקשה מה קשההוי

 היינו הן קלות שדעתן הדרישה והקשה התעלפות משום ומסביר הןקלות
 שאינו הלב וחלישת עייפות היינו התעלפו ושמא בעבירות נזהריןשאינן
 קשה לפ' מיוחדים דברים שני הוי וא"ב סכין או חרב מכת לראותיכול
 כו"פ היה איך א"כ הן" קלות דעתן משום התעלפות "שמא ב"י כתבאיך

 מסביר הדרישה קשיא, זאת לפי )ובאמת התעלפות מטעם א"כ הל'מסביר



תפההמתירא

 הן(? קלות דעתן משום וגם התעלפות משום טעמים ב' הוי שבאמתהכ"י
 בריש ור"ן שמרשב"א קשיא, הדרישה מתרץ ב' ס"ק א' סי' יו"ד רבהאלי'
 משום נשים מהימן לא ספק והוי דאור' איסור שהוא דבדבר מבוארחולין
 וכו' ולענין ד"ה בב"י נמי ומבואר איסור. בספק להקל הן קלותדעתן
 כיון משום הוי הסכר חיישינן שעלופי רבינא לפי בש"ס דאמרינןדמאי

 ומ"ר דבריו. ונדחו שהה שלא וסבר שהה כמה יודע אינושנתעלף
 אם כשמתעלף לידע שא"א אף נתעלף היה ראם סבר חייש?נן לאשעלומי
 משום טעם חד הוי שבאמת נמצא מספק. אסור מ"מ שהיי' שיעורשהה
 כתב יפה לפיכך הן. קלות דעתן משום מספק יאסור וגם יתעלפושמא
 קלות דעתן מטעם שכתב א"י הלכות לפי התעלפות בחזקת שנשיםהכו"פ
 הן". קלות דעתן משום התעלפו "שמא הב"י לשון יפה וגםהן.

 או שוחטים נשים קודם הסכין לבדוק צריכין אם לבאר צריך עודבאמת
 באנשים: כמו עליהם לסמוךיכול

 ר:( )דף הפסחים בפ"ק ראמרינן "והא ששחטו, וכולן ר"ה חולין במס'ר"ן
 דאלמא כדרבנן רבנן הימנינהו הוא דמדרבנן דכיון חמץ ביעורגבי

 הן עצלניות שהנשים מתוך בירושלמי טעמא התם מהימני לא כדאו'הא
 שאין לומר תולות ידוע חמץ שם שאין מתוך כלומר שהוא כלבודקות

 אפילו מהימני מילי בשאר אבל מהימני לא דאור' ואי ומקילות חמץשם
 אע"פ הבשר ובניקור במליחה עליהן שסומכין יום ככל ומעשיםכדאו'
 ולא והחוטין. החלב מקומות יודעות שהן מפני מרובה טורח בושיש
 לחלוח ויכולת ידוע איסור שם שאין במה אלא שהוא כל בודקותאמרו
 הרבה, בטירחא ולא ידוע הוי אם תלוי שהכל נמצא עכ"ד", שפירשנוכמו
 אינו האשה האיסור, למצוא וצריך ידוע איסור שאין סכין בדיקתא"כ
 וגמ' דאו', הוי סכין בדיקת אם דוקא הוי וזאת לבדוק. אחר וצריךנאמן
 ושחטתם שנאמר התורה מן סכין לבדיקת מנין חסדא רב אמר יז: דףחולין
 הוי מדאו' לפיכך בדיקה" בעי טריפא עקיב דכי כיון פשיטא ואכלתםבזה
 בהלכת א' ס' א' ס"ק פמ"ג פגימות. הוי סכין סתם משום בדיקהדין

 דאי חמץ לבדיקת דמיא הוא רב טורח סכין דבדיקת "כיון אמרשחיטה
 בידוע. ולא רב בטירחא תולה שהוא נמצא נאמן". לא תורה דברהוי

 אכל סכין. לבדוק צריך שאחר שוה, הוי בנשים סכין בדיקת לגביבאמת
 נאמז רכה בטירחה שאפילו הר"ן לפי הגיד, ניקור לגבי נפ"מ נמצאכאמת
 אבל יתירה, טירחא הוי ששם באחוריים גיד כניקר אפילו נאמנותנמצא
 טירחא הוי ששם בפנים ודווקא באחוריים נאמן שלא נמצא הפמ"גלפי
 נאמנת נשים אם שאלה הביא ב' סי' חולין מס' שלמה של היםקל.



המתיראתפו

 והביא דומה. קצת שהן טריפות בניהם כשנמצאות קטנים דגיםבברירת
 שהן מפני טירחא ביה דאית במידי נאמנת הנשים ראין מפואגמהד"א
 "ואף וז"ל סמ"ג והביא גדול, ועיון טורח יש ההוא ובברירהעצלניות
 ודאי שיש הנשים שיודעות בדבר היינו ומליחה בניקור נאמנותשנשים
 ונמנעות ובסדקים בחורין חמץ שאין סוברות חמץ בדיקת על אבלאיסור
 מדרבנן חמץ דבדיקת לא אי נאמנות היו לא ומ"ה עצלותם מפנילברוק
 דברי שלפי ואף נאמנות. טריפות ביניהם שיש דירוע הכא וא"בע"כ"
 ולומר להקל בא לא שהסמ"ג לפרש רוצה היש"ע שנאמנת, משמעהסמ"ג
 אלא טירחא ביה דאית במידי אפי' נאמנות איסור בו שיש דידועהיבא

 נאמנות אינן אפ"ה האי כולי טירהא בי' דלית במידי אפילו כאלהחמיר
 האשה שאין כתב ולפיכך עצלותם. מפני איסורא ביה ידעי דלאכמידי
 עצלות ומפני יותר דטריחא מילתא לך אין כי האחוריים ניקור עלנאמן
 ניקור בסתם בניקור נאמנת שהנשים המחברים ומ"ש כך כל יפשפשולא

 לקולא, אפילו זאת שאמרינן להדיא משמע הר"ן אבל בפנים. דהיינוקאמר
 שיש אע"פ הבשר וכניקור במליחה עליהן סומכין יום "בכל הוההלשון

 לפי נמצא והחוטין". החלב מקומות יודעת שהן מפני הרבה טורחבו
 לגבי וגם קטנים דגים ברירות לגבי שלמה של ים שאלת לעניןהר"ן
 דף חולין במס' הזו"ז בחידושי אכל נאמן. אשה הוי אחוריים הגידניקוה
 צריך שהוא שלפי חמץ "בבדיקת מסביר באיסורין נאמן אחד עד ד"הי'.

 חוששין שהיינו עלייהו ממכינן לא מדאורייתא היה אלו ... גדולטורח
 הבין תולין פרק בריש סופר החתם ועור כבדיקה". יקילו עצלותםמתוך
 מרובה טירחא דאיכא סכין בבריקת עליהן לסמוך "אבל מדייקהר"ן

 נשים". על סמכינן לא קלה בבדיקה דדי וחושבות בספק התיראומורים
 ולא בטירחא הכל שתלוי הר"ן שמסביר החת"ס וגם הר"ן מחידושימשמע
 לענ"ך ? רב טירחא מטעם ולא בידיעה שתלוי משמע הכא ולכ'בידיעה
 יאכל, איסור שהוי יודעים שאם רשעים הוי לא שנשים סבו שהר"ןנראה
 יודע שאשה זמן כל לפיכך מסביר, שהחת"מ כמו היתר מורים שנשיםאלא
 לא רב טירחא הוי אם ואפילו שאכל חושש לא משום נאמן איסורשהוי
 לא אשה אם ואיפכא, שם. הוי שאיסור שיודע זמן כל התיר מורההוי
 הוי הטעם משום נאמנת חסרון לנעשה עצמו בפגי סכר הוי לא זאתיודע,
 של טעם הוי וזאת היתר למורה סיבה צריך ולפיכך היתר שמורהדווקא
 גורם זאת רב טירחא והוי שם איסור שהוי יודע שלא משוםטירחא.
 סכין בדיקת לגבי לפיכך נאמן. הוי לא שם ולפיכך היתר למורההאשה
 מסביר שם נאמנת החסרון לפרש בא הר"ן חידושי וגם החת"ס ששםוחמץ
 היתר מורה האשה משום נאמנת החסרון גורמ שזאת רב טירחאמצד

 רבה טירחא דאיכא בבדיקת "אבל בפירוש זאת אמר החת"סובאמת



תטהמתיבתא

 מדוע לפרש בא ער"ן בחלין הכא ודווקא וכר". בספק התיראומורים
 רב. טירחא הוי ששם ומליחה הבשר ניקור כמו יום ככל מעשיםככמה
 דרכים ג' שהוי נמצא ידיעה. משום הוי נאמן שאשה הנדון מסבירהר"ן
 בטירחא תלוי שהכל מפראג מהר"א א' נשים. של נאמנת החסרוןלפרש
 וג' לקולא. ולא לחומרא חסרון נעשה שידיעה הסמ"ג ב' בידיעה.ולא
 ידיעה. חסרון וגם טירחא שצריך ר"ןשיטת

 הוי כאמת הרשב"א, מפרש ופנ"י סכין כבדיקת נאמן שאשה סברמשב"א
 בדיקת הוי שאם משמע ששם פסחים מגמ' הרשב"א עלקשיא

 הפנ"י לפי' נאמן. האשה סכין בבדיקת והכא נאמן הוי לא דאורייתאחמץ
 יכול טירחות ושאר סכין בדיקת .של טירחא בין לחלק צריך לפ"זמתרץ
 הוי פגימות הוי שגם יודע סכין שבדיקת הטירחות, כין החילוקלמסביר
 בשו"ע שמפ' כמו הסכין לבדוק שצריך אלא הוי וטירחא הסכין עלדווקא
 שלא הלב וכוונת לאט ויבדוק ... ואטופיא אבישרא צריכה סכין"בדיקת
 הוי שלא רב טירחא הרי חמץ בדיקת אבל אחרים". לדברי לבויפנה

 כל בודק וראשה חושש ובזאת הכית כל אלא לבדוק שצריך אחדבמקום
 חסרון הוי לא שמשום הר"ן סברת כמו הרשכ"א למסביר ויכולשהוא.
 שאשה סברא הוי לא משום נאמן ידיעה חסרון הוי אם ואפילוטירחא
 של חסרון הוי באמת סבר משום דיז על חולק הר"ן אבל היתרמורה
 נאמן. טירחא הוי שלא סכין בבריקתטירחא

 הקטניות בודקת שאשה כתב ט' דין מ"ו וסימן כלל חטאתהתורת
 הש"ב הביא ל"ב ס"ק יעקב ובמנחת עלייהו. וסמכינןוהפירות

 דגים דבברירות בהג"ה קכ"ז בס' הרב פסק והא שקשה ל"ד ס"ק פ"רבסי'
 יש כי גם איסורא איתחזק רלא כיון הכא דשאני ותי' נאמנת, נשיםאין

 איתחזק הוי ששם סכין בדיקת לגבי נמצא עכ"ל. להקל צדדיםהרבה
 ניקור לגבי כלל. נאמן נשים מדוע זה לפי אבל נאמן. אינו האשהאיסורא
 א"כ כידו של סברא צריך מאי אלא איסורא איתחזק הלא ושחיטההגיד

 פסחים מס' תוס' באמת ודגים. סכין בדיקת לגבי סברא זאת אמר לאמדוע
 טירחא הוי משום נאמן הוי ,יא מדאו' הוי אי חמץ שבדיקת מסביר ד':דף

 שחולק להדיא משמע חטאת מתורת אבל הן. עצלוניות הוי ונשיםגדולה
 הש"ך ובאמת איסורא. באיתחזק אלא שתלוי ואמר טירחא של סבראעל

 א"כ נשים. לגבי טירחא של בדינים מחבר על שחולק ואמר הח"חהביא
 דאיתחזק שהיכא חטאת התורת לברר יכול לענ"ד ? בידו מהני לאמדוע

 שבידו סברא הוי הן עצלוניות או וטירחה בידו, של סברת צריךאיסורא
 היבא אבל טירחא של סברא הוי נשים שלגבי מודה ובאמת מהני.לא



המתיבתאתפח

 הוי לא טירחא של הסברא שם בידו צריך לא ולפי איסורא איתחזקשלא
 מחלוקת של נדון הוי וזאת באסורין. נאמן אחד עד מצד ונאמןנפ"מ
 הוי אם איסורא איתחזק הוי לא אם שאפילו סבר שמחבר ות"א.מחבר
 עד של נאמנות בעצם פגם הטירחא משום נאמן הוי לא האשהטירחא
 ששם וקטניות שרץ שלגבי הת"ס מסביר זאת ועל באיסורין. נאמןאחד
 ששם טמא דג לגבי אבל נאמן האשה ממילא איסורא איתחזק הוילא

 הוי משום נאמן אינו האשה בידו של סב' צריך ולפ' איסוראאיתחזק
 האשה איסורא איתחזק הוי ששם סכין בדיקת לגבי זה לפי נמצאטירחא
 איתחזק שהוי שם אפילו הגיד ניקר או שחיטה לגבי אבל נאמן, הוילא

 נאמן. האשה טירחא הוי שלא משום אבל בידו של סברא וצריךאיסורא

 בינם לכתחילה שוחטים מומחין הן אם ועבדים "נשים כתבהרשנ"א
 מגמ' ראי' והביא ושוחטין", לעצמם סכין ובודקים עצמםלבין

 דקתני והא ובטמאין ועבדים בנשים בזרים כשירה ששחיטה שכתבזבחים
 שאחרים והוא קתני ומדלא טמאין. משוס כשרה שהשחיטה בדיעבדלה

 דעת בני כגדולים לגמרי שחיטה אצל הם דכשרים ש"מ גביהן עלעומדין
 משמע רבנן על רבנן הימנינהו אמר גמ' משום הסבר צריך וזאתומומחין.
 טירחא הוי משום מסביר ור"ן תוס'. וכמו מדאו' ולא מהימן דרבנןדוקא
 בדיקת בלא לשחט נשים כאן מדני ומדוע כידו, מהני לא ולפיכךיתירה
 ? ד: דף פסחים הגמ' הרשב"א מסביר איך ולכ' טירחא. הוי הלאסכין
 טירחא הוי סכין שבדיקת סבר שהרשב"א הפנ"י כמו בדוחק לפרשיכול
 לפי חילקו זאת נעשה הפנ"י ובאמת בידו מהני וממילא חמץ מבדיקתקל

 הולך שהרשב"א אחר באופן הרשב"א לפרש יכול לענ"דהרשב"א
 עד אם מחל' הביא א' ו' שמעתתא השב לשיטתו. הולך ותוס'לשיטתו

 והרא"ש התוס' דעת כידו. בלא איסורא איתחזק אם באיסורין. נאמןאחד

 בידו. אא"כ נאמן אחד עד אין איסורא דאיתחזק היבא סובריםוהמרדכי
 קיי"ל דלמסקנא העלה ולקידושין ליבמות בחידושיו הרשב"א דעתאבל
 תוס'. לפי' כידו אין ואפי' מהימן ע"א איסורא דאיתתחזק היכאדאפי'
 כמו הן עצלוניות נשים של חיצונה סברא הוי אם בידו שצריךשלמד
 בידו מהני לא ממילא יתירה טירחא שהוי חמץ בבדיקת  ירושלמישהביא
 שאיתחזק מקום כל ולפיכך דאו'. הוי חמץ בדיקת אם נאמן הויולא

 הנשים רב טירחא והוי סכין בבדיקת כמו בידו של סברא וצריךאיסורא
 היכא אפילו בידו צריך לא שבאמת שלומד הרשב"א אבל מהימן.לא

 נרגש הוי זאת לא, או טירחא הוי אם איכפת מדוע א"כ איסוראדאיתחזק
 אם אפילו א"כ באיסורין. נאמן אחד עד של דין לא אבל בידו שלהדין
 נשים אפ"ה טירחא הוי והכא הן עצלוניות שנשים ירושלמי כשיטתלמד



מפטהמתירא

 הוי אם אפילו חמץ בבדיקת א"כ באיסורין. נאמן אחד עד מצרנאמנת
 הרשב"א כתב לפיכך נאמן נשים סכין בבדיקת וגם נאמן הוידאו'

 גמ' הלא עיון צריך לכ' אבל לעצמו. לבדוק נאמנת שנשיםלשיטתו

 ? דאו' לגבי לא אכל נאמן האשה דרבנן נוגע שדווקא משמעפסחים

 אדרבנן, רבנן הימנינהו ד"ה ד: דף פסחים מס' על דוד ר' חידושיובאמת
 ומתרץ נאמן, נשים דאו' חמץ אם שאפילו אה"נ וסבר שם תוס' עלחולק
 נשים דקתני והאי הכי דאמרינן הוא קטנים "רמשום דרבנן של לשוןגמ'

 בהגהה באמת הרשב"א. לתרץ יכול זה ובדרך הוא" לשון איתגרתועבדים
 קשה אבל כתב. יפה שמפרש וכפי רשב"א כזאת סבר שר"ד מסביר דודר'

 באיסורין נאמן אחד דעד דמילתא קושטא "אבל אמר בחידושיושהר"ן
 הר"ן וגם ועבד" אשה ואפילו לתקן כידו ואין איסורא דאיתחזקאע"ג
 הוי אם אבל טירחא הוי שלא היבא דווקא בדאו' נאמן שאשהסובר
 משום השתא משום תוס'. שפירש כמו הוי ופשטות נאמן. לאטירהא
 עד נאמן הלא בכך מה ר"ן שיטת לפי ולכ' בידו, דין הוי לא רבטירחא
 שיטת לבאר צריך " בידו בלא איסורא איתחזק אם אפילו באיסוריןאחד
 ואה"נ באיסורין נאמן אחד עד מצד הוי נאמנת אה"נ סבר שר"ן ותוס'.ר"ן

 טירחא של הפגם אכל נאמן עד הוי איסורא ואיתחזק בידו בלאואפילו
 הוי פשט אלא חטאת, התורת שאפרש כמו בידו של בנאמנה הוילא

 זאת ובאמת כאיסורין נאמן אחד עד של עצמו נאמנת בדין הוישפגימה

 איתחזק דלא היכא אטילו וסבר חטאת תורת על שחולק המחבר סברתהוי
 של דין צריך הלא מדוע ולכ' נאמן הוי לא האשה טירחא והויאיסורא
 בגוף הוי טירחא משום הוי הסבר מאי אלא איסור. חזקת הוי לא אםבידו

 תוס' אבל נאמן. של בנאמנות ולא באיסורין נאמן אחד עד שלהנאמנת
 שפגם וסבר בידו של נאמנות צריך איסורא איתחזק שאם סברילשיטת'

 הוי לא וסכין חמץ בבדיקת ג"כ ולפיכך בידו בדין הוי רב טירחאשל
 אחד שעד ולומד סכין בבדיקת נאמן שאשה שלומד הרשב"א אבלנאמן.

 של שפגם כתוס' סבר אבל בידו הוי ולא איסורא איתחזק אם אפילונאמן
 חמץ בבדיקת נאמן נשים מקום כל לפיכך כידו. בדין הוי רבטירחא
 סכין. בבדיקת כאן וגם דאורייתא הוי אםאפילו



 א ת ב י ת מהתצ

 לעווימשה
 היתר חזקת נגד ע"א נאמנותבענין

 שותק והלה חלב אכלת ע"א לו אמר אביי אמר ס"ה: בקידושיןאיתא
 לא אומר והלה חלב אכלת אחד עד לו אמר תונא ותנאנאמן,

 )ד"ה התוס' שיטת וכו'. מהימן אישתיק הא לא דאמר טעמא פטור,אכלתי
 עליו והקשה דמי. כהודאה דשתיקה משום שנאמן הוא ע"א( לואמר

 משומן אלא העד, של נאמנותו משום אינו שחייב הטעם א"כהרשב"א
 עד לו אמר אלא למימר ליה הוה ולא דמי עדים כמאה דין בעלדהודאת

 קושיות כמה תוס' על הקשה וגם חייב? שותק והלה חלב אכלתאחד
 נאמן אחד שעד לפרש וכתב תוס' על חולק והרשב"א עיי"ש.אחרות
 למימר הליטא המותר את לאסור "הלכך וז"ל היתר חזקת כנגדלאסור
 שתק בין נאמן אחד עד דוכתא, בשום ליה אמרינן דלא התיראאיתחזק
 אמר אם יהיה להרשב"א תוס' בין והנ"מ עכ"ל. יודע איני אמר ביןהלה
 שיטת לפי אבל שתק, שלא כיון פטור יהיה התוס' שיטת לפי יודעאיני

 מכחישו. אינו וגם חזקה כנגד שאינו כיון נאמן יהיה העדהרשב"א
 אמרינן דלא הטעם ס"ז סי' ריש הערות. בקובץ הי"ד אלחנן ר'והסביר
 אסור, שאינו דדבר שלילה אלא אינו שהיתר מפני הוא התיראאיתחזק
 אלחנן ר' והקשה חיובי. דין כששי אלא איתחזק מיקרי ולא מותר,ממילא
 דין רק הוי הם שגם אע"פ חזקה שמיקרי טהרה וחזקת פנויה מחזקתמ"ש

 בקושיא. והניח ?שלליח

 ע"א פז: דף ביבמות איתא הקדמות כמה אקדים הרשב"א שיטתליישב
 לא דאמר טעמא פטור. אכלתי לא אומר והוא חלב אכלתאומר

 ע"ש. וכו' ? מגלן מדאורייתא נאמן ע"א אלמא מהימן, אשתיק האאכלתי,
 לה מוספרה ילפינן באיסורין נאמן דע"א שהא התוס' שיטת ידועוהגה

 חזקה. כנגד סיירי שם שהגמ' רקלעצמה,

 שחזקה שמצינו מע"א, אלימא חזקה הא ד'( ס"ז )קוה"ע אלחנן ר'והקשה
 כנגד נאמן שע"א הה"א ומהו אחד, עד משא"כ נפשות בדינימהני

 מפני הוא חזקה כנגד נאמן שע"א שהצד הנ"ל הגאון ותירץ ?חזקה
 הוא שהדין הכותב גזירת יש רק המציאות את מברר אינושחזקה
 הספק, מברר הוא הרי מעיד כשע"א וא"כ ספיקא כשיש אחזקהשסמכינן

 ולכן מחזקה, אלימא אינו הע"א בעצם אבל כלל, לחזקה מקום ליבאותו
 מתרץ זה ביסור אורחא )ואגב ע"א. לא אבל חזקה מהינ נפשותבדיני



תצאהמתירא

 מנא בגמ' שם דאיתא חולין, במס' תוס' שהקשה אחרת קושיא הנ"להגאון
 בתר שאזלינן ילפינן הא הקשו שם ותוס' רובא, בתר דאזלינן מילתאהא

 אבל ? רוב בתר שאזלינן כ"ש א"כ עדיף. אובא וחזקה ורובא מנגעחזקה
 אלימא שרוב משום אינה עדיף רובא וחזקה דרובא שהא י"ללפי"ר
 התנהגות דין אלא אינה וחזקה בירור, דין הוא שרוב מפני רקמחזקה,
 בתר לילך מקום ליכא תו הספק שמברר רוב כשיש ולכן ספק,כמקום
 וא"ב מחזקה, אלימא שרוב מפני אינה אבל ספק, של במצב שאינוחזקה,
 מהני(. שרוב ק"ו לעשות אין מהני שחזקה שירעינןאע"פ

 לחזקה מקום כאן אין שלכאורה אע"פ חזקה כנגר נאמן אינו שע"אוהצד
 הייינו העד שבלי שכיון אלחנן ר' הסביר הספק, מברר שע"אמפני
 אלא ע"א תורה האמינה שלא י"ל התנהגות(, )בתורת חזקה בתרהולכים
 כאן אבל להתנהג, איך לנו שיורה דבר שום היה לא העד שבליכמקום
 להעיד. נאמן ע"א אין חזקה כתר הולכיםשהיינו

 שכך מברר שהוא בירור, דין הוי שחזקה הוא נאמן שאינו שהצד עוד1"'ל
 אלימא החזקה ודאי ולכן כך, היה שלא אומר והע"א המציאות,היה
 גופא שבזה והיינו, אחד. עד משא"כ נפשות בדיני מהני שחזקהכדמצינו
 דין רק הוא שחזקה גימא אי חזקה, כנגר נאמן אחד עד אם השאלהתלוי

 מברר שהוא מפני נאמן שע"א לומר יכולין אז ספק, במקוםהתנהגות
 א"כ בירור, דין הוה שחזקה נימא אי אבל לחזקה מקום כאן ואיהספק
 אלימא. והחזקה העד כנגד היאהחזקה

 בחזקתו דבר דמעמידין בהא והנה וז"ל י"ב אות סז' סימן כקוה"עעיין
 איש אשת בחזקת דהויא גירושין בספק שנתגרשה איש באשתכגון

 שיהא לומר צריכים אנו אתמול אסורה שהיתה דכמו הכוונה דאיןנראה
 היום, על גם לעולם אסורה היתה דאתמול משום אלא היום גםאסורה
 שלא אמרינן בזה המתירה, דבר בה נתחדש אם מסופקין אנוועכשיו
 עכ"ל. היום" על גפ אסורה שתהא דינה היה אתמול שהרי דינהנשתנה
 השלשים הגיע אם ספק ויש יום, שלשים עד אשה קידש אמ תהאוהנ"מ
 המצב, משנינן לא שמספק בפשיטת, כדאמרינן הוא חזקה אם לא. אויומ
 חזקה, כאן שייך לא לפי"ד אבל איש, אשת חזקת שיש לומר יכוליןאז

 לעולם. אסורה שתהא הדין היה לא מעולםשכאן

 החזקה מהני אז חיובי דין כשיש האחת, חזקות. מיני שני שיש י"לא"כ
 אז היתר, חזקת כגון שלילה רק כשאינו והשניה, המציאות.לברר



המתיבתאתצח

 והביאור מספק. תוציאנו אל של התנהגות דין שיש רק הספק מברראינו
 הדין היה שמקודם משום היא שחזקה הנ"ל, אלחנן ר' כדברי היאבזה

 שכיון המציאות, את המבררת החזקה עושה שזה וי"ל לעולם, כןשיהיה
 החזקה יכול ע"ז נשתנה, אי ספק רק ויש לעולם כן שיהיה המצבשהיה
 לא שמקודם זו, סברא לומר אין שלליח בדין משא"כ נשתנה. שלאלברר
 פטור, וממילא חיוב, היה לא שאז רק כן, יהיה שלעולם דין שוםהיה
 מספק תוציאנו אל של דין יש מ"מ אכל בירור, חזקת שייך לאולכן

 "שהענין ט' פרק נזיר למס' המשניות בפירוש וכהרמכ"ם התנהגותבתורת
 אע"פ ולכן האפשרות" אחר שגל זמן כל תכלית לו שאין לדבריצא

 לחשוש ולא החזקה על לסמוך להתנהג יש מ"מ מבררת, אינה כזהשחזקה
לספקות.

 חזקה כנגד נאמן אינו אחד שעד שהצד לעיל שביארנו מה לפינמצא
 החזקה שאז מברר. שחזקה מפני הוא ביבמות( הגמ')כמסקנת

 שחזקת מפני הרשב"א דברי מיושבין א"כ מיניה, ואלימא הע"אמתנגד
 נאמן אחד עד לכן שלילה, רק שהיא כיון המבררת, חזקה אינהפטור
 אבל מברר, שאינו חזקה מין להך מקום אין מברר שע"א שכיוןכנגדה,
 לסמוך שיש מברר שאינו אע"פ פטור, חזקת בתר אזלינן ודאי ספקכשיש
 למיסר "דליכא הרשב"א וזהוכוונת מספק. תוציאנו אל בתורתעליו

 בירור, חזקת שיהא היינו דוכתא. בשום ליה אמרינן דלא התיראאיתחזק
 מכחישו. כשאינו כנגדה נאמן אחד עדולכן

 קטן אריהכזנחני

 כפול תנאיבענין

 ראובן ובני גד בני שאינוכתנאי תנאי כל אומר מאיר ר' מתני' ס"אדף
 וכתיב ראובן ובני גד בני יעברו אם אליהם ויאמר שנאמר תנאיאינו

 לאומרו הדבר צריך אמר גמליאל בן חנינא ר' חלוצים. יעברו לאואם
 דר' רש"י פירוש ינחלו. לא כנען הארץ שאפי' כמשמע יש כןשאלמלי
 לכפול. צריך ראין למימר פליג לחודיה כפול אתנאי גמליאל בןחנינא
 פליג לחודיה כפול דאתנאי בקונטרס פירוש וז"ל הקשו כל ד"הובתוס'
 השוכר פרק בסוף אמר דהא וקשה למעשה. קודם תנאי בעי לעולםאבל
 מאיר ר' למעשה קודם תנאי בעינן דאמר ליה שמעת מאן הפועלים.את



מצגהמתירא

 דפליג לי נראה לכן אכולהו, פליג גמליאל בן חנינא דר' משמעהוא,
 על רק מאיר ר' על השיב לא גמליאל בן חנינא דר' ואע"ג עכ"ל.אכולהו.
 דמעשה כן אמר למה טעם צריך לא השאר רעל הר"ן תי' כפולתנאי
 הוכפל. מרוע טעם צריך ודאי הכפילות על אבל היה, כךשהיה

 ר' שיטת אופנים כשני ללמוד שיש מה עפ"י מחלוקתם, להסבירונראה
 ובני גד רבני בפרשה כתורה שמצינו מה בתנאי דינים דישמאיר

 רכל לומר לגו היה ראובן ובגי גד דבני הפרשה לא דבלי א' אופןראובן,
 מי דבאמת משום וכדומה( כפל, לא )אפי' שהתנה אופן ובכל מהניתנאי

 יקיים אם רק המעשה שיתקיים רוצה מעשה איזה על תבירו עםשהתנה
 ובני גד דכני שמפרשה רק מהני תנאי כל היה מסברא ולפי"זהתנאי.
 הרא"ם שיטת וכ"ה בתנאי. דינים דכעינן הכתוב דגזירת ילפיגןראובן
 מטעם כדינו נעשה שלא תנאי וז"ל רנ"ד סי' כתובות מס' כמרדכיהובא
 כתנאי נעשה שלא להן קודם לאו או לתנאי קודם מעשה או כפולשאין
 בדיני בין כקידושין בין בגט בין המעשה מבטל אינו ראובן ובני גדבני

 שלדעת הדבר ומוכיח לן שברור אע"פ קיים, והמעשה בטל התנאיממונות
 מחשבתו אין התנאי בתורת המבטלים מדרך ששינה מאחר דיבר.התנאי
 בתנאי כח אין הסברא ומן הוא חידוש דתנאי - ב' אופן עכ"ל.כלום.
 המעשה לקיים ורצונו דעתו בתנאי מעשה דכשעשה משום המעשהלבטל
 שתתן ע"מ אשה שמקדש מי וכגון התנאי יקיים לא אם אפי' אופןבכל

 תנאי עושה ורק הדעת, קירוב כאן דיש הקידושין על דעתו זוז,מאתיים
 שחידש הוא ראובן ובני גד מבני דילפינן הא ולפי"ז עוד. להרויחכדי

 בתשובה הרא"ש כתב וכן אלו. באופנים בעושה ורק מהני שתנאיהתורה
 הר"י. בשם נ"ו. כתובות והתוס' כ"ד אות מ"הכלל

 דתנאי והר"י כהרא"ש ס"ל דרש"י והתוס'. רש"י פליגי דבזה לומרויש
 דר' ס"ל הכי ומשום מועיל. היה לא התורה חידוש וכלי הואחידוש

 דשאר מודה כפול תנאי בעינן ולא מאיר ר' על דפליג גמליאל בןחנינא
 כלל מסתבר ראין שיועיל. שייך לא תגאי דיני דבלי בעינן. התנאידיני

 ולהכי כן מצינו ראובן ובכני גר כבני ורק מעשה לכטל מהנישתנאי
 למעשה קודם תנאי כמו ג"כ גמליאל בן חנינא לר' בתנאי דיניםבעינן

 ורק מהני, היה תנאי כל הסברא דמן כהרא"ם ס"ל התוס' אבלוכדומה,
 מהני. התנאי דיני עם בעושה דרק שגזיה"כ חזינן ראובן ובני גדשמבני
 מגמ' וראייתו אכולהו פליג גמליאל בן חנינא דר' ס"ל התוס'ומשו"ה
 הפועלים. את השוכר פ'בסוף



המתיראהצד

 הא יצא לא אמאי וא"ת - יצא לא החזירו לא ד"ה ו': דף לעיל תוס'ועיין
 הכא כגון כפול בעי דלא תנאי דאיכא וי"ל כפול תנאי היהלא
 )סי' שמואל הבית ומסביר שלו. אתרוג על חכירו שיברך רעתושהיה
 עצמו שהנותן מפני זו סברא שייכת באתרוג דרק התוס' דכוונתכ"ט(
 ולכאורה אתרוג(. עוד לו כשיש נפק"מ תהיה )ולפי"ז לאתרוגצריך

 התנאי בקיום אם כי המעשה רוצה שאינו אומדנא יש דבאתוג בזההכוונה
 שכתבנו מה עם יתיישב לא זה זה תי' אבל כפול תנאי בעינן לא כןולע
 תנאי דבעינן וגזיה"כ אומדנא יש שלעולם מא. ברף התוס' ששיטתלעיל
 איכא אפי' גם אומדנא. יש כאתרוג שרק משמע דהכא ומתוס'כפול,

 אעפ"י כפול תנאי דבעינן דגזיה"כ התוס' שיטת לפי יועיל מהאומדנא
 אומדנא.שיש

 הקשו מ"ר( סי' )ח"ב הלוי בבית וכן סק"א( כ"ט )סי' מילואיםובאנני
 התוס' פירשו ולבסוף שמואל הבית של הפשט על קושיותכמה

 המתנה בהנתינה כוונתו אין הא האתרוג הנותן דזה והוא. אחרת.בדרך
 כוונתו עיקר וכל זה. באתרוג ממונו על להוסיף לחבירו וליהנותבעצמו
 לצאת יכול חבירו שיהיה כדי כוונתו כל רק בעצמו החפץ אינובהנתינה

 מנת על עמו התנה דהרי כוונתו עיקר דזהו וראיה חובתו. ידיבו
 רק כלל. זו בהנתינה המקבל של עושרו נתוסף לא הא וא"ב לו.שיחזירהו
 שיהיה דהיינו זה דלתכלית וכיון י"ח. בו שיצא הוא הנתינהתכלית
 בו, ויוצא מתנה רשמה להחזיר ע"מ במתנה גם סגי הא בו יוצאחבירו
 שהתנה ועי"ז להחזירו, ע"מ רק להקנותו נתכוין דלא מהדי אנןמש"ה
 כל רק עצמו מצד להקנותו כוונתו שאי דעתו איגלאי לו שיחזירנועמו

 מה כפי רק להקנותו נתכוין לא בודאי ומש"ה בו. יוצא שיהיהכוונתו
 להחזיר, בע"מ גם סגי הא ולהא יותר ולא המבוקש תכלית לאותושנצרך
 דלא תנאי דאיכא שכתבו בתירוצם התוס' בלשון היטב מדוקדק זהוכל
 פירוש שלו. אתרוג על חבירו שיברך דעתו ונהיה הכא כגון כפולבעי

 שיברך בשביל רק נתכוין דלא כוונתו ידעינן ידו רעל לנו מועילדהתנאי
 התכלית לזה שנצרך מה כפי רק לו נתן לא ומסתמא האתרוג עלחבירו
 עכ"ל. התוס'. בדברי נכון ביאור והוא יותרולא

 יקיים אם דרק אומדנא איכא ולעולם התוס' שיטת שהבינו מזהורואים
 גזיה"כ משום רק התנאי דיני דצריך והא המעשה רוצההתנאי

 על שיברך כדי רק לו נתן דלא משום התוס' וכוונת הרא"םוכשיטת
 אחד. בקנה עולים והתם דהכא התוס' ודברי לא. ותיהאתרוג,



תצההמתיבתא

 למיסק אדעתא נכסיה ובין דהוי גברא ההוא איתא מ"ט: דף לקמןוהנה
 סליק לא ולבסוף מידי ולא אמר לא דזבין וכעידנא דישראללארעא

 דברים. אינם שבלב ודברים שכלב דברים הוי רבא אמר למהירר.בעי
 דבריו פירש אם אכל דבריו פירש שלא משום דוקא דמשמע התוס'וכתבו
 לארץ ללכת רוצה שהוא לפי מוכרם שהוא המכר בשעת ואמרלהדיא
 התנה לא והרי כפול תנאי כעינן הא אמאי וקשה בטל. המכר הויישראל
 דיש ולומר לחלק דצריך ר"י ואומר המקה. יתקיים לא ילל לאשאם
 דאדעתא מהדי דאגן מילתא גילוי אלא כפול תנאי צריכים שאינםדברים

 יש מקומות איזה ובעוד דוקא דבאתרוג מזה משמע ע"כ עביר.דהכי
 התוס'. כשי' ולא הרא"ש. כשי' לכאורה וזה לא. בעלמא אבלאומדנא
 דאי ר"י הרי,ואומר ד"ה התוס' כתב נ"ו: שבכתובות לשיטתו הר"יאמנם
 את מבטל אינו תנאי דשום הו"א ראובן ובני גד בני מתנאי דילפי'לאו

 סובר שהר"י מזה רואין קיים. המעשה לבסוף, יתקיים לא ואפילוהמעשה

 בדף הר"י בשם התוס' שתי' וא"ש הרא"ש. וכשיטת הוא חידושדתנאי
 ליבא בעלמא אבל כפול תנאי צריך לא אומדנא דאיכא היכא דרקמ"ט:

אומדנא.

 בן חנינא ר' חולק במה והתוס' רש"י שהמחלוקת לעיל שביארנו מהולפי
 נוכל והיראים. הרא"ש במחלוקת תלוי שהוא ר"מ, עלגמליאל

 חולק גמליאל בן חנינא דר' רש"י שיטת שמביא כאן הרשב"א דברילהבין
 כזה"ל, זה על וכתב מודה, בשאר אבל כפול, תנאי על רק מאיר ר'עם

 עליה פליגי דרבנן הפועלים את השוכר בפרק אמרי' רבהדיא מחוור,ואינו
 בטל תנאו בתחלתו מעשה שיש תנאי כל התם דתנן למעשה, קודםכתנאי

 )של לפירושו ואפשר הכי, להו לית ורבנן מאיר, כר' בגמראואוקימנא
 כפול, בתנאי אלא מאיר דר' עליה פליג לא גמליאל בן חנינא דר'רש"י(
 הרשב"א מלשון ולכאורה עכ"ל. תנאי. דיני בשאר עליה פליגי רבנןאבל
 כשיטת וס"ל עליו שחולק נראה מחוור ואינו רש"י שיטת עלשכתב
 ונראה כתב דלא כן ס"ל לא מ"מ רש"י לשיטת מיישב שאח"כ הגםהתוס'

 אבל כן ליישב יש רש"י שיטת שלפי היינו לפירושו ואפשר אלאוכדומה.
 לא רש"י שיטת על אם רש"י על חולק מדוע להבין וצריך ס"ל לאליה
 עצמו. הוא שכתב כמו הפועלים את השוכר סו"פ מגמ'קשה

 מתנת שהקשה ע"ה: כגיטין דעתו לנו שגילה מה עפ"י ליישבוולענ"ד
 קנין, בה שכתוב ואע"פ חוזר עמד ראם דקיימ"ל מרעשכיב

 תנאי כאן אין הרי מ"מ שימות, דעת על אלא צוה שלא דעתודאומדין
 לא וזכין במברחת, וכן למעשה. קודם ותנאי ללאו קודם והןכפול



המתיבתאתצו

 גילה שהרי תנאי מכל ומ"ש אומדנא, בתר אזליף דככולהו זוזי,איצטריך
 דהנהו ותירץ התנאי. הקיום אם כי המעה שיתקיים רוצה שאינובדעתו
 גם תנאי דיני ושאר כפול תנאי בעינן מאיר ר' אליבא אבל כר"מ,דלא

 תנאי עוד שהקשה אלא זוזי. איצטריך לא וזכין ומכרחת שכ"מבמתנת
 המעשה יתקיים והאיך לעשות, לו היה מה מהני, הלא אחד בדברומעשה
 יש דשמא וסיים כך. דעת על אלא בכך מתרצה שאינו בדעתו שגלהאחר
 אומר סק"ו( נ' סי' )אהע"ז והחזו"א כפול. בתנאי כמו ע"ז ללמדויתור

 דתנאי נו. בכתובות הר"י כתי' הרשב"א תי' הרא"ם( )וכשיטתדמדלא
 דהרשב"א ש"מ המעשה לבטל בתנאי כח אין הסברא ומן הואחידוש
 גד כני כתנאי דרק וגזיה"כ מהני תנאי כל עי' הסברא דמן וס"ל ע"זחולק
 הוא רש"י על שחולק כאן הרשב"א דברי ולפי"ז ראובן( )תנאי ראובןובגי

 גמליאל בן חנינא ר' א"כ חידוש אינו דתנאי שיטתו שלפי ופרחכפתור
 משום מהני. תנאי כל אלא התנאי דיני לשום בעינן דלא סוברשחולק
 לבטל התנאי יהני לא הסברא ומן הוא חידוש דתנאי רש"י שיטת לפידרק

 מודה כרחך על דחולק גמליאל בו חנינא דר' לרש"י ס"ל ומשו"ההמעשה
 הגמ' לתרץ לדחוק צריכין לדחוק צריכין התנאי זה ובשביל דיניבשאר

 אלא אתא גמליאל בן חנינא מדר' לאפוקי שלאו פועלים אתהבחשוכר
 להרשב"א אבל כאן הר"ן כמ"ש דחיקא שינויא רזה יהודה מדר'לאפוקי

 בהכי. לאוקמי צריךלא

 גלען יוסףצמח

 עבירה לדבר שליח איןנענין
 לו לשחוט שליח עשהו פ' ו' הל' ואבידה גניבה מהל' בפ"גהרמב"ם

 עשה לא הגנב שהרי בדו"ה חייב הגנב בשבת השליח לוושחט
 שליח בעושה דדוקא למלך המשנה ורייק עכ"ל, דין בית מיתתעון

 בדו"ה )הגנב( המשלח חייב בשכת שחט דאם דאמרינן הוא סתםלשחוט
 אין אמרינן שבת האיסור דעל מכיון כשבת לשחוט שליח עשהו איאכל
 דהוי דו"ה חיוב לגבי ואף במעשה לחלק אין א"כ עבירה לדברשליח
 מבואר מכרו או מוטבחו הקרא מחידוש עבירה לדבר שליח דישאמרינן

 לדבר שליח ואין המשלח אצל נתייחס דלא אמרינן מג. דףבקידושין
 אלא אינו דו"ה של עבירה בדבר אמרינן דאי דמכיון והיינועבירה.
 סתם שליח דבעשאה והיינו חידושו אלא בו לך אין א"כ הקראמחידוש
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 לא. לשבת שליח עשאו איאבל

 חלקו על ולומר שליחות מעשה לחלק דסתם מדבריו משמעולכאורה
 דאינו משום חסרון הוה והכא חסרון הוה לא לא, חלק ועלדנתייחס

 איסור. עוד דניתוסף באופן הקראבחידוש

 מעילה, מהל' ה"ב בפ"ז מהרמב"ם לדבריו וראי' למלך המשנהוהניא
 שליח יש דבמעילה הקרא חידוש אמרינן דלא הרמב"ם שםודכתב

 אבל הבית, בדק מקדשי לאכול להשליח כשצווה דוקא אלא עבירהלדבר
 קדשים אכילת של איסור סתם זה על דיש עולה מבשר לאכול צוהואי

 דהא זו, לעבירה שליחות דיש אמרינן לא א"כ מעילה, מהאיסורמלבד

 וממילא עבירה, לדבר שליח ראין אמרינן קדשים אכילת של האיסורלגבי
 עבירה. לדבר שליח אין אמרינן כולו ועל לחלקאין

 רמב"ם דמביא י"ז סעיף ש"נ סימן בחו"מ מהטור למלך המשנהומניא
 חייב בשבת ושחט בשבת לשחוט שליח עשה זה בלשוןהנ"ל

 דיש אמרינן מ"מ בשבת לשחוט השליחות דהוה במקום דאף דו"ההנגב
 דכתב הא דוקא רלאו לומר יש זה ברמב"ם ובשלמא עבירה, לדברשליח
 בהל' ברמכ"ם אבל בשבת, אף כוונתו והוה סתם, כלומר שליח""עשה
 עד ניתוסף כשלא דוקא עכירה לדבר שליח דאמרינן להדיא מבוארמעילה
 לדבר שליח אין עליו דאמרינן איסור עוד דיש עולה בבשר משא"כאיסור
 פי' והאיך עבירה, לדבר שליח ראין מטעם השליחות בטל וא-כעבירה,
 לפי ולכאורה עבירה, לדבר שליח דיש אמרינן איסור עוד דניתוסףדאף
 עצמו. את הרמב"ם סותרדבריו

 דחידוש אלו במקומות לחקור דיש י"ג סי' בב-מ זצ-ל ראובן ר' הג'ותירץ
 דאף הקרא לנו דמגלה הוא אם עבירה לדבר שליח דישהקרא

 והן מעכב, ולא שאני הכא להשליחות מעכב דהעבירה אמרינן מקוםדבכל
 אף דבעצם דלמא או למשלח, שפיר ומהני בעלמא בשליחותיהוה

 המעשה להתיחס אופן וליכא לשליחות העבירה מעכב אלובמקומות
 אלו לעבירות בתשלומים דהתחייכות התורה דחידוש אלא להמשלחעצמו
 שליחו. ע"י כשנעשה אף בם להתחייב לא'דיש

 בטביחה מעילה, לעון ומכירה טביחה עון בין לחלק דיש דמסתבראוכתב
 )ע"י גניבה של בחטא שנשתרש מה האיסור דהוה ידעינןומכירה

 העבירה דאין החידוש דהוה שם למימר ליבא וממילא ומכירה(הטביחה
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 וכדאמרינן מעכב באמת הגניבה כלומר בעצם דהעבירה מצינו דהרימעכב
 החידוש דהוה לומר צריכין וא"כ שליח, ע"י ראינם אונסין וחיובבכפל
 טביחה ע"י דו"ה חוב לגבי מ"מ לשליחות מעכב גניבה דעבירתדאע"ג
 ע"י בשנעשה גם להיות יש לו דתחייבות זה הקרא חידושומכירה
 של הלימוד כל דהא כן למימר ליכא ע"כ מעילה בעון אבלשלוחו,
 ובתרומה מתרומה, חוטא חטא של שוה מגזרה הוה במעילהשליחות
 להשליח שצוה וכגון מהני, הוה לא שליח עשה אי עכירה במקוםעצמו
 הקרא החידוש הוה אי במעילה גם וא"כ היפה, על מהרעהלתרום

 שפיר העבירה מעכב יהיה אז מעכב, הוה בעצם העבירה אבלבתשלומין
 שליחות לגבי דבמעילה הקרא דחידוש לומר צריכין מאי ואלאוכבתרומה,

 שליחות.. ומהני בכלל עבירה שם דליכא כמוהוה

 זו עבירה ראין החידוש דהוה דבמעילה הטור דברי מיושבים זהולפי
 א"כ .לשליחות דמעכב איסור עוד דבניתוסף הרמב"ם פסק אזמעכב

 לחוד מעילה האיסור על דאה"נ עבירה לדבר שליח אין אמרינן כולועל
 מעכב ולא לומר אין ושוב איסור עוד נכלל הרי הכא הא שליחותיש

 בההתחייבות החידוש דהנה ומכירה הטביחה אבל שליחותהאיסור
 של איסור עוד כאן דיש אה"נ א"כ שליח ע"י גם דו"ה בתשלומידנתחייב
 סוף כל סוף מ"מ ביו עבירה, לדבר שליח האין עליו דאמרינןשבת

 זה. שליחות ע"י בתשלומין איהונתחייב

 בשם שם דמכיא א', ס"ק ה' סע' רצ"ב בסי' הקצות כדברי לומר ישועוד
 לדבר שליח אמרינן דלא דפ' הרמב"ם לשיטת דקשההמהרי"ט

 שליחות יש דאמרינן כגמ' מפורש ולכאורה לחוד, כמעילה אלאעבירה
 נמי. יד ובשליחות ומכירה, טבחה של בעבירות אף עבירהלדבר

 משום דחייב חידש גדר אלא בשליחות היה לא שם דהחידושותירץ
 פושע הוא דמ"מ אחר ע"י דנעשה אף יד לשליחותפשיעה

 הוה לא וזה מכירתה, או הגנב דבר שחיטת דגורם חייב ומכירהובטביחה
 וכעין חייב, וקטן שוטה חרש ע"י דגם וכדמצינו בכלל שליחותמדין
 דוקא הרמב"ם מובן וממילא שליחות, אבן דוקא קפדינן לאמכירה
 שליחות. משום הוהבמעילה

 לומר צריכין והיו שליחות משום דהוה דבמעילה הקצות פסק זהולפי
 דאמרינן הכתוב דגזירת משום אלא ואינו עבירה לדבר שליחדאין

 השליחות מבוטל עולה בשר של אחר איסוזו בניתוסף א-כ שליחותדיש
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 מדץ הוה דלא ומכירה בטביחה משא"כ עבירה לדבר שליח דאץואמריץ
 בשבת נעשית אי אף א"כ הבהמה שחיטת דגורם משום סתם אלאשליחות

 שפיר וממילא השחיטה, גורפ דלמעשה להא מעכב זה אין מ"מ _ציוויוע"פ
 אף הרמב"ם ומובן ומכירה, לטביחה מעילה כין החילוק וזהו בדו"החייב

 הטור.לשיטות

 איסור לגבי הרמב"ם איירי מעילה בהל' אחר באופן לפרש נראהאכן
 וממילא בהנאה איסורים שניהם דהוה קדשים בשר ואכילתהמעילה

 הוא זו אכילה הנאה א"כ זו אכילה על השליחות דהוה וכיון לחלקם.אין
 ואין המעשה כל בטל א"כ שליחות אין חלקם רעל וכיון המשלחאצל
 בדק בקדשי מחייב ודווקא המעילה איסור על ואף עבירה לדבקשליח
 גזירת יש וע"ז הטביחה הוא דו"ה המחייב ומכירה בטיחה משא"כהבית
 יסוד זה אין בשבת רנעשיח אף וא"כ המשלח אצל דנתייחסהכתוב
 לדבר שליח ראין אמרינן שפיר וע"ז דנעשית בהזמן אלא בשחיטהבאיסור
 בדו"ה להתחייב נתייחס בעצם השחיטה מעשה עצם על אבלעבירה,
 בו דאיירי מעילה דהאיסור אמרינן אי אלא כן לפרש איןולכאורה
 יש שוב א"כ לחולין ההודאה דהוה אמרינן אי אבל ההנאה הואהרמב"ם
 למימה ליבא ולכאורה המעילה. על שליחות דיש צ"ל היו ועדייןלחלקם
 יו במקום שליחות של הכתוב גזרת אמרינן וע"ז הנאה האיסורדהוה
 ועיין אמרינן? לא מתחייב וזה נהנה דזה בכתובות הגב' הקשהדהא
 לא. או הנאה מעילת על שליחות שייך אי רחוקר מג רף בקידושיןבתוס'
 וממילא שליחות דשייך בתוס' צד כאותו סובר דהרמכ"מ ושם המקנהוכ'
 ברמב"ם. כןי"ל

 בעלסקי הלויצבי

 ניאה קניןנעניד
 הראשונים והקשו כיאה, גמר על דעתו הבועל רכל מסקינן י. דףקידושין

 ביבמות דדרשי' הא סותר דזה ראשונים( ושאר הבע"י פרק)רי"ף
 ועי' מעריות. קיחה קיחה לה ואתיא בהעראה לבעלה נקנית דאשה)גה:(
 דהעראה אמרי' דכי רשב"א ואומר וז"ל תירוצים כמה שהביאו כאןתוס'
 רעתו שלאהי' דמוכח מיד ופירש העראה אם כי עשה כשלא היינוקונה
 הא תי' והריב"פ וכו' ביאתו שגמר מיירי הכא אבל ביאה בגמרלקנות



 א ת נ י ת מהחק

 דעתו בסתם, אבל בהעראה לקנות שרוצה במפרש היינו בהעראהדנקנית
 שייך דהעראה מודים שניהם והריב"ם הרשב"א והנה עכ"ל, ביאה גמרעל

 גמר על דעתו הבועל כל דרבא משמי' אמימר כאן שאמר ומה קניןלהיות
 הרשב"א אמנם הקנין. יפעול שהעראה ככוונה חסרון כאן שיש היינוביאה
 לקנות שדעתו מתחלה פירש אך ביאתו, גמר ראם לריב"ם יודהלכאו'

 גמר קודם פירש אם שלהרשב"א הטעם דהלא ההעראה ע"י תקנהבהעראה
 בהעראה, לקנות הי' דרעתו דמוכח דאמרי' משום הוא בהעראה קנהביאה
 מוו. גדולה הוכחה לך אין כהעראה, לקנות שרעתו להדיא אומר אםוהרי
 ולא מיד, פירש דאם וס"ל הושב"א על דחולק לכאו' גרא' הריב"םאולם
 ביאה גמר על דדעתו אמרי' בזה גם בהעראה, לקנות שדעתו כללפירש
 מלקנותה בי' דהדר משום היינו ביאתו גמר ולא העראה לאחר דפירשוהא
 ר"ן )עי' הראשונים דכתבו והא באחרונים( עי' קצת שפירשו כמו)ולא

 ומשמע הפירושים כב' סתמא ב'( ס' ל"ג סי' )אה"ע והשו"עוריטב"א(
 להו דסכירא דאפשר משם ראי' אין לזה, זה מודים דשניהםמדבריהם
 עצמן מדעת להו דסבירא או כנ"ל( לריב"ם יודה שהוא )דברורכהרשב"א

 התירוצים.כב'

 סוף או ביאה תחלת בגמ' רבעי דהא ר"ת תי' שהביאו בתוס' עיי"שוהנה
 שנתרבתה דאחרי תירץ ור"ת וז"ל העראה. על הכוונה קונה,ביאה

 וה"ק קאמר בהעראה ביאה שמזכיר מקום כל כן אם ביאה כגמרהעראה
 עטרה הכנסת זו העראה ולמ"ר קונה העראה בסוף או קונה העראהתחלת
 דמאי חדא פירושו, על סובא לתמוה ויש עכ"ל. וסוף תחלה בהדשייך
 להערות דהתחיל לומר צריך הי' וכו' בה שהערה כגון נפק"מ הגמ'קאמר
 עטרה הכנסת זו העראה דלמ"ד לומר אפשר דאיך ותו וכו', ידהופשטה
 שתקנה עטרה בהכנסת היינו בהעראה נקנית ראשה דגמרי' דמהוהיינו
 עצמה( בהעראה כ"כ לחלק מסתבר דלא נשיקה )דהוא העראהבתחלת
 התורה רבתה היכן עטרה הכנסת שהוא העראה התורה רבתה ואםג"כ.
 דקא גדול לכהן נמי אי הגמ' אמר דאיך ותו נשיקה. שהוא העראהתדלה
 שתהי' מסתבר לא קונה העראה סוף אם אף והלא בביאה, בתולהקני

 להקשות שהרבה השיטות בירורי בספר ועי' העראה. תחלת משעתבעולה
 ר"ת מש"כ ומביא בתוכם. אלו ומקושיות האחרונים כשם ר"ת פיעל

 ישנו כלו' וכו' קונה ביאה בסוף וה"פ וז"ל קנ"ג( )סימן הישרבספר
 אם מיהו לקנות יתחיל להערות כשיתחיל העראה סוף ועד מתחלהלביאה
 אמרי' מי העראה כל דגמר היכי אלא קנה דלא פשיטא קורםפירש

 אינו א"ד העראה, גמר עד והולך וקונה לקנות התחיל להערותמשהתחיל
 לישנו ודמי' לא, לכן וקודם הקידושין חלה העראה בגמר לבסוףאלא



תקאהמתירא

 שרוצה לכ"ג א"נ וכו'. לבסוף אלא אינו או סוף ועד מתחלהלשבירות
 שהרי קנה סוף ועד מתחלה לביאה ישנה אמרי' אי בביאה, בתולהלקנות

 ליקני לא לבסוף עד אינו אמרת אי אלא היא בתולה לקנותכשמתחיל
 היא. בתולה לאו העראה ביאת גמר דהיינו לקנות שהגיע רקודםבביאה
 כדרכה שלא מביאה גרעה לא מיהו העראה גמר עד הוי לא דביאהדנהי
 העראה גמר קודם זו כן כמו לכהונה פסולה אפ"ה וכו' הוי דלאואע"ג
 בתולה אינה הקניי' קודם שהרי בביאה למיקני מצי ולא הכהונה מןפסולה
 וכו' בתולה שתהא בעינן קיחה בשעת יקח בבתולי' אשה והואוכתיב

 דהתחיל לומר ואין בה, שהערה כגון דקאמר התלמוד בלשון לגמגםואין
 להערות שההחיל הוא הכי פירושא מיהו התלמוד לשון זה ראיןלהערות

 הקושיות. כל מתורצים דבריו ועפ"י עכ"ל פסולה גמר שלאועד

 לגבי רק נפק"מ הוי למה סוגיין על שהק' השחר אילת בספר עי'אכן
 לקדש מותר אי נפק"מ נמי אדם לכל הא בביאה לקדש מותר איכה"ג
 זנות איסור משום עובר ביאה דבתחלת נמצא קונה ביאה סוף ראםבביאה

 נראה וכו' אמנם בזה"ל ותי' דאורייתא. איסורא בזה איכאולהרמב"ם
 בחלק ולא הביאה בכל לקנות דדעתו היינו ביאה גמר על דעתודהביאור
 קידושין הויביאת הביאה כל אז הביאה בכל דדעתו כיון וממילאממנה
 עדייזלא גמר שלא זמן כל אז קונה הביאה דכל דכיון אלא זנות ביאתולא
 אשה והוא של עשה עלאיסור בסוף הכהןגדול ושיירשיעכורקנאה

 עכ"ד. יקחבבתולי'

 דהצד משמע הישר בספר הנ"ל ר"ת דמדברי ראשון דבריו, עלוקשה
 למסקנא הקניזאבל כןשכלהביאההוי הוא קונה ביאהשתחלת

 סוף שהוא סוףביאה עד לקנות מתחיל לא ביאה גמרדדעתועל
 וביותרצ"בדאם כנ"ל להדיא הישר בספר ר"ת וכמש"כ ר"תהעראהלפי'

 איסור על שיעבור שייך הקניזמ"מ הביאההוי כל אם דאף כדבריונאמר
 ר"ת לפי' למה א"כ הביאה בסוף יקד בבתולי' אשה והוא שלעשה

 יתחיל להערות דמשיתחיל ר"ת שמפרש כמו והיינו קונהאמתחלתביאה
 נגמר לא רהלא כסוף יקח כבתולי' והואאשה הכהןעל יעבור לאלקנות

 העראה. בסוף עדהקנין

 אם שכתב גדול לכהן נמי אי ד"ה רש"י מלשון קצת להעיר ישועוד

 משעת בעולה נמצאת קונה סוףביאה וכויואם בביאה לקדשמותר

 קידושין לשם שלא הלשון ולפי"ד,אין עכ"ל. קידושין לשם שלאהעראה
 והי' מהקנין וחלק לשמקידושין הוה העראה גם בודאי דהא כ"כמבורר



המתיראתקם

 האילישנא אבל וכדומה בעולה על קנינו גומר דנמצאת לומר צריךרש"י
 גמרביאה על דעתו דהביאור כדבריו הוא ראם קצת להבין ישקשה,ועוד

 א"כלמה לכסוף עד נגמר שלא אלא ביאה מתחלת מתחיל שהקניןהוא
 והו"ל העראה משעת במקצת א"א נעשתה כבר והלא ידהתתקדשאמפשטה

 וכפי עלה אחינן סג.( )לקמן יוחנן ר' סברת כפי ואם אשהכמקדשחצי
 מהאשה חלק רק כתחלה דמקדש דהיכא לקמלשיטתו התוס'שהסמירו
 חלה כלל משייר לא אם השני וגם אשה חצי הוי לא כולה יגמורולבסוף
 הכא וא"כ כמקצת מקודשת שככר אשה על שקדש שהתחיל אףהקידושין

 שהרי ולשני לראשון מקודשת תהי' רא"כ מ"מ. כלום השני שייר לאג"כ
 סוגייו פשטות ומשמע לשני ידה פשטה ואח"כ לקדשה התחילהראשון
 איתא ב' ס' ל"ג סי' אה"ע בשו"ע )וכן לשני רק מקודשת ידה פשטהראם

 ביאה גמר קודם ידה דפשטה היבא ביאה גמר על דדעתו דלמסקנאלהדיא
 הנ"ל. השחר האילת סכרת נסתר ולכאו' עיי"ש( לשני רקמקודשת

 השחר האילת דרידש דהא ביסודם שניהדברים דילוקבין נרא'דישאולם
 ארוכה קניןאחד הביאההוי היינושכל הביאה בכל לקנותשדעתו

 הביאה כל הקניןהוא ביאהרק גמר עד כלל א"א נעשתה לא בודאיאבל
 בבתולי' והויאשה של עשה איסור על בסופו הכהן שיעבור שייךוע"כ

 שהרי לשני רק דקידושיןתתקדש וקבלה ידה פשטה אם גםיקח.וע"כ
 לקנות יתחיל להערות דמשיתחיל ר"ת מש"כ אבל ביאה סוף עד היאפנוי'
 העראה סוף עד נגמר מעט ומעט תחלתהעראה משעת מתחיל שהקניןהיינו
 לצד ר"ת )לפי כלל לשני תתקדש לא ידה פשטה אם אף לומר ישוע"כ

 דאפשר לקנות( יתחיל להערות דמשיתחיל והיינו קונה ביאהדתחלת
 התחיל שהקנין מילתא גילוי הוי העראה ומגמר פועל שהקניןהבשעה
 ר"ת מש"כ וזהו ודו"ק. לשני שתתקדש שייך לא העראה תחלתמשעת
 משהתהיללהערות העראה,מיאמרי' כל רגמר היכי אלא וז"ל הישרבספר
 כגמר לבסוף אינואלא אודלמא העראה גמר עד והולך וקונה לקנותהתחיל
 ליישב יש הנ"ל וש"י לשון גם ולפי"ז עיי"ש. וכו' הקידושין חלקהעראה
 שום לשם שלא היינו קידושין לשם שלא העראה משעת בעולהדנמצאת
 כתולה. על קנינו דהתחיל לומר נוכל שבזהחלות

 ג'( אות י' סי' ב' )חלק כקוב"ש דהנה הסוגיא בעיקר להעיר ישעוד
 שם בשטמ"ק מובא )ל.( נערות אלו פרק ריש הרשב"א דברימביא
 לא חללה לה משוי זונה אחותו על הבא כהן עח.( )דף לקמן בגמ'דאיתא
 עלי' וכא חזר שם( בגמ' כדאי' כהונה מאיסור אלא חללה )ראין להמשוי
 זונה תיעשה ביאה דבחדא אמרי' לא למה הרשב"א והק' חללה.עשאה



פקגהמתיבתא

 דחדא הרשב"א ותי' חללה. ביאה ובגמר זונה נעשתה דבהעראהוחללה
 דהביאור דבריו את אלחנן ר' שם והסביר מפלגי'. לא איסורא לתריביאה
 לבעול שהתחיל דכיון היינו כיאה כגמר דהעראההוי התורה דאמרהבהא
 לתרי ביאה דחדא הרשב"א של טעמו וזהו ביאתו. גמר כאילוחשוב
 נחשב לעולם גמר לא בין ביאתו גמר בין שוה והכל מפלגינן לאאיסורי
 כמעט ע"כ פליגינן לא חיוכי לתרי ביאה דחדא וה"ה כולו באכאילו
 ביאה ובעל אחותו על בא דכהן הוא הרשב"א של הציור והנהכלשונו.
 )לפיהרשב"א ביאה גמר על דדעתו בגמ' כאן אמרי' זה ובכגוןשלימה
 של וכציורו ממש ביאה גמר היינו בתוס' גאון נסים ורבינווהריב"ם
 ואפ' ( פירושים הני רק מביא לא כאן בחידושיו הרשב"א וגםהרשב"א

 להסביר אלחנן ר' קאמר וגם העראה משום רק זונה דתיעשה הרשב"אהק'
 כלל דזהו משום טעמא והיינו ביאה כגמר חשוב דהעראה הרשב"אדברי
 שבתורה איסורים דבכל הא וברור ערוה בכל חייב דבהעראה בתורהגדול
 כלל בדעתו תלוי חיובים ראין העראה משעת נתחייב מ"מ ביאתו גמראם

 להו דאיבעיא הכא מיהו ביאה כגמר נחשב דהעראה התורה אמרהדכבר
 ביאה בגמר לקנות דדעתו הגמ' אמר ע"ז בדעתו תלוי וקנין קניןגבי

ודו"ק.

 אמר איך הרשב"א דברי דלפי נ"י בלומענפרוכט משה הבה"ח הק'יע"ז
 סוף ראם והיינו בביאה בתולה קני דקא גדול לכהן כפק"מהגמ'

 משום עובר ביאה גמר וע"י העראה משעת בעולה נעשתה כבר קונהביאה
 הלא גרידא ביאה סוף משום לעבור אפשר ואיך יקח בבתולי' אשהוהוא
 אלחנן ר' שמסביר וכמו ביאתו גמר כאילו כבר חשוב העראהמשעת
 שלמה ר' כחידושי לעי' לי הראו ואח"ז לכאו'. חזקה קושיא והואכנ"ל.
 מבני אחד כשם מהמחבר בהגה"ה וראיתי ב'( סי' כו"ת הספר)בסוף
 ביאה ובגמר בהעראה זונה איסור ביאת ליחשיב רבודאי שכתבהישיבה
 נוסף איסור יש כאן אבל מפלגינן לא לתרי ביאה חרא אמרי' ע"זחללה,
 כלומר ע"כ. בעלה על נעשה שהקנין אמרי' וע"ז כעולה קיחת איסורוהוא

 וכתב עבר קיחה מעשה על מ"מ דעבר אמרי' לא הביאה עצם רעלנהי
 נכון. והוא ז"ל שלמה ר'עליו



המתיבתאתקד

 הולצברגשלמה

 למעשה קודם תנאינענין

 גד בני כתנאי שאינו תנאי כל אומר ר"מ מא. דף בקידושין במתני'איבא
 כפול, תנאי דבעינן דהיינו ז"ל ופירש"י תנאי, אינו ראובןובני

 לומדים המפרשים כל כמעט והנה ללאו, קודם והן למעשה, קודםתנאי
 "אם כגון המעשה להתנות קודם ר"ל למעשה קודם תנאי שכעינןדמה
 ע"ז פליג הרמב"ב אבל להיפך ולא מקודשת" את הרי זוז מאתים ליתתני
 ר'( הל' פ"ו אישות )בהל' וז"ל המעשה לעצם קודם תנאי דבעינןוס"ל
 בידה הדינר ונתן זה בדינר לי מקודשת את הרי לה אמר אם"אבל

 תתני לא ואם מקודשת תהי' זוז מאתים לי תתני אם ואמר התנאיוהשלים
 בירה ונתן המעשה שהקדים מפני בטל התנאי הרי מקודשת תהי' לאלי

 צריכה ואינה מיד מקודשת ה"ז דיבור כדי תוך שהכל ואע"פ התנה,ואח"כ
 היא דמקודשת דבריו בסוף הרמב"ם שכתב ומה עכ"ל, כולם" לוליחן
 דהוא ל"ח( )סי' הטור עליו הקשה דיבור, כדי תוך שהי' אע"פ התנאיבלא

 המעשה אחר דין התנה ואח"כ תנאי בלא כידה נתן שאם דפשיטאמילתא
 זה ואין וז"ל הרמב"ם( בשם ומ"ש ד"ה שם יוסף הבית עליו וכתבכלום,
 את הרי אומר הוא שהרי התנאי הוא הקידושין דברי דגמר דכיוןכלום

 קודם הקידושין לה שנתן ע"פ אף וכך כך תנאי על בזה לימקורשת
 אסיפא דבריו ראש הפסק בלי הם אחרים דדברים כיון מ"מ התנאישיזכיר
 דגמרינן לאו אי תנאי אותו על הקידושין חלו דלא למימר והו"לסמיך
 עכ"ל. למעשה קודם תנאי שיהי' שצריך גד בנימתנאי

 קודם היינו למעשה קודם תנאי דבעינן דהא הרמב"ם שיטת עלוהנה
 בתחילת נמצא הרגיל ובדפוס )שם הראב"ד עליו הקשה מעשההעצם

 דלא משום בטל התנאי הרי המעשה... קודם הכל אמר "אפילו וז"ל:הפרק(
 דהיינו ונתתם והדר תנאי דהיינו יעברו אם שאמרו וב"ר ב"ג לתנאידמי

 אם והדר מעשה דהיינו מקודשת את הרי אמר אלא כן אמר לא וזהמעשה
 וז"ל כוונתו לבאר )שם( חיים ר' והוסיף עכ"ל, התנאי" דהיינותתנו

 ילפינן הא למעשה קודם תנאי דבעינן דהא דכיון מבוארתוההסבר
 על ולא מעשה התנאות על זאת קאי הא א"כ לונתתם יעברו אםמדהקדים

 עכ"ל, המעשה" גוף על שפירשה הרמב"ם על וקשה בפועל, המעשהעצם

 הרמב"ם, לדעת לומר "ונראה זצ"ל חיים ר' הסביר הרמב"ם לתרץוכדי

 ונתתם של הדיבור דע"י ממילא הדיבור ע"פ דהי' כיון וב"ר ב"גדכתנאי
 שפיר הא וע"כ בפועל, מעשה גם זאת הוי וא"כ הירדן, בעבר זכיתםנגמר



צקההמהינבא

 לעצם קודם תנאי הבעינן לונתתם יעברו אם דהוקדם מהא למילףנוכל
 המעשה עצם גם כי' נכלל ונתתם יעברו אם של זה דבקרא כיוןהמעשה,

 עכ"ל. בחלקם וב"ר ב"ג זכותשל

 וז"ל עליו הקשה אמנם( ד"ה א' )אות סוגייתנו על אברהם הכרכתוהנה
 שאמר ממה היתה הילפותא אילו דבשלמא צ"ע, לכאורה"אמנם

 והיתה וגו' הזה הדבר את תעשון אם כ'( ל"ב )במדבר גד לבנימשה
 מבואר במתני' אבל שפיר, אתי הוה וגו', לאחוזה לכם הזאתהארץ

 אבות וראשי נון בן ויהושע הכהן לאלעזר משה שאמר ממהדהילפותא
 הגלעד ארץ את להם ונתתם וגו' גד בני יעברו אם כ"ט( )שםהמטה

 ונאחזו וגו' יעברו לא ואם התנה ובזה ליתן, להם דצוה הרילאחוזה,
 ציווי אלא הי' לא דונתתם דהקרא משמע ולפי"ז כנען, בארץבתוככם
 לו והיה נתן, היא שבזה משמע לא לכאורה וא"ב התנה, ובזה יתנו,שהם
 הקושיא, על להוסיף יש ולכאורה עכ"ל, וצ"ע" להם שאמר קראלהביא
 דבפסוק דכיון ילפותא, אינו לכאורה ממנו לומדים שאנו דהילפותאוהוא
 הם הלא לאחוזה, לכם הזאת הארץ והיתה ט'( )פסוק להם נאמר כברכ'

 להתנאת קודם תנאי דבעינן משם חזינן והאיך הדיבור עפ"י זכוכבר
 נגמר. כבר המעשה הריהמעשה

 ל"א )סי' מלואים האבני של דברים להקדים יש בעזה"י זה לתרץוכש
 בא"ד וז"ל אחר באופן הראב"ד קושיית שמתרץ אמנם( ד"ה ב'אות
 שליח ע"י לקיומי' דאפשר הנאה אמרינן ע"ז( )דף המדיר דבפ'"ונראה

 את להם לתת ליהושע צוה משה שהרי התם כי ז"ל רש"י ופירשכו'

 אם משה דאמר ניחא הכי ומשום ע"ש, משה של שלוחו שהי'הארץ
 איירי יעברו את ונתתם יאמר ראם דידי' שליחות דהוא ונתתםיעברו
 התנאי ועיקר לשליחות המעשה גמר היינו דונתתם נגמר השליחותתיכף
 ומש"ה הקידושין היא המעשה בקידושין הכא אבל בשליחות אלא הי'לא

 לא דעדיין כיון התנאי קודם המעשה להזכיר יכול הקידושין מעשהקודם
 עכ"ל. המעשה את הזכיר אלא המעשהעשה

 דהתירוץ מלבד מלואים האבני כמו ללמד רצה לא חיים דר' בטעםוהנה
 עוד לומר יש לכאורה, מסתבר ויותר פשוט, יותר הוא חיים ר'של
 נון בן יהושע אם דהלא הדיעות, לכל אינו מלואים האבני שלדתירוצו
 משעת קיים היה לא שהמשלח נמצא משה של שלוחים הם הכהןואלעזר
 סק"א קפ"ח )סי' והנתיבות לארץ, שנכנסו קודם משה מת דהלאהנתינה,

 האבני אבל בטלה, המתנה קיים אינו דהמשלח דבכה"ג כתב-כיאורים(



המתינתאתקו

 המהני אמנם( ד"ה )סק"כ בהקצות כתב הוא דשם לשיטתו, קאימליאים
 המעשה הקב"ה של דבדיבור דהיינו חיים ר של הסברא נצטרפו אםאבל
 הוא דהכא המעשה דהתנאת מלואים האבני שכתב למה - מידקיים

 זה כל וממילא שלוחים, יהא שהם אמר דהקביה ור"ל השליחותהעשיית
 דמדובר כיון קיים אינו דהמשלח החסרון כאן אין כל דקודכ מתורץיהא

 שאמר הפסוק ללהביא דהו"ל אברהפ הברכת שהקשה מה וגםבהקב"ה
 דרק קשה אינו ג"כ לאחוזה" לכם הזאת הארץ "והיתה גד להבנימשה

 שהוספנו מה וגם שליחות, המעשה של הדיבור איתא שלנובהפסוק
 קשה אינו ג"כ כ' בפסוק נגמר כבר דהמעשה כיון הילפותא דמהלהקשות

 לא עדיין השליחות העשיית מ"מ נגמר, כבר נתינה דהמעשה פי עלדאף
 כ"ט. פסוק עדנגמר

 ומה חיים, ר' של כוונתו גופא הי' שזה לומר צד יש דאפשרונראה
 עפ"י השליחות שהי' דכוונתו אפשר הדיבור עפ"י דהי'שכתב

 שאמר מסה לזה הוכחה דיש אפשר ולכאורה לעיל, שנתבאר וכמוהדיבור
 לדעת אפילו ומשו"ה בפועל מבואר דשם והנה, בר"ה להלן חייםר'

 יהא לא מרע שכיב כתב ראם ע"ה דף בגיטין שנאמר מה מובןהרמב"ם
 הוי מעשה דהתנאות כיון לתנאי קודם מעשה הוי מתי לא אםגט

 לתירץ חיים ר' צריך למה כמעשה הוי מעשה התנאות אם והנהכמעשה,
 חיים ר' כתב הלא כמעשה, הוי הדיבור עפ"י דהי' דכיון הראב"דקושיית
 תירץ חיים שר' כיון אלא כמעשה, מעשה התנאת הוי אדם בבנידאפילו
 דיש כיון בזה דרצה דחזינן לומר אפשר לכאורה שאני הדיבורדעפ"י
 דקיים הקב"ה יהא שהמשלח צריכין ולהכי מיתה לאחר שליחות שלבעיא
 הוי משה דהתנאת חיים ר' שכתב דמה לומר יתכן אולם ועד,לעולם
 גד בני בתנאי שהיתה כמו במתנה ולא וגירושין בקידושין רק זהוכמעשה
 חזו"א מהגהות אולם שאני, הדיבור דעפ"י לומר צריכין ומשו"הוב"ר,
 דהתנאת איתא דאם עליו שהקשה דבר, בכל קאי רהרמב"ם רס"למשמע
 קודם תנאי בעינן הרמב"ם לשיטת אפילו א"כ כמעשה הויהמעשה
 ד' ולא בתנאי דינים ה' דיש לומר לרמב"ם הול"ל וא"כ מעשה,להתנאות

 למעשה. קודם תנאי סוגי ב' דישכיון



תקזהמתיבתא

 קלעפפיש זנווילשמואל

 דנוק איסורבענין

 נשמתלזכר
 קלעפפיש כתריאל הרב בת יהודית מרת ואשתו יצחק הרב בן יוסף משהרב

 בא"ד אסורה. זו הרי טעם בנותן בה יש אם ד"ה תוס' צ"ו: דףחולין
 ופירש הגיד, לבטל חתיכות לשאר מסייע הרוטב שאין וקשהדמשמע

 שאר מצטרף לא ברוטב מקצת הוא אפילו רש"י דלשיטת ניחאשלפרש"י
 לא א-כ ברוטב מקצת הוא החתיכה שלנו וכמשנה האיסור, לבטלהקדירה

 לשיטת אבל לבד. הירך עם משערין רק הגיד לבטל הקדירה שארמצטרף
 א"כ לבטל, הקדירה שאר מצטרף ברוטב מקצת הוא החתיכה שאםר"י

 והתוס' הגיד. טעם לבטל הקדירה שאר מצטרף לא במשנה למהקשה

 וכשכתוב הגיד לבטל מצטרף הקדירה ששאר להר"י נמי הכי שאיןמתרץ
 טעם בנותן יש אם הוא המשנה של כוונה טעם בנותן בה יש אםבמשנה

 הקדירה, שאר וגם הירךעם

 שהמשנה דבוק דאסור לדין ראיה יש שהמשנה אומר האגודה ספראבל
 לבד הירך על הוא דהמשנה הכוונה אסורה, זו הרי בה" יש "אםאומר

 וטעמו הקדירה שאר עם הצטרפות בלי הגיד נגד בירך ס' להיותשצריך
 לבטל, מועלת החתיכות ושאר הרוטב אין בירך מחובר שהגיד כיוןהוא

 צריך להיתר דבוק איסור יש שאם דבוק, דאיסור דין נקרא הזהוהדין
 הקדירה. שאר הצטרפות בלי האיסור נגד ששים בהתירלהיות

 דבוק איסור של דין אין תוס' דלפי שלנו תוס' על חולק שהאגודהנמצא

 שהולך בה" יש "שהאם מפרש הוא דבוק דאיסור דין שאיןוכיון
 בלי הירך על רק הולך" בה יש "אם להאגודה אבל הקדירה שאר עלגם

 דבוק. איסור נקרא להגיד שהרוב הקדירההצטרפות

 ומשום וכסה ניעור בלא לאוקמיה איבא דהכא -והך פירש הרא"שותוס'

 תלמידי כתבו זה מטעם הגיד, טעם לבטל רוטב מסייע לאהכי
 כל כנגד ס' צריך בקדירה שנתבשלה בשר בחתיכות הדבוק חלברש"י

 לאוקמי' יכל דלרש"י שלנו תוס' כמו הרא"ש מתוס' מבוארהחתיכות"
 )בשלא הקדירה שאר מסייע ולא ברוטב מקצת שהחתיכה בציורשהמשנה

 לבד, ( שלנו תוס' )כמו בירך ומשערינן הגיד טעם לבטל וכיסה(ניעור



המתיבתאתקח

 צ"ע בחתיכות הדבוק לחלב ראיה יש רש"י שלשיטת שכתב מהאבל
 כלי דלרש"י האגודה כמו דבוק דאסור להדין להגיע צריך לא רש"ידלפי
 שאר מצטרף לא ברוטב מקצת הוא שהחתיכה כיון דבוק דאיסורדין

 וצ"ע. דרש"י דתלמירי' ראיה מה א"כ לבטלהקדירה

 לדין פעמים שתי בשו"ע מובא דבוק דאיסוו בדין קצת לעייןוכדאי
 ממהר הוא בהאיסור דבוק הוא שההיתר כיון א' דבוק,ראיסור

 טעם והוא השני והטעם דהש"ך טעם וזה שכקדיה החתיכות משארלבלוע
 או לבד האיסור בה שדבוק חתיכה נשארה אחת פעם שמא רחיישינןהט"ז
 נבילה. ונעשית לקדירה חוץ רותחת הוציאה אחת פעםשמא

 האיסור אם חילוק יש דכוק דאיסור שבדין מובא הארך והיתרובאישור
 האיסור אם או בדג תולע או וגיד ירך כגון מגופו דכוקהוא

 כמו דבוק הוא האיסור שאם בחלב, בשר כגון תערוכות ע"י דבוקהוא
 לקדירה נפל ואח"כ קר בשר על קר חלב היה שאם קולא יש בחלבבשר
 נעשה שלא שכיון הקדירה ככל ומשערינן דבוק איסור נקרא לארותח
 לאסור מצטרף הקדירה כל א"כ הקדירה רתיחת התערובות ע"י רקאיסור
 הוא שהאיסור אע"פ רותחת לקרירה ונפל קר הוא וגיד ירך אםמשא"כ
 מהאיסור ומשמע הגיד. כנגד ס' לבד בירך צריך התערובות קרחיחתע"י

 יש שבירך הוא וגיד וירך בב"ח בין החילוק של שהטעם הארוךוהיתר
 כך כל חשש אין בב"ח אבל בקדירה חוץ אחת פעם שהיה יותרחשש
לזה.

 מצטרפינן שלא שהדין מדבריו שמשמע הרא"ש בתוס' לעיין ישוהנה
 ברוטב מקצת הוא החתיכה אם רק הוא הגיד לבול הירך עםהרוטב

 אבל דהגיד האיסור לבטל הרוטב מצטרפינן אין וכיסה עירה שלאוכיון
 שאר מצטרף כן הרי וכיסוי "בעירוי ברוטב מקצת או ברוטב כולו היהאם

 כן הרי וכסה שניעור א"כ וכיסה ניעור בשלא שמיירי ]שכתבהקדירה"
 תלמידי שגם משמע זה" "מטעם בלשון רש"י תלמידי וכשמביאמצטרף[
 עוד לנו יש א"כ הזה לדין מסכים המשנה של מדין הלכתם שמביארש"י
 דין שיש אע"פ רש"י תלמידי שיטת רלפי דכוק דאיסור בריןשיטה
 נתערבו ואח"כ לרוטב חוץ כולו הוא כשהחתיכה רק זה דבוקדאיסור
 ]אבל הקדירה שאר מצטרף לא הילכך ברוטב מקצת שהיה אובקדירה
 כל כנגד לשער וצריך איסור נעשה החתיכה דבוק דאיסור דין שישכיון
 הרוטב דמצטרף דבוק אסור נקרא לא ברוטב כולו הוא אם אבלהירך[
לבטל.



 בשר לגבי דבוק דאיסור דדין הארוך והיתר האיסור שיטת כמו זהונאמת
 שביארנו( )כמו מגופו דבוקים שאינם שאראיסורים אובעלב

 בחתיכת הדבוק חלב כמו מגופו הדבוק דאיסור סוכרים רש"ידתלמידי
 והם איסורים שאר או כחלב בשר של דבוק איסור מדין יותר חמוראינו

 האיסור שלפי מגופו דבוק אסור של בדין הארוך והיתר איסור עלחולקים
 שאר מצטרף לא ברוטב כולו הוא דבוק האיסור אם אפילו הארוךוהיתר
 מקצת או ברוטב כולו שהוא כיון דרש"י לתלמידי אבל לבטל,הקדירה
 שכיון נראה וטעמם לבטל, הקדירה שאר מצטרף כן גם הוי וכיסויבניעור
 של כתערובות ממש הוה וכיסוי בניעור מקצת אם או ברוטב כולושהוא
 הוציא אחת שפעם חשש אין מגופו אסור האיסור אם גם א"כהקדירה
 לרוטב. חוץהאיסור

 שלהם שראי' ונראה רש"י דתלמידי הראיה רמהו קושיא לנו היהוכנקודם
 הנשה גיד כה שנתבשל ירך כתוב דבמשנה המשנה מלשוןהוא

 שאר על הולך "שזו" דמשמע אסורה זו הרי טעם בנותן בה ישאם
 יש "אם כלומר סתם אסורה כתוב לא למה הירך על הולך זו ראםהקדירה,

 לא שמתחילה ציור איזה להיות צריך במשנה א"כ אסורה" טעם בנותןבה
 )וזה בה" יש "אם במשנה שאמר וכמו הגיד לבטל הקדירה שארמצטרף
 הרי שכבת וכמו אסורה יהי הקרירה שגם בסוף אבל לבד( הירך עלקאי
 דאיסור לדין ראיה להם יש א"כ הקדירה( כל על קאי )שזה חתיכהזו

 שכתוב )כמו וטעם הקדירה שאר מצטרף לא שבתחלה מהמשנהדבוק
 כן הוא בסוף השני לצד אבל בגיד רכוק שהירך הוא הרא"ש(בתוס'
 והירך הגיד כנגד ס' בקרירה להיות וצריך לאסור הקדירה שאר אםמצטרף
 לדין שלהם המקור וזה במשהו( מיד ואסור במינו מין הוי שלנו)המשנה
 הדבוק.דאיסור

 הקדירה מצרף לא שבתחילה הדין רש"י שלפי רואים רש"יומתלמידי
 שאל"כ דבוק דאיסור דוקא בציור רק הוא לאסור מצטרף ואח"כלבטל

 הדבוק הלב לדין ראיה להם שיש רש"י בתלמידי להגיד צריךלמה
 מקצת שהיה חתיכה על שנפל איסור שכל סובר הי' רש"י דאהבחתיכת
 שמתחילה ברוטב( מקצת שהיה חתיכה על שנפל חלב טיפת )כגוןברוטב
 הביאו למה הקדירה שאר יאסור ואח"כ איסור לבטל הקדירה מצטרףלא

 דווקא לכתוב צריך לא הא בחתיכות הדבוק דחלב דין רש"יתלמידי
 דין אותו יהיה ברוטב מקצת חתיכה על שנפל איסור כל הא דבוקכלחלק
 זה. דין לה יש דבוק דאיסור בציור שרק סובר רש"י דתלמידי ודאיאלא



המתינתאתקי

 שאפילו סק"ב( צ"א )סי' בשו"ע שמובא הט"ז שיטת נגד זהולכאורה
 המתיכה אם הקדירה מצטרף לא ברוטב שמקצת רש"י שיטתלפי

 טיפת ע"י )ושנאסרה ברוטב שקצת חתיכה אותה ברוטב מקצתמונחת
 א"כ החתיכה כל נגד ס' אין אם הקדירה שאר יאסור שנאסר אחריחלב(

 חתיכת )כמו בחתיכות דבוק האיסור אין אם שאפילו מבואר הט"זלפי
 בסוף אבל להתיר הקדירה שאר מצטרף לא שבתחילה אומריםחלב(
 באסור רק הוא חזר הדין רש"י לתמידי אבל הקדירה שאר לאסורמצטרף
דבוק.

 דבוק איסור של בכלל דין שאין נמצא הר"י שלפי קצת להקשותויש
 על חולק שהר"י מובא ולא הפוסקים בכל מוסכם הזה הדיןולכאורה

 דבוק דאיסור לדין מסכים שלנו בתוס' הר"י שבאמת לפרש ויש זה,דין
 אם הארוך והיתר האיסור שלפי זה, מדין אחד פרט על חולק הואאבל

 חולקים רש"י תלמידי אכל דבוק איסור נקרא כרוטב כולו הואהמתיכה
 שאמרנו, כמו דבוק האיסור דין אין ברוטב כולו שאם וסוברם זהעל

 שאם כיון הר"י שלפי יותר עוד וגם רש"י תלמידי כשיטת סוכרוהר"י
 כולו היה שאם כמו הקדירה שאר מצטרף ברוטב מקצת הואהחתיכה
 ברוטב מקצת הוא שאפילו מקומות בכמה מבואר שיטתו זהברוטב
 מקצת הוא דבוק האיסור אם גם הר"י לפי א"כ לבלל הקדירה שארמצטרף
 הויאיסור ולא האיסור לבטל מתחילה הקדירה שאר עם מצטרףברוטב
 מצטרף לא רלמה בה" יש "ראם המשנה לשון קשה להר"י א"כדבוק,
 לדין ראיה )שזה לפרש יכול לא והיתר איסור או האגודה וכמוהרוטב
 )אבל דבוק אסור נקרא לא ברוטב מקצת הא אם שלשיטתו דבוק(איסור
 דכוק(. איסור של דין יש בודאי לרוטב חוץ כולו הואאם

 האגודה שיטת א'( דבוק. איסור בדין שיטות כמה לנו יש דעכשיונמצא
 הקדירה שאר מצטרף לא וודאי ברוטב מקצת הוא האיסורשאם

 וגופו דבוק דין חילוק )ולענין החתיכה כל כנר ס' וצריך האיסורלבטל
 משמע ברוטב כולו הוא ואם באגודה( רק לאיזה משמע לא זה לאאו

 וארוך האיסור שיטת כ'( רש"י(. תלמידי )כמו מבטל שכןמהאגודה
 מצטרף לא ברוטב כולו הוא האיסור אם אפילו מגופו הדבוקשבאיסור

 ג'( הקדירה. שאר מצטרף מגופו דבוק שלא ובאיסור לבטל הקדירהשאר

 כשכולו אולי אבל ברוטב שבמקצת דבוק דאסור דין שאין הר"ישיטת

 דין יש אולי כקדירה נתנו ואח"כ מקודם אסור )שנעשה לרוטבחוץ
 מקצת הוא שאם רש"י תלמידי שיטת ד( שביארנו. כמו דבוק(דאיסור



תקיאהממינשא

 ברוטב כולו הוא אף מגופו באיסור ואפילו דבוק אסור נקראברוטב
 שמקצת חתיכה על חלב נפל שאם ועוד לבטל הקדירה שארמצטרף
 שפירש )ולא הקדירה אר אוסריסש ולא דבוק איסור נקרא לאברוטכ
 רש"י. בשיטתבט"ו

 מאזעס הלוי משהשמחה

 בחו"ל ורבעי ערלהבענין

 אלא נוהגת אינה בארץ תלויה שהיא מצוה כל ל"ו: דף קידושיןנמשכת
 חוץ לארץ חוצה בין בארץ בין נוהגת בארץ תלויה ושאינהבארץ

 אף נוהגים בארץ שתלויות פי על שאף רש"י פירש וכלאים הערלהמן
 לארץ.בחוץ

 שאין לי יראה כתב ט"ו הלכה אסורות מאכלות מהל' י' כפרקהרמונם
 רביעית שנה פירות אוכל אלא לארץ בחוצה נוהג רבעי נטעדין

 סוריא ומה הדברים וחומר וקל הערלה, אלא אמרו שלא כלל פדיוןבלא
 כמו רבעי בנטע חייבת אינה מדבריהם ובשביעית במעשרות חייבתשהיא

 נטע יהיה שלא שכן כל לא לארץ חוצה שני, מעשר בהלכותשיתבאר
 בפני שלא כין הבית בפני כין בה נוהג ישראל כארץ אבל בה, נוהגרבעי
 לארץ בחוצה אותו פודין לבדו רבעי שכרם הגאונים מקצת והורוהבית,
 דשיטת ומבואר עכ"ל. עיקר זה לדבר ואין באכילה מותר יהיה כךוארר

 אינו רבעי מקום מכל לארץ בחוץ נוהגת רערלה גב על ראףהרמב"ם
 בתוס' ל"ה דף מברכין כיצד פרק ברכות במסכת אכן עיקר, כל בהנוהג
 נוהג בכרם מיהו לארץ בחוצה אף נוהג דרבעי לן קיימא ועתה ולמאןד"ה
 מבואר לארץ בחוץ כמותו הלכה בארץ התיקל רכל אילנות כשארולא
 בה. נוהג רבעי הדין הוא לארץ בחוצה נוהגת רערלה היכי דכיכאן

 הלוי חיים רבינו בחידושי מבואר והגאונים הרמב"ם פלוגתתוביאור
 ההלכה לפרש יש ההנה ט"ו הל' פ"י אסורות מאכלותהלכות

 חוצה דערלת ודאי הא דהלא גווני בתרי לארץ כחוצה נוהגתדערלה
 וכדחזינן בדיניהם וסלוקין נינהו מילי תרי ישראל ארץ וערלתלארץ

 ובארץ מותר וספקה אסור ודאה לארץ חוצה דערלת נאמר הלכהדבעיקר
 שנוהגת היבא אם עיון דצריך אלא אסור ספקה ובין ודאה ביןישראל



המתיבתאעקיב

 ההלכה דעיקר בתורה הכתוכה ערלה בכלל היא גם אז לארץ בחוצהערלה
 אלא נוהגות אינן כארץ התלוית מצות דבל גב על דאף אקרא לגלוייבאה
 חוצה ערלת גם כן ואם מקום, בכל ונוהגת שאני ערלה אכל ישראלבארץ
 בתורה האמורה דערלה ודאי דהא דנימא או הערלה בקרא נכללהלארץ
 דאסורה ורק בה נכללת אינה לארץ חוץ וערלת ישראל בארץ אלאאינה

 ונפקא מקרא, ולא מסיני למשה מהלכה רק הוא איסורא עיקר וכלמהלכה
 לארץ חוצה ערלת דגם לגלות באה ההלכה ראם רבעי נטע לעניןמינא
 מה לערלה, דאיתקש כן רעעי נטע דגם לומר דיש ממילא בפרשהנכללת
 ראין ממילא כן אם מסיני למשה מהלכה חדש איסור הוא אם כןשאין
 דלא מה ועל נאמרה ההלכה דנאמרה מה רעל לזה כלל שייך רבעיאיסור
 הלכות הרמב"ם דהנא שנוי במחלוקת זה דדבר ונראה נאמרה, לאנאמרה
 מכלי או דבריהם של מטבל כזית דהאוכל כ"א הל' פ"י אסורותמאכלות
 נימא ואם עכ"ל, מרדות מכת אותו מכין לארץ חוצה של וערלההכרם

 ערלה באיסור נכללה לארץ חוץ דערלת לגלויי באה ערלה שלדההלכה
 מדאורייתא מלקות עליה ולוקין תורה של בלאו היא הרי כן אםשבקרא
 מינה שמע מרדות מכת רק בה ראין הרמכ"ם ומרפסק ישראל ארץכערלת
 של נכללת ואינה מהלכה רק הוא איסורה עיקר לארץ חוצהדערלת
 כל כיצד הערלה הל"ט פי' להדיא הוא וכן בתורה האמור ערלהבאיסור
 הרי משנטע שנים שלש אילן אותו שעושה פירות כל מאכל אילןהנוטע
 יאכל לא ערלים לכם יהי שנים שלש שנאמר ובהנאה באכילה אסוריןהן
 אמורים דברים במה כתיב ובה"י התורה מן לוקה כזית מהם האוכלוכל

 ערלה איסור אכל וגו', הארץ אל תבואו כי שנאמר ישראל בארץבנוטע
 אסורה לארץ בחוצה הערלה שודאי מסיני  למשה הלכה לארץבחוצה
 ערלה משום האסורין דברים יתבאר שני מעשר ובהלכות מותר,וספיקה
 ארץ בערלת אלא מיירי לא דקרא להדיא הרי עכ"ל, המותריןודברים
 דאין הרמב"ם שכתב וזהו לאר, חוץ ערלת על לוקין אין ולהכיישראל
 דבההלכה לומר רצה הערלה אלא אמרו שלא לארץ בחוצה נוהגרבעי
 חוצה דערלת כיון ליכא נמי והיקשא אערלה רק נאמרה לא מסינילמשה
 לארץ, בחוצה נוהג רכעי דאין וממילא כלל בהפרשה נכללה לאלארץ
 ערלה דנהגה היכי וכי לשונו וזה שכתבו גדולות בהלכות יעו"שאכן
 וכי מאי אלא וכו'. לה נמירי הליכתא לארץ בחוצה נהגה הריבארץ
 דמכי לי' מבירא להדיא הרי עכ"ל, ביאה זמן ערלה גמי דכתיבתבואו
 נכללה לארץ חוץ ערלת וגם לארץ חוצה כלל ממעטיכן לאתבואו

 בחוץ נוהג רבעי גם רס"ל זהו וע"כ בתורה האמורה ערלה ובדיןבהפרשה
 לערלה. הוקש דרבעי כיוןלארץ



תקיגהמתירא

 נטיעות מייתי יאשיה רבי איבא ב' הלכה דערלה פ"ק בירושלמיוהנה
 שהעבירן ידי דעל ]פירוש בארץ, לון ונציב בגושיהן לארץמחוצה

 לארץ[ חוצה נטיעת היא הנטיעה אלא חדשה נטיעה כאן איןכגושיהן
 דעשה ]כלומר שנים לשכרו יונה רבי הכי עביד למאי אמוראי התםופליגי

 דלא ]כלומר רבעי לשכרו יוסי רבי ערלה[ שני נשכר שיהא כדיכן
 חייב נמי דהשתא כלום נשתכר לא ערלה לענין אבל ברבעי אלאנשתכר
 כמה בניהם ויש דרכים שני נאמרו הירושלמי דברי ובביאורבערלה[
 מביא היה יאשיה ר' ד"ה משה הפני דרנה בזד ונבארם לדינא,נפקותות
 יוסי ורק יונה ר' ופליגי בארץ אותן ונטע בגושיהן לארץ מחוצהנטיעות
 השכר לו שיהא כלומר שנים לשכרו קאמר יונה ר' כן עשה מהמשום
 יאשיה לר' לי' דסבירא משום כך ידי על גופן ערלה של בשניםשנשכר
 הערלה דקתני מכלתין דסוף אמתניתין ונזליג לארץ בחוצה ערלהראין
 ערלה דאין מכלתין דסוף בתוספתא דאמר מאן וכהאי לארץ בוצההלכה
 דאמר מאן כהאי היא מדינה מהלכות רס"ל נמי אי לארץ בחוצהנוהגת
 להחמיר שנהגו ממקום היה לא יאשיה ור' נהגו שנהגו ובמקום שםדלקמן

 דערלה כלום משתכר הי' לא דבערלה וכלומר רבעי לשכרו קאמר יוסיור'
 רבעי דין דאין דס"ל ברבעי להשתכר אלא לארץ חוצה בשל אףנוהגת
 עכ"ל, לארץ מחוצה גושיהן עם אותן הביא ולפיכך לארץ כחוצהנוהג
 דין דאין הרמב"ם כשיטת יוסי הר' אליבא כפירושו נקט משה הפניוהנה
 לארץ בחוצה נוהג נמי דרבעי ותוס' להגאונים אכל לארץ בחוצהרבעי
 לא ברבעי אף לכאורה כן אם לארץ בחוצה נוהגת דערלה דאמרלמאן
 כלום.נשתכר

 דרבי בההיא נהגא לא נמי הגאונים לשיטת דאפילו לומר יש באמתאך
 הל' פ"י אסורות מאכלות הלכות הגר"ח ביאר דכבר רבעי ריייאשיה

 תרי ישראל בארץ ערלת ודין לארץ בחוצה ערלת דדין ודאי דהאט"ו
 דערלה בהפרשה איכללא לארץ חוצה דערלת להגאונים ואפילו נינהומילי

 נינהו ערלה ודיני חיובי ותרי מילי תרי מקום מכל בתורהדכתיבא
 וערלת אסור ספיקו ישראקל ארץ הערלת בדיניהם דחלוקים מהאוכדחזינן
 נינהו נפרדים ודינים חיובים דשני מינה ושמע מותר סיפקו לארץחוצה
 איסור שנוהג דבמקום אלא ישראל ארץ ערלת ודין לארץ חוצה ערלתדין

 שכתורה ערלה כפרשת נכלל זד הרי כודאי דהיינו לארץ בחוצהערלה
 וכנ"ל. דרבעי הקישא נמי ליה דאית וממילא לגמרי אחר איסור זהואין

 לארץ בחוצה נוהגת דערלה לי' דסבירא יוסי לרבי לחקור ישומעתה
 נהגה השתא אי ישראל בארץ גם נטיעות בהנך ערלה נהגה הכיומשום
 ערלת דין אלא בו ינהוג דלא דילמא או נטיעה בהאי ישראל ארץערלת



המהינשאפקיד

 ממילא לארץ בחוצה אף נוהגת דערלה דכיון גימא מי והיינו לארץחוצה
 ישראל ארץ בערלת אף היא חייכת ושוב בפטור נטיעה דין בזהליכא

 לארץ חוצה כערלת אלא דינה אין נמי דהשתא דילמא או אסורוספיקא
 תרי ישראל ארץ וערלת לארץ חוצה ערלת רסוף דכיון מותרוספיקה
 ארץ ערלת דין בה נהג לא הרי לארץ ובחוצה נינהו ערלה ודיניחיובי
 דפטור נטיעה הויא שפיר ישראל ארץ ערלת דין לגבי ממילאישראל
 אלא נשתכר דלא דקאמר והא ישראל ארץ ערלת מדין לגמריואיפטרא
 בהיותם אף בהם נוהגת לארץ חוץ ערלת פנים כל רעל משום היינורבעי
 יהיה מקום מכל אכל חיוב נטיעת שפיר הוי זה דלגבי ישראלבארץ
 לארץ. חוץ כערלת מותרמפיקו

 ואין ישראל ארץ ערלת מדין נטיעה האי דאיפטרא הנ"ל הב' להצרוהנה
 לענין הדין הוא כן אם בלבד לארץ חוצה ערלת דין אלא בהנוהג

 דלענין לארץ רחוץ רבעי דין אלא בה נוהג אין הגאונים לשיטת אףרבעי
 זה ולפי מיניה ואיפטרא פטור נטיעת לה הויא ישראל דארץ רבעידין
 אפילו דהנה הגאונים לשיטת אפילו מינה הנפקא ביאור שפיר,אתי

 כרמכ"ם כמבואר בלבד בכרם אלא לארץ דחוץ רבעי נהגינן לאלהגאונים
 המקיל כדברי נקטינן לארץ דבדוץ משום הטעם בסוגיין דתוס'וכמ"ש

 דהנך וכיון בגפנים ולא דעלמא ב"נטיעות" מיירי הלא דהכאובירושלמי
 מדין אלא ורבעי ערלה בהן נהגה ולא להו אית לארץ חוץ דיןנטיעות
 להו דאית ממילא וכשנ"ת איפסרו הא ישראל ארץ דמדין לארץחוץ

 כרם דאמר כמאן בזה דנקטינן לארץ רחוץ הקולא נמי ישראל בארץהשתא
 בהן נשכר שפיר גפנים ולא הוי אילנות דהכא וכיון רבעי נטע ולארבעי
רבעי.

 ומפרש ד"ה לשונו וזהו ה"ב פ"א ערלה מסכת כירושלמי שםובגר"א
 דהיינו פירוש צריכה ערלה עיקר לעיל דאמר פירוש יונהלר'

 בגושיהון מייתי לכך כלל ערלה נוהג אינו ואז ערלה שנים ג' לוכשאין
 לארץ ובחוץ לארץ בחוץ נטיעה תחילת דליהוי ערלה השני שישכורכדי
 אפילו ולכך מותר מדאורייתא אבל מהלכה אלא ערלה איסוראין

 ג' לו יהיה דלא משום ערלה משום מותר נמי לארץ כך אחרכשהביאן

 שהובא והשתא פטור היה לארץ בחוץ שהיה דמה שלימות ערלהשנים
 שנה שהכריכה אילן כמו דהוי ערלה שני כלל למפרע למנות איןבארץ
 מקום מכל פטור היה שבתחילה אף שנברכה משעה לו רמונה שנהאחר
 שהיה נטיעתו מתחילת לו מונין נמי והכא נטיעותיו, מתחילת לומונין
 כלל ערלה ליכא יונה לר' ולכך מערלה א' שנה פטור והיה לארץבחוץ



תקש א ת נ י ת מה

  וטאץ אף אסור ודאי דערלה פירוקן ל" צריכה רבעי עיקר דאמר יוסיולר'
 מנים ג' לו כוטהיה אלא נוהג אינו שרבעי אלא  וכמליווי רטנים ג'לו

 מרבעי לפוטרן כדי בגושיהון והביא לארץ בחוץ לון דנציב והכאוטלימות
 רבעק לשכרו כדיוהיינו

 עטיך ולא הגאותם לשיטת נמי וטפיר דאתי ודאי זה לפירווטוהגז
 תצטרף לא אמאי כן אם לארץ בחוץ נוהג דרכעי דכיוןלהקשות

 רבעי כך אחר בו וינהוג שנים ג' לחשבון נמי לארץ דחוצה ראשונהשנה
 נהג עלמא דלכולי גב על אף מערלה לגמרי איפסר יונה דלרבי כמודהא
 ומשום מצטרפת אינה הכי אפילו לארץ חוץ ערלת דין ראשונה בשנהבהן

 לסייג כנוטע זה הרי בהאילנות נהגה רלא ישראל ארץ ערלת דיןדלגבי
 חוץ דערלת ראשונה שנה אין רבעי לשכרו דאמר למאן הדין הוא כןאם

 וזהו ישראל דארץ רבעי דין לגבי שנים ג' לחשבון מצטרפתלארץ
 והגאונים הרמב"ם בפלוגתת תליא מקום דמכל אפ"ל דהיה אלאפירושו
 ערלה בפרשת כלל איכללה לא לארץ חוץ דערלת להרמב"םדבשלמא
 שנה מצטרפי לא שפיר מהלכה עצמו בפני ערלה ואיסור דין והוישבתורה
 לגמרי אחר ואיסור דין דהוא כיון בארץ דהיו לאינך לארץ רחוץראשונה
 אבל לסייג כנוטע לארץ חוץ ערלת חשיכא ישראל ארץ ערלתולגבי

 עליה ולוקה שבתורה ערלה כפרשת איכללה לארץ חוץ דערלתלהגאונים
 ליה הוי לגמרי אחר איסור זה ואין ישראל ארץ כערלת התורהמן

 ג' רליהוו ישראל שבארץ לאידך לארץ דחוץ ראשונה שנהלאיצטרופי

 להגאונים דאפילו נתבאר כבר דהלא כלל מוכרח אינו זה אך ערלהשנים
 ערלה וחיובי דיני תרי מקום מכל בפרשה איכללה לארץ חוץדערלת
 מצטרפא דלא לומר יש שפיר להגאונים דאפילו וממילא הםנפרדים

 לסייג. כנוטע ישראל ארץ ערלת לגבי לי' והוי ישראל ארץלערלת

 לעיין יש דהנה הא' לדינא נפקותות תרי איכא סירוסי תרי הני כיןוהנה
 נהי הא ערלה משני יונה לר' לגמרי איפטר אמאי הגר"אלביאור

 לנהוג ימשיך לא אמאי מקום מכל ישראל ארץ לערלת שנים ג' כאןראין

 לר' קשה וכן שנים ג' איכא הרי זה דלגבי לארץ חוצה ערלת דיןבהן

 על והרי ערלה שנים ג' הוי דלא משום מרבעי לגמרי איפטר אמאייוסי
 ברבעי פנים כל על וליחייב לארץ חוצה ערלת שנים ג' היו פניםכל

 כלל ליבא ישראל דבארץ מדהגר"א וחזינן הגאונים לשיטת לארץדחוץ
 ליכא נמי ישראל ארץ מערלת דפטור היכא ואפילו לארץ חוצה ערלתדין

 דבפשוטו תימא ודבר הוא גדול חידוש זה ודבר לארץ חוצה ערלתדין

 דהא דוקא לארץ חוצה על ביחוד היתה לא מסיני למשה דהלכהנראה



המתיבתאתקטז

 היתה מסיני למשה דהלכה אלא לארץ חוצה שהוא מצד חיוב סיבתליכא
 ואם ערלה חיוב איכא נמי ישראל דארץ מעליותא דליכא אף מקוםרבכל
 ישראל ארץ ערלת מצד חיוב בהנטיעה דליכא היבא גופא ישראל בארץכן

 לארץ מחוצה גרע לא ישראל דארץ לארץ חוצה ערלת משום מיהאנחייבו
 לארץ בחוצה דערלה דאמר למאן קאי דהגר"א מסרשינן הוי איוהנה

 לארץ בחוצה "דערלה שכתב מלשונו לכאורה וכדמשמע מדינהמהלכות
 דרבנן לומר יש שפיר זה לפי מותר" מדאורייתא אבל מהלכה אלאאינה
 חיוב איכא הכי בלאו ישראל בארץ דכיוז לארץ כחוצה אלא תקנולא

 מצד חיוב דליכא דבאופן וממילא כלל בזה תקנו לא התורה מןערלה
 אבל תקנו לא ישראל דבארץ כיון לגמרי יפטר ישראל ארץערלת

 למשה הלכה דהוי לן דקיימא להלכתא גם קאי דהגר"א נקטינןבפשוטו
 הגר"ח פי על כהרמב"ם דכוונתו נראה מותר מדאורייתא ומהשכתובמסיני
 ערלת אבל ישראל ארץ בערלת אלא מיירי לא בקרא דכתיבאדערלה
 איסור אלא תורה איסור ואינה פרשה בהאי איכללה לא לארץחוצה
 וכמו הגאונים לשיטת אף שפיר אתי פירושו עיקר מקום ]ומכלמהלכה
 מסיני למשה הלכה דאף הגר"א בשיטת מבואר הרי זה ולפי לעיל[שנאמר
 ישראל בארץ ולא לארץ בחוץ דוקא אלא נאמרה לא לארץ חוצהדערלת
 רבעי לשכרו דאמר דלמאן לעיל נתבאר הלא משה להפני אך חידושוזה
 ארץ ערלת דלגבי לארץ חוצה ערלת מדין הוא ערלה כדין דאיחייבהא

 ארץ ערלת מדין לגמרי ואיפסר לארץ חוץ דנטיעת פטור איבאישראל
 ישראל בארץ אף דמיחייב הוא לארץ חוץ ערלת דמדין אלאישראל
 שנבאר כמו להגאונים אף מרבעי דפטור הא שפיר אתי טעמא]ומהאי
 חוץ ערלת דין איכא ישראל בארץ דאף בהדיא מוכח הרי כן ואםלעיל[
 הגר"א. בדעת שכתוב כמו ודלאלארץ

 מבואר משה הפני מדברי דהנה פירושי תרי הני בין איכא נפקותאעוד
 בארץ שגדל השתא דאפילו לארץ חוצה דנטיעת מיוחד פטורדאיכא

 היה ראשונה דבשנה משום ולא ישראל דארץ ורבעי מערלה פטורנמי
 דהרי פוטרתו לארץ חוצה נטיעת דעצם אלא לסייג כנוטע והויפטור
 עליו וחישב לסייג דהנוטע בההיא יאשיה דר' דינא תלה לא משההפני

 לפי' קצת להקשות יש ובאמת פטור עלמא לכולי דהכא משמעלמאכל
 לר' לי' קמיבעיא דתם דהא לסייג דנוטע לההיא דדימההגר"א

 יודני
 כהא

 ואילו לא או לסייג שנטעה ראשונה שנה מחמת לגמרי מיפטר אימילתא
 לכל מרבעי או מערלה אי דמיפטר להו פשיטא אסי ורבי יונה רביהכא
 דהתם כלל בההיא תליא דלא משה להפני ליה מבירא ולזה ליה כדאיתחד
 זמן רכל אלא ערלה מדין לגמרי שיפטרנו סייג רנטיעת פטוראליכא



תקיזהמתירא

 עליו שחישב מיד אבל מאכל עץ מדאינו ערלה דין ליבא לסייגשעומד
 פטור איבא הכא אבל כערלה נתחייב שפיר מאכל עץ ונעשהלמאכל
 וכמו ישראל דארץ ורבעי ערלה מדין לגמרי הפוטרת לארץ חוץדנטיעת
 דהנוטע בההיא דתליא כתב דהא כן דלא מוכח הגר"א מפי אךשנתבאר
 דווקא שנים ג' בעינן ולא ערלה בדין שנים ב' באידך דחייב דלמאןלסייג
 אף ישראל[ ארץ ערלת ]דהיינו בערלה יאשיה רבי איחייב הכא הדיןהוא
 דין דליכא לי' דסבירא להדיא ומוכח לארץ חוצה נטיעת דהוי גבעל

 ערלה. מדין לגמרי הפוטרו לארץ חוץ דנטיעתפטור

 לארץ שהעבירה לארץ חוצה בנטיעת משה הפני דלשיטת למדיםנמצינו
 נטיעת ודין לארץ חוץ ערלת דין אלא ישראל ארץ ערלת דיןליכא

 לארץ חוצה דערלת איפכא הוי הגר"א ולשיטת מילי לכל עלה לארץחוץ
 דמתחייב הוא ישראל ארץ רבערלת אלא ישראל בארץ כלל נהגאלא

 נטיעת פטור ז'ליכא דוקא שנים ג' צריך אין רבערלה דאמר למאןהשתא
 לארץ.חוצה

 משנה א' פרק ערלה מסכת המשנה בביאור דתליא נראה פלוגתתםויגרוד
 שלא פי על אף נטעו פטור נטוע מצאו לארץ אבותינו שבאו עתב'
 וכר' לארץ חוצה מדין מיד נתחייבו אי לעיין יש ]לכאורה חייבכבשר
 מהלכה נמי אי התורה מן לארץ בחוצה נוהג דערלה דשמעתיןשמעון
 התחילה לא מקום מכל לארץ בחוצה שנוהג גב על ואף בסוגיןכדאמר
 לארץ שנכנסו קודם נאסרו שלא חדש וכמו לארץ כשנכנסו רק זומצוה
 דבחוצה ספק לענין מינה ונפקא מיד נתחייבו ישראל ארץ מרין דילמאאו

 מיד בערלה נאסרו ישראל ארץ דמדין ונראה אסור ובארץ מותרלארץ
 מדברי לארץ בחוץ דערלה בסוגין דאמר למאן כרחך על לומר צריך]וכן

 מהא התורה מן הזה בזמן דלחה אמר נ"ה דף בכתובות והנהסופרים[
 דאמר למאן דאף כן בערלה גם לכאורה זה ולפי שכיבשו קודםדנתחייכו

 התורה מן אסור הזה בזמן ערלה ספק מקום מכל לבא לעתיד קדשהלא
 דבחלה גב על ואל הארץ בגדולי אלא הארץ בקדושת תלויה ערלהשאין
 בעינן לא דערלה הכא כולכם ביאת דבעינן משום דרבנן שהואממיקנן
 חייב לרבים הנוטע שמענו[. לא וזה כן שני כבית גם כן ראם כולכםביאת

 והנוטע שנטע והגזלן שנטע והנכרי הרבים ברשות הנוטע פוטר יהודהר'
 קמא פרק בירושלמי התם ויליף בערלה חייב מאיליו והעולהבספינה
 באו שלא עד גויים לשנטעו פרט ונטעתם תבואו דכי מקרא ב'והלכה
 ערלה מסכת משה בפני )והובא עלה מסיים כהנים ובתורת לארץישראל
 גוים לשנטען פרט ונטעתם תבואו כי דכתיב לשונו וזהו ב'( הלכה א'פרק



המהינשאריח

 לארץ משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני יכול או לארץ באו שלאעד
 נטוע ומצאו לארץ אבותינו שבאו עת אמרו מכאן עץ כל לומרתלמוד
 אותן נטעו הגוים אפילו וכלומר חייב כבשו שלא פי על אף נטעופטור
 סבר משה שהפני מכאן רואה עכ"ל חייב לארץ ישראל שבאו הואאם
 כלל ערלה דין היה לא לארץ ביאתן רקודם משום מיוחד פטור זהדאין

 הנטיעה היתה לארץ ביאתן רקודם משום בזה הפטור דעיקר אלאכעולם
 הדין הוא וממילא לארץ שבאו לאחר אף פטור ולהכי לארץ חוצהבפטור
 מדין לגמרי פטור זה הרי לארץ שהביאה לארץ חוצה בנטיעתהשתא
 צריך לארץ חוצה נטיעת פטור דליכא לי' דסבירא להגר"א אבלערלה
 דאיפטר הוא לארץ אבותינו שבאו קודם דהוה בנטיעה דדוקאלומר
 אבל בעולם ערלה דין כלל היה לא שעה דבאותה ומשום לגמרימערלה
 כארץ. שגדילה משעה בערלה חייבת לארץ חוצה נטיעת אפילוהשתא

 עכו"ם שנטעו זה לשונו וזהו ה"ט שני מעשר מהלכות פ"י כומכ"םוהנה
 שנטעו מה אף לארץ משבאו אבל פטור לארץ אבותינו באו שלאעד
 תמה שם וברדב"ז עכ"ל, ביאה משעת וגו', תבואו כי שנאמר חייבעכו"ם
 פטור לארץ באו שלא עד שנטעו דמה זה דין לכתוב הרמב"ם הוצרךלמה
 לא משה להפני אמנם בזה השתא מינה נפקא ומאי הוה דהוה מאיהא
 דיפטרו לארץ שהביאן לארץ חוץ לנטיעות השתא מינה דנפקא מיריקשה
 וכן לארץ חוץ ערלת בדין אלא יתחייבו ולא ישראל ארץ ערלתמדין
 ישראל ארץ ויהיו ארצות עוד ויכבוש המשיח מלך לכשיכא מינהנפקא
 לארץ חוץ נטיעת דהוי כיון ערלה מדין יפטרו נטועים שימצאואילנות
 רמ"ו מצוה חינוך במנחת מצאתי ]שוב לארץ אבותינו דכשכאו להאודמי
 כהגר"א לי' דסבירא לומר צריך שהקשה והרדב"ז כן שם[ שכתב ח'אות

 דנטעוהו כיון מערלה איפסר לארץ אבותינו דלכשבאו בההיאדדוקא
 וכן לארץ חוץ בנטיעת השתא אבל בעולם ערלה דין היה שלאבשעה
 דימצאו מה אפילו בערלה יתחייבו שפיר המשיח מלך דיכבושבארצות
 הקשה שפיר ולזה בעולם ערלה דין נוהגת שפיר הזה דבזמן כיוןנטוע
 מ"ב פ"א ערלה כמסכת ישראל כתפארת ועיין זה. בדין נפקותאדליכא
 ישראל בארץ דתרומה לן רקיימא למאי לומר ויש לשונו וזהו ח'באות
 דנתבטלה של"א. סימן יו"ד ערוך שלחן לן כדיימא דרבנן הזהבזמן

 רק שם אסור אינו וחדש הכרם וכלאי ערלה גם כן אם הארץקדושת
 יש כן אם אסורות מאכלות מהלכות פ"י למלך משנה שכתוב וכמומדרבנן
 זה כדבר זה ולפי בימינו במהרה ותיכונן תבנה לבא לעתיד מינהנפקא
 מדברי רק הזה כזמן אסור ישראל רבארץ לארץ מחוצה ישראל ארץקיל

 בשדה בין כוכבים עובד או ישראל שנטעו בין לארץ ובחוצהסופרים



תקיטהמתינתא

 שרי דספיקא ורק מסיני למשה מהלכה אסור כוכבים עובד של אוישראל
 ישראל דבארץ הזה דבזמן לומר יש מיהו מסיני משה מהלכה היהוכך

 תמוהים ודבריו לשונו. כאן עד מינה לארץ חוצה עדיף לא סופריםמדברי
 ליבא ישראל ארץ ערלת מדין דסטור במקום ישראל דבארץ גימאדאפילו

 ישראל כשארץ הוא זה כל מהגר"א וכדמוכח לארץ חוצה ערלת לדיןגם
 הקדושה בטלה ערלה לענין דגם דאמר למאן הזה בזמן אבל בערלהחייבת

 לארץ חוצה ערלת דנהוג ומסתכר ממש לארץ כחוץ ערלה לענין הויהרי
 לא עצמה ישראל דארץ דכיון ישראל בתפארת שכתוב כמו דנימא לאאם

 דודאי ]אבל לארץ בחוצה גם ערלה נהגה לא ערלה לענין קאיבקדושתה
 והנה הזה[ בזמן ישראל ארץ על עדיף יהא לארץ שחוצה לומר שייךלא

 המלך והרי אסורות מאכלות פ"י משנה המלך דברי הביא ישראלהתפארת
 ישראל ארץ ערלת בטלה נמי עזרא קדושת דאמר רלמאן כתב שםמשנה
 מקוס מכל אבל מותר דספיקה לארץ חוצה ערלת כדין הוי הזהבזמן

 שכתוב כמו ודלא מסיני למשה מהלכה ערלה דין כאן יש ערלהבודאי
 ישראל.התפארת

 ודימה דרבנן הזה בזמן דערלה למלך מהמשנה שהביא מה תמוהומן
 והכי דרבנן הזה בזמן תרומה לן דיימא שכתוב למה ישראלהתפארת

 למלך המשנה דברי ובאמת למלך מהמשנה סיוע הביא זה ועל ערלהנמי
 דאמר למאן דווקא כן כתב למלך המשנה דהרי כלל לדבריו שייכיםלא

 ערלה נהג עזרה בקידוש ובאמת לבא לעתיד קדשה לא שניה קדושהדגם
 דהכי למלך המשנה כתב זה ועל קדושה בטלה שגלו אחרי ורק התורהמן
 והוי כלאים לענין התוס' שכתוב וכמו הקדושה בטלה ערלה לעניןנמי

 דאמר כמאן לן קיימא הא אנן אבל מותר וספיקה לארץ חוצהכערלת

 הזה בזמן ומעשרות דתרומה לן דקיימא הא אלא לבא לעתידקדשה

 הרמכ"ם שכתב כמו הוא של"א סימן ביו"ד ורמ"א המחבר וכדפסקדרבנן

 בקדושת נמי והכי חלה לענין וכמו כולכם ביאת בעינן לתרומה דגםמשום
 וכמו ומעשנות בתרומות ולא בחלה לא נתחייכו לא בימיו גםעזרא

 כולכם ביאת דין בענין לא דלערלה לומר יש זה ולפי הרמב"םשכתוב
 דהרמב"ם דכיון כתב ל"ו דף ברכות דהצל"ח האחרונים בזה נחלקווכבר

 כי דכתיב משום ומעשרות תרומות לענין כולכם ביאת דבעינן הטעםכתב
 שכתוב האחרונים מגדולי אולם תבואו כי כתיב בערלה נמי הכיתבאו

 לערלה דקרא כ"ה סימן המהרי"ט שכתב וכמו דאורייתא הזה בזמןדערלה

 ויש ונטעתם תבאו מכי פטור נטוע ומצאו לארץ שבאו לעתאיצטריך
 לבא לעתיד קדשה לא נמי שניה קדושה דאמר למאן דאפילומהסוברים

 ישראל ארץ ערלת כדין מדאורייתא נהגא הזה בזמן ערלה מקוםמכל



המתיבתאתקב

 כיבוש צריך היה ולא כבשו שלא עד בערלה דנתחייבו דניוןימשום
 ערלה דין בטל לא משגלו נמי הכי בערלה לחיובי הארץ קדושתלענין
 מכל דרבנן הזה בזמן תרומה ראפילו כ"ה. דף בכתובות דאמר למאןוכמו
 שם עיין וחלקו שכבשו דין טית דנתהייכו משום מדאורייתא חלהמקום
 וכדאיתא כולכם ביאת רבעי משום היינו מדרבנן רחלה לן דקיימאואנן
 הוה בזמן חייב כולכם כיאת כעי לא רכערלה נמי אי וממילא כגמראשם

 שניה קדושה דאמר למאן אפילו ישראל ארץ ערלת כדין בארץכערלה
 בארוכה. אחר כמקום אצלנו נתבאר וכבר בטלהנמי

 דתליא לומר יש והגר"א משה דהפני פלוגתא דהאי נראהונאמת
כפלוגתתהראשוניםדבתשובתהרא"שרישכללכ'שאלהלדזיולי'כתב

 כרבי הלכה אם מורי נסתפק אשר הלוים סגן יצחק רבי מורהבתיה
 ספיקא ליבא בהא לארץ כחוצה התורה מן אסור חדש דאמואליעזר
 סברי עקיבא ורבי ישמעאל ורבי ערלה דמסכת משנה כסתםדהלכה
 ובאבי המצוות בספר וכן אלעיזר כרבי הלכה פסק אלפס ורבכוותיה
 הוא תימא ודבר גוים בשל נוהג דחדש החבורים בכל פסקו וכןהעזרי
 להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין יש דאמר דלמאן גוי בשל לנהוג לאלמה
 גוי תבואת קרא לאו ואי גוי דגן ולא דגנך מקרא לי' דריש מעשרמידי
 לארץ בחוצה ואפילו תאכלו לא וקלי ולחם כתיב ובחדש עישוריבעי

 והלא גוים בשל לנהוג דלא למימר לן תיתן מהיכי ממושבותיכםדכתיכ
 רואים גוי, כנטיעת נוהגת דכי ואפילו בארץ אלא נוהגת דאינהערלה
 ומעשרות תרומות מידי להפקיע לעכו"ם קנין דיש כדינא כללים שנימכאן
 דחיובי כיון דבזה פטור לארץ רחוצה מילי לגבי רק שייך דזהוחדא
 קדושת מידי להפקיע ישראל בארץ לעכו"ם קנין יש הארץ קדושתמשום
 שייך לא חייב נמי לארץ רחוצה במידי אבל הגדולין חיוב לגביהארץ
 מילי בהני דאפילו ועוד החיוב את יפקיע העכו"ם דקנין לומרכלל

 אלא לעכו"ם קנין יש אמרינן לא נמי ישראל בארץ אלא אינודחיובן

 עכו"ם דגן ולא דגנך מקרא בגיטין לה דילפינן ומעשרות תרומותלגבי
 להפקיע לעכו"ם קנין אין עלמא לכולי קרא דליכא מילי בשאראבל
 דחדש משוס עכו"ם בשל אפילו נוהג חדש דאיסור שם כתב טעמאומהאי
 שם כתב וכן עכו"ם לשל למעוטי קרא דליכא וגם לארץ בחוצהנוהג

 כלאים. לענין טעמאמהאי

 במסכת מהמשנה לדבריו סיוע שהביא כ'( כלל )בריש ברא"ש שםועיין
 חייב שנטע והנכרי הרבים ברשות הנוטע מ"ש מ"ב פ"אערלה

 לשנטען פרט ונטעתם תבואו כי דכתיב בירושלמי עלה וגרסינןבערלה



תקנאהמהינבא

 משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני יכול או לארץ באו שלא עדגוים
 לעכו"ם קנין יש דאמר למאן קשה והשתא עץ כל לומר תלמודלארץ
 בערלה חייב לארץ משבאו גוים שנטעו מה אמאי להפקיע ישראלבארץ
 לשל למעוטי קרא דליכא היכא דכל כרחך על אלא הוא עכו"ם שלהא

 הכ' וכסברא להפקיע לעכו"ם קנין יש אמרינן לא עלמא לכוליעכו"פ
 איכא לארץ רחוצה רגם ומשום קמייתא סברא פי על בזה לפרושי]רליכא
 וספיקה ישראל ארץ ערלת בדין דחייב קרא לה מרבי הכא דהא ערלהדין

 מאי לתמוה יש ולכאורה ודו"ק[. ישראל בארץ אלא נוהג אינו וזהאסור
 ממנו קנה העכו"ם שנטע דלאחר דמיירי לומר יש התם הא מהתםמוכח

 שבאו קודם עכו"ם שנטעו דמיירי דרישא רומיא הוי ובהכיהישראל
 ודומיא מערלה פטור הכי ואפילו בהם זכו לארץ ישראל וכשבאוישראל
 ישראל קנה כך ואחר לארץ שבאו אחר עכו"ם בנטעו בסיפא מרבידהכי
 כן ואם פוטרת אינה העכו"ם דנטיעת לן משמע וקא בערלה דחייבמיניה
 ונראה הוא דישראל השתא הא להפקיע לעכו"ם קנין ליש שייבאמאי
 לארץ חוץ נטיעות הזה כזמן דאף משה כהפני להרא"ש לי' דסביראמוכח
 ולכן בארץ כך אחר גדל ואפילו ישראל ארץ ערלת מדין לגמריפטורה
 יש דאי להפקיע לעכו"ם קנין יש בערלה אמרינן דלא הרא"ש הוכיחשפיר
 הוה ישראל ארץ ערלת דין לגבי הארץ קדושת מידי להפקיע לעכו"םקנין
 כיון הישראל שקנה לאחר אפילו ישראל ארץ ערלת מדין לגמריפטור

 ממש. לארץ חוץ לנטיעת ודמיא העכו"ם בקרקע הוה נטיעתודבשעת
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תקנההמתיבתא

 זצ"ל שארר הלוי גדלי' ר' הגאוךמרך

 בפיך" ה' תורת תהי'"לטען
א'

 ה' תורת תהי' למען עיניך בין "ולזכרון תנינן כא פ' סוףבמכילתא
 וכל בתורה קורא כאילו תפילין המניח אמרו מכאןבפיך"

 מגדיר שהמכילתא הרי המכילתא. עכ"ל התפילין מן פטור בתורההקורא
 תורה הם הרי תפילין תורה. לומד אותם המניח כאילו תפילין מצותאת

 לתורה במיוחד שייכים שהתפילין מורה "בפיך" שהלשון ונראהבמעשה,
 להלן. שיתבאר וכמו פהשבעל

 "הראהו שם וברש"י יראו" לא ופני אחורי את "וראית כתיב תשא כיבש'
 "הכתב בספר שהביא מה ע"פ הדברים לבאר ויש תפלין" שלקשר
 שאין היינו ותושבע"פ, תושב"כ על זה פסוק לפרש מזוה"קוהקבלה"
 שם ומביא שבע"פ מתורה אלא שבכתב התורה פני לראותיכולים
 של החילוק את בארנו וכבר העגל, חטא הוא לזה שהגורס הזוהרמתיקוני
 הלימודים כל נכללין הוי שבראשונות השניות, מלוחות הראשונותלוחות

 מתן בשעת מדרגתם גודל לפי ישראל לכלל גלוי היו והכלוהדרשות
 חורב" מהר עדים את בנ"י "ויתנצלו כתיכ העגל חטא אחר אבלתורה,
 אלוקים אמרתי "אני פכ( )תהלים כדכתיב ממדרגתם ירדו החטאשע"י
 חטא )אחר תמותן" כאדם "אכן תורה( מתן )בשעת כלכם" עליון ובניאתם
 החטא אחר אכן המות, מלאך בהם שלט ולא כמלאכים דיו בתחילההעגל(
 שמה בתורה השגתם ירדה כן ירדו שבנ"י וכמו מדרגתם, מגובהנפלו

 יגיעה, רוב אחרי אלא עכשיו להם נתגלו לא ראשונות, בלוחותשהשיגו
 "ופני תושבע"פ, בחינת אחורי" את "וראית הזוה"ק של הכוונה היאוזו
 את "וראית רק "פני" כתורת בגלוי הדרשות עוד יראו לא יראו",לא

 שניות לוחות בנתינת הנבואה מראה הי' וזה תושבע"פ, בבחינתאחורי"
 ע"ש(. תשא פ' בש"ג בארוכה)כש"ג

 הפסוקים כמו הוי זה דפסוק כתב חקת( פ' הזכות )כספר הרי"םונחי'
 ופני, - אחורי את וראית לקרות שיש היינו הכרע, להםשאין

 של לההשגה לבא יכולים בתושבע"פ היגיעה ע"י אחורי, שע"יוהכוונה
 עכשיו יכולים הראשונות, בלוחות "פני" בבחינת שהשיגו שמה"פני"
 יראו" לא "ופני ומ"מ בתושבע"פ, מהיגיעה "אחורי" מבחינת רקלהשיגו



 א ת ב י ת מהמקט

 שמפס בגלף "פס" את לראות ישר בדרך עי ההשגה שאת אמת, הגם
 לעיל כמבואר מדרגתם את אבההחטא

 את 'עראית בבחינת תפילין  ווי קוטר את הקב"ה  וויייוי וטמה1"'ל
 כמו הפנים, ואת האחור את מחבר הקשר וטמקום ינו האחור"'

 "פני" לבחינת באים שבע"פ התורה שהיא "אחורי" דמבחינתשנתבאר
 שאין בפיך" ה' תורה תהי' "למען נאמר וע"ז תושב"כ, שלהבחינה
 תפילין, מצות של הגדר הוא שזה אלא המצוה, על טעם ליחן רקהכוונה
 כמבואר במעשה תורה - התורה בבחינת שהם תפילין שמניחיםשבשעה
 לתושבע"פ, ובפרט להחורה עצמם את מקשרים אז מהמכילתא,לעיל
 שבע"פ בתורה יגיעתו שמתוך האדם את מסייעין שהתפילין מזהויותר
 - "פני" בחינת היא שזו בתורה ברורה להשגה להפנים, לבאשיוכל

 כנ"ל.התושב"כ

 ויש התפילין, קדושת בענין הקבלה ע"ד האריך )שם( הרי"םונח"
 מה:( )מה: חולין ממס' שהביא ע"ש הפשט, ע"ד דבריולהלביש

 משהו, בניקב היא המוח שטריפת השדרה, וחוט המוח טריפות דינילענין
 של החיבור דבמקום שם מביא והגמ' הרוב, בפיסקת השדרה חוטוטריפת

 כהמוח - כלפנים ולפנים הפולין מן פולין, שני יש הצואר עםהגולגולת
 "ופולין ברוב, שטרפתו השדרה כחוט - כלחוץ ולחוץ במשהו,שטריפתו

 אם בספק הוא הפולין שכנגד שהמוח רש"י ופירש יודע" אינועצמן
 שמניחים המקום הוא הפולין שני מקום והנה השדרה, מחוט אומהמוח
 את להעמיד התפילין קדושת של ככח יש כי תפילין, של הקשר אתשם
 מביאים והתפילין האדם את המעמיד הוא השדרה חוט כי האדם, גוףכל
 בר נעשה האדם שכל השדרה לחוט אותו ומקשרים שבמוח הדעתאת

 דעת, בר הוא שאז שנים י"ג בן כשנעשין תפילין מניחים ולכןדעת,
 בדעת. גדול "גדול" להעשות אותו מסייעיםוהתפילין

 האדם את הוא מקשר כי תפילין, של הקשר בענין להוסיף ישועוד
 כתיב עלמא דמרי שבתפילין ו.( )ברכות בגמ' כמבואר יתב',להבורא

 - ישראל "שמע כתיב שלנו ובתפילין בארץ", אחד גוי ישראל כעמך"ומי
 על ס:( )גיטין בגמ' ואיתא הקב"ה, עם ישראל כלל של הדבקות אחד"ה'

 ואת ברית אתך כרתי האלה הרכרימ ע"פ "כי בז( - לד )שמותהפסוק
 שבע"פ" דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת "לאישראל"
 ע"י הוא ישראל עם הקב"ה של ההתקשרות התקשרות, פירושווברית
 הקב"ה, עם בנ"י את מקשרים שהתפילין וכיון שבע"פ. בתורההיגיעה



תקניהמתיבתא
 שמקשר מה היא שהיא תושבע"פ בבחינת "אחורי" במקום הם מונחיםלכן
 יכוליז דתושבע"פ יגיעה של זו דבקות וע"י להקב"ה, ביותר בנ"יאת

 תושב"נ של הבחינה שהיא בתורה להבהירות "פני" לבחינתלהגיע
 לעיל.כמבואר

ב'

 - לב )דברים מהפסוק התורה ברכת של הדין ילפינן וכא:( כרכותנמש'
 כמהרש"א שם ופירש לאלוקינו" גודל הכו אקרא ה' שם "כיג(

 שמותיו התורה כל "כי התורה לפירוש כהקרמתו הרמב"ן שהביא מהע"פ
 "הבו ואז ה' שם את קוראים התורה את כשלומדים כי נמצא הקב"ה"של
 דברי את הבאנו ולעיל ע"ש, התורה על שתברכו לאלוקינו"גודל

 בבחינת שהן ופרשנו במעשה, תורה תורה, הם שהתפיליןהמכילתא
 יגיעה שע"י בארנו כי תושכ"כ של הדברים בהם יש אמנםתושבע"פ,
 )דברים התפילין בענין כתוב ולכן תושב"כ, לבחינת באים שכע"פבתורה
 שגס ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו י( -כח

 נקרא התפילין וע"י הקב"ה, של שמותיו שהן תושב"נ בחינת ישבתפילין
 ולכן שבראש", תפילין "אלו 1.( )ברכות רז"ל שדרשו כמו ה' שםעליו
 ה' שם "כי כתיב התורה בלימוד תורה, לומד כאלו תפילין המניחכל

 במעשה. תורה - עליך" נקרא ה' שם "כי כתיב ובתפיליןאקרא"

 השי"ן והיינו ן' י' ש' ר"ת הוא נקרא" ה' "שם כי כתב הטוריםובעל
 כותב כראשית( פ' )בתחילת התורה על סופר ובחתם שבראש תפיליןשל
 קידושין במס' מבואר כי היינו, "ש", - תרי"ג בו יש בראשיתשמלת
 "שם של זה כח יש שבתפילין שכמו לתפילין הוקשה התורה שכל)לה.(
 המצוה עשיית שכשעת מצוות, התרי"ג בכל זה כח יש כן נקרא"ה'

 ה'. שם עליו ונקרא להקב"ה האדםנתקשר

 כה" התלוין מצוות "תרי"ג בענין ב"פ, שכארנו מה בזה להוסיףויש
 המצוות, בכל גם היא זו נקודה אשר מיוחדת, נקודה לה יש מצוהשכל
 יב שמות רש"י )עי' יאשי' ר' שדורש מה הוא לזה, מתאים היותרוהמשל

 אלא המצות תקרי "אל - המצות" את "ושמרתם הפסוק על יי(-
 במצות הנקודה עיקר כי היינו תחמיצנה" אל לידך הבאה מצוההמצוות,

 יש זריזות של זו ונקודה מחימוץ לשומרה בעשייתה, הזריזות היאמצה
 וי"ל ועוד( בהר פ' באו"ג )עי' ומצוה מצוה בכל הוא וכן המצוות,בכל
 בכל יש זו ונקודה עליו, נקרא ה' ששם הוא התפילין שגדר תפיליןלענין



 א ת נ י ת מהתרח

 אלא החתו, וכמש"כ "רא ן שם של עמן יש עשייתן שכשעתהמצתת
  וטל הבחינה הקב"ה, יטל שמותיו בהן ק"ן כזה, מיוחדות הןמהתפילין
 כנ"ל.תושב"כ

 בהקב"ה האדם את לקשר בכחה יש כי בעשייתה ונשמח זו במצוהנתחזק
 האדם את שמסייע אלא בלכד זו ולא עליו, נקרא ה' שםולהיות

 לעשות הוא התפילין גרר בפיך" ה' תורת ההי' "למען בתורה, יגעכשהוא
 היא וזו האדם, של תוכו בתוך לקנין שתיעשה בפיו, תהי'שהתורה

 יהי' ואם לעיל, כמבואר הקב"ה עם לבנ"י שיש גדול הכיההתקשרות
 השגה - להשגה לבא התפילין קדושת מכח נזכה ביגיעה תורתנולימוד

 היא לתושב"כ מתושבע"פ זו ועלי' תושב"כ, של הבחינה שהיאבבהירות
 מדה, מארץ היא "ארוכה בתורה, לההשגה גבול אין כי סופית, איןעלי'

 ! בה רכולה בה והפך כה הפך ים", מני"ועמוקה

 זצ"ל פיין ראובן ר' הגאוןכגרן

 בתורה ושמירהקנין

 לתרבות שיצא לאחר ר"מ את אחר שאל ע"א ט"ו דף חגיגה בגמואא"א
 אמר פז, כלי ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה לא דכתיב מאירעה

 ככלי לאבדז ונוחיז פז וכלי זהב ככלי לקנותן שקשין תורה דברי אלולו
 יותר צריכין ולמה קשה, יותר מה אותנו שואלים היו אם והנהזכוכית,
 שקנה שכבר לאחר לשומרן כדי או ויר"ש, כתורה מעלות ויגיעהעמל
 הוא קשה שיותר אומרים היינו בודאי הרי ויר"ש, תורה קניניוהשיג
 קנינים של זו לדרגה והגיע זכה כבר שהאדם לאחר אבל המעלות,להשיג
 מאחר אלו מעלות יאבד שלא לשמור לו שקל פשיטא הרי ויראהבתורה
 וברשותו. שלו כברשהם

 לקנותן קשה שד"ת אמרו שהרי הוא כך שלא קבעו הק' חז"לאמנם
 ה"ה כקלות זכוכית שכלי זכוכית ככלי לאבדן ונוח זהבככלי

 שלילות בפעולה אפילו צורך שאין חז"ל שאמרו אלא עוד ולאנאבדים,
 תורה קניני לאבד דבשכיל לאבדן ונוח כמ"ש לאבדן בכדי שבקלותקלה
 מנוחה שהו איזה שיהיה בזה די ויגיע עמלות ע"י בהם זכהשאדם

 שהשיג אלו קנינים מאבד ה"ה וכבר בשמירתן אפילו והיגיעהמהעמלות



רטטהטתינתא

 ויגיעה. עמלע"י

 שעמלו מי ואשרי יולר, לעמל אדם הרי הנה כי נראה בזהוהביאור
 בתורה קנינים שהם איזה זכה שכבר לאחר ח"ו וכיבתורה,

 הוא המצב אדרבה אלא כן, אינו בודאי העמל של הצורך בטלויראה
 ישנו ה"ה כמו"כ התורה, בקניני יותר גבוה לדרגה שהגיע שלאחרלהיפך
 יוכל שהאדם המעלות דבל ויגיעה, בעמלות גבוה יותר בדרגה ג"כצורך
 ע"י ח"ו ואילו ויגיעה, בעמל ודרגות מעלות אלא אינם בתורהלזכות
 שהרי מעלה שום בזה היה לא בעמל הצורך מתמעט הי' מעלה איזהקנין
 קניני של היסוד עיקר וכל בתורה, שעמלו מי ואשרי יולד לעמלהאדם
 ויגיעה. בעמל דרגות הם ויראהתורה

 חז"ל ואמרו וכו' תהיו קדושים קדושה של שלימה פרשו, לנו ישוהנה
 מפני בהקהל נאמר זו מרשה חייא ר' תני ה'( כ"ד, ויקרא)מד"ר

 כלולים הדברות שעשרת מפני אמר לוי ו' בה תלויין תורה גופישרוב
 תהי' שבהקהל צורך היה דלמה מובן זה אין פשוטו ולפי וכו'.כתוכה
 אלא הרברות, העשרת כל לכלול צריכה ה"ה ולמה נאמרת, זופרשה
 לכל יזכה שאדם ויגיעה עמל הרבה צריך לכאורה שהרי הוא בזהדהענין
 שאדם לאחר שאף לנו מגלה זו פרשה אולם כשלימותן, מצוותהתרי"ג
 קדושים של חרשה פרשה מתחילה בשלמותן, מצוות לתרי"ג להגיעזוכה
 ולכאורה 11, בפרשה הרמב"ן וכמש"כ התורה, ברשות נבל יהיה שלאתהיו
 ועמל יגיעה לאחר התורה כרשות נבל של כזה למצב מגיע אדםאיך

 אלא זה, בכלל תורה תלמוד ומצות מצות התרי"ג כל את שהשיגשעי"ז
 ע"י והשיג קנה שכבר שמאחר לטעות מקום לאדם כאן שיש בזההנקודה
 בשאר וכמו שלו כבר ה"ה בשלמותן מצות התרי"ג כל את ויגיעעמל
 לא מ"מ יהי' שלא ואיך דהו, כל שמירה בזה תספיק ואולי העולם,קניני
 מעלות לקנות מתיגע שארם כמו גדולה יגיעה ע"י שמירה נצרךיהיה

 אדרבה אלא כך, הדבר שאין אותנו מלמדת התורה כזה וע"כ אלו,לדרגות
 ויגיעה בעמל ואילו ויגיעה, עמל של חדשה לדרגה נכנס ה"הדמעתה
 התורה כרשות נבל של למצב להגיע יכול ה"ה מקודם שעמל תמהפחותה
 מחדש מעתה להתחיל עליו ואדרבה זכוכית, ככלי לאבדן נח הרידבזה
 של במצב נמצא ה"ה זה ומשום הקודמת, מהיגיעה יותר גדולהכיגיעה
 לאחר מצבו הוא וכן חדשה, להתחלה פתח כזה ויש חדשה, התורהקבלת
 של מחודשת להתחלה זוכה שה"ה ויר"ש תורה כמעלות וקנין קניןכל

 בלי לעמל זוכה הוא כן וע"י לכן, מקודם שהיה מהמצב יותר ועמליגיעה
 מי ואשרי לעמל אלא נולד לא עצמו שכל האדם של כתכליתו שזהוסוף



המחינגאתקל

 בתווה.שעמלו

 וכמו קדושה של מתנה זה הרי ומצוות תורה מתן ככל הרי בעצםוהנה
 מצות הן עריות איסור וכן וכו' במצותיו קדשנו אשר מברכיןשאנו

 ואחז"ל העריות, את לנו ואסור וכו' קדשנו אשר מברכים שאנו קדושהשל
 שכל ללמדך אלא קדושים לפרשת עריות פרשת נסמכה מה מפני)שם(
 איסורי כמו זה ואין קדושה, מוצא אתה ערוה גדר בה מוצא שאתהמקום
 היה אולם הוא, קדושה בכלל הכל ישראל הכלל שאצל נח בני אצלעריות
 וע"ז מזה נפטר הוא עליה בהגיע אשר ידועה דרגה שישנו לחשובאפשר
 עכשיו ורק עבודתו מתחילה עכשיו שרק דאדרבד ללמדנו הפרשהבאה

 יולד. לעמל אדם דרגתמתחילה

 כי ת"ל כמוני יכול תהיו קדושים הפסוק על בזה )שם( חז"ל הוסיפוועוד
 מקום שהיה הדברים וביאור מקדושתכם, למעלה קדושתי אניקדוש

 מאין יש בגדר עצמו קנין כבר הוא קדושה של הנוספת זו שדרגהלחשוב
 אותה המחדש הוא דהוא העולם; קניני כשאר גמור קנין ככר בזה בוויש

 ה' מיד שהכל ללמדנו הכתוב ובא חסידות, של כדרגה ככרשה"ה

 חז"ל ואמרו נובע יתברך ממנו שהכל והיינו מקדושתכם, למעלהשקדושתו
 למעלה גדולתי פרעה אני שאמר הרשע מפרעה זה למדין שאנושם

 שהכל אלא משלך גבוהה ודרגה במעלה שהוא רק לא דהיינומגדולתך
 מיד מתנה הוא שהכל ישראל הכלל של מצבו הוא וכך ניתן,מידי

 של מנהג ואפילו עצומה, יגיעה ע"י לו ויש זוכה שאדם מה וגםהקב"ה,
 עצמיות, דרגה שום בזה ואין מהקב"ה זכיה זה גם הרי וחסידותקדושה
 עבודתו מדת כפי אינו אדם של קדושתו שעיקר חז"ל אמרו ככרוהרי
 שבעצם הרי הרבה, אותו מקדשין ומלמעלה מעט עצמו מקדש שאדםכזה,
 הדברים וביאור השי"ת, מיד הוא הכל להן זוכה שהאדם המעלותכל

 היא הקדושה מעולם קדושה שהרי בעצמו קדושה לחדש יכול הארםשאין
 עצמו ועשה הרבה ויגע עמל שהאדם שע"י אלא האצילות, בעולםשהיא

 הקדושה את ומקבל מושפע ה"ה קדושה, לקבל המוכשר קיבולכלי
 את ולייצור לעשות הוא הארם עבודת עיקר וכל מהשמים, לוהניתנת
 קדושה. לקבל הראוי קיבולהנית

 להשי"ת המשמש עובד להיות זכה שהאדם שמכיון יונה הרבינווכתב
 שהאדם מה בענין הוא כך קידוש, צריכים המקדש שכלי כמוהרי

 הקדושה, שפע לקבל הכלים הכנת אלא זה אין לו כמותר עצמומקדש
 קדושה היינו יתירה, קדושה השמים מן לו שנותנין זוכה באמת ה"הולכן



א*המתיבתא
 וראת המקודש כלי חידוש שהוא ממה ובאיכות בכמות גדולה יותרהרבה

 ומן לזה הראוין הכלים את להכין צריכים רק שאנו נמצא יתברך,לעבותו
 קדושה, שפע גבול בלי ולהשפיע לנו לתת ומוכנים ממתיניםהשמים
 מחזיק מלא שכלי רוחניות( של )היינו הוא העוה"ב שממדת חז"לואמרו
 עיקר וכל הכלי זה אין ריקן שכלי הדברים וביאור מחזיק אינו ריקןוכלי
 לו שיש הכלי והיינו המלא הכלי הוא רוחני שפע לקבלת המוכןהכלי
 וכל מחזיק, לכלי הכלי נעשה עי"ז רק הכלי של המילוי שע"י קיבול,בית
 וה"ה הכלי, של קיבול הבית מתגדל עי"ז יותר אותו ממלא שמאמה

 השמים. מן לו שמוכן מה מקבל ה"ה ועי"ז לקבלה, ראוי להיותמתקדש

 של ענין מהו וכי מאוד, פשוט ענין הרי קצת בזה כשמתבונניםובאמת
 כלי רק הוא המזבח דהרי המזבח, על השמים מן אשירידת

 שכינה גילוי להיות יכול שע"י לקבלה כלי רק הוא המשכן וכןלקבלה
 עמל והמזבח המשכן בהכנת שהיה שאף וברור ופשוט ישראל,בהכלל
 שכינה גילוי של עצמו לשפע ביחס הוא מה מכ"מ יתירה, להקרבהויגיעה
 משוט דבר ה"ה המזבח, על השמים מן אש ירידת ושל בתוכם ושכנתישל
 זוכה הוא מיד הרי הכלים, את המכין שאדם המדה היא שכך אלאיחס,

 לבו בתוך בתוכם ושכנתי של לדרגה ומגיעים כפלים, בכפלי גבוהלדרגה
 זוכה ה"ה מעט עצמו מקדש שכשאדם בקדושה ג"כ הוא וכך כאו"אשל

 את להכין הוא האדם של עבודתו עיקר של מכיון הרבה אותושמקדשים
 ועי"ז שמים מתנת אלא אינה עי"ז שמתקדש עצמה והקדושה קיבול,הבית
 לקבלת וכלים פתחים ועשית עמל של תמידית ארוכה לשרשרת מקוםיש

 יותר. גדולה עמלות של דרך וכןקדושה,

 שליט"א פאם הכהן יעקב אברהם ר' הרבכנורנו

 פה שבעל התורה של הקלף - הפטתלמיד

-א-

 ושלש אלפים משלשת יותר לפני ישראל לעם ניתנה הקדושהתורתנו
 ושנה שנה ובכל ודור דור בכל אבל השבועות, בחג שנהמאות

 מחדש עצמנו על התורה לקבל החובה עלינו מוטל כיצד להתבונןעלינו
 כחדשים. בעיניך יהיו יום בכל חז"ל: מאמר לקיים כיצדולהתבונן



 א ת ב י ת מהתשב

  שכתב מה להזכיר הוא כדאי התורה, קבלת ענק את יותר להבץבכוי
 'מבסוף ובדרישים )ח"א( שלו לסה"ת בהקדמות הלוי ביתבעל

 ב" למיצר דאזמנ" סודר איתאי ג" סע' מ"ב ס" )או"ח תפילין בהל'ח"ב.
 ולא אזמנ" זוף. בי' למיצר אסור זימנא, חד תפילין ב" וצר לעולםתפילץ

 )הסודר קדושה לתשמיש שבנוגע לן הרי זוזי. בי' למיצר שרי וכו' בי'צר
 מילתא. לאו הזמנה אמרינן התפילין( תשמיששהוא

 לכתוב אסור תפילין לשם המעובד וקלף מחדש: )שם( הרמ"אאמנם;
 היא מילתא הקדושה לגוף גוונא האי כי דהזמנה חול, דבריעליו

 דאע"ג הוא מזה לנו היוצא הדין(. נגמר בפ' הר"ן הוא זה דין)מקור
 עם יחד )הקלף הקדושה לגוף הזמנה היא, מילתא לאו הזמנהדקיי"ל
 עליו חל ומיד היא מילתא הקדושה( כגוף נחשבים הפרשיות שלהכתב
 חול. תשמיש בו להשתמש ואסורקדושה

 קלף יש כן כמו שבכתה, לתורה קלף שיש דכמו הלוי הביתומחרש
 התלמיד גוף שבע"פ? התורה של הקלף ומהו פה, שבעללתורה

 לוח על )"כתכם שבע"פ התורה דברי וכלבו כמוחו מבליע שהריחכם,
 קדושה כתשמיש רק אינו חכם התלמיד של שגופו נמצא ולפי"זלבך"(.
 חכם-ר"ל, תלמיד להיות עצמו שמזמין מי א"כ, הקדושה,. כגוףאלא

 הזמנה גוונא בכהאי שבע"פ, התורה בשביל הקלף להיות גופושמזמין
 ! ופלא הפלא חכם. התלמיד קדושת עליו חל ומידמילתא

 משה הסנה. אצל להקב"ה רבינו משה בין ומתן המשא להסביר ישונזה
 מצרים מארץ בנ"י את אוציא וכי פרעה אל אלך כי אנכי "מישאל:

 על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה: לווהשיב
 שאל, משה חומר: כמין יבואר הנ"ל ולפי יא-יב(. ג: )שמות הזה"ההר
 עליהם ונגזר היות ממצרים. להוציאם נס להם שתיעשה ישראל זכובמה

 לא עדיין הלא שיעבוד; מידי להפקיעה יכולה זכות איזו במצריםשיעבוד
 ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה: לו השיב זה ועל התורה,קיבלו
 מנת על היא מצרים יציאת ר"ל, הזה", ההר על האלוקים אתתעבדון

 פד שבעל והתורה שבכתב התווה את יקבלו היציאה לאחר יוםשבחמשים
 עליהם חל מיד וא"ב הקדושה, לגוף כהזמנה זה והרי קדוש עםלהיות
 שיעבוד....... מידי שממקיעה הגוףקדושת



מקט א ת ב י ת מה

 עול עלע המקבל כל אבות: בפרקי התנא לעתן לפרש יש זהובסגנך
 היא והכוונה ארץ. דרך ועול מלכות עול ממנו מעביריןתורה,

וטמיד
  בוומובי

 עליו וחלה הקדווטה לגוף הזמנה זו הרי התורה עול עליו
 ארץ. דרך ועול מלכות עול - שיעבודים 'טאר ממנו שמפקיעההקדושה

 הוא והרי קדוקז גופו כל אמיתי, חכם גטתלמיד הוא מהנ"ל לנווהיוצ(?
 כשמקבל מיד הקדחתה עלת וחלה שבעג להחורה קלףכבחזרת

 התורש עול עצמועל

 כסוף הרמב"ם בדברי מרומז הלח הבית של טו חידו למצוא אפשרובאמת
 כל אלא בלבה לף שבט ולא הרמב"ג ודל חובל, שמיטההל'

 להבדיל מרעו והבינו אותו רוחו נדבה אוטר העולם מבאי ואיעאיעז
  זיעוטהו כמו ישר והלך ה' את לדעה ולעובדו לשרתו ה' לפנילעמור
 האדם, בני בקשו אוטר הרכים החוןבוטת עול צוארו מעל ופרקהאלקים

 ,סמי הרמב"ם זטכותב הרי עכ"ל. ובו/ קדשים  ךיון נתקדוט זההרי
 נתקדש זה "הרי  וויל  מיוסי  לימו-יורי, לקדגט אותו" רוחו"שנדבה
 קדשים'/קדוט

ב

 התורה לימוד עצם מלבד הלוי: הבית מדברי לן נפיק חיטוב לימודעוד
  לעלות  ייוווךי לוטאיפה מיוחד וסכר יקז יסכר, עליוזטמקבלים

 עה"פ התורה. מקבלת ללמוד אפוטר זה ודבר והיראה. התורהבמעלות

 )תיבת כפול רש"י: כותב ג( ה: )שופטים אשירה" אנכי לה'"אנכי
 שבאו וכרמל תבור שכר הקב"ה קפח לא אגדה, מדרש שמעתי"אנכי"(.
 להם אמר הפנים. בבושת וחזרו התורה את עליהם לתת תורהלמתן

 אלקיך", ה' "אנכי בסיני נאמר - כפליים לכם פורע שאני סוףהקב"ה,
 "אנכי". "אנכי" יאמר סיסרא( את שניצחו לאחר דבורה )בשירתבתבור
 ה' האלקים הוא "ה' - כפול יאמר בכרמל אלקיך", ה' "אנכי בסינינאמר

 עכ"ל. אליהו, בימי האלקים"הוא

 שתינתן ששאפו על בכפליים שכרם קיבלו כרמל והר תבור הר חז"ללפי
 לו שיש ודם לבשר וחומר קל מזה ללמוד יש וא"כ עליהם.התורה

 כפול. שכרו הרי לזה, עצמו ומכין לתורה לזכות ותשוקהשאיפה

 עצמינו להכין הוקבעו הנכלה ימי ושלשת הספירה שימי להדגיש]ויש



המתיבתאתקלד

 התורה[. במדרגות ולעלות התורהלקבלת

-ג-

 התורה כל בתוכו להכניס לאדם לו אפשר אי אם שאפילו לדעתועלינו
 לאדם לו אין לכך. והחשק השאיפה לו שתהי' צריך מ"מכולה,

 דפים כמה בלימו חובתו ידי לצאת שאפשר ולחשוב במועט מסתפקלהיות
 להבין יש בשו"ע. סעיפים או סימנים בכמה או במסכתא פרקיםאו

 האומה ובין ישראל, לכלל רק - ולשון אומה לכל ניתנה לאשהתורה
 לו יש וא"כ בה. עוסקים תורה לומדי של מצומצם חלק רקהישראלית

 ירושלמי, בבלי, תלמוד משנה, מקרא, ולהבין ללמוד לשאוףלאדם
 ואם היכולת. גבול כדי עד להיות צריכה השאיפה וכו'. ואחרוניםראשונים

 יותר דשמיא לסעייתא האדם זוכה אז והזמנה, וקבלה אמיתית שאפהיש
 הטבעות. היכולת גבולמכדי

 של מסוימים חלקים שכולל שבועות ליל תיקון קריאת דעניןולאפשר
 היא גדולה כמה לנו להראות הוא וכו' זוהר גמרא משנהמקרא

 ללמוד[. לשאוף עלינו כמה ועדהתורה

 דאיתא הזאת" המצוה "כי עה"פ ו( )פ"ח: נצבים בפ' רבה במדרשועיין
 וישרותה, צדקה, ענותנותה, - ניתנה אומנותה כלי וכל היאשם:

 הכלי בין שכרה" "מתן נמנה איך - להבין יש ולכאורה שכרה.ומתן
 שיש דמי שפיר אתי הנ"ל לפי אמנם, התורה? נקנית ידיהם שעלאומנות

 התורה בשביל הקלף יהי' שגופו לעשות ורוצה בתורה לגדלות שאיפהלו
 לו יש הרי יותר, שמבין מה וכל - בתורה הצלחה הוא שכרו עיקר-

 כאחד שכרה מתן נחשב, שפיר ומשו"ה התורה. לקנות אומנות כלייותר

 אומנותה".מ,,כלי

-ד-

 בודאי התורה לקבלת והכלי הקלף הוא חכם התלמיד שגוף הנ"לולפי
 הראוי טהור כלי שיהי' לראות הדקדוק בתכלית לדקדק האדםצריך

 לנהוג אדם חייב איתא: רס"ב סי' ביו"ד חיים. אלקים דברי בתוכולקבל
 ההוא המקום ולכבד מקום לו לייחד ומצוה תורה בספר גדולכבוד

 ומתאוה ונפשו, לבו, למוחו התורה להכניס שרוצה מי וכו'. ביותרולהדרו
 ויזמין - מכובד מקום לה להכין צריך בדמו, מובלעים תורה דברישיהיו



תקלההמתיבתא

 טובות. מדות קנין ע"י הקדושה לגוףעצמו

 מי"ז( )פ"ג באבות בתורה, להצלחה גדולה סגולה הוא המדותתיקון
 פ"א אליהו דבי בתנא )ועיין תורה אין ארץ דרך אין אםאיתא

 שצריך ר"ל, שכתב: יונה ברבנו ועיין לתורה(. קדמה ארץ דדרךדמובא
 שוכנת שאיננה עליו, התורה תשכון ובזה במדות, עצמו את לתקןתחילה
 טובות. מדות בעל שאינו בגוףלעולם

 וצריך שבע"פ התורה של כקלף נחשב חכם התלמיד של גופו כלואם
 שלא בפיו ליזהר שצריך שכן וכל שכן כל קדושתו, עללשמור

 בר שמעון ר' שאמר ממה ללמוד אפשר זה ודבר אסורים. כדבריםיטמאו

 חד פומי תרי בעינא הוי בסיני הוינא אילו )ברכות(: בירושלמייוחאי

 מבקש הייתי סיני בהר הייתי )אילו דעלמא למילי וחד באורייתאלמלעי
 השב בהקדמת ועיין דעלמא(. למילי ואחד תורה לדברי פיות-אחדב'

 שכתב ישראל תפארת מס' שהביא יוחאי( בר שמעון רבי )ד"השמעתתא
 בפה שהוא שבע"פ תורה וע"י דוקא, לישראל מתיחסת היתה התורהכ'

 פ' אמרם וזה כו'. ישראל עם חיבור לתורה יש כו' כקלף לא ממשהאדם

 פה שבעל דברים בשביל אלא ישראל עם כרית הקב"ה כרת לאהניזיקין
 הברית הוא זה שדבר כו'. ברית" אתך כרתי האלה הדברים פי "עלשנאמר
 ג"כ פה שבעל תורה היתה ואילו וכו'. יחד דברים שני שמחברוהחיבור
 עיי"ש. דוקא, לישראל מיוחדת התורה היתה לאכתוכה,

 של הקלף וכמו שכע"פ, מתווה הקלף הוא הפה ולפי"ו הש"ש:וכותב
 כן טמא, ולא טהור והי' דוקא לשמה עיבוד צריך שבכתבתורה

 פומי תרי בעי ושפיר לשמה, רק יהי' הפה היינו שבע"פ, תורה שלהקלף
 דעלמא. למילי וחד לתורה, חד-

-וז-

 של ערכה גודל על להתבונן האדם צריך כמה ללמוד יש הנ"למתי
 - לשמה תורה הלומד חכם התלמיד מעלת ועוצם הקדושהתורתנו

 וחשיבותו וקדושתו - פה שבעל התורה כשכיל כקלף נעשהשהוא
 על לשמור צריך כמה ועד בתורה, לעלות וחושק ששואף משעהמתחילות
 ההידור. בתכלית שתהיינהמדותיו

 "גל מקרא: בנו ויקוים אמיתית התורה לקבלת אלו כימים שנזכהיה"ר

 מחורתיך". נפלאות ואביסהעיני



המתיבתאתקלו

 שליט"א וואלפסאן משה ר' הרבמורנו

 השבועות לחגדרוש

 ועשית וגו' בקמה חומש מהחל לך תספר שובעות "שבעה - היוםבקריאת
 ". וגו' ידך נדבת מסת אלקיך לה' שובעותחג

 הדרוש: בהמשך בעזה"י יבארו אשרהספקות

 נוכח בלשון לישראל העובדא את מיחס אינו - בקמה" חומש"מהחלא(
 התנופה". העומר את הביאכם "מיום כתיב ששם אמור, בפרשתכמו
 כאילו חומש" "מהחל נסתר כלשון כתיב וכאן מביאים, ישראל בניאתם
 בקמה". חומש "משתתחילו כתיב ולא מעצמו,נעשה

 עומר הבאת שהיא המצוה בעיקר הספריה את קשר אמורבפרשתב(
 בהכנת הספירה את קשר וכאן הביאכם". "כיום - ביום והיאהתנופה,

 שלפניו. בלילה הקצירה שהיאהמצוה,

 כמו מעודים, בשאר ידך". נדבת מסת אלקיך לה' שבועות חגי,ועשיתג(
 מתנת על הזהיר גם בתורה מקומות ובשאר אחריו שנכתבבסוכות

 גם תשמח בחג, שמח כשאתה - צדדי ענין אלא מזה עשה לא אבלעניים,
 חג של ענינו כל שזה הקרא משמעות כאן אכל והאלמנה. היחוםהגר

 ידך". נדבת מסת וגו' שבועות חג "ועשית - החג נעשה ומזההשבועות,

 פה. רק עניים מתנות אצל כזה לשון מצינו לא - ידך" נדבת"מסתד(
 ע"י ידך את שתרומם והרמה, נס מלשון שהוא ביאר עזראוהאבן
 ביאור. וצריך עניים,מתנות

 יום והוא תורתנו, מתן זמן בסיון בששה אומרים איך המג"אקושייתה(
 )סי' עיי"ש לספירה, נ"א ביום ניתנה התורה והלוא לספירההחמשים

תצ"ד(.

 א' יום יוסיף רבינו שמשה יתכן ואיך הבוי"ת, על נברא יתחכםאיך1(

 וככר בסיון, ששה על תורה מתן יום קבע ית' שהבורא אחרמדעתו
 "ויהי עה"פ חז"ל שדרשו כמו העולם, בבריאת זה יום הוקבעמראשית



מקט א ת נ י ת מה

  הששי". יום בקר ויהיערב

 הוא בזמה"ז העומר שספירת סובר שהר"ן הרמכ"ם. על הר"ןקושייתז(
 ולא הבאה אין והיום ובקרבן, כהבאה ספירה תורה תלתה שהרידרבנן,

 כתב הכ"ד( פ"ז תמידים )הל' וברמב"ם פסחים(. מס' סוף )הר"ןקרבן
 טענת מעצמו יסלק איך להבין וצריך זמן. בכל מדאורייתא שהיאבפירוש
הר"ן.

 ספירת של חמשים ביום כתב ה"א( פ"ח תמידים )הל' הרמב"םוהנה
 העומר שספירת צ"ל ובפשטות השבועות. חג הואהעומר
 ע"י שנקבע השבועות חג את היום מקיימים אנו איך דאל"כמדאורייתא,

 מהזוה"ק מפורש יוצא וכן דאורייתא. אינה הספירה אם העומר,ספירת
 להעמיס ואפשר השבועות. חג נעשה העומר שמספרית ע"א( קפ"ג)ה"כ
 מיהו, שבועות". חג ועשית וגו' לך תספר שבועות "שבעה בפסוקזה

 בטור גם הועתק לספירה החמשים ביום הוא ששבועות הרמב"םלשון
 פסקו שהרי בזמה"ז, ורבנן שספיה"ע סברי ואינהו תצ"ד(. )סי'ושו"ע
 חג של בואו יום את ודעימי' הר"ן יכלכלו ]ואיך יצא. בביה"ש ספרשאם

 של זמן שקובע שספיה"ע אע"פ בזמה"ז, התורה מן ודאי שהואהשבועות
 הררוש[. של להמכוון מקומו זה ואין כיאור צריך מדרבנן, הואשבועות
 בפשטות. ניחא להרמב"םאבל

 מפאנו מהרמ"ע נוראה" "הקדמה הביא ב'( )שקלים, צדיק פריבספר
 לא בזמה"ז שגם כ"ג( סי ח"ג חי כל אס מאמר מאמרות)עשרה

 ומשמש אליהו עומד ושם מעלה, של בביהמ"ק הקרבנות עבודתבטלה
 הלשכה מתרומת שקלים לו שיש שם ואיתא יום. בכל קרבנותומקריב
 ישראל שקלו לא הלוא צדיק, הפרי ומקשה ומקריבים. כבשיםוקונה
 "ואת שאומרים מה ע"פ ומתרץ חדשה? מתרומת לו יש מנין וכסףשקלים,

 כיומו להקריבו אפשר שאי אף - ונקריב" נעשה הזה פלוני יוםמוסף
 הזה החשק ולהקריב, לקיים והחשק שהרצון כיון רק מקדש, איןשהרי

 שפתינו פרים ונשלמה הקרבנות, פסוקי כשאומרים ובפרטכמעשה.
 יש מישראל א' וכל שקלים פרשת כשקוראים וכן מעשה. הוה פיוועקימת

 מישראל א' כל הי' בודאי מקדש הי' ואם בפועל, לקיים ורצון חשקלו
 שקלים נעשה החשק מזה לירושלים, שקלו שיבוא הוצאות כמהמוציא
 זהב, דינרי המלאי בקעה שאמר ברשב"י נ"ב( )שמו"ר מצינו והריממש.

 עיי"ש. לפניהם, זהב דינרי מושכתהתחילה



המתיבתאתקם

 אמה עשרים יש מקומו מחדוד ואם מקום, תופס אינו שהארוןונמו
 ניהנה החשבון לפי כי זמן, תופס אינו החמשים יום כן בלעדו,בקוה"ק

 שהוסיף מה כי לספירה. נ' יום באמת והוא לספירה, הנ"א ביוםתורה
 החמשים יום רק הקב"ה, שצוה ממה ח"ו שינה לא מדעתו א' יוםמשה
 כיחד. עמו לשמש הנ"א ליום מקום ונותן החשבון לפי מקום תופסאיונ
 לדחותו אפשר ואי זמן או מקום תופס אחד שכל גשמיים בעניניםולא

 א' יום משה הויסף וזהו ביחד. עמו מקומו אחר ענין שיתפוסממקומו

 שני על להיות ויכול זו מבחינת רבינו שמה גם נפש, בבחי' כימדעתו,
 קבורתו" את איש ידע "ולא עה"פ חז"ל שדרשו כמו אחד, בפעםמקומות

 נדמה למעלה שעומד ומי מקום. לו ליחס שרוצה מי את מבלבל הואכי
 יד.(, )סוטה למעלה שנקבר לו נדמה למטה שעומד ומי למטה, שנקברלו
 הוא ששבועות מה בנפש הוא כי למשה, נוגעים אינם המדה כלליכי

 כמקום. הוא הארון שמקום ומהבזמן

 והלוא חמשים, ביום תורתנו מתן זמן אומרים איך המג"א קושייתומחצרץ
 ניתנה יום החמשים, ביום עוסק אתה אם כי נ"א. ביוםניתנה

 נתאמת כי זמן. לו ולצמצם לו לקבוע אופן בשום יכול אתה איןעשה"ד,
 שתנתן משה שאמר ומה החמשים, ביום תורה שתנתן הקב"ה שאמרמה
 זמן. תופס שאינו אחד בזמן ושניהם נ"א,ביום

 של ]פרשיות ואתחנן ובפרשת יתרו שבפרשת אחר, במקום בארתיוכנר
 וכנראה המציאות, לפי מכוון המסורה של הפסוקים מנין איןעשה"ד[

 כי מאד, קשה וזה מכוון, ואז דברוה, אלא פסוקים מונים איןשבעשה"ד
 להלכה, פסוק אינו וזה תרצח, לא כגון חיבות, שני של ישנםבדברות

 שולט החשבון שאין החשבון, לפי מכוון אינו עשה"ד שפרשתובארתי
בו.

 לוי שבט ולא לשונו: וזה כתוב, ויובל( שמיטה הל' )סוףוברמב"ם
 רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלאבלבד,

 ה' את לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינואותו,

 הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק האלקים, שעשאו כמו ישרוהלך
 חלקו ה' ויהי' קדשים קודש נתקדש זה הרי הארם, בני בקשואשר

 וכו' לו המספיק דבר בעוה"ז לו ויזכה עולמים, ולעולמי לעולםונחלתו

 עכ"ל. גורלי", תומיד אתה וכוסי חלקי מנת "ה' אומר ע"ה דודהרי



תקמאהמתירא

 ולהיות התורה עול לסבול אותו לבו שנדבה שמי כאן, מרמז"ימנ"ם
 לא החשבון פי שעל והגם אותו. ישא הארון הארון,מנושאי

 מעליו ויפרוק החשבון לכללי משועבד אינו הארון אבל פרנסותו,יספיק
 קדשים", קודש "נתקדש הרי כן, עשה ואם הרבים". חשבונות"עול

 חשבון. ע"פ ההנהגה איןובקוה"ק

 בתורה, העוסקים לאברכים "כולל" השם כישראל שנתפרסם שמהואפשר
 וקודש כולה, התורה שכולל עשה"ד כמו כוללים שהם מפניהוא

 ונקרא כולו ישראל שכולל שמשה וכמו כולה, ישראל ארץ שכוללקדשים
 הם הרבים חשבונות עול מצוארם שפרקו והם דיהוראי". "כללאבזוה"ק

 אותם, יקראו כן אשר ישראל כל בלב רוה"ק הופיע וכן "כולל",אנשי

 שמם.וכן

 על בעבודתו הטרוד מישראל איש כל אלא בלבד, כולל אנשיולא
 דבר" וה"בעל לתורה, עתים לעצמו קובע אשר הכלכלה ועלהמחי'

 יום באיזה זמן יותר צריך חשבון שע"פ לו ואומר מדרכו להטותורוצה
 ומקיים לב אמיץ והוא באמונתו עומד והיהודי מסוימת, תקופה אומדוים

 אשר הרבים חשבונות עול צוארו מעל פרק הוא הרי הקבועים,שיעוריו
 לוי כן הוא שעה באותה לתורה, עתיו קביעות ובשעת האדם. בניבקשו
 ומובטח קדשים, קודש ונתקדש הכולל במקום בירושלים לשרתהעומר
 עי"ז. יפסידשלא

 קציר בתחילת יהדות עול לקבל באתה אשר רות מגילת קרינווהיום
 תחילת מדבר. הכתוב העומר בקצירת במדרש ואמרושעורים,

 זכתה וסוף בלילה, אשר העומר בקצירת גלות בבחינת היתהביאתה
 ע"י נזכה כן רוד. את הוליד וישי ישי את הוליד ועובד עובד אתלהוליד
 קבלת וע"י חגגנו, אש השבועות חג וע"י ספרנו, אשר העומרספירת
 "מהחל של במצב קבלנו אשר המצווה ועול שמים מלכות ועולהתורה

 והקדוש, הגדול בבית חובותינו לעשות יכולים אנו כשאין בקמה"חרמש

 ולריאות לעלות נזכה כן במרום, מקריב שאליתו בזה מסתפקיםואנו
 וביופיו בהדרו מלך עינינו ותחזינה רגלינו, פעמי בשלשולהשתחוות

 דוד". את הוליד "וישי נאמר עלינואשר



המתיבתאתקמב

 שליט"א סעקולא יעקב יצחק הרבמורנו

 תורמינו מתו זמן השבועותחג
 או אלא ביו"ט לאדם לו אין אומר אליעזר רכי )מ"ח:( פסחים במס'תניא

 חציו חלקהו אומר יהושע רבי ושונה, יושב או ושותהאוכל
 אחד מקרא ושניהם יוחנן ר' ואמר המדרש לבית וחציו ושתי'לאכילה
 תהי' עצרת אומר אחד וכתוב אלוקיך" "לה' עצרת אומר אחד כתובדרשו
 לה' חציו חלקהו סבר ור"י לכם, כולו או לה' כולה או סבר ר"אלכם
 יום מ"ט לכם נמי דכעינן בעצרת מודים הכל אלעזר א"ר לכס,וחציו
 ע"כ הוא. לישראל תווה בושניתנה

 וגם ממצרים, בו שיצאו מעלה בו יש בפסח דגם מובן אינולכאורה
 יהי' תורה בו שניתנה בשביל דכי מובן, אינו הטעםדעיקר

 דלה'. הך זה ביום לקיים צריך הי' יותר אדרבה ולכאורה לאכולהחיוב
 המפרשים. כזה עמדווכבר

 יא( סי' והוספות )תיקונים אחרון בקונטרס שלמה בנין בספר הקשהועוד
 משתה יום הוא הראשונות לוחות בו שניתן יום דהוא בעצרתדלמה

 בעצרת מ"מ מועדים בשאר רשות יו"ט רשמחת דס"ל ר"א ואפילוושמחה
 דיום אלמא תורה בו שניתנה יום דהוא משום לכם נמי דבעינןמודה

 נמי דהוא ביוה"כ ואלו ולשמוח ולשתות לאכול ראוי תורה בושניתנה
 כו( )תענית כדאיתא ביוה"כ נתנו האחרונות דלוחות תורה בו שניתנהיום

 בגמרא שם ואמרינן וכו' ויה"כ באב כט"ו לישראל יו"ט הי' רלאבמשנה
 לוחות בו שניתנו יום ומחילה סליחה דאית משום יוה"כ כשלמא)ל(

 ממש להיפך הוא בחומש(, וברש"י במדרש מבואר )וכן ע"שהאחרונות
 בו שניתנו יום נשתנה ולמה וסליחה וכפרה וצום לתענית דנקבעמעצרת
 לאכילה ניתן שזה הראשונות לוחות בו שניתן מיום האחרונותלוחות
 וסליחה. כפרה וליום וצום לעינוי ניתן וזהושתי'

 זמן בסיון בששי אומרים אנו האיך תצר סי המג"א קושית ידועוהנה
 ממצרים יצאו דהא לספירה נ"א ביום ניתנה דהתורה תורתנומתן

 של שני יו"ט לנו לרמוז רבא המג"א ותי' בשבת. ניתנה והתורה ה'ביום



תקמגהמתיבתא

 מדעתו משה עשה דברים דג' )פ"ז.( בשכת דקאמר דהיינו ואפשרגליות.
 ע"כ. וכו' מדעתו אחד יום משה הוסיף עמו הקב"הוהסכים

 בסיון ששי דיום א' אות לשבועות ישראל ישמח בספר עי' דבריוותיאור
 הקב"ה של ההסכמה ניתנה היום דבאותו תורה מתן יוםנחשב

 קובע התורה חכמי דעת ותהא התורה כח להם יש ישראלדחכמי
 משה דהוסיף דע"י ראינו ושכן גולמיות במצות וק ולא התווהבמשפטי

 כסיון ששי דהיינו המועד כיום התורה קבלת הי' לא מדעתו אחדיום
 מלמד הששי יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב מאי ר"ל אמר חז"לכמ"ש
 התורה את מקבלין ישראל אם ואמר כראשית מעשה עם הקב"השהתנה
 היתה דהתנאי ומבואר ע"ש ובוהו לתוהו אתכם אחזיר אני לאו ואםמוטב,
 מדעתו אהד יום משה כשהוסיף ומ"מ בסיון בששי התורה קבלתשיהיה
 דאי ד"ה ג. ע"ז בתוס' ועי' בסיון בז' תורה ונתנה עמו הקב"ההסכים
 באור מאירה דעתם שתהא התורה כח נתנה ישראל שלחכמי הריהשני
 שהתורה המג"א כוונת וזה תורה. - ותקנותיהון וגזירותיהן התורהחכמת
 חכמים שתקנת גליות, של יו"ט שני לנו לרמוז לספירה נ"א ביופנתנה
 שניתנה עצמה תורה של בגופה תוקף להם יש גליות של יו"טלשני
 לו נתנה ביום דבו תוותנו מתן זמן בסיון בששי אומרים אנו וע"כבסיני.
 משפטי את קובע התורה חכמי דדעת תורתנו שיהא במתנה התורהכח

 בו' הי' תורה מתן אבל בסיון בז' הי' התורה קבלת שיום אמת והןהתורה,
סיון.

 מלאכי אמרו למרום משה שעלה בשעה פח: שבת במס' מבוארוהנה
 תורה לקבל א"ל בינינו, אשה לילוד מה רבש"ע הקב"ה לפניהשרת

 שנברא קודם דורות תתקע"ד לך שגנוזה גנוזה חמדה לפניו אמרובא,
 כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה לבו"ד ליתנה מבקש אתההעולם
 השמים על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה'תפקדנו
 כלום וכו' בה כתיב מה תורה א"ל תשובה להם החזר למשה הקב"הא"ל

 לא בה כתיב מה שוב לכם, למה תורה השתעבדתם לפרעה ירדתםלמצרים
 שרויים אתם עמים בין אחרים אלהים לךיהי'

 שעובדיי
 כלום וכו' ע"ז

 וכו' ביניכם יש ומתן ומשא וכו' שבת צריכים שאתם מלאכה עושיםאתם

 ונתקשו ע"כ להקב"ה לו הודו מיד ביניכם, יש יצה"ר ביניכם ישקנאה
 וכי השמים" על הודך "תנה השרת מלאכי של בקשתם הי' מההמפרשים

 בספרי מבואר דהרי ועוד כלל להם שייכים אינם שהמצות יודעים הי'לא
 לפניהם הציע שלא ולשון אומה הניח לא תורה ליחן הקב"הדכשהחזיר
 הודך תנה וגו' אנוש מה לאמר יתנצחו השרת דמלאכי מצינו ולאהתורה



 א ת נ י ת מהמאד

 הפ" אמנם וגר, אנוש מה  קטרגו  אז לישראל ליתנה כובכא וגקוגו'
 היינו תושבע"פ ועיקר שבע"פ. ותורה שבכתב  תורה  לשתים נחלקהרהתורה
 ומירות הכללים אותן שע"י בהן  נרגשת  שהתירה והמרותבבללים
 ער  סוף שאין והלכות  ריסים תירושי בה  ונתחרש שבכתב התורהמתפרשים
 את הרורשים הם שיהיו לישראל רק ניתנה וו מסגילה מרה, מארץשארובה
 בתנור )נט( בב"מ  ובמבואר האמת הוא  כן רעתם  שמסכימה וכפיהתורה
 לקבוע קול בת ויצתה  ישראל  חכמי  בין  מחלוקת בה שנפלה עבנאישל

 ישראל חכמי דעת עפ"י נקבעת  ההלכה  אלא הוא בשמים לא ואמרוהלכה
 הקב"ה דכשהחזיר ט( - ל )פרק משפטים רבה  במררש  ובמבארבעוה"ז.
 ועל התורה. כח בלא גולמיות מצות להם ליתן רוצה הי' העולםלאומות
 זה כלומר השמים על הודך תנה ואמרו המלאכים התנצחו זו מעלהסגולת
 תינתן ולא בשמים תישאר התורה בדרשת שהכרעות שבתורהההוד
 ראוי אדם שאין דהיינו - תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מהלאדם,

 עוד ואמרו התורה, על וממונה לפקיד למנותו וכ"ש עיקר כלשתזכרנו
 כל על שליט אותו שעשית רגליו" תחת שתה כל ידך במעשה"תמשילהו
 לאל אקרא הפסוק על הל"א פ"א סנהדרין בירושלמי כמבוארהבריאה
 חנמי  דעת  רהכרעת הרי  חחרין כתולי' השנה את כ"ד דעיכרו עליגומר

 של לב"ר נלך ואתם אני ואתחנן ובמד"ר הטבע על גם שולטישראל
 בגודל מעלה דמלאכי ונכון ראוי שם כי השמים על תנה זה כחמטה,

 הבנתם כפי התורה וחוקי דעת הקובע יהי' הם ומדרגותיהםקדושתם
ושכלם.

 וכל וכו' ירדתם למצרים כלום ע"ז רבינו משד תשובת להבין צויך זהולפי
 כיתר ואדרבה במקומו קיים המלאכים טענת דעדיין הנ"להתשובות

 השתעבדתם ולפרעה טומאה שערי למ"ט וירדו ירדתם דלמצרים כיוןתוקף
 וה"ה פרעה לעבדי ונעשו הנשמה ואת הגוף את המפרך השעבודבקושי
 זה בשביל וכי העמים ארץ טומאת מיני וכל הטומאה במקורבעוה"ז
 התורה. של והדר ההוד ינתן ולהם התורה את בדעתםיכריע

 השלמים, זבח תורת וזאת ד - צו תנחומא המדרש דברי בהקדםונראה
 שיהיו לישראל הקב"ה אמר למה לבלעם העולם אומותאמרו

 אלא אינו הקרבנות להם אמר כלום אמר לא ולנו קרכנות לומקריבין
 אתם קרבנות שיקריב צריך בה שכתובין התווה את שקבל ומישלום
 בין שלום עושה שהיא שלמים זבח נאמר ולמה אותה. פעלתםמתחלה
 בחטאת ולא שלום בה כתיב אין העולה ישראל, ובין הכהנים וביןהמזבח
 ובשרה עורה וחטאת לאישים כולה היתה העולה וראה בא וכו' באשםולא



תקמה א ת נ י ת מה

 ואבר" דמה היתה התודה אבל הנאה הממנה הית לא לישראל אבללנהק
 שלום עושה נמצאת לישראל, ובשרה ועורה לבהמם, ושוק והחזהלמזבח,
 ע"כ. ישראל ובין הכהנים ובין המזבחבין

 השלום דנקודת מבאר דהמדרש דכיון ביאור צריכין המדרשודברי
 שיש שבהקרבן הבשר אכילת מצר הוא מהקרבנותהמתעוררת

 העולם להאומות בלעם תשובת מובן ואינו הקרבן בבשר חלקלכולם
 לאומות ולא התורה את שקבלו לישראל דוקא  שייכי זו שלוםדנקודת
 לעמים. ישראל בין זו נקודה מבדלת כיצדהעולם

 כשניתנה )קטו( זבחים במסכת העולם לאומות בלעם תשובת מצאנועות
 מלכי וכל סופו ועד העולם מסוף הולך קולו הי' לישראלתורה

 אומר כולו ובהכלו שנאמר שירה ואמרו בהבליהן רעדה אחזתןעכו"ם
 אשר ההמון קול מה לי ואמרו הרשע בלעם אצל כולם נתקבצוכבוד
 לעולם מבול מביא שאינו נשבע כבר וכו' לעולם בא מכול שמאשמענו
 גנזיו בבית לו יש טובה חמדה א"ל ששמענו הזה ההמון קול ומהוכו'

 ליחנו וביקש העולם שנברא קודם דורות תתקע"ד אצלו גנוזהשהיתה
 עמו את יברך ה' ואמרו כולם פתחו מיד יתן לעמו עוז ה' שנאמרלכניו
 את יברך ה' להכריז האומות נתעוררו כיצד להבין יש וגם ע"כ.בשלום

 תורה נתינת של קול הוא ההמון דקול מבלעם כששמעו בשלוםעמו
 יש שייכות ואיזה לישראל, ליתנה ורוצה הקב"ה אצל גנוזה חמדהשהוא
 השלופ. לברכתלזה

 אנכי אשר הזאת המצוה כי )ח-ב( דברים רבה המדרש דברי עודונקזים
 נתתי לרעתכם שמא וא"ת וגו' ממך היא נפלאת לא היוםמצוך

 לה נתאוו השרת שמלאכי לטובתכם אלא לכם נתתי לא התורה, אתלכם
 ומאי לרעתנו, נתנה דהתורה ס"ד אמאי תמוה ולכאורה ע"כ מהםונעלמה
 מהם. ונעלמה המלאכים שנתאוו ממה ראי'מביא

 או להרע בשפתים לבטא תשבע כי ונפש הכתוב ע"ד שהוא לבארונראה
 שאוכל להיסב אישן ושלא אוכל שלא להרע רבותינו ופי'לההיטב

 וטוב, רע כלשון ומחסורם בגוף לדרכי מתייחסת שהתורה הריושאישן.

 שמא היינו התורה את נתתי לרעתכם תאמרו שמא המדרש כוונתוזהו
 עצם וכל הגוף, בדרכי הרעה עומדת שהוא בהכרה לתורהתתייחסו

 לקדושת מקום לפנות כדי החומר דרכי את ולמגר ללחום כדי היאנתינתה
 התורה נתינת שכל דהיינו לטובתכם אלא אותה נתתי לא אמר ע"זהתורה



המתינתאתקמו

 אור את כמחשכיו להקרין זוהמתו לטהר לעדנו הגוף, טובת לתכליתהוא
 בא ולזה . האלוקית עבודת למעשה שרת ככלי עינוגיו את ולרתוםהתורה
 נפלאה ומ"ט מהם. ונפלאת לתורה נתאוו השרת דמלאכי מהאההוכחה
 וכל ושתי' אכילה כה שיש בעולם ומיתגית קשורה שהתורה משוםמהם
 ולהזריח האדם ייצרי של האפלים להאיר צריכה התורה וזאת הגוף,הנאות
 להם ראין השרת ממלאכי נפלאה היא וע"כ והמצות התורה קדושתלתוכם
 התורה. לזאת שייכותשום

 קנאה כלום ירדתם, למצרים כלום השרת למלאכי רבינו משה תשובתוזהו
 שורה שתהא התורה תכלית כי דהיינו ביניכם, יש ומתן ומשאושנאה

 בתוך ודוקא שביתה בהם קונה שהרע בכליו ודם בשר של בכליםונקנית
 שם דוקא מלכיות שבעוד ומתן משא ושנאה קנאה של העכוריםכלים
 נדחים אלו, כלים החסרים מלאכים אכל האלוקי האור את התורהתקרון
 שברא מה כל כי התורה של והפנימי העמוק לייעודה שייכות מכלממילא
 אור את ולהקרון לכבודו,לגלות ברא שהכל ברא, לכבודו בעולמוהקב"ה
 ליצור יכול עפר שגוש כבוד סוג וישנו העולמות, בכל ואלוקותומלכותו
 מהשרפים יותר אף כולם, העליונים מהעולמות יותר גילוי לכללולהביא
 יש יתברך אלקותו את ולהזריח שלגלות ואף השמים. צבא וכלוהגלגלים

 מלא כי להוכיח אבל ותולעה, רמה בידי משי יותר העליונים כוחותביד
 חושך שכולה בריאה נברא לזה מיני', פנוי אתר ולית כבורו, הארץכל

 את הסותרים כוחות על ומושרשת מיוסדת והוא והסתר, שפלותואפלה
 שהכל עולם כלשון ובסתר בהעלם הוא האלוקית מלכות ואורהקרושה,
 האלוקי הגילוי של שיאו הם החומר ועובי הזו הגסות דוקא אבלבהעלם,
 וההתנוצצות חשוכא, מגו נפיק כשנהורא החושך מן כשהוא האורויתרון

 להזריח שיכול ממה ככמה גדול הוא ההסתר, חושך מתוך בוקעתהאלוקות
 ע"כ ואשר כאורה כחשיכה יאיר כיום דלילה מעלה מלאכימתוך
 מלא שהיא בעולם כאן דדוקא השרת, למלאכי ולא ודם לבשר תורהנתנה
 של יריים רחבת בקעה לפנינו נתגדרה מסתתר שאל בעולם וצמצוםחומר
 והגלגלים העולמות מכל דוקא החומר ועולם הקדושה, וחשיפתגילוי
 לכם נתתי לרעתכם תאמר שמא וזהו הגמול, לעולם פרוזדורמשמש
 לכוחות ולהרע כה תלוי שהנשמה להרריכה הגוף מצרכי שיפרושהתורה

 התורה קדושת את להחדיר לטובתכם, אלא אותה לכם נתתי לאהטבעיים,
 את רבינו משה נצח ובזה ולהעלותו לזככו החומר, לקרש גוואי,לבתי

המלאכים.
 דבעינן בעצרת מודים הכל שאמרו חז"ל דברי מדויק מאוד מהומעתה

 ביום דאדרבה והקשינו לישראל, תורה שניתנה יום לכםנמי



תקמזהמתירא

 אמנם הנשמה, ומזון גבוה בצרכי לעסוק לנו הי' לישראל תורהשניתנה
 תורה שנתנה יום שהוא דבעצרת חומר, כמין מתבארין הדבריםלפי"ד

 דגילוי משום השרת, למלאכי ולא ניתנה דוקא לישראל היינולישראל,
 תורה של וכחה ותולעה, רמה ודם בשר בגוף הנמסכת תורה שלכחה

 הצירוף של חגו ביום ולכן ההסתר, חשכת מתוך ועולה הבוקעתהעולה
 לכם. דבעינן מודים הכל והגוף התורהכין

 העולם מאומות מופקעת החומר בעולם הנטועה קדושה של הזוההכרה
 החומר עם קדושה של העולמות חבור לסגולת שייכות לכםראין

 לגמרי ומופרשת לשמים רק הוא עבדותו לשמים לכו שנשאו עכו"םדגם
 עולות עכו"ם שלמי עג: במנחות מתבאר זה ודבר החומר עיסוקימכל

 וכתב לשמים לבו עכו"ם סברא אבע"א וכו' סברא ואבע"א קראאכע"א
 דמילתא וטעמא ע"כ שיאכל ולא לשמים כליל קרבנו שיהא כוונתורש"י

 איחוד כח בהם הושרש התורה שקבלו ישראל אצל דדוקאכמש"ל
 שמתעלה ועכו"ם ולזיכוכו החומר לקדש הכלים נוטעת התורההעולמות
 רוחני הרגש מכל ממילא ומופקעים הזה השיתוף מכח נדחו אותהפסלו

 דיהא עכו"ם שלמי ל"ש ע"כ והרוח החומר בין השתוף פלגי עלהשתול
 עבודה מבין ואינו גבוה אכילת כהדי האדם לאכילת לבעלים קרבןחלק
 ולא לשמים כליל קרבנו שיהא לשמים רק הוא לשמים כשלבו ואפילוכזה

 בשכל לדבק האדם שתכלית היוניפאמרו שהפילוסופים וכידועשיאכלו,
 גופו את ולסגף שבו, החומר מחלקי לגמרי לסטות עליו כך ולשםהפועל
 ולהתרגל להתכונן אם כי בשכלו לפעול להגיע יוכלשעי"ז

 ואדרבה הנפשות העלי' למטרת החומרים הדרכים כל ולשעבדבעבודה,
 שלימות פועל ההוא השימוש נמצא שמיס, לשם העולם בעניניכשמשתמש

 של קדקדו על הרמב"ן הכה וכבר ה', דרך בספרו הרמח"ל כמש"כהאדם
 אשר רשע אותו של פיו לתוך רותח זהב יוצק עליו וכתב היוניאריסטו
 אמור בפ' אליהו לב וז"ל ע"ש. לבנ"א הוא חרפה המשוש חוש כיאמר
 בשכל להשתמש האדם שעל היונים חשבו כאשר לא כי דבר שלכללו
 נשמת נשמתו הרי בארץ האדם את השי"ת ברא למה דא"כ לבדערום
 מתחת חצובה במרום, מעלה ממלאכי יותר הרבה נבדל שכל הואחיים
 ולמה האדמה, מן עפר באדם בו שנופחה קודם עוד יתב' כבודוכסא

 האדם מעלת ודאי אלא אתמהה. לענותה? לייסרה האם למטה, כאןהורידה
 והממשלה כח ניתן לו אשר ונפלאה, גדולה מעלה הוא היצוריםבחיר
 והיו גופו חומר עניני את בו אשר חיים נשמת היינו שכלו תח"ילכבוש
 הוא והגוף לגמרי, רוחני הוא כי כלל, מוחש אינו השכל כלומר:לאחדים
 נצטוה כאחד, ורוח חומר של זו בהרכבה האדם שנוצר ומאחרבהפכו



 א ת נ י ת מהתקמח

 שלא מה חומרה בחושי שכלו להרכש ק לעשות הוא רכול בזההאדם
 כולם בשמים המלאכים כי בארץ, ולא בשמים לא ברי' בשום כןנמצא

 ה' וייצר סור וזה חומרים, כולם האדם( )זולת בארץ החיים ובעלירוחנית,
 האדם ויהי חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר הארם אתאלקים
 הזאת הנפלאה בהרכבה הארם את הקב"ה שהרכיב עי"ז כלומר חי'לנפש
 ומשערות וגידיו אבריו בכל בתוכו אשר חיים נשמת עם האדמה מןעפר
 וכמ"ש המרגשת נפש חי' לנפש האדם נעשה עי"ז רגליו צפרני עדראשו
 אדם של זו אך חי' נפש נקראו וחי' בהמה אף חי' לנפש וז"ל שםרש"י
 בנפש בו שניתוסף והיינו עכ"ל ודיבור דעה בו שניתוסף שבכולו,חי'
 גם שלו במוחש בו נתוסף וחי' בהמה ככל המוחש ההרגש שהם שלוחי'
 עכ"ל. וכמש"נ ברואים בשאר נמצא שלא מה ודבורדעה

 ר"א מדין כהן יתרו וישמע הנ"ל )קטז( בזבחים חז"ל דברי ביאורוזה

 הי' לישראל תורה שכשניתנה ובא שמע תורה מתן אומרהמודעי
 רעדה אחזתן עכו"ם מלכי וכל סופו, עד העולם מסוף הולךקולו

 דבאותו ומבואר כבוד. אומר כולו ובהיכלו שנאמר שירה ואמרובהיכליהן
 רעדה דסתרי תרתי דהו"ל יפלא ולכאורה שירה, אמרו רעדה שאחזתןשעה

 קבלת כעת סופו עד העולם מסוף שהלך הקול דמהו נראה אמנםושירה.
 שפע הוא דקול ונראה גדול. קול סתם או רעש סתם האםהתורה,

 והמוגשמות החומרית הברואה לחוככי וחדר וזרם ששטף נשגברוחני
 התעלות העולם אומות ואפי' הבריאה כל והרגישו בזוהמההמבוססת
 זו ומהכרה כולה בהבריאה ומשפיע שנוסך האלוקי שהשפענפלאה

 ששער מההבנה רעדה אחזתן בתוכ"ד אבל שירה אמרו שעה אותוברוממות
 מכריח כזה ומצב אחת שעה אפי' להתקיים חומרית לבריאה א"אכזו

 דה' רוחם את בלעם הרגיע וע"ז וכו' אש של מבול שמא לעולםמבול

 היכולת כח לישראל תורה מתן בשעת עתה דנתחדש יתן לעמועוז
 שנתייחד הכח וזהו שבבריאה, החומר לתוך האלוקי השפע אתלהחדיר
 כוללם פתחו וע"ז נכר. בן של ההבנה יכולת ומנותק בלבד, ישראללעם
 המאחדת השלום סגולת ישראל לכלל דיש בשלום עמו את יברך ה'ואמרו
 אחת, מקשה והחומרית הרוחנית הבריאה את והופכת כולם הכחות כלאת

 האלוקית. לעבודתמשכן

 באדם שלום עושה התורה בכח דרק שלום נקראת התורה זהומטעם
 החומר מתמיד, מלחמה במצב כולו והעולם האדם נמצאשבלעדי'

 קיום ואין גוסא, לאידך מושך והנשמה והרוח גומא, מחד לצדומטה
 ההכרה את בבריאה נטעה התורה דרק התורה, בלעדי לשניהםמשותף



תקמט א ת נ י ת מה

 אהדדי ומזעים מפרים זה לצד זה וטורים להיות יכולים והרוחשהחומר
 עוז שנקרא התורה את שנתן ע"י יתן לעמו עוז ה' הכתוב כוונתוזהו
 שם מבואר ומה"ט בהם. נטועה השלום דכה בשלום, עמו את יברך ה'עי"ז

 רקודם שלמים ולא עולות רק הקריבו לא מ"ת דלפני מ"ר דאיכאבזבחים
 התורה קבלת משעת דרק שלמים לקרבן בעולם הכח עדיין הי' לאמ"ת
 והעלתו. החומר קדוש של וההכרה הכח נתחדשואילך

 היום לקרבנות שרשים שולח הנ"ל דברינו יסוד כי נראה היטב נדייקוכד
 פירטה ומועד מועד לכל המוספין הקרבנות כל דהנה עצרת.של
 יום הביכורים, יום פסח, ר"ח, שבתות מוספי פינחס, בפרשתהתורה
 של המוספין קרבנות על נוסף לחודש, עשר וחמשה לחודש עשיריתרועה,
 בג )ויקרא אמור בפ תורה אמרה פנחס בפרשת המפורשים הביכוריםיום
 הלחם על והקרבתם וגו' שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכםיז-כ(
 עולה יהי' שנים ואילים אחד בקר בן ופר שנה בני תמימים כבשיםשבעת
 לזבח שנה בני כבשים ושני לחטאת אחד עזים שעיר ועשיתם וגו'לה'

 שני על ה' לפני תנופה הביכורים לחם על אותו הכהן והניףשלמים
 הם כאן, המפורטים שהקרבנות ופירש"י לכהן. לה' יהיו קודשכבשים
 והללו לעצמן הללו פנחס כפ' האמורין המוספין על נוספיןקרבנות
 בגלל אמור שבפ' והקרבנות היום למוספי פנחס שבפ' בקרבנותלעצמן,
 עולות הציבור מוספי שכל אלו אלא ציבור שלמי מצאנו ולאהלחם,
 במוספים ורק היום חובת שבגלל הביכורים. יום קרבנות גם וכן לחטאתושעיר
 שלמים. עצרת כבשי שני להביא התורה הצריכה הלחםשבאים

 להביא התורה ציותה תורה מתן יום שהוא הביכורים דביום י"לולפליז
 שזה בעולם השלום כח ניתן תורה מתן ע"י להראות שלמיםקרבן

 תכונה לכאורה אמנם וכנ"ל. בעולם שלום שמטילין השלמים שלתכונתן
 החזה למזבח, והאימורין הדם בהם שלום שהכל יחיד שלמי את תואמתזו

 שלמי זבחי שהן עצרת כבשי אבל לבעלים והבשר והעור לכהניםוהשוק
 כחטאת בלכד כהונה לזכרי הקלעים מן לפנים נאכלים הן הלאציבור,
 ע"ש. ג' הל' מעה"ק מהל' פ"ט ברמב"ם כמבוארואשם,

 בעזרה כהונה לזכרי נאכל ציבור שלמי שבשר שאע"פ נראהאמנם
 אכילת דומה ואינו ענינו בעיקר הם חלוקים מ"מ ואשםכחטאת

 בשר שאכילת והאשם, החטאת בשר כאכילת ציבור שלמי בשרכהנים
 את יאכל המזבח תורה שאמרה הגבוה, מצד היא הכהנים, ע"י ואשםחטאת
 וכך שלהן את יאכלו אל משרתי והכהנים והאימורין, הדם היינושלו



המתיראתקן

 כבשי בשר אכילת אמנם מתכפרין, והבעלים אוכלין כהנים הכפרהתבוא
 רכשם הקרבן בעלי ישראל שלוחי הם שהכהנים לה יש אחרת מידהעצרת
 את לאכול המצוה מוטלת כך הבעלים ע"י נאכלין שלמים קרבןשכל

 ישראל לכל נאכלין קד"ק הם שלמים שכל אלא הבעלים, ע"י ציבורשלמי
 ישראל את יצאו שהכהנים תורה אמרה קד"ק, שהם עצרת כבשיואילו

 שלמיהן.באכילת

 ראי' עולות של שיווי ששיעור סברי דב"ש )ו.( חגיגה במס'ומתואר
 לגבוה כולה עולה שהראיי' לפי חגיגה, שלמי שיווי משיעוריותר

 יותר בעולות הכתוב שריבה בעצרת מצינו ועוד בחגיגה,משא"כ
 שלמי על ללמד באות מהעולות פחותין דהן עצרת דשלמי הרימבשלמים,

 של השווי ששיעור מישראל ואחד אחד כל שמצווין ראיי' ועולותחגיגה
 למד ונמצא ללמד בא והרי"ז שלמים, של השיווי משיעור יותרעולות

 שהכהנים אלא הבעלים על המוטלים שלמים כמו ענינו ציבורששלמי
 את לאכול עצרת כבשי של השלמים בעלי ישראל כל שלשלוחיהן

 מבואר שכן ומצאתי שלהן, שלמים בשר האוכלים בעלים כמושלמיהן
 דברינו. דבריו שבכלל כא( - )כג אמור פ' חכמהבמשך

 סם-תם וגו' לבבכם על אלה דברי את ושמתם ת"ר )ל.( קידושיןנתחיכת
 גדולה מכה בנו את שהכה לאדם משל חיים, כסם התורהנמשלה

 מה אכול מכתך על שהרטי' כ"ז בני וא"ל מכתו על רטי' לווהניח
 מתיירא אתה ואין כצונן בין בחמין בין ורחץ שהגייתך מה ושתהשהנאתך

 בראתי בני לישראל א"ל הקב"ה כך נומי. מעלה ה"ה מעבירה אתהואם
 נמסרים אתם אין בתורה עוסקים אתם ואם תבלין תורה ובראתייצה"ר
 אתם בתורה עוסקים אתם אין ואם שאת, תיטב אם הלא שנאמרבידו

 ומתנו משאו שכל אלא עוד ולא רובץ חטאת לפתח שנאמר בידונמסרים

 ע"כ. בו מושל אתה רוצה אתה ואם תשוקתו, ואילך שנאמרבך

 כלל נתפרשו שלא במשל דברים חז"ל שהזכירו זה במאמר להתבונןויש
 מה אכול מכתך על זו שרטי' כ"ז אמרו במשל שהריבנמשל,

 עוסקים אתם אם רק אמרו בנמשל ואילו וכו' שהנאתך מה ושתהשהנאתך
 מותר בתורה עוסק שאם שכירו לא אבל כידו, נמסרים אתם איןבתורה
 להרבות מותר בתורה עוסק ראם אא"ל כי ועוד וכו' שהנאתך מהלאכול
 הלא יצרו ביד שיפול להתיירא מעתה לו אין וכי והנאותיו עוה"זבתאוות

 ח"ו. יצרו ביד גדולה נפילה כבר עצמו הדברזה



תקנאהמהינבא

 את שהכה לאדם הקב"ה שברא היצה"ר את שהמשילו חז"ל דכוונתונראה
 זו במכה שהוכה שבעולם ארם כל על קאי וזה גדולה מכהבנו

 שהוא האדם שטבע כלומר באדם שיש הטבעי להיצה"ר בכוונתםוצ"ל
 חרוב העולם הי' דבל"ז העולם קיום וזהו ולשינה ולשתי' לאכילהצריך
 על דהיינו מתיירא אתה ואין וכו' ושתה שהנאתך מה אכול קאיוע"ז
 זה יצה"ר גם אבל העולם קיום משום בהם שיש ורחיצה ושתי'אכילה
 המכה הרי התורה עסק דהיינו גביו שעל הרטי' ואילולא הוא גדולהמכה
 והנאותיו העולם בתאוות ונשבע ומתגדלת מתרתכת כלומו נומי,מעלה
 אשר מכל הצמאה נפשו ולרוות ליהנות כדי רק ומטרה, תכלית שוםללא
 דבשעה הקב"ה דאמר התורה עסק דהיינו נרטי' מועיל וע"ז עניו,ראו

 עוסקים אתם אין אם אבל בידו נמסרים אתם אין בתורה עוסקיםשאתם
 דהתורה אומר היצה"ר את שברא דהקב"ה בידו, נמסרים אתם הריבתורה
 ממפסידי )בפ"ב ישרים המסילת וכמוש"כ היצה"ר למכת הרפואההוא

 הרפואה זאת בלתי המכה מזאת האדם שיתרפא פנים בשום דא"אהזהירות(
 שהיא לו שנבראת הרפואה יקח ולא שבעולם התחבולות כל יעשהואם

 ויאבד בחטאו ימית אלא חליו בתגבורות ירגיש ולא ירע לאהתורה
 לתבלין התורה שנמשלה תבלין תורה כראתי לשון וזהו וכו',נשמתו
 התבשיל, בכל טעם נותן התבלין מעט אשר בקדירה בתבשיל כמודהיינו

 את במחשביו ומקרין מזוהמתו ומתטהר החומר מזדכך התורה עסק ע"יכן
 האלוקית עבודת למעשה שרת ככלי עינוגו את ולרתום התורהאור

 התורה. ע"י רק הוא וכ"ז תכליתו עד באו בעוה"ז עסקיו וכלואכילתו




