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נ"ה*

 שנהרס. שלהם ע"ו של מאבנים עלמין לבית גרר לבנות מותראי

 : ה ב ו שת
 בנהרס והנה ממילא. או נכרים ע"י נהרס אי בשאלתו פירשלא

 טכירה ע"י האבנים נתבטלו ממילא נהרס ואפילו רנחבטל, פשיטא נכריםע"י
 קמ"1 סי' רם"א רכתב מר ום"ש ח'. סעיף קמ". סי' בי"ר כם"שלישראל
 עכ"ל לבטל יכולים אינם עע"ז שא.נם וישסעאלים שלנו אומות וז"ל ה'סעיף
 שאינם ישמעאלים רק רם"א כתב לא דבאמת רס"א ברברי לו נזרמןט"ם
 הרין רהוא כ' י"כ ס"ק קכ"ר בסי' הש"ך רק לבטל, יכולים אינםעעןן
 שלנו רנוים הש"ך מורה הסחם מן מ"מ עע"ז, שאינו בו מוחזקין שאנו נויכל

 רוקא היינו הן, עע"ז לאו הזה בומן רגוים ט' ס"ק שם שכ' ואף לבטל,יכולין
 הח"ס וכמ"ש לע"ז יין מנסכין ראין משום בהנאה אסור יינן ראין ניסוךלענין
 שכ' לעבורתם שצריכין ברברים בסחורה רמקילין הטעם נם רוכתי.בכסה
 ורבר שסים שם סשחפין רנכרים ראף לכאן ענין אינו ז' ס"ק קנ"א סי'הש"ך
 שלחן רער בספרי: בזה שהארכתי וכמו השיתוף על מצווין אינן ונכר,םאחר
 והמשתף נמורה ע"ז שיתוף הי' לישראל מ"ם אשכנז( )כלשון וכו'ערוך
 משתמיט ולא ע"ז ביטול בענין וטרו שקלו האחרונים כל חזי ופוק לבטליכול
 ראינן אמרינן אי ועור לבטל, יכולים אינם שלנו רנכרים למימר מיניהוחר

 משמשי טשום אסור אינו שלהם תפילה בית א"כ עע"ו שאינן מפני לבטליכולין
 רסתרי חומרי תרי הוי רזה עע": רהם אמרינן רלחומרא לומר ואיןע"ן.

 אחמהה. עע"ז, ראינן משום לבטל יכולין אינן ואעפ"כ עע"ז רהויאהררי
 שאלה שנשאלה זצ"ל קארגוי מענרל מףה הנאון זו מרוכה על ישבוכבר
 בהנאה מותרין אוחו שסהרו שלהם תפלה גית של ואבנים עצים אילפניו
 ואף רנתבטלו, משום רשותרין והעלה הכנסת בית בנין לצירך מוו~רין הםואם

 וס"מ מהם. האיסור פקע בבנין שקבען שינוי ע"י מ"מ מאיס מצוהרלצורך
 מ"מ מותר שמרינא אף ביהכ"נ בכותלי אבנים אותן לקבוע רלמעשה שםכ'

 שלא עצה שם נותן הוא ע"כ שפתים ולזות תימא כרכר יהא העולםבעיני
 והוא הבנאים ראש עם )~קקטרר( קציצה יעשו אלא האבנים הקהליקנו
 גירולי בספר עי"ש ירו על לעכב צריכין ואין ע"ז מבית והאבנים העציםקונה
 ל"ר.- סי' בשו"תטהרה

 לצורך אינן והכותלים קרושה בו אין הקברות רבות יותר קיל בנ"רוהנה
 להחיר נ"ל ע"כ שפתים לזוח כאן ואין הקברוק מקום לשמור רקמצוה

בפשיטות.

נ"ר*

 ראש. בנילוי שלהט בערכאות לישבע רשאיאי

 : ה ב ר שת
 רמיקל קנ"ז סי' ל'"ר בכנה"נ עיין אבל כעח. להאריך פנאי ליאין
 שו"ת על ורוסז זה שהביאו אפרים ושער יהורה לחם בבית ועין הרחק.בשעת
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 לישבע יצטרכו שלא שוחר נותנים רהיו קנ"ז סי' לי"ר הלל בבית נםועיין
 סחסירין אוננארן בסרינות היראים הרבנים הזאת בעת והנה ראש.בנילוי
 סי' בניסין נחלת בשףת ופוסקים מש"ס הבירור עיין ראש, גלוי בעניןסאר
 להוציא אפילו איסור שאין העלה ב' ס"ק ח' לס" בהגהותיו הנר"א והנהל'.

 שאם בניסין נחלת בתשובת שם ומ"ש חסירות. סירת אלא בג"ראזכרה
 ראש בפריעת רוקא לישב צריכין ישראל שצעירי לחוק שסו חנוךבבית
 לא ובחוקותיהם סשום גסור איסור ןה הערה, וראשי אביהם ע"ר כןועושין
 "סשון ר' סהגאון שנתיסר החינוך בבית רפפר"ם יראים בק"ק הנהתלכו.
 התלסירים יושבים וחצי( שנים ב' שם סורה היתי )שאני זצ"ל הירשרפאל
 ראשם סכסים תורה ליסור בשעת ורק ראש, בפריעת הסרעים שאר ליסורבשעת
 הרה"ג תקנת עפ"י שם ~עשה ו~ה בהאסבורג( הספר בבית הסנהנ הוא)וכן
 הירש ש"ר הרה"ג של לביתו שבאתי ראשון ובפעם זצ"ל. הירש ש"רסו"ה
 הראש סעל הכובע להסיר ארץ ררך הוא שכאן לי אמר ראשי, עלבכובע
 נם שם החינוך בבית )יש אחר מורה יראה ואולי חשוב, ארם אלכשבאין
 החינוך בית ראש לפני הראש מעל הכוכע מסיר איני שאני א".( סוריםהרבה

 בו אין כזה וכיוצא ובזה אותו. מבזה אני כאילו זה סחשב היה)רירעקמטר(
 לכסות רשות נותן השופט אם רירן בנייון כן ואם - בחוקותיהם.סשום
 לבקש צריך לכתחלה בוראי אחר וכל טוב, מה השבועה בשעתהראש

 רבר בכל ראשו לכסות מצווה הוא כי ויאסר ראשו לכסותמהשופט
 אינו השופט אם אסנם קרושה. רבר ספק בלתי לו הוא והשבועהשבקרושה

 בגילוי אפילו לישבע ויכול ססון עונש אפי' עליו לקבל א"צ רשות לו לתתרוצה
 שלסה יריעות שו"ת ע' ר"ג, לסי' וכתבים בפשקים סהרא"י פסק וכןראש,
 סעשיו סתוך שנראה רהיכא ע"ב קי"ח רף לשבת שור בכור ועיין א'חלק
 )רפוס ל"ה סי' ח"ב שאל חיים בשו"ת וע' שרי חוקותיהם סשוםרלאו

 ראשו על לו יש אי שם מרבר וגם ראש בגילוי לברך רשאי איליתארנא(
 ראש בנילוי לישבע סתיר ר"ג סי' סהרא"י של וכתבים פסקיםפעריקקע,

 בפנים(. שם לעין לי צריך)אך

 ,בקז*

 לשלם ססאן והוא סונבל, לזסן סעות סכום לשלם לשסעון חיבראובן
 הסעוה לשלם ראובן את חייב והשופט )בערכאות( השופט אל שניהםוננשו
 לשסעון מותר אם פרעון, זסן ער הסוגבל סיום צינזען פרטצענט חסשהעם

 רבית. סשום אסור או צינזען, אותןלקבל

 : ה ב ר שמ
 שוים אינם חהפרלצעססצינזען ואסר רהיתירא בכחא סכ"ת שפתחסה
 לבו רוה ?ה ועל סהתובע להפטר אם כי איננו ראובן תחבולות ונםבעיניו,
 אם )אף כראי אינו זה כל רבית, קציצת כאן ואין הצינזען, פרוטי עלולא

 סירי יצא לא וראי אסנם קצוצה. רבית שאינה אלא סברתו( לי'יהיבנא
 זה של מעותיו ספני רבית החיב על הטילו השופטים שהרי סאוחרתרבית
 לו נותן או השופט רבר פי על הרבית נותן 44ם לי וסה אצלה בטילותעאהיו
 אצלו. סעותיו שעיכב בשביל מתנהסרעתו
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 במלוה ראמר ל' רף גיטין סש"ם ברור היתר למעלתו שנראהומה

 רבית כחשום בו ראין וכו' מחלקן עליהן גופריש להיות הלוי ואת הכהן אתמעות
 והכא רבית סשום בו אין נסי ליה אית כי ליה .היב לא ליה לית רכי כיוןס"ט
 אין זוכה אם נם כלום ליה יהיב לא בסשפט יזכה לא שמעין ראם כיוןנמי
 להסביר חכסה ברברי האריך שסכ"ת אף רבריו תוכן נ"ל )זה רבית סשוםבו

 רבשלסא לראיה, רומה הנירון אין לענ"ר הש"ס(. ספרשי רברי עפ"יהרבר
 הסלוה ספסיר וסעשרות תרוסות לסלוה ליה אית אי הכהן את בסלוההתם
 למי ר' סעיף קע"ג סי' בי"ר שפסק לסה זה ורומה לכהן, שנתן הסעותכל

 יהי' ולא הלוה יעני שאם אחריות מקבל והלוקח בפחות חוב שטרשלוקח
 יזכה לא שאם רירן בנירון סשא"כ המוכר. על יחזור שלא לפרוע ממהלו

 השופט שפט שהרי שלו, סמון מפסיר ואינו ספסיר ברין הרי בסשפטשסעון
 השופט. פסק אחר לילך ביחר הסכימו הריב ובעלי כלוס, לו חיב אינושראובן

 לו שלח ושסעון מעות לו שילוה משסעון שבקש לראובן רוטה זה לסההא
 על המעות יאברו שאם שלו אחריות על שמן( )בלי פשוס באנרתהנועות
 משום סראובן רבית ליקח לשסעון שמותר נאמר הכי הכל, יפסירהפ~סט
 אתסהה, הכל, יפסיר נאברין היו ואם אברון, לספק הפיסט על סעותיושהניח
 מ"כ שהביא ומה ספק. בסקום סעותיו שהניח הכל מפסיר סרינא אזהלא
 ראיה סשם אררבה וכו' חתנים בנרונית להרבות שמותר ס"ו קע"1 ססי'ראיה
 רבלא"ה סשסע נרוניא, לו כמוסיף אלא זה שאק הטעם שם אסרו שהרילהיפך
 )הובא ק"ץ סי' יאיר חות בשו"ת ראיה סביא באסת וסשם אטור.היה
 שכר כגון הלואה כאן היה לא כשסעולם רגם א'( ס"ק קס"א סי'בפ"ת
 צריך לסה ראל"כ נטר באגר אותו סרצה אם רבית איסור בוה ישפעולה
 אבק אלא הוי לא )סיהו החף'י לרעת מתנה לו לנותן רק רמי רלאלטעם
 הסיחרים שאותם שכ' קס"א ס"ס סב"י ראיף ס"כ שהביא וסהרבית(.
 ר"פ ליטרא כל על מוסיף שהוא פלוני יום ער יפרע לא שאם וסתנותחובות
 על כתוספות הוי ר~ה הטעם שם כתב הרשב"א גם רהרי אינו. ג"כשסותר,
 בכל לתת עצמו חיב ראם פסק ט"ז סעיף קע"ז בסי' ואררבההנרוניא,
 הביא רבפ"ת איברא נסורה. רבית ה"ז סמונו שסעכב זסן כל וכך כךשבוע
 הוי ועכ"פ יתומים, של בסעות ומותר א"ר אלא ר"ק ראינו מזרח הר"אבשם
 לרעת כזה רבית לתת ללוה איסור ראין י"ל אסנם סררבנן. ואסורא"ר
 ל"ח ס"ק קס"א סי' תשובה ררכי ע' ללוה, איסור אין רבא"ר פוסקיםהרבה
 ס"ח.וס"ק

 קכ"ג סי' ח"ר סהר"ת שו"ס רבשחח אחר סטעם להקל יש כןאסנם
 השער הוקר וכאשר אחר אצל סטבעות החליף אחר שהיה סעשהאיתא
 בערכאות והלך ישראל ברין לעסור רצה ולא הסטבעות לו ליתן השני רצהלא
 הקיר"ה כניסוטי פרטצענט ששה גם לשלם וחיב לו לשלם שחיב סשפטוויצא
 סעותיו עיכב וזה כלל לו הלוה לא רהרי רבית סשום כאן ראין הגאוןוהשיב
 בסם"ע. וכס"ש בהריא ס"ז רצ"ב סי' בח"ס סבואר שזה וכ' כגזלןוהחל
 רק רבית סשום רשיך הי"א סלוה סה' פ"ז הסל"ס ס"ש על סקוםוטראה

 להחויר רוצה ואינו סעותיו עיכב שזה כל אבל רבית, שיך לארבשכירות
 אסת. רין רהרין שם וסים הרבית, לתת וצריך נזל רק הלואה כאן איןלו

 בסעשה מ"ר סי' ח"א יעקב שבית שו"ת רברי עפ"י ב~ה לעין ישאך
 אותו ורחה לו פרע לא הזסן ובכלות זסן על לאחר הלוה אחררבעה"ב
 להרויח שיוכל הסעות יתן לא שאם ערים ע"פ בו והתרה רחי אלמרחי
 קיבל וחבירו בהם להרויח יכול שהיה מה הריוח לו ליתן יעטרך שהלהבהם
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 רבית. איסור בוה שיש טוען הלה ועכשיו הריוח לו ליתן ונתרצההתראתו
 השניח ואל נטר אנר הוא רבוראי רבית איסור כאן ריש רפשוטוהשיב
 מוריש בהנהת ס"ו רצ"ב סי' עי"ל וו"ל ס"ה ס"ק פ"א ס"ם הסם"עבמ"ש
 הריוח לו שחיב בירו מעכבן והוא בהן שירויח מעותיו ראובן תבעראם
 מעותיו הבע לא א"נ הפרעון ומן הניע שלא מירי רכאן הצ"ל והלאהמכאן
 והכא בפקרון אירי רהתם ועי"ל 11"ל כ' פ"א ס"ק והש"ך מם"ע.עכ"ל

 עור בררך רק שכ' והש"ך המם"ע על תמה יעקב והשבות עכ"ל.בהלואה
 התם אלא להתיר אין רוראי האי כי רבית להתיר רעתם על עלה רהאיךי"ל

 והביא בפקרון. אירי רצ"ב בסי' רשם והוכיח בהלואה ולא רוקאבפקרון
 י"ב סעיף קם"ט סי' בש"ע והובא כ"ה סי' ק"ח כלל הרא"ש מתשו'ראיה
 לו שמכרתי לראובן המשכון הן אמר ואח"כ ברבית לעכו"ם שהלוהישראל
 שקיבל ער הריוח תובע והמלוה המשכון מכירת אחר המעות עיכבוראובן
 ראובן עם למלוה אין לעכו"ם נעשה שהלואה כיון הרא*ש ופסק לירוהמעות
 שיחויר לראובן ינוף הענףם ואם מעכףם הרבית לוקח ושפיר עסקשום
 עם עסק לו אין למלוה מיניה נפקא מה מעותיו לו שעיכב בשביל הרביתלו

 המלוה עם עסק לראובן היה ראם להריא מבואר הרי עכאל. כללראובן
 המעות מ"ם לירו אתי ובינא רבתורת ואע"נ מעותיו עיכוב שכר ליטולראסור
 עכחם יר היה לא אם ואסור כהלואה היי במלוה עליו שוקפו כיון המכירהשל

 לכן מעכףם. הרבית( )רהינו הייוח לקבל למנוע נרם שהוא אףב44מצע
 עכ"ל האי כולי רבית באיסור המם"ע 'כרעת להקל בזה לססוך ר4יןנ"ל

 כיון הינו במלוה עליו רוקפו להש*י ליה רפשיטא רהא נ"ל יעקב.השבות
 הרמים תבע אם אמנם במלוה. עליו זקפו ממתמא המכירה רמי תבעשלא
 בתורת לא רמתחלה כיון גוילה, אלא מלוה כאן אין ליתן רצה לאור4לבן
 נלענ"ר האלה הרברים בל ואחרי ליריה, אתא ובינא בתורת אלאהלואה
 לשלם רוצה שאינו גנון בנוילה שהוא רבר מחמת בא החוב ר84םלהכריע
 הרבית ליקח רמותר כשו"ם לפסוק יש כרומה או פקרון להחזיר או שכירשכר
 אינו אחר אם אמנם א"ר( רק רהר רעות )ויש הלואה מכח בא שאינוכיון
 כשר במלוה הכופר רהא כנזלן רהוי לומר אין בזמנו הלואה לשלםרוצה
 רלא כיון א"ר רק רהוי אף וווי, ליה רהף ער קמשתמט ראשתמוטילערות
 במעות כנון מותר רא"ר במקום רק וכש"י, לענ"ה להתיר אין מ*םקצץ,
 ס"ק ק"ס סי' תשובה בררפי ועי רמיקל. המם"ע על לממוך אפשריתומים
 אפרסמון. נהרי שףת בשם מ"של"ט

נ'ח*
 שבשוק בשער המעות שנשתנה או מטבע הוזל או נפסל אםע"ה

 ע"ר סי' שם ועור ס"ה, סי' ער ס"ב סי' ח"ם חלק סופר חתם שחתעין
 בשנת בימיו כי למורעא, צריך הח"ם .רברי הבין ולמען ל'(. סי' ח"ו)4ת"ם
 צ"ל ס' היה והזהב פללרין( או )נוליען זהוב היוצא המטבע היהתק"ף

 גולרען: מיני ב' והיו פגי"ם. כ' הי' והנולרען )נרששען(, פ"נ היו צ"ל נ')קריצער(,
 היו גזלרען-שין 2% נולרען-קץנפעוושנוםינצע, או ונולרען-מינץנולרעף~שין
 בטוטערריך המעות הי' כן קריצערמינץ. היי24 הנולרען-שין וא"כגולרען-מינו,

 קריצער, למאה גתחלק נולרען שכל הסעות, נשתנה ואז 1858, שנתער
 אלטע 20 כי קצת, נתקטן אנולרען אך ניקר"צעד. 100 == נוליען1

 הבן שלפריון כתב ל' סי' בח"ו הח"ם והנה נ~רען. נ8ע 21 ומיונולרען
 היי החרשות המעות יעפ"י ציאנשנער(, )24 כסף צפאנציגער 20יתנו
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 צפאנצינער 21 ציאנציגעי, ג' היה שהגולרען ומאחר ציאנציגער, 21 הנ"ללפי
 2 היה )קשנפעזזמ~נזםינצע( גולרען וכל חומש(, )בהוססת גולרען 7הם

 בהופפת )ואולי זילבערגעלר, מארק 4ב שיתן צריך הבן לפריון וא"כמשרק,
 ובררכי קם"ה סי' ובי"ר ע"ר סם"י ח"ם וע' הח"ם. רעת לפי זהחומש(,
 שם.תשובה

נ"ט*

 רבית. ונת'נת לקיחת לענין מה בשותפות ססהר להם שיש וגויישראל

 : ה ב ו שת
 להתעסק בעסקא לנכרי סעות שנתן ישראל קט"ז: מי' ח"א סהרי"טכ'
 יורע הסעות שבעל אע"ם ברבית לישראל הנכרי סהם והלוה שכר למחציתבהן

 אחריות שבא רירע הירי ראסרי רביאתא להנך אפילו לישראלכשנתנם
 שרי הכא וכ"ר( כ"א סעיף קס"ט טי' י"ר )ע' חברו הישראל עלהחוב
 סצי לא ירע כי ואם" שכר לסחציח הסקבל לנכרי סשתעברי זוזי רהנירכיון
 רנפשיה ארעתא קעביר וכי ימצא באשר להשתכר רוצה שהוא סלהלוותטעכב
 בשותף ירע בשלא 1"ל רש"י התיר שותף שאינו רבנכרי היכי וכיקעביר
 ובקשיר קס"ט. ס.' בי"ר בהנהותיו רע"א והביאו עכ"ל, כשירע אףשרי
 )שקטיען( חלקים לישראלים נם יש אם סשפטרקטססע ברבית ללית אוסרש"ע
 ל"א ס" ח"ג ט"א ומשיב שואל 'בשו"ת אסנם כ"ח. סע"ף ס"ה בסי'עי"ש
 בעל טעסי רחה קנ"ח סי' צתשובותיו שיק מהר"ם וסו"ר טעסו, עי"שסתיר
 מפפיק אינו זה שטעם ואף כספק ראינו אחר סצר היתר ולסר וסשיבשואל
 השותפין של אינם והחפצים רהמעות היכא ס"ס בזה( לפקפק שיש סה)עי"ש
 בנירון שיך לא זה שעם והנה להיתר. ססיק להשותפין שסשועבריםאלא
 לנירון רירן נירון לרפות אין נם השותפין. של והחפצים רהמעותרירן

 הסוציא הוא והנכרי בסעות להתעסק רשות להישראל אין רהתםרהסהרי"ט
 סתעסק רהישראל בנ"ר סשא"כ *רו על לעכב יכול אינו והישראלוהטביא
 שאם ריריה באחריות סלוה הגוי אם דק היתר ראין נ"ל וע"כ הנכרי,כסו
 ללית הנכרי צריך לפה אם וכן במעותיו, לשלם הוא יתחחב החוביאבר
 שירויחו שכל כשהשתתפו סתחלה התנו אם להתיר נם לצרר ישאסנם הנכרי.- סשותפו הישראל ילוה ואח"כ לסלוה יתחיב לברו והוא עצסובער

 יהא רנכרי סרבית שירויחו סה זה ילעוסת נכרי של יהא ישראל שלסרבעז
 מססון יוציאו לישראל רבית לשלם שיוציא כל ההוצאות לענין וכן ישראלשל
 ישראל. של טסון יהא לנכרים רבית לשלם זה לעוסת שיוציאו וכל נכרישל

 עסקים כל אלא לישראל רבית ישלם ולא סהשראל רבית יקח לאוההטראל
 סתחלה א"כ בתחלה כן ו~התנו וכיון הנכרי יעשה רבית צר שום בהןשהט
 בספ"ק כראיתא וערלה שבת נבי כסו יסותר עסקים בהני חלק שום לחשראלאק

 וע' בתחלה ויתנו וישתתפו ויחורו השותפות יבטלו בתחלה התנו לא ואםרע"ז.
 ט"ו. ס"ק ק"ה תשובהררכי

סז*
 4 ברבית פר. אלפים סאה ללהת רוצים רשם שהקהל שאלתואשר
 התרעם וכנר להתיר הרבר קשה ביחירים הנה וסחברות. טיחיריםפרשצענט
 העיר לססוני טעות ח"ל בני שהלן הסעשה על ל"ט סי' ב' חלקהסהרי"ט
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 והובא הרשב"א עם"ש וסומכין למאה וכך כך קצוב בריוח העיר לצורךירושלים
 שאין לפי ענים סשל ללית שמותר כשם מרבר רבר ללסור ורצו ק"ס סי'כי"ר
 ומהרי"ט בעלים. להם ואין הואיל לצורכן להלית סותר כך ירועים בעליםשם
 המחמיר אחר הלך תורה ובשל הרשב"א על חולק רהרא"ש חרא זה טעםרחה
 מה' פ"ר סל"ם וע' להלכה, 'אלא למעשה אסרה לא הרשכ"א רנםועור
 ועור הרשב"א( ננר ראיות הרבה )והביא סהרי"ט רברי על מ"ש הי"רסלוה
 שהססון ליים הם העיר בני כל רבנ"ר לנ"ר רומה רהרשב"א נירון שאיוכ'

 סשלהם הכל לפרוע צריכים היו כן שאלמלא העיר לצורכי ניתן סח"להבא
 ע"י הליים עצמם והם העיר לבני הוא החסרון שנותנים שהרבשםנסצא
 לוה סיר שבאה קצוצה יבית ה"י הסורעים והם שלוחיהם שהם העירטובי
 רכן להתיר יש שבפשיטות מר כתב יפה החנרות כממון והנה - מלוה.ליר
 וסהפירות לעולם קים הקרן שיהא שהוקרשו רבסעות ס"ה סי' שם הסהרי"טכ'

 עיי"ש וכו' רבותינו בפני בא"י היתר שנהנו ראיתי בזה צרקה סהםיעשו
 הקהלה אצל סעות להם יש החברות שלטשנא רבק"ק שסעחי וכן ונסוקו,טעסו

 ס' סי' טהרה נירולי וע' הרבר. קשה ביחירים אבל רבית להם נותנתוהקהלה
 אמנם וקס"ה. קמ"א ס"ק צ"ח, סעיף ק"ס סי' תשובה ררכי וע' נ'אות

 ה' ולוה סלוה סה' פ"ה לסלך הסשנה מ"ש עפ"י לתקן טובה עצהנעל"ר
 חבירו את סלוה אם רנם העלה שבתחלה ק"ס סי' הכ"י סרן כתב ר"הי"ר
 סשום סר שכ' ההיתר לוסר )ואין קצוצה רבית הוי חובו את לו שיסחולע"ס

 ירוע סס לקהל משלם אחר שאם העלה ולבסוף טעסו( עי"ש אריסברהה
 שהרי רבית כאן אין להם שהלוה הסעות בשביל הסס סן אותו פוטריןוהקהל
 מריח ואינו סעותיו שהלוה כיון וא"כ קסרויח סה לפי מס סשלם אחרכל
 נבו שלא שעברה סשנה סס חיב היה אם וראי ססס. שיפטר הוא ריןבהם
 יכולין ולהבא מכאן אבל קצוצה רבית ה"ז זה סמס אותו פוטרים והקהלממנו
 טבלינאטישז שיקח סי רכל רשם הקהל יתקנו ומעתה סמס. אותולפטור
 בער הקופשן יתן והוא שנה בכל פר. 20 ססם אותו יפטרו פר. 500בער
 עפ"י בהלואה המעות סקבלים שהם )שין( כתב מלוה לכל יתנו והקהלהסס
 להורות חפץ איני למעשה אבל להלכה כתבתי כ"ז ום"ס רסי. ושפיר זאתתקנה
 סופלנים. סורים שני עור לזה שיסכיסו ער חרשה הוראה החסור רביתבאיסור
 וסן. חוסר ספני להאריך רציתיולא

 יעקב בית בשו"ת המביאיים היתר צררי שאר בצירוף הורית.והנ"ל
 בהלכוח הר"ט עיקרי הרב שהביא ובתשובות ע"נ ס"ח רף הקסח ובלקט י"וסי'

 עסקא היתר לעשות רוצים ואם קרושות. וחברות הקרש מעות וכרין ר"הרבית
 לקהלה שסביא רבר חלק בערו וקונין הסעות שנותנין באופן לעשותיכולים
 בית בער הסעות שנותנין משל ררך סההכנסה, חלק קונין ועי"ו רבה,הכנסה
 יעלה ראם ויתנו שלהם, יהיה הקברות בית מהכנסת שחלק ע"סהקברות
 לקהלה. בסתנה יהא סותר אותו פר"צענט סר' יותר שלהם הכנסהחלק

 סי' )וע' ביהכ"נ קרושת משום זה באופן לסכור אסור הכנסת רביתופשוט
 לקנות סעות כשנותנים סתחלה אבל קרושה( בו יש הקברות בית שגםשס"ב
 שלהם. יהיה סההכנסה שחלק להתנותיכולין

ס*א*

 י"ר ננר הוא שלכאורה היפשטעק או יעכסעל בסקום עסקא שטרע"ר
 )היפסטעק( האחריות בספר כערכאוח הסלוה כשכותבין וסכ"ש סכ"ר קע"וסי'
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 )מעכסעל( השטי ומקבלים ה"ע שטר כותבין אבל הרתחים עם הקרן שםוכותבין

 נשטר זאת שנכתב ומאחר משכון כמו לבטחון רק )ההיפשטעק( כתובתוגם
 אולי לבטחון רק ניתן היפשטעק או )העכסעל( האחר שהשטר עצ0ועסקא
 ע"א( ס"ח )ב"מ רמחוונאי שטרי חשש בזה שאין ולרון להקל בוהיש

 כרי לזה ליכנס מוטב עכ"פ ריחא. ברלית אפילו מגבי רילמא החששרשם
 נ"י. סשננעס שלמה מו"ה המיבהק הרב עכ"ל ראוריתא כואיסוראלהנצל

 : ה ב ו שת
 עיסקא היתר השטר יכבוש רילסא חשש יש בנ"ר נם לכאורההנה

 הביא ובאמת רווחא. ברלית אפילו והר?חים הקרן האחר שטר עםוינבה
 הנאון בשם תליתאי אורין שו"ת בשם ע"ר מ"ק קע"ו סי' תשובה ררכיבספר
 שיכול משום עצסו בפני בשטר הה"ע כתבו אם הוא נסור שאיסור חי"רבעל

 חולקים רוב נם הביא בר"ת שם אסנם השטר. בגוף ולתבוע הה"ע אתלכבוש
 בעל והנאון אפרים בית בעל מהרא"ו הנאון ה"ה כן לעשות שסתיריןע"ו

 שואל ובעל לאברהם חסר שו"ת ובעל ורעת טעם טוב ותשובותשאלות
 ה'. וסי' ר' סי' ח"ב י"ר יצחק בית שו"ת ובעל קס"ו סי' ח"ב מהר"נוסשיב
 שנעשה חוב על וועכסעל ליקח הנהינו רכבר ר' בסי' יצחק הביתוכתב
 פרשצענט ששה שסגיע בערכאותיהם לתבוע יכול ביעכסעל נם והריבה"ע
 נאמן יהא העסקא .וכשיתבע סחוקינן לא ברשיעי אינשי ראחזוקיובע"כ
 האחרונים כל כסעט הרבית עם הקרן בכולל אסנם הריחתי, לאלישבע
 ראין רבוסננו כתב וסשיב והשואל א'. סעיף נ"ב סי' ח"ס וע'אוסרים,

 שביק רלא כרין עשה ספק רבלי סהרי אנן ובה"ע ריחים בלי להלותררך
 כח ינרע שלא השטר על העסקא לכתוב רא"א וכיון איסורא ואכילהיתירא
 צרור קצת היה רלפ"ו עור וכתב עצסו. בפני העסקא לכתוב יכולהשטר,
 עכ"ר. בהיתר, שנעשה מהרי ראנן ביחר הרבית עם הקרן נכלל אם גםהיתר
 היא וה )כנראה העסקא על טאבאלא עשה אם יצחק הבית כתבאסנם

 עם וינכה הבית ימכר וכן לתבוע א"צ רבוה ה"ע סועיל אם צ"עהיישטהעק(
 הסרינה בניסוסי הסועיל כחב להשליש יש לכתחלה בוה ולרעתיהעסקא.
 לו אפשר אם ומעתה עכ"ר. העיסקא. יגבה לא הרהחתי לא הלוה יטעוןשבאם
 וישבע הלוה יטעון שאם הרב ביר גתב משליש האע עושה אשר שכללתקן
 להם הנח וה ברבר לו יצייתו לא ואם טום, הרי העיסקא יגבה לא הרויחשלא
 ה'. בסי' יצחק הבית 5מביאר כמו ררבנן איסור אלא שאינוכיון

ס'ב*

 געששפט אהן געסינואם סוטטער איהרער סיט משללען ברירעראייא
 בע- )פעישיערענען( אינען יע דריא אללע ראס ייוע, רער איןבעטריבען,

 ט~להאבער יערעם צונשכזט ושלל נעיינן רעם 6ש1 וינר. טשטינששפטליך נע- אויך )אללין( ביירער ריא אונר הינינשטעקקען קשפיטשל אלוטראנ

 היעראיבער רעך וועררען, פערטילט שליססעל בעשטיסמטען אינעם נשךנעיינן סעהר- רער יעררען, פערצינוט פרשצענט 4 סיט קאפיטשל אינגעלעגטערטי
 גילכרנ, זפא ער קלויועל, דיא ענטהשלט פעיטישנ שטאריעללעגעשש"ענע
 בשאלתי נפשי ועתה ענטשפריכט. רעליגיינזגעועטצע יריוטען רעם עוזשייט
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 לחלק, יש או בפשטן, נ" סעיף קע"1 סי' הנה רברי עפ"י כוה תנאי סותראם
 רק"ק )הרב השואל עכ"ל ררבנן. קצוצה רבית סחשש לעלות יעשווכיצר

 ניי(.שמטבאך

 : ה ב ו שת
 ארם ובחכסת עמ"ש בהנ"ה נ' ס"נ קע"ז סי' על סקום כד'כ הראהיפה

 סוכח סחברו יותר נותן אחר אם חילק יסרלא 11"ל הוסיף ה' סעיף קס"בכלל
 הביא כ"נ ס"ק תשובה בררכי והנה כשותפין. הף יותר נותן א'ראפילו
 כשבאים רעתה נכון י"ש לצאת רעכ"פ רהעלה הספררי סררכי סאסרבשם
 גם י"ח יוצאין ובזה טרחתו שכר בער רינר להמתעסק יתן הריוח עםלחלק
 אחר לכל סתעסקת שאינה האשה תתן ג"כ בנ"ר וא"כ עכ"ל. הרסב"ם"רעת

 כתב רעת החמת והנה טרחתו.- שכר בער )סארק( רינרמהסתעסקין
 והביא בריוח, שנוטל ססה יותר 'בהפסר חלק עצסו על לקבל לסקבלדאסור
 רוקא אלא כן כתב לא רהחי"ד צבי ארץ שו"ת בשם כ"ב ס"ק תשובהבררכי
 שנתן ססך יותר חלקו על הפסר יהיה שאם בפירוש עצסו את שהתחיבהיכא

 ולא סביתו שישלם בפירוש התנה לא אם אבל . . . סביתו שישלםלשותפות
 כנראה בנ"ר והנה החה"ר.- אסר לא יותר ולא שנתן המעות רקנשתעבר

 שאלתו, ברברי סזה ס"כ וכר שלא מפני ההפסר יחולק איך כלל התנולא
 יהיה לא אם אף סהשותפות שלו מעות של פרטצענט 4 נוטל אחר כלוכנראה
 ויש הפסר. שיהיה או פרטצענט 4 מסך פחות הריוח שיהיה או כללריוח
 קצת שנהנו סה 11"ל: כ"נ סעיף קס"ב כלל ארם החכמת שכתב כסו לנהונבזה

 והסקבל שכר לסחצית סעות להבקיא ונותנין בסו"ס היטב בקיאים שאינםסוחרים
 שכר לסחצית שיהיה עמו וסחנה לבר הנותן רק סעות לשותפות נותןאינו

 איסור וה סעותיו בער ריחים לסאה אחר הנותן יקח הכל שקורם רקוהפסר
 והשאר למאה אחר הריוח סן ליקח שיקריס עסו סתנה ואפילו קצוצהרבית הי ריחים יקח אעפ"כ ריוח שום יהיה לא שאפילו עסו סתנה ואםגסור
 ריוח ליטול צריך המקבל אררבה לעולם שהרי רבית אבק הוי עכ"פיחלוקו
 לשותפות סעות מעט יניח שהסקבל אלא תקנה לזה אין ולכן הנותן סןיותר
 להסתעסק הנותן יתן ונם רעלסא כשותפין ה"ל סעות נותנין שהם כיוןואז

 בחכמת שכתוב נוסח עפדי שותפות שטר ויעשו עכ"ל. טרחתו בער רינראפילו
 פערטראנ. סהנטטטריעללען חוץ רבית, ה' בסוףארם

ס*גי
 השבעות, בהם ויש היולרת בחרר לוחות שתולין בהני לסחוח ישאם
 קמיעות לעשות ישראל נהנו כבר הנה האסורי. ררכי סשום לחוש ישהאולי
 י"ר. סעיף של"ר וסי' כ"ה סעיף ש"א ט" א"ח קע"ט, סי' יו"ר ע'שונות,
 שמאסין לסי להועיל הקסיע יכול ס"ס בוה, וכיוצא בוה מאמין שאינו סישוף
 וע"כ זה שעשה בסי לסחות אין וא"כ ירו, על ולהרפא ונסהצו רוחו ליישבבו

 ע"א(. ס"ז )שבת האסורי ררכי סשום בו אין רפואה סשוס שהוא רבר כלאסרו

ס*ד*
 שקורין בוקנו ספחת חולי לו יש אשר אחר איש אורות עלנשאלתי
 שיכול רופא לו ואמר תמיסה סשנה יותר וה נרול צער לו וישבטרטפלעכטע
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 פי את שאל ההוא והאיש ויום, יום ככל בתער יתגלח אם חולי אותולרפאות
 במספרים תחלה השער ינטל אם לו להחיר שיכול לו ואמר מופלג,מורה

 אמנם בתער; יתנלח ואח"כ )י( כשיעור ישאר שלא ער צייקקען()שקורין
 אחר מורה פסק על לסמוך רצה לא מאור אלקים ירא ההוא שהאישבאשר
 כרי בסור בתער להתגלח פעם בכל רוצה ואז אחר, מורה עור לו שיתירער
 אני. נם רעתי לחית פי ושאלת זה. היתר ע"י למכשול אחרים יבואושלא

 ה: ב ר שת
 בענין תשובה נדפם בראשונה הרור: גרולי בו הורו כבר זה בריןהנה

 להתגלח שם התיר והוא הרא"ש, שם על י"ח סימן ראש בשמים בספרזה
 תחלה שיקח עצה נתן מוב היותי צר ועל צערא במקום נכרי ע"יבתער

 זה על ללמר בא שנית לעיקרן. ראשן לכוף כרי יניח שלא ערבמספרים
 וואלף מיהר"ר הרב מאת נשאל אשר פ' סי' חי"ר מה"ת ביהורההנורע

 הש'עור ישאר שלא ער במספרים תחלה ליקח היתר יש אםבאסקאייטץ
 בפעם שיהא באופן הנותר ישחית בתער ואח"כ ע"ב נ"ב נירה בסס'המפורש
 רחה והנוב"י גילוח. בלא השחתה השנית ובפעם השחתה בלא נלוחראשונה

 רבים. לקלקולים לחוש יש כי סזה, רבר עור יזכיר שלא וכתב להשואלשם
 פספקת תשובה הנוב"י מצא לא קנ"ר סי' בחא"ח הח"ס ערות כפיוהנה

 חשש הנוב"י התיר כן על אשר זה, להיתר מקום שיש באמת ורעתולהשואל,
 שהמשחיתים כרי יאכל מה לא שאין עני פועל ע"י בחוה"ם גילוח ררבנןאיסור
 שיהיה ער כ"כ זקנם יגרל אם ראורייתא לאוין כמה על יעברו לאבתער
 לעיקר.- ראש לכוףכרי

 בעין רואה כל כי הנוב"י על זאת ערות הח"ם העיר כמתנבא לא והנה1(
 סי' חא"ח במה"ת לשונו זה כי תשובותיו מתוך בעליל זאת יראהפקיחא
 בתער משחיתים שבעו"ה הלועוים במרינות אפילו בחוה"ם(: גלוח )בעניןק"א

 כך בימינו שעלתה אוי בתורה מפורשים לאוין כטה על רמה בירועוברים
 מה עלי יעבור אבל . . . לפרהן ולא לגרור אם כי עשיתי לא הרשעים באילוגם

 רברו שלא רבר אפרסם ולא ימי כל שוטה שאהי' ומוטב עלי מלעיזיםויהי'
 הורה שכבר רבר הוא בחיה"ס הגילוח היתר שפרסמתי וסה הראשוניםממנו
 שנים זה וז"ל: כ' צ"ט בתשובה ושם עכ"ל. תם, רבנו לראשוניםראשון
 הגילוח לו נחהן שהיה לאחר נשאלתי... שנים ט"1 או י"ר כמורבהן

 . . . ה?עם הסתרתי ולהנשאל לעצמי ורשמחי זה רין אז ובררתיבחוה"ם
 "יה אב': אחרים בענינים גם שיקילו חשש סשום לא ממנו ההיתריהעלמתי
 חכ.טה שהוא בתער זקן בהשחתת נכשלים אחרים במקומות הואילסעסי
 שהתחלתי קורם שנה וכמו . . . בחוה"מ ההיתר שערי להם אפתח ולמהלאוין

 ושלא י"ג, סי' נובי"ק ע' זו, תשובה להעלים בלבי גמרתי . . . ספרילהרפיס
 גיסא לאירך אררבה בלבי ראיחי בזה עיינתי כאשר אבל הנ"ל סטעםלהרפיסה
 כסום והטעם הנ"ל היתר לפרמם יותר טוב הנ"ל ברבר פרוץ שהרורבשביל
 ריב"ז כמאמר ברעתי הרבר שוקל ואני אשיב לא יפציר אם לנלותו אוכל ולאבלבי
 רבר בלבו עלה לא מהקרמונים אחר ושום אומר לא אם לי אף אומר אם ליאר
 היתר שפרסום הכרעתי עכ"פ אבל הם שהעלימו מה להעלים ג"כ אני וצריךזה

 בי בזה ורי הרור לפריצי לתורה ומשמרת וגרר רבא מצוה בו ישבחוה"ס
 להנאון שנית כתב ק' בסי' ושם עכ"ל. יועיל, לא יפציר אם אסרתיכבר
 סעלתו שתסה ומה וז"ל: רבריו( הבין )שלא א"ש רק"ק אב"ר לעסילמו"ה
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 כתבתי אני וכי עליו חמה אני בלבי כמוס שהטעם רבר כםפר אחקוקאיך
 מבואר ונמוקי טעסי כל הלא כמיס הוא בחיה"מ( )גי"וח ההיתר שטעםלטעלחו
 לפרממה ושלא זו הוראה להעלים כרעחי שהיה לו כחבחי אבל . . .בחיכורי

 הכמוס הטעם מלבר שגם מעלתו וירע ההוראה פרסמקי הכמוס מסעםאבל
 שבכאן בקהלתנו כאן ההיתר לפרסם עכ"פ ברבר מחומב ~5צלי מצאתיג"כ

 האומנים שערי שננעלו מחמת ובחוה"מ בתער מלהשחית נזהריםבעוה"י
 משחיתים היו וממילא בחוה"ם יהורים אינם לאומנים הלכו לפניהםהיהורים
 עצמי מצאתי ולכך במשיחה או במספרים לנלח בקי אינו הא"' כיבתער

 בתר ראזלינן בלבי שהי' אלא יהורים אצל היתר שערי להם לפחוחכטחוייב
 שמטעם ער להעלים רציתי לכן חקער מן נזהרין שאינן במרינוח רעלמארוכא
 ערות כל בעיניך רואה הנך עכ"ל. ההיתר לפרסם הכרעתי שעמיהכמום
 הנ"ל. להיתר מקום יש הנוב"י לרעת כי ברור ומעחה היטב. בארהח"ם

 להתיר שאין באופן זה היתר וכל מכל רחה בעצטו הח"ס אמנם2(
 ג"כ שרחה קרושים בפ' התירה על והקבלה הכתב בספר גם ועייןכלל.
 הויוויטץ מררכי ר' הרב ירירי רברי ועין ירים, בשתי ראש בשמים תשוכחרברי
 ועתה להיתר. 'טהעלה י' סי' בשו"ת לוי מטה בספרו רמא.ן ס"פ רק"קאב"ר
 השהתת רין על ארון תחלה רירן. בנירון הקלושה רעתי את אניאחוה
 נכרי.- ע"י:קן

 א"כ אלא לוקה אינו המתגלח ראיש כתב ע"ז מה' י"ב בפ' הרמב"ם3(
 שמרעחו כיון לוקה שאינו אע"פ א"א וז"ל הראכ"ר עליו והשיג למגלחסייע
 לומר שייך רלא נ"ל ויותר וז"ל כתב הכ"ם אבל עכ"ל. בלאו עוברעשה
 לו להקיף לו אמר אם ואפילו כלל מעשה עבר רלא כיון בלאו עוברשהוא
 להג, משנה סרר בספר אמנם עכ"ל. עבירה לרבר שליח אין ראשופאת

 מורה רהרמב"ם והעלה ירים בשחי הכ"ם רברי רחה באסקאוויטץ פאלףמו"ה
 לחלוק בא לא נ"כ ושהראב"ר ססמע בלי אף לאו איסור ראיכאלהראב"ר

 להקיף שלא כתב להרמב"ם המצות במ:י; וה:ה הרמב"ם. רברי לפרשאלא
 והשיג עכי"ם כעוברי הזקן כל להשחית שלא וכו' עכו"ם ככומרי הראשפאח
 לנשחת ולא למשחית לאו לניקף ולא למקיף לאו א"א וז"ל הראב"רע"ז

 רהניקף כתב פי"ב ע"ז בה' רהא עצמו את סותר רהראב"ר הכ"מותמה
 שצ"ל הראב"ר ברברי להגיה רצה משנה סרר בעל והרב בלאו. ג"כעובר
 מפני תטעה שלא ור"ל לנשחת ולאו למשחית לאו לניקף ולאו למקיף לאוא"א
 ניקף להיות ע"ז כוטרי ררך ובוראי כן ע"ז כומרי שררך הרמב"םשכ'
 עי"ש. לאו יש במקיף רגם אלא אינו זה הניקף על קאי רקרא לאוא"כ
 הנראה רכפי הרמב"ם רברי לפרש בא רהראב"ר לפרש ררוחק מלברוהנה

 לומר לו רהיה הלשון קשה ג"כ 1את מלבר - הרמב"ם על להשיג באמלשונו
 כתיב לא בקרא רהא ולאו, תיבת ולכתוב לחזור לו ולמה ולניקף לטקיףלאו
 ז"ל והרסב"ם ז"ל, הראכ"ר רברי להניה ראין נראה ע"כ לאו. חראלא

 שכתבו וכמו בניקף מירי קרא רעיקר סובר רהרמב"ם פליגי בזהוהראב"ר
 הראב"ר השיג זה ועל עכו"ם, ככומרי כתב כן ועל ע"ב, נ"1 רף בנוירהתוס'

 בלשע הקיפו לא רכהיב משום ורק לניקף ולא למקיף לאו כתב קראראררבה
 להקיף הניחו לא הקיפו לא ףררשינן משום או מהקפה השחתה ויליףרבים
 הראב"ך( בשם מכות על הריטב"א שכתב מה )עין לניקף לאו ג"כ מעיהיליף
 הוא, ע"ו חוק כחשום רהטעם לומר א"א אתא למקיף ללאו קרא רעיקרוכיון
 ט"ז ועין אחר, מטעם הרמב"ם על השינ הוא שגם קפ"א סי' בטי"רועין
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 הס"1.- על שהשינ ע"ט ס" ח"א סאירות פנים ועין לרינא, רנ"םמאי
 ע"ו. סי' חא"ח סה"ת נוב"יוש

 פליגי בהא והראב"ר הרסב-ם פי"ב עכו"ם בה' רנם י"ל והשתא4(
 לחיבו אתא רקרא וכיון אתא ניקף לא1הרת קרא רעיקר סובררהרמב"ם
 וא"כ שססיע או לעצסו שהקיף כנון סעשה רעבר באופן סירי א"כסלקות
 סובר וע"כ קרא ה1היר לא ע"1 רהא סיוע בלא לאו על ריעבור תיתיסהיכי

 ואסר השינ וע"1 בלאו, הניקף עובר אינו סיוש בלא הרסב"ם רלרעתהראב"ר
 לאו קרא רעיקר סשום בלאו, עובר עשה ו שמרעת כיון לוקה שאינואעפ"י
 ססיע, בניקף כלל סיירי לא הקרא וא"כ ע"1. חוק סשום ולא הוארסקיף
 סיע שלא אע"מ בלאו עובר א"כ לניקף לאו נם רבים מלשון רררשינןוכיון

 ניקף. של סרעתו עשה שהמקיף ספמ הוא למקף לאוראקור
 ואפשר סיע, לא אם בלאו עובר אעו רלהרסב"ם כהכ"ס שפיר י"לוהשתא
 סירי לא רקרא רלאו רכען כה צ"ל ע"כ רלהכ"ס ררבנה איסור אלאראינו
 איברא מסייע.- בלא ראוריתא איסורא לן תיתי סהיכי א"כ בססיעאלא
 פמקו הפוסקים כל ונם הכ"ס, על ב1ה חולקים שראיתי הספרשיםשכל

 הכ"מ רפירוש ברור זה אך סעשה. בלא אף לאו על עובר רהניקףבמירהש
 ביהירה נורע ועיין המצות. ובסנין כאן הראב"ר ברברי ססך לו ישברסב"ם
 בתשובת עור ועין סשנה, הכסף לרעת סיוע שהביא ע"ו סי' חא"חסה-ת
 קטן. לי אקפי ע"ב י' רב"ס בסתי' ס"ש ס"ב סי' חי"ר אפריםבית

 לרון יש סעשה בלי אף בלאו עובר רהניקף להפוסקש אף והנה5(
 והנה לא. או הוא חיובא בר רלאו נכרי הוא רהסקיף היכא נם חיבאי
 הונא דרב בפלונתא תל" זה ה1קן ועל ר"ה ע"א נ' שבועות בתום' קסאלפי'
 ניקף איתקש רלא הונא כרב והלכה ע"ב נ"ז בנ1יר אהבה בר אראורב

 פירושא ולהאי הוא, חיובא בר לאו רמקיף אע"נ הניקף חיב וא"כלסקיף,
 וכן התוס' כתבו בפי' אסנם נכרי, ע"י ניקף להיות דסותר ה"נ אין אראלרב
 חיובא בר לאו רסקיף אע"נ חייב רניקף סורה ארא רב רגם בנ1יר התוס'כתבו
 ראתיא מקיף סקשינן לפיכך בניקף סיירי קרא רעיקר משום הטעם וכתביהוא,

 סנופ" רמשסע ניקף להקיש סברא אין אבל רקרא ספשטא רמשסע לניקףמררשא
 לרעת והנה עיי"ש. בעלסא סלישנא אלא סשתסעא רלא לסקיףרקרא

 ראררבה הריטב"א שהביא אב"ר הר"א ולרעת 3( )סספר לעיל שכתכנוהראב"ר
 בלשון תקיפו רלא בעלסא סלישנא סשסע וניקף בסקיף, סירי רקראנופיה
 לסקיף ניקף רסקיש כש"כ לניקף סקיף רסקיש אהבה בר ארא רב וא"כרבים
 טקיף סקשינן רלא הונא לרב ראפילו לוסר יש ואדרבה פטור, נכרי ע"יוהניקף
 ר:ראי רקרא, בגופיה כתיב רסקיף סשום סקשינן לסקיף ניקף ס"סלניקף
 - סברא. להך ס"ל הראב"ר ואף היא נכונה התוס'סברת

 הן אלו בסוף יוסף הנסוקי לשון רוה 1"ל הנ"י קושי" לתרץ ישובזה
 בר לאו רסקיף כיון וקטן אשה נו. ע"י לאיש להקיף סתירין שהיו ו"מהלוקין
 חיובא בר לאו רניקף אע"ג חייב הקטן את הסקיף ראיש היכא רכי וליתאחיובא
 עכ"ל. חיובא בר לאו רסקיף אע"נ הניקף חייב לאיש הסקיפין ואשה קטןה"נ
 נהי וא"כ כהראב"ר ס"ל סתירין רהיש הקושי' לתרץ יש לפס"שאסנם
 אתיא וניקף רקרא בנופיה כתינ רסקיף סשוס לניקף סקיף סקשינןרלא

 יוסף שבניסוקי סתירין היש וכסברת סקשינן.- לסקיף ניקף ס"ססררשא
 אסור ראעפ"כ שכתב אלא ראש, בשסים שבספר הרא"ש בתשובת נ"ככתוב

 סה' פי"ב שעה"ס וע' נר. ע"י לעשות ויכול נ1רו לא צערא ובסקוססררבנן
 ה"א.עכףם
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 הרא"ש כזכי ואת לתשוכה כעה הףל כתשף סופר החתם והנה6(
 והנה הרא"ש, כרבנו סריש בקי תלה חאחרומם מן שאחר רעתותראה
 שראה ברורה בערות העיר בערלק רק"ק אב"ר צכי מו"ה הנאק שהרכמלכר
 )לס' 4' ואהני כתב לים הגר שם כספרו חיר"א והגאק בנו של ירהכתכ
 מוכח !את כל מלבר כבחירתא, רליקו ברתא רפום סהרותא ראש(בשמים
 המומחים: הסימעם ואלו כתבה הראשומם מן שאחר הנ"ל תשוכה שלמתוכה

 )כנראה הגאק כשם פירוש סביא ב( מאיר", רכנו "מורי בשם רכר שמכיאא(
 יצחק רבנו כשם פירום מכיא ג( רנגעים, רפ"ב למתג" נאת( ~זאי רבהוא

 מו*נא רי יצחק ר' עלע שהעיר כמו שלפנעו כתום' נמצא שלא נףרכחוס'
 תוס' שכתכו מה ר( ראש(, כשמים של הכ"י היה ובירו כ"י כימי חי)שהיה

 יותר וכאריכות ריכ"ן כשם !את כתשוכה מובא במתם ע"א ג' רףבשכועות
 רהמצורע בתבו האיך הנ"ל התוס' על אחרונים כמה שהקשו מה שמתורץכאופן
 שכל להאמין וקשה כהן.- ע"י נילוח רכעי כת"כ מפורש הא נכרי ע"ייגלח
 אין נכרי ע"י מתירין שהיו יש הביא הנ"י שנם וכיון ויוף. ע"י נעשההנ"ל
 קרמון. כשם עור 11 ריעה כתוב נמצא אם בשקר להח!יק טעםלנו

 כלא נכרי ע"י ניקף נ"כ הרמכ"ם ברעח יהראכ"ר הכ"ם לסברת והנה7(
 ה"ח יסוה"ת מה' כפ"ה הם"ל ולפמ"ש כעלמא איסורא אלא אינומסמע
 כעלמא איסורא אלא ראינו היכי כל הרמכ"ם לרעת נבוך אני שעריין ורער"ה
 החמירו שיעור בחצי ורק סכנה כו שאין בחולי מותר מראוריתא ראסוראף

 ואין סכנה, כו שאין לחולה מותר היה כאן נם א"כ לאצטרופי רח!ימשום
 לחומרא לנף שליחות ריש ע"כ ע"א כ"מ התוס' לרעת שליחות סטעםלאסור
 חולי וכמקום הריטכ"א כשם שם מקוכצת השיטה כם"ש מררבנן רק רוהחרא
 עכיר כעי כאי רתליא כם"ר רקי"ל עכירה לרבר שליח ראין ועור גורולא

 רנבי הי"ר מלוה מה' כפ"ה הם"ל רכתב ואף קפ"כ, סי' כח"ם הש"ךכם"ש
 כשכועות רהתוס' רואים אנו מ"ם עכירה, לרכר שליח ריש מורי כ"ענכרי
 לומר כ"ם להש"ס לו רהיה הקשו האיך ראל"כ הכי ס"ל לא ע"א נ'רף
 מורי כ"ע עכו"ם נכי הא נרול לי אקיף לעכו"ם או לקטן ראמר אישנ"מ
 שאין כחולי ספק יש רעכ"פ נראה הנ"ל מכל עכירה,- לרבר שליהריש
 שכתבתי אחר מסייע.- ואינו נכרי ע". בנשחח איסורא עביר אי סכנהבו
 נ"כ שכתכ צ"1 סי' אינר עקיכא ר' כתשוכת רמסיע תנא לי מצאתי!את

 כפנתי רכרים וכהרכה לעיל וכמ"ש ררביאתא ספיקא הוא נכרי ע"ירניקף
 שכפנתי.- וכרוךלרכריו
 נשחמ ואח"כ כמספרים תחלה כמסתפר הרין האיך אנן נחזי ועתה8(

 לכוף כרי יניח לא ראם כתב הנ"ל ראש כשמום כתשו' והנה תער.ע"י
 מיאה קרוי !ה שאין איסור עור אינו תער עליו מכיא ואח"כ לעיקרןי-אשן
 גלוח לאסור נמי וכאן כלל נלוח וה שאין רנויר הסוניות כרמשמעין שיערילא
 כלא רהשחתה מקרא ילפינן הא מ"מ השחתה כאן ריש אף רר"ל ופשוטבעי
 רנויר מסו~א כרמשמע הוא ועומר רמנולח משום נלוח אין וכאן שריגלוח
 ראמרינן מה על כוה ררמו כ"ו( )י"ט קרושים כפ' והקכלה הכתב ע"ווכתכ
 אינו לעיקרן ראשן לכוף כרי כו ושמרו לסטים שנלחוהו נויר ב' ל"טנ!יר
 וכמו גלוח כאן ואין שער קרוי אינו השיעור מזה קצר רכשהשער הריסותר
 והקכלה הכתב וכתכ לוקן. נלוח הר לא נמי הכי לנ!יר נלוח הוירלא

 אחר כשגלחוהו רמה"ת לררכנן ראוריתא שמרמה הם שנגה רכרישלרעתו
 נלוח ירי לצאת ככך רי לעיקרן ראשן לכוף מכרי פחות שהניחו אףמלאת

 שיעור נזיר לחנלחח החם רא'צטריך והא להו, וק.ם ר"ה בתוס' בשםכמבואר
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 יעויי"ש בו הקילו ולכן מררבנן רק מראורייתא אינו לעיקרן ראשן לכוףנרי

שהאריך.-
 והקבלה הכתב מבעל שנעלם נ"ל מחילה בקשת אחרי אמנם9(

 שערה שנילח רנזיר הי"א נזירות מה' בפ"ה שפסק הרמב"ם רברי שעהלפי
 הש*עור רזה אלמא לוקה אינו לעיקרן ראשן לכוף כרי מסנו יוניח ואנ לוקהאחת
 מורים ום"ם חולקין שהתוס' בלח"ם ועי"ש נזיר נלוח לענין מראוריתאהוא
 בתוך אפילו מותר אינו לעיקרן ראשן לכוף כרי נשאר ראם סתירהלענין
 חשיב לא רמראורייתא צ"ל ע"כ וא"כ ה"א, פ"י ברמב"ם כמבוארמלאת
 שיעור נשתתר לא יאם לעיקרן ראשן לכוף כרי נשתיר לא אא"כנלוח
 ראש הבשטים מיתי שפיר וא"כ הרמב"ם, לרעת לכה"פ כמגולח חשיבכזה
 3לוח.- הר לא בתער אח"כ גלח ראם משםראיה

 רג' רטבואר ע"ב נ"ב רנרה ססוניא ע"ז קשה לכאורה והנה10'(
 לעיקר( ראשן לכוף כרי רהשיעור אכר חר שערות בף בשיעור חולקיןתנאי
 כרברי הלכתא שם ופסק בצפורן לקרוץ אסר וחר ב,וג שינטל כרי אמרוחר
 כמאן, הלכתא לן דמספקא משום מפרשים ושאר הרא"ש וכתב להחסירכולן
 וכבר לעיקרו, ראשו לכוף כרי רהשיעור נזיר נבי לן פשיטא אמאי קשהוא"כ
 שאמרו שערות ב' במתנ" ריק רלכך וכתב שם במיר הרש"ש בזההרמש
 רהשיעור בנךר אבל פלעי שערות ב' שאסרו במקום ררוקא סקםבכל

 לעיקרג ראשו לכוף ברי הוא רהשיעור מורי כ"ע ראשו רוב הואבסתירה
 לקיקרה ראשו לכוף כרי שיר אם לוקה ראינו להרמב"ם נלוח לענק "'לוכן

 שערי בס' )וע' אחת.-- מטערה אלא שערות בנן השיעור הף לא רוטםמוטום
 ג'4 בפרט י"א !יות ררבא חזקה רק ל' כלל חזקות עלתורה

 שערות רב' השיעור הרמב"ם כתב לא ובהשחתה בהקפה והנה11(
 תולש יש קתע רבתוספתא עלע השיג והממ"נ חמב אחת רבשערהומשסע

 מקיף, ומשום טוב יוס משום מצורע משום נזיר משום עליהן וחתב שערוחב'
 להאי ליה לית רהרמב"ם כתב והח"ס "ערות ב' נמי במקיף רהשיעורמשמע

 אורה קרן בספר הנאון רברי נראין ויותר במחכ"ת, רוחק זה אךתוספתא,
 י"ט, משום שערות ב' קתני רהתומפתא סובר רהרמב"ם נזיר מסכתעל
 ובנזיר נזיר ג"כ קתני התומפתא רהא תרע אחת, בשערה חיב בנוקיףאבל
 רנם לומר מקום היה לפ"ז והנה במקיף. הרין וכן אחת בשערה אפילוחיב

 ויש לוקה, אינו לעיקרו יאשו לכוף כרי הניח ראם בנויר כמו השיעורבמקיף
 ממנו הניח ואם שכתב הי"א רנזירות פ"ה הרמב"ם מלשון לזה סמךקצת
 רהרמב"ם כיון וא"כ תער, געין זה שאין לוקה אינו לעיקרה ראשה לכוףכרי

 א"כ בתער השחתה אלא גאסר לא במקיף רנם פסק ה"ו עכו"ם מה'כפי"ב
 תער, כעין אפילו הוי לא רהא שרי וראי לעיקרו ראשו לכוף כריבטשיר
 היכי וכל בעי, תער כעין מ"ס בממפרים אפילו במקיף ראסרי פוסק"םולשאר
 הניח לא ראם נשמע הרמב"ם טרברי והנה תער. כעין הר לא כ*כרכחשיר
 חולקין בנזיר שהתוס' אלא נזיר, נבי כמו לוקה לכוף כרי בהערטמקיף
 ועין תער, כעין הף זה ררק מעיקרו קצצו אא"כ לוקה אינו רנזירום"ל
 מסתמא הרמב"ם לרעת והנה הרמב"ם. לרעת ראיות שהביא אורהבקרן

 לכוף כרי שיר ולא בתער גלח -אם הכי הרין כו גם זקןבהשחתת
 נם הא במספרים לוקה אינו אמאי י,"כ ע"ז /ןשה לכאורה והנהלוקה.
 וצ"ל מתער, מספרים שני וסאי לשקרו ראשו לכוף כרי משיר אינוכאן

 התער נם באמת רהא התורה על בביאוריהם והקבלה והכתב הרנה"1כם"ש
 רמכלה משום השחתה נקרא רטכ"פ אלא השרש עם השער מעביראינו
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 השר,ש ער להשחית יבול רהתער רכיון י"ל עור עיי"ש, אחת בבת גרולחלק
 על הקפירה לא רהתורה חיב לכוף כרי נשאר ' של ער רהעביר כיוןא"ב
 גלוח נקרא רזה סגי לכוף כרי ס"ט אבל 'חתה 4 רראוי סשום אלאתער
 להרמ"בם רעכ"פ הנ"ל מכל שסעינן והשחתה. . כמו הר בתער נעשהואס
 חייב.-- לכוף כרי נשאר שלא ער בתער נילחאם

 וחיב חור אם השורש ער ונילח חיי אח"כ אם אנן נחזי וסעתה12(
 רשם רפטור ע"ב ל"ג רף מבכורות ראי,; להביא ריש ונראה הפעם.עור

 רלית כאן וא"כ מחמץ, אחר למחמץ וכן רחייב כורת אחר לנותק קראמצריך
 ניסא לאירך רויל למימר וליכא פטור. ממילא מגלח אחר לסגלח קראלן

 מטיל אחר מום מםיל לפטור לרצין יהיה רתמים קרא לרבנן איצטריךרשם
 רלא קרא איצטריך רשם חרא אינו, יה חייב. קרא לאו הא רסשמעסוס
 להתם רמי רלא ועור לחייב, בו יהי,' לא מום מכל או כורק אהר מנוחקנילף

 יאשי; מום במקום יטלא אחר במקום מים למטיל קרא איצטריך התםרבשלמא
 חיהי מהיכי .עומר מנולח שכבי במקום כמגלח אבל קמ"ל רליחייברסר"א
 ער כבר במגולרן הרמב"ם רלשיטת מסתבר א"כ קרא. לן רליה כיוןרליחיב
 ראשונה בפעם בגילח כן הרין ואם פטור, וגילח וחזר לכוף כרי נשארשלא
 בפעם סוף סוף במספריים, בראשונה בגילח כן הרין יהא לא למהבתער
 הרמב"ם. לרעח מסתברא ה:י גילוח. כאן איןשנייה

 שערוח בכ' במקיף רןנ';ור ורעימי' הסם"נ לרעת א:ן נחזי והשתא13(
 ללמוד יש ומהשקא הה"ס כמ".2 ע"ב נ"ב רנרה סוגיא בכלל מקיף הויוא"כ

 השיעור והנה ר:רה בשיגיא שם ה:אמר כשיעור היא שגם מהקפההשחהה
 חחת אני עפר המלך. אחרי יבוא ומי שם בח"ס היטב באר נחבאר כבררשם
 ברבי.ן הרבה לרון לי ויש פריך. א:י וללמור היא תורה מ"מ הח"ס, רגליכפוח

 רלהימב"ם מ"ש על ל:ר ערוך בעל עליו רקרק שכבי מה אביא ולאהקרושים,
 יעו"ש, הללמ"ם הוא רכן אלא מססק להחם'ר :ולן כרברי רהלכה הטעםאין
 לקרז'ן רלרש"י לפרש שרצה מה הוא ייקר לי שקשה מה אך קשה.רזה

 צפירן בין השעי נאחז השעי עיקי ע? צפורני כשמעביר פירושובצפורן
 חוך נכנס שהצפורן מפני צפורן ח:ירק נאמר סכין פנימת וכהרגשחלבשר
 לבשר. צפורן בין נחנר שהי2יער ח:א בהיפוך והכא חוגרתו והפנימההפנם
 שערוה ב' איתא רשם רנגעים ס"ר ר' למשנה הח"ס יענה מה לי קשהיע"ז
 שהוא כל אומר ר"מ בלבנונית יהא כמה טסא משחיר וראשן מלביןעיקרן
 שהוא כל רמ"א איתא הר"יט, הכיאי ובח": בזונ לקרוץ כרי אומרר"ש

 וכשיעור 'טמעון כר' סיברים רחכמים המפישים ופירשו כשיעור אומריםוחכמים
 ל'ה, כראיח ולמר "יה כראית לךר ע.'ב נ"ב בנרה האמור כשיעירהיינו
 וא"כ באמח הנר"א יכמ"'2 רביה רר"ע שיעורא נקט רר"ש צ"לוא"כ
 בין השיער לאחוז הפירוש ואם רע"ב עיין הספרשים וכם"ש ליטל היינולקרוץ
 על ובשלמא זוג. נבי לישנא האי ר"ש נקט האיך הח"ס כם"ש לבשרעור
 היינו רש"י רקאמר מעט רלאחיז כפשוטו ברש"י רהפ" רי"ל קשה לארש"י
 רר"ע שיעורא לאו בזוג לקרוץ רקאמך ור"ש צפורנ,'1, בשתי מעטלאחוז
 בצפורן לקרוץ רהיינו רש"י לשיטת מכולן רזיטר שיעורא אלא נקט בזונרלינטל
 בנרה רנקט יהא בזין, מלינטל ו~וטר הוא חרא כזוג ולקרוץ בצפורןולקרוץ
 כרי הוא השיער שכל מירי רשם פשוט הוא בזוג נקט וכאן בצפורןלקרוץ
 בצפורן השיער אוחז אם להרגיש שיוכל בצפורן לשער יש וא"כ בצפורןלקרוץ

 א"א וא"כ טשחיר רראשו אלא יותר אריך הוא רהשיער בננעים אבל לאאו
 אפשר אי נ"כ בעין ולראוק הלבן העיקר או השחור אוחז אם בצפורןלהרגיש
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 בשחור אוחן אם לראות ריש בןונ לקרוץ ר"ש אמר ע"כ בצפרניו, אוחןאם
 בצפרניים, באוחו גם לראות יש ביותר, ארוכים הצפרנים ראם איברא בלבן.או
 לרעת לתרץ כנ"ל כ"כ, צפרנים לגרל ררך ראין נקט רמילתא ראורחאאלא
 כרי שטעון רר' לישנא יפרנס האיך קשה רש"י ברברי הח"ס לפי' אךרש"י.
 ב~ונ.לקרוץ

 מפרש רהרמב"ם פליגי בהא ורש"י ררטב"ם ל' נראה ה,ה וע"כ14(
 הוא 11ה רננעים רמתני' בווג לקרוץ כמו בצפורן לחתוך היינו בצפורןלקרוץ
 לשיטתו רש"י אבל מבצפורן, לחתוך יותר קל רבוונ כ1ונ מלינטל נרולשיעור
 11ג רסתם ה11נ, סנטילת ווטר שיעור הוא ווה מעט לאחוז היינו לקרוץרפירש
 ויוצא סעט. נרול שיעור צריך ול1ה בחוקה אוחו א"כ אלא לחחוך יכולאינו
 שחותך לרש"י נם לצייר יש עכ"פ בקל רחותך רק 11נ לו יש ראם מ1הלנו
 מקומוה בכמה ותוס' סר"' משמע וכן בצפורן. שיקרוץ כרי משייר ואינובוונ

 חיתכין שאין משח'תין אין 21ספר'ם תשחית לא ת"ל פירש"' ע"ב כ"ארבמכוה
 סמוך הטעבירין כל תער כעין אלא פייש ע"א מ' ובנויר כחער, עיקר כצרשיער
 כעין לבשר 0מוך במספרים שגווז תער כעין נ"כ פירש ע"ב נ"ח וברףלעיקרן
 לגמר', משרשו מעיקרי תער כעין פ" שהיא כל בר"ה ע"ב ל"ט נו'ר ובתוס'קער,
 ומשחיתו השיער שעוקר תער כעין פי' ובתער ר"ה ע"א מ' שם בתוס'וכן

 בצר שיער הותכין אין מסמרים סתם רלרש"י הנ"ל מכל שסעינןמעיקרו.
 רמעבירין מספרים יש אבל תשחית רלא מקרא מטפרים ממעטינן ולכןעיקר
 הוקן, בהן לנלח תורה אסרה לא ואעפ"כ שיעור טשירין ואינן תערכעין

 תער.- כעין אפילו מותר רבמספריםרקי"ל
 הנשארים רשערות נימא אי רממנ"פ לקמן הח"ס בם"ש נרון והשתא15(

 בסספרים ולא בתער והיינו השחית הרי רליתי' כמאן הר הווג נילוחאחר
 אח"כ שנשאר מה צ"ל אע"כ והשחית נילח שהרי ממש תער אלא תערכעין
 עכ"ל.- חייב אחריו המשחית א"כ השחתה בלי נילוח והר עליו שיערשם

 רהחל'ט חרא וכלל כלל לי סובנים אינם ררבריו אומר אני א"פ מחילהובבקשת
 3מספרים ולא תער כמו הף שיער שיעור נשאר שלא ער במספרים נילחראם
 המתני, בכלל הוי וא"כ שערות ב' הוא רהשיעור להסמ"נ א"כ תערכעין
 שלא ער במספרים מגלח ראם לחומרא צ"ל וא"כ בעצמו הח"ס כם"שרנרה
 לכוף כרי שיעור רלחומרא והשחית גילח הרי לעיקרו ראשו לכוף כריישאר
 המשחיתים בכלל הם ישראל רוב כמעט הסמ"נ לשיטת ולפ"1 לעיקרו.ראשו
 וכבר לכוף. כרי משירין ואין במספרים שמנלחין פשוס המנהג כיח"ו,

 באינו השחתה הוי רלרמב"ם נוירות ה' מרמב"ם 11( )מספר לעילהוכחנו
 רכולי מנהנא נגר הוא ווה במספרים גם אסור יה" זה א"כ לכוף כריכחמיר
 התירה במספרים מ"ם השחתה הף כה"נ רבתער ראע"ג וראי אלאעלמא,
 או משחית, אינו סספרים רסתם כיון ומשחית תער כעין רעביר אע"נהתורה
 רהשחתה כן( סובר רהרמב"ם )ואפשר הכוה"ק בשם 11( )מספר לעילכמ"ש
 במספרים. משא"כ אחת בבת הרבה שמכלה הינורתער

 שיער שם אח"כ שנשאר מה צ"ל אע"כ רבריו בסוף הח"ס ום"ש16(
 אינו ג"כ 1ה עכ"ל היב אחריו המשחית א"כ השחתה בלי נילוח והףעליו
 ואעפ"כ השחתה, בלי נילוח הף רבמססרים ראה"נ סובר המתיר רהא לימובן

 כבר רמנולח רכיון נילוח, בלי השחתה רהף משום פטור אחריוהסשחית
 רנוחק טהא 12( )מספר לעיל שהוכחחי וכמו גילוח אחר נילוח איןבמספרים

 עיון.- לי צריכים הח"ס רברי רבר סוף כורת.אחר
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 מכרי פחות הסספרים אחר נשאר אם מיבעיא לא ברור ינראה11(
 לא אם אפילו אלא ראורייתא איסור כאן אין רוראי מעט בצפורןשיאחוז
 לס"ס.- לצרפו ויש הוא רבה ספיקא לעיקרו ראשו שיכוף כרי ערנשאר
 לעיקרו, ראשו לכוף לגרל כרי ימים ז' רצריך אמרינן ע"ב ל"ט בנזירוהנה
 טז' הרבה לפחות רוחק מ"מ מז' בפחות שגרלים ריש הח"ס רכתבואף
 ולקרוץ הזוג נטילת כרי אפילו גרל אינו אחר רביום לומר נוכל ולפ"זימים.

 מי וא"כ רנרה רמתני' תנאי בין רחוקה פלוגתא משוינן ראל"הבצפורן,
 לו אין שניה רפעם ראשונה בפעס אלא עובר אינו בתער יום בכלשטנלח
 ויכול יותר גרל הוא יום בכל מגלח ראם נאמר ואם לכ"ע. שיערשיעור
 שיעור, ישאר שלא ער כ"כ רק בזוג לינטל יכולת יש עכ"פ כשיעור,לגרל

 ואין )געצוויקקט( כמספרים מגולחים אנשים הרבה שראיתי סעירוהנסיון
 . . . . - בפניהם. ניכר שיער רושםשום

 תרע"ב סי' חליצה הלכות זיוע כאוי ראיתי זאת שכתבתי אחר18(
 שיהיו כרי ארוכות השערות שיהיי וצייך וז"ל שכתב ע"א( 188 צר)ח"א
 סימן בא בפ' רתנן לעיקרן ראשן לכיף מכרי ארוך יותר רהיינו בזוגניטלות
 ראשן לכוף כרי בכ"מ זהאטורות ובנגעים בפרה האמורות שערותשתי

 אוטר עקיבא ר, בצפורן לקרחן כרי אומר ור"א ישמעאל, ר' רברילעיקרן
 אמר ואר"ח רכולהו רבא שיעורא רהיינו יש"י ופי' בזוג ניטלות שיהייכרי
 ממאנה לא בצפורן משנקרצת פירש"י להחמיר כולן כרברי הלכה עוקבאמר
 מרפי' עכ"ל. רכולהו רבא שיעורא ראיכא ער חלשה לענין היא גרולהשמא
 שיכיל ארוכים כ"כ הם יטהשערות אע"ג למרת הא בזוג ניטלת שתהי'היינו רכולהי רבא רשיעורא נמי ופי' רכולהו רבא שיעורא ראיכא ער חלצארלא
 בזיג ניטלין שיהיו ארוכים שיהיו ער חלצה לא אפ"ה לע-קרן ראשןלכוף
 עכ"ל לעיקרן, ראשן לכוף כרי שעריק רשיעוי שפסק תרומות כספרזרלא
 )עיין למלך המשנה ומעיני המהרש"ל מעיני עפר ינלה ומי זרוע.-האור
 אלו, רש"' ברברי להגיה רצייך שסוברים הט"ז( אישות מה' בפ"בט"ל
 ופוסק לפנינו שהוא כסו רש"' ברכיי שגורס ז"ל מקמאי חר רואהוהנך
 לרחיק וא"צ שם המ"ל שהביא ייוחם רבנו רעת ג"כ היתה שזו ונראהכן.

 באצבעוה לאחי: היני בזזג להנטל כרי סוברים ה'ו שהם ונראהברבריו.
 השיעור וזה כך, כל חר ה:וג אין אפילי לינטל אפשר ראז בזו3 ולהנטלהיר
 במספרים לגזוז אפשר ספק בלתי ולפ"ז לעיקרו. ראשו לכוף מכריגרול
 עיין בצפורן, לקרוין רהייני הקטן כשיעור אפילו ישאר שלא כך כלחרים
 על תורה יטערי )יע' בצפורן לקרךן בפי' 13 מספר לעיל שכתבתימה

 ע"א(. קי"ר רף ג' פרט ל' כללחזקות

 בלי נכרי ע"' ינלח הנ"ל החולה אם הלכה לפסק נבוא וסעתה19(
 ספיקא ספק יש בתער ואח"כ במספרים השיער יטול שתחילה באופןסיוע

 או נכרי ע"י יוסף שבנימוקי מתירין ניש הלכה רילמא חרא להתירא גמורן
 למלך וכמשנה בעלמא איסורא אלא אינו רניקף ררמב"ם אליבאכהכ"מ

 ואין הוא ועומר סגולח רכבר סשום איסור כאן אין רילמא ראוריתא לאון איסור הוא רזה ואה"ל סכנה. בו שאין לחולה מותר בעלמא איסורארלהרמכ"ם
 הנוב". 1( )מספר לעיל שהוכחנו וכמי הח"ס ערות ולפי גילוח, אחרנילוח:

 חשש זה מפני שהתיר ער ראורייתא איסור כאן אין האופן רבוהסבר
 במקום מתיר היה הנוב"י גם וא"כ עני, ע"י בחהה"כ גילוח ררבנןאיסור
 סכנה.- בו שאיןחולי
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 צ"ו( )סי' הנ"ל בתשובה רע"א האריך כבר מסייע בענין והנה20(
 סזסין אלא הקפה בשעת ססייע אין אם ראף משמע במכות וריטב"ארמרש"י
 רססיע ראיה להביא האריך :"ל הוא אך ססייע, הף נ"כ לכן קורםהשיער
 לזה. קורם שעשה במה אשנחינן ולא סעשה בשעת כשססייע אלאאינו
 לספר סצוה החולה ראם הריעות :ל ירי לצאת ריש נ"ל רירן בנירוןוהנה
 ואם בהיתר, במספרים לספר כרי הף והזמנתו ישיבתו וא"כ בסספריםתחילה
 הזסנה אפילו סירי ולא עביר לא הוא בתער עליו ומעביר התער נוטלאח"כ
 ססיע.- הוי לא לריטב"א נם וא"כבעלסא

 ובתנאי ענינינו בתחילת שנזכר הסורה עם להסכים נלע"ר ע"כ21(
 ההעברה בשעת כלום יסיע ולא במספרים לספר עצמו ויזסין נכרי ע"יריעשה
 צסח לא ערין שהשיער רואה אם השני וביום בו, וכיוצא הראש נענועע"י
 יכול הרקה סן ברקה אפילו במספרים לגלח וא"א בצפרניו סעט לאחוזכרי
 לעשות הגילוח בסקום קורם זמן איזה עצמו שישב באופן נכרי ע"י בתערלגלח
 ראין כיון להתיר, יש ובכן רריטב"א. אליבא נם לצאת כרי זה וכללתער, שערותיי כסזסן נראה יהא שלא כרי בספר לקרות כגון אחר רבר איזהשם
 ער לסעשה ולא להלכה נ"ל כן אסור. שיהיה סאר רחוק כלל שיערכאן

 ואין קי"ם, סי' ח"א הלוי סהרי"א שו"ת )וע' נ"י.- סו"ר עסישיסכים
 כתבו אחר נ"י הילרעסהייסער עזריאל סו"ה הנאון וסו"ר סוכרחין(.רבריו
 באסת התשובה עיקר רבר ועל לשונו: וזה סים רברי על הערותאיזה
 לי' רססייעין תנאי' ישנן ובאשר הצררין סכל הרין רהאיר להסכסתי צריךאין
 להסכים יש ח"ס סבעל הנראה לפי עצסו והנוב"י ראש כשמים בעלה"ה
 ח"א איטיננא( אהרן יצחק )ר' סהרי"א בשףת ראיתי אח"כ הסורה.עם
 אעמורה. סשסרתי על אנ' וס"ס שאוסר קי"טסי'

ס*ה*

 שהיה סיחוש מאיזה לרפאותה סומחה רופא אצל היתה אחתאשה
 ראתה שעות איזה ואחר בפנים קצת חיתוך עשה והרופא סקום באותולה

 הרופא ונם הרופא, שעשה מהחיתוך שבא בוראי סבורה והיא רםהאשה
 שארית )וע' במקור. ננע ולא מהמקור, בא ואינו סהחיתוך שבאאוסר
 חרנ"ה(. )יילנא ח'( סי'יעקב

 : ה ב ו שת
 שלא הוא ועתה קבוע וסת לה יש זו אשה שאלתו ססכתכ כנראההנה
 לסי' רעת החות כתב רהא חרא טעסים מכמה בה להקל ויש יסתהבשעת
 שירוע בסכה תולה בריקה ע"י ואפילו בהרנשה שלא רברואה ה' סעיףקפ"ו

 שסוציאה שירוע כמכה הף והכא בצררין. בוראי המכה אם אפילו רםשכ,ג.א
 פסק ה'( )קפ"ז רהרס"א ועור )שפעראטישן(, חיתוך עשה שהרופא כיוןרם

 שאינה אף בסכתה וסתה בשעת שלא לתלות יכולין אנו קבוע וסת להרביש
 שלא רוקא רזה כתב כ' בס"ק רהש"ך ואף רם, סוציאה שסכתה בוראייורעת

 הנוב"י כ' יבר נקים, ז' לישב צריכה מ"מ אבל תשסיש סחסת ברואהלהחזיקה
 החליט רלא ואף נקיים, :' בלא לנמרי לטהר הרם"א ררעת מ"א סי'מהר"ק
 רהא ועור רם, סוציאה שמכתה לוראי קרוב כאן מ"ם הש"ך, ננרלסעשה
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 כמתם במצות כלל מרקרק שאינו יהורי הוא רהרופא ואף ע"ז, מעירהרופא
 נפשי' סרע הוא הרי ואררבה לו ולא חוטא ארם אין ס"ם הזה שבזמןרופאים

 במהרה נתרפא שחיתוכו לוסר לו היה וטוב הרם בא שסחיתוכו אוסראם
 וראי אלא נרה, באיסור ישראל להכשיל לשקר לו וסה נרה רם הואוהרם
 שמעתי כן אמנם האשה.- לטהר יש וא"כ רם מוציא שחיתוכו לושברור
 שסכניס בין רופא ע"י נברקת אשר אשה כל לטסא בירושליםשהסנהנ
 הנוב"י רברי סחסת כן שהורו לי וכמרומה מקום, באותו אחר כלי אואצבעותיו
 הקבר לפתיחח א"א שאמרו שמה הוא ופשוט וו"ל: שכתב ק"כ סי'מהר"ת
 הוא הפתיחה נרם ובין סבפנים הוא הפתיחה נרם בין חילוק אין רםבלא

 וסעתה עכ"ל. המקור, פי ופתח כלי אי~ה או אצבעו הכניס שהרופאסבחוץ
 כתב כבר אסנם הרופא. בריקת ע"י המקור פי נפתח שסא תסירחוששין
 נ"ל ולכן וסמם צ"ע הנוב"י שרברי כ"ג אות הנשים בית בשער ארםהבינת
 ח"ב סר"ג ומשיב שואל בשו"ת ונם ב~ה, רק ולא אס"ו כ"כ שיטפאראנב
 קצ"ר לסי' תשובה בפתחי ראיתי עור עיי"ש. הנ"ל הנוב"י על חולק ס'סי'
 הנ"ל נוב"י לרכרי שמתננרים רברים סאהבה תשובה בשכ שהביא ר'ס"ק
 האשה לאמור בירי אין רבר סוף שם. לעין מאהבה תשובה ספר ביריואין

 הקסח בלקט ראיתי אח"כ ורבי'. ספרי' ישראל את ולבטל זה רבר סכחלבעלה
 אותה חשבינן אותה בורקת שהסילרת רמשעה ט' מי' שבעה נחלתבשם
 נוהנות ספולין צרקניות נשים ושכן לבעלה לטסאה הקבר כפתיחתבריקה
 בזה שהאריך י"ר סי' ח"ב יצחק בית בשו"ת ראיתי אח"ז וצ"ע.עי"ש
 היה זה רבנירון ואפשר בסקור, הכלי עם ננע שמא במפק להחסירורעתו
 סלכיאל וברי בשו"ת ראיתי אח"כ ועיש"ה. הרופא, ערות על מוסךנ"כ
 נם ע' )אסנם בכלי בין ביר בין הרופא בבריקת נ"כ שמיקל נ"ו מי'ח"ב
 ראשונים. יסים בנ' נם להקל ריש כ' מ"א מי' ובח"נ קע"ם( סי'ח"ס

סשה
 במפר אשר עם נורלו ויהא כרביבים ברכה יריק עבים רכובוהשם
 סהור"ר כבור ובקי חריף המופלא הרב ירירי ה"ה כתובים,לחים
 וחים! שלום נ"י רוביצחק
 סני מילתא אך לקבלה, מסוך רסר מכתבו על להשיב ברעתי היהכבר

 הראב"ר ברברי לרינא שנונע סה להשיב והנני אנרתו שסצאתי כיום עראזרא
 שהקשה וסה האחרונים. בו רברו כבר בסאכולת שחור כתם תולין ראיןרפמק
 בוראי שלקה, אלא היה ארום בזה נם נימא רלא להראב"ה 14 מניןמר

 אחר להשתנות ררכו ראין להראב"ר ראיה קצת יש ראש שלבמאכולת
 ראש של סאכולת כרם אוסר חנינא ר' י"ם רף לעיל טראמרינןיצייאקו
 ראי לעולם במראיו כך רנשאר סינה שסע בי' לשעורי סימנא תנאומריהיב
 מארום ברנע סשתנה ראינו וראי רהא ב" לשעורי ליכא א"כ רסשתנהס"ר

 הארסומית מראה סקצת לה אזלה כבר שחור שנעשה קורם וע"כלשחור
 משתנה ראינו להו רקים סשמע א"ו שבארומים ארום ב" לשעורי ליכאותו
 כמו נוף של במאכולת רתולין במשנה השנויות מראות בשאר סיהוכלל.

 ממש ארום אלא לתלות א"א ראש של במאכולת רוראי בפוסקיםשטבואר
 רחזינן כיון הראב"ר רסברת ואפשר סר. שהקשה כמו תקשה שפירובוה

 ממך ויש הוא. כך נוף בשל נם ססתמא משתנה אינה רם,ש שלרסאכולת
 ולא וארום שחור בו רתולה צפור נבי נ"ט רף לקטן פראסרינןלהראב"ר
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 יתר אפילו רתולה צפור גבי לסנקט רבעי סשום ואי מאכולת, נבי כןאמר

 כ"ח במעיף כסבואר מכ3ריס יתר לה סשכחת סאכולת נבי 3ם האמכ3רים
 ראסר בהא לרקרק ויש ::נריט. יתר אפילו תיין בו מעוכה כנה נסצאאם
 ובפשיטות זו בהורעה נ"מ מאי ו:י' סשחיר הוא סתחלתו לאו זה שחורשם
 ר' אסר הר חסשה ארבעה א"ה קושי' הך על רסשני הא לישב רבאי"ל

 עריין בסקור כשהיה אם ניחא ו1ה שלקה אלא הוא ארום שחורחנינא
 רכבר ניסא אי אבל סראות ארבע אם כי בסקור אין לעולם א"כ נשתנהלא

 אינו רבאסת קאסר וע"1 רסים סיני חסשה בסקור יש הרי א"כ בסקורנשתנה
 סיני ר' אלא בסקור לה משכחת לא וא"כ יציאתו לאחר אלאסשתנה
מראות.
 עוברת אינה רהלקותא לפעסים בש"ם סצינו רהא עור לפרשויש
 אלא הלקותא אי; והתם לקותא הר רשחור ראמרינן הרם ענבי גבי כ3וןפניסה
 ריעותא חזינן רלא אע"ג לקותא מיני עור ויש החיצון, שטח שלבמראה
 כמו הרבר בפניסיות לקותא שיש לנו נורע הסראה ע"י ס"ם בסראהאלא
 בפוסקים כסבואר הריאה ב13ף לקותא יש אם ס3לים רהסראות ריאה3בי
 רם אם ולפ"ז מחלחל. חלחולי צרעת בגמ' ראמרינן הצרעת סראותוכן
 כך שע"י קלקול עצמו במקור שהיה ע"כ במקור כשהיה כבר שחור נעשהזה

 נרה רם זה רם אין רשוב אפשר כן הרבר ואם לשחור מארום הרםסשתנה
 הסקור שאין רכל להקל זה על וססכו האחרונים מן סקצת כס"ש התורהסן

 ראי' ררך שאין או שבמקור סכה כרם רהר סה"ת טסאה אינה כראוי הרם0בשל
 להבחין יורעין אנו שאין לפי המני להקל עליהם לססוך רא"א ואע"3בכך,
 אשה של שסקור לנו ברור היה אי אכל לא או נמור קלקול סקריאיזהו

 טמאה ראינה לרון אפשר היה לרירן נם לסראה ססראה רסיו את סהפךזו
 סשחיר סתחילתו היה ראלו הבריתא לנו הוריעה 3רול רבר ולפ"1סה"ת.
 הרבר ראין קאסר ולכך טוסאה כאן היתה לא בלא"ה א"כ בסקורכשהיה
 היה ולא כררכו ארום הרם היה בפ:ים אבל משחיר הוא ביציאתו אלאכך

 בסקור. כלללקותא
 באסת רילסא סה"ת טסא שחור רם רהאיך קשה 3ופא היאוכ"ת

 בירם היתה רקבלה וי"ל יציאתו קורם שחור היה וכבר בסקור לקותאהיתה
 שהיו או שבסקור לקותא ע"י בא לא סכאן עמוק או כחרת שחורראותו
 ולפ"ז בססשו. כנון בסקור לקותא ע"י בא איזהו להכיר ירועים מיסניםלהם
 שחור רברם רכיון הראב"ר של רינו שהשסיטו להפומקים סעם לית'."ל

 סאותו רהוא שאפשר כאן יש לקותא עכ"פ רהא להקל צר קצת איכאבלא"ה
 להקל ראוי היה במיסנים בקיאין אנו ראין ולרירן בסקור כבר שלקה שחורמין

 ועכ"פ מפק הוי לא יריעה רחמרון אלא סכ3רים יתר אפילו שחורככתם
 הראב"ר אבל כתם. שאר כ10 אותו לטהר להקל וה על ססכו סכנריםבפחות
 וא"כ בסקור סכה לה יש אפילו תולין אין רבזה"1 רסחסיר בשיטתואזיל
 טסא. סכ3רים פחות ראפילו הוא חוסרא אררבה קולא צר שום בשחוראין

 סאכולת רם רילסא וניחוש לעיל רפריך הא הראב"ר לרעת לרקרק ליויש
 איכא רהא ל*שב יש ולפס"ש שחור. ברם לאוקסי יש הא פריך ומאיההא
 בקיאין היו רהם אלא סה"ת רטהור רסקור לקותא סחסת ראתי שחוררם

 הרם סשתנה תשסיש רלאחר ססקינן ר"'א ולעיל יציאתו לאחר שלקהאיוהו
 שחור רם סצאה אלו התשסיש אחר רם רסצאה הכא א"כ עכרןרשסש
 לקותא שהא שחע- סין סאותו הוא ררילמא חטאת חיבת היתה לאבאסת
 כיון ספק לי יש ובאסת שפיר.- ופריך טסא לסראה נשחנה תשסישוע"י
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 בשיעור רם שמצאה באשה א"כ עמוק ריהה מן ועושה עכרן רשסשראטרינן
 עסוק. ונעשה ריהה היה רילמא חטאת חיינת תהא לא התשמיש אחראותיום
 ורם שכיח בתולים ררם עכרן רשמש אהא סמכינן בתולים גבי ררוקאואפשר
 רף בכתובות הסהרש"א כ' בזה וכיוצא וסתה. בשעת שלא שכיח לאנרות
 כיון שחור בסראה ועכ"פ שמש. בעכירת תלינן לא רוכתי בשאר אבלט'

 חיבת ואינה עכרן רשמש חששא הך לזה מצטרפין רמקור לקותא בסינוראיכא
 בם"ש וע' אלו. בחקירות עור והארכתי הראב"ר. רברי ונתישבוחטאת
 ר' רברי )ע"כ שלקה אלא הוא רארום כושי יין נבי צ"ה רף ב"בהרמב"ן
 זצ"ל(. קארגויאמענרל

ס"ז*

 ופעם כ"ה ניום פעם כ' ביום פעם ורואה קבוע וסת לה שאיןאשה
 לוסתה. סמוך פרישה לענין רינה מה כך, אחר או ל'ביום

 : ה ב ו שת
 ררבותא פלונתא רשבועות בפ"ב הש"ג הביא כבר זו שאלה לעניןא(

 ולפעסים בחרש בכ"ב רואה לפעמים כי קבוע וסת לה שאין אשה שם:וז*ל
 בראה הטבילה אחר ימים י"ר לאחר ער רואה אינה לעולם אך ובכ"טבכ"ה
 שכתב מסש כהאי הטבילה שלאחר ימים י"ר אותן כל בריקה א"צ לעולםרוראי
 וסת לה שאין אשה בכלל היא לא י"ר רקורם רם"ז סימן הרשן תרומתספר

 ימים ההר אחר שהם בימים להתישב יש בזה אולם בריקה,להצריכה
 פנים יש כי תתנהג איך שוכרנו, כטו ימים ה' או ר' או ג' משתנהשהוסת
 וסת לה שאין אשה כרין בריקה ע"י הי"ר אחר פעם בכל לשמשלהתירה
 אשה כרין לשמש אסורה היא לעולם הי"ר שלאחר לוסר פנים וישקבוע
 לה שיש אשה בכלל האשה זאת נחשוב שאם בעיני נראה כי וסת להשיש
 אחר מיר א"כ הטבילה אחר ימים מ"'ר בפחות לעולם רואה שאינה מפניוסת
 להן שיש הנשים שאר כרין לוסתה סמוך חשש מעים לבעלה אסורה היאכך
 לשמש, אסורה היא ברלז אליה בא הוסת אשר הימים וכל קבועוסת
 בא לא ואם מבעלה לפרוש לה תסגי החר אחר אחת רעונה לוסרראין
 חרא"ש רכתב כהאי מותרת רתהף יום הי"ר שלאחר הראשונה בעונההוסת
 והר"ז 1"ל והרמב"ן 1"ל הראב"ר רעת שהביא צרכיה עושה שהיא האשהס"פ
 להרחיק רסגי כס"ר הרא"ש והכריע להרחיק צריך כסה הוסח בחשש רפליניז"ל
 כשהוסת אלא פליני לא רהתם רמי רלא קפ"ר, סי' הטי"ר וכ"כ ראשונהעונה
 חשיב ויום יום כל אם תמיר מזלפת או ששופעת שלשה או ימים ב'נטשך
 מיום פעם בכל רולג שהוסת רירן בנירון הכא אבל לא או עצמו בפניכוסת
 אליבא עצסו בפני וסת הוי בו רולג שהוא הימים אותן רכל נראה אחרליום
 פ"ח בסיימוני שהניא ריצב"א סתשובת יש וראיה בכולם לפרוש וצריכהרכ"ע
 ררך 1"ל סהר"ן פי את ב1ה נם שאלתי ואולם עש"ב, ביאה איסוריטהל'
 הש"ג. עכ"ל להקל, שיש א"ל ומתןמש*ש

 אשה שכל נ' הל' הרמב"ם רברי על א"ב מה' פ"ח מימוני הגהת11"ל
 באשה וששאלתם 1,"ל תחלה, עצמה שתברוק ער לשמש אסורה וסת להשאין
 או יסים ב' להקרים או וסתה שסשנה אשה היא אם קבוע וסת להשאין
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 בר יצחק י או ימים ב' הוסת הגעת בזמן יפרוש לשנות שרגילה מה כפינ'

 קפ"ר. סי' בר"ס הלשון וע' ע"כ תנב"האברהם
 ב' להקריס וסתה שסשנית ואשה ס"ב: קפ"ר סי' רס"א הגהת ורלב(

 יסים ג' או ב' מסנה לפרוש צריך וסתה וסן כשסגיע לאחר או יסים ג'או
 וו"ל ל"ט מ"ק קפ"ט מי' הש"ך ופי' ע"כ. קפ"ט. סי' וע"ל אחריו אוקורם
 יסתה שסשתנית ענין סה רא"כ יסים הנ' כל לפרוש שצריך לוסר רצהאין
 יסים ג' או ב' להקרים וסתה סשתנית ואח"כ וסת לה רהיה ר"ל אלאלכאן
 שרגילה כנון להקרים שרנילה סה כפי הוסת קורם גם לפרוש צריכהאז

 והינו כאן וכרכתב להקרים שרגילה יום אותו לפרוש צריך יסים נ'להקרים
 מובר רהש"ך ה' ס"ק קפ"ר סי' הכרפ ופי' ע"כ. קפ"ט. סי' וע"ל לעילשכתב
 להקרים ורנילה יום לל' לראות שררכה ר"ס יסים ג' כל לפרושרא"צ
 והרש"ו הכו"פ. עכ"ל לבר כ"ו יום רק יסים ג' כל לפרוש א"צ יוםלכ"ו
 לפרוש שצריך ר"ל אינו וו"ל וכתב וה פירוש הרחיב נ"ג ס"ק קפ"טסי'
 אותו הוסת קורם גם לפרוש שצריך ר"ל אלא ראיתה שהסשיכה יסים הג'כל
 וסתה ער ראיתה שהסשיכה אף העונה אותה )פי' בו להקרים שרנילהיום

 אשה ורין )ש"ך( כאן כמ"ש הראיה תחילת אחר תסיר רהולכין לה(הקבוע
 לפעסים גו להקרים שרגילה יום עם הקבוע ומתה יום שהם אלו יסים בב'11

 לפעסים בו להקרים שרגילה יום 11 ואף בפ"א נעקר בג"פ קבעתו ולאהואיל
 בנ"פ אלא נעקר אינו הקבוע ויום בפ"א נעקר בג"פ קבעתו ולאהואיל
 אינה בג"פ סהן אחר שום קבעה לא )ואם הש"ך( לרעת קפ"ר סי')כו"פ
 רנילה שהיתה אע"פ בו להקרים שרגילה יום וכשנעקר באחרון אלאחוששת
 יום בעקירת נעקרו שכולם להם חוששת אינה יסים כסה ראיתהלהסשיך
 אותם שהעתיק הלבוש גם הרמ"א רברי שפי' נראה וכן רש"ו. עכ"להאחר(.
 מוסנה יסים נ' או ב' לאחר או להקרים וסתה לשנות שררכה, ואשהבזה"ל:
 כן *שחרי או לכן קורם יסים ג' או ב' בעונה מסנה לפרום צריךהקבוע
 עונה אלא לפרוש שא"צ .בעלל נראה בעתה סרכחב עכ"ל. קפ"ט. ס"וע"ל
 יסים. ג' או ב' כל ולאאחת

 לפרוש צריך והגה"ס רש"ע רלישנא חרא הש"ך על הקשה הכףפ אךנ(
 הפשט אי ועור לפרוש, צריך יסים ג' רכל סשסע קורם ימים נ' או ב'היסנה
 3אסר זה רבר הלא קס"ל סה פשיטא כ"ו יום רק רפורש הש"ךכרברי
 א' פעם חוששת קבוע שאין רוסת סספר לאין פעסים קפ"ט בסי'ונשנה
 לפרוש רצריך שניה כ"ו רבהניע פשיטא בכ"ז לראות שהקריסה היאוא"כ

 גם הש"ך ולפי' לכ"ו עור חוששת אינה ראתה ולא כ"ו עברהוחוששת,
 שאינו וסת א', בפעם שעקרתו כיון סכ"ו תפרוש רלסה כן רינו יהיהכאן
 לרברי וא"צ שא"צ, סשנה הן כאן רס"א רברי וא"כ בפ"א, עקרתוקבוע
 רעת החות הקשה וכן הכו"פ, עכ"ל וה. היא ערוכה וגסרא כלל.הגה"מ
 )הובא רס"ו סי' תה"ר על סקום סראה ורש"ו הש"ך. על ר' ס"ק קפ"רסי'
 לראות שרגילה אשה על שפסק נ'( סעיף שם בש"ע ונפסק קפ"1 סי'בב"י
 יסים י"ר לאחר אבל טבילתה אחר ימים קי"ר בפחות לא שלעולם זהבענין
 לאחר בכ"ר בכ"ג בכ"א ולפעמים י"ו או בי"1 או בט"1 לפעשם קבע להאין

 לבעלה. בריקה רא"צ זה לענין וסת לה שיש כאשה רינה י"ר רערטבילה
 אחת עונה וה בענין לראות שררכה קאשה לפרוש ולענין וד'ל: כתבולבסוף
 רס"ל רש"ו סוכיח וסזה עכ"ל. האשה פרק שלהי סבואר לראיהססוך
 סאשה וו באשה רבר לחרש בא לא שבהג"ס בתשובה רריצב"א תה"רלבעל
 ותימה רש"ו. עכ"ר וה(. בענין הריצב"א רעת להכיא לו היה )ראל"הרעלמא
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 שאחר ימים י"ר לענין התה"ר רברי שהביא א' באות שהבאתי הש"געל
 הביא לא ולסה הי"ר, שאחר בימים להתישב שיש כתב ואח"כהטבילה,

 רקושיות איברא וצ"ע.- משובתו בסוף זה לענין ס"ש התה"ר רבריגם
 הנה"ס בא סה קשה ערין כי אלו רש", ברברי סיושבים אינם והחו"רהפלתי

 בריקח א"צ יום י"ר רער להשסיענו בא עיקרו התה"ר ובשלסאלהשמיענו,
 קשה. הגה"מ על אבל האשה, בפ' סבואר לפרוש רלענין נ"כ אסר נרראואנב

 הוא שכך פירושו נ"ל 1,"ל הנ"ל רמ"א רברי פי' ס"1 סי' ובנובי"קר(
 היסים אלו ובגוף תראה ימים השלשה או הב' אלו שבתוך וסתהקביעת
 נ"י יעברו לא עכ"פ רק ב,ה ולפעמים ב1ה לפעסים איסת קבוע ,ס,ן להאין
 ולפ"ז עכ"ל. בכולן לפרוש וצריך הוסת המה הנ"י כל א"כ ראיה בליהללו
 נקים ,' לספור סספקת שאינה שהוה1קה באשה החרש ברבר לירוןיצא
 ואסצע ובערב בבקר ,' כל בריקה וצריכה קבוע כוסת אצלה הם ח' ,'כל
 קפ"ר בסי' התה"ר עליו תמה וכבר ס"נ קפ"ו מסי' 1ה וריק עי"שהיום
 יריה שתהא צריכה בכה"נ יום עשרים על קבע לה אין אם רא"כ ר'מ"ק
 קפ"1 ססי' ראיה שהביא ומה ימים כ' או ,' על לי רמה כך כל עיניהבין
 בנ"ר סשא"כ ימים י"ר באותן תראה שלא בוראי רהוח1קה התם שאני ג'ס"ק
 קבוע וסת אחר יום לה היה ואפילי ימים ה,' מאותן אחר יום הוח,קשלא
 אותן בכל סותרת היתה יום אי,ה יורעת היתה ולא היסים אותן ביןבוראי
 שכתב הנ"ל רין לכן וסיים: נו:א בכהאי סכ"ש ררבנן רוסתות סשוםהיסים
 כן. לוטר פוסק שום אישתסיט ולא תסוההרב

 רסירי חמורות הלחם כפי' או אופנים בכ' הרס"א רברי פי' והכו"פה(
 כל לפרוש יצריך הוסת בכלל ימים הנ' כל ולכן בהמשכה ל' ער כ", מןשרואה

 רבתר ל"ט( ס"ק שם ש"ך )ע' קפ"ט טסי' הלח"מ שהקשה וסה יסים.הנ'
 ראיה תחלת אמרינן ימים ג' ררואה באשה רהינו י"ל אזלינן הוסתתחלת
 לפרקה קורם ימים נ' ומקרסת ל' ביום תסיר קבוע שוסתה באשה אבלעיקר
 ויום קבוע אין אלו רהא עיקר ראיה תחלת ל"ל א"כ רואה יסים ג'ובכל
 4 ביום שהוא ראיה רסוף ספק ואין בא ב1סנו אורח וח1קה קבוע הואל'

 ימים אף ולכך וא1לי סקרסי לה שיש רסים לרוב היא רסיקרסו רמים והנךעיקר
 יחשב וסת בכלל והכל לפרוש צריכה ואילך כ", וסן יחשב וסת בכללאלו

 ובר"ח בכ"ה ראתה וג' בר"ח ב"פ ראתה אם ע"ב ל"ט רף סנרה ראיהוהביא
 ראית אסרינן בר"ח ב"פ אלא ראתה רלא אע"ג אלסא לר"ח, וסתרקובעת
 וסכ"ש ראיה תחילת בתר א1לינן ולא רסים תוספת היא רכ"ה וראי' עיקרר"ח
 ע"כ. רסים. תוספת רק שהוא סקרסת אח"כ ראם בר"ח וסת להבשיש
 בס' הראב"ר רברי ראישתסיטתי' עליו תמה ג'( )אות לעיל שהבאתיורש"ז
 א' ולפי' פירושים ב' והביא הנ"ל גס' שהביא הוסתות בשער הנפשבעל
 לכ"ע אבל כ"ה לראית אף חוששין כ' ולפי' עיקר כל כ"ה לראית חוששיןאין
 ולכ"ט לכ"ח חוששין אין לכ"ע בנ"ר וא"כ וכ"1, כ"ו לראית חוששיןאין

 נקבע בלא רוקא הינו לכ"1 לחוששין ואף שנויה, בסחלוקת כ"1ולראית
 רקבעה רכו"פ בנירון לא אבל הנ"ל רנמרא כנונא סתום ססעין לל'וסתה
 עי"ש. ל' ביום כברוסתה

 ימים נ' כל שרואה מירי רלא יותר שנ"ל הכו"ס כ' מ' פי' עורל(
 הנוב"י( )וכפי' בכ"ט או בכ"ח או בכ"י ורואה טקרמת לפעסים רקבהמשכה

 ר"ח רק לשמש אסורה ומת לה שאין אשה ע"א( י"ב )בנרה רלר"ם רכיוןרק
 11 אשה אבל מבעלה, אשה לנרש החסירו רלא סשום עליו פליג אנטיננוסבן

 א"כ וסת, לה אין האלו ימים בנ' ורק רואה, ואינה וסת לה יש כ"1שער
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 מהגה"ם נלמר וזה כר"מ, לשסש ראסורה סורה רחב"א גם ימים אותןעל

 לשבהט אסורה וסת לה שאין אשה שכל הרסב"ם במ"ש רבריורהעסיר
 הכו"פ לנו ביאר לא והנה אוסר. וסת לה ראין לתא סשום אלסא שתברוקער

 לומר סברא אין רוראי לשסש, ראסורה לר"מ רחכ"א מורה ימיםבככ~ה
 שלפעמים קבע לה אין ר"ח אחר אבל בר"ח סעולם ראתה שלאראשה
 לשסש ריכולה כיון זו ראשה רנאמר לחרש, ל' ער וכו' בג' או בב'רואה
 שכן וכיון וסת, לה שאין ימים בשאר לשסש אסורה לרחב"א אפילובר"ח
 בנ"ר והנה בזה. ורסיזא רמז שום אין ובנסרא זה, בענין נקבע שיעוראיזה
 א~טורה ל' ער וסכ' לשסש האשה סותרת כ' רער הכו"פ כשי' נאמראם
 יסים ז' רק נשאר לא לבון ויסי נרה ימי ררל העומר על סרובה הפרטיהיה

 ראין הששא האי סשום באסור תהיה יסיה רוב וא"כ כ', ער לשמששיכולה
 בסי' שכ' במה רינא האי סותר עצסו הכו"פ רכנראה לי קשה ועור וסת,לה

 ועונה ליום קבוע וסת להם שאין אע"פ נשהם רוב בי וז"ל: נ' ס"קקפ"ו
 רנילים אינן ל' או יום כ"ט ער ר"ם סתבל בזמן אם כי רואים אינן מוססיוחרת
 ופעמים מקרים פעמים נסורה קביעות קביעותם אין ואילך האלו וסימיםלראות
 כריקה וא"צ וסת לה יש בכלל היא ההוא יום רער הפוסקים כתבו וכברמאחר
 נוהנק ג"ע ובזו וסח לה אין בנרר היא לבר נבוכה היא אשר אלוובימים
 ימים אותן לשמש אוסר ראינו הרי ענ"ל. משובחת. לברוק הסרבה וכללברוק
 שבש"נ. מהר"ן וכרעת צריכה בריקה ורק וסת להשאין

ט"ח*

 לסוף בטהרה ופשקה טבילתה אחר יום מ' לסוף הפילה אחתאשה
 אחר ט"ו, בליל להפלה יום י"ר אחר שתטבול מהו ההפלה אחר ימהםז

 לירה ימי בתוך נקים ז'וט5פרה
תשובה.

 ח"ם )עין להחמיר צריכה נקבה כיולרת יום מ' לסוף שהספלהפשוט
 קצ"ר ס" הש"ך ברברי עצמו אחז אחר שמורה מה אסנם קם"ט(.סי'

 י"ר אחר נקים ז' שתספור כרי יסים ז' עור שתסתין להחסיר ורצהסק"ר
 לירה רימי הפוסקים כרוב אלא כר"ת רלא קי"ל רהא הורה. טוב לאיום,

 הש"ך ורברי ע"א ל"ז בנרה וכרבא נקי5 לו' עולין בהן רואהשאינה
 בס"ק טהרה הסררי והנה השלסים. תורת בעל עליו תמה וכבר הן.תסוהין

 אינם לירה ריסי ר"ת לרעת שאפילו מחרש הוא ~~מנם הש"ך רברי סישבו'
 עולין. הלירה ביסי אף א"כ הלירה, בימי אף זיבה ריש כיון בספלת ס"מעולין,
 ארם החכמת והנה י"ר. אחר לטבול יכולה לר"ח אף רירן בנירוןולפ"ז
 באסבערנער רוב יצחק מו"ה הנאון פסק וכן כש"ך רלא בפשיטותפוסק
 בקיצור והנה יום. י"ר אחר לטבול יכולה ריולרת יעקב לבית אמירהבספרו
 הש"ך, רברי אחר נמשך יום, י"ר אחר נקים ז' לספור רצריכה פסקש"ע
 שהרנשת וסה וז"ל: שכתב קם"ט סי' סוף בח"ם ראיתי שוב נכק.ואינו
 לשונו לך הא ר'( ס"ק )צ"ל נ' ס"ק קצ"ר ס" ש"ך ברפום שנטלבטעות
 שצריכה והרצון העטוף בוי"1 יום י"ר ואחר נקים ז' להיות "צריך הנליוןעל

 מיום יום י"ר לה שיהי' והשני' נקים ז' שתספור הא' רברים ב'האשה
 להיות יכולין נקים רהי' פשוט הא אבל סגי, לא אירך בלא ואחרלירהה,
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 הרי ורפח"ח. הח"ס עכ"ל בגליון", עכ"ל א' סעיף כרלעיל יום הי"רמכלל
 פקפוק. שום בלי יום י"ר אחר לטבולשיכולה

ס"ט*

 להציל או הולר ולחתוך האם להציל חיוב אם לילר מקשה אשהאם
 האם. ותמותהולר

 : ה ב ו שת
 בסנהררין הסיפא ומובא ראהלות פ"ז סוף מפורשת משנה הוא והרבר

 הינו ראשו הוציא ופי' ס"ב. תכ"ה סי' ח"מ בש"ע ונפסק ע"ב ע"ברף
 שם מהרה ובסררי ס"1 קצ"ר סי' י"ר וה לענין ועין לפרוורור, חוץ פרחתורוב
 בעל על ותסיהני )געבשרמוטטערהשלו(. הרחם צואר הוא ופרוזרור כ"1.מ"ק

 יוב יצא כבר ראז כבר פרחתו שיצא הינו ראשו יצא שפי' ישראלתפארת
 יבש"ך ראשו רוב הוי ראו פרחתו כל רבעי משמע עכ"ל כילור והיראשו
 ההא רא אמנם כילור הוי פרחתו רברוב בפירוש כ' י ס"ק קצ"ר סי'י"ר

 שאם אומרין והרופאים פרחתו רוב הוציא כבר התינוק אם חמורהשאלה
 האם לכה"פ תנצל הולר יחתכו ואם והולר האם שניהם ימותו כלום יעשולא
 רמותר ה' סי' ח"נ מאירות פנים בשם הביא רע"א בתוס' והנה יעשו.איך

 הארוך בפי' אסנם ברבר. להתישב שצריך כתב אך האשה להצילבכה"ג
 טפי סוסק רירה רסא רבכה"נ בפשיטות פ' בועז בחלק ישראל תפארתשל

 לרעת סיבעיא רלא לענ"ר ונראה מישראל. אחת נפש להציל עכ"פוסותר
 ~מסור מותר סהן אחר יחרו ראם קנ"ז ס" בב"י שהובא בירושלמי יוחנןר'

 להציל כרי הולר להמית רמותר כאן מכש"כ אחרים להציל כרי להרינהאותו
 סיתה בחיב רוקא רהינו כיתי' הרמב"ם רפ' לר"ל אפילו אלארשששה,
 להציל להקל יש לרשב"ג נפל ספק ערין רהולר בעניננו מ"מ בכרי בןכשבע
 קנ"ה. ס" חי"ר שיק סהר"ם שו"ת 11 שאלה ע"ר ע' האשה,עכ"פ

ע,.

 לטבול רוצות ואינן אונים חולי להן ש"צ נשים של השאלות חנהרבות
 וכרוסה. סוך ע"י קולא איוה להם לסצוא יש אם להם, אסר וצהרופאספני

 : ה ב ו שת
 לילך יש כרת איסור על ויעברו הטבילה ח"1 שיבטלו לחוש שמטניון
 ס"ק קצ"ח סי' בפ"ת סובא י"ב ס" ארי' פני בשרת והנה הסקילק.אחרי
 ביומא איתא רבפירוש חציצה, הוי אי באונה ספונ לה שיש באשה ססופקנ'
 האזן שתוך רספוג ססופק הוא אך רסחלחל כיון חיץ לא רספונ ע~אנ"ח

 את שנשאה שם ררוקא ונראה רחיץ. אפשר ובכה"ג קצת צר לסקוםשנרחק
 והף חספוג להרק שלא לבה על שסה לא וראי האזן סן ליטלו חטכחההס5וג
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 את לתת שלא סרקרקת הטבילה קורם מתחילה אם אבל עלה, רמי' רלאמילתא
 היריק בלי אזנה לתוך שיכנס הספונ סרת ותחתוך ברפיון אם כיהספוג
 הספוג את תרחוק שבנר"ר להיפוך לחוש שיש ואף הרחק. בשעת להתיריש

 מים קצת יכנסו אם שגם יאסר הרופא אם ס"ס באזנה, סים יכנסושלא
 לא בן תעשה שאם אותו תרחוק שלא אותה י~היר והחכם י~יק לא הספוגררך
 נזירה. לגזור אין הרחק ובשעת זאת, את תשסור בוראי הטבילה להתעלה
 כס"ש ררבנן תרי הוי ברוחק שבאזן הסחרים בבית הספוג תכניס ראםועור
 האזן תוך אצבעותיה שתכניס תקנה למצוא יש עור קצ"ב. בסי' י"רהח"ס
 כ"ג סעיף קצ"ח סי' חשובה בפתחי שהביא סה ועין בסים, שתריחםאחר
 יריה חשים שחברתה צוה שהוא עינים כאב לה שיש באשה ציון שיבתבשם
 יש זאת תעשה בעצמה ה'א שאם ספני מקוה, בסי שתרחצם אחרי עיניהעל

 נ"ל לסקוה עסה שהולכת אחרת אשה לה אין אם והנה לקסטים;לחוש
 שכ' ל"ח ס"ק קצ"ח סי' הט"ז על כריעבר רהף הרחק בשעתלססוך

 תחילה. בסים צוארה ער עצסה הכניסה אם טבילה לה עלתהרבריעבר
 לביאת ראוי האזן תוך יהי' שלא ער כ"כ אצבעותיה תהרק שלא תזהררק
 סים לביאת רראוי ריטב"א בשם סקואות סה' פ"א סל"ס רכ' ראףסים,
 ח"ס ע' ראורייתא שהוא סשסע ראשונים סכסה ס"ס ררבנן, הויבעינן
 יאר יהא שלא ער אצבעותיה ק שתהו לחוש יש ואם וקצ"ג קצ"ב סי'""ר

 רהספונ לחוש אין רכאן ספוג של התקנה יותר רטוב אפשר סיםלביאת
 ש"תותיה סרבוק גרע רלא סים לביאת ראף יהא שלא ער כך כל מהורקיהא

 סעיף ק8"ח סי' ע' בחוזק שפתותיה כשרבקה אלא אסור ואינו רסגיברפיון
 רגם ~פשר גפן, צסר של סוך רק יועיל "א וטספוג אוסר הרופא ואםל"ח.
 ע"ב(, קכ"ט )שבת צסר של ספוגין גם בש"ס סצינו רכבר יחשב כספוגזה

 חייץ.- רלא שם אמרו בסיב נם רהא רוקא לאו ע"א נ"ח ביוסא ספוגובוראי
 שכתבתי סה כל אחליט לא בפוסקים, עור ראיתי שלא קולא שהוא פפניאסנם
 לצרף ויש גרולים. הוראה בעלי שני עור בזה שיסכיסו ער לסעשה זהבסי'
 חולי, ססכנת אותה סציל שהוא כיון זה בספוג סקפרת שאינה הסברהעור
 אינה טבילה בשעת שעתה אף ראפשר ברורה אינה סברא רהאיאלא

 הרופא אם ס"מ היה. הסוך להפיר סקפרת הטבילה אחר ס"ססקפרת
 א' סעיף קצ"ח סי' עין זו, סברא לצרף יש באזנה בסוך תסיר שתלךסצוה
 להיתר, צררין עור 395 וצר 203 צר א' שנה הפלס בס"ע וע' שם.ובט"ז
 יטטטע. בסוך גם 0תיריןהטם

עשא*

 חסצית. כסי או כסעין רינם אי סים וסצא לנהר ססוךהחיפר

 : ה ב ו שת
 סוהר"ר חסי סר של לגיסו בסכתבו בזה האריך ב' סי' טהרה גרוליהרב
 וז"ל רסקואות רפ"ק תוספתא שם והביא זצ"ל סצעלל בערגסאנןא~עזר
 החופר תסצית כסי הן הרי הבשים בסקום הנהר בצר הים בצרהחופר
 ומושכין וחוזרין שפוסקין אע"פ הסעין מחטת באין "הן זמן כל הסעיןבצר
 גרס וכן )נ"א תסצית כסי הן הרי סהטכין מלהיות פסקו סעין כסי הןהרי
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 ונהר ים רנבי מ"ש ז"ל צעלל אליעזר הר"ר והקשה גבאין(. כמיהרסב"ם
 בבר והנה וכו'. המעין מחסת באו אם בין ספלינ מעין וגבי מפליגלא

 ולוסר לרחוק ואפשר וז"ל ותירץ ה"ג מקואות סה' בפ"ם הכ"ס כןהקשה
 משום זה לענין כסעין חשוב אינו רנהר ועי"ל לנהר וה"ה במעין רתניראה"נ
 הים בצר סחופר קשה אבל הזוחלין על נוטפים רבים פעסים הרבהרבנהר
 כס"ש חטאת סי לענין כסעין רינם שאק כיון ונהרות הנרול רים נ"ללכן
 עכ"ל זה לענין סמנו סחולקין שהם הרין הוא )ה"י( פרה סה' בפ"1רבנו
 י"ל ים נבי רבשלמא סספיק אינו שתירוצו כחב טהרה הנירולי אבלהכ"ס.
 ררינו סורו רכ"ע נהר גבי אבל כסקוה רינו רים כר"ס סבר רברייתארתנא
 שאובין או מ"ת או נשסים סי שרובו בנהר ראיירי לומר ורוחק קשהכסעין
 שהביא הרסב"ם ברברי נעשה מה בברייתא כן נרחוק אם אפילוועור

 רבשלסא תירץ והג"ט כסעין. רינו רים פוסק הוא והרי כלשונההבריתא
 הסוליכין ונירין סילונוח כמין סמנו להתפרר הסעין שטבע ירעו החכמיםבסעין
 לסעין שסחוברין הגירק מחסת הבאים הסים כן ועל אחרים לסקוסותמים
 לכאן שרשיו לשלח הנהר קרקע בטבע זה אין בנהר אבל כסעין ראםהרי
 המים ולנביעת למקור שסחוברין ספני כסעין רינם ונהר רים ונהיולכאן
 תסצית.- סי אלא אינו הנהר בצר שסתחלחל סהס"ס

 רוצה צעלל אליעזר סוהר"ר הרב לנהר ססוך סיקרי היכן ערולענין
 וכרוסה רבצונסא הקרקע לפי רהכל נ"ה סי' בח"ס בנזקין כסו רסשעריןלוסר

 על וכתב אמה. חסשים השיעור רפויה קרקע היא ואם טפחים ששההשיעור
 מקוה ס"ז פעיף בש"ע שהובא ברין הרא"ש ובתשו' כן שהוא אפשר הנ"טזה

 בחים ר' בסרוחק רעכ"פ משסע וכו' בתים ר' כסו ססנו רחוק בורשהיה
 זה ושספני בירור בזה לנו ראין וססיק לתוכו, הסים רנתסצותלינן

 היכן ער כראוי בקיאנן רלא משום רינא האי הפוסקימ שארהשסיטו
 יש הכי רסשום ס"ט ס"ק בנבא לש"ע בביאורו עור וכתב ססוך.סיקרי
 להבחין נרולה בקיאות לזה רצריך סשום בסעין אפילו פוסלת רשאיבהחולקין
 בסופו: י"ח סי' שני ספר סטראני הסהר"י וז"ל תסצית. מי ובין סעיןבין
 תסצית סי שהם שבקרקע סקוסות לכסה חששו נרולים שאותם לוסר ישאבל

 נוסא אותה לתוך מתסצים בקרקע הנבלעים נשסים וסי בעוסקשחופרים
 הקיץ ביסות סיסיהם פוסקים ורובם הארץ סעפרות סלוחים הם הרובועל

 אפילו שהוא בכל שסטהר סים רין להם אין וראי והני הארץ לחלוחיתכשיבשה
 הסים אין סחלחלא חלחולי רארעא אע"נ בחנינה ראסרינן רהינו שבוצציןבז0ן

 בסקום מאה ס' בעינן אלא להתסצות שעתירין אעפ"י חבור בקרקעהנבלעים
 כבר הביא מהרה הגירולי ונם הנ"ל התוספתא נם שהביא ועי"ש עכ"לאחר

 סקשינש זפעקמאר סוהרי"א להרב יצחק עין ובתשובת טראני.-המהר"י
 אסות ר' ברחוק שיך לא הנהר בצר רלשון לוסר רוצה י"ב אוה כ' סי'חי"ר
 סאי וסשני קתני סרקוליס בצר והא רפריך ע"א נ' רף סע"ז ראיהוהביא
 ולענ"ר בצר. לשון שיך לא אסות ר' רברחוק רסשסע ריריה אסות ר'בצר
 ארבע בצר וז"ל הריטב"א שם פירש רכבר לראיה רוסה הנרון ראיןנראה
 סרקוליס של סקוסו תוך הף רלא ומשום אמות לארבע וחוץ פירושאסות
 של מקוסו הי ראלו אסות בר' רתלי' ע"ז נבי ושם עכ"ל סרוחקות להוקרי
 יראי אסות ר' רסקוסו לוסר שיך לא בנהר אבל ארם של בסקוסו כסוע"ז

 הנ"ט. וכס"ש סבצבצין הסים היכן ער לשער אנוצריכין
 יצחק סהור"ר הרב תסצית סי רהי הנהר בצר רחופר רינא בעיקרנם
 בתשובה שכתוב סה רליתא והעלה נרנא בי' שרא הנעל בתשו'אלחנן
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 ג' שם בנפלו להקל אין לנהר הממוכים רמקואות מ"ג מי' חי"ר יעקבמשכנות
 פרה ה' ברסב"ם סבואר רהא הנ"ל סתוספתא ראיה ראין שאובין, סיםלוגין
 רסיקרי סשום חטאת סי סהם לקרש כשרים רנהרות שם הראב"ר ררעת ה"יפ"ו
 פ"ח בפרה התוספתא רהא לטעסה אזלה רהתוספתא אסר יע"כ חים,סים
 רחיש" סשום כסעין רינו אין רנהר ס"ל א"כ לקרש פסולות הנהרות רכלס"ל
 החופר בתוספתא אסרו שפיר ע"כ שם הראב"ר כסש"כ גשסים סי רבושמא
 וכס"ש חטאת לסי כשרים רנהרות רקי"ל לרירן אבל וכו' הנהר וצר היםבצר

 ע"כ בעצסו, הנהר על סעין שם ויש רפרה ססשנה להוכיח שםהראב"ר
 בחופר כסו כסעין רינו ג"כ הנהר מן נסשך הוא החפירה רמי ניחוש אםאף
 הנ"ל. טהרה הגירולי רברי הרב ראה ולא עכ"ר. הסעיןבצר

 התוספתא רעת לסוף יררו לא בסח"כ הנ"ל הגאונים רכל נראהולענ"ר
 צוקקערסטנרעל: בהוצאת התוספתא וז"ל כראוי. בלשון רקרקו שלאספני
 סעין כסי הן הרי ביצין וההרים יוררין שהגשסים זסן כל תסצית סי הןואלו
 הן הרי ביצין סלהיות פסקו תסצית כסי הן הרי ביצין וההרים נשמיםפסקו
 חמצית כס' הן הרי הביצים בסקום הנהר בצר הים בצר החופר נבאים.כמי

 וחוורץ שפוסקין פי על אף הסעץ קחסת באין שהן וסן כל הסעין בצרהחופר
 ע"כ גבאין כסי הן הרי סהשכין סלהיות חזרו סעין כסי הן הריוסהשכין

 והנוטפין כסעין הזוחלין ס"ה רסקואות בפ"ה רשנינו פירושו והכיהתוספתא.
 שהסים אסר רערענבורג(: העתקת )עפ". רכתב הרסב"ם כפי' והעיקרכמקוה,
 אבל אחר הסעין ורין רינם והנח*ם הגרולים כנהרים סהסעינותהזוחלין
 סהסקוסות יוררים שהם כסו הסים ססעינות טיפות טיפות הנוטפיןהסים

 בתוס' ביצין לשון והנה עכ"ל. כסקוה הטיפות סאלו הנקוים הסיםהגבוהים
 ולשון ס"ק( ריש ובירושלסי רפוס של בתוספתא )וכגי' בוצצין כסוהוא
 ערבי. בלשון נם הוראתו וכן בל"א( )אויזשפיטצען טיפין טיפין שסזיע הינובצץ
 רשטף משום מעין כסי הן הרי ביצין וההרים יוררין שהנשסים זסן כלוהנה
 בפ"ה זוחלין שעשאן נוטפין כסו והף הבוצצין הטיפין את מחבר גשסיםסי
 תסצית, כסי הן הרי ביצין וההרים נשסים פסקו שם, הרסכ"ם וכפי'מ"ה
 סן באחרונה שנוטפין הטיפק ךהינו הסרות סצף כסו הוא תסציתרפי'

 שותה תרקב כור )בית( תמצית פ"א ברכות בירהשלסי שאמרו וכסוהמרות
 פי' וכן סששים אחר הוא רהתמצית שם ומבואר שותה סצרים כושתמצית
 שיבצבץ ססה נקבצים שהם תסצית ובסי רסקואות מ"ר בפ"אהרמכ"ם

 ואכ"ס צ"ע שהוחילם סה פסק אם עור: שם שפ" סה )אמנם שיזיע ססהאו
 הטיפין סחבר נשמים שטף ואין טיפין טיפין בוצצין שההרים וכיוןלהאריך(

 המצית; כסי הן הרי בל"א( )שטעטינ הפסק בלי ומו,שכין זוחל~ן שיהיוכרי
 החיפר אח"כ ואסר נבאים. כסי הן הרי בוצצין( )כלוסר ביצץ מלהיותפסקו
 בוצצים והנהר הים שסי בסקום כלוסר הביצים, במקום הנהר בצר היםבצר
 אים הביצים בסקום והאי הפסקה בלי זוחלין ואינם סהקרקע טיפיןטיפין
 שסתהים בל"א( )זימפפע ביצים יש ונהר ליס שסטוך ררך כן כי קאיואנהר
 רבמקום לאשסעיע צריך ואין תסצית כסי הן הרי ואלו וסנהר מים הבוצציןמסים

 אמנם כמעין, הזוחלין בסיזניתין תנן רכבר סשום כסעק הן הרישמהשכין
 וחורו שהופסקו אעפ"י שסוש:ק בסקוס וראי הנהר מבצר גרע המעיןבצר

 אם אסנם ס"ה רפ"ה כמתני' כמעין רהזוחלין משום כמעין הן הריונמשכו
 המציח מי אפילו אלא כמעין שאינם רי לא מושכין סלהיות שפסקו כלומרחזרו
 להיות הסים ררך אין המעין רבצר משום נבאין כסי הן הרי אלא הוי לאנמי

 ההרים פסקו אם כמו הוא והרי הופסק הבטוץ נם מושך שאינו וכלבהפצין
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 ופשוט לוח.- שקרם בבבא ששנה כמו גבאים כמי הן רהרי ביציןמלהיות
 נובע סקור סצא אם אסנם סהסעין, או מהנהר המים רבאים סירי זהרכל

 איוה סיסנים טהרה בגירולי ועין תמצית. סי הם שסא לחהש אין וראיסחרש
 הים סן או הנהר פן בהמשכה בא אם וכן )שייטץ-יאססער(, תסציתסי

 ה"סק. בלי שמושך כיון שאובין לענין כסעין רינו ג"כוראי

ע"ב*

 הם. כסה רומננו מרות עפ"י וררבנן ראוריתא שיעורי רבנוילסרנו

 : ה ב ו שת
 האריך וכבר חו"ל שהוכירו שיעורין הם כסה בכין יורעין אנו ראיןירוע

 להריץ שבועות חירושי אצל הנרפסות בתשובותיו סופר חתם בעל הגאוןבוה
 ורק ברברים לפלפל אבוא לא ואני ע"ב. ל"ח ברף 1826( )פראגסיגש
 הסרירה ואחרי אצבע שיעור לשער הוא העיקר לסעשה. נוהג אני איךאכתוב
 סוהר"ר הגרול הרב ירידי ובפרט חברי שמררו שסעתי וכאשר שליבגורל
 הסכסתי יע"א, הט:בערג רק"ק הרב וצ"ל יעכולער אלחנן סשהפינחס
 רי ררבנן ולענין צענטיסעטער, ע/23 שיהי' אצבע שיעור ראוריתא ברינילסרור
 חוסר ספני סקוה שיעור לענין אך צענטימעטער. 4/'2 אצבע שיעורליסרור
 וסאחר צענטיסעטער, 2 ג/! על אצבע שיעור להעסיר הסכסתי כרתאיסור
 קוביק-רויסענבריםע( )רהינו בהשבורת אצבעות 44118 4' הוא סקוהרשיעור
 פעסים 2 4' בסספר זה מספר )סולטיפליצירען( להכפיל אנו צריכיןע"כ
 קוביקצענטיסעםער, הם שיעלה ומה 15 8ן$ רהינו 2 2/' פעסים4!2
 וע"כ לימער. 689 משיעור יותר והוא קוביק-צענטיסעטער 689351,6והם

 לשער רנוכל וראי הרחק בשעת אסנם ליטער. 690 על מקוה שיעורהעסרתי
 אח"כ יוסיף אם ובפרט צענטימעמער, 4*2 רק תהיה שהאצבע סקוה שיעורנם
 סך להכפיל צריכין אנו אין ולפ"ז ראוריתא. חשש כאן ראין שאוביןסים

 ועפ"י 13 א834 רהינו 2% פעמים 234 פעסים 2% בסספר אלאשל2ץ44118
 591 סן יותר סעט והם קוביקצענטיסעסער 591032,8 הכל סךוה

 ירוע והנה ליטער. 592 על סקוה שיעור הרחק בשעת העסרתי וע"כליטער
 אפילו חלה שיעור לעגין ובוראי מקוה, שיעור מן מ*/3 הוא חלהרשיעור
 **ן3 נחשוב וא"כ צענטימעמער, 2% על האצבע נעמיר אם ריבברכה

 ברכה בלא חלה יקח לחוסרא אסנם ליטער. א4444 סך ווה ליטער 692מן
 שהבאתי ח"ס בתשובות תעין א1ם לך יבואר והמעם ליטער. 2% ממרהגם

 4! רביעית שיעור תמצא לאצבע צענטימעטער 234 חשבון ועפ"ילעיל.
 רבררבנן שכתבתי מה לפי אמנם לחומרא. נוהנ אני וכן יותר, ומשהוליטער
 לימער 1/8 רביעית שיעור נסצא לפ"ז לאצבע, צענמימעמער 2114 לשערנוכל
 יכול שאינו למי סרינא כוסות ולארבע קירוש של לכוס רי ווה סשהו,פחות
 914 לחומרא תורה ברין הנ"ל לפי הוא מפח ושיעור הרבה. הןלשתות

 נוהג אני בסרור כזית שיעור ולענין צענטימעמער. 9 ובררבנןצענמיסעמער,
 כוס מסלא ואני ביצה מחצי יותר סחויק אשר )איערבעכער( קטן כוס*קח
 מהשלער 5 לכהן ליתן במרינתנו הסנהנ הבן פריון ולענין במרורים.-זה

 חשבון עפ"י הם סלעים חמש באמת אמנם ריכומשרק. 15 שהםפרייס"ש



 להועילמלמד18
 שהרינר לחומרא פרוטה תשער ולפ"ו ריכזמארק. 12-14השרכששלשגען

 פפעניג 214 והאיסר פפעניג 5 והפונרין פפענינ 10 והמעה פפענינ 60הוא
 נוהנ אני נריס ושיעור פפעניג. משליש פחות פעט פפענינ 6!/6 הפרוטהוא"כ
 כמרת הוא שהנרים נוהנין ראיתי ובאשכנו 5-פפענינשטיקק. כמרתלשער
 נכון מצוי אינו זה נרטשען שעכשיו ויען ישהרוננ, וירריטשערגריישען
 אכילת ושיעור פפעניג. 50 מארק בחצי משערין ויש פפענינ 5 במרתלשער
 יצחק מו"ה הרה"ג ובשם מינוטען. 9 שהוא ט-ז סי' ח"1 ח"ס כ'פרס
 שעה. שמינית והוא מינוטען 2/!7 שהוא שמעתי בטסבערנעררוב

ע"ג*

 טוב היותר צר על המקוה אל למעלה עמוק ססעין המים את מנביהיןאיך
 אחר. ססול או ארם יר. תפיסח ע"י נפסלין ולא שאובין יהיו שלאכרי
 : ה ב ו שת

 ואכתוב פסול לשום בו לחוש אין לי כנראה אשר ישר ררך פהראיתי
 לכל: מובן שתהא כרי אשכנז בלשון ואפרשה הצורהכאן
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ו
 סתורה ובטל לקרקע ונעשה לקרקע )סחובר םעטאלל-ברוננען-קאזטען רער

 חיבור קורם שעושין טפח, על טפח רהינו רסון, כסוציא נקב ע"יכלי
 רשגט (ע גלטקקע ריא הנקב( את סותסין לקרקע החיבור ואחרלקרקע,
 יער פשן רשהרע איינע ת( אונר יפ )בי! הינין גרונרישז!ער רשז איןטיעף

 רע! שבערהשלב ברוננן-קש!סען רעם אין 8 ענרע רערעןפש!!ערליטונג,
 רען אין יאזזערליטונג רער אויז פאזזער פיהרט ליעגט,פא!זערשפיעגעל!

 קשספריסירט לופט ריא פירר רארורך (ע. ברוננענקעזזעל! רע!השהלרוים
 טנרערע ריא רורך גרונרפא!זער רץ! טריבט לופט קיספריסירטע ריאאונר

 ליגט, גרונרפא!!ערישפיעגעל רעם אונטער טיעף ם ענרע רערעןרשהרע,
 גרונרפשווער רעם סיט !יך רא! פאןזערליטונגןפאזןער, רא! סקוה. ריאאין

 ם רשהרע ריא סוס אויסעררעם טהור. אויך השקה ריא רורך פיררמישט,
 רשהרען ריא צענטימעטער. 4 == הנור כשפופרת סינרעוטענו !יןבריט
 צר ועל טוסאה. סקבלין יהיו שלא כרי לקרקע, נעשן סתחלה !ין נויאמי!!ען
 הסקוה סן רחוק צענטים.(, )30 טפחים ג' הרשהרע סן הסים שיפלו טובהיותר
 הש"ך סרברי הנ"ל על לפקפק שיש וסה "סקוה.- הסשכה ררך שיבואוכרי
 הש"ך לם"ש רחש סאן לית שכתב רי"ב סי' י"ר ח"ס עין ס"א ס"ק ר"אסי'
 ר"ט סי' סהרי"א תשובח וע"נ ט"1 ס"ק תשובה פתחי ועין וקי"ב. ס"אס"ק

 כ"ג. סי' י"ר יהורה גבול שו"ת ועי' צ"ט סי' סופר כתבותשוב'

ע"ך*

 ע"י אליו מובאים שהסים סקוה יש בשרען בסרינת פריבורגבעיר
 )פוספיערק(. סכונה בלי נסשכת ה!את התעלה )פאססערליטונג(.התעלה
 ובאים )רע!ערפששר( בבריכה להעיר ססעל יחר ונקבצין סההרים יורריןהמים
 הסים לסרירת כלי נסצא הנ"ל הבריכה סן הסים ביציאת סעינות.מכסה
 קבהל בית !ה לכלי שאין ובאשר פאססערסעססער. פטלטסאננ"שערשנקרא
 בצינורות המים הולכים הפשססערסעססער !ה סן וביציאתם חשש. בוהאין
 שלשססויפהשנ! הנקראים כלים ררך עוברים ובהליכתם העיר, אל ברולשל

 שאינם אעפ"י בול ק בית חשש ק~ת יש לה הא לים בנ*08שעץאפ1נפ18שם8.
 היותר החשש אמנם 1יפיפ18אם8(. הטיט לעכב אלא מים לקבלעשוים
 חורם הסים בו שע51רים פאססערסעססער הכלי ספני הוא והעיקרגרול
 אונר ?יעמענו זיסטעם פליגעלרארפאססערםעססער שנקרא הסקוה אלכניסתן
 ררך הולכים וה סכלי קבול. בתי ב' בו יש !ה בכלי כי בעיני וראיתיהשל!קע,
 ולבסוף קבעו תורת בו שיש א"א ראית' כפי אשר אחר, ברוא אל רקיםקנים
 העקטשליטער ד ישיעור מים שיהא שצריך אסרתי שאני סגיר אני עורחקקו.
 ע"כ הסקוה. כל יכיל לא !ה ששיעור לי ענו והם ליטער(, 51ט הפחות)לכל
 להכשיר יכולת ויש פסולה. היא עתה כעת הסקוה כאשר שכסצבפסקתי
 אלה: תקונים ע"יאותה

 פטססערסעססער הכלי תחת יאססערסעססער יטלטטשננ'שע לתקן ישאמ
 יש ג' חקקו; ולבסוף קבעו בהם שיהא באופן הברוות לתקן יש ב'האחרים;
 סהשאלה )נשסט . . . עךי ר' הראף; כשיעור בו שיהא ער הסקוהלהגריל
 סו"ה חרב שהוא השואל לשון ע"כ שלשסס!יפהשן( הכלי תקון צ"לואולי
 שנובשך. רק"ק אב"ר הכהןפינחס



 : ה ב ו שת להועיימימד%
 לכלי נחשב שלטממזיפהשן הכלי אי להשואל ליה רמספקא מאיהנה

 רמיקרי מיט לקבל אפילו קבול בית שם יש ראם פשיטא לריריקבול
 לקבל בצינור פחמם שנא רמאי מים לקבל עשוי שאין אף לקבלהעשוי

 וה כלי גם לתקן צריך כרחך בעל כן ואם המקוה, את רפוסלצרורחק
 לענין והנה לעיל(. שרשסתי כמו השואל, מהצעת וה רבר נשמם)ואולי
 בוה, האריכו והאחרונים נמושות בו הלכו כבר קבול בתי להם שהטהכלים
 אין במררות מרור ואני האפשרי, במוקרם תשובה סבקש השואל כיויוע

 למור לצורך מקרם בימים שרשמתי מה רק בוה לכתוב פנאי לי איןשיעור
 בקונמרסי! לשוני ווההתלמירים

 ל"1( סעיף )ש"ע ירה על כלי כולא נעשה שהוא כל נוסא בצנור חקקאם
 וחברו לקרקע עשוי ואם שאובין. חשובין ואת גומא על שעוברין המיםוכל

 ע"י למקוה מים להכיא לכה"פ שמותר מהרה הגירולי רעת גמור חיבורבקרקע
 יש אסנם 140. רף ריש אשכול הנחל והביאו ה'( ס.' ג"ם )ע' כוהכלי

 בוה לי והיה בזה. עליו חולקין אחרונים גרולי הרבה כי וה היתר אחרלהרהר
 יעכסלער אלחנן סשה פינחס סוהר"ר הגרול הרב ירירי עם כתביםחלוף
 ואיתי וכאשר ירירי העירני וכאשר תרנ"ג. בשנת הטכבערג אברק"קזצ"ל
 ור"1, ר"ה סי' ח"ס וקל"ח, ק"ם ס" נובי"ת בשו"ת כג"ט רלא מוכחבעצסי
 בית בסוף, צ"ו סי' סופי. כחב קצ"א, סי' שיק סהר"ם רי"ב, סי' יעלהיהור'
 הנ"ל וירירי י"ז. סי' מררכי פרשת שו"ת ס"ח, סעיף מקואות הלכותמאיר
 מקבועות ובסילונות יטססערלימונג ע"י הנעשה מקוה אבענין השאלה אוהציע
 הגאון הרב לפני יאססערמעססער" הנקרא קבול כלי נמצא הביתבכותלי
 ארוכה חשובה ואת על כחב והוא לעסבערג אברק"ק שמעלקעס יצחקסו"ה
 וכתב לאיסור והכריע ל' סי' ב' חלק י"ר על יצחק בית בספרו נרפסתוהיא
 היטססערמעססער ע"י המים יעברו שלא לתקן שההכרח ובמסקנתובסוף
 וצרורות סיר ע"י ויסתסו רמון כמוצא או הנאר כשפופרת נקב שיעשה אוהנ"ל
 ויבנה שיקבע וה ולהיתר עליה ובנה קבע שיהיה הכלי על בנין שיבנואו
 קבעו ואח"כ שחקקו למקוה כלי שיכשר מ"ס ס"ה, רכלים מפ"ב ראיה "םעליה
 ראין כ"ר .11ת ר' סי' השלום מ"י בס' וכתוב בש"ע טבואר אינו בניןע"י

 להקל. הנ"ל הגרולים אחרי יבוא ומי הב"י. רברי ע"כ המקוה. כןלעשות

 אפשר ואם פריבורג. שבעיר הסקוה לפסול נומה רעתי גם כןועל
 ר' על צענמיסעמער )ר' הנאר כשפופרת הפחות לכל שהוא נקב ע"ילהקן

 להרבה )כי ברבר להתישב יש וצרורות בסיר אח"כ ולמהסוצענמימעמער(
 ולענין צ"מ( עשרה על צ"ם עשרה רהינו רסון, כטוציא נקב צריךפוסקים
 המקוה שיעור ולענין ס"1. סי' מהרה הגירולי פסק עפ"י לתקנו יש הברזאתקון
 הרחק ובשעת לימער, 690 הוא חשבוני רלפי לעיל כהבתיכבר
 ושסעתי לימער. 690 ביחר הכל שיהי' שאובין להוסיף צריך אך לימער,פ$9

 הנה כזאת. מתיר יעקב שהמנחת ואמר התיר אחר שרב לו שאמרומהשחאל
 אם ראף אועור ר"ה ר' סי' הספר שבסוף בשו"ת יעקב במנחת ראית.אני
 כמל קבול כלי שום במתכות רליכא היכא ררק בפירהש שכתב אפשר"אי
 התשובה בתחלת גם במל. אינו קבול בית ראיכא היכא אבל בקרקע, קביעהע"י
 פסולה. שהמקוה שנקבע קורם קבול בית כלי רין לסילון היה ראם כתבשם

 אף בקרקע קביעוח טהני לא קבול בית רלכלי ס"ל המנ"י רגם מזהומוכח
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 היאססערסעססער נבי על עוברים רהמים ובנ*ה לקרקע. מתחלהשנעשה
 אוסר. המנ"י נם קבול כלישהוא

ע*ה*

 בבית בשר לאכול לו סותר אם ספררי אצל אשכנוי איש נתארחאם
 ואנחנו הב"י אחר ננררים הריאה בריקת בענין שהספררים מאחרהספררים

 סי' וריש י"ב, ס"ק תס"ח סי' מג"א )וע' והש"ך? הרמ"א אחר אשכנובני
 שם(. כנה"נ )וע' ב'( ס"ק רי"ר ס" ובי"רס"ח,

 : ה ב ר שת
 שמא לחוש ואין ספררי בבית בשר סתם לאכול שמותר פשוטהרבר

 רכשר הריאה נאברה אלא יהא רלא אשכנו בני שמטריפין ריעותאאירע
 ונ"ל מ"ב. ס"ק ל"ט סי' ש"ך ע' חכמים, תקנת נתבטל שלא כיון כוהבאופן
 ואין הב"י לרעת ונשרה הריאה נברקה רעכ"פ להכשיר סברא עור ישרבנ"ר
 כן הורה וכבר נ"ב( ס"ק ט"ו )ע' הרמ"א לרעת ריעותא בה שהיהלהחויק
 לחלק שיש ואף אשכנוי, אצל שאוכל בספררי ש"ך סי' שמואל רברבשו"ת

 לרם"א אף רכאן כתבתי כבר מ"ם כב"; כשר הריאה נאברהרלספררים
 לאשכנוי להגיר מחוייב אם כשר הספררי שלרעת ריעותא אירע ואםכשר.
 רף לסוכה הריטב"א שהביא ישנה פלונתא היא וה אסור שלרעתו בושיורע
 סי' בתשובה מהרלנ"ח וה בענין האריכו וכבר שם. לנר ערוך וע'ע"ב
 כ"ב אות שם וכ' ב"נ. אות איסור מנהני ריני תצ"ו ס" א"ח ופר"חקכ"א

 וכש"כ ע"ש לקומאי, הם שכולם לעולם המנהנות חומרי לנהונ ישבירושלים
 שם הם שכנראה משם שיצאו המקום חומרי שם לנהונ צריכיםשאשכנוים

 תשובה ב' ספררים בביהכ"נ אשכנו בני יתנהנו איך תפלות ובעניןהרוב.
 כעת טרור שאני ויען י"ו. סי' ח"א רבר משיב בספרו .רילאוין הנאוןארוכה
 הנ"ל בספרים והותר רי חפצו כל ימצא כבר כי אאריך לא אחריםבענינים
 מותר ~שר סתם רירן בשאלתא רבר סוף בירושלים.- הם מצויםשבוראי
 שהאשכנדם בריאה ריעותא שחיה לספררי נורע ואם ספררי, בביתלאשכנוי
 ויש שלו, מנהנ עפ"י מלאכול ימנע והוא שלו, לאורח להוריע צריךאוסרים,

 מתערובת מתירק מ"ם מחמירים: שהאשכנויס אף שלפעמים רינים חילוקיבוה
 נלנול ע*י ררבנן רהוי ואף בטיל. ברובא ומראורהתא מררבנן רק רהואמב"ס
 לחכימא. ורי מקילין. יש בוה רנםירוע

ע*ך.

 הוראה. התרת לבנו ליתן האב יכולאם

 ה: ב ו שת
 לשוחס בנו את לסמוך אב רשאי אי ברבר ונוחנים נושאים שו"תבספרי

 לענין רה"ה נראה קצת רברי ומכותלי מומחה שוחט שהוא עליו להעיראו
 ישראל מו*ה הרב זה. בענין שראיתי מה כאן וארשום ולרק. להורותסמיכה
 והעלה ברבר בא*ר האריך י*ב טי' חי"ר הארץ פרי בתשובת מורחימאיר
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 איתא ,וק קב*א סי' יאיר חית בשףת הרב פסק וכן בנו על להעיר ינולראב

 סרי סאבא רשותא נקיטנא ע"א ה' רמסנהררין אף וכ' ל' מי' "לק"טבשףת
 ראב לרינא כן מסק ס"ס להו, אוקים בעלסא רבסלתא ססיק רהא ראיהאין
 שם ססנהררין ראיה הביא ס"ר ' מ ח"א יעקב שבית ובשו"ח לםסוך,נאסן
 לחם בס' הביא וכן ג' סי' ח"ב ס.יירות פנים בשו"ת וכ"פ נקיטנא, ר"התוס'
 הספר שבסוף בשףת יהור' לחם בית רבס' ואף ט', ס"ק א' סי' י"ר עלהפנים
 נ'( רף א' סי' י"ר על רור גית ס' )וע' לשוחט בנו לססוך לאב אוסר א'ס"
 יססוך יכול רהאב רסי שפיר הוראה התרת רלענין התשובה סתוך שם עולהמ"ס
 שו"ת שבעל אף וא"כ להורות. ורשאי כבורו על סוחל אלא שאינו ע*"שבנו
 בשוחט, הינו מ"ס חרוב, שאינו סאחר ססיכה ליקח יותר רטוב כ' יעקבשבות
 מססיכו. האב אם בה לן רלית סורה הוראה היתר לענקאבל

5"ז*

 ט' בן כבר הוא והבן נכריה סאושה בן לו שיש אחר אהט בקהלתי"ש
 ללסור היהורים תינוקות בתוך יושב והוא נסור נכרי והוא סהול ואינושנים
 עם הוה הנער את פלסריו אין לסה הספר בית סנהל את ובשאלי יהוריתרונ

 רוצה והאב )ק*נפעססמ*נסל*ס( רת בלי שהנער לי אמר ' הנוצריםתינוקות
 לי אפשר היה אם שאף לעשות סה עתה יורע איני ואני יהורית, רתשילסור
 לנו יש תועלת מה נרים, כרין ולהטבילו בנו את לסול האב לנ אל לרבראולי
 ואם הסצות. כל על ועובר שבת סחלל יה* ספק בלי אשר כאלהבנרים
 סחלוקת יעשה או הקהלה את יעווב האב נם הלסור את סהתינוקאמנע

 לעשות. סה כרת בשאלתי נפשי ועתהבקהלתנו.

 : ה ב ר שת
 הרחיב וכבר כספחת, לישראל כאלה נרים שקשים כתב יפה בוההנה

 ,וכתורה בקונטרס ו"ל קוטנא שלום סו"ה הרה"נ שלם בספר לרברבזה
 להעתיק, צורך יאין ברור הכל ויסצא יעי"ש כאלה נרים לקבל ואקיעשה"
 האיך לרון יש וסעתה ארוכים. הרברים כי צרכים כל להעתיק א"אנם
 סוסרין אין איתא ע"א י"ג בחגיגה הנה וה. נער לענין הרת בליסורינהנ
 ס*ורנו עוברי' ר' כטו גוים עם תורה לסרו ישראל סחכסי שקצת ואף לגף,ר"ת
 לם' בהקרסתו שסספר כסו נוים עם שלסר בחור אלי' ור' ריכלין עםשלסר
 עליהן ציחו יאעפ"כ ישראל, כלל לטובת זאת עשו הם שלו, הססורתמסורת
 שףת לנוי ר"ת סוסרין אק לענין האריכו וכבר ככרוכיא. ישראלגרולי
 אליהו יר 1ש1"ת שבע באר וס' ברבר סאר שהחסיר ע"ה סי' שסהאלרבר
 בשם שהביא סה ק"ו ר' הקסח ולקט רע"ו פ"ק הנבורים ושלטי ס"חסי'

 בנו ישלח לא שהאב להשתרל אפשר אם וסעתה כו'. רור נשאלשו"ת
 ישראל תורת כי כבושק, רברי אלת לרבר ויש טוב. הרי ישראל רתללסור
 רת בלמור התכלית אם כי יע~ראל, רת להבין רק שלוסרים וסליצה וסראינו

 ררך ילסר, שלא לו טוב עועאה ואינו שלוסר וסי ולקמשות, ללמור הואמטראל
 שבת, סחלל שאביו רואה והוא יוסת סות שבת סח* כי לוסר, הואכחשל
 הא. סות רתו-בן עפ"י שאכיו שלו רת ססלסר שוסע אם אביו, את יכברהאיך
 נכוחים רברים האב גאוני יכנסו ואולי וה. רבר הנער משסע שלא טובהלא
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 יורע אם או האב, ישסע לא ואם השראל. רת סלסור בנו את וימנעכאלה
 רעת לפי רהנה אחר, ררך הש אוי תוכחותיו, לרברי ישמע לא שהאבבוראי
 ש"ר, נ"ע, ע"ו, רהינו שלו, סצות שבע הני עם ללסור סותר אליהו ירבעל
 אללנעסין )רהינו ורינים. אביוריהו, וכל ונול נניבה השם, ברכת החי, סןאבר

 יכתובים נביאים וו"ל: כתב ריא"ו בשם נבורים והשלטי נעבשטע(.סענשליכע
 עכ"ל. וכף לישראל האמורים נחסות בהם שרואה ללמרו שסותר בעינינראה
 נמים סעשה שיראה כרי ללסרו סותר תוה"ק מפורי שנם לי נראהועפ"1
 שהיא סע"ז ויסנע הקב"ה של ונרלו נבורתו שיכיר וכרי לישראל השםשעשה
 חוקים לשני הרת לסור לחלק יוכל ועתה נח. בני סצות סשבעראשונה

 תורה, ומפורי וכתובים נביאים שעות ב' ילסר בשבוע שעות ר' סלסר אםכנון
 ע"ו, על שסוהירין רברים בספר פרשיות הני כל כנון סציין נח בני שנםוסצות

 בהן סצפה ישראל שרק סצות ילסר אחרות שעות ובשתי וכרוסה.וסשפטים
 שבנו האב יאבה מפק ובלתי וכו'(. תפלות אסורות, סאכלות וסוערות,)שבתות
 אוס לו שאין צערםשנישל-נעועטצע( ירישע )שפעציעלל הוה סלסור חפשייהי'

 בוה נם ואם אותם. מקים אינו חאב ונם אותם, עחשה שאינו כיון בוה,תועלת
 של בע"כ ירח~קנו זה, סלסור הנער להרחיק בירו יכולת יש אם אוי יאבהלא

 סציה אינו ונם הסצית עועשה שאינו שסי סחיב השכל שנם פשוט כיהאב,
 ברעליגישנםאונטערריכס, ללסור אק רין, עפ"י ישראל אינו שהוא לפילעשות,
 סלסרין ואם לעשות, כרי אלא )ייממענשאפט( יריעה לשם סלסרים איןשואת
 לא הנוצרים ונם הרת, חלול הוא וה לעשות, סציה ואינו עחשה שאינו לסי~את
 רק לוסר ואינו נוצרי להיות רוצה שאינו ליהורי נוצרית רת ריספר בביתילסרו
 יהי' ולא בוה, עסו ימכים שכל בעל כל וכנראה נהשרים. סעשה לירעכרי

 ישראל. על חשלוםמחלוקת,

ע*ח*

 קצוב מך מטירתו לפני סמר אשכול נחל מ' הסחבר בעל הלאו"ו
 ולקהל האלבערשטארט לקהל יותן ~ה מך כואת; בירי הסצויה בצואהיצוה
 ענים לבני ת"ת להחויק לשנה לסאה ר' שיתנו בתנאי קיסת לקרן יהי'הנ"ל
 אאסףר היה או כי 3%"ל וכו' ותפלין מפרים להם לקנות או בפיוררא אופה
 אבי ארוני עשה כע הנערר צוה וכאשר בפיוררא. המפר בית סנהלוצ"ל
 הנונים ואם בפיוררא והבחורים הילרים עור הכיר לא כי פה ענים בניוהחזיק
 סרוחום לו ליתן בחור שום פה נם נסצא לא כעת לנו כמרוסה אך לכך.הם
 כלום ניתן לא וצ"ל אאטףר חי יסי של אחרונים כשנים ונם הנ"ל המךשל
 בני נסצאו אחרת בעיר אבל הוכפל, כבר הנ"ל והמך הרוחיס הומיפואלא

 הם קרובים וגם עליהם הטוב עינו וצ"ל אאסו"ר שם אשר הנחטהכחשפחה
 הכחשפחה לבני ליתן פה קרובי אצלי בא השלש ופעסים סותו, לפנלסצוה
 אני שנם )אעפ"י כרבריו רה"ם לק*ם שלא וחהששני זצ"ל או"ז שלסעובק
 אטן(, ויאסר יענה נ*כ בפנינו עתה עור לראותו וכינו אם ואוסר בלבי0טכים
 וה.- ברבר הצלולה רעתו לי להניר רו"ס לפני בשאלתי בא הנניע*כ
 וו"ל הריבור גמוף וכו' סנסרי רקא ר"ה קס"ט ב"ב בתום' סצינוהנה
 ר"י בו וחזר פא"פ לו באוסר אלא סלקרה"ס אסרינן לא ר"י אומרועור
 שהוא היכא אלא סלקרה"ם אמרינן לא הרבור; ובתחלת )רבריוי( קצת וע'ע*ש
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 בצואתו: יכתב לאשתו עזבונו כל בהריא הנערר ססר ובנ"ר השליש.ביר
 )וכן לי ניחא וראי פטירתי אחר תיכף הנ"ל סך ליתן תחי' אשתי תרעהאם
 ססונה כל אשתו לפ1ר רצתה אם אלסא עכ"ל. אותה סצוה איני אני אךהיה(
 רין לה היה לא הכי סשום ואולי ב':'ה הרשות ליורשיה כלום הניחה ולאבחיה
 אנו אין ח"1 אבל רה"ס.- לקים סחויב'ם אנו אין תוס' לרעת וא"כשלהש

 אוסרנא לנו שנראה סה .אלא רה"מ לקים שלא להתיר צרריםסבקשים
 לי ולכתוב הרבר על לעין ססעלתו סבקש הנני ע"כ אמרתי. כאשרהוא
 הצלולה.רעתו

 ה: ב ר שת
 מצרקה סשנין ראין רין כאן שיך אם לחקור אנו צריכין רסתחילהנלע"ר

 ואמר הנותן פירש אם בהג"ה ר' סעיף רנ"ו סי' בי"ר איתא הנהלצרקה.
 תורה לתלסור אפילו לשנות להם אין פלוני לעני או העיר לענישיהנו
 הססון בא כאלו והף עניים אותם בה זכו סיר העיר לעני שאסר רכיון ש"ךוכתב
 שלא רבר רהף ענים בהן זכו כבר לומר רא"א נלע"ר בנ"ר והנהלירם.
 הענים בני ס"ס לפירות כרקל הוי לריח'ם רסעות נאסר אם ואף לעולםבא

 רי"ב סי' ח"ס וע' תרל"ב(. )בשנת הקרש בשעת בעולם היו לאר1סננו
 וא"כ תתן לא תרצה לא שאם לאשתו רשות נתן הסצוה רהא ועור 1'סעיף
 נתנה לא היא הכסף נתנה שאשתו ואף כלל, לענים הריחים את 1יכהלא
 רהרי ועור ויכתה, לא היא כך זיכה לא שהוא וכשם בעלה רעת עלאלא
 ר' שיתנו ובתנאי ה"ש לקהל יותן וה סך וכתב: בלשונו רקרק וצ"להרב
 לבני לסאה ר' שיתנו חוב עליהם השית ורק לקהל נתן הקרן וא"כ וכרלסאה
 הקהל ואם כלל, עניים בו וכו לא וערין הקהל על חוב הוא וראי ו1הענפם
 הענים אבל ליורשים, ותחזור קימת הסתנה ראין אפשר התנאי יקיםלא
 פיוררא בני אם זכו ענים בני איזו סבורר אינו רהרי ועור ערין. וכולא
 וע' עניים. בו וכו כבר בנ"ר למיסר רליכא פשיטאוסעוה ה"ש. בניאו

 ספקירת לשנות רשאין אי לברר רק לנו ויש רל"ו סי' י"ר שיק סהר"סשו"ת
 לשנות יכולין העיר רבני פסק ס"ב רנ"ט סי' בי"ר והנה ס"ס.הסצוה
 להסמפק ויש להוריר. יכולין אין אבל בקרש סעלין אם יחירים שהתנרבוצרקות
 ראיתא גפלוגתא תליא רזה ונראה בה. כיוצא בקרושה לשנות יכוליםאם

 הרבה אך פתירין, כיש רהלכתא הפס"ג שם וסצרר ס"ר קנ"ג סי'בא"ח
 הסצוה בן סצא לא כבר רבפירטח בנ"ר והנה לכתחילה. סחסיריןאחרונים
 פירטה בני הוכיר לא אביו רססתסא סובר היה נוראי א"כ שם לחלקסקום
 התלסירים תם סי לראות יכול והיה הספר בטע סנהל שם היה שהוא סשוםאלא

 להכיר יכול ולא אביו סקום לסלא הבן נבחר אשר אחרי אבל לכך,הראוים
 חילק לא אחרונים רבשנים כיון והנה קורסין. ה"ש בני ססתסא לכךההגונים
 תלסירים בה"ש נם סצא לא ססתסא לקרן הריחים הוסיף אלא 1צ"לאביו
 גם אם והנה לכך. ההגונים י1רסנו אשר ער הסעות להניח ורצה םהנונ
 בקרש כסעלין היה וראי כ1ה נמצא אחר ובסקום לכך שהגון סי בה"ש איןכעת
 ובפרט ההגונה סשפחה אותה לבני אם כי ה"ש סבני לאחר נותנק איןאם
 כתב ויפה בכך. סרוצה היה שהסצוה אוסרנא והם להסצוה קרובששהם
 סעיף רנ"ב סי' בח"ס שספורש כסו הסת רברי לקים סצוה סשום כאןשאין
 הסשפחה יבני ליתן סותר גן ועל להאריך, א"צ אך אחרים, טעמים "ש ועורב'

 ת"ת. לצורךההגונה
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ע'ט*

 לתורה. לקרותו מותר ואם לערלות, למומר קירושין לסרר השאם

 : ה ב ו שת
 הנה  שאלתו: אל אמרים בקוצר אשיב סבבוני אשר טררות המוןמפני

 הרין מ2 ובוראי ב'( סי' י"ר )ע' אחר לרבר כמומר לערלות רמומר חוישפיר
 מומר רהוי בפרהסיא שבתות לחלל במומר ראף קירושין לו לסררמותר
 הללו בנישואין ,כי קירושין, לו לסרר איסור מצינו לא כולה התורהלכל
 קכ"ח בסי' המנ"א שפסק מה וכן עביר. מצוה ואררבה איסור, עושהאינו
 מ"מ עליו חולק אהרן רהיר אף כפיו לישא מותר לערלות רמומר נ"רסקק
 רבה האלי' אך החים, בררך משמע וכן כמנ"א, פסק התניא בעל שלבשוע
 יעלה שלא אלא איפור, אין הרין מן לתורה קריאה לענין ום"מ ברבר,מפקפק
 לנרור שיש נראה אם אמנם הרין, מן וה כל מילה. מצות בה שכתובלפרשה
 קירחשין, לענין אמנם לתורה. לקרותו להניח אין בוראי המתפרצים מפניגרר
 אשה ישא רא"כ קירושין, סירור ממנו למנוע בימינו ביחור זה רבר לעשותאין

 יסכימו אם אך פשעו על חטא יופיף אם לנו ומה קידושין בלאבציפילעהע
 ירי שעל להם שנראה מפני לערלים קירושין לסרר שלא רבנים וכמהכמה
 הם זה ירי שעל יראו אם ערלים, בניהם את ינרלו שלא פרצה ינררווה

 לוה רבנים כמה הסכמת וצריך רמי, שפיר ישראל מכלל ומופרשיםמוברלים
 ואטלולא, כחוכא ויהי' מתיר ווה אוסר רוה אנורות אנורות יעשוראל"כ
 רערת בשטאטוטען והנה כ'.- סי' אה"ע שיק פהר"ם מףר תשובתוע'

 שלא מי או ערל איש שכל ניתקן בפפר"מ ישורון ורערת בבערליןישראל
 והרב יראים. לקהל חבר להיות יוכל לא חוה"ק רת ננר בנו אתימול
 הכה כבר אך כרין, שלא שהוא הזה שטאטוט על לעורר יצא ויפקינררר'
 והראה זצ"ל( שפארצשילר מנחם ר' שהוא )כמרומה אחר מחבר קרקרועל

 נעשה זה שטאטוט והנה קרש. ברית מפירי ננר 13מננו נרר שינררושנכון
 עזריאל מו"ה מו"ר יברל ולחיים זצ"ל הירש ש"ר ה"ה הרור נרוליעפ"י

 תקנה ולעשות בעקבותיהם ללכת ונכון נר"1,הילרעסהימער
 בחבור"

 ננר
 שלא הירש הש"ר בשם שהביא ס"ז סי' רשב"ן בשו"ת וע' ברית.-מפירי
 ס"ר סי' ח"נ מה"ת שו"ם שףת בשם שם הביא וכן נימול אינו לתורהלקרוא
 מאנהימער: נח מףה הררשן בשם שם שהביא מהועי

פ'*1

 בזמנו שמים ירא מוהל למצוא א"א אם אפיקורוס ע"י זכר בן מליןאי
 הנון. מוהל שימצא ער המילה לאחר ישאו

 : ה ב ו שת
 כעכו"ם, רינו כולה התורה לכל מומר הרמ"א פסק רס"ר בסי'הנה

 ופלינ ברית, רם סמנו ולהטיף לחזור חיב כוה מומר מל אם לרעתווא"כ
 קפ"ט סי' ובא"ח וו"ל וכ' העוור אבן ס' בעהמ"ח עוזר מו"ה הניעליו

 עריף רמוסר ומסיק ונו' הש"ע לרעת למול כשר נימול שחוא רמוסרבררתי



א להוצילממלד
 חרכ"ב בהצנת בבערלין הנרפסות לי"ר בהנהותיו רע"א והנאון מאשה.למול

 מבעיא רלא והעלה האריך הרבה( נתקצרו הש*ע גליון על שנרפסו)ובהנהות
 ע"י לסול מותר הרחק רבשעת אלא ברית רם להפיף רא"צ שמלבמומר
 עוור אק ירעת בזה הסכים קל"ר סי' בה"ס הח"ס וכן לכתחילה,סוסר
 ארחוה בספר והובאו וה על רפליני אחרונים ויש הרס*א. פסק לישבונרחק
 לחומרא ראולינן לוסר בוה שיך לא והנה י'. אות סוף של*א ס"חים

 ררוחה ייול השסעי ביום ס"ע לבפל קולא *רי אתי חוסרא האיראררבה
 סל סומר ורע*4; הא"ע רלרעת כיון הסילה לאחר אין בוראי וא"כשבח,
 שהש.ב תשובה שם הביא רע"א רהנ' למורעי צריך רא נם הרחק.בשעת
 ע"ר 52 צר לראשוניס ברית וכרון בס' ראיתי רס"ר( ס.' בתשובותיו)והוא
 שם וכ' למול, כשר הוא אם בפרהסיא שבת לחלל  שמפורסם סוסחהמוהל
 פתוחה חנות לו שיש ע"י אפשר בפרהסשו שבת  עפמחלל שספורסםבמה
 ואף לכה"ת, מוסר הוי לא סררבנן איסורי רק רהוי ובאלו לררךונוסע

 בפני כן רעושה יסר סאן ס"ם )רויכען( טוטין ושותה נ"כ רכותבראפשר
 וסים פרהסש בכלל וה אין סוסרים י' רבפני רנראה כשרים סישראלעשרה
 אם יסול רלא לסחות אכל בנו לסול כיה לאהש לכבר שלא ר' לירארראוי
 שבת סחללי רלענין ואמשר לאנ רחק ענין באיוה או בעיר אחר סוהלאין

 לחקור סהחיוב אין ועכ"פ וקטטות ריבות לעשות שלא רחק סקריבפרהסיא
 חכסה צנועיס ואת סישראל ף בפני ראוריתא בסלאכה שבת חילל אםולברר
 להוי רלא וכות אחר לחפש הנאון עבר טצרקי כמה הרי רע"א. הגאוןעכ"ל
 שכל להחליט אין אפיקורוס לענין נס וא"כ כולה. התורה לכל כסוסרחשוב
 וצריכין כולה לכה"ת כסוסר רלהוי נסור אפיקורום הוא אפיקורוס שנקראסי
 לרעת בשנס הרחק בשעת כשרה סילתו שתהא עכ"פ עליו וכות לל:'ראנו
 חיים סחנה בשחת וראיתי הרחק. בשעת סל לכה"ת בסוסר אף רברביהני
 וססים ליסול פסול בפרהסיא שבת רסחלל ופסק אע"ו רברי שרחה כ' סי'ח"ב
 הערבות אקבל לא בפרהסיא שבת סחלל רק סוהל יסצא שלא אירע אם ואתבכל
 וצ*ל. רע"א רשכב"ה רברי ראה רלא ותסוה עכ"ל סילה סצותלבטל

פ"א*

 האריך כבר בצפורן, ולא בוונ הפריעה לפרוע סותר אם ששאלתכה
 בנין בשו"ת בצרפת( ריום ויום4 הק4נ הנהינ )אשר הסנהנ זה ננרלרבר
 שבט( י"ח רי"ח סכתב חרט"ו שנת הנאסן ציון שוסר בס"ע )וע' פ"ח סי'ציון

 ססוכק לו ריש בצפורן לפרוע אבותינן של הסנהג לקים ריש שםוכתוב
 סנהנ וכן בווג. לחתוך סותר קעשה שהערלה נרול בנר ורק ובסררש.בפוסקיס
 שא"א גבושה או קשה שהערלה בסקוס ורק בצפורן שפורעיס רפהמוהלים
 סוהל כאן אין שאם ציון, בבנק שם כחב אמנם בווג. סחתכין בצפורןלפרוע
 אטרו במציצה ררק וה, משום המההל לסלק שאין בוונ, שפורע סי רקאחר,

 סכנה. משום אותוסעבירין

פ*ב*
 ואותו בן עפה והוליר נכרית שנשא בס. נוהגין אנו האיך סר לןברק

 להטבילו רוצה והאב לנרלות קרוב הוא ועכש(ו לשסנה אביו עפ". נימולבן
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 ~רין כוה מעשה בא לא הנה ברית. רם הטפת רצריך לי' פשיטאולמר
 טעמו. לי ביאר לא ברית רם הטפת רצריך לי' רפשיטא מאי אסנםלפנינו
 רמסתמא לומר "ש נכרית בן שהוא המוהל ירע אם מבע" לא א"צ,ולענ"ר

 רשאי אי שאלה עשה ולא ברעת, קל המוהל שהיה ראף נירות, לשם אותומל
 הנכרית שבן יורע שאינו הארץ עם שהוא בוראי לומר אין מ"מ וה, תינוקלמול
 אשלו אלא נירות. לשם למולו ונתכוין ברבר ספק לו היה ועכ"פ כנכרי,רינו
 הוא נמור ישראל שהתינוק וסבור נכרית שאמו כלל המוהל ירע רלאאת"ל
 מילה ומצות מילה מצות לשם אותו מל עכ"פ מ"מ נירות לשם אותו מלולא
 ומה הוכרים את למול עלינו שמצוה גרים בין "שראלים בין היא מצוהחרא
 או מהול ערבי בגון הינו ברית רם ממנו להטיף צריך מהול נרשאסר
 מילה מצות לשם מישראל נימול אבל מצוה לשם נימול רלא לרפואהשנימול

 ע"ב מ"ו רף ציבמות רש"י מלשון משמע וכן ברית. רם ר"טפת שצריך שמענולא
 ראף משמע סילה מצות לשם מילתו אם לברוק וא"צ שכתב מטביליןר"ה
 מהלו אם ואף מילה סצות לשם שנימול ירעינן אי סגי לברוק צריך רס"ללמאן
 ברית.- רם הטפת א"צ נירות לשם מל ולא ישראל שהוא שסבור מפני"שראל
 האם ראם רמ"ח ס" חי"ר שיק המהר"ם מו"ר פסק נכרית בן קטן לעניןוהנה
 עפ"י רק נימול אם המילה רכשרה י"ל וראי ובריעבר למולו רשאץ מרוצהג"נ
 לי. ואין יה ברבר האריך יעשה" .כתורה )ובספראביו

 כעת פנאי
 לומר ואין קרוצה. היתה כן גם האם מסתמא רירן ובנירון שם(.לעין
 לשם שלא וכנימול לגירו רעתו כאין הוי לטובלו ואמו אביו ברעת היה רלאכיון
 ארמאה בר ל" קרי רהוי האי ע"ב מ"ה ביבמות שם אסרינן רהאמצוה
 לחור במילה לי' רסני ננרי האי סובר היה ובוראי לקריו טבל לא מי ריב"לאטר

 לשם שמל המילה לו עלתה ואעפ"כ ~סבול ברעתו היה לא המילהובשעת
 מצוה לשם נימול הרי התינוק את לנייר היה רעתן והאם שהאב כיון ה"נמצוה,
 שום לי אץ רבר סוף סני.- לחורא ומילה טבילה בע רלא שסברוואף
 רם להטיף צריך המהול רגר עצמו שכל וכיון ברית, רם הטפת צריך רזהראיה
 בש"ך רס"ח פי' ר"ש כמבואר עליו מברכין אין רלכך ספיקא הויברית
 נימול אי ספיקא ספק הוי לספק מקום קצת היה אם אף רירן בנירוןא"כ
 לשם נימול בלא אף הלכה רילמא גירות לשם נימול לא ואת"ל גירותלשם
 נ'. סעיף רס"ח לסי' מרבבה רגול יעי' אמנם בר.ת. רם הטפת רא"צמצוה
 בשב להיות מוטב בוראי לנער יזיק שההטפה חששא קצת רק "ש אםומעתה
 א' חלק תורה שערי 'ע' ויבחנו, יראו עיניו בחפזי כתבתי כ"ז תעשה.ואל
 ח'. אות ג' פרט ה'~לל

פ"4
 אמנם יהורית. באשה עיניו שנתן בשביל להחניר שבא גר מקבלין ראצןי"ב סעיזי רס"ח סי' חר בש"ע מבואר התשובה. מתוך טבוארתהשאלה

 רשבה רפ"ק מהאי בימי לא ר"ה ע"ב כ"ר ר' ביבמות תוס' עליו הקשוכבר
 ע"מ ראמרה רמנחות מר"ח וכן כ"ג ליעשות ע"מ שאמר לגוי רנירמהלל

 וכ' שמים לשם לעשות רסופן היו רבטוחין תוס' ותי' תלמיר, לאותושאנשא
 הב"ר. עיני ראות יפי רהכל ללמור יש רמכאן כ"ג ס"ק בש"ך והובאב"י
 באשה גם עיניו רנתן אף ושמים לשם שעחשה הב"ר בעיני ברור אםההנה
 והיא ברינההם היהורית נשא רכבר בנ"ר והנה לקבלו. להתיר ישיהורית
 לתניר, שלא אף לו שתנשא ברור רבר ממנו ומעוברת לו עצמה הפקירהכבר



 להועילמלמר88
 באיסור לו תנשא 3קבלנו לא ראם ועור שסים. לשם רעחטה לרבר ונליםא"נ

 סי' אה"ע שיק סהר"ם שו"ת )ע' סראוריתא אמורה לנוי ריהוריתראוריתא
 ואי באיסור. לו סשהנשא שנקבלנו סוב וא"כ רס"ס( ס" ותר וקנ"הל"1
 ב"ר יעשה ואיך חברך, שיוכה בשביל חסא לארם לו אוסרין אע האקשיא
 נרול סאיסור האשה את להציל כרי לש"ש נתגיר שלא נר שיקנלוהאיסור
 רתחילתה ראע"נ חרא י"ל ע"ז ברבר, פשעה היא הא באיסור יסיה שכלסוה

 ססנו מעוברת רהיא רכיון כאונם מופה ס"ס לנכרי עצסה רהפקירהבפשיעה
 ישאנה לא איש ששום וסתיראת לו, להנשא שלא בושתה לסבול יכיהאינה
 תוס' שכ' לסה נ"ר רסי הפחות ולכל יסיה, כל נלסורה ל"שב ותצסרךסעתה
 ועור לאנומים. רוסים לונות עצסה שססציאה רכיון וכי ר"ה ע"א ר'שבת
 אחר נסשכים יהיו גסורים יהורים הם הרין שסצר זרעה נם לנוי הנשאראם

 ביר שיעשו טוב וע"כ חטאו, סה הצאן ואלה -פושעים, ויהיו לניותו,אניהם
 סעליא. זרעא מסנו שיצא יהורית ברת ולהרנילו הנר את לקבל ווטאאיסורא
 בשבת ובפרט יהורית רת בכל ולהוהר להשסר הנוי את ג"ר יוהירווס"ס

 )אירעושסטססליכע שבועה בסקום הבסחה ססנו לקבל וסוב אפורות,ובסאכלות
 ואת. עלפערזיכערוננ(

פ"ד*

 לו יש רסררבנן תשובה שעשה סוסר ישראל רפסקינן בהאנפתפקתי
 להחסיר "ש אם רם"ח( סי' סוף )יו"ר נ' בפני חביות רברי עליו ולקבללסבול
 שלהם הערכאות אל כתב רק אחרת לרת רתו הסיר שלא ב"טראל נםכן
 יהורית לרת בפוסבי לשוב רוצה הוא ועתה מ4נ1451 קטנפע1ו להיות רצונוש
 אצלו סקום אין הסיר לא שהוא וכיון סילתא תליא הרת בהסרת אסרינןסי

 לשוב רוצה ועתה יהורית ורת סכלל יצא שס"ס כיון רילסא או הנ"ללהחוסרא
 לי לחפת נ"י סירירי ואבקש להתניר. שבא נכרי כסו סררבנן לרונו"ש

 וסכברו סוקירו ירירו ובר"ש בתורה פניו אקרם סעכשיו ואני ב1ה, הרסהרעתו
 עחרענפעלר.נחום

 ה: נ ו שת
 נסצא לא תשובה שעשה סוסר ישראל ~נין רם"ח רם"ם 1הרין
 גאון בשם ג' והסור הריסב"א. בשם החולץ פ' בנ"י הוא וסקורובש"ם
 סוף רס"א ספסק לזוו אין ואעפ"כ בר"טא( רם"1 סי' סור )ע' טבילהרא"צ
 בס"1 ח' סעיף רם"ו מי' )וע' כן אינו הב"י שרעת שנראה אף רס"חס"

 אם אסנם ל"א(. סי' וחא"ה רל"1 סי' חא"ח רשב"ן שו"ת )ע'וש"ך(.
 רמ קבל ולא ישראל טכלל שיצא לסוסר אחרת לרת שפנה סוסר בין לחלקיש

 שאלה שסתוך רק ואחרונים. ראשונים ברברי ברור רבר ראיתי לא בותאחרת
 יארשויא( )רפום שני חלק ריש ררג"1 בשו"ת שהובא נאון סשה סר'ששאלו
 אחרת. רת שקבל לסוסר כ1ה סוסר בין לחלק אמינא הוי עכ"פ שישסשסע
 ס"שראל שצוחקין סינין של אחר סקום בינינו יש ו1"ל? שאלה נשאלרשם

 שוחסין ואין שבת סצות ולא ס"ע לא סשסרין ואין ישראל סררכיופירשו
 ולא כתובות כותבין ואין בעריות ופרוצין סרפות וי"ח ורם חלב ואוכלכשחיטתנו

 ולהיהש לישראלים לחוור שסבקשק סביניהם ויש סיבסין ולא חולצין ולאניסין
 טבילה צריכין חוורין וכשהם לחורתן תקנה יש אם "שראל ברינינוהנק
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 להפיף וצריכין לא או בקהל לבוא הס ראףם שחוורין לאחר ועור לאאו
 ממורים הם שהבנים באריכות שם והשיב השאלה. עכ"ל לא או ברית רםמהם
 שנולרו האבות אבל ניטק, להם ואין בעריות שפרוצים מאחר לקבלםאין

 עי"ש לשוב באו אם השכינה כנפי תחת ולהכניסן לקרבן "ש כשרהמטפה
 וכמרומה לא או טבילה צריכין אם כלום השיב שלא תימא אמנםבאריכות.
 אך לסתום. ולא לפרש לו היה הכי לאו ראי טבילה, צריכים שאיןשסובר
 ששב מומר ישראל שאף סיבר נאון משה שר' אפשר כי לרירן, מע*ם ראי'אין
 טבילה רמצרכינן לרירן אבל נאון, בשם הטור שהביא וכמו טבילהא"צ

 בין לחלק ריש השואל מרברי משמע עכ"פ טבילה. צריך וה נםלטומר
 מסופק למה ראל"ה טבילה צריך מומר ישראל ס"ל רוראי מומר, לישראלוה

 אחרת, לרת שפירשו ממומרים גריעי לא הא ישראל מכלל יופירשובאלו
 שאלתנו ומ"מ באלו. ממופק ואעפ"כ טבילה צריכין מומרים ס"ל וראיאלא
 ומרברי ססופק רהשואל הכהשיב, מרברי ולא השואל מרברי לא לפשוטאין

 הררב"ו של אחרת מתשובה להוכיח נ"ל אך הספק. לברר איןהמשיב
 מביא הקמח לקט רבס' נחשב כמומר ישראל מכלל שיוצא רמילחוסרא
 הישמעא*ם אמונת לענין אפי' יעבור ואל ליהרנ היהורי שחיב ררב"ו תשו'בשם
 נמורה ע"ו וה והרי מרע"ה בתורת לכפור צריך באמונתם המורהשהרי
 מי מ"מ הרמב"ם כמ"ש ע"ו עוברי אינם שישמעאלים שאף הריעכ"ר.
 מי נמי הכי ע"ו, כעובר הוי משה בתורת שכופר כיון באסונתםשמורה
 בפרהסיא מוריע הוא הרי מ"מ אחרת רת סקבל שאינו אף יהרות סכללשיוצא
 לטבול וצריך אחרת לרת וכמומר ע"ז כעובר הוי וא"כ משה, בתורתשכופר
כששב.

 גי קשנפעווממנולשו עצמם שקורין באלה להקל שאין אחרת ועורואת
 הקהלה, ממסי להפטר קשנפעוופ*נולץו עצמם שעושין פושעים שיששמעתי
 שאינם ואומרים יהורים, בנות נשים נושאין נם יהורים, הם שעריןוחחשבין
 הרי 3מומרים, נחשבם ולא לשוב כשרוצים בהם נקל אם ועתהמומרים.
 מכלל גפרהמיא ולצאת הור מעשיהם לעשות כאלה לפושעים יר נהשןאתה
 נרר לנרור כרי עכ"פ וע"כ לקהל. סס לשלם יצטרכו שלא כריישראל
 ובפרט רבריהם, לכל כמומרים הן הקץנפעווטמניללוע שאלו לומרההכרח
 בנלע"ר. גאון משה ר' ימתשובת כרמוכח נפקא לא ספיקא מירישעכ"פ

פ"ה*
 הש"ך בשם לעיל הבאתי כבר ליהורי להנשא שרוצה ניורת קבלתלענין

 בומננו והנה ק'. מ" ח"ב י"ר יצחק בית וע' הב"ר עיני ראות לפירהכל
 היהורי אותה סקבלין אין וושם בניותה אף ליהורי להנשא ריכולה כיוןי"ל
 אחר אצל תלך יר"א רב אותה יקבל לא שאם ועור בציפילעהע, אותהישא

 תהיה ואו מצות, קבלת ובלי בב"ר טבילה בלי ניורות שמקבליןמהחרשים
 אם ולקבלה במיעוטו הרע לאחוו מוטב נכרית, שהיא אף לניורתנחשבת
 שבת, פצות ובפרט המיות כל ושתקים שמים לשם מתגירה שתיאתבטיח
 ונם עהרענישרט" אאויף תבטיח וה כל את וכו'. אסורות ומאכלותנרה
 אלה, כל שתקים לו בשירוע אם כי אשתו את יקח שלא יוהירו בעלהאת

 מחויב אינו נויה נרה יבעול אם משל ררך התקון, על יתר הקלקול והרבלא
 ואם סראוריהא. כרת מחויב הוא נתגירה ואם קבלה, סרברי אלאכרת
 באופן לקבלה יש אוי לש"ש מתנירת שאשתו האיום אחרי מעיר הבעלנם
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 רוצה שהיא ברבר נונעין שאינם אחרים אנשים אצל לחקור אפשר אםהנ"ל.

 טונ. מה תמים, ובלב באמתלהת3יר

פ"ו*
 וירין. שמעון ר' להרב נרים לה' ברית אות בס'וע, נפשות, בסכנת עי"ז שיהי' מחמת להמול שא"א גר לקבל שאיןהורית-

פ"ז*

 נסבל, גם אם יורעין אנו ואין לימול אביו שהניחו מישראל ננריתק
 מס נם ומשלם ליהורי הוחוק אך שבת מחלל גם מצוה שומר אקוהוא
 בקבלת להסבילו וא"א ישראלית אשה לישא רוצה ועתה הקהלהלקופת
 קירושין, לו לסרר פותר אם לקבל ירצה לא מצות שומר שאינו כיוןהמצות
 בציפילעהע. אשתו יאאש לו יסררו לא שאם לחוש שישבאשר

 . ה ב ו שת
 הספת צריך כנכרי אותו נחשוב ראם בתחילה לומר מר שרוצהטה

 ברית רם הספת א"צ פילה מצות לשם רנימול כיון אינו וה לענ"ר בריתרם
 הובא מילה, מצות על חינוך מנחת במפר משמע וכן לעיל, בוה הוכחתיוכבר
 מףה הרה"נ שרוצה מה אמנם ע"ב. כ"ט ר' הוספה יעשה" "וכתורהבם'
 רבנו קנ"ו( סי' )אה"ע א"ו משום ר"מ שהביא מה על לממוך נאבעליוסף
 11 רראי' לראות נקל א"ו לס' שוכינו עכשיו סררבנן, בנו הי הנכריתמן

 הה"ג ב1א כתב וכבר להחמיר, לחוש רהש ראפשר רק כתב לא רהא"ואינה
 באריכות ע"ב( י' רף יעשה וכתורה )קונסרס הנ"ל במפרו קוטנא שלוםמו"ה

 הביאו האב רממתמא 2ר הו- בב"ר ונסבל נימול אם רבנ"ר נ"ל ועכ"פויעי"ש,
 והוא האב אצל 2שאר ולרה אם לה חיה וכות רהא אמו, בהסכמת*טול

 ואם. אכ הסכמת בלא אפילו נירו ב"ר אם מהני הר"ן לרעת ועורספרנסו.
 ס"ח סנהררין מתוס' ראיה רמ"ח סי' י"ר שיק מהר"ם מו"ר כ' כברשלק8ית
 גוי, נול סשום הינו לכתחילה מנירין שאין וסה בריעבר, קטן נירותרסהני
 רין שעפ"י אף פנכרית בנו על רשות לאב יש רסלבותא רינא שעפ"-וכאן
 מגירין, לכחחילה ראפילו ואפשר נזל, מיקרי לא מ"מ כלל, בנו אינותורה
 ומ"ש כראוי. גסבל אי ירעינן רלא עקא רא אסנם מהני. בריעברועב"פ
 ל;נ"ר כרין הנל שנעשה חוקה על לסמוך נאבעל יוסף מףה הרה"3בשם
 ובי"ר יקנ"ה 4ז סי' באה"ע שיק מהר"ם מףר מ"ש עפ"י בוה לנסנםהש
 ואף ראוריתא, טפק והוי מראור*תא 11סור הוי לישראל~ת רנכרי רם"ססי'
 חוקח לו יש הנכרים פן ה:ולר הרי ס"מ כרין הכל שנעשה חוקה ישאי

 בספק להר*מיר וצריך חוקה ננר חזקה והוי כשנולר נוי היה רהאאימור
 בחיה בהמה ננר סהני הן מומחין שח.סה אצל מצוין ררוב ואףראוריתא.
 טצוין ררוב נימא אם אף מ"מ ראוריתא, ספק רהוא אף עומרת אימורבחוקת
 על אבל כרין, נימול רוראי לומר אלא סה:י לא וה הן, מומחין סילהאצל

 לירי להביא שיוכל רבר יעשה לא רהמהול חלשה חוקה רק אינההסבילה
 סחחת ומוציא שאינו חבר על חוקה כמו סובה זו חוקה אם יורע ומיתקלח,
 הוה בזמו ובפרס איסור, חוקת מירי להוציא רמהני מהוקן שאינו רברירו
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 מסיקא רמירי נלע"ר וע"כ גירות. רין גמירי רלא מוהלים הרכהראיכא
 גר בא ראם ה"ט ביאה אימורי מה' פ-"ג הרמב"ם כ' וכבר נפקא.לא

 ס"י. רם"ח מי' בי"ר וכ"פ בפנינו שיטבול צריך ישראליתל"שא
 סצית. קבלת בלא עכשיו אותו כשטובלין סהני אי אנן ניחויועתה

 אם סעכב בריעכר אפילו סצות רקבלת כ' ג' מעיף רם"ח מי' בי"רהנה
 שבסוף ואף הסצות, כלל קבל לא אם רסעכב סכש"כ וא"כ ובשלשה, ביוםאינה
 מ"ס ועונשן הסצות שכר הוריעוהו שלץ אף גר הף רבריעבר כ' רם"חסי'

 י"ב רף יק~שה וכתורה בקונמרם וכ"כ בריעבר אפילו סעכב המציתקבלת
 סר"נ ה"ה כתב רהא עיון צריך הרבה אכתי לי אמנם יצחק. בית בעל בשםע"א
 אינו אם הטצות יקבל ואיך סעכב, המצות הורעת ראין פשוס וה הי"ו א"במה'
 לי ואין בריעבר, סעכב אינו הסצות קבלת רגם משסע וא"כ הסצות,יורע
 בוה. כעת לעיןפנאי

 או וטבילה סילה ע"י גר נעשה כבר אי מפק ריש רבנ"ר נ"לאך
 ראוריתא מפק קי"ל רהא סראוריתא בסצית נתחיב כבר זה ספק סצר וא"כלא
 הרי א"כ עור, לפני משום אימור אותו סאכילין ואק לחוסרא, התורהסן

 אפשר היה ראם אף זה בנירת הסצית, לקים סראוריתא ועוסר סחשבעכבר
 ראי כיק ס"ס אבל הפעם, עור הסצית שיקבל טוב היותר צר על עושיןהיו

 ועור הסצפת. קבלת בלא בטבילה רי הסצית בקבלת טבילה לעשותאפשר
 שסלוהו גיון קטן כשהיה בשבילו כבר הסצית קבלו ראבותיו לוסרראפשר
 ס"ס טבילה נ"כ שצריך ירעו שלא ספני המבילוהו שלא ואף גירות,לשם
 הסצות שקבל סי רוראי סילה קורם שהיה רקטנותו הסצית קבלתסהני
 לטבילה סילה בין שנים שעברו אף ניסול ואח"כ להתניר ע"ס סילהקורם
 הסצוות קבל לא אי ריעכב מברא אין טבילה ג"כ שצריך ירע שלאספני
 שלשה בפני נטבל ראם הנ"ל טעסים ספני נ"ל וע"כ טבילה. קורם הפעםעור
 אחר בענין רא"א רירן ובנירון הסצות, קיבל שלא אף בריעבר גסור גרהוי

 רהינו לקבל רוצה שבוראי הטצות לו יוריעו טוב היותר צר ועל רסי.כריעבר
 רע ואהבת ואם אב וכבור צרקה סצות רסים ושפיכות עריות ונילויע"ו

 אינו זה גל וס"ס היהורים, סצית עליו שסקבל מתם אח"כ ויאמרוכרוסה,
 בברכה. אפתלו קירושין לו לטויר רסלתה נ"ל כרק יטבלוהו ואםמעכב.
 אשתו ישא קירושין לו ימררו לא טא4ן לחהש ויש לטבול אפילו ירצה לאואם

 סשאם יותר זנות איסור יעשו והיא הוא נר מפק רהוא וכיוןבצטילעהע,
 לוסר ואפשר ברכה, נמלא קירושין להן לסרר רשרי נ"ל קירושק ע"י יחריויהיו

 נברך ובו' בצלסו הארם את יצר אשר נברך כנק: וסלכות שם בלאהברכות
 שיאסרו לעו סשט הקירושין ימרר לא בעצסו שהרב טוב אך הארם.יוצר

 הקירושין למרר ולחניח בזה להשתסם 1טוב נוי, לטפק קירושיןשססררין
 שהחתן שירעו היכר סשום נם כן לעשות ויש אפשר. אם אחרסאיש
 לכהונה,- פסיה חהי' ובתו עצסו, את לטבול רוצה שאינו כרת שלאעושה

 וה לכאורה בסצות התורה סן חיב נר המפק רבנ"ר לעיל שכתבתיסה
 סררבנן אלא נר הוי לא קטן רנר ע"א י"א בכתובות תום' כתבו רהריאינו
 דבטסק סררבנן אלא אינו החיוב כל וא"כ עי"ש, לעקור חכסים ביר כחויש
 פם~ען אנן רהא זה על חולקים הפומקים רכל נ"ל אך לקולא. לילךיש
 כקום ולא תעשה ואל בשב אלא התורה סן רבר לעקור חכסים ביר כחראין
 וראי אלא קטן, בגר הונא כרב והטוש"ע הרסב"ם פמקו האיך וא*כועשה,
 בראשתים ע' אחרים תירוצים יש התוס' קושי' ועל סראוריתא, נר רהוירס"ל
ובש"ס.
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פ'ח*

 עם ותפלות ובקשות ישנים ציורים וככות*ם בגג נסצאים אחר הכנסתבבית
 גם הכתלש גם סחרש לתקן הוא גרול צורך ועתה למחוק ניתנו שלאשמות
 לעשות מה יעתה בציורים וליפות בסיר אותם לסור הכפר אנשי וברצוןהנג

 הזה חכתב נקרא אם )עי"ש( י"כ ס"ק רע"ו מי' הש"ך מ"ש לפי אניומסופק
 נכתב נקרא שלא לומר וברעתי לא אי קרושיה לשם נכתב ובגנבכתלים
 הכפר לאנשי עצה אתן ואם מתו"מ. לשם נכתב אם אלא קרה1הלשם
 להניח באפשר יהיה ואז סאפעסע קורין אנו אשר מצויר בניר הכתליםלרבק
 זאת נקרא אם אני ססופק אכתי קרושים שמות שם אשר מקום בכלהסיר
 השואל. עכ"ר הניר תחת מכוסה השם יהי' אם טחיקהנרם

 : ה נ ד שת
 ע"ר אשיב הבע"ל בש"ת לררוש סוניא בלמור כעת אנכי סרור כייען
 רנכתב פשיטא זה והנה נמושות. בו הלכו כבר זה ענין כי בקוצר,שאלתו
 מה' פ"ו הרמב"ם פסק רהא סת-מ לשם נכתב להיות א"צ קרח1הלשם
 יפה שבאר במו והינו לוקה מתכות בכלי חקוק שם היה ראפי'יסה"ת
 רנירת שמות מני והנה השם. קרושת לשם בנכתב ה"א פ"ו משנהבסרר
 מ"ש סתמא לענין ועין סתסא, נכתבו הפחות רלכל לומר "1 לכאורהרירן
 מספיקא למחוק אסור סתמא ועכ"פ רס"ר, סי' בתשובתו שיק מהר"םמ-ר
 שאלה ממש )רשם ר"ש סי' בתשובה אטאר מהר"י שחעלה מה לפיתור
 כתבו בור סופר רוראי מסתסא יותר ביהכ"נ בכותלי שמות חוי רירן(כנירת
 קרושה לשם נכתב לא אפי' עאשוסר ל"ו סי' פהרה גרולי )וע' קרושהלשם
 שכתב התקון לעשות ויש השמות. את למחוק ראסור פשיסא וע"כ תוס'(עפ"י
 סיי חיו"ר מאהכה בתשובה וכ"כ וז"ל: בסופה הנ"ל בתשובה אסארמהר"י
 וכרומה ניר או פשתן בגר ליקח צויתי מעהרין במרינת רב בהיותי . .רע"ו.
 וצהאותיות כאופן עליהם וללבן שם שכתוב הכתלש על במסמרותלקבוע
 אסאר( )מהר"י עשינו וכן מאהבה( נתשובה עכ"ל וק*מים חיםתחתטום
 בססלית ושם שם כל ולכסות תחילה לרבק שצוינו סעמניסץ( )בק"קמעשה
 לחוש יש ואם אסאר. מהר"י עכ"ל עליהם וללבן מסמרים בקבהגת עבקלף

 טוב אזי השם את ח"ו וימחוק ימים בקרב הקלף את יעכל חסיחעאאעפ"כ
 ):דאיתא איסורים בשאר נם אסור לנכרי שאמירה ראף נכרי ע"ילעשות
 מתכוין שאינו רבר פ"מ לחומרא לנכרי שליחות "1 ונם ע"א( צ"ו רףבב"ם
 רנ"ג ססי' המג"א כמ"ש שרי נכרי ע"י 0"מ רישח פסיק כעע רהוי ו"שההש
 ח"ג א' מהרורא ומשיב שואל ש-ת וע' ק"ג( סי' רצ"ה ברכת ש-ת)ע"ע
 קמ"א.ס"

פ"ט*

 ספרים של עלים מלאה מאר נרולה תיבה מצאתי חכנסת ביתבעלית
 וא"א ,איזראעליס" שנקרא סמ"ע בל"א ומהם בלה"ק סחם שוניםנרפסים
 בזה? לעשות מ1 איך בקרקע חבללקבור
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 : ה ב ו שת
 צריך. אלא היתר לסצוא אין לה"ק סספרי שהם העלים לעניןהנה
 הסאכר כל ה"א התורה יסורי סה' פ"ו הרסב"ם פסק רהרי בקרקעלנונון
 י"ב ס"ק רע"ו סי' בי"ר רהש"ך ואף התורה. סן לוקה הקרושים סשסותשם
 יאלף סו"ה להנ' סשנה מרר )וע' קרושה בו אין לקרש נתכון לא ראםכתב

 הא ס"ס הפר"ח( רעת ננר לרבריו ססוכין שהביא שם לרסב"םבאסקאייץ
 וסררבנן תקון לצורך אלא נתקרש לא אפ" השם את לסחוק התירלא

 השמות 3תקרשו לא הנרפסים בספרים רססתסא אף וא"כ לאבר. אסורסיהא
 שם יש רססתסא לאברן ואסור בקרקע נניוה צריכין שבלו ספרים אותןס"ס

 עלים אותן לננוו ישראל תפוצות בכל נהנו וכבר עלים, באותן ושסומאוכרות
 ח"ב סילאוין להנאון רבר סשיב בשו"ת וע' "שסות".- בפיהםשנקראים

 קימי. בקרושה סתסא נם וחוסשין רבסירורין שכתב פ'ס"
 סוסר יברי קצת בהן שכתוב אף בל"א שכתובים עלים הנהאסנם

 נכתבו רהן ראפשר י"ל לכאורה כן ואם וגסרות פוסקים ונם תורה רבריאו
 פ"1 התורה יסורי ה' ברסב"ם כסבואר לאברן אסור סררבנן רעכ"פקרש
 אוכרות לכתוב נוהרין רהיראים אוכרות בהן רא.ן פשיטא הא ס"סה"ח,
 שאין קרש כתבי רבלאי הנ"ל רבר סשיב בשו"ת העלה וכבר עלים. אותןעל
 הרסב"ם רלרעת ואף שהאר.ך. עי"ש לאברן סותר התוס' לרעת אוכרותבהן

 ובפרט להקל. ררבנן וספק ררבנן איסור אלא אינו ס"ס לאברן, אסורוסיעתו
 וגם קרושה. לשם כלל נכתבו לא וא"כ נכרים ע"י נרפסין העליםשאלו

 רהעלים ריורעין משום להקריש סתכיניס אינם להרפיס הסצייםהיהורים
 שכלו קר,ם כתבי בער התיבה לסקום רצריכין כאן וא"כ לאבור. אוליהללו
 והשסות האפר ולקבור בטהרה ולשורפן "איוראעליט" עלי סשם להסיריש
 לאבר ושהתיר שם רבר סשיב וע' בקבורה. יננוו לה"ק ספרישל

 וי"ל לאבר. כרי באו רמחחילה סשום ספרים של אפילי"קשררעקטורען"
 ונסחבין אכסנאות בבתי ונותנין העלין סאברין שהרבה ריורעין כיון כאןנם
 סתכינים ואררבא כלל קרושה לשם עושין אין ססתסא בבויון והנההנה
 עכו"ם. ע"י רנרפסין ובפרט לאבר וניתנו לקרשסשלא

 פלפול לו שהיה ל"ו סי' יחוקאל כנ~ת בשו"ת ראיתי שכתבתיאחר
 לשרוף שהתיר יעקב שבות שו"ת בעל רישר יעקב סוהר"ר הנאון עםבוה

 יחוקאל כנסת ובעל ~ויון לירי שיבואו חשש יש אם קרש כתבי הרחקבשעת
 הנרפסים רבעלים ונ"ל אחרונים. שו"ת כמה שהביא עי"ש עליו,חולק
 סתיר. היה הוא נם כעניננובל"א

 סקאינא הנאון נ"כ האריך הקשררעקטורען רבר שעל מצאתיאח"כ
 אטור אינו כ"ק רשריפת הכריע הוא ונם ו' ו' ה' ס.' א"ח יצחק עיןבשו"ת
 ברברי עיוני ואחרי בענין. הספלפלין רבות שו"מ שהביא ועי"ש סררבנן.אלא
 קרושה. שוס ר"ת שסביאים אף אשכנויס ס"ע של בעלים שאין נ"כ נ"להנאון
 סרפיסוס אינם ובוראי סכשול רבר סת"י סוציא שאינו חבר על שחוקהובפרט
 רכלי עץ בכלי לקברן לעיל שהבאתי הכנ"י התיר הקבורה ולענין קרהשה.לשוס
 רהארץ בקרקע יקברו בקברות א"א ואס רוקא. לאו כ"ו( )סגילה רש"סחרם
 סתיר י"ב אות ח' סי' א"ח הר"ט בעקרי הובא אסת ורע ובשו"ת ירים.רחבה
 שאילת וע"נ סני אחר רבטפח טפחים נ' בעוסק ושא"צ בשקין, אפי'לקבור
 ק"ס. סי' ח"ביעב"ץ



י יי  להועילמלמד%
צק

 בציצית רגם נכרי, ע"י לתקנו יש ישראל כאן אין אם שנשבר ס"תעסור
 ואף נכרי, ע"י לכבס פתיר והא"ר בעלסא חוסרא רק הוא ג' סעיף כ"א,סי'

 עסורים, בלא כשר ס"ת רהא לחוש אין ס"ס קרושה תשסישי הס ס"תשעסורי
 אפשר ישראל ובסעסר נכרי ע"י יתוקן אם שאף כיון אסנס רע"ח. סי' י"רל

 ואחר למקן, ויתנו סהס"ת העסור יסיר ע"כ לבויון, הס"ת יבוא התקוןשבשעת
 ויכול רע"ו( סי' א"ח ח"ס )ע' מתחלה שהיה כסו בגירין יתפרנוהתקון
 עור ישבר שלא ברי וחזק סוב הכל יעששה רק ברבק שנשבר החתיכהלחבר
 העסור להפך יכול כך נל חוק אינו הרבוק שהצר לחוש יש ואס הגכהה.בשעת
 ארחות בס' הסובא צרק שערי בתשו' כסבואר לכוטה שלסעלה השלם הצרליתן
 ע"ה. מי' א"ח שיק סהר"ס שו"ת וע' קס4ו, ס" לא"חחים

צ*א*
 ת ד ל אש

 התשובה. סתוך ויבוארו ס"תבענין

 : ה ב ו שת
 ה' בסקוס בא' ב' כ"נ ברברים רכה תיבת בהס שנסצא בס"ת ששאלמה

  וצאס וו"ל: שכ' אפריס בית תשו' בשס הביא סק"ו ~ר"ה ס" בפ"תהנה
 אלא בס"ת אפילו או ביריעה נסצא הסעות רק בשלשות הס"ת אץערק

 לתקן רתה הוא אם ירס על וראי פסולה שהיא אחרות טעיות בהשנסצאו
 הס"ת אס ורוקא בירו, הרשות בסקוסה ה' ולכתוב הא' לסחוק זהסעות
 עכ*ל. לבר וה בשביל ולתקן לסחוק סכשרותה להרציאה אין כשירההיא

 שכבר מה ולתקן לגרור שאין כ"ח סי' הורה לחמי תשובת בשס שם עורוהביא
 עור נסצאו אס השאלה ועל איש. ספי איש חקבלה עפ"י הסופריסעשוהו
 כלל ו*מים פלאכת בס' יעין סוסהה לאינו רישוסר להחויק יש אםמעיהע
 ע"ר ושנ"ו שנ"ה סי' שסואל רבר שו"ת בשם שהביא ג' ס"ק בינהט"ו
 אורות על פסולמ כולן ונסצאו ירו על שנכתבו ס"ת י' או ס' שברקוסופר
 מוסעיס ספריס כסה בכתיבת חוקתיה איתרע ההוא שהסופר טעיותכסה
 כולו בריקת בלתי ירו כתב שהוא ס"ת שוס בכשרות לחחויק לממוךאץ

עכ"ל.

צ*ב*
 שם, ולבוש י"ח י"ו, מ"1, סעי' רפ"ב סי' י"ר ע' ס"ח סכירתלענק

 ער כ"א אות שס חיס ותורת ג'( סעיף גס )וע' י' סעיף קנ"נ ס" א"חוע'
 טעות. בו שיש בס"ת ר' אות גם וע*"שכ'נ

ב4*ג

אי*. אותו לקיס תקנה יש *ום רצונו ננר נכרי לו שהרכיב אולן לו "שאחר
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 ה: ב ו שת
סי' נח"ס אסנם כלאים. המורכב לקים אסור פסק רצ"ה סוףבי"ר

 אמנם בפירות. נכרי להשתתף טוב מ"ם וכתב הסקיסין על זכות סלסררפ"ח
 הוי רוה לנכרי למכור אוסר ונם לקיים אוסר ש"נ סי' אסאר סהר='בשו"ת
 שקמה בנות רסאי רריש מתנ" פ.' זאת בתשובה והנה עי"ש.- מקיםג"כ

 איסור משום בעלים הפקירוהו קטן ע"י או באיסור שהורכב ראחררסירי
 רהתקינו שקלים ריש ססשנה ראי' והביא רמקים איסור עברי לא רשובסקים
 למשיר בכלאים מקיס רסרסה רסכות פ"ג וסחוספתא וכו' ספקיריןשיהיו
 ואם שלשה, בפני האילן שיפקיר כאן נם תקנה יש א"כ עי"ש בפסחחסץ
 יכוין שלא רק מותרים רהפירות בה לן לית המופקר 0ן פירות נוטלאח"כ
 סי' א"ח רשב"ן שו"ת וע' רע"ג ס-' ח"ס ע' כ'צר והפקר באילן.לוכות
 ל"ה. סי' טהרה בנירולי להיתר צררין עור וע'ס"ר.

צ'ד*
 רס"ע בתשובת אחר סינ של טהור עוף ביצי על טהור עוףלהושיב

 י"ר יוסף ברכי ע' סתיר ובכנה"ג ובתשב"ץ בע"ח צער סשום אוסר ק"בסי'
 הסיסן. בסוף שם רור בית ובט' ב' אות רצ"זס"

צ*ה.

 ופשתיס. צסר מבלויי נעשי שאולי נייר בנר' ללבוש סותראי

 : ה ב ו שת
 שאטור הנריע ספרו שבסוף בשו"ת ארם החיי רביתא בוה פליניכבר

 כתסים לענין הכריע ק"ץ בסי' הס"ט אך סה"ת. נוב"י פסק שכןוהביא
 רלא אחר מטעם אך וים"ט לרעת הכריע )והנ"ט לכאן באו חרשותרפנים
 רחש סאן רלית העיר שס"ר סי' ח"ג מאהבה והתשובה לכלאים(.שיך

 בברכי וכן לסעשה, ולא להלכה שם העלה וכן תפור, ניר בו שיש בבנרלכלאיס
 ח"1 הח"ס נס לכלאיס, בזה לחוש היא יתירא רחוסרא כתב ש"א סי'יוסף
 אחרון ואחר ססנו, יפשאים צסר רין רפרחה בניר כתסים לענין פסק פ"אסי'
 חרשות רפניס להקל נ"כ פסק מ"ב סעיף ק"ץ ס" השלחן ערוך שבס' באאני
 ראישתני כיון אמרינן אי בוה פלוגתא איכא או"ה לענין והנה לכאן.באו

 שס הכריע שהסג"א ואף ג'. ס"ק רי"1 ס" בסנ"א וה על ע' האיסור,נסתלק
 וע' ומקילין, המנ"א על החולקים ררבים לעיל כתבתי כבר ס"מלהחטיר
 להקל, נלע"ר כאן גס וא"כ כ"ב סי' ח"1 וח"ס י"ר אות תס"ז סי' חיסארחות
 ספק. רק כאן ואין ופשתיס צמר איתא ניר בכל רלאוובפרט

צ*ן.
 שהה ואס ע"ב(. י"ס )ברכות בשוק אפילו פושטו שעטנז לבהצהיה

 בסוף והם"ל ע"ב כ"א בסכות אשי רב כרעת חיב וללבווצ לפושטוכרי
 לפשוט כרי בשהה חיב אס בהצוננ לבש אם ססופק מקרש ביאת מה,פ"נ

 עי"ש. שח*ב האסתפקתא  פושט ש"נ סי' י"ר על רור בית ובס'וללבוש,
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 לבישה להנאת מתכוין אינו אם אוסרים ריש מ"ו ש"א בס"איתא

 רבכלל ונ"ל בלאים, ללבוש סותר סרתן להראות או הסכם את להעבירכנון
 הבנרים לפשוט סמויבין וע"כ אונס, סחסה שעסנז שלובשין חיל אנשי אינןזה
 כשרים בנרים לעצסו לעשות אפשר ואם אנומין. ואינן להם שאפשר עתבכל

 תרנ"ו. מי' א"ח ע' ססונו, כל אפילו לבובוסחויב

צ*ז*

 רשות לכה"פ או סצוה אם לפרותו, רוצה אינו ואביו פנויה בןבכור
 יברך. והאיך אחר, איששיפרנו

 : ה ב ו שת
 הרס"א וכתב וכו' בנו את פרה ולא האב עבר איתא טט"ו ש"ה מי'בי"ר
 בם"ק לשל רלפס"ש כ' בם"ק הש"ך וכתב עי"ש צוארו על טם לורתולין
 לירי לבוא יכול כמף של רהטם קטן כשהוא הב"ר לפרותו יותר סובי"א

 הובאו בזה האחרונים האריכו כבר שליח ע"י פורין אי לענין והנהאבור.
 כ"ה מי' בניסץ בשסלת וע"ג שליח ע"י רפורין י' למעיף תשובהבפתחי
 לפרותו ב"ר יכול שליח עושה אינו האב אם ראף סשסע הש"ךומרברי
 אנו והאיך לפרותו רוצה אינו האב רירן בנירון הא וא"ת לו. הוארזכות
 או לפריון כמף ליתן רוצה ראינו רנהי י"ל כרחו, בעל שליח לעשותיכולין
 פורה אחר אם מ"ס בנו, הוא הפנויה שבן ברבים בשתו להוריע רוצהשאינו
 הוא וזכות ליה ניחא בוראי אזי ברבים בנו שהוא סוריעין אץ בעבורואותו
 שליח ע"י לפרות ריכול להפוסקים שהקשה אליהו יר בתשו' וראיתילו.
 בנררים כס"ש תלי' בהא רהא סשלו חבירו בן לפרות חברו רסצי ה"הא"כ
 שלוחו כסו רהוי רסהני חבירו של על סשלו רהתורם פמקו וה ומטעם ל"ורף

 בסי' אם כי לפרות רסצי פומקים הני כל כתבו לא לסה וא"כ סהניושליח
 כתיב לא רבפ"ח סשום ארם לבכור רסי רלא שם הלבוש כתבואררבה פרי פריונו חבירו של חסור פטר רהפורה חסור פטר פרית נבי ס"זשכ"א
 פלינ י"א בם"ק הט"ז והנה קושיות. הרבה עור עי"ש וכוי חסורךפטר
 בשליחות שלא הקטן את לפרות יכול אחר שגם רכתב לררך הצירהעל
 רב"ר והעלה הט"ז על סשינ הנקה"כ אסנם האב, סת אם ואפילוהאב
 הסצוה. לקים בעצסו יכול לא שהוא לקטן קצת חוב איכא אפילו לפרותויכול
 והעלה לאחר ב"ר בין חילוק ראין וכתב הש"ך על השינ שם אליהו ביראבל
 אחר נסי סצי שליח ע"י לפרות רסצי הרין ראם לררך צירה בעל עםרהרין
 ע"י לפרות ריכול האחרונים רהמכימו סאחר והנה חסור. בפטר כסולפרות
 מברת נ"כ לקים וכרי טוב סהיות אסנם שירצה. סי לפרות יכול ב"ר א"צעא~ח

 ולענין ב"ר. ע"י ויפרו ב"ר ויהיו שנים עור עסו לצרף הפורה יכולהנקה"כ
 אקב"ו אלא שהחינו לברך להשליח ראין כתבו אחרונים הרבה הנההברכה
 שהחינו לברך נ"כ יכול רהשליח כתב רצ"ח מי' הח"ם אטנם הבכור. פריוןעל

 סשום ס"ס רינא סעיקר הוא רכן אף כתב אך פרישה, הגהת בשם כןוהביא
 רם"ר מי' פהרי"א בשו"ת וע' שהחינו. רברך חרש פירא יקח טובמהיות
 העיר וב"ר לפרותו, חיב הבן אבי אין פנויה רבבן בנעט ר"ס בשםהביא

 סצר טחויב הא שממנו הורה ראם העלה שם וסהרי"א לפרותו,סחו*בין
 ראינו *אס"ל ראפילו וכתב רם"ה במי' רבריו עור ההיוק בע"ר.הורעת
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 הריוטות נ' כל רוראי ב"ר בתורת מהני פריונו מ"ם אב בתורת לפרותנאמן
 בענין אחרונים שו"ת הרבה הביא כי ועיש"ה כשר נסי וחר לזה ב"רהם
 ט"ש. ש"ז, ר"ש, ש', בסי' הענין, בזה הרבה רבר שיק סהר"ם סו"ר ונםזה.

 סרעתו שלא לפרות א"י שליח, ע"י לפרות יכול לס"ר ראפילו העלה ש"רובסי'
 א"א רוצה האב שאין בנ"ר אמנם בנו.- את לפרות לאב .לי' ניחארבוראי
 הסצוה סזה אותו יפטרו אחרים אם לאב ליה ניחא בוראי אררבה הכי,לוסר
 רוקא רהאחר שיק מהר"ם סו"ר העלה ש"ט ובסי' ברבים. יתביש שלאכרי
 זכות וראי ואז פריון, חובת ירי יצא האב נם ראז לאב שקלים החסשתיזכה
 הפריון סועיל אינו שליח האב עשאו שלא לאב השליח זיכה בלא אבל לוהוא
 החסשת ויזכה שנים עמו הפורה יצרף טוב סהיות רירן בנירון כן עלאשר
 פריון על אקב"1 ויברך בהם יפרה ואח"כ בנו, את בהן לפרות ע"מ לאבשקלים
 סי' ח"ב רבר סשיב בשו"ת וע' שהחינו. ויברך חרש פירא ויקחהפכור
 ופורה. סשלו סנרב אחר אם שסתירפ"ז

צ*ח*

 פנויה. בן לפרות "שאיך

 : ה ב ו שת
 זה בענין תשובה לירי בא ועכשיו לעיל זה רבר אורות על השבתיכבר

 וז"ל: הנה ואעתיקנה זצ"ל קטרנויא סענרל סוהר"ר הנאוןמהרב
 אברק"ק הגאון הרב )הוא בער זעלינסאן סהורייר המאה"נ להרבשאלה
 והסליטה נאנסה ססי וא"י שנאנסה ואמרה שנתעברה פנויה ע"ריירצבורנ(

 לסעשה לנהונ יש האיך לבאר נם בפריונו לנהונ יש האיך בכור בןוילרה
 שליחות. בענין חקירות שאר ועור שליח ע"י בפריון האחרונים שנחלקובסה

תשובה.
 לבאר אני צריך כראוי אלו ברינים רקרקו לא האחרונים שלרעתילפי

 בעין נראה לסיניהם בתורה האסורות סצות כל נחלק כאשר ואוסרקצת.
 הראשון הסין שליחות. בהו סהניא רלא או כלל לשליחות ענין אין הסצותרבעסק

 הרבר וחליצה ותפילין לולב סוכה כגון ססש הארם בנוף התלויות סצותהן
 נ"כ הוא זה ובכלל רפשחים פ"ק הר"ן וכס"ש שליחות בהו שיכא רלאפשוט
 הסיוחרות סצות כנון סיוחרים אנשים על או סיוחר ארם על הסוטלתסצוה
 והאסירה בב"ר שהסרירה ענלה עריפת כנון סיוחרים לאנשים או לכהניםרוקא

 השני הסץ לשליחות. סקום אין אלו בכל העיר בזקני המעשה ושארבכהנים
 וראשית והענקה צרקה כסו בססונו אותן לעשות הארם על הסוטלותסצות
 לעני הצרקה נותן אם בין חילוק ראין שליחות ש*ך לא באלו נם וכרוסה,הנז
 ע"נ נתנו ראסרינן רוסיא חש"1 ע"י ואפילו אחר ע"י לו שולח או עצסוע"י
 הסצוה קים הרי וסחטתו בססונו זו סצוה שנעשה ענין רבכל והוליכוהקוף
 לעני רינר תן לאחר אסר שאם שליחות רין רל"ש וראי הסצוה בנוףאבל
 הסצוה רשכר הסצוה קים לא רהסשלח הוא פשוט רבר בשליחותי שלךסמסק
 סוכה הוא אם חט עביר רירי' סצוה וה0שולח בשליחות הנתפס רבראינו
 ולא הסשלח ססעות נעשית הסצוה א"כ לעני שיתננו קורם להסשלחהרינר
 ל"ש ואפ"ה בססון תלויות שאינן סצות נ"כ הזה בכלל ויש שליחות.בתורת
 שאינו או שליחות בר הוא שהשליח בינ וכרוסה הקן שילוח כנון שליחותבהו



 להועילמלמד%
 מאליה האם פרחה כאלו רהוי הוא כלום לאו האם שהשלה לחש"1 אמר ראםב"ש
 הוא השליח א"כ בשליחותו האם שישלח שליחות בר שהוא לאחר אמרואם
 המשלח בשביל זו מצוה עושה א:' אמר אפילו המשלח ולא במצוהשוכה
 השלישי המין בשליחות. נתפסת אינה המצוה רנוף וכמ"ש מששא בי'לית
 טעינה אבירה השבת נותר ושריפת חס'ן ביעור כנון שליחות שא"צ טצותהן

 שהוא ממש גופו על מוטל החוב שאין הרבה ועור מעקה ועשיתופריקה
 שיהא אלא קרא קפיר רלא בעצמו החמץ שיבער או המעקה יעשהעצמו
 בתורת רק שליחות בהו רלית וממילא שיהיה ענין בכל מחמתו נעשההרבר
 מבשלוחו יותר בו מצוה ע"ר המצוה יעשה בעצמו שהוא ראוי וזריזותהירור
 במצות. שליחות ראין כלל ררך ביררנוהרי

 ושחיטת יקירושין גירושין כגון מצוה בהכשר אבל עצמן במצות זהוכל
 של שלוחו אמרו בוה שהוכרנו מינין השלשה בכלל שאינן וכרומהקרשים
 כמה רכל רכיון חמור פטר ופריון מעשר פריון ג"כ זה בכלל והא כמותוארם
 ובפריון איסור סילוק אלא ואינו הקרש כפריון הוי אסורים להו פריקרלא
 י"א(. רף )בבכורות התוס' במ"ש בעלים ביה כתיב רלא אחר טעם עור ישפ"ח
 והיא מצוה הכשר זבין סמש מצוה בין ממוצעת שהיא אחת מצוה לנווהט

 הרמב"; כמ"ש לכהן הנתינה אלא המצוה עיקר אינה רההפרשהתרומה
 מילוק אלא שאינה כיון כלל שליחות א"צ רההפרשה אמרינן הי ומסבראבסה"ם
 קרא רקפיר ש"מ אתם והרמותם מרכתב אלא באכילה שירים ולהתירהאיסור
 לבאר יש נמ השליח. לרבות נם כתיב והרר יפר"ם בעצמו הביתשהבעל

 שליחות סטעם אינו חבירו בשביל קרבן להפריש ארם ריכול רקי"להא
 רהתורה ועור בממוך. עיר שאכתוב וכמו חבירו של חוב כפורעאלא
 י"ר( )רף בעירכין כריליף חכירו של חובתו לפטור יכול שאחר בפירושריבתה
 ה"א קרא לאו ראי נזיר נבי י'( )רף בתמורה וכ"מ משנת ירו ואיןמרכתיב
 וא"ת מתנה. ררך לו נתנו אפילו מתכפר לא בראחרים מתכפרמריריה
 במכילתא רתניא הא תקשי שליחות ל"ש ממש רבמצוה שביארנו מהלפי
 ראפילו ש"מ ארוניו ת"ל כמותו שש"א התורה שבכל לפי וכו' ארוניוורצע
 באמת ררציעה ה"א ארוניו כתב לא ראי ל"ק הא שליחות, שיכאבמצוה
 כמ"ש לבישו כרי או עברות לסימן מצוה הכשר אלא היא מכמם מצוהלאו

 מהניא לא ילכך היא שבגופו רמצוה חזינן ארוניו רכתב והשתא הפשטמפרשי
 בססוך. בזה אכתוב ועור שליחות.בה

 רארם רוכתי ובכסה שקלים בסס' שמצ.נו במה עור לרבר לנוונשאר
 לעשות ארם כל על סצוה היא וראי שקלים מצות והא חבירו של שקלושוקל
 השקל לו שזיכה ראירי למימר וליכא אחר ע"י מחיובו נפטר והאיךבממון
 ראירי מוכח בנררים רהא ליתא רזה בסמונו המצוה ועושה שלו ממוןוהוי
 רבקרבן קרא רגלי רכיון ואפשר יוצא, ואפ"ה בממוך שיבא וכמו וכויבלא
 פוטר ג"כ אזלי רלקרכנות שקלים וא"כ חבירו של חובתו לפטור יכולארם
 בממוך. עור יתבאר זה ומפק שקלו מלשקול חבירואת

 שיהא נוסף רבר עור בה יש המצוה גוף שמלבר מהמצות אחר מין ישעור
 אלא בה שוין הכל יר המצוה רעיקר מילה כגון המצוה עחטה בעצמוהוא
 על מצוה הרם בכמוי וכן ימול בעצמו שחוא ביחור האב על מצוהשיש

 ג"כ בה וכיוצא רבזו ונ"ל בו. שוין הכל יר מכסה אינו ואם יכסה שהואהשוחט
 אותו יעשה בעצמו שהוא עליו התורה שהטילה רזה לשליחות מקוםאין

 הרא"ש סרביי לזה וראיה וכמ"ש. בשליחות רליתא שבגופו כמצוה הויהרכר
 כלום עליו לו אין ומל אחר וקרם למול לאחר אמר האב ראם כ"הס"פ
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 עשאו הרי שימול לאחר אמר ראם וקשה בה. שוין הכל יר מל האב איןראם
 מירו, המצוה חטף הרי ומל אחר וכשבא מל עצטו הוא כאלו והוישליח
 כתב ולכך שפ"ב סי' בח"מ הש"ך הבין וכן שליחות. ב1ה מהני רלא וראיאלא
 התורה שהטילה מה כלומר מ"ע ביטל לאחר ומכבר למול יורע האבראם
 נ' שער באבוררהם מצאתי יותר מפורשת וראיה ימול. בעצמו שהואעליו

 והניח שקיצר אלא רבריו הר"ן העתיק וממנו מהראשונים ארוך פלפולשהביא
 האיך לתמוה ויש עי"ש. בעל ומברך שליח ע"י וליתא להבא רהואהרם כסי והא ע"1 והקשה בלמ"ר, מברך שליח ע"י וא"א להבא שהוא רכלכלל
 השוחט כסהו לא בחולין אמרינן להריא הא שליח ע"י ליתא רבסרכתב
 השוחט על התורה רהטילה רהא קאמר רהכי וראי אלא ארם, בכלמצוה
 ו1ה עביר רנפשי' מצוה רהשליח בשליחות ליתא 1ה רבר יכסה עצמושהוא
 יורע שאעו מי א"כ שליחות ל"ש רבמילה מ"ש רלפי לרקרק ריש אלאברור.
 לישתמיט רלא ועור כן, לומר הרבר וקשה 1ו מצוה מעולם קים לאלמול
 גבי ורוקא 11, פצוה לקים כרי למול ללמור האב את לה1היר ופוסקיםבש"ס
 קפירא. ליכא אינשי רבשאר משמע ומילה בשחיטה בקי שיהא ה1כירות"ח

 מצות התורה רהטילה רהא רי"ל בקיאין שאינן אותן על זכות ללמרונראה
 הוא שימול לא אבל נימול בנו שיהא וישתרל שיטרח הינו האב עלמילה
 התוס' קושי' כן שתירץ המפרשים מן באחר שראיתי וכמרומה רוקא,עצמו
 שהאב בטוש"ע רפסק הא ג"כ ומיושב גרמא, שה1מן ס"ע הוי רמילהמ"ש
 שליחות ב1ה שמך לא והא שלוחו שהוא לחוריע כרי המוהל עליעמור
 האיך למול יורע האב אם הש"ך שתמה מה ולפיכך שפיר. אתיולפמ"ש
 היא חמירים משנת ולאו כרבריו רהעיקר אף למול, לאחר ויתן המצוהיבטל
 וראיתי כמ"ש. רסבר שיממוכו סה על להם ריש כך כל טעות כאן איןמ"מ
 לכבר יכול רהשוחט ה"ה למול לאחר מכבר שהאב שנוהגין מה רלפי שכ'בפ"מ
 שוחט אבל שכתבתי סברא הך על רסמכי י"ל רבמילה וליתא לכסות,לאחר
 מהני לא שליח אותו עושה ואפי' בירים מ"ע מבטל לכמות לאחרשמכבר
 הראשונים. בשםוכמ"ש

 וגירושין רמקירושין ברין וכן שליחות בכלל אינן רמצות ממ"ש לנוויצא
 שחיטת גם מצוה, והכשר האיסור סילוק אלא ראינם למילף ליכאותרומה
 לאו רלכך ס"ב( )רף ביומא התוס' כמ"ש בעלמא הכשר אלא אינההפסח
 ולא בעלים לא בעינן לא בשחיטה ובלא"ה בחולין, גם ונוהנ הואיל היאעבורה
 לי' מרקרי י"ל ןשחטו מרכתיב שליחות ילפינן האיך א"כ וכ"תשליחות.
 עצמו הוא כאלו הוי חבירו שעושה ררבר עכ"פ ש"מ שוחטין ישראל כלכאלו

 )רף כחניגה התוס' ו1"ל היא. הראשונים רמחלוקת ראיתי שובעושה.-
 הקישא רהך וסמך רושחט מהקישא בבעלים שחיטה להצריר למילף וליבאט"1(
 במנחות כן מקשה להריא רהא אבן הטורי עליהם ותמה מררבנן. אלא הוילא
 בפרו רחמנא מרגלי ומשני בבעלים, שחיטה אף בבעלים סמיכה מהרי"ט
 שמיהר אומר ואני טועה. מתלמיר הג"ה הם רבריהם וסיום וכו' אהרןשל

 בפ"ק כן פי' רש"י שנם ממנו ונעלם טועה בתלמיר הרבר לתלותלהחליט
 בעלים בעינן רבקרשים מא"ל וקרשיס פסח רמקשה בהא 1'( )רףרפסחים
 מקשינן רבמנחות רלק"מ נ"ל הט"א קושית ולענין לסמיכה. שחיטהרמקיש
 נימא ה"נ לגמרי בטלה הסמיכה לסמוך בפנינו הבעלים אין בסמיכהרכמו
 אהרן של ספרו רילפינן תירץ וע"1 פמולה, השחיטה שוחטיס הבעלים איןאס
 שהן הבעלים על מצוה עכ"פ שתהא וסמיכה רשחיטה טהקישא ניטאמ"ט ליכ" רפסולא נהי אחר בענין היא קושיתם אבל פמולה. השחיטהראק
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 הבעלים על אין ולכר מררבנן אלא אינו רההיקש תירצו ואהא ישחטו,עצמן
 רמצוה קיים ההקש זה רלע:ין רסכר כן אינה רש"י רעת אבל מצוה.אפילו
 פסח בפשיטות רמקשה והינו ש?יש, קרבן ישחטו בעצמם שהם הבעליםעל

 אלא השוחט, על רמצוה הרם ב:וי כמו שחיטה מצות והוי מא"ל,וקרשים
 בקרשים אבל וכם4ש, הארם שבגוף מצוה כמו רהוי שליחות ל"שרבכסוי
 הוא כאלו הוי בשליחותו אחר שחט אם ראפילו אסרינן ושחטו רחמנארכתב
 כמותו שש"א מנין בקירושין רש"י רכתב והינו המצוה. וקים שחטבעצמו
 נכון. על הכל מיושב ולפמ"ש בזה להקשות הרבה והפ"י קרשים,לשחוט
 שלחקם ולא הם לו וקראו רררשינן רק"א ביבמות התוס' עמ"ש לי קשהומכאן
 אריליף א"כ ע"ע במרירת וכן שלוחו יר ולא ירו ררשינן סמיכה גביוכן

 מא' ירעתי ולא שליחות. ראין מהני נילף שליחות ריש וגירושיןמקרשים
 הסומך היחיר על או הב"ר על המוטלות מצות הם תלתא רהני להוקשיא
 רלא חליצה רגבי ברבריהם לפקפק יש ובלא"ה שליחות. ל"שובמצוה

 לא רמילי שליחות ל"ש ובריבור ההונ:ת עצה לו ליתן ריבור אלאהוי
 איכא רבא סעמא וגם במ"א. בזה והארכתי מהרי"ט פסק וכן לשליחמימסרי
 אם סאלו יותר ומתקבלים נשמעים הם ועצתם ב"ר שרברי במילתאהכא

 הביאו ולא זה רין השמיטו באמת הפוסקים ולכך לשליח. רבריםמוסרין
 מסמיכה שהקשו סה וכן הוננת. עצה לו משיאין הב"ר המשנה לשוןרק

 איפכא ואררבה שליחות. בה ול"ש ממש שבגופו מצוה וראי רהיאתמוה
 שפירש בזה הרגיש ררש"י ונ"ל שלוחי. יר למעט קרא איצטריך אמאיקשה
 בחגיגה דוכתי רבכל ררכו רשינה וקשה מושחטו ריליף כמותו רשש"אשם

 שליחות שיכא רהאיך טעם לתת כינחו אבל מתרומה, ריליף לפרש רגילובב"מ
 וסמיכה שליחות שיכא רבשחיטה בקרשים רגלי כיין פירש ולכךבסמיכה
 בסמיכה רגם ה"א להררי ושחיטח סמיכה מקשינן תם היא רקרשיםממילי
 עבר סרציעת הקשו לא אמאי ברבריהם לרקרק יש עור שליחות.שיכא
 וצ"ע. במש"ל ועיין הרמב"ם וכ"פ שליח ע"י ולא בארון רוקארהיא

 ראינו הריב"ש עפ"י פסק רהרם"א שליח ע"י פריון ברין נרברועתה
 כמותד, שש"א קיי"ל התורה בכל רהא עליו חלקו והאחרונים שליח ע"יפורה
 ועירבו ובלבלו בזה והאריכו רפורין שכתב הר"ן מרברי עליו הקשוועור
 ררכים שלשה ירי על למצוא יש סריון של רשליחות נפררים עניניכיחר
 לכהן הללו מעות יתן הולך ואומר לאחר סלעים ה' נותן שהאב הראשוןהררך
 זה והרי כהן, ליר סעותיו באו שהרי כלל לשליחות ענין אין ובזה בניבפריון
 ענין באיזה חילוק ואין בממונו לעשות הארם על שמוטל הגז וראשיתכצרקה
 בבכורות אמרינן ובהריא כבר. וכמ"ש חש"ו ע"י אפי' הכהן או העני לירשיבא
 הלא הט"ז מ"ש ולפיכך שליח. ע"י אחא לרב הסעות שלח אשי ררבר"נ

 הנה וכו,. פרוי יהא לא למה המעות לו ונתן האב שלחו ואם כמותושש"א
 מעות מזכה אחר אם השני הררך וליתא. בשליחותא תלוי זה רריןסבור
 רמהני פשוט הרבר בזה גם בפריון לכהן המעות אלו ונותן אחר ע"ילהאב
 נפרה בנו א"כ הללו במעות האב זכה אחר ע"י המעות לו שזיכה מיררהרי
 הררך שאבאר. וכמו בעינן לא האב רעת ךאפילו ואפשר שלו,במעות
 או פלוני של בנו פריון בשביל לכהן משלו סעות נותן אחר אםהשלישי
 עצום ספק יש ובזה שלך במעות בשבילי בני את תפרה לאחר אמרשהאב
 רעלמא כחוב רק הוא מ"מ מצוה שהיא אע"נ האב על המוטל שהפריקראפשר
 שאלה באן אץ כן הרבר ואם בתורה הכתובה מלוה בבכורות ליהכרקרי
 ראע"ג מרעתו, שלא בין מרעתו בין חבירו של חוב לפרוע יכול ארםרכל
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 בעלים רעת צריך חבירו על קרבן במפריש כ"א( )רף בעירכיןראמרינן
 ושלמים געולה ראפילו בראחרינא ראתכפר לי ניחא לא ראמר משוםהינו
 לומר אפשר או בפריון. שיך לא וזה שם, התוס' כמ"ש בפרה קצתשיך

 עצמו שהוא עליו הטילה רהתורה שבנופו מצוה כמו הוי הבן פריוןרמצות
 שאר כמו שליחות בו ל"ש וא"כ שלהם מממון הפריון זה יעשו הבןאו

 קרא רכתב לאו ראי כסוי נבי משסע וכן שביארתי. וכמו שבתורהמצות
 ספק ועכ"פ מכסוי רנרחה הרוח כסהו כמו הוי השוחט כסהו לא ראםה"א
 רבכורות מחא סמך קצת שהבאתי ובאמת ראי'. בלי להכריע וא"א זה הואגרול
 בכור רמקיש וכו' לשורך תעשה וכן תפרה פהק אך רררשינן נ"ה()רף
 מעשר מה פקשינן נמי זה רלענין משסע ומתנה לקוח לענין למעשרארם
 רתנן בהא לרקרק ויש מוכרח. אינו מיהו פריון ה"ה בשליחותאיתא
 רבותא נקט לא ואמאי שקלו את רשוקל מחבירו הנאה מורר נביבנררים
 שליחות. ע"י לפרות רמותר אורחא אנב ולאשמעינן בנו את רפורהטפי
 ררא לרחות ריש אלא חבירו. בן לפרות יכול אינו רבאמת נראה היהומזה
 בממונו אותה לעשות הארם על מוטלת ג"כ שקלים מצות רהא היא אחתוראי
 אחר אם פריון ירי ריוצא ה"ה בשבילו שוקל אחר אם ריוצא היכאוכי

 .וצ"ע. רעלמא כחוב הוא רפריון ראי' לנו היה כן הרבר ואם בנו, אתפורה
 למימר רבעי מהא בפריון שליחות רמה:י ראיה הביא מעכ"תוהנה

 בשליחות רליתא רכל קיי"ל והא בפריון מהני להחזיר ע"מ מחנה רקירהמיןבפ"ק
 ריש מר הרניש יפה בשליחות. ראיתא וראי אלא קים והמעשה תנאיל"מ
 ררכים בשני בפריון שליחות יש וראי רהא א"ש בלא"ה ולפמ"שלחלק.

 רמהני צר שום בפריון ראיכא וכיון בהו מורו רכ"ע שביארתיהראשונים
 בנזיר תנאי סהני רלכך בנזיר התוס' שכתבו ע"ר בתנאי נמי איתאשליחות

 לפשוט נ"ל ומכאן שליחות. שיכא רבקרבנותיו כיון בשליחות רליתי'אף
 תנאי ל"מ רוראי שמשון בנזירות תנאי מהני אם מהרימ"ט שנסתפקמה

 בנזיר ולפ"ז קרבנותיו משום אלא ל"ש רנזירות תנאי רהא קיםוהמעשה
 מה"א פ"1 המלך להשער ראיתי שוב בטל. התנאי קרבן מביא ראינושמשון
 נראה ולרעתי מר, שהקעשה וכמו רקירושין רפ"ק מהא זו קושיאשהביא
 כמ"ש.נכון

 של רשלוחו שהקשו רמה בקצרה האחרונים ברברי להעיר עתהונבוא
 רברים בשאר או סצוה בהכשר ררוקא כלל קושיא כאן אין כמותוארם
 איך עליהם והתימא סמש. במצוה לא אבל כללא הך אתסר מצוה שלשאינן
 שהקשו סה נם שליחות. בה שיך שיהא שבתורה א' מצוה אפי' לנו הוריעולא

 בשני במ"ש הינו בשליחות איתי' רפריון רכתב רהא לק"מ ר"ןמרברי
 גמ"ש המעות זיכוי בלי נרירא בשליחות מירי והריב"ש הראשוניםררכים
 זה בל מיהו הפוסקים. רעת לקרב נכון וכן המחלוקת. ובטלה השלישיבררך
 הסעות, לו שיזכו מהני אי האחרונים נחלקו האב מת אם אבל חי האבאם
 לקטן חוב קצת שיש מטעם עלה ראתי סטעמי' ולאו כט"ז העיקרובזה
 אי ראי' לנו אין רהא אחר מטעם אלא בנה"כ, כמ"ש בקל לרחות ישרזה
 מהני לא בקטן וא"כ רנברא אקרקפחא רמנח או רעלמא בחוב הויפריון
 ברבר ספק לנו שיש וכיון שיגריל ער זו מצוה .לקים רא"א כלל מעותזכוי
 עצמו ולפרות לחזור צריך רכשינריל הרברים רנראין בחנם לפרותו לנולמה
 מת אם לפרותו יכולין רהב"ר כהש"ך נימא ראי מר שכתב ומהלעיל(. שהבאתי ש"ז סה שיק מהר"ם עין )אבל פרעחיך אם יורע איני כמורהף
 כל אלא ב"ר רל"ר ססברא נראה בזה לא או ב"ר רוקא כהנתו אםהאב
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 ל" סהיל לא יאי רסילה רוסיא כב"ר רינו רסתא סילי עליה ררסיאת"ח
 אין ראם רה"ק נ"ל ב"ר ל* רסהלי בש"ם ראסרינן והא אחר. ל~ה סהילאבוה
 אותו כופין ב"ר רוצה שאינו אלא לסול שיורע אחר כאן ויש בפנינוהאב

 רבר רהוי כיון ב"ר צריך וראי ובוה תע"ב מי' הרשב"א בתשוב'וכס"ש
 רצריך סשום ואולי בב"ר. צורך סה ירעתי לא בפריון אבל כפיה,של

 רירע וקן שאני כ"א רף בגיטין כסו ב"ר כעין צריך א"כ הסעות לולוכות
 ס"ש אסנם בוו. להאריך אין כהט"ו רהעיקר שביארתי סה ולפילאקנוי.

 וכסו נכון נראה הוא אותו פורה אפטרופוס כאן יש אם להט"ו ראפילוסר
 להם עושה ס"ע רכל נחלות סה' פי"א הרסב"ם סרברי ראיה סרשהביא

 רנ"ב בגיטין הרסב"ן סרברי וכ"ס בכלל פריון ראפילו סשסעהאפטרופוס
 וכן התורה סן קיסין סעשיו היתוסים לצורך האפטרופום שעושה סהרכל

 בבעליו. והוער בי' וקרינן לנגיחה אפטרופוס רסעסירין ל"ט רף בב"קסשסע
 ופטור נתעברה ולוי סכהן שמא לסיעוט חוששין אי בנ"ר סר שנסתפקוסה

 ראיכא רהיכא בסנהררין עפס"ש ותירץ לסיעוט חוששין בססון רהאספריון
 נראה ולי נ'(. )רף בתוס' עי"ש בססון אפילו בתר" או*נן גסוררוב

 ברור הרבר פרית לענין עכ"פ רהא א"ש נ"כ כהתוס' רלא ניסא אםראפילו
 אע"כ ספריון ופטור הוא טריפה שסא ניחוש ראל"כ רוב בתרראולינן
 נאנסה אם וא"כ ססון להוציא אפילו רוב בתר רניול רחסנא נלי פריוןרנבי
 רשכיחי בסקום הוא ואם בפריון חיב גסור רוב רהוי לגבה אויל רהבועלבענין
 רהא ברבר לרקרק יש ואעפ"כ פטור. לגביהו אולא ואיהי ולויםכהנים
 רלוקודן בהא הר"ן כס"ש רוב בתר אולינן לא סיעומי תרי ראיכאהיכא
 וסיעוטא לכשפים סיעוטא איכא נ"נ( )רף סברכות ראיה לו ויש ס"הביצים
 וסיעוטא רטריפה סיעומא איכא ה"נ א"כ וכו' להריח' לאו רובא הו"ללגסר
 חרש. י"ב לאחר ער בפריון חיב ואינורכהנים

 לר"ה פרוי בנו לכהן הפריון של סעות שולח האב ראם לרינא לנוויצא
 לכהן ונותנם יהאב הסעות ס~כה אחר אם וכן חש"ו. ביר שולחואפילו
 וה של בנו פריון בשביל לכהן סשלו סעות נתן אחר אם אבל פרף. בנונ"כ
 סת ואם פרוי. בנו ואין ספק ברבר "ש עצסו ע"פ בין האב בשליחותבין
 פריון. לענין כאב רינו אפטרופוס לו יש אם אבל ספק. הוי ענין בכלהאב
 שנסתפק להלכה, עולים אינם רעתי שלפי רברש בהגהותיו להנוב"יוראיתי
 שלשים ביום לכהן ליתנם שלשים בתוך לאחר הסעות לססור יכול האבאם
 רנתינת ספק, סקום כאן ואין בוה והאריך השתא לסיעבר סצי רלאכיון

 עור וכס"ש. עביר בעלסא קוף רסעשה שליחות בנרר אינו לכהןהסעות
 וגם הבן, סת שסא לכהן שם הסעות יתן לא אחר בסקום האב אםכתב
 סי' בו הכל סהש ססנו ונעלם לס"ר, תוך סתט ולרות ר% וכי ליתא,וה
 בערפורט היה שהבן פ"ה ה' בסהרי"ל נם אחרת. בעיר אפילו רפוריןצ"ר
 עכ"ל סיחוש.- בית בוה ואין ובירך סהרי"ל בפני בסגנצא בנו פרהוהאב
 שפסקתי שהפסק ס~ה לנו הירצא וצ"ל. קארנויא סענרל סוהר"רהרה"נ
 סה שהרבה אף הנ"ל, הגאק לרעת נם נכק הוא לאב הסעות ריוכהלעיל

 רבריו. עפ"י נרחה אחרונים בשםשהבאתי
  *ט*צ

 בפריק, רינו סה סנכרי שנתעברה ישראל בת בכור לענין ששאלתסה
 בכהנת אפילו בפרית שחיב שם וברא"ש ע"ב ס*ו בבכורות ראיתהיטכ
 לפרותו רשאק ב"ר אי לענין והנח ישראלית. רכ"ש סוכח סי"ח ש"ה סי'ובש"ע
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 האחרונים ומן ההרים. בין ראשו יכניס ומי י"א ס"ק והש"ך הט"זמחולקים
 והכריע רמ"ק פהנאון תשובה הבאתי ולעיל בכה. אומר וזה בכה אומרזה
 פרענקיל ברוך הר' הנאון וכן לפרותו, רשאין ב"ר שאין כט"ז שהעיקרהוא

 לעמבערג רפוס י"ר אצל ונרפסים ברוך אמרי בשם הנקראים לי"רבהנהותיו
 יכול אפטרופום לבן יש ראם רמ"ק הגאון מ"ש אמנם הש"ך. עלהשיג

 עושים שאפטרופסים ה"1 פי"א נחלות ה' מרמב"ם ראיה ומביאלפרותו
 לחנכן כרי להן רעושין הטעם כ' הרמב"ם רהא הבנתי לא מ"ע כללקטנים
 זו מצוה יעשה לא הבן פורה אפטרופוס ראם חינוך מצות בפריון שיךואיך

 ק"נ כלל ארם והחכמת בעצמו. מצוה לעשות הבן את מונע עי"זואררבה
 בס' שהביא וההמצאה עצמו את יפרה הבן רכשיגרל בפשיטות כ' ט"זסעיף
 להקנות ריכולין ל"א סי' שלמה חמרת בשם 266 צר לראשוניס בריתוכרון
 יפרה שלא ובאם לכהן, מתנה יהיה בגרלותו עצמו יפרה שאם תנאי עללו

 נ"ל בהן, פרוי הבן שיהי' ע"מ לכהן מתנה מעכשיו יהי' בגרלותועצמו
 הש"ך לרעת הפחות לכל הקטן את לזכות כרי כן לעשות רוצין הב"רראם
 לעיל רמ"ק כ' כבר כן, לעשות מחויבין ב"ר אין אבל ברבר, קפיראאין
 פרעתיך. אם יורע כאינני רהוי לכשיגריל עצמו ולפרות לחזור מחויברהבן
 תנאי על שפורין כיק ובפרט להקל, ברכות רספק מברכין אין עכ"פאמנם
 לבטלה. הוי רהברכה מילתא איגלאי לכשיגריל עצמו פורה הבן אםא"כ
 וברכת ברכה. בלא מנאי על יפרה אפוטרופוס או ב"ר רוצה אם רברסוף

 יש ואם להם. יש אם חרש פירי או חרש בנר על לברך יכוליןשהחינו
 הרמ"ק. רעת ירי לצאת כרי תנאי על ברכה בלא יפרנו ישראל אפוטרופוםלו

ק,*

 כסף. מטבעות שכיחי רלא כיון הבן, פריון לענין נעח לנהונ ישהאיך

 : ה ב ו שת
 כעת ושקלתי זילבערנעלר. מארק 14 לפריון ליתן יש הח"ס לרעתהנה
 בשקלו מטרק וא"כ גרטמם, 6 משקלו שהפרטנק וטצאתי פראנקעןשייצער

 גרטממ~ 105 שוקלין מארק 14 ומעתה גרשמם,71/2
 מטבעות לו אין ואם

 הכלי את אח"כ 'למכור יכול והכהן גראמם 105 במשקל כסף כלי ליתןיכול
 הכלי ואביון לעני שיתן או עניו, לפי ולעני עשרו לפי לעשיר התינוקלאבי
בחנם.

ק*א*

 לענין הרין איך קטנות לעונות אח"כ ומחלקה נרולה עיסההעושה
חלה.

 : ה ב ו שת
 איש בערגמטנן אייעזר מףה הרה"ג טכתב העתק תחילה לפניךאצינה
 וז"ל: נ"י ר"ב יונה מו"ה חמי למר ט"שירושלים
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 והרע"ב ורמב"ם ר"ש פי' ע' כו' לחלק שאור שעשה נחתום מ"ז פ"אחלה
 אם הא בוה"ל עה"נ וכתבתי ע"כ. כאחת. כולה אותה ואופה וו"ל הרע"בוהוסיף
 עיסה שהעושה בפרקק בירושלמי יוחנן ר' וכראסר פטור היה הטעם וה היהלא
 להריא פסק וכן בר"ש ג"כ וכמובא החלה מן פטורה בצק לחלקה מנתעל

 ע"ב( פ"נ רף לימרנו )ר' בהלכותיו והרמב"ן הי"ט מבכורים פ"והר0ב"ם
 רואפו מקרא ראתי וממתברא מנה"מ, קשה אמנם הפוסקים. כל שארוכן
 אליבא רבא ליה ררריש כ"ו( כ"1 )בחוקותי אחר בתנור לחמכם נשיםעשר
 ובתוס' ע"ש, ותנור אלפס לאפוקי חלה לענין ע"ב ל"ו בפסחים יהורארר'
 רהתם ררשא בהך אלא רר"י עליה רבנן פליני לא כאן וער וכו', לחםר"ה

 אחר בתנור האפיה רבעינן וה לענין אבל הקרא כמנת פשוטת עפ"ישאינה
 לחמכם נשים עשר ואפו הקרא כמנת מעיקר שוהו תנורים ושלשה משניםולא

 שמחויק ממה יותר אחת לאשה שכן וכל נשים לעשר יהיה שלא אחרבתנור
 בכמה ער"ו ונררש 11 ררשא ס"ל כ"ע ויותר, תנורים ב' מלא ולאתנור
 הר"ב ברברי ומכמן 11 רמשנתנו רינא ומקור שורש ווהו בתלמורין,רברים
 וכתבנו הוספנו ובחירושינו עה"ג. ע"נ כאחת, כולה את ויאפה במש"כאלו
 ובסוכה שופרות וג' ב' ולא רחמנא אמר אחר שופר ע"א כ"1 ר"הוע'
 א' מ' ובב"ק פירות וג' ב' ולא רחמנא אמר אחר )כצ"ל( פרי א'ל"ה
 אחר ספר א' ח"י וסוטה ב' כ' וגיטין כפרים, ונ' נף ולא רחסנא אמר אחרכופר
 ואפילו רבריס בכמה הכי רררשינן הרי ספרים, ונ' ב' ולא רחמנאאמר
 להריא. אחר בתנור רכתיב הכא שכן וכל בפירוש אחר כתיב רלאהיכי

 שנות בס' הגרא"מ קחציות היטב מתורצים בוה לעיל שכתבנוובמה
 הנו' רמתני' ססיפא שהקשה כ"ו ס"ק שכ"1 סי' לי"ר בביאוריו וכןאלי'
 חלות ג' עושין אחר רמעשרון אע"נ חיב בשוק למכור כו' תורהחלות
 ספרישק ואעפ"כ חלה משיעור קטנים לחמים שעושין חעולם ממנהגוכן
 לאפותן כן עושין ראין כיון היטב שפיר אתי ובהנ"ל ע"ש. בברכהחלה
 למה א*' שנות בס' שם הראשונה וקושי' בחלה, חיבים שפיר תנוריםבשני
 בכל רו"ל ררך רהרי סירי קשה רלא מובן בלא"ה א' אשה ולא נשיםנקט
 כשיעור שאור לה שתעשה א' אשה ררך ואין והרגיל ההוה למנקטמקום
 ופשוט.חלה,

 רינא הך נאמר שלא אלו קושיותיו ע"י הנוי הג' הרב שהעלה מהולכן
 אנשים לשני בחלוקה רק החלה מן פטורה בצק לחלקה ע"מ עיסהרהעושה

 שסת0ו ו"ל ראשונים ושאר התוס' בעלי רבותינו על בוה וחולק יותראו
 פטור ביתו בתוך הבית בעל שאפילו בפירוש כתבו או בוה נסהפקואו
 בעושה תלף שהעיקר לעיל שכתבתי כמו רק לן סבירא לא כלומר לן שמיעלא

 הרה"נ שהעלה מה נמי ובלא"ה אחר, בתנור לאפותה שלא רהינו בצקלחלקה
 סברא ראיוה בוה מירי הועיל לא בי' מעינין כר הנו' קושיותיו לתרץ הנו'ו"ל
 השותפין רעיסת ביון לעצמו מלחלקה ארם לבני לחלקה בעהצה יותר לפטוריש

 עיסה העושה וכן ס"ב ש"ל סי' ובסוש"ע ה"1 שם ברמב"ם כמבוארח*בת
 בטוש"ע(, וה נשמק למה )וצ"ע התוספתא ע"פ שם הרמב"ם כפסק ח*בלרבים
 לרבים לחלקה העהצה או עצמו בשביל לחלקה העושה בין יש הפרש מהא"כ
 יתחיב בעצמו אם לרבים לחלקה שעחאה וה ירי על להמלר יוכל פיטור צראיוו

 השותפות שעיסת הפוסקים לשון מסתימת לרינא פשוט נראה מראיבכה"ג,
 וכ"מ כשיעור לברו מהם אחר בשוס שאין אע"פ רחיבים לרבים אותהוהעושה
 העחצה הינו לרבים ~יסה העושה והינו פ"ג בסי' בסה"ת בזה וע'בכ*ר
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 לחלקה בשעשאוה רחיבים ולרבים שותפין רשל תאמר ואם בצק, לחלקה9סה
 ורלרבים השותפות ,שאין הורית כבר מ"מ באמת הוא וכן רוקא אפיהלאחר
 לאחר לחלקה ובין בצק לחלקה בין תלוי הפיסור רעיקר רק לפסור,נורם
 פרישה הרב שגם אע"פ הכי ומשום ביתו.- בתוך לבעה"ב ה"ה שכן וכיוןאפיה,
 אהך השגיחו שלא מונח שבמקומו במכ"ה העברה בררך כתבו כן ו"לוהש"ך
 רכתבו ג"כ שמ אלי' שנות הרב שהביא ע"ב סוף ל"ו רף בברכות תוס'ריבור
 בכה"ג ביתו בתוך בעה"ב לפסור עכ"פ מסופק היה ו"ל יחיאל שרבינולהריא
 אנב הנו' ~שהגרולים אלא לפסור, להריא הכי כ' ו"ל ראשונים שארוכן

 הלכה ויסור שורש על לעמור חקרו שלא עם כה יפה בה עינו לאחורפיהו
 אנהירו השמים 14מן כלל סעמא בלא כמילתא נראית הנ"ל רברינו שבליוו

 באפיה נתלה האיך וה על תתמה ואל ב"ה.- היטב באר לפרושהלעינין
 שנינו שלימה ומשנה עריסותיכם ראשית אמרה והתורה חלה וחיובפיטור
 משנו שהרי 0יתה, חיב אינו ממנה האוכל וכו' בחסים גלגלה רמכילתיןרפ"ב
 ופיסור חיוב שתלוי וכמו מצרפן תנור רס"ל ב' מ"ח בפסחים יהושע לר'נ"כ

 וחיוב פיסור חליא ה"נ בלא"ה חלה בתורת שאינן עיסות צירוף לעניןבתנור
 הכל ראפר רמכילתין 0"ו בפ"ב להאע נמי שמשנן וכן לכ"ע א' בתנורבאפיה
 פסקו שלא ואע"ג וכו' רע"א ר"ה שם תי"ט וע' בתנור הקרימה אחרהולך

 חלה. חובת באפיה להתלות היא רסברא חוינן מ"מ בוה כר"עהפוסקים
 אלא חיבת שאין ח"ל שכ' הי"ב סוף שם הרמב"ם מלשון ג"כ נראהוכן
 בסר"ה בסשנתנו הרע"ב שסים ווהו ע"ש, כו' לחם להאפות שסופהעיסה
 עשיר הון )הרב בוה שהשיב מי ולכן כאחת, כולה אותה ויאפה וכו'חיב
 סוכרחת אחר בתנור ר"ל כאחת רהאפיה רהאמת רק כיון יפה לא לענ"רע"ש(
 כ"נ אפ"ה ו"ל הפוסקט ברברי הכי איתפריש רלא ואע"נ חלה,לחיוב
 חי"ר אפרים בית בהשו"ת ועין וצ"ל. בערמאנן הר~א עכ"ל ורו"ק.- לרינאעיקר
 בסל או א' בתנור לצרפן רסופן רכיק והעלה וה ברין נ"כ שפלפל ס"טסי'
 החלקים. לצרף שסופו כיון חילוק מיקרי רלא סהלה פוסרה החילוקאין
 רר' בפלונתא חליא תנורים בב' השומה אחר בסל לצרפן סופו אםוהנה

 צ"ע אך מצרפן. רס'ל כראא וקי"ל ע"ב מ"ח בפסחים ורבנןאליעור
 רשאיאי

 ליס~
 שאופה אע"פ לבסוף ה~ק~ם הנרף שהסל ע"י מהעיסה חלה

 ובשלמא לבסוף, 0צרפן שסל סמך על לברך רשאי אי וסכש"כ תנורים,בב'
 שרעתו כיון לחלק שרעתו מה חילוק מיקרי רלא י"ל אחר בתנור אופהאם

 שהתיר הפה הא שאוסי והפה שצירפן הוא שחילקן ורעתו בהנורלצרפן
 סחשבה ע"י טרפן יאיך מעשה ע"י חילקן הרי תנורים בב' אפאן אםאבל

 הנא לא מיהת ספק רמירי נ"ל ע"כ אשר מקורם, ויברך בסל לצרפןשחושב
 הראא רברי צרקו אחר בתנור לאפות רעחו אם אך וה, בענין יברךולא

 רהחילוק בוראי בחלה חיבת ארם בני ב' של הם ראפילו וצ"לבערגמאנן
 עשר השפו הוא סלא ומקרא אחר בתנור שמצרפן כיון חילוק מיקרילא
 אחר. בתנור לחמכםנשים

 רריש רר"י ע"ב ל"ו בפסחים ורבנן רר"י פלוגתא רהינו לומר אפשרועור
 ב' הלחם שנאפה רהינו ותנור אלפס לאפוקי תף נשים עשר רואפוקרא
 אחר בתנור העיעור כל אפו רלא היכי לאפוקי רבא סברי וחכמיםפעמים
 רר*י כרבנן רקי"ל וכיון חלה, לענין א' לחם קרוי אינו ר~ה חנורים בב'אלא
 ע"ב ל"ו ברכות צל*ח ועי ארם. בני שני של הוא אם ומכש"כ אחרבארם אפמי חנורים בב' ואפאו חלקו אם לפסור יש א"נ רכ"ש ר"ה בהוס' שם)9

 לחם. ר"חלתוס'




