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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

פוכח64
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מששיחותי
 אותי ושאל קע14 סף הת"ד נטוסת נם

 שם מוכח כהר"ן ודאי הנה תשובה. : דעתישחוות
 שעמודיו והוא בזו כיוצא האזינו ושירת שכתב5מה
ynP.'דממה בפיק שם רשיי מלשק והנה תו 
 חלק הוא לבינה ת"ל 9פ ממ"ש כן מוכחנמי
 לבינה חצי הוא ואריח הכתב מן כפלים רחבשהוא
 ומדנהן האריח מן רחב דלביגה בקיצור לכתוביו די וה" ואריח לגינה של השיעור לכתובולכ"ל
 שלא לאשמעינן רבא מוכח ואריח ללבינהשיעור
 אך יעשה. כן רק יותר יקצר ולא יותריאריך
 סמה כן לעשות דמותר נראה היה לדעתיהנה

 נקט למה כ-א בתשובה סת"ם בחיבורישהקשיתי
 מלכי ושירת זו משירה חוז במגלה הש-סשם
 יבינה ע"ג ולבינה אריח ע"ג אריח שנכתבכנען

 כן דהוי האזיע שירת נמי נקט לא למהוהקשיתי
 שנים הני רק נקם דהש'ס י"ל הנ"ל ולפיעיי-ש
 דהה מכח השורות שוין רק להיות צריךדבאלו
 הארוחים כל יהי' לכך הגוים ממפלת רקמדברים
 האזיע בשירת אבל למפלתן תקומה תהא שלאשוין
 דיש כיון מ"מ הר"ן כמ"ש הגוים מפלת בהם דישנהי
 רוצה ובישראל החוטאים ישראל הזכרת גםבהם

 אחת לעשות מותר לכך תקומה להם שיה"הקב"ה
 ננד להכריע כחי מה אך קצרה. ואחתארוכה
 בקושיא בזה הרגיש שהר"ן ראיתי עכשיו גםהח"ן.
 אריח בהם שיש אע"פ מזו חוץ שם כתב ולכך.זו

 ע"ג ולבינה אריח ע"ג אריח נכתבולבינהמ"מ
 עכ"ל כלל אריחין בה אין האוינו שירת אבללבינה
 גם נקט לא למה בזה דהרגיש כוונתו נדאהא"כ
 אריח בהם דיש הני דנקט מפרש ולזה האוינושירת
 ע"ג ולבינה אריח ע"ג אריח נכתב ומ"מולגינה
 בה ראין נקט לא האזינו שירת משא"כלבינה
 בקושיא הרגיש א"כ הר"ן כוונת הוי זה כללאריחין
 שירת אבל ז"ל הר"ן מ"ש מיהו ומישבוהנ"ל
 אם כוונתו סבין איני כלל אריחין בה איןהאזינו
 אבל כתב לכך לבינה חצי דהאריח'הוי כיוןכוונתו
 בעינן מ"מ אבל כלל אריחין בה אין האיינושירת

 דהוי מה נקרא דאריח הכונה או שוותהשורות
 כלל אריח בה אין האזינו דבשירה לכך שויןשורות
 אריח נקרא ואינו שוין ראינן אף להיותויכול
 נמי הוי האזינו בשירת דגם תחלה ממ"ש בווחזר
 ודאי לדינא מיהו אני כמ"ש בסוף ודעתושוין

 שורות בהאזינו גם לעשות להחמיר ישלכתחלה
 דלא אף שכשר רס"מ גם ראה כבר ובדיעבדשוע

 פ"ק סוף במרדכי כעת ראיתי והנה כן.עשה
 אמרינן המן בני דבעשרת היכי כי ת"לדסגילה
 כשהחומה פירוש למפלתן תקומה תהיה שלאדטעמא
 להוסיף אין עלי' בליטא ואין ראשיה בשנישוה
 איכס ה"נ ראשי' בשני בליטות בה שיש באותןכמו

 מראש כדכתיב האומות רשעי ושל עע"ז שלמפלתן
 יא  דשמעתין וסך יקום. עבדיו ודם אטבפרעות
 ולבינה אריח ע"ג אריח אלא למעוטי אתיא דלאתקשה
 מוכח ומלשונו הגהה. ע"כ המן בני כמו לבינהע"ג
 והך ומ"ש ימן שיהיה בעינן האזינו בשירתדגם

 דהוי ובע"כ הבנה לו אין תקשי לאדשסעתין
 גם מנה לא ימה הטל קושיא על כן נמימנהו
 אלו רק הש"ס מנה דלא מתרץ ובזה האזינו.שירת
 בני כמו לבינה ע"ג ולבינה אריח ע"ג אריחדהוי
 אריחין ליכא האזינו דבשירת ז"ל הר"ן וכא"שהמן
 דבפ' הראשון הפירוש כמו כוונתו ובע"ככלל

 הלבינה מן יותר השיטות להאריך יכולהאזינו
 תכ"ד כתב הוא שהרי השגי כפירוש לומרראין
 יותר הוסיף גם שוין בעינן האזינו בשירתדגם
 עעץ שי מפלתן איכא דה"נ וכתב הר"ןמישון
 עע"ז ישראל בשביל דגם מוכח האומות רשעיושל
 כפי' כונתו בע-כ למפלתן תקומה תה" שלאראוי

 מן יותר ארוכות להיות מותר דבזההראשון
 האזינו בפ' שוין שיהיו בעינן עכ"פ אבלהלבינה
 וכן כן לעשות לכתחלה להחמיר ראוי בודאייכך
 : סיאנימא של כסופר יעשה ויא להבא רו"מיעשה

 שבפ' סת"ם בשפר שאלתו ע"ד רם"ו,מי
 הנזיר תורת וזאת כתבנשא

 אהל פתח אל אותו יביא נזרו ימי מלאתביום
 ה' יפני יסיים לו היה שלא ה' לפנימועד
 לפני אי הסמוכים תיבות ומחק אח"כונזכר
 את והקריב וכתב ה' לפני תיבות מחק וגםה'

 להסתפק רו"מ בדעת ועלה גדולוה באותיותקרבנו
 אחרות תיבות דכתב כיון ~דין שלא הויאולי

 השם למחוק מותר אם בדין והנה השם.במקום
 בשם כתג רו"מ כי אם עמו אחרותבאותיות
 בספר עיין בזה המתירין מן אני לאסורכשבנ"י
 הנדפס צבי ליקוטי ובס' סופרים וקנאותסת"ם
 איזה שם נדפסמחדש

 בין שם וחלקתי בשמי עליי
 השם אם אבל מותר ה' לפני אחרות האותיותאם

 בזה ולכך אסור אחרות אותיות ואח"םבתחיתו
 ובנדון למחוק מותר ה" תחלה לפני הי' ה'דלסני
 נכתב השם אס דהיינו נראה יהאומרין אףדירן

במקומו
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 אם אבל אחר פסול איזה בו שה" רקבסקוסו
 p*a מכח אסור דאעפ"כ נהי בטעות לנמרינתתב
 אחרות אח?יחע עם מ"מ השם כמוחקדנראה
 לכך סותר ודאי השם מוחק דאינו וניכרדוכאה
 השם. לפני חובות שטחק הסופר הורהיפה

 השם במקום אחרות תיבות כתב אשרובנדון
 הקלף היה במקום נתקדש דכבר כיון רו"מוחשש
 נופא זה בדבר הנה  מקדותיה. להורידואסור
 בזה לפלפל כח לי אין וכעת בילדותי בזהדברתי
 אם דדוקא דסותר ודאי דיד" בנידן מיהונחודש
 לומר יש ונמחק לו הראוי בפקוס השםלכתב
 בטעות הוי אם אכל טקוושתו להורידודאסור
 דמותר ודאי הקדש אינו בטעות הקדש קיי"להרי

 למחקו אסור אם ראפ" יכ"ע במקומולכתוב
 דמותר ודאי נמחק כבר אם אבל מ"ע מכחהיינו
 וגם בטעות הוי דמתחלה כיון במקומולכתוב
 השייך אחרת חיבה דכתבו כיון אחת סברא3"ל
 בטעות שנכתב דשם מקדושה הורדה זה איןלשם
 מעלתן הף בס"ת במקומו הנכתב אחרתחליבה
 והתיבה בטעות דהם חסרון בו הוי דהשםשוה
 מעלתן הוי לכך שם דאינו חסרון מ הויאחרת
 לצרף יש גם מקדושה. הורדה זה אין לכךשוה
 חמורה לקדושה ראת ראין דהיכא הנורידעת
 עשה כדין שהמוסר נראה לכך לקלה. לשנותומותר

 : כלל תיקוןוא*צ
 שהם בס"ת היודי-ן בנדיו שא' ז. רם*בסי'

 מחמת למ"ד תמהתכמו
 הנכון הנה דק. שהוא רק למעלה ארוךשהקוץ
 אמת לדוד בספח יוסף ברכי ספרכדברי
 הה אם אמנם אם כי פסול שהוא רו"משהביא

 צורת בו שאין כל ג"כ פוסל הייתי כזהלמ"ד
 ודאי להחמיר מ"מ בסה"ח כמ"ש למעלהותו
 פסול הוא ללס"ד ונוטה יו"ד צורת בו שאיןכל

 לו יש דעכ"פ כיון עליו אות צורת איןדעכ"פ
 : ללמ"דדמיון

 האיינו בפ' אל שם בגדע יעא' 1-ס"דק**:1"
 ואין הלמ"ר על דיושנפל

 הדבר הנה שלמעלה הקו רק למ"ד צורתניכר
 יה" א' ואות לגמרי הלמ"ד למחוק שסתרתשוט
 : כתיקונו ויהי' לו סמוך אחרת למ"ד ויכתובנשאר
 רס"פ.סי'

~ffu 
 ס"ת שנתן במי שאל אשי
 דבדיעבד וכיוו האותיות על התנין עשהיא אך ותקנו לתקוני לשפרשלו

*15

 אד זה גם יהקן הסופר מחויב אם תנין בליכשר
 דאומדנא לתקן הסופר דצריך נלפע"ד תעובה. :לא
 כיאי שיהיה דעתו לתקן ס"ת הנותן דכלהוי

 אם אסו ותדע בדיעבד רק שכשר מה ולאלכתחלה
 ולא הס"ת לו וכתב ס"ת יכתוב הסופר אתישכור
 כיון הס"ת בעד לו שישלם ס"ד וכי ההניןעשה

 ה"נ א"כ אינו ודאי זה התגין בלי כשרדבדיעבד
 שהיה כמו לתקנו דעתו לתקן הס"ת לועתן
 ועדים לסופר באמר בתשובה כתבנו וכןתחלה
 דבדיעבד גט כתבו והם לאשתו היתן גטלכתוב
 כך שליחותן עשו נחשב דלא למתחלה לא אךכשר
 ספק כל נמי ספק רק הוי אס אף ועוד בזהה"נ
 ימתחל עד לו לשלם צריך ואין דפועל פסידאהוי

 : לדעתי נכון וזה התגיןגם

 הדבוקים הקדוש משםו"ו ה"* בנדון שאלתו ע"י הנה ע"ר.ט"
 כוהיחד

 ד4י
 שמותר הדבר פשום לרעתי הגה

 הה** דגל צורת יבטל שלא קל פירודיהפרידם
 באמצע קל פירוד יהיה רק הו"ו רגל לאוגם
 נ"ז בחיבורי מ"ש וגם חוכות חק כלל זהואין

 ות ואין נכון נמי מ' סי' דעת יוסףבקונטרוס
 דאין למבין כידוע התשב"ץ שאוסר מחיקהגרם

 : מחיקה נרם כללזה
 1-ע"א**שי'

 נוהג אני הנה "ס-ת ייבר שא,
 תיבות איזה עוד עם השםלקדור

 בקצת מבואר וכן לגד השם כקודר יהי'שלא
 :אחרונים

 ונשתנה אלקים שי הלמ"דבתיך דיי שנפי ס"ת עי שש"י בנדיו ער"ב.מיי
 שהסופר. ומה פסול וראי זה הנה הלמ"ד.צורת

 נסי זה הלמ"ד תוך שנפי הדיו ומחקחזר
~loo תוכות חקדהוי : 

 ה" "ם דיו עי יי-ם שהקשה מה רע*נ'סף
 אלהים וכתב אלהיכם לכתובצריך

 למעלה הכ' לתלות ט' pffe ק"ג סי' הפמ"גשהתירו
 הורדה דהוי רו"מ ועז"ה כספל דהויכיון

 ואח"כ עצמו משם המ"מ הוי דתחלהבקדושה
 בקודש מעלין והרי דרבנן רק דהוי טפלנעשה
 יכתיב צריך הוי דכאן כיון לק"מ זה הנהוכף

 שלא המ"ם נכתב א"כ הכ' חיסר והואאלהיכם
 לפה רדומה כלל קדושה בו חלה ולאבמקומו
 מה לי' תפיס ל" דחזי דמה בסנהדריןדאמרינן

 לד"ה בספר וכ"כ ל" תפיס לא לי' חוידלא

בגפי
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 הוי במקומו שלא השם בנכתב רעלו בסיבב"י
 העלמ' הוי זה דאדרבא נ' ולכך בע"מלמזבחכמקדיש
 געשה ועכשיו כלל קדוש' בו ואין בטעו'דתחלההף
 : ונכון וז"ב מדרבנן קדושה בו והוי בדקטפל
 נוהג אני הנה הס"ת בדבר שאלתו ריר.4ם"

 עוד. עם השםלקדור
 וכן נלבד הטס כקודר יה" שלא תיבותאסח

 אחרוניפ: גקצתמבואר
 בכתיבתו הסופר טעה באם שא' עריה*סי'

 והתחיל שורה איזה ודילגהס"ת
 צריך לתקן יבוא אם וכעת שניה שורהלכתוב
 יעשה מה הקודש שם יש ובה השנ" השורהיחתוך
 פשוט הדבר לדעתי הנה לא. או לקדור מותראם

 דוכתא בכמה כתבנו דכבר כיון השורהשיקרור
 איזה עם אבל יקדיר אסור בפ"ע השםשדוקא
 השורה כל עס ה"נ וא"כ לקדור מותרתיבות
 איסור דעיקר כיון מוסיף אני וכעת לקדורמותר
 ולשון אלקיכם לד' כן תעשון לא מקרא נצמחקדירה
 אבל אטור זה ביחוד ית' לו הוי דהעשי' משמעזה
 הקדירה אין א"כ אחרות בתיבות הוי הקדירהאם
 וכעת מותר. זה אחרות בתיבות רק הקודשבשם
 השם הוי ראם בזה חילוק להוסיף לינראה
 יראה דהרואה כיון מותר בזה הקדירהבאמצע
 הקדירה מתחיל אם אבל אחרות באותיותדמתחיל
 דסופו ידע לא דהרואה אסור זה השיטהבראש
 השם דקודר ויסבור אחרות תיבות עודלקדור
 ממני חז"ל שאסרו וכ"מ הא חזי ולא הא דחזיואיבא
 אם ר"מ יעשה וכן אסור חדרים בחדרי אפ"8"ע
 באמצע הוא אם אבל יקדור לא השיסה בראש"שם

 : יקדור שני' בתיבה אפ"השורה
 לתקנה שצריך בס"ת שאל אשר רע"ו.שי'

 או אחרת יריעה לכתוב סגיאם
 ראה וכבר ביו"ד ר"פ בס" כמ"ש יריעות ג'צריך
 אין הנה בבאה"ט. בנה אחרונים פלוגתתרס"מ
 דעיקר כשן לומר לי נראה זה אך להכריעבידי
 כמנומר דמחזי מכח יריעות ג' דבעינןהטעם
 אוהה שיכתוב הסופר שזה אפשר אםא"כ

 הסמוכות יריעות ב' שלו בקולמוס יעבורהיריעה
 מחזי לא מחדש קולמס עליהם שיעבור ע"יואז

 ואם לגמרי אותם מלסלק יותר וטוב בזה דיכמנומר
 לחומרא: יריעות ג' מחדש יכתוב אזי בזה אפשרלא
 תתעי" ת חיי הנ" הישע. "סיפי ד ע רעאז.פי'

 הי' כבר כי חידוש pRאצלי

 שנה משלשית יותר ערך לפני יה כעיןמעשה
 סת"ם בספרי ונדפסה ארוכה תשובהוכתבתי
 יוהע- נפסלו ושם ס"א תשו' תפיליןבהל'

 כעת. רק ומזוזות תפילין חוץ ס-תמארבעים
 ותו"מ. הספרים כל לדעתי כי בקצרה כותבאני
 שמחולק מה הטו"ז דעת ידוע כי פסוליןשלו
 ודאי הטריז לדעת והנה שוחט גבי השיךעם

 כשר שם הש"ך לדעת אבל הבל למפרעפסולין
 דשם חולין בשוחט דוקא דהיינו נראה אךלמפרע.

 שמא לחוו כשר נמי וסתם לשחיטה כוונה בעילא
 מכשיר לכך חיישיגן לא זה לפסלו מעשה בועשה
 אי הס"ת להכשיר דינים הרבה דבעינן בס"תאבל
 המכשירה מעשה נעשה שלא בחזקת לאוקמא ישודאי
 נעשת דלא וחזקה למפרע ידאי הש"ך מודהבזה

 א"א בחזקת דאפי' אלימתא חזקה הוימעשה
 אף והנה מ"ח סי' באה"ע ומ"ש ~tffממכינן
 דשם הנ"ל בספרי למ"ש דומה אינו דידןדנידון
 רק חשוד הוי כאן אבל הס"ת דיני בגיף רשעהוי

 א"ש באמת אך ס"ת לדיני ולא נכרית עםלזנות
 על חשוד חמור לדבר חשוד דקי"ל חראדברים
 תמיר נכרית עם לזנות ודאי וא"כ ממנו הקלדבר
 איזה מלעשות יותר הבריות ובעיני תורהבדין
 הוא עשה הנכריות עם בזמת ובפרט בס"תפסול

 שינה איזה שיעשה ומה באמת דהה כמולהתגלות
 באיזה או בס"ת לשמה יכוין לא אם ובפרטבס"ת
 בלא"ה גם חשוד הוי ודאי לכך כלל ניכר אינושם
 להכעיס כעוברי כולם דבזה"ז בה"ס כתבהח"י
 חשוד הוי לד"א בחשוד אף ובלהכעיס ל"דיינינן
 מה כל למפרע הכל פסול ודאי לכך התורהלכל

 וכל לעינים שנוגע מה בדין מרחמין ואיןשכתב

~ea
 : יגנז הכל הזה השכר

 איסורין בשאר דדוקא להוסיף יי נראהןלנדדי
 קימל בזה איסור איזה עשה לשמאלחוש

 איסורין דבשאר דבר לשאר חשוד אינו לד"אההשוד
 פסיה אשה אף בס-ת וכדומ'סשא"כ נאמנת אשהאף
 כדינא כוון שלא חיישינן קל הוא אם בודאילכך
 שיעיה שמי עור דלפני בלאו רק דהוי גםומה
 עור אלפני רק ועובר עבירה עושה כוובס"ת
 כיין שלא ל" חיישינן אחד בדבר קל הוא אםודאי
 כיוון לא אחת באות ואם טרח לא ומטרחכהלכה
 ודאי לכך פסעה התורה כל אחד בשם אולהלכה
 אני וזה אחד בדבר קל דהוא חזינן אם לחושיש

 דחף והנה הנ"ל. מסעפים פסול אבל לסניףכותב
דאין ! 7ן11ן
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 העובר דקיי"י הוי לדהר זכר לדגר כאיהיאץ
 דהחשוד גוה אמרינן לא ולמה לעדות פסולעבירה

 אמרה דהתורה ואף השאר על חשוד אינו ד"אעי

 עצמו בזה רשע שהי' סיירי דלמא וכו' תשתאי
 פסולה דהאשה כיון דהטעם ע"ב שקריםשהעיד
 חשוד אינו ~ה על דחשוד אמרינן לא בזהלהעיד
 לכתוב פסולה דאשה כיון בס"ת ה"ה א"כ זהעל
 ודו"ק: ס"ת לכתיבת פסול בד-א רשע גם תורהספר
 בשני יה כס בה שה" ס"ת הנדיו רע"ח.סי'

 בחבורי כתבתי כבר הנהשיטין.
 בחד לכתוב דצריך הני רכל קה"ת הל' החייםספר
 עיי"ש שיטין בשתי נכתב אס כשר בדיעבדשיטה
 זה. בענין תשובה ר"ה סי' סת"ם בספרועיין
 הטו"1 ע"ד רףמ שהעיר מה הנה הס"תונדון
 למ"ש לדבריו דסתרי לבילה ראת בדין ל"בגסימן
 דפ"ט ממשנה הרשב"א על שהקש' מה וכן נ"הבסי'
 ק"מ בחבורי מבואר הוא וכו' אמרו בשבת גבידב"ב
 היי דכבר כיון הורה יפה יא בלא"ה מיהושיי"ש.

 ולהפטיר הפרשה כל לגמור לו הי' בשביעיזה
 מ"מ המספין לקרות שם דרך דהוי בכך ומההוא
 קרואים שבעה רק החיוב הוי חז"ל תקון דמצדכיון
 ויפטיר הפרש' כל לגמור לו הי' בשביעי דהויוכיון
 יפה לא לכך אחרת להוציא לצתת לו ה" ולאשוא

 : בנההורה
 הנה בקצרה. אשיבהו שאלתו ע-ד ייעצם.סי'

 ואין כשרים המה הספריםכל
 טעות חף זה כי קדשו שלא לומר נאמןהסופר
 עיקר זה כי סת"ם בסופר בפרט דמסעי עבידידלא
 לף נאמן הסופר אין ולכן .זה לידע סופר דינימיסוד

 שיר שמוס" על לנדותו עוד ראוי והסופר קדשושלא
 : כ"ח סימן בחו"מ שמבואר וכעין קודש ספריעל
 שהדלת במרתף הדלת על ששאל מה ר"מ!*םי'

 אם הקרקע על מונה הי'והפתח
 אין דבקרקע דפטור ודאי הנה במזתה.חיים
 ראייתו אזיל ובנה בעלמא. חור רק פתחשמו
 רק הוי דבשית יומר שייך לא דבזה כ"אשע"ז
 ומה בעלמא. חור רק כלי פתח לו ראיןחדא

 שהקשיתי במה רל"ב ס" טוטוד"ק עלשהקשה
 ועז"כ הכשר וגמר הפסול בהתחילבמילה
 בהתחיל לן דקיימא' דמה דק לא הגהידחות
 בשביל זה אין השחיטה פסולה הכשר וגמרהפסול
 ומומחה ה"ש יודע אפי' רק קלקל שמאחשש
 שהוא כיע פסדה אעפ'כ שפיר ששחט ראינווגם

 ול8 כאץ כן , נמי במילה א"כ שחיטפסול
 הפרוכת שעל כסף באיתיית שא' ר-כשאוש*כמי' י יוכשר דמה למול כשר ע"י המילה כלהוי

 סה8 לעשות מותראם
 כך הדין run בהם. אין ושמות לנ-חמנורה
 חלילה הסרוכת על קבועים עדיין האותיותשאם

 מן לקחו כבר אם אבל מנורה מהם לעשותלנטלם
 בו ואין במ"ע אות כל דהוי כיון אזהסרוכת
 לנ"ח מנורה מהם לעשות מותר שלימהתיבה
 כפנים הף זה יחד ולחברם לחזור דאפשרואף

 באותיות אבל מחויב אינו וזה לכאן באוחדשות
 למ"ש דומה יה אסור ענין בכל הקדושיםמשמות
 אינו המתיר אף דהתם י"ח סעיף רפ"בבסי'
 נשארים עצמן הס אבל בדמיו יהשתמש רקמתיר

 גופם לשנות אם השאלה דהר משא"כבקדושתם
 : כמ"ש הדין לכךממש

 של מציייו הנשים מוהששאיבאם רפאתן*כמי'
 על חני תמה הדש.איסור

 לאיש אשה הנתוב דהשווה בידנו כלל והריספקו
 בתורה לאו הוי חדש והרי שבתורה עונשיןלכל
 ישנו חמץ תאכי בבל שישגו כל אמרו חדלוהרי
 חמו תאכל בבל אשה דהוי ומנ"ל מצה אכולבקום
 לאיש אשה הכתוב דהשווה כללא ההוא מכחבע"כ
 אכול בקום הוי דאשה להש"ס מנ"ל דקשהובפרט
 שאינו כל ימצה המץ מקשירן להיפוך דלמאמצה
 לומר ואין חמץ תאכל בבל אינו מצה אכולבקום
 לחומרא ולחומרא לקולא לאקושי דאיכאכיון

 כדרכו הש"ס כן יטרש הו"ל דאיכ דאמקשינן
 כיון כן מקשינן לא דבלא"ה ובע"כ מקומותבכמה
 נשים חייבין יהי' שלא מקום בשום מציגודלא
 יש ,5הזמ"ג במ"פ נשים לחייב להיפוך אבלב-או
 ומ"ש להיפוך. מקשינן לכך חייגות הנשיםדגם

 הלחם ושתי געומר חייבות הנשים דאיןלהוכיח
 שייך בא"ע יחיד בכל דשייך במצוה דבשלמא1"א

 בעוטר אבל לא או חייבות הנשים גם אםלחקור
 תליא ונשים באנשים ולאו צבור קרבן הוי לחםוב'

 הבהמרק הוי אם ובודאי הח"ד על והחיובמלתא
 על מצווין אין אם מ"ש גם מתירן. העומרקיים
 לו הגיד מי גז"א שם בגלגל אכלו לא מ"טהחדש
 ויחנו אומר שם הכתוב הרי מקודם אכלושלא
 ויאכלו וכף הפסח את ויעשו בנלגל ישראלבני

 בני על קאי ויאכלו מאמר ומ"כ הארץמעבור
 בכסח והרי הפסח ממחרת אבלו דהםישראל

ד~תא
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 8% דרשינן יוכחל גני דכתיב היכא כלמסכתא
 ממחרת אכלו בנ"י דלמא ה"נ א-כ ישראלשנא
 ספק אין באמת אך תחלה אכיו והנשים.ההסח
 מנחות ממשגה שכח וכן בנשים אף שיך,-חדש
 ירושלים שוקי מצאו העימר משקרב ע"ב'ש"ז

 לא %מה חכמים ברצון שלא וכרמל בקמחעילאים
 אף דשייך ובע"כ נשים עיי היתר דרךששו

 :בנשים
 הלאסטיק בדבי שאי "שר  ע"ד ריפ"נ*וא'

 תערובת חשש בו ישאשר
 לידי הנה יותר. ביוקר קהצ"ג הללו נימים*שתן
 זה נעשה אינו פיק כי פ"ק  ריי א.אבירור

 ואף נכרים המה שם המוכרים רוגובלייפציג
 בעצטן הם וגם להם נאמנות אין שםהישראלים

 אך ערלים. רק הנעשה במקום שם עושים"ין
 תערובות בו אין שמא ס"ס מכח דמוהר נראהלדינא
 ואף מצ"ג הוא אולי תערובות בו יש ואםכלל
 יש אם להתחיל צריך דתחלה כיון מתהפךדאינו
 דבטליתים ואף מתהפך בעינן לא כלל תערובותבו

 היינו זה מהשש פוסלם אני במדינתם'הנעשים
 ויברך ברכה בו יש גם שאני ציצית מצותדלקיים

 אבל הפמ"ג כמ"ש להחסיר סברא יש בס"סאף
 כותבי אחר ס"ס. מכח להיתר דעתי כךלהלביש

 יודעים דהם ואמרו מפה סותרים כסה אליבאו
 דכלא*ה וכיון כלל ד"א תערובת בו דאיןבבירור
 דעתם גם להצטרף ראוי ודאי הדין מןמותר

 : בעזה"י כמ"ש ברור ההיתר לכךלסניף
 בנו את ופדה האיש ע"ד 11א' 41כ8*ז-.שי'

 נתן הימים ואחרבמשכון
 סלעים ג' יו שמוחל אמר והכהן סלעים ב'לכהן

 ידעו שיא לדורנו אוי הנה המשכון. לווההדיר
 פדוי הבן שאין הוא והדין מפורש ש"סכיהוא
 אז חל הפדיון הי' אח-כ נותן ה" ואםשמשכון
 לבטלה הף הראשונה הברכה כי עוד לברך לוזה"
 הבן אין אז גם אז סלעים ב' רק לו דנתןיכיון
 רייניש בחמשה ודי סלעים ג' עוד לו ויוסיףודוי

 מברך ואז בתשובת בה"ס כמ"ש ממשפערציגער
 מברך במשכון הפודה וכל מחדש הפדיוןעל

 שנותן אומר אם רק פדף הבן ואין לבטלהברכה
 חלק שלו שיהף או ממש במתנה המשכוןלו

 : פדוי הבן אז סלעים ה' ששוה בסהרמנו
 בהג"ה מע"ב ש-ה בס" כמ"11 ר8"ה*סף

 חייב ל' לאחר הבןמת

 עד חלה לא אפ דוקא דח%ע נראה וכריפדאו
 דמה אף ל' חוך חלה אם אבל יישדאחר

 94ש-
 דרוב דלהי מפדתן פסור 8"מל'

~yhn 
 לתהם

 ג8 גטא"ה הולכין ואין מהים חולים מיעוטס"מ
 טרפות איזה לו דנזדמן יהבן דחיה כיוןאולי
 איתרע דחיה וכיק פפדיון פטור ובנטרףבהניס
 וזע מפדית פטור יכך טיסה הוא אולי וי"להרוב
 נכת זה דין שיהא והלואי למעשה היכההורתי
 פ"ב בנא לי הראו יאת כתבי ואחר אמן.בשמים
 חייב ל' לחתר ומת ל, תוך דבחלה שם כתבדג"ב
 אני בדבורי אעפ"כ אך דברה היפוך והואבפדיון
 האכין למ"ר אזיל שם דהנ"י דנראה בעזה"יעומד
 דקיי"ל לדידן אבל בפדיון חייב ימאנ לכךגמאנה
 כן הנף והוכיח דפטור נראה במא"ה הולכיןאין
 או קאמר ולא שנטרף בכור ר"א דקאמרסמה
 חייב בחיה לכך במא"ה דהולכין דס"י מוכחשחלה
 במאשה איןהולכין דקיי"ל לדידן לעתם אבלבפדיון
 דקאמר שם בב"ק דק"ל אסח והן מפדיון.פטור
 לא ולמה שנטרף דידעינן משמע שנטרףבכור
 מפדיון פטור טרפה ספק לו בנולדו דאפי'קמ"ל

 חי אפ" דקמ"ל ואפשר צ"ע ולכאורהדהמע"ה
 אם טרפה בספק לאפוקי מפדיון פטור יב"חאח"כ
 לפ"ז אך בזה צ"ע ועדיין בפדיון חייב יב"החי
 פטור בחלה אף י"ל ראשונה רא" נדחהיהי'

 ודר. דבהלה היינו חלה ר"א נקט דיא ומהמפדיון
 דחי אף בנטרף משא"כ בפדיון חייב ודאייב"ח
 חייב דבחלה להנ"י ומנ"ל מפדיון פטוריב"ח
 : כעת זה בכל וצ"ע יב"ח חי לא אםבפדיון
 יאין ביית שייר" יאשה שא, רפ"ו.סף

 כהן ה" אבי' אם להישע
 האחרונים פלוגתת ראה וכבר ישראל או יהאו
 ממני הוא נפלאת יא כי תלי"ת הנהבזה

 המבואר מטעם בפדיון דחייב העליתיובילדותי
 מטעם גפדיון דחייב נ"ל עתה גם מיהושם.

 במא"ה הולכין ס"ל דרב חוינן דהרי בעזה"ישאבאר
 במא"ה הולכין דאין כן וקיי"ל ס"ל דשמואלונהי
 בפלוגתתם דוקא וי"ל עדיף בפלוגתא למעטמ"מ
 ויכך תובעין לו יש וגם אלים כמון חזקתדהה
 אחה-ר הולכין אין להרוב סותר ממון דחזקתכיון
 בתורה הכתובה במלוה דקיי"ל כית גמדיתאבל
 המשועבד" מן גובה ואינו דמיא בשטר ככתובהלאו
 ממשועבד" דנובה מ"ט בבכורות לס"ד קשהוהרי
 ככתובת בתורה הכתובה דמלוה רס"ל דנהיוקשה

בשטר



 שלמהלף תעד %שיתחאלף100
 ק% אפכא שסר ייכף באסת עכ84 דטיאהשסר
 ססשועבדים יגבה קלסה ע"פ כמלוח הויוא"ע
 קשח וא"א קול לו יש הבן דסדיון דצ"לובע"כ
 דהוי יהא לו דסיא בשטר ככתובה דלאולס-ד
 לגבות ראוי היו נמי ע"פ מלוה הרי ע"פכמלוה

 לו דאין סרח גובה אינו מדרבנן רקממשעבדי
 יש אם מליני לא בזח והרי קול לו יש וזהקול
 ומן כרוע זח דחוב דס"י ובע"כ לא או קוללו

 קלוש חוב הה דזה ממשעבדי גובה אינוהתורה
 טה וחזקה תובעין לו יש ממון חיוב בלתם
 ממנו יהוציא וא"א שלו שהוא בחזקת האדםשביד
 כל לדחות דילול תובעין יו אין זה חובמשא"כ
 דנובה דאמרינן ומה אתן אחר לכהן ולומרכהן

 ופודה אחד יכהן בנותן  בע"כ היינוממשעבדי
 דיא גסן כל אבי ממשעבדי לגבות יכול ואואותו
 בזה א"כ יתובעו כ"א יכוץ אינו כהן לשוםבתן
 הולכיי -שיהפלוגתא כי גם אחה"ס. בו והולך ממון חזקת אליםלא

 דהו* במקום הוי במאשה
 הרוב בזה אבל אחה"ר הולכין אין לכך מטוןחזקת
 על הף מטון והחיוב היא סי בת באשההוי

 רק בנה את לפדות האשה על החיוג ואיןהבעל
 חזקת ייכא ובה באשה הוי הרוב א"כ החיובעליו
 כבת ודינה מעליא רוב הוי ולכך כנגדהסמון
 וזה בפדיך חייב הבעל ממילא ושוב ודאיישראל
 מנה רישא דכתובות בפ"ז דאמרינן למה קצתדומה
 דודאי נראה לכך בידך לי מנה סיפא בידךיאבא
 יסדנו מעכבות אין דברכות כיון מיהו בפדיוןחייב

 : לדינא כגלסענ"ד ברכהבלא

 רועה לנכרי מבכורהיפטרה בהמתי שמכי ביטואי שא' רפ*ז.םי
 .היתה והמכירה שנים ס' בן קטן ה4 יהואוריו
 הבכור: זה של דין מה וסטימותאבכסף

 שרצה ומה ודאי בכור דין יו יש ידעתיהשובה.
 לקטן הוי מקנה אחרת דבדעת הסוברים עללסמוך
 ער"ה ס" הקצה'ח  דעת שראה אף מס"תצ4
 רצה מקנה ד"א שייך לא דברורי ר' ס4ונרם
 שליחות יש דבשכר שס"י המח"א ע"דייסוך
 ד"א בזה לזמר שייך בשכר כאן דהוי וכיוןייצרי
 ששכרוהו סיירי דהמח"א חרא בזה שגהסקנה.
 תדו פועל נחשב בנה עתה שעושה זו מעשהיענין
 הוא לו שנותנין השכירות כאן אבי בעה"בסיד

 דינו זו מעשה ועל הבכור את שיקנה יאמרעות
 דץ בזה גם שייך הוי אם אף ועוד נכריכשחר

vnanבעה"ב איו ידו גימא אי דהרי 39ג מ"מ 
 מרשותו הדבר יצא דלא כיל קנה לא שוב א"כבזה

 מוג גם וז"ל לנפשו וקונה מקנה כאלווהוי
 ומתנת זכ" בהי דס"ל המח"א ע"ד לסמוךשרצה
 לחזור בידו דיש רק מה"ת זכ" לקטן דיש ה'ס4
 באמשה עכו"ם  יד 5ר-י הוי א"כ שירצה אימתבו
 דשה דהיא חדא אינו זה גם ארנונא בבהמתכמו

 יהא אם ואף כן משמע לא הפוסקים ומכלחדשה
 rno זכ4 לו יש להקטן הקנה אם היינוכדבריו
 מדרבנן רק מה"ת זכי' לו יאמ ודאי להקנותאבל

 הוי דהקנין כאן וא"ע רל"ה סי' בחה"מוכס-ש
 הכסף קנה לא הישראל אם לו הנכרי שנתןבכסף
 כלל דומה אינו ועוד הבהמה הנכרי יקנהלא
 ביד דהברירה תיירי דשם . אר13נא בהמתלדץ

 אף דבזה הבהמה או מעות ייתן או לבדישראי
 נחשב שיו נשאר יהיות בידו דהף היכאדבעיסא

 פוטר באמצע עכו"ם דיך כיון בבכור מ"משלו
 הישראל דביך מכח באמצע עכו"ם יד נחשבמבכורה
 כיון איפכא בתר ואזליכן הבהמה לו ליחןלכופו
 באמצע עכו"ם יד נחשב הבהמה יו ייתן לכופודבידו
 דמים ליתן לכופו הנכרי ביד דאין התם כמווהיינו
 הנכרי דביד היכא אבי להי18ך רו"מ כמ"שולא
 ודאי דמים ייתן הישראל את ולכוף בולחיור
 בנדון גם וז"ב. באמצע נכרי יד נחשבלא

 לכמה. דס"ל נהי א"כ התגרים דרך דהויומכח סטימותי עם רק קונה איש דכסף כיון גופוהקנין
 ההגרים מנהג דמהני אני הסכמתי וכןאחרונים
 הוי דהמנהג בגדול רק היינו מ"מ מבכורהלפטור
 התגרים מנהג בתר גי' אזלינן ב4 וליחןליטא
 גוש* הי' ואם וליתן לישא דרכו דאין בקטןאבל
 אין כלום קנינו חף לא הרשות בדבר בזהונותן
 ועוד כן נהגו לא דבזה כיון התגרים מנהגגזה

 להפקיע התגריס מנהג בזה דמהני הטעםדעיקר
 רק הף הקנין דעיקר שכתבנו מטעם היינואיסור
 וכדאמרינן להקנות בלבו דגמר היכא ביבהגמירה
 מבואר אהדדי ומקני גמרי תף הנאה בההואבעלמא
 בלי אף מהני ומקני דגמרי הוכחה דאיכאדהיכא
 להקנות בלבו שגמר ראפ ינו אין בעלמא רקמעשה
 וב"כ בלבו כן שגמר מטר כגעושה מעשה ע"ירק
 היי ממון לדין דעכ"פ כיון הסוחרים במנהגה"ה

 תינה א"כ בעצמותו קנין והוי כן וילבו נמרמכירה
 סה"ת קנין עושה ה4 ואם מה"ת וכי' לו דישהיכא
 הים* אבל הסוחרים מנהג אף תהני בזה מהני8ף

ראם
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 לו דאין מועיל הוי לא נמי פה"ת קנין הוייאש

 תורה מקנין הסוחרים מנהג עדיף לא א"כ כללזכ"
 הסוברים ע"ד לסמוך שרצה ומה ברור.וג"1

 דלא כלום גז"א דאורייתא נעשה דרבנןדמקגין
 קנין באיזה סה"ת וכי' לו שיש במי רק כןשייך
 זה דהקנין הקנין מצד רק הוי והמניעהשיה"
 של נעשה דמדרבנן אמרינן בזה דרבנן רקאינו
 מה"ת כלל זכי' יו אין דהקטן היבא אבלתורה
 שאין הזוכה מצד רק הקנין מצד המניעה איןא"כ
 דמדרבנן לומר שייך אין בזה מה"ת לזכות ידיו

 דמקנין רס"ל הג*פ ע"ד כוונתו ואם דאור'נעשה
 עכ"פ כהפקר דנעשה היינו ד"ת נעשהדרבנן
 עה"ג תשו' ע"ד ונסמוך דרבנן מרשותויע"ידיוצא
 לסמוך רו"ם שרצה וכמו מבכורה פטורדהפקר
 לו מכר הוא דעכ"פ כיון שכתב בההיתראח"כ
 להסוברים דאף אינו ג"ז אך מיני' נסשי'מייאש
 לעניים ממש בהפקר היינו מבכורה פטורדהפקר

 הקונה לגבי רק הסקר דהוי בנ"ר אביולעשירים
 דאמרינן כמו דהוי הפקר דין לו אין לעלמאולא
 לא דכ"ע אדעתא אפקרי' דארי דאדעתאבב"ק

 שייכות דאין מכבר לו בתשובתי כתבתי וכןאפקר"
 דיש נראה לכך מבכורה לפוטרה הפקר דיןבזה
 קולא צד בזה חזינן ולא בכור דין זהיולד

 : לדינאכנ"ל
 ה' סעיף ג שי הסי בבמה"ש רים!*וה**כמי'

 אבל וכף תורהדבר
 יו"ט יהי' בחברי כתבתי וכף אסרוהוחכמים
 ע"י אבל חז"ל אסרוהו בידים דדוקאראי'
 דכבר כיון מ"מ מה"ת אסור זה דגם נהיגרמא
 מה"ת מום בו להטיל ומותר עובר מום בוהוי
 אסרו לא בזה אסרזהו שחז"ל רק בידיםאפי'
 דמצוה בזה"1 ובסרט גרסא ע"י ולא בידיםרק

 עיי"ש אסרוהו לא בזה גם הנכרי עםיהשתחף
 לבור שנפל דבכור בסוגיא ובחבוריבעזה*י

 : תרי-א משגתבהשמטות
 המבכית פי" שמכי באחד שא' רפ"ק*סי'

 שיו משרת שהואלעכו"ם
 העכו"ם עשה שלא רק אדרויף העכו"ם יוונתן

 שצריך הבעה"ב ידע לא כי לסימטא מחצרומשיכה
 אחד לו ואמר זכר הפרה ילדה ואח"כמשיכה
 באם לו והורה להמרה ושאל ע"נ שאיהשצריך
 לסימטא הפרה משך המשרת שהעכו"ם פ"אראה
 והפקיע הפרה העכו"ם קנה אז ד"א לצורך אולמים

 הדין ודאי הנה כן, לי' ניחא לא ורו"ח בכורקדושת
 דקיי"ל כיון הורה כדין שלא והמו"ץכט"מ

 אם רק וקני משוך לך לו שיאמר בעינןדבמשיכה
 ביאר וכבר כן לו לומר א"צ המוכר בפניהוי

 מיחה דלא כיון הטעם סק"ב קצ"ב ס"בסמ"ע
 אם דוקא זה א"כ עיי"ש לי' דגיחא דעתו גייבו

 שם משרת אינו וגס עצמו לטובת מושכוהעכו"ם
 דניחא מוכת בו מיחה ומדלא ימחות הו"ללכך
 להשקותה הפיה לטיבה מושכו הנכרי אס אבללי'

 עליו דהחיוב שם רירת היי אם ובפרטוכדומה
 מזה אין לכך למחות לו וימה פרה צרכילעשות
 גם ומה משיכה זה אין ~כך מיחה דכאראי'

 יכא הוי עצמו לצורך משכו הנכרי אםבשלמא
 לצורך משכו אם אבל קני' בתורת דכיווןדמוכח
 לא לכך יקנותו בזה דכוון כלל ראי' זה איןהפרה
 גם ומה בכור. ספק הוי ובודאי משיכה דיןהו"ל

 דהאחרוגים אמת הן שלו למשרת הוידהמכירה
 לבית בחוץ בש"ע דמ"ש שם כתמ תמ"ס סי'בה"פ
 קפידא אין בנכרי אבל לבית חוץ יהי' דהחמץהיינו
 שהנכרי דבעינן מהש"ס רא" הבאתי בחבוריאבל
 עיי"ש כ-כ הערמה ניכר יהי' שלא יבית חוץיהי'
 חח-י כפוף דהוי לנכרי מכרו אם בבכור ה"נא-כ
 הככירה מהני דלא י"ל בזה הערמה יותרניכר
 על חושש שאינו לומר יכול דהמוכר אמת הןכלל

 : הוי ודאי בכור ספק עכ"פ מיהודברנו
שי'

'gff.-1 
 דמי וקיבל עגל שהכפרומכר בהי" עם בכפי שעבי בא שא'

 להודיע ציוה השני לכפר ובביאו משם ונסעמכירתו
 נכרי אצל קנה כי בכור ספק הוא שהעגללהקינה
 לכאורה תטזבה. : לא או ביכרה אם יודעואינו
 נאמן ע"א דאין כדבריו נ"ל פי' ראשון מושכללפי

 והטעה בכור ספק מכר אם מע"ר וגםבאיסורין
 באיסורין נאמן ע"א אין מדין מ"ש הנה הקונה.את

 הוי דוה קכ-ז סי' יו"ד מהש"ך סתירה ישלכאורה
 אין וכאן לחומרא וקיי"ל בש"ס אפשטא דלאבעיא
 כאן מיהו חומרא הוי ובודאי היתר חזקתלהעגל
 שמא אמת ואה"ל משקר הוא שמא ס"ס דהויי"ל

 הוי מע"ר אדם דאין מצד אך בכור איניבלא"ה
 הודאתו דלפי כיון בזה י"י אך להאמינו שלאראוי
 איש המקח דמי להחזיר ומחויב טעות מקחהוי
 להכשילו רוצה ואינו חשיבה לעשות דכא לומריתכן
 לומר דיכול מגו גבי התוס' וכמ"ש איסורבדבר
 חיינו אנוסים מדין עליהם שקשה ומה הייתימזיד

כבר



 שלמזןלף יו"ד על"י*תהאלף102
 בגיטין למ"ש זה לדמות ואין בחי'. בזה ישבנוכבר
 דמתוך לשמן עבדתי לא שבה גוילין ס"ת גגינ"ה

 היזק דהוי שאני דהתם וכו' שכרו להפסידשנאמן
 אבל טרחתו שכר יקבל ולא הרבה שהטריחממש
 רק כלוט מפסיד אינו המעות שיחזיר אףבזה

 הודאתו דלפי כיון י"ל אך שלו את לקתהשיחזור

 א"כ המוכר של העגל עדיין וא"כ טעות מקחהוי
 נאמן נכרי דאפי' קלי' בעי דאי מגו מכחנאמן
 בכור בספק בו מום ולהטיי ט"ז סי' ביו"דכמ"ש
 כך הדין נראה ולכך בתשובה כמ"ש לי נראהאין

 אם המוכר את יתבע הקונה רק לשחטושחלילה
 אם אבל לשחטו אסור העגל ודאי הדמים לויחזור
 שייך לא הממון לו להחזיר דין לציית ירצהלא
 למצאו יוכל לא ואם העגל ומותר טעמאהני
 : לדינא נכון כנלפענ"ד בכור ספק כדין העגלאסור
 סעיף של"א בסי' המחבר כחב 141ב"א.*:מי'

 לחכם נשאל ה"1מ"ח
 יא כהן ליד דבבא העתיק יא המחברוכף
 הרמב"ם לשיטת דנמשך ינראה שאלהמהני
 בזה שהעיר מתרומות פ"ר בכ"מ ועיין העתיקושלא
 : שאלה מהני כהן ליד בבא דאף דם-לונראה
 עצי להרכיב מותר אם שאלהיו רצ"ב.'סי'

 בעצי טוביםתפוחים
 לבושי שבסמר גרועים תפוחים שמגדליםהיער
 די"ל כלל ראיות אינן ראיותיו אך אוסרשרד
 אבל תפוח באילן ממש סרק באילן הכונההתם
 ממש מינו דהוי י"ל פירות עושה היער האילןגם

 א"ז מו"ה הגאון כי וזכורני דיבר אשרוהיטב
 ומתיר הלב"ש על חולק בתשובותיו ז"ימרגליות

 : להיתר ע"ז לסמוך רו"מ יוכללכך
 מחתיכה בצק קצת בלקחו נתגאלתי רצ~ג*סי'

 שלא בערבההנשאר
 מה מחמיץ להיות בקראהט ושמו חלה עליונלקח
 הל' כלב"ש מבואר הדבר גוף תשזבה. :דיגו
 חלה ליקח והתרתי עליו חלקתי בחי' ואניחלה

 חיים דרך בסידור פסק יכן זה על אחרתמעיסה
 עוד מוסיף אני וכאן עיי"ש. אחר מטעםכן

 בתורת עצמו הקראט מן מעט להפריש אחרהיתר
 הפמ"ג שמדברי אמת הן כי הכל פוטר ויה"היה
 הפרשה מהני דלא מוכח שם הי"ש והביאו צ"בס"
 לא למה ק"ל באמת אך הרוטב על הרוטבמן

 הטעם אין אם דממה הרוטב מן הפרשהיועיל
 טעם נחשב ואם הפרשה בלי מותר טעםצחשב

 וממעשה ג"כ "פרשה ל" מהני כן אס כעיקרהזי
 יהפריש עצה נתנו שלא סמה ראי' איןדפשסידא

 נוף גם לתקן בעינן התם ד"ל עצמו הבשרמן
 בעינן העיסה גוף על ולהפריש בזההעיסה
 כמב"מ דהוי העיסה מן לא הממש מןהפרשה
 דדי י"ל טעם רק בו דאין הבשר רק לתקןאבל

 אך הטעם על מטעם דהם בעצמו ממנולהפריש
 לתקן יועיל יא וו הפרשה דעכ"פ כיון טעמםצ"ל
 אזלינן מעיקרא דבחר מתחלה שהי' העיסהגוף
 באיסורו נשארה דהעיסה כיון וא"כ בו ממששהי'
 לכך האיסור מן הבא טעם כאן יש סיף סוףא"כ
 יה להתיר הרוטב או הבשר מן הפרשה מהנילא

 בנדון דוקא דהיינו נראה לפ"ז אך והבשרהרוטב
 עם שנילושה העיסה גוף גם הותר שלאדידהו
 עדין טבל כולו והוי בו שהעמיד הזההשאור
 דבתר והרוסי הבשר מן הפרשה מהני לאבזה

 הפרשה מהני ולא בעין השאיר שהי' אזלינןמעיקרא
 נשאר דהעיסה כיון וא"כ הבעין על הטעםמן

 מגוף אם אבל איסיר טעם כאן ישבאיסורו
 שהופרש השאור מעט מן רק חלה הופרשהעיסה
 חלה שיעור בו אין וזה חלה ממנו נלקח לאבפ"ע
 הפרשה מהני בזה טעיקרא דנתחייב מכח רקבפ"ע
 לע"ע הרי אזלינן השתא בתר דאס ממ"ג הטעםמן
 ובי' מיני' הפרשה ומהני טעם רק האיסור כלאין
 אזלינן מעיקרא בתר ואם הטעם על הטעםמן
 נפטר א"כ העיסה גוף עם ביחד הי' מעיקראהרי
 נתחייב והרי בתחלה העיסה מן חלה שהפרישבמה
 אזלינן השתא בתר אמרת מה בו ונפטר יחדעמו
 במה ודי חלה שיעור בו אין עתה הרי בפ"עשהי'

 בזה כנלפענ"ד הטעם על הטעם מןשמפרישין
 ואין זבי' מיני' הפרשה דמהני מודים הכלדבזה
 וגם דרבנן במלתא ובפרט להחמיר מזה ראי'לנו
 מן בעין תערובוה חשש דיש בענין סיירי דהםי"ל

 וכן בו נמוח העיסה שגוף בבארשט כגוןהשאור
 איות כוה דיש די"ל כן דהוי י"ל ברוטבבפמ"ג
 בפסה אמרינן ויכך לכ"ע בילה אין ובזהבעין
 מהני לא בזה ולכך ביין בפירורין וניעור חוזרכה"נ

 וכדומה בקראהט אבל הבעין על הטעם מןהפרשה
 רק השאור מן בעין ליכא ודאי הקרויטשבגוף
 על הטעם מן הפרשה מהני בודאי בלבדהטעם
 הוריתי וכן לחוץ אותו שופכין יהי' והצירהטעם
 בזה ודי הקרויט מגוף מעט להפריש טעמא הליןמכל
 הל' הרמב"ם על הספר בסוף במח"א מצאתישוב

מששר
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 וב" מיג" להסריש כן שפסק כן שם מבוארשעשר
 : עתיש לדבריו כוונתי ות"יכמ"ש

 חלה. לענין השאפ"ע בנדון שא' רצ'ד*טי'
 במק"ח הוא מבואר כברהנה

 החלה בענין ומ-ש בזה. מוקף נחשב דיאה"מ
 בשם מ"ש ובפרט דברים ואין אומר איןלתבשיל
 יצחק השומע כל כהן טעימת ע"י להתיראחד
 דהוי ועוד כמובן בטעימה בקיאין דבזה"זלומר
 יש דלמא בקי דהוא ואת"ל בקי אינו שמאס"ס
 : בחלה ואסור טמא כהן הזי והרי מעםבו
 ד שי בסי המחבי במ"ש רצ"ה.*שי'

 לא והמיהרם א'סעיף
 ז' דף בנדרים עיין וכו' לו שונין ולאשונה
 כד דקאמר במה חסידא זוטרא מר גביע"ב
 שרי והדר לנסס" משרי לביתי' עיילהף
 להתיר א"י ד;זמוחרם מוכח שם ובר"ןלי'
 על ויכפר זכאי שיבא דבעינן חרם- ולאנדרו
 התם הכונה אם להסתפק יש מיהוהחייב.
 גם אז לו שונין ולא שונה דלא ממשבמוחרם
 לו ושונין דשונה במנודה אך מהני לאהתרתו
 אף דלמא או וחרם נדוי להתיר אףמותר

 להתיר מ"מ לאחרים יכול דלשנות נהיבמנודה
 בעינן דבזה חרם או נדוי להתיר בפרטא"י
 להסתפק יש גם החייב, על ויכפר זכאישיבא
 החייב על ויכפר זכאי שיבא קפידא הךאם
 רק הוי או מהני לא היתר אם בדיעבד אףהוי

 מותר כך הותר אם בדיעבד אבל יכהחלהקפידא
 : זה לדין גיוי מצאתי לא וכעת לדינאוצ"ע
 אגינית ע"ד הנה טינס"י. למ' רציו.*שי'

 עיין למ"ר מבן פחותעל
 הביא רו"מ והגה בזה שהארכתי טוטו"דבחבורי

 ראיתיו לא זה ספר מאהבה תשובה ספרלי
 עיינתי בב"ח לעיין שציוה בשמו רו"מומ"ש
 ספר שראיות לי אמר החריף בני והגהרמיזה רמי בו ואין לזה השייכין המקומות בכלבב"ח
 דאין היכא שכתבו התוס' מדברי הואהנ"ל
 אין ולדעתי אנינות נוהג אין לו מסמאהכהן
 אין דמדינא היכא סיירי דהתוס' ראףמזה

 אז ח' ובן נפל שהוא בידוע כגון לומטמא
 שכלו ידוע אין באם אבל ג"כ אנינות איןבזה
 קיימא בני הם ולדות רוב הנה חדשיולו

 דיחומרא רק ין לטמאות לכהן מותר הויומדינא
1prnתיגח א"כ נפי הוי שמא למיעוטא 

 דאזלינן ודאי אניסת לענין להיפוך אבללחומרא
 מותר וה" הם מעלית ולד ולדות דרובב"ר
 דהה אנינות ב" ושייך לו לטמאותלכהן

 איכר שהמנהג לולי נראה ה" כןדאורייתא
 בש"ס זה כעין מפורש ועיין בספרי כמ"שבע"כ

 והם עליהם אונן הוא ג' סי' אה"עוטוש"ע
 דהיכא שם מבואר יהם מטמא אינו הואעליו
 הכהן שאין אף אנינות יש ספק מכחדהוי
 מ"ש וקשה יחומרא והכא דהכא מכחמטמא

 : וצ"עמנפל
 ומפני בנו יי שמת הא' ש% ר4(ב'ז*שי'

 לו יעשות רוצה צערושדל
 כל עי דהוי nab בשינוי למזכרת ציוןאיית

 בגדר מוקף אינו שהבה"ח בטע:ה וגםהקברים
 לרבנית שאין מאחר בידו מוחין עירו ובניכלל

 באמת הנה בזיון. יהב יה" כן ירהקבורים
 ביסד ארון בעשיית מבעיא יא האב עםהדין
 ואין שמירה רק דהוא כיון ימ"ות בידםדאין
 אדרבא ואפשר שמירה דרך רק כבוד ריבויבזה
 דאין נראה הם כי בזה כבוד יותר להםהוי

 אם אף וגס נשמרים בעצמן הם כי שמירהצריכין
 בידם אין נמי המת לבנו לכבוד ענין איזהיעשה
 שאין ח"ב( כה"ג )בטוטו"ד בתשובה כמ"שלמחות

 סברת שם ומוזכר להראשונים כבוד העדרזה
 : עיי"ש יהיפיך כבוד להם דהוי די"ל ג"כרו"ח

 ידיעת עי יהתאבל יש אם שא' רצ"ה*מן"
 דמסורש כיוןהטעלעגראף

 שיהי' עד להתאבל דאין ובאחרוניםבש"ע
 להתאבל מחויב ודאי הנה להנשא. שמותרתידיעה
 חנה כי סע"ג ע"פ להנשא מותרת אשה גםכי

 כתב דהוי ידוע ראם "י סי' באהע"זמפורש
 ישראל שם חתום אם הטע"ג והנה מותרתישראל
 לא ולכך נפשייהו מרעי לא דערכאות קיי*להנה
 ישראל ובודאי ישראל בשם לחתום לנכרייתנו
 להנשא ומותרת כמקוים הוי טע"ג וע"י לכתובציוה
 רו"מ שחשש ומה להתאבל מחויב וממילאבזה

 דאם מפורש דבש"ע חזינן הנה כתבו שונאדאיזה
 ידוע אם עכ"פ מותרת פלוני שמת כתובמצאו
 שעשה חיישינן דלא מוכח א"כ ישראל כתבשהוא
 ודאי סעלעגראף דע"י נ"ל וכעת שונא איזהכן
 הוי זכר לדבר רא" דאףשאין לשונא לחושאין

 זוזי אינש שדי דלא מכח ש"ס אחריותדקיי"ל
 שות ובורו השדה ה" אם בין חיקו ולאבכדי

 הרתחי
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 ס"ס אחריות ענין בכי אחד 711 רק א"רבה
 אינש שדי לא נמי פחות או אחד בזוז דאףופיכח
 בתנם עושה אינו דהט"ג כיון ה"נ וא"ב בכדיזוזי
 עבור בכדי זוזי אינש שדי יא א"כ שכר עבוררק

 להתאבל מחויב ודאי לכך כן האמת ובודאישנאה
 :ע"יכך

 דלאחר אחד במת שאלתם ע"ד רצ"ט*סף
 קברו נמצא שבועותה'

 וחזרו הרגלים רק גוף שום בו ה" ולאפתוח
 זאת עשו דהנכרים חושדים כי והיות אותויסתמו
 אבל ערכאות אצל עליהם לקבול ורצונםלסגולה

 שיפתחו עד זו מעשה מאמינים איןהערכאות
 לדינא קברו. לפתוח מותר אם האמת יראותמקבר
 דלא דהטעם אהד טעמי מתרי לפתחו דמותרודאי
 פניו ופרצוף גופו רוב אם רק שייך לאלנוול
 לא קיימין פניו ופרצוף גופו אין אם אבלקיימין
 שייך יא הדין חרדת וגס לנוול דלא חששוחייך
 ועוד שם אינו הגוף דרוב כיון יש דהר~ים'אף
 אחרים בשביי רק היינו הקבר לפתוח דאסורומה
 המת יכביד דהוי במה אבל וכדומה לבדקןכדי
 עיי"ש שמ"ג ס" ביו"ד הטור וכמ"ש מותרעצמו
 וכמשאחז"ל מכבודו עדיף נקמתו לנקום הנהולכך
 ה' נקמות אי שסות ב' בין שנתנה נקמהגדולה
 נ"ל הערה ודרך לפתוח ומותר מכבודו עדיףלכך
 אימת מכה הקבר לפתוח דאסור דמה יומרעוד
 כבר אם אבל ראשון פעם לפתוח רק היינוהדין
 מכח שאינו המת הרגיש כבר א"כ פ"אנפתח
 חשש בו וחין ב' פעם למתחו מותר הדיןחרדת
 כשאין ובודאי לנוויי' דלא טעם רק הדיןחרדת
 דמותר נראה לכך ניוול שייך ל* קייםגופו

 :לפתחו
 שביקשו האיש ע"ד ששאל מה ש.שי'

 והלך במאסר אותויהושיב
 עצמו כמאבד לדונו אם א"ע ותלהביילה
 דבר ממנו נעלם איך אני חמה לא. אולדעת
 רק אינו לדעת עצמו דמאבד במקומופשוט
 שמעו לא וכאן כן שיעשה תחלה ממיבשמעו
 בש"ע וראיתי שבתי מיהו עצמו שיאבד תחיהימנו
 הוי תחלה דואג שראוהו כיון רו"ח דכוונתוי"ל
 הוי ומת ונפל עצמו מיצר שראוהו בש"עכמ"ש
 בזה. רו"מ כוון ויפה לדעת עצמו כמאבדנמי
 ורא" לדעת עצמו כמאבד הוי ודאי לדעתיוהנה
 וכהב חשל א' ס"ק קג"ז ס" יףד הש"ךשדגרי

 שלא עצמן ששחטו קדושים דאותן סמ"קבהגהת

 הם גמורים קדושים בנסיון לעמוד דעתםסמכי
 שם הא"ח כתב מיהו ב"ח ומביאו משאולוראי'
 הרי וכף עצמו להרוג יכול שאינו חולקיןשיש
 בנסיון לעמוד יכולין שאין שנתייראו בלשונודדייק
 קדושים הם בזה ח"ו להשמד אותם שיכיפווהיית
 חשש הוי דלא היכא אבל הולקין יש בזהואף
 לדעת עצמו מאבד הוי ודאי ד"ת על לעבורכפי'
 אם ששאל ומה בזה. להיתר ראי' שוםואין

 ומפורש הש"ס דין זה הנה מתים שאר ביןלקוברו
 דהוא וכיון צדיק אצל רשע קוברים דאיןבש"ע
 נגדו צדיקים המתים כל א"כ לדעת עצמואיבד
 : המתים שאר בין לא בפ"ע לקברו ראויודאי
 בש"ע דכפורש הייו ידעי הקדישיםם

 דין יו אין וכו' עליו קורעיןדאין
 קודמין אבלים כל וכן קדיש לענין ולס"דז'

 אני תטה בזה ובהיותי הקדישים. בעניןיזרעו
 המלך בשאול שכתב סק"1 שס"ה בסי' הש"ךעי

 כרצונם בו יעשו שהפלשתים שנתיירא א"עשהרג
 וסותר א"ע הרג הריגה פחד מכח ימשמעויהרגוהו

 הסמ"ק הגהת בשם הנ"ל קנ"ז שבסי' עצמודברי
 יוכל ולא להסיר אותו יכופו פן הי' שפחדומשמע
 חש"ו בשביל ולא עצמו הרג לכך בנסיוןלעמוד

 בס" הפוסקים דברי כמשמעות והעיקרשיהרגוהו
 :קנ"ז

 "יבית עי'י שהי באחד שש"י כוה וס"א.סי'
 בצוארו סכיןוחתך ונטלהרבה

 אמר והרופא מידו הסכין וחטף בנו באותיכף
 בו פגע יסים יו"ד אחר רק נרפא זושממכה
 שרוצה אמר מעשה בשעת וגם ומת בגו15המלאך

 עצמו מאבד נקרא אם והתודה תשובהלקבי
 שיעשה אמר אם רו"מ זכר יא ת,2יבה' :לדעת
 דאין פשיטא תחלה אמר יא דאב תחלהכן
 דאח"כ ואף נמ:ואר לדעת עצמו מאבד דיןלו

 בכיל דאינו ברור זה דין אך אאמע"רהודה
 עליו שהי' כיון חרא טעמי מתרי לדעת עצמומאבד
 כנידון נחשב נושים עליו שיש מי כל ואחז"לבע"ח
 באנו . לראשנו אנוש הרכבת שנאמר דיניםבשני
 כב' ונחשב ממיתה גרע זה וא"כ ובמיםבאש
 מושיבין לשלם לו שאין מי הזה בזטן גםמיתות
 מכולפ קשה דשאי אחז"ך וכבר במאסראותו
 לדשת עצמו מאבד אינו זה וא"כ מקראוימדו
 אנופ שהוא דמי נ' סעיף צמ"ה בסי'וכמ"ש

בשאול
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 ועוד לדעת עצמו מאבד אינו המלךובשאול
 אין בזה עשה ולא לעשות חשב דרק כיוןשנית

 דוכתא בכמה בש-ס וכמשאחז"ל כמעשההמחשבה
 נתחרט דאח"כ גם ומה עשה ולא לעשותכיקש
 לו אין ודאיוהתודה

 ותדע לדעת עצמו מאבד דין.
 אעיה אמר אם דאפ" ופוסקים בש"ס קמ"למדלא
 נמי בע"א שנהרג אירע ואח-כ וכף ואפיליגג
 דבכה"נ מוכח בע"כ לדעת עצמו מאבד דין לויש
 : והתודה נתחרט כשאח"כ ומכ"ש מע"ל דין לואין
 והרמב"ן הרמב"ם פלוגתת רו"מ שהביאולוה

 מתאבלין אם לדעת עצמו מאבדבדין
 אלא יט אין כי למותר זה הוי לדינא הנהקיליו,
 הרמב"ם כדעת שסתם שמ"ה בסי' הש"עדברי
 הביאו ולא לדעת עצמו המאבד על מתאבליןראין
 דט"ל הרמב-ן על שהקשה ומה לפלפולא רקרס"מ

 דשכבי יקרא האכל דהוי כיון הרי עליודמחאבלין
 כמו כפרה לו שיה" כדי להתאבל שלא ראויהוי

 שהרגיש מאבל פ"א לח"מ (ely מלכותבהרוגי
 העולם בפי המורגל ע"פ לק"מ ולדעתיגזה.

 ומקור לעוה"ב חלק לו אין לדעת עצמורהמאבד
 ח"ב מה"ג וטוסו"ד עבודה עבודת בחבורי עיין?זה

 נהי ב"ר הרוגי הנה ולכך עי"ש תקפ"ב ס"ולקמן
 ולכך לעוה"ב חלק לו יש מ"מ ב"ד מיתת עלדעבר
 כדי עייו מתאבלין אין ולכך כפרה לו שיהי'ראוי

 לו אין י"ל המאגד אבל לכפרה יו יה"שהבויון
 כפרה לו יה" לא בזיון לו שיהי' אף ולכך:פרה
 לו יה" יא נמי בזיון לו יה" אם בצע מהולכך
 קולו חומרו והוי עליו מתאבלין שוב ולכך:פרה
 לנו אין ולדינא הרמב"ן דעת נכון נראה:ן

 : ,~yff הרמב"ם דבריאלא
 לבה"ק סמוך החגוה"קחסרו בעירני פה יז"י סייינסק מק שא' ש"ב.שי'

 בעומק סביב וחפרו לבה"ק אאה לקדשהישיגה
 לאותו לילך הבהמות יוכלו שלא אמות ב'לערך
 עצמות בעומק מצאו החפירה ובשעתמקום
 זה רחוקים מקום לאותו סביב שלמיםגופים
 ובקבר ויותר אמות וד' ג' ולערך ב' לערךאזה
 ובעת מסמרים עם נסרים אחד מארון מצאואחד
 ימצאו דבודאי אחד זקן ערל להם אמר חפרוששר
 פולין שם עמדו יאשר שנה ס' שבערך 13פיןשם

 חלואים בהם וה" מקום באותו האבאזוכקורין
 היטב תשובה. : יבה"ק סמוך מקום באותוינקברו
 הזקן הנכרי הגדת מטעם לפסתם דמותרותיבר

 רק הוי המת דפיקה רופס שמ"ש אמת הןבמסי"ת
 תור' איסור הוא ולמעצד לט ברור זה איןדרבנן
 דל8 במה מבואר צ"ח ס" יו"ד בטו"ז עיין מ"מאך

 באיסור אפ" מסל"ת מהני גמורה עדותבעינן
 אף מוכח שם הש"ך שהביא להתב"ש גםתורה
 מסלפ"ת מהני איסורא אתחזק דלא היבא תורהבשל
 דהריב"ש לומר כלל נראין אין שם הש"ךודברי
 הראשונים כרוב ולא רש"י כשיטת יסבור אחרוןהוי

 עכ"פ גם דאורייתא כעיקר טעם דהףוכהלכה
 ולא כרש"י ס"ל דהוא ולומר להזכיר להריב"שהו"ל
 טע"כ אם דאף רס"ל מוכח כלל וכר ומדלאכר"ת
 מוכח נסרים עם אחד יס" דמצאו מה וגם כןהוי
 דאין הנ"ל על מעיד נכרי אחד ואם נכרידהוא
 ודומה ביחד ישראל עם נכרי נקבר להיותדרך
 בו אחת כלכיח נמצא באם פ"נ בס' מ"שלזה

 דרך דאין הטעם הץ שם פוסקים קצתולדעת
להיות

 מולחיי
 זח דאם ומוכח טהורים עם טמאים

 עליו יגיד בזה ה"נ כן טהורים כזלם הואטהור
 ובסרט נכרים רוב שם הוי דלפיד מה וגםרעו

 בו והי' כפר תחלה שם הי' ודאי העירבהתחלת
 עכו-ם דשל רובא בתר לילך וראוי עכו"םרוב
 הוי דאולי שחשש ומה לפנותן. מותר ולכךהוא
 מה הנה שם. נקבר להיות לישראל בזיוןזה

 דקבר שס"ד בסי' המבואר ידין רס"משדימהו
 רא" דא העצים בית ממנו יעשה לא שפינהוישראל
 אם בזיון הה שפיר ישראל קבר תחלה דאידמה
 שהד מה להיפוך אבל בזיון תשמיש אח"כ בויעשו
 נקבר שיה" מה בזיון זה אין אחר דבר תחלהבו
 תחלה שה" שמה בהכ"נ מדין וראי' אח"כבו

 לא ולהיפוך גנאי דברי בו  להשתמש אסורבהכ"נ
 בו שהי' במקום בה"כ יעשות שלא איסורמצינו
 קבר החוצב ז' סעיף שס"ז ביו"ד וכן תהלהזרעים
 עולמית הוא בו יקבר יא במק"א וקברולאביו
 בו יקבר לא לבנו קבר דהחוצב להיפוך מצינו%א
 הבן התם די"ל לדחות יש זה מיהו אביואח"כ
 בנו בכבוד חייב האב אין אבל אביו בכבודחייב
 ועוד שפיר ראי' הוי מבהכ"נ ראשונה רא"אבל
 טוב היותר מיהו שקצרתי אלא לזה ראיותיש

 הרבה עפר עליו ישליכו וגם הזה המקוםשיחרישו
 יהי' ולא לכאן בא חדשות כפנים יהי' ואזלמעלה
 יהף לא גם תחלה עכו"ם קברי בו שה"נראה
 אם ניכר יהה לא מת שם יקרה ח"ו אםנודע
 הוא ש תחלה קבר בו שהע זה במקוםנקבר

בסקוס
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 בזיון יירא ודאי ובזה ת"לה פסי שה"גמגום
 זה אין תישן לבהל מחובר יה" שהוא)מהגם
 ומחה לנצה המות שיבולע יתן והשי"ת כללבזיון

 : סנים כל מעל דמעהה'
 שרוצים הבה"ח מנדון שאלתו ש"נ.סי'

 מקובל כך הנהלחדש.

 סכנה שהוי אמת מגידי זקנים מפיאני
 עיני וגם המתים בעניני דבר שום לחדשבדבר
 בהתחדשות בו תהי אל בבודו יד לכן כן פעםראו
 לאיזה משם יסע ברצונו שלא יחדשוהו ואםזה
 לנצה המות שיבולע יתן וה' שם וישב אחרתעיר
 מתים ג' שם נקברים שיה" אחר אז ח"ו יאואם

 ישים למקומו ישוב אז לבה"ח ויתחזקבהחרש
 : לבבי עם כאשר היעוצה עצה יו עתן אניכן

 מ שד בס" כתב "מהיי הנה דיש.*ט"
 על שמספידין כשם ב'סעיף

 כךהאנשיפ
 מספידיי

 זה דין הנה הנשים על
 דהמעיין צ"ע הראשונים הפוסקים מן שהואאף
 מזה ראי' הביא שהרמבץ יראה זה ס"בב"י

 לאמו שהספיד ומר"מ לכלתי' דספד"מרמרם
 שם איתא כ"ג דף מו"ק בש"ס והנה זזא בןשל
 עיר של ברחובה אשה של מטה מעמידיןראין
 אמרי דנהרדעי בש"ס שם וקאמר הכבודמפני
 .מעמידין נשים שאר של אבל חיות שלדוקא
 מעמידין אין נשים שאר של אף אומרור"א
 למיתה סמוך שם ותקבר מרים שם ותמתדכתיב
 הכל פסקו והכי שם כר"א קיי"ל ואנןקבורה
 שום מעמידין דאין מוכח וא"י שטהבסי'
 אפשר הוי דבזה ואף ברחוב אשה שלמטה
 מעמידין אין ברחוב דוקא דהי וליישבליהוק
 עיקר הרי מ"מ טספידין אחר מקום באיזהאבל

 מרים שם רותמת מקרא הוי ר"א שלהיימוד
 הספידו שלא והיינו קבורה למיתה דסמוך שםותקבר
 ומוכח כלל אותה הספידו שיא מוכח א"כאותה
 מרפרם ראי אין וא"ב אשה שום על מעמידיןדאין
 ס-ל הם גם דהרי כנהרדעי ס"ל דהם די"לור"מ

 ס*ל ור"ט דרפרם וי"ל הנשים עלדמספידין
 מרים שם דותמת לקרא דרשי ולאתארדעי
 כנ"א דקיי"ל אנן אבל ספדוהו לכך שםותקבר
 דלא משמע וא-כ דמרים מקרא לה יליףונ"א

 אשה שום מספידין דאין ומוכח כללספרוהו
 טומא צ"ע לתרווייהו שפסקו הפוסקיםשכך

 דאוב נראה ולדינא אהדדי סתרידהפסקים
 : ויחדל ישמע השומע להיותיותר

 ב"מ המת טהרת בנדון שאלתו 21"ה.שי'
 שלוקחים פ"קשנהגו

 דף עי אותו ונותנים הארץ מן אותוהשמשים
 יהי' שלא בסדין יפה אותו ומקנחוהטהרה
 ירחצו יתחילו ואח"ם וטינוף לכלוך שוםעליו
 הפסוקים ואומרים רגליו ועד מראשו חמיןבמים

 האבריט כל רוחצים מעבריבקוכה בספרהמבוארים
 ואח"כ הנ"ל בספר הנאמרים הפסוקיםואומרים
 הנקי' ובשעת שבתוכו הצואה לנקות אותויהפכו
 המים שופכים הנק" ואחר דבר שום יאמרולא
 ט' עליו ושופכים כדת אותו רוחצים ואח"כלחוץ
 יפה מנהגם. כן הבגדים אותו ילבשו אזקבין
 נקי דהמת כיון דק לא ע"ז והמערערעושים
 אפי' קיי"ל והרי הפסוקים לומר מותרבחוץ
 יגל לקרות מותר מתוכו שנראה בעששיתצואה

 נראה באין ומכ"ש מלתא תקיא בכיסוידבצואה
 רוב ע"פ תמיד האדם והרי בפנים בתוכוהצואה
 בודאי לכך ומתפלל ק"ש וקורא בתוכוצואה
 הנהגת מן המשנה כל כי ישנו ואל עשוכהוגן
 רות יערה ועלינו בסכנה הוי שהוא כל אפי'המת

 העיר בבנות ונראה לנצח המות ויבולעהבורא
 : תלהעל

 ממקום הבא בדין  הנשתפץ  בזה ז2'גםי'
 שהדין הבית גדול ומצאקרוב

 ביום תפילין בהנחת הדין הוי מה עמהםשמונה
 לא: או קרובה כשמיעה דינו אםההוא

 והעליתי שם פלפלתי יחיד אבל ספרי בסוףתשובה.
 ויש עתה גם נ"ל כן והנה תפילין יניחשלא
 דהה אבלות ימי ז' לענין דבשלמא בדברטעם

 לאביו דויעש אקרא ואסמכוהו דרבנןתקגתא
 ראם אמרו והם אמרו הם בזה ימים שבעתאבל
 והואיל הבית גדול אחר נגרר קרוב במקוםהוי
 איסור אבל עמהם מונה שמה לבוא יכולזה"

 דאחריתה מכח הוא שמיעה ביום או א' ביוםתפילין
 ביב בזה יומא חד מרירותא ועיקר מרכיום
 עתה עד לו נודע דלא וכיון מלתא תליאהאדם
 : תפילין יהניח לו ואין מר יום לו עתההוי
 יש ה 8 תקיא פ ממירש הנה עם'ג"שי'

 דמי חידוש דבריימוך
 מהויבין אין נמי וטרפות נבלות לישראלשמאכיל
 שיאכלוהו להניחו ומותר דבר בכי עמולהתעסק

כלבים
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 באם ח' בפ' משם לימוד יש גם עי"ש.כיבים
 יתקע מקום באיזה נקבר להיות רוצהאדם
 זוכה יהי' הקברות בבית ברזל או יתדאיזה
 קבעת מסמר איזה אפ" וז"ל שם נקברלהיות
 מסמר לו שיהי' אדם צריך אר"א מכאןכאן
 באותו ויקבר שיזכה כרי בכה"ק קבוע יתדאו

 : עיי-שמקום
 היי ב"מ יימר שיצה כמה וע"ח.שי'

 הי' דיא ב' ביו"טהקבורה
 מונה קרוב במקום אף תתומין מכח לבואיכש

 אם דדוקא דנ"ל כן נראה אין לדידי הנהלעצמו.
 אז לבוא יכול הי' לא עצמו דמפאת רחוקהדרך
 רק לבוא בידו והי' קרוב כשהדרך אבל בפ"ענדון
 בידו דהוי כיון בזה לבוא יכול אין איסורמכח
 מצד דהמניעה רק לאיסור חושש הי' לא אםלבוא
 הי' דעכ"פ כיון אחריהם נגרר מבחוץ אחרדבר
 דסוכה במ"ג התוס' כתבו זה וכעין לבואבידו
 נחשב איסור דרך דאף ביו"ט שמעטין איןגבי
 הואיל בזה י"ל ה-נ כן עיי"ש דחוי הוי ולאבידו
 מפסחים רא" רו"מ ומ"ש עמהם. נדון לבואובידו
 הפסח לעשות חיוב לענין דשם רא" איןמ"ג

 פטור רחוקה דבררך ואמרה בפסת חייבתודהתורה
 בתר אזליגן התורה שחייבתו חיוב לענין בזהלכך
 והוי לבוא יכול אין התורה ומן תורהדעת
 נהודמנות דוה מ"ו באבלות אכל רחוקהדרך
 דוה לבו אם האדם ובדעת מלתאתליא
 מלתא תליא רבידו דבזה י"ל שפיר בזהעליו
 ותדע קרובה נחשב לבוא הי' דבידווכיון
 אף בידו ונחשב החורה מן חיוב דהוי בלולבדהרי
 דהוי דבפסח לפסח דומה אינו ובע"כ איסורדרך
 בתר אזלינן בזה יא או בפסח כלל חייב אםספק
 החיוב גוף על הספק אין ביולב אבל תורהדעת
 הלולב הכשר לענין זה בלולב לצאת יכול אםרק

 הי' דעכנפ כיון אבלות גבי ה"נ כן בידונחשב
 ! כנלפענ"ד עמהם מונה לבואבידו

 הנה בקצרה. אשיבהו שאלתו ע"ר ש"ט*שי'
 ורחוקה דקרובה ודאיזה

 ברגליו לילך ביכול רק תלוי ר"ל באבלותהנאמר
 בפסחים הוא מפורש וש"ס ופרדים בסוסיםלא
 יכול וה" ימודיעים חוץ שהי' הרי ת"ר צ"דדף

 ובדרך ת"ל חייב יהא יכול ופרדים בסוסיםלבוא
 למודיעים דחוף ופרש"י בדרך הי' והרי הי'לא
 לבוא דיכול אף מפורש הרי הוא רחוקהדרך

 חז"ל סמכו דמכאן ואפשר רחוקה נחשבבסוסים
 מן לפנים הי' יכול אמרינן שם דהנהתקנתם

 תיל קרונית מפני לבוא יכול ואינוהמודיעים
 מוכח א"כ עי"ש בדרך הי' לא הרי הי' לאובדרך
 אבל בדרך נחשב לא ברגליו פרסאות עשרהרעד
 בזה לחלק סמכו ע"ז ויכך בדרך נחשב מזהיותר

 : ונכוןוז"ב
 מת לו שמת במי שאי אשר *. שסי'

 לישב לו מותר אםברגל

 זו מה ידעתי לא הנה המועד. בחולבחנתי
 רק מותר אינו בחנות בחוה"מ לישב הרישאלה
 מותר אבלות מצד גס האבד ובדבר האבדבדבר
 בחוה"מ אסור יו"ט מצד גם אבד שאינוובדבר
 ולא מרי' להו שרי כן עושיו ם דהעולםואף

 מותר שאינו ג"כ אבל שהוא מכ"ש לכךמדינא
 : יותר ולא האבד בדבר רק בחנותלישב

 אבל שהוא בסופר שאלתו נירון שי"א.מי'
 לכתוב לילך מותר אםר"ל

 הבעל בו יחזור שאח"כ חשש שיש לאחדגט
 דלא שאלה צריך ואין התיר יפה עינין. מקוםוהוי
 הוי וגם עיגון במקום ובפרט האבד מדברגרע

 עם ללמוד למלמד מותר דהרי לו צריכיןכרבים
 וב' אחד או רבים התלמידים אם חלקו ולאחנוקת
 ה"ה וא"כ לו צריכין רבים בכלל הוי דהכלומוכח

 : ונכון וז"פבזה

 ת ה יכתיב מיתי אם שיאי מהסי'שי"ב.
 דאסור ודאי אבלו.בימי

 האבד בדבר רק תלוי דשם לחיה"מ דומהואינו
 כל דאסור אביו בימי אבל בחידושיו מותרויכך
 דהוי חידושיו לכתוב גם אסור ודאי שמחהדבר
 ממ"ש להיתר ראי' רו"מ ומ"ש שמחהדבר

 ח"ח לכתוב דהרי ראי' אינו ש"פ בס"הרמ"א
 הרמ"א לכךכתב ברמ"א מבואר אינו בחוה"משמותר
 ולדידן הב"ח רק כתב זה אבל בחש"מ כמושמותר
 בימי ולכך לאבלות חה"מ בין חילוק ישודאי

 : חידושיו לכתוב אסוראבלו
 באחד שז מאניסטי דק "מעשה נג'וז שי"נ.סי'

 שמת חתונתו קודם לושנודע
 הגידו ששקר להאב לומר אחד הותרהסעודה תתקלקי שלא וכדי שבעה עליו וישבבנו
 לא כזו הוראה הנה הנשואין. שיעשה כדילו

 כן והמורה כן יעשות וחס לרוע כהנהראיתי
 : הדין את ליחןעתיד
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 עמו ד"דיו 'יא" יאותה ע"ר שי"ד.סף

 מאבד דין לו ישדודאי
 ניכר שממעשיו כל מלתא חליא דבהוכההק"ל

 כן שיעשת תחלה שאמר וכיון מדעת כןשעשה
 ממש לדעת הוי ודאי תחלה בניו את בירךגם
 הטהרה בנדון גם ידעת עצמו מאבד דין לוויש

 : רו"מ פסקיפה

 המקים שיטי ב'ניז האתתי בדבר שש"י.סי
 מקומו משנה אםבאבל

 זה שינוי. הוי אם מזרח לכותל אמצעימספסל
 כה"ג הוי לא לשבח כשינוי שינוי נחשבאינו
 לעשות דרך דאין מה רכל הוא כך והכללשינוי
 אבלות מכה רק כן עושה ואינו אבלות בלתיכן
 בלתי כן לעשות דדרך מה אבל שינוי נחשבזה

 יכול למעליותא ושינוי 1$sat~ זה איןאבלות
 אין בשבת גם שינוי זה אין אבי בלתי כךיעשות

 הוי בפרהסיא דאבלות דהכלל בפרהסיא אבלותזה
 בשבת אסור זה ר"ל בשבעה רק דנוהג מהרק

 נחשב אינו למ"ר כל דנוהג מה אבלבפרהסיא
 ומנהג הש"ע מדין דהרי ותדע בפרהסיאאבלות
 אביו ועל חול בגדי בשבת לובשין לת"ד כלישראל
 דהם כיון בפרהסיא אבלות זה ואין השגה כלואמו
 מקוטו בשינוי נמי הוי כן השנה כל או למ"רכל
 הש"ך כתב ובחגם וז"ב בפרהסיא אבלות זהאין
 אבלות הוי דלא  למה אחר טעם הלבושבשם

 כתב שם עצמו בש"ך עיינתי  ושוב  וו"בבפרהסיא
 : גמור אמת תה העט"ז עיכן

 המת בפני המים שפיכת נדיו שא' שע"ז.שי'
 המים רק ישפוךאין

 שאר לא אבי בהם ושותים שמבשליםהפשוטים
 לטעם מבעיא גיא ירפואה רק דהויוואססירן
 לטעם גם רק פשוטים במים רק דהויפרסום
 פשוטין במים רק הוי סכין בהם רוחץשמה"מ
 שאין במים לא וכדומה הידים לרחיצתהנעשין
 זה מעם לפי בפרט בזה נחמיר ולמה לכךעומדין
 דדי כלים מכמה לשפוך ולמה מים בחד דיהוי
 מאן או פלוג לא מכח רק אחת ציי ברחיצתלו

 מים לשפוך די לכך סכינו הרחיץ כלי באינהמפיס
 עומדין שאין בכלי מים ולא ירחיצההעומדין

 : וז"פלרחיצה
 סעיף ב שע בס" א "ים כתב שי"ז.*ם"

 וכף ערום ששוכב כהןא'
 אבל מסו המת באוהל דדוקא טיש כש"ךשיק

 ומותר דרבנן טומאה רק אינו הסמוכיןבבתים
 ועיין וכף להקיצו א"צ וכן תחלה עצמולהלביש
 דהוי עליו שחולק ושמ"ג שי"א סי'במנ"א

 כ"א דף לסוכה בחידושיו בפ"י ועייןדאורייתא
 בידינו אין לדינא כי ואם הש"ך כדעתשהוכיח
 הף ראם נראה מ"מ תורה ספק והוילהכריע

 שהכה( המתים מאלו יהמת קרוב הזההכהן
 הקיצוהו ואם יהקיצו א"צ בזה להםמטמא
 הסמוכים בבתים הוא אם א"ע להלבישמותר
 יטמאות הכהן מותר פוסקים דלכמה כיוןוהוא

 דאינו קיי"ל דאנן ונהי לצורך שלא אףלקרוביו
 כהפוסקים שמא ס"ס הוי מחט לצורך רקמטמא
 ואתיל לצורך שלא אף לטמאות מותרדכהן
 דהוי ופא כהש"ך הלכה דימא פוסקיםכאינך
 שלא או א"ע להלבינם מותר ובדרבנן דרבנןרק

 יש שוב דרבנן הוי ראם מזה ועדיףלהקיצו
 אף לטמאות מותר דכהן רס"ל להנילמסוך
 דגים דם גבי כתבו ס"ס וכעך לעורךשלא

 : ונכון ודב בזה ה"ה עיי-שוביצים
 בית דוקא חף לא הסמוך בית דדיזדני"אה

 שנע הף אם אף רק ממשסמוך
 המטוך כבית דינו נמי אחד גג תחתחדרים
 בתר תיל דרבנן רק והוי וסייעתו הש"ךלדעת
 19 שיש מקבר הש"ך ראיות מורה וכןטעמא
 באותו שאינו כ9 א-כ כה"ת שטהור טפהפותה
 שיש רק אחד אהל תחת בו שהמת ממשחדר
 ועין הסמוך בית כדין דינו בפ"ע אהללהמת
 פירושו שבית תל"ח ס" או"ח במג"א בזהכיוצא
 בפיח ועיימ"ש ברור זה וכי בזה נמי וה"החדר
 דהוי לעיל ומ"ש הנ"ל. בדין כיוצא קכ"חסי'
 דהטהיר זיזן מתירין לז ביש ס"ס דהוי י"לס"ס
 כוה דגם דקיי"ל המת יפנו דודאי יבאבודאי
 חילוק דיש י"ל גם בדשיל"מ ס"ס דסהניי"א

 : ודוק לדשיל"מ זהבין
 שיו אבלתו הניט שיאי מה ש"ח.םי'

 חנולל מתימת נחשימאימתי
 העפר כל בהשלכת או עפר מעט או בנסריםאם
 עם הגולי דנסתט כי ודאי זה הנה הקברעל
 הסתימה זה כלל פתוח הוי דלא בענין עפרמעט
 הקבר כל על עפר בהשלכת הדבר יסתוםואין
 לגמרי הילל נסתם אם תלוי הדבר רקהקבר עי יה" עפר כמה לשיעורין דבריך נחתדא"כ
 מתקיל ואז הגעל סתימת זה פתוח חורוליכא

האבלות
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 אינו אבלות כלל נהגו דלא כיון אךהאבלה
 אינו ח"ו אבלות דבאמצע דאף הלילה עדמתחיל
 התחיל לא אם בתחלה אם דהו כל מבטל אםמזיק
 תפילין לענין .ב( הלילה. עד מתחיל אינוגלל
 בברכה יניח ואז החמה הנץ עד להניח אין כ'ביום
 לא המיתה יום שאינו אף קבורה יום הואואם
 מבואר וכן כמהריט"ו דלא תפילין היום כליניחו

 לכתחלה ודאי בזימון לאכול לענין ,ג(בישויע"ק.
 כבר אם אך גזימון שיתחייבו ביחד ג' לאכולאין
 אבלות חשש מכח זימון לבטל אין ביהדאכלו
 העולם בעש"ק אבלות הנהגת בנדון )ד(הנ"ל.
 אבל בעש"ק חצות אחר האבלות ומבייןטועין
 הכל עג"ק וישיבה יחף האבלות דיני כלבאמת
 ויזכה אותו ינחם השי"ת הנרות הדלקת עדנוהל

 : יירושלים ציון בנחמותלראות
 ס" ביו"ד מ"ש ששאל מה שי"ם.סי'

 דנהגו הרמ"א שכתבשס"ט
 דהוי שאל וע"ז יב"ח כל שבת בנד ללגושחיסור
 שנים כמה זה כתבתי זה הנה בפרהסיא.אבלות
 דהוי מה רק נאסר לא בפרהסיא האגלותדאיסור
 כזה אבלות ל' בדין נוהג דהוי מה אבל שבעהבדין
 דלא יוכיח ט"ב שקודם ושבת בשבת נאסרלא

 דמה מכח בפרהסיא אבלות דהוי לומר בונאסר
 : וברור וז"פ בשבת נאסר לא למ"ר כלשנוהג
 בהג"ה ס"8 שפ"א בסי' עיין ש4כ.יסי'

 לאסור האידנא שנהגואלא
 רחיצה שכ"ל שכתב בש"ך ע4,ן וכו' רחיצהכל
 איסורא ליכא בצונן רחיצה אבל לס"דכל

 ס" באו"ח הרמ"ד ממנו נעלם ובסחכת"העיי"ש
 לרחוץ שלא שנהגו אע"פ שכתב בהג"התר"ו

 שיולי מוכה א"ב מותר מצוה טביית ולשים.כי
 וכדעת בצונן רחיצה אף אסור מצוהטבילת
 מצאתי ימים כמה ואחר כהש"ך ולאהלבוש
 שרוצה ומשמע בזה שהרגיש מרבבהבדגול
 וכו' ורגליו ידיו פניו על הש"ך כוונתלפרש
 הש"ך צריך הוי לא דא"כ כן נראה לאאבל
 אפ" היינו רחיצה כל דמ"ש לפרש רקלהג"

 : והבןבצונן
 המקום לו לומר אותי ששאל מה שכ"א*טי'

 דהמאגד אומרים שהעולםמה
 מקומו. 8" לעוה"ב חלק לו אע לדשתעמסו
 ע"ז מס' על בחבורי ואני הראשונים שאלתיה

 אני מה תרדיון בן רי" דשאל דבסה שי"גכתבם

 דר' כיון ה" שכתנתו דהיינו כן מוכתלעוה"ב
 המליכוהו השמים מן זה שמלכות עליו תמהיוסי
 ע'ל כמאבד דהוי חייש א"כ להיפוך עשהלמה
 לו שהשיב ומה הבא לעולם הוא טה שאללכך
 נכון ביאור בעזה"י בארתי לידך בא מעשהכלום
 תשובה תרס"ג( ש' מחדש ,הנדפס בטוטור"קעיין
 הדיוטות וד' מלכים ג' גבי סנהדרין מהש"סרפ"ב
 אחורי דההולך ממשאחז"ל עוד נראה וכעתעיי"ש
 הוא ולכאורה לעוה"ב חלק לו אין בנהראשה
 שדוד מעשה העושה מן חמור יהי' למהתמוה
 ויש בחנק מיתתו א-א על שבא דוד אמרהמע"ה

 לו אין בגהר אשה אחורי ולמה לעוה"ב חלקלו
 הוא בנהר דהולך כיון הכונה אך לעוה"בחלק
 ימ שיעשה ית' בו שבטוח רק סכנה במקוםהולך
 והוא בנהר אשה אחר הולך אם אך ויצילנונס

 וכיון נס הקב"ה לו יעשה לא בעברהמהרהר
 כמאבד הוי עצמו שומר ואינו סכנה במקוםדגולך
 גבי ממשאחדל ועוי"ל לעוה.ב. חלק לו ואיןנ"ל
 ילבין ולא לכ"ה עצמו להפיל לאדם לו שנוחתמר
 לס"ה דהטפל פשיטא בזה קמ"י וטה חברופני
 ברבים חברו פגי והמלבין הגוף איבוד רקאינו
 לעוות דחייב פשיטא א"כ לעוה"ב חלק יואין
 מאבד והוי עושה ואינו עצמו להציל רבידוכיון וא"י לעוה"ב אל"ח ע"י דמאבד ודאי אלאכן

 רק ע"ל מאבד דאינו כיון כן לעשות טובדם"מ קמ"י לכך לעוה"ב חלק לו אין ונמי לדעתעצמו
 ומוכח ע"ל מאבד זה אין חברו פני ילבין שלאכדי
 לעוה"ב. אל"ח זה טעם בלי עצמו מאבד האמזה
 על שבא דוד ממ"ש לדחות שרצה מה להנ"לשנית
 על שלא דוד בקיצור דהול"ל בחנק מיתתוא"8
 להוכיח רוצת ומזה לעוה"ב הלק לו יוא"א

 ודוד לעוה"ב יל"ח אז בחנק הומת אםדדוקא
 לו שאלו הם דהרי לק"מ זה כמת ונחשבנצטרע
 שאלו דהם וכיון במה סיתתו א"א על שבאדוד
 שאלתם על להם להשיב הוכרח במה מיתתולו

 לחם אמר למה כדבריו אם ועוד בחנקשמיתתו
 ברבים wa" הטיבין וכל ברבים פ4ח מלביןואתם
 דאתם בקיצור הול"ל זה בל למ"ג לעוה"באלוח
 לא הא מוכח לדה"ב ואי"ח בחנק מיתתכםאין
 יש נמי למטה מיתתם ראין אף פ"ח מלביןהוי
 מצורע רףט שדימה מה גם לעוה"ב. חלקלהם

לנדי
 u~en כמת מצורע דהוי דנהי דא בחנק

 ורב" בב"ר כנדון לא אבל מטתו עי כמתרק
במח
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 בן מומרים בני אבלות בהלכות דקיי"לתמה
 לאביו אין המת רבן מוכח המת לבן דוחההנהרג
 מצורע הוי ה"נ כן מטתו על שמת כיוןכפרה
 ונם בב"ר. כנהרג נחשב לא אבל מטתו עלכמת
 בנהר אשה אחורי הרגלך דלכך שרצהמה

 עינים מראה דטוג משאחו"ל מכח  לעוה"באג"ח
 לומר דח"ו חרא דא מעשה. של מגופהבאשה
 א"א על סבא חמור עונשו יה" הרואהדעונש

 ביום במזנה ג"כ רא" א"א על בבא יהדמשכחת
 וחז"ל רוחצת אשה דראה כמ"ש רא" ה"ובדוד
 שלא והשנו הראי' מן אדם להזהיר רק כותויא

~aw'הבא דודאי אמרו יזה איסור גה אין הראי 
 מיתה חייב נמי ראי' דליכא ביינה אפ" א"אעל
 יה"ר באשה עינים מראה רטוב האדם ידעלכך
 אסורה הרד" ודאי לכך בלילה מעשה שלהגיפה
 דהרואה לומר אבל מה"ד מזהירין אין לעניששיהו
 אם ועוד כלל נראה ז"א העושה מן חמורעונשו
 אשה אחורי  ההולך  אתז"ל למה רס"מ דעתכפי
 יגשים .המסתכל או בנשים הצופה כל הול"לבנהר
 אשה אחורי ההולך דוקא אמרו ולמה  לעוה"באל"ח
 המסתכל כל שאחז-י ובמקום כמ"ש מוכחבנהר
 נראה לכן לעוה"ב שאל"ח כלל זכרו לאבנשים
 וישים הבורא רוח יערה ועליון ויא"ל כמ"שברור

 : לעוה"ב הלק להם שיש 11waחלקנו
 מצווה אם נסתפקחולין עי ייסף יאש בספי  הבה ומכ"ם.*כמי,
 ובשר מן דגלמד כיון החי מן בשר עלבןנח
 ולדעתי וכף יב"ג נאמר לא 11ה טרפהבשדה
 דרוצה ף דף בכורות ממס' ראי' להביאיש

 מכח רבא אף מותר דחלב סה"תלהביא.רא"
 ולכאורה ראי' להביא שם ודוחק וכן.אמ"ה
 ב"ג הרי בש"ס יליף לא מ"ט סובא ליתם"
 וירא בפ' נאמר והאיך כישראל אמ"ה עלנצטוו
 לפניהם וישם וחלב חמאה ויקח אברהםגבי
 הי' והוא אמ"ה משום הוא אסור . הלאוכו'
 לומר ראין ודאי תה אדם בני שהםסבור

 אם-ה איסור על עוברים שהם ודעשאברהם
 כולה כה"ת קיים אברהם הרי דאכתיושכלים

 עבר ואיך קדושין במס' כדיליף נתנה שלאעד
 מניין דלפ"ע לאו בלא וגם דלפ"ע אלאוהוא
 חלב באיסור נזהרים אינם שהם זה  אברהםירצ
 סגי והוי מכשול לידי להביאם לאברהפ למילגגם
 ראיתי ושוב גדולה תמי' היא ולפאורה כלא"ב5ף

 אפריס בית לשו"ת יבהקדמת כז שהקשהבכו"פ
 דבמין תמוה והוא גרוב ביטול מכח תירץחימד
 ונותר ופגול ברוב ולא סמ"ך בעינן מינובאינו
 סם"ך בעינן לא דבב"ג ואפשר כמב"מסיירי
 נאמר אי אף ודאי רזה ונ"ל נראה. אינואבל
 מקרי לא אבר מ"מ אמ"ה מכח דבא אסורדחלב
 שפירש בשר אבל ועצמות נידין בו בישרק
 החי מן בשר משום רק אסור אינו האברמן

 מן כבשר רק הוי ממנו שיצא החלבוה"ה
 שהאכילם מב"נ ראי' מכאן אין וא"עהחי

 בשר על מצווין אין ב"נ שהרי חלבאברהם
 ראי' מזה ואין יגו שרי ושפיר כללמהחי
 מותר שיה" אסור החי מן ם דגםידידן
 אחרים מפסוקים רא" להביא הוצרך לכךהחלב
 פן בשר על מצווה ב"נ דאין מזה, ראי'ויש

 : 3"ל כן כילהחי
 סעיף ס"ד בסףי המחבי דכי בהא נכ:רז81קתי ומע"נ**כמי'
 חוט אחריו ונמצא בשר לנקר שדרכו טבחכ"א
 אחריו נמצא ואם וכו' אותו מלמדין קרוסאו
 ומכין אותו מעבירין מקומות בהרבה אפהכזית
 בחף הרשב"א מדברי אך מרדות מכותאותו

 וקיי"ל יוחנן ר' על פליג זוטרא דמר דס"למשמע
 נסתפקתי זה ועל בעינן אחד במקום דכזיתכר"י
 דוקא או מקומות וג' בשנים אותו מעביריןאם

 שאין אף או אחד במקום כזית בעינןלמלקות
 אחד במקום בכשעורה דוקא אותומעכירין

 דמעבירין הרשב"א דמודה גימא דאי ראי'ונ"ל
 הקשה טעמא מה א"כ מקומות וג' כב'אותו
 ונראה וכו' זעירא מר דברי דהביא הרי"ףעל

 וע"כ להעכירו זוטרא מר דברי מפרשדהרי"ף
 אותו מעבירין דאין דאף להרשב"אדס"ל
 כשעורה דלשון אחד במקום מבשעורהבפחות
 אבל אחד במקום דוקא משמע יוחנן ר'שנקט
 : וכו' כלל אותו מעבירין אין מקומות וג'בב'
 סעיף ס"ד בסי' א הרם כתב שכיר.*שי'

 ומנהג בהגה"הכ"א
 קודם ינקרנו בשר המוכר שהטבח הואכשר

 טובא לי' תמי' הקונים בו יכשלו שלאשמוכרו
 מקור על וכן כשר במנהג זה שתלח הרבעל
 משגה בזה הביאו שלא מהר"ק בתשובת זהדין

 אדם שאין דבר כל מ"ג דדמאי בפ"רשלימה
 ר' דמאי לחברו ישלח לא דמאי למכרורשאי

יוסי
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 שם ופ" שיודיעו ובלבד בודאי מתיריחסי
 לו מותר הוא כי ר"ל בתויו"ט הובאחרטב"ם
 שהוא שישלחנו למי ולהודיע טבל לוולשלוח
 לו נתיר אם שמא יוסי ר' חושש חשינוטבל
 דהת"ק מוכח וא"ב עכ"ל יודיעו ולא ישלחזה

 הלכה ראין הרע"ב שם כתב וכן בכה"ג אףאוסר
 ישכח שמא תייש דמ"ק הטעם ובע"כ יוסיפר'
 כיון לאסור טעם אין דבלא"ה יודיענוולא

 שישכח שמשש הטעם בע"כ בפירוששמוריעו
 מנוקר שאינו בשר במוכר ה"נ א"כ יודיענוולא
 שאינו להודיעו ישכח שמא ניחוש לאלמה
 מ"ח דדמאי פ"ה במשנה עוד הוא וכןממקר
 דמאי למכור רשאי אדם דאין שאמרואעפ"י
 ישכם שמא הטעם בתהו"ט עיי"ש לצורךאלא

 מדינא ודאי ולכך דכוותי' ממש וה"נמלהודיעו
 : וז"ל ממנהגא ולאאסור

 שיעור תוך בשר נפי אם הנה שכ"ה.*כמי'
 השרי' למימליחה

 החתיכה מקצת והי' דט בו שמעורבהראשונה
 נראה המים מן למעלה ומקצתו השרי' מיתוך

 במים כולו נשרה אם מבעיא לא מותררהבשר
 וכמ"ש במים המליתה כה הוחלש דכברדמותר
 מלט הוי אם גם אף עיי"ש בתשובהו;נוב"ת
 כשא"מ בכלל זה אין המים מן למעלהמקצתו
 ממש בכשא"מ דאף כאן להסוברים מכעיאדלא
 מה אבל הציר שבתוך מה רק אסוראינו

 גזה דאין פשיטא מותר הציר מןשלמעלה
 ברמ"א להסוברים גם אף דירן בנדון מיחושבית
 הוי הרי אסור לציר שחוץ מה דאף ס"טס"
 החתיכה טעם מבלבל דהמלח מכח טעמםעיקר
 אז מקום בכל שולט המלח כח אם תיגחא"כ
 לסוסו מראשו החתיכה טעם מבלבלהמלח
 דם בו נבלע מאם גרע לכך לראשוומסופו
 בזה אבל וכו' דיפלוט איידי דאמרינןממק"א
 הוי א"כ המלת כח ופסק הבשר נתקררדלמטה

 מונחין חתיכות שני כאן הי' כאלו דינורק
 דהעליונה התחתונה ולא נמלחה והעליונהיק"ז
 כידוע כשא"מ חשש בה ואין מותרתודאי

 מותרת בציר למטה נכבשה לא אםוהתחתונה
 עיי"ש ע' בסי' הט"ז דעת כמשמעותנמי

 של דם שבלע חשש רק בו ואין שלוממעשה
 בזה ה"נ כן דפליט איידי ואמרינןהראשונה
 ולהיפוך למטה נפ-ט העליון החלק דםאמרינן

 ששם כיון והולך חתר אינו למעיהמלמטה
 החתיכה טעם לבלבל חוזר אינו המלח כחפסק

 אחר של דם כבלע רק ודעו למסהונשאר
 דיד" דם דנפלוט איידי ואמרינן פליטהמדם
 דהמחבר כיון ועוד ממק"א. שבלע מה גםיפלוט
 תתאה אמרינן נמי דבמליחה ק"ה בסי'פוסק
 למטה סים שה" כיון ודאי לשיטתו וא"יגבר

 במים כולו הוי כאלו והוי לגמרי המליחהנתקרר
 כאן הוי שוב מ"מ להיפוך פסק דהרמ"אונהי
 מותר לציר שחוץ דמה דס"ל כדעת דלתאס"ס

 כסוברים הלכה דלמא דאסור ואת"לבכשא*מ
 ממו נתקרר והוי גבל תתאה הוי במליחהדגם

 : לדינא ונ"ב וא"ש ממ"גומותר

 סעיף ט ס בסי הרמ"א כתב שכתו.*סי
 אחר הוא ואם בהג"הד'

 הנה וכו' שייב מישב דנורא יצלנו שעאי"ב
 מהני אם הפליטה נקבי נסתמין דאז הודחאם
 ברברי זולתי  באחרונים  זה נתבאר לא ציי'בזה

 אך צלי' מהני בזה דגם מבואר  והפמ"גהב"ח
 בטעפ תלוי יהי' רזה מוטכם זה איןלדעתי
 דנורא דלהסוברים מליחה בלי הצלי'היתר
 בזה כלל בולע השני הצד יאין שייבמישב
 סוף הפליטה נקבי נסתמין דכשהודח בכךמה
 דלא להסוברים אכל שייב מישב נוראסוף

 כך דכבלעו הטעם בצירוף רק לבי ע"זמסכינן
 דאז שעות  י"ב אחר הוא חם תיגח ולכךפלטו
 בצלי מותר לכך הפליטה נקבי נסתמו לאעדיין
 נקבי דנסתמו בהודח אבל פלטו כךדכבלעו
 לכך פלטו כך כבלעו בזה שייך ולאהפליטה
 לקמן דס-ל לשיטתו הרב ולכך לצלי אףאסור
 לבד ל"  שייב מישב דנורא הטעם עיקר ע"זס"

 כאן גם ולכך החיצון ולא הפנימי בנמלחיסתיר
 כדעה הב"ח שיטת יהי' וכן זה טעם עיקרנקט
 הש"ך אבל לצלי בהודח אף מתיר ולכךזו

 על ממכינן דלא ע"ז סי' לקמן דס"ללשיטתו
 פלטו כך כבזיעו בצירוף רק שייב מישבנורא
 כאן גם לכך החיצון ולא הפנימי בנמלחואוסר
 בהודח לפ"ז וממילא דכבכ"פ הטעםהעתיק
 בזה צלי' גם מהני לא הפליטה נקבידגסתמין
 נסתמו לא בהורת אולי ס-ס מזה לעשותדאין
 דנורא הסוברים כדעת ואולי חפליטהגק:י
 נסתמו דיא הסוברים דדעת חרא ל" שייוןכישב
 לנדו הט"ז רק הוא יחיד דעת הפליטהנקבי

וכל
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 ס"ס זה ואין להיפזך ס"ס הפוסקים חרוכל

 גבי ע"ה סי' לקמן הפמ"ג כתב בזהוכיוצא
 דספק יהד נוסעו דלא ועוד עיי"שקורקבן

 פיד נולד הפליטה נקבי נסתמו כשהודח אםזה
 ל" מהני דלא לחומרא ונפסק הדחהלאחר
 שוב לחומרא אותו שההדקנו וכיון אח"כמליחה
 מישב נורא אם ספק עוד וגולד כשצולהואף
 יחד נודעו דלא כיון מהני לא לא או ל"שייב
 מהני לא לצל" אף בהודם דלדידן נראהלכך
 בכה"ג ראיתי שוב לדינא נכון נ"ל כןבזה
 בין חילוק אין דלצלי נמי שכתב דמש"אבשם
 הסוברים בשיטת דאזיל נמי ונראה לא אוהודחה
 : כן קיי-ל לא לדידן אבל שייב מישבדנורא

 שמיחה אהה באשה שאלתו ע"ר שכ"ז.*מ!"
 ואח"כ לשוק והלכהבשר

 ונתנוה הבשר תיכף והדיחה אחרת אשהבאה
 הבשר נשתהה דכבר סברה כי לבשללקדרה
 וראהה הראשונה באתה וח"כ מגיההכשיעור
 שהא אם וספק ונתבשל האש אצל הבשרשכבר
 שיעור נשתהא אם אפי' דהיינו מליחהכשיעור
 הנה אוסרין. ויש מתירין דיש ש"מ וכתבתיל

 לה שמדמה דמה האוסרין כדעת העיקרלדעתי
 יום מבעוד אם דספק עירובין לדיןמעלתו
 לא הנה דכשר נהגלגל משחשכה אסנתגלגל

 שם רו"מ עיין דלא אדא לדנא כעוכלאדמי
 עיקר לו יש בין שם דמחלק ל"ובעירובין
 א"כ עיי"ש התורה מן עיקר לו לאיןמהית
 הף דם דעיקר סה"ת עיקר לו ישמליחה

 חזקה לו יש בנתגלגל התם גםדאורייתא
 ומוקמיגן החלה הי' דכאן יהיפוךדמעיקרא
 ועתה נשתנה ולא במקומו מונח דהי'אחזקתו
 חזקה יש איסור הזקת נגד וא-כ שנתגלגלהוא

 דרבנן ספק והה חזקה נגד חזקה וסלקלהיפוך
 כיון רס"מ ומ"ש איסור. חזקת הוי כאןמשא"כ
 חדא ז"א חזקה הוי לא המכשיר מעשהדנעשה
 דוכתא בכמה ומוכח מוסכם אינו זה דברדנוף

 דהמעשה בדבר היינו כן נאמר אם ואףלהיפוך
 או מיד לעשותו וגידו מיד נגמר להיותראוי
 הטכשיר אין במליחה אבל ההזקה איתרעבזה
 בזמן הלוי והוא מיל שיער לאחר רקנעשה
 בזה הוא כלום לאו הומן נשלם דלא זמןוכל
 יש כאן גם איסור. דחוקת החזקה איתרעלא
 לאוקמא הדם וחזקת איסור חזקת חזקות4'

 נ בו הדם בתחיה שה" נמו דמעיוךאאחזקה
 כס הה וזה נשתנה %א יצא ולא עתהגם

 עשו כי ממש דומה אינו כי ואם הגוףחזקת
 א היקות ובב' הוי חזקה עכ"פלהשתנות
 שו ל"ו דף בערובין כמ"ש לחומראבדרבנן

 זו המכשיר מעשה דנעשה אף י"ל בזהוגם

 ב ולא איסור חזקת חזקה הד לסלק רקמהני
 הדו לאוקמא דגומא דחזקה ובפרטחזקות
 דהתחי מכח איתרע להיות מהני לא בזהבחזקתו
 כדעת העיקר לכך המכשירמעשה

 לאכל מותר חי בשר דהרי אחד שאלניוהנה האוסריי
 אנ דהרי טעות זה אך איסור חזקתוליכא
 דאסח איסור חוקת לו יש ולבשלו לבשלותיירי
 לאימה חזקות ב' הוי ושפיר בדמולבשלו
 וויינגארטע ואב יאימ הרבני שאלני גם11"פ.
 דספ ס"ט בס" הט"ז דברי מכה בנינוועיקר
 לו הנה זה. ובין הט"ו של המעשה נדוןבין יח" ירד חולק דהנקה"כ ואף להקלדרבנן

 דמצו טעמים עוד כתב הנקה"כ הריידעתי
 ספקנו דהוי כתב גם דרבנן שהוא לו באאחר
 חוקו דהוץ כהבתי הרי גם להחמירדרבנן
 דמעיקרו אחזקתו הכא לאוקמא ראףאיסור
 מוסין אני וכעת חזקות ב' והוי לחוץ יצאשלא
 עפ" הט"ז מנדון גרע כזה דבנדון לומרעוד
  באמצו ד"ה דברנות בפ"ב יונה רבינודברי
  ק"ו קרא דספק אף שכתב הפרק לראשחוזר
 כ עיי"ש לגמור צריך התחיל אם דרבנןהוי
 כל' התחיל אם ספק הוי דט"ז במעשהה"נ

 אבו דרבנן ספק דהוי כתב יזה לא אובמליתה
 לרעי צריך בזה ימלול התחיל כבר אםבזה
  גמז אם ספק ואם מייפה שיעור ושהה גמראם

  לצרן יש הרי גם  דרבנן  דהוי אף  לחומראהוי
 הו' שמלחו דדם דעות כמה הוי דהריבזה
 שכתבנ( הטעם ומכח טעמי הלין מכל לכךמה"ת

 : וכו' פשוט וע"ז טרפה הוי ודאילעיל
 הת אם הקיב" הייו הנה שכ"ח.*שי'

 לדעה מעיים בניבכלל
 מעיים בני בכלל איי ובה"כ דכרסהסוברים

 לו יש ובה"כ כרם דדין בזה הארכתיכבר
 והנה ע"ה(. ס" שלמה חכמת בהנהות)עיין
 שב שכתב פכ"ה ביש"ש אחד חכם הראניכעת

 נבה ס"ל דהוא אף דם בו מחזיקין איןדקיבה
 והשבה' דם בו מחזיקין דכרס הסובריםכדעת

דפנה
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run~דגני הראשונים שכתבו כיון גרור טעמי 
 הקיבת אין ודאי הכחושיט הדקכן הםמעתם
 דבנוף כיון גיש"ש ס"ס דיש נראה ולכךנכלל
 הדינין בסימני רק דבר מזה זכר לא שםדגריו
 טיס שיש נראה ולבך קיבה שם מינהשציין
 וגה"כ כרס נבי אח"כ צ"ל וקיבה ותיבתשם

 תחלה וכתבו המדפיס וטעה דם בושמחזיקין
 דהרי ותדע דם בו מחזיקין שאין אלוטלי

 בני בכלל אינ* דכרס להסוגריס הסכיםהרוכל
 תרגסא מפרש דה9"ס המרדכי מראיותסעאס

 הני דוקא משמע דכנתא והדרא וסעיאכרכשתא
 דאית מזה להוכיח אפשר קיבה נם א"כע9-ש
 דקיבה לומר ואין זה לענין מעיים גניבכלל
 ענין הוי מעייא דבע"כ שזכר מעייא בכילהף
 אח"כ וזכר קיבה זכר גציונו הרש"ל דהריאמר
 המהרא"ל שם שהביא סה.ת בלשון וכןסעייא
 ע-א %י מעייא ובע"כ מעייא וזכר קיבהיכר
 אינו דקיבה טובח התנא קינה מנה טדיאוא"כ
 הרס"ל שהגיא סה"ת דגלשון ואף זהבכלל
 וראה דם בו מחזיקין דאין קיגה נמיזכר

 מחזיקין אין בכרס דאף כהסוברים סוברדסה"ת
 ממו ללמוד רק הרש"ל הביאו ולא דםבו
 כשנין ונ-מ בכלי נמלחו אם בדין ט"שדין
 כן הפ-ת יסבור לא אס ואף מעיים בנישאר
 הוא הפוסקים רוב משמעות לפי לדינאפ"א
 מהס"א בפ"ו הח"מ מדברי מוכח וכןכמ"ת
 מעחם דבני שכתב הרמב-ם רמלשוןשכתב

 דם בהם סחזיקין אין בחללו סובבשהמאכל
 ובה"כ דגכרס כהפוסקים דס"ל מוכחמזה

 זה דמלשון כוונתו וגע-כ דם בהםמחזיקין

 מונחין שאין הכונה בע-כ בחללו סובבשהמאכי
 ובה"כ כרס אבל הולך סובב רק אחדבמקום
 ואילך אילך סובב ואיש בתוכו מונחושמאכל
 בקינה דגם מזה מתמעט קיבה גם טה*טוא"א
 יי וטה ובה"כ ברם לי ומה נהליו סובבאינו
 הרמב"ם לדעת המגיד הרב לדעת לכךדבה
 )ועיין מעיים בני בכלל אינו קיבה נםודאי
 להיפוך הרמב"ם דעת שכתב הרדם-1 בשםבכה"ג
 דאינו נראה לדידן בקיבה עכ-פ מיהוע""ש(
 נכת נ"ל כן דם בו ומחזיקין מעיים בניבכלל
 וראיתי התרומה ספר יידי הגיע אח"כ אךוגרור.

 לכן בקיבה מתיר ושיפ"כ בכרס אוסר הוא שגםבו
 ! הקיבה ומותרת הרמה דעתו ננד דעתיבסלה

 1 8דקיהן

 8' סעיף ע8י flO ים-ה כתב שכפופ.'ס"
 קצת בעי המהש"א

 לא הנה רשק בשם כן והעתיק תחלהמליחת
 גהשנ פ' בחה"ר אגל קצת מליחה שיעורנישאר
 טף וכן בש"ס שגרס הראב-ד בשם גם כןהביא
 סכל מליחה שצריך שם טבואר וכרלצלי

 1 עייאש לקדרת כמו א"צ ששהי' רקהצדדים

'~De*סעיף פ"י ים" "רמ"א כתב שאל 
 היי אם אבל בהנ"הי"א

 עיין נורם וזה זה הוי היתר מעמיד נ-כשס
 ד"ח דף ש"ז התוס' מן שתמהו מה וש"ךבט"ו
 דעת לדחות כתבתי זה לדף ע-ע ובספריע"ב
 דמהני בב-ח בין וחלקתי המרדכי סןהרב
 בכ"ח דיש אף בזוז"ג מותר אז בסמ"ךביטול
 בטל דאינו איסורין יב"ח אבל להחמיץכדי
 יש ראם vm'-ך כהט"ז הדין אז באלףאפי'
 סוב כי בפעמו עיי"ש אסור יהחמיז כדיגכ"א
 שתסח המרדכי לשון ביאור גם געזה"יהוא
 חוו"ד שהביא בפסחים התוס' גםהט"ז

 : שםיבואר
 דבמקום וסייעתן ת"ת רעת הנה של'א.*כ!י'

 ועיין מותר לקלוףדא'א
 דשאת בכ"ג מפורשת ממשנה וק-ל ס"א ס"ברמ"א
 ואנטוכי בשבת ממנו שותין הגרוףסוליאר
 ועמן בובת מסט  שיתין  תיו  *ירושתאעפא
 עייפה למסה האש הוי דאנטוכי מכח הטעםשט

 אנטנת פ"ש נבר עלאה לפ"ר קשהולכאורה
 למעלה צוננין המים דנותן כיון חיאממוליאר

 ~מה הששיים את ומצננין נוברין הםא"ב
 מתבשל למ אדמיקר דעכיפ צית וא-ליאסור
 דה"א דבמקום סול ר"ת הרי א-כ ונאסרפ"ק

 יה" יא ימה ות"כ קליפה בלי סותרלקלוף
 ומה נבר דעלאה כית לגמרי הסים הכאמותרין
 צרוף דשוא כיון ובפרט חם שהתחתוןבכך
 דבמקום מזה מוכח ודאי אלא אש גוואין
 יאו ואם הקליפה נגד ס' צריך לקיוףדא-א
 עלאת ימ"ד מהבא קשח יא ולכך אסורהכי
 2נד ס' דאין דמיירי די-ל זו ממשנהגבר

 : כעת צ"ע ר"ת ~דעתהקליפה
 תמוה ולענ"ד וז-יכתב כ-י פשק צ-ב בס" חט-י הנה שליב.'סי
 כדעת נראה  ולדעתי וכף בקדרה שנונעדכל
 עומד דהקדרה כיון שכהב ל"ו בס"קהש"ך

במקומו
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 בתיס' יהדיא פ2ח וכן תתאה חשובבהקוטו

 להם שאין תנן ד"ה עאז דף צלין כיצדפ'
 כדעת שלא וכן הט"ו כדשת בזה זה שנעיןדין

 שהרי תתאה תמיד חשוב שבמקוטו דמהמ-ףך
 נדע אם פירש ולא נגע סתם דנקט 9םכתבו
 במקומו עומד שהתנור אף למטה אולמעיח
 שה" מה יפי רק תסיד תתאה דין יואין

 דסכאן וכתיו ישונם מסוף משמע וכןהפסילה
 החרס על מרוטבו נטף דסדנקט שפירפריך
 בנטף אף זה לשון דלולי משסע לטעלהמשמע
 של וחרמו תתאה הרוטב שיחי להפשכהת
 דהליה נראה לכך במקומו דהוי אף טלאהאמר

 : ודו"ק זו?דעה
 במד"א ג' סעיף נ"נ בסי של'נ**סי'

 ושד מתחלתושפוגם
 עיין וכר פוגם ויכסוף השגיח אם אביסוסו
 בדף ב"ש ע"ע ובספרי ע"א ס'ז דף לוז בתוס'מזה
 כדעת ויא הש"ך כדעת לדינא שם הכרעתיהזה

 שם בארתי גם הכהת כדעת יא גפהפרכס
 nato בדין והפוסקים הרמב"ם 9ל זה דץמקור
 : ~vntv קוא נכון כי עיי"ש השגיחויסוף
 ע"ג צ-1 יף "יייו בש' עשו של"ר.*סי'

 וכף אזנו מריש אפיןדאה
 דבריהם אין ולכאורה וכף צית .ה"נובלאו
 דאמרינן וס"ה הר*א וגרי דדחו דביקמובנים
 הקליפה יאסור יא באמת מ"ט חנ"נבקליפה
 וכר נגלה נעשה ביחסו דחבשר חיתהשאר
 ס"ה גסי' הש-ך עפמ"ש דגריהם כוונתשראה
 ידעת פוסקים לכמה דס"י הא על טהרותיבושם
 אין חלב שבלעה גשר בחתיכה דאףהטור
 וכתב ופו" רוטב בלי לחביבה na~aיוצא
 מאותה כיל יוצא איסור שאין דהרעיגן כיוןלחלק
 היתר חתיכה רק ממנח נחתך כאלו הויהתיכה
 במליחה ה"נ א"כ עיי"ש כלאים שי כבגדוהוי
 היתר רק מהקליפה כלי יוצא איסור דאיןסיע
 לפרש וצריך היתר רק ממ1 נחתך כאיו8ף
 האיסור ננד ששים שיש אף הג"ח דאומריןהא

 האיסור ובטל הקדרה בכל האיסור ושכששטשצמו
 וס"ט כלל איסור כאן אין כאלו והויעצמו
 משהו עכ"ד דכאן וצ"ל נ"נ התיכה ב"משריגן
 פיהו שיש ואית וחתיכה חתיכה בכי ישאיסור
  שבלשה החתיכת שי הסעפ גם טצטרף או"יסור
 איסור עם מעורג דעככם כיח עצמובסרסור
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 משהו איסור שאף וכה"ג במליחה אבימשהו
 חנף אטרינן יא בודאי היתר רק כלל יוצאאין
 התוס' דברי הנה הן מהראה שדברי נטצאוכף

 : ודדידעתי
 כ' דין ס"ס בדיני עיין הנה ,של'ה.*ם"

 שאין דרבנן ספק זהוכל
 תקס"ב ס" לאו"ח בחי' הנה איסור חזקתלו

 ספק אם דאף דפסחים פ"ר הש"ס מןהוכחתי
 mem בשם לקולא נמי איסורא באתחזקדרבנן
 בדבר פלוגתא וליכא לכ"ע לחומרא הויודאי
 שהוא עיי-ש לחומרא הוי ודאי mptn שנידנגד

 : ברורההוכהה
 העיה סק"א קי"ז ים" "טדי הנה שליה4סף

 להיתר המפורשדבדבר
 הרבה ודברנו לאוסרו חדל מצי לאבתורה
 ונראה שחיטה( הל' מהד"ק טוטו-ד )עייןטזה
 ע"ב כ' יבמות התוס' מדברי לדבריורא"
 הני כל שכתבו יתייבמו יא הנשים יםד"ה
 יבום מצות חכמים שיעקרו פריך לאפרכי
 ה" מה מובן אינו יכאורה והנה וכףלגמרי
 חשים קו' אם חסר הובר ומה להםקשה

 שהתוס' נראה אך לגמרי יבום מצהרשיתבטל
 הש"ס מצי לא ולכך הג"ח הט-ז כדעתס"ל

 דמפורש כיון לנמרי יבום מצות דלבטלילהקשות
 פרשו יכך יאסרו חז"ל ביד כח איןבתורה
 כגון מפורי שאינו מדבר הקושיאדעיקר
 מפורש איש דזה ג"כ מאם שאינו אחמיבום
 וכדומה ואם מאב באח הקרא לפרשדאפור
 להטוץ מדבריהם ברורה ורא" הקושיותשאר

 : היסגודו"ק
 שהביא קכ"ז ס" בב"י ראיתי טיל'ג4כ(י'

 אלו פ' הרא"שבשם
 היינו באיסורין נאמן דע"א הא ת-יהכלזדן
 יאיסור אבל לה טוספרה ד~מוד יהתירדוקא
 והוא ג' בסעיף שם המחבר והעתיק גאטןאינו

 שפי' מה שם בש"ך ועיץ הבנה מחוסרלכאורה
 מגלחין אלו פ' בהרא"ש אבל המחברכוונת

 רק בלשונו זה להעמיס א-א בדבריולהמעיין
 ולהתיר נאמן אינו שלאיסור כפשוטוכתנתו
 זא"ז הרא"ש דברי סותרין גם צ"ע והואנאמן
 באיסורין נאמן ע"א בדין כתב הגזקעשבפ'
 לאיסור שנאמן ומכ"ש יהתיר נאמןשאס

 שלפמ"ש אמת הן ט"ו. בס"ק הש-ךוהעתיקו
רפ"י
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 הש"ך דברי לדחות בקדושין האומר בפ'"פ"י
 אך אהדדי סתרי ולא הרא-ש דברי מיושבבזה
 רא" והביא כתב איך סובא קשה הש"ךעל

 בא' הרי מלהתיר נאמן יותר דלאסור'מהרא"ש
 : להיפוך מבואר מגלהיןאלו

 ביורד הב"י דברי לי רצמי' יטל"יז**כמי'
  ריו שהביא קל"בסי'

 במזיד ניסך שהנכרי היכא שדוקאהרמב"ס
 הב" והקשה גישראל כסו פטור בשיגגאבל
 דדוקא ותירץ לעולם מועד אדם קיי"לדהרי
 משא"כ כן אמרינן לכי שוה ppnn דהוידיכא
 והנה בלבד יישרכם אלא הפסד שחוטציי"נ
 אדם הלא שהקשה מה תמוהין דבריו וסוףראש
 פ' גיטין במס' מבואר שהרי תימה לעולםמועד
 דהיזק פטור מזיד ואחד שוגג אהד שד.תהנזקין
 יה" שלא חייב במזיד רק כלל היזק ל"ששא"נ
 פטור ה"ט שייך דלא ובשוגג וכף הולךכ"א

 דכאן שמתרץ מה גם הינק ל"ש שא"נוהיזק
 שהרי תמוה ג"כ ועולם מועד אדם אמרינןלא

 היזק שם" שא"נ היזק שלס"ד בש"ס שםמבואר
 שמדרבנן רק חייב מזיד ואחד שוגג אחד ד"11"ז

 ובודאי וטף ויודיעו שילך כדי בשוגגפטור
 מועד שאדם מטעם הוא שוגג שמתחייבמה

 מבואר דהנה הב"י דעת ליישב תראהלעוג
 נכדי שי שנגה ישראל של דיור דביקבת"ד
 בין משלם ישראל. של שנגח נכרי ושלסטור
 רעהו אי מלנ"נ הש"ס ופריך ג"ש מועד ביןהם

 ומשני נבר נכרי של ישראל ול אפיזוקא
 מצות ז' מקיימין שאין הקב"ה דראהטשום
 שאף מבואר הרי ליוראי ממונם והפקירעמד
 הכל לשלם שיתחייב ראוי אין שישראלבנזק
 לישראל היזק עשה שעכ"פ כיון בנכרימ"מ
 נמי דכאן נראה ולט"ו הכל לשלם התורה,חייבה
 היזק ל"ש שא"נ דהיזק קי"ל דבישראל*הי

 לישראל הפסיד  דעכ"פ כיון יומר מסתברבנכרי
 דהתורה הכל לשים שיתחייב ראוי ע"יובא

 תם שור כמו לישראל ממונו בכה"ג"פקירה
 במתכוין שהזיק היכא דוקא זה מיהושהזיק
 לא אי בההיזק הנכרי פשע שלא היכאאבל
 שיפטור ראוי ודאי לעולם מועד שאדםגימא
 לא ודאי בזה כלל פשע דלא כיון"ככרי
 לו שה" שאני תם ושור נכסיו התורה"פקירה
 מועד דאדם כיון הבא מקשה וע"כ וכו'לשמרו

 ואשו תם בשור כמו בזה הנכרי ופשעלעולם

 דבכה"נ תירץ וע"ז בשוגג אף שיתחייבראוי
 ואף לישראל רק נאסר דאינו כיון שייךלא

 אף 'הינק שמ" שא"נ היזק למ"ר שםדאמרו
 אסור שלדידי' כיון ישראל היינו חייבשוגג
 סוף מותר שלנכרי. לנו איכפת מה יי"נעכ"פ
 משא"כ לעולם מועד וע-כ אסור לדידי'סוף

 ולא אונס נחשב מותר שלדיך" כיוןבנכרי
 : כללפשע

 קל"ד בס" המחגר במ"ש שלים**כמי'
 כל עירה אפ" א'סעיף

 משמע וה 0לשוז הנה כטף ראשון ראשון כולוהיום
 ראשון ראשון אטרינן פעם כל נפסק שלאאף

 ע"א דף בנדה דאמרינן מהא ט"ש וק"לבטי
 ה" דאם להדיא משח עיי"ש תבוסה דםגבי
 גדול בקלוח שאינו אף הפסק בלי ושותתיורד
 בטל ראשון ראשון אמרינן יב נפסק שלאכל

 ובודאי ההכא מ"ש וצ"ע בפרשניי גםעי"ש
 דא"כ ועור מחביות למערה אין אדם שלדם
 דמשני סמה וגם לא או גדול בקלוח לחלקהו"ל
 שלא שכל מוכח וכו' דמתלתי מטה שאנישם
 .יהיסוך מבואר דכאן וצ"ע בטל לא ממשנפסק

 : גרויוצ"ע
 סק"ה קמ"ן בסף הש"ך הכזך וט"כמ**כמא'

 שם בש"ע עמ"שהעלה
 יכול עכו"ם אביהם את שירשו ועכו"םדנר
 מעות ואני ע"1 אתה טול לעכו"ם לומרהגר
 הש"ך והעלה אסור הגר לרשות הע"ז משבאאבל.

 דבאמת כיון והטעם כן לומר א"ידבמומר
 ברירת. יש בדרבנן רק תורה בשל ברירהאין
 לי קשו הה דמאי ממס' בפ"ז בלמדיוהנה
 באריסות שדה שקבלו שנים ח' במשנהמאוד
 שבמקום חיטין אתה טול לומר יכולוכף
 שם הקודמת במשנה והתויתם וכו'פלוני
 טר"ש בשם מפרש כרמיהם את שבצרובשנים
 שם וסיים ברירה דאין מכח הירושלמיבשם
 בתויים ועיין א"ב דס"ל לטעם" דר"יהר"ש
 משנה הך אתיא יוחנן דיר' כיון וא"כשם

 שקבלו בשנים אה"ס מ"ש בע"כ א"בכמ"ד
 למ"ד אפי' הוי וכף לומר דיכול באריסותשדה
 בקמה התבואה בעוד דבחלקו מוכח ""כא"ב

 קשה וא"כ י"ב בכה"ג א"ב למ"ד אפי'וסהו_ר
 הם לקוחין שחלקו דאחין יוחנן ר' אמראיך

וטחזירין
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 שלמהי ירי ש*רתהאלף '
P1*mm,דכל בש"ס מוכח אדי ביובל מהש 
 ובע"כ י"ב לכ"ע בטחובר -4התבואח כלכה"ג
 בחלקו רק היינו וכף שחלקו דאחין ר"משש
 א-כ ~ וששרים בחטין כמו שוה שאינובדבר
 נחשבו נסי שוין שאין בקרקעות בחלקוה"נ

 לאו דאי דגיסין בה"ד קאמר לטה ות"ככלקוחות
 ורעיו ידיו מצא לא גקהג"ד קה"צדארק
 משכחת לא א"כ וכף שחלקו האחין דאטרגית
 יהושע עד חד בר הד אלא בכורים דסאתילה
 שוין גקרקעות ~בחלקו לה ששכחת והריוכר
 ירק י"ב לכ"עדבזה

 דדוקא יומר ואין לויטלי
 אז באריסוה וקריז בשנים דדסמף משנהבפך

 שחלקו שעה עד בו שו לא שערמןישירות
 זכו לא עדיין בקמותיו שהתבואה זמן וכיממש
 א"ב למ"ר אף בשוה יתיק יכויץ שכךבו

 שוב בירושתם .חכו ירוו שכבר באחין8בי
 דאכתי ז"א אך ברירה אין אם מיקוחינאשבו
 סיתת קודם בחלקו יה משכחת דעכנהתקשה
 זו קרקע יסע וזה זו קרקע יטש שזהאביהפ
 ברירה שייך לא ממש בו זכו לא דעדיןוכיון
 דסייתי לה ומשכחת כ"א הלק זה הה59ך

 במשנה שם מפורש דהרי ,ועוד בכהנןבכהים
f~Rיכול ע"ה אביהם שיריו וע"ה דחבר 
 וכו' פלוני ,שבמקום חיטין אתת טול יוסרהזח
 דנ"א כה"ר ששך גיורשים דאף טש5עצ,כ

 אנך rw צרירה בדין' נופל ואינו הלקונתי
 סיירי ובע"כ הם לקוחות שחלקו אציןארש
 קאסר איך , א"כ שוץ 'שאין כדבריםשלפקו
 בר הד רק בבוריס דאייתי סשכחת דלאאש-ם
 דקאמר יתמן דר' יהש"ס דניי ובע"כ8ד
 אפף ענץ בו1 סחרי הם לקוהות 1plnieאהץ
 כמאד אתיא דדמאי מתניתין ובע-כ בשוההיקו
 את שבצרו דשנים רישא חך בע"כ ואיכושב

 א"ב דבכהינ טודה' י"ג יט"ד אפי'כר48ים
 לשיטיו דרשי כתב איך הק"ש עי החס"וטיש
 יידן לש"ס הרי א"ב חיט כי ברישדס"י
 npm ישב כם"ד משנה חך רא מוקיבע"כ
 כדמפרש רק א"ב סכה הוי יא שבצרודשאם
 סעטא ראי דם8רש והירושלמי שםשאיוחס

 שמפקו אהין בע"כ סעי א"ב מכה שבצרודשגיס
 כאף41 דקייאל ולדידן יקוחחן ולא הםיורשים

 דר'"ף וכאש כתב ואיך ירושלמי להך ליתאדהם

 דנך. rwaa שם בתוירט ועין וצ"ע.לטעם"

 חכ"א בשם דשא דמהדש תו* , שירשוונכרי
 יהירת, דעתם דנייו חיבי י*ב דבדרבנןדאף
 א"ב בדרבנן אף אז שבצרו בשנים כגוןביחד
 vtwv יחד להיות שרצונם דעתם שגלוכיון
 גנ"ד ועכסם 3ר לדין 'מזה ונ"מ חדש דברוזה
 היים עכז או יי*נ אתה טול לומר שיכילדאף
 אם אבל בשפיפות 'להיות דשתו גילה לאאם
 לרשות בא 9לח אף במותשות יהיות דעתוגייס

 : וכף אתה טול אח-כ לומר אטורגר
 סעיף ה ים בסי "שבי כתב שמ"א.*ס"

 נאסרים אין בע-תד'
 הכי שלו אינו אפ" אסרה מעשה בה עשהוכף
 ולכך מעשה עא דשא"ש אוסר דאדםקיטל
 ם או שיו הוא אם בין כלל חילוק איןבבע"ח
 נאסר אינו שלו אף טעשה בה עשה לארחם
 אכת* טיחו נאסר. שלו שאינו אף מעשהועץ
 א? טטלטיין והוא בע"ח שאינן דגרים לשארנ"מ
 וכדו"ח יגד השתחוואה ע"י נאסר שיו הואאם
 : השתחוואה ע"י נאסר יא שלו געו אםאגל

 ס" בש"ע דמ"ריחלק העליתי ין לפ מ"ת דצה שמ"ב.*ם"
r~pעצמו של יהחמיר רצה ראם ח' 'סעיף 

 שמצד דבמצוה יחלק וחמרתי רשאיוליהרג
 נהי יעבור ואי יהרנ ספ-נ עדיפאעצמה
 כדומה עולם קרקע שהיא כיון מטורחדהיא
 דעככם כיון עצמה על להחמיר סותרתבזח

 א"כ מפ"ר עדיפא עצתה טצד הזאתהמצוה
 ואין להחמיר יכולה ס"ס פטרתה דהתורהנהי
 מצוה יתקיים דבזה כיון נ5ש חיבורבזה

 אינה עצמה שהמצוה חיכי אבל ספתדעדק4א
 זו ממצוה עדיף דהנפש הזינן א"כ' ס"סכיהית
 הוי הרי אשו יאבד עצמו על יתשיר איךא"כ
 בזה לדעת עצסו כמאבד הף כה"ג אשסאבך
 'נכון חילוק תה נפשו על להסמיראסור

 : ידעתיוברור




