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 אף דשיל"ם דהוי כיון אך יהקל ודאבבחשיבות
 האתה בכוונת וז"ב להחמיר ראוי בהטיבותבספק
 לה שמשכחת השוה דרך דיש להורות רקשבא

 : להקל ובזה לחומרא בזה ויהי' חרא בגונ'בשניהם
 דאם ק"ב בסי ך הש gy מ"ען קע*א.)מ"

 דאינו אע"ג בשמא שוהן
 הר-ן כתב וכן וסיים דשיל-מ הו"ל בטעמאשוה
 מן הנודר פ' דבר"ן רו"ס ושאל ע"ז סוףז"ל

 שוה שיהי' בעינן דגם משמע איפכאהמבושל
 אינו להברו הדומה דבר דכל שם דכתבבטעם

 דבעינן רק בסל אינו ולכך מחניקו אדרבאמחלישו
 השעיר ודם הסר דם דדוסיא היתר שניהםשיהי'

 ילמא נדרים מהר"ן כן לו מנין הנהעכחו"ד.
 השעיר דם דדומיא e~m בשמא שוין שיה"כמגתו
 ודם הפר דדם דנ"ל בתשובה כתבתי הפרודם

 דבשר כמה דעת כי בטעמא שוה אינו נמיהשעיר
 עיין בטעמא מינן אינו הם וגדי עז ובשרשור
 הפר דם ה"נ י"ל וא"כ צ"ה ובס" בפתיחהפמ"נ
 בשמא דשות כל רק בטעמא שוה אינו השעירודם
 מב"מ מזה יליף יהודא ר' דהרי ותדע מב"מהוי
 לא אולינן שמא בהר ודאי לדיד" והרי בטלאינו

 יותר ומוכח עיי"ש ס"ה דף בע"ז כמ"שבטעמא
 בטעמא שוה מב"מ לה משכחת והאיך בטיליא לר"י דמב"מ דפסחים בפ"ז דמפורש בפסחבחמו
 אולינן שמא דבתר ובע"כ מצה וזה rDn זההרי
 ודם הפר דדם מוכח ואית לר-מ טעמא בתרולא

 רו"מ מ"ש נסתלק ובזה בטעמא שוה אינוהשעיר
 בסעס שוה דאם שיטתו לפי הש"ך על קימאטד
 לא דחמץ ח"ח הרמ"א דברי עי בסמא מתרזיא אמאי א"כ דשיל"מ הו"ל יא בשמא שוהואינו
 בשוה דמיירי מתרץ לא אמאי וכף ותי'בסמ"ך בטי ביבש יבש אמאי הש"ך והקשה דשיל"מהו"ל

 שייך לא נס מב"מ הו"ל ולא בשמא ולאבטעסא
 ומצה דחמץ דק ולא וכף טעם ליחן יבשיםשמא
 וזה חמץ זה דהרי בטעם שוה לה משכחתיא
 תמ"ז בס" מתירין היש כוונת אין ובאמת5צה
 ויתן יבשים שמא חשש יש דהרי ברוב דבטללומר
 במינו שלא איסורים כשאר דבסל הכונה רקמעם
 שייך לא ומצה דבחמץ ברוב לא אבל בסם-ךוהיינו

 : ונכון ודב בטעמאשוה
 ד כ בכיי האי"ה עי שתמה מה מע"ב.םף

 דעצים שכתב יו"דסי'
 ישאר לא התנור דחום מכח דשיל"מ הוי לאבתגור

 יא אם דויל"מ כל הרי ותמה יצטנן כילמהר
 זו בתט4 ראה מה למחר. ישאר לא היוםיאכלנו
 לכך קיים נשאר יהי' יאכלנו יא אם מאכלבכל
 התנור בחום אבל לאכלו אסור לכך דשיל"מהו"ל
 מעשה בלי כלה יה" ממילא שלו טעיה בליאף
 דקיייל בסה הרגיש לא ואיך דשיל"מ הויללא

 דשיל"מ הו"ל יא להתקלקל סופו שהמאכלהיכא
 דשיי"מ הרי לא מעצמו יתקיים דלא היכיהרי
 דהרי יתמוה הו"ל יותר מיהו התטר בחוםוה"ה
 הש"ס פריך כן דהרי ד"ד ביצה הש"ס נגדזה

 איסורא קלי מקלי ם ותשני דשיל"מדהו"ל
 באחרונים לעיין טנאי )ואין בע"א מתרץוהאטה

 על nvpa דהש.ס ייישב ואפשר בזה( הרגישואם
 ואס דשיל"מ הו"י דהרי לכתחיה האיסורביטול
 שפיר פריך לכך ימחל קיים יה4 ידליקנולא

 איסורא קלי דמקלי מכח ומשני דש"ל"מדהו-ל
 הרי הקשה הוא אך הביטול בשעת נהנהואינו
 משרב הזי ונמי נשרף כשכבר אח"כ נהנהעכ"פ
 כיון התנור בחום דאח"כ מתרץ וע"ז איסורבו

 נראה כן וא"ש דשיל"מ שייך לא מאליושכלה
 : האו"הביאור

 אמרי' דכא א י ק"מ בס" בלטן קע"נ.שי'
 שהמאכל היכאדשיל"מן
 שייך אינו זה דין דהנה צ"ע זה דיןמתקלקל.

 מכח הוי בטיל לא דדשיל"מ הסוברים לפירושרק
 שפיר תזת בהיתר תאכלנו באיסור שתאכלנודעד
 9א א"כ ימחר עד להשהותו דא"א כיון סבראיש

 יפסד בנתיים שהרי בהיתר תאכלנו יומרשהך
 כמב"מ דהוי הר"ן לטעם אבל ובטל מותרלכך
 סוף מתקלקי והמאכל בכך מה א"כ בטלולא
 דומה למהר היתר לו יש הזה דהאיסור כיוןסוף

 וא"ב מהר-ן הוא זה דין הרי קשה )אךימב"מ
 בהשמטף יו"ט להל' בחברי עיין זא"ז דבריויסחרו
 ה" לא אם דהאיסור ובפרט בזה( מ"ש תק"זס"
 משמע דכן למחר עד קיים להיות יכול ה"נפל

 דוקא משמע מתקלקל שהמאכל הש"עמלשון
 האיסור אבל מתקתקי הוא שנתערב לאחרעכשיו
 ער"ן תטעם בטיל ואעפ-כ מתקלקל הי' לאבעצמו
 ימחר ניתר הי' דהאיסיר כיין כמב"מ הויודאי
 הו"ל והדר דינא להך ייתא הר-ן לדעתא"כ

 ובדשיל"מ לא או דשיל"מ הוי אט וספקאפיוגתא

 להיפוך וכן וצ"ע בטל ולא לחומרא בספקיהולכי
התיס' כס"* א"ש הרוזן יטעם בטל הטעם אםבדק
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 בטל הסעם במיל לא מבים דס"ל דלר"יהתות
 חילוק אין וכו' באיסור ונתאכלנו עד לטשםאגל
 בטעם מיהו רק בטל לא ולעולם לגוף טעםבע
 ! היסג ודו"ק סם-נ כטל זה ג"כ ויתקלקללגד

 pa1~ אבד שה" "סכיו די שא' מעקד.םי'
 אווז רגל שי עור בושגררו

 יפה הרגל שהתור מה הנה באש. אותושחרכו
 כי חדא נראה אינו הסכין שהתיר מה אבלהורה
 כעור דינו הרגל דעור הודאה יו ניתן אםאף

 בסכין העור כשגוררין מעיד החוש מ"מדעלמא
 דלא דמלתא ובפרט נופו ברגי גם הסכיןנוגע
 הרגל כשגוררין מעשה בשעת דאינש עלי'רמיא
 בגוף הסכין ליגע שלא נזהר אינו ודאיבסכין
 שמבואר מה בעצמו ראה כבר הרי הנודהרכל
 ריס ומ"ש כבשר הוי הפרסות דעור טהרותבמס'
 ויש כעיבוד הוי אותם שמיחו רכולן מבוארדשם
 עיבוד כשיעור מליחה שיעור וכאן עור 'דיןלהם
ranנכלת הרי וא"י ותניינא ובנושך המגיד 
 מ"מ שוה דשיעורן דנהי דא הנה תחלההרנל
 וגם יותר הוי עיבוד ומליחת שוה אינוה?ייחה

 וא"כ ומעט אחד מצד רק נמלח תאן צדדיןמב'
 דגם הודה בעצלו ר"מ והרי נפקא לא ספקאטייץ
 ספק דהוי כיע דכתב רק דרבנן הוי בחלגעור
 הנ"ל לפי וא"כ דרבנן ספקא הוי יס"ג הי'אם
 דהוי ואת"ל כעבוד איש זו מליחה דימא ס"סהוי

 דרבנן איסור עכ"פ והוי יס"ב הוי דלתאכעבוד
 אינה רכלי רו"ח מ-ש גם להחמיר. ס"סוהוי
 שסיע לא זה קליפה כדי אפ" שמן מבלוענאסר
 הסכין דנאסר מבעיא לא ולכך כלל נ"ל ואין9י
 רק מע אם אף גם רק כנ"ל עצמו הרגלמכח
 עור דין לו דהוי הודאה לו ניתן אם אףבעור
 בליעת בו ויש הרגל גוף מן בלע העורמ"מ
 כט"ש נופו העור מחמת הסכין ונאסרהסכין

 פנת וגם שמן איסור דבר מבליעת נאסרדכלי
 אם שסנונית בהם יש ארז דרשי מעידהחוש
 ודאי לכך עליו שמנונית יה" ברוטב אותםנבשל

 : טרפהדהסכין
 בדבש שנמצחת מתה במימיית שא' מע"ה.סף

 מעל"ע כבוש הוי אםוספק
 סוסכם זה אין כי )אם בדבש פוגם בשר באפתוהנה
 נכבש לח ודלמא פוגם דלסא ס"ס דהוי כונתוהוי

 לסח עם לעשותו דבש ריקח דדרך כיון אךפעלתם
 כוץ השביה ולבסוף כפוגם והוי לשבח *ה"ובקמה

 3ג4

 ליה בס" החו"ד שי החילוק יפי רו"מ התיריפה
 מגופא ריעותא ליבא ובין מנופא ריעוהא איבאבין
 בהקמת רק חשש כאן אין דבדבש כיון הכאולכך
 היתר בחזקת ומוקמיגן ריעותא אתייליד לאובקמח
 שצירף מה וגם בזה רו"מ אמר יפה הכו"פכקושיית

 דחוקת אחד תנאי חיסר ביה מיהו חיים חזקתבזה
 בלא אבל מקודם חיים בראהו רק שייך לאחיים
 כמפורש חיים חזקת אמריגן לא מבערב חיראהו
 נדה לסס' ובת" דידה וברפ"ק דטהרותבמשנה
 באותו דראהו דבעינן מבערב נקט ריכךכתבנו
 דכאן להיפוך אמרינן זה ייכך אבל חי שהי'עוגה
 לא לדעתי אבל מת מקודם והי' הי' כאןנמצא
 רק בדבש להשתמש דרך אין דבלא"ה לזה צריךה"
 פחות או שלשים יש אם וא"כ הרוב הקמח ההאם

 הסתם 6ן דהוי חשש אין נמי התרנגוית נגדבהדבש
 להשתמש שדרם בכלי והנה הקמח מן פחותהדבש
 כיון היינו האוסרין ואף הרשב"א מתירבשפע
 רק היקר שעדיין בדבר אבל נאסר כברוהשתא
 לחוש אין ודאי בזה איסור לידי שמביאו לחוששיש
 ס' בו שיהף בענין כו להשתמש דדרכוכיון

 על הפמ"ג קו' ליישב בגו ת" בנדוןרקונה י להרשב"8 מודים בזה ולכ"ע עדיף בפלוגתאולמעט
 חזקת מכח כבוש בספק דמיקלהטו"ז

 דכאן בנו ות" מנשפך עליו תמה והפמ"גהיתר
 ול8 איסור ~npm האיסור דנוקי לומר שייךלא

 חזקת להיפוך יש להיתר היתר חזקת דישהתם אבי כלל איסור ממגו יצא דלא "ל דהרינתבטל
 אך אמר יפה נתבטל. דלא יומר להאיסוראיסור
 להיתר נהפך דהאיסור נאמר אם רק יתבן לאזה
 נהפך אינו דאיסור נאמר אם אבל ביטלע"י

 כה אין ביטול דע"י אמרה דהתורה רקלהיתר
 נהפך האיסור אין מ"מ אבל ההיתר לאסורבאיסור
 הראשונים נחלקו וכבר זה טעם שייך יאיהיתר
 הפוסקים בפלוגתת תלת יהי' וה ודברבזה
 איסור אח"כ ונוסף שנתבטל באיסור צ"טבסי'
 עדיין ות"כ לא או וניעור ה11ר אמרינןאם
 להיחר נהפך %א וניעור דחוזר ההסובריםקשח
 חזקת בתר אולינן ולא לכ"ע אסור בנשפךולמה
 יש דכאן הפמ"ג קושי' לק"מ גלא"ה ולדידיהקער
 כן למקום ממקום איסור מחזקינן דלא הזקהעוד
 ונבלש שלו סלם דהאיסור לומר מחזקיגן לאח"ג

 שהי* כסו דמעיקרא אחזקה לח אוקמינן רקבהיתר
 הר* בנשפך משא"כ עתה הה כן שלובאפשר

שכ"ג
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 בהשיע1ר רק ספק ואין איסור כאן נתערבעב-פ
 לא דאיתרע כיון ולכך היתר חזקת רקוליכא

 חזקת חזקות תרי דהוי בכבוש אבל חזקהמהני
 ריעותא חד אתי ולא במקומו האיסור וחזקתהיתר
 ונזהר החוו"ד סברת הטו"ז וידע חזקה תריועקר

 : ודו"ק הנ"ל ומיושבממנו
 בה שבשיי ינקית בקדרה שא' קע"ו.שי'

 אך נמלח שלא בשרחתיכת
 יומו בן בכף אותה הגיסו אך הבשר נגד ס'ה"

 דקיי"ל ואף ס' הוי לא שניהם ונגד בצירימחלב
 נמלח יא החלב הרי מ"מ וא-ז מבטליןאיסורין
 הנה אחד. איסור והוי דם איסור גם בוויש
 בפשיטות היתר יש בלא"ה כי כלל שאלה בזהאין
 בו יש ואם כ"כ דם גו מחזיקין אין בשומן*י
 מעיים בני גבי ע"ה בסי' וכדסוכח מעט הוידם

 לבד הדם מן הוי לא בלע אם הרי בכףובפרט
 הדם נגד ס' הוי בודאי וא"ב ג"כ החלב מןרק
 נמי ממש חלב כוית בו נתערב ה" אם אףמיהו
 מבעיא לא דם איסור בו אין דחלב דמותרנראה

 ודאי דרבנן הוי שבשלו או שמלחו דםלהסוברים
 אסור שבלא"ה במה ולא בהיחר רק גזרו לאהם
 דם התורה מן דהוי להסוברים ואף הלגמכח
 פירש שלא האברים ודם אחע"א ראין כיוןמ"מ
 לומר ואין חלב איסור על דם איסור חל לאמוהר
 דיבפות בפ"ג כדאיתא יש איסורין ב'דעכ"פ
 מילואים באבני ועיין כהלכה מוסכם זה איןהנה

 בחבורי לפם"ש ואף בחידושי ועייןבתשובותיו
 כתבתי מ"מ איסורים ב' דיש לסיכהלהסכים
 הוי שמלחו או שבשלו דדם הסוברים דאףבתשובה

 ונאסר בעין דם הוי מתחלה אס רק היינוד"ת
 פקע לא ומליחה הבישול ע"י אח"כ לכךסה"ת
 דלא האברים דדם כשן האברים בדם אבלאיסורא
 ומליחה בישול ע"י יוצא אם רק מותר הואפירש
 ומליחה הבישול אין דעכ"ם הכל מודים בזהנאסר
 היתר גורמין דאין ונהי מה"ת איסורגורמין
 ואינו מה"ת היתר ונשאר נורמין אין איסורעכ"פ
 בהיתר רק גזרו לא הם לכך מדרבנן רקנאסר
 היתר רעל אף ולכך בלא-ה שאסור במהולא

 כיון די-ל עוד לפקפק יש אאחע-א מכחשכתבנו
 איטר נתעורר שוב איסורו ופקע החלבדנתבטל

 דאיסור ביבמות וכמ"ש מינו את מין דמצאדם
 מותר דידן בגרון מ"מ וקאי תלי טתלי אשהאחות
 בהיתר רק גזרו ולא דרבנן רק דהה בנ"ימסעם

 רק ס' בעינן יא דמה"ת וכיון בלא"ה באיסורולא
 וא"כ הדם נגד גם ס' בעינן מדרבנן רק החלבנגד

 : שכתבנו זה היתר כזו דרבנן ספקהוי
 ר הש כיינת יפרש שיצה מה מע"ז.שי'

 מ"ש כ"ה ס-ק ק"הבס"
 בלא"ה דא"כ עליו שתמהו הכוליא נמלח לאאפ"
 הכונה לפרש רצה ורו"מ הכוליא נגד ס'בעינן
 מהם אחד נגד בסמ"ך די הוי דם משוםדאי

 נמי דהכוליא כיון אבל זא"ז מבטליןדאיסורין
 והנה עכ"ד. שניהם נגד ס' בעינן חלב מכחנאסר
 ז"א הכוליא כמו גדול ם דחלב במכתבומ"ש

 מיהו הכוליא כמחצית אפ" דאינו ניכרדבחוש
 עתה דעכ"ם לדבריו דיחוי הוי לא האמשוס
 הרמ"א דמלשון ז"א אך שניהם נגד ס'בעינן
 הש"ך מלשון וכן הכוליא נגד ס' שצריךשכתב
 שגיה( נגד ולא הכוליא נגד רק ס' דא"צמבואר

 אף דברים בשאר דאפי' מלבד כי הוא כןובודאי
 ראוי בטעמן חלוקין אם אחד איסורדאיסורן
 בתר דקיי"ל לדירן מהם אחד נגד בסמ"ך דישיה"
 החוו"ד כדעת נאמר אם גם רק אזלינןטעמא
 שניהם נגד ס' דבעינן לומר שרוצה צ"חבסי'
 כגון עצמו מצד הוי כ"א איסור עכ"פ אםהיינו
 אבל בטעמן משונין רק וטרפה מנבלה כזיתב'
 השני מכח רק נאסר ואינו היתר האחדאס

 חנ"נ ואטרינן דבוק איסור דהוי יהא לוהאיסור
 החתיכה יותר מגוף ס' דצריך לומר שייך איןמ"מ

 חלב כזית רק כאן אין סוף סוף דהריהנאסרת
 כל כאלו דמשערין רק הוי חנ"נ דאמרינןואנן
 נדון להיות שייך לא אבל בבשר נבלע חיבהכזית
 תרתי הוי דהרי בפ"ע והבשר בפ"ע החלבכאלו
 הבשר הרי ההלב כנגד משערין אם אהדדידסתרי
 א"כ בבשר נבלע החלב כאלו משערין ואםהיתר
 דייק ולכך הבשר נגד בסמ"ך ודי חלב כאןאין

 לא אבל הכוליא כל נגד ס' דצריך והש"ךהרמ"א
 הכוליא נגד ס' יש אם רק והכוליא החלבנגד
 בזה די הכוליא בלי החלב נגד ס' ויש בשרבלי
 חיוקין אם ובפרט שניהם ננד ס' בעינןולא

 אין הטעם בתר ניך אם ממ"ג אז ג"כבטעמן
 רק כאן אין האיסור בתר ואם איסור טעםכאן
 לא איסורין בשאר דרבנן דחנ"ג וכיון חלבכזית

 לא אבל ההיתר כל נגד ס' דצריך רקהחמירו
 האחרונים פרשו לא ולכך נכון כנ"ל שניהםנגד

 נאמר ow1 כנלפענ-ד פירושו כפי הש"ךכוונת
דהאחרונים
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 דם איסור ליכא דבחלב כמ"ש ס"ל לאכשאחרונים
 למה קשה דלא פשיטא דם יש בחלב דגם ס"לרק
 לבדו רמשני כיון הש"ך דברי כן הם פרשולא
 גימא אם גם אף רק שניהם נגד ס' צריךנסי

 כן פרשו לא מ-מ דם איסור ליכא דגחלגכמ"ש
 : הנ"למטעם

 ק"ה ס" הש"ך על שהעיר מה קע"ת.שי'
 מהרא*י בשם מ"ש ל"זס"ק

 ראין כיון אחרת בהתיכה נגעה אם גב"חשאף
 דהוי האחרות מותרות רוטב בלי יוצא בלועאיסור
 נחתך ואם הבגד כל שאסור כלאים בגדכמו
 ראי' דמה רו"מ ותמה עיטש מותר מקצתממנו
 הגה הלובש. על רק הבגד בתף איסור איןדשם
 בברח של החתיכה על איסור ראה מה אניתמה
 הוי הבשר אטי כלאים הבגד על שיש סמהיותר
 על אלא האיסור אין הרי האיסור ועליו דעתבר

 ובבגד ממנו להנות ולא לאכלו שלא האוכלהאדם
 האדם שאין איסור נעשה שהבגד כן הוינמי
 היובש על האיסור נאמר ובכלאים ללבשורשאי
 לא האדם על נמי נאמר ובב"ח שעטנז תלבש5א

 לא דהכונה קרא הך ואף אמו בחלב גדיתבשל
 ואף האדם על אזהרה הוי נמי הוא לאכולהבשל
 הוי זה בהנאה מותר וכלאים בהנאה אסורדבב-ח
 איסור הוי נדרים רק גברא איסור הוי והכלהאדם עי רק חל הנאת איסור גם מ-מ אבל במ"עהכתוב
 איסור הוי תורה איסורי כל אבל הר"ן כט"שחפצא

 : וז"פגברא
 ונגע האש אצל שנצלה בכבד שא' קע"ת.סי'

 ג"כ הלב בה שישבקדרה
 סק"ב ע"ז סי' החו"ד בשם מ"ש הנה האש.אצל
 בסמ"ג כן נמצא שלא הראיתי כבר הפמ"גבשם

 דבכ"ח לשר הוי הפם"ג בשם הידושו עיקרובאמת
 איסור לענין והיינו שריק משריק לומר שייךלא
 דבזה "ל ולכאן לכאן י"ל בב"ח לענין אבלדם

 שריק משריק לומר שייך דלא דאסור ל"פשיטא
 איסורים דבשאר י"ל להיפך או איסוריםבשאר
 רק אסום ואין יבש דבר כבד יחשב בב"חכטז

 וכיון סיירי דם לענין התם רק המאכל ולאהקדרה
 אוסר לכך רטוב דבר הוי א"כ דם דפלט חששדיש

 בב"ח לענין דמו נפלט דכבר היבא אבלהתבשיל
 לגמרי נגוב דבר כבד דהוי י"ל מלתא תליארבטעם
 מותר. והתבשיל כ.ק דהוי הקדרה רק אוסרואינו
 לי' דפשיטא מהופכים דברים ברו-מ ראיהיוהגה

 אפ י4 מעסקא והכבד אטרים והתבשילדהקדרה
 לגמרי נגוב דבר דהוי כיון כ"ק רק נאסראינו
 יכול יותר לגמרי נגוב דדבר מהופך דברוהוא
 כבד הף אם וא"ע לאחרים אוסר מלהיות נאסרלהיות

 כלק רק השסיר שלא ראוי הוי לגמרידבר__נגוב
 וכיוו קליפה במקום תמיד דהוי הקדרההיינו
 הברתה אוסרת הקליפה אין כ"ק רק נאסרדאינו
 מותר התבשיל שיה" יותר מסתבר הוי וא"ככידוע
 התבשיל מחמת אולי יי' דמספקא ומה הכבד.מן
 והביא רוטב נחשב הקדרה עם דבק דהויביון

 דבמקושר שכתג נטבנ"ט גבי מהחוו"ד יגהסמיכה
 דכשלמא כלל לזה זה ענין לו אין נטבנ"ט. יגהלא

 נחשב  ולא קלוש טעם דהוי הטעם גטבנ"טלענין
 השורש מן כשנפסק רק אינו רזה אמריגן בזהטעם
 השורש מן גססק ולא השורש אל דמחיבר היכאאבל
 בכך מה רוטב שיהי' לענין אבי טעמו נקלשלא
 משמע וכן מפנקת הקדרה סוף סוף מחוברדהוי
 אף צ"ב בס"ס צונן על שהעמידה רותתת קדרהגבי

 .לא בהא כ"ש דין שייך לא דבצלול מהרש"לדדעת

 הכבד לאסור כה"ג מורה אני להלכה מיהופלוג.
 לגמרי נגוב דדבר דנראה חרא רירי וטעמאוהתבשיל

 לחלוחית בו יש וכבד בשר אבל פת רק נחשבלא
 מזיע דאז האש אצל הוא אם ובפרטושמנונית
 יוצא א"כ לפלוט כדי דנעשה ובפרט כנראהתמיד
 לגמרי נגוב דבר הו"ל לא א"כ ורוטב דםממנו
 אם היינו בקליפה לגמרי בנגוב נקל אט אףועוד
 כמו אז האש אצל הוא אם אבל האש אצלאינו
 ה"נ כן האש אצל שהוא כל גבר תתאה אמרינןדלא
 דאסור דקיי"ל לדידן לגמרי אוסר נגוב בדבראף
 : לגמרי והחלב הכבד לאסור ראוי לכך בצליכולו
 האש אצל כבד אס בדין הנה מ"פ.*סי'

 חרס של בקדרה נגעהי
 לחלק טרגפאל לק' בתשובה העליתימבשף
 מותרת צוננת ואם אסורה רותחת הקדרהדאם

 : מותרת ענין בכל מתכת שלוקדרה
 דבאינו שכתב הח"ן על שהעיר מה מפעא.סי'

 דאין שייך יא יבטלמכוין
 שלוח בפ' מם-ש ועז"ה לכתחלה איסורמבטלין
 והמשל"מ לתקלה שלח תורה אמרה דלאהקן
 איסור מבטלין אין מכח הכונה פ" ממעילהפ"ז

 לקיים רק לבטל מכוין אינו כאן והרילכתחלה
 הדעות הרכיב למה ידעתי לא הנה שלוח.מצות
 מבטלין דאין דקיי"ל לדידן רק זה כתב לא הר"ןיחד

איסור
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 יש בדרבנן לכך דרבנן רק הוי לכתהלהאיסור
 דמפרש להמל"מ אבי לא או לבטי מכוין ביןלחלק
 מכה לתקלה שלח תורה אמרה דלא הש"סכונת
 להסוברים איסורלכתחלההואאיילודאי מבטליןאין
 ודאי שיטה להך סה"ת הף איסור מבטליןראין
 באנו ואם לא. או לבטל נתכוין בין חילוקאין

 דאין רס"ל דעת ולקיים בש"ס המל"מ פי'לקיים
 אחת סברא נ"ל ה" דרבנן רק הוי איסורמבטלין
  נתערב אם אחד רוב עניני ב' לגו יש דהנהלומר
 ברות בטל דהאיסור היתר והרוב יחד והיתראיסור
 עם האיסור מעורב שאיש דהיינו אחר רובמש

 ואחד היתר דבר כמה בעטט יש אם רקההיתר
 מרובא ויפריש כל אמרינן אז איסור בעולםיש

 כשרות בהמות רוב וכמו היתר הרוב מן והואפריש
 קפץ גבי ט' דף בב"מ השטמ"ק דעת הנהולח"ז
 ברובא דלבטל התוס' קו' לתרץ המנוין מןאחד
 ודאי שטעם אינו דרוב הרא"ש בשם השטמ"קות"
 מ"מ אבל כיה ספק התירה דהתורה רק ספקרק

 תירצו שלא התוס' והנה עיי"ש. נקרא ספקעשירי
 מל ולכך ספק לא ודאי הוי דרום דס"ל מוכחכ5

 לפגיה וההיתר דהאיסור ספק דהך כךשאכריע
 הוי זה בו נתערב והאיסור קמן דאיתא רובאוהוי
 לבטלו מותר ה" מה"ת מותר דודאי וכיון ודאיפכח
 וכן לפנינו הרוב דאין היכי אבל אסור מדרבנןרק

 כל דנאמר רק מעורב ואינו לפנינו אינוהאיסור
 דברובא נהי קמן ליבא והרוב פריש מרובאויפריש
 בחולין כדיליף רובא בתר אזלינן נמי קמןדליתא
 זה ספק התירה דהתורה רק ספק רק הויזה

 דנהי מה"ת כן לעשות אסור שפיר בזהולכך
 ספק עושין אין מ-מ זה ספק התירהדהתורה
 בין לחלק אין מה"ת אסור דהוי בזה ולכךלכתחלה
 דאיתא ברובא מיירי הר"ן ולכך לא או לבטלמחכוין
 רק הוי דיה כיון בהיתר מעירב והאיסורקמן

 לא או לבטל כוון בין מחלק שפיר דרבנןאיסור
 הרוב אין דבזה קמן דליתא ברובא מיירי הש"סאבל
 קאמר שפיר לכך מה"ת אסור בזה ספק רקודאי
 : בעזה"י נכון וזה לתקלה שלח תורה אמרהדלא
 לה שה" באשה היתהכךי ד"מעש" יי"ש ש מ הנה 'איתי ע"ר כע"ב.סי'

 שלא אחת בשר חתיכות ב' לה ונתנה נכריתשפחה
 הבעה"ב לצורך שנמלח ואחד עצמה לצורךנמלחה

 ראתה לא לקדרות החתיכות השפחהוכשנתנה
 אצלה. האשה עמדה הבישה בשעת רקשכשראיית

 קחו ובס"ס לאחלופי דחיישינן פשוט זהוהגה
 באיסור אפ" במסלפ"ת דאף מבואר י"ס ס"קבש"ך
 ונמצה נאמן עכו"ם אין איסורא באתחזקדרבנן
 הנתינה  בשעת למפרע החתיכות דנתערבולפ"ז

 אמרינן לא ודאי ובכה"ג איסורא ואתחזקלקדרות
 שאין לפשיטות ר"מ מ"ש הנה הש"ך. וכמ"שחולין

 דהתם די"ל ברור דבר בזה אין בזה נאמןמסלפ-ת
 להכשיר רבידו אף בידו שאינו דבר הוי קל"זבס"
 טרחא ע"י דהוי מה וכל טרחא ע"י הוי זהמ"מ
 אף דשיך"מ נחשב לא ומה"ט בידו שאין כדברהוי

 כיון בידו נחשב לא מהעט יהכש בהגעלהדאפשר
 אגרהם באשל ע" הוצאות או טרחא ע"ידהוי

 ול"מ איסורא אתחזק הוי ולכך תל"ז ס" או"חבפמ"ג
 רזה י"ל טרחא בלי בידו דהוי דבר אבלמסלפ"ת

 ס"ס במנ"א וכדמשמע איסורא אתחזק לא כמוהוי
 בקדרה תשים אם לי מה ה"נ וא"ב קטן גביהל-ז
 מסלפ"ת ומהני שבידו כדבר הוי לכך זו אוזו

 וחסרון טורח ע"י נמי הוי דזה י"ל במליחהוהתם
 נעשה שלא בחוקת דבר כל דמוקמינן כיוןמעשה
 דרבנך ספק לענין אפילו המל"מ וכמ"שמעשה
 אמרינן התנאי קיום בספק א"א באיסור אפילווכן
 וחזקת איסור הזקת חזקות ב' כאן הוי וא"ככן

 וי"ל בידו ל"מ חזקות ב' ונגד מעשה נעשהשלא
 חזקה בחד אבל מסיפ"ת כלים בהכשר ל"מדלכך
 דזה י"ל גם בידו הוי אם מסלפ"ת דמהניי"ל

 זה נחשב ולא קפדי אנקיותא עכו"ם הטעםבאמת
 זה אין ולכך בידו דהוי מכח נאמן ושוב לטורחלו

 אם הרבה בזה לדבר הש מסלפ"ת בזה דל"מברור
 ויודעת ישראל בבית דהיא כיון מסיפ"ת נחשבזה

 המעשה עתה לפמ"ש גם בזה תלוי והיתרשהאיסור
 הי' אם דאף איסורא אתחזק מכח לזמר צריךל"ש

 הרי אותה ראו ולא היתר חתיכת רק להנותנין
 והוי בלא"ה דאסור נכרי ביד שנמצא בשרהוי

 oa~* הש"ך וכמ"ש בשנמ"ה דהוי איסור שלכגופו

 אין אם רק היינו קי"ח בס" המקילין דאףק"י
 על הקדרות שמניחין רק בידו הבשר לונותנין
 נכרי ביד הבשר ליחן אבל שם נשאר והנכריהבירה
 תמצא שנמ"ה בבשר חו"ל גורת בכלל הויודאי
 ששמה בנכרית דס"ט ודין לכ"ע דאסור נכריביד

 וליכא בסיע הבשר שמכירין מיירי בקדרההבשר
 : ברור וכ"ז אותו הדיחה שלא חשש רק אחלופיחשש
 ס. בו הי' ולא בשרי יתבשיי שנפיה בתיה נשאלתי קפ*נ.שי'

ואה"ב
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 של וה" ס' בז ה" ולא בשר לתבשיל נפלהיאח-כ
 אם ספק דהוי כיון בזה אמרינן אם אחדאדם
 כל דינו הוי וא"י בשני או בראשון טעמופלטה
 שייך לא והנ"נ לא או לבטל מסייע בספקשנכנס
 דומה דאינו והשבתי האחרונים. כמ"שבחלה

 רק בספק שנכנס כל אמרינן דלא לדנאכעוכלא
 דתיכף כיון בזה לזה או יזה נפל אם הספקאם

 הספק לידת אז בספק שניהם נכנסו הספקגלידת
 בסמ"ך ובטל נתערבו כבר כאלו והוי יחדמצרפן

 ספק גולד דתהלה יהד נולד הספק אין בנהאבי
 א"כ השג" נצטרף לא ועדיין הראשונה בקדרהאחד
 לשנ" נפל דאת"כ אף שוב הראשונה נאסרהכבר

 דבתחלת כיון כמצורפין דינם אין ספק שניהםונעשה
 הר כל נדון בזה עמה השג" נכנס יאהספק

 : לדינא ופשוט ודבבפ"ע
 לא דס"ס הדש יין נלפענאר קמ"ר.טף

 היכא רקאמרינן
 בזה ס"ס ליכא וכאידך ס"ס איכא אהדדבצד
 הצדדים שגי אם אבל ס"ס דאיכא צד הך בתראזליכן
 ונחשב כמע"מ נחן שוב ס"ס יש בשניהםשוים
 וכעין להומרא דספקא דינו והדר אהד לספקרק

 או לכאן להקל יש אם להקל דרבנן בספקדאמרינן
 והדמיון בס"ס הדין ה"נ כן בשניהם מהמרינןלכאן
 שקלים במס' דאמרינן במה לה אמינא ומהלזה

 למגדל מהלאה שנמצאת בבהמה דנ"בובקידושין
 זבחי נקבה עולות וכרים רוח לכל וכמדתהעדר

 דביחשלים מכח בקידושין פי' רפ"י והנהשלמים
 דאף מתלמידי ונשאלתי : קדשים בהמותרוב
 חזקה וגם חולין מיעוט איכא הרי קדשיםדרוב

 קודם עכ"פ קדשים של הבהמה דאףדמעיקרא
 אחזקה לאוקמא ראוי וא"י היתה חמיןושהוקדשה
 ואיתרע לחזקה מיעוטא סמוך גימא א"כדמעיקרא

 רש"י כוונת עצמו רזה דלק"מ והשבתי רובאלה
 לייר ראוי הי' הרוב דלולי רק ספק מכחבאמת
 כיון רש"י כתב ולכך להתיר דמעיקרא חזקהבתר

 מיעוטא סמוך דאמרינן אף א"כ קדשים חבדבאמת
 דאורייתא וספקא ופלגא פלגא הוי שוב עכ"פלהזקה
 מה תקשה כן רש"י כוונת גימא אי אךיחומרא
 זבחי עויות הוי זכרים אסו בקידושין הש"ספריך
 שלמים זבחי אף דהוי בכך ומה הוי לאשלטים
 חולין שמא ס"ס מכח עולה להקריב רשאימ"מ
 ובשלמא לקולא ס-ס דוכתא ובכל עולה ושמאינמרי
 ס"ס מהני דלא שפיר א-כ קדשים דרותכפשוטו

 5הא

 מרוב טפי אלים דס"ס גימא אי דאף הרובנגד
 ס"ס או להרוב סותרים הספקות דשני היכאהיינו
 להרוג מותי אהד ספק דרק היכא אבלעדיף
 הוי לבדו חולין דספק הכא כגין סותר אינווהשני
 אין מצוי שאינו דבר דהה כיון בזה הרובנגד

 כמו להיפוך הרוב דהה כיון לס"ס אותומכניסין
 נחשב לא מצוי שאינו שדבר דוכתא בכמהשמוכה
 כטע"ט דהוי ספק מכח רק דהוי לפמ"ש אבללספק
 ושמא חולין שמא ס"ס דהוי קשיא שפירא"כ
 להיפוך דגם ס"ס שייך לא דבזה א"ש באמת אךעולה
 חולין שמא הוא דספק שלמים להקריבנונימא
 וכיון ס"ס הך איכא בשלמים גם וא"י םושמא
 ושקזלין מע"ס הו"ל הדר זו Ot/o הוי בשניהםדהדר
 מה ג"כ נדחה ובזה שניהם לחומרת לחוש'ראוי

 דחולין מיעוט' סמוך דנימא בחידושיו הפ"ישהקשה
 דלא לק"מ וזה מיעוטא שלמים 1ה1"ל עולותלמחצה
 ליטא השני בצד אם רק מיעשא סמוךאמרינן
 למפצה מפילות מיעוטא סמוך כגון כןלמיסר
 לצרף ליכא דלהיפוך מיעוטא זכרים והו"לנקבות
 פוטרה הנפל דאדרבא זכרים למחצה מפילותמיעוט
 לותר שיש כמו כאן אך מחייבה והזכריםמיבום
 מיעוסא סמוך כן נימא בשלמים גם כןבעולות
 וא.כ מיעוטא עילות והו"ל שלמים למהצהדתולין
 כך למימר ואיבא כך למימר איכא סוף דסוףכיון
 כן שניהם לחומרת לחוש וראוי שקולין הו"להדר
 וכן לפיגא מיעוטא סמוך שייך לא שבכה"גנ"ל
 הורה ספק כשאר דינו רק נונא בהך מהני לאס"ס

 הנ"ל. לדברנו רא" כתבנו לקדושין ובהי'ולהומרא
 אם דאף שם מוכח כ"ז נדה בתוס' עיינתי)שוב
 במהרש"ל עי"ש מהני לא נמי אחד ספק רקסותרין

 ההזקה נגד דהה היכא דרק י"ל יפמ"ש אךזמהדש"א
 בעינן החזקה כנגד שאינו גל אבל ס"ס מהגילא

 הוי בלא"ה אבל זא"ז סותרין הספקות ב'שיהי'
 : ודו"ק עיי-שס"ס

 שנתחדשו המאקיראניס ביבי שא' קפ"ה.שי'
 אדמים של בפאבריקבעירו

 גמור היתר ה" אפ" להיתר נוחה דעתי איןהנה
 בו לגדור וראוי כבקעה נדון העולם כל בזה"זכי
 דיכואו חדשות שום בזה להתיר ואין לפרוץ ולאגדר
 וחיה זילותא ויה" נכרים פת דהתרגולומר
 והטור הר"ן לדעת אחד איסור חשש בנה דישובפרט
 אסור נכרי עיסת דאף סק"א קי"ב ס" בנ"ךהובא
 נכרי פת רק אסור דאינו בש"ע שיי"ל דאגיואף

מ"מ
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 כיון ושד לכתחלה בזח להכניס ינו יטהס"מ

 כיון י"ל מ"מ לגמרי נאפה דאינו נהי מעטדנאפה
 אסור נמי אפייתו שליש והוי מעט נאפהושגאפ
 אפייתן דבתהלת ויאי עדיף בפלוגתא יימעטישע
 נכרי חלב בו יערבו אולי לחוש יש וגם מידנאסר
 זה נאמן איש יעמדו אם ואף אותם למתקגדי
 בזה אז במקומו רק הנמכר לדבר רק מהנייא
 בדבר אבל יקנו לא הנאמן מחזיק יה" לאאם

 ידהה למחר זה יועיל טה עיירות יכמהיימכר
 אין לכך ויקנו מזה ידעו לא והעולם הנאמןאיש
 ופוסקים דבש"ס נהי תם האיסור לחשש רפואהזה

 בדרכי זה מ-מ להכשיל מכוין אינו דהנכרישוכח
 היו הגוים דעכ-פ ובימניהם הדבר תלויהעולם
 יא דיהכשיל חזקה בהם הי' באמרתם*חזיקין
 האפיקורסים רבו ניניהם גם הליו גדורות אבליכוין
 להכשיל גם נחשדים אלו כלל אמונה יהםושאין
 להחמיר בידנו אין מקרה דרך טדמן ראם נהייכך
 לרבים ולמכרו חדש דבר להתיר מ"מ הש"ענגד
 אצטרף יא לכך הללו בימים יעשות ראוי איןהמיד

 : ימנע רו'מ גם להיתרבזה
 היהר נהגו "עיים ימה שאי עשר מפיד.סי'

 הראשונים שקצת מהבזאפרין
 לו נראה לא למה שאלה יו מה הנהמחמירין
 הש"ך וכדאי היתר ע"1 מ"ש קי"ד בסי' הש"ךדברי
 ועוד כיהודה הש"ך ע"ד מוסיף ואני עליויסמוך
 מ"מ רוב או ס' גופו בזאפרין ראין דאףלקרא
 מאכל בתוך רק בעינא נאכל אינו דזאפריןביון
 הוי ודאי בהמאכל א-כ למאכל נותנין ממנוומעט
 עליו שמזלפין היין נגד הן יבש הבשר נגד הןס'
 איסורין קיי"ל הרי אחד גגד רק ס' בו הוי אםואף

 לכתחלה איסור מבטל בכלל זה ואין זא"זמבטלין
 והם הזאפרין על רק האיסור לבטל כוונתו איןבי

  דעתו באין דגם הטו"ז דדעת ואף היתרעצמן
 וכאן בע"א בא"א רק מותר אינו נמי האיסורלבטל
 רק בזאפרין להשתמש דא"א כיון בע"א כא"אהוי
 איסור ודאי בו ביש סיירי הטו"ז וגם למאכלליחנו

 מותר ודאי הש"ך וכמ"ש ספק רק הףובזאפרין
 ממנו לאכול דמותר נראה לכך יבטל כו1נת1באין
 נביאים אינן אם לישראל והנח ופקפוק חששבלי
 אם יבש בשר דהחשש גם ומה נביאים בניהם

 כל דק דהוי באופן הוא ואם יסירנו ודאייכירנו
 כיון אז זאפרין חוטי זכין בינו ניכר דאינוכך
 והוא כלל טעם 719 בו אין כ"כ ודק ובשדהוי

 עליו מזלפין ה" אם הנה יין וחשש דעלמאכעפרא
 מוכח כלל ריח בו דאין וכיון יין ריח בו הי'יין
 : כלל חשש בו אין ~כך יין עליו זלפודלא
 בהג"ה מע"ב קט"ו גס" במ"ש קפ"ז.טי'

 הגבינה עשיית ראהואם
 גגי:ות ממנו שעשה מאחר וכף החליבה ראהולא
 ידיעה שאין שאף משמע רמ"א הרב מלשון הנהוכף

 גבינות ממנו לעשות דעתו ה" החליבהשבשעת
 שעושה חזיגן שבסוף כיון רק כלל ממנו שמעוולא
 גם מסתמא עושה יבינ כיון אמריגן גבינותממנו

 בפשיטות כתב הש-ך אך ה" לכך דעתומעיקרא
 שדעתו החליבת  בשעת ידוע הי' אס רק טהרישלא

 הרמ"א לשון ולפענ"ד עיי-ש גביבת ממטלעשות
 בזה פלוגתא מצינו שהרי עמו והדין כן משמעיא

 הוכית אמריגן דבר בכל ס"ל דרשב"ג ובחוליןבב"ב
 חישב גגי או אחר ע"י במזכה כגון ע"תסופו
 דלא וס"ל פליגי שרבנן ונהי חולין במס'לע"ז

 ד' בס" קיהל אנן מ"מ מע"ת הוכיחאמרינן
 היבא דוקא דהיינו נראה א"כ מתים זבחידהף

 המקבל בחזקת או בודאי היתר בחוקת הי'שמתחלה
 שלא כל לו הוא דזכות במתנה ניחאדמסתמא
 שאין ע"ז במחשבת ומכיש אח"כ שמוחהשמענו
 ממנו שמענו שלא כל לע"ז שהתכוין מתחלהלחשוש
 דלא לרבנן ס"ל ממנו שמענו אח"כ אם אףלכך

 שעשה שראינו קודם אף הכא אבי המע"תאמדינן
 אם אף גם גבינות לעשות שדעתו י"ל ג"כגבינות
 ויכול איסור ספק רק הוי ג"כ לגבינות דעתואין

 בכה"ג לכך טמא דבר ב" עירב לא שבלא"הלהיות
 שעושה חזיגן אח"כ. ואם הסע-ת אמריגןיכרע
 לכך ג"כ התכוין מתחלה שמדאי אמרינןגבינות
 דהרי יותר הדבר להמתיק נראה ועודומותרין.
 בכמה כדקיי"ל השתא בתר דוכתא בכמהאזלינן
 אף וכן מציאותן כשעת הטומאות דגלדוכתא
 בתר דאזלינן נתן פר' דהלכה פוסקים ישבממון
 ואף רנ"א ובחוים א' ס" בטי"ז ועייןהשתא

 השתא נתר אזלינן דלא כרבנן ופוסקיםהחולקים
 אבל דמעיקרא וחזקה ממון חזקת מכההיינו
 דס*ל הא ולזו"ז השתא בתר דאזלינן מודיםבלא"ה
 והרי המע"ת אמרינן דלא אחר ע"י במזכהלרבנן
 דהשתא לחזקה מסייע קמא דמרא מטון חזקתהתם
 ה"ה נתרצה לא דהשתא כיון השתא בתר נלךוא"כ

 אם רק הוי לא דהשתא דחזקה נראה אךמעיקרא
 אלים דמעשה כיוו אז ממש מעשה לפנינו כאזיש

בכל
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 מעיקרא הוי כן מדהשתא אמרינן לכך דוכתאבכל
 אלים לא בעלמא ודיבור מחשבה ע"י אבל כןג"כ

 הוי מדעתה לומר השתא בתר לילך ומחשבהדיבור
 בעלמא דדיבורא והטעם כן ג"כ הוי טעיקראכן

 העשוי יחזקה ודומה כך ומחר כך היוט ואמרסקרי
 שהוא כמו מסתמא מעשה אבי טהני דלאלהשתנות
 חמעשה עושה אם ואף מעיקרא הוא כןעכשיו
 רק לעשות עביר יא דמעשה כן אמרינן ג"כברצונו
 מעשה כאן יש אם ולכך לכך מתחלה דעתו ה"אם
 מודים מעשה וע"י השתא בתר אזלינן ודאיממש
 חזירן אם הכא ולכך מע"ת הוכיח דאמר"רבנן

 ומעיקרא המע"ת אמדינן גבינות עושה  כעתשהנכרי
 רק הוי דבלא"ה כיון ובפרט סתמא התכויןלכך
 התכוין לא אם אף טמא חלב עירב אםספק

 השתא בתר אזלינן בודאי כה"ג כל לכךלגבינות
 : כהש"ך דלא כנלפענ"דומותר

 ממקומית שיתי כי היית שא' קשח.פי'
 לסוחר אייפטראגהרחוקים

 בשאלתו נפשו והסוחר גגיני חזיר שומן שיקנהאחד
 הנה א"י. ע"י השומן לקנות היתר אינה ישאם

 כשאר אינו סחורה דענין גמור איסור זהלפענ"ד
 לא שאדם דגברא אקרקסתא התלוין שבתורהלאוין
 אבל בדגר איסור אין נכרי ע"י אבל כןיעשה
 ובודאי הנאה איסור כאן הוי סחורהאיסור
 בעצמו נהגה אם בין חילוק אין הנאהבאיסור

 דבזה רק בזה ה"נ כן אסור והכל נכרי ע"יאו
 בהנאה מותרים דהדברים וכלתה התורהחיקה
 סחורה ממנו לעשות אבל לו נזדמנה אם היינואך

 עיין יהא בהווייתן והי' דכתיב באיסוריהןנשארו
 הדבר ,וביאור ור"א דחזק" בסוגיא דפסחיםבפ'ב

 ש"ג ומשני וכו' שרצים והרי פריך דכ"גדהש"ס
 יכתחלה אפ" א"ה ופריך יהא שלכם לכםדכתיב
 וא"א יהא בהווייתן יה" דכתיב ומשני וכו'נמי

 אסור יה" דלגמרי לומר רוצה דהש"סמשמע
 לכם דכתיב רמשני רק יאכל יא מדכתיבבהנאה
 משמע וא"ת יהי' דכתיב ומשני לכתחלה א"הופריך
 דאסורין מעיקרא כדס"ד נשאר למתחלהדלענין
 בהם לסחור דאסורין דמה משמע וא"כבהנאה
 אה"נ מכה דהוי וכיון הנאה איסור מכחהיינו
 איסור לכך נכרי( ע"י או עצמו ע"י בין לחלקאין

 מזה יהנה שלא הנאה איסור כעין הויסחורה
 לא או נכרי ע"י בין חילוק אין לכן מו"מדרך

 וליתיב ד"ה דל"ט בסוכה התוס' ממ"ש לזהורא"
 לענוק שוין כולן שיה" לה משסחת ולא וכו'ל"

 לנכרז מכיר או כתיב דבהדיא כה"ג איאסחורה
 ע4* לנכרי מכור או סיירי דימא רא" ומהעיי"ש
 ראי' הביאו לא התוס' ,דהרי ינכרישליחתן
 דנזדממ דהיכא להיתר רק סחורה יאיסורמקרא
 ולא לנכרי מכור או כתיב דבהדיא מארלו

 כן ומנ"ל כה"ג רק סחורה איסור להמשכחת
 סחורה בו יעשות אסור לו בנזדממ אדרבאדלמא
 ופרץ נכרי ע"י היינו לנכרי מכור אוומ"ש

 וטופר n$1p אם היינו בכולהו סחורהדאיסור
 הש"ס מן וכן וכף, חילוק ראין מוכחובע"כ
 יו מבליע במתנה לו פיהן רצה לא דקאמרדשם
 19 דיתן קאמר לא ולמה וכו' ם אתרוגדמי

 ענין אינו דזה ובע"כ וכדומה קטן או נכריע"י
 סחורה נחשב עבורו דהוי כל רק כלללשליחות
 אינתי דאנשי זוזי בעלמא דאמרינן מה לזהוסמך
 מעותיו ע"י דהוי כיון ה"נ כן סרסחתא ל"עבדי
 שנית : נוטה דעתי כן ואסור סחורה יונחשב
 או סרסור להיות גם אסור יהי' דא"כ מ"שלהנ'ל*
 להיחר יכם דכתיב כיון לק"מ זה הנאה.שאר
 הדבר התורה מסרה א"כ הנאה לאיסור ויהי'הנאה

 והם בעיניהם שיראו מה כפי לעשותלחכמים
 סחורת דרך רק בזה אסור דאינו אמרו והםאמרו
 מטעם הה וסו.מ מהורה איסור מ"מ אבלומו"מ
 בהפ ירויח שלא בהנאה אסור זה דכדרךהנאה
 בנזדמט א"כ לכם דכתיב דכיון ובפרט מו"מדרך

 כחוכא יהי' הנאות שאר יאסרו אם לומותרין
 ונהח לא או נודמנו הוי אם מפיס דמאןואטיולא
 יש לסחורה רק אסרו אם אבי לשיעוריןדבריך
 ונזדמנו אסור מו"ס דלדרך והיכר שינוילדבר
 הנאה הוי דזה לק"ת בלא-ה סרסרות ודרךסותר

 אינו בהחייתן יהי' וישון מגופן ולאדמעלמא
 דעלסא הנאה ולא דמגופן הנאה לאסור רקמשמע
 קונה לו שהמציא על שכר המוכר לושנותן
 להם שעשה ולוקח המוכר מן הנאה והויוכדומה
 הנאת אך הנאה האיסור דמגוף הנאה ולאטובה
 ושאר יהי' פכח אסור זה דמגופן הנאה הויהריוח
 כיון לאסור א"א זה מגופן דהוי אףהנאה

 מתם דרך אבי מפיס מאן א"כ מותרדבנזדמנו
 מטעת הוי ולעולם וניכר ידוע ההפרש הויוסחורה
 בסוכה הש"ס קף על יתסוה ומ"ש ח(.הנאה

אבאר
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 המוכר מצד האיסור הוי שם דודאי טסתיאבאר
 האיסור דעיקר כיון כוורתי אך הלוקח מצדיא
 אלפני קיי"ל והרי עור לפני מכח רק הוישם

 קשה וא"א ה' ס" אהע*ז עיין חיישינן לאדלפני
 לעכו"ם שליחות דאין וכיון ם עכו י ע ממנו"4ה
 כאן אין דלפני לפני ואף דלסני לפני רק הףא-כ
 כלום הוא עביר לא א"כ לעכו"ם שליחות ראיןניון

 עבדין דאינשי וזוזי סחורה דרך דבל מוכחובע"כ
 שליחות אין לומר בזה שייך לא סרסרותאל"

 הוא וכאלו המעות לבעל הוי והמקחלעכו-ם
 בנתן לכמה דס"ל וכעין והמוכר הקונהבעצמו
 דיש בחשבון חברו את והטעה לקנות מעותלשליח
 הטעות עשה דהשליח המעות לבעל דהכלס"ל
 כמעכסיו הכל והוי אזלינן המעות בתר העיקרמ"מ
 שייך לא קונה הוא דבמעותיו כיון בזה ה"נכן
 לפני חד רק והוי לעכו"ם שליחות אין יומרבזה

 הראיות וכל נכונה. ראי' וזה סחורה באיפורוהה"נ
 ברור הדבר האמת ולפי דמלתא לרווחא רקהוא

 עיקר דהתורה לעכו"ם א"ש לומר שייך לאדכה"ג
 מה האסורים בדברים ירויח לא מלכתחלהכתנתה
 סוף סוף אחר ע"י או ידו על נעשה אםלי

 מכח רק היתר ואין באיסורין לכתחלהמרויח
 בחלב רק תה מכבר הזיר בשומן שכתבתיההיתר
 הבשר מן הנעשה בשומן ולא מקרבייםחזיר
 מחמיר בחתים ראייה  שוב  ap.  שבשבתיומטעם
 ע"י וגם אסורים דברים לנכרי קונה להיותנמי

 : שם אוסרנכרי
 סוכה התוס' מן ראייתי על שתמה מה*דאונה

 התוס' דהרי ברורה שלי הרא"הנה
 להיתר רק סהורה לאיסור מקרא ראי' הביאויא

 מכור או כתיב דבהדיא מותר לו דנזדמנודהיכא
 כה"ג רק סחורה איסור לה משכחת ולאלנכרי
 לעשות אסור יו בנזדמנו אדרבא דלמא כןומנ"ל
 ע"י היינו לנכרי מכור או ומ"ש סחורהבו
 אם היינו בכולהו סחורה דאיסור ומנ"ינכרי
 בין בזה חילוק דאין מוכח בע"כ ומוכרקתה
 הל"ג שרצה מה ודל ומ"ש לא. או נכריע"י

 וכי לומר קשה הנה אה"נ כמו דהוילומר
 נם כלום של הנאה ממנו להנות לישראלאסור
 שום לי ואין בזה סרסור להיות לו אסורובי

 אבאר הנה בזה. לאיסור וחאג' מהש"סמשמעות
 והרי סריך דססחים בפ"ב הש"ס דהרילו

 יהא משיכם לכם דכתיב ש"ה ומשנישרצים
 דכתיב ומשני גמי לכתהלה אפי' א"הופריך
 כדס"ד נשאר לכתחלה דלעגין משמע וא"כיה"

 דמה משמע וא"כ בהנאה דאסוריןמעיקרא
 הנאה איסור מכח היינו בהם להסתחרדאסורין
 עצמו ע"י בין לחלק אין אה"ג מכח דהויוכיון
 ראפ מ"ש הנה להטל. *לישירת : נכרי ע"יאו

 יו הקדים שהנכרי היכי במקצת לו מודהדאגי
 הנכרי אם דוקא הוי זה כי ז"א שמותרהמעות
 רקונה לומר שייך אז קונה מי לשם יודעהקונה
 יודע אינו אם אבל המעות בעל עבוראותו
 וקונה המעות לו נותן דהישראל סוברא"כ
 שיודיעוהז רק היתר אין הישראי עמראותו
 מודה אז שלו ושהמעות הנכרי עבורשהף
 מדברי עלי שהקשה ומה שמותר. בזה לואני

 ח"ז לקנות שאין ת"נ ס" פסח בהל'המ"כ
 דל8 ומוכח וכו' לנכרי שליחות דאיןלנכרי
 סי' בחו"ם הש"ך למ"ש דומה דזה לק"מזה סרסרותי ל" עבדין אינון דאינשי זוזיאמרינן
 המשיח לחייב דוקא דהיינו אשלד"ע גבירצ"ב
 שלד"ע דאף מוכח א-כ המשלה לפטורלא
 אבל בע"ד השליח גם נחיג שיהי' רקהיינו
 ודאי בזה ה"נ כן ג"כ שליח נחשב המשיחנגד

 נגד אפ" כלל לנכרי שליחות איןבעלמא
 כיון במעות קנ" דהוי היבא אבלהמשלח
 בזה ולכך הפעות לבעל הכל קיטלדגעלמא
 נגד כשליח ג"כ ונחשב כבע"ד השליחנחשב
 והבן ודב להומרא אזליגן ובתרווייהוהמשלח
 מחמיר חת"מ בשית ראיתי ושוב קצרתיכי
 ולי"ש אסורין דברים לנכרי קונה להיותנמי

 : שם אוסר נכרי ע"יוגם
 תויר בחלב הסתימה בנדון שא' קפ*פ*טף
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 ודעת טעם ,טוב בתשובותי אניהגה
 יאסור חזיר בשר גין לחלק כתבתי ח"ב(מהר"ג
 בלא"ה וא"כ לסחור סותר חזיר חלב אבללסחור
 קונה אם אך הקרבים קונה אם איסור בזהאין
 בשאלה מ"מ אך בו לסחור אסור ודאי הבשרנס

 נראה שליה רק' קונה אינו ההאיש כיוןדקה'
 סחורה איסור אם מבעיא לא איסור בזהדאין

 מה רק לנו אין ודאי תורה של הףבאיסורין
 אף וסרסור לשליה ולא להקונה התורהשאסרה

 היינו י"ל לאכול יבא שמא מכח דרבנן הוי אםנם
 אם אבל בדיל לא משלו אז לעצמו קונה אםרק
 ואין מינה בדיל אחרים משל אז לאחריםקונה
 חשש בזה יה" עכ"פ מיהו ממגה יאכל שמאלחוש
 דגם כיון אחר ע"י זה נעשה שיהי' ואףלפ"ע
 ועיין למ"ע בזה דהף י"ל אלפ"ע יעבורהאחר
 ח"ב מה"ג ובטוטו"ד שנסתפק המלוה פ"המשל"מ

 לם"ע שייך לא אם אף גם בזה. הארכתי ג"פלק'
 ואסור עברה עוברי ידי מסייע חשש הויעכ"פ
 מותר הקרביים בחלב רק הוי המו"מ ראם י"לכך

 חזיר בבשר הוי אם אבל שייח או סרסורלהיות
 : ממוצע להיות אסור חזיר מבשר הבאושומן
 מרדכי שלום מו"ה החריף הרב שאלנידוקנת

 לשוסן חזיר חלב בין לחלק עמ"שהכהן
 י' דף בכורות ותוס' ע"ב ס"ה חולין מרש"יחזיר

 ולק"מ חיב. בלשון גמי שומן היי תולהדבלשון

 חלב לשון בכלל נמי שומן הוי דלפעמיםהינהי
 בפ' אומר הכתוב הרי דוקא חלב הוי לפעמיםאבל
 יהי' כן אם תאכלו יא ועי וכשב שור חלב כלצו

 אוכל כי כי אח"כ שם אמר וכן שומן גמישסור
 ויה" לד' אשה ממנה יקריבו אשר הבהמ' מןהלב
 ירים חלבו כי ואת ויקרא בפ' וכן אסור שומןגם

 אף יה" דבזה ונאמר המזבחה והקטירממנו
 לד' חלב כל פ' וכן אינו ודאי וזה בכללהשומן
 חלב רק הוי חלב סתם לפעמים ובע"כ ויקראבפ'
 ולא חלב רק דהכונה לפרש יש לחומרא ה"נא"כ
 אמרה דהתור' כיון כן משח ' דכאן ובפרטשומן
 ואכול מלאכה לכל יעשה סרסה וחלב נבלה חלבוכל
 אסור בלא"ה הרי אזהרה הך ולמ"ל תאכלואויא
 לא דנוט"ר או ס"ד דהוי בע"כ וטרפה נבלהמכח
 מכח תאכלוהו לא ואכול וקאי חלב איסור ע9'חול
 איסור על יחול יא חלב דאיסור להיפוך אונוט-ר
 מוכח א"כ תאכלוהו לא ואכיל כתיב יכדגוט"ר
 אין ודאי נוט"ר בשומן אבל לבד מחלב סיירירזת

 לבד מחלב מיירי דזה ובע"כ דתלב לאו איסורבו
 : ונכון וז"ב כמ"שומוכח

 מרפות שמוכר שנחשד באחד שא' מ"צ.םי'
 %א הדבר נתברר לאאך

 יש אם טרפות שמכר ואירע נודע ועתהנאסר
 הכלים דאסורים ודאי הנה למפרע. הכליסלאסור
 דנאסר בזה להחמיר התב"ש דעת דהנהלמפרע
 דהייה נראה ס"מ להקל הש"ך דדעת ואףלמפרע
 יצא ולא כלל תהלה חזקתו איתרע לא אםדוקא
 קול עליו יצא אם אבל טרפות יהיי קולעליו
 שלו כשרות חוקת איתרע מ"מ נתברר שלא נהיתהיה
 רנל*ר הוי ודאי טרפה שסכר עתה דנמצאוכיון
 הערך ומודה אמת הי' שהקול ע"ת סופווהוכיח
 מה כל לכך עדיף בפלוגתא ולמעט למפרעדטרפה
 פארצילאן כגון הטובים יגעילוהכלים לנוגעיידאפשר
 ספק הוי דביא"ה כיון מה זכוכית כעין דהףטוב
 וכלי מעל"ע ישהא אותט לכך כלל נאסריןאם
 הנה לח"א שנית : טרפה המה הפשוטיםחרס
 מכח רק היינו האוסרים שאף רו"מ מ"שלדינא
 זה דבר וכף עומדת איסור בחזקת בחי"דבהמה
 חשש מכח הכלים אסרתי אני וכי גיחוך לידימביא
 חשש בשביל רק אסרתי לא אני בב"ח אוגבינה
 מטורש קי"ט סימן בטו"ז והרי וטרפה נבלהבשר
 הכלים אסורים מתח"י טרפה שהוציא בטבחדאף

 על דהחשוד ההטריז ס"ל אם ממ"נ וא"כלמפרע
 בעיני נראה וכן נבלה על חשוד לאהטריפ'
 בע"כ א"כ א' סימן בש"ד בפמ"ג אח"כומצאתיו

 חשש ספח הוי למפרע הכלים הטו"ז דאוסרמה
 איסור חזקת דליכא בסה דאף מוכח א"כטרפה
 ביו"ד הש"ך כדעת להטו"ז מ"י ואם למפרעאוסר
 הטריפ' על דהחשוד ומראייתו ממנו שמוכח א'ס"
 בהקצב יש זה חשש ה"נ א"כ נבלה על חשודהוי
 דהף עצמו לבין בינו שחט או נביל' מכראולי

 מפש הוי זה דין סוף וסוף ומכר נבלהשחיטתו
 להכשר הי' בשר ממגו הקונים והרי הטו"זדין
 יפה לכך נבלה הוי ושמא מחיים איסור חזקתהזה

 לכך הכלים אסורין והתב"ש דלהט"ז כיוןכתבתי
 דאתרע מתחלה קול דביצא י"ל להחולקיםאף

 ועוד דטריפה מודים הם גם והלאה מאזחיקתו
 דבהמה איסור חזקת כאן שייך הי' לא אםאף
 מכח רק הף המתירין דטעם כיון כן מסתברנמי
 npm איתרע הקול מכח וכאן שלו כשרותהזקת
 כן רשע עתה שהוא כמו להיפוך וי"ל שלוכשרות

ה"
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 רק לפניך בוגרת דהרי בש"ס כמ"ש קודםה"

 חזקתו הורע וכאן מידם נערות הזקת הוידהמם
 דיש רו"מ מ"ש רק כתבתי. כאשר ברור הדברלכך
 דמי כך הדין ובזה אמר יפה בזה שם קצביםהרבה
 מותרין לאלו הוה הקצב מן לקח אם יודעשאיש
 ואם ממנו קנו לא שטא ס"ס מכחחכיים
 סמנו שקנו דיודעים אלו אבל כשר ה" איוקע

 סמנו ליקח שרגילים או והלאה הקול ומןבמשך
 דבריו כל נדחין ובם-ש למפרע טרפיםהכלים
 ט"ז עיין הוא ולא כן הוי בהימר דדוקא מ"שובפרט
 : כן הדין מידו טרפה ביצא דאף ותב"ש קי"טסימן
 פארצילאן שי שאהלעז בס"א שא' קצ"א.שי'

 א' אדון אצל יהודישקנה
 בהם. להשתמש מותר אם לשאול השני ובאאחר לישראי שכרם שנה חצי כמו בהם נשתמש)לא
 אוהו מזחיחין אין בהם להשתמש הורה אםהנה
 בזה החמיר ל"ו ס" חיו"ד דבנוב"ק דהביאואף
 דרוב כיון חומרי תתי להחמיר אין בפארצילאןמ"מ

 שותין אין הפעמים לרוב כי שני בכליתשמישן
 עכו"ם כלי דרוב כלל חשש אין ובזה טייא רקבהם
 מערבין ואם שכו"ם בישולי בו אין ובטייאאב"י
 וחלב הטמאה מבהמה חלב הוי אם ספק חיבבו
 זה חז"ל גזרו לישראל רק אסור דאינו "לנכרי

 הבליע' נעשה אם היתר הוא הנכרים בידאבי
 לשום דרך הוי החלב בהם נותנים אם וגםברשותם
 כבר הף דהטייא וכיון החלב ואח"כ הטייאתחל'
 ואף אוסר אינו הרותח ההלב גם א"כ שניבבלי
 הוי וגם וכ"ש באביי מ"מ בכ"ש גם מחמיריןדיש

 יש ודאי כלל בולע דאינו דעות דיש טובפארצילאן
 הנכרי מן כן קנה כבר אם ובפרט בזהלהקל

 : הקיל ויפה בדיעבדהוי
 נכייית נשים שלקחי במידים שא' קצ"ב.םף

 את להמשיך כדילביתם
 ע"נ. צועק ורו"מ עמהם שיזנו לשם החילאנשי
 ערוך ש"ס והוא ש"מ דיבר יפה ודאי נענהואנן

 אזהרה אומר טרפון בן שמעון ע"ב מ"זשבועוה
 ופרש"י תנאף לא שנאמר הנואף אחרלנוקב
 לניאוף נשים לו להרגיל אפוטרופוס לויעשה
 דאף מוכח נשים רק נשואות נשים פרש"יומדלא
 דרבנן סגו" דביאת דאף והיינו סייריבפנויות
 דהרי תתמה ואל גרע לאחר אפטרופוס להיותמים
 התור' מן אסור בפגו" והרהור דיבנן פנף'ליאת
 קשה  עביר' דהרהור ביטא ז"ל אמרם בכללתה

 מוכת מפרש"י והנה כן הף בזה ה"נ א"כמעבירה
 ולותר אלפ4ע עובר בלא"ה הרי מיירי בא"אדאם

 אינו כן אם בלפתה אותם ליקח יכל שהי'דמיירי
 להרגיל אפטרופוס דהוי כשפשר דהרי עוקבבכלל
 לעשות יכול ה" לא דבלא"ה משמע אצלונשים
 כל הרי לשין בב' לעבור דהוי לומר וגםכן

 לכן יתירא נלאו מוקמינן לא למידרש דאיכאהיבא
 דהוי דאף ומוכח פנו" על אף דהוי מסתברטפי

 א"כ גרע להרגיל מ"מ התור' מן היתרהמעשה
 איסור דהם נשואות הנכריות אם סבעיא לאה"נ
 ם אף גם רק בזה להרגיל דאסור לנכריגם
 יהירה מ"מ לנכרי הוא היתר הדבר הגוףנהי

 מכוער דהדבר מלבד גרע לאהר להרגייאפוטהסס
 בסמ"ג וראיתי דאורייתא דהוי הרהור לידיומביא
 הנואף אטר העוקב של זה דין העתיק קנ"ול"ת
 נקט וגם א"א ולא נשים רק רש"י כלשון ג"כוכו'
 שאין הוי לבדו דהגורם מוכח ניאוף הגורםשם

 : כן לעשות ה"1לזה
 מנהג בטעם יימס שיצה מה קצ"ג.םי'

 כשחוזרין שאח"פהעולם
 מטבילין אין הנכרי מן הכלים עם החמץוקונין
 טבילה. דצריכין אדם והחכמת המ"כ בשםוהביא
 תקנו שכן הסמ"ט בקף קדמוהו כבר זהענין
 דא"צ בטעם רו"מ ומ"ש טבילה דצריכיןבד"א
 דאם דבריז בסוף מ"ש בפרט כלי נ"ל איןסבילה
 כן מלומר להזכיר הס לשלם הלוה פטורנאנס
 החמז נאנס אם מלשלם פטור הנכרי הי'דאם
 ע9 אחריות כמקבל דהוי ואף ישראי באחריותהוי

 כשן מ"מ דמותר הנכרי בבית נכרי שלחמצו
 שמוכר הקרקע גם א"כ הערמה רק הוידהמכירה

 כיון ההמץ לענין ובשלמא הערמה הוי נמילו
 אם זה אך בזה סגי בעלמא בביטול התורהדמן
 ישראל באחריות הף אם אבי ישראל באחריותאינו
 ישראל בבית נכרי של חמץ על אחריות כמקבלהוי

 ביד נשאר אם בהנאה אסור ואחה"פ בב"ידעובר
 ביד משכון הוי דההפץ מ"ש וכן לכ"עישראל
 משכון קנה דכא נהי דא"כ כן לומר ה"1ישראל
 יהה יאבד ואם משכון כדין באחריותו הויעכ"פ
 הדבר שתלה מה גם כן לומר וה"1 טלטלםסטור
 משכנתא אם דאף אינו זה כגביני משכנתאבדין
 אם אבל המלוה ביד הוא אם רק היינוכגביני
 מבעיט לא וע"כ כזכיני אינו ודאי הלחי בידהוא

 המיוה ביד הרא אם רק כזביני משכנתא אםהש"ס
אבל
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 ימלוה כזבים אינו ודאי הלוה ביד נשאר אםאבי
 אם היינו כזביני משכנתא בעלמא אם אףובפרט
 אדרבא בחמץ אבל כזביני להיות ל" ניחאהמלוה
 נאמר ואיך ומבסלו יהוציאו כדי מוכרו הואהרי
 ניחא לא ודאי 'לכך אותו וקונה וחוזר כגבינידהוי
 שלי והטעם נכון סעפו אין ולזה כזביני להיותלי'

 ע"ב( ס" ח"ב מהי"ג ' )טוטו"ד בתשובהכתבתי
 מהני גופו בחמץ רק הערמה הוי דהמכירהכיון

 ומדרבנן סגי בניטול מדאורייתא ממ"נהערמה
 לא א"כ מבטין דאינו בכלים אבל הערמהטהני
 בתר ואזלינן הערמה דרך דהוי כיון מכירההוי

 בעי לא מדרבנן אף דלכך עוד וי"לדאורייתא
 בפ"ק שאתז-ל כעין הכירא משום והואטבילה
 דלא דברים בכסה הכירא דעשו דבר בי"חדשבת

 הכירא עשו ה"נ כן וקדשים תרומה עייולשרקי
 ערמה רק המכירה דהוי להכיר כדי יטבלושלא
 יטעו אולי זה היכר ולויי הביטול גםויעשו
 יבואו ולא ימד זה על ויסמכו גממה מכירהדהה
 כנ"ל הכלים טובלין ואין הכירא עשו לכךיבטל

 ! המנהגטעם

 "תייגי שמיכסי בכיים שאיתי ע"ד מע"ר.שי'
 אח"כ צריכים אם בפסהיי"ש

 הממ"ע מתיקון קטן שבקונטרס אף הנהטבילה.
 ולא לזה דחש מאן ולית ז"א אבל שצריךראיתי
 המכירה דכל כיון והטעם כן עלמאגהיגו
 דבביטול כיון מהני דבהמץ רק הערמה רקהוי

 בכלל אינן הכלים אבל בחמץ תינה א-כ סגיבעלמא
 מהני גהמץ דרק מהני לא יבטלם אם וגםהביטול
 שוב וא"כ הר"ן כמ"ש ברשותו אינו דבלא'הכיון
 לא לכך מכירה ואינה בעלמא הערסה המכירההוי

 מכירה מהני לא בחמץ בשלמא י"י נם טבילה.געי
 רק הוי לזמן ומכירה אסור גשו דהוא כיוןיזמן
 דהה בכלים אבל דמי הגוף כקנין ולא פירותקנין
 דמרויח איסור הוי בפסח בהם השימוש רקמיתר

 דהאיסור פיחת כקנין די הוי בזה הנאהבאיסורי
 דהוי מהדי אנן מכרן אם וא"כ הפירות מכחרק

 יזמן והקנין ממילא "וזרין ואח"י לזמן רקשונתו
 : וז"ל טבילה בעי לא כקהנ"ד דלאוכיון
 ק"ג בסי' ח הפר ד ע ששאי מה קצ'דקסף

 הכלי את והתיך חזר דאםשכ'
 טומאה שלענין דאף מטגילה פטור מהדשועשאו
 ועז"ה מטבייה פטור מ"מ ירינה לטומאתוחוזר
t~Ya1"דהא בהשמע חדשים דאפי' דאר-נ ע"א ע 

 נחשב אם דממ"נ וכף דמיא כמדשים הינוןישימס
 יטה קשה א"כ חדשות ופנים ממש כחדשהליבון
 מה ממש פ"ה נחשב לא ואם שנית טבייהנצטרך
 המר"ח דברי  יריתי ממש חדשים לכלים מזהרא"
 ממש הכלי נעשה להיות פ"ח הוי לא דליבוןא"ש
 יענין כפ"ח דהה רק עתה הכלי נעשה כאיומחדש
 כחדש הה רק מעולם כן נבלע יא כאלוהבלוע
 הוי הבלוע דלענין רק כמעיקרא נחשב הכלידגוף
 בעי לא הדשים דכלים ניחא דאם א"ש ולכךכפ"ח
  פרישתך מכח הוי טבילה חיוב עיקר ובע"כטבילה
 מכח חיובו דהוי שלדידן כמו א"כ להיתרמאיסור
 כלא דהוי מחדש יריש אם נכרי ביד הוידעשייתו
 וא"צ ראשונה עשי' לי' בטל כלי פעיקראנעשה
 דדוקא גימא אם ה"נ כן הפר"ה כמ"שטבילה
 להיתר מאיסור דפירש מכח טבילה בעיישינים
 לא כאלו סיוע יענין כפ"ח דהוי לבנו אםלכך
 ובע"כ בלוע לענין כפ-ח הוי א"כ מעולם בונבלע
 נכרי ביר שבעשייתו טבילה בעי חדשים כליםונאף
 הכלי עשיית לענין כפ"ח הוי יא ליבון ולכךתיוי
 וא"ש מהני מחדש נעשה העש" גוף אםאבל

 שדחה מה תנ"א ס" באו"ח המנ"א על אךהפר"ח
 חדש כלי נעשה לא דליבון והעיה הב"חדברי
 לענין דעכ"פ הג'ל מסוגיא שפיר קשה עיי"שממש
 מחדש בו נבלע לא כאלו כפ"ח דהוי מוכחבלוע
 דעכ"פ כיון ליבון שיועיי ראוי איסור לעניןוא*כ
 בו נבלע לא וכאלו הוי הדש ככלי בלועלענין
 ר"ח הוי לא ואס חרס ככלי יאסר למהמעולם
 ובע"כ ר"נ ראיות מה שפיר קשה בלועלענין
 שהביא מה ואף הב"ח דברי וצדקו כפ"חדהוי
 נאסר דלא דבטומאה לפ"ז רא" אין מטומאהרא"
 כשנטל הכלי גוף אם רק היתר לו ואין נגיעהמטעם
 ליבון מהני לא לזה עתה ביי ונעשה כלי מתורתממש
 חדש פכיי הוי בלוע לענין אבל ממש חדש כלילשויא
 מ"מ נבלע שלא כפיח דהוי הנ"ל מהש"סכדמוכח
 מיהו א"ש לא חדש ככלי הת דלא המג-אמ"ש
 נעשה דלא המג"א כוונת עצמו דזה די"לנראה
 הדש כלי  עתה טמש כנעשה דהיינו חדשככלי
 טה עצמו וזה בלוע יענין חדש ככלי הויאבל

 טשו"ד )ועיי' מטומאה ראי' ראין הב"ח עלשהשיג
 : כ"ב( ס" ח"במה-ג

 יועיד ע"" בא באם שאלה מצ"ו.סי'
 נטרום זה שכלייפנינו

 ~סך ואחר בו להשתמש אסור והוא טרפותבאיזה
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 בליבון כדינו הכלי שהכשיר והעיד ע"א באמה

 או שנחסרה מקוה עי ע"א שהעיד אובהגעלה
 ע"א בא . ואח"ם ופסלוה שאבין מים בהושנפלו
 כדומה ענינים שאר או והכשירוהו נתמלאהשהמקוה
 הנה תשובה. : לא או יהכשרו חוזר אםיזה
 נאמן ע"א ראין בישראל רווחת הלכהזה

 מהרמב"ם יוצא ומפורש איסורא באתחזקלהתיר
 עדים דא"צ לי יראה במ"ש מסנהדריןפס"ז
 שזה המעיד דבע"א וכף מעשה בשעתאלא
 עליו אח"כ ולוקה איסורא אתחזק נחשבחלב
 שהעיד כיון דכאן נראה ה" ה"נ א"כעי"ש
 אין ושוג ידו על באיסור הוחזק נאסר שזהע"א
 ראם בדבר חלוקות ג' נראה אך באתחוק נאמןע"א
 הדין מן דאו מללם היתר חזקת להדבר הי'לא
 ספק יא ודאי מתורת נאטן אז לאסרו נאמןע"א
 ע"א אין שוב ע"כ איסורא דאיתחזק כיוןלכך
 הי' אם אבל איסורא דאתחוק כיון להתירונאמן
 להוציאו ע"א ובא מתחלה היתר חזקתלהדבר
 ואמר בסניו להבע"ד העיד אם אז היתרמהנקת

 כענין לדבר רגלים שידעת או זה נעשה בפניךלו
 שתיקה מטעם דמהני קכ"ז ס" בפוסקיםהמבואר
 ע"א ואין איסורא אתחזק הוי ג"כ אזכהודאה
 בפניך יו אמר לא אס אבל להתירו אח"כנאמן
 שיטת דהף נהי אז רגי"ד שידעת או זהנעשה

 דגם בסייעתו העומדים פוסקים וכמההראב"ד
 שאינו מכח שותק שהבע"ד אף לאסרו נאמןבזה
 ולכך לאסור העד נאמן נ*כ הדבר בירוריודע
 כן שהכריע וכמו לדינא העד e~p נאסר בזהגם

 יסודו דעיקר כיון בזה מיהו ט"ז בס"קהש-ך
 ע"א אם בש"ס דמבעיא מכה היינו השיךשל
 אפשטא דלא ונהי להתיר איסורא באתהזקנאמן

 צריכין איסור לענין להיפוך מ"מ לחומראוחיישינן
 א"כ טעמו עיקר זה עיי"ש לחומרא לחושאנו
 מעיד אם שוב א"כ עלה אתי ססקא דמכחכיון
 ע"א דאם ממ"ג הוא נאמן להתיר ע"אאח"כ
 לאוסרו העד נאמן לא א"כ החזקה נגד נאמןאיש
 הוא בטעות הנה עד באיסור pm~nr והזקהכלל
 לאסרו נאמן ע"א אין אז היתר בחזקת שהי'כיון
 החיקה נגד נאמן שע"א גימא ואס החזקהנגד
 נאמן ושוב להיתר דנאמן מכ"ש א"כ לאסירינאמן
 בזה להאמינו יש וממ"ג הכשר לו דנעשהלומר
 הש"ך משמעות דלפי כיון ג"כ ס-ס דאיכאיבסרט
 ספק מכח רק הי שאתחזק נאמן ע"א דאיןמה

 כדעה הלכה דלמא ס"ס איבא הכא שובא"כ
 שתיקה בלי לאיסור נאמן ע"א דאיןהתוס'
 W'p דלמא נאמן ואם כלל נאסר לא וא"שכהוראה
 העד דנאמן נראה כה"ג לכך באתהזק יהתירנאמן

 איסורא באתהזק נאמן דאינו דמה ולפ"ולהכשיר
 נאמן דרבנן במלתא נראה ממילא ספק רקהה
 דאף להסובריס להקל דרבנן דספק באתהזקאף

 סי באחרונים עיין להקל דרבנן ספקבאתחוק
 לדידן ואף באתחזק אף נאמן בדרבנן ה"נ א"כק"י
 בדרבנן אם לספק זה נתייק אם אףידינא

 נראה מ-מ להחמיר או להקל איסוראבאיתחזק
 ע"א דלמא ס"ס דהוי בדרבנן מותר זהדבדין

 דלמא נאמן דאינו ואת"ל באתחזק אף להתירם
 איסורא באתחזק להקל דרבנן ספק כמ"דהלכה
 להקל דרגנן ספק דהוי בדרבנן לקולא אזלינןושוב

 ין ס"ס וכעין באתחזק אף ע"א דנאמןואסריכן
 האוסרו במקום ה" לא דלמא ביצים דם גביאיתא
 דרבנן ביצים דם כמ"ד הלכה דלמא היואת"ל
 ס"ס לומר נראה וכן עיי"ש דגים בציר וכןוכו'
 באתחזק בע"א דרבנן במלתא להקל ונראה בכאןוו
 קכ"ז סי' מהרמ"א משמע וכן בידו דאינואף

 נאמן אינו איסורא אתחזק דאם בקטן שכתבסעי"ג
 עיי"ש השיך כמ"ש נאמן רבידו בידו באיןוהיינו
 נאמן דגדול מוכח א"כ תל"ג סי' המנ"א כתבוכן
 הנ"ל מטעם ובע"כ בדרבנן איסורא דאתחזקאף

 דאפי' קטנים שני בשביל כן דנקט לומרודוחק
 דלשונו חרא איסורא באתחזק נאמנים איןשנים
 כחד קטנים דב' פשיטא רזה ועוד כן משמעיא
 דב' מכ"ש נאמן אינו גדול ואם דמיאגדול

 : מהני לאקטנים

ם-
 אסור זהשדבר מעיי " ע באם נסתפ-חי הצץ*

 אתת בעדות להעיד נפסלין אם שמותר מעידוזה
 הש"ך שדעת ממוגות בדיגי זא"ז מכחישין אםכמו

 זא"ז מכחישין אם גם אם שפסולין ל"א סי'בפו"מ
 להביא נ-ל ולבאורה לא. או כן הויבאיסורין

 אמר ע"א דקתני די"ב מכריתות דפסוליןראי'
 וקשה תלוי אשם דמביא אכל לא אמר וע"אאכל

 וע"א נתגרשה אומר בע"א קיי"ל כ"בדבכתובות
 קמסהדי בא"א דתרווייהו דתצא נתגרשה לאאומר
 לזה וכדומה וכו' חד הו"ל נתגרשה דאמרוהאי
 ואחד מאה ואחד סאה אחד באם ל' סי'בחו"מ

  מפעימיו  שנים יש  יעכ"פ דמצטרפין תי"1 ואחדש'
שאיה
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 ה"נ וא"כ פטור ולכך ממאה יותר חייביאיט
 הלה חייב אינו העדים שני שלדברי כיוןניצא
 אבל חטאת חייב שאכל המעיד שידברי תלויאשם
 חייב אינו ג"כ אכל שלא ולדברי תלוי אשםלא
 לפטור מעידין שניהם שלדברי כיון וא"כא"ת
 מעידין שתרווייהו גימא בא"ת יתחייב למהמא"ת
 חד הו"ל חטאת שחייב המעיו יהך מא"תשפטור
 שנפסלין ודאי אלא וכו' אחד של דבריוואין

 דאמרינן בהא הר"ן שם הקשה וכבר יחדלהעיד
 הרי יחד מצטרפין איך קמסהדי בא"אתרווייהו
 דעבידי לה או לו בקרוב דמיירי ות" יחדפסולין
 ודאי טעות שייך דלא הכא וא"כ וכו'למטעי
 לומר לצרפם א"א לכך יחד ונפסלין הכחשהדהוי

 שיופסלו לענין מיהו מא-ת פטור שניהםשלדברי
 להעיד אם או אח"כ נתרחקו אם אח"כ יחדלהעיד
 נהי הללו להבעלים קרובים הי' אם אדםישאר
 לענין מ-מ וכדומה קרוב אף נאמן הבעייםשלנגד
 מוכחש דכ"א כיון נפסלו לא יחד להעידשיופסלו
 שפיר במתניתין קתני ומ"מ מכשר ויאמפסול
 כשרים בשני דממ"נ א"ת מביא אכל אומרדע"א
 יחד צירוף שייך לא פסולין ובשני יחד נפסלוהרי
 דכאים א"ת חייב שאינו מעידין שניהם שהרילומר

 המה דהרי עדים ב' נחשבו יא מא"ילפוטרו
 תלוי דמאשם נראה ועוד וכדומה. וקרוביםפסולין
 שאינו מעידין עדים ב' יש אם דאף ראי'אין
 להביא רשאי נוקפו שלבו אומר הוא אם א"תחייב
 נוקפו לבו אם אדם של בלבו תלוי עיקר דוהא"ת

 תיוי שאשם קכ"ז בס" הש"ך זה כעיןוכמ"ש
 ולדינא א"ת מביא נוקפו לבו אומר אם שכןשאני

 : כמ"שנראה
 אחד שאיש בליז ששאי מה קצית.סי'

 לו להביא יהודיהעמיד
 עזב והיהודי עכו"ם ה" והבע"ג  עכו"ם מכרםיין
 והביאו עליו להמתין רצו לא והערלים הייןאת
 סתומות היו לא והחביות שומר בלי לבדם הייןאת

 התסיסה זמן אז שה" פתוחות כמעט היו?אדרבא
 פתוח. מעט ה" ע"כ השא בזמן תוסס אזוהיין
 שיוכל פתוח ה" שלא דאף נ"ל אין התירו כלהנה
 אצבע עכ"פ הרי אך היד כל בו להכניסהנכרי
 בעינן נכרי במגע ואטי יהכניס יכול הי'אחד
 ועשה נסך נעשה נמי אחד באצבע היד כלדוקא
 בפיו מרגיש אצבע בליחות שה" או ניסוך לחובתכן

 אם רק אסור הזה היין לדעתי לכך היין011

 מתייראיפ אזי עת בכל היהודי שיבוא באפשרותה"
 תראה היהודי יבוא פן אצבעם שם להכניסהנכרים
 שידעו בענין הוא אם אבל היין אתשמפסידו
 אסור היין ודאי פתאום היהודי יבוא שלאהנכרים

 : וכו' יינם סתם כדיןבשתי'
 עם שמסחיי אחד יאיש שא' הרק"ם.מי'

 ביתו מחיית ועיקרהכומרים
 ומוכר מלבישים לתפור מיאכה לעושישנותן

 צורת עליהם אשר מלבושים בהם וישלהכומרים
 המחזיק בגד חתיכת בלבוב קונה שהוא דהיינוש"ו
 בגד מחתיכת הנעשה הצלם וגם אמות נ'לערך
 בגדים ולכמה בגדים יתפרו המלאכהוהעושי
 לבית בהם יייך מיוחדים והם הט"ו עליהםיתפרו
 הט"ו צורת את עליהם יתפור לא ואםתפלתם

 נכרים אצל לקנות להם נמצא כי ממנו יקנולא
 : חיותו לו ופסק היהודים שאר אצלוגם

 יהודים אצל לקנות ריכול מ"ש הנהתשובה.
 דלפ"ע לאו מכלל להוציאו יושיענו לא זהאחרים
 גם אם ריבית בהל' המשל"מ של בספקו נפלנוכי

 שייך אט אלפ"ע יעבור ממנו ליקח שיוכלהשני
 דיוכל מ"ש רק לחומרא ספקו ועכ"פ לפ"עבזה

 מצווה הנכרי האין טוב ודאי זה נכרים אצללקנות
 איסור רק הוי במק"א למצוא ביכול וא"כאלפ"ע
 שלא ומונתו הר"מ בשם בש"ך ועיין זוכדעה להקי דנהגו קנ"א סי' ברמ"א מבואר וכברדרגנן
 מדרבנן עכ"פ במק"א ימצוא שיכול דנהיהקשה
 דהם כיון כתב לכך להקל נהגו כאן ולמהאסור
 משבד אין נקרא דבבגדים הדעה לצרף והנהביה"ז
 ודאי תפלתם לצית לילך רק דמעתו דכיון אינוזה

 דאין כיון היתר בזה יש אך כמכובדים דינםלכ"ע
 ס" הש"ך בשם רו"מ ומ"ש זה. לט"ומשתחוים

 דבש"ו מזה סיירי לא דהש"ך דא סק"הקמ"א

 וא"כ לו משתחוין שאין הדרך באם דעות ב'הוי
 ב' דהוי ונהי משתחוין אין ודאי הבגד שלבש"ו
 אף במק-א למצוא להכומר דאפשר כיון מ"מדעות

 וא"כ דרבנן רק הוי מ"מ קנ*א בסי'להאוסרים
 ובורחי  בדרבנן דעות ב'  הוי לו  משתחוין באיןבזה
 ע"י הכומר  שימצא תמה חוז  רהטה לקולאקיי"ל
 בודאי לכך כן ביבוב בעצמו לקנות יוכיחייטין
 לכך בזה ומותר דרבנן רק זה איסור עיקרהוי
 איסור יש אך איסור ה" יא לכומרים המכירהמצד
 חשש בזה יש הרי ביבוב הש"ג קונה האיךאחר
 בשל מ"ע חשש דהוי נסיכי לעצטו שקינהמ"ע

תורה
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 רק היתר שום לו אין וזה אסור בח"ה אףתורה
 בזה בבגד יתמרנו והנכרי לקנותו מנכרישינקש
 הישראל והרי לכומר דגעשה ניכר דהבגדכיון
 בזה וייצא לעצמו שאינו ניכר וא"א כומראינו

 : היתר מצאתי לא זה זולת מ"עחשש
 דבשאר סעי"ב קנ"ה בס" במ"ש ר'*סף

 במקום מתרפאיןאיסורין
 חברו בשל להתרפאות מותר אם בדין הנהסכנה.
 מרובה פ' בב"ק דקיי"ל מטה גלמוד זההנה

 חברו של יינו ישפוך דמותר רס"ר ס"ובהו"מ
 התירו ממתו ואם לשלם. ע"מ דבשו להצילכדי
 ע"מ חברו ש9 ריקח דמותר גופו השבתמכ"ש
 שאינו כגון לשים בידו יסה יא אם אבללשלם.
 להתרפאות מותר אם צ"ע וכדומה גזל למייודע

 נונח שהי' אחד בחסיד מעשה ד"פ בב"קדהמעיין
 עז שינק עד תקנה לו שאין הרופאים ואמרומלבו
 לכנוס חבריו ורצו המטה בכרעי עז קושרוהי'
 בביתו מזוין לסטים ואמרו העז וראו לבקרואצלו
 ולא שבדקו ואמרו אצלו נכנסין ואנחנו זהשל

 וכו' הודה הוא ואף וכף עון אותו אלא בומצאו
 אמרו והרופאים נפשות סכנת שה" כיוןוקשה
 יהי' לא למה א-כ זו רפואה רק תקנה לושאין
 ולמה פ"נ בפני שעומד דבר לך אין הלאמותר
 זה בעבור דקה בהמה להשהות סותר יהי'לא
 על לעבור התורה התירה דלא לזמר נראהוה"

 שבינו בעברה רק ג' הוז פ"נ מכח עברותכי
 בעברה והתיר כבודו על מחל שהקב"הלשמים
 לחברו אדם שבין בעברה אבי למקום אדםשבין
 דעיקר הדבר להסביר ויש פ"נ. בעבור הותרלא

 פ"נ מכח מותר למקום אדם שבין דעברההטעם
 שבתות שישמור כדי אחד שבת שיחלל דמוטבמכח
 כמה ויקיים יחי' זו עברה שע"י והיינוהרבה
 דאף למקום אדם שבין בעבשת שייך תהמצות

 עי"ז יתרבה אח"כ מ"מ שמים כבוד בזהשמתמעט
 טה להברו אדם שבין בעברה אבל שמיםכבוד
 סוף ומע"ס מצות אח"כ עושה שהלה מה והנגזלבצע
 רק מותר איש לכן בזה הזיקו ישולם יאסיף
 דאז ישלם בידו אפשר דאז גוזל ממי יודעבאם
 מהצלת מפו הצלת ברע יא הפסד לו שאיןכיון

 והנפסד הפסיד צמה העז הפסיד למי לידעיו א"א והרי לרבים המפסיד עז גבי הכא אביממונו
 כה"ג לכך ממנו לתבוע לו הזיק מי לידע לואין
 פ"נ משום ההזר לא כה"ג גזל עגן בידוישאר

 עיי*ש חברו בממון עצמו להציל אסור דקיי"לכמו
 ישלם לא יזיק ראם כיון ה"נ לכך שפ"ה סי'בחו"מ
 עצמו להציל לו ואסור בביתו זה להחזיק לואסור
 ג"כ יזיק אם ספק הוא אם ואף חברובממון
 אין דאמרינן והא בזה להתרפאות לו אסורכה"ג
 היינו דברים ג' אלא פ"נ בפני שעומד דברלך

 עומדת עברה אין בזה למקום אדם שביןבעברות
 אף לחברו אדם שבין בעברות אבל ג' הנירק
 ישלם בידו שיה" באופן רק להתרפאות אסורבגזל
 יא דאה דם שפיכות שם חשבו דלמה קשהמיהו
 מכ"ש בחזרה דא"א היבא אסור חברו שלבממון
 נופו והצלת בחזרה דא"א היבא גופו נפשותבהצלת

 ש"ד שם חשבו ימה וא"כ בתשלומין א"אודאי
 ביומא מיהו לדינא בכ"ז וצ"ע חברו ממון כ"שהלא
 אזלל הוי יוסי ור' יהודא ר' נבי ע"ב פ"נדף

 לכאורה מוכח וכו' לרועה קפתח" וכו'באורחא
 לר' לי' שנקט מה באמת דהיינו י"ל מיהולהיפך

 : וצ"ע וכו' לרועה קפתח"יוסי
 בשעת שקינין מה בניין שא' א"א.'סי'

 מרוססים ענבים גיניתהגיתות
 הורה יפה הגה ימיט. כמה הנכרי בביתהעומדים

 הספר על ישגיח ולא הש"ך  וכדעת לאיסוררס"מ
 בבית ימים כמה עומד אם ובפרט כהמחברשפוסק
 דרוגים הם אם ובפרט המשכה להיות נקלהנכרי

 : הזה נ"ך יין לשתותוחס
 אם גדול מיחוש לו שיש בא' 11א' ר'נב*סי'

 שומן לרפואה לשתותמותר
 טעמים מכמה מותר לדעתי הנה טמאים.דגים
 הוי ושלכד"ה שלכד"ה הוי שומן דלשתותדנראה
 סכנה בו שאין לחולה אף ומותר דרבנןרק

 בו יש נחשב שבפנים חולי כל דבאמתוהשנית
 הרי שמאלי שגצד הכאב הוא מה יודע דמיסכנה
 אף הרופאים ואף המלאה בבטן כעצמיםהה

 על לעמוד אין הוא מה אומדנא מפישאומרים
 להחמיר ולא נפשות סכנת מכח להקל רקדבריהם

 בוסכגה שיט כחולה נחשב לדעתי לכךבעניניסכאלו
 דינו לכך מזה לבוא ח"ו יוכל מה יודע ומירח"ל
 עצה לו ליחן נראה שיישי ועוד סכנה. בוכיש

 ויפסוק מרביעית פחות פחות מעט מעטלשהות
 התורח מן דאסור אף חיש והנה צירוף. הףיא לב"ע דבזה פרס אכילת שיעור מכדי ביניהםיוהר
 במ"ר מוכה רק דרבנן מאיסור קיל דה-וסכנה בי שאין חולה אף יאכיל או ישתות דמותרנראה
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 גילח שלמה לץ יו-ד עלשייתהאלף
 איסור ועל השבועה חל ח"ש דעל רל"ה ס"אשד
 דרבנן מאיסור דקיל ומתח השבועה חל לאהרגנן
 מותר דרבנן איסור אם א"כ רל-ט( ס" נ"ך)עיץ
 לחולה דמותר ח-ש מכ"ש סכנה בו נואתלשיה
 בעיהא ממני נעלם דלא אמת הן סכנה. בושאין
8"ש

 נספרי
 נאמר לא דלכך תרייח סי' מה-ח

 להיות איסור אותו שטאכייין .בתולהבפוסקים
 ביוה"כ רק מבשיעור פחות פחות אותומאכילין
 יה" לא למה יותר תקשה כאן גלפמ"ש כןנאמר
 אוכל אינו תומו לפי אם דדוקא בפוסקיםמשרש
 מכא"פ יותר שהא אם מלקות מ אין אז ח"שרק
 מפסיק ואינו הרבה לאכול רוצה מתחלה אםאבל
 יותר לאכול כדעתו כיון בזה להתחייב שיא כדירק

 ביוה-כ רק כולו היום כי אפ" מצטרף~אצטרופי
 כל בזה דעתי' ביתובי רק באכילה תלהדאית
 דעתו נתיישבה - לא פא"פ תוך ביחד אוכלשאיש
 יותר לאכיל דדעתו כל בכיית דתלוי גרבראבל

 אך בכאן סברתי נסתר וא"ב היום כלמצטרף
 הכונה והוי לאכול שצריך בחולה דוקא דזהנראה
 דהעימי רק לרפואה הוי דהאכילה ולאלאכילה
 אכילה כוונת לשם הוי שיאכל סה אבל לויזיק
 האיסור שאוכל בחולה אבל הנ"ל סברתי שייךבזה
 בזה לרפואה רק עצמה אכילה להנאתלא

 בתר נלך אם דממ"נ דעלמא כח"ש דינושפיר
 בתר ניך ואם ח"ש רק אוכל אינו הריהטעשה
 לאכילה כוונתו אין הרי יותר לאכול שרוצההכונה
 אף מותר אכילה הנאת בלי ורפואה לרפואהרק

 איסור דח"ש נראה לכך סכנה בו שאיןבחולה
 באין אף לאכול מותר לרפואה אוכל אםתורה
 מ"מ לבד ע"ז לסמוך אני דמתיירא ואף סכנהבו

 זה. גם לצרף מותר לעיל טעמים הני כלבצירוף
 : הספר בסוףועיין

 רשאי אם הפוסקים בפלוגתת נקנה ר'נ*טף
 נפשו ולמסר עצמו עללהחסיר

 עצמו על להחמיר דמותר ברורה רא" נ"ל לאאו
 לצלמא פלחי חף לחמ"1 נגדוהו אלמלא אחתלדהרי
 ולפ"ז הי' שיכים של דאנדרטי פרשו וחיס'והנח
 ענין ה" שלא כיון לכ"ה עצמן מסרו איךקשה
 דרשאים מוכח וא"כ עצמן על דהחמירו ובע"כע"נ

 בע"כ לההמיר דאסור להסוברים והנהמההמיר
 אמרינן איך שוב וא"כ ממש ע-ז דההמפרשים
 דביסורין יסברו בע"כ כו' פלחי הוו נגדוהודאלמלא

 וחבריו כ"י י? קשה וא"כ נפשם למסורחיש

 במקום להחמיר רשאי אין הרי עצמו עלוהחמיר יסוריי סבי איך ברזי שי במסרק בשרודסרקו
 מה דא"כ קדין שלא דעשה לומר ואין פטורשהוא
 כל אין מלכות דהרוג~ ששמע מ"ש גבי פש"ספריך
 נימא מנלאי .ופריך במחיצתן לעמוד יכולהברי'
 כו' לא ותו מלכות בשביל.הרוגי אסו וחבריור"ע
 ואדרבא וחבריו ה"ע על לעולס דלמא פריךומה
 שלא נפשם ומסרו מלכות הרוגי דהיו אף קמ"להא,
 ובע-כ כו' לעמוד יכולה ברי' כל אין מ"מכדין
 מת"נ מכח ומוכח עצמו על להחמיר דמותרמוכח

 : ברורה ראי' וזהכנ"ל
 הבאטק- בדין כאן יבאר ראיתי רעד.סי'

 בינית יש אשרצעסטיל
 עשרה לוה אם כגין ריבית צד בהם יש אםבזה"ז
 47ה יש אם בעשרה עשרה לוה אם וכן עשרבאחד
 דאשר נראה ה" ולכאורה לא. או ריביתמיחוש
 שינוי בזה דיש כיון בעשרה עשרה להיותאף
 אדום בעד הרבה אותם ייתן צרוך דלפעמיםהזמן
 זה לדמות הי' וא"כ מעט ולפעמים כסף אוזהב
 וכן יתייקר שמא בסאה סאה ללות דאסורלמה
 דש"ס לדינא ללות אסור זהב בדינר זהב דינרנמי

 ה"נ וא"כ שיתייקר לחוש ויש פירי דחשיבמטעם
 דינרי לגבי פירי נחשבין המה הב"צ שאותןבמכ"ש
 אין אם בעשרה עשרה ללות אסור יהי' וא"ככסף
 בעד בנול המה שעתה דאפשר מטעם מעטלו

 ריבית. והוי בנתיים יתייקרו ושמא כסףדינרי
 וחלילה ולףן בזה נוהרים אין העולם כלמיהו

 דבר מהם ונעלם כדין שלא עושים שכולםלחשוד
 לוה אם אף הב"צ דבאוחן דבאמת נראה כן גללזה

 דהו"ל כיון דאורייתא איסור בי' לית בי"אעשרה
 כמו ופרט מכלל וממעטי ממון גופן ואיןשטרות
 וכמ"ש דאורייתא ריבית איסור בהו וליתקרקע
 יפח עליו הטו"1 שתמה ומה קס"א בסי'הב"י
 צרב ואינו שסר לו מלוה שאם בזה החמ"דהשיב
 שטרות שגי הוא שיחזור ש"מ הממון בעדלו

 ליכא ודאי הממון עי לו יערב ולא ג"כאחרים
 ב"א עשרה לוה אם אף דאורייתא ריבית הששבזה
 גוף לגבות שיום בשטר רק היינו להטו"ז)גם

 הממון לגבות עומד אינו הב"צ בנדון אבלהממון
 ב" שייך דלא מודה הטו"ז אף כך להוציאורק

 הטו"1 כמ"ש אסור שמדרבנן רק תורה. שלריבית
 בריבית מדרבנן אסור בעבדים שגם קס"אבסי'
 כיח 1ל8"ז עמד. ואעדור עמי מנכת ראי'והביא

שהוא
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 חסרו יא בשוה כשוה טטילא טדרבנן רקשסט
 בתולמת דחף כיון יתייקר שמא הששו %אכלל
 לסאה דומה ואינו דאורייתא איסור ב" ליתממחש
8בסאה  איסור אימא בתוספת דהתם בדינר דייר 

 בסאה בסאה אף אמרינן לכך ממידארהתא
 בשוה אז תורה איסור ליכא דבתוספת היכאמשא"כ
 דאמרינן סמה לזה רא" ולכאורה בלל איסורליכד
 ואעדור היום עסי נכש לחברו אדם אומרדאם
 ואנכש אומר באם אף אסרו ולא אסור למחרעמך
 כיון ודאי אלא יתייקר בנתיים דשמא למהרעמך
 קס"א בס" הטו-ז וכמ"ש עבד כקונה נחשבדזה
 בתוספת אף כלל דחורייתא ריבית בזה הויולא
 מזה מיהו לגמרי מותר בשוה ולכך מדרבנןרק
 דלא הפוסקים לקיטת דא"כ גמורה ראי'אין

 ריבית הוי דבר ובכל ופרט כלל בזהדרשיגן
 ואנכש אומר באם אסרינן יא למה וא"אדאורייתא

 עמי נכש אומר דאם הכא דשאני ונ"ל למחרעמך
 בהלואה ודוקא שכירות רק הלואה הה יאהיום
 ר"מ הטו"ז וכמ"ש במקח ולא בסאה סאהאסרו
 כממכר זה לענין דהוי בשכירות נמי וה"הקס"ב
 דזה שכתב בכ"ז סי' בחו"מ הלשון שמבוארוכמו
 בסאה זה אסרי יא ולכך יזמן עבדים כקונההה

 אסרי מדלא מוכח עצמו sa" מיהו במקחבסאה
 בנה בתוספת דאף משום טוכח בסאה סאהשמקח
 ואף כה"ג בשטרות נמי ה"ה דאורייתא איסורייכא
 איסור יש דבר בכל דאף יחומרא קיי"5דאנן
 משמע רכן והנ"ך הטו14 וכמ"ש התורה מןריבית
 לענין דוקא היינו מ"מ קס"א בב"ס המחברמלשון
 פלוגתא ספק דהוי כיון בתוספת הריביתגוף

 בסאה סאה לענין אבל לחומרא אזלינןבדאורייתא
 אם דרבנן ספק הוי וא"ע בדרבנן רק הוי דלכ"עכיון
 אזלינןלקולא ולכך לא או בסאה סאה גזרת בזהאריך
 בזה: היתר להמליץ כנ"י בעשרה עשרה ללותומותר

 "פטייפיס ט סעי ס ק בסי במ"ש ר"ה.כוי
 כו' יתומים מעותשהלוה

 דרך הלוה דאם עדיף ברקק הלוה באם נראהלפ"ז
 כיה ואה"ב לזמן יתומים מעות היוה באםהיתר
 הלוה. ביד מה זמן המעות עוד ונשתהאהזמן
 בפלוגתא נפלנו בעסקא היתר דרך עשה באםוהנה
 בהל' היב"ש שהביא קדושים מים לספר הסו"זבין
 סים ויספר העסקא עדיין קיים שלט"זרבית

 בשם הבאתי מכבר ובחדושי העסקא בטלקדושים
 דגהיתר לומר שרצה ז"ל מרגליות מהר"גהגאון

 החתרו5פ שכתבו כיון יודה הסףז אף עכשיוהנהור
 לטובת עוסק יהירת שמחויב חוי שלטשהיתר
 יה" להנותן הטגיע וכך כך שיעלה ואחרהפרוה
 הלואה הזמן תוך דנעשה כיון וח"כ בהיואהאח"כ
 יש ס"מ זה כל דחיתי לא דשם ונהי פקע לאשוב

 אס דוקא דווחנו נראה ולכך לדינא בזהלפקפק
 ואעפ-כ בס"ק ממש הלוה אם אבל עסקא דרךהלוה

 הנה היקם להם ייתן חייב הרויח אםביתומים
 בזה סודית הטו"1 על החולקים אף י"לבזה
 ששכרו בצבור וכן אשתו בת לזק בפוסק באמתדהרי
 ראשונה דע*ד דאמרינן קיי"ל אלו בכל וכדומהש-צ
 הטעם הוי בע"כ יפוס דין ישתנה ולמה עושההוא
 לראשה לטובה הדבר הוי וש"צ אשתו בגת דהנהכך

 או להו ניחא אחי לספק מקום אין וגהסוש"צ
 נשאר אם בהמתחייב רק ספק ואין להו ניחאלא

 ראשונה ע"ד דמסתמא אמרינן בזה לא אוחיובו
 מעלה בו יש עסקא הוי דאם בעסקא משא"כנתחייב
 נאבד יהי' אולי חסרון כנגדו יש אבל שכרשיקנח
 ריעאא בו יש הלואה הוי ואם מחיקו מפסידויה"
 חשש בו שאין מעלה בו יש אבי שכר יקבלשיא
 טמא בוצינא בעיסא דאמרינן כיון הקרןהפסד
 ג8 ספק יש ולכך כף ל" עדיפא וקרנאמקרא
 זמן עד רק עסקא להיות הסכים לא אוליבהנותן

 בטוח יהדת הלואה להיות טפי יי' ניחא ואח"כזה
 בשניהם דהספק כיון ולכך במסק טיהכנסבקרן
 בזה להטתן ניחא לא ואולי ימקבל ניחא יאאולי
 יא יהו ניחא דלא הריעותא בשניהם דההכל

 כעין והף נשאר הוא ראשונה ע"ד דמסתמאאמרינן
 להנותן ניחא ואת-י להנאן ניחא לא דיכאס"ס
 מחזקה עדיף ס"ס לכך ימקגל ניחא לאדלטא
 שכבר מה  רמ5יייי npm בתר אולינן לאולכך
 כיון ביתומים אגל געלמא תינח ולכך עסקאה"

 לחפסד ורחוק לשכר קרוב דידהו מעותדיהבינן
 רק pno ואין הנותן טובת הוי ודאי בזהא-כ

 א"כ ייחומים הפסד אין שבאחריות דכיוןבמקבל
 ודאי במקבי רק ספק ואין יהו ניחא ודאיידידהו
 הענינים וכי טית ושכירות וש"ץ אשתו יכתדומה
 כ"ס ומודים הראשונה ע"ד הף סתם הנשארדכל
 ומ"כ תמיד הענין ונמשך כבראשונה ליחןשחייב
 ראפ דקט"ל כיון יתומים מעות בר-ק בהלוהה"ה
 לעצמו הף הפסיד ואם להם ליתן חייבהרויח
 וכמו כל5 בדבר חולק ואין תסיד הענין נמשךבנה
 ברגית מלוה וה" בריק להלות מותר ""אם

לשנה



 זז למ שלמה 5ה ידד %*ועתהאלף
 דבכה"נ בר"ק לעכו"ם או  מעכו"ם בלוה אוישנה
 מהזמן יותר  הענין שנמשך בדבר ספק איןודאי
 שנים כמה וגמשך שנה על רק הלוה אם ואףשקבע
 בית שכירת כעין הוי רזה שנה כל בעד רביתהיים
 דהוי כיון יתומים בשי ה"ה וח"כ וכדומהוש"צ
 כל הענין דרשך ודאי להפסד ורחוק לשכרקרוב
 לדינא. נכון כניפענ"ד כיל בדבר חולק ואיןהימים
 מצוה סעודת לצורך ברבית ללות מותר אםונדון
 לתורה בחבורי ועיין ובפמ"ג רס"ב ס" במנ"אעיין
 : בזה היתר לדינא תקפ"ט משנת בהרפ'
 ק"מ בסי' המחבר מ"ש עי הנדך ר"ו.*שיי

 מעותיו בשביל וכף ה'סעיף
 מאוחרת ריבית הוי זה אציו בטלותשהיו
 לו ופירש כאן הגי' לא הרמ"א הרב הנהוכף

 לעיל שהנ" כמו לו שולח הוא מעותיושבשביל
 שילווהו בשביל לו ופירש מוקדמת ריביתגבי
 לכתוב הו"ל עכ"פ או הכא להני' הו"ל ה"נכן

 שילוהו כשגיל לו ופי' שכתב הגההבאותה
 לו שהלוה מעותיו בשביל או נטי לכתובהו"ל
 דנפש" מסברא הוכיח דהרמ"א נ"ל לכןכבר,
 נותנת הסברא מוקדמת הריבית דאצל הדעותבין
 הוא כך שבשביל בפירש רק לאסורשאין
 לשם שנותן היכף נתינה בשעת ניכר דאזשולת
 גריבית למילף ראתי חכמים אסרוהו ולכךריבית
 מנתינה כלל ניכר אינו הכי בסתם אניגמור
 ומי עדיין ממת לוה לא שהרי ריגית שהואזו

 לא או ממש ללוות עיניו בתן אם זהיודע
 ריבית שהוא ניכר אין נתינה  שורתוכיון
 שמלוה בשעה אח"כ ואף מותרת הסתיגהא"כ
 לא הריבית נתינת שבשעת כיון איסור ליכאלו
 בריבית למחלף אתי לא ריבית שהוא ניכרה"
 יו הלוה שכבר מאוחרת בריבית אבלגמור
 אף מכבר היוואתו שידוע כיון בסתם אףא"כ
 המתנה נתינת בשעת הוא ניכר סתם הואאם

 למחלף אתי דלמא אסור ואז זה בעבורשהוא
 בסוגיא הרא"ש דמלשון ואף גמורבריבית
 ע"נ בדף דשנוותא אקרא רבני נתןדרבינא
 בעינן מאוחרת בריבית דחף להדיא משמעע"ב
 בריבית הדיעות בין בפשר הכריע מ"מפירש

 כהרפב-ם מאוחרת ובריבית כהרא"שמוקדמת
 : לדינא נכון נ"לתן

 טירה ס"ק ק"ת בס" הש"ך זאנדש .א*ן*כמף
 דגמלתא הגא ב9םהביא
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 אסור מקודם רגיי שהי' בדבר אףדפרהסיא
 הרב אבל בפשיטות כן פסק הוא והנהוכו'
 בטוב געי ראיות ודחה זה דין על חלקהנ"ת
 לאם לו חייב שעדיין שעה בין דשאניטעם
 הוי בעצמו דלהב"י כיון והעלה לו פרעכבר
 להורות נראה וכן להקל שומעין דרבנן והואספק

 ן .דרבנן מלתא .דהואכיון
 ט"מ סעיף ק"מ,, בסי' ש בם טא, ר"ח.*םף

 של דברים זא"ז שהיוו.ת"ח
 ת"ח דשניהם והש"ך הב"י וכתבו וכףמאכל
 הוא שמותר הטעם דעיקר כיון ושאלבעינן
 א"כ מתנה לשם ומכווני בריבית דאסורדידעו
 הלוה שעכ"פ כיון ת"ח אינו שהמלוה בכךמה
 א"כ זה טעם בפוסקים כמ"ש לאקנויי וידעת"ח
 שהטעם נראה לכאורה ת"ח. המשה שיה"למ"ל
 דלמא חיישינן ג"כ ת"ח המלוה אין דאםם

 לבניו מלוה אם נבי דחיישינן כמו למסרךאתי
 מצאתי וכן למסרך אתי שמא משוםבריבית
 והוא וז"ל שכתב הרמ"ך בשם בשטמ"קאח"כ
 אתי דכא וכף מתנות שונא שהוא ת"חשיהא

 שמא בזה דחיישינן משמע וכו' בהכילאמשוכי
 איסור דעיקר דס"ל לדידן דאף וצ"ל למסרךאתי

 ילמוד שמא מכח הוא בריבית לנכרילהלטת
 שמא הטעם שייך דלא לדידן ולכךממעשיו
 בריבית לנכרי להלוות מותר ממעשיוילמוד
 כנע לחלק צריך למסרך אתי דלמא גזרינןולא

 שדוקא קנ"ס בסי' ריבית להל' בת" אנישחיקתי
 למטעי אתי ולא מחליף לא לישראל נכריבין
 דלמא וחיישינן. מחליף לישראל ישראל ביןאבל
 ההיתר דעיקר הטעם נראה ועוד למסרך.אתי
 זה נותנים הי' שבלא"ה מהדי שאנן מכההוא
 והחיידק הפוסקים מלשון משמע וכן זו מתנהלזה
 מותר ב"א בשאר דאף הוא ב"א לשאר ת"חבין
 או מקודם לו ליתן רגיל שהוא בדבר לוליחן
 רק זה לו נותן ה" שבלא"ה אומדנאשיש

 הף בעצמו זה רק אחרת אומדנא א"צשבח"ח
 היי בלא"ה מסתמא הן שת'ח כיוןהאומדנא
 בעטן ולכך מותר ולכך זו מתנה זל"זנותנין
 ליכא ת"ח המלוה אין דאם ת"ח שניהםשיהיו
 לע"ה מתנה ליתן הח"ח מדרך דאיןאומדנא
 : נכון וזה מתנה בתורת שתכוין אם אףואסור
 ביתום גסתסק בכל"ם הרג וק'ץ ר"מ**כ!י'

 כשנר בקרוב מעותיווניתן
ורחוק
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 מה הריוח ניקח 19 מותר אם יהפסדורחוק

 : עיטש שהגדיל לאחרשעלה
 אחר ביד מעותיו שהפקיד באחדנסתפקענודי

 והניח ומת להפסד ורסוק לשכרבקרוב
 יחם ליחן המקבל צריך אם קטניםיתומים
 מונסין מהח"א דלפ"ד והעלה שהרויח סמהריוח
 שאסור באופן ריבית על הלואה דנתנהדהיכי
 פשיטא וא"כ פקדון ונעשה ההלואה בטלהאז

 הוא ואיסור כלל רווחים להיתומים ליתןשא"צ
 דהרי נראה ואדרבא מובנים אין ודבריועיי"ש
 דמותר בהא דאדרבא וסייעתו הרשב"אדעת
 דוקא ובעינן לשכר בקרוב יתומים נכסיייתן
 אבל בפקדון מיוחד בעסק עומד המעותשיה"
 ר"ק והא מלוה נעשה לצרכו המלוה הוציאאם
 התנה באם הכא להמרדכי ס"ל דהכא האושיל

 צריך הלוה אח"כ הרויח ראם בר"קהאשטרופוס
 הלוה בהם משתמש שהי' אף ריוח לולתת
 הרשכ"א קאמר דכא צ"ל שרצה עסק לכללצרכו
 נתנו בשעת אם רק מיוחד בעסק יהיותדצריך

 לשנות שלא צריך אז פלוני מיוחד יעסקלו
 אם אבל לכך לו ניתן שלא אחר בעסקלהוציאו
 לעסוק המקבל ביד שהברירה מתחלה לוניתן
 יסחור להמקבל מותר אז שירצה עסק כלבה
 כאלו הוי שמסתחר מה וכל שבעולם המו"מכי
 רק אסור ולא קאי ריתמי וברשותא פקדוןהוי
 יתן והוא לצרכו המעות המקבל יוציאשלא
 יהי' מהעסק אבל אסור זה מביתו ריוחלהם
 מדעת היוצא עכ"פ וכו'. מותר שיה"עסק

 דוקא בעינן יתומים במעות שאדרבאהרשב"א
 ולפ"ז בהלואה לא בידו בפקדון המעותשיהי'
 כיון היורשים אבי במת א"כ זו לדעהאדרבא
 כאלו הוי בידו כפקדון המעות הוי הנהדעד
 ניתן עתה וכאלו דיתמי ברשותאהוא

 להם ליתן וצריך היתומים מיד מחדשלהתקבל
 דמסתפינא ולולי הנ"ל המרדכי כדעת ריוחחלק
 וד"ל במשל"מ הוא שס"ס יהיפוך אומרהייתי
 שוב הלואה הוי אם משא"כ ליתומים ליתן צריך4אז
 : לדינא וז"ל יתמי קמי כשנפל בעין דבר כאןאין
 קס"א ס" בש"ך יהיבא הב"י יתנזק זי*ק*שי'

 דבשטרא א-ר דכל הבה"ח בשם הביאסק"ה
 לגבות העומד דשטר לי' מגבינן %א לי'מנכינן
 איזהו לפ' בחידושי אך עו' דמי כגבוילאו
 וכן מבעה"ת להיפוך שהש"ס ראי' הבאתינשר

 דקה נראה ועוד דברת וביאר שהביאוהמשל*מ
 שנזכף היכא דוקא היינו בעה"תלדעת

 שנתן המשע"מ מדברי משמע וכן עצמובשטר הא"י
 הטמר כל אמרינן לא נעשה דבאיסוראטעם
 בשטר נזכר לא שהא"ר היכא אבל כג"דלגבות
 שלא או ביניהם תנאים ה" בחוץ שבע"פ רקכלל
 להסלוה נתן שהלוה רק כלל ביניהם תנאיהה

 היואה זמן במשך מעותיו המתגת בעבורמתנה
 בלי דהוא כיון דרבנן ריבית רק הוידג"כ
 עדיין הלוה לו שילם לא אם אף בזהקציצה
 שטר להמלוה יש אם מחובו לנבות יכולאייו
 העומד דשטר משטרו ל" מנכינן לאעליו

 וכמ"ש כגבוי הוי לכ"ע ספק בו ואיןלגבהי
 ואמריגן ממשכנתא עדיף ולכך סוטה במס'התוס'
 : נ"ל כן הוא אפוקי זוזי בלא סלוקיכל
 בס" המחבר שפסק יג עי הנה ר*י"4ג"כמי'

 ריבית לקח ף סעיףקס"א
 אא"כ להחזיר צריכין הבנים אין ומתקצוצה
 הדין מה המשל"מ ונשאל וכף מסוים דברה"

 להחזיר חייבין אם המסוים דבר הוא אםבאיר
 דאעפ"כ נראה אך להחזיר שחייבין והעלה לאאו
 היורשים את כופין דכאן המשל"מ שוועיה מהלפי

 נראה בא"ר מ"מ וכבוד קלון דאיכאלהחזיר
 נשוי שהי' מי בפרק רשיי דהרי כופיןדאין
 דרבנן מצוה הוי רזה דארעא קטינא גביכתב
 דחו הכותב בפ' שהתוס' וגהי כופין איןולכך

 כאן מ"מ כופין דרבנן במצוה דאףפירושו
 בחוב התם שבשלמא דרבנן תרי הויבמ"ר
 אף לכך לשלם תורה מדין חייב הי' גופ"האב

 כופין דרבנן בנה עליהם כיבוד שמצותהיתומים
 הדא רק הה המת דברי לקיים במצוה נמיוכן

 המת שציונו הצוואה לקיים שמחויביןדרבנן
 לא האב הרי בא"ר כאן אבל דרבנן חדאוהוי
 מדרבנן להעזיר חייב שהי' רק להחוירציוה
 עתה א"כ לצי"ש רק חייב הף לא מדרבנןואף

 כומין אין לכ"ע ובזה דרבנן תרי הויביתומים
 כדעת נכון היורשים כופין אם הדין ובגוףוז"ב.

 שאין הטור מישון שדייק ומה שכופיןהמשל"מ
 הלשון הטור שינה דלכך דיוק זה איןכופין
 היורשע שאין מבעיא שלא דקמ"ל הרישאבשביל
 ואם להחזיר כלל צריכין אין רק להחזירחייבין
 כופין אין שדוקא הו"א חייבין אין נקטהוי

 חוב בשאר כמו להחזיר עליהם מצוה אבלאותם
בלא
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 דא"צ הטור וקמיל מטיטלין אלא הניחבלא
 דהברייהא חברייתא מלשון שינה ולכך להחזירבלל
 נקט ולא יהחזיר שחייב אביהם מדין סיירייא
 בשביל שלו הרבותא עיקר לכך יורשים גבי רקדיש

 וכ81ין להחזיר חייבין אף המסוים דבדברהסיפא
 הייבין אין לשון ברישא גם נקט ולכךאותם
 לאשמעינן רבותא הוי לא דברישא דסיפאאיידי
 בתבעו מיירי דלא כיון אותם כופין איןדאף

 כלל ומצוה חיוב שאין פשיטא בחייולאביהם
 על חוב שום כאן דאין להחזיר היורשיםעל

 הסיפא בשביל חייבין לשון נקט ולכךאביהם
 מתחלה דמיירי הטור אבל כופין דבסיפאיהורות
 כתב ועלה להחייר חייב עצמו שהמלוהבדין
 הבנים אין להחויר נתחייב כבר שהמלוהשאף
 שעמד כיון ס"ד שפיר ובזה יהחזירצריכין
 אימא מצוה דעכ"פ אפשר ונתחייב אביהםבדין
 נקט לכך מסוים דבר באין אף היורשיםעל

 נקט דרישא איידי ולכך צריכין אין לעזןהטור
 במל"מ וע"ן כופין לעולם אבל א"צ בסיפאנמי

 השייכיט דינים כמה קמא הגוזל פ'ובתוס'
 : הללולדינים

 בקרקע ריבית יש אם בזיז הנה רי"ב.*כ:י'
 ריבית דיש רא" להביאנ"ל

 על מרטין גבי א"נ גפ' דפריך אמה:קרקע
 מ"ש הש"ס ופריך המכר על מרכין ואוןהשכר
 בחו"מ הש"ך הלא קושיא ומה סיפא ומ"שרישא

 שהקשה המרדכי בשם הגיא י"ב ס"ק ס"הס"
 מעמלי אפ" נכסים עישור שגובין דאמרינןמהא
 הש"ך ות" כקרקע קרקע דשכירות מיכהדבתי
 רק כקרקע הוי לא קרקע דשכירות חילוקדיש
 אינו ששכירות דכים הפרעכן זמן הגיעגיא

 אבל כקרקע חשוב לכך לבסוף אלאמשתלם
 הש"ס פריך מה וא"ע עיי"ש זמ"פ בהגיעלא
 בתר דבריבית גימא סיפא ומ"ש רישאמ"ש

 בר"פ לומר הש"ס שרוצה וכמו אזלינןמעיקרא
 אזלינן אם וא"כ אזלינן מעיקרא דבתרא"נ
 בשעה בשכירות א"כ קציצה בשעת מעיקראבתר
 וא"כ השכירות זמ"פ עדיין הגיע לאשקצץ
 ריבית דאין ריבית בי' שייך לא לכך כקרקעהוי

 הוי הקציצה בשעת דתיכף במכר אבלבקרקע
 קושיא ומה ריבית בו יש לכך מטלטלין הדמיםלהו
 מן בקרקע ריבית דיש מזה מוכח ודאיאלא

 : ודו"ק וצ"עהתורה

 שדו פ" י"ייב*9 שאלה רי*נ,יטף
 קס"ב ס" בשיךהובא

 וכף חטין כור משמעון שלוה ראובן כ"זס"ק
 ביאר ולא קיצר וחנה מעותיו גובה תהעד

 יום ששמעון בב"י שהובא ספריווהעילה
 ראובן תבעו ואח"כ לו ויש חסים כור"ראובן
 כנגדו דינרץ עשרה ראובן לו שחאבוהשיב
 החטים ראובן ותובע החסים נתייקרוואח"כ
 שבשעת כיון טוען ושמעון החטין לו יחזירוהוא * ישלם לשמעון מה חייב הוא שאםואומר
 לעכב יכול והי' דיגרין עשרה יו חייב ה"הזול
 מאז דמיהן כדי עד נאמן שה" בעדןהחטים
 יעצמו ולקחם ברשותו החטיןעמדו

 שלעולם המלוה עם שהדין הריג"ש ופסקחובו בפרעי
 עשרה על נאמן שהוא אלא חטים להחזרה יויש

 מעותיו וזה חטין יגבה וזה מגו בטענתדינרין
 יותר כן משמע זה מלשון והנה בב"י.עכתו"ד

 דינרין העשרה עצתו לזכות רוצה  הלה אםם
 מעשרה יותר החטים ששוה מה המותר לוולשלם
 גוף לו לשלם צריך רק נכלל אינו ג-כדינרין
 : מעותיו לו ישלם והלה דוקא בעינאהחטין
 דין מדבריו ולמדתי עצמו בייב-שלעיינתי

 בשקיע הללו החטים ה" שאםחדש
 שלא אף הזול בשעת מכרם כבר אם הלוהגיד
 ומשלם מגזין גרע דלא שסור אעפ"כבס"ד
 שוין סי' לא שמכרן בשעה והרי הגזלהכשעת
 הזול בשעת שמכרן בבירור ידוע אם אבליותר
 סגו לו ביש אף נאמן אינו כן טוען שהוארק

 דלא אף רשע עצמו משים אדם דאיןמטעם
 מעדים גרע יא מ"מ בהכי איסורא לאינשימשמע
 באמנה וכן ממון מחמת תייגו אנוסיםשאמרו
 ואעפ"כ בהכי איסורא להו משמע דלא דברנוה"
 למ"ש סותר זה דבר אך עיי"ש נאמניםאין

 שנאמן עיט ס"ק קס"ט בסי' הרמ"א לדעתהש"ך
 רמשים אף ריבית זה בשטר שיש לומרהלוה
 דודאי כן הוי ריבית באיסור ואם רשעעצמו
 במלתא מכ"ש לוה גבי איסורא לאינשימשמע
 שמכרם דנאמן בהכי איסורא להו משמע דלאכזו

 שאמרו מעדים רא" שהביא ומה הזול.בשעת
 שקר דעדות שאני רעדות י"ל וכר היינואנוסים
 ואף מאוד בה ונזהרים העולם בעיניחמור
 ולכך בהכי איסורא להו ,משמע מסכימיםדבע"ד
 מהר-ש של מגו בדיני ש"ב סי בחו"מבאמת

מקימן




