
 בו יבאו צדיקים לה' השערזה

 ר פס
 וו*שו4פ,** וו*עליאן פוףףריו ררו5"ש44רה

איאאאאאיי4אי
1ז

 ראשוןתלק

 בשערים נולע שמו חסידים מגזע חטל הררצים אביר פעלים רב המחברמאת-
 זצוק"ל צאלח יוסף בהרה"ג יחיא כמהר"רהמאה"ג
 תימן ערי וכל צנעא בעוג"י ומו"ץ ור"מ ראב"דשהיה
 הדקדוק וחלק טהרה שערי חיים ועץ תודה זבח המחברבעל

 וציוניפ הערות אליוונלוה
 ז"ל הלוי יצהק יהיא הרהעג בהמ' שלם הר"רמאת

 ויפי בת"א הרבנות וחבר התימנים לעדתרב
 הה"דמא בסעיפי הנד ז"ל הרבניםומאת

 זצ'ל בדיחי יחיא המנוח בן שמואל מר ע'י לאוריצא
 הי*ו וסעדיה ישראל והאחים הנ'ל הרשי'ה המגיהיםבהשתדלות

 ז*ל אלנדאף חיים אברהם כהר"ר המנוחבני

 שניהמהדךרה
 ירושלים ניבים,בדפוס
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 הקהל ראשי ואתו בראשונה המתבר הרב כחתימת תקנוןכאן
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קלה

 שכניבו.בזקי
 שכניה פתח על ועוברים בשפיכות וההזיק מגוי בית שקנה מי )סא(ס,
 ם. י סמ
 מספרים. מס גובים אם )כט(כח.

חזקות.
 בהיי שגים כמה בו ודר מיההרה בשטר בית לקח ראובן בן הנוך )קלח(קלז.

 בן פלוא בני קמו ועכשו שנים כמה בו ודרו לבניו והורישואביו
 חנוך. לשטר קודם זמגו לאביהם מקח שטר והוציאוראובן

 דאביהם. גמערופיא יתומים הזקת לענין )יא(י.
 ו"סלי%ת. סרסור-

 שכרו, תובע והסרטור לזה זה המקה מהלו ואח"כ המקח שגמר סרסור )קכ(קיט,
 העכברים בו והשחיתו אהר אצל הפץ שהפקיד סרסור )יב(יא.
 בדרך. ונגנב שליח ל"י הובו ששלה במי )סג(סב.
 ן. ר צמ
 קנ~ן בעי אי יבין ייל וא"ל המצר בבן שנמלך מוכר בדין )טל(לה.
 העלייה בעל אם למצרן ביתו הא' ומכר שנים של ועלייה בית בדיו )מ(טל.

 לסלקו.יכול
 ונהמכך.מקת
 מחשבתו נגמרה לא השוב דבר לעשות מטלטליו או קרקעותיו המוכר )קסג(קסב.

 בטל. המכראם
נחלות.

 מותו ואחר בהייו נכסים וסיגלו אכיו בהיי אהיו עם שותף שהיה בכור )כב(כא.
כג. הנכסים. מכל הבכורה הלק נוטל הואאם

כד. בכור. שהוא אהרים עדות מהני אי הגז"ל ענין על )כג(כב.
 ממון. ונזקיגניבה

 הסרסור ורצה מפלוני שלקהם אהד סרסור ואמר הפצים לו שנגנבו במי )מו(מה.
לח. שנתן. מהבעלים הדמיםלתכוע

קג. אונמ. הוי אי גוים של לערכאות והביאו גוים ע"י אנסו )קסב(קסא.
 בה"א הפוסקים בדברי הבאיםכללים

כה/פכ הוב[ קמ"ה וסי' קנ"ז סי' ]ועיין לי קים בדין כגא(
לב/ל' ונ"ה[ מ"ד ]וגסי' לסתום ולא לפרש פוסק של דרכו להכ(
 השאלה שעוצם בנדה רק עובדא למעבד הפוסק מדברי ללמוד אין טלג(

לג/קז סו[. סי' וה"כ קס"ג סי' ]עי"י עליותסוב
לה. ליה. סבירא דלא משום לש"ע העלהו ולא מר"ן שמביא חדוש מהד(
סה בזה. ההלוק עיי"ש להתיר רשאי חברו אין שאסר הכם בענין צטה(
פח.' ' הפוס/ בדברי הבא הדוש בענין קכהו(
צח. לכאורה. לשון באור קמדז(
 להוראה... וראוי הכם יש אם הרמב"ם עפ"י מנהגם שעושים מקים קנהה(

קב. רמכ"ם. דעת היפך להתיר או לאסוריכול
קה, תירוץ. או פלפול מכח היוצא דין לפסוק לאדם אין קסזט(

ב.

כס.

צג.
טג

פה,
סז.
נ.

 א.,%י

לג.

קג.

לח.

קג.

כה/פט.

לב/לז.

לג/קד.
לה.
סה
פח.
צח.

קב.
קה,



- המגיהים:התנצלות
 אפשר אי כך תבן בלא לבר אפשר שא4 כשם 'רבנן בפוט כבר אמורה :מלתא"ז
 מנופה דבר להוציא יו בהגה"ה התאמצנו .כי גליא שמיא וקמי שגיאות בלילדפוס
 והיתה למעיין רוח, ונחת למחבר כבוד תת למען עמנו, הטובה ה' כיד משגיאותומנוקה
 ההעתקה להגיה ואח*כ ההעתקות שתי בין להשדוח בתחלה ומכופלת, כפולה עבודהלנו

 את לג~ור וזכנו עזרגו אשר ה' וברוך שלש. פעמים הדסוס גליונות והגהתשעשינו
 מרי קדם מן רעוא ייהי לזכות ידינוהו השמים ומן זכות לכף בו יויננו אזה. בספריבין מי שגיאות ימצא. שאם ומעיין קורא כל לפלו והשתחהה בקידה והננו ראשוןחלק
 יפר ימוש שכתוב'לא מקרא בנו. ויקןיט ולילה "ומם -בתורון להגות *זכנו כישמיא
 הצאים- עפר"ה כ*ד. אכי*ה. עולם ועד מעתה ומפ"ז;:זרעך *וענ ;ומפי מפיך הזההתורה

 .. !על:"חתחם4
.. 

 - :י
 יצ"ו אלנדאף חיום הר"א בהמ' ישראל חיים :..

 "ר-א בהם' סעויא..
 חיי~

 יצ"ו אלנדאף

 דמלכותא. בדינא בין ישראל בדיגי בין איסורו ידוע גברלאיסור-אשגת



 זה בספר שהובאו תיבות ראשיסימני
 חמס אדחות חיים, אדח א"ח זוסא. אליה אז"ו זרוע" אור א*ז והתר. אסוד או"הא(

 תורה. אוד א"ת לו. שומעו אין שלום, אמר אש*ל תשמדהו. י אתה אי"ת טרפות. אלוא"ט
 הביח. בדק ב"ח הכוסות. בית בה"כ גדולות. הלכות בעל בה"נ שפתי. בארשת באף*ש.ב(

 סטרד. בססדי בס"ם צדק. בסשפס במ"צ יוסם. בני יוסף, בית ב*י חוב. בעל חדש, ביתב*ח
 שמואל. בני שמואל, בית ב"ש התרוסות. בעלבעה*ת
 תדומה(. )גד~י ג"ת ורדים. גגת נו*ד אריה, גור גו*א הסלך. נן ג"הג(
 ..' גועם. דרכי ד"נ טשה. דדכי ד"ס ודין. דת ד*ו שמואל. דבר דב*וןד(

 הלוי. אהרן ר' הרא"ה אבדהם. ד' בטון די הר*א צשד. רב" הדא*ש א', עי" "ארהה(
 אשדי. הגהת הגא"ש חיים. ן' אליהו ד' הראנ"ח אהרן. ד' ששת הר"א סזדחי. אליהו ר'הדא"ם
 זמדא. בן דוד ר' הרדב"ז אבודדחם. דוד ד' הרד"א שלום. הגשת הנ"ש מימוני. הגהתהגסא
 הריב"ל יצחק. ר' ג'האת הרי*צ הסאל. חיים ר' הרח*ו הרופא. זכרהה ר, הלף, זרחיה ר'הרז*ה

 ד' פיגון הד"י אברהם. בן סוב יום ד' הריטב"א ששת. בן יצחק ר' הריב"ש ליב. בן יהודהר'
 בן סשה ר' המבי"ס חלוי. מאיר ר' הרם"ה משה. ר' אלשקר הר"ם קסנות. הלכות הלק"טיוסף.
 שלמה ר' הרשב"א נסים. ד' הר"ן מאיר. ר' מלובלין הה"מ עזריה. מנחם ר' הרם"ע טראני.יוסף
 שלמה ר' הדש"ל כ"ץ(. )עראקי יוסף בן שלוכ יוחאי, בן ומעון ר' הרשב"י )אברהם(. אדדתבן

 מדינה. די שמואל ר' הרשד"ם )דוראן(. צמח בן שמעון ר' הדשב"ץלוריא.
 רצת וכצנה ור"ת מתבאר. ושם מסרשים. ושאר וש"ם שלום. לך אשר וכל ואל"שו(
תעטרהו.
 תודה זובח זו"ת תודה. זבח ז"תז(
 חשן חלק חח"ס דעה. יורה חלק חיו-ד העזר. אבן חלק חא"ח חיים. ארח חלק חא"חח(
 צבי. חכם ח"צ ימים. חמדת חמ-י יעקב. חק ח"ימשפט.

 סופר. טעות ט-ס זהב. טורי ט"זט(
 שלמה. של ים יש"ש א-ל. יעזדם יע"א ויוצרה צורו ישמרו יצ"ו עתיאל. בן יונתן יב-עי(

 שמועה. יבץי*ש

 הגדולה כנסת כנה"ג מברכין, כיצד משנה, כסף כ"ס יד. כתיבת כת"י כ"י בו. כל כ"בכ(
 ננאר. לוי ל"נ תודה. לחם לח"ת טפש. ולא ול"ס חכימ. לא ל"חל(
 מהרד"ך בנימין: משאת מ"ב יושראל. איסרלן ד, מהרא"י אהדן. מסה אברהם, מגן מ"אמ(

 שבתאי. חיים ד' מהרח"ש זקני. מורי מו"ז ומושכ. מעמד מ"ו דוד. ר' יחיא ן' מהד"ד כהן דודר'
 יעקב ר' מהדיק"ש קולון. יוסף ר' מהריק-ו קארו. יוסף ר' מהריק"א אלעאפייה. חיים ר'סהרח"א
 מהרימ"ט טדאני. יוסף ר' מהרי"ס ה'. עי" מהריב"ל ליב. יהודה לוי, יעקב ר' מהרי"לקאשסדו.

 אדרבי מהר-י צהלון. סוב יוס ר' מהריס-ץ ציאח. י. צאלח, יחיא ר' מהדי"ץ מטדאני. ישועהר'
 יוסף. מסה מ"י ישועה. ר' זין מהר"י יצחק. ר' ונה מהר-י יחהא. ר' בשירי מהד.י יצחק.ר'

 מש-מ מישרים, מגיד משנה, מניד מ-ס חביב. ן' לוי ר' מהרלנ"ח דילואן. יצחק ר'מהדי"ד
 סאדובה מהר"ם משה. ר' חאגז מהר"ם ה'. עיי' מהרם-ע ברוך. מאיר ר' סהדם-ב סשה.סשאת

 משה. ד' סינז מהר"מ מאיד. ר' מרטוגבורק מהר"ם מנחם. ר' לונזאנו מהר"ס )מרדכי(. סאירר'
 מעלת מעכ"ת לעת. מעת לעבר, מעבר מעי"ע ע~ם. ועד מעתה מעו"ע משה. ר' נלנסיסהר"ם
 מהדש"ח כהן. שלסה ד' מהרש"ך שלמה. ר' דודאן סהד-ש שני. סעשר סע.ש תורתו.כבוד
 חקאן. שלסהר'

 יוסף. נמוקי נמק"י נ"י, סשפס. נתיבות מלוג, נכסי 1'מ יביעי. נטי נט"ר ח'. נתיב נ"חנ(
 ונשא. רם נצדו נד"ו צבי. נחלת נ"צ בדזל. צאן נכסי גצ"ב גן. עדן נחלונע"ג

 עיניט. מאירת ס' סמ"ע גדול. מצות ס' סמ"ג התרומה. ס' סה"ת הלקס. ס' סה"קס(
 קטן. סצות ס'סס*ק



 1"ה השלום. על" 1"ה כבוד. דבר עי עד"כ יוסף. בית עיין יוטראל. בני על עב"יע(

 תמיד. ע~ת ע"ת שבת. עולת ע"ש יצחק. עולת ע"י וקנים. עטרת עט"ו חיים.עץ
 תואר. פרי פר"ת שושן. פרח סר"ש חדש. פרי סר"ח אהרן. מסה פרח פם"אפ(
 תודק. קרבן ק"תק( צדיק. צמח צ"צ לדרך. צדה צ"לצ(
 רבה*ז בשמהם. ראשי ר"ב העזרי. אבי רבה ראבי"ה. עזרא. בן אברהם ר' ראב"ער(
 רני, רהו קמחי. דוד ר' רד*ק חננאל. רבה ר"ח גמליאל. רבן גרשום. רבי' ר"ג הוהב.רביס
 ליצלן. רחסגא לופר. רוצה ר"ל עראקי. יחיא ר' רי"ע זרוע. אור )יצחק( ישעיה ר' ריא"זיונה.
 רס"ו סטראני. משה ר' רמ"ם אלשיך. אלשקר. איסרלש. משה ר' רמ"א גרשום. בן לוי ר'רלב"ג
 פרץ. רבה ר"פ נאת, סעדיהרבי'

 שושה*ס שה"ם דמי. שפיר דורא, שערי ש"ד גבורים. שלסי ש"ג אפרים. שער ש"א,ם(
 )יאף(. יהודה שארית יעקב. שבות )שכ"ק ש"י ובדיקות שחיטות וערב. שתי ש"ו המלך.שושנת
 לוחות שני של"ה הנדולה. כנסת שיירי שכנה'ג ה'. מאת כפול שכרך שכמ"ה ישועה.שערי
 השלום. מאדון שלום שלום ושמ"ההברית.

 תס*כ ישריו תומת יששכר. תקון ת"י ומיד. תכף תו"פ הבית. תורת הדשן, תרומת ת*הןן(
 עור יש אלה, סלבד צדוק(. ב"ר )שמעון צמח, בן שמעון תשובת תשב"ץ כבוד. מגוחתותהא
 כאן. סומנו ולא בספרו המחבר שהעלם מפורסמים ושאינס פפורסמים וססרים סופריםשמות



 מאן עדתנו. מלכי פניני צפונות לפענח לבנו, אל תתון יעצנו אשר ה' אתאברך
 צאן ולהשקות ~לות תורה אלא מים אין אדירים, במים וצללו הגו אשר רבנן,מלכי

מרעיתם.
 ודור דור בכל בתימן. אשר ישדאל שבט אלמן היה לא כי עמי שער כל יודעהנה

 גם וחכמתם תורתם במאור האירו אשר וחכמה, תורה וענקי רוח גדולי מקרגוקמו
 אלפי במשך מעמד- זו גולה החזיקה בכדי לא ואכן אחריהם. שבאו לדורות וגםלדורם
 דדכים מיני בכל גקשו אשר האורבים, אויבים פני מול איתן כצור רעמדהשגיס.

 להכחידה או בקרבם ולהטמיעה הקדושים, אבותיה וממסורת מאמונתה להדיחהואמצעיס,
 על ניחתו ומשוגות שונות גזרות וכמה זו. בודדת גולה על עדו הרפתקי וכמהכליל.
 נמצאנו תימן. גלות של ימיה קורות שמתוך אלא בלבד, זו לא לה. יכלו ולאראשה
 תקיפות וגברה רוחה חזקה במדה בה עליה. הגזרות האכפו שתכפו שבמדהלמדים,
 את להם זכר אשר חסדו לה' יודו ולהטמע. להכגע ולא הגזירות כנגד לעמידאמונתה,
 תורה. אלא זאת אין וכו'. אויביהם בארץ בהיותם זאת גס ואף מק"ש. בהם וקיםבריתו,
 גולה ואי נפש. בחרף עליהם שמרה זו גולה אשר המצות וקיום התורה עסקבזכות
 ? המצות וקיום הארץ ואהכת השי"ת באהבת דבוקה שכולה תימןכגולת

 סופרים בעט גם התורה, בעסק רק לא להס רב היתה ידם נפש נוחי אלהאבותינו
 כי אור. ראו לא דורות במשך שכתבו מה כל ולאסונינו, שלדאבונינו אלא ידם.משכה
 כולגה על עלית ואת הנדודים, ויסורי הגירושים גזירת והארורה הארוכה הגלותיד

 עמלו אשר כל את הנשיה לתהום והורידו יחר חברו אלה כל בתימן. דפוס ביתחוסר
 מוז"ע, גלות והיא אחת עובדא נזכיר אס בכאן די החכמה. ועמודי התורה גדוליויצרו

 בכח א( מוזע. לאי ליצירה התל"ט בשנת תימן בירת צנעא יהודי כל גורשושכאשר
 נטשו. מחמדיהם כל עם אהליהם ואת כל, ובחוסר בעירום מבתיהם הוציאוםהזרוע
 במשך תימן חכמי של עטם פרי רבים יד כתבי. ומהם ספרים של שלמים אוצרותלרבות
 כאן שאין עצובים תנאים פי על )כידוע מוזע מגלות ובשובם בשנים. רבותתקופות
 שבהם. היקר כל עם כנסיות בתי ירבות ושדוד. שרוף הרוס הכל מצאו לבארם(המקום
 בת(מן אבותינו חיי על אור לנו המפיץ ב( ישן מקנקן מצאתי חדש דבר וראה נאהבט
 מהם נתפזרו צנע"א בעיר באלקצ"ר נתישבו כאשר ההם הרבים בימים ויהיח"ל.

 בהם ויאחזו ויתיש,בו שם זעיר שם זעיר בעיירות ויתישבו סביבותיה אשרבעיירות
 ויקם אמת אלרים וה' המצות וקיום התורה בעסק לכולם היה אחד וגימוס וירבוויפרו
 היו כאשר האלדים תורת עפ"י ילכו הררך את לעם להורות עיגים ועיר עיר בכללהם

 מרבותיו הפירושים מקבל היה דור וכל מרע"ה, מפי איש מפי איש בפירושהמקובלים
 חבר אשר הקדוש רבנו ורבנא מרנא הגולה עיני מאיר ה' הקים אשר עד בזמןשקדמו
 הגולה, בני כל אל אותה וישלח חבר אשר במשנה הדורות מחכמי השמועותוקבץ
 כשחוברה אח"ז ערלם, לדורות זרעס ועל עליהם קבלוה מגיע המלך דבר אשר מקוםוכל

 יפות פנים בסבר קבלוה הן כמו צנע"א וגלות הגלויות, בכל נתפשסה היא גםהגמרא
 פירושים בה מפרשים והיו ותירוצים, קושיות ישראל בני ללמד אותה מעתיקיםוהיו

 הדיגים פסקי קיצור לעצמו עושה היה תורה המרביצים מהחכמים אחד תלעצומיס,
 עבדו משה ידי על כתב אשר יתברך יעהרו נתקיים כי באופן קונטרסים ועשומהגמרא

 בשנת. ד"ה ד' עמ' ז"ל נדאף חיים לרב*א תימן שדיד, בס, עיי,א(
 עס' תרפ"ג ז' ששון דוד ע"י שגדססו קטעש ישראל לחכמת בהצופה מצאתי א"ז3(

 לוה(, שהעירני רצאבי יהררה לפ' )תויה מהרי*ו. הגאון מדברי 12 --6



 השליננ וכאשר הרמב"ם ורבנא מדנא של אורו הופיע הימים באותס וכו'... זאת גסואף
 ערבי בלשון המשגה פ' גם יד בכתב הי"ד ס' הוא כתב המשנה, ופי' הי"ד חבור)ע"ה(
 לא כמוהו ויראו בו ויקראו הגיעו כאשר ויהי צנעא. עיר אל ממצרים אותםוישלח
 הנהוגות המצוות התורה, כל כולל וקצר צח בלשון פסוקות הלכות העולם מןהיה

 בכוון באו )דבריו( הדבר כי וראו מחכמיהם בקונטרסיהם ויבדקו נהוגות,והבלתי
 כדבריו לעשות ולקצין ולשר לדב עליהם ויקבלוהו וזיקק. שביאר מה אלבקונטרסיהם

 הגלו ג( ואתתקפ"ט אתתקפ"ח בשנת כתוב. ואח"ז הגבורה... מפי כמשה עניניובכל
 להלך )ע"ז( איש יוכל לא רע ואויר חמ מקום ומר רע מקום והיה מוז"ע מדבראל
 מצנעא בצאתם שנה ובאותה ברגלים העולה והחלודה היגיעה מרוב קרקע גביעל

 ומפרשיס ומקרא תלמוד םפרי וכמה ס"ת כמה אצלו והפקידו גוי אחד היה מוזע אלללכת
 טורח מפני לשאת יכלו לא כי ידיהמ כתיבת הראשונים חברו אשר קונטריסיםוכמה
 סבורים גדול אחד בחדר מלאים כטעט אלו וספרים וטפם ובניהם הם משמ גורשו כיהדרך
 בהם אש ויצת ההוא האיש ויקם בצאתם ויהי ספריהם לקחת ויחזרו למלך שיפיסוהיו

 שנשרפו הן ספרים ממעוט הן ענין בכל ישראל יד בדלדלה העת ומאותו כולםוישרסס
 אשר ספרים ושאר וגמרות ס"ת המעט מן מעט רק גשאר לא ופי'רהמם חדושיהםספו'י
 חמדת לטמיון הלכה כן כי הנה ע"כ. בם"ת. וקריאה עיונם לצורך בידיהם עם ראשילקח,
 לא ועוד: זאת שנים. אלפי ואולי מאות במשך עליה עמלו שבה גניזתם ביתלבבם
 השתדלו ואלה יהודים. ולא יהודים שונות, בתקופות לתימן שיצאו החוקרים המהמעטים
 מכרו אשר הגפתים היו רבים ולצערינו. אור. ראו לא שעדיין עתיקים יד כתבילקנות
 שנשאר. שריד כל לנו יקר כן, על וענים. דחקם בגלל ערוך, למו אין אשר ספריםלהם
 והאבדון. הנשיה בתהום שקעה ולא לפלטה, שנותרה נייר פסת כל לנויקרה

 לגאול קדושה וחובה עלינו מצוה הקודש, לארין לעלות זיכגו ישראל כשגואלעתה
 הגאולה דור זה. בדורגו וביחוד שמחתינו, גדלה מאד ומה לגאול. שנוכל מה כלמשחת
 ותודה לבנו ימלא שמחה תימן, גולת שהשאירה  מה אחרי ולחפש לחטע בבואנווהתחיה.
 עדתנו. של הרוחגי הגל פקוח מצות את  לקיים  שזכנו על עליון. לאיל פינוימלא
 אחד אל לבי שמתי נע"ג. וגאונינו רבנינו יצירת עולם זה. עולם על לתהות בבואיואני

 ובר אוריין בר הזה. הםפר מחבר הוא הלא זו. לגולה לה שעמדו הגדוליםהמאויות
 ד( רבנים למשפחת נצר זצ"ל. צאלח בהרה"ג יוסף בהרה"ג יחיא כמהר"). המאה"גאבהן.
 ולחקר לאזן גם אלא הרבה. וללמד הרבה ללמוד רק לא זכה אשר והמעלה. היחסרמי

 ראו חבוריו שמרבית לו. עמדה גדולה וזכות ובנסתר. בנגלה שלמים ספריםולכתוב
 לאור )יצא טרפיות ושבעים שחיטה הלכות יו"ד ש"ע על תודה", "זבח ספר : כגוןאור

 קדמונינו בלשון הנקרא התפלה סדור על עיגים מאיר חבור חיים" "עץ ס'פעמים(.
 םפר  ז"ל. צאלח מוהר"ר וזקנו מחבר של פיוטיו גם הוכנסו הזה ובתכלאל"תכלאל".
 נשי את דעת למד למען וברורה. פשוטה ערב בלשון מקוצרים דיגים טהרה.שער.
 ספר הקררש(. בלשון בקיאות שאינן )לפי המשפחה טהרת תורת את בתימןישראל
 צדיק" "פעולת ספר חביב אחרון ואהרון וכתובים. נביאים תורה על הדקדוק","חלק
 חלקים. לשלשה מחולק וח"המ(. ואה"ע יו"ד )א"ח טורים ארבעה על שו"ת לפנינו.אשר
 בפיו אמורא ומלתא נועם. ושכל טעם בטוב ונחמדים יפים וחדושים דיניםבירור

  זהו כיבהקדמתו.
  קומי

 : אבתריה נעגה השנן לפניו. שבאו השאלות מן הפליסה  יתר  קטן
 בגלל ממנו קטן חלק רק עתה מדפיסים שאנו זה ספר משתכחין. ולא דאבדין עלחבל
 לסמיח יורד היה הוא גם אולי יודע ומ4 בשנים. רבות לגואלו חכה אמצעים,חוסר
 של )בביהנגשס בתימן שתים : זה מספר לנו ידועים העתקות שלש רק כי כמוהו.כרבים
 חתם אברהם כה"ר המג' בני ברשות ישראל בארץ והשליסית אלשיך(. ובבהכ"נמחבר

 ליצידה. התל"ז-התל.ח שנת היאג(
 המחבר. של  1191 מהר"ץ הרה"ג של נסלאותיו ספור י"ג עם' פ' אות תימן שדידי עיי'ד(



 לפענא כדי מכיסו רב הון והזיל כימים לילות שם אשר תימן גנזי חוקר ז"ל,אלנדאף
 יצאו מכת"י וחלק בחייו. התגלתה תימן בספרות הרא"חן המ' של הכבירה סעולתוצפונותיהם.

 תימן, שרידי ספר חבר זקנתו לעת ז"ל. כ"ץ עראקי יוסף בכה"ר שלוס והר*ר הוא ידועל
 את להמשיך היה חפצו אדיר בחייו. לאור והוציאו וחבוריהם, עדתינו חו"ר שמותקובז

 אסתיעא ולא ומוסדות נדבגים כמה אחר וחזר זה. שו"ת לאורה ולהוציא זופעולתו
 הוא והיה המ', אביו מקום למלא זכה הי"ו ישראל חיים בגו קדושים זרע אמנםמלתא.
 והעתיק מרובים, כוחות בה והשקיע למעשה, מחשגה והוציא זו בעבודה הראשוןהחלוץ
 הפרטי מכספו שנתן הגון סכום לרבות הי"ו. סעדיה ה"ה ואחיו הוא הגיהו וגם הספראת
 הזו. הנשגבה הפעולה התחלתלשם

 בכת"י השגיאות מן שהוא מה להיות מוכרח כי מראש ראיתי חזון זו לעבודהבהכנסי
 ברורה עבודה הוציא ולמען ז"ל, נדאף אברהם כהר"ר המנ' לבגי השייך ידישתחת
 גכדי שניה, העתקה חפץ למצוא נ"י משה הר' אחי אל לצנעא לשלוח נאלצתיומנופה
 הכנסת מבית שניה העתקה אחי לי המציא גדול ובמאמץ העתקות, משתי לכה"פלהשוות

 ז"ל. נגאר לוי ר' המג' כת"י המחברשל
 בכת"י נמצ34 לא אשר את א( הזה. בספר באו מעלות שבע כי תחזינה המעיין עיניוהנה

 עגולים סוגרים גסי' הגיאותיו השניה, בהעתקה והוא נדאף חיים רב"א המ' גנישל
 את ג( שהם. כמו השארתים עגולים בסוגרים ההעתקות בשתי שהוא מה ב( כוכב.עם
 בסוגרים וצינתים העלתים ההעתקות, בשתי חסרים או מתוקנים בלתי בעיני נראואשר

 המלך שושנת בספרו שהוגאו ז"ל חבשוש שלום כה"ו' הרה"ג של הערותיו ד(מרובעים.
 כמו והשארתים העלתים שלו בכת"י שמצאתים נדאף חיים רב"א של הערותיו ה( שו"תקצור
 בהיות ז( החת"מ. ממני וציונים הערות ו( נדאף. חיים אברהם ר"ת "אח"ן" גשמושהם

 בכדי כאן, המובאים הקודש שמות בכתיבת שניתי לכן ההדפסה, אחרי נתכותוהאותיות
 הספר(, בסוף ע"ז תשובתי )ועיי' במחיקתן. ח"ו נגרוםשלא

 ומכ"ש אני, מה לעצמי וכשאני הספר, את לבקר עלי נטלתי האחריות רבתפקיד
 לא רז וכל לפגיו נובעים החכמה מעינות אשר בישראל, גאון דברי את לבקרלהכנס
 הכבוד יראת מתוך אמנם שבחבורה. ארי בפני להתיצב קטן יתוש ביד כח ומה ליה,אגיס

 עליו, העירותי בעיני קשה שנראה מה ואת החרכים, מבין כמציץ הזה בחבורהשקפתי
 מה כל בהם וצמצמתי הדלה, תבונתי לפי דבריו ליישב השתדלתי כוחותיובמאמצי
 ידעתיו, לא או הגינותיו לא אשר והן המחבר. ע"י חבור לעשות באתי לא כי יעןדאפשר
 שגיתי ואם חלקו. הוא כי שכרו עליו ולקבל בו להתגדר אחרי שיבוא למי נשארגודאי
 מה בו להעיר בידו וזכות לטובה, מעיין כל בו ידינני עשיתי אשר מכל שהואבמה

 גשמתו, בושקבלה
 כהרה"ג חמי המה הלא הספר, בבקור ידם על שנעזרתי לאלה הנני תודה אסיר-
 בארצנו כבוד לשכון זקנתו לעת זכה אשר ז"ל, הכהן אהרן כהר"ר בהמ' נעיאברהם
 הר"ה מעל"כ ומשגהו ת"ו, ות"א יפו פעה"ק שלגו תורה" "אהל ישיבת בראשולעמוד
 סש"מ. שלימה כולם משכורת תהי מתימן. הראשונה העליה משרידי נ"י כסארשלום
 לאור, תימן גנזי כל להוצאת יפה, והתחלה טוב פתח יהיה זה ספר כי וגקוהנוחילה
 ולברך בשלימותו הזה הספר את לאור להוציא שיזכנו יוצרנו לפני שטוחהותפלתנו

 הונם בו השקיעו אשר בגבורים, ה' לעזרת לבוא מבקש אנכי אחי ואת המוגמר. עלבו
 ורג הכרובים יושב ומאלדים לכולגג היקרה בהדפסה להמשיך בכדי הספר בקניתואונם,
 יהיל חשכגו ואת התמימה, תורחו במאור עינינו ויאיר הסלולה, צדרכו ינחנוהעליליה
 , אכי*ר. גוק*ר גואל., לצוןבבוא
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 המחברהקומת
 מעשהם תמיד ההוים ענינים כמה על נשאלתי אשר יא טם מה מ -להוותהנה

 ורוב מצאוני אשר התלאות לרוב רבה בנחיצה משיב הי"תי שניס. כמה זא יוםבכל
 ראשת כסדר התשובות כל משמרת לשמור בוזתי עלה ולא השעוני, אורהטדדות
 בהס נזהרתי ולא כותב הטתי ועלים דפים אמנה אך לכתבס. עליהם שנשאלתיראשון
 העיר כאשר ויהי הנה. ואחת הנה אחת חלפו ככרלם רובם ביני וביני לחחת. אחתלשסרם

 קל*ח ס"' ההסידים ספר בשם שם ראיתי ז'ל צבי חמדת ס' בהקדמת לעיין רוחי אתה'
 לא כי לו שגילה מי גוזל הרי לכתוב הצל כותב ואיט הקב*ה לו שגילה מי כלת*ל.
 ממנו שנעלם שגורם נעלם כל על במשפט יביח האלקים טתיב וכר. לכתוב אלא לונילה

 בהקדמה כתב כן סו*ב הרב גם ע"ש. ז' דף זה מבה* חדש אור בס' גם כותב.כשאיט
 שהפליג אהרן זקן הרב משם יוסף דברי בשם מביא בהקדסתו האדמה פרי הרב גםע*ש.
 ע*ש. וכו' מתורתו עליו חביב ממונו כי חרפתו את יוו"ך ואנה כותב. שאינו מיבעתש

 דלא ית' לכבודו נאות בסדר ולכתבו שנשאר המעס את לקגץ נתעוררתילכן
 הקדמות עיפ הכל כי בגד~ות. ה~תי ולא עימ רמו ולא מלכא, קמי בליסופאל*ציל

 היא לכל פשוטה והחיאה אליהם, מתיחסים והדברים בספריהם סדרו אשרטרבות*נו
 לאשר אכן פשיטא מלתא ולגדולים מישרים תחזינה עיניך כאשר הפוסקיססספרי
 ולכן חפז, ימצאו כי נפשם ותברכני לעזור, מע*ר להם להיות הדבריס נאיפכערכ*נו
 יצאו שמאתי ותדמה שתראה %ף כי הא' טעמים לבן צדיק פערלת זה לספרקראתי
 המה הלא לח"ס, מתייחסת הפעולה כל כי *דמה, כן לא לבבך מץ. פועל והסההדברים
 דבר. מתוך דבר כמבין הדברים באו ולבד המה. אלהיס גן בעדן אשר מתו שכברהחס
 ולזרעי הצור רחמי המיחל העבד הרא אני לה"ם ישמרנה והחסד הפעולה אותהצאלה זקיני ומורי אבותי זכות לי יזכור נסלית לשמיא עיני יען כן, קראתיו שנית לטיבהטם
 ומלאה וללמד ללמור יספיק טינו ועל בעזרנו להיות גשאל ומהצור עולם. עדאחרי
 א( ליצירה התקל4ס משה דבר אשר הדברים אלה ס' ג' יום אכי*ר. ה' את דצההארץ
 כמה*רר לא"ח בן יחיא הצעיר אהע'ה חסדי מקוה צעיר איש דברי כה לשטרי[.]ב*ץ
 זצוק"ל. צאלה כמה*רר צן'ופף

 כתיבת םזמן נמצא לשטרות בקך4ד שנת התשובה זמן כ' הנ"ו בס" בחקגא(
 )אה*ן( עור. חיה שנים כמה יודע ומי שנים ב"ה הגיל תשף כת~נת זסן עי זוההקדמה





א;צריק א. חלקשרתפעולת

 יעוא דמאר עיראל

 א'סי'

 ש"ת ביום הנוהגים על שאלה ענין האגרת הגיעה אכי"ר. לעלמין יסגישלמר
 ה0תחיל הוא הברכה בוזאת והמסיים הברכה, וזאת קורין בראשון ס"ת, שגילהוציא
 ברכה יברד בראשית בספר הקריאה וכשמסיים תחלה, ברכה גלא השני בספרבראשית
 ומברך דאשת בס' הברכה וזאת שמשלים נוהגים אחת, כנסת שבבית ושאלת,אחרונה,
 בספר וקורא שני חוזר כך ואחר בראשית, מפרשת פסוק ואומר וחוזר אחרונה,ברכה
 אלו. מנהגים משגי הנכון המנהג הוא איזה ושאלת, וסוף. תחלה בברכה בבראשיתשני

 שמשליי והוא זה, בענין שלישי מנהג שיש אזכירך עוד לאדון, שאשיב קודםוהגה
 וקורים שני ספר מוציאים אחרוגה ברכה גמר ואחר הברכה. וזאת ראשון בס' חמישימים
 רז"ל דאמרו מהא הראשון המנהג על לך הוקשה והנה וסוף. תחלה בברכה בראשיתבו
 ? וניקרי אהרינא ס"ת וניתי ב( בגמרא, דמקשה ע"פ, קורא הפקודים שבחומש ובעשורא(

 ע"ה מהריק"א מורינו לדעת שייכא זו קושייא כי לך, דע ראשוו. של פגמו משוםומשני
 ולא שכ' הרמב"ם לשון דמפרש מה"ת, כ"ג ה' פי"ב ובכ"מ בב"י. וע"ש קמ"דבסי'
 יעו"ש. )אחר(' אחד בענין אפי' שם שפירש תורות, בשתי אחד עגין א' אישיקרא

 ליקרי, דלא הוא אחד בענין אחד איש הוא הרמב"ם לשון דפשט יראה, הרואהאמגם
 בראשית ופרשת אחד, ענין הברכה וזאת שפרשת הכא, כי והיינו ש"ד, עניניס בשניאבל
 שהרי הוא, שכן תדע הרמב"ם. לדעת אחד אדם פרשיות שתי לקרות וש"ד אחר,ענין

 וטעמא ממש, אחד ענין שהם לפי אסרו והתם הפקודים, שבחומש מבעשור הואהילפותא
 בראשון, טעות שנמצאת מפני אלא זה ענין שגי בספר לקרות חזר למה שיאמרו איכארבה

 פסולה, הא' שהקריאה מפני לא שני, גס' וקרא שוזזר טה שיאמרו ענינים בשנימשא"כ
 פגטא. וליכא אחר בס' אחר ענין לקרות שצריך מפניאלא

 לא ולמה יוה"כ, עבודת בהלכות ע"ה מהראשונים כ"י בנוסחאות מצאתיושוב
 וברור פשוט מבואר לך הרי ס"ת. בשני אהד איש אחד ענין קורין שאין לפי שני, בס'יקרא
 לאיסור. דבריו להסב וא"א עניניס בשני להתיר הרמב"ם רביגושדעת

 ומתחיל מסייס אחד להיות במצרים שנהגו כתב, במהריק"ש מצאתיושוב
 כפשט שתפס הרי וכו', יקרא ולא שכתב הרמב"ם פי על והוא שני, בס' בראשיתבפרשת
 חשש היה ואלו רבותיו נהגו שכן כ', ר=ח סי' בתשו' ע"ה הרדב"ז גם ע"ה. רביגולשון
 וכדמובח הרמב"ם, דברי כפשט עיקר שתופסים )מפני(" והיינו מניה, שתקי הוי לאאיסור
 הרדב"ז, ורבו מהריק"ש דעת לך הרי זה, דין רבינו הוציא דמשם דלעיל דברייתאמפשטה
 ,ישראל, כל לעיני שישלים ומיד תיכף רק הברכה, וזאת בסיום אחרונה ברכה לברךשלא
 השלמת אחר אחרונה ברכה ומברך בראשית, בו לקרא לפניו ומוכן פתוח כבר השניוהספר

 גכסה המנהג שכן והעיד: ע"ב ע' דף יששכר תקון בס' פטק וכן שני. בס'"קריאה
 לו )יש זה מגהג לעיל, ממ"ש והנח יעו"ש, הרדב"ז מורינו )נהג(* נהגו ושכןמקומות
סמך(*.

 לא דאמנהגא דקי"ל הוא ונכון ניאות יה דמנהג שכלי קוצר כפי אשכילךועוד

 ע'. שם. ב( ס"ח. לו בא פן יומאא(



צריק א. חלקשו"תפעדלר!ב
 נביאים ויסוד מנהג שהוא מטעם בריד ולא חביט ג( ערבה גבי וכדאיתאמברכינ7'
 עליה מברכין דאין יוה"כ, ערב טבילת גבי בפומקים הובא וכן מברכינ7' לאואמנהגא
 לבטלה ברכה בםפק עצמם להכניס שלא ראו הזה המנהג בעלי לכן ד( מנהגשהיא
 הברכה, שבוזאת המשלים ברכת סמך על אותה ולקרות לחומרא, תשא לא ססקשהיא
 מפי ושמעתי וחקרתי דרשתי וכבר זה, מנהג הנאני כי האמת לכולם, תעלה אחתוברכה
 מימי כן נוהגים המנהגים, שנויי מחולי מנוקים הם אשר ארצות בשאר שגם אמת,מגידי
 ולפי ראשוגה[ ברכה ]ר"ל שני, ספר על מחדש לברך שנהגו מנהגינו על ותמהתיקדם,

 לדעת חשו קמאי אולי כי והוא, בעדו להליץ אמרתי מקדם, ביננו פשט כבר זהשמנהגינו
 ורב קדום מנהג שהוא דכיון להו סבירא ברכה, ולענין הרמב=ם. על ההולקמהריק"א
 סמוכות לו שיש אפשר הגאונים, בסוף היו שהם ה( ו"ל סעדיה ורבינו זכרו ז"לעמרם
 וכההיא מברכינן, דאמנהגא ס"ל א"נ עליו, לברך אפשר ולכך הוא היום שחובתלומר
 מדלגי, דקא דח,ינהו כיון לאפסוקינהו סבר הלילא קרו דקא חזינהו לבבל, דאיקלעדרב
 מברכין שהיו קולון מהר"י )בזה( וכ' ו( בידיהם. אבותיהם מנהג מגה שמעאמר

 על אלא מברכין( מנהגא כל על דלאו משמע מהא ומיהו לאפסוקינהו. סבר למה)שאל"כ
 כ', קי"א סי' )והריב"ש( בידיהם. אבותיהם מנהג דקתני נמי )דייקא( דוקא קדוםמנהג
 תרע"א סי' כנה"ג ועיין דערבה, כחבטה קל במנהג זהו המנהג, על מברכיל שאיןואע"פ
 בריך, ולא חביט דאמרינן והא דרעח, אהלל דמברכין כ', ש"ע סי' וברוקח ז"ל, ב"יבהגהת
 הוא דמגהגא שני, בי"ט כדאשכחן ברכה למקבע חשיבא ולא הוא בעלמאדטלטול
 ו( ע"כ.ומברכין

 הציבור בין הקורא בין בראשית מפ' שנים או אחד  פסוק להתהיל הנוהגיםאמנם
 דלא שכלי קוצר לפי נראה וסוף. תחלה בברכה בראשית ב' בספר אחר וקורא חחרואח"כ
 בראשית. בפסוק הקריאה אם נפשך, דממה הוא, השםסז

 או השטן יקטרג שלא כדי
 בהתחלתה, סופה בעוץ טטעם או בסיומא )בסוף(. נזכה כן בהתהלה שזכינו כשםמטעם
 הטעם או זה טעם חובת ידי יצאו כבר הלא גברכה, שני בספר לקרות חוזרים למהא"כ

 הועילו מה א"כ כשר, בס"ת דוקא לקרות אלא מועיל שאין לומר נפשם ואםהאחר,
 לבטלה מברכה להם חוששני כן דהעושין לומר, בלבי אני וקרוב הראשונה,כקריאתם
 בראשית, הפסוק בקריאת יד"ח שיצאו לומר, אפשר כברשהרי

 לקרוא הברכה, וזאת בפ' הקריאה אהר דנוהגים שכ', יא' ד' תניא בס' ראיתי)שוב
 שני ספר מוציאיס ואח"כ הנז', מהטעמים בראשית מפרשת ראשונה פרשההצבור
 הנז"ל( הטעמים י"ח יצאו כשר, בס' שלא זו דבקריאה הרי יעו"ש, המוספין פרשת בולקרות

 יותר הוא אחת, בברכה בראשית שני בס' גם המסיים לקרות דהנוהגין מזה,העולה
 אדם ולקרות ולחזור אחרונה' בברכה הברכה וזאת לסיים והנוהגים אחרים, ממגהגיםנכון
 ממנו. טוב הוא הראשון דמנהג הגם להזחיחם, אין וסוף, תחלה בברכה שני בס'אחר
 אחר לקרות הגוהגין ואמנם של"ד(. סי' בתשוב' הרי"בש כדכתב לשנותו אין)עכ"ן
 מה על לו שאין לבטלו וראוי נכון בלתי מנהג הוא בראשית, פסוק הברכה וזאו2סיום

 : נע*ג צאלח כמה"ר 7' יוסף כה"ר לא"א 7' יחיא הצעיראהי"ה חסדי מקוה רבה בנחיצה הכותב כ"ד משגיאות. יצילנו ישראל וצור הנלע"ד, זהושיסמוך,

 וחד נביאיס יסוד ערבה אמר חד לוי בן יהושע ודבי יוחנן ר' איתאמר ס"ד, סתה נם'ג(
 ערבה לקמההו דאיתו ורב צדוק בר אלעזר דרבי סעשה הובא ושם ע*כ. נביאים סנחג ערבהאמר

 וכן נקטה. בדיוקא לא "ויסור" המחבר וס"ש הוא נביאים. מנהג ק*ס בריך ולא חביט הביסשקליה
 לא ה( תר*ו. סי' א*ח ד( תרס"ד. סיסן א"ח ומרן לולב, מהלכות הכ"ב ז. פ. ברמב"ם.הוא

 כ"ח. דף תענית גמ' ה לו. היתה אחרת נוסחא ואויי בסרס"ג ולא דע"ג בסדור לאסצאתי
 ביה. לזלזולי דלא סברכינן דמנהנא ימ"ט בשני ואשכחן שם הרוקח ו"לז(



 ג.צליל א. "יקשףת'פעולת

 בןס"

 אלצ'אלע, ועיר ג'חאף מעיר ישראל מזקנ* אנשים באו שלם, יעקב ויבאבס'
 לקדש באו מקרוב חדשים בעירם גהגו אשר המגהג אודות על פיגו אתלשאול
 לכל ידועים אנשים למנות ביניהם שהסכימו ואמרו קרובים, בעדים .האשהאת

 סעיף ל"ג ס" השוע מר*ן דכ' מהא בה ומטו לקרוביהם. אפ" וכשריםעניניהם
 להעיד כשרים זולתם עדות שום ]ישוה[ שלא ותיקנו ערים מינו הקהל אם ח*ל.ח"י
 הדרך זו דלא פליליה פקו ברהשה הטגו ע*כ. עליהם שקבלום כיון לקרוביהםאפי'
 ל*ז סי ובש*ע שמעתא. דהדין מאריה ז*ל הרא"ש כוונת זו ואין העיר זודלא
 סהקהל עדים לקבל נהגו עכשיו ח*ל. מהרא*ש בעצמו הדין זה גשנה כ"בסעיף
 כיון לקרוביהם אפי' יכשרים עגיגיחם כל ועל הקדשות ועל והסכמתם תקנתםעל

 עכ*ל. עליהםשקבלום
 שם ומפודש י"ט, סי' ף כלל הרא*ש בתשף ל*ג דס" ההיא מקורוהגה

 באה ועלי השאלה, מדברי כדמוכח והקדשות ותקנות הסכמות בעגיןשהוא
 ועיין כת' להרא*ש, הזה הדת שציין שאחרי ל*ג, ס" מהבקי מוכח וכן מהרא"ש,התשובה
 יע"ש. דוקא ותקגות הסכמות בעניני הדין זה ג"כ מפורש במישרים ולשםבמישרים
 שנה זה מנהג גמצא הראוש בתשף ובחפשי ד', ס" ה' בכלל מקורה ל*ז דסי'וההיא
 קרושין בענין לא ותקנות הקדשות געניני רוקא דמיירי מפורש, מקומות וה'בד'

 כ"ט, סי' ח"א הראג"ח בתשף מפורש והכי מאד, עד ומבואר פשוט חהחלילה.
 היינו דקאסר, עניניהם כל ועל דוקא, והקדשות בהסכמות אלא הרא*ש סיירי%א

 להכשיר נהגו לא והיחיד, הקהל בין שתהיה ממון תביעת בדבר אך דוקא, גוונאבכהאי
 כן ואם ז"ל. גר"א בס' ומביאו קרושין, בעניני הדברים וק"ו א( ע"ש, בערות שנוגעמי
 בקרובים שקידש ומי בידם. הוא וטעות כלום אינה בקרובים, לקדש זו דתקנה דינא.קם
 מדאורייתא פסוליס העדים שיהו ובין כשרים עדים שני בפני מחדש ולקדש לחזורצריך
 שום בהם שאין כשרים בעדים שנית ולקדשה לחזור שצריך בכולם שוה הרין מררבנןאו
 אם חילוק יש זה ובדין ב( מ"ב. סי' והש"ע מה"א פי"ב ע"ה בהרמב*ם כמבוארדופי
 צריכה, איגה גק ואפי' קדושין, אינן לקיים רוצה המקרש ואין מדאורייתא פסוליםהערים
 גט צריכה לקיים רצה לא אם תורה, פסולי ספק שהם בעדים או דרבנן ערותובפסולי
 ס*ב. סי' וש"ע מה"א פיוב בהרמב"ם כמבוארמספק

 שכאן הקהל, בשאר הראשוגים הקדהטין עדות שתתקיים לומר נפשךואם
 להעיד מעיקרא נתכוונו שלא כית להעיד, וכשרים הקידהטין בשעת נמצאו ושםהיו
 אי ואם זולתם. עדות שום ישוה שלא בינייהו תקינו דמעיקרא כיון כלום זהאין
 )לזה(* זה צריכין אנו אין ומיהו אהדדי, דסתרן תרי דהף נמצא כן אומראתה
 ישוה שלא שהתנו דתפאם גמצא מעיקרו בטל הזה דהמנהג דאסיקנא דכיון משוםכלל,
 לומר מקום היה וא"כ האהרים, ערות לבטל כלום איגו המבוררים, זולתעדות

 מה לפי להעיד יכולים דאין נראה אחר שמטעם אלא בשאר העדותדתתקיים
 והמקדש הפסולים הפדים ושני לחדר מחוץ הכשר~ט היו זה דמעשה הנז*ל,שסיפרו
 וא"כ עומדים, טנחוץ והאחיים הקדושין לה לתת הכלה אצל לחדר גכנסולבדם
 איגם אם אבל העדים, לראות והסתקדשת המקדש דצריכים' קי*ל דהא כלום,אינו

נ
 שבממון בדבר קרובים לעדים תקנה שפהני כתב ס"ג שאלח ח"ב הרשב"ץ ובתשובתא(

 בעדים ומקדש חוזר לכנוס רצה אם 8ה"א ש"ד הרפב*ט ז"ל ב( עיי"ש. וקדושין גטין לעדות לאאך
 חהעתקות ובשתי ה*ה. 8"ב סי בטר"ן וכ"ה ע"כ, פס8ק, גט צריכח לכנוס רצה לא ואםבשרים.
 שונה.פלשת
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 מר"ן כמ*ש מהחלון שנים אותם ראו אפי' קידושין הוו לא לה, או לו אונראים
 פוסקים, ושאר וההשב"א רס"ו, סי' מהריב"ש א והו ס"ג, מ"ג סי'הש"ע

 לא מעידים. בהכמגה אפ" ההלואה שראו דכל קי"ל פ"א סי' דבח"מואע"ג
 חייב, כלל עדים בלא דאפי' בהלואה התם דשאני ממון, לעידי קדוש עידידמי
 נמי בהכמנה מהגי לא עדים דבלא בקידושין אבל לשקרי, אלא סהדי אברגדלא
 כן אמרה אם אף שהרי בקודושין, שנתרצית להעיד יכולין העדים שאין מהני,לא
 ז*ל. בריב*ש ע"ש עדים שם שאין שסבורה כיון בדגריה ממש שאין שידעה לפיהיה,

 אין הכי אפ" ולמתקדשת, למקדש ונראו הקדושין ראו שהכשרים יונחואפילו
 ובאמת וז"ל, ט' ס*ק מ"ב בסי' ז"ל שמואל בית הרב המלך מטעם כלום,עדותס
 הקדושים אצל שהיו שהעדים מאחר מהני לא מ"מ הקדושין, ג"כ ראו _שכשריסאף
 עדיס שראו מה מהני ולא עדלם בלא הקדושין היה כאלו הוי אז פסולים,הס

 כ"ה ס" ח"א ע"ה מהרש"ך בס' ג"כ הובא ז"ל הרב וכדברי באורך, יעו"שאחרים
 וכו/ זה בענין לבי אל וגתון ראיתי זה כל וז"ל. שם וכ, באורך, שאלהבתשו'

 תשובה שמצא ק"א, בס" ז"ל לב בן מהד"י הגדול הרב בם' מצאתיואח"כ
 עדים ב' שייחדו הקידושין עגין על ששאלת וז"ל, בדורו גדול אחד מרבאחת

 דקדושין פשיטא פסולים, והם אלו עדים דייחדו דכיון נראה פסולים. היווהעדים
 כשרים, עדים הרבה שם והיו המון לפני נעשו דהקדושין אע"ג קדושין, הוו לאאלו
 דלא התם שאני דמכות. ובפ"ק פי"ג באשר"י כדאי' בשאר תתקיים למימרואיכא
 כווגתם היתה א"כ פסולים, עדים דייחדו כיון הכא ,אבל פסולים, עדיםייחדו

 אחרים, ולא עדים יהיו שייחדודהעדים

 עדים המלוה הזמין שאם ויראה וז"ל, דמכות פ=ק באשר"י אית'וכה"ג
 בב"ד ובאו להעיד כווגו אם אפף פסולים, או קרובים עדים ב' ועמדוכשרים
 להפסיד כמיניה כל לאו עדיו את דייחד דכיון הכשרים, עדות נתבטלה לאוהעידו
 היינו לאסהודיה, ,אי אתו למתזי אי להו דשיילינן תלמודא דקאמר ומאי ,ממונו,את

 את הזמין אבל להעיד, כולם ובאו העדים הזמנת בלא העם בפגי הנעשהבדבר
 בראותי עכ"ל, העדות לבטל כמיניה כל לאו העדות, מכלל האחרים כל והוציאעדיו

 התשו' בעל הנזכר הגדול הרב לדעת שכוונתי לבי ושמח עיני אורו זאת,תשובה
 העדות, לקיים סגי כשרים העדים וייחוד דהזמנת היכי דכי ולומר לדמותהנז',
 בהזמגת הכונ העדות. לבטל כמינייהו כל לאו בהדייהו, פסולים עדים שנצטרפואע"פ
 ולא בהדייהו כשרים הרבה דאיכא אע"ג העדות, נתבטלה גמי פסולים עדיםוייחוד
 באורך. יעו*ש בפניהם שנעשו לקדושין לחוש דאין ומסיק בשאר, תתקייסאמרינן

 לחזור וצריכין קדושין הוו לא דבנ=ד דקדושין מהמחובר, בידיגו עלהוא=כ
 ונתכוון העדים בפני שנתייחד דאפשר ולומר להסתפק אין )גם שנית,ולקדש
 ביהרע היכא דוקא אלא כן, אמרינן דלא זנות, בעילת בעילתו הוי ולא קדושיןלשם

 קדושין הוו שהקדושין סוברים היו אדרבה הכא, אבל קדושין, הוו לא הראשוגיםשקדושין
 הריב"ש ושכ*פ ס"ה סי' בתשף ששת הר"א וכ*פ וכר, יודע אדם אמרינן לא וא"כגמורים,

 לכל כבנו דהוי אביהם את ויורשים כשרים ביני ביני כבר להם שנולדוובנים
 כ"ו. סעה ד' סה אה"ע בש"ע עייןדבר,

 עוד שא"צ פשוס הדבר ונשואין אירוסיז ברכת מחדש לברך צריך אםולענין
 שחוזר מר"ן מ"ש על י*ז ס*ק מ"ב בסי' שמואל בית בספר וכ"כ בירכו, שכבר כיוןלברך

 ק"נ וססי' ס*א ס" בהגהה בש*ע כמ*ש מברכק דאין נראה ברכה ולענין וז"ל, כ'ומקדש,
 שהקדושין נודע ואה*כ עמה נשואין לו והיו בסעות קדש אם ס"א, בסי' רם"א וז"לעכול,
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 הר14שונות בבדכות ליה וסגי ברכות ז' שנית לברך א*צ ומקדש שההר אעפ"י בסעהבהיו
 זיל. מהדיק"ש וכ*כעכ*ל,

 לברך האאצ וכהלכה כדין כשרים בעדים בפרוסה שנית לקדש דצריכין העולה"כלל
 וא'ל'חי רבד, לכל כשדים כבד הנולדים )בניו(* והבנים שנית, פעם ונשואין אידוסיןבדכת

 דלא ג( בסילוא להוי הקרושין לחזוד שמוע לבלתי ימרה ואשר צדק, במעגלי ינחנוהצ'בא'ות
 יצילנו והש*י כזאת בישראל הנעשית גרולה שגיאה כל בעד יכפר הטוב וה' רמא,מבע

 : אכי"רמשגיאות

 ג'סי'

 שכת אחת בנעדה ביניהם מחלוקת שגפלה כתות משתי בכתבים לפנינו שבאמעשה
 היו שלא להם הרבד ונתבדד שחקדו אומרת שנייה וכת אחד. לאיש שנתקדשה אומרתאחת

 לפנינו לבוא כתות השתי אחד שלחנו ואז ונשאת. לאחר שתנשא התידו ואז שםקרושע
 דאשונה. יצא וזה הזאת, הנערה משפט יהיה מה לרעת העגיזלהגיד

 בנת ג'אליה כ'טב אנה חסן מחפוץ'טען
 יצחק סעיד כזאלהא ענר מן בודיהאבדהם
 וכאנת יתומה, והי גידלה אלדילאנה

 בינהם * )חצ'ארה( חאצ'דה *)וכאנו(
 אן ובעד קרובים, והשאר רחוקיםשנים
 לאל- וקאל רובייה אכ'רג אלכ'טבהאכמלו
 אלפרוטה האד'ה אן תשהרו במאחצ'ארה
 ובני מרי, בני וקבצ'הא לאלבנתקרושין
 פי אלבנת לאן יצחק, סעיד קבצ'והאמדי
 יצחק סעיד וקגצ'הא חצ'רת לם ת'אניבית

 וסעיר הם גמיעהם יצלו וכורגואלפרוטה,
 טרף פי ואלפדוטה הכנסת, בית פייצחק
 פסח. של ז' ערב כאן לאגה יצחק,סעיד

 כ'תמו אנהם יצחק סעידאגאב
 וקאל רבייה, מחפוץ' אכורג ובעראלכ'טבה,

 לראליה שדוך הד'ה אן תשהרובמא
 קבצ'וה, מ"ו ובוי מרי, )בני(*וקבץ'
 פי אלבגת לאן יצלו, אלגמיעוסאדו
 אלדבייה. אלככיס פי ודוכר ה'אני,בית
 הד'א להא קאל אלבנת, אם קבץ'וכ'רג

 עדף ומא צ'מיהא, אלבנת חקאלשרוך
 -או אלאם, בהא תצרפת הי צח, זאדמא

 ואל- אלטוען מעא וחצ'דו אלבנת.קבצ'ת
 שנייה כת אלגמאעה אלמד'כוריןנטען

 היו שלא להם ונתבדד שחקדוהאומדים
 קדושין.שם

 ראשוגה 3ת חצ'רת ד'אלךובעד

 לעכרית מערביתתרגום
 שירך שהוא חסן מחפוץ'טען

 רהרה מאצל בוריה אברהם בתג'אליה
 בהיותה גדלה והוא היות יצחקסעיר
 שנים ביגיהם מזומנים והיויתומה
 שגמדו ואחדי קדובים, והשאררחוקים
 ואמר אחת דוביה הוציאהשרוך
 קרושין זו שפדוטה ערים הוולמסובים
 ססדוה והדבנים לרבנים ונתנהלבת,
 אחר בבית והבת היות יצחקלסעיד
 יצחק סעיד לה ונתן עמהס, היתהולא

 וסעיד הם להתפלל כולם רצאוהפדוטה,
 יצחק סעיד ביר והפדוטה בבהכנ"ס,יצחק
 פסח. של שביעי ערב והיההיות

 סיימו שהם יצחק סעידהשיב
 דובייה מחפוו' הוציא ואח"כהשדוכין
 לג'אליה שרוך שזאת עדיס הווואמר
 לו מסרוה מרי וגני מרי, לבניומסד
 היתה הבת כי להתפלל כולםוהלכו
 הדובייה בבכהנ"ס ונז3ד אחד,בבית
 זה לה אמר הבת, לאס ומסדויצא
 ידע ולא תשמריה, בתך שלהשרוך
 אותה הוציאה אם עיר, געשהמה

 לבת. אותה מסרה אולצרכיה
 באה הנז' והנטען הטוען עםיחד

 ונתברר שחקדו האוסרים השניהכת
 כת באה ואח"כ קדושין, היו שלאלהם

 צ"א(, כתובות )רש"י ושמתא נדוי כלומד דם. פוציא שאינו פ4נ(
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 טעגותיהם ואלו שנתקדשההאומרים
ועדיותיהם.
 כאן אן אלקתר סעיד מ'העיד

 עלא יחצ'ר אלגמאעה ודעוה טריקמאצ'י
 בה חאגה מא להם וקאלאלקדוש,
 לאלקדוש רבייה מחפוץ' וסלםאלכפאייה,

 זאד מא ערף ומא יצחק, סעיד ידאלא
 בעד. מןחצל

 כאגו אן אלקתר, סאלם מ"וטען
 לאל- ורחוקים קרוביס גמאעהחאצ'רין
 ואלמתקדשת ענדהם אלמקדש וכאןכ'טבה,
 גינ- הם ולם ונצף, ד'ראע מרחקכ'ארג

 רבייה המקדש מחפוץ' וסלםצ'רוהא,
 סעיד וקבצ'הא יקבציהא, יצחק סעידליד
 אל- מן )אברהם(* סאלם מ' בפנייצחק

 כוארג אלא אלמאס עואץ' ובפגיצ'אהרה.
 מחפוץ' אגאב נצ'רו. לם אלחצ'ארהוהם
 הד'א כאן לם אגאב יצחק וסעיד היה.שכן
 יצ"ו, ב"ד עגד טענות חצל קד מאאלא

 כאן חין איי אלקתר סאלם מ'סאלנא
 יום, איי עארף הוא מא וקאלאלקדוש,

 אשהר. סתה קדר לה אןאלא
 כאן אן אברהם טאלם מ'העיד
 פי ורחוקים קרובים גמאעהחאצ'רין
 ענדהם וכאן יצחק, סעיד בית פימכלבאן

 ומעיד מחפוץ' וכ'תמו אלקתר סאלםמ'
 גמיעהם וקנו באלבנת אלזואגהעלא
 יבעד אלקתר, סעיד מ' עגד ד'אלךעי"
 אלא לה יתס מא מחפוץ' קאלד'אלך
 וקבצ'הא פרוטה ואכ,רג בפרוטה,יקדשה
 הד'א אן תיעידו במא וקאל יצחק,סעיד
 גוריה, אברהם בנת ג'אלייהקדושי

 יקבצ'הא וקאס יצחק, סעידוקבצ'הא
 אלגמאעה בין מן עדים בעדהוקאמו
 אלמאס עואץ' והס יקבצ'הא, חיתינצ'רו
 יד מן אלנתינה וגצ'רו אברהם סאלםומ'
 מח- האמא ג'אליה, אלבנת ליד יצחקסעיד
 אלקהל. עגד גאלם כאן לאנה כ'רג, לםפוץ'

 כאנו אן אלמאס, עואץ'העיד
 מחפוץ' אלזואגה עלא וכ'תמוחאצ'רין,
 אלקתר טעיד מ' וקבצ'הס יצחק,וסעיד
 וקבצ'הא פרוטה מחפוץ' אכ'רג ובעדקנין,

 ועואץ'( )הו* והו אברהם סאלם מ"ואלעדים
 מחפוץ/ ליד וארגעוהא אלמאס,עואז'

 ואלו שנתקדשה, הארמריםראשונה
 ועדיותיהם,טעגותיהם
 שהיה אלקתר סעיד מריהעיד

 )להצטרף( הקהל וקראוהו אורחעובר
 מה להם ואמר בקרוש, נוכחלהיות
 מחפוץ' ונתן די, אחרים ויש בי ישצורך
 ידע ולא יצחק סעיד ליד לקדושרובייה
 כן. אחרי געשהמה

 שהיו אלקתר סאלם מ"וטען
 לשדוך, ורחוקים קרובים קהלמוזמנים
 בחוץ והמתקדשת אצלם המקדשוהיה
 ונתן אותה, רואים ולא וחצי אמהרחוקה
 יצחק סעיד ליד רובייה המקדשמחפוץ'
 מ' בפני סעיד לה ומסר לה, למסורכדי

 עואץ' ובסני אלצ'אהרה מעירסאלם
 ראו. לא והמוזמנים בחוץאלמאס

 וסעיד היה, שכן מחפוץ'השיב
 הוא האמת אלא היה כך לא השיביצחק

 יצ"ו. ב"ד בפני שגסדרובטענות
 מתי אלקתר סאלם מ'שאלנו

 באיזה יודע איננו ואמר הקדושין,היו
 חדשיח. ששה בערך אם כייום

 שהיו אברהם סאלם מ'העיד
 במכלבאו ורחוקים קרובים קהלנוכחים
 סאלם מ' אצלם והיה יצחק סעידבבית
 סיימו )חתמו( וסעיד ומחפוץ'אלקתר

 זו; על כולם וקנו הבת נשואיעל
 אמר האח"ך אלקתר, סעיר מ'אצל

 שיקדשנה אלא לו יועיל לאמחסוץ'
 לסעה- ומסרה פרוטה והוציאבפרוטה,
 קדושי שזאת בעדותכם ואמריצחק

וקבלה בוריה, אברהם בתג'אלייה
 ועמדו לבת לתתה ועמד יצחקסעיד
 לראות הקהל מתוך עדיםאחריו

 עואץ' )והעדים( והם להכשיתננה
 הנתינה וראו אברהם סאלם ומ'אלמאם
 אבל ג'אלייה הבת ליד יצחק סעידמיד

 הקהל. בין יחסב שהר לפי יצא לאמחפרץ'
 נוכחים שהיו אלמאס עואץ'העיר

 יצחק, וסעיד מחפוץ' הנשואין עלוחתמו
 ואחוך קנין, אלקתר סעיד מ' להסינתן
 מ"ו לעדים וגתנה פרוטה מחפוץ'הוציא
 והחזירוה אלמאס, ועואץ' אברהםסאלם
 יצחק לסעיד מסרה ומחפוץ' סחפוץ/ליד



צףיק א. חלקשףתפע~ת
 לה וקאל יצחק. סעיד קבצ'האומחפוז'
 אגרהם בנת לג'אליה קדוש הר'הבעדותכם
 קאל אלקתר סאלם מ"ו ורגעבוריה.

 * )יקבץ' יצחק סעיד מעא יקומולאלעדים

 אברהם סאלם מ' וקאם אלפרוטה.אלבנת
 וסחפוץ' * יצחק( סעיר מעא אלמאסועואץ'
 יואגה, גזם מא קפאהם כאן מעאהםקאם

 ליד אלפרוסה יצחק סעידוקבצ'הא
 עארף הו ומא בינצ'ר, ומחפוץ,ג'אליה,

 ד'אלך. כאן יום איפי

 המשרך מחפוץ' שהרי ראשונה סעמי, מכמה קדושין בה תפסי לא זאת הנערהוהגה
 ראה ולא יצתק, סעיד דודה ליד אלא האשה ליד הגיעה לא שהפרוטה מתחלהמתיה

 אצלו שנשארה היתה כן יצחק סעיד תשובת וגם )אחר(* אחריס בבית שהיתההמשררכת,
 הוא יצחק שסעיד דכית לומר ואין קרהסין, שם היו דלא מודים ששניהם הריהסרוטה,
 שכתב ממה כלל, לזה לחוש דאין קרושיה, לקבל שליח הנערה שויתיה דלמהשגידלה
 צריך קדושיה לקבל האשה רבשליחות ס"ג, ל"ה בס" ומר"ן אישות מה' פ"גהרמג"ם
 הקדושין, שליחות כך עדים צריכים שהקרושין רכשם הר-ן ב' הב"י שס טעמא וכ'עדיס,

 וכדעת האשה לשליחות האיש שליחות בין חילוק אין טעמא דלהאיואע"ג
 הא בעדיס שליח לשווי אשה דבעיא כולם דלדעת השוה הצר מ"מ מר"ן, שמביאהראב"ד
 דברי לפי אבל גדולה, שהיא שאומרת האחת הכת רברי לפי זה וכל קרושין, הוי לאלא"ה
 רשתתיה את"ל דאף ליה, א*צ סימגים בלא ונמצאת היתומה סברקו האומרת השניההכת
 לקטן. שליחות דאין קי"ל האשלית

 עדים יבואו ואס וז"ל מהרש"ך בשם שכ' ח"י ס" בוטרן די הר"א בתשףוראיתי
 כשרים ערים שיש כיון ארוטי רהי לר' בפגיהם שנתקדשה האשה זאת על ויעהרוכשרים
 ז"ל שהר"א ואע"פ ע"ש. וכר ז"ל ארוטי יעקב מר' תצא ולא דרבנן ספיקא והויותיי, כתרי הוו לו, נתקדשה שלא בפניהם שהודה * ארוטי( דוד ר' מפי )דשמעו עלויעידו
 בתשובה למהרי"ט ראינו מ"מ מעתיס עיים ש"ם כיון ולהכחשתג לנו רמה ע"ז, עליוחלק
 היא והלא לומר לו ההיה שם. שכתב זה בכגון להתיר זה טעס צרף ע"ג, קפ"דדף

 צ"ז דף הקמח לקט בס' ומביאו לה, אתץ אודרי דשתיק וכיון עדים, בפני ממנימקודשת
 ס"ח. ע"ט ס" ח"מ בש"ע ויעףין המהרש*ך דברי עם א' גסגנת עולה תהע"ג,

 מעיקרא גרוע הקרושין דלשון זה, לכל צריכים אנו אין הקידושין בלשוןוכשנחקור
 האחרוגים כתכו והנה לג'אליה קרושין הדא אין תעירו * ובמא( אמר שכך העידושכך

 לקידושין, זה קבלי באימר מהני דלא דוראן מהר"ש בשם רב בי מהר"י בשםבת:ז..?ה
 הן הרי שיאמר כגון להבא המוכיה לשון לה שיאמר וצריך וז"ל א( הרשב"ץ תשרג' ב"י ב' כ"ז סה ש"ע בהגהת מהם"א 31*כ מקודשת, תהי שיאמר עתיד לשת בעיגןדאנן

 מהריק"ש וכ"כ עכ"ל. 3לום אינו לחוד קרהסין )הן( אמר אבל יהיו, קרושין אוקדושין
גהגחותיג
 איגו וגם להבא מוכיח הלשון שאין לג'אליה קדושין זה שאמר ממש לזה דומה ונ"דעכ"ל. מקדש הוא שהאשה אלו גדברים מוכיח שאיגו כלום שאיגו בתך על קרהמין זהטבית קח כתשו' דוראן הר' שכ' ז"ל רב בי הר"י מורי כתב ת"ל זה גס" בג"י כ'עוד

 ל"ה סי' ז"ל משה בני ובס' הב"י שהביא הפגים לשני ודומה מקדש, הוא שהאשהמוכח

 לקטן. וכ"ה בג"י וכ*ה דוראן הר"י בשס ברמ"א שם *8)3(

 בת לג'אליה קדוש זה בעדותכס לויאמר
 אלקתר סאלם מ*ו וחזר בוריה,אברהם
 יצחק, סעיד ענ4 שיעמדו לעדיםהאמר
 סאלם מ*ו ועמד לבת, הפרוטה)יתן

 יצחק( סעיד עם אלמאס ופואץ'אברהם
 מפני אחוריהם והיה אתם עמרומחפוץ"
 ליד הפרוטה יצחק סעיד ונתןהבושה.
 באיזה יודע ואיגו רואה, ומחפהףג'אליה
 הרבך, היהיום



צייק א. חלקשו"תפעולת
 רב בי מהר"י מ"ש לזה לצרף לי ויש וז"ל שס שכתב לוה, דומה במעשה זהסמו
 שיאמר עתיד לשון בעינן דאנן לקדושין זה קבלי באמר מהני דלא דוראן, מהר"יבשם
 מהר"ר וכ"כ בהג"ה דבריו והביאו מקודשת, אינה כן אמר שלא כל אבל לי מקודשתתהי

 שלא אפשר חולקים, אלשקר ומהר"ם שמהרלנ"ח אף וא"כ להרשב"ץ. תשו' ב' שםבצלאל
 * )זו( סברה ראה לא שהדשד"ם ל"ה סי' * )מהרש"ח( מהרח"ש וכ' הרשב=ץ, תשו'ראו

 י"א. סי' חעג מהרש"ך ושכ"כ מיקל היה אותה רואה היהשאלו
 פרוצבינא מרבני תשו' של א' כקובץ שמצא בח"א הריב"ל מ"ש שם הביאעוד

 א' בימיהם היה ומעשה וכו' קמחי יצחק הר' מהס א' והיה הרשב"א, של בזמנושהיו

 לי. בלא מקדושת את מהרי דגרע הרב והשיב וכו', לקדושין זה לך נתן אגי להשאמר
 המכתם בעל קרובינו הרג מלפני הוראה שיצתה שגים כמה וזה וז"ל, התשו' באמצעוכ'

 והתירוה ובשיבה בזקנה מופלגים שהיו ז"ל צרפת רבני הסכימו ועמהם אבא הרבומלפגי
 חזר האיסור אחר מחזר מתחלה שהיה בצרפת הדור גדול שהיה א' רב גם גט. בלאלינשא
 עכ"ל. בידי הם טעות לפגיכם שאמרתי דבריס זה, בלשוןבו

 הנראה את אחי לך גליתי והנה למבד דוד יוסף ומה וז"ל, כ' המכתם בעלוהרב
 גט, צריכה אינה זאת כי דעתך, ואחר נתן ר' הגדול הרב דעת אחר נמשך והננילעיני,

 הנז' מוכיחות שאינן ידים דהוו היכא בעלמא תינח וז"ל, כ' הרב של אביו מרדכיוהר"ר
 מוכיחות שאינן לידים דמי דלא כלל, לספוקי ליכא לקמן דאתי זה בדין אגלבגמ'.
 את הרי שאמרו חכמים כתקון מיושר לשון אומר המקדש דהתם גרעי, אלא בגמ'הנז'

 א' מזכיר הוא מ"מ אבל מוכיחות, שאינן ידיס הווין ומ"ה ]לי[ ליה דגייז אלאמקודשת

 או מקודשת את הרי שאמר לעלמא, ונאסרת א"א ונעשית חז"ל שתקנומהלשונות
 כלל, מיחוש בית כאל אין לקדושין . )לך( גותכו הריני שאמר זה אבל קנויה אולקוחה
 דאתי חומרא דהויא גט להצריכה ליכא ומ"ה כלל. הוי לא מוכיחות שאינן ידיםדאפי'
 רבגים כמה היו הרבנים אלו וזולת וכו', באחותה תופסין קדושין אין שיאמרו קולאלידי

 הר"ר שכ"ד עוד וכ' עכ"ל. כלל גט צריכה היתה שלא להקל תשהבות כמה שכ'מובהקיס
 קדושיך זה הרי אמר אפי' זאת לס' ל"א, סי' )מהרשעח(4 מהרח"ש וכ' מטראני,ישעיה
 הביא וגם ע"ד. קנ"ד דף שם * )מהרש"ח( מהרח"ש וז"ל משה, בני עכ"ל מהני לאלי

 אגל מקודשת. את הרי כמו מתקדשת, שהאשה דברים שיאמר דבעינן מהרי"ט 4)דעת(
 ומסיק ומאריך וכו'. הב=י שהביא דוראן הר' סברת והיא דבר. שם הוא קדושין .)תיבת(
 בפשיטות כותב היה תשובותיהס. בידו ונמצאו פרוצבינא חכמי סברת ראה הרשד"םשאלו
 כלל. מיחוש בית גיה דלית אצלי פשוט הדבר הצד דמזה הדברים כלל פקפוק. בלילהתיר

 ומפורסם שנחרע )אומר וז"ל. ז"ל * )מהרש"ח( מהרח"ש הרב כתב ע"ג קנ"הובדף
 שכתב דוראן הר=ר דברי בסוף וצ"ע וכו'(. -זלה"ה רב בי מהר"י חכמת ועצמתגודל

 קדושין אמר דאי משמע כלום. אמר לא יהו. קדושין אמר ולא הן קדושין שאמרשהיכא
 ונראה בהם. מתקדשת שהאשה דבר ובעינן דבר שם דהוי ליה תיפוק מ"מ והא מהניא.יהו

 אמר לא והכא להבא. שיאמר דבעינן וגם דבר שם שהוא חדא קאמר. דתרישהכוונה
 הכוונה אלא קידושין. דהוו יהו קדושין אמר דאלו לומר הכוונה שאין ונראה יהו.קדושין
 שהוא ריעותא איכא מ"מ אבל דלהבא. טעמא משום ריעותא ליכא יהו קדושין אמרדאלו
 דכ"ע אחריתי. טעמא יראה ועוד וכף. מתקדשת שהאשה דבריס שיאמר ובעינן דגרשם
 את בלא אבל את. הרי כמו להבא י )שיוכח( שיורה לשון שבעיגן דוראן הר' לס'מודו
 פרוצבינא חכמי סברת עיקר עשה החדשות בתשף מטראני מהר"י גם להבא. מוכח.לא

 מהרח"ש דברי הביא ג"ח דף הקמח לקט גם קלוח. בסי יע"ש זה בכגוןלהתיר
 ז*ל. *)מהרש"ח(
 מקודשת ה"ז קדושיה עסקי על עמה מדבר ההה דאם דקי=ל מהא להקשותואין

 כא. בסי' מר*ן וכמוש מקודשת הויא בשתיקה שנתן ואפ" לי תיבת הזכיר שלאאע"פ



טצריק א. חלקשו"תפ~עדלרן

 כתב דכבר קדושיה. עסקי על עמה כמדבר הוי לשדכה עסוקין שהיו כיון דידלובנדון
 דמדבר השדוכין שאין ע*ב י"ג דף נ"ו סי' בתשף הרדב"ז הביאו בתשו' ז"להרשב"א
 בזה כתב ח"י בסי' 9 )מהרש"ח( מהרח"ש גם יעחש. קדושיה עסקי על עמה *)כמדבר(

 על עמה שמדבר כמי יהיה המשודכת אם הוא לחקור צדיכין אנו שעדיין מה אבלוז"ל.
 עסקי על עמה כמדבר דאינו נאמר או משודכת. היתה ובנ"ד לפרש וא"צ קדושיהעסקי

 הביאם וק"פ אלף ובס" תקנ"ח בסי' תשו' בשני הרשב"א וכמ"ש לפרש. וצריךקדושיה
 וכ"כ כלום. אינן דהשדוכין פשוט מהרשב"א תשר מאותם דנראה בתשו' ז"ל מוריהרב
 אלף בס4, והם אחרות. תשובות בשתי הרשב"א בשם הנז' בפסק הרדב"ז הגדולהרב
 וטובות. בריאות ראיות מכמה כלום אינם דהשדוכין פשוט דנר' תקנ"ח. ובסי'וקפ"ט
 הגדול הרב דברי הביא ועכ"ז להחמיר, מט"ז כתב ז"ל לב בן מהר"י הגדול שהרבואע"פ
 בשלימות הרב דברי הביא שלא לב בן מהר"י הגדול הרב על ותמהני וכו'. עליו שחלקהנז'
 הצעיר ואני בשלימות. הנז' מהרב התשובות לידו באו לא ואולי המשודכת. בעניןמ"ש
 הרב שכתב בפי' הרי מסיק ולבסוף והאריך. וכו' דבריו את ומלאתי אחריו אבואוהדל
 וטובות בריאות בראיות בתשובות ז"ל מורי הרב וכ"כ כלל. לשדוכין חוששין דאיןהנז'
 לי, אמר שלא כיון משודכת. * )שהיתה( שהיא אע"פ בנ"ד א"כ המעיין. יראהכאשר
 קאל אן העיד אברהם סאלם שמ"ו ואע"פ '. )ממהרש"ח( ממהרח"ש ע"כ מקודשתאינה

 הנה קדושיה. עסקי על עמה כמדבר הוי וא"כ בפרוטה יקדשה אלא לה יתם מאמחפוץ'
 הכחשה לך ואין זה. דיבור בעדותו הזכיר לא אלמאס עואץ' שהנה מוכחשת. זועדות
 מקודשת אינה אחד בעד דהמקדש וקי"ל בזה. אחד עד להיות סאלם מ"ו וחזר מזו.גדולה

 בעל והודאת זה. הוזכר לא עצמו מחפוץ' בטענת גם ז"ל. ומר"ן הפוסקים גדוליכהסכמת
 פרוצבינא חכמי מלשון שנלמד מה לפי וכ"ש דברינו. בתחלת וכמ"ש דמי. עדים כמאהדין
 מהר"י וכ"כ כזה. גרוע בלשון ממקדש בשתיקה מקדש טפי ועדיף טפי גרוע לשוןדהוי
 עכ"ל. ל*ו סי' רשד"ם ועיין משתיקה, ריעא לישנא גרע טפי וז"ל הריק"ש מביאו לבבן

 למה חיישינן דלא לומר ואין וז"ל. ל"ג סי' ח"ג מהרש"ך ב' ז"ל משה בני הרבוכתב
 אין וכו'. לי מלת שהזכיר שמע שלא בבידור אמר שלא כיון לי. ילת העד אמרשלא
 ומדקדקים העדים מקפידים וגזומים. באיומים המתקבל קדושין עדות דכל לזה. לחושראוי

 הזכרת בלא עדותו המעיד וא"כ יותר. ולא פחות לא ששמעו מה להעיד בעדותם.העדות
 ששמע. מה בעדותו העד שדקדק ודאי אלא סופר. או העד שהשמיטו תלינן לא לימלת
 עכ*ל. העד מפי ששמע מה לכתוב דקדק הסופרוגם

 כתות השתי מודים הנה חז"ל, כתקון הקדוש שהיה יונח דאפי' אחר מטעםעוד
 הזמינם שהמקדש וטענותיהם דבריהם וכפי ורחוקים. קרובים יהודים כמה שםשהיו
 על יצחק סעיד ומן מחפוץ' מהמשדך קנה אלקתר סעיד שמ' העדות היתה שכךלעדים.
 אן תיעידו במא ואמר יצחק. סעיד ליד הפדוטה מחפוץ' הוציא זה ואחר השדוכין.ענין
 פסולה העדות כל לעדות והוזמנו קרובים שם שנמצאו וכיון לג'אליה. קדושיןהד'א

 מהם א' ונמצא מרובין עדיו שהיו שטר וז"ל. עדות מה' פ"ה רמב"ם וכמ"ש *)בטלה(
 להעיד, נתכוונו שחרי להתום ישבו שכולם ברודה עדות יש אם וכו'. פסול אוקרוב
 שיוגמר לקראתו שמחו כולם אלקתר סעיד מ' שכשבא מודים כולם וכאן ע"כ. בטלה"ז
 אחרים, קרובים שם היו גם קרוב והוא ובעדותו בפניו ידו על השדוכין שלהענין
 דאף והרשב"א, והרמב"ן )מהרח"ש(* מהדש"ח ב' ע"ד ע"ו דף ז"ל משה בני בס'וכ'

 מהר"ש מ"מ כיווו, דלכשרים סובר רב בי שמהראי ואף מיד. נפסלים בערבוביאשהזמינם
 כתב אלאשקר ומהר"ם כותיה, בתראי ורבנן ל"ו סימן בח"מ כמבואר עליה פליגחקאן
 יעש"ב. בהכרזה דבאו היכא אלא אמרה לא רב בי מהר"ידאפילו

 ואין,
 דהא להקשות

 הנתינה וראו יצחק, וסעיד הם אלמאס ועואץ' אברהם סאלם מ' עמד דאח"כ מעידיםהעדים
 מ' בצואת זה עשו העדים דמעצמם כלום אינו דזה הנערה, ליד יצחק סעיד דודהמיד



 ובדיק' א. חלקשחתפעדלרוי
 עדיו הם להיות נתכווו ולא המשדד להם צוה ולא הפרוטה לאשה ליתן אלקתרסאלם
 בערבוביא. כלם על היתה כוונתואבל

 בעדותו הזכיר לא אברהם סאלם שם'ו העדים הכחשת מצד להקל בנ"ד איכאתו
 אלמאם, עואץ' שהעיד עדות היתה כן ולא אלקתר סאלם מ' בצוואת שהיה זכרשום
 בני הרב כזה בנדון שכ' וכמו מוכחשים. עדים הם הרי הנתינה עדות בענין שהושווואף
 מהרים*ט וכ' בטלה. עדותן העדים בין הכחשה בבדיקות יש אפ" דאם הרמב"ם. משםמשה
 הרי התמרים בענין שהושוו ואף וכו'. ליה דינינן נפשות כדיני קדושין דעדות ל"חסי'
 והריטב"א והש"ך הב"ח וכם"ש בטלה ועדותן שקד עד מהם א' והרי מוכחשים עדיםהם

 דכיון לי. התקדשי האחד העד אמר שלא מפני הכחשה מקרי דלא לומר ואיןוהרמב"ן.
 גם באודך. יעו"ש וכו' מהרש"ך וכם"ש הכחשה הוי לא. ואחד לי שאמד מעידשא'

 והעד בקדוש אלא להא יתם מא קאל חסן מחפוץ' אן העיד שהאחד מצד האחדהוכחש
 דאפ" ב' סי' משה פני ובס' בתשובף להדים"ט ומצאתי בעדותו. זה הזכיר לאהב'

 נפשות כדיני עריות שדיני הכחשה הף דינא לעגין מיניה נפקא דלא בדבדהוכחשו
 עליהם שמעידים לעדות פסולים שניהם או מהם הא' שהוגד מה דלפי גם מהיעו"ש.
 ע"ש. רצ"ג[ ]ס"י בי*ד בב"י כדמפורש בו מחמירים ישדאל גדולי אשר חדש. אוכלישהמה

 אל שנ' התורה מן לעדות פסולים הרשעים עדות מה' פ"י ע"ה הרמב"םוז*ל
 דשע איזהו עד. רשע תשת אל למדו השמועה מפי חמס, עד להיות דשע עם ידךתשת
 למחהב התורה קראה שהרי ופמול, רשע זהו מלקות עליה שחייבים עבידה שעברכל

 התודה מן מלקות עליה שהייבים עבירה עבר הרשע, הכות בן אם והיה שנ' רשע,מלקות
 הרב וכ' ע"כ. מדבריהם פסול ה"ז מדבריהם שבה החיוב היה ואם התורה, מן פסולה"ז

 הואיל ב(. מלקות בו אין שעשה זה שאיסור ואע"פ וז"ל, מ"ג סי' א"ה בראשוגותמהרי"ט
 עבידה עבר דקאמר נמי דייקא מיקרי. רשע מיתה או מלקות עליה שחייבים בעבירהוהוא

 דהא תדע בעלמא, עליה שחייבים אלא העושה זה ,שחייב אמר ולא מלקות עליהשחייבים
 קארו מהר"י בתשף מזה תעויין באורך, יעו"ש להלקותו כמו לפסלו התראה בעינןלא
 להתיר ויש שיש ידאה רואה כל הנה הללי, הריעותות כל שגתברר אחר ומעתה ב'.ס"

 ס"ו בדף מהרי"ט וכ' הקדושין. מצד אם העדיות מצד אם פקפוק, שום בלי זונערה
 על להעמידה יש התורה מן קדושין ספק שכל אחד במקום ביארתי וכבר וז"ל.ע"ב

 וכדברי לקולא. למיזל איכא שבערוה בדבר אפי' ס"ס דאיכא היכא בכל גםחזקתה.
 פלוגתא שהם דברים דאפ" הספיקות בעניגי גם ברוך. הרב משם שהביאהמרדכי
 יעחש. וכף במקומותיהם לפרש הארכתי אלה כל ספיקא. בספק להו דינינןדרבוותא.

 כשרים אנשים לנו הגידו כי שאת ביתר שמעתין רווחא זה כל שכתבנוואחרי
 לבדוק לנשים צוו העדים ואז זה, במחפוץ' מיאנה הזאת היתומה הגערה כי השניה.מהכת
 י"ס(. ס" )א' י*ט ח"י כלל ובגו*ר מ*ג,עלה כ*ג שאלה מזה במחרו*ך ויעוהן הקדושין, געקרו הזאת הנערה שמיאנה כיון הנהחז'ל, כתקנת גמורים קדושין שהיו יונח דאפ" זה לפי ונמצא חומרות, בכמה הראויהגיזום אחר העידו זה וכל ונישאת, זה אחר והלכה מיאון, גט לה כתבו בדיקה ואחרוכשרות, נאמנות נשים ע"י שערות שתי לה מצאו ולא ובדקו בקומה. קטגה היתה שעדיין לפיהנערה

 וגמצאת שנגדקה מעידה אחת וכת היתומה בגדלות מעידה אחת כת עתה והנהוז"ל, כ*ה בתשף סהדש"ך כתג סזאת וגדולה השנים. בסקום כלום דבריו אין גדולה היאשכבר העיד אלקתר סאלם שם'  ואע*פ להקל, כדאי גהו דיש יחד בהצמדם כ"ש להקל,יספיק דכתיבנא סעמי מהני חד דבכל הוא המעס לע*ד נראה מהמקובץ, העולהכלל
 ספיקא ותרי תרי דכל ג( אחין פ*ד דשמעתא מסקנא דמלתא קישטא לפי הנהקטנה'

 ל"א. יבסות ג( שם.( סחרי"ט )עיין חתתראח עדים בלי עברה שעבר כגתג(



יאצריק א. חלקשחתסןעילרן

 דהתגו בחזקתה הזאת היתומה מוקמיגן וא*כ אחזקתיה, מלתא אוקי ואמריגןדרבגן
 אמת בדרך יגחגו אמת שחותמו ומי עכ"ל. להקל רש הוי דרבנן וספיקא קסנהחזקת
 ) : אכי-ר משגיאותויצילגו

 דןס"

 ואין להתר פשוס הדבר : תשובה אביו. אשת אחות לישא הבן מותר אםשאלה.
 ובתה באשה גזרו שלא וכשם שגיות, בכלל ולא עריות בכלל גכגסו לא שהרי כלל. ספקבו
 לא פשיטותו ולרוב ספק. בזה ואין אחיות, שתי לישא ובן אב על גזרו לא כן ובן.לאב

 )לשסרי(. ב"פ ש' הארץ על ורבו פרו ס' ז"ל. הפוסקיםזכרוהו

 הןס"

 בבהכ*ג, והוא בשבת הגוי והביאם אבגים לו להביא לגוי שאמר באחד דבהיורגו
 אחד. שיודע כיון בבגין לשקעם מהו ש"ק. ~יום נפסלו אלו שאבנים וגודע חקירה בעלובא

 במקום הגוי מלאכת אסרו כבר רבותינו אכי"ר, לעלמין יסגא שלמך :תשובה
 וכל שגים, או ב( אחד ירע לי מה ומשמע א( וכף, יאמרו שלא מלתאדמפרסמא

 שסומכין אולי בדבר, מקילין העולם וראיגו בבגין. ישקעום ולא חוששין א' אסי'שידע
 הגוי שעשה המלאכה לאסור היא בעלמא דחומרא דסובר הב"י שהביא רי"ו דברי עללהם

 הגוי שיביא אפ" ואז כלל, בשבת יביא שלא לגוי לצוות נוהגים עמגו ומפקחייעו"ש.
 הצעיר ולדידי וב*י. ורי"ו המרדכי ב' ס*ג רמ*ד ס" מור"ם כדכתב לחהס איןבשבת
 ההג"ה. לדעת הולך מסכים וכר לגוי להגיח אסור שכ' פ"ו רמב"ם מלן לדקדק יששכן
 אכי"ר. מעו"ע שלמה ומשגתך שלום ואתה השיבגי מלין ישואם

 מדברי שהעלה ו' סי' שם לו וראיתי ודין דת ס' השי*ת לידי אינה ימיםאחר
 דאורייתא מלאכה שתהיה בין הישדאל מלאכת לעשות לגוי להניח דאסור דהאהפוסקים

 בקבולת אבל רמ"ד. סה ב"י ומביאו בידושלמי כדא" יום בשכיר דוקא הייגו דרבגן,בין
 מאת המלח שקיבל למי מתיר הכגה"ג מביאו ק' סה בתשד הרש"ל וגם שם. הב"ימביאם והגמ"י המרדכי שמביא ומסבע ממכס וראיה סרח, קא דבדידיה בפרהסיא ואפ"שרי
 שעל הבית בגין דדוקא שם ומסיים יעו"ש. בקבולת גוים פועלים לשכור שמותרהשר
 בקבולת, שהוא אף יחשדוהו שמא העין מראית משום אסור לכן יום בשכיר דרכוהרוב
 שום ביה וליכא גמור ומותר חשדא ליכא בקבולת שהיא יודעים שהכל מלאכהאבל
 בהרב ועיין הוא. גמור ומותר יום בשכיר אבגים להביא דרך אין וג"ד ע*כ, איסורסרך
 הביא הישראל. בשביל ושבת ביו"ט הגוי שעושה מלאכה בעגין ר בס" ודין דת ס'בעל
 שם: ז"ל הוא מסיק וכן התורה מן שאיסורה דעתו שנראה ע"ה סי' ל"ת במצות הסמ*גדברי

 אם קשה ב( רמ"ד. סה וטור מה"ש פ"ו רמב"ם וכר ארון לו דעשו מהא : קנ"א שבת גמ' א()ח(
 בעינן ה' חלול משום בו שיש דדבר וי"ל רבים, בפני משמע פרהסיא ובכ"ם פרהסיאן תקרא אחדידיעת
 בב"י. מוכח וכן שם. רסב"ם לשת וכ"ח יחיד. בפני אפ" ש"ם שיראה.יתיד בלשון לה מדנקט וכר שיראה ישראל שם שאין לתחום חוץ היה אם אבל ח"ל הטור כת' וכןביתה בני בפני אפה שם רמ"א כתב שהרי יחיד, בפני אפה סגי חשד משום שהוא דבר אבל רבים,גפני



2כריק א. חלקשו"תפערלרןיב
 ו'סי'

 הדייסא לתוך נותנים שגת יום ולמחרת חמין של קומקום להטמין מותר אםשאלה.
 התנור. לתוך להחזיר מותר אם ועוד בדבר. היתר שנוהגים לפי המרק, ולתוך הקהויולתוך
 ושכמ"ה. מותר או אסור זה כל בדייסא קרוש שמן ליתן מותר אםועוד

 והמגיד הר"ן ומכללם להתיר מסכימים פוסק' הרבה הראשונה לשאלה :תשובה
 שרוב כ' ע*ה קארו מהר"י שמורי' אלא הרשב"א, ב' הזכרון וס' מה"ש כ"ב פ'משנה
 המלך אחרי לבוא יוכל ומי )היתר(*. הנוהגים ביד למחות ושיש להחמיר סובריםהפוס'
 ללמוד יש דמשם הרמבעם תשו' שכעא ס" בב"י ויעויין ויציב. קיים עשהו כבר אשראת

 הרשב"א, כדעתלהקל
 על בין תוכו על בין התנור לתוך להחויך דאסור הוא פשוט דבר השניתולשאלה

 א(. רנ"ג. בס" ש"ע עיין אסור,גבו
 שני. כלי או ראשון בכלי הוא אם בדייסא, השמן נתינת בארת לא הג'לשאלה

 הש"ע דכ' להא ודומה מתבשל. השמן דמ"מ אסור ראשון בכלי דאם הוא דפשיטאדע
 מבע"י, הצלי נצלה אפי' המדורה כנגד בעודו הצלי על ושום שמן לטוח אסור שיעחסס"י
 ואס" מבשל אינו שני כלי דקי"ל מותר, שני בכלי ואם ע"כ, והשמן השום מתבשלדמ"מ
 נולד, דהו*ל שנימוח משום קרוש שמן ליתן אסור אי השא' כוונת ואם בו. סולדתהיד
 וכיון שנימוח, ואעעפ הוא נולד דלאו להתיר ומסיק הרבה בזה האריך שי"ח בסס"יהב"י
 : עש"ב התרומות אבעל דפליגי ורמב"ן ורמב"ם כרש"י נקיטינן הוא דרבנןדמידי

 ו' ז'[]סי'
 אותם שמרקחים ורדים דהיינו רוזא"דו הסוכר על לברך א' סי' ד'ו הרבהעלה

 לאכילה. עיקרן דאין משום בשמים עצי בריח שמברכין כיון שהכל. בדבש, אובסיכר
 דברי לסרש יש ושכן לאכילה. ראויין שאין כיון שהכל, מברכין אכילתן ברכת לעניןגם

 : תמיד נוהגין לרבותיו ראה שכן ומסיים ר"ד, בס" מר"ן דעת היפך ז"ל והטורהרא"ש

 ז' ח'[]סי')
 איש אחת ובקערה אחד בשולחן לאכל נוהגין שראיתי במה לי הוקשה~שאלה.

 להקל שנהגו והשיבו ההיתר, טעם להם ושאלתי הבית, אנשי בחבורת נדה אשתועם
 לצדקה. המורה יורנו הבית, בני בה ירגישו שלא האשה, בושתמטעם
 , תנן :תשובה

 עברה. הרגל מפני הזבה עם הזב יאכל לא דשבת. פ"א במשנה
 דאסיר, אפכא או טמאה עם טהור וכ"ש וובח, זב נקט דלרבותא המפרשים, וכתבווכף.

 שנוי שום יש א*כ אלא השלחן על עמה יאכל לא חעל, קצ'ה ס" ז"ל הש"ע וכ"פיעו"ש.

 ל-ח. ד' )שבת כירה בש, דתנן הא על כתב הג' הטור הסשולש חוט ח-ב ק"ל ס" ובתשבשץ א()ו(
 )לתבשיל( דנסלו אלא וב"ה. ב-ש נחלקו דלא דירושלסי, כאוקסתא נהגו דהעס וב"ה. דב"שבפלובתא
 אף הירוש' עשפ סקילין ויש ח"ל. וססהם גפנא. בכל להחוירו סותר בשבת נטלו אבל יום,סבעוד
 תוכר הואיל שיססכו סה על להם ויש ססנהגם. היתר הנוהגים לסלק את וקטוסה. גרופהבשאינה

 ושל( נדאף רב"א הסנ' יודשי, תח"י יד )כתיבת ו-ל בדהתי לסהר"י סוב חן בם' העלה וכןוכף, לישראל להם והנח להקל, והנהיגו עליו שססכו הספורססים סן פוסקים שיש וגם בפירוש. שםוה
 אכם*ל. כי בוה הארכתי ובתשובה עיי"ש חמבושלאת ומבשלין האפף את ואושין המלול... את מוללין בתאפתא, דאיתא סהא דשבת פ"ג הבבוריסבשלטי מצאתי וכן האש. על לא אך רחשב בו יש ואפה צונן, אפה בשבת התבשיל חסום בהתרלהקל



יגצדיק א. חלקשףתפע~ת

 במפה אחד כל שיאכל או קנקן, או לחם שלה, לקערה שלו קערה בין מפסיק דברשיהא
 כשאוכלין אבל טהורה. כשהיא אחת בקערה אוכלין כשאין דדוקא שם, מחלק והרמ*אשלו,

 למד נמצאת עי"ש, וכו' עצמה בפני בקערה אוכלת אם סגי טהורה, כשהיא אחתבקערה
 בשלחן לאכול להו שרינן לא הכי, לאו הא ביניהם, מפסיק להיות והכר שנף דבעינןמזה,
 נדבה ורגע דקמאי בפלוגתא תליא אחד, שלחן דלענין איברא, אחת. בקערה וכ*שאחד,
 מלדבר יבוש _דעת בר כל כי אני, אומר בושה, חשש מטעם איסור להתיר אמנם לקמן.בו

 אומר האמנם האמתיים. חז"ל דברי בהו ולנגד ריח, ולא טעם לא בהם שאין אלודברים
 הוא הזבה עם הזב יאכל דלא טעמא דכלום זה, והוא למנהג טעם דעתי עניות לפיאני
 כשיש אבל בתוכם, עבר לא וזר יחד אוכלים כשהם דדוקא נראה א"כ עבירה, הרגלמפני
 גדול והפסק שנוי לך ואין לאסור, דאין נראה בשלחן עמהם מסובים הבית מבניאחרים
 שם ז"ל ורע"ו רש"י מלשון לדקדק לענ"ד נראה וכן ביניהם, מפסיקים שאחריםמזה
 וקשה עכ"ל. עליה יבוא שמא חישיגן לאכול שמתיחדים דכיון עבירה, הרגל מפנישכ'
 אתא לדיוקא אלא ביחד שאוכלים דכיון לימא וכף, שמתיחדים דכיון לומר נקטואמאי
 דקתני דמתגי' מלישגא דדייקי וגר' בתוכם. עבר לא תר ביחוד אוכלים כשהם דוקאלומר,
 עבידתיה מאי עם והאי וכו', מקערה וזבה זב יאכל לא לתני וקשה הזבה. עם הזב יאכללא

 הזב יאכלו לא למתני הו"ל א"נ עמו. בייחוד כשהיא דדוקא לומר לדיוקא אלאהכא,
 כשהם דוקא היינו אכילה דהאיי לנו רמז יחיד, בלשון יאכל לא ומדקתני יחד,והזבה
 אתם. אחר ואיןבייחוד

 הנר, לאור יקרא ולא שם אמרו לזה דקודם דמתניתין, לישנא הכי לדייק נראהעוד
 יאכל לא בו כיוצא מדקאמר והגה הזבה, עם הזב יאכל לא בו כיוצא וכו', אמרובאמת
 אחר, או משמרתו אשתו אם אמרו בגם' והגה מיניה. דלעיל לדין דדמי נראה וכו',הזב
 דאין לאכול שרי עמהם מסובים אחרים כשיש נמי הכי א( וכו', הנר לאור לקרותשרי
 לשתות נדה ואשתו לאיש שאסרו ממה ראיה להביא יש ועוד מזה. גדולה שמירהלך

 מפסיקים שאחרים כיון כן, נמי הכי ב( שרי, ביניהם מפסיק אחר שאם ואמרו אחד,מכוס
 בספרו ליב יהודה מהר"ר להחסיד מצאתי ושוב מזה. גדול היכר לך שאין שרי,ביניהם
 בקערה עמה לבדו יאכל ולא הלשון, בזה כתב דחסידותא מילי המלא האדם, הנהגתהנק'
 להחמיר ראוי אפשר ואם להחמיר. אין ביחד הבית בני כל כשאוכלין אבלאחת,
 פשוט נראה לאסור, ראוי כתב ולא וכו'. להחמיר ראוי אפשר ואם ומדקאמר עכ"ל. בזהגם

 ע"כ, לבד בעלמא לחומרא רק שרי, דמדינא לנודהורה
 דבכל י"א הבית, בני כל עם גדול ובשלחן וז"ל, קצ"ה סי' להריק"ש ראיתישוב

 לאכול מותרים אחרים עם מסובים דכשהם בהדיא לך הרי עכ"ל. נהגו וכן שרי,גוונא
 האומר דברי ונראין ע"א, קס"ד דף הבית בדק בס' הרא"ה וז"ל אחת, בקערה אףביחד
 אוכלין אחרים שם היו אם אבל סמוכין, שמסובין או עצמן בפני שניהם כשאוכליןדדוקא

 ג( שם(4 סיים )כבר עליו השיב מ"ה דף שם שהרשב"א ואע"פ מותר. ביניהםומפסיקין
 ע"פ ופי' בזה. דמסכים תזריע פן שלמה דברי בס' ג"כ ויעויין ע"ש, הקילושפרשו

 אם לדעת צריך עמהם, מסובים אחרים אין ואם יע"ש. וכו' פוריה כגפן אשתך פסוקזה
 בקערה עמה יאכל ולא כ', ביאה איטורי מה' פי"א והרמב"ם אחד. בשלחן לאכולמותרין
 רבינו דדעת משמע ע"כ, אהד שלחן על אפי' נוהגין אנו עליו מדכתב הראב"ד להמפרש והכי אחד, בשולחן לא אחת בקערה דוקא דהקפידא משמע י"ט, ובדין י"ח בדין ע"שאחת

 עיי"ש. בהג"ה ס"ד קצ"ה סה יו"ד ב( הלקט. בשם עריה סה א"ח בב"י הובא הזה הלשע א(~(
 להרשב"א הבית בדק בס' הבית במשמרת מצאתיו העיץ ואחרי להביגו וקשה מגומגם מאן הלשץג(

 ומש"כ ע"מ. המר. שום ובלא השויחן על עמה לאמול הקלו שעמשיו אלא וז"ל הפרישהבשער
 ז"ל. גגאר לוי יד במתה וכ"ה במ*ה וצ"ל ס"ס מ"ה.דף



צייל א. חלק*הת ,פערלון*1
 והרא*ש רבינו, דברי ד( הב"י פירש וכן אחת בקערה אלא אסור ואין שרי א'דבשלחן
 שבימיהם לפי אחד, בשלחן נדה אשתו עם לאכול עכשיו .שרגילין ומה ה( בפסקיו,כתב
 נראה קטן, שלחן אותו על עמו וכשאשתו קטן, שלחן על לבדו לל-אחד לאכול רגיליןהיו
 ואעפ"י ע"כ, חבה דרך אינו אהד, שולחז על אוכלים הבית בני שכל האידנא אבל חבה,דרך

 אלא אחד שלחן על לאכול שלא והר"ן, והרשב*א כהרמב"ן עלמא דנהוג כתב,שהב"י
 קצ"ה, סף בש"ע פסק וכן שלו, לקערה שלה קערה בין קנקן או לחם שינוי שום ישא"כ
 דברי על שסומכים מטעם או שלו, בקערה אחד כל אחד בשלחן לאכול נהגינן אגומ"מ

 או לחוש, אין שלנו גדולים דבשלחנות הרא"ש שכ' מטעם או לעיל, שנכתבחרסבאם
 לעיל דבריו והבאנו טהורה, כשהיא אחת בקערה אוכלים כשאין דדוקא רמ"א שכ'מטעם
 נראה הראב"ד ומלשון זה ומלשון רבינו. כדברי מקילין שיש שם משנה המגידוכ"כ

 להקל. נהגו שכן שכתב למהריק*ש ראיתי ושוב במגהג, תלוישהדבר
 י', בסעיף וז"ל שם הש"ע כתב נדותה, בימי לידה מידו כוס להושיסולענין

 הכוס למזוג שאסור הכוס ממזיגת חוז לג עושה נדה לבעלה עושה שהאשה מלאכותכל
 השלחן על שתניחנו כגון הכר, שום תעשה א"כ אלא השלחן, על לפניו ולהניחו ו(בפניו
 לקוחים אלו ודברים עכ"ל, ימינה ביד אפי' הכסת על או הכר על תניחנו או שמאלביד

 בידא דביתהו ליה מחלפא שמואל בגמ', ממ"ש ז"ל בנו והטור בפסקיו הרא"שמדברי
 ומפרש אשרשיפא, פפא רב סדיא. אבי רבא ז( דלובא. אפומא ליה מנחא אביידשמאלא,
 דשמואל הא הזכיר לא ורמב"ם השלחן. על ומנחת בשמאלא מחלפא שמואל דהאהרא"ש,

 דביתהו דהא דס"ל כשמואל, דלא אמוראי כהני דפוסק נראה אישות; מהל' כ"אבפ'
 בידא דמחלפא אלא ליה יהבא ליד דמיד מורה הלשת דפשט הוי, קולאדשמואל
 דמפשט שם הב"י הביאו .סמ"ג כ' דהרי אסור, ליד דמיד דקי"ל דהא לומר ואיןדשמאלא,
 כדפסקי כרש"י קי"ל דאגן אע=ג יעו"ש, נזהר היה שרש"י אלא אסור דלא גראהההלכה
 בזה, זה ליגע שלא היו ונזהרים לקולא דשמואל דביתהו דהא לפרש אפשר מ"מרבוותא,
 לכל זה הותר לא מליגע, להשמר שיוכל מי אין הזה שבדור ולפי ממנו, חוץ יחושימי
 י ה', דבר אל וחרדים זהירים שהיו ז"ל לו דוקא אם כיאדם

 בידו אותו נותנת ואינה הכוס ומוזגת וז"ל, אישות סהן כ"א בפ' כתגוהרמב"ם
 לך הרי עכ"ל, לו נוטל והוא הכלי על או הארץ על אותו מנחת אלא תמידכדרכה
 חילוק זכר ולא קאמר, ימינה דביד ומשמע האדץ על אותו מגחת אלא וכתבדסתם
 וז"ל, כתב קצ4ה סי' הב4י לרבינו וראיתי הוא, דקולא לעיל הנז' מסעם כלל בשמאלנתינה

 שינוי, ע*י לשלא שנוי ע"י בין חילק ולא אסור הכוס דמזיגת יעא בפ' סתםוהרמב"ם
 דהנך דומיא גדול לאדם אלא שנוי ע"י התירו שלא ליה דמשסע משום דהסעםואפשר
 לא אדם כל לשאר אבל לחטא, יבאו ולא ביותר ד' לדבר וחריים זהירים שהיורכנן,
 מה' כאא בם' דכתב סהא הזכים עיגיו העלים איך תמהני רגליו, עפר נשיקת ואחרעכ"ל,
 שסמך הסעם חילק, ולא סתם א"ב מה' י"א בפ' ואם שנוי, ע"י ההיתר ביאר ששםאישות
 לשגות צריך דאין רבינו מדברי לך נתבאר שיהיה ואיך אישות, בה' ביאר שכבר מא עללו

 ואינה הארי על שסנחת דמה ימין, ביד רק הארץ על או השלחן על שמאל בידולתת
 ודע ודו*ק. כן נהיגי גדולים במה וראיתי אצלנו, המנהג וכן סגי זה בהיכר לידו,נותגת
 אין הרמב"ם דלדעת מותר, מים של אגל שנוי, בעיא הכוס מזיגת דדקא הרמג"םדלדעת
 עיין בה, שיגע חיישינן ולא דברים, בשאר לא אבל דוקא ביק אלא אסורההההטטה
 : ביאה מאיסורי י*א פ' וסוף 'א"צות סה' כ"א פ' משנהמגהר

 ואוים מעונל, "ב5ניו* ת" שם ביו*ד ו( קצ"ה. סי ביו*ד הסור פסק וכו י*ג שבת ה( שם.ד(
 שם. בה4ס ושהן וצרי בפניו שלא הכוס 1מייגת נראה ת*י שם בבאכת'

 דטגאג א5ומא איתא. ס*א, כתובות בגס'ז(



טוצריק א. חלקשךתפעולת

 ח' ט'[]סי'-
 לשאר גפן מצמר וקצת רחלים מצמר קצת ציצית לעשות מותר אםשאלה.

 וכנף כנף בכל צקטרי כטלית שאירע במעשה השקע מר"ן בדברי שנסתפקתי לפימינים.
 רחלים. צמר של חוטין והשאר גפן צמר של חוטיןשני

 רחלים צמר לאו צקטרי הנק' שהטלית סובר שמעכ*ת מדבריך הנראה :תשובה
 שאתה ב6" נראה הנה מינים, לשאר וכר מותר אם האיר דבריך פתח זה שמפגיהוא
 הוא. רחלים מין דלאוסובר

 וכך רחלים. מצמר הם אלו דטליתות מלתא לן וברירא הוא, )כן(1 לא כי לךדע
 כן שעל הטליתות אלו מלאכת עשיית בעיניהם-בסוקטר"ה שראו אמת מגידי לנוהגידו
 ולא זו, טלית מעשה על להשיב פשוט הדבר והנה עשייתם, מקום ע"ש צקטרינקראים
 חוטין קצת ציצית בה שהטיל במה התורה, מן שחיובה צמר של שהיא זו טליתנפסרה
 בזולתן לא דוקא במינן רק פוטרין אין גפן שצמר לפי רחלים, מצמר וקצת גפןמצמר
 ס"ג. ט' סי' מר"וכמ"ש

 לאהבת וזה מינים לשאר שכתבת שאלתך הנחת בעיקר כן גם לאדון להשיב ליויש
 שאר של בטלית הטיל אם וז"ל ס"ד ט' סי' הש"ע כ' דאוריתא. במילי עמךהשעשוע
 והנה עכ"ל. בו להסתפק יש פשתים, או מצמר ציציות וקצת ממינו ציציות קצתמינים
 בדין משא"כ מעורב. רחלים ומצמר גפן מצמר כנף כל שקצת זה ענין על שלך הספקאם

 שאין ברור הדבר כי לך דע גפן. מצמר כנפים וקצת רהלים מצמר כנפים שקצת הש"עשכתב
 שהרי לבד, א' ממין כולו כנף כל שיהיה בין מיגים משני מעורב כנף כל שיהיה ביןהפרש
 )הוא כנף מין הכנף דלא משום בב"י הובא דינא דהאי מאריה ת"ה הרב כ' הזההספק
 ביניהם. הפרש דאין לך הרי ע"כ, לגמרי אינם מהם לך תעשה גדילים ולא לא(וגם

 דבספק מ"א הרב ספיקא להאי פשט כבר ת"ה משם מר"ן שכ' הספק עיקרועל
 דפסקי והרמב"ם הרי"ף לרבוותא אבל מדאורייתא, חייבים מינים דשאד למ"ד היינוזה
 בסעיף שפסק הרב"י על וצ"ע דאורייתא, ציצית קצת בו כשמטיל יגרע למה גחמןכרב
 דיגא בעיקר לא בצ"ע זה המ"א שהניח מה והנה ע"כ. וצ"ע נסתפק וכאן מדרבנן שהםא'

 ליה דפשיטא מאי ב"י הרב סתר שאיך לומר היינו אלא ספיקא, להאי פשטיהדכבר
 : שלום ואתה א'בסעיף

 ט' י'[]סי'

 על כסף בשוה וקדשה אחד בא ואח"כ אשתו שגירש באדם רבותינויורונו
 עמד שגירשה, הראשון לבעלה הדבר וכשנודע רחוק, ואחד קרוב אחד עדים שניידי

 מהאחרון גט צריכה אם לגו ונסתפק להחזירה, הראשון וביקש המקדש עםונתקוטט
 ושכמ"ה. לראשון לחזור מותרת ואםמספק

 המקדש הר"מ ב' ירוחם רבי כ' וז"ל, מ"ב ס" בסוף בב"י מפורש הדבר :תשובה
 סעיף שם רמ"א וכ"כ לכתחלה, ליגשא אותה מתירים קרוב מהם והאחד עדים שניבפני
 לא הכי אפי' ידיעה מחסרון גט לה נתן ואם גט צריכה אינה וא"כ בזה. חולק ואין א(ב'

 דברי ועיין אחר. איש ביד הוייתה היתה לא וזו והיתה והלכה כתיב דקרא לראשון,נאסרה
 גפ"ה. שנת שופטים סדר שלום ואתם ב(, רל"אריבות

 י' י"א[נסי'
 ויש שמת שמי בעיר תקנה יש אם : תשובה : ה ל א ש ה ן ב ו י ה ב ו ש ת המ

 על שנשאל ב( : דק לא חורשיה ואגב מחמיר. שהוא ימצא שם רמ"א בדברי המעיין א()פ(



צריל א. חלקשו"תפעויתטז
 יכנסו לכשיגדלו גותן הדין אביהם, של למערופיא יכנס ולכשיגדלו קטנים בניםלו

 למערופיא שנכנס במי שגדלו אחר מיחו ולא הקטגים הגדילו ואם דאביהם.למערופיא
 שמיחו עדים להם יהיו ואם בחזקתו. אחריו בניו זכו וכשמת האחרון החזיק הרישלהם
 עדים להם יהיו לא ואם כלום. חזקתו שאין ודאי הא ובאלמות בחזקה ונכנס קיבל ולאבו
 א( : מאביהם ירהצה בעטגת באו שהרי אחרון של הבנים על )טענה(* מענה עוד להםאין

 י"א. י*ב[]טי'
 למכור, הסוטים מתכשיטי תכשיט כלי לו שנתנו אחד בסרסור מעשה :שאלה

 ליקח שני יום וכשהלך לסרסרו, אחד גוי סרסור אצל הניחו בשווקים הלוכו מידיויהי
 הוצאה שצריך באופן בו. להשחית העכברים שהתחילו זה לתכשיט מצא מהגוי,אותו
 בחנות ידוע סרסר גוי אצל הניחו שהוא לפי אונס שזה המרסור וטוען המעוות,לתקן
 : חפציו כל בהשמגיח

 לפי העכברים, מסיבת התכשיט שנפחת במה המרסור שחייב פשוט הדבר :תשובה
 כלום לאו אונס וטענת וכו', חייב לשומר שמסר שומר כ"ו, ס' רצ"א בסי' דקי"למאי
 העכברים יוכלו שלא כדי ביתדות התכשיט ותלה כראוי שמרו שהגוי ידע דמנאהיא,

 שקר אם יודע שאין ועכשו ויפטר, שנאנס שבועה מחויב הסרסור שהיה באופןלהזיקו.
 ואיבו שבועה מחויב והו"ל השומרים שבועת לישבע יכול אינו הגוי, ביד נאגם אמתאו
 שלא כיון לישבע, לו א"א וזה שם, דאי ל' סע' ע"ב סי' מפורש וכן דמשלם. לישבעיכול
 ע"ש. וכו' בידונאנס

 געיר דליקה נפלה אס וז"ל, ס"ג ש"ג סי' רמ"א ממ"ש ראיה להביא ישעוד
 אבל שנשרפו, בודאי שידע ודוקא אונס, הוי עליהם שכר שומר שהיה החפציםונשרפו

 עכו"ם דוילמא שנשרפו לישבע יכול איגו שנשרף בבית שהיו רק בבירור יודע אינואם
 בבירור, יודע שאינו דכיון בבירור לך הרי עכ"ל, וכו' לשלם חייב לכן אותו, וגנבונכנסו

 : פשוט והואדמשלם.

 י*ב. י"ג[]סי'
 אם בחומשין. רק וי"ט בשבת בו לקרות כשר ס"ת להם שאין קהל :שאלה

 כשר. בספר בתורה קראו שלא כיון וסוף תחלה בגרכה ההפטרה להפטיר לקרותיכולים
 שפעם א( כתב הראב"ד בצבור. ההפטרה תקגו טעם מה נבאר קודם :תשובה

 היא ועדיין הבת אגי על להעיד ופסול קרוב, מהם שא' עדים גשני שקידש גא' הנז' נדון כעיןדיו
 והרי"ף מהתלמוד ראיות והביא גט להצריכה עיגון חשש שום אלו בקדושין שאין והשיבקטגה.
 ואין כלל עדות חשיב לא בשגי שגי אפ" קרוב דעדות והמרדכי, והטור והרא"ש וריב"שורמב"ם
 עכ"ז סדאוריתא פיסול שאין סובר ורמב"ם האם. סצד שהקורבה ואף לעלמא ומותרת גטצריד
 ראשונים עולם גאוני וכל שהרי"ף וכ"ש טדאוריתא, דשסול פודה הרטב"ם דאף אפשרבנ"ד

 מאד(. קצרתי כי ע*ש כלל גס צריכה ואינה מדאורייתא פסול האם מצד שהקודבה סברוואחרונים
)אח*ן(.
 יש וז"ל, המרדכי בשם קנ*ו ס" ח"ס בב"י והובא זה. דת סקור ציין לא הסחבר הר' א()י(
 חברו של למערופיא לילך לישראל ומתירץ דנע שאע מקומות הש מערופיא, דין שדגעמקוסות
 ישראל ואפי ה'. סעמ שם רם"א וכתב מערופיא, דע שדנע סקום שהוא נראה המחבר דברי רלפיוכר.

 , רל"ז ובס" עי*ש וכר שם ליכנם אחר לישראל אסור לכך, ודניל גוי אצל סלאכהשעושה
 עחמד. הקורא פ' מגלה דגס' סשסא אותה העעה רפ"ד סה הב"ח א()יב(



 ".'צריל א. "לקשףתפעילת
 מברכים ו' כגגד ז' גגגיאיס קורין והיו בתורה יקראו שלא ישראל על שמד גזרואחת
 הב"י וכ*כ ע"ש. מטקומה זזה לא תקנה הגזרה וכשבטלה בתורה. לקרות צריכיםשהיו

 ע"ש. רפ"ד ס"והלבוש
 יראה שלא התורה כבהר מפני בס*ת מפטיר דקורא דסעמא להקדים צריךעוד
 דוקא תלוי אינו ההפטרה קריאת דחיוב תבין הלין מכל וכר. לעצמו רשות הולקשהנביא

 קריאה בפקום דהא בספר קריאה בלא נתקנה אתקון כי סעיקרא דהרי בס*ת, קראזאס
 לה דאין יורה זה התורה. כבחי מפני רק בס*ת המפטיר קריאת ראין ועוד נתקגה.בספר
 ס"ת. עם דוקאקשר

 לי פשיטא ההפטרה ברכת ולענין וז"ל. י' ס" סוף המלך גן להרב כן מצאתיאח*כ
 כבוד משום רק בתורה המפטיר קריאת אין הלא הפסול הספר עם ענינה דסהדמברך,
 ראשוגה בתקגה הא הספר. פיסול בשביל ברכותיה לברך שלא כחה יגרע ולמהבעלמא

 קורין היו שלא אע"פ עליה מברכין והיו בלבד ההפסרה רק קורין היו לא השמדדבימי
 תפ*ז(. סי' הרשב"א תשובת )עיין ז"ל. דבריו לכל שכוונתי ושמחתי עכ"ל. בס"תבתחלה

 לקרות להרסב*ן בתשף כתכ וז=ל. רפ"ד ס" להרב"י ראיתי זה עכתבהיזאחד
 קריאת אחר אלא נתקגה שלא אסור. בס"ת קראו שלא פי' ס"ת שאין במקוםההפטרה
 אבל ולברך להפטיר דהיינו ונראה עכ"ל. בנביא ואח4כ בתורה )ושיקרא(4 וכשיקראס"ת.
 על בו הכל שכתב הרשב"א ובתשף כלום. בכך ואין מפטיר ברכה בלא להפסיר רצהאם

 על ומברכין בה מקפידין שאין א"א ששאלת ובהפטרה כתוב. פסול. בס"ת קריאהאיסור
 א"א. בסקום אפשר להגיה וצריך בה יש שס"ס ונראה עכ"ל. ספר בלא אפ"הקריאה
 כלל. בתורה קראו לא אם אבל פסול. שהסות ואע"פ בתורה שקראו במקום דוקאומיהו
 לתרץ רצה כנה*ג ובס' הב"י. עכ"ל להרמב"ן תשו, וכדברי בברכה מפטירין שאיןנראה
 א"א כי והוא ההג"ה בלי לפרשו לי ונראה לע"ד. דחוק והוא ההג"ה בלי הרשב"אדברי
 שלא אפשר הרב"י דגם למדנו ומ"מ הגה"ה. לשום וא"צ ב( אומר אני תיבות הםבר*ת
 כשלא אלא ההפטרה על לברך שלא הרב"י קפיד לא דלעולס לעיל. שכתבנו מה עליחלוק
 ההפטרה על לברך דמי שפיר בחומשים אפי' בתורה קראו אם אבל בתורה. כללקראו

 יש הפרש דמה פסול. בס"י; קראו אם דוקא לומר סברא שאין ז"ל הרשב"א תשרוכנראה
 אלא כלל. ס"ת קדושת בו ואין כחומש דיגו פסול ס"ת הא חומשין. לשאר פסול ס"תבין

 אבל הב"י, סיים ולזה להפטיר. יכולין אז גתורה וכשקראו בתורה שיקראו הואהקפידא
 הבין הנה להרמב"ן. תשו' וכדברי בברכה מפטירין שאין נראה בתורה, כלל קראו לאאם
 כהרמב*ן מלתא ומכרעה בתורה כלל קראו שלא בהא אלא רמב"ן על חולק שהרשב"אהבעי
 בחומש לקראו פסול בם"ת קראו בין ולחלק להקשות ואין ודו"ק. בברכה להפטירשלא

 הרשב"א שהרי כשר, ס"ת להם דאין היכא בדיעבר דכשר הרמב"ם תשובת דלרעתדעלמא.
 קדושת בו האין בעלמא כחוסש הוי פסול דס"ת ופסקו בזה, הרמב"ם על חלקווהרמב"ן

 דאין פשוט נראה פסול בס"ת דקראו היכא ההפטרה על לברך שכתבו הם והם כלל.ס"ת
 פסול בס"ת בין בתורה שקראו היכא כל ההפטרה על מברך גוונא ובכל בכך.לחלק
 עכ"ז ומסיק הנ"י בדנרי פלפל קל"ו סי' בשכנה"ג מצאתי זמן אחר ודו"ק. ג( בחומשבין

 שומעין.לרב"י
 והפסרות ס"ת קריאת ה' הקמח לקט בס' חאגיז מהר"ם להרב מצאתי רב זמןואחר

 עיר שליח שמעון החכם ובין בינו בזח מחלוקת דנפל וכתב זה. בפרס האריךהרחיב

 הב"ח. דברי ראה לא כי וכגראה המתבר הר כדברי הבאוד ימצא שם בב"ח הסעייןב(
 משלם רבי דידעת חז"ל. בהם שדגרו חומשים הם איזה קמ"ג סי א"ח הב"י מ"ש עהג(

 בחומשין אפ" משמע הצבור. בבוד מפני בחומשין קורין אק ס'.( הנזקין )פיק גגמ, שאסרזעה
 עיי"ש. בגלילה שהיו שלהם בחומשע דוקא הר"תשלנו,



צריק א. חלקשו"תפעך5רןיח
 עליהם חלק ז"ל והוא הבעי. מרו כדעת פסקו שהם בסא5'ץ"ל, שלמה כהער והחכםהקדש
 בברכה. ההפטרה לקרות אין כשר בס"ת קראו שלא זמן דכל ליב. יה'ודה מה"ר עמווהסכים
 בגויל ההפטרה לקרות להקפיד שאין לומר אלא אמורים. בו הכל דברי שאין שםוכתב
 בספר כתובין שאינן אפ" קפידא אין בהפטרה אבל בם"ת. רק הקפידא דאין ס"תכדין
 ק"ן סי' מרובעות באותיות הרשב"א תשו' דברי כפירושו להוכיח ג"כ הביא ושםקלף.
 זה. בפרט שהאריך מוג ס" בח"א מ"א פר"ח בספר ועיין עש"ב. כדבריו נתבארששם
 בעיגיו. ויכשר יבחר אשר את אליו יקריב והמעיין בזה. ז"ל הפוסקים דעות לך קבצתיהגה

 דהכי בו. הכל בדנרי הקמח לקט פי' על שתמה ג' סי' ב' כלל א"ח שושן פרח בס'ויעויין
 ושס הספר. על כתובה אינה אפי' דהיל"ל ספר בלא אפי' הקריאה על ומברכיןשאמר
 מ"ש עאפ לישב מסיק ולגסוף זו. את זו סותרות תשובות שתי ס"ת ה' בא"ח מ*שהעתיק
 : יעו"ש כלל קראו שלא להיכא פסול בס"ת שקראו היכא בין לחלק הב"ימר"ן

 י"ג, ישד[]סי'-
 שגחלקה החדשה והכת כנסיות. בתי בשתי כתות לשתי שנתלקו קהלשאלה.

 עמם הדין אס ואילך. מכאן המתחדש ההקדשות לחלוק מבקשים החדשה בבהכ"נלעצמה
 לאו.או

 מסכימים ג"כ אחרונים ופוסקים נ"ג סף בתשו' ע"ה הרא"ם מעש לפי :תשובה
 בכל שותפים הקהל שכל מטעם שייחלק יחד לצבור הכולל הקדש שכל פשוט הדברעמו.

 לבהכ"נ שיגתן פשיטא מהן. כנסת בית לאיזה מיחיד הקדש יהיה אם אמנםההקדש.
 ונמכרות הנשחטות בהמות של עורות וא"כ בו. חלק לאחרת ואין הנודר אליהשנתכוון
 : כתבתי והנלע"ד כנסיות הבתי שתי בין שייתלקו נותן הדין הצבורלכל

 י"ד. ט"ו[]סי'
 או בקמץ היא אם דמחלת מ"ס על ששאלת אכי"ר: לעלמין יסגאשלמך

 יסדו אשר התיגאן בכל כי דע בפתח. או בקמץ הוא אם בשמחה דואשלחך וי"ו וגםבפתח
 בשוא החי"ת וגם בקמץ המ"ם כתוב נמצא זלה"ה, הרמבעם אמן ידי מעשההראשונים

 מ"ם דאורייתא מחלת וז"ל שלו במסרה ז"ל בשירי יחיא מהר"ר וכ' מחלת. כזהקמץ
 והחי"ת בקמץ המ"ם ודתהלים דרחבעם מחלת כי והכוונה קמץ. בשוא והחי"תבקמץ
 שווין כולהו אמנם קמץ. בשוא שהחי"ת דאוריתא הך משא"כ מחלת. כזה פתחבשוא
 שהמדפיס שם וכתב בקמץ. שהמ"ם א"ת בס' ז"ל לונזאנו מהר"ם הגאון גם בקמץ.דהמ"ם
 יעו"ש. שקריםדיבר

 דבר הוא כאלו בקמץ שמוהו כי עתיקים. הדברים דואשלחך וי"ו עניןועל
 תרגום מוכיח וכן לעבר. העתיד נהפך לכן לבן, במעשה לה' חפץ שאיו בעבורעבר

 הרד"ק גם קמץ. שהויוו מורה ואשלחינך. תרגם ולא פון ושלחתך שתרגם ע"האונקלוס
 הגאונים דברי לסתור לבו אל יערב ומי יעךש. בקמץ זה הוי"ו מנה הדקדוקבחלק

 וביתור וחסר במלא עליהם סומך ואיך זה על אדם יחלוק אם התימה ומן ע*ה.אבותינו
 וס"ת בתיגאן. ככתוב ויהיו כותבים ואנו ויהי ובדפום נח, ימי כל ויהיו כגוןאותיות,
 בניקוד עליהם נסמוך לא ואיך א( )בגיחותא( - לפסלו דעתין סלקא ויהי בושכתוב
 ע"פ )המיסד(* המיוסד לנו שקבעו ממה לזוז אין הלכך תימה. ודאי הא אחדובדקדוק

 ז"ל בשירי הר*י כ' ת'ל, שכ' הדקדוק חלק בספרו ז"ל המחבר הרב מ"ש עוד עיין א()י"ד(
 האי אי האי אי קושסא אידץ הרעינן ולא ביה וסליג חל*נ סי תלת דאינון ויהי דהואמסתברא
 תמירו. ושירו לפניו. ז*ל גאס סעדיא דבי' מחברת והנה האמת היכן נסתפק איך עליו ותימהעכ"ל,
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 ס' דאבות מילי ליקיים חסידא למהוי דבעי מאן והאי למעלה. לד שרמזנו "שראלחכמי
 : בם*ז בני יחנךאלהים

 ט"ו ט"ז[נס"
 להם נותנים ואינם בנותיהם שמשיאים הכפרים באנשי השואל שאלשאלה.

 נכסים. בעלי והם כלל נדוניאלפרנסת
 מנכסיו . אדם שיתן חכמים צוו וז"ל. אישות מה' פ"ב הרמב"ם כתב :תשובה

 וה על הה"מ וכתב עכ*ל, עשרו לפי ליתן ראף ה"ו עשיר היה אם אבל וכף. לבתומעט
 מביאו קמ"ח ס" ומהריק"ו לעשות. לו ראוי כך אלא בכך האב את כופין אין ומ*מח*ל.
 על פליג רלא ומשמע ע*ש. בתו להשיא סירצ לתת אותו שכופין כתב נ"ח ס" איהגו"א
 כופין. מיהא לסייעה אמנם הנצרך. השיעור לתת כופין דאין מיירי דהה*מ המגיד,הרב
 חלוקת גבי ראוי ה"ו ומדהזכיר עשרו. כפי ליתן ראוי זה הרי הרמב*ם לשון דייקוהכי
 לעולם אבל השיעור, כפי ליתן כופין דאין הוא בזה דוקא משמע וכר. עשיר היה אםאבל

 אם אבל אמרו חלוקת גבי אם כי נאמרה לא דראוי דדיוקא סיוע. לה ליתן ליהכייפינן
 הצדקה דכפיית כתב דר"ת ואע"ג צדקה, מטעם סברא בהאי מטינא ועוד וכו/ עשירהיה
 דאין ראע"ג שם מהריק*ו שכתב אחר מטעם ועוד עליו. החולקים רבו הלא בדברים.היינו
 המונע דבר. וסוף בידם, הרשות לכוף ירצו אם אבל ע"ז, נענשים ב=ד שאין היינוכופין
 במהריק"ו. ועיין הימנו נוחה חכמים רוח ואין חכמים דברי על עובר נדוניא לבתומליתן
 בפחי הלכה איך אביה מיתת לאחר כשרואה שהבת לפי עתה לבתו ליתן לכופו ראוירצוד
 ממקום מהיורשים ומוציאה הולכת היא נכסים. עישור בלא ורק"ה דלה אביה מביתנפש
 התורה, לדיני כבוד לתת לכופו ראוי כן על התורה וחלול למריבות באים וה רצייאחר.

 במקום ותובעת הולכת האב מיתת שאחר שקדם מה מעין השנית השאלהועל
 הוא שהכל כלום זו בתביעתה שאין שמהדין האמת נכסים. לעישור ששייך מה מהאחאחר
 בידו מצוה הדיין וגם עמה. להתפשר לאח לו ראוי ממריבות להשקיטם כדי רק בן.של

 הפך שהם כיון אמת, תורתינו דיני שאין באמרם שמים שם יתחלל שלא כדי ביניהםלפשר
 יתומים בממון לוותר ב"ד ביד כח יש ח*ל, י"ב ס" ח"מ הש"ע מר"ן כתב ובהדיאדינם,
 לוותר בידם כח דיש דה"ה פארובה מהר"ם ב' גו"א וכתב עכ"ל, ממריבות להשקיטםכדי
 התירו מחיל ומאן יהיב דמאן החמור יתומים בממון ואם יעו"ש. בערכאות לילך שלאכדי

 לתורה. כבוד לתת זה וכל ולמחול. להתפייס דעת בהם שיש גדולים בממון ק"ולוותר.
 ! יעש*ב וה כעין כתב ק"ך סי' ח"א בהרדב"ווע"ן

 ט"ז. י*ז[]סי"
 גוחה שרבתה שאלותיכם מתוך הנה אכי"ר. לעלמין יסגא שלמכון מכ"א.לעיר

 במנין. דלים יר"צו פניו חיים תתאא מטנוכי
 לא בהיפך הכריע ז"ל לונזאנו טהר"ם ואם בטספר,

 כמה יביסו לנוכח דעיניד גם מה קבלה, דברי דדבריו ז"ל דהרס"ג מסורתא האי קטיהסייטוה
 ע"ז ארוד פסק ראיתי וכבר בוא"ן, ויהיו דנח דהאי יגידון יעידון א' פה דכוים הר"ס דמביארבוותא
 ת"ח זקנים כמה בחת"י ז"ל צאלח מוהר"ר תלמידו בכתיבת ז"ל סבסאני שלום טטהר"רשנכתב
 שעטדו העידו ושם התורה שבכל ווי"ן הטסורה שמנתה המנע הוא הכרעתם עליו שבנו יסהרםועיקר
 להגיה רצה שכבר מי קדקד על והכו הנמנין, בכלל דנח( )זה ווי"ן ואשכחו שבתורה ווי"ןלמנין
 וכחוטש הוא פסול זה וי"ו חסר שנמצא וס"ת לתורה. סייג מסורת שם וטסיימי הוי"ו, אותולמחוק
 )אח"ן(. עכ"ל. תזוז לא ומינה קבלה דברי שהם תכריע התכרעתםכעלמא,



צריל א. חלקשו"תפעולתכ
 הספק די בהן ויש זה על תשובות ג' אליכם שולחו וכבר זאת. ריבקה עסקי על צעקהוגדלה

 לזאת. גם גשיב רצונכם ולאהבת בהם.למתבונן
 וכסותה ' אחותם למזוגות שהוציאו מה עמה להשוב היתומים שטענו מה עלהנה

 ולגמילות לצדקה אלא לה נתנו שלא אמריה תשיב והיא אביה. מות אחרי אביהםמנכסי
 של(ו שבועה מהם ותובעת הבגר. אחר ולכסותה לזונה פסקו לא למה כן לא שאםהסד.
 לצדקה. להנתנו

 ככתוב ממנו הבת שתיזון הוא ודינא נכסים הניח שאביה כיון הנה לזה.תשובה
 דעתם דמסתמא לה שנתנו וכסות המזונות על עמה שיחשבו דפשיטא מלתא א(בפוסקים.
 ח"מ קכ"ח בם" זול ב"י הרב מרנא הגדול להרב מצינו מזה וגדול הירושה. עלסומכת
 לגמילות לסעון יכול היתום אין יתום משל אצלו והיה ביתו בתוך יתום שפרנס מישאפי'
 לו . שיש כיון לתבעו דיכול פשיטא בידו היתום משל היה לא ואפ" נתכוונת,חסדים
 שמנכים דפשיטא למזונותיה. משועבדים אביה המת דנכסי כאן וק"ו שעה. באותהנכסים
 אביהם. שהניח מהנכסים מזונותיההוצאת

 כל ירשו שהבנים הוא שדינא עמה. הדין אין , תשובה. שישבעו. שטוענתומה
 דזנים לך הרי קי"ב. סי' א"ה כט"ש יתארסו או שיבגרו עד אחיותיוץ זנין והסהנכסים

 מזונות. פסק לעשות צריכים ואין העזבון. מחשבון ומנכין בסתםאחיותיהם
 בתשו' ג"כ ויעויין ז"ל הפוסקים מכל ומוסכם הוא שכן שנתברר אחריומעתה

 לשער שצריכים אמרינן דכי הוא. פשוט דבר הנה באורך. שע"ג סי' ח"מהרשד"ם
 מיד לינשא באה אם ה"ד לבת, עישור מהן להוציא כדי מותו בעת שהניחהנכסים
 ומנכין הנכסים כל מחשבים ממנו ליזון כשצריכה אבל ממגו. ליזון צריכהואינה
 לזה והטעם העישור. ממנו לה גותנים שישאר ומה אותה שזנו מזונותיהממנו
 מא"ה כנלמד דיתמי. חוב דאיהו לעישור קודם דאב. חוב שהוא הבת דמזונותדקי"ל
 היורשים צריכים דתחלה הכלל יעו"ש. מחוקק חלקת וס' שמואל בית ובס' קי"גסי'

 שישאר ומה הבת. למזונות קודמים שהם לפי אביהם חובות מהנכסים תחלהלפרוע
 העישור, ממנו מוציאין אח"כ שישאר ומה שתבגר, עד ממנו נזונת היאהרי

 שיש מהעישור ולנכות הבגר אחר אותה שזנו מזונות עמה לחשב שטועגיןומה
 הם תפוסים היו לא ואפי' בנכסים. תפוסים שהם כיון עמם שהדין נראה מהדיןלה.

 קרן על מעותיו הניח רז"ל אמרו שלא לתבעה יכולים נכסים לה שיש כיוןבנכסים
 במפרגס משא"כ הר"ן כמ"ש ירד חבירו דעת שעל חבירו אשת במפרנס אלאהצבי
 הכל. על עמה ומחשבים )לה(4 ליה יהב הלואה דבתורת דאמרינן יצמו, על שחיובואדם.
 לישבע, שצריכים ודאי חסד. גמילות בתורת אותי זנתם שלא לי אשתבעו טענה אםומיהו
 כן. הקנ וכד. שבועה יתחייב כשכופר הנה יתחייב. יודה ואם בו שכופר דבר כלכדקי"ל
 על רמי וחיוב קטנה דעדיין דלעיל ההיא שאני לישבע. צריך דאין אמרינן דלעילואע"ג
 חיובן. מידי דגפטרו כאן משא"כ מהם, לפרנסה אביה שעזבהגכסים

 וכף. שערים ונעילת פתיחת ושכר הבית בכבוד סעולתה שכר שתובעת מהועל
 לחזור האחים שרוצים ומה מהם. כאחת היא גם ותהיה כזאת פעולה שעוווה למיפוסקין שכר מה לראות העיר בני למנהג חוזר שזה הסתם שמן ראשונות. בדברות השבנוכבר

דברים. איגם שבלב ודברים כלום הודאה אחר אין מאביה. במתנה לה שניתן דכסף עלמהודאתם
 כבר ואם עמהם, הדין מיהא הא קסנה, עדיין שהיתה כדבריהם שאם כלום. שלסענה זו אין להשיאה, רצו שלא מחמת מזונותיה הפסידוה שהם שסעגה מהועל

 "י-ג. 40 א*ה 8ה"א, פי*פ הרמב"ם נ*ב, כתובות גמ' א()טז(



כאוכריק א. חלקשףתפע~ת

 בחשובה הנה ולעיכובם, לי ומה עליה אחרים רשות האין בידה רשותה הנה גדולה.היתה
 שרציגו מה נשלם וכאן אחד. והכל כפל בשאלות שיש לפי הסענות חשובות כל נכללזאת

 יורשה אשר אח כי זאת ריבה בעסק להתעצם הא"צ שלום. לכם יצוה עילום וא-ללבאר,
 : שלום האתם תירש אותוה'

 י*זסי'
 כתבנו כבר וכו', אביה של מהמלבוש עישור לה שיתנו כאן ששאלתםומה
 שוה או מלבוש הן קרקע הן כסף הן אביהם שהניח מה שכל ראשונוח,בדברות
 עד ממנו הבת תיזון שישאר ומה אביהם, חובות ויפרעו אותם ישומו הכלכסף,

 עישור ממנו לה יוציאו דבר כל אחר שנשאר ומה מהנכסים, אותו ומנכיןשתבגור
 הדברים. פרטי א' באיגרת באורך לעילככתוב

 וכסף וזהב מעוח אצלו חופס שהוא האפטורפוס שטען בשאלה שכחובומה
 לה שנתן המתנה בכלל שהם לפי א( האוקאף בשביל וגם ממנו ליקח העישור בשבילוכד
 שכבר לפי ושלישות פקדון בתורת רק האפטורפוס ביד נתנו שלא השיבו והאחיםאביה,
 לנשואיו. אחיהם חוב לפרעון הכלשמו

 דאפטורפוס לן דקיימא ואע"ג הבח, בעד לחפוס יכולת לו שאין פשוט הדבר :חשובה
 אב זו, תיבה דפי' דיתומים, אפטורפוס שאני ב( ק"ה כבסי' הוא בעלים דיד לתפוסיכול

 לומר היא קטנה לאו דידן ונדון המפרשים, כם"ש קטנים, פוס, אב, פאטר,קסנים,
 הרשאה לו כחב אפי קנה לא דשליח וקי"ל שליח דין רק לזה אין הוא, שלהאפטורפוס
 שני אפטורפוס אם השאלה שאר על להשיב צריכים אין וא"כ לתפוס, יכולת לו איןהילכך
 אפסורפוס. נקרא זה אין שבאמת לפי מכאן אפטורפוס שם דנעקר ערמד. דרך או ראשוןאו

 הדין עיקר : תשובה הבינונית. או מהעדית העישור חלק תקח מהיכן שאלתועל
 ובינונית עדית לומר שייך ולא קיעג. כבס" מהבינונית מהקרקע רק העישור גובהשאינה
 הקרקע ולהניח במטלטלי לסלקה היורשים ירצו אם ומיהו לבד. קרקע נבי רקתבורית
 ביר הרשות רק זה או זה חפץ אקח לומר יכולה אינה וגם ג( רם"א כם"ש בידםהרשות

היורשים,
 כמו קטנות אוקאף לה היו אביה בימי מתחלה כי האהים השיבו האוקאף. עניןועל

 נדונייתה, לפרנסת ליתנם בדעתם והיה קרוש. ל"ב נכמו גדולות אותם ועשו קרוש ח'משקל
 מהעישור. ,בהוסיפו היותר דמחשבין עמם שהדין בזהחתשובה

 הדמים יהיו בין מש"ל לפי הנה קתמים, עדיין והדמים מהמלבושים שמכרה מחועל
 וכלו בלו ואפי' אותם שלבשה כשעה המלבוש דמי עמה לחשב להם יש לא, אוקיימים
 מהעישיר. אותה מנכין משגדלה ואם קטנה, כשהיא בלה אם מהנכסים אותם מנכיןלגמרי

 שעושין זהב ומעס אמה משל קסנות אוקאף שתי עמה שלקחה שטוענים מהועל
 בא שאלה שבחורת סשיבין והם במתגה לה אחיה שנתנום ואומרת קרוש י"ב ב:מובצושר
 להחזיר. צריכה לישבע תרצה לא ואם כרנריה שהוא שתישבע שתופסת כיון בזה הדיןלהרה.

 אביה משל והוא קרוש ע' כמו מיתתה אחר אמה בארגז שנמצא שטוענים מהועל
 העישור חשבין ממנו ותיסול כדבריה שהוא שתישבע בזה ה~ין ידעו, לא משיביםואאחים
 דידע. האי משתבע ידע לא והאי ידע דהאידכל

 כלום האם דברי אין הבת, בשביל רק מלאכה אמם עשתה שלא הבת שסוענתומה
 כמינה כל דלאו כלום, אינו עדים יש ואפי' לבת, לא דוקא האחים לבנים ידיהדמעשה
 הדברים ארבו שכבר הקולמוס שביתת תהא כאן ועד האחים, בו שזכו במה לבתלזכות

 ס"ם, שם אה"ע ג( סק"ב, ובה"ס ס"א ק"ה ס" ח"ס עיין ב( צמידים. פ" א()יז(



ובריק א. חלקשרתפערליןכב
 מה והוא וזמר, בשיר אומר, גמרנו כל על ומתאנה מתעקש יש אולי פשוטים דבריםעל

 והמזהיר יהיר ותספינה מהיר תחייגה במאמר, האזהרות בסוף ומר, וגאון רב בוששורר
 : שלום ואתם ובכן המאורים בזוהריזהיר

 ח"יסין
 הרביעי את גם ושלישי הטני ראשון והמכתב הכתב וכו,, שלומות א( אלמכוא,לעיר
 שאלות הגיעו ועתה היטב, באר ששאלתם מה כל על למעכ"ת השבנו וכבר עלווחמוש"ים
 יצ"ו, טובי כתיבת א' לדעת שמסכימות נראה מהן ושתים זו, את זו מכחישותוקצתן
 לשום יצ"ו כהן יעקב ביד הכל שניתן התפיסה ענין על וזה יצ"ו, גיאת סלימאןוכתיבת
 האגרות משתי הכתוב לפי והגה העישור, בשביל תפסן ואח"כ הקטן, אחיהם לחלקאותם
 מחוייב יעקוב הנה יצ"ו, צאלח סלימאן ביד התפיסה בתן הוא ואט כלום, תפיסתו איןהגזכ'

 שהיה שנראה שכן .כל מידו,' הפקדון שהוציא במה פושע שהוא לפ? ליורשים,להחזירו
 וערמה. מרמהבדבר

 מקודם והכרתיו ידעתיו כי כהן יעקוב אחיגו ובראשם הת"ח, ובראשם אחיגוועתה
 הזאת המצוה אליכם כן על ולומדיה, התורה ומחבב הוא שמים ירא כי אצלינו שוכןבהיותו
 היקרים, ציון בני הגבור"ים, נא ולכו חז"ל הורונו אשר כפי המשפט בדבר ללכתהכהנים
 למישור. והיה העקו"ב יקוב והדין המורים,במשפט

 כי הגיעו, אשר בשאלות המונח כפי בקיצור הכל ולברר הדין לכתוב אהבנוועתה
 ואם העזבון, מראש אותו ינכו המת על חובות יש ואם העזבון כל לשום צריכיםהיורשים
 אשר מהנכסים לבד שנשאר מה אלא לחשוב עליהם אין המת, מנכסי דבר אבד אוגפסד
 היורשים שיתחייבו המת נכסי נשרפו שאם מורה או חכם שום דעת על יעלה לא כיעזב,

 וג"כ המת, גכסי על רק מוטל העישור שאין לפי והטעם עישור, מכיסם לשלםבאחריותם
 אותו ינכו הכל חשבון ואחר מהעזבון, יתחשב הכל וקשטוה והלבישוה אותה שזנומה

 כפי שכרה ישומו שטוענוו מה כפי הבת ושכר העישור, ממנו תקח שנשאר ומהמהעזבון
 אותה זנו ואם מהם, כאחת לה ויתנו ועמלה טרחה כפי הבית בעל בבית במשרתותהמנהג
 שכרה המעריכים יאמרו ואם משכרה, לה שנתנו צרכה וכל המזונות יהשבו הבגר,אחר
 יש שלא אותם שמכחישים ומה היותר, יתגו אלו הרי המשרתות, ערך כפי יותר להלתת
 מיתת אחר שפרעו החובות שיתברר אסשר ואם בשבועתם, נאמנים הם חובות, אביהםעל

 שמבקש במי תלוי וקולר להשביעם אין עזבונה שיתברר אפשר אם וגם אביהם עלאביהם
 שמתברר. במקום מחרימים ואין משביעין שאין לפי חגסלהשביעם
 שכל הוא פשוט ודבר הוא ודאי ומיהו השבנה כבר אמם של הכתובה עניןועל

 גובין אין הכי לאו הא כנשבעה, דהוי בחליה, כתובתה על שצוותה או נשבעה באםזה
 לגבותו יכולין שאין לבניו ממון מוריש אדם דאין נשבעה שלא כיון ב( דכרין בביוכתוכת
 גשבועה,אלא

 מעשה בידה יש שלא כיון כלוס אינה עמהס, שותפת שהיא סענתהועל
 בנכסי שגתעסק בן שאפ" הריב"ל ב' רפ=ז סס*י גו"א להרב זה את אךג*ד

 יא הקודטת בתשובה נתבאר שכבר פת כפולהן תשובות סעי באו זו בתשובה א()הי(
 בקצור. באו כי יעןהשמטנום
 במיתת היא דכרין בנע כתוגת הלא דכרת בנע בכתובת שגועה שמיה דכר מאן ק"לב(

 צוואה. או שבועה כאן שייך ומה אביהם. פות אחרי אסמ כתובת יורשים והגגים הבעל, בהייהאם
 צ"ג וטי ק"ה ס" ועי"ע באלמנה. אלא שבועא נזכר שלא קי"א סי אה"ע סר"ן מדברי שנראהוכסו
 מדובר. כתובה איזה על ססנה מתברר היה שאולי הראשוגה סתשובה דאכדק עלוחכי



.3גצריק א. חלקשרתפע~ת

 ע*ש. משתדל שאר כמו שכרו מותו אחד לתבוע יכול אביו בחייאביו
 סענתה כן וכמו כלום, אינה בנכסים שהרוידן מהריוח גם עישור לתת טענתהועל
 אינם לה שנתנו שהודו המתנות ענין ועל כלום, אינה והפסידהה האחים ועכבו לינשאשתבעוה
 האח עגין ראשונה באגרת בארוכה זה דבר נתבאר וכבר מההראתם, בהם לחזוריכולים
 הדברים. לכפול צריך אין מהרה שאינוהגדול

 עמהם הדין מהעישור. התוספת לחשוב שרוצים בהם שהוסיפו האוקאף עניןועל
 מהעישור. התוספתלחשוב

 אביה מנכסי שהוא הבת וטוענת האם מיתת אחר בארגז שנמצאו המעות עניןועל
 כיון בארגז, מעות שנמצא אמת הוא אם יהרעים שאינם משיבים והאחים ממש,ועזבונו

 כן כי הנה בספק, מוטל שהוא כיון ביניהם מפשרים יודעים שאינם האחיםשמשיבים
 ישלימו ראשונות תשובות כאן, דבר איזה חסר ואם מחלוקתם להשקיט תספיק זותשובה
לחסרון.

 רב, ומפז מזהב הנחמדים י"ט במזמור אמר הע"ה דהר בענין כאן לחתוםוראינו
 לקיים לו טוב עכ"ז הנה רב, ופז זהב אחר ממקום לאדם שיצא ישוער שאפי'הכוונה
 כי זהב, בתו כסף בוזו ופז זהב מעשקות בבצע וימאס מזהב, נחמדים הם אשרד"ת
 ז"ל אלשיך מהר"ם פי' אצלכם יש ואם טהורות, אמרות ה' אמרות נגד לכלום חשוביםאינם
 מהם אוזן המעלים לו ואוי המקיימם, לו אשרי נעמו כי דבריו משם תעיינו תלים,על
 ד"ת המעמיד וכל לעה"ב, לו וטוב בעה"ז לו אשרי מקיימם ואם התורה, בגחלת יכוהכי

 סלה נצח טוב שכולו בעולם שכרו לו ישלם וה' כפולה זכותו הרי למוטב, לחולקיםומחזיר
 : בפ"ז עת בכל העם את ושפסו ס' שלום,ואתם

 י"טסי'
 ויצאה וחובה כתובתה הבנים לאם בחייו שילס אשר האיש אהרות השאלההגיעה

 ועתה גירש לא ועדיין אישה נפטר כן ולאחר הגט. אם כי ביניהם נשאר ולאמביתו.
 מנכסיו. ליזוןשואלת

 חיוב דעיקר כתובתה שגבתה כיון כלל. מזונות עוד לה שאין סשוט הדין :תשובה
 ממנו. כלום לה נשאר לא כתובתה שנפרעה וכית כתובה. תנאי מטעם הואהמזונות

 במחלה שכן במכל בכתובה תלוי שהעיקר לידה. גט לה נתן לא אם יוסיף ומה יתןומה
 הרשב*א תשובת בתוך ע"ד ריש קט"ו דף צ"ג סי' בב"י נתבאר וכן לבעלה.כתובתה
 : צ"ד ס" ב"ש בס' כמפורש כמזונות * )כתובה( מתנאיי שהוא לפי מדור לה דא"ןוה"ה

 כ'סי'

 בית אל מזונות בעלה יורשי לה שיעלו סרענת ראובן שאלמנת השנית השאלהועל
 בית אל מלבושים לה שנותנין וה"ה צ"ד. כבס" בזה עמה הדין ילדה שהיא לפיאביה
 : כבודה לפי לבך הצורך די בהם להשתמש וכליםאביה

 כ"אס"
 ואחר בחייו הרבה נכסים וסיגלו אביו בחיי אחיו עם שותף שהיה הבכור עניןועל

 הנכסים. מכל בכורה חלק ליטול הבכור תובע ועכשיומותו.
 בסתם. אביהם שולחן על וסמוכים בנכסים עסוקים האחין אלו היו אם :תשובה

 סמוכים היו לא ואם שנים, פי ממנו הבכור ויטול לאביהם היה שסיגלו מה שכל גותןהדין
 חלקים ב' ממגו הבכור יטול ואיך סיגלו, לעצמם שסיגלו מה כל הרי אביהם שולחןעל



(יריק א. חלקשו"תפעולתכד
 הדבר כלל לו. יהיה אשר את וכו' ביום והיה אומר והכתוב בו, חלק לאביו איושהרי
 ן א( בו זוכה אביו שהיה במה רק שנים פי נוטל .הבכורשאין

 כ"בסי'
 מעידים אחרים מפי אלא וכו' אביו מפי לא עדות זה לבכור שאיל שכתבת מהועל

 בכור.שהוא
 שומעים. מפי שומעים הם אם ידעו מהיכן חקירה צריכה דאחרים זו עדות :תשובה

 מפי שישמעו עד כלום. אינו הוא. בכור בני זה שאמר אביו מפי שמעו ואם כלום.אינו
 אמו ]מפי[ שמיו ואס לאב. בכור שהוא שמשמען רברים או בכורי בני זה שאמראביו
 עבור ואחר ז'. כל אמו נאמנת. מיד חיה ידועים בעתים אם כי כלום. אינו חיהאו

 : שלום ואתם ב( רע"ז סי' בח"מ כמפורש נאמנים אינן תו אלוזמנים

 כעגסי'

 המוחזק מן אלא נגבין שאין האלמנה מזונות בדין שלפנינו רינין בתי בכלהנהוג
 שכירות כגון קרקע או נכסים ששבחו משבח ולא הראוין מנכסים ולא מותו געתשהניח
 אישות מה' י"ג פ' הרמב"ם כתב וה. למדו מהיכן להתלמד ורציתי וכיוצא אילנותופירות
 שארה התורה מן ג' דברים, בעשרה לה יתחייב וכו'. בתולה בין אשה אדסכשנושא
 והשאר כתובה עיקר מהן האחד הן. ב"ד תנאי וכולן סופרים מדברי וז' ועוגתה,כמותה
 גיזוגת ולהיות ולקברה, ולפדותה, חלתה, אם לרפאתה הן ואלו כתובה. תנאיי הנק'הם

 מנכסיו נזונות ממנו בנותיה ולהיות אלמנותה. זמן כל מותו אחר בביתו ויושבתמנכסיו.
 בירושה חלקן על יותר כתובתה יורשים הזכרים בגיו ולהיות שיתארסו, עד מותואחר
 ע"כ, כתובה מתגאי המזונות יחשבו זו תקנה ומפני כתב ד' ונדין עכ"ל, אחיהםשעם
 ואינה הקרקע, מן אלא כתובתה האלמנה תגבה ,שלא התקינו וכן כתג ה' דין י"וובפ'
 אביהם מיתת לאהר ניזוגות הבנות ואין הבעל, מיתת לאחר נכסים ששבחו השבח מןגובה
 חם. כתובה מקולי אלו ודברים וכו'ל מיתתו לאחר נכסים ששבחומשבח

 אף נעלה מות אחרי כתובתה גובה האשה שתהיה הגאונים תקנו ז' בדין שםעוד
 משס שם המ"מ וכתב ע"כ. הן ככתובה כולן כתובה תנאי שאר וכן וכו'. המטלטליןמן

 עכ"ל. דמי ככתובה כתובה תנאי מ"ט. במזונותיהן הבנות ולא נ"ג דף בבכורותהגמ'
 ממפורש דידיה סתום ילמד כתובה. מתנאי האלמנה דמזונות דכיון זה מכל נתבארהגה
 דעיקר מדאשכחן ועוד בעל. מיתת אחר גכסים ששבחו משגח ניזוגות דאינן בנותדגבי
 מר"ן כמ"ש מהראוי לא מהמוחזק אלא גגבית אינה וגם , טקרקע, רק גגבית אינהכתובה
 למזונות ק"ו מהראוי, נגבית אינה כתובה דעיקר כיון והשתא ס"ב. ק' מי' א"ההש"ע
 מדינא ק, סי ריש הש"ע וז"ל מהראוי. תגבה שלא דפשיטא כתובה מתנאי רקשאינג
 המטלטלין טן אף נגבין הגאונים ומתקנת הקרקע. מן אלא גגנית אינה הכתובהדגמ'
 הזבורית. מן אלא נגבין ותוספת כתובה עיקר אין כתב ב' ובסעיף וכו'. תנאיה לכלוה"ה
 ~ וכר. מותו לאחר הנכסים שהשביחו מהשבח נגבין ואינםא(

 הביאור בא שעליהם תנאיה, וכל היא נגבית ממה הכתובה דין לך גתבארהגה

 )אח"ן(. נאמנת אינה וחזרה החיה יצאה שאם שם יעויין וי"ג סי"ב ב()ככ( בראוי. ולא לאביו המוחזקים בנכסים אלא נושל הבכור שאע סע"ג רע"ח סי ח"מ עיין א()כא(
 . )אח"ן(העידית. מן גובה ארג שפר שכותבין דבזה"ז ק"ח ס" ח"ם הטור ב' שכ' סק"ח באה"ט עיין א()כ3(



כהצריק א. חלקשףת -פעדלרן

 אינו נדוניא לפרנסת זה עישור וז*ל. ב' בסעיף כתב העישור בדין קי"ג ובסף ב',בסע'
 הרי עכ"ל. וכר הראוי ומן קרקע משכירות זה עישור לגבות לה ויש וכף. כתובהמתנאי
 אלמא מהראוי. נגבה היה לא כתובה מתנאי לאו דעישור דמשוס לאו דאי מבוארלך
 בית בס' ראיתי וכן מהראוי. לא מהמוחזק רק נגבה איגו כתובה מתנאיי שהואדכל

 מזונות דקי*ל מאחר י"ל גם וז"ל, קושיא לתרץ באגב שכתב ט' ס"ק צ"ה בסףשמואל
 מהשבח. נגבין המזונות דאין לפוסקים הוא דפשוס לך הרי ע"ש. וכר משבח גובהאינה

 כתב מהשנח. נגבית ואינה מר"ן עמ"ש שכתב י"ב יוא ס"ק ק' ס" בוש להרבומצאתי
 ולא פוסקים. משאר משמע וכן פי"ג. הרא"ש כ"כ מטלסלין שגובין התקנה אחר אףהב"ש

 -והבנות האשה גובות מטלטלי דגבי והשתא בכור יע' פ' דכ' המשניות בפי'כרמב"ם
 בכ*מ )ועיין ע"כ. כבמוחזק בראוי נוטלות וגם הבעל, מיתת אחר הנכסיס ששבחומשבח

 עכ"ל. וכו' שבח לשאר ממילא שבח בין חילוק אין והשבח ה"ה( ט"זפ'
 ה', סי' בח"ד ולוה מלוה מה' כ"א פ' למלך משנה הרב שהביא מהריב"לובתשף

 כתובתה גובה האשה אין דגמ' לדינא דהרי לזה זה ענין דמה הללו הרמב*ם דברי עלתמה
 היינו מהמטלסלין כתובתה גובה אשה הגאונים תקנת כפי ואם ממקרקעי, אפ"מהראוי
 הרב תמה וכן עכ"ל. ראוי שאינו במה דהיינו התקנה קח-ם כתובתה גובה שהיתהבמה

 בכתובה חומרי תדי להחמיד דרך למצוא אשכחן דלא לתמוה יש וגם ע"ש. משפטנתיבות
 כתקנת מהמטלטלין לגבות א' מדרגה להעלותה לנו די מהשבח וגם מהמטלטליןלגבות
 שם הרב בה ומסיים ע"ב. סוף מ"ד דף שם למלך משנה הרב גם שכתב וכמוהגאונים
 לד' חש דלא נראה הנז' בתשו' הריב"ל דבדי מתוך דהרמב"ם. זה בדין הלכהולענין
 ומן השבח מן גובה האשה דאין סתם ממ"ש עליו חולקים הפוסקים שכל הללו,הרמב"ם
 הרמב"ן ומדברי הראוי. ומן השבח מן גובה אשה התקנה דאחר הזכירו ולאהראוי.
 רמב"ס דברי דחה כ"ט בסי' מהדח"ש וכן ע"ש. וכו' כן להוכיח יש התרומות בעלשכתב
 שלא דעלמא דסוגיין כתב קט"ו בס" מהראנ"ח וגם עליו. חולקים הפוסקים שכלהללו

 דבריו בסוף וכתב חילוק. שום בלתי והראוי השבח דין כתבו הפוסקים שכלכהרמב"ם
 שאין כיח זו, תקנה מכח היורשים מחזקת הנכסים להוציא דאין היאי נ"ל זה כלומתוך
 ע"כ. תורה דין על הדבר ומעמידים מבוררת זותקנה

 היא האשה אם דאפי' הללו הראנ"ח דמדברי כתב צ"ט סי' ח"א משה פניוהרב
 קי"ל לומד ואין זו. בסברא יחיד שהוא מאחר כרמב"ם קי"ל לומר יכולה אינהתפוסה
 משנה הרב הסכמת פשוט גראה וכן ב(. עליו חולקין ישראל חכמי דכל היכא גאוןכפלוני
 קי"ל בהא לומר יכול דהמוהזק כנה"ג ב' דבריו בסוף דמסיק אלא כרמב"ם, דלאלמלך
 הרמב"ם בפידושי הנה כי וההש מטעמיה. ולא משה פני הרב דברי את אני ורואהיעו"ש.
 ששבחו משבח גובות והננות האשה אין התקנה אחר שאפה כהפך היא הנוסחאהערבי
 דאין שיחלוק מי ואין זה בדין שוין דכ"ע לפ"ז ונמצא מוטעית. הדפוס ונוסחתנכסים
 וכתב בזה נתעורר דבכורות פ"ח להתי"ט ראיתי ושוב ומדאוי. משבח גובות ובנותאשה
 ג"כ ראיתי ואגי התי"ט. משם שם מהריחיא וכ"כ מוגה זה לשון א"י נוסחת ראהדהוא
 הרעח וכבר הערבי. בנוסחא שהוא כמו הלשון מוגה ירושלמי יר כתיבת נוסחאותשתי
 : קכ"ח ס" בא*ח הערבי הנוסחא ב"י הדב שמשבחמה

 כ*דסי'
 צו בפ' שלנו תודה ספרי בכל שנמצא מה על הי=ו עם ממשכילי לא'הוקשה

 שם אין גדפוסים כי הדפוסים, בכל נמצא של(ן מה פתוחה חלב דכל ה' וידבר פ'שעשו

 ח"ב. קמ*ה ס" קי*ל בדין עהןב(
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 דברי בידיה מתנייתא ואייתי וכף, חלב כל שאחרי דהמקריב ה' בוידבר רק כללפסקא
 וכתב פרשה, אינו חלב דכל דוידבר פ"ח. ס"ת בה' שלו כ"מ בס' ז"ל קארו מהרי"והרב
 שם וכתב עיי"ש, דהמקריב וידבר היא והששית פתוחות צו בפ' לבד פרשיות דשששם

 עעש, הוא טעות הנך בהדי חלב דכל לוידבר והשבי הן דשבע שכתבו מימוני הגהותדדברי

 להרב ראיתי הטבעו. שלנו סית אדני מה על לידע המוסרות במחברי חפשיומדי
 פסקא שאין הדפוס בספרי רואה שאתה זה וו"ל, כתב ובתחלה בזה שהאריך ז"לא"ת

 כתוב מצאתי אך מגהו, לא הרמב"ם וגם פסקא, בו אין בס"ס גם חלב דכלבוידבר
 וגס ובירושלמיים, ובמצרים בהללי וכ"מ פתוחה, מדויקים ובחומשים ס"ת בג'שגמצא
 וידבר קרבן, דזה וידבר שם כתוב וכן הפתוחות, עם גמגה מצאתיו כ"י רמב"םבשני
 בני אל דבר וכו' וידבר השלמיס, זבח תורת וזאת האשס, תורת וזאת אהרן, אלדדבר
 נוסחא ומיהו ע"כ, שבע והן פתוחות כולן אהרן, את דקח וידבר דהמקריב, וידבר-ישראל,

 ישראל בני אל דדבר וידבר וז"ל, שכתב הגמי"י דברי הביא ושם וכו', קשיא גופה היאזו
 ע"ש. וכון פתוחות שת.הן ומצאתי הטובים הספרים בכל ובדקתי מהן, יש שתיםהמקריב
 אין כי שקר וזה מהן יש שתים אמר איך לתמוה יש ובתחלה ,וזעל א"ת וה עלוכתב
 המקריב, מלת כתוב היה לא ההגהות בעל של שנהרמב"ם לומר וצריך אחת. אלאשם
 וידבר והב' חלב דכל וידבר הא' מהן יש שתים אמר ולכן ישראל. גני אל דדבך וידבררק

 וידבר נמנה היה לא ההגהות בעל של שבהרמב"ם שמעינן אורחין ואגבדהמקריב,
 א"ת. עכ"ל הדפוס לנוסחת מסכים חלב,דכל

 והרי הדפוס כגוסחת וזה הסתומה זו נוסחה על יאמר איך ז"ל דבריו על ליוקשה
 מיירי אי מינה למילף ליכא דהגמי"י זו נוסחא אעכ דהמקריב. וידבר הנוסחאבדפוס
 והנה הסברות. משתי לא' הכרח אין ולכאורה דהמקריב, בוידבר או חלב דכלבוידבר
 א"ת וגם גושנות, ישנות כיי הרמב"ם בנוסחתיגו הוא כן כי ויציב אמת א"ת הרבעדות
 יעו"ש. שש והן בה מסיים )ישנות( כ"י הרמב"ם נוסחת מצא שכן זה אהר זכרהויל
 הדפוס, כנוסחת שהיא זו' מנוסחא להכריח א"ת הרב רצה לשםוגס

 בפרשה מיירי אי מפיס דמי לעיל, שכתבתי מטעם כן להלום קשה עבדוולדידי
 בוידבר דמיירי מכרעת שהסברא תמצא שפיר, דייקינן וכך דהמקריב. בפרשה או חלבדכל
 הוצרך לא ולזה השלמים, זבח פרשת שהיא מניה לעיל בדסמיך דמיירי בודאי ישראל,' בגי אל דבר וידבר אח"כ כשהזכיר א"כ ובח, תורת וזאת לה קודם מנה שהרי חלבדכל
 כי פסקא בה אין דהמקריב דוידבר שמעינן ומינה חלב. דכל ישראל בני אל דברלפרש
 לנוסחת ניחא הא דהמקריב. דוידבר לומר נשני יפרש ולא האמצעי לדלג לו אפשראי

 דמכרעא פשיטא קאי אהי?א נזכר דלא לגרסתינו אך דהמקריב, וידבר דגרסיהדפוס
 בוידבר מיירי אי בה לאסתפוקי וליכא זבח, תורת וזאת לפ' אדסמיך דקאימלתא

 מסכמת הסברא כן כי פתוחה חלב כל פ' ע"ה "קדמונים כתבו זה ועפ*ידהמקריב.
 והפרשיות. הדבריס סדר כפיבפירושם

 הרמב"ם רבינו שכתב מספר הועתקו שלנו העתק כי ומפורסם ידוע זהומלבד
 מלא הפרשיות בצורת שהכל התיגאן בסופי הסופרים שמעידים כמו שלו, קדש ידבכתג
 בחבור. רבינו רמז שאליו רבות שגים אשר בן והגיהו במצרים שהיה הספר כפיוחסר
 מספר ממש שהעתיקוהו יען הרמג"ם, מסידור ושמאל ימין זזו לא הדפים בסניןואף

 הרמבעם. עפ"י הם שתיקנו מה לקלקל יד לשלוח לגו אל יערב מי וא"כ הרמב"ם.שכתב
 מסתפינא ולא ואמיגא מחטאת לו דחוששני בודאי כמ*ש, בחיבור מלשונו מתפרשוכן
 המצא אס בודאי פליג, גהם אחד גם אין הוא כך ואחרונים ראשונים ספרינו דכלדכיון
 ולהחליפה פסקא בלא זגח תורת לזאת סמוכה חלב כל פ' לכתוב שירצה מי מעתהימצא
 שנמצאו ויתיר חסיר לכמה דומה זה למה הא ליה, פסליגן מזה היפך שנמצא כלהגבורה, מפי משה כספי להו מחזקינן דלדידן כיון ירד עלה שאם שבודאי דהמקריב,בוידבר
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 הדפוס כנוסחת מהם בא' ימצא שאם אשכנז, מספרי והיסך מהדפוסים היפךבספרינו

 בניהם בפי ושגורה הקדמונים בפי רווחת הלכה וכן אותו. שפוסלין אשכנז כספריאו
 ויש הפרשיות, בענין מחלוקת תורות בספרי אחת בעיר להיות וקצף בזיח וכדיאחריהם.
 להחזיק לקבלתיגו הדרינן כן על אשר נפשך. מסה האא או האיי או מינייהו חדאלפסול
 חזא דמאי ודקדוק תבונה בלא הוא קבלתינו היפך לעשות שירצה ומי נרפיה. ולא-בה
 נמלט שלא ידע ישכיל ואלו טפי. סומק דהנך דמא דלמא ספי סומק דהאי דמאוכי

 והבריות. מהמקום ולתפארת לכבוד לו ויהיה במקומו העמוד ישב אוכמהמחלוקת.
 ואף מרוייקים. בחומשים נמצא שכן א"ת הרב בעדות ישכיל משכיל כלוהנה

 הרב וגם וירושלמיים מצריים וספרי הללי ס' ברהוקים הכשרה עדות לה צירף זאתגס
 דאין שכתב הרמ"ה על וחלק פתוחה. דחלב דוידבר מסכים א"ת הרב שזכר ז"להמאירי

 חלק א"ת שהרב ואע"פ ע"כ. שלו בס"ת לכתבה צוה שכן המאירי בה וסיים פסקא,בה
 וכתב דהמקריב, בוידבר פסקא אין ז"ל הרמג"ם לדברי אולי כי שאמר במה ותפסועליו
 אלא מעולם ארם בו גסתפק שלא במה ספק בלבנו מכניס הוא הנה וז"ל, א"תעליו
 עכ"ל. וכר פתוחה דהמקריב וידבר כי מודיםהכל

 הרמב"ם בספר קורא כל שבודאי תמוהים, דברים הם רגליו עפר לחיכתאחר
 כל וכשיעיין ראשון. במושכל קאי אהייא שיסתפק בודאי ישראל, בני אל דברוידבר
 אמר איך ז"ל המאירי על והתימה חלב. דכל אוידבר וקאי לאסתפוקי דליכא יראההצורך
 שוה שהיא דילן דכ"י לנוסחא היא דפשיטא וכו'. הרמב"ם לדעת שאולי ספק דרךלזה

 א"ת העיד וכבר דילן. כגירסא המאירי גריס הוה דכר תבין ומכאן הא"ת. שזכרלניסחא
 דמסתמא שכיחא דלא מלתא היא המאירי בדברי דטעות לך, לך גפ' ז"ל היאיריעל
 בט' מצאו שכן הכ"מ מרן וגם א"ת שהביא ומה ע"ש, האמת לברר נחת דלהכי ואשכחדק

 לפי הגיהו דהמגיהים תורתינו ספרי סדר לדחות כדאי אינו בסירוש, מוגההרמביס
 ועדיפא הגהתס. לקייס הרמב"ם רבינו מרברי הכרח להם אין ולעולם הוא שכןדעתם
 דברי ותפסו הסופרים כך נהגו שכבר כיון אבל וז"ל. ער"ה ס" ש"ר בהרב תמצאמדא

 מביאו ע"כ. לפסול אין פתוחה ומצאום ס"ת בהרבה שברקו הם גם שהעידוהגמייי
 למסורת. אם והרב חי"ד הקמחלקט

 המנין מצד אם פנים. מכמה ועומד מוקשה שתיהן לפתוח זה דבר אםומעתה
 בסוף המנין כלל מצר אם ויקרא ס' בסוף הפתוחות וכלל שחזר מצד גם פתוחות ששכאן

 עליה ולהקשות לסתור שיוכל מי דאין מכ"ש לפסלם. דאין ותני פסיק הכי ואסי'החומש.
 ממהר"י אתנונן ומזקנים ומכרעא לכך מסכמת הולכת הסברא ואדרבה הרמב"ם,מדברי
 ישראל אלפי ראשי מובהקים סופרים שלפנינו גדורות עראקי הכהן וממהרואבשירי
 הוא כי יאמר אשר כלום זה על עוררו לא שלהם בתיגאן ואפ"ה עממום, לא סתוםכל
 הפתוח את ולסתום דהמקריב וידגר הסתום לפתוח דסברי סברא להך חשו דלאזה.

 בהיפך לכתוג או להגיה יד לשלוח שלא ולסוטפות לאות לך והיה חלב. דכלוידבר
 יהיו אס ס"ת בשום להגיה שלא שהזהיר ע*ד קע"ט דף הגבורים שלטי בס' ועייןחלילה.
 ואין עש*ב. שהן כמו להניחן הוא טוב כי מחלוקת. בהן שיש אלה כמו מזה זחבהיפך

 : עצמו גפני אחר ספר הוא אבל הרי*ף שסביב הגבורים שלטי זהס'

 כ*הס"
 עם מתחלה ביניהם ותנאי הקטנה את שקידש שנים י*ב בן בקטן השואלשאל

 לאו ואם מקודשת תהיה זמן לאחר הבן בעיני הבת תישר אם מנת על אחיה ועםאביה
 ודעתו אשה אדם ישא לא משום רצה ולא לכנוס הבן את מפייסין והיו בטל.הקדוש
 לישא שגדל לאחר הבן זה עכשיו וביקש ונתגרשה. נשואה אחות הקטנה לזו וחיתהלגרשה,
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 הגרושה את לישא מותר האם אותה. ישא שלא צווח והבעל קטנה עריין עתה והבתהגרושה
 הקטנה.אחות

 מה' ב' פ' ריש הרמב"ם כתב קטנה. ואיזה קטן איוה תחלה להקדים צריך :תשובה
 ומשתביא קטנה, הנקראת היא גמורות שנה י"ב בת שתהיה עד לידתה מיום הבתאישות.

 והלאה ומשם חדשים, ששה 4 )שתשלים( תשלום ער גערה נקראת י"ב אחר שערותב'
 בה שנראו אע"פ שערות ב' הביאה ולא א' ויום שנה לי"ב הגיעה וכו'. בוגרתנקראת
 י*ג בן שיהיה עד משיולד הבן וכו'. שנה עשרים עד היא קטנה עדיין אילוניתסימני
 וכו'. קטן נקרא א' ויוםשנה
 שקידש קטן וו"ל, ז' הלכה פ"ד שם הרמב"ם כתב השאלה. על נשיב זה שירענוואחר
 רבנן תקנו דלא כלום אינו נשא או שקידש קטן מ"ג סי' הש"ע וכ"כ קדושין. קדושיו-אין

 לא לכן נשואין, לכלל ואתי הואיל הטעם שמואל בית בס' וכתב וכו'. בקטןגשואין
 לכן הפקר. מנהג בה ינהוג שלא טעמא התם נישואין, חז"ל תקנו דקסכה אע"גתקנו,
 פ' ה=ג רמב"ס כמ"ש מד"ם גט וצריכה מדרבנן הקדושין הגדילו שתגדיל אחרבקטגה
 מד"ס אפ" כלל הקרושין הגדילו לא שהגדיל אחר אף בקטן אבל קנ"ה. סי' ובש"עי"א
 עכ"ל. שהגדיל אחד עמה נתייחד או בעלאא"כ

 קטן ]דצ"ו[ ]פ"י[ ביבמות תניא וז"ל. יותר ביאר ע"ב מ"ה דף מטדאגי ר"מובס'
 קדושי אין הסוסקיס כל כתבו זה ועל היבום. ומן החליצה מן פטורה וכו,. אשהשנשא
 גדולה היא ואפי' קטן לקידושי לחוש אין אחר ונשאה קדשה דאם ומשמע כלום,-קטן

 קיחה בר לא והאי איש יקח כי דכתיב ע"ג[ ]כתובות המדיר פ' רש"י ופי' קסן.כשקדשה
 לסיאון. קידושין קדושיה לגדול לדעתה אחיה או אמה שהשיאוה וקטגה וכו'.היא

 לגדול,' כשגשאת היינו לקטנה נישואין רבנן דתקינו הא קטגים. דשגיהם דידןובנידון
 שכן, וכיון גדולה. נשאה ואפי' נישואין רבנן תקינו לא דקטן לא לקטן נישאתאבל

 נישואין. ולא קידושין לו תקינו דלא הקטן מצד כלום אינם לקטנה קטן שקידשקידושין
 מנהג בה ינהגו שלא כרי לקטגה נישואין רבנן תיקגו מאי דטעמא נמי הקטנהומצד
 מנהג בה יגהגו לא למיאון, מדרבנן בה תופ0ין וקידושין לגדול דנתקדשה דכיוןהפקר
 ואסי' קידושין קידושיו דאין לקטן נישאת אבל נישואין. לה דתקנו טעמא דהייגוהפקר
 וקטנה קטן שהיו דידן בגדון וא"כ הפקר. מנהג בה ינהגו איכתי צריכה אינהמיאון
 היו לא עכשיו אותה מקדש היה אפ" קטנה היא שעדיין הכא אבל גדולה, כשהיאהיינו הקידושין חלין שיגדיל ולאחר ]שס[ העזר באבן ומ"ש למיאון. ואפר כלל קידושין כאןאין
 כלל קידושע כאן אין קידושין חלו שלא וכל למיאון. מדרבנן אלא הקידושיןחלין

 על שהשיב עכ"ל. קטניס היו ששניהם כיון למיאון אפי' חלו לא ראשוניםדקידושין
 מהר"ל פ' וכן וכר. בקטנה קטן שמעון בנו את השיא ראובן ח"ל, ממנו שנשאלההשאלה

 בארוכה. כן פ' ג. ס" ב' חלק משה פגי בס' גם חדשות. פנים בס' הוגא ס"ט ס" חביבבן
 ע"ש. וכר אחריה רץ דכלב כעיא בההיא :[ ח' ]ד' דקידושיןקמא פרקא הר"ן כמ*ש פנרה חזקת מסעס להקל קידושין ספק וכל בה וסיים להקל.העלו כולם והאחרונים הראשוגים כל גם תמוהים. שהס מ"ג בס" הב"י כתב דכבר אבי1עא הקידושין היו אם לה דחייש ל' ס" כמהריק"ו ודלא 4!ב,1 ע"י הקטן קידוש4 היוואפ"

 ב"ה והשם בשאלה. הטוצג כפי גוברא להאי לאנסובי הגדולה אחותה שריא זודגלא כיון מינה לן נפקא דלא התנאי ענין על לחקור צריכים אנו ואין עליו, שנשאלנולמה יספיק וזה לעיל. כדכתגינן כלל הוה קידושין דלא מעולס אשתו היתה שלא כיון:קרוביו מותרת והיא בקרובותיה מותר הוא שכן, וכיון כלל. קידושין בה חלו לא קטנהבעודה בקדושין מוחה שהיה וכוש כלום, אינו שערות שתי בהבאת גדולה נמצאת כזאתבעת שעכשיו יונח ואפ" קידושין, בה חלו לא קסנה שעדיין דכיץ זה, מכל העולההכלל



כטוכייק א, חלקשףת-פעילת

 איש הקחו ויראו ס' ר יום אכי"ר. באורחותיו תלכה מדרכיו ויורנו האמת דררינחנו
 : בפ*טמטהו

 כ*וס"

 בפנ'- עמה ונתייחד וחזר נדה והיתה הנשואין מן אשתו את שגירש מישאלה
 ביאה, עידי הן והן יחוד עידי הן והן נבעלה שמא ח'ישינן מ4שנים.

 מל גרושתו עם שנתייחד במי סתם כתב מה"ג פ"י הרמב"ם )כתב(6 :תשובה
 שאם והשיב 9 )זה( כזה נדון על נשאל והרדב*ז . יע"ש. מספק גט דצריכההנשואין
 כרת, איסור על עבר לא דמסתמא לה, חיישינן לא עדים בפני עמה ונתייחד נדהפירשה
 אדם אין לומר שייך לא דהא בעל קידושין לשם שמא חוששין אין שנבעלה ראינוהואפי'
 וכתב ע"כ. זנות לבעילת חש לא כרת אאיסור דעבר דמאן זנות. בעילת בעילתועושה
 דמסתמא נדה, שהיא ידע אם ידעינן לא דאפי' והוסיף נכונים, שדבריו למלך משנההרב

 נאמר. שניהם על זנות בעילת בעילתו עושה אדם אין זו דחזקה ועוד חשש. ולא לוהודיעה
 מדברי והוכיח בו חזר קפ"ט דף הקמח לקט ובס' ע"ב. צ' דף הקמח ולקט חיי בני בס'וכשכ
 לא נדה שהיא כשידע לכ"ע שיהיה איך יע"ש. זו חזקה ששייך באיש דדוקארדב"ז
 : א( ודו"ק עמה ליחודוחיישינן

 כ"זסין
 ולפי לשמו, הקדש ס"ת ולקנות חפציו למכור שצוה במי שאלה, יע"א. יריםלעיר
 מתפיסת הספר דמי להשלים המת ואחי המת אבי הוכרח הספיקו לא חפצים שלשהימים
 שהוסיפו התוספת שכנגד מה למכור ורצו הבנים קמו אביהם מות אחרי ויהיהבית.

 אביו בח" אביו עם מהשותפות נפרד כבר אשר הגדול ואחיהם הספר, דמיבתשלום
 שהיה הס"ת מכירת על מעכב גם הדמים, של התוספת אביו הקדיש שכבר האמרעיכב

 הקדישו, כבר שאביו בטענתלאביהם
 ההקדש זכה דלא יורה זה ס"ת. ויקנו חפציו שימכרו הצוואה לשון הנה :תשובה

 מחבירו שהמוציא היורשים בחזקת נשאר שהשלימו מה והשאר לבד החפצים דמי כנגדרק
 שהודה זה מיהו ממנו. להוציא שמבקשים זה נשבע ראיה שם היתה לא הראיה,עליו
 אבל הצבור, וזכו דידיה לגבי הודאה הודאתו שלו הס"ת וגם התוספת הקדיש כברשאביו
 י א( פשוט. זה ודבר בהודאתו להפסידם נאמן אינו אחיו חלקלגבי

 כ"חסי,
 ומה ספקם כדי חסצים להס שיש אדם בבני נוסחה, וזה השנית השאלהועל
 החפצים, על מס מהם יגבו אם חפצים, בהם לוקחיסשמרויחים

 אין הרבה בממון אפ" לימודם לצורך חפצים שלוקחים שכל פשוט זה :תשובה
 : א( ע"כ. ג' סעיף קס"ג בסף כמפורש מס בשבילםנותנים

 בזה. שפלפל סה סק"ב קמיס סי אה"ע גפ"ת תיין א()כו(
 קנ"ג סי' בא"ח כמגואר בו חכו לצגור נמסר כגר אם אותו למכור יכ~ים איך וקשה א()כז(
 מג"א. בשם סקי"ט שם מש"כ בה"ט ועייןסע"י,
 ספרים, או בית כלי משאר נותנץ אין כך הבתים מן נותנין שאין וכמו שם, ההג"ה ז"ל א()כח(
 סקוך. פ"ת ועיין מחם, נותנו תכשיטיןאבל



צריס א, חלקשהתפע~תל
 כ"טסי'

 ומת בן וילדה מעוברת והניחה בעלה שמת אשה בדין רגותינו יורונושאלה.
 תמוז ח"י בליל אחרונה טבילה שטבלה חדשים לט' שנולד מכירים שהם ואמרו ל'.בתוך
 פטורה. או מתייבמת או חולצת אם בפ"ז. אייר בח' וילדהבפ"ו.

 חדשים לט' שנולד מכירים שהם שאמרו שזה משמע השאלה מלשון :תשובה
 חליצה, בלא לפסרה עליו לסמוך ממש בזה ואין בפ"ו. תמוז ח"י בליל שטבלה מכחהוא
 ואפי' לחלוץ, צריכה מספיקא הילכך ימים. אחר או טבילה מליל הזרע קלטה אם יודעדמי

 דלא הוא ברור ודבר כנודע, נאמנת אינה טבילתה מליל שנתעברה האלמנהאומרת
 למדינה לו שהלך ופירש שבעל כגון חדשיו, לו שכלו בודאי שיודע עד לפסרהסמכינן
 ן א( קנ"ו סה ש"ע ועייןאחרת

 ל'סי'
 אחים ב' ונשאו ראובן אחות שבהם הגדול נשא אחים ה' רבותינו יורונושאלה.
 בעלה עם הקטנה שהתה מאד. קטנה וא' ראויה א' ראובן. בנות שתי האחיםמהארבעה

 לאחים ואמר לבית ראובן הביאה אח"כ חדשים, ג' אחיו בבית וישבה מת ואח"כימים
 או חולצת ואם בתולה עדיין כי ושמעתי תחלוץ. או שתתיבם עד וכסות מזונות לבתויתנו

מתייבמת.
 א(, לבעל ידה ומעשה ראשונים חדשים ג' * )כל( בעל משל ניזונת היבמה :תשובה

 לפני לחלוץ או ליבם תבעתו אא"כ יבם משל ולא בעל משל לא ניזונת אינה ג"חולאחר
 ג( : ק"ס סי' בש"ע כמ"ש ליבם ונתרצהב"ד

 לעאסי'
 ולזה הקדושין. הם ליבום שמזקיקה העיקר בכך מה בתולה, שעדיין ששאלתומה

 מן בין מאביו אחיו אשת ליבם אדם שצריך וחליצה יבום מה' פ"א רמב"ם שכתבתמצא
 עליה בא לא שעדיין האירוסין מן שאפר בפירוש לך הרי וכו/ הגשואין מן ביןהאירוסין
 : ליבמהצריך

 ל"בסי,
 לא אינה שהרי להתיבם שצריכה פשיטא תחלץ. או תתיבם אם ששאלת מהיעל
 קע"ד, סי' וש"ע פ"ו שם רמב"ם כמ"ש מהשניות ולא עשה מאיסורי ולא לאויומאיסורי

 ! בפ"ח שמות סדר ו'יום

 ל"גסי'
 ועדיין מתה ואחקכ מנדוניתה מה סך ]לה[ לו ונשאר אשתו שגירש בראובןשאלה

 שעדיין טען החוג, שארית לשלם לראובן יורשיה וכשתבעו לה. שיש חוב שארית נפרעהלא

 )אח"ן( 1"כ. נאמנת אינה פהה על אלא חדשיו לו שכלו ידוע אין אם שם דכ' ( א)כס(
 ד'. ס" י כלל הרא*ש תשר בשם ק*ס(, סי אה"ע )טרר בב"י הדא וכן כצ"ל. ליבם. א()ל(
 אפה לעולם שלה ירהה ס1שה שכת' סע"ד שם בש"ע סר"ן סדברי וכ"ם בזה, החויקים דע' שםועיין
 דלד' שם ובב"י בטיר עיין ב( הראשונים. חדשים בנ' אפי משמע .לעולם" תר וסדיוק נזונת,היא

 1יי*ש. במזונותיה חייב ביבחם והן בחליצה הן פוסרה ואינו לדין שתבעתו כל סה*א( )פי"חהרסב"ם
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 בעוד מנכסיו אדם לשום נתנה ושלא החביאה ולא בזבזה שלא טענותיו על לו נשבעהלא
 וטוען שירצה. זמן כל להשביעה לו שיש יצ"ו ב"ד מעשה שטר והוציא תחתיו.שהיתה
 לבגיו. שבועה מוריש אדם שאין נוטלין יורשיה אין נשבעה שלא שכיוןעתה

 לה להוש שאין באשה כזה נדון על נשאל כ"ד ס4' ח"א בתשובה מהרי"ט :תשובה
 שלא לישבע דמחויבת דאכתי ואע"ג כתובתה יורשיה שגובים צדרי, המת בעלהדאתפסה
 בטענה, שלא שנשבע בית כבן דהויא משום שבועה האי וכו' לאהרים נתנה ושלאמחלה
 מוריש אדם אין בכה"ג אמרינן דלא בכך. יורשים יפסידו לא ומתה גשבעה לא אםמ"מ

 אין בשבועה אלא בו לזכות יכול שאינו בממון -אלא הכי(" אמרינן ")דלא לבניושבועה
 הנהו וכל וכו', לזכות הדין מן זכתה שלא גוביינא מחוסר דאכתי כיו7 לבניו מורישואדם
 היורשים אותו נוטלים הבית, בעל אצל ממון להם שהיה אע"פ ומתו נשבעו לא אםודאי
 : סי*א ק"ח סי' ח"מ ש"ע ועיין יעש"ב. לבניו שבועה מוריש מיקריולא

 ל"דסי'
 שש תוך הוא אם ספירתה בימי ש"ז הפולטת י"א ס' קצ"ו סי' הש"ע מר"ןכתב

 ב([ ופסקה, ]אח"כ וראתה מטתה המשמשת לפיכך יום, אותו סותדת לשמושה א(עונות
 תפלוט שמא שלימות עונות ף עליה שיעבדו עד נקיים ז' לספור מתחלת אינה פסקה,ואח"כ
 י"ו, הלכה מא"ב פ"ו רמב"ם וז"ל וכו', לשמושה ה' יום עד לספור מתחלת אינהלפ"
 שלא שסובר מי ויש וז"ל. הכ"מ וכתב וכף, יום אותו סותדת הספירה ימי בתוך ש"זפלטה
 לבעלה טומאה גורם שאינו דבר שכל לבעלה לא אבל טהרות לענין אלא שסותרתאמרו
 כדעת דבר לכל סותדת שהיא הצרפתים רבותינו דעת אבל הראב"ד, דעת וזה סותרתאינה
 כתב הרמב"ן אבל יפה. יפה שתקנח עד ז"ל הם החמירו ברגליה הלכה ואם וכף.רבינו
 בהלוכה, פלטה לפלוט לה שיש מה שכל חוששיןדאין

 יפה יפה התודף בית מכבדת שתהא ביתו בתוך אדם ילמד לעולם כתבוהרשב"א
 ס"ט דף הקצר בת"ה והוא עכ"ל. הללו ספיקות לידי תבא שלא כדי חמין במיםומרחצת
 [ ב( ופסקה ]אח"כ ודאתה מטתה ששמשה האשה וז"ל י"ג סעי' קצ"ו בסי' מר"ן ופסקוע"א.
 להפליס בבגד או במוך מקום אותו יפה יפה תקנח המחרת. מיום לספור ודוצה פסקה.ואח"כ
 וי*א רמ"א זה על וכתב הזרע. כל ג(, ]יפליטון יפלסו והם חמין במים תדחץ או הזדעכל
 מיום לספור דוצה ואם כתב ב' אות פ"ו ובהגמ"י ע"כ, וכו' הזה בזמן בקיאין אנודאין

 ספיקות מכל לצאת רוצה ואם הש"ז. להסיד יפה ותקנח רך בגד או מוך תכניסהמחדת
 ותו כהגמ"י יחמיר המחמיד ע"כ זה, ס" ב"י ועיין ע=ש. וכו' הקנוח עם בחמין גםתרחון
 ותו יפה ילמדם צריך. בקיאות דמה המקומות. באלו כאן שמענוה לא רמ"א וחומרתלא.
 : צריךלא

 ל"הסי'
 כמו לשמושה ה' מיום שתטנה קצ"ג בם" הב"י מר*ן כתב הנבעלת בתולהובענין

 אשה כשאר לשמושה ה' יום עד לבדוק תתחיל ולא וז"ל. ס"ג סי' בא"ה וכ"כ וכף.בנדה
 בחמין ורחיצה במוך קינוח לה מהני שבגדה וכמו לנדה. אותה דמשוה הרי וכו',ששימשה

 שאפי' תדע שנבעלה מבתולה יותר דינא מעגין חומרא יש בנדה ואדרבה כאן, כןכמו
 עונות ו' דצריכה ומינה כמש"ל. יום אותו סותרת ש"ז שהפולטת בפ"ו שסוברהרמב"ם

 סקי"א. שם בה"ט עי" שעות ע"ב הם עונות ושש שעות י"ב היא עונה כל א()לד(
 גמרן. הגרס' כ"ה ג( בכת"י. נפל שט"ס ונראה מתוקן, ובכת"י שם במרן כ"הב(



צריט א. חלקשו"תפערירעלב
 מא"ב י"א בפ' שכתג י"א הצריד ולא נקיים ז' ממחרתו דמוגה סובר בתולה גביוכו'.
 אבל וז"ל. הגמעי ע"ז וכתג עכ"ל. נקיים ימים ז' סופרת הדם שיפסוק ואחר וז"ל, ח'דיו

 מחמת לרואה עצמה מחמה רואה גין להלק שאין שלימות. עונות ר דבעינן כתכבסה"ת
 עכ"ל. המחבר כרבינו כתב הרמב"ן אבל נקיים. ימי ז' להצריכה בה מדהחמירובתולים
 לשמושה. ה' יום עד מלספור להמתין שא"צ בבתולה להקל רמב"ם רבינו שדעת מבוארהנה

 הרמג"ן.ושכ"ד
 אלא אתא לא דהרמב"ם ראיה. משם דאין הגמ"י על שהשיב קצ"ג סי' להב"יוראיתי

 פליטת בענין גדה לשאר בינה לפלוגי גחת לא )אבל נדה, כשאר נקיים 7' שצריכהלמימר
 שתיק הוה לא ביגיהם. מחלק דהוה איתא דאם נדה(. כשאר דדינה משמע וממילאש"ז
 גה להחמיר אין שיהיה מה יהיה ומ"מ זו. היא ניצחת שתשובה והאמת א( עכ"ל.מינה
 הוראה בעלי זקנים ראיתי וכן בבתולה כן כמו ורוחצת מקנחת שבנדה וכמו מגדהיותר
 בטהרה שתפסוק שצריכה לכ"ע פשוט הדגר ומיהו ביניהם. היה פשוט ומגהג כן מוריןהיו
 ורמב"ם האיי רביגו ב' כתב ב( תיגוקות פ' והרא"ש הרשג"א ב' והב"י קצ"ג סי' הטורוכ"כ
 ג(. : ע"כ נקיים ז' שצריכה מהא"ב י"אפ'

 ל"וסי'
 חובות כצ"ל[ ]עליו עליה והיו חנוגית ונעשית אשה שנשא באיש השואלשאל

 וצמוקים תמרים לוקחת והיתה השכר במלאכת כפיה בחפז ותעש חיל אזרה האשהותיכף
 אין שמריו על שוקט ואוכל יושב ובעלה תמיד. חלילה וחוזרת ומוכרת ועושהבהלואה
 עשוי. עושה שאת מה כל לה אומר רק המלאכה עסקי על דבר לה אומר ואינו גידומלאכה
 אותם ופדתה ממושכנים כלים לו היו גם חובותיו. ופרעה בית ובנתה הרויחה הימיםוברוג

 אותן זקפה ולא וכסף זהב ותכשיטי בגדים לבעל שהכניסה לשאול עוד יש גםמשכרה,
 והוציאה בעלה מת ועכשיו עליהם. שהוסיפה מהם  ויש שגלו מהם ויש הבעל עלבתוב

 החביאה שלא ותישבע שתיזון היורשים תובעיס ועכשיו קבורה וצרכי לו בתכריכיןהוצאות
 לבעל. ידיה שמעשה אומרים כי געלה בחיי שסיגלה ממה מטלטלין ולאמעות

 תחת לבעל האשה ידי מעשה תקנו הז"ל כי דע ראשון. ראשוו על אשיב :תשובה
 מזונות לה מעלה שאין וכל א(. וגמ' משנה דוכתי בכמה שמפורש כמו איבה משוםמזוגותיה

 וכ' ה"י. סעי' פ' סי' אה"ע הש"ע ורמ"זו ת"ף סי' הריב"ש שהאריך כמו שלה ידיה מעשההרי
 עם שלה ידיה מעשה הסתם מן כסף, מעה ולא מזונות תבעה ולא ששתקה אשה רמ"אשם

 ואין מוסכם זה ודגר עכ"ל. אע"פ( בפ' )הר"ן ידיה מעשה שמחלה אמרי' ולאהמותר
 לא שאם הרמב"ן תשוגת משם וז"ל, יותר מבואר הר"ן כ' ניזונת אלמנה ובפ' עליו.חולק
 דאיהו היכא דכל כלום עליה לבעלה אין שהותירה אע"פ ואכלה ועשתה מזונות לאשתונתן
 במעשה זכתה אלא וכף ניזונת איגי ולומר גפי' להתנות צריכה אינה מזונות לה יהיבלא
 ידיה מעשה - לצרכיה כסף מעה לה נותן אינו אם ששנינו וזוהי שתיקה דרך אפי'ידיה.
 ביום עצמה דחקה אלא לותה ולא תבעה שלא הרי וז"ל. סי"א ע' בסי' מבואר וכןשלה.
 סגרת זו וסגרא עכול. שלה הכל והותירה עשתה ואם כלום לה אין ואכלה ועשתהובלילה
 יע"ש. שתיקה דרך ואפ" בב"י בה וסיים והרשב"אהרמג"ן

 משמע דבריו חפתם 5ירש לא ואם ההתר, לצד אפ" לפרש הפופ'  שדרך משמ9 מיאו  א()ל.ה(
 נדה ב( דמותר. ש"ס לאיסור. פירש דלא וכית לפרש. פוסק של דדרכו כת', מ"ד ובסידאסור,
 ההא שבכולן והסוב בראיות, הנשים בין שונים מנקגים ד' העלה מ"א סר סוב חן ובס' ג(ס"ד.

 לעצפו .יחמיר רמ"א כדעת להחמיר והרוצה שפסקה, אחוי נקיים ז' מונה פעולה בדיקהשאחרי
עייש*ג.



לגצריק א. חלקשףתפעית

 רצה שלא מניה דאתיא היכא בין לחלק דאין ס*ז ס" ח,מ בחלק מסראני סהר"יוכ'
 לה שיביא לבעלה הוצרכה ולא ידה מצאה כביד כי מינה דאתיא להיכא מזונות להלתת

 ממעשה שיש מה כל הלכך ס"א. בהגהת רמ*א גאכ רמזו זה ודבר יעו=ש. והאדיךמזונות
 ועיין חלק. בו ליורשים ואין שלה הכל בתים בנין בין בגדיס בין כסף בין מעות ביןידיה
 ע"ד. מ,ו דף אישות מה' פי"א האדמהפרי

 במשכונות חובותיו שהיו ואפי' לשלם חייבים היורשים אין עליו שפדעה חובותואמנם
 כשפרעה זה כל מיהו לשלם. חייב איגו חבירו של חובו הפורע דקיול המשכונותופדתה
 והיורשים עבדא קא שליתותיה אמרי' בהא לפרוע, עליה שצוה בעדים יתברר אם אךמדעתה
 ב( : שפרעה במהחייבים

 ל*ז.סה
 זקפן שלא בחוב עליו נזקף שלא שכיון דע. שהכניסה, ותכשיטים נכסים אודותועל

 וחליפי וחליפיהן בתשלומין חייבים היורשים אין מהם שאבד מה כל בשומא עצמועל
 קבורה. וצרכי בתכדיכין שהוציאה ומה ג( ידיה. ממעשה הן הכי דבלאו הוא שלהחליפיהן

 של חובו כפורע הוי בסתם ואם לה. לשלם היורשים צריכיס זה, עשתה הלואה דרךאם
 השבועה שתישבע, שטועגי' ומה היורשים. על זה חיוב מוטל היה שהרי ופטוריםחכירו
 לגבות כשתבא אלא עתה השבועה אין בזה וגם דוקא. אביהם מנכסי החביאה שלאהיא

 שירצו, מה עליה ומגלגלין נפ"ח[ סי' ]באה"ע[ כמבואר אותה משביעין שאזהכתובה
 )ואין בידה הרשות שלה ידיה ומעשה ותאכל שתעשה אלא מנכסיהם ליזון תרצה לאואם

 : בפ"ה סיון ט*ו ד' יום ושלוס ד( לכופה(.יכולים

 ל"ח,סי'
 מצרן לו ואמר במצרו, לו הסמוך הבית ליקח המצר בבן גמלך המוכר אםשאלה

 זביו. זיל מצרן לו ואמר המצר בבן לוקח בנמלך כמו קנין בעי אי זביןזיל
 קנין בעי לא המצר בבן מוכר דבגמלך להלק א' מורה דעת על עלה כבד :תשובה

 הלוי והר"א ל"א. וסעיף כ"ט סעיף קע"ה סי' מש"ע וראייתו המצר. בבן לוקח נמלךכמו
 שהלוקח בין דמלתא כללא וז"ל. ומסיק ראייתו סתר ו' סי' ף כלל ח"מ חלק ורדיס גנתבס'
 שם שיהא בעינן לעולם המצרן. עם שנמלך הוא שהמוכר בין המצרן עם שנמלךהוא
 הייתי משטה דא"ל משום הוא דטעמא זכותו את המצרן יפסיד לא בלבד ובדבריםקנין,
 הדבר שנודע אמת דברי שניכרין זולתי א( ז"ל. רש"י כמש"ס דמיה על להעמידה כדיבך

 לו שימכור המצרן עם המוכר ימלך אם שאז ידוע בסך הלוקח ע"פ המקח נגמרשכבר
 לקנין וא"צ בכך סגי זבין זיל המצרן א=ל אס המקח. עליהם ועמד שנגמר סכוםבאותו
 דברי דייקי והכי ע"ש. ע"ב סוף קפ"ג דף קכ"ה סי' כהרא"נח דלא במקחו הלוקחחכה
 : ב(הש"ע

 ט4ל[נסי'
 רק עובדא למעבד הפוסק מדברי ללמחי שלא מזהיר שהריובל חוכדני שםכתוב

 לעוצם סצטרך שאינו שכיון באגב, בדבדיו שיבא במה ולא עליו תסוב השאלה שעוצסבנדת
 א(. : ע*ש הדין לעומק יורד אינוהשאלה

 צ"ה. ס" שם ד( פ-ח. ט" אה"ע ג( ק3"ח. ס" ח"מ עח' ב( נ*ט. : נ*ח כתובות א( ל*ז()ל*ו
 בזה. חלוק שהביא סח סק"יא פ"ת ופי" ב( ק"ח. בב"מא()ל"ח(
 ס-11 ס" ות*ג קם"ג סן' ועה?א()5!*ל(



 א. חלקשו"תפעולתלד
צדי"  מ'[נסי'

 למצרן, ביתו הא' ומכר שנים של והעליה הבית נ"א, סעיף קע"ה סי' רמ"אכתב
 וגקצת )ב"י כמצרנים, דינם רק לזה זה שותפים מקרו דלא לסלקו, יכול העלייה בעלאין
 שאמרו ממה רמוא על הקשו אחד פה כולם האחרונים כל והנה הרא"ש(. תשו' ציינוש"ע
 קפוח, סי' ששון הר"א וכ"כ בקרקע, שותף הוי א"כ בקרקע, שליש לו יש העלייהשבעל
 הרא"ש שבתשו' כתבו עוד בהגהותיו, כן הכריע הריק"ש גם וט"ז, וש"ך סמ"ע ב'והב"הט
 הצעיר אני כי באופן כן, סובר קכ"ט סי' בהרא"נח גם מצאתי וכן מהר"מא, .להיפךמבואר
 כתב שלא הרבעי דעת וכ"נ בזה, הרמ"א על חולק" אחד פה כולם הפוסקי' לכלראיתי
 בש4ע.זה

 העלייה בעל וביקש בית, שקנתה מצרנית היתה שלא באשה לפנינו באומעשה
 תיקנו דכך מטעם בלוקחת בין במוכרת בין מצרנות דין לאשה שאין דאף מטעםלסלקה
 למכור, ולא לקנות לא לחזר יכולה ואינה עליה שיטרח מי לה שאין. כחה ויפו חז'ללה
 סעי' קע"ה ס" מהר"מא וכמ"ש בשותף לא כן דאמרי' הוא מצרן לגבי הוא דוקאמ*מ
 האחרונים שכל כיון א"כ מהר=יו, ב' ע"ש ממצרן עדיף דשותף לאשה מסלק דשותףמ"ז

 לא א"כ כן, הכריעו ורי"קש וט"ז לסלקה. יכול שותף דמקרי דרמעא פסקיה עלחולקים
 להוציא מעשה לעשות לבי מלאני ולא החולקים, שרבו כיון העליונה על הלוקח ידאמרי'
 שהבנת יראה רואה שכל ואע"פ הרא"ש, תשו' מל' כרמ"א הבין שהרבעי כיון האשהמיד
 עובדא ולמעבד להכריע לבו אל יערב אשר הוא מי מ"מ רב"י, הבנת היפך הרא"שדברי
 רבוי. סברתנגד

 אפי' כי והוא אחר, מטעם זאת לאשה לזכות שיש ראיתי בפוסקים החפושואחרי
 הנה כי בזה, מודים הכל אין מ"מ רמ"א, כדכתב לאשה גם דמסלק דקי"ל שותףבדין
 יכול השותף ולא המצרן אין האשה מן דהקוגה כ"ג, ס" למורא שי ספר ב' כ' גו"אהרב

 גמקחה האשה זכתה וא"כ יע"ש. פ"א ום" קכ"ט סי' הרא"נח ושכ"כ ]לסלקו[,לסלקה
 רווחת הלכה וז=ל, ע"א קנ"ז דף ח"מ ורדים גנת מעש לך והא כסאן. הלכה, לן מפיסדמן

 מחלוקת כגון דדינא ספיקא א=נ הלוקח ובין המצר בן בענין שיהיה ספק שכלבישראל
 קנינו כי ללוקח, לזכות הוא הדין שורת ללוקח, מזכין ויש המצרן את מזכין שישפוסק",
 ועשית משום חז"ל תקנת משום אלא אינו המצר בן אבל גדול, וכחו התורה מן גמורקנין
 מוציא, נק' התקנה מכח שבא והמצרן מוחזק נקרא והלוקח התחתוגה. על וידו והטובהישר
 סי' ח"מ בתשף רשד"ם וכ"כ ע"כ. ללוקח להפקיע כדי ברורה ראיה להביא מוטלועליו
 : מזה מלאים האחרוגים וכל ופ"א קכ"ט סי' הרא"נח וכ=כוע"ז

 מ'. מ"א[]סי'

 למשה. שיעיד מהו עסיגדב עמינדב, בת אלישבע שנשא באהרן המורה יורנושאלה
 שאין איש כל ל"ד. ס" ח"מ בש"ע כדא" להעיד שכשר פשוט הדבר :תשובה

 ואהיו בנו כגון קרוביו לשאר מעיד אתה הרי קרובתך, בעל שהוא מפני לו מעידאתה
 : ע"כוכף

 מ*א. מעב[]סי'
 שהוא צייד אותו שיוחזק והוא הצייד, רבי לי התיר זה עוף לומר ציידונאמן

 שמעתי סע"ב( פ"ב ס" יתד )ש*ע ע"כ ובשמותיהם בתורה האמוריס הטמאים במיניםבקי
 שחימ"ה לו שקורין קטן עוף שאותו ז"ל, צעדי יהודה מה"ר מפי שקבלו אמת מגידימפי
 יש אם ושאלו זו, קבלה על סומכים שהם ואמרו טהור, עוף שהוא השם בזה מפורסםוהוא



להצדיק א. חלקשףתפעדלרן

 הטמאיס במיניס בקי שהוא צייד אותו שיוחזק והוא מר*ן שכ' מטעס זו קבלה עללפקפק
 הוא תנאי וא"כ וכף, הטמאיס המינים שיודע הזה המורה על להעיר שיוכל הוא דמי~ף,
 לאו. לא"ה הא עליו לסמחי יש וכו', טמאים מינים יחרעאם

 טמאימ מיניס ביודע מוחזק שיהא בעינן לא דבנ*ד אמר יצ'ו שלמה כה*רואחי
 עוף על מעיד ת"ח אס ח"ל, א' בס"ק מהר*של ב' זה ס" הפר*ח מם*ש ראיהוהביא

 כתוב הוא הלא רש"ל, חירש דמה יצ*ו אחי והקשה עכ*ל, נאמן שטהור הואשמקובל
 .מוחזק מקובל אותו שיהיה רש*ל התנה לא אמאי ועוד וכף, לומר צייד ונאמן בש"עלפנינו

 דהוי נאמן מקובל שהוא דבאומר מבואר, שהחילוק אלא וכף, טמאיס מיניסביודע
 דקבלה משמיה דלאו בצייד משא*כ טמאיס, מינים ביודע מוחזק שיהיה בעינן ולאכמסורת
 התיר, ובחקידתו בידיעתו דמשמע וכף, הצייד רבי לי התיר זה עוף קאמר אלאאמרה
 אמרוה, קבלה דמשם -שחימ=ה שקורין בעוף בנ*ד וא*כ ביחרש. מוחזק שק;א בעינןלכך

 ואמיתי נכון חילוק והוא ובחקירה, בידיעה תלי לא דידיה דהתירא כיון עלה דסמכינןודאי
 ולרווחא הנז"ל, על וסמכנו שלשה של ב"ד לפנינו וה עוף בא ]לשטרות[ בק"י ובשנתדוק.

 הפירושים ככל יתירה אצבע לו היה גס נקלף וקרקבן זפק לו ומצאנו שחיטה אחריבדקנוהו
 : יתידה אצבע בעניןשנפלו

 יצ*ו צעדי יודא מ"ו בןיחיא יצ*ו. צאלח יוסף אמ"ו בן יחיאהצעיר
 יצ"ו. משרקי דוד מ*ו בןיחיא

 מ"ב. מ*ג[נס"
 מולגו א*כ אלא גדי למלוג אסור חול. תצ"ט ס" י"ט ה' א*ח הש"ע מר*ןנתב

 אא"כ, במקום וצ"ל הוא, דט"ס כ' וט*ז ומ*א ושכ*ג והב*ח רש"ל הנה עכ"ל. העודלאכל

 ע"ש. וכו' כדלקמן לבד ורגלים ראש אלא למלוג התירו שלא העור. לאכל מולגואפ"
 לך הא זה דבר ולברר ע*ש, בה*ג ב' והרא*ש מהטור זה לדין ציין הגולה באר הרבוהנה
 בו שיש מפני עורו לאכול כדי למלגו רוצה ואס גדי למלוג אסור בה"ג כ' הטור,לשון
 יותר טורח שיש לימא בו תיבת הטור שכ' זה מה עיון וצריך עכ*ל, שרי בהפשטטורח
 טעס מה קשה הגירסא לקיים נרצה ראס וריח, טעס בה דאין בו תיבת להזכיר ולאוכף.
 איך ועוד בי"ט, שרי לא דטרחא כדקי*ל לאסור יורה וה טעס אדרבה להיתד וההוא

 כוונת מוקמינן אי קשה ועוד מבהפשט. הול"ל זו, תיבת להקביל בהפשט תיבתתתישב
 נראה ובהכרח הקודם. עס להלמה דקשה שרי תיבת בפנינו עומד הנה לאיסוראהטעס
 הרא*ש כתבס בה"ג דברי וז"ל ג"כ מהב*י נר' וכן הטור,א( רב" בדברי נפל דט"סלומר
 ויכול הואיל גדי של גופו כל למלוג שאסור שם כתבו התף וגס ב( יין, כדי המביאבס"ף

 בה"ג ב' הטור בד' סובר הב"י דרב הלשון מזה מבואר הרי טפי. לעשות הקלהבהפשטה
 אחדת ג" למר"ן שהיה ובודאי שאסוד, שס כתבו התו' וגס מדכ' הגדי כל מליגתלאסוד
 כתב והב"ח לאיסור, בה"ג גד' דינא קס איפוא א"כ לאיסור, ו"ל הטור בדברימוגהת
 ע"ד, ל"ו דף וז"ל הוא שכן ומצאתי עצמו בס'.ה*ג וחפשתי ו"ל, הרא"ש בנוסחת הואשכן
 עבדינן לא כוליה גדיא אבל ורגליס ראש דוקא הראש, את מולגין מדקאמרינן גאוןאמד

 הביא הטור רגי' דהנה והוא קושי שום גלי הטור רבי' דגרי ליישג אפ' עבדו אני וליא()מ"ב(
 כדי למלגו רצה יאם וכת' המתירים, סגרת הגיא ואח"ד גי"ט, גדי למלוג דאסור געה"גסגרת
 גהפשט יותר טורח געור( )ר"ל גו שיש מפני ההפשט איסור טעם עוד והוסיף שרי עורולאכול

 דברי לך והא ומופרכת. קשה זו הערה לעד"נ א"ה )אח"ן(. קצת. מגומגם שהלשת אלאמגמליגה,
 כת' שם. כת' שכך עיקר רבי' גספ' אחרים ספרים גרסת לי נראה לכן ת"ל, שם שכתב ג"חהר'

 ל"די ביצה ב( עכ"ל. מגהפשס יותר טורח גו שיש מפני עורו לאכול כדי גדי למלוג אסורבה*ג



ציי" א. ח5קשרתפעולת5י
 שהעיד וכמו לאסור בהוג דדעת לך הרי עכ"ל, למשכיה לאשלוחיה דאפשר בי"ט,מלוג
 מליג אמאי דא"כ העור, לאכול רוצה באין מיירי דבה"ג ולפרש לדחוק וא"א ז"ל,הב"ח
 לאכילה. דבעי בהכרח ליה דמליג דמאי ודאי אלא למיכליה, צריך לא הא לעורליה

 ואע"פ לאיסור, פוסק דבה"ג כיון להתיר שפסק למר"ן לו מנין אנן נחזיוהשתא
 למר=ן ואומר, הספריס, לשבש קשה בדבריו גפל דט"ס כתבו לעיל שזכרנושאחרונים

 שזכר המורים סברת אתו אחרת רוח אלא ז'ל, בהוג המלך מטעם לא להיתרשפסק
 בפ"ג המגיד הרב וכ' התוספות. דברי שסיים , אחר הב"י וז"ל משנה המגיד שהביאהרשב"א

 בלבד ורגלים ראש אלא בהמה כל למלוג התירו שלא שהורה הגאוגים מן יש הרשב"אב'
 ואסרו ביותר המפונקים אלא עושין שאין לפי בהמה, של עורה לאכול שמתכוןאע"פ
 כיש לפסוק לסר"ן וגר' עכ"ל, בהווה שדברו אלא בלגד ורגלים ראש אמרו שלאשהורו הורא" מורי ויש חול, כמעשה יותר שנראה ועוד הכלים, לגמר שאסרו כדרד זהלעשות
 לסברת נקס דהרשב"א ועוד בבתרייתא, הרשב*א לה מדנקט המסור הכלל_ ע=ד הוראהמורי

 להיתר בש"ע פסק טעמי הלין ומכל רבים, בלשון המתיר וסברת יחיד, בלשוןהאוסרים
 בית חלק הקדש עבודת בס' במקומן ע"ה הרשב"א דברי ראיתי ושוב האחרונה, זוכסברא
 דהרשב"א בפי' לך הרי עכול, נוטה הדעת ולזה בה ומסיים המג"ם, שהעתיק בלשוןמועד
 מורי יש ב' הרשב"א מר"ן, דברי על לציין דצריך לפ*ז פשוט והדבר להיתר, בההכריע
 העור, לאכול מולגו אא"כ ז"ל שכ' פר"ח לה' ראיתי ושוב הגולה, כבאר דלאהוראה.

 אלו קצרות דבמלות לך הרי עכ*ל, תע*ב והמחמיר אוסרים ורבים מפרשי', קצת דעתזה
 : חיו"ק וכו' והמחמיר מדנקט להתיר ז"ל דדעתו לך גת' וגם מר*ן דברי בכוונת למ*שכיון

 מ=ג. מ"ד[]ס"
 בסכין ודוקא בו לתלותו בבשר יד בית עושין אין ת'ק בסי' והטור הש"עכתב

 יד בית בו עישה בשר כשמוכר הוא חול דרך בסכין א( א"צ בפ' ופר"שי שרי. בידאבל
 מותר וממכר מקח שאין היכר לעשות לשנות צריך ובי"ט לביתו, להוליכו ללוקחונותנו
 מקח משום דאסיר להוליכו הלוקח ביד וליתן לנקגו דדוקא משמע ב*י, מביאו עכ"לגו

 דאין שוד הפשט בשעת המטבחים בית של באנקליות לתלותו הבשר בנוקב אגלוממכר,
 באונקליות, ולתלותו בסכין לנקבו מתא טבחי נהיגי שפיר זה ועפ"י בכך, וסמכר מקחדרך
 ב( : ודוק זה מטעם והוא שלפנינו מהגדולים בזה שפקפק מי ראינוולא

 מ"ד. מ"ה[נסי'
 דמים סכום ונותנים מעי"ט הבהמה על כשנמנין אלו בגלילות סמכו מאיןנשאלתי

 בכך לו משיב והוא נמנית בכמה הטבח לו ואומר הבשר ליקח הטבח אצל הולכים ולמחרלטבח
 לי תן לטבח לוסר דמים בפיסוק בשר קונין אין דקי"ל הדין נגד דזה דנר' דמים,וכך
 ס*א. ת"ק סף בש*ע כנז' בשתים אובסלע

 נמנין אבל בי*ס לכתחלה הבהמה על נמנין אין א( א"צ בפ' התם תנן :תשובה
 אין שמואל אמר אר*י נמנין אין מאי ב( ובגמ' ביניהם. ומחלקין ושוחטין מעי"טעליה

 דמתגה לישנא סוכח והכי ז*ל, רש"י של מטעמו הוא המחבר דיוק ב( כ.ח. ביצהא()ם*ג(
 ביד לתלותו שכמנתו פשוט נראה בו, לתלותו סר"ן ומ*ש וממכר. מקח בדרך רק שזה שםוגמ'

 ולתת לנקוב בחוי דרך שאת למנהגינו גם ומה שם. הלבוש סדברי מוכח וכן באונקלי, לאהלוקח
 בטעסם. וקימין שרירין הרב דברילקונה,
 _איתת : כ*ט שם ג(. כ"ח. שם ב( :. כ"ז ביצהח()ס"ד(

 שק~
 .ביאוה כתב המחבר תש" וכה, לי



ל,צריק א. הלקשףתפע~ת

 ומעמידן בהמות שתי מביא רב אמר עביד. היכי בי*ט, לכתחלה הבהמה על. דמיםפוסקין
 הריגי- בסלע עמך הריני לחבירו אדם יאמר לא הכי נמי תניא כזו. זו ואומר זו אצלזו

 שוחט דקתני עביד היכי ופר"שי ולרביע, לשליש למחצה עמך הריני לו אומר אבל בשתים,עמך
 בי"ט להם מביא דמיה, לפסוק שוה היתה כמה למחר שידעו עביד היכי ביניהם.ומחלקין

 פוסקין אין דאמר כשמואל חהיינו בסלע, זו בהמה על נמנה עמך הריני וכף. בהמותב'
 שוחט אבל בשר בדינד לי סכור לטבח אדם יאמר לא ג( תנן הכי ובתר בי"ט, דמים-לה

 בי"ט דוקא היינו דמים לפסוק רבנן דאסרי דמאי לך מתבאר הרי ע*כ, ביניהםומחלק
 הוי. וממכר מקח דרך גווגא האי דבכיעצמו

 מעי*ס,-אלא ועומד דפסוק דמי פסיק השתא דלאו כית למיסר ליכא בנ"דאמנם
 זולתי נשאד ולא מעי"ט ועומדת מכורה דכבר לו יש בכמה בעלמא להזכרה לוששואל
 להזכיר שאסור בשר בדינר לי מכור לו יאמר לא וז"ל, שם הר"ן מלשון וכ*נ לבד,החילוק
 וממכר מקח איסור מטעם הוא דמים סכחם להזכיר דאסרינן דמאי הרי ע"כ, דמיםשס

 דהשתא זה בכעין דדוקא מוכח לי, מכור לו יאמר לא דאמר קאי ברישא דנקטדאל"טנא
 י*ט מה' פ*ד הרמנ"ם מל' וכ-נ ש"ד. מעי"ט לדמי דפסקיה בנ"ד אבל לדמי דפסיקהוא

 דלעיל ואמלתא וכו', בשתים ואתה בסלע אני זה יאמר לא ביניהס מחלקין כשהןדקאמר,
 מעי*ט עליה נמנו כבר אם אך אסיר, בכה*ג דדוקא מוכח וכף. בהמות שתי מביאיןקאי
 קמפלגי ולא דמים, סכום להזכיר דאסור האומדים לד' זה דין בהנחת הוא זה וכלש*ד.

 בי*ט אפ" שם רמ"א מ"ש לפי אבל שם, וט"ז מ"א עיי' שכ"ג ס" בש"ע רט"אכדמפליג
 שתים. או ליטרא לי תן או דמים בכך לי תן לומר שדיעצטו

 ובלבד רמוניס וה' ביצים ד' לי תן לחנוגי לומר מותר ס"ד שם הש"ע לשון לךוהא
 ג' בידי לך שיש הרי לומר מנין סכום(* ולא )מדה סכום ולא דמיס שם לו טכירשלא
 אינו דמים בסכום וכן וז*ל. שם רמ"א עליו וכ' ק', בידי לך יש והרי אחרים ר לי תןאגוזים
 וכן שרי. בלא"ה אבל וכך. כך בידי לך ויהיה דמים וכך בכך לי תן בכה"ג אלאאסור
 שיש ואעפ"י וסהס וכי. והג"אש( )א"ז שרי בלא*ה אבל אסור. בכה"ג דוקא מדהבסכום
 ע"כ. וכו' להקל הסנהג פשס כברמחמירק

 אצל אדם הולך התס דא" א"צ בפ' מהרי"ף נובע מקורן אלו רמ"א דבריוהנה
 אומר אלעזר בן ר"ש מקח, סכום לו יזכיר שלא ובלבד וכו'. בצים ך' לי תן לו ואומרחגוני
 תן לו יאמר לא כסף עליו שיש כגון מקח. סכום פירוש מנין. סכוס לו יזכיד שלאובלבד
 הרי לו יאמר לא מגין וסכחם כספיס. שני בידי לך יש הדי אחר כסף עלי לך ויש בכסףלי
 דף בה"ג וכ"כ הרי*ף, עכ"ל ק' בידי לך יש והרי אחרים נ' לי תן אגוזיס נ' בידי לךיש
 יד שלח לא ז"ל הוא הנה תמוהים. הרי"ף שדברי הר"ן ב' הב"י כ' ששם ואע"פ ע"דל"ה
 יעו"ש פירושו על חלק ולא שכתבנו הרי*ף פרוש הביא שם הרא"ש גס לדחותם.בהם
 בש*ע. שהעתיק הלשון והוא כ' כן הסור גם הגא"ש הביא שם וגם שכ*ג, ס" הג*יסביאו
 שהבין וכמו דמיס סכום גבי ולא מנק גבי דוקא לחלק הטור דדעת לומר עאפשרואע"פ
 מנין גבי כך לומר דבקס דסאי לוסר אפשר מ"מ והש"ע. הטוד דברי בכתנת וס"זהמ"א
 ד(. לסתום ולא לפרש פוסק של דדרכו דמיס סכוס גבי וה"ה נקטה. דלדוגמא דוקאלאו
 וכן, מדכ' וכח. מדה סכום לו יזכיר לא וכן וז"ל, הסעיף בסוף שהגיה מהרי*קש דעתוכ*נ
 דדוקא לחלק אין מדה דבענין וכתב רמ"א על חלק שהס"ז אף וא"כ בהס. שוה שהדיןמוכח
 דאותם לך ית' זה ומכל בזה, והגאיש לרמ"א חבד הרי"קש מצאנו הנה השבון.בעהצה
 על להם דיש שנים. או ליטרא או וכך בכך לי תן אומר עצמו ובי"ט מעי"ס נמניםשאק
 הש"ע ד' דגם ואפשר ע"ה. ודמ"א וש"ג וא"ז והגא"ש ובה"ג והויא"ש הרי"ף שיסמוכו.מה

 : ע"כ כמ"ש כןוהסוי

 נ"ה. סי רלקסן ל"ה סי מזה עי" ד( ט"ה. סה בחר"אע נתנאל קרבן ת""הענק
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 מ"ה. מ"ו[נסי'
 אחר לחפש מחזר היה הגניבה ובעל חפצים לו שנגנבו במי לצדקח המורהיורנו

 הסרסור ונתן מפלוני לקחן שכבר ואמר מהגניבה ידע אם אחד לסרסור שאל ולבסוףגנבתו
 ואומר דבריו לפי לגנב שנתן דמים מהבעלים לתבוע הסרסול בא ועתה לבעליס,החפצים
 פלוני שאותו באמרם ליתן ממאנים והבעלים אבדה. להשיב שלקחן במה נתכווןשלטובה
 הדין. מי עם יורנו ובכן מפורסם לגנב ידועהמוכר

 ולוקחים השוק תקנת בו תיקגו לא מפורסס דבגנב הפוסקים מ"ש ידוע כבר :תשובה
 לטובה הקונה אמר שאם כ' ס"ב שנוו סי' בהג'ה שם ורמ"א דמים. בלא הגניבההבעלים
 יע"ש. לכ"ע נאמןנתכוונתי

 קמאי מפוסק" לאחד מצאנו ולא היא יחיד סברת זו דסברא הנראה לפיוהנה
 זכרוהו שלא מחודש דחילוק הרי"ף מ"ש האחרונים גדולי הודיעונו וכלל בהכי,דמחלק

 משה משאת ובס' יוסף ומטה ומהר"חש בהרא"נח עיין הכי ס"ל דלא בודאיהראשוני'
 מפורסם גנב חילוקי כל עצמך והגע הוא, כך בנ"ד נמי והכא מ*א. סי' ח"אובמהרי"בל

 שאם י*א וכ' דקדק שהריק*ש תמצא ולזה גתכוון, שלטיבה יטעון נמי אחד שכל להובטלי
 הקדוש מר"ן וגם עליה, פליגי פו' דשאר ללמד בא זה הרי וכו'. נתכוון שלטובהאומר
 מוכרחים. אלה דבריו ואין עלה כ' הבית בדק ובספרו זו סברא הגיא דבב*י ס"להכי

 כדרכו כן כ' דבריהם ליישב סוף סוף מהתו' זו לסברא סמך קצת שמצא שם שכ'ואע"פ
 הביא רק הלכה לפסק הביאה לא בש"ע שהרי הוא שכן ותדע הכי ס*ל לא דליהולעולם
 שהובא דחידוש נועס דרכי בספרו הלוי מהריט וכמ*ש חילק ולא בסתם מפורסם גנבדיגי
 רע"ג. סף וט"ז ב' ס"ק תצ"ו ס" מ"א וכ*כ ס*ל. דלא משם הוא בש"ע העלהו ולאבב"י

 מפורסם שאינו מגנב בקונה אף והלא נאמן יהיה איך רמוא סברת על קשהועוד
 נאמן יהיה וכאן בנק"ח בשבועה אלא דמים מהבעלים לוקח אינו השוק תקנת גושעשו
 אלשיך ר"מ ב' הבה"ט כ' מזאת וגדולה א( שמיא. בשמי וגיורא בארעא יציבא כלוםבולא
 שידוע אף מעותיו ללוקח לשלם א"צ הבעליט ליד בא הגנוב הדבר שנמכר אחר שאםז"ל

 יעווש. הראשונ" בעלים ביד עתה שהוא כיון השוק תקנת בו שייך דלא מתהלהשקנהו
 במדבר או לסטים במקום היה וכי נתכוון אבידה להשיב זו היא טענה מה רמ"א לד'ואפ"
 בנ*ד אמנה ' )אך( או אמת. מדבר שהוא אולי לומר היה דאפשר אדם שום שאיןמקום
 חזקה ביד מידו אותן ליקח יכולת לו היה לא וכי .בארז. ושופטים שרים במקוםשהוא
 מה יראה עד בתשלומין זמן וישאל אותן יקח ולפחות הוי, בורכא ודאי הא נטויה.ובזרוע
 : אכי"ר משגיאות יצילינו ישראל וצור הנלעוד. זהויעשה

 מ"ר. מ=ז[]ס"
 הוצרכה לסה אומר הוא מה חכם קושיתך ראיתי : ,אכי'ר העולם עד היים יאירנר"ו

 הגזרה לה בטלה המן שנהרג כיון הספרים את להשיב מהמלך ולבקש להתחנן תואסתר
 לעשות ניחץ חמן כי יעז לתרץ והנראה הגזרה. לה בטלה מהם א' שנהרג כיוןדגמירי
 משושן ימים כמה מחלך שהיח ומה והרחוקות הקרובות המדיגות כל של השליחותדבר
 שעמלק שתמצא וכמו וכף, דחופים יצאו הרצים כם4ש מיד במצותו לשם לרוץ מיהרולשם
 בתרגום כגז' מילין מאה ושית אלף אחת בלילה הלך לישראל להרע וחשקו חפצולרוב
 לשם רצים שיהיו אפשר השלוחים להחזיר ימהר לא אם והנח ע"ש. עמלק ויבא פ'יבוע
 מופלגות מדינות יש האחרת לשנה באדר י"ג ובהגיע לעיר ומעיר למדינה ממדיגהלתומם
 גפשות. לססק אסתר וחששה לטובה עליו המלך לב שנהפך ~דעו שלא ואפשרברוחק

 המן רעת את להעביר לו ותתחנן ותבך למוש לב בשום והוא יותר, נכון גלע*דעוד
 כי ידוע האמנם מחשבת. היינו רעת דהייגו נפיוש יתור דנראה מחשבתו ואתה~גגי

 סק4ה. שם ובפ*ת בזה, שישב מה סק"ס בה"ט עי" א()ם"ה(
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 בנוסח כנזכר ישראל על גדולות מדברת לשח הרע ולשח תועה ~בר בכתביו המתיקהמן
 וכיוצא האומות על רעות . ומחשבים המלכים לשברון מיחליכ שהם באמרו חז"לשהביאו
 עכ"ז הגזרה שנתבטלה אף והנה ישראל. על מרורות ]לכתוב[ א( לכתוש הרבהמזה

 ושנאות מרנים ולעורר עון למזכרת עת בכל יהיו הנה בידם שמורים המן כתביבהיות
 להעביר לומר בחכמה פתחה פיה ולזה ב( וכר, והשכחו דכרניא בספר ובקירו כעניןורגניס
 יצאה היעוצה העצה וזאת בכתביו. עליהם סיפר אשר הרע לשון היינו האגגי המן רעתאת

 בטלה כבר כי עצתו ולהפר הגזרה לבטל אמרה לא הספרים את להשיב יכתב לאמרמאתה
 עון. למזכרת שמורים הספרים יהיו לא למען הספרים את להשיב בקשה רק להואזלא
 ראיתי ועתה שלום. ואתה זה על שעוררו בספרים ראיתי לא כי השיבני מלין ישואם
 ישראל היו שלא באגב רכתב וכף, הסוס האת הלבוש את המן ויקח פ' על ענף יפהבס'

 ושלום. לרברינו סיוע וזה וכו'. והחמה האף ספרי שהוחזרו עד בהצלהבטוחין
 אוצר והאררת הזהב לשון הכותרת גולת תפארת עסרת וז"ל. והשיב השואלחזר

 מ"ש מקצת. אפי' הספיקה לא והנה התשובה ראיתי ולתעודה. לתורה חמדה כליכל
 לטובה עליהם המלך לב שנהפך ידעו שלא ואפשר ברוחק מופלגות מרינות שישמעכ*ת
 אלא העמים לכל להודיע להם היה לא כן הרבר שאם אינו זה נפשות. לספק אסתרוחששה
 ותתחנן ותבך למ"ש לב בשום והוא יותר נכון שנראה מ"ש וכן לא, ותו המן נהרגשכבר
 וזאת בכתביו סיפר אשר לה"ר היינו וכר. להעביר לומר בחכמה פתחה פיה ולזחוכו'.
 לה בטלה כבר כי הגזרה את לבטל אמרה ולא להשיב יכתב לאמר מאתה יצאההעצה
 מקרא שהרי ביותר נכון אינו זה גם עכ"ל, וכר למען הספרים את להשיב בקשה רקואזלא
 האגרות מלשון וכן מולרתי. באברן באמרה עומרת במקומה הגזרה שעדיין מוכיחשאחריו
 הלא הצורך, כפי המפרשים בספרי הרב עיין שלא לי וכמרומה נפשם, על ולעמודשכתוב
 ליראתה המלך אל לבוא נקראת לא כי בראותה למיתה עצמה שהתירה כ' שהרלב*גתראה
 ולהיות כ' יחיא יוסף ר' והרב וכר. היהודים הצלת רבר לה ינתן ולא הזמן יעבורשמא
 לבוא אסתר הוצרכה ופרס מרי רתי אחור להשיב נמנע שכמעט עד ההשגה קשה הדברכי

 גרול חכם מרדכי כי והשיב וכר, מררכי כ' למה לשאול שיש כ' והראב"ע המלך.לפני
 לא הראשונים הספרים כי עמך למלט שתוכל מה כל עשה לו אמר אחשורוש והנההיה.
 חלוקים מפרשים וכמה במקומם, עליהם עיין וכף כן לכתוב הוצרך והנה להשיבם,אוכל
 שהוא ענף יפה ב' מ"ש גם בכה. אומר וזה בכה אומר זה אחור שבו איך האגרותבענין
 המן נפילת הועילה שלא ש"מ וכף. שהובטחו במ"ש סתירה אררבה לרבריך,סייעתא
 הנה נאה. בריוק ר"ח אחר ולחפש לרקרק שררכו הרב על ותימה ההצלה. בעניןכלום
 הספרים בביסול לא אם ואוסן צד בשום הצלה להם היה שלא ית' המפרשים ב'מ"ש

 :הראשונים

 א( מ"ז. מ"ח[]ס"

 הוא אם שיהיה י"ס איזה שבת במוצאי י"ט כשחל חתימן ארץ בכאן הקרוםהמנהג
 נועם ויהי אומריס אז שני י"ט האם כלל. קדושה וסרר נועם ויהי אומרים אין ראשחי*ט
 לחקור וראוי : קרושה וסרר נועם ויהי שאומרים שבוע באמצע כשחל וכ"ש קדחטהוסרר
 שחל כגון נועם ויהי אומרים שאין מקום כל בהג"ה רצ"ה סי' בש"ע כי יען זה מנהגבטעם
 הכלבו מס' לקוחים אלה ודבריו עכ"ל. קרושה סרר אומרים אין השבוע באמצעי"ס

 וכר, והשכחו ובקרו,,. כתוב י"ס ד' בעזרא זה ססוק ב( כת"י. בשני הגרסי כ"הא()ם"ו(

 שהודפס חיים עץ המחבר של לספרו אותה וציינו מכאן, המעתיקים השמיטוה זו שאלהא()כ!"ז(
 במקומה. אותה העלינו שלם הספר שיצא ובכדי חתכלאל.עם
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צריק א.
 מעשה בו שיש מפני י"6 בו שאייע במ4ש קדושה סדר ולא נועם ויהי לא אומר ואיןז"ל
 ג' מיום י"ס שיהיה זמן כל לאמרו נוהגים ויש כ' עודידינו:

 ואילי
 בעניו שאמרו כמו

 באמצע י"ס חל שאם אי' הגאונים שבתשובת כתוב והרד"א הטורים ובס' עכ"ל.הבדלה
 א' פעם מזכירו היה שאלו פעמים בן ידיגו מעשה שמזכיר מפני נועם ויהי א"אשבוע
 אנו פעמים ב' שמזכירו כיון אבל חול של השבוע ימי ששת רוב כשהם אומריםהיינו
 ולו' המלאכה כל את משה וירא דאז'ל ט"א ועוד חול. של כולם ימים ששת שיהיוצריכים
 אלהינו ה' נועם ויהי אמרו והם ידיכם במעשה שכינה שתשרה י"ר א"ל משה אותםויברך
 מן שעצור בתוכו י"ט שיבא משבת 'חוץ מ"ש בכל לאמרו נהגו כן ועלעלינו

 אם אף המעשה ימי לששת השביעי יום ובין אומר ובהבדלה זבתפלה ואע"פיהמלאכה
 הגאונים וכתבו מונה. הוא הבדלות סדר דאמרינן התם שאני שבוע באמצע י"טיבא
 תקנו שלא זה נדחה זה נדחה שאם קדושה סדר א"א גועס ויהי אומרים שאין עתדבכל
 לא בספרד ומיהו עמו. רבו יתברך שלא לתלמיד לברך דרך שאין לומר אלא קדושהסדר
 עכקל. קדושה סדר אחריו ואומר ימים מאורך מתחיל אלא כן,גהגו

 טעמי אחר יבשתחקור מחבירו, אחד כל משוגה מחולפים מגהגים ג' לךהרי
 באמצע י"ט חל אם לאמיו שלא ז"ל טעמם הנה כי מוקשים. תמצאם הנז"להמנהגים
 המעשה, ימי ששת אבולהו דקאי רמיז דהיכא דקשה ב"פ ידינו מעשה שגזכר כיוןהשבוע
 ב' או ג' כשיהיו ולא להו מברכיגן חול המעשה ימי ששת כל כשיהיו דלמה קשהועוד
 יגרע ולמה ברכה להם וצריך מלאכית מקצת עשה סוף סוף דהרי אחד יום אסמ אוימים
 שכינה שתשרה מרע"ה שבירבם העבר על היא הברכה הט"א דלפי ועוד מהכל.החלק
 טעם ולפי זאל. מהרי"ץ בנימוקי כדאיתא בשבת באחד הקמתו שהיתה לפי ידיהם,גמעשה

 דטעם ובודאי לעשות. שעתידין המעשה ימי ששת על מיירי אינו הא יאמרוהו, לא למהזה
 שאין כיון מטעם קדושה סדר יאמרו לא למה קשה יעוד הראשון. לטעם סותר האחרוןזה

 מברכין שאין גמקוס לרב מגרכין שאין לומר היתכן הרד"א כמ"ש לתלמידמברכין
 דברי היפך קדושה סדר לומר שנוהגין דבספרד ואולי תימה, דברי אלא אלו איןלתלמיד
 ויהי לומר לנוהגים קשה וערר הגאונים. בדכרי קושי להם שהוקשה משום הואהגאוגים
 כווגתנו וכי מאבדלתא מייתו ראיה דמה ואילך ג' ~יום י=ט שיהיה זמן כל וקדושהנועם

 וחפשתי מאבדלתא, ראיה להביא שהוצרך לחצאין ייינו מעשה על נועם ויהיבאמירת
 זולתי כלל מחלקין ואין מ"ש גכל נועס ויהי שאומרים ז"ל ראשונים מנהג טעםלדעת
 ויהי במ"ש שאומרים הטעם נושן ישן בתכלאעל ומצאתי בשבת. א' ביום א' י"טבשחל
 ערבי. מלשון מועתק עכ"ל חול שהוא מפני א' ביום שני י"ט כשחל קדושה וסדדנרצס

 אשר את ידוע היות כי וזה הדבר בטעם לעיינין אנהרינהו הגה כי לנו ויאר ה'אל
 דשמאלא סטרי כל נפקי במ=ש כי הקדוש הזוהר בס' הרשבעי הרזיעם סוב=ר לנוגילה
 ואנן מנייהו לאשתיזבא קדושה וסדר גועס ויהי אומרימ ואנן עלמא על לשלטאהובעיין
 ואיהי אשתכחו ביה טבאן וכל חידו וכל חירו דכל עלאה נועם ההוא עלן ומתעריןקראן
  ע"ב ל"א דף שמות וזד ע"א מ"ח ודף ע"ב יעד דף בראשית בזף יע"ש עלן גדפהאפרשא
 דכשחל לחלק אפשר איך אמירתו טעם רשב"י מרביגו שידעגו ואחרי יע"ש. ע"א ר"זודף
 דמשטטי מאינת להגין כדי לאמרו בהכרח צריכים אנו והלא לאסרו שאין שבוע באמצעי"ט

 דיום כיון דוקא א' גיום א' י"ט כשחל אותו אומרים שאין במה ניחא מנהגינו ולפיבעלמא.
 כי עת באותו כלל שליטה להו ולית אשתכח ביה ונייחא שבת עצמו הוא א'טוב

 כשאר שלסי ולא אידחו דאידחו וכיון קאי שבת ובמקום שולט מעצמו העליתהגועם
 י"ט עושין שאנו מה כי שידוע חול הוא הנה בשבת בא' ב' ישט כשחל האמנםלילות.

 בקיאינן אגן כי לבד דוקא אבותיגו מגהג לצד אותו עושים אנו ועתה הספק לצד הואב'
 ההוא נפיק ממילא חול, שהוא כיון ואאכ י"ט שביתת בה' הרמב"ם כמ*ש דירחאבקבועא
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 דקמי נועם ויהי לומר ובעחן מיניה למזיאר בעינן ואנן עלמא על לשלטאה ולעיססרא
 ופשטיה נהרא ונהרא היא תורה אבותינו מנהג בטעם נועם לך הרי ספיקא. ליכאשמיא
 : ע"כ הקדוש הזר עופ חכם יהגה ואמת ויושר בצדק מנהגותיהםוכל

 מ*ח. מ*ט[]סין

 הוא כך ההלל את בהם שגומריס בימים ההלל בקריאת קדם מימי בכאןהמנהג
 אחריו עונים והצבור ה' עבדי הללו אומר וההא הללויה. אומרים והצבור הללויה ש"צמתחיל
 ~וב דין חנוכה מה' פ"ג הרמב"ם עפ*י והוא וכף עניתני כי אודך עד זה וע"דהללויה

  המגיד הרב וכ'  אהרן של שנותיו להם סימן )פעמים( קכ"ג הללויה עוגין נמצאווסיים
 סמיכנא קא ואהימנותיה במדרש זה מצזר שלא המ*ר וכ' עכ"ל תלים במדרש מבהארשכן
 לא יומאי מן לוי בן יהושע א"ו דשבת כ' פ' בירושלמי מצאתי הצעיר ואני א(עכיל

 של שנותיו כנגד הללהה עתין פעמים קכ*ג וכר אשכחית זמנא וחד באגדתאאסתכלית
 זכרו כן על כי בה וסיים עוא ע*ז דף בינה אמרי ס' בעל ומביאו וכו' ה' קדושאהרן

 הבית מימי כמעס דקדמונים קדמונים מנהג זה ומנהג ע"כ דחנוכה הלל בה' ז*להדמב"ם
 שליפיו תמצא ולזה ראשת בית חרבן מימות תפלות בעניני מנהגותינו שכל בידינוכמקובל
 שונים מנהגים שראה באמרו ע"ה הרמב"6 ישראל אביר קלסיה זה מנהג של ונעמווהדרו
 השלום עליו וחיליה לילך ראוי ובו ראשונים חכמים מנהג זה ומנהג ההלל קריאתכעגיז
 רמא משנה חכמי וגם זה. מנהג נתפרש ב( הגזהל לולכ פ' סוכה בגמ' דאשכחן משוםהוא
 השני ר"ה של בי"ס התיבה לפני העובר התס דתנן פוד ר"ה במסכת האחד זה.מנהג
 עץ והרב תי*ט ומביאו הר"ן עלה וכ' ע"כ ההלל את מקרא הראשון ההלל ובשעתמתקיע
 אומר הוא וכדא' לצגור מקרא שהוא לפי סעמא הייגו קורא קתני ולא מקרא וז"לחיים

 היה אם " הלכה פ*ג דסוכה במתניתין השני המקום ג( ע"כ הללויה אומרים והםהללויה
 וכר אומר שהוא דבר כל על הללויה אחדיו עונה ופרשא הללויה אחריו עונה אותו מקראגדול

 השירה את ישראל ובני משה ישיר אז עקיבא רן דרש ביוס בו פ"ה סוסה במ' הג'המקום
 עונין ישראל שהיו מלמד לאמר ת*ל ומה לאמר לומר תלמוד שאין לאמר ויאמרו לה'הזאת
 נאמר לכך גאה גאה כי לה' אשירה ההלל את כקורין ודבר דבר כל על סשה של אחריושירה
 כיצד התם ופרש*י ע*כ ההלל את כקורץ ולא שמע את כקורין אומר נחמיה ר'לאמר.
 אמר משה הללויה אחריו עונין והס ההלל את המקרא כגדול בים שירה ישראלאמדו
 לה' אשירה אומרים והם גאה גאה כי אמר משה לה'. אשירה אומרים והם לה'אשירה
 משה שמע את כקורין אומר נחפיה רן הללויה. דעונין קאמר ודבר דבר כל דעלאלמא
 כקורין ולא יחד )קורין( * עונים וכולם בק*ש ש"צ שעושה כמו תחלה בדבור מתחילהיה
 ז"ל. והרמב*ם שם רע"ו וכ"כ עכ*ל ההללאת

 לקריאת ס"ל ישראל אלפי ראשי תנאי תרי דהני נעים קורא מידהראית
 היתה איך הים בשירת דפליגי אלא אחת לדעת מסכימים הוא כךאהלל

 של לשנותיו הללויה במספר רמז לעשות ככה על ראו מה לחקור ראוי והנהקדיאתה.

 כמס' מצאתיו ואבי איה, מקומו זכר לא כ"מ דהר' כ' פ"ה סוכה מסכת י"ט ובתרא()ם"ח(
 המחבר הרב )כ"כ וכר בירוש' גם כ"ב מזמור תלים במדדש מצאתיו הצעיר ואני עכ"ל, פט"זסוסרים
 מצאתי מנצורה יורא א"א בן שלום הצעיר אני בזה"5, כתוב 5"נ ובכת"י )אח"ן(. ע"ש. ע"חבסידור
 תקשי ולא וז"ל הרב עוד כ' ע"ח ובסידור ג( :. ל"ח דף ב( כ"ב. מזמור תליס במדרש המ"מדברי
 תקפ"ה טי בסור דבריו הובאו ז"ל גאת האיי רבה ת" דכבד מתקיע, דקאסר מדיוקא דמקראלך

 העדיף או בחחסיר ד( )אח"ן(. ע"כ. דר"ה בתרא פ' ז"ל והר"ן הרא"ש וכ"כ ש"ץ ולא אחדדר"ל
 )אח"ן(. עסינדב, בת אלישבע את אהרן ויקח והסוד ה( )אח"ן(. ע"ח( בס' )כ"ה מהם א' שנותלטנץ
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 האמגם רע*הד( משה לשנות או מהאבות א' לשנות אחר רמז עשו ולא ה' קרושאהרן
 לרז*ל מצאתיו אחד מאמר גהקדים וזה בזה האמת חכמי רבות" לנו רמזו גרול רמזאבי

 כנגד אלו אבנים ה' שם ראי' הנחל עון אבנימ חלוקי חמשה רוד לו ויקח פ' עלבילקוט
 מוטל ועלי הדם גואל אני לא אהרן אסר שעה אותה אבות וג' אהרן וכנגד הקב"ה כנגרמי

 יש זה במאמר כי ידעתי והנה רע"ה ממשה יותר אהרן גקט למה וקשה ע"כ. ממגוליפרע
 בחצריהם המפרשים וכתבוהו ומתקבל נאה דבר בזה יש הפשט לפי וגם נשגבה חכמהפליאות

 ומשנהו הרשב"י קדישא בוצינא שלימרנו מה ע"פ יוגן דרכילו לפי האמגםובטירותם
 הנעימה לבת הטוב משמגו להשקות תמיד עליונה חכמה אבא השגחת כי וזה ז"להאריאל
 בייחוד טובים בימים וכ"ש זוגה בן זעיר דרך דוד בית מלכות ונועם יופי מכלהכלולה
 רמוז הוא כי קרש מלת והבן קרש מקראי ה' מועדי אלה באמרו הכתוב ורמזוובפרט
 גם גתיב יאיר ובס' האר"י בלמודי כנזכר באבא הוא גדול כהן כי נורע והנה עלאה.באבא
 גמלכות היא הלל כי ירוע גם ע"ג. צ"ה דף משפטים בזוהר גם ע"ב מ"ח דף תזריעבזוהר
 גואל אני לא גמאמר שאמר תמצא ולזה אדנ"י מספר ס"ה עולה הלל תמצא ולזהשמים
 ה( כנז' דור בית מלכות אל הקרוב הדם גואל הוא אהרן כיהדם

 דאכא תסדים להוריד פעמים קכ"ג בי"ט הללויה אומריס אגו זו וכוונה עניןואל
 שמעתי זה וסי' הכהן צדוק אותו ומשח 'לזה וסי' המדות. השתלשלות דרך הנעימה הבתאל

 מריס מיתת וז"ל ע"ב דקפ"א חקת פ' בזוהר מצאתי )עוד גפלא. רמז והוא יצ"ומחבירי
 כתיב וע"ד כחידו באחוא גסיהרא תדיר דמקרב ימינא דרועא אתבר לבתר בארנסתלק
 באחדותא לה רמקרב ררועא דאיהו ודאי אהרן אחות אהרן אחות הנביאה מריםותקח
 *. לעניניגו( עכ"ל גופא עםבחדוה

 הכלה תכשיסי לתקן אחת שעה להתעכב בעיגיך ירע ואל זאת בינה אחי איפהא"כ
 המלך רגי ע"י לו ימהרנה מהור אב לחסדי מחכה ושבועות חדשים כמה לה זהאשר
 בהשלמת הממהריס לג נמהרי בסוד תהי ואל מל"ך הדרת עם ברוב קדו"ש עם ישראלכנסית
 אגי גברת ואם כבודי איה אני )אב( חם אם אומרת מה ושכיגה הללויה ענות בלתיקריאתו
 ושחורה קדורנית שוכבת שאני השנה ימות בשאר לי די קויתי הזה הגמול מוראיאיה
 ואמ. אג יכבד בן דרך זו לא מטבי הטוב מנעו דאבא נשיקין דודים עת הגיע אשר עתהוהן
 לצאת עורף ויפנו גוום אחרי ההלל רינת ותפארת הוד השליכו אשר המוניימ קצת מפגיואם

 וגמ- משנה חכמי ראשונים תקנת נבטל זה מפגי לא זה, ולא זה לא גירמ עלה ולאהחוצה
 השוקדים נוגגים שרים בשר עיגי לסמות יתכן ולא יורוך אשר התורה ע"פ אתאמרדעלייהו
 שאינמ את גם ולתקן לחוש. לנו ראוי הפקחים להקנת אדרגה כי אלו בעבור תפלתםבבית
 ונרוממה ריעי באו אחי באו לאמר התחנה קול בשפל לבם על לדבר הוא קל דעתבני
 ישראל . )ומנייהו( ומינייכו מינן יתקלס וקב"ה חברים ישראל איש כל יחד יחדיושמו
 ומלכות דבריו שיקובלו ובוראי לשלום יבא מקומו על איש כל ובכן אתפאר. גךאשר
 ויקרא בפ' בזוהר ועיין המרה היא כך כי ית' לשמו הכוונה גהיות ירו על תסייעשמים
 וה' ששמעתי לרמז הולך מסכים יעו"ש. בניו ומשהת אהרן משהת זאת וס" מזה ע"א ל"דדף

 אכי*ר. שמו עד*כיעזרנו

 מ*ט. נ'[]סי'

 אי לחקור האריך והכ"ם הב"י וכף, א' הלוק אלא לו שאיו וסי תקל"ר ס"בש*ע
 עליו מוכיח דאזורו רההיא בב"י ומסיק עצמו. ע"י דוקא או אשתו ידי על לכגסשרי

 ולא התירו דסתם אחרים. ע"י ואפ" שרי עליו אזורו שאין ואה"ג גקט דמלתאאורחא
 יש ובכ"ס ממש. לשונו זה שאין אף הג*י כוונת זוהי לשיעורים. דבדיהם חכמיםנתנו
 זה. בהיפך שגר' רש*י דגרי הגיא עקה חהלגוש ע*ש בב*י סמ*ש הניכר לשוןחסרון
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 המלך מטעם מדינא בה מטי לא למה וצ*ע אשתו. ע"י אף להתיר שהמנהג עליו כ'ולסוף
 : ז"ל הב*ימר*ן

 מה' פ*ז הרמב"ם כ' הטעם לכבסן, מותר פשתן כלי כל ס"ב שם פשתן כלידין
 נמשך זה וסעיף ע"כ. עי*ט כיבסן אפ" תמיד כיבוס שצריכים מפני כ"א דין י=טשביתת
 קטנים ובגדי הספג ומטפחות וכר במרעד ,םמכבסין ואלו דלעיל בסעיף מר*ן מ"שאחר
 ע.ה והלגוש ע"ש. א' בהלכה הכל וכלל פשתן כלי וכן שכ' מדוקדק הרמב*ם ולשוןוכו'.
 הטעם אין המחילה ואחר הדבר. טעם בב*י מצא שלא בעבור דנפשיה מסברא ט*אנתן
 , כלל לכאןשייך

 המ*א וכ' יאכל מה לו שאין פועל ע*י לעשותה מותר מלאכה כל תקמ"ג ס"שם

 להרהח כדי שרי דלהרמב"ם תקל"ט בס" בב"י למ"ש עוד וכ' יעתש. ומים לחםפ"
 כלל לו דאין תקמ"ה בסי' בהדיא כ' מלאכה אבל סחורה למכור היינו בריוח]לאכול[

 מעות לו שיהיו כדי להרויח למכור נקס תקל"ט בס" דהב"י אם*ת והן ע*כ. יאכלמה
 סחורה, במוכר דוקא מיירי אי לי וקשיא עכ"ל. הוא פרנסתן )כדי( בכלל זה דגםבריוח

 כדי עושה זה הרי יאכל מה לו אין אם הרמב"ם בה דנקט עצמה ממלאכה שנאמאי
 פרגסתו כדי לישנא דהאי בריוח. ד*ל פרגסוזו כדי הב"י פירש סחורה גבי ולמהפרנסתו,
 למלאכה, וה*ה נקט מיניהו חדא דהב*י אפשר וא"כ ובסחורה. במלאכה הרמב"ם ליהתנא
 לה נקט ג*כ תקמ"ה דס" וההיא ארישא, דקאי וה"ה דלישנא סיסא נקט דהב"יאלא
 החינוך בעל והרב הרא*ש, כסברת הקילו בתפילין ז*ל אמרם וליישב אפשר, בדרךהב"י
 בפירוש מוכח וכן ז*ל. גףא בס' וסביאו צרכיו שאר לקנות מעות לו דאין פ" אמורפ'
 להרויח שצריך פועל כל בהם התירו וגם ח*ל קנ-ב סה דסוכות בפ"ז המאור מנורתבס'

 בהרוחה המועד צרכי לעשות שיוכל ור*ל למסה נמשכת להרויח תיבת המועד.לצורר
 : פשיטא דאל"כורו*ק

 נ/ נ*א[]סי'

 סעודה משלו לאכול אסור שאבל יפי פ" וכף, בח-ה מברין תקמ"ז בם"שם
 זו בהבראה אחרים מזמגין אין ומיהו אותו. שמברין אחרים היינו מברין ופי'ראשונה,

 כלשון שהוא מרין לשון כוונת וזוהי קטן מועד מס' ברע"ו עיין לבד מת של קרוביואלא
 ! :המשנה

 מא מב[]סי'
 מתעסקים ברגל מת לו מת אם ברגל, א( במועד אבילות שאין אע-פ ו' סעי' תקמ*חסה

 האי ע"כ. ברגל שגיחמוהו הימים מנין הרגל אחר לנחמו רא"צ וכף, לנחמו ברגלבו
 יגוחס לו שאומרים החול כדרך אותו שמנחמ" לומר היינו לנחמו ברגל בוומתעסקים

 הובא ברגל ימים ז' ניחמוהו שכבר הרגל אהר לנחמו א"צ ב( רש"י וז"ל השסים.מן
 עומדיו אבל במועד אבלים ברכת אומרים אין ג( י"א פ' הרמב"ם לשון לך והאבג"י.
 ולישנא הרגל, אחר עד מלנחם פסורין ר"ל ופטורין האיי עכקל, ופסורין ומנחמיןבשורה
 אלא בדברים בביתם לאבלים אח"כ לנחם דיכולים משמע הרבים את ופוטריןדמתנ"
 גורס היה דהרמ"בם ואפשר עליהם. להטריח שלא הרבים את פוטרים עצמםדהאבלים
 הרגל בתוך מתו את הקובר אבל ז"ל. ד( " פ' דפסק לשטיתיה ואזיל ופטורין.במתנ"
 שאפי' סובר שהרמ"בם שצ"ט סף י"ד והטור זה סי' הב"י וכ' כלל. אבילות עליו חלהלא

 הצירס' הצם אבל הל' ג( 4 י"ט מ"ק ב( במר-ן. וליתא ההעתקות בשתי הגרס' כ"הא)נ*א(
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 שבצנעא, דברים בו שנוהג משבת י"ט מ"ש להקשות ואין ברגל, נוהג אינו שבצנעאדברים
 בלא ימים ז' ואין בעי אבילות ימי דז' כיון התם דשאני הרם"בס לועת הב"י תרדכבר
 - הרגל אבילות דכשקדם כיון ברגל אבל אבילות. דיני קצת לנהוג צריך לכך 'שבת

 ע"ש. ה"ג בעל סגרת וזוהי כלל בו ינהוג שלא הוא דין עדיין האבילות חל כשלאמפסיקו,
 ברגל בו מתעסקים א"כ ברגל. שבצנעא דברים לנהוג שפוסק מר*ן סכרת זהולפי

 ולא אבילות. דיני קצת שנוהג כיון דלעיל רש"י לשון וכדמוכח ממש. בדבריםלנחמו
 בשבת אבלים ולנחם חולים לבקר התירו בדוחק י"ב. דף בשבת דאמרי' משבתעדיף
 שבצגעא דגרים אפי' אבילות נוהג דאינו הרמב"ם לסברת אבל רפ"ז(, ס" א"ח ש"ע)ועיין
 ב' או א' ביוט אפ" או הרגל בתוך כשקוברים המנהג וכן במועד, כלל ינחמו לאא"כ
 לנחם דאין לגמגם שרוצה כמי ודלא הרגל לאחר עד כלל מנחמין אין ושוב בשורהלנחם
 : ופשוט לחוד וניחום לחוד, דאבילות אבלות. סימן הניחום דאין כלום. -דאינוה(

 נ*ב. נ*ג[]סה
 אבל ותכריכין, וארון קבר בעשיית והיינו לבד, גוים בו יתעסקו א' בי*ט מתלענין
 בא"ח כמפורש ישראל ע*י מותר בקבר ולשומו ולהוציאו לטהרו מים לו ולחמםלהלבישו

 תקכ*ו.ס"
 אפילו או ולמעלה שנים מי"ג לגדולים דוקא הוא אם א( ומושב מעמדולענין

 י"ג לכלל הגיעו לא אפילו ומחמב מעמד דעושין פי*ב הרמב*ם מדברי הנראהלקטנים.
 אין קטנים דקטני הספד, לענין דמפליג ז"ל ליה מדאשכחן ומיהו בינפהו, מפליגמדלא
 למעמד דה*ה נר' עשירים. לבני ומשש עניים לבני שנים טחמש רק הספד להסעושין
 הספד דדין משס כגראה ואילך משש עשירים ולבני ואילך מחמש ענהם לבניומושב,
 דהמנהג ונראה ואילך, מי"ג אם כי כן נהגו לא אבל הדין, לפי הנראה זהו שוה,ומעמד
 ב' הבלים. ז' כנגד מעמדות בז' הטעם הרמב"ם דברי דלפי דטעמי. בפלוגתאתלוי
 כ' פירות המוכר פ' בתרא במס' יוסף וגמוקי ז', הרי הבל פעמים וג' הנלים כתובפעמים
 ויום וחורף, וקיץ וחום וקור וקציר זרע והם בהם גפסקין שהעולם דברים ז' כנגדשהם
 שגה. 4"ג לכלל הגיע לא אפי זה לפי עכ"ל. וכו' בקר ויהי ערב ויהי כנגד א' נחשביםולילה

 מהקרי הנולדים והם הרוחות להבריח והוא אחר טעם נותנים המקובליסאמנם
 ותדע לקרי, חזי לא דאכתי י"ג מבן לפחות ומושב מעמד עושין אין וה טעם לפיוא"כ
 לגשים עושין כר לאגשים ומושב סעמד שעושין דכשם כ' שם הרמב"ם שהרי הואשכן
 המקובלים כטעם הזה המנהג בעלי דסגרי מוכח לנשים לעשות שנהגו ראינו ולאוכו'.
 לנשים גם מ*ו לעשות נוהגים היו שאל"כ מהקרי. שנולדו רוחות מפני שהואדוקא
 : ב(ודו*ק

 נ"ג. נ"ד[]סי'
 השאלה הגיעה ור"ת. אי*ת מעיצ'ה כמ-ו 7' יעקוב כמ8ו עפיתינו טוב אחילמול

 את אחינויעם יקבל רהשתא אשתו. אחי בת או אשתו אחות בת לישא מותר אסאודות

 בשורה. ד"ל ה( ה"ח. שם ד( ופסורע. היתה המחבד גרסת וא~יופוטדץ
 בעידנו חמנחג ב( ונסוק-תם. חהספד מע"וס דין הזכ-ר וכר. קבורה דיני שהזכיר אגבא()נ"ב(
 המסה את ומניחת קצת חעיר מן רחוק הולכת חעיף ספתח שיוצאת אחדי : הוא כך גלויה)צנעא(
 פעמים, שבע ז"ה על וכן ומספידת. בארץ הססה שוב וסניחת קצת הולכין ואח"כ ומספידין.בארץ

 תכגי אומרים פעמדות. ז' שנוסרים השחדי הת~ה, בסדוד כנד וכר ידחמו אהוב אוסדיםובהליכה
 הקבר. סתימת עד אותו ושונים וכרהפילגשים



מה'צריק ". "5קוףתשעית

 ישראל של אביהן אביך את שסעתי הנה לאמר בגה יעק*ב אל אמרה ררב"קהתשובתו
 בת או אחותה ובת אשה אדם ונושא לאמר. מהא*ב בספ"ב מדבר מימון בר משהרבי'
 אהותו; בת לישא מותר בהיים אשתו )אפף( הכוונה כאהת ובאמרו עכ"ל. כאהתאחיה
 . עליה הייב המותו על הבא פ"ג. דכריתות סמשנה נלמד שהוא ז*ל ההומ וכ' אהיה. בתאו

 שאר הוצרכו לא פשיטותו דלרוב וכמדומה זה בדבר הולק ואין עכ*ל. וכף יוהנן ר'וכר.
 ולא אהותה דוקא משמע תקח לא אהותה אל ואשה רחמנא אמר דהכי להזכירופוסקים

 מחייב הוי אי היינו בכריתות התם נורי בן יהזנן דר' עליה פליגי דהכמים ואף אהותה.בת
 תעיין ברייה על המשנה ולהבין עליה. פליגי לא היין בעיקר אבל שמות מג' או א'משם
 לחכם ותן להאריך, ואוצ הם פשוטים ררברים משל בדרך הענין שצייר ז"ל ברע"ולשם
 : יע"א צנעא ק*ק פה לשטרות בע*ז אברכך ברך כי ס' עהרויחכם

 נ*ד. נ"ה[]ט"
 אביו. אם אהות לישא לאדם מותר :שאלה
 כמפורש הכמים עליה שגזרו מהשניות אלא אינה אביו אם הדין מן :תשובה

 פ"ב רש"י ב' ס=ו בס" הב"י שם כ' והטעם א"ב. מה' שני ופ' אישות מה' פ"אברמב"ם
 באם נמי וגזרו באמו, יפגע שלא כדי אמו אם על רבנן וגזרו כתיבא אמו וז*ל.דיבמות
 רבתא אימא דתרויהו משוס לקמן כדאמר" היא לגזרה דגזרה ואעיג אמו, אם משםאביו
 אביו אם אחות אבל לה אסרינן אמו דאם גזרה מטעם אביו דאם הרי עכ"ל. להוקרו

 דהני אלא לי למה ומנינא כ"ב שניות איסור מנה הרמב"ס והנה לאסרה, תיתימהיכא
 גוזרין שאין מהסברא לא להו, אסרינן הקבלה מפי השגיות שכל לא ספי אסרינןכ"ב
 צ"ט ס" בתשובותיו מהריט"ץ והנה מחבר, בשום איסורה נוכר ולא לזו דומה זולומר
 בהם ההיקש והנה איסורה, נזכר שלא מאחר אמו. אבי אחות לישא לאדם שמותרפסק
 וגם רבנים. כמה הסכמת וע"ש דרא. דאתפליג מסעם אביו אם ואחות אמו אבי אהותשוה
 צנעא פה אביו. אם באחות אדם מותר הלכך אלשיך. מהר"ם פ' שכן כ' חדשותבפניס
 : בפ"ס תשרי ר ג' יוםהיום

 נ*ה. נ"ו[]סי'

 וקשורות ויותר קנים כ"ה חבילה בכל שיש קגים בהבילות הסוכה שסיכך בא'מעשה
 דסוכה ראשון יום היום ויהי כוונה. בלא זה ענין לו וקרה כך לטלטה שיכולבאמצען
 יש ואם בי"ט ההבילות קשרי להתיר יוכל האם לעשות, מה ושאל עשה. יפה שלאנרגש
 מנא. מתקן סשום הששא בו יש אם לזה היתרדרך

 אלא בה קרינן סוכה סכך לשם כך שהניהו דכל בכך סגי התורה מן :תשובה
 גג על חבילתו ומניח השדה מן בא טאדם לפי א( בחבילה. לסכך שלא גזרושהכמים
 העשוי מן ולא תעשה משום פסולה סוכה ואותה סוכה לשס נמלך ואה"כ ליבשההסוכה
 סיכך אם הש"ע כ' ולקמן תרכ"ט. סי' וש"ע ב"י עיין קנים מכ"ה בפחות זה ואיןבפיסול.
 דעת החבילה. היתר בלא בה ישב אם והנה יעו"ש, נענוע ואוצ כשרה והתירהבהבילה
 לא דמדאוריתא כיון בדיעבד דיצא ופסק עליהם חלק והד"מ יצא. דלא והלבושהב*י
 ע*ש.אסיר

 החבילות בקשר הנהוג והנה וי"ס. בשבת הקשר להתיר יכול אם אנן נהזיוהשתא
 בעודו קנה באמצען סביבן שכורכין זה באופן במינן אותן לקשור הידק אגידת כדרךהוא

 י"ב. סוכה גמ' א()נ*ה(



צריס א. חלקשףתפערלרצמו
 שאסור קשר זה שאין נראה כשתעיין והנה הכרוד' העגול תוך הכרך ראש ותוחביןור

 לאגוד בשכח תרנ"א בסי' הטור כדכתב בי"ס לעשות מותר זה דקשר וי"ט בשבתלהתירו
 ע"ד דף במהרי"ל וכ"כ ס"א שם רמ"א ומביאו זה באופן בי"ט דיקשרנו מגע"יהלולב
 נק' זה אין זה ע"ג זה קשרים שגי במינן אותן שקושרין בחבילה יקרה דאפי' ונר'ע"א.
 בשבת, אותו לקשור מותר בהמה למאכל שראוי שכל שבת מה' פ"י רמב"ם כ' שהריקשר
 וכ"כ ע"כ, כשייבש ולקיימו אומן מעשה יהיה אפי' דהיינו שי"ז בסי' מהריק"ש ע"זוכ'
 יעו"ש. בעלין קשירה שייך דלא רי"ח דף ח"גחמ"י

 מנא, תקון משום אסיר אי בי"ט קשרו להתיר יכול אם לברר לנו נשארוהשתא
 וכו/ אוסרין ויש טבילה הטעון נחדש[ חרס כלי להטביל מותר הש"ע כ' שכ"ג בסי'הנה
 תקלה לידי כך בתוך ואתי ליה לשהויי אתי דלמא טעמא דתפסי המתירין טעם הלבושוכ'

 מצויה הטומאה שאין ביה למגזר ליכא ]חדש[ חרס בכלי משא"כ תרומה. בהולהשתמש
 ולדעת האוסרים לדעת פינה ומהם טעמים. ד' בו אמרו ג( בגמ' הדבר ובטעם יעו"ש.בו

 משמע אשהויי מטעם כלים טבילת איסור בטעם תפס פ"ד י"ט בה' והרמב"םהמתירים.
 בס" כנה"ג והרב מתקן, משום הטעם כ' כ"ג פ' שבת ובה' מנא. תיקון לטעם חיישדלא
 תיקון * )בה( שיש טבילה כל ולכך מתקן, משום איסור איכא דבשבת הרלנ"ח ב' תי'שכ"ג
 ולכך נפש אוכל מכשירי משום דמתקן חששא ליכא בי"ט אבל ביום בו נטמא אפי'אסורה
 להטביל מותר ביוט נטמאו אם אבל ישהה שמא גזירה להטביל אסור י"ט קודם נטמאואם
 הוה לא ישהה שמא דחישינן לאו דאי מזה לנו יצא יע"ש, ישהה שמא חששא דליבאכיון
 מתקן, משום הקשר בהתרת וליכא כאן שייך לא טעמא דהאי באופן מתקן משוםאסיר

 לעשותם חז"ל דאסרו לאלו דומים אהרים בענינים אשכהן הא קשיא דאכתיאלא
 בי"ט למעטם דאסור מעליו מרובים ענביו היו דאם תרמ"ו גס" הדס גבי מתקןמשום
 מנא. מתקן משום ללולב בי"ט המים להחליף הז"ל שאסרו מצינו וגס מתקןמשום
 מעליו מרובים שענביו דהדם דאיסור דטעמא לאסור ראיה זה ואין תרנ"ד. בסי'כדא"
 ויעויין מהפו' וכנראה מדאוריתא, ואסיר רוגא בתר אזליגן דמדאוריתא משוםפסול
 בה גזרו דרבנן בחבילה כאן אבל מדאוריתא. דאסיר כיון אסרינן לכך ז"ל ספר קריתבס'

 דאין מההיא להקשות אין וגם מנא(", )תקון מתקן. משום בזה אין שריומדאוריתא
 לתקוני היא יתירא דטרחא משום האיסור בטעם שם הלבוש כ' שהרי בי"ט. מיםמחליפין
 )הלכך מנא לתקון חיישינן הוה לא היא יתירא דטרהא לאו דאי מוכח ע"כ. בי"טמנא

 איכא דין מן ובר מנא(.. לתקון היישינן לא היא טרחא דלאו החבילה קשרבהתרת
 דשרי הוא בחול דדוקא חבילה. בהתרת לפלוגי וב"י לטור דהו"ל מטעם בפשיטותלהתיר
 מעליו. )מרובין(. מרובות שענביו הדס בדין דפליגו כדאשכחן לא בי"ט אבללהתירה
 וגפף גגמ' חבילה בדין גם לפלוגי הו"ל לתול. י"ט בין בהן שהילקו מים החלפתובדין
 חלקו ומדלא קס"ד. אות הגמ' כללי כנה"ג עיין לסתום. ולא לפרש הפו' וכ"ש הגמ'ודרך
 בהתרת שמחלק מי אמצא אם הספרים בכל והפשתי להול. י"ט בין לן שאני דלאמוכח
 הגלעוד. זהו לפלוגי דליכא זה הוא כי יאמר אשר מצאתי ולא לחול י"ט ביןהבילה

 שרי מצוה דבמקום ע"ב ל"ג דף התו' ב' תרמ"ו בסי' שכ' להרמ"א מצאתישוב
 לכאן ילפינן ומינה יע"ש, אחריתי הושענא ליה דאית אאוקמתא התר כן דכתבויע"ש,
 גזור.ג( לא השתא, לקיומה מצוה דבמקום לתקונה שרי אחריתי סוכה ליה דליתדמאן

 מצוה קיים שעכשיו כית החבילה. התרת אחר שנית פעם שהחיינו יברך אםוצ"ע

 הושענא ליה בדאית אלא לתקן שרינן דלא בגמ' התם דסשסע ק"ל ג( י*ז--י"ח, ביצהב(
 ע"י שס כתוב בשמו הרב שהביא ובמ-א שם. התר מדברי וכדמעמע אסור ליה לית אי האאחריתי
 ודוק. לציל. כבר לס"ש סעד הרב הניא זה טעם כי וי*לאחר.



מוצדיק . א. חלקשהתפע~ת

 בליל וניחא תשא. לא ספק דאיכא בפרס להקל ברכות וספק ולכאן לכאן פניס ישדרבנן,
 ע"כ, ב' בי*ם רק החבילה התיר דלא דאתרמי היכא אלא שהחיינו. מברד דממילא ב'י*ם

 נ*ו. נאז[]סי'
 למשמע איכא גיברותא הלכתא ד"ה ע*ב ל"ח דף הגזול לולב פ' התרכתבו

 ליה קרי דמנהגא משום כן לעשות עכשיו נוהגין אנו שאין ומה וכף, דהלילאממנהגא
 א( : עכ*ל נהוג לא נהוג דלא והיכא נהוג דנהוגוהיכא

 נ*ז. נ*ח[]ס"

 אם מפרכסת. בעודה בהמה של מפדקתה בסכין לחתוך שנוהג א' קצב עלנשאלתי
 לאו. או לסמוך מה על לויש

 השובר חייא ר' משום שמואל אמר קי"ג רף הבשד כל פ' בגמ' גרסי' :תשובה
 ומבליע הבריות את וגוזל הבשר את מכביד ה*ז נפשה שתצא קודס בהמה שלמפרקתה

 להוציא טרודה היא שחיסתה שבשעת לפי הבשר את מכביד ה"ז ופרש"י וכו/ באיבריםדם
 ושוקטה נוחה והיא דם ולהוציא להתאנח כח בה אין צרתה מתוך מפרקתה וכששוברדם,
 במשקל מוכרה כשהוא הבריות את גוזל ונמצא הבשד את ומכביד באיברים נבלעוהרס
 איו השבירה יסורי שמחמת שובר. דוקא הגא"ש ב' ס"ז בס" הב"י וכ' עכ"ל, שוקלוהדם
 בשבלי כ' אח"ז הב"י שם כ' עוד ע"כ, לא חותך אבל רם ולהוציא להתאנח כחבה
 שמתה מפני בלבה סכין הושטת ע"י שחיטתה אחר הבהמה מיתת לקרב שאסור מכאןלקס
 עכ"ל. דס ולהוציא להתאנח כח בהואין

 רש"י ממ"ש כן שלמדו ונלע"ד כן, לחלק הגא*ש למדו מהיכן לדקדקונראה
 דקאמר צרתה דמתוך ומפרש" להתאנח. כח בה אין צרתה מתוך מפרקתהוכששובר
 צרת ר"ל רש"י דקאמר צרתה דמתוך לדהות דיש ולענ"ר השבירה. יסורי מחמתהיינו

 כח מתוך לחוץ דמה להוציא בה כח יש עדיין קיימת מסרקתה דבעוד כלומרשחיסתה
 ומתוך דמה ולפלוט לזנק כח בה ואין מתה מיר היא מפרקתה כששובר אךגניחתה,
 השמיענו א"כ ונמצא מפרקתה. וכ'~שובר רש"י דקאמר אדלעיל קשור דקאמרצרתה
 ונמצא דמה ולפלוט עוד להתאנח יכולה אינה המפרקת ושבירת כחה אפיסת דעקירש"י
 לרקדק וכ"נ אחד. הכל בסכין חתיכה בדרך לי מה שבירה בררך המפרקת שובר לי מהא"כ

 וכו'. כח בה ואין שמתה מפני בלבה סכין להושיט דאסור טעמא דכ' לקט השבליממ"ש
 בדרך בין שבירה בדרך בין לחלק שאין ודאי וא"כ שמתה. מפני סעמא בהדיאהרי

 שובר דוקא דמשמע מפרקתה השובר בגמ' מדנקט דייקי דהג=אש לומר ואיןחתיכה.
 ודאי אלא הבהמה. מיתת לקרב שאסור מכאן לקט השבלי יליף היכי דא"כמפרקתה.

 אסיר. שיהיה אופן באיזה מיתתה שמקרב וכל שנאדלא
 המפרקת כל וחתך שוחט היה ס"ה שס מר"ן מ"ש על כ"ר סי' בפר"ח ראיתישוב

 הרשב"א וכ"כ ס"ז בס" בהמה של מפרקתה שובר כדין ודינו וז"ל שם הפר"ח כ'כשרה,
 דינו חתיכה בדרך המפרקת שחתך אע"פ מבואר בהדיא הרי עכ"ל, כ"ג דף ובמוהבת"ה
 ואופן צד באיזה מיתתה שקירב דכל לעיל דכתיבנא מטעמא והוא המפרקת לשוברשוה
 וגם לקט השבלי עם קאים חדא בשיטה שרשעי וכיון דם, ולהוציא להתאנח כח בהאין

 בס' הגא"ש סברת העלה שלא מר"ן כיון ולזה נקיטיגן. הכי רשבוא ושכ"ד כן פ"הפר"ח

 ההלל קרוי לענין דמנהגא דינא להודיענו בא כי ונראה כאן, ללמדנו בא מה קשהא()נ"ו(
 לשנות, אין דנהונ דהיכא לומר מ"ח סי לעיל מ"שלפי



עריל א. חלקשו"תפערלרןמא
 מלחתוך להמתינ הקצבים כל מנהג וכן ליסרו. יש ישמע לא ואם להוכיחו וראוי ודךק.הש"ע
 א( : נפשה שתצא אחר עדהראש

 נ"ח. נאט[נסי'
 אותה. אומרים אימתי ימים ובשאר שני ליל בקדוש הסוכהברכת
 סי' בטור דבריו הובאו שראבי"ה הראשוגים במחלוקת שנוי זה דבר :תשובה

 אינו שהזמן אע"פ יקנה"ז, כמו באחרונה זמן לומר א', ליל כדין ב' ליל שדיןתרס"א
 סוכה ואח"כ קודם זמן ב' בליל להזכיר דצריך וס"ל עליו חולק והרא"ש להבדלה.שייך
 להפסיק שלא צריך לכך דסוכה. בזמן יצא חול א' יום אם דאף אסוכה, ולא אקדוש קאידזמן

 ז,ל. הרא"ש כדעת ורמעא הש"ע מרון פסק וכן לזמן, קדוש ביןבכוונה
 דאתרא מאריה ז"ל הרמב"ם סברת היא כן כי כראבי"ה התימן ארץ בכאןומנהגינו

 פ"ו והגמ"י ב' חלק נ"ח ורי"ו והר"דא ת"ה בס' וכ"כ שני. ליום א' יום בין מחלקדאינו
 המימון פסק ושכן ראבי"ה שכ"ד ע"א ע' דף מהרי"ל וכ"כ רמב"ם. שכ"ד וכתבודסוכה
 המ"א גם עכ"ל. הראשונים ימים שני בין חילוק מצינו שלא עיקר וכ"נ ומסייםוכו',
 סי' בחדשות והרדב"ז יעוש, במ"צ ושכ"כ לבסוף. זמן לברך אחרונים רוב ב' כ' שב"ח כ'שם
 דהא להשיג יש הרא"ש וטענת יקנה"ז. וסימניך בסוף זמן לומר רגיל אני לעולם כ'מ"ו

 ותו בסוף. ליה תקינו ואפ"ה אהבדלה. ולא אקידוש ולא אנר לא זמן קאי לאיקנה"ז
 קודם דתדיר הדבר וטעם לשני, ראשון בין חילקו ולא זמן ואח"כ סוכה אמרודסתם
 בי"ט הברכות סדר לשנות רצו לא ביקגה"ז לבסוף זמן דתקינו וכיון טפי. תדירויקנה"ז
 אלא לכניסתו סמוך מיד שיגרך ראוי היה לסוכה דנכגס דכיון משום א"נ סוכות, שלשגי

 שתהיה כדי הסוכה ברכת להקדים צריך הלכך הכוס. על הברכות כל לסדר צריךשאמרו
 אפי' אותה לאחר וראוי המצוה עשיית ברכת אינה הזמן אבל המצוה לעשייתסמוכה
 דב"ש ועיין לשנות ואין המנהג לפי הכל במנהגא תלוי זה דדבר וכיון ע"כ. שניבליל
 ז'ל. שכ"כ רט"וסי'

 המוציא, ברכת קודם לברך מרוטגגורק מהר"ם ב' מהטור הש"ע כ' ימיםובשאר
 תרמ"א ס" הש"ע העלה וכז המוציא. ברכת אחר הסוכה על לברך שנוהגי' כ'והרא"ש

 ע"כ, קדוש לאחר מברך קדוש בהן שיש וי"ט בשבת אבל בחה"מ נוהגין דכן רמ"א ע"זוכ'

 שיש ביום המוציא ברכת אחר שהאומרה וסיים תרס"א, סי' ז"ל שכ"ג כ' רמ"אוכדברי
 ז"ל כהרמבעם דנהיגינן ולדידן ז"ל. שם הדב"ש עליו מ"ש ויעויין ע"ש. טועה קדישבו
 שלא בעוד בה כגיסתינו תכף הסוכה על מברכים אנו לעולם כי זה לכל צריכים אנואין
 ע"ב ק"ג דף אמור פ' הקדוש בזוהר מוכח והכי לעשייתה. עוגר הברכה שתהא כדיישב
 ושבת בי"ט הילכך וכו/ וטברך רגלוי על וקאים מלגו דסוכה בפתחא קאי המנוגאדרב
 מברך קידוש שאיז ובח"ה ויושב, הסוכה ברכת ואומר בלילה כמו מעומד הכוס עלמקדש
 *( )נוסח( סוכח דהכי לעשייתן עובר שיהא כדי שישב קודם מעוסד בה בכניסתותכף

 בסוכה. לישבהברכה

 בתיקו, חמלקח בנמ' בייא חו אכייה, ייגע בשר של דינו סה ביאר לא הסחבר א()נ"ז(
 גזל, משום אהת וינקם. שני סמבו הסתשפו שסהשל דברי רלכן לחומרא. דאסורא תיקו כל הכלליפי
 פ"ז רמב"ם וכקפ כ"ד, א* ס*ז ס" ט*ד ב"י )ן'י ישה, שימלחנו עד חי הבשר אכילת חסורושנית
 כרש"י. ודלא ס"א(מהל'
 פהל' בפ*יא שפ רבה ביאר כבר שהרי זה לתירוץ מקום דאע אומר הפעוס ואניא()נ"ח(
 חחר תחלח ב"רך %א בסוכה שישב או וכר. אם בירך ולא מצוה העושה ת"ל ה' דיןברכות
 לעוות פברך אותה.לעצמו עשה אם פצוה.וכר. העושה כל פ' י"ב ובדין וכף. בסוכה לישבופגרך
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 כדדייקי להבא לישב נוסח רמשמע יברך איך צ"ע בירך, לא ועדשן לשבהאם
 ישיבה מצות קיים כבר. והכא חמץ. ביעור ברכת בענין וע"ב[ ע*א ז' ]רפ פסח"בגמ'
 מחכמי א' להכם וראיתי יושב. שהוא זמן כל נמשכת עדיין המצוה זמן דאכתיאע"ג
 ברכות ה' סוף הרמב"ס ממוש זה שלמד ונר' סוכה, ישיבת על אקב"ו לברך שכ'התימן
 לולב. נטילת על מברך הלולב את נטל הלולב את ליטול מברך לולב שיטול קודםשכ'
 משמע, רלהבא ליטול מברך עריין כלל גטלו דכשלא הברכה בנוסה מחלק דהרמב"םהרי

 מברך נמשכת עויין נטילה שמצות אלא בה נפק רמראגבהה יצא שכבר כברוכשנטלו
 נכת לימוד רהוא ונלע"ד כן. הסוכה בברכת נמי הכי נסלו שכבר כיון לולב נטילתעל

 א( ודו*ק.ואמיתי

 נ*ט. ס'[]סי'
 והניח אחריו אלמנה והניח מת ואח"כ לבניו בחשו מתנות ונתן נשוי שהיהבראובן

 האלסנה כתובת כרי אם כי מהנכסים נשאר לא ועכשיו והולכת ניזונת והיתה הרבהנכסיס
 וגם מהנשאר וחובה כתובתה שתגבה הסתנות בעלי בניו ותובעים מעט, ויותרוחובה
 פן סדבר מדאגה זה לעשות ורצו לסזונותיה וכתובתה חובה גביית אחר הנשארתקח
 ותבוא וכתובתה. חובה לגבות ממה ישאר ולא למזונות הנכסים כל יכלו הימיםברוב
 א( כן. לעשות המתנות מקבלי יכולין האם וכתובתה, חובה לסך המתנות מבעלילטרוף

 דאין מהבעל ללוקחים בדינם שוים מחיים מתנות דמקבלי דאשכחן כית :]תשובה[
 דרבנן, האלמגה ומזונות מדאוריתא להם דנשתעבדו כית למזונותיה מהם לטרוףיכולה
 דאין אמרו שלא לשעבודה, מהנשאר וכתובתה חובה סך לקבל לכופה הם יכוליםא*כ

 משא"כ ממזונותיה להפקיעה שלא מטעם אלא כתובתה לקבל לכופה יכוליםהיורשיס
 אח"כ. מהם תסרוף שלא כדי אלא הכוונה ואין הכל לה לתת דרוציםהכא

 כתובתה לתבוע באה ואח"כ למזונותיה הכל כלתה אם הגבוה, דלא לומר תמצאואם
 והיינו ממנו, לגבות לך הנחנו מקום לה לומר יכולים - ב( אם המתנות סמקבליוחובה
 למזוגות רוהה היה לא מי אביהם, לאחר.על חוב היה אלו עצמך הגע למזונות, שכלתהמה

 זמנו הגיע שלא אפי' חובו לקבל לטלוה לנוף לוה שיכול בש"ע ע*ד בסר ויעוייןהאלסנה,
 לה מניחים שהרי בדבר הפסר שאין כיון לכופה שיכולים כאן וה"ה בדבר, הפסד שאיןכל

 וסוכה ותפלין ציצית דגבי הרי ע"כ, בסוכה ליוב סברך בסוכה ישב וכר. טלית לבש כיצדוכר.
 ויוב אעפ"י ליוב או להניח או להתעסף ר"ל לעשות. מברך לעויפ נסשכת, מצוה והיאוכיו"ב
 גמר דכבר לולב נסילת עי דסברד הלולב נטל שאם וכיוצא לאב גבי פשא"כ המצוה. נגמרה דיאכיס

 בירך אם אבל שס רבי' סס"ש לדייק ואין זה, שאחר בדע רבי במ"ש בה נ0ק דסדאגבההחמצחת
קהרם

 שיס~
 סברך הלולב נטילת קודם לברך בא אס דר"ל בסוכה. לישב כסו לישול מברך "לרלב

ליס~
 העשייה, על סברך שעשה אחר שהמברך למד אתה סכאן מ"מש ואם בסוכה, לישב שמברך כסו

 ר"ל שעשה אחר דקאמר לישניה דייק והכי נמשכת. בסצוה לא עוברת במצוה דכוונתו הואפשוס
 בסוכה שישב דאחר בתחלה כ, איך א"כ דאל"תה בנטילה, י*ח יצא דכבר ל~ב כמו י"ח שיצאאחר
 המחבר הרב על התימה ומן נמשכת, סצוה על אא קאמר עוברת מצוה דעל ודאי אלא לישב,פברך
 שכ"ד יבין בדבריו והמעיין בזה האריך שם והכ"מ היסב, דק ולא ואמתי נכח דיוק דההאשב'

 יש וכן ע"ש. הלולב ברכת נוסח בעגין רבי' דברי ויישב תר"נא ס" בב"י העלה וכן כמש*ל,רב"
 אכילה היא סוכה שמצות כית אלא וכו'. הרא"ש א"א כ' וז"ל שכ' תרמ"ג סי הטור מל'לדייק
 האכילה זסן כל נסשכת שהמצוה לעשייתה קודם שפיר מיקרי שישב לאחר מברך אם אףוהטיול
 )אח"ן(. עכ"ל. בתוכה ששוהא זמןוכל

 בכת"י גם כתובה היא כן 4( סתחילה. שמכאן ונראה התשובה, התחלת צךץ .לא כאןא(גנ"פ(
 - החי ונ"ל*ש8*
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 ח"א המבייט ועייז פשוט. והוא כמ"ש עמם שהדין וגר' הגבייה, אחר ישארו אשרהנכסים
 לאלמנה מנכין וכתובה באח פרעון כדי בנכסים אין דאם ק"ב סי' גו"א מביאו קי"טסי'

 : בעלה מות אחרי למזונותיה שהוציאה מהמכתובאה

 צעדה( )מעיר ס' ס"א[]ם"

 ויש לצפוו מדדום סמוכים בתים ג' ישראל שכונת בדיו יצ"ו הג"ד רבותי'יורונו
 מקום ואין הדרומי פתח על שעוברים וזוהמא קטנים ומים שפיכות ממי ריח היזקלדרומי
 גגד שקגיית בשביל לעכבם הדרומי ביד היש ]מעליו[. מעליהם אם כי ולעבורלנטות
 ושכמ"ה. רע ריח שיש אע"פ כראשונה ויעמדו הצפוני עם הדין או הגויים. מן לוביתו

 החזיק אח"כ ואם חזקה. אין ובגוי כגוי דינו גוי מכח דהבא פשוט הובר :תשובה
 שמביא הרא"ש וכדעת קנ"ד סי' בש"ע כמבואר חזקה הוי הגוי מן הלה שלקח לאחרבהיוק
 אין ודכותיהו. זה בעגין ומיהו האחרוני'. הכרעת וכן י"ט סעיף שם בש"ע והואהטור
 שתק ואפי' רע. ריח ומכללם חזקה להם אין דבר*ם בארבעה דקי"ל כלל מועלתחזקה
 דאט הדין, יצא וא"כ ל"ו. סעיף קנ"ה בסי' יעויין להרתיק וכופהו חוזר ה"ז שניםכמה
 ואת עליו. לעכב הדרומי עם הדין כי הזיקו למנוע הצפוני דמחוייב השואל כדבריהוא

 ש'(. )ואתה : לשטרות ב"ף דברת כאשר תעשה כן בס' מעליכם. ארחיקהצפוני

 ס"א. ס"בן]סי'
 וגירשה האישות מצד עדות בפסולי אשה שקדש אחד. ענין' על שאלה שאלועוד

 מקדם זאת שאלה נשאלה וכבר לכהונה. נישאת שכבר וגם לכהונה. נפסלה האםאח"כ.
 שנית, פעמ השבנו ועתה עליה,והשבנו'

 הגיע אי=ת, צעדה בעיר )היושבים( השוכנים גאולתינו אנשי אחינותשובה:
 אשר מהראשון גט לה שניתן אחר לכהונה שנשאת האשה אודות על קדש כתבעתה

 הרמג"ן ומכללם זאל הפוסקי' שרוב לכם כתבגו וכבר האיעזת. מצד עדות בפיסוליקידשה
 דאין מעב סי' סוף הב"י מר"1 מ"וו לכם כתבנו כבר דדבגן, שהן סובר הרמב"ם מרנא דןם1 יע"שי פ"ד המגיד הרב דעת וזו התורה. מן הם המדדש מן הבאים שכל ס"ל"הרשב=א
 הפוסקי' רוב הם כדאי נישאת כבר אם אבל עדיין נישאת שלא היכא אלא להחמירלחוש
 דפסולי הרמב"ם ומ"ש שם והובאה כ' בתשף שהרשב"ץ ועוד עליהם.לסמוך

 קורבה.

 תורה דין מ"מ אבל המצות במנין נמנין שאין לומר הייגו דרבנן. הוא מדרשאהבאים
 לחלוק לבו אל יערב אשר זה הוא ומי עכ"ל. מקודשת אינה בפניהם המקדעו וא"כהם.
 עליו )חולק( שחלק מהם אחד גם אין דאינו אשר האחרונים וכל והכרעתו הב"י פסקעל
 ויקבל , ישוב עד לגזיפה וראוי מסתייה עונשיה ולהבא מכאן עליו לעז המוציא ואעכבזה.
 . הדמב"ם אף רשב"ץ דלדעת גם מה, הגולה מאור תעשו יוס"ף ,יאמר אשר חכמי' דבריעליו

 ותעב"ט. נפשו מצרות שומר ולשונו פיו ושומר בזהיהרה

 מכ'א.( מעיר )שאלה ס*ב. ס*ג[]ס"
 סחורה לשמעון לוקח ראובן והיה ומתן, משא עסק ביניהס שהיו ושמעוןבראובן

 דמי לראובן ושולח לעצמו וההפסד והריוח שם ומוכרה אחרת לעיר בה הולךושמעון
 לשמעון סחורה ראובן לקח היום ויהי סחורה. בהם לו שיקח אחריס בדמים וגםהסחורה
 מהתם דאשון הבא שליח עם תכף מעות לו שישלח מנת בעל עמו והתנה בפעםכפעס
 לו אין גם ד/ או ג' שליח * )עם( אם כי שלח לא שמעון והנה כבאשי(. לו )שקוריןלהכא
 בלתו מקרה לו קרפ בדרך ויהי ממנו. לו שלוקח מהמוכר הסרסרות שכד אלא ססגושכד
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 נפסר שכבר או חייב המשלח אם מי עם הדין יורנו ההוא הסך כל מהשליח שנגנבטהור
 עוד.מלפרוע

 לו אמר אם שליח ע"י פקדונו או חובו לו שלח קכוא ס" הש"ע מרן כ'תשובה:
 בכתב לו ששלח אלא פה אל פה לו אמר לא אפף פטור ונאבדו ידו על לשלחוהמלוה
 שהשליח אפי' ידו כתב שהוא שיכיר והוא ססור. ונאבדו עוי ושלחם פלוני ע"י לישלח-

 לי שלח לו כתב אלא פלוני ע*י לי שלח לומר ידוע אדם לו יחד לא אפי' חש*ו אוגוי
 אדם ביד לו שישלה והוא פטור. השליח בהם כפר או ונאבדו לו ושלחם שתרצה מיביד
 כפרן שהוחזק מי ע"י שלח אם אבל ממונם. שס להעביר רגילים אדם שבני וכדרךנאמן
 שע"ד וחייב פשע הרי ממונם, שם להעביר רגילים הרבים שאין דרכים סכנת במקוםאו
 או ציויו עופ לו שלח דאם זה מכל לך נתבאר הרי עכ"ל. לו פירש אא"כ הרשהו לאכן
 ואע"פ המשלח. פטור וגאבדו לו ייחד לא אפי עמו לשלוח שדרך נאמן איש עם כתבוע"פ

 לכאורה דמשמע וכו'. פלוני עעי לי שלח לו אמר משלוחין. פ*א והרמב"ם הרי*ףשלשת
 כשלא וה*ה נקט דמלתא דאורחא מינה. תהרוק דלא ואחרונ' הב"י כ' כבר אדם. לושתחד
 דההיא תירץ צ'ב סי' ומהרד"ב לעיל שכתבנו בפסקא מרין ג*כ שפסק וכמו אדם. לוייחד

 כולם וסדברי בזה, האריך בנבנשתי מהר"ח גס המנהג, לפי לא הדין לפי ורמב"םדהרי"ף
 די נאמן אדם ביד לו שישלח כיח ממון לי שלח לכתוב הסהחרים דסגהג דכיוןלמדנו
 בכך.לו

 ורע כופר שהוא ידוע שאינו לומר היינו נא~ן איש הפוסק" דנקסו דהאיודע
 ידרש אין שאס נ*א. סי' בתשו' )מהרש*ח( מהרח*ש ב' בנבנשתי מהר*ח ח*למעללים,
 המשלח פטור מעללים ורע כפרן שהוא בידו הסחורה הסשלח מסר אשר השליחשאותו
 לשלחן לו אמר שהוא הלוה שסוען ומה ע"ש. חייב סעללים ודע נאמן שאינו ידועואם
 אמר דלא המשלח וחייב ופשיעה שינה דהה לומר השהאל כוונת וכו'. א' הבא שליחעם
 לא ראשון הבא שליח עם שולח היה אם אולי כי ראשון הגא שלהה עם אלא לשלחתלו
 דכוונת ופשיעה שינוי הוי לא דין מין דכל כלום זו סענה 8 )דאין( דפשיטא נאבזים.היו

 ואה"נ ראשון. הבא שליח עס המעות וישלח מעשהו יחישה שימהר לוסר הואהכתב
 קאמר. דלזרחיה אלא רביעי או ג' או שני עםדישלח

 בשכר לי דמה המשלח לחייב סענה זו אין וכו,, ממנו שכר לו שאין שסועןומה
 למדנו שיהיה איך מעותיה לו ש"שלח דיבורו אחר אלא הולך אינו העיקר בחנם לימה

 שנתבאר 8 )מה( ועפ"י לשלוח רגיליס אדם שבגי גדרך לו ששלח כל פטורששמעון
 : ל"ח ס" ח"מ רווד*ם ועיין שלח. שכך הסת בשבועת ונאמןלעיל

 ס"ג. ס"ד[]סי'

 אח*כ וביקש 4 )כתובתה( כתובה ופרעה וגירשה בתולה נשוי שהיה סי :שאלה
 בתולה. או גרושה כתובת עתה הכתובה לה יכתבו איךלהחזירה

 שגירש במי אלא הראשונה כתובתה דעת על *שתו הסחזיר חז"ל אסרו לא :תשובה
 כתובה ע"ד המחזיר אמרה בזה עליו בידה כתובתה ונשארה כתובתה נפרעה ולאאשתו

 ואינו לכאן באו חדשות וסנים זה בכלל אינו פרעה כבר אם . )אבל( החזירה,ראשונה
 קס*ח ס" ועיין ק"ן סס" ובלבוש ק' ס" בש*ע עיין סנה. גרהצה כתובת אלא להכותב
 1 שם וגךא א( ט*ו סעיף ב'סעיף

 עי*ש. סעט"ו קן סמ וצ*ל  בטעות נכתב זה סע? ג)מאם



צדיק א. חלקשו"תמ,עךלרןנב
 חגה.( )מעיר ס"ד. ס"ה[]סי'

 אמת. אלד'יכם ה' ולומר הש"צ לחזור צריך אם לצדקה המורהיורנו
 תיבות רמ"ח להשלים שכדי והתיקוניט מהזוהך נובע מקורו זה דבר כי דע :תשובה

 קיעל דבר בכל והנה וכו/ להשלים אמת אלד'יכם ה' רם בקול ולומר לחזור הש"צצריך

 כך ומפני וכו'. בעדו וכפר וסימניך הצבור להוציא ואח"כ עצמו להוציא הש"צדצריד
 הש"צ שאומר זה 4 )אמת( ואמנם אמת. עצמו לבין בינו תחלה הש"צ לומר הפו'כתבו
 בתשו' באורך כמוזכר בו דגוערין שמע שמע כאומר הוי שאל"כ בלחש שיהיהצריך
 רם בקול הראשון אמת דהאומר ומסיק מזה כתב פר"ח בס' וגם חיים מקור ובס'הרא"ם
 שיאמרו צבור לשלוחי ללמד יש לכן התלמוד. בעלי רבותי' בדברי דמזלזל אותומשמתין
 ואע"פ לאמרו, שצריך ללמד צריך כלל אומרו שאינו מי יש ואם בלחש הראשוןאמת

 דא"כ וסעמו אחת פעם אלא אמת, מתחלה יאמר דלא כ' מאמרות עשרה בס'שהרמ"ע
 להזכיר שלא ללמד יש שגם ודע אחרוני', מדברי נדחו אלה דבריו תיבות, דמ"טיהיו
 אומר שהיה במצרים א' היה וכבר וז"ל ליב ומהר"י הרב"י גתב שכבר אני תיבתש"צ
 באורחותיו ונלכה דרכיו יורנו הש"י הדור. חכמי בו וגערו הפליאה ס' כדעת אניתיבת
 :צ"כ

 צ'ו.( גחאף. )מק"ק ס"ה. ס"ך[]סי'
 לבין בינה קטטה גפלה ואחעכ חדש י"ב בגה את שהגיקה אשה בדין וכו'יורונו

 ג' עמו וישב לבנו הבעל ושלח ימים שני עמה וישב להניקו עמה בגה והוליכהבעלה
 הג'ח ובאותן בנה, בעד שלחה לא והאשה להגיק באשה מיחה לא הבעל ימים, וח'חדשים
 הגירושין ובשעת האשה את הבעל גירש ואח"כ אחד. יום אפ" מאמו הבן ינק לא ימיםוח'
 והבן הגירושין קודם דדיה וצמקו חלבה פסק כבר כי הבן בענין זה על זה חיפשולא

 ושכמ"ה. לאו או חדש כ"ד תוך להנשא מותרת אם וכו' יורונו ומשקה. מאכל ע"י וחזקבריא
 י"א סעיף י"ג סי' א"ה הש"ע מר"ן כמ"ש להנשא שמותרת פשוט הדבר :תשובה

 דכיון וטעמא וכף. כלל הניקה לא והיא וכו/ קודם חדשי' ג' למניקה בנה שנתנה אווז"ל
 לולד תקגה ואין חבירו מינקת תו מיקריא ולא חלבה גפסק כבר מלהניקו ג"חששהתה
 שלמה. בן פינחס בע"ה. גהר ס' ע"ה. רמ"א בתשו' מבואר וכן מאו מבואר וזהבעגונה
 יצ'ו, צאלח כמהר"ר בן יוסף בן יחיא משה, בןיחיא

 )דברים וכתב ערקי, הכהן שלום כה*ד בן יחיא כמה"ר הדור למופת זה אתוהרצינו
 הכהן. שלום ן' יחיא שמי חתמתי מהשליח הפצרות כמה אחדאלו(

 ותמהו שכתבנו מה היפך בנ"ד לאסור רדאע ק"ק מב"ד תשובה באה זה כלאחר
 כשגירשה מניקה שהיתה והוא בהיפך הנזכ"ל השאלה עגין וכתבו להיתר פסקנו היאךעלינו
 דיוקים ודייקו חדש, כוד תוך לינשא מותרת תהא האם להניק ג"ח פסקה הגירושואחר

 מה ועל זה מה לאחורי נרתעתי כי אמת הן ספר על להעלותם ראוי אין דקותצנומות
 שבועות ה' או ד' אחר כמו זה שהיה השאלה ענין ממנו נשכחו כי יען להיתר פסקנוהיה

 תשובה הראונו כן וגם י אליהם תשובתי היתה וזו האמת לקבל ראוי שיהיה מה יהיהואמרנו
 ! הסופר אלשרעבי הרון ממ"ולאסור

 על ראינו אותותיך אכי"ר. יאיר נר"ו צפר עואץ' מוו כבוד לעלמין יסגאשלמך
 לא א(, בתלמוד זה על חז"ל גזידת כי לדעת לך יש הדין בעיקר והגה המינקת.ענין
 דמשתעבדה אלמנה דדוקא ז"ל שמשון רב" למד ומזה בעלה, שמת מגיקה ענין על רקהיתה
 עליו חלק שר"ת הפוסקים וכהבו בגרושה. כן ולא מזונות לה דיש כיון בנה אתלהניק
 אע"פ אומר: ואני וז"ל ג(. החולץ בפ' כ' המאור, בעל דברי שהביא אחר וריא"ז ב(.ע"ש
 משועבדת שהיא געלה כשמת אלא להמתין צריכה אינה אמו את מכיר התינוקשהיה
 בשכר אלא טניקתו אינה מכירה שהוא אע"פ הגרושה אבל הבעל. מיתת לאחר אפילהניק



 ע-צריק א. חלקשףתפעולת

 וב' עכ"ל, להמתין צריכה הגכרית שאין כמו להמתק צריכה אינה ~פה נכריתנאשה
 דהריטב*א נראה וז"ל, ר"ש כד' הרמב"ם דעת דגם ח"ל הב*י בגילית ז"ל )זין(מהר"י
 מדנקס זה להוכיח ויש במגרש. לא במת אלא אסר ולא מיקל דהרמב*ם ליהמשמע
 בדברים החלב לרפאת מקפיד אינו והוא החלב יתעכר שמא " )ומניקה( וז'לבטעמיה
 וכ*נ לאינסובי. שריא בנו על ומקפיד חס שהוא בחחם האב שאם נר' וכף.הפועילין
 המגרש אם אבל בה, הדבר דתלה תנשא לא למניקה בנה גתנה אפ" וז"ל אח=כמדגקט
 ומזה עכ"ל, איסור אין גזה לסניקה בידו ונתנו ונטלו בפניו שהשליכתו כגת בנולקח
 ז"ל. וריא"ז שמשון רב" לדברי וכ"ש בדומה דומה לעניגינותבין

 לעגין הוא ממהרי"ק הלימוד קארו. ממהר*י ראיה הייאנו על עלינו תמהתהאם
 כי לזה צריך היית לא הסימן. מסוף למידק בכתבך שבא ומה חלבה. פסק שודאיג"ח

 שפירשה רוקא לומר אתא ולדיוקא בעלה, בחיי %ף בעלה שמת הוזכר עצמובסעיף
 ע"ה רמ"א וכ' חברו. מינקת מיקריא לא תו מיתה בשעת דאז בעלה בחת להניקוג*ח

 הגירדש קודם ג"ח להניקו פסקה אם זו דעה לפי לגרושה דה*ה הלק*ט. מביאובתשף
 הוא האמת מ*מ בזה המתירין שרבו אף כן כי הנה מרישא, דוק מסיפא ואדדייקתע*ש.
 ז*ל מר"ן ד' כפי להחמיר ראף עזיין נשאת שלא וכיון לאסור. המשביר מר"ןשדעת
 ולדמרי למסרך דאתו לחוש דיש שכתבת מסעם בקיאים שאינט במקום בפדט תשמעוןואליו
 תהיה ומה' וכף חדש כקד עבור עד להמתין הדבר הודעת מוטל עליך ובכן למלתא,מילתא
 הזאת ובעונה בעת להם והשיב עצמו על תמה הי*ו הכהן יחיא מורנו גם - אכי"ר.מ*ש

שסעה.
 כל כעל ששנו שראינוהו וכיח דמעיקרא השהאל בא שבועות ג' כמו עבורואחר

 נשאת שכבר לנו ואמר זדון עולה שגגתו זה דבר כי לאו או האווה נישאת אם לשאלוהון
 יציו רדאע ב"ד * )להם( אליהם שכתבו מה כפי המתינו לא ולמה פניו עלוהוכחנוהו
 שם עליה נגזר אשר ואת לידינו שהגיעה העיקרית השאלה את אלינו והוציאבמצותינו
 ושמחנו פינו אמרי כל בצדק חכינו יהגה אמת והנה ראינו שראינוה וכית ידנובכתיבת
 אשר רדאע ב"ד עליה שנשאלו השאלה הראנו וגם תלי"ת. ירינו מתחת תקלה יצאהשלא
 וגראשם רדאע לב=ד הדברים אלה לכתוב הוצרכתי האז תשובתם באה גיליון באותושם
 חהו. זה, בדבר להתעצם העיקרי הוא אשר עואץ'מ"ו

 באתי עתה : אכתר יאיר נר"ו עהאץ' מ*ו כה*ר תפארת צפירת הדרת למולששמקה
 לעגנה רצית אשר האשה אודות על הודצ*ה בתר החרע"ה ולפניס המודיעים מן עתה שלעל
 לאסור מתנבאים והמה ורעיך אתה שיסמוכו מה על להם שאין בדברים תלואים חייהוהיו
 גדול וברעש נקראים, בשם אשר ישראל חכמי נגר מתרפאים בכל )איסר('איסור

 דכיח ובמוראים, במופתים ב*י הגדול בס' סובאים והסה אתתא, דהאי בשריוותאמתנשאים,
 ואין צטאים, גם רעבים דדיה צמקו הראי הא מלאים, ג*ח גירושין קודם סלהניקושפסקה
 פתאים מתי עד חבירו מינקת בכלל זו יאק המילואים, ימי בכ*ד בעיגונה לולד עהרתקגה
 אשר לרואי"ם אך וחמה משא בחבילוית הרואים, מסני וסייגיס גדרים להוסיף פתיתאהבו
 נכזבים, דברים סופר בעס למשוך הזה הגדול האף חרי מה תטהיים, והמה הדעת תכילםלא.
 אתנו בכתובים והמה משפט ללענה להפוך ומעורבבים הפוכים בדברים השאלהנוסח

 אשר גחא"ף ב"ד יד כתיבת השאלה נוסח כן ואין ושנהבים קופים השיטה והחלפתשמורים,
 אתנו השאלה היתה לא אליגו כתבך שלחת ועת ערבים, כנופת כהוויתן דברים באושם

 כזבים. תפיח לא כי סמיכגא ואהימנותך הקרובים. כיחוקימבנמצא
 האותיות חצוביס, סופר בעט תשובתינו בה אשר השאלה , אליגו הגיעהיעתה

 וצ"ל זו תי אין ל"נ בכת"י ד( שם. ג( סתס. ד"ה שם תוס' עי" ב( :. מ"ב יבמותא()ס*ה(
 , דהזמנותא. פתקא וזו פי. ה(להסכים.

, . . 



צריק א. חלקשו"תפעריר*נד
 משאבים, בין הטהור השלחן קדש בהררי יסודתם ויציבין, שרירין ידינו פועל עלצהלו"נו
 ומהר"ם בתשובותיו מהרמ*א וטובים, יפים רקמה מעשה מפה פורשי עלוהיורסמיכין
 כל אפי' אשר צהובים, פנים הזה לרין ראיות בתוכחות היטב ובאר הקמח בלקטחאגיז
 חכמי שכל ובמקום לדציבי"ן, רבנן ושבחו לזעזען יוכלו לא וגושבים, באיםהרוחות
 נפש בדבריכם אותגו הוגעתם זה ולמה איזובים. יעשו מה אחת לדעת מסכימיםישראל
 מי שגיאות וריח, טעם בהם אין ערבים, בד"י שני הכתו"בים את עלינו ועותתםכואבים,
 בשאלה מבואר חרו"גין, קב תשובתכם שם אשר אליכם שהגיעה בשאלה אפי' כייבין,

 במשריותא ד( להשכים דינא כריש דינא סוף ועתה מעכב"ים, חלות שתי אלינושהגיעה
 באין באהבים,- יפ"ת רודה בצל ולהסתופף לישב נדיביס, בת אתתא דהאי)בשריותא(4

 זה כל חוגי"ם, שטר עליו כותבים אגו הרי כן מאחרי זה על והחולק מלבי"ן, ואיןמלעיג
 התורה לו אשר בגגורה, ונורא שבחבורוו, ארי גברה, כי עלינו אדוגיגו במצותכתבנו
 כ"ץ הרשב"א בן חייס כמהר*ר בשחקיס, הוא בהיר סברא, ואב"א קרא אב"אמשרה,
 הצאן צעירי דברי כה אכי"ר. מפיקי', וזוית סנה בכל ויזרח יאיר נר"ו עראקי,מכונה

 ה' צוה אשר התורה חקת זאת בס' יעעא צנעא ק"ק סגולה עם אמוני תוך פההחותמים
 אתה ועלית לא, ואם לו, תשלם והוצאותיו מהשליח וסליחה מחילה תשאל ולכן משה.אל

 ויחדו והשליח אתה יחד המשפט אל ונגשתם הנז"ל( שעיבי אהרן )היינו עמךואהר"ן
 דורשי כנפש ואל"ש שלום האתם ובכן ה( קבע ורקה' והדה לו, ישלם וגמולו תקרבולמשפט
 אכי"ר. מו"ע ימים כחול וברכות שלומים כנהר אליך נוטים וטובתךשלומך

 ענין על הדברים אמתות רדא4ע, בוד אל הכהן לעד יחיה מוריגו תשובתוזאת
 השליח לפני ובא גה והשיבו יצ"ה גחא"ף ק"ק מאחינו יצ"ו הב"ד לפני שבאההשאלה
 שלא מפגי ושנית הוראה, מבעלי אגי שאין מפגי רציתי ולא אני גם דעי לחוות ביוהפציר
 באה אח"כ אמת. לדברי סניף געשיתי מדאי יותר בי שהפציר ומפני מעיקראגשאלתי
 ותמה להתיד התשובה שהיתה זה ענין על יצ*ו צפר סלימאן ומ' צפר עואץ' מ' מןאגרת
 דבריו וכשראיתי היתה. כיצד השאלה עגין וכ' איסודו, פשוס שהוא דבר התרנו איךעליגו
 החתימה באותה ואין שטעיתי לו והשבתי שטעיתי וראיתי ולדרוש. לחקור לבי נתתיתכף
 התשובה ומחמת גחאף מק"ק יצ=ו הב"ד לפני שבא השאלה סגנון ממני נשכח וכברכלום,

 השליח והביא אלינו לחזור והוצרכו להם לומר שלח צפר עואץ למ' שהשבנוהאחרונה
 מתהת תקלה יצאה שלא ותלי"ת ועקש נפתל גה שאין וראינו שלנו. והתשוגה בידוהשאלה
 בעינינו וראיגו השאלה, בשנוי דעתיגו שבלבל עואץ מ, סחמת שהקלקול אלאידינו.
 ומה ככה על ראה מה ותמהתי שעוות. והוא לפנינו שבאה כמו והיא ממנו ששאלוהשאלה
 ולבדות לשנות אבל עליו. אחרים אחריות ואין דעתו יגיד לחלוק דעתו ואם אליו.הגיע
 מי לבוז נהיה פן בדברים להאריך הוצרכתי לעצמו, אלא הפסיד לא כן לא אשרדברים
 עבא . ושלום בעד יכפר והיל"ת אוסרים. ופעם מתירים פעם עלינו ילעיג הדבריםשישמע
 התורה, חקת זאת בס' יצ*ו הכהן שלום בן יחיאתצעיר

 התשה תוך צ*ז סיג ח*א מ"א פרח בס' שראיתי דברים כאן לכתוב ראיתיואגב
 מכירן בין שוות וגרושה (ולמנה ז"ל והשאלתות לרעת בדגר. סברות ג' נמצאוז"ל
 להמתין א"צ גרושה אגל להמתין צריכה אלמגה דוקא וסיעתו ולר"ש מכירן,לאין
 אין אם אבל להמתין צריכה במכירה דוקא דגרושה ס"ל והרשב"א מכירה,אפי'
 מ"ש יש מניקה כשהיא אשתו את המגרש החולץ, פ' בש"ג וכ"מ להמתין. א"צמכירה
 אומר ואני מכורה. אא*כ להמתין צריך שאין אומר ומזה חדש כ"ד להמתיןשצריכה
 ס"ל שהרשב"א י"ג ס" בתשו' אלשקר ר*מ כ' ובזה עכ*ל. להמתין א"צ שמכירהאעפ"י
 ס"ל ובחדא כר"ש דלא להמתין צריכה רבגרושה ר"ת כס' בחדא דס"ל והיינו ר"ת.כס'

 פ' ה*ה מ"ש לך יקשה דלא היכי כי ודו"ק. כר"ת דלא להמתין א"צ הכירה דבלאכר"ש
 : עש*ב י"ג סי הריבוש ועיין ר"ת. לד' הסכים דרשב*א מהואכ"א



מובריק א. הלקשרתפעדלרן

 ס*ו. ס*ז[נסי'
 ואינו שמכירה עד והגיקתו בנו את להניק ראובן ששכרה פנויה במינקת שםעוד

 משפם נתיבות הרב בין מחלוקת שזה והשיב להנשא, ורוצה אחרת מאשה לינקרוצה
 נוטה ודעתו במכירה אוסר ומהרד"א במכירה, אפ" מתיר ז'ל שג"מ מהרד"א,ובין

 להניקו רוצה אינה אם אבל לינשא מותרת להגיקו רוצה המינקת אם שם וסייםכמהרד"א.
 : קע*ג סי' לקמן ועיין עש"ב. בשכר. ומניקתו אותה שכופיןודאי

 ס*ז. ס*ח[]סי'

 בפה"ע. והיא לקהה שיש הברכה או שהכל מברר, מאי הקאוי מיעל
 דנותן שס ראיתי ואגב שהכל. דמברך )דקאמר(* עשק באר בס' ראיתי :תשובה

 היסב באר בס' גם כי אני זוכר כן וכמו גוים. בשולי משום בה שאין להתיר. סעמים דשס
 בפה"ע עליה לברך ראוי דהיה כ' ח' סי' חוא הלק*ט ובס' שהכל. הקאהוי דברכת כ'ראשון
 ף ס"ק קי*ד ס" י"ד פר"ח ובס' הניכר. ט*ס ו"ש ע"ש. שהכל לברך נהגו שהעםאלא

 פר*ח ס' זרו*ה אור עלינו הופיע עתה הן א( המים, לגבי הקאהוי דבטיל שהכל לברךמביא
 במיא הרא*ש למ"ש ול"ר שהכל ברכתה דינא דלענין ומסיק שהאריך מ' סי' מ"אמ*א

 איכא רבה טעמא דהתם צסוקין שריית גבי ר*ב סי הב*י מר"ן למ"ש דמי לא וגםדשילקי
 לשתות עיקרו הקאהוי אבל המים שותה ואגב מבושלים השלקות לאכול שעיקרםבהו
 לשתות רק דאיגו כית שעורים בשכר שהכל לברך שיש הרא"ש כתב ולזה צלולים.המים
 עש*ב. כמ"ש לחלק דיש ודאי אלא שעור" סעס יש שעורים בשכר והרי ואמאיהמים,
 ר"ב סי' א*ח פר"ח בלקוטי ראיתי שוב ע"ש. ע"ב י"ד דף ר"ד סי' היי בני בס' ג"כוכ"פ
 לה ומייתי ד/ כלל בתשובה וממ"ש בפסקיו כ"כ וכו'. כתב והרא"ש וז"ל שכ' יו*ראות
 : ע"ש ודו"ק. שהכל מברך הירקות מי בשביל בישלם שאם משמע ר"ה. ס"סהב"י

 ס*ח. ס"ט[]סי'

 בעלה מת יומים ואחר ומבטן מלידה המפורסם בשמה שנתגרשה באשה היהמעשה
 נחוץ הדבר היה כי וגם הגירוש בעת שם היתה לא כי חובה סכי לגבות הכתובהוהוציאו
 משם הכתובה באחורי שמה שנשתנה וראינו חולה. בעלה שהיה השעה רוחק מפנילגרשה
 עליה נשמע לא כי ואמרו זה בשם לה קוראים אם ושאלנו לעשות מה כדת וראינוראשון
 מעולם. ארם קראה ולא מעולם זהשם

 אם אבל וכף. שנשתנה מי י"ח. סעיף קכ"ט סי' א"ה בש"ע מפורש זה רברוהנה
 גיטין ב' שמצריך מי ויש בלבד ראשון שם אלא כותב אינו ב' בשס כלל אותו קוריןאין
 אלא ערוה בספק להחסיר ראוי בנ*ד אמנם כסתם. הלכה ומחלוקת רסתם יידועוכו'.

 גט אלא כתב לא דאם שכ' בב*י וראיגו תמ*כ. ואוהלו מביתו ונדר לו הלך חלףשהמגרש
 מ"א סרח בתשו' ראינו שוב כלל, שני בשם נקרא שאינו כיון דכשר נ"ל ראשון בשםא'
 אותו. מכירין ואין העולס מפי נשתכח שני דשם דכיון ומסיק בזה האריך כ"ה סי'ח"א
 א' תירוץ דלסי ואע"ג שנשתכח, בשם גיטין ב' וא"צ א' בגט דאשון שם אם כי כותביןאין
 כיון עוברא ועבדינן לעיקר תפסינן שני כתירוץ מ"מ ב' לשם לחוש ב' גט דצריךדב"י

 הרי"ף בדגרי האמיתית שהנוסחא אמרינו אי וכ"ש הרי"ף סברת עם הקונדריסשמסכים
 ראשון לשם לחוש ב' גט הצריך ולהכי שני שם והיינו וכו', אחד בשם אותו קוריןוהיו

 הדור רבני הסכמת וכן למעשה הלכה כן והסכים ול"ב כ"ו סי' מהרח"ש הרבוכמ"ש

 גארוגה. אחרונה ברכה עגין על גם מבואר הים ל"א סי בח"ג הובא וה דיןא()ס"ז(



פבייק א. חלקשו"תפעולתני
 למיהב שפיר דלאו וי"ל נחמיר לא ואמאי וכ"ת ראשון, בשם א' בגט מעשה ונעשההוי
 עכ"ל. וכו' בעת"ה והרב י"ט. סע" קכ"ט גסי' מהרמ"א כמ"ש לצורר אם כי גיטיןב'

 נודע לא זה דשם דכיון למרנו דרכינו ולפי זה, בענין האריר שם ח"א משה דבר בס'ועיין
 הסכים וכן פשוט הוא כי ודוק המחמיר. לדעת אפי' גיטין ב' א"צ מעולם בו נקראתולא

 א(, יצ"ו( )והר"א ומהרד"א הכהן וכמהר*י הכהןמהר"ח

 יע"א( ירים )מעיר ס"ט. ע'[]סי'
 הבעל ערער האשה שנתגרשה ולאחר ביו"ד. ודין מלת בו שנכתב בגט יבו'יורונו

 הנוסים וכל והרמב"ם קארו ר"י דעת על נוהגים אנו כי פסול או כשר הגט אםאורונו
 וכו7. עיגינו תאירו ואתם דעתם,אחרי

 דילה דמיא עינא דעל בו ונכתב מעין מי על העומדת בעיר שנכתב בגט יורונועוד
 פסול. או כשר אם נזכר לא המעיין' ושםמותבה

 דארץ ז"ל א( הפף וכדכתבו אשתו את וקנא טהרה רוח בו נכנסה זה בעל :תשובה
 דסתם זה הוא כי יאמר אשר כתגם ומפי ומפיהם והריק"א, דהרמג"ם אתריההתימן

 י"א סברת מביא דהרי"קא אז"ו ומביאו הסם"ע מוש לפי וכ"ש כסתם הלכהומחלוקת
 אביי מימרת ב( גגמ' זה עיקר כי רע והנה דדינא, פסקא לענין לא לגר כבוד להםלחלוק
 בפ"ר ע"ה ורמ3"ם גט. הוי לא שאגרשך גותן הדין אין ואם שאגרשך הוא דיןופר"שי

 ]ה-ודן[ הודין משמעות מתבטל וגמצא ובינך ביני יהא משפט לישתמע דלא הטעם.כ'
 אלא מלא ודין יכתוב לא פ"ר והרמב"ם ס"ט קכ"ו בס" זה העתיק ע"ה ומהרי"קאיעו"ש,
 שכ' או שאמרנו הוו"ין האריך לא אם וז"ל. הרמב"ם לשון כ' כ"ב ובסעיף יוד,הסר

 למעשה שמורה ומי השאלה. נפשטה ומכאן וכו7. פסול גט ח"ז יכתבו שלא שאמרגוהיוד"ין
 שהם בדברים מהתעסק נפשיה לסלק לו והגון וראוי וישראל משה כדת שלא הוא זההיפך
 כשר 3גט שתתגרש ער דבר לכל איש כאשת זו ואשה הישראלית. האומה ויסודעיקרי
 : עיקר דסתמא ז"ל דפוס' כללא הוא דהכין וישראל. משהכדת

 ע'. עאא[]סי'
 שם כתיגת דעיקר דכשר הוא פשוט זה דין המעייו. שם גזכר שלא הב' השאלהועל

 : יעו"ש ס"ד קכ"ח סה בא"ה כמ"ש היא אחרת עיר יאמרו _שלא מנהג אלא אינוהגהר

 עאא. ע"ב[]סי'

 שוחט היה ואם לאו, או כפיו לישא ראוי אם ב"מ צרעת בו שפרחה בכהן שאלועוד
 כמו אירע יוסף וט=ו צאלח מ"י בימי קרמוגים בימיס כי לרבים לשחוט אותו ממגיםאם
 וכף והחמירוזה

 ולא עליה, ררפיין עשה מצוח ככל כפים בגשיאות דחייב פשוט גראה :תשובה
 דמראה לומר לשואל ליה מגא קשה ועוד וכו', ופואה אסטים צבועות ידיו היו למ"שדמי
 גגע אינו לכהן נזקק שלא זמן דכל טעמא והיינו כנגע לאמ"ר הוא מלא ומקרא הואטמא

 ט'. סו וח*ג וק"ל. קכ"ס בסי הובאו אלה מדינים עוד עי' א( -)ס"ח(
 מימרא ב( הכללים. בקונדריס החיים ארץ בס' ועי" )שה"מ( ע"ד. קע"ו ד ג"נא()ס"ט(
 6*ה: גיסיןדאגיי



 נז-פכריק א, חלקשו"תפעדלרו
 מקום רואה איני ולכך א( זה בזמן נהיגי וטהרה טומאה דאין ועוד יכון. לא שקריםודובר
 לונזאנו מהרום פי' כפי ב( מצורע פ' ברבה דאי' האי השואל הכריח ואולי זו.לשאלה
 אלא הלוך ולא ישיבה לא כאן אין כי כלל דומה זה אין ום"מ צרע. ערך מעריךכאצבע
 השומע וטעה בהעברה אחר טעם להם היה אולי רברכי באשלי שתלית ומה לו וילךעמידה

 ושלום:ותלה-בזה.

 ע*ב. ע"ג[]סי'

 וג' המוציא עליה מברך וכדומה בכסנין הבאה מפת ביצים- ג' שיעור שו:וכלמי
 שיעור עוד יאכל ג' שיעור אכל ואם ביצים מג' פחות אלא יאכל לא שמים ויראברכות
 לה סר הסלך גן והרב א( ס"ד תרי"כ סר בש"ע עייו לכ"ע. חייב ובזה רביעיתביצה
 ו' דף שושן פרח השיגו וכבר ב( ריפתי תריסר דאכל הונא מרב ראיה ההביא כ"כ.לא

 דסגי יוסף מטה הרב דעת ושכן ג( המלך. גן כהרב דלא קס"ח סי' הש"ע מפרשי ועייןע"ד
 חהוי בהכ* לאיניש ליה דסגי זמנק מכביצה וביותר לרעבתן, ואף אדם לכל זהשיעור
 : ע*כ דסוכה פ"ב וריא"ז סוכה מה' פ"ו רמב"ם עייןקבע

 ע*ג. ע*ד[]סי'
 שתו אם דבין כתב הסוס' דעות כל שהביא אחר י"ב סי' א' כלל שושן פרחבס'

 שמהשני בהיסך הוא אם ובין מהם א' אלא שתה לא השני ומהייו הא' מהיין ושמעוןראובן
 בחלוקה ובפרט לברך צריך אם ספק יש בכלם מהם אחד אלא שתה לא ומהא' שניהםשתו
 בפה*ג שבירך קודם לפניהם מזומנות דהיינות והיכא להקל, ברכות וספק האחדונהזו

 אלא טובים כאחד שניהם ואם הרע. ופוטר בפה*ג הטוב על מברך מחבירו גדוע הא'אם
 השלחן מן מהם אחד את יסלק הספק מן ולצאת פלוגתא איכא בזה מחבירו פשובחשהא'
 ההמטיב הטוב לברך יכול והאורח והמטינ, הטוב אח"כ עליו לברך שיוכל כדי כרכהבשעת
 מר"ן לדעת אפי' כלים במתנה לו שנתנו ומי כמ"א. ודלא עמו השותה בית הבעלוכן

 לא המקנל שגם ולע"דן הנותן ולא המקבל אלא יברך לא והמטיב הטוב דמברךשפסק
 : יעו"ש אירושלמי פליגי דהפריברך

 ע*ד. ע"ה[]סי'
 בפירות, טוב ריח חנותן יברך מריחו שנהנה מי נודף. שריחו נע"נע י"ג סי'ע"ש

 ריחו דאיז התם דשאני חם פת מריח להקשות ואין חמה, כתושה בקא"וי שמריח במיוה"ה
 : רצ"ז בסר ולא רי"ו בסי' מר=ן כתבו לא ולזה ריחני. כשארגודף

 ע"ה. ע"ו[]סי'
 ס"ת מה' פ"י ע"ה שהרמב"ם ז"ל. הפוסקי' * )חעירו( העידו לא איך בצ"ע הניחע"ש

 או מתרתי, חדא בע"נן הרמב"ם דלפי וכו', האל"ף רגל נגע אם במ"ש האגור דברי עלפליג

 בארץ נוהגת זו כצורע טהרת ח"ו, צרעת סומאת מהל' פי"א ו"ל הרמב"ם ז"לא(~יא(
 המחבר כוונת ואולי קעיד. קע"ג מצוה החגוך בס' וכ"כ וכר. הבית בפני ושלא הבית בפגיובחו"ל

 עדות ולפי הוא. טמא לאו לכהן נראה שלא זמן דכל סעמיה וכדדייק בומננו נוהג זה שאיןכית

 מעשיות שס הובאו ב' סי' ס"ז פ' עי" ב( ורו"ק. צרוע, איש טמא שכהן נשמע לא בזמננו וגםהמחכר
 עיש"ב. שיסהר. עד לעיר מחוץ בודר להיות אותו ומרחיקין הצרוע, מן מאד מתרחקין שהיורבות
 ז"ל חבשוש שלום והרב ג'. חלק ס"ג סי' עיי' ג( מ"ב. ברכות ב( ס"ג. שס"ח וס"א()ע"ב(

 להקל, ברכות ספק וקי"ל המלך. גן כדעת הש"ע בגליון כת' המחבר דהר' כת' שושה"מבספרו



4יףיק א. חלקשו"תפעולתגח
 כלל ורדים בגנת ועיין עוש. לאחרת תדמה או עיקר כל תקרא שלא עד צורתהשגפסדה

 סי' פשוט גט ובם' הריק"ש, תשו' מביאו ושם א'. סי' ח"א ד"ן ובם' בזה, דהאריך ה' סי'ב'
 שרלב"ח אף להכשיר. והרמג"ם ספר קרית בשם דכ' כ"ד ום"ק 4 )ט"ו( ע"ו ס"קקכ"ה
 א( : ע"ש להחמיר פסקבתשו'

 מותר האותיות נראים אם ס"ת כתב על שעוה טיפת גפלה אם שני 6י' ג' כללע"ש
 : צ"ט סי' ח"א והלק"ט כ"ג ס"ק ל"ב סי' במ"א ועיין ב( שיסלקנה עד פסולוא"ל

 ע"ו ע"ז[]סי'
 וכדומה בקרע או תיבה בחסרון הוא הטעות אם ג"פ הז' שקרא אחר טעות נמצאאם

 מדברים הוא אם ויתר בהסר :תטעות ואם א(. מר"ן, כרעת אחר ס"ת להוציאצריך
 ובחסיר הכי דינא נמי מפורסם טעות שהוא בזה וכיוצא תשבו בסכות כגון בש"םהכתובים
 אחריה יברך ולא אחרת ס"ת להוציא אין ג"פ שקרא כיון המסורת ע"פ אם כי שאינםויתר
 : ההפטרה אחר קדיש ויאמר בגרכות יפטיר עצמו והוא וריק"ש מר"ןוכרעת

 עעז. ע"ח[]סי'

 אחת. כתיבה נראית מלמטה אבל מלמעלה תיבות כשתי נראית אחת תיבהאם
 כגון א( תיבות כשתי נראה מלמעלה אבל מלמטה כאחת נראות תיבות שתי נמיוכן

 כשתי גראות אם תיגוק ע"י יתגרר דזה ד' סי' ב' כלל פר"ש הרב השיב ותקע-כף.בס"ת
 השיג זה ועפ"י מלמטה. בין מלמעלה בין וזה אחה )אות(' בהרחקת תלוי ואינותיגות
 בסוף היו"ד וכתב השיטה למלאת הנו"ן והאריך השיטה בסוף אדנות שכ' ס"תלהתיר
 את יקדור א"א ואם היריעה יחליף תיבות כשתי התינוק אותה יקרא ואם בתיגוקדתלוי
 להם ויש הסופרים. נהגר שכבר כיון השם כל קליפת ע"י יעשה א"א ואם נקב ע"יהשס
 קכ"ה ס" פשוט גט גס' ועיין ד'( סי' ב' כלל )שם רע"ו סי' י"ד טיז עיין ממ"ס.ראיה
 ב( ! פוגס"ק

 ,ע"ח. ע"ט[]סי'

 היאך לחדש אחד ביום גט או שטר לכתוב וצריך ימים שני כשר"ח השואלשאל
 שגי. מיום או ראשון מיום ימגה אם לחדש בששי או בחמישי כשכותב וגםיכתוב,

 אין האות צורת נשתגית אס המ"א כתג שם ב( ורי"ג. רי"ב סה וח"ג ק' ס" ועיי'א()ע"ה(
 כ"ו. ס"ק בה"ס ועיי מותר סלקה אם ובריעבד למחוקתקנה
 רע"ט. סי ויו"ד ס"ר קמ"ג ס"א"ח)ע"ו(
 נראית א' תיבה אם נשאל ושם פ"א וצ-ל כאן נפל ט"ס ב( ח"ג. רי"א סי' ע"ז עיה)א()ע"ז(
 רלמטה אע"ג מלמעלה הרבה וריוח הפרש יש דאם העולה והכלל כ' וסו"ד וכף מלמעלהכשתים
 אותה קורא ותינוק כך כל הרבה אינו שלסעלה הריוח ואם תיבות, כשתי דהוו סשיטא הםסמוכים

 ומלמטה מלסעלה כא' נראים יהיו שלא תיבות ב' וכן להקל. ולא להחמיר עליו סמכינן תיבות.ב'
 אחה ת" רסש:ע משמעות שתי בה יש מסופקת. זו דתיבה כית גיטין ולענין בסת"מ. פסול ססקוהוא

 ענינים ב' משמעות בו שיש או היודת כ' לא או הווין האריך דלא להא ודמיא תיבות, ב'ומשמע
 דאין שאו' מי ויש וכר. הבעל ערער לא דאם חולקע ע"ש. פסול דהגט ז"ל וסיעתו להרמב"םדס"ל

 וסיים עוד האריד ע"ס ובס"ק עכ"ל. ז"ל הרלג"ח סשם ע"ם בס"ק ועמ"ש וכו'. מועילערעורו
 )אה"ן( כאגמ"ל. עיגץ נק' שאז המקום ריחוק בענין מ"ש וע"ו להקל, יש וענע דוחקדבמקום



נטצריק א. הלקשףתשע~ת

 ביום גס יכתוב אם וז"ל. ס"ו קכ-ו ס" הטהור בשלהן הוא פשוט זה דבר :תשובה
 ב' שהוא ר"ה בכל וכן אייר. ר"ה שהוא ניסן להדש ל' ביום יכתוב אייר הדש שלראשת
 והוא עכ"ל, השני מיום השבונו כי פלוני לירה באהד יכתוב ר"ה של שני וביוםימים.
 ביום דוקא יז=ל פשוט גט וס' ולבוש שמואל בית האהרף הס' וכן והטור הרא"שמדברי
 ליכא ההדש ימי בתוך אבל וכו/ גיסן להדש ל' ביום לכתוב לההמיר יש ר"ה שלדאשון
 שאיני יין קונם אמר אם נמי ובנדרים אדם. בני בלשון השני מיום השבונו כיספיקא
 מי וה"ה בלבד דאייר השני יום להשבון ג' ביום אלא מיתסר לא לאייר ג' ביוםטועם

 יוס להשבון ג' ביום אלא לפרוע טהוייב אינו לאייר ג' ביום לפרעו להברושנשבע
 והסור הרא"ש היישי וכי דמי. אריכתא וכיומא השיב יומא דהד ר"ה של ימים דשניהשני
 ר"ה של ראשון ביום אייר ר*ה שההא גיסן לחדש ל' ביום ולכתוב לההמיר הש*עומרין
 ליה. קרו ירחא ריש אדם בני דבלשת משום דה*שידוקא

 ביחם לכתוב ההדש ימי בשאר השו לא ולכך ספיקא ליכא החדש ימי בשאראמנם
 השטרות זמן דיכתוב הר*ן כתב האם פלוני להדש וכך כך שהוא פלוני להדש וכךכך

 דהשבון אדם בני ובלשון העם בעיני מפורסם היה לא דבזמניהם מפני הוא א' יוםלהשבון
 אמנם הראשון. החדש ליום למנות לה היישי ולפיכך המועדות כמנין השני מיום ההדשימי

 ובס' השגי, מיום ההדש ימי דהשבון אדם בני ובלשת העם בעיני מפורסם כבר זהבזמנינו
 וגסין דבשטרות בהדיא לד הרי ת*ל. דבריו בסוף ומסיק האריך צ' סה ז*ל זאבבנימין
 מווינא הר*י השיב דהכי פסול בדיעבד האפ" נהיגינן דהכי דוקא שני מיום מנינןוכתובות
 : מאד עד שםוהאריך

 ע*ט. פ'[]סי'
 לאו. אם כשר אם אהד דף ובת דפים שתי בת יריעות בו שנמצא בס"ת רבות"יורונו
 מדכ' והנה וכר, דפין מג' פחות יריעה עושין אע ס*ת בה' ע"ה הרמב*ם כ' :תשובה

 נוי משום ' )לאו( מאי דטעסא לכתהילה. דהיינו מורה יעשה לא קאמר ולא עהציןאין
 אלא דאינו וכר. הקיפו על יותר ארכו לא ס*ת עושין אין שם ההמ*בם דכ' מאיודכוותה
 כשר. זה סות בדיעבד ואוכ דכוותה ה"נלכתחלה

 שכבר וכיון יע*ש. ייב 6ה מינץ מהר*ם בש' הדשות פנים לה' כן מצאתיושוב
 דס"ת ונלע"ד י*ב. סס" ד' כלל האאה ורדים גנת נס' יעויין בו קורים לכתהלה כןעשוי
 שלא כדי במקומו אהר ויכתוב לבד דף אותו שיסיר טוב יותר א' דף ממנו ביריעהשנפסל
 שם יבא שלא כן לעשות שראוי אזכרות יש אם בפרט גגיזה לידי היריעה שאריתתבא
 מצאתי ושוב הרוק. כתבתי הנלע*ד כן. כתב לא ש"י ב' פ"ה בס' ואם גניזה. ל"ישמיס
 הרטב"ם מדברי כן שדקדק יעףש וסטעמינו. שי*ו גסה להכשיר שפסק בתשר דג*שלהרב
 :והגמרא

 פ/ פ)א[]סי'

 במערבה לאכול ובא זו תאנה של במזרהה אכל סס"ב. קע"ה סה השוע סרוןלשת
 כהרא"בד ס"ל דלא משסע מר"ן ומדסתם מה"ב. פאד הרמב"ם לשת נ*ב ע*כ. לברךצריך

 יש בשם בס"ג מר"ן שנאו זה ומפני ס"ג, דלקמן היא והיא לכך דעתו היה בשלאשמהלק
 א( ז"ל: עוז מגדל ועיין רמבום. סברת שהיא קמ"ת11 סברא על דפליג משום שאומרמי

 באריכות. שם המהבר מ"ש מ"א ס" ה"ג עיהא()פ'(



 צריק~ א. חלקשו"תפעולתם
 פ"א. פעב[]סי'

 מ*ח בס' פר"ח וכ' מתוקים, קנים המוצץ וכן א( שהכל. מברך הסוכר על ר"בבסי'
 מברך בהן כיוצא פירות מי ושאר לימונים המוצץ אבל פרי נקראים דאין הטעם ז'ס"

 לברך כרי כזית שיעור במציצה שיהיה צריך וא"כ דמו דכאכילה הפרי ברכת כמועליהם
 כלל מברך דאינו דקי*ל מחומץ לימונים שנא מאי קשה הדיוט ולי עש"ב. אחרונהברכה
 יותר. חמוצים הלימונים דאדרבה יטעם חיך וכל מזיקדאזוקי

 שהם כמו אכלן אם לימון או גאר'ג אכל אם 3"ל וז"ל, למהריק"ש מצאתיואח"כ
 כיון לרפואה אדם בגי קצת כדרך שחוק אחר דבר עס אם סוכר עם אכלן ואם מזיקיןהן
 שהנאר'ג שאפשר ואע"ג עיקר. שהם כיון שהכל מברך במימיהם טעם לתת אלא נטעדלא
 שנאכלים מדברים וזולתו הצגון כמו אחרינא מידי ]עם[ בהכי למיכל אדעתא להונטעי
 דפר"ח פליגי.. דלא פשוט ונ"ל עכ"ל. פוטרתו שהכל ברכת עכ*ז המאכל. עם בעצמםהם
 : מאר החמוצים לרמוגים ותקיש תדין ומכאן בחמוצים. וריק"ש מתוקים, בלימוניםמיירי

 פ"ב. פ"ג[]סי'
 מברך אינו וכה אומצא חנקתיה אם אבל שהכל מברד לצמאו מים השותה ר"דסי'

 אעפ*י גופו לקרר החמה בימות מים השותה ומיהו מהם, נהנה שאינו כיון הסעסכלל,
 הרב בכ"י מצאתי )כך ח' מסעי' וראיה ממנו נהנה דהא עליו מברך ה*ז לצמאושאינו
 מאן האי לאפוקי מאי לאפוקי קאמר א( בגמ' דהא הוא שכן ותדע ע"ת(, בגליון ז"לפר"ח

 ב( אומצא ופי' כלל. נהנה דלא כיון האי אלא הגמ' הוציא שלא הרי אומצאדחנקתיה
 : מברכין כיצד פ' בשוג עיין שיהיה מה יהיה לגימה.בכאן.

 פ*ג, פ"ד[]סי'

 וס"ל עקז חולק בליקוטיו. הפר"ח וכו/ לשתות או לאכול אנסוהו אם ס*ח שם-
 הרבה ועוד י"ח,, יצא מצה לאכול לסטים מכפאההו וראיה אכילה, שמה אונס עקידאכילה
 דשאני דחולק נראה צ"ז סי' ג"ה ומדברי לכאן. ענינה אין שנאנסה אשה ודין שם.ראיות
 ג"ה כתב עוד כאן, משא"כ מצוה לקיומי ליה דניחא סהדי דאנן מטעם לסטיסכפאוהו
 : יעו"ש עליה לברך דש"ד לסטים. שכפאוהו באונם מצה שהאוכל למדיםגמצינו

 פ*ד, פ*ה[]טי'

 חתנים. ברכת בסעודה לברך צריך גרושתו מחזיר אם :שאלה
 גרושתו שמחזיר גאוגיפ של משמן שמצא תקם"ז סי' בתשף _ הרדג"ז כתב :תשובה

 להקל ברכות דספק דאע"ג העלה ז"ל הוא אכן הכניסה. בשעת ברכות ז' לברך לואין
 סה' פ*י רמב*ם ושכ*כ כגדה. לבעלה אסורה ברכה בלא דכלה סטעמא לברך יש הכאמ*מ

 )בשעת ברכות ז' ולברך הנשואין לחדש -א*צ להחזירה רצה אם קירהסין שבספקגירושין.
 הכניסה. בשעת גרכות ז' לברך צריך גמורח מגורשת דכשהיא דמשמע וכר,כניסה(*
 כיון בסעודה לברך שאין שמחה שם שאין כיון גרושתו דמחזיר הרב כ' תתס*גובם"
 יע"ש, ברכות ז' לברך שאין לחופה כניסה בשעת דאפה גאונים דסברי פלוגתאדאיכא
 השאלה נפשטה ומכאן קכ*ו. סי' במודפסות עייו הרדב*ז קל*ג סף ג"ה מס' כתבתי זהוכל

הנז*ל.

- עי"ש. רפ"ה סה בח"ב הובא זה דיוא()פ*א(
 אמז, ערך ערוך וע' נא, נשר שפה מקוס בכל אומצא סתם לאפוקי ב( פ"ד. ברכות א()פ"ב(



סאצריק א. חלקשו"תפעולת

 סחזיר וכן ר סעיף ס"א סי' הש*ע על שהגיה ריק*ש בס' דהמגיה לך יתבארומכאן
 הנשואין. קודם שמברכין הסי' בריש לעיל שתכא זו דהגהה טעה ע*כ. הרדב"זגרושתו
 במחזיר בסעודה חתניט ברכת לברך שאין הרדב*ז, ב' ס*ג ס" לקמיה מהריק"שוכ"כ

 דצריד להרי*ף, תשו' הביא ברד'א ראיתי שוב הוא. ונכון שם ג"ה הרב ל"כגרושתה
 כביכת לגמרי. כבר נעקרו ראשונים שנשואין גרושתו למחזיר דנשואין צרכות ז'לברך

 : יעו*ש הגאת דברי וד"ה אירוסין,)בברכת(*

 פ*ה. פ*ו[]סי'
 שנים. ה' כמו היום גישואין גחר ליצלן רחמנא צרעת בו שנוידה במי :שאלה

 אם לנו שנסתפע לפי כתובה וליתן להוציא אותו כוסין אם עוד לסבול יכלה לאואשתו
 המצורע. שהוא ורעוו רבקש ר4ם פ" כאשר שחין מוכהההא

 סירש רמב"ם והנה שבמשנה. שחין מוכה פ" זה אין באמת כי לכם דעו :תשובה
 שהוא בו ופ" אלאגד'ם. תיבת פ" ממנו שנעלם כמדומה והמעתיק "אלאגדם* שחין.מוכה

 אמת דין הדין ומ"מ כן, ואינו ע"ה, מהמפרשים ואחרים רע"ו נמשך ואחריוהמצורע
 שנים ה' עמו ששהתה ואע"פ כתובה וליתן להוציא שכופין מאותן אחד הואשהמצורע
 שמיתוסף השמועה לפי וכ*ש קיבלה. כאן ועד לקבל שיכולה הייתי סבורה לומריכולה
 דבעל )דומיא(* להוציא. לבעל שנכוף סגי דמיאוס בטעם האשה דמצד והולד החוליבו

 והמיאוס שהתיעוב דמצורע במיאוס וכ"ש ופה. חוטם וריח והמצרף והמקמץפוליפוס
 וכן בה, נגעו האיש תקנת משום דשחין וההיא כמות. קשה הדבוק וסכנת הריח. מןקשה
 חא"ה טראני מהר"י בזה האריך וכבר דידה מיאוס משום לכופו דסגי האשה מצדהדין
 וכפייה זה, הוא מרבריו והעולה בה. נשתטח שלא וזוית פינה הניח שלא כמעט י"דס"
 לשמים לבו בזה יכוין בזה המתעסק והדיין להוציא, כופין בה אמרו דהא בשוטים היאזו

 ע"ד ישכילנו ישראל וצור כזה. חמור בנדון ידו מתחת תקלה יצא שלא העניןלברר
 הכהגים יוסף וכמה"ר יחיא לכמה"ר הדברים והרצינו בפ"ה, שמות ס' ו' יום : אכי"ראסת

 : הי*ו לדברוהסכימו

 פ'ו. פ"ז[]סי'
 ]א[, בסעיף פ"ט סי' )עיין שאז"ל שעות ששהני

 בחורף כגון שעות שש דוקא דלאו כ' פר"ח הרב לגבינה, בשר בין שהייהבענין
 אם וכן הצהרים, בסעהרת גבינה לאכול מותר בשחר בשר שאכל כל קצריםשהימים
 כמו אלא לאכילה אכילה בין דליכא אע"ג בערב לאכול מותר היום בחצי בשראכל
 דלא הוא סעודתא בהאי הוא הגמ' לשון דהא לכ"ע מוסכם דבר וזה בקירוב שעותד'

 שושן והפרח עכ"ל, וכו' ש"ד לסעודה דמסעודה משמע אכילנא אחרינא לסעודתאאכילנא
 הנשאר בשר משום אי טעמא בתר דזיל שעות שש דבעינן א' סי' א' כלל בי"ד עליוחלק
 דבימים סובל השכל שאין רשוי. לדעת בפה הנשאר סעמו משום אי להרמ*בם השניםבץ

 הבשר והולך הטבע משתנה הקצרים ובימים מרובה זמן טעמו או הבשר ישארהארוכים
 הי"ל והזמן, העת כפי מתחלפים שהשעות איתיה ואם שעות. בד' מועט בזמן טעמואו

 וכ"כ להלכה. מכוונים הפר"ח דברי שאין חיי בני בס' וכ"כ ז"ל. הכנ"הג וכאךלפר,ם.
 עבירה הרגל מפני הוי בשר אחר גבינה אכילת דאיסור כיון וז"ל קנ"ד סי' המלך גןבס'
 חסר סאה במ' בדקדוק, הס חז"ל שיעורי כל והרי שעין משית בבציר להקל מנ"לוכף,

 יעו"ש, וכף. והלילה היום רביע הם שעי שית דהנך סובא ופשיטא מטהרין, איןקורטוב
 . , . ע*ש: י4ז ס" א' כלל י"ד גוקרועיין



צריק א. חלקשו"תפערלרע6ב
 פ"ז. פ*ה[נסי'

 יצ"ו. שלמה יצחק כה"ר בן דוד כמ"ו ונעלה היקר חביבי לעלמין יסגאשלמד
 רחלים, או גמלים צמר של בטלית גפן צמר של ציצית לעשות התר יש אם מ"שעל
 דוקא, במינם אלא פוטרין אין מינים שאר דציצית ג' סעיף ט' סי' בש"ע מפורש זהדבר
 המיגים: בכל שפוטרין פשתן או רחלים מצמרחוץ

 פ*ח. פ"ט[]סי'
 בגירושיה. עד או סופר נעשה או שלה בקדושין לאשה שהעיד מי מ"שועל

 וכו'. אותה לישאמהו
 הוא א' עד ע"פ נישאת אם דדוקא נשמע ומיגה י"ב. בסי' מבואר הדבר :תשובה

 שנים שאין וטעמא " אותה( לישא הא' מותר מעידים בששנים אבל )הער, אותה ישאדלא
 ומינה וכו'. שנדרה אשה וכן מה"ג. פ"י ומפרשיו הרמב"ם עיין א'. בשביל להטואמצוים
 אלא לאסור לך דאין אותה לישא מותר ה"י סופר או בגירושיה עד היה דאםשמעיגן

 י"ג: גסי' בפירוש שהוזכרמה

 פ"ט. צ'[]סי'
 אם טפר, באותו שנית פעם לעלות מהו אחד. ספר אלא להם אין אם שכ' מהועל

 פגם סשום בו ואין לעלות דשרי נר' ס"ת, בשני הז"ל שאמרו כדרד פגם משוס בויש
 הטעם חה בשני, קרא ולכך פטול או חסר הראשון שהספר שיאמרו משום מאי,דטעמא
 : אהד ספר כשהוא שייךלא

 צ', צ*א[]סי'
 ג' כשהם לברך יש הדין מן תשובה בכוס, האבל בבית לברד יש אם שכ' מהועל

 בבית הכוס מדחה שהיה נ"ע צאלה מהר"ר זקיני למורי ראיתי שאני אלא בעשרה,וכ"ש
 צנעא בעיר הקדמוגים רבותי' נהגו שכך מנהג משום בה ומטי בשמחה, למעטהאבל
 ן א(יע"א

 צ*א. צ*ב[]סי'
 ונקרע הגט השליח לה שנתן ואחר שליח ע"י אשתו את שגירש בא' השואלשאל

 בגיטא, דשייר לומר חשש יש אם פלוני, על אסורה את והרי להאמר
 ממש התנאים גאותם אין תנאים התגה ואח"כ בסתט הגט לה שנתן כלתשובה:

 ~נהוג לשנות שרצו לירושת"ו פשבאו קצת שיש אלא היום עד נוחגים אגו וכו א()צ'(
 דלדינא משמע מגהג מטעם גה פטי המח' הר' א"ה )אה"ן(. ת"ו. פעה"ק ספרדים ק"קכמנהג
 כי נ"ל עפ"ר נשיקת ואחרי זה. מנהג סמכו מקדושים סי על עינין לן אנהר לא וגם כוס,בעי
 פי' רש"י ליושגו, הדבר החזירו : ח'( )כתובות גגמ' דאיתא מהא ראשונים במחלוקת תלויזה

 שלאחד .דיין הסעודא, בתוך אלא ישתו שלא ליושגו פי' ורמב"ן וכף. כוסות לעשרהלירשגו
 ומשתכרין, שותין התחילו בגם' דאיתא טעסא והיינו שע"ח( ס" יו"ר וב"י ~ור סשכר.הסעודה
 רמב"מ דברי בזה שיישב מה הלח"ס ועי" ה"ו, אבל סהלכות בם"ד ז"ל הרמב"ם חדבריוכ"נ

 מנהגימ כי איפוא יצא שם. ובב"י וס בכ"פ ועיי' בפ"ד, למ"ש סותרים שנראיםשבפי"ג
 דהרסב*ס. אליבא תם. והשוף הרסבין סברת עפ"י מיוסד האבל, בבטן גכוס. בהמ"ז מברכיןשאת

 ויו"שוגלנהחלה.



טג4וריק א. חלקשיתפןעךלת

 נתינה בשעת להתנות הבעל לו א~ד דלמא להסתפק יש שליח ע*י שהיה שבכאןאלא
 אינו פלוני על אסורה את והרי שאמד זה בלשון ומיהו. משליהותו, ששינה הואושליח
 את הדי לה באומר אלא שיוד דאין שיור הוי לא ממש נתינה בשעת לה אמד ואפי'כלום
 ואיתתא כלום. אינו פלוני על ואסודה בלשון כשאומר אבל מפלוני, חוץ אדם לכלמותדת
 ז*ל רשד"ם הגדול הדב בתשף באורך כמפורש דתיצבי גבד לכל לאנסובי שריאדא

 - : כן כתב בתשובותיו הדא"ש גם אדרבי ומהד"יומהרי"קש

 צ"ב. צ"ג[]סי'
 ואחגכ אשתו את גירש מהם ואחד אחיות שתי נשואים שהיו אחים בשנישאלה

 אשתו אחות שהיא אחיו אשת ליבם מותר האם בנים. בלא אחיו מת ואח"כ ומתההחזירה
שמתה.

 בהייה. עליה ערותה לגלות לצדוד תקח לא אחותה אל ואשה אומד הכתובתשובה:
 שהיא זמן כל בחייה לשון וזהו אחותה. את ישא לא לראשונה גירשה שאפי' ולימדבא

 אחד לו שנפלה ביבמה וה"ה האחדת, לישא שמותר ספק אין האחת מות אחר אבלבחייה
 דלמאי אחות. איסור עליה היה לא לפניו שנפלה דבשעה כיון בה דמותד הראשונהמות
 פוד מבואר וכן שניות. איסוד ולא לאו איסוד ולא ערוה איסוד לא עליה לו אין האניחרש
 מחליצה פטורה ה"ז ומת אחותה את אחיו וגשא אשתו את המגרש וכן דתנן אהאדיבמות
 מתה הא דקיימת משום טעמא קיימת. ואשתו הואיל אשה אחות משוס דש"י כתבומיבום.
 פשוט: והוא ע"ש דמי,שפיר

 צ"ג. צ*ד[]סי'
 סרכא או ק"ד ומבחוץ מבפנים מחס בה שנמצא באונא יצ"ו. הב*ד רבות"יודונו

 המחט.כגגד
 נופחין היא שלימה אם בתוכה שמחס בה שהדגיש דיאה הש"ע א( מר"ן כ' :תשובה

 וטור חרא"ש וכ"כ טדיפה המחס כנגד ב( ק"ד ואם וכף. כשרה זיקא מפקא לא איאותה
 דטריפה. המחט נגד סדכא דה"ה מרבוותא וכמה יוסף ומטה דשד"ם האחדונים וכתבוז*ל,
 מוכחא מבחוץ המחט נגד הכשדות מהמראות אחת או בועא נמצא אם דה"ה יוסף מטהוכ'

 עכ*ל. זו מראה או זו בועא העלה שם שהיה הנקב דבעבורמילתא
 שסתם באונות. בין באומות בין אמורה דמר"ן דמילתיה דפשיסא ומלתא ידועוהנה

 כנגד באונה שהיתה זו סרכא אם לעיין יש דידן בנדון האמנם וכו'. בה שהרגיש דיאהוכ'
 בסף כדקי"ל היא. דכשרה דפשיסא מילתא שכנגדה הצר הדופן אל וסמוכה דבוקההמחס

 הדופן אל סותמתה וסרכא ג( האוגות חיתוך במקום שגיקבה ריאה וז"ל י"ח סעיףט*ל
 כיון ודאי שנקובה שאע"פ הרי ע"כ. סתים מסתם הוא צד דדופן דכיון כשרהשכנגדו
 דטריפה פשיטא לדופן מהנקב סרכא אין אם אמנם סותם, הדופן בסרכא לדופןשסמוכה
 כמבואד ד( להתיר אדם שום דעת על עלה לא לרוחה פתהח אך נסרך שאינו נקבדלעולם
 : יוסף ביתה המובא ז"ל יחיא בן מהד"ד דעת וזוהי מהדי"ט. ובתשף ובלבוש בב"יבאורך

 או ממשות היינו בכ"ס הגז' דק"ד השני חוט בשם פ*ת כת' ב( ט"ז. סע" ל"ו סי יףד א( .צ"נ
 עי"ש. מזיק אינו לחוד הבשר האדים אבל הבשר בעובי צרורדם

 ובעצמ בבשר או הצלעות שבין בבשר בסרכא סותמתה ודופן הדוסן כנגד האונא בגבג(
 ה*ג. רי"ו סי' ועיה בכאן. קצי וה~חביכשרה.

 שלום שר ר' דע' התום' בשם ע"ג( ס"ק ס"ל סי )יו"ד ז"ת בספרו העלה המחבר והר'ד(
 עיי*שב; סריך לא אפ" לחכשירגאת



צריק א. חלקשהתפע'רלת6י
 צ"ד. צ"ה[נסי'

 ובא וסרוחין, ועכורין מבפנים מחט בה שנמצא אונא וכן נוסחה. וזה שאלועוד
 ריאה. בשר כשאר שהוא בין הע מבחוץ בשרה שנראה בין האונא א( ]ובדק[ ובקעהנודק

 הריאה על בועה עלה אם ביאר לאתשובה:
 מבחוי

 או בבועא. וסרוחין ועכורין -.
 בועא שעלתה יהיה אם והנה בשרה, שנימוק מבפנים עצמה בריאה ומרוחין עכוריןאם

 וחזרה במחט הריאה שניקבה הוכחה הויא שהבועא פשוט הדבר המחט כנגדבריאה
 בועא אין ואם ז"ל, יוסף מטה הרב משם לעיל כמ"ש כנגדה הבועא העלה והואלאחוריה

 ורמב"ם ב( שהרי"ף הפוסקים בין מחלוקת יש בזה מבפנים, הריאה בשר שנימוקאלא
 כתבו ז'ל וטעמם טרפה. קיימים שהסמפונות אע"פ סרוחים או דבעכורים סבוריםפ"ז

 והר"ן והרא*ש ס"ז, ל"ז ס" מר"ן פסק וכן לינקב, ועתיד להתרפאות שא"אהאחרונים
 שפיר מעינינן כד ומיהו יע"ש. להקל יש וסרוחים בעכורים שאפי' הסכימו עמהםורבים
 בריאה מחט דכשנמצא הפוסקים כתבו שהרי לכ"ע טרפה הויא בשאלה שבא דבג"דחזינן

 בשר. שאין במקום לחבריה סמפונא גיקב דילמא למיחש וליכא דנשרה שלימהונמצאת
 בגפיחה שעולה אע"פ מחט בה ונמצא הריאה נמוקה כי לפ"ז ,א"כ והר"ן, הרשב"אוכ"כ
 וכ"כ מ/ ס"ק ל"ו סי' פר"ח הרב וכ"כ שיסתום. בשר ואין הסמפון ניקב שהריטרפה
 : אכי"ר ג"מ יראנו והש4י ז"ל משההימין

 צאה. צאך[]סין
 ששהו וקודם שמן, הוא והטרפה ביחד טריפה ובשר כשרה בשר שנמלחומעשה

 ושאלו מהטרפה הכשר הפרישו ומיד ותיכף טריפה שהוא להם נודע מליתה שיעורבמלחן
 משפטו, יהיהמה

 אסור וכו', טרפה בשר עם שמיחו שחוטה בשר סעג ע' בסי' מר"ן כ' :תשובה
 ס"ו צ"א ובס" ע"ש, א( הבשר כל בפ' רחל בר מרי דרג מעובדא והוא וכו' קליפהכדי
 שאם שמינה מהחתיכות אחת שום כשאין קליפה כדי אלא אוסר דאינו היכא מר"ןכ'

 לאסור או קליפה כדי דאסריגן האי ומיהו ק"ה. בסה וכ"כ אסורה. כולה שמנההיתה
 הש"ע מר"ן של מתורתו זה ודבר מליחה. שיעור במלחו בשהה מילי הני בשמןכולה
 שמולחים מליח כעין דהיינו מלחו מחמת נאכל שאינו מליח וז"ל ס"ה צ"א בסי'למדנו
 ע"כ, מלחו מחמת נאכל איגו מקרי הדיחו שלא זמן כל לקדרה מליחה כדי ושההלקדרה
 ותשש פסק כבר דאז מליחה כשיעור ששהה אחר שנתערב דהיינו לומר לדחות שישואע=פ
 ב( הרב"י ביאר וכן אלו, דינים לתרי ילפינן מהלשון מ"מ ולבלוע, לפלוט מלח שלכחו
 לקדרה שהיה שיעור במלחו ששהה דכל אלברגלוני הנשיא הרב כת' וז"ל הר"ן ב'בב"י
 גמר קודם וסלקן יחד מלחן ואם הגשר כל בפרק כ' והמרדכי לא. הכי ומקמי רותחהוי

 אפי' ומבליע הוא חזק נבילה דציר לראבי"ה, נראה ואין שמותר ראב;ן כ'פליטתן.
 . ג( הב"י: עכ"ל פליטה. גמרקודם

 מ*ח. דף חולץ נסרא ב( קריעה. ע"י ובדק לומר היא והכתה ובקע ל"נ בכת*י גם הגרם' א(צ-ד
 דשרי מאן לסימר, ואיכא נ( אלברצילוני. כתב ושם צ"א. שם יו"ד ב( קי"ב. חולין א(צ"ה
 להבליע רותח מקרי רלא א"1 דאחריני. ציר אפי בלע לא דידיה דם למפלס דטריד איידיסבר
 וכו', דסריד איידי מטעס גלע לא דדם גהי סבר דאסר וסאן מליחה. שיעור כדי שישהא אחרי אלאציר
 יו"ד סק"ט בה"ס ועיה סריך, מסרך דציד בלע מיהא דנבלה ציר אבל שריק, משרק דדם מסעםאו
 כם"ש מליחה כדי ששהא אחרי אלא כרותח מליח מקדי דלא להלכה סר"ן דמסקנת וכיון צ"א.סי'

 וסותר. להלכח הוא שכן משסע וכר. מתורתוהמחבו
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 צ*ו. צ*ז[]טי'
 שלאחריו. גיום לקרות חחבים אינם שני יום בתורה קראו לא אם משה. משאת8ס'

 ראשונים. בפוסק" נזכר לא זה דחילוק הא'- סעמי, מכמה קל"ה סי' זקגים עטרת כס'דלא
 הבאה לשבת אותו קורין שבת באחה הסדר ביסלו דאם מינץ ומהר"ם האוז דכ'שנית
 תקנה לבסל שלא חוששני הא הבאה לשבת לאשתההי ליה ולמה השבוע, פרשתבהדי
 בחול שבת דבשל היכי דכי ש"מ אלא שלאחריו א' ביום ויקראוהו תורה בלא ימיםדג'
 אלמא רחמי ימי דאנון וה' בשני הקריאה קבעו דרז"ל עוד לא, בשלישי שני של אףלא,

 ראיה עוד וכו'. רגנות כ"ד גבי השחר תפלת דפ' לההיא דמי מסתייעי לא יומידשאר
 להשלים תיקנו דלא דכיון הביאור להרחיב נ4ל ועוד א'. ס" יע"ש קעוז שורשממהרי"קו
 כיום רק להשלים דאין סעמא היינו בחול, ולא הבאה בשבת רק שעברה שבתפרשת
 קבוע יום שאינו כיוו שלאחריו ביום להשלים אין בחול ה*נ בו לקרות וקבעושתיקנו
 : ודו*ק משה המשאת בדברי רמת והואלקריאה

 צ"ז. צ"ח[]סי'
 ולא אלקהרא שנק' היא חדשה עיר דזו בי=ד, אם כי המגילה' קורין איןבמצריס

 ג'(. "סי' )הרדב"ז ממנה ישראל שיצאו היאזו
 דיידי מישראל רבים אם דוקא הייגו ככרך נדת לכרך ונר' דבסמוך דאמריהא

 רבים אין אם אך דכרך, יקרא משום אבתריה גדיר עמו וקרוב הנר' אז בה וקוריןבכרך
 )שם(, כלל בתריה גריר לו שחוצה מה אין בכרך קוריןישראל

 בט*ו קריאה לענין היינו כמוה, נדון שסביבותיה למתא יקרא דפלגינן היכאכל
 הסמוכות אין הימים בשני קורין דבדידה אע"ג ט"ו או י*ד בר אי במסופקת דאלודוקא
 טפי אתרבו בט"ו קריאה לענין דהיינו רעיר ממדינה דאתרבו דלמאי הספק בכלללה
 : )שם(לא

 צ"ח. צ"ט[]סי'
 למתנות ודמי בהכי ליה איפסר לא נגנבו או ונאבדו ומתנות מנות דשלחהיכא

 לו שאין ממון דהךל מסעם אלא בהם פטר דלא דבכורים פ"ס רמב"ם ופסקהכהונה,
 ערר תורה. כשל דהוי מד"ס מוע ביסל מיהא הא מתשלומין דפטור ואת"לתובעים.
 וראיה שמחה, כאן אין נאבדו או נגנבו אם ניתקנה מקבל שמחת משום זו דתקנהדכיון

 ובס' חדש. י"ב כל אבל גבי מהרי*ל ב' תרצ*ו סי' רמ"א מהגהת תליא מקבלדבשמחת
 וליתה. זה, בדין נסתפק ח"בגי

- צאט. ק'[]סי':
 לצד ונבדקה בטרפש ורובא מכה בו שיש רחב ולדופן לטרפש שנסרכהאומא

 א(. א' ס" י"ד בדיקה, א"צ במכה הדופן ושכנגד כשרה, בצבצה ולאהטרפש
 דפעמים הסרכא בעיקר תלוי כי לעיין לבקי לו יש כ"א ב' במאמר צ'ל בעלכתב
 הולך והכל הסרכא שמכשירין מקום או בה למקום ממקום ומגיע הבהמה מריריתפשט
 וחזק עב הוא הסרכא ב( )שורש( יסוד ששם ממקום שהוא הסרכא ושורש עיקראחר

 והוסיף א' ס" י"ד משה משאת בעל הרב מביאו וחלוש. דק קרום כמו היאוהתפשטות

 בסמוך. שציין וכמו מש"מ בעל להר' המחבר כווצת כי ונראה בש"ע אינו י" צית א()צ"ם(
 נפצאח לא שורש ות" סק'צו ט"ל ס" )יו*ד בזקת בטפרו המחבר העלם אלה לדרך צדה דבריב(
 ,- , , וכו/, התהתפשטות כת' ושםשם,
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 להקל. ותלינן התפשטות אלא אינו ואידך רובא. ביה שדינא וחזק עב דחזיניה היכארכל

 : ודוק( ק"ס סי' ח"ב המבי"ט בתשו')ויעוין
 וההוא בהמה באותה אלא אינו להתיר רשאי חבירו אין שאסר שחכם אמרינןלא
 )ח"א ומבי"ט מהרי"קו ב' לא. הבהמות בכל האיסור להמשיך אבל דוקאעובדא
 : קנ"ו(סי'

 ק', ק"א[]סי'

 יותר הטלף בגוף נוגעים האלף שפני בס"ת שנמצאים האלפין בענין וואלת-
 תו"מ. בס"ת בה גדון מה א. כזה בגגה האלף רגל וה"ה א. כזהמדאי

 קורין שאנו בס"ת הפוסלים דברים עשרים כתב ס"ת מהל' בפ"י הרמב"ם :תשובה
 מגה. ומכללן ברבים.בו

 אות נגעה אם או אחת אות אפי' שהוסיף או אחת אות אפי' שחסר
 ע"ש. וכו' לאחרת תדמה או עיקר כל תקרא שלא עד אחת אות צורת שנפסדה אובאות
 בפנים האלף פני או האלף בגג האלף רגל נגע שאם האגור בשם כ' ל"ב סי' א"חוהרב"י
 ועינינו וכף. תוכות חק שנקרא בהפרדה או במחיקה תקגה ואין פסולה שתחתיהבגג

 שלהן האלפין ראינו ראו שגיאה. מכל ומוחזקים המובהקים הקדמוגים שבספריםהרואות
 הגדול והסופר בשירי מהר"י דאוריתא רבא ספרא הגדול הרב שכתבו בספרים ואפי' א.כך

 דילן דרא בהאי כוותיהו ספין ומאן בספריהם. האלפין נמצאים כך זלה"ה ונהמהר"י
 שלפגיגו בדורות וחשובים גדולים רבנים כמה כי גם מה חלילה מעשיהם ולפסוללחלוק
 בדבר. ]להסס[ להיסס לבם על טינא עלתה ולא דבר אמרו ולא בחזנותששמשו

 ואען להקל, סמכו מהיכן לחקור אמרתי המחילה ואחר רגלם עפר נשיקתואחר
 צורת שגפסדה היכא אלא לפסול דאין פשוט נר' דלעיל הרמב"ם ל' מפשט דהנה :ואומר
 שכל בהדיא משמע הרמב"ם בלשון לעיל כנזכר עיקר כל תקרא שלא עד אחתאות

 או לפסול מתרתי חדא דבעינן לפי "(, )כשרה( כנ"ד קצת שנפסדה אפי'שנקראת
 ובס' אחד. גם אין ובנ"ד לאחרת תדמה או עיקר כל תקרא שלא עד צורתהשנפסדה
 בס' זין מהר"י *( )השיבו( השיגו וכבר לפסול. הרמב"ם שדעת כתב ה' סי' ב' כללגו"ר
 ל"כשיר, הרמב"ם דעת אדרבה לפסול הרמב"ם מדברי שאין וכ' א' סי' ב' כללפר"ש
 ע"ש, גזה האגור על פליג שהרמב"ם *( )העירו( העידו לא איך האחרונים על תמהושם
 ס"ק קכ"ה בסי' כ' תוב"ב ירושלים איש חביב בן מהר"ם הגדול להרב פשוט גטובס'
 שנדבקו ושי"ן וצד'י הפ"א על נשאל וגם זה על גשאל דמהרלנ"ח כתב ע"ב וס"קג'ד

 מנחם הרער ב' והשיב דיבוקן. מקום מלבד אחר נמקום עצמן לאותיות שלהןהיודי"ן
 כל בעצמה דבוקה אם אבל אחרת באות כשנדבקה ודוקא וז"ל ספר בקריתשכתב
 וכו'. רמב"ס דברי וכ"נ ע"כ. כשרה האות צורת נפסדהשלא

 ענין ועל זה ענין על גשאל קכ*ד סי' גאלנטי מהר"ם הרב בתשף מצאתישוב
 פסולה מרובעת כתבה ואם עגולה שתהיה אסכנדרי מהר"י ב' הרב=י שכ' פשוטההכ"ף
 הגדדל והרב יע"ש. עבד כמר דעבד ומאן עבד כמר דעבד מאן הפו'. במחלוקתאם כי כלל בגמ' שור,צ לו ואין בגמ' נזכר שלא דדבר והשיב שם. עליו הב"י חלקולא

 דכ' מהרל"נח בתשו' ועהן וסיים קפידא. אין עליה ושמה האות במקצת שינה אםאבל רי"ש נואית דל*ת או דל"ת נראית רי*ש כגון אחרת לאות האות כשדומה אלאפיסול דאין דס"ל הפוס' מגדולי והוכיה דבריו דחה דהרי"קש וכ' לפסול. פשוטה כ"ףגבי אסכנדרי הר'י סברת כתב *( )א( ב' ס" מראשית מגיד בס' אלפנדרי חייםמהר"ר
 יעעש, הרמב"ם לדעת פוסל איגו לגגה נדבק הקוקף רגלוכן יע*ו. הרמב"ם לד' נפסל אינו אחרת לאות דומה אינה אם גופים ב' תהיה האותדאפ"
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 שנחלקו אף לפסול בתלמוד נתבאר שלא בדבר האות צורת בקצת שינה אםולכן
 וכיוצא תו"מ, ס*ת לפסול שלא המכשירין על לסמוך יש מכשיר וזה פוסל זהה8וס'
 עתה לחוש אין להחמיר. שרוצה למי ואפי' יע*ש. וכר גאלנטי הר"מ תשו' ב' כתבבזה
 בדיעבד כשר לענין א*ח חלק בסוף גו"ר הרב מ*ש חזי ופוק כך. עשהים שהם מכיוןלזה
 לכתחלה אפ" כך עשף שהרבר כיון סברא להאי דליתה בה קרא שכבר דהיינו לומרראין

 ובכולהו לזה דומים הרבה והביא כשר, וקנקנתוס עפצא במי כתבו ואםכדאשכחן
 : א( לכתחלה עכשיו שהן כמות בהם יוצאין כך עשויים הם שכבר דמכיוןנקיטינן

 . ק"א. קאב[ןסי'

 בקץ "ם בנות ליעקב והיו מאביהם. בית שירשו שמעון אחיו בן וחנוךראובן
 עזבון הבית ומכרו והבנות הוא ראובן ועמד אביהן, על חוב להן שיש מהאומות חובשטר
 וערער לחנוך הדבר נתגלה ימים ואחר שמעון, בן חנוך ידיעת בלתי שלהן בחוביעקב
 אחיותיו חוב לפרעון שמכר ואע"פ חלקו אלא מכר לא מכר ראובן אם באמרו המכרעל

 שהוא בחזקתו הבית חצי וישאר בחוב חלקו לפררע ועליו יורש הוא סוף סוף יעקב.בנות
 ויפרע הבית בחצי שיזכה חנוך עם שהרין הדין ונפסק הלוקח עם בדין חנוך ועמדיורש,
 הבית לחנוך יחזיר שהלוקח ונתרצו איגוד או גוד לוקח לו אמר אז החוב, חציבכנגד
 לו שהיה אחר בא זה ואחר ממנו. לוקח ונסתלק הרמים כל ללוקח חנוך לו ונתןכולו
 עמר כך חנוך שראה וכיון מחנוך לטרוף ורוצה הבנות לשטר מוקרם יעקב עלשטר
 *( )אהניתי( אהנית מאי באמרו הבית כל דמי לו שנתן הממון כל ראשון מלוקחותבע

 יקח בשטרו והמוקרם למקחו, ויחזור ממני שלקח הממון לוקח לי יחזיר הביתשלקחתי
 דמי ממנו שלקחו ואחיותיו מראובן ממונו יתבע ראשון ולוקח בו ששעבודו בעינוהבית
 לראובן המגיע וחצי החצי יורש שחנוך כיון אומר לוקח כי מי עם הדין יורנוהבית,
 אותו רוקא מהרמים החצי אלא להחזיר חייב איני א"כ מקח, בתורת ממני חנוךלקחו
 ראובן. לחלק *( )רשייך(השייך

 אביהן חוב לפרוע היורשים על מצוה וז"ל, ק"ז סי' והש"ע הטור כ'תשובה:
 אם אבל וכו/ נכסים אביהן להן כשהניח בד"א אביהן, את שכוסין כמו בכך אותןוכופין
 מבואר והטעם ליכא. מצוה ואפ" אביהם חוב לפרוע חייבין אין מאביהם כלום ירשולא
 ס" ריב"ש ב' הב"י מר"ן וכ' חוב, לבעל משתעברי לא דיתמי דמטלטלי ובפוסקף.שם

 שירשה מה כפי זולתי מורישם חובות לפררע נתחייבו לא נכסים קצת ירשו אם דאףתע*ח,
 שוה קרקע והניח מנה של חוב אביהם על היה מר"ן כ' ו' ובסעיף בהג"ה, רמ"אומביאו

 זה קרקע שברמי לו אמרו לא אפי' משלהם נ' חיל~שים לו ונתנו וטרפה חוב בעל ובאנ'
 ממנו מאוחר ב"ח אין וכן חובו. בשארית מהם ולטרפה לחזור יכול אינו לו נותניםהם
 לך נת' הרי ע"כ. ממנו ולקחוה וחזרו בחובו לו אותה שהגבו כמי רהו"ל לטרפהיכול
 חנוך וא"כ כלקוחות, שהם אביהם שהניח קרקע בעבור לב"ח שפרעו ריתמי זה.מכל

 הקרקע לטרוף ורוצה מוקרם אחר ב"ח בא ועכשיו החוב מבעל שלקח ראשון ללוקחשסילק
 שישאר רעת על אלא לו פרע דלא מעותיו לו להחזיר ראשון לוקח על חוזר הוא הריממנו
 רנכסי מושלם מעותיו לו יחזיר מוקרם לב"ח משועבר זה שבית שנתגלה ועכשיו בידוהבית
 בלבוש גם מעותיו. שבירו ראשון ב"ח עם דין יעשה ולוקח לב"ח, משתעברי לאדיתמי
 : יעו"ש לב"ח משתעברי דלא יתמי שקנו נכסי דהי"ל וז"ל זה בטעם הוסיף סע*ו[ ק*זןסי'

 שרגלי יצ"ו ותראבל"וס תונ*ס בסנהג זח על שנשאל ח*א נ' ס" בתשב"ץ סצאתי וכןא()ק'(
 האחרון וסזסן עיי"שב. כך שסנהגם כיון להכשיר והעלה קדמונים, מיסזח לגג' דבוקיס שלהםהקוך
 דכ"ע. אלבא הס"ת ולהכשיר ספלוגתא נפשי לאפוקי בכדי הכתב הסו8ריםשפרו



צריל %. "יק,שי"תפעילת5ת
 ק"ב. ק"ג[ןמין

 מצד הן מבפנים הכוסות בבית גקב שנמצא יום בכל במעשים וכו' ילמדנושאלה
 כמין הנקב או המחס תחיבת נגד גמצא ומבחוץ בו. שנתחבה מהט מצד - הןעצמו

 אם ורואים בו שחותכים נוהגים וראיתי הכוסות, הבית ושווי משטחיות גבוהההטוטרת
 מכשירים. אז נקב שום בלי הכוסות בית מבשר שהוא וניכר ונראה ובריא. חזק זההבשר

 שעלה וקרוס זו חסוטרת בו ועלה לעבר מעבר כבר ניקב דשמא בזה מסתפק הצעירולי
 ושכמ"ה. קרום, אינו מכהמחמת

 ער בעומק כזה בענין לחתוך נוהג היה זקיני שמורי זלה"ה מא"א שמעתיתשובה
 מכשיר. היה אז שם עד הנקב הגיע לא אם ורואה הכוסות הבית לשטחיות קרובשמגיע
 שעלה קרום לזה מחשיב שהיה מטריף היה אז החטוטרת, בעובי למעלה שניקב לאוואם

 באופן מקילים, אהריו שבאים הכודקים לכל ראיתי עבדו ואני מכה. מהמת)שנולד('
 בו ניכר ולא עצמו הכוסות הבית מבשר הוא זה שבשר ניכר ואם בחטוטרתשהותכים

 התירו שפשט בדבר להלק לבי מלאני ולא מכשירים החתך במקום )מבהוץ(' מחוץנקב
 ולהתעבות להתנפח המכה דרך כן כי נכונה. מסברא להקל שנלע"ד בפרס הבודקים. כלבפי

 סי' פר"ח בס' להוויר, ברורה ראיה ומצאתי השי"ת זכני ואה"כ למעלה. ולעלותהבשר
 כמין הנקב במקום והיה מבפנים נקובה שנמצאת כרכשתא וז"ל, בסופו י"ג ס"קמ"ו

 לחוי יוצאחטוטרת
 ונראה כלל מפולש היה לא אבל עובי אותו לתוך נכנס הנקב והיה

 ונקלף העור של כגוון גוונו שהיה כרכשתא של העור עיקר היה חוץ לצד שהיה העורכי
 למעשה הלכה והכשירו שלם העור אלא כלל לנקב רושם שם היה ולא שעליו השומןכל

 עכ"ל. כת"י( בתשו')רדב"ז
 לבד חטרטרת רק אחר למקום או לטרפש הב"הכ גסרך כשלא רוקא זה רכלודע,

 ידי על הנקב שהיה בין לעבר מעבר שגיקב הוכחה הויא הסרכא גסרך שאם סרכא.בלא
 זה לבאר הארכנו ולקמן האחרונים כל וכמ"ש כק"ד, הוי דהסרכא מהט ידי על ביןהולי
 , . : ע"ש קי"ו קט"ובסי'

 ק"ג. ק"ד[נסין

 אונה בחיתוד חציה שנמצאת נמחט נשאלתי וז"ל. ף ס"ק ט"ל בטי' פר"תכתב
 להטריף ומסיק המהט. מקום וסבבה סרכא ועלתה שתחתיה אוגה בחיתוך וחציהעללנה.
 אהני, מאי הנקבים בפי הסרכא ראין כיון פשוט והוא ע"ש, סתימה הוי לא דמחטדסתימה
 אשי רב דמתקיף מ"ח דף הגמ' משמעות וכן לרוחה, נקובות האונות שני כאלווהוי

 א(: שם ודוק טרפה נקיב האי ואי טרפה נקיב האי אי התם אבל בדופן תליגן הכאגשלמא

.-= - 

 ףת נחביו המחבר הר' עמ*ש א"ה ח*ל המחבר ול בם בן הר*ד בכאן נתבא()ק'ט
 כ'י בס' )כ*כ : 1"כ להיתר והעלה כאן מ'ש היפד טעמי מכמה עלי וחלק בזחת הפר*ת סב'על
 זה כל שם דמסתם סק"לו ט"ל ס" וע"' יעקנ, גן מהר"ז בשם שה"מ הר העלה וכןל"ט
 ועי' לסברתם סמף אהיה מודים יסכימו אם תלתי לחלוק כח בי אץ ולמעשה להלכה.ניע"ד
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 ק"ד. ק"ה[]סי'
 ואוכלת לחוץ עוברת המחט והיתה במחט גקובה שהיתה באונה בדיאהמעשה

 וסמנה המחס סביב בריאה מקפת היתה וסרכא ימים מרוב הדופן ובעצם הדופןבבשר
 ע"פ הף לא הדופן דשכיבת כיון לא או סתימא הויא אי הי"ו מרבנן חד ונסתפקלדופן
 סק*ו ט"ל סי' דפר"ת מהא ראיה ומביא מהאונה  עוברת שהיתה  המחט על אלאהנקב
 בעינן לאונה באונה דהתם דמי דלא בידיני עלה ולבסוף בדבד ונתגו ונשאנודלעיל.
 אלא סרכא לנקב דתסתום בעינן לא לדוסן הסמוכה באונה  הכא אבל סרכא להדיסתום
 דעיקד לרווחה מגולה הנקב שפי והגם בסרכא. שכנגדו לדופן אחוז שיהיה בסרכאהכוונה
 קצת. דיבאה )ממקום(* תתרחק לבל הדיאה להסמיך היא והסידכא הדופן היאהסתימה
 עא גיקב לי מה וא"כ ז"ל. משה יסין בעל גם הכי דמסיק כ"ה ס"ק פרעת בהרבעיין
 ועוד- תתדחק. לבל לדופן הריאה להסמיך הוא בסירכא שהעיקר כיח מחס ע*י אועצמו
 מלמעלה. המחט על או ממש הנקב פי על שיהיה לי מה המחס על הסותם דבד דישדכית

 השם בזה כיוצא בענין ס"ב ס" חי"ד אפרים שער בס' מצאתי זה כל כתביהאחר
 הנקב לסתימת וקוץ מחט בלא הנקב סתימת דומה דאינו האומר אחד דיין דעתהזכיר
 א*ט פ' המרדכי שכתב מה ראה לא אמנם וז"ל. שם ז"ל הרב עליו וכתב וקוץ.במחט
  גשאל  המרדכי וז"ל קס"ה סי' ובת"הד חלב.[ ד"ה : מ"ט ]חולין בתו' וגם תרכ"דס"
 למעלה סותם שומן והיה בשרו וגם שלו הכיס ונקבה בקרקבן שנמצא מחט עללד"י
 וש"מ מ"ט דף התו' מדברי וז=ל. סק"ב מ"ו סי' פר"ח וכ"כ ע"ש, וכו' והתירמבחוץ
 בגמ' מוכח והכי ע"ש. כשר סותם בשר או טהור וחלב בנקב תחוב מחט שאפי'מתבאר,

 לתני טריפה מאי להדה דופן אינקיב אילו חמא. בר עוקבא רב לה מתקיף ע"א מ*חדף
 הרי ע"כ. קתני לא מטרפא מניה דלאו ניקבה כי אלא התם ומסיק וכף. הדופןנקובת
 שלא משהוא ממנו שנשאר לא"ה הא דטרפה, ההא לגמרי הדופן כשניקב דדוקאמוכח
 ע"ב. כ' דף שפועה יבין בס' הגמ' מש' הרשב"ץ וכ"כ כשרה.ניקב

 וז"ל משה וימין הפר"ת משם מ"ש על דפליג חדשות פנים בם' מצאתי ימיםאחר
 הדופן שאין כל מהני לא בסריך למיקל אפי' לדופן סרוכה בצדו וסרכה בריאה)נקב(*
 בתו- כן מצאתי ושוב עכ"ל. דכ"א( ח"ב )מהרש"ך צדדיו מכל וסותמו הנקב עלשוכב
 שהסדכא דכיון ר"ג בש' וז"ל דבינא אמר המתחיל דבור סוף ע"א מ"ח דף חוליןספות
 : עכ"ל קיימא  רביתייהו  רבמקום  כיון עוד  יתפרק  לא  הנקב כל וסותמתקיימת

 קעה ק"ו[]סי'-

 בפ"ג ניסן י"ב זמנו כ'או בעיר שנכתב לעיר מעיר שליחות בגט לפנינו באמעשה
 שלא ענינים בו וראיגו עואץ בנת מלאח המתגרשת ושם סעיד בן סעיד המגרשושם

 ראשונה, יצא זה לאשה. נמסר שכבר ש"ו קרוע היה וכבר משובשים ענינים וגםבדקדוק
 חלוקה אלפין תיבת לה שנייה לנו"ן. במקצתה דומה שבחד הבית בשבא בחדבתחלתו
 כמלוא לפחות או קטנה אות סמלוא יותר והפ"א הלמ"ד שבין באופן פין אל כזהלשתים
 הזמן באותיות שלישית לתיבה. תיבה בין דיוח של השיעור והוא בשוה שוה קטנהאות
 לנון דומה דושלטאה וי"ו בו דאיתי רביעית לגגה. נוגע התיו רגל שאין בתוין פירודיןיש

 דן היה בו רואה כל נו"ן לאות שצריך במקום כתוב היה  זה וי"ו שאלו באופןבמקצת
 נקודות בהם אין דעואץ' וצד"י דכ'או שבכאף חמישית וי"ו. צורת ולא נ' אות צודתבה

 שראיתי  מה  כאן ער  הערבי. בשמות כנהוג  והמבטא  הרפיות  וה על יורו אשרמלמעלן
 עליו ונשאלנו טעיותיו. למנות לאחת אחת בו עיון טרחת בלתי זה בגט  ריהטאלפום
 תלתא במותב בהיותינו הב"ד מאתנו התשובה והיתה ביה, נדון ומה עליו יהאמה
 להכא, מהתם מצויות שיידות שאין דהיינו עגון ובמקום דוחק בשעת כשר שהוא לנושנר'
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 טוב האשה נישאת לא עדיין ואם דוהק שעת מיקרי לא ושבים עוברים מצוים אםאמנם
 ודיגים סעיפים שליחות בעניני שיש ועוד מחדש. גט ויעשו ולאשה לאיש שישלחוהוא

 כל מאושרת כתיבה לכתוב אותם והזהרגו הרגל. מיעוט מפני שישגה ואפשרמחולקים
 פרודות, אותיות של היו"דין יהיו שלא גם לשתים חלוקה התיבה תהא ושלא לבדהתיבה
 יעשו רעואץ' כ'או ותיבת הגס יכתב ושם הוא וישר טוב יע"א דדא"ע שילכו אפשרואם
 תשובה. היתה כאן עד בם"ד, אמור ס' ד' יום זה והיה ע"ג, למעלה גקודהלה

 על ,לשאול עוררו אשר הכת עם הגט חתומי אלינו הגיעו )כזאת(* עתהולעת
 הגיצ מה מגולה תוכחת טובה נועם באמרי הוכחנום פניהם ועל ושבושיו זה גטענינ4
 אם כי , להם מצוי סופר שאין תשובתם והיתה עניניו. על מלהשגיח עין להעליםאליהם
 שעתה להם השבנו אז עליו, כבדים ואיבריו לזקנה קרוב היה שכבר שכתבו אותואחד
 ושמחנו הדבר טוב ויאמרו ספיקות בספיקי עצמם הכניס מבלי ליתקן לעגיןאפשר

 קודם תשו' אליהס הגיעה כי לאמר תשובה החזירו יום באותו מה זמן ולאחרלקראתם.
 למינו הגיע כבר סוף סוף הנה מה ויהי אמרתי דינין, גתי -משני זה גט להכשירזה

 ככתוב הדוחק בשעת רק כשר דאינו מכולנו ההסכמה ועלתה תלתא במי"טבבהיותינו
 ספק. מכל לצאת שנוה שיכתב וגמרנו שלשתם יצ"ו מהב"ד הפסק ונחתםלעיל,

 דברים והרצו אחרים לפני תחנתם והפילו הלכו עצתם נעשה לא כי בראותםויהי
 שהאשה ברשע מעלילות חוששים שהמה זה, הוא כי יאמר אשר לפגיהם חדשים4חרים
 דבריהם אלי והגיעו עדיין בו אדוקה שהיתה תרגיש אם דמלכותא בדינא עליותעליל
 כסו8א משום דאולי אש"ל אמרה מעשה אחר אם רבנן דאמור האי עליהם קריתי אזאלו.
 דא דאתתא שהוגד מה לפי ובפרט בזה עצמם לתלות קושטא לדחויי ובעו לה אמרומימר

 דופי. שום בלי לידה גט להגיע ומחזר לה יש אחי"טוב ואדרבא רםממשפחת
 הגידו(* )לא העגי ולי לגמרי, הגט הכשירו יצ"ו הב"ד כי לי הוגד הוגדועתה

 להכשירו שלא ראשונה בהסכמה עמגו היו הם והלא ככה. על ראו מה ונשתוממתימאומה
 זכה טהורה מנורה דאתרא מאריה שכבר להם אמרו כי דבריהם ויהיו דוחק במקוםרק

 עליו הסכים יצ"ו עראקי כהן שלום אדוננו כה"ר בן יחיא כמה"רר ורבנא מרנאובהירה
 ולא תולעת בא אני אנה שבדורינו מופלא כתיב רב על תענה לא אמרתי כשר.שהוא
 אענה אמרתי במעשי מוכרח היותי וראה שבתי אמנה אך למחסור, אך שפתי ררבראיש
 דיבורים ושלשה שנים לפניו ודברנו לקראתו העבד ירץ מאריה קמי כעבדא חלקי אניגם

 מפגי אם אמרתי מחדש, הגט יכתבו אם סכנה חשש שיש שאמרו דבריהם לעבדווהגיד
 שלא באופן מחדש הגט לכתוב אפשר אם א"כ הנה ומתוקים טובים אדוננו דבריך זהטעם
 אתתא השריא מזה גדול דוחק לך אין לאו ואם הדבר, ונעים טוב סכנה חשש שוםיהא
 על מאתו רצאנו זה דבר על והסכים מאירות פנים בס' שכתב וכעגין לאתנסובידא

 הביאוני הרהיבוני הם חכמתו השפעת וניצוצי מפיו בגזר הדבד בהיות ושמחתי זו.הסכמה
 ולמעשה ירצה בו את כאב וכגחי חן עלי להשפיע אותה נפשי מנעורי כאשר הלוםעד
 קראתים ואז זה, על וצוום להס נא קרא לאמר עלי פקד והרא נפשי גכספה נכסוף*דיו

 לאו ואם נזק שום המגר,ב ואל אליהם שיגיע מבלתי זה על להשתדל אותםההשבענו
 כבוד לתת לאזהרתינו לב ישימו לא ח*ו שמא מחטאת חוששני כי ולהיות הם.נקיים
 תריסין בעלי למעיינים חיים אלד'ים דברי לכתוב והלאה מכאן הוצרכתי לכן ית'.לשמו
 מה אחרים דקדוקים בו לדקדק ראיתי וגם הסבעה הראשון הפסק אדני מה עללדעת
 הדבר טוב ויאמרו למשפט יעמדו המה סעיין כל בראות ומעתה בראשונה. דקדקתישלא
 בעה"י. החליוזה

 קכ"ה ס" הש"ע מר"ן כתב הפרודות. על וכן לנואן במקצת דדומה זו בית עגיןעל
 הענין ונמצא אחרת לאות תדמה שמא מבולבל ולא מעוקם הכתב יהא לא וזקל.ס"יו

 מיהו בדיעבד אפה לפסול יש שגמעין וקו"ף ה"א רגלי וז"ל* בהג"ה הרמ"א וכ'משתנה.
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 ליגע שראוי מה נוגע אינו ואם א( עיגון. במקום סכשירין יש לקרות יוכל תינוקאם
 ולא הכים דלא תינוק דאפף י"א בזה וכיוצא שבאלף וירד הצד"י שאהורי יו*דכגון

 הוא ואם בכה"ג. להכשיר יש עיגון דבמקום וי=א בדיעבד. אפי' פסול אותם קוראספש

 לשמן מרן שנאה בתרא די"א זו סברא והנה עכ"ל. להקל יש עיגון בלא אפי' "גטבסופס

 קורא טפש ולא חכים דלא תינוק אם לגגין ההין רגלי נדבקו אם ה"ל. מ"ה סע" קכ"וסי'

 לקה שממנו ת=ה ל' הביא ובב"י בתורף, ההא אם )אפ"(* עיגון במקום להכשיר ישאותם

 בדיעבד דאפי' ולהזהיר לההמיר נכון ולכאן. לכאן ראיות ונמצא הואיל וז"ל. כאן מ"שדמ"א

 להכשיר יש עיגת דבמקום הב"י עליו וכ' ממזרות, לידי מביא בגס דטעות נוקפילבי
 ע"ש. יפה אותם קורא דתינוקכיון

 התורף מקום הוי וכאן עיגת, במקום רק בתורף היקל 5א דהמיקל לדעתהראית

 מותרת את והרי והזמן והאשה האיש מקום שהוא התורף מקום קכ"ג. סי בש"עכדא"
 תשף )בשם(. כתב ס"א, קכ"ו בס" והב"י הרמ"א כ' עיגון מקום האיזהו אדם.לכל

 מהריהש וכוכ ע"כ. מצויות שיירות ואין ממרחקיס שהובא כגון מ*ה כללהראוש
 פסקי דלא ידעי דכ"ע דוהק שעת לומר הכא שייך דלא באופן בספריהם,והאחרונים
 לא ועדין עיגון במקום שכתב ז"ל שמואל בני להרב וראיתי להכא. מהתם ושביםעובריס
 זה ולפי עכ"ל. הסימן בכל וכן שו" עיגון במקום שלא הגס שניתן בדיעבד או הגטניתן
 מהר"ם שהרי ביה. מודים כ"ע דלאו שראיתי )אלא(' שניתן, כיון להכשיר נראההיה

 קראהו תינוקות וקצת קצת רהב ראשו א' בגט שנמצא דוכדו ר ענין על כ' בספרומלובלין
 בס' גם יע"ש. עיגון במקום לא אם לכתהילה בו תינשא דלא וכ' ך'. קראוהו וקצתו'

 הד,סות, פנים )ב'(* בעל מביאו ל"ב סי' גאלנטי מהר"ם גם לזה, דומה ענין כ'רשד*ם
 סף הריב*ש בתשו' מבואר וכן מזה. מלאים אהרונים ספרי וכל מביאו, הקמה לקט ס'וגם

 לכתהילה. תינשא לא אפ"ה להכשיר וארי"ף רמב"ם שד' דאע"פ בעד סופר התם בעניןר"ה
 אף דהו כל בדקדוק דאף ותמצא קג"ד שורש במהרי"ק ויערין יע"ש. ל' סי' ב"ימביאו
 מה"ג. בפ"ד הרמב"ם שכ' מה לפי שכן וכל יע"ש. אהר גס ולכתוב להוש יש הגטשניתן
 כתב באותו היטב מבואר הכתב שיהא צריך הרמב"ם כ' ה"ל. קכ"ה ס" הטורומביאו
 סכלים ולא נבונים לא שאינם הכתב אותו שיודעים הקטנים לקרותו שידעו עדשיכתבנו

 הענין ונמצא לאות אות תרמה שמא מבולבל ולא מעוקם הכתב יהיה ולא בינוניים,אלא
 שיקרא שאפשר עד גלבול או עיקום בכתבו שהיה או עניגים שני משמעות בו היהמשתנה,

 אהר לענין מענין ונקרא דהואיל מהרש"ל ב' ומצאתי עכ"ל. פסול ה"ז אהר עניןממני
 ענינים שני משמעות בו היה הב"י וכ' עכ"ל. פסול ה"ז גירושין משמעות בו שישאע"פ
 וכד. היתירות היודין כתב שלא או הווין האריך בדין לטעמיה דאזדא ה"ה כתבוכו',
 שהסופר אלא הבעל כתבו לא אם ור"ת העטור לדעת דאלו כלומר זה, בס" רבינווכתבו
 יושב הדיין עלי נאמן והנה ס"יז. קכ"ה בס" דרמב"ם להאי פסקה ובש"ע כשר.טעה
 והא' קטנים לשני זה בי"ת אות שהראיתי רע כל בעיניו ומזרה המשפט כסאעל
 כית כך ובין כך ובין נו"ן. קראה הבינוני ואשני בית. קראה להכים קרוב היהמהם

 לההיא ודמיא וכל מכל לפסלו לבי מלאני לא בכה אומר הה בכה אומר זהשראיתים
 דלעיל,רמהרמ"מ
 הגה המחמירים, לד' וכל מכל להוש באנו ואלו בידינו. היא קולא זה דכברודע

 ח"ל מציעתא. מלתא מיהא גקיטינן אנן דלפהות אלא ז"ל. לדעתם פסול )היה(* זהגט
 האות נכתבה לא שמעיקרא כל דמלתא ולקושטא ע"א. ל"ה רף בספרו מפאנומהרמ"ע
 התמונה וקלקול הצורה הפסר לך אין אהרת לאות דומה )שאינה(* שאינו אע"פכהלכתה
 ולא הכים דלא בינוקא די טשטוש )בה(* אירע ואה"כ כהוגן נכתבה אם אבל מזה.גדול

 ה"ג, רי"9 בסי מזה  עי"עא()ק"ה(



ובריק א. חלק שו"ת.פ,עולתעב
 אחד טשטה4 בה בנפל דוקא ול"ט דל"ח תינוק דמהני הא ז"ל דלדעתו הדי וכו'.טיפש

 כל לכתוב נהגו ועכשו וז"ל ול"ב ל"א בדף כ' עוד מהני. לא לא"ה הא כתקנהשנכתבה
 מצודת לשנות שלא יו"ד של בקוצו אפי' בהו דקפיד הא"ז ע"פ אשודי בכתבהגטין

 בגטין פוסל שהדבוק מנה ושמעינן ישדאל מהד"ד שדקדק יכמו בסיני שניתנוהאותיות
 עכ"ל. א"ז של חומדו ואחזו גטין ססדדי החכמים וכל הסומדים נהגו וכבד בדיעבד.ואפי'
 הוא דקל בעלמא בדיבוק אפי' דפסול זדוע והאוד ישדאל ולמהד"ד ז"ל דלדעתו לךהדי
 מ"ש ע"ד ד"ו דף חא"ה הקמח לקט בס' ויעוין לעיל. שכ' מטעם בידנו היא דקולאאלא

 להחמיד. ונכה דאוי דדבוותא דבפלוגתאהרד*ך.
 שכתבנו דמב"ם מל' תפשט תשובתה לשתים. חלוקה אלפין שתיבת השניולטעות

 פסול. ה"ז אחד ענין ממנו שיקדא שאפשד עד בלבול או עיקום בכתבו שהיה או ז*ללעיל
 שיקדא שאפשד כיון כהלכתה לקדאה שאפשד אע"פ בלבול דכשיש דבי' השמיענווהנה
 ק4מד ולא אחד. ענין ממנו שיקדא שאפשד עד אמדו דייק פסול. ה"ז אחד עניןממנו
 כך, לקדאה ואפשד כך לקדאה דאפשד משמע כענינה. לקדאה באפשד יהא שלאעד
 ושן.ב אחד. למשמעות ג"כ ויצא אל-ופין תיבות שתי שנקדאת ויבין יכיד דואה כלוכאן
 בשם יתי---גי כשחלק וכן פסול. בהתיכי ולא בו שכתוב בגט וז"ל. להלקוטדאיתי

 התיבה כשנחלקה לפסול אבוהב מהד"ש וכ"כ בתשובותיו, חביב(* בן )מהר"למהדל"נח
 התודף. במקום שהוא כאן וכ"ש דל"ב, סף ע"ש בטופס אפ" תיבות(* )לשתילשתים

 מצאתי רעוד לעיל, )כתבנו(* ממוש נלמד הוא גם כנה, שנר' הף"ו דבדועל
 ח"ל. קכ*ו ס" א"ה הטוד והביאו מה"ג פ*ד דמב"ם כ' וז"ל, נ"ח ס" דשד"םבתשר
 היה שלא היודין שכתב או היתידות היודין כתב לא או בוי"ו האדיך לא אם הדמב"םכי
 אע"פ שפסול הדי ע"כ. פסול הגט לשה בכל בזה כיוצא כל וכן פסול. הגט לכתובלו

 נונין נדאין ווין כמה עאכ"ו בהם. להאדיך שדדך כמו האדיך שלא אלא נכדות היושהווין
 דדבוותא משמא וכ' דמב"ם. על דפליג העטור בעל לדבדי אפ" הף לגמדי פסול דגטאלא
 היתה שכוונתו ואמד הבעל ובא מפיו כתבו שהסופד או הגט כתב כשהבעל מלידהני

 מ'ם לזה, מסכים ז"ל שהדאעש הטור מדבדי ונד' לכתחלה, תנשא לא"ה האלקלקלה
 במקום שיהיה לא אס הדמב"ם לדעת זה בגט אשה להתיד לבו אל יעדב זה הואמי

 נונין נדאים ווין כמה עאכ"ו הדשד"ם מדנקט )והנה(* והוא עכ"ל. גדול עיגוןדאיכא
 פסול, ממש ידמה שלא אף לעין שנד' דכל משמע לנונין דומים ווין כמה אמדולא
 בו יש דח4לטאה זה ובויו בדבדיו. זה זכד שלא כיון ול"ט דל"ח תינוק ירעיל לאובזה
 שהוא עכשו עצמה, ביד רשותה והניח מעליה עולו פדק ושלטאה כי המשמעותהיפך
 המכוון. זה ואין בנפשיכי אשלוט ב( "או' כלומד נשלטאה נקדאת היא בהיפך הואבנה

 שמא דזבדו י"ו יאדיך וכן מהוג פ"ד הדמב"ם ז"ל החמישית, הסענה דבדרעל
 שיכתוב כתב ובכל לשון בכל לזהד צדיך רעד"ז וכו'. וכדי משמעה ויהיה ליודתדמה
 לא או אלו ווין האדיך ולא זה בנוסח שכ' הדי עכ"ל, ענינות שני במשמע בו יהיהשלא
 בזה כיוצא כל וכן פסול גס ה"ז יכתוב שלא שאמדו היודין שכ' או היתדות היודיןכתב
 לא האם ענינות ב' במשמע בו יהא שלא לזהד דצדיך שכתב הדי עכ"ל, פסול לשוןבכל
 פידוש במשמעו יהיה שאל"כ עואץ' לנקד צדיך ג"כ בכאן וא"כ פסול. הוא הדינזחד
 יתהפך הצדי ניקד לא אם נצ'רה לשם דומה זה והדי עדבי. בלשון לבקי כידוע ג"כאחד

 ידאה שלא בגט הדפא אותיות שמנקדין הדאשונים מנהג טעם חהו ג"כ אחדלמשמע
 שצדיך מהדש"א וכ"כ וכר. ושמה סמו שינה ז*ל אמדם לנגד עיניך שים אחד,כשם
 בעל כד/ להקל לנו די וא"כ הגטין. שמות וס' מהדי"ט ב' צ"ג בסי' הדפא אותיותלנקד
 בדאשונה, בו לדקדק שדאיתי מה זהו לעיל כדכתיב גדול ודוחק עיגון במקוםהעטוד

 זה שליחות בגט שדאיתי מה והוא אחד שנוי על )גם(4 לדקדק דאיתיוהשתא

 כאן. סשסעות לה ואע ל"1 בכת"י אינה זו תיבהב(



 .עגצייק . א. חלקשחתפעולת

 בגט נזכר לא דאם שע"א סי' אבוהב הר"ש לשת לך והא טעות. והרא ולתאדיכיכתוב
 שם לכתוב כשנהגו אלא ליכתב ניתן שלא ולאתריכי לכתוב שייך איך כלל מקומושם
 שאין חביב בן ומהר"ם מהרי"קש וכ"כ עכ*ל, קכ*ח פ" בסא"ה כדמוכח עירה ושםעירו

 לגטין בקונטריס חאגיז ומהר"ם ז"ל משה דבר הרב הכ*כ ולאתריכי. שליחות בגטלכתוב
 והנה ולאתריכי, שכ"כ בו עומדת עתה שהיא אומר כאלו דהוי מובן והדבר ע4א. ט"הדף
 לכתוב שא"צ דבר דכל ק=ו שורש מהרי"קו ב' קכ*ח ס" הב*י שהביא המחלוקתידוע
 מבספק חסור בספק ליכנס וטוב מהרי"קו בה וסיים פוסלין. ויש כשר בו שינה אםאף
 בכך נפסל לא חסרו לא שאם בדבר אפר פוסלין "ם ובשינף בדיעבד לכ*ע כשר שבחסרשינוי
 עכ"ל. דאפשר היכא ולפסלו להחמיר ונכון להקל יש- הדחק ובמקום וז"ל. כ' ורמ"איע"ש,

 בן יפת שחתמו העדים שמות בחתימת והוא אחר שינף על לדקדק ראיתיעוד
 אינו השם וזה חסן לס"ת בו עולה וגם כל בפי והמפורסם המורגל העד ושםישועה
 בערבי משה שם פתר סעדיה שרב" האות לך תה בערבי, כנף לו אין יפת דשם יפתכנף
 במקרא. שהוא כמו כתבו אך מאומה בו כינה לא יפת השם יעקוב יעקב הרח אהרןמוסא
 סועיפ ראינו וכן חסן. )שם(* כנוי שזה לו הגיד דמי יפת בשם לחתום לו היה לארא*כ
 מכנין יחיא ששמו מי וכן עודד חותם עואץ' ששמו מי או מעודד חותם מעוצ'ה ששמומי
 אלא שינוי דהוי העני אני דעתי ולפי וריח. טעם בו אק וכזב הבל וזה זכריה. שסלו

 שמו נכתב לא כאלו והוי אביו בשם ליה סגי דוחק דבמקהם כתבו להאחדוניםדראיתי
 קנ"ד. שודש ומהרי"ק לזה דומה בענין שלמה כרם וגם ת"ה הרבוכם"ש

 סובים דבריך אני רואה וז"ל. להרי"בש הר"ן וואשיב במה דברי לחתוםוראיתי
 מכל והמשומר בטוח היותר הדרך לנפשו בוחר משכיל כל העולם בעסקי שאפ"ונכוהים

 שהם והמצוה התורה בדדכי כן לעשות לנו שיש עאכ*ו רחוק באפשר ואפ" ומכשולנזק
 במקום עצמינו ונכניס הקדושים דבות" בה דרכו אשר הדרך נניח ואיך עולם. שלכבשונו

 מגילה בה' כתבו והב"י ט', ס" חיים מים בס' פר*ח ומביאו עכ"ל. הכרמים ובמשערלצר
 הסכים לא סרדותי רוב מפגי אך להאריך ראף עוד שהיה ואע"פ יעו"ש. הרמב"ןב'
 אל טוב מהיות לקיים להם יש הגס ומסדרי ומישראל מה' נקי אני ומעתה הזמן.עמי

 תחלה יראה לסתור שירצה ומי ר"ל. החמורה ערוה בענין דעתם להגיס ולא רעתקרא
 שבערהה בדבר יחמיר רך ולבו ה' ירא ואשר וסופרים ספרים ע"פ שזכרנו בניןלסתור
 ח"ו כלל פניה לשום ולא לש"ש עליהם עצתי חאת ספק, מכל ומשוסה נקי גטלעשית
 עליון מפי עליו ותבא מכבד הוא ה' את זה, גט חשכת לאור להוציא ומשתדלוהשדמע
 נכת העגין לאור להוציא והמתגרשת המגרש לב על טובים דברים ידבר וגם טובברכת
 נקיים אלה כל עשותם אחרי הנה  שיעלילו ח*ו לחוש ויש לו יוסרו לא באלה האםוישר,
 והדבר השיעור מזה ביותר עצמי להכניס לי ומה הוה דהוה ומאי ומישראל 8א'הם

 תבחן מלין ואזן אליו יקריב יבחר אשר ואת יבין ישכיל זה פסקינו מגיע לכלנשאי
 מצפה צעיר איש עתרת כה אכי"ר, לעולם בהלכה נכשל ולא נפלאות מתורתו יורגוהש"י
 יצ"ו, צאלח יוסף כה"ר בן יחיא אה'י'החסדי

 מחלוקת שיהיה בלתי והמתגרשת המגרש ולאשה לאיש חסד לאהבת כתבתי זהוכל
 ובסוד דעתם מפני דעתי מבטל הנני במחיוקת אלא מתוקן העגין יהיה לא ואםבדבר.

 הצעיר דמה להבל צעיר איש רברי כה חפצתי לא באלה כי גפשי תבא אלהמחלוקת
 יצ*ו. צאלח יוסף כה"ר גןיחיא

 הלפידים כמראה בוערות ירוצצו כברקין לכל ומראין שאמרם למי הדבריםראהיז
 כרובד הנרפס העבד כ"ד גדרל. דוחק בלא הנ"ל האשה להתיר לגשת לבו שיערבלמי
 יצ"ו. יצחק אמ"ו בויוסף

 יהני לחוש יש לפחות הרב שזכר והפרודים השנויים הגט ראיתי שלאאעפ"י
 יצ"ה צעדי יודא מ"ו בן יחיא עיגון. במקוס אלא להכשירו הצלארבוותא



צייק א. הלקשו"תפעולתעד
 ק"ו ק"ז[]סי'

 מצד אליו, ]והנלוים ד'כרתו מא גהת מן )הי"ו(י. אליה ימן הסן מ"ו אהינולמיל
 דשם פשוט הדבר זכריה. עודד, מעודד, לזה וכדומה וחטר יפת, שמות על שזכרתם[מה
 שגעשה כיון וכאן הקדש לשון על נופל הערבי אין כי לאלו כנויים אינם וכו/ והוטריפת
 לכתהלה אמנם אצלינו. הכתוגים טעמים מכמה אהריו להרהר אין שוב לפנים, שנעשהמה

 בפי והידוע המורגל לס"ת בו העולה שלו הערבי בשם ולהתום ליזהר צריך ולהבאמכאן
 שם פתר סעדיה שרבי' וכו'. מנצור כנוי הטר ולא הסן כנוי יפת שאין האות לך וזהכל.
 וגם מאומה כו כינה לא יפת ושם וכו', יעקוב יעקכ א( הארון אהרן מוסא בערבימשה
 עואץ' ששמו מי או מעודד. יהתום היאך מעוצ'ה ששמו מי וכן מנצור כנוי חטר אויפת- כנוי שחסן הגיד ומי במקרא. שהוא כמו יפת כתב סעדיה רבי' והנה קצ'יב בו פתרהטר
 וריה. טעם בו אין וכזב הבל הה זכריא. לו מכנין יהיא ששמו מי וכן עודד יחתוםהיאך

 דבריך אגי רואה וז"ל. להרי"בש הר"ן שהשיב מה ראה גם ראה הי"ו,ואח"י
 והמשומר בטוה היותר הדרך לנפשו בוהר משכיל כל העולם בעסקי שא"י' ונכוהיםטובים
 של כבשונו שהם והמצוה התורה בדרכי כן לעשות לגו שיש עאכ"ו ומכשול. נזקמכל
 הכרמים ובמשעול צר במקום עצמינו ונכנים בטוהה, היא אשר הדרך נניח ואיךעולם
 בקשתינו אין כי האמת והי תבהן מלין ואזן למעכ"ת. בקיצור כתבתי זה כלעכ"ל,
 בתמים דברינו כי יודע האמת ובעל אמת דנרי לכם כתבנו האמת ולאהבת האמתרק

 כל ויודע ה' הי אתם ובשריגו עצמינו כמוכם כמונו לנו אהת ונפש באמת. שלםובלב
 מלומר אבוש שלא אמת מגידי מפי היפך ואשמע משוגה ה*ו אתי תהיה אם כי עמישער

 אשר ככל ולעשות לשמור עלאה יתקלס ידיכו(. ועל ידן )ועל ידינו ועל ידס רצלשגיתי,
 בהיים זצוק"ל הכהן יהיא מהר"ר אדוגינו לפני הדבר הורצה וכבר בספריהם, רבותי'יורונו
 ליזהר ראוי ולהבא מכאן ואמנם נעשה. שנעשה מה דכל אמו! לדברי והסכיםהייתו

 ובע"הי היא דשגיאה להם לחוש אין כך שהותמים אהרים על שמעתם גם ואםולהשמר
  זה. על יע"א רדאע ]אל[ אלא נכתובעוד

 שמות אינם השמות אלו אבל ביה למחתם מצי הוה שפיר ממש שם היה דאלוועוד
 וטעות שכנגדו הראשון השם פירוש הן אלו דשמות דסברי אלא האהר מהשםנפרדיס
 פר"ש הביאה בתשו' הרדב"ז וז"ל העיקר. והוא כל בפי המורגל הוא הערבי השםהנה הערבי השם פתרון שהוא את"ל אפי' ועוד כלל. האהר לשם פירוש אלו שמות דאיןהוא
 צריך אהר שם לו כשיש אפי' דעלמא רובא ליה וקרו עיקר שהוא שם וכל ע"ג, מ"ודף

 למה ולא בכתובה שכתרב למה נהוש ולא דמתקרי, לו טפיל השני והשם בגטלהקדימו
 אבל בשוה. השמות בשני דרגיל להיכא יספלקו, הטעמים אלו כי לס"ת. אותושמעלים
 : ע"ש קודם הרגיל לעולם עברי או ערבי אם נהוש לא יותר מפורסם אהד דשםהיכא

 לשהטה, ובקשו שגים כמה ושהתה קטגה ועדיין שנקרעה בבהמה רבותי'יירינר יע"א. ירים מעיר ק"ז. קאה[]סי'
 תצמה. מהרה ותשו' אסורה או מותרת אם רבותי'יורוגו

 במפולש קוץ ע"י אכל חולי ע"י דוקא הם הקרעים שיעורי דכל כתבו זה סי' והב"ירע"ז בסי' שהרשב"א תמצא ולזה במשהו, נקיבתו גה  שהמאבל  הפנימית גכרס אבלהתיצוגה בכרם הוא זה וכל יע"ש, מה"ש פ"ט מהרמב"ם לקוח והוא ג' סע" מ"ח ס"הש"ע ביאר כבר קרע דלענין הוא להשיב שיש ומה היסב השאלה גיארת לא :תשובה
" "

 חסר. כות' ויש סלאאותו כוהגין י9 דבר אותו והוא באלף כתוב ופה אלף בלי הרון כת' ק"ה בשאלה למעלה א()ק"י(



ע"צריח ח. חלקשףתפעולת
 יי*י. ניכר ואינו המעיים או הפנימי כרס ניקב דלמא דחישינן טרפה שהו בכלאפ"
 שכבר ואומרים בזה להכשיר ר"א ב' כתוב שנמצא שאומריס מה על לשאול נפשכםואם
 לכס דעו הבהמה, ומתקיימת אותו ומדבקין הפרש להוציא בסכין הכרם שקורעי'ראו
 הרשב*ץ בזה האריך וכבר במשהו. נקיבתו כלו הנרס ולעולם לה הסכימו לא הפף כלכי

 עכל במקום חלילה להתיד יחידי דעת על לסמוך וח"ו להסריף, ומסיק שמועה יביןבססרו
 לבהמה גס דרך שהוא דאפשר חיה שהיא המעידים על לסמוך ואין חולקים ישראלחכמי
 ישראל חכמי שהסכימו ממה אהת נקודה תבסל האל בו כיוצא ואלף המעיד הבטלחאם, לבעלי נס שיעשה אפשר כן כליותיו ופלח מרידתו לארץ דנשפכה לאיוב נס שאירעוכשם
 ! בפ*ג תשמרו מצותי ואת ס'ר יופ שלום ואתס א( קס*א ס" הטלך גן והדב צ"ח, ס" רשב*א בזה שהאדיך וכמוע*ה.

 ק*ח. ק*ט[]סי'

 ועם ודאייתרא דאקשתא מההלב לנקדה והתהיל הקיבה שהוציא בקצב אירעמעשה
 הנקב היה אם ונסתפקו בדאייתרא לעבר מעבד בפועל נקב נראה בסכין החלבחתיכתו
 הסרת קודם ומתהלה לרווחה פתוח היה(* אם )או והיה לא או דאייתרא בחלבמכוסה
 כל וז'ל, נ' וסי' ל"א ס" מור"ם מם"ש להטריף נר' ולכאורה בה, נקב נראה לאהחלב
 אס בדיקה לו שיש א( טרפה שהיא אע"פ שחיטה לאחר שנעשה לתלות יכולין שאיןמקום
 אמרינן ולא אותה ואוסרין סריפה בספק הוא הרי לבדוק יכולין שאין או בדקוהולא

 יצאה דלא שחיטה לאחר הריעותא שנעשה לומר שנוכל בדבר אלא הותרהנשחסא
 מהרם"ב והרן יע"ש. אחין פ"ד בתף משמע שכן ב( ד*ם בספרו וכ' מחיים,מחזקתה

 דאדרבה רואה לראות עינים לו שיש מי כל והרי ח"ל. להרב השיגו ס"ו סף המנהידבס'
 ול"ד היתר. בחזקת להעמיד יש אפ"ה מהיים הריעותא דנעשה היכא דאפי' נרןמהתף
 השוורים לבין ארי דנכנס בודאי דידעינן כיק ר"ל שכיחא דדרוסה משום דרוסהלספק
 שחיטה לאחר שבעשה לדבר רגליס שיש דכל הסמ"ק, בשם שם מביא עוד וע"שיע*ש.
 ע"נ. דרוסה לספק ודמיא לנקוב שכיחא שמחס שם מביא עוד להקל.תולת

 מקום כל כ' נ' סי' בהג"ה הרב הגה וזול. ס"ק כ"ס סי' פר"ח בס' ראיתישוב
 וקודם מים בו שהיה בהמה בראש מעשה ל"א. בס"ס בד"מ וז"ל ע"כ, %ר יכוליןשאין
 אם נודע היה ולא הגולגולת מן המוח ומקצת לשנים הגולגולת חתכו הריעותאשידעו
 עד הותרה נשחטה מדאמרינן להכשיר רוצים שהיו ויש ואסרנוהו לא או הקיפוהמוח
 זה. משום להכשיר אין מחייס ריעותא כאן ויש דהואיל דמי ולא נטרפה. במה לךשיחרע
 דאע"פ דרוסה ושאני וכר. שכתבו אפכא משמע ומשם עכ"ל, אחין פ"ד בתר משמעוכן

 טפי לאיסורא טעמא מסהבר דשכיחא כיון מ"מ הכי למימד ואיכא הכי למימרדאיכא
 מטעם מכשריגן מחיים ברורה שהריעותא דאף מללו ברור דבריהם הרי ע"כ. %המהתירא
 כמו"רם. ודלא וסיים מהתירא טפי לאיסורא למתלי דאיכא היכא זולתי הותרהנשחסה
 ך. בס" וש"ך מ"ח בס"ס כט"ז הרלא כית ויפה מהרם"מ, השיגווכבר

 נינהו הדדי וכי שקולין והיתר האסור דצידי דהיכא התר מדברי למדיןנמצאנו
 דמחיים. בריעותא ואף אחזקתה ואוקמה עומדת התר בחזקת דבהמה משום להקלתלינן

 שיארע ספק וכל התר בחזקת היא הרי שנשחטה וכיון י"א, ס" ך' בכלל הראושוכיי
 ספיקות וכמה הלכות כמה ותירז זה, בפרט שהאריך עש"ב לקולא תלינן טרפיות י"חבכל

 דאפזד כבשרה אמריגן לא ילדה דאפי לח"ת בשם ק"ת בספרו שוה"מ הר' ומסייםא()ק"ז(
 שתלד.לטרסה
 אחין, ד' פ' יבמות תוס' ל"א, סי' יו"ד ב( ברם"א, כ"ה וכון, טרפות שהואא()ק"ח(



צייק אי הלקשויתפעדלר2עו
 איכא דמנקבא דשכיחא מחט דליכא כיון והכא והטהור. הזד עיונו כדרך טריפותבעניני
 אחר עד ניכר ולא נקב בה היה שלא ראו דמתחלה כיון מלאיסורא טפי לקולאלמתלי
 שם שנשאר וראינו בדאייה דקדקגו שוב לקולא. למתלי דאיכא הטהוד מהחלבניקור
 פי על מכסה ונמצא ברייתו כדרך ונמתח מעט במים אותו ושרו לנקב חוץ מהחלבקצת
 באין להתיר דפשיטא הנקב פי מעל נקלף משם ומרטוסו הגיקור שמפני אלאהנקב
 להתיר. והסכים יצ"ו עראקי הכהן יוסף כה"ר לפגי הדבר והרצינוספק,

 וניקרו ריעותא שום בו ראו ולא כנהוג שבדקנוהו הכוסות בבית אירע ימיםאחר
 ניכר ואז בסכין קליפה ע"י הכוסות בית מבשר מעט בסכין וגלקח בסכלן מהחלבאותו
 ינחנו והש"י למעלה, האמור כל מטעם להתיר והסכמנו מחט ע"י שלא מעל"ע נקבבו

 : אכי"ר משגיאותויצילנו

 קאט, ק"י[]סי'

 שנייה, באכילה יברך אם ראשונה באכילה שהחינו בירך שלאמי
 בואייה בירך שלא ומי וז'ל. סעג רכ=ה סי' דמ*א מדברי נלמד זה דבר :תשובה

 לחלק ואין שנייה באכילה דיגרך לך הרי עכ"ל, )אגור( שגייה בראייה יברךראשונה
 לברך שנהגו אלא ראייה משעת לברך ראוי היה הדין מן דהרי דליתיה ראייה גבידדוקא
 המ"א מדנרי וכ"נ אכילה. בשעת בין ראייה בשעת בין אחד הדין וא"כ אכילה.בשעת
 על ותימה יברך. לא שוב ראשונה פעם בירך לא דאס והר"ם. סמ"ק משם שם שהביאאלא

 לפניך שלך  ובכאן אוחי. דאוהי דכיון מחלוקת בלי בסתם שכ' ר"ל סי' ת"אהלק"ט
 הפוסק" דמחלוקת להקל יש פו' מחלוקת דהוי כיוו ומ"מ במחלוקת, עתיקיםטהדבריס
 : א( ז"ל וגו"א הב"י כדכתב ספקחשיב

 ק"י. קי"א[]סי'
 הכתובה מפסדת שלעולם במורדת בזה דנין וראיתים שעגדו דיניל גבתיהנהוג

 גשתלשל כך אולי פה, פוצה ואין ותוספתא ומתנתא נדוניא בתוכה שכלול מה וכלשלה
 ונתעצם מעשה היה ועתה ז"ל. הם שראו סיבה או טעם מאיזה דור אחר דור המנהגלהם
 פצ'ה קפלה מאיה' והי הכתובה בכלל שנכתבה הנדוגיא מהבעל להוציא המורדתאבי
 הגיעו שלא הבעל והשיב נקייה[ ]פי' טייבה פצ"ה כ"ב בה יש כסף[ דרהם מאה]והיא
 והיתה הכתובה. בנוסה כגז' במלוה עליו הכל וזקף בו מחל והחצי ממנה החציאלא

 אבל הנישואין שעת לה שמחל החצי דהיינו לה יהב לא ולמיפק דלמשקלהסכמתינו
 קצת עלינו וחלקו נצ"ב שההא כיון לשלם הבעל צריך שודאי גר' לו שהכניסההחצי
 עתה הן כסברתיגו, מעשה נעשה כך ובין כך ובין לנו שוה ולא הכל לשלםשצריך
 שתקנה כדי ממון לאשה נותן כשהבעל התשו', תוך ר"ץ ט" מהריט"ז להרגראיתי
 או  ונוסלתו  בנרוביא  חטיב אי להסחפק יש  גנדוניא  אותו  וכותבין תפציס אונדוניא
 יהיב לא ולמיפק למשקל דאדעתא אומדנא איכא במתנה. לה נתן שהבעל כיוןדילמא
 כסברת בזה לדון ויש בנדרניא. שכתבם כית ולכאן לכאן פנים יש כי שקול והדברלה
 משנה והרב יעש"ג, הבעל ברשות יהיו תפסה לא ואם בהס זכתה האשה תפסה אםרש"י
 כלום. בה הוסיף ולא ע"ש אישוה מה' י"ד גפ' הביאולמלך

 דלמשקל העליונה על ידו נזקף ולא נכתב לא ואם ז"ל. הרב גו שגסתפק ספק בו לדוןיש נכתב דאם מוהר, ]פי' שרט לו שקורין ג"כ הבעל לה שנותן למה ללמח- ישומזה

 ברכות, ספק מדין ,ו"ד סי, ח"ג ע11"עא()ק"ט(



עי י~וךיט א. אלקשחתפע51רו
 גוהגים השרט בענין רנין וראיתי התשר, תוך שם ז"ל הרב פי' וכן לה, יהב לא~פפק
 מה לא חליפין או בעין שהוא )מה לדינא. להתישב וצריך לבעל חזקה דין בושאין

 רמתיבתא כדינא לא ואיגו לו שהכגיסה מה מהבעל גובה שהמורדת שגהגו ומהשאבד*(.
 על זה חוב הוי וא"כ זקופה ומלוה זקוף חוב בו שכותבים לפי הטעם הדין. כעיקרולא
 בריגא או בדין שנזכר למה דמי ולא שטר, עליו שיש דעלמא חובות כשארהבעל

 מצאתי ואחוכ דוק. בחוב עליו זקפו ולא אחריות עליו שמקבל רק דאינו נצ*בדמתיבתא
 או כלו אם דמיהן משלם באחריותו דקיימי כיון גובה צ"ב דנכסי תת"ס סיבהרשב*א
 אינו הגמ~ דדין אע"ג רס*ז סה ח*א המבי"ט וכ"פ הגאוגים ב' ע*ש נוהגים ושכןנגגבו,
 מוהר לענין חילוקים דחילק ר"ה סי' החדשות בתשו' להרדב"ז מצאתי ועכשו עוש.כן

 שם. דוק השרט לענין ילפינן ומשס להשנתן
..

 קי*א. קי"ב[נסי'
 פאדובה מהר"ם כסברת רווחת שהלכה דאע*פ כ' ד' ס" עשק באר הרבבתשר

 השאלה מציעים החולקים שני אין אס ריבות דברי על פסק שום הדיין לכתוב שלא ס'ס"
 ע"ש. להתיר נהגו כבר והתר, איסור בדיני אבל ממונות בדיני דוקא היינוכאחד.

 קי*ב. קי*ג[]סי'-ן
 אם או יום באותו מלאכלו גאסר אם למצוה נסילתו קודם א' ביוס שנפסיאתרוג

 למצותו. הוקצה דלא כיון לאכלומותר
 ביום דנפסל ראתרוג הירושלמי ב' הא"ח ב' מביא תרס"ה ס" הב"י בס' :תשובה

 שיצא קודם שנפסל דמיירי השכ"ג הביאו ת" והב*ח עליו, הרב"י ותמה לאכלו מותרא'
 פסול היה אם שכן דכל ונראה שאלתינו. נפשטה ומזה עיש, מוקצה דין לו דאקבו

 א( הוא, ופשוט גאסר, רלא פסול מצאו נטילה בשעת א' יום בו וכשעשןמעיקרא

 קי*ג. קי*ד[]סי'' -.
 לצבור המיוחריפ וסדורים מחזור מתוך להתפלל טוב מהרי*ל, בדרשותאיתה

 ס" )שכ*ג צבור של שאינם גאים במחזורים מלהתפלל ומוסעים. ושחורים ישגים הםאפ"
 עוש(. הטור בהגהתתרייט
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 קי*ד, קט*ו[ ]סי' -' )'

 הכלים על ששאלת ולענין וז"ל. א" ע"ב קע"ג דף ק"ס ס" ח"ב המבי"סבתשף
 בדבר אבל שבירה שצריכיו חרס כלי הם אס פשיסא איסור של דבר איזה בהםשנתבשלו

 בספק או דרבנן בספק שנאסר הדבר שנאסור לנו דדי ג*ל מספיקא. אלא מיתסרדלא
 דרבנן ספק על מחזקתם נוציאם לא התר בחזקת שהם הכלים אבל הפוסקי'סמחלוקת
 והיינו איסור עוד מסנו נמשך שאז( )נ"ל שאין האסור בדבר משא"כ לעתידולאסרם
 חי"ד רשד"ם וכ"כ עכ*ל, ושסיפה במריקה תיקונם נחשת בכלי אבל כדאמר" חרסבכלי
 אין דלכתחלה ואע"ג פגום וטעמן ב"י אינם כלים שסתם לסמוך לנו דיש ל"ח,שאלה

 מאיסור בלועים כשהם דוקא היינו ב*י שאינן אפף מאיסור הבלועים בכליםסותמשין

 ח"ב. קג"ז בס" בארוכה פזה תי" א()קהב(



צריס %. אלקשו"אפעולתש"
 הגוי בבית שעמדו, שלנו קערות או קדירות הרא"ה, צ' בא"ח שכ' ממה וראיהודאי,
 היה שלא בהן נשתמש שהגוי ידענו שאם ובודאי ע"כ. מע"לע אותן משהה סי'()בלא
 כיון נמי בנ"ד זו תקנה לעשות יש מספק אלא אסורים שאינס השתא ועכ"ז זו תקנהלהן
 עכ"ל. בסתם אך יואי בששהו להו די ססק מכח אלא איסורןשאין

 שנשברה אווז על יעקב. נחלת ב' הביא י"ד הקמח לקט בס' מצאתי ימיםואחר
 דבשהיית פסקו והר"ן דהתו' דכיון ומסיק והאריך טריפה אותה שעושה במקוםרגלו

 דכלי כיון מ"מ כן. קי"ל לא דאגן הגם לכתחלה אח"כ בהם לבשל מצי שפירמע"לע
 מרובה הפסד דיש כיון שהייה אחר בהם לבשל מצינן שפיר בהגעלה תקנה להם איןחרס
 שנמלחה כבד ולפ"ז ע"ש, שי"א ס" שמואל דבר הרב עמו הסכים שכן ראיתי ושובע"ש.

 מותר שנמלחה כבד דלר"ת כיון הכלי לאסור דאין ששים בו שאין בשר עםונתבשלה
 וסי' רע"ח סי' ח"ב תשובותי ועיין ע"ג, סי' וב"י בטור סגרתו הובאה בשר עםלבשלה
 :קפ"ו

 קט"ג קט"ז[]סי'
 אט עוד הטרפש. סתימת מהני אי ונסתם הכבד לטרפש ונסרך שניקב הכוסותנית
 לטרפש. הכוסות הבית נסרך מבחוץ וכנגדה מבפנים הכוסות בבית מחטנמצאת

 והש"ע והטור ז"ל הפר כל לד' לאסור פשוט הרבר ראשוגה לשאלה :תשובה
 או הלב לשמנונית או לחזה או לגרגרת האומה או האונה נסרכה אם וז"ל. א(]כתבו[
 היא ואפי' טרפה וכו/ העינינותא לטרפש או הכבד לטרפש או הלב לטרפש אולכיסו
 הרי ובקצר. הארוך בת"ה הרשב"א וכ"כ עכ"ל. פילוש בלי אלו ממקומות לא'דבוקה

 וטעמא סתימה סתימתם אין המקומות לאלו הם שסמוכים אע"פ שלשתםדהטרפשין
 הכוסות לגית הרין הוא כן ואם רביתיהו. היינו ולאו היא דמעיקרא סתימה דלאודכולהו
 צד בין בטרפש חילוק דאין הוא רביתיה דלאו סתימה הויא דלא הטרפש וסתמושניקב
 חוז. לצדפנים

 ותלב שגיקבה קיבה וז"ל היטב זה דין נתפרש מהעש פ"ו ע"ה הרמב"םובדברי
 אותו סרתם באכילה המותר החלב או שהנשר מקום כל וכן מותרת. הנקב את סותםטהור
 המבדלת הבטן שבאמצע והמחיצה כולו הלב שעל והקרום הלב מחלב חוץ מותרה"ז
 והיא הריאה תיראה ואח"כ אותה שקורעין והיא הנשימה ואיברי המאכל איבריבין

 אינן אלך שבאברים האחרון המעי יתלב שבאמצעה הלגן והמקום הכבד טרפשהנקראת
 שמעתין רווחא הנה עכ"ל. כסתום אינו מהם בא' שנסתם ונקב קשים שהם לפימגינין
 הלבן הכבד דסרפש מוכח וכו'. חוץ וכו' הבשר או שהחלג מקום כל וכן שכ' הרבמלשון
 דהא הריאה כלפי הפנים לצד בין המאכל איברי כלפי חרץ לצד גין מגינין איןוהאדום
 בעיקר מקום מכל בדבר אחר טעם ז"ל רש"י שלדעת ואע"פ קשים שהם מפני בהוהטעם
 חוז רבי' ומ"ש ח"ל. הכ"מ רב" עליו יכ' בעה"י, לבאר עתידים שאנו וכמו פליגי לא'דינא

מחל~
 ליה אמרי היכא, סותם, אינו ככובע העשף חלב נחמן רב אמר ב( שם וכון. הלב

 המוציאה החלוחלת חלב דכרכשתא חיטי ופר"שי דליבא. טרפשא לה העמרי דכרכשתאחיטי
 הם עגולים וקרסין טדפה סותס חלב תוותו ניקבה ואם חיטים כעין קרסין עשוירעי
 שהוש גראה ורב" בו, נחגא והלב ככובע עשוי הלב שומן דליבא טרפשא גובע.3מו

 הוא סתים דלא דטעמא לי משמע דלישגא ומפשטא ודלבא דטרפשא גורס)שהיה(*
 וא,ננך קשים שהמ מפני הוא הסעפ אבל סיסן אלא אינו ככובע העשף שאמר שמהמפרש רב" אנל הנקב. על יפה מתדבק השינו משופע הוא ככובע עשף שהוא שמאחרמפני

 : י דה חולין ב( ז. סע" ט"ל ס" יו"דא()קפ*ט



עשצייק א. חלקשרתפעולת

 חלב שהוא שאע"פ לומר טעמו שבאמצעה הלבן והמקום רבי' וס"ש בנקב, יפהמתדבקי'
 עכ"ל שהזכיר מהטעם סותם אינוטהור

 שהוקשה הכוונה ורלבא. רטרפשא גורס שהיה נראה ורבי' הכ"מ רב" מ"שוהנה
 בגמ' נז' לא שהרי סותם שאינו .עצמו הלב של חלב דין רבי' הוציא מהיכן ז"ללו

 )עצמו( הלב וטרפש הלב טרפש של שומן כלומר רטרפשא גורס היה ת".שרבי'.ולזה
 לכתוב רב" רקרק ולזה עצמו. לב של שומן כלומר ודליבא ז'ל. וכדפרושי בכללעמו

 של דשומן לך לרמוז דבא אלא למאי, כולו תיבת לעיין רצריך כולו הלב שעלוהקרום
 שרצה מי נגר כתבתיו אך פשוס והדבר סותם. אינו עצמו הלב טרפש עם הלבטרפש
 הרמב"ם רבי' למדה מהיכן הכ*מ רבי' זכר לא המחיצה רין על אבל וליתה. זה היפךלפרש
 הלב וטרפש עצמו הלב חלב על שנתן ז"ל הרמבום טעם לפי ההא רפשיטא רמלתאז*ל.
 וקשה עב קרום עליו יש הכבר טרפש שהרי הכנר טרפש הוא דכ"ש קשין שהןמפני
 ואין רקשה, משום טעמא בתר רזיל הלב. וטרפש הלב משומן קשה יותר צדדיומשני

 בתשו' ועיין דמי, דלא להכשיר דנהיגינן לברו העצס לבשר מנסרכא שנא מאילהקשות
 רהטרפש מבואר לך הרי ז"ל. והרמב"ם רש"י לשון שם שמדייק שכ"ח סי' החרשררדב"ז
 סותם. אינו והארום הלבןכולו

 שבאמצעה הלבן והמקום הכ"מ רבי כגרסת רבי' ברברי הנכונה רהגי' לך ית'ומזה
 ושנה רבי' חזר י"א בפ' שהרי הלבן המקום והוא נוסחאות בקצת שנמצא כמוודלא
 כולי להאריך ליה למה שאל"כ ללבן. אודם בין חילק ולא בסתם הסרפשדין
 שכל ודאי אלא המחיצה(* )שבאמצע שבאמצעה הלבן והמקום הכי לימאהאיי

 ובמעשיו במראיתו משונה שהלבן מפני אך והארוס. הלבן בכללהמחיצה
 לחלק שאין להודיעך והלבן הארוס בין ותחלק תטעה שלא להאריך רבףהוצרך
 חהו בכלל. הלבן הנה המחיצה שכלל שאחר ששמעתי קושיא לתרץ זה וכתבתיביניהם.
 ומיהו סותם. אינו טהור חלב שהוא שאע"ם לומר טעמו הלבן והמקום שכ' הכ"מכוונת
 והוא קאמר הארום המקום לאפוקי רלאו לפרושי מצינן הלבן המקום והוא לגירסתאפה

 שלא בפרסות זה רבר זכר החלבים, בזכרון עסוק שרבי' מפני הוא ורק אך וכר.המקום
 בס' להזכיר שעתיד מה על לו וסמך מגנא. לא בכלל המחיצה רכל רלעולם לחלקתטעה
 דינא. בעיקר דפליגי ולאו סותס אינו זה מטעם לא רש"י לר' ומיהו סתם. טרפשי"א
 בנקב. ומהודק אדוק שיהא בעינן רלעולם רביתיה מקום רלאו מפניאלא

 הגדול בספרו ז"ל רוראן כהרש"בץ הגדול להרב ראיתי זה כל שכתבתיואהר
 נוסחאות בקצת כתוב שמצאו ז"ל הרמב"ם בדברי טועין ויש וז"ל. שמועה יביןהנקרא
 מגין הארום שהמקום מזה ולמרו מגין, אינו הכבר שבטרפש הלבן שהמקום מה*שבפ"ו
 ואינו ללבן ארום בין זו חלוקה בגמ' נזכרה היכן וכי היתה משובשת וגוסחאוח"ו.

 הכבר בטרפש הריאה נסרכה שאם כתב מה"ש י"א בפ' וכן המרוקרקות,בגוסחאות
 ע"ב כ"ב ובדף רר'. ע"ג כ' בדף בזה והאריך עליו והזהרתים בשאלתי וכבר סרפה.שהיא
 בנקב מפליג לא ז"ל רהרשב"ץ מבואר לך הרי יע"ש. אסמאעל בן מהר"ח הסכים שכןכ'

 שכ' מדבריו למרנו גם בארוס, בין בלבן בין פנים מצד בין חוץ מצד בין הטרפששסתמו
 רלא המחיצה ברין רבי' מ"ש ליה דפשיטא ללבן ארום בין חילוק בגמ' נזכרה היכןוכי

 אליו הריאה בנסרכה מיירי מה"ש רפ"ו זה דין כשכתב דרבי' מדבריו ולעד"ןסתים.
 אינו אחר דמטעם לזה צריך לא הכוסות בית אליו בנסרך ראי ז"ל, הרשב"ץ שהביןוכמו
 אותו שיסתום רבר לו ואין טרפה שניקב כרס מה"ש בפ"ו ע"ה הרמב"ם מ"ש והואסותם.
 ובה"כ הכרס את כולל כרס דשם קי"ג סי' הררב"ז וכ' עכ"ל. אסור שעליו חלבשהרי
 עכ"ל.והמסוס

 סותס טהור ופר"שי סותם, אינו טמא סותם טהור חלב רב אמר ע"ב ס"ט דףובג'
 ופי' עכ"ל, תותב אלא חבור שאינו סותם אינו טמא מעלייתא, סתימא והוי מאד, הואדאדוק



צריק א. "לקשו"תפ'עולת6
 נקלף הקדום שכשגקלף בענין הקרום על פרוש שהוא ח"ל, ס"ד בסי' ז"ל הטור כ'תותב
 ובין גינו מפסיק שקרום והיינו הקרב על ויושב פרוש ר"ל וז"ל, שם פר"ח וכ"כעמו.
 והמסוס הכרס הוא הקרב ובכלל ע"א. ל"ז דף בת"ה הרשב"א פי' וכן הטור, וכמ"שהבשר
 שהוא החלב שתחת הקרום מפני חוא סותם אינו טמא דחלג דטעמא לך הרי עכ"ל.ובה"כ
 עמו נקלף התחתת הקרוס שכשנקלף כיון בנקב החלב אדוק אינו זה ומפני החלב עםנקלף
 הדק הקרום מפגי סותמו דבר שום אין מחלב שפנוי מקום בבה"כ ימצא אם אףוא"כ

 בלשון החליט שהרמב"ם תמצא ולזה כולו, הכולל הקרב בשר שעל החלג שלהתחתון
 אותו. שיסתום דבר לו ואין טדפה שגיקב כרסשלילה,

 -דמ-ן, לנדון נשכיל וממנו רביתיה, מקום בענין הגמ' לשח הנה לך להזכירוראיתי
 סותמתה ודופן שניקבה דיאה נחמן א"ר מניומי בר יוסף א"ר ע"א. מ"ח דף הגמ'ז"ל

 מקום ופר*שי דאוני, חתוכי רביתה מקום והיכא דוקא. רביתא במקומ ואוקימנאכשדה.
 דף ט"ל בסי' הב"י וכ' עכ"ל. החלל במצר לצואר סמוך שהן דאוני חתוכי מקוםרגיהה
 ע"אכ"ט

 ונדחק צר שהמקום תמיד וסמוכי' כאחד גדלים והדופן שהריאה דכיון כלומר.
 והוא עכ"ל, סותמו הדופן הסרכא תחת נקב שיש אע"ם וכן והואיל ולדופן, האונותבין
 יה חוששין נחמן רב אמר וכי שם, רש"י כ' עוד וי"ז. י"ו שיטה מ"ח דף רש"י לשוןג"כ

 ההיא מיפרקא הדופן מן הריאה דרחוקה דכיון הגדולה האומא כנגד החלל ברוחבלמעלה
 שיהא דהיינו דגיתיה מקחם יהיה א"כ אלא אחר אבר סתימת מועיל דאין הרי ע"כ.סתימא
 הוא ג*כ ששם לומר נפשך ואם צר, המקום דאין כאן משא"כ צר והמקום תמידסמוך
 הכוסות הבית מתרחב שאז המאכל רוב מפגי אלא הוא כך ומברייתו מעצמו לאדחוק,
 שרש"י תמצא ולזה רביתיה, הייגו לאו א"כ ומתקמט חוזר המאכל וכשיתעכלונתפח
דאמרן. מאי ממש הודה תמיד שבמלת צר שהמקום תמיד וסמוכין לומר דקדקו הב"יומר"ן

 האומות מסמיכות יותר לטדפש הבה"כ סמיכות עדיף דלא יראה רואה כלועוד
 מבינתם וברוח הרחבה בדעתם שיערו חז'ל ואעפ"כ דחוק. יותד בדופן שם ואדרבהלדופן
 ע"א מ"ג דף בגמ' רש"י ל' לד והא כ"כ. דחוק שאינו מטעם האומות שכנגד בדופן לןואסרי
 ואם קרום אינו רשעי שם כ, קרום. אינו בושט מכה מחמת שעלה קרום שם דאמרינןאהא
 דכל וכר, ביבמות כדאמרי' מתקיימת אינה עבה סתימה גו עלתה אפי' ונסתסניקב
 שגיקבה לריאה דמי ולא זמן לאחר בהו דסלקא סתימא להו סהניא לא דטדיפותנקובי
 מעיקרא סתימה דההיא בחלוחלת. דירכים ולסתימה במרה כבד ולסתימת סותמתהודופן
 יש שמיד מעולם. הבהמה נחלשה שלא דד"ל ופר"ח הש*ך וט"ז רמ"י וכ' עכ"ל,היא
 כך דבין והא זמן לאחר בה דסלקא סתימא הכא אבל ניקבה לא כאלו והוי לסתוםדבד
 דהויא מטעם רביתיה מקום בהו אמדי' הני כי דדוקא הרי עוכ. הבהמה נחלשה כךובין

 סתימת ע"ד כ"ט דף חביב בן מהר"י ב' הב"י מר"ן לשון לך והא דמעיקרא.סתימא
 ד"ל ודאי ניקב אם אפי' כי כחה וגדול מהודקת חזקה סתימה היא שכנגדה הצרהדופן
 תחבושת הנקב על יש שהדי כשדה היא סותמתה ודופן באונא נקב בעינינושראיגו
 ע"ש. וכר בריא והדרא הנקב על שיגיןחזק

 אלא בריאה סתים לא דמלתא כללא ז*ל. הרמב"ן וכ' ע"ב כ' דף הרשב"ץוז"ל
 או לחברתה ראונא לדופן אומא אבל לאונה ואומא בכסדרן לחברתה ואונה לדופןאונה
 או דליבא לטרפשא או להדת או לגרגרת הרסריכא לגב מגג או כסדרן שלאלאומא

 כל ולשאד שבסמפון ושמנתית הלב לקני או דורדא לעיגוניתא או דכבדאלטדפשא
 שלא דכולהו אסודות אותן, שהתירו התלמוד בעלי לרבותר מציגו שלא כיוןהמקומות.
 דדבר הרי עכ"ל. דאונין חתוכי מקום היכא רביתה מקום כדאמדה נינהו רביתהבמקום
 ידיעתינו, על סמכינן ולא ליה אסרינן דביתה מקוס דהוא בתלמוד נת' ולא נזכרשלא
 הכבד אל מהדיאה סרכא ויצאה הטדפש ניקב אם ז"ל הרשב"א נשאל וכבר כ' ג'ובדף



~א,צריט א. חלקשךתפעולת

 חכמים. הזכירוהו שלא כיון הטרפיות על להוסיף אין אמרי' דילמא או לה אסרינןאי
 הטרפיות על תוספת זה האין רביתה מקום זה ו~ין רביתה מקום אלא התירו שלאוהשיב
ע*כ.

 אנו והשיב בדבק. לטרפש הסמוכה ריאה ענין על נשאל פ"ה ס" בתשר והרי*בש.
 הנה תשו/ באותה ומסיים וכר, גאונים של משמן ז"ל הרשב"א שכ' מה אלא לנואין
 אבל ברייתה היא שכך הדברים שנראין לשדרה כולה הדבוקה באומא אלא התירשלא

 תורה בשל מדעתו כזו גדולה קולא להקל הבא וכל לנו, מנין וללב לסרפשכשדבוקה
 וה לומר אדם של לדעתו זה דבר נמסר דלא מבואר לך הרי עכ"ל. ברורה ראיה להביאעליו
 דבריו בתחלת ונשמר לזה נרגש שהרשב"א תמצא ולזה רביתה. מקום שלא וזה רביתהמקום
 ביד- יכולת היה לא מפיהם יגא זה שדבר דאלולי דמשמע גאונים של משמן אסרולומר
 לחומרא, בסרפות ספק דכל קי"ל הא ספק שההא נ*ד שיונח אפ" והנה להתיר. חכםשום

 האריך כ"ס בסי' פר"ח הגדול והרב תורה, של ספק דהוי משום וסעמא מזה מלאוהש*ע
 לפי זה בפרט להאריך הוזקקתי בה ומסיים מאד עד דטרפות ספק בעניני הביאורוהרחיב
 בשום בטרפיות להקל שלא הזבח זובחי יזהרו למען הטרפיות, לכל וכולל גדול יסהרשהוא
 מלאיסורא ספי לקולא למתלי דאיכא היכא זולתי מרובה בהפסד ואף שקול ספקטין
 עכ"ל. שנתבארוכמו

 המקילים לדעת ההא רביתיה מקום דלאו משום סותם דאינו לעיל שכ' מה כלוהגה
 החולקים הפר רוב ד' אבל-לפי רביתה מקום דהוי היכא מהני אחר אבר דסתימתהסוברים
 דלא כתבו והתו' הב"י ל' לך והא וטרפה, כלי לספק דאין דפשיטא לך תבעי לאעליהם
 שלהם חלב שההא 'סותמן ושומן שניקבו דקין בכגון אלא סותם סהור חלבאמרינן
 בו אדוק איגו שהרי סותמו אחר אבר של שומן אין שניקב אבר אבל מאד בוהשדוק
 הרמב"ם מדברי ומיהו והמרדכי. הראוש וכ"כ הרשב"א הסכים וכן התרומה בס' וכיככ*כ,
 התר כדעת הכריע בספרו והרשב"ץ הב"י, עכ"ל כפרש"י מפרש שהוא משמע מה"שבפ*ו
 יעו*ש. והפר"ח הט"ז הכריע וכן בהגהותיהם והרי"קש מור"ם וכ*ד נ"ב כלל האךהת"ד
 מחלוקתם. זכר ולא הגם' כל' הדברים סתם בש"ע ומר"ן סם"ק. ב' ש*ד בהג*הוכ"כ
 דהא לאבר אבר בין לן שאני דלא משמע חילק ולא מדסתם לומר ילפותא לנו דאיןגר'
 תמצא ולזה חילוק. דאין משמע בגם' דסתים כיון הפר אמרו לא ואפ"ה חילק לא ג"כהגם'

 )בתולדתו(' בתחלתו בו דבוק שהשומן אבר באותו אלא סותם ואינו ע"ז הגיהדמור"ם
 דה"ה ומשמע פר"ח ע"ז וכ' וטרפה. סתימה מקרי לא אחר אבר של נקב סותם אםאבל
 משום ההיא דכשר. סותמתה הרופן שניקבה וריאה בכה"ג אלא סותם שאינולבשר
 ודלא ועיקר הש"ך וכ"ד לא. לא"ה הא בבשרא שפיר וסביך בתולדתו בו דבוקדהבשר
 דסתימת וסוברים שמקילים ז"ל ורמב*ם רש*י לד' שאף לעיל ביארנו וכבר עכ"ל.כס*ז
 הא ביריכים וחלוחלת בדופן דאוני דומיא מאד אדוק כשההא דוקא היינו מהגי אחראבר
 טהור וחלב שגיקבה קיבה " דין בפ"ו שכ' ע"ה דרמב"ם לישנא דהק והכי לא,לא"ה
 ה"ז אותו סותם באכילה המותר החלב או שהבשר נקב כל וכן מותרת הגקב אתסותם
 בעיגן הגקובים דבכל לגו הורה וכו/ גקב כל וכן מאמרו הנה וכר. הלב מחלב חוץמותר
 מאד. בו ומחובר אדוק שיהא דקיבהדומיא

 ידו שיכגיס ע*י בסרפש הרבוק אדוק בה"כ אם לידע שאפשר אומריםושמעתי
 כמו מיתתה אחר הבהמה איברי דאין דידוע אינו וזה לטרפש. הבה"כ בין הבהמהבחלל
 יוכל מי כי לא או אדוק יודע ומי עצמו את גושא חיות בו יש אבר כל דבחייהבחייה,
 שלא ומדלדלין ומתפרקין כבדין איבריה הבהמה מיתת אחר אבל בחייה זה סודלידע
 כתבגו כבר אגו אבל ולסברתם. השמועה יהגחת כתבתי זה וכל וחיות. רוח בהןגשאר
 שההא נזכר לא דבגמ' מסעם הן בה"כ על הפרוש קרום מטעם הן לאיסור טעמי כמהלעי'
 וה דבה נמסר דלא מטעם הן תמיד מאד ארוק שיהא שצריך מטעם הן רביתיהמקום



צריק א. חלקשי"תפעולתפב
 מטעם הן לחומרא דאודיתא וספק ספק אלא יהא דלא מטעם הן יסודו בעפר אשדלאדם
 ג( קשה, הטדפשדקרום

 קי"ו. קי"ז[]סי'
 טרפש נסרך ואם וז"ל, ס"ח מ"א בסי' רמ"א כתב תשובתה, זאת השנית השאלהועל

 סדכא בא ועי"ז שנקבה מחט או קוץ שם יש שבודאי בכרס לבדוק יש לבה"כהכבך
 פירשו וכבד דחוק זה ולשח עכ"ל. נהוג והכי מעשה וראיתי ישנים בבדיקות מצאתי כןזו

 נקבה שבודאי קוץ או מחט שם כשיש הוא. כך הלשון ששיעוד ז"ל השני חוט בעלהרב
 תחוב מחט שנמצא דכל צ"צ בס' כ' וז"ל, ,זה סי' פר"ח וכתב א(. שם הרב וכ"פיעדש
 שנקבה המחט מחמת באה הסרכא דודאי לחומרא תלינן בכרס סרכא נמצא וכנגדובכדס
 שהבה"כ אע"פ בו תחוב ואינו בכדס כך מונח מחט או קוץ בנמצא אבל מעל"ע.הכרס
 ף : ח"ב יוסף מטה הרב וכ"כ הפר"ח עכ"ל כתב ויפה ע"כ. להטריף אין מקום לאיזהנסדך
 וכן טרפה המחט נגד מבחוץ סרכא שאם דיאה גבי ל"ו סי' ז"ל רשד"ם וכ"כ ע"אל"ח
 דחישינן טעם ונתן ידו בכתיבת ז"ל צאלח כה"ד למו"ז מצאתי וכן משמו. הבה"טהביא
 לפניו כן שאירע בקי לבודק ראה שכן והעיד לאחודיה, וחזרה הריאה נקבה המחטשמא

 ע"ש. טעמא מהאיוהטריפה
 מהמדאות אחת או בועא נמצא ואם ע"ד ל"ו דף ל"ו בסי' שם מ"י הרבוז"ל
 זו בועא העלה שם שהיה הנקב דבעבור מילתא מוכחא מבחוץ המחט נגדהכשדות

 עכ"ל. טדפה שהיא תלויה מבחרץ המחט נגד נמצאת סרכא אם וה"ה זה. מראהאו
 להטריף בזה שכ' נ"ע קטיעי סעיד מה"ר יד מכתיבת ש"ע בגליון לי הראוושוב
 ס"ק ל"ו סי' בזך"ת מצאתי שוב זה. דבד פשיטות לדוב מורה זה הדין מקום בה כתבולא
 גאון ומהד"ש פיגון הד"י הסכימו ושכן כק"ד, הוי דסרכא כנה"ג ב' ג"כ שהביאכ"ד
 כנגדה ומחט לבה"כ בטדפש סדכא בענין כ' ז"ל ע"י בס' גם נקיטינן. והכי בהוסיים
 ע"כ.סרפה

 בחללו ובה"כ בהמסס הנמצאים קוץ או מחט וז"ל. מ"ח בסי' ז"ל דמ"א כ'עוד
 שם פד"ח ופי' עכ"ל, )הגמ"י( בדיקה שום וא"צ ענין בכל כשד כלל בהן נתחבולא

 אבל כשד, מבחרץ ק"ד בו נמצא אפי' כלל דיעותא כאן שאין נתחב ולא בחללודבנמצא
 זה שכתבתי ימים ואחד טדפה, מבחוץ ק"ד שם יש אם דיעותא דהויא אחד מצדכשניקב
 כ"כ ובש"ך בט"ז גם שמאדיך, וע"ש עכ"ל למ"ש הסכים מ"ט ובסי' צ"צ ס' לידיהגיע

 אף לאסוד יותד שמחמידין וע"ש טדסה מבחוץ מכה או ק"ד דכשיש דמ"א לד'והסכימו
 ג' פר"ת והדב בשמו. כמש"ל לאסוד אין לחוד דבנמצא הפר"ח השיגם וכבדבנמצא,
 קוד איכא אי לומד הכוונה ואין צדדין, משני ניקבו אם פי' בדיקה וא"צ ההג"העמ"ש
 ק"ד מאחוד וכנגדה אחד מצד תחובה מחט דאיכא בהיכא אלא בק"ד מטדפינן לאדהא
 כ"ב בס"ק שכ' להפד"ח ראיתי וכן פשוטים, והדברים לא בלא"ה אבל המחט פיכנגד
 לחוש דאין דאמדו והא והוסיף דצ"צ הך הביא ע"א ל*ו דף הקמח לקט בס' גםעכ"ל.
 מחט ואין לחוד סדכא אלא דליכא היכא דוקא היינו במשהו, שנקיבתן האיבדיםלסידכת
 באה סדכא דהאי להחמיד דתלינן מודו כ"ע תחובה כשמחט אבל כנגדהתחובה
 ע*מ מחטמחמת

 כמ"ש האדום היינו הטרפש סתימת להכשיר דמנהג יעקוב בל מהרי*ץ כשם כת' שוה"מ הר'ג(
 ל"א. סי' רב"הז ובם' סק"ב מ"ח ס"'כר"ב

 אם כלומר חול. בזה"ל השני חהש בעל דכרי המחכר העלה שם יו"ד וכז"תא()קי"י(
 כבר שעירו כנון יפצא לא ואם המחט(, )ר"ל שם ימצא ודאי מחט או קוץ מחסת זו סרכאבאה
 ח*ב. ק*ב בתשר ועיי'ע וכר, ליחות כהפשטת הסרכא ותלינן מכשרינןהפרש



שגוכךיק א. חלקשףתפעולת

 מצד מחסא אשתכח כי בבהוכ בין נריאה דבין רבוותא הני כל 9ד' מבואר לדהרי
 שנקבה דחישינן להטריף דיש מכה או בועא או סרכא או ק*ד יש מאחור וכגגדהאחד
 שרהאה ואפ" ן מהיכן זו מכה או זו ברעא או זו וסרכא ק*ד מחט אין דאם לאחוריהוחזרה
 מפני הנקב פי ידאה שלא וזו והבריא ניקב שמא חישינן השני מעלוע ניקב שלאמבחוץ
 פי נגד הברמא או המכה או הסדכא או כשהק"ד דדוקא לך נת' גם המכה. פישהוגלד
 ועכ"פ כשרה, אחר בצד ממנה רחוקה והמחט אחד בצד שהסרכא לא"ה הא ממשהמחט
 או להטריף אופן באיזה ישפוט עיניו ולמראה הדבה בדבר להתישב מורה כלצריד

 הו"ל דאל"כ בהוכ. נקב על מגין אינו דסדפש כצהרים ברורה ראיה עוד ומכאןלהכשיד.
 סתיס לא מסתם דטרפש מינה שמעת אלא סותם דטדפש מטעם לאכשורי שזכדתילגאונים
 ודוק. מ0*נ תשובה עליה שאין ראיהוהיא

 המה הלא אמן יעגה ולא לאיסור מסכימים נביאים חבל הרהאה זה ההא מיומעתה
 צ*צ וס' השני חוט והרב והגמ"י פשוט, ומנהג למעשה הלכה ישנים בדיקות ב'דמ*א
 סעיד ומה*ר בקי לבודק ראה ושכן צאלח ומה"ר והבה"ס ורשד"ם יוסף מטה וס'ופר*ח
 גאת ומהר"ש פיגון הר"י והסכמת וכנה"ג הקמח ולקס ופרית וש"ך וט"ז וע"יקטיעי
 ספין ומאן חלילה, זה על שיחלוק מי מצאתי לא עיני שלטה אשר הספרים ובכל-וזתת.
 טמא חלב גבי בגמ' אמדו וכבר יאמר, ולא הדבד ישתקע חלילה לחלוק רקיעומאן
 למאי רבא אמר דרבא לקמיה דאתא טמא חלב דסתמיה נקב ההוא עוב. מ"ט דף סותםאינו
 ממונם על חסה התודה ועוד סותם. נמי טמא חלב ששת רב אמר דהא חדא ליהניחוש
 ממונם על חסה התורה אמרת ואת דאודיתא ואיסורא רב לרבא פפא רב א"ל ישראלשל
 )פירש*י דרבא לקמיה דאתו רכין גידין הגהו ע"ב. ע"ו דף בחולין שם עוד ע"כ. ישראלשל
 ר"י דאמר חדא להו ניחוש למאי אמד הנשבר( עצם רוב וחופין לבשר מצטרפידהוא
 א"ל ישראל. של ממונן על חסה התודה רעהר בפסח עליהם נמנין להתקשות שסופןגיריס
 הרי ע"כ. אישתיק. להו. ניחוש למאי אמרת האת דאוריתא ואיסורא רשב"ל לרבא פפארב
 וכף. חסה התורה אמרינן ולא לחומרא אזלינן דבאוריתאלך

 ישקצם ואל החיים מאילן )הלקהתות(* הנלקחות הנפשות על לחהם לו ישיותר
 מהם חז"ל שהזהירונו שהמאכלים המקובלים מ"ש ידרע וכבר ר"ל, וסרפותבנבלות
 פ' כל"ח בס' גם מאד בזה האריך ד"ח בס' כי חוכרני וטמא חיצוני רוח עליהםשורה
 חלק אשר שרים ע' נגד טרפות ע' שאמרו תמצא ולזה די בו שיש מה בזה דברשמיני

 כי וכ*ש בו. בחדתי אשר ישראל לנחלתו ה' לקח ואתכם העמים, לכל אותס אלהיךה'
 שני ע"פ פשוט נר' מחט נגד בסרכא גם לבה"כ הטרפש יסתום שלא ופשוט קדוםמנהג
 זה על התקי"ג בשנת ככרוכיא צווחה שמענו וכבד כתבם. ומפי מפיהם דבר יקוםעדים
 נזר ורבי מורי זה לכל העירני הוא שדיד לנו הותיר צבאות ה' ולולי עליו, הושגחולא

 החיים באור ליאור ומצוה תודה תצא ומפיו לכולנו הוא ואב רי"ע כ"ץ כמה"רהשלמים
 הלכות שונים שושנים שפתותיו והצדק האמת משפט כסא על יושב מלך אחויהבגור
 האול' ואחלי הכושרים אחרי כמלקטים עגיי ואנן רנור. זיקוקין יצאו ומפיהםלאמתתן
 ודו. על מיישב שרבו וכתלמיד כסניףאהיה

 העחר וכל ט"ל, בסי' לזה דומה לענין פר"ת הרב בו שחתם במה כאן לחתוםוראיתי
 אלהיגו בית ומטהר ה', עם מנפשות הנחלאה הטומאה ומונע השכינה דגל מעמיד ה"זבדבד
 יודע אשר ולכל לי דפשיטא להחמיר ראשון בזמן לנוהגים גם ומה לישנה. עטרהומשיב
 במנהגם ממש אין בהיפך, ונהגו להקל חזרו כבר האפי' להם שנקיל סבדא שום דאיןדעת,

 עכ"ל. בטח ישכן לדבר ושומע ית'. כרצונו שלא ובטעות באיסור נעשה כיהאחרת
 חיים מים ב' הנק' שלו בשן"ת פר"ח הגדול הרב דברי בכאן לך להזכיר אהבתיעוד

 השיב כבר דרבוותא שקול ספק )אלא(1 יהא לא הפוד וז"ל. בזה כיוצא בענין ט'סי'
 העולם בעסקי שאפ" ונכוחים טובים דבריך אני רואה וז"ל. כזה ענין על להריב"שהר*ן



צריק א, חלקשו"תפעולרעפד
 באסשר ואפי' ומכשול נזק מכל והמשומר בטוח היותר הדרך לנפשו בוחר משכילכל

 ואיך עולם, של כבשונו שהם והמצות התורה בדרכי כן לעשות לנו שיש עאכ"ורחוק,
 הכרמים ובמשעול צר במקום עצמינו ונכניס הקרושים רבותי' בה דרכו אשר הדרךנניח
 ברבר שאמר ת"ח נצדו תשובתו לכך, חששו לא הראשוניס הרי האומר יאמר ואםעכ"ל.
 הסר"ח, עכ"ל ונו' ביערו ולא אסא בא אפשר ב( בחולין אמרי' מזו וגדולה וכף,הלכה
 איבוד ספק שהוא טרפות ספק חומרת תורת זאת כל את אותנו אלהים הודיעואחרי
 מאורים לירצר נשאתי ועינים תורה. של איסור במקום דבריו שיעמיד וחכם נבון איןנפש
 עגי מעתיר כה עסכ"ה. וז"ז וזרעי אני והקרושה הטהורה בתורתו :וללמד ללמודיזכגי
- יצ"ו. צאלח כה"ר גן יוסף לא"א בן יחיא הצעיר אה'י'ה לחסרי מצפהוכואב

 והתר איסור דבדיני ע"ג צ"ח דף ע"ג סי' י"ב כלל ח"א מהרי"ל בתשו' ראיתי ואח"ז
 המחמיר אחר הלך תורה דבשל תקנות, לתקן העיר דבני כמנייהו כל לאו וקדושין,וגטין
 אות הפף בכללי הכגה"ג ומביאו וכו', פנאי אין כי באורך יע"ש לקולא רובא בתראו
 : ע"ש בכללים ו' סי' זה כלל בפרט שהאריך פשוט גט, בס' ויעוייןצ*ו,

 קי"ז. קי*ח[]סי'

 מעשה אודות הגיע. ימינך טפחה אשר והמכתב הכתב : אכיקר לעלמין ישגטשלמך
 מעשה געשה אם גכתבך נתבאר ולא א' בי"ט שרף יין לעשות מיוחד אחד והורהוהיה
 ברביס וידרוש שיחזור תקנה יש להלכה שאם לבד, להלכה שהורה אם או בזה פיועל

 מעשה נעשה כבר ואם הוא. גמור איסור אלא הוא כך לא תחלה להם שהורהשמה
 ואשה ואיש שטעה עצמו הוא ברבים לררוש לשליותיה ארכא יש ואעפ"כ כפרה.צריך
 להעשות שאפשר מלאכה כל מהי"ט פ"א רמב"ם שכ"כ עוד. יזירון ולא ככה יעשולא

 לעשות חכמיס אסרו מבערב. נעשית אמ חסרון ולא הפסד בה יש ולא טוב יוםמערב
 מלאכות אדם יניח שמא גזרה זה דבר אסרו ולמה אכילה. לצורך שהיא אע"פ בי*טאותה

 א(. בעד יכפר וה' יע"ש מדאוריתא שעובר בי"ט, אותן ועושה מבערב לעשותןשאפשר
 הואיל מעי"ט לעשותן שאפשר מלאכות שאר אבל יכו', לאכול פנאי לו יהיה ולאי"ט
 ולא טוחנין ולא וכף זורין ולא קוצרין אין כיצד בי"ט. אותן עושין אין עסק בהןויש

 חסרון, ולא הפסד בכך ואין מעי"ט לעשותן אפשר בהן וכיוצא אלו שכל בי"ט.סרקדין
 משמע וכף. הפסד בכך יש מבערב אלו עשה שאם בי"ט ומגשלין ואופין לשיןאבל
 מבערג עשאן שאס כיון ב' י"ט הן א' י"ט הן בי"ט שרוף היין לעשות דאסורברור
 מהם מכין אדם שאק ובשול ואפייה לישה אלא התירו שלא ז"ל בפו' ועוד הפסד.אין

 ומעולם מאד פשוס והדבר לא, הרבה לימים לעשות אדם שדרך דברים אבל הרבהלימים
 מלאכות שכל ודעמיה הר"ן דעת לפי וכ"ש חלילה, כך מורה או כך שעושה מי נשמעלא

 א(. בעד יכפר וה' יעקש מדאוריתא שעובו בי"ט, אותן ועושה מבערב לעשותןשאפשר
 אותו ימצוק אם קצת הפסד דיש השרייה מלאכת מבערב השלים , לא אם לעייןוצריך
 שכ"כ )אסור(* דאפ"ה גר' הה"מ מדברי והנה י"ט. עד עליו להמתין וצריךמבערב
 אסרוה הפסד יש ממנה שבחלק אע"פ הפסר אין המלאכה שבעיקר שכל רגי' ודעתוז"ל.

 אע"פ מבערב. נקצרו אס הפסד אין בהן וכיוצא חסים שבקצירת שכיון ר"לחכמים,
 תולדה שהיא התלישה להתיר רצו לא הפסד יש פירות וקצת ירק קצתשבתלישת
 ובי"ט בעי"ט קצת לחים שעדיין דחסיס ג"כ מוסיף ואני ע"ש. וכו' לחצאיןדקצירה
 רק ההפסד דאין כיון מבערב יטחנם אם והפסד חסרת בהו אמדינן לא לחותםתכלה

 ד"ו. פ"קב(
 נ"ז. ס" בח"ב גם נזכר זה יקא()קי"ז(



פהצריק א. חלקשףתפעולת

 עאק דכל הה*ם לדברי ראיה ג"כ חה קספליג. ולא כלל הטחינה אסרו ח"הבסקצת,
 ועוד בכרלה הפסד בו דאין שרוף בתן וה*נ הפסד, מקרי לא ממנה בחלק רקהפסד
 מועס בו, יש האת*ל השבחה, בו שאין הזאת המלאכה לבעלי ידוע הדבר יומאדבחד
 שאדם סלאכה דכל שם בהה*מ עהר רעיין שרוף, היין לעשות דאסור, פשיטא הלכךהוא
 ואסהר, והקצירה הברירה כגון אחרים ע*י לעשותה דרך הרבה, לימיס לעצמועושה
 ]שנת[ עליכם, לכפר ס' ף יוס ושלום. הרבה לימיס עושה אדם אין ובשול אפייהמשא*כ
 ]לשטרי[.ג"ץ.

 קי*ה קי*ט[]ט"
 אסיר אי בשבת עליה לבוא סותו אם בע*ש שנישאת גרושה אואלמנה

 בשבת. קנין ואין בביאה לה דקונהמשום
 בשבת לחופה בתולה כונסין אץ ח"ל. ה' סעף ס4ד סה בא*ה הש"ע כ' :תשובה

 חופה אין ואלמנה בשבת. קנין כקונה ההר*ל מיא ובסעשה בסציאתה זוכה החופה שע*ילפי
 להתיחד צריך לפ" קיה. ובמעשה במציאתה ז~ה ביאה של ייחוד ע"י אלא בהקונה
 הנה של*ס, סי' בא"ח ועיין )עכ"ל.(* בשבת קנין כקונה יהיה שלא כדי שבת קודםעמה
 הראוי ביחוד סגי ובאלמנה בע"ש, לה שעהשים בחופה לקנותה סגי דבבתולהמבהאר
 שבת. קודם ראשונה ביאה עליה שיגוא צריך ולאלביאה

 וז'ל כ' ג"צ ובעל שכ' גמורה ביאה דבעי שהבין ט*ה טה ז"ל גףא מהרבוהתימה
 כ"ב, מדברי וכ*נ סגי, ביאה בלא סתר במקום *יחוד והעלה צ*ו סי' במ*בוהאריך
 א*ח מב"י וכ*ג בעינן, גמורה שבעילה שפסק מהר"ש ב' תמצא שבת ה' בהמרי*לאבל
 דעתי אבל הפף. שבין מחלוקת הביא שס ובשכ"ג והמרדכי, סהר"ם ב' של"ט]סף[
 שסובר טשסע וכף, ח"ל כ' נ-ג ובעל לומר מדנקס הנה עכ"ל. בעינן גמורהשביאה
 שההא כיון לבד ביחוד דסגי הג4צ כד' הש"ע ד' גם אלא וליתה, הש"ע על חולקשנ*צ
 לבהאה. היאו*ייחוד

 אזוב אגודת ב' ע"ד כקס דף תשיעי פ' שבת קרבן בם' בצלאל להרבומצאתי
 מקודם עליה לבוא דצריך מהירושלסי שלמדו והמרדבי קצ"ו ס" לסהרא"י )השיב(4השיג
 נמור ייחהר אלא עליה, לבוא הינו לאו דקאמר דחחוד מוכח מהירוש' דאדרבא וכ'שבת,
 בשבת קנין קונה ואינו בשבת ראשונה ביאה עליה לבוא וסותר בהכי וסגי לביאההראוי
 לכל קונה חופה חיבת דקי4ל בע*ש הנישאת בתולה אפי' בלבד זו ולא קנאה,שכבר
 מרז*ל שיש מסני והטעם אלמנה, כמו מבע"י ליחדם לכתחילה וכשר טוב אפ"הדבר.

 שם והכלה החתן ומכניסין קונדסין ד' על סלית שפורסין שלנו חופה עלהמפקפקץ
 על לבוא שאסור קנ*ו סף דמהראהי מ*ב גשם כ' ושם וכף. קוגה אינה כזווחופה
 אלו גאונים דכדאי שם וסאם מבע4י. ייחוד בלא מארי בשבת ראשונה ביאההאלמנה
 : 09 והאריך רכלה חתן שמחת שיש במקום ובפרט הדחק בשעת שלא אפה עליהםלסמוך

 קי"ט. ,ק"ך[נסי'

 תובע והסרסור לזה זה הסקח מחלו ואח"כ שנים בין המקח שגמר סרסורשאלה.
 ביניהם. גמר שכבר בטענה סרסרותושכר

 ס"ו רצ'ד ס" רמ"א דכ' מהא לו מליתן דפסורין לומר נ"ל היה לכאורה :תשובה
 ראובן דצריך החוב גתקלקל ואח"כ שכרו ונטל לשמעון בטוח חוב שהמציאדראובן
 מכאן ראיה דאין והשיב עוז שנשאל ק"ן סי' ש"א להרב שמצאתי אלא שנית,לטרוח
 עצמם דהס בנ"ד משא*כ כלל, גמרו לא כאילו הוי דנתקלקל כיון התם דשאגילססור.



4וריק א. חלקשו"תפעולתפו
 בע"ש ממוש ראיה והביא מלאכתו. וגגמר בקנין נגמר המקח לזה זה ומוחליםהגורמים

 קפ"ה ס"ס רמ"א להג"הת ול"ד ע"ש. לדברי הסכים בתרא הגוזל פ' יש"ש וגם קפ"הסוס
 פעולתם, גגמר ולא הגישואים על חיוב אלא לזה זה גוסים הקנו דלא התםדשאני

 המקח שנגמר דהיינו פשוט ונר' לא", "ותו שכרו לו לשלם דחיבים מזההעולה
 כגון בו, לחזור יכול שהמוכר הדיל וגפסק בדין והלוקח המוכר עמד אם אבל תורהבדת
 גמכר שגמצא כגת בו לחזור יכול שהלוקח או ר"ז, בסי' זוזי ליה אצטריכו ולאדזבין
 על כלום לאחד ואין מכר אינו דהמכר כיון כלום לסרסור דאין פשיטא רל"ב. בסי'מום
 י הרר"ק הסרסוד ק"וחבירו

 ק*ך. קכ*א[]סי'
 לס' בהגהותיו יהודה שארית בס' : הפוסקים ומחלוקת הוא כמה כזיתבשיעור

 ע"כ ביצה חצי היינו כזית דהא וז"ל, כתוב קל"ט בסי' כ' ע"ב ל"ה דף הדשןתרומת
 ואפילו גיצה חצי אינו דכזית כ' ר"ת אבל א(, י"ה פ' בתו' ר"י דעת ההא וכן וז*לג"ב
 מסוגית הכריע כן מזית. גדולה וגרוגרת כגיצה הם גרוגרות דג' מביצה, פחות הם זתיםג'

 סעודות ב' הם גרוגרות די"ח עירובין מה' פ"א שכ' ז=ל הרמבום מדברי וכ"נ ב(עירובין
 : תפ"ו ס" א"ח פר"ח וכ"ד ע"כ, ביצה שליש הוא שגרוגרתנמצא

 קכ"א. קכ"ב[]סי' :)

 דרכו אין בשבת דר"ל ואות וז"ל א( קמ"ה בסי' תה"ד על בהגהותיו שםעוד
 אחר שכ' מיירי דבחול )מוכרח(' מוכח מלשונו ח"ל. ג*ב וכף. בסתםלכתוב
 א' בגליון מצאתי אח"כ וז"ל. הנ"ל דבסי' ותו ע"כ. וכף בשבת חל ואם הקידושגוסה

 שלא נר' וז"ל. נ"ב וכו'. תררעה זכרון י"ל בקדוש דודאי כ' דהו, מאן ידענא לאבמימון
 אמצעית ז"ל, התפלות גסדר אהבה ס' בסוף ר"ה בתפלת ז"ל רמב"ם שכ' נוסח הרבדאה
 וכף. תררעה זכרון הזה קדש מקרא י"ס וכו' בהרתנו אתה ומגחה ושחרית ערבית ד"השל

 הגדולים מן אחד כמו וס"ל לשחרית, ערגית בין ז"ל לרב ליה שאני דלא בהדיאמשמע
 הטור שהביא האי רב מלשון ג"כ וכ"נ התשו/ בתחלת ז"ל הרב שהביא מרבותיושקיבל
 ן ע"כז'ל

 קכ*נ:. קכ"ג[]סי'

 וכר. חיה חתיכה הכן בנוצתה שתרנגולת י*א ז'ל, הטור כ' ק"א גס" בי"דשם
 דבטילה לי תפוק נמי גוצה בלא אפ" )בנוצתה(* תרנגולת איריא דמאי למידק איכאנ*ב
 ואמאי נהצה. בלא אפ" תרנגולת בכלל והיה חיה חתיכה אלא היל"ל ולא חיה שהיאמפני
 אבל דבסלה היא הנוצה הסרת דחסרה משום )דדוקא(ס בהדיא דמשמע בנהצתהנקט
 מחוסר הוי נוצה דהסרת ר*ף ב' הרב שהביא סמוק וכסברת לא. בישול דחסרהמשיס
 דתרוחהו וכיון סברות, שתי שהם לדחוק יש הטמא ובישול, מליחה לא אבלמעשה
 ערבינהו להכי אתרוויהו פליג והרא*ש שהן, כטות ראוים שאינן משום טעמא לחדאזלי
 ועי"ש הנשה גיד פ' סוף בתרתי דפלגינהו הרא*ש בפסקי מצאתי אח"כ מחתא,בחדא
 : לזה קרוב תירץ ההא דגם בפר"ת רעייןע"כ,

 אנב, ד"ה : פ דף ב( הטיערו. ד*ה, פ. דף יומאא()ק"ך(
 כ' תרועה יום או תרועה זכדת אוסר אם בר"ה רהקדוש התפלה נוסח בעניןא()קכ"א(



פז4יריג א. חלקשו*תפערירן

 קכ"ג, קכאד[]סי'
 או להטייל למקום ממקום בי"ט ההולכים אותס השואל שאל , אלפתחהלעיר

 בחול כמגהגם מקלות בידם נוטלים וכיוצא בי' להתפלל כגון מצוה לדבר או שמחהלדבר
 שלא פחד משום המקלות שלוקחים ואומרים וכר. וכיוצא וחולה וחיגר כסומא דינסאם

 וכיהצא. חיות בהםיפגעו
 דלתרוצי טעמא איכא דהתם וסומא לחיגר דומה זה דאין נר' לכאורה : תשובה-
 לתרוצי לאו ב( התם אבל א( בפוסקים כדאי' די"ט זילותא ואיכא עביד דידהוסוגיי
 אין דאמרו להא זה לדמות גר' ומיהו ולסטים. חיות מפני שיראיס אלא דידהוסוגיא
 בענין לילך יכול אינו ואם דחול. כעובדין דהוי נשים ואחד אנשים אחד בכסא,יוצאין
 ע"כ. מותר כיתוף בלא לילך שירא בעיתותא איכא ואי יכתף, שלא ובלבד מותדאחר
 יכולים דאינם כיון וכאן דחול, כעובדין דהוי אע"פ ליה שדינן בעיהיתא דמשוםהרי
 ע"כ: דשרי נד' וחיות לסטים סחד מפגי מקל בלאלילך

 קכ"ד, קכ"ה[]סי'

 ואין דפטור פשוט הדבר יעשה. כיצד בגופו חלק לגוי שיש בהמה בכוד עניןועל
 א( ן ש"ך סי' י"ד עיין וגוי ישראל של ולא ישראל בבני רחס פטר דכתיב קדושהבו

 קכעה. קכ"ו[]סי'

 סרח לא אפי' או וסרח, בתלחס מים עליו נפל וז"ל. סט"ו תרמ"ח סי' מר"7 כתבא(
 כ*ב ס"ק שם המ"א וכ' עכ"ל, וכו' מבושל או בחומץ שכבשו או תפוח, שנעשה רעבריח
 הטור ומ"ש פסול. אתרוג גבי ה"נ כמבושל. הוי מע"לע במים כששרו דקי*ל דלדידןגד'
 ס" עמ"ש כסבושל הוי שירתיח כדי אלא שהה לא אפי' דבחומל היינו בחומץורי"ו
 צ"ע. ודבריו עכ"ל. ותקכ"דתע'ג

 זה, בסעיף מר"ן שהזכיר הני דכל דפסולייהו בטעמא לחקור אנו צריכיםוקודם
 שכתג בסף. הגז' דכל טעמא הס" בריש עינינו והאיד הקדים ז"ל הלבוש הרבוהגה
 חי חי בו. ולשבח להלל בא שהוא כיון חי שיהיה ובעינן מפשוטו יוצא אינו הדרדתיבת
 למדה הראב"ד של סתורתו זה ודבר יה. יהללו המתים לא כדכתיב מת ולא יודךהוא
 בחומץ וכבוש ותפוח דסרוח המתים לא מטעם הוא זה דסעיף דטעמא לדעת הראיתעזה,

 וניחא חי. מכלל דיצא עליו נאמר היאך מע"ל במים כבוש אבל חי, ולא הוא מתומבושל
 כבוש לכתוב ע"ה מד"ן דקדק ולזה וסרוח, דמבושל דומיא כחו כל דצומת בחומץכבוש
 כבהט ולוסר לסתם הי"ל דאל"כ במים. כבוש לא בחומץ דוקא לומר לדיוקאבחומץ
 כבהש תפרש שלא לאפוקי בחומז ומ ע"ה רש"י נרגש מזה דלהשמר הברייתא כלשוןסתם
 לכאן ענין אינו ק"ה ס" דעה דיורה וההיא חי. מכלל שיצא לומר תיתי דמהיכאבמים.
 בליעה מטעם היינו כמבושל ליה דחשיב מע"ל ההתר עם שנשרה באיסור דהתםכלל,

 דבריו הריג"א רגליו עפר לחיכת אחרי דבר סוף הוי. מאי בולע אי הכא אבלופליטה.

 נראה ב( :. כ"ה ביצה מגס' והוא תקכ"ב וס" ה"יח ש"א סי' בא"ח הובא זה דיןא()קכ"ג(
 - . "הכא",כ?"ל,
 בק נפרה בי מאלף א'לו היה אפי' מהבכורה פוסר הגוי שותפות שם דכ' ס"גא()קכ"ד(
 " )אח*ן( יעשה. איך בלבד בעובר לגוי מקנה לענין ס"ו י:"שבשובר.
 לאה או כבוש מטעםג8סל אי סהד"ן מע"לע במים להניחן שנוהגין אתרוג לעניןא()קכ*ה(



צריק א, חלקשו"תפעולתפח
 ויותר, מע"ל במים אותם ומניחין האתרוגין שלוקחין דבר עמא מאי חזי ופוקצל"ע,
 רבא וטעמא במים לכבוש חיישי דלא זה הוא כי יאמר אשר ומצפצף פה פוצהואין
 ב( ודוק,איכא

 לבי מלאני ולא עליו כ' עט"ז להרב א' חידוש בענין כ' משה משאת הרבוהנה
 שאר שתקי הוו לא מלתא להך איתה אם אמרו בזה ובכיוצא כדבריו. מעשהלעשות
 גאון יהודאי רב טברת על רבא האשה פ' הרי"ף כמ"ש האיי כי חדושא מלאודועירבוותא
 כל הפוסק בפגי דלת לגעול הורגלו הוראה ובעלי קשישי רבנן אתבונן ומזקניםכנודע.
 דיחיד הרא"ה דעת על מ"א סה ח"א מהרי"בל וכמ"ש לראשונים מפורש הדגר באשלא
 יע"ש. וכו' מ"א בטס" והרח"ש דוכתי בכמה הראנ"ח וכ"כ מרבוותא. חד לשתמיט דלאהוא
 סברת שהניא כבוש מרור גבי תע"ג ט" יעקב בחק ראיתי שניס כמה אחרשוב-
 דם" דההיא )ח"י(* עליו וחלק יצא, דלא במים מע"ל כבוש מרור דאוכל דסובר המעאל

 : )תרמ"א(* תרמ"ח סי' שלום נהר בס' גם ובליעה. פליטה לעניןק"ה

 קכ"ו. קכ"ז[]טי'
 ותלוי הפו' בין בזה ארוכים הדברים : תשובה בגט. סופר לחתום מהושאלה.
 הרמב"ם דאפ" שם ומסיק ק"ל בסי' הרב"י בזה הרחיב וכבר א( הגמ' בסוגייתמחלוקתם
 יש כ' ב( ובש"ע ר"ה, סיי ריב"ש חניין דוקא, בדיעבד היינו דמכשרי והרי"ף()ור"ח
 משגה בכסף וגם כשר דבדיעבד מורה ע"כ, פוסלין שיש מפני לעד סופר מלחתוםליזהר
 מל' והוכחתו יע"ש, בהגהות ושכ"כ בדיעבד רק רמב"ם הכשיר דלא כ' כ"ז דיןפ"ט

 חותמין מהן ושנים כותב מהן אחד לאשתי ותנו וחתמו גט כתבו לעשרה אמר ג(רמב"ם
 חותם לכתחילה דאפי' פשוט נר' ב' פ' רבי' דמל' לי, קשיא לשונו הכרח זה ואםוכו/
 כותבין אלו הרי לאשתי ותנו וחתמו גט כתבו לשנים אמר ב', דין ,שם שכ' לעדסופר

 עכ"ל. עדיו הן והן שלוחיו הן והן לה, ונותניןוחותמין
 והכי וחותמין. כותבין הרמב"ם שכ' מכאן לזה וקשה וז"ל. שכ' להרל"מומצאתי

 הרב. כדפסק פסול סופר כתבו דאם אמרו דבהא כותב מהן באחד ובודאי במתגיתין,א"
 דהכי וי"ל קאמר. וחותמים כותבים דהא לכתחלה אפי' כשר סופר דחתם משמעוא*כ
 עידי איכא הא וא"כ לה. נותנין )דהס(* דמשמע לה ונותנין וחותמין דכותביןקאמר
 איכא אפי' פסול סופר דחתם דכיון הוי מתוכו מזויף וכ"ת לכתחלה, כשר ולכךמטירה
 דאפי' לומר סברא דאין לכתחלה אלא פסול לא סופר דחתם כיון י"ל פסול, מסירהעידי
 עידי בלא פסול יהיה שלכתחלה שנאמר לנו די מתוכו כמזוייף חשיב מסירה עידיאיכא
 עכ"ל.מטירה

 וההיא שני דפ' מההיא הכ"מ מר"ז על השיג פ"ט למלך משנה להרב מצאתישוב
 לכתחלה ותנו כתבו ליה שאמר דכל משום אלא גכאן נגע ועד סופר חתס משום לאודפ"ט
 כותב וא' הצריכה פעולה יעשה א' כל ולכך הגס. למלאכת הראוי כל בגט שיטפלוצריך
 נסבה כדי לה שגתנו השליח והוא הרב כדברי האם שליח, יהיה וא' בו יחתמוושנים
 אם להחתימו שלא לכתחלה להחמיר ראף דערוה בממי דהאיי כיח ום"מ עכ*ל,)רבי(*
 : להחמיר שרוצה בסי אפ" וזה היק העד כמו בקי סופר שאין או נחוץ שהדברלא

 שפאפ האתרוג כל לא כי בפים. האתרוג בהנחת בתימן בסנהגנו כאן להעיר ורציתיב(
 הלקחו כיום סהודר ש"שאר גכדי וכ"ז למים חוץ הוא האתרוג וכי לו והסמוך העץ כ"אבסים
 האילן,מן

 . גירושין. הל' *"* 1( סע"ח. ק"ל סי *( : ס"ו גטיןא()קכ*ו(



פטובריק א. חלקשףתפעולין

 קכ"ז. קכ*ח[]סי'

 לפרש ונ"ל ביאור. וצריכין סתומים אלו ודברים חלוף, בני כל דין אל לאלם פירפתח
 אותו יטעוו לא שהבע"ד אף אנן טענינן דקי"ל ה' סה ת"ב צדק משפט מ*ש ידועדכבר
 הרוב. אחר בממון הולכין דאין התורה דין ע"פ בעדו טענינן אנל רק סברא אותה ידעולא
 שכבר בדיינים אלא הדיין כפ' קי"ל טענת לסעת דאין כ*ז סי' בתשר מהרואש כתבוכבר
 אחר הארי את משיביל דאיל הלוחות על וכתוב פסק הלוחות(* של )פסקיהם וססקומתו
 בתר אזלינן בזה אלא הדיין כפ' קי"ל לטעון אין עדנה חיים הס אשר דהנים ארמותו.
 לאלס יהיה שהוא דאף קי"ל. הטענת דהיינו לאלם פיך פתח כאל מ*ש זהו דעות.רוב

 לקדושים דהיינו חלוף. בני כל דיז אל שיהיה 'צריך אד לו. פתח את יטעוו, ולא)אלם(*
 טענת לטעוו עצמו הוא אפי' י['כל לא חיים הס אם אד למו. חלפו דכבר המה בארץאשר
 : יתרו פ' ודין דת ס' עכ*ל וכאמור.קי*ל

 קכ"ח. קכ*ט[]סי'
 קישוטיה. לצורך חהב כסף תכשיטיה לתפוס יכולה אי בעלה שמת אלמנהשאלה.
 בכרים ומשתמשת מר"ן דכ' הא על כתב צ*ד ס" א*ה שמואל בית בס'תשובה:

 נותנים וזהב כסף בכלי להשתמש רגילות אלמנות אפ" משפחתה בנות ואם וכף.וכסתות
 שהיתה בתכשיטיה דמשתמשת מזה מוכח עכ"ל. תתק*כג סי' דשב"א בתשו' והוא וכו/לה

 יא כלים בתשמיש מיירי דהתם לדחות ואין בעלה. בחיי בהס )מתקשטת(*משתמות
 זה סי' שמואל הבית כ' אמאי תקשי דא"כ לו. שתתקשט בעל לה שאין כיוןבתכשיטין

 כדרך כסף ובכלי זהב בכלי משתמשת בש"ס איתה תשמיש כלי ובכלל ח"ל. א'סס"ק
 לכתוב ז"ל הב"ש שגה אמאי דקשה עכ"ל. הים במדינת כשהיה בעלה בחיישמשתמשת

 בש"ס. אי' רהכי כאן כ' והלא לבדו. להרשב"א יחסה אמאי ועוד הרשב"א. ב' וה דיןלקמן
 [4בה וטעמא א( כליס תשמיש לענין לא ג"כ תכשיט לענין אשמעינן דחדושא ודאיאלא
 אין אבל וכו/ היס למדינת בעלה שהלך מי ה' סעי' הש"ע כ' ע' דבס" זה, וההאאיכא
 להתקשט בעל לה אין שהרי טעמא י*ב סיק הב"ש זה על וכ' וכה. שתתקשט במה להנותנין
 לעולם להיות מחוייבת אינה כי להתקשט לה נותנין השוסה בחרש אבל ב( )רמב*ס(.לו
 דאין הים למדינת בעלה בהלך דדוקא באתרין ואוקי מינה דח עכ"ל. תכשיטיןבלא
 שכבר הכא אבל תכשיטין. בלא לעולם תשאר ולא לבא שעתיד כיון לו להתקשט בעללה
 לעולם להיות מחהיבת דאינה תכשיסין לה שפוסקין הסוטה לחרש דיגו שוה הרימת
 זהב כלי בכל משתסשת דאינה מפורש רשב*א בתשון דלשם חרע ע"כ. תכשיטיןבלא
 : וכסתות הכרים ובכל המדורות בכל משתמשתדאינה היכי כי בתכשיטין כאן וה"ה יע*ש. וכר בהן להשתמש סקצתן לה מייחדין אלאוכסף

.;.

 קכ*ט. ק*ל[]סי'
 מרים ששמה באשה השהאל שאל יצ"ו. אלצשירי מוו:.סעוצ'ה בן סעיד מקומאת

 נתגרשה זה האחר שרה. לשם שסה שינו עשור או יטים ולאחר כתובתה. בשסר בךונכתב
 ביאר ולא השאלה. סגנון הוא כך העיקר שהוא מרים שם בגס הזכירו ולא שראבשם

-=---
 וכף. ששפחת" בנות אם לענין הם מכיגים הרשב*א רברי כי ק*י. יה ויחא()קכ"ח(

 האחרונה ראיה אמנם עמו. ע~ה מטעם במה"י בעלה שהיה כמו לא וכף. כסף בכלידמשתמשת
 מה*א, פ*יח ב( ודו*ק. תשובה עליה שאין היא חזקה ראיה המחברשהביא



צריק א, חלקשו"תפעולתצ
 והשיב ע*פ לשואל ושאלתי השמות בשני לה קורין אם או שני או ראשון שס נשתקעאם

 א( השמות. בשנישקורין
 חולי מחמת שמה שגשתגה מי וז"ל סי"ח קכ"ס סי' מר"ן דכ' מהא להשיבונר'

 דמתקרי ואח"כ קודם אותו וכותבים עיקר השני שם מ"מ דאשון בשם אותה שקוריןאע"פ
 אותו קורין אין אם אבל שגי בשם לסעמים אותו כשקורין ודוקא ראשון, שםפלוני
 למכתב דבעי לפגיר הרי לענינינו. עכ"ל בלבד ראשון שם אלא כותב אינו כלל השניבשם
 ן בשניהם אותו שקורין כיון השני השם ולהקדים השמותשני

 ק"ל. קל*א[]סי'
 בטל. או פסול אם הראשוו השם כתב לא אם השואל שאלעוד

 צריד שמות שני לו שיש דכל רבוותא בשם כ' ל"ג סי' בספרו הראנ"ח :תשובה
 שמות שני לו שיש דכיון בדיעבד אפי' פסול מהם אחד אלא כתב לא ואס שניהןלכתוב
 וריא"ז הר"ן ושכ"כ יע"ש פסול ולכך שם חצי כמו אלא שמו אינו לבדו מהשמות א'כל
 תצא שלא כדי אחר שם לה יש אם לחקור המסדר שצריך ע"ה :;פר כתבו לחנם ולאו"ל.
 לכתוב צריך ולכן החמורה, ערוה בדבר בפרט משגיאות יצילגו והש=י ידו. מתחתתקלה
 בפ"ג. תזריע ס' ו' יום לעיל. שגתבאר כדרך השמות שני בו ולכלול אחר גסלה

 להכשיד יש שני בשם לה קורין ורובא א' בשם לה קורין מיעוטא אםומיהו
 אבל ע"א(*. כ"ו שיטה קם"ב בדף הב"י רבי' )כמ"ש המובהק. השם שכ' כיוןבדיעבר

 פסול ה"ז וחניכה שום וכל שכ' אע"פ הטפל השם וכ' א' בשם אותה קורים הרובאם
 רמב"מ עס פליג דלא הרא"ש דברי קכ"ט סי' בריש הכ"י פי' וכן בפ"ג, רמבעםכמ=ש
 הרא"ש מדברי נראה ושכן המוכרח הפירוש הוא שכן ז"ל זין מהר"י בכתה ומצאתיבזה.

 זה היפך להורות ראשו יקל מי וא"כ כרמב"ם שנ"ל כ' מהריק"ש גם)ומתוספותיו(*,
 :חלילה

 קלעא. קל"ב[]סי'
 פסול. או כשד אס שרטוט כלא שנכתב בגט רבות" יורונו יע"א יריס מעירשאלה

 זולתם. עדימ צריך או עליה הותמין הגט עידי אס הולכה שליח גהרשאת יורונוועוד
 אותו וסדר דיינים שם שאין למקרמ אותו ושלחו בחותמיו שנתקיים בגט יורונועוד
 לאו. או מגורשת הויא אי השליח מיד וקבלתו י' בפני הגט לשון ולהכין לקרות שיודעאדם

 ש"מ לשרטטו. נוהגין סע"י קכ"ה סי' כ' הש"ע מר"ן הגה הא/ לשאלה :תשובה
 שהרי צריך אינו דשרטוט הב"י הביאו כפ" הרשב"א וכ"כ מדינא ולא הוא מנהגאדמשוס
 הוא כשר וא"כ וכף, עבד של יד משרטסין ואין עבד של היד על כותבין הכל עלשגיגו
 !מדינא

 קל*ב. קלעג[]סי'
 עצמם הם אר אר.~ים עדים להרסאה להזמיו דא"צ פשוט השגית. השאלהועל

 ס" ע"ב קע"ח דף משה דבר בס' מפף וכן נוהגין אנו וכן ההרשאה, עידי הס הגטעידי
 ואחר עכ"ל, ומסירה בחתימה הגס עידי יהיו הם בהרשאה החותמים המינוי ועייי חול.ב'
 ל"א ס" ד' כלל א"ה גו"ר בס' דבריו הובאו לשהאלו הרדב"ז הסיב שכן מצאתיומן
 : טעם בסוביע"ש

 שנקרא מי ומכ"ש לבד, שם כל כ"א ביחד השמות שני קורין לא כי נראהא()קכ"ט(
 ביחד השסוחנשני



צאובריק א, חלקשו"תפעולת

 קל*ג, קל*ד[]טי'-

 נותנו שהשליח אמרו חז"ל דהדי כן לעשות שכשר פשוט ג"כ הג' השאלהועל
 קמ"ב, וסי' קמ"א ס" עייו ב"ד דלהוי היכי כי שלישי עצמו והוא זולתו שנים בפנילה

 ורמב"ם הרי*ף ד' חוהי קל*ג, סי' עיין כשר בדיעבד עצמו לבין בינו לה נתנוואפ"
 . - - בפ*ג הנדות שבעת האידו ס' דן יום מה*ג-פ"א

 קל*ד, קל"ה[]טי'

 יצ"ו אלקטיעי מוס" מ"ו ובדאשם הי*ו סכ'א עיר תהשבי אחינו למולששמ"ה
 אשתו למקוצעות העגון בכבלי היושבת העגונה האשה אודות על והמכתב הכתבהגיע
 נסתדה ודרכו יבם אח הנז"ל יעקב לאישה יש כי נשמע אשר נ"ע אלבוט יעקב המנהחשל
 לאמר צעקתה גדלה כו על החי. האדם ראהו לא כי כל מעיני ונעלם מדחוק בדרדהלך

 שליש דמעות מוצקת והיא אליה מגישים ומצוק צר ומרודיה עניה וימי ענינוהבע*ל
 חובד. קצותיו שני על ומלברמלגיו

 היבם כי נשמע והקול יצא הדבר עליה ריחם חסדיו וברוב ברחמיו ה' עתהוהנה
 ולעת אחיות. שתי אם כי אלבוט ליעקוב נשאר ולא מת כבר אלבוט יעקוב שלאחיו
 לפקח אלבוט יעקב המנוח של הפקיד אל שלח כי טובי משה מסניור חתום כתב הגיעעתה

 החזדה ליבם, אם לחלוץ אם מעגונה היבמה להתיר לבו על ולדבר היבם אחיהו עלולחפש
 ליעקב נשאר ולא אלד,ים אתו לקח כי ואיננו היבם מת שכבר הפקיד מאתהתשובה

 מחדש יותר היומ זה אלינו הגיע יצ"ו טובי משה סניור של כתבו והנה אחיות. ב' אםכי
 לשועת אדוכה להעלות עתה עד ואחר הנותנת היא יום בכל מעשים הטרדות לרובאך
 ראשונה. יצא זה משפט עין אל העינה ותרד כיתה הנוהמת הזאת הענייה עמיבת

 מת פלוני בשטר כתוב מצאו ח"ל, סי"א י*ז ס" בא"ה ע"ה מהדי"קאמר"ן
 ע"כ. ישראל כתב שהוא שידעו צריך ולהרמב"ס מקויים, אינו אפף אשתו אתמשיאק

 עד מפי כעד דהוי מהני מאחד ששמע כתב אם ואפ" וזול, זה על שמואל בית בס'וכ'
 הביאו ר"ח וכ"פ לקולא דמב"ם ושכ"ד והנמק"י הר"ן שכופ הרב"י וכ' בארוכה,יע"ש

 נתקיים בלא דאפי' להו סבירא והר*ן ורשב"א והדסב"ן רבה האשה פ' בסוףהמרדכי
 אין בחותמיו הכתב יתקיים לא דאפה מהריב"ל ב' ז"ל אחרונים וכתבו משיאין.הכתב
 שההא ביה שדיוותא כולהו ונ"ד דמשיאין. דהלכה כ' הפר דוב שהרי מיחוש שומבזה
 נתפרש כבר מ"מ חתימתו מכידין אנו שאין ואף טובי, משה עליה החתים ישראלכתב
 מושלך בשטר כתוב מצאו דהתם י*א דסע" מנדון עדיפא דדא ונר' קיום, שא*צלעיל
 הוא ואיטלולא חוכא אורח דלמא אמדינן ולא היקלו ואפ"ה אדם ידי מתחת יוצאואינו
 שריא אתתא דהאיי ספק דאין עדות לכוונת וכתבו אלינו דנשלח הכא וכ"ש כן,שכתבו
 הכתב מפי לעדות דבנן שדיוה דאתתא דבעגונא )דתצבין(* דתצביין גבר לכללאנסובי
 : ושלהם בע*ט דברים ס' כנודע, עד מפי ובעדוביחיד

 קל*ה, קל*ו[]טי')

 וכר. אדם בני " מביא לו חטא אשר מת אם )אח*ן( תר"ו(, סי' בש"ע מר"ן)כתב
 להמצא המת לנפש יכולת מציאות יש שבזה בהדייהו שכינה לצרף היכי כיוהטעכ
 שחטאה אשה הטעם ומזה למחול. המת נפש תתרצה ובזה לה וודויו החי הכנעת שעתשם

 כשחטא דוקא זה דכל ודע בדוקא. אנשים " להעמיד צדיכה לו חטאה אשר ומתלאחר
 להתוודות א"צ מת הוא כבר אם אבל שיפייסנו קודס לו חסא אשר ומת בחיים ועדייןלו



4יריק א. חלקשי"תפעולתצב
 ז"ל האחרונים וכ*כ א( תשובה הל' רמב"ם בל' מבואר והוא שביישה במקום אםכי

 ב( : הש"ע מר"ן בל'ורמוז

 קל"ו, קל"ז[]סי'

 כולם דדהבין, אסקריטי תרי הנהו חביבין, לישראל ומשפטיו חקיו גנוזה חמדהלמי
 בתירא בן כר*י פרוסה ומצודתם גוברי גוברין חבין, ולא זכין וישר באמת עשוייןכאחד

 הראשת עריבין, הבריות עם ורוחם וטפסרים שרים טבין, ובעובדין בתורה גדוליםבנציבין,
 אכי"ר. י(ויר נר"ו דהר כה"ר גן יצחק כה"ר כבודו, שם מרומם וגבח המשכיל הראשהאבן

 יחיא כה"ר ונגון המשכיל שבקדושה דבר לכל נמנה כבודו שם מהולל כלא"בומשנהו
 אכי"ר. יאיר נר"וכלב

 לרחמכם, וירום לחננכם ויחכה לכם, חסדו ה' יצוה יומם באר"ש נוהג הג"שראשית
 אכי"ר. בארצכם תהיו שמחות בשופ"ע ורעננים דשנים בגבולכם, ישמע לא ושברשוד
 משה אהרות ויגידו ילכו, בלכתן והאותיות אלינו, הגיע אמן ידי מעשה והמכתבהכתב
 ושניהם נ"ע, טובה יעקב המ' של אלמנתו בדורה שמה בניה מעל אם לקח אשרבצראוי
 ושלשתם נ"ח. בני אלה שלשה דיתמי ממונא פה בכל ישראל את לאכולנתיעצו

 דא. בדורה ואשתו הלזה האיש משפט יהיה מה)ושאלתם(*
 למאן ראפי' העברים, מחנה בכל וגלוי מפורסם תשובתיגו. את .הנכבדיםיקבלו

 מתנאיי בעלה, מנכסי גיזרנת הוז נשאת שלא זמן כל האלמנה שלעולם ותגי, קרידלא
 בביתי. אלמנותיך )מיגר(* מיגד ימי כל מנכסי ומתזגא בביתי יתבא תהא אתכתובה
 מהיתומים. יותר לבדה ליזת קודמת היא אלמנותה ימי וכל בכתובה נכתב לאואפ"
 משמע אלמגותיך דימי בעלה, מנכסי כסות ולא מזונות לא לה אין תו כשנישאתאבל
 אין כשנשאת אבל פלוני, של אלמנתו זו שאומרים עליה נקרא הא' בעלה ששם ,זמןכל
 נערה ובפ' א( ניזונת אלמנה פ' ובגמ' במשנה הרבה פשוט זה ודבר א"א, אלא אלמנהזו

 חולק בזה ואין צ"ג סי' ולבוש וש"ע וסור מה"א ח"י פ' וברמב"ם יעו"ש, ב(שגתפתתה
 אותם ומנכין שבת של בין חול של בין בגדיה כל שמין זאת שאשה דינא קם מעתהכלל,

 מגביו אלא דבר, שום ולא ירושה לא בעלה, מנכסי דבר שום לה אין ולעולממכתובתה
 הפ ואם ליורשיו. הכל נרתגין מעט והן רב הן שנשאר ומה לבד, וחובה כתובתהלה

 ולהרויח בהס להתעסק בידו )הממוו(* הכל ונותנין נאמן, אפטורפוס להס ממניםקטגים,
 לעיל, האמור מטעם אמם, וכ"ש אמס בעל ביד נותנין ואיןליתומים.

 יבורכו עליון מפי זאת. ואשתו זה איש באזני התורה פסק יתקבל אם כן כיהנה
 מוטל וגזברים טפסרים עליכם גמרדמ, יעמדו ח"ו ואם ולחיים. לשלום להם נפשםוהיתה
 ולשבר המשפס, בחש4ן הרעי"ם מעושקיהם היתומים ותצילו טרף, משניהםלהשליך
 יחרוק ושיניו ורצהצה. במקל חרעה, לעושה אפילות כי עקלקלות, ארחות עולמתלעות
 בלביה ושמורה. הנה ערוכה התורה, פי לממרה גזירה יצאה ומפינו למרמס, והיהוגמס
 ישרב ואם תבערה, אש לגופיה דרבנן חויא המארה. את בו ה' ישלח דנורא אשאידלק
 זכה ברכה אם כי עליו יחול לא ברורה. בשפה הנה ערכנו אשר חברה דברי עליוויקבל
 חברה צעירי דברי כה אורה, היתה וליהודים בשחת מעבור הציל נפשו ואתוברה,

 ג( : יע"א צגעא ק"ק פההחותטים

 כגה"ג. בשם מ"ש סק"ז שם בה"ט עי" ב( פ"ב רמב"םא()קל"ה(
 הגרחה ~שי חתיטה 15ע נסצאת לא ל8נינו ג( :. נ"ב שם ב( :. צ"ו : צ"ה כתובותא()קל"י(
 :. ה"שיגה ואגשי הב"דשחתמו



צג4יףיק אי חלקשףתפעןלת

 קל"ז. קל"ח[]סי'
 בחיי שנים כמה בו ודר מיהודא בשטר בית שלקח ראובן בן בחנוד השואלשאל

 פלוא בני קמו ועכשיו חנוך מורישם אחר שנים כמה בו ודרו לבניו והורישו ראובןאביו
 וטוענים שנים בשתי חנוך לשטר קודם זמנו מיהודה לאביהם בידיהם מקח וטרוהוציאו
 פלהש. ואבי חנוך אבי ראובן בחזקת הזהשהבית

 עדים שיביאו ובלבד ראובן בן חנוך בני בחזקת שהבית פשוט הדבר :תשובה
 אותה מעמידין מורישו מחמת שנים ג' הבן שאכלה וכית א'. יום אפ" המוריש בושדר
 שלא בשלהם שמחזיק מי כל על להחרים רצו -אם אבל לשבועה. אותם מוסרין ואיןבידו
 ף יום רשלום. י' סעיף קמ"ו וסה וס*ב ס"א ק*ם ס" ח"מ ש"ע עיין בידם. הר,צותכדין
 : בפ*ו ויקראסן

 קל*ח. קל*ט[]סי'

 ונעשה קטן כשההא השחין חולי בו שנפל )באחד(' אחד באדם רבותינויורונו
 כמות והעטרה מעט האמה פי ונחסר ונתרפא. האמה פי ונתאכל זה מחולי אמתובראש
 עינינו תאירו לאו. אם מישראל אשה לישא בקהל לבא מותר האיש זה אםשהיא.

 אכי"ר. תצמח מהרה הרמהבתשובתכם
 פשוט שדיז חשש. שום ואין בקהל לבא מותר זה שאיש פשוט הדבר :תשובה

 מוקף שהוא כל אפ" מהעטרה שנשתייר שכל מאוב, פ"יו ובדמב"ם ה' סי' בא"הההא
 דפשיטא שהיא כמות שהעטרה בשאלה שבא מה לפי וכ*ש בקהל. לבא שכשר הגידלכל

 מחלוקת חולי. עוי מהעטרה כלום נשתייר בלא אפ" והנה כלל. חששא שאיןופשיטא
 נישאת דאם חדשות פנים בעל הרב שרסז ישדים תומת הרב כ' ואפ"ה שם. ורמב"םרש*י
 ובכן בזה ענין ששמענו להיות זה וכתבנו נעשה. שנעשה ומה להוציא. אותו כופקאק
 יחם אכי-ר משגיאות יצילנו ישראל וצוד ברור. לנו נר' דדינא פסקא זהו שלוםואתם
 א( : אלעזב(* ביר קאע )פה בפ"ז. ויגשו אלי גשו ס'ה'

 קל*ט. ק*מ[]סי'

 ונתמוטס, נשבר ולבסוף בהקפה, סחורות שלקח ראובן בן בחנוד לידינו באמעשה
 אלמנת באה ואז שהניח, והבית מהמטלטלים אביו מנכסי לגבות הסחורה בעליובקשו
 מתנאיי למזונותיה משועבדין שהנכסים לפי כלל. יגבו שלא וצעקה חנוך אםראובן
 סענתה שאין ז"ל, הלוי יחיא מ"ו כנסת בבית הישיבה בני בהסכמת הדין ונפסקכתובה.
 אלא דאודיתא, הוא הבן ירושת אבל דוקא מדרבנן הוא משועבדים דהנכסים דנהיטענה,

 מדכתיב לן כדנפקא מדאוריתא חובות בעלי הצעבוד מדרבנן, מזונות לה להעלותדמחוהב
 אין ס"כ צ*ג סף א"ה הש"ע וז*ל העבוט. את אליך ירציא בו נרשה אתה אשרוהאיש
 נתן או מכר אם מבעיא לא מהמשועבדים. ולא חורין בני מקרקעות אלא נזונתאלמנה
 אין אביהם, מיתת לאחד היורשים נתנו או משכנו או מכרו אפי' אלא בחייו,הבעל
 דאודיתא הבנים דירושת והטעם כם"ש. מבהאד לך הדי וכו', והבנות האשה למזתמוציאין
 ועיין בשטד, או ע"פ החוב שהיה בין דאוריתא חובות ושעבוד דרבנן דמזונותושעבוד
 מאד. פשוט שהדבד להאריך מקום כאן ואין ודוק. כוד סעי צ"ז ס" ח"ם בש"ע ג"כמזה

 שהיה בעדים או בשטד שנתברד בחובות אלא אמור זה דאין אומריםושמעתי

 באר אדמת פ" אלעזב. ביר קאע בשם נקרא בצנעא )היהחים( מושב מקום זהוא()קל*ח(
 .. . לבאיו. המקופ כאן שאין שהיה מעשה עאחצחור,



צריג א. חלקשו"תפעולתצד
 בהודאתו, האלמנה מזונות להפסיד כמיניה כל לאו לא"ה הא המוריש, או היורשחייב
 בחוב בהודאה מוכח וכו', ליורשים שאמר שמעת אי' י' סעיף ק"ז דגמימן כלוס, זהואין

 ולא שחייב, שהודה או ח' מחודש בעה"ת ב' קי"א סי' בב"י עור לפרעו. דצריכיםאביהם
 קמייתא דכסברא ש"מ י"א ג' לזה ומדכתב וכו', וי"א לאחרים, לחוב כדי הודהאמרינן
 סי' ח"א רש"ך הרב י"א סברת דחה וכבר כסתם. קי"ל ומחלוקת סתם כרק"ילנקיטינן
 ע"כ עליו חלוקיס הפוסקים וכל זו, היא זרה דסברא קי"ל לומר יכול דאינו ומסיקקע"א,
 דהודאה הטור, בה ומסיים וכו' עדים בפני הודה ס"ט פ"א ובסימן ז"ל. כנה"גמביאו
 אפי' הגאונים מתקגת לב"ח משתעבדי דיתמי מטלטלי ס"א, ק"ז ובסימן דמיא,כהלואה
 מחייב לבד דבהודאה זה, מכל מוכח הרי י"א סי ק"ז ובסי' יע"ש, הן אביהם דמקום-גע"פ
 ח"ג המבי"ט. ועיין יע"ש, לאחרים לחוב כדי הודה אמריגן ולא האלמנה ודוחהלפרוע
 ודו"ק, אישות מה' פי"ג והרמב"ם וג' ע"ב קמ"חדף

 בעל אפ"ה הן, דמאוריתא מרבוותא קצת לדעת דס"ל דמחיים במזוגות דאפי'ודע
 ס' צ"ז סי' ח"מ הגולה באר עיין חוב, לבעל מזונות שעבוד קדמו ואפי' להן קודםחוב
 לפרוע מהשתא חייב דהוא משום ולוה, מלוה בה' ספר קרית בעל הרב כ' וטעמאכ"ד.
 ולכך ביום, יום מידי אלא לעתיד לה חייב אינו האשה ומזוגות לו, שחייב מהלב"ח
 דב"ח גר' לו, ידיה דמעשה כיון א"נ לזמן, שתזון כדי בעלה מנכסי לתפוס יכולהאינה
 ומשמע מערכך, החייהו מערכך דכתיב משום א"ג ב"ח. גבי דידה חוב חשיב ולא להקודם
 גזרת הוי ואפ"ה מדאוריתא גמי דהוו כסות לענין כדאמריגן אשתו ולא הואדוקא
 ע"א, סוף ד' סי' א"ה ח' גףר ועייו ע"כ. במזוגות נמי והכי כסות, לה יתנו שלאהכתוב
 ל"ו. ס"ק בא"ה צ"ג סי' ובבה"ט אלשיך, הר"מ ב' ובגו"א שם ובבה"ט ק"ז, סי' ח"מובטור

 המשועבדים. מן ניזוגת מיתה אחר של האשה מזונות על הבעל מיד קגו דאםודע
 דין על צ"ג סי' א"ה הריק"ש כ"כ דבחיים, המזונות הן בכתובה עכשיו שכותביןוהמזונות

 דס"ל דמחיים במזונות דאפי' לעיל נת' והרי מהמשועבדים, ניזונת אמאי וצל"ע ע"ש,כ'
 נזונת דאינה בפי' הפוסקים כתבו חנכ"ז הרמב"ם, וכסברת דאוריתא דהוי רבוותאלמקצת
 וצ"ע. כדלעיל מהשתא ב"ח ופריעת יום, יום עליה רמו המזונות דחיוב כיח ב"חגמקום

 שאם ואמרו שטעו הראשונים מן ויש וז"ל, מ"ב אות צ"ז סי' ח"מ בב"י מצאתיושוב
 מזונות לאשה שאין שגשתבשו הרי"ף להם והשיב ותטול, שתישבע למלוה האשהקדמה
 רווחת דהלכה קודמת, שהיא ואף המלוה שיפרע עד מטלטלין ולא מקרקע לאלעולם
 מן המלוה ששעבוד מפגי והטעם ותטול. תשבע לא הלכך ובניו, לאשתו לא אבלהיא

 אתי הלכך מדרבנן, ובניה אשה ומזונות דאורייתא, שעבודא דאמר א( וכדעולאהתורה,
 שאם בעלה, תחת היושבת באשה לכך והוצרכגו דרבנן. ומבטל דאורית'שעבודא
 האשה למזון מוציאין אין ב( כדתנן העולס, תיקון מפני לה קודם המלוהנתאלמגה,
 האשה תיטול שלא דל"מ ומסתברא העולם, תיקון מפני משועבדים מנכסיםוהבגות
 הלואת שקדמה אע"פ בשטר אותם לוותה אם אף אלא מהם, ליזון שעתידהמזונותיה
 שלה ומנכסים לב"ח נשתעבדה היא ואכלה בשטר שלותה שאשה מפני בשטר,מזונותיה

 טובת לו מגבין ב"ד מלוג גכסי לה יש ואם ממנה, גובה הוא נתגרשה שאם גובההוא
 והלואת ע"פ היא בעל של המלוה אם אך שעגוד. שום הבעל על לב"ח ואין שבהןהנאה

 חולקים, כאחד שניהם באו א/ גובה א' לגבות שיבא מהם איזה בשטר, או ע"פמזונותיה
 בכתובה הכתהב מן או ב"ד, מתנאי או לה נתחייב שכגר היא ב"ח במזונותיהדהיא

 הייגו וכף, בע*פ או בשטר החוב אס בין שחילק ומה התרומות. בעל עכ"לומזוניכי,
 ק"ד, בסף רב" כמ"ש האשה( )למזונות קדימה, דין להם אין במטלטלין אבלגקרקע

 קודמת בשסר מלוה מ*מ שופרי, כמה כותבין שאנו שלנו בכתובות שאפילוונ"ל

 מ"ח, גטין ג( קע"ה, ב"ב א()קל"ם(



צה2יךיק א. חלקשרתפ,ערלין

 שכתוב כיוו ק"ל ומ"מ לכתובה. אלא למזונות(4 )אינן שופרי דהנך האשה,למזונות
 ולמה דמלוה שעבודא כמו דאורית' ושעבודא בשסר, לה נשתעבד הרי ומזוניכיבכתובות
 דמלוה חהאי ולהבא, דמכאן סזונות דחיוב משום דטעמא ואפשר בשטר. מלוה להיקדום
 לב"ח דאין משום האכלה, שלותה ומזונות לגבות, זמנה הגיע דלא משום קודמתבשטר
 הלכך חוב, לפררצ אלא למזונות הבעל מן תובעת אינה והיא שעבודא, שום הבעלעל

 ההא תתב סוף דסוף כיון שתקדום, בדין אינו ע"פ מלחה ומ*מ קודמת. בשטרמלוה
 ב"י. עכ"ל שלותה מהלפרוע

 אח"כ וצ"ע, יע"ש הרשב"א ב' ח' מחודש ק"ד בס" הבא ממ*ש ע*ז ליוקשיא
 מדברי הב"י על שהקשה ט"ל, אות ב"י בהגהת צ'ז סי' להכנה"ג וראיתי הש"יזיכני

 בכתובה דמ"ש תירץ, ז"ל והוא בג*ת, הקשה ושכן ק"ד, סי' הב"י שהביאהרשב*א
 סה א"ה טור ועיין דמי, ליה דלית כמאן ב*ח ליה דאית וכיח ליה בדאית הואומזתיכי

 צ*ס, סף והש*ע והסור ממלוה, פ*ב רמבום דכ' מהא הוא נכון דת" ונלע"ד עכ*ל.ע'
 וא*כ וכף, לבניו ולא לאשתו יאכיל שלא אותו שמשביעין לו ואין ליפרע המלוהכשבא
 דבר דהמזונות אע"ג ממשועבדים שניזונת אשתו בת לזון דפסק מהא לאקשוייליכא
 ודרק. ביומויום

 צ*ז סף בח*מ הב"י דברי הביא ע"א, צ' דף רעד בית בחלק כהונה בתי בס'וראיתי
 לגבות, זמנם הגיע דלא משום דלהבא למזונות טעם שנתן במה קשה ולכאורה עליו,וכתב
 זמן שקדם מי דכל עצמו בסה*ת וגם ק"ד בסי' הטור כתב והלא קורם, בשטר מלוהלפי'
 מראובן שלוה כגון קודם, המאוחר של הסרעון זמן הגיע אם אפי' לגבות הוא קודםקנינו
 שנה, לחצי הפרעון 'זמן וקבע באייר משמעון ולוה לשנה הפרעת זמן וקבע בניסןבשטר
 קהים, קמיתו זמן שקדם ר*שת הראשת. פרעח לזמן קודם אחרון של פרעון שזמןאע"פ
 של זמן והגיע המאוחר של הפרעון זמן עבר בשכבר אלא הטוד אמרה דלא לייראה

 המיוהסות מתשובות לה אמינא ומנא פ"א. שער בעה"ת בלשון מדוקדק וכןהמוקדם,
 מרקדם ב"ח וכן ת"ל, כ' ע*ד ובדף ע"ג קכ"ד דף ק' סי' א"ה ב"י הביאה נ"ז סףלרמב*ן
 גביית לזמן קודם שגבייתו זמן כל עכשיו חובו לגבות מאוחר ב"ח ביד לעכב יכולאינו
 דאכתי משום נתישבו הב"י מר*ן דברי ומ"מ כ', ולבסוף והאריך עכ"ל. וכד מוקדםהב"ח
 בהא החוב, נעשה שכבר נמי ואכלה וכשלותה קודם, הב"ח ולזה המזונות זמן הגיעלא
 דמ"ש ור*ל החוב. לפרוע אלא למזונות מהבעל תבעה לא דהיא משום טעם נתן כברנמי

 וכלכלה מזת תוכעת ואינה מעצמה, נזונה כבר ועתה אותה, לזון ר"ל ומזוניכיבכתובה
 עופ, הוא הב*ח אם ומיהו קודס. הב"ח מש"ה כתוב אינו חה החוב, לפררפ אלאנפשה
 מתשו' העלה ועוד קודם, ששעבודה לפי קהרמת היא הראי אז חייבת, שלותהומזונות
 טודפת הזמן אחר זולתי דליכא למזונות תפסא מציא לא אשתו בבת דאפי'רשב"א
 טורפת דבת רשב"א, מתשו' שלמד ט"ל אות צ"ז ס" כנה"ג כס' ודלא שעברו,מזונות
 משם עצמו הוא וכ"כ קי"א אלף סי' רשב"א וכמ"ש מוכרח. ואינו דלהבא,מזונות
 : עש"1 ר"ב סי' ח*ג המבי"ט בה דן וכן י"ב ארת ק"ד בסי'הראנ"ח

 ק*מ, קמ"א[נסי'

 חז'ל, הורונו כאשר ומתוקן נכון שליח ע"י גט לאשתו ששלח איש אודותשאלה.
 יע"א. אלפתחה מעיר אגרת באה ימים ירח ואחר הב"ד. בפנינו לידה הגט השליחונתן
 שהשליה בעוד שהבעל עדות בתורת והעידו שם אשר ת"ח לפני כשרים עדים שנישבאו
 אלשסאע סעיד בגת פ' לאשתו ששלח שהגט אמר האשה, ליד הגט הגיע קודםבדרך
 כחרס. בטלשהוא

 גס מבטל לשונות באיזה 8"ה ורמבפ ס"ג סעי' קמ"א סי' הש"ע כ' ןתשובה



פלריק א. חלקשי"תפעולתצו
 שלבטל הם הדברים וכלל שם וז"ל הב"י וכ' וכו'. בטל ה"ז כחרס הוא חרי ההש בטלאמר
 שהוא לשתמע ולא מבטלו שהוא שמשמעו וגם להבא, שמשמעו לשון שיאמר צרידהגט'

 ובטל. להבא משמעותו ונ"ד ע"כ; מועיל אינו או כחרס או פסולמעצמו.
 ס"ו סעיף קמ"א ס" הש"ע כ' בו. ולגרש לחזור כשר אי לעיין גבן פשוהשתא

 אם אבל בסתם בד"א ובטלו הטור )ל' הגט )ובטל(4 שליח ביד גט השולח פ"וורמב"ם
 שלא כשירצה בו ומגרש חוזר הוז עיין(. הש"ע מר"ן כוונת והיא וכו' בטל זה גטאמר
 שאמר כגון ובטלו הבעל ביד הגט היה אם לפי' שליחות. מתורת אלא גט מתורתבסלו
 ואמר השליח ביד והוא שבטלו בעת פי' אם וכן לעולם בו מגרש אינו הוא בטל זהגט
 מגורשת ספק ה*ז גירש ואם בו. מגרש אינו גט. מלהיות בטל הוא הרי ששלחתיגט

 אחר. גט וצריך בו ומגרש חוזר אינו זה דגט לך הריעכ"ל.
 ששלח מי כ"ז, סעיף שם הש"ע כתב הגעל משפט יהיה מה לדעת נא ארדהומעתה

 להרבות שגורם מפני מרדות מכת אותו מכין אחרים שגיס בפני ובטלו וחזר יאשתוגט
 וכ"כ מודעא. דמסר ואמאן גיטא דמבטל אמאן דמנגיד דרב מעובדא והוא ע"כ.ממזרים
 לבטל שלא להחרים דנהוג חזאידנא יע*ש, פ"ו רמב"ם וכ"כ יע"ש. ס"ו קל"ד ס"הש"ע
 : קל"ד סי' הרמ"א בדברי נרמז וכן ג"כ, ליה משמתינן השליח. ולאהגט

 קמ"א קמעב[]סי')
 השבר שנעשה עד מבחוץ הקולית בעצם אבן גוי בו שזרק בכור בעגל רבות"יורונו

 שבר אל שבר והחזירו בקי גף רופא בא ואח"כ למשכב, ונפל השלפוחית כנגדלפנים
 המום אהתו ע"פ ישחט האם הניכר, מום בו נשאר שלא עד העגל ונתרפא ידובקויחדו
 אחר. מום בו שיפול עד אלא נשחט אינו או נתרפאשכבר

 אלא הזה בזמן הבכור את שוחטין שאין כ'. פ"ג בכורות בה' הרמב"ם :תשובה
 שנסמית כגון המובהקין, הגלויין המומין מן מום בו שהיה ודוקא הכנסת, בני ג'ע"פ
 גלוי במום אלא הבכור שוחטין שאין הרי א( וכו'. רגלו נשברה או ידו נקטעה אועינו
 הפוסלין הקבועין המומין כל כתב ב' ובפ' ש"ט, ס" י"ד הש"ע מר"ן וכ"כ לכל.וניכר
 מה' ובפ"ב ע"ש. עליו גשחט ה"ז בבכור מהם א' נפל אם עליהם וגפדים הקדשיםאת

 שאינו מפני כשר מצלעותיו עצם נשבר אבל הינב מן עצם נשבר אם כ' מזבחאיסורי
 שנשבר לצלע ודמי סום הוי לא לפנים שהשבר כיון דנ"ד מבואר לך הרי ע"כ.בגלוי
 עבר הרי שהיה כמות שנתרפא כיון גלוי מום היה שאפי' בג"ד וק"ו וכ"ש מום. הוידלא
 וה"ה לקדשים כשר נתרפא שאם בו שאמרו עין למומי ודמי מום, תו מקרי ולאמומו
 ולפנים הפיקה שמן מודים והכל ד' משנה מה"ב פ"ו רמב"ם וז"ל מום. נקרא שאינולבכור
 כל פרט, עוו או פסח כלל, מום אמרו מום, שם יהיה ולא לחסרון חוששין אין הגוףאל
 שבגלוי מומין הפרט מה הפרט. כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרס כלל וכלל. הזר רעמום
 : שהעלינו כמו מבואר חה ע*ש. וכר, חוזרים ואינם שבגלוי מומין כל אף חרזריםואינן

 קמעב קמ"ג[]סי'
 לעשות האשה שיכולה יתכן אם ששאלת מה יצ*ו. שלמה יצחק בן לדודתשובה.

 האשה אס מחלוקת שיש ויע הולכה. שליח לעשותו הבעל יכול אם - גם קבלה.שליח

 מי ובבהמה. באדם הפוסלים סומין בדע כת' המק' ביאת הל' פ"ז ז*ל רמב"םא()קמ"א(
 ס" )יו"ד הטור 3ת' וכן בהליכתו. צולי שאיגו ר"ל וכאן גיכר, שיהיה והוא רגלו עצםשנשבר
 וגס' )סשנה מום. ה"ז מהלך כשהוא אלא שנשבר בו גיכר שאינו קטן שבר גשבר דאפי'ש"ט(

 מ.(גכורות
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 מר"ן ואמנם קם"א. בסף א( הרי"ף בשם הטור מרברי כידוע קבלה שליח לעשותיכיה
 דיני קם"א בסי' העתיק ולכך קבלה. בשליח לגרש ודעתו דהרי"ף להא חש לאהש"ע
 שעת שאינה היכא אלא אמרה לא הרי"ף דאף כתבו האחרונים וגם קבלה,שליחות
 משה דבר בעל הרב גם וק"ט. ק"ח בסי' אפרים שער בעל באורך בזה שכ' וכמוהדוחק
 שליח לעשות דהמנהג והעירו אחרונים. רחאוה כבר זו דחומרא כ' כ"א סי' א"הבחלש
 שליח עשאו הבעל וגם קבלה. שליח שעשאתו להכשיר באשה מעשה שם והביאקבלה,
 דנעשה ומסיים הרא"ם, ב' הב"י בשם ל' סעי' קם"א בסי' בהג"ה בש"ע מבואר וכןהולכה,
 יע"ש לאשה הגט ונותן הולכהשליח

 קמ"ג. קמ"ד[]סי'
 שבת, יום הוא מ"ח ויום מ"ז יום ההא שבת ערב שאז בשבת בשני עצרתכשחל

 ז"ל. הרח"ו כד' מ"ח ביום להסתפר לנוהגים ששי ביום להסתפרמהו
 הסכמתם ועלתה שלפנינו. הרורות חכמי לפני כבר נשאלה זו שאלה :תשובה

 ביום בעומר לוג דכשחל ע"ה הם"א לם"ש רומה זה ואין א'. ביום אם כי להסתפרשלא
 שכיחי לא א' וביום אבילות משום הוי דטעמא התם דשאני ששי. ביום שמסתפריםא'

 דעתיד דכיון ריק"ש. מ"ש לפי שבת כבוד מטעם(4 )או הוא שלהם איד דיוםספרים
 דכתיב עדיף קבלה דדברי דעשה ר ביום להסתפר להקדים טוב א' ביוםלהסתפר
 מ"ח וביום והולכת. רבה דהקרושה משום הוי דטעמא הכא משא"כ עונג. לשבתוקראת
 א"כ בה לגלח שראוי הוא ויום בתוספת החסדים נתגלו שאז משום להסתפר ראוידוקא
 זמניה. מטא לא ראכתי מ"ז יום שההא ו' ביום הגלוח להקדים ראויאין

 עד מסתפרים אנו אין ולכן וז"ל. ברקת טור בס' ז"ל כהן חיים למה"רוראיתי
 ולכן מאלהים. מעט ותחסרהו שנא' למר"עה נתגלו שערים מ"ס מהז"ל נת' שהריעצרת
 ובצירוף לגלותו. ראוי אין גדול סוד בזה ויש ימים מ"ח והם א' יום קודם מסתפריםאנו
 בשבת בא' עצרת שחל ראע"ג )נמצא(' ימצא בזה ואמנם ימים. מ"ט הם רפסח א'יום
 שאנו לומר לנו וא"צ האמת הוא כך כי לפי ימים מ"ח דהיינו ף ביום מסתפריםאנו

 שהגיה ז"ל אלנדאף למהר"ש )הגהה(. בהג"ה וראיתי עכ"ל. שבת כבוד מפנימסתפרים
 וחדושא רבותא מאי לו דהוקשה והוא מכוונת. זו דהג"ה נר' ולכאורה בשבת. בשנישצ"ל

 הא ,ם"ח. יום שההא ר ביום דמסתפרים בשבת בא' עצרת כשחל מהר"ח הרבאשמעינן
 שאמר יא מהו ועוד מ"ח. ביום מסתפרים השבוע באמצע עצרת כשחל שנים בשארגם

 שבת. כבוד מפני לומר וא"צ רבריו רסיים ועוד וכר, דאע"ג ימצא בזה האמנםמהר"ח
 שהגיה. מה הגיה אלו הוכחותומפני

 הנה כי חה שפיר. ומתישבא הגירסא לשבש דא"צ תשכח שפיר ריקינן כדאמנם
 כדברי ואלו ימים מ"ט נמצא דפסח א' יום דבצירוף מטעם מ"ח ביום להסתפר הרבכ'

 מהר"מ שנ' האמת הוא והיכן דפסח א' יום בצירוף מ"ח הוו מהרש"ן שלהגהתו
 שבועות ערב להסתפר הנוהגים כלפי מהרוח הרב שאמרה דאפשר ועוד דבריה לפיהכהן
 שנוהג, מנהג לפי נתן מגרעות א' ביום דעצרת א' יום כשחל א"כ ממש. מ"ט יוםשהוא
 להקשות ע"ה וכוונתו התספורת. מימי א' יום לו וחסר מ"ח ביום להסתפר צריך בהכרחכי

 אין אמר דהב :( ס"ג )גסין התקבל פ, היא ופלוגתא בעה"ת. בשם העלה הסור א()קמ"ב(
 שם הרב"י וכתב וכו'. לקבל שליח עושח -אשה אמר חצינא ורבי גסה, לקבל שליח עושההאשה.

 מי לדברי הסכים ז"ל והוא כר"ח דפסק מאן ואיכא כרב דפסק מאן איכא חרי"ף וכתבח"ל,
 לאכשיד מסכימים והרא"ש והרמב"ם שהרי"ף כיון הלכה ולענין הב"י ומסיים וכר. כר"חשפסק
 חר"ף. ל"נ שבכת"י והגרס' הרי*ף, שכת' דק לא המחבר והר' ע"כ. נקיסינן הכיוכה
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 עצרת כשחל מ"ח ביום להטתפר לנוהגים ומשא"כ דוקא, מ"ס ביום להסתפר הנוהגיםעל

 מסתפר דלעולם ונמצא ו' ביום מסתפר בשבת בא' עצרת חל אף א"כ שבועבאמצע
 המסתפרים כטעם שבת כבהר מפגי שמסתפר לומר לנו וא"צ כתב ולזה מגרעת בלי מ"חביום
 אם הספירה ימי שלימו לא דאכתי מ"ח יום שהוא ו' ביום מגלח שאז דוקא מ"טביום
 כי לפי ימים מ"ח )דהיינו(* שהוא ו' ביום מסתפרים אנו אמר ולזה שבת, כבוד מטעםלא
 דכשחל לך נתבאר מזה והגה מ"ט. )והוא(* הוא דפסח א' יום בצירוף ר"ל האמת הואכך

 דוקא. א' ביום אלא מסתפר דאינו שני ביוםעצרת
 לב בשום והוא קשה. הדבר מ"ח ביום להסתפר דמלתא דבעיקרא ע"ד דלפירעוד

 בהרח4ו זייניהו תלו אמאי מ"ח ביום להסתפר נוהג היה והרח"ו ז"ל האחרוניםדמ"ש
 כל אמנם ע"ה, בשמו הדבד תלו ואמאי מהריא"ל נובע מקורן מנהגותיו עיקר כלוהלא
 כי והוא האר"י הרב משם הגלגולים וס' ומצוה נגיד בס' מצאתיה א' בהקדמה יתורץזה
 כפי א' לכל זה כדאי זה ראי לא וענין תיקת מתלמידיו א' לכל מוסר היה האר"יהרב
 הראויה המדה היא כן כי שעליו הקדש ברוח רבי' צפה בזה וגם יע"ש. נשמתובחינת
 )נהג(* נוהג הוא כי האר"י רבי עצמו הוא כן ולא דוקא, בחינתו כפי להרח"ולהיות

 ושמאל ימין נטה לא דבריו בכל אשר מח"ס שהרב תמצא ולזה מ"ט, ביוםלהסתפר
 הרח4ו בו שנהג מ"ח יום וא"כ וכה, יגלח מ"ט יום שהוא שבועות בערב כ' האר"ימדברי
 שאלה נשאלה כי וזוכרני האחריס, כן לא א( ממנו המושרשים לדעמיה ואפשר ליההוא
 : ע"כ דוקא מ"ט ביום לגלח התשובה והיתה תוב"ב בירושליס הישיבה בני לסעלתזו

 קמ"ד. קמ"ה[]ס"
 אין ברה"מז, של הכוס על שבירך לאחר גדולות בסעודות להביאו שדרךהקאהוי

 הכוס. על אחרוגה ברכה בירך שלא )זמן(4 כל )ראשונה( ברכה הקאהוי על לברךראוי
 לשתות בהכי דאורחייהו כיון סעודה אחר בין סעודה תוך בין המשקין מיני כל פוטרדיין
 כלל גו"ר לפטור. בדעתו כיון כאלו שפיר חשיב הקאהוי ומשקה גדולות. סעודותאחר

 : )שם( במסקנא עומד שאינו לקס"ד שוה לכאורהלשון

 קמ"ה. קמ"ו[]סי'
 כיון חמרקחות על שחכל לברך אין ומרקחות, שרף יין המסובין לפניכשמגיאין

 אע4ג לכך שכית כל האכילה פוטרת השתיה דברכת שהכל, שרוף היין על בירךשכבר
 כן צ' דף ושל"ה ז' ס"ק ר"ו סי מ"א גס' מבואר וכן משתיה. חשיבא דאכילה)אע"פ(*
 : ר ס" שם דבריו הובאו ז'ל ויטאל כמהר"ם דלא הלוי יוסף ומה"ד הר"אהסכמת

 קמ"ו קמאז[]סי'
 שברכתו דבר יקדים עכ*ז הפירות, קודם שרוף חן לשתות יותר שחשץאעם*י

 שם דבריו הובאו צ' דף של"ה ההמוניים. שעושק )כמו(* רלא שהכל לפני פה'א אופה*1
 עליו חביבה שהכל שנרכת אע*ם הלבוש שם וכ' ס*ג. רי"א ס" בש*ע מבואר וכן ז'.ס"

 לכל דאף הוא למהרח"ו ז4ל הארא שמסר שסה םהרשה"ם הערה לזה תסצאא()קם*נ(
 עי*ש.ישראל.
 בחם*ו כוס אליו הגיע שלא מי אבל בהם"ז, סכום ששתה לסי רק ההח ברורא()קם4ד(
 העלח ז4ל שפן הרש*ל כי ני"ל אבר"ך כהר"ר חמי מפי ושמעתי לברך. צריר קאהף לשתותורוצה

 בלי קהף לשווות יוכל ברהפ14 של סכוס שתה שלא סי שאפילו פפיו. שמן וגם א"ה לש4ןבהערותיו
 וצ*ע. יורות באה דהדא פששםברכה
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 ל' פ" הב*י ע*ש, ברכה עמק וס' התף ב' ג' ס*ק רי*א ס" א( )ע"ת(4 ט"ו וכ*פ9*ש.
 הוצוך דלכך לברך דא"צ ונרן בתף גורס היה שלא ונרן ע*ש קעקט סף מ*ב בדףהתף
 : .ב' ס" ושם בט*ו ועיין דבריהם לפרשו"ל

 קמ"ז. קמוח[]סי'
 העולם דכל כיה הבשמים על מברו בהבדלה שבת למוצאי בשבת. שהתענהשי
 )בברכת תרכ-ד סי' מר*ן למ"ש ול"ד עולם של מנהגו על מברד הרי בשבתהתענגו
 ח'(. סי' )שם ליחיד רבים בין "צ דחילוק מברכין( דאין ביו*כהבשמים

 יתירה נשמה בו נכנסה לא מאורתא תענית עליה דקביל כיה דהתם לחלק ישעהר
 יוצאה וחינה סע"ש יתירה נשמה בו נכנסה הרי בלילה ההתענג שאכל בנ*ד אבלסעולם
 הנאה שום וליכא ענמים בה' דנאסר שאני דהתם רצהר מ*ש, של בשמים בריח אםכי

 ! א( ט'( סף )שם לחחה ושתייה דאכילה צערא הכא ברם )בהם(* יתירהלנשמה

 קמ"ח. קמ"ט[]סי,
 צדכי כל לי שעשה מברד אינו אעפ"כ ובט"ב. ביה"כ מנעל לנעול שההנרדמי
 מאכל הנאת דהתם שמברך ביה"כ ושותה לאוכל ול*ד דעלמא, רובא בתר גרירדאיהו
 וכיח חההודאה השבח צד על רק אינו דא אבל מועל, יברך לא החם הוא גדולוסשתה
 : )שם( עליהם. שבח לתת ראוי אין עליהם מצטערשהוא

 קמ*ט. ק*ן[ןס"
 גמף, פת על סעהרתו קבע מהם וא' בכסנין הבאה מפת ג' סעוד" שקבעו5עשה

 בשבעח אם כי לומן יכול שאינו ההשיב לומן. פת שאכל אותו יכול אם " הססוביןוהיו
 : י( סף )שם פ*ה הרמב"ם וכמ*ש פת מאוכלי יהיה חהמברך גמור. פתשאכלו

 ק"ן. קנ*א[ןסי'
 יכול ירושלמי כהן אין גליות, של י*ט ועושים בא*י באקראי הדרים ח*לבוי
 צריך מ*מ ביום, פעמים כמה לעלות יכול שהכהן ואע"פ המוספין. בתפלת לדוכןלעלות
 א"ע גמור חול הף דלדידיה וכיה ע"ב. ל"ח דף בסוטה כדאי' עבודה בשעת דוקאשיהיה
 וס*ל פליג יקג ס" שם חביב בן ומהר*ם י"ב(. ס" )שם עגודה בשעת )שלא(* כשלאהוי

 אך כהנים ברכת הירושלמי דיברך מסיק ולבסוף עליו, השיב המחבר והרב לעלות,דיכול
 : ע*ש א"י דרבני מפומייהו דנפק כיח אקב*ו, בברכתלא

 קנ"א. קנ"ב[נסי'
 תוך אכלו שלא ואירע בנ"ר. או ג' מעין היא אם אחרונה בברלתו שמסתפקיןדבר
 וכ"כ א( ד"ח סי' בש"ע עיין שהכל. כברכת מילי לכל והטייכא בנ"ר יברךהסעהרה.
 ב(. : )טוו(. טקו( סי' .שם ז"ל אלפאסי הרב ד' וכ"נ ור"י ר"ח סי'כנה"ג

 הקדיומה בדיני שהביא והכלל סק"ג שם מ*א ועיין ליתא, ובט*ו ל"נ, בכת"י כ"כא()קם"ו(
בסקי"ג.
 עי*ש. י*ו ס" בח*ג הובא וה דיןא()קם*ז(
 )אח"1(. שם. וצ"ע מגו*ר לקוא וה % ב( )אח"ן(. שס באה*ט עליו ומ'ש ד' בס"סא()ק3*א(



צריס א, חלקשףתפ,עולתק
 קנ"ב. קנ"ג[נסי'

 תאנים מיני שני על מברך וכן שהחיינו. מברך המתחדשים פירות מיני כלעל
 סי' בש"ע כדאי' בפ"ע ומין מין כל על שהחיינו מברך ענבים מיך כל על וכן : ג'או

 אינו שהחיינו עליו כשיברך חג"ה. מערי או אלסורה מערי הבא כ,יאר דמין ונר' א(.רכ"ה
 הסודה בערי ששם אלא הוא. א' דמין סעוא"ן, מכפר הבא כ'יאר על שהחיינו ומברךחוזר
 בכמות. קטן שם הפרי ולכך עמקים ארץ דאינה כך כל שם מתגדל הפרי ואין היא הריםארץ
 בכמות(' גדולים שלה שפירות עד כך כל ומרטבת עמקים ארץ שהיא סעוא"ן כן)ולא
 ריש כלאים ה' הרמג"ם דכ' מהא לזה וראיה נ"ע. צאלח מה"ר ממו"ז קבלתי כן כך.כל
 המקומות שינוי מפני הרבה לצורות נפרד האחד המין שיהיה גזרעין מינין יש וז"ל.פ"ג

 והן הואיל לזה זה דומין שאין ואע"פ מינין, כשגי שיראה עד הארץ ,שעובדיןוהעבודה
 הא מכ'אוי, לו שקורין הלבן כ'יאר מין אותו ואמנם עכ"ל. בזה זה כלאים אינן אחדמין
 : ודוק שהחיינו עליו ומברך אלכ,יאר ממיגי הוא אחר מיןודאי

 קנ"ג. קנ"ד[]ס"

 עליהם מברך סרק אילני שמוציאין פירות וז"ל ס"ד ר"ג סי' הש"ע מר"ןכתב
 עצמו. האילן ברכת עלייהו שיברך וטובים מתוקים פירות דאם כ' זעל הט"ז והנהשהכל.
 עכ"ז ומתוקים טובים הפירות שיהיו אפי' משמע חילק. ולא הש"ע דמדסתם הרואהוהנה

 סרק דאילן שהכל דואם בלשוגינו שקורין הפירות על לברך נהגו ועפ"ז שהכל.ברכתם
 וראיה אדם. נטיעת בלא עולה ומאליו ממנו בפרדסו שיזרע אדם לך ואין ביער גדלהוא
 האביונות דזריק אשי רב בר כמר והלכתא ע"ב ל"ו דף כ"מ פ' בברכות דאי' מהאלזה
 מברכינן ולא הוא פרי לאו נמי ברכות לגבי הוא פרי לא ערלה ומדלגגי הקסריסיןואכיל
 גרעיני על לברך ללמוד יש דמזה ע"ב ל"ו בדף התו' וכ' עכ"ל. בפה"א אלא בפה"עעליו

 ר"י מחלוקת ר"ב ס" א"ח בטור ועיין יע"ש. ערלה לגבי הם דפרי כיון בפה"עהפירות
 פרי דלאו פרי ברכת דין ביה נהיג לא ערלה ביה נהיג דלא דכל שמעינן א"כורשב"א
 וגטעתם דכתי' מערלה פטור גחררשים מאליו העולה סרק דאילן קי"ל ערלה ובדיןנינהו.
 ח"יד קצ"א סי' בתשו' רשד"ם וכ"כ זרעים.א( בס' ערלה ה' ברמב"ם כראי' מאכל עץכל

 השיתין שבדמאי הקלין תנן דמאי ובריש הנז"ל. מהגמ' ולמד תליא בערלהדברכה
 לא הדמאי מחיובי דבר בשום מחויבים ואינם קלים דיניהם שם הרמב"ם ופי' וכו'והרימין
 ואינם מדבריות אילנות הם הנזכרים אלו כי והטעם שני. מעשר ולא מעשרתרומת
 ת*ל יע"ש. וכר הפקר ורובם אותם נוטעים הם מזער ומעט אחד. איש ברשותנכנסים
 יע"ש. נינהו מעלי פרי דלאו כ' רמי ערך ובערוך וכף. בהו אקילו חשיבי דלא משוםר"ש
 ופרח כפתור ובס' עכ"ל, אלגבק והרימין ב(. השזפין הירושלמי תנחום לר' המספיקוגם'
 מצרים, בלשת אלנבק אלסדר, ואילנו אלדו"ם והו ת"ל, ע"א ש' ודף ע"א תמ"דדף

 ע"ש. כנען בלשחיאלדום
 מכנים בפה"ע והמגרך שהכל, רק עליהן לברך אין דלכ"ע לדעתי זה מכלהעולה

 לברך שיסבור מי שיש יונח אפי' שהכל מברך אם משא"כ לשהש. ש"ש לספקעצמו
 מצאתי וכן לבטלה. ברכה הוי )לא(* פ"א וגם שהכל בברכת שנפטר יודהשפה*ע,
 : שהכל אלדום על לברך בשירי להר"יבתכלאל

 אלה. מדינים סק"ט שם בבה.ט עיי"עא()קנ"ב(
 גס, הגרסא היא כר והרימע, השיתע ב( ה"ו. ונט*ר סע"ו מהל' פ"י א()קנ"ג(

 וכר, אלגב"ק והרי8ין שזפק, וכת' שלפנ" חהעתקות בשתי טעותונפל המספי*



קאונריק א. אלקשו"תפעולוז

 קנ*ד. - קנ"ה[]ט"

בפסי
 שיהע מהו חמע אבי שאלה תוג יהודה שארית בן שהרפס שממל מר

 לעדות.כשר
 חמיו אבי אבל ת'ל ל"ג ס" הטור דכ' דאע"ג פסול שהרא נר' לכאורה :תשובה

 הוא בשני ראשח דהא לי קשה וז"ל הב"י שם כ' כבר לאשתו פסול שהרא אע"פ לוכשר
 על לי קשה ועוד ע"ש. פנים בשני הטור ל' והגיה )הוא(' פסול ולכ"ע כאשתו בעלוחד
 בתו כלת עם לו שיש וקקודבה ע"כ. וכר ובתו בנו לכלת ראפ" ולכלתו בסמוך שכ'הטור
 אבל הטור. בלשון טוס שיש נר' זה לשת מוכח )גם(4 א"כ בנו חתן עם לו יש עצמההיא
 בס' שמצאתי והוא הב"י, דק ולא וקיימים שרירין הטור- שדברי מצאתי החפושאחר

 יוסי רן דאה מה ותאמר תשאל ראם הרז"ה מ"ש על בורר זה בפ' להרמב"ן ה'מלחמות
 חמיו אחי דהא חמיו לאב וכן להם כשר חמיו ראם חמותו אם אבל ז"ל. וכף בגיסולחלק
 אשי רב בר ולמר וכשר. ליה תנן לא חמיו ואבי וחתנו. ובנו הוא אחיו ליה דתנינןפסרל
 שאין לו כשר חמיו אבי וכן ריא"ז וכ' וז"ל. בש"ג וכ"כ עכ"ל. כשר אביו אביאפי'

 שמואל ודין דת יודעי כל עבד נאם עכ"ל, א( שלישי בדור כאשתו בעלאומרים
טאיצאטאק.

 קנ*ה. קנ"ו[]טי'

 האש מאודי בורא לברך צריך אם צ"ע אמנם דמותר. פשיטא הבדלה קודםללמוד
 הראב"ד דלדעת כיון נלע"ד וז"ל. וקעלה ב' ס" ג' בכלל האריך פר"ש והרב שילמודקודם
 יברך אם בדבר איסור אין מר*ן ולד' שיברך. קודם ללמוד אסור וריק"ש והכ"בוהר*א
 קהרם לאסוד שפסק מקדושים א' על שמעתי וכן שיקרא. קודם לברך צריך שיקרא.קודס
 קודם אסור עשן לשתות ה"ה אלא ללמוד דוקא דלאו ונר' להורות. וכ"נשיברך
 מטעמא מ*מ בתפלה שהבדיל כיח במלאכה דמותר דאע"ג האש מאורי בוראשיברך
 דלא נרן דלכאורה ואע"ג עליו שיברך קודם הנר מן שנהנה לפי לאסור ישאחרינא
 לאסור ללמוד יש התוספתא מדברי מ"מ האש. מן ולא האור מן כשנהנה רקאסרינן
 ביתו בני להוציא הכוס על ולסדרה לחזור ויכול ספי עדיף לברך מקדים דמצי כמהדכל
 : ע*ש וכף רבי עושה שהיה וכמו גשים לאפוקי בודאי חייביםשהם

 קנ"ו. קנ"ז[]טי'

 האח"כ המגלה וקוראים האש מאורי בורא י"ח אחר אומר במ"ש שחלפורים
 בפ" ר*ע בש' בטור וכ"ה תרצ*ג סי' הש"ע מרן משמעות כן קדוש ואתה נועם יהייאמר
 כמ"ש נועם ויהי כמו אומרים לך ויתן דגם דאשמועינן אלא סוברים כן ולבוש רמ*אואף
 מוחים אין המגלה קריאת ואח"כ נועם ויהי לומר נוהגים יש ואם מי"ט. ב' זוטאאליה
 המגילה קודם ביום לדוד תהלה דאומרים דכ' הריק"ש מדברי בעדם להליץ וישבידם
 : א( ג' ס" ע"שוכף

 ראשון שהוא הב"י שכת' כמו ולא בשלישי, ראשון בנו בת לבעל האב ר"לא()קנ"ד(
 בדאשון שלישי לו. חמיו אבי הוי מר"ן לדע' שגם הסם"ע בשם מ"ש סק"ו שם בה"ט ועח'בשני.

 .עי-ש.וכשר
 התכלאל על ע"ח בספרו הרב דברי ועיה בסוף, המחבר כם"ש המנהג כת' ובתכלאלא()קנ"ו(

 הטעס. עיי"ש בסוף ההבדלה לומר ומאחרים סוריס,בסדר



צריק א, חלקשו"תפעולהקב
 קנ"ז, קנ"ח[]סי'

 כמו וכר, שכגש כמו רבש"ע העקידה פ' שאחר בתחנה למה לי הוקשה ימיסזה
 וגם וכר. בריתי את וזכרתי כאמור כבודך מפי עבדך משה ע"י בתורתךשהבטחתגו

 שלא מה כבודך מפי בו שכתב אלו מקומות שנא דמאי כבודך מפי בו כתוב ר"חבמוסף
 אמנם בעקידה. גרסתנו לפי זה וכל אחרת. תפלה בנוסח ר"ל אחר במקום כןמעינו

 הוא. דבר הלא כי טעם לעיין וצריך כבודך. מפי אלו תיבות שתי בעקידה איןבדפוסים
 משם שהביא לו וראיתי ז"ל סאגיש למהר"י יצחק באר ס' לפני ה' הקרה זמןואחר
 כתיב ר"ח של ובשעיר לחטאת אחד עזים שעיר כתיב הקרבנות בכל פנחס א"רהמדרש.
 לו שגרמתי הוא שאני הירח את שמיעטתי כפרה עלי הביאו הקב"ה אמר לה',חטאת
 שלא הנכנס הכתוב פגמו כך ברשות שנכנס זה אם ומה חבירו. של בתחומוליכנס
 הוא להיות ית' בחוקו עול ח"ו יצדק איך יפה מהר"ש משם והביא עכ"ל. עכא"וברשות
 ח"ו כי א"א וזה לשי"ת לא לירח להתקרב ראוי היה הקרבן כי ועוד בגזקין,גרמא

 צריך ומה בתחלה שהיה כסו הירח להבדיל עוות אשר לתקן ית' שבידו ועוד הוא.ע"י
 שישראל במה דעתה לישב הקב"ה שרצה שבועות במס' הרי"ף משם והביאכפרה.

 שתשלימו כדי עליכם לכפר בר"ח קרבן לפגי הביאו הקב"ה אמר לכך בר"ח.מקריבים
 אלא נמון דרך מצא לא כי וכ' דוחק. הוא כי ז"ל וכ' הירח. דעת תתישב ובזהעלי.

 משימשך תמיד ישמור שהאדם ארץ דרך ללמד כדי העברה ע"ד הדברים אלושנאמרו
 בריבו. צדיק שהוא לו שיראה אע"פ לו שימחול דינו בעל לפייס וישתדל ע"י. חובהשום
 כבודך ספי ר"ח במוסף אומרים שאנו מה כוונת שהוא מדבר א' קדוש מפה שמעתיוזהו

 דבר שאמר כבודך מפי אלא לה', חטאת זה דבר לומר יכולים אנו אין כי כלומר וכו'.כאמוד
 העקידה בפ' גרסתינו לפי ג"כ לומר נ"ל זה ועפ"י ע"ב. " דף ע"ש וכף כפרה עלי הביאוזה

 אין כי וזכרתי לומר ית' בו יצדק לא כי וזכרתי ית' אצלו לומר אצלינו קשה כילומר.
 עצמינו מצד כי לומר כבודך, מפי אומרים אנו לכן וצפוי. גלוי הכל ית' לפניושכחה
 ן ודוק כבודך מפי שנאמר לא אם זה דבר לומר יכולים אנואין

 .' קנ"ה, קנ"ט[]ס"

 על וגג דפנות ד' לה שעושים הכילה דבר על ד' סי' ג' כלל פר"ש בס'נשאל

 בשבת. לכונסה )או(* לנטותה מותר אם היתושים, מפני בתוכה לישן ינכנסיםגביהל

 עוד וז'ל. ומסיק פרוש בס' וכאן שם להתיר עליו חלק והרב לאסור, גו4ר הרב להופשיט
 ונתלים וכו'. התר הגוהגים ביד למחות שאין ראשונות בדברות מ"ש על גו*ר הרבכ'

 אמורים אלו דברים אין ע"ז כ' ע"ש, וכף וסמ"ג והטור הרא*ש ותת רש"י גדוליםבאילנות
 את לכבש הגם הם דהרמב"ם אתריה בגלילותיגו אבל וכו', דהמיקל אתריה בכגוןאלא

 ע"ש. וכו'המלכה
 וכיהצא כליס וסתם נ"ח והדלקת ונעור חתר בענין הרב יענה מה המהילהואחר

 עבדינן דברים בכמה מע ההא, דאתריה אע"ג רמב"ם סברת הפך דעבדינן הרבה.באלו
 דבסקומות דאע*ג רנ'ג. סי הרשב"א מ"ש עפ"י נר' והטעם הש"ע, מר"ן סברתהפך

 להקל )בין(* פיו על לעשות דיש וכדומה. רמב"ם חבור עפ"י מעשיהס לעשותשגהגו

 מתירים שהם מה לאסור ראהה ורואה להוראה וראוי אחד חכם יש אם ס"מ להחמיר.בין
 אפשר סבע"י, טפח בסריסת להתר נהגו אם ובכן ע*ש. כהוראתו לעשות יכול להפךאו

 הרב דעת לפי זה וכל הרעמיה, כהרא"ש להם להתיר הורה להוראה ראף חכםשאיזה
 זה כתבתי ע"כ תע"ב, והסחמיר דמותר. בנ"ד יודו ורמב*ס רי"ף דגם לפע*דאבל
 דוק: ועיקר גדול כלל בושיש



קג4יריק א. חלקשרתפע~ת

 קנ*ט. ק*ס[]סי'
 גפי נ*ב דף שי*ו סף ברוקח הוא וכן לעשרה בין לג' בין מצטרף האונןאיז
 ב*י. בחג*ת ס"ז ג*ה סי א*ח שכ*ג וכופ קבורה קודם דמחרי שם דבדיו לפרשוצריד
 א( : י*ט( סי' ח"א)פמ"א

 ק*ס. קס*א[]סי'
 מהר*י כפסק אחר ס"ת להוציא צריך הפרשה בסוף ש*ק יום טעות נמצאאפף

 א( : מ*ג( ס" )שם רבבי

 קס*א. קס*ב[]סי'
 דלא כלל אונם הוי לא ש*ג, לערכאות להבהאו ואיום גיזום עוי שאגסוהיכא

 שרש מהרי*קו כמ*ש הצליחו ולא עשו והרבה נוצחים. בעש"ג חביריהם המביאיםכל
 לכ*ע, אונס הף עביד ומצי שר או מלך או האומות ביד אותו שימסור גזמו ואםקפ*ו,
 ק*א(, ס" חי*ד רשד"ם על )ותמה לדוותם, אונס חשיב דלא ומהר"ם העזרי אביזולת

 קפ"א 50 רשב*א מתשר כן והוכיח אונס, הוי בכך רגיל הוא אם סברתם לפיואפ"
 ואפ5 י*ז( סף ח*א )שם ח*מ בש*ע ר"ה ס" ועיין רבא, מודעא ד*ה ר"ע פ' שבתותר
 הסור שמדברי ואעפ*י )קס*א(* קפ"א סי' רשב*א מתשו' כנר' א' פעם רק מסרשלא
 )שם אחת בפעם הוי אונס דלענין מודה חזקה דליהוי היכי כי ג"פ דצריך שפ*טסי'
 י י*ח(ס"
 יסס*ב. גהס*ג[]סי'ל

 סף הטור כדכתב סגי מלתא בגלוי וכר. לאוי למיסק אדעתא קרקעותיוהמוכר

 לא*י לעלות ע*ד בפ" אמר אפ" במטלטלין. לא דוקא קרקעותיו במוכר ההיינור*ז
 להיפך דמשמע ז"ל הר*י בש' הטור כ' ר*ל ובס" שהתנה. לא אם קיים המקח הלךולא
 להר*י דם*ל נר' עכ*ל. שמכר למה צריך שהיה עד וכר מחבירו יין הלוקה אבלוזיל.
 קשיא קא מאי דאל*כ בטל. דהמכר לא"י לעלות ע*ד דהמוכר אמר" במטלטליןאפי'
 היפד והוא ממסלטל. קרקע שנא דלא דס"ל ודאי אלא קרקע, ממוכר יין בלוקחליה
 רוז.דסף

 מוכר אדם דאין וסעמא למטלטלי', קרקע מוכר בין לחלק שייך מוכר דגביוי*ל
 לישאר אדעתא אבל שם. ולדור לעלות שרוצה והוא גדול מדוחק לא אםקרקעותיו

 כאן לישאר שדעתו אף מוכר מטלטליו אבל מהס. מתפרנס שהוא כיון מוכר אינוכאן
 בקנות דעתו ההאי להשתכר כדי סחורה לוקח גבי אבל מהם. מתפרנס שאין כיוןמוכר

 כי באופן הזול במקום כאן למכרה ולא שס ולמכרה היוקר למקום להוליכההסחורה
 הרש* הקשה ולזה כאן. לישאר ולא נתכוח שם דלדור אמדן דאיכא קרקע למוכרדמי

 והכא אומדנא. משום סגי בעלמא בגלוי אמרף וכו/ לעלות ע"מ קרקע דבמוכרדאע"ג
 באופן וכו/ מוכר הוא האונס שמחמת מוכר דשאני ותירץ כמ"ש, אומדנא איכאנמי
 והתירוץ ע"א. ה' דף שם, חסדאי מה"ד עליו וכ' ע"ב. ג' דף א' סי' ח"א פמ*א פליגידלא
 ועיין ררוק. כן דגר' ל"א מחודש ר"ז סי' ב"י ועיין עכ"ל. ונכון ברור הוא נר"ושתי'
 שלוקח דעתו גילה דאם ומסיק זה. בענין שמדבר ק"מ ס" חח"מ אפרים שער שו*תבס'

 ח"ב. קפ"ט בס" מזה עיי"עא()קנ*ט(
 היטב. בפרטיו הדע נתבאר ושם ע"ו סי לעיל בתשובה עי"א()ק"ם(



צריק א, חלקשו"תפעולתקד
 ואם המעות. נתן לא אס להחזירו דיכול ללקחו איש אותו רצה ולא א' אישבשביל
 ולכן בש"א ע"ש מוכרח הספק אין ומיהו עשוב, ממוגא מפקינן לא מספיקא המעותגתן

 : ז"ל והב"י דפמ"א בפשיטוחיהתפסען

 קס*ג. קס"ד[]סי'
 אצל הבת עמ"ש וז"ל ל"ח ס" לא"ה דשחכי במפתחות נועם דרכי הרבכתב

 אם במקומה נכגסת האם אם אין אמה, מתה אבל אמה. דוקא קיים כשהאם לעולם,אמה
 הקדוב דבר אלא הפוסק מדברי ללמוד שאין וביארתי באב, ריעותא שום ב"ר שראולא

 שיתברר לא אם נדון. אותו על )נוסף( דסבר דנר' אע"ג מפלפולו. לא נרוןלאותו
 : קכ*א ד:י שס בחבור והוא עכ"ל. לדעתו מסכימים יולתו פו'מדברי

 קס"ד. קס"ה[]סי'
 והניח בנים בלא שמת בנו צגכסי כלל ירושה דין לאב שאין מסכימים הפו'כל
 כתובתה. סכי כנגד שהוא למה ודוקא לה. ירתי זיקה דמחמת ליבמין. זקוקהאשתו
 ק' לו היו אפ" נתייבמה ואס להו. ירית האב נתיבמה. לא אם מכתובתה ליותראבל
 הגהות ועיין עש"ב. ל"ז ס" חא"ה ד"ן אחיו. תחת הוא דקם שייבם. ליבם ההא הכלמנה
 : קל"ג סה א"ה ורשד"ם קצ"ה ששון הר"א ובתשו' ק"ס ס"רמ"א

 קס*ה. קס"ו[]סי'
 הסכנה מפני קמיע לכתוב צבי עור על שכתבו ס"ת התיר צ' ס" ש"אבתשד

 דתנן וליתה. וז"ל, ע"ב ק"ט דף ראה פ' ע=ח בס' מהרח"א והשיגו ע"ש, דסוטה.מק"ו
 הקמיע גם א"ב כת"ק. והלכה הסגולרת על המצות יעברו אם דפליגי הרמב"ם ופי'מתיר. חר* בן ור"מ שלה כבד מחצר אותי מאכילין אין שוטה נלב שגשנו מי דיומא,פ*ב
 עכ"ל: וצ"ע התירו. בשבת מומחה בקמיע שיוצאים כיון וי"ל סגולה,הויא

 קס*ו. קס*ז[]סי'

 שיר. כלי יתקן שמא בחש"מ זמר בכלי לנגן דאסור ל"ו ס" ש"א בתשו'.כתוב
 חש"מ אפ" דבגבולין )נשמע(* משמע דוחה. וחה"מ ויאט. שבת דוחה אינו החלילמדתנן
 דהוי שאני. השאובה בית שמחת במקדש שבות )דאין(* דאף התו' ונ"ט דוהה,אינו
 )שלא(4 שמא ביד מרקדין ולא מטפחין אין ממ"ש ראיה הביא ובנו ~תירתא,שמחה

 משא"כ התורה, מן איסורו די"ט וליתה ע"כ. בכלי שמנגן הכא כ"ש שיר, כלייתקן
 לגזור מנ"ל ועשה. לאו ליכא התורה מן דאיסורו למ"ד וגם מד"ס. שאיסורוחש"מ
 : וב'( ע"א קמ"ב דף )ע"ח והבן. לכ"ע ושרי מדעתינו. לגזרהגזרה

 קס*ז. קס"ח[]סי'

 אמם, ~אה ה4מעת ראובן בנים שני והניח שמת ביעקב לידינו באמעשה

 שעבוד שנשאר החלוקה בשטר וכתבו וקרקע. סלסל יעקב נכסי ה4מעת ראובןוהלקו
 וביקש ראובן של חוב געל לוי בא ועתה ושמעון. ראובן שחלקו קרקעות באותםלאה
 מלאה תחלה קנו עליו נשאר לאה ששעבוד ולפי ראובן. בחלק שנפל מהקרקעלגבית
 שעבודה לסלק .ראובן אשת שתקנה לוי ביקש ועתה הקרקע, מזה שעבודהשסילקה



קהצףיק א, חלקשחתפערלת

 תטרוף ר4ובה אשת תתאלמן או כשתתגרש פן ירא כי מראובה הקנו האזרו זהמבית
 ללץ. קודם כתובתה' ושטר הואיל כתובתה או חובה בעבורממנו

 אלמנה והניח בנו ראובן בחיי יעקב מת דאם י*א ח*ל, ק' סה א"ה מור"םכתב
 משרצבדים והיו הואיל נכסים, מאותן כתובתה גובה ראובן אלמנת אין מנכפיו.הניזונת
 זה ס" והרי*קש הב*י ומביאו נערה, פ' המרדכי ב' עכ*ל ראובן כשמת אביולאלמנת
 בחייו בהם זכה שלא כיון המרדכי שם ההוטיף בסתם. הביאו הלבהצ וגם חולק,באין
 גריש מהא ע*ז להקשות שכ' י*ג ס"ק להב*ש חץאיתי יעו*ש. דק-ה לגבי דאוינקראו
 ולבסוף וע*י, ומהדייל ד*ם ב' ותי' כראף הוי דלא הבעל ירושת לענין בהג*ה צ'ס"
 אע"ג מוחזק הוי דאלוכ ירושתו. חלק הבעל ליד בא לא כשעדיין משרי דהכאת"

 אע*ג בחלקו א' כל והוחזק דחלקו דכית זה כפי דגראה ע-כ. אלמנה לכתובתדמשועבד
 אלא ממנו לגבות היתה יכולה דבדין כיוו וא*כ מוחזק, מקרי לאה לכתובתדסשועבד
 ב*ח קדים כי א"כ מחתם, ליגבות כתובה ניתגה דלא לגבות זמנה הגיצ לאשעזיין
 בס" דא" דזוכרני אלא גבשתה. זסן בהגיע מסנו לסרוף שיכולה ליגבות להסאוחד
 הכא וא*כ תירוץ. או פלפול מכח היתא דין לפסוק לאדם דאק ל*ח ס" חח*מ א(ר*ן
 ) כז.נמי

 מיתת בשעת תלוי הכל דהא למימר למרדכי ל*ל ז*ל הב*ש על לי דקשה רצוד'
 דבשעה כית ודאי אלא ידושתה חלק הבעל ליד בא שלא כיון רבותא לשמעינןראובן.
 השמיטו דמט"ז- ונר'. בעלה. מנכסי שעבודה כת פקע לא קפמת, עדיין אמו ראובןשמת
 )קל*ה(* קל"ד סי' אוה רשד"ם מדברי וכ"נ ודוק. שכתבנו אלו הב*ש דברי סוף בה*סבעל
 יע"ש. שעבודה ראבדה אמרה לא שניס, כמה בבית הקונה וגם בנה שהחזיק דאע*פדכתב
 האפ" כתובתה. גובה אלמנה אין דאה שההש וכיון ת"ל, מ*א ס" ח*ב פמ*א בס'וכ-מ
 זמן ובאותו בתה שמתה קודם רב זמן הר*א שמת דכיון הנכס"/ מאלו גובה אינובע*ח
 בהם זכו אז הכלה וכשמתה הכלה. מתה לא שעדיין הנכסים מאותם לגבות יכול היהלא

 מאותס גובה אינה האלמנה ולפי כלל, הבעל ליד באו ולא זמן באותו שהיוהיורשים
 וכף, הבעל ליד באו ולא ממ"ש לדקדק האין ע"ש. וכף כ*ח ס" מהרח*ש וכ*כנכסים.
 ליד באו שלא דרול דפשיטא אינו דזה מהס, גובה בוח הבעל ליד באו אם הארמשמע
 שם וע*ע פשוט. והוא הכלה בסיתת סעמא תלוי שהרי הוא שכן ותדע מחיים.הבעל
 וכף. כסף אואב בתשף ד' ס" אחר בתשף נשים דס' ובהגמ*י ה'בראייה

 מהראוי נגבית כתובה דאין מטעם לגבות רחל יכולה אין כתובה דדוקא לומרואין
 נכגס אינו הוא דגם כל. מכל בכל לה שוה ההא שלה החוב זאת גם ראף בא"ה. ק'כבסי

 מחררש התרומות בעל ב' ק.ז סה ח"מ בב"י כדאי' מהדאוי לא מהמוחזק אלא)נגבה(*
 אשה וכתובת דב"ח הרי וכר. עליו הבית שנפל לוה ח"ל. קוד סף וטור מש4ע וכ"נג',

 שעדיין לאה בחיי עתה לגבות יכולה שאינה כית וא*כ מהמוחזק. אלא נגבים האינםשוים
 רחל תוכל היכול למזונות, לאה אותו מכרה אלו עצמך הגע לגמרי. ראובן בו זכהלא

 רבמכר קי"ח, טי' וח"מ ס"ג ק' סף בא"ה מר*ן כ' הא תימא וכי לעכב. אפי אולטרוף
 ובחזקתו. בעל של שהוא בקרקע אלא אמור זה דאין שטורפת, תחלה ממנה קנו ולאקרקע
 הש*י לידי אינה ימים ואחרי אלג מדינים באוהך ק' ט" ח*א מהרא"נח בתשףרעיין
 ברוך למהר*ם תשו' והביא שהאריך וד' ג' ב' ס" בא"ה דן כלל שם וראיתי גחרס'

 אלא ראוי מקרי דלא בנ"ד וס*ל ס=ב. ק' ס" רמ*א שהביא אחרת בתשף עמ"ששחולק
 : גכונות נכוחות ראיות יע*ש רמוא שהביא תשו' היפךמוחזק,

 )אח"ן(. וכר ד"ן בספר כצ"ל אפ'א()קם"ז(



'פעולתקו

צרים א, חלק'שו"ת
 קס"ח. קס"ט[נסי'

 כל של בנפה פסח של הקמח שרקדו שטעו הפסח קודם שהיה במעשהנשאלתי
 סלת. קסח בהס שמרקדין השנה כל של ובכליםהשנה

 בנקבי חמץ קמח בהם להמצא תדיר ושכיח הוא דמצוי דפשיטא מלתא :תשובה
 טשהי בו שנתערב כיון זה קמח של משפטו יהא מה אנן נחזי והשתא ובאריגה.דנפה
 אינו בששים ונתבטל הפסח קודם החמץ גתערב אם וז"ל, ס"ד תמ"ז סי' הש"ע כ'חמז.
 כסברא ונוהגין בהג"ה רמ"א וכ' עכ"ג חולקין ויש במשהו, לאסור בפסח וניעורחוזר

 ע"ג קי"ד ס" )ת"ה(4 לת"ה בלח לח התערובת בכלראשונה
 נלח לח מקרי בקמח דקמח הסמ"ג. ובשם ב"י מביאו שם מבואר בת"היהנה
 אלא בש*ע. כתבו ולא לזה השמיס הש"ע מר"ן אמאי וצ"ע ע"ש. יפה בזה זהדמתערב
 או קמח עקג מים גפלו כ' ס"ד תס"ו שבסי' לזה מוכחת וראיה כן. ס"ל דלאודאי

 כל ודוקא מותר. והשאר הקמח וירקד בידו המלוחלח מקום כל אוחז השק,שנתלחלח
 אלא השאר. עם ומתערב רמפריך ריקוד מהני לא נתייבש אם אבל מלוחלח. שהואזמן

 בפירוש לך הרי עכ"ל. להשהותו אסור בפסח גתייבש ואם הפסח אחר עד ויניחנוירקדנו
 אפי' ביבש דיבש דקי"ל פסח. קודם אפאו אפי' בפסח לאכלו ואסור בלח לח מיקרי לאדקמח
 נתייבש ואם שכ', סלשונו בפשיטות מוכח והכי ס"ט. תמ"ז סי' כמ"ש בטיל לאבאלף
 הפסח. לאחר שיניחגו הפסח קודם בנתייבש עסיק דרישא משמע להשהותו. אסורבפסח
 שם שהובא ווינא הר"י לפני שבא שסעשה אלא ע"ש. להרב כן ומצאתי זכיתישוב
 היה.כך

 בדין לעיל סשא"כ כפירורין, והיה שנתלחלח שאני דהתם ולומר לחלקואין
 נתייבש אם אבל מר"ן כ' בכאן שהרי דליתה, לעפר. דק שהקמח )דת"ה(. בת"הרמ"א
 ממנו המלוהלחין הפירורין שמסלק דאפי' הרי וכו'. ומתערב דמיפריך ריקוד מהגילא
 כרחך על ומתערבין. יבשותו מפני שמתפרכים דקמח דק לאבק חישינן מ"מ הריקוד,ע"י
 ואין א( גטיל. לא באלף דאפי' ביבש יבש כדין בקמח חשיב דמר"ן לומר אתהצריך
 כיון הוא דפשיטא דליתה, וניעור רחוור כמ"ד אזלא תס"ו דסי' האיי ראולילומר
 מילתא בסתם. סברתם מדהביא וניעור חוזר דאינו כמ"ר לפסוק נטה תמ"ז בס"דמר"ן
 וניעור. חוזר כמ"ד למסתם ריניה ופסק הדר דלאפשיטא

 המרדכי סברת היא תס"ו. דסי' דהא שכ' א' סי' ח"א למהרי"ט ראיתיושוב
 שכר של חבית גבי דכתב אשכחן תקם"ז סי' מזה ולעיל מוייגה. הר"י משםשהביא
 בקמח שאני דהכא רבו בשם ותי' מרותיו, השוה לא אמאי וקשה וניעור. חוזרשאינו
 תירוץ לו הונח לא ז"ל והש בפסח. נ"ט וחשיב בפסח המצה לעשות שמנהגם לפיזה,
 היל"ל טפי פסח, לצורך אחף קמח ליקח וצריך מויינה הר"י שיאמר דעד מטעםרבו,
 דסשקין. לבלילה הגלול קמח בין חילוק דיש ותירץ פסח. קודם )שיאפנה(4 שיאפהוצריך
 חוץ בלילה אין לכל המעורב. מדבר תרומה להוציא לעגין תרומות מ' בירוש'כדאי'
 דחגית ועהר עדיף. דמשקק בילה מ"מ יפה. מתערב דקמח בת"ה שכ' האע"פ ושמן,מיין
 של ממשו הבלול קמח גבי אבל ממשו. ולא טעמו זהו לתוכה. משקין שנתן שכרשל

 יע"ש. )וכו(* שם עומדאיסור
 ררביה תירוצא והביא בזה שכ' תס"ו סף להשכ"ג מגאתי זה כל שכתבתיואחר
 שכ' לעצמו עד והאמת ח"ל וסיים בזה. ז*ל הוא למ"ש בהרבה כוונתי ותלי"תהרימ"ט.
 וגסי' וסיים וניעור, חחר שם( וחסר כצ"ל )שאינו למ"ד אפ" לאסור המרדכי)שדע'(*
 ובא מורה אגי וכן חולק. שום בלי משנה כסתם להלכה המרדכי ]רברי[ מרן קבעתס"ו

 דיוקו אסנם עאכ. סר"ן בדע' האחרונים דעת כן לא כי חעלה שושה"ם הר'א()קס"ח(
 בטעמס. נכונים הסחברשי



קזפיריק א. חלקשרתפעילוז

 למסה אפי' שנמצא מקום בכל שההא כל אפה שבשה עיסה טעס כשגמצא השק כללאסור
 קשישא מר הרב של מנהג היה וכן הפסח. לאחר וישמרגו ינהלנו אלא בפסח.לאכלו

 על תיגר וקורין וכו', יבינו ולא ידעו לא אשר הלב זחהחי ומשרבו כן. להורותמהרי"אש
 לא וניעור חתר דאיגו למוד אבל וניעור, חתר כמ"ד ס*ל שהמרדכי ואומריםהוראתינו
 דינא דהאי מאריה מיינה שהר4י המרדכי בדברי ישכילו חכמו ולו המרדכי. דברייתכנו
 וחמשובשת המעופשת סברתם ע*פ הללו והמורים וכף, וגיעור חהר דאינו כמ*ד מ"ל הואגם

 עיגיהם בין מרקד פתיות של והשטן וכר. עיגיהם מראות וטח וכף בזה לע"ה התרמורים
 הב"ח משם מביא ה' אות ב"י בהגוה תנ-ג סה בשכ4ג עוד ראיתי שוב ע4ש.והאריך
 כן.שפסק

 ת'ה מדברי הזכיר לא גם תמ-ז. דסה ההג*ה שהשמיס שתוז בס' למוריח-איתי
 השמיסם לכן כן. למר"ן סול דלא דמשום אות זה כי יאמר אשר בקמח. קמחבענין
 ינהר דדויר שופריה מר"ן. לד' המוסכם רק לכתוב שלאבדרכו

 לעלמין.,
 דס" דבההיא אלא

 לאכלו ואסור השאר עם ומתערב דמפרך מר*ן מ-ש על שם שכ' עינין, לן אנהר לאתס"ו
 דקמח ואעוג )לבוש( בס'. נתבסל שלא מלהחלח חרבה היה אם ס' בס*ק שם כ'בפסח.
 עכ*ל. )מ"א( וניעור חתר בעין פירורין שיש כיון בס' בטלבקמח

 דאיהו מרון, על דפליג דפשיסא הלבוש, סעם להעתיק לו היה לא המחילהואחר
 דלא היכי כי בס' נתבסל שלא כ' דלכך תמוז, בסי' לעיל מהרמ"א רבו כשיסתס"ל

 ומדברי דינא דהאי מאריה המרדכי ומדברי תמ"ז, ס" דלעיל ההגה"ה אדבריתיקשי
 נ"ע מורי על קשה ועוד ס', בו ביש מיירי תס"ו דסי' דהאי בפף, מוכח והכנה"גהרימ"ס
 מ"א דסובר מבוארת היא והסתירה הלבוש, לדברי תשלום הם כאלו מ"א דברישהעתיק

 תמוה והוא וגיעור. חתר בעין פירורין שיש כיון אחר תיררץ שתירץ אלא ס', בו בישדמחרי
 תיהי מהיכא לדעת, צריך מוא של תירוצו בעיקר והנה ב( רכבשי. אתרי ארכביהאיך
 דרך לרדת הפירורין מתעכבין הקמח שמרקד כיון הא בעין, פירורין שיש כיוןלתרץ

 הפירורין מן שמתפרך מפגי רק החששא אין הלא כן, לומר תיתי מהיכא א*כהנקבים.
 עם יעבור שמא כי הרא"ש משם תס*ו סי' הכנה"ג )גם( וכמ"ש ומתערבין. הקמחאבק
 כל הקמח עם יעבור שמא מסעם רק מתעכבין הפירורין דעכ"פ הרי ע*ש. כ*שהקמח
 ע"ש.שהוא

 מקרי בקמח קמח וניעור. חתר דאיגו )כמ"ד(* דסובר מר"ן לד' אפ" דברסוף
 ע"ש. באכילה לאסור הוראות מורי כל דמגהג תס"ו בסה מסיק ע"ת ובס' ביבש.יבש
 והרי"ץ מהגאונים הרבה ב' והה4מ ספ"ד רמב"ם המה הלא החולקים לדעת וק"וול"ש
 אין אפ" זו ולסברא הפר4ח עוד וכ' דאסיר. דפשיסא פר"ח וכ"פ הרשב"א ב' ורי"וגיאת
 ערד ועיינתי ע"ש. כשכ*ג דלא וניעור חתר גרירא טעם אלא איסור של ממשוכאן

 ביבש. יבש מיקרי בקמח דקמח דס*ל מהירהשלמי רמב"ם מל' שהוכיחו וראיתיבאחרונים
 : בפשיטות לאסור דינא קם וא"כ דתדומות. פי"ג בחיבורעיין

 קס"ט. ק"ע[]סי'
 שגית. לברך צריך האם עבד, שפיר אי יקסן בס' חתנים ברכת שבירך במישאלה
 א( פ"ק כדאי' חורין ובגי גדולים מעשרה בפחות אינה חתנים, ברכת :תשובה

 והריבוש ס"ב ס" וש"ע ב( הרמב"ם וכופ אנשים. עשרה בועז ויקח מדכתי'דכתובות.
 שם אין דאם משם דנר' קסוז אלף הרשב4א בתשר ועיין קנ"ב. אדרבי ומהר"י ש"ססה

 רכש. ערך ערוך ועיה סוסים. שני ופי כצ-ל. רכשיב(
 אישות, מה' ופא ברכות מ8' פי*ב ב( ע"ב. ד"זא()קס-מט



צרים אי חלק שו"ת,פעולתקח
 מהרא*י שהרי הוא שכן ותדע לעשרה. הקטן שצירף במה זה טעה א"כ ונמצא תנשא. לא"

 אסורה ברכה בלא דכלה דמסתברא בדיעבד. מעכבות ברכות דאין כ' ק"מ סיבפסקיו
 נישואין. בשעת ברכה שעושין לפי ברכה בלא דגקט אלא חופה, בלא היינו כנדה,לבעלה
 ע"כ. בי' חתנים דברכת משום אשה תנשא שלא י' במדינה אין אם דעתך על תעלהוכי
 אין שאם דאה"נ זו. היא טענה דמה גראים, דבריו ואין ס"ב ס" הג"י )עליו(*וכ'
 שנית לברך דא"צ נר' )בירכו(*, ביארנו שכבר בנ"ד ומ"מ ע"ש. וכו' אשה תנשאשלא
 ע"ש. " בלא ברכותיו שנעשו בחתן שם מהרא"י השיב וכן להם. עלתה קמייתאוברכה
 געיר " יש לא דאם מ"ש לענין אלא עליו נחלק ולא לזה, יררה מר"ן דגם הנראהולפי
 ועיין ברכות. לו עלר בדיעבד מנין שם היה שלא אף בירך כבר אבל הברכות. מעכבדאיגו
 גדול טורח בפ"ה כמ"ש כדיעבד הוי גדול, בטורח אלא בי' א"א דאס שכ' שמואל ביתבס'
 ן עכ"ל בח"מ וכ"כ כדיעבד,הוי

 ק"ע. קע"א[]סי'
 וכף. , השגיה מבית שיצא מי במועד מגלחין ואלו ס=ד. תקל"א בסי' הש"עכתב

 ומי ברגל, לו שהתירו ומנרדה ישראל, ביד חבוש היה אפי' האסורים מבית שיצאומי
 ולא בעי"ט או בחה"מ הים ממדינת הבא וכן ברגל, נדרו על ונשאל לגלח שלאשנדר
 ע"י אם לגלח, הותרו מי ע*י לגלח, חז"ל להם שהתירו אלו בכל וצ"ע ע"כ, ביום שהותהיה

 דמותר יראה ולכאורה יאכל. מה לו שיש ישראל ע"י אפילו או יאכל מה לו שאיןישראל
 ולא ופוסקים א( ובגמ' במשנה מדסתמו יאכל מה לו שיש ישראל ע"י אפילולהתגלח
 על מ=א הרב ממ"ש לזה וראיה שהותרו. לאלו לגלח רשות אדם כל דביד ש"מפירשו,
 דלא המ"א ע"ז וכ' הרגל, קודם גולד אפי' במועד לגלח מותר קטן ס"ו. שם הש"עמ"ש
 ודועא כ' יבנ"י הוא, מצוה בר דלאו מגוול כשהוא למועד יכנס שלא טעמא ביהשייך
 לעכו"ם אבל ההא. הרגל דצורך לגלח מותר לקטן ודוקא ע"כ, ומצטער רב שיער לוכשיש
 עסס"י יאכל מה לו אין אא"כ במועד לעשותן דאסור מלאכות משאר עדיף דלא לגלחאסור
 דברישא ש*מ יאכל, מה לו אין אא"כ לגלח אסור לגוי אבל מדקאמר הגה עכ"ל.תקמ"ב
 ליה. לגלוחי שרי יאכל מה לו יש אפ"בישראל

 לדחות דאפשר חילקו. ולא ובפוסקים במשנה מדסתמו להוכיח דאין לומרואפשר
 כי דהוי ולעולם עצמו, במספר לא לספר המסתפר בהתר אלא לאשמועינן אתודלא
 המלך גן בס' למהרא*ה מצאתי וכן יאכל. מה לו באין רק לאחרים לספר לו דאיןדיגיה
 בדבר. היתר צד שיש כיח ישראל ע"י לספר שמותר נ"ל במועד המגלחין וז"ל. ס"בבסי'
 שמחת להשהות ומותר יאכל. מה לו שאין סרסור ע"י סחורה למכור דמותרדומיא

 איכא נמי ומצוה במרעד. השמחה את להרגיל כדי המועד עד לקטן שעושיןהתגלחת
 למכור שאסור דאף הוא, וקוו הוא יפה ודמיון עכ"ל. ישראל ספר ידי על ומגלחיןבכך

 )לזה(4 לו התירו יאכל מה לו דאין עני משום מ"מ בחה"מ. סחורה לקנות אוסחורה

 מה לו שאין ישראל ע"י דמותר דפשיטא לגלח. חז"ל לו שהתירו זה כ"ש א"כ זהמפני
 עם לו יש שייכות דמה זה, מפגי מלאכה שיעשה צריך שאינו לאחר התירו לאהאונס, מפני לגלח לזה התירו דאם יאכל. מה לו שאין מי ע"י לגלח דדוקא מינה ושמעתיאכל.
 ב(האונס.

 לאסור ג"ה פדברי הכרה דאין כת' שויה"ם הר' ב( :. ד"ג מגלחין ואלו פ' מ"קא()ק"ע(
 יאכל מה לו שאין סרסור ע"י למכור לסוחר הותר דאם ומסיים יאכל, מה לו שיש פועלע"י

 לפועל מותר גלוח גבי כן כמו להסתחר. אסוד עצסו סצד שהסוחר אעפ"י הסרסור צורךבשביל
 ח"ב. קס"ד וס" ע"ד סי הסחבר בדברי ומצי" עי"ש. הסתגלח. צורך ססני לגלח מ"י לושיש



קםצריק א, חלקשחתפעולת

 מיירי דהם*א שכ', ע"ד ס" חא"ח ד"מ להרב וראיתי צל"ע. הם"א רברי~ע*ר
 אחר פסח ערב רהרי ישראל. ע"י אסור גוי נמצא אם אבל שיספרנה גוי נמצאכשלא
 ה"ה גוי. ע"י דוקא פסח דבערב היכי וכי גוי. ע"י אם כי ישראל ע"י חצות אחרלהסתפר. דאין התם האחרונים כ' הוכ"ז סק"ג, תס"ח סף עצמו המוא כם"ש מחה"ם קילחצות
 בח"ה תספורת דמתיר מהרי"ד רברי על שהשיב ומה ום"ו. מ*ה בס" יעוש"בבחה"ם
 בערב דהתם מהרי"ד. רברי לסתור ראיה שום אין הענחה דעתי דלפי עצמו, ישראלע*י
 המותרים בכלל נכלל ולא ההא אנוס רלאו מטעם היינו גף, ע"י רק המיקל התיר שלאפסח
 שרי. יאכל מה לו שאין ישראל ע*י ראה"נ ולעולם להתם, רמי לא וא"כ בח*ה.לגלח
 יעו*ש. פסח בערב שמותר כ"ש בח*ה שמותר כל תס"ח בס" )כתב(' השכ"ג שהריותדע
 משם אין גוי, ע"י אפי' פסח בערב להסתפר דאוסר הפר"ח משם להביא שהאריך מהוגם

 אליו ראשו מטה שהוא ומטעם מלאכה, לעשות אסור עצמו רההא שאני דהתםראיה.
 ישראל ע"י או גוי ע"י לי מה טעמא(* )להאי וא"כ להאי. טעמא קפ*א ס" ביקדכדא"
 חהייגו ישראל ע*י אפ" שרי ואיכ עהצה, הוא בהתר הכא אבל יאכל, מה לר שאיןאע*פ
 מטעם פסח בע' הן )הג"ה(* גו"ר הרב כפסק להחמיר לפסוק וראף יאכל, מה לוכשאין
 שן דאסורו פוסקים הרבה סברת מטעם בחה"ם הן התורה, מן דאיסורו התו' בהדסברי
 שם, ד"ם הרב בתשף בזה שהאריך כמוהתורה,

 גדול, דוחק במקום גוי ע"י להסתפר בע"פ להתיר הפר"ח רהסכים רמאיויעד"ן
 בס" הב*י שהרי וראיה שנוי, הוא במחלוקת לאו או ממש ביה אית דמסייע טעמאהייגו
 בההיא ג( המצניע פ' כרא" ממש בו אין רמסייע גוי. ע"י כואבת שן להוציא התירשכ"ח

 עמיץ דקא בהדיה מסייע קא והא בגם' ופריך בשבת מגוי עינא למכחל דשראדאמימר
 רמסייע קאמר דניקף בההיא קפ"א סי' ובי"ד יע"ש. וכו' ממש בו אין מסייע ומשניופתח,
 שמותר דמקום הני, מכל שמעינן פלוגתא, להאי שתי' שכ"ח ס" בט"ז ועיין ממש, בואין
 במקום ורש"ל ב"ח ב' הפר"ח ולדעת מגוי. אפ" וה"ה יאכל, מה לו שאין אפי'ישראל ע*י )לגלח(* אסור לגלח הותר שלא ובמקום יאכל, מה לו שאין ישראל ע"י שרילגלח
 מותר עצמו שההא כיון יאכל, מה לו שאין ישראל ע*י בין גוי ע"י בין להתיר ישרוחק

 ד( : בחה*ם בין בע"פ בין מלאכהבעשיית

 קעעא. קעב"[]סי'
 העשבים ענין על ודרישות חקירות בז' וחוקרין ודורשין שואלין עליה בניראיתי

 שההא שעליו הטל מפני בו לטנן חשש ויש פסח של חטים בו א( שמטננין חרמלשקורין
 הביא תס*ו סף הפר"ח והנה מעליו, הטל שילך כרי בשמש לשטחו תקנה יש אםמחמיץ
 שעות שש אחר בלוקטן דשרי מאן שרי וחר אסר חד בעשבין מטננא ז*ל. הירושלמימשם
 שעות שש אחר בלוקטן אלא שרי לא רשרי מאן אפי' הנה ע*כ. מנהון פייגא דטלאמא

 שעות שש כלות ער ביני דביני בעשבים הטל ולבליעת מהן. הטל ונסתלק כלהשכבר
 לטבע לשגות בהם כח ריש במחובר העשבים ועדיין היתה שהבליעה כיון חיישינןלא
 לשנות כח בה אין ביני דביני בליעה ההיא תלושין שהן אחר אך פירות, כמי והו*להפרי
 ליבשם בחמה שטחם ואח"כ במים תלושין יבשים עשבים שרה אם עצמך הגעטבעם.
 האם חטים. בהם וטיגן מבפנים לחים ונשארו מבחוץ שבהם מים לחלוחית כל שיבשעד

 והא תימה, דביי אלא אלו אין בגופן, המים שנשתגו כיון מחמיציס שאיגם בהםגאמר

 דמשמא תס*ח ס" פד"ח ועי" מ"י לו שאין הישראל או הגוי פ" ד( כ"ב.(. )ביצה צ*ג,( )שבתג(
 . גוי. דוקאשם

 סולת שתההה כדי בעשבים פסח חסי כובשין כלומר יכימיו בל"ע מסננין פ"א()קע"א(
 לפסמ, נקיה פת מם4היעשות
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 בשעת )שמזיע(' שהזיע יבש בשר הרוקח, נ' תס"ו ס" ז"ל הסור דכ' לההיא דומה זהלמה

 שגשתנו אע"פ המים לבליעת דחישינן הרי ע"כ. בו שהרדח המים מכח מחמיץהגשמים
 חלוקות שאר על מדהשיבו לזה הסכימו והרא"ש והטור ע"כ. מבפנים הבשר גוףבתוך

 עליו. זו בחלוקה השיבו ולאדהרוקח
 שנתגגבו שאחר לומר בעיני קשה ולכאורה טוו. סעיף תס"ז בסי' ע"ז כ'והפר"ח

 שהמים נוטה והדעת המים. מן שהוא לומר בבשר זמן לאחר שיוצאה שהזיעה בו שהחיחהמים
 ואע"פ וז"ל דבדיו בסוף וססיק וכו', מהבשר היוצא מוהל הוא שמזיע ומה להואזלי

 מים חומרי זו לזיעה ליתן יש דינא לענין ולפי' מסברא. להקל לחלק אין לחלקשאפשר
 מעיקרא סוד כדקא להתיר לבו מלאו לא שהפר"ח לדעת הראית עכ"ל. פירות מיוחומרי
 מסברא, לחלק לנו מנין וא"כלחלק,

 אוסרים ויש מותר החומה מזיעת שנתלחלח קמח מלא שק הש"ע כ' תס"וובסי'
 ורי"ו. והסור וברמזים והרא"ש הרוקח אוסרין הרוב דאדרבה צ"ע המ"א ע"ז וכ'עכ"ל.
 בה שיש המים מכח מזיע שהחומה משום האוסרין סעם ונ"ל להתיר, כ' פ"ה בהגמ"ירק

 דיש ואפשר שרי. לכ"ע שמזיע עץ של בכותל ולפ"ז יבש. בשר לענין ס"ו תס"ב סי'כמ"ט
 בלחלוחית דשרי דמאן בפי' לך הרי עכ"ל. מחובר בעודו שקיבל מים לחלוחית ג"כבו

 המשנה בפי' הרמב"ם וכ*ב הוא, בעלמא זיעה אלא מים מכח לא דהזיעה ס"לדחומה
 דמחמיץ פשיטא ששואב מים מלחות דאי בדפוסים. ואינו ערבי בנוסח פ"ג מכשיריןבמ'

 מלחות דלאו דס"ל להמתירין ללמוד יש בא. ההא המים דמחמת דס"ל האוסריםדמטעם
 שכן תדע אסיר. לכ*ע המים מלחות באה שהזיעה דכל מינה ושמעת הזיעה באההמים
 דאימא מים לבליעת גיה למיחש דליכא כלומר עץ של בכותל ולכ"ע המ"א כ' שהריהוא,
 דהא כלומר במחובר גערדו שקיבל המים דמלחות ג"כ ואפשר נפקא. קא מעצמהזיעה
 במחובר(' בעודו )ומדקאמר במחובר. בעודו שקיבל המים ולחות דמעצמה זיעה גרמאוהא

 המים. טבע לשנות התלוש בכח דאין מחמע אחמועי בתלוש מים שקיבל דכלשמעינן
 חא"ח. ע"ג ע"ט דף גו"רוכ"כ

 נראה החעי וכ' וז"ל. והוסיף מ"א דברי העתיק תס"ו סה באה"ט בס' מצאתיושוב
 דמים והבל חום מחמת מזיע אם משא"כ האש מחום או עצמה מחמת כשמזיעדדוקא
 לדון אין בתלוש שבולעים דמים כדברינו לך הרי ע"ש, לכ"ע דמכשיר כמים הוא הריחמין
 המים מכח אולי בעי מיהא דלמיחש שמעינן אוסרין יש מר"ן ומדכ' פירות. מי דיןבהם
 המים דמכח דידעיגן דכל ולעולם אוסרין, היש סברת להביא ליה למה שאלוכ בא,הוא
 הבתים זיעת דמכשירין בפ"ב דתנן מטעם מתירין כיש שפסק והפר"ח אסיר, באהוא

 וכ"כ יע"ש. מחמיצים אינם מכשירין ומדאינם וכו'. מכשירין אין ומערות שיחיןבודות
 איך לי קשה עבדו ולי תס"ב. בסס"י ע"ש מכשיר מדאינו מחמיץ דאינו מלח לעניןג"כ
 אוכלין סומאת מה' פוי רמבום כם"ש מכשירין שהן יוכיחו וחלב דם בהכשר, ח~מוץתלוי

 כלל א"ח חלק גו*ר להרב כן מצאתי ושוג ס"ה, תסוו בס" כדא" מחמיצין איןואעפ"כ
 ס"ז תס"ז סי' הש"ע דכ' אהא הקשה לא אמאי לי קשה ועוד ע"ג. ריש ע"ס דף ט' סי'ד'

 חטים ובקירותיו הבור בקרקעית יש שמא וחושש חסים מלאים בורות לו שישישראי
 כסברת אתיא דהאי ודאי והשתא ע"כ, סגי בעלמא כביסול והארץ הבור מלחותמבוקעים
 דליתה בא, מים לחות מכח דרדאי הבור בקרקעית דהתם לדחות ואין תס"ו. בס"האוסרים
 ועומדים תלושים דנקט דקירותיו היכי וכי הוא, בנין ע*י דבור הם. שוים וחומהדבור
 נקסינהו, הזהרי דבהדי בור ה"נהם.

 להקל שאין מים שבלוע תלוש לדבר דחישינן דהיכא זה מכל למדנו שיהיהאיך
 חיישי:ן הטל(* )שכבת סל מלאים שעדיין מהגוקר אותם יתלשו אם העשבים אלו א"כבה
 וכשהם ושושנים, פרחים אלו בעשבים שיש וגם מהטל שבולעים השטיחה נמשך בינילביני
 הרבה יש תלושים כבר כשהם אבל מעליהם, טל להפריח בשמש כח יש במחוברעדיין
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 דקדקו ולזה ומוסגר. סגור הוא כי לכלותו בשמש כח ואת בתוכם והטל סמושים שהםמהם
 בדליכא דשרי ומאן לשניי הו*ל ואמאי שעות. ו' אחר בלוקטן דשרי ומאן לומרבירושלמי

 דעביד אופן דבאיזה שמעינן והוה שעות, ר אחר בלוקטן מלהזכיר ולישתוק עלוויחוסל
 קודם, לא שעות ר אחר בלוקטן דוקא הדבר דתנאי ש*מ אלא ש*ד. מעליהם הטלשיפתלק
 הכתה לא אכתי מערב הפונה העשבים צד היהם בתחלת כי שעות. לכתוב דקדקדלזה
 שעות ו' אחר דוקא אמורא קפיד ולזה שם. עדיין נשאר צד שבאותו הטל וא*כ עליו,שמש
 פייגא דטלא מה לירוש' קאמר ולזה צז-ריו, בכל חמה ושלטה הדקיע באמצע השמששאז

 דקודם שמעינן מעליהם. הטל שיסתלק מה בכדי ההא שעות דר זה שיעוד כלומרמנהח,
 להסתלק. כלה לא עדיק זהזמן

 משום ואי דאסיר, בזה יודה האמת בעל לכבוד האמת אוהב שההא מי כיוהיעתי
 לסתור כלום זה אין בשמש. אותו ושוטחק בבוקר בבוקר אותו שלוקטק העם להמחדחזי
 ראשו אל יערב מי עכ*ז כ*כ, פשיסא לא זו דחששא יונח ולו מכרחת. ראיה בלתימאש
 מ*א הביאו הדשן תרומת הרב כ' בזה וכיהצא דאוריתא, איסור נגד קולות בקולילידד
 ברירא דלא קמח. של השק תחת הבהמה על עור או אוכף לתת ליזהר שיש הש"עעמ"ש
 להקל אין מ*מ אדם. זיעת כמו מחמיץ אין הסברא דלפי ואע"ג מחמצת. בהמה זיעת אםלן

 ההמח סמכו מה על לנו ישיב לחלוק שירצה מי והנה עכ"ל. כ"כ פשיטא דלאבמלתא
 לנגבם אותם ושוטחין עליהם צפים והמים הגשמים בזמן העשבים שתולשין פעמיםבכמה
 גשם עליהם יורד ואח"כ עיר ברחובות ועומדים אותם מניחין שתולשין אחר לפעמיםואף

 תלישה אחר שבלעו המים פולטק דכשמזיע דפשיטא בהם, מטננים ואח*כ אותםושופחים
 כן. עושק בהשגחה דשלא למימר לך אית מאי אלא כעקוהף

 מביאו הרשבוץ דכ' סהא שבולע בכך דמה ראיה להביא רהצק שמעתי עודוהנה
 פירות מי לענין ענבים של כיין הוא צמוקים יין ח*ל. תס*ב בס" הבית בדק בס'סר*ן
 הצמוקים(* בהם שנשרו אחר מברהתן )נשתנו הצמוקים בהם ששרו המים כי טחמיצים.שאין
 הרוב*ץ דברי הביא הוא גם והפר*ח עכ*ל. העבים בתוך שנשתנו גשמים שלכמים
 שתי תחלה להבין וראף הענבים. בתוך שנשתנו גשמים של כמים בה דגדיס אלאאלו,
 גשמים כמי פירושו הכי העבים לגי כי והוא לענינינו, נבהא ואחר בינייהו מאיהג"
 הכי ענבים ולגף אחר. טבע עתה בהם שיש מתוקים למים בעבים ונשתנו סלוחיםשהם

 ונהפך בתוכם ומתעבים תתפחין הרבה ושואבים הענבים על שיודדים גשמים כמי8ירושו,
 פירות. למיטבעם

 הדיוט למעשה ללמוד אפשר איך בעבים שנשתנו לטעם קשה. הגי' שתי לפיוהנה
 לשנות בעבים כח שנתן מפני וכי למעשהו, וישוה ידמהו ומי והנורא הגדול השםמסעשה

 שנתן ע"י מים של טבען לשנות מסור בידנו זה כח ג*כ יהיה למתוק הסלוחים המיםאת
 גו*ד בס' הלוי כמהר"א הרב הקודמין רבותי' לכת הטענה חאת לשנות. צסוקיםבהם
 המבי"ט ראיית גם להקל, ע"ז לסמוך שאין חקירות בכמה האריר ושם ט' ס" דן כללחא*ח
 יביא לא מזוג ויין כשרי הביא ואם יביא לא צמוקים יין ב( המוכר בפ' ממ*ש רנ*בס"
 שאין שם. מהרא"ה עליו השיב וכו/ -מזוג אינו צמוקים דיין משמע פסול. הביאואם
 ניסוך ולענין היטב. ונתבשם שנתיישן צסוקים כיין יעדב לא מזוג יין כי ראיהמכאן
 דטעמא זו, חשיבות לן אהני לא חימוץ ולענין וכר, גמור יין שיהיה רק קפדינןלא
 כדכ' החימוץ למנוע גורם חם פירות מי של טבען מפני הוא מחמיצין דאין פירותדסי

 החימוץ, למהר גודמים פירות מי וחום הסים קרירות הנה מים בהם וכשיהיההרדב*ז.
 כמה להביא שם והאריר המים וקרירות הפירות חהם כאחת שניהם נתערבו צמוקיןובשן
 כלל שמירה בלי להתיר כדאי זה ואין ח*ל, הרשב"ו דברי על כ' טהריק"ש וגםראיות.

.-

 דצ חפירות את הסוכר 8ן ב*בב(
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 השמיט שהרג"י זו הוראה על פליגי וגדולים ורבים וסיים לבד. פירותבמי כמומחימוץ
 דלא להדיא מוכח זאת והשמטתו הבית,. בדק ס' אחר שחובר ש"ע מס' הרשב"ץ שלדינו
 וכיון זה. עם זה מעורב ומים פירות כמי דינו צמוקין דיין כתב הרדב"ז גם כוותיה.ס"ל
 ע"ש. ויקירא רבה לאיסורא דחיקי ושינויי פירוקי למעבד אטצדקי למהדר ראוי איןשכן
 יע"ש. צמוקים ביין לאשור פסק ז' סי' נועם דרכי בס' הלוי מהר"ם הרבגם

 מייתי ראייה דמה לי קשה ענבים דלגי' לאדוני, עבד העגי אני חלקי אענה והשתא-
 במחובר ששאבו ענבים דשאני וגדול, רב ביניהם החילוק הענבים. בתוך שנשתנומגשמים
 שהפר"ח ואף הם. דתלושים צמוקים משא"כ הענבים, בגוף הגשמים טבע שנשתנהופשיטא
 להחמיר, גר' משם ואדרבה משמ דאיה אין עכ"ז עליהם, חלק ולא הרשב"ץ דברי הביאז"ל
 או צמוקיס שריית דמי ד' בסעיף כ' ג' בסעה הרשב"ץ רברי שהביא אחר שהסר"חוזה

 ועצירה דריכה דע"י דהרשב"ץ ההיא דשאני לומר הדבר אליך וקרוב עצמן. כמיםגרוגרות
 שהצמוקים צמוקים מי בשריית משא"כ צמוקים. יין להו קרו דלכד ליין המים טבענהפך

 רמוז. הוא ושם בלשונו למדקדק פשוט וזה טבעם להפוך שרייתם בכח אין לכךבעינייהו.
 להלכה כ' צבי וחכם הרשב"ץ. דברי שהביא אחר וז"ל שכ' להב"הט מצאתישוב
 מזוג כיין אלא גמור כיין דינו אין כי בפסח ללוש אסור שלנו צמוקים ובייןולמעשה,

 ממש והוא הפר"ח דנדת צמוקין ליין שלגו צמוקין יין בין דמחלק לך הרי עכ"ל,ע"ש
 הסמ"ג דטעם דכ' כ"ו סי' משה דבר ב0' ראיתי ושוב ג( לשונו. מדקדוק שכתבגוכמו
 דאז ל' דף ע"ז במס' כדאי' דוקא ימים ג' תוך הענבים דריכת בעת המים שנתןמשומ
 תירוש שעדיין אע"פ מים בו נתן ימים ג' אחר אם אבל הרבה. ימים ונתישנו תוססמקרי
 וכו' ומחמיץ מים עם פירות מי הוי עדיין נתישנן ולא ימים ג' תוך המים שנתןאו

 דכ' מהא צמוקין ליין ראיה להביא אין וגם ז"ל. והפר"ח הש"ע מל' כן ודקדקיעש"ב.
 בשעת שנופלת מים טיפת בלא לו שא"א אע"פ גיין ללחם מותר ס"ג תס"ב סי'הש"ע
 הכגה"ג תירץ דכבר ע"כ. העיסה שלשו קודם ביין המים נתבטלו וכבר הואיל וכו',הבציר
 שנתינת וכיון יין. עדיין היה שלא תירוש בעודו המים שנתערב התם .דשאניוהפר"ח
 טעמן הופג יין ונעשה נתבשל תוסם שהיין כל יין. עדיין )היה(* שלא בשעה היההמים
 שכ' מר"ן על קשה לא וגזה יין. ונהפך התירוש שנשתנה כדרך יין להיות וגשתנו מיםשל
 עכ"ל. מים בהם נתערב שלא ובלבד מותר וחומץ ביין או בדבש שנמצאת חטה בס"ושם

 מופלג בין ללישה סמוך בין יין היה שכבר ביין מים )שנתנו(4 שנשתנו התםדשאני
 שיין ס"ג הש"ע שכ' הדין בעיקר אפ" והגה לכ'"צ, אסור שנה או חדש יומים אויום

 דהרמב"ם שסובר מרבנן 'צורבא חד ב' הביא הכנה"ג הבציר גשעת מים[ ]בןשנתערב
 בהס כיוצא וכל ודבש וחלב יין כגון הן פירות ומי וז"ל. ומצה מחמץ בפ"ה שכ' ע"זחולק
 מחמיצין אלו הרי שהוא כל מים בהם נתערב ואם לעולם, מים בהם יתערב שלאוהוא

 צמוקיט כי נלע"ד ולפ"זג(
 הצסוקיס ושבו הסים כל הצסוקים שאיבת כדי עד בצמוקים מים נתינת היינו הרשב"ץשהזכיר
 שאינם פירות פי סהם, הנסחט יקרא ולזה ההיא, בשרחה הצמוקיס מי שישאר בלי כעגביםלהיות

 תונה במחובר(. )ריל הענבים. בתוך שגשתנו גשמים של כמים בהו דקאמר נמי דיקאמחמיצים,
 צמוקים יין אך מחמיץ. שאינו תס"ו סי סע"ה מור"ם שהזכיר האדם לזיעת א*ז מדסההפר"ח
 נשאר הענבים ששואבים סה דמלבד מרובים בסים הצמוקים שריית כי נראה צגי, חכםשהזכיר
 שהזכיר וזהו שרף, יין מסנו להוציא צמוקים ומשורים מה זה וכעיו בשרייה. צמוקים מיעוד

 צמיקיס דגיין נכת על המחבר דברי עלו ובזה סחמיץ. כזח צמוקים יין ובודאי ד', בסע"הפר"ח
 אמנם פירות, מי דין דדינו -גמוד ליין המים סבע נהסך ותסיסה ועצירה דריכה אחרידהרשב'ץ

 עשבים והיינו ומחמיץ, מים עם פירות כמי ממנו שזב מה דהרשב"ץ בנדון אפי' וכף. דריכהלפני
 ודוק, , 'אחרת 'פעולה שרמ בלי שהם כפו מהם ומתמציפ סהמחובר עקירה אחר הטל ששאבודסטננא
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 אחץם, בין הבציר בשעת בין זמן ובכל עת בכל לאסור שמעינן לעולם רב" מדכ'עם"ל,

 ז*יקא הרמב*ם דכ' לעולם רתיבת דרכו יורה האמת עליו. השיב כנה*ג שהרבואעפ"י
 בזה יש הפסד מה ויוכיחו גא יעמרו גזעקו. כי עליגו החולקים לכת לחם מה ומעתההכי.
 העולם בדרך לגפשו יבחר משכיל וכל מחמרינן להחמיר דאפשר טצדקי כל אדרבהליזהר.
 בדרך לילך לגו שיש הקדושה תורתינו בדיני וק*ו ק"ו מכשול. מכל בטוחה היותרהדרך
 מגילה בה' הב"י מביאו בזח כיוצא בענין רמב"ן וכמ"ש ועון, מכשול מכל בסוחההיותר
 כך על ולזרזם העם את )להזכיר( להזהיר ומנהיג חכם לכל שראף אומר אני כן על אשרע"ש,
 הכהן הזהב גולת ראש מורינו מעלת לפני גשמע זה דבר כי האמן לו, תחשבוצדקה
 וגשאגו יצ"ו( כ"ץ )עראקי שלום כה"ר אדוננו בן זלה"ה יחיא כמה"ר ורבנא מרגאהגדול
 כמה"ר מוריגו עמיתו גם סברא. להאי וקלסה בקרקע רבו לפני הדן כתלמיד עמווגתננו
 קולמוסי שביתת תהא כאן ועד לן. ואסברה זאת חקירה חקר מעצמו זלה*ה משרקידוד

 אכי"ר. צרק במעגלי ינחנו לער שמו הת' ית' והוא יחדל והחדל ישמעחהשומע
 ההתר עם שנשרה באיסור ק*ה בסי' מר"ן דכ' מהא ברבר מפקפקין )עוד(הטמעתי

 כלל ול"ד בחדחה. סגי שלם מיום פחות אבל כולו ונאסר כבוש מקרי בצונן לעתמעת
 שהעשבים רק דאיגו הכא משא"כ לעת, במעת אלא האיסור כל ויפלוס שיבלע סגי לאדהתם
 עליהן, הסל או המים בעוד כשתלשן וא"כ שהו, בכל תכף מהטל או הגשמים ממיבולעים
 מוכחת וראיה חפירות. מי לתוך שנפל שהוא בכל כמים והוי מלחות )העת(' אותובולעין
 על שנפל חדש בין ישן בין גוים של יין ס"ח, קל"ד סף בי"ד התם דאי' מהאדבלע,
 קליפתן, דרך בלעי דלא סעמא הלבוש וכ' מותרים. והם יריחם שלימות הם אםעגבים
 קאי רב זמן עליהם עבר דאם והאי ס"י. שם וכרא" בלעו ודאי רב זמן עליהם עברואם
 האחרוג' וכ"כ דע*ז, בתרא בפ' הר"ן שהביא הרשב*א מדברי כדמוכח ח' אסעיףגם

 דהסור אלא הוא, כמה רב זמן להאי פירוש אין לכאורה וז"ל. הס"ז זה על וכ'בפירוש.
 שיש וכל דמיד. דומיא מועס דזמן משמע וכה. מועס לזמן או מיד שמדיחה דוקאכ'

 ואע*פ הסור, כלשח וחר"ן הרשב"א ל' הוא וכן עכ"ל. מרובה מקרי מזח יותרשהות
 מדהביא כהס"ז לפסוק נסה בה*ס הרב ק*ה. סי' כמ"ש בעינן רמעל*ע נרל כ'שהש*ך
 משמע כך ר"ל משמע, חפוסק שאומר מקום דכל בכללים השכ*ג וכ' באחרונה.סברתו
 ולא לפרש האמורא דדרך מע*ל. פי ולא מדסתם כן הש"ע דעת ונר' יע"ש. הלשחפשס

 וראיה מרובה. זמן מיקרי מיד מגדר מעס שיצא דכל ודאי אלא הפוסק", וכ*שלסתום,
 ממעסין אב משנכנס דמגלה. פ"ק התה ב' תקנ*א סי' ס"ב ה' הב"י דכ' מחאמוכחת
 הו*ל דא*כ קצת. ששין אבל ממעסין לפרש אין אבל כלל. ששין יהיו שלא ר"לבשמחה,
 כלל. שמחין שאין התף למדו פירש דמדלא הרי עכ*ל. מעס קורא מה השיעורלפרש

 או הבור ע*פ או הנהר ע"ג ונתנו פירות מלא שהוא שק תנן פ"ג מכשיריןובמ'
 שישאבו ליה דגיחא טעמא רעוו וכ' יותן. בכי ששאבו כל ושאבה המערה מעלותעל

 דאין שמעיגן מהאי הרי ע*כ. ונפוחים גסים נראים הן כך שמתוך המים מןהפירות
 אחרוגים וע"1 יוכיח. והנסיון בגופן שנכנס המים מלחות רק נתפחים והעשביםהירקות
 מרק של לקררה השליכם ואח"כ שקלם שהוא הפורפיר"ו כלי לענין הרדב"ז בשםשכ'
 ועיין ע"ש. הפור8יר"ו בכלי לחשתמש אסר הנסיון ומכח מבתחלה. יותר ששקלומצאו
 חסים, וכן וגתפחים בתוכן המשקה להבלע דרכן רענבים י"ח ס"ק צ"א סי' י"דפר"ח
 דודאי המציאות להכחיש ואין ע"ש. רואה כל לעין שגרגש דבר דזהו שם פר"ת ע"זוכ'
 אותם כששוטחין וכ"ש פירות. במי מעורבים כמים והוי בתלוש בלעי ששוהים ביגיביגי

 אלו עשבים דין נדמה אם זה וכל מהגהוג. ביותר בעשבים מבליע השמש דחוםבשמש
 מיד זמן על מעט יותר שהוא מרובה זמן גשהו אלא קליפתם דרך בלעי דלא ענביםלדין
 שיש שמתוך בלעק שמיד סדק בהן שיש חסים לדין אותם נדמה אם ןכ"ש בלעי.דודאי
 שלהם געצים בעיניגו רואים אגו סדקים הרבה אלו עשבים גם גהם. גבלע ה"ן סדקבהן
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 ששמעתי ומה מהם. ועדיפי ד( דחיטי כצירי הוו ושושני פרחי גם בהם. המכה השמשמכח

 דהא ממש זו בטענה אין פליטתן. בליעתן כדדך נימא לבליעה לחוש באנו שאםאומרים
 לומד תיתי מהיכא טל. או תלושין גשמים המי שיפלוס לומר( אבל )דגלעי, לומרניחא
 והוי אחד בגוף ביחד ונתערב נבלע כבר הא בתלוש. בהם שנבלע 'אותו דוקא שיפלטוכן
 דכמה ס"ח קל"הסי' עבי"ד מ"ט סס"ק תנ"א סי' מ"א כ' מעורבים. מים עם פירותכמי

 ב"י בהגהת ]תנ"א סי' כה"ג השיירי גם עכ"ל. עסכ"א בחמץ משא"כ בי"נ הקילוקולות
 ה( ל'. סי' הרשב"א בתשו' מבואר וכן י"א. ס"ק ת"ן סי' יעקב חק בס' וכ"כ ע"ש.כ"כ[
 אליהם לחוש וראוי הם ברורים דדברים יראה בלבו האמת ואהבת ה' יראת נגעואשר
 לא דלכך הוא זעיר לאו חמץ. דדבר שעות. ו' קודם שיח הקוטפים יד בשולוויולמחות
 שהראשונים שאומרים ומה שהן. בכל דאיסורן אותם עם ע"ז בשלהי לשנותו התנאהוצרך
 כבן מקטנותי כי וארץ שמים עלי מעיד ואני זה. ידעו מהיכן אגי תמיה פה. פוצים היולא
 לנטף גשמים טיפי והתחילו למכור עיר ברחובות אלו עשבים כשהיו שבע, כבןשית

 לקנותו )שימצא( שמוצא מי אין ושוב המץ. חמץ פסול. פסול צח ובפה מלא בקולאומרים
 לאוהבי בזה ודי אלו. בקנסות ביצתו ולצלות וכירים תנור להסיק ליבש אותוושוטחים

 וישמחו. יראואמת

 קעאב. קע"ג[]סי')

 לשופם ובא משתלשל הראשונים מנהג ראיתי מסלים. העשויות השולחנותבענין
 אומרים ושמעתי ראשון. מכלי רותחין עליהן מערין ואח=כ חמין במים יפהולנקותם
 לך הא זה דבר לברר וכדי אלה עובדין מהני לא סלים בשל אבל עץ של בשולחנותדוקא
 אוכלים בהם שמצניעין והתיבות השולחנות ך/ סע" תג"א בסי' הש"ע )הטור(*לשון
 עכ"ל, לתוכן הקדרה מן מרק נשפך שלפעמים לפי רותחין עליהן לערות רגילים השנהכל

 דאל"כ הדין. מן לא דוקא מנהג מכה דזה מיבמע וכו/ עליהם לערות רגיליםמדכתב
 לתוכן נשפך שאין כיון איכא רבא וטעמא וכו'. עליהם לערות צריך הכי למימר ליהמיבעי
 צוגנת, פת עליהם דגותנין תשמישן רוב בתד בהו אזלינן א=כ לפעמים. אם כימהמרק
 דלפעמים לדידן ואפי' לפעמים, רק דאינו כיון בכך מה לתוכן מהמרק נשפך אפי'וא"כ
 יעוד לפעמים. אם כי דייסא אכלי שעתא כל דלאו חדא בכך. מה לתוכן מהדייסאנשפך
 כצונן. דחשוב שגי מכלי אם כי אינו מהדייסא נשפךדאם

 לשפוך נהגו ותיבות שולחנות וז"ל. זה ס" בג"י הובא פ"ה הגמ"י לשון לךוהא
 עכ*ל, ומרק פשטיר*א כגון רותח חמץ ובהם עליהם נופל פעמים כי רותחים. מיםעליהס

 רוב דאין רכיון כלומר פעמים. כי דנקט סיפא משום נהגו לכתוב בלשונו דקדקהרי
 ומשמע ת*ל. הגמ*י דברי על שם כ' שהב"י ואע"פ מדיגא, צריך הוה לא בהכיתשמישו
 משום רותחים מים עליהם לשפוך צדיך אוכלים בהם מצניעין שאין שאע"פמדבריו
 ההא צריך. תיבת דנקט כ"י דרבי' עכ"ל. חם מרק עליהם נשפך פעם שום שמאדחישינן
 חמין. עירוי צריכי הוו לא דינא דמעיקר הרי קאי. דעלייהו הגמ"י שכתבו המנהגלפי
 לבליעה דחישינן מטעם לאסרם אין נצרים, )מכלי(* מסלי העשויים בשולחנותוא*כ
 רק בהם הבליעה )דאין(* כית ערוי ע"י בליעתם יוצא שאין האריגה נקבי דרךשבהם
 שלפעמים ואע"פ תשמישו, רוב אחר רק כלי בכל הלכו דלא למיחש. ליכאלפעמים
 סלים וז"ל. סא זה ס" בש"ע מצינו לזה ודומה כ"ה. בסע" כמ=ש חם להם בהםנותנין

 וכ' עכ"ל. דבריו ונראין שחולק מי ויש הגעלה להם מצריכין יש בשר בהםשמולחין

 ל"נ בכת"י כתוב ל' וס"ד כ' דבור תחלת זה לשת ה( מ.(. )פסחים צר ערך ערוך בקעים פהד(
 . התשובה.בסוף
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 שכיחי הוו ואי מחזקינן לא איסורא דאחזוקי ה"ט דבריו. ונדאין ח"ל אלעפייהפהר*ח
 )פר"ח(. )מהני(4 יכ"ע ראשת דכלי ובערוי כב*ח דלא הגעלה בעו חטהגרעיני

 מהרחוא עכ"ל הסלים בנקב איסור של שממשו דחייש בהגעלה אף אסדובט"ז
 לומד חישינן ולא לכ"ע סגי בעירוי חטה. גרעיני דשכיח אעוג הפד"ח דלד' הריז"ל.

 . דשכיח משום בסלים דמחמיר דהט"ז לומר רע"כ הסליס. בנקב נשאר איסור _שלדממשו

 דאין דידן בשלחנות משא"כ בכד' תדיר דתשמישו משום טעמא היינו חטהגרעיני
 פליג הפר"ח הנה בכך, לחלק דאין יהיה ולו לפעמים, רק ומרק מדייסא בהן חמץבליעת
 מטעם הגעלה להצריכו הצריך שבהם המחמיר דהרי כן, ההפוסקים הש"ע דעת וגםעליה.
 מיהא ונקיטינן הש"ע. מחומרת יותר ומחמיד האחר בקצה הט*ז אמנם כרותח.מליח
 שקדם אטלאי דהוה מידי פולטו כך וכבולעו ראשון מכלי עליהן לערות מציעתאמלתא
 להסיר וא"צ הקתא עם שמגעילים סכינים גבי וכן הטלאי, להסיר שא"צ האיסודלבליעת
 לטלאי, האיסור בקדם ואפי' הסכין מןהקתא

 דאיכא אלא פולטו. כד דכבולעו מטעם להתיר נר' שהיה בבא הובא המרדכיכ,
 ופולט. שתחתיו מה ומוציא הדיבוק רפה בפסח ושוב בחוזק נדבק פסח עדב שמאלמיחש
 יורה לך שאין להסיד א"צ האיסור, לבליעת וקדם מחדש שהוא טלאי כל הדברוכלל

 שאע*פ באתרין ואוקי מינה דוק המרדכי, עכ"ל וכף מסמרים כמה בה שאיןומחבת
 חקרו ע"ה הקודמים וכת חישינן. לא אפ?ה שלנו בשולחנות ונקבים סדקים הרבהשיש
 ע"י עכשו פולט אינו אם נפשך ממה הטלאי, להסיר צריך למה לטלאי האיסורבקדם
 הגעלה. ידי על עכשו פולט הוא ואם בו, כשמשתמשין בפסח אח"כ פולט אינוהגעלה,
 שמא למיחש דאיכא .באמדו זאת חקירה והסביר המתיק המרדכי והנה למיחש. ליכא תוא"כ
 מטעם דחישינן דהא ודאי ומשמע וכה. הדיבוק רפה בפסח ושוב בחחק נדבק פסחערב

 רפה הפסח תוד ועכשו בחוזק דבוק היה ואולי פעם, אחר פעם האור ע"י בושמשתמש
 אפ" שלנו דבשולחנות בהדיא מוכח הטלאי. שיסיר עד חישינן דלכד התשמישיםמרוב
 האיסור בקדם כמו לחוש דאין תשמיש לחם שקדם אחר מעור. שפה להם שעשויקרה
 ויפלוט הדיבוק שירפה חישינן ]בחמין[ בהם שמשתמשים מפני טעמא דהתםלטלאי,
 ירפה שמא דליחוש בחמין בהן להשתמש דא"א דידן בשולחנות משא"כ הטלאי.דרך

 יוצא אינו דאם הקודמין חקירת בה ושייך חיישינן דלא דפשיטא האיסור. ויפלוטהדיבוק
 כבר ואם שיפלוט, לחוש אין בפסח חם מרק עליו וישפך יקרה אם א"כ עירף ע"יעכשו
 אח"כ. עוד יפלוט מה שובפלטי

 לסמוך אין חמץ בהם שלשין עריבות תם"ב סס"י מר"ן מם"ש ע"ז להקשותואין
 בין בהן ישאר שלא לנקרן א"א כי מהן. החמץ ומנקדין בחמין אותם שרוחצים מהעל
 דמשמש עכ"ל. להוציאו יכול שאינו נצרים שבסלי לבצק וה"ה וכו/ מצרפו והכלי כזיתהכל
 היטל כשתעיין וגם לבד. בליעה איסור רק בעין דבר שום דאין הכא משא"כ בעין.עיסה פירור' בהן דיש שאני התם נצרים. )לכלי(* לסלי ולא לעריבות לא תקנה להםשאין
 להצניען במנקרן מיירי זה דסעיף אלא והגעלה. ניקור מהני נצרים וסלי עריבות בדיןאפ"
 טפ4 דטדח בפסח בהם להשתמש בעי דכי ולעולם היטב, לנקרן טרח לא דמצניעןדכיח

 ההיא לתרץ מוכרח והוא הטור דברי לתרץ הט"ז וכ"כ בהגעלה, תקנה להן ישומנקרם
 דף שהם עץ לעריבות שוה דינם נצרים דסלי מוכחת ראיה וגם י"ז, סעי' תנ"אדסף
 חילוק שאין נצרים לסלי וה"ה כתב דהרי דפים. חמשה ד' אפילו או סדקים, בעליאחד
 במה וזה בלשון, מוכדח הטא שתי' תדאה וכשתדקדק הרבה, או סדקים ארבעה או ג'בין
 נצרים סלי דין ברישא למתני הו"ל דקשה נצדים לסלי וה"ה מר"ן כ' אמאי לדקדקשיש
 דמהני להגעילן דוצה שאם מינה דנילף היכי כי כן הדברים סדר דנקט ודאי אלאסדקים. חמשה או ד' רק בהם שאין עריבות מדין בק"ו דאתו הוא דפשיטא סלים דין להזכידכלל צריך לא תו תחלה, עריבות דין להזכיד אבל בהן, שלשין עריבות וה"ה לימא כןובתד



צריק א. אלקשו"אפעולתקסז
 כיון לא. נצרים לסלי אבל הגעלה מהני לעריבות דוקא ס"ד דהוה ומשום )הגעלה(*להו
 את"ל האפי' עריבות. לדין שוה הסלים דדין קמ"ל ואריגות. נקבים מלא )שכולו(*שעלו
 ע=ז השיב כבר הסדקיס, מסעם בהגעלה תקנה להס אין תמ"ב דסי' דההיאדמשמע
 הפר.ח וגם היסב. מנקרין דידן דנשי זו היא יתירא דחומרא הכנה"ג הביאו(*)הרדב"ז

 ע"ש. תמ"ב בסס"י כהרדב"זפסק
 נתיישב לא שלו הטעם גם וז"ל. החדשות בתשו' תפ"ח בס" והוא הרדב"ז כ'ערר

 במקום כזית יש אם עריבה שבסדקי בצק אמרינן היכי מצרפן שהכלי איתה דאי כללאצלי
 אלא מצרפן, הכלי דהא מקומות וג' בשניס אפי' אחד במקום איריא מאי לגער. חייבא'
 קם ומעתה עכ"ל. ביניהם בצק של חוט היה לא אם מצרף הכלי שאין דמשמעודאי
 דכבולעו ראשת, דכלי ערוי עזי מסלים העשויים שולחנות להכשיר מצי דשפירדיגא
 : המנהג לישב הנלע"ד זהו פולסוכך

 קע*ב. קע*ד[]סי'
 בצמוקים לדקדק לפסח שרופים מים לעשות כשרוצים העברים במחנההמנהג

 דרך הצמוקים מוצקים האח*כ שעורה, או חטה שום בהם ישאר שלא לשרותשרוצים
 היין בו ופבשלים בו ששורין בכלי אטנם מוכשר. בכלי לפסח אותם ומשמריםשפופרת
 הבשר ומולחין בשר בהם מבשלים דלפעמים משום בהגעלה, אותס מכשירין איןשרוף
 עיסה בהן לשין או דייסא בהם מבשלים לפעמ" וגם קמח. של בריחים שנטחגובמלח
 חטים.של

 חמץ חשש בו שיש בדבר תשמישן רוב אם תשמישן. ברוב תלף דהדברנלעוד

 בו להשתמש אפ" דהא לחוש אין בחמץ תשמישן רוב אין ואם להגעילה צריךבודאי
 הכשר. בלא שרופים המים בו ובישל חמץ ע"י תשמישו רוב האם להגעלח. א"צבפסח
 הפסח תוך ואסירי שנתערב חסץ במשהו פסח קודם אלו כלים לפליסת חשביגן איצ"ע
 שנתערבו דוקא אם או וניעור. חוזר בששים פסח קודם נתבטל דאפ" כרמב"ם דקי"ללדידן
 דאסור פשוט נר' תפ*ה וסי' נ"ג סי' הרשב"א ומדברי כלים. פליטת ולא בעין חמץבו

 ס" וב"י וטור ה' חלק ה' נתיב ורי"ו ד' סי' כ"ד כלל הרא"ש ועיין א( בפסחלשתותם
 למיחש דליכא נ"ל שרוף, היין בהם שעושין חרס כלי באותן ומיחו ע"ב ד"ש דףתמ"ז
 אין גם וא"כ מחמץ. לו לחוש שיש דבר שום בהם מבשלים ואין בהם לשין שאיןכיון
 לאותו דוקא מיוחד ההא אם לתוכו ' שרוף היין )שגמצק(* ב( שנצמק לכלילחוש
 דלית כיון דפסח המועד בחול גם בהם שרוף היין לבשל יכול וא"כ חרס. של גדולכלי
 בשאר בהם שבשלו בצמוקין מעורבין שעורי' או חטים היו דשמא לחוש ואין חששא.בהו
 הוי בהו שכיח לא דרובא כיון בהם, גטצא לפעמי' ואם הוא. שכיח דלא דמידי השנהימות
 וניעור, חחר שאינו כמ*ד הלכה דלמא בהם היו ואת"ל לאו. או בהם היו ספק ספיקאספק
 דאפף עתה. בהם לשרות לחהש אין השנה ימות בשאר הצמוקים בהם ששורים הכליםועל
 בתוך שהחטים עוד דכל י*ב סעף תס-ז סי' הסר"ח הכריע כבר לפעמים. שנמצאאת"ל
 כשעולק אבל מלהחמיו. אותם מונעע הם צוננק שהמים כיח לעהלם מחמיציס אינסהמיס
 בה וסיים הסור, שהביא ראביקה כדן הירושלמי משם כתב הצם מחמיצין. מיד המיםמן

 נתנו ואם ומ*ש הסתחיל דבור ס*ה תמ*ז סי/ בפר*ח עחר ועיק נקיטינן. דהכי שםהפר*ח
 וכד. לכןקודם

 וטר"ן בזה חלק מדלא אסור לפגם טים נותן דאפי' נראה המחבר מדברי "()קע*ב(
 היא הנכונה הגירסא ב( שם. וב*ה וב*י כסור ועתן הסתירין כדעת פסק ס"י( תם-ו סי)א*ח

 יצק. שורש וד*ק ועי" ד'( ג' )סלכים מוצקת והיא כסו שפיכה לשתשנמצק



-קיזפכהיח א, חלקשחתפערלת

 קע*ג. קע*ה[נסי'
 צריך ואם לעצמה לידה צרכי לה לתח הבעל צריך אם שילדה מעוברתמירדת

 הנקה. שכר ג"כ להלתת
 צריך הולד צרכי אך כלום, לה לשלם א"צ המורדת לצרכי שהוא כל :תשובה

 משועבית אינה מזונות לה שאין דכל לה. לשלם צריך לולד הנקתה שכר וכן לו.לשלם
 ואם שכרה. לה נותן להניקו רצתה אם עדיין, הולד הכירה לא דאם חילוק דיש אלאלו.

 הרשב*א. תשובת ב, בב"י היטיב מפורש הדבר בא וכבר בשכר. ומניקתו אותה כופהמכירה
 'א( ע"ש. ז'ל שמואל בית בס'וכוכ

 קע*ד. קע*ו[]סי'
 בה שיש בעיר להתפלל לילך כדי לערב מותר אם בעיר מנק שאין ה*טבשבת

מנין.
 בעירובין התם כדאי' מצוה לדבר רק תחומין עירובי מערבין דאין קי"ל :תשובה

 רבו פני להקביל או החתנות לבית או האבל לבית לילך כגת הוא מצוה ודבר ל"ח.דף
 שהזכיר, אלו דוקא דלאו מוכח וכף, האבל לבית לילך כגת ומדקאמר וכו/ חבירואו
 לר*א מ*ז:[ ]ברכות שאכלו בפ"ג ומצינו אינך. נקט ולדוגסא אחרת מצוה דבר לכל ה*האלא

 מצוה במקים תעבודו. בהם דלעולם עשה ביה דאית אעופ לף להשלים עבדוששחרר
 לסנק, לילך כדי לערב שרי דודאי חהעלה תט"ו ס" מ"א בזה חקר וכבר שאני.דרבים
 בזה, דגסתפק מהרי"ל גגד סי"ו צ"ו מס" ראיהומביא

 קע*ה, קע*ז[]סי'

 וי*ס. בשגת בהמתו לחלוב מותר אם וכן בי"ט חמאה לעשות מותראם
 האסור הוא גדול דטורח בורר, דהף משום בי"ס. חמאה לעשות הותר לא :תשובה

 וכ' תק"י, סי' י*ס בה' רמ*א וכ"פ * )קפ"א( קכ*א סף בהריב*ש כדאיתא גוי ע*יאפ"
 יגיח לחלב סמוך וכשיגיע בשבת, אפה החלב ע*פ הצף שומן לקלוס דמותר שםמ*א
 שיפסיד שחושש רק לו צריך אין ואם ביום, בו לאכלו שצריך ודוקא החלב, עםקצת

 לומר התיר שם ס*ז ובס' עכ"ל, ס"ה ש"ז ס" וכמ4ש גוי ע"י לעשותו מותרויתקלקל
 יעףש. י*ס שמחת משום לאכלו לכך צריך אם חמאה לעשותלגוי

 אסור והחלב ב*ח, צער ומשום דוקא גה ע*י רק הותר לא בשבת חליבהולענין
 אוכל לתוך חולב ואפי' שזבו. משקין משום ש"ך וס" ס"ך ש"ה בס" כדאיתא ביוםבו
 ע*ב. קל*ז ד' כ*י חיים ואורחות ריוז בסי' זאב ובנימין שם, והר*ן קס"ג דףגבורים גשלסי ועיין ביום, לבו ואפף בי"ט וה"ה מוקצה, הוי לאכילה עומדת אינה דהבהמהכיון
 אין ואם מותר, אוכלין בה שיש לקדירה אם בי"ט, לחלבה ורוצה לאכילה עומדתואמ

 החלב שבא דוקא אוכלין בה שיש לקדירה לחלוב דשרינן וכל אסור, בקדירהאוכלין
 ומיהו תק"י, בסי' כדאי' לכלי שנותן פרוסה מפני הותר לא צאנו כל ולחלובלתקנו,
 ואוכל לה שחיס בעי אי דהא שרי לאכילה עוסדת אינה אפי' א"כ בי"ס, מוקצה דשרילמאן
 באיסור להחמיר יש גדול צורד שאין ובמקום והג"א ר"ן ב' תק"ה ס" מ"א כמ"שהכל

 : ז'ל הרמב"ם דעת כן כיסוקצה

 : נ*ס דף אע"פ פ' כתובות גגמ' כמובא מגרושה הוא וק"1 פ"ב סי אה*ע א()קע"ג(
 סה"א. כ*א פןרמב*ם



-מ~עןליןקיח
צריק א, חלק שו"ת

 קעאו. קע"ח[]סי'
 לילך מהם יחידים ליפרד מהו ס"ת להס ואין לתפלה מנין בה שיש בעיר :שאלה

 התחום. בתוך ס"ת בה שישלעיר
 מנין הם אם מבעיא, קא הא מבעיא אי אלא קעביד, ומצוה שיכול פשיטא :תשובה

 התמיד לבטל שלא כדי ,עירו מבני ליפרד יכול דאינו וג"ל מהם, שיפרד מהומצומצם
 אצל לילך אותם כופין אין וא"ל שכרם. גדול ללכת כלם יוכלו ואם ג"ה, בסס"כדאי'
 אחריהס. גמשכין המועטין ס"ת, אצל לילך רוצין רובן ואם ב", מתפללין שהם כיוןס"ת
 א( קע"ו, מסי' כנר' ס"ת אצל לילך זה את זה כופין " הם דאפ" נ"ל ומרה זכורובפ'
 האדם על שמוטלת מצוה דכל תקצ"ה. ס" עיין בתקיעות. בקיאין שאין למקוםוהוה

 ן ע"ג ריש ק"י דף בחולין .רש"י עיין שיקיימנה. עד אותו מכיןלששותה

 קע"ז. קע"ט[]סי'

 על ובירך לקרות, שצריך מקום לו והראו בתורה לקרות העולה ק"מ ס" הש"עלשון
 הס"ת וגלל לקרות, צריך אחרת שפ' והזכירוהו התחיל לא או לקרות והתחילהתורה
 עכ"ל. שצריך וי"א ולברך לחזור דא"צ י"א בו, לקרות הצריךלמקום

 בהם נזכרו ואח*כ לקרות שצריך מקום לו שהראו הם שהצבור דדוקאונלע"ד
 אבל לו והראו דקתני נמי דייקא דרבוותא, פלוגתא שייך בזה אחרת. פ' לקרותשצריך
 והש"צ העולה דברכת ולברך לחזור א"צ דלכ"ע יראה הטעהו, עצמו החזן או טועה הואאם
 לדייק נול עוד בהם. תלוי שהכל העיקר והם הרבים שהם הצבור דעת אחר ונטפלגגרר
 לפניו ופתוח גלול כבר כשהיה אבל לקרות הראוי למקום ס=ת לפתוח כשהוצרךדדוקא
 וראיתי גו"ר ס' לפני השוי הקרה ימים .אחר בעירנו. פשוט מגהג וכן עוד, לברךא*צ
 דדעת ומסיק יששכר. ותיקון מרון ע"ד והשיג זה בפרט שעמד כ' סי' א' כלל בחואלו

 בסדר גקיאים שאינם הדיוטות בצבור מסיק מזאת וגדולה הצבור, אצל בטלההש"צ
 הקודא הפסיד שלא אחר, בענין לקרות מטעותם והחזירם אצלם פקח ונכנס היום.חובת
 : כתבתי והנלע"ד עש"ב הרדב*ז מתשובת גם ונסתייע ראיות, כמה ע"שברכתו

 קעעח. ק"ף[]סי'
 דינו. מה יורנו בשבת הנחירים דרך הטונבאק שאיפתבענין
 ז'ל ט"ז ובס' בהתירה שמפקפק מי ראינו ולא התר בו נוהגין העולם :תשובה

 הר"י בשם תשובה מביא ק"א סי' ח"א הלק"ט ובס' סממנים לל~איקת דחישינןאוסר
 בשבת איזוביון אוכלין אין קוט[ ]שבת שרצים פ"ח דאי מהא ראיה ומביא להתיר,פינטו
 ומוכחא בריאים מאכל שאיגו לפי ופרש"י וכף. לרפואה אדם אוכל האוכלים כלוכף.
 וכף. אדם אוכל האוכלים כל המשנה בפי' הרמב"ם וכ' וכר, ליה עביד רלרפואהמלתא
 רפואה, ע*ד לאכלו לאדם מותר שהוא בו ףזונו הברהאים אותו שאוכלים דבר כל כיענינו
 הצעיר ולדעתי נכחתות. וכולם ראיות כמה להביא הרב והאריך דשבת, כ"א בפ'ועיין
 אסר ולא דשרי. הט*ז יודה בחול. אף בשאיפתו דגילים ככולס העולם דרוב הזהדבזמן
 פסק ח"ג חמ*י בס' ראיתי גם לבד. לרפהאה אם כי עדיין בו הורגלו שלא בזמנו אםכי

 בחול אפ" הכנסת בבית לשאפו בו להקל דאין שכ' אלא הקמח, לקט בס' וגםלהתיר

 מה סק"ב בה"ט ועיי אלו, בפרשיות עולה וקטל סע"ו. תרפ"ה סי' בא"ח הובא זה דין א()קע"ז(
-.. בזה,שכתב



איטצהיק א, חלקשףתממגךלין

 גמור מותר ובי"הכ בס*ב וגם ולהפסקות. בבהכ"נ ראש קלות להם נעשה שבזהמפני
 סעמא דהתם השכוג, משם האחדונים דאסרו הפה דדך בט"ב הטוטון שאיפת ושאניההא,
 סי' ובשכ"ג ז"ל חיי בני ובס' ד"ן בס' ועיין ודוק. האבל מן דעתו שמסיח איכארבה

 ע"כ: קם"ה סי' ובג"התקנ"ס

 קע*ט. קפ"א[]סי'
 הרוחשים .אותם והם בשבת להדגו או הפשיפש לצוד מותד שיהא מהושאלה
 בקה. עדב ובל' כתן להן שקודין ובמטותבכותלים

 וב*ה ב"ש דבדי בשבת המאכולת את הודגין אין תניא א( דשבת בפ"ק :תשובה
 דשרינן, מאכולת והך הד"ן וכ' וכף, דשב*ג משהם אומד אלעזר בן ר"ש היה וכןמתידין.
 פרה אינה וכינה ודבה דפדה כל אף ורבים דפדים אילים מה מאילים דילפינן הואכינה
 נעשית העפר מן היא והדי אסורה היא למה הקופצת ואותה וכ"ת וכף.ורבה
 שהיייתן דמשים למעוטי ה"ם ורבה פדה בעינן דכי י"ל ודבה פרהואינה
 כאלו בה יש חיות העפד מן המתהוה כל אבל בה וכיוצא ככינה העפושיןמן
 אבל ורבה. פדה והוא הוא אחד מין בגמ' האמוד דפדעוש כתב הרמב"ן אבל ודבה.פדה

 מותר לכתחלה ודבה פדה שאינה כיח ב( בדג'ות' הנק' )הקופצת(4 הזוקפת זושחורה
 שזו דעתי .ולפי ז"ל, הדשב"א הסכים ולזה היא. מאכולת דבכלל להרוג בין לצודבין
 בשבת בשדו מעל כנה הלוקח הלכך וסיים, באורך בזה כ' והדא"ש עכ"ל, יתירהקולא
 שבת[ ]מהלכות י"א פ' הדמב"ם וז"ל וכו'. הלל כבית להרגה מותד חלוקו מעלאו

 שהם רמשים כ' לזה וקודם ע"כ. הזיעה מן שהן מפני בשבת הכנים את להרוגומותר
 בהמה כהורג אותו ההורג הפרעושים. כמו העפר מן נהוים או ונקבה מזכד ודביםפדים
 גכינה -ולהתיר בפרעוש לאסור והרא"ש רמב"ם כד' שי"ו בסי' הכריע והב"י ע"כ.וחיה
 ע*ש, אלבקה שקוריו היא שמאכולת ג( המספיק בס' הירושלמי תנחום רבי' וכ'ע"ש,
 וגם המאכולת צידת להתיר דינא קם איפה א"כ ע"ב. קל"ג דף ח"א הקנה בס'וכ"כ

 אינו וגם השינה. ודיח מזיעת אם כי עפר גדולי זה פשיפש שאין הוא ידוע שדברלהרגה.
 עגולים תולעים מין ד( דפשיפש דתרומות פ"ח הרמב"ם פי' שכן ונקבה מזכר ודבהפרה

 שההא ת"ל. כ' ורע"ו ע"כ, בקה ערבי ובל' מאד מאוסים והם העדשים כצורתאדומים
 גדלים אינם כי להתיר זה מכל מבואר הרי עכ"ל. בקה ונק' ובמטות בכתליםמצף

 זה הוא כי יאמר אשר יוכיח המספיק ס' ופי )כמפודסם(* והדיח מהזיעה רקומתהוים
 פשוט דבר מ"ם זה. פשיפש המאכולת פי' שאין שנאמר ואפי/ ע"כ, הלל דביתהמאכולת
 : זלה"ה צעדי שלום מהר"ד כן שהורה שמעתי וכן היא, מאכולתדבכלל

 ק"פ. קפ"ב[]סי'
 אם לחוש אין שוב פירות המי נתבטלו שאם הרע תס"ב. בסי' הפר"ח כתבא(
 לסאי ק"ן סי' לרמב"ן ומתשו' תפ"ח. סי' הרש3"א מתשף כדמוכח במים אח"כילושו

 המאכ~ת כי איפוא יצא ג( קומל"י. לו קורין )צנעא( תימן בארץ ב( די*בא()קע"ט(
 הנד והיא ובבגדיו אדם של בגופו המצויה קמל"ה גתימן ערב בלשון הנק' הכנה חיאלהר"ן
 להן קודין ובתימן אלבקה, מ"ש אלכאפי( בל*ע )הנקרא המספיק ~פה מהל"ש. סי"אברמב"ם
 מותד האלו, המינים ושני ובמטות. בכותלים המצויות דתרומות פ"ח הרמב"ם מ"ש והיאכותו,
 יו"ד. בלי פשפש י"ג ד( האדם, מזיעת מתהוים הם כי בשבתלהרגן
 גט', ונתגטלו מים( עם )או בקמח סירות מי שנתערב ור"ל בפר"ח, הגרס' כ"הא()ק"ף(
 שנתגטל, כיון מותד הכא מהמיציה פירות מי עם דמים דסב' למאן אפה גמים ללושמותר



צךיח א. חלקשףת-פעולתקכ
 אעוג דמותר פשוס להרשב*א נר' האדם. כרוק אינה העכבר דרוק מתחלה ס"לדהוה
 ש*י דף תנקג ס" הב*י לה ומייתי סמ"ק ב' פ"ה כהגמ"י ודלא במים, עיסה לש הכידבתר
 ומ"ש הטור דברי הנה להעתיק ראיתי זה לבאר וכדי עכ"ל. וכר פרץ ה=ר כ' ד"הע"ב

 הב"י)עליו(*
, 

 ה4ר כתב ח*ל. תנ"ג בס" הטור כ' בכוונתינו. לנו הנרצה יתבאר וממנו
 פירות, מי דהף צריך שאין וי*א עכבר. מאכילת א' א' החטים לברר נוהגין ישפרץ
 ויתנם חטים אדם ילעוס לא כדתצן מחמיץ, שהרוק פירות למי דומה שאיגו הואוכתב
 א' החסים לברר נוהגין יש פרץ ה"ר כתב הב"י וז"ל ע"כ. להקל ואין וכד, ב( מכתוע*ג
 ובהרבה ת"ל, )סמ"ק(*, סה"ק בשם בפ"ה מימון הגהות כ"כ וכו', עכבר מאכילתא'

 משום )להתיר(* להכשיר רוצים ויש עכבר. מאכילת בפסח חטים לברור נוהגיםמקומות
 שמחמיצין מפגי מכתו ע"ג ויתן חטים אדם ילעוס לא תנן דהא קשה מיהו פירות. כמידהוי
 להקל לחלק ואין עכבר. אכילת ה"ה וססתמא פירות מי חשיב לא הפה לחלוחאלמא
 כדפירש מחמיץ העכבר אכילת אז מים בו כשמערבין כן לאחר דהא ועוד ראיה,גלא
 ק*ן בסף והרמב*ן תשובות ודברי עכ"ל. מחמיצין מים בו כשמערבין פירות דמילעיל
 : עעכ רשבאא בתשף והיא רב"כדברי

 קפ*א. קפ"ג[]סי'
 אחות גשא הסאול שאול. אחות נשא חנוך ושמעון. ראובן בני ושאול חגוךשאלה

 שאול. לאחות נשף שהוא חנוך הגס שיכתוב מהו אשתו, את לגרש לבן והוצרךלבן
 על לחתום אפילו אלא הגט שיכתג מיבעיא ולא כלל. קורבה כאן אין :תשובה

 י ופשוט שאול. עם לבן בקורבת שייכות לו שאין הוא כשרהגט

 :(נ ףיט שעה כל פ' פסחיםב(



קכא

 חפץ, דברי למצוא עיניםפתח
 חיים,אורח

עמו
ציצית,

סג . פ*ז[ ]וס" גפן, מצמר וקצת רחלים מצמר קצת ציצית לעשות מותר אם )ט(ה.
 סמ מינים בשאד פוסד צסר של ציצית אם )פח(פז

תפילין,
נז,. ק'[ ]ובסי' האלף. בגג האלף ראש נגע בדין )עו(עה
נו ח*ג[ די*א ]וסי' סלססה. וה*ה מלמעלה תיבות כשתי אחת תיבה אם )עח(עז

תפלה.
נב אסת. אלקיכם ה' ש"צ חזרת בדיז )סה(סד,
עז קהל. של סידור מתוך להתפלל סוב )קיד(קיג,
 ג*כ יבאד ושם כבודך מפי עבדל משה עה* העקידה דפ' בתחנה מ4ש )קנח(קנז.

קב דר*ונ מוספין תפלת בנוסח כןשאומרים
קיו ס"ת, שם שיש לעיד לילך מהם ליפרד מהו ס"ת ואין סנין שיש בעיר )קעח(קעך

 כפינו,נשיארת
נו כפיו. ליעא ראף אם סצורע כהן )עב(עא.

 ), ס*ת,קריאת
. 

 בברכוח* להפפיד סהו ס*ת להם שאין קהל )יג(יננ
פו.

נז האות. על שנפלה שעוה סיפת )עו(עה,
נח ק*ס[ ]ובס" הקריאה. בסוף שבת יום בס"ת סעות נסצא אם )עז(עג
 לחזוד סהו אחד ס"ת דק להם ואין ס*ת שני להוציא שצדיכין ביום )צ(פט.
סב כבד. שעלה סיולעלות-
סה . שלאחריה ביום לקדות חשבים אם שני יום בתורה קראו לא אם )צז(צר.
 אחרת שפ' ונזכרו ובירך לקרות סקום לו והראו לס*ת שעלה מי )קעס(קעז.

קי לקדות,צריך
 הכנסת.בית
יו ההקדשות. יחלקו כיצד כנסיות בתי בשתי כתות לשתי שנחלקו קהל )יד(יג. ברכוה_
ינ בסוכד. ארתם שמרקחים ררדים על שהכל לבדך )ז(ך
נו ל*א[ ]וס" הקאהף. בדכת בדין )סח(סז.
נו מבדך. מה בכסנין הבאה מפת ביצים ג' כשיעוד האיל )עג(עב.
נו ח.ב[ נ*ז ]וס" והמסיבן הסוב בדכת בוין א( )עד(עג.

 והמסיב. הסוב מבדך מי במתנה כלים לו שנתנו מי בויזב(
ב חמונ הקאהף ודיח הנע*נע דיח על מברך אם )עה(על.
גכ ח"ג[ מ"א ]וס" וכף. תאנה של במזדחה אכל קע*ה סי' ש*ע לשון )פא(פ.
ס. שהכל. מבדך הסוכד על ר*ב סי' הש*ע לשת א( )פב(פא.

: המתוקים. קגים בדכת דיזב(

ס, ומתוקים. חמוצים ודמונים ל*מונים נאדג דיניג(

ס(, לצמחג מים השותה ד*ד סי' הש*ע לשון א( )פג(פב.

עמוד

סו.

סב.

נז.
נח.

נב.
עז,

קב.
קיח,

נו.

פז.

נז.

נח.

סב.

סה.

קיח.

יח.

יב.

נה.

נז.

נז.

נז.

גס.
ס.



קכב

 מברך, אם גופו. לקרר החמה בימות מים השותהב(
 לשתות. או לאכול אנסוהו אם שם ש"ע לשון )פד(פג.
 שנייה. באכילה, יברך אם א' באכילה שהחיינו בירך .שלא מי )קי(קט.
 הוא. כמה כזית שיעור )קכא(קך.
 היין. על שגירך אחר הסעודה אחר שמביאין הקאהוי על יברך אם )קמה(קמד.
 שהכל. ג"כ שברכתו האכילה פוטרת השתיה ברכת אם )קמי(קמה.
 בברכות. קדימה בדין )קמז(קמך.
 גמוד פת אכל מהן ואחד בכסנין הבאה בפת סעודה שאכלו י' )קז(קמט.

 לזמן. פת שאכל אותו יכולאם
 בנ"ר. או ג' מעין ברכה אי אחרונה בברכה בו שנסתפק דבר )קנב(קנא.-

 בהם. כיוצא וכן שהחיינו מגרך ענבים או תאנים מיני שגי על אם )קנג(קנב.

 סרק. אילני שמוציאין פירות ר"ג סי' הש=ע לשון )קנד(קנג.
 ת. בש
 השבת ביום ממנו וליתן חמין של קומקום להטמין מותר אם א( )ו.(ה,

 ח"ב[ רנ"ו ]וסי' ולקאהוי. ולמרק הדייסאלתוך
 התנור. לתוך להחזיר מותר אםב(
 בדייסא. קרוש שמן לתת מותר אםג(
 בשבת. הנחירים דרך הטונבאק לשאוף מהו )קף(קעה.
 להרגו. או הפשיפש לצוד מהו )קפא(קעט.
 בשבת, בהמתו לחלוב מותר אם )קעו(קעה.
 התחום. בתוך לס"ת לילך מהו ס"ת ואין מנין בה שיש בעיר )קעז(קעו.
 גבגין. לשקעם מהו בשבת והביאם אבנים לו להביא לגוי שאמר באחדה.

 ח"ג[ י"ז ]וסי' הבשמים. על יברך אם בשבת שהתענה מי )קמח(קמז.

 עשן. לשתות או הבדלה קודם ללמוד מותר אם )קני(קנה.
 במ"ש לאמרו שנהגו למה טעם ויבאר במ"ש גועם ויהי מנהג טעם )מח(מז.

 במ"ש. שני י"ט חל אפי' או שבוע באמצע י"טכשחל
 גשבת. לכגסה או הכילה לנטות מותר אם )קנט(קנה.

עירובין.
 במגין, להתפלל לילך כדי לערב מותר אם מנין שאין וי"ט בשבת )קעו(קעל.
פסח.
 השנה. ,כל של בנפה פסח של קמח וריקד שטעה מי בדין )קסט(קסח.
 בהגעלה. הכלי מכשירין איו פסח קודם שרוף היין כשמוצקין )קעד(קעב.
 שש אחר עד ילקטמ שלא יזהר בעשבים חטים המטנן )קעב(קעא.

 ח"ג[, קל"ח ]וסי'שעות.
 מסלים. העשויות השולחנות הכשר בדין )קעג(קעב.

עך3הר.
 בע"ש. להסתפר מהו בשבת מ=ח יום חל אם )קמד(קמג.
 טרב.יום
 בי"ט. הגדי למלוג מהו )מג(מב.
 בו. לתלותו בי"ט לבשר יד בית לעשות מהו )מד(מג.
 תן ואומר הולד ולמחר מעי"ט דמים לטבח שנותנים שנהגו מה על )מה(מד.

 לד. שנתתי דמים וכך בכךלי
 רומ[ סי' וח"ב ג"ו. ]וסי' וחנוכה. בי"ט ההלל קריאת בענין )מט(מה.
 אחד, חלוק אלא לו שאין ומי תקל"ד סי' הש"ע לשון באור א( )נ(מט.



קכג

) פשתן. כלי כבום דיןב(

 פועל ע*י לעשותה מותר מלאכה כל תקמ*ב ס" הש*ע לשתבאורג(
 ק*ע[ ]וסין יאכל. מה לושאין

 בח*ה. מברין תקמ*ז ס" הש"ע ביאור )נא(נ.
 במועד, אבילות שאין אע*פ תקם*ח ס" הש*ע לשון ביאור )נב(נא.
 גוים. בו יתעסקו א' ביךט מת א( )נג(נבנ

 לקטנים. אפף או לגדולים הוא אם וסושב מעמד דיניב(
 ההלל. בקריאת נהוג דנהוג היכא )נז(נר.
 ח"ב[ נ"ד ]וס" בי*ט. שרוף יין לעשות מותר אם )קיח(קיז.
 הדרד פחד ומפני להתפלל או ליסייל לעיר מעיר ההולכים על )קכד(קכג.

 מותר. אם סקלות בידםנוסלים
 גליות של שני בי*ט המוספין בתפלת לדוכן לעלות אהי בן כהן יכול אם )קנא(קן.
 ושבת. בי*ט לחלוג מותר ואם בי*ט חמאה לעשות מותר אס )קעז(קעה.
 . זמר בכלי בחש*מ לנגן מותר אם )קסז(קסו.
 במועד. מגלחין ואלו תקל*א ס" הש"ע ל' ביאור )קעא(קע.

 השנה.ראש
 תרועה. יום או תרועה זכרון אומר אם בחול שחל ר"ה בדין )קכב(קכא,

 הכפורים. ויום באב.תשעה
 צרכי. כל לי שעשה יברך אם הה"כ בטוב מנעל לנעול שהוצרך מי )קמט(קמח.
 קברו. על להתודות לילך צריך אם לו חטא אשר מת אם )קלו(קלה.
 הגחירים. דרך סונבאק לשאוף מהו )קף(קעה.

סוכה.
 היא. כשרה אם בשוגג קנים בחבלות הסוכה שסיכך במי א( )נו(נה.

 מו*ט. בשבת הקשר להתיר מותר אםב(
 החבלות. התרת אחר שנית שהחיינו לברך צריך אםג(

 אומרה. מתי שני בליל ס~ה ברכת א( )נט(נח.
 אומרזג מתי חה*מ ימי בשארב(
 בירך. לא ועדיין שישב מיג(

 בראשית. שגי ספר ברכות בענין תורה שמחתא.
 ואתרוג.לרלב
 בו לאכלר נאסר אם שיסלנו קהרם ראשון ניוס שנפסל אתרוג )קיג(קיב

 ח*ב[ קנ"ז ]וס"ביום
 נפסל, אי מעל*ע במים האתרוג נכבש אם )קכו(קכה.
 בי*ד. הסגלה קורין במצרים א( )צח(צז.

 כמוה. לקרות למתא יקרא פלגינן מתי ג( לכרך. ונראה סמוךב(
 בהכי. מיפטר אי נגנבו או ונאבדו ומתנות מנות דשלח היכא )צט(צח.
 במ*ש, שחל פורים ליל בסדר )קנז(קנו.

 הספרים, להשיב מהמלך לבקש אסתר הוצרכה למה )מז(מך,
 דעה.יורה

שחיטה,
 לרבים. לשחוס מצורע שרהס ממנין אם )עב(עא.

טריפרו2.
 מפרכסת. בעודה הבהמה מפרקת' שחותך בקצב )נח(נז.
 חטוטרת, עלתה מבחוץ וכנגדו מבפגים בכרס שנמצא בנקב )קג(קב.
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קכד

 שתחתיה אונה בחיתוך וחציה עליונה אונה בחיתוך חציה שנטצאת במחט )קד(קג.
סח. ח"ב[ כ"א ]וסי' דינה. מה סרכא המחטוסביב

 הדופן בעצם ואכלה לחוץ המחט ועברה מחט בה שהיה באונה )קה(קד.
סט, המחט. סביב מקפת היתה וסרכא לחוץ ניקבולא

 שנים כטה וחיתה המאכל להוציא כרסה שנקרע בהמה )קח(קז.
עד. לאו. או מותרתאם

 היה אם ונסתפקו נקב ונראה מהקיבה דאייתרא חלב שניקר במי )קט(קה.
עה. הנקב. כל טכסההחלב

 סרכא מבחוץ וכנגדה מבפנים מחט בה שנמצא באונה )צד(צג.
סג ח"ג[ רי"ו ]וסי' דם. קורטאו

סד, וסרהתין. ועכורין טחט בה שנמצא אונא )צה(צד.
 מליחה שיעור ששהו וקודם שמן טריפה נשר עם שנמלח כשר בשר )צו(צה,

סד. דינו. טה הטרפה מיד והפרישו להםנודע
סח, טכה. בו שיש רחב ולדופן לטרפש שנסרכה אומא א( )ק(צט,

 ההתד. במקום כשהיה הסרכא רוב משערין כיצדב(
 נטשך זה איסור אם להתיר רשאי חברו אין שאסר חכם בעניןג(

 הבהמות.בכל
 טספק. התבשיל נאסר ואם איסור דבר בהם שנתבשל כלים )קטו(קיד,

עז, ח"ב[ רע"ח]וסי'
עח, חוג[ קי"ז ]ום" הנקצ, ונסתם לטרפש ונסרך שניקב הכוסות בית )קטז(קטג
 ]וסיז לטרפש. הבה"כ נסרך מבחוץ וכנגדה בבה"כ מחט נמצאת אם )קיז(קיר.

פב, ח"ג[ רי"ו וס" ח"בק"ב
לד וכו/ הצייד נאמן פוב סה השעע לשון )טב(מא,
פג וכו/ בנוצתה שתורנגולת יוא קוא סי' הטור ל' ביאור )קכג(קכב.

 מאכלות,איסורי
סא, לגבינה, בשר בין שעות שש בענין )פז(פו.
נה, גוים, בישולי טשום בקאהוי לחוש יש אם )סח(סז.

יב, נדותה, בימי אחד בשלחן נדה אשתו עם לאכול א(מהו )ח(ז:
 נדותה. בימי לידה טידו כוס להושיט מהוב(

לא, יעשה. כיצד המחרת מיום לספור ורוצה אח"כ וראתה ששמשה באשה )לה(לד.
 לא, לשטושה ה' יום עד תספור שלא ששימשה בבתולה לחלק יש אם )לי(לה,

הקדש,
 טספיק החפצים דטי היו שלא ולפי ט"ת ולקנות חפציו למכור שצוה במי )כח(כז.

 הטותר לטכור היורשים רוצים רעכשו מכיסם הדמים היודשיםהשלימו
 בטענה מעכב אביו בחיי נפרד שכבר הגדול ואחיהם הם"ת בדטישהשלימו
כט, התוספת. הקדיש כברשאביו

 תורה.ספר
כה. פתוחה, וכף חלב דכל ץדבר צו פ' בהם שכתוב ס"ת בדין )כה(כד,
נט, לאו, או כשר אם א' דף או דפים ב' בת יריעה בה שנטצא בם'ת )פ(עט.
יח. דואשלחך. ריע ענין ב( דטחלת. מי"ם ענין א( )טו(יד.

 '. ,. לס"ת. שנעבד בקלף קטיע לכתוב טותר אם )קסו(קסה,
קר.

 ר. ו כב
פז. נתקדש, אם בגופו חלק לגוי שיש בהטה בכור )קכה(קכד,
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צו. ונתרפא. גלוי שאינו במקוס בבכור סום שהטיל בגף )קמב(מא.
אבילות.

 י"ג. מבן לפחות וסועב סעמד עושיס אס )נג(נב,
 האבל. בבית בכוס ברה0"ז לברך למנוע יש אס )צא(צ.

 ח*ב[ קפ*ט ]וס" לעשרה, או לג' 0צטרף אונן אי גקס(קנט.
 העזר.אבן

אישות.
 מד.. אשתו. אחי בת או אשתו אחות בת ל"שא 0ותר אם )נד(נג.
מה.. אביו. אס אחות לישא סותר אם )נה(נד.
 לעיר לו והלך בנו את הבעל ולקח חדש י*ב בנה את שהניקה באשה )סו(סה.

 אחר לינשא סותד אם אשתו את הבעל גירש השח*כ ג*ח עמו וישבאחרת
נב. חדע. כ*ד שלמו לא רעישןג*ח

נה. להינשא, יכולה אם חתכירה בשכרה לאחר בן שהניקה פנויה מינקת )סז(סה
 הכתובה הוציאו השחקכ הלידה מיחם הם8ורסם בשמה שנתגרשה אשה )סט(סת

 ראשון בשס אלא לה קורין היו ולא שסה נשתנה כי מאחוריהוכתוב
נה4 לאו, או אחר גט צריכהאם

יא. אביו. אשת אחות לישא הבן מותר אםד.
סב. אוהה. לישא סהו סופר או בגירושין או בקדושין עד שנעשה סי )פט(פה.
עג שמפסדת. מהו מורדת בדין )קיא(קי.

צא. להנשא. זו אשה מותרת אם מת היבס שפלוני שהגיע כתב בדין )קלה(קלד,
 במי )קלט(קלה.

 שנו~
צג. שהיא. כמות והעטרה 0עט האמה פי ונחסר באסתו שחע בו

קד. אמה אם ה*ה אם לעולם אמה אצל הבת (קסד(קסג.

 שצריכה מזונות לה לתת הבעל צריך אם שילדה המורדת בדע )קעד(קעג.
קת יניקה, שכר לה לתת צרירואס
קוףשין.

ה. קדושין, בענין זו את זו ה0כחישות כתות בשתיג,
 תפסי אי רחוק מהם הש' קרוב מהם א' עדים בשני לא' שנתקדשה גרושה )י(ט.

 להחזירה הראשון וביקש גירשה לא אפ" או גירשה השם קמישעבה
טו. אסיר, אי שריאי

נ לכהמה. נפסלה השם גט צריכה אם עדות בפסולי אשה שקידש במי )סב(סא.
 אי עדים בפני עמה ונתשחד וחזר נדה והיתה אשתו את שגירש סי )כז(כו.

כט, קדושין.הוו

 צריכה אם לכנסה רצה לא וכשגדל הקטנה את שקידש קטן בדין )כו(3ה.
כ4 בקרובותיה. מותר ואם לאו אוגט

ס. חתנים. ברכת בסעודה לברך צריך גרושתו מחזיר אם )פה(סד,
פה. בשבת. ראשונה ביאה עליה לבוא מהו שנישאת גרושה או אלמנה )קיט(קיה.
 קנ וקטן: בט' חתנים ברכת שבירך מי )קע(קסט.
ג, עליהם. הקהל שקבלום בקרובים האשה את לקדש עיירות בקצת שנהגו מה עלבנ

3תובות.
 ויורשיה ומתה מחובה קצת הסגרש אצל לה ונשאר שנתגרשה אשה )לד(ל3

ל. לו. נשבעה שלא אומר והסגדש שנשאר הסקצתתובעים
לב. והותירה וההש היא ואכלה ועשתה סבעלה מזתות לה היה שלא אשה א( )לז(לו.

 שלה. שהכל וטוענת ומת חובותיוופרעה
 בעלה. על שפרעה חובות מהיורשים תובעה כשהיאב(ל
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לג. מהפ קצתו ואבדו ובלו מלוג נכ~י שהכניסה הגזכר בעגין א( )לח(לז.

 וקבורה. בתכריכים שהוציאה מה תביעתה בעניןב(
 נשבעת. האלמנה מתיג(

 שלא היורשיפ וכראות והולכת ניזונת והיתה ומת לבניו מתנות שנתן במי )ס(נט.
 הגשאר לפרעה רוצים וחובה כתובתה כדי אם כי מהנכסים עודנשאר
מח. זה. על לכופה יכולים אם וחובלכתובה

 להחזירה ורוצה הכתובה ופרע בתולה לו שנישאת אשתו את שגירש במי )סד(סג.
נא. בכתובה. שלה. מוהר יכתבואיך
 האלמנה.מוזנות

 הגט גתינת אם כי אישה לבין בינה נשאר ולא כתובתה שגבתה. באשה )נ(יט.
כג. לא. או מגכסיו נזונת אם האיש מת ביניוביני

כג. אביה. בבית והיא מזונות היורש לה מעלה אם אלמנה בדין )כא(כ.
כד.. הנכסים. שהשביחו משבח ,גזונת אלמנה אם )כד(כג.
פט. קשוטה. לצורך וכסף זהב תכשיטי לתפוס האלמנה יכולה אם )קכט(קכח.
צב. בעלה. מנכסי האלמגה מזונות בדין )קלז(קלו.
 הנכסים ושמעון ראובן וחלקו בניה ושני אלמנה והגיח' שמת יעקב )קסח(קסז.

 על לאה שעבוד שנשאר החלוקה בשטר וכתבו וטלטל קרקעביניהם
 בחלק שנפל מהקרקע לגבות דראובו חוב בעל בא ועתההקרקעות
קד. ראובן. מאשת שיקנו חוב הבעל ובקש מלאה תחלה וקנוראובן

עישור.
4ט. לינשא. כשתבא נדוניא לבתו לתת האב על חיוב אי א( )טז(טך.

 אביה. מיתת אחר נדוגיא הבת תבעה אםב(
יט. האב, מיתת אחר לאחותם שזנו האחים בדין א( )יז(טז.

 בין והחלוק חסד בתורת שזנוה בטענתה לישבע היורשים חייביםאםב(
 לגדולה.קטנה

 ן מותו. בעת שהניח הנכסים לשער דצריכים אז"ל בעניןג(
 הבגר. אחרי אותה זנו אם בעניןד(
 ממזונותיה. ידיה מעשח לה מנכין אםה(
 להשיאח. רצו שלא מחמת מזוגותיה שהפסידוה שטענה מה עלו(
 ממטלטל. האחות לנדונית לתת חייבים האחים אםז(
 האחות. ליד ומסרם חעישור בשביל מעות שתפס אפטורפוסח(
 במטלסל. לסלקה ושיכולים בביגונית עשור דיגיט(
 לנדוניתה. מהעישור אותם מחשבין אם תכשיטין לה שעשו מהי(
 האם. ידי מעשה שייך ולמי אמה לה שנתנה בתכשיטין הבת זכתה אםיא(

 שנשאר. ממה אלא עשור נוסלת הבת אין א( )יט(יה.
 בעסק. השתדלות שכר מגיע ואם שותפות טענתב(
 אביהם. בנכסי שהרויחו מהריות עשור לתת האחים מחוייבים אםג(
גטין.
 ביוד. חין בו שנכתב גט )ע(סט.
 המעיין. שם בו נזכר שלא בגס )עא(ע.
 ח"ג[ רי*ב ]וסי' שנמין. כמה בו שנמצא בגט )קו(קה.
 צגט. לחתום שגההגין וכיוצא שמות כנךי שהם וחוטר יפת שמות על )קז(קר.
 יכתוב, היאך לחדהס א' ביום גס לכתוב וצריך ימים ב' כשר"ח )עט(עח.
 ב"מ. בצרעת שלקה למי להוציא כופין אם )פו(פה.



 את והרי אמר ונקרע לה שנתו ואחר האשה ליד הגט שנתן בשליח )צב(צא.
 שיור. הוי אי כך עשה בעצמו הבעל אם או לפלוניאסורה

 בגט. סופר לחתום מהו )קכז(קכך.
 ונתגרשה שרה לשם שמה שינו ואח"כ מרים בכתובה ששמה במי )קל(קכט.

 שרה. בשסבגט
 ח=ג[ ט' ]וסי' בטל. או פסול אמ הראשון השם כתג לא אם שאל עוד )קלא(קל.
 הגט. שרטט לא אם )קלב(קלא.
 לא. או השליח הרשאת כתב על חותמין הגט עידי אם )קלג(קלב.
 נשא ושאול שאול אחות נשא חנוך ושמעון ראובן בני ושאול חנוך )קפג(קפא.

 ללבן. חנוך הגט שיכתב מהו לבןאחות
 לקרות. יודעים שאינם " בפני הגט לו נתו השליח אם )קלד(קלג.
 לידה הגט שהגיע וקודם לאשתו גט להוליך שליח שמינה במי א( )קמא(קמ.

 חרס. ככלי בסל שהוא ששלח שהגטאמר
 בו. ולגרש לחזור כשראםב(
 הגט. שמבטל הבעל משפט מהג(

צו. ח"ב[ קע*ה ]וס" קבלה שליח למנות יכולה האשה אם א( )קמג(קמב.
 הולכה. שליח למנותו יוכל הבעל אםב(

 ם. ו בי
ל. גזונת. ממי ראשונים חדשים ג' יבמה )לא(ל.
 או ליבם צריכה אם .בתולה ועדיין בה נגע שלא ונתברר שנישאת אשה )לב(לא.

ל. ליבם. או לחלוץ צריכה אם ומת לבד נתארסה ואםלחלוץ
ל. הראשונה. השאלה מענין )לג(לב2
 חדשים לס' שנולד ואמרו ל' תוך ומת בעלה מות אחר שילדה אשה )ל(כט.

ל. וחליצה. מיבום נפטרהאם
 החזירה האח"כ אשתו את הא' וגירש אהיות שתי נשואים אחים שני )צג(צב.

סג. ליבם. מותר אם אחיו מת ואח"כומתה
קד. ליבם. זקוקה אשתו והניח שמת בנו בנכסי לאב אין א( )קסה(קסד.

 הבנים. או האב היורש מי נתיבמה לא אםב(
 המשפט.השן

דיינים.
 הכתות. מב' נשאל לא אם בדין להשיב יכול אם )קיב(קיא.
 לטעון, יודע אינו אם קי"ל לבע"ד הדיין לטעון מהו )קכח(קכז.

 ת. ו דע
 לעדות. כשר שיהא מהו חמיו אבי )קנה(קנד.
 לסשה. שיעיד מהו עמינדב א( )מא(מ.

 האשה. בעל לאחי האשה אבי_ שיעיד מהוב(
 מועלת. זו אקנה אט הקרובים עדות לקבל שתקנו קהלב.

 חוב.גביית
 מנכסי לגבות ובקשו ונשבר בהקפה סחורות שלקח ראובן בן בחנוד )קמ(קלט.

 למזונותיה. משועבדים שהנכסים טוענת האלמנה ואמואביו,
 בידן בנות ליעקב והיו מיעקב נית שירשו שמעון בן וחנוך ראובן )קב(קא.

 אהיותיו ביד יעקב בית החליט וראובן אגיהן על מהאומות חובשטר
 המכר. על לערער ועמד לחגוך אח"כ ונודעבחובן

קכז

סב.

פח.

פס.
צ.
צ.
צ.

קכא.
צא.

צה.

עז.
פס,

קא.

לד.

ג.

צג.

סז.



 וסטודנטים ישיבה לבני מילגותקרן
 תימןיוצאי

 בדיחי שמואל בן יחיא הרה"גע"ש
זצ"ל

 תימן גנזי להפצת הקרןמפעולות

 ושלא תימן רבני של יד לכתבי הערכהמתוך

 הצורות בכל ולסייע לפעול הקרן החליטה לאור,יצאו

 את לאור להוציא לרשותה העומדותוהאפשרויות

 הרוחניים. העדהנכסי

 צדיק", "פעולות חלקי שנ9 לאור *צאו עתהעד

 ידי על שנייה במהרורה צדיט" "פעולת של א' חלקוכן
 תשל"ה בשנת בדיח9,שמואל

 אלבדיחי, שוקר בן יחיא המחבר מכת"י "חן-טוב"ספר
 התאג' -ספר וכן קדושה" "שערי ספר מכת"יצילום

 אמאור". "מנורת ספרוהפצת
 חבאן :מכהג זקנים עטרת81ן3לאל

 אצל הנעל הספרים של והפצה לאורהוצאה
 ירושלים. 18, עמוס רח' בדיחי, שמואלמר
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 ז"ל המחגר של ידוכתג



 הקהל וראשי המחבר הרב בחתימת כאן שהובא התקנוןתרגום
 לעבריתמערבית

 הכהן יחיא כמה*ר בן הרון לאדוני הפרנסות נהיתה לפרנס( )נבהרוכאשר
 אנו מנינו )הדיין( מו"ם ואהרי עמהם, הב"ד ואנו הקהל פרנסי נזדמנו נע*גאלעראקי
 אלעראקי אלכהן סלימאן בן סאלם מ"ו אד' את עמנו הקהל ופרגסי מטה התומיהב"ד
 מדמי אלקצ'אעי סעיד אצל שנצטבר מה שיקבל וכך אליה עגיים של החלב מקבלשיהא
 לעניי יתחלק חדשים ששה כל לסוף הכל שיתקבץ עד ראשון, ראשון עניים שלהעורות
 שיעזור נע"ג אלמשרקי דוד מ"ו בן יחיא את מנינו זה כל ולפני המועד. לצורךהעיר
 לעניים הפסד יהיה ,שלא הדרוש הגובה על העורות שומת על -ויעמוד ההלב גקבלתלו

 ובצאן בבקר ובעור בחלב חלק לעניים יש אם בבתים ששוחט מך אחוי יחפש וכןבהן,
 סאלם מ"ו לידי הכל ומחזיר דבל: בכל ויתבע יקבל כידנו, ידו ועשינוובעג"ים.

 וקצבנו שבוע כל של א( התדיר שירשום דנן יחיא את מנינו כן כמו כנזעל. יצ"והנז'
 קרוש. רבע ששוחט מי מכל ותביעתו כולי התדיר הרשמת בעד שבוע לכל שכרליהיא
 חצי המעות וגבית העורות ומחיר .מחירו על ועמידתו החלב קבלת שכר עוד לווקצבגו
 חוזרת ב( הצמוקים שעל חרוף וחמשה ועורות, מהלבים )שיתאסף( שיצטבר ממהמעשר
 מקדמונים ב"מ חרם בזה שיש יולדו בנים אחרון לדור ולהודיע המטבהים. בית שללתדיר
 אלא העניים של והעורות החלב ממחיר שמתאסף מה על לערער בעולם אדם לשוםשאין
 יצעו הב=ד רשות אחרי הממונה לו ילוה הקהל לצרכי סכום לאיזה אנשיא. יצטרךאם

 לעורות )וישתמש( שיקרב ומי העניים. יתעכבו שלא כדי החג לפני חדש עדבמשכון
 גזרה זה על גזרה היתה וכבר הואיל .ב"מ לחרם נכשל הוא הרי התקנות, אפך,ולחלבים
 והן ממנה אשר ,מהתקנות חוץ שקדם במושב הקהל ראש' ובמעמד הבקד במעמדעולמית
 לא בלבד אלו קברן של וגלופקרין יצ"ו ב"ד ,וסיפר' שב~ע. לכל מלמד של חרוףהחמשה
 וכיון ונאמנים, ישרים שהם כיח גלגול ע"י ואפ" שבועה הנזכרים על ואין מזה.יותר
 עליהם תהיה שלא מעכשיו בתנאי אלא המנוי דנן ויחיא דנן סאלם מ"ו עליהס קבלושלא

 קאע במתא ג( בצ"ד אלדים אותם ויברך סיר ה' יום זה והיה עלמא ועד מהכאשבועה
 וקיים. שריר והכל אלעזבביר

 תדיר. בשם נקרא העניים לטובת- הקדש שיהיו והעורות החלבוא4,ה_שלא(
 בעלי שקונים הצמוקים מן הכנסה מס מקבלים שחיו בזמנם אז שהיה סטבע שםחרוף.ב(

 , :. יי"ווך.~ לעשותבאים

 .ליצירה. התקמ"ג שהיא לשטרות ג('


