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שרת  %יזר
האלף
בלא הניח אלא מטיטלין וקמיל הטור דא"צ יטף רי*נ ,שאלה י"ייב*
 9פ" שדו
בלללהחזיר ולכךשינה מלשוןחברייתאדהברייהא
הובא בשיך ס" קס"ב
סיירי מדין אביהם שחייביהחזיר ולא נקט ס"ק כ"ז ראובן שלוה משמעון כור חטין וכף
דיש רקגבייורשים לכךעיקרהרבותאשלובשביל עד תה גובה מעותיו וחנה קיצר ולא ביאר
הסיפא דבדבר המסוים אףחייבין להחזיר וכ81ין והעילה ספריו שהובא בב"י ששמעון יום
אותם ולכך נקט גם ברישא לשון אין הייבין "ראובן כור חסים ויש לו ואח"כ תבעו ראובן
איידי דסיפא דברישא לא הוי רבותא לאשמעינן והשיב שחאב לו ראובן עשרה דינרץ כנגדו
דאףאיןכופין אותם כיון דלא מיירי בתבעו ואח"כ נתייקרו החסים ותובע ראובן החטים
לאביהם בחייו פשיטא שאין חיוב ומצוה כלל ואומר שאם הוא חייב מה לשמעון ישלם *
על היורשים להחזיר דאין כאן שום חוב על והואיחזיר לוהחטין ושמעון טועןכיון שבשעת
אביהם ולכך נקט לשון חייבין בשביל הסיפא הזול ה"חייב עשרה דיגריןוהי' יכול לעכב
יהורות דבסיפאכופין אבל הטורדמיירי מתחלה החטים בעדן שה" נאמן עד כדי דמיהן מאז
בדין שהמלוה עצמו חייב להחייר ועלה כתב עמדו החטין ברשותו ולקחם יעצמו
ם
שאף שהמלוה כבר נתחייב להחויר אין הבנים חובו ופסק הריג"ש שהדין עם המלוה שבלפערועלי
צריכין יהחזיר ובזה שפיר ס"ד כיון שעמד ישי
ו להחזרה חטים אלא שהוא נאמן על עשרה
בדין אביהם ונתחייב אפשר דעכ"פ מצוה אימא דינרין בטענת מגו וזה יגבה חטין וזה מעותיו
על היורשים אף באין דבר מסוים לכך נקט עכתו"ד בב"י .והנה מלשון זה משמע כן יותר
הטור לעזן אין צריכין ולכך איידי דרישא נקט ם אם הלה רוצהלזכותעצתו העשרה דינרין
נמי בסיפא א"צ אבל לעולםכופין וע"ן במל"מ ולשלם לו המותר מה ששוה החטים יותר מעשרה
ובתוס' פ' הגוזל קמא כמה דינים השייכיט דינרין ג-כ אינו נכלל רק צריך לשלם לו גוף
החטין בעינא דוקא והלה ישלם לו מעותיו:
לדינים הללו:
*כ:י'רי"ב .הנהבזיז אם יש ריבית בקרקע לעיינתי בייב-ש עצמו ולמדתי מדבריו דין
נ"ל להביא רא" דיש ריבית
חדש שאם ה" החטים הללובשקיע
:קרקע אמה דפריך גפ' א"נ גבי מרטין על גיד הלוה אם כבר מכרם בשעת הזול אף שלא
השכר ואון מרכין על המכר ופריך הש"ס מ"ש בס"ד אעפ"כ שסור דלא גרע מגזין ומשלם
רישא ומ"ש סיפא ומה קושיא הלא הש"ך בחו"מ כשעת הגזלה והרי בשעה שמכרן לאסי' שוין
ס" ס"ה ס"ק י"ב הגיא בשם המרדכי שהקשה יותר אבל אםידוע בבירור שמכרן בשעת הזול
מהא דאמרינן שגובין עישור נכסים אפ" מעמלי רק שהוא טוען כן אינו נאמן אף ביש לו סגו
דבתי מיכה דשכירות קרקע כקרקע ות" הש"ך מטעם דאין אדם משים עצמו רשע אף דלא
דיש חילוק דשכירות קרקע לא הוי כקרקע רק משמע לאינשי איסורא בהכי מ"מ גרעמעדים
גיא הגיע זמן הפרעכן דכים ששכירות אינו שאמרו אנוסים תייגו מחמת ממון וכן באמנה
משתלם אלא לבסוף לכך חשוב כקרקע אבל ה" דברנו דלא משמע להו איסוראבהכי ואעפ"כ
לא בהגיע זמ"פ עיי"ש וא"ע מה פריך הש"ס אין נאמנים עיי"ש אך דבר זה סותר למ"ש
מ"ש רישא ומ"ש סיפא גימא דבריבית בתר הש"ך לדעת הרמ"א בסי' קס"ט ס"ק עיט שנאמן
מעיקרא אזלינן וכמו שרוצה הש"ס לומר בר"פ הלוה לומר שיש בשטר זה ריבית אף רמשים
א"נ דבתר מעיקרא אזלינן וא"כ אם אזלינן עצמו רשע ואם באיסורריבית הוי כן דודאי
בתר מעיקרא בשעת קציצה א"כ בשכירות בשעה משמע לאינשי איסורא גבי לוה מכ"ש במלתא
שקצץ לא הגיע עדיין זמ"פ השכירות וא"כ כזו דלא משמע להו איסורא בהכי דנאמן שמכרם
הוי כקרקע לכך לאשייךבי' ריבית דאיןריבית בשעת הזול .ומה שהביא רא" מעדים שאמרו
בקרקע אבל במכר דתיכף בשעת הקציצה הוי אנוסיםהיינו וכר י"ל רעדות שאני דעדות שקר
להו הדמיםמטלטלין לכךיש בוריבית ומה קושיא חמור בעיני העולם ונזהרים בה מאוד ואף
אלא ודאי מוכח מזה דיש ריבית בקרקע מן דבע"ד מסכימים ,משמע להו איסורא בהכי ולכך
התורה וצ"ע ודו"ק:
באמת בחו"מסי ש"ב בדיני מגו של מהר-ש
מקימן
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סקינין במ"ש דלא אמרינן מ %היסו דמעים
עצמו רשע מביא מעלוני רבעני
הביא רא" מעדים שאמרו כסו שהביא הריב"ש
אלא ודאי משום דעדים שאני מיהו גם ראיות
טר"ש מקינון איש רא" נגד דעת הרמ"א הנפל
לרבוני ולא

שיו-ד ס" קם-ט הנ"ל די"להיכי דהלוה ptnib
וחזקת מסון מסייע מהגי מגו אף להשים עצמו
רשע רק לגבי עדים לא מהגי כנ"ל .סוף דבר
דין הנ"ל של הריב"ש תלויבדין המבואר בסי'
קס*ט הנ"ל ובש"ך שם והוי ספק פלוגתא וצ-ע
?דינא ושף דברי הריב*ש הובא בקיצור ברמ"א
הו"ר ס" ע"ב סעיף י"ז בהגה"ה עיי*ש
אך לא ביאר כלפרטידיני
ם כמ"ש כאן עי"ש1
ן משכנתא דסורא אפ
הנהביי
*סי'
בא אחר ושכר אותה מהמלוה
סותר להזור ולהשכיר אותה לבעל השדה
כן הוא דעת המחבר בס" קס"דסעיף ב' והקשה
הטו"ז בס"ק ד' שם הא פסק בסעיף א' דיש
מי שמתיר במשכנתא דשרא דהיינו אפ" ללוה
עצמו ובלבוש כתב כאן דמיירי בלא החזיק
המלוה בשדה ולא נלפענ"ד וכף הנה לפענ"ד
נראה כדעת הלבוש וכוונתו דכמו דקיי"ל אם
שיח הקונה שליח לזכות בשבילוהוי כוכה בו
בעצמו וקנאו א"כ ה"נ המלוה לא עשה בוקנין
רק שהשכירו לאחר והאחר עשה בו קנין ואז
קנין השוכר נחשב כאלו המשכיר בעצמו עשה
בו קנין כיון דמכח המשכיר הוא בא ואם לא
זכה בו המשכיר מכ"ש שאין לשוכר זכות בו
כיון שהוא בא מכהו ולכך אםזיכה בו השוכר
הוי כאלו הואשלוחו של המשכיר וזוכה להמשכיר
ואה"כ זוכה בו לעצמו והת כוכה בו המשכיר
ולכך מותר להשכירו לאחר ת"ב לדינא רבכה-ג
שרי לכ"ע:
*כ!י'רחב"1ה שא' מה שניהגין כמה אנשים
ששופכין שעוה לחולה
ומלחשין עליו וחשש רו"מ אולי יש בזה משום
דרכי האמורי הנהידע רמם שבהשקפה ראשונה
עלה בדעתי שאיסור דרכי האמורי אינו רק
אם ידענו שוה הוי דרכי אמורי מתחלה אבל
אם לאידענו אם הף זה דרכי אמוריאין איסור
בנה מספק ות"ל מצאתי אח"כ בד-מ ס" קע"ט
בשם הר"ן כן דמספק אין לחוש לדרכי אסורי
שא"כ ת"ג מאן ליסא דהוי זה דרכי אמורי

ר"ר.
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סף שט הם ענשין כן אוליהוי להיפוך דהם
למדו הסגולה מאתת ועוד מפורש בש-ס פרק
במה אשה הובא ג"כ בר"מ סק"א ראין במה
שהוא משום רפואהדרכי אמורי ומוכח שם דאף
גטעשה אין בו משום דרכי אמוריעיי"ש ובשם
תשובת הרשב-א גםעיין בא"ח סעיף ז' גבי
לסדור איזור וליחוש עליו מוכח נמי דכל כה*נ
אין בו השש דרכי אמורי אף דהוי במעשה
וה"ה נמי התכת הששה מהלי זה או זה לכך
הדבר ברורלי שאין בזה חששדרכיאמורי מין
להאריךבזהולאבאתירקיהוציא מלב החוששלכך:
שאלגידמ"ת ולאהנידה
שי'רם"ו .ע"ר

אשי

לבעלה ואח"כ פסקה מלראות
זמןמהואה"כילדהוחזרה לראותמ"ת לידתה
ושאל אםדינהכדיןהפחידוהונפלממנה הררתדם
דאם חזרה לראות אמרינן דחזרה לקדמותה כף
הנה הדבר פשוט דלאדמילהפחידוה דשם בתחלה
נמיאיןברור שנפל ממגה הכל ודלמא נשאר בה
ולכך נהי דתלינן לקולא כיון דהוי רק דרבנן
מ"מ אם תזרה לראותהזינן דלא נתרפאה ואגלאי
מלתפל למפרע דלא נתרפאדה כלל אבל
בשמשה ובפרטזמן רב א"כחזינן דנתרפאה ולכך
בזהודאידינה כשאר אשה המתחלת מחדשותלינן
בלידהוהריידוע דוברה ושמשה עדיף מבדיקת
שפופרת מכיש אם שמשה הרבה ומכ"ט דעדיף
מהפחידוהולדעתי גם בבדיקת שפופרת אם חזרה
אח"כ לראות אחר לידתה תלינן בלידה דבדיקת
שפופרהנמיעדיף מהפחידוה וז"ב ופשוט:
-1יעז ,ע"ד שאלט בנדון הקרטין הנה
*כ!"
ן בספרי טוטו"ד מהד"ק
עיי
סי' רצ"ח שם כתבתי היתר הקרטין והנה זה
אני מייעצו שהאשה תבתק עצמה דמעת ערב
לעת הפסק טהרה תקנח עצמה בסמרטוט ותשליך
אותו ואח"כ תבדוק עצמה בעד נקי ותראה אם
הוא נקיוכן תעשה למחר בבוקר תחלה תקנח
עצמה בסמרטוט ולא תראה מה הוי בו ואח"כ
תבדוק עצמה אם יה" העד השני נקי תוכל
להתחיל לספור ז' נקיים ואח"כ לא תבדוקעוד
עד יום הזי"ן בבוקר נמי תעשה כן אולי תוכל
לטהר עצמה כך ולא נצטרף לקולא שלנו ואף
אם תסבא הקרטין על הכתונת זה יש לו רק
דין כתם ואין לדקדק עליו ובימי טהרתה אחר
הטבילה לא תבדוק עצמה כלל כן תתנהג זאפ
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אץ 3ם עצת זו לא יועיל ותמצא גם בזה רב ותדע דהרי לכךבעי ז'נקיים לכךודא*
קרטין על העד הנקי אז תסמוך על היתר שלי יש לחוששיקדים הוסת עונה אחת ואסור
י
המבואר שם:
"ך
כו
למ
וכן נראה בבאמן הדרך גמי אסור בעונה הס
םף
נדוו אשר שאל שמוצאתטיפה בדק לוסתהאףיהכנ"יכיון דבזהאיכאחימודספיוהכ*
שבדקותולפעמים הוא שחור משמע מנדהדףט"ו דקאסר ר"לוהוא שבא ומצאה
י עונתה משרע דוקא תוך ימי שנתה אבל
או אדום והם נקלטיטמן העד וא"א לבדקם כלל תוךימ
הנהאניטמא מטמאאותם אףיכתב ח"משבחכמת סמוךלימי עונתה אסורה ורש"י פי' שם דכוונתו
אדםמתיריןאיןדבריונראין לי שרוב דמים הם למעט אחרימי עונתה לדעתי "ל דממעס אפ"
מן המקור ובמקורליכא דם טהור כדמוכח בש"ס עונה הסמוך לוסתה אסורה ובנהישיפרשהגירסא
רדמיםמהוריםאינו רק מן העל" אבל במקור שלפנינו דגרם אבלבאין בעלה בעיר דלארמיא
ליכאדם טהור שתמיד אמרינן בש"ס שרובדמים נפשה תםזה לא קמ"ל דאמר ר"ל ~שון דאסר
הםמן המקור משמע אבלבסקורליכא דם טהור ם לוהבנהולפי פשוטוהי' נראה דהדלאת הוא
ואםהוי במקור דם טהור אף שהם מיעוטא ה" ס"ס זצ"ל מאמרבפ"ע אמר ר"לאךלפי הנ"ל א"ש
מצטרפיןהךמיעוטא לדם העל"ולא הוי נחשב דהוי ק"ל לב"ל הטעם דלארמיא אנפש" הול-ל
רוב דמים מן המקור רק כמע"מ או אף פחות יותר דקס"ל דכא מן הדרך דהוי מצוה לפקוד
ממע"מ לכךודאי דבמקור ליכא דם טהור וא"א אשתואזאפ"בעונה הסמוך לוסתה בחזקת טהרה
הוירוב שהואמןהמקור וה" נמוח אם ה" גדול משא"כ בשאר נשיםאינן בחזקת טהרה רק בתוך
יוהרמעט לכך הלילה להתיר בזה איסור נדה :ימי העשה ולא בסמוך לוסתה ולמה לא משני כן
נדון מה שהקשה ברואה מ"ת לכךגתן טעם דלא משני כן מכח דאר"ל והוא
*סי'
למשנה אחרונה למה נאמנת שבא ומצא תוךימי עוגתה משמע אבל משך
בטא עיני' נתנה באחר בשלמא לטעם אחד לעונה אפי' בבא מן הדרך אסורה לכך מוכרה
של הר"ן דלכך לא אמרינן שויא אנפשה חד"א לתרץ ת" אחר דקמ"ל מכח רהויס.ד דלא רמיא
וט"מסי4
מכח אפקינהו מ"ש כאן אך לטעם השני קשה אנפפה וסו /ומ"ש רו"מואי' מהמרדכי
עכ"ד הנה זה נראה דלא קשה מכמה טעמי אחד ס"א דמיירי דפרסה גדה בשעת וסתה ואיך הוי
דבזהביון דבנמצא על שלו ודאי תה" אסורה חופה להרמסכם הנה לק"מ דכבר כתב הב"ש שם
רק בנמצא על שלה יש לחוש שמא הביאה רתוך ז'נקיים כיון דאינה אסורה רק מספק גם
הנמי אינו רק.
דם ממקיא וא"ע בזהיה" מלתא דרבנן כחוכא להרמב"ם הוי חופה וסמוךיוסת
זאטלולא על שלו תהי' אסורה ועלי' ממשתהי' מכח ספק ומדרבנן קונה לכ"ע גם *"ל דהוא ל8
מותרת ועוד הרי זה בידו לשמור שלא תבוא ידע דהוי סמוך לוסתה לכך שייך חובת ביאה
והבןכי קצרתי:
הדם ממנ"א וגם בזה לא תעשה כן דהרי בזה
יש להיחוש שתבאלידי קלקלה שמא באמת סי'רכ4א .שא'בנשיםשישלהם הטהוריפ
ר"ל אשר לעתים רואה דם
תראה אח"כ בבעל ב' וגעל נ' ובהצטרף זה
תה" אסורה לכל העולם אבל אם עתה לא ראתה ולעתים לא כמנהג החולי הזה איךהדין כמצאת
אף דאח"כ תראה ב"פ תה" מותרת עוד ולטעם כתם על כתונתה אם נימא דהוי כמכה העשתי
ך לא אמרינן שוים נפשה להתניה ולצאת ממגו דם דתלינן בה הכתם וכף
הרא"ש ביבמותשיכ
חד-א סכת דחז-ל יאו שרוב האומרת כן הוי הנה זה ודאי דחולי זה דינו כדין מכה הידוע
מכה זה עיו"ט א"כ ממחא ברחת דמגופה המוציא דם אף דלף רק לעתיםוינויהיתלוש
שעזיאועלולהלראותא"כבזההוימיתאדמסתגרא בנה הכתם אבל לאבג"יהראשוניםיש עצה שלא
להיפוךואיןדרך הרובלומר זה מכח עג"ב וז"פ? תשגיחכלל על הכחונת שלהוכןיכול רס"מלהיות.
שא' בחתו אם סותר לבעת בעילת מורה באשה תדרכהלמצואכתמיםפכחמכהיכולת.
סי'
מצוה בעונה הסמוך לוסתה m1Mפושטתכתונתהבלילהוכדומה בגאהראשניי
ולאתשכיח כללכלג"י  %הנתינת שלה:
"3ל דאף חכנ"י המתיר היקש רק בסחם אשה
דליכאצימודכ"כ אגליבואהראשונהדהויחימוד יםי'רכ"ב .פשש שיש "עמ8יידז
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אסמיתי "כעל יאכף
פעמיםמרזחיםופעמים נסתמים אםיטלה לתלות סי'רכ"ז .מהששניי

בהם כתמים .הנה זה פשוט שיכולה לתלות
כהמים בהם ואין רא" מסה דלא הרגישה כאב
2פתיהתםדאיןכלהעתים שוין ובכתמיםשומעין
 .גם מה ושאל בכתם בימי טוהר אם
להקי
אברך טבילתה נראה-דצריכה לברך ועיין
טוטוד"ק סי' רצ"ו מ"ש בזה:
 .שא' באשה שא'א
סי'רכ"נ
ז' ככל הנשים רק ביום ה'
אםמותרתלפסוק בטהרהביום ה' או לא .נראה
דאיןלעשותכןמשום סרךבתה כמו בלטבולביום
18
דאסור מח"טכהןנשהי"םנוכבוז'ה :ולא תשתנהמכי
ן אשה שראתה כמה
*15י'
בבכיי

עי

"יטבייביים
י

מה ששיירה אשתו נדה מסה
שלעסה לתינוק הנה זה ודאי סותר כי הנה מה
ששיירה ממאכלה אומכוסה מה שעשתה להנאתה
זה נראה דרךחיבה לכך אסור אבל מה דלעסה רק
לתינוק ולא להנאתה אין זה דרך חיבה ומותר:

י"

סי' רכ"ח .שא' באש" שיש יסחקגיע
ושלא בשעת וסתה בכל פעם
שדוחקת עצמהמאודינדולים או לקטנים מוצאת

אח"כ על העד שבודקת א"ע דם ממש וכאשר
ה מן הרופאים סמים שמביאין אותה קרוב
יקח
לשלשולבבדי שלא תצטרך לדחוק עצמה אז אינה
מוצאת שום דם וגםבבית הרעיאינה מוצאת דם
שדוחקתעצמה רק בא"מוזהכמוחצי שנה *יש
ואכנ'י*8
פעמים כתמים לבנים להכן ואין לה שום כאב בשעת הטלת מ"ר
ואחרשנתייבשו נעשו אדומים והורה מורה אתר וכבר צףט לה לעשות בדיקת המהרי-ו המגואר
עדשיתייבש ברמ"אס" קצ"א יהכןבידה וע"ז שואל רףמ
ח
וומכתתשבלתייךבחהבכורתימילםיכומדיד %אתנ
יס" נ"ט דשלא איך לעשותכי הרמ"א לא מתיר רקביש לה כאב
י'1
מהדור*
גדיןהורהוגזהכיון דהוחוקהכןג"פמודההסו"ז רק הנו"במתיראףבאין לה כאב לפענ"ד אף
להב"חשצריכה להמתין דלמעט בפלוגתאעדיף! המחמירדבעינן כאבהיינו רק אם רואה כפשוטו
סף
אבלבזהשהוחזקה שלאלראותרק כשדוחקתעצמה
שא' בנדת האשה ש"י
דבינגו"
ת ביותר א"ככשאיגהדוחקת עצמהביותרבלא"ה לא
בכך יראות מראותי
וכשנתייבשו נהפך יאודם והורה הרב להשליך הוחזקה לראות א-כ מוכח דהדחק ביותר גורמת
 .הנה אם לכתחלהאין להורותכן הראי' ואם אינה דוחקתאינה רואה זה הוי רק
הכתמיםיכניס
כי גלא"ה דעת הב"ח דאל כתם לבן מחויבת כעין וסתהקטיצות ואם לא קפצה לא הוחזקה
שהמתץעדשיתייבש ואף דהטו" 1חולקעליו מ"מ לראות לכךאף חבדיקות של סהרי"ו לא היתה
הרגשת
הבאתי בשיורי טהרה רא" להב"ח מהירושלמי צריכהרק לחומרא לכךמהגי לרע
כאב:
והנכוןיעשאכן מכ"ש בזה כיון דהוחזקה כמה
דבגי5
פעמיםיהדת רואהכןודאיהוי חזקה כמו חזקה סי'רכשה .מה שיף
י
ת
י
ג
ש
םי"
ןמקביים כתמיםאם
דוסהות ובזה5 ,ל דגם הטו" 1סודה ולמעט
הבעוניןבא
בפלוגתא עדיף מ"מכיון דהח"צ חולק וכ"ל אף הואצבועלבן 6הדינו .הגה מראהלבןאינובכלל
חםנעשהאח"כ אודם טהורה לכך חין להאשימו סתם צבת  ono1צבועהוי רק שאר מינים %א
ומה ששאל אם הוא אדום או ירוק בטבע
על הוראהובזה אךעכ"פ להבא אין יהורותכן
הנהזהמן הנמנע שיה" ירוק בטבע רק בע"כ
רקמחויבתלהמתיןעד שיתייבש:
החוסין תחלהנצבעווהיינו בנד צבוע:
*סף דכתה בנרוק שתםעלבשרהלהסוברי
סף
"כתם על בשרת
ך
דבעינן כגרים ועוד א
ר"ל .שא'
להסוברים דבעינן כנריה
וסצסרפיןהטרשןיכגריס וורד אם הויזה טזה
רחוק אםמיטרף .הנה לדעתי ודאי אם שניהם ועוד אךשמצסרפין הטיפין לכגריס ועוד אםהוי
חףיסטה מן החגור ודאי מצסרפין אבל אחד זה סנהרחוק אם מצטרף .לפע"דודחי אםשניהם
ימעלה מן החגוראינו מצטרףוכןגטיפין זהעל וצי למטה פן החגור ודאי סצטרפין אבל אחד
רגלא'וזהעל רכלא'נמי מצטרףובענין תל"יג' יפעלה מן החטראינו מצטרףוכןבטיפיןזה על
*סיםהראשונים אם5וייותרמכנריםאפי' בסקוס רגל אחד וזה על רגל אחד נסי מצטרף ובענין
תשכיחי פשפשיןאיןלחיו
ת בתפ1
תל" בגא הראשונים אםהוי יאר מכרטיס אף
במסום

רכיה.
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שמקום דשכיהי פשפשין אין לתלות בהם :לכ' לא שייךדין זוחלין עיי"ש מה שבארתי
בםי'קצ"זסעיףג'וכו'מפני סרך רברי והגה וה שלחלי המחבר לו"ש אתספרו
'*שי' רל"א*
בסף

בתה .הנה דעת הקטך דאף והתצתי בו דרך ראי' בעלמא וראיתי בו
דאין בתנסילא פלוג אבללפענ"ד להמעיין
ל
ע
א
ו
ה
ש
ה
ז
ר
מ
ו
ל
ק
ל
ו
ח
ו
ב
ל
מקש
זה בירושימיסוכה להיפוך ודל הירושלמי במס'
ך
י
ח
הרי
ה ה' ודל נדה שעוגר זמנה ראה שמעשה זו היתה פ"ק בחיים חיותם של
סגיה בח"בהיכ
סודיתגין ביוםבין ביילה תמן אסרו אפ" הגאון האמתי מו"ה אר" יהודא ליב תאומים
עובר זמנו מפני חמותה מפני בתוהה מפגי אבד"ק מת"ס מר אר" יהודא וספר יעלת חן
והא"ע לא פירש בו דבר ולדעתי ובחיי הגאון האמתי מףה אפריס זלמן מרגלית
כלחה
"
כ
ב
י וכך צ"ל אפי'שובר זמנה מפני זלה"ה וכמהת"חנדויים וכולםהסכימו בפשיטות
צריך להג"
חמותה חמותה מפני כלתה והכונה דכלתה להכשיר והיתה כן תמיד וטבלו כמה וכמהנשים
ןיחלוק על זה וגם עשה ט"מ ברמ"א
אסורהיטבול ביום מפני חמותה וחשתהאסורה ואיךיהי
והבל יפצה פיה
ו בעזה"י !
יטבול ביום מפני כלתה וא"ק מוכה מזהדיא
שא,
ט4
שעשואנשיקהי
בגינו
אמריץ בזה לא פלוג דאשכ למ"כ תרתי טעמי
רל"ד* והמשיכוהמים עאצינורמהמקף
ובע"כ הכונה וביש לה חמוצה אסורה 5טב51
שפני חסותה ובאין לה חמותה אסורה לטבול הגדולהשהיאמעחןהנובעאךיעןכיהיאבעומק
תפני כלתה ומוכח הא בלא הא ולא הא מותרת מאדהתרתי להם שיה" שיעור בהמעיין לשום
וראיתי בא"ע שצייןלעיין בפ' במה סדליקין בתוכהשאובין הרבהעדשיגיעו המים להצינור
ךיהמקוה אםישערכי יצטרפו לשום בתוכה
והנהראיתי שם שהסכים שם דעת הירושלמי יינ
ידעתהשייך והוא שלא כדת דאף דשם נאמר שאובין יותר טסה שהי' בתהלה זית בה
.בקיצור מפני המאה ומפני כלתה ט"מ מוכח כיון דאיכא שיעור ומטהרין אתהשאובין .הנה
דלא כהשךדאלים לם"לתרווייהו חשתהוכלתה היסג אשרדיברוהואכשרלעשותכךוליתר שאת
יכחד סגי ובע"כ דלא אסרינן בזה לא מלוג יצוה לסתוםפיהצינורכשיתנולתוכההשיביןכדי
רק אםיש לה חמותה אסורה מפני חמותה ואם כשיתמלאוהשאוביןיקחו מקלגדול להתערבהמים
.אין לה חמותה אסורה פפגי כלתה הא לא זה יערבו מלמטה למעלה ומלמעלה למטה כדי
ולאזה ~mmוכיון דלאמצינו בש"סדילןלהיפוך שיהערבו היטב ואח"כ יפתחו הצינור לקלח
יהמקוה קטנה ואז עדיף טפי:
קירשהירושלמיבפרטבמלה'דרבנןוצ"עימששה:
רל'ב .שא' שאיבתהמקוהע"י מרה סףרל'ה .שא'בניין"שקי
ה שצדה רו"ח
שלאיטבלוהנשיםבנהרבליל
לייטהימנה האבנים וחשש
לחשששאובין .הנהאין בזה חשש שאוביןכיון שבתיפהעשהוטעמיונכונ"כיחששלדעתהפוסק"
יאבניםדתרתי שהביא הש"ךביו"ד מה ר"א דאין לטבת בנהר
דאגנו עשה לקבלהואינודומהרכי
בעינןשיה" שמוכליגםשיה" עשה לקגלה אבל שאית במקשזחילתותמידובנהר שלהם א"איעמוד
גאים עשוי לקבלה אף שמקבלת סומאתאיןבו עליו גם חשש כיון דמנהגנו לעמוד אשה ע"ג
חשש שאוגין ותה דבעען הווייתו ע"י טהרה בשעת טבילה שתראה שטובלת יסה ובנהרבליל
החנו אם הני ס' סאה לאנעשו עע טהרה אבל שבת ליבא נר ולא תתליראותואנימוסיף דאף
אם הס' סאה הף ע"י טהרת אף דנתערבטיט דבדורהזהראשונים לאה"נוהניןלעמודע3-היינו
ע"י ד"א לאנפסלו רק ספחשחזבין אם באוישם רק בטקזה דייכא ביעתותא אבל בנהר דהוי
קודם נשלם הס' סאה אך זהדוקאמכלי העשב ביעתותא מדינא ה"צריךלעטור ע" 3לראות אם
לקבלה ופשותי כלי עץ אוברזל לא נחשב עשה סובלתכראוי דסכח חששגיעתותאלאתטבולהיטב
לקבלה לכך אין בזה בית מיחוש שאובין :לכך מדינא צריך לעמוד ע"ג ולראות ובשבת
א"א ולכך יפה הורה:
רכשה רל*נ* הנה בחרי מי גדה בקיא
(וכןבספרי שבעה עינים
שנשהנה מראת
'
י
מ
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ה
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פ
י
 18גופרשיוריטהרה
והמשיכו
.כתבתי דבחלוקת המקוה
בסקי"מימעייןואחיה
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האלף
'11י
 .המקוה דמיגיור הף שם לףי"ל זהאינומדברי ר' ש13אל
נפסק הסכרין זהטראה נשאר עדיין
פסולה ואינו דוטה למ"ש הש"ך בסי' ר"א ס"ק וכנראהמלשין התוס' בשם הת"כ דבברייתא דר"ש
קל"ב דהוי ספק בזהגבי שאובין דאינו דומה זה תנא רק במים ולא ביש להם שםלוי רק הש"פ
חח מלבד דשאובין דרבנן ופסול שיטי מראה דפריך כן כיון דשם לף פסול א"כמיכיורהוי

דאורייתא רק בלא זה דשאוביןכיוןדישלו היתר נמי שם לויוהיינו או דס"ל דשם הבא מכח ד"8
עליו מעיין לא נמי נחשב שםלוי או דס"ל בר' יוסף בב"ק ס"ז
קני המשכה לכך מה
פו
נר
דת
ע זה מהמשכהוכיוןדהו
יהותרו אבלבשינוי דמשמע דס"ל דאף שינוי השם החוזרהוי שינוי
יר
מראה דאין בו היתר כלל רקכיוןדהוימימעיין השם וא"כ ה"ה שם לף לכךמיכיור כשינטל
מן הכיור לאיה" נקראמיכיור מ"מ הה שם לו*
וכיון דנפסק המעיין חוזר לאיסורו וז"ב:
שי' רל"ז ,נדרן שא' במקיה שהתיר להטיל אבללדידןדמוכחבכמהדוכתא דכולו שאוב דרבג4
דם לתוכה להכשירה מתורת בע"כ דס"ל דזה לא הוי שםלוי הן מחמתדהוי
שאובין אך נסתפק אם מהני עצהזו אחר שכבר ד"א ולא מגופואוכיון דאפשרלהשתנות לא נחשב
שיורי טהרה ום לויכמודקיי"לבשינוי השם החוזר דלא הף
נפסלה מכהשאיבין.הנהעייןבספרי
חלק מקוואותהדוהתישאין חילוק בזה ואם כבר שינת ה"ה בזה לכך גםמיכיור לא נחשב שםלוי
נפסלה נסי מהגי עצה זו .והנה בהיותי בזה וכשר להדחת קרביים וא"ש כנלפענ"ד בזה:
אזכיר הערה קטנה הגה דעת כמח רכולו שאוב *שי' רלאח .נדוו אשר שאל אם להכשיר
המקוה במי צבע לצאת
גמי כשר סה"ת וק"ל למה לא יופסלו מס"תכיון
שישבזבחיםדףכ"נ שם תנא ר' שמואל בשיט ולא מהשש שאובין .הנה להכשיר ביין וחלב ודאי
במים שאין להםוכו' ולאבמיכיורשיש להם שם נכוןועיין בחבורישיורי סהרהסי' ר"א כתבתי
לוי ואיכ מוכה דאף אם אין שם הלוי סגופו רק תשובה יהכשיר להטיל גם בארשט אדוט
מכח הכלי שהוא בתוכונמי נחשב שם לוי ואש למקוה עיי"ש בטעמו אך דוקא בבארשט דאינר
ה"נכיון דנקראים מיםשאובין א"כ הו"ל שם
נקרא בלשון מים אבל סי צבע דגקיא כלשוך
ומה לי שם מי כיור מהלימים שאובין .ומה מים אין להכשיר בו המקוה ועיין כחילוק זה
בש"ס עירובין פ' בכל מערביןעיי"ש:
שנ"לבזה הואדי"לכיון דאמריגן בב"קס"ז דר"ז
ןיהחם הסקיה שתהה
אסרדשינויהחוזרלברייתובשימי השםאינוקונה סי' רל"ם .שא'בניי
חמה כאמבטילטבילתנשים.
ועיי"ש בש"ס דמדמה פסול מקוהלקנין ואם מהני
שגנוי השםבקניןמהני במקוהעיי"ש במה דפריך הנה זה איסור גמור ולשון הש"ס מוכח להדיא
מצינור שקבעו וכף ומ"כ ה"נ בזה לא נקרא שם ביומא דקאמר שםכדילהפיגציית
ו מדהאריך כ"כ
לוי רק במה שאין השם חוור אבל במה שחוזר דזה למותר בע"כ דדייק דוה לא הותר רק כדי
לברייתו לא נקרא שםלוי ולכך במיםשאובין אם להפיג ולאשיחמם ממשוהיינו מכחגזרתמרחצאות
דאין יומר בשביל שבת יוה"כ דאסור לההם
נצנם לקרקע שוב לאיקראו עוד שאוכין לכך
הוי שםלוי אבלמיכיורכיון דהם קודש ואסירי הצונן ז"א דבש"ס מוכח דחמין לתוך צונן מותר
בהנאה ואית אף אם יתגם לקרקעהוי עליהם שם ובש"ע סף שי"א מוכח דדוקאשיחממו הרבה אסור
מי כיור ולכך הוי שם לוי והיותר נראה דבזה ומכ"ח אבל בלא"ה מותר ולמה נקט כדי שתפיג
יתיישב דברי הרמב-ם הל' מעה"ק פ"ו ה"ו מ"ש צינתן הול"ל שלאיחממו הרבה ובע"כ הטעם מכת
רכל המימות כשרות להדיח בהם הקרביים "מה גזרת מרחצאות דבזה אפ" חמין מעט אסור ואיך
המשל"מימהואביאר דאסור במיכיורדהוי שם היתר רקכדי להפיג צינוק ובלאראי'זו הוכחתי
בספרי מ"ג דהוא איסור דרבנן ממש:
לוי כס-שבזבחים דף מ"ב ולפמ"ש א"ש דהרמב"ם
לשטתו דס"ל דכולו שאוב דרבנן ומכח הראיות *סי' ר"מ .שאלתובמקיה שהיתה עמוקת
מאודוהוי טרחא גדולה
ן בב"י ס" ר"א וא"כ
וככתבו הראשונים בזהעיי
מוכח דזה לא נקרא שםלוי רק מהדהוי מגופו לילך בה וששו באמצע המקוה רצפה של
צה נקרא שם לוי אבל מה דאינו מנופורק ד"א נסרים שלש חלקים ורביעית mp~n
ידם לו לאהוי ום לף והש"ס דזבחים דקאמר נתנו אבן ותחת הריצפהיששיעור מקוה וברצומצ

יר

יוי

יא

יש

האלף

לף ללמה

סרת של ירד

מב

85

יש נ9ב בשפופרת הנוד אם מאר ליחן על ראין בו חסרון כיס אבלהרזיהיהססיד מעותיו
הרצפה כרו שאובין ויה" כיר  nOnbחבור כבר ביאר בש"ע דהמה מכשירין השאובין:
גשפ"ה או נימאכיון דהוי קטפרס אינו חיבור שי' רמץ .ע"ד שאיתי במי שנדישי8
והאריך בפלוגתא דחגיגה דגור אסיק או גור
לפר
לאועכנגחדובכלאבהיחוובוואנבדי
אחית .הנה אשיבהו בקצרה דהנה כבר הוכחתי הניח לו ירושה אבל
ר
בתשובה אחת דלא שייך להיות נקרא קטפרס ע"ד המקום ועד'ר והם היו ה' אנשים שלא
יק אם המקוואות רחוקים זה מזה רק קליט יעשות דברבלי רצונם אםיכשלפרוע
י
טשל.עצ
קצר של מים הולך מזה לזה זה נקרא קטפרס אם מהני לו התרה ואם בעי כלל התרה
נם
וא
,וניצוק אבל אם הם מחוברין זל"ז ממש וזה יסמוך ע-ד מהר"מ מלובלין בתשובה שאם נדר
מונח על זה רק שצד התיבה מפסיק זה
ע"ד המקום ועד-ר שלאלעיות מצוה דלאבעי
נקרא קטפרס רק כיון דמהוגרין כשפ"ה ממש כלל התרה וגרע טפי מה שאומר ע"ד המקום
יחשבו כאחד וכאלו מונח גאמצע המקוה כמה כיון דדעת המקום לעשות מצוה א"כ גם דעת
דפין הכזה יה" נפסל משום קטפרס כל דהם הרבים בטלה .והנה דעת המהר"מאין נראה כלל
חיבול כשפופרת הנוד הוי כמקוה אחת וצד דנהי דדעת המקום לעשות מצוה מ"מ אוליהוי
"תחתון של התיבההוי רקכעין לחיים מונחים דעת המקום שיתיר לו אבל לאניחאלי' ימקום
בתוך המקוה דוה אינומחיק המקוה יחצאין בלי היתר כיון דגם קיום הנדר הף מצוה משום
וראיה דהרי עד"ר נמי מתירין לו
וו-ב ונכון ונסתייע בזה מנהג ישראל שעושין לאו בל
מוקוה כה"ג( .ועיין בספרי שיורי טהרה להל' ידבר מצוה ומכה דמסתמא ניחא להו שיעשה
המצוה וכמ"ש בש"ך בסי' רכ"ח ס-ק ס"ה ומאם
מקוואות תשובה א' מ"ש בזה):
איו אדמימותו בלי התרה מהניוהרי בודאי רבים לא ניחא
*סי' רמ"א* שא'ב
ייקןולא
שילעשות אדמימותו להו שיבטל המצוה ומ"מ בעי התרה ולכך ה"נ
זה
חו
חוק נוטה לשחרורית כמראהיי
ן איזמררצוביהן בעי התרה .מיהו נראה בזה אף התרה לא מהני
אותו עם (שאמישקעס) שחור היינו שמבשלין ראין זה דבר~צוהוש"ס מפורש
אמרפריעת
השאמישקא ביין והיין קולט בו צבע השחור בע"ח מצוה ויתמייא
רד
דב
ובני שיע
יימצוה נינהו
ן זה לההביותומזה נעשה כל החביות הריאף משלאביו לאנחשב מצוהלגבייהו ומכ"ש
ישופכיןיי
וכחור אם להכשיר ביין זה מקוה שנפסלה ע"י משל עצמו דהא אינוחייב לכבדו רק משל אב
ששיבין וכף .הנה לדעתי דמותר להכשיר בזה וי
א משלבןאפילובחייו כמ"ש הרמ"א ס" רס"ב
המקוה ואינו דומה למי ?בע שאינו מועיל ומכ"ש אחר מותוודאיאינוחייב לכבדו משל בן
יהכשיר דהתם הטעם 'כמ"ש במכות דף ז' לכ"מ לכךאיןכאן מצוה ופשיטא דחל הנדר
ואין בו מצוה כלל:
דמי צבע נן-א והף שמו מים וא-כ מוכח
העיר מתר-מ
דשמא נרם בזהוא.
ע
כ כאן לא נקראסי צב
,
ג
*
'
י
ם
ה
נ
ה
רמ
בדבי אשי
רק חמרא צבועוהוי שמו חמרא גם בזה הצבע
בנדון שבועה בכתב דהוי
יבדו לא הה משנה מראה הטקוה דהרי רח' אחשבי' גס מה שהעיר דאהמהני בכתב א"כהוי
יק מעם והרי אף היץ דבחביות לא הוי מעשה ולאיועילשאיה.זה הכל מבואר בחיבורי
סה"ק ועוד בכמה מקומותבנדריםונידון מה
נשתנה מראיתו עיי הצבע לבדו רק ע"י נשי
שמתפלין אותו תחלהביין והחן קולט הצבע שהעיר בדין עביד מהני בזה ראה דברי
ועושה כל היין שחור א"כהיין גורם השינה הרט" 8ביתד סי'
שדעת הרמ"א הףכן 8ך
י שאין זה מוסכם המין
במקוה ולא הצבעיבר לכךאין שם מים עליו עיי
"ך
מ"
ן בט"ז שם ובש
ילא נקרא מי צבע לכך מותר להכשיר בו בתוספות מס' תמורה דףוי" 1ד"ה והשתא דשנינן
"מקוה ומה שהקשה על הב"י למה לא כתב נמי כתבוכן דבמה שבדה מלבו לאשייךעביד
"ב"יתינה זו ע"מ כיון דכבר כתב בש-ע לא מהני ולכ"ע מהני ובאמת דין זהאיןשייך
הדין באלו המכשירין שאובין ממילא נדע כלל בדין שביד לא מהני רקבדיןהמפודות בש"ס
והרוצה לעשות כן יעשה ולא כתב רק העצה וש"ע יו"ד ה' שבועות ס" רל"ח בשבחיה שלא
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אוכל ככר זה ואח"כ אמר שבועה שאוכלנה *סי' רמיה .הנה בספרי רז דף ח' השליתי
דב" 1מצותן על השבועה
דהראשונה שבועת בשי והשניה שבועת שוא כן
ה-נ בנדון זה ומוכח מזה דבשבועה על שבועה וכעת שאלני הרב מו"ה שואל קאצינעלזאהן מק'

ודאי עבירמהגילכ"ע דאל"כיהי' כלאנשבע כלל באברויסק מדיןאסור לעשות שותפות עם הנכרי
ובע"כ דעביד מהני בזה רק דהוי שגועת שוא מכח לא ישמע על סיך והרי בלא"ה חשוד
מיהו בנדון הזה אפילו אםיועיל שבועה בכתב לשקר ולשבע על שקר הנה זה לק"מ דדוקא
 '~DWבחרם דמהני בכתב כבר כתבנו בחיבורנו לישבע בס"ת או בשמו ית' ע"ז הנכרי מצווה
על נדרים דהיינו דוקא אם כתבו בעצמו אבל שלאיישבע בשקר ואף דשבועה בלי נק"ח
לא בחתימהודאיאיתכיום וכן מצאתי בנו"ב כן הוי נמי שבועה היינו מכח יסתם שבועה הוי
ואף דהברית אברהםחולקעליו כבר סתרתידבריו כנשבע בשם או בס"ת ולכך אף בלי ספר אסור
ונדחס בחיבורי דהרין עם הנו"ב דבחתימה אינו מטעם יד דהוי עכ"פ כמו יד ישבועה אך אם
כלום אך בחיבורי נ"ז ח"ב כתבנו דמ"מ זה הוי הנכרי נשבע בע"ז ודאי אין זה בכלל שבועה
רק לח"ח אבל בע"ה צריך בכל זה התרה דלא ותמה אני על רו"מ להקשותויומר כן דהנשבע
גרע מכל הדיגיםראין בהם ממש מדינא ובע"ה בע"ז לשקר יע"ז בכלל איסור שבועה .תם מה
צריכין שאלה וכיון דבזה"ז כ"ע כע"ה דיינינן שהעיר מנזיר דפריך מושבע ועומד מהר סיני
כמ"ש ביו"ד ס" רי*ג לכך ודאי שבועה בכתב הוא לפרש"י והרי הף מודעא רבא לאורייתא
ואף בחתימה מכ"ש חרם צריך שאלה וחלילה גם בזה דבריו תמוהין דא"כ גם מצות נזיל
לעבור עליו:
הוי מודעא רבא והרי ממ"ג זה מבואר בספרי

סי' רמ"ד .במ"ש

בס" ר"ז סעיף מ'
נדר מזרע אברהם וכו'

ומותר באומ"ה אפי' בישמעאל .הנה אם נדר

טזרע אברהם מותר נמי בזרע עשו יכתיב כי

ביצחק יקרא לךזרע ולא כליצחק והתכיה מ-ט
כתב דמותר בישמעאל ולא כתב דמותרבזרע עשו
אף שהוא מיצחק .והנה אם נדר מזרעיצחק אם
מוהר בעשו יש בזה דיעות אם עשו נקרא זרע

יא

ן באתה ה' ר"ה ס" תקצ"א
יצחק או עיי
ובמנ"א שם והנה כעת נראה ל"ראיה ברורה מן
התורה מט"ש פ' ויצא אנכי אלהי אברהם אביך
ואלהי יצחק ולמה לא אמר גיצחק אביך בע"כ
מכח דאברהם הוי רקאביך ולא לעשו אבליצחק
הוי גםלעשו לכך לא אמרביה אביךועוררני א'
ממ"ש במדרש פ' וישלח במסוקאלהיאבי אברהם
יאלהי אבי יצחק ופריך במדרש הא לעשו לא
ומשניאלא הבוחר בדרכיהם ועושהכמעשיהם וכו'
ומה התחיל להקשות הא לעשו לא הרי מקרא
מפורשכי ביצחק ולא בל יצחק ובע"כ דס"ל דוה
איש רק דאינו זרע אברהם אבל זרע יצחק הף
ילכך הוי קשה לו למה מזכיר את יצחק ואף
דקאמר שם דלמישאינו בוחר בדרכיהם וכו' מ"מ
היינו דוקא זכותו אינו מגין עליו אבל מ"מ
זרעו נקרא לכך מוכח דנקרא זרע יצחק גבי

נדרים ח"ב יפרקד:

שם וא-כ ה"נ בזה י"ל כן אם יש לו מודעא
הוי על הכל גם על קדושא ואבדלתא ועלנזיר
ואםאיןלו טענת אונס שובהוי מושבע ועומד וגם
בלא"ה התוס' דחו פי' התוס' ופרש"י להיפוך:
*כמי' רם'ו .מה ששאל בנדר אם מהני

תנאי ורו"מ דעתו דלא
טהני תנאי .הנה נעלם ממנו מקרא משנה וגמ'
ופוסקים בכאוב נאמר וידר יעקב נדר לה'
אם יה" אלקים עמדי ובפ' חושק וידר ישראל
נדר אם נתן תתן את העם הגח בידי ובש-ס
נדרים דף י"ס הריני נזיר אם יש בכרי הזה
מאה כור ובש"ס נזיר במשנה שם וביו"ד ס"
י תנאי ל"צ
ר"כ סעיף ס-ו בהגה"ה דאג" דינ
וכו' ומה שהרגיש רו"מ הרי א"א עיי שליה
עיין בפ"י בגיטין ובכסא דהרסנא על הבשמים
ראש מ"ש ליישב זה כיון דהוי רק דיבור לא
בעינןדיני תנאי עיי"ש ולפמ"ש הרמ"א דלא
גרע מכוונת הנודר בלא"ה לא קשה קושייתם
וקף רו-ט דבנדרים זנויר דפסני כוונת הנידר
לא בעינן דיני תנאי והבן:
רמץ .במ"ש בסי ב סעי ביתם
אירע לו אונס והיה
אפשר לסלקו בממון וכו' מקרי אונס .כן הוא
דעת הריב"שועיין בש"ך בשם מהר"א שהביא
סמה דאמרינן בם כל הגס אסו
ראיה

יי
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יזה
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למיתה לה וכו' והדברצי"ע נדרים סוף סימן רו"ח דכאן כיון דהה כחטצ
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והמעיין שם ברש"ישכתבוז"לאסותרקבידדינרי  mpnnרקכדייחססיד  p~mon9א"כתינא ב5אצ
בעי למיתב לה והריאין לו ואנוס הוא דהא שיהי' הפסד אבל בזהמהמחזיקלאיחי' השסד
פייסה במהדבירו לפייסה ולא אפייסה ולאהוי רק להמתגכיון דכבר קנה טמנו קודם ההרם
גיטיןדיש אונסבגיטין עכ"ל א"כ מוכח להדיא כבר נתחייב לשים לו ואף אם נדטתזה למום
דלא נחשב אונס רק באין הא בהי' לו אף במקח מ"מהוי רק כנולד המום אסר ולכבר קנת
שהוי תרקבי דדינרי לא הף נחשב אונס דאל"כ ונעשה ברשות הקתה ובזח ודאי חייב
זה לא תקנו
ה כתב רש"י דהריאין לו ובע"כ דלא"ה לא ולכך להפסיד להמוזג הקונה
ימ
הף אונס וא"אכיון דעיקרחילי' הוי מזה למה לבך ודאי שמוהר למכרו וליתדין צריך גושש
וחשש :
כתב סתם דאונםממוןהוי אונס
דאדרבאדמליששונו כמי'רם*ם .נדת כל
יג"חדקידם 8טרתו
ן
ו
שכתבו דהוי אפשרלסיקו בממ
משמע
נדר אשי
כמה ספרים יבהמ"ד והתנא
ממון ואתשר לסלקו בממון ואע"5כ הוי ~eal
ומהתם משמע יהיפוףוכן מדברי התוס' דשט שלא יה" רשאי יחיד ללקחםיביתו רק
שכתבו ואע"גדיית אין טענת אונסבגיטין ימים אחדים וכעת ירדה קרן התור' טרה ~ae
משמע הא אם ה" לו לאהוי נצטרך למסמאדאין ואין לוטדין בהם בבהמ"ד והספריםטתקיקלים
אונסבגיטין רקדבלא.ה לא נחשב אונס,הן אמת אם בותר לת"תעניייוקחםיביתויקיים
 .הנה
יהוכיח להיפוך מזה דיש לו לא הוי אונסאין יש בזה ב' חששות אחד מצדדעתהבעייםוהשנית
דוהנה טצד
ראיה מזה דילל כמ"ש התוס'דישון לפייסה הה מכח הודדה מקדושהמרביםייחי
משמע שיטריח בדבר גדוללפייסהעי"שלכך "ל קפידת הבעלים בזההוי הדיןאם לא נשתקע שם
דאם ישלו לא הףנחשבאונס כיון דתחלה גילה בעלים טן הספריםאסורישנוהם בשוס אורן זאפ
ם מ-מ אסור לשנותם
דעתו שרוצהלהטריח בדבר גדול אבל בעלמאאף נשתקע אז אם לאמתקיקיי
ביש לו נחשב אונס אך עכ"פ על המרא-י תטוה דהוי הורדה מקדושה מרבים ליחיד
אם הם
א
בה
דאיך מביא ראיה מהתם דאונס טמוןהוי אונס מתקלקלים יש לצרף דעתהזא"ז בתרח
יל' בה"כ
הרי עכ"פ ראיה ליבא דהרי בע"כ התם סיירי שאםאין הדברראוילקדושהחמורהמוהרלשנותן
באין לו ומהתם ט"2ל דגיש לו הה אונס דלמא לקדושה קלהכןה"נ אםמתקלקלים מותרלשנותם
הבעלים .ושובחור
יעולט ביש לו לא נחשב אונס ואם נאמר דגם ליחיד
אםעלנשהתסקפערויםשםנחן הספרים הפתקהלשקולאיי
ם
כאןסיירי באין לו למ"ש הרס-א דאפשר לסלקו מ"ש שב
במסון היינו רק אם הה לו סמון הוי אפשר יתקנם אםיכולליתןהספריםלהמתקן בעדשכרו.
לסיקו המטון ומצד עףהאונסהוי אפשר לסלקו הנה אם אוטרבפיושישלםהואבעדהתקוןודאי
הספרים
מצדאחראי אפשר משוםדאין מחויג לשלם מביתו ואין בידו
במטון אבל
לו לכך הוי אונס ממילא לא קשה קושית הב"ח בשכרו ואם לא אמרכן בפה ובלבאיןקפידא אין
ל אם הי4
שהביא הטו-ז באו-ח מה תר"ז דחתםטוריי שיש עליו יתקן וכליא באופן שכתבתייעי
לו ממק לכך כתב שמחויב לפזר טמון שבעולם מותר למוכרם טותר ליתגו גם לבעל המלאכה
אבל כאןטיירי באין לויכך נחשב אונס מיהו בשכרו ואם הי אסוריהם ייכרםאיןיכולין
ליחנו בשכרו "3כ דהחנו מכירה:
שסתימת לשת הרמ"א ופוסקים
משמע הכי
ישרש דמיירי דוקא באין לו וצ"ע ודו"ק :םף ר*נ .שא ,במישאביו"ואשייי5עמים
שבוע א' או ב' ואין מניח
ט'4אבליח .סה ששאל שהיות המחזיק הראגדא
לח רצה ליחן לקופת הקהל כפי תפילין ואינו טהפלל ואח"םערךב' חדשיםאינו
השגוע תקודם לכך עשו חרם שלאיקנה שום אדם שכור והואנוהג כאדם כשר וכח"כ חתר לשכרוהו
י"ש אצלהמחניק הראנדחותידעשמוזנאחדקנה על שבוע א' או ב' צן דרכותמיד .הנה *81
מט"ו יי"ש קודת שעשו החרם אם מותר למכרו דעת הרמ-א בסימןטיםודאיאינו תטויב לכבדו
במזיגה אולא .הנה הדבר פשוט שסותר למכרו ואף דהרם-א נקט בלשות
בצםשהי'סר"שטעושמם-ם חרי
81ע לו עגע כלללדין הרא"ש והרט"א בהלכות הסקור סדין זה הוא
דפ
"8י*
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דלא עבר רק בלאו אחדויתכן דבשאר כל התורה אם לא הי' נקרא מעות בהכ"נ צדקה או ודאי
אינו רשע ומ"מאינומחויב לכבדו וה"ה בזהכיון כיון שאמר לצדקה ודאי מחויב ליתן חוץ סמה
רבעתשכרותואינומתפללואינומניחתפיליןובידו ששוה השלישי שעלה אך כיון דמעות בה"כ
ימנוע מלהשהכר מחויב לכבדוהןאמת דדעה נמי נקרא צדקה נהי דהוא אומר דכחנתו ה"
ראשונה במחברדמהויבלכבדווקצתמןהראשונים לדבר אחר הוי רק לדברים שבלב ואינן דברים
עמדו על זה טן הש"ס ב"מ הנ"ל ולפעם-ד ה" בצדקה שלנו דהוידין חדיוט לכך אונו מחויב
נראהליישב דלכטר' קשה מהפריך בר"ממנשיא ליתן להעני שכיוון בלבו בע"ע מיהו אם נדר
בעמך לא תאור דדוקא בעושה מעשהעמך ומה הרבה או ישומו כמה שוה העלי זו לתה"פ
מדמה זהלזה התם הוי רק של"ת י"ל דאינו עמך וכמה דרך לנדור העולה לכל הפחות תה קע
חייב לכבדו ואךי"ל דהש"ס ס"ל מהש"ס פ"ק לבהכ"נ והמותריתן לענישכיוון לו כן הדין
נכון לדעתי:
ייבמות דקאמר שם דעדל"תאף דל"תחציר מינה
א"כ ס"ל דל"תחמיר ולכך פריך מכה כ"ש דמה כויו .affJ-בם שגסימוימ"שסעיף "5ה בהג"ח
וח"ח שאמר דבר הלכה וכף הנה
של"ת דאינועושה מעשה עמך פטור מכ"ש בעשה
אך לפ"ז הרי דעת הרא"ש פ"ח דטמא דשבועות דין הוא מהש"פ בכמה nlnlpaועיין בחבורי
שמיר מנבלה וב"ל דעשה חמירועיין בס' משנת סי נדה דף כ' ע"ב כתבתי שם דלכאורההיי
חכמים להרבמזאמושטץ ז"לולכךשובי"ל דבעשה נראה רזה דוקא מנדון דמיירי הש"ס כנון
אףדאינו עושה מעשה עמךחייב לכבדו כןי"ל שמעידנגד החזקה שישידברזה חזקתהיתר וזה
דרך פלפול קצתאךלדינאאין לטו מפסק רמ"א מעיד לאסור או להיפוך בענין רעד דעלמא
ך גם לת"ת אין שנמעין אם אמרה
ואינוחייב לכבדו כנלפענ"ד:
ה" נאמןויכ
בר ה ויוה כ קורין בשעתמעשה אבל אם אומר על דברשאין לו חזקת
*כטף ד,*14"34טא'
לס-ת אנשים נקובים איסור והיתר נאמן אף במהששייך לו דכא נרע
ונכבדים ואחר העל" עושה הגבאי מי שבירך מעד דעלמא דנאמן אך מסתימת לשון הפוסקים
ומנדבין כ"א לפי ערכו נדרים ונדבות לצורך וברמ"א לא משמע כן וכתבנו *ם  W U Nדוה
כהכ-נ להיות לשלם לחזנים ונרות וקרא הגבאי איבא ריעותאכיע דאנחנו לא שמענו חידושדין
יאחד שלישי וכשעשה הש"ץ מי שבירך אמר זהישריעותאלכךאינונאטן בשעת מעשה עישש
הוא כך וכך לצדקה והבין הגבאי אשר כוונתו מיהו הרווחנובזהליישב דעת הרסב"ם שהשמיט
לצדקה אחרת שירגה הוא ואחר התפלה אמר לגמרי דץזה דת-ח שאמר דברהלכהדיגל עפמ"ש
לו הנבאי למה לא רצית לומר לבהכ"נ ואם הש"ך ביו-ד סימן קו"ח להוכיח מלשון הרמב-ם
ונרצה יעשות צדקה ענוה בשלך אבל אין לך בנזירות דע-א נאמן יאסור דבר שיש לו חזקת
כח למעט הכנסות בהכ"נ והשיב הוא אשר לא היתר והוכיחכן הש"ך מן הש-סוי-ל דחרמב"ס
נראה בעיניו התנהגות הגבאים עם הכנסות ס"ל דלא כהש"ך בסברתו דאם נאמןיהתיר כ"ש
הבה"כ וכדומה עכ"ל שאלתו .הנה שפיר קאמר דנאמן לאיסוררק אדרבאכמשמעותלשון התוספות
ונ"מ ממ"ש ביו"ד סי' רנ"ו ובש"ך שם ראם בקדושין דלהתירראוי להיות נאמןספי מלאסיר
קנה איזה מצוה צריך ליחן לאותו עיר ויפה עיי"ש א-כלם"ז כאןדמוכחמן הש-ס דע"א נאמן
אמר רו"מ דכאן הוי כאלו קנה כיון דדרך הוי יאסור בדבר שיש חזקת היתר מכ"ש ונאמן
יכל העולים יתורה לנדור לבהכ"נ וכן הוי להתיר בדברשישלוחזקתאיסורולכך מבירא ל"
ז;מנהנ תמיד הוי כמכרו  15ממש וכן בדור 9הרמב"ם דנפשטהאיבעיאדריפ האשהרבה וע"א
ך ס"ל להרמב"ם דבאמת רב דאמר
אם טא עושה מנהג לדור בחצרו ואח"ם נאמן לעולםויכ
בשחלצמרוי לו אם ידוע מנהגו כן גם התם חייב ת"ח שאמר דברהיכה וכו'דאיןשומעין היינו
י
לשלם אע"פ שאטר לו דור סתם ומכ-ש בזה דמיירי רק באתחזקאיסורא וס"ל דע"אאינו גשמן
ויפה פסק רו"מ .אך מה שנסתפקכיע דדעתו להעיד ננד החוקה רק בח"ח שאמר דבר ולכה
הף ליתן לתיזהעני מחויגלינץ גם.לו אויוצא עדיף מעד דעלמא אבל אס אמרה בשעת new
 .הנה זהודאי איש דבשלסח כיון דהדבר נוגע לו הף רק כעד דעלמא ואהד
ינצח שנסעיכה-כ
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נחק ק ס"ללהניאמוראים שם והש'ס דמבעיא ית' דגכל עברות שאין הקב"ה מקנא ומוחל גם
ביבמות אם נאמןאו לאהיינו דרוצה לפשוטכן החכם מחויביקיי
ם הדבק במדותיוית
אל'קנשאמחאו"י
מסטנה וברייתא לאמאמוראי .וע"ד שכתב הר"ן אךיהסתלק לגמרי שנאמר בו ית'
כ
בגדריםגבי הנהוכהנ.סשלוחידרחמנאנינהואבל אם ימחול החכם על כך יה" נראה כאלו הוא
?דירןכיון דמוכח ממעשה דינאי מלבא וכמ"ש צדיק יזהר ח"ו מבוראו ~כך אינו רשאי למח*
ושייך רעד נאמן לאסור ביש לו חזקת היתר ה"ה על כך בלי פיוס וחרטה כי ע"י תשובה גם
הקב"ה
דנאמן להתיר ביש לו חזקת איסור
ולכך נאמר במשה רבינו שםוישמע
ח
מעשה ולכךלכהךשמתי"סחו משה וימ
יעל פניו ורש"י נדחק שם למח
ול
פו
נאמןיהעיד אף בשעת
עליהם ולפי הנ"ל יובן שהה שזהר
הרמב"ם ודוק:
ה
ך נפל
תפכלהיאי גוגא לא יתפלל עליהם ויכ
":סי'
ימשה .הנה שב
בעניו
הרמב"ס במורה נבוכים פניוכי לא ידש מה לעשות כי רמה למחול
שכא בספר מעשה ה' כתב דהפסוק בפ'משפטים ולא הי' יכול ולא ימהאיך יפנה אם לא ימחול
הגה אנכי שולח מלאך לפניך וכף אל תמר בו יענשו ישראל ואם ימחול נוגע גכבודו יתם
על ונראה עוד עפמ"ש חבל בערובין פרק ב4
כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו קאי
רב ומורה שיתן לכם בדור ודור להורות להם דגדולים דברי סופרים מד"ת שד"ת יש בהם
דרך התורה עיי"ש והנה ע"פ דרכו י"ל מ"ש עשה ול"ג וכף אבל ד"ס כל העובר על ד"ם
אל תמר בוכי לא ישא לפשעכםכי שמי בקרבו חייב מיתה לפ"ז מוכח שכל דברי טפרים דומים
ויה" לשון תמר בו מלשון תמורה וכמשמעות יחטא ע"ז רבע-זהייבין מיתהועי ד"סהייבין
9שת המדרש לפי דרכו כן יה" הכונה לדרכנו מיתה א"כ המשיל כל עברות דרבנן לעובד ע"ז
כך דרכו של יצה"ר היום
כי הנה הקב"ה השווה כבוד
הח"חנולעכ"ביודשומריית'ן אובופמררטלורכךעשהאח
דיומחר אומר לו עשה כך עד
וכמו שבעון ע"ז חייב מיתה והיי
כך
ממנו ית' ובוחרין בע"ז וזה נקרא בלשון תמורה שאומר לו לך ועבוד ע" .1מזח מוכח דהכל
כמ"ש וימירו את כבודם בתבנית שור וכו' כן בהתחלה ראשונה תליאמיתא ולכך בד*ס שנעשה
ה"נ אם הקב"ה נתן להם רב ומורה והמה לשמירה של תורה חמורעונשויותרמנוף התורה
י דבר הנעשה לשמירה חמור יותר כי אם
מסלקין אותו ובוהרין באחר נחשב להםכעוגדין כ
ע"ז ממש וו-ש השמר מפניו ושמע בקולו אל עובר על השמירה סופו ליגע בכלל התורה
בקילו אל תמר בו כ4
תמר בו שלא תעשה בו תמודה לסלקו ולבחור וז"ש השמר מפניו ושמע
באחר כי לא ישא לפשעכם על כך על הסתלקו לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבוכי כל אשר
מן השררות דאף שהוא עניו מסתמא מ-מ לא ימרה את פיו נחשב ככופר בשמי ממש וכעובד
ישא לפשעכם עלעון כזה והיינוכי שמי בקרבו ע" 1ידמה לווחייביןעיי
ו מיתה והטעם שאני
כי אין עניו ממנו ית' ובע"ז נאמרכי ה' מחמיר על דרבנן יותר משל תורה הוא כיון
אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא שמקנא בע"ז רבא לשטירה של תורה כי אם שמוע תשמע
א"כ ה"נ אם תסלקו לבחור באחר ראוי הוא בקולו ממילא יומשךכי ועשית כל אשר אדבר
להיות בו מדעת קונו ואין לו חיוב לישא אניכי ע"י קיום דרבנן תבוא לקיום דאורייתא
יפשעכם על כך .ה"ל דבכאן הוי אזהרה וכיון דנעשה לשמירה של תורה הוי עונו יותר
חכור משבר עלגוף התורת:
יעדת קרח ודכתתי' שלא יחלקו על משה רבינו
ה'ואין עונשין ס" 41נ'ר* בנדוז המחלוקת שבין הרבניםיד*
באמרם מדוע
תתנשאוכאעןלקה
הף
י אזהרה לו ולכך
אל תהי בו ולא אתערב בזה כי
אלא מזהירין וי"ל ד
לא הי' רשאי משה רבנו למחול על כבודו הנההן אמתשהימים הראשוניםהיוטיבים מאלה
עייהם כי כמו שהזהיר בכאן להגמון כיבילדותי אובשניםהאמצעיםהייתיאיהבלהיות
שאל תמר בוכן הוי אזהרה להחכם שלא ישא נצב לריב ולהנקם ע"ד אמת ואףשידעתי שיהי'
יפשעם על כך אם יסלקו אותו כמ"ש כי לא מעתים להיפוך קיימתי בנפשאי מאמר דהע"ה
תשא לפשעכם ואפשר דהוי בזה העדר כגור לו כסחה כלימהפנימוזרהייתי לאחי ומאמר הנניא
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הוראתועדייןלכך אסררק מהשיש להקשות
על
ימורטים ולא
גף יטעים
כבודטיותכיי ה"לי~כחחיייסבולויעמוד בחפשרתויאבל ע"ז הוא על הש"ך בס" רס"ב  p'eנ"ביחכם
ףזקנתיאין כח לצאתבמיחמת חובה שאסראיןהברורשאריהתיר כתב הש"ךבפשיטות
עתהיע
בלבי דבעינן חלה הוראהו ואיך לא הרגיש דאין זה
ולקבלעלידברי נרגן ומהלומות והנה
יפרש דרךהלצייורמז במ"ש בתורהומבןחמשים מוסכםדהרי לדעת הרמ"א בחלה הוראתו גם מה
שנה ישוב מצבא העבודה ולאיעבוד עוד והנה שהתיר אינו רשאי לאסור ובע"נלדידהותיירי
ישון צבא בזהאינומובןדישוןצבא מורה רקעל הש"ס בברכות בלא חלה הוראתו ומוכח שם
ענין מלחסה כמ"ש בפ' מטות החלצו מאתכם דתכם שאסר אף בלא חלה הוראתו א"י להתיר
אנשים לצבא וכן אנשי הצבא בזזו איש לו ומה והפוסקים דס'לדבתכם שאסר בעינן חלה הוראתו
מלחמהשייך בעבודת הלהם אך הכונהדללוים הם ס"ל בע"כ דהכם שהתיר אף בהלה
י
תה
אב
רר
נאמר הוראת התורה והמשפט בין איש לרעהו יכול לאסור וא"כ נהי דהש"ך הביא לקמןהוה
כמ"שולחי אמרתומיךואוריךלאישחסידיךיורו פוסקים דם"ל דמותר יאסור אףיוסק הוראתו
טשפטיך ליעקב וכן מ"ש בפ' הצא ועל פיהם מ"מכאן הו"ל לחושלהיפוך לחומרא ולמה כתב
יהי' כל ריב וכל נגע וכן בפסוקי יחזקאל ועל זהוכפשיטות ותם" גדולהעל הש"ך וא"ל דההם
ריב המה יעמדווא"י לשבטלוי נמסרלנקום על הטעם כי היכא דלא לגרורי אבתריה רק דהוי
משפטי ה' ולריבריבו וכמושהי'בעגלולכך רמזה ס"ד דלקולא לא מהני זה דלשוןכי היכא דלא
התורה רעלהלוים מוטל המלחמה ללחום מלחמת לגרורי אבתריה דמשני לא משמע כן דמשמע
התורה ולכך אמר ישוב מצבא דהמקשן לא ידע מהך סברא כלל רק הוי ס"ק
ד' לכל עוברי
ן בבלה דבזה"ז
העבודה ולא יעבוד עוד ואםבבןחמשים אמרה דסדיגאמותרלהחמירנםעיי
התורהכן סכ-ובמי שהוא תה"ל יותר מזה והנה שייך דין זה שחכם שאסר ומכיש חכם שהתיר
עיי"ש והואנכון וכף:
אםכיזה דרךהלציי מ"מי"ל דבאמתהויכןדהר
מתעלםי םי'רנ"ו .יב
כתיב והתעלסתודרשו חכדלפעמים שאתה
ואמת לידידי הרג הגאון
הגדול כו' מוה"ראיעזר הורוויטץ
ןואינו
כבודווהרי הש"ס בברכות
פרטיזק
אביד דעה"מ ומען:
פריך מינה למה דאמר שם המוצא כלאים בבגדו
פושט אפ" בשוק ראין חכמהואין עצה לנגד ד'
קציתי והנה אםכי כבודו הוא מאוהבי
אעפ"כ האמת אהוב מהכל כי אף אם
ונהי דהש"ס דוחה דאיסורא מממונא לא ילפינן
היינו רק לענין אינולפי כבודו דלא היישינן יונחשקאסיטלנ"נבישע"אינומוכרתשידברמימות
יכבור הברשת באיסורין דבמקוםשיש חלול השם המשיח עכ-פ לפגיהעמים והשרים ה"לו לחזק
אין חולקין כבוד לרב אבל מ"מ בזקןיש לומר אמונה שלנוכי ביאת משיח מפורש במקרא כדי
דבזה אף באיסורא פטור דבזה לאשייך לומראין שידעושישלנותקוה טדכדישיקילו קצתמעלינו
חכמהואין עצהדנהי דחכמהאין כאן זקנה יש עול השעבודונה"לנו שםביניהם ובפרטכי פשט
כאןוי"לדזההויכהס-דדש"סדילפינן מוהתעלמת הכתוב בק' נ"ג מורה על  mw1המשיח ובילקוט
דוקן פטור מלצאת במלחמת חובהכיון דגזהליכא שמעוני דרשלי' על ימות המשיח וכן מורה פשס
קרא להפוך זהאני טלמד זכותעליוהלואי שיהי' הכתוב מ"ש שט וד'הפגיע בו אתענן כולנוואין
עלי מלמדים זכות למעלה כן לכךידעגואני לא ביניתצדיקכזהלהיות נענש עבור כל ישראל רק
אתערב בזה יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו משיחשיבא ב-בוכן מ"ש לאאחלקלו ברביםובין
נישלח לנו בקרב המורה יצדקה ותראה האמת עצומיםיחלק שלל זה לא נתקייםעדימות המשית
ודו אף אם ק'זה אינו מוכח משית מהיעצת
כנפש המעתיר:
פסוקייחזקאל מ"ש שם שער לוי אחד נעו
טף רע ה* מ"ש בנדיז חכם שהתיר שדעת
ים לא נטל שבט לף כלוסוכן כל צורת הבית
כו
בי
כמה דאין לחכם לאסור והמה ה
טן הש"ס ברכות פ' הרואה .הנה בתשובתי מכבר שמבואר ביחזקאל דבריו שם לאנתקיים עד
הארכתי בזהאך קף ר"מ ל"ק כללדהרי מפורש ימות המשיח וכןוכי
מ"ש בזכרי' עוד ישבוזקנים
שרמ"א דבעינן חלה הוראתווא-כי"ל דבתם לא  m~pnבירושליםואיש משענתובידו מחבימים

יי

עיה

יא

יפי

שיים

מכיכובך

עי

לא

האלף

שו"ת על יוד

לף סלמה

מן

!9

יאנתקיים וכן מ"שבישע"ביעהמותnsa1ווהכןע כןהואואחזי במס'שבתפ'השואלוכשאיוישימה
המע"ה איזה
משה"ד ועמדוזרים ורעוצאנכם וכן משה"ב
יבן עוה"ב והשיבאזניכם תשמענה

אור הלבנהכאור התמה כף האםנתקיים עדהיום
ויעיין בפ"ו דפסחיםוכןכל נחמותשבנביאישע"
ה' וכן מ"ש
בפרט הכתוב ונלווגוים רבים
ישתחר לך ומה
והיו מלכים אומניך אפים ארץאי
הף לכבודולהיות בעצה לשלוח את אפקורס הזה
חפשיויושרטובהי'שיהי' נוחל בתוקלון ולשבת
הצדוקים ובזמנינו להגאון בעל נ"ב כמה
במאסר וכן כל ק' ג"ד מורה על ימות המשיח כרי
שעים ה" שהיו תחלה תלמידיו ונחזי באלישע
י'למה תפשורקק'נ-גוכןנסי מה שאמרדהצדיקים ואחז"ל בפ"ב דברכות בפסוקאין פרץ וכו'ואין
והרשעים הם עם אחד מישראל גםזה הף טעות צוחה ברחובותינו שלא תהא בנו בן או תלמיד
דהריישכמהדבריםדהעושהאותםהויכמומר לכל שמקדיח תבשילוברביטהרישהוצרכו להתפללעל
התור'ודעתהתה"שדאףמחללשבתבדרבנןבפרהסה הדבר שלאיהי' כןמוכתדבליתפיהיתכןשיהיו
הוי מומר לכה"ת ודעת הח"ץ בס" תמ"ח דבזה"ז נמצא כן ועוד צאו וראו מה המה תלמידיו וכל
נחשבוכולםעוברילהכעיסוהוי כמומרוכך הול"ל העוסקיםבחיבוריוכולםרשעיםוכלשוגהבחיבוריו
דהרשעים אםעוברים עברותגדולות הםכמומרים לאיחכםואיןאוחזין בחיבוריו רקהקלישבקלים
יחשבוויצאומכללעדתישראלוזההויכבודהתורה העובריםעלכל התורה ולאראיתיאישישרהויך
וכליראשמים בורה
תשובתו שיה".עוסקבחיבוריום
וכבוד ישראל לא כמז שהשיב כ'
וכי
ממנו כבורח מן הנחש ועקרב הא חדאוהשנית
להשרים כשגגה הויי
ו:
סיררז .שאלה מיאשי קהלה אחת בקהת הנה אני לאעיינתי בדגריו מעולם ולא ידעתי
אנשים שעשויהם חבורה שמץ פסול בדבריו אך אתי
ה ידעתיכי הרע
ןדייטש אשר לא
ללמודבחבור תלמוד לשוןעבריובחבוריר' משה לעשות אשרתרגם תנ"ך עלישו
דעסיר וחרה אף קצת והחרימו אותם  1nphאת כדת והנה חטא והחטיא אתהרביםכי מזה פשתה
החיבורי'ושרפואית' באשושמופגיה'בילומרהדין המספחתהישנה בהמבורג להתפללעלדייטשיחטא
עםמי והנה אם אמנם השרפההי' אפשר למותר הרביםתלויבו ומלבדזה שלאכדין עשהכיהרי
ע"פ הדיןאךאין להאשימם בזהכימי לנו גדול בימי תלמי שהעתיקו את התורה עליוניתומכח
ממשה רבינו אשר איננו כראים להזכיר שמו על הכרח המלך תלמי הי' העולם חושך ג'ימיםאפ
שפתינו ואחז"לעליו בפ' מטותכיון שבא לכלל שהיו אנוסים בדבר וזה אחת מן המאורעות של
כעס בא לכלל טעות ומב"ש באנשים הדיוטים יו"ד סגת שנגזרעליו תענית ומכ"ש שאר לשוגות
בדורנו ומחמתכי הציקתם רוחם עשוכן ועלגוף דהרי אנןקיימא לן כרשב"ג בפ"ק דמגלה דגט
הכעסודאייפהעשו..והנה מהששאיו לבארלהם לשוןיונית עכשיו נשתקעואין לכתוביקביהרך
מה שמצה נמצא בר' משה דעסיר ראשוןלציון והחיבור של נשים הצאנה וראינה זה לא נקרא
הוא מאמרם ז"ל בכמה דוכתא פוק חזי מה עמא תרגום רק הוי פירששמציין הפסוק בלה"ק נפרש
בפ" 1דפסחיט פירושו אבל הוא עשאובליציון הכתוברק כדרך
דבר וקול המון כקוי שד
ייאויא
דא
םחו
ימרו בה' החובל תרגום אונקלוס ובזהעונו גדול מנשוא ומה להבן
בנינב
אםאינןנביאים הם
א):
על כמהדבריםדהיינו דאמריאינשי שישלו רמו את הבור להיות תוה"ק נאמרה בלשון
"ב
נת
הו
ו בשם הכ
יבעין
בתורה וכיון דרוב העולם אומריםעליו כןודאי דיקנה מ"ש עלספיהגיי

דבר מאחריך וכף וכיון דרוב העולם מרגנין
אחריוודאיכןהוא .ומ"שדהרי הואתלמיד הגאע
בעלקרבןהעדה ותלמיד יעב"ץ הנהמצינובאחיה
השילוגי שהה תלמידוירבעם בן נבט ובאנטיגטס
אישסוכושהיותלמידיוצדוקוביחוסונמשכו מהם

יעקב

א) ונהיותי גוס רעיתי גסס"ת 1סרתכ"ס פ"ק דתנ5ס סט דכא תתסס פכתכ סט 1ו" O'~DD1 5תסי5ין ותווצת
נ 151פגכתו סנתנ6ר כתוהות 1ה5כס כרסכ"נסיי"ם  6101תתה דסרי 76לכ66ין

ס ט מס
:

כק

,ייס
ו5ס1ן 1ס1י קסם  15תג" 5נך 37ס5ת 6תסיף?
ר נסרס 'ג1נתו"גגתגסיכתנרסנ"נ ד6ף
ססריסק6ס,ריןי1גכי
יסנת:קר 6ד5תען תסי' חורת ד' גסיך 61ף דים גתה דיגים טתה51קין ת"1ת סכ 5סת1רס סייגו ד *5סוקס
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יעקב ששבחו המה ראו ראיה אחת ואני רואה
ב' רטיות בהצל"ח על ברכות בדף ע"ג עיבש
ש"שע"זודבריונכונובאיד דודאי הכל תלוי לפי
ערך הזמן והרי אמרו חז-ל בש"ס דאר"ב
תשתעי משמיהדאיבו דאכל פתא דארמאי וסרש"י
שלאתאמרוהלכה משמווהרי במשנה דאבות שמר
בשםאלישעבן אסיה אומר והוא אתר ולמה אומר
יהומן
הלכה בשמו בע"כדתיויבערך הטמןדיפ
ן קל
הוי ראוי יגזור ולהתרחק אפילו מחוטאעי
לאכול פת נכריהיפידהוי למגדרמיתא לצורך
שעה ולכךבודאי ללמוד הדקדוק אוהגיוןכימים
הראשונים שלאאחזובוהמתפלספי'והפוקר"ודאי
הוי ראוי ללמדו אך כעת שהם אחזו בו ראוי
סחורסחור
יהתרחק מהםכמטחוי
קשתיףכמ"שח
ז"ישנאמר אשר
ממצבה
לכרסא לא תקרב ולא עד
שנא ד' אלקיך ואהו"ל שתהלה היתה אהובה רק
כיון שאחזו בו עכו"ם נעשית שנואה,והנה הוגד
לי שגס הרב הצדיק סו-ה הירש מלך דל כתב
ראי' )11כיראינו בעינינו שלימוד הרקדוק מביא
לידי ,התעסקות רק במקרא והמקרא מביא לידי
הרגוםאשכנזיוהתרגוסאשכנזימביאלידיאפקורסת
ובעל תלמודלשוןעברימכירוהייתיבקטנותי ממש
כשהי'במדינתיתחיבוריוי
ו וראינוכי הוא רשע
גדול ועשה צחוק על מיני פיוט וסליחות ועשה
סליחות לפורים ושתק בזהעל חז"ל ועשה דבריהם
כצחוק לזה ודאי הזמן גורם להתרחק מחיבוריהם
הרחק מאוד ועלינו להחזיק רק בש"ס ופוסקים
איר הארה שבהםנקוה שתחזוראותנו למוטבויפתח

יא

יום
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נחלשו הל חמאת קטן ודי הי' ברפואית קלות
אףבפרפראותלהכמהאבלעכשיובדורותינוהנשמו'
קטנות וחולאתנפשותינוהוי חולאת גדולואיןדי
לנו ברפואות קטנות רק ברסואות יקרים בשרפ
ופוסקים וקבלה שפעוותחי נפשכם השי"ת ישלח
רפואת נפשותינו בקרב כנפש המעתיר כף:
י יעקב בכדד
סי'רנ'ח.שא' ס"סשכיימ

י%

"

מק' ק"ב טהשעיה ברעיונו
יהעתיק ששה סדרי משנה בישון אשכנז כדי
שיוכלו הכל ללמוד .הנה אין דעתי נהתה בזה
ה בישון המשנה פ"ו דאבות שנו
ומצאתי רמזיז
חכמים בלשון המשנהברוך שבחר בהם ובמשנתם
והכונה דאף שה"ביד החכמיםישנות בלשון אחר
מ"מ שנו חכמיםבישון המשנה ברוך שבחר בהם
ובמשנתםכילשונם הואהטובוהר
י
אוניא.יםוהנהטנעדמ
לם
דירי הוא כךע"פ השכל דהנה הה לפי
ורוחבלבבםשגומשנתםבלשוןקצרוהואמעם
ורבהאיכות סובל הרבה פירושים כנראה מלשון
רש"י ופי' המשניות לרב" ושאר קדטינים אשר
פירשו כל חדכסי דעתו וחיזה פירוש אמת זה
אינו גלוי רק לאבינו שבשמים ואנוחיישינן
י
כם
לי
הפירושים לחומרא או הכרעת רוב הפוסק
ועכ"פ כמעט רוב משניותאין לנו פירוש שנדע
האמת כונתו ולפעמים סובלת משנה אחת כמה
כתותיחד ולוה אם האדם לומד טשניות ככתבם
שלשונםעםאיזהפירוש אםכי לאידע אם ר*ירוש
הזה אמת לאמתו או עכ"פקיים מצות תלמוד
תורה בגוף אמירתו לשון המשגה לו יהא דחף
ח לנו המורה כקורא בתורה שמשח שכטה דוכתידמקיים בתלמוד
יבנו בתורתו ואהבתו ונזכהישיו
לצדקה ותאירעינינו .והנה התבוננו וראו זה נלא תורה אףבליפירוש וכאומר תהלים אבל אסיעתיק
ל כי כעין רפואת התף הוי רפואת הנפשכי המשנהבישון אשכנזי לויהא שיעתיקכפי פירוש
יכ
בודאי כשנעשוריעים זל"ז הוי רפואתם שוה זה היותר מקובל ל %אכתי לא ידענו אם פירוש זה
כזה וזהלעיפתזה עשה אלקים וצאווראו ברפואת אמת ואםאינו אמתכיון דקורא רק ההעתקה לא
הגוף דרשו ברופאים כמה נשתנו המבעים מה קיים תלמוד תורה אם פירוש זה אינו אמת ואף
ו אם אמתאוליהויבמשנהב'כונותועודפירוש אחר
שהיה בימים הקדמונים לרפואה עתה לאיועיי
ולאיצליחוובדור הוהצריך רפואה אחרת ולאדי וחיסר זה שירוש ואינו עושה כפי כונת התנא
אם אומר בלשון המשנה
שרפואות הראשונים לאיועילירקלפעמיםגםיזיקו המחבר סדר המשנה
בת
כןהויבחולי הנפשכן העםהזה אנחנובני ישראל ממש אוכמושכיווןאה
ינא בכונתוכן הוא מכוון
בימים הראשוניםהיו נשטות גדולות וקדושות ואם לכךיחדול רו"מסדרךזהואף אםהואמכוין למצוה

יירי

יפי

יא

טלי

י כסבון סיסי' סלפן
רק (תה %,(7וד תבון
כסך  1)s'rtמן הס אתותר כפיך כת-ס נסכת סם מן חסדתיו
 6התירו רק יונית תכעס התסורס כעם ס-ק דתג,ה לכך 6תר סרתנ-ס
כסיג סוס כס-ת נתצת
*
%
ע
מ
ד
,1חוית גתיכחס סוס שכס ססיסס כן סי' 5ססר לותר "מספתניי
 ,גס*; נס;ק,ת
דוסכ4ג  10מגח זססר'ס
ס"ס :5%
1ס סיגו מס .נפ'ג
מסריס

*
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אוי יהא מצוה הבאה בעברה ולדעתיהוי קרוג בעיר גדולה דישמורה הוראה אחרועיקר קבלת
ן הרב לעסוק בצרכי עיר זה נחשב שררות וראף
יהפסד ורחוק משכרומי שנתאוה ללמוד לאאימ
ישראל להיות מוצאאיזה מלמד או חדרשילמוד לזמר דבש קודם אף שאיננו חכם כמו אביו
עמו ואםאינו מוצאהרי אם מתאוהילמוד אחז"ל בעיר קטנה שהרב הוא המורה הוראה שם עאיבקי
ר
חישב לעוות מצוה תאנס ולא עשה מעלהעליו התמנות הרב הוא בשביל הוראה ובהוראה דהמי
כאלועשאהלוהישמעלעצתיכמאמר הכתובושומע חכם יותר P1Pיהורותכדין ולאכל השאלות שהן
לעצה חכם ישמע חכם ויוסיף לקח והאל הטוב ודאי אםאיןבנוחכםכטותאביואין דין קדימה
יעוררלבבולדרךאחרהטובבעיניאלקיםואדם %א ואף אםהוי כמו אביו אם רוצים לקבל אטה רב
שהוא יותר חכם מאביואין לבן הרבדין קדימה
עודבפירושהרמב"ם
בושוםעקלתון
מ 08
מישהנ"יות ושאר מפרשויראמ"שניות כולם עשו רקדרך ויכוליןיקבלוואיןביד בן הרבימחותידי
פירושעללשון המשנהדברדבורעלאופניו ולמה ק הרבעדייןאינויכול להורותראיןבידו למחות
לא שינה הרמב"ם לשון המשנה ולכתוב לשון ולאוכלאדםשכלושוהלהורותלכךאיןבידוימחשו
המשנהכפיפירושוובלשונוהזהבאיןזהכינתיירא ויעשובניהעיר מהשירצו רקכוונתםיהיהישמים
שיהיה רב היודע להוטת כהלכה:
מלשנותלשוןהמשנהואםהואנתייראמלשנותלשון

יו

עי

המשנה אף בלה-ק מכ"ש אנויתמי דיבשי איך מי'רם"א.שא'

נעיז להעתיק לשנות לשונם מלשון הקודש לחול
ונעשה הקודש לחול לכך יחדל מדרך זה כו':

יימיר

"יה

בגמז
סף ראפ .שא'"ם כאזי
הנ"ך עם פירושי הקדמונים
ודאיראוייעשות בן ומשאחדל מנעו בניכם מן
ההניון אין זה רא" חרא למה אמר בניכם
ההעל עצמיכםולמה תלהגבניכם אךהכונהדודאי
הגדול בר דעת מותר וראה לולימודכי הוא
גר דעתויכול לשמור עצמושי
א ילכוד ברות
האפיקורסים אך בניכם בעודםבקטמיםישלחוו
ם דעת להיותנשסרין מכתהפוקרים אבל
דאיןיח
בר דעת מותר וראף והשניתדבוונת הש"ס הה
שלא יעשה מזהעיקרהייסוד אבל אם לוסדין גם
ש"סופוסקים ללמוד שעה ש ב'תנ"ך
מהעםפירושי
הקדמוניםודאימותרוכןהואבתו"ע 1"07סעיף
ד' וכן עיקר:
םף
בדבר השאל'דק*קפודקאמין לפע"ד
רעם*
לא מבעיא דהמאלג ס"ה יהושע
איןלו שום חוקה בזהדודאי אםה"מקבלים אותו
ממקום אחר לבוא להורות זה נחשב הזקה או אם
היה מאנשיהעיר והיה מצוה לאנשי העיר והיו
שומעים לו זה נחשב
י אם הוא מאנשי
להםחזרקקהאב
העיר ואינו סצוה
שמורה הוראה עלאיזה
שאלה זה לא נחשב חזקה רכן דרך כל העולם
כשישבעיראיזהיודע ספרשואליןלו שחלות ואם
ה תה
יש כמה מופלליםשואייםיכתםזהשוא יז
יבן הרג
שהשליז
הואין זה חזקה כלל גפ .בנדון
אנהפלבדשהמנהגאינוכןבידוערקנםמדינאהנה

יו

הואאחח"יםשנמותל""יי
מילב"
יד לו בן ומלו
ן
מחמת

י"ר שנהוחי ואח"כ מתה אשתווישא אחרתונולד
לו בן ומלו בן שנים ואח"כ נשד עוד בן
האיך יעשה תשובתי בקצרה הנהביו"דסי רס"ג
בש"עיש בו ב' דעות אם גם באישתלוי צ רק
באשה ונהי דהרמ"א הכריע להקל בספק נפשות
מ"מ נראהבכה"ג שכבר מלבן אחד בן "דשנים
בן ג' שנהוחי ותף
וחי וכן באשה השניה
אפסקף אחרגזה נראה דכ"עמודים בכה"ג ובאשה
אחרת שמותר למשו סידוימעטכפיוגתאעדיף
ולפענ"ד נכוןידינא:
*כמי 41כמ*2ב* בבז4בבך 4אשר יס
ו המתפקרים
לחדש שלא לסצנה
הדם רק להניה רטףוכף.כדי לדעת מה שתשיב
לאפקורס ציינתי זה דעסרא לפוסייהו לבטל
זה ומבואר בדברי התיקוני זוהר תיקון 5ץ
דמילה ופריעה ומציצה הם ג' ובציריך י"ג
בריחות שנאמרה על המילה הוי ס"ז והוא
הרבו של הקב"ה שיש לו ט"ז פיות עי"ש
וכתשע עפמ"ו הספרים דיוה"ך נקרא שם הרבו
של הקב-הדהיינוי"ו ה"ך דחרב המכההוי יאו
פיות לו %כך חלילה לשנות מנהגן של ישראל:
תשיו סי ,רס"ב סק"א הצה
רם"ג.
מה שהביא רא" שקודם
ח' מסויה יפה הביא אך מ"ש מא רא" דגם
בלילה פסולה לכאורה תכוה דאף אם גלילת
כשרה מ"ם דוחה שבת דהרי אעה כשרה רק
בליל ה' וסקו סוף שבת הוא ומהלי אם ימולו

יו

י

מי

.סי'

עייז

בלילה
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בלילהאו ביום ואפשר יפרש דכמנתו רק
ישניהם שקולין קודם ח' ובלילה דאם
דודאי
אמרינן שמיני דוקא ולא
הף ביום נמי
דוקא ואם ביום לאו דוקא שמיני נמי לאו
דוקא ולכך כיון דמוכה רקודם זמנו לא מהני
ושמיני דוקא ה"ה ביום דוקא וגם בלילה פסול
ובפרט לפי דעת הד"מ שהביא תחלה שבלילה
גרע עיי"ש ולכך מוכיח אם קודם זמם פסול
מב"ש בלילה מיהו כברישבתי ראי'זו בהידושי
בחבורי מכבר בס" זה:
*כוי רכ]"ד .כתב :הטאבו בסי ' סעיף
ג' כ 5עניני הגר וכי
צריך שיהנו בשלשה הכשרים לדון וביום וכף
א בסני ב'
ובדיעבד אם לא מל ולא טבי אי
דיעבד שטבל או
וכף ולהרי"ף והרמב"ם אפ" ב
מל בפני ב' או בלילה מעכב .הנה על שיטתם
קשה קו' התוס' ביבמות ובקדושין דף מ"ב
דאמרינןסי טבללקריזמי לא טבלהיניתה
ה דומה
עי"ש אך נראה ליישב זה דאל יז
ה דאמרינן בסוכה דאף דבסוכהבעינן שלש
יס
מחיצות מ"מ בשבת שבתוך החג מגו דהוי רוסן
לשבת הוי דופן לסוכה עיי-ש ולפיז נראה
דה"ה הכא דדוקא אם הגר טובל רק לטבילת
נר בלבד ולולי טבילת גר לאיועיל לו טבילה
וו כלל ולא יעלה לו לשום דבר שאינו מחכוין
גה רק לטבילת נר בזה געינן שיה" כדין
טבילת גר ביום ובפני שלשה אגל אם טובלת
ינדתה או שטובל לקריוכיון וטבילה זו נחשבת
טבילה לגבי נדהוקרי אטרינן מגו דמהני טבילה
זו לנדתה וקריו מהני גמי יהיות נחשב גר אף
שהואבלייהושיא בפני ג' ואף דאס גימא שלא
יעלה טבילה זו להיות גר ממילא גם לנדתה
יועיל או לקריו שבנכרי ונכריותכיון דאינן
שייכי במצות הללו לאיועיל טבילהזו להטהירם
ס"מ 9א אזלינן בתר איפכא דקאמרינן כיון
דאם נימא שטבילה זו עולה להיות גר אז יעלה
ך אמרינן דבאמת עולה
סבילה זו גם לסומאהיכ
טבילה זו להיות נחשב לטומאה ולהיותגרוחלין
שניהם כחיא טהרת סומאה ועשיית גר באין
כחיא וכאןישלהמתיק הדבר שתר מהתם בסוכה
דה"א "ל טעפא רבא דע"כ לא בעינן בטבילת
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ים

יא
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עדיין לא החזיקעל עצמו לקייםהתויה והסצזת
לכךבעינן שהטבילהיהי ביום ובפני ג' ובטולה
אף שאז מקיים מצות מילה מ"מ געינן בפא
ג' היינו דאףאי נימא שנחשב גר ע"פייה
זו עדיין נחשב כישראל מעליא כיון שלא
סגל דכ"ז שלא טבל לא הוי כישראל מעליא
עדיין טצות מילה שלו לא נחשב אצלו
י מצוה ממש שעדיין לא יחשב לו למצוה
"ם
או
וד
ממש כל זמן שלא טבל לכך לא הוי כהחזיק
תיכף בפצות ולכךבעינןבפני ג' אבלבטבייה
שהוא לאחר המילה אם הוא טובל לקריו או
לנדתה אנט אם נימא שטבילה זו משוהו להיות
נחשב גר עי"ז ינט הוא טקיים עוד מצוה
בטבילה זו שטובל לנדהה אולקריווכיון שמחזיק
תיכף במצוה בשעה הזו לכך די בטבילה כזו
שזה דומה לקנין הזקה הנעשה בעבד ודכוותף
כן ה.נניון שתיכף מתחיל לקיים אחת מהמצות
שקיבל עליו כבד הה כדמות חוקה וקנין ולבך
די אף בטבילה בלילה ושלא בפני ג' כן דל
נכון ודוק .שוב עיינתי בהרמב"ם עצמו פי-ג
מהל' א"ב שהוא מפרש פ" אחר בהא דאמרינן
מי לא טבלה ינדתה ולקריו עי"ש ובהה"מ
ממילא לא קשה עליוקושיא הנ"ל.מיהו דברינו
נכונים מצד עצמן ובישוב קו' התוס' הנ"ל
מיהו מסה דקאמר שם הש"ס ביכטות דמ"ו
'יוסי מילה עיקר והתם
ע"ב מה דתימא יר

יא

'

משום דלא הוי מילה בפנית יש לדחות דברי
י מילה עיקרודי במילה לבד א"כ
דאי לר' יוס
מה בכך שה" שלא בפנינו הרי היכא דמקיים
בזה מצוה מן המצות שקיבל עליו מהני אף

שלא בפנינו ואפשר דרק להס"ד דש-ס קאמר
הכי דה" אסשר לטעות כן אבל לפי האמת
קמ"ן אדרבא מה"טגופא לס-ד דלר'יוסיבעינן
טבילה ג"כ דאיס"ס דטילה לבד מהניהי'מועיל
אף שלא בפנינו כשל ודוק היטב:
סת
ם" רם"ה .שא'
מהחיי
במהדשהת
שכתב הסופר
ע"

יכתיב

המומחה טסלאנים ועםיגיעתו כתב שירת האזינו
ג"כ על סדר הנ"ל כל שיסה ושיסה כצורתה אם
קצרה קצרה ואס ארוכה ארוכה ולא כדרך כל
הסופרים שכותבין כל השיטות שוין ומאריכין
נר בפני שלשה וביום רק אם אינו מקיים ומקצרים האותיות כדי להשוות השיטות משני
בשעה זו תיכף מצות התורה שקיבל עליו א"כ הצדדים וכעת טצא רו"מ בהר-ן סוף פ"ק דמנלת
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