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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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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
6
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עשהכן .והנה ראיתי כעת במרדכי סוף פ"ק
דסגילה ת"לכיהיכי דבעשרת בני המןאמרינן
דטעמא שלאתהיהתקומהלמפלתןפירושכשהחומה
שוה בשני ראשיה ואין בליטאעלי'אין להוסיף
כמובאותן שישבהבליטותבשניראשי' ה"נאיכס
מפלתן שלעע"ז ושלרשעי האומותכדכתיב מראש
פרעות אטב ודם עבדיויקום .וסך דשמעתין
תקשהדלאאתיאלמעוטיאלאאריחע"גאריחולבינה
ע"ג לבינה כמובניהמן ע"כהגהה .ומלשונו מוכח
דגם בשירתהאזינובעינן שיהיהימן ומ"ש והך
דשסעתין לא תקשי אין לו הבנה ובע"כ דהוי
ה לא מנה גם
מנהו נמיכן על קושיא הטלימ
שירתהאזינו .ובזה מתרץ דלא מנה הש"סרק אלו
דהוי אריח ע"גאריח ולבינה ע"ג לבינה כמובני
המן וכא"שהר"ן ז"ל דבשירתהאזינוליכאאריחין
כלל ובע"כ כוונתו כמו הפירוש הראשון דבפ'
האזינו יכול להאריך השיטות יותר מן הלבינה
ראין לומר כפירוש השגי שהרי הוא כתב תכ"ד
דגם בשירת האזינו בעינן שוין גם הוסיף יותר
מישון הר"ן וכתב דה"נ איכא מפלתן עעץ
ושל רשעי האומות מוכח דגם בשביל ישראלעע"ז
ראוי שלא תה" תקומה למפלתן בע-כ כונתוכפי'
הראשון דבזה מותר להיות ארוכות יותר מן
הלבינה אבלעכ"פבעינןשיהיו שוין בפ' האזינו
ך בודאי ראוי להחמיר לכתחלה לעשותכןוכן
יכ

נם נטוסתהת"ד סףקע 14ושאלאותי
י:תשובה .הנה ודאיכהר"ן מוכח שם
ות
ש
יחדו
מחשוש
תי
עת
5מה שכתבושירתהאזינוכיוצאבזווהואשעמודיו
 ynPתו' .והנה מלשקרשיי שם בפיק דממה
נמי מוכח כן ממ"ש 9פ ת"ל לבינה הוא חלק
שהוא רחב כפלים מן הכתבואריח הואחצילבינה
ולכ"ל לכתוב השיעור של לגינהואריח וה"די
לכתוב בקיצור דלביגה רחב מן האריח ומדנהן
שיעור ללבינהואריח מוכח רבא לאשמעינן שלא
יאריך יותר ולא יקצר יותר רק כן יעשה .אך
הנה לדעתי היה נראה דמותר לעשות כן סמה
שהקשיתי בחיבורי סת"ם בתשובה כ-א למה נקט
שם הש-ס במגלה חוז משירה זו ושירת מלכי
כנען שנכתב אריח ע"גאריח ולבינה ע"גיבינה
והקשיתי למה לא נקטנמישירת האזיע דהויכן
עיי-ש ולפי הנ"לי"ל דהש'ס נקם רק הני שנים
דבאלו צריך להיות רק שוין השורות מכח דהה
מדברים רק ממפלתהגויםלכךיהי' כל הארוחים
שוין שלא תהאתקומהלמפלתן אבלבשירתהאזיע
נהידיש בהם מפלתהגויםכמ"שהר"ן מ"מכיוןדיש
בהם גם הזכרת ישראל החוטאים ובישראל רוצה
הקב"ה שיה" להם תקומה לכך מותר לעשות אחת
ארוכה ואחת קצרה .אך מה כחי להכריע ננד
הח"ן .גםעכשיוראיתי שהר"ןהרגיש בזה בקושיא
זו ולכך .כתב שם חוץ מזו אע"פ שיש בהם אריח
איעשה כסופר שלסיאנימא:
ולבינהמ"מ נכתב אריח ע"ג אריח ולבינה ע"ג יעשה רו"מ להבאוי
רם"ו ,ע"ד שאלתו בשפר סת"ם שבפ'
לבינה אבל שירתהאוינואין בהאריח
למהיןלכאללנקעטכ"גםל מי
נשא כתב וזאת תורת הנזיר
א"כ נדאה כוונתו דהרגיש בזה
י נזרו יביא אותו אל פתח אהל
שירתהאוינוולזה מפרשדנקטהני דיש בהם אריח ביום מלאת ימ
י ה'
ולגינה ומ"מ נכתב אריח ע"ג אריח ולבינה ע"ג מועד לפני ה' שלא היה לו יסיים יפנ
לבינה משא"כ שירת האזינו לא נקט ראין בה ונזכר אח"כ ומחק תיבות הסמוכים
לפני
אריחין כלל זההוי כוונתהר"ן א"כ הרגיש בקושיא ה' וגם מחק תיבות לפני ה' וכתב והקריב את
הנ"ל ומישבו מיהו מ"ש הר"ן ז"ל אבל שירת קרבנו באותיות גדולוה ועלה בדעת רו"מ להסתפק
האזינואין בהאריחין כללאיניסבין כוונתו אם אולי הוי שלא ~דין כיון דכתב תיבות אחרות
כוונתוכיון דהאריח'הויחצי לבינה לכך כתב אבל במקום השם .והנה בדין אם מותר למחוק השם
שירתהאיינואין בה אריחין כלל אבל מ"מ בעינן באותיות אחרות עמו אם כי רו"מ כתג בשם
השורות שוות או הכונה דאריח נקרא מה דהוי כשבנ"י לאסור אני מן המתירין בזהעיין בספר
שורותשויןלכך דבשירההאזינואין בהאריח כלל סת"ם וקנאות סופרים ובס' ליקוטי צבי הנדפס
ויכול להיות אף ראינן שוין ואינו נקרא אריח מחדש נדפס שםאיזה בשמיוחלקתי שםבין
וחזר בו ממ"ש תחלה דגם בשירתהאזינוהוי נמי אם האותיות אחרותלפני ה' מותר אבל אם השם
שוין ודעתו בסוף כמ"ש אני מיהו לדינא ודאי בתחיתו ואח"ם אותיות אחרות אסור ולכך בזה
לכתחלה יש להחמיר לעשות גם בהאזינו שורות דלסני ה' הי'לפני תחלה ה" מותר למחוק ובנדון
שוע ובדיעבד כבר ראה גם רס"מ שכשר אף דלא דירן אף יהאומרין נראה דהיינו אס השם נכתב
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ן גםזה אד
כשר בלי תנין אם מחויבהסופריהק
לא:תעובה .נלפע"דדצריךהסופר לתקןדאומדנא
הוי דכל הנותן ס"ת לתקן דעתו שיהיה כיאי
לכתחלהולא מה שכשררקבדיעבדותדע אסו אם
ישכור את הסופריכתוב ס"ת וכתב לו הס"ת ולא
עשה ההניןוכי ס"ד שישלם לו בעד הס"תכיון
דבדיעבד כשר בלי התגיןזהודאי אינו א"כ ה"נ
עתן לו הס"ת לתקן דעתו לתקנו כמו שהיה
תחלה וכן כתבנו בתשובה באמר לסופר ועדים
לכתוב גט היתן לאשתו והם כתבו גט דבדיעבד
כשראך לא למתחלה דלא נחשב עשו שליחותןכך
ה"נ בזהועוד אף אסהוי רק ספק נמי כל ספק
הויפסידא דפועל ואיןצריך לשלםלועדימתחל
גם התגין וזה נכון לדעתי:
ן
ו
ד
נ
שאלתו ב
ה"*
ט"ע"ר .הנה וע""
ו
י משם הקדוש הדבוקים
הגה לרעתי פשום הדבר שמותר
יחד כוה
יהפרידם פירוד קל שלאיבטל צורת דגל הה**
וגם לא רגל הו"ו רקיהיה פירוד קל באמצע
ואין זה כלל חק חוכות וגם מ"ש בחיבורי נ"ז
בקונטרוס יוסף דעת סי' מ' נמי נכון ואין ות
גרם מחיקה שאוסר התשב"ץ כידוע למביןדאין
זה כלל נרם מחיקה:

בסקוסו רק שה" בו איזה פסול אחר אבל אם
נתתבלנמריבטעותנהי
דנראה כמוחק השם מ"מ עם אח?יחע אחרות
דוכאה וניכרדאינו מוחק השם ודאי סותר לכך
יפה הורה הסופר שטחק חובות לפני השם.
ובנדון אשר כתב תיבות אחרות במקום השם
וחשש רו"מכיון דכבר נתקדש במקוםהיה הקלף
אסור להורידו מקדותיה .הנה בדבר זה נופא
דברתי בזה בילדותיוכעתאין לי כח לפלפל בזה
נחודש מיהובנידן דיד"ודאי דסותר דדוקא אם
לכתב השם בפקוס הראוי לו ונמחק יש לומר
דאסור להורידו טקוושתו אכל אם הוי בטעות
הרי קיי"ל הקדש בטעותאינו הקדשודאי דמותר
ע ראפ" אם אסור למחקו
לכתוב במקומו יכ"
היינו מכח מ"ע אבל אם כבר נמחקודאי דמותר
לכתוב במקומו כיון דמתחלה הוי בטעות וגם
"3ל סברא אחתכיון דכתבו חיבה אחרת השייך
לשםאיןזה הורדה מקדושה דשם שנכתב בטעות
חליבה אחרת הנכתב במקומו בס"ת הף מעלתן
שוה דהשםהוי בו חסרון דהם בטעות והתיבה
אחרת הוי מ חסרון דאינו שם לכךהוימעלתן
שוה לכך אין זה הורדה מקדושה .גםיש לצרף
דעת הנורי דהיכא ראין ראת לקדושה חמורה
שא,
"ס-ת הנה אני נוהג
מותר לשנותו לקלה.לכך נראהשהמוסרכדין עשה *שי'
-1ע"א* לקדור השם עםעודאיזהתיבות
וא*צ תיקון כלל:
 .שא'בנדיו היודי-ן בס"ת שהם שלאיהי' כקודר השם לגד וכן מבואר בקצת
*בסי' רםז
כמו תמהת למ"ד מחמת
אחרונים:
ס"ת
שהקוץ ארוך למעלה רק שהוא דק .הנה הנכון
יי
אמת מייער"ב .בבנתדייךושש"י
שנפוי
ה
דנ
נשת
כדברי ספר ברכי יוסף בספח לדוד
הלמ"ד
אלקים
פסול ומה שהסופר.
שהביא רו"מ שהוא פסולכי אם אמנם אם הה צורת הלמ"ד .הנה זה וראי
למ"ד כזה הייתי פוסל ג"כ כל שאין בו צורת חזר ומחק הדיושנפי תוך הלמ"ד זה נסי
~loo
דהוי חק תוכות:
ותו למעלה כמ"ש בסה"ח מ"מ להחמיר ודאי
כל שאין בו צורת יו"ד ונוטה ללס"ד הוא פסול 'סף רע*נ מה שהקשה
דיו"ם ה"
דעכ"פ אין צורת אותעליו כיון דעכ"פ יש לו
צריךלכתובאלהיכםוכתבאלהים
שהתירו הפמ"גסי'ק"ג  pffeט' לתלות הכ' למעלה
דמיון ללמ"ד:
בגדע שם אל בפ' האיינו כיון דהוי כספל ועז"ה רו"מ דהוי הורדה
*-1"1:ס"דק*
שנפל דיו על הלמ"ר ואין בקדושה דתחלה הוי המ"מ משם עצמו ואח"כ
ניכר צורת למ"ד רק הקו שלמעלה הנה הדבר נעשה טפל דהוי רק דרבנן והרי מעלין בקודש
תשוט שסתר למחוק הלמ"ד לגמרי ואות א'יה" וכף הנה זה לק"מ כיון דכאן הוי צריךיכתיב
נשארויכתוב למ"ד אחרתסמוךלוויהי' כתיקונו :אלהיכם והוא חיסר הכ' א"כ נכתב המ"ם שלא
שאל במי שנתן ס"ת במקומו ולא חלה בו קדושה כלל רדומה לפה
סי' רס"פ.
אשי
שלו
לשפר לתקוני וfתקנו אך דאמרינן בfסנהדרין דמה דחזי ל "uתפיסלי' מה
~
עשה התנין על האותיות וכיוו דבדיעבד דלא חוי לי' לא תפיס ל" וכ"כ בספר לד"ה
15
בגפי
*
דאעפ"כ אסור מכח p*a
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לפני ערך יותר משלשית שנה
בב"יבסי
כמקדישבע"מלמזבחולכךנ'דאדרבאזההויהעלמ' וכתבתי תשובה ארוכה ונדפסה בספרי סת"ם
דתחלההףבטעו'ואיןבוקדוש'כללועכשיו געשה בהל' תפילין תשו' ס"א ושם נפסלו יוהע-
טפל בדקוהוי בו קדושה מדרבנןוז"ב ונכון :מארבעים ס-ת חוץ תפילין ומזוזות רק כעת.
י לדעתי כל הספרים ותו"מ.
שאלתובדברהס"תהנהאנינוהג אני כותב בקצרהכ
4ם"
לקדור השם עם עוד .שלו פסולין כי ידוע דעת הטו"ז מה שמחולק
אסח תיבות שלאיה" כקודר הטס נלבד וכן עם השיך גבי שוחט והנה לדעת הטריז ודאי
פסולין למפרע הבל אבל לדעת הש"ך שם כשר
מבואר גקצת אחרוניפ:
שא' באם טעה הסופר בכתיבתו למפרע .אך נראהדהיינו דוקא בשוחטחולין דשם
סי'עריה*
הס"תודילגאיזה שורה והתחיל לאבעי כוונה לשחיטה וסתםנמי כשר לחוו שמא
לכתוב שורה שניה וכעת אם יבוא לתקן צריך עשה בו מעשה לפסלוזה לאחיישיגןלכךמכשיר
יחתוך השורה השנ"ובהיש שם הקודש מהיעשה אבל בס"תדבעינן הרבהדינים להכשיר הס"ת
אי
ה
אם מותר לקדור או לא .הנה לדעתי הדבר פשוט ודאיישלאוקמאבחזקתשלאנעשהמעשההמכשיר
למפרע וחזקה דלא נעשת
שיקרור השורה כיון דכבר כתבנו בכמה דוכתא בזה מודה הש"ך
ידאאי
לימתא דאפי' בחזקת א"א
ר אבל עם איזה מעשה הוי חזקה
שדוקא השם בפ"ע אסוריקדי
תיבות מותר לקדור וא"כ ה"נ עס כל השורה ממכינן ~ tffומ"ש באה"ע סי' מ"ח והנה אף
מותר לקדורוכעתאני מוסיףכיון דעיקראיסור דנידוןדידןאינו דומה למ"ש בספרי הנ"ל דשם
קדירהנצמחמקרא לאתעשוןכן לד' אלקיכםולשון הוי רשעבגיףדיני הס"ת אבל כאןהוי חשודרק
זה משמעדהעשי'הוילו ית'ביחוד זהאטור אבל לזנות עם נכרית ולאלדיני ס"ת אך באמת א"ש
אם הקדירההוי בתיבות אחרות א"כאין הקדירה דברים חרא דקי"ל חשוד לדבר חמור חשוד על
בשם הקודש רק בתיבות אחרות זה מותר .וכעת דבר הקל ממנו וא"כ ודאילזנות עם נכרית תמיר
נראה לי להוסיף חילוק בזה ראם הוי השם בדין תורה ובעיני הבריות יותר מלעשות איזה
באמצע הקדירה בזה מותר כיון דהרואה יראה פסול בס"ת ובפרט בזמת עם הנכריות עשה הוא
דמתחילבאותיות אחרות אבל אם מתחיל הקדירה להתגלות כמו דהה באמת ומהשיעשהאיזה שינה
בראש השיטה זה אסור דהרואה לאידע דסופו בס"ת ובפרט אם לאיכוין לשמה בס"ת או באיזה
לקדור עוד תיבות אחרות ויסבור דקודר השם שםאינוניכר כלל לכךודאיהוי חשודגם בלא"ה
ואיבאדחזי הא ולאחזיהאוכ"משאסרו חז"לממני הח"י כתב בה"ס דבזה"ז כולם כעוברי להכעיס
"8ע אפ"בחדרי חדרים אסור וכןיעשה ר"מ אם דיינינן ל" ובלהכעיס אף בחשוד לד"אהוי חשוד
"שם בראשהשיסה לאיקדור אבל אם הוא באמצע לכל התורה לכך ודאי פסול הכל למפרע כלמה
שכתבואין מרחמין בדין מה שנוגע לעינים וכל
השורה אפ" בתיבה שני' יקדור:
השכר הזה הכליגנז:
 .אשר שאל בס"ת שצריך לתקנה
שי'רע"ו
אם סגי לכתוב יריעה אחרת או ןלנדדי נראה
 ~eaלהוסיף דדוקא בשאר איסורין
לחוש לשמא עשה איזה איסור בזה קימל
צריךג' יריעות כמ"ש בס" ר"פ ביו"ד וכבר ראה
רס"מ פלוגתת אחרונים בנה בבאה"ט .הנה אין ההשוד לד"אאינוחשוד לשארדבר דבשאראיסורין
בידי להכריע אך זה נראהלי לומר כשן דעיקר אף אשהנאמנתוכדומ'סשא"כבס-תאף אשהפסיה
הטעם דבעינן ג' יריעות מכח דמחזי כמנומר לכךבודאי אם הוא קלחיישינן שלא כוון כדינא
א"כ אם אפשר שזה הסופר שיכתוב אוהה ומה גם דהוי רק בלאו דלפני עור שמישיעיה
היריעהיעבור בקולמוס שלו ב' יריעות הסמוכות בס"ת כוו עושה עבירה ועובר רק אלפני עור
ואז ע"י שיעבור עליהם קולמס מחדש לא מחזי ודאי אםהוא קל בדבר אחדחיישינןל" שלאכיין
כמנומרדיבזהוטוביותר מלסלק אותםלגמריואם כהלכה ומטרח לא טרח ואם באות אחת לאכיוון
לאאפשרבזהאזייכתוב מחדשג'יריעותלחומרא :להלכה או בשם אחדכל התורה פסעה לכךודאי
פי'רעאז.ע ד הישע.הנ" תתתעי" יש לחוש אם חזינן דהוא קל בדבר אחד וזה אני
אצלי  pRחידוש כי כבר הי
' כותב לסניף אבל פסול מסעפים הנ"ל .והנה דחף
!
דאין
7
ן11ן
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שנת על יו"ד
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העובר פסול שחיט א"כ במילה נמי,כן כאץ ול8
זכר לדהר
יא
ייו"
ץרהכפאסיוהלללדעגדרות ולמה לאאמהרויינד
ידהחשוד הוי כל המילה ע"י כשר למול דמה יוכשר
ה
קג
עבי
ן
שא'באיתיית כסף שעל הפרוכת
ד"א אינו חשוד על השארואף דהתורה
אמרהו כמי' ר-כשאוש*
אם מותר לעשות סה8
תשת וכו' דלמאסיירי שהי' רשעבזה עצמ
שהעיד שקרים ע"ב דהטעםכיון דהאשה פסולה מנורה לנ-ח ושמות אין בהם run .הדין כך
להעיד בזה לאאמרינן דחשוד על~ה אינו חשוד שאם האותיות עדיין קבועים על הסרוכת חלילה
על זה א"כ ה"ה בס"תכיון דאשה פסולה לכתוב לנטלם לעשות מהם מנורה אבל אם כבר לקחו מן
ספרתורהגם רשע בד-א פסוללכתיבת ס"ת ודו"ק :הסרוכת אז כיון דהוי כל אות במ"ע ואין בו
סי'רע"ח .הנדיו ס"ת שה" בה כס יה בשני תיבה שלימה מותר לעשות מהם מנורה לנ"ח
שיטין .הנה כבר כתבתי בחבורי ואף דאפשר לחזור ולחברם יחד זה הף כפנים
ספרהחיים הל' קה"ת רכלהנידצריך לכתוב בחד חדשות באו לכאן וזה אינו מחויב אבל באותיות
שיטהבדיעבד כשר אס נכתב בשתישיטיןעיי"ש משמותהקדושים בכלענין אסור
דומה למ"ש
ועיין בספר סת"ם סי' ר"ה תשובה בענין זה .בסי' רפ"ב סעיף י"ח דהתם אף המתיר אינו
ונדון הס"ת הנה מה שהעיר רףמ ע"ד הטו" 1מתיר רקיהשתמש בדמיו אבל הס עצמןנשארים
גסימן ל"בבדין ראתלבילהדסתרילדבריו למ"ש בקדושתם משא"כ דהר השאלה אם לשנות גופם
ממש לכך הדין כמ"ש:
בסי'נ"הוכן מה שהקש' על הרשב"א ממשנה דפ"ט
של
מוהששאיבאם הנשים
דב"בגבי בשבתאמרווכו'הוא מבוארבחבוריק"מ
'
י
מ
כ
רפאתן*
איסור הדש .תמה חני על
שיי"ש .מיהו בלא"ה יפה הורהכיון דכברהיי
זה בשביעי הי' לו לגמור כל הפרשה ולהפטיר ספקווהרי כללבידנו דהשווה הנתוב אשה לאיש
הוא ומה בכךדהוי דרך שם לקרותהמספין מ"מ לכלעונשין שבתורהוהרי חדש הוי לאו בתורה
חמץ ישנו
כיון דמצדתקון חז"להויהחיוב רק שבעהקרואים והרי חדל אמרו כלשישגו בבל
וכיוןדהויבשביעיהי'לו לגמור כל הפרש' ויפטיר בקום אכול מצה ומנ"לדהוי אשה
כב
תאב
יל תאכלחמו
שוא ולא ה"לו לצתת להוציא אחרתלכך לאיפה בע"כ מכח ההוא כללא דהשווה הכתוב אשה לאיש
ובפרט דקשה מנ"ל להש"ס דאשההוי בקום אכול
הורה בנה:
ע-ד שאלתו אשיבהו בקצרה .הנה מצה דלמאלהיפוך מקשירן המץימצה כל שאינו
סי'
כל הספרים המה כשרים ואין בקום אכול מצהאינו בבל תאכל חמץואין לומר
הסופר נאמן לומר שלא קדשו כי זה חף טעות כיון דאיכא לאקושי לקולא ולחומרא לחומרא
דלאעבידידמסעי בפרטבסופר סת"םכיזהעיקר מקשינן דא דאיכהו"ליטרש כן הש"ס כדרכו
מיסודדיני סופרלידע.זהולכןאין הסופרנאמן לף בכמה מקומותובע"כ דבלא"ה לאמקשינן כןכיון
שיר דלאמציגו בשום מקום שלא יהי' חייבין נשים
שלאקדשווהסופררא עודלנדותועל
ןוישמבואר בחו"מסשיממוןס"כ"ח :ב-או אבללהיפוךלחייבנשים במ"פ 5,הזמ"גיש
על ספרי קודשוכעי
מה ששאל על הדלת במרתף שהדלת דגם הנשיםחייגות לכך מקשינן להיפוך .ומ"ש
םי'
ר"מ!* והפתח הי' מונה על הקרקע אם להוכיחדאיןהנשיםחייבות געומר ושתי הלחם
חיים במזתה .הנה ודאי דפטור דבקרקע אין "1א דבשלמא במצוהדשייך בכליחידבא"ע שייך
שמו פתח רק חור בעלמא .ובנה אזיל ראייתו לחקור אם גם הנשיםחייבות או לא אבל בעוטר
שע"ז כ"א דבזה לא שייךיומר דבשית הוי רק וב' לחםהוי קרבן צבור ולאובאנשיםונשיםתליא
רק חור בעלמא .ומה מלתאוהחיוב על הח"דובודאי אםהוי הבהמרק
חדא ראין לו פתח
כלי
ס" רל"ב במה שהקשיתי קיים העומר מתירן .גם מ"ש אםאיןמצווין על
שהקשה על טוטוד"ק
במילה בהתחיל הפסול וגמר הכשר ועז"כ החדש מ"ט לא אכלו בגלגל שם גז"א מי הגידלו
ידחות הגה לא דק דמה דקיימא' לן בהתחיל שלא אכלו מקודם הרי הכתוב שם אומר ויחנו
הפסולוגמר הכשר פסולה השחיטהאיןזה בשביל בניישראלבנלגלויעשו את הפסח וכף ויאכלו
חשש שמא קלקל רק אפי' יודע ה"ש ומומחה מעבור הארץ ומ"כ מאמר ויאכלו קאי על בני
וגםראינו ששחט שפיר אעפ'כ פסדהכיע שהוא ישראל דהם אבלו ממחרת הפסח והרי בכסח
ד~תא

י

עי

אי
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יא
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מסכתאכלהיכא דכתיבגני יוכחל דרשינן
שנא ישראל א-כ ה"נ דלמא בנ"י אכלו ממחרת
.ההסח והנשיםאכיו תחלה אך באמת אין ספק
-,חדש שיך אףבנשיםוכן שכח ממשגה מנחות
'ש"ז ע"ב משקרב העימר מצאו שוקי ירושלים
עילאים בקמח וכרמל שלא ברצוןחכמים %מה לא
ששו דרך היתר עיי נשים ובע"כ דשייך אף
בנשים:
הלאסטיק
וא' ריפ"נ* ע"ד"שר
8%

נ *9

יפדאו וכר נראה דח%ע דוקא אפ לא חלה עד

יישד

אחר
אבל אם חלה חוך ל' אף דמה
ל' "8מ פסור מפדתן דלהי דרוב
לתהם
~yhn
ש-
8
גטא"ה94ג
ס"מ מיעוט חולים מהיםואיןהולכין
אולי כיון דחי
ה יהבן דנזדמן לו איזה טרפות
בהניס ובנטרף פטורפפדיון וכיקדחיהאיתרע
הרובוי"לאוליהוא טיסה פטור מפדיתוזע
הורתיהיכה למעשה והלואי שיהאדין זה נכת
בשמיםאמן .ואחר כתבייא
ת הראולי בנא פ"ב
אשר יש בובדבי
חשש תערובת דג"בכתב שם דבחלה תוךל ,ומת לחתר ל'חייב
דברה
ה
נ
ה
כ
"
פ
ע
א
א
ו
ה
ו
.
ך
ו
פ
י
ה
ך
א
ן
ו
י
ד
פ
ב
בדבוריאני
*שתןנימים הללו קהצ"גביוקריותר לידי
בירור א.א
פ"קכי פיקאינו נעשה זה עומדבעזה"ידנראהדהנ"י שםאזיל למ"רהאכין
ובלייפציג רוג המוכרים שם המה נכרים ואף גמאנהלכךימאנחייבבפדיוןאבללדידןדקיי"ל
הישראלים שם אין נאמנות להם וגם הם בעצטן איןהולכין במא"ה נראה דפטורוהוכיח הנףכן
ן עושים שם במקום הנעשה רק ערלים .אך סמה דקאמר ר"א בכור שנטרף ולא קאמר או
"י
לדינא נראה דמוהר מכחס"ס שמאאיןבותערובות שחלה מוכחדס"ידהולכין במא"ה לכךבחיהחייב
כלל ואם ישבו תערובות אולי הוא מצ"ג ואף בפדיוןאבללעתםלדידןדקיי"לאיןהולכיןבמאשה
דאינו מתהפךכיון דתחלהצריך להתחיל אםיש פטורמפדיון.והן אסח דק"ל בב"ק שם דקאמר
בו תערובותכלל לאבעינן מתהפךואף דבטליתים בכור שנטרף משמע דידעינן שנטרף ולמה לא
'הנעשים במדינתם אני פוסלם מהשש זה היינו קמ"ל דאפי' בנולדו לו ספק טרפה פטור מפדיון
דלקיים מצותציצית שאניגםישבו ברכהויברך דהמע"ה ולכאורה צ"ע ואפשר דקמ"ל אפ"חי
אף בס"ס יש סברא להחסיר כמ"ש הפמ"ג אבל אח"כיב"ח פטורמפדיוןלאפוקי בספק טרפה אם
להלביש כך דעתי להיתר מכח ס"ס .אחר כותבי חי יב"ה חייב בפדיוןועדיין צ"עבזה אך לפ"ז
באו אלי כסה סותרים מפה ואמרו דהם יודעים יהי' נדחה רא" ראשונה י"ל אף בחלה פטור
נקט ר"א חלה היינו דבהלהודר.
בבירורדאיןבו תערובת ד"א כללוכיון דכלא*ה מפדיוןומה
מותר מן הדין ודאי ראוי להצטרף גם דעתם יב"ח ודאי חייב בפדיון משא"כ בנטרף אף דחי
לסניף לכך ההיתר ברור כמ"ש בעזה"י :יב"ח פטור מפדיון ומנ"ל להנ"י דבחלה חייב
שי'41כ*8ז11 .-א' ע"ד האיש ופדה את בנו בפדיון אם לא חי יב"ח וצ"ע בכל זה כעת:
במשכון ואחר הימים נתן סף רפ"ו .שא,יאשה
יאין
לכהן ב' סלעים והכהן אמר שמוחל ג' סלעים
ישע לה אם אבי' ה" כהן
וההדיר לו המשכון .הנה אוי לדורנושיא ידעו או או ישראל וכבר ראה פלוגתת האחרונים
כיהוא ש"ס מפורש והדין הוא שאין הבן פדוי בזה הנה תלי"ת כי
נפלאת הוא ממני
שמשכון ואם ה" נותן אח-כ הי' הפדיון חל אז ובילדותיהעליתידחייב בפדיון מטעם המבואר
זה"לולברךעודכי הברכה הראשונה הף לבטלה שם .מיהו גם עתה נ"ל דחייב גפדיון מטעם
ן דנתן לו רק ב'סלעים אז גם אזאיןהבן שאבארבעזה"ידהריחוינןדרב ס"להולכיןבמא"ה
יכיו
ודויויוסיףלועודג'סלעיםודי בחמשה רייניש ונהי דשמואל ס"לוקיי"ל כן דאיןהולכין במא"ה
פערציגער ממש כמ"ש בה"ס בתשובת ואז מברך מ"מ למעט בפלוגתאעדיףוי"ל דוקא בפלוגתתם
על הפדיון מחדש וכל הפודה במשכון מברך דהה חזקת כמון אלים וגםיש לו תובעיןויכך
ברכה לבטלהואיןהבן פדף רק אם אומר שנותן כיון דחזקתממון סותר להרובאיןהולכין אחה-ר
לו המשכון במתנה ממש או שיהף שלו חלק אבל גמדית כית דקיי"ל במלוה הכתובה בתורה
רמנו בסה ששוה ה' סלעים אז הבן פדוי :לאוככתובהבשטרדמיאואינוגובהמןהמשועבד"
סף ר"8ה* כמ" 11בס" ש-ה מע"ב בהג"ה והרי קשה לס"דבבכורות מ"ט דנובה ממשועבד"
מת הבן לאחר ל' חייב וקשה דנהי רס"ל דמלוה הכתובה בתורה ככתובת
בשטר

יכך

שאי

ריי

דיא

יו

יה

שייר" ביית
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השסר דטיא עכ 84באסתייכ
ף שסר אפכא ק%
וא"ע הוי כמלוח ע"פ קלסה יגבה ססשועבדים
ובע"כ דצ"ל דסדיון הבן יש לוקול וא"א קשח
לס-ד דלאו ככתובה בשטר דס
ייאולו יהא דהוי
כמלוה ע"פהרי מלוה ע"פ נמיה ראוי לגבות
ממשעבדי רק מדרבנן אינו גובה סרח דאיןלו
קול וזה יש לוקולוהרי בזח לאמליני אםיש
דחוב זח כרוע ומן
לו קול או לא ובע"כ דס"
ידזה הה חוב קלוש
התורה אינו גובה ממשעבדי
תםבל חיוב ממון יש לו תובעין וחזקה טה
שביד האדם בחזקת שהוא שלו וא"איהוציא ממנו
משא"כ חוב זהאין תובעין דילול לדחות כל
כהן ולומר לכהן אחר אתןומהדאמרינן דנובה
ן אחד ופודה
היינו בע"כ בנותן יכה
אמומתשועובאדוייכול לגבות ממשעבדיאביכל גסןדיא
בתן לשום כהןאינויכוץ כ"איתובעו א"כ בזה
לא אלים חזקת ממון והולך בו אחה"ס .גם

יו

-שי

י
במאשה הוי במקום דהכ
ו*

הפלוגתא
יהולכין אחה"ר אבלבזההרוב
י
כן
לי
הוא
חזקת מטוןלכך
הוי באשה בת סי היא והחיוב מטון הף על
הבעל ואין החיוגעל האשה לפדות את בנה רק
עליוהחיוב א"כ הרובהוי באשה ובהייכ
אחזקת
סמון כנגדה ולכך הוי רוב מעליא ודינה כבת
ישראל ודאי ושובממילא הבעלחייבבפדיךוזה
דומה קצת למה דאמרינןבפ"ז דכתובותרישא מנה
יאבא בידך סיפא מנהליבידךלכך נראהדודאי
חייבבפדיוןמיהוכיוןדברכותאין מעכבותיסדנו
בלא ברכה כגלסענ"ד לדינא:

םי רפ*ז .שא'
י
אימבכושרמהכי בהמת
לנכרי רועה
וה
טר
יבפיט
ו יהוא ה 4קטן בן ס' שנים והמכירה.היתה
ורי
בכסף וסטימותא מה דין של זה הבכור:
ייש דין בכורודאי ומה שרצה
השובה.ידעת
לסמוךעלהסוברים דבדעת אחרת מקנההוילקטן
צ 4מס"ת אף שראה דעת הקצה'ח ס" ער"ה
ונרם ס 4ר' דברורי לא שייך ד"א מקנה רצה
דבשכר יש שליחות
ך ע"ד
ייסו
המח"אאןשס"י
בשכרשייך לזמר בזה ד"א
יוכיון דהויכ
ייצר
סקנה .שגה בזה חרא דהמח"אסיירי ששכרוהו
ן מעשהזו שעושה עתה בנה נחשבפועל תדו
יעני
כאן השכירות שנותניןלו הוא
סיד בעה"ב
מרעות שאיבקי
נה את הבכורועל מעשהזו דינו
כשחר נכריועוד אף אםהוישייך גם בזה דץ

יו

יא

%

תעד
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 vnanמ"מ 39ג דהריאי גימאידואיו בעה"ב
ל דלאיצא הדבר מרשותו
בזה א"כ שובלאקנהכי
והוי כאלו מקנה וקונה לנפשו וז"ל גם מוג
זכ" ומתנת
שרצה לסמוך ע"ד המח"א דס"ל
יבידו לחזור
הש
בי
ס 4ה' דיש לקטןזכ" מה"ת רקד
יד עכו"ם באמשה
בו אימתשירצה א"כהוי
ירא
ינו חדאדהיא דשה
5ה
כמו בבהמת ארנונא גם ז
חדשה ומכל הפוסקים לא משמעכן ואף אםיהא
כדבריו היינו אם הקנהלהקטןישלו זכrno 4
מ לו זכי' מה"ת רק מדרבנן
אבללהקנות ודאייא
וכס-ש בחה"מ סי' רל"ה וא"ע כאן דהקניןהוי
בכסף שנתןהנכרי לו אם הישראל לא קנה הכסף
לא יקנה הנכרי הבהמה ועוד אינו דומה כלל
לדץ בהמת אר13נא.דשם תיירי דהברירה ביד
ן מעות או הבהמה דבזה אף
לבד אויית
ידשברעאייסאהיכא דהףבידויהיות נשארשי
ו נחשב
שלו מ"מ בבכור כיון דיך עכו"ם באמצע פוטר
מבכורהנחשבידעכו"םבאמצעמכחדביך הישראל
לכופו ליחןלו הבהמה ואזליכן בתר איפכא כיון
ן הבהמהנחשבידעכו"םבאמצע
דבידולכופויית
והיינוכמו התםדאיןבידהנכרילכופוליתן דמים
ולא כמ"שרו"מ להי18ך
י היכא דביד הנכרי
לחיור בו ולכוף את היאשבראליית
ן דמים ודאי
לא נחשב יד נכרי באמצע וז"ב .גם בנדון
הקנין גופוכ
י
יורןךדהכתסגףריאםישאק"וכנה רקעדםס"סלטילמכומת
ה.
ד
ומכח דהוי
נהי
אחרונים וכן הסכמתי אני דמהני מנהג ההגרים
לפטור מבכורה מ"מהיינו רק בגדול דהמנהגהוי
ליטא וליחן ב 4אזלינן גי' בתר מנהג התגרים
אבל בקטן דאין דרכו לישאוליתן ואם הי' גוש*
ונותן בזה בדבר הרשות לא חף קנינו כלוםאין
גזה מנהג התגריםכיון דבזה לא נהגו כן ועוד
דעיקר הטעם דמהני בזה מנהג התגריס להפקיע
איסורהיינו מטעם שכתבנודעיקר הקנין הף רק
הגמירהבי
ב היכא דגמרבלבו להקנותוכדאמרינן
בעלמא בההואהנאה תףגמריומקניאהדדימבואר
דהיכא דאיכא הוכחהדגמריומקני מהני אףבלי

יו

ינו

מעשה רקבעלמאאין ראפשגמר בלבו להקנות
רקע"י מעשה כגעושה מטר שגמרכן בלבו וב"כ

ה"ה במנהג הסוחריםכיוןדעכ"פלדין ממוןהיי

מכירה נמרוילבוכןוהויקניןבעצמותו א"כתינה
היכאדיש לווכי' מה"תואם ה 4עושהקנין סה"ת
8ףמהניבזהתהניאףמנהגהסוחרים אבל הים*
ראם

האלף

שז"

ע5

יאשהויקנין פה"תנמי לא הוי מועיל דאין לו
זכ" כלל א"כ לאעדיףמנהג הסוחריםמקנין תורה
וג" 1ברור .ומה שרצה לסמוך ע"ד הסוברים
דמקגין דרבנן נעשה דאורייתא גז"א כלום דלא
שייך כן רקבמי שיש לווכי' סה"תבאיזה קנין

שיה" והמניעה הוי רק מצד הקנין דהקנין זה

אינו רק דרבנן בזהאמרינן דמדרבנן נעשה של
תורה אבל היבא דהקטןאין זכי' כלל מה"ת
א"כ אין המניעה מצדהקנין רק מצד הזוכהשאין
יד לזכות מה"ת בזהאין שייך לומר דמדרבנן
נעשה דאור' ואםכוונתו ע"ד הג*פ רס"ל דמקנין
דרבנן נעשה ד"ת היינו דנעשה כהפקר עכ"פ
דיוצא מרשותויע"ידרבנן ונסמוך ע"ד תשו'עה"ג
דהפקר פטור מבכורה וכמו שרצה רו"ם לסמוך
אח"כ בההיתר שכתב כיון דעכ"פ הוא מכר לו
מייאש נסשי'מיני' אך ג"ז אינו דאף להסוברים
דהפקר פטור מבכורההיינו בהפקר ממש לעניים
בנ"ר דהוי הסקר רק לגבי הקונה
ולעשירים
אבאי
ין לו דין הפקר דהוי כמו דאמרינן
ולא לעלמא
בב"ק דאדעתא דארי אפקרי' אדעתא דכ"ע לא
אפקר"וכןכתבתיבתשובתילו מכברדאיןשייכות
בזה דין הפקר לפוטרה מבכורה לכך נראה דיש
יולד זה דין בכור ולא חזינן בזה צד קולא
כנ"ל לדינא:
בבמה"ש הסי שיג סעיף ה'
*כמי' רים!*וה*
דבר תורה וכף אבל
יו"ט
חכמים אסרוהו וכף כתבתי בחברי
אבל
ל
"
ראי' דדוקא בידים אסרוהו חז
ע"י
גרמא נהי דגם זה אסור מה"ת מ"מ כיון דכבר
הוי בו מום עובר ומותר להטיל בו מום מה"ת
אפי' בידים רק שחז"ל אסרזהו בזה לא אסרו
רק בידים ולא ע"י גרסא ובסרט בזה" 1דמצוה
יהשתחף עם הנכרי גם בזה לא אסרוהו עיי"ש
בעזה*י ובחבורי בסוגיא דבכור שנפל לבור
בהשמטות משגת תרי-א:
המבכית
סי' רפ"ק* שא'
באחדו"םשמכי
לעכ
שהוא משרת
ונתן העכו"ם אדרויף רק שלא עשה העכו"ם
משיכה מחצרו לסימטאכי לאידע הבעה"ב שצריך
משיכה ואח"כ ילדה הפרה זכר ואמר לו אחד
שצריך שאיה ע"נ ושאל להמרה והורה לו באם
ראה פ"א שהעכו"ם המשרת משך הפרה לסימטא
למים או לצורך ד"אאזקנההעכו"ם הפרה והפקיע
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יו

יהי'

יו

פי" שיו

י*'-

לף שלמה

נא

10:

קדושת בכור ורו"ח לאניחאלי'כן,הנהודאיהדין
כט"מ והמו"ץ שלא כדין הורה כיון דקיי"ל
דבמשיכה בעינן שיאמר לו לך משוךוקני רק אם
הוי בפני המוכר א"צ לומר לו כן וכבר ביאר
בסמ"ע ס" קצ"ב סק"ב הטעם כיון דלא מיחה
י דעתו דגיחא לי'עיי"ש א"כ זה דוקא אם
בוגי

העכו"ם מושכו לטובת עצמווגס אינו משרת שם
לכך הו"לימחות ומדלא מיחה בו מוכת דניחא
לי' אבל אסהנכרי מושכו לטיבההפיה להשקותה
י רירת שם דהחיוב עליו
וכדומה ובפרט אםהי
לעשותצרכי פרהוימה לו למחות לכךאין מזה
ראי' דכא מיחה ~כך אין זה משיכה ומה גם
בשלמא אם הנכרי משכולצורךעצמוהוי יכא
דמוכח דכיוון בתורתקני' אבל אם משכו לצורך
הפרהאיןזהראי' כללדכוון בזהיקנותולכך לא
הו"ל דין משיכה ובודאיהוי ספק בכור .ומה גם
דהמכירה הוי למשרת שלו הן אמת דהאחרוגים
בה"פסי' תמ"ס כתמ שם דמ"ש בש"ע בחוץלבית
היינו דהחמץיהי'חוץלבית אבלבנכריאיןקפידא
אבל בחבורי הבאתי רא" מהש"סדבעינן שהנכרי
יהי' חוץיבית שלאיהי'ניכר הערמה כ-כעיי"ש
א-כ ה"נ בבכור אם מכרולנכרי דהוי כפוף חח-י
ניכר יותר הערמה בזה י"ל דלא מהני הככירה
כלל הן אמת דהמוכר יכול לומר שאינו חושש על
דברנו מיהו עכ"פ ספק בכור ודאי הוי:
"
שי'  'gff.-1שא' ובאמכרשעשבהי בכפי עם בהי
כפר עגל וקיבל דמי
מכירתוונסע משםובביאולכפרהשניציוה להודיע
להקינה שהעגל הוא ספק בכורכי קנה אצל נכרי
ואינויודע אםביכרה או לא :תטזבה .לכאורה
לפי מושכל ראשוןפי' נ"לכדבריודאין ע"אנאמן
באיסורין וגם מע"ר אם מכר ספק בכור והטעה
את הקונה .הנה מ"שמדיןאין ע"א נאמן באיסורין
לכאורהישסתירה מהש"ךיו"דסי' קכ-ז דוההוי
בעיא דלא אפשטא בש"סוקיי"ל לחומראוכאןאין
להעגל חזקת היתר ובודאיהוי חומרא מיהו כאן
י"ל דהוי ס"ס שמא הוא משקר ואה"ל אמת שמא
בלא"ה איני בכור אך מצד דאין אדם מע"ר הוי
ראוי שלאלהאמינו אך בזהכיון דלפי הודאתו
הוי מקח טעות ומחויבי"
ילהחזיר דמי המקח איש
יתכןלומר דכא לעשותחשיבהואינו רוצהלהכשילו
בדבר איסור וכמ"ש התוס' גבי מגודיכול לומר
מזידהייתי ומה שקשה עליהםמדין אנוסיםחיינו
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כברישבנו בזהבחי'.ואין לדמותזה למ"שבגיטין הזי כעיקר אס כן מהני "פרשה ג"כ וממעשה
נ"הגגי ס"תגוילין שבה לא עבדתי לשמן דמתוך דפשסידאאין ראי' סמהל"שלאנתנועצהיהפריש

שנאמן להפסיד שכרווכו' דהתם שאנידהוי היזק
ממש שהטריח הרבה ולא יקבל שכר טרחתו אבל
בזה אף שיחזיר המעות אינו מפסיד כלוט רק
שיחזור לקתה את שלו אךי"לכיון דלפי הודאתו
הוי מקח טעות וא"כעדיין העגל של המוכר א"כ
נאמן מכח מגו דאי בעי קלי' דאפי' נכרי נאמן
מום בו בספק בכור
כמ"ש ביו"ד סי' ט"
כמ"שז ולהטי
בתשובה
יולכך נראה הדין כך
אין נראה לי
שחלילה לשחטו רק הקונה יתבע את המוכר אם
יחזור לו הדמים ודאי העגל אסור לשחטו אבל אם
לא ירצה לציית דין להחזיר לו הממון לא שייך
הני טעמא ומותר העגל ואם לא יוכל למצאו
אסור העגלכדין ספק בכור כנלפענ"דנכון לדינא:
*:מי' 141ב"א .כחב המחבר בסי' של"א סעיף
מ"ח ה" 1נשאל לחכם
וכף המחבר
העתיק דבבא ליד כהן
מהני שאלה ינראה דנמשך לשיטת הרמב"ם
שלא העתיקוועיין בכ"מ פ"ר מתרומות שהעירבזה
ונראה דם-ל דאף בבא ליד כהן מהני שאלה:
אם מותר להרכיב עצי
'סי' רצ"ב.

יא

יא

שאלהיו

תפוחים טובים בעצי
היער שמגדלים תפוחים גרועים שבסמר לבושי
שרד אוסר אך ראיותיואינן ראיות כלל די"ל
התם הכונה באילן סרק ממש באילן תפוח אבל
גם האילן היער עושה פירותי"ל דהוי מינו ממש
י הגאון מו"ה א"ז
והיטב אשר דיבר וזכורניכ

בתשובותיו חולק על הלב"ש ומתיר
מרגליות
ז"י
יוכל רו"מ לסמוך ע"ז להיתר:
לכך
סי'רצ~ג*נתגאלתי בלקחו קצת בצק מחתיכה
הנשאר בערבה שלא
נלקח עליו חלה ושמו בקראהט להיות מחמיץ מה
דיגו :תשזבה .גוף הדבר מבואר כלב"ש הל'
חלה ואני בחי' חלקתי עליו והתרתי ליקח חלה
מעיסה אחרת על זהיכן פסק בסידור דרךחיים
כן מטעם אחר עיי"ש .וכאן אני מוסיף עוד
היתר אחר להפריש מעט מן הקראט עצמו בתורת
ה ויה" פוטר הכלכיהן אמת שמדברי הפמ"ג
הי
ס" צ"בוהביאוהי"ש שם מוכח דלאמהני הפרשה
מן הרוטב על הרוטב אך באמת ק"ל למה לא
יועיל הפרשה מן הרוטב דממה אם אין הטעם
צחשב טעם מותר בלי הפרשה ואם נחשב טעם

מן הבשר עצמו ד"ל התם בעינן לתקן גם נוף
העיסה בזה ולהפריש על גוף העיסה בעינן
הפרשה מן הממש לא מן העיסה דהוי כמב"מ
אבל לתקן רק הבשר דאין בו רק טעם י"לדדי

להפריש ממנו בעצמו דהם מטעם על הטעם אך
צ"ל טעמםכיון דעכ"פ הפרשהוו
גוף העיסה שהי' מתחלה דבחר מעיקרא אזלינן
שהי' ממש בו וא"ככיוןדהעיסה נשארה באיסורו
א"כ סוףסיף יש כאן טעם הבא מןהאיסור לכך
לא מהני הפרשהמן הבשר או הרוטבלהתיריה
הרוטב והבשר אך לפ"ז נראהדהיינו דוקא בנדון
דידהו שלא הותר גם גוף העיסה שנילושה עם
השאור הזה שהעמיד בו והוי כולו טבל עדין
דבתר
בזה לא מהני הפרשה מן הבשר
והרוס
יהפרשה
מעיקראאזלינןשהי'השאירבעיןולאמהני
מן הטעם על הבעין וא"כ כיון דהעיסה נשאר
באיסורו יש כאן טעם איסיר אבל אם מגוף
העיסה הופרש חלה רקמן מעט השאור שהופרש
בפ"ע לא נלקח ממנו חלה וזהאין בו שיעור חלה
בפ"ע רק מכח דנתחייב טעיקרא בזה מהני הפרשה
מן הטעם ממ"ג דאס בתר השתאאזלינןהרי לע"ע
אין כל האיסור רק טעםומהני הפרשה מיני'ובי'
מן הטעם על הטעם ואם בתר מעיקרא אזלינן
הרי מעיקרא הי' ביחד עם גוף העיסה א"כ נפטר
במה שהפריש חלהמן העיסה בתחלהוהרינתחייב
עמו יחד ונפטר בו מה אמרת בתר השתאאזלינן
שהי' בפ"ע הרי עתה אין בו שיעור חלהודי במה
שמפרישין מן הטעם על הטעם כנלפענ"ד בזה
דבזה הכל מודים דמהני הפרשה מיני' זבי' ואין
לנו ראי' מזה להחמיר ובפרט במלתא דרבנן וגם
י"ל דהםסייריבענין דיש חשש תערובוהבעין מן
השאור כגון בבארשט שגוף העיסה נמוח בו וכן
בפמ"ג ברוטב י"ל דהוי כן די"ל דיש כוה איות
ך אמרינן בפסה
בעין ובזה אין בילה לכ"עויכ
כה"נחוזרוניעורבפירוריןבייןולכךבזה לא מהני
הפרשהמן הטעם עלהבעין אבל בקראהט וכדומה
שבגוף הקרויט ודאי ליכא בעין מן השאור רק
הטעם בלבד בודאי מהני הפרשה מן הטעם על
הטעם והציר יהי' שופכין אותו לחוץוכן הוריתי
מכלהלין טעמא להפריש מעט מגוףהקרויטודי בזה
שוב מצאתי במח"א בסוף הספר על הרמב"ם הל'
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לחומרא אבללהיפוךלענין אניסתודאי דאזלינן
ב"ר דרוב ולדות ולד מעלית הם וה" מותר
לכהן לטמאות לו ושייך ב" אנינות דהה
דאורייתא כן ה" נראה לולי שהמנהג איכר
בע"כ כמ"ש בספרי ועיין מפורשכעין זה בש"ס
וטוש"ע אה"ע סי' ג' הוא אונן עליהם והם
עליו הוא אינו מטמאיהם מבואר שם דהיכא
דהוי מכח ספק יש אנינות אף שאין הכהן

הנה כברמבואר הואבמק"ח
א נחשב מוקף בזה .ומ-ש בענין החלה
ה"מדי
לתבשילאין אומר ואין דברים ובפרט מ"ש בשם
אחד להתיר ע"י טעימת כהן כל השומע יצחק
לומר דבזה"זבקיאין בטעימה כמובן ועוד דהוי
ס"ס שמאאינו בקי ואת"ל דהוא בקי דלמא יש מטמא מכח דהכא והכא יחומרא וקשה מ"ש
מנפל וצ"ע:
בו מעם והריהזי כהן טמא ואסור בחלה:
ש %הא' שמת
ד
'
י
ש
*שי' רצ"ה .במ"ש המחבי בסי
בנו ומפני
ר)4ב'ז*
שדל צערו רוצה יעשות לו
א' והמיהרם לא
סעיף
כל
שונה ולא שונין לו וכו'עיין בנדרים דף ז' איית ציון למזכרת בשינוי  nabדהוי
ע"ב גבי מר זוטרא חסידא במה דקאמר כד הקברים וגם בטע:ה שהבה"ח אינו מוקף בגדר
הף עייל לביתי' משרי לנסס" והדר שרי כלל ובני עירו מוחין בידו מאחר שאין לרבנית
ב בזיון .הנה באמת
לי' ובר"ן שם מוכח ד;זמוחרם להתיר הקבוריםיר כן יה" יה
נדרו ולא חרם -דבעינן שיבא זכאיא"יויכפר על הדין עם האב מבעיא בעשיית ארון ביסד
החייב .מיהו יש להסתפק אם הכונה התם דאין בידםימ"ות כיון דהוא רק שמירהואין
במוחרם ממש דלא שונה ולא שונין לו אז גם בזהריבוי כבוד רק דרך שמירה ואפשר אדרבא
התרתו לא מהני אך במנודה דשונה ושונין לו הוי להם יותר כבוד בזהכי הם נראה דאין
מותר אף להתיר נדוי וחרם או דלמא אף צריכין שמירהכי הםבעצמן נשמרים וגסאף אם
במנודה נהי דלשנותיכול לאחרים מ"מ להתיר יעשה איזהענין לכבוד לבנוהמתנמיאיןבידם
א"י בפרט להתיר נדוי או חרם דבזה בעינן למחות כמ"ש בתשובה (בטוטו"ד כה"ג ח"ב)שאין
שיבא זכאי ויכפר על החייב ,גם יש להסתפק זה העדר כבוד להראשונים ומוזכר שם סברת
ךעיי"ש:
אם הך קפידא שיבא זכאי ויכפר על החייב רו"ח ג"כ די"ל דהוי להם כבודיהיפי
הוי אףבדיעבד אם היתר לא מהני או הוי רק מן" רצ"ה* שא' אםיש יהתאבל ידיעת
קפידאיכהחלה אבל בדיעבד אם הותר כך מותר
הטעלעגראף כיון דמסורש
י לדין זה :בש"ע ובאחרונים דאין להתאבל עד שיהי'
וצ"ע לדינא וכעת לא מצאתיגיו
 .הנה ע"ד אגינית ידיעה שמותרתלהנשא.הנהודאימחויב להתאבל
*שי'רציו .למ' טינס"י
על פחות מבן למ"ר עיין כי גם אשה מותרת להנשא ע"פ סע"גכי חנה
בחבורי טוטו"ד שהארכתי בזה והגה רו"מ הביא מפורש באהע"ז סי'
ראם ידוע דהוי כתב
לי ספר תשובה מאהבה ספר זה לא ראיתיו ישראל מותרת והנה הטע"ג אם חתום שם ישראל
ומ"ש רו"מ בשמו שציוה לעיין בב"ח עיינתי הנה קיי*ל דערכאות לאמרעי נפשייהו ולכך לא
בב"ח בכל המקומות השייכין לזה ואין בו
יתנו לנכרי לחתום בשם ישראל ובודאי ישראל
י ציוה לכתובוע"י טע"גהויכמקויםומותרתלהנשא
מר
רפ
רמיזה והגה בני החריף אמר לי שראיות ס
הנ"ל הוא מדברי התוס' שכתבו היכא דאין בזה וממילא מחויב להתאבל ומה שחשש רו"מ
הכהן מסמא לו אין נוהג אנינות ולדעתי אין דאיזה שונא כתבוהנה חזינן דבש"ע מפורש דאם
מזה ראף דהתוס' סיירי היכא דמדינא אין מצאו כתוב שמת פלוני מותרת עכ"פ אם ידוע
מטמא לו כגון בידוע שהוא נפל ובן ח' אז שהוא כתב ישראל א"כ מוכח דלאחיישינן שעשה
בזה אין אנינות ג"כ אבל באםאין ידוע שכלו כן איזה שונא וכעת נ"לדע"י סעלעגראףודאי
לו חדשיו הנה רוב ולדות הם בני קיימא אין לחוש לשונאדאףשאין רא" לדבר זכרהוי
ומדינא הוי מותר לכהן לטמאות רק דיחומרא דקיי"ל אחריות ש"ס מכח דלא שדי אינש זוזי
א"כ תיגח בכדי ולאחיקו בין אם ה" השדה ובורו שות
 1prnלמיעוטא שמא הוי נפי
הרתח
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בהגהת סמ"ק דאותן קדושים ששחטו עצמן שלא
ופיכח דאףבזוז אחדאו פחות נמי לא שדי אינש סמכי דעתם לעמוד בנסיון קדושים גמורים הם
זוזי בכדי וא"ב ה"נכיון דהט"גאינו עושה בתנם וראי' משאול ומביאו ב"ח מיהו כתב הא"ח שם
רקעבור שכר א"כ שדי אינשזוזיבכדי עבור שיש חולקין שאינו יכול להרוג עצמו וכף הרי
שנאהובודאי האמתכן לכךודאי מחויב להתאבל דדייקבלשונושנתייראושאיןיכוליןלעמודבנסיון
והייתשיכיפו אותם להשמד ח"ו בזה הם קדושים
ע"יכך:
ע"ד שאלתם במת אחד דלאחר ואף בזה יש הולקין אבל היכא דלא הוי חשש
סף רצ"ט*
ה' שבועות נמצא קברו כפי' לעבור על ד"ת ודאיהוי מאבדעצמו לדעת
פתוח ולא ה" בו שום גוף רק הרגלים וחזרו ואין שום ראי' להיתר בזה .ומה ששאל אם
יסתמו אותווהיותכיחושדים דהנכרים עשו זאת לקוברובין שארמתים הנה זהדין הש"ס ומפורש
לסגולה ורצונם לקבול עליהם אצל ערכאות אבל בש"ע דאין קוברים רשע אצל צדיקוכיון דהוא
הערכאות אין מאמינים מעשה זו עד שיפתחו איבד עצמו לדעת א"כ כל המתים צדיקים נגדו
מקבריראות האמתאם מותר לפתוח קברו .לדינא ודאי ראוי לקברו בפ"ע לא בין שאר המתים:
ו דכפורש בש"ע
הקדישים ידעי היי
ודאי דמותרלפתחומתרי טעמי אהד דהטעם דלא ם
לנוול לא שייך רק אם רובגופו ופרצוף פניו
דאין קורעין עליו וכו' אין דין
קיימין אבל אםאיןגופו ופרצוףפניוקיימין לא ז' ולס"ד לענין קדיש וכן כל אבלים קודמין
וחייך חשש דלא לנוול וגס חרדת הדין שייך יזרעו בענין הקדישים .ובהיותי בזה תטה אני
הש"ך בסי' שס"ה סק" 1שכתב בשאול המלך
'אף דהר~ים ישכיון דרוב הגוף אינו שם ועוד
אחרים שהרג א"עשנתיירא שהפלשתים יעשובו כרצונם
ומה דאסור לפתוח הקברהיי
בי
כי
יב
במהנודרהקויבש
ד המת ויהרגוהוימשמע מכח פחדהריגה הרג א"ע וסותר
י
כדי לבדקן וכדומה אבל
עצמו מותר וכמ"ש הטורביו"דס" שמ"געיי"ש דברי עצמו שבסי' קנ"ז הנ"ל בשם הגהת הסמ"ק
ולכך הנהלנקום נקמתועדיף מכבודו וכמשאחז"ל משמע שפחדוהי'פןיכופו אותו להסיר ולאיוכל
גדולה נקמה שנתנהבין ב' שסות נקמות ה' לעמודבנסיוןלכך הרג עצמו ולא בשביל חש"ו
לכך עדיף מכבודו ומותר לפתוח ודרך הערה נ"ל שיהרגוהווהעיקר כמשמעות דברי הפוסקים בס"
קנ"ז:
עוד יומר דמה דאסור לפתוח הקבר מכה אימת
באחדשהי
הדין היינו רק לפתוח פעם ראשון אבל אם כבר סי'וס"א.כוה
הרבה ונטל סכיןוחתך בצוארו
נפתח פ"א א"כ כבר הרגיש המת שאינו מכח
חרדת הדין מותר למתחו פעם ב' וחין בו חשש ותיכף בא בנו וחטף הסכין מידו והרופא אמר
חרדת הדין רק טעם דלא לנוויי' ובודאי כשאין שממכה זו נרפא רק אחר יו"ד יסים פגע בו
גופו קיים שייך ניוול לכך נראה דמותר המלאך בגו 15ומת וגם בשעת מעשה אמר שרוצה
ל*
תשובה והתודה אם נקרא מאבד עצמו
לפתחו:
מה ששאל ע"ד האיש שביקשו ללק
ית:ת2,יבה' זכר רו"מ אם אמר שיעשה
בע
ד
שי'
אמר תחלה פשיטא דאין
יהושיב אותו במאסר והלך כן תחלה דאב
ביילה ותלה א"ע אם לדונו כמאבד עצמו לו דין מאבד עצמו לדעת נמ:ואר ואף דאח"כ
לדעת או לא .חמה אני איך נעלם ממנו דבר הודה אאמע"ר אךדין זה ברור דאינו בכיל
פשוט במקומו דמאבד עצמו לדעת אינו רק מאבדעצמולדעתמתריטעמיחראכיון שהי'עליו
תחלה שיעשה כן וכאן לא שמעו בע"חואחז"לכלמי שישעליונושים נחשב כנידון
בשמעו
ייאבדעצמומיהושבתיוראיתי בש"ע בשני דינים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו.באנו
ימנותחימה
מש
וי"ל דכוונת רו"חכיון שראוהו דואג תחלההוי באש ובמים וא"כ זה גרע ממיתה ונחשב כב'
כמ"ש בש"ע שראוהו מיצר עצמו ונפל ומתהוי מיתות גם בזטן הזהמי שאין לו לשלם מושיבין
נמי כמאבד עצמו לדעת ויפה כוון רו"מבזה .אותו במאסר וכבר אחז"ך דשאי קשה מכולפ
והנה לדעתיודאיהוי כמאבד עצמולדעת ורא" וימדו מקרא וא"כ זה אינו מאבד עצמו לדשת
שדגרי הש"ך יףד ס" קג"ז ס"ק א' חשל וכהב וכמ"ש בסי' צמ"ה סעיף נ' דמי שהוא אנופ
בשאול

יא

יו

יא

עי

אי

שש"י

ש.

יא

יא

עי'י"יבית
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ובשאול המלך אינו מאבד עצמו לדעת ועוד במסי"תהן אמת שמ"ש רופסדפיקה המתהוי רק
שניתכיון דרק חשב לעשות ולא עשה בזהאין דרבנןאיןזה ברור לטולמעצדהואאיסור תור'
ן בטו"זיו"ד ס" צ"חמבוארבמה דל8
המחשבהכמעשה וכמשאחז"ל בש-ס בכמה דוכתא אך מ"מעיי

כיקש לעשות ולא עשה ומה גם דאח"כ נתחרט
דין.
והתודהודאיאין לו מאבד עצמו לדעתותדע
מדלא קמ"ל בש"ס ופוסקים דאפ"אם אמראעיה
יג
ג ואפיל וכף ואח-כ אירע שנהרג בע"א נמי
יש לודין מאבד עצמו לדעת בע"כ מוכחדבכה"נ
איןלודין מע"ל ומכ"ש כשאח"כ נתחרט והתודה:
ולוה שהביא רו"מ פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן
בדין מאבד עצמו לדעת אם מתאבלין
אלא
קיליו ,הנהלדינאהוי זה למותרכיאין
דברי הש"ע בסי' שמ"ה שסתם כדעת הרמב"ם
ראיןמתאבליןעל המאבד עצמו לדעת ולא הביאו
רס"מ רק לפלפולא ומה שהקשהעל הרמב-ן דט"ל
דמחאבליןעליוהריכיוןדהויהאכליקרא דשכבי
הוי ראוי שלא להתאבלכדי שיה" לו כפרה כמו
בהרוגי מלכות ) elyלח"מ פ"א מאבל שהרגיש
גזה
 .ולדעתי לק"מ ע"פ המורגל בפי העולם
רהמאבד עצמו לדעתאין לו חלק לעוה"ב ומקור
?זהעייןבחבוריעבודתעבודהוטוסו"ד מה"גח"ב
ולקמןס" תקפ"ב עי"שולכך הנההרוגי ב"רנהי
דעבר על מיתתב"ד מ"מיש לו חלק לעוה"ב ולכך
ראוישיהי' לו כפרהולכךאיןמתאבליןעיי
וכדי
לאין לו
שהבויון יה" לכפרה אבל המאגד י"
:פרה ולכךאףשיהי' לו בזיון לא יה" לו כפרה
ולכך מה בצע אם יה"לו בזיון נמי יה" לו
:פרה ולכך שובמתאבליןעליווהוי חומרו קולו
:ן נראה נכון דעת הרמב"ן ולדינא אין לנו
אלא דברי הרמב"ם :yff~,
ה
פ
שא' מקסייינסק
שי'
בעירני
חסרו החגוה"ק סמוך לבה"ק
הישיגה לקדש אאה לבה"ק וחפרו סביב בעומק
לערך ב' אמות שלא יוכלו הבהמות לילך לאותו
מקום ובשעת החפירה מצאו בעומק עצמות
גופים שלמים סביב לאותו מקום רחוקים זה
אזה לערך ב' ולערך ג' וד' אמות ויותר ובקבר
אחד מצאו מארון אחד נסריםעם מסמרים ובעת
ששר חפרו אמר להם ערלזקן אחדדבודאיימצאו
שם 13פין שבערךס' שנהיאשרעמדו שםפולין
וכקורין האבאז באותו מקום וה" בהם חלואים
ינקברובאותומקום סמוךיבה"ק:תשובה .היטב
ותיבר דמותר לפסתם מטעם הגדת הנכרי הזקן

יט

יו

ש"ב.

יא

יז"י

בעינן עדות גמורה מהני מסל"ת אפ" באיסור
תורה גם להתב"ש שהביא הש"ך שם מוכח אף
בשלתורההיבאדלא אתחזקאיסוראמהני מסלפ"ת
ודברי הש"ך שםאיןנראין כלל לומר דהריב"ש
הויאחרוןיסבורכשיטתרש"יולאכרוב הראשונים
וכהלכה דהף טעם כעיקר דאורייתא גם עכ"פ
הו"ללהריב"שלהזכירולומר דהואס"לכרש"יולא
כר"ת ומדלא וכר כלל מוכח רס"ל דאף אם טע"כ
אחדעם נסרים מוכח
הוי כן וגם מה דמצאו
דהוא נכרי ואם אחדנכרי מעידעל הנ"לדאין
דרך להיות נקבר נכרי עם ישראל ביחד ודומה
לזה מ"ש בס' פ"נ באם נמצא כלכיח אחת בו
ולדעת קצת פוסקים שם הץ הטעם דאין דרך
טמאים עםטהורים ומוכח דאם זח
להיות
יזלם טהורים כן ה"נבזהיגיד עליו
לח
וא
מו
טהור ה
יכ
רעו וגם מה דלפיד הוי שם רוב נכרים ובסרט
בהתחלת העיר ודאיהי' שם תחלה כפרוהי'בו
רוב עכו"ם וראוי לילך בתר רובא דשל עכו-ם
הוא ולכך מותר לפנותן .ומה שחשש דאולי הוי
זה בזיון לישראל להיות נקבר שם .הנה מה
ן המבואר בסי' שס"ד דקבר
שדימהו רס"מידי
ישראלשפינהולאיעשהממנובית העצים דארא"
דמה דאי תחלה קבר ישראל שפיר הה בזיון אם
יעשו בו אח"כ תשמישבזיון אבללהיפוך מה שהד

יס"

בו תחלה דבר אחראין זהבזיון מהשיה" נקבר
בו אח"כ וראי' מדין בהכ"נ שמה שה" תחלה
בהכ"נ אסור להשתמשבודבריגנאי ולהיפוך לא
מצינו איסור שלאיעשות בה"כ במקום שהי' בו
זרעים תהלהוכןביו"ד שס"זסעיףז' החוצב קבר
לאביו וקברו במק"א יקבר בו הוא עולמית
%אמצינולהיפוךדהחוצב קבר לבנו לא יקבר בו
אח"כ אביו מיהו זהיש לדחות די"ל התם הבן
חייב בכבוד אביו אבלאין האבחייב בכבודבנו
אבל רא" ראשונה מבהכ"נהוי ראי'שפיר ועוד
יש ראיותלזה אלא שקצרתי מיהו היותר טוב
שיחרישו המקוםהזה וגםישליכועליו עפר הרבה
למעלהואזיהי'כפנים חדשות בא לכאן ולאיהי'
עכו"ם תחלה גם לא יהף
נראה שה" בו קברי
נודע אם ח"ו יקרה שם מת לא יהה ניכר אם
נקבר במקום זה שהע בו קבר תחלה ש הוא
בסקוס

יא

106

האלף

שדת  %ידד

גמגום שה"פסית"לה ובזה ודאיייר
אבזיון
(מהגם שהוא יה" מחובר לבהל תישן אין זה
בזיון כלל והשי"תיתןשיבולע המותלנצה ומחה
ה' דמעה מעל כל סנים:
 .שאלתו מנדון הבה"ח שרוצים
סי'ש"נ
לחדש .הנה כך מקובל
אני מפי זקנים מגידי אמת שהוי סכנה
בדבר לחדש שום דבר בעניני המתים וגםעיני
ראופעםכן לכןידבבודו אלתהי בו בהתחדשות
זה ואםיחדשוהו שלא ברצונויסע משם לאיזה
עיר אחרת וישב שם וה'יתןשיבולע המות לנצה
ואם ח"ו אז אחר שיה" נקברים שםג' מתים
בהחרש ויתחזק לבה"ח אז ישוב למקומו
כן אני עתן עצה היעוצה כאשר עם לבבי:
כתב בס" שד מ
*ט" דיש .הנה

יא

ישים

יו

ה
י' כשםשמספידין על
יב
מף
"י
סע
על הנשים הנה דין זה
האנשיפ כך
יס
פו
ספ
אף שהוא מןמה
ים הראשונים צ"ע דהמעיין
דיקי
בב"י ס" זה יראה שהרמבץ הביא ראי' מזה
מרמרם דספד" לכלתי' ומר"מ שהספיד לאמו
של בן זזא והנה בש"ס מו"ק דף כ"ג איתא שם

ראין מעמידין מטה של אשה ברחובה של עיר

מפני הכבוד וקאמר שם בש"ס דנהרדעי אמרי
דוקא של חיות אבל של שאר נשים .מעמידין
ור"א אומר אף של שאר נשים אין מעמידין
דכתיב ותמת שם מרים ותקבר שם סמוך למיתה
קבורה ואנן קיי"ל כר"א שם והכי פסקו הכל
בסי'
מוכח דאין מעמידין שום
אשהא"י
שטה ו
ברחוב ואף דבזה הוי אפשר
מטה של

דוקא ברחוב אין מעמידין
ליהוק וליישב
דםהיאחר טספידין מ"מהריעיקר
אבל באיזה מקו
היימוד של ר"א הוי מקרא רותמת שם מרים
ותקבר שםדסמוךלמיתהקבורהוהיינו שלאהספידו

שיא

הספידו אותה כלל ומוכח
אותה א"כ מוכח
דאיןמעמידיןעל שום אשהוא"באיןראי מרפרם
ור"מ די"ל דהם ס"ל כנהרדעי דהרי גם הם ס-ל
דמספידין על הנשים וי"ל דרפרם ור"ט ס*ל
תארדעי ולא דרשי לקרא דותמת שם מרים
ותקבר שם לכך ספדוהו אבל אנןדקיי"ל כנ"א
ונ"א יליף לה מקרא דמרים וא-כ משמע דלא
ספרוהו כלל ומוכח דאין מספידין שום אשה
שכך הפוסקים שפסקו לתרווייהו צ"ע טומא

לף שלמה

דהפסקים סתרי אהדדי ולדינא נראה דאוב
יותר להיות השומע ישמע ויחדל:
'"21ה .שאלתו בנדון טהרת המת ב"מ
שי
שנהגו פ"ק שלוקחים
השמשים אותו מן הארץ ונותנים אותו דף
הטהרה ומקנחו אותו יפה בסדין שלא יהי'
עליו שום לכלוך וטינוף ואח"ם יתחילו ירחצו
במים חמין מראשו ועד רגליו ואומרים הפסוקים
המבואריםבספרמעבריבקוכהרוחציםכלהאבריט
ואומרים הפסוקים הנאמרים בספר הנ"ל ואח"כ
יהפכו אותו לנקות הצואה שבתוכו ובשעת הנקי'
לא יאמרו שום דבר ואחר הנק" שופכים המים
לחוץ ואח"כ רוחצים אותו כדת ושופכיםעליו ט'
קבין אז ילבשו אותו הבגדים כן מנהגם .יפה
עושים והמערער ע"ז לא דק כיון דהמת נקי
בחוץ מותר לומר הפסוקים והרי קיי"ל אפי'
צואה בעששית שנראה מתוכו מותר לקרותיגל
דבצואה בכיסוי תקיא מלתא ומכ"שבאין נראה
הצואה בתוכו בפנים והרי האדם תמיד ע"פ רוב
צואה בתוכו וקורא ק"ש ומתפלל לכך בודאי
כהוגן עשו ואל ישנו כי כל המשנה מן הנהגת
המת אפי' כל שהואהוי בסכנהועלינויערה רות
הבורא ויבולע המות לנצח ונראה בבנות העיר
על תלה:
םי' ז'2גבזה הנשתפץ בדין הבא ממקום
קרוב ומצא גדול הבית שהדין
שמונה עמהם מה הוי הדין בהנחתתפילין ביום
ההוא אם דינו כשמיעה קרובה או לא:
תשובה.בסוףספרי אבליחידפלפלתי שםוהעליתי
שלא יניח תפילין והנה כן נ"ל גם עתה ויש
י אבלות דהה
טעם בדבר דבשלמאלענין ז'ימ
תקגתא דרבנן ואסמכוהו אקרא דויעש לאביו
אבל שבעתימים בזה הם אמרו והם אמרו ראם
הוי במקום קרוב נגרר אחר גדול הבית והואיל
זה" יכול לבוא שמה מונה עמהם אבל איסור
תפיליןביוםא'אוביוםשמיעה הוא מכחדאחריתה
כיום מר ועיקר מרירותא חד יומא בזהביב
האדם תליא מלתא וכיון דלא נודע לו עד עתה
הוי עתה לו יום מר ואין לו יהניח תפילין:
"שי' עם'ג הנה ממירש פ תקיא  8ה יש
יימוך דבר חידוש דמי
שמאכיל לישראל נבלות וטרפות נמיאיןמהויבין
דבר ומותר להניחו שיאכלוהו
להתעסק עמובכי
כלבים

עי

האלף

שו"ת על יו"ד

כיבים עי"ש .גם יש לימוד משם בפ' ח' באם
אדם רוצה להיות נקבר באיזה מקום יתקע
איזה יתד או ברזל בבית הקברות יהי' זוכה
להיות נקבר שם וז"ל אפ" איזה מסמר קבעת
כאן מכאן אר"א צריך אדם שיהי' לו מסמר
או יתד קבוע בכה"ק כרי שיזכה ויקבר באותו
מקום עיי-ש:

שי'וע"ח.כמה שיצה יימר ב"מ היי
א הי'
הקבורה ביו"ט ב'די

יכש לבוא מכח תתומין אף במקום קרוב מונה
לעצמו .הנהלדידיאין נראה כן דנ"ל דדוקא אם
הדרך רחוק דמפאת עצמו לא הי' יכול לבוא אז
נדון בפ"ע אבל כשהדרך קרובוהי' בידו לבוא רק
מכח איסור אין יכול לבוא בזהכיון דהוי בידו
לבוא אם לא הי' חושש לאיסור רקדהמניעה מצד
דבר אחר מבחוץ נגרר אחריהם כיון דעכ"פהי'
בידו לבוא וכעין זה כתבו התוס' במ"ג דסוכה
גבי אין שמעטין ביו"ט דאף דרך איסור נחשב
בידו ולא הוי דחויעיי"שכן ה-נ י"ל בזה הואיל
ובידו לבוא נדוןעמהם .ומ"ש רו"מ רא"מפסחים
מ"ג אין רא" דשם לענין חיוב לעשות הפסח
דהתורהחייבתו בפסת ואמרה דבררך רחוקה פטור
לכך בזה לעניןחיוב שחייבתו התורה אזליגן בתר
דעת תורה ומן התורה אין יכול לבוא והוי
דרך רחוקה אכל באבלות מ"ו דוה נהודמנות
תליא מלתא ובדעת האדם אם לבו דוה
עליו בזה שפיר י"ל דבזה רבידו תליא מלתא
וכיון דבידו הי' לבוא נחשב קרובה ותדע
דהרי בלולב דהויחיוב מן החורה ונחשב בידו אף
דרך איסור ובע"כ אינו דומה לפסח דבפסח דהוי
ספק אם חייב כלל בפסח או בזה אזלינן בתר
דעת תורה אבל ביולב אין הספק על גוף החיוב
רק אם יכול לצאת בלולב זהלענין הכשר הלולב
נחשב בידו כן ה"נ גבי אבלות כיון דעכנפ הי'
בידו לבוא מונה עמהם כנלפענ"ד !
ע"ר שאלתו אשיבהו בקצרה .הנה
שי'ש"ט*
זה ודאי דקרובה ורחוקה
הנאמר באבלות ר"ל תלוי רק ביכול לילך ברגליו
לא בסוסים ופרדים וש"ס מפורש הוא בפסחים
דף צ"ד ת"ר הרי שהי' חוץימודיעים וה" יכול
לבוא בסוסים ופרדיםיכול יהאחייב ת"ל ובדרך
לאהי' והרי הי' בדרך ופרש"י דחוף למודיעים
דרך רחוקה הוא הרי מפורש אף דיכול לבוא

יא
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בסוסים
תקנתם דהנה שם אמרינן יכול הי' לפנים מן
המודיעים ואינו יכול לבוא מפני קרונית תיל
ובדרך לאהי' הרי לא הי' בדרך עי"ש א"כ מוכח
רעד עשרה פרסאות ברגליו לא נחשב בדרך אבל
ך ע"ז סמכו לחלק בזה
יותר מזה נחשב בדרךויכ
נחשברחוקה ואפשר דמכאן סמכו חז"ל

וז"ב ונכון:
במי שמת לו מת
סי' * .אשר
י אם מותר לו לישב
אל
שג
בר
בחול המועד .הנה לא ידעתי מה זו
בחנת
יהרי לישב בחוה"מ בחנות אינו מותר רק
שאלה
בדבר האבד ובדבר האבד גס מצד אבלות מותר
ובדבר שאינו אבד גם מצד יו"ט אסור בחוה"מ
ואף דהעולם ם עושיו כן שרי להו מרי' ולא
מדינא לכך מכ"ש שהוא אבל ג"כ שאינו מותר
לישב בחנות רק בדבר האבד ולא יותר:
ן שאלתו בסופר שהוא אבל
מי'
נירו
ר"ל אם מותר לילך לכתוב
גט לאחד שיש חשש שאח"כ יחזור בו הבעל
 .יפה התירואיןצריך שאלה דלא
והוי מקוםעינין
גרע מדבר האבד ובפרט במקוםעיגון וגם הוי
כרבים צריכין לו דהרי מותר למלמד ללמוד עם
חנוקת ולא חלקו אם התלמידים רבים או אחד וב'
ומוכח דהכלהוי בכללרביםצריכין לו וא"כ ה"ה
בזה וז"פ ונכון:
ב הת
אםמיתייכתי
סי'שי"ב .מה
בימי אבלו .ודאי דאסור
ואינו דומה לחיה"מ דשם תלוי רק בדבר האבד
ך מותר בחידושיו אבל בימיאביו דאסור כל
ויכ
דבר שמחה ודאי אסור גם לכתוב חידושיו דהוי
דבר שמחה ומ"ש רו"מ ראי' להיתר ממ"ש
הרמ"א בס" ש"פ אינו ראי' דהרי לכתוב ח"ח
שמותר בחוה"מאינומבואר ברמ"אלכךכתב הרמ"א
שמותר כמו בחש"מ אבלזה כתב רק הב"חולדידן
ודאי יש חילוק בין חה"מ לאבלות ולכך בימי
אבלו אסור לכתוב חידושיו:
שזבאחד
סי'
"מעשה דק מאנ
יונתו שמת
טת
יסח
שנודע לו קודם
בנו וישב עליו שבעה וכדי שלא
י
להאב ששקרתתהקגליק
דו
הסעודה הותר אחד לומר
לו כדי שיעשה הנשואין .הנה הוראה כזו לא
ראיתי כהנה לרוע וחס יעשות כן והמורה כן
עתיד ליחן את הדין:

ש

שי"א.

שיאי

שי"נ.נג'וז

שי"ד.ע"ר האלף'יא" ד"דיו"ףתי
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יאותה

סף

יו.ד
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עמו בבתים הסמוכין אינו רק טומאה דרבנן ומותר

דודאי יש לו דין מאבד להלביש עצמו תחלה וכן א"צ להקיצו וכףועיין
ק"ל דבהוכהה חליא מלתא כל שממעשיו ניכר במנ"א סי' שי"א ושמ"ג שחולק עליו דהוי
ן בפ"י בחידושיו לסוכה דף כ"א
שעשה כן מדעת וכיון שאמר תחלה שיעשתכן דאורייתאועיי
גם בירך את בניו תחלה ודאיהוי לדעת ממש שהוכיח כדעת הש"ך ואם כי לדינאאין בידינו
ספק תורה מ"מ נראה ראם הף
ויש לודין מאבד עצמוידעת גם בנדון הטהרה להכריע והוי
הכהן הזה קרוב יהמת מאלו המתים שהכה)
יפה פסק רו"מ:
ב'ניזשיטיהמקים מטמא להם בזה א"צ יהקיצו ואם הקיצוהו
סי
בדברהאתת
באבלי אם משנה מקומו מותר להלביש א"ע אם הוא בבתים הסמוכים
מספסל אמצעי לכותל מזרח אם הוי שינוי .זה והוא כיון דלכמה פוסקים מותר הכהן יטמאות
אינו נחשב שינוי כשינוי לשבח לא הוי כה"ג לקרוביו אף שלא לצורךונהי דאנן קיי"לדאינו
שינוי והכלל כך הוא רכל מהדאין דרך לעשות מטמא רק לצורך מחטהוי ס"ס שמא כהפוסקים

שש"י.

כן בלתי אבלות ואינו עושה כן רק מכה אבלות דכהן מותר לטמאות אף שלא לצורך ואתיל
זה נחשב שינוי אבל מה דדרך לעשותכןבלתי כאינך פוסקים דימא הלכה כהש"ך ופא דהוי
ושינוי למעליותא יכול רק דרבנן ובדרבנן מותר להלבינם א"ע או שלא
אבלות אין זה
יעשות כך בלתי 1$satא~ין זהשינויגם בשבתאין להקיצו ועדיף מזה ראם הוי דרבנן שוב יש
בידהכלל דאבלותבפרהסיאהוי למסוך להני רס"ל דכהן מותר לטמאות אף
אא
זה אבלות בפרהסי
רק מה דנוהג רק בשבעה ר"ל זה אסור בשבת שלא לעורך וכעך ס"ס כתבו גבי דם דגים
וביצים עיי-ש ה"ה בזה ודב ונכון:
בפרהסיא אבל מה דנוהג כל למ"ר אינו נחשב
אבלות בפרהסיא ותדע דהרי מדין הש"ע ומנהג דני"אה דדיז בית הסמוך לא חף דוקא בית
סמוך ממש רק אף אם הף שנע
ישראלכל לת"דלובשין בשבתבגדי חולועלאביו
ואמו כל השגהואיןזה אבלותבפרהסיאכיוןדהם חדרים תחת גג אחד נמי דינו כבית המטוך
כל למ"ר או כל השנה כן הוינמי בשינוי מקוטו לדעת הש"ך וסייעתו והוי רק דרבנן תיל בתר
ן זה אבלות בפרהסיא וז"ב ובחגם כתב הש"ך טעמא וכן מורה ראיות הש"ך מקבר שיש 19
אי
בשם הלבוש טעם אחר למה דלאהוי אבלות פותה טפה שטהור כה"ת א-כ כ 9שאינו באותו
בפרהסיא וו"ב ושוב עיינתי בש"ך עצמו שם כתב חדר ממש שהמת בו תחת אהל
כן העט"ז תה אמת גמור:

עי

ו שפיכת המיםבפני המת
שי'שע"ז .שא'נדי
אין ישפוך רק המים
לא שאר
והופאשסוסטיירןםדשהומיבשרלקיםירופשוותאיהםגביהאםאמבבי
עיא לטעם
פרסום דהוי רק במים פשוטים רק גם לטעם
שמה"מ רוחץ בהם סכין הוי רק במים פשוטין
הנעשין לרחיצתהידים וכדומה לא במים שאין
עומדיןלכך ולמה נחמיר בזה בפרט לפי מעם זה
הוי די בחד מים ולמה לשפוך מכמה כלים דדי
י אחת רק מכח לא פלוג או מאן
לו ברחיצתצי
מפיסבאינהכלי הרחיץסכינו לכךדילשפוךמים

העומדין ירחיצה ולא מים בכלי שאין עומדין
לרחיצה וז"פ:
 .כתב"ים א בס" שע ב סעיף
*ם"שי"ז
א' כהן ששוכב ערום וכף
שיק כש"ך טיש דדוקא באוהל המת מסו אבל

אחד רק שיש

להמת אהל בפ"ע דינו כדין בית הסמוך ועין
כיוצא בזה במג"א או"ח ס" תל"חשביתפירושו
ועיימ"ש בפיח

חדר וה"הנמי בזה זה ברור
וכי
סי' קכ"ח כיוצא בדין הנ"ל .ומ"ש לעילדהוי
ס"סי"לדהוי ס"ס ביש לז מתיריןזיזן דהטהיר
בודאי יבא דודאי יפנו המת דקיי"ל דגם כוה
י"א דסהני ס"ס בדשיל"מ גם י"ל דיש חילוק
בין זה לדשיל"מ ודוק:

םי' ש"ח .מה שיאיהניט אבלתושיו
מתימתחנולל
מאימתי

אם בנסרים או מעט עפר אונחשי
בהשלכת כל העפר
עם
על הקבר הנה זה ודאי דנסתט
סי
ול
תימה
מעט עפרבענין דלא הוי פתוח כללזההגה
ואיןיסתום הדבר בהשלכת עפר על כל הקבר
דא"כ נחת דבריךלשיעורין כמה עפר יה"
הקבר רק הדבר תלוי אם נסתם הילל לגמרי
וליכא חור פתוח זה סתימת הגעל ואז מתקיל

כי

עי

האבלות

שרת שירי

האלף

לף שלמה

גה 09נ

האבלה אךכיון דלא נהגו כלל אבלות אינו לעוה"ב מוכתכן דהיינו שכתנתוה"כיון
מתחיל עד הלילה דאף דבאמצע אבלות ח"ואינו יוסי תמהעליו שמלכות זה מן השמים המליכוהו
מזיק אם מבטלכל דהו אם בתחלה אם לא התחיל למה עשה להיפוך א"כ חייש דהוי כמאבד ע'ל
גלל אינו מתחיל עד הלילה .לענין תפילין לכך שאל טה הוא לעולם הבא ומה שהשיב לו
ביום כ'איןלהניחעדהנץ החמהואזיניח בברכה כלום מעשה בא לידך בארתי בעזה"יביאור נכון
ן בטוטור"ק ,הנדפס מחדש ש' תרס"ג) תשובה
ואם הוא יום קבורה אף שאינו יום המיתה לא עיי
יניחו כלהיוםתפילין דלאכמהריט"ווכן מבואר רפ"ב מהש"ססנהדריןגביג' מלכיםוד' הדיוטות
בישויע"ק,.ג)לענין לאכולבזימוןודאי לכתחלה עיי"ש וכעת נראהעוד ממשאחז"ל דההולך אחורי
אין לאכול ג'ביחדשיתחייבוגזימוןאךאם כבר אשה בנהר אין לו חלק לעוה"ב ולכאורה הוא
אכלו ביהד אין לבטל זימון מכח חשש אבלות תמוה למה יהי' חמור מן העושה מעשה שדוד
הנ"ל( .ד) בנדון הנהגת אבלות בעש"ק העולם המע"ה אמר דוד שבא על א-א מיתתו בחנקויש
ן האבלות אחר חצות בעש"ק אבל לו חלק לעוה"ב ולמה אחורי אשה בגהראין לו
טועיןומביי
באמת כלדיני האבלות יחף וישיבה עג"ק הכל חלק לעוה"ב אך הכונה כיון דהולך בנהר הוא
נוהל עד הדלקת הנרות השי"תינחם אותוויזכה הולך במקום סכנה רק שבטוח בוית' שיעשה
נס ויצילנו אך אם הולך אחר אשה בנהר והוא
לראות בנחמות ציון יירושלים:
סי' שי"ם .מה ששאל מ"ש ביו"ד ס" מהרהר בעברה לא יעשה לו הקב"ה נס וכיון
שס"ט שכתב הרמ"א דנהגו דגולך במקוםסכנהואינו שומרעצמוהוי כמאבד
חיסור ללגוש בנד שבת כליב"ח וע"ז שאל דהוי נ"לואיןלו חלקלעוה.ב .ועוי"ל ממשאחדלגבי
אבלות בפרהסיא .הנה זה כתבתי זה כמה שנים תמר שנוח לו לאדם להפיל עצמו לכ"ה ולאילבין
בזה פשיטא דהטפל לס"ה
דאיסור האגלות בפרהסיא לא נאסר רק
מהותדהכוזיה פאניינוחרבקרואיובטוהדקהמ
י והמלבין פגי חברו ברבים
בדין שבעה אבל מהדהוינוהגבדין ל' אבל
"ף
גו
לא נאסר בשבת ושבת שקודם ט"ב יוכיח דלא אין חלק לעוה"ב א"כ פשיטא דחייב לעוות
נאסר בו לומר דהוי אבלות בפרהסיא מכח דמה כן אלא ודאי דמאבד
אל"ח לעוה
הו"יב וא"י
י
"
ע
ו
נ
י
א
ו
ו
מ
שנוהג כל למ"ר לא נאסר בשבת וז"פ וברור :כיון רבידו להציל עצ
מאבד
ה
ש
ו
ע
ו
בסי' שפ"א ס" 8בהג"ה עצמו לדעת ונמיאיןלו חלק לעוה"בלכך
יסי' ש4כ.
קמ"רי
ק
אלא שנהגוהאידנא לאסור דם"מ טוב לעשותכןכיון דאינו מאבד ע"ל
כל רחיצה וכו' ע,4ן בש"ך שכתב שכ"ל רחיצה כדי שלאילביןפניחברואיןזה מאבד ע"ל ומוכח
כל לס"ד אבל רחיצה בצונן ליכא איסורא מזה הא מאבד עצמובליטעם זה אל"ח לעוה"ב.
עיי"ש ובסחכת"ה נעלם ממנו הרמ"ד באו"ח ס" שנית להנ"ל מה שרצה לדחות ממ"שדוד שבאעל
תר"ו בהג"ה שכתב אע"פ שנהגו שלא לרחוץ א" 8מיתתו בחנק דהול"ל בקיצור דוד שלא על
ולשיםטביית מצוה מותר א"ב מוכהשיולי א"א יו לו הלק לעוה"ב ומזה רוצת להוכיח
.כי
טבילת מצוה אסור אף רחיצה בצונן וכדעת דדוקא אם הומת בחנק אז יל"ח לעוה"ב ודוד
הלבוש ולא כהש"ך ואחר כמה ימים מצאתי נצטרע ונחשב כמתזה לק"מ דהרי הם שאלו לו
בדגול מרבבה שהרגיש בזה ומשמע שרוצה דוד שבא על א"אסיתתו במה וכיון דהם שאלו
לפרש כוונת הש"ך על פניו ידיו ורגליו וכו' לו מיתתו במה הוכרח להשיב להם על שאלתם
אבל לא נראה כן דא"כ לא הוי צריך הש"ך שמיתתו בחנק ועוד אם כדבריו למה אמר לחם
להג" רק לפרש דמ"ש כל רחיצה היינו אפ" ואתם מלבין פ4ח ברבים וכלהטיבין ברבים
אלוח לעוה"ב למ"ג בלזה הול"ל בקיaצwו"
ר דאתם
בצונן והבן:
מה ששאל אותי לומר לו המקום אין מיתתכם בחנקואי"ח לדה"ב מוכח הא לא
טי' שכ"א*
מהשהעולםאומריםדהמאגד הוימלבין פ"ח אף ראין מיתתם למטהנמייש
עמסו לדשת אע לו חלק לעוה"ב  "8מקומו .להם חלק לעוה"ב .גם מה שדימה רףט מצורע
בחנק דאדנהי דהוי מצורע כמת u~en
ה שאלת הראשונים ואני בחבורי על מס' ע"ז
י
לק
כתבם שי"ג דבסה דשאל בן תרדיון מהאני ר
נדיכמת מטתו אבל לא כנדון בב"ר ורב"
דר'

.ב)

ימ

יו

עיין

רי"

עי

במח
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תמה דקיי"ל בהלכות אבלות בני מומרים בן בכו"פ שהקשהכז יבהקדמת לשו"ת בית אפריס
הנהרג דוחה לבן המת מוכחרבן המתאיןלאביו חימד תירץ מכח ביטול גרוב והוא תמוהדבמין
כפרהכיון שמת על מטתו כן ה"נ הוי מצורע באינו מינו בעינן סמ"ך ולא ברוב ופגול ונותר
כמת על מטתו אבל לא נחשב כנהרג בב"ר .ונם סיירי כמב"מ ואפשר דבב"ג לא בעינן סם"ך
מה שרצה דלכך הרגלך אחורי אשה בנהר אבל אינו נראה .ונ"ל רזה ודאי אףאי נאמר
אג"ח לעוה"ב מכח משאחו"ל דטוג מראהעינים דחלב אסור דבא מכח אמ"ה מ"מ אבר לא מקרי
באשה מגופה של מעשה .דא חרא דח"ו לומר רק ביש בו נידין ועצמות אבל בשר שפירש
דעונש הרואה יה" עונשו חמור סבא על א"א מן האבר אינו אסור רק משום בשר מן החי
ה בבא על א"א רא" ג"כ במזנה ביום וה"ה החלב שיצא ממנו הוי רק כבשר מן
דמשכחתי
ובדוד ה" רא" כמ"ש דראה אשה רוחצת וחז"ל החי וא"ע אין מכאן ראי' מב"נ שהאכילם
כותו רק להזהיר אדם מן הראי' והשנו שלא אברהם חלב שהרי ב"נאין מצווין על בשר
ו ואין מזה ראי'
 ~awהראי'איןגהאיסוריזה אמרודודאי הבא מהחי כלל ושפיר שרי יג
ן דגם ם מן החי אסור שיה" מותר
על א"א אפ"ביינהדליכא ראי' נמיחייב מיתה ידיד
לכך ידע האדם רטוב מראהעינים באשהיה"ר החלב לכך הוצרך להביא רא" מפסוקים אחרים
הגיפה של מעשהבלילה לכךודאי הרד" אסורה ויש ראי' מזה ,דאין ב"נ מצווה על בשר פן
ל כן "3ל:
שיהולענישאיןמזהירין מה"ד אבל לומר דהרואה
החיכי
עונשו חמורמן העושה ז"א נראה כלל ועוד אם *כמי' ומע"נ* נכ:רז81קתי בהא דכי
י
ב
ח
מ
ה
י בסף ס"ד סעיף
כפי דעת רס"מ למה אתז"ל ההולך אחורי אשה
אחריו חוט

יא

בנהר הול"לכלהצופהבנשים או.המסתכליגשים

אל"ח לעוה"ב ולמהאמרו דוקא ההולךאחורי אשה
כל המסתכל
ובמקום
בנהר מוכח
שאל"חאחלזע-
כמ"שכלל ש
י"ב לכן נראה
וה
בנשים לא זכרו
ברור כמ"שויא"לועליוןיערה רוח הבוראוישים
חלקנו11waשיש להםהלק לעוה"ב:

*כמי ,ומכ"ם .הבה בספי יאש ייסף
י
ע
חולין נסתפק אם מצווה

בןנח על בשר מן החי כיון דגלמד מן ובשר
בשדה טרפה 11ה לא נאמריב"ג וכף ולדעתי
יש להביא ראי' ממס' בכורות דף ף דרוצה
להביא.רא" סה"ת דחלב מותר אף רבא מכח
אמ"ה וכן .ודוחק שם להביא ראי' ולכאורה
תם" לי סובא מ"ט לא יליף בש"ס הרי ב"ג
נצטוו על אמ"ה כישראל והאיך נאמר בפ' וירא
גבי אברהם ויקח חמאה וחלב וישם לפניהם
וכו' הלא.אסור הוא משום אמ"ה והוא הי'
סבור שהם בני אדם תה ודאי ראין לומר
שאברהם ודע שהם עוברים על איסור אם-ה
ושכלים דאכתי הרי אברהם קיים כה"ת כולה
עד שלא נתנה כדיליף במס' קדושין ואיך עבר
הוא אלאו דלפ"ע וגם בלא לאו דלפ"ע מניין
צ אברהם זה שהם אינם נזהרים באיסור חלב
יר
גגם למיל לאברהפ להביאםלידי מכשולוהויסגי
5ף כלא"ב ולפאורה היא תמי' גדולה ושוב ראיתי

כ"א טבח שדרכו לנקר בשר ונמצא

או קרוס מלמדין אותו וכו' ואם נמצא אחריו
כזית אפה בהרבה מקומותמעבירין אותו ומכין
הרשב"א בחף
אותו מכות מרדות אך מדברי
משמע דס"לדמר זוטראפליג עלר'יוחנןוקיי"ל
כר"י דכזית במקום אחדבעינן ועל זה נסתפקתי
אם מעבירין אותו בשנים וג' מקומות או דוקא
למלקות בעינן כזית במקום אחד או אף שאין
מעכירין אותו דוקא בכשעורה במקום אחד
ונ"ל ראי' דאי גימא דמודה הרשב"א דמעבירין

אותו כב' וג' מקומות א"כ מה טעמא הקשה
על הרי"ף דהביא דברי מר זעירא וכו' ונראה
דהרי"ף מפרש דברי מר זוטרא להעכירו וע"כ
דס"ל להרשב"א דאף דאין מעבירין אותו
בפחות מבשעורה במקום אחד דלשון כשעורה
שנקט ר' יוחנן משמע דוקא במקום אחד אבל
בב' וג' מקומות אין מעבירין אותו כלל וכו':
כתב הרם א בסי' ס"ד סעיף
*שי'
כ"א בהגה"ה ומנהג
כשר הוא שהטבח המוכר בשר ינקרנו קודם
שמוכרו שלא יכשלו בו הקונים תמי' לי' טובא
על הרב שתלח זה במנהג כשר וכן על מקור
דין זה בתשובת מהר"ק שלא הביאו בזה משגה
שלימה בפ"ר דדמאי מ"ג כל דבר שאין אדם
רשאי למכרו דמאי לא ישלח לחברו דמאי ר'

שכיר.
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יחסי מתיר בודאי ובלבד שיודיעו ופ" שם
חרטב"ם הובא בתויו"ט ר"ל כי הוא מותר לו
ולשלוח לו טבל ולהודיע למי שישלחנו שהוא
טבל חשינו חושש ר' יוסי שמא אם נתיר לו
זה ישלח ולא יודיעו עכ"ל וא"ב מוכח דהת"ק
אוסר אף בכה"גוכן כתב שם הרע"ב ראין הלכה
פר' יוסי ובע"כ הטעם דמ"ק תייש שמא ישכח

ולא יודיענו דבלא"ה אין טעם לאסור כיון
שמוריעו בפירוש בע"כ הטעם שמשש שישכח
ולא יודיענו א"כ ה"נ במוכר בשר שאינו מנוקר
למה לא ניחוש שמא ישכח להודיעו שאינו
ממקר וכן הוא עוד במשנה פ"ה דדמאי מ"ח
אעפ"י שאמרו דאין אדם רשאי למכור דמאי
אלא לצורך עיי"ש בתהו"ט הטעם שמא ישכם
מלהודיעו וה"נ ממש דכוותי' ולכך ודאי מדינא

אסור ולא ממנהגא וז"ל:
בשר תוך שיעור
*כמי' שכ"ה .הנה אם
יה למי השרי'
פח
ני
מל
הראשונה שמעורב בו דט והי' מקצתהחתיכה
תוך מי השרי' ומקצתו למעלה מן המים נראה
רהבשר מותר לא מבעיא אם נשרה כולו במים
דמותר דכבר הוחלש כה המליתה במים וכמ"ש
ו;נוב"ת בתשובה עיי"ש אף גם אם הוי מלט
מקצתו למעלה מן המים אין זה בכלל כשא"מ
דלא מכעיא להסוברים כאן דאף בכשא"מ ממש
אינו אסור רק מה שבתוך הציר אבל מה
שלמעלה מן הציר מותר פשיטא דאין גזה
בית מיחוש בנדון דירן אף גם להסוברים ברמ"א
ס" ס"ט דאף מה שחוץ לציר אסור הרי הוי
עיקר טעמם מכח דהמלח מבלבל טעם החתיכה
א"כ תיגח אם כח המלח שולט בכל מקום אז
המלח מבלבל טעם החתיכה מראשו לסוסו
ומסופו לראשו לכך גרע מאם נבלע בו דם
ממק"א דאמרינן איידי דיפלוט וכו' אבל בזה
דלמטה נתקרר הבשר ופסק כח המלת א"כ הוי
רק דינו כאלו הי' כאן שני חתיכות מונחין
יק"ז והעליונה נמלחה ולא התחתונה דהעליונה
ודאי מותרת ואין בה חשש כשא"מ כידוע
והתחתונה אם לא נכבשה למטה בציר מותרת
נמי כמשמעות דעת הט"ז בסי' ע' עיי"ש
ממעשה שלו ואין בו רק חשש שבלע דם של
הראשונה ואמרינן איידי דפליט כן ה"נ בזה
אמרינן דם החלק העליון נפ-ט למטה ולהיפוך
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מלמטה למעיה אינו חתר והולך כיון ששם
פסק כח המלח אינו חוזר לבלבל טעם החתיכה
ונשאר למסה ודעו רק כבלע דם של אחר
מדם פליטה ואמרינן איידי דנפלוט דם דיד"
יפלוט גם מה שבלע ממק"א .ועודכיון דהמחבר
פוסק בסי' ק"ה דבמליחה נמי אמרינן תתאה
גבר
לשיטתו ודאי כיון שה" סים למטה
נתקרר
וא"הימליחה לגמריוהוי כאלו הוי כולו במים
ונהי דהרמ"א פסק להיפוך מ"מ שובהוי כאן
ס"ס דלתא כדעת דס"ל דמה שחוץ לציר מותר
בכשא*מ ואת"ל דאסור דלמא הלכה כסוברים
דגם במליחההוי תתאה גבל והוי נתקרר ממו
ומותר ממ"ג וא"ש ונ"ב לדינא:
*סי שכתו .כתב הרמ"א בסי ס ט סעיף

ד' בהג"ה ואם הוא אחר
י"ב שעא יצלנו דנורא מישב שייב וכו' הנה
אם הודח דאז נסתמין נקבי הפליטה אם מהני
בזהציי
' לא נתבאר זה באחרונים זולתי ברברי
הב"ח והפמ"ג מבואר דגם בזה מהני צלי' אך
לדעתי אין זה מוטכם רזה יהי' תלוי בטעפ
היתר הצלי' בלי מליחה דלהסוברים דנורא
ן הצד השני בולע כלל בזה
מישב שייב יאי
מה בכך דכשהודח נסתמין נקבי הפליטה סוף
סוף נורא מישב שייב אכל להסוברים דלא
רק בצירוף הטעם דכבלעו כך
מפסלכטיונןולעכ"ךזתליבגי
ח חם הוא אחר י"ב שעות דאז
עדיין לא נסתמו נקבי הפליטה לכך מותר בצלי
דכבלעו כך פלטו אבל בהודח דנסתמו נקבי
הפליטה ולא שייך בזה כבלעו כך פלטו לכך
אסור אף לצלי ולכך הרב לשיטתו דס-ל לקמן
ס" ע"ז עיקר הטעם דנורא מישבשייב ל" לבד
יסתיר בנמלח הפנימי ולא החיצון ולכך גם כאן
נקט עיקר טעם זה וכן יהי' שיטת הב"ח כדעה
זו ולכך מתיר אף בהודח לצלי אבל הש"ך
לשיטתו דס"ל לקמן סי' ע"ז דלא ממכינן על
נורא מישב שייב רק בצירוף כבזיעו כך פלטו
ואוסר בנמלח הפנימי ולא החיצון לכך גם כאן
העתיק הטעם דכבכ"פ וממילא לפ"ז בהודח
דגסתמין נקבי הפליטה לא מהני גם צלי' בזה
דאין לעשות מזה ס-ס אולי בהורת לא נסתמו
גק:י חפליטה ואולי כדעת הסוברים דנורא
א נסתמו
כישב שייון ל" חרא דדעת הסובריםדי
נקבי הפליטה דעת יחיד הוא רק הט"ז לנדו
וכל
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וכל חר הפוסקים ס"ס להיפזך ואין זה ס"ס אחזקה דמעיוךא נמו שה" בתחיה הדם בונ
וכיוצא בזה כתב הפמ"ג לקמן סי' ע"ה גבי גם עתה ולא יצא %א נשתנה וזה הה כס
קורקבן עיי"ש ועוד דלא נוסעו יהד דספק חזקת הגוף ואםכי אינו דומה ממש כי עשו
זה אם כשהודח נסתמו נקבי הפליטה נולד פיד להשתנות עכ"פ חזקה הוי ובב' היקות א
לאחר הדחה ונפסק לחומרא דלא מהני ל" בדרבנן לחומרא כמ"ש בערובין דף ל"ו שו
מליחה אח"כ וכיון שההדקנו אותו לחומרא שוב וגם בזה י"ל אף דנעשה מעשה המכשיר זו
אף כשצולהו וגולד עוד ספק אם נורא מישב מהני רק לסלק הד חזקה חזקת איסור ולא ב
שייב ל" או לא לא מהני כיון דלא נודעו יחד חזקות ובפרט דחזקה דגומא לאוקמא הדו
לכך נראה דלדידן בהודם אף לצל" לא מהני בחזקתו בזה לאמהני להיותאיתרע מכח דהתחי
בזה כן נ"ל נכון לדינא שוב ראיתי בכה"ג מעשה המכשיר לכך העיקר כדעת
האוסריי
בשם דמש"א שכתב נמי דלצלי אין חילוק בין והנה שאלני אחד דהרי בשר חי מותר
לאכל
הודחה או לא ונראהנמי דאזיל בשיטת הסוברים וליכא חזקת איסור אך זה טעות דהרי אנ
דנורא מישב שייב אבל לדידן לא קיי-ל כן :תיירי לבשלו ולבשלויש לו חוקת איסור דאסח
שכ"ז.ע"ר שאלתו באשה אהה שמיחה לבשלו בדמו ושפיר הוי ב' חזקות לאימה
*מ!"
בשר והלכה לשוק ואח"כ "11פ .גם שאלני הרבני יאימ ואב וויינגארטע
באה אשה אחרת והדיחה תיכף הבשר ונתנוה ועיקר בנינו מכה דברי הט"ז בס" ס"ט דספ
לקדרה לבשל כי סברה דכבר נשתהה הבשר דרבנן להקל ואף דהנקה"כ חולק ירד
כשיעור מגיהה וח"כ באתה הראשונה וראהה בין נדון המעשה של הט"ו וביןזה .הנה לו
שכבר הבשר אצל האש ונתבשל וספק אם שהא ידעתי הרי הנקה"כ כתב עוד טעמים דמצו
כשיעור מליחה דהיינו אפי' אם נשתהא שיעור אחר בא לו שהוא דרבנן גם כתב דהוי ספקנו
תיל וכתב ש"מ דיש מתירין ויש אוסרין .הנה דרבנן להחמיר גם הרי כהבתי דהוץ חוקו
לדעתי העיקר כדעת האוסרין דמה שמדמה לה איסור ראף לאוקמא הכא אחזקתו דמעיקרו
מעלתו לדין עירובין דספק אם מבעוד יום שלא יצא לחוץוהוי ב' חזקות וכעתאני מוסין
נתגלגל אס משחשכה נהגלגל דכשר הנה לא עוד לומר דבנדון כזה גרע מנדון הט"ז עפ"
דמי כעוכלא לדנא אדא דלא עיין רו"מ שם דברי רבינו יונה בפ"ב דברנות ד"ה באמצו
בעירובין ל"ו דמחלק שם בין יש לו עיקר חוזר לראש הפרק שכתב אף דספק קרא ק"ו
מהית לאין לו עיקר מן התורה עיי"ש א"כ הוי דרבנן אם התחיל צריך לגמור עיי"ש כ
'
מליחה יש לו עיקר סה"ת דעיקר דם הף ה"נ במעשה דט"ז הוי ספק אם התחיל כל
ה כתב דהוי ספק דרבנן אבו
דאורייתא גם התם בנתגלגל יש לו חזקה במליתה או לאיז
דמעיקרא יהיפוך דכאן הי' החלה ומוקמיגן בזה אם כבר התחיל ימלול בזה צריך לרעי
אחזקתו דהי' מונח במקומו ולא נשתנה ועתה אם גמר ושהה שיעורמייפה ואם ספק אם גמז
הוא שנתגלגל וא-כ נגד הזקת איסור יש חזקה הוי לחומרא אף דהוי דרבנן גם הרי יש לצרן
להיפוך וסלק חזקה נגד חזקה והה ספק דרבנן בזה דהרי הוי כמה דעות דדם שמלחו הו'
חזקת איסור .ומ"ש רס"מ כיון מה"ת לכך מכל הלין טעמי ומכח הטעם שכתבנ)
משא"כ כאן הוי
לעיל ודאי הוי טרפה וע"ז פשוט וכו':
דנעשה מעשה המכשיר לא הוי חזקה ז"א חדא
אם הת
דנוף דבר זה אינו מוסכם ומוכח בכמה דוכתא *שי' שכ"ח .הנההיי
ול הקיב"
מעיים לדעה
להיפוך ואף אם נאמר כןהיינו בדבר דהמעשה
בכל בני
בכלל בני מעיים
ראוי להיות נגמר מיד וגידו לעשותו מיד או הסוברים דכרס ובה"כ
י
י
א
בזה איתרע ההזקה אבל במליחה אין הטכשיר כבר הארכתי בזה דדין כרם ובה"כ יש לו
נעשה רק לאחר שיער מיל והוא הלוי בזמן (עיין בהנהות חכמת שלמה ס" ע"ה) .והנה
וכל זמן דלא נשלם הומן לאו כלום הוא בזה כעת הראני חכם אחד ביש"ש פכ"ה שכתב שב
לא איתרע החזקה דחוקת איסור .גם כאן יש דקיבה אין מחזיקין בו דם אף דהוא ס"ל נבה
 '4חזקות חזקת איסור וחזקת הדם לאוקמא כדעת הסוברים דכרס מחזיקין בו דם והשבה'
דפנה

יח"
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שן"

על ירד

~ runטעמי גרור כיון שכתבו הראשוניםדגני
מעתם הם הדקכן הכחושיט ודאי אין הקיבת
נכלל ולכך נראה דיש ס"ס גיש"ש כיון דבנוף
דגריו שם לא זכר מזה דבר רקבסימניהדינין
שציין מינה שם קיבה ולבך נראה שיש טיס
שם ותיבת וקיבה צ"ל אח"כ נבי כרס וגה"כ
שמחזיקין בו דם וטעה המדפיס וכתבו תחלה
טלי אלו שאין מחזיקין בו דם ותדע דהרי
הרוכל הסכים להסוגריס דכרס אינ* בכללבני
סעאס מראיות המרדכי דה"9ס מפרש תרגסא

אכרכשתא וסעי והדרא דכנתא משמע דוקאהני
ע-9ש א"כ נם קיבה אפשר להוכיח מזה דאית
בכלל גני מעיים לענין זה ואין לומר דקיבה
הףבכיל מעייא שזכר דבע"כ מעייאהויענין
אמר דהרי הרש"ל גציונו זכרקיבה וזכר אח"כ
סעייא וכן בלשון סה.ת שהביא שם המהרא"ל
יכר קיבה וזכר מעייא ובע"כ מעייא %י ע-א
וא"כטדיא מנה קינה התנא טובח דקיבהאינו
בכלל זה ואף דגלשון סה"ת שהגיא הרס"ל
זכר נמי קיגה דאין מחזיקין בו דם וראה
דסה"ת סובר כהסוברים דאף בכרסאיןמחזיקין
בו דם ולא הביאו הרש"ל רק ללמוד ממו
דין ט"ש בדין אם נמלחו בכלי ונ-מ כשנין
שאר בני מעיים ואף אס לא יסבור הפ-ת כן
פ"א לדינא לפי משמעות רוב הפוסקים הוא
כמ"ת וכן מוכח מדברי הח"מ בפ"ו מהס"א
שכתב רמלשון הרמב-ם שכתב דבני מעחם
שהמאכל סובב בחללו אין סחזיקין בהם דם

מזה מוכח דס"ל כהפוסקים דגכרס ובה"כ
מחזיקין בהם דם וגע-כ כוונתו דמלשון זה
סובב בחללו בע-כ הכונה שאין מונחין

שהמא
במקום
כיאחד רק סובב הולך אבל כרס ובה"כ

ושמאכל מונח בתוכו ואיש סובב אילך ואילך
וא"א טה*ט גם קיבה מתמעט מזה דגם בקינה
אינו סובבנהליו ומה לי ברם ובה"כ וטה
דבה לכך לדעת הרב המגיד לדעת הרמב"ם
ודאי נם קיבה אינו בכלל בני מעיים (ועיין
בכה"ג בשם הרדם 1-שכתבדעת הרמב"ם להיפוך
ע""ש) מיהו עכ-פ בקיבה לדידן נראה דאינו
בכללבנימעיים ומחזיקין בו דם כן נ"ל נכת
וגרור .אך אח"כ הגיעייד
י ספר התרומהוראיתי
בו שגםהואאוסר בכרסושיפ"כמתירבקיבה לכן

יי

בסלהדעתי ננד דעתו הרמה ומותרתהקיבה

דקיהן
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flOע8י סעיף '8

ש"א המה בעי קצת
מליחת תחלה והעתיק כן בשם רשק הנה לא
נישאר שיעור מליחה קצת אגל בחה"ר פ' גהשנ
הביאכן גם בשם הראב-ד שגרס בש"ס וכן טף
לצלי וכר טבואר שם שצריך מליחה סכל
הצדדים רק ששהי' א"צ כמו לקדרתעייאש 1
 '~Deשאל*כתב "רמ"א ים" פ"י סעיף
י"א בהנ"ה אבל אם היי
שס נ-כ מעמיד היתרהוי זה וזה נורם עיין
בט"ו וש"ך מה שתמהו מן התוס' ש"ז דף ד"ח
ע"ב ובספרי ע-ע לדף זה כתבתי לדחות דעת
הרב סן המרדכי וחלקתי בין בב-ח דמהני
ביטול בסמ"ך אז מותר בזוז"ג אף דיש בכ"ח
כדי להחמיץ אבליב"ח איסורין דאינו בטל
אפי' באלף אז הדין כהט"ז -'vmך ראם יש
גכ"א כדייהחמיז אסור עיי"ש בפעמוכי סוב
הוא געזה"י גם ביאור לשון המרדכי שתסח
הט"ז גם התוס' בפסחים שהביא חוו"ד
יבואר שם:
*כ!י'של'א .הנהרעת ת"תוסייעתןדבמקום

דא'א לקלוף מותר ועיין
ברמ"אס"ס"אוק-לממשנה מפורשת בכ"ג דשאת
סוליאר הגרוף שותין ממנו בשבת ואנטוכי
אעפא *ירושתתיושיתין מסט בובת ועמן
שט הטעם מכח דאנטוכיהוי האש למסה עייפה
ולכאורה קשה לפ"ר עלאה נבר פ"ש אנטנת
ממוליארחי
אכיון דנותן המים צוננין למעלה
א"ב הםנוברין ומצננין את הששיים ~מה
יאסור וא-לצית דעכיפ אדמיקר למ מתבשל
פ"ק ונאסר א-כ הרי ר"ת סול דבמקום דה"א
לקלוף סותר בלי קליפה ות"כ ימה
יה"
מותרין הכאהסים לגמרי כית דעלאה נבר ומה
בכך שהתחתון חם ובפרט כיון דשוא צרוף
ואין גו אש אלא ודאי מוכח מזה דבמקום
דא-א לקיוף צריך ס' נגד הקליפה ואםיאו
אסור ולכך קשח מהבא ימ"ד עלאת
כר
הב
ג
י ממשנה זו די-ל דמיירי דאין ס' 2נד
הקליפה ~דעת ר"ת צ"ע כעת:
בס" צ-ב פשק
'סישליב.הנה
ט-בי
חת
כ
ולענ"ד תמוה
יוז
תי נראה כדעת
דכל שנונע בקדרה וכף ולדע
הש"ך בס"ק ל"ו שכהב כיון דהקדרה עומד

יא

יא

כ-י

במקומו
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האלף
במליחה וכה"ג שאף איסור משהו
א בתיס' משהו
בהקוטו חשוב תתאה וכן פ2ח יהדי
י
ב
א
א אטרינן חנף
מהראהודאיי
ל
ל
כ
א
צ
ו
י
ר
ת
י
ה
ק
ר
פ' כיצדצלין דף עאז ד"ה תנן שאין להם אין
ב
הן הנה דברי התוס'
דין שנעין זה בזה כדשת הט"ו וכן שלא כדעת וכף נטצא שדברי
י ודד:
ת
ע
ד
י
מ-ףך דמה שבמקוטו חשוב תמיד תתאה שהרי
ן בדיני ס"ס דין כ'
כתבו 9ם דנקט סתם נגע ולא פירש אם נדע *ם",של'ה.הנה עיי
למעיח או למטה אף שהתנור עומד במקומו
וכל זה ספק דרבנן שאין
י מה שה" לו חזקת איסור הנה בחי' לאו"ח ס" תקס"ב
איןיודין תתאה תסיד רקיפ
הפסילה וכן משמע מסוףישונם וכתיו דסכאן הוכחתי מן הש"ס פ"ר דפסחים דאף אם ספק
פריך שפיר דסדנקט נטף מרוטבו על החרס דרבנן באתחזק איסוראנמי לקולא בשםmem
משמע לטעלה משסע דלולי לשון זה אף בנטף ודאי הוי לחומרא לכ"ע וליכא פלוגתא בדבר
פשכהת לה שיחי הרוטב תתאה וחרמו של דנגדשני  mptnודאיהוי לחומראעיי-ש שהוא

אמר טלאה אף דהויבמקומולכך נראה דהליה

?דעה זו ודו"ק:
נ"נ סעיף ג' במד"א
*סי' של'נ*
שפוגם מתחלתו ושד
סוסואבי אם השגיחויכסוף פוגם וכרעיין
מזה בתוס' לוזדףס'זע"אובספרי ע"ע ב"שבדף
הזה הכרעתי שם לדינא כדעת הש"ךוי
א כדעת
הפרכס גפ כדעת הכהת גם בארתי שם
מקור דץ זה 9ל הרמב"ם והפוסקים בדיןnato
ויסוף השגיחעיי"ש כי נכון קוא ~:vntv
צ 1-ע"ג
*סי'של"ר.עשו בש'
דאה אפין מריש אזנו וכף
ובלאו .ה"נ צית וכף ולכאורה אין דבריהם
מובנים דביק דדחו וגרי הר*א וס"הדאמרינן
יאסור הקליפה
בקליפה חנ"נ מ"ט באמת
השארחית דחבשר ביחסו נעשה נגלה וכר
שראה כוונת דגריהם עפמ"ש הש-ך גסי' ס"ה
בושם טהרותי על האדס"י לכמה פוסקיםידעת
הטור דאף בחתיכה גשר שבלעה חלב אין
וכתב
יוצא  na~aלחביבה בלי רוטב

בסי

יא

"יייו יף

יא

הוכההברורה:

4סףשליההנה"טדיים"קי"ז סק"אהעיה

דבדבר המפורש להיתר

בתורה לא מצי חדל לאוסרו ודברנו הרבה
ן טוטו-ד מהד"ק הל' שחיטה) ונראה
טזה(עיי
רא" לדבריו מדברי התוס' יבמות כ' ע"ב
ד"ה הנשים יתייבמו שכתבו כלהני
פרכי לא פריך שיעקרו חכמים מצות יבום
לגמרי וכף והנה יכאורה אינו מובן מה ה"
קשה להם ומה הובר חסר אם קו' חשים
שיתבטל מצהר יבום לגמרי אך נראה שהתוס'
ס"ל כדעת הט-ז הג"ח ולכך לא מצי הש"ס
להקשות דלבטלי מצות יבום לנמריכיון דמפורש
פרשו
בתורה אין כח ביד חז"ל יאסרו

ים

יא

יכך

דעיקר הקושיא מדב
יו
אפ
מאםרג"שכאידנזוה מ
שרימפורש
מיבום אח שאינו
דאפור לפרש הקרא באח מאב ואם וכדומה
שאר הקושיות ורא" ברורה מדבריהם להטוץ
ודו"ק היסג:

4כ)י'טיל'ג ראיתי

כגון

בב"י ס" קכ"ז שהביא
בשם הרא"ש פ' אלו

יו
ופ
לחלקכיוןדהרעיגןשאיןאיסוריוצאכ
ל"מאותה
התיכההוי כאלו נחתך ממנח רק חתיכה היתר הכלזדן
והוי כבגד כלאיםעיי"ש א"כ ה"נ במליחה דוקאיהתיר ד~מוד טוספרה לה אבליאיסור
מהקליפה רק היתר אינו גאטן והעתיק המחבר שם בסעיף ג' והוא
סיע דאין איסור יוצא
ליהיתר וצריך לפרש לכאורה מחוסר הבנה ועיץ בש"ך שם מה שפי'
כק
8ףכאיו נחתך ממ 1ר
הא דאומרין הג"ח אף שיש ששים ננד האיסור כוונת המחבר אבל בהרא"ש פ' אלו מגלחין
שצמו ושכששט האיסור בכל הקדרה ובטל האיסור להמעיין בדבריו א-א להעמיס זה בלשונו רק
עצמווהוי כאלו אין כאן איסור כלל וס"ט כתנתו כפשוטו שלאיסור אינו נאמן ולהתיר
משריגן ב" התיכה נ"נ וצ"ל דכאןעכ"ד משהו נאמן והוא צ"ע גם סותרין דברי הרא"ש זא"ז
איסור יש חתיכה וחתיכה ואית שישפיהו שבפ' הגזקע כתב בדין ע"א נאמן באיסורין
ירף גם הסעפ החתיכת שבלשה שאס נאמן יהתיר ומכ"ש שנאמן לאיסור
כט
בצ
"יסוראו ט
בסרסור עצמו כיח דעככם מעורג עם איסור והעתיקו הש-ך בס"ק ט"ו .הן אמת שלפמ"ש
8
1
רפ"י

ת-י

שי

שי

הא דע"א נאמן באיסורין היינו
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בזה כמו בשור תם ואשו

"פ"י בפ' האומר בקדושין לדחות דברי הש"ך לעולם ופשע הנכרי
בזה מיושב דברי הרא-ש ולא סתרי אהדדי אך ראוי שיתחייב אף בשוגג וע"ז תירץ דבכה"נ
על הש"ך קשה סובא איך כתב והביא רא" לא שייך כיון דאינו נאסר רק לישראל ואף
'מהרא"ש דלאסור יותר נאמן מלהתיר הרי בא' דאמרו שם למ"ר היזק שא"נ שמ" 'הינק אף
שוגג חייבהיינו ישראל כיון שלדידי' אסור
אלו מגלהין מבוארלהיפוך:
רצמי'לי דברי הב"י ביורד עכ"פיי"נ מה איכפת לנו שלנכרי .מותר סוף
*כמי'
סי' קל"ב שהביא ריו סוף לדידי' אסור וע-כ מועד לעולם משא"כ
הרמב"ס שדוקא היכא שהנכרי ניסך במזיד בנכריכיון שלדיך" מותר נחשב אונס ולא
פשע כלל:
אבל בשיגג פטור כסו גישראל והקשה הב"
במ"ש המחגר בס" קל"ד
א
דהרי קיי"ל אדם מועד לעולם ותירץ דדוק
'
י
מ
כ
*
שלים*
סעיף א'אפ"עירה כל
אמרינן כן משא"כ
דיכא דהוי  ppnnשוה
י
ציי"נ שחוט הפסד אלאלכי
ישרכם בלבד והנה היוםכולו ראשוןראשון כטף הנה 0לשוזוה משמע
ראש וסוף דבריו תמוהין מה שהקשה הלא אדם אף שלא נפסק כל פעם אטרינן ראשון ראשון
וק"ל ט"ש מהא דאמרינן בנדה דף ע"א
מועד לעולם תימה שהרי מבואר במס'גיטין פ'
ט
ב
ק
י דם תבוסה עיי"ש משח להדיא דאם ה"
הנזקין שד.ת אהד שוגג ואחד מזיד פטור דהיז גבי
שא"נ ל"ש היזק כלל רק במזידחייב שלא יה" יורד ושותת בלי הפסק אף שאינו בקלוח גדול
אמרינן ראשון ראשון בטל
כ"א הולך וכף ובשוגג דלאשייך ה"ט פטור כל שלא נפסק
והיזק שא"נ ל"ש הינק גם מה שמתרץ דכאן עי"ש גם בפרשניי וצ"ע מ"ש ההכא ובודאי
לא אמרינן אדם מועד ועולם ג"כ תמוה שהרי דם של אדם אין למערה מחביות ועור דא"כ
מבואר שם בש"ס שלס"ד היזק שא"נ שם"היזק הו"ל לחלק בקלוח גדול או לא וגם סמה דמשני
וכו' מוכח שכל שלא
"ז ד" 11אחדשוגג ואחדמזידחייב רק שמדרבנן שם שאני מטה
פטור בשוגג כדי שילך ויודיעו וטף ובודאי נפסק ממש לא בדטמלתלותצי"ע דכאן מבואר.יהיסוך
:
מה שמתחייב שוגג הוא מטעם שאדם מועד
וצ
ך"עהשג"רךו
י בסף קמ"ן סק"ה
לעוג תראה ליישב דעת הב"י דהנה מבואר *כמא'וט"כמ* הכז
העלה עמ"ש בש"ע שם
בת"ד דביקדיור של ישראל שנגה נכדי
סטור ושל נכרי שנגח של ישראל .משלם בין דנר ועכו"ם שירשו את אביהם עכו"ם יכול
הםבין מועד ג"ש ופריך הש"ס מלנ"נאי רעהו הגר לומר לעכו"ם טול אתה ע" 1ואני מעות
זוקא אפי ול ישראל של נכרי נבר ומשני אבל .משבא הע"ז לרשות הגר אסור והעלה הש"ך
טשום דראה הקב"ה שאין מקיימין ז' מצות דבמומר א"י לומר כן והטעם כיון דבאמת
הרי מבואר שאף אין ברירה בשל תורה רק בדרבנן יש ברירת.
עמד והפקיר ממונם
אי
יורש
יתחייב לשלם הכל והנה בלמדי בפ"ז ממס' דמאי הה קשו לי
לי
בנזק שישראלאין ראו
מ"מ בנכרי כיון שעכ"פ עשה היזק לישראל מאוד במשנה ח' שנים שקבלו שדה באריסות
,חייבה התורה לשלם הכל ולט"ו נראה דכאןנמי וכף יכול לומר טול אתה חיטין שבמקום
*הי דבישראל קי"ל דהיזק שא"נ ל"ש היזק פלוני וכו' והתויתם במשנה הקודמת שם
בנכרי מסתבריומרכיון דעכ"פ הפסיד לישראל בשנים שבצרו את כרמיהם מפרש בשם טר"ש
ובא ע"י ראוי שיתחייב לשים הכל דהתורה בשם הירושלמי מכח דאין ברירה וסיים שם
"פקירה בכה"ג ממונו לישראל כמו שור תם הר"ש דר"י לטעם" דס"ל א"ב ועיין בתויים
שהזיק מיהו זה דוקא היכא שהזיק במתכוין שם וא"ככיון דיר' יוחנן אתיא הך משנה
אבל היכא שלא פשע הנכרי בההיזק אי לא כמ"ד א"ב בע"כ מ"ש אה"ס בשנים שקבלו
גימא שאדם מועד לעולם ודאי ראוי שיפטור שדה באריסות דיכול לומר וכף הויאפי' למ"ד
"ככרי כיון דלא פשע כלל בזה ודאי לא א"ב ""כ מוכח דבחלקו בעוד התבואה בקמה
"פקירה התורה נכסיו ושור תם שאני שה" לו וסהו_ר אפי' למ"ד א"ב בכה"ג י"ב וא"כ קשה
לשמרו וכו' וע"כ מקשה הבא כיון דאדם מועד איך אמר ר' יוחנן דאחין שחלקו לקוחין הם

יטל"יז*

יב

שי

וטחזירין
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האלף

'

*רת שירי

 P1*mmמהש,ביובל אדי מוכח בש"ס דכל
כה"ג כל 4-התבואח בטחובר לכ"עי"ב ובע"כ
משש ר" דאחין שחלקו וכףהיינו רק בחלקו
בדבר שאינו שוה כמו בחטין וששרים~ א-כ
ה"נ בחלקו בקרקעות שאין שוין נסי נחשבו
כלקוחות ות"כ לטה קאמר בה"דדגיסיןדאי לאו
דארק קה"צ גקהג"ד לא מצא ידיו ורעיו
גית דאטר האחין שחלקו וכף א"כ לא משכחת
לה דסאתי בכורים אלא הד בר חד עדיהושע
וכרוהרי ששכחת לה ~בחלקו גקרקעות שוין
דבזה לכ"עי"בירק
ואיןיומר דדוקא
וי
יטל
ו
ל
ז באריסוה אז
קרי
בפך משנה דדסמף בשנים
ישירות שערמן לא שו בו עד שעה שחלקו
ממש זמן שהתבואה בקמותיועדיין לא זכו
בשוה אף למ"ר א"ב
בו שכךיכויץ
באחין שכבר ירוו .חכו בירושתם שוב
נאשבו
אםאין ברירה אך ז"א דאכתי
תקשה דעכנה משכחת בחלקו קודם סיתת
אביהפ שזה יטש קרקעזו וזה יסע קרקע זו
וכיוןדעדין לא זכו בו ממש לאשייך ברירה
59ך ההבכזההנןהלק כ"א ומשכחת לה דסייתי
בכהים
,ועוד דהרי מפורש שם במשנה

וכי יתיק

8בי
מיקוחי יה

י

שלמה

דשגיס שבצרו מכה א"ב בע"כאהין שמפקו
יורשים הם ולא יקוחחןסע
ידידן דקייאל כאף41
ול
ואיך כתב וכאש דר'"ף
דהם ליתא להך ירושלמי
שם  rwaaדנך.
לטעם" וצ"ע .ועין בתוירט
שירשו תו* דמהדש דשא בשם חכ"א
ודנאכףרידבדרבנן י*ב חיבידנייו דעתם יהירת,
ביחד כגון בשנים שבצרו אז אף בדרבנן א"ב
כיון שגלו דעתם שרצונם להיות יחד vtwv
וזה דבר חדש ונ"מ 'מזה לדין 3ר ועכסם גנ"ד
דאףשיכיל לומר טול אתה יי*נ או עכזהיים
אם לא גילה דשתו 'להיות בשפיפות אבל אם
ת במותשות אף 9לח בא לרשות
גייס דעתויהיו
גר אטור לומר אח-כ טול אתה וכף:
,

שמ"א .כתב

בסיים

הסעיף

"'שבבי
*ס"
ע-ת אין נאסרים
ד
ו
ל
ש
וכף עשה בה מעשה אסרה אפ" אינו הכי
קיטל דאדם אוסר דשא"ש עא מעשה ולכך
בבע"חאין חילוק כללבין אם הואשיו אום
רחם לא עשה בה טעשה אף שלו אינו נאסר
ועץ מעשה אף שאינו שלו נאסר .טיחו אכת*
נ"מ לשאר דגריםשאינן בע"חוהואטטלטיין א?
אם הואשיו נאסרע"י השתחוואהיגדוכדו"ח

אגל אם געו שלויא

 f~Rדחבר וע"השיריו אביהם ע"ה יכול
ר טול אתתחיטין ,שבמקום פלוני וכו'
הזחיוס
צ,כ טש5ע דאףגיורשים ששך כה"ר דנ"א
הלקו ואינו נופל בדין'צרירה  rwאנך ' r~pסעיף ח' ראם רצה יהחמיר של עצמו
ארש אצין שחלקו לקוחות הם ובע"כ סיירי וליהרג רשאי וחמרתי יחלק דבמצוה שמצד

*ם"שמ"ב.דצה

נתי

שלפקו כדברים 'שאין שוץ א"כ,איך קאסר
אש-ם דלא סשכחת דאייתיבבוריס רק הד בר
יהש"ס דר' יתמן דקאמר
8ד ובע"כדניי
בו1ענץ אפף
אהץ  1plnieלקוהות הם סחרי
היק
ו בשוה ובע-כ מתניתין דדמאי אתיא כמאד
ושב ואיכ בע"כ חך רישא דשנים שבצרו את
כר48ים אפי' יט"ד י"ג טודה' דבכהינ א"ב
וטיש החס" הק"ש איך כתב דרשי לשיטיו
דס"י בריש חיט א"ב הרי לש"ס יידן
בע"כ מוקי רא חך משנה כם"ד ישב npm
דשאם שבצרו הוי סכה א"ב רק כדמפרש
שאיוחס שם והירושלמי דם8רש ראי סעטא

עי
כי

יא

נאסרע"י השתחוואה:

מ"תק לפדמ"רי
ן העליתי
יחל
בש"ע
ס"

עצמה עדיפא ספ-נ יהרנ ואי

יעבור נהי

דהיא מטורח כיון שהיא קרקע עולם כדומה
בזח סותרת להחמיר על עצמה כיון דעככם
המצוה הזאת טצד עצתה עדיפא מפ"ר א"כ
נהי דהתורה פטרתה ס"ס יכולה להחמיר ואין
בזה חיבור נ5ש כיון דבזה יתקיים מצוה
דעדק4א ספת אבל חיכי שהמצוה עצמה אינה
כיהית ס"ס א"כ'הזינן דהנפש עדיף ממצוה זו
א"כאיך יתשיר על עצמו יאבד אשוהריהוי
סאבך אש כה"ג הף כמאבד עצסו לדעת בזה
אסור להסמיר על נפשו תה חילוק 'נכון
י:
וברורידעת

