
 9זמ מלמהלף יזר %שרתהאלף
 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
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 דמעים היסו מ% אמרינן דלא במ"שסקינין
 ולא לרבוני רבעני מעלוני מביא רשעעצמו
 הריב"ש שהביא כסו שאמרו מעדים רא"הביא
 ראיות גם מיהו שאני דעדים משום ודאיאלא
 הנפל הרמ"א  דעת נגד רא" איש מקינוןטר"ש
 ptnib דהלוה היכי די"ל הנ"ל קם-ט ס"שיו-ד
 עצמו להשים אף מגו מהגי מסייע מסוןוחזקת
 דבר סוף כנ"ל. מהגי לא עדים לגבי רקרשע
 בסי' המבואר בדין תלוי הריב"ש של הנ"לדין

 וצ-ע פלוגתא ספק והוי שם ובש"ך הנ"לקס*ט
 ברמ"א בקיצור הובא הריב*ש דברי ושף?דינא
 עיי*ש בהגה"ה י"ז סעיף ע"ב ס"הו"ר
 1 עי"ש כאן כמ"ש דינים פרטי כל ביאר לאאך

 אפ דסורא משכנתא ביין הנה ר"ר.*סי'
 מהמלוה אותה ושכר אחרבא

 השדה לבעל אותה ולהשכיר להזורסותר
 והקשה ב' סעיף קס"ד בס" המחבר דעת הואכן

 דיש א' בסעיף פסק הא שם ד' בס"קהטו"ז
 ללוה אפ" דהיינו דשרא במשכנתא שמתירמי

 החזיק בלא דמיירי כאן כתב ובלבושעצמו
 לפענ"ד הנה וכף נלפענ"ד ולא בשדההמלוה
 אם דקיי"ל דכמו וכוונתו הלבוש כדעתנראה
 בו כוכה הוי בשבילו לזכות שליח הקונהשיח

 קנין בו עשה לא המלוה ה"נ א"כ וקנאובעצמו
 ואז קנין בו עשה והאחר לאחר שהשכירורק
 עשה בעצמו המשכיר כאלו נחשב השוכרקנין
 לא ואם בא הוא המשכיר דמכח כיון קניןבו
 בו זכות לשוכר שאין מכ"ש המשכיר בוזכה
 השוכר בו זיכה אם ולכך מכהו בא שהואכיון
 להמשכיר וזוכה המשכיר של שלוחו הוא כאלוהוי

 המשכיר בו  כוכה והת  לעצמו בו  זוכהואה"כ
 רבכה-ג לדינא ת"ב לאחר להשכירו מותרולכך

 : לכ"עשרי
 אנשים כמה שניהגין מה שא' רחב1"ה*כ!י'

 לחולה שעוהששופכין
 משום בזה יש אולי רו"מ וחשש עליוומלחשין
 ראשונה שבהשקפה רמם ידע הנה האמורידרכי
 רק אינו האמורי דרכי שאיסור בדעתיעלה
 אבל מתחלה אמורי דרכי הוי שוה ידענואם
 איסור אין אמורי דרכי זה הף אם ידענו לאאם
 קע"ט ס" בד-מ אח"כ מצאתי ות"ל מספקבנה
 אסורי לדרכי לחוש אין דמספק כן הר"ןבשם
 אמורי דרכי זה דהוי ין ליסא מאן ת"גשא"כ
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 דהם להיפוך הוי אולי כן ענשין הם שטסף
 פרק בש-ס מפורש ועוד מאתת הסגולהלמדו
 במה ראין סק"א בר"מ ג"כ הובא אשהבמה
 דאף שם ומוכח אמורי דרכי רפואה משוםשהוא
 ובשם עיי"ש אמורי דרכי משום בו איןגטעשה
 גבי ז' סעיף בא"ח עיין גם הרשב-אתשובת
 כה*נ דכל נמי מוכח עליו וליחוש איזורלסדור
 במעשה דהוי אף אמורי דרכי השש בואין
 לכך זה או זה לי מה הששה התכת נמיוה"ה
 מין אמורי דרכי חשש בזה שאין לי ברורהדבר
 לכך: החושש מלב יהוציא רק באתי ולא בזהלהאריך
 הנידה ולא גידמ"ת שאל אשי ע"ר רם"ו.שי'

 מלראות פסקה ואח"כלבעלה
 לידתה י"ר מ"ת לראות וחזרה ילדה ואה"כ מהזמן

 דם הררת ממנה ונפל הפחידוה כדין דינה אםושאל
 כף לקדמותה דחזרה אמרינן לראות חזרהדאם
 בתחלה דשם להפחידוה דמי דלא פשוט הדברהנה
 בה נשאר ודלמא הכל ממגה שנפל ברור איןנמי
 דרבנן רק דהוי כיון לקולא דתלינן נהיולכך
 ואגלאי נתרפאה דלא הזינן לראות תזרה אםמ"מ

 אבל כלל נתרפאדה דלא למפרעמלתפל
 ולכך דנתרפאה חזינן א"כ רב זמן ובפרטבשמשה

 ותלינן מחדש המתחלת אשה כשאר דינה ודאיבזה
 מבדיקת עדיף ושמשה דוברה ידוע והריבלידה
 דעדיף ומכ"ט הרבה שמשה אם מכיששפופרת
 חזרה אם שפופרת בבדיקת גם ולדעתימהפחידוה

 דבדיקת בלידה תלינן לידתה אחר לראותאח"כ
 : ופשוט וז"ב מהפחידוה עדיף נמישפופרה

 הנה הקרטין בנדון שאלט ע"ד 1-יעז,*כ!"
 מהד"ק טוטו"ד בספריעיין

 זה והנה הקרטין היתר כתבתי שם רצ"חסי'
 ערב דמעת עצמה תבתק שהאשה מייעצואני
 ותשליך בסמרטוט עצמה תקנח טהרה הפסקלעת
 אם ותראה נקי בעד עצמה תבדוק ואח"כאותו
 תקנח תחלה בבוקר למחר תעשה וכן נקיהוא
 ואח"כ בו הוי מה תראה ולא בסמרטוטעצמה
 תוכל נקי השני העד יה" אם עצמהתבדוק
 עוד תבדוק לא ואח"כ נקיים ז' לספורלהתחיל

 תוכל אולי כן תעשה נמי בבוקר הזי"ן יוםעד
 ואף שלנו לקולא נצטרף ולא כך עצמהלטהר
 רק לו יש זה הכתונת על הקרטין תסבאאם
 אחר טהרתה ובימי עליו לדקדק ואין כתםדין

 זאפ תתנהג כן כלל עצמה תבדוק לאהטבילה
ח"ו
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 בזה גם ותמצא יועיל לא זו עצת 3םאץ
 שלי היתר על תסמוך אז הנקי העד עלקרטין

 : שםהמבואר
 בדק טיפה שמוצאת שאל אשר נדוו רי"ח.םף

 שחור הוא ולפעמיםשבדקות
 כלל לבדקם וא"א העד מן נקלטיט והם אדוםאו
 שבחכמת ח"מ יכתב אף אותם מטמא טמא אניהנה
 הם דמים שרוב לי נראין דבריו אין מתיריןאדם
 בש"ס כדמוכח טהור דם ליכא ובמקור המקורמן

 במקור אבל העל" מן רק אינו מהוריםרדמים
 דמים שרוב בש"ס אמרינן שתמיד טהור דםליכא
 טהור דם ליכא בסקור אבל משמע המקור מןהם
 ה" מיעוטא שהם אף טהור דם במקור הויואם

 נחשב הוי ולא העל" לדם מיעוטא הךמצטרפין
 פחות אף או כמע"מ רק המקור מן דמיםרוב

 וא"א טהור דם ליכא דבמקור ודאי לכךממע"מ
 גדול ה" אם נמוח וה" המקור מן שהוא רובהוי
 נדה: איסור בזה להתיר הלילה לכך מעטיוהר
 מ"ת ברואה שהקשה מה נדון רי'פ.*סי'

 נאמנת למה אחרונהלמשנה
 אחד לטעם בשלמא באחר נתנה עיני'בטא
 חד"א אנפשה שויא אמרינן לא דלכך הר"ןשל
 קשה השני לטעם אך כאן מ"ש אפקינהומכח
 אחד טעמי מכמה קשה דלא נראה זה הנהעכ"ד
 אסורה תה" ודאי שלו על דבנמצא ביוןדבזה
 הביאה שמא לחוש יש שלה על בנמצא רקיו
 כחוכא דרבנן מלתא יה" בזה וא"ע ממקיאדם

 תהי' ממש ועלי' אסורה תהי' שלו עלזאטלולא
 תבוא שלא לשמור בידו זה הרי ועודמותרת
 בזה דהרי כן תעשה לא בזה וגם ממנ"אהדם
 באמת שמא קלקלה לידי שתבא יחוש להיש

 זה ובהצטרף נ' וגעל ב' בבעל אח"כתראה

 ראתה לא  עתה אם אבל העולם לכל אסורהתה"
 ולטעם עוד מותרת תה" ב"פ תראה דאח"כאף

 נפשה שוים אמרינן לא שיכך ביבמותהרא"ש
 הוי כן האומרת שרוב יאו דחז-ל סכתחד-א
 דמגופה ברחת ממחא א"כ עיו"ט זהמכה
 דמסתגרא מיתא הוי בזה א"כ לראות ועלולהשעזיא
 ? וז"פ עג"ב מכח זה לומר הרוב דרך ואיןלהיפוך
 בעילת לבעת סותר אם בחתו שא' ר.כ.סי'

 לוסתה הסמוך בעונהמצוה
 אשה בסחם רק היקש המתיר חכנ"י דאף3"ל

 חימוד דהוי ראשונה יבואה אגל כ"כ צימודדליכא
 1 6ואו

 ודא* לכך נקיים ז' כיה בעי לכך דהרי ותדערב
 ואסור אחת עונה הוסת שיקדים לחושיש

 הסמוך בעונה אסור גמי הדרך מן בבא נראהוכן לכ"י
 והכ* ספי חימוד איכא דבזה כיון יהכנ"י אףלוסתה
 ומצאה שבא והוא ר"ל דקאסר ט"ו דף מנדהמשמע
 אבל שנתה ימי תוך דוקא משרע עונתה ימיתוך
 דכוונתו שם פי' ורש"י אסורה עונתה לימיסמוך
 אפ" דממעס "ל לדעתי עונתה ימי אחרלמעט
 הגירסא יפרש יש ובנה אסורה לוסתה הסמוךעונה

 רמיא דלא בעיר בעלה באין אבל דגרםשלפנינו
 דאסר ~שון ר"ל דאמר קמ"ל לא זה תםנפשה
 הוא דהדלאת נראה הי' פשוטו ולפי הבנה לום

 א"ש הנ"ל לפי אך ר"ל אמר בפ"ע מאמר זצ"לס"ס
 הול-ל אנפש" רמיא דלא הטעם לב"ל ק"לדהוי
 לפקוד מצוה דהוי הדרך מן דכא דקס"ליותר
 טהרה בחזקת לוסתה הסמוך בעונה אפ" אזאשתו
 בתוך רק טהרה בחזקת אינן נשים בשארמשא"כ
 כן משני לא ולמה לוסתה בסמוך ולא העשהימי
 והוא דאר"ל מכח כן משני דלא טעם גתןלכך
 משך אבל משמע עוגתה ימי תוך ומצאשבא
 מוכרה לכך אסורה הדרך מן בבא אפי'לעונה
 רמיא דלא ס.ד רהוי מכח דקמ"ל אחר ת"לתרץ
 סי4 וט"מ מהמרדכי ואי' רו"מ ומ"ש וסו/אנפפה
 הוי ואיך וסתה בשעת גדה דפרסה דמייריס"א
 שם הב"ש כתב דכבר לק"מ הנה להרמסכםחופה
 גם מספק רק אסורה דאינה כיון נקיים ז'רתוך

 רק. אינו נמי יוסתה וסמוך חופה הוילהרמב"ם
 ל8 דהוא *"ל גם לכ"ע קונה ומדרבנן ספקמכח
 ביאה חובת שייך לכך לוסתה סמוך דהויידע

 : קצרתי כיוהבן
 הטהוריפ חויי להם שיש בנשים שא' רכ4א.סי'

 דם רואה לעתים אשרר"ל
 כמצאת הדין איך הזה החולי כמנהג לאולעתים
 העשתי כמכה דהוי נימא אם כתונתה עלכתם

 וכף הכתם בה דתלינן דם ממגו ולצאתלהתניה
 הידוע מכה כדין דינו זה דחולי ודאי זההנה

 יתלוש וינויה  לעתים רק דלף אף דםהמוציא
 שלא עצה יש הראשונים בג"י לא אבל הכתםבנה

 להיות. רס"מ יכול וכן שלה הכחונת על כללתשגיח
 יכולת. מכה פכח כתמים למצוא תדרכה באשהמורה
m1Mהראשניי בגא וכדומה בלילה כתונתה פושטת 
 : שלה הנתינת % ג"י כל כלל תשכיחולא
 "עמ8יידז י" שיש 80" פשש רכ"ב.יםי'

פעמים
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 שלמה5ף יףד עלשו"ת
 לתלות יטלה אם נסתמים ופעמים מרזחיםפעמים
 לתלות שיכולה פשוט זה הנה כתמים.בהם
 כאב הרגישה דלא מסה רא" ואין בהםכהמים

 שומעין ובכתמים שוין העתים כל דאין2פתיהתם
 אם טוהר בימי בכתם ושאל מה גםלהקי.
 ועיין לברך דצריכה נראה טבילתה עיאברך

 : בזה מ"ש רצ"ו סי'טוטוד"ק
 יטבייביים י" שא'א באשה שא' רכ"נ.סי'

 ה' ביום רק הנשים ככלז'
 נראה לא. או ה' ביום בטהרה לפסוק מותרתאם
 ביום בלטבול כמו בתה סרך משום כן לעשותדאין
 : וכו'הנשים מכי תשתנה ולא בזה ה"נ כן מח"ט דאסור18

 כמה שראתה אשה בבכיין ואכנ'י8**15י'
 לבנים כתמיםפעמים

 אתר מורה והורה אדומים נעשו שנתייבשוואחר
 שיתייבש עד תניחי %א מיד הכתמיםומתשליך
 דשלא נ"ט ס" 1' מהדור* ליכוד בחבוריוכתבתי
 הסו"ז מודה ג"פ כן דהוחוקה כיון וגזה הורהגדין

 ! עדיף בפלוגתא דלמעט להמתין שצריכהלהב"ח
 יבנות מראות יראותבכך דיג" ש"י האשה בנדת שא' רכיה.סף

 להשליך הרב והורה יאודם נהפךוכשנתייבשו
 כן להורות אין לכתחלה אם הנה יכניס.הכתמים
 מחויבת לבן כתם דאל הב"ח דעת גלא"הכי

 מ"מ עליו חולק דהטו"1 ואף שיתייבש עדשהמתץ
 מהירושלמי להב"ח רא" טהרה בשיוריהבאתי
 כמה דהוחזקה כיון בזה מכ"ש כן יעשאוהנכון
 חזקה כמו חזקה הוי ודאי כן רואה יהדתפעמים
 ולמעט סודה הטו"1 דגם 5ל ובזה,דוסהות
 אף וכ"ל חולק דהח"צ כיון מ"מ עדיףבפלוגתא

 להאשימו חין לכך טהורה אודם אח"כ נעשהחם
 כן יהורות אין להבא עכ"פ אך בזה הוראהועל

 : שיתייבש עד להמתין מחויבתרק
 להסוברי בשרה על שתם בנרוק דכתה*סף

 אך ועוד כגריםדבעינן
 טזה זה הוי אם וורד יכגריס הטרשןוסצסרפין

 שניהם אם ודאי לדעתי הנה מיטרף. אםרחוק
 אחד אבל מצסרפין ודאי החגור מן יסטהחף

 על זה גטיפין וכן מצטרף אינו החגור מןימעלה
 יג' תל" ובענין מצטרף נמי א' רכל על וזה א'רגל
 בסקוס אפי' מכנרים יותר 5וי אם הראשונים*סים

 1 בתפ לחיות אין פשפשיןתשכיחי

 יאכף "כעל מיתי אס ששניי מה רכ"ז.סי'
 מסה נדה אשתו ששיירהמה

 מה הנה כי סותר ודאי זה הנה לתינוקשלעסה
 להנאתה שעשתה מה מכוסה או ממאכלהששיירה

 רק דלעסה מה אבל אסור לכך חיבה דרך נראהזה
 : ומותר חיבה דרך זה אין להנאתה ולאלתינוק
 קגיע יסח י" שיש באש" שא' רכ"ח.סי'

 פעם בכל וסתה בשעתושלא
 מוצאת לקטנים או ינדולים מאוד עצמהשדוחקת
 וכאשר ממש דם א"ע שבודקת העד עלאח"כ
 קרוב אותה שמביאין סמים הרופאים מןיקחה

 אינה אז עצמה לדחוק תצטרך שלא בבדילשלשול
 דם מוצאת אינה הרעי בבית וגם דם שוםמוצאת
 *יש שנה חצי כמו וזה בא"מ רק עצמהשדוחקת
 מ"ר הטלת בשעת כאב שום לה ואיןלהכן
 המגואר המהרי-ו בדיקת לעשות לה צףטוכבר

 רףמ שואל וע"ז בידה יהכן קצ"א ס"ברמ"א
 כאב לה ביש רק מתיר לא הרמ"א כי לעשותאיך
 אף לפענ"ד כאב לה באין אף מתיר הנו"ברק

 כפשוטו רואה אם רק היינו כאב דבעינןהמחמיר
 עצמה כשדוחקת רק לראות שלא שהוחזקה בזהאבל

 לא בלא"ה ביותר עצמה דוחקת כשאיגה א"כביותר
 גורמת ביותר דהדחק מוכח א-כ לראותהוחזקה
 רק הוי זה רואה אינה דוחקת אינה ואםהראי'
 הוחזקה לא קפצה לא ואם הקטיצות וסתכעין
 היתה לא סהרי"ו של חבדיקות אף לכךלראות
 הרגשת ביי לרע מהגי לכך לחומרא רקצריכה

 :כאב
 שיף מה רכשה.סי'

 דבגי5 "די שגיתי בם"
 אם כתמים מקביים איןהבעונין

 בכלל אינו לבן מראה הגה דינו. 6ה לבן צבועהוא
 %א מינים שאר רק הוי צבוע ono1 צבתסתם
 בטבע ירוק או אדום הוא אם ששאל ומהיבן
 בע"כ רק בטבע ירוק שיה" הנמנע מן זההנה

 : צבוע בנד והיינו נצבעו תחלההחוסין
 בשרת על "כתם בנייז שא' ר"ל.סף

 כנריה דבעינןלהסוברים
 הוי אם ועוד לכגריס הטיפין שמצסרפין אךועוד
 שניהם אם ודחי לפע"ד מצטרף. אם רחוק סנהזה
 אחד אבל סצטרפין ודאי החגור פן למטהוצי

 על זה בטיפין וכן מצטרף אינו החטר מןיפעלה
 ובענין מצטרף נסי אחד רגל על וזה אחדרגל
 אף מכרטיס יאר הוי אם הראשונים בגאתל"

במסום
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 : בהם לתלות אין פשפשין דשכיהישמקום
 סרך מפני וכו' ג' סעיף קצ"ז בםי' רל"א*'*שי'

 דאף הקטך דעת הנהבתה.
 להמעיין לפענ"ד אבל פלוג לא נסי בת יהדאין
 במס' הירושלמי ודל להיפוך סוכה בירושימיזה
 זמנה שעוגר נדה ודל ה' היכה בח"בסגיה
 אפ" אסרו תמן ביילה בין ביום גיןסודית
 מפגי בתוהה מפני חמותה מפני יא זמנועובר
 ולדעתי דבר בו פירש לא והא"ע בכ"יכלחה
 מפני יא זמנה שובר אפי' צ"ל וכך להג"צריך
 דכלתה והכונה כלתה מפני חמותהחמותה
 אסורה וחשתה חמותה מפני ביום יטבולאסורה
 דיא מזה מוכה וא"ק כלתה מפני ביוםיטבול
 טעמי תרתי למ"כ דאשכ פלוג לא בזהאמריץ
 5טב51 אסורה חמוצה לה וביש הכונהובע"כ
 לטבול אסורה חמותה לה ובאין חסותהשפני
 מותרת הא ולא הא בלא הא ומוכח כלתהתפני
 סדליקין במה בפ' לעיין שציין בא"עוראיתי
 נאמר דשם דאף כדת שלא והוא השייךידעת הירושלמי דעת שם שהסכים שם ראיתיוהנה

 מוכח ט"מ כלתה ומפני המאה מפני.בקיצור
 וכלתה חשתה תרווייהו לם"ל דאלים כהשךדלא
 מלוג לא בזה אסרינן דלא ובע"כ סגייכחד
 ואם חמותה מפני אסורה חמותה לה יש אםרק
 זה לא הא כלתה פפגי אסורה חמותה לה.אין
 להיפוך דילן בש"ס מצינו דלא וכיון ~mm זהולא
 ימששה: וצ"ע דרבנן במלה' בפרט שהירושלמיקיר
 מרה ע"י המקוה שאיבת שייו שא' רל'ב.פי

 וחשש האבנים הימנהלייט
 כיון שאובין חשש בזה אין הנה שאובין.לחשש
 דתרתי אבנים רכיי דומה ואינו לקבלה עשהדאגנו
 אבל לקגלה עשה שיה" גם כלי שמו שיה"בעינן
 בו אין סומאת שמקבלת אף לקבלה עשויגאים
 טהרה ע"י הווייתו דבעען ותה שאוגיןחשש
 אבל טהרה עע נעשו לא סאה ס' הני אםהחנו
 טיט דנתערב אף טהרת ע"י הף סאה הס'אם
 ישם באו אם שחזבין ספח רק נפסלו לא ד"אע"י
 העשב מכלי דוקא זה אך סאה הס' נשלםקודם
 עשה נחשב לא ברזל או עץ כלי ופשותילקבלה
 : שאובין מיחוש בית בזה אין לכךלקבלה
 בקיא גדה מי בחרי הנה רל*נ*רכשה

 עינים שבעה בספרי)וכן
 המקוה דבחלוקת כתבתי טהרה. שיורי גופר18

 שבארתי  מה עיי"ש זוחלין דין שייך לאלכ'
 ספרו את  לו"ש  המחבר לי שלח וה והגהרברי
 בסף בו וראיתי בעלמא ראי' דרך בווהתצתי
 א1 ותמה דברינו על שחולק צ"ד ס"קר"א
 הרי זה על חולק שהוא לומר לבו מקשחיך
 של חיותם בחיים פ"ק היתה זו שמעשהראה
 תאומים ליב יהודא אר" מו"ה האמתיהגאון
 חן יעלת וספר יהודא אר" מר מת"סאבד"ק
 מרגלית זלמן אפריס מףה האמתי הגאוןובחיי
 בפשיטות הסכימו וכולם נדויים ת"ח וכמהזלה"ה
 נשים וכמה כמה וטבלו תמיד כן והיתהלהכשיר
 ברמ"א ט"מ עשה וגם זה על יחלוק יהיןואיך

 ! בעזה"י פיהו יפצהוהבל

 רל"ד*ט4
 קהי אנשי שעשו "יגינ בגינו שא,

 מהמקף צינור עא המיםוהמשיכו
 בעומק היא כי יען אך הנובע מעחן שהיאהגדולה
 לשום בהמעיין שיעור שיה" להם התרתימאד

 להצינור המים שיגיעו עד הרבה שאוביןבתוכה
 בתוכה לשום יצטרפו כי ישער אם יהמקוהיינך

 בה ין זית בתהלה שהי' טסה יותרשאובין
 הנה השאובין. את ומטהרין שיעור דאיכאכיון
 שאת וליתר כך לעשות כשר והוא דיבר אשרהיסג
 כדי השיבין לתוכה כשיתנו הצינור פי לסתוםיצוה

 המים להתערב גדול מקל יקחו השאוביןכשיתמלאו
 כדי למטה ומלמעלה למעלה מלמטהיערבו

 לקלח הצינור יפתחו ואח"כ היטבשיהערבו
 : טפי עדיף ואז קטנהיהמקוה

 רו"ח שצדה "שקיה בניין שא' רל'ה.סף
 בליל בנהר הנשים יטבלושלא

 הפוסק" לדעת חשש כי וטעמיונכונ" עשה יפהשבת
 בנהר לטבת דאין ר"א מה ביו"ד הש"ךשהביא
 יעמוד א"א שלהם ובנהר תמיד זחילתו במקששאית
 ע"ג אשה לעמוד דמנהגנו כיון חשש גםעליו
 בליל ובנהר יסה שטובלת שתראה טבילהבשעת
 דאף מוסיף ואני יראות תתל ולא נר ליבאשבת

 היינו ע-3 לעמוד נוהנין ה" לא הראשוניםדבדורהז
 דהוי בנהר אבל ביעתותא דייכא בטקזהרק

 אם לראות ע"3 לעטור צריך ה" מדינאביעתותא
 היטב תטבול לא גיעתותא חשש דסכח כראויסובלת
 ובשבת ולראות ע"ג לעמוד צריך מדינאלכך

 : הורה יפה ולכךא"א
 מראת שנשהנה בסקי" שש"י מזה יפליגכמי'

 ואחיה מעיין מי עי"והמשיכו
צפטס
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 המקוה עדיין. נשאר זהטראה הסכריןנפסק
 ס"ק ר"א בסי' הש"ך למ"ש דוטה ואינופסולה
 זה דומה דאינו שאובין גבי בזה ספק דהויקל"ב
 מראה שיטי ופסול דרבנן דשאובין מלבדחח

 היתר לו דיש כיון דשאובין זה בלא רקדאורייתא
 לא מעיין עליו דנפי מה לכך המשכהקני
 בשינוי אבל הותרו דהותרו וכיון מהמשכה זהירע
 מעיין מי דהוי כיון רק כלל היתר בו דאיןמראה

 : וז"ב לאיסורו חוזר המעיין דנפסקוכיון
 להטיל שהתיר במקיה שא' נדרן רל"ז,שי'

 מתורת להכשירה לתוכהדם
 שכבר אחר זו עצה מהני אם נסתפק אךשאובין
 טהרה שיורי בספרי עיין הנה שאיבין. מכהנפסלה
 כבר ואם בזה חילוק שאין הדוהתי מקוואותחלק

 בזה בהיותי והנה זו.  עצה מהגי נסינפסלה
 שאוב רכולו כמח דעת הגה קטנה הערהאזכיר
 כיון מס"ת יופסלו לא למה וק"ל סה"ת כשרגמי
 ולא בשיט שמואל ר' תנא שם כ"נ דף בזבחיםשיש
 שם להם שיש כיור במי ולא וכו' להם שאיןבמים
 רק סגופו הלוי שם אין אם דאף מוכה ואיכלוי
 ואש לוי שם נחשב נמי בתוכו שהוא הכלימכח
 יוי שם הו"ל א"כ שאובין מים דנקראים כיוןה"נ
 ומה שאובין. מים לי מה כיור מי שם ליומה
 דר"ז ס"ז בב"ק דאמריגן כיון די"ל הוא בזהשנ"ל
 קונה אינו השם בשימי לברייתו החוזר  דשינויאסר

 מהני ואם לקנין מקוה פסול דמדמה בש"סועיי"ש
 דפריך במה עיי"ש במקוה מהני בקנין השםשגנוי
 שם נקרא לא בזה ה"נ ומ"כ וכף שקבעומצינור
 שחוזר במה אבל חוור השם שאין במה רקלוי

 אם שאובין במים ולכך לוי שם נקרא לאלברייתו
 יא לכך שאוכין עוד יקראו לא שוב לקרקענצנם
 ואסירי קודש דהם כיון כיור מי אבל לוי שםהוי

 שם עליהם הוי לקרקע יתגם אם אף ואיתבהנאה
 דבזה נראה והיותר לוי שם הוי ולכך כיורמי

 מ"ש ה"ו פ"ו מעה"ק הל' הרמב-ם דברייתיישב
 "מה הקרביים בהם להדיח כשרות המימותרכל

 שם דהוי כיור במי דאסור ביאר וא ימההמשל"מ
 דהרמב"ם א"ש ולפמ"ש מ"ב דף בזבחים כס-שלוי

 הראיות ומכח דרבנן שאוב דכולו דס"ללשטתו
 וא"כ ר"א ס" בב"י עיין בזה הראשוניםוככתבו
 מגופו דהוי מה רק לוי שם נקרא לא דזהמוכח
 ד"א רק מנופו דאינו מה אבל לוי שם נקראצה
 דקאמר דזבחים והש"ס לף ום הוי לא לוידם

 ש13אל ר' מדברי אינו זה י"ל לף שם הף גיורדמי
 דר"ש דבברייתא הת"כ בשם התוס' מלשיןוכנראה
 הש"פ רק לוי שם להם ביש ולא במים רקתנא

 הוי כיור מי א"כ פסול לף דשם כיון כןדפריך
 ד"8 מכח הבא דשם דס"ל או והיינו לוי שםנמי

 ס"ז בב"ק יוסף בר' דס"ל או לוי שם נחשבנמי
 שינוי הוי החוזר השם שינוי דאף דס"לדמשמע
 כשינטל יר כיור מי לכך לף שם ה"ה וא"כהשם
 לו* שם הה מ"מ כיור מי נקרא יה" לא הכיורמן
 דרבג4 שאוב דכולו דוכתא בכמה דמוכח לדידןאבל
 דהוי מחמת הן לוי שם הוי לא דזה דס"לבע"כ
 נחשב לא להשתנות דאפשר כיון או מגופו ולאד"א
 הף דלא החוזר השם בשינוי דקיי"ל כמו לויום
 לוי שם נחשב לא כיור מי גם לכך בזה ה"השינת
 : בזה כנלפענ"ד וא"ש קרביים להדחתוכשר
 להכשיר אם שאל  אשר נדוו רלאח.*שי'

 לצאת צבע במיהמקוה
 ודאי וחלב ביין להכשיר הנה שאובין.מהשש
 כתבתי ר"א סי' סהרה שיורי בחבורי ועייןנכון

 אדוט בארשט גם להטיל יהכשירתשובה
 דאינר בבארשט דוקא אך בטעמו עיי"שלמקוה
 כלשוך דגקיא צבע סי אבל מים בלשוןנקרא
 זה כחילוק ועיין המקוה בו להכשיר איןמים

 : עיי"ש מערבין בכל פ' עירוביןבש"ס
 שתהה הסקיה יהחם בניין שא' רל"ם.סי'

 נשים. לטבילת כאמבטיחמה
 להדיא מוכח הש"ס ולשון גמור איסור זההנה
 כ"כ מדהאריך צייתו להפיג כדי שם דקאמרביומא
 כדי רק הותר לא דוה דדייק בע"כ למותרדזה

 מרחצאות גזרת מכח והיינו ממש שיחמם ולאלהפיג
 לההם דאסור יוה"כ שבת בשביל יומרדאין
 מותר צונן לתוך דחמין מוכח דבש"ס ז"אהצונן
 אסור הרבה שיחממו דדוקא מוכח שי"א סףובש"ע
 שתפיג כדי נקט ולמה מותר בלא"ה אבלומכ"ח
 מכת הטעם ובע"כ הרבה יחממו שלא הול"לצינתן
 ואיך אסור מעט חמין אפ" דבזה מרחצאותגזרת
 הוכחתי זו ראי' ובלא צינוק להפיג כדי רקהיתר

 : ממש דרבנן איסור דהוא מ"גבספרי
 עמוקת שהיתה במקיה שאלתו ר"מ.*סי'

 גדולה טרחא והוימאוד
 של רצפה המקוה באמצע וששו בהלילך
 mp~n ורביעית חלקים שלשנסרים
 וברצומצ מקוה שיעור יש הריצפה ותחת אבןנתנו

יש
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 על ליחן מאר אם הנוד בשפופרת נ9ביש
  חבור nOnb  כיר ויה"  שאובין כרוהרצפה
 חיבור אינו קטפרס דהוי כיון נימא אוגשפ"ה
 גור או אסיק דגור דחגיגה בפלוגתאוהאריך
 הוכחתי כבר דהנה בקצרה אשיבהו הנהאחית.

 קטפרס נקרא להיות שייך דלא אחתבתשובה
 קליט רק מזה זה רחוקים המקוואות אםיק
 קטפרס נקרא זה לזה מזה הולך מים שלקצר

 וזה ממש זל"ז מחוברין הם אם אבל,וניצוק
 יא זה מפסיק התיבה שצד רק זה עלמונח
 ממש כשפ"ה דמהוגרין כיון רק קטפרסנקרא
 כמה המקוה גאמצע מונח וכאלו כאחדיחשבו
 דהם כל קטפרס משום נפסל יה" הכזהדפין
 וצד אחת כמקוה הוי הנוד כשפופרתחיבול
 מונחים לחיים כעין רק הוי התיבה של"תחתון
 יחצאין המקוה מחיק אינו דוה המקוהבתוך
 שעושין ישראל מנהג בזה ונסתייע ונכוןוו-ב
 להל' טהרה שיורי בספרי )ועיין כה"ג.מוקוה

 : בזה( מ"ש א' תשובהמקוואות
 אדמימותו איו אשי ביין שא' רמ"א**סי'

 אדמימותו לעשות ולזהחוק
 צוביהן איזמרר יין כמראה לשחרורית נוטהחוק
 שמבשלין היינו שחור )שאמישקעס( עםאותו

 השחור צבע בו קולט והיין בייןהשאמישקא
 החביות כל נעשה ומזה לההביות זה ייןישופכין
 ע"י שנפסלה מקוה זה ביין להכשיר אםוכחור
 בזה להכשיר דמותר לדעתי הנה וכף.ששיבין
 מועיל שאינו ?בע למי דומה ואינוהמקוה
 ז' דף במכות 'כמ"ש הטעם דהתםיהכשיר
 מוכח וא-כ מים שמו והף נן-א צבעדמי

 צבע סי נקרא לא כאן וא.כ בזה נרםדשמא
 הצבע בזה גם חמרא שמו והוי צבוע חמרארק
 הוי לא דבחביות היץ אף והרי מעםיק רח' דהרי הטקוה מראה משנה הה לאיבדו
 ע"י רק לבדו הצבע עיי מראיתונשתנה

 הצבע קולט והחן ביין תחלה אותושמתפלין
 השינה גורם היין א"כ שחור היין כלועושה
 עליו מים שם אין לכך יבר הצבע ולאבמקוה
 בו להכשיר מותר לכך צבע מי נקראילא

 כתב לא למה הב"י על שהקשה ומה"מקוה
 בש-ע כתב  דכבר  כיון  ע"מ זו תינה"ב"י
 נדע ממילא שאובין המכשירין באלוהדין

 העצה רק כתב ולא יעשה כן לעשותוהרוצה

 מעותיו יהססיד הרזיה אבל כיס חסרון בוראין
 : השאובין מכשירין דהמה בש"ע ביארכבר
 שי8 שנדי במי שאיתי ע"ד רמץ.שי'

 ונדר החוב כל כנגד לא אבל ירושה לוהניח ואבי אביו חובלפרוע
 שלא אנשים ה' היו והם ועד'ר המקוםע"ד

 ואם התרה. כלל בעי ואם התרה לו מהניאם עצני טשל לפרוע יכש אם רצונם בלי דבריעשות
 נדר שאם בתשובה מלובלין מהר"מ ע-דיסמוך
 בעי דלא מצוה לעיות שלא ועד-ר המקוםע"ד
 המקום ע"ד שאומר מה טפי וגרע התרהכלל
 דעת גם א"כ מצוה לעשות המקום דדעתכיון

 כלל נראה אין המהר"מ דעת והנה בטלה.הרבים
 הוי אולי מ"מ מצוה לעשות המקום דדעתדנהי
 ימקום לי' ניחא לא אבל לו שיתיר המקוםדעת
 משום מצוה הף הנדר קיום דגם כיון היתרבלי
 לו מתירין נמי עד"ר דהרי וראיה יחי בללאו
 שיעשה להו ניחא דמסתמא ומכה מצוהידבר
 ומאם ס"ה ס-ק רכ"ח בסי' בש"ך וכמ"שהמצוה

 ניחא לא רבים בודאי והרי מהני יא התרהבלי
 ה"נ ולכך התרה בעי ומ"מ המצוה שיבטללהו
 מהני לא התרה אף בזה נראה מיהו התרה.בעי
 פריעת אמר דריי מפורש וש"ס ~צוה דבר זהראין
 נינהו מצוה שיעבד בני יאו ויתמי מצוהבע"ח
 ומכ"ש לגבייהו מצוה נחשב לא אביו משל אףהרי
 אב משל רק לכבדו חייב אינו דהא עצמומשל
 רס"ב ס" הרמ"א כמ"ש בחייו אפילו בן משלויא

 בן משל לכבדו חייב אינו ודאי מותו אחרומכ"ש
 הנדר דחל ופשיטא כיי מצוה כאן אין לכךלכ"מ

 : כלל מצוה בוואין
  מתר-מ העיר אשי בדבי  הנה *ג, רמםי'

 דהוי בכתב שבועהבנדון
 הוי א"כ בכתב מהני דאה שהעיר מה גסאחשבי'
 בחיבורי מבואר הכל זה שאיה. יועיל ולאמעשה
 מה ונידון בנדרים מקומות בכמה ועוד סה"קנשי

 דברי ראה יא בזה מהני יא עביד בדיןשהעיר
 8ך כן הף הרמ"א שדעת מ"י סי' ביתדהרט"8
 המין מוסכם זה שאין ובש"ך שם בט"זעיין

 דשנינן  והשתא ד"ה וי"1 דף תמורה מס'בתוספות
 עביד שייך לא מלבו שבדה דבמה כן כתבונמי
 שייך אין זה דין ובאמת מהני ולכ"ע מהנילא
 בש"ס המפודות בדין רק מהני לא שביד בדיןכלל
 שלא בשבחיה רל"ח ס" שבועות ה' יו"דוש"ע

אוכל
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 שאוכלנה  שבועה אמר ואח"כ זה ככראוכל

 כן שוא שבועת והשניה בשי שבועתדהראשונה
 שבועה על דבשבועה מזה ומוכח זה בנדוןה-נ
 כלל נשבע כלא יהי' דאל"כ לכ"ע מהגי עבירודאי
 שוא שגועת דהוי רק בזה מהני דעבידובע"כ
 בכתב שבועה יועיל אם אפילו הזה בנדוןמיהו
'~DWבחיבורנו כתבנו כבר בכתב דמהני בחרם 
 אבל בעצמו כתבו אם דוקא דהיינו נדריםעל
 כן בנו"ב מצאתי וכן כיום אית ודאי בחתימהלא
 דבריו סתרתי כבר עליו חולק אברהם דהבריתואף

 אינו דבחתימה הנו"ב עם דהרין בחיבוריונדחס
 הוי זה דמ"מ כתבנו ח"ב נ"ז בחיבורי אךכלום
 דלא התרה זה בכל צריך בע"ה אבל לח"חרק
 ובע"ה מדינא ממש בהם ראין הדיגים מכלגרע

 דיינינן כע"ה כ"ע דבזה"ז וכיון שאלהצריכין
 בכתב שבועה ודאי לכך רי*ג ס" ביו"דכמ"ש
 וחלילה שאלה צריך חרם מכ"ש בחתימהואף

 : עליולעבור
 מ' סעיף ר"ז בס" במ"ש רמ"ד.סי'

 וכו' אברהם מזרענדר
 נדר אם הנה בישמעאל. אפי' באומ"הומותר
 כי יכתיב עשו בזרע נמי מותר אברהםטזרע
 מ-ט והתכיה יצחק כל ולא זרע לך יקראביצחק
 עשו בזרע דמותר כתב ולא בישמעאל דמותרכתב
 אם יצחק מזרע נדר אם והנה מיצחק. שהואאף

 זרע נקרא עשו אם דיעות בזה יש בעשומוהר
 תקצ"א ס" ר"ה ה' באתה עיין יא אויצחק

 מן ברורה ראיה ל" נראה כעת והנה שםובמנ"א
 אביך אברהם אלהי אנכי ויצא פ' מט"שהתורה
 בע"כ אביך גיצחק אמר לא ולמה יצחקואלהי
 יצחק אבל לעשו ולא אביך רק הוי דאברהםמכח
 א' ועוררני אביך ביה אמר לא לכך לעשו גםהוי

 אברהם אבי אלהי במסוק וישלח פ' במדרשממ"ש
 לא לעשו הא במדרש ופריך יצחק אבייאלהי
 וכו' כמעשיהם ועושה בדרכיהם הבוחר אלאומשני
 מקרא הרי לא לעשו הא להקשות התחילומה

 דוה דס"ל ובע"כ יצחק בל ולא ביצחק כימפורש
 הף יצחק זרע אבל אברהם זרע דאינו רקאיש
 ואף יצחק את מזכיר למה לו קשה הויילכך

 מ"מ וכו' בדרכיהם בוחר שאינו דלמי שםדקאמר
 מ"מ אבל עליו מגין אינו זכותו דוקאהיינו
 גבי יצחק זרע דנקרא מוכח לכך נקראזרעו

 : יפרקד ח"בנדרים

 השליתי ח' דף רז בספרי הנה רמיה.*סי'
 השבועה על מצותןדב"1

 מק' קאצינעלזאהן שואל מו"ה הרב שאלניוכעת
 הנכרי עם שותפות לעשות אסור מדיןבאברויסק

 חשוד בלא"ה והרי סיך על ישמע לאמכח
 דדוקא לק"מ זה הנה שקר על ולשבעלשקר
 מצווה הנכרי ע"ז ית' בשמו או בס"תלישבע
 נק"ח בלי דשבועה ואף בשקר יישבעשלא
 הוי שבועה יסתם מכח היינו שבועה נמיהוי

 אסור ספר בלי אף ולכך בס"ת או בשםכנשבע
 אם אך ישבועה יד כמו עכ"פ דהוי ידמטעם
 שבועה בכלל זה אין ודאי בע"ז נשבעהנכרי
 דהנשבע כן ויומר להקשות רו"מ על אניותמה
 מה תם שבועה. איסור בכלל יע"ז לשקרבע"ז
 סיני מהר ועומד מושבע דפריך מנזירשהעיר
 לאורייתא רבא מודעא הף והרי לפרש"יהוא
 נזיל מצות גם דא"כ תמוהין דבריו בזהגם
 בספרי מבואר זה ממ"ג והרי רבא מודעאהוי
 מודעא לו יש אם כן י"ל בזה ה"נ וא-כשם
 נזיר ועל ואבדלתא קדושא על גם הכל עלהוי
 וגם ועומד מושבע הוי שוב אונס טענת לו איןואם

 : להיפוך ופרש"י התוס' פי' דחו התוס'בלא"ה
 מהני אם בנדר ששאל מה רם'ו.*כמי'

 דלא דעתו ורו"מתנאי
 וגמ' משנה מקרא ממנו נעלם הנה תנאי.טהני

 לה' נדר יעקב וידר נאמר בכאובופוסקים
 ישראל וידר חושק ובפ' עמדי אלקים יה"אם
 ובש-ס בידי הגח העם את תתן נתן אםנדר

 הזה בכרי יש אם נזיר הריני י"ס דףנדרים
 ס" וביו"ד שם במשנה נזיר ובש"ס כורמאה
 ל"צ תנאי דיני דאג" בהגה"ה ס-ו סעיףר"כ
 שליה עיי א"א הרי רו"מ שהרגיש ומהוכו'
 הבשמים על דהרסנא ובכסא בגיטין בפ"יעיין
 לא דיבור רק דהוי כיון זה ליישב מ"שראש
 דלא הרמ"א ולפמ"ש עיי"ש תנאי דיניבעינן
 קושייתם קשה לא בלא"ה הנודר מכוונתגרע
 הנידר כוונת דפסני זנויר דבנדרים רו-טוקף

 : והבן תנאי דיני בעינןלא

 יתם ב סעי ב יי בסי במ"ש רמץ.מיי
 והיה אונס לואירע

 הוא כן אונס. מקרי וכו' בממון לסלקואפשר
 שהביא מהר"א בשם בש"ך ועיין הריב"שדעת
 אסו הגס כל בם דאמרינן סמה יזהראיה

היקבי
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 צי"ע והדבר וכו' לה למיתה בעי דדינריאדקבי
 דדינרי תרקבי אסו וז"ל שכתב ברש"י שםוהמעיין
 דהא הוא ואנוס לו אין והרי לה למיתבבעי
 הוי ולא אפייסה ולא לפייסה דבירו במהפייסה
 להדיא מוכח א"כ עכ"ל בגיטין אונס דישגיטין
 אף לו בהי' הא יו באין רק אונס נחשבדלא
 דאל"כ אונס נחשב הף לא דדינרי תרקבישהוי
 לא דלא"ה ובע"כ לו אין דהרי רש"י כתבימה
 למה מזה הוי חילי' דעיקר כיון וא"א אונסהף
 מלשונו דאדרבא אונס הוי ממון דאונם סתםכתב

 יו דיש משמע בממון לסיקו אפשר דהוישכתבו
 ~eal הוי ואע5"כ בממון לסלקו ואתשרממון
 דשט התוס' מדברי יהיפוףוכן משמעומהתם
 בגיטין אונס טענת אין ייה דיית ואע"גשכתבו
 דאין למסמא נצטרך הוי לא לו ה" אם האמשמע
 אמת הן אונס, נחשב לא דבלא.ה רק בגיטיןאונס
 אין אונס הוי לא לו דיש מזה להיפוךיהוכיח
 לפייסה דישון התוס' כמ"ש דילל מזהראיה
 "ל לכך עי"ש לפייסה גדול בדבר שיטריחמשמע
 גילה דתחלה כיון אונס נחשב הף לא לו ישדאם
 אף בעלמא אבל גדול בדבר להטריח שרוצהדעתו
 תטוה המרא-י על עכ"פ אך אונס נחשב לוביש
 אונס הוי טמון דאונס מהתם ראיה מביאדאיך
 סיירי התם בע"כ דהרי ליבא ראיה  עכ"פהרי
 דלמא אונס הה לו דגיש ט2"ל ומהתם לובאין
 דגם נאמר ואם אונס נחשב לא לו בישיעולט
 לסלקו דאפשר הרס-א למ"ש לו באין סייריכאן

 אפשר הוי סמון לו הה אם רק היינובמסון
 לסלקו אפשר הוי האונס עף ומצד המטוןלסיקו
 דאין משום אפשר אי אחר מצד יעוים אבלבמטון
 הב"ח קושית קשה לא ממילא אונס הוי לכךלו

 שיש טוריי דחתם תר"ז מה באו-ח הטו-זשהביא
 שבעולם טמון כי לפזר שמחויב כתב לכך ממקלו
 מיהו אונס נחשב יכך לו באין טיירי כאןאבל

 : ודו"ק וצ"ע לו באין דוקא דמייריישרש הכי משמע יא ופוסקים הרמ"א לשתשסתימת
 הראגדא המחזיק שהיות ששאל סה אבליח.ט4'

 כפי הקהל לקופת ליחן רצהלח
 אדם שום יקנה שלא חרם עשו לכך תקודםהשגוע
 קנה אחד שמוזנ ותידע הראנדח המחניק אצלי"ש
 למכרו מותר אם החרם שעשו קודת יי"שמט"ו

 למכרו שסותר פשוט הדבר הנה לא. אובמזיגה
 בהלכות והרט"א הרא"ש לדין כלל עגע לו81ע

 כחטצ דהה כיון דכאן רו"ח סימן סוףנדרים
mpnnיחססיד כדי רק p~mon9 ב5אצ תינא א"כ 
 השסד יחי' לא מהמחזיק בזה אבל הפסד יושיהי'
 ההרם קודם טמנו קנה דכבר כיון להמתגרק
 למום זה נדטת אם ואף לו לשים נתחייבכבר
 קנת ולכבר אסר המום כנולד רק הוי מ"מבמקח
 ישים חייב ודאי ובזח הקתה ברשותונעשה
 תקנו לא זה עי הקונה להמוזג להפסידולכך
 גושש צריך דין ולית למכרו שמוהר ודאילבך

 : כליוחשש
 רתו 8ט קידם ג"חד ייי אשי נדת רם*ם.כמי'

 והתנא יבהמ"ד ספרים כמהנדר
 ~ae טרה התור' קרן ירדה וכעת אחדיםימים עי רק יביתו ללקחם יחיד רשאי יה"שלא
 טתקיקלים והספרים בבהמ"ד בהם לוטדיןואין
 הנה יקיים. יביתו ייוקחם עני לת"ת בותראם
 והשנית הבעיים דעת מצד אחד חששות ב' בזהיש
 טצד והנה ייחיד מרבים מקדושה הודדה מכחהה

 שם נשתקע לא אם הדין הוי בזה הבעליםקפידת
 זאפ אורן בשוס ישנוהם אסור הספרים טןבעלים
 לשנותם אסור מ-מ מתקיקיים לא אם אזנשתקע
 הם אם אבי ליחיד מרבים מקדושה הורדהדהוי

 בה"כ הל' בתרח הזא"ז דעת לצרף ישמתקלקלים
 לשנותן מוהר חמורה לקדושה ראוי הדבר איןשאם

 לשנותם מותר מתקלקלים אם ה"נ כן קלהלקדושה
 הפתקלקלים הספרים נחן הספרים שבעלמ"ש השואי חור ושוב הבעלים. שם נשתקעו אםליחיד
 שכרו. בעד להמתקן הספרים ליתן יכול אםיתקנם
 ודאי התקון בעד הוא שישלם בפיו אוטר אםהנה
 הספרים ייתן בידו ואין מביתו לשלםמחויג
 אין קפידא אין ובלב בפה כן אמר לא ואםבשכרו
 הי4 אם יעיל שכתבתי באופן וכליא יתקןעליו
 המלאכה לבעל גם ליתגו טותר למוכרםמותר
 יכולין אין ייכרם יהם אסור הי ואםבשכרו

 : מכירה דהחנו 3"כ בשכרוליחנו
 שאביו"ואשייי5עמים במי שא, ר*נ.םף

 מניח ואין ב' או א'שבוע
 אינו חדשים ב' ערך ואח"ם טהפלל ואינותפילין
 לשכרוהו חתר וכח"כ כשר כאדם נוהג והואשכור
 81* הנה תמיד. דרכו צן ב' או א' שבועעל
 לכבדו תטויב אינו ודאי טים בסימן הרמ-אדעת
 חרי מ-ם רשע שהי' בלשות נקט דהרם-אואף

 8"י* ושם ס"ט דפ בצם הוא זה סדיןהסקור
דבש
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 התורה כל דבשאר ויתכן אחד בלאו רק עברדלא
 כיון בזה וה"ה לכבדו מחויב אינו ומ"מ רשעאינו
 ובידו תפילין מניח ואינו מתפלל אינו שכרותורבעת
 דדעה אמת הן לכבדו מחויב איי מלהשהכרימנוע
 הראשונים מן וקצת לכבדו דמהויב במחברראשונה
 ה" ולפעם-ד הנ"ל ב"מ הש"ס טן זה עלעמדו
 מנשיא בר"מ פריך מה קשה דלכטר' ליישבנראה
 ומה עמך מעשה בעושה דדוקא תאור לאבעמך
 עמך דאינו י"ל של"ת רק הוי התם לזה זהמדמה
 פ"ק מהש"ס ס"ל דהש"ס י"ל ואך לכבדוחייב

 מינה חציר דל"ת אף דעדל"ת שם דקאמרייבמות
 דמה כ"ש מכה פריך ולכך חמיר דל"ת ס"לא"כ
 בעשה מכ"ש פטור עמך מעשה עושה דאינושל"ת
 דשבועות דטמא פ"ח הרא"ש דעת הרי לפ"זאך

 משנת בס' ועיין חמיר דעשה וב"ל מנבלהשמיר
 דבעשה י"ל שוב ולכך ז"ל מזאמושטץ להרבחכמים
 י"ל כן לכבדו חייב עמך מעשה עושה דאינואף
 רמ"א מפסק לטו אין לדינא אך קצת פלפולדרך

 : כנלפענ"ד לכבדו חייבואינו
*כטף

 קורין כ ויוה ה בר יז-י ,טא' ד34"14*
 נקובים אנשיםלס-ת

 שבירך מי הגבאי עושה העל" ואחרונכבדים
 לצורך ונדבות נדרים ערכו לפי כ"אומנדבין
 הגבאי וקרא ונרות לחזנים לשלם להיותכהכ-נ
 אמר שבירך מי הש"ץ וכשעשה שלישייאחד
 כוונתו אשר הגבאי והבין לצדקה וכך כךהוא

 אמר התפלה ואחר הוא שירגה אחרתלצדקה
 ואם לבהכ"נ לומר רצית לא למה הנבאילו

 לך אין אבל בשלך ענוה צדקה יעשותונרצה
 לא אשר הוא והשיב בהכ"נ הכנסות למעטכח

 הכנסות עם הגבאים התנהגות בעיניונראה
 קאמר שפיר הנה שאלתו. עכ"ל וכדומההבה"כ
 ראם שם ובש"ך רנ"ו סי' ביו"ד ממ"שונ"מ
 ויפה עיר לאותו ליחן צריך מצוה איזהקנה
 הוי דדרך כיון קנה כאלו הוי דכאן רו"מאמר
 הוי וכן לבהכ"נ לנדור יתורה העוליםיכל

 בדור וכן ממש 15 כמכרו הוי תמידז;מנהנ
 ואח"ם בחצרו לדור מנהג עושה טא אםבחצרי
 חייב התם גם כן מנהגו ידוע אם לוישלמו
 בזה ומכ-ש סתם דור לו שאטר אע"פלשלם
 דדעתו כיע שנסתפק מה אך רו"מ. פסקויפה
 יוצא או לו גם. לינץ מחויג עני לתיזה ליתןהף
 דבשלסח איש ודאי זה הנה יכה-כ. שנסעינצח

 ודאי או צדקה בהכ"נ מעות נקרא הי' לאאם
 סמה חוץ ליתן מחויב ודאי לצדקה שאמרכיון
 בה"כ דמעות כיון אך שעלה השלישיששוה
 ה" דכחנתו אומר דהוא נהי צדקה נקראנמי

 דברים ואינן שבלב לדברים רק הוי אחרלדבר
 מחויב אונו לכך חדיוט דין דהוי שלנובצדקה
 נדר אם מיהו בע"ע בלבו שכיוון להעניליתן
 לתה"פ זו העלי שוה כמה ישומו אוהרבה
 קע תה הפחות לכל העולה לנדור דרךוכמה

 הדין כן לו שכיוון לעני יתן והמותרלבהכ"נ
 : לדעתינכון

 בהג"ח 5"ה סעיף ימ"ש גסימו ש בם -affJ.כויו
 הנה וכף הלכה דבר שאמרוח"ח

 בחבורי ועיין nlnlpa בכמה מהש"פ הוא יחדין
 היי דלכאורה שם כתבתי ע"ב כ' דף נדהסי

 כנון הש"ס דמיירי מנדון דוקא רזהנראה
 וזה היתר חזקת זה ידבר שיש החזקה נגדשמעיד
 יא דעלמא רעד בענין להיפוך או לאסורמעיד
 אמרה אם שנמעין אין לת"ת גם ויכך נאמןה"

 חזקת לו שאין דבר על אומר אם אבל מעשהבשעת
 נרע דכא לו ששייך במה אף נאמן והיתראיסור
 הפוסקים לשון מסתימת אך דנאמן דעלמאמעד

 דוה WUN *ם וכתבנו כן משמע לאוברמ"א
 דין חידוש שמענו לא דאנחנו כיע ריעותאאיבא
 עישש מעשה  בשעת נאטן אינו לכך ריעותא ישזה

 שהשמיט הרסב"ם דעת ליישב בזה הרווחנומיהו
 עפמ"ש דיגל הלכה דבר שאמר דת-ח זה דץלגמרי
 הרמב-ם מלשון להוכיח קו"ח סימן ביו-דהש"ך

 חזקת לו שיש דבר יאסור נאמן דע-אבנזירות
 דחרמב"ס וי-ל הש-ס מן הש"ך כן והוכיחהיתר
 כ"ש יהתיר נאמן דאם בסברתו כהש"ך דלאס"ל

 התוספות לשון כמשמעות אדרבא רק לאיסורדנאמן
 מלאסיר ספי נאמן להיות ראוי דלהתירבקדושין
 נאמן דע"א הש-ס מן דמוכח כאן לם"ז א-כעיי"ש
 ונאמן מכ"ש היתר חזקת יו שיש בדבריאסור
 ל" מבירא ולכך איסור חזקת לו שיש בדברלהתיר

 וע"א רבה האשה דריפ האיבעיא דנפשט9הרמב"ם
 דאמר רב דבאמת להרמב"ם ס"ל ויכך לעולםנאמן
 היינו יו שומעין דאין וכו' היכה דבר שאמרת"ח

 גשמן אינו  דע"א וס"ל איסורא באתחזק רקדמיירי
 ולכה דבר שאמר בח"ח רק החוקה ננדלהעיד
 new בשעת אמרה אס אבל דעלמא מעדעדיף
 ואהד דעלמא כעד רק הף לו נוגע דהדברכיון

נאמו
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 דמבעיא 'ס והש שם אמוראים להני ס"ל קנחק
 כן לפשוט דרוצה היינו לא או נאמן אםביבמות
 הר"ן שכתב וע"ד מאמוראי. לא וברייתאמסטנה
 אבל נינהו דרחמנא שלוחי כהנ.ס הנהו גביבגדרים
 וכמ"ש מלבא דינאי ממעשה דמוכח כיון?דירן
 ה"ה היתר חזקת לו ביש לאסור נאמן רעדושייך
 ת"ח לכך איסור חזקת לו ביש להתירדנאמן
 השמיסו ולכך מעשה בשעת אף יהעידנאמן

 : ודוקהרמב"ם
 הנה ימשה. יב פיט בעניו רנ"נ.":סי'

 נבוכים במורההרמב"ס
 משפטים בפ' דהפסוק כתב ה' מעשה בספרשכא
 בו תמר אל וכף לפניך מלאך שולח אנכיהגה
 על קאי בקרבו שמי כי לפשעכם ישא לאכי
 להם להורות ודור בדור לכם שיתן ומורהרב
 מ"ש י"ל דרכו ע"פ והנה עיי"ש התורהדרך
 בקרבו שמי כי לפשעכם ישא לא כי בו תמראל
 וכמשמעות תמורה מלשון בו תמר אי לשוןויה"
 לדרכנו הכונה יה" כן דרכו לפי המדרש9שת
 ית' לכבודו הח"ח כבוד השווה הקב"ה הנהכי

 שמרין ע"י והיינו מיתה חייב ע"ז שבעוןוכמו
 תמורה בלשון נקרא וזה בע"ז ובוחרין ית'ממנו
 כן וכו' שור בתבנית כבודם את וימירוכמ"ש
 והמה ומורה רב להם נתן הקב"ה אםה"נ

 כעוגדין להם נחשב באחר ובוהרין אותומסלקין
 אל בקולו ושמע מפניו השמר וו-ש ממשע"ז
 ולבחור לסלקו תמודה בו תעשה שלא בותמר
 הסתלקו על כך על לפשעכם ישא לא כיבאחר
 לא מ-מ מסתמא עניו שהוא דאף השררותמן
 בקרבו שמי כי והיינו כזה עון על לפשעכםישא
 ה' כי נאמר ובע"ז ית' ממנו עניו יך איןכי

 בע"ז שמקנא קנא אל הוא אוכלה אשאלהיך
 הוא ראוי באחר לבחור תסלקו אם ה"נא"כ
 לישא חיוב לו ואין קונו מדעת בולהיות
 אזהרה הוי דבכאן ה"ל כך. עליפשעכם
 רבינו משה על יחלקו שלא ודכתתי' קרחיעדת
 עונשין ואין ה' קהי על תתנשאו מדועבאמרם
 ולכך לו אזהרה הף דכאן וי"ל מזהיריןאלא
 כבודו על למחול רבנו משה רשאי הי'לא

 להגמון בכאן שהזהיר כמו כי עייהם~התפיי
 ישא שלא להחכם אזהרה הוי כן בו תמרשאל
 לא כי כמ"ש אותו יסלקו אם כך עליפשעם
 לו כגור העדר בזה דהוי ואפשר לפשעכםתשא
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 גם ומוחל מקנא הקב"ה שאין עברות דגכלית'
 א"כ קנא אל ית' בו שנאמר לגמרי יהסתלקאך שמחוי ית' במדותיו הדבק יקיים מחויבהחכם
 הוא כאלו נראה יה" כך על החכם ימחולאם
 למח* רשאי אינו ~כך מבוראו ח"ו יזהרצדיק
 גם תשובה ע"י כי וחרטה פיוס בלי כךעל

 וישמע שם רבינו במשה נאמר ולכך מוחיהקב"ה
 יא למח שם נדחק ורש"י פניו על ויפולמשה
 שזהר שהה יובן הנ"ל ולפי עליהםהתפלי
 למחול רמה כי לעשות מה ידש לא כיפניו עי נפל ויכך עליהם יתפלל לא גוגאשבכהאי

 ימחול לא אם יפנה איך ימה ולא יכול הי'ולא
 יתם גכבודו נוגע ימחול ואם ישראליענשו
 ב4 פרק בערובין חבל עפמ"ש עודונראה

 בהם יש שד"ת מד"ת סופרים דברידגדולים
 ד"ם על העובר כל ד"ס אבל וכף ול"געשה
 דומים טפרים דברי שכל מוכח לפ"ז מיתהחייב
 הייבין ד"ס ועי מיתה הייבין רבע-ז ע"זיחטא
 ע"ז לעובד דרבנן עברות כל המשיל א"כמיתה
 היום יצה"ר של דרכו כך אחדי רכךובפרט
 עד כך עשה לו אומר ומחר כך עשה לואומר
 דהכל מוכח מזח ע"1. ועבוד לך לושאומר
 שנעשה בד*ס ולכך מיתא תליא ראשונהבהתחלה
 התורה מנוף יותר עונשו חמור תורה שללשמירה

 אם כי יותר חמור לשמירה הנעשה דברכי
 התורה בכלל ליגע סופו השמירה עלעובר
 כ4 בו תמר אל בקילו ושמע מפניו השמרוז"ש

 אשר כל כי בקרבו שמי כי לפשעכם ישאלא
 וכעובד ממש בשמי ככופר נחשב פיו אתימרה
 שאני והטעם מיתה עייו וחייבין לו ידמהע"1

 כיון הוא תורה משל יותר דרבנן עלמחמיר
 תשמע שמוע אם כי תורה של לשטירהרבא
 אדבר אשר כל ועשית כי יומשך ממילאבקולו
 דאורייתא לקיום תבוא דרבנן קיום ע"י כיאני
 יותר עונו הוי תורה של לשמירה דנעשהוכיון

 : התורת גוף על משברחכור

 יד* הרבנים שבין המחלוקת בנדוז 41נ'ר*ס"
 כי בזה אתערב ולא בו תהיאל

 מאלה טיבים היו הראשונים שהימים אמת הןהנה

 להיות איהב הייתי האמצעים בשנים או בילדותיכי
 שיהי' שידעתי ואף אמת ע"ד ולהנקם לריבנצב

 דהע"ה מאמר בנפשאי קיימתי להיפוךמעתים
 הנניא ומאמר לאחי הייתי מוזר פני כלימהכסחה
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 על חשתי ולא ימורטים ~חיי יטעים טותיגף

 אבל בפרו ויעמוד יסבול כח לי ה" כיכבודי
 חובה במיחמת לצאת כח יי אין זקנתי יעףעתה
 חמשים ומבן בתורה במ"ש ורמז הלציי דרךיפרש בלבי עיה והנה ומהלומות נרגן דברי עליולקבל
 והנה עוד יעבוד ולא העבודה מצבא ישובשנה
 על רק מורה צבא דישון מובן אינו בזה צבאישון
 מאתכם החלצו מטות בפ' כמ"ש מלחסהענין

 ומה לו איש בזזו הצבא אנשי וכן לצבאאנשים
 דללוים הכונה אך הלהם בעבודת שייךמלחמה
 לרעהו איש בין והמשפט התורה הוראתנאמר
 יורו חסידיך לאיש ואוריך תומיך אמר ולחיכמ"ש

 פיהם ועל הצא בפ' מ"ש וכן ליעקבטשפטיך
 ועל יחזקאל בפסוקי וכן נגע וכל ריב כליהי'
 על לנקום נמסר לוי לשבט וא"י יעמדו המהריב

 רמזה ולכך בעגל שהי' וכמו ריבו ולריב ה'משפטי
 מלחמת ללחום המלחמה מוטל הלוים רעלהתורה

 מצבא ישוב אמר ולכך התורה עוברי לכלד'
 אמרה חמשים בבן ואם עוד יעבוד ולאהעבודה
 והנה מזה יותר תה"ל שהוא במי סכ-ו כןהתורה
 דהרי כן הוי דבאמת י"ל מ"מ הלציי דרך זה כיאם
 מתעלם שאתה פעמים חכדל ודרשו והתעלסתכתיב
 בברכות הש"ס והרי כבודו יפי ואינו יזקןפרט
 בבגדו כלאים המוצא שם דאמר למה מינהפריך
 ד' לנגד עצה ואין חכמה ראין בשוק אפ"פושט
 ילפינן לא מממונא דאיסורא דוחה דהש"סונהי
 היישינן דלא כבודו לפי אינו לענין רקהיינו
 השם חלול שיש דבמקום באיסורין הברשתיכבור
 לומר יש בזקן מ"מ אבל לרב כבוד חולקיןאין
 אין לומר שייך לא דבזה פטור באיסורא אףדבזה
 יש זקנה כאן אין דחכמה דנהי עצה ואיןחכמה
 מוהתעלמת דילפינן דש"ס כהס-ד הוי דזה וי"לכאן
 ליכא דגזה כיון חובה במלחמת מלצאת פטורדוקן
 שיהי' והלואי עלי זכות טלמד אני זה להפוךקרא
 לא גואני ידע לכך כן למעלה זכות מלמדיםעלי

 קוציו את ויכלה הכרם בעל יבא בזהאתערב
 האמת ותראה יצדקה המורה בקרב לנונישלח

 : המעתירכנפש
 שדעת שהתיר חכם בנדיז מ"ש ה* רעטף

 והמה לאסור לחכם דאיןכמה
 מכבר בתשובתי הנה הרואה. פ' ברכות הש"סטן

 מפורש דהרי כלל ל"ק ר"מ קף אך בזההארכתי
 לא דבתם י"ל וא-כ הוראתו חלה דבעינןשרמ"א

 להקשות שיש מה רק אסר לכך עדיין הוראתוחיה
 יחכם נ"ב p'e רס"ב בס" הש"ך על הואע"ז

 בפשיטות הש"ך כתב רשאריהתיר הברו איןשאסר
 זה דאין הרגיש לא ואיך הוראהו חלהדבעינן
 מה גם הוראתו בחלה הרמ"א לדעת דהרימוסכם
 תיירי לדידהו ובע"נ לאסור רשאי אינושהתיר
 שם ומוכח הוראתו חלה בלא בברכותהש"ס
 להתיר א"י הוראתו חלה בלא אף שאסרדתכם

 הוראתו חלה בעינן שאסר דבתכם דס'לוהפוסקים
 הרבה לקמן הביא דהש"ך נהי וא"כ לאסוריכול הוראתי בהלה אף שהתיר דהכם בע"כ ס"להם

 הוראתו יוסק אף יאסור דמותר דם"לפוסקים
 כתב ולמה לחומרא להיפוך לחוש הו"ל כאןמ"מ
 דההם וא"ל הש"ך על גדולה ותם" וכפשיטותזה

 דהוי רק אבתריה לגרורי דלא היכא כיהטעם
 דלא היכא כי דלשון זה מהני לא דלקולאס"ד

 דמשמע כן משמע לא דמשני אבתריהלגרורי
 ס"ק הוי רק כלל סברא מהך ידע לאדהמקשן
 יא דבזה"ז בבלה עיין נם להחמיר מותרדסדיגא
 שהתיר חכם ומכיש שאסר שחכם זה דיןשייך

 : וכף נכון והואעיי"ש
 הגאון הרג לידידי ואמת שיים יב רנ"ו.םי'

 הורוויטץ איעזר מוה"ר כו'הגדול
 : ומען דעה"מאביד

 מאוהבי הוא כבודו כי אם והנה קציתימכיכובך
 אם אף כי מהכל אהוב האמתאעפ"כ

 מימות בישע"אינומוכרתשידבר נ"נ שקאסיטליונח
 לחזק לו ה" והשרים העמים לפגי עכ-פהמשיח
 כדי במקרא מפורש משיח ביאת כי שלנואמונה
 מעלינו קצת שיקילו כדי טד תקוה לנו שיששידעו
 פשט כי ובפרט ביניהם שם לנו ונה" השעבודעול

 ובילקוט המשיח mw1 על מורה נ"ג בק'הכתוב
 פשס מורה וכן המשיח ימות על לי' דרששמעוני
 ואין כולנו ענן את בו הפגיע וד' שט מ"שהכתוב
 רק ישראל כל עבור נענש להיות כזה צדיקבינית
 ובין ברבים לו אחלק לא מ"ש וכן ב-ב שיבאמשיח
 המשית ימות עד נתקיים לא זה שלל יחלקעצומים
 יעצת מה משית עי מוכח אינו זה ק' אם אףודו
 נעו אחד לוי שער שם מ"ש יחזקאל פסוקיבכי
 הבית צורת כל וכן כלוס לף שבט נטל לאהיום

 עד נתקיים לא שם דבריו וכי ביחזקאלשמבואר
 זקנים ישבו עוד בזכרי' מ"ש וכן המשיחימות
m~pnימים מחב בידו משענתו ואיש בירושלים 

לא
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 וכן nsa1 המות ביע בישע" מ"ש וכן נתקייםיא
 והע משה"ב וכן צאנכם ורעו זרים ועמדומשה"ד
 היום עד נתקיים האם כף התמה כאור הלבנהאור
 ישע" שבנביא נחמות כל וכן דפסחים בפ"וויעיין
 מ"ש וכן ה' אי רבים גוים ונלוו הכתובבפרט
 ומה לך ישתחר ארץ אפים אומניך מלכיםוהיו
 הזה אפקורס את לשלוח בעצה להיות לכבודוהף
 ולשבת וקלון בת נוחל שיהי' הי' טוב ויושרחפשי
 המשיח ימות על מורה ג"ד ק' כל וכןבמאסר
 דהצדיקים שאמר מה נסי וכן נ-ג ק' רק תפשוי'למה

 טעות הף זה גם מישראל אחד עם הםוהרשעים
 לכל כמומר הוי אותם דהעושה דברים כמה ישדהרי

 שבתבדרבנןבפרהסה דאףמחלל התה"שהתור'ודעת

 דבזה"ז תמ"ח בס" הח"ץ  ודעת לכה"ת מומרהוי
 הול"ל וכך כמומר והוי להכעיס עוברי כולםנחשבו

 כמומרים הם גדולות עברות עוברים אםדהרשעים
 התורה כבוד הוי וזה ישראל עדת מכלל ויצאויחשבו
 תשובתו וכי כ' שהשיב כמז לא ישראלוכבוד

 : יו הוי כשגגהלהשרים

 בקהת אחת קהלה מיאשי שאלה ררז.סי
 חבורה יהם שעשואנשים

 משה ר' ובחבורי עברי לשון תלמוד בחבורללמוד
 את 1nph אותם והחרימו קצת אף וחרהדעסיר

 הדין לומר בי פגיה' ושמו באש אית' ושרפוהחיבורי'
 למותר אפשר הי' השרפה אמנם אם והנה מיעם
 גדול לנו מי כי בזה להאשימם אין אך הדיןע"פ

 על שמו להזכיר כראים איננו אשר רבינוממשה
 לכלל שבא כיון מטות בפ' עליו ואחז"לשפתינו
 הדיוטים באנשים ומב"ש טעות לכלל באכעס

 גוף ועל כן עשו רוחם הציקתם כי ומחמתבדורנו
 יפה ודאיהכעס

 עשו..
 להם לבאר ששאיו מה והנה

 לציון ראשון דעסיר משה בר' נמצא שמצהמה
 עמא מה חזי פוק דוכתא בכמה ז"ל מאמרםהוא
 דפסחיט בפ"1 ואחדי שדי כקוי המון וקולדבר
 החובל בה' ואמרו נביאים בני הם נביאים אינןאם
 רמו לו שיש אינשי דאמרי דהיינו דברים כמהעל

 ודאי כן עליו אומרים העולם דרוב וכיוןבתורה

 הואכן
 ואחזיי

 ישימה וכשאיו השואל פ' שבת במס'
 תשמענה אזניכם והשיב עוה"ב בן איזההמע"ה
 מרגנין העולם דרוב וכיון וכף מאחריךדבר
 הגאע תלמיד הוא דהרי ומ"ש הוא. כן ודאיאחריו
 באחיה מצינו הנה יעב"ץ ותלמיד העדה קרבןבעל

 ובאנטיגטס נבט בן ירבעם תלמידו שהההשילוגי
 מהם ונמשכו וביחוס צדוק תלמידיו שהיו סוכואיש

 כמה נ"ב בעל להגאון ובזמנינו הצדוקיםכי
 באלישע ונחזי תלמידיו תחלה שהיו ה"רשעים
 ואין וכו' פרץ אין בפסוק דברכות בפ"בואחז"ל
 תלמיד או בן בנו תהא שלא ברחובותינוצוחה

 על להתפלל שהוצרכו הרי ברביט תבשילושמקדיח
 שיהיו יתכן תפיה דבלי מוכת כן יהי' שלאהדבר
 וכל תלמידיו המה מה וראו צאו ועוד כןנמצא

 בחיבוריו שוגה וכל רשעים כולם בחיבוריוהעוסקים
 שבקלים הקלי רק בחיבוריו אוחזין ואין יחכםלא

 הויך ישר איש ראיתי ולא התורה כל עלהעוברים
 בורה שמים ירא וכל ם בחיבוריושיה".עוסק

 והשנית חדא הא ועקרב הנחש מן כבורחממנו
 ידעתי ולא מעולם בדגריו עיינתי לא אניהנה
 הרע כי ידעתי יה את אך בדבריו פסולשמץ
 לא אשר דייטש ישון על תנ"ך תרגם אשרלעשות
 פשתה מזה כי הרבים את והחטיא חטא והנהכדת

 יחטא דייטש על להתפלל בהמבורג הישנההמספחת
 הרי כי עשה כדין שלא זה ומלבד בו תלויהרבים
 ומכח יונית על התורה את שהעתיקו תלמיבימי
 אפ ימים ג' חושך העולם הי' תלמי המלךהכרח
 של המאורעות מן אחת וזה בדבר אנוסיםשהיו
 לשוגות שאר ומכ"ש תענית עליו שנגזר סגתיו"ד
 דגט דמגלה בפ"ק כרשב"ג לן קיימא אנןדהרי
 ביהרך יק לכתוב ואין נשתקע עכשיו יוניתלשון

 נקרא לא זה וראינה הצאנה נשים שלוהחיבור
 נפרש בלה"ק הפסוק שמציין פירש הוי רקתרגום
 כדרך רק הכתוב ציון בלי עשאו הוא אבלפירושו
 להבן ומה מנשוא גדול עונו ובזה אונקלוסתרגום
 : א( הנ"י בלשון נאמרה תוה"ק להיות הבוראת

 בעין הכותב בשם הגייו ספי על מ"שדיקנה
יעקב
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 רואה ואני אחת ראיה ראו המה ששבחויעקב
 עיבש ע"ג בדף ברכות על בהצל"ח רטיותב'

 לפי תלוי הכל דודאי באיד נכונו ודבריו ע"זש"ש
 יא דאר"ב בש"ס חז-ל אמרו והרי הזמןערך

 וסרש"י דארמאי פתא דאכל דאיבו משמיהתשתעי
 שמר דאבות במשנה והרי משמו הלכה תאמרושלא
 אומר ולמה אתר והוא אומר אסיה בן אלישעבשם
 הומן דיפי הטמן בערך דתיוי בע"כ בשמוהלכה
 קל עין מחוטא אפילו ולהתרחק יגזור ראויהוי

 לצורך מיתא למגדר דהוי היפי נכרי פתלאכול
 כימים הגיון או הדקדוק ללמוד בודאי ולכךשעה

 ודאי והפוקר" המתפלספי' בו אחזו שלאהראשונים
 ראוי בו אחזו שהם כעת אך ללמדו ראויהוי

 סחור סחור חז"י כמ"ש קשת כמטחוי מהםיהתרחק
 אשר שנאמר ממצבה עדיף ולא תקרב לאלכרסא
 רק אהובה היתה שתהלה ואהו"ל אלקיך ד'שנא
 הוגד ,והנה שנואה נעשית עכו"ם בו שאחזוכיון
 כתב דל מלך הירש סו-ה הצדיק הרב שגסלי

 מביא וק הרקד שלימוד בעינינו ראינו כי 11(ראי'
 לידי מביא והמקרא במקרא רק התעסקותלידי,
 אפקורסת לידי אשכנזימביא אשכנזיוהתרגוסהרגום
 ממש בקטנותי הייתי מכירו עברי לשון תלמודובעל
 רשע הוא כי וראינו יו חיבוריו במדינתיתכשהי'
 ועשה וסליחות פיוט מיני על צחוק ועשהגדול

 דבריהם ועשה חז"ל על בזה ושתק לפוריםסליחות
 מחיבוריהם להתרחק גורם הזמן ודאי לזהכצחוק
 ופוסקים בש"ס רק להחזיק ועלינו מאודהרחק
 ויפתח למוטב אותנו שתחזור נקוה שבהם הארהאיר
 המורה לנו ישיוח ונזכה ואהבתו בתורתויבנו

 נלא זה וראו התבוננו והנה עינינו. ותאירלצדקה
 כי הנפש רפואת הוי התף רפואת כעין כייכל

 זה שוה רפואתם הוי זל"ז ריעים כשנעשובודאי
 ברפואת וראו וצאו אלקים עשה זה לעיפת וזהכזה
 מה המבעים נשתנו כמה ברופאים דרשוהגוף
 יועייו לא עתה לרפואה הקדמונים בימיםשהיה
 די ולא אחרת רפואה צריך הוה ובדור יצליחוולא

 יזיקו גם לפעמים רק יועילי לא הראשוניםשרפואות
 ישראל בני אנחנו הזה העם כן הנפש בחולי הויכן

 ואם וקדושות גדולות נשטות היו הראשוניםבימים

 קלות ברפואית הי' ודי קטן חמאת הלנחלשו
 הנשמו' בדורותינו עכשיו אבל בפרפראותלהכמהאף

 די ואין גדול חולאת הוי נפשותינו וחולאתקטנות
 בשרפ יקרים ברסואות רק קטנות ברפואותלנו

 ישלח השי"ת נפשכם ותחי שפעו וקבלהופוסקים
 : כף המעתיר כנפש בקרב נפשותינו רפואתי%
 בכדד יעקב " מי ס"סשכיי שא' רנ'ח.סי'

 ברעיונו שעיה טה ק"במק'
 כדי אשכנז בישון משנה סדרי ששהיהעתיק
 בזה נהתה דעתי אין הנה ללמוד. הכלשיוכלו
 שנו דאבות פ"ו המשנה בישון יזה רמזומצאתי
 ובמשנתם בהם שבחר ברוך המשנה בלשוןחכמים
 אחר בלשון ישנות החכמים ביד שה" דאףוהכונה
 בהם שבחר ברוך המשנה בישון חכמים שנומ"מ

 טעמי והנה והראוי. הטוב הוא לשונם כיובמשנתם
 נדלם לפי ההנאים דהנה השכל ע"פ כך הואדירי
 מלשון כנראה פירושים הרבה סובל האיכותורב יירי מעם והוא קצר בלשון משנתם שגו לבבםורוחב
 אשר קדטינים ושאר לרב" המשניות ופי'רש"י
 זה אמת פירוש וחיזה דעתו כסי חד כלפירשו
 הפוסקים רוב הכרעת יפי או לחומראהפירושים לכי חיישינן ואנו שבשמים לאבינו רק גלויאינו
 שנדע פירוש לנו אין משניות רוב כמעטועכ"פ
 כמה אחת משנה סובלת ולפעמים כונתוהאמת
 ככתבם טשניות לומד האדם אם ולוה יחדכתות

 ר*ירוש אם ידע לא כי אם פירוש איזה עםשלשונם
 תלמוד מצות קיים עכ"פ יא או לאמתו אמתהזה
 דחף יהא לו המשגה לשון אמירתו בגוףתורה
 בתלמוד דמקיים דוכתי שכטה שמשח בתורהכקורא
 יעתיק אס אבל תהלים וכאומר פירוש בלי אףתורה

 פירוש כפי שיעתיק יהא לו אשכנזי בישוןהמשנה
 זה פירוש אם ידענו לא אכתי ל% מקובלהיותר
 לא ההעתקה רק דקורא כיון אמת אינו ואםאמת
 ואף אמת אינו זה פירוש אם תורה תלמודקיים
 אחר פירוש ועוד כונות ב' במשנה הוי אולי אמתאם

 התנא כונת כפי  עושה ואינו שירוש זהוחיסר
 המשנה בלשון אומר אם אבי המשנה סדרהמחבר
 מכוון הוא כן בכונתו התנא שכיוון כמו אוממש
 למצוה מכוין הוא אם ואף זה סדרך רו"מ יחדוללכך

טלי
 סלפן סיסי' כסבון דתיוי חס מן סם נסכת כת-ס כפיך אתותר הס מן s'rt(1 כסך תבון 7),%וד )תהרק
  נס;ק,ת גס*; פתניי, "מס  "ך לותר 5ססר סי' כן ססיסס שכס סוס גתיכחס חוית זססר'ס מגח 10דוסכ4ג  דמע%* סרתנ-ס 6תר לכך דתג,ה ס-ק כעם התסורס תכעס יונית רק התירו 6,1 נתצת כס-ת סוסכסיג

 : 5% ס"ס  ים מסריס רעי נפ'ג מס. סיגו1ס
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 קרוג הוי ולדעתי בעברה הבאה מצוה יהאאוי
 אימן לא ללמוד שנתאוה ומי משכר ורחוקיהפסד
 שילמוד חדר או מלמד איזה מוצא להיותישראל
 אחז"ל ילמוד מתאוה אם הרי מוצא אינו ואםעמו
 עליו מעלה עשה ולא תאנס מצוה לעוותחישב
 ושומע הכתוב כמאמר לעצתי ישמע לוה עשאהכאלו
 הטוב והאל לקח ויוסיף חכם ישמע חכםלעצה
 %א ואדם אלקים בעיני הטוב אחר לדרך לבבויעורר
 דרך רק עשו כולם משניות מפרשי ושארמשניות עי הרמב"ם בפירוש עוד ורא" עקלתון שום בויה"

 ולמה אופניו על דבור דבר המשנה לשון עלפירוש
 לשון ולכתוב המשנה לשון הרמב"ם שינהלא

 נתיירא כי זה אין הזהב ובלשונו פירושו כפיהמשנה
 לשון מלשנות נתיירא הוא ואם המשנה לשוןמלשנות
 איך דיבשי יתמי אנו מכ"ש בלה-ק אףהמשנה
 לחול הקודש מלשון לשונם לשנות  להעתיקנעיז

 : כו' זה מדרך יחדל לכך לחול הקודשונעשה
 "יה בגמז יימיר כאזי "ם שא' ראפ.סף

 הקדמונים פירושי עםהנ"ך
 מן בניכם מנעו ומשאחדל בן יעשות ראויודאי
 בניכם אמר למה חרא רא" זה איןההניון
 דודאי הכונה אך גבניכם תלה ולמה עצמיכםההעל
 הוא כי לימוד לו וראה מותר דעת ברהגדול
 ברות ילכוד שיא עצמו לשמור ויכול דעתגר

 לחוו יש בקטמים בעודם בניכם אךהאפיקורסים
 אבל הפוקרים מכת נשסרין להיות דעת יחםדאין
 הה הש"ס דבוונת והשנית יו וראף מותר דעתבר
 גם לוסדין אם אבל הייסוד עיקר מזה יעשהשלא
 פירושי עם תנ"ך ב' ש שעה ללמוד ופוסקיםש"ס

 סעיף 07"1 מה בתו"ע הוא וכן מותר ודאיהקדמונים
 : עיקר וכןד'

 לפע"ד פודקאמין השאל'דק*ק בדבר רעם*םף
 יהושע ס"ה דהמאלג מבעיאלא

 אותו מקבלים ה" אם דודאי בזה חוקה שום לואין
 אם או הזקה נחשב זה להורות לבוא אחרממקום
 והיו העיר לאנשי מצוה והיה העיר מאנשיהיה

 מאנשי הוא אם אבי חזקה נחשב זה לושומעים
 איזה על הוראה שמורה רק להם סצוה ואינוהעיר
 העולם כל דרך רכן חזקה נחשב לא זהשאלה
 ואם שחלות לו שואלין ספר יודע איזה בעירכשיש
 תה יזה שואי זה יכתם שואיים מופללים כמהיש

 הרג בן .בנדון גפ כלל חזקה זה ואין יזהשהשל
 הנה מדינא נם רק בידוע כן אינו שהמנהג פלבדאנה

 קבלת ועיקר אחר הוראה מורה דיש גדולהבעיר
 וראף שררות נחשב זה עיר בצרכי לעסוקהרב
 עיקר שם הוראה המורה הוא שהרב קטנהבעיר אבי אביו כמו חכם שאיננו אף קודם דבשלזמר

 דהמי ובהוראה הוראה בשביל הוא הרבהתמנות
 שהן השאלות כל ולא כדין יהורות P1P יותרחכם
 קדימה דין יו אין אביו כטות חכם בנו אין אםודאי
 רב אטה לקבל רוצים אם אביו כמו הוי אםואף

 קדימה דין הרב לבן אין מאביו חכם יותרשהוא
 08 ידימ ימחות הרב בן ביד ואין יקבלוויכולין

 למחות בידו ראין להורות יכול אינו עדיין הרבק
 ימחשו בידו אין לכך שוהלהורות שכלו אדם כלולאו
 ישמים יהיה כוונתם רק שירצו מה העיר בניויעשו

 : כהלכה להוטת היודע רבשיהיה
 בן ומלו בן לו נולדואח"ם מיל" מחמת ""יי שמתי האחי שא' רם"א.מי'
 ונולד אחרת וישא אשתו מתה ואח"כ וחי שנהי"ר
 בן עוד יו נשד ואח"כ שנים י בן ומלו בןלו

 רס"ג סי ביו"ד הנה בקצרה תשובתי יעשההאיך
 רק צ תלוי באיש גם אם דעות ב' בו ישבש"ע
 נפשות בספק להקל הכריע דהרמ"א ונהיבאשה
 שנים "ד בן אחד בן מל שכבר בכה"ג נראהמ"מ
 ותף וחי שנה ג' בן מי השניה באשה וכןוחי

 ובאשה בכה"ג מודים דכ"ע נראה גזה אחראפסקף
 עדיף כפיוגתא וימעט סיד למשו שמותראחרת

 : ידינא נכוןולפענ"ד
 41כמ*2ב**כמי

 המתפקרים יסו אשר בבז4בבך4
 לסצנה שלאלחדש

 שתשיב מה לדעת כדי וכף. רטף להניה רקהדם
 לבטל לפוסייהו דעסרא זה ציינתילאפקורס

 5ץ תיקון זוהר התיקוני בדברי ומבוארזה
 י"ג ובציריך ג' הם ומציצה ופריעהדמילה
 והוא ס"ז הוי המילה על שנאמרהבריחות
 עי"ש פיות ט"ז לו שיש הקב"ה שלהרבו
 הרבו שם נקרא דיוה"ך הספרים עפמ"ווכתשע

 יאו הוי המכה דחרב ה"ך י"ו דהיינו הקב-השל
 : ישראל של מנהגן לשנות חלילה %כך לופיות
 הצה סק"א רס"ב סי, תשיו עייז רם"ג..סי'

 שקודם רא" שהביאמה
 דגם רא" מא מ"ש אך הביא יפה מסויהח'

 גלילת אם דאף תכוה לכאורה פסולהבלילה
 רק כשרה אעה דהרי שבת דוחה מ"םכשרה
 ימולו אם לי ומה הוא שבת סוף וסקו ה'בליל

בלילה
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 רק דכמנתו יפרש ואפשר ביום אובלילה

 דאם ובלילה ח' קודם שקולין שניהם ידודאי
 נמי ביום הף ידם ולא דוקא שמיניאמרינן
 לאו נמי שמיני דוקא לאו ביום ואםדוקא
 מהני לא זמנו רקודם דמוכה כיון ולכךדוקא
 פסול בלילה וגם דוקא ביום ה"ה דוקאושמיני
 שבלילה תחלה שהביא הד"מ דעת לפיובפרט
 פסול זמם קודם אם מוכיח ולכך עיי"שגרע
 בהידושי זו ראי' ישבתי כבר מיהו בלילהמב"ש

 : זה בס" מכברבחבורי

 סעיף ' ים בסי הטאבו כתב: רכ["ד.*כוי
 וכי הגר עניני כ5ג'

 וכף וביום לדון הכשרים בשלשה שיהנוצריך
 ב' בסני איא טבי ולא מל לא אםובדיעבד

 או שטבל בדיעבד אפ" והרמב"ם ולהרי"ףוכף
 שיטתם על הנה מעכב. בלילה או ב' בפנימל
 מ"ב דף ובקדושין ביבמות התוס' קו'קשה

 יניתה טבלה לא מי לקריז טבל יא סידאמרינן
 דומה יזה דאל זה ליישב נראה אךעי"ש
 שלש בעינן דבסוכה דאף בסוכה דאמרינןיסה

 רוסן דהוי מגו החג שבתוך בשבת מ"ממחיצות
 נראה ולפיז עיי-ש לסוכה דופן הוילשבת
 לטבילת רק טובל הגר אם דדוקא הכאדה"ה
 טבילה לו יועיל לא גר טבילת ולולי בלבדנר
 מחכוין שאינו דבר לשום לו יעלה ולא כללוו
 כדין שיה" געינן בזה נר לטבילת רקגה

 טובלת אם אגל שלשה ובפני ביום גרטבילת
 נחשבת זו וטבילה כיון לקריו שטובל אוינדתה
 טבילה דמהני מגו אטרינן וקרי נדה לגביטבילה

 אף גר נחשב יהיות גמי מהני וקריו לנדתהזו
 שלא גימא דאס ואף ג' בפני ושיא בלייהשהוא
 לנדתה גם ממילא גר להיות זו טבילהיעלה
 דאינן כיון ונכריות שבנכרי לקריו או יועיליא

 להטהירם זו טבילה יועיל לא הללו במצותשייכי
 כיון דקאמרינן איפכא בתר אזלינן 9אס"מ
 יעלה אז גר להיות עולה זו שטבילה נימאדאם

 עולה דבאמת אמרינן יכך לסומאה גם זוסבילה
 וחלין גר ולהיות לטומאה נחשב להיות זוטבילה
 באין גר ועשיית סומאה טהרת כחיאשניהם
 בסוכה מהתם שתר הדבר להמתיק יש וכאןכחיא
 בטבילת בעינן לא דע"כ רבא טעפא "לדה"א
 מקיים אינו אם רק וביום שלשה בפנינר

 א"כ עליו שקיבל התורה מצות תיכף זובשעה

 והסצזת התויה לקיים עצמו על החזיק לאעדיין
 ובטולה ג' ובפני ביום יהי שהטבילה בעינןלכך
 בפא געינן מ"מ מילה מצות מקיים שאזאף
 פייה ע" גר שנחשב נימא אי דאף היינוג'
 שלא כיון מעליא כישראל נחשב יא עדייןזו

 מעליא כישראל הוי לא טבל שלא דכ"זסגל

 אצלו נחשב לא שלו מילה טצות עדייןוא"י
 למצוה לו יחשב לא שעדיין ממש מצוהדום
 כהחזיק הוי לא לכך טבל שלא זמן כלממש
 בטבייה אבל ג' בפני בעינן ולכך בפצותתיכף
 או לקריו טובל הוא אם המילה לאחרשהוא
 להיות משוהו זו שטבילה נימא אם אנטלנדתה
 מצוה עוד טקיים הוא ינט עי"ז גרנחשב
 שמחזיק וכיון לקריו או לנדהה שטובל זובטבילה
 כזו בטבילה די לכך הזו בשעה במצוהתיכף
 ודכוותף בעבד הנעשה הזקה לקנין דומהשזה

 מהמצות אחת לקיים מתחיל שתיכף ניון ה.נכן
 ולבך וקנין  חוקה כדמות הה כבד עליושקיבל
 דל כן ג' ' בפני ושלא בלילה בטבילה אףדי
 פי-ג עצמו בהרמב"ם עיינתי שוב ודוק.נכון
 דאמרינן בהא אחר פ" מפרש שהוא א"במהל'
 ובהה"מ עי"ש ולקריו ינדתה טבלה לאמי

 דברינו מיהו הנ"ל. קושיא עליו קשה לאממילא
 הנ"ל התוס' קו' ובישוב עצמן מצדנכונים
 דמ"ו ביכטות הש"ס שם דקאמר מסהמיהו
 והתם עיקר מילה יוסי יר' דתימא מהע"ב
 דברי לדחות יש בפנית מילה הוי דלאמשום
 א"כ לבד במילה ודי עיקר מילה יוסי לר'דאי
 דמקיים היכא הרי בפנינו שלא שה" בכךמה
 אף מהני עליו שקיבל המצות מן מצוהבזה
 קאמר דש-ס להס"ד דרק ואפשר בפנינושלא

 האמת לפי אבל כן לטעות אסשר דה"הכי
 בעינן יוסי דלר' לס-ד גופא מה"ט אדרבאקמ"ן
 מועיל הי' מהני לבד דטילה ס"ס דאי ג"כטבילה

 : היטב ודוק כשל בפנינו שלאאף

 ת ס יכתיב שהתחיי במה שא' רם"ה.ם"
 הסופר שכתב מהע"ד

 האזינו שירת כתב יגיעתו ועם טסלאניםהמומחה
 אם כצורתה ושיסה שיסה כל הנ"ל סדר עלג"כ
 כל כדרך ולא ארוכה ארוכה ואס קצרהקצרה

 ומאריכין שוין השיטות כל שכותביןהסופרים
 משני השיטות להשוות כדי האותיותומקצרים
 דמנלת פ"ק סוף בהר-ן רו"מ טצא וכעתהצדדים
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