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ץ ממלל מפום דנפקי דנורא זקוקץ של ה״ה רברב ל הא ח שר הג מה א  :ןרנא בר
ש ורבנא ש הגאון נורא אלהים אי ח ק בהלכה חכמים עיני ומזהיר המאיר הבהיר אור ה

,זלה־ה זמרא ן■ ד1ר הגחל רבינו
זי*ע] זלה״ד. האר*י רביני הקרשים קודש טר; של דרכיה ורביה מקובצת שיטה בעל אשכנזי בצלאל רביני של [רבו

מנו כי אריאל לנולת ראיט ת מ או צ בע נחל .חיים תו ה מקור נו מ כ ח רה ה דה לתו תעו ל תן לחמו .ו מיו נ ם מי מני א ת נ ת  ל
ת .יבואל לכל רו ה ישראל בני לבל ולדו ר הי ע או מ ע מי על זרח כ חח מי א נהרי התו ר מ ח יאורי הג בל ק סי ה אג ו

ם שי ש והיו המדר ם קוד .קדשי

ז רבינו ב׳ ד ד ה דל ד ה ספרד מיוצאי הי הי שיבת ו ד מי ת נוחתום שולאל הכהן יצחק רבינו הנגי מ כ ס ה ת הנגיד ב בי  דינו ו
ת שנ ש חרע״ד מ תיו בנד שובו ד] סי׳ בת מ׳ שת חיבר תר ת אלפים של שובו ת ויקר .ת אר  מקום בכל הרמב־ם על תפ

מצא שלא ד מגן וס׳ .מיבנה מגיד נ ד א״ב עפ׳י ח ת ע מ א ר מצודות ום׳ .ה מי ח ת טע ד המצו ת ל׳ מ א תם ום׳ .ה  מכ
ד ח ת. ע־ד שה־ש פי׳ ל מ א ח על דוד דברי ום־ ה ה; ס א דפ דו יוסף הון ס׳ בצירוף הנ כ סף לנ ריו רו דד־ . דל זאמי

 יצחק ויצא . הררב״ז בבית שנים עשר והיה סברר מנלות שהיה בקושטנטינא הנרבם לשה״ש בהקרטתו עקריש יצחק הר״ר ^
 שואל לכל ותשובותיו בתושך ההולכים ילכו פלפולו לאור תורה כתר לו שהיה . עיניו ראו אשר הרדב״ז סניולת לסע■ ישוח
ד לבית כסאות לפשפט כסאות ישבו ובביתו . העולם טבי  טוב שם וכתר .וספיר ותרשיש טרנליות אוצרות העושר וכתר .ח

 עולה לא לפניו אין האדי כפני פניו .שנה עשרים ובצפת ובירושלים שנה ארבעים בטצרים ישראל את ושפט . נביהם על עורה
^ בו נוססה ה׳ ורות וישתחוו. נדיבים שרים לפניו^יכרעו . שוחר טקת ולא פנים טשוא ולא ה  בנועם לחוות ת״ו ירושלים לעה״ק ו

ש כי בהיכלו ולבקר ה ח אך א1ה ק מל טנוחתו היתה ושם ה״ו צפת לעה״ק והלך .עליו הטוטל הטם טרוב לו הונח ולא .ה׳ כ
. וי״ע כבור

 אברהם אשל בעל אלהי המקובל צדיק לאותו בן אשכנזי דור טוה׳ תרב עיי תק״ט] [שנת בווינציאה ראשונה נדפסו
 וכעת .פרטיהם בכל אותם הישחיתו אבל בסרילקאוו הפעם עור נדפסו טציאותם הערר כחטת ואה׳ב ,הוודר על

 מישרים תחזינה הקורא עיני כאשר וכפולות טובות טעלות בכסה טהראשונים שאת ביתר ועיר ממור כשליטות נדפסו
ן הר״ר ע״י טאור פקיחא בעינא והכל ] [ כזה בציון מוקפים רבים ובתקונים לאלפים שיבושים בהסרת ד ה . נ׳י וואלדען א

םה8הד נהוגאות השותשים יעסו

י י' הנגיר כ ד ר ה8̂ י" והנגיד בווארשא נ״י קאלינבערנ מ מ ביחעפאף נ׳׳י ועצער ל

כ .למו סדר שום היה ולא פעמים כמם ונכפלו מעורנים היו החלקים מכל שהסימנים מחמס  ופד מראש חדשים סימנים עשיתי פ'
)כזה רש״י באוסיוס החדש סימן אצל אותם הצנסי רק המעורבים הישינים הסימנים השמטסי לא אך . כסדר סקז  שהפוסקים מחמס (

מד על שהיו כמו השארסי המפסחוס רק .הישינים סימנים על הרדג״ו דברי מביאים והחשובות הישינוח סי

ק ת ע ו ט ה נ כ ו ה ט ו נ ר ט נ י א ל
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אדרו מחלק מפתחות

ס ספיליו לו שנהפכו סי תקכט ט  ופגמ נ
 יפשס כיצד החלה ראש נשל

 תפלה הלכות
 הניאה צרוב דסנכר רונא •נק איכא מאי יב

לעירם
 'f כל כמוט להספלל מסן שנא נסכ״נ קעע

ס מי חחמרס נו אומרים אס ט

ב ג ^
וי״ע נשכמס מלאכה יעשו לא ואם הסוכר ברכות הלכות יריט נטילת הלכות

ם נטילה על לגרך 3טו יוסר אס רכב צריך ידיו הנוטל דסניא הא על שאלת מו ד כדבר: הקנה מה הכל יפסד י
טנ צריך אין ידיו והמטניל שינגב מהשוכשי המדינה שכרו שלוניק אנשי ער הברכוח כל לסדר או לנטילה סמוך :ר

שכרו כאלו יספיק אס העיר) (שומר : ה״כ3נ יכרך היאך כלילה מים לשסוס שצריך מי לח
:3נעה״ של ולקיטו משכיח נוסן ואיר הסעוד' סוך3 יין לו שהניאו מי רכח : הן עסקרוס וידים הואיל

לשוכרם מזרה שוכר כין שיש גדול כסילוק עו : והמטיב הטוב מגרך אס לאסריס ממס ציצית הלכות
:חול לאלו שנש שלאלו הזכלן שנמצא כמערב כהס שיש הסצוס אוסן על יכרך אס רכש הקרע הניע ולא ג' כתוך שנקרע טליה שלב

מוהר אס למצר חו! מים המקלה ניב קעא : פוסקים מחלוקה ולא כו מלוי הציציס אשר הנקב טד
; נשכה מיס כסוכו לשפיך המלך שולח אשר לכאש״א מכרכים אס רצו מהו שלם השני והצד א׳ מנד נקלע אלא נפסק

כמפה קערה או טש לקנח מוסד אם ריג :ואימסימכרכין ודם לכשר מכבודו שמלק : שיספור
:שכס דיר וכסס משקה כו היה אם כשנת הריח על שהחיינו סכרכין אין למה רצו סונרמה מאח הבאים סמכו מס על שמג

פסח הלכות : סססחדש טוב מכסים ואיך כספיהם טל הטליס להשליך
: לא או לכפרו צריך אס סמן זיס חצי קלה וסן כירך ולא ושכס מדש סח שאכל סי שיט : הראש נו

להחזירו ע״מ המכירו לנכרי חסצו הנוסן רם : ומכרך חוזר אם תפילין הלכות
: ונו' פוכר אם הפסח אחר מסך שיש כזמן סלכנה על pסכר אס שפא :ססילין של רצומוס להשחיר יכול נכרי אס קנג
ק לנינה כינו מבדיל חם לכסן ליעשוס הצחכיס הדכריק קנד וצריך הפסח נסוך חולה לו שיש מי רמא ; מכיס שיש וכז

או צחך ר : יעשה כיצד שעוריס מי להשקותו :זמן יברך אס ט ושמה מלוק הקונה עני שצה :סני סמשכס מו
הסרעולס נסוך מסה נמצאה פסס כערב רם: עלטנכה אמחנס כרכה לכרך צריך אס תב וסיס פ׳ של נ' שיטה שנכסכס ספילק קצר

: דינה מאי ;רסון של א' פרידה או אמס כראשה מולק הראשונה פסו שמוע אס
טרכ מנכרי להסתפר סמכו סס טל רפג לשניהם סנרכין אס א׳ בכיס סמרם ב׳ תתח : הדף מראש השיטוס ושאר

x פסס : כעצמו א' לכל 1א יסד י ' h סצוס ;
לצורך השונה סן מטיס לקמה מוסר אס רפו הטזק ברכות ה*:ות

שמא ומיישינן כסטנוס שבאים הפסס יברך הוא אם הסזון ברכס ששומע סי רעו
: מים עליהם כאו : הסכרך מפי שישמע או לעצמו

 עדיף אי כשכס לסיוס שמל פסס תעו.ערב שאכלנו נכרך אוסר המזק בכרכס למס תקעב
 או שכס מערב שמורה מצה לאפוס הסכורך ולא שם מזכיר ואינו משלו

:שכס כמוצאי :ססכורך ס׳ אס כרכו אומרים הסודה וככרכס
ר שטו אוסס למזוג צריך אס שלנו צפוקים יין תעט עושק ואין כע״ש אלמנה שנשא אלסק תקעו מהם וזב טמוחם להם שיש אדם נ

^ אס סלילה פד סעודה להם יש מקנס מס סרומס ולייוס דם ר כ ס ארבע ליין ז׳ ס : טסו
ק פ הסזון כר־כס וכירך אפיקומן שאכל סי תפ :א׳ יום שעכר כיק כרטס : סספלוס נ

שאינו לסי לכרך אסר סדר לו ונזדמן הכנסת• בית הלכות לפסוע צחך אם ספלסו סוזי כשהש״ן שלט
: לא או לאטל רשאי הוא אם יודע כמס לקהל מושכר ביס לס יש ימל קסו : לא או פסישח ג'

 תפאאיךמכרכקעלהסצו׳שמורו׳כסדרפסח: סכרה דומקס ומפני ספלה לטיך שנים אס ע״ש סספלל ולא אנוס ש״צשסיה שסנ
 כסונו והיו הזפק עם שנמלרוה סרנגולס תפב סמספלליס דוחק ומפני קורט ׳1 לקהצ ; הפלוס ג' לסספלל למסר צריך

: מטיס ולסקן ולכנוס מהכיס ססליס לסמור מצרנו אומו מסזירין אק שאסרו מקום בכל תקסא
 שלהס וסכהסוח טמק להם שיש יהודים תפו כדכר אומה ופייסו ■לסספלליס לסרסיט כדי הסמיל לא ועדיין סכרכה סייס אם
שוט שנמנה עד סס : לא או מוזר אס שלאמריס הברכה  השטרים כטסס חסן שיטחט מוסר אם ואמר ולכנוס לססור י

:לעצמן נכרים המצאה סמנה ישאלו שלא בסנאי סמלק שקנו כפים נשיאות הלכות
ט השכירוח סוכמה ורמל המקום והשכיס ;כפיו אס ישא אם עיניו בשמי סומא יב  שהיסה נקיכה אומה שסעסייו גבינה תפז כ

 מוסר אם סממן הבלוע ככלי סלומס אומחם והקהל מסה המקום ששוס מס והוא א׳ כהן אם כי שם שאין כהכ״נ רלז
:הפסח אחר לסשהוס׳ מוסר ואם כפסס לאכל׳ : סמוייכיס שאינם או לדוכן ויפלס רנליו יפרץר אם פ״צ

סר^ו יעמוד ק שלשין עריכוס תפח אם שמעון ניד הקדש כלי משכן ראוכן רסח : דברך נ סומטן אט השנה כל כ
ח ^זוציא הקהל יטלין יסלים •שאינם יון מארן הנאים כהרס שצד : ולנקדן כממין לחמצן שנפנו סס על : דאיס קלא סי

ערב כשמל ג' כסשדה מהנין איך תפט יחיד של ככ״ס סספללים שהיו קהל רצב : סחי״ס נסכטה להוציא
ק אחר כפ׳׳ס להספלל ססכיש ש״צ שהניע כשעה אנוס שמיס כהן חקטז : בשכס פסס כעל י

רצו המלה ולש ע״ס הקמח שטחן מי תצ באסרו סקנוסס לבטל רוצה היה הכנסה כיס שש״צ כשפה לכהכ״נ ונכנס לעבודה
עליו לאסור מכסים יצאו דכריו לק^ רוצים אינה שאס לקהל : לדוק יעלה אם הודאה לסוף הגיע
ק תקסוזכהן כח גדול כלי. ששכר ישראל תצא וטוען הסכמה הוציא צאסם אסח שלו סכס״כ טם לדוכן לעלוס מוסר אס ק הנ  כדי מן

להגעילן; צריך אם פסח כלי צמוט להגעיל שלו מכה*כ לצאס יטלים אינם שמכחס :ינו' קדשנו אשר ולברך הנדולים אפיו
:סוסרוס הם אם כאפייסן הנכפלוס סצוס תצד מאוסה משלם שמפו שלא טוענים והקהל התורה קריאת הלכות

 סליו וקבל נכדי אצל ממצו שהפקיד מי הקב ; הקהל מפרנסי מהומה ושאינה הסכמה החזן כשרהוהראהו לקרוא שקראוש מי רמוז
; לא או לכפר זקוק אם אחחוס לסדלק מאטסיו חזקה לו יש ראובן שפז אחר והחזיחש הקריאה במקוס שלא

טוב יום הלכות ואיט ידו וסטה כשכס ככס״ב נלוס פעם לכרך צריך אם פסוקים ג׳ או כ׳ קרוא
ס כך כל להדליק יטל : אסרס ח ליקח סועד ערב לנכח סעוס נחן ראובן קסה ופלח רגיל שהיה נ

ח שמן מעט לבה״כ אם בסורם לקחא שלישי רט שסלה סי שד  ועדיץ למסר סקסס ליקס והלך למסר קמס לו הקהל רצו ולא לסדלק כ
עשה וכן שפס אסר סבא ואסר נטסן לא ראוקמזקש: אבד אס ססדלק׳לאמר ונסנו לקבלו : לא או משלים שא יעלה

: אהור אם שבת הלכמו פצחך בסר בס׳ סמזקוני שכתב מה על שלו
' : נזלה יפריש היאך כי׳׳ס שלש סי תעה תיך הלימוני נסשכי במצרים סמכו מה על ״ י

ש שיסעסקו יאשץ טוג ביום שמת מי תקז : כשבת השכר סי ע
:ישראל ע״י למסרו מומר אס עסמין מלאכת לעשות שווחם לקנוס צריך ראובן יג

אויחיז

 ; בחירק ולא בשורק פסוזסם שא לקרוס
שרה לקחא שלה קסן כהן אס חקסו  נ

: ח״ס שם יש אם ראשון
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חמרת ד^כוח
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 בי״מ ללידתו כ״ח מום שמס סינוק ו/קיב
:מי ט יסעסקו ר׳ה של ר^£ון

ז ו ו הניפודיס יום ^
 בבס״ר שר ש< אנסע להציע שסד אס שעז

 מלעשד מנעל שלא דמאי הכשרוס נעם
:המור על
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 גלוןומ מלך סמכיקשהישיאל סס על תקיד
 למצוה בכרי של p צתוך האסרוגים

ו נהם ויוצאים
פודים הלכות

 קוד׳: מהם אחה רסומקראסגיל׳בבריס־נדלה
 קורין שאין במצרים סמט מס מל רגב

 מוקפת היסה שמא מ״ד אלא המגילה
:וס׳ שמס

 בשבס לסיוס באדר פ״ו שמל כרביי׳ •זקח
 הנסים על ני״ד וקורין שמקדישן

: אוש אומרים עם נאחס

 שחיטה יו*ד«זלכות חלק
 : דיסו שחיפה בני ילמ לחגביס לס מנץ 51

 :ה&כק לו לבדוק צריך אס לעבירה שסר בד
 ששמה מסלסס פ״א הרמב״ם ילשן קמא

 צוארה ומשנה עצמה הבהמן אבצוס
: סריס

 מזרח 7ננ לשוחשם למחות יש אס קהב
הרשב״א: דעח נעי המחבר מ־ב במקום

 בענין פריפוש דאלו דגייא י האי על רלט
: הוושע תורגן

 : הדשה בם שרבו הגרמס במק דנג
 השחימס אס מפסידים ריס5ד ה׳ אם דוי•

: סמליקס ספאידק
 לחשכוס ובמסכו ונבדקו שנשב.ש דמבסמוס
ס ושוב לסחכבד ראועס א  מהן אח״ ^
• פריפה

 ססכי) אס ובדק בשכר ששחפ אוק פבא רע
 פגומס ססנין נמצאס השחיפה ואמר יסה

: אסחייבלשלס
מדיפות זלטת

 הנקראח חלקיה בכל ססמויס בריאה ט
ייולמנאד^

 סמוך סארכובה מן הרגל שנשסס שן» בז
 מי״ב מסר אוסו והשש הגידים י^ומס
׳. מס ולא חדש

 בשיי כנבלה ינשא לא למה בבלה 9חל ילה
*

הוא אס סדשע ^ו שלא שליל ^ גימ עא

ארח סחלק טפחהות
:לאו שסר

 וחזרו צלשש שנשברו מחמס בדופן מכס קמב
:ונדבקו

 שמא למוש יש אם סירכאוסדולדלס בדין קמג
: נחפרקס

ם קמר ע  נשל ז:משרים המפרשים בדבר פ
ט׳ חסרה או המרה :ו

 בה נשחייר ולא נוצח® שנפלה חרנגולח קמה
:כנמס בראש מזמר מעש אם בי

 המקשה בהמה פ׳ באשרי שנמצא מה על קצ
ע״ג הפריס ולח חי מ׳ p בה שנמצא
• קרקע

 נראה ואינו• ט חשב מחפ ששצח כרס רגז
t מבפנים

 : ירוק הלב בס שנמצא בהמה דלא
שן שג  אסרשנחבשל השן£ בידך הנמצאים ש

: שחדים הם אם
ת כ שר טבש סמט מה על ט  להכשיר ה

א נ  נכרי של והבסמוח ולבשר לעצם שי
: ולבשר לעצם נקפא היא ומם

 מה בעדר שנחעיבה לרוסה ספק שעג
:זה לעדר יש הקנס

 מסלורכובה ;/:להJל רגלן שנשברס אווז שצג
 העצם חזי ולא ונחרפא השבר וחזר
 : קצש מל קצהו מורכב קלא למקומו

סליחה הלבות
 ממזצאיס שפוח לאכול המט מה על לג

: אוסר והוא דהרמב״ם ?אמריה וכיוצא
 הקנס מה הנשר להדיח מיס לו שאין מי לז

: הבשר לאטל לו יש
 מליחה כלא ימים ג׳ ששהה בשר על קלח

לבשלו שחר אס לצלותו שסר דקי׳ל
ה אמרי , :^לי

 :עליו עובר אס סלחו או שבשלו דם קצט
. כחלב בשר הלכות

ש על רי ס פי על אוחו שנחנו כוסט י  שג קי
 מסח ובעודו הקדירה הבל לקלוע בשר
• חולכח קערה בחוך אוחו נסנו

 מוסר אם בקערה שעלו ובשר דגים רלי
:בחלב לאוכלם

 L., בשר של ^קערה מונח שהיה מלח רלו
, , ^ : בגטנה שחר .

 :לח או הקראין גבינת לאכול מוסר אס תקנב
תערובות חלמת

 ̂ : האור על והוא א׳ בכלי שנפל זבוב סז
 וא׳ ששים בו ויש איסור בז שנפל חבשל קגב

 לא שנפל בשעה דילמא לאוסרו רצה
* : ששים שם־ היה

 כלי נסוך צונן מאכל להניח מוחק אס ריו
: סאשר דבר אצל או אשר

 חשובי ב״ח דאמרי׳ הא בין איפא מאי ריט
: בטלה ולא בריה ובין בפילי ולא

 לבחון הקדרה על שנפלה חלב שאח על רכג
: הסבשיל אוסרם אס האש על בשרה

 להיתר כעיקר פעם בין איכא מאי רעג
: לאישר מצמרן}

 וי״נ עכו׳ם סאכלי הלכות
 •שבנקב השר עכו״ם שהסירו יין חביוס ב

: רצים בהס וחקש
והנחשםהואעכו״ס סנשיללסנור מוליכיס ג

 : לא או מעגן.זבל נםשלט« סגי אי
v מיניסכשכופפל בכל ששיגיינוח ישראל 

ם מן מעוח  כרעם מלק לו ומסן העמ׳׳
 עכו״ס יין משוס לשש יש אם

 שדדי ט ובאו באוצר אותו שהניחו יין שלה
 נשסי׳• שסר הוא אם היין מן וגנבו נינה

רבית הלכות
ס ואמר במשכק משמשן לוס ראובן טו & 

 ט לוה ושסשן למאה בג׳ נכרי לצורך
 שהמשכון הדבר ר ונחט למאה לב׳ כרביח מלוי
ק ip הוא ק ושמש! מלקו מחל ולוי ראו  ש

: לממס צאד שהוא חלרך
 בעש״ו לשמעון כרמו חצי מכר ראובן כט

 העשוי בשפר הנזכר לקיים העיר ומנהג
די  חצו מיורשו שמעון ומונע ראובן ימס ב

ת הנ״ל שטר נכח הטיס מנ  ב״ד גזכח ו
 יוסר זהובים עשריס לו לחח עמו נספשרו

ס ועסה השפר •שיחזיר המכירה מדמי  שעני
: רביס סם והזשצים אנוסים שהיו

 זממ שיגיס שממון ישלוש״חעל ראובן פב
 החוב חצי לו שחן ללוי ומכרו חדש לסון}

 אם ונסחפקו חדשים ו׳ לסון} האחר והחצי
רביח חשש בו יש

 לשח שליח שמעק אס משחה אלמנה פד
 כדין בהם להחעסק יחומיס מעוח

 לראוק גסנס ושמשן ׳חומים מפוח
 רב זמן ואחר בהיסר הדבר עשה ולא וטעה
 קצוצה רביס דהד ופסקו לדין שמעון תבעו

: לתבוע יסלים הישמיס מסי
שס שנחן הסכמים מן באחד רטו  בשרת מ

 מזן ועוד פרש שכר לו ויסן עסקא
 סעסקא כל אח־יות עניו שקבל כדי שכרו לו

: לזס סמך יש אם
 על אסר מישראל לוה ששראל סמכו מה פל ריז

:ברביס לוש כאלו דממזי נכרי של המשטן
שן ל; ערב ויצא נכרי פס שבא ראזק ריח  מ

ק לפרוס ראובן שיב אם הנכרי על  ק
: הקח מן אפ^ו פטור או ורביח

 ידי לצאס ובא רביה אבק שלקח מי רגט
: לא או להחזיר חייב אס שמיס

משט! על משמשן מעוח ראובףלוה שה
 המשכון לשדו׳ וכשבא נכרי ^ורך לו ואמר

 וניכר לצורכי ולויחי שלי והיא־ למיסיך א״ל
 לשלם רוצה ואינו ישראל של הוא שהמשכון
:הרטח ׳

 והסריס הסופל או ברביח הלוה אם שין.
: הסלוה כש לעדוח ן פסולי והערב

שס מראובן שאל סרסור שכב  על מ
 לריוח למאה י״ד לו לחח צרי משכון

ר צו אמר אך לרביס חשבו כי אבה ולא מו  ש
 אחר עשה וכך גמורה מכירה הצרי לו

 אפטדהצרי לא לשמעון ראובן אפר המכירה
 לך אמכרנו סרצה זאם חדשס ו׳ למשך
^ בינינו נחפשר אשר הריוח לי וחסן  ו

 למאה י״ד ריוח לו ונסן הצרי וקנ'ה שמכון
: רב*ת חשש בזה יש אם

טי לשמעון אמר ראובן תסט  זה דינר מ
 יש וראוגן מיידי מ״ה ט לך ואחן

 ’ רביש חשש כאן יש אס ומיידי דינרין לו
 בפרופוסכש פרוטוח לסלוח אשור אס תע

שאמר



: בדינר דינר להלווס סאס־י
 המלך מאוצר חמה לקנוס רוצה ראובן חצג

 לזמן ביוחר בהמסנה לשמטון ולמוכרה
: לא או חששדגיח יש אם קצוב

 וטשריה ק'במאה חבירו אס שהלוה מי חכז
 לא ואם לשלום פ' ספינה סגיט אם

: הקלו כל שיפסיד חגיט
 וחמר שמטון אצל מלוה לו יש ראובן חקכה

ח׳ באו סחור׳ או פירוס לי סמנור לו
 ורוצה קנה לא ואס״ל לא או קנה אם מלוה

 בז יש הפיריס והוקרו המכר לקיים המוכר
: לא או רביס משום

 בפחוס סחורה טל לפסיק מוסר אם חקכז
 דוקא דדילמא טסה שוה שהיא ממה

 אבל השטר דיצא מטמא סלי חיטין גבי
; לא סחורס

 מן דמקבלק האידנא סמכו מה טל חקכח
; החזירו אם ברביס ומלוי הגזלנים

 ממה בסחוס סחורה למכור מוסר אם חקעז
:זמן לו שקצב ואפי׳ טסה שוה שהיא

 סלחי חרי טסקא לחח מוסר אם חקעח
: ככרו לו ונוחן בהפסד וכי באנר

כשוף הלכות
 :ובקוסמים במכשפים לשאול מוחי אם חסה

סקואות הלכות
 פיסולז אם שאוביו מים שכולו מקוה פה

:מדאורייסא
נדה הלכות

 לה טלחה אי וטבלה שנאיסה אשה לד
; גיבילה
 מצמה ובדקה וסח בשטח שהדגישה קטטאשה

:טמאה היא אם קצח טב לק שמצאה או
 סמוך אשחו ולחנק לנשק מוסר אם קסג

: לוסחה
 אם נדה ופירסה אשה שנשא אלמון קסי

:שומר בלא טמה להחיחד אסור
 יש אם חשמיש מחמס דם שראחה אשה ייי

: לא או חקנה לה
 אבל מקום באוחו מכה לה שיש אשה חמד

;לא או דם מוציא׳ המכ׳ אס יודטח אינה
 ושבועות נדמם הלכות

 כמו לומר שנהנו במה שבועה חשש יש אם יז
:הזה הדבר אמס הוא כן אמס שהקב׳׳ה

 לטמוד צריך אם נדרו טל לישאל שבא ח״ח לא
: מיושב או

 שמשום ואמר שמשון בנזירוח נדר באחד פב
: בט״ם

 יבר יטשה שלח לשמטון השביט ראובן קד
 צריך מהו שיטשה נחרצה ואח״כ פלוני

לאו: או החרה
 דימנדי לו מי דיו איל לחבירו אמר אחד קת

 או שבוטה הוי אי כך אטשה לא אם
: וגו׳ לא אס עלי יטיד ה׳ שאסר

 ;לא או שם בשי אי שנשבע מי קכב
 יודט ואינו שמכון בנזירוח שנדר באחד קלג

:הארץ טם והוא שמשון מהו
 דברי לקיים שמשון נזירוח טליו שקבל מי קלו

 תנאי לו פירש לא שחבירו וטוטן חבירו
 שפירש ועוד טיבו מה יודט אינו והוא הנזירות

: מוכרח הוא ועתה יכריחוהו לא אם

גמחלמידד מפתחות
 בחדש פ׳ דבר לעשות נשכט או שנדר מי קג

בשניהם; או בשני או בראשון נאסר הפירור
סי ראוכן קהא  נזירונו וקבצ עליו אשתו א

 תנאו זוכר טדר ובעודו לנרפה שמשון
 : הנזירות בהיתר דינו יהיה מה בר׳׳ה שטשה

 אחרת ישא שלא לאשתו שנשבט מי קעח
 חלה אס אחרת שישא נשבט ואח״כ
: לא או שניה שבוטה

 טד שידור נדרים שכל בפיו שהתנה אחד רד
 התנאי לבטל ורצה בטלים יהיו שנים י׳

 זכר ולא נדר ואח׳׳כ מפיו הביטול הוציא ילא
 נזכר ימים ולאחר נדרו בשעת והבטול התנאי

: לא או ממש הבמול טל היש מהכל
 לשים מוסר אם לשחוק שלא שנשבע מי ריד

: לשחוק במקומו אחר
 טליו אשתו תשמיש הנאת אסר ראוק דכא

 לא אם שמשון נזירות עליו סוד וקבל
 שיש לפי הנדר על נתחריי וטסה אותה יגרש

: יכול אי ממנה בנים לו
 מרחשון בחדש לחברו לפרוט שנשבט מי רעב

 או ר׳׳ח שיכנס קודם לפרוט חייב אם
; הא׳ ר״ח יום סוף ד ט

א׳ שנה וחמישי שני להתענות שנדר מי דעז
; מיד להתיר יכול אם

 בסחורה ילך שלא ונשבע עשיר שהיה מי שא
;בטניות לו פותחין אס ונתענה פ׳ למקום

 יכנום שלא שמשון בנזירות שנדר מי שיד
 לא או חליצה צריכה אס יבמתו

 שא שלא ונשבע לאה את נשא ראובן שכז
 שנשבע בשטר נכתב ולא בחייה אחרת

 מצות לקיים לשבועתו התרה ושואל לדעתה
 הב״ד ימלין אם רוצה אינה וחשתו פיו

: לו להתיר
 אביה לבית תלך שלא נשבטה אשה שפי

 אביה לבית תלך כאס בעלה לה והתרה
 שהלכה בשעה התרה ולא כתובתה תפסיד

; שכחתי טוענת והיא
 שאעשה סמשון נזיר הריני שאמר ראובן ימלו

 בשטר וכתוב אשה לישא השתדלותי
 טליה אחרת אשה ישא שלא אשתו כתובת

 ; לא או הנדר זה חל אם זה על ונשבע
ד  הראש חולי חולים שהיו ואשה איש חנ

 והחריש לירושלים לפלות סאשה ונדרה
 להוצאת אפי^ ידם לאל ואין ונתענו הבטל
 קדחת הנדר שבשטח אומר הבעל ועוד הדרך

: במוחו טלתה
 שיחזור פד יין ישתה שלא נדר ראובן תסב

 ואינו מצוה של ביין מותר אם לייתו
נדרו: טל לישאל רונה

 שיעשה ושבועה נדר שכל התנה ראובן חקו
 הלשון בזה ונדר בטלים יהיו השנה בכל

 שנה עשרים עד מנוח בן שמשון נזיר הריני
 אמר שעה ואחר התנאי זכר לא שנדר ובשנה

 : הנדר שיחול כדי התנאי מבטל הריני
 סחליה בתה תטמוד שאם נדרה אשה חקיג

 בעלה בפני שמואל לסיני דמיה חצי תתן
 מחצי פחות שהוא וכך כך אתן הבטל ואמר

 :שאמרה מה כפי ליתן חייב אם הבת דמי
 אחד והיה מזה זה הנאה נדרו שנים חקסז

לו למחיל יכול אם לחברו חייב רהם

: לא או
 אלא יתירנו שלא והסנה נשבע אחד תקעח

 אס התחיס לזמן ט״ה רבינו משר
: התרה יש

 שום עליהם יקבלו שלא שנשכטו קהל תקפא
 סרב אם כי מפרש ולא דורש לא חכם

 ובן להם •לכו בנו יעמוד ואם להם שהיה
התרה; לשבוטתס יש אם לדרוש רוצה החכם

 ואם אב כבוד הלבות
 כבודו טל שמחל האב דקי״ל בהא חקכד

 ממצות הבן נפטר אם מחול כבודו
: לגמרי אביך את כבד

 ות׳ת ת׳ח כבוד הלכות
 אם ממנו טוב אחר ומצא מלמד שוכר רפה

 היא אפי׳ אחרת מלאכה לו ליתן יכול
:מהלמוד קלה

 מתוך הכסא בבית ליכנם מותר אם שסב
 למיתש דאיכא פסוקה שאינה הלכה
: יהרהר דילמא

 לאשור רשאי חבירו אם שהתיר חכם שסב
; לאו או

 בר״ה שחרית להתפלל שרגיל ש״צ שעת
 הזאת ובשנה מוסך להתפלל רגיל ורבו

 יצאמבה״כ והתלמיד שחרית להתפלל רבו קם
 בכבודו שזלזל אמר ורבו רבו טל כמתרעם
. חל אי הנדוי והכריז אותו ונדה

 טל לחלק רשאי שאין שאמרו מה על חצה
 ברורות ראיות טליג ים אם וכי רבו
יחלוק לא למה

והקדש צדקת הלכות
 כשבויים את פודי! אין דתנן האי טל ם

 בשוק נמכר כטבד דמיהם כדי על מתר
; הנכרים השבויים שנמכרים כמו או

 בטש׳׳ג לעניים נכסיה הקדישה רחל סז
 ההקדש לבנות שתוכל בהקדש והחנית

 ומנתה ישאר אם בטלה וחיי חייה ימי כל
 ומסר דבר שיה לא ובעלה ומתם אפוטרופוס

 אחות בי׳ לו ויש ונפניר אפוטרופוס ליד סכל
: ההקדש טל ומטרטרת

 ם1נ והקדישו חוב שטר לו היס ראובן מג
: לא או קדוש הוא

 זה ט״ד והקדישו בית לו היה ראובן רפא
 יחזור הזרט יכלה ואס יורשיו שיאכלו '
 ומת לשמעון ונשאת בת ולראובן להקדש הבית

 פירות טוטן אותה שירש ושמעון הזרע כל
 רוצים אחר מבעל הבת יורשי וכן שלי הבית

. הבית גזבר וכן לזטתבפירות
 הצבור חייבים אם לנכרי ממון שחייב סי חצח

: טליו לפרוע
עבדים הלכות

 אם מעוברת והיא שפחתו ששחרר מי קפח
: העובר נשתחרר

מילה הלכות
 שלו ברית בעל שיהיה לחבירו שאמר מי רעח

:לאחר ליתנו ורוצה בו וחוזר סנדק היינו
 בכיבת בטשרה ברית בטל שהיה מי שפח

: ברכה של כוס לפעום מותר אם
 חחת לחסות הבאים האנוסים בני על חלד

 שהחיינו לברך חייבים אם השכינה כנפי
המילה בשעת

היפר



fידד תתותמחלק8ם
ן ו ו נ ר ^  ומזוזוו תודח מ

w פי  וכשב ו«עה יהודה לכחוי צריך שהיה סו
:למוסקו מוסר אם הויה

ז אם קר י  לשמן הקדש שמות כל לכתוב צ
: ההויה שמות דוקא או

 סמוי והחרימו הפרים קבלוהו ולא יאלמום
אצא שמשו מוען ו;}מעק שמעק אס הפיר

U . • נייז  וקלל אהדדי מנצו קא ושמעק לן1רא תצב
וסזר אביו ואת שמעון את ראובן '.J״ וסח שסעץ מת דמובן : ההויה שמות דוקא או

 רסובן ונדה אביו ואת ראובן את וקלל פממק במקום יודין ג׳ לכתוב שנהגו מה על רו>
ואביו סכם שהיה אביו כבוד מפני אלושמעו! :לאז או !!מויזוזס יייהד :לאז או למומקם מותר אם השם

 שפוסל כמו במזוזה פוסל כסדרן שלא אס שי
 דלא-פסיל דמו כס״ת דילמא או בתפצין

:כסדרן שלא בהו
 דבוקים שלו הי,ופי״ן שרגלי ס״ת שהג

 הדר וכיצד פסול הוא אם בנגותיהן
: חקונו

 שנוגע אז גון} שלו הההי״ן שכל ס״ת תמו
 יעשה מקנה מה שלה בגג הה״א רגל
: פסול הספר ואם

 שמי במוך הבא קרע דאמרינן במאי תמז
נפסל אם תפר לא אם יתפור שמות

או הוא רשות יסמר דילמא או בכך הס״ת
 הסז׳ת אין לעולם אבל המובמר מן למצוה

 ז בכך נפסל
ולרלה ד^כות

 של בשמים במיני להריס אסור אם א6
: ערלה

 אס שנבאר כייר אילן שנוטע מי תצט
צערלה נוהנ

w1״/^,^ j!v ..............- י , י ־
 ואביו סכם שהיה אביו כבוד מפני איושמעון

 ז נדויו מל אם מכס יייה לא שמעון של
 יהודי בעלילות שמסרו מוכסים על תקעב

:לנדוי ראויים אס
 מת וטומאת ואבילות ♦וגינות הלכות

 : לדוכן עולה איל כהן אם א
 אם הסג קודם יום מ' מת לו שמס מי נה

:לא או למיתתו יום ל' בתוך עליו יעורר
 שממה נכרי ע״י כתב להם שבא אסים סב

 היא אם המיסה זמן יכמב ולא אחותם
 :לקרוע מייבים ואם רמוקה או קגובה שמועה

 שיש בספינה ליצנס לכהן מוסר אם קא
: מת בה

 לגס מומרת אס מכהן מעוברת אשה ר
: המת באהל

 המת דברי הנקראים הדברים הם מה רבד
: המת בפני שאומרים■

 קרובה השמשות בין שמועה ששמע מי רסח
 אערינן אי יום מאורז אבילות ימנה
כטלו היום מקצת אבילות בסון}

וכתובות׳ קו־ושק הלכות
 מקודשת אינה בסמן המקדש שנא מאי מג

:מקודשת ספק עדות ובפסולי
 ואמה לס׳ה והלך קטנה בסו שדך ראובן מד,

 הם הברטס אם להשיאה באים ואסיה
:לא או לבטלה

 רשות לו שממן מאשתו שואל שהיה נאמד נג
 שיש ממנה קצה שנפשו באתרס להנשא

 פקטק יש אס ממאנת והיא הכפיה מולי לה
: ולקדש לשדך ראובן על

בפני שלא קדושין עדות מקבלין אם ע
, :דין בעל

 מנה סוב עליו לשמעק ויש צוה ראובן עח
 ראובן ומת השטר וכתבו מידו וקנו

 כדי בהם ואין הנכסים גל תפסה ואשתו
: קודם מי והחוב כחובתה

 כל לאלמנה להגבות סמכיק מה על צב
: יתומים מנכסי ונדוניימה כתובתה

 בעלי ומת הייתי איש אשת אומרת אשה קת
: ומנשא נאמנת אם אסד עד א״ל שק

 יוכל אס מלוג בנכסי שקכרה אשה קיח
: לא או בקרקע ולבמת לסמור הבעל

 על אפטרופא אומה מנה שבעלה אלמנה קיט
 ומוענת קטנה א׳ לבת שהוריש נכסיו

 והנכסים למזונותיה תופסת היא הנכסים שכל
:מכתובתה יומר

" חק־• י י י ' י י י י י ״

קפט

אסור
 בגדים ד,לכות־בלאי

 בבוטוני אומו שעושים צמר בגד
 לבדה אומה ומופרין גפן צמר והבוטנה

 למטר מותר אם בבגד אותה ומופרין ומוזרין
: פבמן במוטי הבוטנה

הבן פדיון הלבות
 בשבת בנו לפדיון ל' יום שאירע מי תטו

• הבן פדיון מצות נקיים יעשה כיצד
ה ומתנות תרומות הלבות  כמנ

 ממנוח המחזיק מסדא דר׳ האי על מא
: מלשלם פטור ואכלן כהונה

 ישחט אשר שאיש בא״י שנהגו מה על שם
 ונותן במחנוחיה לזרים מוכרה בהמה

 קייס אס המתנות בעד פרוטה אח״כ לכהן
 הפרוטה נתן אם קיים דלא ואת״ל המצוה
ק ונמרגה שימכור קודם  יצא אם הנ

: י״מ
 לימנו ורוצה חמור פטר לו שיש ישראל ווצו

 לפרוס צדך דילמא או יצא אס לכהן
: בשה אותו

 מרומה דק הסוכ״ר בקני נוהג אם תקהג
;ומעשר

 הקהל ותקנת נידוי הלנות
 ומנירו כדן שלא מכירו את שגדה באחד בוז

■ אדרבה השיב

...... ״״״״ r׳•’״ מי
 סעודה שהיא אעפ״י משלו לאכול בלילה

: ב׳ ביום שהיא כיק ראשונה
 פתחי כמה דרך להוציאו שצריך מת על תעו

 לצאת אסור כהן יהיה אם מבואות
 לפגי יוצא זה שיש טון מבואות פתחי באותן

:הפחחים
 שמ״ע בתשובה הרשב״א שכתב במה תפר

 על לתת מוסד אם ממנו ששאלו מל
ט  איכא אי העכול למהר סיד מת של גו

בכך: בזיון
 וא' אביו שמת שמועה לו שבא במי תקבא

 ואחר אמח שאינה לו אמר מקרוביו
 אס השמועה היסה שאמת א״ל ימים ב׳

 קרובו לו שאמר מיום ימים ז' למנוח נתחייב
ה אמת ת : השסועה מיום או ט

ופו׳ר אישות ד,לכות אהיע חלק
 : דאתתא בעגוגא הא
 חברות עליו שקבל מקרא מבעלי באחד עג

 לבא יוכל אם רבנן דברי בכל ולהזהר
_ :בקהל

י*® נ״יין קכא
 פחוח אפי או סגור החדר או הניח
: לבעלה אשה האושר היחוד וג״כ

 ואבדה מגורשת בחזקת שהיחה אשה קהת
■ גרושה היא אם גסה

צריטחלהמחין שגשחחררו השפחות אם קצו יש אם לעצמם חקגה
: יום צ׳ י

: דאחחא בעטגא רכח
 ממנו וגחגרשה בבעלה שמדדה אשה רסד

 חסרים ואם ימים צ׳ להמתין צריכה אס
_ : נמוש לא ימיס ג׳ ^ כ׳

. דאתחא עגונא ותקכ״ו ורצ״ח רצ״ד

שעשו יחידים סד,
: לחוש ה . ̂ , ל

 אחר לוי מיד אלחזם לקחח רצה שמעו, ק
 השרים אוחו ולבש! אביו במקום בה שנכנס

ם זה על למלך והוסין} מלכות בגדי  גדול סט
 הדין נגד שלוא כן יעשה שאל החרה ולוי

הוסי[»1 לשמוע רצה ולא מצרים ההכמת ומד

א חולה יונק ס  לקחח ורוצה אצ» אצל ו
 אם לשכנים הבן אח ומניח עני והוא אוחו
 :אביו או אמו אם אצל הבן שיעמוד טוב
ט  אשה ישא שלא לאשחו שנשבע מי ק

 שנים י׳ שהחה אם אבל עלים אחרת
 בחוך וילדה משבועה פטור יהיה ילדה ולא

 ולא שנים י׳ ושהחה ומח ש״ק ולד הזמן
: לא או פטור הוא אם ילדה

 ושמעון ומח לשמעון בית מכר ראובן קלד
 באה והאלמנה לעט״ם הבית מכר

 הביח לטרון} יטלה ואינה כתובתה לגטח
ה ג  חייב אס עכו״ם ביד שהיא מפני טי
 כחוגחה וחטרוך הנכרי מן הניח לפדוח שמעון

־• לא או
 אח הרי לאשה האומר דקיי׳ל הא על קם

 אעפ״י צדיק שאגי מנח על לי מקודשח
 מקודשח היא הרי ימיו גל רשע שהיה

 ולגבי בלבו חשולצן הרהר שמא מספק
 מקודשח דאינה אמריגן עדות בפסולי המקדש

ואמאי כלל
 אם ליגשא ובאת וגתנרשה שנשאת גיורת קם

:הגרושה או גיורת לה כותבין
 הראשונה אשתו על אשה נשא אחד רה

- תפסה והיא עלי מאיס שאמרה  ן
 לס שנתן המסר על עוען והכעל הנדונייא

: כמנהג
איגון ממקרקעי אי נכסי עישור על רט

ממטלעלי אפילו או דוקא
 ומעלטלין ושפחה נשים ב׳ והניח שמת מי ריב

 תובעת הראשונה הב׳ אשתו בבית
ט׳ השפחה להוציא הא׳ תוכל אם כתובתה  ו
 :זמן קדימת מדין הב׳ שתפסה כתובה

 ובא כלל גכסיס הגיח ולא שמת מי רל
אחיו



 סני או אחרה לה טסכין אם ליכם אמץ
: לה שיש ככחוכה

 ורוצה מרוכה כחוכה לה שיש כאשה רלב
 יכולה ואם ממנה קצה לכעלה למחול

יורשיה: זטח להפקיננ
 הראשונה אשסו פל אססר נשא ראוכן רלג

 לאשחו חדשה כחוכה וכהכ כרשוחה
 אחרח אשה ישא שלא ושכוטה כחנאי הנ״ל

 לגרש ורוצה קיימה אשחו שאסחר זמן כל
: אחרה אשה ולישא אשהו אסחר יאה
 ממה מחקוטט כטלה שהיה איש אשח רלה

 כל ואמרה לגרשם שרוצה לה ואמר
 ששאלוה למי חכן£ ואמרה עלי אסורים אנשים

;כסלה יגרשנה אם אלא כונחה שאין
 לסחורה לצאח שנחו כחוך מוהר חסן אם רלח

; אחרה במדינה
ט  כמנהג לה ונשכע כחולה נשא ראוכן ד

ג׳ טמו ושהחה טליה אחרה ישא שלא
 שהעטכ אומר הוא עליה לגוא יכול ולא שנים
 כופין אם מצדו שהוא אומרה והיא מצדה
 לו מהירין אס כופין אין ואח״ל לגרש אוחו

: שכועחו
סג  ז׳ כה ולו אשחו אח גירש ראוכן ו

 האם וזינחה אמה אצל והיא ממנה
 הלמד שלאי כדי ממנה אוחה לקחה ורוצה

: כאם מעשה
 להם ושעכד נשים כ' נשא ראוכן רעה

 וקנה כמנהג מקרקעי אנכ מטלטלי
 וכל שחיהן אח שנשא אחי ומטלטלין שפחה

 השפחה והניס עצמה כפני ככיח דרה אחה
 קובעה והראשונה האחרונה אצל והמטילטליס

: המטלטלין מאלו כהוכחה
 וכא והעני חכשיטין לאשהו קנה ראוכן רפא

 שהיא טוענח והיא מהס לגנוח כ׳ח.
 עמו ועולה ההם לחכשיטין וראויה מיוחסח

: עמו יורדח ואינה
 וכעלה נשואה אחיו לכה מהנה נהן אחד רפז

 אוחה להכניס וטוען לגרשה רוצה
: כהוכחה ככלל המחנה

 עסקי על נערה עם מדכר שהיה מי רצת
 מקולשח אח הרי לה ואמר קדושין

: מקודשח שהיא ואמר לי אמר ולא
ב  שנפרה שהעידו פריצים נערים ככני די

 פדים וכאו נעריו והס לשמעון נחקדשה
 זה אח זה רוכעים ההם העריצים שראו

: הזה כדכר להעיד כשרים אם
סז  הזה כמנהג ככהוכוח לכחוכ שנהגו מה ד

;הזה המנהג מהו זש״ק כלא המוח אם
 כה שיש נדונייא לכעלה הכניסה אשה טיח

 לעשוח רוצה ואינה שפחה _לקנוח
 אם לכעלה למשוח חייכה שהאשה הנולאכוח
: לא או שפחה לקנוח אוחו כופין

 שמעון של כחו עם כנו שדך ראוכן זנכם
 הכלה כנו וראה וקנסוח כחומרוח

 הוציא הכלה ואכי כמנהג סכלונוח לה ונחן
 יהיה מה לקחח רוצה ואינו <כן וחזר הוצאוח

.־ כסכלונוח
 אוכלים היו ואייו והוא מח ראיכן שאח

 לחנוט האלמנה וכככאח א׳ כשולחן
שלחנו על סמוך שכנו אכיו טען כחייחה

אה״ע מחלק מפתחות
 לו שהניח עדים ב׳ וכאו כלום לו ואין הוה

: מלכושיו אח כהכריכיו
 חדש כ׳׳ד שעברו חבירו מינקח על שמט

 לידי יכא חגמלהו ואם חולה והולד
 טפין אם מאחרח לינק רוצה ואינו סכנה

:להניקו אוחה
 אסר חמוחוולא אם אסרהכסוב למה שגב

: אמו אם
 ואחיו ח כ מינקח אשה והניח מח ראוכן שם

 ורוצה כהוכחה גנחה ואשחו אפטרופוס
 לעככה שמעון יוכל אם אחרה עיר אל ללכה

 אם ההנקה זמן ואחר ההנקה זמן כל
: אמה אצל הכה או הבן הניח

 רוצה ואיני עלי מאיס שאמרה אשה שסד
 ואמרה כה והתרו כחוכתי ולא בו לא

 בה וחזרה לגרשה רצה לא יבעלה אעפ״י
:כחובתה ותובעת

 נשואיה לצורך לבתו מתנה נחן ראיבן שסה
 ומח תכשיטים וקנתה הבת וזכתה

 נכסים מצא ולא שמעון על חוב עליו ויש האב
 ושמעון כמתה עד להנשא הבת הספיקה ולא

: המתנה מן לגבות רוצה
 ביניהם ונפל אשתו את שגירש אחד שסו

 שלבשה בגדים מקצת על מחלוקת
 אומר הוא שעליה מה שמין אין דקי״ל אותם

 טל הם חול של אומרת והיא הס שבח של
: ראיה להביא מי

 סן כתובתה לה וכתב אשה שקדש מי שסט
 תחומי אנו בפנינו השטר וז״ל הארוסין

 מעכשיו לה וכתב פ׳ את פ׳ קדש מטה
 בתורת שליש סך אירוסין כתובת בתורת
 בתורת ושליש סבלונות בתורת ושליש מוקדם
 בש״י פ׳ נשבע ח״מ ובפנינו וכו' מאוחר
 שלאחריו וליום וכו׳ לעיל הכתוב כל לקיים

 מה כל תובעת והיא נטה לה וזרק נתחרט
 אלא לה כתב שלא אומר והוא לה שכתב

: לכונסה ע״מ
 והלכה לחבירתה טבעת השאילה אכה שעב

 את בה וקדש לראובן אותה והשאילה
 הוו אי שאולה שהיא הודיעה ולא אשה

: קידושין
 ישא שלא ונשכע אשה שנשא ראובן שעד

 עסה ונתקוטט עליה אחרת אשה
 על אשה לקחת ורוצה החזירה ומיד וגירשה

 :וכו׳ כתובה תנאי כל שנתבטלו ואומר אשתו
 דקי׳ל בעלה בפני שלא הנפרעת אשה שעה

 משביעין אי בשבועה אלא תפרע לא
; לב״ד חיז או בב״ד לס

 מתנות לה ושלח אשה ששדך אחד שפב
 ונתקדשה ועמדה השידוכין ונתבטלו

 שקדשה קול עליה הוציא והראשון לאחר
 לה חיישיק אי הים למדינת הלכו והעדים

: לא או גט להצריכה
 :הכתובה בגביית המחבר מדינת במנהג שפג
 שלא מנת על אשתו את גירש ראובן שצו

 או לוי ומת ללוי ונשאת לשמעון תנשא
 בלי ולגרשה לקדשה ראובן יכול אם נירשה

: לשמעון מותרת ויהיה סנאי
 כמנהג כתובה וכתב אשה קדש אחד שצו

ומחה הנדונייא מקצת יריכר דמשק

 לדק גאים האשה ויורשי זש״ק בלי אשתו
: הנדוניא על

 שבא קודם מבעלה שנשתחררה כפחה תט
 בגט להנשא ובאת ובת בן וילדה עליה

 לה שזכה פ' ביד אשר ב״ד קרע קרוע שחרור
 או עצמו ע״י לה זכה אם זוכר אינו והוא
 אצלו ברור אבל בידה נתנו אם או אחרים ע״י

 משפט יהיה מס בה האלו הדרכים מן שאחד
: והבנים החשה

 אר וגרושה הייתי נשואה שאמרה אשה חיא
 והתירוה נשואה שהיתה פדים ואין

 נשואה שהיסה עדים באו כך ואחר להנשא
 נשאת אם אשורה ואת״ל להנשא מותרת אס
 :הבני׳ משפט יהיה מה תצא ואם לא או תצא
ר  אס לחבירו אמר מסיבה בתוך אחד תי

 היא הרי בת מעוברת שהיא אשתך סלד
 הכוש נטל והלה יין של זה בכוס לי מקודשת

 גט צריכה אם בת וילדה אותו ושתה מידו
לאו או

 והובסת אשתו את לגרש שבא מי תכא
 או פרעתיך טוען וסיא כתובתה

 ככה על להשביעה לו יש אם צררי אתפשתיך
■ : לא או

 לאמו הצריך קטן בן והניח שמת מי תבט
 לקחת האב קרובי יכולין אם ונשאת _

 הבן שיהיה רצונם שאין שאומרים לסי חוחו
:אחרים שלחן על

 ששלך עמה בעלה שהתנה אשה על תלה
 ללכת כשרצה זמן ואחר לרשות עמו

 כתובתה הפסידה אם עמו ללכת רצתה לא
לא: או

 בלא תצא אם ודס חלב שאוכלת אשה תמה
: כתובה

 בעלה יפרע לא שאם שנתחייבה אשה תנא
 בשטר שכתוב מה כל היא תפרע חובו

 לו והכניסה לאחר ונשאת בעלה ומת וכקנין
 פרע שלא מה לקחת בא והנושה צ״ב נכסי

: הראשון בעלה
 ולא שנים י' ושהתה אשה נשא אחד תנח

 מה לו ואין מרובה וכתובתה ילדה
 ויש ורביה פריה מצות לקיים יסשה תקנה

: המדינה כמנהג שבועה פליו
ק לי  אביה ע״י שמעון של בחו שדך י
 להוציא אביה ונתחייב גדולה והיא

 בקנס לזה זה ונתחייבו נדונייא וכך כך נבחו
 וסת ונשבעה נת־ייבה הכלה גם ובשבועה

 ממאנת והבת כלום הרח ולא הכלה אבי
 חושש שאינו אומר והחתן נדוניא בלא נינשא
 : היא אנוסה או חייבת הבת אם ,זה
 מוזהבת כסך של נטבעת אשה המקדש חסז

:מקודשת היא אם
עי  הנדונייא אס כתובתה מחלה אשה ת

;מחלתי הנדונייא לומר יכול׳ ואס בכלל
אונן חק  ומכר וב״ח אשה כתובת עליו יש י

 מכר והנכרי לנכרי לו שהיה קרקע
 הקרקע לטרוך וב״ח אשה ובאים לשמעון
 :אתי קא הנכרי דמכס שמעון יטופן משמשין

 ואינה יתומים מנכסי ניזונת אלמנה תקא
 רוצה אלא כתובתה הם שירשו הצה

;כתובתה הפסיד שלא לה יש תקנה מה להקדיש
אחד



 שהלך ושבופה בסגאי אשס נשא אתד תקט
:ממאנה היא ואס״כ נמדינ׳אחרס ממו

ס אשר כל שספסה אלמנה תקד מ  לה ויש נ
 נשמר סוג עליי ויש קסנים יהומים

: סוב לנעל יעשו הקנה מה
 שנאונס אומרה והאשה אשה שקדש מי חפטו

 אומר א׳ והעריה נסרציה ולא קדשה
ה שהסס  ידה נסוך מעוס והניח נחזקה יי
׳ והעד נהזקה אוסה וסגר  שקדש׳ אומר נ

 שכנר המקדש וטוען מדעסה גמורים קדושין
 מקודשת והיא ההם העדים מן העדוס נסקנל
 : ומייד סוזר אינו שוב שהגיד וכיון גמורה
 מזוג ויינו מנוה מנסו שהיה מי תקיח

 מכניסין אם נדה הכלה ופירשה
: צא או לחופה אוסם

 על ואוכלת נשנעה שלא אלמנה תקכג
ס לה ויש ננה שולסן  ונס נשואה נ

 ולנה לנסה נכסיה נהנה מיסה וגשעס הכן
 אסר ע״י לה זכה קנונה הנן שנס ולפי הנן
 על יערער ושלא מרוצה שהוא הנן מן וקנו

 שאמו שכיק טומן הנן ועסה ומחה זו מחנה
ט' מסנה מסנסם אין נשנעה לא  : ו
 קדושין לה לקנל שליס שמשאה אשה תקלז

 עידי אס לקיים מצויים עדים ואין
:מאי השליסוס שטר

ה וכרוג נחונה הוציאה אלמנה תמה ם נ ט  ס
 ונאוחו הזה כזמן היוצא מטכע מיידי

 ובכסיןז כמשקל טוניס יוסר המיידי הזמן
 היסוסי' סיינים מה עסה יוצאים שהם מאוחם

: לה להס
 ואין מועטים נכסים והניס שמה מי תקשח

 גנייה וכשעה אשחו כסוכה כדי כהם
 :לאו או כחוגסה כל גונח הנכסים נחרכו

 אלמנה שכועס שנשנעה אלמנה תקהט
 לננס להס מעכשיו כלשון ונחחיינה

סנ י' לחופה כשיכנס  הנן ימוש ס״ו ואם ז
 נסחייב׳ כן מנס שעל כלום ליורשיה חסן לא

 קודם ומסה לנעל הנכסים והכניסה ונשאה
 נעל אס הכן הונע ועסה לחוסה הנן שנכנס

: אמו לו שנחנה מה שיקיים אמו
 שכלו הסנלונוח משלמס האשה אי תקעט

: שוין שהם כמה או כזול
גיטי] הלטת

 האשה את מכיר שאין הולכה שליח על לו
 נשים או קרונים אם כי עדים יש ולא
, : לא או סגי אי

kb ק אם המגרש כהן על ס טסנ  ניtפ נג
: לא או הכהן

 שינינו לו ואמרו למ״ה הולך היה ראונן ג6
יהי׳ שהגט אמר אכל ונסרצה לאשסו גט

 ססכים האשה קיוני הפצרת ואחר שנים לג'
 הלט זו הסכמה ועל ארזת לשנה לעשוסו
 הגט לה וניסן סחם הגט פחנ והוא לסופר
:הסנאי לזמן או מיד מוסרה היא אם סמם

 ונמלה •לנדתה טונלת היסה שלא אשה צ
 לה יש אס לגרשה ונא ושוחק יודע

: לא או כהונה
 אשהו אה לגרש אדם כשנא למנהג טעס כלז

 הראשונה סומחן כסי הכלאות פורע
שנהגו אצא מזה די ולא שליש כהוספה שהוא

אהיע מדולח מותחות
: כעין מעות לפרוע

ט מה על קנא מ  לנעל הסופר שמקנה ס
: והקולמוס והדיו הנייר

ה  סיאך סולי מסמס שמו שנשסנס מי על מ
:בנמ טהנין

ר לכשל הסופרים שנהגו מה על קנו  מיי
ט  שפיר אי שירמוס כמקום כפלים י״ב גנ

: הכי למעכד
 וניטל אשתו אס שנירש ראונן על קנז

 והנעל ונשאם סאשס והלכה סמודעוס
 ועל הגגי על מודעא שמסר פדים מניא
 המודעא וע־די אנוש שהיה פות המיז ניטול

 מנעלס סצא אם נאונסו שהכירו אומרים
: ממזרים הם אם כנים לס יש ואם
 שם נו כתוב ולא מחקין נו שיש גט

 אוסיוס ונו המסגרשס ושם המגרש
: אסריס וספקות יהרוס

 ט ויש שליח ע״י ממרסקים שנא גט קפח
 שאין מטישכישוה ואוהיוס טעיות

 הנעל יפן לימגו תקנה יש אם ניכר רשומן
 :עגונה האפס השאר ולא איו מקומו מדע לא
 שמר ונכסכ הולכה לשליס שלמסר גט ש

ד׳ ששמחין התנאי אכל כהוגן השליסוס
 היא והשליס הנ״ל כשטר נזכר לא שנים
 לס יהננס שמא לסיש ויש הטסנרשס אסי

: הגאי כלא
 יהידי כעידו אשתו אה גירש מומר •שגא

 כפני אשתו עם נתיסד שהמיר ואחר
 כערכאוסיהם אותם נשא כנר והוא עדים

: גט צריכה אס
 להיות ראוי הגט על הסתום עד אם שגט

 כפני ולומר צארן נסוצה הולכה שליס
: נסתם וכפני נכסנ

 שהוא ואמר ראונן נשם שסוסזק גר שעו
ק זה נשם אשה ונשא ישדך צדק גר  ו
 וכסכ וססזירה זה נשם אשה ונירש כשטרוס

 גירשה ואס״כ זה נשם אסרס כסוכה לס
 שם להוציא שלא מרם עליו וקכל זה נשם

 אביו כי נאמרו לקלקלו ורוצה הגט על רע
 שס כהנו שלא וכיון פלוני ושמו מומר הוא

: שני גט צריכה או פסול הגט אניו
 מסמס כעגונה עצמה שהסזיקה אשם שצח

 זמן קודם לה שהיה גיטס שאנדה
 : להסירה זה על מחלוקת ונא נו הקצוב

 העדים ונאים שליס שנעשה הגט סופר תו
 כפני שיאמר צריך אס עמו החסומים

: נחסם וכפני נכסכ
 אחרונה נשטה לכתונ שנהגו מה על תכג

 וצריכין וישראל משה כדס גט של
:מאד האוהיוס להאריך

 ואה הגט את לכסוכ שליס שעשה מי תמא
 ולא הדצר ונסאסר לסתום העדים

 איך נעיר הנעל אין הנסיכה וכזמן כהנוהו
 אין גס כשקרא דמסזי היום העומד ינחנו

:מעכב אי כאשה אני שם יודע הסופר
ב ט  גט לכהונ ולעדים לסושר תאמר מי ד

 אס ונטל משם ויצא לאשתו וליהגו
 ואס״ב השליח ואס העדים ואח הסופד
 יחזור שלא יעשו תקנה מה לגרש הרצוהו

; וינטל

שכסננט תסט  ונסב המאוס והשמיט סופר
 יא' לי הלך והנעל והפדעים האלפים

 אשר הסופר גם כי אסר גט לכסוב איפשר
 : עולמו לניס הלך לכותנו הנעל צוס

 שיאמר צריך מע״ה גט המניא תקח׳שליס
 הקדים אם נסחם וכפני נכסנ כפני

:מאי חיסרו או לנתינה סדטר
 נשם ונירש מסרז נשם שסוסזק מגרש תקלא

 נקרא ונס״ה אחד שם והכל שמריה
: כשר הגט אי שמריה נשם

א נניסן לאשסו נע כסנ ראונן תקלח  ונ
 דאיכא ליה חיישינן אי נהשרי לגדפה

ס על יחפה שמא למיחש  משום או אחותו נ
 מאי דהקדיס דחזינן היכא וגו' שהטרוך פירי

: לא או נו לגרש כשר
 כמשפטי נקי ואינו אפסו לגרש נא אחד תקעג

 שאינו הגע למסדרי ואמר הסנאים
 הגט ומסדרי זה תגאי על אלא לגרש רוצה
 :לאו או מנורשס אי התגאי כפלו ולא טעו

וחליצה יבום הלכות
ס קדש ראובן טח  עם שבא יהודי איש נ

 •מן והוא ונתגיירה ונשחסררה שפחתו
 :לינה זקוק' היא אה זרע בלא ומס האנוסים

 סלה אם יבמש ליינס שלא שנשבע מי נו
:לא או השמעה

 מומר מהס ואסד לאחין שנפלה ינמס הט
 היא אס נעיר שאינו כמומר תולה והוא

: לא או מורדת
 אסרת אשה ישא שלא לאשתו שנשנע מי קיר

 אוסה ליבם יטל אם יבמה לו ונפלה
:אשתו רבות בלי

 מומר אס ולו נשים שתי נשוי ראונן קעה
 בנים כלא ומה המירה מנשותיו ואסס

 : המומר מאסיו סליצה צריכה אשסו אם
 טפין אם לה סוצה והינס נא*י ינמה רהט

: לחליז או לינה לא״י לעלוס אותו
 תלך שהיבמה המסנר שהעלה מה על רפג

 אם pלא לסוצה מא״י אפילו היבם אסר
 למקומו סון הלך שהיבם בעש אפילו כלל הוא

: סילוי) יש או
 לס נשנעו נעצה ואחי שנשאת אשה שט

 קיימא של זרע כלי ימות אס לס שיסלצו
 ומה היבמה למקום סיכם שילך השבועה ובכלל
 למקומה מהאסים אחד והלך זרע כלי נפלה
 גדולה לעיר ללכס רוצה והיא שנופחו לקיים

 ביני וביני ממאן והיבם ליסלן סכמיס של
 הסליצה הובעה והיא הסדשיס הג' עברו

: ליבמה רוצה נהוא
 ורוצם יבסס לו ונפלה נשים ב' נשוי ראונן תנז

 התעבר שאם וטונתו ונו' להקים ליבמה
 לא ואם מנשוחיו אחס יגרש שנה נסוך יבמסו

 :אישור חשש בזה יש אם אותה שיגרש התעבר
וספתה אונס הלכות

 שהוא כמו אס והודה נערה שאנס מי יט
: אותה לישא נמי פגיור מקנס פעור

 והוא אנסני פלור שאומרה קענס ימומר סג
:לא או נאמנס אס טפר

 אם עליו סנאסה ואסר אפה שאנס מי מוז
 עליו המוטלת המצוה להפקיע יטל

:לאשה תהיה ולו התורה שאסרה
ריי



 אחח פעם סהעריוח ארוס על שנא מי שפדו
 נסן אם אחרח פעם אחרים ורדןן

: ננפסו להצילו
דיינים הלכות

 סחורה על רמה ניד עונרים פריצים קעז
 שימירו אומרים אופס ליסר וכשנאין

: אוסם ניסר האס
 עושים אם נג׳ נפשוח עדוח קנלו אם של

ד זה עדוח פ״פ :כ״ג של ננ׳׳
 סזס נזמן הדיינים סמכו מס על שלא

 ומעמידין לועז נלשון מכירים שאינם
: להם ודנים סורגמן

 ישלין אם סכלס ואני סחחן אני תקלט
 להעיד שימלין כמו זה אח זה לדון
:לזס זס

עדות הלכות
 עדוס יודע ופלוני דין לסם יש שנים נא

 לזכוח יעיד אם נעדוח נוגע אנל לסם
 אם נוגע אינו לחונחו יעיד ואס מסם א׳

: לא או להעיד יוכל
 רמונים על יחיד עם לדון שנאים צנור פ

: הצינור מאוחו עדים יניאו אם ס״ח של
 עצמם סדנרים לכחונ סעדים צריכים אם צוו

: פירושם אפילו או לסם שנמסרו
 ויסודם ולוי שמעון על שטר לו יש ראונן קג

 לו ואין פרוע שהוא טוען ושמעון ערכין
 שמעון יכול אם ויהודה לוי אם כי עדים
 ויטלים ולוי יהודה ניד ססוא סך לחח

: נדנר נוגעים אין שבונ להעידו
 מנס לשמעון שחיינ קנומראונן עדים רעד

 לו לחח וכשנאו השטר אס לו וכחנו
 והכסינס טשטושין קצח נו ראה השטר אח

ר רעה  רצה ולא השטר אס פוסל שאין נדנ
 או אחר לכחונ העדים רשאין אם לקנלו

: שליחוסו עכו דילמא
 לך אמסור אני. לחנירו שאמר אמד שמח

: ולשנועה לעדוח נפסל אם וממונך
 הלך וראונן לדץ נאו ושמעון ראונן תעא

 נ״ד לפני שמעון ונא לאלכסנדריאס
 למ״ה לילך שמנקשים עדים לי יש ואסר

 מדוחם וקנלו פדוחם חקנלו כאן אינו וראונן
 סלך לא והשני סלך מסם אחד כי היה ושקר

; סעדוח זס על עושים אם
הליאות הלכות

 קאמנ״יו נדרך מפוח משמעון לקח ראונן ז
 ססחורס יחסר שאם והחנה סחורס לו ונסן

 הוצאוח והוציא ומכר שמעון והלך ראונן יפרע
: סהפסד מראונן וטוען ממון והפסיד

 זמן לו *יחנין אס לזמן מחנירו שלוה מי לא
; יום ל׳ דסייני נ״ד

 סעוס על שמעון ניד משכון לו יש ראונן לב
 משכון טול ראונן לו ואמר אוחו ודוחק
: שמעון קנה אם נחונך

 ונאוחס וגו׳ מטלטלי ושענד שלוה מי קיג
 אח ומכר מטלטלין לו היו לא שעה
 :למלוה ססטלטלין נשחענדו אם הקרקע

 ממוח עסקא נחורח לחנירו שנחן מי קצב
 זמן ואחר ריוח חדש מכל לו ונוחן

 שלקח אומר מלוס כ״כ ריוס היה שלא יודע
: לקח הקין p כי אומר ולוס מהייוס

חרט מחלק מפתחות
 וא׳ נשנועס א׳ חונוח שסי לו שיש מי רמט

 מסם אחד ססם ופרע שמעם נלח
 והלוה שנועה כלא סחונ שקנל אוסר סמלוס

: נשנועה החונ שפרע אומר
 או נעלמא נאמירס סשענוד נמחל אם שלג

:קנין צריך אם
 ודאקנס דקנאי וכסנ משמעון לוס ראונן שמה

 ואח״כ כנסוג וגו׳ מטלטלי לו ושעבד
 ראינן וקנה וגו׳ דקנאי נ״כ לו וכחנ מלוי לוס

 יוכ^ אס העני ושונ ליהודה ומכרן מטלטלין
 מי טורפין ואח״ל לטרוף החונוח כעלי

: חחילה טורף
 לעדים ואמר נמנם נחנירו שסודה סי שעא

 הספיקו ולא מידו וקנו כשטר לכחונ
 ואס״ל נאמן אם פרעחי וטען אוחו לכחונ
ק א  סכחנו לא לעדים שאמר כזמן ס״ס נ

 :לא או מסימן אי אמר לא כי אכל השטר אס
 לנכרי סך שיחן לשמעון מצוס ראונן מה

 שלא טפר והנכרי עשה וכן ממנו סנושה
 מראובן השאר וחונע מקצח אלא לו נסן

 : וכו' דמיא מי משלם שנסן אומר ושמעון
 : המגו על כללים תז

 צירפי שמעון מנס המכס נעל ראונן תהו
 סופר ויהודה סמכס סעוח לקנל

 נשאין ממוח גונה הסופר שלפעמים והמנהג
 מסצירפי הסופר לוקח לפעמים גם סצירפי שם

 נשארו סחשכון ולסוף שלו ספרס נחשנון
 חכסכם לשמטון ואמר יסודה ניד ממוח

 החשבון שנחנו אחר אחן ואני נחשנונך
ע שמעון לראונן  טוען והוא יהודה אח חנ
 מודה והוא לאניו חייב שהיה מעוס כנגדו
 :המלך מעו׳ לעכב יכול שאינו אומר אף שחייב

מלוה יורשי וגם לוס כחיי שמח מלוה תמג

 לו ואמר לראונן ושמעון ללוי חייג ראונן
 שאחס ממה וכך כך ללוי סן ראונן
 לא טוען ולוי ללוי שנסן טוען וזה לי חיינ

: קנלחי
שטרות הלכות

 שיטין נ' חסיססן העדים שהרחיקו שטר יד
: מ גובין אם לסד״ס טוען והלה

 נשטר וכסונ לשמעון ניסו מכר ראונן נט
 הכסף נסן ולא מידו קנו ולא המכירה

 קנה אם לך מכורה כיסי ג״כ נכחב ולא
:לא או זס נשטר

 כל סקומוח נסקצח דאמרינן מה על פז
 ונמקצס אחא לטפויי יחירא לישנא

:דשטרי שופרא משום מקומוח
 ומסירה נכסינס ש״ח לחנירו שמוכר מי פט

 תחילה המסירה לסיוס קפידא יש אם
סכסינה: או

 מנה כמקום כשטר וכחב טעה סופר צה
 נאמן ואינו שטעס סודה והוא מאחים

: לשלם חייב אם וגו׳ מפני
 ורוצס חנירו על ש״ח לו שיש מי קטו

 אס נטוח לסיוח נפש״ג שטר לו שיכחוב
 גוד ענין על שם ועוד מזה להמנע חנירו יכול

;אגוד או
 שמעון על כשטר חוב לו יש ראונן קבו

 שמעון לו ונסן שמעון על לוי אס והרשס
 אוח׳ ימכור שאם נסנאי סחונ נכדי סחורס
 שטר וכחנו ספחת כפי שמעון שיפרע נפחוח

 ימים י׳ עד קנו לא ומשמעון מלוי וקנו זה על
 קנין או כשטר טסנין זמן איזה מחלוקת ונפל

: שמעון קנין זמן או לוי
 קרובים שסיו מחמתשנפסל שער קסח

:להעיד לנוא הכשרים יכולי' אם חחוסי׳
 נ׳ אלא עדיו מכירים שאין שטר קנח יורשי ונאין לוס מח ושוב לוה כחיי מסו

״ י״ייי יויורמי!ייס להוציא :לוה י י י אחר נ״ד לעשות צריך אם מהדיינים ■ ״
: חקנחיה מאי מילחא לסו זילא ואי

 סיינ שפלוני נו שכתוב משכנחא שסר קפו
 דרים ואחיו שהוא החלק עליו ומשכן סך

 שהם זמן שכל כאופן ננכייחא משכנתא נעליס
 סך מסחונ ינכס פלוני פרע ולא שם דרים

: P לעשות מוסר אם חדש נכל מס
 ונשתעבד בשער משמעון לוה ראונן קצו

 ידו מסחח השטר שיצא מי לכל לפרוע
: לוי יד מחחס יוצא והשטר

 והקנס שמעון על שטר לו יש ראונן קצה
 כסיבה בלא שלשתן כמעמד ללוי אותו

 בעצמו השטר אז לנד סמוב לוה קנה אם
: לכירוף ויכול

 במקום והוא חנירו על ש״ח לו שיש מי דג
 עדים שם ימצא לא שמא וחושש רחוק

 מס הקיום דייני ולא השטר עידי אח שיכירו
: חקנחו

 ולא נקנין ידוע לזמן משנועון לוה ראונן רנה
 הפירעון זמן שענר עד השער נכחב

 שטר לי כחנו לעדים שמעון אמר ואח״צ
 לכסנו יטלין אם לי פרע לא שראונן

 נשער שמעון על חוב לו יש ראונן שגב
 ימחול שמא חושש ולוי ללוי למכרו ורוצס

שטר לו שיכחוב נעיר אינו ושמעון סונו

 שנידם כשטר לוס מיורשי להוציא המלוה
 המשכון על לחנירו להלווח שרוצה מי חקל

ק שהוא מפני  עמו ומחנה במשטן ס
 שסלוסו לזה אלא ימכרנו לא למוכט נא שאם

:מומר זס ואי אסור דרך זה אי
 לו וכחב לשמעון עסקא נסן ראונן תקלד

 ונפלו שמעון ומח ננאמנוח ידו כחב
 :פרע אחי שמא וטוען יסוד' אחיו לפני סנכסי'
 ראונן וכחב נמ״ס היו ושמעון ראונן תקלה

 וכך כך שמעון של בכיסו שיחן ללוי
 ללוי לפרוע רוצה שמעון וכשנאו עשס וכן
 שעל אומר וראובן סניעס עליו לו שיש לפי
 אחס לי חפרע שנתן מס לוי נחן כחנו סי

 : חביעס עליו לי שיש ללוי אפרע ואני
 ונא בססם לשמעו; שדה מכר ראונן חקמה

 אח לטרוף ראובן של נ״ח יהודה
 ראונן אח לפוף שמעון יכול אם השדה

יהודה: עם דין שיעשה
 נעשו דקי״ל אחד בשטר ליו שנים תקנו

 כערכים הס אם לזס זס ערבים
 ;בעלמא כערב דילמא או קנלנים

 על מעוח לי לוה לחנירו אסר אחד תקנט
 כך ואחר מלוי לו ולוה והלך המשכון

 שלא לפי פשיעה הוי אי המשכון לו כפר
:כעדים לו משכן

יעשה סקנה מס רוצה אינו או שנעמחד נמעסד היו ולוי ושמעון ראובן תקעא
ראונן
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 רוונ לשרהס ויש לשמעון חייב ראוכן שמו
 מחוכו לו שיחן כירהס והסנו <כרי על

 מן שיגנו מה שכל ראוכן עציו וקכל וכך כך
 וינכה שמעון של מסלקו יהיה ראשון הנכרי

 והרזנאי כקנין שטר לשמעון וכסבו מסוכו לו
 שטר אם כיזבוהו לא ראוכן לסועליז שהיה

: כשר אן פסול זה
 ססורה לקנוח לשמעון מעויז נרזן ראוכן שגג

 סנאים ניניהם והיו אסר למקוס להוליכה
 ראונן כיד א׳ שערוס ג׳ הענין על ונכסנו

 מסולפים והם שליש כיד וא׳ שמעון כיד וא'
 דין מלוק ויש מהם נאמד הסופר טעה כי

: נסמוך שטר איזה על
 ואין וכע׳׳פ כשטר מוכוס עליו יש אם שנה

 הם אס המוכוס כל כדי נכסים לו
־• שכשטר המוכוס יטלו או סולקין

 ופרע מנה כשטר משמעון לוה ראוכן שנו
 הפירעון על שוכר נכסכ ולא ממצה

 נפסל אס הא' השטר סמך על ולוה וסזר
 : וגו׳ שעכודו שנממל מפני הכפר כל
 רכ אלא עליה מסים דלא שטר קיום שסח

: כהני סגי אי העיר
 ומכרו שמעין על ש״מ לו יש ראוכן שפא

 והלך כסיכה ולא כמסירה ליהודה
 כו סוזר ועסה המוכ משמעון ונכה יהודה
 • ומשירה כסיכה נו היה שלא לפי ראוכן
 שטר ונכסכ לנכרי מעיס שלוו שניס שצג

 וגכה לכדו מהם אמד כשם כעש״ג
 אלא לטרוס רוצה שאינו ואומר מעוס מקצס

: יכול אס כשלו
 וקודם עדיהן ופסל מודעוס שכפל מי תא

 העדים פיסול על אפילו מודעא מסר
: הזאס כמודעא כס יש אם

 שמעון על כ״ד מעשה שהוציא ראוכן תלג
 כ״ד כמעשה היה סנאי אומר והדיין

 מהעדים אמד העיד וכן כשטר ונכסכ
:מכמיש השני והעד נו המסומיס

 למלוה והמזירו אמד ומצאו שנפל ש״ס תהי
 לא או כו גוכין אס כדין שלא

 ללוה שטר לכסוכ סקנה יש אם תקיא
שאין כשטר עמו מלוה שאין אעפ״י

= קני! ט
 לאסר ומכרו כנו על ש״מ לו יש אסד תקלו

 השטר הלה גוכה אס המלוה ומס
: מכנו

 מסימס ואין קיום כלי לפנינו הכא שטר תקג
ס העדים  קי־ס אמרינן אי לכ״ד נכי
. ̂ :ונו׳ שטרך

 יכול וצא יסומים על ש״מ הוציא אמד תקע
 שהודה עדים לו יש אכל לקיימו

 :מהם זה כשכיר גוכה אס חייכ שהוא אכיהם
שבועות הלכות

 כסמורה להלכישס מעוט לשמעון נסן ראוכן ^
 לוי מעוסהאלוהסשל וא״לכימנה כשכר

 המעות לראוכן שמעון שהמזיר אמר לד ומס
 מראוכן מנה וטוענים לוי יורשי משלסוכאו

 כן ואעפ״י לשמעון שאמר מה מודה והוא
:כשכועה נאמן אס שלו שהוא כטענה אומר

 לטעון נאמן שהוא משכון שסופם מי גב
:לא או ליה משכיעינן אי דמיו כדי עד

חרט מחלק מפתחות
 ונשכע א׳ כעד שמעון כיד הפקיד ראוכן סד

 לעדוס נפסל אס העד אס להכמיש שמעון
: ילשכועה

 אי ונאכד לי היה פרוזכול שטוען מי על צד
 מי על מרס מטילין או אוסו משכיעין

: שקר שטוען
 עדיס כפני ״שמעון כלי מטןז ראוכן קח

 להד״מ אומר והלה מנה לו שמייכ ואומר
: השכועה מי על

 לפני ממכירו פה על מלוה סוכע ראוכן קט
 דיניהס ולפי פרעסי טוען והוא עש״ג

 הנסכע ישכע דיננו ולפי ייטול ראוכן ישכע
: לזה להשכיע לדיין מוסר אס

 ויכול שמעון כיד משכון נושכן ראוכן קי
 כנקיטס ליה משכיעינן אי דמיו כדי לטעון

: היסס או חפן
 ונשכע היסס שכועס שנסחייכ מי קער

 לשכועה נפסל אס לשקר שנשכע ונודע
: וגו' המורה מן

 ונאכד לי היה טען אי פרוזכול כענין קעו
:לא או ציה משכעינן אי

 לזמן חוכו לו לפרוע לחכירו נשכע אחד רפט
 לו שמחל טוען הזמן וכהגיע פלוני

: נאמן אי השיועה
 מוט לו לפרוע לשמעון נשכע ראוכן רצא

 ממנו שאל הזמן וכהגיע פלוני לזמן
 א״ל והוא שניס לו ינשכע חדש זמנו להרחיכ

 טוען השני זמן וכשהגיע המקכלסי כאלו
 פמיר והיא הסקכלסי א״ל שככר ראוכן

: ומהחוכ מהשכועה
 לשמעון שחייב עדיס כפני אמר ראוכן שו

 וכשסכעו הודאה כדרך היה ולא מנה
 אי העדים וכאו להד״מ אומר לדין שמעון

: כפרן הוחזק
 מחל והוא לחנירו שכועה שנסחייכ סי שפו

 סכעו זמן יאחר כשטר השכועה לו
 מחלת ככר טוען והלה שכועה לי נסחייכס

: לי אוחה
 שנסחייכהשכועה חשוכה איכופיןאשה תא

 סופרי אצלה שולחין או ככ״ד ליככע
: ככיסה שששכע הקהל

 ומלוה כשטר מלוה מחכיח שסוכע מי תטו
א ע״פ מ  אוסה וכופר בשטר הודה ו

 ליחייכ כמקצס מודה נקרא אס שכע״פ
:מדאורייסא שכועה

 מה על משכון ונסן כמקצס שהודה מי תיח
 שמודה כמי שכופה חייכ אס שהודה
: ופטור הוא הילך דילמא או במקצס

 :לא או שכועה בגלגול כ׳׳ד פוסחין אם תב
 : הסוכה שכועה עצ מגלגלין אס תכו
 נכנס זר ואין א׳ ככיס שדרים שנים תלז

 אס מעוס מהם לא׳ ונגנב כלל לשם
 :לא או היסס שכועס חכירו אס להשכיע יכול

 כסוכ אכיו שטרוס כק מצא ראובן תלט
 לי נשאר לא פ׳ על לי שיש מהשטר

: זה על להשכיעו ימל אם כך אלא
 משכיעין אם אניך כיד לי מנה שטוען מי תנה

 היה שאס כיון היורשין שטעס אוסו
: היסס שכועס נשכע היה מי אייו

זהכ דינרי י׳ משמעון סכע ראוכן תפח

 ה׳ אס כי כידי לך אין משיב והלה
 לחייב הטענה ממין הודאה זו אס מיידי׳

: דאורייסא שבועה
 בנאמנוס שמעון על שטר הוציא ראובן תקכב

 סנאי עליו וטוען משבועה ופיטור
 לפטור הפיטור יועיל אס וכך כך בו היה

 ואס״ל כשטר הסנאי היה שאס משבועה אוסו
 שנשבע עד הפירעון לעכב יכול מועיל אינו

 : משביע ואח״ס לו פורע דילמא או
 שכנגדו נוטל אי כפרן שהוחזק מי חקנג

: שבועה בלא
 זה אס זה שונאים וישמעאל זכריה תקפו

 זכריה כנגד דברים דכר וישמעאל
 שלא ישמעאל ונשבע זכריה אס חייב וכגללן

 קבלהו והשומעים איכה משוס הדברים דבר
 יתעה שהאיבה כיון עבריין שהוא ב״ד לפני

 החכמים: בין זה על מחלוקס נפל ביניהם
 םד%חוםים חוב וגביית פלוה גביית האבות

 סניחין אם לב״ח מסדרין דאמריק עלה יא
:נוטלן או אשסו בגדי לו

 הב״ח עם ומשנה חובוח עליו יש ראובן ם
 למדינס כך אחד לילך ורוצה בזמן לפרוע

: לעכבו יכולים ב״ח אם הים
 עליו ויש קטן בן והניח מס ראובן עט

וכו׳ אגב מטלטלי להם ושעבד חובוס
 ויש מטלטלין קנה לא כאחרון מן שלוה ואחר
 כננסים כדאי שאין לפי קודס מי ספק

: לשניהס
 ולבני למלך חובוס עליו ויש מס ראובן צו

 מהם איזה במקומו אחיו ונכנס אדם
: קודם

 לבינו אפוסיקי מטלטלין כעשה מי על קיג
: גובה דינא מאיזה ומס

 עסקא בסורס לשמעון מעוס נסן ניאובן קפג
 ובא שמעון ומס נמאסים שטר וכסב

 ומודה גדולים היסומיס מן להוציא ראובן
 כל גובה אס מהעסקא מאס שקבל ראובן

: כלום גובה אינו או מחצה או הק׳
 אביך ביד לי מנה משמעון סובע ראובן רג

 מאביו ירש שלא אומר אן} מודה והוא
טס שאר כדין לו מסדרין אם כלום : מו

 זמן וקבע לחבירו מנה חייב ראובן רבו
הלקסרעסי: טוען הזמן ובהגיע לפרעו

 כשטר שמעון על חוב לו יש ראובן רמה
 לשמעון שיש ג״כ כסוב שטר ובאוסו

 והריוס הקרן בשוספוס ראובן ביד סחורה
 ראובן ומודה חובו כנגד עולה שמעון של

 לו חייב ששמעון אומר אלא הסחורה שמכר
 וסשארהחוב חובו לגבוס ורוצה אחר ממקום

 פה על כמלוה שמעון של
 ושעבד לשמעון ש׳׳ח עליו היה ראובן שלד

ט' לו  למות חלה שמר של זמנו ובמוך ו
 בעין מעוס חובו מקצס לשמעון לפרוע ושלח

 והלו דמים עמו ופסק יין לו נסן והשאר
 ראובן ואשת מצא ולא סבל להביא שמעון
 ואשסו היק ליקח ובא ראובן מס אח״כ רואה

: מעכבס ראובן של
פו  המלוה אס אחד בשטר שלוו שנים חי

 מהם אמד מכל החוב כל לגבוס יטל ^
: החוב חצי או

ראובן



ערב הלכות
 ע״י בבער שמעון אח הלוה ראובן קבד

 ערב בלא חוב עליו לו יש ועוד ערב
 והערב הערב אס תובע וראובן שמעון ומס
 משגי ראובן על אחר שער כסבסי כבר טוען

מחוך מחברר ואין הא' השער ונסבטל החובוס

חרם מחלק מפתחות
רמד ועברו אחר למקום הלך השוספין מן וא׳ מיד

 העומד הנוסף לא בו מיחה ולא שגיס ג'
:אחר ולא בעיר

ד זה א׳ בביס דרים ראובךושמעון תק:א  מג
 ולשמעון יוגק בן לו יש וראובן זה

סמנים במיני אוהו לנדל ורוצה בן נולד ג׳כ
 בא בו רגיל ואינו זה ריח שמריח קכין וכל ראובן פי על אלא אחד חוב שהם השעיר
■ ■ של השער ואומר חונוס שני שהם שמודה

: אחד שניר עשיסום והאחר הערבוס
 וספס מעוס בנכרי נושה היה שמעון קל

 אסן ואני הניחהו ואמר ראובן ובא אוחו
 ושמעין הנכרי וברח לך חייב שהוא מה

: מראיבן סובע
 בשער כמעון על חוב לו ניש ראובן שעט

 וראובן קבלן ערב ולוי בערכאוחיהם
 פרעך כבר טוען ולוי הערבוס מכח חובע

 עשיסם קנוניא פרעך שלא אומר ואם שמעון
: נכסי על

 ערב ושמעון לראובן חייב נכרי שיפט
א' במקום עומדין והערב והנכרי

 הנכרי מן הובע וערב אחר במקום וראובן
 הנכרי עם והלך לראוין להביאם המעוס

ה אצל ד מ  וא״ל רא־בן למקום הולך שהיה י
ס לק מעו  אוחם וסמן כלוחך למרדכי ג

 כסב לו יבא באה עליו יהידה וקבל ליאוק
לראובן יסנם מיד המעוס הקבל ממרדפי

 המעוס לידו שהגיעו הכתב מרדכי ושלח
 את הובע וראובן לפרוע רוצה אינו ויהודה
 לא אבל הדברים שאמס מודה ויהודה כערב

: מידו קנו
 רצה לאחר קבלנים ערבים שהיו ב' רגו

 מאחד חובו כל גובה מזה או מזה גובס
ה:ךזה בידו הפער ונסן מהם  לסבועחלק ו

 : פרעסי כבר עוען והלה חבירו
הרשאה הלכות

 אם לוי עם לדון שמעון אס הרשה ראובן יח
 ואם משלחו בשם לישבע המורשה יוכל

 : השבועה לקיים כמשלח חייב
קרקעות חזקת הלכות

 צפס מחכמי אחד פכק על ועירי שקיל כה
 פ' נגד לפ' שהיה סביעה דבר על

 והלה מעולם מכרה ולא שלו שהיא מחוריבה
:מאחר שקנאה טוען

 כני וקודם שמעון בל בביסו דד ראובן ק־א
 לא ושמעון בו לבנוס הסהיל החזקה

 ביסו כחזקה שני עבור אחר וסובע מיחה
 ואסה אבדה ושערי לי מכרס משיב וראובן

: מחיס לא
 בס לו ויש עכו״ם בביס דר ראובן ת-נ

 ונפל הנכרי ומס הסקנה כפי חזקה
מי מן איסו ק;ה ושמעון למלך הביס ה

 שאינו טוען והוא ראובן אס להוציא ובא
: יכול

שכנים נזקי הלכות
 חייב אס חסר וזה נהנה אינו זה על כג

: לא או
 הפוספין גג על גדול חלון פסח ראיבן שע

 גגם על ומשסמש יוצא חלון אוהו ודרך
 וגזרו לדין סבעו מהם ואחד הכוחפין של

ססם לא אבל וקבלהדץ החלון שיססום נ^יו

 :שמעון אס למנוע ראובן יוכל אס סכנה לידי
טצרנות הלכות

 מכר כך ואחר לשמעון ביתו משכן ראובן גח
 לוי אס לסלק שמעון יכול אס ללוי החצר
: מצרא דבר מדין

 ומכרה משמעון קרקע שקנה ראובן תקנח
 לסלק המצר בעל יכול אם ללוי
: לוי את

שותפין הלכות
 שקנו בסחורה שיתפין ושמעון ראיבן ט

 כננלך אצל עומד ראובן בהקפה מהמלך
 המעזס ושולח אחר במקום מוכר ושמעון

 בפנקס ונסוב חייבים ונבאדו ראובן ומת
 ושמעון למלך שפרע מה מלבד כוצאוס ראובן

: וכו' טוען
 חובוס בעלי מחמס לדין באין טספין ב' מט

 למסוד בקנין נשבע ואחד עליהם שבאו
 ואח״כ לאחר כך בעד בידו שיש מס כל

 וספקוס דברו לקיים חייב אס מחחרע
; אחריו

 ובאו המלך מן סחורה קנו ושמעון ראובן קכ
 והוכרחו בדמים עליה להוסיף ייהודה לוי

 להם להעמיד ראובן ונשבע הרביע חלק לסס
 שמעון ומס השותפוס ימי כל הזה הרביע
 ראובן עם ונשססף הסחורה לקח ונחשון
 וראובן הרביע ותובעים ללוי יהודה ובאים

: שמינית אם כי יסן לא כי משיב
 מסעסקים ב' המלך באוצר שותפים נ׳ קכה

 לריוח וקרוב מתעסק אינו וא' לנבוס
 שאינו והג' בכיס כלום הטילו ולא ולהפסד
 יקחו לא כי למסעסקיס השביע מתעסק
 הנגבים ממעוס לאחרים ילוו ולא לעצמם
 האוצר מן מעוס וחסרו השבועה על ומברו

: ההפסד גרמו שסם סג' וטוען
 : אחר בסגנון סנ״ל שאלה קכט
 וזה מנה זה לכיס הטילו שוספין שני קלא

 נאובן מיד ויוצא בשטר ונכתב מנה
 הסחורה עם הולך ושמעון א' בעד וחסום
ק שמעון לחשבון וכשבאו אחר למקום  טו
 חצי פחוס אלא ראובן של היה לא שהקרן

 הפטר מן ראיס ומביא מכחישו וראובן מנס
 נקרא מי סחורה לו ששלח שמעון טוען ועוד

:מחבירו מוציא
 נסבעל אס מת מהם אחד שוספיס ג' קלב

 דילמא או החיים לגבי אפילו השותפות
: המס יורשי לגבי דוקא

 וראובן בביס שותפים ושמטק ראובן ר,סח
לעכב;: שמעון מצי אי ללוי חלק השטר

 סחורה מהם אחד שקנה שותפים שני קפד
 הפירעון זמן וכשבא בהממנה לשוספות

 ממך קניסי לא אני למוכר כשני השותף אמר
 ערבים הם אם ממך שקנה מי אצל לך

: לזה זה

 ושמוהו משמן שעפו שוספין שני
 שמעו מסם אמד טוען ואח׳׳ע בפנקס
; בחשבון

 סחורה וקנו נשסספו ושמעון ראובן רמז
 ידיעס בלי יסירוס מעוס ראיבן ושם

: בריוח יוסר חלק ורוצה שמעון
 ביד להם ויש שוספין ושמעין ראובן רפב

 שאוסו הסכימו לחשבון וכשבאו מנס לוי
 בקנין שטר פ״ז וכסבו ראובן בחלק יהיה מנה
ט'  לראובן ואומר אוסו וגבה שמעון והלך ו

ק אי לו והחזירו אוסו שגבה א : נ
 אלסזס שלקח לשמעון ערב יצא ראובן רצ

 חדש לכל וכך כך לראובן שמעון וקבע
 בשטר וכחבו לוי עם ראובן נשססף ואח״כ

 מהם אחד לכל שינחן מסנה ככל השוספוס
 ובזמן לשוספוס יכנס סכל מציאה אפילו או

 שהיה מס נם לוי סובע השוחפוס שנשלמה
: עריבוסו בעד לראובן שמעון נותן

 בלי שוספוס שטר כסבו שיתפין שני רצח
 מצא וא׳ מציאה על אפילו שבועה

 שלא דבר מקנס אדם דאין וטוען מציאה
: לעולם בא

 הלך מהם ואחד סחורה קנו שוספין שני שו
 שוספו בידיעת והניח אחר למקים באונס

 בסחירס הסדורה החליף והלה משרס נער
 ואינו שם כסיס בעס הא־ר רשוס בלא אחרס
 החליפין סחורס של טיבה מה יודע לקחס

; הראשונה מסחורה ורוצה
 לא ימוס שאפילו חבירו עם החנה שוסף שב

 ומס קבוע זמן עד השיחפוס יתבניל
: הכוססוס לבטל רוצה וביו האחר

 והסנוכאחר קבוע לזמן נשסספו שנים שכר
 לחדש מהם אחד כל ירצה אם הזמן

 ונשבעו לעכב חבירו יוכל לא סשוספוח
 הפוספוס לבטל מהם א׳ רצה הזמן ובמוך

 הא׳ ובראות כחלוקה והתחילו האחר ונחרצה
 עוד רוצה שאינו ואומר בו חזר ריוח שיש

; מחל שכבר טוען והיה לחלוק
 אמר ואחד מידם שקנו שוספים שני ש:

 האחר ונתרצה השותפות שמוחל לחבירו
 אומר והלה המוחל ונחחרט מידם קנו ולא

; מחלס כבר לו
 מהסחורה חלקו מכר אחדמהשוחפים שצא

 והחילוק לסלק שוספו פיטל לראובן
: אחרס בתשובה הרב שעשה

 מהם ואחד סחורה קנו שותפים שני שיצט
 בדמים חלק לחבירו חייב עדיין

 ושאל מטותיו לו ופלח האחר ביד והסחורה
 אם הוזלה ביני וביני לו נסנה ולא הסחורה

: הפחס לפרוע השוסף חייב
 מהם אחד פיקח בסנאי נשתתפו כנים ת

 והרויסו בהפסד ורביע הריוח מחצית
 לחלוק וכשבאין מנה חצי והפסידו וחזרו מנה

: ביניהם מחלוקת נפלה
 סחורה לוקח למלטס קרוב ראובן תח

 אחר שאיש המלך צוה כן כי משמעון
 שיעשה לבנו ואמר למוס ונטה אותה יקח לא

 של שותפיו ויהודה ולוי שמעון עם פשרה
 עם ונספשרו סחורה באותה נכנסו ראובן
 נסן ובנו ראובן ומס ידוע בסך שמעון

לשמעון
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 טצ לדין וחבטו מהסברה גלול חלק לשמעון
 על אביו שותפי ידי כחב הבן ושואל השאר

 מרוצים שהם ידם כחב מביא ושמעון זה
 מענוח למדוהו כך ואחר פשרה במוחה

: לשלם רונה ואינו שקר
 בכל ביניהם ותנאי באלחזס שוחפיס שני תיז

 רוצה מהם ואחד סופר ימנה אחד
 מגלה כי באמרו מעכב והלה קרובו למנוח

 שיגיע נזק כל עליו מקבל וחבירו הוא סוד
: ממנו

ח שותפים ג' תפח  על מוב לו יש הא׳ נני
 מקרקעי לו ושעבד וקנין בשער הב׳

 קצת הביה כללות מל לו יש וים כמנהג
 לא ועדיין בבנין הונחה שהוציא לפי שעבוד
 חלקו ומכר הב׳ והלך השותפין לו פרעו

 ̂ :הג׳ מן להוציא רוצה והא׳ לג׳
 לקנות לשמעון מעות נתן ראיבן תקפד

 במקום למכרה עסקא בתורת סחירה
 ומח אוחה והוליך הסחורה וקנה היוקד
סדה בדרך  הסחורה הוליך עמו שהיה וי

 במת כיון טוען וראובן וה־ויחה ומכרה
 רוצים שמעון ויתומי השותפות בעלה שמעק

: אביהס במ',ום ליכנס
 אס בנאמנות להתנהג נשבעו שותפים תקפה

 כיון השוחפין שבועת להשביעו יכול
: בתחילה נשבע שכבר

א  ונא מעות לנבוח שליח נעשה אחד עפ
 גנה כן ואעפ״י השליחוח שער לו נתן

 הלוה חייב אי בדרך המעות ואבד אותם
: לפרוע

וממיר מקח הלכות
 בקנין בהקפה ס־ורה לשמעון מכר ראובן ג

 למכור ראובן וירא משכה לא ושמעון
 אם נכסיו מבזבז ששמעון שמע כי הסחורה

: המכר לקיים אוחו כוסין
 וזבין חליוה הונא רב דאמר האי על נה

 שוההמקח שיחן איבעינא זביני זביניה
: פחות אפילו או

 ברשוחו שאינה סחורה לשמעון מכר ראובן פו
 אין בכה׳׳ג אמרינן אי הדמים ולקח

 או ברשוחו בא שלא דבר מוכר אדם
: וכו׳ דילמח

 הספינה בהוך סחורה לשמעון מכר ראובן רע
 והסכימו שכירותה חצי לספן קודס ונחן

 שעשה ההוצאות כל לראובן שמעון שיתן
 ושלח ההוצאות וכל כסחורה כל שמעון ופרע

 הזכיר לא וכספן שלו מורשה ביד השחורה
 משלם שכירוח ולקח מראובן שלקח מה לו

 :שנתן השכירוח חצי משמעון הובע וראובן
 בעדים חנות חזקת לשמעון מכד ראובן שב:

:מהו בו לחזור רוצה ושמעון וקנין
 מעט״ס סחורה לקנות מחזירין שנים שפ

 אוחה שיקנה מי שכל ביניהם והחנו
 אותה קנה ושוב מהם וקנו לחבירו מלק ימן

 : לחבירו חלק ליחן רוצה ואינו מהם אחד
 ג׳ המקנה בו מפס כלא סודר קנין תבב

: לא או קנין הוי אי ג׳ על
 צריך אם בהמה לחבירו כמכר מי תכה

 דילנוא או המוסירה ליד מיד לו למסור
ומפיס והלך וקנה חזק לך א״ל אפילו

חו״ם מחלק מפתחות
:המוסירה

 של אמוחיו ד׳ דאמרינן דהא עלה תלא
 הוא אס מקום בכל לו קונוח אדם

 הדרכים ובכל הקנינים ובכל המקומות בכל
: לא או

 בסחורה סחורה שמעון עס הסליך ראובן תג
 סחורחו מקצת שטעון ומשך כמנהג

 שמשך כיון מהו בו לחזור ראובן רצה ושוב
ט׳ מקצח : ו

 בעירבון עבעח ונתן מקח הקונה על הגד
 עליו מקבל אם מהם אחד בו וחזר

: שפרע מי
 ועדיין מקח על לחבירו מעוח שנחן מי תנג

 את להוציא חבירו יכול אס משך לא
: באחריוחי חייב ואם המעות

 שאמר כגק לא או בקרקעות קונין אם תעג
 שחחזיק ע׳׳י שלך קרקע ני מכור לחבירו
: וכו׳ שלי בקרקע

 שנגמר ואחר משמעון בית קנה ראיבן תקלב
 שליש שחביא זמן כל לו אמר כקנין

 שליש בכל וכן הבית שליש לך אחזיר כמעוח
 בניו ובאים שמעון ומח מידו וקנו ושליש
 בטענה להחזיר רוצה אינו וראובן הבית לפדות

 : לזכותו החכמים מן מאחד פסק לו שיש
 נחחייב אם דבר על מידו שקנו מי תקמז

: דבר באותו
 שער בלא בעדים שדהו שמכר ראובן תקפט

 וערפה האחריות הזכירו ולא לשמעון
 :ראובן על שטעון חוזר אם ראובן של ב״ח

סודר בקנין משמעון קנה ראובן תקעד
 חזי ושוב הדמים מקצת לו ונתן

 אשר המעות לעכב רוצה ושמעון ראובן בו
: לו נתן

 טעות וטקח אונאה הלכות
 ואמר שמעון בפנל סחורה קנה ראוגן גל

 דינר ריוח לו ויתן לו שיתננה שמעון לו
: דין.אונאה בזה יש אס

 ובדק לחים פירוס משמעון קנה ראובן קפל
לד׳ טובים ז׳ בהם שהיו וראה־ בהם

 וכשהגיע ונןנין במשיכה אוחס וקנה רעים
 על ממחצה יותר שמצא טען הפירעון זמן

 : שנפסדו מה לנכוח ורוצה רעים מחצה
 הודיעו צרוןזולא כסך לשמעון מכר ראובן קנל

 הזהב בתוכו שישים קודם אותו שיזקק
חייב: ראובן אס לו הפסד בא ר!זה1

 מום בו ונמצא לשמעון בית מכר ראובן שב
: לא או חוזר אם

 ומדדו אמה ממשים בגד לקחו שנים שכד
 ובא בגורל אותו וחלקו לב׳ וחתכוהו

 מוס שלו בחתיכה שמצא ואמר מהם אחד
: החלוקה בטלה אס

 לזה זה ומח^ע לשמעון מכר ראובן תלח
 אונאה במוכר ונמצא שתות הונאת
: מהו משחות יוחר

 יש אס סרסור ע״י מפן מכר ראובן תכד
 של שהוא הסרסור והודיעו אונאה לו

: מהו ראובן
 ש״ם וצוואת סתנה הלכות

 כמס בנכסי לפלוני מלק תנו צוה ראובן צג
: לו יחנו

 כל טחן שראובן בו שכתוב צוואה שער צל
 ולאחר וכו׳ מעכשיו יוסן£ לבט לו אשר

 לאמיו למכור יוכל מס שבסך בחנאי אמו מות
 אביו עוס אחרי עשה וכן אחד בית יצחק

 חילוק ובזה המכר לבעל אמו באה ועחה
: דעות

 בחנאישיק בירב למהר״י מחנה שטר העז
 אצלו תבאנה אם הנותן לאחיות העיזבון

 הנ״ל רב מיד יוצא המתנה ושטר הנותן ומח
 היא המחנה אס צפח חכמי עליו ונחלקו

: מחנה
 בשטר החתום על באים עדים שני קפא

 מודה והנוחן פסול מהם ואחד מחנה
 :הממנה לקיים רוצה ואינו מידו שקנו

 בריא בהיותו לשמעון מנה נתן ראובן הצח
 לבנו חלק ממנו יחן ולא בתו לנדונייח

 נשאת והבח הסנה אח שמעון והוציא ומת
 רוצה אח״כ אחר ממקום אביה ממעוח
 חובע והבן הסנה לה ליחן י״ח לצאת שמעון

: אחותו גשאח כבר יען אוחו
 צוואה בשכיר שמעון את הרשה ראובן רא

 וליחנה לו שיש בית על פקיד להיות
 השטר העתק שואל ולוי מיחחו אחר ללוי

: ממאן ושמעון
 דבריו שסדר אחר וז׳׳ל ש״מ צוואת רעט

 נכסיו כל שאר אמר שחלק מה וחלק
 וליח אפוטרופוס חהיה ואשחו הנז׳ לבנו

 לא הנער יפטר ח״ו ואם בידה שימחא מי
 שום הנער אם מאשתו לחבוע יורש שום יוכל
 הנכסי׳ היא תחלק פטירחה בשעת אלא דבר
 היורשים וקמו הנער ומח שחרצה מה כפי

: המחנה על וערערו
 שמפקדון מיתה מחמח מצוה ראובן שלד

 ויש ס״ה יעשו קמעון ביד לו אשר
 או הכתובה סורעין אם אשה כחובת עליו

: המת דברי מקיימין
 סק״מ . בעש׳׳ג ש״מ מחנת תקנח

 אם תקמ״ד תקמ״ג תקמ״ב תקמ״א
 שאין אע״פ לנותן בריא מחנח שטר סתכין

: עמו המתנ׳ מקבל
נחלות הלכות

 ומס קרן בלי בסחורה שוחפין לו יש ראובן ת
 נטלו ויורשיו כסחורה וסרויחה בדרך
 וב״ח אשה והתובע לו המגיע מלק מהריוח

: כנגדם טוענים
 נתן ושמעון סחורה לשמעון מכר ראובן לב

 אמר למ^ם להוליכה אמרת סחורה לו
 לאחותו יחן והשאר מעוחיו ויקח חכך ולמכרה
 כי מיד הסחורה סכר לא שם ראובן וכשבא

 כמעון לאמות השאר ומסר מעע מעט אם
 ובט שמעון ומת טרחו שכר לעצמו ולקח
ת: דידי דברים בעל לאו משיב והוא חובע  א

 וייבם בנים בלא מח יעקב בכור ראובן סו
 סי יעקב מת אח״כ אשתו את אחיו
• הבכורה חלק נוטל

ק לו והלך לשמעק פסקא נחן ראובן צא או  וי
 ויש סמפון מת ואמ״כ ומת אומה הקדיש

 יורשי או העניים אומו לוקחים אם בית לו
:שמעון ליורשי ישאר או ראובן

 מכרו והבעל קרקע לבעלה הכניסה אשה קו
ומת



 להוציא אומדים ויודכיה זשיק כלא ומה
ס ר.ה הקיקע : די

 ומחו כהפידה נאים וכדו וחכחו איש ע,^ז
 תחנה מת מי גודם ולא ורכן החשה

 ויודתיס תחילה מתה אכתי אומד הכ׳-'ל
 סני להוריש ונאו <זחלה מת הנן אומרים

; כנדוגייא
ט  פירש שמשון כיד חשצים הפקיד ראונן תי

ח לו ומנננה מאשתו  והוניד אשה ונשא נ
 לקחו הכת וקריכי'. ומת כנים ממנה ̂ גם

 יתומים של ואשוכדונוש שמשון מכית החשנים
: לשכינס נ־ושן _

 ני".: תלמוד מאכהם ירשו אחים שני העב
 הדרים ;׳ לחלקם אוננר והאחד קוכצים

: איגוד או גוד אומר ושמשון יא' א'
 מכשלה וקבלה זמן כגכ־ מגירשת אשה תקלג
 שד שליש ביד והמקצה כתו־כתה אקצח ^

 כתוך המות שאם והתנו הננו זמן ^יגיש
 הבשל שה האשה יולשי יחנקו הגנו ̂מן

 החנה באנו והוי הנשוחין אחר היה שהתנאי
 ולחלוק המאוחר לינ־ונ- ודולה יירכנה כ,ח

; השחר . _
: אם תקפה  הבכור כח נהשקיש במנהג כח י

: ה־רושה אי _
 ויש נכור ינכניו שאחד א־ור יאוכן תקהי

 מאחדים אחד פל כמשידים שדים
; נאמין למי הככור שהוא

 בןונחששרו והניחה אשתו מחה רחונן הקנז
שרחי׳ נ׳ הכן שיקח וראובן החשה אכי

 בד הבן שיהיה שד האשה, אכי ביד ויהיו
 וראיק הב; ומת זה שג ששר וננתכו מ.וה
 'הלה ההם המשיש ותוכה' כנו הת יורש
 :לכ״ו; הכן הגיש שלא ניו; הייכ שחינו כוננן

 אחש־רופום הרבית _
מנוה והניח קכץ "־:ל וני רא'כן_מיז קב־

מהלקחו״ם מפתחות
 ככואל להיות שמו וכחנה ששר שלל וכחכ
 : כושר יראוכן הש'קדון שהחזיר שננשי; ושושן

וינת כשדיה שננשון כיד השקיד דא'כן קו

ז
נוי כה שדר ואדי יאוכן ידישת כלי

■ר שידי ליכא אכל יורשיו כידכמשה

שמשי כיד פיקדון או :״פ

 ובכלנ
התפו'ש'ד'ש'נד וכשכא

; ניודשים ששנינן מחי דאייה
ואבד שמשו; הצג הפקיד רחובן קג־ז

לישכמ כננשון רצה ונח הפיקדי;
השיקדו; דמי והביא ברין ולש״וד
 חיני וא״ל הנישות לו החזיר והוח נרחוכן

 דא'-־ן חובש זמן אחד ידי של שתששיד רונה
ן והחזרת נחתי כבר משיב והוא משמש';  ו̂א
• מידה שהיא אשש״י ל' שמחל שדיה

 ושיחלכקדונו שמשון ביד השקיד ראובן רב
 ליתגו רוצה איני שדים בשני משיב והות

; נשדושי חייב אם נאבד או גננב ושוב נך
 פדחי ת״ק נשמשו; תייב היה ראוכן רם־

ושד" כלבות אבנים משכו; לו ולתן זהב
 וכשבא פרחים ל׳ אלא לכארו שנא עד נו

 זה ושל ננמנו שנאבד אניד ננ-שכולו לתבוש
;לדין באו

 קכין צרור שמשון אנל הפקיד ראובן רבו
 שהיה רחיבןאוננר ושששכווללל: חת'ם

 מה יודע שאילו אומי ושמעון מרגליות מנא
נ בו היה

כ' שונל־ לששה שמש'ן רעא  דא'ין שג ת::י
 והיא לוי ביד התכשיכ־ והפקיד בשכד

 :מצא ונא לוי מכיש ולכנב לשמשון שכר שומר
 לתששד ושמעין ממלו כנם ונחייאשי כננב

 וראובן התכשיכ' ששיה מה כעשירית ניי שם
 מן נכה ולוי הלנב נמצא אח׳׳כ לשמשין מתנ_
התששיכ' מנוי תוכש ישננש"; .תכשיכי הל-•-

;משמשון ורא'כן
 ראיק ומת ש׳נשץ א:ל הפקיד ראוכן רצם

 ותובע ראוכן שותך. שהיה יהירה יכא
 ב׳׳ד ותייכו היתיננים וחנק חנקו השקדון

 כיחונניס ונדלי לירודה הכג ■לחת של"-"; את
י : אכיהם חלק משמעון וחוכעי; . ,

צריכיםכגדי' שמעי; אנג כפקיד ר־'כן ג הז דחוכן על כ/^תוכ

״ ־ .  וקודם 1שמכ'י גיד .י!y■!• ״
לשמעון נשלה המעה יכת החשגידוש'ם .!-■*ול

 כידו השד הש״ח
בידו מקו״ה

עיכב המל'ה את .לבות
 וכיוען רא'-:ן

 ויבדר הקכ'ן :ינדי;
האשוכדושום וננשיב

שהיא
פ-ו זה השכ'ד

א'ן  - מ לשדעי; :
 לא לדקלני אש'כ־רושא דחמדיל; הת עג קע-

 למימד מני אי שהעננידוהו הדי מיקנלילן
; דעבד במחי לי ליחא נא

 ומנה קכ־נים בלים והליח ו;ת ראוב; תל
א' ולדול •שמעון את חשונ'ו־ושיה ^עניהם

ת""ם ״;  הבת גה ילשא־ה מת' ':שאד ה'
 לבנו דחיבן עזב'ן לתת דולה יכ״עו; ק־נח
ת הבת ותם גדיל ת'א ■»כבר מ'  שיעכב ני א'

הב; שמא כי _הבת נדדך נכהי עישור ר'דו

פדרו; ־^:־ת
 לו וממד מצ־ים לבא ',השילה נכנם
 מעיתיך עם הלנו מעות הונך
 ושמשון כינני ׳המשית בים דחונן

 שנח שמא שישן וה־שש־ישים יה"
̂ מ '־שוחיו נו

דת;:; ה

 ואין וחכם זקן ושלנעון חיתם נלעד
וכו'■ חייכ חם ריקם לנער כבודו

ק לשמשון שקדו; מהד רחיבן ת:ט ג  מ י
 ואבידה בלנבה שיתחייב כדי שכדי

 ולאכד כחלם נשמדו ליהודה ".םליו ושמעי;
: יהודה ששע שנח יודע 'שמעין השקדין

:הוליכה. שמשו; ביד משות הפקיד ראי•:; הס
 רש־ כל ונקהו שודדים שחו ובנינה ,ישית

 ובאו להחו ראוי; משות שנם יא'מ,ר לשמשון
 לראובן יש אם ינשות הכום המנך ש׳׳י לידו

; וכו' חו בהם הלק
 ו3 ופשע ה״ת בידו הפקידו ראובן •העת

■ : נשלם חייב חם
 ובא ן שמשו ביר יכסים הפקיד ראיב! השג

 שהוא השקדון לחבוש רחוק של כנו כן
 כעד הפקדו; אצנו לעכב רוצה ושננעו; יורק

; אחר חוב
̂«*ייל 1י«יי»י !

 כיכיוכעיד נו שיחזיר זזשלושה וכייצי ־היכן
 ;לוי בו דר כבד כי משיב והוא מהשכירות היא
שהמנה כמקים כבית דר ישראל יק:ע־
 זנמי ולשלם שנים לל' הבתים לשכיר ,
 שניה לנ׳ השר מן שבית ושב־ רחיבן וכת
 תני לומר יכול זה או הא׳ להוציא יכי־, חם

: מתלה החזקתי _
 חיחה וש:־ כידושנים בית נו יש רחוב; ישיצ

 ועתה לדור לאד; רוצה וינח לשנזשון
 יכול אם לדיר •בית ני ואי; ;ירו::י= חזר

; מביחו שמשק א־ _:הו:יא
 בו ונלרש לשננעון בית השכיר רחובן א ה

 אותו הרם ששלנעין שוש; יררוק כות:
 מדמיו הבית ששחת מה מנזנו ותובע •בידים

 משייהי; אם מאליו הכותל שנש: מושן ושמעו;
; הישת שבוע' או התור׳ שבועת שמשו; חת

 כ־וע״ים ״׳עירות הלבות
 שליה ג׳ לשרתו שמשון את שכר ראובן פה

 ראובן א״ל שנה ולם־ף שמעון ונשכש
 שינעו; את ותיבש נתתרע ושובי וינא שינת

 הכצכוד כצסל ;כד כוד“3 עכוערזו לקיי^
: ור:־ופס

 מוקדה שנה שכר לו שנתלו שנה שכיר רז
לוהשתשתל',: מנכי; אם שנה חני וחנה

 חורבתו לו שיכנה כדי שמשי; שלח רת-בן ־ה
 שלא שירד ואח"כ.אוי;ד נינחו 'ייע אי
 : שכרו ושואל ששלתי מוען יהות כרי,•;

 וי״־וער־ם ׳שיואל הלכות
 ששאל מלית תחתיו להציע מותר אם רבה

: בידו מת
 כשומר יושך ורב דרבא כשלונתא הקים

 שומר או שכר שומר הוי אי אבירה
; חנם

 ללמוד מותר אם םכר ששאנמחכירו יני חקב
 מה דוקא או עדיין למד שנא מה בו

;כבד שלמד
 ■במשינה באים יליי ושמעו; דאיכן תקש:

 משאית להיניא ■:השנים קמו ובלילה ^
סלד כתוב ליי של ובלישחות ורחוב; שמשי; ׳

ם כרואד •כנו שםאחר ומצד כנהו ו;

רח'־;'

 - - הלנות
 אה עליה ונפחתה לז״ן שליה שהשכי־ מי ב

 , : נא או לכניתה תיתו _כושי;
 שניה לב׳ כשמשון בית השכיר דאיק׳ לךם

הזמן כתוך ללי' איתי הככיד וש״שון

 משאות בתיך ונתתנך שמשין של כשם שהיא
 בדוגית איתה והכנינדי נוי של משח שמשי;

 הנושאות ינאבדו הדיניא ינה־כה ההכינה
 ;נ־דאובן משאו ישא: ליי יפת שמשון גם ונחלק
 ושששו ימת מתבידו חפן ששחל מי ,תקפוז

: לשלה חייכי; אם כו^היורעין
וגיילה גניבה הלבות

 כפני כסזקה דכד מחבידו שלקח מי חבז
 שותק והוא היא שני ואומר שדים

 : היא הודאה המריגן אי צווח ולכהיף
 לתוכע הומדא דקי״ל ממינח ששק גנל הבה

 בפנילו הוכש תקשה אי צנתכש וקולח
; מ/־יה אי׳משקיגן

 של כנו מלמד שהיה מהשריצים אחד תלב
 אלץ ולהביא' חכיו משל לגנוב רחוב;

ק :נ׳ פשיניס ששה י
 מזל כיוהקיא דיכ שההבינוו כניה הקג

 בדייניס ׳ינאת אינה מדבריה־ גמו־ _
א״ריק ואי ניה משייתינן אי

שחינו
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: התורה מן חייב כטיט
 בדיינים יוצאה אם ריבריהס בכזילה תקיז

: לא או
פפון נוקי הלכות

 בפבוטה דיינים ביררו ׳ובמעון ראובן רעב
 אינני א"נ ראוק ודיי; אותם לדו; ’

 ג בעש לך הוא קשה ני לכהעו; לדון יכול
 והפסד מעות מכמבו; והוציא עשה וכן

 תובע ועתה שמעז; עס בהדי; ונחנרר
 : ;פרוע ראוב; חייב אם לו בנדם ההפסד

 מרזיח והיה לנכרי סחורה מנר ראובן רסו
 ושמעון חצי.הדמים ולקח מה הך בה

 מאוחה ממנו לקמת השופע ביד הנכרי הכריח
 לדאוב; שעשה המקח ולהחזיר עצמה סתורה
 ליקח א״ל כי ועוד הפסדו משמעון זעזע;

 נוחן שהי' הדמים באות; סחואתו את הוא
: הנכרי

חו״מ מחלק מפתחות
 נו ליבות סתם שמעו; שנר ראובן רצנ

 זנבה אחריות שמעון קבל ולא מכה
ה מה ב  אחרי׳ ממונים עם חשבון ובעשותו »
̂,ה ושמעון עשה לא שמעון עם  ראובן י,ש ח

 ולא הנכרי ביד שנשאר מה לנבוח לו לסייע
 חשש חדשה שנה בא כי בראוהו ועוד אבה

 לחלות והקדים הנכרי עליו ויעלילו שיענירנו
 החשבון שיעשה עד יעבירהו שלא פניו עוד
מרוב׳; הפסד לו וירם והעבידו אוזן העה ולא

 בסדר באו לא אשר ה־שאלות פפחחות ואלו
: טורים הד׳

 חולק עליה דאין סתמא בין אינא מאי קת
 מחלוקת ואיכא דמתניתין סתמא ובין

; בצדה
 נכרי להשביע אסור דאמרינן עלה אפו

זה בשביל ממונו יפסיד וכי ביראתו

: האיסור
 כפיי יציר הראשון אדם נתפתה א-ך רגו

: אשתו עצת אחר כקב״ה של
 ימצאין אולי פ׳ על רש׳׳י ככתב מה על רגז

: בקש לא כפתות על עשרה שם
 והרוטב העור בפ׳ עולא דאמר עלה רסב

 טעם ומה טהור אדם עור תורה דבר
 עור האדם יעשה שמא נזרה עמא אמרו
 שכיח דלא דבר דזה וקשה שכייסין ואמו אביו

: רבנן נזרו לא גבו
 ישראל וכל עצמו להכניס מרדכי ראה מה רפד

: אחר למקום הלך לא ולמה בסכנה
 ריב על חענה לא בפ׳ הבאה קושיא על שח

: רב על תענה לא ביה דרשיצן
 בעיקרי פומכין אנו חשבון איזה על שסד

 נן הרב על או הרמב״ם על אס הדק
: אלבו ר״י על או חסדאי

*<>♦*־<000-1

ת אלה תו ת פ ס ק ש״בים ה חל שי ל ת חמי שונו שר הרמב-ם לל טו א מ ש שם נ אפס מ פלןום מ

 נתן וא' האין את נתן א' דתניא עלה רלה
ע הטיט את הנותן הטיט את י  מי

 שנא ומאי פטור כאין את שהנותן ומשמע
 החור אח גחן א' המביא פרק דחנל) מהך

 ז ונו׳ כעצים את נתן וא׳
טע רלו  מהם קרבן וכן הקדש ביאת הל

 מקטירים אלא נאכל אינו בכיומאה שקרב
 הראוי והשאר להקגירה הראויים דברים ממנו

:שנטמאו קדשים כשאר נשרן; לאכילה
 לסת®״ שחייבין מנחה דתפלת שכתב■ מה רלז

 ברכת ולענין לשכרות חייכינן ולא
: נזיישיגן כהנים

 כנון כרנה בלא מצה אכל נמצה דחמןן רלד.
 יצא לאכול לסטים או עט״ם שאנסוהו

,̂ ■ תוכחי ידי , ,
ם  י אעפ ישרא, הרוב היה אס לפי' כבת ה' י

 ר5גלז מהס חד6 ופירע כלס סגע^ירו
■ מפקחין מפולת עליו ונפלה אחרת  עלי̂ו
 . וט בה שקסט סכין אסורוח מאכלות ה׳ רבא
 צגזצן הבט,יס נתמה ואבירה כ׳נזילה רסג

 טרח לא שאנו הלוקח קנאה מתנה
 זה ומפני במתנה לו מתני; היו לא לבעלים

בנאמנותו ויעמוד בדין בה שיזכה כדי הדא

משום אכילתו על ליקה ואינו בישולו על

 - ביד ותתקיים
פג סצ׳ו שחו-ה פרה הימה גניבה כל' י

כלוקח

פכיוי גניבה דרך בשבת וטבחה ____ _
 נגינה ואיסור ישבת בהרי׳איכור הכפל סן

 וחין טביחה אין גניבה אק יאם כא׳ באים
ז מכירה

סד  קסור פכמטעק סכין אסירות מתכלית ה' י
 ואם וכו׳ שילבן מד רותח בה לחט;
: ייזתד רותח <ה חתן

ת הל׳ רסה בשר המבשל מהורות סאלז
לוקה בחלב נהם וכיוצא ולבמחה

. בחלב בשר
מו  ח״צ שבועוח מהל' פ״ה הרב לשון על י

 שמעון יכנס שלא ראובן נשבע אס אבל
 ונכנס במעון ועבר מנכסיו יהנה ולא לביתו
 מדעתו שלא מנכסיו ונהגה ראובן’של לביתו
דבר על שעבר תייב ושמעון פטור ראובן

חייב ומדקאמר וכו׳ לעשותו לו האסור
 מנדרים בפ״ה ואלו . מלקות חייב משמע

:ט׳ לוקה דאינו כתב בזה בכיוצא
 והריא״ןז הגאונים שהסכימו מה על רמז

 להדליק שלא מכללס ז״ל והרמכ״ס
 פתילות כמין העשויות שעוה של בנרות

 גפן צמר של או פשתן של פתילה שעושים
 איסור טעם והלא שעוה עליה וכודטן

הפתילה אתר נמשכין שאין לפי השמנים
 מדליקין שטוה של הנרות כעין רואין ואט
 אותם ומדליקים הפתילה אחר ונמשכה יפה

: והמלכים השרים לפני
 ושסורין חטין השורה וכן שבת הל' רפח

 זורע חולדת זה הרי במים בהן וכיוצא
; שהו בכל וחייב

 את ככמנבסין הקרבנות מעפה כל׳ רטט
 סממנים שבעה וכל וכו׳ הדם מקום
 דם על מעבירים הכתם על שמעבירים

 מי מכניסי; שאין רגלים המי חק החטאת*
; במקדש רגלים

 מחכמי אחד כתב אשר הגהות קצת על רג
 בר הס אם ז״ל הרכ ספרי על הדור

 ס״ס למספר נחלקין והם . לאו אן סמכא'
: שי״ח פי׳ פד ר׳׳ג מפי׳

ג כשטעה שבועה כינויי כל הרמב״ם לשון ת
: ט׳

תאנים ללקוט נתכוון שבה■ דהל׳ פ״ק תלח

; ט' שחורות
 לנרש שיטל שכחב כרמב״ם על קושיא תסד

: קרוע בגט
 שבלו וחסילין ס״ת . ס״ח נוהל׳ פ״ה חע

: כו' ניזוזה מהם עושין אין
 שכרו היה אפי' שכירות סהל' י״א פ׳ תפח

: נתחיה אומר הבית ובעל א׳ פרוטה ט'
 :כו׳ ונוטל נשבע קטן השכיר פ׳ באותו חפט
 ספק ז׳ בן ספק מהל׳.מילה י״א פ׳ חצה

: כו׳ ח׳ בן
 שבא הגדול ב״ד סנהדרין מהל׳ פ״ט תקלז

: כו' מחלוקת להם
 מסל׳ פ״ב הראב״ד עליו שהשיג במה תקלח

: ט׳ הפני העד וכן עדות
 מצוה החרוסת ומצה חמן מהל׳ פ״ח תקכד

ט' כופרים מדברי
 תפילין הפנית וכל תפילין מהל׳ פ״ד תקג

 :ט׳ חמה שחשקע אחר לכחחילה
 אומרים י״ב םנהדרין מהל׳ פ״ט תקעט

•־ ט' זכאי וי״א חייב
 העכו׳׳ם וחוקת עכו״ם מקל׳ פי״א תקפה

כו׳: פעינים אח האוחז וכן
הכלאים מן הנולדים כלאים מהל׳ פ״ט תקפי

.. ; נו׳
 שנא שצשבנג מי שבועות■ מהל' פ״ד תקצי

פטור מכשיעור פחות ואכל כלום יאכל

 פלש לכתוב ומותר ס׳׳ת מהל' פ״ז תרמה
:כו' שרטוט בלא תיבות

 ולטלטלו למולו מהו שבעה בן ספק לב
גראיןכסותרין: הרמב״ם ודברי בשבת

 על מברך הלולב את נטל הדמב״ס לפון נב
בהיפך: אחרגראס ובמקום לולב גמילת
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^ א ת ר12א ל א ^  בלא שרוי שהוא כיון לדוכן עולה אם אכל כהן ^
 לא סנוי כהן המרדכי שהביא מההיא ברכה

 • שלום ובלא ברכה בלא שרוי אש׳ בלא שרוי שהוא דמי כפיו אס ישא
 ידידי ואסה וירושלמי בבלי בסלמוד זה נכסב שלא כסב ז״ל זהרשביא

 וא^י . עשה ג׳ על יעבור שלא כדי הכנסס מביס להוציאו פשרה עשיס
 אבל ב״מ ברכה בלא הקהל נשארו אמר כהן שם היה לא שאם אומר

 מצינו שלא כפיו אס נושא אבילוס של ראשון ביום דאפי׳ דמלס׳ קושפא
 שנקראו הספילין מן אלא בסור האמורוס המצוס מכל האבל אס שפשרו

 בלא שרוי אשה בלא דשרוי משום ואי .עליך מבוש פארך דכסיב פאר
 ואני דכסיב י״ס מאסו הברכה כי שליס אלא הכהן אין שלום ובלא ברכי

 שהמברך כיון שלום ובלא ברכה השלימבלא יהיה אם לנו ומס אברכם
 כנאה מי יודע איני המרדכי שכמב זו הילכן והשלום הברכה עצם היא
 לההיא כלל דמי לא נ׳׳ד לדינו נודה אם ואפילו .ז״ל הרשב׳׳א שכסב וכמו
 והוא נשוי שאינו זמן כל שלו׳ ובלא ברכ׳ בלא לעולם שרוי פנוי דכהן
 למסר היום עצב הוא אם נ״ד אבל הכי שרוי ולעולם ישא מסי יודע אינו
 דאל״כ כן מורה שרוי ולשון שלום ובלא ברכה בלא שרוי ואינו שמס יהיה

 לא וזה שלום 1שיכ ברכס ולא הברכו׳ מן ברכה יברך שלא ונאמר בא
 ג׳ ידמו דרבנן דהוו אבלו' ימי דשאר איפשר איך ועוד • מעולם שמענו

א׳ עשה ידמה היאך דאורייס׳ שהוא ראשון ביום ואפי׳ סורה של משה
 דין מבטל כפים נשיאוס אין שהרי הכל אס לקיים שאפשר כ״ש עשה ג׳

 הכהנים יהיו לא המרדכי לדעס וסו • וציציס וספלה כק״ש האבילוס
 שנאמר הוא עבודה כהנים ברכס שהרי במקדש עבוד׳ עובדי׳ האבלים

 כלל אבלוס מנו לא עבודה פסוקי וכשמנו אלהיו ה׳ בשם לשרס לעמוד
 סופם ואינו מדבריהם הקבורה יום או לפניו מוטל שמסו דווקא אונן אלא
 זה לפי וא״ס . המקדש ביאס מהלכוס ג1פ׳ ז״ל הרמ״בם כסב וכן לילו

 אלא נזרו דלא ליסא הא מיהא הקבורה ביום כפיו אס לישא אסור יהיה
 אבל במקדם דלמא גזרו ואס״ל נזרו לא כפים לנשיאו' אב< בעבודה
 אבל קייס המקדש שביס בזמן ה״מ בנבולין נזרו ואס״ל • גזרו לא בנבולין
 עשה מצוס נ׳ הכהן שיבטל טעם רואה איני הילכך .נזרו לא האידנא
;לפניו מוטל מסו היה א״כ אלא זמן בשום .

ן ב י נ ב ל  שמנימין שבנקב העור העכ״וס שהסירו יין בל המביוס ו
 יכנסו שלא כדי עצים בהם וסקעו הרוס משם שיוצא יבמביס

 לעכ״ום מכירסו בין אין כי סובר אני כי דע • המביוס לסוך הים מי
 הפסד אלא מרובה הפסד אצלי זה אין ולכן מעט אלא לישראל למכירסו

 ואיכא דבש בו שיש דכיון בשסיי׳ אפילו להסיר להקל דעסי ומ״מ מעט
 דאסריה הכא וכ״ש לקולא למיזל לן איס שיולד ספק כל דרבווסא פלונסא

 דעתי הרבה מסרה שנמצאס במביס ואפילו כסבש וכאשר הוא דמר
 בהיוסי בזה בכיוצא לידי מעשה בא וכבר למעשה ולא להלכה בה להקל

 נמכר לפעמי׳ ואדרבה מעט שההפסד כיון לעכ״ום למכרה ואמרסי שם
 המביס שמא לסלוח שים כיון מסיר אני להלכה אבל ביוסר לישמעאלי׳

 שוין הספק צדדי שאין אפילו טלטול ע״י נסקלקלה או משוליה נפסח
 אס אבל למסלי דאיכ׳ כיון עליה סמכינ׳ הוא דמר דאחריה כיון מוסר
 הארכסי וכבר המערב נאוני על סומך אני אין כיין שננע ברור הדבר

: קנדיא לחכמי בזה
ה מ  לפי הלילה כל נסעללו שהעכ״וס אצלו שנסברר היין בעל שאמר ו

 אמר מקרה ואפשר ראה לא הוא שהרי כן אומר דעחו אומדן
 .להקל אזלינן דרבווסא בפלוגסא ספק שהדבר וכיון שנסקלקל לה אירע

 להסירה אבל ז״ל ר״ס של טעמו בהצטרך וכ״ש הוא דמר דאסריה וסו
 וסודלא . למלסא מלסא לדמוס יבואו שלא להורוס ראוי אין למעשה

 : למגישה אפי׳ מוסרוס החביוס שאר אבל עורבא להו דשריא לעןרו
ן י נ ^ ן ל  אפי' דמוסר כסבס יפה והקפיד ביין ננע אשר העכ״ום אזור ו

 כ׳׳ש דבש ביין היה שלא ואפי׳ מיחוש ביס כאן ואין •בשסיה
 לבי ושמח מכם בני ואחה . למעלה שכסבנו ומהגיעס דבש בו יש אם

 שלום רוכ על וססענג עס בכל ירווך ודדיה הלימוד על השקידה והפ.נ
 נ לנפשו להועיל מלמדך וכנפש כנפשך

ת ג ל א  לסנור סבשיל המוליכים באוסם דעסי אודיעך ממני ש
 כדסגי זבל מעט בהשלכס סני אי עכ״וס והנחחוס

 שראוי במקום הסנור בסוך המבשיל להניח צריך אלא לא או לפס קיסם
:להסבשל

ה ב ו ש שאח׳באלהוסיך אלא בושים אנו הפת של הקיסם על ת

 שנוסנין מה על וסימא ז״ל היא״ם וז״ל בסבשיל גס עלינו
 לבני ישראל ארץ בני שבין ובהלכוס לסנור קיסם בהשלכת להקל האידנא

מדס מערב לסנורובני קיש׳ משליכים מזרח כסובבני בבל  קיסס או
« חיי משום מוסר ימים ג׳ הסענה א'כ אלא Tמור ולא מעלה אינו זה  1נ

 ובשלמא .כ“ע מזידין יהיו ולא שוננין שיהיו מוטב לישראל להם והנח
 בה לעמוד יכולין הצבור רוב היו שלא מפני קיסם ע׳׳י הסירו פס גבי

 בה לעמוד יכולין היו עכ׳׳ום בשולי שאר גזירח אבל
 נראה וכן . בנחלים לחמוס או בבישול ממש שיסייע אלא הסירו ולא

 סי.י עז שהשלכס כלבו בשפר כשוב שראיתי אלא הפוסקים כל מדברי
 עליו סומכים אנו ואין לסבשיל פס בין חילק ולא עכ״ום בבישולי

 של שפס בעלמא היכירא משוס ובדוחק בפס אלא הסירו ולא בזה
ע עכ״ום בשולי אבל אסור עכ׳וס  סני לא הילכך דאסור ידעי כ׳
 זבל הסנור לסוך השליך אס בנ״ד הלכך בבישול שיסייע אלא לבד בסנור
 ומפני אסור לאו ואס מוסר בבישול לסייע שיעור בו שיש שלהנס שמעל׳

 הנכון זה שיעור יודע אדם כל אין ונס נערים ע״י המבשיל אס ששולחי׳
 ואעפ״י קצס לבשל הראוי במקום הסנור בפי הסבשיל שיניחו אוסם ללמד

הנלד״כ: בבישול הישראל סייע שהדי לחום אוסובפני׳אין יכניס שעכ״ום
ת י ל א  נינהומאישנא שחיטה בני לאו דחנבים לנו מנין ממני ש

^ אשר דכסיב המים מן נבראו לא לכ״ע והלא מעוך
:הארן על בהם לנסר לרנליו ממעל כרעים

ה ב ו ש  כסבו ז־׳ל והרמב״ם בה״ג רבוותא בה אפלינו מלסא האי ת
 מוסרים דבאסיפה משמע החסיל אוסך דכסיב משוס

סיאסך דני כל אס אם ביה דדניסדכסיב דומיא  • להם ומצא להם הי
דן דלא השוחט פרק בריש אמרינן דהא ז״ל הרשב״א עליה והקשה מ  ג

 ישחט והבקר הצאן דכסיב דאחריה שחיטה נבי דכסיבא מאסיפה אלא
 דהא סדע . להם ומצא להם יאסך הים דני כל אס אם להם ומצא להם

 שחיטה גבי כסיב דלא משום שחיטה בעי ואפ״ה השליו אס ויאספו כתיב
 לעולם דאחריני שחיטה נבי כתיב דלא כיון נמי החסיל אוסך דאחריני

 בלא חורה אסרה דלא דכל כסב ז״ל והוא • שחיטה רבעו לך אימא
דנים דשיילי׳ והא • הוא הסר בכלל שחיטה  לןהייט גופייהומנא בנמ׳

 לפסולי דאסקש משום שחיטה דבעו וחיה ובקר צאן גבי דכסיב משום
 סורס זאת דכסיב המורה מן שחיטה לו ים למ״ד נמי ועוף .המוקדשין

 זה עעם על לי קשיא ואני :עכ״ל סיסי מנא חגבים אבל והעוף הבהמה
 הוא והרי באדר פורח והוא כנפים לו יש שהרי הוא עוף בכלל חגב שהרי
 צדך היה וא״כ התורה מן לעוף שחיטה יש למ״ד העוף שחיטת בכלל
 הרמיבם בכוונת ונ״ל • העוף, בכלל שאינו להודיענו בהדיא ההסר לפרש

 האמור׳ אסיפה ה״ה באסיפה שהם דנים אצל הכתוב שגלה מאחד ז״ל
 הממעיט למימר דבעי משוס השליו אס ויאספו דכסיכ והא החסיל נבי

 עוף דמין למטעי ליכא שליו דנבי א״נ • אסיפה בהו כס׳ הכי משום אשף
 למכסיב חש לא הכי ומשום שחיטה לענין לבהמה הוקש כב' והעיף הוא
 דכסיבי משום שחיטה בעו דלא חגבים בטעם והנכון :אסיפה לשון בהו
 נפש וכל כמשמעו והעוף כמשמעה הבהמה סורס זאת שנאמר דנים בסר

 אלו הארן על השורצס הנפש ולכל הדגים אלו במים הרומשס המיה
 בה״ג סמך זאת ברייתא שעל ואפשר בס״כ בהדיא לה סני והכי חגבים

 דגי כל דאס דומיא החסיל דאוסיף אקרא דאסמכוה אלא והרמ״בסז״ל
 ליה הוה שחיטה בכיו חגבים דאי דמלתא כללא • להם יאסף ה־ס

:כתבתי הנל״ד הוא וברור אדגים ולא אעוף בקרא לאסמקנהו
ת ה ל א  לבא לספינה נכנס שהיה בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 הוליך לו ואמר לשמעון מצאו שנכנס ובשעה מצריס
 לא^ירד ששוב בדבר עדים ויש מעותיך עם להלבישם עמך הללו המעות

 בים'ואין ראובן ונטבע לספינה עלה לא שמעון ונם הספינה מן ראובן
 והאפערופוס מעותיו תובע ושמעון ניצולו עמו שהיו והמעוס פנקס לו

 שטר בידך שאין כיון מעותיך לך שלח הספינה מתוך שמא טוען
ה ב ו ש  שקר שהוא לו שנראה דבר לטעון לאפטדופוס שאסור דע ת

 ליסמי טענינן לא נמי ואנן תרחק שקר מדבר שנא׳ משו׳
כ ניכר ואינו האי כולי שטח דלא מלסא ואפי׳ דשכיחא מלסא אלא  כ׳

 טען לא אם טענה טענמי׳ האפטרופוס טען שאס שקר שהוא׳
 ז׳׳ל הרא׳׳ש כסב וכן היתומים בשביל לטעון לדיין לו אין האפטרופוש

« טענינן לא שכיס דלא מידי אבל שם כסב עוד .פ״ו שימן בסשוב׳  ל
צדק צדק לרדוף מצוה אלא שקר שהוא לדייני׳ הניכר בדבר וכ״ש ליחמי

ולהיציא
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ע״ם קנ״א סימן בתשובה ז״ל ריבים
המתנה את ונמ יחזיר לא שמא מתנהדחיישינן שמה דהי״ל לר״,יר ״״»

ר״דחיי ״ל ועבר למפרע בעלה
כתבת הנה עבר וקא יעשה לא דילמא מלאכתו שיעשה ע'מ תימכרם

י שילוה שבהם והעוב דרכים ד׳ לר ״ ״ מ r ה if יאובו 
 ראובן ואס תקנתההפק^ ואחריו ריביש תקנת ואחריו דקנה לעטים

; לו עוב אז ההפקר בשעת מדעתו שיוציאם יו^בעצמו
ןM^*i יד ר שהרחיקו שער על ממני ד

:לא או בו טבין אס מעולם דברים היו לא עוען והלה
 סתם הברייתא לשון כתבו הפוסקים וכל זיל מרמב״ס ‘יי?*^ור*ד
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 שערך לעעון המלוה שיוכל כדי הוא שערא דלאו פרעתי הלור''עוען

ח^ כיון להד״מ לעיעון יכ,ל אי:, אכל כעי מאי  ר להכש זו עדות שני
 פסול לשון דאדרבה אבין ולא שמעתי ואני : ע״כ בקרובים מלאהו אלו

ה ואי הוא ומזויין} להדימ לעעון שיוכל לענין י־״מעעפי סעעמי  מפו
ת שנתנה כיון נאמן יהיה שלא ראוי היה פרעתי עע אי ^\אשיל, ח ע

ס לי היה להכשיר ז, ״ =״א ל״ א ל 1י’=י'י ״ ״^י°
א ״=״״ אלא נעי מאי '”״ י׳ לאחר אמל ״״ח ״
̂א לא כקייכים דמלאהי ותו 4 א  אחר ה^ער שהוציא וכיון ז׳ל הוא כתב וכן משתעבד עמאי לא זמז

m להכשיר זו עדות שנתנה כיון נאמר איו פסול ורכער

•?^•לזירא^דר^יא יי° ’י^אי״ גיוייגים כםמלאהי

מסתברא לא הילכך וכו׳ ממשעבדי לננייבי דוקא פסול שיעין כני הרחיה

א לאפיהי ל' אא' מ״י׳ n ^יא“̂ ג r? ^ י גח שמא הוי דעעמא ותו להד'מ עעין אי כין פרעתי כיואיעעין
 עפין אי אפילו שייך עעמא והאי אחר שער השיעין גפני ויכתוב הכל

 וקם שריר ביה כתיב דאפילו המפרשים כתבו עעמא ומהאי להד־מ
 V.מ על מעידו עדים באו שאפילו אמרו נגני עעמא ומהאי פסול נסוש
כתקון נעשה שנא שכל לפי פסול אפ״ה כלום בו נוסן־ ולא למעלה שכתוב

״ נעל כתב וכן שער חז׳לאינו א ייאי' י״נאו ״'  f״י?' ףי
 ^כתבו הפוסקים כל דעת שהוא אומר א:י וק יונהז׳ל הר׳ר שכתב

: /I יונה הריר חלק כאשר חלקו ולא סתם זה דין

דמסגס ב׳ פרק דתניא דהא פלה דעתי אודיעך ממני !״זי
 צדיו אין ידיי והמעביל ידיו לנגב צריך ידיו הנועל דים”

 דהלכחאהואועעמ דס־ל ומשמע והמרדכי הסמ׳ג והביאה ידים לייגוב
. . , ; לאידענא ׳

ה י ו מ ^ ז  כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל כל אבהו איר בגמרא גרסינן ר
 ישראל בני יאכלו ככה אלי ה׳ ויאמר שנאמר עמא לחס ׳

nh מעמא מיס לחות מים ניגוב בלא כשאוכלים ט׳ ;בידם מתא לחמם 
ש אהממ  אתהלחס ומעמאין שהמיםחוזרין בה נגעו ^ס^ד^נדמ

ם עמאיןוחחר הם עדיין ידיו שעל המים ידיו נועל כשהוא ומתוסרכי

ר ז ״ ™ מ ' ג ° ״ * ®P" י ® M ’? C1-D r י S  מ^וס אבהו דר להא אחרינא עעמא איכא אבל ;,י.ו׳ טהור ידיר•
לן שני לא עעמא ולהאי • מהם נמאס הלחם הידים שעל שהמים מיאוס

 רנשמע והכי • נגוב מצריך גו־א ‘דבכל משמע סתם אבהו דר׳ מימרא
' ‘דה^ עלה דסועה פ״ק ז״ל רש״י מדברי י  t י

' י=“י״= היא מאוס דבר ידים וב ני י א ״ ״ i נ s  S  T 
א לחמם את ״ = ״ כל י'יי

V t אי; מיאוס משוס עעמא ררויכיוזדחלי
 אדם צריך שכתב זיל הרמב׳ם נ״ל'מלשה

שייך לא והכא גנברך כך ואחר מניב באחרונה ידיו הנועל וכל וכו׳ ניגוב

?. ״״״א הנלי שא? עומאה ין ע ?״לת? א”,ל;”?
איו דלכ םיל ’ל =" ̂ל ם'ל=ו מציכלכי״ ידיו ועדיין

י’ אם אפילו אלא כלל בדגך להקל ל' ? ם2;י ^ ״’’=״ י י' ; ? י
ה טז ל א ט  י י י’ ̂ ל״״״יז ההיא ראינן ^

^ל׳י' עה״ים =ל שהמסהיני׳ לו ואמר  a י
וס העכ לצורר ום שלעכ המשכונות אלו על הלויני לו ואמר ללוי -מטו!
S i; ן ,? נ י ק ר ל ־ ס ״ ״ פ מ ־ ™,j w i־

" 'גי׳ ״. י י׳ S” ';■”;י f
' ׳”=“ ״ויי' «״ג י’ נ ' ? * ?'”י־ ׳ ? K v?■1■ !״?  ס עכו לצורך שלוה שאמר מאמין אני הראשונים ראובן ולדברי למח^

הלין המורה יורה האחרונים ^ל^בריו ולא הם ס1עכ'׳ של !™שטמת

ה ל ו ש י’̂ אחיה בחשובה העליתי כבר ח ״
״הס פ אע ורביח קרן המשכונות מן ועבה מאמין אני

דינמא לגנימר דאיכא בהם וכיוצא ספרים כגון לישראל ידועים משכונות

^ל נרא? א?ל i אותם הקנה דפ
נרא״ אבל ל ז ם האחרונ כל הסכמת היא וכן עדים •ממאה יומר

-aו! 5 כנוס ג״מ״ון פאי בניד אני מודה מ’מ מולה זיל י־,-מד*א ״ 
ת ^ י - ו ל ו ד ד  שמפין אין רבית בלא לראיבן להחזירם ^צה בי

S S t o רבית לקחת יכול ולא שמעון ביד גושכון אין כאלו וה,י עלץ 
לו ,?,י מ?או?  ש^ה ונתברר משכון בלא העכו״ס לצורך ממנו לוה ^
^״י ה^א״י יהיה שלא כדי הוי עעמא ומודעיקר ־ לצ?כו  י

. ונמ.אמבעל ורמיחיך המעות היו לצורכו אומר ואח״כ העכו״ם ״ ס  כ
ולא לאהו־יאכוםקרן ששמעון כיון עעמא האי שייך לא ?בירו?בלד

ח ^ א ? ^ '? מ ־ מ ? ד ובג חוגק ״הומ דמ״מע פפעא כפי ז״ל הרשב״א נומשובת -'ראי* ד”וב לק1?
חלק ו יש שמעון אס ומיהו נחבעלכיסו פלא כיק כמותו לפסוק ראד

רניח ״מעון מעל אגא שמעון חלק למחול דלוי כמיניה כל לאו במעות
S ״I 1םיי יאונן עם המנה כאפר מעותיו כנגד ,]? ' J ״ ?fv 
אס.ו אלא ם גכו של שהמשכומת בהדיא לו אמר אם מיבעיא ולא לוה

^ שלים ניין £תםנמי מ ת’^ ^י ^״ ת ח ר ?
v ’̂ל שהמשכונוח לו פירש ואס • העכו״ס של S ?  ?  vT,

שלישראל והמשכונות המשכונות על הסמיכות עקר שהרי
™ ; , H י -  P ף ג , P - « ־צ1־10נ

^ ’ מםנייח'י לי ומחזיר הקרן
ח׳#ה6



ץ שאלות ב ד י ג ותשובות ה

ז ז ל2י ס י נ מ מ ת ל א הגו ! ח המפשיסלומר מהסנ מ א ה ל׳ ק ה פ מו ע רפסה סה1א רפא אומו פנוסין לי כ סי15ו ג5חד • ו5י5ג
» ליפא וא׳ כקנס ליסן א׳ נינהו טשה מצוס זיל הרמלם מנאן וכן אוי :לא או שכופה חשש כזה יש אם זה דכר אמת הוא כן

^וי לכפירה וקרוכ פלילי טון זה לכר  זה כאומר לגטור ו
 כיד ראות כפי ככה טל ליסרו ישנה ואם טון שהוא וללמדו

 נמצא שום לאמתח יח׳ מציאותו אמתת להשוות שאין ל(^ שיפוכ טד
 לטונש ראוי הוא אפ׳ה כרור אמת ההוא שהזכר ואפי׳ מסנכראים

 אשר ההוא כזכר אם וכ״ש ככה טל לנפשו לו ואוי לקונו מכד משוה אלו כ
 ואין הוא לא ואומר כקונו כופר ודאי שזה שקר או ספק הוא לאמת רוצה

 כן כשאומר תכירו אס מכטיח אם שכוטה לטנין אכל ־ לטה״כ סלק לו
 כאן דאין תימא ואפילו ־ ולאמתם דכריו לקיים חייכ שהוא נראה

 שמטות דידוס זיל הפוסקים רוכ ופסקו מידות־ גרט לא גמורה פכוטה
 ליריאיו ה׳ יטזור כן שאמר כאחד ריכ״אז״ל כשם וראיתי כשכוטות;

 ואטפ״י כאן יש כשם שמטה ז״ל והשיכ : כתנאים אלו שאקיים והתורה
 הילק־ שכוטה כולא מארי כדאמרינן לטז וכלשון ככנוי אלא שם אמר שלא
 ויש ושכוטה נדר חשש ויש אמנה קטני משום כו יש הכטחסו קיים לא אם
 לקיים אותו1לכון אני ורואה טושה ואינו מכטיח כו ויש כפירה חשש כו

 כלא דאפילו מפרשים קצת דאמרו כמטה הן מהם גרט דלא הכטחסו
 אמס מילת ואיכא ממש שם דאיכא הכא וכ״ש מסחייכ וכנוי שם הזכרת
כ שהיא  שכוטה הזכיר שלא כיק לנו אין מלקות לחייכו אכל שכוטה ג'

 הרי שם והזכיר כפל שאם הדכר כפל ולא שכופה כלשון השם הזכיר ולא
 אוכל שלא מה מהגנות הזה כדכור יש דמלסא כללא ־ לכ״ט שכוטה היא

 הרפה מדרכו שישוכ טד וליסרו ולהטנישו כאומרו לגטור וראוי לשפרו
די מלפני ושאלו ה  אהיה לא זה דכר אטשה אם ז׳׳לטלמישאמר מ
הוד  אשאל אם ואמר דכר טל נשכט אם אכל כאןשכוטה שאין והשיכ י

 שיש כדכר להסיר נזקקין כ״ד שאין לו מסירין אין יהודי אהיה לא זה טל
 כזה וגם יהודי יהיה שלא לו אומרים אנו כאלו לו נסיר ואם תקלה כו
 נוטלין אפי׳ כטולם דכר שום טל הדת למשכן 'tfn שאין כפירה חשש יש

:נפשו אח ,
ה יח ל א  שמטון אח שליח שפשה כראוכן דטחי אודיק־ ממני ש

 יוכל אם תנאים ככל הרשאה שער ופשה לוי טם לדון
 וינגזייכ משלחו כשם פלוני דכר לפשות ושכוטה איסור לקיים השליח

 או ;כמותו אדם של דשלוחו שכוטה אותה או איסור אותו לקיים כמשלח
 היה ולא מפיו שכוטה המשלח הוציא שלא כיון מחייכ לא דילמא

: ג״כ כלכו
ה ב ו ש כוהדכר וכיוצא כשמטה אישר לקיים כפירוש צווהו אם ת

מד׳ פטור כקנס דמודה תלייוסו כהא הא דלא משמט מצות שסי  והא א
 לא האי מצירטת ואפילו חגרת ואט״גדאמרינן,ואפילו הוא קנס לאו
 זהואפילו כטצין לשתות רצה שהוא משום אלא קנס משום אמטמא הוי

 נפטר אינו כעונשו והמודה קנס היינו לאו עונש טונש שהוא חימא
 אין הלקוני פלוני עכירה עכרתי ואמר שכא דמי דקי״ל ואע״ג ממנו

 כאגם המודה אכל רשע משים.עצמו אדם דאין משום היינו אותו מלקין
 נסחייכ ממון אלא הוא קנס לאו דהאי ותו מטמא האי שייך לא אשה
 וסו • כהודאתו יפער ולמה ועונה כסוס שאר לה ליחן אותה לישא להו

 חדושו אלא מ לך ואין פטור כקנס מודה חכמים שחדשו הוא דחדוש
 מן מד לשתמיט לא כזה גדול דחדוש ותו :ממון של קנס דוקא

 ולו תורה שאמרה מה אלא לנו אין הילכך אותו שישמיענו הפוסקים
 הקנס לפרוע רצה שאם הוא שהדין מפתה גכי וכשלמא לאשה תהיה

 מלישא נמי נפטר ממנו ונפער כקנס שהודה כיון אותה נושא אינו
 ולתת אותה לישא סרתי שחייכ אונס גכי אכל הקנס את נתן כאלו אותה
 כמו השני החיוכ נשאר עדיין ממנו ונפטר כקנס הודה אם אפילו הקנס
 אותו וכופין אותה לישא חייכ ממון שהם ופגם וכושס צער לחח שחייכ

ל: הראשורם דכרוכו לא הדכר פשיטות כימרוכ »)פשר ככה על  ז׳
ת כ ל א  ידוע לזמן לחכירו עלייה שהשכיר כמי דעתי אודיטך ממני ש

:לא או העלייה לכנות אוחו כופין אם העלייה ונפתחה ,
ה ב ו ש  רוצה הכיס כעל ואין העלייה נפחתה והעלייה הכיח חנן ת

 ואין ומדקחני העלייה לו שיתקן פד למסה יורד־ודר לתקן
הדאה הרשכ״א דעת וכן ליה טיפינן דלא משמע לתקן רוצה כ׳׳ה  ז״ל ו

 כיח גכי שעל עלייה דאמר כגמרא לה למוקמינן דכיץ דמלחא וטעמא
 כעל אותו שנכוף נכסיו נשחעכדו לא אכל נשתעכד שהכית משמע זה

 כופין שאין שמענו החם מרסי׳ איפכא משמט כירושלמי אכל כרמו
 סליגי לא ומסרצינן כופין חייא ר׳ חני והא וכדפרש׳י ממחניסא כלומר

 שהלך כלומר כשאינו כופין אין דאמר ומאן כשישנו כופין דאמר מאן
 כפניו שלא לנכסיו יורדין ביד דאין לכפותו אפשר אי דככה׳ג למד״ה

 רוכ הסכמת היא וכן לכנוס כופיןאותו דכל.שישנו מינה שמעי׳ ומ׳מ
 דמחני׳ לישנא לחרן צדך זו שיסה ולפי .מכללם ז׳ל והרמכ״ם הפוסקים

 איכא לכנוס רוצה ואינו קמן דאיתיה משמע לכנות רוצה כ׳׳ה ואין דקחני
נ .ככיח עמו ודר יורד למכפייה מצי׳ דלא אלם שהוא כגון למימר א' נ_______ . . ׳ . .

כמה וא׳ח שיתקן עד עמו ודר יורד זה הרי השתא לכנוס רוצה ואינו ------- . ---------
ט דעל זו עלייה דאמר כיון י׳ל לכנות אותו שנכוה נכסיו נשתעכדו הסתם מן אכל כך על צוהו שהוא כיון לקיים שיזייכ כרור ג

ס למימר איכא מ״מ כפיו ופיו כידו ידו שיהיה לו שכחכ אע״פ לדון יש ^ זה ט מ  . ככית שידור יסחן לא ואם עלייה לו לתקן שנשחעכד נ
^ ראיה להכיא יש אכל השליח ע״י שכופה כאיסור נקשר שאינו ה ש ע מ ’ • - • ״ ׳ ״ מ

 העדה נשיאי להם נשכעו כי ישראל כני הכום ולא דכחיכ הגכעוניס
 היו לא שישראל קמן הא הנשיאים על העדה כל וילונו ישראל אלהי בה׳

«י אלא להחיותם מפצים  כשטחים שהם העדה נשיאי להם שנשבעו י מ
 לדחות שיש ואעפ״י הרגם. לא ולפיכך בשמעה נתפסו הם גם שלהם

 מקיימים ואין נשבעים יאמרו שלא מלהרגם נמנעו השם מלול מפני כי
 מפני כי משמע דקרא פשסיה מ״מ בו עומדים ואין בריח וכורתים
 כל על חלה לא והבריח השבועה וחודאם • מלהרגם נמנעו השבועה

 אלא אותם הורגים היו לא הנשיאים שהרי השם חלול כאן אין ישראל
 ראיה מינה מייתי יהודה דר׳ ותו ־ נשמה כל תחיה לא כהם לקיים העם

 השטר דמלשון ותו • כלל ראיה מינה אין ה׳ חלול משוס הוי מטמא ואי
 לק״ם שיוכל הוא הפשרה ובכלל לפשרה בין לדין בין לו שכתוב נלמוד
ה הדין תולה שאני ולא המשלח על איסור  לפשר כתב לא אפילו אלא מ

 עשוי שיעשה מה כל לעוותי ולא שדרחיך לחקוני למימר בדלא שכתב כיון
מ בפיו שבועה הוציא שלא ואעפ״י עשאו בעצמו הוא כאלו  בשעה מ׳

 קיים ולא עבר אם ומימ בהדיא לו פירש כאלו הזי שליח אותו שעשה
ץ נקרא ולא מלקוח כר אינו התנאי כד  אלא מפיו הוציא שלא כיון ע
 הוציא כאלו השמעה או האיסור או הסנאי לקיים אוחז מפין שטד

:השליח פי על המשלח שילקה בדין שאינו כששסיו
ט ת י ל א  ואח״כהודה נערה שאנס כמי דעתי אודיעך ממני ש

 אוי»ש מלישא ג״כ פטור אם פטור בקנס מולה דקי״ל
 :אותה לישא אותו מפין דילמא או הקנס מן שפנמר כיון

ה ב ו ש ומסתכרא המפרשים מן בא׳ מפורש ראיתי לא זה דכר ת

 נדמה מי מאוד צר שהוא כגון לסרריהו מתדר דלא היכא תשאל ואם
ץ נדחה דכ״ה נראה לכאורה  היא ליומי מכירה שטמת זמן לו דקבע ט

ח למשטר ודמיא  להוציאו יכול שאינו משכיר של טתו ונפל לזמן למטרו ט
 לא אם לאפוהי׳ מצי דלא סתם בית משטר דגבי ואע״ג הזמן שיגיע עד

 עדיפח לא ליה למימר מצי משכיר של טחו נפל שאם עלה ואמד׳ אודעי׳
 כדי לאזדועי דצדך דאמרי׳ אלא לאפוקיה מצי דמדינא החס שאר מינאי

 אכל שיודיענו כדי שיפול יודע וכיקדנפלכיחולאהיה שיכקשלוכית
 נדחה הכיס בעל לתרוייהו מתדר לא אי ידוע לזמן הכיס לו ששעבד הכא

 צד איכא לדור יכולין דשרהם היכא דהא תדע העלייה שיתקן עד
 לאפוקי׳ אדעחא דמסקינן ונהי דמעיקרא לבדו דר שהוא בגמ׳ בעיא

ד לא  היכאדלאמחדר אבל לדור יכולין דשרהם היכא ה״מ לך אג
 האיגונא בדי ^ ליבעי הכי תימא לא דאי נדמה ביה לעולם חרריהז

 לדור יכולין דשניה׳ וכיש לך אירי לא לאפוקי׳ אדעחא אח״ל ולימא
 נדחם ב׳׳ה לדור יכולץ שניהם דאין דהיכא ליה פשיטא ודאי אלא

 ליה למימר ומצי הבעיא ככלל זו דגם מסחברא כן לדק שיש ואעפ׳י
 עליו מסבירו המוציא ספק הדבר אם ואפילו לך אגרי לא לאפוקי אדעחא

:כניל נדחה והשוכר הראיה .
ת רא ל א טיו שלוה במי ממני ש ח  ד’כ זמן לו נוסנין אם לזמן מ

: יום שלשים דהיינו
ה ב ל ש  נוח,ין שאין בהדא כתב ז״ל שדח הראשונים טן מחלוקת זו ת

 אין זמן לה דקטע למלוה אכל סתם לעליה אלא זמן
ק לו נוחנין ^ דברי אכל זי׳ל הר׳׳ן כתב ומיהו אחר ז  מטין ז׳ל הרי׳׳

בד נראין וכך זמן קובעין מלוה מכל בתשובתו ודע עיה כרמכ׳םת׳ל ד
שאין



שותהרדב״זשאלות6 ותשו

 מן לגנוח שצריך מסלעלי׳ או מעוח לו שאין נומן אצא המחוק׳ זה שאין
 אלא הקרקע מן להגבוח איפשר אי הכי דבלאו זמן לו גוחוין אז הקרקע

 לגנוח חונע ומלוה מעלעלין או מעוח לו כשיש אכל ושומא הכרזה לאחר
 קכע לא כין זמן לו קכע כין חילוק ואין לאלחר מהם לו מגבין מהם
 לגכוח אפי׳ זמן שנוחגין וי״א הלואה סחס של יום שלשים שעכרו כיון
 הסכרוח ביןשחי מכריעין ז׳׳ל והרמכ׳׳ם הרי׳אף נמצאו המעלעלין מן

 כזמן השכרוש אלו כין פשרה לעשוח רגיל ואני המכריע כדכרי והלכה
 מעלסלין לו שים סמן אכל כלל זמן לו נושן איני מעוח לו שים יודע שאני
 שלא כדי שיכהם עד ימים ג׳ זמן לו נושן אני אז למוכרן צריך והוא

 כשמושן הממלטלין לקחש רוצה שהמלוה אפילו כפחוש מטלסליו ימכור
 לכפל אונאה אין אמרו זה מטעם כי המטלטלין למכור חפץ אדם אין

 מפוח לא לו שאין קרקע למכור צריך כהוא וכזמן כליו המוכר הכיש
:הנלדכ .יום שלשים זמן לו נושן אני אז מטלטלין ולא

ב ת כ ל א  על שמעון כיד משכון לו שיש כראוכן דעשי אודיעך ש
 כחוכך המשכון טול ראוכן לו ואמר אוחו ודוחק מעוש

: לא או שמעון קנה אם
ה ב ו ש  משיכה איכא דהא שמעון שקנה לומר נראה היה לכאורה ת

 הכי דלא ששכח שפיר כה מעיינם כד אכל .קאי דכרשושיה
 על אושו דוחק שהיה מפני אלא להקנושו ראוכן בדעש היה שלא הוא

 כפרק דשנן לדכר וראיה . ליה מדחי קא ודחויי כן לו אמר המעוש
 הגיטוך לו ואמר ונפל חכירו לגנש סמוך כישו שהיה מי והעלייה הכיש

 אי) שלי אש אטול ואני יציאושיך הילך אמר :עליו משקכל לו שומעין אין
 יציאושיך הילך סיפא מדקשני הא כגמרא עלה ואמרינן לו שומעין

 שיקני ואמאי לא פנינהו לא הא דפנינהו טעמא עסקינן דפנינהו מכלל
 • מדעשו שלא לו קונה אדם של חצרו חנינא כר יוסי דא״ר חצרו ליה

 דקא הוא אששמועי הכא אכל ליה לאקנויי מכוון דקא היכא ה״מ ומשרצי
 קיימי הגנה דכעל כרשושיה דאכנים דאע״ג קמן הא * ליה מששמיט

 הכא מששמיט דקא הוא דאששמועי קנו לא, פנינהו לא אי הגיעוך לו ואמר
 ולא המשכון שמעון קנה מידו דאסקנו מסשברא ומיהו • שנא לא נמי
 ומקני׳ גמר ודאי אלא לדחויי אינשי עכדי לא האי דכולי כיה למיהדר מצי

 סוגיא דהך עלה ז״ל הר״ן שכשכ ראישי שוכ • למיהדר דכעי הוא והשסא
 וא״ל לפדושו ו ודוחק מחכירו משכון כידו שיש■ דמי שלמחמכאן ויש וז״ל

 כשכ וכן ע״כ ליה מדחי קא דדחדי קני דלא שלך המשכון יהא הלה
 הפירעון זמן הגיע לא אם וכ״ם אושו דוחק היה לא ואם • יוסף נמוקי

:כרשושו שהוא כיון קנה המשכון קני לו ואמר
ת כג ל א : לא או חייכ אס חסר וזה נהנה אינו זה על ש

ה ב ו ש  הרשכ״א אכל .דחייכ הרגל כיצד כפרק כשכ ז״ל הרי׳׳אף ת
 הכיש פרק דאמר/ץ מה׳ ראיה והכיא דפטור כשכ ז״ל

 שחרורישא משוס אלא יהודה רכי אמר לא כאן עד דילמא דאמר והעלייה
 העלייה אש העליון כנה אפי׳ הכיש לכעל פסידא דאיכא וכיון דאשיש׳

 שמעי׳ מיהא ודאי אלא נהנה דאינו אע׳׳ג הכיש כשוך ודר יורד אמר
 שמונעו נמי אלא שאינו פטור חסר דאידך אע׳׳ג נהנה אינו שזה שכל

 ז״ל הרי״אף על קושיא מכאן אין דעשי ולפי • פטור שהוא ככישו מליכנס
 לעולם אכל וכו׳ כאן עד דילמא אמאי שלמודא אמר דחייה דרך דהכא
 חכירו ממון שיהנה לאדם דאסור משוס יהודה דר׳ דעעמיה לך אימא
 לכעל שישן כדי ככישו וידור שירד אוסו קנסו קנס א״נ • מדעשו שלא

 דליכא כשוספוש לה שריצו הא כרכים מיחזי הא וא״ש :יציאושיו העלי׳
 נושן היה לא הכיש נשרף אם שהרי כלום הלוהו שלא כיון רכיש משוס

 דהשם דפטור ככישו מליכנס חכירו אש שמונע כמי הוי ולא יציאושיו לו
 לדור כיש לו שיש אעפ״י מהדירה הוא נהנה הכא אכל כלל נהנה אינו

 צריך למיגר עביד לא דגכרא אע׳׳ג לאגר דקיימא חכירו כחצר הדר הילכך
 חכיה כחצר ודר הולך אחד כל יהא שלא מסשכר והכי שכר לו להעלוש
 ושמח לדור לו ים בשים כמה חזי פוק שאומר לפי בבישו שכר לו ומפסיד

:טלו מהבשים לו נח זו ביש ,
א ל ל א כ ת ל מ  זה שאין לזהאעפ׳׳י פסידא דאיכא כלהיכא ד

 ואנןלא ישלו דהנאה דאפשר חייב נהנה
:כשבשי הנל״ד * לה ידעינן

ד ת כ ל א  דמי אי הסכין לו לבדוק צריך אם לעבירה במומר ממני ש
:אדם בני לשאר או לשיאבון ננצוש האוכל למומר

 יהדי כסכו הפוסקים דרוב הראשונים בץ מחלוקש זו ה תשוב
 אבל נבלוש לאכול מומר שאינו כיון אדם כל כשאר הוא

 רועכירונו מץ א׳ לכל שהמומי שחיטה מהלכוש פ׳׳ד כשב ז״ל הרמב״ם
 לעבירה מומר רבש אמר לא אמאי א״כ וא׳׳ש הסכין לו לבדוק צריך

 ר׳׳ל וכו׳ סכין בודק לשיאבון נבלוש אוכל מומר ואמר וכו׳ סכין בודק
 סגי נבלוש לאכול מומר דאפי׳ הכי נקיט דלרבושא ז״ל הרב לדעש

 אחרים וליבעי ליה דמי כהישירא בה דדש כיון דס״דא סכין בבדיקש
 רשיי כסב וכן • איסורא ואכיל השירא שביק דלא קמ׳׳ל גבן על עומדים

 כהיסרא ביה דדש כיק שימא דלא לאשמעינו ואיצטריך וז״ל בהדיא ז״ל
 וכי עליה דעבר הוא ולשיאבון ליה דמי כאיסורא ודאי אלא ליה דמי

 מדהדק אני וכן :ע׳כ איסורא ואכיל הישירא שביק לא סכין ליה מזדמן
 הלשון שזה ומשמע משחיטשו לאכול ומושר דאמר גופיה רבא מלשון
 לאכול דאסור לומר הוא דסנרא דאע׳׳ג לאשמעינן אשא אלא מיוסר

 שביק דלא משחיטשו נאכול מושר הכי אפי׳ דאמרן מטעמא משחיטשו
 ישראל ואפילו שוחטים הכל מדשניא ז׳׳ל הרב שלמדה ואפשר וכו׳ הישרא

ר נבלושוכדרבא לאכול במומר ב;מ׳ לה מומרומוקמי׳ מ מו טד הי כי  ו
 כושי דגם ללמוד יש זה ומסעם סכין לבדוק צריך נמי כושי סכין בודק
 אחרים צדך עכו״ם דהא לגמרי דמי דלא ואע״ג הסכין לבדוק צריך

 שוו הסכץ בבדיקש מ״מ צריך לא כושי או מומר ואלו גביו על עומדים
 ובישראל שרשי בעיא דבכושי כיון דקשני אפילו מאי וא״ש • להדדי
 ניחא הם אמס גרי כושים שנא להאי דס״ל כיון וי״ל • בחדא סגי מומר
 לאכול אסור סכין בדק לא אם דאמרי׳ דהא ומסשברא י וששכח ודוק

 משחזס לפניו יש אבל משחזש לפניו שאין ה״מ סרח דלא משחיטשומשוס
 הפסח עליו שעבר לחמן ודמיא איסורא אכיל לא האי כולי סירחא דליכא

 :איסורא ואכיל הישרא שטק לא להחליף טירחא קצש דאיכא אע׳׳ג
ה ת ר ל א ם ח׳׳ל סוי׳בב בצפס מהחכמים אחד שפסק על ממני ש  טו

 יהודה כ׳ר בא ליצירה יש׳׳א שנש שבט לחדש י״ג ג׳
 נברא לשום מכרה לא ומעולם שלו שטא הנז׳ החודבה על וערער אדרבי
 מרמרה יעקב מרבי קנאה שהוא חייטי יצחק כר׳ לו והשיב בעולם

 ובאושו ביום ובו קניישו שער נאבד הזמן וברוב שנה ט״ו כמו היום
 אחר עדוש כשורש והעיד רוש ן׳ שמעון ר׳ ב״ד לפני העדים באו מעמד

 יצחק וכר׳ יהודה כרכי עליה מריבין שהיו חוריבה שאושה עליו שאיימו
 אומרים העולם שהיו החוריבה באושה א׳ חלק כשקנה זכור שהוא הנזכר
 שהוא חייטי יצחק רבי של שהיה במורד שהוא האחרון הרביע שאוחו
 כל׳ של חשנו עזרא ן׳ יהודה רבי בא מעמד באוסו ביום בו :קנאה
 מלשיחה חוט כשהטילו זכור שהוא עדוש בשורש והעיד רוש ן׳ כמעון
 שהטילו הנז׳ יצחק ור׳ יהודה רבי עליה שמריבין החוריבה ולחלוק למדוד
 רי־יע שהוא החוריבה סוף עד אדרבי יהודה ר׳ של מהחוריבה החוט

 סשובה כ׳ר העיד מעמד ובאושו ביום בו .הדרך על במורד האחרון
 החומה שנבנה אחר שנשים או שנה כמו שהיום עדוש בשורש בילגיד

 הנזכר יהודה רבי לו ואמר הנזכר יהודה רבי עם מטייל היה החיצונה
 לחם במעט החומה עד הקרקע זה כל חייטי יצחק רבי קנה איך שראה

 עדות בשורש מור ן׳ אברהם כר׳ העיד מעמד ובאושו טום בו • בזול כלו׳
 הסרסור היה שהוא ידו על קנה חייטי יצחק כר׳ שקי.׳ זמן שבאותו
 פשה בנוי שהוא א׳ חלק חלקים שני הנזכר ל״י וקנה ביניהם
 ולא הדרך על במורד שהוא האחרון אחר וחלק הנז׳ יצחק כ״ר של הבתים

 שזה ולפי החודבה מזאת לפנים דבר שוס ולא חלק שוס למוכרים נשאר
 אדרבי יהודה כר׳ טענות שמעי אחד מטה החתום אני . וכו׳ אמס
 של השוק בסוף אשר חוריבה מאותה אחרון חלק על חייטי יצחק וכ״ר

ת שמעשי גם סלאמה  הד־־ןעם פסקתי פיהם ועל לעיל הכחובים העדו
 הוא הרי אלא עליו ולערער לחלוק הריב לבעל ואין חייטי יצחק כ׳׳ר

 :פלוני שמי חשמסי הנזכר יצחק כר׳ ביד ולראיה שלו ומשפוה מנוקה
ה ב ו ש ם דעל משמע הפסק לשון משוך ת עד  ועל כשב1כ סמך ה

 איכא להא בעיני הוא שימה דבר וא"כ פסקתי פיהס
 הבעל ומי׳ל ראשון של משנו הוא השני העד שהרי לזה זה קרובי׳ עדות

 מקצת ואע׳פדכסב; .כונה בטלה מקנשה שבמלה עדות וקי׳׳ל כאשתו
ט אלחא״כ דאיןעדפוסלאשחבירו מפרשיס ^ מו ה  מעשה כשמס צ

 דהצדהבב׳׳דלגדסוסלס דס׳ל ובתראי קמאי גדולים כמה איכא הא
ש פוסלת לבד כונה אס דהששא נרא׳ וכן  דרוב וסו .בב׳ד הגדה ד

הרשב׳א כסב וכן דמלשא כפשטא להו דכיילי׳ דאמרינן דהא ס׳׳ל מפרשי׳
משב



בותהרדב־ז:אלות ת*:ו ו

מ כ  ולפי ;ו״ל יובן! ונמוקי והר״ן הרמב׳ין דעה וכן ו״ל ״י5ר דעה שזו ו
ד כוונו הרי העדות ראיית בכעת כוונו כלא לו אפי׳ זו כיסה ע :  ככעידו י
ד c עדותה קבל מידי;אלא להו דכייל חזינא דלא ותו • מ׳ rc ופסק 

 העדות נל בעלה אותו אי;אסהודי הפיק׳ דאיב׳ היכא דכל ותו פיהם כיל
 רוב העידו דבור כדי דאת־ הימא ואפי' ז״ל וכרמ״ה הרמב״ן כתב וכן

 מתוך כי יב וכ בעילה כלה עדות דבור כדי אתר דאפי׳ הסכימו הסוסקי׳
 רואה איני דין מן ובר אתד ובמעמד יחד היה העדות ככל מכמע הלכון

 הראכון העד כהרי קמא מרה מחזקה ארעא לאסוקי משכא העדות גזה
 המדידה חוט כהעיילו הכני העד כהעיד מה גס כמיעה עד הוא

 האחרון רביע כהוא החוריבה סו,ז עד הנז׳ יהודה ר׳ כל מהוזוריבה
 כמדדו אפכר הלא לחייב זה עדות מה ידעתי לא כ“ע הדרך גמורד

 .חלוקה בלא הוא עדיי; הרוחב אבל לאורך החוט הטילו א׳נ הלקו וצא
 אבל התודעה כל החלקים כני כקנה לפי לכס עד החונו הניילו ח־נ

 ה־ליעי כעד י.ם . כקנה יאמר מי הנז׳ ר'יהודה כל החלקהכליכי
 דרך היה ואפילו בעלמא דברים ספור אלא כאן אין כהרי כלום אינו

 העיד לא הד' העד גס • כנים בפני או בב״ד אלא הודאה אין הודאה
 העיד כמוכרים על אלא בחוריבה חלק לו נכאר כלא הנז׳ יהודה ר' טל

 ;כלהס היה כלא החלק גס מכרו כהמוכריס ואפכר . ,
 אני כך ומתוך היא מה ידענ' לא דא סהדוהא דטלתא כללא

 אלא העדיס על הפוסק סמך כלא אומר
 הנז' יצחק ר' טענת על סמיכתו עיקר אבל • קבלס בעלמא לסניסין

 לזה כצריך אלא ואבד לו היה וכטר מרמרה יעקב מר' שקנאה באמר
 כיק־א תכמיב להשתמש ראוי מקום החוריבה כתהיה א' הרבה סנאים
 כם וכבים עוברים ורבי' מחיצות בלא מקום כהרי אצלי רחוק וזה חזקה

 בחוריבה מוחזק הנז' יצחק ר' כהיה ב' . בו להשתמש אפכד איך
 בקרקעו מחזיק כזה יודע היה הנזכר יהודה כרבי י' ־ לבדו בה ומשתמש

 ר'יצחק כיטיעון צריך כהיה ד' .מיהה ולא למחות כיכול במקום והיה
 בה דר בפני או מרוך זה לקחה ובפני קניתיה מרמרה יעקב מרי הנזכר

 ולא בטענות לא נתפרש לא מכל ודבר ברונו נאמן הוא דאז אחד יום אפי'
 כאין בחזקה המפרכים כחמרו מה מכל א' תנאי חסר אס הילכך נספק
ם לו כיש כיין הנזכר יהודה לרבי הקרקע חוזר שער עמה ד  כהיתה ע

 מכרה כלא אוהו ומשביעים כלו כהיחה הנזכר יצחק רבי כמודה או שלו
 ר' את הכביע לא למה לי קכיא החזקה דיני כל כס כהיו ואפי' מעול'
 שבועה רוחייב א' דעד היכי דכי סובר דאני ואע״ג טענתו על הנז' יצחק

 אפילו כאן חי; מ מ היסח בכבועת וכ"כ רוכבוע' לפטור מסייע א' עד
 בזו זכות עציו ללמד ואפש* • למעלה שכתבתי הטעמים מ; א׳ פד

 פיטור ועל כדכתיבנא חזקה היא אם החזקה גיל סרוך הדין דבפיקד
 לדעת וכ״ש בעלמא מלתא מגלויי גרע דלא כעדות על סמך הכנועה

 מעכה בכעת להעיד כוונו א״כ אלא חבירו אס פוסל עד דאיי מי׳ומריס
 ס;יא משבועה לפעור בעלמא לסנקה ר!"מ הכי פסקינן דלא ג דאפ
 : ואעדים הדין אבעלי קאי בפסק ככתב פיהם יעל ;

מאן יפה לא סמך העדים על אם דמלתא כללא הוי  עכהלי
 בה שיהיו צריך סמך החזקה טל ואם דהו

 הנזכר יהודה לד' הקרקע חוזר לאו ואם למעלה כהזכרת• התנאים
; כדכתיבנא

ו  והלכות שמועות ולהבין להורות נגיויה ידו בעוז חכם גבר י
 הריאה אודות על שאלתנו נד־׳ו יעקב כה״ר קבועוח

 הקונדריס על ועמדתי בלע״ו פולמונאדה הנקרא חלקיה בכל הסמוכה
 פיך על והשתים אצלינו ידועות מהם שתים הקדמוזז ד' על בנוי והוא
 ולא נבין תדע ולא ידענו מה כי בקוצר דעתי רנבאר והריני חיים אנו

ש הוא עמן  :בקונדריס ראיתי כאשר יותר כס מצויים שהספרים ד
 אין אמת זה פוסקים במחלוקת תלוי הזה הדין היות ראשונה הקדאה

 fכהיי מתברר לכונס ומתוך מותרת כהיא מסכימין ורובם כפק בו
 ומתחלת ורביצתה גדילתה דרך מדהוי עעמא מדתל־ נפיחה בלא מותרת
 בלא אפילו המחירים כי אצלי ברור הדבר הילכך .היא כך ברייתה
ה מדידיה קשיא לא שמעק ודד' כתבת כאכר מחירין נפיחה  אדדי

 ידו להכניס הטבח יכול כלא כולה הדבוקה אלא התיר לא הוא כי
 נקראת לא כזו התיר לא אצבעות ד' ברוחב •הסרוכה אבל ־ לכודקה

 הוא ובפולמונאדה האחר מצד ידו להכניס יכול הטבח כהרי כ<למונאדה ׳
נדבר להקל היה כלוניק שמצה; שנייה הקדמה .ל”ז ריב־ש על שחלק

 הבהמות בטלי קצביה הם ישראל אשר מלכיוש ברוב המנה; הוא וכן
 הגדולה העיר מנהג הוא וכן בה נגעו ישראל

 מפאס שבא דוד ר' כי:ו בקי אומן פבח על
 פולמונאדה מתיר שהיה צ’ז בריב יעקב הר כמי כל תגמידו היה והוא
 וריב׳ש הטיור כגון האתרוניס לדברי לתוש איסור בה נהגו במצרים אבל
הבכר אלא קונים הקצבים ואין העפו״ם כל הבהמות אכר בהיות ז״ל

 כ ממונם הפסד ומשוס
העבחי העידו וכן פחס

 הילכך הניקור מפני לעכו״ס מניחין טראשירוש הנקראיס הירכים ואפילו
 להחמיר עתה שהנהיגו שמה שלישית הקדמה :להקל שס נהגו יפה
 ושהמנהג בדבר שיקל פוסק שום שם היה שלא בחשבו בטעות מנהג היה

חיים אנו מפיך ודאי וזו לגמרי המנה; שהכחישו או בטעוח היה הראשון
 זכרח אשר מאותם פוסק שום המחמירים ראו שלא לקבל עלי

להם ואומר צווח הוראה בעל ח:ם שם היה
לפי

 הר ראו שלא תימא ואפילו
 ודברי המחירין דברי שראו למימר לן איש מאי אלא כך הדין שחין

 קש' פיהם על המנהג הוקבע האוסרי׳ואס לדברי דעתם וםמכו האוםרין
 כל הוא שכן האחרונים כדברי לאםור כמנהג שהוקבע כיון לבעלו מאד
 אבוחיהם על שהעידו מפני מקום־ואם בכל הוזכר אשר הוהיקין מנהג

 מלשון ואם הוקבע כבר אס מנהג' חחבטל זו מפני לא טרפוח שאכלו
 מצאנו ולא בזה להקל להם בא מאין וחקרנו וחפשנו בה שכחוב הסכמחס

 ולא זה על החמירו המה בארן אשר הקדושים שחכמינו מצאנו אדדב'
 שלא דקדקח ומכאן וכו' דבוקוח כהטרוגוח הדבוקה רק התירו

 להקל להם בא מאין הכי זה לבון לפרש אפפר כיתיר פוסק כוס ראו
 דקי״ל ז״ל והדיב׳כ הטור כגון כאסרו האחרונים דברי ולהניח בזה

 הוא אמח אס הילכך • הראכונים דברי ראו כהרי כבחראי הצכחא
 מקילין פוסקים כם שיש ידעו שלא בטעוח היה הראשון שהמנהג שחככו
 אני רואה בזה להחמיר המנהג וקבעו הראשון המנהג בטלו זה ומפני

 שהמנהג ידעו אם אבל להקל כהוא י אעפ ליושנו הדבר להחזיר כמוסר
 ולקבוע ההוא המנהג לבטל ראו ועשה מקילין סושקי' פי על היה הראשון
 רואה איני במדינה ונתפשט המנהג ונקבע האוסרין פי על המנהג
 רביעית הקדמה ־ להקל כהוא כיון הראשון למנהג ולחזור לנטלו שיוכלו
 אמרו ולזה דכ״ע אליבא גמור אסור כזה חככו וגדוליה העיר כטובי
 היא דכיע אליבא כי אומר גזרו בדור אשר ההוראה בעלי גדולי כאם

 עליהם קבלו בלא הלשון מזה מכמע ע״כ לאסור זה יקבלו אסורה
 אסורה חינה שהדי אמח זה כאין וכיון הנז' בחנאי אלא הזה המנהג

 קבלוהו ולא כלל מנהג זה כאין נמצא מתידין הרוב אדרבה אצא לכייע
 הדבר היה לא אס חבל הראשון לרננהג ולחזור ננעלו ונוותר עציהם

 שם שהיו אעפיי המדינה בכל ונתפשע המנה; עליהם שקבלו אלא ככה
 : תורה בבג להחנניר בהוא כיון אותו מבטלין אין חולקים

א ל ל א כ ת ל ט  ואפ״ה מחלוק' שהדין ידעו המנה; בעלי שאם ד
 אין המנה; ונחפשע להחמיר עליהם קבלו

 לעשות עליהם קבלו כבר שהרי מבוטל אינו בנולוהו ואם אותו מבעלין
 יפה כסב' כאשר האלו הדברים מכל א' תשר ואם המחמיר כדברי

: ליושנו הדבר כהחזרחם עשיתם
י ו ה ע ו ד ו  מיני ני2 שיש לפי להתיר מסכים אני הדבוקה בכל כלא י

 מה אבל הריאה כל סביב בחוט שתדבק או דבוקות ^
 סביב הדבוק החוט אותו וכשמפרידין מחובר ואינו חלוק הוא שבפנים

 אין בזה כיוצא הזאת בארן נמצא וכן עצמה בפני הריאה יהיה כביב
 שעתיד' לפי למ׳ד בין נקב בלא שרכה אין למ״ד בין כלל להתיר ראוי

 שמא חיישי' כולה פני טל בחוט אלא דבוקה כאינה כיון וזו להתפרק
 שאינה כיון להתפרק עתידה וגם הריאה בסביבות היו הרבה נקבים
 מבחון לגמרי דבוקה היא בה שנחלקו הפולמונאדה אבל י כולה דבוקה

 בכר גמור דבוק ושיהיה בשון! ככתבת כוונתך היא כזו ואפשר ומבפנים
 מ״מ סירבה ע״י נדבקה אם למעט כבא שאפסר אעפ״י : טיכ בבשר

 ולא סביב סביב דבוקה יהיה שלא לאפוקי גמור דבוק בכלל זה גם
 מדידיה ז־ל ירוחם מרבי' שקשה מה יסורן שבזה ואפשר י מבפנים
 בקצבים אבל מחמירין הכי ומשוס עכו״ס בקצבים חדא א״נ • אדידיה
נ י ישראל של ממונם הפסד משום מקילינן ישראל  חרווייהו כתב א'
 ; הנלד׳ב :שיסמוכו מה על להם יש להקל שנהגו מקום המנהג משוס

ת כז ל א  למקום סמוך הארכובה מן הרגל שנשמט עוך על ממני ש
 מחה ולא חדש מייב יותר אותה והשהו הי,ידין צומח

: לא או מותרת היא אס
ששובה
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ה ב ו ט ^  חדב י״ב כסיהה מפני ולא מוהרח כהיא אצלי גרור הדכר ת
 טריפה לספק אלא מזטיל מדש י״ג כהייח דאץ קי״ל דהא

 כהו מועיל השהייה אץ חכמי׳ שמנו מכערפיוח גא׳ שנטרפה אוחה אגל
 והמפרשים הפוסקים כחכו וכן מז׳ל שקכלו מה מפני שלנו הנביו! נכסיש

 וזה ספק מידי אומה מוציא השהייה טרפה הפק דהויא היכא אכל .זיל
 נמלקו שהרי לכ״ע שהייה כלא אפי׳ כשרה שהיא אומר אני וכנ״ד • פשוגי

 המוך השוק עם הנמכרה הארכוכה כאמצע כנחסכה ז״ל הראשונים
 לאקשיי דאיכא מממניחא לה ודייק כה מחמר ז״ל שהראיש הגידין ומת ל

 ככר׳ ולמט׳ הארכוכה מן קחני דכרישא דסיפא לדיוקא דרישא מדיוקא
 הא טרפה ולמעלה הארכוכ׳ מן קחני וכסיפא טרפה עצמה כארכוכ׳ הא

 ואזני׳ דוקא לאו ואידך דוקא מינייהו חדא כשרה ע:מה כארכוכה
 עיין ׳1וכ דאנקורי ננא נכי טרפות אלו פר׳ זיל פרשיי וכן .לנזומרא
ם קי מ  ככרה הארכוכה כאמנע נחתך שאם כסכ ז״ל הרש״כא אכל .כ

 מקום הוי נמי דהתה למ-חש דאיכא כנח־ך אלא פליני לא כאן ומד
 שנכחמט כנ״ד אכל הגידין גס נחחכו שמא למיחש ואיכא הגידין צומח

 אלא דכשרה דפשיטא למטה הארכוכה כסוף נשמט אם איכעיא הרגל-־לא
 קיימי׳ הם הרי אדרכה אלא הנידין נחתכו לא הרי כאמצע נשמט אפילו

 נשמטו שמא ניחוש מאמי ואם :והכריא וחזר יפול שלא הרגל והעמידו
 הגידין חחוכח קשיא לא הא .הגידין כצומח חיכורן ממקום הגידין
 שנקלפו אפילו שלימין שהם דכיון שמענו לא הגידין שמוטש שמענו

 אעפ״י המחלוקח וכעיקר כריא והדרא הרגל אל וננמחין חוזרין ממקומן
 יחיג כגמ׳ דגרסינן זיל הרשלא דכרי אח רואה להכריע כדאי שאינו
 גופא דערקימא וקאמר ויתיג אכא דר׳ קמי מדרכנן ההוא
 טכחי דפרעי היכא יהודה רכ אמר הכי ליה מניחו לא אכא ר׳ אמר

 דעילוי אסי דר׳ משמיה דאמר הונא רב כר דרכה כריה דרכא והיינו
 • הפרקים שני כין המחכר הקען העצם הוא הערקום והנה .ערקימא

כ טרפה ערקום לאוחו אמצעי עצם כין נחתך ואם ז״ל ופרשיי  משמע ע'
 ההוא דקאמר מאי דהיינו כשרה הערקום כאמצע נחחך שאס גהדיא
 מן מחני׳ דקחני והא .ליה חציחו לא אבא ואיר גופה דערקימא מרכנן

 דמלחא דקושטא ולמעה הערקום מן היינו כשרה מלמטה הארכוכה
 אח העוף או הכהמה כופפה ידו שעל הארכוכה עיקר הוא דערקומא

 איכא לסיפא רישא דקשיא ז׳ל הרא׳ב שיטח לפי ואפי׳ ״ רגליו
 דהך ולמימר לפרושי דאתי דפסולה דינא דקחני דווקא דסיפא למימר

 דאי דחנא חדושיה עיקר דזהו היא טרפיות י׳ח מכלל נתי
 מדע • לאסורא סיחי דמהי פשיטא כשרה דלמטה במעי׳ צא

 שלא כדי ככרות אלו חני והדר כרישא קתני טרפוח אלו דחנא
 למעלה דליחני הוא כדין נמי והכא :התם \נדפרישית ג״כ אלו נטר־ף

 שניטל וכן עלה למיתני דכעי משום אנא כרישא טרפה הארכוכה מן
 דאע״ג למד נמצאת כשרה. ולמטה הארכוכ׳ מן וחני פסיק הגידין צומת
 אפילו לכ׳ע דמותרח נ׳ל וניד וסשכח ודוק היא רישא דסי»א לה דחני

נ שהחה שלא
ח ר כ ו * ע ר ל א צ  שמעון לו והשיכ כדין שלא שמעץ אח נדה ראוכן ^

מפייס ואינו מזיד הוא ראוכן אם אדרכה ^
:עמו ולדכר ולחת לכאח או עמו להתפלל יוכלו האם שמעיון את לא מוחרם .לו ונבכרין ונשכר לו ושונין שונה מנודה ח״ר תשובה

הוא שונה אכל לו נשכרין ולא נשכר לא לו שונין ולא כונה
 למדנו .פרנסתו כדי קטני חנוח ועושה חלמודו אח יפסד שלא לעצמו

 כחשוכה ז׳ל הרשכיא וכחכ מהמנודה חמיר בהמוחרם זו מברייחא
 כמנודה וכיש עמו להתפלל מוחר עליו הכריזו לא אס מוחרם כאפי׳

 לדכר כמותר משמע לו ושונין כונה ומדקהני : טמו להתפלל כמוחר
 ויוסר עמו ולחח לשאח שמוחר משמע לו ונשכרין נבכר ומדקתני .עמו

 הרמכ״ם כחכ וכן ,מוחר מוחךם אפילו חייו כדי דאי משמע חייו מכדי
 עמו ולימן לישא מוחר דמנודה מכלל עמו וליחן לישא אסור דמוחרם זיל

 וכרו מוךמאשחו אמותיו בד׳ יוככין ולא עמו וכותין אוכלין אין אכל
 אין והוא שכיס אלא שם היו לא אס כלומר דבר לכל אוחו כוללין ואין

 דין זהו שמע על איןפורפין והוא ט׳ אלא שם אין ואם עליו מזמנין
 וחל נדוי בר שהוא נדד חייג שאינו מי שנדה כיון כרור והדכר המנודה

 מנדה או לככודו מנדה זה נקרא אס לדקדק יש אכל :שמעון של נדויו
 שאין הראב״ד כחג לככודו שכמנדה מינה ונפקא עכירה דכר משום
לביישו: כדי אוחו מרמיקין אדם שכני אלא הנלנודה חומרות מליו

 אסהיההלמיד הניח׳ הכי משוס דאי זהלככודו נדוי שאין ומסחכרא
 עררה משום נדדו שחל כיון וזה לככודו מנדה אינו דעלמ׳ איניש אכל
 בזה וכיוצא חכירו אח שקלל מוי נדוי חייג כאינו מי אש שנדה לפי הוא
 חייכים העולם שכל עבירה דכר על חכירו אח כמנדה ליה הוה א"כ

 אח מפייס ואינו מזיד שראוכן שמפני לומר דעתך ואם נחי כו לנהוג
 שמואל אמר יהודה רכ דאמר הא כי יוחר עליו להחמיר ראוי שמעון

 ומחרימיןלאחר ל׳ לאחד ושונין לאלחר מנדין דרכ משמיה שילח בר
 מוחרם כדין חמור שדינו והחרימוהו ס׳ עליו עכרו שאם נמי הכי אין ס׳

 מוחר ולא מנודה כדין דינו עדיין החרימוהו ולא עליו החמירו לא אכל
 מפני עליו להחמיר ד”כ ראו אס ומ״מ ויחירוהו חכירו אח שיפייס עד

 הרשוח עמו ולחת לשאת בלא או עמו להתפלל כלא כנדוי שמזלול
: כידה

י ו ה ט ו ד ו  נדוי כני אינם המוחרם עם ונתנו ונשאו עכרו שאם י
 כמנודה שאסרו הדכריס לכל וכן כן לעשוח אסור אלא ^

 כו שטועים לפי זה לך וכתכחי נדוי כני אינם אמותיו כד׳ כו שיש כגון
:כחכתי הנל״ד .אדם כני

ט ! כ ר ל א ס ^ ח ו ר  ונחן הגולה פזור גבול את ה׳ כהרחיכ מ
 ושארית פליט׳ תוגרמה כמלכו׳ לנו

 חטר אלהים איש לפנינו שלח רכ עם ולהחיו׳ חסדיו וכרוכ כרחמיו גמלנו
 הוא יקרס פנס כחן אכן וקדושה ענוה משרשי ונצר וחורה חכמה מיזע
 אספקלריא דור אלופי אלפי ורככוח לככוח נכוכי להאיר הראשה האכן

 לארן המאיר השמש ואם זורחת חמה כלימה לכשה הדרה לאור מאירה
 הקטנים הכוככיס יאירו איך חשך ימיש אמש ויוכח ורמש אדסוכהמה

 פטיש שכדייניס מופלא כאדוננו כדורנו לנו ומי וערפל ענן אורם כסה
 לנו ומעוז וגכורה ככח ורצועה מקל וכידו דעה ולהורות להכין החזק

:נר״ו מהר״ד צרה ביום
נ ד מ ל ו 1י נ י ב  ומנה: זהוכי׳ כק׳ לשמעון חציו ומכר כרם לראוכן ל

 עיי ישראל כדיני עפזי בשער המכר לקיים העירה
 כאמת הם אשר שלהם כערכאות אס כי נעשה לא המכר וזה סופר

 נפטר מועט;ס לימים נפשייהו ומרעי אינון שוחדא ומקכלי מזוייפים
 הכרם חני את ראוכן יורשי אח שמעון וחכע שכק לרכנן וחיי ראוכן
 הוציא אז ויטול ראיה שיכיא ראובן יורשי לו והשיכו מאכיהס לקח אשר

 כשראוכ״דשהיהלושטר כערכאוחיהס עשוי לו שה־ה השטר שמעון
 ראוכן יורשי שראו כיון לשמעון הכרם חצי אש ראוכן יורשי שישנו גזרו
 השטר מאוחו מה נזק להם ימשך פן פחדו וגם שמעון כיד דין פסק

 הוא אשר השטר להם שיחן שמעון עם נחפשרו כערכאותיהס העשוי
 יורשי טוענים ועחה המכירה מדמי יושר זהובים עשרי׳ לו ושימנו כידו

 ההלואה דמי על יוחר נחנו אשר זהוכים והעשרים אנוסים שהיו ראוכן
 ההקנאה מדרכי- מה דכר היה לא המכר שכזה עוד כל רכיח הס

 כעלמא חספא ליה הוה כערכאות שנעשה והשטר שטר ולא לאחזקה
 האם הלואה ראוכן כיד המעוח היו ולמפרע דליתיה כמאן ליה והוה

 קצוצה: רכיח כדין משמעון או מהדיינים אוחה יוציאו
ה ב ו ש  על סומך אני כי אשיכך לא ממני חדלו גכורוה דברי על ת

 כזכו השיר מיטג וניכו המשורר דכרי על כו וכיוצא זה
 ראוכן יורשי עם שהדין אצלך שנחכרר נראה הדין עיקר על משיג והריני

 או הדעח כשיקול טועה כדין מהדינים מוציאין אם אלא נסתפקת ולא
 שהמכר אומר אני כי עמדי אנכי כן ולא קצוצה רביח דהוי משמעון

 שיכתב עד ככסף קרקע קונים שאין המדינה שמנהג תאמר אפילו קיים
 דשטר אמר ומלכא דינא דמלכוסא דינא דאמר כשמואל דקי״ל השטר אח

 מלכו׳ ככל מפורסם הוא כאשר קרקעות כו יקנו כערכאוח־הם העשוי
 דינא. דמלכותא דינא אמרי׳ ממנוח דיני דככל מפרשים ויש יריה. המלך
 נוגעים דכרים שהם כהס וכיוצא וארנוניוח כמסים דווקא מיד ואיכא

 והכי דמלכוסא דינא אמרינן קרקעות דיני דככל ואיכאמ״ד המלך אל
 יסה א״כ זיל הרמכ״ם דעח וכן מציעחא מילחא דהוי משום נקטנין

ק כחצי ראוכן יורשי אס לחייג דנו  מנהג שיהיה בעיני הוא ורחוק הק
 אלא המכר יתקיים ושלא כערכאוחיהם העולים שטרוח לכטל המדינה
ס ישראל בשטרי ה עד  חדא המנהג זה לקיים הרכה סנאים שצדך לפי ו
פ שיהיה ג דמלכוחא דדינא יודעים שיהיו ועוד ותיקין ע' הי כ אג  דנ
 שכא ועוד ישראל כשטרי אלא המכר יתקיים שלא המנהיגו ואפ״ה

סעש פיו על דנו ולא כערכאוחיהס טשוי כזה שטר לפניהם
אחר



ת לו א יהרדביזש ב ו ש ת הו
 הרכה ונספרסס המדעה ככל המגהי. בנספכע ועוד פעם אהר
 במנה; כדור והדכר המנה; זה לי נודע לא לימד כמעון יוכל כלא
 יכררו אס ועכ״ז עצמם על חקפה בידם לפי לפרסמו אפכר כזה

 כחכמי אשר הסנאים כל עם ק היא המדינה פמנהי- ראוכן יורבי
 המנה; אחרי הולך הכל דקיי״ל הדין וחוזר מפנה כדכר הדיינים עיעו

 פמעון ליד כערכאוחיהס העבוי הבער להחזיר ראוכן יורבי וחייכין
 הבער יחזירו פלא למימר וליכא לן למה מערחחא ואפוכי הדין וחזר

 פערו שאין כיון הדין סזרח זו ואין אצלו הדין מדח דלקחה חדא לשמעון
 היאך ואדע ימן ומי מהסי״גיל אחר פער להוציא יכול שהרי וסו .כידו

 כפניהם אוסם חוכע פעה כל והלא מהאונס עסה ראוכן יורשי נמלעו
 איך ידעסי לא ואני • כשי״גיל כסוכ שהענין לפי להכחיש יוכלו ולא

 שימנו אלא דנו לא הם והלא הדייני׳ שיפרעו לומר כדעסאדס עלה
 כיד. ונמנו נשאו וסודלא • מעצמם ונחפשרו הלכו והם הכרם חצי לו

 שיפסקו מה לכל עליהס קכלוס דילמא וסו : הוו מומחין דילמא וסו
 חוזר אם הוא הספק אלא כלל כזה נסספקו שלא אומר אני כך וממוך
 שהמודה וכדי להחזיר חייכ שבמעון היה דעסו השואל אלא לאו או הדין

 כדי שמעון או חייכין הדיינים אם שאלסו קכע דעהו אחר ימשך
 חוזר שהדין מפהמע וממילא הספיקו׳ כסי כין יכריע הנשאר בהחכס

:אחקרהו ידעתי לא ריכ כי לכו אל נסן לא והוא
י ו ה ע ו ר ו  יכולים ואין קיימ׳ הפשרה עעו שהדיינים באפי׳סאמר י

 משום ;מור אונס שס היה ואפי׳ כלל במעון על לחזור ׳
 הילכך ומקנה גמר וזוזי אונסי׳ דא;כ זכיני זכינהי וזכין מנויה ל דקי

 וזוזי ערכאוסיהם ושער דין הפסק דהיינו אונסייהו א;כ נמי בנ״ד
 אכיהם בעשה המכר גמרו להחזיר צריכים שהיו פרחים הק׳ דהיינו

 כק׳ועפריס הכרם חצי ממנו וקנו וחזרו עכשיו מכרו הם כאלו והוי
 היו שככר להיכא עסה המעוס שנוסניס היכא כין לחלק עעס ואין

 ידו פסחס מה להוציא יצערך שלא לו ים הנאה סוף דסוף כידו המעות
 מסחס סרחי׳ ק׳ להוציא צריכים שאינם הנאה והאי אונסייהו ואי.כ
 מיד אומה וקנו וחזרו אכיהס בעשה המכר לקיים ומקנ׳ גמרי ידם

;כמכמי הנל׳׳ד :כשלו שמעון וזכה גזל ולא רכית לא כאן ואין שמעון

ד ו ע ת ל ל א ט  להלכישס עמו להוליכם מעוס לשמעון נסן ראוכן ^
 אמד מעוס מסן וכשעס כמנהג בשכר כסחורה

 שמעוו והלך מלוי הם לך שנמס־ המעוס מאלו מנה כי דע לשמעו; ראוכן
 זה אחר שנק לרבנן וחיי עולמו לביס לוי נפער כך וכין כך בין לדרכו

 שנסן לוי יורשי כששמעו משלם המעות אס לראובן ונתן שמעון כא
 המנה לנו סן לו ואמרו ראובן אצל הלכו מפלס המעוס כל לראובן כמעון

 אמרמי שכך הוא אמס ראובן והשיב מאבינו שהוא לשמעון אמרת אשר
 אמרסי ואם לו נססי אשר המעות כשאר פלי הם המעוס אכל לשמעון

 של אהובו לוי היה כי ידעתי יען מלוי היו המעוס מאלו שמנה לו
 עצמי אס להשביע שלא והיינו ההלבשה שכר ממנו יקח ולא שמעון
 בשבועסו ראובן נאמן אס הודאה כדרך ולא בעלמא שיחה וכדרך אמרתי

 בה נלך אשר הדרך אס לנו להודות האלהיס כמלאך חכם ואדוננו לא או
 ישכון מרומים בראש כבודו וירום שמו יגדל נעשה אשר המעשה ואס

מדרשו. בביס לפניו העומד כל שלם עס סכון לנצח כסדו מעלס ומלכות
 :הלוי שמואל אדוני מתלמידי קען עבד המדבר ונפש כנפשו

ה ב ו ש  בשבועה נפער אס אלא לך נסספק שלא אחי לשיעמך אזלס ת
 אין דקי׳׳ל לא או שבועה חייב אם מסתפק אני אבל לא אס

 איכא ליה דמסייע אחד עד דאיכא היכא ואפי׳ שמא עענס על נשבעין
 עוען שהוא כיון העד אס להכחיש אותו משביעין אם דרבווסא סלוגסא

 בתשובה הוכחתי ואני העד ע״פ אלא הדבר יודע איני שאומר כשמא
 הוא הסס ובשלמא העד אס להכחיש שבועה שחייב האומרים כדברי
 לוי יורשי בנ״ד אבל שבועה המחייבס עענה שהיא העד דברי על סומך

 ועענה ראובן לו אמר שכך להם שאמר שמעון דברי על בעענסם סומכין
 מחייבס אינה בה יודה שאס עענה כל דקי׳׳ל שבועה מחייבת איכה זו

 אמר שק מודה ראובן ובנ׳׳ד שבועה מחייבת אינה יכפור אם ממון
 הודאה דרך שאינו כיון זה דבור מפני ממון חייב אינו אבל לשמעון
 מהממון פעור שהוא וכיון ופעור עובה מענה בזה ראובן ומענס

 שמעון דבור על משבוע׳שהרי אפי׳ סמור לוי יורשי ממענת גס ומהשבוע׳
ה״מ שמא נעענח משניע דיורש דקי׳׳ל ,ואע׳׳ג .זו אביעה לתבוע סמכו

 שאתה אבא של בפנקסו כחוב מצאתי כך או אבא פקדני כך בעועין
^ אוסו בבירור.משביעין הדבר יודע היורש שאין אעפ״י מנה לו חייב  א
 הילכך . אותו משביעין אין מנה לאבינו חייב אסה שמא שמוען יורש
 שיעענו או לאבינו חייב אסה שמא מוענין היורשים אם נפשך מה בנ״ד
 פעור לאבינו הם המעו׳ אלו של שמנה לו שאמרח שמעון להו אמר שכך

 ואם ז׳׳ל הגאונים סקנס כפי סתם חרם מחרימין אלא משבועה ראובן
 ראובן אח מחייבין מנה לו חייב שאתה אבא פקדני כך עוענין לוי יורשי

 ותמלא עס בכל ירווך ודדיה הלמוד על השקידה הפלג בני ואתה .לישבע
:ואדם אלהיס בעיני עוב ושכל חן

א ת י ל א  אם נדרו על לישאל הבא בס״ח דעסי אודיעך ממני ש
: מיושב או לעמוד צריך

 באיניש אפי׳ מעומד להיוס השואל צריך אם הדין עיקר תשובה
 ההלכות בעלי כתבוהו ולא בתלמוד נמצא לא דעלמא

 ע״כ• מעומד אלא לנדרים נשאלין אין וז״ל בסנהדרין תוספתא נמצא אבל
 כדמשמע הנשאל שהוא המתיר החכם על דקאי בה לפרש אפשר ואי

 מעומד אלא הנדרים על שואלין אין קחני ולא נשאלין דאין לישנא
 דישיבה חדא ליסא ודאי והא מיושב עפי מעומד דעדיף משמע דא״כ

 מהלכות פ״ו ז״ל הרמב׳׳ם דכסב וסו . הדברים לכל מעמידה עדיפא
 משמע ־ ע״כ דין הזה ההסר שאין ומעומד בלילה ומסירין וז״ל שבועות

 בלילה דאפי׳ דלילה ודומיא מעומד דאפי׳ קמ״ל מיושב דבעי ס״ד דהוה
 בחרמה כשמסירין דוקא מעומד דנשאלין והא הטור כסב וכן קאמר

 צריך וכו׳ פסח לו למצוא וצריך מעיקרו מתחרט שאינו מי אבל פסח בלא
 אלא סוססאה סנא איירי דלא שנסברר ע׳׳שנוכיון רכ״ח סי׳ מיושב שיהי׳
 לשאול צריך המסיר שהחכם לפי והוא דנשאלין לישנא לתקן צריך בשואל
 מצא אם או מעיקרו נתחרט אם או נדרס מה על או נדרס כיצד לנודר
 כתבוה שלא ומה .נשאל לנודר ליה קרי אלו בדברים וכיוצא לנדרו פתח
 .הלכה אינה בתלמוד הובאה דלא דכיון דס׳׳ל אפשר ההלכות בעלי
 מעומד דבעי והעדי׳ מעומד דבעי דקי׳׳ל הדין מבעלי עדיף לא א״נ

 וכבר ז״ל הרמב׳׳ם וכסב וגו׳ הריב להם אשר האנשי׳ שני ועמדו דכסי׳
 והעדים דינין העלי שמושיבין התלמוד שלאחד ישראל דני בסי בכל נהגו
 :ע״כ סלם על הדס משפטי להעמיד כח בנו שאין המחלוקת להסיר כדי

 • המשנה לזמן אלא נכתבה דלא מידי מינה נפקא לא הוא דהכי וכיון
 בא שהנשאל אלא למחלוקת למיחש דליכא דהיכא לי מססברא ומ״מ

דן קפידא דליכא ליה בריא ואי אותו מושיבין אין נדדו על לשאול מי  מע
 שאין ואצ״ל אוחו מושיבין ס׳׳ח הוא אם אבל התוספתא לדברי לחום אותו

 מעומד דעדים לן דאית המנהג קודם מתחלה דהא אותו מעמידין
 אם ואפ״ה מדבר הכתוב ובעדים האנשים שני ועמדו דכסיב דוקא
 דפשיט׳ לישאל שבא בס׳׳ח כ״ש סורסו כהוד מפני אוחו מושיבין הוא ס׳׳ח

 פשט לפי ואפי׳ לפנים צריכה אינה וזו סורסו כבוד מפני אותו דמושיבין
:התוספתא דברי .

ב ה ל ל א  סחורה לראובן נסן ושמעון סחורה לשמעון מכר ראובן ש
 אותה ותמכור למצרי׳ אותה תוליך לו ואמר אחרס

 ראובן וכשבא אחותי ביד ססן והשאר מעותיך וסקח הזול או ביוקר תכף
 ומכר חובו לכדי תגיע לא שמא פחד כי מיד הסחורה מכר לא למצרים

 אני לה אמר שמעון אחוס עם חשבון לעשות וכשבא מעט מעט אותה
 ואחוס מעט מעט הסחורה במכירת שטרחתי טרחי פכר לקחת רוצה

 ומס ראובן ביד שנשאר מה ונשאר לה שנתן מה לקחה שמעון
 אחוס עם חשבון עשיסי כבר ראובן וטוען ראובן אח סובע ובנו שמעון
 המורה יורה ועתה אס דידי דברים בעל ולא לי אמר כאשר אביך

 דברים כעל הוא היורש ואם טרחו שכר לקחת לראובן יש אם
ראובן*: של

 כסב שאפי׳ ראובן של דינו בעל הוא שהיורש ברור הדבר תשובה
 נסבטל שמס כיון מראובן לגבוס לאחותו ההרשאה

 שלא הכא כ׳׳ש הדין בעל והוא היורש לרשוס הנכסים ונכנסו השליחות
 כבר שהגיע כמה ומיהו בשאלה בא אשר כפי שליחות שטר לה כסב
 לו אמר שאביו מודה שהוא כיון ראובן על דין לו אין אביו אחוס ליד

 אמד אבין לומר ראובן נאמן זה מכחיש היורש אם ואפי׳ לאחוסו שיתן
 עליו היה ואפי׳ לאביך החזרסי אמר בעי דאי במגו לאחותו שאסן לי

 • בעדים להחזיר צריך אין בשטר אבירו אצל המפקיד קי״ל פקדון שטר
מראוק כלום לקחא שלא מפרח שהיא ואפי׳ אביו אחוח על היורש וחוזר
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ח לחחוחו זנח; כנזעון כלימוח רעהה ונכבע ראזבן ד1פ3 כננ  היא ונ
 בו זכה ראובן ביד בנפאר במה אבל היזרב ומפסיד דבר לה נח; בלא

 לו דאמד דכיון גירחו בשכר לפכבו כרוצה כיענה כיענהי ואין .היורש
 במוח להיוח כדי לחופלחו לערוח רצה והוא בזול או ביקר מיד שימכור

 סמורחו שנמכרה לשמפו; חופלח שהניכי ואפי׳ כירחו פל מחל כבר משלו
 .כרח לפצמו ערח ואה פמו החנה שלא כיון שכר פליו לו אין ניוחר

 לחברו נזק יפ ״ שלא כדי זה בפבור זה לערוח הסוחריה דרך שכן ותו
:בזול סחורה ומוכר פסקא מפסיד ליה וקרו

 והיא העורח פל שמפו; אחוח פס נחפשר אס דאפי׳ יורט והוי
 מורשה אוחה פשה לא שהרי כלום אינו בדבר מודה ^

 וחוזר בפדיש ואפילו כלום במפשיה אין הילכך לבד לקבל אלא לפשר
א .מראובן וחובפ היורש  אבל דבר בידו שנשאר ראובן כשמודה בד

 כדכתיבג׳ מכו מעפס נאמן זה הרי שמפו; אחוח ליד הכל שנחן אומר אם
 כולל לאחוחו שיחן אביו אמר שלא כושר היורש ואס ובכבופה לעיל

 • לאחותו הסחורה מדמי שיבאר מה שיחן שמעון לו אמר שכך בשבועתו
 ממולאים פופוח לאכול סמכו מה על דפחי אודיעך ממני שאלת ייג :כחבחי והנ״ל . ליה עענינן אנן יודע איני שאמר או קען היורש ואם

 זייל והוא הוא ז״ל דהרנוב״ם דאחריה כיון בהם וכיוצא
:ז׳ל והכאונים הריא״ף דפח נראה וכן בהדיא אסר

 אבל מבושל המילוי שיהיה אפי׳ אסר ז״ל דהרב איברא תשלבה
 פ״י מוכשר שהוא שאחר ואמרו עליו חלקו האחרונים כי,

 למצרים שבאו ואוחס הארנוח אוחם בכל נהנו וכן לחי: אי; כזליחה
 הזה בזמן בו נהנו אשר שהמילוי לי מסחברא ומ״מ • מנהכם על נשארו

 מצריך שהוא לפי הוא שלו שהכיפם לפי דמוחר מודה ז״ל הרב אפי׳
 כדי מיד שיחלבן כדי המליחה אחר רוחחין המים לחיך הבשר להשליך

 או מבשר מלא וכשחללן מוחר פירש כלא האיברים ודם הדם יצא שלא
 ומה פולסי; והעופות יפה לתוכן נכנסין הרוחחין המים אין זולתו

 באופן חפור הפוף פור ואין רפה המילוי אם הילכך • בולע בנהוכן
 וכן דם פולס אינו ושוב שפיר מחלבן הרי הפוף בתוך הרוחחים שיכנסו

מו  ומניהין פירוח ומיני וביצים בשד מפס העיף חלל במוך שממלאים ד
 שהרי הפוף חלקי בכל הרוחחין המיס נכנסים ומיד פסוח העוף גסן
 מילוי הוא הראשונים שאסרו ומה . לפין נראה וזה כלל מעכב אינו
 המים באין באופן הפוף בסן שחופרים או מלכנס המים במונע מב

^ למלאוח נהיו עוד : מפס מעס אלא ;כנסי׳ ד  של בחזה אחרח ב
 בזה וכיוצא למיסליכנס אפשר שאי באופן שם דחוק והמילוי העוף

 זה המילוי ואח חחלה הפוף אח שילבנו לא אס היחד בו להורוח אין
ח ע ועל אוחס ימלא ואח׳־כ רותחין במים לבדו וזה לנ  בלי מוחר זה ד
 אין מ״מ כלל ליבין בלא זה בדרך למלאח שנהנו ואפי׳ . לכ׳ע ספק

 הרותחים שמים כיון וחו בידיהם. אבותיהם דמנהג חדא • בהם לגעור
 שיפלסו קודם אותן מלבנין המים ודאי המילוי של הצדדין מפני כאין
 אבל למנה; נכון ספד וזה ומבפנים מבחוץ המים שהרי המילוי לתוך
 והעוף פולס המילוי כן לא שאם בשר הוא אם מבושל המילוי שיהיה צריך
 דברי זי׳ל הנאונים כדברי לפי ברכה עליו מבוא והמחמיר .בוצע

 במים תחלה הכל אח ליבנו א״כ אלא מולייחא יאכל ולא הם קבלה
:כתבתי הנל׳׳ד • רותחין

 פלחה אי וסבלה שנאנסה באשה דעתי אודיעך ממני שאלת לי
: לא או סבילה לה  השוחד בפרק דגרסי׳ היא ורבווחא דאימוראי פלוגחא תשובה
 לביתה סהורה רב אמ׳ יהודה אמ׳רב וסבלה שנאנסה נדה

 ופסקו לאסמרה לביתה אף אמר יוחנן ור׳ בתרומה לאכול ואסורה
 וסו • דוכחא בכל רב לנבי כוחיה דהלכחא יוחנן דר׳ הפוסקים רוב

 מדאוקימנא קאמר חורה דבר יוחנן ור׳ המחמיר אחר הלך תורה דבשל
 וכדמפרש קאמ׳ חורה דבר יוסי בר׳ יונתן ור׳ יוסי בר׳ יונתן כר׳ יוחנן ר׳

 כר׳ דקי״ל ואע׳׳ג ראשונה לחכבוסח פניה סכבוסח מקיש ב;מ׳ סעמיה
ח חולין לבעלה ואשה לחולין כוונה בעי׳ דלא נתן  מדגלי שחיסה שאני מ

 אבל כוונה בעי׳ לא דבחולין משמע פסול בקדשים מתעסק רחמנא
 והוי לחומרא למפסק לן איח כרת איסור דאיכא טון נדה נוטלת

 או הנשר מן שנפלה כגון דנאנסה היכא ה״מ זו שיפה לפי דאפי׳ יודע
 כוונה לחבירחה כוונה ואטבלה חדרחה אנסה אם אבל לנהר שירדה

 היא דיולעח היכא מיבעיא ולא בהדיא גגמ׳ איסא והכי היא מעלייחא
אלא כרחה בעל שהיא אלא דידה כוונה איכא דהא לסמל אותה דאונסין

 המים תוך אל להשליכה אלא לטבול אותה שאונס; ידעה דלא אפי׳
 דייק והכי • הוא נופלייהא כוונה להטבילה מכוונת דחבירחה כיון

 ז'יצ הרמב״ס אבל .המחלוקות פל לוסיף דלא והבו דנמרא לישנא
 נודאיורי׳ חדא . מסתברא וכוותיה להקל כרב דמקוואוח פ״ק פסק
 כרב ס״ל חלמודא דסחם משמע וכו׳ שנתלש גל דסנן חינורא ומנא

 ביושב דילמא וממאי דדחי׳ ;ב על ואף ראיה ליה לאחויי מדמהדר
 דמתני׳ דפשטה פלה סננכינן ולא הוא בעלמא דיחוי עסקינן ומצפה
 נמי מחני׳ דסחם ותו • ומצפה יושב שאינו אפילו נוונא בכל משמע
 שידיו מי ופשט המים אמת בתוך שנפלו סירות דחנן כווחיה משמע

 לנטילת כוונה בפי׳ דלא מינה ושמעינן וכו׳ טהורות ידיו ונטלן טהורות
 פשטה מ״מ ידים מנטילת טבילה דחמירא לדחוי׳ דאיכא ואפ׳׳ג ידים

חו שאני משמפדלא דמילתא ו  טבל דחנא ואשכח דק נסק דרבא לן.
 ומוקי יוחנן ר׳ אחוחב ומינה לתרומה ואסור לחולין מותר הוחזק ולא

הודסחס . יוסף בן יונתן כר׳ נפשיה  ושמטה סכין ניי־יה מתני׳ ו
 לשחיטת כוונה בעי׳ דלא נחן כר׳ לה ומקמי׳ כשרה הפילה הא פסולה

 בעינן לא דהכא היכי וכי ההורה מן ונדה התורה מן ושחיטה חולין
 איסור וזה לאו איסור דזה ואע״ג כוונה בעינן לא נמי הכא כוונה
 וחו .התורה מן דחרווייהו טון מזה יותר בזה להקל לנו אין כרת
 דסוגיין ז״ל הר״ן הכריע ועוד :ס׳׳ל דרב כוותיה יצחק בר נחמן דרב

 החס מדהרינן ולא כוונה בעי לא חולין דאמר כרב דורשי; אין בפרק
:כלל יוחנן דר׳

י ו ה ז ו ן ד ו  אין או כוונה צריכות במצות שייכא לא פלויחא דהאי י
 בפסקים כדאיתא ואימוראי תנאי דאפליגיבה צריכות ^

 מכשירין אלא נינהו מצות לאו ושחיטה טבילה דהכא ובר״ה
 חמירי ולמר ממצות קילי מכשירין דלמר יוחנן ור׳ רב איפלינו ובהני
 בהכי נפשייהו מטיילי לא לא או כוונה בפו אי גופייהו במצות אבל
 זיל כהרמבים להקל זיל הרין ודעת • זיל הרמב״ן כחב וכן יוחנן ור׳ רב

 זיל להרמב״ם ראיתי אבל • שכתב זיל הרש׳בא מדברי משמע והכי
 זיל הראב׳׳ד דעח נראה וכן כלום עליו הקשה ולא וכו׳ כרב שפסק

י פי׳ וכן קי׳ל דכרב זיל ר׳ח פיר׳ וכן זיל הרמב׳ם על השיג שלא  ד
 טבילה להם עלתה במים לו ונפלו חדשים כלים שקנה דמי ופסק ז״ל

 ר׳ דאפי׳ אמינא דמסחפינא לאו ואי . הוא דפשיטא ומלחא • פ״כ
 מודה היא דאורייתא לאו מדפים כלים דטבילח כיון בהא מודה יוחנן
 בעלמא אסמכתא מדין מכלי לה דילפי׳ גב על ואף כוונה בעו דלא הוא

ב היא ח כ ^ : אסורות מאכלות מהלכות י״ז פרק ז״ל הרמב״ם ו
ה ת ל ל א  עצמה כנבלה ובמשא במגע יטמא לא למה נבלה מלב ש

 כל על טומאה משו׳ דאיחוסף דמגו מוסיף באיסור
 וחלב נבלה וחלב דקאמ׳ וקרא החלב על גם טומאה איסוסף הבשר
 קדש או תרומה בהם נגע אם אבל בחולין היינו מלאכה לכל יעשה טרפה

:טמא שהוא לך אימא לעולם
ש ה1ת ט׳ מלאכה לכל יעשה מדכחיב ליה דרשינן בסיפרי כ  א

 וזיל .כלל מטמא לא נבלה דחלב משמע הקדש מלאכת
 בהמה חלב בהיות התורה ולשון מעוקצין אחרון פרק זיל הרמנ״ם

ל טהור טהורה  חצב שהוא ואפפ״י הנבלה שמטמ^ כמו יטמא שלא ד
 ואכול מלאכה לכל יעשה טרפה וחלב נבלה ורלב ית׳ אומרו הוא נבלה

מו הקדש מלאכת בו יכנס מלאכה לכל שאמר לפי חאכלוהו לא  י
 דלאו מיניה לי דמשמע משום הלשון זה וכתבתי . ע״כ בסיפרי שזכרו
 איסורין דלגבי מלאכה מכל בסיפרי לדרוש הוצרכו קושייחך משום
 אחת בס או כולל או מוסיף באיסו׳ אלא איסור על חל איסור אין אמרי׳

 איסור על טומאה חייל דשפיר טפמא להאי איצטריכינן טומא׳לא צגבי אבל
 חלב שהוא ואעס״י זיל הריב שכתב וזהו דאתר; מהני מד בה ליח אפי׳
 מן בא׳ החלב הוכשר דאם חדע אחלב חייל נבלה דשם משמע נבלה

 שאר מהלכות פ״א זיל הרב כחב וכן כשאראוכלין הוא הרי המשקי;
 חלב אאיסור וחייל טומאה אחי דלא אמרינן לא ואמאי הטימאוח אבות
 המוחרין באוכלי; בין שייכא דטומאה להדיא משמע אלא
 הוה מלאכה דלכל קרא לאו אי נמי והכא האסורין באוכלין בין

 דטומאה למדין נמצינו עצמה כנבלה ומטמא עליו נבלה שם דחלב אמדי׳
 הנל׳דכ: :כולל ולא מוסיף בלא זה אחר זה אפילו אטלה איסור על חילא

ת ליי ל א  עדים יש ולא האשה אח מכיר שאין הולכה שליח על ש
 אי נשים או קרובים אלא פלמי כל אשתו שזו כשרים

חשובה : לא אי בהכי סגי



ותשובותהרדב־זשאלות

 מהנא נופר ולמי נשלו ממי יודש שאינו לפי ששס רב אמר להולכה שליח
 שהיא מכירים שדים שיהיו או האשה אס להכיר השליח שצריך משמש
 או קרובי׳ בשדו׳ דסני וחליל׳ ימם נבי קי״ל דהא לי קשיא ואני • אשסו
 והלא הוא בשלמא מלסא גלייי והלכסא החולץ בסרק אסיקנא והכי נשים
 מזה פלא גרשסיה לא ויאמר בשלה יבא דאם דכיון גירושין לגבי כ׳ש
 היפה לא סלוני של תו אש שהיא הוא דקושטא לאו אם ממזר והולד ומזה

 בשלמא מלסא דגלויי ואנשים אקרובים דסמכינ׳ כ׳׳ש וא״כ גם מקבלס
 ואפילו : בשלה בשם שאינו בגש אשה שססגרש הוא רחוק דדבר הוא

 משלשין שמשון בן יוסף שני דהוחזקו דהיכא קי״ל הא בשלה בשם פימא
 כרב אלא ששח כרב קי״ל לא דסומא מהך ראיה שהביא ומה בשמוס

 נכרמ בפני לומר יכול שאינו משוס הוי דששמא דאמר שליה דפליג יוסף
ונססמא הגש כפיבס בששס פסוח היה שאס מינה ונסקא נחחס ובפני

.משרק^שריקואיש............. ־ ̂ ^
 ומשפברא • מוסר והשאר החיצון את קולף הילכך קליפה כדי אלא אוסר

 נסינש ולא נקרש לא החסיכה ששל שהדס לשחישה סמוך הוא שאם לי
מה של דס ישאר שלא באופן יפה יפה החתיכה שיקנח סגי ה.  שבפנים פני

: קליפה בלא ושרי ליה משאבשייב נורא
ת לי־י ל א ם בלילה מיס לשחות שצריך מי אודשך ממני ש ד סי ס ס  ו

 בלא ישסה ואם השם את יוכיר היאך הן שנ׳קניוס
.ממל ברכה

ה ב ו ש  הסתרים לביס יכניסס שלא ידיו אס לשמור לו איפשר אש ת
ע שוסה והרי מושב זימה מלמולי שיש למקום או ב מ  ואף ו

 יוכל שלא בהם נזהר שאם למימרא לאו הן שסקניוס ידים דספס גב טל
 ומססברא .שמורות אלא סשם חינם ואלו אמרו ידים ססם דהא ליזהר

איפשר אי ואם הן. שמורו׳ ידיו ספס ובמכנסיו בחלוקו ישן אדס שאס לי

ס ט הרי ז׳׳ל הר״ן כסב וכן :ע״כ ושקר ק והוכיחו ליסנו יכול שליה לא^י ת ל ל א צ ם בשסי ב׳סומא דשסי ממנייאודיפך ^ א ד נ  מוסר טי׳
• כפיו את לישא דהיא כל אחרים משמט טלי׳ לאחרים שואל אלא שדים כסב שלא לך

־ מדברי לי משמט והכי ק ז׳׳לשכסב ף1הרי̂׳ פי ה יקי״ל 1יטי הייילז נ ב ו צ ^ ^ אס ישא נראה'שלא היה לכאורה ת בז קכסבהר״ ש  כפיו
היה ואס כפיו אס ישא לא משיניו באחד הסומא וכן קרוב ואפילו הוא בשלמא מנסא גלויי פלנייא להאי דאשסמודשנוהי

. — ------------------------I................... ולאואממוגא מסהדי קא דאיסורא אמלסא דלאו מהימני אשה ואפילו
 גברא נינהו דהדין לן דמגלו הוא בשלמא מלחא גלד אלא מסהדי קא
גבי אתחזק הרי הכי ליה דמודש וכיון פלניסא אתסא ניהו והא פלן

 איהו דהאי אסתא דהאי מפומא או קרוב דהאי מסומא סהדא דההוא
 אפומייהו למסמך לסהדא ליה ברי הילכך פלינסא איהי והאי פלניא

 בין איסורא לשנין בין אססא דההיא או גברא דההוא שילויה ולמכהיד
 איסור שאר או חליצה בין הדברים כל שהשוה הרי • ש״כ ממונא לשנין

 נמי דאיכא בנ״ד וכ״ם בשלמא מלסא גלויי אלא הוי דלא כיון ממון או
 שזה לה דקים לאו דא ומנסבא דדיקא וששמא דאתתא דפיגונא ששמא
 מודה ומ״מ .בסופה טליה שהחמרנו כיון מסגרשס היסה לא בטלה

 פלוני של אשתו שזו כשרים שדים שישידו צריך שיגונא דליכא היכא אני
 השליח ואין לאשתו גש השולח שכסב קמ״א סימן השור לשון משמש וכן

 .ש״כ אשחו זאס שהיא בפניו שיטידו שנים פי טל לה יתנהו מכירה
 המס אשס שהיא שיכירו הדיינים וצריכים כסב חליצה וגבי
 משמט • ש״כ ונשים בקרובים ס;י והכרה מאביו המס אחי והוא
 אלא סגי לא גימשין גבי אבל ונשים בקרובים סגי חליצה דגבי
בהכרס לה ונסנו שבר שאם לומר איפשר ואי :כפרים טדיס בפני

 מינה סידוק וכו׳ משיניו בא׳ הסומא בזה רגילין היו והכל בשירו דם
 וכן ,כפיו אס ישא לא בשירו דש היה אפי׳ שיניו בפסי סומא היה שאס
 בא׳משינמ כפיווסומח אס ישא לא וסומא וז׳׳ל ז״ל ירוחם רבינו כסב
 הוא הכי דלאו תשכח שפיר בה משינת וכד וכו׳ בשירו שדם ודוקא ישא
 בסורה האמורות המנוס בכל ח־יב דסומא כפיו אס לישא חייב שלא אלא

 האמורוס מצות מכל פטור סומא דסובר לשישסיה אזיל ז׳׳ל ירוחם ורבינו
 הפוסקים כל ומדברי מהתלמוד אחרת בחשובה כן הוכחתי וכבר בסורה

א יהודה כר׳ הלכה דאין זו בסברא ז״לחבר ירוחם לרבינו מצאתי ולא ^ 
 מלשנין חוץ דבריו לכל בריא כאדם הוא הרי דסומא דמסני׳ רסחמא

 ושלייה פה של כקורא שהוא לפי בסורה ומלקרוא וסנהדרין והגדה שדוח
 דנכל למד אפה ומינה בהדיא הסומא נתמעשי אלה ומכל וחגיגה לרגל
 בסורה האמורוס מצוס בכל וחייב שלם כאדם הוא הרי הדברים פאר

 בני את תברכו כה במצוס חייב סומא הילכך הני למשש מדאיצריך
 וסו . בו מסתכלין אין בו רגילין שהם כיון בשירו דש הוא ואם ישראל

 שנא מאי וא״ס • בו מססכלין אין שוב פניהם אס לכסוס נהגו שכבר כיון
 רטפא דהוי שיניו בשתי סומא אפי׳ ליפמשי׳ משיניו בא׳ סומא דנקש

אסור בשירו דם אין אם משיניו באחד דאפי׳ לאשמשי׳ דאתי וי׳׳ל .טפי
מה לגבי׳מומץ■ לאשמשיקדהא ליה הוה דהתירא כחא לאקשויי וליכא והיינו שדים פצנייך קאמר לכמחלה ודאי אלא גש יהיה שלא ונשים קרובים

ה שפי רבותא וליכא שיניו משתי או א׳ משין סומא לי שנים פי של א״א לה ייזנהו לא כתב ו,א שנים פי של לה ית״הו דכסב דמדינא מבזה ס
 ד»סורא ושטמא כהניס בברכס פוסלין המומין אין שהרי מוסר בשתיהן סמכינן הדחק ששס דהוי שינונא משוס דאיכא היכא הילכך וכו ^שידו
 דכפר א׳ בשיו אפי׳ בשירו דש אינו ואש בפניו מססכלין דששמא משום הסכנה בששת ישמשאל ר׳ דסני להא ודמיא ־ ונשים קרובים אהכרס
I ' f o אעןי ץ ־ ס׳ מדש ־!שיל אפ״ה בסורה ולקרוא והגדה שדות כגון הדברים לשאר m לא שאס ז׳׳ל רש״י וכתב • מכירין שאין ש

שיניו לשסי אחס שין בין חילוק אין בשירו דש הוא אס אבל שיניו בשחי לא הקרובים אלו ש« תסמוך לא אס נמי והכא אחרים סמ״א לא אט של
 דמולי שטמא איכא וסו . בה לן ליס מכוסים ופניו בשירו דש שהוא כיון הטור שנסב מה כי לומר אפשר שד . ומסשנא ואז.א אחדים תמצא

המידט  מטסי׳ היו שלא ואפי׳ סימא של דבר ואינו זו במדינה הרבה נמצא זה אמדו קרובים לאפוקי לאו שדים ש ש לה שיסנהו וסמ׳׳ג ו
 סימא של בדבר אצא משסכלין השולס שאין להתיר ראוי היה פניהם נמן שלא שליח הוי מכירה שאינו דכיון דפסקו רבוותא מהנר לאפורץ אלא

 : ששה מצוס ג׳ הכה יבטל ולא מיחוש ביס כאן אין הילכך שזאת כשרים שדים ו שיאמרו אפילו הוא לגרשה יכול ואינו לגירושין
ת מ שדים בשיני׳ דלא בשלמא אמרת דאי הוא דהכי סדש .פלוני פל אשסו ל א צ  הפטיים אס פודין אין דסנן הא של דשסי אודישך ממני ^
^ בהכי וסגי השליח בפני שמשידיס היינו ממש בשוק הנמכר כשבד דמיה! הוי אי דמיהן כדי של יותר ממה שדים אמרס אי א

 דוקא לאו ודאי אלא ג׳ בפר שמס קבלת ליבש דשלמא כשארשדיוס
: וכדכסיבנא בשלמא מלסא גלויי אלא הוו ,דלא

ת לי ל א  לו יש תקנה מה הבשר להדיח מיס לו שאין מי ממני ש
: בשר לאכול

נ ^ ה1ת ב  שאר בכל הדין הוא אלא במיםמשכבס הבשר הדחת אין ו
 מי כל וכן שמן או חומץ או יין כגון המדיחין המשקץ

 ואם השוחט סרק הסוספות כסבו וכן .משקין מז׳ יהיו שלא אפילו שרות
 כשאין אלא לך איבשיא לא ודאי פירוס מי אז מפקין שאר אחו נמצאו

ואין מליחה בשיא דהא כלל תקנה לו אין ולקדרה .הלין מכל אחס שמו

בפדן ---------- . .
; שכיס השבדים שנננכריס כמו דמיהן הוי או

ה ב ו ש  דמיהן מכדי יוסר השבויים אס לפדות ישראל כל נהגו כבר ת
מכשר׳ יותר בשוק שוה אין קטן או זקן שהרי בשוק הנמכרי׳

 דקייל משוס הוא דמנהגא וטשמא יוסר או בק׳ אותו ושדין דינרין
 אנו הדי מהם לשבות שצמן וימסרו וליפו ליגרו דילמא הוא דטשמא

 מי לכל אלא ישראל בשביל לכתחלה יוצאים אין זים שהשב הזה בזיון רואי׳
 שדין שאין כיון בפוק ששוה ממה יותר אותם שפודין אפי׳ הילכך שימצאו

ס לישד^ נהם והנח מוחל שכו״ס שאר פנפדין ממה יותר אותם  מ
אין קסני דלא ממשני׳ למידק איכא והכי חשד גומלי בני גומל;חסד

פודי,־



ISת אלו תהרדב״זש בו שו ת ו

 משמע דמיה[ מכדי יוסר אלא שיוויין מכדי יוסר השנדיס אס הודי!
 מכדי יוסר אוסס לפדוס אכל . השבויים בכל הרגיל שבויים של דמיהן

 דילמא למיחש איכא דהא ראוי אין עכו״ם לשונוס שאר בל השבויי׳ שאר
 יהודים לבקש לכסחלה יצאו השבויים משאר יומר אומה שפודין כיון

 נמפרסם שכבר וכ״ש דצבורא דוחקא נמי ואיכא טליהם מצמם ימסרו
 שודאי כלום משלהם להם שאין פי על אף השבויים אס פודין שישראל

 מכדי יומר אומן שפודין רואי׳ אנו •וא״מהרי במחיריהם הרבה יעלו
 זו במצוה להמעסק המרבה וכל כן יום בכל ומעשים השבויים שאר דמי
 שיש חדא פעמים ד׳ או מג׳ א׳ על להם דסמכו וי׳ל • משובח זה הרי

 שזה ואע״פי הישראל פודין שאנו זה בערך אומו שפודין שבוי מכו׳ם
 וזההישראל לעבודה ואמין מזק עכו׳ם שזה או אחרים משל וזה משלו
 אלא ישראל לבקש השבאי של יהיהמגממו לא מ׳־מ לזה וכמוש חלוש
 ממון בכל אומו שפודין מכם במוכם יש שמא א"( גדול שדיו[ בעלי לבקש

 ממון בכל אומו מדין לזה שמוכן מי בהם יש אם מ״ח עמה שאין אפי׳ או
 אלא מדין אנו שאין נמצא הדס על יעבירום קמנים בהם יש שמא או

 אומס ומיסרין ומועדוס שבמוס למלל אומם כופין כלל ובדרך הדה
 הסנאים כל על לומר הדין לבעל שיש ואע״פי : ממות קשים ביסודם

 יש מ״מ דמיהן מכדי יומר השבויים אס פודין אין המנא אומר הללו
 וכיון דאמרן הני כל בהו דאיס בשבויים המנא איירי לאו דדילמא לדחוס

 וששים שממים שהם כיון במדה וימזיקו לישראל להם הנמ ספק שהדבר
 בעצמם הם אלא אומם כופין אנו שאין ומו • גדול שכר בזה להם יש בה

 במדח להחזיק נהגו ויפה איכא רבה ומצוה מימוש ביס כאן אין ממנדבין
:אברהם אלהי עם עמים נדבי דכמיב אע״ה אברהם

א כהונ׳ ממנוס הממזיק מסדא רב דאמר דהא עלה ממני ט
 טעמא לישנא במד ואמרי׳ מלשלם פעור שאכלן או

 מלמד משפט דריב״ב מהא עליה ומימבינ׳ מובעים לו שאין ממוו דה״ל
 עסק^ במאי הכא וממרצי׳ . זה מ״ל ושוק מזה אפי׳ יכול דין שהממנוס

 דאיכא כיון לך וקשיא למימר מאי לידי׳ דאמו אי ומקשי׳ לידיה דאמו
 :פשיטא פריך ואמאי נמי ושוק מזה אפילו לידיה דאמו אי למה לאקשויי

ה ב ו ש  ומירןדעדיפאליהלאקשויי זו קושיא ז״להקשה הרשב׳׳א ת
 בטבלייהו לידה דאסו ופריק בהו דמיירי גופייהו מממנוח

 ממנוס אבל והפרשה הקרבה ואמר זכו קא גבוה דמשלמן ושוק מזה ושאני
 ומו טפי עדיפא למה דקושייס מדא עלה ק״ל ואני ע״כ הם כהן ממון

 שלא ממנוס מנא האי סבר וקא בטבלייהו לידיה דאסו דמירן דבמר
 נמי ושוק מזה הכי אי לאקשויי ליה הוה אכמי דמיין שהורמו כמי הורמו

 מצי הוי דלא נראה ולע״ד • זכו קא גבוה משלחן ושוק מזי ולמרוצי
 דכהן לידיה דאמו ליה דמוקמי׳ דאפילו נמי ושוק מזי הכי אי לאקשויי

 אין ושוק מזה בדיינים מוציאי[ ממנו ונטלן אמר בא ואם כגלימיה והוו
 אב ביס של כהן ובא אב ביס של כאינו לכהן נמנן אם בדיינים מוציאים

 היא זכייה לאו הכהן שזכה ראשונה דזטיה מוציאים אין ממנו ונטלן
 בהו כמיב משפט כהונה ממנוס מנא דקמני והיינו אב מביס הוי דלא כיון

 ושוק מזה אפילו יכול בהם שזכה למי אומם הגזלונומנים מן ומוציאי׳
 מאנשי כהן שנטלן וכגון זה מ׳׳ל בהן שזכה מזה שנטלן ממי מוציאי׳ נמי

 ושוק מזה נממעטו וכה׳׳ג זכייה ראשון של זכיימו שאין לפי אב ביס
 אב ביס של שאינו אמר כהן בא שאם אה״נ אבל דין בהם מלעשוח

ד לא דבהכי למימר דמצי אלא ממנו ומוציאים דין עושים ממנו ונטלן  איי
 ביס של כהן שבא היכא אלא מהדין ושור, מזה המנא מיעט ולא ממניסא

 לזה ולדעמי :ושוק אחזה מלמודא פריך לא הכי ומשום ונטלן אב
 כלומר וכו׳ למימרא מאי כהן ליד דאמו אי ופריך שכמב ז״ל רש״י נסכוון

 אמרימי פירכא ליכא אי ובשלמא פירכא ליכא ושוק מחזה אבל פירכא זו
 מחזה פירכא איכא אי אבל בטבלייהו לידיה דאמו ליה מהדר דקא היינו
 אמרימי פירכא איכא אכמי אבל שפיר ליה מהדר דלממנוח נהי שוק

הממק שהמר,שה הוא ודוחק ליה מהדר ומאי ושוק מחזה  ירגישו לא ו
 ודאי אלא יומר חזקה שהיא לכאורה שנראה ושור, מזה של זו קושיא

 טעמא ז׳׳ל מרן ויהיב כלל ושור, מזה לקושייה מששו לא והממרן המקשה
 אינו ושוק מזה אבל קדם אם זכייה מהני הכהנים לכל דשווח דמחנוח

כ מהני ולא אב ביס לאומו אלא  נטלן שאם זו שטה לפי למד נמצאח ע'
 מוציאים ואין דין עושין אין בהן שזכה הכהן מזה אב מביס שהוא הכהן
 ונומנים בדיינים מידו מוציאים אב מביס שאינו אחר כהן נטלן ואם מידו
ז״ל הרשב״א שטח ולפי דמשחבר מלמא והוי בהן במחלה שזכה לזה

 עושין אין לעולם זכו קא גבוה דמשלמן משום ושוק דמזה טעמא דהוי
 אחר כהן זכה אפילו מוציאים ואין אומם אוכל בידו שהם מי כל אלא דין

 נינהו כהן ממון ממנוס אבל גבוה משל נינהואלא ממונו סמלהדלאו
ק ועושים  ויש במחלה שזכה לאומו ונומנין בנטלן מזה ומוציאים דין ב

 ולמה במחלה זה זכה הרי קאזכו דמשלמןגבוה דנהי דומר, בזהקצס
 דידעי כיון מהדדי ומספי לאינצויי כהנים דאמו ומו • ממנו אומו גוזלין
 באים והשלמי׳ גבר דאלים כל ושור, מזה וחזרו בדייני מינייהו מפר,י דלא

 היא גריעוסא דלאו למיז ויש בשלום מלחמה דמי וישימו שלום לעשוח
מה דשלמן מביבומא אלא גבייהו  היא דמצוה ומביבומא ממנו ליהנוס ג

: לר,מן כדאיסא ’
ב ת מ ש ע  קרוביו לביס שמלך אשמו עם מפציר שהיה בראובן מ

 לא מלכי לא שאם דלילה בעל שמשון בנזירוס ואמר ^
 לא או הנזירוס לזה למוש יש אם האשה הלכה ולא דוממ״י על׳׳ה מהיי

 נשבעים אדם בני ששמע אלא שמשון מהו יודע שאינו ואמר אומו ושאלנו
 שמעזלם אמר ועוד שמשום אלא הנדר בשעס אמר שלא אמר ועוד :בו

 שמלך אשמו אס לזרז אלא שמשון נזיר להיוס ולא לגרש לא בלבו היה לא
:רצונו מעשה הנזירוס שמפחד ככה אמר

ת ב ו ש  אוסגאוס בשאלה שכמוב כמו ואמר אומו מר,רמי אני גם ת
 לסמוך טענה אינה שמשון מם יודע שאינו שאמר ומה

 ועוד שמשון ענין ידע ודאי דלילה בעל שאמר שכיון להמיר כלל עליה
 משמע מומר היה שלא ואמר יין לשמוס מוסר היה שמשון אם שאלמיו
 הטעמים לשאר סניף זה מטעם לעשוס יש אבל שמשון ענין הוא דיודע
 על אפי׳ המרה לו ושאין שמשון נזירוס מומרוס כל יודע אינו סוף דסוף

 על הוא ההימר סמיכוח אבל .מעוס נדרי כעין והוי מכם שאלח ידי
 אינו שמעה בלשון שהוציאו נדר בירושלמי דאימא מדא הטעמים שאר
 מפרשים ומצח הרא״ש מידות גרע דלא ז׳לכמב שהרמב״ן ואעפ״י נדר
 כמבו וכן הירושלמי פשט כדמשמע מידוח דגרע כלל מל דלא סברי ז״ל
 שבועוח בריש ז״ל הר׳ן וכתב דנדרים קמייסא בשמעמא המפורשים רוב
 בשאר ומיהו פוסקים בממלוקס מלוי הדין שעיר,ר הרי ז׳׳ל רש״י דעס שכן

 קלוש ינהגו שלא הסרה וצריך להם להקל אין בהמרה דאיפשר נדרים
 שמכון בנזירות אבל הלשון בזה לידור העולם שרגילין כיון בנדרים ראש

 הירושלמי לדעת נדר הוי ולא אדיניה ליה מור,מי׳ בשאלה דאימיה
 אלא לנו היה לא שאם ובודאי ־ הירושלמי אחר הנמשכים והפוסקים

 במשובה כמבמי שאני וכ״ש מורה באיסור מקילים היה לא לבד זה טעם
 אבל נדרים בשאר אלא מדבר הירושלמי שאין ברורות בראיוס לשלוניק
 הטעם ועיקר .מייל שבועה, בלשון או נדר בלשון הוציא שנא לא בנזירות
 שהוא וכיון להקל ופירושן להחמיר נדרים סמם דקי״ל הוא להמיר
 לזרז אלא נזיר להיות ולא אשמו אס לגרש בלבו היה שלא אומר בעצמו
 שכן וכיון פירושו כפי עושים יגרשנה שלא מפחד מצומו שמעשה אומה

 שלא אומר שהוא כיון ומו • לנזירות נתכוון לא שהרי שוין ולבו פיו אין
 נדרים ידוס דקי״ל ואע״ג • פה כאן אין שמשום אלא שמשון מפיו הוציא

חס הוו דלא לימא מידות גרע ולא כנדרים  אדם בני שהורגלו לשון אלא י
 ואעפ״י שמשום לשמשון קורי׳ אדם בני אין אבל וכו׳ פזיח נזיח כגון בהם

 כנוי הוי לא נמי טעמא ומהאי בשפתיו הוציאו לא לשמשון הימה שכוונתו
 להפסי׳ שנהגו במקומות אלא כנדרי׳ נדרים כינוי אמרינן דלא לשמשון
 במר,ומומ אבל הכינוי אחר שם הולכם אמר בדבר הדבר ומכניס הלשון

 נ׳ שוין ולבו פה כאן אין הילכך שמשום לשמשון שקרא מי ראיסי לא אלו
:לב ולא פה לא כאן אין הטעמים שני ובהצטרפות

א ל ל א כ ת ל מ  ז״ל הרמב׳ם וז׳׳ל ממש זירוזין נדרי נקרא דזה ד
 שהדיר כגון כיצד מומר׳ זרוזין נדרי וכן פ׳׳ד

 עליו להטריח רוצה כאינו מפני יאכל שלא זה ונדר אצלו שיאכל מבירו
 חפן ימכור שלא שנדר המוכר וכן פטורים שניהם אכל לא בין אכל בין
 בניהם דינרים בג׳ ורצו בשקל אלא יקננו שלא נדר והלור,מ בסלע אלא זה

 אלא נדר ולא בלבו גמר לא מהם א׳ שכל לפי בזה כיוצא וכל פטורים
 להיוס בלבו גמר לא נמי הכא • ע״כ בלבו גמר ולא מבירו אח לזרז כדי
 גילוי איכא המם בשלמא וא״ס • מלך לא אם לגרשה או שמשון נזיר

 לימאלן מאן הכא אבל דינרין שנמרצהבי׳ כיון אמר מבירו אס דלזח
 מלמא גילוי איכא נמי דהכא וי״ל נזיר להיות או לגרש דעמיה הוה דלא
 דלזרזה משמע הנזירות עליו ימול שלא כדי כמלך אומה כפה שלא כיון

לנזירות ולא לזרזנמכוונמי שאומר עצמו על נאמן הוא דהרי ומו אמר
ולא



ותשובותהרדב״זשאלות
ר במלחי אני שאומר למי דמי ולא ד  גימול הוי דלא דמפמע כלבי מ

 ביח של אינן אם פלי שבפולס פירוח יאסרו אונסי׳ נדרי מדאמרי׳גבי
t כולי ואמאילריכיס היום בלבו ויאמר המלך o וטפמא וסגי בלבו יבטל 

 שלא מה הוא מפיו שיצא שהדבר היכא אלא שוין ולבו פיו אמרינן דלא
 שפוריס פח והוציא מפין פח להוציא נחכוון דאמרי׳ האי כי בלבו היה
ד חטין פח והוציא האונס מפני חטין פח להוציא שנחכוון מי אבל  פיו ה
 בלבו שהיה החירו האונס שמפני אלא הביטול ומהיופיל שוין ולבו

 לא שמפולס אמר שהרי להאי דמי לא נ״ד • שוין ולבו פיו ונמצאו היום
 בלבו יאמר נמי אונסי׳ נדרי גבי וא״ח . לבטלו שיצטרך לנדר נחכוון
 דאיכא וסו .להדירו מסכוין האונס שהרי קשיא לא לנדר מסכוון שאינו

 וראיסי דליל׳ בפל מנוח כר כשמשון שיאמר פד נזיר הוי דלא דסכר .מאן
 שאני ואפפ״י הגמ׳ סוגייס בדקדוק סלוי וזה כולהו שצריך יוסר מקילין
 שאמר או מנוח בן כשמשון אמר אס ז״ל הרמב״ס שדפס בחשובה כחבסי
 דלילה בפל שמשון אלא אמר לא בנ״ד והכא נזיר הוי דלילה כבפל

 כיון פלייהו סמכינן דלפיל טפמי הנך דאיכא כיון מ״מ פלוגסא והוי
 בשמשון והנודר ו.זיר פ״ר, ז׳׳ל הרא״ש וז״ל דינא בפקר פלוגסא דאיכא

 שפקר מנוח בן כשננשון או דלילה בפל מנוח בן כשמשון שיפרש צריך
 וכן פ״כ פיניו אס פלשסיס שנקרו מנוח בן כשמשק או פזה דלסוח

; משמפ הכי דנזיר דסוגיא ופשטא ז״ל רש״י דפס שהוא לי משמפ
ת מג ל א  דרבנן בחמן המקדש שנא מאי דפסי אודיפ׳ ממני ש

 הרמב״ס וכסבה בפסחים כדאמרינן כלל מקודשס דאינה
 מדרבנן פדוס בפסולי׳ המקדש שנא ומאי . אישוס מהלכוס ה׳ פ׳ ז״ל

 :רכיפי פ׳ ז"ל הרמכ״ס וכסבה ז״ל הגאונים כדכסכו מקודש׳ ספק דהויא
( י ר ב ו ש  להקל' טפמי סרי ביה איח מדרבנן אפי'שהוא בפסח חמן ל

;אחילאחלופי ולא חמן שהוא ידפי פלמא דכולי חדא
 לאחלופי אחי ולא בו אסור שהחרוז ידפי פלמא כולי דרבנן שפוח נ“א

 . מיניה לקדושיה רבנן ואפקפינהו מקדש דרבנן אדפחא המקדש וכל
 פסולי אבל לאחלופי אחי ולא לפולם להכשרו חוזר א/מ דחמץבפסח וסו

 ידעי כ״ט דלאו חדא להחמיר טפמי חרי הני כהו איח דרבנן פדוח
 וסו דפלמא באיניש לאחלופי ואחי לב״ד אלא זה דבר נחן דלא פיסולייהו

 ולומר למטפי ואחו כשר הוא והרי חשובה יפשה ולמחר פסול הוי דהשסא
 להשיר ויכואו גט כלא האשה והחרנו זה של לעדוחו חששכי לא אשמול

 לא כי לפלמא איש אשח מסירים ונמצא חשובה שפשה אחר היום גם
 טפמי ומהד חשובה• פשה והיום פסול היה אחמול לומר לב יחנו

 במקדש אפי׳ מהאיטפמא אי וא״ס .גט להצריכה ז״ל הגאונים החמירו
 הוי חורה דפסולי כלל קשיא לא הא .לחוש לנו היה הסורה מן בפסולי
 אחר בא אם מספק גט צריכה אומרים היו ואם כלל פדים ב^א כמקדש
 לימא ודאי והא הספק מן לשני מקודשח שהיא לומר צריכים הוו וקדשה

 בפסולי אבל חשכו לא הכי וננשוס כלל לראשון מקודשס אינה ״הרי
 מן קדושים דספסי כיון כדאמרן למטפי אחי דילמא חששו דרבנן פדוס

 אדינא ושבקוה רבנן חשכו ולא שכיחי לא חורה פסולי א״נ הסורה
 דילמא וחפשו שכיחי דרבנן פיסולי׳ אכל כלל מקודשס דאינה דאייייא

 מלרבנן הוא הנאה דאיסורי מידי אלא יהיב לא דהסס א״נ אחיצאמ^ופי
:נכון יוסר וזה ,

ת ’גיי ל ל ^  בשמים במיני להריח אסור אס דפסי אודיפ׳ ממני ש
; פרלה של

ה ב ו ש  הכל אס לך לפרש צריך הרבה ריח מיני במצרי׳ שיש לפי ת
ה  יש והריח בהנאה אסורה הפרלה כי פסדפ צריך מח׳

 מופלים ולא נהנים לא ומראה קול ריח הקדש לגבי כדאמרינן הנאה בו
 פרלה ולפנין ־ בו להריח אסור בהנאה אסור שהוא דבר כל הילכך
 ולא יצבפ שלא מנין יאכל שלא אלא לי אץ יאכל לא בסיסיי אמרו
ה מ  אשרה לא פרלה ולפנין כולם• אס לרבוס טרלסו ופרלחם חיל י
 כז יש אפילו ולקורוח לסייג נטפו אבל למאכל שנטפו טן ^׳א חור®
 הילכךכל • בו נוהג שאץ סרק אילני וכ״ש פרלה בו נוהג אין פירוח

 להם שיש בהם וכיוצא ואחרו: ונארג׳ ניימון כגון לפירוס הנטופ אילן
סי' י ה׳  בושר שהוא אפפ״י פצמו בפרי יהא שלא לדקדק צריך פרח ז

 מוסר והסמדר גפנים ומי והלולבין הפלין שנו שכך סמדר בפ!דו אצא
 אספ״י פרלה של האילנוח של בזה״ר להריח מוסר הילק־ וברבפי בערלה

 כ־ש לאכול שמוסד וכיון סמדר הוא שעדיין לפי כפרי פקר בהם שיש
שאסור וכ״ש בו להריח אשור קנס הפרי גדל אס אבל • בי ׳הריח שמוסר

(ח׳יא)

ז
 וכיוצא וכניססיג והכופר הנרגי״ש כגון עשב הוא הדבר ואם ■ לאוכלו

 פושה כאינו אילן הוא ואם • באילנוס אלא נוהג פרלה שאין מוסר בהם
 בו להריח מוסר כלך או יאסמין או סמיחינא הנקרא הכופר כגון פירות

 אלא מאכל פן זה ואין מאכל פן כל ונטפסס כסיב דקרא לאוכלו או
 ;הוא סרק אילן פירוח פושה שאינו אילן שכל סרק אילן או ריח של פן

 שביעיס להם ים ועקמך והכפר הוורד שביעיס לפנין ששנינו וספפ״י
 לעני! אבל סרק ב^ילן אפ.י׳ שנוהגס לפי שביפיס כאני שביפיס ובדמיהם

 שמברכים האומרים לדעס הוורד ולכינין .רחמנא אמר מאכל פץ פרצה
 שנווסר ברור מדבר להריח נסיפסו שעיקר לפי בשמים פצי בורא פליו

 עליו דמברכים האומרים לדעס אבל ; הוא מאכל פן ילאו כי להריח
 יש מרקחס ממנו לעשוס נטיעסו שפיקר לסי בסירוס טוב ריח הנוסן
 כייר אילן פל נשאלסי וכבר • פרלה •שהוא כיון בו להדח אסור אס לסרק

 עז לאו בריאים מאכל שאינו כיון והעליסי ערלה בו נוהג אם שנבאר
 שאעס״י ולקורוס לסייג מנוטע עדיך ולא לסרופה פן אלא היא מאכל

 למאכל אפיפשהוא ג״כ הוורד בו נוהגס פרלה אין סירוס בהם שיש
 וכ״ש לאוכלו ומוסר בו נוהגס ערלה אץ ולפיכך בריאים מ;וכל אינו

 אוכלי! אין הוורד מרקחס אוכלים בריאים מקצס שיש ואפ׳׳ס בו להריח
 מאכל ען זה אין הילכך הבריאוס לשמירס אלא פירוס כשאר לכוזון אוחו
 ז״ל הרמב״ם סמדר שהם אע'פ אסורים ערלה של כסניוס הרי וא״ס
 שהם מפני בדקלים ערלה של כפניוס מרכיבין אין וכסב זו קושיא הירן
 ולא ואשור כפרי הם הרי אוסם לאכול העולם שדרך כיון כלומר כפרי
 דאסיא אמרו ובירושלמי • ערלה בו דנוה; כבוסר אלא כסמדר חשיב

 איו כסב ז״ל שמשון ורבינו בסמדר נוהג דערלה דאיח.ליה יוסי כר
 גזרו ולא • פ״כ שבו כפניוס למיכל אסי דילמא בזקנה אומס מרכיבין

 גזרו: לא בסמדר אבל קנס לאכילה ראייין ההי כאלי ,א׳ו ,
א ל ל - ב ״ א1ד ת  בו להריח אסור שיהיה ערלה של דבר לך אין ל

 בפייוס ומריח מאכל לסירוס הנטוע אילן אלא
 ;סמדר בעודם ולא בוסר בעודם אפילו עצמן _

ת ל א  והלך קטנה בסו ששדך בראובן דעסי דיפךt ננמני ש
 הברכוס אם להשיאה ואחיה אמה ובאים הים למדינס

הסלבגילהאולא;
ת ב ^ ש  אניה שהלך קטנה שכס׳ לך סבעי לא ודאי השאלסוס לדעס ת

 וכד מיאון ונריכ׳ קדושין הוו ואנוה אחיה והשיאוה למד״ה
 פשיטא קדושין דהוו וכיון • פ״כ אחריני קדושין בפיא אבוהלא אחי
 וא־יילו כלל קדוש׳ שאינן האומרים לדעס אכל ■ לבט^ה הברכוס ״אין

 דאפילושדכהאביה ז״לשכסב הרי״אך לדעס וכ״ש צריכה אינה מיאון
 והרמ״ה הרא'ש ולדכיס ;כלום חינם בפניו נסקדשה ואפילו אח״כ ונלזרצה

A איכא וא״כ למפרע לא אבל ואילך שנחרצה משעה אלא קדושין אינם 
 שאין חדא לכסחלה לברך דמוסר לי ומשסברא הברכיח לענין למיבפי

 או לקדשאשה מברכין אנו שאץ י״ס הבורא שבח א׳א הברכוס נושס
 בה וכיוצא בינה לשכוי הנוסן לברך סומכין אנו זה וע״ אשה לישא

 מהדר לא דמלחא ססמה דשדכה כיון וסו סרנגולא קול שמע שלא פ אע
 אנו זה טעם ופל כזב ידברו ולא עולה יעשו לא דשאריסישרא׳ ביה

 לדעת ואפילו • הקדושין נסינס קודם אירוסין ברכס לברך סומכין
 איכא קדושי׳ א/־ס אח״כ ונחרצה שדכה אפילו שכחב ל ז אך הרי

 נחרצה אפי׳ שעה באוחה בקידושין נחרצה ולא הכא דקאי דכיון למימר
 נחרצה דמלסא ססמה דהלךלמד״ה היכא אבל קידושין הוו אח׳כלא

 גדלי דהא גדלה לכי קדושין דהוו כיון וסו דשדכה כיון הקדושין בשעח
 אצלו הויא דלא לעגין קדושין דהוו כיון וסו לבטלה ברכה הוו לא עמה
 ואדרבה לבטלה הברכוס אין כפנויה הוי דלא לקיימה ומוסר בזנוח

:כנדה לבעלה אשורה ברכה בלא דכלה לברך צריו
ת מי ל א  סוכה ברכס אחר זמן לברך נוהג אני איך אודיעך ממני ש

קודם: או
ה ב ו ש  וסימני׳ סדרהברכוס כל כסיך זמן לומר רגיל אני לעולם ת

 שמשון בר יעקב רבינו בשם כחוב ראיסי אבל ־ יקנה־ז
 אסרוייהו זמן דקאי משום לבסוך זמן אומר ראשון בליל דוקא נ ז

 צריך נ“וא לבד ארט אלא זמן קאי לא הב׳ בלילה אבל ואי״ט אסוכה
כ הוכה קודם זמן לומר  קאי לא יקנה״ז כללדהא לאאיריא והא ■ ע'

 וחו ליהלבסוך: חקינו ואפ״ה ולאאהבדלה אקדוש ולא אני לא זמן
ודל לשני• ראשון בין חלקו ולא זמן כך ואחר סוכה אמרו דססס

כטנגמו



ת1-4 אלו תהרדבזש בו שו ת ו

ס1ר חלירחליר ושאינו לחדיר כטעמושללכר ח1ולםכלחנןנ דו הו  ן!
 רצו לא כיקנה״ו לכשון! זמן לחקינו וכיון ביפי חליר ליקנ״ה כרור והלכר
 זמן להקדיש ראוי שהיה אע״ג סוכות של שני כי״בי הכרכוח סדר לשנוח
 ■ סוכה ממצוח ותדיר רגיל יותר הזמן שהרי ינגקכ רכי׳ כדעת לסוכה

 לכניסתו סמוך מיל שיכרך ראוי היה לסוכה לנכנס לכיון משוס א״נ
 להר,דיס צריך הילכך הכוס על הכרכוח כל לסדר צריך שאמרו אלא

 אינה הזננן אכל המצוה לעשיית המוכה שתהיה כלי הסוכה ברכת
:שני כליל אפילו אותה לאתר וראוי המצוה עשיית כרכח

ת מז ל א ט  ;האור על והוא ראשון ככלי שנפל זכוכ ^
ה ב ו ט ^  שלס הוא ואס כס׳ כמל הרי ניכר שאינו על נימוח אס ת
 ניכרת שהיא חתיכה כל מרוסק הוא ואס כעלה לא כריה ,

 כעל היא הי־י ניכר אינו וחש וזורק' אשורה היא הרי הזכוכ של שהיא
 מכניסים קלרס כתוך זכוכ שיפול כשעה אלסעועים כני ראיתי אכל כס׳•
 והכף שהזכוכ כיון שהרי כן לעשות ראוי ואין אוחו ומוציאים הכף אח

 לכמל ס׳ שס אין ששדי הכף נאסרה להוציאה וכא ראשון כלי כתוך
 שהיה הכף כל כניד ס צריך הקדרה כתוך להכניסה חוזר ואס הזכוכ
 כל לכעל ש׳ כקדרה יהיה לא ולפעמים דאישורא חתיכה הכף כל נעשית

 ואפילו כיל או כעץ או כקיסם להוציאה הנכון ולפי׳ הכל ונאסר הכף
 מכעלים לאין לסמוך ראוי אין הכף כל כניד ס׳ כחכשיל שיש יודע

 מוציא הלחה אין כי מועיל אינו הכף שידיח ואפילו לכחחלה איסורים
 מן גלול שיעור הזכוכ עס להוציא ילקלק או הכף כתוך שכלוע מה

 י הכף נאסרה לא להשחא הזכוכ את לכעיל ס׳ כו שיהיה עד המרק
 לא ואס כקדרה תמציתה נחכעל הרי כקדרה שהתה אס נפשך מה וא״ח

 כעיח אי קשיא לא • הכף לאסור חמציח ממנה יצאת לא הרי כהתה
 מהר,לירה וכלעה חזרה שהתה לא אפילו אימא כעיח ואי שהתה אימא

 עחה שהתה לא ואס - ככף ופולעח וחוזרת הוא אסור שכלעה מה וכל
 אני מולה ונו״מ לכמלו ס׳ שס שאין כיון ונאסרה ככף לפלוע מחחלח

 מותר שהכל והוציאו הכף הכניס ומיל שנפל כשעה הזכוכ ראה שאם
 רתיחת שהרי פלמה לא ועדיין נוחה החום מחמת הזכוכ שמח שאעפ״י
 אומד צריך אבל זמן אחד אלא פולעח ואינה לה צמתי מצננת הקדרה

 כתרי חל פוגס הוא אס אכל משכיח הזכוב תמצית אס הוא זה וכל • יפה
 לרכוותא פלוגחא הוי מיחמי וארגוניות מסין גוכין אס ולענין , כעיל

 הר׳׳ר לעת וכן כלום היחומי׳ מן גוכין שאין הזאת כארץ פשוע ומנה;
:דל תלמידו והרמ״כס הלוי יהוסף

ת ל א ש ח  קלם ושס לפיראדה הלך ראוכן » מצפתחוכ״כ מ
 שפחתו על שכא יהודי כת כגוית שנולדו מאותן אשה

 יהודי הוא והיוס האנוסים מן ה*ה והוא ונתגיירה ונשתחררה
 את קדש וראובן יהדות לשס ככלה ההיא והאשה חוגרמה כארז

 עולמו לכיח ונפער יהודים עליס כמה כפ״ גמורים קדושין הבחורה
 אח־ו לשמעון זקוקה שהיא אומרים ראובן וקרובי שכק ישראל לכל וח־יס

 נשארה שלא אומרים הבחורה וקרובי זרע כלא שנפער לפי ראובן כל
 האנוסין מן היה כאביה אעפ״י כי ועיל כקדושה נולדה שלא כיון זקוקה

 העכילוה שלא על עליה כא כאביה כותית משפחה נולדה היא
 : לא או זקור,ה היא אס הזאת האשה דין מורנו יורנו לראובן כשנתיןלשה
' ב ל ש  שתתכא׳ כלי הדבר לבאר צריך ולפי' מסודרת כלתי זו שאלה ת

 ונשתחררה שכתב מה כי זזה והחשוכה השואל כונח היעב
 כת על חוזר שאס השפחה כח על או השפחה על חוזר חס ונתגיירה
 ונתגיירה שנשתחררה אחר קדשה אס לראובן נתקדשה אשר השפחה

 וזקוקה קדושין וקדושיה גמורה גיורת היא הרי לשאלה יש מי,וס מה
 כלל קדושין כה תפסי לא ונתגיירה שנשתחררה קודם קדשה ואס ליבוה
 כשפחה חופסיס קדושין ואין כמוה הולד השפחה על הכא ישראל דקי״ל

 שפחתו על שכא מי שאמרו דל הגאונים לדעת ואפילו כלל זיקה כאן וחין
 ואחר שפחתו שחרר שמא אשתו חחיכם ולא חוששין כן ממנה והוליד

 כעילחו עושה אדס שאין שחררה שודאי שהורה מי ויש - עליה כא כך
 כה ותפסי ישראל כת היא הזאת שהכת מזה לנו יצא כן ואס זנות בעילתו
 כן ואס לסומרא והכא הכא ואזיל נסתפק ז״ל הרי״אף לדעת וכן קדושין

 תשכח שפיר כה מעיינת כד אכל מספק חליצה צריכה לומר לנו היה
 איכא ומסתמא ישראל כדת שנוהג כמי אלא איווריס הדכריס שאין

 כדת שנוהג אכלנני זנוח כעילת כעילחו עושה אדס אין למימר
לא שהרי היו זנות כעילת גננורה כאשתו בביילכו כל העכויס

 שורפין היו כהם ירגישו שאם מקוה כמי לעיכול יכולות היו
 שחושב כשפחחו זנוח לבעילת יחוש עכו״ס שעובד מי וכי אותן

 ישראל אין והרי הגע לה כחב מי או שחרר׳ מי ע״י והו ■ לו מותרת שהיא
 שעדיין כיון האיש שזה ותו ;שחרור אינו עכו״ם ושחרור אצלם מצויין

 שידע עד המצות פרכיי ידע ומנין השמד כשעת היה קען ודאי קייס הוא
 ויודעים ישראל כמה ראיתי זה כזמני שהרי תדע השפת׳ על לבוא שאסיר
 קנינה שכשף כאומרים השפחה על לבוא שמותר ותשבי׳ ועועיס חורה

 שלא ופשיעא דפשימא כלוס ישראל כדיני ידע שלא מי וכ׳ש קדושיה הס
 היאוניס' דכרו ולא כשפת׳ תופסים קדושין ואין כמוה וכתה אותה שחרר

 ע. קאי ונתגיירה נשתחרר׳ השואל שכתב הלכה זה ואס כזה מכיוצא דל
 השחרור יועיל כלום האס לשחרור הכת לידת קדם אס הזאת הכת אס

 שהרי דל הגאוני:■ לדעת ואפי׳ שפחה הוא והכת הוה דהוה למכרעמאי
 היסה שפחה עליה כשבא מתחלה משנוע לכסוף וגיירה ששחררה כיון
 הכח הרי הכת את שילדה קודם ונתגיירה נשתחררה ואס מאד. כרור וזה

 דכר לשער אוכל לא אכל זיקה וזיקתה קדושין וקדושיה גמורה ישראלית
 נתגיירה וכיצד שחרור גע לה כתב מי או נשתחררה דרך כאיזה כלל זה

 לה שעשה הגירות ומהו שפחתו את גייר ואיך כעכו״ס היו כולם והלא
 ואפי׳ ישראל שס להזכיר יכולים היו לא והם מצות קצת הודיעה ומי

 רוצה ואס : כידו ושרץ כמוכל זה הרי יהודית לשס שמכלה
 חיקן לא אכ, עשה יפה וניירה שחררה ל־יהודת שנאו כאתר לומר

• כלום כתה את
א י ל א ל ה ל מ  שנשתחררה שיבררו עד ליכוס זקוקה זו אשה אין ד

 כדת הכח את שילדה קודם אמה ונתגיירה
 קודם קדשה ואס גמורה גיורת היא הכת הרי יחכרר לא ואס וכהלכה

 ואס ישראל כעידי שהיו אפילו כה תופסים קדושין אין שנתגיירה
 ואס אח אשת זו שאין לו היא מותרת חותה לי,חת שמעון ירצה

 לחליצה וזקוקה אחיו אשת היא הרי שנתגיירה אחר אחיו קדשה
: כוס לי או

ט ת ט ל א  אודיעך יוסף כה״ר הנחמד החכניה נפש ידיד ממני ש
כהקפה ולר,חו שותפים שהיו ושמעון כראובן דעתי ’

 כיד הוא הנשאר ורוב מהקרן קצת והפסידו ונחנו ונשאו
 ממי לגסח תנאי להם שהיה לפי שמעון את וסכעו הכ״ח וכסו שינעון
 וכהיוחס שמעון כיד נשאר הר,רן שרוב כודאי ידעו וגס מהס שירצו
ד יד כ לפני  השיב לכד חלקו אס כי החונות לפרוע רוצה שאינו שמעון אי

 חשבון ונעשה וממך ממני וקנו ככ״ד אנחנו הנה כמעין רחוכן לי
 לפרוע לכ״ד שיראה מהשותפות ננעות כידו שישחר מי וכל לפניהס

 השיכ כמעון כך כשומעו מכאן צאתו קודס ומיד תכף יפרע לכ״ח מהס
 א’חכ כשותפות שמחי אני רכותי ושלש ופעמים פעם כ״ד לפני ואננר

 לי שיש מה כל לו אמסור ואני פרחי׳ קק״נ ראובן לי ייתן -.-חיס
 ויהיה עמו ששמתי מהר,רן פרחים קע״א להפסיד רוצה שאני מהשותפות

 הוא ויפרע ליי,כל לנו שיש ומעות כעין ומעות לנו שיש סחורה שלו הכל
 קנין נעל ראובן גס .דבריו לקיים ושנוע׳ קנין שמעון ונמל הכ״ח לכל

 ראוכן לכ״ד נכנס התכיעה זאת ועל פרחים קרךנ לשננעון לחת ושבועה
 באינו אומר וראובן פרחים הקק״נ וקח שבידך מה כל לי מסור אומר
 כלל לו מכר שגא ואומר שעשה מה מכל ומתחניע כלל לו למסור רוצה

 קייס המכר אס ונסתפי־,תס :לעיל הכתוב כל על עדים לראובן ויש
 מה כרוב מאחר קייס אינו או אמריו לר,ייס ונשכע מידיו שקנו מאח־■
 וראוכן לי•,כל להם שיש וחובות כעין מעכע הוא משמעון ראובן שי,נה
 עליהס שיש חובות לכעלי משועבדיס הס והחובות הינטכע עכל עוען
 לראובן לומר הדיין יכול אש רכינו ילמדנו עוד מי עס הדין הננורה יורה

 המכר אס תתלה לדעת רוצה שראובן אעפ״י פרחים רך,"נ לשייעון חן
 ברכיח מעות לר,חת ואפסיד אמרח קייסלננה אינו אאס לא או ר,ייס

 הקר,״נפרחיס יו וחן תמצא מאשר או כרכית חקח או לו אומר והדיין
 הדיין יוכל אס רבינו ילמדנו עוד • לא או קייס המכר חס נדע ׳כ ואח

 נ ופיוסו ראוכן רצון כלא מחחרגי כהוא מאחר שבועתו לשמעון להחיר
! ד ו  שבהם הטוב לך שאבחר הדין זה על פסקים ג׳ ידידי אלי שלחת ה

 אלא כאן כאין ראיתי הפוסקים על שעמדתי אחר דעתי לפי
 מס,ימים שכולם כיון שנר וקכל ודרוש אחד למקוס להתלמד
 מתיריס שאין מיסכרניס כולה וגס שכועתו לקייס לכופו כ״ד שחייכיס
ודעתי לתועלתי היתה שהשביעה כיון ורצינו ראוכן לדעת אלא לשינעוז

היא



חתשובותהרדב״זשאלות
 אין3 מסכימים כולם גם מותר איגו והתירוהו עברו שאפי׳ הוא

 לא או קיים המכר אם שידע עד המעות להביא ראובן את מחייבים
 המכר אם הוא בפסקים שג^ המחלוקת אבל הכי דייגי דשפלי ודייני
 דפרק מההיא ראיה הביא הפסק מבעלי וא׳ לא או הקנין מחמת קיים

 מידו ק:ו ודברי׳ מדין יוסף רב אמר מהו מידו קנו דאיבעיאלהו הכותב
 מגופא הלכתא אמימר אמר מידו קנו קרקע של מגופא אמר נחמן ^ב
 לאו דאי דבריו משוך ומשמע ז׳׳ל רש״י של לשונו וכתב קנו קרקע של

 לפי דאפי׳ ליתא ודאי והא להוכיח יכול היה לא רש״י של פירושו משום
 זו שדה על לי אין ודברים דין לחבירו באומר ז״ל הרי״אן! של פירושו

 לראיה דומה הנדון אין ומ"מ ז״ל הר״ן כתב וכן . מהני מידו וקנו
 קרקע בל מגופה ודאי ודברים אדין שייך הקנין שאין כיון התם דבשלמא

 אלא בסחורה שפיר שייך הקנין בנ״ד אבל בלם קנין והוי מידו קנו
 ולמלוה למטבע ק;ין הוי דלא היכי וכי לחצאין קנין אין אומרים שאנו

 שזה ל“נ וז״ל זו קושיא לתרץ כתב בעצמו הפסק ובעל • לסחורה הוי לא
 וטלה בפרה חמור החליןן הזהב בפרק כדאיתא וכל מכל אינו החילוק

 מעלייא משיכה ליה הוה ׳רלא הטלה אס משך לא ועדיין הפרה את ומשך
 ראוי החמור שאין מפני וז״ל ז״ל הרשב״א כסב יד כתיבת של ובתוספות

 לפרה ומשכה חטין בכור וטלה פרה אמר אלו אבל כלל קנה לא ליחלק
 דקדושין מפ״ק ראיה והביא הפרה כנגד חטים קנה לטלה משך ולא

 כולם קנאס מהם בא׳ שהחזיק כיון מדינו׳ בעשר שדות עשר לו מכר
א  כנגד אלא קנה לא כולם דמי לו נתן לא אבל כולם דמי לו שנתן בד

 אינו הוא אחד דמקח כיון אמרינן ולא מעותיו כנגד דקני אלמא מעותיו
 דברי ג"כ מביא משנה והמגיד עכ״ל שנא לא נמי והכא לחצאין נק<׳

 נמי והכא לחצאין שקנה לפנינו הרי מכירה מהלכות פ׳׳ה ז׳ל הרשב׳׳א
 וטלה פרה דבשלמא לני׳ד ראיה מכאן דאין אומר ואני : ע"כ שנא לא

 המשיכה גמר שלא מפני אלא הגריעוס ואין בהוקנין שייך חטין בכור
 שדות דעשר ההיא וכן :שמשך מה כנגד בחטים שיקנה הוא בדין הילכך

 אבלבנ״ד מעותיו כנגד שיקנה הוא הילכךבדין קנין בהו שייך נמי
 דאין לך אימא לעולם הילכך כלל קנין בהו שייך לא והחובות כמטבע

 שאין מה הסחורה לגבי חל לא מטבע לגבי חל דלא היכי דכי למצאין קנין
 נגמרה שלא מפני אלא חל לא שהקנין ז״ל הרשב״א שכתב באותה כן

 פוסקים במחלוקות תלוי הדבר דין מן ובר ותשכח ודוק המשיכה
 יוסן ומי לחלק שלא ז״ל אביו ודעת הסברות שתי כתב הטור שהרי
 ובנו הרא״ש דאיכא כיון בעליו מחזקת ממון נוציא כח באיזה ואדע

 לפסוק ז״ל הרמב״ם בדברי מבורר שאין במקום יפראל כל נהנו וכבר ז״ל
 דעתי עניות לפי אומר שאני וכ״ש יצ׳׳ו אשכנז חכמי כ״ש כהרא״ש

 כאן שאין הדין טעס ז״ל הרמב״ם שכתב חלוקים ז״ל והרא״ש שהרמב״ם
 החמור שאין מפני אלא הניעם אין ז״ל הרשב״א ולדעת גמורה משיכה

 הרשב״א כסב מיהו שכתב בעלמ״מ מדברי לדקדק יש וכן . ליחלק ראוי
 הות דלא שאמר התלמוד לשון ומדשני חולק ז״ל דהרמב״ם משמע וכו׳

 משיכה וכתב טובה משיכה כאן שאין למימר ליה והוה מעלייתא משיכה
 וטלה בפרה אפי׳ הילכך תלוי הדבר המשיכה דבגמר משמע גמורה

 כלל קנה לא המשיכה נגמרה שלא כיון הטלה אס ומשך חטים בכור
 ז״ל הרשב״א של בדינו חולק והוא ז״ל הרי״אן! לשון העתיק ז״ל והרא־ש

 ראובן טענת לקיים הפסק בעל שכתב ומה • לחצאין קנין אין בנ״ד הלכך
 משועבדים הם לקבל להם שיש והחובות בעין לו שים המטבע שכל שאמר
 משמיה אמימר הכותב בפרק דאמרי׳ לדבריו ראיה ונ״ל וכתב לב״ח
 ארעה ליה ואיס וב״ח אשה כתובת עליה דאיכא מאן האי חמא דרב
 האי בארעה לה מסלקי׳ לאשה בזוזי ליה מסלקינן לב״ח זוזי ליה ואיס

 לב״ח משועבדים הס חוזי לפנינו הרי . ע״כ כדיניה והאי כדיניה
 מה לענין הוא שכן ומאחר זוזי ליסן מחוייבים שהס לפי לחובות וה׳ה
 ואני ; עכ״ל לב״ח שמשועבדיס מאחר והחובות המעות ראובן יקנה

 וא״כבא הקנין בכלל .היו שלא לענין ראיה זו מה אבין ולא שמעתי
 לכתובת משועבד שהוא כיון לקרקע הקנין יועיל שלא מאמר

 שלא נאמר וכי ח”לב משועבד שהוא קרקע אלא לו שאין מי א״כ אשה
 על חל הקנין שאין טעם להוסין! יש דבריו לפי ואפי׳ עליו.הקנין ימול

 חוב שטר לו שיש מי ותו .לחצאין קנין והוי החובות על ולא המטבע
 בו יועיל לא למוכרו בא אם השטר שזה נאמר חוב עליו ויש חבירו טל
 ומסירה כתיבה צריך שאין שנאמר או לב״ח משועבד שהוא מפני ן קני

ב׳׳ד מלפני שיצא היון החב השני הפסק ובעל . ראיה כאו אין הילכך

 לבד בקבלה אלא קנין בלא אפי׳ לחזור יכול אינו שוב חזרה בלא
 דאחר משמע דהתם פרש׳׳י ומתוך וז״ל בורר זה בריש ז״ל הרא״ש כדפסק

 וננמנר ב׳ד בפני עליו שקבל דמה בו לחזור יכול אינו ב״ד מלפני שיצא
 בא״ז פסק וכן • עכייל הכי ומסתבר דין כגמר הוי חזרה בלא מלפניהם

 יכול אינו בעלמא בקבלה שאפי׳ האחרונים הגדולים אלו שפסקו הרי
 מכאן שאין אומר ואני • ע״כ ושבועה קנין דאיכא היכא כ״ש בו לחזור
 נשבע אינו ואמר שבועה ב׳ד אותו שחייבו במי איירי דהסם כלל ראיה

 נשבע אינו דאמר דאע״ג לפרוע אותו ממהרים כלומר מיד אותו פוערי׳
 יצא דאפי׳ ברור הדבר זו שיטה ולפי • פרע בלא בעוד בו לחזור יכול

 דהתם רש״י דברי ומתוך ז״ל הרא׳׳ש כתב ועלה בו לחזור יכול מב״ד
 יוכל שלא כדי ב״ד מלפני מיד אותו פוטרים לפרש שיש לפי וכו׳ משמע
 דין כגמר דהוי משום לחזור יכול אינו מב׳ד שיצא אחר אבל בו לחזור

 כגמר הוי מב״ד ויצא נשבע איני אמר והוא שבועה שחיי׳ פשקו שבתחנה
ד דין תחלת שס היה לא בנייד חבל דין  גמר הוי מב״ד יציאתו שנא׳ כ
 לחזור היו יכולין מב׳׳ד יצאו ואפי׳ ביניהם נספשרו דינין הבעלי אלא דין

 לפי ואפי׳ לחצאין קנין דאין כתיבנא והא הקנין בהסאסלאמפני
 עוד • דרבוותא בפלוגתא ממונא לאפוקי גובריה כמה תמהני דעתו

 שניהם בחזקת הוי לשותפות ידוע דבר כל דקי״ל אחרינא כהבטעמא
 אלא אינו הסילוק כי בעלמא סילוק אלא קנין כאן אין שכן וכיון

 לשוספיס הידוע דדבר ליתא ודאי והא קנין צריכה אינה ומחיל׳ במחילה
 מוציא חבירו ויהיה מוחזק יהיה שלא לענין שניהם בחזקת הוא הרי

 אדם אמרה לא בחלקו מוחזק אחד כל יהיה שלא אבל הראיה ועליו
 מטבע דאין הדין בזה לחלק צדכין אנו כ״פ ועל כסב עוד :וק״ל מעולם

 בורר זה בריש התלמוד שפסק מה על להקשות יש כי בחליפין נקנה
 התלמוד דקדק לא למה בתלמוד מקומות בכמה וכן כלום קנין לאחר אין

 ולדיד ע״כ. כלום אינו שהקנין מטבע בענין הוא הקנין שאם לחלק
 אבל כלום אחריו אין קנין דשי^ היכא קאמר דהכי כלל קשיא לא הא

 אנו ע״כ אלא כסב עוד :לחלק צריך היה ומה קנין שייך לא במטבע
 מקנה הקנין שבזה היינו בחליפין נקנה מטבע דאין הא לחלק צדכים
 שצריך ודאי דבר לעשות בקנין עצמו על קבל הוא אם אבל זו מטבע
 דוקא לאו זו מטבע שכתב ומה • עכ׳׳ל וק׳׳ל במטבע אפי׳ הדבר לקיום

 שרצה התולדה וא״כ פלוני במקום לו שיש מטבע הקנה אם ה״ה אצא
 שאמר אעפ״י ת׳ המעות יחד שלא בנ׳׳ד וא״כ וז׳׳ל שכתב אינה ללמוד
 שמוציאים השוספין דרך כי המעות אלו דווקא הכוונה אין בעין ומעות
 אפי׳ הקנין חל במקומם אחרים מניחים ואח״כ לצורכם השוספי׳ מעות

 כמה ראה גם וראה . עי׳כ שבועה דאיכא הכא וכ׳׳ש המטבע על
 לשון השמיט שהרי ראובן בזכות להפוכי מרבנן צורבא האי מהדר

 השותפות של משמע לקבל לנו שיש ומעות בעין ומעות שכתוב השאלה
 הקנין עדיין הלא תיקן מה דבריו לפי ואפי׳ לו שהקנה הוא בעין שהם
 להקנותם יכול היה לא אדם בני אצל להם שיש החובות שהרי לחצאין הוא
 צחצאין קנין אין הקנין מפני דאי השלישי הפסק כפי הדין עיקר אלא
 מכר שלא לפי אחר טעם לי נתחדש ואני • שבועסו לקיים אותו כופין אבל

:דבר של בטעמו אאריך לא זה על נשאלתי שלא ומפני מסוייס דבר לו

ע ת1נ ל  סחורה לשמעון שמכר ביאובן דעתי אודיעך ממני א
 ושוב הסחורה שמעון משך לא ועדיין בקנין לזמן בהקפה

 שיפסיד הסתור׳ לו למסור ירא והוא נכסיו מבזבז שמעון כי לראובן נודע
 לשמעון לסת ראובן אס כופין אם יגבה מה ימצא לא הזמן וכשיגיע

: לא או השחורה .
ה ב ו ש  יוסר ומבזש הנכסים מאבד ששמעון בעדים נתברר אם ת

 בעדים נתברר לא ואם המקח ובטל הוא בטעות קנין מדאי
 בטענת ממשות שיש רואים אם ב׳׳ד בראות תלוי הדבר בעלמא קול אלא

 עכ׳פ המכר לקיים שמעון ירצה ואס ראוב!־ מיד מוציאין אין ראובן
 על יהיה הפסד או ריוח שם יהי׳ ואם ב״ד ידי על הסחורה מוכרים
 סחורתו לו נוסנין ב״ד ראות כפי טובים עכו״ם שמעון יביא ואס שמעון

 במענ׳ ממשות שאין לב׳׳ד יראה ואם העכו׳׳ם או הוא פורע הזמן וכשיגיע
 בשער הכתובים התנאים כפי שמעון ביי ההחורה לסת אותו כופין ראובן
ע שאם יודע והוי .המכר ל  מבזבז שיהיה אפי׳ שמעון ליד הסחורה ה
 אחרים גיד ממון לו יש ואם .זמנו שיגיע עד כלל לו נזקקים אין נכסיו

שבפסקים והנבון זמנו שיגיע עד אוחו מעכבים אס דרבוותא פלוגחא
לעכב
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 יש ואם קצר או ארוך הוא הזמן אם יפה לחקור לב״ד צריך ומ״מ לענג
 כללא . לא או זה בל חובו כדי יבאר טדיין שיבזבז שאפי׳ רכסים לו

: לטכב שלא או לטכב ב״ד ראוס חלויכפי הכל דמילחא
א ת נ ל א צ  ולוי דין להם שיש ובמטון בראובן דטחי אודיטך ממרי ?

 לזכוח יטיד אם בטדוח רוגט הוא אבל טדוח להם יודט
 יכול אם בטדוח נוגט אינן לחובחו יטיד ואם בטדוס נוגט הוי ראובן

 בין סהדוחא להאי נפסל דילמא או במטון ולחוטלח ראובן לחובח להטיד
:לחובה בין לזכוח

ה ב ו צ ^  אינו זה שבטדוחו כיון שמטון לחוטלח להטיד לוי יכול ת
 היה ראובן לחוטלח מטיד היה שאם אטפ״י לטדוס נוגט

 הפסול הטד ובין בטדוח הנונט הטד בין יש החילוק וזה לטדוח מגיע
 חכירו להוטלח כלל מטיד אין קורבה מכוס הפסול דאלו קורבה משום

 מטיד שהוא כיון בטדוח שהואנוגט מפני הפסול אבל לחובשו ולא
 מהא זה לדין וראיה .להטיד יכול בטדוש מגיט אינו ואז כמטון לחוטלת
 מפיק מצי היכי הוא דלוי ליה דאסהיד וכיון הבסיס חזקח פרק דאקשי׳

פ לאודיהודה ארטא ומחרצי׳דאמרידטנאדהאי ליהמיניה• ה׳ או  הי
 ומצי בטדוח נוגט הוי לא שכן וכיון ליה הדרא היכי ללוי אסהיד וכי

 הילכך היא דיהודה דלאו ארטא בהאי ידטנא דאמר ואוקימנא מטיד
 בטדוח נוגט היא דיהוד׳ דלאו מטיד דאלו נהי הכא והא הוא בטדוח נוגט
 של ודברים ז״ל הר׳ן הטלה וכן מיניה מקבלינן היא דלוי אסהיד אי היי

 אבל מיניה מקבלינן לא אמאי בטדוסו הנאה לו שאין כיון הם מטם
 דיליה סהדוחא רחמנא פסל גוונא ובכל הוא הגוף פסול קורבא פיסול

: לחובה דין ביןלזכוס
ב ת12̂ נ ל  נאמן שהוא משכון שחופס במי דטחי אודיטך ממני א

: לא משביטיןליהאו אי דמיו טדכדי לטטוןטליו
^ ה12ת ב  ורוב ז׳ל הגאונים דטס אגל רברבי באשלי סליא מלסא האי ו

 דמשביטין פסקו טליהם לסמוך רגילץ אנו אשר הפוסקים
 הנוסן מהאדסרא זו שטה טל ז״ל והקשו • מגו ליה אט׳גדאיח ליה

 אלא לך קצצסי לא אומר והלה לי קצצס שסים אומר אומן לאומן שליחו
 ממנו לו נחנה ראיה להביא הביס בטל טל האומן ביד שהטליח זמן כל א׳

 סיפא ומדהסני :הראיה טליו מסבירו המוציא זמנו טבר • ונוטל נשבט
מו ק נוטל בימ שהטליס ברישא אצמא ומשל נשבע בזמנו לו נ  בלא או

 כיון שבועה בלא נוטל ואפיה הוא המשכק על דטוען הכא והא שבועה
 וניל • מגו ליה ואיס הואיל שבועה בצא נוטל נמי בניד מגו ליה דאיס
 דקציצה דס״ל כר׳יהודה הנשבטין כל בפרק מוקמינן מתניחא דהאי לחרך

 דאמרינן לן דקשיא משום בפועליו טרוד דב״ה משום דכיר צא נמי
 אלא לך קצצחי לא אומר והלה לי קצצח שסים אומר אומן המקבל בפרק

 ואט״ג דכיר נמי בקציצה יהודה ר׳ מני ברייסא הך ומשני • המיטה א׳
 דנוטל רישא דקסני נהא מ״מ בידו שהטליס זמן כל נאמן דאומן דקי״ל

 יטלו לא הנוטלים דכל לכללין הדרינן אלא כווסיה קי״ל לא שסטה בלא
 נושל אינו אומן דאפילו הפוסקים לחרךלדעח צריך כן • בשבועה אצא
 חרי ליה דאיח משום שבועה בלא נאמן אומן לעולם בשבועה.א״נ אלא

 בכל חלמודא משני דהכי בפועליו טרוד דב״ה וסו מגו סדא שטמא
 אלא ליה ליס המשכון טל המלוה אבל שבועה בלא נוטל הילכך דזכסא
 דסיקן דבחר יודע והוי .בשבועה אלא יטול לא הכי ומשום דמגו טעמא

 אלא מחלוקסם בענין מינה נפקא ולא נשבע לכ״ט הסח שבוטח נסמן רב
 נשבע אם או המשנה שבוטח שהיא ונוטלים הנשבעים שבוטח נכבע אס

 מה השבוטוח שמי בין ואיכא נחמן דרב חקנחא שהיא הסס שבוטח
:טלה עיין הפוסקים שכסבו

ג ה נ ל א  אודוס טל וקטטה מאלוקח ביניהם נפל אשסו ולאה ראובן ש
 הוא כוונסו ראובן שהעני וכנראה להנשא רשוח לו שסחן

 ראובן של ונפשו הכפיה חולי ללאה שיש הוא והענין מאיסורא לאפחשי
 ניצול אדם ואין בסלו פס לו שאין כמי ליה והוה כוס מאוחו לשסוס קצה

 רכוס באוחו שהם ושנים ימים וטבח העבירה מן שקשה מהרהור
 חוכחח מקבלס ואינה שומטח אינו ולאה עוד לסבול יכול אינו מיאובן
 הטנין אעשה אני לי לשמוט סאבה לא שאם יודטס הוי ראובן לה ואמר

 כי רשוחך בלחי הענין לעשוח ופחס מקום מצאסי שכבר בדין כרחיך טל
 המוריסועוד מגדולי א׳ לדטס הסנאים שגרשמיךוהחזרסיךבטלו מאז

רבינו לו ה גרשום ^!י  כרמה על גט לקבל שחייבח זה בנדון מודה מ׳
ק כ ק ו כשאר הכמכה מוס נשאר הגט לקבל סייגט הדץ ש

 לק • מ׳׳ב כלל בסשובסו ז״ל הרא״ש שהוכיח כמו דעלמא חובוח
 סזה בנדון ויקדש ישדך אם ראובן על פקפוק שום יש אם המורה יורנו

:ישראל חכמי על ושלוס
ה ב ו ש דו שיש מה לה נוח; נכפיס שאשחו ראובן יברר אס ת  ד

 לא trfn אסרס אשה ונושא גסה לה וזורק חוב עליו והשאר
 ומוסר ועונה כסוס משאר לה שחייב ממה פטור הוא הרי לקבלו מרצה
 כלל בחשובה ז׳ל הרא׳ש שכחב כמו בטל לישב ט״מ נשבט שלא אשה לישא
 • יואל רבינו של ספקו מפני וחביריו הרא׳ש של ודאי להניח לנו שאין מ״ב

 סובר אני כן הראשונים הסנאים בטלו שגרשה לפי שכמב הב׳ והטעם
 גגמ׳ יהודה ורב הונא דרב בפלוגחא וחליא ז״ל הרשב״א כסב וכן להלכה

 החזירה לכסובה דאמר הונא כרב וקי״ל יהודה רב ואיסומב מערבא דבני
 בקיאות הנשים שאין לפי כן להורוח ראוי אין למעשה אבל לסנאיה ולא

 ירמה והוא מחזירה הכחובה סנאי לכל כשמחזירה חושבס והיא זה ברין
: כסבסי לע״ד והנראה כסובסה סנאי כל מבטל ונמצא אותה

י ת נ ל א  קודם יום מ׳ מח לו שמח במי דטחי אודיעך ממני ש
פ אף למיחסו יום ל׳ בחיך עליו יפורר אם החג  ע'

: לא או לחג יום ל׳ בחוך שהוא
ה ב ו ש  ז׳ל הרמב׳ם מלשון נראה וכן הראשונים בין מחלוקח זז ת

 ח מ על אשה חעורר לא וז״ל אגל מהלכוח פי״א שכחב
 המס שאין דוים והס החג יבוא שלא כדי לחג קודם יום שלשים שלה

 יום כשלשים מח אם אבל ישן במס בד״א יום שלשים הלב משחכחמן
 . כשמואל דפסק חדא סרחי מינה שמעח .ע״כ מטוררס לחג סמוך

 טליו לעורר שבא אע״פ לרגל יום שלשים קודם שמח היינו ישן דמח ומו
 גיאס ק והר׳י התושפוח אבל :הטור דברי הם וכך למיחחו יום ל׳ בסוך

 דאיכא וטק דשרי כרב פסקו פוסקים וקצח זיל והרשב״א והרמב׳ן
 לפיכן פלוגסא נמי איכא יום שלשים בפי׳ הדין בטיקר דרבווסא סלוגחא

 בעיני כמדומה אגל האדם סורס בספר זיל חילהרמג׳׳ן .להקל יש
מח מסיאש אדם שאין לפי מוסר הכל לדבד יום ל׳ בסוך חדש שמס  מהכ
 מקצה הוא הספדרם שכר אחר לענין או לרגל מטוס לכנוס בא ואם
 נספד הוא שכר ובאוחו מיסה שטס של בהספד נכלל יום ל׳ כל ועוד
ט׳ אוסו שמספידים ודאי מס לו שמס ומי ה הרגל בערב א ד  ואם ל

 במס ק שאין מה למצוסו ויעלה אחרים יכרס דבר בו ואירע מטוס כונס
ט׳ שהסיר סמצא יוסף ביש ובספר עכ״ל מהספדו שנסייאשו ישן  במס א
ט והנכון ע״ש ישן ק מ  שסי פשרהבץ כעץ שהוא עדיף מציעסא מלסא ד

ק הוא המס שאס הסברוס  הוא המס ואם כשמואל עליו מעורטן אין י
 נוטה דעסי ולזה כרב עליו לעורר מוסר למיחסו יוס ל׳ בסוך כלומר חדש
ד היכא הניחא וא׳׳ס .ז״ל הרמב״ן שכסב מה עם רב סברס לצרף עד  ד

א למיחש איכא כרב דפסיק למאן אפי׳ בשכר דעטד אבל בחנם ס  נ
ק  שאר דלא תדע הרגלי׳ משמחח מחבטל ונמצא הרגל להוצאס מעוס ק

הו איכ׳ סלמודא קאמר מדלא רגלי׳להשסא עולי דאיכ׳ היכא בין לן רי  ד
 מי ראינו לא דמעולס וי׳׳ל . מיישינן ולשמואל חיישינן לא לרב האידנא
 מעוס מקצה לעולם ט הספדנים שכר בשביל הרגל משמחח שנמנע

 ;והנלע״מ • המס שהניח ממה מוכר לו אין ואס הספדנים
י נ מ מ ח ל א ש ה  הונאסלויהוזבין רב דאמר בהא דעסי אודיעך נ
ה זביני דני  ומקני גמד וזוזי אונסי׳ דאגב הכי וקי״ל ז

מי פחוס לו נחן אם  המקח שוה לו שיסן בעי׳ טלמא או נמי המקח מו
:ומקנה גמור לא לאו ואס

ה ב ו ש דן שכחב ראיסי ת  לי נסן לא דאט׳ אחרים בשם ז״ל ה
 דהא ראיה ומייסי ומקנה גמר פרוסה שוה אלא

 לסצויהחבין הבסיס בחזקס לה ומדמינן פרוטה בשוה מחקדשס אשה
 ומקנה גמר דמי דשקיל כל לקרקעוס אונאה דאין נמיכיון וקרקע

 דסברא הונא דרב דטעמיה בגמרא מסקינן דהא כלל נכון ואינו .ע״כ
 הכי דלאאמרינן המפרשים ומסקנה ומקנה גמר אונסיה דאגב הוא

 פחוס ליה יהבי ואי ומקנה גמר וזוזי אונסיה דאגב במכר אלא במסנה
 מסנער דהכי ומקנה גמר ולא מסנה השאר הרי המקח ששוה ממה

 גמר טיזדו לו ונוסנים אותו שאונסים כיון למכור בדעסו היה דלא דאע״ג
ט ומקנה  קרקעששוה ימכור פרוטה דמשום לומר אדעסץ סיסק דהי

 פרוטה גשוה דמסקכשס לאשה לה דמדמי׳ והא • כלל סברא זו אין כמה
ק הרי בפרוטה מסקדש׳ אשה דכל כללדכית קשיא לא  דמיה לה ג

הו דכלאשהבכל וכדאסררגי דאימס טלהשמא דליפוק לה ניחא נ
שTל
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 דהויא זו וה:אה אוגסא וא;ב ארמלו מל<זיסכ דו טן למיסב מב לקיש
 וסדט .ומק;יא;פשה נמרה דשקלה דידה דמי דהיינו נמי ופרוטה דמי
 וקבל <א לשלומה שאמרה אשה שהרי קרקט לקנייס אשה דמי דלא לך
 קרקט שליח ואלו • מקודשס בקדושיה פרוטה וקביל ססם קדושין לי

ן דעש והוא ז״ל הרשייבא סירץ מוזרכך טטה אם  ומי׳מ ז״ל: הי׳
 הזול בשטש ששוה מה כפי היוקר בשטס ממנו קנה שאם לי מסשברא

 מודה ז״ל הרש״בא ואפי׳ הקרקט דמי בזהו כיון ומכר גמר אונסיה אגב
 מכירה מהלכוש פ״י שכשב זיל הרמי׳בם מלשון לדקדק יש וכן ־ בזה

 המקש ששוה מה שלקח משמט המקש דמי ולקש שמכר טד שאנסוהו מי
: הדמים ולקש כשב מדלא ,

ת ני ל א  ונשבט יבמה לו שנפלה בראובן דעשי אודיטך ממני ש
 לאכיוןדקי׳יל שלהשבוטהזואו ייבסאושםאם שלא

:שלילה למצוש קודם יבום מצוש .
ש 3ת  דפשיק למאן דאפי' שדא טטמי משלש שלה זו שבוטה ת1

 לאו קדימה האי שלינה למצוש קודם יבום דמצוש
 ואם יבום למצוש קודמש מליצה מצוש לומר דשזרו הוא|שדט מדאוריישא

 וכיון קודמש שלילה מצוש לומר שוזרין היו לא השורה מן זו קדימה
 .דרבנן מצוה טל ושיילה דאוריישא שבוטה אשי מדרבנן זו דקדימה

 טליו ושלה ליבם שפן היה לא שטה באושה ייבם שלא שנשכע בשטה ותו
 באושה ששלה וכיון היבום טל שבוטה שיילה שפיר וא״כ שלינה מצוש
 :השבוטה שלה שכבר לו שומטין אין ליבס ורוצה טשה בו כשזר אפ־׳ שטה

 סוכה כגון אלא המצוה אש לבטל שלה שבוטה אין אמרינן דלא ושו
 שני שיש מצוה אבל אשרש בדרך בקיומם שקנה להם שאין ושופר ולי׳ב

 שלא נשבט אם מליצה ט׳׳י נמי דאיפשר יבוס מצוש כגון בקיומה דרכים
 אשרש דרך שיש כיון המצוה אש לנטל נשבט זה אין מהדרכים א' לטשוש

 למצוש קודמש מליצה מצוש שפסקו לאושם למד אשה ומכאן בקיומה
 שבוכיתוומיבםאושהוא״טנשיש שלה לה יחלק כלא נשבט שאם ינום

 טלהמצוההשניש מ״מ הס ששימצוש ומליצה ראיהזודיבום לדמות
 יבמשו ויכנס טד״ר שהיא אפי׳ שבוטשו לו שישירו הוא וטוב סומך אני

מן איכא ומיהו יבוסקודמש דמנוש מהזו מ״דקדי  השורהדכתיב למי
 בהם שיש קודמש מליצה מצות לומר ושזרו וגו' האיש ישפון ״א ואם
 זו שקדימה דטתי ומ״מ שטשה ואל בשב שורה בל דבר לפקור .ש

:הזמן כפי מטלטליםאושה היו ולפיכך מדרבנן
ת ני ל א  שמטון בפני סשורה שקנה בראובן דטשי אודיטך ממני ש

 לו ונשנה לי ושננה דינר ריוח לך אשן שמטון לו ואמר
 טליו לו דאין דקי״ל באמונה ונושן לנושא דמיא אי אונאה טליו לו יש אם
;דמיא לא דילמא או אונאה .

ה ב ו ש  סומךטלאמונשושל אם הוא ומכ״ב אונאה טליו לו אין ת
 ר״ש שכשב ממה והראיה טיניו שראו מה טל יסמוך לא זה

 שבירו ומצאו סשורשו במביא באמונה ונושן נושא וז״ל הדין במטס ז׳׳ל
 קנה בכמה אומר והלה מריוש ידוט סך לו לשש ונתרצו ללוקשה הרוצה

 השיווי טל ראשונה •משטה סמך• שלא לסי אונאה לו אין האמש הוא וכן
 הסשורה שיווי טל סמך לא נמי הכא אך! ט"כ זה שלקש הדמים טל אלא

: אונאה טליו לו ולפיכך;׳ין בפניו ראובן שנשן מה טל אלא
ח ת נ ל א  כל מכר ואש״כ ביש לשמטון שמשכן בראוכן ממני ש

 לסלק אצלו ממושכן שהביש שממון יכול אס ללי השצר
:ז״ל הרמב׳׳ם לדטש המצר בטל מדין לוי אש

ה ב ^ ש  מהבית דוקא או השצר מכל לסלקו רוצה אם ביארש לא ת
 ר7 בטצמו הוא אם ביארש לא גם .אצלו ממושכנת שהיא

 בגמרא גרסינן השלוקוש כל לבאר צריך אני ולכן זולשו או בבית
 סבי לי אמרו אשי רב דאמר מצרא דבר דינא בה ליש משכנתא

 דבר לדינא מינה נפקא למאי :גביה דשכונה משכנתא מאי דפומבדיתא
 דינא בה לית אצלו ממושכנת שהוא למי מכרה אם לה ופירשו מצרא
דן מצרא דבר  הרמב׳׳ם תי׳ וכן וrב שכונה שכולה לה יש מצרן ד
 וקי׳ל המצר מבני כאשד הוא הרי המשכונא דבפל למדט וא״כ .ז׳ל

 והה׳׳נ לסלקו יכולים המצרנים שאר אין וקנה שקדם המצר מבני אשד
 טדין! דלא לסלקו יכול המשכנתא בטל אין וקנה הסצר בטל קדם אם

 דבר דינא בה ליש משכנתא אמרו פתיקתא ומלסא מהמצרנים מאשד
 השדה בטל בא שאס המפרשים מכאן ולמדו לזה ולא לזה לא מצרא

בא שאס טוד ולמדו .לטכב יכול המשכנתא בטל אין לאשר למוכרה

ט
 יכול הממשכן שאין הממושכנש זו לשדה סמוך א׳ שדה ולקש אשר

 קרקט של בגופה ליה ליש דאיהו דכיון מצרא דבר דינא משום לס׳קו
 בתי דמראי דשד ובשי דשד מארטא טדיך! לא טלה ליה איש זוזי א״א
 ז׳ל והרי׳ן והרמב׳׳ן הרשכ׳׳א הטלה וכן דארטא אמאריה מטכב מצי לא

 הממשכן דאין וקנה המצר בטל קדם אס ואצ״ל במרדכי נמי א*תא והכי
 דכיון דפשיטא לאשמטינן ז׳׳ל לרכ איצטריכא לא והא להוציאו יכו״
 לאשמטינן לי׳ איצטריכא כי המצר מבן טדיף לא הקרקט בגוך! לו דאין
 דאיסו לסלקו יכול המצר בטל אין וקנה המשכנתא בטל קדם דאס
 המצר מבן דטדיף למימרא לאו אבל גביה דשכונה הוא המצר בן נמי

 אין וקנה שקדם המצר מבני א׳ לכללין והדרינן .הוא מהס כא׳ א״א
 אית דמשכנשא אדטשיה אסיקנא מששלה דהא שדט .אותו מסלקין

 ואיצמריכהו מסלקו המצר בטל וקנה קדם ואם מציא דבר דינא בה
 לא המצר מבני טדך! דלהוי אבל מצרא דבר דינא בה דליש נאשמטינן

 המשכנתא דבטל ז׳׳ל והתוספות רש׳׳י מדברי ואט׳׳גדנראה . אמרו
 שלוקים ז׳ל האשרונים המפרשים רוב מ"מ המצר בן אש לס״ק יכול

 אידך הכי סימא לא דאי ז״ל הרמב״ס דטש שהוא נ״ל וכן ט״יהם
 שאין וכ׳ש המצר בן אש לשלק יכול המשכנתא דבטל ליה טדיפא הוה

 לדטס למדת הא .וששכש ודק המשכנתא בטל אש לסלק יכו״ המצר בן
 הביש מן אפי׳ המצר בטל אש לסלק יכול המשכנתא בטל שאין ז״ל הרב
 ומיהו • השצר משאר לסלקו יכול שאין וכ״ש אצלו ממושכנת היא אשר
 הביש מאותו הקונה אש לסלק יכול בביש דר המשכנתא בט״ אס

 הדשן שרומש בטל דכשב מההיא והראיה לבד בה דר שהוא בטנמו
 רוצה אינו הקונה אס ומיהו טלה טיין וכו׳ שנשאכשנו סושרים ש״י סי׳

 בו דר שהוא הביש אלא לקנות רוצה אינו והוא הכל א״א לקנות
:ליה מסלקין

ט ת נ ל א  וכתבו ביס לשמטון שמכר בראובן דטשי אודיטך ממני ש
 ביס לפלוני פלוני מכר איך מטידים אנו הטדיסשטר

 ביתי כשוב היה לא וגס לו נשן לא כסף וגם מידו קנו ולא וכו׳ פלוני
 :לא או הביש אש זה בשטר קנה אם לך מכורה .

ת ב ^ ש  בשטר הביש אש שקנה הטטור בטל בשם שכתבו ראיתי ת
 פלוני שדה שמכרתי כותב שאדם ראיה דשטרי שכתב זה

 ט״כ לך מכורה שדי בהם כשוב כאלו קנייה משום בהם יש לפלוני
 קנסה לאשתו שדה המוכר הבתים שזקש פרק מדאמרינן ז״ל לה ודייק

 מהכא זוזי דל פשיטא טלה ואקשינן דבטי הוא זוזי לנלוי אמרינן וצא
 בכסף נקנין אשריוש להם שיש נכסים שנן לא מי בשטרא ליה תיקני

 לו שמכר ראיה בשטרי דילמא קושיא מאי דחיא ומדלא ובשזקה ובשטר
 משני ומדלא ליה כשב לך מכורה דשדי לן לימא דמאן וכך בכך השדה אש
 השדה אש קונה ראיה שטר אפילו דשטר גוונא דבכל משמט הכי

 לתרוצי מצי הוה נמי דהכי ליה שריך קושיא דלפוס לדחויי דאיכא ואט׳׳ג
 כשבו ז׳׳ל והר״ן שהרשב״א כיון מ״מ השטר אש כושכים שאין במקום

 ואין להו סבירא דהכי משמט דבריו דשו ולא ססם הטטור בטל דברי
 לך מכורה שדי שיכתוב לי דמה טטס לישן ויש .ז״ל מדבריהם לזוז

 אש לו שמכרתי טלי תטידו לטדים שיאמר לי ומה השטר אש לו וימסור
 הקונה ליד השטר הגיט לא טדיין אש אבל השטר אש לו וימסור השדה

: טלה לושיף דלא והבו קנה לא ודאי
ת ם ל א  טס והשנה שובות טליו שיש בראוק דטשי אודיטך ממני ש

 אותו ואשר ®לוני זמן טד לו שימתינו שובות הבטלי
מן ובתוך לפרוט ממה לו אין כי שירויש ממה וכך כך להם יסן הזמן  מ
 ממונם ויססידו יכוא כמ^ חושנדם החוכוש וכננלי למד״ה ללכס רו׳-ה

 במדינה שאינו כיון כלום ממהשירויש להם ולאיתן הזמן יגיט כי גם
:לא או ילך שלא עליו לטככ הב״ש יוכלו אם

ה ב ו ש  בטל טל לאדם לו יש שטבודיס שני כי ז׳׳ל הפוסקים כתבו ת
 משועבד גופו שאין ונהי נכסיו ושעבוד הגוף שעבוד שובו

ם שעושים כדרך האסורים בביס אותו לאסור שיוכל לטנין  מ׳׳מ הטפו׳
 לבעל והשאר פיו לשוך שנותן מה שלוקת מלאכתו לענין הוא משועבד

 שאם ז׳׳ל ריס כתב מ״מ מלאכה לטשוס או® כופין דאין ואע״ג שוט
דן משורת לפנים לקונסו הדיינים בעיני יראה ע ה  ר טיס הדבר ט
א צ  לעשות רגיל הוא שאס לי ומססברא .המדיר סרק במרדכי אומו ^

 שימשה מה חוכו כטל יקח שלא כלי ועסה עצמו להשכיר או מלאכה
ד רואים אס והילכךבנידנמי רגיל שהיה כמו לעשות רוצה אינו ב׳

דיידיז
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 באין למקום למד״ה והולך החובוש מבעלי ענמו להפקיע ראובן ש5בכוו
 םכוו;ש ב״ד רואים ואם .עליו לעכב המובחר מן מלוה עליו שולשש ידם

 חובוש לבעלי לשש ירויח ובמד״ה להרויח יוכל לא בשה לפי שובה ראובן
 אושו ומבביעים עליו מעכבין ב״ד אין להניחו רוצים אינם חובוש ובעלי
 חוב בשר דל ירוחם רבינו ודל • בעליו הקצב להם יכלח ירויח באס
א  ללכש רוצה או ממונו מכלה שהלוה ב״ד ורואים עדיין זמנו הגיע’^

 וסוף וכו׳ הממון לעכב ב״ד יכולים חובו יפסיד במא המלוה ומשי*יר׳
ם עיני בראוש שלויים הדברים ואלו לשונו  הפסד בדבר יש אס הדיני

 ים אם או זמנו כשיבוא חובו להפסיד רוכל יעכבו לא אם לשובע
 לדיין יש זה כל הבשר זמן ביגיע עד ממונו ישפסו אם לנשבע פסידא
 . ע׳׳כ עושקו מיד עשוק להציל הענין לפי והכל העניינים אלו לדקדק

 משום לעכבו יכולים כשב ולא הממון לעכב ב״ד יכולים דל שכשב ומה
 ממון לו שאין במי אבל סגי הממון בעכוב וכפיכך לו שיש במי דא״רי
 שמעכבים ברור הדבר ומכאן מכאן קרח השובע ונמצא ללכש ורוצה
 שורש דל קולין מהר״י כשב מזו וגדולה .השובע יפסיד שלא כדי שליו
 על להשיב אוכל מה ערבוש מבלשי זמן לישן רצה לא אשר ועל ח׳ל י׳ד
 הדיין שביד ידעש כי ברורה בראיה לא אס הדין על לשפוס אין הלא זה

 דוחה הדין שבעל לו יראה אם היושר כנגד יראה דבר לעבוש לפעמים
כ במים לשם שיעשה רק הדיין בראוש שלוי זה דבר מרמה או  . ע׳

 רב שכשב ואע״ם .מעושיו ב״ח יפסיד שלא ואמש יושר שהוא בנ׳ד וכ׳ם
 לו אין הפרעון זמן הגיע ולא למד׳ה לילך בביקש לוה ז״ל גאון יהודאי
 • ע"כ כלל הזמן קודם לישבע נישנה שלא ערב ממנו לבקש לשובע

 ראובן בששובה הריא״ף בכשב עליו חלוקים דל והרא׳׳ש נ׳לשהריאיף
 חושם אני ועוען לב״ה ובא עסיקין עליה ויצאו משמעון שדה בקנה
ד משחש השדה שצא שמא  אמצא ולא ממונך שאבד במא חושש ואני י
 כשב וכן לו שומעין אושו שאערוך כדי קרקע ממון באושו קנה כלום

 ממש יטרפוה שמא חשש מפני אש ק׳׳ו דן אשה ומעשה .דל הרא׳ש
 כ״ש חששי שרי דאיכא קרקע לקנוש אושו מחייבין ממונו שאבד ושמא

 לשבוע שיכול ממונו שיפסיד הוא קרובה דחששא למד״ה שהולך למי
 :יהודאי רב לשון שהביא אחר שכשב הטור מדברי נראה וכן ערב ממנו
 נ״ל דין מן ובר • חולק שהוא משמע בחשובה כשב דל הריא׳׳ף אכל
 הכא לו שיש או בנכסים אמוד שהוא במי אלא דל הגאון אמרה דלא

 ללכש ורוצה מנכסיו ויורד עני שהוא בנ״ד אבל נכסים או קרקעוש
מדה  הכלל אל חוזר והכל ערב שישן עד עליו שמעכבין דל הוא מודה ל

ם בראוש שלוי שהכל  :לשמים לבו שיהיה ובלבד הדיני
ת ל א ש א  וכו׳ שלשא במושב העדויוש וז׳ל עגונה אשה על ממני ס

 בשורש והגיד גליפפא אברהם כ״ר קדמנא אשא כד
:וכו׳ חדשים לששה קרוב איך עדוש

 דהוי הראשון העדוש פי על להנשא מושרש זו אשה תשובה
 כיון עדוש אינו השני העדוש אבל מל״ש העכו״ם

 לו והשיבו •בהול שהוא היהודי זה בל טיבו מה כשחלה אמר שהעכו״ס
 העכו״ם ששאל ריב׳׳ש דכשב כההיא והוי וכו׳ אחר יהודי מבקש בהוא
 הדור גדולי מ״מ להקל היה שדעשו ואע׳׳פי וכו׳ עסקישו במאי

 מושרש הראשון העדוש כפי אבל • דל רבו הר״ן ומכללם החמירו
 ואע״פי שוארב אבו שהוא שמו אש וגם מכירו שהיה כיון להנשא

 אין מ״מ העצם שם זה שאין לפי אבושוארב נקרא ג'כ שאחר שאיפשר
ד הו  אין ושניא באלכנכי ולישן לישא מכאן יצא אבושוארב שמו אחר י

 פלוני מעיר יצא אחד אמרו אבל עירו ושם שמו שמכירין עד מעידין
 וכשבוה ע'כ: אששו שנשא הוא אלא יצא לא אס העיר באושה מפשפשים
 וכן : סגי לבד במכירו אלא שמו מזכיר היה שלא ואע״פי הפוסקים

 • קברשיו יאמר שלא אע״פי לעכוב דל הרב שהשיב ממה משמע
 שייך לא דבנ״ד ושו בדדמי אמר לא מל׳ש דכושי דס׳׳ל מאן איכא ושו

 וכשחזר אושו מכים הכושים שהיו שראה אמר שהרי בדדמי למימר
 שהיו ראה שמשחלה כיון בדרך ומושלך הרוג בעצמו יהודי אושו מצא

 שהיו אושו הוא אם יפה דקדק ודאי הרוג מצאו וכשחזר אושו מכיס
 דאמר אמרינן דלא לומר סברא איכא דין p ובר !והכירו לא או מכיס

 :בדדמי אמרינן לא הרוג או מש מצאשמ אבל נהרג או במס אלא גדדמי
 טעמיחדא מכמה להנשא מוסרה זו אשה כללאדמלתא

 שהיה ושו :שמו שהזכיר ושו מכירו שהיה
מי לומר שייך וסודלא כאלכנכי ונוהן גושא ת מכאן יצא דלא והו ב

 של זה דשם ושו זה זולש זמן באומו חזר באלכנכקולא ונושן נושא יהודי
 יהודי שאין פלא שהוא לפי שמוש משאר ביהודים חדוש שוארב אבו

:כלל זה בשם נקרא
ת סב ל א  ע״י כשב להם שבא באחים דעשי אודיעך ממני ש

 זמן באיזה כשבו ולא הנשואה אחושם שמשה עכו׳׳ם
 כשמועה א׳ שעה או קרובה כשמועה שלימה באבילוש חייבים אם משה

: לא או לקרוע חייבי׳ ואם רחוקה
ה ב ו ש בשק מש דהא להקל אבילוש דספק ידידי ש העלי הנה ת

 לענין ואפ״ס פדיון לענין ספק עקיבא ר׳ ליה דמשוי ל׳
 לישא ודאי והא הוא נפל דשמא עליו משאבל דאינו מודה אבילוש
 בן ספק דהיינו ופריך עליהן משאבלין הספיקוש רבשי באבל דאישא

 וטעמא עליו משאבלין אין נפל ספק אבל לאחרון ח׳ בן ספק לראשון ט׳
 אבל עליו להשאבל שצריך זה הוחזק הרי לראשון ס׳ בן דספק דמלשא

 אם ספק אבל הספק מן עליו משאבלין ולפיכך החייב מי ידעינן לא
 מן משאבלין אין ולפיכך עליו משאבלין להיוש הוחזק לא חדשיו לו כלו

ד ובנ׳־ד :הספק  יודעין אנו שאין אלא עליו להשאבל שצריך הוחזק ה
 אמרינן דלא לראשון ט׳ בן לספק ודמיא שלימה אבילוש או א׳ שעה אם

 דלא ושו : החיוב בעיקר הספק שנולד היכא אלא להקל אבילוש ספק
 שאפשר ספק אבל להשברר אפשר שאי בספק אלא להקל אזלינן

 קרובה שמועה שהישה יודע שלמחר לקולא ביה אזלי׳ לא כנ׳׳ד להשברר
 שלימה אבילוש ונהגו רחוקה שהיא יודע ואס .אבילוס מצוש קיימי ולא

: כלום הפסידו לא
ד ו ת ט ב ת  והניחו גט המביא הגט כל פרק דשנן מהא ראיה כ

אמדנן וכן קיים שהוא בחזקה לה נושנו חולה או זקן ^
 זו ראיה ודחיס מיס הששא ואימור אחזקשיה דמוקמ׳ דוכשי בכמה
 אבלים שאינם בחזקש עומדים אחיה שהרי כנגדה חזקה איכא נמי דהכא
 דמקוה מההיא ראיה והבאס יום ל׳ זה שמסה אמרינן שמסה ישמעו
 דאיכא דאע״ג טמאוש גביו על שנעשו טהרוש כל חסר ונמצא שנמדד
מ חסר הששא ואימור חזקהו על מקוה העמד למימר  דאיכא כיון מ'
 האחים אוקי נמי הכא היה טמא ובחזקה אחזקשיה גברא אוקי למימר
 עיינה שעפךלא ואגב לישא ודאי והא באבילוש חייבים שאין בחזקש

 דמוקמינן אחושם מחמש אלא עצמם מחמש זו חזקה להם אין דאחים בה
 באבילוס חייבים שיהא גורמס בעצמה החזקה וזו חיוש בחזקה לה

 וטריא שקלא דכלא ראיסי והנה . חיוה בחזקש לה דמוקמינן שלימה
 והאי באגילוש חייב שאין בחזקש לאחים דמוקמי׳ זו הקדמה על דידך

יושר: להאריך ראישי לא ולכן ליסאוכדכשיבנא חזקה
ת סג ל א  שאמר קטנה ישומה שהיה במעשה דעשי אודיעך ממני ש

 שישא סלוני אושו שובעי׳ ואחיה ואמה אנסני פלוני
 :לא או נאמנש היא אם בפניה כופר והוא אוסה

ה ב ו ש  זה דין דנין אם הוא המעשה כזה לעיין שיש מה ת
• הקטנה טענה פי על אושו משגיעין אם ושו • האידנא

 דקי״ל פטור היה מודה היה שאם כיון זו מענה על משביעין אם וסו
 והמפסה והאונס קנסוס דדיני דמילשא קושמא פטור בקנס מודה

 דנין מ״מ סמוכים ליכא והאידנא באיי סמוכים אלא אושו דנין אין
 קנס לו שחייב עדים יבואו ואם מיניה מפקינן לא הפס אם לענין אושו
 מידו מוציאין אין קנסו כדי הפס אם אבל ליסן ליה כייפינן דלא נהי
 הרי״אף כסב וכן • מכללם ז׳ל והרמג׳׳ס הפוסקים רוב הסכמה היא וכן
 א>ח לכשוב דרכו אעפ״/שאין ומפסה אונס דיני ז״ל דכסב והיינו ז*ל

 .דינו לבעל דמפייס עד ליה דמשמשינן אלא עוד ולא .הזה בזמן הנוהג
 עדים יבואו שאס ממק שהם וצער ופגם בושה לענין אוהו דנין וסו

 ופגם בושה פורע מ״מ בהורה הקצוב הקנס ממנו גובין שאין אעפ׳׳י
מ פטור בקנס דמודה נהי יודה ואם :נינהו דממון וצער  בושס משלם מ'
 דרן אין ומפתה דאונס ז׳׳ל הר׳ב שכשב ומה • עצמו פי על וצער ופגם
ס וז״ל .קנס דהיינו ומפשה אונס דין כל היינו סמוכין אלא אושו  %מב'

 אומר והוא אוסי ופסיס אנסש לו ואמרה בדין איש שהבעה בס ז׳ליוכן
 היה הודה שאילו הסס שבועש נשבע זה הרי מעולס דברים היו לאי

 לענין האונס דין דנין עוד .ע״כ עצמו פי על וצער ופגס בשה לה משלם
^ רצהצישא לא שאם כיון מפסה דבשלמא אוסה לישא חייב אם ו  א

 מלישא נפער וממילא הקנס מן נפטר שהודה בשעה ונפטר קנס מסן
כהודאתו שנפטר ואעפ׳׳י אותה וצישא הקנס ציסן חייג האונס אכצ אוסה

מן



מ ל א ותשובותהרדב״זש

 עשה וס5מ לקיים ביי אוחו מסין אלא מלישאאוהה גסמר לא הקנס מן
 • מלוח שסי זיל הרב אוסם מנה וכן נינהו מלוח לשחי לאשה סהיה ולו

 אלא קנס זה אין אוסה דלישא בראמס אחרס בסשובה הוכססי וכבר
 קנס לפרוע טפיו דאין נהי עדים יבואו באם זה דין דדן הילכן־ ממון
 • אוסה לישא אוחו כופין יודה אם וכן אוסה לישא אוחו כופין אבל

 מסקנא הוי והכי הוא אונס קענה פיסוי ל’קי קטנה שהיא כמן ובניד
 כסב ז׳ל שהרמב׳ם פי על ואף • דוכסי ובכמה אחין ד׳ בס׳ דסלמודא

 השיאה אם הגדול אשס החסנה על הבא ביאה איסורי מהלכוס ס׳ג
 • כ’ע בעלה על ונאסרה מכלום פעורה והיא בחנק זה הרי אביה

 השיג כבר .הוא אונס לאו קענה דפיחוי משמע בעלה על ומדנאסרה
 ומעסה לבסוף וכסב סובה בה וטרי שקיל מיס ונס זיל הראב׳ד עליו

כ מלאתיה ולא ובקשסיה רבינו לדברי ראיה אנו לריכין  ומשמע • ע'
 אונס קטנה דפיסוי אחין ד׳ דפרק דסוגיין כפשטא סיל רבווסא דכולהו

 אלא ז״ל הרב אמרה לא דע״כ בניד זיל הרב מודה דעסי ולפי • הוא
 מוחרס שסהיה לענין הוא אונס אמרינן דלא אביה שהשיאה בקטנה
 גמור אונס דהוי מיאון בס בקטנה איירי אחין ד׳ דפרק וההיא לבעלה

 שכסב וזהו עוז מגדל בעל שכסב וכמו דאורייסא קדושין כאן שאין כיון
 על להאסר רצון לה שאין לה מקנין אין מיאון בס קטנה אבל זיל הרב

 הילכך ביאה איסורי מהלכוס פיג כסב וכן וכו׳ כהן היה ואפילו בעלה
 איכא רבה ומעמא הוא ומכיש הוא אונס קטנה סיסוי מפסה לגט

 בגמרא אמרינן והכי אונס פרזויה והוי להסססוס נוחה סכלוסה דמסוך
 מפוסה אומרוס שבהן סקחוס וכו׳ דבדם ג׳ מסן דהמססה דמסני׳ עלה
 בצער שיסחייב כאנוסה אינה כך ומסוך לזכר סאוסה מרוב צער לה אין
 בעלס אינה סכלה שהיא קטנה אלא פקחס אינה שאם מינה דוק

 היא אונס קטנה פיסד דבניד דמלסא כללא • כאנוסה היא והרי סאוה
 ד׳ דפרק דהאי לומר נצטרך לא זו שסה ולפי זיל הרב לדעס ואפילו

 הרב פירש לא למה ואיס .הוא קושטא ולאו אחאמרא דחייה דרך אחין
ט זה חילוק זיל  קטנה אבל סוטה גבי דפירש כיון וייל • קטנה מפסה ג
 לה דאין הטעס והוא היה בעלה על להאסר רצק לה אין מיאק בס

 הירושלמי סוגיוח ומיהו .הוא אונס אלא סיסוי פסדה להיוס רצץ
 לומר ואיפשר מימ בעל הרב כסב כאשר זיל דהרמב׳ס עליה קשיא
 והביא מביא היה פרק דגרסי׳ דאמוראי פלוגסא דהוי זיל הרב לדעס

 וטרי׳ ושקלי׳ חוןמדעסה עליה שיפריש מהו בעלה עליה קרבנה אס
 סוסה קרבן מפדש שכן פי׳ קטנה בסו על מפריש אדם שכן ואמד׳ בה
ט קטנה בסו מל  כלום קטנה דעס אין שהרי מדעסה שלא דהכא היכי ו

 לו שהשיאה מכיון ודחיה אשסו מדעס שלא להפריש יכול נמי בעל
 מפריש אדם שכן אלא עליה מפריש מצי והיכי אטה מרשוס יצאס כבר
 זעירא רבי דאמר יכול אס אין קטנה סוסה וכאן ופריך חרשס אשסו על

 בעלה על ליאסר רצון לה אין שזינסה קטנה יוחנן ר׳ בשם יסא ר׳ בשס
 בין קענה אשסו על מפריש אדם בכן דפשיס למאן בין זו ופירכא

 הכי לאו הא אביה מרכוס דיצאס משוס דמשמע פשיסוסא דדחי למאן
ץ  דה^אמודא משמע בעלה על להאסר רצון לה אין והלא סוסה קטנה כי
 להאסר רצון לה ויש סוטה קטנה נשייך דסיל משמע לפשיטוחא דדחי

 פשרה כעין זיל מרין עביד הכי ומשום בעצמו הפושט כסב וכן בעלה על
 כמ״ד מסתבר נכואין ונשואיה חורה קדושי דחלו אביה שהשיאה היכא

 וסו היא פיסוי סוף דסוף חדא סרחי בה דאיס כיון רצק לה דיש
 בס קטנה שהיא היכא אבל בעלה על נאסרה הילכך סורה של משואיה

 דהך א״נ • בעלה על ליאסר רצק לה דאין כמיד לפסוק מיאקמססבר
ד סוגיא  דפיסוי בעלה על ליאסר כלל רצון לקטנה דאין מדאורייסא איי
 שהשיאה בקטנה גזרו דרבנן אלא הסורה מן לו ומוסר הוא אונס קטנה
ה י  דאמרי דעלמא כנשואה דמשחלפא משום הסורה מן נשואה שהיא ^
ה של זו איניש ד  שזינתה אחר לבעלה מוסרס שזו היכי כי מזרה של וזו ס

 ז׳ל הרב כחב טעמא דמהאי ואיפכר לבעלה מוסרס דעלמא אבה גם
 אם ואפי׳ בסלמוד זו לגזירה ישנה אם לבקש שצריך אלא לבעלה אסורה
 אם המפוסה בקטנה ז״ל הרמב׳ם של סברסו ידעי׳ דלא לומר שרצה

 דפיסוי רבווסא לכולהו דפשיטא מאי כבקי׳ לא פיחד או אונס הוא
 המפסה גבי וכ״ש אכיה שנשאה אפילו לבעלה ונייהרת הוא אונס קטנה

 ופגם בושס ממון ולשלם עכ*פ אוסה לישא וצריך הוא דאונס הקטנה אס
ם יש ואם וצער ד :הקנס גם לבלם ע

ה דטלתא כללא א לענין האידנא זה דין לדון אני ח

ס עד ליה דמשמסינן  הפס אם ולענין • דינא לבעל דמטי
 שהם דברים שאר ולענין אוסה לישא חייב אם ולענין • מיניה מפקינן לא

 ופימוי ואונס דשכיחא במלסא אלא שליחוסייהו עבדינן דלא ואעיג ממון
 חייב אם ולענין . לכולא נחסינן לפלגא לדין דנחסינן מגו ככיחי לא

 טענח על שנשבעים ז״ל הגאונים כברסקנו הקכינה טענס על שבועה
 או ויאנוס א׳ כל ילך שלא נמי הכא אף כו׳ וא׳ א׳ כל יהא שלא כדי קטן

 ולעניןאם • משבועה אפילו אני פעור ויאמר חבירו של בסו יפחה
 דאיכא כיון ברור הדבר מפער מודה דאם כיון זו טענה על נשבעינן

ה בכלל בו לישבע חייב בהם יסחייב יודה שאס דברים הטענ ס קכ  ו
 לענין הילכך זיל הרמב׳ם לשון למעלה כסבסי וכבר בהדיא הפוסקים

 ולו מצוס לקיים אותה לישא אוחו כופין בדברים עדיס יש אם החיוב
 ספס ואס אוחו גובין אין קנס אבל וצער ופגם בשח ומשלם לאשה סהיה

 אומה ונושא הממון ומכלס הקנס מן פטור הודה ואש מיניה מפקינן לא
 שבועס נשבע כבר ואם אומה מלישא בהודאתו נפטר שאין הוא דעסו כי

 לשקר לישבע ורוצה לדבר רגלים שיש ב״ד ראו ואם ונפטר הסס
: שיודה טד עליו לאיים רשאים

י ת ס ל א  בעד שמעון ביד שהפקיד בראובן דעסי אודיעך ממני ש
 לעדוס נפסל אם העד את להכחיש שמעון ונשבע א׳

:ולשבועה
ה ב ו ש  לפוסלו מצערפין והעד ראובן שהרי לאלתר שמעון נפסל ת

 ריביא בשם כסבו וכן לשקר שנשבע יודעים שניהם שהרי
 בעדוס נוגע ראובן ואין מניין ממונות דיני פרק במרדכי איסא והכי
 שמעון שנתחייב שבזמן ואעפ״י בשבועתו ממנו כמעון נפטר שכבר כיון

 לשבועה פסול שהוא ומעידים והעד ראובן ובאים אחרס פעם שבועה
 לא העד וגם שקר הוא טען שלא למפרע שידעו הנאה לראובן מגיע
 נפסל הילכך כזו הנאה בשביל פקר להעיד ישראל נחשדו לא שקר העיד
: ולהבא מכאן לאלסר שמעון .

ה ת פ ל א  אם לעצמם ומקנה הסכמה שעשו יחידים על ממני ש
:לה לחוש יש

 דאי סקנסא בהאי לאחריני פסידא איכא אי ביארס לא תשובה
 לאחריני לאפסודי דאסנו כמינייהו כל לאו פסידא איכא

 קיימח הסכמסם עמהם והסכים העיר מחבר רשוס נטלו אם אבל
ד בהדי דאסנו טבחו הנהו השוספין פרק דאמרינן מהא והראיה ד  דכל ה

 ועבד מינייהו חד אזל למשכיה לקרעוה דליה דלאו ביומא דעביד מאן
ה דלאו ביומא  אסיביס חייבינהו דרבא לקמיה אתו למשכיה קרעוה דלי

 ליה אהדר לא קיצוסן על להסיע העיר בני רשאים שלמיה בר יימר רב
 אדם היכאדליכא ה״מ ליה אהדר דלא עבד כפיר פפא רב רבאאמר

 ואיכא דמתנו כמיניהו כל לאו חשוב אדם דאיכא היכא אבל חשוב
 מהחכם רשוס צריך אחריני רבנן דאיכא היכא דאפי׳ מינה למשמע

 או אחר מהחכם רשוס נטלו אש שאל לא רבא דהא הצבור על הממונה
 חשוב אדם וז״ל זיל מיגש ן׳ יהוסף רבינו בשם כן שכתבו ראיסי שלב לעצמו: שררה כנוטל נראה שהיה לו להשיב רצה לא הכי ומשום לא

 פסידא דאיכא כיון דמלסא וטעמא הצבור על הממונה פי׳
 כמינייהו כל לאו לוקח׳ ומפסידי סרעא מקרי דהא בסנאייהו לאחריני

 אי נמי וכן מנאה סנאייהו לאחריני פסידא דליכא היכא אבל דממנו
 סנאה סנאייהו אמרינן כי ומיהו .פסידא דאיכא אע״ג חשוב אדם איכא
 בני הוו אחת אומנוס בני דכל משום דמתא טבחי כל כדאסנו דוקא

 ומיהו וסלסאלא סדי אבל עלקיצוסן להסיע ורשאין העירלגרמייה
 יהיה באומנוסם שישתכרו ננה ככל אהדדי דאסנו וסלסא סדי אפי׳

 לידינו שיבוא מקח כל אמרו אם וכן • לזה זה שכירים שנעשו קנו לאמצע
 מציאה כמנביה והיל ולחכירו לעצמו זוכה א׳ שכל קנו בו שוספיס נהיה

 דהא בכך הם רשאים לחזור רצו אם דודאי בהם שיחזרו עד לחבידו
 נאמן אינו אבל בו שחזר בדבר עדים שיש ודוקא היום בחצי חוזר פועל
 מציאות ללקט שנשכר פועל אף דאיכ כלקחסו קודם בי חזרתי לומר
 שלא כל בו לחזור שיכול אעפ״י פועל ודאי אלא אוסו ונאמין כן יאמר

 זיל הר׳׳ן עכיל עושה הוא הראשון סנאו דעס על מסתמא בו הזר
 הצבור על ממונה חשוב אדם שם אין שאס עובדא מהך נמי ומשמע
 אעפיי קייס סנאם הצבור על ממונה כאינו אלא חכם כס כיש אעפ״י

 הצטדלסקן על ממונה שהוא באותו סלני שהכל ממנו רשוס נטלו שלא
וזיל מלירה מהלכוס פי״ד זיל הרמבים דברי הם וכן • צרכיהס כל

א ר מ נ
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 ולהצליח המדינה מעכה להקן תכוב חכם כס כאי; במדינה במרא
 כיון ככנועה ההכמתם הישה דאפילו לי ומשחברא .וכו׳ יוככיה דרכי

 לאחדיני לאפסודי לאכחבועי כמינייהו כל לאו לאחריני פשידא דאיכא
 בחני חוזר פועל דאמרינן דהא ומינה כוא כבועש כהיא לומר אני וקרוב
 יום אוהו מלאכתו עמו לעכוש נכבע אש אבל כנועה בלא מ”ה היום
 מה על שנאו כיכליס עד בו לחזור יכול ואינו כבועשו לקיים אושו כופין

 ונכבעו בו כושפי׳ כהי׳ לידינו כיבוא מקח בכל השנו אם וכן • שנשבע
 השבועה שישירו עד או שקבעו הזמן ביוכלש עד בהם לחזיר יכולים אין

 המכחיש אמרו אש ומי׳מ .לאהריני פשידא דליכא כיון שניהם מדעת
 דהא כבועשש לקיים חייבים שבועתם לקיים כדי זו מלאכה נבעל אנו

 משועבדים אינם כהרי יבגילו אש לאחריני פשידא דליכא כיון חלה
: זו מלאכה לצבור לעכוש

 מלאכה להם לעכוש לנבור משועבדים הם אם לטלתא כללא
 בנוונא ידוע בשער למכור אהדדי והתנו זו

 ושניא י לאששבועי כמינייהו כל לאו נשבעו אפי׳ לאחריני פסידא דאיכא
 לרבים שולחן לרבים נחשוש לרבים ספר לרבים בלן שהיה מי בתוספתא

 יכולין לביתו לילך ומבקש הרגל שעש והניע הוא אלא אחר בם ואין
 או בב״ד עמהם השנה ואם שחשיו אחר שיעמיד עד ידו על לעכב

 דמשנו השנאים שכל ודע .כ’ ע בידו הרכוס הדרך אש עליו שיעמר
 דציישי דאיידי דמלשא ועעמא קנין בלא הוי העיר טבחי או כעיר בני

 להשנוש החמרים דרשאי' עלה מאיר ו רבינ כשב וכן ומקנו נמרי אהדדי
 חולק השותפים ולענין . הפוסקיס לדעש לשותפים הדין וכן וכו׳

: לכיסע׳ש שיטילו דצריך וכשב הרמב״סז״ל
 בלא שמש יעקב בכור בראובן דעשי אודיעך ממני אלת11̂ סי

 נוטל מי יעקב מש ואח״כ אשתו אש כמעון ויבם בנים
 : האמין לכל מתחלק או אשתו אש ביבם שמעון ראובן כל בכורתו חלק

 דחלק לך דפשיעא משמע הבכורה בחלק לך אדמבעיא תשובה
 לישא ודאי והא אשתו אש שיבם כמעון אושי נועל הפשוט

 נוטל שמעון דאין מכללם ז״ל והרמב״ס הפוסקים רוב הסכמת הר דהכי
 ליבם רחמנא קרייה דבכור אביו בירושת לראובן ראזי שהיה במה סלק
 היבם גם כבמוחזק בראוי נועל אינו דבכור היכי וכי הבכור והיה שנא׳
 כיון לראובן הם ראויים הנכסים ואלו כבמוחזק בראד נועל איע
 כשאד הוא הרי אלא כלום היבם בהם נועל אינו הילכך אביו בחיי שמח
 בנים זה לראובן היו דאם ואע״ג בשוה מאביהן שירשו מה וחולקין אחים
 בחיי ראובן כמס אע׳פי יעקב בנכסי בכורתו סלק יורשש בש ואפי׳
 אבל כבמוחזק בראוי ויורשים ירושה מכח שיאים יורשים שאני אביו
 אחיו שם על יקום דכפיב משום אלא יורש הוי לא אחיו בנחלת יבם

 ככאר בראוי ירש שלא כדי זו נחלה לעני; בכור רחמנא וקרייה לנחלסו
 לו שהיו מי כשב שני בפרק ז״ל הרמב״ם כשב אלו דני; ושני יורשין

 ביבם מי כשב ובפ״ג וכו׳ בחייו שניהם ומשו ופשוט בכור בנים שני
 לבוא הראוים וכל המחזיקים נכסיו בכל יורש הוא הרי אחיו אשש
 הכתוב אותו קרא בכור שהרי אחי; ככל בהם הוא הרי מכאן לאחר
 שאם מתבאר רבינו ומדברי מ״מ בעל וכשב .וגו׳ הבכור והיה שנא׳

 מפני המש חלק הזק; בנכסי נוטל היבם אין הבן מיסח אחר האב מש
ק יורש שאי; ראוי וזהו למש ראויין אלו שנכסים  העלו וכן עיקר ו
כ ביבמות ז׳ל והרשב״א הרמב־ן  הרי׳׳טבא בשם יוסך נמקי כשב וכן • ע'

 דאמרינן הא לפרש צריך זה דרך ולפי • חו,ק בלי העור כסב וכו ז־ל
 מנרא אחד ליה יהבינן פשוט וחלק בכור חלק פשיעא השותפים פרק
 רבא . רחמנא אמר בכור עעמא מאי היא היא אב־י אסר מאי יבם

 ומשמע כבכור חלוקתו ואי; כבכור הווייתו הבכור והיה קרא אסר אסר
 יעקב כמש כגון נפרש וצריך המש חלק נוטל דיבם סוגיא דהך פשטא
 ראובן כמש עד הירושה לחלוק הספיקו ולא קיים ראובן ועדיין הזקן
 בטר ראובן היה ואס לראובן הוא ראוי שהרי אשתו אש שמעון ויבם
 אחד להוהניחרחי ויהבינן ראובן של מלקים שני חלקים ג׳ היבם נוטל

 כבכור הווייתו דאמר כרבא דקי״ל הגורל פי על נוטל שלו ור^ק נוצרא
 מלקים כני היבם נועל בכור היה לא ראובן ואס .כבכור חלוקתו ואין
 זה בשושפוח שדה לקחו שאם דל הרשב״א לסד זו ומסוגיא • הגורל כסי
 כן שע'מ יחד החלקים שני נועל ק1לחל כשבאים א׳ מלק וזה חלקים בני
 דיהבינן פשוט וחלק בכורה דחלק דומיא א׳ כחלק הם חלקיו ובני קנו
וקנה מהם אחד וחזר אדם בני ג׳ שדה קנו אה אבל מצרא אחד להו

 דסון! מפוזרוש חלקיו שני שיפלו אפי׳ הגורל פי על חולקים חבירו חלק
 הגורל פי על חולקים היו לחלוק באים הג׳ היו שאם דינא כשחלש דינא

 שבא ליבם ודמיא בגורל חולקים חבירו חלק אחד שקנה נמי השתא
פ אלא מצרא אחד א׳ להו יהבינן דלא וחלקו אחיו חלק ליטול  :הגורל ע'
 חלק מקים שנים פי רחמנא כשב פשוט וחלק בכור חלק בשלמא וא״ש

 שדה שלקחו שותפים אבל נוחלין יש בסרק כדנסקא פשוט לחלק בכורה
 שני פשוט וחלק בכורה חלק דגבי וי׳ל • מצרא אחד להו דיהבינן ל; מנא

 קנה זה שדה שקנו שושפין אבל א׳ חלק עשאן שהכתוב אלא הם חלקים
 הם א׳ חלק השלישים שני שהרי קרא צריך לא שליש וזה שלישים שני

:הוא ופשוט גדול חלק שהוא אלא
ת סז ל א  יודעת שהיסה אשתו ורחל בראובן עשי7 אודיעך ממני ש

 ועליות בשים וקנתה ממון והרווחה ומתן משא בטיב
 וחלק כמנהג בערכאותיהם לעניים אותם והקדישה בנים להם היו ולא

 ההקדש ולבעל נשנוש ששוכל בהקדש והשנית ע״ה הרמתי שמואל לאדוננו
 להכניס כח להם שיהיה אחריה ישאר אם בעלה וחיי חייה ימי כל

 כפי הכל למכור או אחר קהל לעניי זה קהל עניי להחליף או ולהוציא
 ונפטרה הנז׳ הקדשות על אפסדופוס ומנשה אשריה ובעלה שרצה אשר
 שנים ג׳ כמו אחריה בעלה ונשאר שבקש ישראל לכל וחיי עולמה לביש

 אשתו מישש ואחר אשתו צושה אשר מכל חדש ולא כלל דבר שנה ולא
 ליד ההקדשות ושערי הבתים קנייס ושטרי הכורמיאוח כל משר

 מפני לא ואס העניים גזבר הוא בעצמו והוא מנשה אשר האפערופוש
 מי׳אל אל לביש הכל לוקחים היו בערכאושיהם שנעשו ההקדשות שטרי

 נסער ואמ׳כ בדיניהם יורש שוש לבעלה ולא המקדשת לאשה שאין לפי
 ממש יש אם המורה יורה ההקדש על ומערערת אחוש בש לו ויש הבעל

 הבעל מישש מיום לכבוש הגזבר השח־ל וכבר ההקדש לבעל בדבריה
:והעליות הבתים שכירות לעניים ומחלק

ה ב ו ש  ושחלה ה’בע אבאר כאשר מעמיס מכמה קיים ההקדש ת
 הקהל עם הדן ביחיד ז״ל האחרונים השכמת כי דע

 שהיחיד ואפילו הראיה ועליו המוציא הוא והיחיד מוחזקים לקהל חשבינן
 פרק סוף המרדכי וכתבה לדין עומדים כך ואחר מידו מוציאין מוחזק

 דאמרינן איכא וטעמארבא שורה מנהג שהוא הרמ״ה וכשב יחפור לא
 מוחזק יחיד לכל חשבינן ואי • חמימא ולא קרירא לא דבשושפי קדרה

 ושו .ולצרה לי מה אומר אחד דכל מונע ואין רבים משל דשסוס ילך
 הכסרוס הגיעו שכבר ותו ערכאותיהם שפרי מכח מוחזק ההקדש בהדי

 הבסיס שכיחש לגמש השחיל שכבר ושו ■ העניים לצורך וזכה הגזבר Tל
 מצי אי לענין או הראיה ועציו המוציא הוא שהיורש ברור הדבר הילכך
 עניוש לפי כי כ*ש לזה הדבר יצטרך אם כפלוני,און לי קיים למימר
 אני כאשר מוחזק היורש שהיה אפילו ההקדש שחל פשוט הדבר דעתי
 והמנהג המדינה כמנהג הכל מקומות בכמה שנינו • בעה״י לבאר עתיד

 מבטל מנהג הפועלים פרק בירושלמי וגרסינן ממונות בדיני גדול כלל
 פי על נקבע דבעינן,שיהיה ואע׳ג והספנים החמדם מנהג ואפי׳ הלכה
ה שמנהג וכיון נינהו ותיקון לדידהו וספנים ממרים וסיקון מדנ  מימי ה

 העולות השערות פי על לדון שמעם שמענו אשר הראשונים הנגידים
 ושחרורי נשים מגטי חוך ושוברים ומשנו׳ הודאות שפרי בין בערכאותיהם

 היו רז׳ל שהזכירו התנאים בהם יהיו שלא ואפי׳ נינהו דאיסורא עבדים
 היו שאס ברור המנהג וטעם • המדינה כמנהג הכל פיהם על דנין

 וסכנה סורבה מינה נפיק שערותיהם פי על דנין אנו שאין יודעים
 בהגהי כשוב וכן • ננמשלשם תחת אשר הקהלוש ולכל ישראל לדייני

 שיהיו בערכאותיהם העולות בשערות שתקנו הוא חכמים תקנת באשרי
 אם שבערכאושיהם שטרוש עשיית על מקפידים שהעכו׳ם לפי כשרים

כ נפסלים  אמרינן דלא וא״ש למפורשמוש ראיה להביא צריך ואין ע'
 המקרא סן סמך לו דמצאו אע״ג התלמוד דין אלא הלכה מבעל מנהג
 פרק משמע והכי מבטלה המנהג אין השורה מן שהיא ירושה אבל

 וסו ומי הביס מבעל <ביציא.שו משלו בכניסתו פועל גבי הבתים חזקת
 שכתוב מה על המתנה‘ וקי״ל גמור מתנאי חמור המנהג יהיה דלא

 וכגון הירושה לענין דנים היינו שאם כלל קשיא לא 'בעל תנאו בתורה
 התנאי ולא המנהג דאין נמי הכי אחוש בת ירש bis המנהג שהיה
 היא אם המתנה על אלא לדון באים אט אין הכא אבל אותו מבטל
ה דמנהג וכיון לא או משנה מדנ  העולות המשנות שטח לקיים הוא ה

ולמעט לזה להרבות יכול מתנה ובלשון הלכה מבעל מנהג בערכאותיהם
לזה
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ה שנינו וכן הגכור להם השוום ול לז̂י פי  מוציאים שהרי סלע נוחלין יש ג
 מכח מסנה כלשון ירושה שמפקיעים שכן וכל המנהג מכס ממון

 הבעל ירושס ז״ל מפרשים וקצס הרמב״ם לדעס כי וסו :המנהג
 הבעל זכה לא וא״ס • המנהג ע״י דנפקעס ופשיטא סופרים מדברי
 היה לא דא״כ ציסא ;שלו ידיה שמעשה מחמס אלא ירמה מסמס
 בשער וכסוב מוסק עומד והוא בשמה הקנין שערי וכל ההקדש נכסג

 המדינה בני כמנהג כסובסה דילמא וסו * ורצונו מדפסו שהיה ההקדם
 וזז בעלמא כשומר אלא עמה היה לא והוא לעצמה ידיה דמעשה
 שהקהל לפי לו ידיה מעשה שהיו ראיה להביא היורש דעל וסו מפורסם
 קנסה שהיא בערכאוסיהם שטר דיש וסו • לעיל כדכסיב ממזזקים

 זכוס שום בהם לו נשאר ולא הדמים קבל והוא מבעלה הבסיס אס
 בערכאוסיהם העולוס השערוס כל מנהג מטעם הרי • הקדשסן והיא

 כולם המלכוס בזה אשר קרקעוס שערי דכל וסו • קיים ההקדש כשרים
 בין אפי׳ ישראל בעידי עשוי א׳ אפילו סמצא ולא בערכאוסיהם עשוייה
 וכיון בהם ידון שלא מי מימינו שמענו ולא ראינו ולא לישראל ישראל
 הוא הקרקעוס הקדש גם בערכאוסיהם הוא הכל קרקע קנייני דשאר

 יצ׳ו המוססערב לקהל שיש ההקדשוס שטרי כל חזי ופוק בערכאוסיהם
ד א׳ גס אין  הזה המנהג וטעם • בערכאוסיהם כולם אלא ישראל בעי

 אלא יסקיים לא שההקדש לפי הכללי השטרוס טעם על נוסף ברור
פ  מהשופטים מאחד או המלך מאס הממונה הגדול השופט פסק ע'

 ע׳פ ההקדשוס עושים היו שאם נוייב הנקראים ידו מסחס הממונים
 אל לביס אוסו יקחו בדידהם יורש שם אין אם ודייניהם ישראל סופרי
 שכל וכיון • ברור וזה מ״אל אל ביס כנגד ישראל עדוס יקבלו שלא מ״אל

 בערכאוסיהם אלא עולים אינם ההקדשוס וכל הקרקעוס השטרוסשל
 עלמא לכולי פיו על ועושים ותיקין פ“ע קבוע המנהג להמס זה חזר

 שהזכירו לסנאים צריכים אנו אין מעסה במנהג סלוי שהדבר וכיון
 ממנהג גדע ולא נהגו כך כחרס יהיה אפילו ערכאוסיהם בשטרי רז׳׳ל

 וטעם הראשונים הנגידים מימי נקבע זה שמנהג זכ׳׳ש וספניס ממרים
 אחרינא טעמא איכא סו • האמס על שמודה מי לכל וברור נכון זה

 דינא דמלססא דינא דאמר כשמואל דקי׳׳ל מנהג שם היה שלא אפילו
ה שטר שיועיל אמר ומלכא  דמסניסין פלה דאמרינן מלכוסו בני לכל ס

 אלא וכו׳ זוזי מד׳יהיב מכר בשלמא בערכאוסיהס העולוס השמרוס דכל
 הוא בעלמא מססא שטרא האי שטרא בהאי ליה קני במאי במסנה

טי חזן אימא איבעיס דינא דמלכוסא דינא שמואל אמר מ  • נשים מ
 לישר דפליגי דסי׳ל משום בחרא כלישנא פסק ז״ל דהרמב׳ם ואע״ג
ד ואיכא פליגי לא דלישר דפסקו דרנבא רובא איכא הא אהדדי  מ׳
 אפי׳ מסנוס פטרי דכל מינה ונפקא קמא כלישנא קי״ל דפליגי דאע׳יג

 הקיפה אשר הם ואלה כשרוח בערכאוסיהם העולוס לקנו׳ העומדם
 הריט״בא משנה מגיד הרש״בא הרמ״בן העטור בעל עליהם ידיעסי
 נ׳׳א סימן בחשובה רי״בש קפ׳׳ח שורש קילון הר׳י הר״ן הטור הר״אש

 פלוגמא איכא ז׳׳ל הד״אף ובדעס • ז״ל האחרונים כל דעס שכן העיד
 כאחד פסק ולא הלפונוס שסי הביא ז״ל והריא״ף כסב ז״ל הריט״בא

 ק״ל ואני • בחרא כלישנא פסק דבסשובה כסב ז״ל זהרשב״א ־ מהם
 במלסא דינא דמלכוסא דדינא לאשמעינן אי קמא לישנא כסב אמאי א'כ

 העולוס השטרוס כל 7 דמסרסין עלה לאיסויי ה״ל לא למלכוסא דשייך
 דלישני ז׳ל דס״ל המחיל׳ בקשס אחר אומר אני ולפי׳ • בערכאוסיהם

 הרי״אף בעקבוס לעולם הולך שהוא ז״ל הרא״ש וכדכסב אהדדי פליגאן
 ולכולהו קמאי קדושה עדה לך הרי :הכי ס״ל הוא המרדכי וגם ז״ל

 אשר הוא ומי כשרים בערכאוסיהם העולוס מסנוס דשטרי דס״ל בסראי
 דמצו העניים מחזקס ההקדש להוציא וכ״ש כנגדן לפשוק לבו אל ערב

 משום דידהו לשטרוס למפסלינהן וליכא • רבווסא כהני לן קים למימר
 נפיק דאסילו ז״ל הרא״ש דכסב חדא טעמי מכמא שוחדא דמקבלי
 נפשייהר מרפי לא שקר לעדוס דינא לאצלויי שוחדא דמקבלי קלא עלייהו

כ שוחדא מקבלי לא ערכאות דססס כסב עוד  ולא ראינו לא אנו וכן • ע'
 במעמד השופטים לפני העומדים העדים שקר שיעידו מימינו שמענו
 וסו : עליהם מלכוס דאימס וסו :נפשייהו מרעי דלא חדא • מושבם

 מן ובר • שקרא מסהדי דלא אצלם ידועים אנשים אלא מבררים שאין
 שטרי דבשלמא יסן דמי פקר להעיד שוחד להם שיחנו בנ״ד שייך לא דץ

 לעדים שוחד נוסן המחנה מקבל שמא למיחש איכא דבעלמא מסנוס
המקדשס וכ׳׳ס ־ השוחד יסן מי לעניים הקדש אבל • המחנה לקיים ^לי

 צריכה היסה לא לזה • בעלה מיורשי הנחלה להעביר כדי השוחד מסן
 שלא הסנה וסו • בבסיס כלום לבעלה שאין שטר בידה שיש מדא

 וסו • מועט דבר אלא יורש הבגיל אין בדיניהם כי כ׳׳ש בעלה יירשנה
 יורשס ואינה אחוס בס זולח יורש לבעלה שאין יודפס היא שכבר

 ולא סקדיש לא ההקדש לקיים שוחל לסס צריכה היסה ולמה בדיניהם
ם אפילו שקר שיעיד טעם רואה איני הילכך שוחד ססן ד  וכ׳׳ש דעלמא ע

 הערכאוס וכ״ש שקר מעידים השופטים לפני העומדים עדים שיהיו
 לפי אפילו אחדינא טעמא איכא סו • בפניהם נעשה הכל שהרי עצמם
 אמירה איכא הא דליסיה כמאן והוי שטרא מהכא דל ז׳׳ל הרמ״בם שטוס
מ זו אמירה וא׳ס • להדיוט כמסירה לגבוה אמירה וקי״ל ע מ  • עליה מי

 וכיוצא • נפשייהו מרעי דלא בזה הערכאוס הם דנאמנים קשיא לא
 הרמ״בם לדעס אפי׳ ומ״מ וז׳׳ל נ׳׳א סימן בסשובה ז׳ל רי׳׳בש כסב בזה
 השטר אין שהרי מכר כשערי כשרים צואה דשטרי ברור הדבר ז׳׳ל

 דבור אלא מיסה לאחר שטר אין דהא גרע מגרע דא"כ קנין עושה
 אלא השטר ואין • דמו וככסובין כמסורין דדבריו הקנין עושה המצוה
 וה׳ל נפשיה מרע לא דהא לוה שכך לומר נאמן והערכי בעלמא לראיה
 ומבואר בפשיטות ס״ז בסימן משפט חשן בספר כסוב וכן מכר כשטד

 נראה אבל וז׳׳ל י׳׳ח כלל בסשובה ז׳׳ל הרא״ש כסב מזו וגדולה • כאן עד
 לא בשטר לקנוס בערכאוסיהם ולא ישראל בדיני רגילין אין הזה שבזמן
 לך מכורה שדי בו שכסוב שטר היינו קנייה דשטר במסנה ולא במכר

 בזמן רגילין אין ובזה המקבל ליד או הקונה ליד ומסרו לך נסונה שדי
 בהו דשייכ׳ הקניינים מן באחד המסנה או המכר מקיימים אלא הזה

 של בערכאוסיהם כשרים כולהו הילכך בעלמא לראיה השטר ומסבים
כ העמ׳׳ם  העכו״ם של בערכאוסיהם העולים שטרוס שם עוד ־ ע'

פ העכרם שטרי בלשון pועש  ישראל שטרי בלשון עשויין שאין אע'
כ כשרים  בהם שאין מסמס שטרי שאפילו אלו מסשובוס משמע • ע'

ק קנין  לבד באמירה אלא קונין שאין העכו׳׳ס שטרי בלשון שעשדן מ
 המסנה מקבל יקנה זה דבשטר אמר דמלכא דמלסא וטעמא כשדים
 העכו״ם שכוחבים מה כפי ההקדש שער זנכמב לנ׳׳ר גמור׳ ראיה ומכאן
 עשסה שבסחלה לפי צואה כעין הוי דנ׳ד וסו ׳ שלהם הקדשוש שטרי
 לעצמה והניחה בערכאוסיהם יצ״ו העכו׳׳ם לעניי ההקדש מקצס
 לעניי ההקדש החליפה חלסה וכאשר ולהחליף ולהוציא להכניס רשות

 עלי מעיד ואני • ע׳׳ה הרמתי שמואל לאדוננו וחלק יצ׳׳ו הספרדים
ק שמים א ם אחר ושלחה חולה ומצאסיה אז אחרי שלחה כי ו  אחד עכי
 שהקדישה מה בטלה איך והודעסני ההקדש שטרוס אס בפני לקרוא
 ולאדוננו יצ״ו הספרדים קהל לעניי אוחו והקדישה העכו׳ם לצורך

 ־ ההקדשוס בשטרי כסובה אשר החלקה כפי ע׳׳ה הנביא שמואל
 בעד אלא ההקדם בשטר כסוב אין שהרי אוסו לשמס היסה ויכולה
ל עיניה  וכל הנזכר ההקדש על ממונה אוסי ושעשסה מיסה לאחר ד

 עולמה לביס נפטרה זה חולי ומחוך • ומרצונו בעלה בפני היה זה
 גמורה צואה זו הרי הקדש שטרי מהכא דל א״כ • שבקס ישראל דכל וחיי

 לגבוה אמירה נמי דאיכא הקדש וכ״ש דמו וכמסורין ככסובץ ודבריה
 כל ושמע באוסהשעה עמי היה ב״ד שליח כליפא וגס • להדיוט כמסיר׳

:כנז׳ שאמרה מה
י ו רי ד ו ן ד ו  כיון העניים וגזבר ההקדש על ממונה שאני שאעפ׳׳י י

 אני בפירוס ולא בנכסים לא הנאה ולא זכות לי כאין
 מזו וגדולה סרמ״ב סימן בתשובה ז״ל הרשב׳׳א כסב וכן כאחדם כאמן
 לטעון שמינהו דאפטרופא ז״ל ריב״א בשם בורר זה פרק המרדכי מ!ב
 רוב הסכמס כי דע עוד • להעיד כשר ענין באוסו עדוס וידע ב׳׳ד בפני

 כלל ז״ל הרא׳׳ש בסשובוס ועיין לעדים אפילו מועיל הסילוק כי המפרשים
 יכול ראובן ואין והשנה היום לזכור צריכים שאין ז״ל כסב עוד • נ״ט

 להדיוט כמסירה לגבוה דאמירה באמירסו הקהל שזכו מאחר להסחרט
 שהיו הקדש כסב על ז׳׳ל קילון מהר״י מתשובס ראיה יש עוד ־ ע׳׳כ

 עיין קיים שההקדש ז״ל ופסק עדים ולא זמן לא בו ואין וסלויוס מחקים
 בערכאוסיהס העשוי שטר גרע ומי ראיוס כמה שהטא קס׳׳א בשורש

ה עדים ולא לאזמן בה שאץ מכסיבהבעלמא ב ש  וסלויוס מחקים י
 נמי דאיכא בנ״ד וכ״ש ההקדש קיים ואפ״ה הוא בעלמא חספא והלא
 גמורה ראיה זו ומסשובה • לעניים שלה הפסים הקדשה פלו׳ קלא
 דפשעת אחרינא עעמא איכא סו • ז״ל הרמב׳׳ם לדעס אפילו • לנ״ד
לוקחים היו ההקדש שטד ולולי מ״אל אל ביס של הממונה פא הזקן שמס

- אוחה



2 tודדבזעאדותm r n v i

 זהו לא ואיה הנהסים ם«ר להציל לניס{ממ״אלוגסתיויגטמי אוסה
ח ולא המקדטס מכס הטייים  סרצה ואפילו המלך מכין אלא בעלה מנ

 ביס מוזרים הועלנו מה הדין מן שאינו מה ליורשה אוסם שגמזיר לומר
 ואפוכי להצילם ההקדש שעד להוציא ונצערך אוסם ולוקמים מא׳ל אל

 למגן לעולם ההקדם שערי 7םנעמ לומר סברא ואין לי למה מערחא
 הקרקע שישאר הדין הילכךםורס העניים• ולא היא וסאכל ליורשה

 ליורשה שים החושבים לדעה אפילו זכו קא המלך דמשלחן העניים ביד
 לאנהרצה שמעולם היורשה העעון ואם • אמם שאינו מה בבסים זכוס

 ההקדם בשעה עמה שהיה חדא כלום בעענסה אין זה בהקדם הבעל
 לערער רצה שלא וכ״ס ההקדם• בשער שכסוב כמו בו ונהרצה הראשון

 הספרדים לעניי אוהו שהקדישה שאמרה השנים בפעם א״כ עכו״ם בפני
 העדים להביא הלר הוא אדרבה מודעא למסור או בפני לערער לו היה

 להכניס רשום נו שנהנה כיון וסו • ההקדם לקיים כדי המכאסיב לקרוא
 בהקדש חפן היה לא אם מוסה אחר שירצה מה כפי ולשנוס ולהוציא

 דבר חידש ולא שינה לא והוא אשסו שעשסה מה כל לגמל יכול הוה
 הוא מסר שמסה אחר שהרי סדע ועדסוך• מהחלה נסרצה ודאי

 ההקדשוס שערי וכל הכורמיאס וכל הבסיס של המכאסיב כל בעצמו
 ראיה וזו העניים בו וזכו העניים גזבר שהוא בעצמו הממונה ליד

 ההקדש בשער בהדיא כסוב וכן ההקדם אה קיימו םשניהם גמורה
 אחר אלא הקדישו שלא כיון וא״ס ובהודאסו ורצונו מדעסו היה שהכל

 יצא כבר שעה ובאוסה בהם לחזור יכולין היו בחייהם שהרי פטירסס
 וכמה מעכשיו בו כוסבין אין ערכאוסיהם של ובשער היורש לרשום

 שעשו כיון למעלה שכסבנו ז״ל הרא״ם השובה חדא בדבר סשובוס
 אינו מעכשיו לכסוב רגילין אינם שהם וכיון קני העכו״ם בלשון השער
 נקנים המהנה שאין למעלה שכסבנו ז״ל ריב׳ם השובה וסו מעכב
 ש״מ הוא אם קנה הדבור משעם אלא מיסה לאחר שער דאין :שער
 כמסירה לגבוה אמירה הקדם הוא ואם דמו וכמסורים ככסובין יבריו

 השערוה שמסר כיון וסו וכדכסיבנא. סרווייהו דאיכא בנ״ד כ״ש להדיוע
 שכירוס גבו שכבר וסו • העניים חכו ההקדם כמסירה הוי לגזבר

 שער של זמנו דאמר יוסי כר׳ דקי״ל וסו העניים־ לצורך הבסיס
 על דידו הקדם וכ׳׳ש ממונוס בדיני מודה דפליג מאן ואפילו עליו מוכיח

 והמקדים הדיוע כיד עניים דיד ז׳׳ל הרשב׳׳א דכסב ואע^ העליונה
 לחזור יכול הקנה .לא ואס הקנין מדרכי בא׳ להקנוס צריך לעניים דבר

 וסברי עליו חלוקים עולם גאוני וכל זו בסברא הוא דיחיד דע ־ בו
 בבל עובר נסן לא ואס לאלסר עליה ומחייב העניים קנו לבד דבאמירה

 המדה על שהפריז מי וים עניים• זכו דעסא דבגילוי מ׳׳ד ואיכא • האחר
 ומיהו • עולוס לב נדיב כל כסיב דהכי ליסן חייב נמי דבממשבה
 אומר אני ועוד • בשפסיו הוציא כ“א אלא אוסו כופין דאין מססברא

 וגבה הגזבר ליד השערוס שמסר כיון בנ״ד ז׳׳ל הרשב״א דמודה
 בזו גם חלוק שהוא לומר הרצה ואפילו מזה גדול קנין לך אין השכירוס

 בהקדם אפילו להדיוע כמסירה לגבוה אמירה אלא בסברסו הוא יחיד
 ז״ל דהוא אחרינא לעעמא צריכינן לא ז״ל הרשב״א ולדעה • לעניים

 ששמעסי ולפי • כשרים בערכאוסיהם העולוס מסנוס דשערי סובר
 לך נכסי נוחלין ים בפרק דאמרינן לההיא נ״ד לדמום רוצה הדין שבעל

 דרושה כלום לאחריך אין לירם ראוי היה הראשון אם ל^וני ואחריך
 אחריו להקדש אין לירם ראוי דבעל כיון נמי הכא הפסק לה אין

 דהא לנ׳׳ד לדמוסה שרוצה דעסו לפי אפילו היא בורכא ודאי כלום
 לה דאין אמרינן לא בריא במסנס אבל בם'מ דוקא עוא בר אחא דרב

 :חולק בלי ז׳׳ל הר״ן כסב כן ראשון ששייר מה לשני ים אלא הפסק
 בריא אבל וז׳׳ל ומהנה זכייה מהלכוס י״ב פרק ז׳ל הרמב׳׳ם כעב וכן

 אין לפלוני ואחריך לך נכסי דרךזהוכסבלזה על בריא מסנה שנסן
 שלא בין ליורשו ראוי הראשון שהיה בין ראשון ששייר מה אלא לשני
 שום הביא ולא רבינו לדברי עעם נסן מ״מ ובעל ־ ע״כ ליורשו ראף היה

 וסו הפסק לה ים בריאה בעודה שהקדישה כיון חולקהילכךבנ״ד
 ירושה אבל הורה של בירושה אלא הפסק לה אין ירושה אמרינן דלא

 מכללם ז״ל והרמ״בס הפוסקים סקצס כסבו וכן ההורה מן אינה הבעל
 ההורה מן לירש ראוי אם מקא בהדיא כסבו וכן אקרא ואסמכוה

 לא הבעל ירושה אבל הפסק לה אין דאלימא דכיון איכא רבה ועעמא
 וסודרוב הפסק לה ים ולפיכך בראוי יורם שאינו סדע אלימא

בלשץ או סהם לך נכסי לראשק כשאמר דדוקא הסכימו הפוסקים

 והבא הפסר! לה ים מחנה מסנה בלשון בהדיא אם,יירש אבל ירושה
 אלא אמרה דלא והו ירושה בלשון ולא אמרה מהנה בלשון בנ׳׳ד

 לו הנכסים שיהו אמרה לא ולהוציא להכניס לה לוהכחשיש שנוהנס
 שאמר סמן אלא הפסק לה אין ירושה אמרינן דלא וסו • להקדש ואחריו

 כראוי בקנק לפלוני ואחריך אמר אם אבל ססם לפלוני ואחדך לך נכסי
 הריעב״א בשם יוסך נמקי כסב וכן הפסק לה אין ירושה אומרים אין
 לגבוה אמירה דקי״ל טון נמי בנ׳ד הכא הם מעם של ודברים ז׳ל

 וברמן • מעכשיו בקנין להקדש ואחריך אמר כאלו הוי להדיוע כמסירה
 לך נכסי החלה אמר דהסם לפלוני דאחריך להאי כלל דמיא לא דין

 נכסי אמרה rבנ אבל הפסק לירושה אין שוב לירם ראוי שהוא וכיון
רסה בכאן ואין כמוני ולהוציא להכניס סוכל שאסה אלא להקדש  י
 ואהה בני לראובן נכסי שאמר עצמך הגע הפסק לה אין שסאמר
 נאמר זה מפני וכי בידך הרשום זו מסנה לבעל הרצה אם בני שמעון
 קיים אם ודאי אלא הפסק לה ואין ירושה מדין בנכסים שמעון שזכה

 המהנה לקיים שמעון רצה לא ואם במסנסו ראובן זכה המהנה שמעון
 ההקדש הבעל ביטל שלא כיון נמי בנ׳ד :הביס לספיסס הנכסים חזרו

: וק״ל קיים הוא הרי
י ו ה ו ו ^ ד ו  ם*מ מסנה לכל לה בטלה דא*כ גמגום ים הדין דבעיקר י

 להעסיק יכולסי לא כי המפרשים שכסבו במה ועיין ^
 ולא ההקדם לבטל בידו שהיה טון למעלה כסבסי שכבר וסו דבריהם

 בא ההקדם נמצא הגזבר ליד ההקדשוס שטרי מסר אדרבה אלא בטלו
 ומדעסו ברצונו היה שהכל ההקדם בשטר כסוב וכן שניהם מכח

 שהוא בפנינו אמר שכך לומר הערכאוס נאמנין כ״ע ולדעה ובהודאסו
 בעלמא לראיה אלא השטר ואין אססר אשסו שעשסה מה בכל מרוצה

 דעסם לט כי וסו ז״ל רי״בם בשם למעלה שכסבנו כאוסה ממש וזה
 אמר דלא ל^וני ואחריך לך נכסיך כאומר והוי הבעל של הוא הכל
 נכסיך כאומר הוי ורצונו מדעסו בהקדים הסכים שהוא כיון אלא כלום
 : ההקדם חל דודאי להקדש ומסכים הן אומר והוא אחריך הקדם יהיו
 העיר עידי זה בדבר להעיד יכולין שאין הדין בעל שטוען שמעסי עוד

ט ז׳ל הרמב״ם כסב שכן סילוק ע״י אפילו  הוא אמה עדוס מהלכוס פ׳
 אפילו שכסב מעיד אינו סילוק ע׳י שאפילו ז״ל הרב מדברי נראה שכן

 אין ונעיד עלינו הקצוב הדבר נסן אנו העיר אוסה מאנשי שנים אמרו
 סמוכים והם הואיל אלו עניים שיסעשרו להם היא שהנאה להם שומעים

 סילוק דאפי׳ לשונו מסוך ומשמע • ע״כ בזה כיוצא כל וכן העיר בני על
 ואלה ■ עליו חלוקים ובסראי קמאי הפוסקים רוב אבל מועיל אינו בקנין

דעסי עליהם הקיפה אשר הם  ז׳ל והרשב״א ונ״ט ג׳ כלל ז״ל הרא״ם י
 ועל סקנוסיהם על אחרה ממדינה עדים מביאים שאין בחשובה כסב

 דעה נראה וכן ג״כ ז״ל ירוחם רבינו וכסבה הקדםוסיהםסימןסה"יא
ס שאני וכו׳ ס״ס להם שנגנב העיר בני הברייהא שכסב ז״ל הריא״ך  ס׳

 נפשייהו לסלוקי דמצו מידי אבל נפשייהו מסלקי מצו ולא קאי דלשמיעה
 מנו דהאומר ההיא ז׳ל הרב ומדהשמיט :הלכחא וכן ומסהדי מסלקי

 מאנשי ראי׳ מביאים ואין העיר אוסה בדייני דנין אין עירי לעניי מנה
 שכסב חהו סילוק ע׳׳י הקנה להם דים ז״ל דס״ל משמע העיר אוהה

 הרא׳׳ם שהרי סדע • ומסהדי מסלקי נפשייהו לסלוקי דמצו מידי אבל
 כי סשוטס בכמה כסב ז״ל והוא הרב של בעצמו הלשון זה כסב ז״ל

 דידן באסרא ז״ל הרב לדעס ואפילו .מס״ס חוץ דבר בכל מועול הסילוק
 מעידם הצדקה על לכוך נהגו ולא ענייהם למיזן ממש עליהם קבלו דלא

 עלייהואלא משוסדרמו פסילי לא וז״ל מיגאם ן׳ הרב כסב וכן עליה
 דנהוג היכא א״נ • דידהו עניים ולפרניסי למיזן אנפשייהו דקבילו היכא

 היכא אבל ולפרניסי למיזן אנפשייהו קטלו דלא ואע״ג הצדקה על למיכך
 בדרא ולא כלל אצדקה טיפי ולא ולפרניסי למיזן אנפשייהו קבילו דלא

 להו דיהיב ומאן ובכסוסייהו במזונוסייהו דקיימי הוא דאינהו מלחא
 כלל לסיסן דלא א״נ פורסא למיסן ואיבעי הוא בעלמא צדקה בדרך מידי

 סהדוסייהו ומקבלין הן בעדוסן נוגעים לאו ודאי הני ליה כייפינן לא
 דאסרין למדס הא :דבריו העסיק ז״ל והר׳ן ע״כ עלייהו רמו לא דהא
 בעי לא ואי יהיב פורסא למיסן בעי ואי אצדקה למיכך נהגו דלא

א עלייהו קבלו דלא וסו • ליה כייפינן לא כלל למיחן  ענייהם למיזן בהד
 לא דמלסא דססמא ז״ל הרב לדעס אפילו • לאסהודי מצו שפיר הילכך

 לבני ים שאם שכסב ז״ל יונה רבינו דכסב נראה וכן ארביה פליג
נפשייהו לסלוקי מצו נמי והכא נפשייהו לסלוקי מצו אחר ס״ס העיר

למס



ותשובותהרדבזשאלות

 יצערכו ם6 פילו6ש טלייהו ולקבל בסמלה כאשר טלייהו הקצוב לסם
 אינם והרי דמסהדי הני ולא הטיר בני שאר אומו ימנו יוסר סטניים
ט וכי כלל בטדוס נוגטים  ס״סלא שני להרווחס חיישינן דלא הי
 הרא״ש לפון :מהם מסולקין סהדי דהני כיק הטניים להרווסס חיישינן

 שיחזיק כל שבטולם טלכלהקדשוס יהיה מה ומהשכסבס בסשובה ז'ל
 בני כל טל נאמנים בטיר גבאי! יש אס להטיד שכיניו יוכלו לא נהם

כ והאמינום טליהם קבלום כי הסיר  אבל וז^ כחוב הסנוסה ובחזה ט'
:ט״כ הטיר בני כל טל נאמנים הגבאים גם השכנים גמןדשוס המחזיק

א ל ל א כ ת ל מ  והכא להטיד כשרים להססלק להם שאיסשר כל ד
 ההקדם מן יהנו שלא להססלק להם איסשר

 יסושסו ואם ליסן שרגילין מה לטניים מלסס יסחסו ושלא מהסירוס ולא
 וכ׳ש בטולם היה לא ההקדש זה כאלו להם המגיט כל שיסנו סנייס

 אפילו להטיד דיכולין דסשיטא הצדקה טל לכוף נהגו שלא דידן באסרא
 שהבטל שהטוטן שמטסי טוד • טלייהו רמו לא דהא ז״ל הרמב׳ם לדטס

 חולה שהיה לסי לגזבר ונסנס לקחסם אחר אלא השטרוס מסר לא
 מג׳ יוסר זה ו;!ר מחליווח טמד הרי דבריו לפי ואפילו למוס ונוטה
 יפה ואמר הם פלוני אצל לו ואמרו השטרוס טל שאל שטמד ואחר כנים

 טל לשאול פטמים כמה אלי שבא וארץ שמים טלי מטיד ואני :טשיסם
 ההקדש לקיים בדטסו היה לא ואם בטוח במקום ושאשמרם השמרוס

 לו שהיו נכסים שאר ששאל כמו השטרוס שאל לא למה בו ולשנוס ולבטלו
 כאשרכסוב הקדשו לקיים היה דטסו בידי שהניחן כיון ודאי אלא בידי

 לדטס ואפי' טליו והסכים הקדישה ורצונו שמדטסו טרכאוסיהם בשטר
 כאשר אשסו הקדישה מדטסו לומר הטרכאוס נאמטם זיל הרמבים

 אלא הפטר שאין כיון צוה כך לומר הטרכי דנאמן זיל מביש כסב
 זה הקדש לקיים טטמייס כמה ידידי לך כסבסי הנה • בטלמא לראיה

 נכוחים וכולם כולם בהצטרפוס וכיש נפשיה באנפי סגי מיניהו מד דכל
; דטס למוצאי וישרים למבין

ח  מורה דחייבסו אשה שאגם במי דטסי אודיטך ממני עאלת ס
 הנאסה ואשר ימיו כל לשלחה יוכל לא לאשה סהיה ולו

 סהיה ולו חורה אמרה ולא דברו יחל בלא טליו אסורה זו אשה והרי טליו
 כמיניה כל לאו דילמא או טליו אסורה זו אבל לו במוסרס אלא לאשה

;טליו המוטלס המצוה ולהפקיט לאוסרה
 סומא או חגרס היא ואפי׳ לכנוש אוחו כופין אשה האונס תעובד.

 לאשה סהיה ולו שנא׳ כרסו בטל בטציצו ושוחה מצורטס או
 וסו • ממנה ויפטר טליו הנאסה יאסור בטציצו סשסה למה איסא ואם
 סהיה ולו כסב בחנם כן לטשוס בידו אדם שכל כך אומר אחה דאם

 מדברי שנייה ואפילו טשה באיסור טליו כשהיסה דבשלמא וגו' לאשה
 מטליו לבטל אדם כל יכול אס אבל ־ בכשרוס הכחוב יסקיים סופרים

 דולו טשה אחי ולא האיסור קדם דהסם וסו • נכסב לבטלה זו מצוה
 לא לשלחה יוכל דלא לאו נמי ביה דאיס ואט״ג טשה ודחי לאשה סהיה
 דלא זימנא בחדא ולאו טשה הוי דלא וכיש דא גבי טשה לאפקוטי אלים
 שנייה ואפי׳ • לשלחה יוכל לא שנאמר שנשאה אחר אלא הלאו חייל

 בשב סורה דבר לטקור לחכמים כח להם דיש ישאנה לא סופרים מדברי
 סהיהלאשה טשהדולו סחלה טליו חל אם אבל * ואלסטשהכיהכא

 דאמרינן מהא שנא מאי וא״ס איסורו■ ט״י להפקיטו יוכל לא שוב
 הסוכוס בחג טלי סוכה ישיבס הרפוס כדבר מצוה דבר טל חלים נרדם

 בסוכה ישב או מצה אכל דקי״לדאם פסח בליל טלי מצה אכילס או
 חל ולפי׳ למקום אדם המצוחשבין מן דהנךהוו כלל ליק הא לוקה־
 חייב שהיה טצמך הגט חל לא לחבירו אדם שבין בדברים אבל הנדר

 שהוא המנה טל הנדר חל כלום מנכסי מודר פלוני ואמר מנה למבירו
 ויסן יוציא אפסו אס המדיר סנן וא״סהא ־ שנא לא נמי חייבהכא

 קשיא לא ־ הנדר יחול לא לימא לה דמשוטבד כיון ואמאי כחובה
 אבל כרחה בטל תסגרשס דטלמא ואשה גירושין ט׳י דהחסאיפשר

 הילכךלאחל כרחה בטל להוציאה יכול אין ושוב הכאמסמייבלכונסה
 כהן דאמריק מהא ראיה איכא סו • זכוסה להפקיט האיסור

 טל טבר שהרי לוקה זו הרי וגירשה וטבר ונשאה אשה שאנס
 הרמביסזזל־ואמאי וכסבה שבה טשה לקיים יכול ואין חעשה לא

 לא ודאי אלא מטליו למפרט הטשה ונדמה מליו הנאסה יאסור לוקה
האונס אס שכופין בניד אני מודה מ״מ1 העשה לדחוס אימרו יועיל

 העיר בנוס שדרך במה בו רוצה שאינה שסאמר עד הבס אש לרצוס
 עד לה יהיב דדינרי סרקבא לאו נסרציס לא ואם להסרצוס דכווסה

 כל לשלחה יוכל ולא אוסה ונושא הנדר מן ופעור הוא ואנוס שססרצה
: ימיו

ט  וא׳ אחין שני לפני שנפלה ביבמה דעסי אודיעך ממני שאלת ס
 שכבר גדול בהם ואין אחרס במדינה מומר מהם

 :לא או מורדס היא אס בעיר שאינו במומר וסלסה מס
 ליבום לא זוקק' מומר שאין דפשקו רבוותא כמה לדעס תשובה

 אינה זוקק ׳דאינו דכיון לך מבעיא לא ודאי לחליצה ולא
 אלא ; לשאלה מקום אין א״כ היא דמורדס ופשיטא בו לסלוח יכולה
 ויחלוןלה שיבוא דאיפשר כיון דדילמא דמומרזוקק האומרים לדעה
 חליצה למצוס יבוסקודמס מצוס דקייל לדידן וניל ביה למתלי מציס

 שרוצה מי קמן דאיכא כיון לה שומעין אין ליבם יכול אינו והמומר
 אמתין אני אומרת היא ואפי׳ ליבם יכול שאינו למי ממתינין אין ליבם

 כיון לה שומעין אין ליבם ראוי ויהיה למוטב ויחזור המומר שיבוא עד
 במדינס הוא הכשר שאחיו בזמן דבשלמא ליבם ראוי אינו מיהא דהשתא

 במומר אבל יבוא אם ליבם ראוי דהשתא כיון בו לתלות יהולס הים
 כיון בו תולה אינה בפנגנו המומר שהיה ואפילו לסלוח יכולה אינה

 ריב׳ש בתשובות ועיין במדיה הוא אם וכ״ש ליבום חזי לא מיהא דהשסא
 יש שאם אמרו מזו וגדולה :המחלוקת טל לוסיף דלא והבו א׳ סי׳ ז״ל
 והיא בה רוצה והשני בה רוצה אינו והוא רוצה היא ובאחד אחין שני

 טיקר שהוא ליבם שרוצה מי שיש כיון מורדת היא הרי בו רוצה אינה
 זיל הרמבים דטס וכן מורדת היא הרי רצתה לא ואם קודם הוא המצוה

 קודמת חליצה מצות הפוסקים לדטס ואפי׳ . יבום מהלכות ב׳ פרק
 דאיכא כיון לפנינו שהוא פי על אך! במומר לסלוח יכולה שאינה ניל

 יבום מצות זו סברא לסי אפי׳ שהרי יבום מצות לקיים שרוצה ישראל
 למצות קודם דישראל יבום ומצות קודמת דחליצה אלא היא מצוה

דמומר חליצה
 בפני שלא קדושין עדות מקבלין אם דטסי אודיעך ממני שאלת ע

:דין בטל
 בטל בסני שלא הקדושין עדוס שמקבלין יום בכל מעשים תשובה

 כולי מאיסורא לאפרושי דהוי דכיון דמלסא וט־עמא דין
 של הפירות ואמרו שבאו לעדים למה״ד נינהו הדין בעלי טלמא
 בעל בפני צריך אין דודאי הוא אשור סלוני של בשר הם ערלה סגוני

 דל ריב״ש מתשובת נראה וכן ז״ל הדשב״א מתשובת משמע וכן הדבר
 עדות ומקבלין וז״ל בהדיא המאירי כסב וכן רס״ו סימן מירונה בקדושי

כ פלונית שנתקדשה עדים כגון מאיסורא לאפרושי בע״ד בפני שלא  • ע'
 בפני שלא טדוס מקבלין מאיסורא דלאפרושי לסני׳ צריכה אינה וזו

 דאמרינן הא וז״ל בתשובה ז״ל הרשב״א כסב טעמא ומהאי .בט׳ד
 קודם להעיד שבאים היינו וחקירה בדרישה נשים טידי בודקין אין

 נראה וכן • ט״כ וחקירה דרישה צריכים נשאת אס אבל האשה שנשאת
 קידושין טידי דמלסא כללא י ט״ש יבמות בשלהי זיל הרמב״ן מדברי
.דין בעל בפני ולא וחקירה דרישה בעי לא _
 אם חדשיו לו כלו שלא שליל של גידו טנין טל ממני שאלת עא

:מוסר הוא
 מס ט׳ בן או ח׳ בן הוא אם בשליל יש חילוקים ג׳ תשובה

 גיד סרק דסניא אמו בשחיטת וניתר מוסר גידו לכ״ע
 נוהג אינו אומר יהודה ר׳ אשור וחלבו בשליל נוהג הנשה גיד הנשה
 ט׳ בבן מחלוקת אושטיא ר׳ אמר אלעזר ר׳ ואמר מוסר וחלבו בשליל

 אלא פליגי לא כאן ועד לשיטתו יהודה ור׳ לשיטתו מאיר ר׳ והלך חי
ט׳ ק  . מוסרים וגידו חלבו לכ׳ט ח׳ וכיש.בן מס ט׳ בבן אבל חי ב
 בשליל דנוהג אסורוס מאכלות מהלכוס ס״ח ז״ל הרמב״ם דכסב ואעיג
 השוחט ז׳ בפרק שכתב מה טל זיל דסמך קשיא לא חילק.כלל ולא סתם

 כאבר שהוא לפי חי מצאו ואפילו מוסר חלבו שליל בה ומצא בהמה
 קרקע ע״ג הפריס שלא אט״פ חי ומצאו חדשיו לו שלמו ואם .ממנה
 בפלוגסא הם שוין וגידו וחלבו .טיכ אסור חלבו שחיטה צריך ואינו

 קרקע ט׳ג הפריס ולא חי ט׳ בין שני חילוק .יהודה ור׳ מאיר דר׳
 דכל מוסרים וחלבו דנידו השכימו הפוסקים ורוב דרבווסא פלוגסא
 ואף דמקיל יהודה כר׳ הלכסא יהודה ור׳ מאיר ר׳ דקי״ל תאכלו בבהמה

היא מאיר ר׳ ססמא הן בשליל דנוהג קחני ססמא דמחני׳ גב על
והרמב׳ס
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 מאן ואינא • אסזרס דחלביוגידו תשני׳ כסמם ססר, ז׳ל והרמב״ם
א עח7 סה אסור וגילו מוחר דסלגו לפסק  לסומרא ומנקש ל’ז הדסנ׳
 על והתריס מי מ׳ נן ג׳ סילוק .ז׳׳ל גאונים וקנח הרמנ״ם כלעח עליף

 לעעון לכיון העין מראיה מפום אסורים וגילו סלנו לכ״ע קרקע גני
 גופיה פעמא מהאי אסורים וגילו חלנו אף העין מראית מפני פסיעה

 לאורייחא לאו לססיעה אסריו לסעע צריך לאין לי מססנרא ומ״מ
 האי כולי מסמרינן לא העין מראיס מפני איסורו לעיקר כיון היא

ה מסמרי׳ לא מלרננן סאיסורו סלנ נכל וה׳ה  ללעח לוקא והיינו ני
 קרקע ע״ג נהפריס אסרינן ולא מלינא מוסרים וסלנו לגילו האומר

 אסורים וסלנו לגילו האומרים ללעח אנל העין מראיס מפום אלא
:אסור סלנו וכל אסריו לסעע צריך מלינא

V II' ז ^ ר ו  העין מדאיס מפני אלא פסיעה מעון לאין גג על לאף י
 או הסליל או לרס או סהה ואם נעינן כראוי פסיעה

 נמצא אם ולענין .למי פסע לא כאלו פגומה נסכין פסע או הגרים
 מן טריפה לאיסור כיון להסמיר ונכון לרנווסא פלוגסא איכא טריפה

:ההורה
ב ה ע ל א  פלוקס אלא הכפר ליני ככל יינוס פעופה יפראל ש

 לסוס יס אם נרמס סלק לו ונוהן הכומיס מן מעוה
: פלעכו״ם יין מפום כזה

ה ב ו ש  פרק שנינו שלימה משנה להא זו לשאלה מקום ילעהי לא ת
 כרשוהו ונוהנו העכו״ם של יינו המטהר ישמעאל רני

 שכן כל מומר העכו׳׳ם של כולו שהקרן בזמן אפילו ומה והשמא וכו׳
 להטריס ראימי לא הילכך כהכשר נעשה והיי; שומף להעכו״ס היכא

: הספק מקום שסכרר על הקילמוס
ת עג ל א  עליו שקבל מקרא מבעלי באסל לעמי אוליעך ממני ש

 מצוה כל ולשמור מהרבנים כאסל להיות סברות לברי
 בהם יש אס אשה להשיאו מומר אס פאסרו מה מכל ולהזהר לרבנן

:לאו או בקהל מלבוא פיסול סשש
ה ב ו ש סדם שהם והעלמי אמרות פעמים זה על נשאלתי כבר ת  מו

 שלהם הקילושין שכל והטעם כמונו היו אם בקהל לבוא
 אסל על והבא כלל קלושין כאן ואין הסורה מן פסולים בעלים הם

 אין גט גיטן שסין אעס״י הילכך איש אשת על כבא אינו מנשותיהם
 • בעלמא כזנות אלא אישות שלהם אישות אין שהרי נומזרוח חשש כאן
 נשואים שמא הראשונים ובייחוס לנלוק סיישינן ללא שם העליתי עול
 מהרבנים א׳ שמא או פסול בגט גירש מהם וא׳ ככרים בעלים היו

 סלא גט שאינו שלהם בגס משחו אח ונירש למינוח ואשתו איש נהפכו
 לאת׳׳ל ספיקי כמה לאיכא ותו מסזקינן לא מספיקא איסורא דאסזוקי

 שמא גירש ואתייל אפסו את מהם אסל גירש צא שמא נשואים שהיו
 לגמרי פקרו לא הלור באומו שעליין גירש כשר ובגט כשרים בעלים

 אותה שמא גירש פסולים ועלים פסול בגט ואס״ל .ב״ל העמילו ולא
 ואת״ל . יללה צא שמא צאמר ואח״צנשאת .לאסר נשאת צא מגורשת

 שמא יללה להוציל ראוי ואת״ל אואילונימיללה. סריס לילמא יללה
 מהנמצאים א׳ כל בנים בהם להיות הגיעו ואת״ל . קטנים בעולם מתו

 .בקהל לבוא מותר מהם א׳ כל הילכן מהם איני לומר יכול עתה
 שקלושיהם באומס לוקא ממזרים בהם ז׳ל במשו׳ רבינו שכתב ואעפ״י
 אלא מקלישין שאינם שבמצרים באלו אבל גט אינו שלנווגיטן בעלים

 שם וכתבתי התורה מן עלות פסולי שהם קילזשין כאן אין בעיליהם
 לפני העילו שוב מסירם אני סבירי עמי יסכימו שאם תשובה באומה
ר וגס .מסיר היה ז׳ל בירב יעקב שהר׳ר ד ה  מתיר היה הלוי שמואל כ
^ תשובה באומה כתבתי כאשר כמלה על והפריז או  ראיתי שוב : ב
 לבא שמוסדס צו היה לפשוט מינה למשמע ז*צ צהרמב״ם חשובה
 מקרא מבני לא׳ שנשאת אפה השאלה ודל ־ קראיין בעולם אפילו בקהל

כ כפי נפרלהממט אס״כ הקראיין מנהג על  כפי אליו חזרה דניההאח׳׳
ם לפני והביאה עמה מתקוטט והיה וקלושין בכתובה חדל לין קד  אל מ

 ומסל ממט שנפרל קראיין אל מן קהל עליה והעיל ממנה וקנו קראיין
 ממנה שנפטר הבעל ומשב רז׳ל לין כפי עליו הכתוב שלה המאוחר לו

 ומן ממנה נפטר הבעל אם מורינו יורינו עציו לה שיש הזכות ומכל
 האשה עדין שמא או קראיין אל מקל״ם לפני עליה שהעיל הכתובה

 ואם בכתובתה עציו לה שיש המאוחר מבעצה לתבוע ויכולה אשמו היא
עליין זו אשה החשובה .לאו או יועילו הקראיין שנירושי נותן סדן

 ישראל ע״י נט לה שיכתוב על גמורה איש אשת והיא בבעלר אלוקה
 על ומזונותיה במאוחר חייב ובעלה רבנים ובעלים הרבנים משפט על

 איש אשת היא הקראיין מנהג על אשה שישא ומי .כשר גט לה שיכחב
 שאינם לפי ליננו לפי כלל גט אינו הקראיין לגירושי בגט אלא מתגרש לא

 זצ׳ל מיימון רבי בן משה וכתב וקלושין בגיטין במנהגינו מאמינים
ה בר׳ הלוי שמואל לינו בית עמו והסכימו ד ע  ז׳ל. ששת בר ויצחק ז״ל ס

 מבני לא׳ רבני׳ א^ה נשאת שהרי לממזרות ז״ל חשש שלא בהליא לך הרי
 ספק משום לו אסורה היא אס זה הוא תיקון ומה חייל כתיקון מקרא

 הזהיר צא למה פעמים שהשיאוה הסופרים שטעי סימא וכי .ממזרות
 אותו לנוף ראוי והיה אשור זה שלבר להם מלמל והיה מזה אותם

דן להוציאה  המאוחר לה לשלם אותו שחייבו אלא זה לי ולא ממזר ספק כ
ליי משמע  וכ׳ש קראיים בעולו לו להנשא שמותרת להם היה פשוט זה ל
 אחרת בתשובה הרב שכתב מה ומעמה חבירות לברי עליו שקבל לאחר

 כסב וכן . מעליא זרעא מיניה נפיק לילמא בניהם את למול שמומר
 מלמול רז׳׳ל נמנעו לא מעולם מילה ולענין וז״ל ז״ל גאון האיי רבי משם

 מעכבין ואין למועב שיחזרו איפשר ט בשבח קראיין של בניהם אח
 זרעא מיני נפיק לילמא אחרים חשבו כאפר הלשון פי׳ אין . עליהם
 ישב לאם כלל ישא לא או מיניה בת ויפא אברות לברי עליו ויקבל מעליא

 בת לישא ואם .ורביה פריה על הוא למצווה ותו : בראה מהו לא בטל
 זרעא מיניה נסיק ולאי אלא אסור בספיקן לספיקן יכול אינו נמי מיניה
 מוכיח ז׳׳ל גאון האיי רבינו לשון וגם .בקהל לבא מומר ויהיה מעליא

 היינו בקהל לבוא הוא אם לבשלמא עליהם מעכבין ואין שכתב כן
 לברי עציו לקבל אמרת אי אלא עליהם מעכבין ואין למימר לאיצעריך

 הרב שכתב מה וכן • עליהם מעכבין שאץ למימר צריכא צבל הברות
 בחשובה להחזירם ראוי לפיכך וז״ל ממרים מהלכות פ״ג בפסק ז׳׳ל

 צא צווחת המורה כי השורה לאיתן שיחזרו על שלום בלברי ולמושכם
 ממזר ספק אמרו והם רז״ל לברי עליהם יקבלו ואיך ה׳ בקהל ממזר יבא
 צמלנו עול . עלות פסולי שהם משובה מאומה למלנו עול בקהל יבא לא

 מנהג על אשה שישא ומי ז״ל שכתב ומה • כלל גט אינו שלהם שהגט
 קביא לא״כ שלהם בעלים שנמקלשה לא איש אשת היא הרי הקראיין
 הקראיין מנהג על שלנו בעלים שנחקלשה אלא אליליה מליליה

 גירושין אינם כשרים שהעלים אעפ״י הקראיין כמנהג נחגרשה ואם
 בזמן שהנלוקי בחבור דל ומ״ש • שיהיה עעס מאיזה גט אינו שהגט לפי

 :פיסול לענין לא קאמר ם לבר לשאר זמן אוחו של ככותי הזה
א ל ל א כ ת ל מ  עיליהם בפני והקלושיהם מלות פסולי הס ד

 ממזרות חשש בהם אין וצפיכך קלושין אינן
 גלול קהל שחזרו רסי׳ז מחזור בסוף מעשה היה וכן .בקהל לבא ומומרין

 דל החסיל אברהם רבינו ע״יהנגיל במצרים האמת ללח מהקראיין
 ההם משפחות היום ועול ♦ במדל יס הר של בנו שהיה הוא וקרוב

 פוצה אלם היה ולא מיוחסים וישראלים כהנים מהם במצרים ילועות
 . הרבנים מצרים קהלוח גלולי בהם נחחמנו אלרבה אלא עליהם פה

 יסכימו אם הילכך ופרח כפתור ספר בעל עליו העיל הזה והמעשה
 ;בקהל לבוא מסירם אני הזה בלור הנמצאים הוראה מבעלי שנים עמי
י ה ע ש ע דנ׳ של מהשובשי המלינ׳ ששכרו שלוניק אנשי שעשו מ מ  ה

ס בעל של ולקיטו משכירו שכרו כאנו יספיק אם ^  הני
 כי יצ׳׳ו החכמים בין מחלוקת שנפל לסי לעתי אוליעך ממני ושאלת

 ומקצתה המגוחות נתקן שהוא הראשון המנהג לקיים רוצים מקצתם
:וטובה קצרה היא זה שלרך אומרים

ה ב ו ש  שראיתיו לסי לבר אשי^ שלא לעמי הסכימה אשר אחר ת
 בצמא שותים אנחנו אשר הראשונים כנגל לברים ממרים

 בשם העליתם וגו׳ מגולה מוכחת טובה כי וראה שבתי דבדהם את
 לאע׳ג וכתבת ושבת שבס בכל לשכור שצריך ברוךז״ל ורבינו וא׳׳ז רש׳׳י

 דלא דל רש־׳י בלברי ללקלק רוצה כאצו נראה דל להרא׳׳ש למלשנא
ט קאמר  לליכא לע״ד פשיטא .מהשכירוס מוזר שהעכו״ם היכא אלא ה
ט׳ חכמים הטריחוהו דל רש׳׳י כסב בפי׳ להרי ליוקא להאי  כן ועל ו

 מהשטרות בשסוזר לאיירי איתא ואי ושבת שבס בכל להשכיר הצריטהו
 שאתםטני מודה בעצמן אתה ואם • טכ״ל לאשמעינן אסא חלושא מאי

ט פשיטא בלשון הלעס עשיר שהוא הרא׳׳ש על החלוק אין הלעת  ו
 צריכא למימרא מאי מקשה שאתה ומה .רש׳י בלשון ממט בקי אתה

ליהקמיל סיישינן לא הדר ואי למיהלר מצי לא דעכוים דה״א וצריכא
דמצי



תשובותדדדבזשאלות

 ז״ל מהר״ם וכ״ס .ושבס פבת בכל ממנו לשכור וצריך למיהדר דמצי
 פכירוס בע״כ שייך אין חסן אינו ועסה רשוסו להשכיר שהורגל דעכו״ם

 אמרינן לא לקמן כדאמרינן בע״כ ממנו נועלים הרגיל דמערב ואע׳ג
 חזר דאש שמעינן לא איצערץ שסיר וא״כ ע״כ זה לענין כמערב שוכר

 .רש׳י דברי המרדכי פירש וכן .ממנו ולשכור לחזור צריך בוהעכו״ם
 ע״כ• רש״י בדברי לדקדק רוצה כאלו נראה שכסבס במה סעוס ים עוד

 דברי ג״כ שיפורשו רחוק ואינו כן והמרדכי הרא׳ש כסבו בפירוש והלא
 הפוסקים דברי נניח שלא לך ליהוי ידיע לא והן זה דרך על ז“א

 דחלקו ואע״ג כסבס עוד .א׳ז דברי על ונסמך אצלנו המפורסמים
מ וההנהוס והמרדכי הרא״ש רבווחא הני על  דחשו מיהא נקיעינן מ'

 בעלי הרבנים משאר עין פהעלמס נראה וכו׳ דרבנן סקנסא בסר למיזל
 ובחור בעוב מאוס אלא זה ואין שלמה מעדה יוסר יש והרי זו סברא
 שלא דרבנן סקנסא בחר למיזל חששו לא זו סברא בעצי והנה בהפכו

 בהמה כדירס עכו״ם דירס דמדינא להקל אלא להחמיר בדבר ז'נ הלכו
 דישראל האידנא וכ״ש .הקלו מהעכו״ם שכירוס משפעי בכל סמצא וכן

 שכיח לא דמים דשפיכוס וסו . לבדם והעכו״ס לבדם במבואוח דרים
 הפוסקים דכל שהעליס מה ומעסה • המלכוס ממשפט דיראים האי כולי
 אמרינן דלא כלל נכון אינו לחומרא אזלי העיר משר לשכור הזכירו שלא
 אלא שאינו בו וכיוצא בעירוב אבל בהם וכיוצא חורה באיסורי אלא הכי

 מסירש ממחלוקס ססם עדין! וכי להקל ססמו אדרבה בעלמא סקנסא
 לקולא ססמו דאמרינן סחוס בדבר ש“כ להקל אמרינן יחיד של ואפי׳

 העיר שר זה דאין מהשובשי לשכור דעחי אין ומיהו העיר משר ושוכרים
 לשכור אומר אסה שאם נוהיין אנו וכן הראשון המנהג לקיים ראוי אלא

 או ולקיעו כשכירו דהוי המלך מעבדי א׳ מכל נשכור א״כ■ מהשובשי
 לשכור הקלו שאם שמענו לא וכזה יר״ה המלך מן פרס שאוכל א׳ מכל
 נוסין! דלא והבו העיר שד של ולקיעו לשכורמשכירו אמרו לא העיר משר

 ואסאסה דעסי לפי לו יש העיר שר דין בעצמו והמלך . המחלוקח על
;המלך מעבדי מא׳ או מהשובשי לשכור עשו יפה ב׳ה דין לו שיש סובר

 ולא העיר משר לשכור שמוסר הוא דעסי דמלתא כללא
ה המלך מעבדי מאחד ולא מהשובשי ד  י

 המקומו׳ בכל נוהגין ובן המבואוס לסקן ו הראשון למנהג לחזור ראוי אלא
: סרנ״ו סי׳ הרשב׳׳א בסשובס עיין שמעם שמעסי אשר

ממקום לשלוניק מרחק מארן שבא א׳ יהודי היה עי•
 לכאן ובא אשה שם וי*ירס קראיין אלא רבנים שם שאין

 גיטה לה שחכה ואמרסי אח לו שיש ושמענו למוס ונטה וחלה למצרים
 היבם אין שהרי חדא טעמי מכמה לה הוא דזכוס סהדי דאנן אחר ע'י

 פלוגסא דאיכא קטן מיבם טפי וגרע אחריו שסלך לה ידוע במקום
 וסמסין לפניה הוא הרי קטן יבם דבשלמא לה הוא זכוס אם ררבווחא

 ביש ממי טפי וגרע ימיה כל מסענגס היא הרי בנ״ד אבל שיגדל עד
 מומר יבם במקום גט לה לזכוס בסשובה ז״ל רפ״י שהסיר מומר אח לי

 וכ׳ש לה הוא דזכוס מומר בעצמו הבעל אם וה״ה • ע״כ לה הוא דזכוס
 הוא שהרי וסו ידוע מקומו שאין חדא לריעוסא סרסי דאיכא בנ״ד
 כיון וחו .בקבלה מודים שאינם סורהכיון גופי כמה על לעבור מומר
 בשם העטור בעל כסב שכן לה הוא זכוס בגט עסה רצונה דהיא

 דאמר דכיון יכול אינו לחזור בא אחר ע״י גט לה זכה אם ז״ל הגאונים
 דהא עלה הקשו שהרי זא״ס ־ ע״כ מסגרשס בו רצונה והיא לה זכה

 ונשאל׳ מסיבמס ולא לצת1דח יבם במקום לאשסו גט דהמזכה דמסקינן
 ז״ל הריטב״א וסירן לה הוא ׳כוס בו רוצה היא ואם עכשיו פיה אח

 אין לי ניחא אמרה ידעה דלט אע״ג חובה דהוי דבמלסא רבוסיו בשם
 לנ״ד גמורה ראיה משם אדרבה אלא קשיא לא .ע״כ למפרע לה זכי!

 אבל למפרע לה זפין אמריה! לא לה חוג דמסחלה משום טעמא דהיינו
 אמרינן לי ניחא אמרה והיא זכוח או מוגה הוא אס ידעינן דלא היכא

 לא שמא חששא ומשום לה הוא ס זכו דודאי בנ״ד וכ״ש לה זכין למפרט
 ימות אם ע״מ אחר ע׳יי לה שיזכה סדרסי לה הוא דחוב ונמצא ימוס
 לא אס נפשך ממה לה הוא דזכות ונמצא מסי לא ואס מסי אם בלשון
 יודעס שאינה לאחיו סזקק שלא ימוס ואם ארוססו היא הרי ימוס

 וסו היבם אחר הולכס היבמה שקי״ל מרחקים ובארן קראי והוא מקומו
מחייי ועדיין היא דארוסה : לה הוא חוב ולאו גמזונוהיה אי

ת עי ל א ט בין גדול חילק יש כי השבח בעני! דעסי אודיעך ממני ^

 שבס לאלו שהוא שמה ונמצא במערב לשוכנים במזרח השוכנים
;חול לאלו הוי

נ ^ ה1ת ב י ו נ ע  אבלאודיעך ונכבדים רבים בה נבוכו זו שאלה ד
 מישראל אחד לכל נמסרה השבח כי דע בה דעסי

 וא׳ א׳ לכל הוא הבריס שאוס וכמו וביניכם ביני הוא אוס כי שנאמר
 מקום בכל א׳ לכל נמסר שהשבח וכיון וא׳ א׳ לכל נמסר השבס כן

 למעשה זכר שהוא שבס עושה הששה ובסוף ימים ששה מונה שהוא
 כן אומר אחה אין שאש וגו׳ ה׳ עשה ימים ששס כי שנאמר בראשית

 הסוספש שע׳י לומד תרצה ואפי׳ : קצס חילוק יש ישראל בארן אפילו
 דאורייתא הזה התוספת מ״מ מתוקן וביציאתו בכינסחו מוסיפין שא*מ

 לד׳ קרוב מהלך יש שהרי זה בחושפח שוין א׳׳י בני כל שאין ונמצא היא
 נזה חילוק יש הסמוכות בעירות ואפי׳ למערב המזרח מן באיי ימיש

 בטבריה שבח מכדסי עם חלקי יהא יוסי ר׳ כדאמר לציפוד טבריה כין
 לכל ניסן השבת כי למימר לך איש מאי אלא בציפורי שבח מוציאי ועם
 הקפים ששה במקומו נשלמו שכבר לפי בו דר הוא אשר מקומו כפי אחד

 m וגדולה . מאוחר ולמאוחר קודם לקודם השביעי ונכנס שלמים
 מיום ימים ו׳ מונה שבס הוא מסי ידע ולא במדבר המהלך אמרו

כ שבס במוצאי ומבדיל היום ברכס בו ומברך שביעי ומקדש שטעה  ע׳
 שמא ספק שהוא מפני ה"מ חייו כדי אלא יום בכל עושה שאינו ואעפיי

 א'נ שבס איסור עליו וחל בו הוא אשר המחוז אותו בני לכל שבש הוא
 חילוק שאין העולם בני לכל שבח אישור בו יש הרי שבח הוא דאס משום

 או שעוס י׳׳ב אלא המערב בקצה לשוכנים המזרח בקצה השוכנים בין
מ לכל שבח שהוא בזמן מלאכה עושה שזה ונמצא פחוס  למדנו מ'

 למעשה זכר לעשות נמסר אחד דלכל משמע שביעי לקדש מדחייבוהו
 שמעה וידע לישוב שהגיע שאח׳ חדע אחריה כי וחד חד כל בראשית

 ולא אשם ולא חטאס לא קרבן להביא חייבוהו לא בשבח מלאכה ועשה
 ששבת עכו׳ם דאמרינן מהא ראיה עוד .שבס מצות שקיים משמע וידוי
 בו לשבות א׳ יום לו שקבע אלא הטבח יום דוקא ולאו מיסה חייב

 שובח סוף סוף א׳ יום ושובס ששה מלאכה שעושה מי שכל משמע
 חילוק קצת יש לא׳י וממרה במרה ניסן השבת שהרי ראיה עוד . נקרא
 מרה בין מצומצם השבח היה שלא נמצא לצפון וא״י לדרוס מרה שהרי
 לבלם או מהם אחד לכל לישראל השבת אח צוה יס׳ שהוא אלא לא״י
 לקצוי לגלית בניו שעסידין יס׳ לפניו וידוע גלוי שהרי שימצאו מקום בכל

 ה-מועדוס לכל צריכים אנו זה וטעם גדול מרחק ביניהם ויהיה הארצות
 בין מחלוקת נפל כי ודע השאלה ספול בהם שגם לפי הכפורים ויום

 יום מתחיל מקום זה מאי וגס היום מתחיל מקום זה מאי הראשונים
 השוכרם כולם ולדעת עולם יסוד ובעל הכוזרי בספר במ״ש עיין השבח
 מוסרים אלו ונמצאו במערב השוכנים קודם להם השבח המזרח בקצה

 א׳ לכל יסן השבת כי לומר אנו צריכים אלא אסורים שאלו בזמן במלאכה
 שכר יש ובזה בשביטי וישנות שלמים ימים ו׳ שימנה מקומו כפי מישראל

:בראשית למעשה ,
ת עז ל א צ  וטעה יהודה לכחוב צריך שהיה סופר על אודיעך ממני ^

 יהודה לכתוב כדי למוחקו מוסד אם ההויה שם וכתב
: לא או

ה ב ו ש  בהצמרפוס אלא הקדושה גורמות לבד האותיות חין ת
 מוסר שם לכתוב שלאנסכוין כיון וזה השם כסיבש כוונת

 השם אס לכתוב צריך שהיה הרי הבונה בפרק תניא למוחקו!הכי
 הקולמוס עליו מעביר דל׳ח ב! הטיל וצח וטעה יהודה לכסוי ונחכוין
 מי דאפי׳ קמן הא :המובחר מן השם אין אומרים וחכמים ומקדשו

 חכמים אמרו לשם נמכוון שלא מפני אלא וכתבו השם לכסוב צריך שהיה
 נסקדשהשם דלא לרבנן ס׳ל אלמא בנ״ד וכ״ש המובחר מן השם דחין

 למוחקו מוסר נסקדש שלא וטון הכוונה עש אלא לבדה בכסיבה
 אבל אמרו המובחר מו דאינו סימא ואפילו כסיקנו אוסו לכחוב כדי
 ומפס יהודה לכסוב נריר שהיה בנ׳ד מ״מ למחקו מוסר שיהיה לא

 אני מודה ומ'מ למחקו דמוסר מודים הכל יהודה לכוונס השם וכתב
 כאוסיוס שכסיבס מפני למחקו שאסור כוונה בלא ססם השם כסב שאס

 סכין זאמרינן סתם הזבחים דשוחט דומיא לקדושסן אותם מוליך
 ההויה שם שכסב בשעה אם בנ״ד הילכו שהם למה אוחה מוליך

 נתקדש שלא ברור הדבר יהודה דהיינו גכסוב שהיהנריך נסכויןלמה
דנתקדש פשיטא לו צריך היה שלא אעפ׳׳י השם לקדושת נתכוון ואם

אבל
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 נוטהיהצריךצכהוב וכיוצא כנ״ד כוונה סססבלא השם אסכהכ אבל
 וכסבו שם לכחוב צריך היה אס אבל נסקדש ולא כפירושו סהמו יהודה
 לדברי ואפי׳ הקולמוס עליז ומעביר ממילא נחקדש כוונה בלא סחס

 לא דאי יהודה לכחוב שנחכוון בזמן אלא פליגי דלא והיינו חכמים
 בכי דאפילו ולאשמעינן כוונה בלא השם בכוחב ליפליגו הכי הימא

 ליה דניחא לחרוצי דאיכא גב על ואן! המובחר מן הוי לא האי
 ליה עדיפא דהיחירא וכחא יהודה רבי מקל בהא דאפילו לאשמעינן

 וכחב השם לכחוב צריך היה דאם משמע דמלהא פכעא מקום מכל
 שם וכחב אחרח היבה לכהוב צריך היה ואס ־ נתקדש סחס אוחו

 והחרו צריך שהיה החיבה לכחוב כדי למחקו ובא ונחקדש לשמו ההויה
אני מחקן אומר והוא בו  ופשיעא השחחה דרך אלא עליו חייבין אין '

 אי למיבעי איכא אלא ההחראה עליו קבל ל,א שהרי לוקה דאינו ליה
 יריעה לכחוב או ולגנוז השם את לקדור זיאיפשר כיון לא או לאו על עבר

 דילמא או .לאו על עבר ומוחק ימחוק שלא באופן לעשוח או אחרח
 לאיפשר כיון ומסחברא • בלאו עופר אינו השחחה דרך הוי דלא כיון
 כל ז״ל הרב שכחב וזהו בלאו עופר עכ״פ מוחק והוא חקנה ע״י

 או השחחה דרך הוא אס פין חילק ולא הקדושים שמוח נון שם המאבד
 אפל .אמרח בדרך דאיפשר כיון השחתה דרך הוא גוונא דבכל משום לא
 השמחה דרך הקדם עצי השורף וכן השחתה דרך כחב אבן הסוחר גבי

 אינו ולפיכך יסחור לא אס לחקן דאיפשר מוחר חיקון דרך אבל לוקה
 : ימחוק ולא לחקן איפשר סייח כתילח גפי אפל השחתה דרך אלא חייב
 הכא אפל המזבח אבני בגוף ומחקן מעפה עושה אבן סוחר דגם וחו

 שאס ללמוד יש זה ומסעם פס״ח אלא עצמו בשם דבר מסקן אינו
 והכי • לחקן אלא נחכוון שלא למוחקו מוחר השם על דיו סיפח נפל

 קרא מחד דחרווייהו ניחא והשחא בהדיא במיימוני בהגה״ה איחא
 כן חעשון לא ההוא המקום מן שמם אס ואבדחם דכחיב נפקי׳

 בספר דמחקן היכא כל מוסר עצמו בשם דמחקן היכא כל אלהיכם לה׳
 מן שם המאבד ז״ל הרב סחס למה וא״ח • בלאו עובר מחק ואס אסור

 ובזמן מחקן אלא מאבד זה אין עצמו בשם שמסקן דבזמן י״ל .השמוח
 הוא מאבד הכי בלאו דאיפשר כיון הספר לחקן כדי השם מוחק כהוא
 ודכווח׳ ולחקן בכיוב לעפוח סבר שהוא כיון לוקה שאינו אני מודה ומ״מ

: כוחיים בנוח פרק ז״ל הסו׳ כחבו
ת ער ל א  עליו לשמעון שיש שצוה בראובן דעחי אודיעך ממני ש

 ואשחו ראובן ומס השסר וכתבו נוידו וקנו מנה חוב
 שהאשה כיון קודם מי והחוב כחובחה כדי בהם ואין הנכסים פל חפסה

 כיון קודמח אשה דילמא או ב״ח שיקדוס לומד יש כלום הוציאה לא
 ונמצאו מיד מס שהרי שצוה אחר נכסים קנה ולא קודם ושסרה דחפסה

: לב״ח ולא לאשה נשחעבד הנכס־ם כל
ה ב ו ש  האי חמא דרב משמי׳ אמימר אמר הכוחב בפרק גרסינן ת

 ואיח ארעח ליה ואית ופ״ח אשה כסובח עליה דאיכא מאן
 דיניה כי והאי דיניה כי האי בארעא לאשה בזוזי מסלקין לפ׳יח זוזי ליה
 לא לאשה יהבינן לר״ח מינייהו לחד אלא חזיא ולא ארעא אלא ליכא ואי

 הרי״אף עלה וכחב לינשא רוצה אשה לישא רוצה משהאיש יוחר יהבינן
 דינא וליכא נינהו הדדי דכי היכא דכל דאמימר מיהא שמעינן ז׳ל

 שימורא אלא ־ליכא הזה בזמן מסלסלין כגון מינייהו לחד דקדימה
 רוצה שהאיש ממה דיוחר יהבינן לא לאשה יהבינן לב׳ח מינייהו דחד
 אברהם למ׳ ׳'ל גאון האיי רב שדר והכי לינבא רוצה אשה ליטא

 וש״ח דכסובה כגון קדימה דין בו אין דאס קמן הא • ע״כ ז״ל קאבסי
 או בשוה לשניהם דנשחעבדי קנה ואח״כ ולוה לוה כגון א״נ . א׳ ביום

 היה ב״ח שניהם היו שאס כיון וא״ח . ב״חקודם הזה בזמן במסלסלין
 מב״ח א׳ קדם דאם כיון ותירצו . לאשה גזלינן אמאי שיחלוקו בדין
 ממה דיוחר מסעמא וגבה קדם כאלו לב״ח חזינן גבה שגבה מה וגבה

 במפלסלי איח מקרקעי אגב מסלסלי דכמדנן השחא הילכך וכו׳ שהאיש
 גובה היא קודם האשה ששסר וכיון עקרקעוח חזרו שהדי קדימה דין

 דמיד נכסים קנה לא שהרי לה נשתעבדו הנכסיס כל שהרי חחלה
 מלוה פי״זלוה׳ ז״ל הרמב׳׳ס וז״ל • מנה לשמעון שחייב שהודה נ/חר מח
 קדימה דין בה שאין וקרקע וב״ח אשה והניח שמח מי וכן ולוה

כ חחלה חובו גובה והוא ח”ב מפני נדחיח האשה  דהוי וסעמא ־ ע'
^ שלוה אחר אוחו שקנה כגון קדימה דין בה שאין קרקע  בה יש אם א

סימן וז״ל העור כסב וכן חחלה גובה שסרו שקדם מי כל קדימס דין

ן בהם שאץ מסלסלי אלא הניח לא עוד וכסב ק״ב ה ד מ  וכנון קד
 מאומד הוא אפילו לב׳ח ינחנו מקרקעי אגב מסלפלי לה אקני דלא

 ־ ע*כ מידה מוציאין אין בביד בלא אפילו תפסה אם ומיהו וחדחה
 אגב מעלסלעלי לה כסב אם נפשך ממה חמלה גובה זו דאשה למדת הא

 כסב לא ואם .שערה קדם והאשה קדימה דין בהם יש הרי מקרקעי
 בניד וכיש מידה מוציאין ואין תפסה הרי מקרקעי אגב מסלמלי לה

 שהדין היכא דאפי׳ למדנו העור ומדפד ־ ותפיסה קדימה חרסי דאיכא
 איןשציאין וספסה האשה קדמה אם תדמה והאשה לב״ח שינחנו נוחן

ה מוציאין באין והנכון מידה דמוציאין שכסב מי ויש .מידה  וכן ^
 וזכה שקדם כל ולעולם פרק באוסו שכתב ז״ל הרב מלשון דקדקחי

ן שאין מידו מוציאין אין כחובתה כדי או חובו כדי במסלסלין ה ד מ  קד
כ פמסלסלין  האשה כסב ועוד • גוונא בכל משמע ולעולם ומדקאמר ע'

 באה שהיא ממה אוסה שדוחין משמע דחייה ולשק ־ ב'מ מפני נדמיס
 לאשסעי׳ ליה הוה עדיפא מידה דמוציאים איחא דאי וחו . לגבוח
דן דמן עלה לוסיף דלא והבו  מעבירים שאנו ודייע ביס עם למלוק היה ה

 ולא לינשא רוצה אשה לישא רוצה שהאיש ממה דיוסר מסעמא אוחה
 ־ לנו אין מידה להוציא ספסה אם אבל דידה דחינא לעעמא מיישינן

: הרבה במקומוס הספיסה דין ביארחי וכבר
ת עט ל א ק יחוס והניח שמס בראובן דעתי אודיעך ממני ש  רש ק

עי אגב מעלמלי להם ושעבוד בשערו׳ מובוח עליו ק ^  מ
 הנכסים נשסעבדו שלא ונמצא מסלטלין קנה לא האמרק מן שלוה ואמר
 מנכסי נפרעים שאץ אלא ליפרע מנו הניע שהראשץ אלא לראשץ אלא

ש בחייו ליפרע זמנו הגיע לא האחרון והשער .שיגדילו עד יחומים  י
 מהם א׳ ספס לא וגם לשניהם כדאי כנכסים שאין לפי קודם מי ספק

 שסיר ונפרע כחייו פרע לא שהרי גובה האחרון השסר בעל אמרינן מי
 ואם היסום שיגדל עד הראשון השסר בעל ונדמה הקסן היורש מן

ן הללו במסלעלין שיש טון דילמא או ־ יפסיד לא ואם יגבה ימצא  ד
 שלא ונהי קודם אני אומר מקרקעי אגב מסלמלי לו כסב שהרי קדימה

 שיגדל עד כב׳ד מונחים הנכסים יהיו מ״מ היסום שיגדל עד אגבה
 :השמים מן כפול ושכרו מי עם הדין המורה יורה היסום
ה ב ו ש  הנזסרק לזה ולא שטח שקדם למי נשסעבדו הללו נכסים ת

 אין זיל אמרו ולא סמנו שלוה אחר נכסים קנה שלא כיון
 שמא היסומים לחועלס אלא שיגדלו עד אלא יסומים מנכסי נפרעים

 חס ולזנוח מורי קדם אשר המלוה אש להפסיד לא אבל ראיה יביא
ח שורס הילכך הנכסים לו נשתעבדו שלא האחרון  סוס שרוא־סכסה ה

 המאוסר לביס אוסו נוסנים והשאר בב׳ד אוסו ומניחים הראשון החוב
מן אוסו מסנים אביהם שפרע ראיה ימצאו אם היסומים וכשיגדילו  ל
 קדם אשר לביס אוסו מסרם ראיה ימצאו לא ואס סובו לחשלים המאוחר

 המאוחג־ לכיס הנכסים ויגבו ביר קדמו ואם לו נשתעבדו אשר שמרו
 בהם ויש הקרקעוס כדין המסלטלין חזרה דהאילנא גגה לא שגבה מה

:מקרקעי אגב ממלטלי ליה ושעמד כתבי שערי דכולהו קדימה דן

ת ל א ם על ראובן עם לדין שבאים בצבור אודיעך ממני ט ד »  ד
& או הצבור מאוסו עדים יביאו אס ח”ס של ד׳^

ץ כגרס הוי הרמוניה אם כלל בדבר נוגעים »  'לא או זה ל
ה ב ו ש  לא או כש״ס הסיאק אלאמועיל לך מיכעיא לא ודאי ת

*■6 סיס להם יש האם שנסב ז׳ל יונה רבינו ולדעס
ט סילוק ע׳׳י להעיד יכולין  פיסליס אמרים רמונים להם יש שאס ט

ק בחשובה ז'ל וקכסכהרא״ש * סילוק ע״י להעיד סנ א ק דו ד ג׳ ל ^ 
ן י ס אוחו אלא לסם ^  גרע יש׳להס אם אגל ס^ס אצל עניים 10דה ס׳

 ®tיאו סם שהוא pdp סיס באוסו יקראו שלא להססלק איפשר
קד לא בב׳ה בעודו כי יקראו אס  גאסר שיקראו שא*£ר טון הנאה מי
ש . ברמורם המעם והוא והיה עיב סאט׳י אי ס אחר סיס להם ו »  מ

ק דיל . זה אצל עניים ונמצאו פסול ימצא שמא ס ט ע מ  היה הסילוק י
 שמהשפסב שנסב מי וראיסי אחזקסיה ליה מוקמינן כשר בחזקס

מ סילוק דמועיל ^«ר להסבףס יש דאם ויל ס להם שיש ה'  ממייק סי
 שאם כזה וכשר נמיוייק דדקא מכאן מ־קדקחי הוא ונכון וכשיכזה

ש פאס עלט דדן אשר הסיס היה «ד  סצ״« ולא מ'<דר ואין בכמעסו
ר הוזמונים שאם גמי ומינה .סילוק ולא אצלו עניים דהכל  ^ו
« שאיןב>דה מוביש יפיס סם עליהם לדו באיש «יי )&  צלש6כהסס

לא ־



זשאלות י ׳ ב ד ר ותשובותה

 וכלים גאה ס״ס להם שיש מראייסם הם נהגים שהרי סילוי! יוטיל ולא
 מלשא רמוגיסלהאי׳ דעדיפי הוהאמינא לי^דמשספיגא ואי נאים

ח דאלו ח’מס ח לו שישמט ומה קאי לשמיטה ס׳  הרי מאחר או זה מס׳
 התורה בהם לנאות רמונים אבל ■ התורה קריאת שמיעת חוגת ידי ילא

 קיימו דלראייה הנאה יותר להו אית נאים יותר שהם מה וכל קיימי
 טדיפי דלא סילוק דמהני ודאי כהם אחרים רמונים בב׳ה יש אם אבל

ת י דכתב ואע״ג . אחרים להס שיש כיון מס׳  מועיל אינו שהסילוק ד
 שהצבור ז״ל האחרונים כתבו כבר ממונא לאוקמי אלא ממונא לאפוקי
 ראיה להביא היחיד ועל כמוחזקין להו חשבינן היחיד עם לדון הגאים

 כמה שיש יודע והוי ־ דבר של בטעמו אחרות בתשובות הארכתי וכבר
 רוב אבל בדיינים אלא בעדים מועיל הסילוק דאין דש׳ל האחרונים מן

 בעדים אפי׳ מועיל ס׳לדסילוק עליהם לסמון שאנורגילין הפוסקים
 אחר שס יש אם סילוק מועיל לזבוניה אפשר דלא ס׳ית וא׳תבשלמא

 להו מזבנינן דלפעמים כיון רמונים אבל מידי ליה משתרשא לא דהא
 דתניא הא כי הנאה להו אית הרי שבויים פדיון לצורך או עניים לצורך

 מביאים ואין העיר אותה בדייני דנין אין עירי לעניי מנה תנו האומר
 מהלכות פט״ו ז״ל הימב״ם עלה וכתב . העיר אומה מאנשי ראיה
 ונעיד עלינו הקצוב הדבר נתן אנו העיר מאותה שנים אמרו אפי׳ עדות

 והם הואיל אלו עניים שיתעשרו להם הוא שהנאה להם שומעין אין
 היא הנאה נמי ובנ׳ד • ע׳־כ בזה כיוצא כל וכן העיר בני על סמוכים

 יספיקו ולא שבויים או עניים יבואו שאס להם אותסרמוניס שיהיו להם
 כאשר יועיל לא לנו המניע נתן אנו יאמרו ואפילו באלו שיסתייעו להם
 י״ל יעידו. לא רחוקה בדרך אפילו הנאה להם יש דאס זיל הרב כחב

דן דגעיקר  שאין בתשובה כתג ז׳׳ל הרשב״א עליו חלוקים רטם ה
 סי׳ תקנותיהם ועל הקדשותיהם על אחרת ממדינה עדים מביאים
 ג׳ כלל בתשובה ז׳ל הרא־ש כתב וכן ז״ל ירוחם רגינו וכתבה חתי*א

 מצו אחר העירס״ס לבני יש שאם שכתב ז׳ל ורגינויונה : וכללנ׳ט
כ נפשייהו לסלוקי  חייש לא ש׳ת שר להרווחת חייש דלא היכי וכי * ע'

 דעת שהוא ל”נ וכן חלקו ונותן מהם מסולק שזה כיק העניים להרווחת
 דבני ההוא וכתב עירי לעניי מנה דתנו ההיא מדהבמיט ז׳ל הרייאןז

ס להם שנננב העיר  לסלוקי מצי ולא קאי דלשמיעה ס׳׳ס שאני וכשב ס׳
ד אבל נפשייהו  .הלכתא וכן ומסהדי מססלקי נפשייהו דסצולסלוקי מי

 גאתרא וכיש משית בר סילוק מהני מילי דלכולהו ז״ל דס״ל משמע
דן ^ ד  בגסרא זיל הלוי יהוס,פ רבינו כסב וכן • אצדקה כייפינן ד

 היכא זיל הרמב׳ם דמודה אומר אר ולפיכך זיל הרין דבריו והעסיק
 אלא ז׳ל הרג אמרה ולא לאסהוד שסיר דמצו הצדקה על כייפי דלא

 ליה וניחא עלייהו רמו דענייס הצדקה על דכייסינא באשרא
הו בהרווחה , ;דד

א ל ל א כ ת ל מ  אין בב״ה כמוסס אין אלו הרמונים אס בניד ד
• סילוק ע״י אפי׳ הקהל מאוסו עליהם ין7מע

דן כהם גביה ים ואם  עניים יסושפו שאם ובקנין סילוק עיי עליהם מעי
 פלא באופן להם המגיע חלקם שיתנו הרמורם לסכור ויצמרכו שבויים או

 הקהלוס נהי-ו כבר אבל הדין הוא זה • הרפונים מאלו הנאה להם יגיע
ס «ו ם פי על דגר כל ל ד ^ ע ק ה :הקהל מכם ועיי מ

ת2̂ ®א ל א ק על ממני ז לא: או הכהן פלוני כותגיןבגס אס המגרש כ

ה ב ו ע ע סנן ת  יכתבו משולשין היו ואם ישלשו יעשו טצד סשיס מ
 מהם א׳ היה אם פי׳ כהן יכסנו מסומנים היה ואם סימן

 היו שלא מהכא משמע ישראל מפלוני לווה הכהן פלוני יכסט כהן
 פיב להו דאיבעיא ואע׳ג • ולאבגימין בשפרוס כהן לכתוב נוהגין

 לכסוב נוהגין שהיו ומשמע ליוחסין משמרוס להע^עס מהו דכסוגוס
 איסרמי אלא כהן למכתב נהגי הוו דלא למימר איכא גשמרוס כהן

 לה מוקמינן והכי שהדי וחסמו מנה ממד לויסי כהן פלוני אני דכסב
 אימא לעולם אבל ליוחסי׳ זה משער להעטס מהו בפי קא ועלה הסם

ן היו שלא לך «י  צריך באין ברור הדבר זו שמה ולפי כהן לכסוב נו
 ובימי כהן לכתוב נהגו לא הסנאים דבימי סימא ואפילו • כהן לכסוב

 במקום המרינה במנהג סלוי הדבר כן אם לכתוב נהנו האמוראים
 לא כסב ואם כותבים אין נהגו שלא ובמקום כוסבים לכסוב שנהנו

 כתב לא שאס מהגדולים אחד בשם שכסב למהר׳י וראיסי • הפסיד
אמדה דלא סימא ואפילו חומרא האי ליה מנא ו««הני פסול הגס כהן

 דאחר משמע כהן כתג לא שזה וכיון כהן לכתוב שנהגו במקומו אלא
 את לפסול אבל לכתחלה כהן לכתוב זה עעס דמועיל נהי המגרש הוא
 כהן הרי ליה דאית וחניכא שום וכל דכסב דכיון לנו אין כך בשביל הגט
 לס הוא שגם אצלי וקרוב • עליה לסמוך ואין היא יסירא וחומרא בכלל

 אין ואם • וחניכא שום וכל לכתוב שאין האומרים לדעת אלא אמרה
 מנהג היה שכן כהן יכתבו לא חדשה טיר כגון דוע י מנהג במקום

 פני שם שיהיו לא אס כתבתי כאשר האמוראים בזמן וגם התנאים
 או כהנים שניהם ואם • כהן לכתוב צריך שאז יעקב בן שמעון בן יוסף
 כלומר בהדיא בתוספתא איתא והכי דורות כותבים ישראלים או לויים

:מחבידו אחד ויובדלו שיוכרו עד חמישי או רביעי דור כותבים
ב ת פ ל א  על חוב שער לו שיש בראובן דעתי אודיעך נננוני ש

 ללוי השער ומכר ימים חדש לסוף זמנו שיגיע שמעון
 אם ונסתפקו חדשים ששה לסוף האחר והחני החוב חצי מיד לו שיתן
 חצי לראובן מקדים לוי שנמצא ריבית חשש בו יש ואם קיים זה מכר
 ; חדשים חמשה החוב חצי על לו שימתין כדי ימים חדש החוב _

ה ב ו ש  חוב שטר דהמוכר זיל דורן שמעון ר׳ בשם כתוב נמצא ת
 וא'כ בשער שכתוב ממה בפחות לו שימכרנו צריך לחכירו

 שכתוב כמו בשוה אותו שמכר כיון כלל המקח נתקיים לא נ״ד זה לפי
 מי והיה מלח ולא טעם לא בו ואין כלל נכון זה דין אין אבל בשער
 ממנו לקנוס לחבירו הנאה טובת לעשות זה רצה אס וכי ■ האומר שיהיה

 שיהיה ליה דניחא אי׳נמשום : המקח יתקיים לא למה השטרבשוה
 : שיהיה טעם זה נואי מלוה לאיש לוה ועבד כדכתיב לו עבד שמעון

 דברים יש נשך איזהו פרק בהלכות ז״ל הריאף וכתבה היא ירושלמי וזו
 והלוואתו בפחות חבירו של שערותיו אדם לוקח כיצד ומוסרים רבית שהם

 דלא להדיא משמע : ע״כ רביס משום חושש ואינו בפחות חבירו של
 בפחות מכד שאס לענין אלא בפחות למכור שצריך לענין בפחות אמר

 מכירה בהלכות השטרות מכירת דין כתב ז״ל והרמבים :רבית הוי לא
 הרבית ענין על ולוה מלוה מהלכות ה׳ ובפרק בפחות הזכיר ולא סתם
 שטרותיו אדם לוקח כיצד ומוסרים רבית כמו שהם דברים יש וזיל כסב

 דמה משמע • הירושלמי לפון והוא ע״כ חושש ואינו בפחות חבירו של
 סימן כתבה והטור ;רביס מפום חושש שאינו לומר הוח בפחות שאמדו

 פה על מלוה או חבית על שטר לו שיש שמי מבואר יותר בלשון קע״ז
 אחדות שיהיה ובלבד רביס משום בו ואין בפחות לאחד למוכרם יכול

 משמע בפחות למוכרה יכול ומדכתב וכו׳ הלוקח על והמלוה השטר
 שלא עד ברור וזה בשיוויו אלא בסחוס למוכרה יכול שלא לומר יס״ד

 כך שיאמר דורן שמעון לר׳ ליה וחס הקולמוס עליו להטריח ראוי היה
 עובה ועצה בפחות שימכור וצריך וכתב מעה הסופרים מן א׳ אלא

 ריב על ומסעבר עובר נמצא כן לא שאם בפחות אלא יקנה שלא קמ׳ל
 רביס איסור כאן שאין לי משתברא רביס חשש יש אם ולענין :לו לא

 כיון אבל רביס משום למיחש איכא התם הלואה דרך היה אם דגשלמא
 רביס כאן אין הלואה עיי אפי׳ דהא מוסר וממכר מקח דרך שהוא

 שמעון יעני אם שהרי הקונה לוי על השטר שאחריות כיון ותו תורה של
 אגר כאן אין הנז׳ החוב חצי לו ופורע ראובן על חוזר אינו ימוס או

: מיחוש ביס כאן אין ולפיכך ומותר נטר
ת פג ל א  ראובן תויבב בצפת אירע במעשה דעסי אודיעך ממני ש

 לאשתו גט שיניח לו ואמרו הים למדינת הולך היה
 ומיודעיו קרובים בו והפצירו שנים לג׳ הגט שיהיה אמר אבל ונתרצה
 ונתנו סתם הגט וכתב לסופר הלכו זו הסכמה ועל לשנה הגט שיהיה

 שהשכימו מה על סומך היה הבעל כי כלל התנאי הזכירו ולא סתם לה
 ונחלקו צפת חכמי לפני מעשה ובא הנז׳ לזמן שהוא הפשרנים עמו

 כן דעת ועל קיים שהתנאי אמרו וקצתם מיד מותרס שהיא אמרו קצתם
: בזה דעתי לדעת* ורצית גירש

ה ב ל ש  דקי״ל כלל להמתין צריכה ואינה מיד מוסרת זו אשה ת
 שזה סי על ואף הוא כלום לאו בגיטין דעסא גלויי

 הוא כלום לאו סנאי טל אלא לגרש רוצה שאינו בדעתו גלה המגרש
 גט השולח בפרק דגרסינן סנאי בלי לחלוניין וגירש בו חזר דדילמא

 בטולא יסבא דהוה אשכחה שליח אזל לדביסהו גיטא שדר דעילאי בר
 ליה אמר גביה אסא מיהא ברי השתא זיל ליה אמרה געיך הא לה אמר
 גיטא בטיל לא והנוטיב הטוב אמר אביי • יהמטיב הטוב ברוך ואמר פסח

הטוב ברוך אמר ורבא • מגורשת לה ונחנו השליש חזר כאם כלומר
והמטיב
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 ,סבר אב" צ',יטא דעשא מלדי מיפל:' קא במאי גיטא בעיל והמטיב
טא דעשא גלויי אמר ורבא • היא מלשא לאו בגיטא דעשא גלויי  מי

 קג״ם יע״ל הלכוש משי׳ אשש והא כאביי בהא והלכשא היא מלשא
 לגרם רוצה שאינו בדעשו כגלה אעפ״י נמי בנ״ד הילכך כאביי דהלכשא

 דייקינן והכי .מיד ננגורשש היא הרי סשס בגירם כיון שנאי על אלא
ט השולח מדשנן נמי  ואמר שליח אחריו ששלח או בשליח והגיע לאשמו י
 אבל בהדיא דבטליה וטעמא בטל זה הרי הוא בטל לך שנחשי גט לו

 יכול אינו לידה הגיע אס מדקשני וחו • גיטא בטיל לא דעחא גלויי
 מעיקרא עליה דמיהדר צריכא לא וננהדרינן פשיטא בה והוינן לבטלו

 הדברים וק״ו .קמ״ל דמי מעיקרא בעליה כאלו דשימא מהו לבטוליה
 שעשה מה לבטולי נוהני דלא כ׳׳ם השליח אח לבעל גלויי מהני לא אי

 לו היה שנאי על דלבו איחא דאס שנאי בלי סשס שיגרש בעצמו המגרש
 אמרי' ואפ׳ה טעמא האי ליכא שליח וגבי הגט שנחן בשעה להזכירו

 ממי עדיןז דעחא גלויי לך הים . הוא כלום לאו בגיטא דעחא גלויי
 ואמרי׳ לטשה הלאו שהקדים או, אוחו כפל שלא אלא שנאו שהזכיר
 ונ׳ל • בנ׳ד ול׳ם שנאי בלא מיד ומגורשח קייס והמעשה במל דשנאו
 ע״מ לאשחי גס שנו לשנים אמר פ״ד בשוספשא ששנינו ממה ראיה

 לי שחחן ע״מ לאששי גט חנו לשנים ואננר וחזר שנים ששי לי שחנוחין
 רוצה בידה והרשוש האחרונים אש הראשונים דבריו בטלו לא זוז ר׳

 וז״ל ארמ׳׳ד סי׳ בחשובה ז׳ל הרכב״א עלה וכשב • שחן רוצה ממחנח
 היינו דקאמר דשנו כשר שנאי על ולישן לכחוב להם שאמר אעפ״י אלא

 לאששי גט חנו לשנים אמר השקבל בפרק ששנינו כאוחה ולישן לכשוב
כ אלא מועיל אינו שהחנאי בהדיא לך הרי וכו׳ וישנו יכשבו אלו הרי  א'
א משמע מזו וגדולה ■ וכך כך מנה על לאשחי גס וחנו כשבו אמר  מהי

 או סשט לשליח ומסרו וכך כך ע״מ לאשחי גט כשוב לסופר אמר דאפי׳
 כחבווחנוגטלאשחיע׳ימכך שיאמר עד שנאי זה כאין סשס לה נשנו
 והס החנאי אמר לפשרנים אלא כלום לסופר אמר שלא בנ״ד כ׳ם וכך
 לה נשנו סשס הגט שנכחב כיון דפשיטא שולחי׳ ולא סופרים לא היו לא

 לא דעדכאן ראיה עוד • מיד מגורשש שהיא השנאי הזכירו ולא סשס
 הגס שורה כשיבש קודם פה על השנאי היה אם אלא רבווחא פליגי

 לפני שנחי שוס הכשירו לא ז׳ל השוספוש ובעלי ורש׳י הרמב׳׳ם דלדעח
 שוס יזכיר שלא כדי לבעל ששיקו דאמרי׳ והא פה בעל אפילו המורך

 הלוי הר׳ז לדעש ואפי׳ להחמיר ראוי וכן מ*מ וכשב הוא שנאי
 השנאי נשקייס אס בע״מ החנאי היה שאס שאמרו ז״ל והרמב׳׳ן והראב׳ד
 בשעש שהשנה אעפ׳׳י כלום אמר לא נחינה בשעש אס או מגורשח
 השנה אם אבל בע״מ אלא השנה שלא כיון כשר זה הרי פה על כשיבה

 הא ולדבריהם בכשב אטו החורף דלפני פה על גזרה פסול בחון
 ב.ט הפוסל דבר יזכיר שלא מפני הוא לבעל בחיקו בגמרא דאמרינן

 פליגי לא כאן ועד בגס השנאי לכחוב להם יצוה שלא או חון בתנאי
 החנאילפשרניס אמר אס אבל הגט כשיבש בשטח החנאי שהזכיר אלא
 ואפי׳ השנאי ומאל בו חזר לומר לנו יש הגט כחיבח בשעש הזכירו ולא

 היא מלשא לאו בגיטא דעשא גלויי הכחיבה בשעח דעשו היה שכך
 שטחו ובעלי ז׳׳ל הרמב׳׳ס לדעש מגורשח ספק יהיה וא׳ש ■ וכדברירנא

 אמרינן דלא קשיא לא .השורף כחיבח קודם פה על השנאי שהזכיר כיון
 השורף כשיבח ולפני הגט כשיבש בשטח החנאי הזכיר אם אלא הכי
 הסנאי שהזכיר בנ׳׳ד אבל וכך כך מנש על לאשמי כחוב שאמר כגון

:דעש גילד אלא שנאי זה אין הגט כחיבח בשעה הזכירו ולא לפשרניס

 ובשטח פה על השנאי שיהיה צריך לכשחלה דטלתא כללא
 הגט כשיבש ובשעש פה על היה הנשינה

 השנאי הזכיר לא ואם להחמיר ונכון מגורשח ספק השורף כשיבש קודם
 עידי ולא סופרים לא באינם אחרים לפני אלא הגט כשיבש גשעח כלל

 סנאי שזה האומר ואפי׳ מיד מושרש והאשה שנאי כאן אין כנ׳ד הגט
 מנהג ולפי לעז בלשו׳ שאמרו ברור הדבר גמ3 הפוסל שנאי או גמור

 אניום דום אישפירי קי קונדיסיון קון או אניום דוש פור אמר כך הלשון
 כשנאי שאינו שנאי וכל כפול שנאי ולא ע״מ ולא מעכשיו לשק זה ואין
 בטרור נשברר שלא ומפני קייס והמעשה בטל החנאי ראובן ובני צד בני
 ואמר מיסשערב היה אס שאפי׳ אומר אני לפי׳ המגרש לועז היה אס

 לכפול וצריך בשנאי הוא משמעושו אלא ע׳ימ לשון בשרע לשון אין בברע
בקיאים היו שהס הרמב׳׳ןז״ל וכתב פלולתא איכא ואפי׳בע״מ מנאי

 אם וכ׳׳ש כמעכשיו הוי לא שנאי על אבל כמעכשיו דהוי ע״מ בלשון
:הסנאי משפטי כל שצריך העכו׳׳ם לשונות בשאר השנה

ת פד ל א  שמעון אש שעשאה אלמנה באשה דעשי אודיעך ממני ש
 לשכר קרוב בהם להסעסק יחומיה מעוח לחח שליח

 ולא יטעה לראוכן ונחנס שמעון והלך היחומיס מעוח כדין להפסד ורחוק
 דהוי ופסקו לדין ראובן אח במעון טבע רב זמן ואחר בהיחר הדבר עשה
 ראובן אש לשבוע היחומים יכולין אס הקרן אלא לו נחן ולא קצוצה רביח
 : כסיוה לפי שמעון אח או הזמן כל אצלו בטלים מעוחיהס שהיו מה

ה ב ו ש  שמיס בטני וחייב אדם מדיני פטור חבירו של כיסו המבטל ת
 דשוגג מכלזס פטור ושמעון שמיס בדיני חייב ראובן הילכך

 שלא שבקייהו בחר ליזלו רביח דאכלו וישמי כלל מהמעוח נהנה ולא הוא
 לא דאורייתא רביח אבל להפסד ורחוק לשכר קרוב אלא לישומים השירו
 מראובן מוציאים ואין קצוצה רביח דהוי ב׳ד דפסקו וכיון להם השירו
 • מראובן עשה יוציאו שלא כ״ש ממנו מוציאים היו שמעון גבה ואפי׳

 מעשה וז׳יל ולוה מלוה פ׳׳חמהל׳ במיימוני בהגהה כשוב שנמצא ואעפ׳׳י
 פלוני לזמן מעות לישן המלמד עם וקנו • לבנו מלמד שהשכור בראובן

 אותו עד במעותיו להרויח יכול שהיה מה המלמד ושבעהו לו נחן ולא
 רביש משום בו ואין הריוח לו לישן דחייב מעוך אליעזר הר״ר ודן זמן
 בזמן ההגהוס על לסמוך דרכי שאין פעמים כמה כחבחי כבר .ע״כ

 דאיכא זה על נסמוך ואיך דורו בני עליו חלוקים דדילתא להקל שהוא
 שהרב ושמצא ההגהה בסוף ועיין דאורייש׳ ורביש ממונא לאפוקי חרשי
 רביס איכא בשכירות דגם והעלה עליו הקשה ההגהה בעל של אחי!
 רביס דהוי מודו כ״ע כנ״ד במלוה אבל בשכירוס אלא פליגי לא !ע״כ

 באיש מעידנו דמכוש דפ׳ק מההיא ההגהה בעל שכשב והראיה .קצוצה
מ זוז אלף לחבירו שחייב סלוני  אומר והוא יום ל׳ ועד מכאן לו לישן ע'
 ויהיו לישן רוצה אדם כמה אומדין זוממין ונמצאו שנים ג׳ ועד מכאן
 אמאי רביש בשכירות שייך אם ומחה שנים ג׳ ועד מכאן זוז אלף בידו

כ והראיה וכו׳ רוצה שאדם כמו עדים ליה משלמי  דאי איירי בשכירות ע'
כ רביש משום כלום לו נושן היה לא אז בהלואה  לא מיהא אי ולדיד • ע'

 אמר דרחמנא זוממים עדים ושאני כפשסה איירי במלוה דאפילו איריא
 במעותיו להרויח יכול שהיה מה להפסידו זמם וזה זמם כאשר לו ועשישם

 כאן חין דהלוחה כליי רביש כאן דאין לשלם ן חייבי ולפיכך שנים בג׳
 שהעיד.׳ לעדים למה׳ד ייהססידו רוצים היו להרויח יכול שהיה מה אלא

 היה בלא באופן ובשבועה שכרו לו ונסן לשנה לשמעון ראובן שנשכר
 להריוח זה ראובן ראוי היה כמה רואים זוממין ונמצאו בו לחזור יכול

 יש שכירות אפי׳ אלא ראיה מכאן אין הילכך לו ונותנים שנה באותה
 דמנטרי לאנהו רבא להו דאמר מההוא משמע והכי רביח משום בי

 ראובן מודה אס בנ׳ד ומ״מ הנזכר בפרק הרמב׳סז״ל וכתבה באגי
 עס שהתנה הסנאי כפי ליתומים ליחן חייב היסומיס במעות שהרויח
 אביהם ב׳ד מ״מ בטל הוא עמו שמעון שעשה שהתנאי שאעפ״י שמעון

 פרק במרדכי היא והרי בחשובה מאיר רטנו כסב וכן : יחומיס של
ח ודאי טוען ושמעון הרויח שלא ראובן אומר ואס • ע״ש הרטש  הרי

 בין חילוק שאין יודע והוי .סשס חרם מחרימים לא ואם ליה משבעינן
 שנשברר כיון ידע לא או ישומיס של הס שהמעות בשחלה שמעון ידע אם

 לוקחים שאין המדינה שמנהג כיון לי מסחברא ומ״מ ישומיס: של שהם
^ אלא היתומים מעות מנ  חייב אינו שכר למחצית שהם העסקות שאר כ

:שמעון עם שהתנה כמו ולא הריוח מחצית אלא להס לישן

א ת ל מ ד א ל ל  יותג ולא הריוח חצי ליחמי למיהב ראובן חייב כ
 לוקח היה לא עמו משנין ב״ד היו אפי׳ שהרי

 הד דאפילו י׳ל .דישמי רבושייהו מאי וא״ס .שכר למחצית אלא אותה
 כי בנ׳ד וכ״ש שרי ליחמי לכ״ע דאסור בהפסד ופלגא באגרא פלגא

 הסנאי כסי לחייבו ראד דאין המעות כל באחריות חייב היה הנראה כפי
 ואס שהרויח מודה הוא אס שהרויח מה מצי אלא שמעון עמו שהסנה

: אדם מדיני פטור מודה אינו
ת פי׳ ל א  אס שאובן מים שכולו במקוה דעתי אודיעך ממני ש

:מדרבנן או התורה מן פסולו
ה ב ו ש  מי ים כהלכה פנים לה ים א׳ וכל סברות ס׳ בזה ראיתי ת

 רשביס דעת וזה מדאורייתא פסולה כאובה דכולה שכתב
לך ואין מדאורייסא כשרה שאובה שכשבדכולה מי ויש :מסרפיס וקצת

שאובה



טוותשובותהרדב״זשאלוה
י דעה וזה מדרבגן אלא כאובה  הלוי יוסן! הר׳ר דעח נראה וכן ז׳ל ד
 וים ;ז״ל הגאונים דעה וכן מקואוח מהלכוח ס׳ד ז״ל הרמב׳ם ודעה

 אה סוסלין בהחלה כאובין מים לוגין ג׳ א"נ כאובה דכולה ככהב מי
 דעה וזה מדרבנן הוי המיס סני על לוגין ג' אבל מדאורייתא המקוה

 בבאובה אבל נודאורייהא שסול בכהף מלא כאס ככהב מי ויש • ז׳ל ר׳ה
ק אדם הסיסה בו שאין זה צבור כגון מאיליהן כלי׳ ע׳י  נהמלאו כמאילי
 דשאובה שכהב מי ויש ז״ל היאב׳׳ד דעה חה מדרבנן הוי נשאבו ולא
 כאינם כלים ע״י כאוב׳ אבל מדאורייהא עומאההוי המקבלים כלים ע׳י

 מהם א׳ וכל ז״ל כמשון רבינו דעה חה מדרבנן הוי טומאה מקבלים
 הגאונים קבלה ומי׳מ ארוכים הדברים כי כם עיין לדבריו ראיוה הביא

 הכשיר הטעם ומזה מדרבנן אלא פסולה כאובה כולה דאין מכריע זיל
 גודרבנן אלא הוי לא דכאובה דכיון בהמככה כולה כאובה זיל הרי׳אף

 מלהא ומנקע גדולה קולא וזו מדרבנן אפי׳ כשרה המבכה עיי
ה רבייה דבעינן עדיף מציעהא כנ מו  הרמבים ודעה הגאונים דעה וכן ו

 דאיפשר היכא אבל איפשר דלא היכא או בדיעבד ודוקא הנז׳ בפרק זיל
 ואס עושין סאה מ׳ כל כולו ככר מקוה ולעכוה המחלוקוה דכל לצאה

 ואעסיי כלו היום כל אפי׳ ונוהן כספו על ממלא כשרים סאה מ׳ בו יש
 בסברא הוא יחיד מדרבנן אפי׳ כה׳ג כפסול זיל רכבים בכם שכחבו
 : אחרה דרך על ז״ל רכביס דברי לפרש כיאיפשר גם זו

א ל ל א כ ת ל י מ  הפוסקים כל לדעה לכחחלה המקו׳ לתקן צריך ד
 לסמוך יש ובדיעבד וחמיר הוא כרה דאיסור

 שאובה והמיעוט כשרים מים המקוה רוב שיהיה זיל הגאונים דברי על
: והמשכה רבייה דהיינו המשכה עיי ,

ת ®י ל א  שאינ׳ סחורה לשמעון שמכר בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 מוכר אדם אין בכה״ג אמרינן אי הדמים ולקח ברכוהו

 ולמיהב השחורה לקנוס ליה מחייבינן דילמא או לעולם בא כלא דבר
: בהימנוסיה דליקוס ליה

ה ב ל ש  סחורה אוסה לראובן כאין יודה כמעון אם ביארה לא ת
מ יודה כמעון כאם לא או  המעוס״הדברברור נסן כן וע'

 לא דקונה היכא אבל • לו וליסן סחורה לקנוס ליה מחייבינן דלא
 דגרסינן רברבי באבלי וסליא בעיא מקום איכא לא או ליה איה אי ידע
 דיקלי ליה איה אי חזינן ודיקלי ארעא ליה אמר הביס אס המוכר סרק
 דהאי סכטא . דיקלי הרי ליה זבין ליה ליס ואי דיקלי הרי ליה יהיב

 העטור בעל עלה וכסב לעולם בא כלא דבר מקנה דאדם מכמע מימרא
מ דכיבל מקנה אדם אין אמרינן דכי זיל הרין בכס  דקל פירוס ה'

 נסן לוקח אם אבל לעולם בא שלא בדבר ומהניהא יודעין שבניהם
 המוכר אס מחייבין מכר כן דעה על ומוכר לעולם שבא בחזקה מעוסיו

 לחבירו פירוס המוכר דמציעא בחוספהא דסניא והיינו חנאו להשלים
 אבל .זה כל זכוהו לאבד הימנו כל לאו לו כאין ונמצא לו ביש בחזקח
 דזבין אמרינן דכי נוסחוס במקצס ככהוב בזה סולק זיל כהרי׳אף נראה

 למזבן ליה יהבינן רשותא אלא ליה מחייבינן חיובי לאו דיקלי הרי ליה
 לא למימר מצי לא דיקלי הרי לך זבנינא אמר דאי דיקלי הרי ליה

 הרי׳אף לדעח ז״ל הראיה פירש כך דיקלי בה דאיס ארעא אלא כקילנא
 הרי ליה זבין וליקלי ארעא דה״ק דפירש חולק זיל רשב״ס וגם .זיל

 הדמי׳ מן לו מנכה לאו ואם ליה זבין דברו לקיים ירצה ואס דיקלי
 א״נ : בסלמוד קבעוה כלא כיון היא הלכסא לאו סוספחא והך • עיכ

 בכהיג שלו באינם ונמצאו לו ומכרם פירוס לו שהראה כגון לפרושי איכא
 דלא היכא אבל דעהו הקונה ששמך כיון זה של זכוסו לאבד הימנו כל לאו

 למזבן ליה מחייבינן ולא כאי כוליה דעהיה סמכה לא המקח לו הראה
 לו דהראה דהיכא השמוס שהי בין נכונה פשרה חו . ליה ולמיהב
 משסבר המקח לו הראה דלא והיכא זיל העטור דבעל טעמיה מסהבר
 אין אמרינן לקנוס המנוי בדבר דאפי׳ יודע והוי . זיל דהרייאף מעמיה

 וכן הפוסקים רוב הסכמה היא וכן לעולס בא כלא דבר מקנה אדם
;הביס אס המוכר סרק בסרא בחדוכי זיל הרין העלה

ת פי ל א  כל אמרינן מקומוס דבמקצס דעהי אודיעך ממני ש
 מקומוסאמרינן ובמקצס אהא לטפויי יהירא כללישנח

:דשטרא בופרא משום יי׳\רא לישנא
ה ב ו ש / הרין ת  לישנא אמרינן כי חיל בחדוכיו זו קושיא הידז ז

 לאסוקי דאהי לוקח גבי הימ הוא כופראדכערא יסירא
כהוא לפי בהדיא מפרש קא לפרושי צריך דלא אע׳ג דמוכר מחזקס

 דלא לביד וחייב מוכר בחזקח יעמידו בדבר ב״ד יסחסקו שאפילו חושש
 שיהיו מצוי הדבר אין הרי חיים למאי מוחזק שהוא מוכר אבל גמירי

 יסיר׳ לישנ׳ דכל והיינו כדין שלא מחזקחו הדבר שיוציאו כך כל טועין ביד
 בדינין גדול כלל וזהו מוכר גבי להו נקיטינן אסו לטפויי דאמרינן דפרקין

 אבל אתי קא לעפויי צריך דלא מוכר ליה דאמר יסירא ליכנא דכל הללו
 וזה עכ״ל דאיכוון הוא בעלמא דשטרא לשופרא לוקח ליה אמר כי

 דאמרינן הביש אח דהמוכר דגמ׳ ליכנא לי דקשיא אלא הוא נכון הכלל
 וחאלין דיקלין לך קני ליה למכהב צריך לחבריה ארעא דמזבין מאן האי

 דשטרא כופרא אפייה קני הכי ליה כסב לא דכי ואע״ג וצינון והוצין
 דכטרא לשופרא אמרינן ואפיה הכי ליה כתב דמוכר הכא והא הוא
 ז״ל הרב לדעה להר, וצריך .אחא קא מלהא לטפויי אנורינן ולא הוא

 והוא ותאלין דיקלין לי הקנה אומר הקונה אלא דוקא לאו דגמ׳ דלישנא
 הוא השטר ושופר מחנה הקונה לעולם א״נ וכו׳ דיקלין לך קני אומר

 לטפויי למיגור דאיכא הינא דכל וניל • המוכר בשם הלשון במחק!
 קנה דבססם הכא כי במכר לטפויי דליכא היכא כל אבל ליה אמרינן
 אמרינן במכר מלחא לטפויי וליכא השדה שבסוך מה וכל וחאלין דיקלין
 דכחיכא הביס אח דהמוכר וההיא הוא. דכטרא שופרא יחירא לישנא

 ולא רובע ביס שהיא הקנים מחיצח לא בבדה היה שלא איירי לעיל
 שיהיה דבר שום ולא שומירה ולא השקמה סדן ולא המורכב חרוב
 לשופרא אמרינן הכי ומשום ישירא מלישנא השדה בכלל לימכר ראוי

 :הביס אח המוכר בס׳ עיין כדברי ז״ל רשב״ם שכתב ראיחי דשטרא־כוב
ח ת פ ל א  לשרחו שמעון אס ששכר בראובן דעחי אודיעך ממני ש

 שטר ביניהם ונכחב זה על כמעון ונשבע שנים לג׳
 אס וחובע ראובן נחחרט ושוב • ויצא שיצא ראובן לו אמר שנה ולסוף
 .־ והשבועה השעבוד נמחל לבד בדבור אם ושאלה שבועחו לר,ייס שמעון

ה ב ו ש  חוזר פועל קייל השבועה שם היה לא שאס ברור הדבר ת
 מהשאלה הנראה וכסי האבד דבר שם אין אס היום החצי

 למיהדר מצי זיל ליה דלאאמר אפילו וא״כ .דברהאבד שם היה לא
 עברי לטהד פועל דמדמינן ואעיג עפרי כעבד קנוי גופו אין דהא ביה

 לשאלה מקום אין והילכך מלסא להאי ולא ליה מדגיינן דברים לשאר
 דכחכ ואע׳ג השבועה נמחלה זיל ליה דאמר וכיון השבועה מפני אלא

 השבוע׳ פשעה כן התנה א״כ אלא השבועה למחול יכול דאין זיל הרשב׳א
 שנשלמו עצמך דהגע כלל קשיא לא .ההקבלחי כאלו הריני לו לומר וצריך

 כאלו הוי זיל ליה דאמר כיון נמי הכא הסרה צריך היה כלום בניס הג׳
 היה לא הממון מוחל היה אם נמי דהרש״בא,זיל ובהך ־ הזמן נשלם
 כא^ הריני לומר וצריך השבועה מהיל מצי לא הכי ומשוס הסרה צריך

 מלמד ששכר במי ברוך בר׳ מאיר רבי׳ כסב שהרי ואיה . הסקבלסי
 המלמד לעכב הביס בעל ויכול זו באמירה השעבוד נמחל שלא לך לו ואמר
 בר לאו הראשון הניעם כי והעליתי אחרח בתשובה בזה הארכסי כפר

 כחובה היא והרי שם עיין השר הניעם על סמיכחו ועיקר סמכאהוא
 אלא אמרה לא ז״ל דאיהו והו .ססע״ג סימן ז״ל הרשב״א חשובוס בכלל

 הזי דלא דעלמא בפועל אבל החבד דבר דהוי סובר שהוא לפי במלמד
 בו יש אפילו השעבוד דנססלק זיל אמד דאם הוא מודה האבד דבר

מו לפי במלמד שכחב הדין דעיקר וסו : שפועה ע  חמוה הוא הראשון נ
 יעלה וכי יסחלק במה ידעתי לא מסחלק השעבוד אין בדבור דאס מאד

 שיושלם עד יועיל לא השכירוס לפעל שניהם נסרצו שאפילו הדעת על
 ואפי׳ במלמד דאפי׳ הנכון הילכך מסהבר לא ודאי והא שקבעו הזמן
 זכה זיל לו ואמר לעצמו שכרו אס האבד דבר דהוי האומדים לדעס

 דעלמא פועל שכן וכל .עליו לשכור ולא לכוסו יכול אינו ושוב בעצמו
;הזמן נשלם כאלו הוי זיל לו אמר אם שבועה בו ים אפילו

ט ת פ ל א  חוב שטר לחצירו שמוכר במי דעתי אודיעך ממני ש
 החלה המסירה להיוס קסידא יש אם ומסירה בכסיבה

: הכסיבה או
ה ב ו ש  אלא קנה לא משר כך ואחר כסב ואם בדבר קפידא איכא ת

 וכן השער יכסוב כך ואחר החלה השטר למסור צריך
 כסיבה מקמי מסירה דבעינן משחברא וז״ל הראייה בשם ז״ל היין כסב
 בה שאין דפר שהוא כיון בשעבוד זוכ׳ שאינו לפי לי׳ קנה לא הכי לאו הא

 מסירה דמקמי כסיבה שכן וכיון השטר עם נגרר שהוא מחמס אלא ממש
 השעבוד אף זו בכהיפה נקנה אינו הנייר שגוף שכיון מידי ולא מהניא לא

בשעבוד זכה שלא שכיון קנה לא אח'כ לו במסרו ואעפיי נקנה אינו
שמסר
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 .עכי׳ל יר,:ה מנה געצמו ההער משירס כהעח כתיכה כמר לו שמסר
 תחלה הבער למסור כזה מדקדקים ההכמיס ולון הסושריס ראינו ולא
 ולא משלה אינו השערות כמכירת הקנין כי דע ־ עעס צריך כן ואס

 בכקנין שנראה לפי קנין לעשות ראוי דאין מ׳ד איכא אדרכא מוריד
 :השער ע׳י אלא קנין ע־י כלל קונה ואינו השער את לו להקנות גמר

ד ואיכא י  רנקנו לא דמילי ידעי דכ׳ע הקנין מפני כלום הפסיד דלא נ
 ליד כשיגיע השער על הוא השערות קנין סמוכות עיקר אלא כקנין

 השער מכירת על והלוקח המוכר מן קונה שהסופר אעפ״י הילכך הקונה
 המכר שער כמגיע ככעה שהרי קפידא ליכא השער את לו מוסר ואח׳כ

 שלא ליזהר צריך לעולם אכל השער מסירת קדמה ככר הקינה ליד
 אתה ומכאן הקונה ליד הקנין פער שיגיע אחר השער מסירת יאחרו ;

 שיעכודא וכל איהו קני כפניהם ליה דאמר סהדי איכא דאפילו למד
 ופער כעצמו השער לו שימסור עד השער קנה לא כיה דאית

עליו: הננכירה
ת צ ל א  לנדתה עוכלת היתה שלא כאפה דעתי אודיעך ממני ש

 כתוכה לה יש אס לגרשה וכא ושותק יודע וכעלה
:לא או

ה ב ו ש  כתוכה לה שאין והשיכ ז״ל הרמכ״ם מלפני נשאל זה דכר ת
 נשכר חועא יהא כלא כדי דעתו לפי הוא והעעס כלל

 פריעת מניעת כתוכתה מלפרוע שנפניר נשכר מועיא הוא שגס ועפ׳י
 לה יש אס ומ״מ .כלוס ממנה קכל פלא כיון שכר נקרא לא הכתוכה

 יהאחועא שלא כדי אותס לפרוע וחייכ עליו חוכ הם הרי כלאות עליו
 שכר כאן ואין נועלת היא שלה את חועאת היא שגס ואעפ׳י נשכר
 אחרת וכתשוכה כממונה או כגופס הזמן כסי אותס ליסר לכ׳ד וראוי
 יהא שלא כדי קנס דרר לענייה אותו ולתת המאוחר לקחת שראד כתכ

:לדון ראוי וכן הוא גס נשכר חועא
א ת צ ל א  ועמד אחר למקום והלך לשמעון עסקא כנתן ראוכן על ש

 ומת לעניים עסקא אותה והקדיש כריא כהיותו ראוכן
 הענייס אותו לוקחין אס כיס כאן לו ויש הים כמדינת שמעון מת ואח״כ

:שמעון יורשי כיד יפאר או ראוכן יורשי או
ה ב ו ש  לעניים שאין ז׳לוהשיכ הרמכ׳ס מלפני כאלו כזו כיוצא ת

 עסלןא שער שמעון מיורשי לגכוס איפשר אי שהרי כלום
 נועלין אין לישכע יכולין אינם והס לענייס שהוא וכיון כשמעה אלא

 וא״ת .שמעון יורשי כיד הכיס שישאר משמע הסשוכה ומתוך כלום
 אותו דתנו שמעון מיורשי ויוציאו כיורשים שכועס ראוק יורשי ישכעו
 לראוכן היה שלא כגק ז׳׳ל הרכ דאיירי ר׳ל מורישם צוה כאשר לעניים

 לו ראוי היה הממון אס דכשלמא ז׳ל וס׳ל יורש ליה דאית א־נ יורש
 שטעה תקנו לא יעלו והעניים הוא יככע אכל ויעול כישכע הוא כדין

 חפן כנקיעת לישכע היורש וחייכ ככתכ לשונו מתוך משמע והכי כזאת
 לאחר ידוע ממון ואינו לענייס להיות חזר אכל השליש הזה הכית מן דקח

 פנתכרר אחר הנפער זה מממון דכר שוס יקח ולא ויעול שישכע לענין
 :והעתקתיו מכ׳׳ל כלוס לעניים אין אומר אני ולכך כשכועה אלא שמס
 קייל דהא העניים כו חכו ההקדש זה חל דרך כאיזה ידעתי לא ומ׳ס
 דמלוה פלגא דהיינו מחצה וגוכה נשכע היתומים על היוצא כיס שער
כ ליסמי עענינן דפקדון פלגא דאלו  יורשי איןזוכין דפקדון אפלגא וא'

 דכר מקדיש אדם ואין ניתנה להוציא מלוה דמלוה אפלגא ואי ראוכן
 לי ויראה ת׳ל ערכין מהלכות פ׳ז ז׳ל הרכ דכתכ ואע׳ג כרשותו כאינו

 עלי הרי אמר אם לעולם כא דכרשלא מקדיש אדם כאין כאעפיי
 שה׳׳ה ונאמר .ע״כ לעולם כשיכוא להקדישו חייכ זה הרי להקדשו

 להקדישו חייכ לידו כשיכוא מלוה ין3 כרשותו שאינו דכר שמקדש כמי
 ותו • לן מנא היורש אכל עצמו כמקדש אלא אמורים הדכדים אין מ־מ

 מי אכל להקדישו עלי הרי. שאמר כמי אלא אמורים דאיןהדכרים
 כיון וא״כ ההקדש חל לא ודאי כרשותו שאינו דכר מעתה שמקדיש

 ישכעו היתומים מן מוציאים אין דפקדון ופלגא כמלוה חל לא שההקדש
 הדוחק ומתוך :לעצמן דמלוה פלגא ויעלו היורשים שכועת ראוכן יורשי

 לקיים מצוה משוס עניים כו זכו מ־מ חל לא שההקדש אעס־י אומר אני
 וכיון :ז״ל המפרשים כתכו וכן כריא כעודו שאמרן ואפי׳ המת דכרי
 שמעון יורשי כיד הכית ישאר שכועה כני אינם והס עניים כו שזכו

 העסקא שער את מסר שהקדיש שכשעה כגון דאיירי וי׳ל . זעידייןצל׳ע
מעכשיו העניי׳ לצורך זה כשער שכתוכ כמה זכה יאמר ומשירה ככתיכה

 עיי לאחר שכשער החוכ להקנות דיכול היכי דכי העניים כו זכו דככה־ג
:הוא וכ׳ש לעניים להקנותו יכול כן סירה ויל כת!כה

ת צב ל א ט  להגכוס האידנא סמכו מה על דעתי אודיעך ממני *
 קטנים מיתומים ונדונייתה כתוכתה כל לאלמנה

 או נדונייתה מנכסי הכעל שאכל מה אכל חינא משום כתוכתה כשלמא
 כעלי כשאר הנכסים כאותם היא והלא לה מגכינן אמאי שכלה מה

 ;שיגדילו עד יתומים לנכסי נזקקים אין וקיי׳ל חוכות
ה ב ל ש  כלשון שאלה כתשוכת ז״ל הרמכ״ם כשכ וכן שאלת יפה ת

 כיארנו וכמי הכתוכה ככלל הנדוניא אין העתקה וזה קדר
 תנאי ושאר תוספת עיקר אלא כיארנו ולא התקנה שעשינו כעת זה

 ועל גורע המוסיף שכל לסי זה על להוסיף יתכן ולא יותר לא כסוכה
 אלא נדוניית׳ תתכעל לא וכתוכשה עלה לוסיף דלא הכו אמרו כזה כיוצא
 כתוכתה ותעול תפכע או אלמנותה ככיס תשכ או ככחירתה תלוי הדכר

 לה יתנו ולא יתכן לא קענים היורשים אם אכל גדולים היורשים היו אם
 כהם אוכלס רכית א־כ אלא יתומים לנכסי נזקקין אין דקי״ל משום כלום

 בעלי כלל כדין הנדונייא כתכיעת דינה וזו חינא משם אשה לכתוכת או
 ולמד כסוכתה ככלל הנדוניא שאין ז־ל כסוכר הרי • משה וכתכ חוכות

 הפסיד׳ לא גדולים מיורשי׳ נדונייתה תכעה שאם דינים שני זו מהקדמה
 וכפני שיגדילו עד נדונייתה לה מגכין אין קטנים הם ואס מזונותיה
 המנהג עעם כי אומר אני ולפיכך :כהפך שנהנו רואה אני הדכריס

 היתומים ממזונות לסלקה כדי היתומים לתועלת הראשונים הנהיגו הזה
 ותוספת כתוכתה עיקר יהיה לפעמים נדונייתה נכסי לה מגכין היו שאם
 ומפסידים התכעס לא ולעולם ימיה כל אוכלת תהיה וכשכילו מועט דכר

 ססכע ואס היתומים כחזקת הכל שיהיה הנהיגו לפיכך היתומים
 ביתומים וכן • המזונות והפסידה הכל תבעה כאלו אותה עשו הנדוניא
 הנהיגו נמי הכא כהם אוכלת רכיס א־כ אלא שאז׳ל כמו קטנים

 מגכין שאין מדע שאם היתומים מעל לסלקה כדי נדונייתה להגכוסה
 המנהג ליישב כתבת זה כל . כתוכחה חתכע היא גס נדונייתה לה

 מאתים מנה אלא כתיבה בכלל שאין דסוכר ז־ל הרב לדעת אפילו
 שאכלן נדונייתה בנכסי אלא אמורים הדברים שאין יודע והוי .ותוספת

 סrהפס ולא שמעה בלא נועלתן בעין שהם אותם אבל שבלו או הבעל
 ואינה שהם מקום בכל שלה הם שהרי קטנים מיתומים ואפילו מזונותיה

 שחזרו הבעל אכלן או שאבח באותם אלא חובות בעלי כשאר בהם
מ .מלוה אצלו מ'  להגבומה שלא ליתומים עובה שהיא ב׳ד ראו אס ו

 נזקקין דאין אדינייהו להו שבקינן מהם שניזוניס אעפ׳י נדונייתה
 ותוספת כתובתה עיקר לגבות תרצה ואס שיגדלו עד יתומים לנכסי
 ז׳ל הרב על חולקיס שיש ידעת וכבר מזונותיה והפסידה לה מגבין

 ואיססר בעין שאינה כיון כחובה בכלל היא הרי דנדונייתה ואומרים
 ליתמי דעבא הוא דמר דאתריה ואע־ג כמנהג בעלי סמכו זה שעל

 שהיו מספרד עמנו בא זה שמנהג לומר אני וקרוב נהגו ויפה להו עבדו
 לו מכנסת האשה אם העור וז׳ל ז־ל הרא׳ש דעת כפי בנשואים נוהגין
 הכתובה כשאר דינם בכתובה אותם וכתב עליו ומקבלן בגדים או מעות

כ נדוניא נקרא חה עמה ונגבית :ע'
ת צג ל א  לפלוני סלק סט שצוה בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 פוסקים מחלוקת בזה שראיס לפי לו יתנו כמה בנכסי
:נסמוך אמאן

ה ב ל ש  ויל הרי״אף פסק וכן רביע דנועל שבפשקים הנכון ת
 דסוגיא פשעא משמע והכי ז־ל האחרונים ורוב והגאונים

 סלק מט האוסר מדסניא לה ופשעינן לן דאיכעיא הבית את דהמוכר
 הפוסקים לדעת ובין מרביע פחות אין אומר סומכוס בכור לפלוני

 דלא הפוסקים לדעת ובין חולקים בספק המועל בממון כסומכוס
 להו קיים הכי אלא הוא בספק המועל ממון מטעם לא הכא כסומכוס

 ממון משום דסומכוס דעעמא וי־מ • בעיין ונפשעה רביע משמע דחלק
 תנו האומר הילכך כרבנן וקי״ל עלייהו פליגי ורבנן הוא בספק המועל

 מייסי ולא דהוא כל אלא נועל ואינו ראיה להביא עליו בנכסי לפלוני חלק
 תט דהאומר לאשמעינן אלא כוותיה דהלכתא לומר דסוממס מלתא

 סומכוס קאמר ולהכי פלגא או קאמר דהוא כל חלק אי לן מספקא חלק
 המוציא דשומכוס עליה דפליגי דלרבנן שמעינן וממילא רביע דנוטל

 מלתא לאסוקי לסלמודא ה״ל דא'כ רחוק ודאי וזה הראיה עליו מחבירו
דאי וסו . דבעיין פסקא דנדע היכי כי דסומכוס עליה פליגי ורבנן

א ל
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דו וה5המ שהוציא נמצא מידי ליה יהגינן לא  דסגיא דהא וסו ;לכמלה דג
 ולא רבנן לא מני הבנים טם ירם לפלוני בנכסי חלק מנו גסוספסא

 ואי : הראיה טליו מסבירו המוציא אמרי הא רבנן דאי סומכוס
 רבנן מני הא רשב״ם לפיטס ובשלמא • רטט נושל אמר הא סומכוס

 והכא סומכוס דסרווייהו לסרוצי איכא ובהא כסומכוס קי״ל ואנן היא
 לו ספס דל והרמב״ם • ז״ל רשב״ם שסירן כמו בנים לו בשאין מיירי
 לפלוני חלק חנו שהאומר ומחנה זכייה מהלכוס פי׳א וכשב אחרה דרך

 וכסב .ט״כ רביט שימול שהורה מי ויש טשר מששה אחד יפול בנכסי
 אלא בקיאינן לא אחריני דבמילי דכיון סובר שהוא נראה ז׳ל הר׳ן טלה

 ט״כ לספוס דהיינו שבשיטורים הפחוס אלא לך אין רבנן דאמור גהנך
 בקיאינן רבנן דאמור ובהנך בקיאינן לא לפלוני חלק דסנו טון וקיל
 בקיאים אנו שאין לדבר בקיאים שאנו מדבר בטיין למפשס אסיא היכי
 סני ולא הני כל סנא דמסני זו שטה לפי לבטיין פשטינן דהכי ד׳ל

 לה פסיקא סנא דסני דהני משמט בנכסי לפצוני חלק סנו האומר
 הילכך ליה פסיקא לא בנכסי לפלוני חלק סנו האומר אבל שיטורייהו

 אחד דהיינו סנא דחני שבשיטורין פחוס חפוס ססום שהדבר כיון
 ליה ד^סיקא היכי כי לסנא פסיקא לא אמאי וא״ס .טשר מששה

 הוא הוא גופיה בכור וז״ל • רטט דיטול בכור לפלוני חלק סנו
 מנכסי חלק אבל רביט להו משמט מהחלק חלק וחנו :מנכסיו חלק

 כלזהכסבסי • שבשיטורין ספסינןפחוס הכי ומשוס לאפסיקאלהו
 בטיין דנפשטא כפשוטן דברים הנכון אבל ־ ז״ל הרמב׳ם שיטס ליישב

 ז״ל הריטב״א בשם וכחוב מרביט פחוס אין דקסני דברייסא מרישא
 טם פלוני יחלוק אמר ואם מחצה נוטל בני טס פלוני יחלוק אמר שאם

 אמר אם נמי דמינה לי ומססביא . מהבנים כא׳ נוטל ופלוני פלוני בני
 אם כגון חלק רביט נוטל ופלוני פלוני בני טם לפלוני חלק חנו
 אחד דהיינו החלק של רטט ונוטל לשלשה הנכסים חולקים אחין שני יש

;בזה כיוצא כל וכן בנכסים מי״ב .
י ת צ ל א  ואבד לי היה פרוזבול שטטן במי דטסי אודיטך ממני ש

 טטן אם ליה משביטינן דלא הפוסקים רוב שהסכימו
 :לו שומטים אם שקר שטוטן מי כל טל חרם יחרימו ואמר הלוה

ה ב ו ש  דלאמשביטינןליה דכיון דמחרימינן נראה היה לכאורה ת
 ואם החרס טליו יחול לא אמס טוטן הוא אם הפסדנו מה

 כלשון הרמב״סז״ל ראיסיבפשובס בה וכיוצא לטצמו יחוש שקר טומן
 ספס חרס להחריש יכול וחרס משבוטה אוחו פטר דאפי׳אס וכסב קדר

 המפלוקס טל להוסיך שלא והבו דכווסא נמי והכא שכסבסי מהטטם
 בטנין הלכו שלא רואה שאני אלא ליה מאןדפסקדמשביטינן דאיכא
 דקי׳ל וסו • הפוסקים בדברי שמפורש כמו להקל אלא להחמיר פרוזבול

 ואס הוא לאלם פיך דפשח ואבד פרוזבול לך היה כלום ב׳ד לו דאומרים
 החרם טל שיטבור לו גורמים שאנו נמצא ססס מרם דמחרימים איסא

 דטל משמט בהכי רבנן לי שפתחו כיון אמר דמימר זה פסח לו שפסחנו
ד פי עו  לומר יבחין ולא ואבד פרוזבול לי שהיה שאומר הטנין נגמר ד

 גופיה טטמא דמהאי אומר אני הכי ומשום שקר אז אמס אסהוא
 ואכיל היסירא שביק דלא החרם מן גם פטור משבוטה ליה דפמדנן
 גופיה לוה אם אבל מחרימינן לא דאנן זה בפסק הנכון ולטכך איסודא

 טביד קא דשפיר בידה מחינן לא שקר שטוטן מי בחרם יהיה זאמר קם
:לטצמו יחוש והמלוה החרם ומל

ת ציי• ל א  במקום וכסב שסר בכסיבס שטטה סופר טל ממני ש
 מודה והוא מנה מאסיס במקום או מאסים מנה

 מפסיד זה ונמצא אחר ממקום יוצא ידו שכחב מפני נאמן ואינו כטטה
לא: או לשלם בטטוסואסחייב

ה ב ו ש  דרדקי מקרי משא ספר רבא אמר יחפור לא בפרק גרסינן ת
 כללא נינהו וטומדין כמוחרין כולן זאומנא טבחא שסלא

 ז״ל המפרשים וכחבו ■ הוא וטומד מוסרה הדר דלא פסידא כל דמצסא
 דכסבכומכס״ס כפרש״יז׳ל ודלא שטחס כוסב היינו מחא דספר

 דפטור בשלמא אמרס ואי להגיהו יכולין שהרי הדר דלא פסידא זה דאין
 אלא וטומד כמוסרה והוי הדר דלא פסידא דהוי היינו מלשלם הסופר

 ז׳ל יונה רבינו כסב וטטמא דהדר פסידא הוי לשלם חייב אמרס אי
 שנא מאי וא״ס • ז״ל והר״ן הרשב״א הסכימו וכן בטלמא דגרמא משום

 לסי וי״ל :דגרמי דינא דדאין מאיר כר׳ דקי״ל דגרמי דינא מכל
טושה הוא דהחם דגרמי לדינא כלל דמי לא הסוספוח שחלקו הסילוקים

 דגרמי דינא א׳נ :ממטוסו נמשך הנזק הכא אבל מבירו בממון הנזק
 זמן לאחר אלא הנזק בא לא הכא אבל הנזק בא המטשה שבא משטה

 המצוי ודבר קנסא משום דגרמי דדינא טטמא א״נ • החוב לגבוס שבא
 ולא הוא דאנוס וטוד שכיח לא טטוס הכא אבל חכמים קנסו לבוא ורגיל
 אוסו קונסין ככה לטשוס הסופר רגיל אם ומ״מ • האנוס אס קנסו

 לא דאי אני סוטה שאומר אט׳פ אוסו ומטבירין להפסיד שגרם בממון
 טוטה יאמר חבירו ממון יפסיד פטם בכל סוף לדבר אין הכי סימא

 טטיוס מג׳ יוסר שכסב כגון לסרן יש ז׳׳ל רש״י טל שהקשו ומה אני
 איפכא א״נ פסוחה ססומה פרשה שכסב כגון א״נ יגנז דקי״ל א׳ בדף
 האחרונים הסכימו לא הכי ואפילו הדף כל לסלק אלא סקנה לו דאין

: ז״ל לפירושו
ת צו ל א  למלך חובוס טליו ויש שמס בראובן דטסי אודיטך ממני ש

 קידם מהם זה אי במקומו אחיו ונכנס אדם לבני וחובוס
 : קודם המלך או המלך טל יהיה יחסר ואם בריס לבטלי שיפרט דמוטב

ה ב ו ש  וחשיב וטדיף אלים המלך שטבוד דקי״ל משום קודם המלך ת
 וארנוניוס מסים בין טסקא בין המלך חוב כל הילכך כגבוי

 גמורה וראיה קודם הוא המלך מאס שקנה סחורה בין אלחזמס בין
 זבינייהו לטסקא ארטא דזבין זהרורי והני הבסיס חזקס פרק מדאמרינן

 דגברא אקרקפסא כרגא טטמא מאי לא לכרגא אבל לטסקא וה״מ זביני
 לכרגא משסטבד דכדא שטרי אפי׳ אמר יהושט דרב בריה הונא רב מנח
 הבכור ואין ראוי ליה דהוה הבכור ירושס בטלס א״כ אמימר בה וקשי
 משחטבדי דכדא שטרי דאפי׳ א״כ ר׳׳ש טלה וכסב כבמוחזק בראוי נוטל

 באוסו הרי לו ימצא אשר בכל דכסיב הכסוב יסקיים היכי לכרגא
 פרט ולא מס אס האב ממון דכל הבכור בנו ירושס כיטלס המלכוס

 אכ כי כלל בו מוחזק דאינו ראוי ממונו ליה הוה זו דשנה כרגא טדיין
 וכסבו ־ ט״כ דמי וכגבוי שטבודים משאר טדיף המלך דשטבוד המלך

 דמי ולא מוטט לדבר משוטבדס זוז אלף שוה קרקט דאפילו הסוספוס
 הא הבכור בנו ירושס בהו מסבסל לא הכי ומשום וב״ח לשטבודכסובה

 ש^ משום הבכור ירושס מסכטלס למלך חיוב שיש זמן שכל למדס
 הדבר כ“וא • למלך גבויים הם כאלו צהו דחשבינן ראויים הם הנכסים

 סלמודא דקאמר ואט״ג :גבוי כאלו ליה דחשבינן קודם שהמלך ברור
 דכדא שטרי אפי׳ דאמר יהושט דרב בריה הונא כר׳ קי״ל ולא היא ולא

 זביניה מטלטלי או מקרקטי וזבין כרגא טליה איח ואי לכרגא משסטבדי
 אקרקפסא אלא כלל הנכסים טל מוטל המלך חוב שאין מפני מ“ה זביני

 הבכור אין הנכס־ס כל טל המוטלים המלך יזיובי כל אבל מנח דגברא
 קודם שהמלך הקרקט:ומינה.למי טל דטסקא דומיא שנים פי בהם נוטל
ט: הבכור חלק מכטלינן המלך אצל כגבוי שהכל שמפני כיון «ו ה ז ו

ב ו ש י ו ת י א  שמס מי מינה ושמטינן ז״ל הרמב״ן כן שכסב ר
 והשסחורוס המסים ממיני כלום למלך חייב והוא

 כסב וכן בנכסים שנים פי נוטל הבכור בנו אין הממון טל המוטלים
 נוטל הבכור שאין כיון ברור הדבר הילכך ז״ל הר״ן כסב וכן יוסף נמקי

 דשטבודא חובוס הבטלי לכל קודם שהמלך כ׳׳ש שנים פי בנכסים
 כל טל מוטלים המלך חובוס והרי כגבוי והד ואלים טדיף דמלכא

:בהם קודם הוא הילכך ומטלטלי מקרקטי הנכסים
ת צז ל א  • זה נוסח שכסוב צואה בשטר דטחי אודטך ממני ש

 ארטא מססום לו שיש הבסיס כל בנו ליוסף נסן ראובן
 של מותו ולאחר מטכשיו בנו ליוסף ונתן הוריש הכל רקיטא רום וטל

 בלשון הן ירושה בלשון הן בהם הנז׳ יוסף ר׳ שיזכה ורצה הנז׳ ראובן
 אשסו פלומה דונה מוס ולאחד לטיל כנזכר מוסו לאחר מטכשיו מסנה

 נכסוב אשר אלה בסנאיס הנזכר יוסף של אמו שהיא הנזכר ראובן בל
 שאם טוד :כבודה לפי הבסולה אחותו להשיא מחוייב הנזכר שיוסף וזה

 אח־ו יוסף לו יסן אז מני טוס אלפים שלשה הנזכר ליוסף יסן אחיו יצחק
 דונה מוס אחרי ג״כ •ובן וזה פלוני ביס לטיל הנזכר ליצחק לטיל רxה

 וזכה בצואה מהכתוב ליוסף יצחק ונסן ראובן ומס • ט״כ הנ״ל פלומה
 המכר טל אמו אס לרצות טליו וקבל ליהודה ומכרו הנזכר בביס יצחק
 ולא קיים המכר שדן מי ים זה כדין רודאס חכמי ונחלקו כלל רצסה ולא
 דונה מוס טד סלוי הוא הרי אלא כלל לאחר למכור הנזכר יצחק יוכל

 חסרצס ואס אמו מוס ולאחר מטכשיו קנוי הביס כי הנזכרת פלומה
ויש :יהודה של קניינו שקדם לפי לקונה יוטיל שלא לאחר למכור אמו



אלות32 ותשובוחהרדבץ״ז

 לאו לאחר או לזה למכור אמו המרצה אם שאשילו המדה עג שהפריז מי
ק שיזכה האב רצה לא שהרי כמינה כל  אמו מוס אחר אלא בבסיס ה

 לאב שידוע לסי דוקא במימסה אלא אשסו בדעס הדבר סלה ולא דוקא
: דעסיבזה ורציסלדעס בן בל סיבו ̂טובה  במכר אמו ממרצה אם אלא זה כדברי ולא זה כדברי לא ת
 קנה לאחר והמרצה בזה ממרצה לא ואם מכר הוי הראשון

 והרי מרצונה אנא ביסים דבר יעשו שלא האב נתכוון שלא האחרון זה
 ימכור שבנו ממרצה כיה שאם מכחו יוסר כחה יפה לא שהרי נתרצית

 שפסקו ואותם • שנא לא נמי אפסו נתרצית ואם מכיר הוא הרי הביס
 6יוסן בקנין היא ולא יוסןן בקנין יצחק קנין להם נסחלןן קיים שהמכר

 מעכשיו כסב ולא לו ימן אז כסב יצחק ובקנין מעכשיו פעמים בו כתב
 הילכו אמו מיסת לאחר אלא מקרקע 6גון ליצחק הקנה שלא משמע
 דאיכא לומר סרצה ואפי׳ • שלו שאינו דבר מכר שנמצא בסל כמכר

 זכה ולא התחחונה על השער בעל יד קי״ל הצואה בלשון משמעיות
 במכר והמכר יוסף של הביס הרי אלא אביו צואת מכח בביס יצחק

:בסל יצחק
ת צח ל א ט  הדברים לסם שנמסרו בעדים דעתי אודיעך ממני ^

 הדברים פירוש או בעצמם הדברים לכתוב צריהין אם
פ :בעצמו הלשון יהיה שלא אע'

ה ב ו ט ^  לי דאית פלגא רבה אמר הביס אס המוכר בפרק גרסינן ת
 ליה אמר ריבעא לי דאית בארעא פלגא סלגא בארעא

 סברי אנא אדי אמר אישסיק הכי שנא ומאי הכי שנא מאי אביי
 מר מבי דנפקי שמרי אינהו חזינא היא ולא קבלה קבולי מדאישסיק

 ריבעא לי דאית בארעא פלגא סלגא בארעא לי דאית פלגא הכא וכתבי
 היו זה לשון ואומר מוכר או נוסן היה כשאדם דה״פ דכסב מאן ואיכא
 היו לו דאיס בארעא פלגא אומרים וכשהיו פלגא המכר בשער כותבין
 יכולין שהעדים ומכאן ז״ל הר״ן וכסב : ליה מכר ריבעא כוסבין
 מיבעיא ולא ע״כ בעצמו הלשון לכסוב צריכין ואין הלשון פי׳ לכתוב

 אביי דהא • הכא כי כ״כ ברור שאינו אפילו אלא ברור הוא הפירוש אם
 • הלשק פי׳ זוב לר יכולין אפ״ה פלנא נוסל לי דאית בארעא דפלגא ס״ל
 הענין משנין ונמצחי הלשון בפי׳ יספו העדים לפעמים כי ק״ל ואני

 הסופרים מקובלים היו שכך הכא דשאני דעתי לפי ראיה אין ומהכא
 שרשב״ם שכן וכצ לא בעלמא אבל הוא כך הלשון שפירוש רבה מפי

 רשב״ם מדברי למדנו ומ״מ • ע״ש זה פירוש על חולקין והתוספות
 פי׳ שאם בזה הנכון הילכך • ופירושו בעצמו הלשון בשער לכסוב שיכול
 הפי׳אע׳׳ס יכוליןלכסוב פקפוק ולא ספק בו שאין מבורר הוא הלשון

 ואס בעלמא לשון תיקון אלא זה שאין בעצמו הלשון יכסבו שלא
 כדכסב והפירוש הלשון יכסבו הלשון פי׳ רב מפי מקובלים הסופרים

 שאמרו בעצמו הלשון [יכתבו] בפירוש מקובלים אינם ואם ז׳׳ל רשב״ם
 הפירוש ויהיה כלל ישנו ולא המלוה או המקח בעלי או הדין בעלי

 בעיליהם חכמים סופרים שראיתי לפי זה כל לכתוב והוצרכסי לב״ד מסור
 בעדות פעמים כמה ראיסי וכבר מעצמם ודורשים וגורעים ומוסיפים

 משנה הלשון והעסק עכו׳׳ם בלשון או לע׳ז בלשון עדותן שאומרים נשים
: הנזהרים מן תהיה העניןואסה

ט  עין שסרגם המסרגם כוונת היא מה אודיעך ממני שאלת צ
:דינא פילוג משפע

ש ה1ת  במקומו עלה כסב ז״ל והרמב״ן רבים עליה תמהו כבר ב
 אלא כתבן לא הוא וגס ז״ל דבריו לי נסישבו לא כי ס״ש

 ידעת כבר כי מרבוסי המחילה■ בקשת אחר לי שנראה ומה כמסתפק
 מורגל הלשון וכן כאלה ורבים העדה עיני כמו עינו הוא הדבר מבחר כי

 כשרה דהיינו הדין פילוג ועינו המשפע מבחר זהו אי ואמר בעכרם
 עין קדש נקרא למה תשאל ואס • הדין בעלי בין הדין חילוק שהוא

 שם על ואהרן משה חסידיו עם הקב״ה נשפע שפם לפי איפשר משפע
 ־ יעבור לא ושמה הארץ כל אס שיראה פשרה משה עם ועשה העתיד

ק יכנסו שלא פשרה יש המשפע בעיקר א״נ א  חשיבותם לפי איפשר כי ל
 נקרא כי לפרש יש עוד ־ מאד נשערה וסביביו שנאמר ליותר ראויים היו
 ולכן לארן יכנסו שלא ואהק משה על הדין נחסך שם כי משפע עין

 לו שוקל היה מלשון משפע ועין הדין חיתוך כלומר דינא פילוג מדגם
 נשא ולא כלום להם ויסר ולא הדין אס שחסך במשנה הנזכר בעין טין

:פנים להם

̂טאלת  בה והחזיק אכסנדריאה אלסזאם שלקח בראובן ממני ק
 השרים מלפני האלסזם חדש הרביעית ובשנה שנים ג׳

 ובעת שבק ישראל לכל וחיי עולמו לביס נפער הרביעית השנה ובסוף
ם ליהודם חייב היה וגס גדול סכום למלכות חייב היס מיחסו מ  גדול ס

 במקומו לד אחיו אס הכניסו יר״ה המלך ממון יאבד שלא כדי והשרים
 שהיה מה בכל וחייבוהו כמנהג המלכוס מלבוש אומו ולבשו באלסזם

 גדול סכום והוסיף האלסזס לקחת ורצה סמעון וקס המס אחיו חייב
 החרס ולוי למלן־ ראובן שחייב מה כל יפרע הוא כי השמם לפני ואמר

 לי נחנו שכבר מועיל ולא מזיקני אתה כי מוסיף אל עדים בפני בשמעון
 מצרים חכמי מרוב חסומה הסכמה שיש ועוד • אחי מקום השרים

 באחד חבירו שזכה אחר אלסזם בשום יוסיף לא אדם ששום ולומדיה
 או האלסזם עליו שכתבו או כמנהג המלבוש שלבש או דרכים משלשה

 רצה לא ושמעון וגמור ממור בחרם העובר על והחריר׳ עליו בהכריזו
 החסומים לחכמים מבע ולוי השרים קבלוהו ^ באלסזם והוסיף לשמוע

 ושמעון עשו וכן ההסכמה על שעבר לפי שמעון אס שיחרימו בהסכמה
 דאיכא משום כלום אינה שההסכמה לפי כדין שלא עמי שעשו טוען

 הכריזו שלא וסו • קבלוה שלא מקצת ויש להאי ופסידא להאי רווחא
 בהסכמה החתומים דרוב וסו :אחד במעמד כולם חסמו שלא וסו עליה

 עשו אם לדעת ורצים המלסזמין מאס פרש שאוכלים לפי בדבר נוגעים
:לא או כדן עמו בד לנפשיה דעבא תשובה  עני דקי״ל מאיסורא דאפרשוה ליה ע

 זה ולוי רשע נקרא ממנו ליעלה אחר ובא בחררה המהפך
 כל על ומצוה רשע נקרא שמעון לקחה שכבר וכ׳׳ש בחררה שהפך כיון

 שהרי בחררה המהפך עני זה נקרא שלא סימא וכי • להפרישו ישראל
 קרקע ולוקח להו אמרינן קרקע לוקח לגבי דהא ליסא הוא עשיר לוי

 בנ׳ד נינהו עניי כ״ע קרקע דלגבי למימר ואע״גדאיכא הוא עני לאו
 וכ״ש קרקע מקנין ועדיף נינהו עניי כ״ע גדול ענין שהוא אלסזם לקחת
 תדע • עניים יבארו שלא אחיו בני דיסמי אסקנסא מהדר דקא הכא
 שמואל חמר הבסיס חזקת בפרק דגרסינן לה אמרינן קרקע לוקח דגבי
 עעמא מאי בהם זכה בהם המחזיק כל כהפקר הם הרי ע״ז נכסי

 דמעא עד קני לא ישראל ליה אסתלק לידיה זוזי מעו מכי עכו״ס
 או הדמים לראשון לסת השני חייב אם רבוותא ואיפליגו לידיה שערא

ד מאי דא״כ לראשון דמים לו למס חייב שאינו ז״ל רשב״ם וכתב לא  ה
 העכו״ם עם לדון הראשון יוכל ואם לגמרי בהם זכה אלא כמדבר הם

 דהאי בעיני נראה ומיהו יפסיד לאו ואס יעשה מעותיו ממנו ולהוציא
 המהסך מעני גרע לא ראשון לוקח זוזי דיהב דכיון מיקרי רשע שני

 ז״ל הר״ן וכתב ע״כ'• רשע דמקרי ממנו ונעלה אחר ובא בחררה
 רשע ראשון ללוקח המעוס להחזיר דחייב שסובר מי שלדברי דבודאי
 דנקרא מודו כ״ע ובלוקח כלוקח ה״ל דמי למיסן דמחייב דדון מיקרי

 דלא שכסב ז״ל רשב״ם לדברי אבל בקדושין האומר בריש כדמוכח רשע
 אמרינן לא דבמציאה מלוק ור״ס כמציאה ה״ל א״כ דמי לאהדורי מחייב
א גוונא בכל ז״ל רשב״ם לדעס כי למדס הא ■ ע״כ רשע נקרא ר  רשע ק

 וכן רשע נקרא בהפקר דאפילו ז״ל רש״י דעת וכן ז״ל הרמב״ן דעס וכן
 בחררה המהפך עני מדאמר לי משמע והכי ז״ל הרמב״ם דעת נראה

 ההפקר מן לזכות הבא דאיירי בעני משמע בחררה המהפך קאמר ולא
 שאם זו שיעה על שהקשו ומה • רשע נקרא שמעון זו שיעה לפי הרי
 אם גיסא לאידך דוק אדרבה קשיא לא אחרת ימצא לא בזאת יזכה לא

 שחכמים בזה הנכון הילכך :אחרת ימצא לא ממנו יעלוה המהפך העני
 אחר ובא בחדרה המהפך עני הדברים בכל ואמרו מדוסיהם השוו

 דכל שכתב ר״ס כדעת שלא בה זכה ואעפ״כ רשע נקרא ממנו ונעלה
 הארכתי וכבר להחזיר אותו מחייבין ב״ד רשע נקרא דאמרינן מקום

 שיעסו ובעלי ז׳ל ר״ס אפי׳ דבנ״ד אני אומר ומ״מ :אחרת בתשובה בזה
 דכ׳ע קרקעות לקניות דדמיא חדא עעמי מכמה רשע דנקרא מודים
 באלסזם זכה מלכות לבש דלד כיק וסו לעיל וכדכסיבנא אצלם עניים
 ממהסך ועדיף מעות הוציא שלא סגי דלא וסו בחררה ממהפך ועדיף

 אם האלסזם שלבש אחד שאפילו הוא דמלכוסא דדינא ואע״ג בחררה
א שזכה אע״ס נסיק לא רשע מידי מ״מ אומו מקבלין אחר יוסיף  מדנ

 וליכא • לעיל דכסיבנא דשמואל מימרא האי גבי המפרשים כל כתבו וכן
 גבי ז״ל ריס שאמר כמו לקחת אחר אלסזם ימצא שלא בנ״ד למימר
ההפקר מן השני זכה לעיל דמייסינן דשמואל מימרא גבי דהא הפקר

יליכא



ותשובותהרדבועאן־ות

 דל(י וסו רשע וקרא הגי ואפילו אחר בהפקר ויודה ילך למימר וליגא
 המש שאחיו ושו • אחיו ביס כל יאבד שלא כדי אלשזס לאושו הוא שני

 ולוי אביהס במקום אחיו בני וזכו הזכייה דרכי בכל נאלשזס זכה כבר
 נושנים היו אפי׳ זה ולפי לישומים אפטרופוס במקום נכנס מש של אחיו

 בחררה זכה שאם קי״ל דהא ממנו להוציאו בדין היה לשמעון האלשזם
 וכ״ש גמור קנין קנה שהראשון גמור גזל הוי ממנו ונמלה אחר ובא

 כלה דאפילו כ׳ סימן ז׳׳ל קולון מהרר״י כשב מזו וגדולה :רשע שנקרא
 המהפך מעני גרע דלא אחדם חוקים מלהוציא זה נשרשל לא אם זמן

 ושפיר בחררה המהפך עני נקרא דנ״ד ברור הדבר הרי י ע״ש בחררה
: רשע יהיה שלא שמעון אש דאפרישו עבוד

? י נ ע ל ם ו ה א מ כ ס ו ד  הדבר בה שמעון ונכשל הסכמה היא ה
בכושחא מבישת׳ יושר אצלי ברור י ׳

 להאי ופסידא להאי רווחא דאיכא דכל דקי״ל דאע״ג ב׳־מ החרם דחל
 ודל ז'׳ל קולון מהרדי וכשב כולם מדגיש אלא להסכים יכולין אין

 כח היה שלא י'־־ ור׳ אמי כר׳ גדולים רבנים היו דאפילו ופשיעא
כ להאי ופשידא להאי רווחא דאיכא במלתא דבר לתקן בידם  הרי ־ ע'
 והדבר כולם מדעת שלא לתקן יכולין מלשא דלמגדר כשב בעצמו הוא

 אחר ויבוא יוסיף ואחר יוסיף זה שאס מלשא מגדר איכא דבנ״ד ברור
 והרבה ישראל וממון המלך ממון ויפסד מכליש לאין הדבר ילך ויוסיף
 מגדר לך היש פעמים כמה בעינינו ראינו כאשר וביסורין במאסר ימושו
 דאיסודא מלתא מגדר בין לחלק ואין מזה יותר מלשא

 מיירי בממונא דל קולון מהר״י שהרי דממונא מלתא למגדר
 ממונא דאיכא בנ׳יד וכ״ש לשקן יכולין נולשא דלמגדר כשב ואס״ה

 כלל דל הרא״ש בששומש עיין וממונא מאיסורא דעדיפא וסכנתא
 אפי׳ ולהחרים לשקן יכולין מאיסורא דלאפרושי עעמא חיכא ושו ־ ששי
 לעיל כדכתיבנא רשע דנקרא איסורא איכא והכא כולם ישכימו שלא
 אשר דרכים מג׳ בא׳ האלשזם שלוקח למי ממון הפסד הכא דאיכא ושו

 שוחד נתן א״כ אלא זו למדה' הגיע לא דמלשא דסשמא בשאלה כשב
 גרם זה נמצא בשושפש בעצמו לזה ישנו אם נפשך ומה ולממוניס לשרים
 כל מפסיד הראשון נמצא השר לזה אושה ישנו ואם לראשון הפסד

 שלא כדי שהחרימו עשו יפה א׳כ להשיב קשה הנאכל דגזל ההוצאוש
 א׳ פי על אפי׳ מאיסורא לאפרושי החרס ומל חבירו של ממונו יפסיד

 המפקפקין וכל בא מקרוב מא׳ חון בעיר אשר החכמים כל בהסכמש כ״ש
 אם ואפילו העונש מעליו שהקלו עשו יפה וא״כ גדול לעונש ראוי בזה

 מצי הראשון שהוציא ההוצאות כל אפרע אני להוסיף שבא זה יאמר
 וחלה עשו יפה הילכך ודיינא דינא בי למיקס לי ניחא לא למימר

 לא או א׳ במעמד היו אס לן איכפש לא נמי מעמי ומהני • שקנשם
 • עליה הכרזו לא מלכוש אימש דמפני ושו • לא או עליה הכריזו ואם
 לו ואמרשי לא או חלה זו ההשכמה אם פי אש שאל דשמעוןזה ושו

 בו החרו מעשה בשעת וגס :השראתו אחרי עליה שעבר ונמצא שחלה
;מזו גדולה הכרזה לך היש

? י נ ע ל  לפי בדבר נוגעים החתומים החכמים שכל שמעון שטען מה ו
 מהם שיש היא בורכא האי האלשזס מבעלי פרס שנועלין '

 נורבנן צורבא לדעתו באפי' וכ״ש האלשזס מבעלי נהנין שאינם כמה
 שיוסיף שע״י ליה פסיקא ואי ליה דפסיקא במלשא לנפשיה דינא עביד

 ולהחרים לתקן יכולין פרנסחם שקופש ויוסיף אחר ויבוא באלשזם זה
 ביוקר שהאלתזם בזמן כי מפורסם הדבר כי ב״מ החרם וחל זה על

 לעניים לא צדקה ישן שלא כ״ש יר״ה למלך להשלים להשיג שיוכל הלואי
 ועליהם זו שקנה בעלי עשו יפה הילכך • בעין ראינו כאשר לישיבות ולא

:טוב ברכש תבוא
א : מש בה שיש בספינה ליכנס לכהן מושר אס ממני שאלת ק

ה ב ו ש  אדם רגל דריסת י”ע משנועעש כאינה גדולה הספינה אם ת
 שחש שניהם שיהיו או המש על יאהיל שלא ובלבד מושר

 וכבר המש אח מסיט שהוא לפי אשור קטנה הספינה ואס ■ אחד אהל
 ובמשא במגע הכהניס שנזהרים וכנוו וטמא כנושא הוי המסיע כי ידעת

 הוא וברור בחשובה ז״ל הרשב״א העלה וכן ההיסט על נזהרו כן ובאהל
:טמא בהסע סייע אם ואפילו

ב ל ק ו ת ע ל א  לשמן האזכרות לכתוב שצריך ס״ש הכותב על ש
; ההויה שמות דוקא או הקדש שמות כל כולל הוא אם

ה ב ו ש  כל ואמרו לשמן השננוש כל כותב אמרו איבראננדלא ת
 לפי בדין וכן אומר הוא ההויה שמות על ננשמע האזכרות

 השמות כשאר משותף שם ואינו יש׳ והויחו עצמותו על מורה זה ששם
 אדני כינוי ע״י ובגבולין • במקדש אלא ככתבו אותו מזכירין היו ולא

 כינוי שהוא לפי מיתה חייב אדני בשם שהמברך האומרים לדעת ומ״מ
 שאני אלא לשמן האדנות שמות כן גם לכתוב להחמיר יש ההויה לשם

 בו שהחמירו מברך דשאני וי״ל • בכך נזהרים הסופרים שאין רואה
 לענין אבל ההויה שם בו לכנות רגיל שהוא שם על מיתה וחייבוהו

 אבל סמכו זה שעל הוא וקרוב ההויה שם דוקא לשמן האזכרות לכתוב
 מהא משמע וכן צריך אין וכו׳ אלהים אל כגון השמות שאר על

 לא והא עלה והקשו וכו׳ שמות ג׳ שנים לכתוב צריך היה דאמרינן
 כגון לתק והוצרכו כולה השורה בכל יחד ההויה שמוח ג׳ משכח
 שמוח דשאר איתא ואם ביחד עתה לכותבן ובא חלק במוח ג׳ ב׳ שהניח

 ודאי אלא אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע איכא והא זה בכלל נמי
 אזכרה אלא בו חין הצין מדאמרינן ושו ■ זה בכלל שמות שאר דאין

 אדם חייב ז״ל הרמב״ם עלה וכתב אזכרות כי׳א בהם יש ובתפילין ס׳
 אלא בו אין שהניז הצין מקדושת גדולה שקדושתן וכו׳ בתפילין למשמש

 יד בשל וכמותן ראש בשל ה״א יו״ד של שם כ״א בהן יש ואלו א׳ שם
 ראיה ומכאן ה״א יו״ד של שם היא שאזכרה בהדיא שפי׳ הרי ■ ע״כ

:ההויה שם אלא אזכרה נקראת שלא גמורה ^
ת קג ל א  שמעון על שער לו שיש בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 מדים צי ואין פרוע טוען ושמעון ערבים ולוי ויהודה
 ונמצאו ולוי יהודה ביד ההוא הסך לחש שמעון יכול חם ולוי יהודה זולח

 שהשטר ויעידו הנאה שום בעדותן להם אין שהרי בעדותן נוגעים שאינם
 שנא לא נמי הכא ויסהידו מ׳נייהו שרי דליסלקו דאמרינן הא כי פרוע

: להך דמ'א לא דילמא או
ה ב ו ש  שנים שלש הונא רב אמר הבת־ס חזקת בפרק גרסינן ת

 ממשנישין עליה ומושבינן רצופות שאכלן והוא שאמרו
 אמר ידעי לא ובליליא ידעי דביממא בשים והא הבתים חזקת דשנן
 ובליליא ביממא ידעי מידע שבבי שבבי אבשיס מסהיד מאן אביי
 בה ודיירנא מיניה אגרינן אנן ואמרי שרי בי דאתו כגון אמר רבא
 נוגעים הגי לרב יימר רב ליה אמר ובליליא ביממא שנין שלש

 אגר ליה הבו זילו להו אמרינן הכי אמרי לא דאי הן בעדותו
 דנקיעי עסקינן לא דמי הכי דייני דשפילי דייני ליה אמר ביתא
 דשפילי דייני הקונטרס ופי׳ :בגמ׳ ׳כ ע לישביה למאן ואמרי ביתא אגר

 שכר נשנו כבר אם אלו עדות לקבל בדין בקיאים שאינן הכי דייני
 נשנו דאם משמע . ע״כ רבא איירי לא בכה״ג ומעולם למשכיר הביש
 דבהאי לאסהודי מצי לא לעדים ונתנוהו שחזר אע״פ למשכיר השכר ?בר

 נוגעים הוו השכירות להם שהחזיר עמהס עובה המשכיר שעשה הנאה
 שעשה הנאה דבהאי לנ״ד וכ״ש בעדות

 הרשב״א וז״ל .לאסהודי מצי ולא בעדושיהם נוגעים הסך להם שנתן
 מחזיר הלוקח זה אם כבר פרעו דאפילו שאמרו מרבותי יש בחדושיו ז׳׳ל

 ראיה והביאו דמי שפיר נגיעתן לסלק כדי בידם השכר אותו עכשיו
 העיר אותה בדייני דנין אין ע׳רי לבני מנה שנו שאמר ש"מ מדשניא

 שדי ולסתלקו עלה ואקשינן .העיר אותה מאנשי ראיה מביאים ואין
 להסתלק איפשר ואי קאי דלשמיע׳ בס׳ש ולדיינוהואוקימגא מינייהו

 לי אין זו שדה באומר ואוקימנא לזה זה מעידין השושפין וחנן ממנו
 כשמסתלק ממון שמחמת נגיעה בכל הימנה מסולקות וירי בה עסק

 היא דכוושא נמי והא לכשרותו העד וחזר הנגיעה נסתלקה ממנן מאותו
 מידי למיחש ליכא ממנו שמשתלק כיון השם דומה דאינו נראה ולי

 שהיה מכמות סילוקו לאחר מידי מפסיד ולא נהנה אינו דמעתה משוס
 1כ הפסד עם חלקו הוא גם מפסיד %ה נסתלק לא דאלו סילוקו קודם

 שותפין וגבי חלקו מפסיד היא הרי מסתלק כשהוא נמי והשתא עירו בני
 יפסיד שמא מתיירא השוכר היה סילוקו קודם הכא אבל • כה״ג ננני

 מתבייש ההפסד מן לגמרי ומצילו בידו שכרו מחזיר שזה ועכשיו שכרו
 לן־מדאמרינן ותדע ־ לו ומעיד השורה מן לפנים עמו שפשה ממנו הוא

 היסש שבועת דשקוןרבנן והשתא שלוחיו הן הן עדיו הן הן גבי בקדושין
 לוה ליה ופרע דיהבי שלוחים ומששבעי שקיל דלא מלוה משתבע

 ומפסיד שמתחייב המלוה כשרואה עסקינן בשופטני אישא ואס . למלוה
השלוחי; אח יפטר למלוה מנה לפרוע עוד ושצריך שנשןלשלוחין מה

וי;יידו
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 מפ:י לו יעידו כמא להו חםבינן בעדותן כגוגעים פעדיין אלא לו ויעידו
 הסכמת היא וכן . מ״כ הן עדותן על פכר וכמקבלין פמהס פנסמסד

 לעולם דא"כ בנ״ד מודו בפוכריס החולק דאסי׳ אומר אגי ועוד .הד״ן
 הערבים עם הלוה קנוניא פיעפו ערבים בו שיפ חוב לגבות יוכל לא

 שנראה למה וכ״ם מודו כ״ע האי בכי ודאי אלא לו ויעידו ויסתלקו
 אס בידו אוחו ומביאים השכר נחנו לא עדיין שאפי׳ )״ל הרמב״ם מדעת

 ושומעין ובלילה ביום השוכרים אלו בה שדרו עדים יביאו המערער םען
 הפכירוח לקח אס השוכר אבל עדות מהלכות ט׳ בפרק שכחב ומה :לו

 החם מעיד זה הרי יטול בידו זו שדה שמתקיים מי כל ואמר בידו
 נחנו כבר שאס זו שיטה לפי וכ״ש כלום טוען המערער בשאין מיירי

 שהמפרשים ואע״פ לו מעידין שאין להם שהחזירו אפי' הפכירוח
 שיטעון אפי' בידם השכירות שאם זה בדין ז״ל הרב על מלוקים

 כבר שאפילו לומר עלה לוסיף דלא הבו מ״מ לו שומעין אין המערער
 המערער אפילו להעיד כשרים שיהיו לידן החזירו אם השכירות נחנו

:וצווח עומד , .
א ל ל א כ ת ל מ  םילוק ע״י אפי' לעדו;. פסול לעולם דערב ד

 והשוכר להעיד פסול הערב של קרובו ואפילו
 והחזירוהו נחנו ואס להעיד כפר כלל עדיין נחנו שלא בידו השכירוח אם

;הנכון הדרך זהו חולקין שים ואעפ״י להעיד פסול לידו
י ת1^נ ק ל  יעשה שלא לשמעון שאמר בראובן דעתי אודיעך ממני א

 דבר אוחו יעשה שלא שמעון לו ונשבע פלוני דבר
 או החדה צריך מהו דבר אוחו שמעון שיעשה ראובן נחרצה כך ואחר

 ראובן לתועלת אלא היחה לא שמעון ושבועח הואיל אמרינן מי י לא
 ראובן יאמר אלא החרה כמעון יצטרך לא א״כ ראובן נחרצה ועכשיו
 במי זי׳ל הרשב״א שכחב רמו דבר אוחו עשית לא כאילו הריני לשמעון
 המלוה לו שיאמר צריך הזמן והניע פלוני לזמן לו לשלם לחבירו פנפבע
 דבשלמא ושנא שנא דילמא או .שנא לא נמי הכא החקבלחי כאלו הריני
 לומר יוכל וכשנתרצה פלוני■ דבר לעשות נשפע או לשלש נשפע החס

 שפמעון מפני פלוני דפר לי עשיח כאלו הריני או החקבלחי כאלו הריני
 נשבע שמעון שהרי ראובן דברי מנגד ואינו שבועחו הפך עושה אינו

 שפועחו ומפני חעשה ואל בשב הוא עושהו וכשאינו פלוני דבר לעשוח
 שלא שמעון כשנשבע הכא אבל עשיח כאלו הריני ראובן לו אומר

 והרי עשיח לא כאילו הריני לומר ראובן יוכל איך פלוני דבר לעשוח
 : החרה וצריך ועושה לעשות שלא דנשבע שבועתו הפך עושה הוא

ה ב ו ש  שבועתו תלה כאילו הד ראובן לדעת שמעון בנשבע כיון ת
 נשבעת כלום ליה אמר ומצי יחפון אשר לכל ראובן בדעת

 שתעשה הוא רצוני עתה רצוני להפיק אלא פלוני דבר לעפות שלא
 ונהפכה השבועה מחמח אלא נאסר לא דפר שאותו כיון דבר אוחו
 עשה בקום שיהיה לי ומה שבועה כאן אין כאלו הוי המשביע דעח

 הרמב״ס וכחבה ששנינו לאוחה ממש ודמיא • העשה ואל בשב או
 נהנה שאיני קונם לחבירו האומר נדרים מהלכות פ״ח ז״ל
 יכול זה הרי יין חביוח ושתי חטין כור לבנך נוטל אחה אי אם לך

 בשביל אלא אמרח כלום לו לומר שיכול חכם ע״פ שלא נדרו אח להתיר
 אלא מדירו חבירו שאין הכא ומה ק״ו הדברים והלא כבודי זה כבודי

 לכבודו אלא נדר שלא כיון להתירו חבירו יכול בסתם מעצמו נדר הוא
 נשבעח כלום לומר שיכול כ״ש לא לדעתו בפי' משביעו שחכירו בנ״ד
 .לעשותו שלא שנשבעת הדבר שתעשה רצוני זהו רצוני להפיק אלא
 אבל נדרו את שיקיים רוצה היה לא הנדר בשעת התם בשלמא וא״ת
 שבועתו שמעיון שיקיים ראובן היה חפן שמעון שנשבע בשעה ברד
 מצינו שלא קשיא לא הא . חכם התרת ליבעי וא״כ מתחרט שעתה אלא

 ראובן בדעת הדבר שחלה כיון אלא שמעון לשבועת תועיל ראובן חרטת
 בזמן יקיים שבועתו שמעון שיקיים שחפן בזמן דעתו אחר הולך הכל

 הר״ן שכתב ראיתי שוב .יקיים לא שבועתו שמעון יקיים שלא שחפן
 וחולק להחמיר ז״ל הרשב״א ושדעח מחלוק־ שהיא דנדרים בפ׳יד ו״ל

 מי כל דעח נראה וכן כדכתיבנא להקל דעחי אבל השואל כאשרכחב
 שכבר נעשה מה ומי׳מ :ז״ל והטור הרמב׳׳ס כצורחה המשנה בכתב

;חכם התרת ע״י ואיפשר דאורייתא ואיסורא זקן הורה
ה T? ק \J ת ל א  או וכך כך לי עשה לשמעון שאמר ראובן על ש

 מי דיו איל לעז בלשון במעון לו ואמר איפכא
או לא או שבועה הוי אי איפכא או כך אעשה לא אס נואנדי די לו

 חאנוין לחבירו שאמר במי בזה כיוצא על נשאלתי כבר תשובה .לא או שבועה הד מהו כך אעשה לא אם עלי יעיד ה' שמעון שאמר
בה' הבטח כאננר או פלוני דבר לך שאעשה בהשם

 הדין מן חייב היה אס מיבעיא דלא והעליתי פלוני דבר לך שאעשה
 ולעשות לקיים ישראל לאלהי נדר גדול דנדר דפשיטא דבר אוחו לעשות

 לקיים הדין מן חייב היה שלא אפי' אלא הדין מן חייב שהוא מה
 אינו שאם מזה 3גדו נדר לך אין ה' באמונת שהבטיחו כיון דברו

 באמונת אמר כאלו והוי ב״מ בה' מאמין שאינו כמי נמצא דברו מקיים
 מילו דיו איל שאמר כיון שנא לא נמי והכא פלוני דבר שאעשה ה'

 יעשה לא אס ה' יכהו אמר כאלו הוי פלוני דבר אעשה לא אם דימאנדי
 הפר אשר אלתי לא אם דכחיב בבועה היא ואלה אלה דהוי פלוני דבר

 . לקיים וחייב ה' בהזכרת אלה הוי וא׳כ באלהים השביעו אשר וכחיי
 נתכוון לא ודאי פלוני דבר אעשה לא אם עלי ה' יעיד אמר אם וכן

 שהוא נתכוון להכי אלא הוא פשוט דבר כי עליו יעיד ה' כי להודיעו
 לומד חרצה אס ואפילו דברו יקיים שלא ממי ויתפרע הדיין והוא העד
 ידוח הפוסקים רוב ופסקו מידות גרע לא היא גמורה שבועה דלאו

 כן שאמר באחד ז״ל ריב״א כשם ראיחי מזו וגדולה .כשבועות שבועות
 בשם שבועה ז״ל והשיב התנאים אלו שאקיים והתורה ליריאיו ה' יעזור

 מארי כדאמרינן לעז בלשון בכינוי אלא שם אמר שלא פי על ואך כאן יש
 הבטיחחו לקיים שחייב לענין הוא שכתבתי מה וכל :ע״כ שבועה כולא
:לנו אין מלקוח לענין אבל _

 והבעל בנדונייתה קרקע לבעלה שהכניסה אשה על שאלת קו
 אומרים ויורשיה קיימא של זרע בלא האשה ומחה מכרו

 קרינן אי דאשחייר במאי דפלגי המנהג כפי חציו או הקרקע להוציא
 :לא או עומדת בעליה דבחזקת כיון דאשחייר מאי קרקע להאי

 ביה קרינן ולא אוחו מוציאין אין הקרקע שנמכר כיון תשובה
 בחשובה ז״ל הרמב״ם כתב וכן שנמכר כיון דאשחייר

 שפיר בהו קרינן נשארו חילופיהן או הקרקע בל המעוח אס ומיהו
 מנהג שם אין ואס המנהג כפי הבעל עם האשה יורשי ופלגי דאשתייר

 אביה מצד ליורשיה ואין אשתו חח יורש הבעל דתלמודא לדינא הדרינן
: הם פשוטים ודברים כלום ,

 כמעון ביד כלי שהפקיד בראובן דעתי אודיעך ממני שאלת קז
ראיי' עידי ליכא אבל יורשץ ביד והכלי שמעון ומת בעדי'

 לומר נאמן היה שהרי אבוהון למטען מצי דהוה מאי ליורשין טענינן מאי
 דאינהו כיון דילמא או המזרחי למימר מצי דהוה מיגו ממנו לקחתיו

 אלא נאמן היה לא אביהם שהרי להו טענינן לא הוא ידייהו דחותי מודו
;דהכחשה במגו  ליה פשיטא ז״ל דהרמב״ן דדבווחא פלוגחא זה דבר תשובה

 ורשב׳ם רבה צריכא זו ואך כתב ז״ל והר׳׳ן להו דטענין
 חזקת בריש ועיין טענה האי כי ליחמי טענינן דצא ס׳ל ז'ל והתוספות

 ואני . הוא דידי ארעא דהאי מודית קא לאו המתחיל בדבור הבתים
 אמאי בעצמו שמעון פקדון בתורת לידה דאתא כיון מדא עלה לי קשיא
 תקנה אין דא״כ דהחזרחי מגו ליה איח אפילו לקחתי לומר נאמן יהיה
 איח אכתי בשטר אצלו יפקיד דאפילו דבר חבירו אצל שיפקיד לאדם

 בעדים לו להחזיר צריך אין בשטר חבירו אצל המפקיד דקי״ל מגו ליה
 חימא אפי׳ ותו . בעי מאי שטרךבידי פקדון בשטי ולאאמרינן

 נאמן ויהא ממנו ולקחתי חזרתי לומר נפקד מצי חבירו אצל דהמפקיד
 במגו זה כלי אביהם שלקח ליסמי טענינן היכי מ׳ימ דהחזרסי במגו
 מודים הס שהרי שקר זו שטענה יודעים והס החזרתי לומר מצי דהוה
 דלא מסחברא הילכך דמי עדים כמאה דין בעל והודאת החזיר־ שלא

 אס המפקיד בפני חרם מחרימים אלא טענה האי כי ליחמי טענינן
 בנראה טענה כל אלא בלבד זו ולא .אמן ועונה לנפקד זה כלי נוכר
 לטעון לאפטרופוס שבקינן ולא להו טענינן לא בקר צד בה שיש לב״ד

 שבקייהווקכחבהרא״ש בחר ליזלו דלאדידהו דאכלי דיחמי בעדם
:במשובה ז׳׳ל .

 שחייב ואומר עדים בפני כלי משמעון מטך ראובן שאלת קח
 לו שיחן עד הכלי אח להחזיר רוצה ואינו מנה שמעון לו

 וישבע .הכלי אח להחזיר אוחו וכופין הוא גזלן זה ראובן תשובה :השבועה היא מי על להד״מ אומר ושמעון המנה
שנאמין למימר וליכא בכל כופר ככל ונפטר היסח שמעון

אח
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 שראו סהדי דליכא כיין הכלי החירחי טמין בעי דאי במצו ראובן אס
 לומר אעולאמן במדיס גזלן האומרים גנסהדהאלדעס בידו הכלי

 לומר נאמן נמי דגזלן דכחב ז״ל הרמ״ה לדעה אפי׳ אלא החזרתי
 סלונחא שהיא כיון הוא טוב מגו לא מ״מ סקדון או ננלוה כמו החזרחי

 מצי דלא האומרים כדטח הדיין יפסוק שמא החזרתי לומר הוא ירא
 היה אם דבשלמא לטנין מטנין מגו אמרינן דלא ותו החזרתי לומר

 אלא המחלוקת אין הכא אבל מגו ביה שייך בטצננו בכלי הגוחלוקת
 הדבר הילכך :המנה טל להאמינו הכלי של נוגו אנורינן ולא המנה

:שממון מל שהשבומה ברור ,
} י נ ^ ל  הכריטו לא ג״כ שהראשונים אמ״ג רבוותא דהני פלוגתא ו
 יש כדמת משתברא מ״מ להכרימ כדאי איני ואני דבר י

ל ירבה הכי סימא לא דאי אומרים  חיים רמהו אח ואיש והחמס מז
 ולמולם החזרתי יאנור ולמחר הכל למיני רמה ביד זה אח זה רגזלו בלמו

 היה הדין מן היה בלא ואפי׳ הגזילה להחזיר הגזלן אח לכוך נוכל לא
 שהדין כ׳׳ש המולם ישוב מפני החזרתי לומר נאמן יהא שלא לתקן ראוי
 ז״ל אמינא'דהרמ״ה הוה דמסחפינא לאו ואי * לדון ראוי וכן כן נותן

 ז״ל הרמב׳ם דמח שזה כתב מ"מ ובמל : לממשה ולא אמרה להלכה
 ואיפשר ז״ל הרב מדברי כן למד מהיכן וצ״ל החזרתי לומר נארון באין

 לביתו נכנסתי לא ואמר כפר אם לפיכך ז״ל הרב מדכתב כן שלמד
 טובדא מייתי ומלה הכלי בידו ראו בשלא ומ״כ וכו׳ כלום נטלתי ולא

 נאמן יהיה וא״כ בידו הנסכא ראו בלא איירי דבהכי דמשמט דנסכא
:החזרתי לומר נאמן אינו דגזלן ס״ל ודאי אלא דהחזרתי במגו

 בידשרוטון משכון שנושק בראובן דמתי אודימך ממני שאלת קי
 אמר במי דאי מגו דמיו כדי מד לגיטון שיכול דקי״ל

 :היסס פבומח או חפן בנקיטת ליה משבימינן אי בידי הוא לקוח
 מממיז מצו דהוא כיון מ״ד דאיכא קדומה מחלוקת זו ת131תש

 אח ומכחיש פניו ממיז הוא הטמנוח בשתי שהרי למעיז
 דהוי היכא אלא חפן בנקיטת ליה מפבעינן ולא טוב מגו הוי חבירו

 חושלי דאכלי טיזי כגון גמור מגו הוי דלא למטיז נומיז משאינו
 שטומן דמה בידי הם לקוחים אמר במי דאי מצו דנניהן כדי מד דטמנין

 גוונא דבכל מ״ד ואיכא .דבר יודט חבירו שאין מעיז הוי לא דמיהן כדי
 חדא לדון יש ז״לוכן הרמב״ס דעת וכן חפן בנקיטת ליה משביעינן
 שהוא כיון ותו טעמיה דמסתבר ותו • הוא דמר דאתריה

 ואט״ג חפן בנקיטת נשבעים ונוטלין הנשבעים כל ליטול כא
 שהרי גמור מיגו זה דאין ותו .הוא נוטל מ״מ ידו תחת שהמשכון

 טענת אבל דמלחא אורמא דהכי אוחו יאמינו הנישכון דמי כדי כשטוען
 כליו למכור עשזי הבית בעל דאין טובה טענה אינה בידי הוא לקוח

 סוך דסוך כיון עליו לאיים חפצא לאנקוטי הפסדנו דמה ותו
:לישבכי חייב ,

א ת קי ל א  שמעון של בדתו שדר בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 בה לבנות התחיל החזקה של שנים ג' שנשלמו וקודם

 החזקה שני ועברו מימה לא ושמעון בדקיו ולהחזיק חדשים בניינים
חו תובע ושמעון  ואבד לי היה ושער לי מכרת אחה משיב וראובן ד

;ממית לא ואתה חזקה שני ואכלתי
דן תשובה  שראיתי לסי מחיתי לא להכי למימר דמצי שמעון עם ה

 שאשתוק לי טוב ואסרתי ביתי אח ומתקן בונה אותך
 h אמר מימר בגמרא מדאמרינן והראיה ומתוקנת בנויה ואוציאנה

 שמעינן מיהא וז״ל ז׳׳ל הרין עלה וכתב בה ליעייל דכרבא ושיבא שיבא
 כל אמר דמימר לחזקה עולין בנין שני אין חברו של חורבתו שהבונה

ש דבי הני בגמרא מדאמרינן ראיה ועוד בבנין יוציא ממונו  גלותא ד
 בהו מחזיקינן ולא רשב״א וכתב בהו מחזיקיהן ולא בן מחזיקי לא

 אדם בני מניחים הרבה ושדות בתים להם ויש עשירים שהם שמחוך
 שלהסדמצאום קרקע להשביח כדי ושמחים ושוחקים בבתיהם לדור

ד חושבים אין למחות וגם מתוקנים  זמן כל שלהם את יטלו שבזרוע ל
 טעמא דלסום משמע חוששין אינן למחות וגם ומדקאמר .ע״כ שירצו
 להוציא כדי שחקתי לפיכך למימר מצו זרוע בעלי יהיו שלא אפילו קמא

 דאית בניד הוא מודה בחרא טעמא לפי ואפי׳ ומתוקן בנוי הקרקע
 וגדולה מיחה ולא שחק ומתקן בונה אומו שראה כיון טובה טענה לה
^קצרה זרעה וחרשה לחוךשדהשלחבירו היורד זיל הרמב״ן כחג vמ

ח י

 טל 1ואן חזקה הוי לא ניר דקי״ל כיון זרימה משעת אלא לו מונין דאין
מ חרישה משעת לו דמונין וכתב זה בדץ חולק ז״ל דהרשב״א גב  מ'

 לא דניר לומרדאע״ג ז״לצריך הרשב״א לדעת ולחרן מודי כ״ע בניד
ע חרש אבל זריעה בלא ניר ה"מ חזקה הוי ד  ;חרישה משמח לו מונין ו

ב ת קי ל א  גובה אם ומת לב״ח אפומיקי מטלטלין שעשה מי על ש
 דהתקינו ז״ל הגאונים מתקנת או מדינאדחלמודא

 : היורשים מן אותם וגובין לב־י׳ח משתעבד דנוטלטלי
ה ב ו ש נ הראשונים בין מחלוקת זו ת  גב על דאף מיד דאיכא נ'

 טעמא היינו לב״ח משתעבד לא דיחמי מטלטלי דאמרו
 דקבלם הכא אבל יחמי כדנפליקמי עלייהו סמיך משוסדמלוהלא

 דקאמר הכימוכחא דרבא ושמעחא מהם וגובה סמיך עלייהו באפוחיקי
 אית האי טעמא רזאי הימנו גובה ב׳ח אין אפוחיקי וחמורו שורו עשה
 לקוחות לתקנת חשו קלא ליה דלית ומשום קלא ליה ליח והאי קלא ליה
 כתב מזו וגדולה .גובה מוריד ולא מעלה לא דקלא יורשין לגבי הא

 ומקרקעי מטלטלי לו שפירש אלא אפומיקי משאו לא אפי׳ ז״ל הרשב״א
א היורשין מן גובה  זיל הראיה ובשם > הגאונים לתקנת צריך ואין מדנ
 קלא ליה דלית טממא ומשום גובה אינו היורשין מן אפי׳ דמדינא כתבו

 לא ליהקלא דלית כיון מוריד ולא מעלה לא יורשים לגבי דקול דאע־ג
 דאיכא שעבודא ידע דלא וימכרנו שיכריחנו הוא דסבור דעחיה סרזכא
א נמי מיורשים אפי׳ ה<כך עליה מדינ  וכלישנא מחקנחא אלא לאגבי
 לביס משחעבדי לא דיחמי מטלטלי דהאדאמרינן לי מסחברא קמא

:עלה לוסיף דלא והבו הוא חדושא
ת קיג ל א מטלטלי למלוה ושעבוד שלוה במי דעתי אודיעך ממני ש

 היו לא שעה ובאותה אקני ודי קנאי די מקרקעי אגב
 נשתעבדו אם הקרקע אש מטלטליןמכר שקנה קודם כללו מטלטלין

 נקנו לא א"כ ברשותו יחד נמצאו שלא כיון לא או למלוה המטלטלין
:קרקע אגב .

ה ב ו ש  דאקני ליה דכחב כיון לב״ח נשתעבדו ראשונה נושעה ת
 אע״ג שעה באותה לו שיש קרקע אגב לו הקנה הרי

 דאמרינו זה לדין ראיה • קרקע לו היה לא המטלטלין שקנה דבזמן
 לחבירו שדה המוכר דשמואל משמיה רבין אמר הבתים חזקת בפרק

 ודוקא חובו בעל בפני שמעמידה מפני עליה לו מעיד אין באחריות שלא
 ליה אקני ודילמא עלה ואקשינן .לא וטלית פרה אבל שדה או בית

מד אלא חירוצא חלמודא משכח ולא מקרקעי מטלטלי;אגב  עדים דא
 דחיק אגנאי איחא ואי . מעולם ארעא ליה היה דלא בהאי ביה ידעי

 או פרה שקנה בשעה קרקע ליה הוה בדלא לוקמה הכי לאוקומה
 שיעבודא מצי לא ארעא ליה הוה לא שעחא דההיא דכיון . טלית

 ניחא דהוה בהכי לה מוקמינן מדלא ודאי אלא אגביה למיחל דמטלטלי
 וכשב . למלוה מטלטלי משחעבדי גוונא האי בכי דאפי׳ משמע טפי

 לחזור יכול אין דאקני שהכותב שכיון לפי דמלחא דטעמא זיל הרמב״ן
 דמי ולא שעמדא חייל ראשונה משעה אלמא שקנה קודם אפי׳ בו

 כגון לעולם בא שלא דגר מקנה אדם למיד דאפילו דאמרינן למוכר
 איזהו בפרק כדאיתא גו לחזור יכול לעולם באו שלא עד דקל סירות

 נו לחץר יכול דאקני הכותב דאך דסובר בזה חולק זיל והרשב״א :נשך
 ראשונה משעה מ חזר שלא זמן דכל ז״ל הוא מודה ומ״מ בקנה קודם
 קרקע ליה הוה בדלא לאוקומם איצטריך הכי ומשום שעבודא חייל

 שמכרה עלפי אך דאקני דכנזב בשעה ארעא ליה הוח דאלו מעולם
;עלייהו שערה־א חייל המטלטלין שקנה קודם

י ו ה ד ו ר ו ה מקרקעי אגב מטלטלי לו כתב דאפי׳ י קנ א ד איו  חנ
 לעניו ה״מ כקרקעות דינם להיות המטלטלין וחזרו

 מיד מוציא המלוה אין מטלטלין מכר אם אבל שוין שהם אמרינן קדימה
 כי מטלטלין לקנות רוצה אדם ימלא השוקדלא תקנח משום הלקוחות

 בלא מידו מוציאין דאין גב על ואך ממני יוציאו ולמחר היום יאמר
 כתבו וכן ממנו יוציאו ולמחר לקנות לאינש ליה ניחא לא מ״מ מעות

 :נהגו וכן הוא דמסחבר וטעמא זיל .האחרונים
ת ל א ש י י  אמרח אשה ישא שלא לאשתו שנשבע בראובן ממני ק

 ליבום לפניו אשמו ונפלה בנים בלא אחיו ומש עליה
 : לא או אשתו רשות בלי אותה ליבם יכול אם
ה ב ו ש  קא לא יביס למצות קודמת חליצה דמצוח שפסקו לאותם ת

לה וחולץ יבום מצות כאן דאין דפשיטא לך מיבעיא
ואפילו
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סג' ליה פבקיגן לא ליבם ירצה אם ואפילו  הא^אונים לדעח אלא כברלסו נ
 כיון לשאלה מקום יש יבוסקומנש גוצית דס״ל ז״ל והרמב״ס והריא״^
 חיילה גמי והכא אשה כל כלל שהרי בכולל הננצוה על חיילה דפבועה

 לא דילמא או בחליצה לעלינא להתירה דאיפשר כיון יבום מצות על אפי׳
 זרע בלא אחיו שימות אדעתיה לאסור,י ליה הוה דלא השבועה חלה

 תשכח שפיר בה מעיינת וכד בטעות שבועה וה״ל לפניו אשתו ותפול
 התנאי בכלל הוי לא אדעתיה לאסוקי ה״ל ולא שכיח דלא דכלמלתא

 שאלה בתשובת הרמב״סז״ל כתב וכן שיפרש• עד בסתם שהתנה כיון
 בשעת עמה שהתנה היתה ושאלתם הדור חכמי עמו והסכינוו בעכו״ס
 ונפלה בכתובתה לה שחייב מה לה שיתן אחרת אשה יבא שאס גשואיה

 בה ונתן פירש שלא כיון יבמה התנאי בכלל שאין ז״ל והעלה • יבנוה לו
 השמים מן לו הקנוי אשה אלא אותה נשא לא שהוא חדא טענוים שני

 מדעתו שהם נשואין אלא עצמו על התנה שלא ועוד מדרבנן". וקדושיה
 .קודם יבום דמצות ז״ל שיעתו לפי המצוה לקיים הוא בע״כ יבוס אבל
 אונסא כל עליה וקביל לחבריה ארעא דזבין מההוא ז״ל ראיה הביא עוד

 ספי ליהז:ל אמר לקמיהדרבינא אתו נהרא בה אפיקו לסוף דנותיליד
 בר אחא רב ליה אמר דמתיליד אונסא כל עלך קבילת דהוא ליה

 דרבא לקמיה ומטאת מלתא אתכלנל הוא שכיח דלא אונסא תחליפא
 בתשובה דבריו וסוף ההלכה נפסקה וכך הוא שכיח דלא אונסא ואמר
 מי אלא עליו יחלוק לא הדין זה כי אצלי וחזק לי בנראה ומה ההיא
 דן אתה וננכאן הננעשה לזה זוכר שאינו או ההשערה מן רחוק שהוא
 אינו זרע בלא אחיו שימות שבועתו בשעת דעתו היה שלא דכיון לנ״ד
 הנשבע דכל ואע״כ .יבמתו לנבי היא בטעות ושבועה שבועתו בכלל

 אשה ישא שליא הוא האשה ודעת נשבע הוא סבירו לדעת חבירו לתועלת
 מכניסים אין בפדיא כן פירשה שלא כיון מ״מ יבמה אפי' עליה אחרת
 שכיחא דלא מלתא הוי והא דשכיחא מלתא אנא השבועה סנאי בתוך

:צריך אינו התרה ואפילו בכלל זה ואין
 לאשתו נשבע כך ואחר יבמתו לו נפלה דאס דמלתא כללא

 בכלל יבמתו הרי עציה אחרת אשה ישא שלא ”
 חלה דשבועה קי״ל הא מליצה למצות קודם יבום דמצוס אע״ג השבועה

 בכלל זה אין יבמה צו נפלה ואח״כ לה נשבע ואם • בכולל המצוה על
 אשה שוס שבועתו בשעת בדעתו היה אס ומ״מ .לו וננותרת השבועה

 למות ונוטה חולה אחיו היה ואם .לה ויחלון לעצמו יחוש יבמה ואפי׳
 דאיפש׳ כיון שבועתו חצה אשמו ייבם שלא אחיו ימות שאס לאשתו ונשבע

 :היא אחת וחציצה יבוס מצות שאומרים הסברא לבעלי לחוש בחליצה
טי  שיכתוב ורוצה חבירו על חוב שטר לו ביש בראובן שאלת ק

 לפרוע יותר בטוח שיהיה כדי בערכאותיהם שטר לו
 שער לו יש שכבר מזה להתמנע חבירו יכול אם לו קבע אשר בזמן לו

:בדיננו
 העתק וזה בעכו״ם והשיב ז״ל הרמב״ם מלפני נשאל זה דבר תשובה

 דינו לבעל ים ישראל בדיני חיוב עליו שיש מי כל לשונו
ס בדיני חיובו שיחזק ממנו לתבוע כי ע  ביד העכו׳ם המסטור ויפקידו ה

 בדיני חייב שהוא מה לפרוע ירצה ולא הנתבע שיעבור זמן כל נאמן איש
 היה שלא אצלי ספק ואין .עכ״ל העכו״ם בדיני אותו יתבע ישראל
 כל שכותבין זה בזמננו שעושים כמו ז״ל הרב בזננן העכו״ם של מנה;

 שרוצה זמן כל רבים לימי׳ שם ועומד בסיגיל בערכאותיהם שיארע מה
 להכחיש יוכל ולא מסטור בלא אפילו אותו מובע דינו בעל את לתבוע
 איש ביד המסעור שיפקידו יועיל מה וא״כ בסעיל לפניהם כחוב שהרי
 את לתבוע יוכל שלא מאמר ואפילו מסטור בלא לתובעו יכול והרי נאמן
 הכתוב הוא עליו שהודה הסכום שזה שיכתבו כגון פעמים שני החוב
 לא לב״ח מסדרין ישראל ידונו כאם הועלנו מה מ״מ ישראל בעידי עליו
 וזו דיניהם כפי אומו וחובשים העכו״ם בדיני אומו ויתבע לקבל ירצה

 בדין לדון רואה איני ולפיכך הסוהר בבית ימות ולפעמים גדולה מקלה
 טובים בדרך הולך הוא הב״ח שאם לדון ראוי כך אלא כלל זה בזמננו זה

ה/ דינא ציית לא שמא לחוש ויש אלם ושכנגדו כ  מודה אני ב
 שנכתב בעצמו החוב שזהו בו ויבררו בדיניהם אחר שפר שכותבים

 יתבע והוא דינא חבריה ציית דאי לב״ח שיודיעו אחר ישראל בדיני עליו
 אין אלם הוא שהב״ח להפך הדבר ואס • כנגדו הקהל שיעמדו בדיניהם
ל לו כומעין  עצמו את להרוג בילו חרב נותן כן כעושה דיין וכל ^
ישמע לא לתיוע כלום לו שאין החייב ישכע דאם מאד הדבר לקרוב

 ומוגפיה ערכאות־הם לפני לקבול הולך מיד אלא עליו לסדר לדברינו
: זה גרם והדיין אותו

 ביד המספור להפקיד יועיל לא זה דבזמננו דמלתא כללא
 לא למה סיגיל כומבין היו שלא ואפילו נאננן

 אשר המספור את להוציא בדיניהם הנאמן אס יכוף שמא ז״ל הרב חשש
 בידו הפקידו שלא להשבע יוכל לא והנאננו כדין שלא בו ויגבה ידו מחת

 כלל בו לדון ראוי אין זה ובזננננו צל״ע ז׳ל הרב של דינו הילכך המספור
:בידו המסטור כאלו הוי סיגיל שכותבין כיון

ן י נ ע ל  בהענים נוהג זה דין שאין ז׳׳ל הרב כתב איגוד או דגוד דינא ו
 לנכסי נזקקין אין דקי׳׳ל הברור מהחוב בק״ו אותה ולמד ' ^

 שיש ואפילו איגוד או גוד להם אומרים שאין כ״ש שיגדילו עד יתומים
 אפי׳ איגוד או גוד דאמרינן העלה עוד .הוא וברור אפערופוס ליתומים

 בכך מקנה לזה זה לומר ויכולין לזה זה להשכיר מנהגם שהיה בדבר
:בכך מכור או

 ולא הפקדון ואבד שמעון אצל שהפקיד בראובן ממני שאלת קיי
 דמי והביא בדין לעמוד ולא לישבע שמעון רצה

 מה לו והחזיר ידי על שמפסיד רוצה איני לו אמר וראובן לראובן הפקדון
 כבר שמעון והשיב שמעון את ותבע ראובן חזר זמן אחר • לו שנתן

 שם ואין היה שכך מודה וראובן לי והחזרתו הפקדון דמי לך הבאתי
: לו שמחל עדים

 והשיב ז׳׳ל הרמב׳׳ם מלפני בזה דבר\כיוצא נשאל כבר תשלבה
 כיון ועתה השומרים שבועת אלא חייב היה לא דמעיקרו

 השומפים חלקו כדין דינם להיות חזר ונפרדו והחזירוהו הפקדון שהביא
 קשיא ואני • בו פשע ולא הפקדון שאבד רתם חרם אלא עליו להם ואין

 נסתלקה שחלקו וכיון מדרבנן עיקרה הפותפין שבועת בשלמא לי
 שבועת אבל הספק על באה השותפין שבועת כי ותו . השבועה
 היה שנמפרדו אפילו הילכך הודאה על והיא התורה מן היא השומרין

 חרם אפילו איכ עצה אתי' מחילה דמתורת תימא וכי להשביעו ראוי
 ויש • ז״ל הוא כסב וכן קנין צדכה אינה מחילה דקי״ל צריך היה לא

 דמלתא סממא זה את זה השביעו ולא שחלקו דשומפין היכי דכי לתרן
 והחזירו הפקדון דמי לו שנתן כיון נמי הכא השבועה לזה זה מחל

 דאורייתא שתהיה בין לו חייב שהיה השבועה לו מחל דמלמא סממא
 שנאבד חהס חרם שיטילו אמר הפקדון בעל של דעתו להפיס הודאי ומן

 לא בו שפשע או בידו שהפקדון ונמצא לקבל ירצה לא שאם הפקדון
 הויא לא בטעות מחילה דקי׳׳ל בהדיא מוחל אפילושהיה המחילה מועיל
 לא או כה״ג מחילה הויא אי ז״ל לרב ליה דמספקא א״נ • ננחילה

 שאפילו בתשובה ז׳׳ל הרב כתב עוד • הספק מן להשביעו רצה ולא
 גלגולא ואפי' שבועה בלא נאמן שיהיה ובכתובות בשערות שכותבין

 ונתן כדין שלא ממנו שלוקח מי כל על להחרים שיכול סתם חרם ואפי׳
 דבר מפני אצלי חרם יתבטל ולא וז״ל שבועה זו שאין כיון לדבר עעם

 מתחייב דבר שלקחה מודה אס שבועה זו שאין לפי כלל הדברים מן
 דנתי ואני • ע'׳כ החרם עליה יחול לא דבר לקמה לא ואס להחזירו

 שלא האדם את ימנע מי כי אחר עעס בה ונמתי פעמים כמה כן
:כדין שלא ממון ממנו שלוקח מי על חרם יעיל

ת קיי ל א  הייתי איש אשת שאמרה באשה דעתי אודיעך ממני ש
: לא או מנשא אס בעלי שמס לי אמר א׳ ועד

ה ב ו ש  והכחישה העד את שאלנו אם זו לשאלה מקום ראיתי לא ת
 בזה הארכתי וכבר המפרשים הסכמת וכן מנשא לא

 פשיעא דנשיילה קמן דליתי׳ או כדבריה אומר העד ואם .אחרת בתשובה
 לינשא מוסרת איש באשת אצלנו מוחזקת אםכשהיא ומה השתא דמנשא
 איש אשת שסימה יודעים אנו פיה שעל בזמן כ״ש בזה טוצא בעדות

 שהסיר הפה הוא שאסר הסה אמרינן דלא הראב״דז״ל ואעפ״ישכתב
 הרב אמרה לא מידיעתו ומתירו מידיעתו אוסרו שהאוסרו בדבר אלא
 שאסר הפה משוס מאמינו ואתה גמורה עדות שצריכין בדברים אלא ז״ל

 ממה ולא מידיעתו וימיר מידיעתו שיאסור צריך אז שהתיר הפה הוא
 מפי ואפי׳ עד מפי עד שהמירו אשה בעדות אבל • אחרים לו שאמרו

 ברור הדבר ומנשא בעלי מת לומר נאמנת עצמה והיא ושפחה עבד
 הראב״ד של דינו ומ״מ • הנשא בעלי שמת לי אמר העד תאמר שאפילו

 נאמן הוה דקמא היכי כי וכתבו עליו ז״ל האחרונים הסכימו לא ז״ל
מהימן הכי אמר כי מכחו הכא ואף שהתיר הפה הוא שאסר הפה משום

ודהדתו



טוי״.שובותהרדב׳זשאלות י

 בטיס מאי ליה דאמר הבסיס חזקח דריש טובדא מההוא הכי ודקדקו
 לא אח ליה אמר מינך דזבנא לי דאמר זבינחא מסלניא ארטא בהאי

 בטל לאו זיל מנאי זבינחה לא ואח היא דידי ארטא דהאי מודיח קא
 יודט היה שהמחזיק משמט מודיח לא אח ומדקאמר אח דידי דברים

 לה מוקמינן הכי ומשוס כך המוכר לו שאמר ולא המטרטר של שהקרקט
 לו אין שהרי דמי טדים כמאה דין בטל משוסדהודאח המטרטר כיד

 המחזיק היה אס אבל המחזיק הודאח אלא שלו שהי' טדים למטרטר
 מתקינן הוה לא מינך וזבנה שלך שהיא לי דאמר זבינחא מפלניא אומר

 שהפה לי ומכרה היחה שלו לומר נאמן היה דמוכר היכי דכי מיניה לה
 שהרי מהימן הכי אמר כי מכחו הבא זה אך שהסיר הפה הוא שאסר

 מידיטחו אוסר שאין שאטפ״י לך הרי ■ שלו שהיסה טדיס למטרטר אין
:שהחיר הפה הוא שאסר הפה אמרינן מידיטסו ומחיר

ת קירי ל א  מלוג בנכסי במכרה באשה דטתי אודיטך ממני ש
 ולבנוח לסחור הבטל יכול אם פירוח אוכל שהבטל

: לא או בקרקט ולשנוח
ה ב ו ש  או בחייה הוא ימוח שאם כיון טליו לטכב יכול הלוקח ת

 ומצי הבטל בחיי אפילו שלו הגוך הרי הלוקח קנה יגרשנה
 כדי לבנוח רוצה אם ומ״מ ז״ל הרא״ס בשס ז״ל הר׳׳ן כחב וכן לטכב

 הסחחונה טל ידו יהי׳ הלוקח יזכה שאם ומחנה בפירוח להרבוח
 שדה לסוך לירד שרוצה דמי דאט״ג לטכב הלוקח יכול שלא לי מסחברא

 רוצה איני ולומר לטכב השדה בטל יכול זה בחנאי אפילו חבירו של
 שיש הכא שאני החחחונה טל ידך שחהיה ט״מ אפילו שלי בחוך שחבנה

 פירוש קנין מ״ד ואיכא פירוח אוכל שהוא חדא שייכוח זה בקרקט לו
 לטולס זה בקרקט הלוקח יזכה שלא דאיפשר וחו . דמי הגוך כקנין
 הבטל ומחה מלוג בנכסי שמכרה האשה שהחקינו אושא כחקנח דקי״ל
:הלקוחוח מיד מוציא . .

ט ה קי ל א ם ש י נ ו ל י  אפומרופס אוחהבטלה שמנה אלנונה מ
 קטנה אחח לבח שהוריש נכסיו טל י

 בטד אוחה סופסח היא הנכסים שכל טוטנח וטשה ממנה לו שהיה
 מהם וחזון בידה שיהיו ורוצה שחיה זמן כמה יודטח שאינה מזונוחיה

 : זה בטנין נדון מה ידוש טשי מכחובחה יוסר הס והנכסים
ה ב ו ש  מידה שמוציאין בה שפסק חכמים מן א׳ ראיחי הנה ת

 הטטסההוא ביטיל לבאר אקצר והנה טטס בה ונסן
 חפסה אי רבווחא פלוגחא וכחב השאלה בעיקר דטחי חחבאר כך ומחוך

 אחרח פלוגחא כחב עוד .לא או מידה מתקינן אי מיסה לאחר למזונוח
ד יוסר חפסה אי כ  דבטיקר דכיון וכחב מידה מתקינן אי כסובחה מ

 ספק כטין הוי פלוגסא נמי הד כחובחה מכדי וביוחר פלוגחא הוי דינא
 החורה מן שהם היורשים להפקיט לנו אין ספיקא ומספק ספיקא
 ספק אמרינן דלא דטשי לפי טטוח וזה ־ ט״כ כחובה מסנאי ומזונוח
 לפי ואפילו אמרינן לא ממונא לגבי אבל איסורא לגבי אלא ספיקא

 שהוא מי מיד ממונא נוציא לא ספיקא ומספק איפכא אימא דטחו
 דבריהם הטמידו חכמים אדרבה כחובה סנאי דהוי משום ואי • חפוס

 ספיקא ספק כטין האי הוי היכי ידטנא לא וחו .חורה במקום וחקנחם
 ספק כאן רואה איני הילכך ספיקא לספק פוסקים מחלוקה מנין דמה

כי מה מוי לה דאמרינן די  מידה מוציאין אין אבל מהם וחחפרנסי ט
 לא ומי מידה מוציאין אין זהב ככר חפסה אפילו בהדיא אמרינן דהכי

 זהב ככר וחו • זהב ככר וחפסה בכחובה מנה אלא לה שאין טסקיק
 איש מבקשים בזה בכיוצא נוהגין שאנו ומה ככדס וה״ה דוקא לאו

 וכוחביס בהם ויסן שישא כדי הנכסים לו ונוסנין האלמנה נארנןמדטח
 לא ואם למזונוש יהיה שירויחו ומה האלמנה רשוח חחח הס שהנכסים

 טובה חקנחא והאי ומרצונה ר״טחה והכל הקרן מן יקחו יספיק
:וליורשים לאלמנה

ת קב ל א  בשוחפוח המלך מאוצר סחורה קנו ושממון ראוק ממני ש
 ולהוסיף סחורה אוחה לקנוס ורצו ולוי יהודה ובאו

 הרביט זה להטמיד ראובן ונשבט הרביט חלק להם לחח והיכרחו בדמים
 ולקח נחשון ובא שממון מח כך אחר . השוחפוח זמן כל ולד ליהודה

 6נשחק מידו שיצאת ראובן וכשראה לו ונחנוה השרים הנז׳מאח הסחורה
 להם שיטמיד ראובן אח ^וי יהודה חובטין וטסה כחלק חלק נחשון טס

 אלא לכס אחן לא טומן וראובן הרביט שהוא להם נשבט כאשר חלקם
אחן לא אבל בחחלה נחחייבחי כאשר הכל שמיניח דהיינו חלקי יעיט

 :מי טם הדין המורה יורה רביע לי«לח ישאר ולא הכל רביע לכס
ה ב ו ש  כלום להם ליחן חייב שאינו אמינא הוה דמסתפינא לאו אי ת

 לו ונחנוה בסחורה והוסיף נחשון שבא שכיון והמעש
 שנשבע ואע״ג הוא חדש שוחפוח חה הראשון השושפות נחבטל השרים

 השני מן ולא משמע הראשון השוחפוח מן בידם הרביע להעמיד להם
 גרשה עמו שהוא זנון כל אשתו בח אש לזון עליו המקבל גבי כדאמרינן

 הראשונים מנשואיס עמו שהיא זמן דכל אוחה מלזון פעור והחזירה
 נחמייב שלא בנ״ד וכ׳ש עמו שהיא זמן כל לה שכחב אעפ״י משמע

 והוסיף נחשון כשבא אבל הראשון בשוחפוח אלא הרביע בידם להעמיד
 שדה שמכר לוי בן גבי אמרינן נמי והכי הוא חדש שוחפוח ולקח

מ לחבירו  אין ולקחה וחזר לאחר מכרה שלו המעשר שלו שמעשר ע'
 שהוא מלקו רביע להם לחח ראובן שנחרצה כיון אבל :שלו המעשר
 רביע להם שיחן שבוטחו בשמח דעחו היה שכך משמע הכל שמיניח

 להם שנשבע ומה אחר משוחפוח בין השוחפוח מזה בין לעולם חלקו
 במקומו הראשון השוחפוח ישאר אם הוא הכל רביע להם להעמיד

 רצה לא שנמשון כיון אבל חלקו רטט להם לחח הסוחף גס מרוצה שהיה
 שהוא שלו הרביע זולח מחלקו ליחן חייב ראובן אין כלום מחלקו לחח

 כלל חלק להם לחח רוצה שאין ראובן טוען היה אם ומ'מ הכל שמיניח
 מסחברא נמי והכי ■ הראשון השוחפוח שנתבטלה כיון עמו הדין היה
 ניייב האם חלק לקח לא וראובן הסחורה כל אחר שלקח עצמך הגט
 אלא שיחרצה טד רב ממון לו ולחת ולוי ליהודה הרטט להעמיד אוחו

 חשאר אם אלא שבוטחו בשעח דטחו היסה שלא לומר כרחיך על
 נחשון שבא וכיון שמעון ובשותפות ראשון סכום באוסו בידו הסחורה

 :הצלחי לעצמי למימר ומצי מידו כמציל ראובן נמצא לו ונחנוה והוסיף
י ו ה ^ ו ד ו  שמעון שמח מפני הראשון השותפות נחכטל שלא י

 מהם אחד ומח שנשחשפו בג׳ הוא שדעתי ואעפ״י ^
 למימר דמצי דטלמא בשוחפוח ה״מ השנים לגבי אפילו השוחפוח נחבפל
 בטטנוס וכיוצא מאמין איני לך אבל מאמין הייחי מח אשר לשוחף

 יהודה שהרי השוחפוח לבטל יכול מהם אחד אין בנ״ד אבל י הללו
 יכול אין ראוכן וגס • החי ראובן אלא המח שמעון את האמינו לא ולוי

 שיוכל לענין בסחורה מחעסקים ולוי יהודה אין שהרי השוחפות לבטל
 מת כבר ושמעון שמעון בשוחפוח אלא אחכם מאמין איני לטעון ראובן
 אלא שמעון שמח מפני השוחפוח לבטל טענה מהם לאחד אין הילכך
 נשחחף וראובן לו ונחנוה והוסיף נחשק שבא מפני הוא הטעם עיקר
 היה שאפילו למד נמצאח • הראשון ונחבטל זה הוא חדש שוחפוח עמו

 שהסחורה זמן כל הרביע לכס אעמיד אני ולוי ליהודה ראובן כוחב
ד שהסחורה זמן דכל פטור היה בידי  הראשון והמכר מהסכום בי

 חנאו בשטח שיפרש עד לכאן באו חדשוח פנים השני וסמכר משמט
 גדול וכלל .להוציא באים שהם כיון הסנאי לבאר מוסל ולוי יהודה וטל

 שא־נו מה הסנאי בחוך מכניסים שאין נ״נ הראשונים בידינו מסרו
מ . הסנאי מחוך מפורש  רביע להם לחח ראובן שמודה כיון בנ״ד ומ'

ט כדבריו יעשו חלקו ה : טלה לוסיף דלא ו
א ת קנ ל א  הזכירו אשר היסוד בטנין דעסי אודיעך ממני ש

 או הביס פחח שיהיה צרך אם מחום בכל חכמים
 • בזה החכמיר בין מחלוקת שנפל מפני פסוח אפילו או סגור החדר

ק  :היחוד זה גדר מהו בטלה טל האשה אח האוסר היסוד ג׳׳כ ו
 שגדר והעליתי אחרת פטם בזה כיוצא טל נשאלתי כבר תשובה

 גבעול ידצה שאס אחד במקום שניהם שיהו הוא היסוד
 יחוד זה אין אותה מאי׳ שפחה ואפילו עבד ואפילו אדם אותם יראה לא

 איחא והכי בפניה ליבעל בושת ואינה בה גס שלבה משפחסה חון
ח לפסח לחוש ואין שאחזו מי במחניחין ט  פתוח או סגור יהיה אס ה

 דברו ובתוך זה דבר להוכיח שהאריך החכמים p א׳ שראיתי ומפני
 בפרק לחנן הא כחג אחריהם לחטט ראיתי מחוורים בלחי דברים באו

 פונדקי דנקט נראה וכו׳ בפונדקי עמו ולנה אשתו אח המגרש הזורק
 טליהו דחדרי דשא אמדי לא בפונדקי דבח דמאן לאשמועינן לרבוסא

 ססס יש וחדר חדר לכל כי מימיו פונדקי ראה שלא לי וכמדומה • ע׳־כ
 אורחא פינדק דנקס והא כלל ראיה מכאן אין ולטכך בלילה אומו ונועלין
 ראיה הביא עוד .ימוד עידי טובאואיכא אוגשי דשכיחי נקט דמלחא

« מחניח׳ מהך  באפילה עמו שנחייסדה ראוה עלה מדחני ל ל* 1־^״;'1ד
יהודה בר׳ יוסי ר׳ וכו׳ חוששין אין המטה מרגלות חחת עמו שישנה או

אומר



3 sותשובותהרדגץשאלות

 ייחוד «!p הא וז״ל מהנא והוכיח וכו׳ כקדושין חוששין אף אומר
 אומר ואני .המטה מרגלות סחת דאסילו בהא כלל פסח דליכא למעשה

 דלא באפילה עמו נתייחדה שאס מודה הדין בעל שגם ננידי קמן ליכא
 תחת וכן • ננעשיהס במחשך שהרי שערים נגיילס ולא פסח לא צריך

 לאור שהוא היכא אבל אותם רואה אדם שאין מקום המטה מרגלות
 דמרתס יחוד הוי דלא לך אימא לעולם פתוח הביס ופתח ביום או הנר
 שנינו גדול דכלל מתבייש ונמצאת הפתח מן יראוהו שמא בעיל ולא

 עד דאמרינן מהא ראיה הביא עוד • שפחה ואפי׳ עבד ואפי׳ בנושנה
 בתלמוד וכן כלל פתח בעיא דלא ידוע החופה וענין ל”ז לחופה שתכנס
 דבריו מתוך נראה • ע״כ כלל זכרו לא פתח אבל זכרו לחופה כניסה

 אותה קונה עמה נתייחד שלא אעפ״י ברכות ז׳ לכלה שמברכין בשעה כי
 נדה נהtש לביאה דחזיא חופה דהוי כיון דבריו לכל כאשתו להיות

 בתלמוד לומר צריכין היו לא הוא דהכי איתא דאי מפורסם טעות וזה
 קנין כקונה יהיה שלא יום מבעוד לנוכנסה צריך ארמלן דכנסי הני|

 להו דלית משום ארמלן דוקא מ׳ד דאיכא רבוותא ואיפליגו • בשבת
 מלפניו שאלו ז״ל ריב״ש אבל קונה. חופה חיבת בתולה אבל מופה חיבת
 אבל קנין לענין לאלמנה בתולה בין הפרש דאין איברא והשיב זה דבר

מה בע״ש בזמנם נשאת היסה לא הבתולה  דבתי דבדוכסא שאננרו כי
 חת ז״ל המפרשים ביארו יום בכל נשאת אשה יום בכל קבעי דנין

 על ושאלו דעתא אקרורי ואיכא בשבת יושבים ב״ד שאין לפי מע״ש
 עד.עבור מיחדים אנו שאין ותירצו בע״ש נשאת הבתולה למה נונהגינו

 שמא למיחש וליכא יחד וכונסין מקדישין שרובן ועוד המשסה ימי ז׳
 אלא קונה חופה חיבת שאין ז״ל שדעתו ונראה כאן עד תחתיו תזנה
 ענוה ויתיחד לביתו אותה שיביא עד ז״ל הרמב״ם כסב וכן יחוד

 נשואין הנקרא והוא לחופה כניסה הנקרא הוא זה ויחוד לו ויפרישנה
 לעשות רגילין שהיו בחופה אלא פליגי צא כאן ועד • עכ״ל מקום בכל

 במקום והחתן ברכות ז׳ שעושין במצרים שנהגו מה אבל זמנים באותן
 הקנין עיקר אבל לכ״ע הקונה חופה זו הנשים,אין בכלל בחדר והכלה א׳

 הנשים אס ומוציאין בחדר והכלה החסן מיחדין ולפיכך היחוד הוא
 חיבת האומרים לדעת ואפילו המנהג וכן לביאה הראוי יחוד שיהיה כדי

 דע״י דס״ל אלא אמרוה לביאה הראויה מטעם לא קונה דבתולה חופה
 קנויה בכך מה בשבת עמה שיתיחד ואפילו וקונה גמר חופה אותה חיבת

 דחופה דקי״ל ואע״ג .יחוד תקרא שהחופה אמרו לא היא,אבל ועומדת
 כיון טהורה חופת אבל נדה חופת למעוטי ה״מ בעינן לביאה הראויה

 וזה היחוד במקום שלא אפי׳ קונה היחוד במקום לביאה ראויה שהיא
 חיבת דאין הסכימו ז״ל האחרונים דרוב וכ״ש • למתחילים אפילו פשוט
 אין הילכך לביאה הראוי במקום ביחוד אלא לבתולה אפילו קונה חופה
 בע״ש והכלה החסן ליחד שנהגו ממה להפך אלא לנ״ד ראיה מכאן

 הוא אם סברתי דלפי ואע״ג • הדלת את וסוגרים משם הנשים ולהוציא
 רשות אין אם ומוריד מעלה הדלת סגירת אין לביאה הראוי מקום

 אחד שום יכנס ויוצאין הנכנסי׳ מרוב שמא חששו שס להכנס לאחרים
 עוד הוא צניעות ומנהג הדלת את לסגור נהגו ולפיכך אדעסיה ולאו
 דמעשה מההוא פסח בלא היינו דקונה דקי׳׳ל דחופה להוכיח רצה

 דמפרש ואיכא לבודקה לחורבה אחדם ונכנס תוסרנית אשתו לו שאמרו
 לנשואין יחוד הוי דחורבה סבר ואיהו שלה והחורבה בארוסה לה

 יורשה ואינו קנאה לא לבודקה אלא אחריה נכנס שלא כיון חכמים ואמרו
 כאשתו להיות בחורבה יחודמעליא דחשיב בהדיא מינה דוק וז״ל וכתב

 זה כי אומר ואני • עכ״ל חופה וכן היא פסח בר לאו וחורבה דבר לכל
די ומנעול פתח לה היה לא חורבה שאותה לו הגיד ומי נבואה דברי  נ
 המשתמר מקום הבתים שאחורי חורבה וכן לרשותו אחרי' בה יכנסו שלא

 לדעתו דאפילו וסו . בה דיירי דלא משום חורבה לה דקרי והא משמע
 דלא כיון לביאה וראוי המוצנע מקום הד ודלת פסח בלא אפי׳ חורבה
 אין הכי ומשום שס ירקדו שעירים אדרבה סמן דעיילי אינשי שכיחי

 שאין במקום מצויים המזיקין כי ידעת וכבר להתפלל לחורבה. נכנסין
 אפילו דיחוד ס״ל הכי לה דמפרש דמאן דאיפשר ותו • מצויים אדם בני

 היא שכבר כיון כאשתו להיות אותה קונה לביאה הראוי במקום שלא.
 בא דילמא משום כאשתו אותה לעשות בא שאתה בלד אבל • ארוסתו

 אין אותם רואים שאחרים ובמקום הוא לביאה הראוי מקום ודאי עליה
 דבריו להעמיד הזה האיש תשוקת עוצם מזאת עוד וראה • לביאה ראוי

או וכו׳ הבעל שלומי עס האב הלך המגרש דפרק מהאי ראיה שהביא

 וכו׳ הבעל לשלוחי האב מסר ללון עמ ונכנסה בדרך חצר לו שהיה
 חצר סתם ללון דידה חצר סמס קסני סחמא תנא ואסיקו עלה ומקשו
 ונעילת הוא סתר מקום לאו בדרך חצר וסתם וז״ל וכתב לנשואין דידיה

 הסם מפליג דלא והיינו חופה דהיינו יחוד׳מעליא ליה וחשיב שערים
 חצר בין אלא נעול פסח ביה דלית לחצר נעול פסח ליה דאית חצר בין

 ואתה • עכיל כלל בפסח סליא לא יחוד דדין משום דידה לחצר דידיה
 דלתות ובלא פתח בלא חצר התלמוד בכל יש אם ראה גם ראה המעיין

 שהוא ונראה .דלתות להם להעמיד זה את זה החצר בני כופין והלא
 • בלילה לינה סתם דרכו לפי ואפי׳ הוא וטעות הדרך באמצע חצר מפרש
 בין לפלוגי הוהמצי והיכי פתח שם שאין אפי׳ ליחוד ראוי הוא ובלילה

 על לסמוך ראוי אין מילכך פסח ליה דלית לחצר פתח ליה דאית חצר
 מסיחדיס אותם שראו עדים יש שאם הוא היחוד גדר אלא כלל אלו דבד׳

 זולתם ולא אלה לא מעשה בשעת אותם יראו שלא לבעול לו ואיפשר
 האשה אס וקונה הגט אס ומבטל יחוד זה הרי שפחה ואפי׳ עבד אפי׳

 חופה חיבת ולא קונה יחוד האומרים לדעת דבר לכל כאשתו להיות
 תרנ׳א סימן בתשובה ז״ל הרשב״א וז״ל • לביאה הראוי יחוד דבעינן
 טריק דתרעא נעול ביס שיהיה עד יחוד זה אין שאמרת דלתות והגפס

 הוא ירא במנעול שאינו כל וטעמא משמע במנעול נעול שער בירושלמי
 דע׳ז בתרא דפרק עובדי הנהו וכענין ברשות שלא אחר יכנס שמא

: עכ״ל נסך ביין ^
כב  שם בעינן אי שנשבע במי דעתי אודיעך ממני ̂טאלת ק

: צא או
 לחייבו דלענין ז״ל הראב׳׳ד שעשה לפשרה נוטה דעתי תשובה

 מחייב שם בלא שבועה אפי׳ לעבור אבל שם בעינן קרבן
 בלשון שהוציאו נדר ולענין • נדרים דריש ומסנינין סוגיא ננוכחן והכי

 הסכימו המפרשים דרוב אע״ג נדר בלשון שהוציאה ושבועה שבועה
 דלאו ס״ל ורבים בהא ירושלמי בתלמוד פלוגסא ואיכא הוא כלום דלאו
 דקי״ל מידות גרע דלא אמרו ז״ל נופרשים וקצת הרמב״ן מ״מ הוא כלום
 פוסקים מקצת מ״מ פלוגתא איכא שבועות ובידוס כנדרים נדרים ידוס
 כל נהגו כבר האידנא כי אומר ואני . כשבועות שבועות ידות ס״ל

 מדקדקים ואין נדר בלשון והשבועה שבועה בלשון הנדר להוציא העולם
 נדר הוי גוונא בכל הילכך אדם בני לשון אחר הלך בנדרים וקי״ל כלל

:נהגו שכבר לפי בזה יודו המפרשים פאר ואפי׳
ת קכג ל א  יונק קטן בן לו והניחה אשתו שמתה בראובן ממני ש

 אותו לקחת ראובן ורצה אמו אם אצל והוא חולה
 השכני׳ אצל הבן אס לחוז.מניח שיוצא ובזמן עני והוא אשה נשא צא והוא

 ;אביו אצל או ’אמו אם אצל הבן שיעמוד טוב אם
ה ב ו ש  אבל אמו אם אצל ולא אמרו אמו אצל שהבן ברור הדבר ת

 לפי אמו אם אצל שיעמוד הולד שתקנת ב׳׳ד, ראו אס
 ואעפ״י אמו אם אצל אותו מניחים מאחרים יוסר עליו מרחמת שהיא

 אין ימות ימות ואם שארצה מה אעשה ואני בני לי תנו ראובן שיאמר
 שהוא ממן אחרים בביס או שכניו בבית מניחו אם מבעיא ולא לו שומעין

 אלא לאחדם קודמת אמו דאם דפשיטא בשאלה בא כאשר למלאכתו יוצא
 שתקנתו לב׳׳ד שנתברר כיון לו שומעין אין תמיד אצלו לעמוד האב שרוצה

 ־ כנן את להרוג שרוצה הוא שוטה וזה אמו אס אצל שיהיה ולד של
 ניחא דאמיה בצוותא שש בן אפילו בעירובין בגמי דאמרי׳ זה לדין ראיה

 נמי הכא אימיה אצל ליה שבקינן הולד תקנת דמשום בהדא משמע ליה
 ידוע שהדבר אסקנתיה מהדרינן אמו אס אצל להניחו הולד דתקנס כיון

ד בנים דבני מאחרים יוסר עליו תרחם אמו שאם  וכ״ש כבנים הם ה
 התינוק על לפקח יכול האיש שאין לולד סכנה צד רואה אני דבנ״ד
 שאין כיח אבל ניחא נשוי היה ראובן אם ובשלמא אמו אם כמו החולה

 זה באי ב׳ד בראות תלוי הכל דמלתא כללא • קודמת אמו אם אשה לו
: יותר לולד תקנה יש מקום

ת מכד ל א  בשטר שמעון את שהלוה בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 מרב בלא בשער חוב עליו לו יש ועוד ערב ע״י

 אחר שסר כתבת כבר טוען והערב הערב את תובע וראובן שמעון ומס
 ערבוסי נתבטל וממילא הראשון השטר ונתבטל החובות משני ראובן על

 שאינם שמודה ראובן פי על אלא א׳ חוג שהם השטר מתוך מתברר ואין
 שמר אותם עשיתי האחר והשטר הערבות שנ השטר ואומר חובות בסי
ראובן יד מתחת יוצאים והאחרונים הראשונים השטרות והל אחד

ואמרח



ותשובותהררב״זשאלות

מי החרמים מן פיש ואמרח או  הראכון אה ביניל האחרון כהכניר :
 : וא או ססקא ^אי הוא סמכא כר א' לדנה ורציה הערבוה כס וגהבטל

ה ב ו ש *  דודא' הדטה וכשיקול מכנה כדכר רואה אני ח1טטי ד׳ ו
 כתי הוציאה הכוהכ כשרק ככנינו לההיא נ״ד לדמוס רצה

 טל אכהו אח כהמנרם אחה כהוכה אלא נוכה אינה א׳ ונט כהוכות
 נטרה פרק דאתמר הא ואיכחמיטיה . החזירה הראשונה כהוכחה דטח

 רכ אמר מאוח כלם כל וא׳ מאחיה כל א׳ כחוכות כחי טליו הוציאה
 שני מזמן נוכה מאוח כלש ראשון מזמן נוכה מאתים לנכות כא הונא

 חלת לך איהיפיח לה כתכ דלא דכיון לאנכיא אמאי מאה חמש ואמרינן
 מזמן ואי מאתים נכי ראשון מזמן אי לה קאמר הכי אמאתים מאה

 אמאהיס מאה לך אוהיפיח נמי לה כתכ ומדלא מאה חלת נכי גכיח פני
 הלכות פוהקי כל ופהקוה . כנמ׳ ט״כ קמא לשטכודא אחילתא אחיל
 כזמן אלא הראשונה הכתוכה נתכטלה אמרינן דלא כהדיא לך הרי

 האחר החוכ הכני כשטר שהוסיף כנ״ד אכל שוה כתוכוח השתי שהכום
 ראשון מזמן נוכה כו לנכות רנה ואם כצל הראשון השטר נחככיל לא

 אחולי כחוכה נכי דאמרינן דאטפ״י כני מזמן נוכה כשני לנכות רצה ואס
 הכחוכה היסה שאה חדט מחלה לא כה הכחוכ החוכ לשטכודא אחילתא

 9ז׳ הרמכ״ס כתכ וכן הראשונה את נוכה השנייה טל יחירה הראשונה
 אחת כתוכה אלא נוכה אינה א׳ ויט כמוכוח שחי הוציאה וז״ל כהדיא

 ואינה הראשונה אח האחרונה כגילה שוות שתיהן אם נוכה מהם זו ואי
 חכירחה טל מוספח מהן כא׳ היה ואה האחרונה מזמן אלא טורפח

 היה שאס קמן הא ־ ט״כ השניה וחכטל שחרצה מהן זה באי נוכה
 אח כיטלה האחרונה שכתיכח איחא ואס אותה נוכה כראשונה החוספוח
 טטוח' איכא חו . נחכגילה לא ודאי אלא כראשונה נוכה אמאי הראשונה

 רצה ואס הראשון אח השני כיטל לא שוין השטרות ששני כזמן לאפי'
 דהמנרש מטטמא ככתוכה אלא הכי אמרינן לא דט״כ שחיהן את נוכה

 אלא לה ואין החזירה הראשונה כתוכתה דטח טל והחזירה אשחו אח
 שניהס אפי׳ חוכות שטרי שני הוציא אה חוכ כשטר אכל אחח כחוכה

 הראשונות השטחח כי מודה שראוכן ואטפ״י שניהס אח נוכה אחד סך
 זכוחו איכד כך כשכיל לא מ״מ א׳ חוכ אלא כאן ואין האחרון כזה נכללו

 היה רוצה היה אס שהרי הראשונות השטרות מזמן ממשטכל-י לטרוף
 אמר כטיא דאי ומנו ראשון מזמן כראשון ונוכה האחרון השטר מסחיר

 צא האחרון השכיר שכתכתי אטפ״י לומר נאמן לי חייכ השטרוח פני
 כיפנה הכי ומשוה ככתוכה ליתיה מנו והאי הראשון שטכוד מהלחי

 ונא ככתוכות אלא הדין זה הוזכר דלא והיינו הראשונה אח האחרונה
 הראשון השטר שטכוד מחל שלא דמהחכד דטטמא וחו דטלמא: בשטרוח

 השטרות דשני כיון וחו .לשני הראשון כין שיש הזמן מפסיד נמצא דא־כ
 כו לנכות ירצה שאס כידו הראשון את הניח להכי ידו מתחח יוצאים
 כי צכירכוח השכיר שטכוד לדמוח שרצה אחר מכיוח יש טוד ינכה־

 דאמרינן דהא ליחא ודאי והא הטרכוח נמחל השטר שכיכוד שנמחל כמו
 טריפת לטנין כשטר מלוה לה חשכינן דלא היינו השטר שטכוד נמחל

 ממנו שלוה הוא אמת דודאי פה טל כמלוה לה משוינן אלא לקוחות
 לטנין לא אכל לקוחוח טורף שאינו לטנין פה כיל טרכוח הוי כנ״ד הילכך
 בידי דשטרך טטמא איכא נמי הכא דהא פרטתי לומר -אמן שיהיה

 דנפטר טטין איהו דהא הכא ליה אינטריכינא לא טטמא והא בטי מאי
 לא פרטתי טטין הדר ואי השטר שטנוד שנמחל מפני הטרבוח מן

 א״כ למימר אידך מצי פרכיחי כיטין אי בטלמא אפי׳ אלא ליה מהימנינן
 לראיה טומד הוא הרי שטבודו דנמחל דאט״נ כטי מאי בידי שטדך

:אצל' ברור וזה פרט שלא
י י ת קנ ל א  מלוה והניח קטן יורש ולו מת ראובן רבינו ילמדנו ש

 שהוציא וקודם שמטון ביד פקדון או פה טל
 ובכלל נשמטון ירושה לו נפלה שמטון מיד המלוה הקכין של האפטרופוה

 ראובן טל חוב השטר לו שנקנה או. הנז׳ ראובן טל חוב שטר הירושה
 שמטון מיד לנכות הקטן של האפכירופוס וכשבא ומסירה בכתיב׳
 כידו אשר הש״ח [כננד] הנז' שמטון _טיכבה הפקדון או המלוה

 זה ששטר ויברר הקטן וכשיגדיל בידו מקוים ששטרו וכיוטן ראובן טל
 יורנו יחומיה מנכסי נפרטים פאי! האפטרופוס וכיוטן לו יחזיר פיוט

:כפול ושכרו אור ישכון הדרך צדק מורה
 אביהס מוח אחר יחומים מנכסי מל^י; חפס דאס קי״ל השובה

מוחר בידי הוא לקות ולטמון בלם להחזיק שיכול גטנין

 והכאבנ״ד מאכיהם נפרט שלא לו וברור פידוט כיון בחובו לתופסי
 המלוה דקי״ל בכידים ואפי׳ פרטתי לכיטון ויכול היא כי״פ דמלוה כיון נמי
 כיטין מצי אי בפקדון וכן בטדיס לפורטו צריך אין בטדיס חבירו את

 ליה ליח ואי ־ בחובו אותו לתפוס ויכול נאמן החזרתי או נאבד או נננב
 וראיה טדים דאיכא כנון ובפקדון החוב פרט שלא שהודה כנון מנו שוס
 שטר פרט לא שראובן לשמטון דברור ובחנאי • והנלד״כ לחפוס יכול אין
 היחום וכשינדיל ממנו ומוציאין לתפוס יכול אינו לו ברור אין ואס זה

:דין טמו יטשה .
ת קכי ל א  אס אבל טליה ישא שלא לאשתו שנשבט במי ממני ש

 מרבוטחו פכיור יהיה ילדה ולא שנים טשר שהחה
 שנים עשר הולד מיתת אחר ושהתה ומת קיימא של ולד הזמן בחוך וילדה

:לא או פטור הוא אס ילדה ולא
ה ב ו ש  הולד שאס לך דפשיטא משמט הולד במת לך מדאיבטיא ת

 יש חי הולד דאפי׳ היא ולא משבועתו נפטר שלא חי
 דחנן . ילדה ולא שנים טשר ששהתה כיון משכוטחו שנפטר אומרים

 אינו ילדה ולא שנים טשר טמה ושהה אשה נשא יבמתו טל הבא פרק
 קאי דמתני׳ ארישא ילדה ולא דהאי דמפרש מאן ואיכא ליבטל רשאי

 ילדה לא ונקבה זכר ילדה שלא וכל ונקבה זכר והיינו ורביה פריה אמצות
 ומינה בניה בת אשה לישא אותו כופין אלא ליבטל רשאי ואינו בה קרינן

 בה קרינן ילדה לא חי שהוא אטפ״י א׳ ולד וילדה לה נשבע שאם נמי
 הרא״ש ומסקנח הטור דעת נראה וזה ורביה פריה מצוח קיים שלא כיון
 אוחו כופין אין חי והוא א׳ ולד ילדה שאס כחב ז״ל הרשב״א אכל ז״ל

 מן משמט והכי . להוציא אוחו כופין לכ״ט ומחו דילדה היכא אבל
 מקריא דלא הוא דמסתבר ומטמא שמחו משטה לה ומונה הירושלמי

 אחרח אשה ישא שלא לה נשבע אם נמי ובנ״ד לבהלה שילדה כיון וילדה
 וכן שמחו משטה לה מונה ומתו שילדה כיון לישא שיוכל ילדה לא ואס
 ושהתה ומחו ילדה שאה גרשוה רבינו חרס עליהס שקבלו לאוחס הדין
 ומותר ז״ל גרשום רבינו בזה החרים לא האחרון מיחת אחר שנים עשר
: טליה אחרח אשה לישא .

א ל ל א כ ת ל ט  חיים הם ורביהוהרי פריה מצוח קיים שאס ל
 אחרח אשה לישא יכול ואין בה קרינן ילדה

מי אע״ג שבוטחו מפני ג חקנת נפשכיה שלא באתרא ד  הא וא״ת . ד
 בזקנוחו בניס לו יהיו בילדותו בנים לו היו יהושע ר' חני

 בעלמא מדרבנן דההיא ק:יא לא וגו׳ זרעך את זרע בבקר בנאמר
 ורביה פריה מנוח קיום אבל לה ופקע דאורייתא שבועה ואתי היא

 לכ׳ע שנים טשר ושהתה ומתו ילדה ואס הוא דאורייחא עשה מצות
 ואט״ג בפלוגחא חליא ח' הוא והרי אחד ילדה ואס אחרח לישא מוחר

 ילדה והרי ילדה ולא דחנן דל דהרשב״א כוותיה דייקא דמחני׳ דלישנא
 ותו .הוא דבחראה הרא״שז״לחדא כדעח לפסוק מסתבראלי מ״מ

 בא׳■ קיים לא ועדיין עמה החנה המצוה לקיים עמו כשהתנה דמסתברא
 אני הטעס ומזה יצרה לשבח בראה חהו ולא ובטל יושב דנמצא וחו

 כולם אלא ילדה לא אם מיהא ולכ״ע וזיל יוסף שכחבנמקי במה חוכך
 כופין אין המצוה היא ונקבה שזכר פי על אף נקבות כולם או זכריס

 חשחו על אחרח אשה ישא שלא ר״ג חרס שקבלו ולאותם להוציא אומו
 קייס לא שעדיין כיון ק״ל ואני .ע״כ המחבר דטח יכול אינו נמי השחא
 דשוב לדבר רגלים ילדה ולא שנים עשר ששהחה וכיון הועיל מה המצוה

 במחלוקח זו חלוקה פגם אני רואה הילכך חמדה בלי לו וילך חלד לא
 זכרים חרי דהני משום דכיטנזא למימר וליכא ז״ל הרא״ש כדעת וננסתבר

 לקיום כבנים בנים בני אין דהא ונקבה זכר יולידו נקבוח חרי או
 באים אס אבל ונקבה זכר מכח שבאים בזמן אלא ורביה פריה מצות
 מלוח קיים לא ובנוח בניס אלף יהיו אפילו נקבה מכח או זכר מכח

 שאם ר״ג הקנח עלינו קבלנו שלא לדידן וה״ה : הוא ופשוכי ורביה פריה
 ושהתה ומתו וילדה שניה שמונה בהוך חלד אם אחרח ישא שלא לה נשבע

 ילדה ואם ילדה לא שהרי משבועתו סטור שהוא שמתו ¥'ום שני׳ ח'
 כדכחיבנא להקל לפסוק ודטחי .כדלטיל במחלוקת תלוי חי והוא אחד
 אחרת אשה לישא ומוחר ורביה פריה מצות קיים לא שעדיין כיון

:כחבחי הנל״ד : לה נשבע לא כן דעח דעל כלל לה נשבע לא כאלו

ת קכז ל א  טל בשטר חוב לו שיש בראובן דעתי אודיעך ממני ש
סחור׳ שמעון לו ונחן שמעון על לוי אח והרשה שמעון

למוכרה



ותשובותהרדב״זטאלות40

 כמצון 1יסר:2 בפחות תמכר כאס עמו הכנה <315 החוב בכלי למוכרה
 קנו לא ומכמעון מלוי וקנו בזה בער וככבו החוב תבלוס עד ה-פחס

 או לוי קנין זמן ב־ער כוכבין נ;5ז זה אי מהלוקח ונפל עברה'נדב עד
:כמעון קנין זמן

ה ב ו ש  על לראובן ביש הראבון הבער נקרע אס מבכייא לא ת
 כער דהוי מלוי בקנו הזמן כותבין דאין דסכיסא כמעון

 אלא ביני ביני כמעון במכר מה כדין בלא לקוחות דעריף ופסול מוקדס
 בכעה כעבודו נמחל בהרי נקרע כאלו הוי הבער נקרע לא אפילו
 הפחת ביתן בפחות ממכר כאס בנתחיידבמעון ומה ללוי כמעון בסרע
 כמעון על חוזר פחת בם יהיה ואס ולוי כמעון בין הוא חדכ מנאי
 קנו לא ועדיין דאבון מזמן לקוחות עורף נכסיס לו ימנא לא ואס

 מזמן כתבו ולפיכך הסחורה כיפחת למה נכסיו נכתעבדו ולא מכמעון
 חוב כערי דקי״ל ככר נמי לוי ולגבי כמעון על הכעבוד חל כאז בני

 מפלוני וקנינו בכותבין חייכין לא ככקרא ולמחזי ככריב המאוחריב
 לכל דא״כ קודם ימים עכרה אלא ממנו קנו לא והס פלוני ביוס ופלוני
 ותו . חיישין לא ודאי אלא כבקרא למחזי ניחום המאוחרים חוב במרי
 לא באס לוי בל הקנין נגמר מכמעון בקנו בבעה בהרי כקרא דליכא

 החוב על הסחורה לקח היה לא הוא גס הפחת על מכמעון קונין היו
 וכפיר הקניניס בני נתקיימו ואז כמעון בקנין תלוי לוי כל קניינו ונמצא
 הספק מן להסתלק ברוצה והסופר פלוני ביום ומפלוני מפ׳ וקנינו קרינן

:פלוני ביום ומבמעון פלוני ביום מלוי וקנינו יכתוב
י ן ה  איני לו באמר כגון הראבון הכפר בעבוד נמחל לא באס יודע ו

 בעדיין פקדון בתורת אלא כלל פרעון בתורת הסחורה לוקח
 בהרי בכך מה לוי קנין מזמן יכתבו אפילו קייס הראכון הבער סח

 ודאקנה דקנאי לראכון דכהב וכגון הראכון הבער מזמן לקוחות עורף
 נשתעבדו ולא מראובן כלוה אחד נכסיה קנה כמא חייכינן כן לא דאם

ד על ועתה לראובן  מזמן כוחבין ואס מבתעבדי האחרון הזה הקנין י
 משמעון קנו לא שעדיין כיון כדין שלא לקוחות עורף נמצא לוי כל קניינו

:כתבתי הנל׳ד :נכסיו נשתעבדו לא
ח כ  יר״ה המלך באוצר בותפין בג׳ דעתי אודיעך ממני שאלת ק

 כלל מתעסק אינו ואחד לגבות משעסקיס והכניס
 בלא שותפות כיס כאן שאין ואע׳פ ולהפסד לבכר שותף הוא אבל

 בבועה ידי על ביניהס השותפות נתקייס מ׳־מ כלוס מבלהס הטילו
 ולא לעצמס יקחו בלא שותפיו את השביע מתעסק היה כלא וראובן
 והשותפין המלך לאוצר יביאו הכל אלא שיגבו מהמעות לאחריס להלוות

 מן מעות חסר ולבסוף לאחרים והלוו לענמן ולקחו עברועלהכבועה
 בכחתס ושמא האוצר מן שלקחתס נתנתס אתס ראובן וטוען האוצר

 מה כל טוענים והבותפין החסרון סבת הימה חו בלקחתס מה מלכתוב
 הוא החסרון וסבת בכתב כתוב הכל לאחריס שהלוינו מה וכל בלקחנו

 גחל ובסך מפורסם הוא כאבר המלך באוצר ונומנין נוכאין הרבה ביש
 המורה יורה :מראובן להוציא באיס והבומפין שחסר מה משר כזה

 :השבועה על עברו שהס כיון לפוכירו ראובן טענת תועיל אס
ה ב ו ס ^  אין בחסר מה לקחתס אתס ודאי כזען ראובן היה אס ר

 אפילו אלא כנ״ד ליפטר מיבעיא ולא עמו ן הד שהיה ספק
 באין כיון אבל ונוטל נשבע בכנגדו ההבועה על המבוד דקי׳ל ליטול
 הבותפין שיהיו אפילו לחסרון סבה היה זה שמא אלא מוען ראובן

 בטענת הכותפין שבועת חכמים תקנו בלא פעורין השבועה על מבודין
 ומתוך מקינו לא דחבידי היכא אבל לאבחבועי דמצי היכא אלא כסא,
 החשוד לגבי הכי אמרינן דלא הכא שייך לא מכלס ליכבע יכול באינו

 כיון הילכך שמא טוען דבכנגדו ותו . לחשוד חיי שבקת כלא’דא
 שמא טוען וראובן מצידנו ההפסד בא שלא לן בריא עוענין כהשומפין

 נתחייבו השבועה על שעברו מפני לא כי עדיף בריא ושמא בריא
 הס כי ראובן שטען ומה י' בהדיא כן החנו שגא כיון האוצר באחרות

 ואפילו אומדנא בסר בממונא אזלינן ולא היא אומדנא להפסד סבה היו
מ אומדנא בתר דאזיל מאן  בין האומר דגמל ההיא כי דמוכח אומדנא ה'

 האוחר דגמל בההיא ואפי׳ לא האי כולי מוכח דלא אומדנא אבל הגמלים
 דפליגי כרבנן מכללם ז״ל והרמב״ם הפוסקים רוב פסקו הגמלים בין

:אומדנא בתר אזלינן לא נממונא הילכך אחא דר׳ טליה
 ממונא לאוקומי אבל ממונא לאפוקי אומדא במר אזלינן דלא נהי ואית

המלכות שאין מראובן להוניא סtב השותפץ נתראומדנאומ־ד אזלינן

 עובריה היו לא כאס מודה באתה כיון י״ל :כלל בזה ראובן את מכירין
 ממנו להוציא באיס שהס אעפ״י בהפסד חלקו מראובן לוקחים היו

 חלקו מראובן ומוציאין דינה הפסידו זה נופני לא שעברו נמי השתא
 לכיס שהטילו דעלמא שותפין שאר דבשלמא דמלמא ועעמא בהפסד

 כתב כאשר מביתו ההפסד באר משלם אינו השותפין ממון נפסד אס
 והשותפות כלום משלהם נותנין שאין מכונה זו שותפות אבל ז״ל הרמב׳ס

 מביתם ישלמו יפסידו שאס הוא מתחלה דעתס וההפסד השכר על הוא
 לפי זה עיקר ושמור . מהס אחד אלא מכרת המלכות שאין אעפ״י

: מזולמינו בנעלם
י ו ה  על נחשדו השבועה על שעבדו שכיון שכתבנו כאפ״י יודע ו

 כמה דאיכא מוסכם זה אין שבועה להס מוסרין ואין השבועה
 נפסל ביטוי שבועת על בעבר כמי פי על דאף דפסקו עולס גאוני

 אבל לשקד יצאת מפיו שיצאת דבשעה אכלתי ולא אכלתי ה״מ לשבועה
 קיימה שלא אעפ״י לקיימה חשב השבועה דבשעת כיון אוכל ולא אוכל

 והרמב״ן והרמ״ה ורש״י והרי״אף ר״ח דעת וזה לשבועה נפסל לא
 וחשבו לשקר יצאת לא שנשבעו דבשעה כיון נמי ובנ״ד ז״ל והרשב״א

 לפשיעה הילכך • לעדות ולא לשבועה נפסלו לא לקיימה שעה באותה
 נשבעין כחסר מה לקחתם שאתם לי בריא ראובן שימעון אפילו זו

 שתזכור אחר בהפסד חלקו ראובן ופורע מטענתו ונפכיריס הבותפין
 שיטת ולפי למעלה שכתבנו כמו מראובן השומפיןמוציאין שאין

 כיון ולשבועה לעדות השותפין נפסלו אחריו והנמשכין זיל הרמב״ס
 היה ואס לשקר יצאת לא שיצאת שבשעה אעפ״י שבועתם על שעברו
 על שחשוד מי כדין ההפסד מן ונפער נשבע היה בריא טוען ראובן

 והשותפין שמא טוען שראובן כיון אבל ונוטל נשבע בכנגדו השבועה
 כיוןדחשידי וא׳ת • דינם הפסידו השבועה על שעברו מפני לא בריא

 חסר וכך כך לומר כמינייהו כל ולאו אממונא נמי חשידי אשבועה
 ולא השבועה על שעברו נתברר הרי מעיקרא מנינהו דהי ואעיג האוצר

 סופר שיש כיון אבל סופרים ביניהש אין אס דאה״נ וי׳׳ל .מהימני
: וכך כך חסר לומר נאמן עליו הסכימו אשר הסופר

י ו ה  יקח ולא השותפות לבטל ירצה אס העליונה על ראובן שיד יודע ו
 עמכם נשתתפתי זה מנאי על למימר דמצי בהפסד ולא בשכר לא

 השותפות לקיים ירצה ואם השותפות נתבטלה התנאי קיימתם שלא וכיון
 השינוי מצד ריוח בא ואס בו חייב ראובן אין השינוי מצד שבא הפסד כל

 ידוע אין ואס .השינוי מצד ההפסד כבא בודאי שידוע וכגון חלקו נוטל
 טוען שהוא כיון האוצר בחסרון חלקו פורע השינוי מחמת ההפסד שבא

: וכך כך האוצר שחסר מעיד והסופר שמא
ט נ ר ק ו ן ט ל א ן  בשטר הכתובים ולוי שמעון אחר בסינון זה על ע

הכז׳׳נא מעות כל מקבלים היו הכותפות ^
 היה לא הג׳ שותף שהוא וראובן סופרים פי טל המלכות לצורך ומוציאין

 שלא בשותפות הנז׳ התנאי על עברו ולד ושמעון במעות עסק שוס לו
 זה על ונשבעו פרחיס עשרה עד אלא לאמריס ילוו ולא לעצמם יקחו

 המעו׳ עליהם כותבים והיו מהכז״נא גדול סך רבים לעכו׳ם והלוו ועברו
 מהכז׳׳נא גדול סך שחסר מלאו השנה ובסוף להנאסם בידם ונשאר
 החסרון זה כי ראובן להס אמר :חסרון באומו חלקו שימן מראובן וכאלו

 פעמים לעצמס לוקחים היו לא אם כי התנאי על עוברם לסבת בא
 שמניחים מה רק עליהס כומבין היו לא שאם החסרון בא היה לא רבות

 מצד אלא בא לא החסרון זה כי הס השיבו .החסרון בא מנין בכז׳׳נא
 מ• ידעו ולא פעם באיזה טעו ואולי במקום אשר וההוצאה ההכנסה רוב

 שהיה שאומרים רק החסרון בא מאין יודעים שאינם כיון כי להם השיב
 ולא מאסרים שלקחו במה נפל הטעות שזה להם אמר מי חסרון שם

 לדעת יכולים איך טעות הוא טענתם לפי שאף כיון הם שלקחו ממה
 מובעים שאמם נמצא וא״כ לעצמס הס שלקחו במה הטעות נפל שלא

 שלא לנו בריא מאמרו שאתס ואפילו דבר לכס חייב ואיני בבמא אומי
 דבריכם לפי באף כיון זה לדעת יכולים אמה מאין בשלנו הטעות נפל

מי כי ועוד : שמא אלא בריא זה אין מתי יודעים ואינכם טעותס  יו
 ואינו דייק מידק דודאי כנגדו שיטעה ממה להנאתו האדם שיטעה מצר

 ואיפשר גחל סך שלקחתם לי בריא כי שכן כל שמקבל מה אלא כותב
 שלקחתם ואיפשר טעות נפלה ובזה כולו חושבים ואמם חציו שהחזרתם

 החניתי ולכן לטעות קרוב יושר זה כי חמשה שלקחתם וכתבתם עפרה
עברתם ואמם טעות ילא בלבול שים יפול שלא כדי דבר תוציאו שלא

וילרלתיז



אותשוברחהרדב״זשאלות כ

 הסחסונה על ידו המש;ה וכל החסרון בא בלבולכם ולסבמ ובלבנמס
 ם;ים כמה שס והיה חסרון בו היה ולא במקום ישבו אחרים הרי כי

 אחם כדבריכם יהיה אס א!ה כי ראובן עען ועוד • חסר לא פעם ושום
 מהכז״נא והחסרון ההפסד לברר יודעים שאינכם כיון אני ולא חייבים

 פשיעוחא ידענא לא כצ אמרו בזה כיוצא ועל מזו גדולה פשיעה לך אין
 לעשוס לכם היה כי מזו גדולה פשיעה לך אין הסעוח חדעו אם ואן! הוא

 לא אם ואף עועים חהיו שלא באופן במהירוח ולא בנסח ענייניכם
 ואבידה בגניבה אף וחייבין הם שכר שומרי שוחפין פשיעה סהיה
ף דלא וסלאי מאונסים רק פעורים ואינם ד  ואבידה מגניבה זה עעוח ע

 כפול ושכרו המורה יורה • אונס שאינו שכן וכל מינה גרע ואדרבה
:השמים מן

ה ב ו ט ^  אחר בסגנון שבאח פי על אף זה על נשאלסי כבר ת
 אחד שכל כוחפוח לפאר דומה זה שוחפוח שאין והעליחי

 לשלם ואפילו ההפסד ועל השכר על הד השוחפוס זה אבל לכיס ממיל
 מן השושפין אין בלד למימר שייך ולא מחחלה החנו שכך מביחם

 שחסר ^׳ודע שאינו ראובן שישבע נמי שייך ולא ונועלים סנשנעים
 בשוחפוח עשק לראובן יהיה שלא החנו מחחלה שהרי ונפער השוחפוח

 כל שיפרע הפסד שם יהיה באם החנו ואס״ה כלל לדעח לו היה ולא
 ראובן דגם הוא דהכי חדע המחעסקים השומפין בני פי על חלקו אחד

 בא כאשר השבועה על ועברו בשינו מפני אלא עענוחיו חלה לא
: השחלה בזאח

ר ו  החזרחם ולא שלקחחס לי בריא מוען ראובן היה באס העליחי ט
 וכ״ש ונועל נשבע שכנגדו דחשיבי וכיון שבועה חייבים שהיו

 שמא ראובן דעענח היא דמלחא קושעא אבל החסרון מן שנפעיר
 החזירו שלא בבירור יודע אינו מ״מ ולקחו שעברו עוען שהוא שאעפ״י

 השוחפין ועענח היא שמא ראובן שעענח וכיון פלה לאשחבועי מצי ולא
 אחר ממקום בא והחסרון הכל והחזרנו לקחנו אומרים שהרי בריא

 כל שהרי שבועה חייבים שהיו ע״פ ואף עדיף ובריא זו היא בריא עענח
 חשודים על אוחה חקנו לא באה היא הספק על השוחפים שבועח עענח
 יכול באינו מחוך ולא ונועל נשבע שכנגדו לא למימר דליכא הוא ופעור
 ישבע מה על או ישלם מה שמא מוען שכנגדו דכיון משלם לישבע

 זו מענה מצד דינם הפסידו שעברו מפני לא כי למד נמצאח .שכנגדו
 חשידי השבועה על שעברו כיון אחר ממקום פירכא להם מצאחי אלא

 שהחזירו לומר נאמנים אינה ולקחו בעברו מודים שהם וכיון אממונא
 לומר יכולים לקחנו לא לומר יכולין שהיו מגו למימר וליכא • שלקחו מה

 אינם והס אמרינן לא משבועה לאפעורי דמגו חדא :והחזרנו לקחנו
 אמרינן לא ממונא לאפוקי אמרינן לאוקומי דמגו וחו . בבועה בני
 מגו אמרינן דלא וחו • עדים במקום מגו והוי שלקחו סהדי דאנן וחו

 שהרי לקחנו לא לומר היא רעה ומענה רעה למענה עובה ממענה
 האמינו אשר הסופר או הסופרים אין אס הילכך בשקרו מכיר חבירו
 נאמנים אינם ושהחזירו שלקחו בשעה שלקחו מה על מעיד עליהם אוחו

:והחזרנו לקחנו לומר  יום בכל להם אומרים היו שהם העדים יאמרו שאפי׳ יודע והוי
 עדוח זה אין החזרנו וכך כך או שלקחנו וכך כך עלינו חכחוב

 והרא״ש הרמב׳׳ם לדעח מיבעיא ולא מעידים הם מפיהם בהרי כלל
 שבועה ולכל עדוח לכל נפסלו ולוי דשמעון דס״ל אחריהם והנמשכים ז״ל
 והרמב״ן והרמ״ה ור״ס הריא״ף לדעח אפי׳ אלא חשובה שיעשו מד

 מפיהם השבועה שיצאח דבשעה משוס נפסלו דלא דס״ל זיל והרשב״א
 עברו מ״מ נפסלו דלא דאע״ם לקיימה היו דסבורים לשקר יצאח

 :והחזרנו לקחנו לומר נאמנים אינם הילכך אממונא וחשידי השבועה מל
ד ו  לבעל ירצה אם העליונה על ראובן ליד חשובה באוחה העליחי ע

 אלא עמכם נשחחפחי לא לומר יוכל מעיקרא השוחפוח
 עוד • השוחפוח נה־י׳לה אוחו קיימחס שלא וכיון זה נונאי על

 בריוח חלקו נועל אדם לבני והלוו בשינו במה ריוח יש שאם העלימי
 ומחה בהפסד לשלם ראובן על אין מהלווים א׳ שמח כגון הפסד יש ואם

 מצדם כי ראובן שמען מה : זו בשאלה שנחחדש מה על משיב הריני
 גדולה ואפי׳ אומדנא בחר בממונא אזלינן ולא אומדנא הוי החסרון גא

 בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין האוחר דגמל ההיא כי שגאומדנוח
 בידוע אמרינן דלא אחא דר׳ עליה דפליגי כרבנן ז״ל הרמב׳׳ם פסק
לחלוח ים יוחר דאדרבא כלל מוכחא דלא כזו וכ׳׳שבאומדנא הרגו שזה

 :בריא עוענים שהם כיון בהם לחלוח שיש ממה וה-מסן המשא ברוב
 ממונא לאוקומי אבל ממונא לאפוקי אומדנא בחר אזלינן דלא נהי וא״ח

 כחבסי שכבר מידי מינה נפקא דלא י״ל : אומדנא בחר אזלינן לעולם
 להוציא ראובן בא ואס בידו הרשוח השוחפוח לבעל רוצה ראובן שאם

 אחם מאין ראובן שעמן ומה • הוא ממונא אפוקי שהרויחו מה מידם
 שלקחנו מה כל עוענים שהם אחר כי כלל עענה אינה זה לדעח יכולין

 בא שהחסרון ידעו מכאן הסופרים לפני כחוב הוא והרי החזרנו
 כפי מידי מינה נפקא לא הפשיעה מענין ראובן שעען ומה • מבחון

 שכר שומרי דשוחפים שעמן האחרונה בעענה לבאר עחיד שאני מה
 היא עובה עענה וזו ואבידה מגניבה עדיף לא זה וחסרון הם לזה זה

 שכר שומרי לן דקיימא הא דאשחמיעיה אלא כלל אונס כאן אין דודאי
 חייבים שיהיו אוקימחא חלמודא אשכח ולא פעור פשע אפילו בבעלים

 הוי לא והשחא למחר לך ואשמור היום לי שמור ליה דאמר כגון אלא
 בש.נירה לא במלאכחו עושק חבירו אין זה לו דכששומר בבעלים שאלה

 שכירוח מהלכוח פ״א ז״ל הרמב״ם וזיל • אחרח מלאכה בעשייח ולא
 אם השכירו או השאילו או בשכר בין בחנם בין חבירו אצל המפקיד

 פעור השומר הרי שכרן או שלהם הדבר עם הבעלים אח השומר כאל
ד פשיעה מחמח ואבד ששמר בדבר פשע אפי׳ מכלום  פעור זה ה

 לעולם דשוחפין כיון וא״ח ־ ע״כ וגו׳ ישלם לא עמו בעליו אם שנאמר
 השוחפין דאמרינן הא מינה נפקא• למאי בפשיעהא״כ אפילו פעורין
 דגרסינן חלמודא לה פריך הבחים בחזקח • הס לזה זה שכר נומרי
 ונעשין לזה זה ומעידין זה על זה מחזיקין השוחפין שמואל אמר החם

 היא בבעלים במורה אמאי חלמודא פלה ופריך לזה זה שכר שומרי
 ומשמע ־ ע״כ למחר לך ואשמור היום לי שמור ליה דאמר פפא רב אמר

 לי שמור אבל וחייבין לזה זה שכר שומרי הוו גוונא ההיא כי דוקא
 לאחרים הלוו אפילו א״כ וא״ח ופעור בבעלים שאלה הוי לך ואשמור

 הא • פעור בבעלים דפשיעה דאמרח כיון מלשלם פעורים יהיו ונאבד
 ושינו ועברו לאחרים ילוו שלא בהדיא עמהס שהחנה דכיון קשיא לא

 הפושע אלא בבעלים פערו דלא דחייב בידים כמזיק עשאוהו מדעחו
 מה כפי עמהם שוחף ראובן שהיה כיון בנ״ד הילכך • המזיק לא לבד

 אפילו ופכיוריס ביה קרינן במלאכחו עמו השוחפוח משער שנראה
 בממון מחעסק ראובן היה שלא בשאלה שבא מה לפי ואפילו מפשיעה
 דשוחף וחו יחעסק• שלא מחחלה החנו לא שהרי היה שוחף מ״מ הכז״נא

 להם כשאול הוא והרי היה ומחעסק אחרוח ובסחורוח אחר בצרפי הוא
 עמו היה שלא אע״ס שאלה בשעח עמו היה שאם יודע והוי שעה בכל

 בשעח עמו היה 'לא ואם • במלאכחו עמו ביה קרינן שבירה בשעח
 במלאכחו עמו ביה קרינן לא כבירה בשעח עמו שהיה פי על אף באלה
 השוחפוח בשעח דהיינו לזה שכרזה שומרי שנעשו דבשעה כיון והכא

: מפשימה אפילו פעורים במלאכחם עמהם ראובן היה הראשון

 שכל ברורה עדוח מעידים הסופרים אין שאם כללאדמלתא
 החסרון בכל חייבים הס החזירו שלקחו מה

 ברורה עדוח הסופרים יעידו ואם • חלקו ראובן נועל ריוח שם היה ואם
 לקיים רוצה אס בחסרון חלק! לשלם ראובן חייב החזירו שלקחו כמה

:בידו הרשוח מעיקרא לבעל^השוחפוח ירצה ואס • השוחפוח
ת קל ל א  ובא אוחו וחפם מעוח בעכו״ם נובה היה שמעון ש

 ושוב חייב שהוא מה לך אחן ואני הניחהו ואמר ראובן
 לא: או ראובן סייר אם המורה יורה ראובן אח חובע ושמעון העכו״ם ברח

ה ב ו ש  וחייב לחרירו הפסד שגרם עשה עוג לא שראובן אעפ״י ת
 נשחעבד דבמאי מלפרוע הוא פטור מ״מ שמים בדיני

 הילכךלא כאן לר״דאין ערר כאן אין קנין כאן אין מעות מחן שעח
 כיון בכך מה קבלן דהוי דמשמע אחן אני דאמר משום ואי • נשחעבד

 לעיקר לאו קנין צריך אין דקבלן ריח בשם שאמר ומה • נשחעבד שלא
 דרכים מג׳ באחד אלא משחערד קבלן ולא ערר דאין קאמר השעבוד

 מידו קנו שלא אעפ״י נוחן ואני לו חן אמר דאם ה״ק אלא • כחבחי אשר
 כלל קבלן הוי לא בנ״ד וחו חחלה שירצה מי את וחובע קבלן נעשה
 הניחהו דאמר הכא הילכך הוי ערב אלא נוחן ואני הלוהו שאמר אע״פ

 לו חן או אתן ואני לו חן אמר א״כ אלא קבלן הוי דלא פעור אתן ואני
 שנינו שלימה ברייחא העכו״ם אח חופם שהיה מפני ואם • קבלן ואני
גרמא משוס ואי ־ פעור ונו׳ הניחהו לו ואמר חבירו אח חונק שהיה הרי

■ דדי
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ן גרמ״ דמי״ל ידעם כגר מזקין קי  מ״ד ליכא מרמי ודינא פשור מז
 לטכו״ם והחזירו משכון בידו שהיה או כמר עליו לו היה אס ומיהו וק׳ל

:נוסן וא:י לו כחן דהוי לשלם סייג ראובן של פיו על
א  מנה זה לכים שהטילו שוספין בגני אודיעך ממני שאלת קי

 ראובן מיד יוצא והוא בזה שטר ונכסב מנה וזה
 לחשבון וכשבאו אחר למקום שקנו בסחורה שמעון והלך א׳ בעד וחהום
 אמר שהוא מנה חצי סחוס אלא ראובן של הקרן היה שלא כמעק טוען

 שיש מעיד השטר ואומר מכחישו וראובן אמר ממקום סשלום ליקח לו
 השוספוס מן סחורה לו ששלח שמעון טוען עוד בשוחסוס מנה לי

 נקרא מי המורה יורה • בידך הקרן כל עדיין ואומר מכחישו וראובן
:מסבירו המוציא

ה ב ו ש  השוספין מן א׳ שום אין לשוססוס השוע שממון ידעס כבר ת
 שכן וכיון ממנו מוציא מכירו שיקרא לענין גו מוחזק

 ונוטלו מנה בשוספוס שהניח ראובן ישבע אלא משמעון מוציא ראובן אין
 בעי דאי במגו נאמן במעון ליהד וא׳ס לשוספוס הידוע הממון מן

 רעה לטענה טובה מטענה מנו אמרינן דלא קשיא לא העד אס מכחיש
 אס להכחיש אבל בשקרו יודע אדם שאין סובה היא שטען והטענה

 מכחיש היה דאס וסו • בשקרו מכיר העד שהרי היא רעה טענה העד
 אלא מחייב לא זו טענסו ולפי דאורייסא שבועה סייב היי־ העד אס

 נמצאס השטר אס מכחיש אינו והוא מנה בשטר שנכסב וכיון מדרבנן
 הידוע ממון שם אין ואם • ממנה ונפטר ראובן ונשבע מבחוז מעכסו

 מן השוספין שאין ונוטל נשבע ראובן אין הקרן שנאבד ן1כנ לכוספוס
 נשאר אם אבל השוספוס כל דאבד היכא הסינח וא״ס • וטסלין הנבבעין

 ליה איס דהשסא ל“וי • הנשאר המנה חצי נחלוק למימר מצי מנה
 למימר מצי מהקרן כלום נשאר לא למימר דמצי דמנו טוב טנו לשמעק

 מנה חצי זולס בשוספוס שמס לא שאמה שלי והוא מנה :צי נשאר
 הוא דמודה העד אס מכחיש אינו דהשסא בשטר כן שנכסב אע׳ס

 הידוע ממון דהוי היכא וא׳ס • בשבועה והכל שהאמינו אלא כך דנכסו
 ממונא לאפוקי מגו אמרינן דלא י״ל ונפטר מגו האי נימא לשימפוס

:הוא לאקוקי מגו שניהם בחזקס שהממון וכיון
ן י נ ט ל  וראובן מהשוספוס סחורה לראובן ששלח שמעון שטוען מה ו

 על שמעון דנשגע ל’נ בידי השטר הרי ואומר מכחישו י ׳
 עליה דאיכא היכא פרעסי לומר נאמן אדם דאין טעמא דהא טענסו

 השוספוס שטר אין אבל בעי מאי בידי שטרך דאמר משום חוב שגיר
^ נכסב לא שהרי חוב מור  ראובן שיהיה לענין לא השוספוס לקיים א

 וכיון מהשוספין א׳ לכל שטר כוסבין שהרי סדע • משמעון מוציא
 ז בעי מאי בידי שטרך למימר מצי לא השוספוס לראייס עומד שהשטר

 אס לקחס יכול ואין לראובן ושולח רחוק במקום עומד ששמעון וסו
:גביו על לכסוב ולא השטר

 שהניח ראובן נשבע טענסו על נשבע ואחד אחד כל דמלסא כללא
 וכך כך לראובן ששלח שמעון ונשבע :שלם מנה בשוספוס

 ואם • עליו שטען מה ראובן ליד שהגיע בודאי שיודע בשבועסו וכולל
 ראובן נשבע שליסוסי עשיסי ואמר השליח שחזר אע״פ אסר ע״י לו שלח

:ונפטר ששלח מה לידו הגיע שלא
ת קלב ל א  אם מהם אחד שמס שוספין בג׳ דעסי אודיעך ממני ש

 לא דילמא או החיים לגבי אפילו השוספוס נסבטל
 אבל אביהם במקום נכנסין שאין המס יורשי לגבי אלא השוספוס בטלה

 שיכלה עד או שהסנו הזמן כפי השוספוס לקיים חייבים שנשאלו השנים
:השוספוס ממון

ה ב ו ש  אם כגון לגמרי העסקא דנסבטלה משמע עסקא לגט ת
 שמעון ומס עסקא בסורס מטוס ולוי לשמעון ראובן נתן

 רצוני אין שמעון שמס כיון אבל מאמין הייסי לשניכם לומר ראובן יכול
 כיון שוספין בג׳ הטעם והוא הדין והוא לבדו לוי ביד עסקסי שסהיה

 אוסו שמא או עדיך סלסא דבי מזלא לומר אחד כל יכול מהם אחד שמס
 הטענוס באלו וכיוצא יוסר אצלי נאמן היה אז יוסר משסדל היה שמס
 הרמב״ם מלשון נראה וכן • השוספוס לבטל מצי דהוא כל במענה שהרי

 מהם אחד מס שאם וכסג השוספין דין עם העסקא דין ככלל ז׳׳ל
 הממון יצא שכבר מפני טעם שנסן ומה השוספוס או העסקא נסגסלה

 השוספוסאלא לזמן הממון נשסעגד שלא לומר היינו היסומים לרשוס
מהם אחד ומס ;׳ היו שאס למימרא לאו אבל מס וכבר נשסמבד האיש

 לגבי השוססוס נסגסל היסומים לרשוס הממון יצא שכבר כמס אוסו
 טטמא איכא דהא שוספין הם עדיין הנשארים אוסם אבל דידיה

 זה מעכטן יחד להשססך רגילין הנשארים אלו היו אם ומיהו וכדכסיבנא
 דהוו בהנהו דאמרינן להא ודמיא • השוספוס זמן שיכלה עד זה על

 ז׳׳ל דכסב לישנא משמע והכי • סבסא ההיא גבי להסאיד רגילין
 למימר ליה הוה הכי לאו דאי לגמרי נסגטלה דמשמע השוספוס נסגטלה

 אחד וכל לגמרי שנסבסלה מסכמס והסברא הלשק דמלסא כללא :היורש לרשוס הממון יצא שכבר לפי מורישן סחס נכנסין היורשים אין
:הנלדיכ ־ למלוק חגירו אס כופה

ת קלג ל א  בנזירוס נשבע אני כעסו בשעס שאמר ראוק על ש
 ושאלנו מסחרט ועסה פלוניס אס אשא שלא שמשון

 אלא כלל יודע שאינו ואמר וחומרסו ומשפטו שמשון עני; יודע אם אוסו
 הזה והנודר הוא גס נשבע לפיכך חמורה שבועה שזו אומדס ששמע לפי

:א׳ אוס אפילו יודע שאינו הארץ עם  או שטעה בלשון שהוציאו נדר בימשלמי דאיסא אע׳ג תשובה
 רוב הסכמס היא וכן חיילא לא נדר בלשון שבועה

 נדרים ידוס דקי׳ל מידוס גרע דלא לומר מחמירים שיש אלא הפוסקים
 בשאר אלא ביה איירי דלא יודע הוי כשבועוס שבועוס וידוס כנדרים
 מודו המחמירים אפילו ובנ׳ד מייל נדר בלשון אפילו נזירוס אבל נדרים

 הוא מי ידע שלא ואמר ששאלנוהו וכיון שמשון אלא הזכיר לא דהא חדא
 צריך בשמשון והנודר דלילה בעל מנוח בן לשמשון שלאנסכו^ נמצא

 דלסוס שעקר מנוח בן כשמשון או דלילה בעל מנוח בן כשמשון שיפרש
 ל’ז הרא״ש כסב וכן עיניו אס פלשסים שנקרו מנוח בן כשמשון או עזה

 דסוגיא פשטא משמע והכי ז״ל רש״י בלשון לי משמע וכן דנזיר בפ״ק
 לי למה וכו׳ מנוח כבן כשמשון הריני דמסניסין עלה דגרסינן דנזיר

 שמשון אמינא הוה כשמשון הריני אמר דאי צריכי הני כל למסני
 בן כשמשון כלומר מנוח כבן סנא ואי . מנוח כבן קמ״ל אחרינא

ס׳ דלילה כבעל קמ״ל הכי דמסקרי איכא אמינא הוה מנוח  משמע ו
 וכן :מנוח בן שמשון עם עזה דלסוס שעקר או דלילה בעל דצריך בהדיא

 מנוח בן כשמשון הריני האומר שכסב ז׳ל הרמב״ם בלשון מפרש אני
מי עזה דלסוס שעקר כמי דלילה כבעל  הרי עיניו אס פלשסים שנקרו י

 אחר לאיש הללו מעשים שנעשו שאיפשר ואע״פ כשמשון כנזירוס נזיר זה
 עד שמשון נזיר שאינו וסובר ז״ל הרב לדעס שמקבל מי ויש :ע״כ

 דללו מעשים שנעשו שאיפשר ואע״פ מדקאמר לה ודייקי :הכל שיאמר
 דליגה כבעל סנא ואי אמרינן מדלא הכי משמע לא וסוגיין אחר לאיש

 כמי קמ״ל דלילה אשסו שם שהיה אסרמי מנוח בן דשמשון איפשר הא
 ליה הוה דהכי וסו גנזירוס גדולה קולא דזו וסו וכו׳ עזה דלסוס שעקר
 ואע״ג עיניו אס פלשסים ונקרו עזה דלסוס שעקר דלילה כבעל למימר

 נטעה שלא כדי הלשון לסקן לו היה מ״מ הוא הכי דמסני׳ דלישנא
 הריני אמר שאם המפרשים משאר יוסר להחמיר שדעסו נ״ל לפיכך

 עזה דלסיס שעקר כמי או בהכי סגי דלילה כבעל או מנוח בן כשמשון
 שכסב ממס בהדיא משמע וכן סגי עיניו אס פלשסיס שנקרו כמי או

 אלקנה כבן חנה כבן הרמסי כשמואל הריני האומר לפיכך :בסמוך
 שמא אומרים ואין עולם נזיר הרי באלו וכיוצא בגלגל אגג אס ששסך כמי

 האומר רעו עליו יגיד הילכך :ע״כ נסכוון כאלה שמעשיו אחר לאיש
 כמי או עזה דלחוס שעקר כמי או דלילה כבעל או מנוח בן כשמשון הריני
 ואם שמשק נזיר נעשה לישני א׳מהני בכל עיניו סלשסיסאס שנקרו

 דאע״ג נזיר אינו נסכוונסי נזיר היה שלא אחר מנוח בן לשמשון אמר
 בן כשמשון הריני אמר שאם לי ומססברא :לבו כאן אין פיו דאיכא

 שלא נסכוונסי אחר לשמשון לומר כמיניה כל לאו סנאיו כל והזכיר מנוח
 ־ מ חוזר ועסה נסכוין לנזירוס ודאי נזירוס הזכיר שלא אע״פ נזיר היה
 אחד אחר לאים הללו מעשים שנעשו דאפשר ואע״פ דקאמר והא

 המעשים כל שיאמר דבעינן מינה סשוק ולא קאמר הללו מהמעשים
 וא״ס :הוא כלום לאו לבד שמשון אלא הזכיר שלא בנ״ד הילכך הללו

 לבדאבלבנ׳ד כשמשון הריני אלא נזירוס שם מדכר דלא הסינחהיכא
 בן לשמשון ואומר שמשון אס יודע דאם וי״ל שמשון כנזירוס אמר הא

 כסב וכן :שוין ולבו פיו דהא שמשון נזיר הוי נסכוונסי נזיר שהיה מנוח
 זה הרי כשמשון נזיר הריני שאמר מי לפיכך פרק באוסו ז״ל הרמב׳׳ם

 נזיר איט שמשון ששמו אחר לאיש אלא נסכוונסי לא אמר ואם וכו׳ נזיר
למשמע ואיכא • שוין ולבו סין איכא דהא נזיר הוי הססס מן הא :ע״כ

מינה



כבותשובותהרדבץשאללוז
על p כשמשון גזיר הריני אמר שאה נמי מינה מנ  ואמר דלילה ממ

 נדריה סחה דאמרינן דאע״ג כמיניה כל לאו נסכוונמי אחר לשמשץ
מ להקל ופירושן להחמיר  העולה דרך לדבריו עושה אשר דהפי' היכא ה'

 אלא דלילה בעל מנוח בן שמשון לומר העולה דרך איו אבל כך לקרוא
 אבל • לדבריו כזה זר פי׳ לעשוס כמיניה כל לאו הילכך הידוע לשמשון

 איכא הו • הוא כלוה לאו מכירו ולא שמשון זולה הזכיר שלא בנ׳ד
 • עעוח כנדרי הוו שמשון נזירוח חומרה יודע שאינו כיון אמרינא טעמא

ק ותו  לשבועה כי משמע נשבע חמורה שבועה שזו ששמע לפי שאמר יי
 כאן אין נזירות הילכך בנזירות נשבעים ואין לנזירות לא נתכוון

 רגיל יהא שלא עליו ומחמירים מאיימיןעליו אבל כאן אין ושטפה
 מנדרים יהיי שלא כדי עונשין ממון אומו לענוש לב״ד יראה ואם בנדרים

 יטעו שלא כדי לו מתירין ואין לחרעה פתח לו פומחין אין אבל קלים
;שמכון בנזירות הימר שים לומר

א ל ל  הזכיר שלא ^י׳י־ דברים ב' על בנויה זו דהוראה דמלמא כ
 :כתבתי הנל׳׳ד :הארץ עם הנודר היות ב' • שמשון זולת

ת ל א ש ־ י י  ומת לשמעון בית שמכר בראובן דעתי אודיעך ממני ק
 האשה וכשבאת לעכו״ם הבית ומכר שמעון והלך

 מפני אלא הבית לערוף דינה והיה נכסים שם היו לא יתובמה נגבות
 ותשרוף העכו״ם מן הבית לפדות שמעון חייב אם לעכו״ם שמעון שמכרה

 : לא או מפסיד שמעון ונמצא בכתובתה האשה אותו
ה ב ו ש  כתובתה כדי נכסים שס היו ראובן שמת בשעה אם ת

 לפרעון זה ביס לטרוף רוצה ועתה אותם שאכלה אלא
 יכולה אינה שמעון ביד עדיין הבית אם דאפילו לך תיבעיא לא כחובתה

 מנכסים והבנות האשה למזונות מוציאין אין דקי״ל אומו לשרוף
 כי אלא טורפת אינה ושוב כתובתה כנגד הוא שאכלה ומה משועבדים

 חורין בני נכסים הניח לא ראובן שמח שבשעה כגון לך מיבעיא קא
ד  שמכרה בשעה לעבודה הזיק ושמעון לערוף צריכה והיא כחובתה י

 מזיק עיקר כי דע • לא או שלחבירו שעבודו למזיק דמיא אי לעכו׳ם
 הרמב״ם ופסקו השולח פרק ורשב״ג דרבנן פלוגחא חבירו של שעמדו

 מקום כל בידינו המסור הכלל על וסמכו כרשב״ג גדולים והרבה ז״ל
 • אחרונה וראיה וצידן מערב חק כמותו הלכה במכנסינו רשב״ג ששנה

 לבלם חייב לרשביג חבירו של שעבודו במזיק דפליגי בגמרא ואמרינן
 כרבנן דקי״ל ז״ל הרי״אף בשם כתב ז״ל הראב״ד אבל • פטור ולרבנן

 מעשה עביד קא בדחבריה דהחם חבירו של שערותיו לשורף דמי ולא
 זה נמצא שלא מ״מ בעל שכתב ואע״פ * עביד קא בדנפשיה הכא אבל

 וקי״ל בספרו כחוב היה ולא כן הריא״ף כתב בתשובה איפשר בהלכות
 כדעת לי קים למימר ומצי היא דרבווחא פלוגחא מ״מ :כרשב״ג
 אבל • מיניה מצילאפוקי ולא ז״ל הראב״ד של עדותו ז״ללפי הריא׳׳ף

 מזיק הוי דלא דפטור מודו כ״ע דבנ״ד תשכח בפיר בה מעיינת כד
 ולבנות להרוס רצה דאם מילי לכל הוא דידיה דהא חבירו של שעבודו
 שעשאו עבדו דמשחרר דאע׳יג מזיק נקרא ולא עביד קא בדידיה

 דבדידיה דאעי׳ג החם שאני ^יגי ואפ״ה עביד קא דבדידיה אפוחיקי
 בלא חבירו אח מזיק ונמצא שחרור מהאי הנאה ליה ליס עביד קא

 למכור אלא חבירו של שעבודו להזיק מכוין לא בנ״ד אבל • תועלת
 קנסא מטעם דגרמי בדינא דמחייב מאן תדע • לעצמו להטיב קרקעו

 ימצא לא ממנו יטרפוה כאם הכא כי פסידא ליה דאית והיכא הוא
 כרשב״ג וקי״ל הרא׳׳ש וז׳ל וק׳׳ל דקנסא טעמא שייך לא חוכו יגבה מאין

 בהדיא לך הרי • ע״כ דגרמי דינא דדיינינן בהדיא הלכחא כדאיפסיקא
 חבירו של שעבודו מזיק דקנסא מטעמא דהחם היכי וכי תליין בהא דהא
 דגרסי׳ ראיה איכא סו • וכדכסיבנא שייך לא ובנ״ד דקנסא מטעמא נמי

 די ד׳ אמר האי חרי בי עלה מנצו דהוו כוחא ההוא בחרא הגוזל פרק
 אמר דמלכא לפרגמונא מסרה מינייהו חד קם היא דידי אמר והאי היא
 כמיניה כל רבאלאו א״ל מסרי ודידי מסרי אין ליה למימר יכול אביי
 לא כאן עד ■ בדינא חרווייהו וקיימי לה דמייתי עד ליה משמסינן אלא

 דחד בידיה הוה אי אבל עלה מנצו דהוו בחר דמסרה אלא פליגי
 דמצי רבא מודה הערעור נולד ואח״כ ומסרה כלו שהיא בחזקת מינייהו
 לגבות האשה באח אם נמי ד’בנ הילכך • מסרי ודידי מסרי אין למימר

 יד דמסלק עד ליה משמחינן לעכו״ם מכרה ואס״כ זה מקרקע כחובהה
 מכרתי אין למימר מני האשה שבאש קודם מכרה אם אבל העכו״ם

:מכרתי ודידי

ת קלה ל א צ  לבער צריך אס חמן זית בחצי דעתי אודיעך ממני ^
; לא או

ה ב ו ש  דכיון איכא רבה טעמא דהא לבער דצריך פשיטא מרבנן ת
 חיישינן יוחנן כר׳ דקי״ל התורה סן אסור שיעור דחצי

 חצי מצא כ“ואח התמן את ביטל אפילו טעמא ומהאי לאוכלו יבא שמא
 ממילא בטילי עילוייהו דעחיה דלאו דפירורין דנהי לבער צריך זית

 לא אבל להו ינשהי אפילו ימצא ובל יראה בבל עליו יעבור שלא לענין
 דבטילי היכא ואפי׳ ממן אוכל האוכלו יהיה שלא לענין ממילא בטילי

 יהיה שהאוכלו לענין אבל עליו יעבור שלא לענין הביטול דמועיל נהי
 דא• ביטלו אם אפילו אשור חמן זית חצי האוכל הילכך לנו אין פטור

 כרסו ימלא הפסח ובתוך הפסח ערב החמץ את יבטל היי חימא לא
 לאוכלו אסור שיעור דחצי וכיון אוכל אני בעלמא עפר ויאמר ממנו

 וצריך שיעור חצי מדרבנן אסור בטלו ואם ביטלו לא אם התורה מן
 וז׳ל שכתב ז״ל הר״ן נודברי נראה וכן לאוכלו יבוא שלא כדי לבערו

 פירורין נשארו שמא כלומר פירורין משום אילימא גגמרא ואמרינן
 מכאן לאחר ימצאם ואפילו ממילא ובעלי חשיבי לא הא בביתו חמן
 חשיבי לא עליהם עובר שאינו לענין משמע :עי׳כ עליהם עובר אינו
 לבערם צריך אינו לימא דאל״כ דאמרן מניעמא מ״מ לבערם צריך אבל

 למימר דאיכא וו ראיה לדחות שיש ואע״פ עליהם עובר שאינו ש“וכ
 אינו יה ואפ חנק כזית יהיה יתחברו ואם כזית בכלהפירורין בדאיכא

 יש מ’ מ נומילא בעילי כזיה מהם אחד בכל שאין כיון עליהם עובר
 אחד במקום כזית יש אם העריבה כבסדיקי מההיא.דבצק כן ללמיר

 אלא שאנו לא עלה ואמרינן • במיעוטו בטל מכאן פחות ביעור צריך
 פשק וכן לבער חייב לחזק עשוי שאינו במקום אבל לחזק העשוי במקום

 שאינו כיון בעריבה דבוק דאפילו קמן הא • ז״ל והרמב״ס הרי״אף
 שיתחברו איפשר שאי אע"פ לבער וחייב במיעוניו בטל אינו לחזק עשוי

 במקום בעריבה ופי׳ וז״ל מ״מ בעל כתב וכן : דבוקים שהם כיון יחד
 שאפילו נתבאר כבר כן לא כאם היא נקב בו לסתום או לחזק העשוי

 בכוחלים בדבוקיס דוקא רבינו ופי׳ עוד וכתב • לבער חייב לבד זית חצי
 שכתב ומה • ע״כ הוא ברור ודבר לבער חייב הכי לאו הא בקורות או

 בכוחלים דבוקים זיתים חצאי ואלו הואיל כתב והרמב״ם וז״ל ז״ל הרא״ש
 דוקא לאו ודיו בלבו מבטלו אלא לבער חייב אין בקרקעות או בקורות או

 משמע לו דהואיל לישנא מיהו • ע״כ נקע דמלחא אורחא אלא דבוקים
 אמרן לא עולא אמר נינהו דעולא מימרי דחרווייהו ותו • דוקא אלא
 מהו ועלייה בית במערבא בעו עולא אמר וכו׳ בבית אבל בעריבה אלא
 דומיא הבית בכותלי במדובקים איירי דעולא דקמייחא היכי וכי וכו׳

 ז״ל שיטתו לפי ואפילו ־ איירי במדובקים נמי מימרא אידך דעריבה
 וברור אסור לכ׳׳ע ביטול בלא אבל בביטול ליה דסגי אלא קאננר לא

 מכזיס פחות אבל וז״ל עוברין אלו פרק בתוספות שכתבו ואע״פ • הוא
 מותר וננדקאמר ע״כ מותר לחזק עשוי אין אפי׳ לישה במקום ושלא

 ולא בעריבה במדובקיס איירי דהתם קשיא לא ביטול בלא אפי׳ משמע
 שמא למיחש דאיכא דבוקים שאינם בזמן אבל • לאוכלו יבוא שמא חיישינן

 אזלי התוספות הכי ובלאו • לבער צריך ביטל אם אפילו לאוכלו יבוא
 גרס• לא מפרשים ורוב והרמב״סז׳ל אבלהרי׳׳אף ז״ל הגאונים לגרסת

 שבסדיקי דבצק דהך וז׳׳לעלה ז׳׳ל בששרא׳׳ם בהגהה כחוב עוד לה*
 מסונף והוא מכזיח פחוס הוא אם אבל קצת לאכילה שראוי והוא העריבה

 בהדיא לך הרי • ע״כ לבער חייב אינו לריעותא חרתי דאיכא כיון קצת
:לבער חייב מטונף ואינו זית דחצי

 מצא ואח״כ ביטל אם אפי' הפוסקים רוב לדעת דמלחא כללא
 ודיו בלבו מבטלו ז״ל הרא׳׳ש ולדעת לבער חייב זית חצי

מ • לבער צריך לכ״ע מבטלו אינו נמי השתא ביטלו לא אם אבל  ומ'
 ליכא יעבור שלא משום דאי מדרבנן אלא לבער חייב דאין לי משחברא

 ניער לא ואם היא דרבנן הששא לאוכלו יבוא שמא משום ואי בכזיס אלא
 ביער ולא ביטל ואם • עבר אדרבנן אבל אדאודייחא עבר לא ביטל ולא

 • לאוכלו יבוא שמא דחיישינן כהלכה שאמר שומעין ולמחנניר פלוגתא
 להכי אסיק דינא עיקר ומשום ביטל לא אס התורה מן אסור שיעור וחצי

 כתב כאשר הכוחלים אפי׳ וגוררין הס קדושים דיכראל הוא חורה ויגדיל
 יתירות חומרות חמן באיסור שנהגו בעין אנו רואים וכאשר ז׳׳ל הרא״ש

:איסורין באר בכל כן שאין מה
כחנה
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t?p ה ל א  שמעון ואמר אלבוהר באלחזם שוחפין היו ושמנלו! ראובו ש
 כאלחזם להכנס אוסין} לא סנה שלנו האלחזם זה כשיושלם

 חנאיו בכל שמשון נזירוח עליך מקבל עמהם שהיה לוי לו ואמר אלבוהר
 לא אם קגלחי ואמר שמעון והשיב אלבוהר באלחזם עוד מכנס שלא

 יודע אינו והוא החנאים לוי לו פירש לא כי שמעון עוען ועמה שיכריחוני
 הוי ועמה יכריחוני לא אס פירש הוא כי גם שמשון נזירוח מנאי הם מה

 :צדק מורה יורנו לכן רב ממון הפסד בזה לו יש כי מוכרח
ה ב ו ש  נדר הרגל מרוב כלל עליה לסמוך אין הראשונה העענה ת

 נזירוח סנאי יודע שאינו אדם לך אין הזאח בארן זה
 כחב וכן הנזירוח עליו וחל מקצחן ידע כלס ידע שלא ואפי׳ שמשון

 שהנזיר יודע הייחי לא ואמר בנזיר נדר וז׳׳ל דנזיר פ״ק ז״ל הרמב״ם
 הרי נודר הייחי לא יודע הייחי ואלו בחגלחח או בעומאה או ביין אסור

 מינים מג׳ בא׳ עצמו שאסר יודע היה הוא שהרי בכולם וחייב נזיר זה
 ואפילו : ע״כ בכולם אסור מהם בא׳ אלא נדר לא שאפי׳ ביארנו וכבר

 נדרים בשאר ה״מ מזה גדול פחח לך שאין שכחב ז״ל הראב׳׳ד לדעח
 בשאלה אינו שמשון נזירוס אבל וחרשה פסח ע״י החרה להם שיש
 יודע הייחי לא חמר שי ואפילו זו שענה על לסמוך ראוי אין הילכך כלל

 וכ׳׳ש עליו קבל מה דא״כ הוא שקר ובחגלחת ביין אסור שמשון שנזיר
 לסמוך שיש אני רואה השניח השענה אבל מפורסם שמשון שנין שכבר
 שעברו השנים הפסד ממנו יחבשו באלחזם יכנס לא אס שהרי עליה
 או ממש שיכריחוהו לי דמה מזה גדול הכרח לך אין לשלם מה לו ואין

 מההכרח גדול זה הכרח ואדרבה ליכנס אוחו מכריחוח סבוח שם שיהיו
 באלחזם שיכנס להכריחו השרים יוכלו לא שהרי נדרו בשעח פירש אשר
 כאפר ועינויין מאסר ע״י וקרוב איפשר זה הכרח אבל :בדברים אלא
 ממון ע״י להנצל שיוכל יודע הנודר אם ומ״מ • יום בכל מעשים רואים אנו

: הנזירוח עליו חל באלחזם יכנס ואס כלל הכרח כאן אין לו ויש
ת קלי ל א  לגרש אדם כשבא שנהגו למנהג עשם אודיעך ממני ש

 שהוא הראשונה שומסן כפי הבלאוח פורע אשחו אח
 :בעין מעוח לפרוע שנהגו אלא זה די ולא שליש בחוספח

ה ל ו ש  שבלה מה וכל בכסוחה חייב הוא שהרי כן נהגו יפה ת
 וכיק אחריוחן עליו קבל בהרי בהם חייב הוא מנכסיה

 שוין שאינן אעפ״י הראשונה שומחן כפי נדונייחא נכסי נושלח שהיא
 או לגמרי שבלה מה לה שיפרע הוא בדין בחחלה בוין שהיו מה מחציח

 מה בידם שיהיה ואולי האי וכולי הראשונה השומא כפי שאבד מה
 מפסדס שהיא מה עם ואבד שבלה ממה חוספח כשחעריך לו שהכניסה

 נשים שיש ואבפ׳׳י בחחלה בוין שהיו ממה צ׳׳ב נכסי שפיחחו במה
 כלום נדונייחס מנכסי נשאר ולא בנישואיהן מרובי. זמן אחר במחגרשוח

 וכל הנשים בכל חלקו לא מ״מ שליש יוחר שפורע מפסיד הבעל ונמצא
 שלא כדי זה מנהג לנהוג הראשונים ראו א״נ הם כך חכמים מדוח
 הבלאוח לפרוע שצריך יודע שכשאדם לפי להוציאה בעיניו קלה חהא

 על אשה הנושא וכל יגרש ולא ימנע הראשונה שומחן כפי שליש בחוספח
 של דעחם לסוף המנהג בעלי ירדו א״נ :נובא הוא המקום אנשי דעח
 בפוספח גובה כחובה גבייח לידי בחו חבוא שאם יודע כבאדם אדם בני

 כדי בהכי ליה ניחא נמי והבעל • יפה נדוניא לבחו ויחן יקפון שליש
 עביד ושעה שעה בכל וחכשיעים מלבושים לאשתו יצעדךלקנוח שלא
 מדינא בעין במעוס הבלאוח לגבות שנהגו ומה • לחרווייהו חקנחא רבנן
 כחובה מקולי למימר איכא ותוספת ומאתים מנה דבשלמא כן נהגו
 ב׳׳ח פעחא דמהאי כלום הוציאה בלא כיון סובין אפי׳ לה שיתן נהגו

 אביה מבית שהביאה שלה הנכסים שהם בלאות אבל אפה לכתובת קודם
 חובוס בעלי שאר עם חולקת עעמא ומהאי חוב כבעלת בהם היא הרי

: כתבתי והנל׳׳ד ז״ל הרמב״ם כתב כאשר
ח ל ת ק ל א  מוחר דקי׳׳ל מליחה בלא ימים ג׳ ששהה בשר על ש

:הצלייה אחר לבשלו מותר אס לצלותו
ה ב ו ש  שהוא והעלה ז״ל ישראל מהר״ר מלפני נשאל זה דבר ת

 הרא׳׳ש שכתב ממה אותה ולמד להחסיר ודעתו מחלוקת
 דם הוי לחון הדם יצא לא אם ואף לצלי שהתירו והר׳׳ם בחשובה ז׳׳ל

 פולע שאינו אע״פ אסור בקדרה לבשלו אבל ומותר פירש שלא האיברים
 דשד מדאמר • החשובה עכ׳׳ל הקדרה לתוך דמו פולע מליחה ע׳׳י
 פירש שלא האיברים דם הוי יפלועי לא אס דאפי׳ משום היינו צלייה ע״י

אם וא״כ צלייה ע׳׳י הדם שיפלוע ליה ברירא דלא כפשיעות משמע

 ע׳י פלע פלא מה כבישול המים רתיחת אחר יפלוע שמא אח״כ יתבשל
 הדם מרככין שהמים מהצלייה יותר פועל הבישול דאיפשר צלייה

 : עכ׳׳ל צלייה מע׳׳י עפי ויצא ויפלוע ימים ג׳ בשהייתו שנתקשה
י ו ה  הבשר אח שמשליכים בזמן אלא אמרה לא ז״ל הוא דאפי׳ יודע ו

 שצריך ז׳׳ל הרמב׳׳ם לדעת אבל אוחו מרככץ דאז פושרים במים
 דם שאין מותר שהוא ברור הדבר רותחים למים הבשר להשליך

 ואפילו יצא הצלייה ע׳׳י הבשר פני שעל הדם מפני ואס פירש האיברים
 דהוה מידי כלום הצלייה אמר דאין להקל דעתי פושרים מיס לתוך

 מה לפי ואפילו :לבשלו מותר תחלה צלאו ואם לבשלו אסור דקי׳׳ל אכבד
 צלייה ע׳׳י יוצא האיברים דם דאין ז׳׳ל הרא״ש מתשובת ז׳׳ל הרב שדקדק

 הדם יצא לא ושוב עפי הבשר מתייבשת צלייה ע״י מ״מ יוצא דאינו נהי
: נהגו וכן להקל דעתי כללאדמלחא בישול ממקו^ע׳׳י

ט ת קל ל א  השכיר ושמעון שנים לשחי לשמעון בית השכיר ראובן ש
 שדר ואחר ראובן ידיעת בלי הזמן בתוך ללוי אותם

 לאחרים ביתי השכרת למה לו ואמר לשמעון הלך ומיד ראובן ידע לוי בה
 השיבו • מהשכירוח פעור ואתה לי תחזירהו בו לדור רצונך אין אס

 לוי לדירת חושש איני ראובן השיב בו והחזיק לוי בה דר כבר שמעון
 ובעת קודם אני בבית זכות לי שיש מאחר מעיקרו בעל שהשכירות

 שידעתי ובעת היום בלחי ידעתי לא אנכי וגס הודעתני לא השכירות
:מי עם הדין רבינו יורנו :אוחו לשאול באחי

ה ב ל ש  השחי חשלום עד לוי אח להוציא יכול ואין שמעון עם הדין ת
ס ז״ל הרמב״ם כתב וכן בדיורין הרבה שלא כיון שנים  פ׳

 ויחן לאחר להשכירו יכול שאינו שהורה מי ויש וכתב שכירות מהלכות
 כתבו וכבר ע״כ אמת דין שזה לי יראה ולא זמנו סוף עד שכרו

 כהלכה שאמר שומעין ואליו ז׳׳ל הרמב׳׳ם בסברת והאחרונים הראשונים
 בעל לו אמר אס אומר אני וכן ז׳׳ל שכתב ומה :הוא דמר דאחריה ותו

 חרצה לא אם לאחרים ביתי אש וחשכיר תסיח למה לשוכר הבית
 להשכירו יכול אינו משכירות פעור ואחה צי והניחהו צא בו לעמוד
 תניח לאחד משכירו שאתה עד הוא מבעליו עוב תמנע אל שזה לאחר

 שיבכירנה קודם כן לו בשאמר אלא אמורים הדברים אין ע״כ ביתו לזה
 מבעליו עוב תמנע דאל עעמא שייך לא כבר השכירה אם אבל לאחר

 וליעלמל לדור בית לבקש ויצערך בטח כבר שדר ללוי פסידא דאיכא כיון
 דליכא היכא אלא מבעליו מוב תמנע אל אמרינן דלא למקום ממקום
 שמעון מוצא שאם אומר אני העעם ומזה • לאחריני ורעה פסידא

 סן ליה למימר מצי מראובן אותה ששכר ממה ביוסר הבית אח להשכיר
 להרע הכסוב צוה שלא לאחרים אוחו אשכיר או אחרים שנותנים כמו לי
מ :לבעליה עובה לעשות כדי לי מ'  לוי דר לא עדיין שאם אני מודה ו

 מבעליו סוב תמנע דאל עעמא שייך שכירות שער לו שכתב אעפ׳׳י בבית
 לדור ביס לך שיש כיון עוב תמנע אל ליה אמרינן נמי שני לשוכר דהא
 משמשן כבר ושכר לדור בית השני לשוכר אין שאם ומינה ביתו לזה תניח

 משום דאי עוב דאלסמנע עעמא שייך לא בביס דר לא שעדיין אעפ׳׳י
 פוכר משום ואי מידו וקנו שהשדרה משעה מרשותו יצאת כבר משכיר

 קודם ובלי עוב תמנע באל מצווה ואיני לדור ביש לי אין למימד מצי
: הוא וברור _

ט ת ק ל א  מקודשת אח הרי לאשה האומר דעתי אודיעך ממני ש
 זז הרי ימיו כל רשע שהיה אעפ׳׳י צדיק שאני ע״מ לי

 עדות בפסולי המקדש ולגבי בלבו חשובה הרהר שמא מספק מקודשת
 ותהיה השובה הרהרו שמא נימא ואמאי כלל מקודשת באינה אמרינן

, : מספק מקודשת
ה ב ו ש  לעדוסאינו■ דמפסלבה עבירה דעבר סהדי דאיכא כיון ת

 הכי ומשום חשובה דעבד סהדי דאיכא עד להכשרו חוזר
 שאני ע׳־מ האומר אבל : לקדושיו חוששין אין עדות בפסולי המקדש כל

 חשובה שעשה לדבר רגלים צדיק עצמו קורא בעצמו בהוא כיון צדיק
 הרהר שעה באותה שמא רשע בדרכי שהולך בו מאין שאנו אעפ׳י
 כדאי היה לא הוא פשוע ודבר מקודשת ספק הויא הכי ומשום תשובה

:עליו לישאל
א ט ה ק ל א  מהלכות פ׳׳א ז״ל הרמב׳׳ס בלשון רבינו ילמדנו ש

 צוארה ומשכה עצמה הבהמה אנסה וז׳׳ל שחיעה
 במקום ושחע למעלה ומשכן הסימנים את השוחע שאנס או הרבה

שחיעה במקום שלא בושע או בקנה השחיעה ונמצאת בצואר שחיעה
הרי



כגתשובותהדדב״ןשאלות
 גושט או כקנס השחיטה שנמצסס מאחר לשאול יד כי נכלה ספק זו הרי
 ודאיס נכלה אלא אינה נכלה ספק סהיס למס שחיטה כמקום בלא
 הם הנזכר הצוחר ואם הצואר של והעור הכשר לחסיכס נחום ולמה

 כעיא שהיא ומצאסי כגמרא ופיינסי : כיצד לדעס צריך הסימניס
 מה כי לי הוקשה אמנם וכו' לחומרא דאיסורא חיקו וכל כסיקו ונשארה

 אנסה כין חילק הסלמוד כסמוך דהא ככל הספק צד לאחוז הרכ ראה
 יוחנן ר׳ יסיכ • חיקו מהו עצמה אנסה הגמרא וז״ל השוחט לאנס עצמה

 לא רכ0ו . פסולה ושחט כסימנים אנס מכינייסו נפקמלסא ורשכ׳ל
: מחסא כחדא הכל וכלל חילק

n j jאנסה שפירשו זו כעיא כפי׳ ססוספוס חדשו מס רכינו ילמדנו ״ 
 ראו קושי ומה ככור ירק ליטול מדאי יוסר ראשה שפשטה עצמה

 ואגיד שחיטה כשעס צוארה לפשוט עצמה אנסה שפירש הקונטרס כפי׳
 שראו לפי לי סכינו שגיסי ומס דעסי לעניוס שנראה מס רכינו לפני

 קמיס יוסף כר חייא רכי חני כסמוך לעיל שאומר כעצמו דרכא מימרא
 ריאה כנפי עד גדולה מטכעס לשחיטה כשר כלו סצואר כל יוחנן דר'

 שפושטס כל אומר שאני עליונה שהיא סחסונס רכא אמר הסחסונה
 גס • מירה דסליק למאי רכא וכעי סיאנס שנא וכלכד ורועה צוארס

 פני עכר אל רכינו אצכעוס גלילוס שיאירו עד כעיני נראה לא !ר
; פעמים השמים מן כפול רכינו ושכר

ה1ע קמב ל  שנשסכרו מחמס כדופן שהיא מכה כדין רכינו ילמדנו א
 יוצאה וסירכא הצלע שכרי ונדכקו וחזרו הצלעוס

 שנחלמו לאחר שמא נחוש או כדופן כאיכאמכס אושה נדין אם משם
 כסכ ז״ל הרשכ׳׳א האומה מן זו סירכא יצאה השכר ונרפא הצלעוס
 לי הוקשה להקל כס מורה ואיני עיון צריכה זו וז״ל זו שאלה כסשוכס

 מכס היסה שאם כסכו אחד פה המפרשים כל כי מאד הזה הדכר
 אם לאכימי כין נחמן לרכ כין כגמרא וכן וכשרה כדופן סלינן כדופן
 צמחים כהעלסה אלא נחלקו ולא וכשרה כדוק סלינן כדופן מכס היסס

 לה חוששין צמחים העלסה סכר נחמן רכ כי צמחים העלתה לא או
 העלסה לא כין צמחים העלסה כין סכר ואכימי וטרפה ניקכה שמא

ל וכסכהר״ן • לה סוששיו צמחים  ריעוסא איכא אי ודאמרינן וז״ל י
 אכימי ואפילו • צמחים ריאה העלסה אפי׳ וכשרה כדופן סלינן כדופן

 אכל עכדינן היכי אמרי כי דודאי דייק ולישנאדגמראהכי מודהכהכי
 צריכה עיון ומה כה להחמיר מה וא״כ קאי לה חוששין דאיסמר מאי

:אור ישכון דרך זה אי ולמדד כאמסך הדריכני לכן
מג ה ק ל א  שמא לחום ים אם מדולדלס סירכא כדין רכינו ילמדנו ש

 אין נקכ כלא סירכה אין למיד כשלמא ט נספרקה
 משום דסירכא שאיסור למ״ד אלא מקום לשום סרוכה אינה כי לחוש

ל ירוחם רכינו כדכרי עוד • וכו׳ ליפרקאסישלחוש דעסידה  ושאר י
 סירכא כל ט הוא כן וכודאי חמישי חלק ט׳ו כנסיכ ויל מפרשים
 כי וכשרה הריאה ומלחוס היא ריר כנחס הטכח ידו כשמכניס שניסקס
 הולכס יוסר היא הרי כאצכעוסיו היום כל אוסה יפרוק אם סירכא

 :להספרק וסופה זמנה שהגיע עס הוא זה שמא ישלחוש האם ומסחזקס
י ת ל א ש ט הכל לי והשיכ זה על השוחטים מן לאחד ו  הכהמס ערך כ

 שמרים כגון ככמוס גדולה היא הכהמה אם המשל
 כגון קטנה היא ואם כעלמא ריר ליה חשכינן גדולים ותישיס וככשים
 כשמכניס שניסקס אעפ״י סירכא ליה חשכינן וטלאיס וגדיים עגלים

 על לסמוך רציסי לא טעם של דכרים שהם שנראה היום ועם כנחס ידו
 אלך זו דרך ולמדני הודיעני לכן וכו׳ לחוש יש שמא החשש מפני זה

: לצדקה לך וסחשכ ,
ן קמד ג ד מ ל י  המרה נטילס המסירים המפרשים כדכר טעם רטנו י

 מיימודוס כהגהוס הנה כי שסים נמצאו או חסרה או
 וכן כשרה מרה שוס כלל מבסכח דלא דהיכא ז״ל רש״י פסק וזיל כסכ
 וכן כן נוהגים סנו אין חמנם וכו׳ מחמירין ויש כשרה שסים נמצאו אם

 דמכשרי מרכנן איס מרוס שסי משסכח כד ח״ל ז״ל הריא״ף מזכ
ט עכדינן לקולא ואנן דמטרפי מרכנן ואיס  כלל מרה משסכחא לא ו

 ואם סמ״ק עכ״ל מוריד ולא מעלה לא ואינו הוא אכר דלא כשרה
 משנה המרה ונקיכת ניקכ אפילו א״כ הוא אכר דלא משום זה מטעם
 מאן מרס ואמרו כס ונסנו נשאו ואעפ״ישכגמרא פרקץ כדש שלימה

 דסלכסא לכסוף פסקו טכ״ז היא ויחידאה יהודה כר יוסי ר׳ קסנילה
קי שאם אכר שכל ייזי׳ל יהודה כר יוסי כר׳ ניטל אה היה טרפה ט

 סרמכ׳ם כסכ כך שסים נמצאו או כרייסו חסרמסחלס או כיד או כחולי
 טרפוס אלו פרק שני כדכור כסוס׳ כסכו וכן שחיטה מהלכוס כפ׳ו ז״ל
 דסגן סני דכל כסוספוס כסכו וז״ל לדכר ושעם הכרח ונסן זיל הר״ן גם

 דואלו כמסניסין לקמן סנן דלא והיינו ניטלו כ׳ש טרפה ניקכן דאם כהו
 אם כיש פוסל שהנקכ מקום דכל סמרה ניטלה סקיכה ניטלה כשרוס

 וניקכ דלקמן כמסני׳ כדסנן כשרה ניטל דאס הטחול מן חוץ לגמרי ניטל
 דכל איסא דאם הטחול ניטל סנא סכי ומשום דטרפה אמרינן כסומכיה
טסאס ודאי דנקטאלא טחול מיש כשרים שניטלו הנקוכים  ככלהנקו

 ניקכ שאלו שאעפ״י לומר כסי׳ שנאו ולפיכך הטחול מן חוץ טרסה ניטלו
 וכו׳ ככהמה כין כעוף כין שרפס סמרה ניטלה זה ולפי כשרה ניטל טרפה
 :וכו׳ למדני ודעס טעם טוכ לכן ידעסי לא מוסכם אינו הכלל זה ואם
ה מ ו ק נ ד מ ל  שלהולאנשסייר הנוצה שנפל סרנגולס כדין רכינו י

 לה חשכינן מי כנסיה כראשי מזער מעט אם כי כה
 אפרוחים המגדלס כסרנגולס הרוכ על נמצא וזה עורה שניטל כגלודס

 מגדל א׳ עכו״ם אצל נכנססי אחס ופעם מסוטמס כסרנגולס גם
 לזוז יכולין היו ולא נוצה שום כלסי קצס כהם ומצאסי ומסטמם סרנגולים
 לו ויסן המעלמין אצל מכירסם לו לעשוס פני וחילה שומן מרוכ ממקומן

 שמא מסיירא שהוא לי ואמר עצמך סדחוק למס לו ואמרסי חלאוה א׳
 מרוכ למוס שסופן שמאחר הספק כלכי נכנס ומאז שומנן מרוכ ימוסו
 לחלק כדעסי ועלה חיה אינה וטרפה זה הוא טרסוס מחמת שמא שומן
 נוצסה להפילה וכריאוס שומן מחמס נוצסס הפילה אם כין הפרש ולסס

 ואלו המשנה לשון וראיסי • חולי מחמס שהיא דגלודה דומיא חולי מחמס
 פסולה הנוצה ניטלה אם אומר יהודה ר׳ כנפיה נמרטו וכו׳ כשרוס

 כריאוס מחמס כין מולי מחמס כין כיד כין גוונא ככל ניטלה ומשמע
 עד ומצפה מיחל הנני לא אם יהודה כר׳ הלכה אס כידי דרסיא ומשום
ח עלי שיערה  דמר ושלמא :וסשוכסוהרמסה רכינו קדש כיס ממרום מ

 • יחדל לא ועוכו • דל מעפר מקים וישמרהו .ידל לא וצעד ־ יגדל
 :ידיו על מים וכיוצקי • כעכדיו הצעיר ונפש והרמה הטהורה כנפשו

:סצלון ן׳ אלעזר
H D w H דר׳ קמיה יוסף כר חייא ר׳ סני טרסוס אלו סרק גרשינן 

ה מטכעס לשחיטה כשר כלו הצואר כל יודזנן מ  כנסי עד ג
 כל אוסר שאר עליונה שהיא סחסונה רכא אמר הסחסונה ריאה

ד זיל וסרשיי סאנס שלא וכלכד ורועה צוארה שסושטס  רכ כעי אדם ט
 וריל יוחנן ר׳ יסיכ סיקו מהו עצמה אנסה חנניה רכ סימא ואי חרנא

 משמע סוגיא מהאי פסולה ושמט אנסכסימרן מכינייהו נפק׳מלסא
 שסט שחיטה כמקום שלא דודאי להו מיכעיא קא לא אדם אנסה דאם

ק מי מסו עצמה היא דאנסה היכא להו מיכעיא קא כי מד  שיערי א
 ומה מעצמה צוארה לפשוט יכולה שהיא מקום ככל כצואר שחיטה חכמים
 שאינן כהמום כשסם היינו ריאה כנסי עד גדולה מטכעס שאמרו
ה פשט שאם נמי הכי אין אכל צוארן פושטין ^  שהוא כיון כשרה צו
 כזמן כין הכהמוס לכל חכמים נסכו א׳ שיעור דילמא או :כצואר כמקומו

 דכהכי ס׳לכיון זיל ורשיי • צוארן סושטין שאין כזמן כין צואק שפושמין
 : למיכעי איכא נמי שחיטה כשעם עצמה אנסה אם טעמא סלו

 קא לא שחיטה כשעם עצמה אנם דאס להו קשיא זיל וססוססוס
 שהיח כשעה כן לעשוס דרכה שאין כיון דססול דסשיטא להו מיכעיא

«ו והוי הכי עכדא פחד מחמס רועה  כגון ה׳ס אלא אדם אנסה כ
 זה וכא כהכי אורחה דהוי ככור ירק ליטול מדאי יוסר ראשה שפשטה
י להו א״נדלאקשיא • ושחטה  ולא אלאדהייהויחורסאדמלסא ^
 רועה כעודה לשחוט דרך אץ ראדרכה ס׳ל ורשייז׳ל : שחיטה כשעס

 דקושטא משום יחד הדינים שני זיל הרכ שכלל ומה • שירכיצנה סחר אלא
מן דשרהם הוא  דאודיסא ססיקא דהוי פסולה הכי ומשום הוא נכלה ס

 היא כשרה דילמא להו מםפקא סוה עצמה אלאידכאנסה ולחומרא
 פסולה הרכ שאומר מקום שככל קשה דאכסי אלא : דכסיכנא מטעמא

 ואם וזיל הטומאה אכוס שאר מהלכוס פיק כסכ וכן ודאי נכלה היא
 שטארנו כמו כמשא ומטמאה נטלה זו הרי כשמיטה פסול אירע

 אנס זר״ל יוחנן דר׳ משמיה קאמר סלמודא וא״כ שחיטה כהלכוס
 נכילה סמן לה קרי זיל והרכ נטלה ודאי ימרייייי סהילס ושחט כסימנים

 כאנסה כין להו מיכעיא קא כסרסי זיל הרכ לדעס ט אומר אני ולפיכך
 מחנ ור׳ שמיס כצואר שחיטה כמקום סוף דסוף כסימנין כאנס כין

הכי ומשום אכילה כאיסור אלא עסקי נכילה טומאה כאיסור לאו וריל
אסרו
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מי לך אומא לעולם אבל באכילה כלומר פסולה אמרו ה ספין ד מ  נ
 עלמה באנסה חנינא רב לה דבעי והא • בחיקו בעיין סלקא דהא

 הכי ומשום נבילה ודאי הוי אי לספוקי איכא בכה״ג דאפי׳ לרבוסא
 : הת נבילה ספק והרווייהו להו איס עעמא דמד במדא להו כייל

? י נ ע ל  מלפר נשאל זה דבר ונדבקו וחזרו הצלעוס נשברו אם ו
^ I ז״ל והוא אסר ז״ל שהרשב״א סובר היה והשואל ז״ל ריב״ש 
 ז״ל הרשב״א לאו לאסור ז״ל לרשב״א הנמצאח והחשובה וז״ל השיב
 עעמא אראה כלשונה ההיא החשובה אלי חכחוב אם אמנם עלה ממים

 אם נסחפק ז״ל שהרב הרי • ע״כ האוסר בו נחלה אשר דאיסורא
 עעם צריך חשובה אוחה בעל שיהיה מי יהיה ומ״מ כן ז״ל הרשב״א כמב

 בעל אמרה שלא אומר אני ולפיכך הוה באגמא קני קעיל לאו דודאי
 אלא במכה דמלינן פשימא דבה שנמלמה בדופן מכה בכל החשובה

 בדופן כח אין הצלעוח שנשברו דכיון הצלעוח שנשמברו בזה בכיוצא
 יש אז והצלעוחשלימוח בדופן מכה כשיש דבשלמא אצלו הריאה למשוך

 מקום הצלעוחיש נשברו אם אבל במכה וחלינן הריאה לשאוב בדופן כמ
 זו כלומר עיון צריך זו כי חשובה אוחה בעל שאמר וזהו להסמפק
 כחבחי זה כל מידי צריכה לא אמרח במכה אבל הצלעוח שנשחברו

 היא כשרה לדידי אבל דהוא מאן ליהוי משובה אומה לבעל עעם לחח
 בדופן מכה יש אם להקל חלינן דלעולם עיון ולא ספק בה לי ואין

 הצלעוח שנשברו בין הצלעוח נשברו ולא בדופן המכה שהימה בין ונמלמה
 שמחמיל בשעה ואדרבה אצלה ומושכה הריאה אח שואב הדופן לעולם כי

 וז״ל ז״ל רש״י כחב וכן אצלה הריאה אח קולעח היא אז המכה למיוח
 הריאה אח קולמח וכשמימה בו מכה הימה זה בדופן ואמרינן

. אצלהע״כ
? י נ ע ל  העבמבנמח ידו כשמכניס ביד והנחקח המדולדלח הסירכא ו

 מכמים נמנו דלא כלל נכון אינו עעם העבמים לך שנחנו מה י ^
 ידו העבח כשמכניס ביד הנחקח סירכא כל אלא לשיעורין דבריהם

 • ישראל של ממונם מאבד לה והמוכש בקענים אפי׳ כלל סירכא אינה
 הימר במזקח הבהמה שנשמעה כיון מד עעמים חרי בה לי יש ואני

 • חיישינן לא רחוקוח למששוח הילכך נערפה במה לך שיודע עד עומדח
 מנועח ע״י קאמר מחיים ליפרק דעחידה משום דאמרינן דמאי ומו

 שוב נפח עוד בה אין והריאה הבהמה מיחח אמר אבל ממפרק הריאה
 הגיע שאם זמנהלהחפרק הגיע שמא למימר ליכא הילכך ממפרק לא

 הימה שאם היא סירכא לאו ודאי אלא ממשרקח הימה מחיים זמנה
 סירכא א״כ וא״ח • ידו אח העבח בהכנשח נחקח הימה לא סירכא

 דאמרינן דהא היא בורכא האי מחיים נמפרקה שמא ניחוש המדולדלח
 מלויה שהסירכא וכיון הריאה ומנקב קאמר הריאה מן להמפרק עמידה
 עמידה פי׳ יודע הייח ואם ; ניקבה ולא נמפרקה צא הרי בריאה

 חלינן שמענו להקל מלינן נמי עעמי הני ובלאו שואל הייח לא להמפרק
 דמשמשידא ע״י דנקב ומלינן מלינןבזאב שמענו.דהא לא להחמיר
 נחפרקה טמא או להחפרק זמנה הגיע שמא שנחלה אבל דעבמא

 שהם לפי זה על לכמוב ערחמי ובמנם .אמרינן לא להחמיר כבר
: פשועים דברים

 איפשר איך המכשיריס לדעח המרה נעילח או מסרח ולעני?
 יודע הוי ■ ערפה ניקבה ואם כשרה המרה נעולח שמהיה • ׳
 ערפה המרה ניקבה דאם ס״ל המכשירים אלא מוסכם ההוא הכלל שאין
 דעמי לפי והעעם כשרה מררוח שמי לה שהיו או ניעלה או מסרה ואם

 שהיה המומר בכבד ומבליע הוא חכם העבע מרה שם שאין בזמן כי
 בעצמם המכשירים העעם ומזה הבהמה ממוח ולא במרה לירד ראוי

 לה שיש אומה אבל בכבד מרה עעם היה א״כ אלא מכשירים היו לא
 לא בודאי הבהמה ממוח מנקב אם כמנהגו לשם דומה והעבע מרה
 שאר אל שבמוכה מה טנשפך מפני אלא שהיא במה המרה נקיבח מפני

: משכיל לכל נכון עעם וזה אומם ומפסיד האיברים
? י נ ע ל  ערפיוח למדש בא שאמה לי משמע נוצחה שנפל מרנגולח ו

 הלכה פוסק אושאחה חכמים שמנו מאומם מק מראשך י ^
 נעלה אם דאמר יהודה כרבי קי״ל דלא גדולה עעוח וזו זו משנה ממוך
 כמשמעה נוצה דמפרש ז״ל רש״י לדעח מיבעיא ולא פסולה הנוצה

 לדעח אפילו אלא לגלודה דמיא דלא יהודה כר׳ הלכה דאין דפשיעא
 יהודה כר׳ הלכה אין אפ״ה הנוצה עם זפק עורה שנעל דפי׳ הר״ם

וכי השומן מחמס חמוס שמא העכו״ם לך שאמר ומה ז״ל הוא כסב וכן

 טאסה עצי רע ולא חומרא לך למדם בא אמה העכו״ם של השמא מפני
 ראיחי שוב .עהור עמא על מאמר שמא אלא עמא עהור על אומר

 ;עלה עיין בזה כיוצא על ז׳ל ישראל מה״רר שכמב .
ת ו ל ל  עליו להמריח שראוי דבר בשאלומיך לאראימי הדברים כ

 הבהמה אנסה ז׳׳ל הרב כלל למה ששאלח מה זולח הקולמוס
י משמע לא ובגמ׳ נבילה ספק שמיהן על ואמר העבח אנס או עצמה » 

 שמיעה הלכוח אמר ההגהוח באומם כחובה היא והרי היא גגובה וזו
:כמבמי והנל״ד כלום בה מירן ולא הראשון ז״ל להרמב״ם

מו ה ק ל א  כמה לקהל מושכר ביח לה יש רמל רבינו ילמדנו ש
ו׳ לקהל ומכרה נדחקה ואמ׳׳כ מפלה לצורך שנים

 ולבמס מהביח כוחלים לסחור הוצרכו הממפללים דוחק ומפני קורע
 שנסנה עד מה בדבר אומה ופייסו למחפללים להרחיבו כדי ולמקן
 יסבעו שלא בחנאי והרחיבו הנז׳ החלק שקנו אמר ולבנוח לסחוס רשוח

 לענין הן הנז׳ המקום השביח עחה והנה מההוצאה דבר שוס ממנה
 הואיל לקהל אומרח ורחל ההוצאה ע״י המכירה לענין הן השכירוח
 שוה1/ מה כפי בשכירוח מלקי לי יפרעו דבר לכל■ המקום והשביח

 והר.!!ל : בהוצאה כלום ממני ימבעו שלא עליהם והמנימי הואיל עחה
 השביח אם אכל בהוצאה עמנו חפרע שלא עלינו שקבלנו אמח אומרים
 ינכו הביס השביח כמה שמאים ישומו משלנו גדול פיזור ע״י המקום

 הואיל לאמצע השבח יהיה ההוצאה שמושלם ואמר ההוצאה מן אומו
 יורנו . רשוח ^-לז מה ■סך מהם שלקחה אמר לחקן ירדנו וברשוח

 : השמים מן לו שיורו מה כפי מי עם הדין רבינו
ה כ ו ש  שיפרעו דעח על יעלה וכי הכא מזינא קא קלישמא דעמא ת

 שלהם השבח והרי הם שהשביחו מה על שכירוח הקהל
 השבח יהיה כך בשביל לא רשוח שממן עד במעוס שפייסוה ומה הוא
 למוך היורד דאמרינן הא כי החממונה על ידם חהיה שלא כדי אלא שלה
 אם ברשוח שהוא עחה אבל החממונה על וידו לו שמין מבירו של שדה

 מרצה אם שאפי למדח הא השבח אח נועלים ההוצאה על ימר השבח
 ברשות שהרי כמינה כל לאו שלי השבח ויהיה הוצאחכם עולו לומר עמה
 על חומה כופין ממלה לדין באים היו שאם אומר אני מזו וגדולה .ירדו

 בנ״ד וכ׳׳ש מסר אינו חה נהנה דזה סדום מדח על כופין דקי״ל זה
 רשוס בלא יורדין היו אפילו שכן וכיון זמן לאחר נהנה וזה נהנה דזה
 לומר יכולה אינה אבל ולכו הוצאחכם עלו לומר יכולה שהיא נהי

 .בכוממא מביעמא מפי פשוט וזה השבח אטול ואני משלכם ההוצאה
 שהיא כגון ממבירו מוציא נקרא מי ספק הדבר שהיה הרי משאל ואס

 מוחזק נקרא מי לבנוח רשוח נמס אומרים והס רשוח נחמי לא טוענח
 דכסבו מדא מהם מוציאה והיא מוחזקים הם שהקהל אצלי ברור הדבר

 מוחזקים לעולם לקהל משבינן הקהל עם הדן יחיד דכל נ״נ הראשונים
 קרירא לא שומפי דבי דקדרה דמלמא וטעמא ראיה להביא היחיד ועל
 ויאמר בידו שימחה מי ואין צבור בשל ויחזיק ילך וא׳ א׳ וכל ממימא ולא
 ולא מוחזק שהיורד אומר אני יחיד עם יחיד דאפי׳ ומו :מוחזק אני
 הקרקע שבח על אלא לדון באים הם הקרקע על לא שהרי הקרקע בעל
 וסו . מוציא נקרא ומבירו ההוצאוח שהוציא מי במזקח השבח והרי

ד השבמנו מלקינו למימר ומצו בביס לקהל מלק ים דבנ״ד ה  אט ו
 שהדן אמר המממכמים מן שאמד שאמרח אלא הוא וברור בו מוחזקים

 ודיני מושבחס עמה ששוה מה כפי בביס מלקה שכירוח ונוטלח רמל עם
:הכי דייני דשפילי

ת קמז ל א  תפוחים כגק למים פירוס משמעון קנה ראובן ממני ש
 וראה בהם ובדק והולכים נפסדים שהם ורמונים

 וכשנעיע וקנין במשיכה אומס וקנה רעים וד׳ טובים טשה בהג שיש
 מה לגבוח ורוצה רעים ממצה על מממצה יומר שמצא טען הפרעון זמן

: לעשרה מד׳ יומר שנססדו
ה ב ו ש  מכמה לו נומן עמו שקנב כמו אלא כלום לו מנכה אינו ת

 אחר אימא ליפסד עשויוח שהם כיון מדא טעמי
 שיש וראה מהם למכור שהממיל בשעה ומו .נפסדו המקח שנגמר

בי לב׳ד בא ולא ישעחהמקח שראה ממה יומר הפסד בהם  וקביל ס
 שצי אס לי מן לו יאמר מום בה ש ש דאפיל! ומו .השאר על ומחל

ח אס מכר שראובן וכיון המקח אח מבעל שהמום כיון במומו ח ^ 
 ם״ת אם למימר מצי קצת מהם נשארו ואפי׳ שמעון על מוזר היאך

אותם שיקנה מי אמצא לא כשנפסדו עסה מוכרם היימי מיד לי מחזירם
הילכו



כדוחשובותהרדב״זשאלות
 הדנר היה ולא מכלם לו פורע אלא לראונן עע:ה כום רואה אעי הילכך

; עליו ליכאל נדאי
ח מ ת ק ל א  כהיו מחמח כנפסל נכמר דעמי אודיעך ממני ש

 הסומים הקרוניס כהיו כגון נכעיד חסומים קרוכיס
 על או המלוה על נ״ד גפני להעיד לנוא הככריס יכולין אס למסה

: המקח
ה ב ו ש  הילכך העדוס ולא העדים נפסלו הכסר כנפהל מפני לא ת

 אחר כטר לו וכוהנין ומעידים ליד לפני הנכרים נאים
ה ז״ל הרא״כ כחג וכן כסר סכונ  חסימס ע״י כנפסל פ”אע וז״ל נ

 להעיד יכולין הכפר ראיוס ט״י לסדוח זוכרים הנכרים אם הפסולין
ד ל  עכ״ל הראכון ככד כמו וחכוג נסער ככסוג כמו עדוס יכסבו ו

 נסם הדיןככהנו עיקר ולסנין . חולק נלי מ״ה סימן העור וכהנה
 אם נסוף או נתחלה חסום הפסול או הקרוה אס דנין ז״ל הגאונים

 אוחו פוסלין אין לאו ואם פסול לחחוס כולה כיככו גמורה עדוח יס
 למאן כניק רווחא והפסולין הככריס נסדוס אומו מקיימין אלא מספק
 דאין לי ופסוט :ע״כ חנירו דעח כלא כמיס וחסים מיניה דקכיס
 לאוקומי הוי אי ואפי' כיליהם חלוקים דכחראי כיון זה נסטר מוציאין
 ראו סהאחרונים כיון גאונים כהנך לי קום למימר מצי לא ממונא

 ז״ל דהרמלם וסו ככחראי הלכחא קי״ל טליהס הסכימו ולא דכריהם
 כין חלק דהוא ז״ל הגאונים דאמרו הך ס״ל לא הוא דאחרא דמאריה

 :ולוה מלוה הל' כסוף כדאיחא למטה הם אם וכין למעלה הפסולים אס
י ו ה  ללט א' ככיטה והפסולים הכסרים העדים כל היו כאם יודע ו

 יכנו כולם ודאי אלא חסמו דלמלאח טעמא כייך דלא פסול
:ופסול לחסום ,

ט מ ת ק ל א  ולא עצמה וכזיקה וסחה כסעח כהרגיכה אכה כיל ש
 או טמאה היא אס קצח כיכ לבן כמצאה או מצאה

;טהורה .
ה ב ו ש  והוא רמ״ו סי' ז״ל יכראל למה״רר מכואר המצא זה דכר ת

 סכרא דהרגסה ממאה כלום מצאה לא דאס העלה ז״ל
 כפרק כדמוכח כמידי ההרגכה למימלי דליכא היכא היא דאורייחא

 דארגיכא אי הקרכן מן פטורים זמן לאחר אנמנא דפריך כחס הרואה
 וכיון קרנן עליה מדמחייכ היא דאורייחא סכרא אלמא פטורים אמאי

 כדקה דאפי' דאורייחא והסוס כלמ״ד הוי היא דאורייהא דסכרא
 למיחלי דאיכא והיכא היד כל כפרק כדאיסא טמאה טהורה ומצאה

 טהורה להלכה ז״ל העלה טהור מראה כל או לכן כמצאה כגון להדגכה
 הטד על נמצא אם להקל אנכי ירא אמנם כסכ למעכה אכל היא

 הטועים מפני הוא דלוכן אע״ג קצח מ־פוש כו וים דסמיך לחלוחיח
 חומרא המקיים כי אומר ואני • טי׳כ לדם דם כין להפליא יודטים כאינם

 ; טונה מצוח ומככיל חטנגוהו מכיס מגרכון עמי נפי משום עוכר זו
 לטמאה ים כלום מצאה ולא כך אחר וכדקה הרגיפה דאם סכחכ מה גס

 דאורייחא סכרא דהרגשה נימוח או ונחקנח כחרדל דם טיפח יצא דודאי
 מן שטמאה מדכריו דמשמט כלל אצלי נכון אינו .כדלטיל וכו' היא

 מן מטמאה האשה אין אמרו גדול כלל דהא ליסא ודאי והא החורה
 אין סשיטי פרק ראש דל הרמכ״ס ודל . וחראה שחרגיש עד ההורה
 דם וחראה פסרגיש עד כזיכה או כנדה הסורה מן מחטמאה האשה

 החורה מן טמאה אינה הרגשה כלא דם ראייה ואם וכו' בכשרה יוצא
 דטהא דאומדן סימא וכי • דם ראייה כלא כהרגשה טמאה היא איך

 ונמצאה קרנן מביא דעה מאומדן וכי ונימוח יצא כחרדל דם טפח דודאי
 חלמודא דפריך הרואה מפרק לה דמוכח והא • לטזרה חולין מביאה
 אלמא פטורין אמאי דארגיכה אי הקרכן מן פטורין זמן לאחר אנמצא
 דהחם הוא הוכחה לחו עליה קרנן מדמחייב היא דאורייחא סברא
 דם דאיכא כיון פריך הכי ומשום טסקינן השמש על דם בנמצא

 אבל מקרבן פנוורים ואמאי יצא ההרגכה משעת ודאי והרגישה
 אומר אני הדכר פשיטות ומרוב .חייבין שיהיו אמרו לא דם בלא הרגשה

 החורה■ מן טמאה הוי דם בלא שהרגשה לומר הרב כוונה הימה שלא
 מלינן זמן לאחר הדס נמצא אם דהרגשה כיון כוונתו הימה כך אלא

 סברא הרגשה אלמא .ההורה מן טמאה והיא יצא ההרגשה דבזמן
 ולא דבדקה היכא אפי" מדרבנן למיחש לן איה הילכך היא דאורייתא

 מה מדטמינו גזרוה לסדש לנו שאין אצלי מחוור אינו זה וגס דם מצאה
הרגשה אבל לגזור יש הרגשה בלא דבשלמאדס הראשונים גזרו שלא

 מיני כמה שיש כהרגשה טל יגזרו שלא בדין וכן גזרו לא דם כלא
 לא הילכך הקבר פחיחח ואינה לאשה הרגשה חכוא כמהם מאורכיוח

 דחלינן כגמרא אמרינן דם דאיכא היכא אפי׳ דהא כלל לה חשכו
 דם דליכא היכא וכ״ש כמש ובהרגשה עד ובהרגשה רגלים מי כהרגשח

:מדרבנן אפי׳ לה מטמאינן לא דהוא בכל דחליא
 לשמש אסורה הכי בלאו וסהה בשטח הרגיכה דאם דמלחא כללא

 כל לחוש ים וסחה בשטח שלא הרגישה ואם הוסח טונס כל
 להן ודי כלל חוכשח אינה יפה עצמה בדקה אס אבל בדקה כלא זמן

 יושבות כחרדל דם טיפח רואות שאפי׳ טצמן טל כהחמירו ישראל לבנוח
 כלל שהחמירו מצינו לא דם טיפס בלא אבל נקיים שבעהיימים טליה
 הרב של שבזמנו ואיפשר : הפוסקים דברי ומחוך ההלכה מתוך

 ומצא דם בלא בהרגשה גם עצמן טל מחמירוח הנשים היו ובמקומו
 בזמנינו אבל . כחס הרואה דפרק סוגיא מכך דהוא כל סמך להם

;זו חומרא שנוהג מי כמעחי ולא ראיחי לא ובמקומינו
 בחדש פלוני דבר לטשוח נכבט או שנדר מי על ממני שאלת קנ

: מספק בשניהם או בשני או בראשון נאסר העיבור  העיבור חדש הנקרא הוא ראשון אדר אלא ספק כאן אין תשובה
 מלא אוחו קבטו חדיר שאינו לפי מלא לעולם הוא ולפי׳

 הבלחי יתבלבלו שלא כדי וניטמא מסר לטולס לניסן הסמוך ואדר • טולם
 אוחו יעשו ואם יום שלשים לפסח פורים שבין בידם כקבלה בקיאים

 שנים ראשי ד׳ פ׳ דגרסינן בפסח חמץ לאכול יבואו שמא חששו מלא
 קי׳׳ל והכי חסר לטולם לניסן כסמוך אדר טוקבא למר ליה שלחו

 כחיב בחדא אגרין הרין אשכח טוקבא מר דמגלה בירושלמי וגרסינן
 כתיב ובחדא יומין. הלחין שהא על מוספא חבראי ובאנפי באנפי ושפר
 דאמר מאן יומין ירח כחא טל מוספא חבראי ובאנפי באנפי וכפר

 הוספה השני אדר יומין ירח ומ״ד ־ הוספה הראשון אדר יומין הלחין
 רחוספוה הטלו וכן חוספס ראשון אדר דלכ״ט ומשמט החם לה ודחי

 הטידו הם דחניא מהא בירורלמי למדו וכן . ט״ם שנים ראשי ד׳ פ׳
 הטיח הם הפורים טד אומרים שהיו אדר כל השנה אח כמטברין
 אין הוספה ראשון אדר אמרה הדא תנאי טל הכנה את כמעברין

 אדר הילכך :ט״כ לה ומטבר כסא טל קיים לא חוספוח כני אדר חימר
: העיבור חדש הוא ראשון _

א ת קנ ל א  הנייר לבטל הסופר כמקנה סמכו מה טל ממני ש
 משל שיהיו צריך והדיו הנייר ובכלמא והקולמוס והדיו

 : למה הקולמוס חבל ונהן וכתב דכחיב בטל ,
 אינו אפי׳ לחוש אין דבקולמוס התרומה בספר כחוב כן תשובה

 כגט בו שכותב במה הניכר חסרון כאן דאין בטל של
 בכתיבה הקולמוס ישבר שלפטמיס לפי המנהג לקיים לי ואיפשר .כ“ע

 צריך ולכן הניכר חסרון כאן ויש ולתקנו ממנו לחחוך וצריך הגט
 כן שאין מה בגט ניכר הדיו שחסרון ואע״פ הדיו כמו בטל משל שיהיה

 לא בטצמו בקולמוס החסרון דלפטמיסניכר כיון סוף סוף בקולמוס
 טבול הקולמוס יהיה דלפעמים והו לבטל הכל להקנות והנהיגו חלקו
 ראשונה היבה בו כוחב שהרי בגט ניכר חסרונו דיו אוחו ונמצא בדיו

 לבטל ליתנו ובא מהחלה הסופר לו הקנה לא אס ומ״מ • מקצתה או
 טבול הקולמוס היה שמא משום דאי הקולמוס לו ליחן צריך אין ק אחרי
 חסרון זה אין ומיתנו הקולמוס נשבר שמא ואם הכל לו מקנה הרי בדיו

 להקנות הוא יפה מנהג החלה להקנותו כשבא אבל הוא ופשוט הניכר
 והסמיק הקולמוס גס האחרונים מקצה' הזכירו ולכן הקולמוס אפי׳ לו

 העיר סופרי סמכו וטליהם שכתבתי מה הוא שהטעם ואיפשר מכללם
 כחוב שראיחי מה יהורץ שכחבחי ובמה .הקולמוס גם לבט; להקנות

 שיהיה צריך וז״ל זיל דוראן צמח בן שמטון רב שהוא אחשוב רשב״ץ בשם
 הבעל ויושיט ז״ל עוד וכתב . הקולמוס הזכיר בטל-ולא של והדיו הקלף
 הדין מו הוא הראשון הלשון האשסע״ר. לבטל והקולמוס והדיו הקלף

 טשו ויפה המחמירים פי טל המנהג וקבטו המנהג מן השני והלשון
 בגיטין לכחחלה המחמירים חומרוח ולכל הספקות' לכל לחוש נהגו וכן
 שייבש עד לה ימננו לא וכן הגט שייבש עד הטדיס •יחסמו שלא נהגו וכן
 יכול שאינו כסב שיהיה טטמא נתינה שעת ובשלמא החמימה גם

ס אבל להזדייף ד ט  דטעמא ואיפשר שייבש טד להמתין צריכין למה ה
 שייבש עד כשר גט אינו וזה בגטי לחתום להם אמר דבעל משוס הוו

:בדיעבד לא אגל לכחתלה חומחמיהס ומ״מ
שאלת



ותשובותהרדב״זשאלות48

ב ת קנ ל א  אש לבשל ס׳ מ ויש איסור בו בנפל חבכיל של ש
 דדילרא לאוסרו רצה מהמשכילים ואחד האיסור

 בו וים להבשיל מיס נסנו ואס״כ ס׳ שס היה לא האיסור שנפל בששה
:לא או זה על לרמוך ים אס מס׳ יותר

ה ב ו ש  אם ספר, דהדבר דכיון מיחוש ביס כאן לדעסיאין ת
 לא לפנינו בשל האיסור והרי לא או בסבשיל מיס הוסיפו

 ס׳ שם היו לא האיסור שנפל דבשעה סימא ואפילו .מספר, אוהו נאסור
 מבשלי[ אין דר,י'ל ואע׳׳ב מים עליו כשהוסיפו נסבשל הדי מ״מ לבשלו

 כדי מים עליו ומוסיף האיסור שנפל שידע כי-ון לכסחלה ה״מ איסורין
 האיסור ונסבשל מאיליהן המים נפלו כאלו הוי ידע דלא היכא אבל לבטלו
 שנפל שבשעה ברור שהדבר כגון אלא איסורא לה משכחס לא הינכך

 מים עליו והוסיף האיסור שנפל ושידע לבטלו ס׳ בס היו לא האיפור
 אבל לחוש אין לכסחלה ביטלו ולא ידוע הדבר שאין בנ״ד אבל לבטלו

 דדילמא המעשה היה איך לידו מעשה שבא בשעה לחקור לחכם יש מ״מ
 לאסור ובא המעשה היה איך נסברר לא אבל האיסור יהברר כך מסוך

:מידי לא וסו ישראל של ממונם מאבד זה הרי הספק מן
ת קנג ל א  רצועוס להשחיר העכו״ם יכול אם דעסי אודיעך ממני ש

; לא או העור עיבוד כשאר מפילין של
ה ב ו ש  כיון דדילמא זה בדבר שנסספק הסרומה בהפר ראיחי ת

 השחרה צריך מסיני למשה הלכה שחורוס דרצועוס
 צביעה וגם לשמה טוייה דבעינן ציציס כמו בעכו״ם ואסור לשמה
 הטוד וכסב : ע״כ ברכה עליו מבוא והמחמיר הסכלח פרק לשמה

 לשם ישראל שישחירם שצריך הסרומות בספר וכסוב וז״ל בפשיטוס
 יש גדול דטעס אני ואומר י ע״כ ״ העכי״ס ע״י להשחירס ואין מפילין
 יו״ד וצורס ראש בל ברצועה דלח צורס לעשוס צריך שהוא דכיון בדבר

 כמו ישראל ידי על הכל שיהיה צריך שדי שם להשנים יד של כרצועה
 הרצועה עור כן לשמה עיבוד בצריך שי״ן צורח בו שעושה שבחון העור
 הטעם בהצטרפוח וכ״ש קדושה בהס שכוסב לפי לשנוה שיחור צריך

 להר,ל ראוי אין הלכך הל״מ בחידות רצועות דקי׳׳ל ז״ל הרב שכהב
־. כלל בדבר .

י ג ת ק ל א  דבור צריך אס לשמן ליעשוס הצריכין הדברים על ש
;לבד במחשבה סכי הו י
ה ב ו ש  והטעס דבור דצריך והעלו בזה ז״ל שונים הרי דברו כבר ת

 ומזוזה ספילין ס״ס כגון שבקדושה דבר כבכל לדעתי ”
 שהדבור בדבור אלא לבד במחשבה חלה הי,דובה אין גשמה שהצריכו

 וא״ס • מקומוס בכמה זה הזכירו המדרש וחכמי גדול רושם עובה
 לה וכחב דכסיב לכמה דבעינן גט כסיבס אבל בבר,דושה דבר התינח
 קדושה סוף דסוף וי״ל .סגי גרידסא דבמחשבה לך איננא לעולם צשנוה

 כמב דאם וסו .וישראל משה כדס בו וכסוב ספר שנקרא לפי בגט יש
 כורס ולשמה לשמו אוסיי שכוסב וע״י לבינה בינו כורח אינו ססס אומו

 שאין המעשה יסקיים כך שע״י כדי בפה הדברים שידציא צריך לפיכך
 לשמה ג״כ צריך סוטה במגלס וכן :לבד במחשבה ממקיימיס הדררים

 הקדוש השם בכס פעולסם יפעלו שהמים כדי בשפסיו להוציא וצריך
 לפרש לשמה שצריכין הדברים בכל וישר סוב ולכן הסיס אל הנמחה
 נפסל הדבר שאין אני מודה בדיעבד אבל לשמן עושה שהוא בדבור

 ובמסלס ז״ל הרא׳ש וז״ל .לשמן לעשומן בדעתו וחשב שגמר כיון בכך
 רשב׳׳ז מסב וכו׳ פלוני לשם זה גט כותב הריר השופר יאמר כסיבמו

 לשם זה גם כוסב הדני והבעל העדים ובפני בפיו הסופר ויאמר ז״ל
 מוחם הריני בסס שיוציאו צריך החסימה בשעס העדים וכן וכו׳ פלוני

:ז״ל והרמ״ה הרשב״א כמב וכן וכו׳ זה נס
ת קניי ל א  לרפאל חולי מחמס שמו שנשסנה יוסף על ממני ש

:בגט כוסבין היאך
ה ב שו  רפאל העולם כל אוסו ור,ודן לגמרי יוסף שם נפר,ר אם ת

 העולם דאין ואע״ג יוסף דממקרי רפאל בגט כוסבין
 שקרא הראשון שהשם כיון כשקרא מחזי לא יוסף בשם אומו מכירים

 אין ואם זה בשם אומו מכירים ומשפחמו קרוביו וכל יוסף הוא אביו לו
 יוסף דהיינו הראשון בשם אלא כלל רפאל בשם אותו מכירים העולם

 מחזי רפאל דמסקרי יכסיו דאם לבד יוסף שם אלא בגט כוסבין אין
 יוסף לו קורץ הרוב אם .וכן כלל זה שם ידוע אין כשר,ראשהרי

דמסקרי רפאל ולא רפאל דמסקרי יוסף בגט לכתוב ראוי רפאל והמיעוט

דן הרוב אס אבל יוסף  ממצה מל מחצה או החדש שס שהוא רפאל לו קו
: יוסף דמתרןרי רפאל וכוסבין עיקר רפאל שם

* הוי  סלוני pכוח שהיו לאוסס אלא כשקרא דמחזי אמרינן דלא יודע ו
 אומרן שוס וכל לכתוב דנהיגו השמא אבל • פלוני דמתר,רי

 לא ואנן אוסרן שוס ליה איס דדילמא כשקרא מיחזי לא וחניכא
 רפאל בשם ולא יוסף בשם אוסו מכירין שהכל אפי׳ הילכך .ליה ידעינן

 אלא כשקרא מחזי לא וחניכא אוסרן שום וכל יוסף יכמוב אפי׳ כלל
:נהגו וכן דאמרן מסעמא ככה ראוילכסוב אדרבה

ת קני ל א  הנייר לכפול הסופרים שנהגו על דעסי אודיעך ממני ש
 הגט שיטוס כמנין כפלים י״ב הגס עליו שכוסבין

 :לא או הכי למעבד שפיר אי שרטוט במקום
ה ב ו ש  השיסוס שכומב בעוד שהרי שרטוט זה שאין מססברא ת

 וטעמא שהיה לכמוס וחוזר הכפל מקום יסבטל הראשונוס
 סדע :כה׳׳ג שרטוט סגי מי וס״ס ספר ביה דכמיב משום שרטוט דבעי

 מבפנים יראה שלא כדי מבחוץ השרטוט שיהיה ז״ל האחרונים שהצריכו
 מלשון נראה וכן מבפנים לי מה מבחוץ לי מה הנייר בשיכפול סגי ואי

 וכן מבחוץ שהשרטוט מרבוסי מקובלני השרטוט ועל שכסב ז״ל רשב׳׳ץ
 מבפני׳ נרא׳ דאפ״ה וי״ל באבר משרטטין אין אמאי א״כ וא״ס דבר. עמא
 אבל מבחוץ אוסו כשמשרטטין נראה אינו בקנה או בברזל אבל צבע

 סיקנו לכך נרא׳ לפעמים בברזל שאפי׳ לחוש יש בפנים אוסו כשמשרטטין
 שרטוט שאין מדבריו משמע כ״צ: פרץ רבינו מדברי עכ״ל מבחוץ שרטוט

 כפילס אבל בנייר קצה ברושם בו וכיוצא בר,נה או בברזל או באבר אלא
 ממ״ש ראיה יש עוד . מספשט הוא שעה נפי כי כלל רושם אינו הנייר
 מראה שלא כדי השרטוט קו על יכסוב שלא הסופר יזהר לק הנזכר הרב

 יהיו ולא לשרטוט שרטוט בין השרטוט סחס אס כי עקומה הסיבה
 אפי' הריר בכפל דסגי אימא ואם : ע״כ מהשרטוטין עוברוס הסיבוס
 ומ*מ כצל מסער,מס הכמובה אין בכך מה השרטוט קו על שיכתוב

 סוף עד וניכרים עומדים הכפלים שיהיו קשה הנייר שאם אני מודה
 דבר בכל או בחוט או בקנה שישרטט לי דמה בהכי סגי הגט כמיבס
 סימא ולא איכא והא ישרה כסיבה שסהיר כדי הוא הטעם וניכר העומד

 שלא שרטוט בלא סגי ישרה כסיבה פכוסב אומן סופר יהיה אס
 במדרש ואמרינן • כסייס שרטוט בעי לעולם אלא בדבר חכמים חלקו
 מולדוס ספר זה שנאמר הראשון אדם למד הספר סרגול שאפי׳ מנין
 בטין י׳׳ב בנט דבעינן למדנו ומכאן שיטוט היינו וסרגול וגו׳ אדם

 לוגין י׳׳ב מז׳׳ה המשחה שמן גבי דכריחוס בפ״ק דריש והכי זה כמנין
:הד י״ב בגימטריא דז״ה

ת קנז ל א  וביטל אשמו אס שגירש ראוק על דעסי אודיעך ממני ש
 הגורסים הדברים שכל אמר לא אבל המודעוס כל

 האשה והלכה המודעא עידי פסל לא וגס בטלים הם הרי הגס לבטל
 המודטוס ביטול ועל הגט על מודעא שמסר עדים הביא כך ואחר ונשאס
 ואם מנעלה מצא אס באונסו הכרנו העידו המודעא ועידי אנוס שהיה

:לא או ממזרים הס אם בנים לה יש
ה ב ו ש  לו דסבירא משמע ואונס מודעא טל מורכבח זו שאלה ת

דפי׳ רש׳ייז״ל מדברי משמע והכי אונס בלא מזדעא דאין
 ופרש״י אניסא מודעא דמסר ומאן גיטא דמרטל מאן מנגיד דרב עלה
 ולפי גני® על לטז ומוציא בישראל המעושה גס כגק מודעא דמסר מאן

 העידו לא אבל שגירש עד אנסוהו שישראל העדים העידו אם זו שיטה
 לעז אלא כאן דאין מצא לא נשאה שאס ברור הדבר הגס אס שביטל

ק • היה פסול הגס דבריו לפי דאפי׳ בעלמא  פ״ב ז׳׳ל הרמב׳׳ם כסב ו
 ב׳ד וטעו לגרש אומו שכופין נומן הדין היה לא וז״ל גירושין מהלכות

 הוא פסול גט זה הרי שגירש עד ואנסוהו הדיוטות שהיו או ישראל של
 פסול שהגט מקום שכל ידעס וכבר . ע״כ ויגרש ויחזור אנסוהו וישראל

 רוב אבל :עשירי פרק ז׳׳ל הר״ב כסב וכן כשר והולד מצא לא נשאס אם
 אונס בלא אפי׳ בגט מודעא דיש ס׳׳ל מכללם ז׳׳ל והרמב״ם מפרשים

 העדים העידו אם הילכך . לידה שהגיע קודם הגט אח שביטל וכגון
 הדבר לידס שיגיע קודם בפניהם הגט אס שביטל כלומר מודעא שמסר

 ז״ל הר״ב בהדיא כסב וכן ממזרים ובניה סצא נשאס דאם כן גם ברור
 הבעל ביטלו שמא אומרין אין לאשה ונסנו גט שהביא שליח ז״ל פ״ו

ק אחר נמצא ואם וחנשא כשר שהוא בחזקה לה אומו נוסנין אלא
שביטלו
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 כיכול נ!ס אלא לכאלר מ־;וס אי! א״: ־ ע״כ ממזר והולד ת:א ככיעלו

 C'. מודכא כמסד רוכידיס המידכא ככידי אכפ״י מועיל המודכיוח
 הרככ״א ככהכ דע .כ;יכ לה וי: האכה כ.־כאח כיון המודעות כיכיול על
 מודעא לכל תועיל המודכיא כ־כיול כי הסכימו כהראסוניס דל

 מודעא כל כיכפל ססק כל לצאת אומר ואני דערכין מההיא בקדמה
 לנכי הועיל מה וא״ת .כפניו מודעא כמסר כיעיד עד כל כיפסול ועוד

 הוא 1אף עדיו פוסל כהוא כל אומר אני העידו ככר ונס יעידו אס איסורא
 כיעול כי הראכוניס לדעת כי רואה אתה עכ'ל.הרי לנמרי מודעא מכעל

 אלא אמר לא י,"כ דל הרככי׳א וא,ה כקדננה מודעא לכל תועיל המודעא
 כניה ונעכה כעלה מתתת אכה ניניא איך כ’וא ספק כל מידי לצאת

 הרמייה ככס ז״ל הריעכי׳א וז״ל .ספק או מתלוקת כהוא כדכר ממזריס
 לכעיולי כיכיול מהני דכעלמא כיון תדא סמכינן אכיעונא המ;רכ פרק דנ

 נמי מינייהו חד כל אמסיר כי אזלינן כתרייתא דעתא כתר אלמא מודע׳
 למודעי. כגילי הא סוך דסיף אזנינן כתרייתא דעתא לכתר תכריה לכגיולי

 אתזקתי׳ ניגיא ואוקי חכרי׳ לנכי הדא אוקי נינהו כהדדי תימא אפי׳ ועוד
 עלי׳ דמסר היכא דככר כיכראל נועוכה נע דאלת׳ה מסתכרא נמי והכי

 דתנן הא ׳כ א נמי הכי וכ׳ת : תקנתא ליה דלית נמי הכי כה״י. מודעא
 דמצי כיון אניגיא למיכך רכנן דתקון היכא וכל להוציא ככופץ אלו

 כתקנתס תכמיס הועילו מה תקנתא לה דלית מודעא עליה למימסר
 נכי הגיעס והוא והיה ככיעול תקנתא לה אית דכגמודעא מכוס אלא
כ נינהו עעמא חד עניינא כהאי דכולהו כדיניה חד כל ומתנה ננכר  ע'
 בלא אפילו המודעא כ־עול כמועיל עולה ;אוני כננה כיכ כנתכאר וכיון
 זה כנע כתנכא לענין הרככ/א ככתב הלכון או רכינו בכתב הלכון אננר

 דבכלנו׳ הקצה אל הקצה מן דל הרב עליהס כיחלוק מסתבר לא לכתחלה
 אמרה לא ממזריס בניה ויהיו כתנא מכל ניחא לכתחלה כו תנכא כלא
 לקלקלה והכתא ונירב נמר ודאי כנכאת עד המתין כזה כיון ותו .זיל
 וכתקו בגיל כהנע דידעי נינהו רכיעי המודעא דעידי ותו י מכוין קא

 נ דינא נמרי כ״גי דלא למימר איכא וכהא כנכאת גיד
א ל ל  אפי׳ כבריס וכניה בעלה מתחת יוצאת זו אכה אין דמלתא ב

 אוקי מ״מ תצא הרב דלדעת תימא ואפי׳ ז״ל הרב לדעת
 לאחד וראיתי נ הצא ולא אחזקתה ניפא ואוקי הני כננד הני רבוותא

 קודם ב׳׳ד לפני המודעות לבעל הנהנתי ואני וז׳ל בכתב האחרונים מן
 ולא מבעל כהוא כמסד המודעות בכל ולאחר הנתינה וקודם הכתיבה

 אמרינן בתרי דאפילו דאליס ביד מעשה ומרע דסהדי מודעא אתי
 אני כאין ואגיפ״י .ע״כ ביד מעכה וכיש לכערא ומרגי פה על אתי לא

 הלשון או זיל הרב ככתב הלשון שיאמר אלא לכתחלה זה עעם על סומך
מ ז״ל הרשב״א שכתב  העעמים עם לשני נשאת ככבד היכא לסניפין מ'

נ מועיל למעלה ככתבתי _
ח ת קנ ל א  אם מהדיינים כנים אלא עדיו מכירין כאין בער גיל ש

 חתימות על ויעידו אלו וילכו אחר ביד לעשות צריך
 מינייהו דבציר דינא בבי לאסהודי למיזל מילתא בהוא זילא ואי העדים

נ תקנתיה מאי _
 חתימת כזו השלישי הדיין בפני שיעידו יש עובה מקנה תשובה

 כד הוינא כחדא מלתא במומב כך ונומבין ופלוני פלוני
 אנן ואכמננודגינא דייני ופלוני פלוני אנן ומדאמינא קדמנא כפרא הנפק

 דיינא לפלוני מינן חד כל ואסהיד בכגיר דחתמי דסהדי ידיה חתימת
 כפרא אתקיים דלעיל אילין דסהדי ידייהו חתימת ניהו דהוא חברי!

 כלכה בפני אלא הנדה אין והלא א׳ בפני יעידו איך וא׳ת כדחזי דנן
 כאלו הוי החתימות מכירין שההעצננם כיון קכיא לא הא .ב׳ד בהם

 בערות דקיום כך כל בדבר מדקדקים ואין כלשחן בפני מעידים אתרים
 סני העיר רב בפני הכפר נתקיים דאם בכתב מי וראיתי .היא דרבנן

 :אחרת במכובה זה על כתבתי וכבר מלחא בעיא ולא בהכי
ם  חל באוכיל דר בהוא בישראל דעתי אודיעך ממני שאלת קנ

 מהבתים יביח בדמיאת או ברשות או בבולק נאכה
 כנים לשלש כני' משלש אותם לשכור הוא והמנה; חואציל אל מן בחצל או

 הממונה השר מאס כניס צג׳ ראובן אותם ושכר הראשון כל הזמן ונכלם
א׳ דר שמעון והיה זה על  דילמא או להוציאו ראובן יכול אס מהבתים נ

;תחלה החזקתי אני למימר מצי
דן תשובה  ולא להוציאו ויכול התקנה ומן הדין מן ראובן עם ה

דגרסינן הדין מן . בחררה המהפן־ עני משום עבר

 המחזיק וכל כמדבר הם הרי העכו״ס נכסי כ:;ואל אמר הבתים בחזקת
 ליה אסתלק לידיה זוזי מגי־ רוכי עכו״ס עעמא מאי בהם זכה בהס

 פ״א זיל הרמב״ס וכתבה לידיה כפרא דנועא עד קני לא יכראל
 אבל למלך מכפגי כאין במקום בריא עלה וכתב ומתנה זכייה מהלכות

 או בשער ככותב מי אלא בקרקע יזכה בלא ומשפפו המלך אותו דין אם
 המלך דיני שכל המלך משפע כפי עוכין אלו בדברים וכיוצא דמים הנותן
 מאת ראובן כשכר כיון בניד הילכך . עי׳כ דנין הס פיהם על בממון

 שכך כלוה מועיל כמעון חזקת ואין בדיניהם זכה השפר את וכתב השר
 האוכלה כל לשכור רוצה שמעון כאין בנייד מיבע־א ולא המלך דין הוא
 אין הכל לשכור כמעון רוצה היה אפי׳ אלא לבד בו שדר הבית אלא

 בלא ואפילו בדיניהם וזכה השער את וכתב ראובן קדם שכבר לי כומעין
 כיון הכל מניח או הכל תשכור או לומר ראובן מצי דמלכיתא דינא

 המהפך עני משוס כאן אין הגיעם ומזה ביחד הכל לשכור הוא שהמנה;
 המנה: ואין לבד בו דר -יהוא ביית אלא מהפך אינו שמעון כהרי בחררה
 זה שאין אחריני פעמי איכא עעמא האי ובלאו כלל השכירות לחלוק

:ז״ל המפרשים בדברי ועיין בחררה המהפך עני
 אדם שום יוכל שלא תקנה מצרים במלכות שיש התקנה ולעני?
 על והפריזי ישראל בו כדר חנות או בית כום ענ להוסיך י

 שירצה עד אחר ישראל בו ידור לא והוציאו העכו״ם עמד שאפי׳ המדה
מ״מ בדמים לזה זה החזקות מוכרים שנמצאו גיד הראשון את קריסי  י
 כשנכנס שתחלה חדא . פעמים מכמה התקנה על עובר זה ראובן אין

 במקום נכנס זה וראובן נכנס אחר ישראל ידי מתחת בבית כמעין
 זה ביס שכר לא ראובן כי ותו . ישראל בשל מחזיקים ואין הראשון

 הכל אלא להשכיר מנה; ואין בכל חפן היה לא ושמעון הכל אלא לבדו
 העומד לשר או לנולך הנוי-ע בדבר התקנה היתה כלא דמשמע ותו .יחד

 ולהשכיר ראובן את ולכוך במעון חת להוציא שיכול כיון המלך במקום
 ראינו שלא המלך של האלתזמים לכל ממש דומה כזה ההוא הניקוש! לו
 מי לכל ומחר לזה היום הוא הכי דנולכותא דדינח חזקה שיעעון מי

 שמוכרים נהגו שכבר נעשה מה אבל להלכה נראה היה זה שיוסיף
 וכיש העכו״ס ואפי׳ יקרים בדמים לזה יה האוכלה כל החואצל חזקות
: ממונות בדיני גדול פיקד .ייג0והמ ישראל _

 דאין סתמא איכא דמסנייתא ססמא גווני סרי דאיכא *שאלת קם
 וסרווייהו בצדה דמחלוקתה סתמא ואיכא חולק עליה

סתמא איכאבין מאי לדעת אתה וצריך בתלמוד סתמא מיקרו  האי
סחמא: להאי  בצדה מחלוקת שאין דמסני׳ דסתמא מובא בינייהו איכא תשובה

משנה: כסתם הלכה יוחנן ד׳ אמר ועלה הלכה לעולם היא
 כמחלוקח היא אבל איקרי דסתמא נהי בצדה שמחלוקתם סתמא אבל
 פסקינן דיחיד פעמיה מסתבר אי אבל כרבים הלכה דקי״ל ורבים יחיד

 דההוא עעמיה מסתבר אי בצדה דמחלוקח גביססמא נמי הכי כוותיה
 שנה להכי שקולים הפעמים אם אבל כוותיה למפסק לן איח דפליג
 ובעלי . הרפכ׳א כשב וכן הכי הלכתא למפסק סתמא בלשון רבי אותה

 רבים בלשון יחיד סברס רבי שונה בעצנוו השעם ומזה • ז״ל החדושין
:הכי הלכה שנפסוק כדי דבריו את שראה לפי ^

 נזירוח עוד וקבל עליו אשתו תשמיש אסר ראובן שאלה ק^א
 יושר לה יתקרב; ושלא לירכה תנאיו בכל כמשון

 על שעשהיבר״ה תנאו זוכר היה אלוהאשריס בשפתיו מבעא ובעודו
 יהיה מה או שנאו עייי הנזירות בהתר דינו יהיה מה ושבועותיו נדריו

 ! לגרשה שעליו הנזירות הבאמכח בניעו דינו _
 והנמשכים זיל הרמב״ם לדעת לעולם עליו אסורה זו אשה תשובה

 חנאו בעל נדרו בשעת תנאו זכור שהיה דכיון אחריו
 כלל התרה לו אין תנאיו בכל במכון נזירות עליו שקבל וכיון נדרו וקיים
 שינרשנה ע׳יי תקנה לו אין יוחד לה יתקרב שלא בנזירותו ככלל וכיון

 מבר ונישוק חיבוק ע״י אפי׳ לה שיתקרב פעם כל כהרי ויחזידנה
 ליעמא ומוסר ובתגלחת ביין ואסור כמשון נזיר הוא והרי נזירתו על

: למסים
 פעור הוא והרי נזירותו לקיים כדי אותה מגרש האשה היתר ולע̂ג
 ומחזי הנזירות מכת אותה מגרש שהוא שאע׳פ מהנזירוח י ^

מ מעושה כנע  האונס הביא שהוא כיון אונס זה שאין הוא גמור גע מ'
אשתו אס לגרש שגא מי שכל זיל האחרונים שאמרו ומפני עצמו על
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 המרה בר אינו במכון ונזירוח חסלה לו מהירין נדר או בנופה מכס
 אינו זה גט כהרי זו סככא מידי לצאח אסר גט לה לחח צריך לפיכן

 במטכה בזה הארכחי וכבר הראכון בגט נזירוהו מידי ינא ככבר מפושה
: בזה כיוצא באירט

 ז״ל הרכב״א ככחב למה במקומנו לחוט יב אס שאלת קם=
 אל בהוא למזרח ככוחט במי לנטור כיס בחכובס

 :הזה הרט המנהג לבטל וכראוי יכמטאל כל קבלא
 אלא אמרה לא ז״ל כהוא כלל הזאס במדינה לזה לחוב אי; תשובה

 אוחו מונטיס והעכו״ס אחר לרוח כוחט כהוא בזמן
 אחרי נמככיס כאנו דמבמט קפידא איכא אז למזרח אוחו ומחזירים

 ככל וחו . קפידא בזה אין למזרח כוחגי ככיכראל אבל סלהס ההבל
 לכתט אחר מקום ואין המזרח כנגד טכויין המטבחים ביח כל המקולין

 המוכן מקום הוא ככם מפני אלא למזרח ככוחט נראה ואין כם אלא
 והם בכלהם מקפידים בהיכמטליס אחר ומ״מ כתב ז״ל והוא לכחיטה
 לבטל הוא ראוי דוקא המזרח כנגד לכחוגי מעכה במטח מזהירים

כ המנהג  מעכה בכעח כמזהירין מפני ז״ל טעמו כעיקר הרי • ע'
 כל המוקדמין אלא מהמקולין קונין כאין אחרינא טעמא איכא וחו

 הוא יפה ומנהג הניקור מפני להם אוחו מניחין האוחרה אבל הבהמה
 לא ואס להם מניחים והטרפות הנבלות גס בניקור בקיאים הכל כאין

 בכר יכראל ימצאו ולא הכבר לאכול כלא בזה יקפידו קבנא לאל יכחטיו
 יכראל תקנח מפני זו לחככא לחוב כלא הראכוניס ראו הילכך לאכול

: בזה להקפיד כלא הזאח בארן נהגו וכן
 אכחו אח ולנכק לחבק לאדם מותר אס אודיעך ממני שאלת קסג

נ לוסחה סמוך
 ראייתו ועיקר כאסור ז״ל יכראל מה״רר כחב זה דבר תשובה

 מקצת הורו דל הרמב״ן בכם במיימוני בהנה״ה כמצא ממה
 לא פריסות סאר אבל בחכמיס אלא אסורה כאינה ההוראה בעלי

 לומר כרוצה נראה כאן עד דבריהם חסס אלא כאן כאין עליו החמירו
 סהס וכה׳׳ג עמה יאכל פלא או בה יגע כלא כגון פריכות באד

 ולא חסמיס כמו מהם דנהניח וניכוק חיבוק לאפוקי ופדכוח הרחוקות
 מסמע פריסות לסאר אלא כרי ומדלא הס חסמיש ובכלל פריכות מיקרי

 לא כי אומר ואני נ טכיל אסירי אינון דאורייתא וניפוק דחיבוק בהדיא
 אלא אסורה סאינה ריסא דוק אדרבא ראית דמה יפה הרב דקדק

 מינה עדיפא דאלח׳ה פריסות סאר בכלל הוי וניפוק חיבוק הא במסמיס
 אסור וניסוק חיבוק דאפילו הוראה בעלי מקצת הורו ליהלמימר הוה
 דנדה דחכמיס חכמיס בכלל הוו לא וניסוק חיבוק דהא חכמיס וכ׳ס

ח ר  כפיר הוו וניפוק חיבוק ואלו תקרבו דלא בלאו וניפוק וחיבוק מ
 אלא הוי לא גופיה חסמיס לוסתה דסמוך ומכוס פריסות שאר בכלל
 הוא בעלמא אסמכתא יפראל בני אח דוהזהרחס וקרא דבריהם חשש
 זי׳ל הרשב״א שכתב בדין וזכיתי להו קרי פריכות כולהו קריבות הנך
i ’n עכ״ל. ז״ל הרמב׳ן כתב וכן בלבד בתכמיש אלא אסורה אינה לפיכך 
 בלבד תשמיש אלא אסרו שלא עצמו דל הרמב״ן בפס בהדיה לך הרי

 דגזרו היכי כי בו גזרו ולא לאו איסור דעיקרו חדא איכא רבא וטעמא
ס דקי׳ל .כדת באיסור  אלא הוי לא עצמו חכמיש ואפילו מדרבנן חסחו
 מפמע הודאה בעלי מקצת הורו דל הרמב״ן ככתב ממה ומיהו מדרבנן

 פהיוצא בה הקלו עוד וז״ל דל הרש״בא כתב וכן .לאיסור כהורה מי ביש
^  מי וים בתכמיס ואפילו זו פקידה אשתו אח פוקד לוסתה סמוך לד

 פוקד אינו לדרך והיוצא כנדה שבעולם קריבה בכל אסורה כהיא שהורה
 כן לי יראה ולא היגל ודבר ריצוי פקידת אלא התירו ולא בתשמיש

 הכל כאוסר מי ויס הכל כמסיר מי יש מחלוקת כהוא נך הרי :עכיל
 דאינו לא פריכות שאר ולהתיר וניכוק חיבוק לאסור זו פשרה אכל כנדה

 האוסר כדברי ליה דמסתברא מוטב מבלו היא זו פכרה אס ובכלמא
 בכאר המתיר ובדברי ,עצמה כנדה כלאו כהס מכוס וניפוק בחיבוק
 בכס כתב ז״ל הוא אכל .מדרבנן הוו עצמה דבנדה מכוס פריכות

 ;ז״ל ׳בא הרש וכדכתב לבונו במכמעות כאינו מה הרמב׳ן
י ן ת  פסקו עליהם לסמוך רגילין אנו אפר הפוסקים דרוב יודע ו

 לאדם ואסור וז״ל ד׳ פרק ז׳יל הרמ׳׳בם לפון משמע וכן להקל
 וכו' כנאמר חכמים בכעת דס תראה כמא לוסתה סמוך אשתו על לבוא

ד על שמא למיחש דאיכא ביאה אלא אסר כלא משמע  תראה תשמיש י
האי כולי למיחש ליכא ונישוק חיבוק אבל ווסת חשמיש חרתי דאיכא דם

 נראה וכן דא״בן כסב וכן ההגהה לשון וסוף דם תראה כך כע״י
 וכן המחבר רבינו לפון כתב המנות בספר וכן התרומה ספר דמת
 איני הילכך חולק בלי כעור כתב וכן ע״כ מלכותם בכל היתר פכע
 והלואי הראשונים החמירו פלא מה ישראל על חומרות לחדש רואה

 בידם יפאר ולא תפסת לא מרובה דחפסח עליהם פהועל מה שישמרו
: זה ולא זה לא

סד  אסור אם נדה ופירשה אכה פנפא כאלמון ממני שאלת ק
 יצריה תקיף לא דילמא או כומר בלא עמה להתיחד

 גרופחו את מחזיר לו היא חדכה דאבה יצריה ליה מקיף ואח״ל כבחור
:מהו נדה ופירשה _

 יכן דהוא נדה ופירשה אשה הנושא בכל חכמים חלקו לא תשובה
 חדשה דאשה דכיון הנשים בין ישנת והיא האנשים בין

 אלמון ואדרבה עליה יבוא ושמא יצריה ליה דחקיף ברור הדבר לו היא
 אני אף לחלק כאח שאס כזה ורגיל יודע שהוא כיון טפי יצריה תקיף
 לא אחרת אפה לו כיש או אשתו במתה אחר מעט זנלן פשהה מי אומר
 לא ודאי אלא יצירה תקיף מרובה זמן ששהה מי אבל יצריה מקיף
 דהרי בדור הדבר האירוסין מן החזירה אם גרושתו במחזיר אבל : חלקו
 שהוא לו היא חדשה דלאו כיון הנכואין מן החזירה ואס נשים כשאר היא
 להחיחד ומותר כסלו פח לו יש והרי בה יצריה ליה תקיף לא בה רגיל
 חדשה באינה דכיון המלחמה ננעורכי עליה חוזר אינו שהד תדע .עמה

 שאינו כיון נמי וננינה . לקח אשר אשתו את ושמח בה אמרינן לא לו
 מה אלא לנו ואין היא דרבנן וחששא בנדמה עליה יבוא לא בה שמח

 החופה אחר ושהה עדיין עליה בא ולא חדשה אפה נשא ואס * שאמרו
 שהיא ז״ל ישראל מהר״ר כתב נדה ופירשה עליה בא ולא לילות כמה

 באשה יצריה ליה תקיף דלא דחזינן כיון להתיר ודעתי דרביוחא פלוגחא
 והוא עליה יבוא לא דודאי דידה ליחוד חיישינן לא החופה בשעת אפי׳ זו

:ברכה עליו חבא המחמיר כתב ז״ל
י ן ה  שחים ליה שעברו אפי׳ חופתה ימי בתוך נדה פירשה שאס יודע ו

 היא החופה ימי כל עברו לא שעדיין כיון יותר או לילות שלש או
: האנשים בין ישן והוא הנשים בין ישנה

סה  שנתן ש״מ על מפלוניק יצ״ו מדינה שמואל כה״ר המכם שאל ק
 שמואל כדאתקין במעכשיו מחי אס בתנאי לאשתו גע

 וכתבת שלבה או שפות שחי הבעל מיתת קודם ב״ד קרע הגע ונקרע
 היה לא גועשה פאוחו אלא בזה כיוצא אחר ענין על תשובתי פראית

 חשוכה באותה לשונות מכמה והוכחת בעולם שאני מעת אלא במעכשיו
 סמוך דהיינו בעולם שאני מעת שאמר מפני אלא חליצה הצרכחיה שלא

 ממי אס מעכשיו אמר אם אבל הגע נקרע כבר שעה ובאומה למיתה
 צריכה ואינה גמורה מגורשת הויא מיתה קודם הגע נקרע אפילו
 לדעת ע״מ או מעכשיו אמר דאס דעתי הוא שכן כתבת יפה :חליצה

 הרי ביני ביני הגט נקרע אס אפי׳ דמי מעכשיו כאומר ע״מ האומרים
 וגס חליצה צריכה ואינה לידה הגט שהגיע משטה למפרע מגורשת היא
 תירא אל ואחה ערוה מאיסור ירא שאתה אלא הסכמתו היא כך כתב
 א״א איסור שם היה אפילו זו הוראה להעמיד אנכי אתך כי תחת ואל
 אשת תהיה דלא כלאו שהוא לשוק יבמה איסור אלא דליכא בנ״ד כ׳ש

 וריח הגאונים רואה שאני מחלוקת שבכל לפי זר לאיש החוצה המת
 שדבריהם אחריהם נגרר אני אחד לדעת מוסכמי׳ ז״ל והרמ״בם והרי״אף

 ומעתה .כתבת כאשר ובתראי קמאי דאיכא בנ״ד וכ״ש קבלה דברי
 שכן אמת המרדכי תשובת על כתב האירת דברי על ונותן נושא אני

 לא אם תנאי ובין מתי אס מנאי בין מחלק והוא גרסתו לפי ר״ח דעת
 והמשיב והשואל למעכפיו מהיום כין ומשוה חדש י״ב ועד מכאן באחי

 לסמוך כדאי אינם אלו סברות וב׳ ר״ח סברת לפי אלא ונתנו נשאו לא
 קודם א׳ שעה אלא גט שיהיה רוצה אינו דאס אכה לכינין עליהם
 הסכימו ולכן מהיום להזכיר לו למה בעולם שאני משעה לימא מיתה

 מעכשיו בין משוה שהוא גס נושמע: הגע נתינת משעת מתו אס דמהיוס
 בעולם שאני משעה לפרש איפשר כמהיוס דדוקא למימר איכא למהיוס

 הגע נתינת משעת דמעכפיו הכי לפרושי ליכא במעכשיו אבל
 היינו דמי כמעכשיו מהיום לה אמר כנמר׳ דאמרינן והא :משמע

 לשון דודאי למהיום מעכשיו להשוות לא אבל למעכשיו מהיום להשוות
 הוי לא הנס נקרע אס דבמהיום חימא אפילו הילכך טפי עדיף מעכשיו

ור״ח הגאונים לדעת כי כתבת .גע דהוי למימר איכא במעכשיו גע
והרמב״ס



כוותשובותהרדב״זשאלות
 ס״ל כלהו ו״ל והר״ן יצחק ורבינו והרמ״בן והרמ״ה ורס״י והרמ״בם

 מייח ולכי דבר לכל מגורשח מחי אם מעכשיו וכ״ש מחי אס דמהיוס
 נאבד או הגע נקרע ואשילו לידה גע שהגיע ראשונה משעה גיעא הוי
 ירוחם לרבינו שראיחי אלא אמח וה חליצה צריכה ואינה ביני ניני

 דהוי בו וכיוצא מחי אם בהיום ה״ה כי כחבו ר״ח וכן ור״ח שכחב
 בפוסק לו נחחלןן ר״ח כי ובודאי הימים באוחס מגורשח ואינה מגורשח

 יש ומכאן מאיר ר׳ היינו חכמים גריש דר״ח העיד הרמ׳בן שהרי אחר
 מקום ישאר שלא כדי אבל והגאונים הרי״אף כגרסח היא שגרסחו ללמוד
 נמצא לא שמא כי המעילי מאיד רבינו לשון לך אעסיק לחלוק הדין לבעל

 או קאי מסי אס אמהיוס סי׳ הימים באוחם הוא מה ח״ל אצלכם
 אבל שימוח ובלבד דבר לכל מגורשח היא הרי : מחיקאי אם מעכשיו

 מגורשח גריס ורש*י הויא גמורה דא׳א למפרע מלחא עמדאיגלאי אם
 הבעל מנכסי נפרע ואכלה לוחה אס גרסא האי ולסוס מגורשח ואינה
 חייב בעלה מגורשח ואינה מגורשח חכמים שאמרו מקום כל דקי׳ל

 משעס מגורשחלכלדבר שהיא כיון ז״ל רי״ן! לגרסח אבל במוונוחיה
 בגמרא ומסקינן :במזונוחיה חייב בעלה אין שימוח ובלבד הגע נחינח

 מעח באומר ומשני מיסה לאחר גע דאין קי״ל והא גיעא הוי מייח וכי
 גיעא חייל הילכך געא ליהוי בעולם שאני מעס כלומר בעולם שאני

 שאני משפה לה כאומר נפשה גורס מאיר ורבינו נחינה משעח מחיים
 מעח גיעך וה הרי אמר דאס וכחב אחר בענין ההלכה ומסרם בעולם

 גיעא הוי מייח ולט שבינהיים בימים לן מססקא מחי אם בעולם שאני
 גריס הכי דר״ח וכחב דבר לכל ננגורשח היא הרי מחי אס במהיום אבל
 למדח הא עכ״ל. עיקר וכן דבריו סשיעח ע״כ הר״ס מפסק נראה וכן
 יש כי ועוד : להעוח רבים ואחרי ז״ל ר״ח דעח על מעידים רבים כי

 השגחח עליהם הקיפה אשר אוחס מלבד זו סברא כעלי אחרים גדולים
 יוסי כר' ולא יהודה כר׳ לא הלכה ואין וז״ל ז״ל הריע״בא כחב וכן .כ״ח
 ובלבד דבר לכל היא מגורשח ואמרו בברייחא עלייהו דסליגי כרבנן אלא

 אומרים וחכמים וז״ל ז״ל צדוק הר״ר כחכ וכן . ע״כ חנאו שיחקייס
 כך שהרי סי' מאיר ר׳ היינו חכמים בגמר׳ ואמרינן דבר לכל מגורשח

 לה ליח דלרבנן בינייהו איכא מזוני ומהדרינן חלויה בעילחה אמר
 מאיר ר׳ בין איכא מאי בגמ׳ אמרינן נמי וכן לה איח מאיר ולר׳ מזוני

 בעלי עדה לך הרי . ע״כ בינייהו איכא חלוי אשם ומהדרינן יושי ור׳
 כגרסח היא החוספוח שנרסח לומר איפשר מ״מ כי׳ח כסב עוד ■ זו סברה

 אי זה דבר כי סובר ואני :ע״כ זכרחי אשר ז״ל הגאונים ושאר הרי״אך
 ולפירוש ז״ל ירוחם רבינו כחב ובהדיא הספרים מחוך להבין וק״ל איסשר

 כחב עוד . ע״כ הימים באוחן מגורשוח ואינן מגורשוח כולן החוספוח
 מן אלא אושר אינו ר״י יושי כר׳ הפוסקים לדעח דאפילו כ״ש כ״ח

 סושקיס שני מחלוקח כי שפיקא ספק דהוי לומר איסשר היה וא״כ הספק
 שידע צריך אבל זה הוא נכון עעם ;ז״ל הרש״בא שכסב וכמו כספק הוי
 ביה אזלינן לא מחהסך שאינו ספיקא ספק שכל בידינו קבלה שיש כ״ח

 ספק דבר לכל מגורשס גרסינן אי ספק ניחא הא׳ הצד דבשלמא לקולא
 ואינה מגורשח דגרסינן ואח״ל מגורשח ואינה מגורשח גרסינן אי

 בעולם שהוא משעה או נחינה משעס משמע מהיום אס מגורשחספק
 ולומר החלוקה להפך סוכל לא אכל :מיחסו קודם אחח שעה דהיינו

 משעה ואס״ל בעולם שהוא משעה או נחינה משעח משמע מהיום ספק
 דמשעה לן סשיפא דאי דבר לכל מגורשח גרסינן אי ספק בעולם שהוא
 עיקר ושמור דבר לכל מגורשח למימר חו מצינן לא משמע בעולם שהוא

 ישקצחספק כי גס עודכחבכ״ח : צריךלובכמהמקומוח זהשאחה
 כשניסן בין לחלק שיש דאיסשר ב׳ הנז׳ הגרסא מן א׳ פנים משני באחד

 דכסליה היכא ובין לסנאיה כפליה ולא לבד מסי אס מעכשיו בלשון הגע
 משוס הוא העעס דעיקר כיון אצלי נחחוור לא זה חילוק גס וכו׳ לחנאיה
 כחבו כאשר מיחסו קודם א׳ שעה אלא לגרש רצה לא דילמא לן דמססק׳

 :זה מספק להוציאנו הסנאי כסילס יציל ומה יועיל מה זו סברא בעלי
 לקמן אחרן אני מר מחמה דקא ומאי לזה ענין אינו הרא״ש וחשובח

 דלא זה דרך על הוא צריך דלא אע״ג זו סברא לסייע נפשך ואם .בע״ה
 דמשמע במאי ועבדינן בהדיא דידן סברא בעלי שאמרו מה שבקינן

 בהדיא ז״ל הם שפירשו נוצינו שלא האחרח הסברא בעלי דברי מחיך
 מחייבמש ולא חולצח ביני ביני הגע ונקרע מחי אם מהיום דהאומר

 מיחסו קודם א׳ שעה חי לן דמספקא דכיון דבריהם מתוך דמשמע דנהי
לא מ״ח מגרשה ובמאי נקרע כבר שעה ובאוחה הגע שימול קאמר

 ואשם מזוגות שהזכירו כמו זו שיעה לפי ק״ל ואני :גהדיא זה הוזכר
 בגירושין חנאי שהוא אבד או הגע נקרע אס הזכירו לא למה חלוי

 מהיום באומר אלא זו סברא בעלי הזכירו בלא זו לדרך כלך או .עצמן
 גמורה מגורבס דהויא מודים דילמא מחי אם מעכשיו אבל מחי אס

 איכא מהיום דבשלמא עסי עדיך! מעכשיו דלשון לעיל כדכחיבנא ועעמא
 שייך לא מעכשיו בלשון סתוךלמיחהאבל כלומר המיחה מיום לפרושי
 דמהיוס וכסב השאלה בעל נשמר ומזה ממש נחונה משעח אלא לפרושי

 כדכסיבנ׳. מוכרח אינו ו מלשוןהעור משמע דהכי אע״ג שויןהם ומעכשיו
 שיש בזמן כ׳ש בהוראה דקים חלוקים על לסמוך דרכי שאין ואע״ס

 ובעלי בפירוש הדין כחבו סברחינו דבעלי כיון בו וכיוצא בנ״ד מ״מ חולק
 אם מעכשיו באומר אמרוה לא דדילמא לדחוח יש האחרח הסברה

 אחר במקוס להתלמד זה וכסבחי :לסמוך יש סברחינו בעלי על מחי
 לכל מגורשת אמרי וגדולים דרבים לן איח רווחא עעמא בנ״ד אבל
מ וכן הן קבלה דברי הגאונים דדברי וכ״ש דבר  בכמה הראשונים כס

:חליצה צריכה אינה הדוחק במקום שלא אפי׳ הילכך מקומות
 ולא גיעיך זה הרי שמואל חיקן לא למה ליה דקשיא מאי

 לא לבד מיחחי קודם א׳ שעה אלא בו חסגרשי ולא י
 לכסחילה שיאמר חיקן אלא המשנה לשון לשנות שמואל בא שלא קשיא

 והיכי לנפשיה פורענוחא לקדים דלא משום גע יהא מחי לא אם
 טרענוחא לך היש מיחחי קודם א׳ שעה אלא בו תתגרשי ולא ליחקון

ם נמשך הוא וכו׳ מעכשיו דאמר והיכא העור שכתב ונוה .מזה גדול  ע
 דאע״ג מהיום כמו מעכשיו שאין כחב והר״מ וז״ל מינה לעיל שכתב מה

 דלאו גע הוי מיתה ולאחר מעכשיו ספק הוי מיתה ולאחר דמהיוס
 בחליו מח לא אפילו גע דהוי מעכשיו דאמר היכא הילכך הוי חזרה
 אס אלא כך אינו מתנתו דגבי אע״ג הוי חזרה דלאו גע הוי עמד אלא
 לומר צריך לכך גע יהא לא יעמוד שאם בסי׳ פירש א״כ אלא חוזר עמד

 סורענוסא יקדים שלא כדי גע יהא לא מחי לא אם הגע מסירת בשעת
 הוא ואז גע יהא לא מחי לא ואס ללאו הן להקדים גע יהא מחי ואס
 מעכשיו אמר אס דבין דידן סברא מבעלי למדת הא וכו׳ כשיעמוד בעל

 נתינה משעת מגורשת מחי אם מעכשיו אמר אם בין מיסה ולאחר
 ללמוד יש ומכאן הוא וברור למפרע מגורשח אבד או הגע נחקרע ואס

 דנראס גב על אך! דמהיום מלישנא יוסר דמעכשיו לישנא דעדיך
 דמאן עעמייהו מסתבר ולהכי שוין בהם האחרת הסברה מבעלי

;דבר לכל מגורשת בזה ובין בזה בין דאמר
ה מסי ל א  וכי ביראתו ע״ז להשביע אסור דאמרינן דהא עלה ש

האיסור: זה בשביל ממונו יפסיד
ה ב ו ש  מדרבנן אלא אינו בע״ז שישבע לע״ז לגרוס דאסור הא ת

 דקרא פשעיה אבל פיך על ישמע דלא אקרא ואסמכוה
 אזהרה והיא ישראל של פיו על ע״ז ישמע שלא ישראל אס שמזהיר
 מותר מידם מציל שהוא בזמן מדרבנן אלא איסורו שאין וכיון למדיח
 השבע סתם לו אומר אלא סלוני ע״ז בשם לי השבע לו יאמר שלא ובלבד

: שירצס במי ישבע והוא לי
ת קסי ל א  וראוק בבית שוחפין שהיו ובמעון בראובן ממני ש

 ולומר עליו לעכב שננעון יכול אם ללוי חלק השכיר
 :לוי לך מעלה כאשר לך אעלה אני לאו ואס מועב לדור הרצה אם לו

ה ב ו ש  מיבעיא לא ודאי מלוי יותר דיורין מרבה דשמעון היכא ת
 כמן אבל עסי לי ניחא לוי לומר ראובן דמני דסשיעא לך

 בשכירות דאין דקי״ל כיון לססוקי איכא בדיורין שוין ולוי דשמעון
 • עמי נכרי שידור לי ניחא לא למימר מצי דילמא או • מצרא דבר דינא

 לך אין והעוב הישר ועשית משום מצרא דבר דעעמא דכיון ומססברא
 דאין דאמרינן דהא חפן שאינו מי עמו ידור שלא מזה יותר ועוב ישר

 האי כולי עעמא דליכא במצר בשוחך ה״מ מצרא דבר דינא בשכירות
^ קאי נפשיה באנפי והאי קאי נפשיה באנסי דהאי  שותף שהוא זה א
 הדין אחריהם ששוכרים כמו לבכור רוצה והוא בתוכו ודר בעצמו בבית
 דבר דינא בה שאין ברור הדבר הסחורה שהרי זה לדין ראיה • עמו

 ורי״בא ראב׳׳ן פליגי לקנותה אחר ובא אחר אדם ברשוח היא ואס נוצרא
 דמצי בידו שהסחורה מי זכה פלוגסא שהיא וכיון ביתו לו זכתה אס

 אלא פליגי לא כאן ועד ועול כראבי״ה דהלכה ראיה תביא למימר
 מודה הביס מלקי בכל חלק לו ויש בעצמו בבית שוחך אבל דעלמא באינם

א דאיכא ול׳ב בכל זכות לו יש שהרי אדה לכל קודם דהוא ראבי״ה « ע
דלא
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 והעוב הישר ועשיס צך וליה עמו נכרי איש שימר ליה ניחא זצא
 זה שמעון להסשפקאם שיש ומה פשוטבעיני• וזה מזה גדול יזמר
 לו אעלה אני למימר מצי אי חלקו לאחרים משטר אלא בביח דר אינו

 שלא מסחגרא בזה וגם השני הטעם נסחלק דהשחא לוי לן יעלה כאשר
 קמא מטעמא לעכב מצי אחד שכל שניהם מדעח אלא הביס ישכירו
 ומעמיד מקיים שכן ויש הביח מחריב שכן שיש לעכובי למצי וחו דאמרן

:לעין נראה חה הביס
ת מסח ל א צ  שהיא בחזקה שהיסה מקנדיא אשה על ידידי ממני ^

 ואין הגירושין שראו קדים שם שאין אלא מגורשח
 לדעח לקנדיא שנשלח צנד מלינשא אוחה עכבחי ואני אבד כי גט גידה

 וכו׳ ישראל אלפי ראשי הכחב נוסח וכחבומשסוזה גרושה היא אם
 הבחורה איך גמורה עדוח בחורה חורחכם לכחר ולהודיע להגיד ראינו
 לכל מוחרח היא והרי שלנו בב״ד נחגרשה אשר מגורשח היא הזאה
 ואחה וכו׳ פקפוק שום בלא והמוחרוח הפנויוס ישראל בנוח כשאר אדם
 כחבם מפי ולא מפיהם דבעיא משום באיסור היא עדיין כי כחבח האח

:דרבווחא לפלוגחא ובאנו
ה ב ו ט ^  הוא ב״ד דמעשה לינשא מוחרח זו ואשה מחלוקח כאן אין ת

 שלנו בב״ד נחגרכה אמרו שהרי מקצדיא שכחבו מה זה
 הוא חן יהודה ט ועוד • עדוח לשון זה ואין אדס לכל מוחרח היא והרי

 נחגרשח אשר הב״ד הם והס וזקן חכם הוא קזני ומשה שבעיר רב
 הדבר לחזק אלא דוקא צאו גמורה עדוח בחורח שכחוב ואע״פ בפניהם

 דלא ואע״ג • שלנו בב״ד נחגרשה אמרו בהרי עדים שהם ולא כן כחבו
 לכחוב חששו ולא הוא הכי דמלחא סחמא וכו׳ חלחא במוחב בה כחיב

 דבר זה בכל ואין חלחא מגו סרי וחחמו הלשון סוף על שסמכו לפי
 הוא ב״ד דמעשה להנשא מוחרח היא הרי אלא האשה לעגן כדי לעכב
 אומר אני מזו וגדולה • להבין וקל עדוח ולא מחוקן הלשון שאין אע״פ
 האומריס על ולסמוך להסירה יש חשבה כאשר ממש עדוח היה שאפי׳
 גלוי גטה שאבד אלא גרושה בחזקה שבאה שכיון לפי כשרה כזו דעדוח
 וחו • כחבם מפי שהוא אע"פ כזה בעדוח וסגי הוא בעלמא מלחא

 המגרש שס הזכירו דלא משוס ואי ■ משקרא לא לאילויי דעבידא דבמלחא
:למידי למיחש ליכא חו אדם לכל מוחרח שהיא שאמרו כיון

ת מסט ל א  כדי מועד ערב לעכו״ם ננעוח שנחן ראובן על ממני ש
 לא ועדיין בבקר הנער והלך למחר קמח לו שיחן

 יש ונחלקו הקמח לו ונסן והלך עשה וכן שעה אחר חבוא לו ואמר טחן
 : בזה עמדי מה לדעס ורציח שאסר מי וים שמחיר מי

ה ל ו ש  פלוגחא הדין עיקר כי והטעם האוסרים כדעה דעחי ת
 מוהר עכו״ם העיר רוב דאם מ״ד דאיכא דרבווחא

 בטלטול אפי׳ ואסור נולד הוי דקמח כחב ובה״ג • עביד דידהו דאדעחא
 הגאוניס לדברי לחוש לנו יש איסור של ובדבר אחריו נמשכו ורבים
די קבלה דברי שדבריהם וכ׳׳ש  דנעשה כיון וחו :האוסרים מן ור״ח ו

 כאלו הוי בי״ט הקמח לו לחח י״ט מערב לעכו׳׳ם המעוח לחח איסור בו
 הרעים• ממעשיו יהנה שלא קנס בסורח עליו לגזור וראוי בי״ט קנין קונה

דן לדעח דאפילו אומר אני כי וחו  לו שאמר כיון חדא בנ״ד מודים המחי
 כאלו הוי שעה אחר חחזור לו ואמר הנער והלך למחר לטחון בהדיא

 מאד קרוב הוא המעשה בו היה אשר הטחון כי וחו • בשבילו טחן
 היהודים לצורך הוא השנה ימוח בכל שטוחן מה ורוב היהודים לשכונח

 ש וכ כלל זה דבר להחיר אין הילכך דאסור ישראל שרובה כעיר והוי
ק עמי לפני א : למלחא מלחא ומדמים להקל ששומעין ה

VP ת ל א  פנים כנגד פנים הלולב בנטילח נוהג אני איך ממני ש
: פנים כנגד אמור או

ה ב ו ש  אחורי אח וראיחי לקיים פני כנגד הלולב אחורי נוטל אני ת
 הקבלה בספרי נמצא וכן המצוה סוד לפי ראוי וכן וגו׳

 ראוי הפשט לפי ואפילו • המדרש בשם הלקט שבלי בספר כחוב וכן
 שדראוח חחלהבדקל פוגע כשאדם גדילחו דרך הוא כך שהרי כן לעשוח

 והיו הראשונים המקובלים נוהגין שהיו ראיתי וכן פניו כנגד הלולבים
 קושרים היו ולא משמאל והטיבה והלולב האדם מימין ההדס קושרים

 אני וכן יוחל ולא ערבוח ושחי הדסים ג׳ אלא כלל שוטה הדס
:אחריהם נוהג

 מוחל אם לחצר חוך מים המקלח ביב על ממני שאלת קעא
בשבח: מיס בחוכו לשפוך

ה ב ו ש  מוסר לכרמליח אפי׳ או מעוניבח שאינה לחצל מקלח אם ת
 הוא ואם רבנן גזור לא לסוכודכמובכרמליח מים לשפוך

 שמסקבצים מקום עוגה בו יש הביב ואס :אסור הרבים לרשוח מקלח
 חק המים ויוצאין העוגה מחמלאח מים שופך שהוא ובשעה המים בה

 :רבנן בה גזרו ולא כחו כח דהוי הביב פי על לשפוך מוחר
ו י נ ע ל  הדבר גורלוח להטיל מוחר אם לשחוק שלא הסכמה שיש ו

 גורלוח דהיינו חלשים מטילין אין דאמרינן אסור שהוא ברור י ^
 אסור קוביא משום גורלוח הטלח דאיסור משמע קוביא משום בשבח

:בכלל גורלוח הרי לשחוק שלא הסכמה שיש כיון הילכך
ה קעב ל א  ביניהם לדון דיינים ובלרו בדין נתעצמו ושמעון ראובן ש

 ביניהם לחן יכלו לא דינין הבעלי קושי ומחוך ובשבוע׳
 אדם שהוא שמעון אח לדין יכולתי לא לו אמר ראובן בירר אשר והדיין

 מעות משמעון והוציא עשה וכן עכו״ם של ערכאוחיהם לפני לך קשה
 שהדין נתברר ושוב ולעדים ולסופרים לשופטים שוחדוח הפסידו וגם
 מסור כדין ההפסד חובט ושמעון ממנו שלקח מה לו והחזיר שמעון עם
 כיון לא או ההפסד לפרוע ראוק חייב אם הפסיד כמה עדים לו ויש

:®עשה מה עשה מהדיינים אחד פי פעל
ה ב ו ש  שהפסיד מה לפרוע וחייב התורה על עבר זה ראובן ת

 ואם הדיין דברי על לסמוך לו היה שלא מוסר מדין שמעון
 יבררו ואם אחרים דיינים לברור לו היה קשה אדם הוא ששמעון מפני

 ערכאוחיהס לפני ללכח רשוח לו היה אז דינא צייח ולא אלם ששמעון
 בעצמו הוא שבירר הדיין הוא הרשוח שנחןלו שהדיין וחו עכרם של

 • קשה שהוא עליו אמר דבריו לקבל רצה שלא ומפני בזכותו מהפך והיה
 לסמוך לו היה לא שניהם רשות לו נחנו שאפילו אומר אני מזו וגדולה
 או לדון אוחס בררו שאס שבעיר קבוע דין ביח שאינם כיון עליהם
 הסכמח ועל חורה דברי על לעבור אוחס בררו לא ביניהם לפשר

 שנתברר לא אס בזה רשוח לחח כח להם אין שבעיר ב״ד ואפילו הקהלוח■
 הברורים ואס למכפייה מצו ולא חבירו אח לגזול רוצה מהם שאחד להם
 • מהם גדול בעיר שיש כיון עליהם לסמוך לו היה לא כדין שלא עשו

 לפרוע ראובן חייב הילכך ע״ש ל״ב כלל ז״ל הרא״ש כחב בזו וכיוצא
 המחכוין אלא מוסר נקרא דלא מ״ד דאיכא ואע״י שהפסידו מה לשמעון
 מוסר נקרא לא שלו אח להוציא שנתכוון מי אבל חבירו אח להזיק
 כדבר חשובות שתי • חטפי ודדי חטפי אין דאמר אבא דר׳ לנסכא ודמי
 שחקף סהדי דאיכא וחו ■ שמעון עס היה שהדין למפרע שנמצא חדא
 אס ובשלמא חטפי ודידי חטפי לומר ליה מהימנינן לא וחו עכו״ם לנ״י

 שמעון הוצאות מכל פטור היה ראובן עם שהדין למפרע מחברר היה
 אנפשך הפסדח ואחה עמי שהדין כיון לי לפרוע לך היה למימר דמצי
 נהוציא צריך שהיה נמצא־ שמעון עם שהדין למפרע שנמצא כיון אבל

 :בעדים שהפסיד מה כל לו לשלם וחייב ממנו לינצל הוצאוח
tV ב1ש D ? ו ע ט  העדים שמעידים מה זולח הוצאוח שהוציא ש

 מבעיא ולא ראובן שפטור אני רואה בזה י
 פטור יודע אינו ראובן שטוען אפילו אלא הפסיד שלא לי בריא טוען אם

 איני אומר דמסור דכיון סובר דר״ח פלוגחא איכא עצמו דבמסור חדא
 מפקינן דלא פסק ר״י אבל ונוטל הפסידו כמה הנמסר ישבע יודע

 דלא בחשובה כחב וכן ז׳׳ל הרא׳׳ש הסכמת הוא וכן מספיקא ממונא
 ואומדנוח• בהוכחוח לא אבל ברורה בראיה אלא ממסור ממונא מפקינן

 וז׳׳ל ז״ל ר׳׳ח כדעח ז״ל הרמב״ם שדעח שכחב מ״מ לבעל שראיתי אלא
 שאם סובר שהוא נראה שטענו במה כופר והמוסר שכתב מה ומחוך

 וכן מיהח משבועה נוטל שהלה יודע איני אומר אלא כופר אינו המוסר
 נשבע הוא דמר דאחריה כיון וא״כ ע״כ: חולקים ויש דטחר״חז״ל

 ז״ל רבינו בלשון מוכרח הדקדוק זה שאין לי נראה מ״מ ונוטל הלה
 אמר הכי משוס מידו איןמוציאין הנמסר חפס אם למימר דבעי דמשום
 מפקינן לא חפס אם אפ״ה כלום הוציא לא ואמר ממש כפר שאפי׳
 איני טען אפילו לדון ובאין חפס לא שאם לך אימא לעולם אבל מיניה
 דאם טפי מסחבר והכי ממונא מפקינן לא דמספיקא מפקינן לא יודע

 והמסור כמה עד עליו יטעון שהנמסר מסור לכל חיי שבקת לא כן לא
 משום ואי שלו אח נוטל ונמצא הפסיד כמה לדעח לו איפשר אי

 • ממונו לקחת מותר שמסרני כיון לומר לעצמו היחר מורה השבועה
 במסור ה״מ משנה מגיד כחב כאשר ז״ל הרב דעח שכן חימא ואפילו
מתכוין היה צא זה ראובן אבל חבירו אח להזיק מחכוין שהוא גמור

אלא



כזותשונותהרדב׳זשאלות
 שיולעים מה שיפרע דיינו עמו שהדי; 3שחש לעסו לסי ממונו להציל אלא

 מה הילכך • לנו אין ונועל ע3נש כנגדו שיהיה ל3א שהפסיד העד^ם
 ואם • פעור עדים לו שאין מה ל3א לפרוע 3חיי שהפסידו עדים שיש
 הך כי אותו משכיעין וכך כך שהפשדתי יודע שאינו ע3יש שמעון עען

 ואע״ג ופעור שא״י ישכע יודע איני אומר והלה כידך לי מנה דאמרינן
 שאני היסס שכועס ולא סנוורה שנועה לא המוסר אס משכיעין דאין
 הוא רשע לאו ד“נ3 אכל נוזה יוסר פסול לך ואין רשע שהוא התם
 כיון הכרורוס מאמר לקיים שנשכע ואפילו נועל אני שלי ואמר דמעי

 משכועס לא אכל זאס מככועסו ראוכן נפער הדין מן נססלקו שהכרוריס
 ולעדוס לשכוע׳ נפסל וה מפני לא אכל לפניהם סשיס אשר שנא׳ סיני הר

 ילך שלא כו הסרו אס ומיהו שלי אס ליעול עושה אני כדין דסכור
 :לשכועה:לעדוס נפסל הקהל הסכמת על שעוכר לפי לערכאותיהם

ת51^ ל  נווקמינן <ס לדיקנני אפערופא דאמרינן הא על א
 כמאי לי ניחא לא למימר מצי אס שהעמידוהו הרי

. : לא או דעיכד
 אם ז״ל הרא״ה ^דעס כי הראשונים כין מחלוקת זו תשובה

 דאין דנהי כסכ ז״ל והרש״כא הוא כלום לאו העמידוהו
 ונחרצה העמידוהו אם אכל אסערופוס לדיקנני להעמיד חייכין נ״ד
 אכל כהן הכריע ולא הסכרות שתי כסכ ז״ל והר״ן • עשוי שעשה מה כל

 כפרק שכחכ ז״ל הרש״כא כדכיח סוכר שהוא נ״ל ז״ל רש״י מדכרי
 ומסרצינן לעולם חפעירופא ולוקים דפרכינן דהא עלה המפקיד

 אפערופוס לכקש עורחין כ׳ד אין כסכ מוקמינן לא לדיקנני אפערוסא
 איכא ליסמ• דכשלמא ■מצאו שלא לפי זקנם שנסמלא גדולים לאנשים

 להו שמעי לא לדיקנני אכל מצוה לדכר אפערופום והוי להו דשמע
 לשמוע שרצה נני ומצאו עדחו אם אכל כ״ד ערחו דלא ועעמא • ע"כ
 ודין עשוי הוא הרי הגדולים על אפילו אפערופוס להיות להם

 מהלכות ז' פרק ז״ל הרמכ״ם מלשון דקדקחי וכן ־ לו יש אפערופוס
 דעת כני שהם לגדולים אפעירופוש־ להענניד חייכין כ״ד שאין נחלות

 כעל דעת וכן עשוי שעשוי מה עשו אס אכל ליכא דחיוכא משמע ע״כ
 דמגו וגדולים קענים יהלמיס דאיכא היכא שכן וכל הנזכר כפרק מ״נו

 כיו; עשוי כעשה ומה הגדולים לחלק נמי נחית הקענים לחלק דנחית
;כ״ד שמנוהו

עי ת ק ל א  נודע ואח״כ ונשכע היסס שכועח שנתחייב מ ש
 מן ולשכועה לעדות נפסל אם לשקד זכע ב.

;מדרכנן או ה התו;
ה ב ו ש  כממון שכפר מפני לא שהרי זו לשאלה מקום ידעתי לא ת

 מדכריהם אי מדאורייתא אי גזלן לנכי כדאמרינן נפסל
 מדאורייתא השכועה היוכ שיהיה לי ומה נפסל לשקר שנשכע מפני אלא

 ממון עסק שם שאין אע״פ כיעיוי שכועס על שעשר מי והלא מדרכנן או
 לכ׳יד משיכוא ותשוכתו תשוכתו שיעשה עד ולשכועה לעדות נפשל כלל

 שאין ככ״ד שכועה יתחייכ או אני חשוד להם ויאמר אותו מכירים כאין
 עדות פסולי ושאר לישכע ירצה ולא וישלם חשוכ כממון אומו מכירין
 הרמכ״ם לשון תשוכה צריכין ששלננו אע״פ שחמסו או שגזלו ממון משום

 ואיפשר הממון שהחזירו אחר יוכשרו לח למה יודע וחיני■ המור וכחכ ז״ל
 מעצמם שישוכו עד פסולין שלמו כ״ד דככפייח כיון ששלמו אע״פ שר״ל
 הינכים כגון לזה נאות אינו עשירי פרק שכחכ רכינו ולשון ־ עכ״ל

 • מעצמו משמע שהחזיר ולשון ־ ע"כ פסול שהחזיר אע״ם והחמסנים
 שגזל ננה החזיר אס ודאי דהאי א׳ פעם שגזל כנני איירי לא דהרכ ונ״ל

 שהוא מי אכל תשוכהו היא שזו לכשרותו חזר כפייה שום כלא מעצמו
 נועיל שאינו וכגון חשוכה שיעשה עד כחזרה סגי לא וחמס כגזל רגיל
 כזה: כיוצא כל וכן לעניים או לאחרים ממונו ומוותר היתד3ש מתנות אפי׳

ה ע ת ק ל א  נוומר אח ולו נשים שתי נשוי שהיה ראורן על ממני ש
 ומת לעכו״ם ונשאת והמירה מנשותיו אחת והלכה

 : לא או המומר מאחיו חליצה צריכה אשתו אם כנים כלא ראוכן
ה ב ו ש  הסכנות היא וכן החליצה מ; פעיודה סומה צרת כי דע ת

 סועיה צרת זו ואשה עליהם סומכים אנו אשר הפוסקים
 אפילו זו דאשה וכיון כעלה על אשה אוסרת העכו״ם כעילת שהרי ה־א

 ■ החל־צה מן פעגדה צרתה כעלה על אסורה ישראל לדת חוזרת היתה
 שתשש מפני רי״ע סי׳ כזה ככיוצא החמיר ישראל שמהר״ר ואע״פ

א אכל ז״ל והתוספות הריאקז■ כנגד אפי׳ מה:-״ם להכרת

 מודה מהר״ם אפי׳ וכנ״ד כלל חליצה צריכה אינה סועה צרת ודאי אלא
הילכך נוחלוקת ליבום זוקק המונור ואס • מחלוקת הדין שעיקר כיון

אחיוהלו , אש אומר אני וכן ממנו חליצה צריכה ואינה לקולא אזלינן
 לסכרת חיישינן לא הדחק כעת דהוי כיון המיר שלא אע״פ למד״ה

 לא ממון לו שיחנו עד לחלון רוצה ואינו כעיר הוא אס וכן המחמיר
 אמינא הוה דמסתפינא לאו ואי • חליצה כלא אותה ונהיר ליה חיישינן
 חולצת אינה .לכהונה דנאסרת כיון לחלון ורוצה בעיר שהיכם דאפילו

 החליצה מן פעורה סועיה דצרת כללים שני על סמוכה זו והוראה • כלל
 פעורה וצרחה כסומה היא והרי בעלה על אשה אוסרת העכו״ס וביאת

 דאין ליתא ־ איש אשת באישור מיקל שאני עלי תקפה ואל ־ החליצה מ;
:וגו׳ זר לאיש החוצה המת אשת תהיה דלא לאו אלא כאן _

ת קילי ל א  פרוזבול מען אם פרוזבול בענין דעתי אודיעך ממני ש
: לא או ליה משבעינין אי ואבד לי היה

 הרא׳יש אבל ליה דמשביעיינן כתב ז״ל שהרננ״ה מחלוקת זו תשובה
 דעת נראה וכן • ליה משביעינן דלא בפסקיו כתב ז״ל

 היה לתובע אומרים וז״ל ויובל שמימה מהלכות פ״מ שכתב ז״ל הרמב״ם
 אבד פרוזבול כתב כלא הודה ואס נאמן הן אמר אס ואבד פרוזבול לך

 פרוזבול לך היה לו שפותחין היינו ליה משביעינן דלא ואא״ב : ע״כ חובו
 לו פוחחין ב״ד והרי כך לו פו־סין היאך משכיע־נןליה אי אבל ואבד

 ליה הוה מינה עדיפא כתב שלא הודה ואס דקאמר ותו • לשקר שישבע
 דלא משמע ודאי אלא חונו אכד לישבע רצה לח ואס לאשמועינן
 אמר כעי דאי במגו מענות בכנוה ליה דנוהימינן ותו • ליה משביעינן

 כיון וסו • מוב מגו זה ח־ן ליה משביעינן ואי ואבי 'b היה פרוזבול
 י לה דחינן דהוא כל במענת בעלמא מדרבנן הזה בזי;ן כספים דשמימית

 מהאי לוין בפני דלת תגמול שלא כדי פרוזבול דתקנו גופיה דממעמא ותו
 משביעינן ואי ואבד לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהיה נמי תקנו מענוא

 בב״ד שבועה להתחייב חפן אדם דאין דתקנתא מעמא לה במלה ליה
 אין הרמב״ס כתב והלא הפרוזבול יועיל ננה וא״ת י דלת נעילת ואיכא
ור׳ אמי ר׳ של דינו כבית כיותר גדולים חכמים אלח פרוזבול כותבין

 שלא כלל קשיא לא ־ ע״כ אדם בני ממון להפקיע ראויים שהם אסי
 אשי ור׳ אמי כר׳ יהיו לא אם אוחו יכתבו שלא לומר ז״ל הרב כוונת היתה
 לאפוקי זי׳ל כוונתו אלא דלת נעילת ואיכא פרוזבול יכתבו לא לעולם דא״כ
 כשמואל בדורו דיפתח כותב שבעיר גדול אכל הדיומות של ב״ד יהיו שלא

אותו שכוהבין הסכימו ז״ל האחרונים ורוב ממון להפקיע ויכול בדורו מן שבועה
. W, בכלב״דו^ן

! י נ ע ל ה ו ו ל  פרוזבול כתב והוא שמימות כמה עליה שעברו מ
נפקעה כבר למימר גוצי • האחרונה בשמימה י

 וכן י הפרוזבול שימול מה על מלוה כאן ואין הראשונה בשמיעה הנולוה
 עברו אפילו המלוה נפקעה לא הראשונה בשמיעה פרוזבול כתב אם

 שמיעה בכל אחת מלוה על פרוזבול לכתוב צריך ואין שמימות כמה עליה
 ■ יגוש לא בה קרינן לא שוב לב״ד הלואתו משר שכבר כיון שהרי ושמיעה

 פרוזבול שיכתוב נריך הפרוזבול שכתב אחר אחרות הלואות הלוה ואם
:הוא כלום לאו למלוה הקודם פרוזבול שנקדק^ל

! י נ ע ל ח ו י ל ש  השמיעה עברה כבר הלוה ועען בהרשאה הבא ה
ואבד למשלח היה פרוזבול למעון השליח מצי אי י

 דמלוה כיון ולפיכך כמותו אדם של שלוחו קי״ל דהא למעון שיכול נ״ל
 כדכתיבנא ליה משבעינן לא דמלוה היכי וכי נמי שלוחו הכי למימע; מצי

 ממלוה זו במענה לשליח להאמין יש ויותר ליה משביעינן לא נמי שליח
 ליה שיילינן דאי איפשר שליח אבל ליה דמכחיש ליכא מלוה דאלו גופיה
 אלננלא הילכך שקרן השליח ונמצא פרוזבול כתב דלא מודה הוה למלוה
 עביד דלא וחו ־ הכי מעין הוה לא פרוזבול כתב דמשלחו ליה דקים
 דמשביעינן דכהב הרמ״הז״ל דאפילו ואיששר י לו ולא דמשקד איניש

 י, ואבד למשלח היה פרוזבול העיוען לשליח משביעינן דלא הוא מודה ליה
 כמאן דמסתךרא לעיל ברירנא הא מחלוקת היא דעדיין תימא ואפילו

: ליה משביעינן דלא דפסק
ת קעז ל א  שכתוב מתנה בשעיר דמיתי אודיעך נפשי ידיד ממני ש

 לחדש ע׳׳ו ראשון ביום בפנינו שעבר גנה זה גשון בו
 כ׳׳ר שהיקר תוב״ב פהצפת למניינינו עולם לבריאת הצו״ר שנת אלול
 היה שלא נפשו לסדר ורצה לארן חונה נגכת רוצה היה סידה ן׳ משה
שהמעות צוואה בתורת ואמר עליו יגזור שהש״י מה או יחזור מחי יודע

שהיו

נהגו
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 שכסוב מ5כ עפייא אל אבו יהודה כ״ר טל■ הבטאן בו ממושכן לו שהיו
 רצופים מדשיס עשר הששה עבור שאחר ביגיהם שיש בשטר בארוכה

 הומן לאחר או הזמן זה במוך יפטר ח״ו אס המשכנחא בשטר הכחובים
 מעלה הרב מורנו לחכם המשכנתא מעות יחנו הנזכר משה כ״ר

 שיתארך הזמן כל וישיבתו הוא הפירות שיאכל נר״ו בירב יעקב כמה״ר
 להן יתנו שיהיה זמן זה באי תבואנה שאם אחיותיו שתי תבואנה שלא

 חצי אס כי לה יתנו לא אחת אלא תבוא לא אם אבל הנזכר המעות
 כנז׳ כרצונו בו לעשות מזכר הרב מורנו ביד ישאר האחר וחצי המעות

 או שם שימותו לסבה אם הנזכרות האחיות שתי תבואנה לא ואס לעיל
 ויעשה ולישיבתו לו הנזכר הרב מורנו ביד המעות את ימנו לשם שישארו
 בריא ממנת בא״י לו שיש קרקע אמות ד׳ אנב גמורה ממנה כרצונו
 המעות הנזכר משה כ״ר ושעבד לכל ומפורסמת גלויה פרהסיא מתנת
 הנזכר משה מכ״ר וקנינו לעיל מז׳ וישיבתו הוא הפירות לאכילת הנזכר

 והחכם הנותן מת כבר ועתה וכו׳ לעיל ומפורש דכמיב מאי כל על
 הרב יורשי יד מתחת יוצאים המתנה ושטר המשכנתא ושטר המקבל

 לא או ממנה הי^ הממנה אם תוב״ב צפת חכמי ונחלקו המתנה מקבל
; בזה דעתי לדעת ורצית

̂טובה  בה ונתן הננמנה המקיים מאס קונדריס אלי הגיע הנה ת
 שאכתוב מה ונוסוך כלום המתנה אין ולדעתי מעמיס ג'

 שיש ונוה :לא או עליהם לסמוך יש ואם כסב אשר הטעמים יתבארו
 לו נתן אס ותו ש״מ־ מתנת או בריא מתנת היא זו מתנה אם לדקדק

 מלשון כי קייס יהיה והקרן הריוח לענין הקרן לו הקנה או עצנוו הקרן
שכג^ שטר מסירת אס ותו ■ הכי ומשמע הכי משמע השטר  המ

 יורשי זכו אם וסו כזה בקנין נקנית המלוה אם וסו ■ לא או קני
 מתנת זו אס לענין • בחייו לידו הגיעה בלא כיון זו במתנה הרב
 מהלך שהוא כיון בריא מתנת אלא זו שאין ברור הדבר ש״מ

 לצאת שרוצה דכסב גב על ואף הבריאים כדרך רגליו על
 לים כמפרש נניתה מחמס מצוה זה אין נפשו לשדר ורוצה לארן חוצה

 נמי דהני דפשקו ז״ל והרי״אף הרמב״ם לדעת אפי׳ בשיירה והיוצא
 בשיירה היוצא או הגדול ליס מפרש דוקא נינהו מיתה מחמס מצוה

 לארן לחוצה מא״י היוצא אבל אמרו הסכנה אל קרובים שהם במדברות
 מסי יודע היה שלא שכתב השטר מלשון נראה וכן בשיירה יוצא זה אין

 מינה ונפקא ימות שמא כתב ולא עליו יגזור שהש״י מה או יחזור
 הקרן לו הקנה או כרצונו בו לעשות הקרן לו הקנה אס ולענין כדלקמן♦

 בקרן לעשות השליטו שלא אצלי ברור הדבר כרצונו בריוח שיעשה כדי
 בסוף כסב וכן וישיבתו הוא הפירוס שיאכל כסב שהרי שירצה מה

 כנז׳ וישיבתו הוא הפירוס לאכילת הנז׳ המעות הנז׳ מכה כ״ר ושעבוד
 לו הנז׳ הרב מורנו ביד המעות אס יתנו באמצע שכתב ואע״ג .לעיל

 לעשות לו נתן הקרן דגם דמשמע גמורה ננסנה כרצונו ויעשה ולישיבסו
 או השעבוד בשעת העיקר שהוא אחרון לשון תפוס מ״מ כרצונו בו

 או ארישא דודאי לנו אין אמצעי לשון לתפוס אבל ראשון לשון תפוס
 כי למד נמצאת • התחתונה על השטר בעל דין מן ובר סמוך אסיפא

 רשות להם אין קיימים במקומו האב ויורשי מסנה שהמתנה סימא אפי׳
: בקרן לא בפירות אלא

ן י נ ע ל  דאין ידעת כבר לא או קנין הוי אי המשכנתא שטר מסירת ו
 קני ולכתוב ומשירה בכתיבה אלא במסירה נקנות אותיות י ^

 האי לך קני ליה כסב אפי׳ הכי לאו ואי ביה דאית שעבודא וכל איהו
 דלא כתב המתנה המקיים והחכם הפוסקים כתבו וכן קנה לא שטרא

 דאית שעבודא וכל איהו לך מקני לעיל הנז׳ המתנה שטר כתיבת גרע
ה  לו הקנה הרי המעות והזכיר הבמאן שעל המעות לו שהקנה כיון ד

 שהמעות משום דקנה אמרינן לחוד בשעבוד ואי בשטר הכתובים ננעות
 .ע״כ בשטר כתובים שהם המעות הזכיר אם כ״ש בו המשועבדים הס

 מאריה מחזקת ממונא לאפוקי מהכרס ק״ו נעשה דאיך כלל מחוור ואינו
 שעבודא וכל איהו וקני ומסירה כסיבה חכמים תיקנו למה אימא ואס

 משום אלא זה בשטר הכתובים המעות קני שיאנור ותקנו ביה דאית
 ליס הילכך נינהו מילי אותיות משוס ואי • בקנין נקגה אינו דמטבע

. בה דאית שעבודא וכל איהו וקני וננסירה בכתיבה אלא אקנהא ליה
דע״כ המתנה לקיים בריא כשהוא דנותן שנא1• ׳ Iמתי לא דאנו ותז
 ביני מחצוקת שהיה עני ומעידני . דש״מ בלישנא אלא פלוגתא א5̂י

בכילה שהמתנה ז״ל וכתב דרובלנ״ו שאירע במכישה הנזכר כרב וערן

 הוא דעסא דגילוי דאע״ג הש"מ לשון לתקן לנו שאין בטלה זו צואה וז״ל
 • הוא כלום לאו בש״מ דעסא גילוי תורה לבעלי הריוח שיהיה שרוצה

 פלוני ידור שאנור ש״מ נחמן רב דאמר דהך עלה ז״ל הרשב״א כסב וכן
 תנו שיאמר עד כלום אמר לא זה דקל פירוס פלוני יאכל או זה בבית
 עלה וכתב פירותיו ויאכל לפלוני זה דקל תנו או בו וידור לפלוני זה ביס

 כבריא ליה דיינינן אלא דש״מ לישנא מתקנינן דלא מהכא ושמעינן
 לא דבריו על אבלללהוסיף אמרו דמו וככסובין כמסורין ש״מ דדברי
 ונאמר המחשבה ונדון הלשון אנןנתקן אף הכי סימא לא דאי אמרו

 לדירה דבית דבריו ונתקן בביתו שידור שרוצה דעתו גילה שאמר כיון
 עד קנה לא לפלוני זה חוב שטר תנו שאמר וש״מ • ברור נ״ל וזה קאמר
 •- וכו׳ ביה דאית שעבודא וכל איהו קני שיאמר ,

7"T1 למימר בעי לא דאי אע״ג אחרים מתנת לגבי אבל יוסף נמקי 
 אין מ״מ נינהו בטלה דברי דקל פירוס דאמר הא לפרותיו דקל

 בהאי ממשא דלית משמע הלין מכל • ע״כ בשפתיו שהוציא מה אלא לנו
 ואני • ז״ל הלוי שמואל מה״רר הרב הסכים ולזה י ז״ל הרב עכ״ל צוואה

 תיקון ככל בסוף דכתב כיון וז״ל פסק באותו וכתבתי עליהם חלקתי
 לפירוסיו דקל דהיינו המועיל בלשון סמך חכמים לשון שעל משמע חז״ל

רז רבינו בשם במרדכי תמצא ודכווסיה ■ מתחתון עליון וילמד  ז׳יל ב
 עליו חלוקין לפלוני פלוני שטר דמנו דבכך ותו .נחמן דרב דהא עלה
 לשונו וסוף מ״נו בעל לשון וכתבתי מכנלם ז״ל והרננב״ס הפוסקים רוב

 השטר במלת נקנית השטר ראיית כך הבית בגוף נקנית שהדירה וכשם
 • המחבר לדעת נ״ל זה נינהו דמילי משום לפרוט צריך שבבריא אלא
 אפל בש״מ אלא לישנא מתקנינן אי פליגי לא דע״כ בהדיא לך הרי

 שעבודא וכל איהו קני שיכתוב עד לישניה מ־תקנינן לא לכ״כי בבריא
 זו מתנה מקבל הרב הסכים מחלוקתנו שהיה בש״מ ואפי׳ . ביה דאית
 ובטלנו א׳ ואני שנים והם המתנה את ובטל ז״ל הרשב״א על וסמך

 שהיסה אותי וכפו ליורש אותה והחזירו תורה ללוננדי שנתן המתנה
 כי לומר לשונו נתקן שלא בריא מתנת שהיא בנ״ד וכ״ש • בידי המתנה

 איהו קני אמר כאלו הוי מורנו לחכם המשכנתא מעות ימנו שאמר מה
נ ביה דאית שעפודא וכל

ן י נ ד ל  זה דאין מפורסם הדבר זה בדרך נקנה המלוה מעות אם ו
^ I באודית׳ אלא לאקנויינהו מני לא פקדון של מעות דאפי׳ קנין 

 וגס י ניתנו דלהוצאה מלוה מעות כ״ש גיורא דאיסור בעובדא כדאיסא
 אם ובעניים דבהקדש שאמר אלא בזה הודה המתנה המקיים החכם

 לקיים חייב ולעניים להקדש אתן פלוני במקום לי שיש מטבע אדם אמר
 חייב לצדקה אוחו שיתן אמר אס • לעולם פא שלא דבר ואפי׳ דברו

 מהל׳ וספ״ו מכירה מהלכות כ״ב פרק ז״ל הרב שכתב וכמו דברו לקיים
 פקדון של מטבע לו נתחלף שטפיה אגב הזה והחכם • ע״כ ערכין

 שהוא לפי להקדישו יכול בו כפר ולא בפקדון דדוקא מלוה של למטבע
 פשיטיאשאין נימנה דלהוצאה מלוה אבל לאיתיה מקום בכל ברשותו
 שרצה ומה . ברשותו כל אף ברשותו ביתו דמה להקדישו יכול המלוה
 פקדון של מעות היו אם לעילם בא שלא דבר למקדיש נ״ד לדמות
 דמלוה כלל דמי לא מלוה שהוא כיון אבל • אותם דמה יפה חשב כאשר
 לוה של הס והרי להוצאה שנתן אחרים ברשות אלא כלל ברשותו אינה
 ברשותו שדה או דקל אבל שלו שאינו דבר מקדיש אדם אין הילכך ממש
 אחרים ברשות אינם שביס דגים וכן לעולם הפירוס באו שלא אעפ״י הם
 להקדישן שחייב אלא הקדש שהם הרב אמר לא שיטתו לפי דאפי׳ וסו

 אס הרב שכתב ומה היורשים בו וזכו שמס לימיה ובניד לידו כשיבאו
 בהן זכו לעניים זה אילן שיוציא מה כל ואמר ש״מ כשהוא האדם צוה

 תטרף שמא המס דברי לקיים דנוצוה לשונו לפשט בש״מ דוקא העניים
 ברוד וזה עלה לוסיף דלא והבו העניים בו זכו לא בבריא אבל עליו דעהו
 והיורש זה בדין הרב על חלוקים ראשונים גאונים כמה שיש ותו • מאד
 שיטתו לפי אפי׳ וסו . מיניה מפקינן ולא קיסלייכהנך למימר מצי

 עשיר שהיה הרב חלק אלא הם עניים דמסממא הישיבה בני חלק הגיח
 תורה ללמד מצוה של דבר והוי נוטל הוא שכרו תימא וכי • בו זכה איך

 שתאמר לא אס בחנם אתם אף בחנם אני דמה ליסא הא לרבים
 הרב הלין מכל ובר :בטלה שכר שהוא מועט בדבר המתנה שתתקיים

 ש״מ בנתן למעלה שהזכרתי מעשה באותו עלי חלק המתנה מקפל ז״ל
 דבר הוי דריוח ופסק תורה בעלי הריוח שיאכלו וצוה שליש ביד מעות

הוי תורה דבעלי לפניו וסדרתי להקנותו יכול ואינו לטילם בא שלא
כהקדש



תשובותהרדב״זשאלוח

 לפירוחיו כדקל נמי הוי שליט כיד המעוח שנחן כיון לעניים.וחו כהקדש
 כיון נמי כנ״ד לפני כסוכה היא והרי כי דאשגח ולית ככרוכיא ולוורוסי

 ואפי׳ לעטיריס עניים כין חילוק אין לדידיה כקנין נקנה מטכע דאין
 דכעוכדא כלל אהדדי דמו לא כעניים הוי סורה דכעלי סוכר שאני לדידי
 יכול אינו הלוה כיד שהמעוס הכא אכל שליש כיד המעוס נסן דידן

 עוד :כיה דאיס שעכודא וכל איהו וקני ומסירה ככחיכה אלא להקנוסם
 שטר המהנה שטר כראש שהוכיר כיון המסנה המקיים החכם כסב

 כאלו הוי קרקע אמוס ד׳ אגב גמור׳ מסנ׳ ולכסותה׳ הכטאן של המשכנת׳
 נקנה ש״ח כי הפוסקים וכתכו הקרקע אגב המשכנתא שטר לו הקנה

 לקיים מרכנן צורכא האי מהדר כמה ראה גם ראה ואסה . קרקע אגב
 כשוב שהרי כדין שלא ממון להוציא אפי׳ רכו ע״י שנעשית לפי וו מסנה
 שהזכיר ומה השטר הזכיר ולא המטוס לו שהקנה פעמים ד׳ כשטר
 הוא דכרים סיפור אלא מזכירו השטר את להקנות לא המשכנתא שטר
 ואמר וז״ל המעוס אלא מסן אין המסנה שער כראם שם שאפי׳ סדע

 שכסוכ כמו פלוני של הכטאן כו ממושכן שהיה שהמטוס צואוס כתורס
 המשכנסא שטר הוזכר שלא כהדיא לך הרי וכו׳ שכיניהם כשטר כארוכה

 • המטוס לו שנוסן כהדיא הזכיר ולמטה מזה למעלה שהרי אגררא אלא
 :למעלה שכסכסי כמו ואחרון ראשון לשון אחר הלך דרכו לפי אפי׳ וסו
 פוסקים מחלוקת הוא קרקע אגב נקנה השטר אם הדין עיקר כי וסו

ח ש ד  הילכך • ע״כ לכד מסירה כמקום אלא עומד שאין כסב ז״ל ה
 הקנה לא המשכנסא שטר משום דאי כלל מסנה כהאי ממשא דלית נ״ל

 שאינו מה נותן אדם אין המתנה שטר מפני ואי שטרוס קנין כדין
 אפי׳ זו כמתנה הרב יורשי זכו אם ולענין • ניסנה להוצאה דמלוה שלו
 היורש ואם הנוסן דעת אומדין לעולם כי דע .מסנה המסנה כיסה אס

 היורש אין ואם מורישו כמקוס עומד הרי ישיב׳ לו ויש אכוסיו מקום ממלא
 סנסן ולפיכך מצוה לעשות אלא זה נתן שלא דעסא אומדן מקומו ממלא

 כזה דנין אנו שאין ומפני הנותן כוונת היסה שזו שכפיר הגדולה לישיכה
 אס אחשוד ולא כלום המסנ׳ שאין מאד אצלי כרור הדכר כי כו אאריך לא

 :המסנה לשון סדר כקיאים הכלסי הישיכה מכני אחד אלא כזה הרב
ת קעח ל א  ישא שלא לאשסו שנשכע כמי דעסי אודיטך ממני ש

 אחרס שישא נשכע כך ואחר כמנהג עליה אחרת
: לא או שנייה שכועה חלה אם ,

ה ב ו ש  לעכור נשכע זה הרי אחיס אשה עליה שישא נשכע אס ת
 ואע״ג כלל חלה ולא דכרו יחל לא שנאמר המצוה על

 לישא רבות לו שססן עד אבסו אס לרצות דאיפשר למימר מצי דהוה
 ואעפ״י כלל לחול ראוי' היסה לא מפיו שיצאס כשעה מ״מ אחרס אשה

 השכועה לו ומחלה רשוס אשסו לו שנסנה כגון לחול זמן לה שיהיה
 על ככועה דהנשכע דאמרינן גב על ואך השנייה חלה לא הראשונה

 ששסיהן כזמן ה״מ השניה חלה הראשונה על נשאל ואם חלה לא שכועה
 לא הראשונה הפך היא השנייה כזמןשהשכועה אכל אחד ענין לקיים

 אכל חיילא דוכסא משכח אי סליא מסלא כסרייסא שכועה דהסס חלה
 ככר אוכל שלא שנככע למי למה״ד לשוא יצאס מפיו שיצאה כשעה כנ״ד

 שהיה אעפ״י עליה ולוקה שוא שכועס השנייה שאוכלנה שכועה זו
 כיון היא טעמא ודאי אלא השנייה ותחול הראשונה על לישאל איפשר

 נשכע אס אכל • תקנה לה אין שוב לשוא יצאת מפיו שיצאת שכשעה
 עליה אמר שלא כיון אחרס אשה שישא אמר אפי׳ או ססם אשה שישא

 וישא אשתו אס לגרש לו דאיפשר כיון המצוה את לכטל שכועה זו אין
 לה ליסן לו יש אס ניחא הא וא״ס השנייה השכועה חלה הילכך אחרת

 יכול ואין דכר על שנשכע מי וקי״ל הוא אנוס לו אין אס אכל כסוכה
 גיטה לה לזרוק דאיפשר קשיא לא הא • פטור האונס מפני לקיים

 ואע״ג כ״ח לכל שמסדרין כמו אוסו ויסדרו עליו חוב ותשחרהכסובה
 כסוכסה לה נוסן א״כ אלא אשסו אס אדם יגרש שלא הגאונים דסקנו
 אין הילכך תקנתם מפני שכועסו על עוכר זה שיהיה לאסקינו ככה״ג

 על שיסחרט להשסדל ראוי הגאונים סקנס מפני ומיהו • אונס כאן
 הראשונה השכועה לו שסמחול האשה עם או נו ויתירוה השנייה שכועסו
 הכסוכה וסשאר גיטה לה יזרוק זה איפשר אי ואס השנייה ויקיים

:כדכסיכנא עליו חוב
ת קעט ל א צ  ויצא כשכונסו כ״ה לו שיש כחתן דעסי אודיעך ממני ^

 סחנוניס שם אומרים אם הימים ז׳ כל שם להספלל
:לא או

כח
ה ב ו ש  ימי לו שהם כיון שם שהחתן כב״ה תחנונים לומר אין ת

 משוס מילה כעל שם שיש מכ״ה מק״ו ושמחה משסה
 הציכור אין ואם חופה שמחס וכ״ש וגו׳ אמרתך על אנכי שש כה דכסיכ
 : כהנים כרכס אחר שיצא מועכ ותחנונים אפים נפילת לכטל רוצים

 ככ״ה כשהחתן כשחרית ו׳ כיום שאפילו ז״ל מהרר״י כסב מזו וגדולה
 חדא יומא כולי לחופה נכנס יום וכאוסו הואיל סחנה לומר דאין נראה
 למנצח לומר דאין הפסח מערב וראיה הוא דיליה ומועד היא מלסא
 • ע״כ חצוס לאחר אלא פסחים שחיטס דאי! אע״ג פסחיס שחיטס משוס

 שום עליו חל ולא חסן נקרא לא שעדיין זה מנהג מימינו ראינו ולא
 כאסינסא שערי רמו מכי כמעונו שהשמחה דמכרכין ואע״ג חסונה דבר
 אכל שעה מאוסה שמחים שהם מפני סעודה כשעת החתן ככיס דוקא
 מסחנוניס■ ולא אפים מנפילס ולא מצוה משום פטורים אינם

 כל על המוטלת מצוה שהיא הסם שאני הפסח מערב שהכיא והראיה
 כפסח עסוקים הס הכקר מן ואפילו הפסח כפמחס שמחים וכלם ישראל
 לענין ז״ל מראיסו ללמוד איפשר והיה הערבים לכין להם מוכן שיהיה
 הקהל כל לפטור אכל וסחנונים אפים מנפילס פטור יהיה עצמו שהחסן
 מצוה של שמחה השמחה ככר כשחל לנ״ד ומ״מ • ראיה משם אין כשכילו

 ואין רב שלל כמוצא אמרסך על אנכי שם שנאמר נפטרו העם וכל היא
;החסן שיצא עד סחנוניס לומר ,

ת קפ ל א  ועסה ונתגרשה שנשאת כגיורת דעתי אודיעך ממני ש
: הגרושה או הגיורס לה כוסכין לינשא כאסה

ה ב ו ש  הוי דטעמא כדכר קפידא דאין לומר נראה היה לכאורה ת
 כד אכל .לו אסורות ושתיהם לכהונה סנשא שלא כדי

 גרוס שם תשתכח שלא הגיורת לכסוכ דראד סשכח שפיר כה מעיינת
 דקי׳ל לכהונה פסולה וכסו לנר ותנשא זה אוסה יגרש דלמחר מעליה

 אבל לכהונה כשרה כסו גיורת שנשא ישראל דאמר יעקב כן אלעזר כר׳
 דאם נפקותא איכא ותו : ע״כ לכהונה פסולה כסו גיורת שנשא גר

 אכל האב מצד לקרוכיה להנשא סוכל לא מעליה גירוס שם תשסכח
 כשאר בגר גזרו דלא האב מצד לקרוכיה סנשא עליה גיורס שם חס

 מדרבנן אלא איסורייהו דאין נפקוסא איכא האס בשאר ואפי׳ כלל האב
 לעולם הילכך דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר מוסר הכל הסורה מן אבל
 גרושה לכסוב צריך ואין ייחוסה נשכח שלא כדי הגיורס לה לכסוב צריך

 צריך ואלמנה גרושה אשה וכן היא צכהונה שאסורה גיורס דבכלל
 צריךלכסוב ואין נסאלמנה ואח״כ שנסנרשה אעפ״י הגרושה לכסוב

 כסב וכן הוא ופשורו לבד מסרכסא אלא וארמלסא מתרכסא
:ז״ל ישראל מהר״ר ,

ת קפא ל א  שדס על לשמעון מסנה שער שכסב ראובן על ממני ש
 בשני חסום הוא והרי השטר אס לו וכתבו ממנו וקנו

 אבל מידו שקנו מודה וראובן קרוב בהוא מפני פסול מהם ואחד עדים
 לשהרי אלא סהדי איכח לא טוען ושמעון • המסנה לקיים רוצה אינו

 : המתנה יקיים מידו שקנו מודה שהוא וכיון שטרא מהכא ודל
ה ב ו ש  לא דאמרינן דאע׳׳ג כלום המסכה ואין ראובן עם הדין ת

 אבל לזוכה המזכה מן בקנין ה״מ לשקרי אלא סהדי איברו
 הוא בעלמא חספא ושטרא בשטר אלא להקנוסו ראובן רצה לא הכא

 שהעדים אע׳׳ג פלוני שדה לו שנססי ממני קנו אומר היה אם ובשלמא
 מתנתו לקיים וחייב מהכא סהדי דל ממנו שקנו מודה שהוא כיון פסולין

ד ועל מסנה שטר לו כסבו דאומר היכא אבל בקנין שנסן שמודה כיון  י
 הוא בעלמא וחשפא השטר ע״י אלא להקנוסו גמר לא בשדה יזכה השטר

י היו שאפי׳ דן אסה ומינה • מסוכו פסול בהוא כיון  כשרים הקנין ^
 שמר באותו במתנה זוכה אינו בשטר פסול או קרוב והחסים זה והלך

 קנז אמר אס ומ״מ .הקנין בשעס שהיו הכשרים העדים שיחסמו עד
 ואץ קיימת המסנה מסנה שטר לו וכסבו פלוני שדה לו שנחסי ממני

 לא פסול השטר שנמצא אע״פ הילכך שלו שהיה בידו לראיה אלא השט־
 :מידו שקנו מודה שהוא כיון המסנה נסבטלה כך מפני

א ל ל  ע״׳ הקנה ואם קיימס המסכה שטר בלא הקנהו אס דמלסא כ
 האמת הוא שכן וסשכח ודוק בטלה המסנה השטר

:בס״ד והצדק
ת קפב ל א ראש,.׳. ספיקות בו ויש מצידון בא אשר גט על ממני ש

 אביה שם ולא אביו שם לא כתוב שלא ושנייה מחקין
מותבה רכא ימא כיך דעל דמיאט כחוב וגס יסרות אוסיוס בו יש ועוד

וחוץ
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 רנינו למדנו ולכל הראשון עד הוא הסופר דעמי לפי כי מזה והון
 ימא כיןן דעל דק ז״ל שבס ובר בהרשב״א כסוב כאשר כשר דבדעבד

: מומנה נהרא דעל כן ואינו מומנה רבא  אחר גט שיכסוב היה ראוי בעיר הבעל היה אם תשובה
 וצריך יסבה שכסב אחרס ועוד כמבס אשר מהספקוס

 האשה אס לעגן ראוי אין אחר במקום שהבעל כיון אבל מיסבא לכמוב
 בו שסנשא השליח לה נמנו כבר אם מיבעיא ולא הללו ספיקוס מפני
 אפילו צידן של המחק מפני דאי כשר והוא לה ימננו לכמחלה אפילו אלא

 מחק זה ואין המיבה בשיפולי המחק שהרי כלום אינו מחק שהוא מימא
 כמה חזי פוק הימרומ היודי״ן משוש ואי בגט כ״ש מקום בשום הפוסל

 אני רואה דימיאט יו״ד ואדרבה ויסרוס בחסרוס בקיאין דלא אדם בני
 שעיקר אעפ״י ולאדמיאת דימיאע לה קורין כולם שהרי צריכה שהיא
 הדל״מ סחס בחי״רק דימיאע אומה קורין העולם רוב מ״מ דמיאס השם
 יודי״ן שני כמב זה וע״ד הלועזים כמנהג המי״רק במקום הי״וד שם והוא

 • כלל מעכב זה אין אבל אחת זולס צריך היה שלא ובודאי דמי;אט
 והרא״ש ז״ל האחרונים כדכמבו מעכב אינו ואביה אביו שם כמב ומה'שלא

 כמבוהו שלא עשו יפה אביה בשם מסופקים היו אם ואדרבה מכללם ז״ל
 סופר כמב ולענין .פסול הגט ונמצא שישנו ממה שמו יזכר שלא דמוטב

 במקצמ דקדקמי שאני וכ״ש האשה אח נעגן הלב אומדן מפני וכי ועד
 הגביר ואמה כהוגן הדבר שעשו דחזקה ועוד דומוס ואינם אוחיוס
 ימא כיף דעל דכמב לך קשה אבל זה כל ומחלח מדוחיך על עברס

 כי דע • ופסול עירה שם שינה ליה והוי יושבמעלהנהר והיא מימנה
 לבד הנמים ישוב על מוסבה לשון כוונח שאין טעמים מכמה כשר הגט
 והפרדיסים הגנוח והרי והפרדיסים והגנוס הכרמים ישוב על גם אלא
 אנצרה וגייט הגדול הים עד מגיעוח היישוב עיקר שהם דמייאט של

 הגדול שהים כיון נקרא רבא ימא סחיירה אל על שהיא ואעפ״י יוכיח
 הגדול לים סמוך עד ופרדיסים גנוח לה שיש חושב אני וכן למוכה• נכנס

 שהיא מומבה לשון כוונח שאין וחו • ויומר ברשוח כמו רבים ודקלים
 שהיא מפני בה ולהחיישב בה לדור שבאים אלא הים על ממש עומדח
 אינה מצרים שהרי סדע הבאוס• הספינוח עם וליסן לישא לים קרובה
 שעיקר מפני מומנה נילוס נהר דעל כומבין ואנו ממש הנהר על עומדח
 עומדח שהיא מפני דמיאט ישוב עיקר וכן נילוס נהר מפני שלה הישוב

 הים לחוף שהיא מפני בה היהודים דירמ שעיקר סהדי זאנן הים על
 ישראל ואין הים לחוף שאינם מצרים במלכוח ים מדינוח כמה חזי דפוק
 עירו דשם ס״ל ז״ל האחרונים מן והרבה ז״ל דהרא״ש וסו • בה דרים
 כסבו לא שאס דבר שכל הצרפמים רבוחינו וכמבו מעכב אינו עירה ושם
 מפני לבדו זה טעם על סומך שאיני ואע״פ כשר כששינהו גס כשר

 אם דבשלמא לה ניחוש דלמאי וחו .מהני בעלמא לסניף מ״מ המחלוקח
 ממש הים על יושבח אחרס דמיאט הללו הגלילוח בכל שיש יודעים היינו
 שפיר בעולם אמרח דמיאט שיש שמענו שלא כיון אבל לה לחוש לנו היה
 וממימי בגט דכסב כיון ומו • הממגרשח האשה היא מי הגט ממוך ניכר

 שהיא כיון נילוס נהר על ג״כ עומדח שהיא גילה הרי מסספקא נילוס
 גיסא ומסד ימא גיסא דממד הוא הכי דמלמא וקושטא ממנו מסחפקא

 לה יסננו אלא ככה בשביל האשה אס לעגן רואה איני הילכך נילוס
: וכשר השליח

ן קפג ל א  עיסקא בסורס מעוס לשמעון נחן ראובן גירבה מאי ש
 להוציא ראובן ובא שמעון ומס במאסים שטר וכמב

 ונשארו מאה מהעסקא שקבל ראוק והודה גדולים והם הימומיס מן
 כלום גובה אינו דילמא או הנשארים המאה כל גובה אם מאהונסספקו

: ממצה גובה או
ה ב ו ש  על היוצא כיס שטר דקי״ל ספק מקוס כאן ראימי לא ת

 גונה שאינו האומר ולדברי מחצה וגובה נשבע היסומים
 יפסיד במנה שהודה ומפני מנה נוטל היה מודה היה לא אס וכי כלום
 אח שפגם מפני סימא וכי • ישר משפט ולא מורה זו אין החמשיס אפי׳

 חצי נוטל אינו נמי השסא בשבועה אלא מאביהם נפרע היה ולא שסרו
 אם לי ומה שבועות שמי חיוב עליו יש אס לי ומה בשבועה אלא הנשאר

 עליו מגלגל שבועוח כמה שנמסייב מי השסא א' שבועה חיוב עליו יש
אעפ׳י שבועה אלא חייב שאינו דידן בנדון כ״ש א׳ בשבועה הכל  א׳

 הימומים מן לגבוח שבא ומכח שטרו שפגם מכח כמוס משתי עליו שבאה
מה כל שגובה האומר ולדברי ו מחצה וגובה דינו הפסיד כך בשביל לא

 חלק הוא שגביסי המנה ראובן שאומר־ מפני הוא הטעם בשטר שנשאר
 מלוה פלגא עיסקא שטר דהא המלוה סלק הוא שנשאר והמנה הפקדון

 כן טוען אינו ראובן אם מיבעיא לא כלל טענה זו ואין פקדון, ופלגא
 אי אפי׳ אלא היסומים להפסיד ליה עענינן לא דאנן דפשיטא בפירוש

 שעדיין נקרא עיסקא שטר עדיין שהרי לו שומעין אין בהדיא הכי טעין
 ראובן כוחב היה אס ובשלמא :בידו שנשאר במנה היה מסעסק שמעון

 אז מלוה היא שנשאר ומה הפקדון מלק שקבל המנה שקבל בשעה שטר
 מחלק הוא שגבה מה כן כסב שלא כיון אבל הנשאר המנה כל גובה היה

 ־ פקדון ומחצימו מלוה מחציסו ג״כ שנשאר ומה הפקדון ומחלק המלוה
 אמר שכך ראובן טען ואפי׳ שנשאר ממה מחצם וגובה נשבע הילכך

 שלא שומעיןלוכיון אין הפקדון מלק שהוא המנה שלקח בשעה לשמעון
 שמעון אצל שנשאר שמה עביד איסורא דבריו לפי כי ועוד : שטר כסב
 בשטר שנשאר מה ודאי אלא רביס זה והרי בריוח נוטל והוא מלוה הוא
 הימומים על היוצא כיס שמר נקרא והוא עיסקא שטר הוא הודאמו כפי

: מחצה וגובה ונשבע
פד  לפוחפוס סחורה נוהם אחד שקנה שוחפין בשני שאלת ק

 לו אמר לגבוח הסחורה בעל שבא ובזמן בהממנה
 נוח שהאחד וכגון ממך שקנה ממי מקס כלום ממך קנימי לא אני השוחף
 ערבים הס אם דמלחא כללא מיניה לאפחלומי דליכא או קשה והשני

 : לא או לשומפוס הסחורה שנכנסה כיון לזה זה
 השוחפוס במוך הסחורה דמי שעדיין מודה השוחף אם תשובה

 מצי דהא הכומפוש מדמי שניהם יפרעו לא למה
 השומף אין ואם • ערבוס הכא שייך ולא היא גבך סחורחי ליה למימר
 לשוחפוס הכניסה פלא כגון השוספוס במוך עדיין הסחורה שדמי מודה

 נשסעבד במה או ערב מדין יחחייב למה דמיה ולקח הכניסה כגון או
 השוחף ישבע בשוספוח היא שעדיין טוען ואש ממנו קנו שלא כיון

 ונפטר שהכניסה מי דמיה שלקח או לשומפוס זו סחורה נכנסה שלא
 (ימן שישא מה לכל לזה זה ערבים נעשו שוספין שהם מפני לא כי

 שלקחו שנים וכן לזה זה ערבים נעשו א׳ בשטר שלוו שנים דדוקא לעצמו
 אבל .שומפין שהם כיון ערבים שנעשו למימר איכא ביחד אחד מקח
 א׳ בשטר עליהם נכמב ולא א׳ מקח שקנו שומפין דלאו דעלמא שנים

 דפשיטא לבדו קנה מהם שא׳ בנ״ד וכ״ש לזה זה ערבים נעשו לא
 שלוחץ מהלכוח פ״ד ז״ל הרמב״ם מדברי משמע וכן • ערבים נעשו דלא

 חולקין לזה זה אחראין אינם אם לאחד חוב עליהם היה וז״ל ושוחפין
 א׳ כל דבסחנמא אימא ואם וכו׳ א׳ כל ימן לפרעון הזמן ולכשיגיע

 בלאו אחראין דנעשו משום איריא מאי למבירו ערב נעשה
 א׳ וכל הואיל יאמר א׳ כל לחלוק מהם אחד כל לעכב מצי נמי הכי

 אלא הזמן שיגיע עד אלו בדמים ונסן נשא השטר כל לשלם חייב מאתנו
 מהם א׳ דקנה היכא וכ״ש לזה זה אחראין נעשו לא בסממא ודאי
 שיקנו מה לכל ערבים הם שהשומפין המדינה המנהג אם ומ״מ .לבדו

 גדול עיקר שהמנהג ידוע שהדבר המדינה כמנהג הכל לבדו א׳ כל
 קנה אס אלא מקום בשום מנהג זה שאין לי ומסמברא • ממונות ייייי

 אם אבל בו ממעסקים שהם בדבר כגון לשומפוח נוגעים שהם ברים7
 כיון ומשסה מאכל או לביתו סכשיטין או קרקע השומפין מן א׳ קנה

 סימא לא דאי כלל מנהג בזה אין השומפוח לענין שנוגעים דפרים שאינן
 וכיוצא מתחייב וזה ולובש ושותה אוכל זה בריה לכל חיי שבקת לא הכי

 :להו שמעינן ולא הוא בורות מנהג כן נהגו ואם שמענו לא בזה
ח שבא גט על ממני שאלת קפה א  ושליח ■שליח ע״י מרחקים מ

 דשומן שאין מטושטשות ואותיות טעיות בו ויש דשליח
 מי ימצא לא שוב עכשיו יתנו לא שאס כיון ליסנו מקנה יש אם ניכר

 ימיה כל עגונה וסשאר איו מקומו נודע לא הבעל כי אחר לה שיביא
:חורבה מינה נפיק ודילמא

ה ב ו ש  מאורן כי וטשטושין קרעין בו והיו הגט את ראיתי אני ת
 הים ולא יפה בו ודקדקסי מקומות במקצת נקרע הדרך .

 מאחוריו לו ודנקשי נייר ולקחתי אלאבסופס בסורף הפסד שוס בו
 נכנס הקרע היה ולא ניכר רישומן האומיוס כל והיו קמטיו ונפשטו

 במקום להתלמד בדבר ואסן אשא אבל אומו והכשרתי כלל אוס בשום
 גרסינן . בחורף כמו בתופס בגט פוסל וטשטה קרע אם אחר

ד קרע בו נקרע פסול נמקרע כשר נקרע גטין בסוף במוספמא  פסול ל
ובבואה שנטשטש או נמחק .כשר ככברה שנעשה או שהרקיב או נימוק

שלו



בטותשובותהרדביזשאלוח
 הרמכ״ם וכפבה .ע"כ פסול לאו ואס כפר לקדוש יכול אס קיימס כלו

 אס קיימס פלו וכמאה נטפטפ או נמחק וכתב גירופין מהלכוש ד“פ
 כאינו פסול מלח פהחלי,ה הדי • גט אינו לאו ואם כפר לקדוה יכול
 ככיופש אמדת חי אלא גט דאינו היינו כהורף כפלמא אמדת ואי גט

 פוטה חרפ פכחכו ממי או לפמה שלא ככסכו גרט מי גט אינו אמאי
 ואין דנמחק היכא אכל כחוכ הטופס סוף סוף דהתם דגדע וכ״ס וקטן

 החס איפכא דוקא דאדדכא חדא .ליחא כתיכה פס אין ניכר ריפומו
 אלא ככפרות פנכתכ כנמחק כ״ם כשר לכחיכה ראוי שאינו מי דכהכו

 יהיה פלא אכל פסול דנימא לכחייה דגרט חימא דאפילו ותו .פנמחק
 וכן . ז״ל לה כחורףמפרש ודאי הילכך כטופס אדס אמרה לא גט

 דלטיל דהך טלה וקאי וכו׳ קרוט שנמצא גט וכן מדקאמר נמי משמט
 החורף מן ואס כשר וה הרי הגט מטופס אם וכו׳ חיכה כו שנמחק גט

 לכחחלה כו לגרש פסול מ״מ אכל הוא דגט נמי נהי וא׳׳ה .גט אינו
 והני פסול הגט הרי היודי״ן כהכ שלא או הווי״ן האריך לא אם שהרי

 כא א״כ אלא ליה פשלינן דלא קשיא לא . כטופס אלא נינהו כחורף לא
 לא כשר גט לכחוכ לסופר הכטל שאמר כנ״ד אכל וטרטר הכטל

 איכא כלל נכחכ דלא היכא דכפלמא ותו ז״ל כחכו וכן ליה פסלינן
 וכירושלמי .לכחחלה כשר שנמחק אלא ככפרות דנכסכ היכא אכל למיסש
 כשר אשמי את מגרש סלוני אני אלא כחכ לא דאסילו כהדיא משמט

 מקצח טפו נטש או שנמחקו אלא כהוגן החורף כל דנכחכ היכא וכ״ש
 לכטל דליסיה היכא לכתחלה כו לגרש כשר דודאי הטופס מן אותיות

 לכהוכ נוה שהכטל כיון השליח לה שיחננו קודם אוהם לתקן נרין־ ומ"מ
 כתכ וכן . מתקנם נמחקו או ו שנטשטש אלא כהוגן ונכתכ כשר גט

 פסלי דהנך וכיון אותן שיאריכו הארוכין הווי״ן אומן טל ז״ל הרא״ש
 אלא פיסולו שאין כיון כטופס אותיות נמחקו להו מחקנינן ואפ״ה מדרכנן
 לגרש דפסול תימא דאפי׳ למד נמצאת • לה ונותנו להו מהקנינן מדרכנן

 חסר אפי' שמכשיר מי וים . לה ונוחנו מחקנו שהוא כמות צכתחלה כו
 אותיות קצת נטשטשו או חסרו אם וכ״ם מהטופס שלימה היכה
מה .תיקון ט׳י וק״ו כשד שהוא  ז״ל הרמכ״ם טל שקשה מה הרצתי ו
 לכתחלה דאכיי דמימדיה ומשמט פסול ׳ן הווי האריך לא שאס דכתכ

 אמרה דלא ואיפשר . טליה דפליג מאן וליכא כדיטכד לפסול ולא הוא
 ז״ל הרא״ם כדטת מקנו אס אכל שהוא כמות לה כשנתנו אלא ז״ל הרכ
 רוכ דטת טל לסמוך יש מחלוקת הוא שטדיין סימא ואפי׳ . כשר

: הדחק שטח שהוא כיון הפוסקים
א ל ל  מטושטשות או מחוקות מהטופס אותיות מקצת שאם דמלסא כ

 דאין חדא .טטמי מכמה כשר ניכר רישומן שאין אט״פ
 דהכטל ותו נ משתנה הטנין שאין כיון כטופס פוסלין אותיות חסרון

ר גט לכסוכ צוה  תיקון ע״י וסו . הדחק שטס דהוי ותו .טשו וכן כ;
 ואפי׳ • כתלמוד שהוזכרו כאותיות ואפילו הקולמוס טליהן להטכיר
 אפי׳ פסול לשמה פלא הטופס נכתכ שאס שכסכו ז׳׳ל וכרמ״ה הרמכ״ן

 שלא החורף יכחוכ דגזרינןשמא הוי דהאטטמא כנ״ד בדיטכדמודו
 אטו טופס גזרינן ולא הוא דלאשכיח׳ מלס׳ נטשטש או נמחק אכל לשמה
 נשמה פלא טופס דכוחכין דס״ל דאחרא מאריה לדטח וכ״ש סורף

: סופר תקנח משוס לכחחלה .
פי ת ק ל א ט  אחד שכחכ משכנתא כשטר דטחי אודיטך ממני ^

 שהוא פלוני הודה וכו׳ כפנינו נסחו זזה מהחמוים
 לו שיש החלק טליהם לו ומשכן מטכשיו גמור חוכ כך סך לפלוני חייכ

 זמן שכל כאופן כלכייחא משכנתא טחה כה דר שהוא כטלייה ולאחיו
 הנזכר מהחוכ ינכה הנז׳ הסך פלוני פרט ולא כטלייה דרים ואחיו שהוא
 שירצה טס וככל כלום כלא פלוני ויצא המטות שיכלו טד חדש ככל מיידי
 טד מהיוס שיטכור הזמן טל פלוני טס חשכון ויטשה המטוס יכיא פלוני
 לו וישלים כנזכר א׳ מיידי חדש כל כטד לו וינכה הדמיס מסן פטח

 כל כה וידור הטלייה כשכירות פלוני יחחייכ פטה ומאותה השאר
 השכירות שטר וכאוחו וכו׳ שכידו השכירות כשטר לו הכחוכים הפדשים
 : לא או כן לטשוח מוסר אס חדש בכל מיידי ט״ו לו שיתן כסוכ

 כדמשמע כנכייחא משכנתא הוי זה שטר אס לדקדק צריך תשובה
 דכסכ סיפא כדמשמט דסוריא משכנתא או הלשון סחלח

 כנכייסא משכנתא הוי שטדא דהאי ונראה .כלום בלא פלוני ויצא
 ולא כלום כלא פלוני ויצא שכחכ כמה לתקן הסופר שרצה אלא כמשמטו

סיפוק אילין שניא כנישלס ויכחוכ השניס סכום פירש שלא כיון הועיל

 השכיר כעל יד מפמעיוס פתי כו שיש סימא ואפי׳ .כסף כלא דא ארעא
 לן איח איסורא דלגכי ותו • כפחות ככיחו ידור ולא התחתונה טל

 תימא דאפי׳ ותו .איסורא ליה ליספי ולח דאיסורא למשמטותא למיחש
 ז׳׳ל הרמכ׳׳ן לדעת כין הרא״ה לדעת כין אסור דסוריא משכנתא דהוי
 שאם הגאוניס דעת על שכתכ ז״ל הרמכ׳׳ס על הפיג ז״ל שהראכ״ד וזה

 כין ומה ז״ל וכתכ וכו׳ מעות לו שיכיא זמן כל עמו השדה כעל המנה
 זוטא לנכיימא רכא נכיימא כין הפרש ים וכי כנכייתא למשכנתא זה

 משכנתא והיא כלכד הראשון אלא המירו לא המחמירים הגאונים ואותם
 ז״ל הראכ״ד סכרת כפי ז״ל הגאונים לדעת כי לך הרי .טכ״ל דסוריא

 לשיטת מודה ז״ל והרמכ״ן אסור וכו׳ פלוני שירצה עת וככל לו דכחכ כיון
 משכנמוח לשאר דומה שאינו שהטעם וכחכ הגאוני׳ כסכרח ז״ל הרנוכ״ם

 נוטל אינו נהר שטפה ואם עליו המלוה אחריות שאין מפני הוא כניכוי
 מוו לא חוכו לו לפרוע לכופו יכול ואינו עושה שהיא פירוח אלא כלום

 ואם עליו שהאחריות כמשכנתאסתם כן שאין מה נכסים משאר ולא
 שאין ועוד • נכסים משאר מכה נהר שטפה ואס ממנו חוכו חוכט רנה

 .עכ״ל כן כיוןשכתכ פירוח דלוקס דומיא מקח לשון אלא מלוה לשון זה
 שני לפי רואה אתה הרי ע'׳כ הס כדורים ודכרים מ״מ עלה וכתב

 חוזר הכיח נפל דאם דסוריא משכנתא הוי לא נ״ד ז״ל הטטמיסשכחכ
 ולא מפורשת מלוה לשון הוי דשטרא דלישנא ותו . חוכעחוכוממנו

 כה ואיכא :כנכייחא משכנתא הוי דנ׳׳ד לי פשיטא הילכך מקח לשון
 רכיח אכק שהוא אמרו וכהלכוח הגאונים מן הרכה דרכוותא פלוגחא

 הלקו גאונים וקצת ז״ל הרמכ״ן דעת והוא לשדה כיס כין חלקו ולא
 אסור וככיח מותר דכשדה זיל הרמכ״ס דעת וזה לכית שדה כין

 אבל מרווח דלא ואיפשר פירי עביד דלא איפשר דשדה דמלחא וטטמא
 במקום בניכוי התיר זי׳ל והראב״ד אסור ולפיכך מצוי הריוח וחצר בית

 בשדה אפי׳ שמסלקין במקום ואסר בשדה בין בבית בין מסלקין שאין
 דכיון ז״ל הראב״ד לדעת ואפי׳ אסור נ״ד הללו השיטות כל לפי הרי

 נשאר לא : מזה דמסלקיגדול אתרא לך אין לסלקו שיוכל עמו שהחנה
 שכל ואומר מכולן שמיקל ז״ל הרשב״א אלא שיסמוך מה על הזה לסופר
 פיו וטל מ״מ בטל טלה וכתב מותר במקו׳שמסלקין ואפי׳ בית אפי׳ בניכוי

 אין במקומנו זה היתר נהגו שלא כיון ע"כ.ואנן במקומותינו היתר נהגו
 ז״ל הרמב״ם כנגד וכ״ש כתבתי אשר השיטוח בעלי כל כנגד להקל לנו

טו דאהריהדמד א.ו  בנ״ד מודה ז״ל הרשב״א דאפי׳ אומר אני ד הו
 אחד מיידי ינכה בידו שהמעות זמן כל בהדיא שפירש כיון אסור שהוא

 בכל מיידי ט״ו השכירות יהיה ואילך המטות שיביא ומזמן מהשכירוח
 טד מט׳׳ו האי כולי גביה מוזיל מעותיו מפני כי מפורש זה הרי חדש
 ידועה שומחו שאין דבר למכור דמוחר דאמרינן להא ממש ודמיא אחד

 ואס בכך מיד מעות נותן אחה אס לו יאמר לא אבל לזמן בהעלאה
 דוקא כשהסיר נמי ז״ל והרשב״א • סתם ימכור אלא בכך בהמתנה

 דהרשב׳׳א לומר יש או . התיר לא הכא כי במפרש אבל התיר בסחס
 שהסנה אלא מסלקי דלא באסרא לי ומה דמסלקי באחרא לי דמה פליג

:לסלקו שיוכל בפירוש
ת קפז ל א  עבירות הטובריס הפריצים באלו דעתי אודיעך מנלני ש

 אוסס ליסר וכשבאים נפש ובשאט רמה ביד
 : לא או נחוש ולא אוחס נייסר האם שימירו אומרים

ה ב ו ש  ואין חורה תפוג כן על כי זה על מצטער אני ימי כל ת
 שלא יוס בכל מתפלל אני זה ועל הרשעים אס לכוף כח

 נראה היה, לכאורה .בזה דעתי לך אגיד אבלמ״מ ידי על סלקה תארע
 גופי כל על יעברו שלא כדי מצות קנח על לטבור אותם להניח לומר
 עלי מאיס בטענת לגרש דכייפינן המפרשים כחכו דהא תדע . חורה

 לגרש מסירין שאנו הרי רעה לתרבות ישראל בנוח תצאנה פלא כדי
 בה מעיינת כד אבל .רעה .לתרבות תצאנה דלא משום הדין מן שלא

 על עוברין אנו אין כפייה דבהך כלל ראיה מכאן דאין תשכח שפיר
 דגמר שהדי אנן אני רוצה שיאמר עד אוחו שכופין דכיון תורה דברי

 כדי טעמא אהך וסמטנן חכמים דברי לשמוע כדי ברצון לגרש בדעתו
 אין תצאנה שלא כדי האסור דבר להסיר אבל רעה לתרבות תצאנה שלא
 ניחא הא וא׳׳ח .זו חששא מצוהמפני שוס על לעבור נחיר שלא וכ״ש לנו

 מפגי בידו נמחה ולא אוחו נייסר לא אבל איסור של דבר אנו נסיר שלא
 ואם כתיב וקרא לזה זה טרביס כולנו שהרי ליחא ודאי הא :זו חששא
לגמרי התורה תתבטל לזה לחוש באנו שאס וסו .וגו׳ יעלימו העלם

כיון
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 מהר־עיס עינעו מעלימים א;ו זו חעכא שככביל הדבר ימפרסם“ כיון
ה וההגנס הגזל וירבה לחטוא יוסיפו עולה בני ה וכיוצא והניא̂ו  ולא ס

 אס במיסרים ודור דור בכל מצינו וכן בשרידים אלא הסורה משקיים
 פל מעבירין אין דקי״ל היכי דכי וסו . זו לחשפא מששו ולא הרשעים

 הטבירוס על מעבירין אין כך חמורה או קלה זו אס מדקדקין ואין המצוה
 שבאה זו עבירה על לייסרו עלינו שמוטל וכיון המורה וזו קלה בזו אעפ״י
 לעשוסו סופו מפיו אוחו שהוציא דכיון וסו .עליה מעבירין אין לידינו

 סיבה בלא ופושע מלך אוסו נייסר שלא שאע״פ פעמים כמה ראינו וכן
 שאין מגירבוהו נושענו ואנחנו יצא יצא ואם עלינו המוטל לעשוס ראוי ולכן
 בכעס הקדוש רבינו דאמר ממאי מכמני והכי במומרים ערבים אנו

 סירי דאקפו להנהו כמסינהו אושעי׳ בר אחא דר׳ נבואה בדרך סטירסו
 מאי למידק ואיכא . דכמחינהו מכוס ואכסמוד כבס וחללו בכוורא

 ניבא הלכהא למאי גופיה הקדום ורבינו מלסא בהך סלמודא אכמעינן
 או מנדין שהם כמפני לחכמים נראה אש דאפי׳ לאכמעינן אלא זה דבר

 ומלעכוס מלדק זה בגיבור יניחו לא רעה לסרבוס יצא מוסרין או מחרימין
 מדרבנן אלא הסורה מן כבס חלול שש היה לא הנראה ולפי כהלכה

 ההורה על שעוברים בניד כ״ש חשש לא ואפ״ה לא וסו מדשמסינהו
 ואע״ג : אח״כ שיהיה ננה ויהיה מורסנו לקיים עלינו מועל דודאי

 כאלה בדברים מהון להיוס הדור למנהיג יש מ״מ להלכה זה כל בכסבסי
 בהוא אדם כיצד הא שווה העבירוה כל ולא כוין האנשים כל שאין לפי

 כיהי׳ונעמיד מה ויהי' לו חוככין אין בכיענהו בעצמו בעבירו׳ובוטח רגיל
 עד בדברים אוהו ממכיכין כיכמע הדבר וקרוב רגיל אינו ואס ההורה
 בזה כיוצא כל וכן החקלה מפני להענישו ממהרין וחין מעני מעט בישוב
:כמיס לשום מעביו כל שיהיו ובלבד המנהיג הדיין עיני ראוה לפי והכל

 ונמצאה כפרהו ששחרר במי דעסי אודיעך ממני ̂טאלת ז1קפ
מי העובר נשתחרר אם ננעוברס  נ לא או ע

̂טובה  אני מעוברת שפחה לחבירו האומר בתוספתא תניא ת
 הולד אס לו מכר לך מוכר אני מעוברה פרה לך מוכר

 אה לו מכר לא לך מוכר אני מניקה פרה לך מוכר אני מניקה שפחה
 הרמב״ם וכתבה : הספינה אס המוכר סרק בהלכוס היא והרי הולד

 משום דדוקא מינה מכמע הוה לכאורה מכירה מהלכוס כ״ז ס׳ ז״ל
 הסתם מן אבל הולד אה לו מכר לך מוכר אני נועוברה שפחה לו דאמר

 לפרושי ליה הוה מעוברס שהיא דכיון ליהא ודאי והא הולד אה מכר לא
 שייך הא אמו ירך לאו למ״ד ואפי׳ אמו ירך כהוא כיון מעוברה חון

 ליה הוה המכר בכלל אינו ואם אחריה נגרר כהוא אמו לגבי עובר
 שפחה דקסני והא הולד אה מכר הסתם מז אפילו לעולם אלא לפרושי

 שפחה מעוברה בעודה לו אמר כאפילו לדיוקא לך מוכר אני מעוברה
 וכיון נ להניק אלא מכרה לא הולד אה לו מכר לא לך מוכר אני מניקה

 פירש לא ואס לפרש המוכר דעל לכללין הדרינן ראיה זו מסוסססא שאין
 לא כאן ואין מכור הכל דודאי אמו ירך עיבר למ׳׳ד מכורואצ״ל הכל

 סכנס מפני סחוס שוה מעוברת שפחה דאדרבא בטעוה מכר ולא הונאה
 אלא שפחה ואין הריקנית כשרות מניקה או מעוברס כרות ואין הלידה
 המשחרר כ״ש ומהשסא מוכר הוא יפה בעין המוכר דקי״ל וסו : לשרות

 ודאי זה בעשה עובר עבדו המשחרר קי״ל דהא הולד אה גם שכחרר
 והכי . הולד וכ׳׳ם בקהל לבא להסירה אלא נתכוון לא שכחררה כיון

 חורין בס אה הרי לשפחתו האומר מערימין בכיצד מדסניא משמע
 דבריו אומרים וחכמים הגלילי יוסי ר׳ דברי כמוה ולדה עבד וולדך

 עבד וולדך ואמר בהדיא דכייר מפום הכא אלא לאפליגי ע״כ קיימים
 יוסי לר׳ רבנן מודים חורין בס אס הרי סתם לשפחתו האומר אבל

 הולד קסני ולא קיימין דבריו מדקסני להדיא משמע והכי כמוה דולדה
 וז״ל כחכמים ופסק עבדים מהלכות ס״ז ז׳׳ל הרמב״ם וכסבה נ עבד

 .קיימין דבריו עבד וולדך חודן בס אס הרי מעוברת לשסחסו הכותב
 חניה שמשחרר כמי שזה כלום אמר לא חורין בן וולדך שפחה אס הרי
 קאמר סיפא אסיסא רישא קשיא וז״ל ז׳׳ל הראביי׳ד עליו והקשה .ע׳׳כ

 דברי' רישא אלא קיימין דבריו אמאי רישא א״כ הוא אמו ירך דעובר
 דלא משוס או כלום אמר לא וסיפא הוא אמו ירך לאו דעובר קיימין

 עכ׳׳ל שלו רבו מידי לחבירו גט מקבל העבד דאין משום או לעולם בא
 ז׳׳ל הרב לדעה מסורן שהוא וחשב זה בסירון נססייס עוז מגדל ובעל
כמשחרר דהוו משום דסיפא טעמא סלי איהו דהא ליסא ודאי הא

 דעתו גישג נריך וגסיכך ס״ג הוח חמו ירך עובר ז״צ והודאיהו חציה
 והעובד דמלסיה מסיפא כדמשננע הוא אמו ירך עובר דסבר כן ז״ל

 אם דלכ׳ע משום דריבא וכיעמא מהעובר סלק אמו ואין מאמו חלק
 אם דלכ׳׳ע יוחנן ר׳ לך אמר הסם יוחנן ר׳ מסיק והכי מכוייר שיירו
 וילדיה האשה קרא דאמר יוסי דר׳ טעמא היינו והכא משוייר שיירו
 הוא אמו דירך מפום ולא בשפחה היא הכסוב וגזירס לאדוניה סהיה

 שיור הוי הוא אמו ירך עובר דלמ״ד סליא בהא הא וא׳׳ס וכסרש״יז׳ל
 רש״י לשק מתוך מבמע דהכי שיור הוי לא הוא אמו ירך לאו ולמ״ד

 והרב ל”ז רש׳יי דעס שכן הוא קוכטא מערימין אין סרק בסוגיס ז־׳ל
 הולד דלעולם סליא בהא הא דלאו סובר ז׳׳ל הרמב״ם אבל ההשגה בעל
 לשפחתו הכותב הכי הולהומשוס אחר נגררס האם ואין אמו אחר נגרר
 הוא אמו ירך עובר כנאמר ראוי היה עבד וולדך חורין בס אס הדי

 דבריו הכי ומכוס משוייר כיירו אם דקי״ל משום אלא כמוה הולד ויהיה
 כמשחרר דליהוי למימר וליכא עבד הולד שיהי׳ בסי׳ הסנה שהרי קיימין

 בן וולדך שפחה אס הרי האומר ולדהי-אבל אחר נגררס האם דאין חציה
^ חציה כמשחרר והוי אמריה נגרר והוא הוא אמו ירך עובר חורין ר  ד
 לדעת דאסיקנא וכיון כפשוטן ז״ל הריב דברי עלו ובזה כלום אמר דלא

 ליה דקשיא אלא ל“ז הראב׳׳ד מודה וכן אמו ירך עובר דס׳׳ל ז״ל הר״ב
 שהיסה ידע דלא אע״ג ססם שפחתו שחרר שאם ברור הדבר רישא

 במשחרר מודה אמו ירך לאו עובר למ׳׳ד ואפי׳ כמוה הולד מעוברס
 לאו אמרינן עבד והולד דסירש היכא דדוקא גריר דידה דבסר ססס

 וכדייקינן ז׳׳ל הראב׳׳ד לדעס דרישא טעמא סלי דבהכי הוא אמו ירך
 הא עבד והולד שאמר מפני דמשמע קיימין דבריו מדקסני טעמא לעיל

 שהיא דידע היכא סינח הא וא״ס ־ כמוה דולדה חכמים מודים בססס
 מעוברס שהיא ידע דלא היכא אבל הכל שחרר ססס ושחרר מעוברס

 דמן סריצנא הא .למימר איכא מאי הוא אמו ירך לאו עובר למ״ד
 וסו • משחרר יפה דבעין וסו :שיפרש עד האם אחר נגרר הולד הססם

 לא דאם סדע בקהל זה ויבא ידו על סקלה שסבא רוצה אינו דבססמא
 מעוברס ונמצאס שסחסו המשחרר לאשמעינן להו הוה מינה עדיפא כן

 והולד במפרש דאסילו יוסי דר׳ כחו להודיעך למימר וליכא עבד הול:
 האשה מדכמיב יוסי דר׳ דטעמיה כיון חדא כמוה הוא הרי עבד

 למפרש ססס בין קרא שני לא הוא הכסוב וגזירס לאדוניה סהיה וילדיה
 איסא אם כרבנן ז״ל הרב דססק כיון וסו :האס אחר נגרר לעולם

 רבנן פליגי לא ודאי אלא דרבנן אליבא למימר ליה הוה מינה עדיסא
 לן שגי לא הסתם מן אבל עבד הולד ובמסרש במעוברס אלא יוסי‘ ורבי

: כמוה הולד ידע לא או מעוברס שהיא ידע אם
ט פ ת ק ל א ט  בבוטנה אוסו שעושין צמר בגדי ענין על ממני ^

 וחוזרין לבדה אוסה וסוסרין גפן צמר של והבוטנה
 דילמא או סשסן בחוטי הבוטנה לחפור מוסר אם בבגד אוסה וסופרין

 נ כלאים הוי נבגד ומחברה כשחוזר
̂טובה  ז׳ל הרשב״א שכסב שמעסי בה כיוצא שמעסי לא זו ת

 ומחברין בסשסן הספורים עורוס על ש״ס סימן בחשובה
 טווי שוע התורה דמן דכיון ז׳׳ל הרב והעלה ספירה ע״י בבגד אוסה

 שכן וכיון מדרבנן אלא כלאים אינם הבגדים ואלו דוקא דאסור הוא ונוז
 חוט באמצע הספירה חוט יעבור שמא חופשין ואין להקל בספקו הולכין
 לנ׳׳ד למדסי וממנה כ”ע להקל בספיקו הולכין אלא העורוס ספירת

 באמצע ועוברס דקה שהספירה להדיא חאה אני כהרי אסור שהוא
 ואיכא יסד וסשסים צמר ונמצא בבצד סיבוק במקום הבוטנה ססירס חוט

 פבסן בחוטי הבוטנה לספור שמצה מי ולפיכך מיהא מדרבנן איסורא
מת למקום סמוך יניח  בחיטי אוחו ויספור אצבע כשיעור הבגד עם מי

 נ גפן צמר בחוטי או בקנבוס או משי
י ו ח  נמר בחוטי אלא העורוס כל סופרין אין זו במדינה כי יודע ו

 העור אס קורעין חוטין מיני ושאר החסירה שמעמיד מפני גפן
 הספירה חוס ועובר אוסה שמחבר אעס׳׳י בבגד לספרם מוסר הילכך

 להקל אין סשסן בחוטי הספירה בבוסנה אבל העורוס ססירס באמצע
 תפירס ושמא שמיעה לא ראייה מד שאני לסי שכסבסי כמו אלא כלל

 אם ספק שהדבר נסה ספירה היא ז״ל הרשב׳א כסב אשר העורוס
 הסורה מן ולוז טווי שוע בעינן דלא האומרים לדעס וכ״ש לא או טוברוס

 שיש זיל הרמביס שכסב וכמו צמר בבגד סשסן בגד חיבר אפי׳ אלא
לפי כלל פשתן בחוטי הבוטנה יספור לא שמים וירא לספיקו לחוש

שהרמב׳ם



יחשוביתחרדבזשאיית
 אגיו על הטור וכןהעיר כלאים נערן הרנה מחמיר ז'*ל בהרמנ׳ס

ד סשחן נחוטי התפור העור לחפור ה5ד לא שמעולם ז׳ל  גמר כל ננג
ד עם העור כהן חפר אכר פשחן הוטי מחכרח שהחפירה לפי ע  של ה

 אשרנו זה ומטעם משי כחוטי הכוסגה כל לחפור גוהגין אנו וכן צמר
די אוחה לחפור סולטר אזדאר הנקראים הכומוניש ע  כיש לפי צמר כ

מד החפירה ע״י ומחחכרים פכחים כתוכן  אח שיעשו וחיקנחי צמר כ
:גפן צמר כנד שכחוכן מה

ת קצ ל א ה כנמצא מה על ממני ש ה מ ה פרק כאשרי כ מו  כ
 ע״ג הפריס ולא חי ט׳ כן כה מצא וז״ל המקשה

 מטהרחו אין אמו ככחיטח דל אכיו יואל מרכינו קכל ראכי״ה קרקע
 נטרונאי כר שמואל ורכינו יעכ״ן רכינו פסק וכן ואסור טרפה מידי

 וקשיא . ננא״ז עכ״ל דכריו ונראין חאכלו ככהמה כל משום מחיר ז׳ל
 :אמו כשחיטת מותר חי או מח ליה חשכח אי נפשך מה לך

ה ב ו ש  דפליגי מאן א״ז אשכח לח וחו הוא חימא דכר איכרא ת
 עליו חלוקים העולם כל והלא שמואל רכינו אלא טליה

 אננו כשחיטת ניחר אינו חי ט׳ כן דקאמר מאיר דרכי אליכא וכשלמא
 כאכילה מחירחו אמו שחיטת ואין ליה חשיב כחי דטרפה למימר איכא
 מח או חי ט׳ דכן מחני׳ כסחם אלא מאיד כר׳ כהא קי״ל לא אכל

ה כעל כחכ וכן קרקע ע״ג הפריש לא אס מטהרהו אמו שחיטת ה מ  ה
 אסור טרפה ונמצא קרקע נכי על והפריש חי ט׳ כן כה מצא כעצמו

 נמי הכי מעליא ככהמה לאחלופי אחי דלא משום שחיטה טעון דהא
 טעון מדינא מאיר דלר׳ טעמא להאי איצטריך ולרכנן דידיה מרפוח
 שנטרף אלא רכווחא הני נחלקו דלא אומר אני הדוחק ומתוך . שחיטה

 אלא מחרת אינה אמו דשחיטח דל דש׳׳ללראכי״ה אמו שחיכית אחר
 אינה אח״כ שאירע מה אכל מיתה או טרפות כחוכה שאירע מה

 דאסור ס״ל מת זמן ואחר קרקע ע״ג הפריס שלא עצמך הגע מותרת
 כעלמא מחה ככהמה מתחלף מ״מ כשחוט ליה דחשכינן ואע״ג כאכילה

 לאחלופי אתי לא קורעו או ראשו טל אותו ומכין חי כשהוא דכשלמא
 דכיון לראכי׳יה וס׳ל אשור מעצמו מת אם אכל דעלמא ככהמה
 .ואסור אמו שחיטת אחר מש כאלו הוא הרי אמו שחיטת אחר דנטרף
 ככהמה ככל הוא שנטרף אעפ״י חי שהוא כיון ס״ל שמואל ודכינו
 נטרף אכל לאחלופי דאתי אשור אח״כ מת דאם הוא מודה אכל תאכלו

:לאחלופי אחי לא
י ו ה  אפי׳ עליהם לסמוך רגילין אנו אשר הפוסקים רוכ דלדעת יודע ו

 וכ״ש מוסר טרפה נמצא אס שחיטה דטעון קרקע ע״ג הפריס
ג הפריס דלא היכא  נטרף דאפילו דפשיטא שחיטה טעון דאין קרקע ע'
 כאכילה אשור מת אם אכל לגמרי התירתו אמו דשחיטת מותר אח׳כ

 חי ט׳ כן כה ומצא הטרפה אח השוחט חסדא רב אמר החם דגרסינן
 במשא מלטמא טהור מת ואם וקיבה ולחיים בזרוע וחייב שחיטה טעון

 רחמנא ביה אכשר סימנים ד׳ משום דרישא וטעמא כרבנן לה ומוקמינן
ה שחיטה שמה ראויה שאינה דשחיטה כיון וס׳ד הי  אמו בשחיטת מותר י

 מלטמא טהור אח״כ מת אם סיפא וקתני שחיטה דטעון קמ׳ל הטרפה
 איכא דהא טרפה דאמו משום למימרדטעמא וליכא אסור באכילה אבל

 לאויר שיצא אחר מת אם הילכך הבהמה את השוחט בה דגרסי
 דל הר״ן ומדברי באכילה אסור קרקע ג’ע הפריש דלא אע״ג העול'
 קיל כווחייהו-ואני דקי׳׳ל לרבנן באכילה מותר אח׳כ מת דאפילו נראה
 ע״ג דהפריש היכא שנזרו כמו דעלמא נבלה אטו במת גזרו לא למה

 מודה אני וכן דטרפה מכ״ש אסור מת שאם סובר ראבי׳ה ומ״מ קרקע
: אמו שחיטת אחר בשנטרף ולא במת לו

ת קצא ל א  במקום וראובן בחנות שותפין ושמעון ראובן ממני ש
 לפתוח שרנעון מותר אש ראובן של אביו ומת אחר

:לא או החנות
ה ב ו ש  השמועה לו שכשיגיע הרבה רחוק במקום ראובן אם ת

 כשיגיע שהרי החנו׳ לסגור צריך שמעון אין רחוקה נעשית
 ואותה ככלו היום ומקצת לבד אחד יום אבלות נוהג השמועה לראובן

 קרוב במקום הוא ואש שיסגור כדי היא זו אי יודע שמעון אין שעה
 לסגור צריך אין זה זמן ובתוך השמועה שם יגיע זמן בכמה לשער צריך

 חבל י ידע לא דאכתי כיון ראובן על אבלות חל לא דעדיין החנות
 ידעי׳ דלא כיון דדילמא לספוקי איכא השמוגיה לו שיגיע זמן שיעור אחר
לסגור ליה כייפינן לא מספיקא לא או השמועה ראובן שמע אי הכא

 שליחותו טסה חזקה שליח לו שלחו דאם לי נוסחברא הכי ומשום החנות
 שליח לו שלחו לא אם אבל החנות סוגר השליח שם שיגיע שיעור גאחר

 החנות לסגור ליה כייפינן ולא הכתב כחבדילמאאבד לו שכתבו אעפ׳י
 על דאפילו מאבלינן לא דמספיקא האבילות ראוכן על שחל שנדע עד
 מספיקא כ״ש לא או מתאבלין אם דרבווסא פלוגחא איכא א׳ עד פי

 שהר־י תדע להקל אלא להחמיר בדבר הלכו ולא מתאבלין אין דלכ״ע
 והדבר שליח לו שלחו אס אבל בצנעה השותפות מלאכת התירו»ע_ות

 חלית ולא שליחותו עושה שליח חזקה ימים ג׳ בתוך השליח שיגיכי ברור
 וא״ס . שכיח לא דאונסא שליחותו עשה ולח לו אירע מקרה שמא לומר

 על מתאבל אינו דראובן וכיון פלוגחח איכא הא א׳ עד אלא יהיה לא
 • חנותו לנעול לשמכיון כייפינן המיקלאמאי כדכיח לעשות ירצה אם פיו
 המטייל בעד אלא א׳ עד פי על מתאבלין אין אמרינן דלא קשיא לא הא

 הוא א׳ עד לאו המת קרובי אוחו שמשלחין שליח אבל פלוני מת מעצמו
 החנות פותח הילכךבניד ; לכ״ע השליח פי שמחאבליןעל ופשיטיא
 נהגו שכבר יודע והוי .אותו נוטל ואח״כ לראובן השליח שיגיע כשץור
 חומו לפי מסיח ועכו״ס עד מפי ועד א׳ עד פ; על להתאבל העו.ם
 אישר חברך מיח ז״ל דאמרו וסו משקר לח לאגנויי דעבידא דמ-תא

:האמן כלומר
־ קצב ! ל א  בתורת לחבירו מעות שנתן במי דעתי אודיעך ממני ש

 ריוח לו נותן והיה להפסד ורחוק לשכר קרוב עסקא
p, לחלוק באים ועתה ריוח כ"כ שם היה שלא נחכדר זינן ואחר חדש 

 הקרן ומן היהשסריוחכ״כ לא אומר ולוה לקחתי אומרמהריוח מלוה
 :ריוח שם יהיה לבסוף כי שחשבתי לפי לך נתתי

ה ב ו ש  להוציא הלוה בא ועתה הקרן מעות כל לו פרע כבר אס ת
 מזה מוציאין אין רבית אבק דקיי׳ל המלוה עם הדין ממנו

 רביח היה שלא כיון מידו איןמוציאין שלו המלוהאת שגבה וכיון לזה
 לא עדיין ואס . הוא רבית אבק להפסד ודחוק לשכר דקרוב קצוצה

 מה כנכד הוא הקרן ואס מהלוה המוניא הוא המלוה ההרן אש ־-ו נסן
 כלום בלא אותו מסלק שאם כלום בלא אחהמלוה מסלקין אין שלקח

 • בדיינים יוצאה אינה רביס ואבק בדיינים אותו שהוציא כמי זה הרי
 אח לו ונותן לו שנתן מה כל לו מנכה שלקח ממה יותר הקרן ואם

 ריוח שם היה שלא ישבע או כלל ריוח שם היה שלא שיברר אחר השאר
 מאמץ אני הראשונים לדבריך ליה למימר מצי לישבע רצה לא ואס

 לא אבל ריוח קצת שם יש ואם ריוח הוא נותן באתה שמה לי שאמרח
 לו ומשלימין שלקחהמלוה מה שמין שלקח מה שיעור לחלקו מגיטי היה

 אוחו חולקין והשאר טרחו שכר מועט דבר למחטישק ונוחנין שלו הקרן
 והדרינן . מהכא שטרא דל באיסור העסקאנעשה דשטר בשוהדכיון

 אבק נמי דהוי בחצרו ודר דהלוהו מהא זה לדין וראיה רז״ל לתקנת
 אם לפיכך ולוה מלוה מהלכות פ״ו ז״ל הרמב״ס טלה וכתב . רבית
 אם מן־החוב בה שדר החצר שכר לגבות ובא חובו לו החזיר לא טדיין

 שאס הדיינים שיראו כמו אלא הכל מנכה אינו החוב כנגד השכר היה
 רביס ואבה בדיינים אוחו שהוציא כמי זה הרי כלום בלא אוחו תסלק
 בכל הוא כך רבית הל׳ משנה מגיד וכתב ט״כ. בדיינים יוצאה אינה
 על חולקים ואעפ״ישיש . ע״כ הדיינים שיראו כמו לגבות רביח אבק
 נמי בנ׳׳ד הילכך טליהס קבלוהו וכבר הוא דמר אחריה מ״מ בזה הרב
 שיראה ה1נ כפי לו מנכין אלא כלום בלא המלוה את מסלקים אין

 על החולקים דאפילו לי קצחמסחברא שסריוח דיש והיכא י לדיינים
 דקיימא כיון חצר או בית גבי דבשלמא שכתבתי במה הס ננודים ו׳ל הרב

 הכלדלאדמיא לו מנכין ולפיכך ביתו שכר הבית בטיל מפסיד לאגדא
 לזה פסידא דאיכא דכיון למיגר טיביד הלוה אס וכ״ש בנכייחא למשכנתא

א ורווחאלזה אסל ח בי ר  כלום בלא שמסתלק אע״פ הכל לו ינכו הוי
 כאן אין לו ננסן מהריוח שהרי כלום משלו הלוה מפסיד שאין בנ׳ד אבל

 בזה רואה איני הלכך רביח ולא נוטל הוא מעותיו ריוח והמלוה רביח
 שלא ישבטי או שיברר ובתנאי חז׳ל כתקנת הריוח חולקין אלא פקפוק

;לטיל וכדכחיבנ׳ יותר ריוח היה
ת קצג ל א  בשער משמעון שלוה בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 ננחחח שסר שיצא מי לכל לפתע שנשתעבד לו וכתב
 ראובן יכול אס לוי מיד השטר יוצא ועתה הרשאה בלא אפי׳ ידו

 וא׳׳ח נפל משמעון שמא לידך זה שמר בא איך ראיה תביא לומר
 בכתובה לידו בא שלא כיון ממשעבדי ביה מדיף אי לעכב יכול שאינו

חשובה ;ומסירה
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ה ב ו ש .גפקדון בין גמלוה בין בידך לי שים מנה י״בי אלא כלשהן מפמד הזכיר שבממון שנאי כל קי״ל דהא רואה אני בתריס דברים ת
שהרי בדןJוכ לעיל כשבנו אשד הדרכים שני הזכיר השטר מכירש ו;בי אין השפר שיוציא מי לכל ראובן שנשעבד וכיון קייס שנאו

.............................. , שלא אנפשיה הפסיד ושמעון טענה בשום פליו לעכב ולא לדשושו יכול
 שטר בא איך הדבר על למקור ב״ד על מוטל ומ״מ יפה שטרו אש כמר

 שיבוא עד הפירפון מעכבין מצאשיו ואני נפל ממני יאמר אם לידו זה
 קרוב במקום הוא אה במשנה לי נסנו או מכרו יאמר ואם השטר בעל

 בשטר המומזק נשבע נפל ממני אלא לא ואמר בא ואם אוסו מודיעין
 דעלמא שטרוס דשאר ואע״ג הסוב וגובה במשנה לו נשנו או לו שמכרו

 מפני הסס שאני ומסירה בכסיבה או באגב אלא להקנושן יכול אין
 נשסעבד הרי הכא אבל השער בנסינס להקנומו יכול אין שהשעבוד

 מסשש שיוצא כיון ללוי קנוי השעבוד והרי השטר שיוציא מי לכל ראובן
 הפסידו דלקומוס וכ״ש נשמעבד בהרי ממשעבדי עורף זה ומטעם ידו

 שיוציא מי לכל כנששעבד ממי קרקע לקנוס להם היה שלא אנפשייהו
 שמעון וכביבא הפירעון מעכבין אין רחוק במקום הוא ואם : השער

 יודע והוי ללוי שפרע בשעה נפער וראובן לוי עם דין יעשה השכר בעל
 אע״ג בידו השטר אין אס השטר בעל אומו לכבוש יוכל לא, כזה שוב כי

 יפול שמא או לאמר השער נסה שמא למיננר דמצי מברא ליה דכשב
 אם לפיכך זה סנאי בו שכסוב כיון לדמוסו אוכל ולא אמר אוסו וימצא
 אנויד המלוה שנועון שאס מסשברא ומ"מ : שקנה לו אין השער נאבד
 והפסד ונזק ערעור כל עליו ויקבל מובו לו לפרוע ראובן אס כופין
 על משכון או ערב לו יביא אמיד אינו ואס הנז׳ הפירעון מנד לו שיבא

:לדון ראוי וכזה ומדי הלה ויאכל שלו זה יפסיד שלא כדי זה
צי ת ק ל א צ  לכשוב שהחחיל חפילין בכוסב דעסי אודיעך ממני ^

 כדינה השיטה בשמלש חלק והניח שמוע אס והיה
 שהשחילה מננקום השנייה השיטה והשחיל סשומה פרשה שהיא

 צורש שנמצאס עד כדינה כקלף בראש השחיל השיעוס ושאר הראשונה
וגו׳ ששמעו שמע אס והיה כזה שיטוס בשסי הפרשה

וגו׳ לבהממך בשדך עשב
וגו׳ מעל מהרה ואבדשס יבולה אש ששן ולא
ס לדבר בינכס אש וגו׳ ובלכחך בביסך בשבסך נ

ה ב ו ש  אם ומה דהשמא שקנה לה ואין גניזה טעונה זו פרשה ת
 מססומה או לסשומה מפשוחה כפרשיוה צורש שינה

 השנייה בשיטה כי ושו .כלל פרשה צורש לה שאין זו כ״ש פסולה לפשוחה
 וז׳ל פסול ולפיכך פרשה אינה והיא פרשה כשיעור ריוח לפניה הניח

 ססומ׳או פשוחה ונסב הפרשיוס בריוח טעה אס אבל פ״ח דל הרמב״ם
 ששינה או פרשה בו שאין בנוקוס פנוי והניח שהפסיק או פשוחה סשומה

 בו שטעה הדף כל אש לסלק שקנ׳אלא לו ואין פסול זה הרי השורוס נורוס
 ויכסוב הפרשה שיגנוז אלא שקנה לו אין כסדרן דבעינן ובשפילין • ע׳יכ

 הראשונה בפרשה טעוס נופל היה ואם האחרונה והיא הואיל אחרת■■
הוא ופשוט כולה השפלה אש לגנוז צריך היה

 שעבוד אבג החוב שיקנה ודיינו טעמא בלא הלכסא הוי שלשסן מעמד
 בפירוש שכסב ז״ל הר״ן דעש בהדיא נראה וכן : קנה לא השטר

 ישנו ומש לפלוני מנה דשנו דמסניסין עלה גט המביא פרק ההלכוס
 שלשסן מעמד בשטר חכמים שקנו שלא ללמוד יש מכאן וז״ל מיתה לאחר

 דזכי דמגו למימר איכא נומון שגופו דבר דבשלמא דמלשא וטעמא
 דלא בשטר ממון גופו שאין דבר אבל לחבריה דלזכי רבנן סקינו לנפשיה

 וכן ־ כאן עד נ״ל זה לחבריה דליזכי רבנן ליה סקינו לא ביה זכי מצי
 קנה לא שלשסן במעמד השטר קנה שנא כיון הילכך בסוספוס היא

 הוה דמסשפינא לאו ממשעבדינואי טריף לא החוב דקנה ואע״ג השעבוד
 דקנה דכיון ממשעבדי טריף מצי לא לראובן שטרא אהדר דאפי׳ אמינא

 מכח והשסא השטר שעבוד נמחל כאלו הוי שלשסן במעמד החוב לוי
 דהמוכר ז׳ל ר״ס וכשב : מחננס־ה דאשי מגברא עדיף ולא קאשי לוי

 לזה והביא למוחלו יכול אינו שלשסן במעמד נסנו או לחבירו חוב שטר
 חוב שטר הננוכר אם עליה ק״ל מיהו ־ דגטין פ׳יק בסוספוש עיין ראיוס

 והוי בעצמו השטר גדף שקנה קרקע אגב או ומסירה בכשיבה לחבירו
 שהקנין שלשחן במעמד המוכר מחול ומחלו חזר אס בעעמא הלכסא

 שאס כ״ש לא כדכחיבנא השטר גוף קנה ולא טעמא בלא הלכסא הוא
 ממשעבדי .טריף נלא השטר גוף קנה לא ודאי נ:'ד מ״מ ונל׳׳ע מחול מחלו
 דהוי ומשמע לנווחלו יכול אינו שלשסן במעמד ש״ח דכננוכר ר״ש ומ״ש

 עצמו השטר אבל דבכטרקאמר אמנה אלא קאמר אשטר לאו מכירה
:כדכסיבנא כלל מכור אינו

ת קצי ל א  צריכוס אס שנשסחררו בשפחוש דעשי אודיעך ממני ש
 בקדושה שנזרע הזרע הבחנח כדי יום ג׳ להמשין
: בקדושה שלא שנזרע לזרע

ה ב ו ש  להמסיןג׳ וכולןצריכוס שמואל אמר אחין גרסינןבפיד ת
 הנשים כל פי׳ קטנה ומשוחררס מגיורס חק חדשים

 טבילש אחר להמסין צריכוס דגדולוש משמע להמסין צריכוס שנבעלו
 קמא לישנא האי לפוס לך כרי • בה גזרו לא קטנה אבל ושחרור גיורס

 דבריישא יהודה כרבי לישנא הא־ ואשיא להמשין דצריכוס דשמואל
 נשיב ז״ל ירוחם רבינו מלשון משמע וכן לישנא האי כי דפסק מאן ואיכא

 לישנא בהאי אפי׳ שמואל דאסי דאיפשר כסב ז״ל והר״ן :ג׳ חלק כ״ג
 ומשוחררש בגיורס דאסור והא משהפכס מזנה דאבה דס״ל יוסי כרבי

 לא מיהו דעלמא גדולה אטו דגזר גזרה משוס אלא מדינא לאו גדולה
 ומשומררס בגיורש אפי׳ יוסי לרבי דאלו יוסי כר׳ לגמרי קמא לישנא אשי

 בגדולה גזר שמואל ואלו דגדולה נשואין אטו דגדולה זנוס גזר לא גדולה
 כדאמרינן יוסי כרבי לאמר הוא עלה אמרינן לא ולהכי נשואין אטו זנוח

 מאירדאמר. למלסיהכרבי דאמרה עלהז״ל ומסיק . בלישנאבסרא
גחלה אטו קטנה דגזר להמסין שצריכה ישראל בס בקטנה יהודה כרבי

תקצה ל א  ומשוחררש בגיורס לא אבל דגזרינן גדולה ומשוחררס לגיורס וה״ה שמעון על שטר לו שיש בראובן דעשי אוליעך ממני ש
בגזירוסיו. מאיר כרבי הלכה דאמר לטעמיה ושמואל ־ שכיח דלא קטנה אס כסיבה בלא שלבשן במעמד ללוי אושו והקנה

פסקו דלא היכא ה״מ עמו דנמוקו יוסי כרבי הלכה דקי״ל ואע״ג החוב אלא קנה לא או בעצמו השפר קנה אס ממשעבד לטרום לוי יכול
 הרי :ברור וזה אמוראי בסר למפסק לן דאיש סנאי מהנך כחד אמוראי

אחרינא צי״נא--------- ’ ־ ’
שער בלא כמלוה והוי לבד

ה ב ו ש  אחרינא ״ישנא הסס גרסינן סו • להמסין צריכוש דכולן זו שיפה לפי לך ולא השטר אש ולא בשטר הכסוב החוב אלא לוי קנה לא ת
ומשוחררש מגיורוס חון להמסין צליכוס כולן שמואל אמר לה אמרי שהקנה אחר שמעון דשעבד ממשעבדי אפילו לוי ט־ים

 דהא אנפשיה דאפסיד איהו למימר הכא שייך דלא ללוי השפר אש
 קלא מפיק לא השטר דמקנה לקלא דליפקו סהדי הכא ליכא

 ושמעון מבירו על לו שיש משער אלא חובו לפרוע לו שאין שיאמרו
 להקנותו וצריך פורע ואינו חוב שפר עליו שיש שיאמרו לקנא מפיק לא

 חובוס לוי על ים שמא ירא שהיא לקלא ננפיק לא ולוי לאחרים
 אפסיד דקונה טעמא שייך לא סהדי דליכא כיון הילכך אחרוש

 דלא כשטר שעבוד לא שבו החוב אלא קני דלא שדע אנפשיה
 בכסיבה או דרכים משני באחד אלא שערא לאקנויי דמני אשכחנא
 כשב לא ואי ביה דא־ס שעבודא וכל איהו וקני ליה ויכתוב ומסירה

 שהוא כל קרקע לו שהקנה כגון א״נ .דמילי:־נהו קנה לא הכ־ ליה
 שהוא מקום בכל השטר קנה זה הרי חוב בער גבה על לו והקנה
 דאפסיד ואיהו לקלא מפקי סהדי דאיכא כיון אנפי תרשי ובהני

: אנפשיה  שלששן מעמד נמי דאיכא אישא ואס .
נד מהלכות פי׳ו ז״ל הרמב׳׳ס מדברי משמע וכן . לאדכורא

 להו הוה
כלא ירה

 דאמר הוא ומסקינן להמסין. צריכה אינה ישראל בס וקטנה גדולה
 צריכוס שנשסחררה ושפחה שנפדיס והשבויה הגיורס דסניא יוסי כר׳

 מיד ולינשא ליארס מהיר יוסי ר׳ יהודה ר׳ דברי חדשים ג׳ להמסין
 במוך משמכס מזנה אשה סבר קא יוסי דרבי טעמא מאי רבא אמר
 לאגיורי דדעסה כיון גיורס בשלמא רבא ליה אמר .תסעבר שלא כדי

 כל וכ״ס לה משכחת היכי ועין בשן יוצאה אלא וכו׳ נפשה מנטרא
 ג׳ להמסין צריך ומפוסה אנוסה סניא והא יוסי רבי מודה דממילא
 אמר אלא מיד ולינשא ליארס מסיר יוסי רבי יהודה רבי דברי חדשים

 נסהפכה לא שמא חיישינן ואידך סתעבר שלא מסהפכס מזנה אשה אביי
 הך כי מפרשים ורוב ז״ל הריא״ף ופסק :הגמ׳ סוגייס ע״כ יפה יפה

 בשיטס דשמזאל כיון ואיש .עמו דנימוקו יוסי וכר׳ דשמואל בתרא לישנא
 משוס ז־׳ל הר״ן שירן • ומפוסה אנוסה השמיט למה אמרה יוסי רבי

 דיחבי דגיוס מנשואיו דאסו בהנך אלא לפרושי איצעריכא לא דאיהו
כיון בהפוך סלינן לריעוסא פרסי דאיכא בהנהו דאפי׳ בעלייהו סושי

דדעתייהו



לאותשובותהרדביזשאלוח
 ניחא דלא השיטא וצנוטה פנויה ישראל נבס אנל לאיגיורי דימחייהו

 נכון וזה הן קדושות ישראל דבנות יפה ומתהפכת זנוח של נטבור לה
 והפחה גיורת כל יוסי כר׳ דפסק למאן זו שיטה לפי למד נמצאת .עכ׳ל

 ומפוחה אנוסה וכן להנוחין צריכות אין נשואה בלחי או נשואה בין
 בהא דפסקו היוונים מן יש אבל ־ הפוסקים רוב הסכמת היא זזו

 לבתראי להו בריר ולא ומפוחה באנוסה דהיינו יהודה כרבי הלכה
 אכל • טמו דניננוקו יוסי כרבי הלכה דקי״ל כיון נמקא דהאי מטמא
 בגיורת יוסי כרבי ס׳׳ל ושמואל וז״ל כתב (ישטיה) רבינו בפסקי

 ופטר דמחהפכת משוס סבר יוסי רבי מטטמיהדאלו ולאו ומשוחרח
 משום ומשוחררת גיורת אלא פטר לא ושמואל ומפוחה אנוסה אפי׳

י ט  לא דאימור מחייב ומפוחה אנוסה אבל במוך ומשמשוח ^
 ומפוחה באנוסה יהודה כרי שמואל דקי״ל וכיון יפה יפה נחהפכה
 יוסי כרבי פסק ז״ל הריא״ף אבל ז״ל ל׳ח פשק וכן כווחיה הלכחא
די הלכה יוסי ר׳1 יהודה ר׳ דוכחא בכל כדקי״ל  שמואל דהרי היא ולא כ

 אחר טטם ז״ל הרא״ש ובפסקי : טכ״ל כאמוראי והלכתא יהודה כר׳ ס״ל
 דאי להמחין יכוח ״ אינן גיורת או שפחה כל זו שיטה ולפי . ט׳ש

 בפנויה ואי . נפשה ננינטרא לאיגיורי דטחא דיהיב כיון כנשואה
 צריכות וגיורת דגר החולן בפרק לקמן תניא הא וא״ת , ננחהפכח

 הפסקים לכל לננידק ואיכא .טלה מיין בחוספוח לה חריצו הא להמתין
 . קמא כלישנא ופשקינן בחרא לישנא שבקינן היכא קמא לפשקא דאי
 שמואל סחמא אמר דתלננודא כיון הגאונים לדטח השני לפסק ואי

 הריא״ף ולשיטח :כווחיה ס״ל מלתא דבכולא ננשמט יוסי כר׳ דאמר
 גדולה אבל בזנות ישראל בת קטנה אלא ממטט מדלא קשיא נמי ז״ל

 דלא לומר הראשונים אח דחק כזה יוסי כר׳ דלא והא להמתין צריכות
 והסמ״ג דהרננב״ם לי משמט הלין ומכל ;יוסי כר׳ מלחא בכולא סבר

 הלכה רבוותא פסקי ברייתא דבחרחי וש״ל אחרת דרך להם תפסו ז״ל
 כפשטא אחיא דשמואל קמא דלישנא כיון דמלחא וטטמא .יהודה כר׳
 איח ס״ל יהודה כר׳ ומפלתה באנוסה נמי בחרא ובלישנא יהודה כר׳

 באנוסה אי הוא דכ״ש ותו :יהודה כד׳ ננלחא בכולא הלכחא למפסק לן
 כ״ם יפה יפה נחהפכה לא שנוא חיישינן קדוכוח דישראליח ומפותה
 דר׳ ואליבא דשמואל קמא כלישנא מסתבר ולפיכך דחיישינן הגיורת
 שפחה וכחב הפסקים אלה בין פשרה הרמב״ם הטיל הכי ומשוס יהודה

 וכן וכו׳ ואשחו גר ואפילו יום צ׳ ממתינים שנתגיירה וגיורת שנשתחררה
 אינס הס זונות ושפחה טכו״ם דסחם כיון בסמוך תואר יפת לגבי כתב

 אינם כמחהפכוח אטפ״י ולפיכך מקפידות ולא הטיבוד מן בוכות
 הלכה בה לפסוק ומסתבר .להמתין וצריכות יפה יפה מתהפכות

לו במקצת רבוותאי וכדטת יהודא וכר׳ דשמואל קמא כלישנא אפי  .ו
 ז׳׳ל הרב ומפותה באנוסה אלא יהודה כר׳ רבוותא פסקו דלא סימא
 צנוטות ישראל בנות אבל .בהא יהודה וכר׳ דשמואל קמא כלישנא פסק

 זה מדבר מתביישות הן כי תחטברנה שלא ומקפידות הן וקדושות
 בתרא כלישנא הלכה לפסוק מסתבר ובהא יפה יפה מתהפכות ולפיכך

 בין מפליג לא דתלמודא ואט״ג .טננו דנימוקו יוסי וכר׳ דשמואל
 כיון מתהפכת מזנה אשה בסתם אמרינן אלא ישראליות או טכו׳ס
ת רבוותא וקצת יהודה ורבי דשמואל קמא לישנא דאיכא  הא להו ^י

 מסתבר דלא ובמאי טטמיה דמסתבר ברואי כגתיה פסקינן אנן יוסי דר׳
 וזהו במקצת וכרבוותא יהודה וכר׳ דשמואל לישנא כאידך פסקינן

 בת וכל להמתין צריכה טכו״ם שכל הסברא אל וקרוב שבפסקיס הנכון
 וזהו .להמתין צריכה אינה לה ננותדת שאינה בטילה הנבטלת ישראל
 אנוסה וכן וכו׳ להמתין צריכה אינה המזנה וכן ז׳׳ל הר״ב בכתב

 בשפחה ז״ל הרב דברי פי׳ מ״נו ובטל . מיירי ישראל ובבת ומפוחה
 צריכות אין הכי לאו הא ובטבודתן בגיותן לבטלים נשואות שהיו וגיורת

 וכן וכו׳ טצמה משמרת מזנה אשה מזנות בחזקת שהן שאט״פ להמתין
 דבריו להלום יכול איני כן דטתו אין אס דבריו וסוף מואר יפת גבי פי׳
 חדא . בזה מחוורין דבריו אין המחילה בקשת ואחר .ט׳כ הגמ׳ לפי

 וה״ל סתם ג"כ כתב דהסננ״ג והו .לפרש אלא לסתום הפוסק דדך דאין
 איש אשת שהיא ואטפ״י תואר יפת אשת אמרינן דבספרי ותו .לפרושי
 הרי ירח ימים ירח התס דריש וטלה פנויה או בנשוא׳ בין דאיירי משמט

 ראשון זרט בין להבחין טקיבא ר׳ כדברי ג׳ כאן כדי ימים ל׳ כאן
 דקאיבין ומשמט דילן ב;מ׳ שמטון ר' לה ש דר והכי■ אחרון לזרט

תני יושי ור׳ יהודה ר׳ בה דאיפליגו דבברייתא ותו .פנוייה או אנשואה

 נשואה בין גן שאני לא דסבויה היכי וכי ושפחה גיורת בהדי השבויה בה
 נקיט אמאי יהודה כר׳ ס׳׳ל דלא כיון ותו .ושפחה בגיורת נמי הכי

 צריכות אין והשפחה הניורח למימר ה״ל הכי יהודה דר׳ לישנא
 לה מוקמינן הוה וממילא מתהפכת מזנה דאשה משום וטטמא להמתין
 מ״נו לדטת כי ותו .להמתין וצריכה מזנה אינה נשואה דאלו בפנוייה

 אפי׳ יהודה כר׳ דאי יוסי כר׳ ולא יהודה כר׳ לא ז״ל הרב אמרה כמאן
 דכיון צריכה אינה בנשואה אפילו יוסי כר׳ ואי להמתין צריך בפנוייה
 שמואל השמיט אמאי דאלת׳ה .נפשה מינטרא לאיגיורי דטתה דיהבה
 דאמרינן דאט״ג יודט והוי .ז״ל הר״ן בשם וכדכתיב׳ ומפותה אנוסה

 דאמדינן ממאי הדרינן לא מתהפכת מזנה אשה אמר אביי אלא ב:מ׳
 קושיין לתדוצי אלא נפשה מינטדא לאייורי דדטתה כיון גיורת בשלמא

 אבל מתהפכת מזנה אשה דאמר לדאביי איצטריכינן ומפותה דאנוסה
 דמהדר תימא ואפילו : ותשכח ודוק לנשואה איצטריכינן קמא טטמא
 בטילות כל לאיגיורי דעתה דיהיב כיון דלטיל טטמא מהך הדרינן
 דברי לפרושי ליכא הילכך יפה יפה ומתהפכת להו חשיב כזנות דגיוח
 טכו״ס דלגבי הנכון אבל .יוסי כר׳ דפסק איתא אם בנשואה ז״'' הרב

 ישראל ובבת דכתיבנא מעטמא יהודה כר׳ פסק תואר ויפת ושפחה
 דברי ונמצאו יוסי כר׳ פסק ומפוחה אנוסה או שבויה או המזנה

 לחלוק כדאי שאיני שידטתי פי טל ואך וכפשטן כהוגן טולין ז״ל הרב
 וטוד :מקל ולא מחמיר שאני וטוד לי הניחו מקוש שמא מ“מ בטל טל
 הטומד מל מרובה פדון שהדור זה בזמננו נמצא היה מ"מ הרב אם

 באלו פטמים כנוה ראו טיני אשר וכי׳ש הרב כוונת שזה לי מודה היה
 ומזנות לסבול יכולות ואינן בזימה שטופות שהן החיבוש השפחות

 שטיניו מה אלא לדיין ואין באדוניהן ותולות ומתפארות ומתטברות
 טד מנשא פנויה בין נשואה בין שפחה ששום מסכים איני הילכך רואות

 אוננריס שמטתי כי בנ״ד וכ״ש לידה גט שהגיט ננשטה יוס צ׳ שיטברו
 זממה להסתיר ורוצים היא שמטוברת נדבר ורנליס נבטלה שהשפחה

 שצריכות אומר אני הכי בלאו אפילו אלא זה טטס טל סומך שאני ולא
:שכתבחי מהטטמיס להמתין

ת קצי ל א  כרוך כסך לשמטון שמכר בראובן דטתי אודיטך ממני ש
 בלי הואנקי הכסך שזה הוא והמנהג קצב הנקרא

 והמיס זהב טוד טמו מטרבין שבו הזהב להוציא וכדי כלל תטרובת
 תטרובת בו והיה זהב טמו וטרב שמטון והלך הכל מוציאין החדים

 חייב בחוכואס ששם ממה וחסר הזהב את והפסיד מתכות מיני שאר
 שיטרב קודם אותו שיזקק הודיטו שלא לפי ההפסד לפרוט ראובן

:זהב טננו
 טוטן ראובן שאס ראובן של טטנתו היא נוה ביארת לא תשובה

 ידטתי ולא דבר בו טרבתי לא ואני מכרתי קנית כאשר
 כן לטשות רגיל הוא ואס פטור שהוא ברור הדבר תטרובות שוס בו שיש

 להזיק רגיל יהא שלא ד“ב ראות כפי אוחו קונסין אחרות פטמים
 טננו לטרב שהוא המדינה מנהג יודט אינו זה ראובן ואס .חבירו ממון
 ג״כ חטרובת בכסך שיש יודט היה אפילו שבתוכו הזהב להוציא כדי זהב

 כמנהג וחדש נכרי ראובן שזה שידט כיון אנפשיה הפסיד ושמטון פטור
 למימר ראובן דמצי זהב טמו לטרב שרוצה להודיטו לו היה ממדינה
 יודט ראובן היה ואילו אשר כסך טס לטרבו אוהו קונה שאתה חשבתי

 המדינה מנהג יודט והיה הזהב את המפסיד חטחבח הזה בכסך שיש
 שמטון של מהפסדו פטור לשמטון הדבר הודיט ולא זהב בו שמטרבין

 מדיני פטור דאמרינן בנזקין גרמא מכל טדיך דלא הוא בטלמא דגרמא
 טלה פירוח המוכר פרק דחניא זה לדין וראיה :שמיס בדיני וחייב אדם

 דמי ולא זרט דמי לו נותן מהו ח׳ר לחבירו פירוח דהמוכר דמחנ-יחין
 לו נותן שאינו כת״ק הלכתא ופסקו ההוצאה אך אוננריס ויש מוצאה

 דגרמא יציאה דמי ולא זרט דמי ז״ל דש״י טלה וכתב מהוצאה דמי
 ונראה פוטלים ושכר חרישה יציאת ההוצאה אך ופטור היא בטלמא

 יודט היה בשלא איירי התס דילמא וא״ת .כאן טד הוא דקנסא בטיני
 ולא תטרובת בה שיש יודט שהיה בנ״ד אבל לזריטה באותם שאין

 דאי כלל ליחא הא . ההוצאה דמי אך לו שנותן ח״ק מודה הודיטו
 לא הא ליה דקניס אומדים דיש מ״ט לזריטה ראויס היו אם ידט בדלא
 דנחייב מסתבר לא ודאי הא קאננר דמדינא לפרש חרצה ואפילו : ידט
 בדידט אפילו אלא למיטיבד ליה הוה מאי ידט דלא כיון ההוצאה דמי

דקונס-ם כן לטשות רגיל הוא שאס אני אומר ומ״מ :כח״ק והלכתא פליגי
אוחי



b2ותשובותהרדכ״זשאלות

 מכוונים טיהיו וגלכד כיד ראוח גפי והכנ סומרים יש כדפח כ׳ד אוחו
' : והחמס הגזל ירכה שלא כדי לשמים

ת קצח ל א  שמעו[ כיד מנה שנחן כראוכן דעחי אודיעך ממני ש
 לו אמר כחי לנדוניה יהיה לו ואמר כריא כהיוחו

 שחחן רוצה איני לו ואמר הכס וכין כנך כין אומו נחלוק שמא שמעון
 וכזמן המעוח אח הוציא ושמעון ראוכן ומח לכהי אלא כלום לכני

 לשום הדכר הודיע ולא לה לחח שמעון כיד מעוח היו לא הכס שנשאס
 נדונייסה לצורך אחר כמקום אכיה לה שהניח ממעוס הכס ונשאה אדם

 ויכתוכ לכס המנה יסן אם חוכסו ידי לצאס ורוצה שמעון העשיר ועסה
 שאמר כיון הכן מהם זכה דילמא או ־ נדונייסה על נוסן£ ככסוכסה

: שעה כאוסה נסנו ולא לנדונייסה לה שיסנו  כמנה זכה לו אמר לשמעון המנה ראוכן שנסן כשעה אם תשובה
 הכס כהם שזכהה כרור הדכר כסי נדונייס לצורך זה

 ז״ל הרמכ״ם לדעס לכסי זה מנה חן אמר אם וכן שער מאוסה
 משעה כמנה הכס זכסה דמי כזכה דתן דש״ל אחריו והנמשכים

 והרכה ז״ל ש לדער. אכל יורשיה זכו הכס מסה ואפילו ראשונה
 אכל הכס כהם זכסה אם לעיין ים דמי כזכה לאו דסן דכסכו מפרשים

 מעמי מכמה הכס כהם זכסה גווגא דככל סשכח שפיר כדמעיינסכה
 חוזר כעצמו הנוסן לחזור רצה אם לענין אלא הכי אמרינן דלא חדא
 היא וכן המס דכרי לקיים דמצוה מקכל זכה נוסן דמית היכא אכל

 מת למשלח יחזרו מצאו ולא לפלוני מנה הולך דגעין פ״ק סוך כהלכות
 משלח ליורשי יחזרו נותן כחיי מקכל מת אי חזינן הוה כריא אי מפלח
 ליורשי יחזרו מקכל כחיי נותן מת ואי דמי כזכה לאו ככריא הולך דקי״ל

 לאו דהולך קמן הא המת דכרי לקיים מצוה דקי״ל לו שנשתלחו מי
 כזכה לאו תן למ״ד אפילו הילכך מקכל זכה ואפ״ה ככריא דמי כזכה
 המת דכרי לקיים מצוה משום תחלה נותן דמים כיון מקכל זכה דמי

 דאיכא ותו :כמתנה דזכה דפשיעא מם לא המתנה דמקכל כנ״ד וכ״ש
 כן כהדיא לשמעון אמר שהרי הכן■ כהם שיזכה רצה שלא דעתא גילוי

 למימר וליכא ־ כדכר יודע אדם ואין כידו פהשלישים כיון נאמן ושמעון
 חדא לכן ינתן לנדוניא הוצרך דלא וכיון הנדוניא לצורך אלא נתן דלא

 לצורך מקומות כשני שהניח כיון ותו :הכן יזכה שלא דעתו גילה שהרי
 אומדין ולעולם לנדוניא הכל שיהיה מצה שהיה רושמע הכם נדונים

 הכא שאני המתנה לכעל אלא הכי אמרינן דלא ואע״ג • הנותן דעת
 כפי הכם מכח מוחזק והוא שליש כיד אלא היורש כיד המנה שאין

 והרמכ״ם הריא״ף לדעת הילכך עדים עליו שהם כיון נאמן והוא דכריו
 מופקד ושמעון ראשונה משעה הכם זכתה אחריהם והנמשכים זיל

 ולדעת לחזור יכול היה לא לחזור ראוכן רוצה היה אם ואפילו • מכחה
 מאד: ככור וזה המם דכרי לקיים מצוה מסעם הכם זכתה קמפרפי' באר

ט ת קצ ל א  עוכר אם שמלחו או שכשלו כדם דעתי אודיעך ממני ^
: לא או עליו

ה ב ל ש  דם חנינא איד זעירי אמר רכה הקומן פרק גרסינן ת
 שמלחו דם זעירי אמר יהודה ורכ עליו עוכר אינו שכשלו

 לכפרה הראוי דם על אלא תורה חייכה דלא ועענניה עליו עוכר אינו
 מלחו אם וה״ה דם מסורת ונפיק למלסיה חזי לא שכשלו קדשים ודם

 ואכלו הדם אס הקפה מדסנן אכיי ומותיכ • כרומח הוא הרי דמלוח
 כאן כאור שהקפה כאן ומתרצינן : חייכ ונמעו החלכ את שהמחה או

 ומדשקלינן • כגמרא ע״כ הדר כחמה הדר לא כאור כחמה שהקפה
 ואיכא ־ היא דהלכתא משמע דזעירי אליכא למתניתא ומתדנינן ועירינן

 שיעור כחצי איכא דאורייתא איסורא אכל עליו עוכר אינו דדוקא מ״ד
 עוכר דאינו דייקלישנא והכי כווהיה דקי״ל יוחנן לר׳ התורה מן דחהור

 והר״ן והרשכ״א הדמכ״ן ז״לאכל התוספות דעש ש«וא נ״ל וזה • עליו
 אלא כלל תורה איסור כו דאין ס״ל האחרונים מן והרכה ז״ל והרא״ה

 דאינו כיון חלאה״ק דוקא לאו עליו עוכר דא־נו ולישנא מדרכנן איסור
 רש״י אכל לכפרה חזי לא ושוכ דם מתורת ליה נפיק ככרת עליו עוכר

 פירש ואכלו הדם את דהקפה דמתניסא עלה והרועכ העור כפרק ז׳׳ל
 תלמודא כדמתרן חמה ע״י לפרש רצה ולא האור ע״ג והקריבו
 סמכינן לא דחיקי ואשנויי הוא דחיקא דשנויי דס״ל משמע • כהקומ;

וראיר • כלל כתבה ולא דזעירי הך שהשמיע ז״ל הרמכי׳ם דעת אה

 גמורה ראיה ים ז״ל הרמב״ס מדהשמיעה אכל מדרכנן זה ואי התורה
 את המחה מה גושה ממתניתא זה לדין ראיה ויש שכרתו היא שכך

 דתנן ותו • האור ע״י הדם את הקפה אף האור ע״י אפילו משמע החלכ
 חומרא להאי מני ולא מבחלב בדם וחומר מבדם בחלב חומר במתניתא
 בדש כן שאין מה חייכעליו מבושל או חי שאכלו בין שהחלב בהדייהו

 דחומר זו ראיה לדחות שיש פי על ואף חייב אינו מבושל אכלו שאם
 הכי דמתניתא פשעא^ מ״מ הוא דם לאו שבשלו זו אבל מכדם כחלב

 דהקפה להא״דזעירי איתא אי ועוד :נקרא שבשלו דם סוף דסוף משמע
 למדחי איכא זו וגם נבלה גבי כדאמדינן מסרח אסרוחי בחמה אותו

 אינה נבלה אבל סרחון לידי אתי ולא מעע בזמן בחמה נקפה שהדם
 אלא מסרח אסרוחי כך ובמוך מרובה לזמן אלא בחמה נמחית
 מעע זמן בחמה מניחו אתה אם הדס שהדי היא כך הראיה עיקר

 מסרח אשדוחי כ’וח מרובה לזמן אלא נקפה ואינו הוא נפשר אדרבא
 עליהם שחייב שבתורה חסורין מכל שנא מאי דזעירי להא קשיא ותו
 אחשביה דבשליה משום ואדרבא שנא לא נמי דם מכושלין בין חיים כין

 כיון הדס את הקפה בשלמא והרועב העור סדק כגמרא אמרינן והכי
 ואם חשוב הוא דאקפיה משום משמע אחשביה אחשוכיה דאקפיה

 אבל חשימס איכא באור אקפיה אי ובשלמא :עליו פעור אמאי כן
.׳ מא־סותא אלא ליכא בחמה

א ל ל  שומר אבל להכריע כדאי ואיני היא דדבוות׳ דפלוגת׳ דננלתא כ
:כרס באיסור למחלוקת עצמו יכניש ולא ממנו ידחק נפשו

היא אם מכהן מעוכרת באשה דעתי אודיעך ממני

וכן;
־ ריי

. . שאלת ר
 בספר כתוב שנמצא לפי לא או המת לאהל ליכנס מותרת

 דספק המם באהל ליכנס מותרת מעוכרת כהן אשת וז״ל הרוקח
 חד הוי דאי משמע כ”ע היא נקבה שמא או הוא נפל דכמא היא ספיקא
 דאמרינן הא כי אשור חדשיו לו דכלו ב;ויה ליה דקים וכגון ספיקא

 נפק לא דלעולם נימא אפילו עליו מתאבל חדשיו לו שכלו ליה קיש אי
מ יום ל׳ עד נפל מספק  ליה סיפוק עעמא להאי איצמדיך אמאי מ'

:אהל כאן ואין גופה בתוך נבלע שהעובר
ה ב ו ש  טומאה אשכתן המקשה בהמה פרק הוא ערוך תלמוד ת

 המוקף חרש כלי ומה ק׳׳ו לן מ:א בלועה טהרה בלועה
 טומאה דאמרמר מלטימא שבתוכו טומאה על מציל כאינו פתיל צמיד

 שמציל אדם מלטמא שבתוכו טהרה על מציל לרקיע ועולה בוקעת רצוצה
 מלטמא שבתוכו טהרה על שיציל דין אינו מלטמא שבתוכו טומאה על
 אנן מגכו שמטמא כאדם תאמר מנבו מטמא א-נו שכן חרס לכלי מה

 מעיה בתון ונדה שמת דאשה דמתניסין ועלה וכו׳ אמרינן קא מגבו
 המת באהל ומציל בלועה טהרה אמו בבטן דעוכר משמע לה מייה־נן

 הבלועים אלו מת טומאת מהלכות עשרים פרק ז״ל הרמב״ם כסב וכן
 וכן טבעת בלע וכו׳ כיצד הטומאה את וננונעיס הטהורים על מצילין

 שבעה טימאת שנטימא סי על אף המת לאהל ונכנס טבעת שבלע אדם
 נפשהחייה בבטן הבלועיןניצליןאלא אין כתב עוד הטבעתטהורה־

 בלועה היתה שלא הטבעת אס ק״ו הדברים והלא פעמים כמה כתב וכן
 עובר ניצולת שנבלעת מפני המש באהל ליטמא ראויה והיתה מתחלה

 ומשנה המס באהל ניצול שהוא כ״ש לא בלוע היה שמתחלסו אמו במעי
 וטבל ושנה והזה המת לאהל ונכנס טהורה טבעת בלע שנינו שלימה

 ומתוך ־ כמקשה בהמה בסרק לה ומייתי שהיתה כמו היא הרי והקיאה
 א־ירי הרוקח ספד בעל כרב שכתב שמה אומר אני הדבר פשיטות

 שהוא ונמצא ראשו הולד יוציא שמא וחיישינן ללדת ימיה שקרבו באשה
 כתב הכי ומשוש באהל מטמא יומו בן ותינוק בלועה טהרה ואינה כילוד

 של ולד אינו שמא שפיקא ספק איכא דאכתי לא־חיישינן דאפ׳ה ז״ל
 עד נפל מתורת נפיק לא דלעולם היא נקבה שמא או הוא ונפל קיימא

 ואפילו :נפל אינו יום שלשים באדם ששהה כל דאמר כרשב״ג יום ל׳
 לענין נפל חשיב לא חדשיו לו שכלו ליה דקים דהיכא לומר תרצה אם
 ולא נולד לא דאכתי היכא כל אבל מת ואח״כ חי דנולד היכא ה״מ זה

 זכר ספק נקבה שסק ספיקא ספק א־כא אכתי חיות חזקת ליה הו־א
 ראשו הולד שיוציא יום בכל דמעשיס לידה בשעת ■גנות שמא זכר ואת״ל
לא כאס ראשו שהוציא אפי׳ שפיקי מרי איכא אכתי כילכך וימות ויחלק

: ח־ות בלא חדשים דאין הוא נפל עדי־ן חי נולד ..................._....................,____________
וכתב אחד במקום והוא כאן בית לו יש רחיבן ממני רא מכרעא לא הא ל,דידי מדהשמיטה זיל הריא״ף דעת הוא
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לבותשובותהרדבזשאלות
 זכוה לו פיש כיון אומר ולוי מיחה אמר ללוי הגיה נומן שהוא היווג

 שיזכה ראובן ימוה שאם להננחיקו שרוצה הצוואה של שמר נאומו
 ראובן לי אמר לא אומר ושמעון ההרשאה בשער כחוב כאשר בביס
 שמר כשיגיע אלא במח;ה שחזכה רצה לא ושמא השער העחק לך שאמן
 העחק לך ן אח ואם בו לחזור יוכל לידך השער הגיע שלא עוד וכל לידך

;מי עס הדין המורה יורה המרשה דעח על עובר אני השער
שזוכה כדרך אלא זוכה המסגר מקבל שאין הוא ברור דבר

• המקבל ליד המחנה פער שיגיע או בחזקה הקונה
 בשער ראובן זכה ואס ומחנה זכייה מהלכוח פ״ג ז״ל הרמב״ם וכחבה

 לוי זכה ללוי זו מהנה בשער זכה שאמר וכנון שמעון יד על ללוי הממנה
 : בפניו שלא לאדם זכין דקי״ל לוי ליד המחנה בער הגיע שלא אע״פ
 ונוחנין השער אח לו מעחיקין במחנ' שזכה וכיון פיד ז״ל הרמב״ם וכחב׳

 מיחה ולאחר מהיום שהם מחנוח כל כדין לוי יזכה ראובן וכשימוח לו
 ובקנין בריא מחנח שהיא כיון הוא לעיין שיש ומה ־ הוא ברור זה וכל
 בין מחלוקה זה ודבר : לא או לידו המחנה שער שיגיע בעינן אי

 ש״מ מחנח או מהיום קנין בה שיש בריא דמחנח מ״ד דאיכא הראשונים
 לידיה שמרא ממא דלא אע״ג המקבל זכה קנין בה שיש במקצח
 לא אם פירש ולא סחס קנין שנמל כיון נפשיה שעבד קנין דמשעח

 וקצח ור״ח הריא״ך אבל • ז״ל מפרשים וקצח רש״י דעח וכן בי אחזור
 על לו שיזכה או לידו השער שיגיע עד זכה דלא אומרים ז״ל מפרשים

 דמחניחין פשמא משמע והכי ז״ל הרמב״ס מדברי נראה וכן • אחר ידי
 וכן וכו׳ ירכו על לו קשורה • דייחיקי ונמצאה שמח מי נוחלין יש דמיק

 ופובריןהילכך מחנוח דייהיקי עבדיה ושחרורי נשים גימי דמצא האי
 המחנה למקבל השער נחן פלא כיון שמא כי השער אח לו מעחיקין אין
 זה של שערו ונמצא לאחר וליחנה בו לחזור רוצה אחר ע״י לו זכה ולא

 כח בידינו אין פוסקים מחלוקה שהוא דבר שכל ידעה וכבר ■ קודם
 ז״ל והרמב״ס והריא״ך ר״ח דעה כנגד וכ׳׳ש המוחזק מיד להוציא

 ראובן יאמר אם ואפילו • הללו הגלילוח בכל לסמוך נהגו שעליהם
 להאי כהבה שמא דחיישינן לו נוהנים אין ללוי ויחנו השער לו שיעחיקו
 אחרינא לאיניש כנזבה והדר ניהליה יהבה ולא ואימליך מעיקרא

 אימא דרבי למידי מצינא לא מהדר וסבר ביה הדר והבחא ליה ויהבה
 ונפליג וניזיל זכי דקדים כחביה האי מפיק דאי יהבהה להאי להו

 אעפי׳י בריא מחנוה שערי מצא דאס אמרינן עעמא דמהאי בהדיה
 קושמא אי ליה אומרים אנא לזה ולא לזה לא יחזיר לא מודים ששניהם
 לאיניש את יהבתה דאי אחרינא שערא להאי ליה כחוב אח זיל קאמרח
 ירצה אם וכ״ש זכיא קמייחא חרחי נפקן דכי פסידא ליה ליח אחרינא
 יאמר ואם לו שומעין אי! ללוי וליחנו השער להעחיק המורשה במעון
 שיעחיק ההרשאה שער אח לו שמסר בשעה לו אמר שראובן שמעון

 השלים ויעשה לו שומעין עחה עד אחרחי ואני ללוי ההעחק ויחן אוחו
 קינוניא לעשוח ירצה לשמא לפנינו ראובן שאין כיון בידו שהושלש מה
 לא אחר ע״י בשער במחנה שזכה מי הכי חימא לא דאי חיישינן לא

 ודאי אלא קנוניא לעשוח הנוחן ירצה שמא המחנה למקבל השער יחן
 שלא מחנה שער כל לקנוניא דחיישינן א״כ וא״ח חיישינן לא להכי
 לאחר נחנה שמא דניחוש כשר יהיה לא כחיבחו ביום מקבל ליד הגיע
 ואיפשר עמו ויחלוק קודם שזמנו לזה השער נוחן ועחה ביני ביני
 ורגלים איחרע דנפל דכיון שנפל בשער אלא כזו לקנוניא חיישינן דלא

 רוצה ועחה הראשון השער בזה נזהר לא ולפיכך לאחר שנחנה לדבר
 אבל חחלה בו וזכה נפל שהמקבל מודה הכי ומשום קנוניא לעשוח
 אוחה שנחן רגלים ליכא בו ונזהר הנוח! ביד עדיין שהוא מחנה בשער
 הוא נמלך השער אח שמעכב כיון דאדרבה לקנוניא חיישינן ולא לאחד

 אם זה עעם ולפי לאחר נחן שמא חיישינן לא הילכך לא או יחן אם
 איחרע ולא השער נפל לא שהרי נוחנין ללוי השער שיחן ראובן יאמר
 מחחס יוצא הוא והרי כמוחו אדם של דשלוחו הוא הנוחן ברשוס שהרי

 האחרח הסברא בעלי שהרי המחלוקת על לוסיף דלא והבו שלוחו יד
 :לוי זכה ראובן מיד שקנו דבפעה ס״ל .

א ל ל  שיאמר או ללוי עחה הפער שיתנו ראובן יאמר אס דמלחא כ
 ללוי ליחנו לו אמר השער ראובן לו שמסר בשעה כי השליח

 חזר שמא דחיישינן לו נוחנין אין לאו ואם ללוי ונוחנין השער מעחיקין
 ; המחנה שער לידו והגיעו לאחר נמנה שמא או ליחן רוצה ואינו בו
ג ת ד ל א ^ שמעון אצל שהפקיד בראובן דעתי אודיעך ממני ^

 לך ליחנו רוצה איני והשיל עדים בפני פקחנו ממנו ומבע פקחן
 דמה שמעון דחייב דפשיעא זו לשאלה מקום רואה איני תעובה ; לא או לפרוע שמעון חייב אס נאנס או נאבד או נגנב ושוב

 ממקום אצלך לי שיש לפי לך ליחנו רוצה איני עוען אס נפשך
 משכון להיות הפקדין וחזר עענחו לפי למשכון אוחו חופם הוא הרי אחר
 בפקדון הכופר והלא גזלן הוא הרי לו ליחנו רוצה שאינו עוען ואם

 היום אמר ואם גמור גזלן שהוא זה וכ״ש באונסי! וחייב גזלן עליו נעשה
 גזלן עליו נעשה היום באותו והרי לך אתננו ולמחר לך ליחנו רוצה איני
 חייב שהוא יד בו לשלוח למקום ממקום הפקדון שנעל ממי גרע ולא

 ער לך ליחנו יכול איני אמר ואם • חסרון צריכה אינה יד דשליחוח
 עסה ליחנו יכול איני אמר ואס הוא פשיעוחא ידענא לא כל שאבקשנו

 מגנירת אפי׳ פעור אנוס שהיה לב״ד נראה אם אונס לי שיש לפי
:באונסי! אפילו וחייב היא גזלן אנוס היה לא ואס ואבירה

ת רג ל א  לי יש מנה משמעון שתבע בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 מאבי ירשתי לא שעוען אלא במעון לו והודה אביך ביד

 כבר עוען ושמעון מעע דבר מאביו שירש עדים ראובן והביא כלום
 לו מסדרי! אס משלי ולא אבי משל כלום בידי ואין המעע אוחו אכלתי

: לא אי חובות שאר כדין
ה ב ו ש  נכסים לו יש אם לשלם במעון דחייב לך דפשיעא משמע ת

 אי מסדרי! אם לו שאין מפני אלא לך מיבעיא ולא משלו
 לו הניח לא אס זה חוב מלפרוע שמעון פעור אלא כן הדבר ואין לא

 משחעבדי לא דיחמי מעלעלי דמדינא והעעם ואכל שמכר אלו זולת אביו
 המעלעלין מן אביהם חובת לפרוע היתומים על מצוה שאז״ל אלא לב״ח

 שכרה שמחן עשה מצות כל ותניא • אביהם כבוד משוס אביהן שהניח
 לפרוע היתומים אח כופין ב״ד אין ולפיכך עליה מוזהרים ב״ד אין בצדה
 משועבדים דיחמי דמעלעלי הגאונים תקנו שכבר אלא אביהם חובת
 תקנו שלא שכתב מי שיש ואעפ״י הקרקעות כדין בזה ודינם לב״ח

 גבי ולא אדינא שבקוה פה על במלוה אבל בשער במלוה אלא הגאונים
 פה על מלוה אפילו דיחמי ממעלעלי לגבות נהגו כבר מ״מ ממעלעלי

 כמו המעלעלין על המלוה סמיכות עיקר דהאידנא איכא רבא ועעמא
 מתקנת אלא אותה גובה אינו פה על מלוה שהיא בניד הילכך הקרקע על

 מקרקעי אגב מעלעלי לו ששעבד כיון בשער מלוה דבבלמא ז״ל הגאונים
 מחקנח אלא גובה אינו פה על במלוה אבל גובה הוא תנאו מחמת

 ליתמי ממעלעלי מלוה כל לנבוח העולם נהגו שכבר זכיון הגאונים
 דיליה מעלמלין כל ושעבד וגמר זו בתקנה ידע דלוה דמנהא סתמא
 תיקנו ז״ל הם הגאונים תקנח מחמת זה של חיובו דעיקר כיון הילכך

 מכרן אס אבל ׳בעינייהו אבוהון דשבק למעלעלין דאיחנהו היכא אלא
 דפשיעא אכלן שכבר בנ״ד וכ״ש חקינו לא האי דכולי מלשלם פעור

 של שעבודו מזיק משוס שמעון אח לחייב שייך ולא מלשלם דפעור
 כתב מזו וגדולה • משועבדים המעלעלין אין מדינא שהרי חבירו

 שאפילו לשלם חייבין אין קרקע מכרו אם שאף בחשובה ז״ל הרא״ש
 ואע׳פ ע״כ כלום הקרקע גוף קלקלו לא כי ליכא חבירו של שעבודו מזיק

 מ״מ ק״ז סימן כתב כאשר למעלעלין קרקע בין לחלק העור שדעת
 בניר מהעלעלין ומכר פה על מלוה והיא מעלעלין אלא הניח דלא היכא
 יש שאם אני מודה ומ״מ לו מסדרי! שאין ואצ״ל מלשלם פעור לכ״ע

 אביו מנכסי שמכר מה לראובן לפרוע עליו מצוה משלו נכסים לשמעון
 אפי׳ נכסים לו אין ואם אוחו כופין ב״ד אין אבל אביו כבוד משוס ואכלן
 הבן כח יפה בזה אני רואה להכריע כדאי שאיני ואעפ׳יי ליכא מנוה
 ממנו לגבות יכול לא ושוב השעבוד כל המזיק עדיף לא וכי האב מכח
 של שעבודו מזיק משום דחייב ומערות שיחין בורות שחפר ממי כלום

 דגרמי: דינא דדאין מאיר כר׳ וקייל מזה גדול דגרמי דינא לך היש חבירו
2ש  חבירו שפחת שהעבילו בג׳ רבו שדן ז״ל הריעב״א שכתב ראיחי 1

 שהפסידוה מה לשלם וחייבם חבירו לדעת פלא גירוח לשם
 המוכר לשלם וחייבם השפחה בנוף כלל קלקלו לא הכא והא דגרמי מדינא

: שנא לא נמי הקרקע אח
י ה י ל א  שכל בפיו שהתנה באחד נר״ו ישראל נר רבינו ילמדנו ש

 ולאחד בעלים שיהיו שנים עשר עד מכאן שידור נדרים
 הביעול הוציא שלא אלא לבעלו ורצה התנאי מאותו נמלך ימיה קצת

 מהחנאו זכור היה לא נדרו ובשעת נדר מכאן ולאחר בפיו וההמלכה
התנאי על זו בהמלכה הים מהכל נזכר ימים קנח ולאחר מביעולו ולא

הראשון



ת64 א א ומזומת1הרדנדזש
 שההמלכה שכל יראה א׳ שמצד בזה ויסחשיןפי לא או ממש הראשון

 ובכמה מקדש האיש בפרק בהדיא איחא ועפי ממש בה אין צלב הימה
 דאזליין דוכחי כמה דאיכא ואע׳י דברים איים שבלב דדבדים דוכחי
 האיש בסרק ז״ל הריא״ןי הלכוח בסי׳ ז״ל הר״ן האריך כבר אומדנא בחר

 שחומיל כדי מכשה שום מענין הוכחה ליכא זה בידון אבל מקדש
 רוב לדעח בטל וידרו קיים חנאו יהיה זה לסי וא״כ שבלבו ההמלכה
 מהחיאי ידרו בשטח יזכר שלא כל נדרים דס״ד דרבה כההיא הסוסקים

 מאורסה נטרה בסרק מצאחי אחר *ומצד בלבו שטשה ומההמלכה
 להוציא צריך ואין בלבו מבטל בשבח בין בחול דבין בברייחא בה דקאמרי
 בלבו המלכה דמהיי ה׳׳ה דחמיר לידר מהיי בלבו כביטול הרי בשססיו

 קאי ברייחא דסך סירשו המסרשים שרוב אלא דלעיל בעלמא לחנחי
 על הוכחה איכא ימי החם וא*כ אכלי טלי לה דחומר אדלעילמינה

 שהביא ז׳׳ל ממין הר״א לסי׳ וכ״ש טלי לה דאמר משום מ4כב הביטול
 צריך ומ״מ היא הוכחה לאו דטלי משמע ברייחא הך על ז״ל הרא״ש
 היה דס׳ כההיא בלבו קרי ולהא לאזנו ישמיע כלא אלא בבסמיו שיוציא
 ז״ל הרא׳׳ש של ראשון לסי׳ מ״מ בלבו המזון ברכח אדם יברך לא קורא

 לזה וקרוב סגי בלבו שבביטול הרי אמירה צריך אין נמי דבחול וה״ה וז׳׳ל
 בלבו ביטול אם זה לסי וא״כ זו סוגיא משנח בסי׳ ז״ל הרמב״ם כחב
 שיחיר נדרים דכל בעלמא סנאי על דמהני כ׳׳ש דחמיר נדר על מהני
 יוחר אסילו קיים ונדרו חנאה הוי לא סו תנאו על שנמלך וכל וכו׳ מכאן
 ואירע פלוני ביום לחבירו לסרוע שנדר מי הדין וכן נדרו אחר חנאו

 דבדם בכמה וכן בכך נפער וחבירו ס;י בלט חובו לו מחל שאם בשבח
 נדרים דס״ד משנה בסי׳ ז״ל הרמב׳ם בדברי נחקשחי ועוד • לזה דומים

 ונזכר כשנשבע הוא זה וענין וזי׳ל שכחב וכו׳ לידור עחיד שאני נדר דכל
 הנדר בטל הרי קיים יהיה שהחנאי ובכוונתו ובלבו התנאי זה שקדם
 נזכר הנדראסי׳ לבטל מקום ביש מכאן נראה מוגה בסי׳ססר עכ״ל

 נראה נדרים דהלכוח שני בפרק שכסב וממה פעה באותה מהתנאי
 משמע קיים נדרו הרי שנדר בשעה התנאי זוכר היה אם וז״ל בהסך
 דבריו ליישב כדי לע׳׳ד נראה והיה .לא או הנדר לבטל כוונתו בין סתם
 דברי הם וכו׳ כשנשבע הוא זה וענין וז״ל המשנה בפי׳ דקאמר דהך
 במה ידע ולא התנאי זה שקדם ונזכר כשנשבע וה״ס שבגמרא רבא

 שכתב וזהו הנדר בטל הרי קייס יהיה שהתנאי ובכוונתו ובלבו החנה
 במה נזכר בלא מיירי דקמייחא משמע התנאי נזכר אם אבל אח״כ

 נזכר אס אבל וז״ל אח״כ שכתב במה לי הוקשה שעדיין אלא השנה
 מיד שנזכר או לרב שלום שאלח זמן כשיעור הנדר שיגמר אחר מהתנאי

 דוקא משמע . ע״כ קיים הנדר הרי וכו׳ התנאי לבעל הסכים ואז
 בטל נדרו לקיימו הסכים הא קיים נדרו הוי אז החנאי לבטל בהסכים

 וחו .דלעיל שני בסרק שכתב ממה הפך וזה הנדר בשעח נזכר אסי׳
 . דלעיל בעיין והיינו בלבו אסי׳ או בפיו דוקא אם לבעל הסכים האי
 שאיני אלא הנזכר דסרק ז״ל הרמב״ס בלשון גי׳כ קושי קצח לי יש גס

 :אברהם הצעיר כעת יוחר מכי׳ח לפני להטריח רוצה
 ולגבי דברים אינם שבלב דברים אמרינן דוכחי בכמה תשובה

 והכי דבור מידי ומסקא מחשבה אחי לא אמרינן טומאה
 מוסר אינו בלט הסר קיים בלבו קיים המאורסה נערה בפרק הניא

 הרמב״ם והביאה בתוספתא דחניא ואע״ג • הפוסקים הסכמח היא וכן
 בין בשסחיו להוציא צריך ואין בלבו יבטל נערה בפרק המשנה בסי׳ ז״ל

 .עיקר חלמודא דמייחי ומסניחא דסליגא למימר איכא בשבח בין בחול
 איסשר דאי היכא מיהא דבשבח ממנה ללמוד ז״ל הר״ב שכתבה ומה

 דסוססחא דחנא א״נ .מוחה קי״ל לא בחול אבל בלבו יבטל נדרה לבטל לו
 מבטל שחי טלי אכלי טלי לה ואמר בחול וה״ק לה קחני לצדדין גופיה
 נדרה לבטל איסשר דלא היכא סגי לבד בלבו בביטול ובשבח בלבו

 דהא מופר אינו בלבו הסר דקחני דילן אברייחא פליגא לא והשתא
 וכן הוא דוחק שיטתו לסי זו ברייתא לחרן ממין אליעזר הר״ר דכחב
 השמיט זו לברייתא ז׳׳ל הרא׳׳ש וכשהגיע דוחק שהוא ז״ל הרא״ש כחב
 דברייחא דפשטא משום בו דחזר משמע בפסקים עשה וכן הראשון הפי׳

 לשון פשט ולסי הראשון הפי׳ לפי דאסי׳ יודע והוי עליה סליגא
 כנגד כלל קשיא לא בשבח בין בחול בין בלבו דמבטל דמשמע התוספתא

 נדרי דגבי והטעם דבור ומבטל מחשבה אחי דלא בידינו המסור הכלל
 הילכך וגו׳ לה יחריש החרש ואם שנאמר מלחא חליא הלב בקיום אשחו

מידי ומוציאה מחשבה אחיא הנדר מתקיים דבשמיעה כיון

ט אבל מחשבה ם דעלמא סנאים או ונדרים שמעוס ג ד  שבלב דג
 דבריס אסי לא הכי ומשוס בפיו יוציאם לא אס דברים אינם
 הנדרים כל שהרי תדע . ובפה בלב שהם מדבדם ומסקי שבלב

 יבטל וכו׳ לך מוסר שיאמר צריך למה חכם לפני שבאים והשבועות
 צריך אלא קי׳׳להכי לא הכי ואפילו מאד ברור וזה ודיו בלבו

 היה הנדר דעיקר דכיון מופר אינו הפר ואס בברייס׳ כדחני׳ בסיו להפר
:בפה חהיה ההפרה שגס צריך בסה

ז י נ ע ל  מועסק ח׳׳ל דנדרים ד׳ פרק המשנה בפי׳ ז״ל הרב כתב אשר ן
 שיהיה ובלבד וכו׳ נדריו יתקיימו שלא והרוצה הגרי מלשון י ^

 וקיים הסנאי זה שקדם ונזכר כשנשבע הוא זה וענין הנדר בשעת זכור
 מה כנגד אינה זו וחלוקה :ע״כ הנדר בטל הרי ובכוונתו בלט החנאי
 קיים נדרו הרי שנדר בשעה התנאי זוכר היה אם וז״ל בחבור שכתב

 לקיים ורוצה שנדר בשעה התנאי זכור באם ידוע שהדבר לסי • ע״כ
 חנאו: על ולט נדרו על דסיו שוין ולבו פיו אין דהא בטל הנדר הרי תנאו
 חנאוכלום על בלבו ואין סתם תנאו זוכר שהיה במי בחיבור שכתב ומה

 הנדר בשעח שוין ולבו סיו ואיכא חנאו לבטל דעתו שנדר כיון הילכך
 אין תנאו זכור והיה שנדר כיון בהדיא התנאי ביטול הוציא דלא ואע׳׳ג

 מהתנאי נזכר אם אבל וז׳׳ל אח״כ שכתב מה אבל : מזה גדול ביטול לך
 זה קיים הנדר לרב תלמיד שלום שאלת זמן כשיעור הנדר שנגמר אחר
 נדרים דבס״ד דסוגיין סשטא ז״ל לו וחפס בחיבור שכחב מה כנגד ודאי

 הנדר בשעת זכור יהא שלא ובלבד חני דאמר אביי על לחלוק בא דרבא
 מפרשים קצת ויש . הנדר בשעח זכור שיהא ובלבד כפשטא לה דמוקי
 שאנו המפרשים רוב אבל כרבא הלכה ורבא וקי״לאייי הכי לה דמוקי

 ז״ל הרב דעח וזהו אביי על לחלוק בא לא דרבא כתבו עליהם סומכין
 התנאי זכר לא ואם שנדר בשעה החנאי זוכר היה אם וז״ל שכתב בחיבור

 .ע״כ בטל הנדר הרי וקיימו בלט התנאי שקבל אעפ״י שנדר אחר אלא
 שלא כיון בסל שהנדר דפשיטא התנאי וקבל חזר לא אם מיבעיא לא סי׳

 דמשמע וקבלו חזר התנאי שזכר שבזמן אפילו אלא התנאי זכור היה
 זוכרו אם ואפי׳ בו חפן היה לא, שנדר בשעה מחדש עתה דמקיימו כיון
 החנאי זוכר היה שלא כיון בטל הנדר אפ״ה הנדר לקיים כדי מבטלו היה

 דבטל למפרע מלתא איגלאי ליה דמקיים כיון אמרינן ולא שנדר בשעה
 מקיימו הוה התנאי זוכר היה אס אך איסכא אמרינן אלא הוה

: בטל והנדר
? י נ ע ל  דבור כדי דחוך ברור הדבר דבור כדי בשוך הסנאי זכר אם ו

 הנדר בלבו קיימו התנאי שזכר בשעה אם הילכך דמי כדבור י ^
 ז׳׳ל הרב לדעת במחלוקת חלוי הסתם ומן שוין ולבו סיו דאין בטל

 שכתב מה לסי אבל' קייס והנדר הנדר בשעת התנאי זכור הוי בחיבור
 הסנאי לבטל השכים ואז מיד שנזכר או וז״ל בטל הנדר המשנה בסי׳

ד הנדר וקיים השנה מסחלח שהחנה  מינה וסידוק ע״כ קיים הנדר ה
 הנדר הסחם מן אבל קייס הנדר התנאי את לבטל דהסכים טעמא

 על אלא המשנה בסי׳ שכחב מה ענ סומכין אנו שאין ידעת וכבר • בטל
 מי ויש ז׳׳ל וכתב .מקומן זה אין הרבה לסיבות בחיבור שכתב מה

 דטר כדי בתוך שנדר אחר התנאי שיזכור והוא ואומר להחמיר שמורה
 כחב כאשר בקיומו אלא התנאי בזכירת דסגי ז״ל כוונתו היחה ולא :ע״כ

 שאעפ׳׳י ביטולו ולא הנדר קיום גורם התנאי זכירת שהרי ז׳׳ל הראב״ד
מו התנאי בזכירת ודאי אלא זה בנדר לבטלו רוצה התנאי שזוכר  קיו

 דהני וטעמייהו • לפרש ז״ל סרב הוצרך לא ולפיכך הנדר ביטול תלי
 זה בנדר סנאו בטל הרי הנדר בשעת התנאי זוכר אם הוא דמחמרי

 עסה ירצה אסי׳ דבור כדי לאחר עד התנאי זכר לא ואם • קיי,ם והנדר
 כדבור לאו דבור כדי אחר יועיל מה בטל הנדר שיהיה כדי התנאי לקיים

 בחנאי זכור שאינו כיון נדרו לקיים דעחו דמסתמא קייס ונדרו דמו
 סיכא אבל נדריה ומקיים ליה מבטל הוה תנאו זוכר היה אם דילמא וחו

 מה וגם • בטל הנדר אפילו ליה ומקיים דיבור כדי בנ}וך תנאו דנזכר
 דוקא לאו עושה אני הראשונה דעח על אמר אם למ^ה ז״ל הרב שכתב

 לן דאיח לדידן שבפשקים והנכון : בלב אמירה ה״ה אלא בסה אמירה
 בטל הנדר יהיה ולא מחמירין כים לעשות הפירושים לססיקי למיחש

ם דבור כדי חוך או הנדר בשעת החנאי נזכר אם אצא  התנאי קיי
: מידי לא וחו בטל הנדר תנאו על דלגו דכיון

ת רה ל א  מהר לה ונתן אשה שנשא בראובן דעתי אודעך ממני ש
עלי מאיס אמרה ושוב וכנסה כמנהג מעוח סך

והתרינו



לגותשובותהרדב׳זשאלות
 לישא רשוח לו נמנגו ולפיכך כלל רצחה ולא פעמים כמה כה והסרינו

 אוחי לכיף כח בידנו ואין לגרם רצה לא הראשונה ואח אשה ונשא אחרח
 לגרש לכוף השכימו לא האחרו״ים שכל מפני ז״ל הרמב״ס כדעח לגרם

 כמעוח ינו שמחן חובע הבעל ועחה נדוניימה נכסי כל חפסס והאפה
 :בו רוצה באינה כיון שלה במוהר לה אשרנחן

ה ב ו ש  אוחה ונכוף לגרם אוחו נכוף שלא עלה לוסיף דלא הבו ת
 שנחן מה לקחח רוצה אש הילכך בחוליה מוהר לו בחחן

 שנחן המוהר לו שחחן אומה נחייב אז אומה יגרש ואש אוחה יגרש לה
 שהכנישה והנכסים אביה מביח שהכניסה כנכסים זה מוהר דהוי דאע׳ג
 ידה חחח שהם בנ״ד וכ״ש מורדח שהיא אעפ״י נומלסן אביה מביח
 ומיהו לה: נמן לא שחצא פע״מ לעכב יכולה אינה לה שנחן מה מ׳'מ

 עלי מאים אמרה זמן ואחר הארן כל כדרך עליה בא שאש לי מסחברא
 שייך וצא אומה הפסידה שכבר בחוליה מוהר גחח אושה כופין אין

 נהי לה שנחן מה כפי נהנה כבר שהרי שחצא ע'׳מ לה נחן לא למימר
 לה שנחן למה או ומאחים למנה או לה פהוס־ף למה זו שענה דמועיל

 אבל • זו שענה יועיל לא מהר בשורח לה שנחן למה אבל שנשאה אחר
 בכיוצא כלל עליה בא ולא עלי מאיס אמרה הראשונה שבשעה באשה

 בזמן איירי זה וכל מוסר בשורח לה שנשן מה לו שמהזיר דן אני בזה
 לעגן בה עבדינן לא חרמי לגרשה רוצה אינו אס אבל לגרשה שרוצה
 כהבו כאשר מורדח כדין אומה שנדון ודיינו שלה לדמוהר ושמחזור אומה

 נהגו וכן ז״ל האחרונים שכחבו כמו גש לחח אוחו נכוף וצא המפרשים
 מוהר להחזיר אומה שיכוף מי מימינו ראינו לא אבל לגרש לכוף שלא

:אצלי פשוש וזה בחוליה
י ת י ל א  השם במקום יודי״ן ג' לכחוב העם שנהגו עלמה ממני ש

:לא או למוחקו מוהר אס  כשם יודי״ן ג' שעולין הוא כן לכחוב שנהגו מה כי דע תשובה
 למוחקו שאסור לי מסחברא ולכן אוחיוחיו ד׳ עם ההויה

 רצה שאס ז״ל הראשונים בשם כחוב ראיחי מזו וגדולה • גמור פס דהוי
 ודעחו א׳ זו כגון למעלה וכחר אחח א' רק אפילו וכחב אלהים לכסוב

 דאמרינן עלה לי וקשיא י ע״כ למוחקו שאסור שם במקום לכוחבו היה
 שם שהוא שעמא נמחק אינו מה' ה׳׳א יו״ד מאלהיס למ״ד אל״ף כחב
 לכחוב היה שדעחו ע״פ אף נמחק זה הרי לבד ד”יו או לבד אל״ף אבל
 ליישב ויש • נמחק זה הרי שדי מפס דלי״ח שי״ן הכוחב נמי ואמרינן שם.

 כחר לה משה אם אבל למעלה כחר לה עבה שלא עסקינן במאי דהכא
 איכא איסורא מ״מ אבל עליו דאיךלוקין נהי שם לכחוב וכיוץ למעלה

:שאלחך לענין ק״ו דן אחה ומעחה
ב1 ו  ראשוננו נהגו יוד״ן ג׳ ואוחן וז׳׳ל הראשונים מן לאחד ראיחי ש

 ואין קדושה בהם ואין בעלמא סימנא ואדנון בלוחוח לכחוב
 ולאחריו לפניו מקדש אינו בהלכוחיו כוחב שאינו וכל לפניהם מקדישין

 ומה ־ למוחקו שאסור לפניהם מקדישין אין מדקאמר ומשמע • ע״כ
;ממם השס קדושח בו שאין היינו קדושה בהם ואין שכחב

ת ח ל א  וחלה מוקדם השנה שכר לו שנחנו שנה שכיר על ממני ש
 מה ופורע וחוזר שחלה מה לו מנכין אס השנה חצי

 לו מנכין אין דילמא או ־ השנייה בשנה שנה חצי עובד או יוחר שלקח
 שבח כל לו נחן שקנאו שבשעה כלל עברי לעבד דמיא לא תשובה ; להשלים חייב אינו שלש ועבד שלש חלה דקי״ל לעבד ודמיא כלל

 עברי דענד עליו ממון חיוב שוס וא־ן מחחלה עבודחו
 דהקדים אע״ג שכיר אבל כסף בגרעון שיוצא הכחוב גזרח אך קנוי גופו

 חצי חלה אס הילכך עליו לו יש ממון וחיוב לו קנוי גופו אין שכרו כל לו
 חצי יעבוד או שלקח מה מחציח יחזיר ירצה אס העליונה על ידו השנה

:השנייה בשנה שנה
 ממה אלא פכר זולחו ולא מלמד לא בכיר לשוס אין דמלחא כללא

:מקודם שכירוחו לקח ואפילו אנוס שהיה אעפ״י שעשה
ת רח ל א  או חורבחו לו שיבנה לשמעון ששלח ראובן על ממני ש

 וידו ירד ברפוח שלא אומר כך ואחר גנחו לו שיעע
 שכרי לי ומן לך שאבנה לומר לי שלחח אחה מוען ושמעון החחחונה על

:מי עם הדין המורה יורה משלם
ה ב ו ש  שלא או בעדים או ישראל או עכו״ם השליח אם ביארח לא ת

^ ולפיכך בעדים  דאין ידעח כבר סחלוקוח כל לך לבאר צ
ם יש אפי׳ לכך הי לעכו״ם שליחות ד חייב אינו אחהעכו׳׳ם ששלח ע

 דאיכא ואע׳׳ג עליו לסמוך לו היה ולא לעכו״ם שליחוח שאין ידוע שהדבר
 גילוי דמשוס חדא ברשוח כיורד והוי ביחו לו שיבנה שרוצה דעחא גילוי

 עכו״ס מדשלח ליחא מלחא גילוי דאפי׳ וחו • ממונא מפקי׳ לא דעחא
 הכי ואפי׳ ששלחו עדים יש שהרי שבועה עסק כאן ואין ישראל ולא

 לחח ששלחו בשעה כוונחו היחה פלא אוחו משביעין מ’ומ ליה פטרינן
 פעור זו משבועה אפי׳ ששלחו עדים שם אין ואם • לבנוח רשוח לו

ם רש ישראל השליח ואם .ודאי עליו טוגין שאין ד  ליח ש;יח שעשאו ע
 אפינו פעור לפנינו השליח אין אם עדים בלא עשאו ואש דיין וליח דן

 מי על סחה חרס ומחרימין שמא עליו טוען שמעון שהרי משבועה
 ואומר לפנינו השליח ואם ז״ל הגאונים מחקנח שקר עלחבירו שטוען
 אינו השליח שהדי העד אח להכחיש החורה שבועח נשבע לשמעון שלחנו
 ע7מ אינו שהר שמא טענח היא שמעון שטענח ואעפ׳י כלל בדבר נוגע

 0'?3ע סומכיס אנו אשר הפוסקים רוב מ״מ השליח פי על אלא הדבר
 כל מדחןיא הוא טעמא ועיקר דאורייתא שבועה אוחו שמשביעין כחבו
 דשנים היני וכי שבועיה מחייבו אחד ממון אוחו מחייבי! ששנים מקום

 שנועה מחייבו נמי א׳ עד שמא טוע־ שזה אעפ״י ממון אוחו מחייבין
 העד מצערפין א׳ עד בפני שליח עשאו ואס שמא טוען שזה אעפ״י

 לו שמין עדים שש אין ואם משלם שכרו ונוטל ממון לחייבו והשליח
: ברשוח שלא חנירו של שדה לחוך יורד כדין החחחונה על וידו

ת רט ל א ש ש  אפילו או דוקח ממקרקעי אי נכסי עישור על ו
 בין ממקרקעי והנכחא בגמרח אמרינן ממטלטלי

 ראימי חבנ ־ הלכוש פ!סקי כנ כשבוה וכן לפרנסה בין למזוני בין לכחובה
 אבל ממקרקעי אנא נגביח כחובה דאין בימיהם דוקא דהיינו שכהב מי

 נכסי עישור גס ממטלטלי בין ממקרקעי בין ז״ל הגאונים שחקנו אחר
 שמין דבפרנסה כיון אחרינא טעמא איכא וחו .ממטלטלי אפי׳ נגביח

 לה ים ־כ א המטלטלין מן לבשו שנוחן יום בכל האב דעח רואין ואנו באב
 ממונא לאפוקי גמורוח ראיוח אלו ואין הנוטלטלין מן אפילו נכסי עישור
 הגאונים חקנח כחבו דל והראשונים והרמב״ם שהרי״אף כיון מיחנוי

 דלא משמע ממקרקעי נכסי דעישור וכחבו ממטלטלי אפילו בכחובה
 נוסיף דלא והבו החקנה מן למדין דאין דמלחא וטעמא ־ ליה סבירא

 להוסיף ולא אמרינן לפחוח באב שמין פרנסה נמי דאמרינן והא :עלה
: להוסיף דהוי מהמטלטלין לה לחח באב שמין אין נמי הכא

' ת י ל א  פי על אוחו שנחנו כוסכוסו על דעחי אודיעך ממני ש
 רוחח ובעודו כמנהג הקדרה הבל לקלוט בשר של קדרה

 :גבינה עם או בשר עם לאוכלו מוסד אס חולבח קערה בחוך אוחו נחנו
ה ב ו ש  דקי״ל בקערה שעלו בדגים פלוגחא דאיכא ידעח כבר ת

 או בישולו ע״י בקערה שעלו מיירי אי בחלב לאוכלן מוחר
 ולא בשר של בקערה נחנם רוחחין כשהיו אלא בקערה נתבשלו שלא

 איסור דהוי דפשיטא בישול בלא בקערה דעלו דמפרש למאן מיבעיא
 דאפילו דמפרש למאן אפילו אלא הכוסכוסו נחבשל בשר של בכלי שהרי

 הבשר עם נחבשל שאם הוא מודה בחלב לאוכלן מוחר בקערה בנחבשלו
 ,הבשר עם נתבשל הרי בנ״ד והכא ז״ל והחוספוח רשי׳י כחב וכן אסור
 קשיא לא :מונח היה הקדרה פ־ על שהרי הבשר עם נחבשל לא וא״ח
 שכל איסור של ממשו אלא טעם נקרא לא הבשר מן שקבל מה כי כלל

 ז״ל וקכחבהריב׳־ש • דבר של כעיקרו הוי בישול ידי על היוצאח זיעה
 והבורות הבחים זיעש כגון אלא הוא בעלמא זיעה אמרינן דלא בתשובה

 כיון איסור של ממשו הוי האש ע״ג ביכול ידי על היוצאח זיעה אבל
 טעם זה ואין הבשר עם נתבשל כאלו הוי בסוס הבשר זיעח שנכנסה

 קערה בתוך כשנחנוהו הילכך החלב עם לאוכלו אסור ולפיכך עיקר אלא
 דאסרה חולבת קערה בתוך רוחחח בשר חחיכס נחנו כאלו הוי חולבח

 לא אם להסתפק שיש מה אבל :היא פשוט וזה עצמה הקערה ואוסרח
 בשר של בקערה ונחנוהו רוחח שהיה אלא הקדרה פי על מונח היה

 וחזר יחד הטעמים שני נהחברו שהרי חולבח בקערה ונחנוהו וחזרו
 דמוחר בקערה שעלו מדגים שנא לא דילמא או דאיסורא כחחיכה להיוח

 לאוכלן מושר אם ומה דהשחא הוא דכ״ש ליישב ויש • בכוחח לאוכלן
 בקערה טעם נחן שהבשר טעם נוחן בר טעם מחן שהוא מפני בכוחח

 החלב טעם עם לאוכלן מוחר שיהיה כ״ש בדגים טעם נחנה והקערה
 נותן בר טעם נוחן אלא בו אין שהרי אוכל בחלב לאוכלן ירצה אס הילכך
 בר נ׳־׳ט אנא בו אין שהרי אוכל בבשר לאוכלן ירצה ואם בשר של טעס

הבשר כל זי׳לפרק התוספות שאמרו לאוחה דמי ולא ־ נ׳׳טשלקלב
וקערות
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כללא

 ראשון גכלי מלב של בממגח שהודחו גשר בהן שפשסמשץ זקמממ
 אפילו אלא טלו דוקא לאו נאמר אם אפי׳ לאסור יש יומן בני ישניהס
 מכף אלא חלב סטרובס בלא ההיסר מטם טמד לא דהסם וכו׳ נסגשלו

 בטצמו ההיסר מטם טמד הכא אגל חלב של טטמו נהטרב לטולם שגא
דן כסב בוה וכיוצא • חלב סטרובס בלא  הרמב׳׳ן לדטס וכ׳ש ז״ל ה

 חולגס במחבס שהודחו דקטרוס בההיא שהסירו ו'ל והרא״ש זהרשב׳א
:בנ״ד שיסירו

 קבל ושוב בכר של מטם נוסן בר מטס שקבל דבר דמלסא
 טס או בשר טם לאוכלו מוסר גבינה של מטם נוסן בר מטם

 הקטרה בסוך וגם מרק גכוסכוסו שאין בניד ומ'מ לבדו או מלב
 בקטרה שנפל חם כבשר אלא רוסח זה נקרא לא מרק בה אין מולגס
 שלא הקטרה באמצט שיש ממה ניטל נמי הכא בקליפה דסגי מולגס

 : אסור והשאר ואוכלו הקטרה בדופני נגט
ת ל א ש י י י  חה טגונה אשה טל משלוניק יטקב כה׳ר החכם ממני ר

 הנזכר החכם והנה וכו׳ סלסא במוסב הטדויוס נוסח
 דטי אחוה ממני ושאל לאסור דטסו והסכימה גדול קונדריס בזה נסב

 אטפיי טמו ואסן ואשא קונדריסו סדר טל דטסי כוסב והריני אני גם
 במושקולור שנסקבלו הטדויוס כפי כסב :אקצר אני האריך נריו בהוא

 זה נקרא שלא חדא • להסיר טדוס מהם אחד שוס דאין ופשיטא סשיטא
 הכלים דסימני וסו .הנהרג האיש שום הזכירו שלא וסו • סומו לסי מסיח

 אמס זה כל טליהם לסמוך ואין דרבנן סימנין וסו • נינהו מובהקים לאו
«ן בו אין  אם חסיכה הראש שהיסה שהטיד מה אם נסססק טוד • ס
 ואין ט״כ בראש חסיכה לו שיש או הגוף מן חסיכה הראש שיהיה ר׳ל

ה להסספק ראר  א׳ במקום חסוכה הראש שראה הטיד שהרי כלל מ
 אחר במקום והראש אחד במקום הגוף אח שראה הלשון זה ומשמטוס

 זקנו חצי וראה הראש אס לבקש הלך בפרצוף אלא ניכר האדם שאין ולפי
 וראשיהם כהטידו הטדויוס משאר נראה וכן שחורה אחר מצד וחציו לבנה
 בטאפיט שניגוסיןמכוסין וראוי וזיל הטיד הג׳ ובטדוס ־ מהגוסוס לבד

 שראיסי לסי פשוט דבר שהוא אטס״י זה וכחבסי . ט״כ ראם ובלא
 טדים ים שאם לומר וכוונסו וכו׳ מיוחד וסימן רושם הוא שאם וזיל שכסב
 סומו לסי מסיח הטכו״ם היה אם כרוב שלמה בראש כזה סימן שהיה

 בצד ים מנקב גרט דלא זה הוא מובהק דסימן אשסו דסנשא סשיטא
 כלל זה בטדוס אשה מחיר הייסי ולא טמדי אנכי כן ולא וכו׳ סלוני אוס

 P או אבן מכס או בראשם חרב מכס להם יש אדם בני כמה חזי דפוק
 ראיה יש סלוני אוס בצד יש דנקב ומההיא :מזה שינצלו מטט ואדרבה

 אבל ז״ל הרא״ש כסב וכן מובהק סימן הוי סלוני אוס בצד דדוקא להפך
 או בסורף יש נקב אמר אם וכיש סימן הוי לא סלוני שיטה בצד נקב

 ואפילו בראשו חסיכה לו שיש דמיא להא וניד סימן הוי דלא בטופס
 טינו בצד שיאמר טד מובהק סימן זה אין בפניו לו יש חסיכה אמר

 פלוני אוס בצד יש לנקב דומה שיהיה חוטמו בצד או מימין אזנו בצד או
 בצד ים נקב לשמטינן לא דאי מובהק סימן הוי לא מזה חון שהוא זכל

 להביא יש וכן סלוניס אוס בצד וכים מובהק סימן דהוי סלוני שיטה
 חסר היה אם אבל שכסב ממה הסך זיל הרא״ש סשובס מלשון ראיה

 מוי מאיבריו באחד שינוי שום או רגליו או בידיו יסר או מאיבריו א׳
 דגבשושיח דומיא בטצמו באבר שינוי דוקא משמט . ט״כ מובהק סימן

 אדם בני בהרבה נמצא שלא שינוי שהוא זרוט אור כסב אשר בחוטמו
 להו איס אדם בני כמה חזי דפוק מובהק סימן זה אין בראש מכה אבל
 ■ גמורה מדוח שם היה אפילו כזה סימן טל לסמוך אין הילכך הכי
 טדוח אינו ב״ד שקבלו הטדוס וכיש ברכיה רבי טדוס נם כסב מוד

 אליה של בטדוס וטרי שקיל סו : ספק בו אין זה גם וכו׳ אשה להסיר
 שהסוגר לפי לא או סומו לפי מסיח נקרא אי הבייבודה הסוגר משם כלב

 יהודי טל מדברים שהיו מיהודי ומשיב מדברים אסם במה לומר הסמיל
 דאין ומטלה בטדוס למטלה כסוג כאשר מבייבודה השיב ואז שנהרג א׳
fד מל מדברים שהיו לו אמר שהיהודי כיון סמל״ס הו  דלא שנהרג א׳ י

 אמרה כאלו מוי בסחילה שבכסה כיון דהחם דסונדקיס להטא דמיא
 חבירינו איה אס״כ דשאלוה גב מל אף ולטכך בפי׳ פלוני מס בסמלה
 כל ססם דקאמר לקיש דריש מההיא ראיה הביא מוד . מל׳ס נקראם

 מל שאלו שלא אטפ׳י שאלוהו כאלו מד ובניד משיב והוא אוסו שפולין
 שאל שאם במשובה ממלה זיל דרייבש דאמ׳ג כסב שד . כשם סלוני

אי הנןכו״ס ן שרבו שידע מון מינו מלים הוי עסקיסו מ ״ וכל זיל מ

 ססיקא דהוי וכיון טונדא גה טבד ולא ביה הדר מליו מלוקים הדור גדולי
 ריגיש כסב וכן בזה דבריו סורף אלו לחומרא למיזל לן איס דאורייסא

 מגונא משוס דשריוסא אאנסי למיהדר לן דאיס דוכסי דאיכא אומר ואני
 בחשובה ג ז הרמבים וזיל • דאורייחא ססיקא דהוי גב מל אף דאסחא

 אשה בטדוס מדקדקין שאין והוא אחד למיקר חוזרין הדבדם אלו וכל
 ואין מושה יפה לא אלו בדברים ודורש וחוקר המחמיר וכל מגונה

 דאחסא טגונא משום הקלו סקנסס שטיקר הימנו נוחה חכמים דטס
 .אשר ר׳ חלמיד אוחו של מטשה טל בחשובה ז׳׳ל הרא׳ש כסב וכן • ט'כ
 דבר של טטמו ועיקר . עיש קכיא שורש זיל קולין מהרריי כסב וכן

 דייקא דאשה בחחלחה עליה הקלח בסופה טליה שהחמרח סומר דמחוך
 ישמעאל ר׳ דסני הסכנה כשטח דהד בו וכיוצא בניד וכיש • ומינסבא

 זיל רש״י עלה וכחב • ממרין שאין אעסיי ונוסנין כוסבין מסכנה בשמח
 דסרק מסנייסא ממנך ואיס • טיכ אחר סמצא לא לזה סאמין לא שאם

 מטרבא דבני ובחלמ!דא דידן בחלמודא טלייהו דאממר וממאי האשה
 מכוס דאיסורא אאנפי דהדרינן משמע הני מכל וכו׳ מגוייד ראוהו

 אזלינן דמייח סהדוחא דליכא כיון כולמו דהנך ייל • איש אשח חומרח
 אאנסי מהדרינן דמייח סהדוסא דאיכא היכא אבל לחומרא במו

 דס-*ן מסנייסא p מכל משמע ומכי דאחסא טיגונה משוס דשדוחא
 קול בס פי טל ומשיאין וכו׳ הנר לאור מעידין הסינוקוס מן שמע אפי׳
 ספיקא דנולד כיון דמלחא ומטמא ־ בגמרא עלייהו דאסמר מי ומכל

 סהדוסא דאיכא היכא אבל חי בחזקס ליה מוקמינן דטובדא בגופא
 ואע״ג ־ וכדכחיבנא דשריוחא אאנפי והדרינן חיוחיה חזקס אחרע דמיח

מ טדוס של בגופא מקלינן דלא מפרשים קצס דכסבו  שבא היכא ה'
 שנדע פד לחקור צריך יפה הכירו לא שמא חוששין ואנו המס על להעיד
 חיל בכור יש בפרק שכחב זיל רש״י מדברי נראה וכן בבירור הדבר

כ יפה שיכירוהו עד הקלו לא המס ראייס דמיינו העדוח בסחלח אבל  ע'
 למיזל לן איס בניד אבל • קנדיא לחכמי בסשובה בזה מארכסי והנם

 לומר צדדן דאיכא וכיון דמיח סהדוחא דאיכא כיון דשדוחא אאנפי
 זיל ריב״ש כסב כאשר מליח דהוי לומר צדדין ואיכא מל״ס מד דלא

 מל״ס שפיר נקרא עשקיחו במאי ששאל דנ׳ד לומר ראיוס כמה והביא
 ודנו זה בנדון כחבו מדור גדולי שכמה ועוד וז״ל לבסוף שכסב אלא

 להחמיר בזה אני חוכך ולכן כנגדם ראשו יקל ומי כמליס זה שאין לאסור
 זה זולח בניד להסיר טעם שוס לנו היה לא שאם אומר אני וכן :ע״כ
 בע״ה לבאר עח־ד אני כאשר טעם שים כיון אלא להחמיר ראוי היה

 מליח הטכויס שכיה שאע״פ העלה עוד • להימר סניף זה טעם נעשה
 שעשה כן אמר להחפאדוח הכפר אוחו על ממונה שהוא דכיון כלום אינו

 בזה עמו מסכים אני ואין ־ ע״כ לאור ההוא מדבר להוציא משחדלוח
 במה סחלה שאל שהוא כיון חדא קאמר דלהחפאר בהאי מוכחא דלא

 וסו .לומר הוא הסחיל מדלא למחפאר כוונסו היסה לא מדברים אסם
 שהרגוהו אומרים כשהם דוקא מקונטריסים שמע דסניא הך דבשלמא

 כיון הספארוס זה דאין וסו ־ הרגום אחרים אומר הוא בנ״ד אבל כדין
 איירי דברייסא וסו ־ ומניחם שוחד לקח אלא לאור הדבר הוציא שלא

 להמיס בידם שיש ערכאוסימם דהיינו פכוים של מקונטריסים בששמע
 בו ואין במלמא ממונה אלא שאינו להמיח בידו אין הבייבודה זה אבל

 גמור מלים זה שאין וכיש וכסב לזה משש כיס וגם להספאר כדאי
 ולא ססם שמעסי דאמר כיון הנראה דכט וטוד כסב • טיכ כדכחיבנא

 שהרי אצלי נסחוור לא זה וגם : ע״כ עדוס זה אין שמע ממי קאמר
 שדנו בא מעשה זיל האחרונים בהדא כסבו וכן שהרגוהו הממרים הודו
 נוקולא בין שהרגסי א׳ ביהודי אלא פשפסי לא מעולם ואמר למיסה אוסו

 משום אשסו אס והסיח וכו׳ כסף ליטרין טשרה מוליך שהיה לאוריך
ד שם הזכיר שלא ואעפיי מליס ו ה  רביט וכן בסשובה מורים וכסב ט

 דלא ואמ׳ג נאמן מליח ממכו״ם מליס דעכו״ם כסם ועוד • זיל ישראל
 להחמיר סליא ולא מליח או להטד מסכדן היה הא׳ העכו״ם אם ידעינן

ם שאס בידינו עלה • מראשון הגיד שאלה מיי שמא  הבייגודה המכי
 אס משיאין שאין להוכיח האדך עוד • מוסרס זו אשה מיסה גמור מליס

 פלור מס פסיק דלא קלא דנפיק כגון בעלמא הברה קול ע״פ האשה
 במר וד«־ כלל מדוס שם אין שמעו ממי למקור וכשבאין פלור נהרג או

ה לא סוא  דמסניסין פשטא משמע והכי הקולמוס מליו להסריח צריך ט
 משמע קול בס ומיס קול פיס קסני ולא קול בס טיפ ומשיאין דקסני

דעלמא קול דבס דומיא המכריז הוא מי ידמט צא אבל סקול אס ששמענו
ששוטעין



ותשובותחרדבץעאלות

 אחד שעמד ומעשה מדקחני גמי משמע והכי לנד הקול אח ששומעין
 את והשיאו אדם שס מצאו ולא והלכו מס פלוני איש ואמר ההר ראש על

 אותה שמענו שלא בעלמא הברה בקול איירי דרישא אימא ־ואה אשסו
 ז״ל וכדפרש״י פלוני מת שצועקת בקול איירי ודאי אלא לסתור מעשה הוי
 שיסעה ספר פותח אדס לך אין ולדעתי המשניות בסי׳ הרמב״ם פירש וכן

 קול סי על דמשיאין נראה ז״ל הריטב״א מדברי כי בכתב ומה • בזה
 ז״ל הרא״ש רבו בשס וכתב דיבמות בסרא פרק יוסן: נמקי וז״ל • גרידא

׳ולאחר מת פלוני איש קול דיצא היכא התוספות לדברי כי  ימים ;
 או פניו פרצו,פ לפי סלוני אותו שהוא והכירוהו עדיס ובאו מת מצאוהו

 אס נפשך מה סיהש על אשתו ונשאת עליו להעיד שיכולין עינא בסביעוס
 הרי אמס הקול היה לא ואס אחרת עדות צריכין אנו אין אמס הקול
 כהרי ספר על להעלותו ראוי היה לא זה ודבר :ע״כ ימיס ג׳ לאחר אינו

 פשיעא אמת שהקול לנו נודע היה ואס אמת הקול אס אלא אמר לא
 שאבד לפי עלי שקשה אצא לבסוף הקונדריס בעל כתב וכן אשתו דסנשא

 שהעידו הנשים פדות פי על להתירה שאין העלה עוד :צורך ללא זמן
 עירו שס הזכירו שלא לפי ממושקולור הבאים היהודיס מפי ששמעו
 הצריכו שהאחרונים לפי להחמיר ושיש מחלוקת שהוא וכתב בזה והאריך
 דבשלמא בעדות יפה דקדק בלא אומר ואני ג״כ עירו שם העד שיזכיר

 אמרו אז עליו להעיד שבאים מי דירת למקום הון הוא שהעדות בזמן
 בנ״ד אבל עליו להעיד שבא מי של העיר שם העד להזכיר שצריך
 על שמס עליו שמעידין כיון פה דר והוא פלוני על ששאלוהו בו וכיוצא
 זה על והלא עירו שם שיזכיר צורך ומה מעיד פה דר שהוא פלוני

 עדות המחמירים לדעת ואפילו כפירושו וסתמו משיב זה ופל שאלוהו
 שאלה הוא דמוכח דאומדנא עדות לבמל העלה עוד : זו היא גמורה
 אומר ואני וכו' בדדמי ואמרו שנשמע קול הבת סי על העידו העדים

 ידעו איך לבקש לנו ואין האשה אס לעגן אומדנות לעשות לנו שאין
 הדבר ידעו מסתמא עליו שיבכה מי יש ואם שהרגוהו שהעידו כיון הדבר

 הר״ר כסב עוד :בו וכיוצא במלחמה אלא בדדמי לומר לנו ואין בבירור
 בעולם קול יצא דכבר דכיון לי אומר לבי מדין ובר חיל ז״ל כהן דוד

 כתב עוד : בדדמי אמר דילמא לחוש יש פלוני אס הרג הסונר שפלוני
 פונה נפש הורג שכל ממנה והעולה הנזכר לרב אחרת תשובה לשון
 הרג פלוני שמעיד מי כל וא'כ אותו רואה איש יש אם לראות וכה כה
 פלוני מסתמא אמר פלוני בנהרג הקול שיצא לפי אמר בדדמי פלוני אס

 עדות לשוס מקום שבקת לא דא'כ כלל נכונים אינם אלו ודברים :הרגו
 שראה איפשר איש שום בפני אדם הורג אדם שאין דעתו לסי ואפ׳
 וכ׳ש אלו בדברים וכיוצא האילן מן או הנדר מאחורי או החלון מן אותו

 וכן יהרגנו סודו את יגלה שאס לזה חוששין שאינם רוצחים כמה דאיכא
 הילכך חוששין ואינם הכל בפני וכמה כמה שהורגים יום בכל מעשים

 כבר וז״ל גירושין מהלכות פי״ג ז״לשכסב הרמב׳׳ס מדברי לזוז לנו אין
 ששמעה מאשה שמע אפילו סלוני שמת שמעתי שאמר שעד הודענו
 האשה או העד אמר אס אבל פיו על ומשיאין לפדות כשר זה הרי מעבד

 היאך אותו שואלין שמת ראיתיו ואני פלור מס העבד או
 אבל קמן דאיתיה בזמן אלא אמורים הדברים ואין וכו׳ ראית
 במקומות בזה הארכתי וכבר האשה את משיאין קמן דליתיה בזמן

 שנקרא והעלה הסונר משס חיים ר׳ בל בעדותו וערי שקיל עוד :הרבה
ם אני וכן מל׳׳ס זה  ולאין יציאתו מקום שהזטר שכיון העלה עוד :מסר

 לא ואם העיר באותה מפשפשין פלוני במקום אחות לו ושיש הולך היה
 ונכון אמת זה וגם בתוספתא איסא והכי rאש. סנשא הוא אלא ימצא
 בזה מודים קברסיו לומר שצריך האומרים לדעת דאפילו העלה עוד

 במקום אחוס לו רש פלוני ממקום ויצא פלוני למקום שהולך שאמר שכיץ
 שהיה כיון שמו הזכיר שלא אע״ס אמס זה וגם מכירו שהיה ודאי סלוני

 בדעת מ״מ העלה וכן לעט בתשובה ז״ל הרמביס כסב וכן סגי מכירו
 מאחת שמע דילמא ששמע שהעיד כיו; נסתפק סוד : הרמב״סז״ל

 ליה פשיטא ושוב קמניס מפי או לה להעיד כשרות שאינם מהנשים
 מפי כן אמר דלא לן לימא דמאן נסתפק עוד . מיישינן לא דלהכי

 משיאין דאין בעלמא הברה קול והיינו פסיק דלא מקלא דשמע השמועה
 מאן ואיכא שמע מעכו׳ם דילמא מאחר דשמע ואת׳ל פיה על האשה את

 שכבר אומר ואני ־ האשה אס משיאין אין עכו׳יס מסי דעכו״ם דפסוק
 היה אם ידעינן דלא אע׳ג עכו׳׳ם מסי עכו״ם ע״ס להשיא העולם נהגו

אאו הראשון סמט מל׳ והו דאספא משוסעימנא המקילים על לאו

סמן הזאת האשה אס לאסור העלה עוד • רעה לתרבות תפוקנא דלא  ו
̂ין דוד ר׳ שהעיד ועדות וז״ל ווייל למהר״י בתשובה שמצא מה על  א

פ אמרו רק מס שראהו עכו׳׳ם שום שאמר בו מפורש  ונראה השמועה ע'
 יהודי שנהרג שמעו בדדמי למימר דאיכא עדות אותו על לסמוך דאין

 אס לעגן זו הוראה על לסמוך שאין אומר ואני ; הוא זה ודאי ואמרו
 אין שמעתי האומר סי״ג בפסק זה על חולק ז״ל הרמב״ם שהרי האשה
 כשיאמר דה״מ וכתב פיו בהבל זו ראיה דחס האוסר והחכ׳ אחריו חוקרין

 דגרע בודאי סתם שמעתי האומר אבל עכו״ם או עבד אשה אחד מפי
 האי לעגוני דאיסורא אאנפי מדרבנן האי מהדר כמה וחזי • ע״כ טפי

 ראיסי לאומר שמעתי האומר בין ז׳׳ל הרב שמחלק השעם דהא אסתא
 וא׳׳כמה בעלמ״מ כסב וכן איסשר איפשרמשאי דנין דאין משוס הוא

 הוא איפשר אי הכל מפלוני שמעתי שיאמר לי מה או שמעתי שיאמר לי
 נסי משמע לעכו ז״ל שהשיב מתשובה גס ברור וזה קמן דליתיה כיון
 בדדמי אמר לא פלוני שמת שמעתי או פלוני נהרג שאומר מי שכל

• העדויות נוסח וזה ;אחריו חוקרין ואין
ב ת ש  כד לסתא דחתימי דינא בי אנחנא הוינא כחדא סלסא ב

 ועומד החרשה בפערא הדר חרר יהודא ה״ר קדמנא אתא
 שהיה א' תוגר בא בחנותו יושב שבהיותו ואמר מושקול יריד פה היום

 אמר בנך בא איך דע הנז׳ לסוגר הנזכר יהודה ד ואמר מכירו
 ובסוך ראיתיו שלא שנים משתי יוסר שיש לפי לי הראהו למעני הסוגר

 להיר שהרגו ידעת הלא הנזכר לסוגר הנזכר יהודה ר׳ אמד הדברים אלו
ע כרוב שלמה  אמר אז הנז׳ שלמה לר׳ הנזכר התוגר מכירו שהיה נ׳
 אמס אחד סופי סוגר לו אמר שלהם בכפר שבהיותו הנזכר הסוגר
 זה נהרגים אנשים שני מצאתי קורפו לורי בהר בליפנטו בלכסי שלעבר

 יהודה ה׳׳ר אמר אז רעדה אחזתם ואז אחד בטפיט מכוסים זה על
 שאמר לר׳י ואמר הסוגר השיב הם מי מכיר היה אס שאלת והלא לסוגר

 שהים וראה א׳ במקום חתוכה מהאחד הראש שראה הנזכר הסופי לו
 א׳ להרוג שהיה ראה וגם שחורה אחר ומצד לבנה א׳ מצד זקנו חצי

 ודברים ארצה מושלכים ומראות שחורים ומלבושים שחורים גיליקיש
 הנזכר הדברים שכל הנז׳ יהודה ה׳ר עדות בתורת העיד זה כל אחרים
 ואמר סקוסי ברכיה ה׳ר בא ואחריו .הסוגר ובין בינו עברו למעלה
 ואמר א׳ סוגי מצא הנזכר היריד בשוק הולך שבהיותו עדות בסורס

כ דש אח כמו אהוב לי היה כי עצב אני לו אמרתי עצב שאתה לך מה  כ'
 והוא בלבי שיש העצב הוא וזו בא ולא לביתו לחזור מליפנטו שנסע זמן

 השיבני אות׳ ראיס לו אמרתי בטריקורפו ההרוגי׳שמצאו הם שמא השיבני
 הנזכר לסוגר עמי ילך פניו וחיליסי אותם ראה אחד תוגר אבל לא

 בראשונה הענין מזה יודע היה מה ממט ושאלנו השני לסוגר והלכנו
 היהודי זה כי תפחד אל טמו שהלך הסוגר לו אמר אז להשיב נתיירא

ם אותם ראיתי לא שאני אמס השני הסוגר אמר אהובנו הוא  ^ונ
 בקרפימא ואחר בטפימי מכוסה האחד הרוגים ג׳ ראו שלי החמרים

ר אמר אז ארצה מושלכים הרבה ומראות מהגופות לבד וראשיהם  ה׳
 ושאלם ממט אותם שקנה ההן המראו׳ לו נסתי שאט האמת הנז׳ ברכיה

 שלמה וה׳ר באירן עושים היו שהיהודים שביום אמר אותם שראה היום
 b לאייר השבועות(בז׳) חג לעשוס בלארסו לביתו לבא מליפנטו נסע

 בהיותם ב׳ד אנן נם :הנז׳ התוגרמים לו שספרו ברכיה ר’ה העיד זה
 ומעלה שגה שמונים מבן א׳ זקן עבר הנזכר ברכיה מר׳ העדוס מקבלים

 מס כסי עדות יודע העובר הזה העכו׳ם הנזכר ברכיה רבי אמר עכו״ם
 הנזכר ביריד לבוא מליפנטו בא כשהיה בעיניו אותם שראה אלי שספד
 ממם ושאלם הנזכ׳ הזקן לעכו׳׳ם קראנו מטה החותמים ׳ד ב ואנחנו

 הממרים עם שם חנו ההוא מהמקום בעוברים ואמר השיב שראה מה
 מושלטם גופין ומצא סוסו לרעות אחר אחד עכו״ם הלך סוסיהן לרעות
מדס כל והלכו ההם ההרוגים ראה איך והגיד החמר בא ארצה ח  ה

 וגוף ראם ובלא בטפיטי מכוסים גופין שני וראו הנזכר הזקן והעכוים
 ומוקש ארצה מושלכים הרבה ומראות בקרפימא מכוסה לבד מושלך א׳

ל מושלכות לבנוס  א׳ וקאבוק למוכדם עמו מביא שהיה סופאניש ד
ם ובהיותו שחור מויליודו שעליו ומה מאבי מבגד סביבו  מעיד העכו׳

ר דוד אברהם וה׳ר גלייט משה היר בפנים שם היו שראה מה ד  ו
 נמיא היה הנז׳ שלמה שה*ר מעידים אנחנו ביד לנו ואמרו אמון יצחק

ם שהעיד כמו שתור מויליודו ועליו מאבי מבגד סביבו קאבוק  העמי
א שנס שיק לחדש י׳ז ששי יום זה היה ד מושקולור ידד סס ליצירה ה:

ם מן
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 ברוך יעקב :ליין ליאון דוד ליין כדון כלמה בכר כלמה : וקים
 כלב אליה ר׳ קדמגא אסא כד א5הוי כסדא די:א בי סלחא במוחב ;דיין

 חוגר בא לסונא ביריד בחמהו יושב בהיותו איך עדוס בשורת לנו ואמר
 וקרה ממנו בגד לקנות וליזירו קרייא ליארהו מכפרי באייבודא אחד

 הנער ושאל נ״ע כרוב שלמה הריגת ענין על מדבריה היו באז מקרה
 היהודי לו הכיב מדבריה אתה מה על הנזכר ליהודי הנז׳ הבאייבודא

 אז שנהרג אחד יהודי ן עני על מדבריה היו איך הנזכר לתוגר הנזכר
 הוא אשר ליזירו בכפר בהיותו איך מל״ת הנזכר הבאייבודא הכיב

 איך אמת מגידי מפי אמתית ידיעה ידע איך הכפר מאותו באייבודא
 חברת עש בלארסו לביתו לבא מליפנעו אחד יהודי ינא מ־כקיליר קודה

 האלה החמריה הרגו ובדרך וליזירו קרייא מכפרי כהיו המדיה ד׳
 פרחיה מהכבוי ולקחו בדרך עמהס כנתחבר א׳ כבוי עש הנזכר ליהודי
 החמריש תפש הזאת השמועה הנזכר הבאייבודא התוגר ובכומעו הרבה
 ולשבוי הנזכר ליהודי הרגו איך הש גש והודו במכות אותה והכה האלו

 לא כי בהיות יותר ולא לבניש מהש ואכל בדרך עמהש שנתחבר הנזכר
 ושניה ליזירו מכפר כניה היו האלו והחמריש בדבר קורתו היה

 משה כלב אליה הי׳ר עדות בשורת העיד זה כל קרייא מכפר האסריש
 ת כנ ח־ון לחדש ימיש ח׳ ז׳ יוש זה כיה הנז' הסוגר הבאייבודא

 הכהן אהרן בר כלמה דיין ליאון כמואל ד׳ כבוד בן דוד גינירה הבי״ב
 בי הוינא כחדא תלשא במושב דיין אברהש בכר אברהש דיין אשכנזי

 ע״ה חפן רבי אלמנת גמילא קדמנא בא כד לששא דחשימין דינא
 אומרת קול לבס כשמעה בהיות כי עדות בתורת בפניני והעידה

 מיריד יהודיש כשבאו מיד קול לבש כאמינה ולא נהרג כרוב כלמה
 כרוב משלמה דבר ידעסש או השמעשש ושאלה אנלש הלכה מאשקולור

 שלמה כרוב משלמה כאלשני מסי ואמר מהש א׳ יהודי גינה מיד
 נאמר אותו שיבכה מי העיר פה יש אש ולכן העולש מן עבר כבר כרוב

 אסתר לפנינו באה וגס : העולש מן עבר כבר הוא כי שיבכהו לו
 גס כמעה שהיא בהיות כי גייכ והעידה נ״ע לירמא יהודה ר׳ אלמנת

 יכודיש כשבאו מיד הלכה היא גש נהרג כרוב שלמה אומרת קול הבש
 דבד שמעסש או הידעתש ואמרה ליהודית ג״כ ושאלה מושקולור מיריד

 כלמה כדוב משלמה תשאל ממי ואמר א׳ יהודי והשיב כרוב משלמה
 עדות בשורת הנשיש אלו לפנינו העידו זה כל אותו ושחמו הרגו כרוב

 בר יצחק ליצירה הש״יא כנס אב לחדש יוס כ״ד כ׳ י!ש לארסו פה
 הוינא כחדא סלסא במושב דיין פייסו יצחק דיין מולזי שמואל דיין דוד
 עתה הדר מכה בר חיים קדמנא אשא כד להשא דחשימין דינא בי

 א׳ חוגר עם מדבר היה איך לנו ואמר עדות בסורס והעיד בלארסו
 הנז׳ משה בר לחיים הנזכר הסוגר יאמר עניינם על מכמדי כמו
 הנז משה בר חיים והשיב במושקולור מליפנעו גיבח פליני בא צא איך

 השיב אז בא ולא פחד הם פחדנים היהודים כי ידעת הלא הנז׳ לשוגר
 לכם יש בודאי כי אסכם האמת הנזכר משה בר לחיים מלי׳ס הנז׳ הסוגר

 נהרג מקרוב עסה איך ודאית אמסיס שמועה שמעתי אני כי להתפאר
 בלארסו הנהרג יהודי של ודירתו החדשה בפער׳ אחוס לו שהיה א׳ יסודי

 ושני הוא נהרג בלארסו לביתו לבא מליפנעו הנזכר היהודי ובנסיעס
 משם הנזכר משה בר חיים העיד זה כל מליפנעו רוב עמוק חמריס
 הש״י שנס תמוז לחדש ימים כ״ד ראשון יום זה היה מל״ס הנז׳ התוגר
 בר יצחק זיין עוליזי שמואל דיין קרפליו ברוך לארסו פה ליצירה

: דיין דוד
 בין הנשים עדות פי על בין להנשא מוסרת זו דאכה דמלסא כללא

 ואם העדויות שני בהצמרפוס כ״ש חיים ר׳ גידוס פי גיל
 הרמב״ם בסר דאנן מסירה אני ההוראה בעל אהד חכם עמי יצגירן!
:גרירינן ז״ל _

ב ת רי ל א צ  למר וחיי עולמו לביס נפער ראובן נריו רבינו ילמדנו ^
 שפחה והניח נשים שתי והניח שבק ישראל ולכל

 כתובתה לתבוע הראשונה ובאה האחרונה האשה בבית מפלעלין
 ושעבדסי הלשון בזה הכס:בוס כל כמנהג כתובתה בשער שכתוב בהיות

 סוכל אס וכו׳ מעלעלי ואגבן מקרקעי ודאקני נאי דק נכסי כל לה
 בפרעון האחרונה שתפסה והמענעלין השפחה להוציא הראשונה
 השעבוד הראשונה בכתובת ככתב מאחר זמן קדימת מלין כתובתה

 השמים מן כפול ושכרו הדין מי עש צדק מורה יורנו :לע־ל הנז׳
ה ב ו ז ^ ^ בהם ויש כקרקעות להיות המעלעלין חזרו זה תנאי ע״י ת

 אמר אותם קנה זהמעלעלין השפחה אם הילכך קדימה דין
 אשר הסלוקה כפי וחולקות שוה בהם שתיהן שעבוד האחרונה אס שנשא
 הוא הכל האדם שמניח מה שכל סובר שאני לפי ז״ל הרמב״ם כסב

 עד כלום בהם האשה תפיסת ואין הביס בספיסס היורשים בסזקס
 לסמוך הוא דמססבר ועעמא הרמ״ה כסב וכן בעצמו הבעל שיתפיםנה

 שעבוד קדם הרי האחרונה אס שנשא קודם אותם קנה ואם עליו
 מאוחר חוב בעל דקי״ל לראשונה ונוסנין האחרונה מן ומוציאין הראשונה

 כקרקעו׳. הס המעלעלין ובנ׳׳ד גבה לא שגבה מה בקרקעות וגבה שקדם
 כיון לאחרונה גם והמעלעין השפחה נשתעבדו אם ספק הדבר ואם

 יודע והוי .כסבסי כאשר וחולקות חלקה מידה מוציאין אין שתפשה
 בנכסי אבל באבדו צ״ב בנכסי או בתוספת אלא אמורים הדברים שאין

: שלה נועלת אחס כל בעין והם ברזל צאן בנכסי מלוג.או
ל י  מים בתוכו שהיה קערה או כוס לקנח מוסר אס ממני שאלת י

 לידיסחיעה יבא שמא חיישינן אי במפה בשבס יין או
נ ליבון לידי או

 בתוכו שהיה כוס בשבת לנגב אסור וז״ל שכסכ מי ראיסי תשובה
 לידי דאסי דבר בשום או בחלוק או במפה יין או מיס

 לפי בחלוק או במפה ידיו שנגב למי דמי ולא ליבון לידי או סחיעה
 שינגבם קודם בזו זו היעב לנגבם אדם צריך ידיו ואפי׳ מלוכלכות שידיו

 ראיסי לא ואני נ ע״כ ליבון. לידי או לידיסחיעה דאתי משום במפה
 סחיעה משוש דאי הוא יסירה חומרא שזו לפי כלל בכך נזהרים העם

 סחיעה לידי שיבוא ביעור מים הכלי בדופני דבוק שאין ברור הדבר
אס המפה שסהיה אפי׳ ה  ויבוא הרכה כלים בה שינגב תאמר לא קענ
 גזירה כעין והוי היא רחוקה חששא ודאי וזו לכלי כלי בין הח־עה לידי

 .מדרבנן אלא אסורה אינה כזו סחיעה שהרי דרבנן באיסורא לגזירה
 כדאמרינן הוא המפה מלכלך זה שהרי בכך וליבון סחיעה דרך דאין וסו
נ חיישינן דלא הכא וכ״ש חושש וחינו במים צוארו עד אדם עובר גבי

 דינא לגבי אבל הפסד לא והמחמיר היא חומרא שזו דמלסא כללא
 סחיעה לידי שיבוא הדבר שקרוב רואים אם ומ״מ לחוש אין

נ יעשה שלא בו לגעור ראוי
̂ניז  וכודק שוחע או תינוקות מלמד או סופר להשכיר מוסר אם ול
 חפצך ממצוא בגמרא אמרינן מעות סכום לו ולהזכיר בשבס '

 הסינוק משדכין דכסובוס פ״ק וסניא נ מוסרין שמים חפצי אסורין חפציך
 שיש דבר כל הילכך אומנות או ספר ללמדו הסינוק ועל בשבס ליארס

 ליגע אבל לעלעלו אלא נאסר לא המוקצה ולענין : מוסר מצוה צד בו
 מכשל משוס בו יש אם חי שהוא כמו הנאכל דבר ולענין נ מוסר בו

 מאיליהן נסבשלו ואם מדרבנן אסור אבל לוקה אינה מלקוס לענין בשבס
 שנסכשל דבר שהרי סדע .בשבס לאוכלן מוסר שבס מערב שהניחם כגון

 דאכיל מאן דאיכא כיון ועעמא בשבת עליו חייב אין דרוסאי בן כמאכל
 לכל חיים הנאכלין הדברים וכ׳׳ש בישולו על מחייב לא שוב הכי ליה

 מרגאן הנקרא אלמוגים הבנים בצוארי לסלוס שנהגו מה ולענין • אדם
 הוא העעם קמיע לגבי כדאמרינן הרע לעין מומחה שאינו פי על אן!

 ט לצאת מוסר סכשיע משוס שהוא דבר וכל לסכשיעם מכוונים שהם
 למדוד יכול אמה אלפים שיעור יודע ואינו שכבת מי ולענין • בשבת
 מצוה של מדידה וכל בינוניות פסיעות אלפים והס הלוכו דרך אותם

נ המקוה אס מודדין כדסנן מוסרת
ד  אחר לשום מוסר אם לשחוק שלא שנשבע מי על ממני שאלת רי

לשחוק במקומו
 בהם לגעור וראוי זה דבר מסירין פריצים קצת ראיתי תשובה

 עולם של בישובו עוסקים שאין די לא כי מזה ולמונעם
 .הפוסקים רוב לדעת קניא לא דאסמכסא חבירו אס איש שגוזלין אלא
 מי דינין פסקי ספר וז״ל : שבועסם על עוברים שהם אלא זה די ולא

 ולא גורלוס להעיל אסור מעוס בעבור שחוק בשום לשחוק שלא שנשבע
 קוביא משום חלשים מעילין אין בשבת כדאיתא בשבילו אדם לשוס
 הן קוביא בכלל הגורלות כי לומר אלא ראיה הביא לא ז״ל והוא .ע״כ
 דאיכא כמ׳׳ד דס״ל ולדידן :ראיה הביא לא בשבילו אדם לשוס שלא אבל
 לי מה חבירו אס יגזול שלא שנשבע מי כי ברור הדבר בקוביא גזל

 דס׳׳ל למאן ואפי׳ . השבועה בכלל הוא הכל ע״יאחר שיגזלנובידואו
א׳יע יפסיד שלא כדי לשחוק שלא שבועתי כוונת מ״מ גזל בו אין דקוביא

אפי׳



לחותשובותהרדבץשאלות
 אדם כל שלוסו דקי׳ל ומו :פבופמו ככלל י1ה גמי מטרו ט׳י אפי׳

 וסו לפפוס לומר.לאסרים לו אשור לעכוסו אסור שהוא דגר וכל כמוהו
 וכיון בה לההפשר, דאסור הס מודים כול מפום גו דאין למ״ד דאפי׳

 : אסר ע״י לי מה ידו על לי מה בדבר עצמו לגדור רצה כזה
 סהסאין מדק^ווי הדעין לככי ראיה ים דכבה דממהניסין א״נ

 מנ״יילין חסרים או החלכים בעלי הם אם מפליגינן ולא חלשים מפיצין
 כלא כדי כגורל מעילין הגורלוס בעלי כאין המנהג ככן כחלפיס להם
 גוונאאיכא דבנל מכמע קוניא ומכוס אמרינן ועלה בדבר רמאוס יהיה

 ודוקוהככס: כבועהו על עובר אחר ידי על אפילו נמי כנכבע למי ר,וגיא
 החכמיס מן לאחד שראיס במה דעסי אודיעך ממני שאלת

 ערחו פכר לו ונסן עיסקא בסורס לחנירו מעוס כנסן
 לדבר ים אס העיסקא כל אחריוס עליו כיקבל כדי ככרו לו נסן ועוד

נ סמך כוס  קבל ואם וז״ל פ״ח כלל ז״ל יש הרח מלפני נכאל זה דבר תשובה
 בוס עליו ואין מלוה כלו נעכה הרי האחריוה כל עליו

 לעולם דהסס ככואל להיוס שהסנה חנם לכומר דמי ולא כלל פקדון
 עצמו ולחייב נכסיו לכעכד הוא ויכול בפקדון יד כונס ואינו הוא כומר

 כל עליו כקנל כיון ננכסיס ונוסן כנושא הכא אכל כואל כדין בשמירה
 הריוח מן כקכל מה וכל מלוה ועוכהו פקדון כס ממנו האחריוס.פקע

 עליו ללמד לי יש ומ״מ . ע׳'כ נועל הוא הצואה ככר כי רביס הוא
 קבלס על ככר לו נסן כלא כזמן אלא ז״ל הרכ איירי לא דדילמא זכוס

 . מלוה להיוס הכל וחזר אחריות כוס בלא ריוח נועל הוא כאז האחריוס
 להפסד קרוב הוא הרי האחריוס קבלס על כנר לו נותן כהוא בזמן אבל

 וככר ערחו ככר פורע זה ונמצא בעיסקא ריוח יהיה כלא דאיפכר
 ועוד וז״ל במרדכי כניננא ממה ראיה קנס לי ויכ .מכיסו האחריוס

 כירויח עד בה לערוח המקבל עס העסקא ככל קנב כאס מנאסי
 בעל על דעסקא אחריוס וכל עסקא למארי כונו כסוס ואותו כסוס

 באחריוס העיסקא כל סהא ואילך ומכאן כסות אותו כירויח עד העסקא
 אי אסור אפ״ה למקבל הכנה סוף עד כלו והריוח מלוה כדין המקבל

 כדמפרש ריקם לכיסו ילך כתות מנא לא דאס ערחו ככר ליה יהיב לא
כ בככרך כליש מותר על  השנה דבסוך כיון עלה לי קכיא ואני ;ע׳

 הויא הכנה בסחלס המתעסק זה כערח מה א'כ גמורה מלוה הויא
 טרחו פכר ליה דיהיב כיון ליהלמימר איס מאי אלא מוקדמח רביס
 טורח כזה אפילו ולפיכך; גמורה מלוה אינה אבל למלוה דומה

 מוקדמת רביס לאשור לנו דאין מוקדמת רביס הוי לא הכנה נסחלס
 אבל : עליו זכות ללמד כסבסי זה כל גמורה מלוה דהוי היכא אלא

 אשור העסקא אחריות כל עליו לקבל בכר לו כיסן ע׳י דאפי׳ הוא דעסי
 סמכסו לא במרדכי כהסיר מה וגס .ז״ל הרח״ם לכון פככי כדמכמע

 : דאסירא רביס מהערמס גרע דלא ותו • דלעיל קוכיא מפני עליו
 וכתב חולק בלי המרדני של הדין זה הטור ככתב ראיסי שוב

 יהא פלא מנים .כני ביהיו עד טרחו שכר לו ביתן ובלבד
 אלא גמורה מלוה הויא הכנה דבסוף דס״ל מכמע :ע*כ מיקדמס רביס

 ולפי מוקדמת רביס הוי לא הכנה בסחלס לו כנסן עמלו בכר כמפני
 לסלק מוריד ולא מעלה אינו האחריות דשכר אסור ודאי נ׳ד זו שיטה

:גמורה מלוה מדין
 צונן מאכל להניח מוסר אם דעסי אודיעך ממני שאלת ריו

:האסור דבר אצל או אישור כלי בתוך
 זה הרי הדחה בלא אותו שאוכלין דבר הוא המאכל אס תשובה

 כאין דבר אבל אוחו ידיח ולא יככח כמא דחיישינן אסור
 והראיה • מותר דגים או מפל בפר כגון כידיחוהו עד לאוכלו דרכו

 כלא ובלבד אמס במטפחת וגבינה בכר אדס צורר הבכר כל פרק מדחנן
 הוא בצונן צונן הוי מאי בזה זה נוגעין וכי בה והוינן בזה זה נוגעין יהיו
 יסכח שמא וחיישינן בעי לא הדחה,מי בעי לא דקליפה נהי אביי אמר
 ספל דבכר ז״ל העיטור בעל ובכס הראב״ד בכם כתבו וכן .ידיח ולא
 או איסור בכלי להניחו מותר הדחה בלא לבכלו דרך כאין דגים או

 • בהדחה כדרכו כיון ידיח ולא יככח כמא למיחש דליכא אשור מאכל אצל
 כיכתמש קודם להדיחו אדם כל כדרכו כלי כל וכן זיל הרכביא וכסב

 בו ויכהתש ידיחנו כך ואחר צונן באיסור בו מלהשתמש נמנעין אין בו
 העכו״ס מן אסורין כל-ס לוקחים כהרי בכך לפשיעה מוככיס ואין היתר

באישורץ דדוקא נ״ל ומיהו ע־כ כלהן הנכר לפכיעס חוככין ואי!

 אסור איסור של שומן של או חלג של הכלי היה אם אבל נדבקין כאינו
 בהיתר האישור שנדבק לפי אח״כ שידיחנו אפי׳ מאכל כוס גמוכו להניח

; לחוש נראה זה ודבר הדחה עיי יוצא ואינו
 על אחר מישראל לוה כישראל סמכו מה על ממני שאלת ריי

 לוה היכראל כאלו דמיחזי העכו״ס כל המשכונוס
: ברביס מישראל

 אסור שהוא ברור הדבר לוה עצמו לצורך כי לו אומר אם תשובה
 הואן היסר שנהגו מה אנא אסור נמי הסמס מן או

 כגו א"נ . העכו״ם כל מככונוס ואלו הוא העכו״ם לצורך כאומר
 ובא למעוס נדחק ואח״כ המככונוס על לעכו״ם הלוה הראשון כהיכראל

 העכו״ם יסן אשר והרביס המככונוס אלו הרי ואומר חבירו אצל
 מסולק ואני בהדיא לו אמר אס מינעיא ולא כלך יהיה והלאה מכאן

 ואס המככון מן מסולק הוי הססס מן אפי׳ אלא דפשיעא המשכון מן
 וז״ל הרביס פ׳ במרדכי אימא והכי לעכבו יכול לעכבו כני ישראל ירצה

:וכו׳ ברביס מעות שהלוה יכראל למעכה הלכה
א ל ל  החוב אין המשכון מן הראשון הישראל נסתלק אש דמלסא כ

 ואש לאסור ולא נתכוון להיתר נמי הסתס ומן ומותר עליו
 על מוטל שהחוב נמצא המשכון מן מסתלק כאינו בהדיא לו פירש

 הדבר ותמצא נכך זהו אי פ׳ סוף במרדכי ועיין ואסור הראשון היכראל
:כתבתי כאשר מפורש

ת ריח ל א  על לשמעון ערב ויצא עכו״ס עס כבא ראובן על ממני ש
 חייב אם לפרוע רוצה אינו העכו״ס אס העכו״ם

 :פעור הקרן מן אפילו או לבד הקרן או ורבית קרן לפרוע ראובן
 ידי על או מעות מתן בכעת ערב נעשה אס ביארת לא תשובה

 פלוגתא ליכא מעות מתן בכעס ערב נעכה ואס קנין
 הרבית היה לא מעות מתן בכעת כהרי הרבית מן ופעור בקרן דחייב
 נשתעבד סרי מי/ק־ ק;ן אס זה עעס ולפי הרבית לפרוע נכסעבד ובמאי
 פערו ראב״ן וזקני וזי׳ל ז״ל ראבי״ה כסב וכן ;הרבית גס לכלס וחייב

 ולדבריו מעות מתן בכעת שלא ערב הוי הלוהו כלא רבית דלגבי מטעש
 כמו הוא דפעור וליסא לו לפרוע חייב הרבית לכלס לו הקנה אס

 טעם נתן ז״ל והוא .ע״כ לדברי והודה מארי אבא לפני דנתי וכן סכסבתי
 ולא היה מעות ממן בשעת דערב הקרן לשמעון לכלש ראובן דחייב

 ערבא בתר דעכו״ם דכיון הרבית לו לפרוע חייב אינו אבל קנין בעי
 ליה והוה שלך הערב ראובן מן מבע לכמעון העכו״ס יאמר א"כ אזיל
 שאלתך כי זו שיטה לפי למדת הא .ע״כ עצמו לראובן כמעון הלוה כאלו

 וקנה הואיל הרבית גס לשלם חייב ראב״ן לדעס כי במחלוקת תלויה
 לי דקשיא אלא מהרבית פטור ראבי״ה ולדעת הרבית על גס ממנו

 הרביס שאין לעולס בא לא עדיין והרי הרבית להקנות הקנין יועיל מה
 דהכא זה לפי וצ״ל בחדש חדש מידי או הזמן בסוף אלא מכסלמת

 ראובן ויצא מעמה והרבית הקרן העכו״ם עליו שזקף כגון עסקינן במאי
 דעת על יעלה איך קשה ואכסי ובקנין העכו״ם שנסחייב מה כל על ערב

 ומה המורה מן אסור בהוא ערמתו מפני לשמעון רביס ראובן שיפרע
 כוונת היסה שלא לע״ד נראה ולפיכך י האסור להמיר הקנין יועיל

 דעתו אלא הרבית לפרוע שחייב קנין כס היה באם לומר ז׳ל ראב׳׳ן
 מקודם העכרס רבית לו חייב היה אם אפי׳ הרבית מן אומו לפטור היה

 על מתחייב ממנו קנו אס אבל מעות ממן בשעת נשתעבד לא שהרי
 ידי על אפילו מתחייב לא להבא אגל לשעבר העכו׳׳ס שחייב הרבית

 דמלמודא לדינא ניחא הא להקשות יש נמי ראבי׳ה של ולטעמו .קנין
 אזיל ערבא במר לאו דעכויס האידנא אבל אזיל ערבא בסר דעכוים

 ממש כדיננו ערבא במר אזיל הלוה מן לפרוע מוציא שאין בזמן אלא
 לראובן שמעון הלוה כאלו הוי דלא רביס ממנו לקחת מותר יהיה א'כ
 לך אית מאי אצא לראובן והעכו״ס לעכו׳׳ם שמעון הלוה כאלו אלא

 די הערב ראובן על שמעון וחזר לפרוע העכו״ס רצה דלא טון למימר
 ישראל לגבי איסורא דאיכא רבית אבל איסורא דליכא בקרן לחייבו לנו
 אמר עכו׳ס ערב לעכו׳׳ס היה אס ומיהו קנין ע׳׳י ואפי׳ משתעבד לא
 ערב במקומו ונכנס הערב את ופער ראובן ובא שמעון אצל משכונות או
 כבר ■שעלה הרבית גס לשלם תייב לעכרס והחזירם המככונוס שלקח או

;קנין בם היה כלא אפילו
א ל ל  י’ע שלא או קנין ע״י בין פטור עלה לא כעדיין רבית דמלמא כ

כטכו׳ס ה ס אס שאפי׳ והרבית הקרן זקף אס ואפי׳ קנין
פורע



ותשובותהרדב״זשאלותסד

 מחחייג הישראל אין אש׳ה כדיניהם הרכים מן נפשר לא עכשיו פורע
 מ”מ הקרן עם הרכיס שזקף שאע״פ חדא .עלה לא שעדיין כרכיס

 לא ערכ שיצא ראוכן דעת ונם פלוצי זמן עד הוא והלוה המלוה דעס
 כא לא עדיין כי שעשיז מה על לא שעכר מה על אלא להשחייכ היה

 הנכונה ההכרא מ״מ זה כדכר פפק כמרדכי ש־מצא ואעפ״י .לעולם
 שנש:כ ממה נמי משמע וכן שעכר לרכיש אלא מששעכד הערכ כאי; היא
מ עלה שככר רכיש ואש״ל וז״ל שש  דפסקו ה־כי וכי וכו׳ שייכים הקהל מ'

 דשלמודא כיו; ועעמא פשושה שהיא כאש׳יל שהיא כעיא ככל ז״ל הנאוני׳
 פשוס שזה משמע אשרש כעיא עליו וכונה הכעיא מצדדי זה לד שפים

 פשוש דזה משמע עלה שככר רכיש אש״ל דכשכ כיון נמי הכא יושר לו
 אש עלה שככר ורכיש כדכש־כנא הוא וניעמאדמהשכר יושר לו

 כההיא א'נ . המככונוש השזיר או הערכ אש פער או כקנין נששעכד
 מהני אשש ככל וכו׳ המלצר אודוש על וששאלש כמרדכי דאישא כוכדא

;הרכיש נם לפרוע ושייכ מששעכד נוני
ט  דוכשא ככל דאמרינן הא כין איכא מאי אודיעך ממני שאלת רי

: כעלה לא כריה וכין כשילי ולא ששיכי שיים כעלי
 ככל דאמריכן דהא ואמרו כזה נ"נ הראשונים דכרו ככר ף, תשוב

 אסורה שיהיה הא׳ שנאים כג׳ הוא כעלה לא כריה דוכשא
 כריישו מששלש אסור שהוא עמא ועוף ונמלה הנסה ניד כנון מנופה

 אשר שדכר כהם וכיוצא הנסקל שור או שנפנכלה עהורה צפור אכל
 כסלי ללא הוא ששיכי סיים דכעלי עעמא משוס דוקא ליאסר להם גורם
 כפרק דאמרי׳ והיינו מעצמה איסורא דאי; כיון לש דכריה מעעמא אכל

 כין עמאה ככזיש כמיששה שהוא ככל כשייה עהורה צפור אכל הכשר כל
 כנון נשמה כרייש ששהיה כני שנאי . כהוא ככל כמיששה כין כסייה
 אעפ״י כה וכיוצא מעה אכל מיומא כיה דהוה הנשה גיד א־נ צפור

 שהיא אעפ״י כריה מיקרי לא שלכ ומיהו היא כריה לא כהיאככריישא
 מהקכצש שהיא כריה כעין ואינו א׳ כמקום כולו שאין לסי נשמה כרייש
 שורש אין אכר נשרסקממנה שאלו כלימה ששהא שלישי שנאי .כאחש
 . וכעל עליו כריה שם אין לסשיכוש מניד שנמשך כנון או עליה כריה

 הורה השם דנרסינן מהירושלמי ולמדוה כאלף כסלה דכריה מ״ד ואיכא
 עצמו כעככר כון ר׳ הורה דלא וי׳א כאלף מד עככרא כהדין כו; ר׳

 אשלמודא ופליג כאלף שהורה הוא כפניסשז אלא כסיל לא ככמה דאפי׳
 כששים אלא עעמא יהיכ לא דעככר משמע דע״ז כשרא דפרק דידן
 דלא כעל הוא הרי כשנימוס דאי כון ר׳ איירי דכפליעשו משמע והכי
 ולא איירי כפליעהו ודאי אלא משם יסלקנו נימיס כשלא ואי כריה הוי

 לענין ג׳כ אמרו וכן דידן כשלמודא כדאישא משערינן כס׳ אלא הכי ק־׳ל
 משמש שנאסרה ולא מנופה אסורה כשהיה להשככד כראויה משיכה
 :הוא מקום שם עככרא אלא הורה כעככר דלאו וקושעא • איסור כליעש

 ככשכים מלא שלום לכהוכ בלא שנהנו מה על ממני *שאלת רג
_ :סמך לזה יש אם

שמו שהוא לפי עושים הס יפה תשובה
 נזהרין אץ שהכשכים וכיון שכש כמס׳ כדאישא כלוס ה׳

 בלא כדי שסר אושו כושכין ולפיכך אושם משליכי; אלא לשימרם כהס
כ וא׳ש .שם יהיה אמש נקרא הקכיה שכן יכשכו לא אמש מלש נם א'

כזמן היינו מלא שלום לנשוכ שלא׳vl *''יןי■שי שמה אומר אני ולפיכך
 השלום כעל מאש לשכירו שלום לשש משכוין שעה דכאישה שלום שאלש

 אכל לשכירו בלום הנושן כוונש כזו עמכם ה׳ לקוצרים כונס שאמר כמו
‘ I כלום שיש ככשב לכשוכ כא אם

כ: ואינו דכריס ספור בהוא שזה
 כזה וכיוצא לפלוני פלוני כין או :

וכושי להזהר צריך אי; בלום שאלש :ש
 על׳ מייל ולא לשם מכוין אינו שהרי בהכי קפידא וליכא שלום אותו

:קדושה
ת רבא ל א ש  ששמיש הנאש שאסר כרא!כן דעשי אודיעך ממני *

 שנאיו ככל שמשון נזירוש עליו קבל ועוד עליו אששו
 כיש לפי הנדר על נששדעי ועשה עוד ישזידנה ושלא אושה ינרש לא אס
 כאי שמשון ונזירוש הששמיש הנאש איסור להשנר ורוצה ממנה כניס לו

r nכשירצה ינרבנה והוא מיד לגרשה נדר שלא אומר בהשרה ^־ 
 חל שלא נרשה שלא עוד כל אכל עוד ישזירנה לא שינרשנה ולאחר

;השירוש עליו
ה ב ו ש *  זה הרי נזיר שאהיה עד כעולם סן אפסר לא האוסר ת

ד נזירותו איסר ואס עסה ימוש שמא סיד שיר עונר זה ה

 . דשיר פ׳ק ז״ל הרמלם וכשבה זה לאו על לוקין ואין שאחר ככל
 • למפרע שמשון נזיר ונמצא שינרשנה קודם ימות מא5 חיישינן נמי הכא
 תשמישה שאסר כיון מיד לגרשה היה שדעתו ברור הדבר דבנ״ד ושו

 לנרשה היה כדעתו משמע ינרשנה לא אם נזיר שיהיה נדר ומיד עליו
 נזיר להיות עלי הרי שאמר דמי ואמר עובא דמיקל זי׳ל הר״ן ואפי׳ .מיד

 והשוספוש . הנזירות עליו חל דמיד הוא מודה מ"מ שאחר כעל דליכא
 מדברי .נדרים שאר אלא נזיר בל באינו אלא שאשר בל דאיכא כשבו ז״ל

 דבר לעפות עלי כרי או נזיר להיוש עלי הרי שאמר דמי למדנו כולם
 מלשא גילוי דאיכא כנ״ד וכ׳ש זמן לו קבע לא אס מיד עליו חל סלוני
 הוי נמי והכא עליו ששמישה הנאש אסר שהרי מיד לגרשה רונה ■שהיה

 ואס קרכו חייכ עשה שלא וכיון כך אעשה לא אס קרכן עלי הרי כאומר
 עליו חל אשתו אש גירש זהשלא בלתאחרוראוכן על לאהכיאועכר

 :הישרכדכר צו המורה שכם פי על אנוס שהיה לא אס הנזירות
 ידים נסילש על לכרך יושרעוב מנהג זה אי ממני שאלת רכב

 הכנסש בכית הכרכוש כל לסדר או לנעילה סמוך
: הסברות ששי כספרים שראית לפי .

ה׳ תשובה  ואלהי יצר ואשר ענ״י לנעילש כמוך כרכוש נ׳ ברך ל מנ
 אינה ולפיכך לחבירשה הסמוכה ברכה שהיא לפי נשמה

 עוכר עליהן מברך המצות כל בידינו גדול שכלל והעיעם בברוך פושחש
 בידים שאין ולפי הכושי ויעכור כמו עשייתן קודם כלומר לעשייתן
 כולי להפליגה אבל לנעילה סמוך אותה שנברך דיינו לברכה ראויות

 כי הניגוב שישלים קודם אותה לכרך צריך זה דרך ולפי . ראוי אין האי
 לכרכה וראויות עהורוש הידים וככר הוא נעילה מכוש צורך הניגוב
 לנעילה סמוך אותם לברך כמנהג וכן לגמרי ננבם לא שעדיין אעפ״י

 הפגום יין ועל הכרכוש שאר עם ככ״ה נשמה אלהי לכרך שנהנו אלא
 הדברים וכל • קידוש או המזון לכרכש אלא פגום אמרו שלא ברור הדכר

 פגום שיהיה אפילו כסה׳ג מכרך יין לשסות כא אם אכל כוס כעעונים
 כלתי יין במעע הפגום הכוס אש לתקן הוא ומנהגנו כלל לחוש ואין

 הדחק שעש הוא ואם מים ע״י אפילו משירין ויש כמיס לא אבל פגום
 כוס מצוס יכעל ולא מיס ע״י לתקנו מועכ פגום בלשי יין לו שאין כגון

: קידוש של או כרכה בל
ל ע ת ל א ש ג נ  על בעודה מבחוץ הקדרה על שנפלה חלכ עיפש ר

:לא או התכשיל אש אוסרת אם האש
 למעלה או שם שולעש שהאש כמקום נפל אם ביארת לא תשובה

 הרועב מן למעלה או שבפנים כרועכ כנגד נפלה אס או
 נפלה אס . שאלתך ששכאר עד החלוקות כל לכאר אני צריך ולכן

 והאש כשאלה מועעיכאשר^ דבר נפל אם כו שולעס שהאש כמקום
 חזקה איכה האש ואם בד,דרה שתבלע קודם אותו שורף הוא הרי חזקה

 שורף האש הנשאר המעע אותו העיפה שנפלה המר,ום מיד ור,נש כ״כ
 נכלע שורפו שהאש שכעוד הרכה השלב מן נפל אם אכל .ומושר אותו
 הספיק בלא שנפל המקום קנח ולא חזר,ה האש היה שלא או כקדד׳ ממנו
 לא הרועכ כנגד נפל אם נראה אז כקדרה שנבלע עד מיד לשורפו האש

 הכל בנפל מה כנגד ששים יש ואש דאיסורא ששיפה הקדרה נעשית
 דאיסורא משיכה כולה הקדרה נעשיח הרועיב מן למעלה נפל ואס מושר
 שוך נשנפל הכי מפלגינן לא אמאי ואיש • הקדרה כנגד בכים וצריך

 י״ל ־ הרוסכ מן לתעלה הר,דרה.מכפנים כדופני שנפל וכגון הקדרה
 נעשיס שהי,דרה נמי הכי אין אותה כיסה ולא הר,דרה ניער לא שאש

 אכל שנפל כמה משערינן כיסה או ניער אס אבל דאיסורא משיכה
:הכי לפלוני שייך לא מכחון כשנפל _

 אלא המס כפני אומרים אין דאמרינן דהא עלה שאלת רבד
 של דברים נקרא מה לרש לועג משוש מש כל דברים

 באלו וכיוצא ותופחות הדין וצידוק הספד הם המש דכרי תשובה :המש בפני שורה דכרי לדרוש נהגו שהרי מש
׳7 כשוך לאומרן ומושר מס כל דכרים ניןראים כלם

 בדברים וכיוצא ברכו לומר או קדיש על אמן לענוש אכל שלמת אלעות
 לועג משוס דאיכא בד׳ש לדבר ואציל אסור לרש לועג מכוס דאיכא אלו
 לפניו המש על שדורש מי ולעני; מש של אמוחו כתוך.ד׳ זה וכל לרש

 וים :עכיד קא דלככודו כיון לרש לועג משום למיחש דליכא נראה
 משוס איכא והא קברו על ישיכה שהושיכו דאמרינן מה לזה ראיה

: מיישיק לא עביד קא ללככודו כיון אלא לרש ^עג
שאלת .



לוותשוגמזהרדב־זשאיות
 אם מסבירו סציס שמאל במי דעתי אודיעך ממני שאלת רכיי

 השאילו ללבוש דדילמא סססיו להציעו מוסר יהיה
:סססיו נהציעו ולא

 סססיו להציעו ינול דאין לומר נראה היה לנאורה תשובה
 כהונה דבנדי הסס למידק דבעי ערובין בריש מדאמרינן

 אוסס ומניחים אוסס ומקשליס אוסס סושעיס מדקסני בסס ליהנוס ניסנו
 ראשיהם• כנגד אימא אלא ראשיהם ססס סימא לא ודמינן ראשיהם סס־
 בהם ליהנוס לניסנו <ה■ ראשיהם ססס ם״ד דאי מססברא נמי והכי

 להציעו אסור שאולה דמליס מהכא משמע כלאים משוס ליה סינוק
 בין לחלק דיש כבשר כל סרק בסוסשוס שכסגו ראיסי ומיהו קחסיו
 בעיקר כהונה בידי ובין הנאסו לצורך לבישסו עיקר ככל שאולה מליס

 כל ממנו ליהנוס לו דהשאילו דכיון ומשמע .מ״ה עבודה לצורך לבישסן
 אש ססס שהשאילו אעפ׳׳י לחלק דיש לי ומססברא . במשמע הנאה

 וכיוצא לדה או האבל לביס או המשסה לביס ללכס להסנאוס השאילו
 דלהכי דמלסא דססמא סחסיו להציעי אסור כבוד דרך שהם אלו בדברים

 דיש להסחמסגו או הקור מפגי להסכסוס השאילו אם אבל השאילו לא
 דלמצוה אושליה נמי לכאי דמלמא דססמא מוסר סססיו להציעו סנאה לו

: נסכוון
 להציעו ואשור לעבודה דמיא כבוד דרך שהוא דמלחאכל כללא

 חעש״י סחסיו להציעו מוסר הנאה דרך שהוא וכל סחסיו
;ססם שהשאילו ,

י נ  וקבעו מנה לשמעון בב׳ד שנהחייב ראובן על ממני שאלת ר
: סרעחי כבר ומען זימניה במשלם וסבעו זמן לו

ה ב ו ש  יש שאם לא או שמעון ביד דין פסק יש אם ביארס לא ת
 אינו פרעסי ואמר הזמן אחר בא אפילו דין פסק בידו

 הטוען קי״ל דהא בעי מאי בידי ב״ד מעשה שטר למימר דמצי נאמן
 נאמן ב״ד מעבה שמעון ביד אין ואם כלום אמר לא ב׳ד מעשה אחר

 ליסי דלא סרעסי זחי לי דאסרמו כיון למימר דמצי סרעסי לומר ראובן
ד דין פסק יש ואם שפרע היסס ובשבועח לטרדן  וטוען שמעון ד
 דין פשק דמלסא כללא חובו וגובה היסס שמעון נשבע פרעסיו ראוק

;זה לענין נאמנוס בו שאין כשטר הוא .כרי
ה רכז ל א  אינו אבל בו סחוב ומחט לפנינו בבא כרס על מעשה ש

 לפי להכשיר רצו ים כטבח וקנס כלל מבפנים נראה
 שבמקום וראיסי לפני הכרס להביא צויסי ואני לפנים יוצא היה בלא

 וקרעסי ורירין שומן ע״י הזק דבוק בקTו. הכרס כפול היה כמחט שהיה
 היו ועדיין כמחט ראש ונראה הכרס ונסרחב בסכין הדבוק אוסו

 ביס דעובי ליסא ודאי וכא הכוסוס ביס לעובי ולדמוסה להכביר רוצים
 אבל הבריאה מסחלס בזו זו ודבוקוס סמוכוס דפנוס שסי הס הכוסוס

 ועתיד אחרס לסיבה או שומן מצד אלא אינו בכרס ביש הכפל זה
 לזו דומה זו בטרסוס לומר ואין מפולש הנקב ויהיה להסרחב הכרס
 כפלי שני הוך עוברה כמחט היסה אס להכשיר רוצה שהיה למי אמרסי
 אמרסי טרפה ודאי זו השיב :דן אהה מה ומכאן מכאן ונראיס הכרס

 אפי׳ לכחפרק עסיד באינו גמור דבוק הכפל מחשיב שאסה לדבריך לו
 ככרס מכלל אינו הכפל זה ככרי מוהרס שסהיה למימר לך איס גכה״ג

 מכלל הזה הכפל ויהיה הדבק לכספרק כעסיד למימר לך איס מאי אלא
 הכפל נסוך אלא ראשה הוציא לא שהמחט אעפ״י נמי לדידי הכרס

 טטמא האי ובלאו טרפה היא וכרי מפולש הנקב ויהיה טסידאלהספרק
 ונקב כמחט שם נכנס ונדבק ככרם שנכפל קודם מ״כ בהרי פרסה

ע שאץ נכנס הוושט דרך בהרי מפולש נקב  טעמא ומהאי כוקנקלגלוע ד
 ונדבק שנכפל קודם שכרי ונכנס דחק שחיטה אמר למימר ליכא נמי

 אבל כמחט נכנס שנכפל קודם לך אימא לעולה וא״ס :שם כמחט נכנס
 כיון וייל .מפולס סאיט כנקב והוי שנכפל עד לחק לעבור הספיק לא

 לנסוףעחיד גס המחט שנכנס בשעה כפול היה לא סמלה כרחיך לעל
ן לחלק ואין וסמוס ולכספשט להספרק  כיון שהרי לא או דם קורט יש ד

 כשמיטה אמר בנאמר אוחו בידחוק דבר שס אין הכפל גסוך שהיא
 מיעט אלא פניס לצד המחט מן נשאר שלא ראיסי עוד : ויצאח דחקה

:השחיטה אחר יצאס שלח ראיה קצס זו וגס
יי  המועד בחול ביבים לעכו״ס להלווס כמכו מה על שאלת רנ

 משלו המפסיד אלא האבד דבר נקרא לא והלא
:האבד דהר הוי לא מרויח באינו מי אבל

 אמנם פרהמטיא משום אסור שהוא שכסב מי ראיסי תשובה
 יאבד שלא שדע אוחו בחנם להלווס יכול שלו למערופיא

 דמיא וסודלא . ע״כ המועד בחול מוסר האבד ודבר שלו המערוסיא
 כרצון שלא היסר בו נהגו בפרקמטיא וגם לפרקמטיא האי כולי

 למכור מסרמי ובעסא שעסא בכל דלאו להם סמכו ואאפשר : חכמים
 ומסן המשא להסיר ואין זה על לסמוך ראוי אין ומ״מ :סחורסו אדם

 להסיר יס ברביס לכס להלווס חבל ; אבוד שאינו דבר ולקנוס ולמכור
 להם להלווס האוסרים לדעס כי אחר מעם יש עוד שכסבסי מהטעם

 כדי הוא הכל הזה דנזמן ז׳ל ריס ואמר מוסר חיינו כדי אבל ברביס
 לא נמי כמועד בחול • הפסדוס ומיני וארגוניס מסים עלינו שיש חיינו
 ;טעם למנהגם ים כי בהם למחוס אין הילכך חיינו כדי הוא שככל בנא

ן י נ ^ ן ל  ממנו ליק רוצה ואינו כסעודה בסוך יין לו שהביאו מי ו
 בזה ראיסי : לא או והמטיב כטוב מברך אה לאחרים י

 הטוב הברכה דנוסח יברך שלא מיד דאיכא הראשונים בין מחלוקס
 שאין מ״ד ואיכא יברך למה לאחרים מטיב שאינו וכיון והמטיב
 שהוא כמו אחרים שיהנו הוא הברכה אנא אחרים אס לפטור הברכה

 הטוב מברך זכר אשסך ילדה לו אמרו מהירושלמי ראיה והביאו נהנה
 ונהנה הואיל והטעם שם כאשתו בעיר אינו אם אפי׳ ומיירי והמטיב

 אם אלא ראיה אינה וזו • עיכ והמטיב הטוב מברך נהניס שהיא מדבר
 הטוב בברכס נסחייבו ששניהם כיון משלו שוסה א׳ וכל יין לשנים הביא

 שוסה לחבירווהוא יין אין אם אבל חבירו אס סוטר האחד והמטיב
 ראיה להביא ים ומ״מ .והמטיב הטוב מברך שאינו לך אימא לעולם לבה
 מנהגו על אלא בכס נסחייב שלא אעפ״י ברכוס כמה לברך שנהגו ממה

 הנה ומיהו .העולם לכל ומטיב טוב הוא שהקב״ה מברך הוא טולס סל
 יוציא שמא להקל בברכוס מחלוקס שכל בחשובה פעמים כמה כסבסי

:לבטלה שמיס שס
 פוסקים מחלוקס שיש המצוס בכל דעסי אודיעך ממני שאלת רכט

;לא או עשייסן על יברך אס
 שמא כי להקל לנו יש עצמן בברכוס שהוא מחלוקה כל תשובה

 המצוה בעשייס מחלוקס אבל לבטלה שמים שם יוציא
 שהרי סדע .המצוה מקיים שפיר פוסק אוהו לדעס שהרי לברך צריך
 עליהם לברך שנמנע מי מימינו נו רא ולא מסליקס בה ים ספילין מצוס
 ז׳ל ר״ס של לרש״י וכן פסולין ז״ל רש'י של כספילין ר״ס שלדעס ואפי׳

 על לברך נהגו וכן . בברכה שיפקפק פוסק לשוס ראינו לא פסולין
 ברכוס נספק דומה זה ואין חולק שהר״ש אעפיי ביוה מנילה מקרא

 הילכך בברכה כמחלוקס או כספק עיקר דהסס בברכוס למחלוקח ולא
 הכי אמר מר אלא נחלקו לא כמצוה עשייס בעיקר אבל לקולא אזלינן

 זו מינייהו כחד דנקיטינן כיון ואנן הוא הכי המר ומר עשייהה הוא
 ברכה זו שאין מודה החולק ואפי׳ עליה ומברכין כמצוה עיקר היא

 שאם זה עיקר ושמור המצוה עיקר היא זו החולק דלדעה כיון לבטלה
 : דרבווסא פלוגסא בכו דשכיח כיון נברך לא כמצוס ברוב כן האמר לא

 זיל ברוך ה״ר שהסכים וכסב ופרח כפסור בעל כן שכסב ראיסי שוב
 פסול ציציס או פסול לולב או פסול אסרוג על דהמברך ואע״ג

 היכא אבל המצוה העושה לדעס פסול דהוי הסם כאני לבטלה ברכה הוי
 ברכה זו אין חולק שיש אעפ״י דעסו לפי כהיקנה המצוה דעושה
 מן אוסס שקנה פירוס שהמסקן זו מהקדמה הספר בעל ולמד • לבטלה

 פוסקים הרבה שנמצא כיון סיקונס על לברך צריך ישראל בארן העכו״ס
 לבטלה לברכה וחוששני זו בקולא מהסס ולבי העכו״ס פירוס ממייגין

 מהפוסקים כאחד ישראל שנהגו שכל דעסי לפי דברים של עיקרן אלא
 שחזר לברך חייב מנהג אוסו לדעס מצוה הטושה דמר אסריה דהוי או

 להחמיר שרוצה לפי זה כנגד לעשוס שירצה ומי סורה הוא כאלו הדנר
 אצלם הדבר חוזר דמר כאסריה או פוסק כאוסו שנהגו דכיון לברך לו אין

 דפירוס פסק ז״ל שהרמב״ס כיון הילכך כלל מחלוקס נו אין כאלו
ס  טל להחמיר הבא כל הוא דמר ואסריה כמוסו ונהגו פטורין העמי

 דאין היכא אבל • נזה כיוצא כל וכן לנרך לו אין אוסם ולתקן מצאו
 ומקצסם המיקל כדעס טושים ומקנסם הוא דמר אסריה ולאן מנהג
 ואינה לברך לו שיש הספר בעל דברי צדקו בו וכיוצא בזה כמחמיר כדעס
 שקורא פסול ס״ס כשימצא אני הנהגסי כטעם ומזה נ לנטלה ברכה
 לדעס חושש שאני זילאע״פ כדעסהרמב״ס ברכה בלא הטני בספר

והצבור כלום הפסדם לא נזה הפרשה מתחילת לקרוס לחזור ז׳׳ל הרכנ״א
מוחלין
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 שצריך סונר ז״ל שהרםב׳א אננפ׳י הנרכה לענין אכל ננודם טל מוחלין
 ולדידי הוא דמר דאחדיה ז״ל הרמב״ם לדטת חושש אני ולברך לחזור
 מעדיחלטלותאוהסככברנלו א־ר הטעה ומזה לבטלה ברכה איכא

 הטעות שעלו אוחו עם הפרכה משחלת ב״] קורא אלא אחריה או
 ממקום הקריאה כמשלימים נהנו ועכשיו :המשלים ה!א אה אפי׳ רלו1ב;

: הטעות ש;מצא ,
ת רל ל א  כלל נכסיה הניח ולא כמש במי דעשי אודיעך ממני ש

 סני או אחרת כתובה לה כוחבין אם ליבה אחיו ובא
:הראשון בעלה על נה כיש בכתובה

ה ב ו ש  תהא שלא כדי מ״מ השמיה מן לו הקנו אשה דקי״ל אע״נ ת
 מפני כחובה רבנן לה חקינו להוציאה בעיניו קלה

 בכתובה כתוב שהיה כופיןאושולכחזבלהמה ואין כתובה לה וכוחבין
 ככתב ואעפ״י דאמרן. מעעמא לה כותב מאתים או מנה אלא הראשונה
 וכו׳ נוסח וכך כך מדיליה לה והוסיף יבמין כחובת בנוסח ז״ל הרמב״ס

 אוחו כופץ אין רצה לא אם אבל להוסיף רוצה שהוא בזמן הוא כחובה
 ומ״מ : נשים לשאר כן לכתוב מנהנ כהוא פי על אף תוספת לה לכתוב

 רבנן אמאי׳-דאמרו עבר לא בנייה כחובה לה כתבו לא כאם מסחברא
 קיימת הראשונה שהכתובה כיון כתובה בלא אשתו את להכהות אסור

 כחובה דנקיטא כמאן הוי משני רבנן לה הקינו מראשון לה אין ואס
:עבר וצא מכני

ת רלא אל צ  היא אס ירוק שלה הלב שנמצא בהמה על ממני ^
 כשר שלה לגוון חזר ואם שליקה בעיא או כשרה

:טרפה לאו ואה
ה ב ו ש  אם מעיה בני ונחמרו לאור נפלה טרפות אלו פרק חנן ת

 בגמרא לה ומוקמינן כשרים אדומים ואם פסולין ירוקין
 דהיינו שהאדימו ירוקי! טרפה וקרקבן וכבד לב דהיינו שהוריקו אדומים

 שאין משמע בעוף דמתני׳ תנא לה ומדנקט טרפה בנימעים שאר
 שולטת האור ואץ עליה ומיין קשה שלה שהעור מפני בבהמה זה מרפות

 ולא הוא דמחמחיחולי חולין מראיהן ונשתנה ממש נחמרו ואפילו בה
 וא״ח ;שחיטה מהלכות פ״י ז״ל הרמב״ס שיטת היא וזו האור מחמת

 עליהם יתר בעוף כנגדן בבהמה חכמים שמנו טרפיוח כל לו חני דהא
 הלכחא דנוי והא :מוח של קרום ניקב שלא אעפ׳׳י העצם נשבר העוף

 הוחיל מיה של בעוף ליה ומוקמינן זימני כמה מינה דמוחבינן היא
 מעיה בני ונחמדו לאור נפלה נמי איכא הא איתא ואם רך וקרומו

 טרפיוש אותן אלא מנה דלא וי״ל : בבהמה וליחיה בעוף דאיחיה
 אינם לאור נפלה אבל באיברים שוין שהם פ“אע בזה ולא בזה שנוהגין

 שיגין קשה עור לו אין והעוף עליה ומנין עור לה יש שהבהמה שוין
 והא בבהמה אפי׳ נוהגים שטרפוחזה הסכימו האחרונים רוב אבל • עליו
 ליפול הבהמה דרך שאין הוא דמלחא דאורחא משום עוף נבי לה דחני

 וערפה דרסה דהא תדע • ליפול ומצוי בבית שכיח העוף אבל האש על
 ובעל טפי דשכיח משום בעוף לה וחני הוא בבהמה ג״כ נוהג בכותל

 וצריך לו חוששין לאור נפל אם דעוף וכתב פשרה הטיל ז״ל העטור
 בהמה אבל טליה מגינות שצלעותיה לפי שלו מהריאה חק בדיקה
 :מעיה בני שנממרו רואים אנו א״כ אלא לה חוששין אין קשה שעורה

 דידן דעובדא למד נמצאת • ע״ש זו פשרה דחו ז״ל והר״ן והרשב״א
 החלל מקום עז יורד שהירקות ה״מ ומיהו ־ פוסקים במחלוקת מלוי
 שחנקב פד בלב פסיל לא גופיה ונקב לינקב דעחידה משום ירקות דהא
 החלל עד הוריקו שלא שאע״פ ז׳׳ל הרשב״א שדעת ואע׳׳פ :החלל לבית
 מ״מ למטה לירד טשויה דמכוח'אש לינקב הן טשויין קצת שהוריקו דכיון

 ־ זה דין בה נוהג שהבהמה חדא :ביה עבדינן לא חומרי דחרי מסחברא
 בבהמה נוהג שיהא עדיף מציעחא מלחא מנקט אלא לינקב דעחידה ותו

 נוהג יהא לא החלל עד הוריק לא אם אבל החלל עד דהוריק היכא
 דכיון באש מלחלות בחולי לחלוח הוא דקרוב ותו ■ בעוף אלא בבהמה

 היחה חזקה אש ודאי דאש איחא ואם קשה שהוא עורה טליה הנין דלא
 שלא וכיון מיד הבהמה שחמות וקרוב הלב אח להוריק שהניעה עד

 בשלא הוא שכתבנו מה וכל חולי אלא הוא אש מחמת לא ודאי מחה
 שלנו הספרים גרסת לפי כשרה לאדמימוחן וחזרו שלקן אם אבל שלקן

 מאי כשרין והאדימו וחזרו ושלקן שהוריקו אדומין מני ר׳ אמר דגרסינן
 ירוקין איפכא דה״ה הנכונה והשיטה בהו דעייל הוא קוטרא טעמא

אני ועוד ז״ל הרמב״ם כחב וכן כשרה והוריקו וחזרו ושלקן שהאדימו

 מן האדמימות או האדומים מן הירקות ונסתלק שלקן כאם מוסיף
 בהוא איחא דאה כשרים הראשון ליוון לגמרי ח׳רו דלא אע׳׳ג הירוקים

 לה אמינא ומנא המראה בשינוי מוסיף היה הפליקה ע״י האש מחמת
 אדומים אה למידק ואיכא כשרים אדומים אם פסולין ירוקים אה דחנן

 עציו אדומים הה שאס לאשמעינן אתת ודאי אלא למימרא מאי כפרים
 ככתב ז״ל רכ״י מנכון דקדקהי וכן ככרים לגמרי אדומים כאינה אע״פ

 צא לגמרי נהפכה לא אם אבל שנהפכה דוקא משמע מראיתן ונהפכה
 : שליקה עיי היה מוסיף אישא דאה דכתיבנא מטעמא מסתברא והכי

| י נ ע ל  או ככרתי יריק שהוא בין ז״ל הרמבי׳ס דעת כהוריקו אדומים ו
 של וקרקבן שהלב כתבו ז״צ יה הרא בשם אבל • פוסל כדעתא י ^

 מוריק ככרחי מוריק שהאש שכל ככרחי אצא בהן פוסל הירוק אין עוף
 מנד או שומן מנד בעופות תמיד הוא מצוי אצ״פר שהוא כביעחח אבל
 הוא דאשריה ז״ל הרב כדעת להחמיר וראוי להבריא הוא ועתיד חולי

 אה בה נוהג זו ערפוח שאי! סובר ז׳ל בהוא כיון בבהמה אבל בעוף
 אבל ככרתי ירוק דדוקא הרח״ה כדעת אנא ל:ו אין להחמיר באנו

 • דמר וחומרי דמר כחומרי נעשות לנו וחי! נפשך ממה שריא כביעתא
 שנחמרו אלא נאור שנפלה ידענו שנא כאעפ״י ז״ל הרב דעת כי יודע והוי
 סוגיא דכוצא כתבו הפוסקים רוב אבל • לאור שנפנה בידוע מעיה בני

 ראינוה צא אס אבל לאור דנפלה דידעינן דדוקא מוכסא טרפות דאלו
 שראיתי אנא הגמרא בסוגיח תלוי ומחלוקחס בחולי תלינן שנפלה
 לאש כנפל הוא העוף שאותו מנח על המשניות בפי׳ ז״ל הרב שכתב

 כיון רבא אמר דגרסי ז״ל הגאונים גרסת מפני בפסק בו שחזר ואיפשר
 מעיה בני ונחמרו לאור שנפלה בידוע מעיה בני כנגד כבד שהוריק
 והיה ז״ל הריא״ף גרים והכי שלנו הספרים גרסת היא וכן ■ וטרפה

 ראינהו שלא בנ״ד הילכך :לאור שנפצה בידוע הדקין האדימו אם
 דסובר ז״ל הרמב״ם כדעת אה כשרה היא נפשך ממה לאור שנפלה
 טרפות שאין כתב הוא הרי חייכינן לאור שנפלה ראינוה שלא דאפילו

 אמרו צא בבהננה אפילו שנוהג האומרים כדעת ואס • בבהמה נוהג זה
 הוריק ולא לאור שנפלה ראינוה ואפילו לאור שנפלה שראינו בזמן אלא
 אם אבל לטיבותא תרתי בה דאית כיון להקל בזה דעתי החלל עד הלב

 דאית כיון הפוסקים שאר כדעת להחמיר יש החלל בית עד בלב הוריק
 עד הלב דהוריק ותו לאור שנפלה שראינוה חדא לריעושא חרתי ב־ה
 שיטתו לפי שלנו הספרים גרסת לישב ז״ל הר״ן שכתב ומה • החלל בית
 בני נחמרו שכשנפלה בידוע דה״ק י״ל ז״ל הרי״אף גרסת צפי ואפי׳ וז״ל

 והרשב״א ומוסיפין גורעין דאמרינן הוא קרא דלאו דוחק וזה מעיה
 בכבד מצוי ירקות והלא זו גרסא על והקשו ז״ל הרמב״ס כדעת החמיר
 לתרוצי ואיכא • בזאב כדחלינן בחולי תלינן לא ואמאי חולי מחמת

 ע״י הדר דלא היכא אבל שליקה ע״י חוזר אבל שכיח חולי מחמת דירקות
 קא נפלה בודאי יוסף דרב הקשו עוד • הוא אש מחמת ודאי שליקה

 דודאי לחרן יש זו וגם רבא ליה אהדר מיניה דבעיא ואמאי ליה מיבעיא
 עדיפא רבא אבל ליה מיבעיא קא נפלה ובודאי קאי אמחניחין יוסף רב

: מעיה בני שהוריקו כיון ליה משני מינה
ב ל ת ר ל א  מרובה כחובה לה שיש באשה דעתי אודיעך ממני ש

 ממנה קצת לבעלה למחול רוצה עשה והיא בעלה על
 יכולה ואם לבעלי עשיתי רוח נחת לומר תוכל שלא יעשה תקנה מה

 קיימא זרע בלא חמות שאס לכתוב שנהגו מה לפי יורשיה זכות להפקיע
: אביה מצד ליורשיה נדונייתה חצי יחזור

ה ב ו ש *  נחת ביה כייך ולא למחול יכולה שהמאוחר מוסכם הדבר ת
 רוח נחת למימר ומציא למחול יכולה א־נה צ״ב ונכסי רוח

 מחילתה שלה צ״ב מנכסי נננב או נאבד או שבלה ובמה • לבעלי עשיתי
 מהל׳ פכ״ב דל הרמב״ס כתב וכן • רוח נחת לומר יכולה ואינה מחילה
 ואין למוחלו יכולה המאוחר עם צ״ב מנכסי כחסר מה כל הילכך אישות

 שנאבד מה אבל דנשתייר ממה אלא ירתי לא דהא ליורשיה הפסד בזה
: כלום בו להם אין בלה או

ן י נ ע ל  בזה בעין למעות ממטלטלין הכתובה להחזיר שרוצין מה ו
 אחריה ישאר ולא המעות יאכלו שהם ליורשי! פסידא איכא י ^
 וכך בדמים כוין כמה עתה הקיימין ננ״ב כמה להעריך צריך אלא כלום

 שיהיה קיימא זרע בלא מפער ח׳יו שאס ג"כ ויכתבו הכתובה סך יכתבו
 הפסידו צא ובזה הנזכר הסך מחצית ליורשיה להחזיר הבעל חייב

:כזה מהסך יותר גובי! היו לא עתה תמות שאש כלום יורשיה
כללא
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 מהם שאבד ובמה כלום בהם מחילסה אי! מצ״ב דמלסאו כל¥א

 הרב דברי אלא לנו אי! חולקי! שיש ואע׳פ מחילה מחילחה
 בעין דליחנהו דכיו! ל’ז הרב של בטעמו ונ״ל ־ הוא דמר דאסריה ז״ל

 הנאה כ״כ לו שאי! כיו! איבה לה חהוי לא אוחם סממול לא אש
 נצ״ב אבל לבעלי עשיחי רוח נחח לומר יכולה אינה שכ! וכיו! נמחילס!
 לה הויא חמחול לא אם במחילח! הנאה ליה דאיח כיו! בעי! דאיסנהו

לבעלי: עשיחי רוח למימרנחח מליח הכי איב^ומשום
ת רלג ל א צ  אשמו על אשה שנשא בראוב! דעחי אודיעך ממני ^

 כחובה שטר וכחב אשחר והמה ברשוחה הראשונה
 שלא ראוב! ונשבע נסחו וזה חנאי בה וכחוב הראשונה לאשחו חדשה

 ראוב! רוצה ועחה קיימח אשחר שאשחו זמ! כל עליה אחרח אשה ישא
 יימחf.אשחר אשמו משמעוח אם אחרח ולישא אשחו אשחר אח לגרש
 משמעוחו דילמא או אחרח לישא ואשור חיוחה בחיים שהיא זמ! כל הוא

 רשוח בלא אחרח לישא מוחר גרבה ואס עמו קיימח שאשחו זח! כל
:הראשונה אשחו

 נחנה לא אשה ^א .רשוח הראשונה אשחו לו כשנחנה אם תשובה
 אשחר אח לישא אלא שירצה כלאשה לישא כללי רשוח לו

 אשחו ברשוח אלא אחרח לישא יכול ראוב! כאי! ברור הדבר לבד זו
 בשטר שכחב הלשו! מפני ולא אשחר אח שיגרש אפילו הראשונה
 לו נחנה ואש לזו אלא רשוח נחנה לא שמעיקרא מפני אלא הכחובה

 קיימח אשחו שאשחר זמ! כל משמעוח שירצה אשה כל לישא שחם רשוח
 אשחו אשחר זו אי! שוב נירשה ואם עמו שהיא זמן כל אלא משמע לא
 עומדח שהיא זמן כל פירושו קיימח שכחב ומה :בחיים שהיא פי על אך

 במשנה דוכחי בכמה כדאיחא לאשה לו לקיימה רוצה שהוא אצלו
 גבי אמרו מזו וגדולה • לאשה לו להעמידה ר״ל קיים דלשו! ובחלמוד
 החנאידאשהומן בטל והחזירה גירשה בחאשחו אח לזו! עליו המקבל

 אשחומפמע שהיא זמ! כל דאשחו בנ״ד וכ״ש משמע הראשונים הנשואי!
 ימיו כל אשחר עם קשור להיוח ראובן רצה שלא הוא דעחא דאומד! וחו
 אלא אוחה נשא לא ראובן שהרי אשחו חהיה לא בי! אשחו חהיה בי!

 הועיל מה חלד לא אשחר גס ואם ילדה לא הראשונה שאשחו מפני
 אשחו אח שהרצה במה הועיל ומה אשחר בחיי חלוי החנאי אם בחקנחו

 לקיים היחה כוונחו ודאי אלא רשוח לו שחח! עד כשך ברצי הראשונה
 זי שההיה הראשונה לאשחו איכפח דמאי וחו • באחרח או בזו המצוה
 דזה סדום מדח על כופי! זו בכגון לומר אני וקרוב ■ אחרח או צרחה
 שחהיה חרויח ושמא כלוש חשרה אינה והיא המצוה אח לקיים נהנה

 היסה שלא לי ברי אומר דראוב! כיו! וחו :מהראשונה לה נוח משנייה
 האשה לחועלח ה־א שהשבוגיה ואע׳פ לו שומעי! לזה אלא שבועחי כוונח
 משמעיוח שחי בלשו! שיש כיו! לפירושה ולא שומעי! לפירושו מ־מ

 שכן ראיה להביא החחחונה,עליה על השער ־בעל יד בעלמא כדאמרינן
:בעולם קיימח שהיא זמן כל הלשון משמע

 ולפיכך שלישיח אשה ישא שלא היחה השבועה כוונח דמלחא כללא
 על נשים שחי לישא יוכל לא אשחר אח יגרש שאפי׳ אומר אני

 זולחה או אשחר או אחח לישאאלא רשוח לו נחנה שלא הראשונה אשחו
:אצלי ברור וזה צרוח לפחי אחח צרה דומה דאי!

 לאורגן מוחר אם בקערה שעלו ובשר בדגים ממני שאלת רלד
.־בחלב

ה ב ו ש  יחד נחבשלו אס או רוחחי! או בצונן עלו אם ביארח לא ת
 בזה זה ונגעו צונן בקערה עלו אם י לבאר אני צריך ולכן

 נמי הנא אך ומוחר בנגעו מקום מדיח ממש גבינה עם בשר אפילו
 בחלב בשי אוכל ונמצא בדגים בעצמו הבשר מ! נדבק שמא מייפינן

 בלא מוחר הבשר מ! דבר נדבק שלא רואה אש אבל להדיח צריך ולכן
 בחלב לאוכל! שאסור פשוט הדבר בקערה יחד נחבשלו ואם : הדחה
 טעם בנוח! בישל ואס חלב בה יבשל צא בשר בה שבשל קדרה דחניא

 מועט והבשר גדול שיעור הדגים היו ואם יחד דנחבשלו היכא וכ׳ש
 לשאלה מקום אי! א"כ בחלב לאוכלן מוחר בדגים טעם הבשר נחנה שלא
 דילמא או אשור הוא שני כיוןדטעם מהו רוחחים בקערה בשעלו אלא

 דאפי׳ מפרשים קצח יש כי דע : כווחיה וקי״ל שמואל פליג בהא אפילו
 שעלו דגים הלכחא ואיפשיקא שמואל החיר שני טעם דהוי בכהיג

 הבשר שני טעם נוח! אלא שם שאי! אע׳פ בחלב לאוכל! מוחר כקערה
דשיפא עוגדא מהאי דרג הא דמוכחינן והיינו בכוחם והדגים כדגים

 אבל שנחלקו הוא בלבד טעמים דבשני דק״ל למאי כפשטה להו ואחי
 לשמואל ליה חיקשה א״כ וכ״ח :דמוחר מודה רב אפילו שלישי בטעם

 בנוח! בישל ואם חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה דחניא הא
 כל אבל ראשו! אישור של ממשו פולט האור שע״י בזה חירצו • טעם

 מחוורח זו שיטה שאי! השכימו עליהם לסמוך רגילי! שאנו הפוסקים
 דאשור מודה שמואל אפילו שני דבטעס בקערה שעלו דגים בשוגייח

 מ״ד ואיכא בקערה רוחחי! עלו מ״ד איכא שלישי בטעם פליגי וכי
 הבשר עם דוחמי! עלו אס אבל • בשר בה שבשלו בקערה נחבשלו אפילו

:לשמואל אפילו אשור כנ״ד בקערה
ן י נ ב ל  השכימו הפוסקים רוב נחבשלו אפילו או עלו אמרינן אי ו
 וכן כווחיה וקי״ל שמואל מחיר בקערה נחבשלו אס דאפילו י

 קבלו וכן שרי והכל לנחבשלו עלו בי! חילוק אי! דמלחא כללא :ז״ל וא״ז והמור והרא״ש והר״! והרשב״א והחוספוח הרמבי׳ם דעח
רוחחי! עלו אס אבל ־ למעשה הלכה כ! בהורה ז״ל מר״ח

 דמוחר שפירש מי שיש אע"פ כלל להקל אי! כנ״ד בקערה הבשר עם
 :כהלכה שאמרו לאוחם אלא שומעי! ואי! הוא דמיעוטא מיעוטא

1? ן1ל י  נטילת ובמקצח קליפה ובמקצח גרירה אמרו מקומוח דבקצח נ
 בלוע האישור שאי! לפי הקליפה מ! פחוחה הגרירה מקום '

 צרק קצח בלוע שהאישור ובזמן בגרירה שגי ולפיכך דבוק אלא כלל
 מה כאחד כולה לינמל שחוכל כדי קצח גשה שחהיה וצריכה קליפה

 להעמיק שצריך הקליפה מן יוחר הוא מקום ונמילח בגרירה כ! שאין
: קצח עבה חחיכה וליטול

 מחקוטיט בעלה שהיה איש באכח דעחי אודיעך ממני שאלת רלה
 אסורים האנשים כל ואמרה לגרשה שרוצה ואומר

 יהיו אז בעלי יגרשני א;א/אש כוונחי אי! ואמרה אוחה שאלו ומיד עלי
:עלי אשוריש האנשים .

ה ב ו ש  שחם דחנן וחרטיה פתח בלא לבעלה זומוחרח אשה ת
 היה שלא כאמרה כיו! להקל ופירוש! להחמיר נדריש

 יגרשנה ואם פירושה כפי עושים בעלה יגרשנה אש אלא בדעתה
 המצא או מעיקרא חחחרט ואס האנשים בכל אשורה חהיה אז בעלה
 אי! דקי״ל עתה לה מחירי! אי! אבל נדרה לה מתירי! לנדרה פחח

 בכלל שאי! יודע והוי שיגרשה עד חל לא ועדיין שיחול עד הנדר מחירין
 בני לשון אחר הלך בנדרים דקי״ל תשמיש הנאת אישור אלא הזה הלשון
 בלשון נאמר אם בי! הקדש בלשו! נאמר אם בי! הלשון ומשמעות אדם

• השמים מהנאת חוז הנאוח שאר בכל מהם ליהנות ומוחרח עכו״ס
 וחהיה חלקו מפר הבעל בעלי ואפילו אדם כל על היה דעתי אמרה ואס

 וכן ■ אדם כל בחשמיש אסורה היא הרי יגרשנה או וכשימות משמשחו
 אשורה הבעל הפר לא ואס נדרים מהלכות פי״ב ז״ל הרמב׳ם כחב
 כחובה ונועלת ויוצאה אחרונה למשנה בי! ראשונה למשנה בין עליו

 שיניה בי! אצבע נחן הוא קיים והוא חלקו להפר מצי דהוה דכיו!
 שבינו מדברים הוי דלא לומר שבורים דהיו ראשונה למשנה ואפילו
 כתובה נוטלת אפ״ה שיניה בי! אצבע נחנה והיא מסר מצי ולא לבינה
 דהיא כחובה בלא יוצאה איהי נדרה דאי בהמדיר אמרינן הא וא׳ח
 הנאת שאשרה דכיו! ביבמות ז״ל רש״י חירן • שיניה בי! אצבע נחנה

 ולפי חשמיש לה קשה כי היא אנושה ודאי עליה ישראל כל תשמיש
 הוא רצה ולא להפר דמצי כיו! טעמא להאי צריכינן לא אחרונה משנה

 לנדרה פחח מצאה ואס כחובה וית! ויוציא שיניה בי! אצבע נחי
 • מעיקרו הנדר עוקד החכם כי בעל של קיומו אחר אפילו לה מחירי!

 לאחר אפילו השאלה ביום לה ומפר ההקדמה על לחכם הבעל שואל א״נ
: שמיעה כיוס הוא השאלה שיום לפי מרובה זמן ־

י ע ד  חשמישך הנאת שאמר בזמן אלא אמורים הדברים שאי! יודע ו
 לא ואס להפר צריך לפיכך כנ׳׳ד עלי אשוריש ■האנשים או עלי

 אמרה אם אבל לה־ האשור דבר אוחה מאכילי! שאי! לשמשה אשור הפר
 לגבי וכן להפר צריך אינו האנשים כל על אשורה אני או עליך תשמישי

 • ועונה כשוח בשאר לה משועבד שהוא מפני עליך תשמישי שאמר בעל
 לה שיחירו עד האנשים כל על אשורה היא הרי שמח או גרשה ואס

: אישור נדרי ככל וחרטה פחח ע״י
ת רלי ל א  לחש מותר אס בשר כל בקערה מונח שהיה במלח ש

 דילמא כרוחח הוא הרי מליח דקי״ל וכיו! בגבינה ממנו
חשובה :ואשור אמרינן נמי בכה״ג
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ה ב ו ש  יום ככל ומעשים וז״ל כהדיא כחוספוח המירו זה דכי ת
 לחח ממ;ו לוקחים כסר כה סמסחמפים כקערה דמלח

 בייך דלא דמלחא וסעמא עכ״ל כרכה עליו חכוא והמחמיר כחלכ
 כין לן פא;י ולא ננציחה ע״י רומח הקערה כעסיח ולא כעץ מליחה

 מליח כה כיין לא חרק סל או מחכח של או עץ של הקערה בחהיה
 מהו דגרסינן של;ו הספרים גרסח לסי הניחא וא״ח • כרוחח הוא הרי

 משום טעמא ואסיקנא דאסור דכמכא כדא גכי דמלחא כדא לאנוחי
 המלח על הכמכא מן יפול שמא דחיישען כעיניה לאיסורא דאיחיה

 גרסח לפי אכל • כחומץ כן שחין מה כעין איסור ואיכא כהכשר זימלח
 דמישחכ משום הוא המלח איסור דטעם סוכר שהוא ז״ל הרמכ״ס

 אם ק״ו הדכרים והלא כחומץ כן שאין מה הכמכא מן המלח שייכ
 :כקערה מהכלוע דישאכ כ״ש כלי אל מכלי אפילו החלב אח שואכ המלח

 כחוך כלוע שהוא ממה אכל ממנו ושואב כעין שהוא חלב דשאני י״ל
 כולע דאין וחו • כרופח חשוב להיוח אוחו לשאוב כמלח כח אין הכלי

 שואב דכמכא כדא גכי אכל כו גזרו ולא כעמו אלא איסור של ממשו
 לי מסחכרא ״ •*■־ :ז״ל הרב לדעה להחמיר וראוי איסור של ממשו

 מדפנוהיו לשאוב הוא דנוח חרס של ככלים אלא ז״ל הרב אמרה דלא
 חרס של כדא וסחם דפנוחיו דרך המלח שאיכ לא כלים כשאר אכל

 כחוך הכמכח מן יפול שמא הוי דטעמא שלנו הגרסא לפי אכל • משמע
 :נקטי דמלחא אורחא כדא דנקט והא :ככלים חילוק אין המלח

ת רלז ל א  והוא א׳ כהן אלא שס שאין כב״ה דעהי אודיעך ממני ש
 יעמוד אס או לדוכן ויעלה רגליו יעקור אס ש״צ

:ויכרך החיכה לפני כמקומו
ה ב ו ש  וישלים כעכודה מעט רגליו שעוקר אלא לדוכן לעלוח צריך ת

 כהגהה וכחוכ : הפוסקים כחנו וכן ועולה העבודה ברכח
 שיכוין שעמד שזה וצריך שלום כים ולומר להקרוחו החחיו אחר ועומד

 ואני • ע״כ מחפלל ש״צ שהיה כשעה שח ולא ש״צ עם החפלה לכל לכו
 יכול שיהיה ננקום ככל והלא כהנים כרכח מעכב לדוכן עלייה וכי ק״ל

 אינם הכהנים שאחורי דעם משום לפניו העם כל שיהיו וכחנאי לכרך
 כמקומו ויעמוד רגליו אח יעקור כלא הוא מוטב והלא הכרכה ככלל
 והעומד לדוכן עולה הוא שאם ק״ל וחו • לפניו כולם יחזרו והעם ויכרך

 נושא כהוא הכטחחו היה ואם דאמר האי מאי החפלה משלים מחחיו
 שאר על למימר כעי ואם להתפלל נשאר וננה רשאי לחפלחו וחוזר כפיו

 דהאי אומר אני כך ומחוך • לסדר חוזר למימר ליה הוה דיומא סדרא
 אין כפרק ז״ל רש״י דכרי הם וכך שלום לשים היינו לשסלחו חוזר דקחני
 אם מאי שלוס שים אומר חחתיו העומד דאי מסחכרא והכי עומדין

 לכוין יוכל שלא מי היש זו היא הכטחה מה כחוזר הכטיחחו היה
 אלא החפצה החחיו שעמד אוחו כיבלים אחר דיומא כסדרא להכחיל

 כמקומו עומד אם ידענא לא ואכתי חפלחו משלים כעצמו הכהן ודאי
 ויהיו לדוכן כיעלה כדי כחחלה וכשלננא החיכה לפני חוזר או ומשלים
 החירו לפניו העם וכל החרכים מן מציץ לקיים ההיכל כלפי אחוריו

 ולא כדוכן לשם חפלפו יכלים לא למה לכסוך אכל ויעלה רגליו שיעקור
 כין הפסקה איכא למקוננו יחזור דאס וחו כנייה סטים רגליו יעקור
 ההיכל לפני הכהן שיעמוד זו כימה לסי הנכון הילכך י לחכירחה כרכה

 לא דאמרינן לחפלה ראוי שאינו גכוה מקום הוא ואם חפלחו וישלים
 חפלחו ישלים ושם הדוכן מן ירד ויחסלל גכוה כמקנם אדם יעמוד

 העם כל ויחזרו החיכה לפני כמקומו הכהן שיעמוד נכון יוהר אכל
 לא דאי כלל מעככח לדוכן העלייה כאץ הכרכה ככלל שיהיו כדי לפניו
 הכהנים יהיו דוכן ולא היכל כם כאין כמקום יחסללו אם הכי חיננא

 יפסוק שלא ומוטב מעכב הדוכן אין ודאי אלא פטיוריםמכרכחכהניס
 כסב ולא כצורחה מחני׳ שכחכ ז״ל הרמכ״ס מדכרי נראה וכן הפלחו
 כי שכחכ מי וראיחי • האחרח הסכרא כעלי כמוככחכו לדוכן ועולה

 עומד אלא כן אומד אני ואין וכו׳ שלום שים ואומר למקומו חוזר ש״ץ
 אינו שהמקרא וכיון וכדכחיכנא למה הססקוח דשתי ומשלים כמקומו
 ואפילו ש״ן עם החפלה כיוון פלא אע״פ להקרוח יכול החפצה משלים

 כיוון■ שלא אע׳ס אוחם מקרא אחר כהן כש״ץ כזמן נוהגין וכן כנחיס כח
 לחפלחו שיחזור הכטחמו היה שלא ככהן מיירי ההגהה כעל כי כחכ עוד
 המשנה אומו דחק וכאשר שלום שים להשלים תמחיו העומד צריך אז

 נחיח דלא מירן • כלל רכאי אינו הכטיחחו הימה צא שאם מינה דמשמע
עצמו הוא כמסיים אלא החסלה אחר שיסיים עיי לתקנחא דמחני׳ קנא

 נכון אינו וזה דמי שפיר המפלה ממחלח כיוון המקרא שאם חה׳׳ג אכל
 שחוזר הכטחחו אין שאם מכלל רשאי סתמא תנא דמחני׳ דחנא כלל

 עד כמקומו הכהן שיענווד ההגהה כעל דעח אלא רכחי אינו לחפלחו
 שלום כים אומר חחחיו העומד ולפיכך כהססקוח למעט המפלה פיגמר
 יפרש כן לומר ההגהה לכעל דחק מי וא״ת • לכוין צריך כך ומשוס
ה צריך לא והמקרא המפלה ויכליס כמקומו יעמוד כעצמו שהכהן  כני

 ולא אחד כמקום החפלה כל כחהיה שצריך דס״ל וי״ל ■ ש״ץ עם מכוין
 שיטהו לפי לדוכן לטילוח צריך כהניס כרכה דכשלמא מקומות כשני
 כחומר הוא דהכהן כיון וא״ח • אחד כמקום כולה צריך המפלה אכל
 ככן התפלה ככל לכוץ צריך למה חחחיו שעמד אוחו ולא שלום שים

 כצריך כחכ ואפ״ה כלום שים מכלים שהכהן הטור מדכרי משמע
 מכלל הוא כהרס ככרכח למימר וליכא המפלה ממחלת לכוין המקרא
 עולה המפלל שלא או שהמפלל כין לכ״ה שנכנס כהן קי״ל דהא המפלה

 עומד וזה המתפלל הוא שהכהן דכיון כדוחק למרץ וים • ומכרך לדוכן
 צריך ולפיכך השפלה המחיל כעצמו הוא כאלו הוו להקרומו כמקומו

 לכוין המקרא כצריך כסוכר מי ככל הנכון אכל : סוף ופד ממחלה לכוין
 והכהן כלום כיס כעצמו הוא להשלים שצריך סוכר המפלה מחחלח

 אומר שהכהן כסוכר מי וכל שלום שים שישלים עד כדוכן כמקומו עומד
 ולא הוא כעלמא דמקרי לחפלה לכוין צריך המקרא אין שלום שים

 שלום לשים היינו לחפלהו חוזר דהאי טפי ניחא כיטחנו ולפי • מחסלל
 אפשר אי ואם העם אח ומכרך החיכה לפני עומד כמקומו לעולם אכל

 ועולה כעמדה מעט רגליו שיעקור חני מודה לפניו העם כל שיעמדו
 כהניס כרכח אוחו ומקרא אחר ועומד לפניו העם כל שיהיו כדי לדוכן

 כך ואחר ההיכל לפני כמקומו והוא שלום שים כעצמו הכהן ומפלים
 שעוקר ככהכו אוחס שאפילו לומר אני וקרוב : השיכה לפני לו כא

 לפניו כולם לעמוד יכולים העם באץ הוא ככה״ג לדוכן ועולה רגליו
 לפני כמקומו דעומד מודו כ׳ע לפניו העם כל אס אכל הכרכה כשעח

: ומכרך החיכה
ת אל ש ח  מומר אס שנחו כמוך כחחן דעחי אודיעך ממני רל

 שראית לסי לא או אחרח למדינה כסחורה לצאח
; לחוש יש אס כזה מחמירים

ה ב ו ש  יצא דלא דלחו משמע מלחמה משוח פרק הגמרא מלשון ת
 אלא איירי צא וגו׳ א׳ כנה לכיחו יהיה דנקי ועשה כצכא

 הירא האיש עושים כאשר המלחמה צורכי יספק ולא למלחמה יצא שלא
 ולהנאחו לחועלחו כסחורתו ילך פלא אכל זה מכל סטור והחתן ורך.הלככ

 על ישאל או כרעכ ימות זה אלא אומנות לו אין אס וכי ככלל אין*זה
ל סימן הסמ׳׳ג לשון וכן לעשירים עניים יהחלקכין לא והלאו הפחחים  ד

 מים לספק לא הנכא מן עול שום עליהם יעכור ולא כלל כצכא יצא שלא
 כלא הרי קכ״א. סימן עשה כמצות כחכ וכן הדרכים לתקן ולא ומזון

 הדכריס מן לאחד יצא שלא אלא כסחורה יצא שלא המצוה ככלל הזכיר
 וכן • ועשה כלאו עוכר לצאח הוא ירצה ואס לצאת הרכים אח שכוסין

 ולא ומזון מים מספיק אין וז״ל פ״ז מלכים כהלכוח ז״ל הרמכ״ס כחכ
 לשוס עליו יעכור ולא העיר לפסי נותן ולא כחומה שומר ולא דרך מחקן
 עליו לעכור דכר לכל עליו יעכור ולא לאיצאכצכא שנאמר כעולם דכר
 איחא ואס . כ’ע הגדוד לצורכי ולא העיר לצורכי לא לאוין כשני

 אח שהטעה ואפשר • טפי מדוש שהוא להזכיר לו היה אסור דכסחורה
 טצנזו הסמן כי ודע וזיל שכחכ המצות כספר זיל לשוךהרכ המחמידס

 כספרים שנפל הוא ושיכוש • כ’ע שנחו כל כסחורה מכיחו מלצאח מוזהר
 עכוים כלשון אכל הספר ממעסיק או עכו״ס כלשון המעתיק מן איסשר

 כימה מן כרונא אל עאן מצהי נססה מיצה חסן אל אן ואעלה וז״ל כחוב
כ ספר אל אעני  מביחו יצא שלא מוזהר בעצמו החסן כי והכוונה • ע'

 יצא שלא אלא כלל מביתו יצא שלא למימרא דלאו לדרך לצאח כלומר
 לשמח להרויח יצא לא למה עצמו לצורך אכל רכים לצורכי כלומר לדרך

: מזה גדול עצב לך אץ יאכל מס לו שאין אם אשמו אח
ט ת רל ל א  על סיפוח אלו גסוגיס דעסי אודיעך ידידי ממני ש

שט סרגץ ענין סא לפי מ  שלנו כספרים הנמצאס הגיי
: בה מדעוח שרמ לפי מהסוגיא והעולה

ה ב ו ש  מלחו כולו שניטל הוסט תרבץ שמואל אמר נחמן רב אמר ת
 לוננר לשמואל ליה איצטריכא מאי למידק איכא כשר

דפרש׳י למאי ובטלמא ניטל הלחי מן ניטל דאס פסיטא הלחי מן דניטל
ז׳ל



לרויתשובוריהרדביז
 הכי למעוכי זה מעל זה הסימנים שנפרדו דהיינו אסדוקי נדאפרור, ז׳ל

 הלחי מן נישל דאלו הקנה מעל שנישל ולא הלחי מן בנישל לומר הוצרך
 זה מעל זה נפרקו אם אבל כדאסיקנא שרפה בכולו אבל כשר ברובו
 מעל נקש שעמא מאי ז״ל ר׳ח שישס לפי אבל זו שישה לפי כפרה
 הלחי מן נישלו המסקנא לפי וה״ק למלסיה יהיב דשעמא וי״ל הלחי
 כאלו הוי לגמרי זה מעל זה שנפרדו דכיון שרפה בכלו אבל כשרה ברובן
 מהא סייעסא דמייסי הא וא״ס וכו׳ סונא וסנא ושרפה הלחי מן נישל

 וכדפרש״י הסימנין נמי נחלשו הלחי דנישל דכיון ס״ל הוה לשמואל מחני׳
 רש״י שישס לפי וי״ל ־ סימנים עיקור איכא והא ליה סיקשי וא״כ ז״ל
 אבל שרפוה י״ח בכלל והוי הגרגרס פסוקת היינו סימנים דעיקור ז׳ל

 לא הוושש דסרבן כיון וכשרה השרפוס בכלל נחנה לא הסימנים נישלו
 ולפי .ז״ל רש״י על הסוספוס שהקשו וכמו שהוא כל בנקיבח משריך
 שרפה הוי דלא דאע״ג לה גמירי הכי סימנים דעיקור ז״ל ר״ח שישס

 מינה דמייסי דמאן צ״ל נשחשס דאינה כיון יכשר במה מ״מ בשמושה
 דנישל סייעסא דמייסי והיינו קאמר רובו נישל דשמואל ידע סיישסא

ט דמיא רובו לנישל הסחסון הלחי  למשחשה איפפר אכסי דהכא היכי ד
 לגמרי הסימנים נעקרו אבל וכשרה למשחשה איפשר נמי רובו נישל

 איכא והא פפא רב לה מחקיך סוכשד ובמה למשחשה אפשר ואי משמע
 שרפה סימנים דעיקור סוגיין בכולה משמע דהכא וא״ח סימנין עיקור

 סימנין פיסוק דכל וכ׳ס שחישה הלכוח בכלל לה מנינן בפ״ק ואלו
 :הגרגרס ופסוקת הוושש נקובת נמי לחשוב הכי אי הוי שחיסה מהלכות

 שחישה בשעס שלא ונתלשו שנעקרו דסימנין ז״ל הרמב״ן בשם סירצו
 נבלה לה הויא שחישה בשעס נעקרו אבל סוגיין והיינו הוי מרפה

 בשעת בידו לאוחזן איפשר משחלה עיקורים שהם דכל דמלתא ושממא
^ נבלה מידי להוציאה שחישה מהניא ומש״ה כראוי ולשחוש שמיסה  א
 נבלה לה הויא ומיהו כראוי שנשחש איפשר אי שחישה בשעת נעקרו

 דידע היכא הניחא דקשיא אלא הוא ונכק • ע״כ מסירתה השחימה ואין
 ידע דלא אבלהיכא שחישה בשעת בידו אוחזן עקורים דאישהסימנין1

 נמי דבסוגיין המחילה בקשת אחר אומר אני ולפיכך .למימר איכא מאי
 ואלו באכילה מותרס שהיא משמע דמשמואל עלה אתינן נבלה בתורת
 ברבר רבה דמדאמר דפרכינן והא באכילה אסורה הסימנין מקורס

 שרפה או נבלה אם בין פרכינן נפשך ממה שרפה שנדלדלו סימנין סנה
 בהא קייל דלא לך אימא לעולם אבל כשרה שהיא אמר ושמואל אסורא
 נבלות בהדי לעיל לה כדמנינן היא נבלה אלא כווסיה שרפה דאמר

 שהיא ליה פשישא דמהיכא ז״ל רש״י על הקשו סימנין עיקור איכא והא
 וכו׳ כשרה כלו נישל אפי׳ אימא כוושש הוי הווששלא דתרגז כיון שרפה

 הגרגרת פסוקס דקי״ל דכיון זו קושיא על ק״ל ואני • בסוספוס כדאיתא
 בנפסק אלא במקומו נפסל שאינו גרגרת השתא ק״ו למילך איכא מרפה

 ניקב שאס החמור וושש ערפה חבות ממקום נשמש אם אפ״ה רובו
 אע״ג מרפה שסהיה חיבורו ממקום נישל שאם דין אינו במשהו במקומו

 דנין דאין ד״ל .הקנה מן הוא חמור מ״מ משהו בשיעור שיעורו דאין
 מרפות זה שאין לך אמר אבלרש״י כלל לזה זה מדמינן ולא בשרפיות ק״ו

 הקשו עוד • הוא שמושה בכלל והכל הגרגרס אשמושת דהוה מידי חדש
 שרפה ברובו סנן הגרגרס דפסוקס אעפ״י כשרה דברובו משני דקא
 לא ברוב אבל שפיר אהדדי להו מדמינן כולו דבנישל ז״ל הרא״ש סירן

 בריא הדרא דלא באמצע כשנפסק שפי גרע דודאי אהדדי להו מדמינן
 פפא ולרב • שפי בריא הדר הרוב אלא חיבורו ממקום נישל כשאינו אבל

 כשר דקסני לפירושו פי׳ כשר דקסני מתני׳ ז׳לקשה פרש״י מתני׳ קשיא
 וכו׳ פפא לרב מחני׳ בשלמא דקאמר והיינו מידי בה מפליג ולא סתם
 היכי כי איגומי דאיגום לפרושי איכא מ״מ כשר קסני דססמא אע׳ג
 כיון סד״א למימר מאי איגומי בדאיגום אי וכ״ס לשמואל סיקשה דלא

 אלא קמ׳ל שפיר משסחיש ולא לעמוד בסימן כח אין הלחי שרעל
 דסלמודא משוסדאורחיה האדרבפפא ז״ל כסברש״י קשיא לשמואל

 אמינא הוה הכי ומשום לשמואל דקשיא היא פפא לרב דמסרצינן דהך
 כשרה התחתון לחי נישל דקסני אהדדי מסנייסא דקשו דכיון דה״ס
 לה כדסריצנא למסני׳ לסרוצי איכא בע״כ אסורה סימנים עיקור וקי׳ל

 שעמא מדיוקא לשמואל סיקשי כ“וא איגומי דאיגום פפא דרב אליבא
^ אס הא איגומי דאיגוס י כ שרפה הלחי מן נ  לפיכך מהא ליה סיקשי א'

 לא אהדדי מסנייתא אבל פפא דרב הא אלא ליה קשיא דלא רש״י כסב
לשמואל ליה דמסייש לדעסמאן לעיל כדכסימא לסרוצינהו דאיכא קשיין

 אימא אלא כולו סימא לא • איגומי בדאיגום לאוקומה אצשרכינן ולא
 כולו שנישל בלישניה שמואל נקיש היכי שרפה דכולו כיון ל“ק .רובו

 הרי הרוב דוכסא דבכל כולו קרי דלרובו למימר איכא בעלמא דבשלמא
 אומר אני כך ומשוך לפרושי ה״ל שוה אינו שהדין היכא אבל ככל הוא

 והכי רובו אלא כולו שמואל אמר לא כלומר דשמואל מלסיה דמגיהינן
 שמואל אמר והא וכו׳ כולו סימא לא דקאמר דגמרא לישנא דייק

 ז״ל שהרשביא אלא הספרים בכל הגרסא היא כך ברובו הוושש סרב!
 מדמי קא מאי ז״ל ליה דקשיא משום ז״ל רש״י גרסת זו שאין כסב

 קיים וגופו חיבורו ממקום עקירתו עם סימן של בגופו הנולד ריעוסא
 גסירון ולא בקושיא לא דבר רש״י שפירש הרב ראה שלא ולפי • ע״כ

 רבה אמר והא • רובו אימא אלא גריס הקולמוס-והכי עליה העביר
 הא איקפולי דאקפיל הא ל״ק שרפה ברובן שנדלדלו סימנים חנה בר בר

 הסוספוסנמי כי גם הספרים למסוק עלי קשה ואני .דאפרוקאפרוקי
עליההאי וסואיכאלמידק . לה גרסי שמי  דססמאדמלסארבפפא

 דהכא שפי דעדיך אדידיה מדיליה פריך לא ואמאי דשמואל מימרא
 ברובו גופו שמואל אמר והכא כשרה כולו נישל אפילו שמואל אמר

 לא דמעיקרא נ״ל לכך סימנין מעיקור עדיפא הוה פירכא והאי ערפה
 הכי ומשום ז״ל הרשב״א דכסב גנשעמא מדשמואל לאקשויי מצי הוה

 דחק זו קושיא ומתוך ממקומן שנעקרו דמשמע סימנין מעיקור פריך
 הדבר דאירע היכא בין ליה שאני דלא משמע דשמואל מימרא והגיה
 מאי וצי לסר ה״ל ליה שאני הוה דאי ממקומו שנישל או גופיה בסימן
 בגופו אירע ענין שהוא ז״ל וכדפרש״י הגרגרת פסוקס סימנים עיקור

 פריך הכי ומשום כשרה ממקומו נישל אבל שרפה ולפיכך סימן של
 והשתא סימן של בגופו דהוי אע״ג ברובו הוושש סרבן דאמר מדשמואל

 דאקפל הא וכדפרישיס בשלמא אמרת באי קושיא האי דמספרש ניחא
 דאקפל דהכא דשמואל מימרא האי אנקובי דאינקיב הא אקפולי
 דקאמר דשמואל אידך אבל כשרה ולפיכך הבשר מעל שנקלך אקפולי

 מידי לה לפרש ז״ל רש״י הוצרך ולא בשניקב ברובו הוושש חרבז
 פליגי הוושש סרבן בניקב ושמואל רב דפליגי דלעיל דסוגיין דפשישא

 שנדלדלו סימנים מנה בר בר רבה אמר .והא • ברובו שמואל ואמר
 דמשמע ברישא מיגנרא מהך פריך לא אמאי וא״ס .שרפה ברובן

 אם כ״ש שרפה נדלדלו אם מכ״ש פריך והוה חיבורן ממקום פנדלדלו
 כולו שנישל שמואל קאמר והסם שרפה ברובן והכא לגמרי נישלו

 פפא דשמואללרב מימרא האי ליה שמיע הוה דלא וי״ל .הלחי מן
 הך אבל דשמואל ואליבא נינהו אמוראי לשנויי מצי דהוה משום א״כ

 א"נ משמיה. אחר אמורא ולא אמרה גופיה שמואל הוושש דסרבן מימרא
 לדמויי לן וליס אקפולי דאקפל היינו נדלדלו דמאי ס״ל הוה דמעיקרא

ק נישל אבל שרפה אקפולי אקפול דילמא אהדדי שרפוס ר  הוושש ס
 אקפולי דאקפל דמכשר דשמואל דמימרא דסריצנא השתא אבל .כשרה
 ומשני .דשרפה שמואל אמר הח כשרה אמאי שנדלדלו סימנין והיינו
 כיון אפרוקי דאפרוח הסס שאני אקפולי .׳אקפול היינו נדלדלו לעולם

 הוא חיבור ולאו יחד מחובר אינו המחובר המיעוש אוחו בכח שנעקר
 כסר רובו נקלך שאפילו כיון ז״ל הרשב״א ודקדק .בריא הדר לא 7

 שיעור בו נסנו לא זה ומיעוש מיעומו אלא ממנו נשתייר שלא אע״פ
 משנחסייר כאן כאן.מיעוש מיעוש בו בנשסייר יוסר שספסל אפשר היאך

 הרבה במקומות מתפרק דכשהוא ז״ל וסירן .א׳ במקום אחד מיעוש
 אבל הוא מדולדל חיבור מחובר שנשאר מה בכח שנתפרק ניכר הדבר

 הילכך כשהיה בחוזק בחיבורו נשאר המיעוש אותו א׳ במקום כשנספרק
 שזה נראה ז״ל רש״י מדברי אבל .הוא ונכון בריא והדר חיבור הוי

 מססבר לא כחוש מחובר נשאר שאם לו יש שיעור הנשאר המיעוש
 המיעוש שזה ז״ל רש״י לדעס החילוק עיקר בריא הדר דלא להכשירה

 נשאר המיעוש זה אבל בריא הדרא הכי ומשום א׳ במקום הוא הנשאר
; בריא הדרא לא הרבה במקומוס

ת א צ ט  שאם הנכונה שהיא וגרססנו ז׳ל רש״י שישס לפי למד נ
 ואס שרפה גוונא בכל הלחי מן כולו הוושש סרבן נישל

 ;מרפה הלחי מן נישל כך וע״י רובו שניקב כגון נקב ע״י סס רובו נישל
 נישלו ואם שרפה בבשר מעורין והסימנים הסססון הלחי נגמם יאס

 המישוש שאוסו בנחת הבשר מעל נקלפו אם ברובן הלחי מן הסימנים
 אפרויוי אפרוק דהיינו בחוזק נישלו ואס . כנע^ול־^ חזק נשאר

שישה לפי זה מעל זה הסימנים נפרדו ואם ושרפה נדלדלדהסימנים



mהרדבז m

ה. של מרי הישכ׳אז״ל מפרש וכן טרפה ריח שיטח לפי אכל ״כ  כ
 הטרפוח נזה טפס ידפחי לא ואני כזה פליו חולקין ויש זיל הריא״ןן
 פנים כמה להחיוח יכולה שלמים והם מזה זה הסימנים יפרדו שאפילו

 ידפחי ולא הקנה דרך והנשימה כדרכו הוושט דרך יורד המאכל שהרי
 יש הם קכלה דכרי זיל הגאונים שדכרי ולפי כזה הכהמה חמוח למה

 להחמיר שהם וכיש טעם כהם נדט שלא אפילו אחריהם לילך לנו
 יחד מחוכרים כשהם דכשלמא ז״ל שיטחו לפי טפס קצח לחח ואפשר

 אחד כשכל אכל יפה ונשחטין הסכין כנגד לפמוד יפזורו רפהו אח איש
 שאין מפני האיסור ואין יפה נשחטין ואינם ואנה אנה נדים לפלמו טומד

:לי נראה כן כשחיטה חקנה לה שאין אלא חיה הכהמה
מ המכירו לטכו״ם חמלו הנוחן דטחי אודיטך ממני שאלת רם  ט'

:ימלא וככל יראה ככל טוכר אם הפסח אחר להחזיר
ה ב ו ש  דהא ודאי לך מכפיא קא לא הטכו״ם ככיח החמן אם ת

ם אלל המופקד ישראל של דחמלו קי״ל  מדרכנן הטכי
 .כרשוחו שאינו כיון טליו טוכר אינו החורה מן אכל כיטור דלריך הוא
 ט״מ לך נוחן אני זה חמך הדי לו אמי אפילו הישראל ככיח החמך ואם

 וכל יראה כל טל דטכר ופשיטא הטכו״ם כו זכה לא טדיין להחזיר
 וחזר הטכו״ם כו שזכה כגון מלא לשאלסך לה משכחח לא אלא ימלא

 לכטר חייכ אם הטכו״ם ככיח שהחמן כגון א״נ .ישראל ככיח והניחו
 מנח טל מחנה דכר דכל דקדושין קמא כפרק מסקינן . לא או מדרכנן
 .כחליפין מקנייא לא דאשה משום אשה מקדושי כר מחנה שמה להחזיר

 אחה אי דשלך ימלא וכל יראה אכל טכר דלא פשוט הדכר שכן וכיון
 אסרו חמן לגכי אכל .גכוה ושל אחרים של רואה אחה אכל רואה
 שכח כהלכוח כמיימוני כהגהה כדאיחא דחמך חומרא משום זה דכר
 למיחש דאיכא דאסור דפשיטא ישראל של ככיחו הוא אם מיכטיא ולא

 איכא הכא מחיצה לו טושה טכו׳ם של דחמלו ואט״ג לאוכלו יכא שמא
 כחוך אפילו אלא מיניה כדיל לא מטיקרא הוה דדידיה דכיון למיחש

 למדמהר״ר ומכאן כפסח חמן משוסחומרח אסור טכו״ם כיחושל
 שוסחנאי כלי גמורה כמחנה לטכו׳ם ליחנו לכחחלה דמוחר ז׳׳ל ישראל

 כו יגט שלא כו ויודט מכירו שהטכו״ם אע״פ מוטט כדכר לו שימכרם או
 לא להחזיר ט״מ מחנה דטיקר דכיון לו ויסננו הפסח טד לו ישמרנו אלא

 שום כלי לו שנוחנו כזמן כטלמא חומרא משום אלא כפסח כחמן אסרו
 הישראל להניחו אכל לכיחו הטכו״ס שהוליכו וכגון לכחחלה שרי סנאי

 לגמרי מלכו להוציאו שיכוין וצריך לטיל דאמרן מטטמא אסור ככיחו
 יודט והוי • הטכו״ם ככיח מופקד ישראל של חמלו ה״ל כן לא שאם

 גכי אלא אסור כקיומו רוצה אמרו לא כהנאה אסור דחמןכפסח דאט׳ג
:אמרו לא הנאה איסור כשאר אכל לכד נסך יי^

א מ ת ר ל א  וצריך כפסח חולה לו שיש כמי דטחי אודיטך ממני ש
: יטשה כילד שטורים מי להשקוחו  כגון פירוח כמי אוחם וירחיח קלופוח כלחי שטורים יקח תשובה

 דמי ואט׳ג וורדים מי או חפוחים מי או רמונים מי
 פירוח מי דהס דכיון הוורדים טדיףממין לא מ״מ זיטההוי וורדים

 כמי איפשר אי ואם מחמלח שאינה שלהם לזיטה ה״ה מחמילין ואין
 והם רוחחין שהמים כטוד השטורים וישליך הרכה המיס ירחיח פירוח

 איפשר כחליטה כקיאינן לא דהאידנא ואט״ג שיחמילו קודם מחכשלין
 שטורים אכל שיחכשל קודם להחמיץ שממהר לפי ככלק אלא אמרו דלא

 נמי כזו דחליטה סימא ואפי׳ שיחמילו קודם מחכשלין אין והם הם קשים
 רואים שאנו דדן אכקיאוח סמכינן חולי דאיכא כנ״ד כה כקיאינן לא

 הם אם אפי׳ יכשוח הם וטדיין מרוכה זמן מחכשלוח שהשטורים לטין
 הס דודאי כלל כמים נשורו שלא כקליפחן שהם כזמן וכ׳ש קלופוח

 להסיר אני ורואה מימון־ לידי שיכואו קודם הרוסחין כמים מסכשלוס
 אלא משקה;ה משקין שאין וכ״ש סכנה כו שאין אפילו למולה זה דכר

:הוא סכנה כו שיש חולי שהקדחס ידטס וככר הקדחוס לכטלי
ב ס  הסרנגולס כמוך חטה שנמלאס הפסח כטרכ היה מעשה ר

 כדכרי נוהגין אם נפשך ממה הסכשיל אח והחרחי ^
 משליכין שאין סוכר הוא הרי שהוא ככל כזמנו שלא דממן ז״ל הרמכ׳ם

 כמיס המסה נמלטה ומיד רוחמין כמים אלא הקדרה לסוך הכשר אח
 שהוא לפי ככלק ה״מ כמליטה כקיאינן דלא ונהי מימון לידי שחכא קודם

 וסו : לחימולה קודם כישולה קשה שהיא כמטה אכל להממין ממהר
הדכר להסיר דה״מ וסו :תדן כדיטכד אכל כקיאינן לא לכחחלה דהיינו

 שמטנו לא כזו חומרא שהיא ככל חטרוכחו שיאסור אכל כטלמו הנחלק
 להשליך שהסירו האחרונים הפוסקים שאר כדכרי נהגו ואם :ראינו ולא

 כזמנו שלא דממן הסכימו הם הרי פושרין שהמים אפ״לו כקדרה הכשר
 איכא וכנ׳ד איסורין כשאר כס׳ אלא שהוא ככל חטרוכחו אוסר אינו
 ולממלה שטוח משש כי כהדיא כסכו ז״ל והם המטה לכטל אלפים כמה
 דמר וחומרי דמר כחומרי והטושה הלילה טד כזמנו שלא נקרא נמי

 הסטה שהגיטה אפילו זה וכל הולך כמשך והכסיל אומר הכחוכ טליו
 מטשה היה שוכ • מוחרח טטמי הני כלאו הניטה לא אם אכל כיקוט לידי

 אין פיחס דמי משום הגכינה וההרחי כגכינה שנמלאח כשטורה
 חמן פירוח דמי האומרים לדטח ואפילו דטדיף מלכ וכ״ש כלל מממילין

 :וכסל איסורו זמן קודם נחטרכ הרי הוי נוקשא
ת ל א ש ג מ  הפשס טרכ מטכו׳ם להסחפר סמכו מה טל ממני ר

:מלוח אמר  כמנהגם להניחם ומוסר זה כדכר להחמיר רואה איני תשובה
ן כחכ ז״ל הרז׳ה כי כממלוקח חלוי הדין דטיקר מדא  ט

 כדאיחא הפסח קרכן שמיטח מפני הוא פסחים טרכי של שהטטם
 ימים טרכי לשאר שוה פסח טרכ קרכן דליכא האידנא כירושלמי

 גזרוס דכל האומדם לדכרי ואפילו דאסור ולמטלה המנחה ומן טוכים
 מטמי איסא מ״מ הגזרה חחכטל לא הסיכה דנחכטלה אט״ג חכמים
ט׳ מוסר זה הרי להרדח טושה המסחפר שאין כיון להסיר אמריני  א

 שטושה דוקא וז׳׳ל הטזרי אכי כשם הטור כחכ וכן גמורה כמלאכה
 חשמט ולא • ט׳׳כ וי״ט לשכח כליו הוא מחקן אכל להשחכר מלאכה

 מלאכה אכל כטלמא חיקון אלא הטזרי אט הסיר שלא האומר לדכרי
 למימר: צריכה סיקוןכטלמא דאי מדא כלל נכון אינו שזה הסיר לא גמורה

 משמט וכו׳ הוא מסקן אכל להשחכר מלאכה שטושה דוקא מדקאמר וסו
סט מולק הכיא לא והטור : שכר כלא הסיר גמורה דמלאכה  איסא ו
ט׳ מלאכה לטשוח דאסור כמרדכי דכחוכ ואט״ג :כאשר׳׳י ם ט׳י א ט׳  ע

 טיי מלאכה לטשוח שהמנהג הודה הרי מ״מ המוטד דמול מלאכה כמו
 דע׳י הרוקח שכחכ כצדו ממלוקסו והרי המנהג טל הוא וחמה טכו׳׳ם
 לטכוים אמירה שייך דלא ככיסו אפי׳ מלאכסו לטשוס מוסר טכו״ם
 כיון דמלסא דסטמא ואיפשר ט״כ המוטד וסול וי״ט שכס אלא שכוס

 מחמידן לא פסח קרכן ליכא דהא כטלמא מנהגא אלא אינו דהאידנא
 לכדו טושה שטכו׳ם מלאכוס שאר כשלמא וא׳ס : לטכו׳ם אמירה כיה

 שמושה ונמצא פורחא מסייט דלא איפשר אי המסחפר אכל ניחא
 קשיא לא לוקה• סייט שאם השחחחהפיאוח לגכי כדאשכמן מלאכה
 :מוסר להשסכר טושה שאינו כיון ממש.וסו כו אין מסייט דרכנן דמלסא

א ל ל  מ שאין מדא הטכו״ס מן שמסספר כמי לגטור דאין דמלסא כ
 דהוי וסו :המוטד לצורך טלמו כמחקן והוי כטלמא סיוט אלא

 נרכס עליו חכא המחמיר מ״מ כדכר משחכר דאינו וסו : טכו״ם ט׳י
:המרדכי לדכרי לחוש

י מ ת ר ל א  וכסנו שוחפיןשעשוחשנון כשני דעחי אודיטך ממני ש
 שמטה מהם אחד טטן כך ואחר כפנקס משכונם

:לא או טענה זו עטנה אם כחשכון
ה ב ו ש  החלוקות כל לפרט צריך אני ולכן שאלחך יפה לאכיארח ת

 שאין כגון החשכק מחוך להסכרר איפשר המטוס אם
 ואם חוזר שהמטוס כרור הדכר כזה וכיוצא הפרטים טס מסטס הכלל

 כא אם יוסר שהוציא ואומר כך הוצאסי שכסכ כגון להסכרר איפשר אי
 כלמגושנעולם לו יש אפי׳ כמיניה כל לא זו כעטנה מחכירו להוציא

ס יודע שאינו מכירו ישכע אלא אמרינן לא ממונא לאפוקי דמגו  זה נפעו
 שהעמידו או החשמן על מידם קנו אס כידו להעמיד כא ואם ונפער
 כרור הדכר אמס הוא המשכון שזה עלינו חעידו ואמרו המשכון על עדים

 עדים כמקום קי׳למגו דהא מענסועענה אין טוכ מגו לו יש שאפילו
 חשטנו יפה שדקדק סהדי ואנן אמרינן לא פיו כמקום אמרינןוכן לא

 אץ ואם :אמרינן לא סהדי אנן כמקום ומגו עדים עליו שהעיד קודם
 אדם סחכ המנהג שכן עעיחי לומר נאמן נמי מגו כלא כלל עדים שם

 שמעה וכמה שהוציא מה וזוכר יוסר מדקדק ולמחר היום חשכונוחיו
 ומצי כה לן ליס שכנגדו יד מסחס יוצא שהפנקס פינקסוואפי׳ ומחקן
ד הפנקס מסר ואם : עעיחי לטעון ם כפני חנירו ט ד ה ע  יכול אין מ
 עדים כפני לו מוסר היה לא כמשכון יפה שדקדק לאו דאי מעיחי לטעון
י החשמן עשה ועם • וכדכסיננא אמרינן לא סהדי אק כמקום ומגו נ מ

נגדים



תחרדכץ י ב ו י ח טו ל

 שא®׳ אומר אני בזה בפניהם הפנקס מסר ולא טליו הטידס ולא טדיס
 וליכא מליו העידם דלא כיון למימר דאיכא שטעה לומר נאמן מגו בלא
 הר׳ן מלשון נראה וכן : דייק לא שטר מסירס ולא שע?וד ולא קנין לא
ק ז׳ל  שאמר שמודה אעפ״י שהדי דליכא היכא ומיהו וז׳ל דגטין פ׳

 היכא דדוקא בחשבון טעיסי לומר נאמן מידו שקנו או שלשסן במעמד
 נפשיה משעבד הוה לא ליה דקים לאו אי דאמרינן הוא סהדי דאיכא

 כיון בי הדרנא טעינא אי אמר דמימר דייק לא עדים בדליכא אבל
 הוה לא ומדקאמר :ע״כ ז׳ל הראב״ד כסב וכן עלאי דמההיד דליכא

 על עליו שהעידם או קנין כגון שעבוד ט״י דוקא משמע נפשיה משעבד
 דייק אז ממם שעבוד כעין דהוי בפניהם הפנקס שמסר או החשבון

 לא בעלמא עדים בפני אבל סעיחי לומר מהימן לא ושוב בחשבון שפיר
 לא דייק לא עדים בדליכא אבל הלשון בסון! שכחב ומה ;כלל דייק

 טעיחי לומר מהימן לא ושוב דייק דהו כל עדים איכא הא מינה סידוק
 נפשיה דשעבד טעמא אדידיה מדידיה דלישנא דיוקא קשיא כן דאס
 אבל סיפא אימא דייק לא סהדי דאיכא אע״ג נפשיה שעבד לא הא

 דייק נפשיה שעבד דלא אע״ג סהדי איכא הא דייק לא כלל סהדי בדליכא
 שהעידם וכגון עדוס כלומר עדים בדליכא אבל שכסב מה ודאי אלא
 אדרבה וא״ס : עדוס נקרא שזה בפניהם הפנקס שמסר כגון או טליו
 דייק דהוא כל עדים איכא אי אבל דייק לא כלל עדים בדליכא סיפא דוק

 משעבד הוה לא ליה דקים לאו אי למימר ליה הוה לא דא״כ ליסא
 חושבנא עבד הוה לא ליה דקים לאו אי למימר ה׳ל הכי אלא נפשיה
 הודאה או ושעבוד דבקנין הוא דמססבר דטעמא יסו סהדיא באנפי
 בפני פנקס מסירה א״נ • אמס זה שחשבון עליהם שיעידו עדים בפני

 ומט בחשבון יפה דקדוק אחר אלא אינשי עבדי לא האי כולי סהדי
ד אנן במקום ה  עבדי סהדי באנפי חשבון לעשוס אבל אמרינן לא ס
 עלי קבלסיס לא שהרי הדרנא טעינא אי אמר דמימר דקדוק בלא אינשי
 שם אין אס וכיש מגו ליה ליס אפילו בחשבון טעיסי למימר מצי הילכך
 : בחשבק טעיסי למימר דמצי דפשיטא עדים בלא חשבון פנקס אלא
ה ט ת ר ל א  ובאוסו בשטר שמעון על חוב לו שיש בראובן ממני ש

 סחורה ראוק ביד לשמעון ביש כחוב בעצמו שסר
 ומודה ראובן של חובו כנגד עולה שמעון של והריוח שהקת בשוספוס

 לו חייב ששמעון שאומר אלא דמיה לידו והגיע הסחורה שמכר ראובן
 כמלוה שמעון של החוב וסשאר חובו משמעון לגבוס וחצה אחר ממקום

 דאי במגו אחר ממקום לי חייב אחה או פרעסי לומר נאמן רהיה פה על
 נאנסו למימר דמצי ומגו ראובן ביד כפקדון שהוא א'נ פרעסי אמר בעי
 כללא .אחר ממקום לי חייב אחה למימר מצי החזרתי או נגנבו או

 : פה על כמלוה או בשטר כמלוה לה חשבינן דמלסא
ה1ר ב ו  וכבר בשטר שוספוס אלא פקדון ולא פה על מלוה לא זו אין ש

ואפי׳ שניהם בחזקת הוא הרי לשותפות הידוע הדבר כי ידע
 שמעות כיון בנ״ד הילכך ממנו מוציא חבירו אין מהם אחד ברשות שהוא

 והוי כלום עליו לטעון יכול ראובן אין לשותפות ידועים הם הסחורה
 ממון להחזיק מהני לא מגו ליה אית ואפי׳ בו תפוסיס שניהם כאלו

 וממון אמרינן לא ממונא לאפוקי מגו לן קיימא דהא השותפות
 ואפי׳ .ממנו להוציא מגו מועיל ואין חלקו הוי שמעון בחזקת השותפות

 בשטר חבירו אצל המפקיד וקייל לפקדון אותה מדמה שאתה דעסך לסי
 לומר דנאמן דכיון משום הוי מטמא והא בעדים לו להחזיר צריך אין

מ שסרא למשקל קפיד לא נאבדו או נגנבו או נאנסו  סוב מט זה אין מ'
 מעולם ולפיכך ראיה להביא צריך היה רואים במקום נאנסו אס שהרי

 ונאבדה נגנבה אס נפשך מה נמי ואבידה וגניבה נאנסו מעין הוה לא
 ואם • ברצון זו טענה טוען אדם ואין לה אית קלא בעצמה הסחורה

 על אלא הסחורה נמכרה לא שהרי ליתא הא המעות נאבדו או נגנבו
 למלתא לה אית קלא ששמעתי מה כפי כזה גדול סך כי ועוד שליש ידי

 ליכא אי סוב מגו הוי דהחזרסי מגו אבל מגו זה שיהיה רואה איני הילכך
ם ד  למשכוני נ׳׳ד לדמות בעיני בידו:וקרוב בעצמם השחור׳ מעות שראו ע

 תחת ראובן בסחור׳לקח שמעון שחלק משמע אמד בשטר נכתב שהכל כיון
 יתחייב שלא כדי משכון שהוא בהדי׳ כתבו שלא ומה חובו ממנו לגבות ידו

 לה נחית משכון דבתורת דמלתא קושטא אבל המשכון באחריות ראובן
 שמייב}לו עליו לטעון יכול ראובן אין שותפות או משכון שיהיה בין הילק־
 אסריס: בו שמעו אע״פ הוא ופשוט חובו תחת אותו לוקח אלא אסר ממקו׳
לעכו׳׳ם סחורה שמכר בראובן דעתי אודיעך ממני שאלת רמי

 מחצית ממנו ולקח דינרין נ«£רס בה מרויח שהיה
 והביא שמעון ובא הסחורה לקחת ביתו לסוך העכו׳׳ם ובא הדמים

 לפני והוליכו ראובן של מביתו העכוים אס והוציא אנשים מהשופט
 חייבוהו שוחד וע״י בעצמה סחורה מאוסה ממנו שקנה עליו וטען השופט

 המעות להחזיר ראובן והוכרח שמעון של סחורתו לקחת העכו׳ס אס
 אקח ואני העכו״ם את תוציא לא שמעון שאמר ראובן ספן עוד לעכו׳ם

 שמעון השיב אומר שאתה ממה ביותר לעכו״ם מכרתי שאני לפי שלך אס
 ליד שמעון ממון בא ועסה דבריך תקיים שלא פחדתי אבל הוא אמס

 הדמים מחצית העכו׳׳ס לו שנתן דכיון ראובן עם הדין תשובה :מי עם הדין המורה יורה שהפסידו ההפסד בשביל לעכבו ורוצה ראובן
 כבר הסחורה אס לקחת ביתו לסוך העכו״ם בא וכבר

 דמצודוס מהך היא ועדיפא גזל משום בו רש ריוח באותו ראובן זכה
 לידו הגיעו לא אכסי דהסס מדבריהם גזל דהוי ודגים ועופס חיה
 לביס העכו׳׳ס בא וכבר הסחורה של המעות מחצית לקח כבר הכא אבל

 התורה מן גזל בו ויש ממש לידו הגיעו כאלו והוי אותה לקחת ראובן
 דהוי לארן ומשליך הזית בראש בידו מקבץ העני היה דאם להך ודמיא

 קיבול ביס לה ים שאם דמצודה בההיא אמרו מזו וגדולה : גמור גזל
 בהלכו׳ היא וכן בדיינים אותה ומוציאין גזלן זה הרי המצודה מתוך ולקח

 ברור הדבר הילכך ; מוסכם שהוא מ״מ בעל וכתב ז״ל ובהרמב׳ם
 וע׳׳י מביתו העכו׳׳ס אס והוציא שמעון ובא ריוח באותו ראובן שזכה אצלי

 חייב בפחות לו שמכר אלא הרויח לא ששמעון אע׳׳ס הפסיד,'ראובן כך
 בפני חבירו של קומתו ככופך דסניא ההיא כי דגרמי מדינא לשלם

 אי דמי היכי עלה ואמרינן שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור הדליקה
 נמי בנ״ד והכא מחייב חיובי נמי אדם בדיני מצויה ברוח ליה דמסי
 העכו״ם של כרסו בעל ראובן של מביתו שהוציאו כיון הוא מצויה ברוח
 וגדולה • ביותר מראובן יקנה לא שוב בפחות ממנו לקנוס אותו וכפה

 הכרם מחיצת דסנן דגרמי בדינא מתחייב תעשה ואל בשב אפי׳ מזו
 וחייב קדש זה הרי גדרה ולא הימנה נתייאש גדור לו אומרים שנפרצה

 דשמעון וסו : הזיקיה דברי חדא סרתי דאיכא בנ״ד הילכך באחריותה
 יטעון ואם .שהזיקו מה לשלם שחייב ברור הדבר בידם מעשה עשה

 ולא העכו׳ס אם מכר עשה לא שעדיין לפי כלום הזיקו שלא במעון
 ויעידו יבואו בדבר עדים יש אם הסחורה על העכו״ם מן מעות לקח
 שם שאין כגון מגו לראובן יש אם אנן ניחזי בדבר עדים אין ואס

 לומר נאמן תפסתי לא לומר שיכול מגו כלום שמעון משל שתפס עדים
 שמעון משל דספס עדים דאיכא א״נ • בידו ומעכב הפסידני וכר כך

ם ליכא אבל ד  נאמן החזרתי לומר יכול שהיה מגו עסה בידו שראוהו ע
:בשבועה והכל הפסידני וכר כך לומר

י ע ר  התפיסה שאם חילות ביש סובר אני החזרה של המגו שבזה יודע ו
 התפיסה אם אבל סוב מגו ליה איס המעשה שאירע קודם

 דאנן עדים במקו׳ כמט דהוי טוב מגו זה אין המעש׳ שאירע אחר היסה
ט שיתברר עד לו החזיר לא ודברים דין שמעון עם לו שיש כיון סהדי  ד

ם שם אין אם אבל ד ^ שתפס ע  לראובן אין ואם .טוב המגו גוונא ב
 העכו׳ס עם מכר שעשה יודע היה שלא שמעון ישבע מגו ולא ראיה לא

 שאין ואע״פ שתפס מה ראובן לו ומחזיר כלום שהפסידו יודע ושאינו
 לראוק להזיק מסכוין שאין מושר זה אין מ״מ למוסר שבועה מוסרין

ם ראובן יביא ואש * לעצמו להועיל אלא ד  לעשות מוחזק ששמעון ע
 עד בידו שיש מה ראובן ביד שמעמידין לי מססברא אחרות פעמים כך

 מוקמינן שמעון שהוחזק כיון מט ולא ראיה לו שאין ע׳ס אף אותו שירצו
 לקחת ראובן לביס העכו״ם שבא כיון לדבר דרגליס וסו אחזקסיה ליה

 מוציאין אין שמעון בממון מוחזק שהוא וסו .ממנו קנאה ודאי הסחורה
 כמעשה לעשות רגיל שהוא למי שבועה למסור ראוי דאין וסו .מידו

 טעמא דעיקר תדע בכך רגיל יהא שלא כדי אותו לקנוס דראוי וסו .זה
;כווסיה וקי״ל הוא קנסא משוס דגרמי דינא דדאין מאיר דר׳

®  ידוע סכום מהם א׳ כל ושם נשסספו ושמעון ראובן שארה ר
 מעות ראובן ושם סחורה וקנו ונסנו ונשאו בשותפות

סדם ת בלא י ע ד  מפני בריוח יוסר חלק לקחת רוצה ועסה שמעק י
 :העכו״ם מן ברביס אותם שלקח באומרו היתרים המעות
ה ב ו ש  מפני יוסר נוטל אינו לשותפו הדבר הודיע שלא כיון ת

 יברר אם ואפי׳ רביס שהוא בעיני וקרוב סיסריס המעות
להלוותם מוסר יהיה כך בשביל העמ׳׳סלא כרביסמן המעות שלקח

ברביס



ת78 איו שונורגרדדבזש ות

 יעעון ורזפי׳ מחחגה ככך שמעון ;חרצה שלא כיון לשוחפזח נרנית
 שאיני כמיניה' כל לאו כרכיח המעוס לקחחי השוספוח לחועלח ראונן
 לפרוע הריוח יספיק לא כי גרכיח הנלקחיס כמעוח סחורה לעשוח רואה

 ריוח שנמשך יחכרר וודמאס לשוחפוח־ הועלח כאן ואין הרניח
 האמצע נון הרכיח אח פורעים כרכיח ראוכן לקח אשר כמעוח לשוחפוח

 חועלח שנמשך שנחכרר אפ־לו משלו אלא כרניח לקח לא אש אכל
 הוא מהנה רכיח שכל שמעון ירצה אס אפילו אסור זה הרי לשוחפוח

:אסדחו והחורה
ח מ  כהורה לקרוא אוחו שקראו כמי דעחי אודיעך ממני שאלת ר

 כשנים למעה אלא הקריאה כמקום שלא החזן והראהו
 פעם לכרך צריך אם והחזירוהו מעעי והלאה משם וקרא פסוקים ג' או

: לא או אחרח
ה ב ו ש  לחזור צריך דאין מזו כנדולה כמוכ אכודרהס כספר ת

 ספרים שני שמוציאין עכח כר״ח שאירע מעשה על ולכרך
 שעעה הוכור והזכירהו הקורא וכירך חנוכה של ופחח ש״ן ועעה
ח וכשל  שהגיע עד הש״ת וגלל והפסיק ראשונה לקרוח לו יש ד

 והעלה ולכרך לחזור שצריך מוכיחים שהיו הדור מאנשי ויש החדש לפרשח
ר  ההוראה יצאה וכן ולכרך לחזור צריך שאינו שלמה כר׳ גרשום הד

כ כעירנו כחכורה  לאחד וראיחי • לכרך צריך דאין כנ״ד כ״ש וא״כ ■ ע'
 כהדין דירושלמי כההיא שפסקו הפוסקים לדעת כי שכסכ הדור מחכמי
 ז׳׳ל ירשום דרכינו עוכדא כההיא א״כ לכרך כצריך פרמוסא דנסיכ

 כ״ר גרשום כה׳׳ר ודלא ההוא הדור אנשי שהורו כמו ולכרך לאזור צריך
 נכונה כחכורה שיצאח שההוראה כלל אצלי מחוור זה ואין :ע״כ שלמה

 עיקר דאינו ואמר דירושלמי ההיא על השיכ גרשום דרכינו ואע״ג היא
 דירושלמי דהך סי׳ל ל ׳ ז דאיהו משום כוצע ואח״כ מכרך כרכא דהלכה

 הירושלמי כזה חלויה הוראתו אין אכל הכי לה דחי הוא הלכחא לאו
 להך כלל דמי לא היא הלכחא דירושלמי דהך חאמר דאפי׳ דאיפשר כלל

 מהו מידיה ונפל חרמוסא דנסיכ מאן האי זירא ר׳ כעי דהתס דס״ח
 ונפלה מהם אחד ונטל לפניו חורמוסין היו פי׳ חניינא זמן עליה לכרוכי

 וכשלמא האחרים על פנייה פעם לכרך צריך אם ליה ומיכעיא מידו
 לה הלכה והראשונה האחרים על לכרך שכא כיון לאסחפוקי איכא החם
 הפרשיות לכל עציה ודעחיה קמיה ס׳־ח הא הלך להיכן ס״ח הכא אכל

 ונפל חורמוסא דנסיכ כיון הגהנין כרכח דכשלמא ותו בו הכחוכוח
 כרכת אכל אחריתי זימנא מכרך אי למיכעי איכא מינה מחהני ולא

 איכא שיהיה מקום כאיזה הקריאה וככל היא המצוה כרכח התורה
 וכניד ;ולכרך לחזור צריך ואין המצוה כרכת מיקרי שפיר כן אם מצוה
 כעעות שקרא מה דגם כלל הפסקה דליכא אחרינא טעמא נמי איכא
 דאין דפפיעא אחד פסוק שכפל כמי אלא כאן ואין הוא הכרכה בכלל
 : ולכרך לחזור צריך דאין מודו כ״ע דכנ״ד דמלתא כללא :לברך צריך

ט מ ת ר ל א  א׳ חובות בני עליו שיש במי דעתי אודיעך ממגי ש
 המלוה ואמר סתם ופרע שבועה בלא וא׳ בשבועה

 והלוה קיימת השכועה כל החוכ ועדיין קכלתו שכועה בו שאין אותו
: שנועה בו שיש החוב אלא פרעתי לא אומר

ה ב ו ש  בשטר ומלוה פה על מלוה עליו שיש מי על נשאלתי ככר ת
 והריטב״א הרא״ה מחלוקות ג׳ כה בים והעלחי סתם ופרע

 :שירצה חוב מאיזה ביטול פורע הוא המלוה דעת על דמסחמא ס׳ל ז׳ל
 . פה על מלוה ופורע בשטר מלוה בכיקאיניש דלא כתב ז״ל והר׳ש
 קבל והמלוה פורע אני השטר מן הלוה אמר שאפילו כחב ז׳׳ל והר׳ן

 והעליתי נפרעתי פה על שהיא ממלוה אח״כ לומר יכול בשתיקה
 מצי ם5ס לו פרע שאם עדיפא מציעתא מיצתא דמנקט תשובה באותה
 פורע אני שבשטר ממלוה פירש ואם נפרעתי פה על ממלוה למימר
 .נפרעתי פה על ממלוה לומר יכול אין שוב בשתיקה המלוה קבל אפילו
 מלוה איניש שביק דלא ז׳ל הרא׳׳ש לשיטת מודו דכ״ע אומר אני ובנ׳׳ד

 דילמא אמר דמימר שבועה עליה שחין מלוה ופרע שבועה עליה שיש
 כפירושו,־ סתמו והוי שבועתי על עובר ונמצאתי זוזי לי אחרמי לא

 והננלוה זימנה מטא שבועה בלא שהמלוה דאפילו ללמוד ים מזו וגדולה
 עליה שים מהמלנה ודאי סתם ופרע זימנה מטא לא שבועה עליה שים

 לא דילמא זימגיה מעא כי אמר דמימר דאמרן מטעמא פרע שבועה
 שיש דמלוה שהדי אנן הילכך עובר ונמצאתי וליטרדן זוזי אחרמילי

שבועתי שקיימתי לי בריא אומר שהוא כיון ותו פרע שבועה עליה

 למקרייה לן שרי לא דהא שבועתו לקיים אותו נכוך כח באיזה ופרעתי
 שבועתי לקיים כדי השער על היה דעתי אומר שהוא כיון עבריינא

 שנועה כו שאין מהשטר לי פרע בהדיא המלוה יעעון אפי׳ הילכך
 למימר דמצי דפשיט׳ סתם לו שפרע כמודה בנ״ד וכ״ש ראיה להביא עליו

 :פירשתי שלא אעפ״י בדעתי היה וכך שבועתי קיימתי
 הקונה יכול אם שבועה כו שיש סוב שטר לחבירו המוכר ולדני!

 במקום הקונה דנכנס ברור הדבר השבועה מכח לכופו י ^
 כחוב אם וכ״ש ביה דאית שעבודא וכל איהו קני לו כתב שכך המוכר
 מחמחיה דאתי מאן או שלוחו או המלוה לי דמה כחו באי לכל בשטר

 הגובה יהיה היא החוב לפרוע השבועה שהרי לישאל כדאי היה ולא
: שיהיה מי

 רחוק במקום והוא חבירו על ש׳׳ח לו שיש מי מננני שאלת רג
 עידי אח לא שיכירו עדים שם ימצא לא שמא וחושש

; לו יש תקנה מה הקיום דייני ולא השער  עיר עיר בכל לקיום קיום שיעשה אלא תקנה לו אין תשובה
 מן שנים שיכיר מי יהיה שלא הוא ורחוק בדיינין וירבה

 דעידי דאע׳׳ג סגי שני מקיום וא׳ ראשון מקיום א׳ שיכירו ואפי׳ הדיינין
 הקיום דייני עם הקיום דייני מ״מ הקיום דייני עם השערצאמצטרפי

 וגם הוא מזוייף וטען קיומין כמה ביה איש אפי׳ זה כל עש מצטרפי
 מן שנים שיכירו עד ממונא מיניה מפקינן לא מזוייפץ כלם הקיומים

 : זה מקיום ואחד זה מקיום אחד אפילו הדיינין מן שנים או העדים
א ^  משום קודם איזה מילה ובריס מגלה מקרא ממני שאלת י

:חדיר דמילה  הא לשנה דמשנה אע״ג טפי חדיר מגלה מקרא אדרבה תשובה
 דאיפשר מילה מבריח טפי חדיר והוי זימנא ליה קביע

 טפי עדיף התפלה בשעת ניסא דפרסומי ותו .לעולם בה יתחייב שלא
 ניסא פרסומי וליכא לב״ה כולם יחזרו לא שמא מילה לברית יצאו שאס
 לקריאת להסמיכה וראוי התפלה מענין היא מגלה דמקרא ותו האי כולא

 מגלה דמקרא ותו .מילה בריח כן ואינו דיומא מעניינא דהוי התורה
 אבי על מועלת מצוה מילה וברית להקדימה וראוי דרבים מצוה הוי

ד להקדימה ראוי ולכן מגלה למקרא תלויים העניים דעיני ותו :הבן  כ
 שמפקפק מי שראיתי אלא .נהגו וכן הוא ברור ודבר העניים שיזכו

:טעמי הני כל הוצרכתי ולפיכך בדבר
 מס אלא מגלה מקרא מפני נדחה שאינו דבר לך אין דמלחא «

 את קורא כך ואחד קוברו מצוה מת שהמוצא בלבד מצום
 קובר ואח׳כ המגילה את קורא שתיהן לעשות זמן אין ואם המילה

 שכתב ז״ל הרמב׳׳ס מדברי משמע וכן עוברת אינה וזו עוברת מצוה שזו
ו שהפוגע קוברים לו שאין מצוה ממת חון  קורא ואח״כ תחלה קוברו י

 וכן .לי למה קורא כך ואחר דאל״כ לא לא ואי שהות איכא אי ומשמע
 שזו קודמת מילה בריח ולמול המגלה לקרות ביום שהות אין אס הדין

 אמרו ודכוותה , מדרבנן מגלה ומקרא התורה מן השמיני ביום מצוסה
 להשלים אח״כ כשיכולין דוקא בציבור מגלה למקרא העבודה מבעלין גבי

 משום מדאורייתא העבודה מבטלין אין ודאי הכי לאו הא העבודה
 אח אמאימבטלין המצות לשחי שהות שיש כיון וא״ח דרבנן מגלה

 העלו וכן הצבור עם לקרוא עדיף ניסא פרסומי דמשוס וי׳׳ל נ העבודה
 ולאו היום משהאיר עבודה דמצוח ננשום ביטול ליה ליקרי והא התוספות

:לגמרי לה דמבטלינן
ב  המגלה אס קורין שאין במצרים סמכו מה על ממני שאלת רג

 מוקפת היחה שלא להם הגיד ומי לבד בי״ד אלא
: יהושע מימות מומה •
 זו שאין היא דעירחדשה כלל זו שאלה מפול לא במצרים תשובה

 הישמעאלים קורין ולזו ממנה ישראל שיצאו מצרים
 לשאול.אבל יש לבד בי״ד הקדומותוקורין המדינות בכל אלקהרהאבל

 להו שדינן לא או מוקפות היו אס יודעים אנו שאין מדינות סתם כי דע
 לא וגם נהם הספק הוקבע שלא כיק בי״ד דקורין דעלמא רובא בחר
 מפום דטבריה דומיא ודוקא לא או מוקפות היו אם מחלוקת בהם נפל

 הסם כדאיחא לא או היקף חשיב ימה היקף אי לחזקיה ליה דמספקא
 סהם אבל ובט״ו בי׳׳ד קורין בקבלתה חלוקין שהיו מפני נמי והוצל

 אלא קורין אין מחלוקת לכלל ולא ספק לכלל באו פלא ומדינות עיירות
ספק סקרי דלא והטעם בתשובה הגאונים בשם כתבו וכן לבד בי״ד

להתחייב

כללא



ותשובותהרדב׳זשאלות

ג י ^י ה  יזחיכוס כהי כנין ראיסוד דרוקככי היכא אלא מלוי אכה עליו ל
 ן1מ או אכל מהם זו אי יודע ואינו מהם א׳ ואכל כומן וא׳ סלכ א׳

 הסיכה אכל אס אכל כזיח כה אין או כזיה כה יכ ספק חלכ ^!יכוס
 י1הל אכס עליה לרכיא ספק זה אין כומן או הלכ היא אס יודע ומינו

1)r כקורי[ כאוהם לכפור אין מ״מ הדין כזהו ואפפ״י :דמיא להא נמי 
 והלואי כלוס הפסידו לא כרכה כלא אוחה כקורין כיון וע״ו בי׳ד אומה

 וכמא כידיהס אכוחיהס דמנהנ ועוד . יוס ככל ה׳ נפלאוח כהכרו
 קורין והיו כהוגל כאירע כמו כקכלה מחלוקה נפל הראכונוה כדורוח

 מנהג לכעל אין ולכן זה כענין להס היה אלו כנס ואיפכר וכגי״ו כייד
 ז״ל הנאון וז״ל • להפסד ורחוק לככר קרוכ כהוא בדכר אבוחיהס
 ואינו היס כמדינה היוס כנלוהינו חומה המוקפים כרכיס וככאלמס

 הכין והכיכ י המכילה אח קורין יוס זה כאי היקפו מאיממי ידוע
 קורין יהוכע מימוח חומה דמוקפוה עינןTד דדוקא מלחא לנא אחחזי

 יד־לינן דלא כרכין והני ד כיי קורין ידעינן דלא חומה מוקפח וכל כט'ו
 דקרי כדחזקיה דמעי איה ואי הכי דכהכ מאן נמי ואיכא כי׳ד קרו

 מימוס חומה מוקפח אי ליה דמספקא וכמ״ו כייד כסכריה מנילה
 ליה דמספקא טעמא היינו כסיפא כדאמרינן הסס לא או יהוכט
 נכי דכהיכ ומוקפים פרוזים מאי הוא דימא סידא גיסא דחד מכוס
 מכוס דילמא או מגלו נמי והני מיכסו ודני מינלו דהני מכוס מגלה
 ומכוס מיגנייא אכנויי נמי והני מיננו לא והני מארכים מיננו דהני
 יהוכע מימוה חומה מוקפה גיסא חד ודאי דהא ליה מספקא הכי

 כרכין דהני דחומה כיון הכא אכל ליה מספקא ימא גיסא דחד ומכוס
 כטכריה זה ולפי .ע"כ כארכיסר אלא קורין אין הוקף! מאימה ידעי לא

 קוריןכייד מדינא עוכיןכןאכל היו וממדחחסידוח וכט׳ו קוריןכי״ד
 חומה דמוקפה כט״ו קורין דלפולס וי״א * דעלמא רוכא כחר דאזלינן

 נ ימים ככני וקודן הגאון דעה אללי והנכון :היא
ת ל א ז  כה כרכו לפי כהנרמה דעחי אודיעך ממני ^

: הדעוח
ה ב ו ש  כל דעוה רוכ כו אין כאלה ההכרמה מקום על אס ת

 ולמעה כוכע מכיפוי כהדיא הלכחא פסקו דהא פוסקים
 מכיפוי כים מה וכל ופסולה הגרמה הוי ולמעלה כחיטה מקום הוי

 מניעהא מלהא והוי כחיטה מקום הוי עכעוח כין קנה כין ולמעה כוכט
 כר' יוסי כר' דס״ל וכמואג כרכ ולא כוכע כל כחודה דאככר כר׳ל לא

 כאר דמבוה כחדא עליה ופליגי ככולה רוכא דהיינו כחדא יהודא
 והיינו הנרמה הוי עכעוח כבאר כחעי אם וגדידהו כחיעיה מקום טכעוח

מכיפוי דחככר נחמן כר' אלא דרא ר' דאכיל וכמואל דרנ מגרמתא
כל כחודה דר״לדאככר סוגיא כהך מוכח דקכיא אלא . כוכעולמעיה

 והו .אנטיגנוס כן חנינא כר' ולא כרכנן ולא יוסי כר׳ לא כמאן כובע
 דקאמר והו נ זמני הרי הלכמא למפסק לחלמודא ליה אינטריך ^לאי

א ד מו  והא כווהיה נחמן רכ דקאי אנטיגנוס כן חנינא כר׳ והלכתא מ
כי בלחי  דהך עלה ז״ל רש״י כחכ וכן הוא הלכהא מדוח דכל קי׳ל נ
ק ונ׳ל . גופא ה  כעדוהו פירם לא אנטיגנוס כן חנינא דר׳ דמשוס ל

 ככרה כהיא יוסי ודר׳ דרכנן מונרמס על העיד אלא ההגרמה מקום
 ולמעלה כוכע כל מחודה אי ההנרמה מקום פינןT לא אכסי אכל

 לא דהיינו נחמן רב כדאמר החיטין מן למעלה דילמא או ר׳ל כדאמר
 שייר או כשרה ולמטה כובע מכיפוי דהיינו בחיטי שייר אבל נחיעי בייר

 אלא חנינא כר׳ ור״לש׳ל אמוראי. כנך כדאמיי הנרמה סוי בחיטי
ם דמדלא מקז  מככר הגרמה ככל למימר לן איה וסהס ההגרמה פי׳

ד יוחנן ור׳ כובע כל מחודה מלמעלה מון  לפי גישא גיסא טליה ק
ס דלאפירש כיק ס׳ל אמוראי והנך מדאי כהכגירמסר חנינאמקו  ר׳

 שהיא עליה העיד יושי ור׳ דרבנן ומונרמה ספסס מעט מפסח ההנרמה
 משיפוי דהיינו בחיטי כייר אבל בהם נגע ולא בחיטי פנע דהיינו גשרה
 כובע משיפוי ־דמכשירי אמוראי והנך נחמן ורכ • מונרמס הד נובע

 והיינו :עדיף חנינא ר׳ של כעדוחי מליעסא מלסא דמנקט ס׳ל ולמטה
 לאפוקי כשרה ולמטה כובע משיפוי והלכסא לומר סלמודא דאילסריך

 ושייר כובע דשיפוי שמעינן ולא כחיטי בשייר דמטרפי אנלוראי מהנך
 ומכוס .בחיטי דם*ר והיינו בה דמסייס והיינו הוא כיעורא חד בחיטי

 ההנרמה מקום מעדותו שמענו דלא מבורר חנינא ר׳ כל עדוחו דאין
 נחמן רב דקאי היא דהלכהא קמ׳ל הלכה אינה דעדוח.זה הוהאמינא

של מעדוסו אלא כשרה ולמטה מבע משיפוי מליקלמימד דלא מוחיה

ט
 מנקטמלחא וכדכהיבנא אמוראי כהנך לפרוכי ואע״גדאיפכר ר״ח.

 דאמר נחמן כרב והיינו טפי עדיף חנינא ר׳ כל בעדוהו מניעהא
 בהגריס אלא פוסקים דעוה רוב מנינו לא כן ואס : ולמעה כובע מכיפוי
 פסק ז״ל רכ״י פסקים ד' בזה וראיתי • השחיטה במקום כך אחר וכחעי

 ז׳ל הרשב״א . כליש והגרים כליכים שני שחט אפילו פסולה נונא בכל
 חלס דאיכא שליש והגרים כליכים שני חוןמכהט פסולה נונא בכל פסק

 בשחיטה דבהמה חיוחא דנפק וחו בשחיטה דרובא א7ה לעיבוחא
 לדבריו ראיה והביא פסולה שלישים כני ושחט שליש הגרים אבל בהחלה

 במליקה פסול דאמרינן לאיסורא לישנא האי כי דגמ׳ סוגיא מדנקיט
 דנקיס כגון ראשו שיפוי לאהויי ואסיקנא מאי לאהויי בשחיעיה פסול

 אסי רב אמר הונא וכרב התאי דמטי עד ואזל והגרים ראשו משיפוי
 ; פסולה שלישים שני ושחעי שליש הגרים אסי רב אמר הונא רב דאמר
 בין כליכים כני ושחט שליש הגרים בין פסקו ז״ל והרמב״ן הלוי הר׳ז
 רובא לעייבוהא חרחי דאיכא כיון כשדה שליש והגרים שלישים שני שחטי

 כליש ושחט שליש והגרים שלים שחט אבל בשחיטה חיוחא ונפיק בשחיטה
 זיל והרמב׳ס . שליש והגרים כלים ושחט שליש הגרים וכ״ש פסולה
 חלס דאיכא כלים והגרים שליש וכחכי שליש מהגרים חון בכולם הכביר

 רובה הוי לא חיוחא נפיק דכי וחו . בהגרמה דרובא חדא ליריעוחא
 ושחט שליש והגרים כניב שחט אבל .בהגרמה דהחחיל וחו • בשחיטה

 אלעזר דר׳ קמיה אמרה אבא דר׳ ז״ל דעעמיה ומשמע כשרה שליש
 דמשליג במאי אלא במלחא מידי איפליגו ולא יוחנן דר׳ קמיה אלעזר ור׳
 ואחרים • ליה מודו דבשארא משמע בנקב פגע ובין נקב במקום בחע בין

 במאי דשבשיה אלא מיניה דקבלה לא יוחנן דר׳ מכרעא לא דמהא אמרו
 הוה לא מיהו כווחיה סי׳ל דלא אע״ג דבשאדא לשבושיה ליה דאיפשר
 מהדר הונא דר׳ משום טעמיה דעיקר סובר ואני . למפרכיה איפכר

 בהא הא חליין דחרוייהו כשרה בשחיטה דרובא דכיון מקמייחא אף הדר
 אפסדה בשחיטה דרובא מכוס דאקפד עבד שפיר הונא רב דאמר וכיון

 פסולה לאו ואי כשרה בשחיטה רובא דאיכא היכא כל הילכך לקמייחא
 זיל כהרמב״ס למפסק לן איח דישראל פסידא דאיכא היכא הילכך

 והיכא • ז״ל הריא׳ף של דעחו שזהו מ״ד דאיכא וחו . הוא דמר דאחריה
 דהוי ז״ל והרמב״ן הרז״ה כדטיח לפשוק מסחברא עכו״ם בהמח דהוי

:כנ״ל הפשיד לא ז״ל הרכב״א כדכיח והמחמיר מניעחא מלסא
י נ ת ר ל א  אס המפסידין דברים המשה אם אודיעך ממני ש
: המלוקה אח מפסידין השחיטה .

ה ב ו ש  טובא בה ועדו דבקלו כיון אבל בע• אה למשיחא הלכחא ת
 פוסל הגי־מה ; מהסוגיא העולה אודיעך דחולין בפ״ק

 העורף בממול המליקה רוב והשלים הראש משיפוי המחיל כאם במליקה
 המליקה והשלים •הגרים למליקה הכשר ממקום החהיל אס וה״ה פסולה
 דנקט-משיפוי כגון הלמודא דנקט והא נ פסולה למליקה הפסול במקום

 אבל משוסדהכיאורתאדמלחא למטה מלמעלה דהיינו ראשו.והגרים
 למכה רחמנא אגמריה דכי וקמ״ל וז״ל ז״ל הרא״ש כחב וכן איפכא ה״ה

 ואגרים מחחאי למנקט דמלי וה״ה במליקה אנמריה בשחיטה הנרמה
 הסימנים נעקרו אס גווני חרי עיקור ע״כ: יהודה וכדרב לכיילא ראשו עד

 כשעס הסימנים נעקרו אם אבל להכשירה מועיל המליקה אין כוב קודם
 קיסי בר רביא לי אמר רבינא אמר בגמרא דנרסינן חובש אינו מליקה

 אלא אמרן לא בעוף סימנים עיקור אין יחזקאל בר רמי דחני הא
 איכא דרסה :ז״ל הרמב״ם פשק וכן עיקור יש בשחיטה אבל במליקה
 • כשרה והביא הוליך אם אבל ויורד קוצן מצוסה עיקר כזו י״א סלונחא
 דעיקר ופסקו כשרה וירד קצץ אס בשחיטה כמו ומביא מוליך rם ואיכא
 מצוס כהנא רב דאמר דמימרא פשטא משמע דהכי ויורד קוצן מצוסה
 חלדה ע״י היא המליקה עיקר חלדה :מצוחה היא וזו ויורד קוצן מליקה

 ואפילו המפרקת עצם בחוך הצפורן נחלד המפרקח כחוחך בשעה כהרי
ד הרבה רחבה שהצפורן סימא מי למעלה ממטה הסימנים חוחך ה  ו
 לאו בסכין דמליקה בהדיא אמרינן והכי בתוספות איתא והכי חלדה

 משמע מחליד כהוא מפני אמר הונא רב טעמא מאי כלל היא כחיטה
 ח׳ל קיסי בר דרביא הא גבי ז־ל רש־י כחב וכן • במליקה כשרה דחלדה

 נמי סימנים עקור בה פסלי לא וחלדה דדרסה במלקה אלא אמרן לא
 מכשיר ז׳׳ל הרשב׳א בה פליני כהייה • וכו׳ בשחיטה אבל בה השלי לא

 שהייה דהיינו מבמליקה בשחיטה טפי ליה דאפשיטא והא וז׳׳ל במליקה
דהנרמה וטעמא מלקה7 סיסלין זאייש בשחיטה שסוסלץ וחלדה דרסה

פוסלת
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כ רחמנא אמר ערשו דממול מצוה במליקה פוסלת  מדברי אבל • מ'
ב במליקה פוסלת דכהייה מכמע זי׳ל רכ׳י ת  אא'כ וז׳ל סוניא באותה מ

 בה אית מיהא חיותא אבל מליקה בלא נכבדה אי היא בעלמא ערפה
 דרך כזה למימר ליכא וערפה מליקת סימני! מליקת הויא הכי מכוס

 גירפות כאן אין מעבה בה בעכה לאתר והניחה כהה לא דאס הכברה
 גמר וכי ערפה מעכה כאן ים הווכע מכניקב הכונזעיס בכל וכן

 לענין כי לך הרי :כ”ע שהייה ביעוד בהה לא אס מתככרא כחיעתו
: הם כוין ומליקה שמיעה שהייה

ו  פסולה ודאי בהייה ומיהו וז׳ל בהדיא כן ז״ל הר'ן בכתב ראיתי 2ש
 של חציו דמלק דכיון לאבמועינן ליה איצעריך דלא אלא בננליקה

 מלק קא כי מחלקת שהשהייה כיון אח״כ ובהה לה ואנרפה סימן
 וה׳ה ז׳ל הרא״ה [וכ'כ] מעיקרא נערך! כאלו וכוי מלק קח פרפה
 מלק ואם מלק קא טרפה ובהה ומפרקת בדרה מלק אס הכעס והוא

 דכל לי משתברא והכי מלק קא מתה ובהה בכר ורוב ומפרקת בדרה
 :גשוויינהו לן אית מסתמא משתיעה מליקה דממלקא אבכמן דלא היכה

א ל ל  חלדה דרסה עיקר • במליקה פסלו והגרמה בהייה דמלהא כ
 בדיקה צריך אם מליקה של צסורן ולענין :במליקה פסלו לא

 לפסול זה דבר הוזכר שלא כיון כמיטה של כצפודן פגימה בת תהיה שלא
 אמינא ומנא :במליקה כשר פגומה צפורן ואפי׳ מדעתינו לחדש לנו אין
 שלש ר׳ל אמר קטינא בר הונא רב אמר דחולין בפ׳ק דגרסינן לה

 מום פגימת • בכור אוזן פגימת • בפסח עצם פגימת הן פגימות
 • מיירי קא לא בחולין ואידך סכין פגימת אך אמר חסדא ורב בקדשים

 פגימת הן פגימות ד׳ ליתני למליקה פשולה פגומה דצפורן איתא ואי
 פשלה לא דפגימה משמע ודאי אלא הוא בקדביש דהא במליקה צפור!

 וכ׳׳ם הוא נקב משום דפגימה דטעמא דמפרם למאן ואפילו במליקה
 עיקור דאין אסיקנא דהא הסימן נעקר הפגימה דע״י טעמא הוי אי

:אצלי ברור וזה במליקה ס־מנין
 ולא בקנין ידוע לזמן מבמעון שלוה בראובן ממני שאלת רגה

 אמר כך ואחר הפרעון זמן שעבר עד הבער נכתב
ד לי פרע לא בראובן הבער את לי כתבו לעדים שמעון  שהיה שלא כ

 :לא או השטר אס לו לכתוב יכולין אש פה עג מלוה הלואתי
ה ב ו ש  פרע אם בראובן שנמלכין עד הבער את לו כומבין אין ת

 ודילמא זימניה במשלם דפרע איניש דעביד לא או
 תברא לו לכתוב חבש לא הבטר לו כתבו דלא ראובן דידע וכיון פרעיה

 דאפילו אמינא הוה דמסתפינא לאו ואי ־ דפרעיה למיחב וא־כא עליה
 הס וקינונא פרעיה דדילמא השטר את לו כותבין אין בראובן נמלכו
 דלא לו ונוסנין דכותבין פשיטא הזמן בתוך אבל הלקוחות על עושים

:זימניה גו דפרע איניש עביד
ת רני ל א  הראשון אדם חטא טל דעתי אודיעך נפשי ידיד ממני ש

 לך דקשיא בנסתרות עסק לך אין כי הפשט לפי
 איך רז׳ל הזכיר כאשר לו שהיה הכבוד כל ואחר הקב׳ה של כפיו יציר

 :יתברך יוצרו צוהו אשר קלה מצוה על ויעבור אשתו עצת אחר יתפשה
ה ב ו ש ה הזכירו והתיקונים הזוהר בספר כי הוא אמת ת  דברים מ

 וגס בהם לדבר רשות לנו אין אשר ונוראים עמוקים
 שיתיישב כדי דעתי לך לסדר ראיתי ולכן זה על שאלת לא ידידי אסה

 נפסד הזה כל כי הוא מושכל דבר כי דע :הכתובים פשטי ועל הלב מל
 אדס כ׳ש לוקח ממנו אשר הראשון יסודו אל דבר כל יחזור ולבסוף

 ומה • ספק באין הראשון לאדם נסברר זה ודבר יסודות מד׳ כמורכב
 כי היא מקרים מימה שמום מוס ממנו אכלך ביום כי האל לו שאמר

ה דברו וכבר ממנה מנוס אין הטבעית המיתה  לא ולק הראשונים מ
 גם דרך מל נצחי להיות איסשר היה כי האומרים דעס ואפילו בו אאריך

מ  נצחיים העליונים כי בדעתו שקל אלא זה ידע לא הראשון אדם מ'
 א'כ אלף שנים חי ולו הוא מוס בן מחומר מורכב [כהוא] ומה(שיהיה)

 למיניהם מזדוגים ב*ח ראה גם : באיש קיים יהיה בלא אצלו היה ברור
 לא והוא במין קיימים יהיו באים קיימים שאינם שאעפיי אצלו ונתברר

חמדה: בלא לו וילך ימות ולמחר לומר קיים יהיה ולא אשתו את יודע היה
 מקומו ידע לא אבל החיים ען נגן אלהים נסע אבר בבירור ידע גס

 : מסויים מקום לו היה בלא הגן בתוך החיים וען קרא משמע והכי
 נצחיים כלומר כאלהים והייסס דכתיב חוה את הנחש הסית זו ובטענה
ה וניסוסף העץ מן ואכלה ורע מוב רודעים חדשה ורוח דמס נ

 עיי בלבו ואמר דעת בה שניתוסף אדס בה והכיר לאדם והגידה
 ואהיה ממנו ואוכל החיים ען מקום להכיר דעת בי יהיה הטן מן שאוכל

 לפניו העומדם השרת ממלאכי כאחד בוראי לפני משרת באיש קיים
 ואשוב זו מצוה על אעבור מוטב בעדותו אמר ולכן יותר ואיפשר תמיד

 :עליה ערך אין אבר השגה להשיג כדי התשובה בפני עומד דבר אין כי
 שאכלה ידי שעל לך שאמרה אבחך לקול שמעת כי הכתוב שאמר וזהו

 דאמר והיינו כאלהיס תהיה במאכל ידי ועל דעת בה ניתופף הען מן
 : לעולם ומי ואכל החיים מען גם לקח כן ואם ידו ישלח פן ועתה קרא

 החיים ען ויכיר ידע הדעת מען שאכל חדאשע״י תרתי מינה שמעינן
 וגרשו ממנו ומנעו מתחלה דעתו היה בזה נמי ומשמע :ממנו ויאכל
 נתכוון לטובה הראשון אדם ומ״מ נשכר חוטא יהיה שלא כדי מג׳ע

 ידע שלא שכן וכל תמיד לפניו העומדים ממלאכיו כאחד להיות שנתאוה
 אחרים טעמים בתמנא וידעתי קצרים ימיו שיהיו וחשב עתו את אדם

: הכתובים ואל הדעת אל מסכים הוא כי ידיך תנח אל מזה וגם
ת רגז ל א  על וירא ז׳לפרשת רש־י שכתב מה על אודיעך ממני ש

 בקש לא הפחות על עשרה שם ימצאון אולי פסוק
 ועל דורם על הצילו ולא ונשיהם ובניו נח במונה היו המבול דור מר

 מיש כי הא ליה מנא וק׳׳ל :ע״כ מצא ולא בקש כבר צירוף ע׳׳י תשעה
:אצלך נתחוור לא המזרחי הרב

ה ב ו ש  רשיי דברי כי לי שנראה ומה דבריו נתיישבו לא אצלי גם ת
 מיעוט אחר מיעוט דאין ידועה הקדמה על בנויים ז׳ל

 עוד ולא זו פעם מיעוט היא הפעם מלת כי ברור והדבר לרבות אלא
 מיעוט הוי הילכך נינהו מיעוטיין אכין דאמרינן מיעוט הוא אך ומלת
 ולא צירוף ידי על תבעה היא ומאי אחרת בקשה לרבות מיעוט אמר
 חתניו בעיני כמצחק ויהי דכתיב היו רשעים לוט של חתניו שהרי מצא

:ברור אצלי נראה וזה
ה רנח ש ע  גדולה בספינה וישמעאלים יהודים כמה שהיו היה מ

 תחת שהיא בחדר היו והסחורות האנשים ורוב ׳
 פתח אלא פתוח מקום ואיו והמלחים הספינה בעלי בו שדורסים המקום

 הספינה ונהפכה בים גדול סער ויהי ויורדים עולים שממנה בדלת א׳
 וישמעאלים יהודים מקצת והיו בה ליכנס המים והתחילו צדה דרך

 ודברו הנזכר החדר שהוא הבוסא של הפתח היהודים ופתחו למעלה
 כי זה עם זה בבכיה ומתודים לאל ומתחננים בוכיס והמה לאחיהם

 שהיו ואותם צדה דרך הספינה נהפכה ומיד בחדרם המות רואים היו
 שם והיו דפנושיה על שעלו עד סביבותיה שטים והיו בים נפלו למעלה

 במקומה שנטבעה עד מעט מעט נטבעה והספינה שעה חצי עד
 היו אשר והאנשים איה מקומה נודע ולא התדר שבתוך משאה שהכביד
 נטבעו ורובם בסל הנקרא הקטנה לספינה ללכת שטובים למעלה
 ואחד הקטנה בספינה יהודים שני נמלטו ובכללם לספינה עלו וקצתם

 למעלה שהיו האנשים ושכל למעלה שכתוב מה והגיד פה הגיע מהם
 פני על שמים אותם רואים והיו שם נטבעו הקטנה לספינה השיגו שלא

 אבל שיאו לאי מתים יצאו כי והגידו יהודים ג׳ או שנים ובכללם המים
 להם נראה לספינה המים בהכנס סיד כי אמרו החדר שבתוך היהודים

 עד ונטבע הספינה שנהפכה משם לצאת דרך להם היה לא כי שמשו
 מהעומדים יהודי ולא ישמעאל לא איש שום ראו ולא פניה דרך הסהום
 אשר סוביב צפת חכמי בין מחלוקת ונפל ־ מת ולא חי לא שיצא למעה

 אוסס דנים אם בחדר שהיו אותם של נשותיהם אם המעשה בא שם
 : עמדי מה לדעת ורצית לא או סוף להם שאין כמים
ה ב ו ש  שהקשס ומה וראיושיו המתיר קונדריס לידי הגיע הנה ת

 לא הקיצור ולאהבת המתיר ששירן ומה האוסר עליו
 והעולה בדבריהם לדקדק שים מה עיקר אגיד אבל דבריהם אעתיק

 כסב המתיר אמר • בע״ה הכוונה יתברר כך ועיי בהם ודעתי מהם
 מדקאמרמים דקדק מורדון אליעזר הריר תשובה יבמות בסוף המרדכי

 דלאו ש׳מ לעולם אסורה קאמר ולא אסורה אשתו סוף להם שאין
 ולהשכיל למין הדור חכמי על וחיוב מקום שים הרי וכו׳ קאמר לעולם

 זה ועל ע״כ שנטבע מוכיחות חזקות עיי סוף להם שאין במים אפי׳
 הביא שלא שכתב ואע׳פ בניד ואומדנות חזקות עיי להתיר המסיר סמך

 ולהשכיל לכוין הדור חכמי על שמוטל ממנה ללמוד אלא תשובה הך
מ המאורע בענין  הוראסי יסד תשובה אותה על כי להכחיש נוכל לא מ'

מפורש כאשר סדור חכמי כל עמו הסכימו לא שהרי עשה יפה ולא
כמרדכי
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ע טהוא ללמוד האדם יוכל לכד ממנו ולא כמנ טוד כמריכי  לחפש חי
 ועד א׳ כעד והסירוה עגונוס ליוחנוס חשו מזיל שהרי עיגויא כהיסר

 כמה רואה אסה וכן ח׳ל כחשוכה זיל הרא׳ש שכסכ וכמו וכו׳ פד מפי
 להסיר צדדין כל על לחזור מורה לכל ראי וכן וכו׳ חכמים הקלו קילוס

 אומר ואני ־ כאן עד להקל הוא רכוסא דלאו זה על כסב ואוסר • ס*כ
 דאין דמלסא קושמא אבל להקל עשה יפה כהקדמסו אםמודהלמסיר

 בהדיא איסא והכי טדוס טל מושא מקילינן דלא אמסוס הקדמה זו
 המפרשים ושאר מקומוס בכמה ז״ל הסוספוס כסבו וכן בכור ים בפרק

 דלא גופא בעובדא שכן כל מקילינן לא פדוס של בגופא אם ומה והשסא
 אריוס לגוב שנפל ראוהו דהא מדע אומדנוס בסר אזלינן ולא מקילין
 להם שאין למים נפל או בו אוכלס חיה או צלוב או מגוייד או ונמרים

 עליו מעידין אין למיסה שרובן פי על אן! שמח עליו העידו שלא כיון סוף
 וקרוב איפשר שהוא בנ׳ד וכ״ם רחוק באיפשרי אפילו ניצול שאיפשר

^ שיצאו  שהוא סובר אני מזו וגדולה • המים לסוך השוטא של הפסח ד
 היו מעט מעט אלא לגמרי פסאום הספינה נהפכה שלא כיון מוכרח
 ואפי׳ חיים או מסים אוסם הוציאו בעצמם המים לסוכו נכנסים המים

 עליו נפלו ין5ו סוף להם באין למים נפלו בין שמחלק המסיר שיטס לפי
 העד שאמר ומה • סוף להם שאין למים נפלו הרי סוף להם שאין מים

 מסו שכלם החדר במוך שהיו מאוסם אדם יצא ולא שעה חצי שם ששהה
 שיצאו ואיפשר שמסו לו שנראה בעדומו פירש וכן הוא דעסא אומדן שם

 שאומר במקום ואפילו אוסם ראה לא והוא רחוק למקום המים ממחס
 לי כמדומה אמר בעצמו שהעד כ״ם בדדמי דאמר אמרינן בהדיא מס

 העד שאמר מה בודאי שהסיר המסיר על מאד סמהסי ולכן שממו
 שהיה ביהודי מעשה היה שנה עשרים כמו וזה • שמסו לי בנראה

 בדף סקועוס והשלשלאוס ברגליו קשורים שלשלאוס והיו ספינה בשוך
 ובא המיס במוך שנפל ראו לא אבל ים בלב הספינה ונשברה הספינה

 ספיקא דהוי המדה על שמפריז מי בהם והיה קנדיא חכמי לפני מעשה
 נמניסי אני וגם מצרים לחכמי דבריהם ושלחו סצא נשאס ואם דאורייסא

 שעלה מי וראיסי היא דרבנן דספיקא סצא לא נשאס דאם עמהם
 הספינה בדופני קשורוס רגליו שהיו כיון לכסחלה שמנשא לומר דעסו על

 כגון רחוק באיפשרי דניצול הוא דאיפשר הדור חכמי הסכימו ולא
 פסוח שהפסח בנ״ד וכ״ש וניצול הדף על ורכב הספינה מן הדף שנעקרה

 מעשה באוסו שהסיר מי דאפילו אני ואומר • אחר למקום מלמטה ויצאו
 לפרושי דאיכא דהיכא אחרס בסשובה הפליסי שאני ואעפ״י בנ״ד מודה

 ה״מ דשריוסא אאנפי אהדרינן להחמיר לפרושי ואיכא להסיר פובדא
 דודאי סהדוסא דליכא כיון אבל נהרג או דמס סהדוסא דאיכא היכא

:שמס לומר מדעסינו אומדנוס לעשוס לן ליס כנ״ד מס
י ו ה  עליה סמכינן הוה לא מס ודאי אומר העד היה שאפילו יודע ו

 כיון קברסיו שיאמר עד אחריו והנמשכים ז״ל הרמב״ם לדעס
 הספינה טביעס שהרי בדדמי דאמר משום וטעמא המס שם מזכיר שאין

 דאמר משום מהימן דלא מרינן6ו מהמלחמה למיסה וקרוב עדיפא
 דמסהיד סהדא דאיכא דהיכא לעיל דכסיבנא ובמאי • הכא כ״ם בדדמי

 וכל אהדדי דקשומסנייסא מסרצינן דשריוסא אנפי בסר דמיסאזלינן
איןמעידין בסרא האשה בפרק עלייהו בגמרא דאיסמר מאי  אפי׳ סנן

 וממאי :סוף להם שאין למים ונפל בו אוכלס וחיה וצלוב מגוייד ראוהו
 חומרסאשס משוס דאיסורא אאנפי דמהדרינן משמע עלייהו דאיסמר

 נמי ומהסם • עיגונא משום מידי ביה מקילינן ולא ממזרוס וחשש איש
 בס סי על ומשיאין הלבנה ולאור הנר לאור מעידין דסנן איפכא משמע

 דאיסמר וממאי מסנייסא ומהני וכו׳ ההר על שעמד באחד ומעשה קול
 בחשובה ז״ל הרא״ש כדכסב דשריוסא אאנפי דהדרינן משמע פלייהו

 בדליכא איירי כולהו דהנך למימר לך איס מאי אלא ־ אהדדי קשיין וא׳׳כ
 דאע׳׳ג וקמ״ל הוה היכי עובדא לן דמספקא אלא דמיס סהדוסא
 סהדוסא דאיכא היכא אבל עליו מעידין אין שיחיה הוא רחוק דאיסשרי

 דשריוסא אאנפי ומהדרינן לקולא אזלינן המל׳׳ס עכו׳ם אפילו דמיס
 נא בסחלסה פדוס של בגופא ואפילו דאיחסא עיגונא משוס ומקילינן
 • וכו׳ פנים פרצוף בלא פדחס ס״ש בכור יש בפרק דגרסינן מקילינן

 בה החמירו ומי ופרכינן • רבנן בה דהחמירו אשה עדוס שאני ומסרצינן
 מפי עבד מפי אשה מפי עד מסי עד משיאין להיום הוחזקו והסנן
 • ע״כ רבנן אקילו לא בסחלסה בסופה רבנן אקילו כי ומסרצינן • שפחה

א בדברי הכחשה רואה אני ועוד :הודאה להאי רבא מודטא זו וממגי

 בורחים היו הי|טנה הספינה בסוך שנכנסו שאוסם ברור הדבר כי העד
ד לנפשם  הם ומיד כולם ויטבעו אדם בני הרבה בה יכנסו שלא כ

 המים פני על השטים באוסם שיבחון איפשר ואיך מהספינה מסרחקים
 מאוחם או הספינה על שהיו מאוסם הם ואם ישמעאלים או יהודים אם

 מעיד שהוא עוד ־ אומדנא או נבואה אלא זו אין החדר בסוך שהיו
 לנפשם שברחו מהראשונים היה שהוא מורה חה פניה על שנהפכה

 צדה דרך מעט מעט נטבעס היסה שאם לסבול לשכל איפשר שאי לסי
 אוסה הפך דבר זה אי א״כ דפנוסיה על שעלו שאמר מעדוסו כנראה

 הרי הים גלי ואם הרוח בו שישלוט גובה בה נשאר לא הרוח א״ח פניה על
 אשר המשא כי הסהום אל ירדה צדה דרך ודאי אלא עליה עוברים היו

 העכו״ם אמרו וכן בה שנכנסו המים כובד עם צדה על הכביד במוכה
 אלא זה של מעדוס למדנו ולא נטבעה צדה דרך כי בסוכה היו אשר

 היה שאם אומר שאני ולא להחמיר טעם והוא פסוח היה החדר שפסח
 או שמסו עדוס שם שיהיה עד מחמיר אר דלעולם מסיר הייסי סגור
 ולצאח הדלס לשבור יכולין שהיו ברור שהדבר לפי מסים אוסם שראו
 ומה באומדןהלב; שמסו לו שנראה בעדוסו רTב העד דין ברמן

 זה שאין ברור הדבר בחדר שהיו מאוסס אדם שיצא ראה שלא שהעיד
 והלך יצא המים מסמס שמא כי ראיה אינו ראיסי דלא להסיר עדוס

 שנפל אוסו שראה הוו הכי סוף להם שאין מים ואדרבה אסר למקום
 סוף להם שאין מים הוו עלה ולא נשמה יציאס שיעור שם ושהה למים

 ואם המורה מן אסורה שם שהה לא אס אבל לכסחלה אסורה ואשמו
 א׳ עד לה שהעמיד האשה וכן ז״ל הרמב״ם לשון נראה וכן סצא נשאס
 שמו ונשסכח זכרו ואבד עלה ולא שאל״ס במים או בים בעלה שטבע

 ־ ע"כ סצא לא נשאס ואס שביארנו כמו זו בעדוס סנשא לא זו הרי
 עלה ולא טביעה כשיעור שם דשהה משמע עלה ולא שטבע ומדקאמר

 עלה ולא שטבע ידע מנא לים שנפל שראה אלא כלל שם שהה לא שאס
 למיסה רובם הגדול לים שנפל כיון וכ״ס :ידע לא והוא מיד עלה דילמא
 יצא שלא לו הגיד מי סוף להם שאין מים שהוא נילוס לנהר דנפל היכא

 לנהר ים בין חילוק שיש וכ״ס • שם שהה שלא כיון הנהר לשפס מיד
 הוי שם שהה אם לנהר נפל ואם דרבנן הוי שנפל שראהו בשעה דבים
 לא ז״ל שהם כיון ליסא • דאוריישא ספיקא הוי שם שהה לא ואם דרבנן
 נטבע אם בין לחלק יש גופא דביס וסו :מדעסינו לחלק לנו אין חלקו
 הבלסי או לשוט הבקיאים חילוק יש אדם בבני וסו • רחוק או ליבשה קרוב

 הגדול לים אפילו שנפל ראוהו אם אלא לן שאני לא ודאי אלא בקיאים
 בחזקס דאינו סצא נשאס ואם דאורייסא ספיקא הוי כלל שם שהה ולא
 הרי עלה ולא שיעלה כשיעור שם שהה אם אבל • חי בחזקס אלא מס
 החמירו רבנן אלא המורה מן מוסי־ס ואשמו ומס שנטבע בחזקס הוא

 : לכססלה מנשא ולא ראה לא וזה רחוק למקום יצא המים מסחס שמא
 שהו דאם סוף להם שיש דמים כוונסס סוף להם שאין מים הוו והשסא

 בעיא סוף להם שאין מיס • שמס עליו מעידין עלה ולא שיעלה כדי
 מן אשורה אשמו שהה לא אס אבל עלה ולא שיעלה כשיעור שם שישהו

 מעיד אינו ואם וז״ל בסשובה ז״ל הרשב״א כסב מזו וגדולה :המורה
 ניצול שמא כי נשאס ואפילו כלום אינו זה לבד הספינה שנשברה אלא
 בים המוט־פס ובספינה פעמים הרבה שניצולים כמו קורה או ען ע״ג
 חיים חומרי עליו נוסנין נשברה ואם דבר לכל חיים בחזקס הוא הרי

 מידי נפיק לא הילכך ;ע״כ הגט כל בפרק כדאיסא מסים וחומרי
 נשמה יציאס כדי שם ושהה למים שנפל שיעיד עד דאורייסא ספיקא

 לא ולכסחלה דרבנן איסורא והוי דאורייסא מספיקא יצא שהה ואם
 מורדון אליעזר הר״ר בדברי והאוסר המסיר ונסנו נשאו עוד • סנשא

 כי וגס מוסו אחר הארי אס משיבין שאין ומפני מציל וזה משיג זה
 כלל דרך אבל בזה קולמוסי להטריח ראיסי לא בחייו נמקבלו לא דבריו
 הוי שמו ונשסכח זכרו ואבד כסב אשר ז״ל הרמב״ם לשון כי אומר

 המסיר כסב עוד • דבריו לבטל די בו יש ראבי״ה שכסב ובמה סיובסיה
 שהיו הכא כי מיס עליו כשבאו אבל שאל״ס למים שנפל כשראוהו דדוקא

 מדנקט לה ודייק שאל״ס כמים הוי לא לסוכה המים ונכנסו החדר בסוך
 למים. נפלו שודאי הספינה שנשברה כגון או סוף להם שאין למים נפל

 בספינה סימאי נר׳ יוסי ר׳ עם שהיו ס״ח בשני מעשה עצמו על והקשה
 חדר לה שאין בספינה דמיירי וסירן שנשברה קאמר ולא וכו׳ וטבטה

 האוסר עליו וכסב ־ הספנים שדורסים במקום הספינה על שהיו או
שהמים לי ומה למים שנפל לי דמה הללו דברים מצייר השכל אין באמס

גאו



32fth tWתשובורוהרדבץ\

ע ויפה :ט*כ מליו באו ג  היה אם דבשלמא מ־עמי גצמייר לא אני כי מ
 לאומן הגיד מי פסוח טהפמח כיון אכל לחלק איפשר היה סגור הפסח

 שלא ומפמדו המים למוך הפסח מן יצא שלא הספינה דופן על העומד
 יוכל שלא מקום עד למרחוק המים חחח הלך הספינה מליו המהפך
 ממירין היימי לא סיור הדלמ היה שאפילו למעלה כמכמי וככר צראומו

 כזמן מיד ימומ אלא שימיה איפשר שאי הוא גדול וכלל צינשאלכמחלה
 אין רחוק כאיפשרומ אפילו שימיה אכלאסאיפשר עליו קרוכמעידין

 והעלו מצודה אמריו שהשליכו כגון כגמרא דאמרינן הני כי עליו זעידין
 מומו אוכל העוף שראו או וימיה המי מן שינעל איפשר שאי אכר ממנו

 כהם וכיוצא מאלו מוץ אכל שממ עליו מעיד זה הרי מעיו כני או לכו או
 כמכ עוד • ולצאח הדלמ לשכור הוא שקרוכ כנ״ד כ׳ש • עליו מעידין אין

 שאין מים הוי הספינה דנשכרה הראשון כפסק כחכמי וככר הממיר
 כדין • כאן עד סוף להם שיש מים הוי כה״ג נעכעה אכל סוף צהם

 וכמשמע וכדכחיכנא השכל עליו מולק וכשני ז״ל הרשכ״א מולק הראשון
 • מדר לה שאין כשפינה דאיירי שחיק ומה :עצמו על שהקשה מה
 היא נכואה מצי • הספנים שדורכים כמקום למעלה שהיו כגון א״נ

 מגמגם ואני לכמחלה המיר המחיר החכם והנה היא משמים זאחולא
 שהעכו״ם היכא הראשונים גמגמו אשר מהעעם כדיעכד אפילו לאסור
 ואעפ״י כמים עין עכיעוח נמן היאך המים פני על צף שראו מצ׳ח
 שולי על שיעמוד לשער אוכל לא מ״מ להעיד ומחכוין ישראל שזה

 נמפזח הקענה והספינה מח עולה ומי מי עולה מי לראוח הספינה
 שנעכעה שידענו זה כעדוח שדם שכלנו לכאורה נראה ולפיכך :לברוח

 כאן שאין מצא נשאס אפילו וא״כ כמוכה זו אשה של וכעלה הספינה
 הוא רחוק שאיפשד כיון הספינה שנעכעה אלא הם שנעכעו עדוח

 מלשון למעלה שהוכממי וכמו נשמה יציאח שיעור כה שישהה
:ז״ל והרמכ״ם

 מלשון כן והוכיח ז״ל הרמכ״ן כשם ז׳ל ריכ״ש כן שכחב ראיחי ^112^
 האוסר דעח נראה וכן למעלה אני הוכמחי כאשר ז״ל הרמכ״ם

 מנשא לא לכחמלה אלא עמדי אנכי כן ולא מצא נשאח אפילו להחמיר
 שם ששהה שהעיד כיון והעעם סוף להם שאין כמים מצא לא נשאח ואם
 שלא שאמר העד עדוח לקיים המחיר דכחכ אומדני הני מצרפינן שעה יזצי
 ויצא אשפלוה דמיא איפשר אי אכל מח ולא מי צא לפניו מהם אמד יצא

:לכחמלה מנשא לא ולפי׳ אמר ממקום
א ל ל  דאמר דממו מקיימין ולא דנעכעו סהדוחא מקיימין דמלמא כ

 היה העד שזה איפשר עוד • העדוח ממוך משמע וכן כדדמי
 לראוח שם ועמד הקענה הספינה שישיג כעצמו וכעוח המים פני על קל

 שנכנסו וכשראה פעמים כמה אירע שכן אחר לצד הספינה מחהפך אולי
 עכיעח שנגמר עד שם ושהה מחוכה אדם יצא ולא החדר למוך המים

 שאמר כמה נממינהו שלא אפי׳ נשמה יציאח שיעור כזה יש הרי הספינה
 דמה הוא רחוק ודאי שזה שעה מצי שם ושהה הספינה שולי על שעולה

 דופני עכיעח סוף עד החדר עכיעס מחמלח יש מ״מ חקוה עוד יש
 המתיד שכמב האומדנוח כהצערפוח שכן וכל נשמ׳ יציאח כיעור הספינ׳
 דכרי ואח • לכממלה מנשא שלא לענין האוסר דכרי אח אני רואה הילכך

 ונחקדש׳ האשה שהלכה על נמלקו עוד מצא• לא שאסנשאח לענין המחיר
 כמה זה כה שהמרה שאומר על האשה אח להכריז שלת האוסר והמכס

ד אין כי עליו מפס הממיר הסראחרוהמכם על ועכר׳ מנשא שלא ימים  ל
 אומר ואני מנשא שלא שיל״ס כמים כעלה שעכע כאשה להמרוח מייכין
ד ראו שאם  לסמוך מי על לה יש אם וכ״ש להנשא משמדלח שהיא ל

ד מייכין לדעמה  שהרי האוסר על מפיסה כאן שאין ולש כה להחרוח ל
 חייב היה שלא נהי המחיר לדעח ואפילו חנא נשאח אפילו סוכר הוא

 עכד ושפיר המראחו על ועכרה כה המרה הרי מ״מ כה להחרוח
 עיקר שאינם לפי אלו כדברים ועולה מקצר והריני עלה דאכריז

 מכם הוראח שם היה שלא אפילו שנחקדשה כיון נמלקו עוד . כהוראה
ש מצא לא מחיר מ שני שם שהיו ל  שלא פי על אף להמיר שדעמס ח'
 מצא לא נשאח אם דוקא להוכיח רוצה והאוסר • שמנשא רשוס לה נמנו
 שקדש שכיון הממיר עם הדין אומר ואני : מצא לכד נמקדשה אם אכל
 זו והיא כירושלמי ז״ל הרשלא הנוסמאשמצא לפי מוציאיןמידו אין שוב

 ואעפ׳י :ע״כ מידו מוציאין וכנס יכנוס שלא לו אמרו שכנס כמי קדש
 יכנוס שלא אלא שיכנוס לו אומרים אין קדש כה גריס ז׳ל שהרמלן

דמים מדא .לסמוך ים ז׳ל חהרשלא נוסח על מידו מוציאין אק הגס

 ומו ■ לקולא כה למיזל לן ואיח היא דרבנן איסורא סוף להס שאין
 הד ספיקא כנוסמאוח חילוף שיש דכיון רמ״כ סימן רילש דכמב

 למוש ויש מנשא לא שוב לה מפקח דאי ומו • כופין אין ומספיקא
 שכופין אמר לא ז׳ל הרמכ״ן נוסמח לפי דאפילו ומו • עגוגוח לחקנח

 לו אומרים אין לימלך כא כאס אלא האוסר משב כאשר להוציא אוחו
 אומו כופין למימר להו הוה מינה ועדיפא יכנוס שלא אלא שיכנוס
 ומו • שקדש אמר להוציא [‘כופ דאין משמע הכי קאמר ומדלא להוציא

 לפי מוציא קדש אס החם דילמא ומו .ז״ל הרשכ״א כגיר׳ שלנו דכספרים
 או ונשממרר׳ השפחה על הנעען דהא עלה לה מייחו דהמם הלעז שקיים

 כנ״ד כה.אנל נגעו קנס דמשו׳ משמע יכנוס לא ה׳׳ז וגמגייר׳ העכו״ם על
 היכא איממר דאיממר היכא הוא קנסא דמשוס כיון ומו • קנס שייך לא

 כמכ זה ועעם מיניה גמרינן ולא הוא דמידוש אממר לא איחמר דלא
 מפס והאוסר :ככנס הוי קדש דמלחא דסשמא ממנו ולמדחי ז״ל ריכ״ש

 ככנס• הוי לא קדש ז׳׳ל הרמכ״ן מגרסח למד הנוסמאוח שחי מומרח לו
 ולא מידו מוציאין המראה אחר כנס שאס ז׳׳ל הרשכ׳׳א מגרסח ולמד

לד לשיעמיה דאזיל אלא לדבריו עעם מצאמי  ומשום גכאח אם אפי׳ דכ
 מים דנ׳׳ד סוכר שאני לדידי אכל • לאשור עעמא לאשכומי מהדר הכי

 דשריוחא אאנפי נן מהדרי מצא לא נשאח ואם הוא סוף להם שאץ
 דריכ״ש וכ״ש האמח על שמודה נמי כהם שיש שכמכמי מהעעמים

 כעל דעח נראה וכן .כחשוכחו שמבואר כמו להקל דעחו כמרא שהוא
 אמרס נוסחא מצא הרשכ״א אכל הרמכ״ן שכמכ הנוסח וזה שכמב מ״מ
 לפי ההחראה על נמלקו עוד .ז׳׳ל הרשכ״א כדעח שדעמו משמע וכו׳

 אצל מלך לו ואמר לקדש רשוח ממנו לקמח המחיר אצל הלך שהמקדש
 אני גס רשוח לר לחח יסכים ואם להמיר דעחו הוא שגם מכם פלוני

 ממנו לקמח שלך הקהל של החכם אצל לך לו ואמר אצלו והלך מסכים
 של החכם הסרה לכן וקודם האשה אח וקדש אף כמרי יצא אז רשוח
 ודעמי .לא או התראה היא זו המראה אם ונחלק יקדש שלא שלו הקהל

 החכם באשה שהמרה מצד אם כע״ה אבאר כאשר המראה זו שאין הוא
 והיכא וז״ל רמ״ב סימן ז״ל ריכ״ש כחב כאשר היא כלום לאו האוסר
 הדין במן כיון אוחו כופין שאין פשוע הדבר ט אמרו ולא כה דאחרו
 להוציא אומו כשכופין א״כ לרצונה שלא יוצאה והאשה לרצונו מוציא האיש
 שלה המראה מחמת אומו יקנסו ואיך שקונסים הוא ואוחו קנסא משום

 ליכא שלו הקהל סכס כו שהמרה מפני ואס .עכ״ל כו החרו שלא כיון
 מפני לא הכי לו אמר השלום דמשום דמשב הכי משוס למקגסיה

 הטעם ומזה מוחרח שהיא לו דאמרו אמריני מרי איכא דהא האיסור
 לדעמו מומר שהוא ךכר אוסר אדם כלום המראה המחיר המראת אין

 וז״ל כשאלה כא אשר מלשון נר׳ וכן .לו אמר השלום מפני ודאי אלא
 שיסכים עד רשוס למח לו נראה היה לא כי הנזכר החכם לו והשיב
 כופין אין ספק שהדבר שמאמר ואף .ע״כ שלו הקהל כני של החכם
 הנוסחאות: קולי לחפוס לנו שאין הנוסמאו׳ ספק מפני ולא מספק להוציא

 ולפי • דעמי לפי עיקר היא ז״ל הרשצ״א שנוסמח למעלה כחכמי וככר
 גדול ספק לי שיש מפני אלא אוחו ועכרכופין כו החרו אם גרסמוז״ל

 היא קהלו כני מכם דהסראח חימא דאפילו לא או המראה זו אם
 הילכך סמך ועליהם המתירים היו שנים שהרי מרי לגבי מד הוי המראה

 לא כלל המראה אינה הממיר המכס המראת אכל • למקגסיה ליכא
 הרמכ׳ם שדעח המהיר שכתב ומה . וק״ל הלשון העניןולאמן מן
 עכרו אס וכולם מדכחב מידו מוציאין אין ממראה א״ר דאאילו ז״ל

 משמע דעכרו אצלי נחמוור לא ההמראה אמר אפי׳ ליה ומשמע ונשאו
 כהכרח ז״ל הרב של דעמו שזה אימא ואם חכמים דברי על עכרו

 שדעמו מדבריו ומשמע הירושלמי של הנוסמאוח שמי מ״מ כעל כשכמב
 משמע אלא ז״ל רכינו דעח מהו לפרש לו היה ז׳׳ל הרשכ׳׳א כדעת
 אצלם מחכרר היה ואם אצלי ברור וזה ז״ל הרמכ׳ס מל׳ הכרח שום שאין

 דכמראי ז״ל והרא״ש הרשכ״א כדעח להוציא כופה הייתי המראה שזו
 אינו ז״ל הרמכ״ם של כגרסו ז״ל ריכ׳ש שעשה שהפירש וכ״ש ניגהו

 ואעפ״י מידו מוציאין אין לגמרי שכנס שכל פירושה ונראה וז״ל מוכרח
 לו אומרין אין קדש לפרש הוא קרוב ויומר : ע״כ יכנוס שלא לו שאמרו
 דלא ניחא והשתא מוציאין אין סחם כנס יכנוס שלא אלא שיכנוס

 המראה אחר כנס אם אכל לא או ככנס אי קדש כמדא אלא נסמי פליגי
 על דעכר דכיון הוא דמסחכר ועעמא מיניה לה מפקינן נוסחי למרי

אכל :כהחראה מוסכמים הפוסקים ונמצאו לקונסו ראף ההמראה
לעמי
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 כלל ז׳ל הרא״ש ממשובח ללמוד יש וכן כלל המראה זו שאץ הוא דעמי
 אחרים כי ב״ד המראמ על עברמי לא השליח יאמר אם ואף וזיל ל׳ב

 ובפרובינצייא באישיבילייא שאין ידוע שהדבר כמיניה כל לאו לי המירוה
 מחמירים והם מיקל אמה היימ כי אח הוראמך על לחלוק שיוכל אדם
 המשרה שהחכם מינה ושידוק .ע״כ מקילין שהם וכ״ש לך לשמוע לו היה
 חכם בנ״ד אבל לו שיוכל מי שאין בהוראה ומפורסם שבעיר ב״ד היה

 למימר מצי הילכך ממנו גדול שאין מפורסם ולא ב״ד אינו המשרה קהלו
 אשמ חומרמ משום דהמם דאיפשר ומו .סמכמי אחרים חכמים על

 איכא זימה דעצש לדבר רגלים ההשראה אחר נשאה שהשליח כיון איש
 על שאומר כיון להקל יש למישה רובם סוף להם שאין בנ״דדמים אבל

 האוסר השראש הימה שאפילו אומר אני מזו וגדולה .סמכשי הממירים
 וכיון שד לבהדי שרי א!קי משירין הוראה בעלי שני שיש כיון השראה

 שהמשירין אהניואע״פ דמהראישדסמכשאהניסמך שנשאשלאשצא
 אהשראש עבר ולא סמך עליהם המקדם מ״מ דעשי לפי להלכה כוונו לא

 שאומר הנוסחא לפי שאף ריב״ש םכשב אחרינא מעמא איכא שו :ב״ד
 דלא היכא דאישמד;!שמר דהיכא י״ל הוא קנסא דמשום כיון םכופין
 הטעמים כל וכן • עכ״ל מיניה גמרינן ולא הוא דחדום אשמר לא אשמר

 הכא שייכי ככנס להקל ככנס הוא הרי שקדם לגבי למעלה שכשבשי
 לפי שכן וכל דמר וקולי דמר קולי לשפוס לנו שאין הנוסחאו׳ חילוף זולש

 אחר נםאש אם בענין חלוקוש הנוסחאוש שאין סובר שאני שיטשי
 כאן שאין סובר םאני אלא לעיל וכדכשיבנא שצא לא ולכ״ע ההשראה

 לן איש ואדרבה כייפינן לא מספיקא ספק שהוא שימא ואפי׳ השראה
:דשריושא אאנפי למיהדר

א ל ל  ולכשחלה סוף להם שאין מים הוי דנ״ד וטריא שקלא דהך כ
 ואם שצא לא נשקדםה ואפילו שצא לא נםאש ואם שנשא לא

 והשראה לגרש אומי וכופין ליה קנסינן ב״ד השראש אחר נשקדשה
 כדין ושלא ראויה השראה שם הימה לא ובנ״ד היא השראה לאו דידה

 ואין אנוס הוי כדין םלא- אושו שכפו כיון זו לאשה וחוששני אושו כפו
 אושה משירין אין בעלה שמש עדים יבואו או לאחר שנשא ואם גע הגט

 החכם אמר זו חשםא שמפני ואיפשר .שפסו ראשון קדושי והלא לינםא
 לגרם אני רוצה אמר ולפיכך השורה מן צדממזרוש שיש למקדם האוסר
 פי על זו שנשא אם למחר או שהיום מוטעה גט שהוא אומר אני ועדיין

 חשם היה םלא יודע היישי אלו יאמר אחרש עדוש פי על או אחר ב׳׳ד
 גבי אמרינן וכה״ג מקלקלה ונמצא מגרשה היישי לא השורה מן ממזרוש
 עמד טעמא דמהאי ואיפשר :נדרים משום או רע שם משום המוציא
 אשה הישר אחר חכם םם עוד יחפש םלא השכמה וכשב האוסר החכם

 הסכמה על שמהשי ואני חכמים בה והחשים :בשאלה בא כאשר זו
 עדוש יבוא או הישר לה וימצא מהם גדול חכם יבוא אם וכי כזאש

 אושה מעגנים ונמצא הישר לה יבקשו ולא יקבלוהו לא מזה מכוון אחרש
 שנשא םלא זו אםה בפני דלש לסשום שמעשי לא בזה וכיוצא בידים
 מן לינםא אסורה זו באשה סובר שהוא שיטשו לפי ואפילו לעולם

 מדרבנן אלא אסורה שאין ויאמר חכם יבא בלא להם הגיד מי השורה
 להם והיה אחר עדוש יבוא בלא להם הגיד ומי שצא לא נבאש ואם

 כי אני אומר הילכך • זה עדוש מכח הישר עוד יחפש אלא לפרב
 הישר לה אחפש אני אחר עדוש יביא ואם היא הדין מן שלא זו הםכמה

 והנראה להוציא אושו אכוף לא לאחר ונשאה עברה אם או ענונא משום
:כשבשי לעניושדעשי

ט ת רג ל א  לצאש ובא רביש אבק שלקח במי דעשי אודיעך ממני ש
:לא או להחזיר חייב אם במים ידי

 סושרים דברים בזה הרנב׳׳ר בבם יוםף בנימוקי ראישי תשובה
 דמדרבי ז״ל הרנב״ר דעש וז״ל נשך איזהו בפרח לכאורה

 דכי רביש באבק כוושיה דקי״ל אלעזר לר׳ נשמע קצוצה ברביש יוחנן
 ברביש יוחנן לר׳ נמי הכי יוצאה אינה רביש אבי אלעזר ר׳ דסבר היכי

 כוושיה הלכשא דליש אע״ג יוחנן דר׳ בדינא למידק לן איש ה<כך קצוצה
 ידי לצאש בא הא בדיינין יוצאה אינה קאמר דוקא יוחנן דר׳ ולומר
 הכי דדינא במעינן הילכך וכו׳ דקאמרינן והיינו להחזיר חייב במים
מכאן אלעזרדקי׳׳לכוושיה לר׳ אבהרביש לענין  להדיא משמע ע״כ.
 באושו כשב עוד . רביש אבק להחזיר חייב שמים ידי נצאש בא דאם
 לא לוה שפס אי רביש אבק מפקינן דלא דאעיג ז'ל וכשב ח״ל פרק

היכא והרנב״רז׳לדא׳׳כ הרשב׳א בעיני מחוור ואינו מיניה מפקינן

 במזקס וקרקע לוה שפס דהא ליה מסלקינן אמאילא זוזי ביעור דאכל
 מפקינן לוה שפס אי אפי׳ הלוה מדעש שאוכל כל עומדשאלא בעליה
 להחזיר חייב שאינו ברור הדבר בכן דכיון ז׳׳ל הרנב״ר וכשב :מיניה

 ששש אי מלוה דמפקינן כיון במים ידי לצאש בבא אפילו רביש אבק
 דלאו אומר אני זה ולשרן לעיל מבמו שכשב ממה הפך זה והרי .כ“ע

 ור׳ אלעזר דר׳ פלוגשא לגבי הכי כשב למעלה אלא ביה הדר קא מהדר
 רביס דאבק אלעזר לר׳ ס״ל והכי אלעזר לר׳ נשמע יוחנן דמדר׳ יוחנן
 אע׳׳ג בהא כוושיה קי״ל לא אבל להחזיר חייב במים ידי לצאש בבא

 דהךמלשא מבום וטעמא אבקרביש לענין יוחנן ר׳ לגבי כתשיר דקי״ל
 האי דרבא מבמיה יוסף דרב בריה מר דאמר דבשראי בפלוגשא שליא

 זחי שיעור מלוה אכל זוזי ליה בדמיישי דמסלקי באשרא מבכנשא
 הבשא ^שי ר׳ ואמר מיניה מפקינן לא טפי אכל זוזי בלא ליה מסלקיגן
 מסלקינן לא נמי זוזי שיעור אכל מיניה מפקינן לא טפי אכל דאמרש

 ומאי הוא מיניה אפוקי זוזי בלא סלוקי כל טעמא מאי זוזי בלא ליה
 כרב הלכשא ואיפסיקא בדיינין יוצאה ואינה הוא רביש אבק טעמא

 מסלקינן זוזי ביעור אכל דסבר יוסף דרב בריה דלמר למדש הא .אשי
 בא דאם נמי ומינה מיניה מפקינן לא רביש אבק לוה שפס אי ליה

 דאם ס׳׳ל הכי נמי אלעזר דר׳ ואיפשר להחזיר חייב שמים ידי לצאש
 והיינו מיניה מפקינן לא לוה שפס ואי ליה מסלקינן זוזי ביעור אכל

 לא אנן אבל להחזיר חייב במים ידי לצאש בא דאם יוחנן מדר׳ דבמעינן
 מסלקינן לא זוזי ביעור אכל דאם דאמר אשי כרב אלא הכי קי״ל
 במים ידי לצאש בא באם נמי ומינה מיניה מפקינן לוה שפס ואי ליה
 הדר קא ומהדר פליגי ליבנא דהני שימא ואפי׳ כנ״ל להחזיר חייב אינו
 דדבריהם גזל דבשלמא כהלכה בהם בומעים אנו האחרונים לדבריו ביה
 מדעשיה ולאו גזליה דמגזל מבום שמים ידי לצאש בבא להחזיר חייב
 אפי׳ להחזיר חייב אינו ליה יהיב דמדעשיה רביש אבק אבל ליה יהיב

:במים ידי לצאש בא
ת רם ל א  ישא בלא ונבבעלה בשולה אבה שנשא ראובן על ממני ש

 ולא בנים ג׳ עמו ושהשה כמנהג עליה אחרש אבה
 שאינה מצדה הוא בהעיכוב אומר הוא הארץ כל כדרך עליה לבוא יכול

 גבורס לו באין לפי בו חפצה שאינה אומרש והיא עליה לבוא מניחשו
 אם כופין ואש׳׳לאין לא או לגרב אושו כופין אם להשגרש ורוצה אנבים
 : עצמו לבדוק אחרש אשה ויבא כרחה בעל אפי׳ שבועשו לו משירין

ה ב ו ש  דאין והסכמשי רבוש פעמים בזה כיוצא על נבאלשי כבר ת
 ואפילו מהימנא דלא העענוש מאלו בטענה לגרב כופין

 כייפינן לא דאנן כיון ברור הדבר והילכך בשיקרא מכיר שהוא בדבר
 רבינו שקנש דהא בבועשו לו שמשירין לשמקו רוצה אינה ואיהי ליה

 ז׳ל הריטב״א וז״ל .רגמ״ה החרים צא ובזה זו בשבועה הוי גרבום
ניוצא כי פירשנו וכבר ביצמוש  מצוש מפני אשרש אפה שישא בזה ̂ב

 אזלינן ולא גרשום רבינו החרים לא לו גרמה שהיא כיון ורביה פריה
 דבר של קצרו ביבמוש יושף נמוקי כשב וכן .ע״כ מנהגא בשר בהא
 לא לצערו ולא עכו״ם ע״י ולא בנדוי ולא בשוטים לא ליה כייפינן דלא

 רבנן כמה רבנןדאיכא חייבוך כבר ואיןאומריןלו בממונו ולא בגופו
 לשמים מסור ודינך הוא דרבנן פלוגשא לו אומרים אלא חייבוה דלא
 מושר אשה שאין וכ״ש שוציאנה בעוענשאמש בעצמך יודע אשה אם

 ואם ־ מצדך פהעכבה כיון מועיל מה לך שישירו ואפי׳ אחרש לישא
 ישפייסו אולי בקשה דרך לו ויעשו שחוש לא שקר פעוענש יודע אשה
 לשבש רצשה לא ואם כלל שכוף ולא מהם הששלק ישפייסו לא ואס

 כופין שנים עשר כך ישהה ואס אמרש ויבא לו משירין ולשמשו שחשיו
 כדין אושה דנין ואין ורביה פריה מצוש לקיים אחרש ויקח להוציא אושו

 דאמר ז״ל הרמב׳׳ם לדעש ואפילו טענה מחמש שבאה כיון כלל מורדש
 מעם בלא עלי מאיס דאמרה היכא ה״מ להוציא דכופין עלי במאום

 אנשים גבורש לו שאין לפי בו חפצה באינה אומרש שהיא בנ״ד אבל
 יעשו אלא להוציא אושו כופין שאין מודה הרב אפילו מהימנא לא ובהאי

 שהוא כמוש ולשמשו שחשיו לעמוד שרצה ואם .וכדכשיבנא בקשה דרך
 לקיים אושו כופין דאז שנים עשר שיעברו עד תבועשו לו משירין אין

:ורביה פריה מצוש
ת רסא ל א  והקדישו ביש לו שיש בראובן דעשי אודיעך ממני ש

 למוכרו יוכלו ולא הפירוש יורשיו שיאכלו זה דרך על
כאשר להקדש הבית יחזור אז הזרע יכלה חץ ואס היורשים יירשו וכן

?והי׳י[
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 בס לראובן יש והנה לוריאה אל עלה וקן! אצלם ונקרא העכו׳ס מהנין
 ליכנס ורוצה שמעון אוסה וירש ממנו זרע בלא ומסה לשמעון ונשאס
 לזכוס רוצים אחר מבעל הבס ויורשי הביס בסירוס לזכוס אשסו כמקום

:זכוה לי ים שמא עוען ההקדם גזבר גס הביס בסירוס
 אל ממעה נחלה ססוב ולא הכסוב אמר בו וכיוצא זה על

 זוכין בניו הרי הביס בסירוס יזכה הבעל ואס מעה
 הכי אין וא״ס שמעון ליורשי ראובן מיורשי באה הנחלה ונמצאס אחריו

 הבעל ססם בנחלה דבשלמא ליסא הזה בזמן הנחלה דין הוא שכן נמי
 בסירוס אלא כלל בביס אשסו זכסה לא בנ״ד אבל אשסו במקום נכנס

 לו באה שמעון וירושס היורשים יורשי הסירוס שיאכלו הסנה וראובן
 שמעון שיזכה בדעסו היה ולא הנוסן דעס אומדין ולעולם אחר ממקום

 וסו .שלו מהשלשלס הבאים יורשיו ויורשי אחריו יורשיו שיזכו אלא
 ולא הם ראויס הביס וסירוס כבמוחזק בראוי יורש הבעל דקי״לאין

 דרך על היא זה שהקדש כיון וסו הביס בגוף זכוא לו שאין כיזן מוחזק
 אוחו שהקדיש משמע הלשון זה דוריאה אל על וקף העכו״ס שמקדישים

 וזרע זרעי הסירוס שיאכלו כוסב היה שאם היכי וכי זרעו וזרע זרעו
 שכסב בנ״ד אף -ו ״ בכלל בסו בעל שמעון שאין מודה אסה זרעי
 ברור הדבר הילכך לשמעון ולא דעסו היה לזה יורשי ויורשי יורשי
 זוכים ראובן משלשלס באים יורשים יש ואס כלום בזה לשמעון שאין אצלי

 שאס אומר אני בעצמו העעס ומזה ההקדש זכה יורשים שם אין ואס בו
 ומסו הסירוס באלו היורשים וזכו ראובן בס מאשסו בנים לשמעון היו
 הבאים יורשים אלא בסירוס שמעון זכה לא שמעון אוסה וירש בניס בלא

 שיזכה ולא המקדיש דעס היה שזה לסי ההקדש או ראובן משלשלס
מזרעו: שאינו מי בסירוס . .

א ל ל  בסירוס זוכים נקבה או זכר ראובן משלשלס הבא דמלסא כ
 כדין הנקבוס על הזכרים קדימס ודין ההקדש זכה סמו ואס

: מסורש סנאי שם היה לא אס נחלוס שאר
ת רסב אל ט  העור בס׳ עולא דאמר עלה דעסי אודיעך ממני ^

 אמרו מעם ומה עהור אדם עור סורה דבר והרועב
 דלא וק״ל שמוחין ואמו אביו עורוס אדם יעשה שמא גזירה טמא

 אינו זה ודבר שכיחא דלא למלסא חכמים דחשו דוכסא בשום אשכחנא
 : זה דבר מרחיקים היו עכו״ס ואסילו כלל מצוי

ה ב ל ש  ואע״ג וז׳ל עוד הקשו והסוססוס זו היא חזקה קושיא ת
שמוחין. מעורו לעשוס ואסור בהנאה אסור אדם כל דעור

 ואמו אביו משוס אלא חששא הך משוס רבנן גזרו הוי לא מ״מ וסירצו
 מובא חמירי ואמו דאביו כיון משי קשיא והשסא :ע״כ מובא דחמיר

 להו הוה ולא שכיחא דלא וה״למלסא זה דבר לעשוס יבוא שלא כ״ש
 חייש לא ואמו אביו לכבוד חיים דלא מאן המפרשים הקשו מוד .למגזר

 ומשום ממנו אחרים יסרשו שלא כדי חייש דלמומאה וסירצו למומאה נמי
 אביו דעור סירן ז״ל והרמב״ן . ואס אב מכיבוד מומאה להו חמירא הכי

 שומחן והוא עליהן לספוד בידו ומקיימן מסשיען. משום.חיבסן ואמו
 וה״ק הוא נמי ובזיונא קוברו ואינו נוס מלין משום איסורא בו ויש לפניו
 לעשוס זמן לאחר ויבוא עליהן לספוד קרובים עור יפשימ שמא גזרה
 אדם של שהם בהן מכיר ואינו שנושאן אחר או הוא או שמוחין מהם
 יחידו בנו עור אדם יעשה שמא שיאמר ראוי היה זו שמה ולפי :ע׳־כ

 משוס אלא ואמו אביו מעל יחידו בנו על אדם מצמער שיוסר שמוח
 דעור בזה אצלי והנכון • ואמו באביו לה נקיע מפי בזיונא דאיכא
 מנוקוס העובר לגיון בגמרא כדסניא הכישוף לפעולס מועיל האדם
 כמה לו שאין ולגיון לגיון כל לך שאין ממא הביס לביס ונכנס למקום

 בראשי מונח ישמעאל רבי של קרקפלי שהרי ההמה ואל קרקפלין
 למכשפוס וזה מס אדם ראש עור קרקסלין ז״ל רש״י עצה וכסב מלכים

 כישוף בו לעשוס מועיל המס עור כי בהדיא לך הרי ע״כ במלחמה
 סהיה לאדם קרוב העור שיהיה מה מכל בו וכיוצא חרב ממכס להנצל

 מהם כי ואמו מאביו יוסר לאדם קרוב לך ואין חזקה יוסר פעולסה
 אומרים והיו קדמונים בזמנים נמצאס הימה זו ופעולה איבריו הכונס

 ובעורוסס אבוסם בזכוס לינצל שכוונהם כיון כך כל בזיון זה אין כי
 הבאים בפני או והיוצאים הנכנסים בפני אוסן שועחין היו עורוס ואוסן

 צריך והשמוס הסגולוס במעשה היום עד סמצא וכן מהם לינצל כנגדם
 סעולפה הסגולה הפעול ואז ממנו לינצל כרוצה למי אוהס להראוס

הזה הרע המעשה מן אדם בני להפריש כדי טומאה עליו גזרו ולכן

 היו הטומאה מן אבל בזיון בזה שיש סושבין היו שלא ניחא והשסא
 היו לא בהנאה דאסור אע״ג אדם כל עור דמשוס נמי וניחא • נזהדן
 דאע׳ג נמי וניחא ־ שכיח ולא כדפרישנא חזקה סעולסו שאין לסי גוורין
 שלא הנאה זו בסעולה שאין חושבים היו בהנאה אשור אדס כל דעור

 וגזרו שוטחין היו בעלמא להצלה אלא עליהם לישב אוסן שוטחין היו
 בני מהם שלאיסרחקו כדי ההוא המעשה מן ונמנעו טומאה עליהם

:כנ״ל אדם
ת רסג ל א  לו ויש אשסו אס שגירש בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 אמה אצל והיא שבעה בס היא והרי בס ממנה
 בסו אס לקחס רוצה כן ראובן שראה וכיון מזנוס וילדה אמה וזינסה

: אמה מעשה סלמד שלא מאצלה
 ז״ל דאמרו טעמא דהא ראובן עם שהדין ברור הדבר תשובה

 אגן והכא לה ניחא דאמה דבצווסא משום אמה אצל הבס
 רוצה אני אמי אצל סאמר ואשי׳ דאמה בצווסא ליה ניחא דלא סהדי

 היא שכבר וכ״ש אמה אחר גגררס סהיה שמא דחיישינן לה שומעין אין
 היה לא שאפי׳ אומר אני מזו וגדולה • ביאה טעם ועועמוס שבע בס

 בלבד זו ולא • להם שומעין אוסם לקחס קרובים ובאים חי אביה ראובן
 להוציאה וחייבין יסומיס של אביהם ב״ד קרובים שם אין אפי׳ אלא

 מק׳ו עיניהם ראוס כפי מהכשרים אחר בביס ולהפקידה אמה מעס
 לסרבוס יצאו שלא עצמם על כ״ש ממונם על לפקח חייבין ואם מממונם

 כן וכאמה בניס יעשו אבוס מעשה כי השכל אצל מוסכם והדבר רעה
 ולא אמה לדרך להסהפך וקרובה אוסם חומד שהלב בעריוס כ״ש בסה

^ל כדאי היה _ :עליו לי
 והלכה בעלה על שמרדה באשה דעסי אודיעך ממגי שאלת רפד

 צריכה אם בעלה גירשה זמן ואחר אביה לביס
 לפי והנשא נחוש לא ימים וג׳ ב׳ חסרים ואס לא או חדשים ג׳ להמסין
 דלא דמלסא מפום טעם בה ונסן להסיר שרצה מהמשכילים לא׳ שראיס
 לא דחילוף מיד דמוסרוס גשוסיהם דהוחלפו דהך דומיא היא שכיחא

;ומפוסה דאגוסה דומיא או שכיח
ה ב ו ש  וגזרו מדוסיהם השוו ז״ל דחכמים כלל זה על לסמוך אין ת

 בטלה עם כעס לה היה אפי׳ אמרו ובהדיא הנשים בכל
 אשה שאפי׳ היא חכמים וגזירס ז״ל הרמב״ם וז״ל : אביה לביס והלכה
 להמסין וצריכוס האירושין מן בסולה ואפי׳ עד וכו׳ לילד ראויה שאינה
 שלא לפי ומפוסה ואנושה ממאנס אלא מהכלל הוציאו ולא יום סשעים

 ליסא שכיסא דלא מלהא דהוי משום לומד שרצה ומה בגרושה אלא גזרו
 לביס והולכוס בעליהן על הגשים שמורדוס יום בכל מעשים שהרי כלל

 לאו דאי ומסוסה אנוסה מ עדיף מי שכיח דלא לדעסו ואפילו אביהן
 להוחלפו דמי ולא להמסין צריכוס היו בגרושה אלא גזרו דלא משום

 מכלל להוציא לנו דאין דמלסא כללא :כלל שכיח לא דהסם כלל נשוסיהן
 מהכרס סברוס לחדש לנו ואין ז״ל חכמים שהוציאו אוסם אלא הנכים
 וגזירס דקאמר ז״ל הרב בלשון לדקדק שיש אלא הוא ברור ודבר להקל

 הראויה דאשה משמע לילד ראויה שאינה אשה שאפילו היא חכמים
 • אחריך ולזרעך לאלהים לך להיוס דכסיב מדאורייסא הוי לילד

 דגזרו והא הוא מדרבנן הזרע דהבחנס היא דאסמכסא כסבו ובסוססוס
 גזרה חדא כולה אלא לגזרה גזרה זו אין ראויה אמו לילד ראויה בלסי
 זה דרך על ז״ל הרב דברי לפרש ואיפשר ■ המסגרשוס הנשים בכל היא

 גזירס ובכלל ה״ק וכו׳ אשה שאפילו הוא חכמים וגזרס שכסב מה כי
 הממאנס הכי בסר מדכסב משמע והכי וכו׳ אשה שאפי׳ היא חכמים

 מגזרס גרושה דכל משמע בגרושה אלא גזרו לא להמסין צריכה אינה
 הרב לשון פשט אבל הסברוס להסכים כסבסי זה כל • היא חכמים
 הנשים ושאר הסורה מן הוי לילד הראויה באשה הזרע דהבחגס משמע

 לאלהים לך להיוס לראיה קרא מדמייסינן משמע והכי דרבנן גזרה כולם
 גזרו לא פירושה הכי בגרושה אלא גזרו לא פכסב ומה • אחריך ולזרעך
 מימלפא דלא גזרו לא גט בלא שיוצאס בממאנס אבל בגרושה אלא בקטנה

: נשים בשאר
ה ת רפ ל א  בהורמוז שהיו ושמעון בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 לו ונסן זהב פרחים ס״ק לשמעון חייב היה וראובן
 פרחים ג׳ אלא נשארו שלא עד לו ופרע טובוס אבנים משכון
 ללכס נחפזים שהיו ולפי ממנו שנאבד אמר משכונו לסבוע וכשבא

אני מודה נסחו וזה ידם כתב כתבו למערב ואחד למזרח אחד
תס סמ
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 לדש מאוח וחמט אלפים כ׳ ראובן טל רווכ לי היה איך לנ«ןה החםום
 משלש והראה סלוני שמו גוהרי א׳ ישראל ביד ונקמשכונוס הורמוז
ד של אגודוס  אבנים של חוסמוס וה׳ קירט ד' א׳ כל רובינוש ה׳ ע
 שהראה אלו גוהרי ישראל אוחו ואמר רובינוש ז׳ טוד רוענוש וקמ׳ט
 אגתוסמקושרוסלסידברושל אם כי ראיסי ולא המטוס כנגד שדם

 יום ראובן בא ימים כמה זה ואחר ארבטה היו דברי ולפי ששה היו ראובן
 מה כל ולקח לי ליסן מטוס ליקס א׳ לישמטאל המשכונוס אלו ליסן ששי

 וז׳ רובירש וקמ׳ט חוסמוס וחמשה רוביניש החמשה בחק שהראה
 הכל ונסן סולטניש ש׳ מהעכו׳ם ליקח בגד של א׳ ואגודה רוביניש

 מקושרח שהיסה בראשונה אוסה ראיסי שלא א׳ מאגודה חת לישמטאל
 ראיסי ואני בידי נשארו מקושרוס אגודוס ששה אומר שהוא והשאר
 שננקה טד לו אמרסי ואני שנשאר הכיס לי סן לי אמר וראובן ארבטה
 חוהמוס ושסי זהב של קניוטש שני טס מביסי נאבד שבס ויום החשבון

ם של האגודוס טס ראובן של וכיס אחר מטוס ומטט זהב  הקשורים העדי
 ממשים ראובן ביד לי נשאר הזה והיום החשבון שאריס במשכון שנשארו

 זמן נשאר לא והמוסס בספינה וחפציו קצר שהזמן ובשביל זהב סולטניש
 ימצאון אולי שנאבדו והנכסים בינינו זה לכחוב הוצרכנו בחשבון לישב

 הגוהרי הישראל חוסם שהוא שהיו בחוסם ימצאו אם בט״ה טמי ואוליכם
 ססוחים שימצאו בחוסם ימצאו לא ואס בטוב בראשונה בפקדון היו אשר

 החסימה ויכסכו כהן פרוח בו׳גא ובמוסם הנזכר הישראל אוסם יחסום
 שנינו סורה בדין נשב ימצאו לא מ״ו ואס בט״ה טמי שאילך טדוס בזכרון

 אני שלי ובחוב הנזכר ראובן של שנאבדו בחפצים טלינו הדין נקבל יחד
 יום י׳ג ג׳ יום זה והיה זהב סולטניש חמשים שהם ראובן טל פלוני
 חסמנו אמס שזה ולפי הורמת פה ליצירה השי״ב שנס חשון לחדש

 ;מי טס הדין אודיטן ושאלס ופלוני פלוני שמוסינו
ה ב ו צ ^  שיכול הטטנוס כל לפרש צרין אני לפני שמטון שאין לפי ת

ה חייב המשכון ששומר ברור הדבר • לטטון שמטון ב  עני
 יוסר ששוה מה אפילו אלא החוב כנגד שהוא מיבטיאמה ולא ואבידה
 שומר נטשה מחובו בטוח שהוא הנאה ההיא דאגב לם1̂ חייב מהחוב

 אגודוסאשר הד׳ שוים היו כמה מוסכמים שניהם ואם הכל טל שכר
 שמטון ישבט החשבון שאריס טל משכון בידו שנשארו שמטון בהם מודה
 ממשים שהם החשבק משאריס יוסר שוין הד׳ היו ואם ד׳ אלא היו שלא

 פחוס שוין היו ואם • החמשים טל היסר לראובן שמטון פורט .^סים
 הד׳ יודט אני שמטון טוטן ואם * החמשים טד טליהם ראובן משלים
 יוסר שוין כמה יודט איני אבל החשבון שאריס טל יוסר שווס אגודוס

 לוד שבוטה בלא ונוטל שוין שהיו ראובן שיאמר מה כל משלם זה הרי
 שטוטן מי טל להחרים לו ים אבל לישבט יכול ואינו שבוטה מחוייב שהוא
 אמוד או בו אמוד שהוא דבר שיטטון והוא ז״ל הגאונים מסקנס שקר

 נראה שזו שוה היה כמה יודט איני שממון טוטן ואם • אצלו להפקיד
 נשבט מקושרוס אגודוס אם כי ראיסי ולא שאמר טטנסו טיקל שהיא

 החוב טל שדמיו יודט שאיט בשבוטסו וכולל ברשוסו שאינם שממון
 כנגד החוב וילך בכלום טצמו חייב לא שהרי דפמר פרוטה אפילו

 וראובן החוב כנגד אפי׳ שוה היה שלא שמטון טוטן ואם • המשכון
 וזה סובט שזה כיון נשבמין שניהם מהחוב יוסר וכן כן ששוה מוטן
 בשבומסו וכולל ונאבד ברשוסו שאינם הסורה שבוטס שמטון ישבט סובט
 משאריס פחוס שוה שאינו וישבט החשבון משאריס יוסר שוה היה שלא

 לפי משמטה ראובן פטור ובנ״ד כלום לחבירו נוסן אחד ואין החשבון
 אגודוס אם ט ראה שלא אומר הוא שהרי שמא היא שמטון שטטנס

 שאדס כנגד שוה היה לא שמא אלא טטנסו שאין ונמצא מקושרוס
 בשטמסו וכולל שנאבדו ברשוסו שאינם שמטון נשבט לטכך החשמן

 • משטטה פטור וראובן פרוטה אפי׳ החוב טל יסר שדמיו יודט שאינו
 לו שאמר הודה שהרי לו שומטין אין בידי היו פקדון שממון טומן ואם

 דבסורס משמט החשמן שננקה לוטד הכיסואראמרסי לי חן ראובן
ס משמן ט  טמנה אינה שלו החפצים טס שנאבדו שמטן ומה • ליה ס
 טמנה זו שאין וכ׳ש ואבילה חייג־עניבה פשט דלא לן קים דאפי׳ ליפטר

ל אוסן לשמור יכול שלו שהחפצים משמטה לפוטמ  אבל שירצה מקום מ
 • בו אארין לא ולפיכך שלנו לנדון טנין זה ואין יפה לשומרו צריך הפקדון

 ושממון מהם נגנב ראוק וטופן פסומוס האגודוס נמצאו אם זה דרו וטל
 שבוטס שממון נשבט לא או מהם עגב ואם היו כמה מדע איני אומר

נראה כך ואחר מהם שנגנב יודע ושאינו יד גסם שלמ שלא ההורס

 לנאנעון ונוסן המשכון ראובן מטל החוב כעד שוה גאגודוח שנשאר מה
 שוס היה שלא ראוק ישבע הסוג כנגד שוץ אינן ואם פרחים החמשים
ד וכל החשמן משאריס פחוס המשכון  הודם ואם • בשלו נממד ^ו

 שוס לאסיה שנמצא מה עם שענב מה כי וטוען מהם שענב שמעק
ט׳ מחוט יוסר  שענב שמעון הודה ואם ונפטר זה טל נשבט פרוטה א
 יוסר שדן כמה יורע איני אבל החשבון משאריס יוסר שוין ושהיו מהם

ב הוי  שהיו שיאמר מה כל ראובן ונוטל לישבע יכול ואינו שבועה מטי
 בשעס האגודוס שראו עדים יש ואם ־ למעלה שכסבסי הדרך על שדן

טן בשומסן בקיאין והם שמעון אוסס שלקח  <^סם ישומו אם פיהם על עו
 אוסם ישומו ואם היסר לשמעון ראובן מסן החשבון משאריס ביוסר

: הפחוס לשמעון ראובן משלים בפחוס
ת1ע ר®* ל  צרור שמעון אצל שהפקיד בראובן דעסי אודיעך ממני א

 מרגלמס מלא אומר ראובן ונגנב מ ופשע חסום קטן
 שרוצה מי שיש היה צרור כי בו היה מה יודע אינו אומר ושמעון היה

 וגו׳ צרור שק חבריה גבי דאפקיד דההוא דירושלמי לההיא לדמוסה
 מהלכוס ה׳ פרק ז׳ל והרמב׳ם המפקט פרק סון» ז׳ל הריא׳ף וכסבה

:ופקדון שאלה
 סוגין מלא שהיה נאמר אטלו דהסם כלל דמיאלהך לא

 הסורס מן שבועה מחוייב והוי פרוטה שוה מיסא שדן
 או עפר שמא הכא אבל בשבועה אידך נוטל לישבע יכול שאינו ומסוך
 ולא בכלום עצמו חייב שלא ונמצא פרוטה שוה שאינו מלא היה אבנים
 אנפשיה דאפסיד ואיהו ונוטל נשבט שכנגדו ואין שבועה נסחייב
 דאיכא כיון הילכך מעליא נטירה דלינטריה בגוויה איס מה אודעיה
 סייג שלא נמצא פרוטה היהשוה לא שבסוכו מה עם שהצרור למימר

 בשבוע® וכולל ברשוסו שאינה דשבע יודע איני בשאמר בכלום עצמו
ה וחילוק • ונפטר פרוטה שוה עסמהשבסוכו הכיס ששוה יודע שאינו  ס
ד אמר שאלו כיון סשאל אם וז׳ל מיגש הלדן׳ להרב  שסוגיןהיס לי ג
מין טענו כדין הסס אלא שבועה חייב היה לא מלא  בשעורים לו והודה ט

 שנשבע יודע איני אומר והלה בידך לי כמנה זה יהיה שמא שאמר עכשיו
 והלה בידך לי מנה כשאמרו ז״ל הוא וסירן • ונפטר יודע שאינו הסס
 בודאי מזדהלו בשאיגו דוקא אלא אמרו לא שפטור יודע איני אומר
 שחייב מודה שהוא כיון אבל ונפטר יודע שאינו נשבע ולטכך דבר משום

 נשבע אלא ויפטר יודע שאינו ישגע אומרים אין הוא מה יודע ואינו לו
 לו מודה איט בנ׳ד הכא אף ז׳ל הרמבים דבד הם וכן .ונוטל הלה

דן ועיקר בהודאסו פרומה דליכא דאיפשר כיון בכלום  הירושלמי של ה
 דמלסא במס היה מה לידע לנפקד לו היה דלא הוא סימה של דגר

 מס יודע ואינו מלאים וכסין שקין חבית אצל מפקיד שאדם הוא דשכיחא
 גבי שסקנו כמו דטול שישבע מפקיד גבי חכמים שסקנו אלא בסוק יש

ד וכו׳ נגזל הס הוא סקנה הדיו דעיקר רואה אסה ה  עלה לוסיף דלא ו
 שנתחייב שומר כל וכן וז״ל שכסב ז״ל הרמב״ם מלשון נמי משמע והכי
מדם והבעלים לשלם חייב אני דמים כמה יודע איני ואמר לשלם  או

ס׳ יודעים אנו  שאס משמע חייב אר דמים כמה יודע איני ומדקאמר ו
 ואי« שמעה מחדב הוי לא שהד פטור בדמים בודאי נסחייב לא

:לישבע יכול
א ל ל  פחוס דחייב לך נסחייבסי אם יודע איני כאומר הוי דמלסא כ

 אני אומר היה אם שהרי סדע חיוב הוי לא פרוטה משוה
 אטלו פטור היה פרוטה שוה היה שלא עפר מלא הצרור שטה יודע

 שמא יודע איני דאמר השסא ממון כאן ואין הודאה כאן דאין משבועה
או פד ה אבנים ע :ופטור יודע שאינו נשבע מלא ט

ת רסז ל א ^ ממני ש די חי ונבדקו שנשחטו בבהמוס דעסי או  י
 נמצאס ומב להסכבד הראויוס למסיכוס רמכם ואח״כ

שעהלאטו העירוב אזלינןבנמיזמן אי מהו טריפה מהן אסס אויזה  וג
 : כמלה ואינה השסא בסר אזלינן דילמא או ובמל להסכבד ראדוס

ה ב ו ש  עסה שהרי השסא בסר אלא אזלינן דלא במר הדבר ת
 כבר שעה ובאוסה לבמלה בא אסה העדפה שנמצאס

 ומיסו בטילו. ולא האורחים לפני להסכבד הראויוס חסיכוס כלם נמשו
קצת אם מ ת טו מו  טרפה הריאה וגמצאס ומקצססקטנוס מזלוס מ
 אסודונן ומכיר־סחטכמושלהקסנוסאנסםהקממס הקמנוס p בא׳

« מל זאסה בהק* וכן מוסרוס והשאר  האיל בשר ססיכס שהרי 0ס
ר רכר מ ® וכן המלה « ק הגלי ק ה ר ואפילו העגל מן השור ז « ר ש

מל
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 אושם גססיפוח טמכיר גיןי יש אם לפיכך טור גשר משאר ניכר פמם של
 ה׳ או ד׳ שוחש ראיסי ואני מומרוס והשאר אסורות הספק בכלל שהם

 וססיכה פלוני טור של זו חתיכה מכיר לחתיכות שנחתכו ואחר שוורים
 גב על אף עליו וסומכין עינא עות מעבי האי ועדיף פלוני שור של זו

:איסורא דאתחזק
ת רסח ל א  השמשות בין שמועה ששמע במי דעתי אודיעך ממני ש

 בסוף אמרינן אי יום מאותו אבילות ומנה קרובה
: לא או ככולו היום מקצת האבילות

ה ב ל ש  אהדדי דסתרן קולי תרי אבל אמרינן להקל אבילות ספק ת
 מן השמשות בין חשבינן האבילות שבתחלת אמרינן לא

 קולי תרי הוו הלילה מן השמשות בין חשבינן האבילות ובסוף היום
 לילה שיהיה עד ז״ל הרמב״ן לדעת להמתין צריך אלא אהדדי דסתרן
 הפוסקים רוב ולדעת היום ככל הלילה מקצת סובר ז״ל שהוא לפי גמורה
 נהגו וכן אמרינן לא היום ככל הלילה מקצת אמרינן ככולו היום מקצת

: הוא וברור המנחמים שילכו עד התפלה אחר עד לישב
ט ט ת ר ל א  לאדן חוצה והיבם ישראל בארן שהיא ביבמה ממני ש

:לחלון או ליבם לא״י לעלות אוחו כופין אס  שנים יוחנן א״ר ספרא רב אמר בורר זה בשילהי גרסינן תשובה
 להתירה היבם אחר הולכת והיבמה וכו׳ בדין שנתעצמו

 גדולה א עברי שישיבת אע״פ ז״ל ופרש״י ;לצפרי מעבריא אפי׳ אמי וא׳ר
 חליצה• מצות בפרק ז״ל והריא״ף הלכות בעלי כל וכתבוה ע״כ צפרי משל

 ומשמע עירה זקני ולא עירו זקני לו וקראו מדכחיב בגמרא לה וילפינן
 למשמע איכא נמי אמי ומדר׳ :לארן חוצה ועירו א״י עירה אפי׳ סתם

 מב״ד מוציאין שאין וכ״ש יפה ב״ד אחר הלך תרדוף צדק צדק דאמרינן
 הוא הכחוב דגזירת משמע לצפרי מעבריא אפי׳ הכא אמרי ואפ״ה יפה

 כל אומה ומדכמבו : היבם אחר הולכת לארן לחוצה מא״י אפי׳ וא״כ
 האשה אח כופין דאין ואע׳׳ג היא גוונא דבכל משמע סתם ההלכות בעלי
 אלא לעלות אוחו כופין אין מ״מ כחובה וימן יוציא אלא מא״י לצאת
 היבם אחר הולכת ולפיכך שליח ע״י איפשר אי חליצה אבל געה לה שולח

:שמענו לא לא״י שיעלה אוחו לכוף אבל שהוא מקום בכל
י ה ע ל א  בתוך סחורה לשמעון מכר ראובן מורנו יורנו מרודוס ש

 שכירוסה חצי לספן תחלה נתן וראובן הספינה
 כמכס הסחורה על שעשה ההוצאות כל לראובן שמעון שיפרע והסכימו

 וכל הסחורה כל לראובן שמעון ופרע הסחורה שכירות חצי ובכלל וזולתו
 לו הזכיר לא והספן שלו המורשה ליד הסחורה שמעון ושלח ההוצאות

 שמעון תובע ועתה משלם הסחורה שכירות ולקח מראובן שלקח מה
 לפי מי עס הדין רבינו ילמדנו :הסחורה שכירות חצי לו שיחן מראובן

 :השמים מן כפול ושכרו ראובן אס שחייב דיין שיש
ה ב ו ש  סיימוה לא דילמא או יפה דן לא ראובן אס שחייב מי ת

 השכירות חצי לספן ראובן שפרע שמעון דידע דכיון קמיה
 :אנפשיה דאפסיד איהו אודעיה דלא וכיון שלו למורשה לאודועי ה״ל

 מראובן קבל שלא הספן וכפר אודעיה דאפי׳ אומר אני מזו וגדולה
 שמעון עוען אם ומ״מ הסחורה ממנו קנה כן שע״מ ראובן פעור כלום
 וזה ויפער ישבע או שנתן ראובן יברר כלום לספן ראובן נתן שלא

: אצלי מאד ברור
 ראובן של אחד סכשיע שומר שנעשה שמעון רבינו ילמדנו עוד רעא

 שומר ולוי לוי ביד הנז׳ הסכשיע הפקיד ושמעון בשער ^
 נמצא ולא הגנב למצוא שלשתם והשתדלו לוי מבית ונגנב לשמעון שכר
 עם נתפשר עוד תקוה שאין כמחשב ושמעון ממנו כולם שנתייאשו עד
 תקנה אין כי בראותו ראובן גם הסכשיע ששוה מה עשירית בכמו לוי

 מהגנב לוי וגבה הגניבה נמצאת כך אחר • לשמעון מחל הגניבה למצוא
 בחושבו היה עמו נתפשר שאם ואומר לוי אס תובע ושמעון הנז' הסכשיע

 אס תובע וראובן לו שיחזירהו שנמצא כיון אבל הסכשיע ימצא שלא
 לוי עם בפשראי ידעת כשר והלא משיב ושמעון בעצמה העענה זו שמעון

 למצוא תקנה שאין שחשבת בעבור היסה לי כשמחלת כוונתך ואם
 השיב לי מחלתם אבל לוי לי שנתן מה ממני תבעת לא למה הסכשיע

 למבוע רוצה הייתי ולא מועע דבר אלא לוי לך נתן שלא בעבור ראובן
 מאס ימול הרבה ושכר מי עם הדון רבינו ילממו כזה מעע דבר ממך

■ צבאות ה׳ האדון
ה ב ו ש חוזר הילכך מוזר במעות ופשרה במעות מחילה קי׳׳ל ת

 הכי סימא לא דאי ממנו שלקח מה ללוי שמעון ומחזיר לבעליו הסכשיע
:הוא וברור ראובן של בפרתו סחורה עושה שמעון נמצא

 בחדש לחשירו לפרוע שנשבע במי דעתי אודיעך ממני שאלת ערב
 שהוא ר״ח שיכנס קודם לפרוע חייב אם מרחשון

 : הראשון ר׳ח יום סוף עד חייב אינו דילמא או מרחשון סוף
ה ב ו ש  אדם בני לשון אחר הלך ושבועות בנדרים כי ידעת כבר ת

 לקיים חייב הילכך חשון סוף ולא ליה קרו כסלו ור״ח
 כסיבת ענין על ז״ל והר׳׳ן הריסביא כתב וכן ר״ח שיכנס קודם שבועתו
 ואם כלל שעבר חדש שם על כוסבין ואין פלוני בר״ח שכוסבין השערות

 לכתוב צריך ואין פלוני ר״ח כותב אלא ופסול מוקדם שער הוי כן כסב
 פלוני ור״ח אדם בני אחר.לשון הלך ובנדרים דבכערוס שלשים ביום
 בחשובה כתבתי ואני .יין חונם פרק נדרים מסוגיית הוכיחו וכן ליה קרו

 להסתלק פלוני ר״ח שהוא פלוני לירח שלשים יום לכמחלה לכתוב שנכון
 לכסחלה מ״מ כשרים המאוחרים דשע״ח דאע״ג מאוחר דשער הספק מן

 סוף ולא ליה קרו כסלו דר״ח דפשיעא מלמא אבל כהוגן לכתוב צריך
 ז׳ל הר״ן כסב מזו וגדולה : אדם בני לשון אחר הלך ובשבועות חשון
 ראשון שהוא אע'פ לחדש שני כותב השני החדש ביום לכתוב בא שאס

 שאם לי מסתברא ומ״מ :ע״כ לר״ח שני שהוא כיון החדש ימי למספר
 ביום לו פרע אם כסליו חדש שיכנס קודם לך שאפרע שבועה לו אמר
 ר״ח ליה דקרו דנהי כסליו נכנס לא שעדיין עובר אינו הראשון ר״ח

 שמלשון אלא לי מסתברא הוה הכי כסליו מכלל ליה קרו לא מ״מ כסליו
ט משמע לא ז״ל הר״ן  כשיש וז׳׳ל הסשכ״ז מספר שהוא נראה פסקים בחיבור ראיתי ב1ש :ברכה עליו תבוא השבועה לחומרת והחושש ה

 שהוא אייר ח”ר לכתוב צריך ראשון ביום אייר בר״ח ימים שני
 משמע וכן כדפרש״י אלא ניסן בר״ח בסתם לכתוב ואין בניסן שלשים

 :ע״כ באייר בא׳ בסתם לכתוב יש שני וביום נשוי שהיה מי סרק
ת רעג ל א  מצערף להיתר כעיקר עעס בין איכא מאי ממני ש

 זה דמשכחס משמע קראי ממרי דנפקי דכיון לאיסור
 :נינהו מלסא דחדא משמע לא לישנא גם זה בלא

ה ב ו ש  כעיקר עעס כיצד זה בלא זה לכו ומשכחת נינהו מילי תרי ת
 ההיתר מן פרס שיעור כגון להיתר מצערף איסור בלא

 איסור של ממשו בו נמחה היה כאלו גדול כך כל עעם האיסור מן שקבל
 של ממשו בו שאין ואעפ״י חייב אכילתו בשיעור כזית האוכל כזית

 לאיסור מצערף היתר בלא כעיקר עעם וזהו מעעמו אלא כלל איסור
 מצערף ההיתר שאין נמצא חייב אינו זה פרס מקצת אכל אלו שהרי

 שנתערבו כגון כיצד כעיקר עעס בלא לאיסור מצערף היתר • לאיסור
 בו שאין אעפ״י חייב זה כזית שהאוכל חלב זית וחצי שומן זית חצי

 איסור של מגופו בו שאין כיון איסור של בעעמו אבל איסור של מעעמו
 אפילו לאיסור מצערף היתר לומר שאיפשר למדת הרי • חייב היה לא

 דלא למאן אפי׳ כעיקר עעם לומר ואיפשר כעיקר עעם ס״ל דלא למאן
 מצערף מהיתר כעיקר עעם חמיר עפי מיהו לאיסור מצערף היתר ס״ל

 כעיקר ועעם בקדשי׳ אלא לאיסור מצערף היתר להו לית דלכ״ע לאיסור
 אלו סוגיית כדמוכח האיסורין בכל עקיבא לר׳ בין לרבנן בין להו איס

 בכל כעיקר עעם התוספות לדעת הנשה גיד סוגיית לפי ואפילו עוברין
 האיסורין שאר בכל כעיקר עעם ז״ל רש״י ולדעת מדאורייתא האיסורין

 כאלו בו לחוש האיסורין בשאר לאיסור מצערף היתר אין אבל מדרבנן
 ונ״ל • שיעור מצי באוכל ור״ל דר״י בפלוגמא מליא אלא שלס שיעור אכל

 נספשע שהרי בו להחמיר ראוי כעיקר מעם דבשלמא דבר של בעעמו
 הימר אבל דאיסורא חתיכה הכל וחזר אוכל שהוא השיעור בכל האיסור
 שיעור אכל ולא קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי לאיסור מצערף

 :לאיסור מצערף היתר דחמירי משום בקדשים אבל • האיסור מן שלם
עד ת ר ל א  שחייב מראובן שקנו בעדים דעתי אודיעך ממני ש

 לו לסת וכשבאו השער אס לו וכתבו מנה לשמעון
 פוסל שאין בדבר רעה והכתיבה עשעושין קצת בו שיש ראה השער אס
 אם יפה מתוקן אחר לי כחוב לסופר ואמר לקבלו רצה ולא השער אס

 :שליחותן העדים עשו כבר דילמא או אחר לו לכתוב העדים רשאין
ה ב ו ש  ושוב שליחותן העדים עשו שכבר לומר גמ׳.ש: היה לכאורה ת

 נראה וכן הלוה מדעת אלא אחר שער לו יכתבו לא
ע דדוקא שכתב מי ויש וז״ל התקבל פרק שכתב ז״ל הר״ן מלשון  הוא נג

שמחוסרוש בשערות וכן פעמים ק׳ אפי׳ כוסבין אבד דאם דאמרינן
צשיצה
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 '[bp בטטרוס אבל לידו שיגיעו עד בהם זוכה המקבל מאין נסיגה

 נסשיה שעבד קני! דמשעס קגין בו שכתוב שער כיון נסיגה מחוסרות
 כותבין אין ושוב שליחותן עדים עשו כהוגן ונכתב השער שנעשה כיון

 • ע״כ לידה שיגיע עד כלום שאינו גע כעין אלא אמר שלא ונותנין
 וממכר מקח בשטרי אבל וז״ל פשוט גט ס׳ יוסןז נמוקי כתב בו וכיולא

 שליחותן שעשו עדים דאלו ב״ד כותבין לו ונתננו כתבנו העדים אמרו אם
 דעמו היה לא באחריות מיניה דקנו דכיון שליחותן ועושין חוזרין אין

 בה מעיינת כד אבל • ע״כ שלוחים עשאן בלבד ולאותו אחד שטר אלא
 דמשעס זו סברא בעלי לדעת אלא אמורים הדברים שאין תשכח שסיר
 עשו כבר הילכך כלל נתינה מחוסר הבער שאין נסשיה שעבד קנין

 מדעת אלא אחר כותבין ואין השער את בחתמו משעה שליחותן העדים
 נראה וכן ז״ל והריא״ןז ר״ת אבל : כשר היה הראשון שהשטר כיון הלוה
 ולא לידו השטר שיגיע עד זכה דלא מפרשים וקצת ז״ל הרמב״ם דעת

 השער הגיע שלא זמן כל הילכך נסשיה שעבד הקני! משעת אמרינן
 ידעת וכבד אחר לו וכותבין שליחותן העדים עשו לא עדיין המלוה ליד
 נהגו הללו הגלילות שבכל וכ׳׳ש קבלה דברי הם הגאונים דברי כי

 מי נוחלין יש פרק דמתני׳ פשטא משמע והכי ז״ל והרמב״ם כהריא״ןז
 נשים גטי דמצי הא וכן ירכו על בו קשורה דייתיקי ונמצאת שמת

 הרמב״ם שדעת כתב והריטב״א ושובריך מתנות דייתיקי עבדים ושחרורי
:משתעבד הקנין משעת

ת ערה ל א ט  לאכשנדריאה בתשובה שכתבתי מה על ממני ^
 אגב מטלטלי להם ושעבד נשים שתי שנשא בראובן

 א׳ וכל שתיהן את שנשא אחר ומעלטלין שפחה וקנה כמנהג מקרקעי
 האחרונה בבית והמטלטלין השפחה והניח עצמה בפני בבית דרה

 התשובה וז״ל ופסקתי המטלטלין מאלו כתובתה תובעת והראשונה
 כקרקעות דינם להיות המעלטלין חזרו הכתובה תנאי ע״י לשם השלוחה

 אחר אותה קנה והמטלטלין השפחה אה הילכך קדימה דין בהם ויש
 אשר החלוקה כפי וחולקות בהם שוה שתיהן שעבוד האחרונה את שנשא
 קדם הרי האחרונה אח שנשא קודם אותם קנה ואם :ז״ל הרמב״ם כתב

 ב״ח דקי״ל לראשונה ונותנים האחרונה מן ומוציאין הראשונה שעבוד
 כיון לך וקשיא וכו׳ גבה לא שגבה מה בקרקעות וגבה שקדם מאוחר

 יחלוקו למה ותפסה האחרונה וקדמה לשתיהךשוה הנכסים שנשתעבדו
 שוה שהשעבוד כיון גבה שגבה מה האחרון'וגבה קדם אם קי״ל הא

 הפיסה נקראת שזו חשבת והנה בהדיא הפוסקים כתבו וכן לבניהם
 בביח והשפחה הנכסים שהניח אלא בשאלה בא ולא לך קשיא הכי ומשום

 הוא הכל במותו האדם שיניח מה כל כי כלל תפיסה אינה וזו האחרונה
 מה ב״ד לה מנבי היו אס ובשלמא • היורש ובחזקת הבית בתפיסת
 הויא שפיר היורשים מרשות ומוציאה תופסת היתה אם או גבתה שגבתה
 מיתה לאחר תפיסה המעלטלין מן לגבות שהקנו דכיון דקי״ל תפיסה

 ופרשות עומדים במקומן והמעלטלין השפחה בנ״ד אבל תפיסה הויא
 היסה הבית מן המטלטלין נגנבו או השפחה חמות שאס תדע היורשים

 או נגנבו לדידה חפיסה לזו קורא אתה ואם אחר ממקום כחובתה נובה
 הגבהה וקי״ל המעלעלין האשה הגביה שלא איפשר אי וא״ת • אבדו
 הגביה שמא אמרינן דלא חדא בדבר תשובות שתי . מקום בכל קונה

 במי אלא קונה הגבהה אמרינן דלא ותו . היורשים מחזקת להוציא
 במעלטלין משתמשת אלא לקנוס מכוונת אינה זו אשה אבל לקנוס שמכוין

 ולפיכך בחזקתה שהכל חושבת והיא בעלה בחיי משתגלשח שהיתה כדרך
 ודע ק״ז סימן בתשובה ז״ל ריב״ש וז״ל .זו בהגבהה לקנוס מכוונת אינה

 הנכסים נשארו הבעל שכשמת אעפ״י הבעל בבית שהם הנכסים כי
 צריך התופס שכל כלום של תפיסה זו אין המה כאשר ואהלים גידה

 צריך שאין אלא הקניוח מדרכי באחת הדבר שיקנה גמורה תפיסה
 חשו בר דיימר .יא עוב גפי הכותב בס' שאמרו כמו מקנה אחרת לדעת

 יהושע דרב פריה הונא ורב מלוחי ממלח פפא רב אינהו תפסוה אזול
 לכולה קנינא אנא אמר ומר לכולה קנינא אנא אמר מר באשלא לה מתח
 נקראת ואינה היורשים ברשוח סכל והמטלטלין והתיבות הביס וא׳כ

 חפיסה וכ״ש קונה מפתח מסירת שאין המפתחות חפיסח מפני תופסת
 המוריש לביס פתאום בפתע שילך לו ראוי וזריז הדיין הוא פקח אי ולכן

 יחזיקו לקנות המועלת החפיסה בהם עשתה לא ואם הנכסים ויראה
 האלמנה תוכל שלא בענין זכותם בעד מתנה והמקבלים היורשים
מי •אף כ“« עוד זכותם להפקיע לב״דשתי שבאן בשעה אס גנ״דנ

מד
 כדמשמע המועלת חפיסה האחרונה תפסה לא עדיין אם האלמנות

 משמע האחרונה בבית והמטלטלין השפחה והניח שכתוב השאלה לשון
 בשוה חולקות או בסחלה היו כאפר אלא מעשה שום בהם עשתה שלא

 שזו שחשבו אלא בזה נחלקו לא הנראה ולפי .בתשובתי כתבתי כאשר
 שהוציאה כגון תפשה אס אבל • כדכתיבנא וליחא גמורה חפיסה

 אותם שתבע או בהם לזכות אותם שהגביה או הבית מן אותם
 תופסת אני כתובתי לשעבוד ואמרה לו ליסנס רצתה ולא בחייו הבעל
 שזכתה ברור הדבר כחובתה לשעבוד החפיסן בעצמו הבעל אם וכ״ש
 ובשלמא באגב נקנית השפחה שאין כיון הוא שנםחפקו ומה : בהן

 אבל השפחה שנשחעבדה ניחא דמו כמקרקעי עבדא דאמר למאן
 .למימר איכא מאי באגב נקנים שאינם אלא דמי כמטלטלי דאמר למאן
 לראשונה גם לאחרונה השפחה נשתעבדה לא שאם ספק אצלי זה ואין
 שקנה המעות שנשתעבדו כיון למימר לך אית מאי אלא נשתעבדה לא

 המעות דאימור נשתעבדה לשנייה גס השפחה נשתעבדה השפחה בהם
 קנה אם הניחא וא״ח :האחרונה את שנשא אחר אלא קנה לא בעצמן

 במה במחנה לו נתנו או בירושה לו נפלה אם אלא במעות השפחה אח
 מטלטלי דחקינו ז׳ל הגאונים בתקנת דנשתעבדה לומר ויש אותה שעבד
 : מטלטלי או מקרקעי אי נפשך ממה וגופה לכתובה משחעבדי דיתמי

ת רעי ל א  הוא אם מזון בברכת ששומע במי דעתי אודיעך ממני ש
: המברך מפי שישמע או לעצמו לברך עוב .

ה ב שו  לכוין יכול שאין לפי והטעם לעצמן לברך העולם נהגו כבר ת
 הברכה מן חיבות משמיט ונמצא במלה מלה המברך עם

 עד לן דמספקא משוס הכל את להזן המברך שיניע עד יתחיל לא מ“ומ
 הזן שיברך עד הילכך כו׳ לך נודה עד מ״ד ואיכא זימון ברכת היכן
 מ“וה : המזון ברכת ויתחיל אמן ויענה ויתחיל אמן ויענה הכל אח

 כיון במלה מלה המברך עם כיוון שלא אע״פ יצא בדיעבד אבל לכתחלה
:יצא אמן וענה הברכות עיקר ששמע

ת רעי ל א  וחמישי בני א׳ שנה להתענות שנדר מי על ממני ש
 בנדר מחירין אין דקי״ל כיון מיד להתיר יכול אס

: שיחול עד
ה ב שו  ממילא ואתי שיחול קודם להתיר שיכולין שכחב מי ראיתי ת

פ כאלו נדרים העולם להתיר סמכו זה שעל ואיפשר  אע'
 עליה לסמוך ראד ואין נכונה זו הוראה שאין נ׳ל אנל :חלו לא שעדיין

 שלא ונשבע בניסן עומד היה אס לפיכך ו׳ פרק ז׳׳ל הרמב״ם כתב שהר;
 ע״כ; אייר שיכנס עד נשאל אינו וניחם אייר מר״ח יוס שלשים בשר יאכל
מחירי[ אין נמי בנ״ד שיחול עד נשאל אין ואפ׳׳ה ממילא הכאאחי והא

:שנדר השנה של ראשון שני יום שיכנס עד לו .
ת רעח ל א  בעל שיהיה לחבירו שאמר במי דעתי אודיעך ממני ש

 בתינוק להחזיק הכסא על שישב כלומר שצו בריח
 ;לאחר ליחנו ורוצה בו חוזר ועתה אוחו שמלין בשפה
ה ב ו צ ^  הוא אם • לא או הולד שנולד קודם הוא אם פירשת לא ת

 עדיף דלא בו לחזור שיכול ברור הדבר שנולד קודם
 הולד שנולד אחר אבל .לעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין דקי״ל מקנין

 המצוה זאת שמקנים ישראל כל נהגו שכבר לסי לאחר ליחנו יכול אין
 בדברים כיוצא בכל גדול עיקר המנהג כי ידעת וכבר בעלמא דבור ע׳׳י
 שרושמין רושם פי' סיסומחא האי במציעא דאמרינן מהא ראיה אלו

 קנה דלא דאע״ג קמן הא • קניא ממם דקניא ובאחרא קניא בחביות
 המנהג הוא וכן הואיל נמי הכא המנהג מפני קנה הקנין שדרכי בא'
 הוא דהמנהג נמי ומינה וגו' עולה יעשו לא ישראל דשאריח לקיים צריך
 הקנין מועיל שאין בדבר אבל המנהג מפני קנין לעשותו קנין שאינו מה
 כחוב ראיתי וכן המנהג שיועיל מצינו לא לעולם בא שלא דפר כגון

:זיל יחיאל רבינו בשם ,
D ^צאלה רעט H PD סורס בעלי שני פסקו אשר פסק על 

 דבריו שסדר אחר וז״ל ש״מ בצוואת
 ואמו הנז׳ לבנו ומטלטלי מקרקעי נכסיו כל פאר אמר שחלק מה וחלק
 יפטר ח״ו ואה בידה שימחה מי ולית חייה ימי כל אפמרופוסית תהא

 חייה ימי כל הנז' הנער אם מאשתו לתבוע יורש שום יוכל לא הנער
ם היא תחלק פטירתה בשעת אלא דבר שום  • ע״כ שחרצה כמו מכסי
ר מת ושוב ע  הפסק וזיל ופסקו ביד לפני ובאו וערערו היורשים וקמו מ

אלמנת פלוניתא על שטוענים פלוני וכ״ר ניר עענונן שמענו שר1נ אמרי
סלוני
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 אלמנתו תהא כעלה פלוני כהניס שהנכשים הוא בדין כנ״ל מה פלוני
 חכבון ממן אמנם בעלה כצוה כנוו עליהם ואפערופושית פולטת

 בידה סיס מה כל לדעת נסומיהס בעד המובעים לחתניה או לבנותיה
 מ; לאיזו נמנה אם בפניה חרם ויטילו וקרקעות ומעלעלין ממעות
 וכן לידה המשנה יחזירו נתנה ואם בנה מות אחרי מתנה' א־זו הבנות

 או היום כמא חפש וים לירם שראוי קרוב איזה ביד הם אפר החובות
 ויתנום הקרובים שביד המעות יוציאו שנידו במה יחזיק או יכפור מחר

 או האלמנה ביד משכונות יתנו הקרובים או כמנה; להרויח לאחרים
 וכן בהם אחד כל יחזיק ולא בטוחים הנכשים שיהיו כדי עונים ערבים
 מהבנות אחת לשום דבר בום מתן לא זמן שבשום הנז' לאלמנה ישביעו

 יכולת ואין לבד אפערופא שהיא מפני בהשואה א׳ לכל שתתן לא א;
 .פלוני פלוני נלע״ד זה שתרצה למי מהננשיס לשת בידה

ה ב ו ט ^  בדרך אומר הייתי בסתם דין הפסק היה שאם איברא ת
 ולא רואות שעיניו מה אלא לדיין אין כי כן פסקו פשרה

 לפי אבל דייקי לא דינא בי בתר דינא דבי דבר זה על משיב הייתי
 פסקו הדין דמן משמע וכו׳ בדין לנו שנראה מה שכתבו שראיתי
 הדין מן אינו שפסקו מה כי ולברר השאלה על לכתוב הוכרחתי ולפיכך

 בירושלמי דאמרו לההיא נ״ד לדמות שרנו ונראה מקצתו ולא כולו לא
 ואמרינן מידה מוציאין אין למזונותיה זהב ככר שתפסה דאשה עלה
ד דהתס דמיא לא ודאי והא בידיכי מה חוי לה דאמרינן עלה  באפה איי

 באומרים ממולם שמענו לא אפטרופא בעלה שעשאה אשה אבל דעלמא
 לה מני הוה לא הוא מהימנא דאשה ליה דקים לאו דאי דבר ב״ד לה

 להם היה א״כ נכסים דאפסדה משוס דטעמייהו וכ״ת . אפערופא
 משמע הפסק מתוך אבל עמה אחר אפטרופוס למנות אי לגמרי לסלקה

 שפסקו מה הילכך בידה הכל שישאר אמרו בהרי מידי מפסדא דלא
 ותו אפטרופא שהיא כיון חדא כלל נכון אינו וכו׳ לבנותיה חשבון שתתן

מ וכתב • בידה דימחה ולית שצוה המת דברי על דעברו  הנער בעוד ה'
 ודאיליתא הא חשבון ממנה לשאול יכולין הנער מות אחרי אבל קיים
 • בחייה אלא הנער בחיי הדבר תלה ולא חייה ימי כל אמר שהרי

 נתכוונו ים של לחרמו שמא וכו׳ בפניה חרס שיעילו שפסקו מה גס
 מתנה לתת יכולה אלמנה אשה אין וכי בעלה מנכסי לפרש להם שהיה

 שקמצה ממה או פלה מלוג מנכסי או נדוניתה מנכסי כגון מנכסיה
 אעפ״י בעלה מות בשעת בהם שזכתה אלו בדברים וכיוצא נועיסתה

 מנכסי לישן יכולה שאינה אני ומודה האלמנה שבועת נשבעה שלא
 פעה עד מתנה אינה נתנה ואם פטירתה, שעת עד בחייה כלום בעלה

 שתהיה תרצה ואם בידה הרשות המתנה להחזי: תרצה ואה פטירתה
 מבטל׳ או המתנה תקיים שעה ובאושה פטירת׳ שעת עד פקדון המתנה

 לאחרים מתנות לישן תוכל א״כ וא״ת בידה אדם ימחה שלא צוה שהרי
 תחלק בה שכתוב הצוואה לשון פשט כדמפמע שתרצה מה בנכסי׳ ולעשות

 הנותן לעת אומדין לעולם דקי״ל קשיא לא הא שתרצה כמו הנכסים הוא
 שאין לאחרים הנכסים היא שתתן המצווה כוונת היתה ולא המצווה או

 דעתו היה לא גם . לאחרים ונותן בניו מניח אדם דאין ליורשו ראוי
 ומוציאה מכנסת תהיה שהוא אלא • בחייה הנכסים היורשים שיחלקו

 שיהיו רוצה שאם אומר אני הטעם ומזה בידה דימחה ולית חייה ימי כל
 שראו לא אם בידס מוחין אין רחוקים או קרובים שהם מי ביד המעות

 שפסקו מה גם • למעלה כתבתי וכאשר הנכסים מאבדת שהיא ביד
 לומר אני קרוב וכו׳ בהשואה אלא לבנות תסן שלא לאלמנה שישביעו

 כסי לזו ולהרבות לזו למעס שיכולה סובר שאני לפי שוא שבוטת שהיא
 מה■ נשוה שסחצוק הכוונה שאם בעלה יורשי שיהיו ובלבד שמרצה מה

 יעמדו הנכסים כי היתה המצווה כוונת אלא שתרצה מה לכתוב צורן
 הזמן כפי לבנות הנכסים תחלק פטירתה ובשעת ימיה כל בסזקתה

 בדעתה הדבר תלה ולפיכך עשירה וא׳ ענייה א׳ תהיה איפשר ההוא
 על ^:ודוס שרוצה מי• לכל מאל פשוט וזה פטירתה זמן כפי וברצונה
 בשבועת אלא ראיתי לא להבא כזו שבועה דבריהם לפי ואפי׳ האמת
 לא להבא הדיינים שבועת אבל לחבירו אדם שבין בשמעות או ביטוי

:להו מנא הפסק בעלי שיבררו עד היא מה ידענא
א ל ל א ב ת ל מ  שואליןממנה ולא מידה מוציאין אין זו אשה ד
* י ״ ׳ - אפילו בעלה מנכסי דבר מתן ולא חשבון י ׳

 והחלוקה בעלה ליורשי הנכסים תחלק פטירתה בשעת אלא ליורשים
:בשאלה שבא מה כפי הצוואה משמעות וזה רצונה כפי תהיה

ת ר® ל א  ואמי־ יפה הסכין את ובדק בשכר ששחט אזמן טבח על ש
 חייב אם בעוד שנפגמה פגומה השכין נמצאת השחיטה

:לא או לשלם
ה ב ו ש ;לשלם שחייב ז׳ל להרמבים המיוחסות בתשובות נמצא כך ת

 וכשרה נפגמה במסרק דילמא ותו הוא לגמרי אנוס וא״ת
 יםT באימון מלוי השחיטה שמלאכת וי״ל לשלם, חייב אינו הספק ומן

 ולפיכך היטב מלאכתו ין יכו לא אם לפעמים יקלקל בקי אומן ואפי׳
 במיעוט שהה דאס ואע״ג לשלם חייב שכר לו שיש וכיון באונס אינו

 דמוגרמתא בעובדא בגמ׳ מוכח והכי ספק שהדבר לסי פטור הסימנים
 בעיין דנסשטה ראיה למימרתביא ומצי בדין נולד שהספק התם באני
 במסרקה או בעור נפגמה אם בעצמו במעשה הספק נולד הכא אבל וטול
 באופן בנחת וישחוט שכר שנוטל כיון ספק שום יולד שלא ליזהר לו והיה
 לו היה א"נ .הסכין נפגם בכח שהכה שע״י בעור הסכין יסגם בלא

 שלא יזהר או שהוא מכל שנסגמת מאד חדה בסכין ישחוט שלא ליזהר
 ונבלה לטבח בהמה הנותן אמרו וסתם . קשה שהעור במקום ישחוט

: לנבלה נבלה בין חלקו ולא לשלם חייב
א פ ת ר ל א  תכשיטי לאשתו שקנה בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 והיא אותם לגבות ב״ח ובא העני ושוב כסף או זהב
 ואינה עמו ועולה מכשיטין לאומן וראויה מיוחסת שהיא טוענת

: עמו יורדת
ה ב ו ש  ודאקני דקנאי לב״ח שכתב כיון למתנה שטרו קדם אם ת

' * י  וכסף זהב תכשיטי וכ״ש חול בגדי ואפי׳ ב׳׳ח של הם כולם *־־ ״
 ברור שהדבר וכגון לך מיבעיא למלוהקא המתנה בשקדמה ודאי אלא

 דעתי ולפי . כן האומרים כדעת לי קים לומר יכולה אם מיוחסת שהיא
 שכתבה ואעפ״י הגאונים ממשורת הוא זה שחילוק כך לומר יכולה אינה

 רי״ף מתשובות שאינה נראה המקבל סרק ז״ל רי״ף בשם יוסף נמוקי
 אומרים יש בשם ציז סימן כתבה והטור האחרונים כל הזכירוה כלא כיון
 תימא ואפי׳ בשמו אותה כותב היה ז״לאמרה שהריא״ף אימא ואם

 עליו חולקין הפוסקים ורוב ז״ל הרמב׳׳ם הרי ז׳׳ל הריא׳׳ף סברת שהיא
 לא מיוחסת לשאינה מיוחסת בין החילוק זה כתב שלא מי כל כלל ודרך
 כל הילכך עמו יורדת ואינה עמו עולה אמרינן נשי בכולהו שהרי ס״ל

 גאק כפלוני לי קים לומר יכול שאין ברור והדבר לדין:זה שוות הנשים
 ם דהרמב כיון רבים כנגד רבים או יחיד כנגד יחיד ואפי׳ רבים כנגד■

אהוי ואתריה ב״ח כנוטלן ז״לסי׳ל  ושוב עליהם קבלוהו כאלו דמרהו
 דהלכמא ותו י כנגדו גאון כפלוני לי קים לומר דין בעל שום מצי לא

 דידן דבאתרא ותו , ז״ל הגאונים תשובות כל ראה ז״ל והוא כבתראי
 בביתו לאדם שיש וזהב כסף של מכפיטין על הוא המלוה סמיכות עיקר

 אפי׳ ב״ד אותם נוטל וזהב כסף של שהמכשיטין שבפסקים הנכון הילכך
 זה וכו׳ זהב טבעות בהם יש ואצ׳׳לאם •וז״למ״מ האשה ביד שהם
 דינם היה אם ובודאי במשובה ז״ל הריא״ף כתב וכן ומוסכם פשוט
̂ו .ע״כ אותם מזכרת הימה המשנה מלבושים כדין  שאין משמט ומכא

 אותם נותנים חול של מלבושים היו ואם זיל הריא״ף משם תשובה אומה
 האשה Tב הם אם וי׳ט שבת של ובגדים ברשומה שאינן מ״ס אף לאשה

 דהאי מטמא ועיקר ב׳׳ח נוטלן בידה אינם ואס מידה אותם מוציאין אין
 ולפיכך מטיקרא לה אותם הקנה כאלו עשה וייס שבת של דבגדיס פסקא

 לא ומרגליוס וכסף זהב סכשיטי אבל : עליהם סמך לא המלוה גם
 עליהם המלזה ססיכוס עיקר ולפיכך לגמרי מעיקרא לה אותם הקנה
 אוטם גובה ד״ט שבת בגדי זיל הרמב״ם שלדעת ואעס״י :אותם וגובה

מ ברשותם שהם אפס׳י ב׳ח  מל* לב׳ח להגבותס שלא נהגו כבר מ'
ס על ביס סמיכות דאיך ותו :הכי דפסקו גדולים כמה דאיכא ד ג ג  ה

 • מעיקרא לס אותם הקנה כאלו דנעשה וסו .לבלות שמשרים ל»
 מכשי^ שיגבה לביח לומר יין7ל יש לגמרי קבוע זה מנהג שאין ומפני
 «עצמו יטמיד הגיח ואם פשרה בדרך ריט שבת בגדי ולא וזהב כסף

:הוא דאסריה ז׳׳ל הרמב״ס כדעת יפסוק הדין
ב ת רפ ל א  ביד ^:ם ויש שומפין ושמעקשהם ראובן על ממני ש

 שים מנה שאותו הסכימו לחשבון וכשבאו מנה לוי
 הלך ושוב ושבועה ובקנין שטר בזה וכתבו ראובן מחלק שיהיה לוי ביד

 המל שגביתי הוא אמס לראובן אומר ועמה מלוי מנה אומו וגבה שמעון
 :לא או זו במענה שמעון נאמן אם לך החזרחיו מלד,אבל

ה ב ו ש פיו טל אלא מלר המנה שמעון שלקח עדים שם אין אס ת
שמודה



מהותשובותהרדב״זשאלות
ר הדבר גלקחו כמידה  נןמר בעי דאי <מ;ו ;אמן פהוא ניי

 כאס כיוס השע;וש דשסי לך והחזדסי לקחהי לימד נאמן לקחתי לא
רו כיודע מי פס אין לקחתי לא טוען היה ק  כטוען יעתה לוי אלא מ

 בשעה עדיס פס היו אם אבל ראובן אלא בשקרו שיודע מי אין החזרתי
 הילכך אמרינן לא עדים במקום דמנו מנו כאן אין המעות לוי לו כנתן
 את המלוה קי״ל הא וא״ת :החזרתי לומר נאמן אינו מנו כאן כאין כיון

 קשיא לא : שנא לא נמי והכא בעדים לו להחזיר צריך אין בעדים חבירו
 או גזלה בהורת אלא לידיה מנה האי אחא הצואה בתורת לאו דהכא
 המנה ראיבן דקנה דכיון כנזלה דהוי הבעלים מדעת כלא כאלה בתורת

 והנוזל . מדעית כלא כואל או הוי גזלן ולקחו במעון ובא לוי ביד אשר
 ז״ל דהרמב״ן דרבוותא פלוגתא הוי בעדים לו להחזיר צריך אם בעדים

 חכמי אבל בעדים לו להחזיר צריך דאק והשיב ז״ל מהנשיא זו שאלה כאל
 כצריך ז״ל כדעתו נראה הרמב״ם מדברי גה עליו מלוקים הדורות
 והכי ואבידה גזילה מהלכות פ״ד מ"מ בעל כתב וכן בעדים לו להחזיר

 כיון עדיס בפני לנזול יחושו לא זרוע ובעלי הגזלנים כל דאיכ מסתברא
 האמת יד ותגבר זרוע בעלי שיפלו או בדין יעימידום באפי׳ יודעים שהם

 מוסכם היה שהדין אפילו החזרנו לגיעון דמצו מידם יוציאו לא והצדק
 פטרינן דלא והו . במחלוקת שהדין וכ״ש הגזלנים את לקנוס ראוי היה
 וליכא בעדים לנוזל שבועה מוסרים ואיך היסת בשבועת אלא ליה

 איחא דאם ותו :חבירו את הנוזל אמרו דסתמא תשובה בשעשה למימר
 שהזר שידעו כדי עדים בפני הנזילה את מחזיר היה תשובה כעשה

מעה בלא נבי דלא נמי למימר וליכא בתשובה  נככר חוטא מנינו דא״כ כ
 ליכא שלשתן דבמעמד לוי ביד אשר מנה הך ראובן קני במאי וא״ת

 ראובן של שהמנה דידעי דכיון המנה לפרוע ח־־ב לוי היה דא״כ למימר
 בחליפין נקנה מטבע אין חליפין בתורת בקנין ואי לשמעון יהביה אמאי

 השבועה אין אבל שבועתו לקיים שמעון דחייב נהי השבועה מפני ואי
 לחלק הוא לוי ביד אשר מנה שאותו בשטר דכתוב וי׳ל :קנין עושה
 אודיתא דנפק כההיא ראובן של שהוא שמודה חלא הקנאה זו אין ראובן

 של חלקו גם קנה מנה באותו חלק לראובן דיש ותו גיורא איסור מבי
 ראובן קנה האלו הטעמים שני ובהצכירפות זה שטר ידי על שמעון
 עדים וצריך גזלן הוי ידיעתו בלא שליחו ושמעון לוי ביד אשר המנה

: לעיל וכדכתיבנא שהחזיר
V n V  "'1m לוי ביד אכר המנה כאין בזמן הוא שכתבתי מה ככל 

 לשותפות ידוע דבר הוא אס אבל לשותפות ידוע דבר
 ונחנוה השותפו׳ של שהוא ידוע והית׳ הסחורה קנו ושמעון כראובן כגון
 עדים כס אין אפי׳ כמעון ולקחו לוי ביד כמנה ונשאר למכור ללוי
 כניהם בחזקת הוא הרי לשותפות הידוע הדבר כי במנו נאמן אינו

 כאלו והוי ממנו מוציא חבירו נקרא לא מהם א׳ ברשות שהוא ואפילו
 אמר בעי דאי במגו החזרתי למעון יכול שמעון ואין בו תפוסים שניהם

 בחזקת השותפות וממון אמדינן לא ממונא לאפוקי דמנו לקחתי לא
 לחצי המגו ויועיל חלקו ממנו להוציא מועיל המגו ואין חלקו הוי ראובן
 דליכא כיון לקחתי לא אמר בעי דאי דמנו שמעון בחזקת שהוא המנה
 כלא ונשבע המנה חצי לראובן כמעון ופורע כחזרתי לומר נאמן סהדי
 מנה מחצי יותר לו החזיר שלא נשבע וראובן המנה מחצי פחות לו החזיר

: בטלית אוחזין דכניס כההיא
ת רפג ל א צ  היבם אחר הולכת שהיבמה בתכובה שהעליתי מה על ^

 לסמוך כלל הוא אם לאדן לחוצה ישראל מאר; אפי׳
 הולכת היבמה לעולם אחר למקום ממקומו היבם שהלך אפילו עליו
נ חילוק בוס יש אם או אחריו ,

ה ב ו ט ^  בגמרא דאמרי׳ עלה ז׳ל בכסהרא׳׳ה הראשונים כתבו ת
 דירתו בשמקוס דדוקא לצפרי מטבריא אפילו בורד זה פרק

 כופין אלא אחריו הולכת היבמה אין אחרת לעיר הלך אם אבל בצפרי
 ובירושלמי י דירתו במקום אלא עידו זקני מיקרי דלא אחריה לבוא אוהו

 פרק יוסף נמוקי וכתבה יי ע״כ קחולן בפרק וכדכתיבנא הכי משמע נמי
 הילכך עירו זקני דבעינן משוס ,הוא טעתא דעיקר למדת הא :בורר זה

 דירתו קבע אס אחרת לעיר מכם והלך א׳ בעיר דרים היו כניהם אס
 אחריו והולכת עירו זקני נקראו העיר אותה זקני לשם הלך אשר בהקים

 הראשונה מעירו דירתו לעקור כדעתו אע״פ דירתו כס קבע לא ואם
 דעהו אם יכ״ש עירו זקני עדיין לו אין שהרי אחריה לבוא אותו כופין
לעיר מעירו הלך והיבם עיירות בשתי דרים היו ואס :למקומו (חזור

 לבא אותו וכופין לעירו הולכת היבמה הרי דירתו שם קבע ולא אחרס
 עתה בה יושב היבם אשר העיר ואם :לייבם או לחלק לעירו הוא גס

 על וכופין חסר אינו וזה נהנה זה הראשונה מעירו יותר ליבמה קרובה
 בשום דירתם שניהם קבעו לא ואם אחריו: היבמה והולכת סדום מדת

: אחריה לבוא אותו כופין עירו זקני דליכא כיון עיר
א ל ל א כ ת ל מ  מקום ולא עירו זקני נקראו עתה דירתו מקים ד

 אותו כופין דירה קביעות לו אין ואם הלידה
י ;אחריה לבוא .

י פ ת ר ל א ט  ואת עצמו להכניס מרדכי ראה מה דעתי אודיעך ^
 השעה מפני נדחה לא ולמה עצומה בסכנה ישראל כל

 ; להמן עומדת השעה שראה כיון אחר למקום לו והלך
ה ב ו ט ^  היה הולך כיה ואם המלך ממשרתי שהיה כשב סיזרא ן׳ ת

 כי מתיישב ואינו בפירושיו כחוב כאשר בנפשו מתחייב
 מרדכי כי אצלי והנכון מקום לאיזה ללכת מהמלך רשות ליטול יכול היה

 אותם ימסור ככמלך וגס ישראל בכל ידו שישלח אדעתיה אסיק לא
 ידע ומרדכי דכתיב מהכתוב נראה וכן דבר לא על ולהשמיד להרוג

 על אבל דבר ידע ולא הרגיש לא דבתחלה משמע נעשה אשר כל את
 חנניה כמעשה ה׳ קדושת על נפשו למסור שרצה חופש היה לא עצמו

 ומסרו עמדו לצלם משתחוים העולם כל שהיו שראו כיון ועזריה מיכאל
 מרדכי צפה א״נ .למד ומהם מרדכי עשה וכן השם קדושת על נפשם
 רצה ולא הזה המעשה ע״י לגדולה לעלות ישראל הקדשכעתידין ברוח

 החטא נרם שמא אמר כך כל מצעער היה למה א'׳כ לדחותה.,וא״ת
וגומר עשו מיד אחי מיד נא הצילני שאמר עי׳ה אבינו ד־עקב כמעשה

: ז״ל רבותינו ממדרשי נראה הזה ובלשון
ז פו ת י ל א  טוב מצא כך ואחר מלמד השוכר על ממני ש

 שהיא אפי׳ אחרת מלאכה לו ליתן יכול אם ממנו
:מהלמוד קלה

ה ב ו ש  יש הלמוד מלאכת כי והטעם אחרת מלאכה לו נותן אינו ת
 למלאכה לשנותו יכול אינו ולפיכך למלמד גס תועלת

 לו ליתן יכול אינו לבניו השכירו חם אומר אני מזו וגדולה . אחרת
 יותר ואטרח מהאחרים יותר ההבנה קשי אלה למימר דמצי אחרים

 ואם שירצה נערים לו נושן נערים ללמד סתם ככרו אם אבל אצליח ולא
 להיות בזה מרויח אינו המלמד כי משלם שכרו לו נותן נערים מצא לא

 עבדי לא דאי דמחיזא אוכלוסי בהני כדאמרינן מתקלקל שהוא בטיל
 ; כדכהיבנא מדויח הוא שגס בלמוד שכן וכל חלשו _
ת י2ר ל א  השו״נה מן חטיס לקחת מותר אס אודיעך 'ממני ש

 וחיישינן בספינות איתו שמביאין לפי הפסח לצורך
 ויורדין מקורה אינה שהכו״נה ועוד ; מים עליהם באו כמא

:גשמים עליהם  מים עליהם באו שמא משום דאי הוא מותר דינא לגבי תשובה
 עליהם שירדו מפני ואם . מחזקינן לא איסורא אחזוקי

 ואם הטור וז״ל מהתחחונות ולוקח מפלה של החטים לפנות יכול גכמיס
 ויקח העליונים החטים יגרף התבואה על נפל מים או שלג מעט

 (היות הדבר שקרוב מהם ירחק נפשו שזמר אבל • ע״כ מהתחתונים
 הדבר בנ׳׳ד אבל בסתם ה״מ מחזקינן לא איסורא דאחזוקי דאע״ג סמן

 המדה יחסר שלא כדי בבואם מים עליו מפליכיס כספניס מפורסים
 מניסים אינם בתוכם המיס שיכנסו מכוונים שהם וכיון שם להם כנותני׳

 וכתב באישת׳ דטבעה ארבא לההיא קצת ודמיא מיד להתייבש אותם
 דגבי אע׳׳ג נתבקעו שלא גב על אף אסורים כהם ז״ל אפרים רבינו עלה

 הילכך בה דעסיק התם שאני נתבקעו א״כ אלא אסורים אינם לתיתא
^ שיתבקעו עד סימון לידי באים אינם  אתי נייחי דמינח כיון הכא א
 ותו • לחוש יש מיס עליהם שנותנים רגיל שהדבר וכיון : ט״כ מימון לידי

 וחיישינן לשמים מגולין כהס בודאי עליהם נופלים דגכמיס מסעמא
 לוקח שהוא באותם נתערבו מים עליהם שנפל החטים מאותם שמא

 של בשו״נה אבל כחפצו העליונות לגרוף יכול אדם של בביתו ובכלמא
 מאד הדבר וקרוב כרצונו העליונות לגרוף אותו מניחין אין יר׳׳ה המלך

 מכוונים שהמודדים ותו . שלמטה מה עם שלמעלה מה כמתערבות
 ישארו שלא כדי מהשר ננצווים הם בכן מדידה בשעת לערב לכתחלה

 שבאו חטין בה״ג כתב מזו וגדולה . מאד מפורסם זה ודבר מהעליונות
מיש אליהם שהגיע בידוע מראיהן שנשתנו או הן לחות אם בספינה

ואסור
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 דלירלינהו היכי רי קכא קנא ב'נהוpל אלא נססא להשהו^ ואסור
 איסורא אחזוקי מראיהן נקסנו ולא וקשוס הן יבישס אם אבל פסחא אמי
 ונסבו ננ'כ מסיבסא ריש צמרו רב שדר והכי לאכול ומוסדן מחזקינן לא

 אס וקשוס יבשוס שהם שאמפ׳י בהדיא לו הרי • זיל מ)מכוניס דבכיו
 הרומים שאוסם למין נראה והדבר להשהוסן אפילו אסור מראיק נשחנה

 קרוב והדבר מהארורוס משונה מראיה! הגשם מליהס שיורד ממלה קל
 בסון רואה הוא אש וכיש לחוש יש א*כ • כדכסיבנא שמסמרב טדאי

 הוא המיס כמחמס ידונו שהדבר מראיק שנשסנה חמים קצס החמים
 גשמים מליהס נפלו אס ספק הוי האוצרוס של החמים שאר אבל

 להחמיר דיש משמט המור שכסב ממה גס • מחזקינן לא איסורא ואחזוקי
 מממ כשהמים דוקא משמט וכולי מיס או שלג מטמ ואם שנסב בניד

 בניד אבל שלמטלה מה אלא נבללים שאין לפי הטליונים בשיגרף סגי אז
 ומספשמין יורדי! שהמיס לפי בגריפה סגי צא בשופט גשמים שיורדים

 השמוכי! החטים מיס החסה טל קליפה כמין שנטשה טי החסה בכל
 ומסערבין וחוזרי! מראיה! המיסומשסנה בהם נכנסין למטה לקליפה

 בסשובה ז׳ל הרשב״א שכחב ומה לטין הוא נראה זה ודבר פחמה בכל
:זה טל חולק אינו קיב סימן

ת רפי ל א  נשואה אח בח לו שיש בראובן דטחי אודיטך ממני ש
 רוצה וטסה כמכא של מלבושים שחי מסנה לה ונסן

 לה להכנס ורוצה אשסו במסנס זוכה שהוא הבטל ואומר לגרשה בטלה
 והאשה בידו מחזיקים משכילים וקצח כחובה בכלל כמכא מלבושי השחי

ד אומרט  מסנחי וסקס שסנרשני ט״מ לי נסן ולא מסנה לי נחן דו
:מי טס הדין המורה יורה _

 סהדי ואנן הנוח! דטס אומדן דלטולם האשה טס הלין
 אזלינן במוכר ואפילו לה נחן לא הבטל שיקחם שט״מ

 מסנה ולגבי לא״י לטלוס נכסיו דהמוכר כההיא דטסא אומדן בסר
 זוטרא לרב לנכסהא כסבינהו זוסרא דר׳ אמיה שמס מי אמדנן־בפ׳

דד לרב לאיגסול דבטיא  בר ביבי דרב לחמיה אחיא וגרשה אינסיבא ז
 בריה הונא רב ליה אמר אינסיבא והא הוא אינסיבי משוס אמר אביי
 למיד אפילו ממולייסא מלי אמדחו ממולאי דאסיסו משום יהושט דר׳

מ קני מברחס  דמשום דטחא גליא הכא אבל דטסא גליא דלא היכא ה'
 וקצס הסוספס ופירשוה איגרשה והא אינסיבא זביד רב בה לה דזיין

 וזכה הנכסים ונחנה בשכסבה ובודאי היא במקצס דכמסנה מפרשים
 כסב וכן לביד לבוא צדכה למה הכי לאו דאי איירי זוטרא רב נהם

 שיירה אם אבל נכסיה כל בכוחבח פרשה ז״ל דהרמבים ואט׳ג רשב׳ס
 חדא האי כולי דטחא גלדי דליכא הסם שאני המחנה מקבל זכה

 דהא מטמא דאיכא וסו : לבנו מסנה אדם לסס דמלסא דאורחא
 דאיכא זיל הרב מודה בניד אבל אביי בר ביבי רב כדקאמר אינסיבא

 בטלה אוסם שיאכל ולא אחיו לבס אלא נחן שלא ספי דטסא אומדן
 אח־) כר׳ דפסק זיל הרא׳ש לדטס מיבטיא ולא אחרס אשה עם

 שזה בידוט בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין האוחר דגמל נההיא
 בסר אזלינן דלא כרבנן דפסק זיל הרמבים לדטס אפילו אלא הרגו

 דאזלינן ברור הדבק ממונא לאוקמי אבל ממונא לאפוקי הימ אומדנא
 אנו המחנה טיקר טל שהרי הוא ממונא באוקומי והכא אומדנא בסר

 אלא נסן שלא הוא הדטס אומדן כי לומר כסבסי זה כל • לדון באים
 לומר גדול טטס יש אחיו בס היסה שלא ואפילו לבטלה ולא דודו לבס

 זה מלבוש ללבוש האנשים דרך דאין כיון לבטל ולא לאשה אוסם שנסן
 דשיראי פשקי דשדר ההוא שמח מי פרק דאמדנן כההיא הנשים אלא

 וכן וזיל ומחנה זכייה מהלכוס פיו זיל הרמב״ם וכחבה ופו׳ לביחיה
 אוסם ימלו לבנוס הראדיס כלים בהם והיו ססס כלים:לביחו המשלח
 אומר ראובן אס וכ״ש וכו׳ שלחם שלהן הוא דטסא אומק ננוסיו
א ד ה  דלאשה מסמי הל דאיכא כיון הילכך אחיו לבס אלא נסן שלא נ

 ולא לאשה ראויים שסם וסו • אחיו בס אצל דטסו נםןיזדאדקרובה
 בלי ברור הדבר אחיו לבס אלא נחן שלא אומר שראובן וסו . לאיש

 בכלל לה שמיןאוסן ואין שלה מלוג נכסי כשאר האשה שנומלסן קס4ממ
ה מנ  הנוסן וזיל ומסנה זכייה מהלכוס פ׳ג זיל הרמבים כסב וכן כ
 והנטל לגון! קנה שהאדון אלא והאדון הבטל קנה לאשה או לטנד מסנה
מ בטל לפירוסוכסב אוסס קונה  צדד כל טל וסזרסי מוסכמ שהוא מ'
 שיאמר לא אס יגרשנה אם המלבושים באלו לבטל זכוס .ראיסי ולא

שלדטס זיל סר׳ן שכמב מה לפי ואפילו ; לנטל המנונה שנסן יאונן

 מלבושים הנומן אבל דטלסא אשה ה׳מ לגוא קנה נמי■ הבטל זיל רשיי
 שיגרש לא בהם שססנאה כדי אלא לה נסן לא ודאי אחיו לבס

 לנו יש שטלהסוסקים שק וכל דודה לה שנסן מלבושיה אס ויקח אוסה
:לסמוך

ת רפיי ל א  אם הקדש כלי שמטון ביד שמשכן ראוק מל ממד ^
: דמים בלא מידו להוציא הקהל יכולין

ה ב ו ש  לו משכנס ואפיה הקדש כלי בהם הכיר פמטק 66 ת
 דבר ממשכן ולא מוכר אדם דאין דמים בלא מידו מוציאי!

 מינה ונפקא השוק סקנס טשו בכה׳ג למימר שייך ולא שלו שאינו
 בבירור שממון ויודט דטלמא אלאשלאיניש הקדש כלי היו לא שאפילו

 של שהם יודט אין אס אבל • דמים בלא מידו מוציאי! שלו אלו שאין
ד מוציאי! אין בזה אחרים  שכל לפי הקדש של אפי׳ דמים בלא מי

 [טם] שלמד בראובן הרמבים פשק וכן בידו שהם מי בחזקס המטלמלין
 הלמוד שכירוס בטבור הקדש של ספר לו נסן ושמטו! שמטו! של בנו

 והקהל שכירוסו בטבור ולמוכרו ולמשכט הספר לטכב המלמד ביכול
 שאין ובודאי : מ*כ ראובן מיד השפר [לגבוס] משמטון(לפטור) יסבטו

 הקדיש הספר שזה ראובן מכיר היה שלא בזמן אלא אמורים הדברים
 מידו ומוציאי! גנב חורא אלא גנב טכברא לאו מכיר היה שאס הוא

:הוא וברור אצלו שמשכנו מי טס דין יטשה והוא
ץ1 י נ ע  נקרא כולו השבוט כל הצמר פס פרשיוסיו אדם ישלים ל

 וראיסי . בשבח במנחה לקרוסה שהסחילו כיון הצבור טם י ^
 יצא צא המנחה אחר אפילו בשבח אבל ואילך ראשון מיום ככסב מי

 כי טטס לזה רואה ואיני • ט׳כ שטברה הפרשה קראו יום שבאוסו כיון
 דמסספינא לאו ואי זמנה אז סהיה לא למה לקרוחה שהססילו מאסר

ס יהיה שלא כדי כמנחה אוסהאחר להסחיל טדיף דהכי אמינא ^  מ
 לסיום סמך חורה שמחס ביוש בראשיס שקורין שאמרו כדרך למקטרג
 איני בברכה ואפי׳ הקריאוס בסי לסמוך רגיל אני הטטם ומזה הסורה

:בקדש להפסיק ראוי שאין שכן וכל ניניהם מפסיק
ת רפט ל א  חובו לו לפרוט לשמטון שנשבט ראובן על ממני ש

 טען שבוטחו שיקיים מבעו הזמן וכשהגיע פלוני לזמן
 :לא או נאמן הוא אש השבועה לי מחלס שכבר שבועה עלי אין

ה ב ו ש ^ באיזה ביארס לא ת  אמר שאם לפי השמטה לו מחל ד
 גוף לו מחל לא אם מחילה מחילחו אין בעצמו הזה כלשון לו

 כיון כלום א׳נו זה גס מחילה קורא אסה ולזה הזמן לו האריך ואס הממון
 לא וא'כ בחשובה זיל הרשביא כסב וכן השבועה בשטס כן החנו שלא

 כאלו הייני הזמן שהגיט קודם לי אמרח כבר שאומר אלא לה משכחס
 ברור והדבר :נאמן מי מעולם זה לו אמר שלא מוען ושמעון הסקבלסי

 להעיד לראובן לו טדיסהיה בפני שהשביעו נאמןדכיון דשמעת מאד
 כיון בשבועסו הועיל מה הכי סימא לא דאי הסקבלסי לו שאמר עליו
 טטנסו דאין היכי וכי ; הסקבלסי לי אמרס כבר ליה למימר דמצי

 אס שמעון ש־סבע שעה וכל השבועה לגבי מועיל אין החוב לגני מועיל
 ראובן שאין אני מודה ומ'מ .שטעסו לקיים ראובן אס ב״ד כופין חובו

 שרי דצא שכן וכל קאמר קושטא דדילפא ולשבועה לעדוס נפסל
:עבריינא למקדיה

ת צ י ל א  מאס אלמזס שלקח לשמטון ערב שיצא ראובן על סמני ש
 וכך כך לראוק שמעון וקבע כמנהג שנים לשלש השר

 לזמן לוי עם ראובן נשססף ואסיכ הערבוס כנגד להוצאסו חדש בכל
 או מהם אחד לכל שינסן מסנה שכל השוספוס בשטר וכמבו שנים ב׳

 סובע השוחפוס שנשלה ובזמן לשוספוס יכנס שה^ בדרך מציאה אפילו
 נ ומדש חדש בכל שמעק לו נוסן שהיה מה גס לשוספוס שיכניס לד

ה ב ו ש  טעמי מכמה משמעק ראובן שלקח במה כלום ללוי \t ת
 אלא זו במסנה ראובן זכה לוי עה שנשססף שקודם חדא

 למוש שיש דבזמן וסו . וחדש חדש בכל לו אוסה־ שמסלקים
^ נשלם כבר האלסזס של שנים ג׳ בסוף דהיינו לערבוס  השוס«ס ז

 נשעם או ערב שיצא נשעה זו במסנה שזכה שמאמר בין הילכך
י זה יארע אס שהרי וסו • מ חלק ללוי אין האלסזם שנשצר  מ
 עמו מסייע לוי אין הערבוס מפני ראובן אס דספסו לשמעון

 מדס לקהה סלק לד ימס שאס נמצא כלל לד אס סופסין ואין
 הוא אשר סכנסו חלף אלא מציאה ולא מסנה לא זו דאץ וסו .הדין
םי«־ p5*6 למלך ישלים לא שמעון פסא ימיו כל בם עמד
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מה יולק ללוי שאין •שמאצלי  ; הערנוח גשביל לראוגן שמעון שגסן נ

ת רצא ר א ז ג  יווכו לו לסרוע לשמעון שגשנע ראונן על ממני ^
 לו לכריוינ ממנו שאל הזמן וכשהגיע סלוני לזמן

 הריני לו אמר ואח׳׳כ השני לזמן לו. לפרוע שניש לו ונשנע ימים יודם הזמן
 הסקבלחי לו אמר שכבר ראוכן מוען השני הזמן וכשהגיע המקנלחי כאלו
 אם המורה יורה ומהשכועה מהיווב סמור ושהוא השנייה השמעה ארור

: או עמו הדין א ל
ה ב ו ש  לגבי שהרי רמאומו לו הועיל ולא ברמאוח נהג זה ראובן ת

 הריני שאמר כמה היווב נסקע שלא ברור הדבר הרווב
 קבל כאלו עצמו שעושה אלא גמורה מיוילה לו שאין הסקבלמי כאלו
 ולא היווב לו מיול לא אבל השבועה על עובר יובירו יהיה שלא כדי

 יודע היה שאלו במעוח מיוילה הויא מיוילה לשון שהוא אלא יהיה
 א!מדין דלעולם ידעם וכבר כן לו אומר היה לא היווב נמיול זה שבלשון

 אלא היווב למיוול בדעמו היה לא ודאי וזה המוחל או הנוחן דעח
 השבועה לענין גם • עובה שחח רעה לו משלם חלרו ונמצא השבועה

 כל דקי׳^ וה^עם לו קבע אשר לזמן שבועשו לקיים שחייב אומר אני
 שהשביעו ובשעה נשבע הוא חבירו דעש על חבירו לשועלש הנשבע
 על השקבלשי כאלו הריני לו יאמר שאפילו היה דעשו שנייה שבועה

 השנייה מהשבועה אוחו לסעור ולא ממנה לסוערו הראשונה השבועה
 שלא היה המשביע דעש ודאי אלא הועיל מה הכי סימא לא דאי

 כשמשביעין כי דסניא והא .הסקבלשי לו שיאמר אפילו אוסה להפקיע
 על אלא אוחך משביעין אנו דעסך על שלא יודע הוי לו אומרין אוחו

 הסם ששים שבועוס בסרק לה שריצו הא . ב״ד דעש ועל דעשינו
 חבירו אס אדם או הדיינים כשמשביעין לעולם אבל דרבא קניא משום

 סימא לא דאי וכך כך היה בדעסי למימר מצי ולא [ססם] משביעו
:בריה לכל חיי שבקס לא הכי .
ה רצב ל א  יחיד של שהוא בב״ה מססללים שהם קהל משלוניק ש

 והסכימו המסים סרעון ענין טל מחלוקס ונפל מהמהל
 הסרעון ענין על והסכמוס סיקונים לעשוס מהקהל דרובא רובא

 רוצים היו והיוב אוסם מונעים והיו רוצים היו לא דמיעועא ומיעועא
 המעטים עם הב״ה בעל ונסחבר סיקוניהם לקיים המעמים אס לכוף

 סלכו רצוני לעשוס חפצים אסם אי אם למרובים ואמר בידם והחזיק
 או יחיד דבריו על כשחולקים רבוס פעמים להם אמר וכן שלי מב״ה
 ביניהם הסכמה והסכימו המרובים נסקבצו זה ועל מהקהל רבים
 אנשים ד' ובררו חפן בנקימס מהם אחד כל שנשבע ובשבועה באלה
 הנראה ככל ביניהם ולסקן לסדר מספיק ויכולס יפה כח להם ונסנו

 או שיסדרו מה כל לקיים כלם ונסחייבו רובם בעיני או בעיניהם
 שיצאו יסכימו אם הן רובם או הנזכר הברורים הד׳ ביניהם יסכימו

 הסכימו והנבררים הקהל וסיקון לסדר הנוגע דבר בכל הן הנזכר מב״ה
 לשקן שיוכלו כדי אחר בב״ה להספלל ושילכו ההוא מב״ה שיצאו וגזרו

 אשר המרובים ואז ממנו מגורשים יהיו ולא הרוב בפיני הנראה אס
 גזרו אשר במקום בב״ה להספלל והלכו יצאו גזרסם לקיים נשבעו

 כאשר לאחדים והיו עמהם ג״כ שילכו המעמים מאס ובקשו הברורים
 בעל הוציא כך אחר : עמהס להחסלל ללכס רצו ולא עכשיו עד היו
 יוכלו שלח בהשכמה וכשוב שנה כ״ג זה נעשסה א' הסכמה הנז' ב״ה

 מב״ה שהיוצאים ואומר שנה מאה זמן סוך חלוקה שום לחלק הקהל
 כלל מלה לא משם לצאס שנשבעו ומה הנז' ההסכמה עוברים הם שלו

 הסכמה אוסה סמך ועל הנזכרס ההשכמה על לעבור שנשבעו מפני
 ההסכמה וז״ל :היחיד של בב״ה להססלל וחזרו שבועסס על קצשם עברו
 ינ״ו הזה הק״ק יוכל שלא שנה מאה ועד שמהיום אחרים סנאים בכלל

 ופלא השם לעבודש אחדים כולם שיהיו ואלא בעולם חלוקה שום להחלק
 בקהל להכנס יצ״ו מהקהל ולצאס להסרד הקהל מיחידי יחידי שום יוכל
 בפנקס לא הנז׳ הזמן סוך שיסחדש קהל בשום ולא שלוניק מקהלוס אחר

 ורצון מדעס שיהיה לא אם יר״ה המלך של הכראגיש בפנקס ולא הקהל
 יחיד ח״ו ואס ההם בימים יהיו אשר הקהל ויועצי הפרנסי ר״ל הקהל

 וכו' לנשארים הכל אלא הקדש בכלי חלק להם יהיה לא יצאו רבים או
 וקבלוה [וכסבוה] בק״ק(בסיבה) אוסה לפרסם וציוו לסדר שרצה מה וזו

 הפרנסי'מסכים בהסכמו' עליה וחסום ההסכמה עכ״ל ואשרוה עליהם
 טוענים והיוצאים : סידיש קרישקש השמעוני אליעזר עמכם אני

מהקהל איש ואין מעולם אוסה ראו ולא שמעו לא הנזברס שההסכמה

 ההשכמוי! כמנהג הקהל ומנהיגי מפרנסי חסומה שאינה ועוד ־ זוכרה
 שאולי אלא עליה הכריזו ולא חסמוה לא ולכן עליהם קבלוה שלא נראה
 מהקהל ההוא הקהל שנחלק להיוס לעשוסה השסדל בה החסום החכם
 גלוי דבר כי הנזכר החכם של כרחו על יצ׳׳ו הקטלנים של האחר

 בכל דורש היה הנזכר החכם כי הקהלוס שסי בני לכל הוא ומפורסם
 לדבר ורגלים לו הועיל ולא בחייו יסחלקו שלא וסחנונים בבכי יום

 פעם להסחלק יוכלו שלא הנזכרס ההסכמה לכסוב לסופר צזה שהוא
 ספק אין כי חסמוה לא ולכן לקבלה רצו לא והקהל בה וחסם אחרס
 ועוד :הקהל רוב בה להחסים משחדל החכם שיהיה בה רוצים היו שאם

 ניכר וגם הנייר שניקב עד המחק על כחוב שנים המאה שזמן טוענים
 נסקיים שלא וראיה מזוייף ונראה,שהזמן הסופר יד כסיבס שאינו
 והם יסחלקו שלא אלא מובן אינו ההסכמה שמלשון טוענים ועוד .המחק

מ שסהיה ספלה ביס להם 'לקבוע אס כי הקהל לחלוח מכוונים אינם
 מב״ה מגורשים הם כאשר ממנו מגורשים יהיו ולא שולטסבו בים הר

:מי עם הדין המורה יורה זה
ה ב ו ש  וסחלה טענו אשר הטטנוס בשלש היוצאים הקהל עם הדין ת

 כיון חדא טעמי מכמה חשש שום זו בהסכמה אין כי דע
 רוב לדעס השער כל נפסל המחק נסקייס ולא המחק על שהזמן

 שאר אבל המחק מן למדין דאין האומרים לדעס ואפילו הפוסקים
 בחר אזלינן דליסיהי המחקכמאן על שהוא שמה כיון מ״מ כשר השער

 כהסכמה דהוי למימר וליכא קצר לזמן נעשוס שהן ההסנמוח רוב
ה;. שאין  אבל אמרינן יום ל' נזירוס דססם היא דלעולם וקי״ל כלל ן1ב

 שנמחק אלא בה היה זמן דהא היא לעולם ססם והסכמוס שבועוס כל
 .עברה וכבר ההסכמוס רוב בסר אזלינן הילכך מאה במקומו ונכסב

 פרנסי לפחוס או הקהל גדולי בה יחסמו שלא השכמה לך דאין וסו
 • הסכמה אינה והסופר המסדר החכם זולס בה שאין כיון וזו הקהל

 הסכמה לשון אלא עונש שום ולא נדוי ולא חרם לא בה הוזכר דלא וסו
 הנמצאים אלו מחוייבים ואינם עבריינים נקראו לא עליה והעוברים לבד

 והפרנסים הפרנסים בהסכמס כסב החוסם שהחכם וסו :לקיימה עסה
 . לקיימה רצו לא והם וחסמה אוסה סדר החכם כי נראה וזה חסמו לא
 שלא משמע לה דמדכר דליכא וכיון לה איה קלא האי כי דהסכמה וסו

 מסחס מסוקן בלחי דבר מוציא שאינו חבר על דחזקה והו .קבלוה
 כסב שהרי ח״ו הכלליס ההסכמה על שעבר עצמו על מעיד והוא ידו

 שלוניק פה אשר יצ׳ו קהלוס בכל השכמה נעשיס שכבר אעפ׳יי וז״ל
 טליהם ועלכלהנלוים עליהם יצ״ו הק״ק בפרט ולקיימה לחזקה ראו

 ועברו ראשונה חלוקה הקהל נחלק איך וא״כ .כדלעיל וכו׳ זאח והיא
 איך בחלוקה חפן היה לא ואם הקהל חולקי עס הלך והוא ההסכמה על
 להסכמה לחוש דאין דמלסא כללא • הקהלוס הסכמס מכח מנעם לא
 אבל יסחלקו שלא חלא ההסכמה מפמעוח שאין שטענו במס גם • זו

 עמהס הדין ההסכמה במשמע אינו אחר במקום ספלה ביש יקבעו שלא
 כדי רבים של שהוא במקום שיספללו ברכה עליהם סבוא אדרבה אלא

 לסלק כזאס הסכמה שיסכימו קהל לך וחין יחיד בשל ולא כולם שיזכו
 פירשו שאפי׳ אומר אני מזו וגדולה :ליחיד ירושה לססו הרבים זכוח

 לבטלה שיכולין רבים של שהוא בביס להספלל לנאס יוכלו כלא בהדיח
 ברור הדבר א״כ • עליה הסכימו שבשבילה הסיבה נסבמלה אם ואצ״ל
 השבועה עליהם חלה הברודים כישקנו מה לקיים שנשבעו שאוסם מאד

 :חלקם הפסיד לח הקודש בכלי וים שבועתם לקיים אואס וכופין
 מכס לו לגבוס ססם שמעון אח שככר ראובן על שאלת רצג

 אחריוסוגבה שוס שמעון עליו קבל ולא מעכו״ם
 ממונים עם חשבון לעשוס ראובן ובא שנשאר מה ונשאר שגבה מה

 לראובן שמעון אמר או חשבון עשה לח שמעון ועם לו שיש אחרים
 הטהאזןוכראוס לא וראובן העכו״ס ביד שנשאר מה לגבוס לסייכיו
 יעבירנו שמא חשש חשבון עמו עשה ולא חדשה פנה שנכנסה שמעון
 לחלוח והקדים העכו״ם עליו ויעלילו החשבון חתיכס קודם ממנויו

 אבה ולא העכו״ם עם חשבון שיעשה עד יעבירנו שלא ראובן פני
 העלילו שמעון שהוסר העכו״ם וכשראו תחתיו אחר ומנה והעבירו

 המקום סופר לפני שכחוב עלמה ישירים מעות לו שנמנו עליועלילוח
 בידו וכיה ושוחק ראובן רואה זה וכל שקר עידי עליו מביאים וכיו

 ע״י העכו״ם עם פשרות לעשוח שמעון והצריך מיחה ולא למחות
על כתוב שהיה המעות עיקר משמעון ראובן שואל ועסה טצמו ראובן
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 השכיר שמעון יממיע אם רבינו יצממו ועמם משלם םעכוים
 ע״י והפסיד העכו׳ם עם שעשה הפשרות כל לראוצן לפרוע
 עשוש קודם ממנויו שהסירו סיכה הוא שהיה אפי׳ ראוק

 וינכה שהפסיד הפשרות על משכועה שמעון נפער אודילמא תשכון עמו
 שראוכן ועוד סתס שהשכירו כיון עליו הכתוכ מהחשכון שמעון מעל
 עליו יעלילו מהמנוי שהוסר כיון לכל כרור הדבר כי להפסד סיכה היה

 שכירות לשמעון לפרוע ראוכן חייכ אם רכינו ילמדנו עוד • העכו״ם
 מתעסק שמעון שהיה ועוד ממלאכתו כסל להיותו החשבון עשיית זמן

ה לא ושמעון לראובן אחרת במלאכה  זה אם כי מלאכה שום לו הי
 השכיר שראובן רכינו ילמדנו עוד • ככפר בשבילו מעוכב והיה החשבון

 או כה׳ כשמעון נשתעכד כך ואחר מלאכות ששי לו לעשות שמעון אש
 המלאכות הפרש אותו מראוכן לתבוע שמעון יוכל אם מלאכות ששה

 ומתנות דורונות לך נכנסו הרי ראובן לומר יכול דילמא או עליו שהככיד
מעע רב  ושתיקה נתפשרתיעמך אשר כשכירות שנתרצית וחשכתי או

 ועוד אזנך גליתי לא כדין שועה היותי סוען ושמעון דמיא כהודאה
 המלאכות על והפסדות פיזר שים ועוד שכרי תקפח ולא נדיב שחשכתיך

 נגה כאור אדוננו ואור אור ישכון הדרך רכינו יורנו עמך שעשיתי ההם
;אמן היום נכון עד ואור הולך ̂טובה  הכאקי כל לגכות עליו הממונה שהג^י הוא המנהג אם ת

 שמעון ופורע ראובן עם הדין העכו״ס כידי נשאר אשר
 המדינה מנהג סמך על סתם שהשכירו אעפ״י העכו״ם מן וגוכה וחוזר
 הוי אי וכ״ש ממונות כדיני גדול עיקר המנהג כי ידעת וככר שכרו
 מה כל דמלכותא דינא ולא מנהג שם אין ואס • הכי דמלכותא דינא

 על הוא הכל החוב מעיקר שיכפרו מה וכן אצלם שנשאר העכו״ם שיודו
 • קייס תנאו שבממון מנאי כל כי מפורש מנאי שם היה לא אם ראוכן

 ואומר בהם כופר והוא לשמעון שנמנו העכו״ס שאומרים מה אכל
 ופועלים דחנוני לההיא דמי ולא שמעון על הוא הכל עלילה שהוא

 מבעל וכאיסונועלין נמלו שלא נשכעיס והפועלים שנתן נשבע שהחנוני
 מתקנת כשבועה ונאמנים ישראלים שניהם המם דכשלמא הכיש

 לא עכו״ס ראובן למימר ומצי באמצע עכו״ם יד איכא הכא אכל חכמים
 שניהם המם כשלמא וא״מ • רכנן מקינו לא האי וככי כשבועה לי מהימן
 לא מהשכיר להוציא בא הכית כעל כנ״ד אכל הכית מבעל להוציא באים
 חוזרים והעכו״ס העכו״ם מן אלא להוציא בא לא הבית דבעל כלל קשיא

 עליו שהעלילו קאמר קושמא דשמעון נאמר דאפי׳ וסו • שמעון על
 ככמב או כעדים עמהם ונסן נשא שלא אנפשיה דאפסיד איהו העכו״ם

 כל שמעון יכאיש הכי סימא לא דאי מזו גדולה פשיעה לך ואין ידם
 כל מפסיד ראובן ונמצא כדיננו עדות אינו העכו״ם ועדות שקבל מה

 והעכו״ם העכו״ם אס מובע שראובן למימר לך איש מאי אלא הממון
 מענה אינה הפשרות עשה שראובן שמעון שמען ומה שמעון על חוזרין

 לולי כי מוכה תחת רעה משלם ונמצאת עובה עמו עשה הוא כי
 כעל שראובן לפי יותר עליו מעלילים היו הפשרות לעשות ראובן שנכנס
 למחות כידו והיה ושותק רואה שראוכן שמען ומה • ממנו ויראים המכס

 דם על מעמוד לא על שעבר וקרוב גדול לעונש ראוי הוא אמת אם
 שראובן שמען ומה • שלו להפסיד או לשלם חייב זה כשביל לא אבל רעיך
 כנזקין גרמא מענסו לפי אפילו ממנויו שהעכירו הזה להפסד סיכה היה
 היה שלא אפילו שמא ספק שהדכר וכ״ש פעור כנזקין גרמא וקי״ל הוא

 לן לימא דמאן ותו • הזמן כשוך עליו מעלילים היו עתה אותו מעכיר
 סכימת לבעל שמעון שכועס תועיל ולא הוא קושמא דילמא עלילה שהיא
 אומר אני ועוד • וכדכסיכנא שמעון על חוזרין והם העכו״ם מעל ראובן

 שהרי ראובן פעור כנ״ד הכא חייב כנזקין דגרמא דנין היינו שאפילו
 שמעון את להעכיר נמכוין לתועלתו אלא שמעון אס להזיק נתכוון לא

 מפני ולא שיהיה סיכה לאיזו לדעמו ממנו סוב כמקוננו אמר ולהשים
 פשוש דבר שהוא אעפ״י זה וכתבתי ראוכן יפסיד שמעון בל נזקו גרמת
 לפרוע ראובן חייב אם ולענין :שמים מדיני אפי׳ פעור שראוכן לומר

 עיקר לברר כגון לראובן תועלת כזה יש אס החשבון עשיית זמן שכירות
 שאין וכגון השכירום לפרוע ראוכן חייב חייבים שנשארו ומה החוב
 הממונה על הוא הכאקי גביית אס אכל הממונה על מועל הכאקי גכייס

 על אין לכד שמעון לתועלת שהוא או המשכון מעשיית שנתרשל או
 לשמעון אחרת מלאכה עושה שמעון היה ואס השכירות לפרוע ראוכן
מלאכות לשתי השכירו אשר ולענין ■ לו ונותן שירות אוחו שוה כמה רואין

 שלא כיון ראובן שפעור אצלי ברור הדבר הרבה מלאכות לו עושה והיה
 מפני בהם ליה דניחא משמע לזה שכרתנו לא ואמר כתחלה שמעון עכב

 להוסיף ראובן על ואין שכרו כנגד וקיבל וסכר מהם הנמשך התועלת
 זו אין אזנו את גילה לא מומה היותו שמפני שמען ומה שכר על שכר

 שאם אני אפסיד עעומך מפני לא למימר דמצי ראובן להוציא מענה
 מפני אלו מלאכות שיעשו כמה מוצא הייתי אזני את מגלה היימה

 ההוצאה לפרוע ראוכן שחייב אגי מודה ומ״מ • מהם שנמשך המועלת
 והמורח ההוצאה שמצא המנהג שהיה לא אם המלאכות אותם על שיש
 שלא כיון יסר שכירות לפרוע ראוכן על אין כך וכין כך וכין הריוח כנגד
 אלא משמעון מוציא ראוכן שאין זה כדין גדול כלל • כמחלה לו פירש

 איו שקר או אמת הוא אם כמעון על שחוזרים הם והעכו״ם מהעכו״ם
: כלום כזה ראובן על

 שהיו כספינה שהיה מעשה על נפשי ידיד ממני שאלת רצר
 דר יהודי וככללס ביס ונענעו יהודים כה הולכים

 בשבת כששי נסחו וזה עליו עדות ובא פארדו יעקב ר׳ כמו כשאלוניקי
 דחמימין דינא כי אנחנא הוינא כחדא מלתא כמומב וכו׳ באלוניקי פה

 עדות בתורת והעיד יצ״ו דמולילא יצחק ר׳ קדמנא אהא כד לתתא
 תורה גופי כל איך הדין מן לו להעשות הראוי והגיזום האיום אחר

 ולא יגרע שלא יהודותו ועל נפשו שעל ואמר הלז כעדות תלויים
 דינו׳ הנז״ל יצחק ר׳ והעיד דכר אבר וזה ששמע מה מכל יוסיף
 גרן אונה אוכיירין קי ארגושמה פארה אנקונא די כיניינדו קי אנשי

 האכלארשוכרי את ויניירון שיגיינמי דיאה איל או עורמינומה
 מצרים די קיויניינדו דישו׳ אי מארינירו און וינו קי אין עורמינעאס

 פירדיולה קיסי עורמינעה גלאן סאן ליינו קי באשה דיל נאכי אונה אין
 אפ״וגארון איטי ודייוס ג׳ מונגוש ויניאן קואל לה אין נאבי

 די פארדו יעקב ליימאכה בי סיניאה פלאעיקה מאס זו קיין אי_|קון
 קונוסי לו אי עיירה אין מואירעו דוישפואיש וידי אלקואל שאלוניקי

 שכל ולהיות מאנקו ני נימאס דינו׳ מארינירו אאיל אואי לו איסעו עידו
 של אשמו אם יצ״ו שאלוניק חכמי כין מחלוקת ונפל וגו׳ לפנינו עכר זה

 לכולהו סהדותא בהאי מבשא דלית משמע הוה לכאורה תשובה :אני גס דפי לחוות ממני ושאלו • מומרת או אסורה הנזכר פארדו יעקב
 אמר דלא מדא .מעמי מכמה שיעמא ולכולהו רכוותא

 המכיעה דחזא אלא קמיה אסקוה ולא קכרתיו ולא סימנין העכו׳ם
 למפשעא ואתיא • מהו כמלחמה אחד עד שלום האשה כפ׳ לן דאיכעיא
 נינהו סוף להם שאין מים ומסתכרא ודחינא וגו׳ ת״ח דשני מעוכדא

 דאסוקינהו אמרינן דמי היכי אלא • אסורה אשמו סוף להם שאין ומים
 אלא סמכינן עלייהו דלאו סימנים אמרה וקא לאלתר וחזינהו קמן

 ר״מ העלה וכן כעיין איפשיעא דלא משמע סוגיא דהך פשמא אסימנין
 שמכעה כספינה ועד אשה מינה ומשמע וז״ל איפשיימא לא דכעיין ז״ל

 ולדעתו • ע״כ מומו לפי מסיח עכו״ם וכ״ש מהימני לא מת והכירוהו
 עובדי מהנך עלה למידק ואיכא : סימנין דאיכא עד מיכשר לא ז״ל

 תלתא לבתר כהדיא ואסקוה ככרמי דמכע גברא ההוא כמרא דאשה
 דעכע גברא ההוא ותו • לדכיתהו מנהרדעא דימי רב ואינסכה יומין

 אפומא לדכיתהו רכא ואינסכה דשכיסתנא אגשרא ואסקוה בדגלת
 חזיוה אסקוה דכי וה״מ תלמודא עלה ומסיק יונוין לכתריה דשושכנא
 איכא דאי איירי סימנין כלא והכא תפח ממפח אישתהי אכל כשעמיה

 עסקינן מוכהקין דכסימנים עליו מעידין שעה לאחר ואפילו סימנין
 נינהו. דהלכתא ומשמע כלל עובדי בהנך סימנין תלמודא אדכר דלא תדע
 ;סימנים דאמרי עד ואשה עד מהימני דלא ז״ל ר״ח פסק היכי כן ואם
 דאסהידו נשי הנך ת״ח דשני עוכדא דהך ז״ל שיעסו לפי לתרן ונ״ל
 . סימנים דיהכי עד מהימני ולא כדדמי אמרי הילכך העכיעה ראו
 כי הכי ומשום המביעה ראו כשלא איירי כתרא דאשה עובדי הנך אכל

 וסגי לאלמר שיכירוהו אלא בעינן ולא כדדמי אמרינן לא דמית אסהידי
 אמר דלא כיון סגי קכרתיו יאמר שלא אפילו זו שמה דלפי ואיפשר
 חדא לגריעותא מלחא דאיכא כנ״ד הילכך כמלחמה הוי לא דהא כדדמי

 המביעה ראה דהעכו״ם ותו .וקברתיו אמר דלא ומו • סימנים אמר דלא
 דסכירא אחריו והנמשכים ז״ל הרי״ף שמת לפי ואפי׳ : אסורה אתמא

 ולא וז״ל • קכרמיו דלימא בעינן מ״מ עוכדי מהנך איפשימא דכעיין להו
 דמכע ההוא דלקמן כפרקא דאמרי כיון מיהו אלא בעיין איפשימא

לאלתר וחזיתיה לקמאי אסקוהו דאמר היכא ודוקא • וגו׳ בדגלת
ואשתמודמצה



זהרדבץשאלוימ ט

 חלמידי דשני מעשה לההוא זנדאסיקנא פלוני יאימו ליה ואשסמודענה
 אמד לעד הדין והוא וגו׳ סימאי כן יוסי אנא עם באים שהיו חכמים

 ו״ל משנה מגיד בעל וכחב :כ“ע וקברחיו מם דאמר היכא במלחמה
 או וגו׳ אומר אמד עד י״ג סרק פכחב ל’ז הרמב׳ם דעח נראה וכן

 לא ואס פיו על וחנשא נאמן קברחיו אמר אם ומח הגדול בים שעבע
 משנה מגיד בעל וכחב ע"כ מצא לא נשאח ואם מנשא לא קברחיו אמר

 אמר כשלא היא דעדיין לפרש היא וההלכות רבינו שכוונה לי וכמדומה
 דמה איחא דאם להו איבעיא לא וקברחיו מה באומר אבל וקברתיו מת

 דאמרי כגון ת"מ דשני בההיא דמי קא מאי להו מיבעיא קא וקברתיו
 וקברתיו מת אמר כי אמד בעד והלא סימנים ואמרי קמן אסיקינהו

 מת אמר כי ומיהו היא גוונא בכל דבעיין א׳׳ג ; משקר דלמא חיישינן
 וקכרחיו מת אמר לא כי אבל • עובדי מהנך ליה מיישינן לא וקברתיו

 נשאת ואם תנשא ולא רבינו שכתב ווה .איפשיעא ולא בעיין ליה הוה
 ליה דקים ליישב לי ואיפשר :עכ״ל הבעיות בכל פוסק הוא וכן מצא לא

 ומשום סימנין בהו דיהבי הוה הכי ת״מ דשני עובדא דהך לסלמודא
 איכא ב-תרא ע!א דס; עובדי מהנך אבל תפשוע לא דמהכא דמי הכי

 פשיט לא אמאי וא״ת . לסימנים איצטריכי לא ותו . שפיר למפשט
במ^ להו שמיע לא דילמא ז״ל הרשב״א מירז • בהדיא עובדי מהנך לה  ו

 ובמר רבא דאיסשרדבתרוייהוגרסינן א״נ : רבא ובמדא רבה גרסינן
 קמיה דאסוקינהו מרמי בעינן שיטמא האי ולפום : סברה דשמע

 בהדיא דל הריא״ף כתב וכן וקברתיו דלימא ותו :לאלתר ואשממודעינן
 הרמב״ם מלשון נראה וכן .לעיל לישניה וכדכמיב לאלתר דמוינהו דבעינן

 אין ונמסמ א׳ שעה שהושלך אמר ביבשה שהה ואם פי״ג שכתב ז׳ל
כ נשתנה שהרי עליו מעידין  אם בין זו שטה לפי מילוק אין אבל : ע'

 לומר וצריך אמרבדדמי גונא בכל הטביעה ראה ללא הטביעה ראה
 ואמר שטבע ידע המים שהשליכוהו שראה כיון דמלמא וטעמא קברמיו

 מרמי דאיכא בנ״ד הילכך :קברמיו שיאמר צריך ולפיכך מת מסתמא
 לכאורה כדמשמע שהשליכמוהים בשעה שם היה לא דדילמא לריעומא

 והכרתיו ביבשה מת אמ״כ אר ראיתי אשר והוא שאמר לשונו מתוך
 בעינן דלא האומרים לדעת ואפי׳ ■ אסורה אממא קברמיו אמר דלא וסו

 הטביעה ראו שלא לאומה ה"מ לאלתר ומזינהו דאסוקינהו ולא קברמיו
 :לאלתר ומדנהו קמייהו דאסוקינהו בעינן הטביעה שראו לאותם אבל
 היינו לאלתר ומזינהו קמן ואסוקינהו דבעינן הא ויראה ז״ל הרא׳ש וז״ל

 למים שנפל שראו דכיון בדדמי דאמרי משום הטביעה שראו לאותם
 הטביעה ראה שלא מי אבל למים שנפלו הם שאלו יאמרו מועט בדבר
 עליו מדקדקין ואין נאמן לחודיה עין בטביעות שמכירו ואמר מת ומצאו

 כיון ובנ״ד .י״ז סימן הטור כתב וכן ז׳ל הלוי והריז ר׳י סי׳ וכן
 בדדמי אמר הטביעה וראה הספינה במוך היה המל׳׳ת שהעכו׳ם

 הכי הוה דלא וכיון לאלתר וחזינהו קמיה לאסוקינהו בעינן הכי ומשום
 והמעילי וריב׳׳ש והר״ן והרשב״א הרמב״ן לדעת וכן ;אסירא אתתא

 קמן באסוקינהו מליא מלמא דכולה דס״ל ז״ל ההשלמה בעל בשם
 שיאמר ולא ראה ללא הטביעה ראה בין להו שני ולא לאלתר וחזונהו
 אותו ראה פלא העדות מלשון כדמשמע אסירא אתתא מ״מ קברתיו

 לפום כי רואה אמה הרי לעיל וכדכתיבנא הים שהשליכתו בשעה
:לסאיאסמא מקנתא לה ליס שיטמא הני דכל ריהטא

ל ב  לן דאית דאמרי ז״ל ובמראי קמאי ז״ל רבוותא דרך תפסתי אני א
 ולאפוכי דאתמא עיגונא משום דשריוסא אאנפי למיהדר

 סהדוסא אכשרו דאינהו תדע וזילוסא חורבא מינה ליפוק דלא בזכותו
 מלסא לברורי בעינן להכי ואמטו וארמימא ארמי ואמהמא דעבדא

 מן הרבה יש כי וזה דשמיא בשייעסא דהלכסא אליבא ולאסוקא
 במלחמה א' דעד הירושלמי מן שהוכיחו מכללם והראב״ד המפרשים

 לכמחלה לה מנסבינן סתם מת אמר אפילו אלא וקברתיו מת בעינן לא
 וכי סוך להם שאין ומים במלחמה אחד עד בין משוה דידן ותלמודא

 בעינן לא נמי םו,פ להם שאין מים קברתיו בעינן לא דהסם היכי
 ס״ל המוספות גם עינא בטביעות יפה שהכירו כיון קברסיו שיאמר

 היאך וא״ס האשה בסרק שכתבו בלחוד עינא אמביעות דסמכינן
 הכרח שום בלא עין טביעות ע״י בעליהן שטבעו אדם בני נפי משיאין
 נשאר ולא כוורי דאכלו סניהם צורח בשנשחמה איירי ושמא סימנים

 צורת אם אבל וז״ל ר״ח מסרש וכן במרא בפרק במשנה שבנינו מה אלא
התוספות בסיסקי היא וכן :ע"כ ימים כמה אחר אפי׳ שריא שלימה פניו

 החושפות מדברי משמע אמנם בתשובותיו ז״ל ישראל מהר״ר וז׳ל
 גוסו דנמצא היכא סימנים בלא עין טביעות ע״י להמיר הוא שהמנהג

 ואע״ג :ע״כ הטביעה שראו באותם דאפי׳ משמע כתבו וסממא שלם
 שלא באותם אלא שלם בגופו אפילו שרי דלא האשר״י מסקנת אך <כחב

 כן דקדקחי אני וגם כ“ע האשר״י בסימן מוכח והכי הטביעה ראו
 ור״ת ההוספות דברי להניח לנו אין מ״מ • המנהג הטור כתב מדלא

ת שאני וכ״ש האשריי סברת מפני המנהג על שהעידו ת  דלריו א
 הכרה ע״י בעליהן שטבע נשים להסיר האידנא ונהגו וז״ל :בע״ה לקמן

 הגוף נמצא בפלא הכא דמיירי ואיפשר סימנים בלא עין בטביעות
 ימים כמה לאחר ואפילו אוחו מכירין שלם נמצא אם אבל וכו׳ שלם

 וז״ל ירוחם רבינו כתב וכן .־ע״כ ז״ל ר״ח סי׳ וכן עין טביעות מהני
 :כ’ע עין בטביעות הכרה ידי על כבטבע להנשא להתיר עכשיו ונהגו
 דליכא אע״ג בנ״ד בכיוצא להתיר הוא הפשוט המנהג כי לך הרי

 בטביעות הכרה ע״י אלא ימים כמה ולאחר קברחיו אמר ולא סימנים
א: חורה אבותינו ומנהג ברי לבד עין  על המנהג שסמכו ואיפשר הי

 השיטוח לפי אפי׳ זו אכה להתיר נפשי משכנתי בעניי ואני הירושלמי
 היתר אין דעתו לפי כי סימנים דבעי ר״ח משיטת חון לעיל הנזכרות

 אחריהם והנמשכים ז״ל והרמב״ם הריא״ף דעת לפי אבל • זו לאשה
 צריך • וקברתיו דלימא ותו ■ לאלתר דאסוקינהו חדא חרתי דבעינן
 מת שיאמר מל״ה בעכו״ם שמצריך ז״ל הרמב״ם על שהקשו שתדע

 דמאן כההנא כלל קבורה הזכירו דלא ה;זם עובדי כמה דאיכא וקברתיו
 העכו״ם היה הפרק בראש ז׳׳ל הוא כתב וכן חסא מת חסא בי איכא
 מתשובה קשה וכן קבורה בס הזכיר ולא שמש לו,לפלוני אוי ואומר מסיח

 ועובדי כלל קבורה העכו׳ם הזכירה שלא אפי׳ והמיר לעכו ז״ל שהשיב
 דבזמן ז״ל והריב״ש והר״ן מ״מ בעל ותירצו אהדדי קשיין נמי דחלמודא

 בדדמי אמר דילמא למיחש איכא מכירו ולא שמו מזכיר העכו״ס שאין
 שמו ^ומזכיר מכירו שהעכו״ם בזמן קברחיואבל שיאמר ולסיכךצריך

 בשמו מזכירו היה לא דמית ליה דברי לאו דאי קברמיו לומר צריך אין
 : דמלמודא ועובדי ז״ל ררנוב״ם דברי נתיישב ובזה בדדמי אמר ולא

 ומקום וכינויו שמו ומזכיר יפה מכירו כיה בהעכו״ם כיון בנ״ד הילכך
 והזכרה ההכרה כי קברחיו צ״ל היה ולא בדדמי אמר לא ודאי דירתו
 לדעת כי דע קמיה אסקוה דלא דמשמע ולענין • הקבורה במקום עומד

 אוחו שראה חדא להכירו יוכל שלא לענין חרתי בעינן ז׳׳ל הרמב״ם
 אם אבל עליו יעיד לא אז ודאי דנחפח ותו • הים שהשליכחו שעה אחר
 בנ״ד הילכך • עליו מעידין נחפח ולא שעה אחר או השעה במוך היה

 נחסח לא ודאי שעה לאחר ואת״ל אותו ראה שעה בתוך כי למימר איכא
 ליה דמודו המפרשים שאר ולדעת : עינא בטביעות יפה שהכירו כיון

 חזיוה חלמודא מדקאמר לה ודייקי עליו מעידין שעה בתוך ראהו שאם
 דודאי ואמרי עליה פליגי שעה לאחר אבל לאלתר קאמר ולא בשעחיה

 זו שטר לפי אף ראובן אלא ואינו שמעון שהוא וחושב ומשתנה נתסח
 איחא הכי דמלמא אורחא הספינה בתוך היה שהעכו״ם כיון למימר איכא

 והם הים שמשליך אותם קודם ליבשה יצאו חיים בבעל היוצאים כי
 כדי ואיפשר פולה אינו ומי עולה מי לראות הים שפח על עומדים
 היסה וכך הכירו שיצא ומיד שעליהם מה ולקחת מערומיהם להפשיט

 א״נ ליבבה הים פהשליכחו מת כך אחר ראיתי אשר והוא בעדותו כוונתו
 והשתא הים כשהשליכחו אוחו ראה בלא אעפ״י שעה בתוך אומו שראה

 מפרשים וקצת והמרדכי התוספו׳ דכמבו ואע״ג ■ העדות לשון מתקיים
 ושפחה עבד או א׳ עד אפי׳ להאמין היינו אשה בעדות דמקילין דאע״ג

 מסוגיא לה וילפינן מקילין לא עדות כל בגופה אבל מל׳יח עכו״ם ואפי׳
 אוחו ראה דלא למימר דאיכא דכיון מהירושלמי בכור יש דפרק

חלן בתוך או הים כשהשליכחו  כי שתדע צריך לחומרא למיזל שעהאי
 קמיימא אוקמחא לפום הכי דמכמע דאע״ג מוסכם אינו זה דבר

 סמכי ועלה אחריתי אוקמתח החם איכא מ״מ בכור יש דס׳ דסוגיא
 אלא אמרוה דלא למימר איכא התוספות דעת לפי ואפי׳ המפרכים שאר

 אסקוה אי מלסא הסי ידע היכי עליה דדי־קינן קמן דהעכו״ם היכא
 דנשייליה קמן דליתיה היכא אבל לא או שעה במוך היה אם לא או קמיה
 ז״ל הרמב״ם כתב מזו וגדולה עין בטביעות יפה אותו דהכיר תלינן
 שראהו מל״ח דהעכו״ם היכא אבל וז״ל גירושין מהלכות בחרא פרק
 מפי אס זה עדות יודע היאך לדעת עליו מדקדקין אין וכו׳ שמח

העדויות שאר דקדוקי מכל אמר ולא וכו׳ הראיה מסי או השמועה
ע״כ
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כ  מה:הו משמע וכן ־ לקולא אזלק דודאי קמן דליתיה הנא וכ״ם . ע'
 לדעת חקרו ולא מל״ת עכו״ם ע״פ <םותיהן שהשיאו דחלמודא עונדי

כ הדבר• ידמו איך ל ע מ ש מ ק  שלא עכו לדייני ז״ל הרב מתשובת ו
 דכיון דמלתא ועעמא היהודי שנהר; ידעה איך העכו״ם על דקדקו

 דהא לתרוצי איכא א״נ • צריך לא תו מת שודאי ואומר ישה שמכירו
 המיס שני על צך כשראהו היינו עדות של בגופה מקילין דלא דאמרינן

 נמנמו בוה כיוצא ועל עינא בעביעות שהכירו לומר מקילי! לא מת
 דקושעא אמרינן והכירו ביבשה מת שראהו שאמר בני׳ד אבל האחרונים

 משום היינו קמיה דאשקוה דבעינן דעעמא ותו • יפה שהכירו קאמר
 איכא והא שמעון אלא ואינו ראובן שהוא ומושב בדדמי אמר דילמא

 במרדכי תמצא וכן בדדמי אמר לא מל״ח דעכו״ם שאמרו גדולים כמה
 לסמוך הם כדאי הדחק שעת שהוא וכיון .ע״ש נניימוניות ובהגהות

 אעפ״י ונותרים כוחבין הסכנה בשעת ישמעאל א״ר כדחניא עליהם
 אחר תמצא לא לזה תאמין לא שאס ז״ל רש״י עלה וכתב מכירין מאין
 והדבר הים מן שעלה בשעה אוחו ראה שלא חימא דאפי׳ ותו ־ ע״כ

י-׳ שעה לאחר או שעה בתיך אוחו ראה אם ספק  לקולא למיזל לן ̂י
 בחשובה ל“ז מור״ם כתב וכן ־ יפה והכירו אותו ראה שעה דחוך ולמימר

 אין כדחנן עדותו מהני לא אמרינן לא ימים ג׳ לאחר העד העיד דאם
 ודחי דידע אמרינן בסתם דמעיד דכיון ימים ג׳ לאחר עליו מעידין
 וכתב • כ“ע ההורגים עם שהיה או והכירו מיד שראהו כגון שנהרג

 אבתריה דייקינן ולא סתם בהר אזלינן אלמא ז״ל ישראל מוהר״ר עלה
 לדקדק יש וכן • ע״כ שהוא ומאורע ענין באתה שמת בודאי תלינן אלא

 שעה הים מן שהושלך אחר ביבשה שהה ואם שכתב ז״ל המוב״ס מלשון
̂יכ עליו מעידין אין ונתפח א׳  ביבשה ששהה בודאי דידעינן משמע ע

 הילכך • עליו מעידין ספק הדבר אה אבל עליו מעידין אין א׳ שעה
 והכל היה שעה בתוך אמרינן שמת סתם תומו לפי שהשיח כיון בנ״ד
 קאמר דקושעא תלינן יפה שהכירו שאמר כיון אחד עיקר אלא מוזר
 מל״ח דעכו״ם חדא • עעמי הני כל דאיכא וכיון • יותר מדקדקין ואין
 ותו ־ דנשייליה קמן דליתיה ותו ־ פוסקים מקצת לדעת בדדמי אמר לא

 וכינויו שמו ומזכיר דמכירו ותו • מל״ת עכו״ס בעדות מדקדקין דאין
 דבתוך לסקל דתלינן ותו : קמיה דאסקוהו למימר דאיכא ותו :ועירו
 שאדם הלב סברת כי ותו • הדחק שעת דהויא ותו :אותו ראה שעה
 וצורתו שגופו כיון זמן לאחר אפילו אצלו רגיל שהוא מי את מכיר

 תצא לא נשאת דאס תדע הוא דרבנן סוך להם שאין דמים ותו • שלמים
 העידו אשר למנהג עעמי הני וסמכינן • להקל תלינן דרבנן ספיקא וכל

 וכן לאנסובי אתתא האי ושרינן היא תורה אבותיו ומנהג הראשונים
;דעתי לעניית נראה

שכתבתי מה על משלוניק לב ן׳ יוהך כה״ר השלם החכם רצה
 עשקי על עמה מדבר שהיה מי ענין על בתשובתי

 מקודשת דהויא ואמרתי לי אמר ולא מקודשת את הרי לה ואמר קדושיה
 שהיה כיון ודאי מקודשת דהויא דקי*ל סתם לה מנתן גרע דלא ודאי

 אצלי נתחדש העעם זה כי שם וכתבתי קדושיה עסקי על עמה מדבר
 הדבר והיה משלוניקי באו אשר מאותם קונדריס בשום בא שלא לפי

 ושמיה וז״ל ממני שקפה במה אותו ותיקן הנזכר החכם בעיני קשה
 כתבתי ואני ממנו זה דבר שנתעלם ומורנו גבירנו חשדתנו איך אני

 המעיין חזן לגלות אני וצריך הפסק וז״ל ימים שנתים זה בפסק
 היה אחד בבחור אירע א' מאורע געיןוז״ל בסוף המרדכי בתשובת

 לה והראה כשף של קרס על מעות לה להלוות יהודית עם מדבר
 דבר ופליאה עד לך אתננו. בו להתקדש תרצי לה אמר כך ואחר הקרס

 מדבר שהיה כיון מהני קדושין לשם לה ואמר שסק אילו מה בעיני זה
 עמה מדבר היה דאמר יוסי כר' פסקינן דהא קדושיה עסקי על עמה

 התשובה בזאת סופר עעוא שיש לע״ד ויראה וכף קידושיה עסקי על
 מפשר איך כי לי מלת השמיע והסופר בו להתקדש תרצי שאמר דמה

 לקדשה רוצה שהיא שיפרש פלי בסתם קדושיה עסקי על עמה דמדבר
 לי אמר ולא הקדושין נותן כשהוא והלא הכי משוס קדושין דהוו לעצמו

 עכי׳ל בספרים שנפל עעות שהוא ודאי אלא מוכיחות שאינן ידים הויין
̂ :הנזנא החכה  עסקי על ענוה מדבר היה שאם ואומר עומד אני במקימי תשובה

 שהיא לי חמר ולא מקודשת אח הרי לה ואמר קדושיה
שנתן בזמן השתא הוא דק״ו בשחיקה לה מנת; גרע לא7 ודאי מקודשת

 קדושין לשם או מתנה לשם הוא אם מלתא גלוי דליכא בשתיקה לה
 שהיא אמרינן לאחרים או לעצמו אותה מקדש אם מלתא גלוי וליכא

 כ״ש קדושיה עסקי על עמה מדבר שהיה מפני הנותן לזה מקודשת
 לזה מקודשת דהויא לי אמר ולא מקודשת את הרי לה דאמר היכא
 על עמה מדבר שהיה דמפני פרכא דדינא אעיקרא וא״ח • הנותן
 לה יהיב מתנה דלאולשה ודאי ידעינן בשתיקה לה ונסן קדושיה עסקי

 מקדשה דלעצמו ל; לימא דמאן נינהו מוכיחות שאינן ידים אכתי אבל
 דקדק לא לי אמר ולא• מקודשת אס הרי על זו קושיא שהקשה והחכם

 בשתיקה לה ונתן עמה מדבר היה וליעעימיך למימר מצי דהא יפה
 עמה מדבר דהיה דמשום למימר ח־תלך מאי אלא לזה מקודשת אמאי
 מקודשת אס הרי לה כשאמר וכ״ש מקדשה דלדידיה מוכיחות ידים הויין

 קדושיה עסקי על עמה מדבר שהיה דכיון דמלתא ועיעמא :לי אמר ולא
 מאלו מוכיחות ידים לך אין אותך לקדש שלחני פלוני לה אמר ולא סתס
 ומי במרדכי ההגהה של הלשון והיינו ידים דהויין קי״יל מוכיחות וידים
 עמה מדבר שהיה כיון מהני קדושין לשם לה חמר ולא שתק מאלו גרע

 עעוס שיש שאומר ומי וכו׳ יוסי כר' פסקינן דהא קידושיה עסקי על
 לה אמר אח״כ וז״ל בהדיא אמר שהרי הוא בעיוני עועה הלשון בזה

 הוא והרי לה ואמר וחזר לשחק התחילה לך אתננו אני בו להתקדש תרצי
 מקודשת את הרי לה אמר ולא לה חמד הלשון בזה ממש קדושין לשם לך
 לי מלח השמיע שהסופר איפשרלומר איך וא״כ ע״כ הקרס בזה לי

 המקדש היה ואס לדון באים לי מלת על והלא לי־ מלח אמר ושהמקדש
 לא ודאי אלא להתירה בה מורה נתן ננה״רר היה איך לי מלח אומר
 דקי״ל דשמעסין פשעא להתירה רוצה היה הכי ומשוס לי מלס אמר

 על עמה מדבר שהיה אדעתיה אסיק ולא נינהו מוכיחות שאינן דידיס
 אה ואפילו בעיני זה דבר ופליאה החולק כסב זה ועל קדושיה עסקי
 קידושין לשם דגרוע סובר היה נתן דמהר״ר י דפליגי לפרש תרצה

 שומעין פלוגחיה לבר מ״מ השכל מ; רחוק שהוא מה בסתם מנתינה
 התשובה בעל כתב וכן ■ ביניהס לחלק דאין וכסבדא כהלכה דאמר
 שלא אעפ״י קדושיה עסקי על החלה שדבר עדיס יש ואם וז״ל בעצמו
 עמה שדבר בבעה דשתיקה גע צריכה בקדשה קידושין בשעת פירש
 לאחר אם אבל ומקודשת מעות מתן דבכעת שתיקה הוי בידה ונתן

 גע צריכה אבל ודאי קידושין א־נס אז וקבלתם ושתקה עמה דבר הקרס
 קידושין לבס שאמר מעשה על ממנו ששאלו בהדיא לך הרי י ע"כ מספק

 ודאי ומקודשת הם דשוין משמע בשתיקה מנתינה ז׳יל והשיב לי אמר ולא
 משובה אז ראיתי ולא הראשונה בתשובת שכתבתי למה גמורה ראיה ו ז

 בהדיא נראה וכן • ראיות בקשתי לא בעיני הדבר פשיעות ומרוב זו
 לה ואמד כסף ללאה שנתן ראובן תשע״ד סימן ז״ל הרשב״א מתשובת

 והוא קדושיה עסקי על ננדברים היו ולא לקדושין לך נותן אני הרי
 לחוש יש ומיהו מקודשת שאינה ז״ל והשיב מקודשת לי תהא לה אמר לא

 היו אם אבל קדושיה עסקי על מדברים היו שלא ועעמא י להחמיר
 ■ לי אמר שלא אע״ם ודאי מקודשת היתה קדושיה עסקי על מדברים

 גמורים קדושי; מחלה אשה קדש אס שכתב ז״ל הרמ״ה מלשון משמע וכן
 וחופבין נינהו מוכיחות ידים לי אמר ולא מקודשת תהא לאחרת ו^גר

 על עמה כמדבר הוי השנייה בפני הראשונה קמןדקדושי הא לקדושיו
 ואף מוכיחות ידיס הויין מקודשת ההא לאחרת ואמר קדושיה עסקי

 מקודשת מדינא אלא חווששין דוקא לחו לקדושיו וחוששין שכתב פי על
 השנייה בפני לראשונה הקדושין נתינת אס ליה פסיקת דלא משוס א״י
 לה ונ׳מר ממש עמה במדבר אבל קדושיה עסקי על עננה כמדבר הוי

 אמר העור וז״ל • ודאי מקודשת דהוי ז״ל ליה פשיעא מקודשת תהא
 על עמה מדבר היה ואס כלום חינו לי אמר ולא מקודשת תל! הרי לה

 שכתבנו כמו מרנש זה והרי ־ ע'׳כ קדושין ודאי הוו קדושיה עסקי
 אלא עליהן הקולמוס להעריח כדאי היו לא הס ברורים ודברים

 בדעתו זו סברא נקבעה הנזכר החכה ני יגונה ולא ישובח לא שההכרח
 הספר לשבש חכם לשום ראוי ואי; חנם המרדכי לשון ששיבש עד כך כל

 חשדתי איך החכס שתמה מה ׳כ וא : והבירור העיון רוב אחר אלא
 ואם בקונדריסו בא שלא כיון נתעלס ודא־ ינמנו זה דבר שנתעלס אותו
 עעה איך ופצא הפלא נפלאתי מנננו נתעלס שלא כדבריו הוא חננת

 כמתעלם אותו חשדתי ואני הספר את והגיעה התוסקיס ובדברי בעיונו
 שגגת אמרו זה ועל מולה רעה זו אבל יודע כלא עמנו החשיד והוא

:זדו; עילה תלמיד
-אלת
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למלרים המלך שולח אשר לכאשא מברכין אם ממני רצי

: מברכין ואימחי ודם לבשר מכסדו שחלק
 ז״ל והשיש כ״ד אש אשרהם הר״ר מלפני נפאל זה דשר
 ודן כמלך ששולטנוחו חשוש שהוא מי כל דשר כל כללו

 כמלך להן ומלאו ללאו טלדשריומהן שמשנה מי ואין שמשפט והורג
 משרכין אימחי ולטנין • מכשודו ושנחן מכשודו שחלק טליו ומשרך הוא

 שראה אוחו הוא שנייה פטם טחה שרואה זה אם וז״ל הנזכר הרש הטלה
 שיהא יום לשלשים אחח אוחו שרואה והוא קישה לו ים אמרח פטם היום
 א״כ אלא טליו משרך שאינו הגדול ים כמו שהוא שטיניו חשוש דשר

 השלטונים נמי וכן שראייחו ויהנה חדש דשר לו שיהא יום לל׳ אחח רואהו
 והמדשרוח והימים הנהרוה וכן • והלשקן והגימור והכושי והמלכים

 ל׳ חוך אמרח פטם ראהו כשר הכושי או ראה שטצמו המלך שאוחו
 אחר נהר או כושי או אחר מלך או שלטון אשל לשרך צריך אינו יום

 או מלכים מאה א׳ שיום ראה אפי׳ יום ל׳ חוך טצמו הוא ראהו שלא
 ורטמים שרקים כמו שהוא כולם טל משרך כושיים ק' או חכמים ק'

 וכן עצמו שפני דשר הוא ורטם ורטם ושרק שרק שכל מפסיקים שהם
 לדקדק צריך אשל .טכ״ל שכל והולך מוסיף והריח ששם של חנוחו נמי
 שמשפט להרוג רשוח לו אין שהרי לשלטונים דומה מצרים של השר אם

 צ״ל וא״כ יר״ה המלך מאח הממונה הגדול השופט שמאמר אלא
 השר שהוא השאפה כשיראה ולא ישרך הגדול השופט שכשיראה

 ואחד פרטי אחד משסט מיני שני להם כיש שחדט צריך זה דשר ולחרן
 והשר הדין פוסק והוא הגדול לשופט מסור הוא הפרטי והמשפט טורפי
 הוא שטה הוראח כמו שהוא העורפי והמשפט המשפט לטפוח מצווה
 ושלא הדין מן שלא אפי׳ יפיJהעו כפי להרוג ויכול המדינה לשר מסור
 השאשה לטפוח שיכול דשרים שיש למד נמצאח . הגדול השופט ידיעח

 יר״ה המלך שיד שים ואעפ״י להן ומלאו ללאו מהן שישנהו מי ואין לשדו
 שמדינה היה אם ה״מ מעשדיו עשד הוא כהרי יחפון אשר לכל לשנוחו
 יר״ה המלך לו ינחן רחוק שמקום כהוא כיון אשל שה טומד שהמלך

 שחלק שרוך ומשרך שטצמו כמלך היא הרי שמצרים ופולטנוח שררה
 שהיה ז״ל הרש מלפני ששאלו הפלעונים שאוחס עסקינן לא דמי מכשודו

: שמשרך השיש הכי ואפילו לסלקם יכול המלך
ן י נ ב ל  הדין פוסק כהוא אטפ״י שהיי כלל מסחשרא לא לשופט לשרך ו

 כצ שכחשחי אעפ״י השר שהסכמח אלא להרוג יכול אין 'מ״מ
 שר שוס על ולא למצרים השאים הררים על לשרך מספמח דעחי אין זה

 ללאו מהן דשריהם משנה יר״ה המלך כהרי ומלכוח ששם המלך משרי
 והישר הטוש ולכן שעינינו רוסי׳ אנו כאשר ומאמרי׳ כחשי׳ ע״י נהן ומלאו

 ששח נוחן הוא שהרי כלום הפסיד ומלכוחששזהלא שם שלא לשרך שזה
 הרש מלפני ששאלו השלטונים ואוחם ודם לששר מכשודו שחלק להקש״ה

 מהן דשריהס לשנוח עליהם מלך עול אין שעריהם שולטים הס ז״ל הנז׳
:כחשחי לט״ד והנראה .להן ומלאו ללאו

ת רצי ל א  על זמן לשרך נוהגין אין למה דעחי אודיעך ממני ש
 חינא החמד כגון לשנה משנה סמחחדש הטוש הריח

 ולא לריח נטיעחו דעיקר דס״ל למאן והורד ואלנרגיס ואליסמין
: למרקחח

ה ב ו ש  למר זמן עליהם לשרך ראוי אלא עושים הם יפה לא ת
 זמן שהוא שו מריח שהוא משעה ולמר ראייה מכעח

 פרי דוקא לאו אמרו פרי דהרואה אע״ג פירוח דשאר דומיא הנאחו
 הנאה דאיכא היכא דכי להריח העשוי פרי ה״ה אלא לאכילה הראוי

 שרכה חקנו טעמא דמהאי הטוש שריח נהנה נמי הכי הפירוח שאכילח
 דשר לכל ולא • שנא דמאי זמן ששרכח הטעם והוא וה״ה הריח טל

 נהנה שהאדם דשר כל שידך כללא האי נקוט אלא זמן משרך המחחדש
 דשר שנחחדש כיון וטעמא .זמן עליו משרך הנאחו על שרכה וחקגו שו

 מלוי שהדשר חדע שראייחו שמח אדם של לשו שו ליהנוח שעחיד
 שהוא כל כלל שו ונחנו זמן לשרך צריך חדשים כלים הקונה דקי״ל ששמחה

 אין חשוש כלי אפי׳ שו שמח אין ואס טליח ואפי׳ חלוק אפי׳ שו שמח
 דקי״ל כיון וא״ח • הלש ששמחח חלוי שהדשר למדח הא טליו משרך
 שאין וכיון הנאה שהם דאין משמע מנילה שהם אין ומראה ריח דקול

 אלא ישרך לא ההניה שרכח גס דליטטמיך ל״ק נ ישרך למה הנאה שו
 אשל מששא שהו דליח משוס מעילה שהו דליח דהא למימר לן איח מאי

הו אית הנייה זהו אי :יה חהלל הנשמה כל פסוק על דאמרינן נ

מח
 משמע האור ומחוק וכחיש הריח זה אומר הוי נו נהניח שהנשמה דשר

 דליה אע׳׳ג הני כל ערש קולך כי וכחיש האור מראייה נהנה שאדם
 הוכחתי וכשר ;משרכין הנייחן ועל שהו איח הנייה מ״מ מששא שהו

 שנהנה כיון מעל הקדש של וורד או חפוח הריח שאם אחרח שהפושה
 קול כששומע היינו שהן מועלין אין שאמרו ומה ־ הקדם של מגופו

 של נר שהיה או חמרחו שעלה אחר קטרח ריח שמריח או שיר כלי
 או שו ונגן הקדם של שיר כלי’ לקח אס אשל לאורו והלך דלוק הקרם

 שנהנה אלו שדשריס וכיוצא הקדם של מנר הדליק או שו והריח הקטרח
 שחיוש שאה אינה זמן דשרכח כיון וא״ח .מעילה דין שו ים ההקדם מגוף
 לא לאכילה הראויייס הפירוח על אלא אוחה חקנו לא דילמא רשוח אלא

 דאין ז״ל הרשש״א כחש שטמא דמהאי להריח העומדים הדשריס על
 עיקר דשוסר ל״ק לגמרי הפרי שיגמר עד אלא השוסר על זמן משרכין
 שין לחלק שאנו ואם להריח נטיעתן עיקר הני לענשיסאשל נטיעחו

 וזה לנשמה הנאה שזה מסתשרא איפכא הריח להנאח אכילה הנאת
 הראיה. עליו לחלוק והרוצה שניהם וישואו הם שקולים אלא לטף הנאה

 וכדכחישנא היא טעמא דחד משוס הריח על זמן שהדיא הזכירו שלא ומה
 הרשש״א דכחש ואע״ג מהפרי נהנה שאני ששעה זמן לשרך רגיל ואני
 דרשנן לישנא משמע והט ראייה ששעת לשרך שראוי שחשושה ז״ל

 החולקים דעח על שזה סומך אני מ״מ וכו' אומר חדש פרי הרואה דאמרו
 לשרכה מוכן ואיני שחון המתחדש הפרי רואה אני הרשה שפעמים לפי

שמחה יש הנייחו וחודששעח  אחר אותה כולל אני ולפיכך יהירה מ
:סוכה גשי כדאשכחן ההניה שרכח

ה רציי ל א  ואפילו שירויחו מה שכל נשחחפו ושמעון ראושן ש
 מציאה מצא וראושן ששועה ששטר ואין שדרך מציאה

 אין לעולם ששא אמר ואפי׳ לעולם שא שלא דשר מקנה אדם דאין טוען
:כלום לו ליחן חייש

n D w H שכיר נעשה חהם אחד שכל ואמרו רשנן קדמוהו כשר 
שפ׳ מציאות ללקוט ששכרו כגון כדאמרינן לחשירו ופועל

 לו שאמר שזמן שד״א לעצמו פועל מציאת נמי ואמרינן אוחזין שנים
 היום מלאכה עמי עשה לו אמר אשל היום עדר היום עמי נכש

 שהטילו או שוחפין להיוח מהם שקנו כיון הילכך השיח לשעל מציאתו
 שירויחו מה כל לענין כשכירים לזה זה נשחעשדו הכיס והגשיהו לכיס

 כפי הכל שדרך מציאה אפי׳ שהדיא החנו ואם לעולם שא שלא אעפ״י
 וטעמא • השוחפוח חנאי כפי חלקו לשמעון לחח ראושן אח וכופין חנאם

 הוא גם משחעשד חשירו לו דמשחעשד הנאה הא־ דאגש איכא רשה
 לעולם שא שלא דשר לזה זה דמקנין אמרינן דלא למימר וליכא .לחשירו

 דהא לעושיהם ידים יקדשו שאומר כדאמרינן להדדי ידם דמקנו כגון
 מעלמא דאתי ריוח אשל מלאכה שעלי כגון שידים שנעשה שותפות ניחא
 6כשכירי שנעשו כדכחישנא הוא טעמא עיקר אלא למימר איכא מאי

: והנלד״כ לזה זה ופועלים .
ת רצט ל א  ומח שמעון אצל שהפקיד שראושן דעתי אודיעך ממני ש

 אח ותשע ראושן של שוחפו שהיה יהודה ושא ראושן
 ליד הכל לחח שמעון אש ש״ד וחייכו ראושן יתומי וחלק חלקו הפקדון
 נתח ואם אבינו חלק לנו שן ואמרו ראובן ישומי גדלו ועתה יהודה

 שמטון והוציא עלינו אפטרופוס היה שלא ממנו שקח דבר ליהודה
 טל ממונה שהוא ליהודה הפקדון שישן עליו פסקו איך ש״ד מעשה

 אפטורפוס משמע לא ממונה שלשון לומר שרצה הסכמי׳ מן ויש היתומים
; דעתי לדעת ורצית

 שלשון שיאמר לי דמה הזה החכם של טעמו ידעשי לא תשובה
 שלשון או ממונה הקדש שלשון או אפטרופוס חלמוד

 שהוא שרור יותר הוא מתונה לשון והלא הלשונות משאר שאחד או עכו׳׳ם
 אפטרופוס דוכחא שכל אמרי והכי עסקיהם על לפקח עליהם ממונה
 לא וא״כ מינוי הוא הלשון ועיקר ש״ד שמינהו או יחומים אבי שמנהו
 שאפי׳ אומר אני מזו וגדולה ממונה אפטירופוס יקרא לא למה ידעשי

 ולא ליהודה הפקדון לתת טליו שפסקו אלא ב״ד שמעשה כחוש היה לא
 יהודה אס נפשך ממה שמעון פטור היתומים על ממונה שהיה פירשו

 אפוטרופוס היה לא ואם יהיב שפיר יסומיס אשי שמינהו אפטרופוס היה
 היה היתומים ואס :ליה יהיש ושפיר היחזמיס מל ב׳׳ד אוחו ממנין עשה
 שיחן עליו גזרו וש׳׳ד יהודה זולח יתומים אבי שמינהו אפטרופוס להם

שלאהיה ואמרו טעו ש״ד אמרי׳ לא ליהודה לחחמעוחהיחומיסלמי
לו
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 הראשון מן המימי לסלין שרצו אמריגן ודאי אלא הימומים על מילוי לו
 הדברים משאר אמד או הגכסים מפסיד היה שמא ליהודה אומו ולמח

 שמש מאמר ואפי׳ .בשבילם שמינהו אפטרופוס לסלק ב״ד שיכולין
 מן פטור והנפקד ב״דנמן פי שעל אנוס שמעון כדין שלא ועשו ב״ד

 אם והימומים ב״ד לו שאמרו מה עשה הרי פשיעה כאן ואין אונסים
 הדבר עלה דאמיא ולמאי .דין עמהם יעשו הב״ד טל טענה להם יש

 יעשה ירושלמי מרגום אפטרופוס לשון הוא ממונה לשון כי מאד ברור
 ודברים ארעא על אפטרופין ימנה הארן על פקידים ויפקד פרעה

 מחכמי שיש שכמבמ לפי אלא עליהם לכמוב כדאי היה לא הס פשוטים
 דעמו ולפי אפטרופוס מורה ממונה לשון שאין לומר שרוצה מי שלוניק
 ימצאנו אם יהודה עם דין ויעשה ראובן לימומי לפרוע שמעון יצטרך

 הימומים אפטרופוס יהודה שהיה ישבע מגו לו יש אם או יפסיד או
 משבועה אפילו שמעין פטור אלא לימא ודאי והא .במגו נאמן ויהיה

 : מינה למנדא וליכא ב״ד מעכה בידו שיש כיק
ת ל א ש  לשלוניק להוליך בדמיאט שכמב בגט דעמי אודיעך ממני ש

 אבל כהוגן שלימות שטר ונכתב הולכה לשליח ונמסר
 על אלא כלל השליחות בשטר נזכר לא שנים ג׳ כממתין שהמנה המנאי

 לה ימננו שמא למום ויש הממגרשת האשה של אחיה הוא והשליח פה
 ממזרים בניה ונמצאו בו ומנשא השליחות בשטר כתוב כאפר מנאי בלא

:לזה יעשו מקנה מה ’
ו ש  בשטר התנאי לכתוב צריך היה כי היה טעות ודאי ה2ת

 שיאמר מקנה וים בה לן לית נכתב שלא כיון אבל השליחות י*
 השליחות שטר אמוד ב״ד מעשה ויכתבו בפנינו עמה התנאי השליח
 על שהיה הנז׳ השליח הודה הלז מעבר הנכתב השליחות איך בעצמו

 למימש ליכא והשתא השליחות בשטר נכתב שלא אעפ״י וכך כך תנאי
 ינמן אשר ב״ד מנאי בלא הגט לה למס השליח שירצה כאעפ׳׳י למידי
 באמורי שכתוב מה שיראו כיון כן לעשות יניחוהו לא בפניהם הגט

 ולשמא . השליחות פטר גם שיגוז למימש ליכא יגוז ולכמא .השטר
 כתוב היה מה ב״ד לו יאמרו שמא דמרמת נמי למיחש ליכא יממוק

 יעמיק ולשמא .השלימוס שטר יפסלו כך וע״י זה השליחות שטר באמורי
 אשר שהעדים למיחש ליכא הדף שאחורי מה יעת־ק ולא השליחות שמר

 ולרשיעי כלל יעתיקו לא או הכל אלא להעמיק ימרצו לא השטר יעמיקו
 בית כאן אין השטר אמורי ב״ד מעשה יכתבו אס הילכך • מיישינן לא

:כלל מימוש
ב ו  גט מן הבעל לי אמר כך ואמר התנאי נושח השליח את פאלמי ש

 ואם גט יהיה לא שנים ג׳ במוך אבוא שאם בתנאי לאשתי זה
 דהוי דכיון גדולה מששא דאיכא נמצא גט יהיה שנים ג׳ במוך אבוא לא

 ודילמא מיד שמנשא ואיפשר קיים והמעשה בטל התנאי להן קודם לאו
 ממזרים בניה ונמצאו דעוית הוא ושלימא כמשפטו התנאי אמר הבעל

 שאמר התנאי נוסח שיכתבו הגט שנכמב למקום לשלוח צריך ולפיכך
:והנלד״כ . נעשה פיו ועל הבעל

א ה ש ל א  פלוני למקום בסחורה ילך שלא ונשבע עשיר שהיה מי ש
: לא או נולד הוי אי בעניות לו פוממין אם ונמענה

ה ב ו ש  נולד הזי ולא בעניות דפותמין ז״ל הראב״ד בשם ראימי ת
 וכ״ש בהדיא בירושלמי איתא והכי מצויה שהעניומ לפי

 ודלים הולכים אדם ובני בדוחק והפרנס׳ מצוי בלתי שהריזח האלו בזמנים
 רבים דעת על שבועתו הימה אם אבל שבועתו לו וממירין לו שפוממין

 בשבילה שיסירו מצוה אינה להרויח וללכת מצוה צדבר אלא לו ממירין אין
 מסורין מצוה בכל דלאו האומרים לדעת וכ׳ש רבים דעת על שהודר נדר

: דרדקי מקרי הך כי אלא רבים דעת *על שהודר נדר
ז י נ ז ל ל ד שהם במשנה השנויים נדרים מיני ד׳ ו ד  נדרי הגאי נ

 דעת על אותם נדר אפי׳ אונסין ונדרי שגגות נדרי זירוזין י ׳
 אין רבים דעת על שהודר נדר אמרו שכך כלל המרה צריכין אין רבים

 .הוא וגרור המרה צריכין אינם במצוה השנויים אלו אבל הפרה לו
 אגל לטייל כשיוצא אלא הרשות לדבר יוצא נקרא דלא ר״ס דכמב ואע״ג

 היא גופיה דר״ת קשיא לא .הרשות דבר נקרא לא יוצאלהרוימ אם
 הך כי אלא מצוה במקום רבים ע״ד שהודר נדר ממירין שאין דלמד

 נמי אסרס מצוה דמשום הפוסקים שאר לדעת ואפי׳ • דרדקי דמקרי
 מ״מ הרשות דבר נקרא לא להרויח שיוצא שמי ג״כ ויסברו מסירים

אלא רבים דמת על שהוןר נדר בשבילה להתיר ממש מצוה נקרא לא

 פלא גזה וכיוצא ע״ש בים להפליג או לארן מוצה לצאת שמומר לענין
 דעתי לעניות והנראה בזה ר״מ על מלקו ורבים רפוס של דבר זה נקרא

:כתבתי
ב ת ש ל א  ונמצא לשמעון בית שמכר בראובן דעמי אודיעך ממני ש

 ביטול לקרקעות להו דלית כיון לא אי מוזר אם מום בו
 איזה מום טענת בו שיש ואמ׳׳ל בירושלמי כדאימא דמיו מצי אלא מקח

:המום יהיה מקום ובאיזה מום נקרא דבר
ה ב ו ש  בקרקעות יש ודאי כי והעליתי בזה כיוצא על נשאלתי כבר ת

 הקרקעות במום אינשי קפדו ספי ואדרבה מוס טענת
 הוא בקרקעות אונאה איו שאמרו ומה :הוא וברור דברים משאר יומר

 יצאו אחיו אס איש מונו אל עמיתך מיד קנה או קאמר משוסדקרא
 דמיהם כדי דעד חכמים שיערו ומ״מ ליד מיד נקנין שאין קרקעות

 המום אבל מחלי לא טפי נמלה אמחת ליה דליהוי היכי כי איניש ממיל
:אומו מוחל אדם אין

ן י נ ע ל  הביס על תשמיש לאדם שיש או מלונות כטן מום נקרא מה ו
 להקפיד אדם בני שדרך אלו בדברים וכיוצא רעוע כומל או י ׳
 יכול והיוצא שהנכנס במקום הוא הזה המום אם ומ״מ מום הוי עליהם
 מום אותו שראה מזקה הביס למוך הקונה שנכנס עדים ויש לראותו

 יראה ולא לביס ויצא שיכנס שאיפשר במקום הוא אם אבל אומו ומחל
 כן ראיתי ושוב משובה באומה העלמי וכן :חוזר זה הרי המוס אס

.ז״ל מג׳׳ם ן׳ יהוסף להר״ר במשובה
ף ן  לראות איפשר שאי הבית סמר במקום המוס היה העלמישאס מ

 לאוד הבסים לבדוק אדם בני דרך אין הנר אור ע״י אלא אותו ׳
 אתקן אר המוכר יאמר ואם • הממן בדיקת בשעת אלא השעוה
 בגוף אינם המזמין אם וז״ל הנז׳ הרב מלפני נשאל זה דבר המזמין
 אמר לאדם בהם שיש או ביניהם העוברת המים אמס כגון הבתים
 כגון הקרקע בגוף הם אם אבל ויתקן קיימין החליפין עליהן תשמיש
 טיט בל ונמצא סיד של שנראה כומל או רעוע ונמצא שלם כותל שנראה
 והחליפיןבטליןכדאמרינן לכאן באו חדשות פנים ולחדש לסתור שצריך
 חדשות דפנים משום טהור ותקנו ממרסיומיו שמים שנטלו סנדל לענין
 מקודשת אינה אומה ורפא רופא אצל הלכה וכדאמרינן לכאן באו

 לעכו״ס הקדש שהוא ערעור עליה יצא שאם אומר אני וכן * עכ״ל
 מצי המערערים אס אפייס אני שיאמר ואפי׳ מזה גדול מום לך אין

 מכתב לך אחדש אני שיאמר ואפילו אמרים יקומו למחר למימר
 אחרים יקומו למחר למימר מצי בערכאומיהסאפ״ה הקנייה שטרי שהם

 מפורסם הוא כאשר מטוס אפסיד מ״מ בידם יעלה שלא ואפי׳ לערער
 אני יאמר ואפי׳ וחוזר מזה גדול מום לך אין הילכך :פעם בכל שעושין

 ודיינא דינא בי למיקס ניחא לא למימר מצי שמפסיד מה כל עלי אקבל
:כמבמי לע״ד והנראה ומוזר

ת שג ל א  אסר העוף בירך הנמצאים במוטין דעתי אודיעך ממני ש
:אסורם או מומרים הם אס שנתבשל

ת ב ו ש  שהם ברור הדבר שמימה בשעת הוורידין אס ממך לא אם ת
ק בס׳ מתבטל והשאר אותם ולנקר לחטט וצריך אסורים  ו

 עקר וגם שחיטה בשעת הוורידין אס מסך אם אבל .ז״ל הרא׳ש כסב
 שלם העוף אס לבשל מומר אם פלוגסא איכא בהא שבצואר החוסין אס
 שחתך אעפ׳י שלם העוף את לבשל שאין כתג ז״ל אפרים שרבינו לא או

 . דם הגידיןשישבהם כל ויסיר אבר עדשינממנואבר הוורידין אס
 ואפילו • נהגו וכן המרידן שחתך כיק לכסמלה לבשל שממיר רשמי
ק העוף נאסר לא דבדיעבד שדה אפרים רגינו  לדעת אומר אני ו

 באכילה אסולין שהם דם מלאים סוסים אס״כ מצא שאם המסירין
דן דרך הדם אותו יצא שלא בשן רואים שאנו ד  ר1אס אין ומ׳מ הוו
 לבטלו ס׳ ים אם וכ׳ש מפעפע שבהן הדם אין שהר התבשיל ולא העוף
ל ב״ד אב הרב כסב וכן אסורין בעצמן הגידין אגל  לא מ ודע וז'ל י

 יוסף גר׳ משה ר׳ המובהק ר׳ עם דברתי וגם להסיר ראיה בהם מצאתי
 אין איך גדולה סמיה ים וא״כ • ע״כ להסיר ראיה להם מצא ולא

^ עו  וכל נסחים נסחים העוף את שנתח מי ראינו ולא בזה נזהרין ה
 אם מדקדקין שאין אלא בלבד זו ולא בהם שמימו ראינו לא החכמים

 וצריכין . לא או ויוצא חם הדם שאז שמימה בשטח הוורירן נחסכו
ל הרמב״ם דעת על דסמכו ד*ל .סמכו מה על לדסס אנו  הזכיר דלא י

עד דאמר יהודה כר׳ קי׳ל דלא דס׳ל משום כלל הוודדין מסיכת
שי«ו«



ותשובותהידב׳זשאלות

 המשגה כפירוש כהדיא כמב וכן משגה כשמס אלא הוורידין אש שישמוט
 רבי’אמר לכל לא חשדא רב אמר טלה ואמריגן יהודה כר׳ הלכה ואין

 טוף שגא לא דלרבגן משמט כאחח כולו וצולהו הואיל בטוף אלא יהודה
 דאמריגן ואט״ג :שחיטה בשטח גקיבה אפילו גריכין אין בהמה שנא לא

 מדח יהודה כר׳ בוורידין הזהרו לבגי׳ יהושט ר׳ דא״ל דברכוה נ״ק
 סהמא דחי׳ ולא יהודה כר׳ הלכה למימר ה״ל מדינא דאי היא חשידוח

 ולפי ברירא דלא האי כי מימרא מכוס בדוכמא מידי טלה איממר דלא
 הדין זה הזכירו שלא כפשטו הנפה גיד שבפרק הסוגיות יבואו שיניחו

 ז״ל הריא״ף לדטח ואפי' • מידי לן מהני לא הלכחא דלטגין משוס כלל
 זריזין הטיר טבחי דכל להס סמכו יהודה כר׳ דפשהו הפוסקיש ושאר

 ראינו וכן הוורידין שישחטו 7ט ידם ממחס הטוף מוציאין ואין הס
 אלא דס מבוס אשוריס החוטין שאין להס סמכו טוד • חמיד טושים

 החוטץ וכן הלשון שבצידי החחשון הלחי וחוטי הטוק; וחוטי הלב חוטי
 דמא משום מרי אלא בגמרא מגו דלא ואט״ג • הלב בתוך שהס הדקין
 חתיכה לריכי השחיטה לביח סמיכי הגי וכל כיון מ״מ ודלוטא דידא

 ודרך בטוף הכ:ף ראש חוחכין בהרי למיחש ליכא דידא הילכך ומליחה
 בגוף הגמנאיס החוטין באר אבל דלוטיא וכן מליחה ט״י הדס יוצא בס

 דס מלאים שהם שנראה ואפי׳ דס משוס בהן אין והטיף הבהמה
 החוטיין אושס אל בומן או ציר מחקבן אלא דם זה אין הבישול אחר

 נכון טטם כהוא זה והבן קבולו ביח הכנח כפי דס לצורח ומתהפך
 תרבא משוס חלתא בחיותא חוטי חגובה דאמרו רז״ל דברי לקיים
 בכל חוטין כמה רואין ואנו דמא משוס ודלוטא דידא דמא מטוס וחדי
 למנהג סמך ויב בפיר אתי ככמבנו במה אלא :דמא בהו דאית הגוף

 שהרי בזה כיוצא בכל להחמיר דאין ותו . הוא הורה אבותינו ומנהג
 דטת וכן חיטין ולא מורה אסרה ודם דחלב חורה כל דס בחוטיין אין
 :מלקוש בו אין תורה איסור בו יש חימא ואפילו : ז״ל והרשב״א יי רש
 דחוחכין כיון וחו כרש טליו להתחייב דס מחורש יצא פנשבשל דכיון ותו

 .המחמירין לדטש אפילו ומותר נשחו כאלו הוי וכנפיו ורגליו הטוף ראש
 לאכול טצמי טל סמכשי לא מ״מ המנהג להטמיד זה כל שכשבשי ואטפ״י
 משליך אני אלא הבישול אחר דם מלאים בטוף שנמצאים החוטין אותם
 ולכך הטוף של בירך הוא שנמצאים מה ורוב : השאר ואוכל אושס

 חשיכות בגוף וכן לגוף קרוב הטוף בירכי לחתוך בישי אנשי את למדתי
 אני דם מלא חוט ימצא אם זאש גס ואף מליחה הדסט׳יי שיצא כדי

 לנהוג מניחם אלא אחרים טל אוסר ואיני המחמירין לדברי לחוש משליכו
:כתבשי לט״ד והנראה :מנהגם

 לקרוא שלישי רבו שעלה במי דטשי אודיעך ממני
;לא או משלים הוא יעלה אה בשורה

ה ב ו ש  עשרת כגון לרבו כבוד דאיכא בנוקוס שלישי רבו טלה אם ת
 דמשוס בהס וכיוצא היס שירש או מדוח י״ג או הדברות

 דאין משלים התלמיד לעלוש ביכול ודאי שלישי העלוהו הרב של כבודו
 שלא בעלמא באקראי שלישי לרבו העלוהו אס אבל .כלל קפידא כאן

 אלא ההלכה מן אינו מסיים עלייה דכבוד דכיון צ״ע כבוד במקום
 מסשברא מ״מ .שיעלה ראוי היה העולם שנהנו בעלמא כבוד מנהג

 עשה שיבא דמוטב יעלה לא דטשיה וחלשה לרביה זילושא דאיכא כיון
 ואינו בשורה לקרוא אותו שקורין מי שאמרו מה וידחה רבו דכבוד
 ליכא הכי טביד רבו כבוד דמשוס דכיון וכו׳ אומר כשוב ה עליו עולה
 ולקרוא לטלוש חייב שיעלה רשות לו נשן רבו אס ומ״מ השורה בזיון

 לט״ד והנראה מחול כבודו כבודו טל שמחל הרב קי״ל דהא בשורה
;כשבתי

ה ת ש ל א  משמעון מעוש שלוה בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 העכו״ם של והמשכון עכו״ם לצורך לו ואמר משכון על

 שלי והמשכונוש לוישי לצורכי כי רמישיך לו אמר המשכון לפדות וכשבא
 :הרבית לפרוט רוצה אני ואין ישראל של שהם ניכרים והמשכונוש הם

ה ב ו ש  שאריח בהו דכשיב ישראל מכלל ואינו רשע זה ראובן ת
 בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא טולה יעשו לא ישראל

 אלא היא ולא חבירו של כיסו ולבעל נשכר להיות וחשב שרמיש לשון
 לדבריך ליה למימר דמצי טמו פסק כאשר והרביש הקרן פורט

 קאמר קושעא דמלחא דסשמא לאחרונים ולא מאמין אני הראשונים
 לא משוס דעובר ברביש מישראל ללוש רשע עצמו משים אדם דאין

מכשול ששן לא טור ולפני ומשום חנשיך לא בה וקרי לאחיך משיך

ט מ

; בשבועה נאמן אינו לוה ולעצמו הם שלו שהמשכונוח ישבע ואפילו
 ז׳׳ל אשר בר׳ יצחק ה״ר בשם ק׳׳ח כלל בחשובה ז״ל הראי׳ש כשב וכן

 מכירים העדים כי שלו שהמשכון ראובן יברר אם ואף וז״ל עוד וכשב
 שאינו הביש בבעל ואפי' מכרו לטכו״ס אימור ראובן של שהיה זה בחפן
 דין בטל והודאש וזבניה ליה איצעריכו זוזי אימור כליו למכור עשוי

 שמכרו ואמרינן הוה טכו׳׳ס של שמשכנו שבשעה טדיס.שאמר כמאה
 בירור שוס להבין יכולשי לא הילכך לידו ומשכנו העכו״ס וחזר לטכו״ם

 וכו׳ ידינו משוך ידו זזה ולא החפן שקנה ראובן שראו שיעידו לא אם
 ומכאן • עדים מהודאת עדיף פיו דהודאש ז״ל הרב העלה בכה״ג ואפילו
 של שהם ברור שהדבר בהם וכיוצא ספרים המשכון היה שאפילו למדשי
 כדי לעכו״ם אושה הקנה ישראל דאימור מחייבסו פיו הודאש ישראל

 באושה ז״ל הרא״ש וכשב . במרדכי כשוב וכן הטכו״ם בשביל שימשכנם
 אנש דל ליה אמר מצי כדבריו שהוא לישבט ראובן ירצה אם ואף ששובה

 אני הראשונים לדבריך אלא בשבועה עלי מהימנש לא שבועתך ודל
 הקרן לי וישן הטכו״ם כשיבוא סמכשי בידי אשר המשכון ועל ננאמין

 בו דנין רבושי כל ראישי וכן משכוני לעכו״ם או לך אחזור והרבית
 ואדם וז״ל ז״ל אביאסף משם במרדכי כשב וכן ;ע״כ מטשה ועושים

 לפדותו וכשבא טכו״סהוא של משכון לו ואמר משכונו טל ברביש שלוה
 שאינו לישבע רוצה ואפילו ממנו לקבל מושר ורמישיך הוה שלי עוטן

 בידי ורפיא הראשונים לדבריך אלא מאמין איני לומר יכול עכו״ם של
 וגס . ז״ל ורבותיו הרא״ש ביד חזק היה בידו רפוי שהיה ומה • ע״כ

 יסודה רבינו בששובש כשוב החכמה ובספר וז״ל כשב בעצמו המרדכי
 בכל מעשים ראינו ראה ברוךז״ל ורבינו מרדכי בר׳ ור״מ קולונימוס בר׳
 נשנו וקדמונים טכו״ס בל משכונוש טל ברביש לחבירו איש שמלוין יום

 של ולומר בטרבונושיו רעהו אש איש להטטוש שלא בריש בן כל טל חרם
 והטרבוןשלי רימישיך אני לומר נאמן אדם שוס אין ומעשה הם טכו״ם

 כי שכשבנו מה לךבהדיא והרי • ע״כ רשע עצמו משים אדם דאין הוא
 הרשב״א כהי שהרי שאמר ואם :מעשיו הועילו ולא מוחרם הוא ראובן

 הרי הילכך וז״ל רביש מישראל לקחת יכול שאין שרנ״ג סי׳ בחשובה ז״ל
 ויצא כבורה שלא עמו ונהג שרמהו ומש שרט עליו לו שיש אלא פטור זה

 ידברו ולא טולה יעשו לא ישראל שארית דכתיב ישראל שאריח מכלל
 משכון לו הניח בכלא איירי דהשם קשיאכלל לא הא • כאן עד כזב

 אבל רביש ממנו לקחת לו אין במאמרו ששקר וכיון דברו טל וסמך
 עד מיניה ליה מפיק ולא המשכון טל סמיכשו עיקר משכון אצלו שהניח
 וטל שכחב ז״ל הרא״ש מלשון בהדיא נראה וכן :ורביש קרן ליה דפרט

 נראה וכן המשכון טל סמיכשו דטיקר משמט סמכשי בידי אשר המשכון
 הפוסקים ונמצאו משכון בלא איירי ז״ל הרשב״א מלפני ששאלו דמאי

 מטות ויקח ילך ועול רשט כל הכי שימא לא דאי אחד לדטש מסכימים
 ולבסוף חיושו ויבטל כיסו ויבטל שנים כמה ויששמש עכו״ס בשם חבירו
 מי היה שלא ואפילו רביש לך לישן יכול ואיני לקחתי לעצמי לו יאמר
 ובהישר אמש דין שהדין כ״ש הרשטים בפני גדר לגדור ראוי היה הדין
 אמר לא שאפילו אומר אני ולפיכך • סמך ומשכונו דבריו פטל נוטל הוא

 אני הטכרס לצורך לו אמר אלא הס עכו״ס של שהמשכונוש בהדיא לו
 כדן לטכו״ס אושם הקנה אימור סשם לו נשן והמשכונוש לוה

 ,ישראצ של שהם ידוע שהדבר פי טל אף הטכו״ס לצורך למשכנם
 המשכונות אבל לוה אני טכו״ס לצורך בהדיא לו פירש אס אבל
 שלא אומר אני בזה . לטכו״ם הקנישיס ולא הס שלי

 הריבית בשביל לעכבם יכול אין אבל הקרן לבטחון אלא אושס שעבד
 שישבע אחר משכונותיו ונוטל הקרן לו ונושן אנפשיה דאפסיד ואיהו

 צו נתן לא והטכו״ם העכו״ם לצורך שלוה או עצמו לצורך אלא לוה שלא
;רביש .

א ל ל  מן אפי׳ או העכו״ם של הוא שהמשכון לו אמר שאם דמלשא כ
 גובה בלו שהמשכון לו פירש ואם :ורביש קרן גובה הסשם

 רבים שראישי מפני מדאי יושר והארכשי • הרביש אש ולא הקרן אש
 ונמצאו מישראל ישראל רביש שיקח בדטש יעלה איך לומר משחסדיס

 גמור דבהישר וכדכשיבנא דלישא וגומר לאחיך ששיך לא טל עוברים
 ולא כדין שהם הראשונים לדבריו להאמין לנו שיש אושו לקחש יוכל

 בחשובה ז״ל הרשב״א שכשב ומה :הדין מן שלא שהם האחרונים לדבריו
 נמצא ולימים משכון טל ברביש לישראל מטות שהלוה שמי ששנ״ט סימן
ממנו שלוה איירי דהשם נ״ל רביס ממנו לקחת שאסור ישראל של שהוא

סשס
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 לוה היה הטפו״ם וללורך הם עפו״ם של פהמשפונוס המלוה וחפכ ססם
 עלסרי׳לאוין עצמוויעבור לצורך ברפיח ממנו פילוה אומו חשד לא כי

 מאמין אני הראשונים לדבריך למימר שייך לא דבר לו פירש שלא וכיון
 לצורך בהדיא לו דאמר היפא אבל עצמו אס שהטעה הוא זהמלוה

 והוי • מאמין אני הראשונים לדבריך ליה למימר מצי לוה אני העפו״ם
 שהדור חדא בזה עליו לסמוך לנו אין חולק הרשב״א יהיה שאפילו יודע
 ופמה ז״ל דהרא״ש וסו : גדר לעפוס לנו ויש בו ובפיוצא בזה מאד ערוץ
 ופל לסמוך יש ועליהם זו סברא בעלי המרדפי שהזפיר עולם גדולי
 והנל״ד ■ לעיל פסבסי פאשר חולק הרשב״א אין דעסי לפי פי שפן

:פסבסי
ת שי ל א  שחייב עדים בפני שאמר בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 דלא פגון ממם הודאה בדרך היה ולא מנה לשמעון
 דפרים היו לא אמר דין ביס בפני שמעון ופשסבעו עדי אסם אמר

 אם ופרעסי הודסי וטען והזר בפניהם לו שהודה עדים ובאו מעולם
 היה שלא גמורה הודאה בפניהם שהודה עדים באו אם תשובה ;פפרן הוחזק לא או בשבועה נאמן ואינו ממון לאוסו פפרן הוחזק

 פפרן שהוחזק ברור הדבר בך הייסי משעה לטעון יפול
 בדרך,הודאה היה דלא ואמרו עדיס פשבאו אלא שאלסך ואין ממון לאוסו
 אני משעה טעין הוה בעי הוה דאי בידי לפלוני יש מנה שאמר אלא

 או לה דפירי מדפר אי הבל של דברים היא הטענה דעיקר ופיון בך
 העדים אס בודקין פיצד דמסניסין עלה בורר זה בפרק גרסינן : לא

 לו אמר הוא אמר אס לזה חייב שזה יודע אסה היאך לו ואומרים ופו׳
 שיאמר עד פלוס אמר לא לו חייב כהוא לי אמר פלוני איש לו חייב שאני

 בך אני משעה דאמר אלא שנו לא אפיי עלה ואמר לו הודה בפנינו
 דרב בריה פפא רב אמר • פפרן הוחזק מעולם דברים היו לא אמר אבל
 • אינשי דפירי לא דפדי מילי פל דרגא משמיה אמרינן הפי אדא בר אחא
 לא בו שהשעה היו רוח דברי הודאה ואוסה הואיל ז״ל רש״י עלה ופסב
 שיפול טענה שפל לך הרי • עפ״ל הודאה אומה ושפח אינשי דפירי
 פפרן פשכילה שיחזק חשופה טענה אינה בך אני משעה עליה לטעון

 מעולם דברים היו לא אמד ולפיכך אוחם זפר לא רוח דברי שהם כיון
 דבריו פפי אמס שהיא אעפ״י מחייבסו לא ההודאה שעיקר כיון

 ממון מחייבס ואינה הואיל חשובה הודאה היסה לא מ״מ האחרונים
 בשם פסוב ראיסי ופן ■ פפרן הוחזק לא ולכך אוסה זפר לא ולפיכך
 פרעסי אמר אפילו אלא עוד ולא וז״ל ז״ל הרמב״ן של מלמודו דוד רבינו
 שהוא פיון דפדי מלסא הוי לא דהשסא גב על אף נאמן ההודאה אחר

 היה שלא דפדי מלסא היא בעצמה הטענה מ׳׳מ פרעו כך שאחר אומר
 דקאמר והיינו עליה כפרן מוחזק שיהיה כדאי ואינה עליה מסחייב
 פל דמלסא פללא • לשונו פאן עד כפרן הוחזק שלא בססמא מלמודא
 שבועס אומו ומשביעין פלוס פפירסה אין ממון מחייבס שאינה הודאה

; פסבסי והנל״ד האחרונה עענסו על היסח
 בהקפה מעפו״ם סחורה קנו ושמעון ראובן רבינו יורנו שאלה שז

 והיה בערפאוסיהם בשוה שניהם על המפר ופסבשער
 באונס אחר למקום ללפס והוצרך הקנין בעס בסחורה טורח ראובן
 שמעון בידיעס וזה עליו והשפירוס ומסייע משרס נער במקומו והניח
 למפירה שהוצרכה ובטס השירוסשאיפשר פל בה נעשה והנה שוספו
 רשוס בלא עיבה מה שיודע אחרס בסחורה מהסחורה שמעון החליף
 ועסה החליפין סחורס של עיבה מה יודע ואינו פה נמצא וראובן ראובן
 מה כנגד עיבה יודע אשר הראשונה מהסחורה לקחס ראובן רוצה

 יורנו שהחלפסי ממה סקח באומרו ידו על מעכב ושמעון שמעון שהחליף
 אס או וידיעסו ראובן רשוס בלא להחליף לשמעון רשוס ים אס רבינו
 עסה מהנמצא כפר פל ששוה מה בסך לו הנלגיע מלק שמעון יקח

:הראשונה מהסחורה
ה ב ו ש  מלקו יקח ירצה אם העליונה על ראובן ויד קיים השוספוס ת

 כנגד הראשונה מהסחורה יקס ירצה ואם מהחליפין
 הוא אם גמדה מדה או במשקל משקל חליפין לצורך שמעון שלקח מה

מ העשוי דבר מ  שמעון מחלק הראשונה מהסחורה נשאר לא ואם לי
 אם ואפילו החליפין בשעס שוה שהיה מה פפי דמים לו נוסן כצום
 שהחליף שמעון שינה מ״מ בחליפין לימכר הראשונה הסחורה דרך היה

ד למקצס ידועה היא ואפילו לפל ידועה שוממו שאין נדבר  אינה ה
בן ^ו ל ה ע ח ?מה ונסרלה לכסוף הודיעו ומ״מאם להודיעו לו והיה י

 זה וכל ■ בחליפין הפסד ים אם מלשלם ופעור עשוי שעשה מה שעשה
 במקומו משרס נער שהניח מפני ולא בשוספוס מודה ששמעון בזמן הוא

 מודה שמעון אין אס אבל :שמעון בידיעס והוא הואיל השוספוס נמבעל
 על המפר שטר שנפסב ואע״פ קניסי לבד אני שאומר אלא בשזספוח

 של בפער פסוב שהיה ואפילו • בעלמא ערב אלא היה לא שנינו
 בקנין אם לזה זה נשסעבדו במה ידעסי לא שוספים שהם ערפאוסיהם

 הסחורה במחציס זפה מהס א׳ שפל שנאמר ואפי׳ קנין שם היה לא הרי
 מ“מ לפיס שהטילו כשנים והוי החלקים ערבו פך ואחר כשלו היא והרי

 הכשרים השערוס ידעס וכבר ערפאוסיהס זה פל על מעיד מי
 להשסחף המדינה מנהג אם ומיהו ז״ל הרמב״ם מלשון בערפאוסיהם

 ממונוס דבדני :מלדינה כמנהג הפל בערפאוסיהם העולוס בשערוס
: ההלכה פעד אפילו אחריו והולפין גדול עיקר המנהג

ן ן  סביא אם לו שאמר שטען אלא בשוספוח ראובן שהודה נסברר י ע
 ביום המטוס סביא לא ואם שוספוס לך יש הסחורה בדמי חלקך

 אבל עמו החנה וכך לו אמר שפך מודה ושמעון שוספוס לך אין פלוני
 ראובן עם הדין בזה גם • ועדים קנין בלא בעלמא דברים אלא היו לא

 צריך היה לא השוספוס למחילס וחזקסו ידו סחס היא הסחורה שפל פיון
 ראובן על לו שהיה אלא יהיה לא קנין צריפה אינה מחילה דקי״ל קנין
ד דליפא משוס ואי • קנין בלא מחול הוא הרי ומחלו חוב ה  איברי לא ס

 יביא לא שאס עמו הסנה שפך מודה שהוא וכיון לשקרי אלא סהדי
 ־ מחל הרי סנאו קיים ולא בסחורה חלק לו יהיה לא במעוס חלקו
 מחוייב היה ולא בהמסנה אוסה לקחו שהסחורה שמעון טען עוד

 מן ממוייב היה שלא דפיון הפרעון זמן שיגיע עד במטוס חלקו להביא
 ראובן שיודה אפילו בו חייב היה שלא הסנאי לקיים חשיד לא הדין
 ואסמפסא היא אסמפחא דאי פל דקי׳׳ל דאע״ג עמו הדין היה שפך

מ קניא לא  והפא קניא ממונא לאוקומי אבל ממונא לאפוקי ה'
 .מחול הוא הרי השוספוח לך מחול המטוס לך אביא לא אס לו דאמר

 מפירה מהלכוס פי״א וז״ל הפוסקים ורוב ז״ל הרמב״ם דעס ופן
 והלה לך מחול ערבוני בי אחזור אם לו ואמר לחבירו ערבון הנוסן לפיכך
 זה קנה הלוקח בו חזר אם ערבונך לך אכפול בי חוזר אני אם אומר

 אוסו מחייבין אין המוכר בו חזר ואם ידו סחס הוא שהרי הערבון
 ואעפ׳׳י • קניא?נ''פ לא ואסמפסא היא אסמפסא שזו הערבון לכפול

 שראובן וכיון לפסוק לנו ים ז״ל הרב פדעס מ״מ חולק ז״ל שהראב״ד
 היה שלא בדבר עצמו המחייב פל דמלסא פללא ■ מחילה הויא מוחזק

 הויא למחול הוא ואס קנה לא לקנוס הוא אם דאי בלשון קנין בלא חייב
:הנלד״פ ־ מחילה

ת שח ל א  רב על סענה דלא קרא בהאי דעסי אודיעך ממני ש
 המופלא דהיינו רב על סענה לא ביה ודרשינן

 המופלא אס שראה הסנהדרין מן אחד ופי עובא וקשיא שבדיינים
 שאם אלא עוד ולא עליו לחלוק יופל לא מחייב או ומזכה בדין טועה

 :סרחק שקר מדבר פסיב והא בלאו עובר עליו מלק
ה ר ו ט ^  אלא בדין הגדול על יחלוק שלא הקטן על זו אזהרה אין ת

 דעסו ויאמר יסחיל שלא הגדול על היא האזהרה עיקר
 הקטנים הסנהדרין דייני ושאר הנדון בחובס יפסח שמא פי סחלה
 סחלה עליו לחלוק יוכלו לא לחיוב שפסח שבב׳׳ד המופלא לכבוד ממנו

 לאחר שמא פי הצד מן יסחילו לפיכך הנדון בזכוס להפך רצונם ■שמא פי
 ויהפך יחזור הנדון לזפוס טענו אשר הראשונים טטנוס המופלא םישמע
 הקטן רצה אם מיהו לחובה פוונסו היסה שבסמלה אעפ״י בזפוסו
 סססיל לא הוא פך הפסוב ושיעור ■ בידו הרשוס הרב על ולענוס לחלוק
 היא והאזהרה כדין שלא מממייב ונמצא רב על יענה לא שמא פי לדבר

 של סלמידו ז׳ל דוד רבינו בשם פמבו ופן • וסשפח ודוק הגדול על
 ולפי הגדול מן מסחילין מאונוח בדיני חנן וא׳׳מדהא :ז״ל הרמב״ן

 בדיני איירי קרא והלא איירי נפשוח בדיני דהפא לומר אנו צריפין זה
 למאן ממונוס בדיני אפילו נוטה ב׳׳ד דבעינן לנעוס דפסיב נמי ממונוס

 בין נפשוס בדיני בין איירי דקרא וי״ל ־ סנהדרין ברים הפי ליה דאיס
 בדיני אלא איירי לא רב על מענה דלא דרשא הך אבל ממונוס בדיני

 רב על דפסיב א״נ • העדה והצילו העדה ושפעו דבעינן משום נפשוס
 קרא דפולי דס״ל סנא ואיפא • נפשוס דיני הוי ריב וססם ריפ על וקרינן
 ב׳ל בעינן לא ממונוס בדיני אבל נועה ג״ד בהו דבעינן נפשוח כדיני

:?סכמי והנל׳ל ממה
אלה ו



ותשוסיו?הרדכץשאלווו

1^: V1Wה ל  לינשא גחרציח ולא לראוכן שנשאה כאשה • משלונק א
 זרע כלא ימוח ו“ח שאש ראוכן כל אחיו שנשבעו עד לו

 היבש שילך השבועה ובכלל המקוש באוחו נוהגין היו שכך לה שיחלצו
 בלא ראובן ומח :למיחחו חדשיש ג׳ בשוך לה לחלון היבמה למקום

 לקיים באחי הריני לה ואמר היבמה למקום אחיו שמעון והלך בנים
 ובה גדולה מדינה ים המקום מזה בקרוב אמרה והיבמה עלי המועל
 למקום לכאן באחי כבר אומר והיבם לשלוניק לבש נלך הרבה חכמים
 קהל כאן שים כיון יוחר עצמי אח להכיריח רוצה איני מחוייב שהייחי

 חובעח והוא חדשים הג' ועברו לשלוניק לה הלכה והיא חורה ובעלי
 שם לאחיו להקיש לייבש אלא רוצה אין והוא כבועחו כסי לחלוץ אוחו

 בו הפצירו אחיו מיחח בשעח כי ואומר מענוש פחי בה ונוחן נחלחו על
 והוא הדין מן ראוי שהוא מה שיעשו אלא רצה ולא אשמו אח שיגרש

 שאין שראה כיון אבל אחיו רצון שזה שחשב אלא נשבע לא מחחלה
 שכבר מען עוד : בשעוח שבועה הוי אשחו שחר,ייבם אלא אחיו רצון
 שעברו וכיון לה הלכה והיא חדשים ג׳ בשוך ובא עליו שמומל מה עשה

 קמאי ורבווחא ואמוראי דחנאי פלוגחא דאיכא ידוע הדבר תשובה : לייבם ורוצה השבועה מן פעור שהוא חדשים הג׳
 מצוח או קודמח חליצה ננצוח אי דבחראי ובמראי ובמראי

 ומעשה לייבם ולא לחלון דנהיגו אחרי כמה איכא הזה בזמן ואסי׳ ייבום
 והוכחחי סי אח ושאלו קודמח חליצה דמצוח שס ופשקו בקנדיא היה

 לושיןה דלא הבו ומ״מ קודמת ייבום דמצוש וחזקות ברורות נראיוח
 זו מצוה שזו כמו כי המצוה אח לבעל נשבע לחלון הנשבע שיהיה פלה

 יכול אינו שהרי למלון אוחו וכופין היבש על השבועה חלה הילכך מצוה
 לאו במעות שבועה שהיחה שמען ומה שבועתו על עובר דנמצא לייבם
 האשה לתועלת סיחה שהשבועה שכיון חדא מעמי מכמה הוא כלום
 לא דאי הימה במעות שבועה למימר מצי לא ליבום זקוקה חהיה בלא

 דלא הימה במעות שבועה ימיעון לפרוע לחבירו הנשבע כל הכי תימא
 הנשבע א״נ • בימוי בשבועת אלא שבועה אינה במעות שבועה אמרינן
 אבלבנ׳דשלא כלום לו חייב היה שלא ונמצא וכך כך לו לפרוע לחבירו
 למעון יכול שאין ברור הדבר זה חנאי על אלא לו לינשא האשה רצחה
 דילמא לדעתי אפי׳ כלל מעות בכאן רואה אני שאין וחו • מעוח מענח
 קודמח חליצה מצוח האומרים כדעח סובר כיה אומה שנשא בשעה
 שנשבע דבשעה מעות בכאן ואין קודם יבוס מצוח ואמר בו חזר ואח׳כ
 בהדיא בחייו אומר כיה ואפילו אחיו כוונת הימה שכן לחלון נשבע שפיר
 רואה אני דאין וחו נ לו שומעין אין שייבם אלא שיחלוץ רוצה איני

 מן שראף מה לה שיעשו אלא לגרש רצה לא הוא כלל חזרה בדבדו
 היחה לא דאפילו וחו • לה ויחלוץ שבועתו שיקיים הוא והדין הדין

 יכול ואין חלה לבד בימוי שבועת אלא ולדעתה האשה לתועלת השבועה
 לעבור שנשבע מי חרי״ד סימן בחשובה ז״ל הרשב׳א דכתב לבמלה

 ואע׳ג עליו חלה בימוי שבועת בבימולן הו בקיומן הן סופרים דברי על
 דברי לבמל חלה שבועיה שאין ז״ל הדעב״א בשה בחשובה כתבתי דאני

מ לזה ראיות כמה והבאתי עשה בקוש סופרים  דחלה מודו כ״ע בניד מ'
 לא שהרי מלחלוץ יותר לייבש סופרים מדבד מצוה כאן דאין השבועה

 מצוה דאיכא לומר תרצה אש ואפי׳ ;קודמת יבוש מצות אלא אמרו
 חלה תעשה ואל בשב שהוא כיון מלחלוץ יותר לייבם סופרים מדברי

 בשבת להתענות שהנשבע ז׳ל הרמב״ם כתב הרי וא״ת : לכ״ע השבועה
 שבועת חלה לא תעשה ואל בשב דאפילו משמע שוא שבועת מכוש לוקה
 מן בשבת להתענות דאסור לרב דש״ל ז׳ל הרשביא תרגמה כבד בימוי

 היה לחודיה מעמא האי דמשוס אלא ע״ש ראיה והביא הוא ההורה
 לתועלת היא שהשבועה כיון אבל וחרמה סתח ע״י לו להתיר איפשב

 שלא והתירוהו עברו אש ואפילו מדעתה אלא לו מתירין אין אשה
 וכבר מותר שאינו הוא ודעתי • לא או מותר פלוגתאאס איכא מדעתה

 לבד מובה עמו דעשה היכא דבשלמא אחרת בתשובה זה על כתבתי
 אלא דממונא דררא וליכא נבוכדנצר עם נדקיהו או יתרו עש מפה כגון

 מחבירו שלוה מי אבל מותר בדיעבד התירוהו דאם ניחא בעלמא כבוד
 ג׳ אצל ילך פלוני לזמן לפרוע לו כנשבע עד להלוותו רצה ולא מעות

 לווין בפי.י דלת נועל ואתה מפסיד זה ונמצא שבועתו ויתיר הדיונוות
 ז״ל שריב״ש אלא ־ יודו החולקים דאפילו לומר אני קרוב ק ועל

 והתירוהו עברו אפילו ובנ״ד אותס דמשוה משמע קפ׳ו סימן מתשובתו
להיוס דגופא צערא לה אית דהא הוא דמסתבר ומעמא מוסר אינו

 ז״ל ריב׳׳ש דאפילו ואיפפר דממונא מדררא האי ועדין! לחברתה צרה
 P לא דאם מותר אינו מדכיתה שלא התירוהו שאס בזה בכיוצא מודה
 לחלוץ ירצה לא והוא להתייבם תרצה לא שהיא ימיה כל עגונה תשאר

 גדול לעונש ראוי זו להתרה שנזקקין ב״ד כל המקילים לדעת אפילו מ“ומ
 שהתירו בסנהדרין אירע מה חזי סוק בשלוש מלחמה דמי שנותן ולייסרו
 ומה • ציון בת זקני ידמו לאדן ישבו כתיב ועליהם צדקיהו של שבועתו

 היא בורכא הא השבועה מן פעור שהוא חדשים הג׳ שעברו שכיון שמען
 בעמוד קאי פעה בכל והרי השבועה נסתלקה הזמן שעבר מפני וכי

 פעור שהוא נמי נהי בכותחא מביעתא יותר סשועי וזה שבועתך וחיים
 שהדי בתחילה שס היתה אשר המקוש אל האשה באת שלא זמן כל

 תנאו קיים וכבר היבמה למקום חדשים ג׳ תוך שיבוא היתה השבועה
 תבוא שאס עומדת במקומה עדיין לחלון שנשבע השבועה אבל ובא

 דקביעות ותו שבועתו לקיים כדי לה לחלון חייב היבם מקום אל האשה
 שאש ונימא ניקום ואנן תתעגן שלא כדי האשה לכיובת חדשים ג׳ זמן

 עברו אפילו ודאי אלא יותר ותתעגן השבועה מהבעל חדשיס ג׳ עברו
 אמינא הוה דמסתסינא לאו ואי :עומדת במקומה השבועה חדשים הג׳

 דמנהג דכיון כך על אותו וכופין לה לחלון חייב ננני שבועה בלא דאפילו
 שיחלוץ זרע בלא אחיו ימות שאש החתן אחי שנשבע הוא המדינה
 אותה נושא הוא המקום מנהג דעת על סתם אשה הנושא כל ליבמתו
 קודמת חליצה מצות האוננרים דעה עליהם דקבלו משמע הכי ומנהגם

 השתא איצעריכא דלא ומשום מקומם מנהג לקיים אותו כוסין הילכך
 פשוע הדבר פלה דאתיא למאי אבל בראיות מאריך איני מעמא להאי

 חושד אני הדבר פשיעות ומרוב ולחלוץ שבועתו לקיים אותו דכוסין
 גוסא.דעובדא איזו לי ואימא קמאי סיימוה ולא המעשה היה כך שלא
 על להשיב שאוכל כדי נושבועתו אותו הסוערים ועעס הוה היכי

:הדברים מתכונת
ל שי א  כסדרן שלא אם נתן כה״ר החכם המהיר הסופר ממני ש

 דמו לס״ת דלמא או בתפילין שפוסל כמו במזוזה גם פוסל
:כסדרן שלא בהו פסיל דלא _

ה ב ו ש  שלא יכתבם שלא. יהו בהוייתן האלה הדברים והיו כתיב ת
 דכתיב קרא בהאי' כתיבן ומזוזת תפילין ותרוייהו כסדרן

 וכן ובשעריך ביתך מזוזות על וכתבתם וגו׳ והיו ידיך על לאות וקשרתם
 ובשאר וז״ל תפילין מהלכות ס״א שכתב ז״ל הרמב׳׳ם מלשון דקדקתי
 גד״א למעלה ומקצתה בשיעה התיבה מקצת כותב שכח אם התיבות

 שכח אש אלא א׳ אות אפילו בהם חולין אין ותפילין במזוזה אבל בס׳ת
 בשלמא אמרת ואי :ע״כ אחרת וכותב שכתב מה גונז א׳ אות אפילו
 בעינן לא אמרת אי אלא כלל תקנתא לה משכחת דלא היינו כסדרן בעינן

 תיבות שתי או כולה התיבה שיגרור שפיר תקנתא ליה אית הא כסדרן
 כסדרן בעינן אלמא החסרה האות ויכניס מעע דקה כתיבה ויכתוב
 בירושלמי א׳ אות אסילו בהן חולין אין שכתב בהגהה ראיתי כך ואחר

מי משוס העעש מפרש דמגילה  כסדרן שלא כתבן ואמרינן כסדרן פלא ד
 כמו זה והרי • ע׳כ לאותיות תיבות בין פרשיות בין מחלק ואינו יגנזו

 בעינן לא עפי קדושה ביה דאית בס״ת למה משאל ואם ממש שכתבנו
ת תמצא לא דאל״כ י״ל • התלייה ביה ומכשרינן כסדרן  לעולם כשר ס׳

 מקום כל ומעתה ברור וזה אחריני כותב דזוער איידי ומזוזה תפילין אבל
 פירושו כך ומזוזה בתפילין מתקן לשון מפרש או פוסק בדברי שתמצא

 אלא שקנה לו אין כתב אם אבל שלפניו מה כתב לא עדיין אם יהקן
 המור וז׳׳ל • כסדרן הכל ויכתוב ויחזור בכתב מה כל יגרור כן אם

 זה ויכתבם שמוע אס והיה שמע לכתוב בו שיש אחד עור יקח מצותה
 נקע דלרבותא ונ״ל • ע״כ פסולה לשמע והיה והקדים שינה ואם זה אחר
 אס״ה הוא עצמו בפני ענין פרשה דכל אע״ג בפרשיות שינה אפילו הכי

 י הענין נשתנה שהרי באותיותיה או בתיבותיה שינה אס וכ״ב פסול
:כתבתי לע״ד והנראה

א ת שי ל א  בחצי המת שימוש סמכו מה על דעתי אודיניך ממני ש
 קצת ואמרו הלילה חצי עד אותו קוברין ואין היום

 קבור כי העץ על נבלתו תלין לא דכתיב משום אסור זה דבר כי משכילים
 הלינו ואם זה בלאו עובר מתו את המלין כל ואמדנן ההוא ביום תקברנו
 דליכא היכא אבל ניחא המת כבוד משוש דאיכא היכא וא״כ מותר לכבודו

:סמכו מה על המת כבוד כל אלא אינה בתורה האמורה לינה כל כי דע תשובה
סלילס



ת100 לו א ותשובותהרדב׳זש

 איירי וקרא נקר עד אסך םכיר פעולח חלין לא חינ5ד הלילה
 כפני או הלילה כחצי פרע ואס כבקר עד הלילה כל דגוכה יום גסכיר
 איירי ככרו תחן דביומו וקרא • הבקר עד עובר אינו הלילה פלישי
 נמי וכחיב הפמש שיבוא עד עובר ואין כיום כל בנובה לילה בשכיר

 • השחר עמוד שיכילה עד לינה הוי דלא משמע בקר עד חכי חלב ילין ולא
 ההה ואמרינן בלינה שנפהלין כיור מי לכבי פ״ב בזבחים איחא והכי
 בלילה ורגליו ידיו לקדם צריך היה ואם כשחר עמוד עד נפסלו דלא
 של המיד קדום לצורך ומעלהו בבור משקעו ואח״כ ממנו מקדש היה
 שכיר פעולח חלין לא כנאמר ממשמע ח״ר כמקבל בפרק ותניא • שחר
 עובר כאינו מלמד בקר עד ת״ל ומה בקר עד כהוא יודע איני אחך
 • חשהה בל משום עובר רב אמר מאי ואילך מכאן בלבד ראשון בקר אלא
 המפרכים בהדיא כשבו וכן הבקר עד כוי לינה דהתם בהדיא לך הרי

 לינה וכל לבקר ילין לא דכתיב הבקר עד אלא קרויה לינה באין
 על נבלתו חלין דלא קרא הילכך :כאן עד הוא לילה לינת כבמקרא

 מצות ומ״מ הבקר עד הלילה כל כילינהו עד בלאו עובר אינו נמי הען
 ביום חקברנו קבור כי דכחיב ההריגה ביום ב״ד הרוגי כל לקבור מכה

 בכלל אותה ומנה סנהדרין מהלכות פעור ז״ל הרמב״ם כתב וכן • ההוא
 אינו אם זה בלאו עובר הלילה כל מתו את המלין הילכך ־ עשה מצות

 עבר דלא נהי וא״ת ;ברור וזה עובר אינו הלילה מקנת אבל לכבודו
 וכי ההוא ביום תקברנו קבור כי דכתיב עבה מנות ביעל מ”מ אלאו
 העשה לענין אימא מתו את למלין ב״ד הרוגי שוין הלאו דלענין היכי
 הדרן וא״כ ההוא ביום תקברנו קבור כי בכלל ויהיה שוין יהיו נמי

 ביום תקברנו דקבור עשה לקיים נזהרין אינם אמאי למקומה שאלתך
 גבי אבל ועשה לאו איכא ב״ד הרוגי לגבי דדוקא קשיא לא הא • כהוא
 ולא בתלננוד הזכירו שלא תמצא וכן לבד לאו אלא שם אין מתו את מלין

 ומצות לומר להם והיה בלאו עובר מתו את הינלין כל אלא הפוסקים
 דנין היו ב״ד הרוגי דבשלמא דמלתא ועיעמא • המיתה ביום לקוברו עשה

 אותו משהין היו דלכתחילה ואע״ג לקוברם ביום כהות ויש בבקר <)וחם
 בברייתא כדתניא היום כל יתרשלו כלא כדי החמה לשקיעת המוך עד

 עשה על עוברים היו לא דודאי אותו קוברין היו היום בעוד מ"מ
 לשקיעת סמוך כימות איפשר במיתה אבל :ההוא ביום תקברנו דקבור
 ואע״ג ההוא ביום תקברנו קבור כי בו לקיים איפשר ואי החמה

 לא הא חלין לא בו מתקיים ואין השחר לעמוד סמוך בימות דאיפשר
 אינו ההוא ביום אבל מחר של בלילה חלין לא בו שמהק־יס קשיא

 אבל בכולהו ועפה לאו ליה משכחת בי׳ד בהרוגי הכי ומשוס מהקיים
 בכולהו עשה משכחת ולא בכולהו לאו ליה משכחת דעלמא במתים
 לא הגיעם ומזה דשייך בהנך אפ׳לו מהם באחד עשה אין הכי ומשוס
 כלל קושיא ליכא שלנו במנהג דין וברמן :ודוק כלל עשה בו הזכירו

 וקצתם ומקללים מבזים העכו״ם ביום שהרי לכבודו הוי עכובא דכל
 עד פתוחות החנויות כל שעדיין הלילה בתחלת וכן :באבנים רוגמים

 הכי הימא לא דאי מת כל לכבודו הוי עכבתס כל ונמצא הלילה שליש
 אלא המת את משהין אין קי׳יל הא מ״מ עשה ולא לאו לא דליכא נהי

 אמו ועל אביו ועל משובח זה הרי מעתו המדתה וכל מיד מעתו מדח־ן
 לכבודו הוא הכל במצרים למת שעושין השהייה כל אלא מגונה זה כרי

;כתבתי הנל״ד • וקייס שריר מנהגם ונמצא להלינו אפילו ומותר
 שהעידו פריצים נערים בשני שהיה מעשה על ממני שאלת שיב

 משודכת שהיחה לשמעון נתקדשה ראובן של בתו איך
 שמעון של נגיריו פריצים שני אלו והעידו לו ליתנה רצה לא וראובן עמו
 כבת את ומצאו ראובן לבית שמעון אחר הולכים היו א׳ יום איך

 בקדושין זה דינר תקחי לה ואמר זהב דינר שמעון והוציא בדהיליס
 ראובן הביא כך אחר לה והלכה שלה בשי״ד ונררתו הדינר ולקחה
 אבל זה את זה רובעיס האלה הפריצים שני את ראו איך עדים

 חשד יש אס אחד ביום ולא, אותם כשראו ביחד העדים היו לא
לא או הקדושין באלו

ידעת :בר ׳ ״ ״ .
 הרי אמר דלא וכיון ידים הויין לא מוכיחות שאינן ידים כי

 מדבר היה ולא מקודשת ואינה מוכיחות ידים הויין לא לי מקודשת את
 מדבר זה נקרא לא משודכס שהיא ואעפ״י • קדושיה עסקי על עמה
 אבל נ ז״לג״כ ורזנ״ש האחרונים הסכימו וכן קדושיה עסקי על כמה
ה"מ גע להצריכה בחוששין בתשובה שכתב ז״ל הרשב־א לדעת אפי׳

חדא עעמי מכמה כלל אלו בקדושין ממש אין תשובה

 ז״ל הרשב״א שאפי׳ נ״ל שלו הנערים של עלות אבל גמורה עדוח כשיש
 הס וגס בשקר כך שיעידו נעריו אח שכר לו ליחנה רצה שלא ככיון מודה

 אדונם כמעון של אשתו ראובן של בתו שתהיה להו דניחא בעדות נוגעים
 העד לזה שיש נמצא אם לדעת להעמיק לדיין ויש עשיר כראובן לפי
 בה יעיד לא זה הרי ונפלאה רחוקה בדרך אפי' זו בעדות הנאה צד

 : עדות מהלכות פי״ו ז״ל הרמב״ם כתב וכן הוא בעדותו נוגע שמא
 מחננדינן לא בעלמא חומרא אלא הוי לא טעמא דעיקר כיון הילכך

 ז״ל הרשב״א ואפי' בדבר נוגעין ואינן גמורה עדות דאיכא היכא אלא
 עדות פסולי הם הרי כתקונו הקדושין לשון היה דאפי' ותו : בה מודה
 ז״ל הרמב״ס וז״ל ארן. בדרך ולא במפנה ולא במקרא לא אינם כהרי
 לו שתהיה ערס הארן עם עדות שיקבל מי וכל עדות מהלכות פי״א
ק ובדרך במצות נוהג שהוא ויעידו עדים שיבואו קודם או חזקה  הרי א

 פי על ישראל של ממונם מאבד שהרי הדין את ליחן ועתיד הדיוע זה
 כתקונו הקדובין לשון היה דאפי׳ ותו • קדושין לענין וכ״ש עכ״ל רשעים

 בבת אותם ראו ואעפ״ישלא התורה מן נפסלו הרי להעיד ראויים והם
 בעינן ודאי זו עדות פי על להורגם באים היינו אם דבשלמא אחת

 לפוסלם אלא באים כאין כיון אבל ביחד העדים שני המעשה שיראו
 בורר זה בפרק דגרסינן • נפסלו ביחד רואים העדים היו לא אפי׳ לעדות

 עיין פוק יעקב בר אבא לרב גלותא ריש ליה אמר נפשא קטל חמא בר
 דודאי ביה אסהידו סהדי מרי אחו לעיניה ליכהויה קטל ודאי אי בה

 אמר חד מהנך בחד ביה אסהידו סהדי תרי אייתי איהו אזל נפשא קעל
 דבורטיחא קטא גנב דידי קמאי אמר וחד דחושלא קבא גנב דידי קמאי

 . חמא בר וניצול העדים מן א' נפסל זה עדות דע״י בגמרא ואסיקנא
 דבורטימא גנביקטא אמר וחד דחושלא קבא גנב אמר דחד האקמן

 וכ״ש פיהם על העד נפסל ואפ״ה זה בפני שלא וזה היו מעשים דשני
 דמצטרפין זה בפני שלא זה שהיה אעפי׳י א' בעבירה העידו דשניהם בנ״ד

 ובממון ממון על אפי' מפסלי דסהדי כיון איכא רבה וטעמא לפוסלן
 בשני ואפילו זה בפני שלא זה אפי׳ אלא ביחד שניהם שיראו בעינן לא

 נמי למפסלינהו הילכך מצטרפין בהודאה ואחד בהלואה א׳ ואפי׳ ימיס
 עדיות לכל הללו הפריצים העדים נפסלו הילכך יחד פניהם בעינן לא

 גט צריכה האשה ואין זה בעוהיכר ולא התורה מן ופסולין שבתורה
 ליה דמפקי הוא סהדי דהני קשיא לא לקלא ניחוש הימא וכי : כלל

 בבי אתחזק דלא ותו :היא כלום ולאו דסהדותא עלה רבנן וקמו לקלא
:כתבתי דעתי לעניות והנראה • מאד ברור וזה דינא

ת שיג ל א  שמעון ביד שהפקיד בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 זקן ושמעון אותם לנער וצריכין כבדים ודברים בגדים

 בעצמו הוא לנער חייב אם בשלו לנער דרכו שאין כבודו לפי ואינה וחכם
 לא ואם הנפקד על או המפקיד על מי על ושכירותם פועלים לשכור או

 פעמים מהם והתעלמת דתניא רואה אני פשוטים דברים תשובה : במדינה אינו וראובן פטור או לשלם שמעון חייב ונפסד אותם נער
 כהן כיצד הא מתעלס אמה שאי ופעמים מתעלם כאמה

 מרובה שלו מלאכה שהימה או כבודו לפי ואינה זקן הקברות בבית והוא
 רשות לו יש דלהתעלס מינה משמע והסעלננת נאמר לכך חבירו מכל
 האבידה את שלקח אלא נתעלס לא אם אבל כבודו לפי שאינה כיון

 לבלם חייב לידו שבאת לאחר בה פשע ואס לבעלה להחזירה נתחייב
 נתחייב במקל הכישה אם מציאות אלו פרק מציעא ר.גמ׳ אמרינן דהא

 במצוה המחיל שהרי כבודו לפי שאינה אעפ״י ולהחזירה בה להעפל
 שיחזירנה עד להטפל חייב הוא לעולם לדיר צאן הכונס בפרק ואמרינן

 באינה למקום החזירה אם אבל המשתמר למקום בעליה לרשות
 כל כתבו וכן באחריותה חייב משם ואבדה וחורבה גינה כגון משתמרת
 הבגדים לנער חייב הפקדון שמירת עליו שקבל כיון נמי ובניד הפוסקים

 כן עבה לא ואס לבעלים אבידה השבח מכוס יפסדו שלא כדי ולתקנן
 לקבל לו היה לא כבודו לפי אינה ואם מזו גדולה פשיעה לך אין ונפסדו
 שעושה מי עיי או עצמו ע״י הפקדון לתקן הוא וחייב הפקדון שמירת

:שיעשו פועלים לשכור או מלאכתו
ז י נ ע ל  לפרוע הפקדון בעל דחייב לי משחברא הפועלים השכירות ו

 לעשות דרכו ואין כבודו לפי ואינה זקן ששמעון דידע דכיון י ^
 לנערה פועלים שישכור אצלו הפקיד כן ע״מ זו במלאכה כיוצא בשלו

 להוציא לא חנם כומר כדין לשמור אלא שמעון עליו קבל לא כי ולתקנה
למדת הא :בשלו כן לעשות דרכו שאין ידוע שהדבר כיון משלו הונאות

אס5



ותשיבמ
 לטרוח רצה ולא כמרו לסי שהמלאכה דטלמא איניש שמעון מיה שאם
 שלא כיון הפועלים שכירוס מלשלם ראובן סטור שיטרח מי לשכור אלא
 לעפוסבשלו רגיל כאשר בעצמו שיטרח אצלו הפקיד כן דעה על לו סי׳

 בגמרא בהדיא איסא והכי בסקדון אמרו כך באבידה שאמרו וכדרך
 כשומר הוי אבידה דשומר אלא טניהם חילוק ואין ובפוסקים ובהלכוס

 דעני מפרוטה מפטר לא הסקדון ושומר יוסף דרב פרוטה משום שכר
 מן סטור במצוה והעוסק במצוה עוסק אבידה דשומר דמלסא וטעמא
 בהאי אבבא עני קאי ואי ולשוטחה לנערה בה שעוסק בשעה המצוה
 יוסף ר׳ ליה משוי הנאה האי ומשום פרוטה ליה מלמיסב פטור שעסא
 בה עוסק שהוא ובשעה עבד מצוה לאו הסקדון שומר אבל שכר שומר

 לאו אבל אבידה השבה משום לנערה דחייב דנהי במצוההוא עוסק לאו
 ופעור ש״ש הוי לא ולפיכך בשבילה דעני מפרוטה ליפטר היא מצוה

 בזמן אוסה נער ולא פשע אס הילכך בפשיעה וחייב ואבלה מגניבה
 כשבתי; לשלסווהנלע׳׳ד וחייב מזו גדולה פשיעה לך א'ן צריךלזה שהוא
י ת שי ל א  שלא שמשון בנזירות שנדר במי דעתי אודיעך ממני ש

 שאינה כיון לא או חליצה צריכה אם יבמתו יכנוס
; לחליצה עולה אינה ליבום עולה

ה ב ו ש  אמרינןכל לא לשוק יבמה נשיר זה של נזירשו מפני וכי ת
 אינה ליבום עולה שאינה וכל לחליצה עולה ליבום העולה

 ליה דחזיא הכא אבל ליבום חזיא לא דאיהו היכא אלא לחליצה עולה
 סקעי במאי אחיו דקדושי לחליצה שפיר עולה בנדר עליה דאסרה אלא
 דקשני גדול כהן גבי בכה״ג תירצו [מדין] (מי״ד) בעליסא דהא תדע
 ופריך באלמנה שאסור מפני מייבם אינו הוא אבל לאשתו וחולצין חולן

 מןהנשואיןבשלמא ול״ש מןהאירוסין ל״ש ותני פסיק עלהתלמודאקא
 ועשה תעשה לא דוחה עשה ואין שעשה ולא עשה הוי הנשואין מן

 גזירה ומשני שעשה לא וידחה עשה יבא אמאי האירוסין מן אלא
 ה״ל דאיסנא ז״ל המפרשים והקשו • שנייה ביאה אטו ראשונה ביאה

 השורה שמן חולז הכי משום האירוסין מן בשלמא לאקשויי לתלמודא
 ליבם. פלא גזרו שחכמים אלא שעשה לא ודחי עשה דאתי ליבום ראויה
 כיון הנשואין מן אלמנה אלא שנייה ביאה אעו ראשונה ביאה

 ראויה אינה א״כ ועשה שעשה לא ודחי עשה אתי לא דמדאורייתא
 דאם ליתא מדרבנן וכ״ש חילז אמאי וא״כ לו זקוקה ואינה ליבום
 הנשואין מן דאלמנה דאע״ג ותירצו • מתייבמת חולצת אומר אתה

 דקדושין קדושין קדושיו אותה שקדש כהן מ״מ ועשה לאו איכא
 וה״ל עליה אחיו זיקת נמי הכא גט ממנו וצריכה לאוין בחייבי שוססין

 כהן אם ק״ו הדברים והלא ; ע״כ חליצה ממנו דצריכה קדשה כאלו
 כאלו דהוי לה דחולן אמרינן השורה מן עליו שאסורה באלמנה גדול

 ועולה לו מושרת פהאשה בנ״ד כ״ש אחיו קדושי מפני הוא קדשה
 עד לשוק יבמה והוי לחליצה דעולה סשיטא עצמה מצד ליבום שסיר

 מן באלמנה דכ״ג בפשיעות תלמודא פריך היכי וא״ת • לה שיחלוץ
 הכי אמרינן לא והא ועשה שעשה לא ודחי עשה אתי לא הנשואין

 ודחי עשה אשי האי כי בכל שוה שאינו לאו אבל בכל השוין בלאוין אלא
 הכי אמרינן דלא שכתב מי יש זו קושיא בתירוץ נאמרו דברים וכמה ליה
 שהרי בכל שוה אינו דיבום עשה אבל בכל שוה היא כשהעשה אלא
 דבעינן • לו הוא בזיון דהא חולץ דאינו משום אי מייבם אינו מלך

 מיבסדאיכאנמי אינו א״נ מיבם אינו חולץ שאינו וכיון בפניו וירקה
 שוה אינו דיבום דעשה נמצא ז״ל סרש״י וכן לאחיו זרע להקים זילושא

 תיקנו ואחרים :בכל שוין שאינם ועשה לאו דחי לא ומש״ה בכל
 לאו ודוחה טפי עדיף הביש שלום משוס ביה דאית דטומאה דעשה
 תעשה לא ודחי עשה אשי לא דעלמא עשה אבל בכל שוין שאין ועשה
 יקח דלא דלאו תירץ ז״ל והרא״ש :בכל שוין שאינם אעפ״י ועשה

 כמו עבירה עישה האשה שגם הוא בכל השוה לאו אלמנה כ״ג
 בכל שוה שאינו ואע׳׳ג יקיחו לא ביה קרי יקחו לא דכשיב הכהן
 דלא ובאשה ככהן שוה שהוא כיון ליה דחי לא מ״מ בכהנים אלא
 אמרינן זה ועל כבאנשים בנשים שוה שאינו זקן דגילוח דומיא הוי

 בגמרא אקשי׳ דכי אצלי והנכון • ליה ודחי דמצורע עשה דאתי
 דמלתא לרווחא ועשה העשה לא דוחה עשה אין הנשיאין בשלמא^מן

 ולא עשה ידחה בכל השוה דעשה לן פסיקא לא דאפי׳ הכי אקשי׳
 דליכא האירוסין מן באלמנה אמרת מאי מ״מ בכל שוה שאינו שעשה

שנייה ניאה אמו ראשונה ביאה גזרה משרץ וכי גרידא לאו אלא

 ואיט • דוכסא בכל דתלמודא אורסיה והכי קמייסא גמי מתרצים
 ימיה כל זקוקה וששאר לה חולץ אינו מלך של דיבמשו היכי כי

 הא : זקוקה ותשאר לה יחלוץ לא ליבם לו איפשר שאי כיון נמי נ״ד
 תשים שום שנאמר משום חליץ מצי לא מלך דבשלמא כלל קושיא לאו

 בחליצה איכא איסורא מאי כנ״ד אבל עליך אימתו שתהא מלך עליך
 אומר אני מזו וגדולה : לייבם יכול שאינו כיון לחלוץ כוסין הילכך
 מצוה דבר על חלים ונדרים לייבם וצא לחלוץ שלא בנזיר נדר שאם
 ויהיה ליבם או לחלוץ אותו וכופין לעגנה כמיניה כל לאו הרשות כדבר

:והנלעד״כ • לחלוץ אותו כוסין עליו הנאתה אסר ואם נזיר
ת שטי ל א  להם שיש אדם בני מקצת על דעתי אודיעך ממני ש

 יוצאג״כ דם ואגב שמיד דם מהם וזב הטחורים חולי
 אשר המקום כסי מאד חזק רע ריח לו ויש מעופשת סרוחה ליחה
 מהן ויוצא ויתסתחו מורסות כמין הטבעת בפי שיתהוו לפי ממגו יוצא

 בענין הזה החולי לבעלי יש שקנה מה הזמן ויאריך סרוחה ליחה
 ואי שבקדושה דבר וכל הנהנין וברכות תורה ותלמוד וק״ש התפלות

 ; הפסק בלי ממנו שותת הוא לעולם כי נקיות תקנת לו לעשות איפשר
ה ב ו ש  התפלה ומן מק״ש ופטורים הוו אנוסים הזה החולי בעלי ת

 שהליחה זמן כל קדושה בו שיש דבר ומכל הברכות ומכל
 ובמקום עיקר לו שיש רע ריח שהוא כיון מהם שותתת הסרוחה
 תקנה לו שאין ובתנאי רע ריח משאר ועדיף עיסושא נפיש הזוהמא

 במקומה צואה פפא רב דאמר בשאלה בא כאשר הריח זה לבטל
 בשרו על דצואה ואע״ג הטבעת בפי לה וסרישו ק״ש לקרות אשור
 וא״כ בגמרא לה סריקו והכי זוהמא נפיש במקומה ק״ש לקרות מותר
 יקרא לא ושגיא ־ טפי וממיר עסופה נפיש זה רע שריח ברור הדבר
 כנגד ולא חזירים צואת כנגד ולא כלבים צואת כנגד לא ק״ש אדם
 גבוה מקום שם היה ואם רע שריחה אשסה כנגד ולא תרנגולין צואת
 שכלה ממקום אמות ד׳ מרחיק עיקר לו שיש רע וריח לשפלה וכן וכו׳

 לא האמתניתא כי הלכתא לית רבא דאמר והא ח״ש וקורא הריח
 דבריישא מילי שאר אבל וכלבים חזירים צואת אלא מהלכה לדחות בא

 מאן דאיכא על^גב ואף מינה חסדא לרב ליה דמסייעי נינהו הלכתא
 אמות ד׳ צריך ואין ק״ש קורא הריח שיכלה שמיד הונא כרב דססק

 הולך שהוא מקום שכל מינה נסקא לא בנ״ד הריח שכלה ממקום
 ברכיו על שותשין ומים בשפלה עומד היה אחריתי ותנא עמו.: ריחו

 עד ממתין דפריש למאן מיבעיא ולא וחוזר המים שיכלו עד ממתין
 המים שיכלו עד דמפרש למאן אפילו אלא שנפלו ממקום המים שיכלו

 ושבבגדיו• ■ברכיו שעל למים חפשו לא וא״שלמה :שוששין מלהיות
 לא כדאמרינן ששותתין בשעה אלא אסורים אינן השורה שמן ותירצו
 מדרבנן אלא הוי לא דשארה וכיון בלבד העמוד כנגד אלא שורה אסרה

 ושעל שבבגדיו ואותם בקרקע שנפלו ממקום אמות ד׳ כשישרחק די
 עכ״ל ומותר גזרו לא רע ריח מהם יוצא שאין כיון הס מעט ברכיו
 ואסי׳שימא להתרחק יכול שאין תרתי איכא דבנ׳ד לך ז״ל.הרי יונה רבינו
ח לו יש הרי מועט דבר שהוא  בתסל׳ונתעטש עומד היה תני׳ רע־ועוד ד

 לתלמוד וכן ז״ל הרמב״ם עלה וכתב ומתפלל הריח שיכלה עד ממתין
 צריך שנסרחה נבלה זעירא ר׳ בשם ירמיה ר׳ בירושלמי וגרסינן תורה•

ד וכ׳ש הטור וכתבה אמות ד׳ ממנה להרחיק  : מגופו יוצא דסרחון ל
א ל ל  עיקר לו שיש רע ריח נקרא בעלמא הסחה אם דמלתא כ

 כביש להיות חזר עיקר לו שיש רע ריח שהוא וכיון זה כ״ש
 שכתבתי ואעפ״י אסור הרהור ואפילו מרחץ של פנימי ובית הכסא
 דבר לומר בידו שהרשות תטעה לא ופטור הוא אנוס זה חולי דבעל

 שיכלה עד קדושה בו שיש דבר בכל אסור הוא הרי אלא קדושה של
 באחת השחיל אם ק״ו הדברים שהרי מרובה זמן יעבור ואפי׳ הריח

 שאינו לו שבריא מי ז״ל הרא״ש וז״ל • ישחיל פלא כ״ש פוסק מכולם
 שיעבור מוטב ותפלה ק״ש שיגמור עד מלהסיח בעצמו לעמוד יכול
 זמן עבר זאם נקי גוף בלא שיתפלל ולא יתפלל ולא ותפלה ק״ש זמן

 מנחה שמתפלל שחריש התפלל ולא כשכח ודינו הוא אנוס תפלה
 תפילין יניח ק״ש בשעת בעצמו לעמוד שיכול לו יראה ואם פתים

^ לק״ש אהבה בין ב  ולהניח להפסיק יכול היא דאנוס דכיון עליהם וי
 לקראת הכון שנאמר מפום יתפלל אל לנקביו צריך היה ותניא ע״כ•

 ואמר האלהים ביס אל תלך כאשד רגלך שמור וכתיב ישראל אלהיך
עומד שאתה כשעה פמורנקביך פפא בר חנינא ר׳ רגאסיואיסימא

לסיני
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 שאפי׳ ללמוד זה ח'5וכח . חוטפה שפלחו החפלל ואם האלהים לפגי
 שעה שכל כיון הריח ולנמל שעה לפי ה:קכ פי לסחוס איפשר היה אם

 על לעמוד יכול ואפילו להחפלל אשור זה הרי ומצטער לנקכיו צריך
מ חועכה חפלחו דאין נהי פרסה כדי עצמו  • יחפלל לא לכחחלה מ'

 מהלכוח פ״ד ז״ל הרמכ״ס וכחנה הדר נפרק אמרינן מנ״ד וגדולה
ח מחפללין היו לא החכמים גדולי וז״ל חפלה  ולא ככר נו שיש נני
ח עח מורייס נו שים נני  שהמקום אעפ״י רע שריחו מפני עיפושו נ
 ידי על אלא זה חולי לנעלי חקנה רואה איני הילכך : ע״כ טהור

 שמנטלין כיון דליחא אהנה של יסורים שהן לומר יסמכו ולא חשונה
 !לראוח לדקדק צריך כלל רע ריח שם אין ואם שנקדושה דנר מכל אוחו
 והוי צואה צחצוחי נלא איפשר אי מהמטי סליחה או הדם יוצא אם

 ישאר שלא עד יפה יפה לרחוץ וצריך זוהמחה ונפיש נמקומה כצואה
 מוחר נגדיו על או נרכיו על שנפל ואעס״י כלל זוהמא מקום באוחו

 עד ממתין נרכיו על לו שוחחין ממים עדיך דלא שנקדושה דנר ככל
 כיון כרכיו ועל כגדיו על שסם אעפ״י שכלו כיון לה ופרישו שיכלו
 נמי עדיף ולא ק״ש לקרות מותר רע ריח נו ואין מועט דכר שהוא

 מהמעי יוצא אין ואם • זוהמא נפיש דלא כיון דמוחר כשרו על מצואה
 דמוחר ממכתו היוצאת וכליחה מגפתו כדם זה הרי הטכעת מפי אלא
 ויורד ששומת כשעה ואפי׳ רע ריח שם שאין כיון שכקדושה דכר לכל

 יוצא אם . הטכעח מפי או מהמעי הוא אס יודע כמה וא״ת • מותר
 חדיר ויורד שוחח ואם המעי מן הוי כסירוגין דחייה דרך כקושי

 שוחת וממנה הטכעח כפי מורסא או מכה שיש מודה זה הרי מעצמו
 יש אם לראות והוא אחד עיקר אל חוזר והכל כלל מיחוש כיח כזה ואין

 כלל תקנה לו אין רע ריח לו יש שאם לא או רע ריח השותת כדכר
 מקום כרחיצח תקנה לו יש רע ריח לו אין ואם הריח שיוסר עד

 מכתו כדם דהוי תקנה צריך אין הטכעת מפי הוא ואס הזוהמא
: כחכחי לע״ד והנראה

ככחוכוח לכתוש שנהגו כמה דעתי אודיעך ממני שיי
 קיימא של זרע כלא חמות אס דמשק כמנהג והירושה

:החלוקה חפול דכר איזה ועל הזה המנהג מהו
 לשארו נחלתו אס ונחתם דכחיכ אשתו אח יורש הכעל

שארו נחלת אח ונחתם ודורשים ומוסיפים וגורעים וגו' *
 התקנה תנאי מכח נאים האשה ויורשי מדינא יורש שהוא וכיון לו

 להוציא שנאים כיון קכוע והמנהג מכורר התנאי שיהיה צריך והמנהג
 קיימא של זרע לה יהיה שאם הוא דמשק שמנהג ושמעתי .הנעל מן

 ולא לעיניך טכוח שורך כה נתקיים לא שהרי כדינו הכל יורש הנעל
 ואם .ככנו לכתו ויחן ויקפוץ ממנו אוכל נחו כן שהרי ממנו תאכל
 כחלק חלק הנעל עם האשה יורשי חולקין קיימא של זרע כלא חמות

 שנתן ומתן ומהר שלה כרזל צאן מנכסי שנשאר מה חולקים הם ומה
 ככלל אינו כך אחר שקנה מה וכל עליו ושמאחן אותם והכניסה לה

 איפכא וא״ח :הכעל יורש הכל מלוג נכסי וכן לכעל הכל אלא חלוקה
 וכולי דשכיחא למלחא אלא חששו לא התקנה דכעלי ויי״ל • מסתכרא

 .לה חששו לא ולפיכך נ״מ לה איח מאלף ואחת נצ״כ להו איח נשי
 התקנה מכח שכא והיורש ודאי הכעל כמנהג םפק יש שאם יודע והוי

 וככר • למנהג ראיה שיניא עד ודאי מידי מוציא ספק ואין ספק
 כהן כחוכ כסוכות רוכ וראיתי • אחרות כחשוכוח כזה הארכתי
 שהרי נ"מ אפי' כולל ודאי הלשון וזה נועזכונה שישאר מה שיחלוקו

 ואם • כנ״מ גם ככל הכעל עם האשה יורשי וחולקין עזכון הוא הכל
 עיקר שהמנהג כדוד הדכר הכל לחלוק הוא דמשק שמנהג לך יחכרר

 אנשי דעת על אשה הנושא וכל הלכה מנטל והמנהג ממונות כדיני גדול
 על התקנה כעל יד נחכרר שלא עוד כל אכל • נושא הוא המקום

 שיש מה אכל : מדינא שיורש הכעל מיד להוציא שכאין כיון התחתונה
 נ״מ הוו אי מנדונייחה דאשתייר מאי כהן כחוכ אשר ככתוכוח לדקדק

 כחשוכוח העלחי וככר • כדינו הכל יורש הנעל דילנוא או וחולקין ככלל
 למדתי וכן :נצ״כ אלא נדוניא ככלל ואינו הכל יורש שהנעל אחירוח
 ז״ל ר״ח לתקנת דמי לא וגס וז״ל כ״ה כלל כחשוכה ז״ל הר״ש מדכרי
 ליורשיו או לאכיה נדוניא מחזיר שהנעל הנשואין שנח תוך דמתה דהיכא

 לריק וחם אקרא ואםמכוה נפש עגמת משום חיקן דוקא הנדוניא
מ דהיינו לה שנפלה ירושה אכל כחכם  דלא והכו רכנן חקון לא כהא נ'
לא להחזיר צריך לידו שכא ממון השתא ילפינן לא ומק״ו :עלה לוסיף

 סופדים מדנרי ד״ס מין אין ידים כמס׳ תציא דהא יגנה שלא כ״ש
 כפ׳ק אמרינן וכן מזה זה סופרים דכרי ולא מד״ח סופרים דכרי ולא

 שאין כהדיא לך הרי :עכ״ל כמשקין שנטמאו כלים אחורי גכי דנדה
 להחזיר טרוייא ככנופיוח ר״ח תקנח לשון היסה שכן נדוניא ככלל נ״מ

 נ״מ שאין ז״ל הרא״ש כחכ ואפ״ה .ע״כ ליורשים או לנוחנה הנדוניא
 אכל שנשאת אחר לה שנפלה ירושה דוקא דהיינו למימר וליכא .ככלל

 כיון נדוניא ככלל הם הרי עליו שמאחן ולא תחלה לה שהיו נכסים
 שנפלה ירושה אכל ז״ל הרא׳׳ש כחכ דהא פירות שיאכל לו שהכניסחן

 דלא ותו • להם אחד דדין משמע נ״מ דהיינו ומדקאמר נ״מ דהיינו לה
 דלא דהכו כהני שייך כהני דשייך דטעמא ותו : נ״מ גווני חרי מצינו
 בנ״ר הילכך • חקון לא חקון דלא כמאי חקון דחקון כמאי עלה לוסיף

 כרזל צאן כנכסי דוקא הכעל עם האשה יורשי שיחלוקו שחקנו נמי
 דכעל אדינא ושכקוה חקינו לא שכיחי דלא מלוג כנכסי חקינו דשכיח

 התחתונה על התקנה כעל יד ספק שהדכר סימא ואפי׳ • הכל יריח
 שמכנסת דנכסים ז״ל הרמכ״ם מלשון דמשמע וא״ס .לעיל וכדכתיכנא

 שכתב נדוניא ככלל הם הרי אחריותם עליו קכל שלא אע״ם לכעל אותם
 אין וכו׳ לכעל האשה שמכנסת הנכסים ז״ל אישות מהלכות כפי״ו

 קכל לא ואם וכו׳ הכעל קכל ואם שמם נדוניא אלא כסוכה נקראים
 כנדוניא ומדפליג וכו׳ האשה כרשות הם אלא עליו הנדוניא אחריות
 אלא ז״ל הרכ כא דלא כלל קשיא לא הא :מקרו נדוניא דכולהו משמע
 הם הכסוכה ככלל כרזל צאן נכסי דגם האומרים מדעת לאפוקי

 והם נצ'כ גווני עמהחרי הנכנסים האשה כנכשי שיש הרכ השמיענו
 הנדוניא אחריות קכל לא ואם כסוכה לא מקום ככל נדוניא הנקראים

 שמכנסת ולפי נדוניא ולא נ״מ הם הרי למעלה שכחכ כמו עליו
 שלא כיון אמר נדוניא דין להם שיש כמשמע היה כהם להשתמש אותם

 שלא לנכסים אותם השוה שהרי תדע נ״נו אחריותן עליו קכל
 הכניסה שלא לאשה שיש נכסים כל וכן שכתכ לבעלה אותם הכניסה

 כסוכה נקראין ואין הם ברשותה שכולם נ״מ נקראים הכל וכו׳ אותם
 שאתה וכמו ע״כ בלבד תוספת עם מאתים מנה כחובה עיקר נ,לא
 נדוניא בכלל אינם לבעלה אותם הכניסה שלא שהנכסים להודות צריך
 בנכסים הטעם והוא ה״ה התקנה בכלל היו שלא הבעל יורש והכל

 היו שלא הבעל יורם הכל עליו שמאתן ולא בהם להשתמש לו שהכניסה
 :בזה בכיוצא הארכתי וכבר לעיל דכתיבנא משיעמא התקנה בכלל

א ל ל  שנראה כמו הכל שיחלוקו מפורש תנאי הוא אס דמלחא כ
 חולקים מעזבונה דאשחייר מאי שכתב או טוליטילה מתקנת

 הבעל עם האשה יורשי, חולקים אין דמשק כמנהג כתב אם אבל הכל
 מנדונייחה דאשחייר מאי כתב אש וכן מהו דמשק מנהג שיבררו עד
 ולענין • כדינו אותם יורש והבעל נ״מ ולא נצ״ב אלא נדוניא בכלל אין

 הר״ר וכתב וז״ל מ״ב סי׳ הטור כסב הכתובה בסך הסופר שטעה
 וכך כך הכל סכום כתב ולמטה והולך פורט היה למעלה אס ישעיה
 אנו הפרט ואחר בחשבון טעה ודאי אומרים אנו בזה הוסיף או ופיחת
 :עכ׳ל וכך כך שהביאה כלמה מנין בכתובה שכוחבין אנו כגון הולכין

.התחתונה על השער בעל יד בכהי׳ג אמרינן דלא הוא ברור ודבר
;כתבתי לע״ד והנראה

ת שיי ל א  הסופר או ברביח הלוה אם דעתי אודיעך ממני ש
בד דהא המלוה כמו לעדות פסולין והערב והעדים  ע

:נשך עליו חשימון דלא לאו על
ה ב ו ש  בגמרא בהדיא אמרינן דהכי לעדות דפסול פשיטא הלוה ת

 דה״ל לעדות פסול ברביח לוה רבא אמר בורד זה פרק
 דקי׳׳ל ז״ל רש״י עלה וכתב : עד רשע תשח אל אמרה והתורה רשע

 דת על מעבירו ממון דחמוד וכיון תעשה בלא עוברים והלוה המלוה
 וזה ממון חמוד מפני תעשה לא על נמי דעובר דחמס כרשע ה״ל

 דגריס מאן דאיכא הגמ׳ בגרסת חליא וערב ועדים סופר אבל • ברור
 דמשמע ברביח מלוה שנן והא ממחניחין דרבא עליה כדמוחבי החם
 • לא לוה אבל בריבית מלוה אלא עדות פסולי בכלל תנא מני דלא

 אבל ולוה מלוה דדוקא דקדקו ומכאן לרביח לו הבאה מלוה ומחרצינן
 המלוה נשך עליו חשימון דלא דמלחא ועעמא •לא וערב ועדים סופר

 גרסת והיא אחריתי גרסא איכא אבל • בהכי וטעו לאינשי להו משמע
 והעדים דאףהסו«־ ומשמע ברביח הבאה מלוה דגרסי שלנו הספרים

חדא לי מסחברא והכי לעדות מפסלי הס המלוה בכלל והערב
? מל ד



נבותשויבויתהרדבזשאלות
 ליה דלוה מא! אבכח ולא למעוס חוק7 פהוא לוה דאם דלוה דמכ״ש

 לאו על עוכרים שהם והערכ והעדים הסופר כ״ש לעדות מפסיל אפ״ה
 הרי כמלוה אלא לאיגשי להו משמע דלא משוס ואי כס:ס השימון דלא
 . ככלל :מי דלוה ואמרי:! כמלוה אלא להו מפנוע לא כמי השיך לא

 ומלאתי כפסקיו ז״ל הרא״ש שפתכ אלא לי מסתכרא הוה והכי
 חכמים מ:ו כתחלה עדות פסולי כל ז״ל הכאו:ים כשם כחוכ

 דרכ:ן ומקלתס דאורייתא מקלהס שמו:יס והם קורכא מסמת פסולין
 המלוה שם וכתוכ רכים שם ומו:ים מעשיהם מהמת הפסולין כך ואסר

 ד:חיתו וכיון : ע״כ פס מכו לא ועדים וערכ כרכית והלוה כרכית
 דכרי כי ידעת וככר • מפסילי דלא ומשמע ככלל הכי מכו ולא למכייכא

 שפיר אתי שלכו הספרים גרסת לפי ואפילו . הס קכלה דכרי סגאוכים
 אחד דקתכי דכרייהא פשפא כמי משמע והכי שכאה כמי הכאה מלוה

 הכי מכל דמ:מכ: ואע״ג .סכי לא ועדים וערכ הלוה ואחד המלוה
 קכולה ש רש שהלוהו כגון דאורייתא כפסילא ה״מ הס שוין ולוה דמלוה

 אע״נ דרככן רכית רכיס כאכק לו הלוה אכל מדאורייתא לעדות דמפסלי
 מפסיל לא לוה אכל דרככן איסורא דעכר מדרככן לעדות מפסיל דמלוה
 אסרו לא סלוה י אכל המלוה על אלא חכמים אסרו דלא רכית כאכק
 אתי דילמא רככן גזרו לידיה הכאה דמעיי דמלוה מפשיל לא לוה הילכך

 גזרו לא מפסיד שהוא הלוה אכל דאורייתא רכית אפילו ולמעכר למסרך
 וכן .אחרת כתשוכה זה על כתכתי וככר דאורייתא אדיכא ופכקוהו בו

 ואיס הס שוין ולוה דמלוה כי.כ זיל הרמכ״ס אכל ז׳יל האחרוכיס כתכו
 מהלכות פ״י כסכ וכן מדרככן כפסלין וחרווייהו : רכיס אכק אסור בהו

 מי כל אלא חמם עד דבעיכן דאמר כרכא קי״ל דלא יודע והוי . עדות
 שאיכו אעפ״י מלקות עליה שחייבי! תורה איסורי מכל אחד על שעבר
 מדרבכן פסול דרבכן איסור ועל התורה מן פסול בו החרו שלא כיון לוקה
 מן מלקות עליה שחייבין עבירה עבר עדות מהלכות פ״י הרמב״ם וז׳ל

 הרי מדבריהם שבה החיוב היה ואס התורה מן פסול זה הרי התורה
 רשע זהו אי ש”ע וכו׳ בחלב בהמה בשר אכל כיצד מדבריהם פסול זה
 התורה שהרי ופסול רשע זהו מלקות עליה שחייבי! עבירה שעובר כל

 . ע"כ הרשע הכוס בן אם והיה שנאמר רשע מלקות למחוייב קראה
 לע׳יד והכר׳ • דהו כל רשע אלא דחמס רשע בעינן דלא למדת הא

:כתבתי
ת ל א ט ^ ח י י  לו והכניסה אשה שנשא בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 לעשות רוצה ואיכה שפחה לקנות בה שיש כדוכיא
 גקכוח זה את זה כופין אם לבעלה לעשות חייבת שהאשה המלאכות

: לא או שפחה
ברור הדבר שפחה לקנות וראוי לעממון יש הבעל אם

 ואופה עוחכה דהיינו המלאכות לעשות אותה כופה שאינו
 שאתה ממון לך יש לו אומרת שהרי בהמתו לפני הבן ונותנת ומכבסת

 כופיןאותו אין לקנות רוצה איני עוען הוא ואם שפחה לקנות ראוי
 גקנות אומרת היא ואס המלאכות לעשות אותה כופין ואין לקנות

 באחריות חייב ואני תמות שמא רוצה איני אומר והוא מהנדוניא
 רע כס שחשיאכי רוצה איני לומר היא יכולה כהרי עמה הדין הנדוניא
 מגניבה עפי שכיחא לא ומיתה מחוקכים הבית צרכי שאין בשכנוחי
 ככניסה כאלו והוי מהנדוכיא שפחה וקונה אוהו כופין הילכך ואבידה

 שיש אע״ג שפחה לו לקנות שראוי ממון לו אין הבעל ואם : עמה אותה
 על וישאל שפחה שבידו במה לקנות אוחו כופין אין שפחה כדי לו

 לקנות כדי בה שיש רבה נדוניא צו שהכניסה כיון ומ׳מ הפחחים
 אומרת היא ואם מלאכה לעשות אותה כופה אין שפחה ממקצתה

 לקנות אומר הוא ואס . וכדכחיבנא שומעין לה מהנדוניא לקנות
 מלאכות לו יעשה מי לו שאין כיון שומעין לו לקנות שלא אומרת והיא

 חסר אינו וזה נהנה זה לה איכפת מאי עליו הנדוניא ואחריות הנזכר
 הוא וגם נדוניא הכניסה לא היא אם להסתפק שיש מה אבל : הוא
 עמו עולה דקי״ל שפחות להם להיות דרכם משפחתו בני אבל עני

 דשניהם כיון הנזכר המלאכות לעשות אותה כופה אש עמו יורדת ואינה
 . ■עמו יורדות ואינו עמו עולה בזה אפילו אמרינן דלמא או : עניים

 עמו יורדת ואינו עמו עולה אמרינן בהא דאפילו משמע ובירושלמי
 אפילו אלא שהכניסה דבר סוף לא שמואל רב אמר החס דגרסינן

 עמו יורדת ואינה עמו עולה אשתו דחניא בהא להכניס היא ראויה
בשפחות להשחננש דרכס משפחתה בצי אס דבין לי מסחברא הילכן

 דין ואין הנזכר המלאכות לעשות אותה כופה אינו משפחתו בני או
 והנלע״ד עניים משפחתם ובני עניים בשכניהם אלא משנתינו

; כתבתי
ט ת שי ל א  ושכח חדש פרי שאכל במי דעתי אודיעך ממני ש

 שעדיין עוד כל ומברך חוזר אס שהחיינו בירך ולא
:הנהנין ברכת כדין נתעכל לא

 דבשלמא לתקון יוכל לא מעוות דזהנקרא לי מסחברא
 זמן 'כל לפיכך לבד ההנאה על נתקנה הנהנין ברכת

 ברכת אבל עליו לברך ויכול בו נהנה עדיי! המאכל נתעכל שלא
 שאכלו ואחר שמח כלבו במה הראיה על אלא נתקנה לא שהחיינו

 הברכה שהרי תדע ; עליו לברך בידו מאומה כל את רואה אינו
 אלא וכו׳ מברך חדש פרי הרואה כדאמרינן הראיה משעת עליו חלה

 מידי אכילה בכעת הברכות שהי שמסדר אמרו הפוסקים שמקצת
 הראיה על הברכה שעיקר מודים הכל 'מ ומ י סיכה שג אזמן דהוה

 חוזר אינו הפרי מאותו ויאכל יחזור ואפילו עברה כבר והראייה
 האומרים לדעת וכן ברכתו זמן עבר כבר שהרי שהח״נו ומברך
 שחזר אע״ם בירך ולא אותו ראה אם ראייתו בשעת עליו דמברך
 ראהו שכבר לפי אצלו חדש פרי זה אין כהרי מברך אינו אוהו לראות

 לנו שאין המפרכים כתבו כאשר החיוב מן אינה זו ברכה וכ״ש
 אני שאין וכ״ש רשות של ברכה מכוס לבעלה ברכה בספק ליכנס
 בו לו אין שאכלו כאחר הוא לבעילה ברכה ודאי אלא ספק רואה

 כמברכין אדם בני מקצת כנהנו מה ולענין : ברור ווה ראייה רת1ח
 לבעלה ברכה שהוא לכאורה כנראה שבכליג המים ראיית על שהחיינו

 שהחיינו מברך קרקע לו יש אס הניחא לגשמים לדמותה אתינא דאי
 מודים אומר לו אין ואס והמעייב העוב מברך בשותפות לו יש ואם

 קרקע לו כאין מי אבל התם כדאיהא וכו׳ ועסה עפה כל על לך אנחנו
 דלא אומר אני ולפיכך : הגשמים על שהחיינו שיברך ראינו לא כלל

 לו שיש מי אלא כמחין אין גשמים דבכלמא לה מדמינן לגשמים
 כן כאין מה : ועצב ערדא הגכמים אדרבה לו שאין מי אבל קרקע
 הוא והרי גדולה שמחה עושים והעכו״ס לקראתו שמחים שכולם בכליג

 כבר אם לפיכך שהחיינו דמברך לקראתו וכמח חבירו אח כרואה כמי
 כאין הכליג ראיית על לברך לו אין בנילוס במקומם המיס אס ראה
 לא אם אבל הגדול שבנהר המיס מאותן חלק אלא חדשים מים אלו

 בכליו, בהם בשעה עתה אלא זו בכנה המתברכים המיס את ראה
 אנא המברכים תס1בא למחות ראוי ואץ שהחיינו לכרך לו דיש נ׳יל

 ולמדנו י עשה יברכו לא במקומם המיס תוספת ראו באס ללמדם
 כהוא בזמן אותו וראה חסר כהוא בזמן נילוס אח ראה שאם גי'כ

 לבעלה ברכה כאן ואין שהחיינו עליו כיברך בראייתו ושמח גדול
 ברואה מי אבל בראייתו ושמח לשנה מכנה המתחדש דבר שראה כיון

^ הוא יום בכל שגדל מה שהרי כלל לברך לו אין יוס בכל סוחו ת  מ
 וכדכחיבנא ברכתו עברה כבר אתמול שראה ומה אתמול שראה מה אנל

 מברך אין באילן הפירות את שראה שאעפ״י צפירות דמי ולא . לעיל
 בלא עוד כל דפירות מבושלים כשהם אותם שיראה עד עליהם
 למה ראוי הוא מהס וחלק חלק כל המים אבל ראויים אינס נתבשלו

 שהיה מה אצל מתבעל שהוא לפי עליו לברך יוכל שלא אלא שהוא
 אמש שגדל מה אצל מתבעל יוס כל וכן זו בשנה נתחדש שלא בנהר

 שהמים עד אותו ראה ולא חסר שראהו מי אבל בנהר שהיה מה עם
 הכא שייך ולא שיברך נ׳׳ל בזה הראשונים המים על רבו החדשים

 בזמן אותס ראה והוא הראיה על שהברכה כיון בעל ראשון ראשון
 מן מעס הס הראשונים וכמים הרוב שהם מחבעלין היו שלא

;כתבתי והנל׳׳ד . המעע .
 והתנה שנשתתפו ושמעון בראובן דעתי אודיעך ממני שאלת שב

 הכותפות יסבעיל לא כמעון ימות שאפילו ראובן
 מאי השותפות לבעל רוצה בנו ויהודה כמעון ומת שקבעו הזמן עד

 הנכסים נפלו במת כיון דילמא או . לשותפות הנכסיס נשתעבדו
 לכל לשותפות המעות דנשתעבדו אצלי ברור הדבר תשובה : בשותפות רוצה איני למימר ומצי יהודה קמי

 למלוה דומה הדבר למה שמת ואעפ״י קבעו אשר הזמן
 קודם לפרוע לכופו יכול היורש שאין מלוה ומת זמנה הגיע שלא

וכי • שנא לא נמי הכא היורש לפני ^׳כסיס שנפלו אע״פ הזמן
חימא
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ב שכא

 להחננסק לכופו יוכל שלא גמי גהי היורם לגני חגאו יוטיל פלא חימא
 הכן של גופו לשטכד יכול האב אין שהרי אכיו כמקוש בשוהפוש
 מושו לאחר אפילו לשטכדם יכול נכסיו אכל מדמהו שלא לשוחפוח

 ראוכן יכול הילכך היורשים לנכי אפילו הנאמנוח מועיל שהרי סדע
 הזמן חשלום עד השוחפוח של כמעוח לכדי ואחן אשא אני לומר
 היה אשר החנאי כפי הריוח וחולקין עליו לעככ יכול יהודה ואין

 טורח שאני מפני יומר אטול למימר ראוכן מני ולא אכיו עם לו
 : נחלוק כזה רוצה [אחה] אין(אכי) אם למימר היורש דמני לכדי

.כחכחי והנל״ד
 ששם לפואה מכיהו שהלך כראוכן כרשוח היה “

 ואחר כנדחה אשחו אח והניח ומחנו משאו היה
 לזנונים הרה שהיא ואמר וצעק מעוכרח אשחו לו ואמרו כאו ט״וימים

 וקפץ לדעחו שזנחה לפי אשחו אח וירש לרשוח וחזר ממזר ושהולד
 ידעח כמה פיו אח ושאלו ממזר שהולד רכים כפני הכנסח ככיח ונשכע

 עוענח והיא אליה קרכחי לא ושוכ כנדחה הנחחיה שאני לפי אמר
 לא אומר והוא פנ<׳.< ונחייחד נשים כפני עכלה מפואה שכא שאחר

 מה המודה יורה ועחה לא או עכלה אם ידעהי ולא אליה קדכחי
: הנולד הנער משפט יהיה ל אם תעובה מ  שכשהלך לפי שאננר הראשונה כטענחו עומד ה

 הושח שקודם ומודה טענה מחדש ואין כנדחה הניחה
 מעוכרוח ״נשים כמה חזי דפוק ספק כלי כשר הולד עליה כא הזה

 וקודם כא כזמנו אורח אלא משחנה שלהן הוסח ואין כשופע ס7 רואוח
 עענמו לפי שכועמו ממזר שהולד שנשכע ואע״פ מעוכרה היחה שהלך
 ג״כ וכן . הנשים וסחוח כדרך דם רואה מעוכרח אכה שאין שחשכ
 שהרי מורדח ולא מעלה לא עליה כא כך שאמר שאמרה האשה טענח
 זכחה שהחורה מכחישחו כאמו אע״פ ממזר כני זה לומר האכ נאמן

 אכל • לאחרים יכירנו יכיר השנואה כן הככור אח כי דכחיכ כזה לו
 לדקדק צריך כך אחר ולא מהורה שהיחה כזמן כא שלא אומר הכעל אס

 וכין בינה יש אם דכריו לפי עליה שכא האחרונה הניאה מיום כחשבון
 ככטן משהה הולד אין דגמירי ממזר הולד חדש מי״כ יושר הלידה

 או חדש י״כ האחרונה והכיאה הלידה כין יש ואם חדש מי״כ יוחר
 כלל הזמן זה כתוך עליה כא שלא שאומר אעפ״י כשר הולד פחוח

:אשחהי אשחהויי דחימור  ואם רחמנא חלה דניה הנעל שיאמר מה לפי הכל דמלחא כללא
 האמת לפי אינו הטעם [ואוחו] (ואחו) לדבריו טעם נחן

 :כחבחי והנל׳ד הוא דטועה כלום בדבריו א־ן שפרחו לפי אלא
ב כ ה ש ל א ט  ים לו ואמר ראוכן אל כא אחד סרסור מרודוס ^

 לחשבון רוח לך יחן והוא לשמעון שחחן מעות לך
 יש מעוח ראוכן לו השיב . צרי ארגזים שני כידך ויחן למאה י״ד
 אכל כרור רכיח הוא כי האופן כזה אותם לחח יכול איני אכל לי

 חנאי שוס בלי גמורה מכירה הנז׳ הצרי לו למכור שמעון ירצה אס
 השני לו ומכר שמעון ובא המעוח לו ואתן ממנו אוחו אקח אני

 ראוכן אמד המכר שנגמר ואחר לכנים ח׳ כעד הנזכר נרי ארגזים
 שיעברו עד אדם לשום הצרי אמכור שלא עלי חבטח לשמעון הנזכר

 לך אמכרנה אני ממני לקנוחה אתה חרצה אם ואח״כ חדשים ו׳
 כא חדשים הששה עכור ואחר בינינו נחפשר אשר הריוח לי וחתן

 שניהם שנחפשרו למאה י״ד ריוח לו ונחן מראובן הצרי וקנה שמעון
 כי שמעון אמר כי לדין כאו זה ועל שאירע כמו המעשה זהו ;יחד

 וזהו שהעיד העד אח והביא רכיח שהוא ראובן שלקח הריוח אותו
 ושמעון ראובן אוחו קראו שעברו כימים איך פלוני העיד עדוחו

 לראובן מנר הנזכר שמעון איך עדים הוו לו ואמרו פלוני במעמד
 אחר ראובן ואמר חלוטה כמכירה וכך כך כסך נרי ארגזים שני הנזכר

 ואחר אדם לשום הנזכר הצרי למכור אוכל לא חדשים ׳1 מוך כך
 יחן ממני הצד לקנוח הנזכר כמעון ירצה אם הנזכר הזננן שיעבור

 שום הפרטידו בזה יש אש רכינו ילמדנו כינינו כנתפשר הריוח לי
 שהוא אומדים יש כי הזאח כארץ הדעוח רכו כי רכיח חשש צד

 הם חנאי כדמוח ההם שהדברים לפי כדיינים ויוצאה קצוצה רכיח
 אחר הלוקח שאמר הדברים ואוחן רכיח חשש שום כאין שאמרו ויש

 המוכר שיחנה צריך היה חנאי היו ואם כלל הם חנאי לאו הצרי שקנה
החנאיס כדיני החנאי נעשה לא הרי תנאי שהם אחיל ואף הלוקח ולא

 שנגמר ואחר גמור תנאי אינם שהדכרים שפשיטא שאמרו אחרים ויש
 יש איסור צד מ״מ קצוצה רכיח שאינו הלוקח אוחם אמר המקה

 :מי עם הדין חלמדנו מחודחך לחוש ראוי שמים וירא כדברים
ה ב ו ש  כלל רכיח כל חשש הפרטידו כזה ואין ראוכן עם הדין ת

 אם יודע והלב הערמה חשש אלא כו ואין דרבנן אפילו
 האומרים לדעת ואפילו ראובן פעור הדין לגבי אכל לעקלקלוח או לעקל
 שאין הוא הברור האמה אכל כדיינים יוצאה אינה רכיח חשש כיש
 ירא אפילו ראינו ולא ייס ככל ומעשים דרבנן אפילו רכיח חשש כאן

 מכירה מהלכות פי״א ז״ל הרמכ׳׳ם וז״ל כזו מכיוצא שיפרוש כמים
 ואני לי חכיאם מעוח לך כשיהיו מדעמו הלוקח לו ואמר סחם לו מכר

 כזה ואין פירוח אוכל והלוקח קיים התנאי הרי זו קרקע לך אחזיר
ח אבק ני  נמי הכא . כאן עד זה כתנאי עצמו חייב מדעחו שהרי י
 דריוח הריוח לקחת לו מותר מדעתו התנה וראובן המכר שננמר כיון

 נ כתבתי לע״ד והנראה . היא מלחא חדא הקרקע ופירוח
ת שכג ל א  חזקת צשמעון כמכר כראובן דעתי אודיעך ממני ש

 לחזור רוצה ושמעון ושטר וקנין בעדים חנות
:מהו בו

ה ב ו ש  פש־טא לך נוכורה חנותי חזקת לו שכתב הוא השער אם ת
 וחזקת וחזקה ושטר ככסף נקנה קרקע דקי״ל דקני

 כשם דאמרינן משכירות גדע דלא קרקע מכירות היינו החנות
 ככסף נקניוח הקרקע שכירות כך וחזקה ושטר ככסף נקנה שקרקע

 בעלמא לראיה אלא השטר שאין משמע ודאי אלא : וחזקה ושכיר
 כאלה מקום ידעתי לא כזה וגם נ סודר כקנין הוא. המכר ועיקר
 ודבר ועכדים קרקעות אפילו סודר כקנין נקנין הדברים כל דקי״ל

 הרמכ״ם וכתכה הזהב כפרק ומפורש כתלמוד מקומות ככמה מפורש זה
 כל ושאר והנהמה והעבדים הקרקעות וז״ל מכירה מהלכות פ״ה ז״ל

 ועיקר קנין הנקרא והוא כחליפין נקנה מהם אחד כל המטלטלין
 דל מ”מ כעל עלה וכתב .ע״כ וכו׳ למקנה הקונה שיתן הזה הדרך
 וכן כסף כלא אפילו הוא קנין שדין שאמר מי כדעת רכינו ודעת
 אש לשאלתך טעם רואה איני הילכך העולם נהנו וכן . ע״כ עיקר

 לראיה העומד השטר את לו כתב לא אבל ממנו שקנו שתאמר לא
 עד קנה לא שטר ע״י אלא המקח יתקיים שלא הוא הנננהג ואם

 הזו המדינה מנהג אלא כן המנהג אין אכל השטר את לו שיכחוב
 לא ואפילו החנות חזקת שמעון וקנה סודר קנין ע״י דכר כל לקיים

 וקנין כעדים כקנה כשאלה שבא מה לפי וכ׳ש השטר את לו כתי
נ כתבתי והנל״ד ושטר

שי ת ש ל א  אמה חמשים כנד שקנו כשנים דעתי אודיעך ממני ש
 כך אחר בגורל אותו וחלקו לשנים וחתכו ומדדו

 החלוקה בטלה אם מדמיו המפחיחו מום מהם אחד כחלק נמצא
.יעשו וכיצד

ה ב ו צ ^  המום מחלו ואם הניוכר על יחזרו המום מחלו לא אם ת
 הדבר המוכר על לחזור איפשר ואי מעכו״ם שקנו או

 עדיף דמי כמום לקו נ על חכירו על וחוזר כטעות חלוקה שהיא נרור
 אני אומר מ״מ המקח מוזר מום כו יש אס דאמרינן גמור מקנין הגורל

 מה מחצית חכירו לו והחזיר בחלקו זה שזכה לענין הגורל שהועיל
 לא ואש . חכירו ירצה אם כזה כיוצא כל וכן מדמיו המום שפחמו

 עושין וכיצד לו כומעין החלוקה לבטל אלא המום פחת לחח חבירו רצה
 המוס לחלקו שיגיע ומי גורל להטיל וחוזרין נדמים החלוקות מעלין

 רצה אס אכל מום כו שאין הסלם החלק שהעלו הדמים מחכירו יקח
 דכעלמא דאע״ג החלוקה מכטלין אין המום כפתח חלקו לו לחנן חכירו

 המום פחת טול לו לומר יכול אין מום כו ונמצא לחכירו דכר המוכר
 בעל שהרי הכא שאני חפן אני שלש כחפן למימר מצי שהלוקח לפי

 לזה שכן וכיון המום חצי לקבל לו יש כהרי שלם חפן לו אין כרחו
 החצי בו לו שיש כיון המום כל הלוקת הוא שיהיה הגורל הועיל
 וכזה הוא דמסחבר וטעמא המום שפחתו מה חצי לו משליש וחכירו

:כתבתי והנל״ד לדון ראוי
ל שכה א  על חוב לו כיש כראובן ינ״ו הסופר נתן כה״ר החכם ש

 ימחול שמא לוי וחושש ללוי למכרו ורוצה כשטר במעון
 ושמעון מוחל יורש ואפילו נוחול ומחלו וחזר לחכירו שטר המוכר דקי״ל

ימצא שלא חושש והוא רוצה אינו או שמו טל שטר לו שיכתוב כעיר אינו
אח״כ



ת לו א ותשובותהרדבץש
 איגו ימחול שלא להשגיעו וגס • ממנו לגבוש לראוכן לנשים ח״נ6

 שקנה מה עבריין שיהיה אפילו למשול ירצה שמא כי שבועשו על סומך
:יעסה

ה ב ו ש  בזמן בסער שנשוב שמעון על לו שיש שהחוב ראובן יודה ת
 לוי של המעוש אלא שלו אינו ופלוני פלוני ועדיו פלוני

 שיחזור ואע״פ שמו על שנכשב אעפ״י בדבר שליח אלא היה לא והוא הם
 שכבר הרי שלו שאינו דבר מוחל ארם דאין כלום מחילשו אין וימשול
 בזה שער וכושבין עדים כמאה דין בעל והודאש לוי של שהם הודה
 זה לדין וראיה • ההודאה ושער החוב שער השערוש שני לוי ולוקח

 גיורא איסור מהי אודישא דנפק גיורא ואיסור דרבא עובדא מההוא
 אודישא בהאי רבא בי דהוי זוזי להנהו רחל בי מרי רב וקני רבא ואקפד

 מצי לא ושו הודאה בהאי שמעון ביד אשר המעוש לוי קנה נמי הכא
 וא׳ש : אש דידי דברים בעל לאו ליה למימר מצי לא נמי ושמעון מחיל

 שהודה ידע לא והוא משמעון וישבע ראובן יחזור שמא למיחש איכא הא
 מפסיד• ונמצא שובר כושהין וקי״ל שערו שאבד ויאמר לוי של הם שהמעו׳

 ומסירה בנשיבה נקנוש אושיוש דקי״ל לדידן ולעעמיך קשיא לא הא
 ואכשוב שערי אבד ויאמר פה על שמעון וישבע יחזור שמא וניחום

 השער דאין כיון להכי חיישינן דלא למימר לך איש מאי אלא שובר לך
 מפקי וסהדי למלסא לה איש וקלא יפרע שלא עד בדבר יחקור בידו

 מצי ולא :למידי למיחש וליכא נקלא סהדימפקי נמי הכא להלקלא
 אושס לוה היישי לא לוי של הם שהמעוש יודע היישי אלו לומר שמעון

 מיד שפרע לך ניחא לא אי דא״ל ושו : מלוה לאיש לוה דעבד חדא
 ונשאר בעדים לראובן החוב מקצח שמעון פרע אם ומ״מ : וחשחלק

 לוי אין לוי של הוא החוב אושו שכל והודה והלך ראובן ביד כולו השער
 החוב כל למימר מצי ולא בשער שנשאר מה אלא משמעון לגבוש יכול
 ממי למימר שמעון דמצי ושבענו לך לראובן דבר נשש ואם שלי היה

 הודה ולא בידו השעיר היה יין ע־ שפרעשי בזמן כי פרעתי שלוישי
 לפי פשוע שהוא אעפ״י זה לך לכתוב והוצרכשי שלך שהחוב עדיין

 לבין בינו לו פרע ואס . ששעה אל ואחה כך דנין העכו״ם שראיסי
 ענ קנוניא עושין שמא חיישינן שקבל ראובן לו במודה אע״פ עצמו

 הוא שהחוב לו שהודה כיון משלם שערו לוי וגובה לוי של מעושיו
 מחילה הויא מחיל הוה דאי דמגו שערו אש במוכר כן שאין מה פלו

 בשער שנשאר מה נושמעון וגובה וכך כך מהחוב קבלשי לומר נאמן
 . משמעון שקבל שהודה במה השער אש המוכר ראובן על וחוזר
 רבא ביד פקחן המשוש היו ורבא גיורא דאיסור דעובדא וא״ש

 מלוה פהמעוש בנ״ד אבל : בהודאה לאקנויינהו מצי הכי ומשוס
 דאפילו ז״ל הרמ״ה העלה כבר : הודאה ידי על קנה לא דילמא
 ז״ל האי לרבינו וממכר מקח בשערי ננשמע וכן הודאה מועיל במלוה
 ומסשברא שמש מי פ׳ במרדכי עיין במלוה מהניא דאודישא ל״ו בשער

 של שהס בפניהם מודה אני ועשה היו שלי מעיקרא אמר דאס לי
 שהלוה שבשעה מודה אס אבל לפקדון אלא זו הודאה מהני דלא פלוני

 ברור הדבר בזה לבד שליח אלא היה לא והוא פלוני של היו המשוש
 איסא אס שמקשה מה שפיר מישרצא ופהכי הודאה דהודאשו
 דבבריא משום ההודאה ואישיה הואיל קאמר לא אמאי במלוה דאודישא

 של היו שהלוישי המשוש שאושן דמודה היכא אלא הודאה מהניא לא
 שלי היו שהלוישיס בשעה אמר אם אבל שהלוישים קודם פלוני

 מקני מצי הוה דלא קנה לא שלו שהם בפניכם מודה אני ועכשיו
 שאמר ש״מ שפיר קאמר ולהכי לו אושס משהלוה שנין בשום ליה

 משחלה שהישה משמע דהלוישי בבריא כן שאין מה לפלוני הלוישי
 להודוש יכול שלו היה שהפקיד דבשעה גב על אף בפקדון אבל שלו

 שאושו אעפ״י עכשיו פלוני של שהס מודה אני ולומר זמן לאחר
 : אסר ע״י לו זיכה שמא חיישינן דבר יודע אינו פלוני
ת א צ מ  אע״ג פלוני של היו אושס שהלוישי בשעה אמר שאם למד נ

 לחזור יכול הס שלי בהדיא שאמר או בסשם אושס דהלוה
 אני ועשה היו שלי שהלויישי בשעה אמר ואס היו פלוני של ולומר
 פקדון הס ואס קנה לא במלוה בריא הוא אס פלוני של שהס מודה
 לחזור ולא למחול יכול אין ושוב קנה גוונא בכל ש״מ הוא ואם קנה

:כשבשי והנל״ד בו
ת ש-י ל א  כדין שנששחפו ושמעון בראובן דעשי אודיעך ממני ^

זמן שאמר ביניהם והחנו קבוע לזמן השושפין

ג נ

 סהירולעכב יוכל לא השושפוש לחדש מהס א' כל ירצה אס השושפוש
 שאיני ונפלוג שא לשמעון ראובן אמר הזמן ובשוך זה על ונשבעו

 שצריך דבר היה כי לחלוק והשחילו שמעון ונחרצה שושפוש עוד רוצה
 איני אמר בשושפוש ריוח שים ראובן וכשראה לחלוק וזמן עורח
 השושפוש ומחלש לחלוק והשחלנו לחלוק אמרש אומר ושמעון לחלוק רוצה

 מחלשי שמחלשי אס״ל ואפילו מחלשי לא אני אומר וראובן והשבועה
 מחילשי עדיף דמי שושפוש לחדש רוצה אני אבל הזמן שבשוך השושפוש

 יכול אני עשה גס לחדש יכול אני זמן דבהגעש היכי וכי זמן מהגעש
 :מי עס הדין המורה יורה שושפוש עוד רוצה איני אומר ושמעון לחדש

ה ב ו ש  מ״ד דאיכא גב על ואף עענושיו בששי שמעון עס הדין ת
 השושפוש זמן בשוך אפילו חבירו לדעש שלא חולק דשושף

 הפוסקים ורוב והראב״ד הרמב״ם הרי ישעיה רבינו בשם העור כשב וכן
 אלא ז״ל הרב אמרה לא דע״כ מידי מינה נפקא לא ובנ״ד עליו חלוקים
 :שבועשו לקיים אושו כופין שבועה דאיכא היכא אבל שבועה דליכא

 שושפוש עוד רוצה שאיני ונפלוג שא שאמר מודה שראובן כיון אבל
 הקנין ענין מה דהא חזרה חזרשו אין פו שחזר אעפ״י לחלוק והשחילו

 צריכה אינה ומחילה השושפוח לו שמחל מלשא שליא דבמחילה :בכאן
 בלא מחול הוא הרי ומחלו בשער חוב עליו לו שהיה אלא היה לא קנין
 דאי קנף גופו עברי עבד ש״מ פ״קדקדושין מדאתרינן וראיה . קנין

 היה לא אם השעבוד דמשחלש אלמא זיל שרי באנפי ליה לימא לא
 צריך מודהאין שהוא כיון והכא סגי שנים בפני באמירה קנוי גופו

 דמחילה דסנהדרין פ״ק פר״י וכן .לשקרי סהדיאלא איברו דלא שנים
 הדבר הילכך מכירה מהלכו׳ פ׳׳ה ז״ל הרמב״ס פסק וכן קנין צריכה אינה
 כי בו לחזור יכול אין שושפוש עוד רוצה איני דאמר דכיון אצלי ברור
 השעבוד נמחל דמחל דמיד לחזור יכול אין לחבירו חוב שער דמוחל הירי

: החוב ושל השושפוש של
ן י נ ב ל  צריך היה דמדינא דאע׳׳ג הקהל כחרמי עשאוה השבועה ו
 בשעה היה הקהל דעש מ״מ נ׳ בפני והשרה וחרעה פשח י
 בהגעש מושרים שיהיו לזמן הם ואם כשירצו להשירו שיוכלו שהחרימו

 השבועה פשעש היה השושפין דעש נמי הכא השרה בלא ממילא הזמן
 כיון הילכך מושרין שיהיו לחדש ירצו ולא השושפוש זמן דבהגעש

 צר^ ואין הזמן נשלם כאלו הוי שושפוש עוד רוצה שאינו ראובן שאמר
 שלא השושפוש לבעל שניהם ירצו שאם שחלה כונשם הישה שכך השרה
 שרוצה ראובן שעען מה לענין גס ; השרה ולא וחרעה לפשח יצערכו
 שושפוש עוד רוצה איני שאמר דכיון דבריו אש רואה איני שושפוש לחדש
 הגעש דאלו זמן מהגעש אמירשו ועדיף השושפוש ושנאי השושפוש בעל
 כשאמר אבל שושפוש לחדש יכול ולפיכך בשושפוש רוצה הוא עדיין זמן

 כלל שושפוש רוצה שאינו בהדיא אמר הרי שושפוש עוד רוצה אינו
;כשבשי והנל״ד אצלי ברור וזה חדש ולא ישן לא ומשמע

ה שכי ל א ש  ראובן ונשבע לאה אש נשא ראובן רבינו ילמדנו *
 בחייה עליה אחרש אשה ישא שלא השי״ש דעש על

 כך ואחר ורצונה לדעשה שנשבע הכשובה בשער כשוב אינו אבל
 היא לאה ועשה א׳ בן אלא לו נשאר ולא ונפערו ובנוש בנים הולידו

 אשה לקחש ראובן ורוצה כנשים אורח להיוש לה וחדל שנה מ״ה בש
 שכוונשו כיון שבועסו לו שישירו לב״ד והולך ורפיה פריה מצוש לקיים
 ראובן וגס צד בשום רשוש לו לשש רוצה אינה אששו ולאה המצוה לקיים

 . מרובה שכשובשה ועוד נעוריו אשש שהיא מפני לגרשה רוצה אינו
 מצוה לדבר שהיא כיון שבועשו להשירו בב״ד כח יש אם רבינו ילמדנו

 שבועשו סלה לא וא״כ מצוה לבעל נשבע דלא סהדי אנן ספק פלי כי
 הדיועוש שלשה לפני ראובן הלך אס להסיר לב״ד רשוש להם שאין ואש״ל

 למעלה למעלה יגדל אדונינו ושלום : לא או השרה הוי מי והשירוהו
 שולשו הדרש למול ומששחוה כורע ונפש והקדושה העהורה כנפשו

: סביב אל ן' לוי הצעיר
ה ב ו ש  מלה כזו דבשבועה והעלשי בזה כיוצא על נשאלשי כבר ת

 בשבועשו שכלל וכיון בכולל המצוש על חלה שבועה דקי״ל
 וזקנה עקרה פין לבנים הראויה אשה בין עליה אחרש אשה ישא שלא

 אשאר נמי חלה וזקנה אעקרה שבועשו דחלה ומגו לילד ראויה שאינה
 הראויה אשה ישא שלא נשבע היה אם דבשלמא לילד הראויוש נשים

 חלה פירוש שלא כיון אבל המצוה אס לנעל חלס שבועשו אין לבנים
ז׳׳ל הריא״ף וכשבו בירושלמי אישא והכי בכולל הנשים כל מל שבועסו

בסוף
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 בפסח מצה לאכול אשור מצה אוכל שלא שבועה פסחים מסכש בסוף
 • הפסח בלילי מצה ואוכל לוקה הפסח בלילי מצה אוכל שלא שבועה

 : ע״ש ממש בזה בכיוצא צ״ח סי׳ בחשובה ז״ל ריב״ש העלה וכן
 כיון המצוה אח לבעל נשבע שלא סהדי דאנן אע״ג בנ״ד הילכך

:בכולל שבועמו חלה פירוש שלא
ן י נ ע ל  סמס אלא אששו לדעש שנשבע בכשובה כשוב היה שלא ו

 הכשובוש בכל כשוב כן . עליה אחרש אשה ישא שלא י ^
 . מדעשה שלא שבועה להשיר שיוכל לומר אדם בדעש עלה ולא שלנו

 אושה משירין אין לשועלשה היא שהשבועה כיון דמלשא ועעמא
 חבירו לדעש מהנשבע לשועלש הנשבע ועדיף ורצונה מדעשה אלא

 אם דס״ל מאן דאיכא פלוגשא איכא חבירו לשועלש הנשבע דאילו
 מושר אינו השירוהו אם חבירו לשועלש הנשבע אבל מושל השירוהו

 לפרוע לחבירו שנשבע שמי בריה לכל חיי שבקש לא דאלש״ה לכ״ע
 אש מפסיד זה ונמצא לו וישירו הדיועוש ג׳ אצל ילך פלוני לזמן לו

 שחייב במי ז״ל הרשב׳׳א לפני מעשה בא וכבר • שמענו לא וכזה שלו
 והשירו שבועשו על ושאל והלך פלוני לזמן לו לפרוע בשבועה לחבירו

 מצוש דאיכא הכא שאני וא״ש • כלל מושר שאינו ז׳^ והשיב . לו
 דהא לישא הא . מושר השירוהו דאס לך אימא ולעולם ורביה פריה

 ממלאכש משבעל שהיה הוה מצוה נצר נבוכד עם דצדקיה מעשה
 עובא מצעער דהיה משוס ■רבנן השירוהו עעמא דמהאי במים

 הראב״ד כשב ואפ״ה המפרשים רוב כשבו וכן שמיס ממלאכש ומשבעל
 וקרא ביה אירע מה חזי דפוק מושר היה לא שהשירוהו שאעפ״י ז״ל

 שאינו הפוסקים רוב הסכימו וכן וגו׳ בזה אשר אלשי לא אם כשיב
 הנשבע אם הדברים ק״ו והששא :אחרש בששובה הוכחשי וכן • מושר
 הנשבע כ״ש מצוה דאיכא אע״ג מושר אינו השירוהו אס חבירו לדעש

 ובהא מצוה איכא אפילו מושר אינו השירוהו שאם חבירו לשועלש
 דאין איכא רבה ועעמא מושר אינו השירוהו דאס מודו כ״ע אפילו

 פליגי לא דע״כ חבירך שיזכה כדי שלך אש שפסיד לאדם אומרים
 הנאש כגון לחבירו הנאה בה דאיש אע״ג חבירו לדעש בנשבע אלא

 עם ישרו כענין חבירו להנאש או נצר נבוכד כמעשה קלון או כבוד
 כולהו ובנ״ד מותר אינו לכ״ע דממונא דררא דאיכא היכא אבל משה

 לא שאס וכשובה בקיוח מזונושיה והפסד דגופא צערא בה אישנהו
 השרשס וע״י אחרש לישא ירצה אם כשובשה לה לשש יצערך ישירוהו

 עובדא מהך עפי קפידא בנ״ד דאיכא ספק אין הילכך הפסידוה
 ריב״ש מששובש דנראה ואע״ג • מושר דאינו והעלה ז״ל דהרשב״א

 היכא מ״מ דליכא להיכא דממונא דררא דאיכא היכא בין שהשוה
 . מושר אינו השירוהו דאס דמודה איפשר נמי דגופא צערא דאיכא
 ורביה פריה מצוש לקיים שיוכל כדי זה ראובן יעשה שקנה מה וא״ש

 להשפייס כגילה אשר הנשים שדרך בדברים אושה שיפייס שקנה לו ים
 שלא לה להשנוש או מלבושים לה לקנוש או כשובשה על להוסיף כגון

 להשפייס הנשים שדרך בדברים וכיוצא עמה הביש בשוך צרה יכנוס
 כדאמרינן לה יהיב דדינרי שרקבא דלאו הוא אנוס נשפייסה לא ואם

 עומדש ואפילו שבועשו לו משירין נשפייסה לא אם הילכך השם
: ששובה באושה העלישי וכן הוא דאנוס וצווחש

1^3  מששובש נראה וכן צ״ח סימן כן ז״ל רי״בש שהעלה ראישי 1
 מי גבי השבועה מן פעור אנוס שהוא שכל ז״ל הרשב׳׳א

 אפילו אושו ופער לינשא הבש רצשה לא ואח״כ בשו בש אש ששדך
ס השבועה מן  .שששרצה עד לה יהיב דדינרי שרקבא דלא מעעסאונ

 לו ן ומשירי הוא אנוס נשפייסה ולא פייסה אס נמי בנ״ד הילכך
 ללאה להיוש חדל שכשבש ומה • לבנים הראויה אשה וישא שבועשו

 שנים עשר ששהשה אלא יהיה דלא כלל עענה אינה כנשים אורח
 אפ״המציש לבנים הראויה אשה לישא אוחו דכופין דקי״ל ילדה ולא

 המצוה לקיים שרצה אס ואח״כ כשובשי לי ושן בגע שפערני אמרה
 שבועה דאיכא היכא וכ״ש אני אפסיד מצושך קיום מפני לא קיים

: והנלעד״כ לעיל וכדכשיבנא בכולל שבועשו וחלה
ח כ ת ש ל א ט  העיר עבחי סמכו מה על דעשי אודיעך ממני ^

 דאיכא כינן ולבשר לעצם סירכא להכשיר הזאש
 גם > עכו״ס של והבהמוש דמעריפי ואחרונים ראשונים גאונים כמה

דלא שאומרים מהעבחים שיש ולבשר לעצם נקרא מה רבינו ילמדנו

 שביןב׳הצלעושממש לבשר סרוכה כשהיא אלא ולבשר לעצם נקרא
 שהצלע לפי העצם שעל לבשר אם.נסרכה אבל כלל עצס שם שאין

שוב^ נסרכה ואם בבשר מכוסים צדזיו ושני מגולה אמצעישו  לאו
 דמר ואחריה מכשיר שהוא ז״ל הרמב״ס על להם סמכו תשובה : וערפה עצס שחשיו שיש כיון לעצם נסרכה נקרא

 לפי שעענש ומה פיו על עושים דבריהם וכל הוא
 העבחים היו אס דבשלמא עענה אינה עכו״ס של בהמה שהיא
 דאין אומרין היינו בשוה הערפוש ועל הכשרוש על שכר נועלין

 בשר ולוקחים מהכשרו׳ש שכרן כיוןשנועלין אבל כלום בזה להעבחיס
 לוקחים אינם הערפה ומן משנוש להם שקורין מנהגם כפי ממנה
 מעע הפסד בין חלקו שלא ישראל של בהמה להיוש חזרה כלום

 דיש מציעשא מלשא הוי ז״ל הרב של דפסקו ושו . מרובה להפסד
 גרשום רבינו דעש וכן לבדו לעצם אפילו משירים ויש אוסרים

 הרמב״ס דברי נמצאו ז״ל הר״ן הכרעש נראה וכן ז״ל והראב׳ד ור״ש
 דוכשא ובכל . כשרה ולבשר לעצם ערפה לבדו דלעצס ממוצעים ז״ל

: מציעשא מלשא למשפס לן איש  נקרא מגולה כהצלע מקום כל ולבשר לעצם נקרא מה ולבנין
 דזיל בשר נקרא העצם אש חופה שהבשר מקום וכל עצם י ^

 כשב וכן : מלהשפרק העצם ומונע יפה נסרך שהבשר עעמא בשר
 ממש הצלעוש שבין בשר לי מה שכן וכיון דבר של בעעמו ז״ל הר״ן
 מלהשפרק העצם ומונע יפה נסרך הכל הצלעוש שעל בשר לי מה

 מהבשר מלהשפרק העצם אש העצס שעל הבשר מונע יושר ואדרבה
 וכן . הסברא אל מסכים דבר וזה ממנו חון שהיא הצלעוש שבין

 דסביך והוא רבינא דאמר דהא עלה שכשב ז״ל רש״י מלשון דקדקשי
 דלא סשומה דהויא הצלעוש שבין בסהר ונאחזה שנסבכה בבשרא

 עצמן ומלת : ע״כ קיימש סירכא זו אין עצמן בצלעוש אבל מיפרקא
 ז״ל הרמב״ם מדברי נמי משמע וכן . ודוק שכשבשי מה על מורה
 לבשר האזן מן סירכא מצאו אם שמנהגם מקומות יש וז״ל שכשב
 לבשר קאמר ומדלא וכו׳ בששיהס דבוקה והסירכא שבצלעוש ועצם

 והעצם הבשר בצלעות דששיהס משמע שבצלעוש ועצם לבשר אלא ולעצם
 דרכי שאין ואעפ״י • כברה המגולה ובעצם בשר באושו נדבקה ואם

 כדכשיב מסתבר דהכי כיון מ״מ דקים דקדוקים על הוראתי לסמוך
 שיהיה ליזהר צריך ומ״מ הלשונות מדקדוקי וצניסין סמיכין לה עבידנא

 הבהמות כדרך לבד קרוס הוא אס אבל העצם שעל מה ממש בשר
 ונאחזח נסהכש הסירכא אין שהרי לעצם אלא לבשר זה אין הכחושות

: לעין נראה דבר וזה בקרוס לא בבשר אלא יפה  ולענץ : עצם ולא הוא בשר הצלע שעל דבשר דמלשא כללא
 הבריאה מתחלש ערפה היא אס הערפה וגבינת ביצש

 ערפיושכלג׳ימיס משאר ערפה היא ואם אסורה שהיא ברור הדבר
 מושרש ימים ג׳ קודם אבל אסורה הרי ערפה ונמצאת לשחינוה סמוך
 מוכר וגבי חומן ונמצא יין גבי אמרינן וכה״ג בירושלמי אישא והכי

:כשבתי לע״ד והנראה : ערפה ונמצאת בהמה
ט  עם בנו אש ששדך בראובן דעשי אודיעך ממני שאלת שכ

 ובשעה כמנהג וקנסות בחומרוש שמעון של בשו
 הוציא הכלה ואבי כמנהג זסבלונוש משנות לה נשנו הכלה אש שראו

 בסבלונוש יהיה מה לקחשה רוצה ואינו הבן בו וחזר כמנהג הוצאות
:ובהוצאות ובקנס  וכל החתן ששולח ומששה מאכל שכל ז״ל הרמב״ם כשב תשובה

 הכל חוזר קיים שהוא מה וכל חוזר אינו שבלה מלבוש
 שאס רבושי הורו עוד וכשב . ומשנה זכייה מהלכות פ״ו כשב וכן

 או ריעיו אש ויאכיל סעודה אדם כל שיעשה המדינה מנהג היה
 כל שעושים כדרך ועשה בהס וכיוצא ולחזניס לשמשים מעוש יחלוק
 ומה וכו׳ ממון לאבד לו גרמה שהרי הכל משלמת בו וחזרה העם

 בז וחזר הכלה הוציא לי ומה הכלה בה וחזרה החתן הוציא לי
 הוצאה שתהיה והוא המדינה מנהג הוא שכן כיון שוה הכל החתן
 מן יושר מרובוש הוצאוש הוציא אם אבל להוציא כמותו אדס שדרך

 אמר דמצי עדים לו יש אפי׳ היתרון אותו מלשלם פעור הראוי
 סובר אני וכן אחרת בתשובה העלשי וכן .אנפשך הפסדש אש ליה

שנשארו בסבלומש יש אס הילכו לשדוכין אירוסין בין חילוק שאין
בעין



נדותשובותהרדב״זשאלות
 והפאר ההוצאה נופל ההוצאות כדי לכדו החתן פלח מאפר כפין

 ונופלי! הנפכעין מן זה פאין ז״ל הרמכ״ס כדכתכ וכפדים מחזיר
 : ההוצאה פיפור החתןפליהה מפלים ההוצאה כדי כסכלונות אין ואם
 פהרי חוזר הכל הקרוכים ופאר ואמו החתן אכי שפלח מה כל אכל

 לרצות פליו מקכל היה ואפילו למיפכד להו אית ומאי הם אנוהים
 פיפא כדי ליה יהיכ דדינרי תרקכא וכי ספור אותה שיפא פד הכן

 ככיוצא כתפוכה ז״ל הרפכ״א כתכ וכן : מנו' אמרינן דהכי אותה
 האכ היה ואפילו ננגפין כר אונם פפנת ים הדכריס וככל כזה

 אמרינן ולא ניפמא מהאי מלפלם ספור היה כפכועה כקנם מתחייכ
 הוי דהא ספור שיהיה אומה ליפא הכן ירצה לא דאם לאתמיי ה״ל

 ואמם אכיהם כיפפו למה מתרצים הכנים דרוכ פכיחא דלא מלתא
 ה־בלונות להם פננחזירים פפוש פהדכר ככלום נתחייכ לא דכנ״ד וכ״ש
 הולך אלא חוזר אינו החתן פנתן מה אכל ; חזרו לא כהם כיון

 אותה וראו לפניהם שהוציאוה כיון וא״ת : הכלה אני הוצאות כנכד
 ולא אותם תחזיר ולא נונילת היא כופתה דמי סכלונות לה ונתנו
 כלום אינה והאם האכ לנכי זו פפנה ־ ההוצאה כחפכון יכנסו
 :פסור פכייש יפן דקי״ל פפור כאונס והמכייש הם אנוסים פהרי

 שהרי חדא כלל זו פפנה רואה איני החתן שנתן מה לנכי ואפילו
 הפעם מזה כי כה חפן שאין הכופת ננפני והוא הקנס לה פורפ הוא
 אפ״ג הזה כזמן וקדושין פדוכין פל קנס פנוכין ז״ל הרא״ש כתכ
 הכופת דדמי מפום גררינן ככל כני כסר ואנן כככל קנסות נוכין דאין
 למה הקנס פורגי שהוא וכיון קנס ולא הוא ממון והכופת נותן הוא

 אותה פמופיכין כמה יש כושח דמה ותו . פפמים פני הכופת יפרע
 לה הניע כופת מה אותה ורואין ואמו ואכיו התתן לפני מקופפס
 וככר כה חפן פאינו שאומר כשעה אלא הכופת אין פעה כאותה

 סכלונות הפולח כנמרא דאמדינן תדע . זה כפכיל הקנס פורע הוא
 כתכ ועלה אכל ללא סעודס״אירוסין שם אכל אם כין ומחלק חמיו לכית

 יחזרו וכו׳ שם אכל לא כין פס אכל כין ז׳יל מנאש ן' ורכו ז״ל הרמכ״ם
 ואפי׳ הכלה את ראה שם שאכל כיון דמ^וא וסתמא וכו׳ הסכלונות

מ הכלה את ראה דלא תימא  ראה נין לחלק לתלמודא ליה הוה מ'
 הסכלונות חוזרין נוונא דככל משמע מפליג ומדלא ראה ללא אותה
 דרך אלא אינו מתנות לה שנותנים ומה פנס. ולא כופת לא כרא'ה דאין

 לה נתן פלא הנותן דעת לכיולם ואורנדין אותם פתקח ע״נו לא לכד נוי
 כעין פהוא מה כלומר הכל חוזר כונסה שאינו וכיון לכונהה ע״מ אלא
 או וכלו כהס להפממש ככנות שדרך מועעים כלים היו אם אכל

 אותם ונוכה הכל חוזר קיימים היו אם אכל משתלמים א'נס אידו
 הרמכי׳ס כתכ וכן לכד נוי דרך אלא שייחס פלא ידוע כהדכר ככ״ד

: הנזכר כפרק ז׳יל ,  אלא זה לענין ומוריד מעלה אין הכלה ראיית דמלסא כללא
 ההוצאה כשיעור לכדו החתן נתן אפר הסכלונות מן נפרעים

 יכול ואין הקנס נם ופורע מפלים הספיקו לא ואם חוזר והפאר
 הקנס כפכיל ולא הוצאתו כפכיל ואמו החתן אכי של המתנות לתפוש

 האכ שאין הפסיד לו אין ואם החתן עס דין ועושה הכל חוזר אלא
 אלא לכוסכו צריך היה לא פשוט דכר וזה כנו חוכת לפרוכו חייכ
 שאינו לכסוכ הוצרכתי הכל ותופסים רכוס פעמים כו שטועין מפני

 ראוי שאין הדין מן לא אכל שיתפשרו עד כן שעופין ואיפשר הדין מן
:והנלעד״כ .הכן חוכ כשכיל אכ משל לתפוס _  כזמן הדיינים סמכו מה על דעתי אודיעך ממני אלת1̂ג ״לא

 הלועז כלשון מכירין שאינם ישראל כארץ דנו הזה
 סנהדרין תהא שלא כמכות סנן והא להם ודנין סורנמן שמעמידין

: התורגמן מפי שומעת  דרכא לקמיה דאתו לעוזי הנהו כנמ׳ עלה נרסינן תשובה
 פלא והתנן הכי עכיד והיכי כינייהו תורגמן רכא אוקי

 דהוו מאי ידע הוה מידע רכא התורגמן מפי שומעת סנהדרין מהא
 דכפדיס משמע עוכדא דהך ופשעא .ידע דלא הוא ואהדורי אמרי
 שומעת סנהדרין תהא שלא עדים שנים פי על אחר דכר דתנן איירי

 הוו סהדי לעוזי דהנך משמע עוכדא הך מייסינן ועלה התורגמן מסי
 האי דליכא דינין ככעלי אכל עד מפי עד ולא מפיהם כהו דכעינן
 עדות דכעינן איכא רכה ועעמא .תורגמן ע״י שפיר דנין עעמא
אח שיכחיש להזימה תוכל לא תורגמן וע״י להזימה יכול שאתה

 טעמא שייך לא דינין ככעלי אכל אמרתי כך לא אני דאמר התורגמן
 ותו . להזימה יכול שאתה עדות כעינן לא ממונות לדיני ונס דהזמה

 ואלו לכ״ד ככתכ עדותו שולח אדם אין הפוסקים רוכ לדכית דהא
 רוכ דעת וכן טענותיו פי על ודנין ככסכ לכ״ד שולח אדם טענותיו
 יוסן£ ה״ר כשם כתכו דהא הוו עדים דלעוזי עוכדא דהך מפרשים

 לכי למיתי כהו מזלזלים לא דינא להו דאית יקרות דנשים ז״ל הלוי
 הריא״ף רכו דן היה שכן ואמר כ״ד שלוחי ע״י להו משדרינן אלא דינא

 דכ״ג דתנן הא גכי כ״ג כפרק כירושלנני דגרסינן נוההיא וראיה ז״ל
 מי ואנעלר שכופה שנתחייכ עצמך הנע שליח וממנה אותו דנין

 למנויי מצי שמעה עסק משום לאו אי אלמא כתמיה פירש נשכע
 כסוף דאמרינן הא דכריהם ולפי ז״ל ור״ח הערוך כעל כתכ וכן שליח
 ההיא וכו׳ רכא אוקי דרכא לקמיה דאתו לעוזי הנהו דמכות פ״ק

 הר״ן כתכ וכן : השליח מפי אפילו שומעין דינין כעלי אכל כעדים
 ומשמע דרכא לקמיה דאתו דקאמר ואע״ג העדות שכועת פרק ז״ל

 לך הרי • דרכא קמיה לאסהודי דאתו דוקא'אלא לאו לדינא דאתו
 התורגמן מפי טענות לשמוע הדיינין סמכו דיפה זו שיטה לפי,

 הך שפירש ז״ל הרננכ״ם ומכללם האחרס השיטה כעלי אכל"לפי
 מה על קשה סנהדרין מהלכות פכ״א דיני! ככעלי דלעוזי עוכדא
 טענות שומעת סנהדרין תהיה פלא זו שיטה לפי דאפילו וי״ל סמכו

 דכסיכ משתעי כעדים קרא דהא הוא כעלמא מדרכנן התורגמן מפי
 לא דיני! הכעלי טענות אף אמרו דרכנן אלא עדים שנים פי על

 אפשר לא אפשר דלא היכא אפשר דאפשר והיכא התורגמן נופי יהיו
 לעוזי הנהו כלשון יפה מכירי! אחרים חכמים שם הי׳ דרכא ועוכדא
 והו״ל תורגמן מסי שומעת סנהדרין יהיה שלא תנן והא פריך ומש״ה
 הוי מידע נמי רכא ומשני לשונם שמכיר נוי גכי לשדורינהו לרכא
 מאן דליכא היכא אכל ידע דלא הוא ואהדורי קאמרי מאי ידע

 כיון הסורגמ!' מפי טענותיהם שומעי! לעוזי דהנהו לישנא דידט
 ומזה ־ רכנן גזרו לא דין לכעל פסידא ואיכא האי כולי שכיח דלא

 ע׳׳י טענותיהם שומעים כלל סורגנון ליכא דאי אומר אני הניעם
 דיני אכל ממונות לדיני דוקא וזה עליהם ודני! ותנועות רמוזות
 יפה הכינו לא דלמא תורגמן ע״י ולא רמיזה ע״י לא דנין אין נפשות
 כדין שלא נפש הורגי; ונמצאו הכין לא דלמא התורגמן וכן כוונתו

 לדון יש ממון עדות לגכי אכל הפקר כ״ד הפקר נומון לנכי אכל
 התורגמן מפי שומטת סנהדרין תהא שלא אחר דכר דסנן הא דלמא

 דקרא היא כעלמא אסמכתא וקרא מדרכנן אלא הוא מדאורייתא לאו
 ז״ל הרמכ״ם מלשון אחרת כסשוכה הוכחתי וכן קאתי קנוא לדרשא
 דלכסחלה ומשמע וכו׳ ולחפש ולכדוק לישתדל וצריך כ׳ כפרק שכתכ
 דהיכא למימר איכא התודה מן הוי דלא וכיון לעיכוכא לא אכל צריך

 מכם דליכא כגון אפשר לא אפשר דלא היכא אכל אפשר דאפשר
לו והוי תורגמן להם מעמידי! אז העדים לשון שיכיר  כעיר הס ^י
 ודני! לכ״ד ככסכ עדותם ששולחין ז״ל ר״ת כשם ר״י שכתכ אחרת

 שמכירין כיון כסכם מסי ולא מפיהם דאמרינן ואע״ג עדות אותו ע״פ
 והתורגמן לפנינו שהעדים כיון . שנא לא נמי הכא כה לן לית עדותן
 שיטה ולפי . הכי כלאו אפשר דלא כיון שפיר עדות הוי מסיהם אומר

 אם ממון כעדות תורגמן ע״פ עדות שמקכלין אצלי כרור הדכר זו
 שאין האחרת שיטה לפי אכל • העדים לשון שמכיר דיין שם אין

 לי צריך הדכר עדות אותו ע״פ עושי! ואין כתכ ע״ס עדותן משלחי!
 איסשר דאי דכיון לי ומסתכרא לא או תורגמן ע״פ מקכלין אם עיון
 ור״ת ר״י הם וכדאי הדחק שעת דהוי חדא מקכלין תורגמן ע״י אלא

 ידם כתכ שולחים גכי דכשלמא וסו : הדחק כשעת עליהם לסמוך
 העדות קכלת וישלחו העדים כמקום העדות שיקכלו תקנה למצוא אפשר
 סומכים כלל תקנסא ־דליכא כיון כנ״ד אכל . יום ככל מעשים וכן לכ׳׳ד
 דאפסיד איהו וכ״ס • דין לכפל להפסיד שלא כדי תורגמן ע״פ לדון

 הא .לישנייהו דידע מאן דליכא לעוזי סהדי קמי ליה דאוזיף אנסשיה
 למימר איכא מאי וחכלוס גזילוס הודאות הלוואות ניחא דהא ליסא

 כשוטה החרש וז״ל עדות מה׳ פ״ט ז״ל הרמכ״ם מלשון לדקדק יש וכן
 ואינו שומע או שומע ואינו מדכר חרש ואחד וכו׳ נכונה דעתו שאין

 כפיו להעיד שצריך נכונה ודעתו מעולה ראייה שראייתו אע״פ מדכר
 והאיום הדינין לשמוע ראוי ויהיה כפיו להעיד ראוי שיהיה או ככ״ד

מכירין אנו שאין אלא כפיו להעיד ראוי שזה וכיון :ע״כ עליו שמאיירין
לשונו
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 והאיום הדיינין דברי עומנגץ הה והדי הורגמן ע׳י למי הפיר להוגו
 החורגמן מפי הומעש סגהלדין שהא הלא להגן והא השורגמן מפי

 אחר ליין ע״י בלאיפהר איירי עלה למיישיגן ללעוזי לרבא ועובלא
 חוזר והכל לינו זה יפקיל כך בהביל לא איפהר אי אם אבל המבין

 הליין יהיה הלא גזרו לרבנן אלא שורה איסור הוי ללא הכלל אל
 השורגמן מפי הקר בל מעגוש ב״ל יבמע בלא השורגמן מפי שומע

 האמש שיולע חובו בעל בפגי פגיו מעיז איגו שהגשבע ופעמים
 ג׳יכ מורה הלבון וזה בשבובה ז״ל הריא״ף עכ״ל מעיז וההליח כמוהו

 שלא שכיחא ללא במלשא רבגן גזור לשכיחא במלשא הילכך מלרבגן דהוי
 לא פסילא לאיכא ובמלשא זה שורגמן אלא לועז להון שיכיר מי ימגא
 בג״ל אבל ז״ל הריא״ף הכשב לננה למיחש איכא שליח וע״י רבגן גזור

 לגבי וכ״ש שורגמן ע״י אפילו מעיז לא חובו בעל לפגי עומל בהוא
 ליכא עלים גבי רמיזא ומיהו בלבר גוגעין באין כיו! משקרי ללא סהלי

 ג׳ בם ים ואם וגבאעוגו יגיל לא מלהאלכשיבאם שליא לבהגלה
 ואם עלוש; אושה פי על הלייגים וילוגו העדוש יקבלו אוהו שמכירים

 ע״ס העלוה במקבלים אומר אגי בזה הלשון שיכיר ליין ולא ג׳ שם אין
:כשבשי לע״ל והגראה :מילי לא ושו החורגננן

ב ל ת ש ל א  ולא ג׳ בשוך שגקרע בעליה לעשי אוליגיך ממגי ש
 ולא בו שלוי הציציש אשר כגקב על הקרע הגיע

 או אוהו שישפור מהו פלס השגי והצל אחל מצל נקרע אלא נפסק
:כשר והוא שהוא כמוש אוהו יניח אם

ה ב ו ש  עליס יהולה א״ר רחבה אמר השכלה בפרק גרסינן ת
 נמי הניא ישפור לא ג׳ שוך ישפור לג׳ חק שנקרעה

 ישפור לא אומר מאיר רבי ג׳ שוך ישפור לג׳ חון שנקרעה עליה הכי
 אחר ממקום אמה על אמה יביא שלא ושוין יחפור אומרים וחכמים

 בה ושולה אחר ממקום שכלש שמביא ושוין בה ושולה שכלש ובה
 מג׳ למעלה לג׳ חוך ז״״ל רש״י עלה וכשב :מופסקש שהא שלא ובלבל

 מחועי מילי פייש לילמא חייבינן ולא ישפור הכנף משפש אצבעוש
 ולא שעשה ואיכא ציציה ׳לפס חועין עליהם ויוסיף וינישם השפירה

 : לקמן כלאמרינן ציציה בו לשלוש חזו לא לג׳ חוך להא העשוי מן
 הרא״ם כשב זה לרך ולפי ישפור ללא ז״ל רש׳יי של זו ביעה לפי ונמצא

 שאינן קנבוס בחועי אלא צמר בחועי לשפור לרך שאין להאילנא ז״ל'
 פששן בחועי ששופרין וללילן . ע״כ לשפוד מושר לציציש ראויין

 והציציוש העליש אם אבל ז״ל רש״י ללברי לחוש יש פבשן של והציציוש
 ליכא לשו צמר של לעליה ראויים שאינם משי בחועי שופר צמר של

 ציציה ממנו לעשוש הראויין בחועין אוהו לשפור אבל למילי למיחש
 כמוש אושו להניח ומועב : ז״ל רש״י שיעה לפי אסור עליס לאושו
 הנקב עלי הקרע הגיע ולא לגמרי הכנף נפסק שלא כיון שהוא

 רחוקה חששא להויא חלא שיעשא להאי ק״ל אבל • בו שלוי שהציציש
 משום עליה שיסמוך כ״כ ננשולשלין השפירה חועין להניח לרך שאין
 הוא לכך העשוי בנקב חועין להוסיף שבא שבזמן והו י, ציציה
 שהוא החועין עם השפירה חוע לצרף יעעה ואיך אושס נושן

 נחלקו שהם המחלוקש ממין ההולאה הוי ללא ושו ; בנקב חולה
 למיירי אמה על אמה יביא שלא וש!ין לא או יהפור אס בקרע
 לפיכך . אחר ממקום מביאו שהרי הבגל מן לגמרי פסיק שהוא
 והכי לגמרי הכנף בנפסק איירי והבדישא יהולה לרב למימרא נראה

 הכנף נפשק וז״ל ציציש הלכוש פ״ק שכשב ז״ל הרמב״ם מלשון משמע
 יחפור לא ג׳ בשוך במקומה שופרה אצבעוש לג׳ חוך ציציה בה שיש
 הוצרך לגמרי נפסקה שלא נמי משמע נקרע שלשון ומפני • ע׳־כ

 שכשב ממה נמי נראה וכן הכנף נפסק וכשב הבריישא לשון לשקן
 שפיר אשי והששא במקומה הישה שלא משמע במקומה שופרה
 ה״מ לכ׳׳ע יחפור לא לג׳ וחוץ ג׳ בשוך שנחלקו שאע״פ דשווין לישנא
 יביא לא אמה אפילו אחר ממקום להביא חבל עליה של ובה מינה
 עמ3ב זה בבגל היה לא זה וענף בעינן בגליהס כנפי לעל מפום

 יחפור לא לג׳ מוץ לפי׳ והג׳ עמרם רב מלשון נראה זכן י משייה
 נשבעל לא ולפיכך בגל שורש ביה איש ג׳ על ג׳ ביה לאיש כ*ק7

ק הציצית  שורש ביה ליש ג׳ •שוך כנף להיוש שלם שיעור שנשאר כ
ד  ושפרוה ואע׳׳ג הציציש נשבעל שנקרע ומיד למי דליתיה ונמאן ע

t o! פער לא ציציה ביה עביד נאי ציצית ביה רמיא ולא דמי דפסייץ 
משמע בגד דחשוב משום הוי דמפמא ומון ־ ע״כ למלית

ד משורש ליה בעיל לא אחל מצד דאיבנקרע עסקינן דבאיפסיק  ע
 ואינו אושו שופר הכנף נפסק שלא כיון בנ״ד הילכך • ברור וזה

 של בחוע ואפילו כלל יחפור לא ג׳ בשוך לגמרי נפסק ואם חושש
 אושו יחפור הפירושים כל ידי רוצהלצאש ואס • קנבוס של או משי

 פסקינן היכי דינא כעיקר וא״ש .והציציש העליש ממין שאינם בחועין
 ספרים יש קושיא האי דמשום לי ונוסשברא רבנן לגבי מאיר כר׳

 דרב ואשיא יחפור לא אומרים וחכמים יחפור אומר מאיר ר׳ גורסין
 יהודה רב דאמרה כיון שלנו הספדים גרסש לפי ואפילו דרבנן יהודה

 אמורא אשכחגא דלא כיון מאיר כר׳ אשי אפילו כוושיה פסקיגן
 והוי • ז״ל הגאונים פי׳ לפי עעמיה דמסשבר ושו ־ עליה דפליג
 ז״ל ירוחם רבינו כשב וכן כשר שהוא כל וגששייר נקרע שאם יודע
 ולא ז׳ל רש״י לדעה שכשב מדבריו דמפמע אלא ג׳ סימן י״ע נשיב

 גי מה החפירה מחוע פייש דילמא עעמא דשלי דכיון אצלי נשסוור
 הקרע ונמשך ג׳ שוך נקרע אם וכן כולו נקרע לי מה מקצהו נקרע

 להך חיישינן דלא הנכון לפיכך חששא להך למיחש איכא לשלש חוץ
ד שורש אכשי דהא שהוא כל אלא נשתייר לא אפילו ושופר חששא  ע

: כשבשי והנל״ד וכדכשיבנא עליו
ת שלג ל א  אם או בעלמא באמירה השעבוד נמחל אם ממני ש

■ 1'5ק צריך
ה ב ו ש  או פועל או מלמד כגון הגוף שעבוד הוא אם ביארה ת

 שעבוד הוא אם לברר צריך אני ולפיכך ממון שעבוד
 פועל ואם'הוא ■ ן קני צריכה אינה מחילה דקי״ל ברור הדבר ממון
 הם עבדי שנאמר היום בחצי אפילו חוזר פועל קי״ל נמי מחילה בלא
 יכול שאינו בו וכיוצא במלמד השאלה ואם • לעבדים עבדים ולא

 בשוך בחשובה נמצא • או_לא באמירה שעבודו נמחל אס לחזור
 באמירה שעבודו נמחל שאינו ששע״ג סימן ז״ל הרשב״א ששובוש
 דקדושין מפ׳׳ק וראיה ז״ל ברוך בר׳ מאיר לרבינו שהיא נראה בעלמא
 עברי עבד ומשני זיל שרי באנפיה ליה ולימא עברי עבד דפריך

 • מציעא דבבא בפ׳ק לעבד פועל דמדמינן לנ״ד וה״ה קני גופו
 לא וזו עברי כעבד שחרור גס ליבעי מלמד דא״כ צ״ע זו וראיה
 מצי היכי עברי לעבד פועל מדמינן לגמרי אי ושו :שמענו ולא ראינו

 יהיב שו • להו מדמינן מלשא לכולה לאו ודאי אלא היום בחצי למיהדר
 הרי בנו לצורך המלמד שהשכיר כיון אחרינא עעמא הנזכר הרב בה

 דזכיןלו ק של שעבודו למחול דאב הימנו כל ולא קגין לכנו נתחייב
 גדול הבן שהיה או לעצמו השכירו אם זה טעם ולפי לו חבין ואין

 או לפועל דמי מלמד אי הדין דעיקר מדא מחול הוי שעבודו ומחל
 בעלמא באמירה מחול והוי השעבוד לו דמחל ושו ;בפלוגשא הוי לא

 פועל למיהדר מצי דלא בדבר ואפילו עברי כעבד קנוי גופו דאין
 אינו הפסידו אם שהרי מחול הוי שעבודו מחל אי האבד דבר כגון
 מודה הנזכר הרב ואפילו ברור וזה מחלו והרי ממון אלא לו חייב
 הרב וגם ממול הוי שעבודו מחל דאם מסתבר במלמד ואפילו בה

 יש הזה בעעם וגם השני הטעם על אלא סמך דלא נראה הנזכר
 דמי לא דמלמד האומרים לדעה זה וכל זקן הורה שכבר אלא לגמגם
 בלא אפילו למיהדר מצי לפועל דדמי האומרים לדברי אבל לפועל
 רבוותא כהנך לי קים למימר מצי בעצמו מוחזק שהוא וכיון מחילה

:ליה כייפינן ולא
ץ עני רי  שכרוהו אם במיימוני בהגהה כשוב הסחשונה על ידו אם ו

 שכרוהו ואם השחשונה על ידו ואין כפועל הוי קצוב לזמן י ^ י
 דלעולם • התחתונה על וידו לו יש קבלן דין חציו או הספר כל ללמוד

 אלא בו לחזור המלמד שיכול למד אשה כולם ומדברי כקבלן דינו
 ;כשבתי והנל״ד שכירות מהלכות פ״ע היא והרי למר קבלן דין לו שיש

ת שלד ל א  והיה שמש בראובן דעשי אודיעך נפשי ידיד ממני ^
 לו שיעשו מיתה מחמש וצוה שמעון ביד פקדק לו

 המש דברי מקיימין או הכתובה פורעין אם אשה כחובש עליו ויש ס״ש
: ס״ש בו ויעשו

ה ב ו ש  ס׳ש לו שים אלא יהיה לא זו לשאלה מקום ידעתי לא ת
 אומר אני זה ומשוך אשתו כחובש ופורעין אוהו מוכרין

 ולכאורה ס״ש לעשות הקדש יהיו שהמעות שצוה אלא המעשה כך שלא
 לכשובה משועבדים נכסיו דכל דאע״ג ס״ש שיעשו לומר נראה היה
העיון אחר אבל • שעבוד מידי מפקיעין חמץ(שחרור דהקדש קי׳ל הא

שמצא



נהותשובותהרדב־זשאלות
שעבוד מ־די משקיע הקדש דחק־ פי׳ ז״ל דרשי׳י הכי דלאו י!הגא

 שעבוד מידי מפקיע אינו הביס לבדק הקדש אבל למזבח הקדש אלא
 דהשתא הקדבוס אלייוי לא הילק־ לננזבח הקדש אין דהאידנא וכיו;

 כהקדש הוי לענייה דהקדש היננא ואפילו י שעבוד מידי להפקיע
 אוהו מוכדין אין שהרי דמי הביס בדק להקדש הי׳ש הקדש ננוזכח

 מוהר יש ואה הכסובה שפורעין זו שיעה לפי ברוד הדבר הילק־ כלל
 הקדש דאפילו דפירש ר״ס שיעה לפי ואפילו ■ להקדש שי׳ס בו קונץ
 אמר מדקאמד קנס מהסבר והכי שעבוד מידי מפקיע הביס לבדק
 של בזנונו דהא סיירי הקדש דבפל נ::מע ושחרור חמן הקדש רבא
 לפי לסרן ונריך י לב״ה או לה״ס או לענייה הקדש אלא ליכא רבא

 בימי נהנו דלא אע״ג לה נקני ושחרור חינן דאנב האסרס השיעיה
 לאשסלימי דאיכא היכא אלא רבא איירי דלא משננע מ״מ ־ רבא

 חבירו:אבלהיכא של שעבודו מזיק מעעה לשלומי מחייב דהא מיניה
 לפרוע בנכהיה ואין עוללנו לביס שהלך כנ״ד מיניה לחשסלומי דליכא
 אדה כל הכי סיינא לא דחי רבא אמרה לא דילמא אשסו כחוב־
 וחושב חובוס ובעלי חשסו כסובס ויפקיע מיססו בשעס נכהיו יקדיש
 היכא אפי' נוונא בכל רבא דאמרה סיננא וחפינו י לדקה כעושה בדעסו

 היכא ז״ל כדש״י הלכסא למפהק מהסברא חוב ולבעל לאשה דחב
 מעוסיו יפהיד שלא וב״ח חינא ינשוה אשה מיניה לאשסלונני דליכא
 מיניה לאשסלונני דאיכא פהידא דליכא והיכא :דלס נעילס ואיכא

 העבד סקנח ולנשוה ההקדש סקנס משוה כ־י״ס למפהק מהסבר
 כסבסי והנל״ד משכנע הקדש בכל דרבא דלישנא וסו לסירוס שיצא
 נכהיו •שהמקדיש סרי״ח היכנן ז״ל להרשבי׳א בסשונה ראיסי שוב

: עלה עיין מהה גובה ח ב" אחריה נכהיה לו ואין
ז ׳גירת מ ז ה . יוהך. כלנהר״ר קדושיה של בנן פניה נשוא חכינה הנ

 ובלילה באוצר אוסו שהניחו יין על דעסי הודיעך
 או בשחייה מוסר הוא אס היין מן וגנבו גנביה נכנהו

 ולא כזה מעשה אירע באהכנדריאה אני כשהייסי תי׳ג״ובה נ להסיר שרוצה מי יש כי לא
 כ״ח שכתב מהעעה ולא לישראל אוסו שיכיכרו הנחחי

 ז״ל הגאוניה משה אלא ז׳ל משה רבינו הסיר שלא הביר שכחב
 כסב כהרי הדא מכבודך במחילה ליסא ודאי והא הי׳ל לא ואיהו
 אפילו שאור או דבש בו נסערב אה לפיכך שבח מהלכיס סכייע

 בכל מורי; אנו כך עליו מקדשי; חי; גדונה בחביס החרדל כעיפס
 גבי על לנהך ראוי שאין יין שכי. סגיא בהא והא : ע״כ המערב
 דכסוב וסו העכו״ה בננגע נאהר ואינו עליו מקדשין אין הננזנח
 נהגו הרכנב״ס פי שעל ובודאי ביי; דבש לסס נהגו במצריה בהגהה

 וכן שלנו ההפריה כל גרהס גפי מוכרע הוא גיכ וננננקומו ־ כן
 לפי ואפילו וכו׳ המערב גאוני הורו הוודיייקיה ההפריה בכל היא

ס כ הפר גרהח

קן ית  ק־־ר ז
ת ל 1 מכוני יי א

 העכוי׳ס עה גשסוסו ומוסר שכסב הנשו; שהוך נראה
 אבל • הברסו היא הוראה שזו ברור והדבר הוא ל ז הרב שנ לשונו

 אמנחא לה מחו יל ז האחרוניה שכל לפי זו הברא על להמיך דרכי אין
 בו ויש בקונדיעון יונחין הסה דגויהיו; הירושלמי כנן י״איה והביאו

 דלכוצא ואעלולא חוכא כי דרבנן מלסא הוו גא ולדידן ופנפגי; דבש
 שאין ברד הדבר דל הרכנב׳ה לדעס אבל :כיי-ן גיה חשבינן מלסא
 הוה געלו״ה במכירסו עיבא פהידא הוי אי וכניהו עליו לקדש

 הוא דמר דאסריה חדא הכנערב וגאוני דל ה דה־ינב עליה המיכנא
 דליכא אצלי נסברר אבל ישראל של ממונה על חהה להסירה וסו

 על סחכנה חג ולכן לידי הכנעשה כשבא אהרסי הכי וכנשיה פהידא
 הוא דאסריה וכיון הסיר •דל הרננב״? לדעס כי שהסיר הבחיר

 שכסוב וחכננא ק״פ הימן ז״ל ריב״ש בסשובוח ועיין עונש בר אינו
 ואי : האהרוניה הוראה.זו.כל דחו כבר וכחב זיל ה הרמב הברח
 הרב שאין לכסוב לו היה מ;נה עדיפא יל ז הרב הברה זו שאין איסא
 ד׳ל הרב הברח היא כך ודא* אגא הכנערב גאוני נהיראח רודה

 דינר דאחריה כיון עונש שוה חייב המסיר שיהיה רואה איני ולפיכך
: והנלד׳יכ הוא

ת *ט''י ל א ט  בפרשח אחןקוני שכסב מי עי זעחי אודיעך ממני *
 ולא בשו״רק אחוזסה הוא לקרוס שצריך היני בה־

 אח החזירו חכמיה וקנס אבוסיך קריאס לבעל עניו קשה ואחה בחיריק
כלה שהפרשה כיון ואמרו החזקיני הברח לפי אחיזסה היא ש־צשקרא

: זכר בלשון צריך זה גה זכר בלשון כחיב _
 להניח לנו אין כי שיל אס שהחזירו אוסה יפה עשו לא

 הנמנאיה ההפריה וכל ורבוסינו הבוסיגו קריאח קבלח
 הברש מפני בחיר״ק מנוקדיה כלה היוה עד כניה מאלך! בידינו

 נקבה בכנקוה זכר כנקוכנוח בכינה מנינו כהרי דעחו והכרעח החזקוני
 חיים רוח בו שאין דב־ כל הראשונים ועיעננואינרו זכר בננקוה ונקבה
 ר״ח בשה ראיסי וכן המדקדקים ההכמס היא וכן נקבהו או זכרהו

 וכ״ח נקבה לשו; ולא זכר לשון הוא אחוזה כי להם הגיד מי וסו י ל ז"
 הוא עולם אחוזח כי יינכר לא עריהם ננגרש ושדה בתריה דכחיב משום
 דליכא דמלחא קושעא אבל ־ קאי עריהה מגרש אשדה ודילננא להם

 ז״ל ורש״י י חיים רוח בו שאין בדבר דקרא אורחיה דהכי בהכי קפידא
 וגם חיים רוח בו שיש באדה שהה מפני נגעים בפרשת לסר; דחק

 ליכא חיים רוח בו שאין בדבר אבל היוס בהם יש בעצמם הנגעים
 הוף עד דעריימא הדרא הוף וגנן וז״ל בינהרה ראיסי וכן ־ קפידא
 והיא : הוא זיגוה שפחה והיא והימנהו; היא ננעיי׳ו בר הוא סיפרא
 והאבדסי היא שבס היא עצרס בסרומס היא מהלכס נדה ילסה הראה

 וכל וכו' בעניינא תלסא היא יובל ־ אחוסם נקבה ההיא הנפש חח
 אחזתם היא מינייהו וחד היא קרינ; מינייהו וגי״ו בוא״ו כסוכה הפרשה
 ההפרים וכל אבותינו סורס לעזוב לנו אין כי הם פשועים ודברים

: והנלדב ההזקוני של דעחו מפני והרהרה
ה שי'י ל א ט  מעילעלי לו ושעבד לשמעון חנב שער עליו היה ראובן *

 למות ונעה הלה שער של זנננו ובתוך מקרקעי אגב
 בעין מעות השער מקנח נו ופרע שמעון אחר שלח ומחסידותו

 נשאר אשר כשיעור ויננין דמים עמו ופסק יין בהם לו נתן והשחריח
 זה וכל ערב עת שהיה לפי מצא ולא כבל להביא שמעון הלך בשעיר לו

 בלילה ושחקה וכך כך לו מנה לה ואמר אשחו ובפני עדים בפני היה
 עליו עכבה יינו ליקח שמעון בא אבלו שעבר לאחר וצי״ש ראובן נפער
 נראה לכאורה כי י מי עש הדין מורנו יורנו ;הכל וחפסה אשתו

 והוה דמו וכמהורין ככסובין ש״מ דדברי דקי״ל חדא שמעו; עם שהדין
 מורה דבר דקיי׳ל ועוד בהה וזכה שמעון של לרשותו באו כאלו ליה

 ומנין דמים עמו ופהק הואיל זה ובנדון וכו' גזירה אלא קונוח מעות
 עכשיו המעות לו נח; כאלו ה״ל לו ונחרצה המעות לו מחוייב והיה

 זה בנדון כ״ש אדאורייסא הקנין חז״ל שהעינידו מנינו דוכסי ובכמה
 בעת מדשסקה ועוד ־ הנוח דברי לקיים ומצוה מצוה החוב שפריעת

 עשיסי רוח נחח למימר מצי ולא מחלה ודאי מיחסה ולא לו שמכר
 בפני לדבר רצחה לא אם העדים בפני למחות לה היה ולפחוח לבעלי
 מעות הניח שלא לנו יאמר מי ועוד עליו דעהו חעירף שלא כדי בעלה
 מכיר שהיה ולפי הניח ודאי אלא שמח קודם צררי אחפהה ולא הרבה
 תפרע ולא וחכפור הכל חקח שמא וחשש אצלו נאנונת שאינה אשתו בעיב
 לא דאי זמנו בתוך בחיים לפרעו חובו בעל אחר שלח לכך שעליו החוב
 לכתובת חשש ולא זה חוב ולפרוע אחריו לשלוח ראה מה הכי סימא
 •כחוב והנה ־ מיחחה שלא שתיקתה זה על והראיה ולמזונוסיה אשתו

 ביד וחצי זקוק לו היה ראובן של בנו ניזוניח אלמנה בריש במרדכי
 לחתו בפניהם וציוהו עדים אחר ושלח ראובן בן וחלה אביו אחי שמעון
 משענתו על בבית והלך חליו עליו והוקל אשתו מיחסה ולא לראובן

 זקוק לו ואמר דודו שננעון אחר עוד ושלח חליו עליו הכביד כך ואחר
 וקיים אשחו מיחסה ואז אחיך מארי לאבא תנהו בידך לי שיש וחצי

 דמיחחה משום ואי וכו׳ כדין עשה דשננעון והשיב המת דברי שמעו;
 וכו׳ בראיות והאריך וכו׳ כראשונה ק־ימא דהא מחאה הויא לא בשנייה

 כ״ש מחלה ושחקה מיחסה לא אס במתנה שאפילו פשוע נראה הרי
 נמי וכן • לפרעו לו ונשבע מדאורייתא לו משועבד שהוא חוב בפריעת

 אבדה שהוא כל קרקע לאשסו וחלק לבניו נכסיו המחלק גבי אמרו
 כשנודע ששתקה רק בפניה חלק לא אפילו ז״ל המפרשים וכתבו כתובתה

 בשעת במזונותיה לאשתו קרקע שייחד במי נמי וכן מחלה ודאי לה
 מקים אותו סירות אלא לה אין ושתקה לה מספיק היה ולא מימה
 וכקבלה כהודאה הויא דשחיקה מצינו בתלמוד דוכתי ובכמה בלבד
 דמו וכמסורין ככתובין ש׳ימ שדברי זה בנדון כי׳ש ־ קנין צריך ואין

 כדי שיחיה מורינו לפני ונחמי נשאתי זה וכל המת דברי לקיים ומצוה
 למודעי צריכי; אנו ועד״ן אננס בדרך ינחנו ה׳ • האמת וללבן לברר

ה הנ :בך ונשמחה נגילה לתשובתך ומיחלות צופיות עינינו .ו
חשובה
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ה ב ו צ ^  משום עליה אשיג מ״מ כ׳ח אמרה מעפה פכשעח אע״ש ת
 וכמהורין ככחוכין ש״מ דכרי שכחג מה עוג חמ:ע אל

 כחוכח עליו שיש כמי,וס אכל לאחדים חג שאעו כמר,ום הוא אמח דמו
 דכריו למסור כמיניה כל לאו הכל לפרוע כנכסיו ואין וכ״ח אשה

 • דכריו יחקיימו החוג על מוחר שם יש ואם אחרים אח להפסיד
 אלא יקיה שלא אז״ל אכל קונוח מעוח תורה דדכרי שכחכח ומה

היה וחוזר קיים הוא היה ואם כמשיכה  אכל שפרע מי מקכל כוי
 אכוהון דמני מאי ליתמי עענינן ואנן נינהו שפרע מי כני לאו יחמי

 אדאורייחא הקני! ל”חז העמידו מקומוח ככמה שכחכח ומה • למיגיען
מ  ספר פוחח אמרה לא היחומיס להפסיד חכמים דכרי לכעל מ'

 אלה ככל ידעי לא ומי :אחפסה צררי דילמא שכחכח ומה • זולחך
 כיון שכחכח מה ולענין ■ צררי אחפסה אי אוחה משכיעין דודאי

 לכעלי עשיחי רוח נחח למימר מציח לא מו מחחה ולא דשחקה
 השחיקה היחה מוכה • כמרדכי הכחוכה עוכדא מהך ראיה והכאח

 וכנ״ד שליש כיד כמנה מיירי דהחס כלל כה עיינח שלא לפי כזה
 עשה וכדן היורם הוא המחנה מקכל דהחם וחו • האלמנה מפסה
 כנכסים אין ואם היורם עש דין העשה והיא (יורש שנחן כמעון

 כיד עדיין המעוח היו ואפילו המחנה ממקכל עורפח כחוכחה כדי
 אגכ מעלטלי לה שפעכד כיון מהם כחוכחה נוכה היחה כמעון

 דלאמקלינן מפום אלא חשוכה כאותה ראכ״ן ליה דלאפטר מקרקעי
 לכחוכה משחעכדי מטלטלי ליה דאיח מאיר דלר׳ קולי חרי ככמוכה

 לה שעכד אש אכל מאיר דרכי ליה ליח נחן ור׳ נחן דר׳ ליה ליח
 וקי״ל דמשחעמ מודה נחן ר׳ אפילו חנאי על מקרקעי א;כ מטלטלי

 שכחכח מה מכל להיפך ראיה יש חשוכה מאותה ואדרכה ;נתן כר׳
 חוכהלעצמו• רואה אדם אין זהאז״ל ועל הראוי עיון כה תעיין אס

 מכחש הכא או נדוניחה נכסי כל האלמנה שחעול כנ״ד האמתי והדין
 ושטר חוכוח שפלי כשאר כהם היא הרי נדוכיחה מנכסי שנאכד ומה

 לפי קודמים חוכוח כעלי והמאוחר ־ עמהם וחולקת ככלל זה ראוכן
 החוכוח על מותר שם ים ואם כלום הוציאה לא והיא מעות שהוציאו

 נזקקין אין שאמרו מה לעיניי המח צוואח ותועיל • המאוחר חנכה
 אחר זה וכל נזקקין פצוה כיון והכא שיגדילו עד יתומים לנכסי

 עם שחולקת שכחכחי מה כי יודע והוי • האלמנה פכועח שסשכע
 לכולם שנשתעכדו לפי שלוה אחר שקנה כנכסים הוא חוכוח הכעלי

 שפעכד וכיון ולאלכ״ח נשחעכדולאשה שלוה קודם כקנה נכסים אכל
 אותם שנכה ואפילו קדימה דין כהו איח מקרקעי אנכ מטלטלי לה

 יותר דפשיטא וחפשה קדמה שהיא כנ׳׳ד וכ״ם . אותם טורפת כיח
 אדס.למכור יוכל לא א״כ וא״ח • מינה מפקינן דלא ככותחא מכיעתא
הכינמידמדינא אחרמיתה• אשתו אותם חטרו,ת שלא מטלטליו  אין

 שמכר מטלטלין חטרוף שלא סקנו השוק תקנח מפני אלא הוא הכי
 ככחכ טיי שהרי דמחנה מטלטלי וטורפת תקנה עשו לא כמחנה אכל
 אל ולכן כקרקעות להיוה המטלטלין חזרו מקרקעי אנכ מטלטלי לה

; דמחנה מטלטלי אפילו מטרוף שלא נהנו וככר התמה
 ואכיו הוא והיה שמח כראוכן דעתי אודיעך ממני ^צאלת שלח

 לחכוע האלמנה וכשכאח א׳ פלחן על אוכלים
 לפרוע כלום לו ואין שלחנו על סמוך היה שכנו אכיו טען כתוכחה

 : מלכושיו אח בחכריכין לו שהניח עדים וכאו אשתו כחוכת
ה ב ו ט ^  שהניח שמי נפש נוחי הראשונים שכחכו ידעת ככר ת

 מן אוחו פקוכרים אשתו כחוכח כדי כהם ואין נכסים
 כעלה את; לקכור חייכת האשה שאין כחובתה האשה וגובה הצדקה

 יק1מ מדין בחכריכין לו כשם מה כל לשלם האב חייב שכן וכיון
 • ויפטר לבן נכסים שאין ישבע הכתובה שאד ועל חבירו של שעמדו

 וטוענת וכסתות כרים כיון הבית מטלטילי משאר האשה תססה ואס
: כתובתה מהם וגובה. ככה על תשבע בעלה של שהם

ת שלט ל א  צריך אם התפלה כשחוזר בש'צ דעתי אודיעך ממני ש
: ■לא או■ פסיעות שלש לפסוע י
ה י ו ש  י׳׳ט בס׳ דחנן ורבנן דר״ג בפלוגחא חליא מלתא הא ת

 אומר ד״ג חייב ויחיד יחיל כל כך חייב שש־צ כשם שחל “
ד הרבים את הוציא ש'צ  לר״גלדבריך לו אמרו עלה. ותניא חובתן י

 ר״ג אמרלהס תפלתו את שיצ להסדיר כדי איל מחפללין צבור למה
ד לו אמרו יורד כ'צ למה לדבריכם לחכמים כאינו אח להוניא כ

 הבקי אח מוציא כך בקי שאינו את שמוציא כשש להם אמר בקי
 ימות בשאר אבל בלבד ויי׳ה ר״ה של בברכות כרי׳ג הלכחא ואיפסיקא

 • חייב בקי שהוא ויחיד יחיד כל כך חייב שש״צ כשם אלא לא השנה
 את להוציא אלא יורד ם״צ אין השנה ימות בשאר כי למד נמצאת
 אין הילכך הראשונה בתפלה חובתו ידי יצא כבר והוא בקי שאינו
 בשפר כחוב וכן בראשונה פסע שכבר כיון פסיעות בלש לפסוע צריך

 לפסוע צריך אינו התפלה חזרת ש״צ שמסיים ולאחר וזיל אבודרהם
 התפלל לא אם אבל הצבור עם בלחש התפלל אם לאחוריו פסיעות ג׳

 הריא״ג בשם בכלבו כתוב וכן • ע״כ לאחוריו פסיעות ג׳ פוסע בלחש
 מבליע שהוא אלא לפסוע עצננו על שמחמיר מי בש״צ ויש וז״ל

 בתשובת נמצא וכן ■ ע״כ כיוהרא להוי שלא הראות לבלתי פסיעותיו
 תפלתו אחר לאחוריו פוסע חינו דש"צ וז״ל י״ג סימן ז״ל ישראל רבינו

 שחקנו שלם הקדיש סוף עד הוא ממתין אלא רם בקול שמתפלל
 וסדר התורה בקריאת שמפסיקין אלא חפלה כל אמר לש״צ חכמים
 וקדיש באין התפלה לסדר כולהו וכה״ג מלכנו ואבינו והלל קדושה

 דלא נא חזי דש״צ שרובא ולפי ח די" התפלה על עיקר חוזר לאחריהם
 שיסדיר כדי אלא בלחש מתפללין הצבור אין וי״ה ובר״ה וכו׳ בה זהירין

 התפלה בחזרת אלא חובתו ידי יוצא שאינו משמע תפלתו אח ש״צ
 ולא נפיק מפלה דבאוחה כיון לאחוריו פסיעות ג׳ לפסוע צריך ולפיכך
 לדברי ואפןלו פסיעות• ג׳ לענין השנה כל בתפלות שחילק מי ראינו
ת‘ג לפסוע רגיל אם אתש״ן למנוע ראוי אין ז״ל הרבנים אלה עו  פסי

 שכתב מה וכן וכו׳ לפשוע צריך אינו דכתבו לישנא משמע דהכי
 לחלק שלא טעם נתינת הוא וכו׳ פוסע אינו דש״צ ז״ל ישראל רבינו

 עולים הקדים פסיעות שהרי התפלה לפסיעוח הקדיש פסיעות בין
 דלא חזינא דש״צ שרובא ולפי שכתב ומה :הוא כתכ כאשר לתפלה גם

 עושה חאלה אומר אם הסדר על אלא הפסיעות על קאי לא בה זהירין
 מן ובר • וק״ל החשובה עיקר בנוי זה ועל הפסיעות בסוף או שלום

 שצרץ לדבריהס ראיה הביאו לא הנזכר שהרבנים כיון אומר אני דין
 מן שנפטר מי דאטו התפלה בחזרת אפילו פסיעות ג׳ לפשוע ם״צ

 אחרים על ממנו לבקש המלך אל אחרת פעם וחזר א׳ פעם המלך
 כיון וחו .מרבו שנשטיר מי או אחרת פעם ממנו ליפטר צריך אינו

 ה״ה חוכתו ידי יצא שכבר אעפ״י הכריעות כל לכרוע צריך כהוא
 פשיעות ג' לפשוע צריכין התפללו שלא שאותם כיון וחו • פסיעות לג׳
 • בקיאים אינם שהרי יפסעו לא הס גם פוסע שאינו ש״צ אח יראו אם
 ג׳ שיפסע צריך המתפלל דקאמר משמע הכי דריב״ל דלישנא וחו

 התפלל לא כאילו כן עשה לא ואם שלום יחן ואח״כ לאחוריו פסיעות
 לא כאלו כן עשה לא ואם מתפלל כל משמע המתפלל ומדקאמר ע״כ

 יצא לא קאמר בקי״מדלא שאינו מי את הוציא שלא ונמצא התפלל
 שהוא וכען תליין שלום בנתינת פסיעות דג׳ דמשמע ותו • חובתו ידי

 שלום שיחן כבוד דרך שאינו פסיעות ג׳ לפסוע צריך שלום ליחן צריך
 צדך שאינו יאמרו הנזכר שהרבנים וכ״ח • המלך מן ברחוק אלא
 נשמע לא במשמע היה ואפילו דבריהם במשמע אינו זה שלום ליחן

 החתימה שהרי שלום שים לברכת סמוך הוא שלום נתינת כי אליהם
 וגו׳ במרומיו כלום עושה לו וסמוך בשלום ישראל עמו אח המברך
 קרוב שהוא כיון פסיעות מג׳ ש״צ אח לפעור טעם רואה איני הילכך
 שאומר שהקדים ישראל הר״ר שכתב מה גס ־ להפסד ורחוק לשכר
 עם התורה קריאת ענין דמה אצלי נתחוור לא ס״ח קריאת אחר

 הקהלות כל מנהג וכן התורה קריאת קודם קדיש אומר אלא התפלה
 וקדיש תחנונים ואומר התפלה חוזר שש״צ שמעם ושמענו ראינו אשר

 וכנוו ביתך יושבי אשרי ואומר בתורה קורא ס״ח שיש וביום ואשרי
 מתפלל שהוא בשעה פסיעות ג׳ לפשוע צריך שש״צ להודות צריכים שהם

 פסיעות ג׳ ולפסוע קדיש לוננר עתיד שהוא פי על אף בלחש הצבור עם
 דסדר דמלחא וטעמא התפלה בחזרת ה״ה הקדים של באותן נפטר ולא

 תחלה לפסוע שצריך מודינא ובהא לחוד הקדיש וסדר לחוד חפלה
 איני בש״צ לגעור אבל דל ישראל מהר״ר כתב כאשר שלום נותן ואח״כ

:יוהרא כדי בזה אין כי מסכים
ה שם ל א  שור ישחט אשר איש בא״י מקומות בקצת שנהגו מה על ש

 לכהן נותן ואח״כ במתנותיו לזרים מוכרו עז או כבש או
 מחנות מצות בכך קיים האם ומתרצה לוקח והכהן המחנות בעד פרוטה
נתן אם קיים דלא ואת״ל • לא או דמיהן לי מה הן לי דמה כהונה

הפרוטה



תהרדבץשאללת טי ש ת ו

 כזה א5י אס ככך הכהן ונהרצה לזרים המרזנוס שימכור קודם הפרוסה
 : לא או לאוכלם או לאחרים המחרוח למכור ויורשה חוכחו .ידי

ה ב ו ש  ארשים הראשונים ואס אנשים אנו מלאכים הראשונים אס ת
 מ״מ יאיר כן סנחש ר* כל כחמורו ולא חמורים אנו

 כי כו לזכוח הרוצה לכל מונח תורה וכתר להתגדר לנו הניח מקום
 לה ומייתי הזרוס כפרק גרסינן • כם ילכו וצדיקים ה׳ דרכי ישרים

 אותם מנילה כהן פס שאין מקום ככורים מהלכות כפ״ס הרמכ״ם
 כהן שם דאין סנימא מינה דוק כהן הפסד מפני ואוכלן כדמים
 ודוקא דמיהן ולא הן כהן שם יש הא אותןכדמים מעלה הכי משום
 אותן מעלה דלפון כשוייס אותם לשום כלומר כדמים אותן מעלה
 המתנות דמי את שם כתכ ז״ל ורש״י : משמע הכי דוכחא ככל כדמים
 ודוקא • השכע גזל איכא מכאן פחות אכל כעי מעולה דשומא משמע

 לשום ואח״כ אותם לאכול אכל אוכלן ואח״כ תחלה אותן לשום נמי
 מלכנן ומעכילן מגעילן לפון ז״ל הר״ן שדקדק וכמו • לא כדמים אותם

 קיים שלא וליתדיין דין לית כמתא כהני דאיכא כנ״ד א״כ • ומעכילן
 כ״ש שוויים שיתן אפי׳ דמיהן ולא הן שיתן עד כהונה מתנות מצות
 והוי כשוויים מעשרה אחד נותן שאינו פעמים כנ״ד הנראה שכפי
 מכירת קודם לכהן הפרועה יתנו אפי' וא"כ ■ עועה הדעת שאין ככדי

 נתקיימה לא דכהן לידיה אתו דלא כיון שווייס אפילו או המתנות
 הפסד מפני וקאמר דמשיים והיינו דמיהן ולא דהן לכהן ו׳תן מצות
 עצמן המתנות להוציא ראוי היה כהן הפסד מפני לא דאם כלומר כהן
 כ וא • כהן להפסד שחשו אלא יפסדו כהן שיזדמן קודם יפסדו ואס
 פרוסה לתת ולתקן כעיר ומזומן מצוי כהן להפסד ניחוש לא אנו איך

 אינה ודאי זו כידיס מתנותיו ולהפסיד כסלים כפלי השוה כדכר
 נקסיה דלרכותח כהן שם אין אס דקאמר דמאי לדחות ואין ־ תורה

 שם אין אפי׳ אלא דמיהן או הן לתת דצריך כהן שם כשיש מיכעיא דלא
 חדא כדמיס אותם דמעלה קמ״ל לגמרי אוהו שנפסור סד״א כהן

 מפני עלה לאסוקי ליה הוה לא דא״כ ועוד הכי משמע לא דלישנא
 כמקום הדמים יועילו למה סעם לתת שכא דמשמע כהן הפסד

 כהן כא קודם יפסידו ואם עצמן מתנות שיוציא נאמר ולא כמתנות
 הן אומר הייתי דאל״כ משמע אלמא כהן הפסד מפני ומשני יפסדו

 לא לגמרי נפער דאינו לאשמעינן הוי חידושיה עיקר דאי דמיהן ולא
 הוי לגמרי נססר דאינו וסעמא כהן הפסד מפני לאסוקי עלה שייך

 דאין דליפנא לומר ע״כ א״כ כגמרא כדקאמר כסיכה דנסינה מכוס
 דמיהן ולא דהן ודאי כעיר כהן יש דאם נקעיה כדוקא כהן ״ס

: שווייס יסן אפי׳
׳ 1ת י ס ר  צורכא ליה דאית כהנא האי יוסך רכ אמר הנזכר כפרק ג

 ליה ליזכי שעתא ליה דדחיקא כשככות־ה מדרכנן
 מוכח • ע״כ ולוייה כהונה כמכירי לידיה אתי דלא ואע״ג מסנסא
 דהוי וסעמא שעהא ליה דדחיקא מרכנן צורכא דהוי דסעמא מהכא
 לא ואי דכהן לידיה דאתו כעינן הכי לאו הא ולוייה כהונה מכירי

 משום כהונה דכמכירי אלא וציכא לכהן ונסן דכעינן ליה מזכי מצי לא
 דוחקא ומשום לידיה אתו כאלו המתנות הרי הכהמה שמשנשחסה

 אותם כשמוציא דדוקא איפשר ואפ״ה זה על סמכו מרכנן דצורכא
 ליה דדחיקא מרכנן צורכא דהיינו לאחר אותם ונותן ידו מתחת הסכח

 נותן שהסכח כיון לכהן ונסן כיה וקרינן עומד כהן כמקום ישראל דאז
 הוי אפי׳ הסכח כיד לישאר אכל זוכה הוא הכהן מכח מרכנן וצורכא
 לנו דאין וכשר ככך מתרצה הכהן אם ואפי׳ ליה ודחיקא מרכנן צורכא
 דנומן היכא אכל כחנם ליה מזכי דקא הסם דשאני ולומר לחלק

 שעתא ליה דחיקא דלא ואע׳׳ג עומדת מתנות כמקום זו פרוסה פרוסה
 דפרוסה הוא ידוע דדכר דכיון ליסא הא יועיל כהונה מכירי הוי ולא

 שיכול ודאי השאר למחול יכול אם כשוויים מעשרה אחד אינה זו
 איתא דאם ועוד נ כולם לי מה מקצתם לי דמה הפרוסה גס למחול

 הוי דלא אפי׳ שמועיל זו תקנה יוסך רכ ישמיענו יועיל פרוסה דנסיגס
 שמא וכיון כמתנות לזכות יכול פרוסה דכנסינס ולוייה כהונה מכירי

 זו מסקגה לשתוק לו היה לא שעחא ליה דדחיקא למאן תקנה לסת כא
 ולוייה כהונה למכירי יצסרך ולא קרוכה ויוסר מצויה יוסר שהיא

 יתרצה שאפי׳ וכרור פשוס מכאן הוכחנו הנה נ שכיח דלא דאיפשר
 אלא כלום מועיל אינו כמתנות פרוסות שני או פרוסה לקחת הכהן
שאס כלום מועיל שאינו נראה שווייס יחן ואפי׳ לידיה דאתו היכא

S}

 יכזללנוסנס היה כמתנה גם לידיה אתו דלא אס״ג למוכרם עול היה
 אם וז׳ל זיל הרמכ׳ס מלשון גס נראה וכן נ מתנה לי מה מכר לי דמה
 כהם שאין מאכילן עד וכו׳ כמתנה ליסנס או המתנות למכור הכהן רצה

 אע״ג למוכרם שיכול איסא דאס שוים שהן כהדיא מוכח כלל קדושה
 ה׳ל לא לידי׳ דאסו היכא אלא כמתנה לנוסנס יכול ואינו לידיה אתו דלא

.ש,ן דלא עיון כיגייס, לפלוגי ה״ל אלא ולמסנינהו לערוכינהו
IjTi יומנא מר לכי איקלעו ספרא ורכ רכה הנזכר כפרק

 יותנא מר לכי לה ואמרי אדא כר חנא דרכ כריה
 לשמעיה רכה איל תילסא עגלא להו עכד כיזנא כר חנא דרכ כריה

 למיכל דכעינה מסנוסיך לי זכי הכיס כעל כל לשמשו י. ז פרסי'
 אכל רכה זיל ופרש״י אכל לא ספרא רכ אכל רכה כחרדלא לישנא
 לא רכספרא :דלעיל יוסך אדרכ סמך דכהן לידיה מסא דלא אע״ג
א אכל  חרה כיום כגד מעדה ספרא לרכ אקריוה דשמעא לידיה מסא ה

 אלא יוסם רכ אמרה דלא הכי אקריוה רכה דכלפי וגו׳!אסיקנא
 ליה מזכי כרחיה כעל שמעא אכל כאחר ודוקא ליה איפשר דלא היכא

 פרועה ספרא רכ נתן לא למה מועיל פרוסה הסכח דכנסינס איסא ואם
 קנאה ימיל ולא כחרדל לשון ויאכל ליה דאיפשר גכ על אך דמוסיל

 שיכאו אלא תקנה אין דאיפשרליה דמאן מוכח ודאי אלא כסעודה
 ז״ל כדפרש״י כהן ליד כאו שלא לפי אכל לא ספרא רכ ולכך כהן לע
 כו מוטה הדעת שאין דכר והוא יועיל פרוסה דכנסינת איתא דאם כ״ש

 קצתן מחילת לי מה השאר שמוחל אלא המתנות לכל שיווי שהוא לומר
: כרור וזה מתנה לי מה מכר לי מה כולם מחילת לי מה

ו ׳ ת י ס ר  סם ואפילו לרשום צריך עמהן המשססך הנזכר כפרק ג
 אכספסא עכוים דיסיכ ואסיקנא וכו׳ ורמינהי העכו״ם

 וכיון מתנות נתן שלא לומר ויכאו פי׳ הימניה הימוני אמרי כהן אכל
 מתנות יהס יניד דאין איסא ואם ־ שגזלם אומרים שמוכרס כרואים

 לכסן דמיהן אזי פרוסה שנתן יתלו אדרכה שגזלס יאמרו למה עצמם
 מוכח ודאי אלא דמוכח היכא אלא מחזקינן לא כגזלני אינשי דאחזוקי

 שנאמר לא אם עכ״ס לכהן ולסתם המתנות להפריש שצריך כהדיא
 הרים שכתכ וכמו כן שהוא כדכר לתלות כשיכואו אלא להתיר שאין

:דמי דלא כהדיא תשכח מעיינת דכד שכס כמס׳
ו ׳ ת י ס ר  דסנן הוא תנא האי רכא אמר הגז ראשית פרק כסוך ג

 מחנות כהן והיה זו פרה של מעיה כני לי מכור לו אמר
 לכהן נותנן כמשקל ממנו לקח הדמים מן לו נכה מ ואינו לכהן נותנן

 פירש וכו׳ איניש מזכין לא דכהן מתנות אלמא הדמים מן לו ומנכה
 המתנות לו מכר שלא לסי כלום לו מנכה הסכח ואין לכהן לוקח נותן

 הדמים מן לו מנכה ליה זטן ודאי דהשסא כמשקל ממנו לקח מסתמא
 זיל הרא׳׳ש גס .המכח על והדין כמסנוסיהן הכהנים זכו שמשנשחמה

 פירש כמו דהד כמשקל מתנות ללוקח דמי ולא וז״ל עלה כתכ
 משנשחעה דהסם לכהן נוסנן ואפיה כהן של חלקו לו שקל שהרי

 כראשית אכל כלום כהס מכירתו ואין כמסנוסיהן הכהנים זכו הכהמה
 מן להפמר אוק כשום איסשר דאי כהדיא קמן הא . וכו׳ הגז

 מן מעור שאוכלן או כהונה מתנות מזיק ולכך כדמים המתנות
:דמיהן ולא דהן הסשלומין

ו ׳ ת י ס ר טין ג גי מס׳  את הכהן אס המלוהמעוס הגס כל סרק נ
עליהן] [מפדש עליהן מפרים להיות סער ואס הלוי

 מ ופרפ׳׳י לידיה אתו דלא ואע״ג כגמרא ופריך • קיימץ שהן כחזקס
 דפריש מסניסץ קסני לו ויחזירם לכהן נוסנן שאינו סי טל אך כתמיה
ק להאי ליה זכי מאן לידיה מטו דלא וכיון עליהם  תרופה הך כ

ד יצא והיאך כחוכו זה שיקכלנה  כמהה כמכירי רכ ומשני : נתינה י
 רגיל דאינו להו יהיב דלדידהו היא דסשיסא דמלסא כיון כלומר ולויה
 והוי דעסייהו כהר שאר אסחו זה לכהן אלא ומעשרות תרומות לסת

 גד׳ אמר עיי דמזכהלכהן משני ושמואל : דהני לידייהו כמאןדמסי
 ל^וצי זה כמעשר זכי ואומר אוהכו ביד מעשרות מוסר מפריש כשהוא

^ הא ־ לו והחזירה לידיה דמעא כמאן ליה והוה לוי  כהדא ק
 כמירה כל לאו המתנות תמורת דמים לקחת מתרצה שהכהן שאעפ״י

 במזכה או כהונה במכירי לא אם לו אותם ויחזיר לידיה דאתו עד
 דאי, ושמאל ימין ממנה לנסות דיך אין גמורה ראיה וזו אחר ע״י

 * היא מדא ודא דא דודאי בשעתן אותם לנותן מטוס מקדים בין לחלק
זאמד סיא יוסי ר׳ מיי הא משני דעולא ואע״ג כן מוכח נגמ׳ גס

עשו
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 וכיכנן ממואל כרנ bib כווסיס קי״ל לא סוכה זוכה שאינו אש עשו
 מעשר מהלכוס פ״ז ז״ל הרמב״ם פסק וכן .יוסי דר׳ עליה דפליגי

 שכבר דדון לומר ואין עפו לא לקלקל אבל שקנה מפני דעשו ב״ש
 הקיבה דאמח־ק לההיא ודמיא • משלו כבר בכך ומסרציס בכך נהנו

 יפה עין בו נהנו כהניס יהושע א׳׳ר ואפ״ה הקיבה שע״ג מלב להביא
 מריבוייא דאשי שאני הקיבה שע״נ דמלב ליחא הא • לבעלים ונשנוהו
 הקיבה שע״ג דמלב ושו • בהדיא דכשיב במאי ונש! מצוש ומקיים

 דלא ומאן לממילה ונישן מועע דבר שהוא יפה בעין דממלו סהדי אנן
 כהני וכולהו יפה עין בו נהנו דנקע ליכנא והיינו רעה עין הוי ממיל
 אין רובם או המשנוש כל למשול אבל יפה עין בו נהנו כלומר ממלי

 מצוש לקיים צריך במשא כהני דאיכא היכא כולם דמי ישן ואפלו • לנו
 מזו גדולה : בדמיהן ולא בהן שרוצה מי דיש כדכשיבנא נשינה
 שמעא אפל באמר אנא אמרי כי ספרא ורב דרנה בעובדא אמרו
 שמא הביש בעל בביש נשארש שהוא כיון פירוש מזכי כרמיה בעל
 לך הרי • הביש בעל כבוד מפני המשנוש לו מזכי הוא כרמו בעל

 כפי במשנוש לרבה זכה שלם שברצון שאפילו לנ״ד ברורה ראיה
 אינה הביש פעל כבוד מפני כלו׳ כרמו בעל שהוא שאיפשר כיון הנראה
 ישרצה לא אם כי מוחלין הם כרמם דבעל בנ״ד שכן כל זכיישו מועילה
 דרא הוא שובעים לו שאין דממון דבר לו ישנו לא פרועה באושה

 דודאי שבעיר מכם ע״י נשקן זה מנהג אם כ״ש אמר יקדימנו שמא
 אמרש וראיה אמר עעם יש ועוד . נענה ואינו וצועק היא אנוס
 ישן לא ולכך נשינה כדי לשש דצריך בגמרא דאמרינן זה מנהג לבעל

 המשנוש כל על לשש ננהוג אנו ואיך הגדול בשור אלא לאמר זרוע מצי
 מכל ומוכמ ברור ודאי אלא שורה אינה זו גחינה כד^ בו שאין דבר
 כהן יעשה ואז כהן של לידו המשנוש שיבאו שצריך דכשיבנא הני
 בהן אין אלו דמשנוש שירצה למי לששם או למוכרם שירצה מה

 ימכור אפילו מכירה אינה לידו שיבואו קודם למוכרם אבל קדושה
 ונמצא לישראל למוכרם שיוכל כהן האי קנה דאימש בשורים אושה

 הדעש שאין בכדי משוויים פמוש למוכרם כ״ש שלו באינו דבר דמוכר
 איסור שיש אומר אני עוד • ואיעלולא מוכא כי נראה דודאי עועה
 המעבמיים וכביש הגרנוש בביש המסייע ככהן דהוי זה במנהג אמר

 ישראל בני קדשי ואש ואומר הלוי בריש שמשם אומר הכשוב שעליהם
 עשר השוה דבר לו שמוכר כיון נמי דהאי שמושו ולא שחללו לא

 לההיא ודמי משנושיו שאר לו שישן כדי גביה דמוזיל מוכח בשנים
 הזמן בשוך הכהן לו אמר אם כמה עד פרק בבכורוש דאמרינן

 ששש רב אמר עעמא מאי בגמ׳ ואמרינן • לו ישן לא זה הרי לי שנהו
 שעושה דמפני קמן הא • הגרנוש בביש המסייע ככהן שהוא מפני
 כהן נקרא זמנו קודם הבכור שלוקח לישראל הנאה עובש הכהן

:הגרנוש בביש המסייע
׳ י ס ר ג  אחר ישראל ומצאו מכריו מרומה שהפריש ישראל השם שו ו

 ואם מושר כהן בשי לבן ושנהו זה סלע הילך לו ואמר
 שישנו כדי סלע נושן כהן היה אם ז״ל ופרש״י אסור לכהן כהן היה

כ המסייע ככהן חזי חזיא דלדידיה כיון אסור קרובו אחר לכהן  ־ ע'
הגרנוש: בביש המסייע ככהן הוי נמי דידן בנדון א״כ

 כהונה במשנוש לזלזולי דאתו זה במנהג לאיסורא עעמא איכא ך[ן
 לא עעמא מאי ושנא הנזכר בפרק בבכורוש דאמרינן וכההיא

 דכיק היא הגוף דקדושש היא שרומה לך אמר כהונה משנוש קאמר
 דבר למסעי אשי משנוש אבל בהו למיעעי אשי לא משחלא דלא

 ופרש״י • דחולין מנהג בהון למנהג ואשי זוזי אארבע קדושייהו מישחל
 למכור כהן רצה דאם נינהו דמים דקדושש ובכור משנוש הני אבל ז״ל

ישראל •בעי לא ושו לישראל מוכרן וקיבה ולחיים וזרוע בכור בשר

 ib שיזמה לסם רק המצוה שאין שורה בני שאינן הרואים וימשכו
 ונמצאש ח׳ז המלכים ממכסי כמכס לכהן בהנלה כל על פרועוש ששי

 נשארו כהונה שמצוש שרבו בעונושינו כ׳׳ש ח״ו וזלזול קלקלה זו שקנה
 אוסה לקיים ולכפוש להזהיר ומחיייב ראד כי מהרבה מעע בידינו

 ומועל מישראל ומשנושיה כהונה שורש שששכח שלא וכשקנן כהלכסן
 .הזה הרע מנהג בביעול להששדל בקרבו אלהים רוח אשר איש כל על

 דאפסיד ואיהו מועלש היא העבמ על זו דמצוה ולומר להששמש ואין
 דאף חדא אריא לא הא דמשום דאי עבלי לא כהונה ומשנוש אנפשיה

 שירוצא לחד השוספוש כשבו מ״מ עבלי לא כהונה דמשנות גב על
 ז׳׳ל והרמב׳׳ם הרי״אף לדעש ואפי׳ • איכא מיהא דרבנן דאיסורא

 • איכא מיסא חסידוש דמדוש מודו מ״מ ליכא דאיסורא דאפילו דסברי
 ואנגל! פיגול בשר בפי בא ולא דקאמר ע״ה הנביא ביחזקאל וכדאשכחן

 בני ובפרק משנושיה הורמו שלא מבהמה אכלשי שלא נשן רבי משום
 וכו׳ ימים הארכש במה פרידא לר׳ שלמידיו שאלו אמרינן נמי העיר

 עצמן דהמשנוש כ׳ש משנושיה הורמו שלא מבהמה אכלשי לא עד
 עכברא דלאו עבירה עוברי ידי מחזיק אושן הקונה לקנושן אסור

 שאינו אעפ׳׳י אושם והקונה ז׳ל הרמב״ם כשב וכן גנב חורא אלא גנב
 • עלה עיין יושר החמיר המשניוש ובפירוש .ע״כ לאוכלן מושר רשאי

 רמב׳ם והביאה לקנושן שאין מוכח בחולין השנויה מהשוספשא גם
 שמא מושש אינו משנוש בו והיו לחבירו בשר המשלח וז״ל הנז׳ ז״לבפרק

 דאחזוק לא אס אושם גזל אי ידיע דלא עעמא מוכח וגזלה זה עבר
 שמא או דהישירא בגווני ושלינן מחזקינן לא מספק בגזלני אינשי

 אסריני וגווני הוא לכהן או לעכו״ם שושף או מכהן או לקחה מעכו״ם
 והדבר יקבל ולא לעצמו יחוש הלוקח המוכר אושם דגזל ידע אי אבל

בד ידי ומסייע מחזיק דמידי מעצמו מוכרח  נפיק לא עבירה עו
 להששדל ראוי מעשה א"כ • ברור וזה גזול דבר לקנוש דאשור
 שכשבשי אלו שדבדם ואעפי׳י והקונים המוכרים מלפני מכשול ולהרים
 בעענוש בדבר מפקפקים יש כי ידעשי כי להיוש בעיני הם פשומים
 חכם פי מל אוחו הנהיגו הנראה כפי זה מנהג כי וגם rלע חלושוה

 ולהביא להאריך רצישי ולא הדברים וביררשי כשבשי לכך חכמים או
 אינם כעש ספרי כי וגם מושר בזה סאריכוש לע״ד כי עוד ראיוש

 החכם כסב זה כל • כשבשי דעשי לעניוש והנראה אשי
: חברין קורקוס יוסף כה״ר

י ר  בעל על להם דסמכו ואומר המנהג לקיים עלי מועל “א
 חלופי בישרא למשקל לכהן ניחא ואי וז״ל שכחב הלכוש "

 דמייהו למשקל ליה ניחא דאי נמי ומינה עכ״ל בידו הרשוש משנוש
 ליה ניחא דאי נמי ומינה דמיהן לי ומה הן לי דמה בידו הרשוש
 סוגיוש אושם וכל בידו הרשוש אצלו רגיל שיהיה כדי פחוש למשקל

 דלא או ליה ניחא דלא היכא ה״מ ממש נשינה דבעי מנייהו דמשמע
 ליס דניחא ואמר קמן איסיה אי אבל לא או ליה ניחא אי ידעינן

 שמו מקובל גדול חכם כשב וכן נשינה ידי ויצא בידו הרשוש בדמיהן
 וז׳ל ר׳ס שהוא ואמרו השמים מן שאלוש שואל שהיה יעקב רבינו
 שרוב והקבה והלחיים הזרוע הם כהונה משנוש על שאנשי ועוד

 ים אם דמיהן ולא הם לא לישנסלכהנים עליהם חוששין אין העולם
 המפרשים אושם על לסמוך יש אם או בזה עבירה ונדנוד איסור
 והשיבו ־ כהונה למשנוש וה״ה הגז בראשיש אלעאי כר׳ העם שנהגו

 ה׳ שלחן באמרם ישראל חטא פניך על נופל אחה למה לך קום
 משמש מכ״ד והקבה והלחיים דהזרוע אכלו נבזה וניבו הוא מגועל
 בהדיא הרי ע״כ זכו קא גבוה משלחן זכו קא כי הם כהונה

 דמיהן ולא הן לא כלל נושנין היו שלא מפני אלא נסשפק לא כי
:כלל מסשפק היה לא דמיהן נושנין היו אם אבל

א למטעי כהן האי הילכךאשי כהן דעביד היכי כי וחרדל בצלי לאוכלו מ ת ש ל א  בזמן הלבנה על מברכין אם דעשי אודיעך ממני ש
:עבים שם שים בזמן וכן לבינה בינו מבדיל מסך שיש דיהיכ ווזי אארבע קדוששייהו ששחיל נינהו קנייה דבני כיון וסבור

מ ואשי אמו אבי מנ ה כלינ! וחרדל בצלי יאכלם שלא חולין מנהג בהו ל ב ל ש שיאושו עד האור על מברכין אין דשנן לה אמינא מנא ת
לפונדיס סלע בין שיכיר עד עולא אמר וכמה לאורו יושר וקיבה ולחיים דזרוע כהונה במשנוש שהחמירו קמן הא :וכו׳

ממנו שעובר וקלוש דק הוא המשך אם נמי הלבנה ברכש לענין בנדון א״כ וחרדל צלי יאכלם לא דפמא חששא משום ומעשר מבשחמה
לפונדיון סלע בין להכיר ויוכל ממנו נר\ה שהוא עד הלבנה אור מסלקין אלא לכהן משנוש נושנין אין שלעולם שרואים שכיון ודאי דידן
צברן יכול ודאי אז ה״בנה לאור ניכרים שהם הדברים מן וזולשו להם כשישנו ואפילו בהן לזלזל יבואו פרוטוש ששי או בפרוטה אושו

לבק■ אין הלבנה מאור נהנה ואין גס הוא המסך ואם • עליה לחוש יש עוד • כדינן וחרדל צלי לאוכלם יקפידו לא עצמם משנוש
»ואם מברך אין עב הוא אם הענן לערן וה״ה לבטלה ברכה ויטעו וקיבה ולחיים זרוע ישסכח ח״ו הזמן באורך שמא זה למנהג »

קלה



ותשובותהרדביזשאלות

ה השחיל ואם • מנרך p7i קלוש ח ס רך;:  הכרכה. גומר המגן לנ
 מאורה יהגה שלא ואפי׳ מברך הוא עולם של מנהגו על הלא וא״ה

 אומר בחדושה לגנה הרואה יהודה א״ר דהא לישא הא .ככך מה
מס׳ גרסינן וסו :וכו׳ ברוך  אלא היריז על מברכין אץ סופרים נ

 ומישר כנגדה מיניו ושולה נאים וכגדיו מגושם כשהוא שנש כמוצאי
 אמרו העעם ומזה כה להגיע שצריך כהדיא הרי ומכרך רגליו

 וימכור מעונן יהיה שכש כמוצאי שמא חושש הוא שאם הראשונים
 הכרכה שאין אע"פ לילוח כשאר הכרכה להקדים יכול הכרכה זמן

 יעכור שלא כדי כחול לכרך מקדים כשהיה מור״ם פל ואמרו כשקנה
מן  איחא והכי לו שהיה מכוכד סרכל לוכש היה כחדש י״ו שהוא ס

: והנלדכ וזהפשוע כמיימוני כהגהה
ב מ ת ש ל א  הלכה משוך הכסא ככיש ליכנס מושר אם ממני ש

 וקי״ל יהרהר דילמא למייזש דאיכא פסוקה שאינה
; הכסא ככיש אסור הרהור

 פנים והראה ז״ל ישראל רכינו מלפני נשאל זה דכר
 דאמרינן הא משום כצ״ע הדכר העלה ולכסוף להיחר

 המסונפים כמכואוש לעמוד אשור ש״ח הונא רכ אמר שמש מי סרק
 ק״ל ואני • מ׳׳א סימן ע״ש שורה הרהור כלא לו איפשר שאי מפני
 הרי הכסא כיש אכל שאלה מקום יש המרחץ לכיש כשלמא טוכא

 אין ודאי אלא יעשה מה נפשקה לא וההלכה העכע אושו שחשק
 מלכו יסירם אשור שהוא כרור שהדכר שכיון ומושר קפידא כזה
 קאמר לעמוד דאסור קשיא לא הונא דרכ וההיא :כד״ש יהרהר וגא

 לעמוד לו איפשר שאי לפי לעכור אשור אמר ולא מרוכה זמן כלומר
 פירושו אין המטונפים דמכואוש ושו ־ שורה הרהורי כלא מרוכה זמן

 שהדכר ולפי מטונפים להיוש שדרכם אלא לפניו הטינוף את שרואה
 המרשן וכיש הכסא כיש אכל מלכו יסירם לא שמא למיחש איכא ספק

 שעה אוזר עד מלבו ויסירם עצמו ויכריח יעמוד כרור שהאיסור
:כשכשי לע״ד והנראה , .

מג ת ש ל א  שוגרמה מארץ הכאים אלו סמכו נוה על אודיעך ממני ש
הראש: כו מכסים ואין כשפיהם על הטליש שמשליכים

ה ב ו ש  האי כולי כעינן דלא שכשכ ז״ל העטור כעל על סמכו ת
 ועוסקין ככסושם שמשנסין אדם כני כדרך אלא

 ואין . ע״כ הראש כגילוי ופעמים הראש ככסוי פעמים כמלאכשם
 דכריהס שכל ז׳ל הגאונים שהרי חדא כזה העטור כעל על לסמוך

 .גמורה עטיפה שהיא העכו״ם כעטיפש שצריך אמרו קכלה דכרי הם
 ראוי ה-ה העטור כעל ולדכרי להשעטף נלמוד הנרכה מלשון ושו

 כשכ העטור דברי שהכיא הטור שהרי ושו ;בציציש להשכסוש שישקנו
 כדי הטליש דשיעור כיון ושו ע"כ הראש כגילוי שלא ראשו ומכסה

 דאי הראש לכסוש שצריך משמע ורוכו ראשו הקטן כו שישכסה
 ושו • סגי הוה קטן של גופו רוכ כמשכסה לכד ככשפים על להשליך
 הע״ה דוד אמר שאמרנה עצמושי כל פסוק על שילים כמדרש דאישא

 וכו׳ כופפו אני בראשי המצוש בהם ומקיים איברי בכל משבחך אני
 כאן אין הכשפים על אושו משליך ואם וכו׳ ציציח עטיפש בצוארי
 השמאליש בידו הציציש לאחוז סמכו המדרש ומזה בצואר עטיפה

 • ציציש הלכוש בסוף במיימוני בהגהה אימא והכי ק״ש בזמן לבו כנגד
 להשעטף טליש לו שיעשה צריך בבגדו ציציש לו דיש דאע״ג דקי״ל ושו
 כשפיו על להשליכו הוא ואם ישראל כל נהגו וכן השפלה בשעש בו

 שצריך ברור הדבר ודאי אלא מצוייצש אחרש בגד לו יש כבר הרי
 היא שורה אבושינו ומנהג ישראל גלילוש בכל נהגו וכן ראשו כו לכסוש

: כשבשי והנל״ד
ת שמי ל א  אני חשבון איזה על הדש עיקרי ענין על ממני ש

 חסדאי כן הרב על או ז״ל הרמב״ם על משכים
:אלבו יוסף ר׳ חשבון על או .

ה ב ו ש  עיקר שום השמימה לשורשנו לשום מסכמש דעשי אין ת
 כל האומר כל וארז״ל הגבורה מפי עיקר שכולה לפי

 ומצוה מצוה כל וא'כ וכו׳ א׳ מפסוק חון השמים מן כולה השורה
 נשיגהו לא אשר וסוד טעם לה ויש קלה מצוה לך ויש ופנה עיקר היא
 יפה בדברים כללוש : עיקר היא ואחרש טפילה שזו נאמר איך זא״כ
 הוא כי ע״ש אמנה ראש בספר ז״ל אברבנאל יצחק ר׳ בזה כשב

שהשורה דעשי הוא וכן הראשונים על והשיב הדבור והרחיב האריך

נז
 אוהו והמכחיש ופנה ויסוד מיקר מהס א׳ כל ודקדוקיה פרטיה כל

 טל לעבור אנסוהו אם הטעם ומזה :לעו״ה חלק לו ואין כופר נקרא
 עליה הקב׳׳ה צוה שלא באומרם בשורה האמורוש מצוש מכל אחש על
 אמרינן ולא יעבור ואל יהרג נשבטלה וכבר מה לזמן שהישה או

 וכן דשך על לעבור שבש חלל לו כשאומרים אלא יהרג ואל יעבור
 העכו״ם לדעח לחזור אוחו אונסים שאם ממנה ולמד ז״ל הריע״בא כשב

: כשבשי והנל״ד יעבור ואל יהרג ע׳׳ז עובדי שאינם אע״פ
ה מ ת ש ל א  ודאקנה דקנאי וכשב משמעון שלוה ראובן על ש

 בכל נהגו כאשר מקרקעי אגב מטלטלי לו ושעבד
 ודאקנה דקנאי כן גם לו וכשב מלוי לוה ושוב הזה בזמן השטרוש

 ליהודה ומכרן מטלטלין ראובן וקנה מקרקעי אגב מטלטלי לו ובעבד
 טורפין ואש״ל המטלטלין לטרוף חובוש הבעלי יוכלו אש העני ושוב
: לוי או שמעון טורף מי .

ה ב ו ש  מקרקעי אגב מטלטלי לו דשעבד כיון דגמרא מדינא ת
 אושס שיגבה לענין כקרקעוש להיוש המטלטלין חזרו

 ראובן קנה שלא וכיון המשנה ממקבל או היורש מן או הלוקח מן
 מיהודה מוציאין בשוה שעבודם חל לשניהם שנששעבד אחר אלא נכסים
 בשחלה שקנה מה וקנה ולוה וחזר ולוה קנה ואם ולוי שמעון וחולקין

 שאם לשניהם נששעבד לבסוף שקנה ומה לבדו לשמעון נששעבד
 לכסוף שקנה כמה לוי עם חולק שמעון של לחוכו יספיקו לא
 שיוציאו הזאש בארץ מימינו שמענו ולא ראינו לא אבל פשוט וזה

 שקנש ומשום אשה לכחובש ולא לב״ח לפרוע אוחם שקנה ממי מטלטלין
 אי שאם דברים כמה השוק שקנש מפני ששקנו כמו בה הלקוחושנגעו

 למחר או היום שיאמר דבר מחבירו קונה אדם אין כן אומר אתה
 ליה דניחא משום בקרקעות לזה חששו שלא ומה • ואפסיד ממני יוציאו
 הארץ מנהג הוא שכן שדע • בקרקע לזמש כדי זה בספק לץנס לאינש
 אעפ״י המטלטלין בקנייח ואחריות שטר שכחב מי ראינו שלא הזאש

 אגב מטלטלי לו ושעבד השט־וש בכל שכותבים יודעים העולם שכל
 :להפסד שיחושו ראוי היה טריפה דין בהו דאיש אישא ואי מקרקעי

 שיעמידו המנהג לברר איפשר אי שאס בתשובה זי׳ל הרא׳יש שכתב ואע׳יפ
 כי אני רואה מ״מ דמכר ננמטלטלי לב״ח ויגבו החלמוד דין על הדבר
 הנשאש האשה או חבירו אש המלוה וכל במנהג ספק אין הזאש בארן
 כן ע'׳מ הלוקח מן אוחס יוציאו ולא מעלעלין הלוה שמוכר יודע לכעל

 • שימכרו המטלטלין על סמיכושו היה לא ומעולם ־ לו נשאת או הלוהו
 לענין דאי מקרקעי אגב מטלטלי לו ושעבד לכתוב נהגו למה וא״ש

 נששעבדי דישמי דמטלטלי ז״ל הגאונים שיקנו כבר מיורשיו שיגבה
מה לענין מינה דנפקא קשיא לא הא • אשה ולכהובש לב״ח  שאם קד
 כדין שטרו שקדם למי ונוחנין ממנו מוציאין וגבה אחרון ב״ח קדם

 ומכרם שטרות לו היו דאם יודע והוי ■ השוק שקנש בזה דאין הקרקעות
 השוק שקנש בהו דליכא וטעמא בכשובשה האשה או אותם מוציא ב״ח

 הוה בעי הוה דאי מרשותו השטר יצא שלא ועוד שכיח דלא משום
 מסשברא הוה משנה מטלטלי ולענין :בהדיא ז״ל הרא״ש כשב וכן מחיל

 הדרינן מפורש מנהג בהא דליכא היכא דשלמודא אדינא להעמיד לי
 חסר מירי דלאו ושו ־ שכיחא דלא מלשא דהוי וסו • דשלמודא לדינא
 ואם אשה לכסובה או לב״ח ויהבינן המשנה ממקבל מפקינן הילכך

 הכל דמשנה ממטלטלי אשה ולכשובש לב״ח להגבות שלא מפורש המנהג
:ממונות בדיני גדול עיקר דהמנהג המנהג לפי

 מכרן אם מקרקעי אגב מטלטלי לו דשעבד היכא דמלשא
 נתנם ואם מהם גובה כטרוח היו ואם מהם גובה אינו

 וה״ה בכתובתה ואשה ב״ח מהם גובה מטלטלין שאר אפילו במשנה
 הכל בדבר מנהג יש ואם שלוה בשעה לו שהיו במטלטלים הטעם והוא
 שמכר ממטלטלי לא לב״ח להגבות שלא הזאת הארץ ומנהג המנהג לפי
 הטור כשב וכן השוק שקנש איכא דבכולהו משמע שנהן ממטלטלי ולא
־ שהיה שלא לרקור הדיין צריך אבל המקומות בכל מנהג שכן ^ ה נ ת  מ

 ממנה גובה ב״ח לאשתו משנה נשן ואס חובו מבעל הנכסים להבריח
 כן אם אלא מרשותו נפק לא דאכשי ושו השוק שקנש בה דלית חדא
 לע״ד והנראה דרבוושא פלוגשא הוי ומועד שבח ובגדי חול בגדי היו

:כשבתי
מי ת ש ל א  מעות לשמעון שחייב בראובן דעתי אודיעך ממני ש

לו שישן ביניהם והחנו עכו״ם על חוב לשניהם ויש
מחובו

כללא



תהרדמעזאלוה114 מ שו ת ו

 ראשון העכו״ם מן שיגבו מס שכל ראובן עליו וקבל זכך כן ממובו
 וכסבו עליו לראובן שיש מחובו לו וינכה שמעון של מחלקו יהיה ראשון

 יורה כחבוהו לא ראובן לסועלס שהיה והסנאי בקנין שער לשמעון
:כשר או פסול זה שטר אם המורה

: ^ ה1ת ב  ואינם כשר השטר אחר ממקום יוצא העדים יד כסב אם ו
 על החסומים דעדים דברינו היו סנאי לומר נאמנים

 כיון נאמנים אינם ושוב בב״ד עדוסן שנחקרה כמי נעשס השטר
 נאמנים אחר ממקום יוצא ידם כסב אין ואם ומגיד חוזר אינו שהגיד

 שלא וכיון ידינו כסב זה אין אמרו דבעו דמגו דברינו היו סנאי לומר
 שאמר העדים מן אחד ואפילו לחזור יכול ראובן גס סנאו שמעון קייס
 ואם ■ אחד עד אלא כאן אין כהרי השטר נסבטל דברינו היו מנאי

 ראובן של סכאו הזכירו לא שמעון של סנאו על ראובן מיד שקנו בשעה
 וכך כך שמעון לו שיחן זה זמן קודם ביניהם מפשרים שהיו אעס״י
 הקנין בשעס הזכירו בלא כיון סנאו ראובן מחל דאימור כשר השטר

 השטר וכך כך לי שיחן ע״מ אמר שלא אעפ״י הקנין בשעה הזכירו ואס
 לשמעון זו הנאה טובס ראובן עשה בלא הוא דעסא דאומדן פסול
 שאש וכיון הקנין בשעה שהזכירו סנאו אס שמעון שיקיים ע״מ אלא
 של תנאו נסבטל שמעון קיימו ולא ראובן של הסנאי בשטר כסוב היה

 הסנאי כסבו שלא השתא וכך כך סנאי על בו כסב שלא אעפ״י שמעון
 יהיה העכו״ם מן שיגבו מה וכל שמעון של תנאו ונסבטל פסול הפטר

:כחבסי והנל״ד ממון לפי לשניהם
ת שימז ל א  דמיושב מקיעוס ששמע ביחיד דעסי אודיעך ממני ש

הברכוס: סדר על לסקוע צריך אם ביחיד מוסך מספלל
ה ב ו ש  על שומען שומען כשהוא דסניא לך חיבעי לא חובה ת

 שלא אבל עיר בחבר בד״א הברכוס סדר ועל הסדר
 המפרשים כסס וכן הברכוס סדר על ולא הסדר על שומען עיר בחבר

 בשמע בין יחיד אבל בצבור האלו הדברים וכל פ״ג ז״ל הרמב״ס וז״ל ז״ל
 ואין יצא מיושב בין מעומד בין ההדר על שמע לא בין הברכוס סדר על

 בברכוס להפסיק רשוס ליחיד יש אם לך חיבעי כי • ע״כ מנהג גזה
 כלום בכך אין לו סוקע כשאחר דבשלמא הברכות סדר על ולתקוע
 ומשום בה לן ליס שופר תקיעת לשמוע הברכות בין שותק שהוא אעפ״י
 כי קולות מאה להשלים מצוה צורך קצת בה דאית כיון ליכא נמי שבות
 ואע״גדלא בלחש הברכות סדר על שתוקעים שכתב מי יש הטעם מזה

 משלימין אנו מ״מ מאחר וזה מקדים דזה ערבוביא משוס הכי נהיגינן
 כאן דאין דאע״ג שנא לא נמי הכא אך התפלה אחר קולות מאה
 ומסחברא ■ צ״ע בעצמו המתפלל לתקוע אבל מצוה צורך כאן יש חיוב

 כיון ערבוב משום דאי הפסקה ולא ערבוב לא כאן דאין דמוחר לי
 כדאמרינן לתפלתו לחזור בטוח אינו דשמא משוס ואי ליכא יחיד בהוא
 אותם אומרים כולם ר״ה של דחפלות חדא ליכא כהנים ברכת לגבי

 חדא ליכא הפסקה משום ואי • ממקומו לזוז צריך דאין ותו הספר מחוך
 הילכך הברכות סדר על שהקנוה ועיקר התפלה מענין שופר שתקיעת

 כיון ותו • בטלים אחרים בדברים כמפסיק הוי ולא הפסקה הוי לא
 אינה המוספין דחפלח כיון ותו י הפסקה הוי לא קצת מצוה צורך .דהוי
 שיפסיק ואפילו רשות של דבר הוי ממנה פטור והיחיד עיר בחבר אלא
 תקע ואם הברכות סדר על לתקוע ליחיד חיוב זה אין הילכך בה לן ליס
 ז״ל האיי רבינו דכחב ואע״ג :עבד שפיר ואדרבה בידו מוחין אין

 מצוה אלא תוקע ש״צ שאין ש״מ הוקע קחני ולא מחקיע השני דמדקחני
 לתפלתו לחזור ידע ולא התקיעות בשביל דעתו ישתבש שמא ותוקע לאחר

 יענה לא החיבה לפני העובר עומדין אין בפרק דאמרינן דמאי דיומיא
 ישא לא הוא אלא כ!ל!ן שם אין ואם הטירוך מפני אמן הכהנים אחר
 נמי והכא רשאי לתפלתו וחוזר כפיו את שנושא הבטחתו ואס כפיו אח
 עליו הצבור שאימת בש״צ אלא אמרה לא דע״כ קשיא לא ־ שנא לא

• למיחש ליכא לעצמו לבדו המתפלל אבל ישתבש שמא למיחש ואיכא
 חיישינן לא רשות לתפלת אבל הדעת לטירוך חיישינן חיוב דבחפלח ותו

: והנל״דכתבתי ברור: חה
ט מ ת ש ל א  והולד חדש כ״ד שעברו חבירו מניקח על ממני ש

 הולד ואין סכנה לידי יבוא תגמלהו ואס וחלש חולה
 אם או הסכנה מפני להניקו אותה כופין אם מאחרת לינק רוצה

;לינשא רוצה אני לומר יכולה
ה ב ו ש עד במעות לרצותה אוחו כופין אב לו יש הולד אם ת

 מצוחו עני שהוא או אב לו אין ואם ויגמל הולד שיבריא
 נפשות הצלח משום שתתרצה עד ממון לה ונוחנין ישראל בכל
 ואם הסכנה מפני חגמלנו ולא לינשא אותה מחירין נתרצית לא ואם

 לבדה עליה מוטלת זו מצוה שהרי להניקו אותה כופין רוצה אינה
 שיאמרו הרופאים אומד לפי הוא והכל שכרה לה ונוחנין להחיותו

 כחו^ה מחמיר אני וכאפר נפכות ספק לידי תכוא תגמלהו שאם
 באחד לפניו ממשה שבא וחזק בבריא ז״ל הריטב״א היקל כן וחלש

 זמן ואחר היניקה זמן בתוך יכנום שלא ע״מ חסרו מניקת שקדם
 קדש שכבר כיון היניקה זמן בתוך לכנוס יכולים אם לשאול לפניו באו

ק שהוא וראה היונק הולד כשכיל ושלח  הילד שיוליכו ואמר וכריא ח
 ושהייה באכילה יניקה בלא ימים ג' אוחו ויבחנו חכמות נשים לג'

 לידי יבואו שמא חשש מפני מותר שהוא יניקה בלא לכבול יכול ואם
 זה בהיתר מסכים הייתי לא וגדול רב שהוא לא ואם ■ ע״כ מכשול

 כל ולא שוים הילדים כל שלא בדבר לישב וצריך זקן הורה שכבר אלא
 לזמן וקצב גבול שנחנו רז״ל בדברי להחזיק ראו ולכן שויס המקומות

 שנחארסה מיום וחוץ בו שנולד מיום חון ז״ל ודקדקו חדש כ״ד ההנקה
 : פי על אך בפרק ושמואל רב אמרי והכי בו

ת ל א ש נ  אומנים ושמעון ראובן על דעתי אודיעך ממני ש
 ראובן אמר כך אחר מידם וקנו באומנותם שנשחחפו

 נתחרט ואא״כ מידם קנו ולא שמעון ונחרצה השותפות לך מוחל אני
 : קנין צריכה אינה ומחילה השותפות מחלת כבר אומר ושמעון ראובן

ה ב ו ש  מחילת ה״מ קנין צריכה אינה דמחילה הוא קושטא ת
 לכיס שהטילו כגון ממון שותפות מחילת או ממון

 שותפות אבל קניין צריכה אינה זו ומחילה לשותפות הממון שנשתעבד
 השעמד נמח^ צא שכן וכיון ופוטל שכיר מדין אלא נתקיים לא דנ״ד

 והחם דקדושין בפ״ק עברי לעבד פועל מדמינן דהא לבד באמירה
 זכי לא נ ה בעצמא באמירה בנפשיה זכי ולא ק:וי גופו דע״ע אמרינן

 פועל דקי״ל ואע״ג מידם קנו אא״כ בעלמא באמירה בעצמו השומע
 עבדים ולא עבדים ישראל בני לי כי דכתיב היום בחצי אפילו חוזר

 תדע • ס לחזור יכול אינו מידו קנו אם אבל קנין בלא הנ״מ לעבדים
 שלבל״ע דבר מקנה אדם אין קיי״ל דהא ופועל שכיר מדין דנשחעבדו

 שכיר מדין א׳ו ליה קני ובמאי לעולם בא לא עדיין האומנות וריוח
:כתבתי צענ״ד וכנראה ■ ברור וזה נשתעבדו ופועל

א ת שנ ל א  בעודו אשתו את שגירש במומר דגיחי אודיעך ממני ש
 עדים בפני אשתו עם נתייחד שהמיר ואחר יהודי

 בעל גטמשוסדלמא צריכה אם בערכאותיהם אותה נשא כבר והוא
 בעל ודאי מומר אבל בישראל אלא הכי אמרינן לא א״ד קדושין לשם

: זנות לשם
ה ב ל ש  לדעת מבעיא לא גט דצריכה לומר נראה היה לכאורה ת

 גרושתו שאינה אפילו אשה דבכל דס״ל ז״ל הגאונים
 ז״ל הרמב״ם לדעת אפילו אלא ב״ז בעילתו עושה אדם אין אמרינן

 וכו' עושה אדם אין חזקה חכמים אמרי דלא דס״ל האחרונים וכל
 עליה ובא עמה שנתייחד הדבר שקרוב לפי לבד שגרשה באשתו אלא
 והביא סתם ובעל ע״ח במקדש או להחזירה שדעתו מפני קדושין לשם

 אביו ומפותת אנוסת אדם נושא שאמרו ממה לזה ראיה ז״ל הרשב׳׳א
 שהיחה כיון הצכךבנ״ד שנים• בפני או אחד בפני מפותה שנא ולא

 הן דאמרי כב״ה דקיי״ל קדושין לשם דבעל ודאי בה גס ולבו אשתו
 תשכח שפיר בה מעיינת כד אבל ■ ביאה עידי הן הן יחוד עידי הן

 בלא להנשא מותרת היא והרי לה חוששין אין אלא הוא הכי דלאו
 משוס א^א נינהו דאורייתא לאו מומר דקדושי חדא טעמי מכמה גט

 חורה דמדין לקדושיו חוששין שקדש מומר אמרו איש אשת חומרת
 קדושין לשם בעל שמא הוא חששא והכא דבריו לכל כעכו״ס הוא הרי

 תפסו ודאי קידושי וקדשה אחר בא שאם מקודשת ודאי אינה שהרי
 באיסורא ספיקא דהוי וכיון מקודשת ספק שהיא בהדיא כתבו וכן בה

 לשם או קדושין לשם בעל אם ספק הדבר שהרי לקולא בה אזלינן דרבנן
 אגא התורה מן חופסין קידושיו אין קדושין לשס בעל ואת״ל זנוח

 אצא ב״ז בעילתו עושה אדם אין חזקה רבנן אמרו דלא ותו מדרבנן
 או איסורא ואכיל היחרא שביק דלא במצות זהיר שהוא הכשר בישראל

 על עובר שהוא מומר אבל • לן אתחזק לא דאכתי סתם בישראל אפילו
אמרינן ולא חזקתי׳ איתרע ובגויוח בעריות פרוץ והוא כולה התורה כל

ה ק מ



נחוחשובותהרדבץשאלות

 לזנוח מסבייש שאינו כולה המורה לכל מומר שהוא כנ״ד וכ׳ם :ט״כ
 מדברי נראה וכן :קדושין לשם בעל דלא ופשיטא עדים בפני אפילו

 ממנה והוליד שפנזה לו שהיסה מי וז״ל ננזלוס מהלכוס פ״ד זיל הרמב״ס
ם מנהג בו נוהג והיה בן  אמו היא ומשונזררס הוא בני שאמר או מי

 יירשנו זה הרי מלוח בדקדוקי בדוק שהוא כשר אדם או הוא ס׳נז אם
 ואנזר אמו שנשסנזררה ראיה שיביא עד ישראל בס נושא אינו ואעפ״כ

 ואנ״ל הוא הדיוטוס משאר ואם • בפנינו שפחה הוחזקה שהרי ילדה כך
 ואוזיו דבר לכל עבד בחזקס זה הרי לכך עצמן המפקירים מן היה אם

 דאיכא ממון לענין דאפילו רואה אסה הרי וכו' אוסו מוכרין מאביו
 מן הוא אם אפ׳ה נוסן היה נכסיו כל •לו לסס רוצה היה דאם מנו

 מומר והוא מגו דליכא בנ״ד חזקסיה אסרע לכך עצמן המפקירין
 בין לחלק ז״ל לרב ליה מנא וא״ס .שכן כל לא עסי עצמו ומפקיר

 חזקס בהדי זה של דכשרוסו חזקה דאוקי וי׳ל .להדיוט הכשר
 באדם אבל נאמן זה הרי מגו דאיכא וכיון זה של לאמו שיש שפחוס

 במקום ומגו במקומה אמו שפחוס חזקס נשארה כשרוס מזקס לו שאין
 טעמא איכא סו .ממונא לאפוקי מגו דהוי וסו .אמרינן לא חזקה

 משה בדס רוצה אינו שוב בערכאוסיהם אוסה שנשא כיון אחריסי
 בסורס חפץ אינו והוא קידושין לשם בעל שמא נחוש איך וא'כ וישראל
 ומסוכה עלה עיין ו׳ סימן בסשובה ז״ל ריביש כסב בזו וכיוצא • קדושין

 גרושסו עם שהמסייחד למד אסה ומכאן שכסבסי למה טעם סבין
 לא הרי בנדה זהיר הוא אם נפשך דמה גט צדכה אינה בנדסה והיא
 חייש לא כרס לאיסור חייש דלא כיון בנדה זהיר אינו ואס בעל

 בעריוס פרוץ שהוא במי הדין וכן • קדושין לשם בעל ולא זנוס ייבעילס
 קדושין לשם בעל לא בהכי קפיד דלא דכיון אסורוס ביאוס לבוא ורגיל
 אני לעדים אמר אס ומ״מ • ביאוסיו כשאר בעלמא זנוס לשם אלא

 לה ונסן קדושיה על עמה כמדבר הוי קדושין לשם לבעול כדי מסייחד
 מקודשס הוי ססם בעל אפילו נמי הכא אך מקודשס דהויא ססס
 לשם עמה מסיחד אני בפניה לעדים אמר שאם במומר הדין וכן ודאי

;לקדושיו סוששין קדושין
 קדושין לשם בעל שמא חייכינן לא דידן דבנדון דמלסא כללא

 הנראה * אחר גט מיינו צריכה ואינה להנשא ומוסרס
: כסבסי לע״ד ,

י נ ^ ש ר ל א  חמוסו אס הכסוב אסר למה דעסי אודיעך ממני ^
;׳ דור ק״ו נראין הדברים והלא אמו אם אר־־ ולח

 שהיה כ״ש לא עצמו של שלישי דור אסור קדושין ע״י שבא שבאשסו
:אסור שיהיה ראוי

ש ה1ח  גזר שכך ק״ו בעריוס אומרים דאין הוא דמלסא קושטא ב
 דבריך לפי אפילו אסורה וזו רנוסרס סהיה פזו הקב״ה

 דידיה בשארא סאמר בשריפה שכן דאפסו לשארא מה למיפרך איכא
 ילפינן לא חמור צד בה דאיס וכיון בסקילה אמו דקי״ל בסקילה סכן

 סקילה למ״ד ואפילו הנשרפין הן אלו בסרק בהדיא פריך והכי מינה
 מינה למילך מציס דלא וכיון הדין מן עונשין דאין קי״ל הא חמורה
 דאמרינן דקי״ל וסו : מינה נילך לא נמי איסורא אך בשריפה שסהיה

 אמו אס אך בשדפה חמוסו אס ומה כנדון להיוס הדין מן לבא ליו
 ממורה פריפה ולמ״ד בשריפה אמו ואם בסקילה אמו ונמצא כשריפה

 : הסם פריך והכי בשריפה אמו אס בסקילה אמו למיפרך איכא
 מחייבו אחה אמו משום היא אמך ססס קראי דסרי רפי ניחא ולאביי

 • :ג״ש ולא בק״ו לא נילך דלא קרא מיעטא הא אמו אם משוס ולא
 לך אכסוב מ"מ בזה מחויב שאיני אע׳׳ס לכסוב מעם שואל אסה ואם

 אס לו רנסאוה אדם ונפש המצוי הדבר אלא הכסוב אסר לא כי דעסי
 אבל לה שיסאוה שכיח דלא הכסוב אשר לא מובא דרא דאפליג אמו
 שהיה הרי כיצד לה ויסאוה ממנה גדול שיהיה לה משכחס חמוסו אם
 נמצא י״ג מבס אמה שילדסה י״ג בס אשה דנשא שנה מ׳ בן הוא

 אסרה לכך לה ויסאוה שנה ממנה גדול הוא נמצא שנה ל״ט בס הגדולה
 וסמה :ז׳ל המאורי כסבה הזה ובלשון אמו באם כן שאין מה הכתוב

 אשסו של אמה ואם הסורה מן אינה אמו שאס איסשר היאך עצמך על
לחטא מצוי שהוא ומה כריות של דעתן לסוך תורה ירדה התורה מן

 ממנו הבא שאר מדילפינןמינה היא דמופנה ומשמע ג״ש דאיכא כיון
 אמו אם שכן ממנה הבא לשאר מה פרכינן ולא ממנה הבא משאר

 שריפה למ״ד ועוד נ רווסרס אמו שאם דידיה בשאר סאמר אסורה
 הבא בשאר סאמר בשריפה אמה שכן ממנה הבא לשאר מה חמורה

 דג׳יש משמע הכי סרכינן מדלא ודאי אלא בסקילה אמו שכן רנמנו
 ג״ם מהאי דנילך טובא קשיא וא״כ משיבין ואין דלמדין היא מופנה

 לאביי ובשלמא משיבין אין עליה להשיב דיש ואע״ג :אסורה אמו דאם
 למ״ד דבין דמסיק לרבא אבל ניחא היא אמך בהדיא קרא דמעעיה

 לרוילך מצי ■לא באסרא ואוקי רנינה דון למ״ד ובין ומינה מינה דון
 ■ ומשיבין למדין למיסרך דאיכא דנהי קשיא למיסרך דאיכא משום

 דהנה ג״ש דעיקר מפום ז״ל הר״ן מדברי למדסי זה דבר סשובח
 שהס מאנוססו בסו ולבס בנו לבס לה אוקימנא זימה זימה הנה

 איסורא לרוילך מצינן לא הכי ובסר בסה ובס בנה בס כמו בשריפה
 שכן לאמה מה למיסרך דאיכא הג״ש מכח אמה מאם אמו לאם

 לקיים כדי אלא משיבין ואין למדין אמרינן דלא משוס וכו׳ בשריפה
 בכח לרבוס אין אחד דין ממנה שיצא לאחר אבל הג״ש לעקר הדרשא

 לא דרבא לסרן איסשר עוד • למפרך דאיכא היכא כל אחר דין הג״ש
 לא היא מה ועוד דקאמר בסרא אקושיא אלא סמיך קמא אסירכא

 וכיון בו סחלוק לא נמי הוא אך אמה לאס אמה בין בה חלקת
 איסור אפילו לסקילה למילך ואיכא לשריפה אמו אם למילך דאיכא

;נכון אמיסי כלל והוא עיקר הראשון ההירוץ ואפ״ה מינה סילך לא נמי
:כסבסי הנל״ד

ת שנג ל א  לשמעון מעוס שנסן בראובן דעסי אודיעך ממני ש
 ביניהם והיו אחר למקום להוליכה סחורה לקנוס

 וא׳ שמעון ביד וא׳ ראובן ביד שטרוסא׳ ג׳ הענין ונכסבועל סנאים
 באחד הסופר טעה כי בסנאים מחולפים השטרות ונמצאו שליש ביד

 : נסמוך מהם שטר זה אי על הלשונוס כפי דין חילוק ויש מהם
ה ב ו ש  שטרוס השני ואם להטוס רבים אחרי אמרה הסורה ת

 דהא שיהיה רני ביד יהיה השלישי יסבטל אחד בסיגנון
 לענין ז״ל הרשב״א כסב וכן רבים אחרי שבתורה דינין בכל קי״ל
 דאמרינן מהך לה ויליך הרוב אחר אוסס נסקן מסולפים שנמצאו ס״ס

 אס ביטלו רנעון כסוב ובאחד קדם אלהי רועונה כסוב בשנים דמצאו
 מהם שנים אין ואם • שנא לא נמי הכא השנים אס וקיימו האחד

 דבכל השליש ביד שהוא השער על לסמוך כיש לי רוססברא מוסכמים
 מ״נו לזיוך למיחש ליכא ואפילו זייך שמא למיחש איכא מהנך אחד
 לכסוב הסיתו או הסופר -אס הטעה א׳ כל שמא למיחש איכא

 על לסמוך יש לפיכך הלשונות בין חילוק שאין חשב והסופר לסוכילס
 חילוק ויש שטרוס שני אלא שם אין ואם השלים ביד אשר השטר
 דל ראיה שם אין ואם הראיה עליו מסבירו כמוציא בהם לשונוס
 כך אלא כך הסנאי היה שלא ונשבע דליסנהו כמאן דהוו שטרי מהכא

:כתבתי הנל״ד :ונפטר בשטרו שכתוב כרנו
י ת שנ ל א  סוטר אם אחד עד עניו על נפשי יריד ממני ש

: לא או משבועה
 והנגרדכי והרא״ש דר״ס ז״ל הראשונים בין רוחלוקס זו תשובה

 והכי משבועה פוטר אחד דעד ס״ל ז״ל פוסקים וקצס
 שבועה מחייב אחד רנמון מחייבין ששנים מקום כל מדאמרינן משמע

 אוסו סוער אחד ממון אוהו פוטרין ששנים כיון פעור לענין וה״ה
 המסייעו א׳ עד לו כשיש מחבירו המוציא ומה איכא נמי וק״ו משבועה

 אחד עד לו שיש כיון משבועה המוחזק שיפער דין אינו שבועה מחייב
 דאפילו בסשובה והעלה המדה על הפריז ישראל ורבינו ;המסייעו

 עד עליו ויש שפשע שומר כגון פנים משני שבועה חיוב דאיכא היכא
 נמי אחד עד ומעעס שבועה חייב שומר שהוא מעעס שהרי אחד
 קשה וזו משבועה פעור פשע שלא אחד עד לו יש אם שבועה חייב

 :שבועסיה אחזקס גברא ואוקי סהדא לגבי סהדא אוקי ממונוס בדיני
 סלס דאיסבה מלהא הא בכי אמרה לא ר״ס דאפילו אומר אני ולכן

 חייב שהוא וסו • לידו חבירו ממון שבא מודה שהוא חדא לריעוסא
ה מן שנועה לא הילכך דפשע סהדא דאיכא וסו • סהדא כלא הסוו

אחי



f l f tr t f mותשובותהרדב-ז

 כתומש הם הרי ז״ל וראיוסיו הגי מכל ומפיק סהדא מד אמי
 גדולים כמה ואיכא :כמכסים לא ולכן אצלי נמכררו ולא נספוכסו

 הירושלמי מן ראיה והניאו כלל משמעה פושר העד דאין דפסקו
 אם אכל עדים דליכא כזמן פכועה חייכ חנם שומר אימתי דאמרינן

 שנועה חייכ אחד עד אכל משמע מפכועה פעור פשע שלא עדים יש
 דחנן מהא ז״ל יונה רכינו הוכיח וכן המצוח כספר וכחוכ • כ“מ

 האכ שאמר עדים ים אם רשכ״ג אמר אכא פקדנו שלא שמעה למנין
 משמע עדים ומדקשני • כשנועה שלא גוכין פרוע אינו זה ששער

 אס פוער היה לא פרוע אינו זה ששער כפניו האר שאמר אחד דעד
 חכמים מסקנס אלא אינה זו ששכועה ואעפ״י השכועה מן היורשים

כ  כלשונו השנא דקדק שלא כאומרו הראיות כל דחה ז״ל והרא״ש • ע'
 נקש ריהשיה אגכ אלא מהני לא א׳ דעד ולאשמעינן עדים לשנוש

 • ע״כ לו המועלס עדות ופירושו עדים למימני דוכסא ככל דאורחיה
 מחייכים ששנים מקום כל דאמרינן דהא ראיותיו לדחוס לי יש אני וגם

 אחד עד יקום כשיכלא וקרא ליה אמרינן דקרא עליה ממון אוסו
 קם אכל דייקינן ודמתה לחוייכ ומשמע חעאס ולכל עון לכל באיש
 פריכא ק״ו והך קרא איירי לא לפעור אכל לחוייכ כלומר לשכועה הוא
 ומשוס דינו מה קרא לן פריש לא דאכשי מחכירו למוציא דמה הוא
 כגון שמעה שנסחייכ מי אכל • לשכועה הוא קם אכל דייקינן הכי

 שנועה חייב שהוא כהדיא הכסוכ שפירש השומרים או כמקצס מודה
 הנכון הילכך • שורה שחייכסו ממה למפמריה אחד עד אשי היכי

 המשנה שכועש אפילו מדרכנן שנועה דמחוייכ דהיכא מעשה לענין
 ועד משכועה פשור דאורייתא דמדינא כיון דאורייתא כעין שהיא
 והיכא ■ סהדא חד דאיכא היכא רכנן סקון דלא פשור מסייעו אחד
 שנועה דמחוייכ ז״ל ישראל מהר״ר מקמי דשאילו עוכדא כעין דהוו

 ועד כמקצס מודה כגון או שפשע אחד עד דש שומר כגון אנפי משרי
 פוערו אינו אחד דעד לי פשוש גוונא האי ככי שחייב מעידו אחד

 לן כריר דלא והיכא ■ אנפי משרי חיוב עליה דאית כיון משבועה
 ועד שנועה שחייב השענה בקצת מודה כגון לידו חכירו ממון אשא אי

 ר״ת כדעס משבועה דפשור לי מסתכרא כהא כדבריו מעיד אחד
 לן דכריר והיכא • ז״ל מרושנבורק מאיר ורכינו והאשרי והמרדכי

 פשע שלא מעיד אחד שעד כשומרים כגון לידיה דחכריה ממון דאתא
 משבועה פוער אחד עד דאין האומרים כדעת לפסוק לי כהאמססכרא

 אלא מיניה מיפער לא לידו חכירו ממון שכא מודה שהוא דכיון
 דפשרי רכווסא כהנך לי קים שעין ואפילו פושרו אחד עד ואין בשבועה
 • כזה וכיוצא כשומרין אפילו דאמרוה ראיה איימי ליה אמרינן משבועה

 זוזי ולחזי דאמרינן דהא עלה מציעא כריש אלא ר״ס כשנה צא דהא
 שניהם ואמאי אחד כעד הוא נאמן כידו מקחו דאין דאע״ג נקע ממאן

 האשרי וכתכ • ע״כ כשכועסו יפשר מסייעו שהמוכר אוהו נשכעים
ת ומדכרי ז״ל  ע״כ השכועה מן פושר אחד דעד ללמוד יש ז״ל ד

 כשומר אכל דהשס כהך ככיוצא אלא ר״ס אמרה דלא למימר ואיכא
 דעד ר״מ מודה דילמא שמעה לו ונתחייב לידו חכירו ממון דאתא

ר דכתכ ואע״ג משכועה ליה פשר לא אחד  דככל ז״ל ישראל מהד
 בהראשונים כיון ותו וע״ש מוכרחת ראייתו אין ר״ת אמרה גוונא

 ס״ל דקמאי למימר לן איש כה פליגי וכתראי זה דין כתכו לא
 ראיה מינה דמייתו דמתנינן כפשעא משמעה פושר אחד עד דאין

 לא הילכך , לראיה כהמ״ג שכשר הירושלמי וכפשע ז״ל יונה רכינו
 חולקים ז״ל ור״י רש״י כי גס .רכוותא כהנך לי קיס למימר מצי
 דהוי היכא הילכך • ע״ש נקש ממאן זוזי דלחזי הסוגיא כפי׳ ר״ת על

 משבועה שפושרו אחד עד לו יש אפילו שמעה לו דנתחייב שומר כעין
 הנכון אכל תורה מדין זו אינו אומר דינו כעל אס ליה משמעים

 מי כל על חרם להשיל שיתרצה הדין כעל את לפייס זו כחלוקה
 מקום ככל תמיד נוהג אני וכן ז״ל הגאונים תיקנו כאשר שקר ששוען

 שרוצה אמתלאות רואה שאני כמקום או כשבועה פוסקים מחלוקת שים
 כדי כזה כיוצא ככל פשרה לעשות דיין לכל ראוי וכן לשקר לישכע

 שניהם כין תהיה ה׳ שכועס דכתיב שמעה עונש לידי יבואו שלא
 : כתבתי הנל״ד • שניהם על חלה שהשבועה מלמד עלה ואמרינן

ה ת שנ ל א  חוכות עליו שיש כראובן דעתי אודיעך ממני ש
 החובות כל כדי נכסים לו ואין פה וכעל בשנור

:בששר שהם החובות אותם יעלו או חולק/י אס

ה ב ו ש  ז׳׳ל הגאונים קצת דעת כי הראשונים כין מחלוקת זו ת
 מאוחרת כשער ומלוה השערות כעלי אלא גוכין שאין

 שדעת כשב מ״מ כעל אכל : מוקדמת פה על למליה כדין קודמת
 גובה הלואתו שקדם מי כל אלא ביניהם לחלק שלא ז״ל הרמכ״ם

 קינוניא כעושה ניחוש הלוה כהודאת הוא אם לי דקשיא אלא .תחלה
 פרעו שמא ניחוש כעדים מלוה ואפילו השער כעל יגבה שלא כדי

 ועתה כעדים לפורעו צריך אין כעדים חכירו את המלוה דקי״ל
 כעלי הכי מעני דלא ואפילו כלום פרע כלא ואומר קינוניא עושה

 אלא לה משכחת לא הילכך הוא לאלם פיך פתח האי כגון השערות
 שקדם מי כל הילכך עליו זה חוב עדיין שיש מודים השערות שבעלי

 דאנא כן ז״ל הרמכ״ם מדברי למד מהיכן ק״ל אכתי ומ״מ : זכה חובו
 מן כין נוכה רווכו שקדם כל שכתב ז״ל מלשונו לי משמע איפכא

 מן גובה כלום פה על מלוה ואי ע״כ הלקוחות מן כין עצמו הלוה
 ואי וכו' מהם א׳ לכל שכתב אעפ״י וכו׳ כד״א דכתכ ועוד הלקוחות

 לו שיש מי שכתב ממה כן שלמד ואיפשר .שכתב מאי פה על כמלוה
 הרכה שערות עליו שיש כל כתב וכו׳ומדלא חובו שקדם כל הרכה חומת

 • פה כעל אפילו איירי חובות דככל משמע גובה שערו שקדם כל
 הסכים וכן כתשובה ז״ל האיי לרכינו כן שנמצא אלא מכרעא לא ולדידי

 כהנך לי קים ואומר מאוחר שהוא השער כעל תפס ואם :ז״ל הרשכ״א
 כשער חוב דאיכא היכא קודם פה על חוב שאין דאמרי רכוותא

 שדעת אומר ז״ל הרמכ״ס כדברי בקי שהיו מ״מ דכעל כיון מ״מ
 שומעין אנו אליו פה על למלוה כשער מלוה כין חילוק שאין הרב

 השער שבעל כיון הקודם פה על חוב לכעל ויהכינן מינה ומפקינן
 שאיגו ישבע דע1י איני אמר ואם זה חוב עדיין עליו שיש מודה
 כנכסים אלא אמורים הדברים שאין יודע והוי ■ שערו וגוכה יודע
 נכסים אכל פה על למלוה אפילו שנשתעבדו שלוה כשעה לו שהיו

 דקנאי לו כתב לא שהרי כלום שכע״פ לכ״ח אין שלוה אחר שקנה
 דאקנה השער לבעל גס כתב לא ואס שער שם אין שהרי ודאקנה

 היכי וכי . קדימה דין שם אין משניהם שלוה אחר נכסים וקנה
 אין משניהם שלוה אחד וקנה ודאקנה דקנאי לשניהם כתב דאם

 מאוחר שהיא אעפ״י זכה שקדם וכל שוים כולם אלא קדימה דין שם
 כתב כשלא נמי הכי ולוה מלוה מהלכות פ״כ ז״ל הרמכ״ם כתב וכן

 אלא קדימה דין שם אין משניהם שלוה אחר וקנה דאקנה אחד לשום
 השערות ככל לכתוב נהגו ככר האידנא אכל זכה לנכות הקודם כל

 דינם להיות המעלעלים וחזרו מקרקע אגב מעלעלי ודאקנה דקנאי
 מלוה עליה דאיכא היכא הילכך קדימה דין כהו ואים כקרקעות

 אלא שם ואין כזמן ומוקדמת מוסכמת והיא פה על ומלוה כשער
 שעמדו שקדם לפי פה על לכ״ח נותנין שלוה כשעה לו שהיו מעלעלין

 כהס אין המעלעלין שהרי מידו מוציאין אין השער כעל תפס ואם
 מקרקעי אגב מעלעלי לו שעכד ולא שער לו שאין וכיון קדימה דין

 גבה אפילו קרקע שם יש ואם • קרקעוש להיות שחזרו שנאמר לענין
 הרמכ״ם שיעש לפי זה של שעמדו קדם שהרי מידו מוציאין השער כעל
 ל״ש שלוה אחר שקנה נכסים הס ואס מ״מ כעל עדות כפי ז״ל

 שהרי מידו מוציאין פה על כ״ח תפס אפילו מעלעלין ול״ש קרקעות
. דקנאי לו שכתב השער לבעל ונשתעבדו כלל לו נשתעבדו לא

: כתבתי הנל״ד
ת שני ל א  כשער משמעון שלוה כראובן דעתי אודיעך ממני ש

 הפדעון על שוכר כתכו ולא מחצה לו ופרע מנה
 מפני השער כל נפסל אם הראשון השער סמך על ולוה וחזר

 לא דילמא או מחצה אפי׳ לקוחות עורף ואינו שעבודו מקצת שנמחל
; לקוחות ועורף נפסל

ה ב ו ש  שעמד שנמחל מפני וכי השאלה לזאת מקום ידעתי לא ת
 כו שיש שער וכשלמא ליה וקנסינן כולו נפסל מקצתו

 אוחו יקנסו למה כנ״ד אכל לקוחות יערוף שלא אוחו קנסו רכיח
 שלא מה אכל מ עורף ואינו פה על כמטה הוי שעמדו שנמחל מה

 וה״מ לקוחות ועורף עומד כמקומו השער כח עדיין שעבודו נמחל
 לו אמר אם אכל פרעון כתורת לו שנתנם מודה שהמלוה ממן
 פרעון זה אין ולקחם וחזר לשלחני שאראם עד כידי מופקדים יהיו

 לקוחות ועורף פרעון כתורת לקחם שלא ונשכע עומד כמקומו והשער
ד : כתבתי הנל״ד :ה,'א וכרור השער כל מג

שאלת
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ת1ע שגי ל  המועד במול שאלה משובח לכסוב מוסר אם ממני א
א: או ל

w f l ח  מוסר דודאי לך סיבעי לא ודא' המועד לצורך הוא אם ב
 מקפיד שאינו וכסיבה מוסר ודאי נמי שינוי ידי על1

 חכמים שהסירו מה וז״ל ז״ל הרמב״ם כסב וכן • מוסר מי נ בה
 כסיבסו על מקפיד אדם דאין משום ומשבונוס שלום שא׳ס .כסוב

 אלא לשאלסך מקום אין א״כ • ע״כ הדיוע כמעשה הם והרי
 זה שדבר לו ויראה המועד לצורך ושלא נאה וכסיבה אומן מעשה
 אפילו במועד מוסרים רבים דצורכי דסבר למאן מיבעיא ולא מוסר
 יעשה מה להורוס הוא רבים צורכי נמי דהא המועד לצורך שלא

 המועד לצורך שלא רבים דצורכי האומר לדעס אפילו אלא ישראל
 נ״ל מ״מ פ״ה סימן ישראל מה״רר כסב כאשר אסור אומן מעשה
 העעמים מן אחד ישכח שמא האבד כדבר דהוי משום בנ״ד דמודה

 בחול ספילין להניח שמוסר שפסק על ז״ל האשרי כסב העעם ומזה
 .האבד דבר משום המועד בחול הסשובה לכסוב שמוסר וכסב המועד

 הדין ובעיקר עגונוס סקנס או מאיסורא לאפרושי הוא אם וכ׳ש
 מוסר המועד לצורך שאינו אפילו מוסר רבים דצורט לי מססברא

 אין דאמרינן והא . כך כל אומנוס צריכה אינה דכסיבה לכסוב
 אימון שצריך ס״ס הגהס שאני העזרה בספר אחד אוס אפילו מגיהין

 ושלא עצמו השפר של לכסיבה דומה אשוריס כסיבה לכסוב גדול
 לצורך כסיבה ססס אבל ואשור אימון צריך ולכן באוס אוס סדבק
 משום ומזוזוס ספילין לכסוב אשרו העעם דמזה ונ״ל : מוסר רבים

 דחול סברסו ובעלי הרא״ש ולדעס אומנוס וצריך סמה כסיבה דבעינן
 לא אבל המועד בחול אוסם לכסוב מוסר הוא ספילין זמן המועד

 בחול לכוסבן ואסור הוא ספילין זמן לאו המועד חול אלא הכי קי״ל
 איסור חשש בזה אין שאלוסיו כוסב שאדם כסיבה ססס אבל מנועד

 שכסבסי מהעעס מוסר שופר ע״י שכוסב ואפילו כ״ע לדעס כנל
 שלא אע"פ בכסיבה מעע שינוי הסירו נמי העעם ומזה למעלה
 גדול שינוי ומשמע מכליב האומן כדסנן בספירה מועע שינוי הסירו
מ^כס משום עצמה במלאכה ניכר שיהיה  עפי שכיחא הכסיבה ד
 :כסבסי הנל״ד : שגי מועע ובשינוי מספירה עפי אינשי בה ורגילו
ח ת שנ ל א  ושכר ביס לו שיש בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 יכול אם ללוי אוסה מכר ואח״כ לשמעון אוסה
: מצרא דבר מדינא אוסה לקחס שמעון

ח ^ ו ש  בביס חלק לשמעון אין שהרי מצרא דבר דינא כאן אין ת
 לוי אין אחרינא מעעמא אלא לביסו סמוך ביס ולא

 מוחזק והוא בה דר שהוא כיון הביס מן שמעון אס להוציא יכו.
 סימן ז״ל ישראל רבינו מסשובס והראיה לוי נוסן כאשר דמיה ונוסן

 בה שים סחורה ומכרו ראובן של בביסו שנסאכשנו מסוחרים ש״י
 דראג׳ן לא ביסואו זכסהלו אם וראבי״ה ראב״ן דפליגי וכסב ריוח
 לו זכסה דלא חילק וראבי״ה גוונא האי בכי ביסו לו דזכסה פסק
 כיון מיניה מפקינן לא מוחזק שהוא מי שכל ברור הדבר והרי ביסו
 לו ואומר גאון כפלוני לי קיס למימר דמצי דרבווסא פלוגסא דהוי

 באוסה ישראל רבי פסק וכן ועול כראבי״ה שהלכה ראיה סביא
 חזקה לך אין הביס בסוך ששמעון כיון נמי בנ״ד הילכך סשובה
 שאפילו לומר אני וקרוב סחלה אני זכיסי למימר ומצי מזו גדולה

 נחיס קנין בסורס דלאו כיון סחורה דבשלמא בזה מודה ראבי״ה
 ביסא להאי קנין בסורס נחיס שמעון הרי בנ״ד אבל לו זכסה לא לה

 פי״ב שכסב הרמב״סז״ל נ״לדעס וכן הוא ליומיה מכירה דשכירוס
 מ״מ עלה וכסב המצר בן דין גי אין השכירוס וז״ל שכנים מה׳
 לסלקו יכול המצר בן אין אצלו ממושכן הביס שאם ממשכנסא דק״ו

 אסיא והשסא לסלקו יכול המצר בן אין ביס ששכר במי ודכווסה
 כ״ש השוכר אס מסלק אינו הלוקח אס שמסלק המצר בן אם ק״ו

 בדברי כן הבין שלא נראה שהעור ואעפ׳י יסלקנו לא שהלוקח
 יוכל לא לראובן להשכיר בא שאם כפשוען דברים אלא ז׳׳ל הרמב״ם

 שהשוכר כיון בנ״ד הוא מודה מ"מ אוסה אשכיר אני לומר המצר בן
 נמי דלשוכר המצר לבן ואפילו קודם הוא לקנוס ורוצה בסוכה דר

 אלא בביס דר לא עדיין שמעון אם ומיהו : בזה עעמא איכא
 שיושלמו אחר בביס לוי זכה ללר אוסה מכר ושוב ממנו אוסה שנר
כי במצרים שיש שלנו שבחזקוס הדין וכן :שמעון של שכירחו ימי

 חזקס מכר ואם • הקדומה הסקנה מכח עומד קנין במקום החזקה
 אוסו ומכר עכו״ם של הביס ואם ־ קודם בה שדר מי לאחר הביס

 שהרי וסו שאמרסי מעעם קודם שמעון בה דר ושמעון לראובן
 עעמא הכא שייך ולא ראובן אוסה יקנה אם חזקסו מפסיד שמעון
 לו יועיל ומה ולמחר היום יוציאנו ראובן שהרי לך אברחיס דאריה

 סוה סוף הביס מן יוציאנו שלא ראובן עליו יקבל ואפי׳ הברחסו
;כסבסי הנל״ד : ליה ניחא הוא והעכו״ם חזקסו מפסיד הרי
ת שגט ל א  החכם עליו נססי רוחי נפשי רצסה בחירי ממני ש

 הגע על החסום העד ענין על נר״ו יעקב כה״ר
 ובפני נכסב בפני ולומר לארן בחוצה הולכה שליח להיוס ראוי אם

 סניין המביא דפרק מהוא נאמן דאינו לע״ד אמינא דאנא נחסם
 בקיום כולו או נאמן אינו שני עד הוא אני אמר ואפילו רב אמר

 השמיעה בפירוש חולקים ויש וכו' חכמים בסקנס כולו או שערוס
 • למעשה הלכה לעשוס רוצים הם כי אור יחלק הדרך רבינו יורנו לכך
 האם מן אחים בגרים ז״ל הרי׳׳אף סברס הוא מה רבינו ילמדנו עוד

 סברס ז״ל הרי״אף הביא שהרי לכסחלה אפילו לזה זה מעידין דלע״ד
 רב ושביק הוא דבסראה כאמימר פוסק ולע״ד כיצד בפרק אמימר

 מעידין האס מן גרים דאחים ז״ל הפוסקים לכל מצאסי וכן נחמן
 שהוא שסוברים ז״ל הרי״אף בדעס עלי חולקים ויש לכסחלה לזה זה

 הוא דדיינא משום לזה זה מעידין בדיעבד דדוקא נחמן כרב פוסק
 לעולם אבל דורו בני כנגד אלא זה כלל נאמר שלא עעוס הוא ולע";

 בפירוש היא רבה כי דעסו רבינו ילמדנו עוד .כבסראי פסקינן
 מרה דהוה אמסא דההיא עובדא על השולח בפרק ז״ל רש״י לשון

 סשסעביד אימס עד ליה אמרה קמיה בטה אסיא מרע שכיב
 אלא היא ולא עד וכו' בה שדא כומסא שקל אססא האי וסיזיל
 דברי ומשום ז״ל רש׳׳י עלה ומפרש מקנה של כליו ליה דהוה משום

 אני וכן עעוס הוא והרי וכו׳ כמוסר צוה לא שהרי ליכא ש״מ
 בעלי לשון רק ז״ל רש״י לשון אינו הלשין זה כי אומר בעניוסי

 למסנס לדחוסה רש״י חשב לא שמעולם שמכריחים ז״ל הסוספוס
 שנפל עעוס שהוא ואומרים קנין וצריכא במקצס דהויא משוס ש״מ

 עעוס הוא הלשון שזה שאומרים בסוספס ראה והמדפיס בספרים
 לשוןרש״י בהוא ואומרים חולקים והחבירים רש״יז״ל לשון על וכסבו
 אין ולענ״ד עעוס סוא והרי זה בקנין להקנוס שחשב למקנה וחוזר

 חוזר ואם למקנה חוזר אם ומעה לומר לו דהיה לשון סגנון זה
 או למנעה שיחזור בין ועוד בעעוס קנין והוי לומר לו היה לקנין
 ואם ז״ל רש״י דברי שאלו רואה שאיני באופן מיוסרים הם לקנין

 ילמדנו עוד . מבוטלס דעסי לאו ואם מועב לדעסי מעכ״ס יסכים
 אביהם ולמכ״ס לע״ד הזאס בארן הנעשה הרע המעשה על רבינו

 לקולך ישמעו בידו סיפק שיש בהם למחוס נסן הגולה יסומי של
 1פ״נ לי ספרע ואמר במצרים זהובים חמשה לשמעון הלוה ראובן
 כדי אחריוס זה אי עליך סקבל שמעון א׳׳ל בדורוס זהוב בכל וסמני.
 שאקבל סחורה לך אין המלוה ראובן השיב ז לדבר היסר שיהיה

 מפה מוביל אני אשר בסחורסי עלי מקבל הריני אבל אחריוס עלי
 הרי סחורסי סאבד שאם באחריזסי סחורה זהובים ה' סך מצרים

 ובבואם זהוב בכל עוסמני פ' לי׳ ספרע לשלום סניע ואם פטור אסה
 מאחר רביס לפרוע רוצה שאינו טוען הלוה ששמעון לדין עמדו פה

 לשמעון סועלס שום ממנו שיגיע אחריוס שום ראובן עליו קבל שלא
 כך שבשביל לשלום ראובן סחורס סגיע אם לשמעון לו מה כי הלוה
 לאמר הזאס האיז חכמי אוסו וחייבו זהוב בכל עוסמני פ׳ לו יפרע

 ולע׳׳ד ביה דאשגח וליס ככרוכייא יעקב וצווח הארן מנהג כן כי
 סחורה אחריוס עליו מקבל כשהמלוה דבשלמא קצוצה רביס הוי

 עליו שמקבל הנאה האי שבשביל בדבר היסר קנס יש אז הלוה
 כי אף זהוב בכל עוסמני ס׳ לו פורע הוא סחורסו ובטחון אחריוס

 אחריוס מקבל כשהמלוה אבל ־ זה בכגון אפילו אוסר ז׳׳ל ריב״ש
 בזה ללוה יש סועלס מה המלוה של עצמו בסחורס המעוס כנגד
 רואה שאיני בקוביא ומשחק המארה כעין אלא בעיני זה דבר ואין
 דבר יבוא לכן כך ארצם שמנהג ואומרים זה לדבר רגלים ולא סמך
 • וכבדנוהו דברו בא עס עד ועומד סלוי הדבר כי לישועה אדוני

ה ב ו ש  מפני פסח אצא לא כלוא נפשי ידיד שאלסיך הגיעוני ת
והלב ישראל ומכל ב״מ להשחית כונן אשר המציק ממת

טרוד
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 להווה וגבהל נננקיד וירא pהעי שכ< והשכל נבוכה והמסשבה פרוד
 האמח אהבסדרישמך אבל .מכאוב יוסיף דעס יוסיף נאננר ועליו

ר . עצמי לסנוח הכריחתני אור ישבץ הדרך ובקשתך ד  על משיב ה
 שלית נעשה אם הגס עד ענין על לשון מענה וממנו ראשון ראשון
 על נשאלתי כבר נחתס ובפני נכתב בפני לומר שצריך לאיץ בחוצס

 לכתחילהואכתוב אפילו שליח להיות שמותר והעליתי אחרת פעס זה
 כהלכתא הוא אשי רב של דינו כי דע תחלה בקוצר הראיות לך

 ז״ל והריסב״א הרשב״א שהרי התוספות קושית מתוך סעמא בלא
 נותנת הסברא כי ומשמע בצ״ע הדבר והעלו תירוצם על הקשו

 ונ״ו ורבא חסדא רב על גופיה אשי רב שהקשה כמו כשר שיהיה
 ההלכות בפירוש ז״ל הר״ן הקשה וכן כשר שערות בקיום דדכותה

 מסהיד לא האי מסהיד דקא ומאי וז״ל הדפוס מספרי שחסר אלא
 יחיד להימוני רבנן תקון לא הכא מצערפין דבעלמא ואע״ג האי

 פלה לושיף דלא הבו סעמא בלא כהלכתא דהוי וכיון וכו׳ לחצאין
 אשי דרב עעמא דשייך השני הפד הוא ואני דאמר היכא לוקא
 כתקנתא שפיר כלו הוי נכתם ובפני נכתב בפני כשאומר אבל : מיחס
 הוא ולא חסמו דאמר ומחזי נחסס בפני שאמר מפני וכ״ס .דרבנן

 וסו . בפניו שנחתס הוא קושסא סוף סוף בהא לן איכפת מאי
 שליח שנעשה בסופר דפשיסא-לך משמע בעד לך מיבעיא דמדקא

 שרבי הראשונים הנגידים מזמן במצרים יוס בכל מעשים וכן לגרש
 אף נחתם ובפני נכסב בפני לה ואומר לאשה ומוליכו גע כוסב נסן
 חסמו שהוא אעפ״י לחוש אין ודאי אלא הסבו בעצמו שהוא פי על

 דמי אשי דרב קושיא כי אקשינא דאנא וסו נחסס בפני שיאמר
 הוא חסמו ואס נחתם בפני אומר בפניו אחר חסמו דאס מידי איכא

 התוספות מלשון לדקדק יש וכן . נחתם בפני לומר יוכל לא בעצמו
 וכו׳ דאמר ומשום כשר נחסם בפני אמר דאלו מידי איכא מי וא״ס

 מידי איכא מי דה״ק וכ״ס פסול נחסם בפני אמר אם גס ולדבריך
 הלשון דא״כ ליסא נחסס בפני אומר והוא זה בפני אחר חסמו שאם
 וזה החוסם חד סרי איכא דהסם הוא פירכא דלאו וסו • חסר

 הוא אני כשאומר אבל דרבנן כסקנסא והוי בפניו שנחתם המעיד
 איכא מי א״ש שפירשתי מה לפי אבל דרבנן כסקנסא הוי לא העד
 כשר הוי נחסם בפני אמר בפני אמר בעצמו החסום העד שאס מידי

מלשון נראה וכן . לזה זה בין ומה פסול העד הוא אני אמר ואם
נחסם בפני שליח דלימא חכמים ב״קנס לו1נ או שכסב ז״ל הריעב״א

 בפני שיאמר סגי העד הוא שהשליח בזמן דאפילו משמע . ע״כ כולו
 לא השסא עד לאשמעינן אסא מאי הכי סימא צא דאי כולו נסתם

ישעיה רבינו לשון לך אכתוב והנה . חכמים תקנת מאי ידעינן
כולו או וז״ל שכסבסי מה הוא שהאמס תראה ומשם ז״ל מעראני

 אלא אחר עד דאין כיון פירוש חכמים כסקנת כולו או שערות בקיום
 החחימה כל על כשמעיד תרי כבי רבנן הימנוה אימתי לבדו השליח

 מידי פיו על חתימתו נתקיימה שני עד הוא אני דאמר השסא אבל
 שערוס כקיום נתקיימה דחתימסו וכיון דעלמא שערות אקיום דהוה

 דעלמאבשני שערוס כקיום השני חתימת גם שססקייס צריך דעלמ^
 כלו או שערות כקיום כלו דאו חכמים כסקנת פיו על ולא עדים

 דבריו נדמו שלא אשי כרב וקי״ל לחצאין סיקנו שלא חכמים כסקנס
 אני שאומר דבורו שמפני משמע לישני הני מכל . לשונו כאן עד

 הילכך הגע על חתום שהוא מפני לא הגע נפסל השני העד הוא
 הוי דכולו לכסחלה וכשר נחסם ובפני נכסב בפני השליח יאמר

.שפיר דרבנן כסקנסא
ן י נ ע ל  עעות שהוא אני אומר עעוס שהוא שאמרת ז״ל רש׳׳י לשון ו

 כתוב ובכולן יד כתובת בפירושי שבדקתי חדא להעעתו י ^
 לכתוב להס היה כך דלדבריך נראה כן הסוס׳ מלשון גס • כן

 שכסב מה שאם וסו וק״ל וכו׳ כאן להזכיר שייך דלא הוא ועעוס
 כסב וז״ל המעמיס שני ז״ל הרימ״בא כסב איך עעות הוא רש״י
 לא שהרי ציכא דמו וכמסודן ככסובין ש״מ דדברי ומשוס ז״ל רש״י
 דבעיא במקצת ש״מ מתנת דהוי משום הכא א״נ דבריו כמוסר צוה

 רש״י לשון כל לכתוב לתוספות להס היה לא לדבריך ותו . ע״כ קנין
 להקנוסה לבניו כמוסר צוה לא שהרי לומר ראוי היה כך אלא

 עעות בו אין הלשק סוף דהא וכו׳ שייך דלא הוא ועעוס לעצמה
העני! על אוזר שהוא לדעתי דקדוק אינו בלשון שדקדקת ומה לכ״ע

 נניוסריס דברים שהם שכתבת ומה • במעות הענין הוא והרי
 א»לו הוא מיסה מחמס דמצוה דכיון עלה לאקשויי איכא אדרבה

ע/ המת דברי לקיים דמצוה משוס נמי מקנה של בכליו א  דאמרה ד
 מצות לקיים מצוה קאמרינן מי אעו צואה בל׳ ולא הקנאה בלשון
 ליסר רש׳י שהוצרך וזהו אמרינן המס דברי לקיים מצוה המת
 ועעמא כלוס אינו הקנין שזה הוא ועעוס לשחררה נסטון זה בקנין

 אלא נחית קא צואה בסורס דלאו אדעסיה דגלי דכיון דמלסא
 נמי ובחליפין המת דברי לקיים מצוה אמרינן לא בחליפין לאקנויי

 היה וצריך כלום עשה לא הילכך הוא מקנה של דכליו קניא לא
ה להסספק מקום רואה ואיני הוא דעעוס לומר רש״י  : ס

ן י נ ב ל  מן אחים גרים מענין ז״ל הרי״אף סברת היא מה ו
 מנין זו ידעסי לא זה על זה להעיד יכולין אס האם י ^

 לית וכי הפוסקים שאר על חולק ז״ל הרי״אף אס לעשות לחולקים
 לעומקא ונחית הוא דיינא נחמן דרב כללא האי הפוסקים לשאר להו

 דורו בבני אלא הכי אמרינן דלא למימר לך איס מאי אלא ד;ינא
 לדבריהם אפילו א״נ .ודאי הוא וכן כסב כאשר בבתראי לא אבל
 תלוי זה דדין וסו • לקרובים להעיד אסור אלא דין זה נקרא לא

 סאומיס ואפילו בזה זה האם מן גרים מוסרין דסדינא באיסור
 לקיומה שדת ואי מסורה לכל דערוה משום אלא אחוסו לישא מוסר
 דגר יודעים מסורה דלב״ד עדוס אבל בישראל ערוה למשרי אסי

 מיגלא וזה לכסחלה להעיד ומוסר דמי שנולד כ.־ןען שנתגייר
 הרי׳אף כתבו כאשר הלשון כסב ז״ל דהרא״ש ותו :דאינשי בפומייהו

 הכי ז׳ל והריא״ף דהרא״ש ומשמע כאמימר פשק בנו ור״י ז״ל
מדה ז״ל הרי״אף כסב אמאי וא״ת .ברמזים ג״כ כסב וכן פסקו  מי
 שיימא מאי לך סיקשי דלא היכי כי כווסיה פסיק דלא כיון נחמן דרב
 אתי לא וכו׳ מן אחין אפילו דאמר דאמימר לישנא וסו ■ הכא

 לא הם פשועים ודברים יוחנן דר׳ מלסיה אשמעינן לא אי שפיר
 :בהם קולמוסי להעריח ראיסי לא ולפיכך לישאל כדאי היו

ן י נ ב ל  פסח להם פסחו חכמים כי מנחם ואין עלי רע המעשה ו
 והריני אולם של כפסחו עשאוה והמה הסדקיס המחט ^

 הארכסי וכבר בדיינין ויוצאה קצוצה רבוס שהוא ידך על מסכים
 בסנאיס אלא זה דבר להסיר דרך מצאתי ולא אחרס בתשובה בזה
 אשפי׳ וכך בכך זהוב כל שימכור כגון מקח דרך שיהיה חדא אלו
 המוכר ביד הקונה שיסן והו • דאורייתא רבית מדין לסלקו כדי

 וסו . וריוח קרן מעותיו כל כנגד בסחורסו לו יזכה או סחורה
 כגון בסחורה קצת המוכר שישסדל וסו . אונס מיני כל עליו שיקבל
 בשם העור שכסב מה חובס ידי יצא ובזה למכור או ולפרוק לעעון
 יצאנו שלא שידעתי ואע״פ • ז״ל קולון ור״י וריב״ש ישעיה רבינו
 מלסא ומדמין העומד על. מרובה פרק והדור רביס הערמס מידי

 הסכמתי מ״מ האיסור להמיר ובאים הלב חמדס מפני למלסא
ת התיר מזה ויוסר . בריס לבני מחיה לסס כדי זה דבר להסיר  ד
 בה עיין לפניך במרדכי היא והרי בריס לבני מחיה לסת משום
 רביס הוי בנ״ד ומ״מ כלל להסיר מסכים איני הסנאים אלה ובזולת
 הלואה שהוא חדא לריעוסא סלס בה דאיס כיון ספק בלא קצוצה

 בעשקא דוקא אלא וריב״ן ר׳י פליגי לא דע״כ קצוב דבר דהוי ותו
 ליה דאמר היכא אלא פליגי לא נמי זבעסקא פליגי לא במלוה אבל

 אפילו קצב בדבר אבל כצום יסן לא ירויח לא ואס שכר למחציס
 וכן ישעיה רבי בשם הטור כסב וכן אחריוס מיני כל עליו יקבל
 אחדות קבלת בנ״ד רואה דאיני ותו . קי״ט שורש קולון ר״י כסב
 לא שאם מועלת לו יש סוף דסיף לבד שכתבת הטעם מן ולא

 האחריות דרך אלא זהובים הה׳ ירויח לשלום ראובן סחורס סגיע
 בניד אבל • לאחריות שלו היא כאלו היא והרי בסחורה שזוכה הוא
 ראובן של סחורתו נאבדה ואס קניא לא ואסמכתא אסמכסא הוי

 ואע״ג קניא לא דאסמכסא זהובים הה׳ שמעון להחזיר חייב היה
 קנו נדף המעות הניחו אם בקוביא דהמשחק התוספות דכמבו
 אמרת בתשובה כמבסי מ׳'מ . זהובים מה׳ מולזזק שמעון והכא'
 מדבדהם גזל בו דיש סוברים מכללם ז״ל והרמב״ם הפוסקים שרוב
 מנה אבל דאמרינן דשבס מההיא אחר אומנוס לו שיש פי על ואף

 וא'כ קוביא משוס מ׳׳ט אסור בחול אף קטנה מנה כנגד גחלה
בליינין יוצאה דאינה ונהי שמעון ביד הס גזל זהובים החמשה הרי

מטיס



ותשובותהרדב״זשאלות

 לצאח מ״מ ־ ליה יהיב דמדעסיה כיו! מדבריהם מל דהוי משום
 קבל שלא וגמלא לראובן זהובים הה' להחזיר הוא צריך שמים ידי

 כי דאסמכסא ששש כרב הפוסקים לדעס ואפי' אסריוח שום ראובן
 וירצו יהיב דמדעסיה כיון מדבריהם אפילו גזל הוי ולא קניא האי

 כיון מ״מ כסבס כאשר אמש שאיגו מה אחריוש נקרא שזה לומר
 שאין כיון האיסור לבנול אחריוש קבלש נוועל מה באיסור שהמלוה

 שאס אומר שאני ולא אחרישי מלשא המלוה עסק מענין האחריוש
 החולקים לדברי אפילו אלא מוהר שיהיה המלוה מענין האחריוש היה
 עפי וגרע קוביא ננשחקי אלא בכאן רואה איני הילכך . אומר אני

 ורביש גזל איכא בני׳ד הכא דדבריהם גזל אלא ליכא השם דאלו
 נמצאו ראובן סחורש שגיע לא אם איסורא איכא נפשך וממה

 מה׳ הישר נמצא שגיע לא ואס שמעון ביד גזל דינרין החמשה
 סימןש״ח בששובושיו העלה וריל׳ש . ורביש גזל ראובן ביד זהובים

 להיוש אצלי קרוב כן פי על ואף ע״ש בזה בכיוצא רביש אבק שהוא
 שעענו ומה ־ קניא לא אסמכשא ליה דסבר למאן קצונה רביש
 אשרין דהא אמרוה מעשה דבשעש להו שצייש לא המנהג הוא שכן
 ואי כמעשי ולא ראיהי לא כזה ומנאי הקמיוש אלו מקום עיקר הוא
 הוקבע א״כ אלא הלכה מבעל מנהג דאין ושו . ליה קרענא לידי אשי
 כי ערלים עכו״ם פי על אלא המנהג זה ראישי לא ואני ושיקין פי על

 דרך על עושים אינם העכו״ם ואפילו זה דבר מרחיקים העכו״ם
 לבעל אבל ממונוש בדיני ה״מ הלכה מבעל דמנהג דנהי ושו זה

 כשבו וכן ה׳ לנגד עצה ואין שבונה ואין חכמה אין כאיסור אש
 אצלי כשוב לשון אכשוב וכנה י המנהגוש בשורש ז״ל המפרשים כל

 נ״נ רבושיו בשם ז״ל להריעב״א והוא פסחים כשלמדנו שנים. זה,
 משנשינו שאין פשוע והדבר אמר המנהנוש חלקי כצ שכשב אחר
 לסקל במנהג אבל להחמיר כהוא במנהג אצא ועובדי הגמרא וכל

 שנראה כל שבעולם גדולים פי על היה ואפילו לו חוששין אין לעולם
 שאין ההם בימים יהיה אשר ההוראה בעל לחכם איסור נד בו שיש
 ברור האיסור כאין במקום ומיהו בימינו יהיה אשר השופע אלא לנו

 סירכא ליכא דהכא נהי לבעלו לו אפשר שאי עד כבר קבוע והמנהג
 שורה בני באינם כיון אפ״ה מסשרכי להחמיר מסרכי דאי דכושיים

 בדבר יהיה כלא בענין לעצמו לעשוש לו יש לבעלו בידו כח ואין
 אין מוכרע העעוש ואם . מעע מעע להחזירם שיוכל סד מחלוקש

 שהאיסור כיון בנ״ד והכא :עכ״ל ה׳ לנגד הבונה ואין עצה ואין חכמה
 להשעקש שירצה למי ואפילו דאורייהא איסורא לדעתי דאיכא מבורר

 האיסור לבעל כלום המנהג אין היגכך נפיק לא דרבנן איסורא מידי
 ישנו ולא זה בשנאי בכיונא שער יכשב לא והלאה שמכאן גוזרני ולכן

 הקרן אצא בו יגבו כלא דנא מקדמש שנכשב ימצא ואס פה על אושו
 : הנלד״כ . זה דבר משמי ושודיעס שזהירס נפשי ידיד ואשה לבד
ת11^ ל  בש מינקש אשה והניח שמש בראובן אודיעך ממני א

 ועל נכסיו על אפוערופוס שמעון אחיו אש והניח
 משפחתה במקום אחרש לעיר ללכש ורוצה כהובתה גבשה ואששו הבש
 ההנקה זמן כלה ואם ההנקה זמן כל אושה לעכב במעון יוכל אס
 אפילו אמה אצל הבש לעולם דילמא או הבס שניח ללכס שרצה אס

: אחר למקום ששלך ̂טובה  הענין זה על משלוניק באו קונדריסין שני ראישי הנה ת
 לעכב יכול אין אומר וזה עליה לעכב יכול אומר זה

 הקונדריס בעל של העעס מן ולא עליה לעכב שיכול סובר ואני . עליה
 יכול שאין לראיה הביא שניהם עם ולישן צישא צריך אני ולפיכך
 אצל הבס אומרש זאש חסדא רב אמר הנושא בפרק מדגרסינן לעכב
 וכו׳ עסקינן בקענה דילמא עסקינן דבגדולה ממאי ופרכינן .אמה

 ל״ש האס אצל בש ש״מ שאמה למקום מאי שהוא למקום לישני כ“א
 דקשני שאמה למקום מאי ז״ל רש״י עלה וכשב . קענה ול״ש גדולה
 דבשלמא ממנה ולמד • ע״כ האס אצל בש כל ש״מ פסיקחא _מלסא

 מלסא היינו ששרצה מקום לכל ללכש עליה לעכב יכולין אין אם
 מלשא מאי אצלה אינה דירסה עוקרח דאי אמרש אי אלא . פסיקתא
 . נרגא בה דלישדי נגר ובר נגר דליש זו ראיה על וכשב פסיקתא

 מכאן דאין חדא נרגי כמה בה ושדינא נגר בר ולא נגר לא ואנא
 בש דכל פסיקתא נולסא מאי לשונו בסוף פי׳ זי׳ל רש״י שהרי ראיה

ססיקשא מלשא לאו אבל הבנות לגבי פסיקתא ומלשא האם אצל

 כוונתו לפי הלשון אותו כשדחק הזה והפוסק המקומוס לגבי
אצל הבש ש״מ וכשב כל ש1ננ רש״י מלשון השמיע

 והא נמי כרחה בעל אפי׳ היא פסיקתא מלסא דאי וסו . האם
 בכל מעשים כמה דהא ושכיח שכיח שכיח דלא משום ואי .לישא ודאי
 להנשא רוצה שהיא בזמן כ״ש לאביהם בניה אש משלכס לפנינו יום

 דכי ושו . למקום ממקום דירתה מעוקרש מפי שכיח הא ואדרבה
 הכי להשליכה בידה שיש אעפ״י דידה לגבי פסיקתא מלתא דהוי היכי
 אחר למקום להוליכה להניחה היורשים ירצו אם פסיקתא מלסא הוי נמי
 יקחו שלא עליהם לעכב יכולה דאיהי היכי כי לך אימא לעולם אבל

 למקום יוליכנה שלא עליה לעכב יכולים הם גס מדעתה אלא אושה
 בעוקרש אפילו משמני שאמה למקום דקשני האי דאי והו . אחר

 לעולם ול״שקענהדלמא גדולה ל״ש לשלמודאלומר דירשהמנאליה
 כאמה למקום קשני הכי ומשום בגמרא דאמרן מעעמא דוקא בקענה

 לך אימא לעולם גדולה אבל משש דירתה שעקרה אפילו לאכמעינן
 אלא אמר למקום להוליכה יכולה אינה דקמנה משמע אלא האחין אצל

 למקום מדקשני שפיר יציף והשתא ב״ד מדעח או קרוביה מדעת
 לה שמוליך שמעינן דלא וכ״ש קענה ול״ש גדולה ל״ש אמה שהיא

 שלא דסד״א ליסא הא הוא דפשיעא איצעריך לא אחר למקום מזונות
 אס לזון שקבל דמי דומיא בעיר עמו שהיא זמן כל אלא נתחייב

 פעור שהוא והחזירה וגירשה עמו נשואה שהיא זמן כל אשסו בש
 העלה וכן הכתובה לשנאי ולא החזירה דלכשובה הבת ממזונות
 לה להוליך חייב אחר למקום האם הלכה שאס קמ״ל ז״ל הרשב״א

 ללכת והוצרך חבירו אס לזון עליו המקבל קי״ל דהכי מזונותיה שם
 אביאסף בשם המרדכי כשב וכן מזונות שם לו שמעלה אחר למקום

 מזונות לה להעלות צריך שהאפערוסוס כיון וסו .באשרי ובהגהה
 אינו בגמרא כדמשמע מזונוס דמי ולא האחין מן הניזונות והבס
 כל ובעענה אחרת לעיר המזונות להוליך מנה על מנה שיצאו בדין
 אבוסס לביס למשפחוסם שהרי הדין מן שאינו כיון לעכב יכולין דהו

 בעירובין כדאמרינן הוא הולד סקנס דמשום כיון וסו . רחמנא אמר
 • עושין אחר למקום יוליכנה שלא הוא הולד שחקנח ב״ד ראו אם
 רבינו כסב כאשר לקענים וכ״ש הם סכנה בחזקת הדרכים דכל וסו

 דהאפערופוס וסו .במיימוני בהגהה היא והרי חיים לרבי שמואל
 שדבר וסו . שעה בכל עליה לפקח צריך אביה אחי שהוא שכן וכל

 כדי הוא עעמא לעולם אמה חלל שהנס הוא שהדין י כאעפ׳ ברור
 נכנסים שפרוצים או פרוצה האם ואם וצניעוסן הנשים דרך שהלמוד
 אם להם יודע צא וזה מאצלה לקחסה קרובים ביד הרשות לביתה

 ב״ד ראי ואם הם יסימיס של אביהם דב״ד וסו אחרת בעיר היא
 מיוחסת בחשובה כתוב וכן סלך שלא אוסה מעכבין הבס סקנח שזו

: ל״ח סימן ז״ל להרמב״ן
א ל ל  בין בילדוסה בין ב״ד ראוח כפי תלוי שהדבר דמלחא כ

 מקים ובכל בדעחה תלוי הדבר שחגדיל ואחד בקענוחה
 מזונותיה דמי לה נותן או מזונותיה שם לה מוליך האפערופוס שתהיה

 מסכים דבר וזה שהיא מקום בכל בנשואיה משחדל והוא ופרנסתה
 יתומים של אביהם ב״ד לעכב יכול היה שאביה כמו כי הסברא אל

 ליסיף דלא דהבו לעכב יכול היה לא ג״כ שאביה למימר וליכא
 גדושה מדה זו אביה מדעת שלא אחר למקום להוליכה שתוכל עלה

:כתבתי הנל״ד . בה מודדין ואין היא
ת שסא ל א  התפלל ולא אנוס שהיה בש״ז דעתי אודיעך ממני ש

 תפלוש ג׳ למחר להתפלל צריך אס שבח במוצאי
:חוננחנו אתה לומר צריך שהוא כיון _

ה ב ו ש  לחובת בלחש הראשונה תפלות שחי אלא יתפלל לא ת
 בקול והשנייה . קודם חדיר סדיר ושאינו דחדיר היום

 על יבדיל ואח״כ . בקי שאינו מי אח ולהוציא לתשלומי! יכוין רם
 אלא יושר צריך אינו הבדיל אס אבל הבדיל ולא נאנס אס הכוס

 חוננשנו אתה אמר שלא מי שהרי תדע .כתבתי כאשר תפלות שחי
 נמצא ; הכוס על הבדלה אומר אלא ולהתפלל למזור צריך אינו
 יחיד דאפילו לי ומסחברא . סשלומין בתפלת אלא נתחייב שלא

 מיבעיא ולא חוננחנו אחה אצ״ל סשלומין תפלס ראשון ביום המתפלל
 חוננחנו אחה אצ״ל הבדיל לא שעדיין אפילו אלא כבר הבדיל אם
תקנה לו שיש לדבר תשלומי! תקנו שלא להבדיל חייב שהוא כיון

וכיון



ותשובותהרדב׳זשאלות120

 : חשלומין לו אין בהבדלה תקנה לו יט מוננסנו טאתה וכיון
כתבתי: הנל״ד

ת שסב ל א  רטאי אם סהתיר בחכם דעתי אודיעך ממני ש
:לא או לאסור חבירו _

 רטאי חבירו שאין טכתב הראשונים מן לאחד ראיתי
וכו' ואסר לחכס הנשאל דתניא הא עלה וז״ל לאשור

 שוייה הראשון אחכם מעיקרא דסמך דכיון סתם לשני ישאל לא פי'
 אבל . להסירה יכול שני חכם אין ושוב דאיסורא חשיכא אנפשיה

 בדבר עעה ואם : דמי שפיר ואסר לראשון ששאל להודיעו בא אם
 להתיר יכול אינו הדעת בשיקול עעה ואם • השני יחזירהו משנה

 מה לאסור יכול השני אין האחד הסיר אם וה״ה חבירו שאשר מה
 בשלהי לקמן דאמרינן והא • בירושלמי כדאיסא חבירו שהסיר

 התם ואסרי דמר שיפורי ונפקי ושרו דמר שיפורי נפקי מכילסין
 מהם אחד הוראת חלה שלא בה ונחלקו המדרש ביס שאלה בשנשאלה

 דסמכא לאו זו הוראה כי אומר ואני . ע״כ חבירו עליו שחלק קודם
 ומעה הערוה או האיסור יסיר שזה הדעת על יפלה איך כי הוא

 הטועה דגיסו שיקול מפני וכי להקל עליו ונסמוך הדעת בשיקול
 ראשון של כבודו משום הוא טעמיה דע״ר ותו . הא־סור אס נסיר
 זה של כבודו מפני וכי שייך לא דהיסרא חתיכה דשויא מפום דאי

 ונחמיר נסיר לא כבודו משום דאסר היכא בשלמא האיסור אס נסיר
 דטעמא אמרו עולם גאוני דרוב וסו כלל סברא אין להקל אבל
 והרמב׳׳ן הראב״ד הסכימו וכן דאיסורא חתיכא דשויא משום הויא

 איכא והירושלמי • אחריהם הנמשכים וכל ז״ל והר״ן והרשב״א
סימון דמילה אליעזר ר׳ בריש בשבת דגרסי איפכא לפרושי  בשם ר'

 פי׳ ומביאה חולה לו עושין מילה של סכין אמר ליי בן יהושע ר'
 שהוציאוהו מי בפרק כדשרינן מחול כעין אדם בני של מחיצה
 לדעת דאשרי דידן אסלמוד ופליג אדם בני של במחיצה מיא לעיולי

 הרי לדעת שלא בין לדעת בין שנעשית חולה כל קאנור ובירושלמי
 סימון לרבי שאל עובדא ליה הוה מרסא בר קאמר והדר חולה זו

 ואיקפד אםור לדעת דקסבר פירוש ואשר אמי לרבי שאל ושרא
 אחר לחכם ישאל לא והסיר לחכם נשאל סני כן ולא סימון רבי

 ואשר אמי לרבי שאל עובדא הוה הכי יודן א״ר • יאסור שמא
 לחכם נשאל דשני כהדין אנני רבי ואקפד וברי סימון לרבי שאל

 כלונור היא קושיא חני כן ולא וה״פ ויתיר נהכס ישאל לא ואסר
 אסר לחכם ישאל לא והסיר לחכם נשאל סני כן ולא איקפד אמאי
 הכי יודן רבי ומשני מקום בשום כן שנינו לא כלומר יאסור שמא
 הירושלמי זה שנץ הסוספוס פירש כן הוה דאיפכא וכו׳ עובדא הוה
 השני חבירו דיכול משמע שהירושלמי ברור הדבר זו שיטה ולפי

 נסינס אלא הוא קושיא בלשון דלאו לפרש ירצה אם ואפילו .לאסור
 יודן ורבי וכו׳ והסיר לחכם נשאל תניא דהא איקפד למה טעם

 לן ליס מ״מ הוה איפכא דעובדא אמר אלא אסי לסרוצי לאו
 לחכם הנשאל ברייתא הך דמייסי דידן סלמודא דהא עלה למסמך
 חבירו אין שאסר חכם דאמרינן היד כל בפרק וכן וכו׳ וטימא
 בדוקא ודאי אלא ליה עדיפא הוה איפכא איסא ואם להסיר רשאי
 שטיהר חכם בירושלמי דאמרינן והא שכתוב בסוםפוס וראיתי . קסני

 דאתי ר׳ אומר לאסור רשאי חבירו אין היתר לטמא רשאי חבירו סין
 ואין הוראחו וחלה הראשון בדברי טעוסא דליכא שפירשנו מה לפי שפיר
 טעה דאם משמע ע״כ חבירו שהסיר בחתיכה אישור להביא כח לשני

 בפ״ק הסוספוס כתבו לאסור.וכן השני רשאי הדעת אפי׳בשיקול הראשון
 חבירו התיר אם אשל להסיר רשאי חבירו אין אסר ודוקא וז״ל דע״ז
 וכו׳ דמילה אניעזר רבי פרק בירושלמי דאמרינן והא לאסור רשאי

 הירושלמי וסירן האשרי כסב וכן .שנ״ן סוספוס בשם לעיל כדכסיבנא
 שמצאו הגרסא לפי הוא זה וכל וכו׳ הראשון הוראת חלה שכבר כגון
 לחכם נשאל תני כן ולא גרסינן שלנו בספרים אבל בירושלמי הס

 סימון רבי איקפד אמאי וא״כ יאסור שמא אחר לחכם ישאל והסיר
 שיש בדבר קמ״ל טובה ועצה שלנו לתלמוד מסכמת זו וגרסא דשרא

 יש שמא המסיר על יסמוך לא ס״ח בני בעיר ויש איסור ספק בו
 אין זו הוראה הילכך . סקלה לידי יבוא ולא לאסור טעם לחבירו
 טעמא בלא הלכחא להוי וסו . בה פליגי דרבים עליה לסמוך

אפילו ואוסרים הוראתו מחזירין והסיר הדעת בשיקול טעה אם אלא

 בעצמו המסיר ואפילו :ה׳ נגד עצה ואין חכמה דאין כרחו בעל
 הדעת בשיקול טעה הרוב דלדעס כיון בדבר קולא לנהוג רשאי אינו
 וסוגיא הדעס בשיקול וטעה אוסר האחד היה שאפילו יודע והוי

 בפ״ק הסוספוס כתבו וכן להסיר חבירו רשאי כווסיה דלא דשמעסא
 אבל בסברא דחליא מלסא ה״מ באשרי בהגהה כתוב ועוד .דע״ז

 הדעת בשיקול דחליא מלתא אפילו לטהר רשאי מרבותיו גמיר אי
: הנלד״כ • ע״כ

 דבוקים שלו הקופין שרגלי ס״ס׳ על נפשי ידיד ממני שאלת שפג
:חיקונו סדר וכיצד פסול הוא אם בגגוסיהן  הראשונים כל כתבו וכן שיתקן עד פסול השפר תשובה

 ומייסו קמ״ז וסימן ק״ב סימן הרבה האריך ז״ל וריב״ש
 והכי וכו׳ דקו״ף כרעיה חליא אמאי הבונה בפרק מדאמרינן לה

 דהתם היכי וכי וכו׳ דה״א כרעיה חלייא אמאי בסקומן נמי אמרינן
 נמי קו״ךי פסול עשה ואם חתי״ן ההי״ן יעשה W כדסניא פסול
 על ואף חולק ראיתי לא ובזה פסול אחרת לאוס דמיא דלא אע״ג

 לא בזה דברו לא ז״ל הראשונים והגאונים והרמב״ם דהריא״ף גב
 שאמרו האחרונים ז״ל והמפרשים הפוסקים דברי נניח כך בשביל

 . אצלס פשוט הדבר היה הראשונים שמא כי פסול כך העשוי שהס״ס
 הבלתי הסופרים הלמען כך כתובים קדמונים ספרים שנמצאו ואפילו

:ההלכה סעזב בקיאין
ן י נ ב ל  לגג הסמוך הקו״ף רגל ראש למתוק צריך התיקון סדר ו

 שהרי מהגג רחוק וראשו ואייו כמו קצר שישאר עד ’ ^
 עד הרגל ויאריך בקולמוס האות ויתקן ויחזור האות צורת נשסנה
 שגרר אלא כך עשה לא ואם נו״ן רי״ש צורתה שיהיה עד לגג סמוך

 דלגבי ואע״ג סוכות חק דהוי כלום עשה לא מהגג שהפרידה עד
 נעשית שהאות התם שאני הדבוק בגרירת סגי האותיות דבוק

 צריך תפילין לענין אבל ס״ת לענין דוקא וזה . וצורתה כתקנה
 במרדכי וראיסי כסדרן שלא דהוי משום אחריה שנכתב מה כל לגרור

 אקוצו דהוה ומידי בהכי פסול אם לספוק יש סלה לא ואם וז״ל
 לספרי חזינא מדקאמר לדקדק ויש בהכי פסול לא שמא או יו״ד של

 עושין שהיו אלא הוא האות מגוף דלאו משמע וכו׳ דסלו דייקני
 :קיכ סימן עיין זו ראיה ז׳׳ל ריב׳׳ש דחה וכבר המובחר מן מצוה

:כתבתי הנל״ד
 ואיני עלי מאיס שאמרה באשה נפשי ידיד ממני שאלת שסד

 לה ואמרו בה והתרו בכתובתו ולא בו לא רוצה
 לגרשה רצה לא ובעלה כן אעפ״י ואמרה כסובתיך שהפסדת דעי

 בתחלה כאשר בחזקתה כתובתה שיהיה ורוצה בה חזרה ואח״כ
 שאסור לפי מנה אלא לך ואין כסובתיך הפסדת כבר אומר והבעל
 בשעה אותה הפסידה שהרי כתובה לה אץ זו אשה תשובה :מי עס הדין המורה יורה כתובה בלא אשתו את להשהות לאדס

 מחילה לך אין בכתובתו ולא בו רוצה איני שאמרה
 שלא ואפילו קנין צריכה אינה מחילה כי ידעת וכבר מזו גדולה
 הפסדת בך לאסחזורי שחם דעי בה שהתרו אלא הכי בהדיא אמרה

 רוצה שהיא ואעפ׳יי כתובתה הפסידה במרדה עדיין והיא כסובסיך
 כפי חדשה כתובה לה כותב אלא לכתובתה חוזרת אינה עסה לחזור

 ואיני ניזוניס איני שאסרה באשה פלוגסא דאיכא ואע״ג שיתפשרו מה
 יומא דכל שתרצה זמן כל בה לחזור שיכולה התוספות שכתבו עושה

 והריטב״א והראייה בה לחזור יכולה ולפיכך נפשיה באנפי הוא חוב
 חוכא כי דרבנן מילי ליהוו דלא לחזור יכולה שאינה כתבו ז״ל והר״ן

 התוספות דברי להכריע אחרת בתשובה הארכתי וכבר ואטלולא
 כשאר הוא אלא דהסם טעמא שייך לא דהא מודו כ״ע בנייד אבל

 כתובתה שהפסידה מעשה עשתה או שמחלה דכיון דעלמא חובות
 תמרוד אשה כל הכי סימא לא דאי למקומו חוזר השעבוד אין שוב

 . כלוס מפסדס שאינה כיון פעמים כמה בה ותחזור שתרצה בזמן
 לא שבסוס ד׳ תוך בה חזרה שאם ז״ל הגאון ודעת ז״ל הריין וכתב

 בה הדרה ובד׳ שבי סלח דמרדה לאערומי אסיא וכ״ת כלום הפסידה
 בין הכרזה של שבתות ד׳ עליה שעברו דכל ואיפשר . לעולם וכן

 שבתות ד׳ שבתוך אומרים ואחרים כתובתה הפסידה כולם הפעמים
 אינה אבל לאערומי אתיא לא הכי ומשום שבעה שבעה לה פוסחין

ואע״פ ע״כ. רצופין שבתות בד׳ אלא אחת בבת כחובתה מפסדת
שזה
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 באומרח אגל ליה ומלערגא ליה בעעא בשועוס נאמר הדי! שזה
 אלא להשהוחה ליה כייפינן לא כסוכחו ולא הוא לא נולי מאיס

 והוא ה״ה רו״מ נחוגה גלא ויוצאה רוצה הוא אם מיד גט נוח!
 הרמג״ס דעח שהוא מססדח דמ״ד אליגא טלי מאיה באומרח הטטם

ה יש אגל . הוא דמר דאחריה לדון ראוי וע! ז׳ל ט  לאחרונים אמרח נ
 אומרח גין טלי מאים אומדח גי! מורדח דכל באומר מי כיש ז׳ל

 הדרה ואי שחא ירחי חריסר לה מכהינן ליה ומצטרנא ליה בטינא
ה  וחזרה טילי מאיש דאומרח שאומר מי ויש . כלום מססדא לא נ
 לא ליה ומצטרנא ליה געינא האומרח אגל כלום הפסידה לא גה

 שהמורדח אומר אח דאם דמלחא וטטמא לה שפסחו מה אלא הפסידה
 לצטרו אלא מכוונח שאינה אומרח עצמה שהיא כיו! הפסידה לא

 עלי מאיש האומרח אכל חדש י״ג גכל גה למהדר לאערומי אחי
 הדרא כי עליה מאיס שהיה אלא אוחו לצער מכוונח שאינה כיו!
 אי! מפסדח האומר לדגרי אגל עלה מאיס דלא חזינא הא גה

 הדי! יהיה שלא לפי א־.יעא לה דמשהינן הוא דאנן לחזור נידו
 ושמא גע לידי הדכר יכוא שלא מחזרי! שחכמים נמי אי מעושה

 רצה לא אם הא מדעחו כמוכה כעל ויכחוג ויפייסו סעודה יעשו
 א״כ אע״פ פרק ההלכוח כפירוש ז״ל הר"! כחג וכן הפסידתה ודאי

 אע״ג הפסידה מיד דהפסידה דש״ל ז״ל והרמכ״ם הריא״ן£ לדעח
 דמאיס ואפי׳ לאערומי אשי אכה כל הכי חימא לא דאי כה לחזרה
 כה ושחזור חדש י״ג וששהא ליה ומצערנא ליה געינא שכיעו! עליה

ק  ראיה וזו כלום מפסדח ואינה הזמן כל מורדש ונמצאח שמיד ו
 מהלכי פי״ד שכשכ ז״ל הרמכ״ם מלשון דקדקשי וכן • זה לדי! גמורה
 כה נמלכי! כה חזרה ולא כמרדה עמדה אם וז״ל אישוש
 דכשג וכיו! : ע״כ כלל כשוכה לה יהיה ולא כחוכשה ושאכד
 אשא אלא כלל נחוגה לה יהיה ולא למכשכ לי למה כשוכשה ושאכד

 • כלל נחוגה לה אי! המלכה אחר גא הדרה אם דאפי׳ לאשמעינן
 אשור דהא חדש י״ג לה משהינן היכי כשוגה לה כאץ כיו! וא״ש

 אמרו והם אמרו דהם קשיא לא הא • נחוגה כלא אכשו עם לעמוד
 מורדש שהיא כיון אגל נחוגה כלא עליה יכוא שלא אלא אשרו כלא א״נ
 מאחים או מנה לה יכשוג לו וששרנה כה תחזור ואם עליה גא אינו
 שלא כדי אלא לאשה נחוגה חכמים שיקנו לא א״נ שיחרצו מה כפי

 כאומרש הדי! וכן לצאש רוצה היא הרי וזו להוציאה כעיניו קלה תהא
ה והשרינו עלי מאיש  כשוכחה הפסידה גו חפצה איני אפ״ה ואמרה נ

 נשנה עיניה שמא חשש משום גע ליש! כייפינן לא דאנן ואע״ג מיד
 לא לומר יכולה הרי וא״ש י נכשנה לא הנשוכה די! מ״מ כאחר

 אכל מיד שיגרשני כחכגשי אלא גכשוגשו ולא גו לא רוצה איני אמרשי
 • כעעוש משילה והו־א לכשוכשי חוזרת אני לגרש רוצה שאינו עשה

 ואי! כשוכש־ך הפסדת שחזרי לא אם כפירוש כה דהשרו דהיכא י״ל
 ממילה זו אי! כמרדה עמדה ואפ״ה הגע כנשינש אוחו לכוף יכולי! אנו

 רק וככשוכשו גו רוצה ואיני עלי מאיס היא דאמרה והיכא • כטעוש
 כאינו וכיו! כיגרשנה ע״מ אלא מחלה שלא ג״כ כרור הדכר שיגרכני
 כשעת וגם עלי מאיס סשס דאמרה והיכא י מחילה כא! אי! מגרשה

 יש כזה גנו לישן כופין ואי! כשוכשה שהפסידה לה אמרו לא ההמלכה
 הפסידה לא דככה״ג ומסשכדא ־ לא או הפסידה אם כה חזרה אס לדו!

 גאוני כמה דאיכא דרכוושא כפלוגשא הדי! שעיקר חדא כשוכשה
 : חדש י״ב עד כלום הפסידה דלא דס״ל ז״ל הרא״ש ומכללם עולם

 ושו :מחלה לא או לישנא האי ככי מחלה אם ספק שהדכר ושי
 אנורה לא דמשחלה משמע כה דחזרה כיו! שחלשה על הוכיח לסופה

 מפקינן לא ככה״ג אמרינן דלא ושו . מיד שיגרשנה שחשכה אלא כ!
 יהיה המחילה שלשון צריך מכורר הוא שהחוג כיו! מספיקא ממונא

 הדכר הילכך ממונות בדיני גדול עיקר שהוא זה ושמור מכורר ג*כ
 . לכשוכשה שחוזרת כה וחזרה כסשס הדכר היה שאם אצלי ברור
 כעעוש מחילה הוי לא כשוכשו ולא הוא לא עלי מאיס אמרה ואם

: כ״ג נשיג ח׳ כחלק כשוב כך
ן י נ ע ל  להחזירה רוצה והבעל כה וחזרה כתוכחה שהפסידה האשה ו
 שצריך נ״ל אשרש כשוכה לה לנשוב צריך אם לכשוכשה י

 ולוה חוזר ואי! שעכודו שנמחל שער דהוי חדשה כשוכה לה לנשוב
נראה וכן . מחילה ע״י או פרעו! ע״י שעסדו שנמחל לי ומה .בו

 מפסדש האומר לדברי אכל וז״ל דלעיל כנדון שכשכ ז״ל הר"! מלכו!
 שחכמים לפי לה דמשהינן הוא כלכד דאגיעא לחזור כידה שאי! נ״ל

 ויפייסו סעודה יעשו ושמא גע לידי הדכר יבוא כלא משזירין
 .עכ״ל הפסידשה רצה לא אה הא מדגישו כחובה כעל לה ויכשוג

̂ה לה דצריך משמע כחובה לה ויכתוב ימדקאמר  מדלא אחרש כשוכ
 אשתו אש המנרש קי״ל הא וא״ש :מדעשו לכשוכשה ויחזירנה ארור

 כע״כ והשם ; החזירה הראשונה כשוכה דעש על והחזירה
 אמוראי כה מדאפליגו איירי אחדש כחובה לה כשב ככלא

 הנשוכה שנאי לכל או לכד לכשוכה החזירה אי כירושלמי
 לה כשב ואי לתנאיה ולא החזירה לכשוכשה הלכשא ואיפסיקא

 צריך כאין ומשמע סשם שהחזירה אלא כה נשיב מאי נחזי כשוכה
 דלעולס כלל קשיא לא הא נשואץ קודם אחרת כשוכה לנשוב

 עד כשוכשה לה לפרוע הספיק כלא אלא עסקינן עשה כהחזירה
 לא ואם : הוא ופשוט עדיי! ה־עד שעכוד נמחל ולא שהחזירה

 דמי כשוכה לה שאי! דכמי להכהושה אשור חדשה כשוכה לה כשב
 כשוכשה תנאי כל על חדש קני! ממנו קנו ואם כהפסידשה כיו!

 דאשי דלקוחוש פשידא משוש ופשול מוקדש שער הי׳ל כראשונה
 מושר חורין מכני דנכי׳ ליה דאיש למא! ראשו! מזמן למטקה

 חרי מכני אפי׳ גכי׳ דלא ולמ״ד כשוכה לה איש דהא להשהותה
 אלא לנו אי! ואנו חדשה כשוכה לה שיכתוב עד להשהותה אסור
 ואע״ג חרי מכני דגכי׳ שאמרו ז״ל ורש״י והרמכ׳׳ם הרי״אף דכרי

 ככשוכה וכותבי! דלקוחוש לפס־דא לחוש צריך להשהותה דמושר
 נ כשכשי לע״ד הנראה שהחזירה הזמן

ת שסה ל א לבשו משנה כנש! כראוכן דעשי אודיעך ממני ש
 נכואיס לצורך

 עליו ויש האב ומש שכשיעין
הכש הספיקה ולא חובו לגבות

 וקגשה כמשנה ככש וזכתה
 נכסים לו נוצא ולא לשמעון חוג

;!.jw; vרוצה ושמעון שמשה עד לינכא ״ 
 ויורשיה לראובן היישנה חזרה נשאש כלא דכיון המשנה מן לגכוש

 הדין המורה יורה כמשנה זכשה שככר לפי יורשים אנו אומרים
: רוי עם

 מטלטלי לו שהקנה כו וכשב למשנה קדם הכער אם תשובה
 נכרזיו כל נכשעבוו הרי ושיקנה כקנה מקרקעי אגב

 מקום אי! וא״כ המשנה מורך קיימת הכש הישה ואפי׳ לכ״ח
 כנהגו כשכוכה כשב הרא״ש שכל דשלמודא דינא זהו . לכאלה
שלא או קדינה המשנה ואש דמשנה ממטלטלי לטרוך שלא העולש
׳‘מ• אגב מטלטלי לכ״ח הקנה I , '1וזכו כמשנה הכש זכשה

 יוצאי לכל קודם כהאב לפי לזכות שמעון רוצה ואס אחריה יורשיה
 כקכר יורש אדש דא־ן לישא הא נכסי ליה איש והא כירושה יריכו
 ולא אכשו כשוכש ולא חוכושיו לפ־וע ולא ליורשיו להנחיל אלא

 כ! לו כשב אפילו אלא ודאקנה דקנאי ליה כשב לא אי מיכעיא
 ממילא ירוכה למשאיל קנין אין כמעוןדכיוןכמשראוכן זכה לא

 • מכחו כמעון זכה ולא בקב־ נכש־ש ראוכן ק:ה לא הילכך היא
 ועל עליו הכיש נפל ש1כנ מי בפרק דשנן מהא זה לדין וראיה

 אומרים האג יורשי וב״ח אכה כתובש עליו והיה מוריכיו ועל אביו
 האב אומרים הכן ויורשי כנכסים זכה ולא פירוש ראכון מש הכן
 אומרים כ״ש מכוחו כאיש ואנו בנכסים הכן וזכה ראשון מש

 האב יורשי כחזקש כלומר כחזקש! נכסים אומרים וכי׳ה יסלוקו
 האכה יאמרו אישא ואם כרורה כראיה אלא כלום חוב ובעל לאכה ואי!

 לו ■ויש הכן זכה הרי שסלה מש האב אש נפכך ממה חוב וכעל
 נכסים לו ויש בקכר אביו אש ירש הרי שחלה מש הב! ואם .נכסים
 כקבר אביו אש יורש כהב! למימר לך איש מאי אלא מהם ונגכה

 חוכושיו לפרוע ולא אשיא ממילא דירוכה מכוס ליורשיו להנחיל
 כ! משם שלחו כהדיא כגמרא השש אמרינן והכי למש קני! דאי!

 האב מש כך ואחר אביו בשיי הכן ונוח אביו כחיי אכיו בנכסי כמכר
 אכוה ממומש כדיני כקשה היא וזו הלקוחות מיד מוציא הכן כ!

 מכח אנא אמר דנוצי דמלשא דעענוא ואמרינן מפיק ואיהו מזכי!
 ואין הללו כנכסים זכה לא לעולם אכא דאלו אשינא קא דאכא אכא
 ־ אחרת כחנוכה כזה כשכשי וככר לידו כא שלא מה מקנה אדם
יורשים אנו אחושינו אש אנן למימר הכש יורשי מצו כנ״ד נמי הכא

דאלו
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 כלא דגר מקגה אדם ואין הללו בנכסים לעולם זכה לא אבא דאלו
 המחנה נחקיימה שלא מפני שמעון של פענתו ואם ■ מחיים לידו בא

 המתנה וחזרה נשאח ולא בו שתנשא ע״מ אלא לה נתן לא שהרי
 היחה המחנה אם • למפרע לראובן נכסיה יש והרי הבית לחפיסת

 בו שתנשא כדי זו מחנה לך הרי לה שאמר או בו שחנשא ע״מ
 המחנה חזרה נשאח שלא כיון שהרי שמעון עם שהדין ברור הדבר

 דעחא גלויי דאיכא אע״ג סתם היחה הממנה ואס • הביח לחפיסח
 עובדא מהך משמע וכן שמכיון זכה לא נשואין לצורך אלא לה נתן שלא

 דעחא גלוי דאיכא עוביה בר זוערא דמר דאמיה שמת מי דפרק
 ז״ל הרמב״ם ופי׳ איגרשה והא אינסיבה זב־ד רב לה דזיין דמשום

 המתנה מקבל קנה שיירה אס אגל נכסיה כל בכותבת עובדא להאי
 שהיא כיון בה הדרה מניא לא דעמא גילוי דאיכא דאע״ג קמן הא

 זגיד דרב דאנויה עובדא המפרשים לדעת ואפילו במקצת מחנה
 שכגר בנ״ד אבל בהדיא חוזר המתנה כבעל בזמן ה״מ במקצת במתנה

 אחיה שאר שיזכו אלא ביה הדר הוה לא קיים הוה אי דילמא מס
 שחתקיים הוא שרוצה גיסא לאידך דעחא גלוי דאיכא וחו במחנה
 : יורשיו שאר או בניו שאר אוחה שירשו כדי שחמוח אפי' המחנה

 כמחנה לבעל דעחא גילוי כיה לא כמחנה בשעח שאס יודע והוי
 דעתא גילוי דאיכא דבר כך אחר שנתחדש אע״פ המתנה נחקיימה

 פרע ולא עני מח שראובן בנ״ד כגון כך בשביל המחנה חחבפל לא
 שירשו ממה ב״ח פריעח מצוח לקיים ליה הוה ניחא דודאי חובוחיו
 גילוי כאי הוה לא המתנה דבשעת כיון אפ״ה הממנה את קרוביו
 היה לא אם כלום שמעון עענת אין הילכך הממנה נתקיימה דעמא

: כתבתי כנל״ד ■ במתנה מפורש מנאי
סו  אשמו את שגירש בראובן דעתי אודיעך ממני שאלת ש

 שלבשה בידים מקצת על מחלוקת ביניהם ונפל
 והיא הם שבת של אונור והוא שעליה מה שמין אין דקי״ל אותם

 שאומר מי יש סברות ג׳ יש הדין בעיקר כי דע תשובה : הראיה הוא זו ואי ראיה להביא מי על הם חול של אומרת
 ז״ל הלוי ד״י כברת והיא שעליה מה שמין נמי דגרושה

 שבת בגדי ואפי׳ שעליה מה שמין אין הגרושה כי וי״א ■ כעמו ובעל
 חול בגדי וי״א • שעתו ובעל ז׳ל הרא״ש לדעת הריא״ף סברת והיא
 כפי ז״ל הרמב״ס סברת והיא לה כמין וי״כי שבת ובגדי שמין אין

 והעלמי אחרת בתשובה הארכתי וכבר שעפו ובעל ז״ל הרשב״א עדות
 דאתריה ותו ז״ל הרמב״ם שעת והיא עדיף מציעתא מלחא דמנקע

 שהיא לפי ראיה להביא עליה בדבר שנחלקו כיון הילכך הוא דמר
 בגדים לובשת אומה שראו נשים הביאה אס ומ״מ הבעל מן מוציאה

 רגילות שאין והניעס לאשה עדות דאין אע״ג כי בה סגי בחול אלו
 ג׳ דאמרינן מהא לדבר וראיה הנשים בבגדי להסתכל האנשים
 רגילה שהאשה דבדגר לך הא וכו׳ לאלתר חיה הבכור על נאמנים

 פי נועל בכור דהא נומונא לאפוקי אפי׳ נאמנת כאיש ולא לידע
 ז״ל המוב״ם דכמב ואע״י : שנא לא נמי הכא החיה בעדות שנים
 ברורה בעדות אלא משמלמין הנזקין אין וז״ל נזיקין מהלכות פ״ח
 וכו׳ נשים או קענים יעידו אם וכן וכו׳ נוצויין ואין הואיל מאמר בלא

 ישכיר גזלן דכל בריה לכל חיי שבקת לא להני נהמנינהו דאי למרן יש
 במאה אומו הזיקה חבירו כבהמת לו להעיד עדים פסולי או עבדים

 חיישינן לא כנ״ד בעלמא אקראי שהם דברים אבל יום בכל וכן מנה
 לפניו שגא בזה כיוצא דין על שנ״ג בסינון ז״ל ישראל הר״ר מירן כן
 המם דבשלמא עוד ממרן ואני : הגדולים מן אחד על העיד וכן
 ורועים עבדים הבקר וגרפתות הסוסים בארוות להמצא דרגילות נמי
 העמידו הכי ומשוס לעדות כשרים ימצאו שלא הנמנע מן אינו מ״מ
 כנמצא זה על מעיד איש ימצא לעולם בנ״ד אבל מורה דין על אומו
 אפילו אפה בבגדי להסתכל שאסרו אדרבנן דעבר עצמו על מעיד

 על שיעיד מי ימצא בלא וכיון עליה בהם בזמן וכ״ש עליה כשאינה
 ז״ל הריא״ף גשם האכר״י דפסק ותו ־ נשים עדות להכשיר ראוי זה

 ראוי לה דמסייעי נשים ואיכא לה במין אין שבת בגדי דאפי׳
 וארניניות המסיס מנה: דמבררים ז״ל מהר״ס בשס וכתבו עליהן לסמוך

 פסולין כלם הכי דבלאו משום עדות פסולי פי על או עד מפי עד פי על
 במלבוש ידע נואן נמי הכא מתא בני אלא גמלחיה ידע ומאן לעדות

:כתבתי הנל״ד ־ הנשים אלא הנשים

ת שסז ל א  שהיו ובנו ואשמו איש על דעתי אודיעך ממני ש
 לנו נודע ולא והבן האשה ומתה בספינה הולכים

 ויורשי הבן ואח״כ מחלה מתה האשה אומר האיש מחלה מת מי
 שהיא הנדוןיא בחצי זוכין ואנו תחלה מת הבן אומרים האשה

: דמשק כמנהג כתובה
ה ב ל ש  נאמן דהבעל דפשיעא מעלעלין הם אם ביארת לא ת

 שכן כלום מנדוניתה נשאר לא אמר בעי דאי במגו
 הס אפי׳ אלא מנדוניימה דאשמייר מאי לחלוק דמשק מנהג הוא

 מי ראיה להביא האשה יורשי ועל נאמן הבעל אפ״ה קרקעות
 התקנה מכח עליו באים והס מדינא יורש שהבעל לפי תחלה מת

 נכסים אומר ב״ה וכו׳ מורישיו ועל עליו הבית נפל היא ומשנה
 ראיה להביא וב״ח האשה ועל היורשים בחזקת כלומר בחזקתן

 לגגות ממה לנו ויש בנכסים הבן וזכה תחלה מת שהאב
 את ירש הרי מחלה האב שמת אפי׳ נפשך ממה עליו יבואו וא״ת
 להנחיל בקבר אביו את יורש שהגן קשיא לא הא . בקבר אביו

 אין ודאקנה דקנאי למלוה כתב ואפי׳ חובותיו לפרוע ולא ליורשיו
 נמי והכא אחרת בתשובה גזה בכיוצא הארכתי וכבר למת קנין

 שהאשה לישבע חייב ומ״מ ראיה להביא האשה יורשי על שנא לא
 יורשי והכא שמא עענת על נשבעין אין קי״ל הא וא״ת תחלה מסה

 שמא היורשים מענת שכל קשיא לא הא המעשה יודעין אין האשה
 עמהם האטה יורשי היו שלא דכיון ותו • עליה נשבעין ואפ״ה היא

 יודע איני ג״כ עוען שהבעל ואפי׳ למידע להו הוה לא בספינה
 אומר והלה בידך לי מנה דאמרינן הא כי ונפער יודע כאינו נשבע
 יורשי עענו שאפי׳ למדת הא ונפער יודע שאינו נשבעי יודע איני

 מת מי יודע איני אומר והבעל תחלה מת שהבן לנו בריא האשה
: ונפער יודע שאינו נשבע מחלה _

ת שיסת ל א  רב אלא עליה חחים דלא שער קיום על ממני ש
: לא או בהכי סגי אי העיר _

ה ב ו ש  לתופסי הוא פשוע דמנהג ז״ל ישראל מה״רר כתב ת
 דבכה״ג ואיפשר בערות לקיים ביחיד שחוממין ישיבה

 מנהג כי אונור ואני . עכ״ל שבנומון בדבר הלכה נובעל מנהג נינוא
 דבעינן התלמוד לדין הדרינן הילכך הללו בארצות נתפשע לא זה

 ומוצ-יא כך שנהגו במקום השער נתקיים ואם שערות בקיום מצתא
 בג׳ לקיימו צריך עליו מערער דין ובעל נהגו שלא במקום אומו

 מקומי למנהג אלא ציישנא לא אומר דין בעל שהרי דתלמודא כדינא
 לומר יש בזה אחר במקום והוציאו בכך שנהנו ממקום פניהם ואם

וצא בעעות מנהג שזה נוקפי שלבי אלא מנהגם אחר דהולכים
הוא דאס דקי״ל דכיון דסמכינן ואיפשר ותיקין פי על הוקבע
 וסגי הוא ב״ד מעשה נמי כערות קיום יחידי אפי׳ דן לרבים מומחה

 דמי היא ולא (לנו) דרבנן שעמת דקיום הוא וכ״ש מומחה בחד
 לנא ואמר ביה דכתיב דכתובות בפ״ב ואמרינן אשי מרבנן גדול

 תלתא אשי רבנא לנא ואמר וי״מ ז״ל רש״י עלה וכחב אשי רבנא
 דכהבי לנא ואמר מאי מנהון חד אשי רב דאי לי נהירא ולא נינהו
 המקיימים מן אחד היה אשי רב דאי פירושא האי דחי ומדלא ע״כ ביה

בחד ודאי אלא הוא גולה ראש איהו הא לאחריני צריך היה מה
כאלו הוי לרבים מומחה שהוא דכיון לדון דיכול אע״ג סגי לא

 ואתו יחידי דן ליה דחזא כיון בירושלמי איתא והכי עליהם קבלוהו
 עומד דין הגעל הרי שערות קיום לגבי אבל קבלוהו הרי קמיה

 את לקיים הרב לפני והנתבע המובע באו אס ומ״מ ומערער
 לא ושוב קיום דהוי לי מסמברא ערער ולא לפניו ונתקיים השער

 אצלי וקרוב ממונות דיני מכל עדיף דלא קבלו כהר* לערער יכול
 שיבואו חורבא מיניה דנפיק לבעלו וראוי המנהג נמשך שמכאן
 • האיסור לבעל מנהג אין כי ידעת וכבר באיסורי אפי׳ עליו לסמוך

; כתבתי הנל׳׳ד
ת שיסט ל א  לה וכתב אשה שקדש במי דעתי אודיעך ממני ש

 חמומי אנו בפנינו השער וזי׳ל האירוסין מן כתובה
 אירוסין כתובת במורת מעכשיו לה וכתב פלונית את פלוני קדש מעה
 סבלונוח בתורת ושליש מוקדם במורת שלים זהב פרחים מאות פלש

 ושלא חורה כדין הדירה סלוני לחודש כניסה מאוחר במורת ושליש
לקיים בש״י פלוני נשבע מעה חחומי עדים אנו ובפנינו וכו׳ יקדש

כל



ותשובותהרדב׳זשאלות
 אחריו וליום .ופלוני פלוני עדיו ע״כ וקיים שריר והכל לעיל הכסוג כל

 אומר והוא לה שכסכ מה כל סוכעס והיא גטה לה וזרק נחחרע
: לכונסה ע״מ אלא לה כחג שלא

ה ב ו ש  ואלמנה מאחים גוכה בהולה שאמרו בפרקאעפ״י חנן ת
 מושיה רננה מאה אפי׳ להוסיף רצה אם מנה גובה

 אח גובה הנשואין מן בין האירוסין מן בין נחגרשה או נסאלמנה
 מן הכל אס גובה הנשואין מן אומר עזריה בן אלעזר ר׳ הכל

 אלא לה כחב פלא מנה גובה ואלמנה מאחים גובה בחולה האירוסין
 שמואל אמר נחמן רב אמר בגרנרא עלה ואמרינן • לכונסה מנח על

 משום ועעמא הפוסקים כל פשקו וכן עזריה בן אלעזר כר׳ הלכה
 הדבר מעכשיו לה כסב הוה לא אי הילכך אומדנא בסר דאזיל
 איכא מעכשיו לה שכחב בנ״ד אבל מאסים אלא לה שאין ברור

 דאומדנא חדא גביא דלא למימר ואיכא לא או הכל גובה אי לעיוני
 יגרשנה אס מעכשיו הזה הגדול הסכום לה כסב שלא הוא דמוכח

 לחופה יכנישנה אם משסעבד הוא מעכשיו כוונסו היחה כך אלא
 זו ממחנה בו לחזור וירצה יכניסנה שאס מעכשיו זה לשץ ויועיל

 בלשון מאד קרוב זה ופי׳ ראשונה משעה נשסעבד שכבר יוכל לא
 יגרשנה אפי׳ לה משסעבד הוא דממכשיו נמי דמשמע חימא ואפי׳

 על השער בעל ויד אנפי בסרי דמשמע לישנא הוי האירוסין מן
 בהן כחוב לפנינו הבאים אירוסין כחובח דבכל וחו • הסחחונה

 כחובה בחורס וכך כך לה יסן האירוסין מן יגרשנה אם בהדיא
 לכסוב דעסו היה שלא משמע כך כסב שלא כיון וזו האירוסין מן

 שליש מדכסב וסו • לחופה יכניסנה אס אלא הזה הגדול הסכום
 ומוקדם מאוחר בסורס ושיי־ש סבלונוח בסורס ושליש מוקדם בחורס
 לה לקנוח לה ונוסן שמקדים לחופה בכניסה אלא שייך לא ומאוחר
 אבל זמן לאחר אלא נפרע שאין לפי מאוחר הוא והשאר נדוניא

 העדים פי אח דשאלנו וסו . מוקדם הוא שהכל שייך לא בארוסה
 מן יגרשנה אם משמע דמעכשיו בדעחס עלה לא שמעולם ואמרו

 נאמנים שהם פפיעא אחר ממקום יוצא ידם כמב אין ואס האירוסין
 לדבריהם פי׳ לעשוס נאמנין אחר ממקום יוצא ידם כחב אפילו אלא
 וכ״ש סנאי חוספס ולא חנאי ביטול ולא הכחשה בו שאין כיון

 הני כל איניש שדי דלא הסברא ואל הלשון אל מסכים הוא שהפירוש
 מהלכוח בפ״י שכסב ז״ל הרמב״ס מלשון דקדקסי כי וסו בכדי זוזי

 גירשה או מס ואם וכו׳ כחובה לה וכסב האשה אס המארס אישוס
 כתובה מסורס דלאו משמע .ע״כ חורין מבני כסובחה עיקר גובה
 כסב וכן פה על כמלוה אלא ממשעבדי גבי מדלא זה עיקר גובה

 שהוא נראה ז״ל הרב של לשונו שכסב אחר וזיל בהדיא ז׳׳ל הרא״ש
 כל כלום אינה שהכתובה לכונסה ע״מ אלא לה כסב שלא מפרש

 אהני ומיהו פה על כרנלוה גובה מאחים או ומנה כנסה שלא זמן
 לה אין דארוסה בחיבורו כסב איהו דהא כתובה לה דאית כתיבה
 ז״ל הרא״ש סברס זו שאין ואע״ג עכ״ל לה שכתב לא אס כתובה

 כמותו לפסוק רגילין שאנו ז״ל הרמב׳׳ם כוונת מדבריו •למדנו מ״מ
 כמאן שטרא מהכא דל פה על כמלוה דהויא וכיון הוא דמר דאסריה
 לשון כשכתבו דעחם היה שלא אומרים בעצמם המלוה ועידי דליחיה
 נוהגין היו שלא לן לימא דמאן וסו ;האירוסין מן יגרשנה אס מעכשיו

 עשה נוהגין כאשר מעכשיו בלשון ממנו וקנינו הכסובוח בכל לכאוב
 אלא גובה אינה האירוסין מן כסובה לה כסב במסניחין קחני וא״יה

 עלי! מחבירו המוציא ספק שהדבר סימא ואפי׳ מאחים או מני
 וסלקא מהו נדה ופירסה לחופה נכנסה אשי רב מדבעי וחו • הראיה
 רממונה סיקו בכל קי״ל והכי מאתים או מנה לה אין הילכך בתיקו

 כחבו מסחמא לחופה שנכנסה כיון והלא הפוסקים בהדיא כחבו וכן
 ואפ״ה מנ״ד מפי ועדיף לחופה כניסה משעס ומשחעבד כחובה לה
 אשר הכלל וזכור . שנא לא נמי הכא מאחים או מנה אלא לה אין

 אס מנה אלא לה אין הילכך הנוחן דעת אומדין לעולם ז״ל למדנו
: הנלד״כ . בחולה היא אס ומאתים אלמנה היא

ת שע ל א  על גדול חלון שפסח בראובן דעחי אודיעך ממני ש
 על ומשתמש יוצא חלון אוחו ודרך שוספין של גג

 החלון את שיסחוס עליו וגזרו לדין חבעו מהם ואחד השוספין של גגו
 למקום הלך השוחפין מן וא׳ מיד סמס לא אבל הדין אס עליו וקבל
ולא■ בעיר העומד השואף לא בו מיחה ולא שצים •ג׳ ועברו אמר

סב
 : לא או חזרה סקרא זו אם המורה יורה ועסה האחר
ת ב ל ש  ראייה היזק להזיקו יכול אין בגג הרושסמש זה אם ת

 מה לראות יכוג שאין הגג בסוף מחיצה שיש כגון
 שעברו כיון הגג בתשמיש החזיק שראובן ברור הדבר בחצר שנעשה

 על ב״ד שגזרו כיון וא״ס • השוספין מחלו ודאי מיחו ולא שנים ג׳
 קשיא לא הא • למחות חשש לא הכי משום החלון שיסתום ראובן

 בכל החלון לסתום היה וברשותו שבידו כיון למירנר איכא דאדרבה
 • מחל ודאי בו מיחה ולא אותו סתם ולא ב״ד גזירת מכח שירצה שעה

 שותפי על אני לומר אחד כל ויכול השוספין חצר דהיא משוס ואי
 דבסלסא דידעי כיון היא מלסא לאו הא שימחה שחשבסי סמכסי

 דקי״ל דאיסיה היכא וחד חד כל למחויי להו הוה חזקה הויא שני
 להזיקו יכול החלון בעל אם אבל י בפניו שלא בין בפניו בין מחאה

 ז״ל הריא״ף פלוגסא א-כא בהא בגג משסרנש שהוא בשעה ראייה היזק
 עברו אפילו כלל חזקה לו אין ראייה דהיזק פסקו האחרונים ורוב
 דהיזק פסקו פוסקים וקצת ז״ל והרמב״ם • לכופו יכול שנים כמה

 במקום הוא המעשה אס הילכך דברים כשאר חזקה לו יש ראייה
 שהוא כיון וסו • אותו כופין א־ן ז״ל הרמב״ס כדעת לפסוק שנהגו
 דגהגו אסרא הוא ואם ;ז״ל כהרמב״ס לי קים למימר מצי מוחזק
 ז״ל הריא״ף כדעס לפסוק יש מנהגא דליכא אתרא או הפוסקים כשאר

 דאפילו יודע והוי :כדבריהם לפסוק וים ז״ל האחרונים הכריעו שכן
 שלא כדי בגג מחיצה לעשות החלון בעל רצה אם ז״ל הרי״ף לדעת

 שהרי החלון לסתום אותו כופין אין בחצר שעושין מה להביטי יוכ׳
; הנלדב • הוא פשוט וזה הגג בתשמיש החדק ,

ת שעא ל א  או במנה לחבירו שהודה במי ^גפשי ידיד ממני ש
 השטר אס לו שיכתבו לעדים וארור מנה לו הלוה

 ימים קצת שגסעכבו השטר אס לו לכתוב הספיקו ולא מידו וקנו
 פה על כמלוה או בשטר כמלוה הוי אי נאמן הוא אם פרעתי וטען

 לא תחלה לעדים שאמר בזמן ה״מ פרעסי לומה נאמן שהוא ואת״ל
 ובא סתם אלא כלום להם אמר לא אס אבל השטר את לי תכתבו

; לא או מהימן רגי פרעתי וטוען לב״ד .  לפסוק רגיל שאני לפי מידי מינה גפקא לא לדידי תשובה
 וכוסבין כלל בו לחזור יכול ואינו כלום קנין אחר דאין

 ורביגו הפוסקים רוב דעת וכן וצווח עורוד שהוא אע״פ השטר את
 פ״ו ז״ל הרמב״ם סברת על מ״מ בעל העיד וכן מכללם ז״ל האיי

 שלא מפרש שהוא המחבר דברי מסוך ונ״ל וז״ל מכירה מהלכוס
 בקרקע פלוני לאוסו לזכוס שלוחין עשאם שהוא אלא כלום מידו קנו

 דלא למימר וליכא • ז״ל והריטב״א הרשב״א פסק וכן . ע״כ ההוא
 לא והצואות הודאות גבי אבל השדה אס מוכר גבי אלא הכי פסקו
 לדבריהם ראיה הביאו לא האחרס הסברא בעלי כל דהא הכי פסקו

 שהם ז״ל והרא״ש הסוספוס כסבו וכן השדה אס דמוכר מההוא אלא
 בפני הודה דאמרינן דההיא עלה בורר זה בפרק זאת סברא בעלי
 קגין דסתס כתבו אמר דלא ואע״ג עלה וכתבו כותבין מידו וקנו שנים

 אס בהמוכר כדאמריגן חוזר לחזור רצה אם מיהו עומד לכתיבה
 ואינו בשטר חוזר השטר אס לו וכתבו לפלוני זו בשדה זכו הספינה

 בעלי כתבו דשדה ובהך הראיה הוא דמשדה וכיון ־ ע״כ בשדה חוזר
 והוא ה׳׳ה חוזר אינו מידו קנו אם אבל קנין בלא דאיירי סברתינו

 • בזה אחרת בתשובה הארכתי וכבר והלואות הודאות בשטרי הטעם
 לו לכתוב לעדים אומרים שהרי לשאלה מקום אין זו שיעה לפי הילכך
 האחרת השטה בעלי לדעת אבל : פרעתי לומר נאמן אינו ושוב שטר

 שפוטר אחרת טענה שוס או פרעתי טען אם לעגין לשאלתך מקום ים
 העדים אל הלך דאם והנראה • פרעסי אמר דאיבעי מגו בה עצמו
 נאמן לו פרעסי שכבר לפי השטר אס לו תכתבו אל להם ואמר

 בעי ייאי בידי שערך למימר מצי לא דהא זו שטה לפי ובשבועה
 כדי בהם ומחיתי העדים אל והלכתי הקדמתי לפיכך למימר דמצי
 גב׳׳ד הלה וסבעו העדים אל הלך לא אס אבל :שער בידך יהיה שלא

 איסא אי עומד לכתיבה דססם דכיון כמיניה כל לאו פרעתי ואמר
 פרעגא דהא שערא ליה סכתבו לא להו אמר הוה לסהדי דפרעיה

 מלוה שתהיה רוצה שאינו אלא עדיין חייב שהוא מודה הוא ואם :ליה
 לי הב ליה למימר מצי דהא מידי מינה נפקא לא פה על אלא בשטר
הוי אי ואפילו זה על ליה וכייפינן עלייהו שטרא לי כחוב או מנוחי

מלוה
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מ אלא הזמן לו להאריך גתרליתי ליה למימר מלי לזמן מלוה  שייכתוכ ע'
: הנלד״כ .הוא כרור וזה שמר לי

כה להתקשט לחבירתה טבעת שהשאילה אשה שעב
 את כה וקדש לראוכן אותה והשאילה והלכה

 שהטכעת אח״כ ונודע אותה ונשא שאולה שהיא הודיעה ולא האשה
: שאולה היא

ה ב ו ט ^  הראשונים הקדושין כי אחרת פעם אותה לקדש צריך ת
 לה דמדמה למאן מיכעיא לא כלל קדושין היו לא

מ למתנה  אלא מקודשת הויא דלא דפשיעא החזיר ולא להחזיר ע'
 דשתם משום מקודשת שאול כדכר המקדש האומרים לדעת אפילו
 הראשונה שהאשה חדא טעמי מכמה כנ״ד הוא ננודה יום ל׳ שאלה

 ולהחזירה החופה ככית להתקשט אלא השאילה לא לחבירתה שהשאילה
 השואל ואין לאחרים להשאילה רשות לה נתנה דלא ותו מיד לה

 שקדשה כשעה לאשה אמר דלא ותו .כגזל כמקדם והוי להשאיל רשאי
 ידע ולא החפץ השאילו אם ז״ל הרא״ש וז״ל .שאולה היא שהמכעת
 השאילו א״כ אלא מקודשת אינה האשה את כו לקדש שרוצה המשאיל

 הודיעה אתהאשה כו וכשקדש לאחר להשאילו רשות לו ונתן ידוע לזמן
 שוה קישוט אומו בהנאת יש אם ושמין פלוני זמן עד שאול שהוא

 אכל :מקודשת אינה לאו ואם שלו החפך שאין אע״פ מקודשת פרועה
 עניןדכיון ככל מקודשת האשה לקדש החפץ כשאל יודע המשאיל אם

 לימנו כלכו שגמר שהדי אנן האשה את לקדש אדעתא לו דהשאילה
 לא ואם כו מקודשת האשה שתהא הקדושין שיועילו ענין כאותו לו

 מקודשת ותהא להחזיר ע״מ מתנה כלשון שיהיה שאלה כלשון יועיל
 שלא אפי׳ וככה״ג • ע״כ דמיו יחזיר או ויחזירנו האשה מן ומקנהו
 שאם טעות קדושי כאן דאין מקודשת הוי שאול שהוא לאשה הודיע

 הילכך לשואל דמים הנעל ויחזיר כידה הרשות למוכרו רוצה אינה
 : הם פשוטים ודברים לא או שאולה היא אם לדעת לה איכפת מאי

ן י נ ב ל  כלה כאן דאין צריך דאין נ״ל כרכות ז׳ לכרך צריך אם ו
 שנננצאו ואע״פ כרכות ז׳ לה כרכו שככר כיון כרכה כלא < ^

 והכרכות לחופה נכנשה ככר מ״מ קדושין שאינם למפרע הקדושין
 העיקר הוא לחופה דכנישה תדע מקריא ככרכה וכלה שפיר חלו
 ברכת כירך ולא לחופה וכנשה האשה את המארס שהרי הכרכות ולא

 ימים כמה לאחר אפילו ומכרך וחוזר גמורה נשואה זו הרי חתנים
 החופה אחר עליה לכוא דמומר ומשמע ופי׳ • ז״ל הרמכ״ם עכ״ל
 והכא הפרק כראש מדכתכ משמע וכן חתנים כרכת כירך שלא אפי׳

 כבית דוקא משמע מרדות מכת אותו מכין חמיו בכית ארושמו על
 כירך לא שעדיין אעפ״י לחופה שהכניסה לכימו הכיאה אם אכל חמיו
 וכירך כתובה לה וכתבו לחופה שכנסה כיון וזו אותו מכין אין

 כלא לכעול שאסור לפי אחרת פעם לקדשה שצריך אעפ״י כרכות ז׳
 דאין אמינא הוה דמסתפינא לאו ואי . לכרך צריך אין מ״מ קדושין
 ואח״כ כרכות ז׳ ובירך לחופה והכניסה אשה שדך שאם מעכב הסדר
 לכמחלה כן לעשות ראוי שאין אעפ״י דכר לכל אשתו היא הרי קדשה

 שמקדשין לומר שטעו אלא ככר שקדשה כנ״ד אכל עצ״לע זה ודבר
 ים עוד ■ ולברך לחזור צריך שאין אצלי ברור הדבר כזו שאולה כעכעת

 פנים איכא אי השמחה ימי שנשלמו קודם הוא אס נפשך דמה ראיה
 מהני חד ליכא ואי כרכות ז׳ לו מכרכין הרי וי״ע שכת או חדשות

 ששון כרא אשר מכרכין הרי חדשות פנים לבקש איפשר שאי כגון או
 אין שוב השממה ימי עכרו ככר ואס חתנים ברכת והיא ושמחה
 נשואין שמחת כאן ואין נשואין שמחם על אלא נתקנו שלא מכרכין

 ולא אירוסין ברכת ננכרך גרושתו דמחזיר שכתכו הגאונים לדעת וכ״ש
 כאשר מנהגנו זה שאין ואעפ׳׳י שמחה כאן דאין משום כרכות שכע

 גירש ולא כרכות ז׳ כרך שככר כנ״ד מ״מ אחרת כתשובה כתבתי
 ולכרך למזור צריך דאין מודו כ״ע טעות קדושי שנמצאו אלא אומה
 ישראל מהר״ר כן שכתב ראיסי שוב : עלה לוסיך דלא והט

:ע״ש ק״א סי׳
ת שעג ל א  כעדר שנתערכה דרוסה כספק דעתי אודיעך ממני ש

:זה לעדר יש מקנה מה
 דכמב מאן דאיכא הראשונים כין מחלוקת הוא זה דכר
 דקי״ל ואע״ג כולם ימותו אלא כלל תקנה להם דאין

ש כל וקי״ל הקבוע מן יקח שמא לגזור יש מ״מ פריש מרוכא מרי

 פרים מרובא רפריש כל אמרינן ולא דמי ממצה על כמחצה קכוע דכל
 הנשרפין הן אלו פרק כתוספות הפלו וכן עכו״ם כיד כנננצא אלא

 כולם כריכוא שנתערבה עכו״ם כל דעכעת מההיא ראיה והכיאו
 אכל לא או אוסרת אי ושמואל רב פליגי מהם א׳ וכפירשה אסורות

 שפירשו הנאה איסורי וכל דאסירא מודו דכ״ע פליגי לא גופא כהיא
 הקבוע מן יקח שמא ועעמא פריש מרוכא אמריק ולא אסורין מתערוכתו

 להמיר יש דרוסה ודאי דאפילו כתב ז״ל ור״ת • קדשים חולין'ול״ש ל״ש
 יקח שמא גזרינן ולא פריש מרוכא דפריש וכל וניידי דנככשינהו ידי על
 מציל והרועה העדר מן שה טורפין דזאכים יום ככל ומעשים הקכוע מן

 עופות רוב וכן • בטילי ולא חשיכי חיים דכעלי אע״ג ליה ושרינן אותו
 והך להו חיישינן ולא האחרים עם ומתערבים ותרנגולים אווזים דורסין

 דפריש וכל וניידי נככשינהו כהו שייך דלא מכוס כלל קשיא לא דעכעת
 וזו פריש מרוכא דפריש כל אמרינן חיים ככעלי אכל פריש מרוכא

 מן יקח שמא מיישינן לא אמאי דרוסה ודאי שהיא כיון כעיני גדולה קולא
 ר״ת כדכרי לפסוק הנכון הילכך • איסור ודאי אוכל ונמצא הקכוע
 ספיקא ספק והוי הוו דרוסה כספק יום ככל ומעשים דרושה כספק
 ואת״ל זו אינה ספק הדרוסה זו היא ספק הקבוע מן יקח אם אפילו
 וכל דניידי עד נככשינהו הילכך לא או דרוסה היא אס ספק זו שהיא

 כדעת לפשוק יש דרוסה ודאי דהיא היכא אכל ■ פריש מרוכא דפריש
 דכר דכל ר״י שכתב ואע״ג הקבוע מן יקח שמא דגזרינן המוספות

 להמירו אין דאורייתא ספק כו ויש שכמנין דבר או כריה שהוא
 יקח שלא לענין ז״ל טענניה דמסתכר נ״ל ספיקא ספק ע׳יי כתערוכת

 משום מרובא דפריש היכא אפילו לגזור אבל קכוע דהוי התערובת דין
 על מסה והתורה היא גדולה חומרא זו הקבוע מן ליקח אמי דלמא
 מציעתא מלתא מנקע הילכך להקל פסק והעור :ישראל של ממונן
ס אם ידעינן דלא כגון דרוסה ספק היא ואם עפי עדיך  כפן או טד די

 והשמים פריש מרוכא דפריש וכל וניידי אותם נכבוש כאחרות ונתערב
 והוי • למעשה לסמוך יש זו סברא ועל רוכא דליכא אסורות האחרונות

 וזכרים אותו להשהות לעדר תקנה יש המחמירים לדעת אפילו כי יודע
 דפריפה עריפה מספק יצאו שככר מותרין חדש י״כ עליהם שעכרו

 לא דעריפה הספק מן ג״כ יצאו שנתעכרו והנקכות חדש י״כ חיה אינה
:כתכתי הנל״ד • כדור וזה מעכרא

עי ת ש ל א  אשה שנשא כראובן דעתי אודיעך נפשי ידיד ממני ש
 ופעם כמנהג אחרת אכה עליה ישא שלא ונשכע

 אשמו על אשה לקמת רוצה ועתה החזירה ומיד וגירשה עמה נתקוטע
 כתובתה תנאי שעל אומרת והיא כמוכה תנאי כל שנתכעלו ואומר

 לא כתובתה מנאי שנתבטלו לה אומרים היו ואם החזירה הראשונה
: אליו חוזרת הימה  איכא מערכא דנני כתלמודא פלוגמא הוי מלמא האי תשובה

 ואיכא החזירה כתובה מנאי לכל כין לכתובה בין מ״ד
 ז״ל הרשכ״א וכתב • החזירה לא כמוכה לתנאי החזירה לכתוכה מ״ד
 לתנאי דאמר יהודה רב ואימומכ הונא ורב יהודה דרב פלוימא דהוי

 אכל החזירה דלכתוכה דאמר הונא כרב קי״ל הילכך החזירה כתובה
 קי״ד סימן העור כתב וכן כהדיא ז״ל הוא פסק וכן כתובה לתנאי לא

 עלה המם דגרסינן מערכא דנני דתלמודא מסקנא דהוי משמע והכי
 כל שנים חמש כתך את זן שאני ע״מ כותכין היו הפקחים דמתניתא

 הא כי ואתיא הראשונים הנשואין מן ונלכד עלה ותני עמי שאת זמן
 הנשואין מן ונלכד בכית זכה כבית כתו את המשיא חנינא דא״ר

 הלכמא נמי הך היא הלכמא חנינא דר׳ דהך היכי וכי • ע״כ הראשונים
 כמוכה תנאי לה אין והחזירה גרשה אכל הראשונים הנשואין מן דדוקא

 כמנהג תלוי אינו אשתו כת את לזון דכשלמא למידק איכא דאכתי אלא
 עליה אחרת אשה ישא שלא אכל התנאי נתבטל והחזירה שגרשה וכיון
 הוא המדינה מנהג דעת על סתם אשה והנושא המדינה מנהג הוי

 וי״ל • הראשונים כנשואין זה התנאי עליו קכל שככר בנ״ד וכ״ש נושא
 ראשון תנאי דעל הוא שכך ודאי במדינה קבוע מנהג זה היה שאם

 המדינה מנהג זה שיהיה רואה איני אכל החזירה המדינה מנהג שהוא
 הוצרכו שהרי הוא שכך מדע נשים שמי נושאין אדם כני כמה חזי דפוק

 תנאי לקכל רוצים שאינם איכא וכמה כפירוש בכמוכות זה סנאי לכתוב
 ניחא הגולה מאור גרשון רכינו תקנת שנתפשטה במקום ובשלמא זה

מועיל כהדיא דמתני מאן הילכך כלל נחפשעה לא במקומותינו אבל
תצאו



ותשובותהרדבץשאלות
 כיון ווה גשיס פסי ליפא דמוחר כדינו נפאר מחני דלא ומאן חנאו

ר לחנאיה ולא החזירה לכחונה והחזירה פגירפה מ  כחשוכה הארכתי ו
:הנלדכ • בזה בכיוצא אחרח _

ת שעיי ל א  בפני פלא הנפרעח באפה דעחי אודיעך ממני ^
 מפביעינן אי בשבועה אלא חפרע לא דקי״ל בעלה

י לה ׳  :היחומים מן הנפרעח דאלמנה דומיא לב״ד חוץ או מ
ה ב ו ש  השולח בפרק הוא ערוך דחלמוד רבא צריכא לא דא כגון ת

 אלא יחומיס מנכסי נפרעח אלמנה אין דחנן דהא עלה
 ליחומים נודרח שחהא הזקן ר״ג התקין מלהשביעה נמנעו בשבועה

 לא שמואל אמר זירא א״ר עלה וגרסינן כחובתה וגובה שירצו מה כל
 מזו וגדולה • אוחה משביעין גרושה אבל אלמנה אלא שמדירין שאנו
 לגבות ובאת שמת עד כתובתה לגבות הספיקה ולא גירשה שאס אמרו

 משום ז״ל רש״י כתב דמלתא וטעמא בב״ד אותה משביעין היתומיס מן
 פלא מ״מ בעל וכתב • היתירא מוריא ולא יחמי קמי טרחא דלא

 וז״ל אלמנה אלא הזכיר שלא כיון זה דין לכתוב ז״ל הרמב״ס הוצרך
 הך כסב ז״ל והריא״ף וכו׳ האלמנה אס היורשין או ב״ד כשמשביעין

 משוס אלמנה אלא זה דין בכלל אין הילכך שמואל דר׳זיראאמר
 בב׳ד אוסה משביעין גוונא בכל גרופה אבל לעצמה היסר דמוריא
: הנלד״כ ־ סזוז לא ומינה .

W ת ל א  מרחקים מארץ פבא ראובן על נפשי ידיד ממני ש
 שהוא ואמר פיו את ושאלו הגר ראובן שמו והחזיק

 ונשא זה בשם שטרות כמה עליו ונכתבו זה בשם אשה ושדך צדק גר
 בשם אחרת כתובה לה וכתב והחזירה זה בשם וגירשה זה בשם אשה

 הגט על לעז להוציא שלא חרס עליו וקבל זה בשם גירשה כ ואח זה
 ביהדותו היה ושמו מומר הוא אביו כי ואומר לקלקלה רוצה ועתה
 חכמים מקצת ויש פסול שהגט אביו פס כתבו שלא וכיון אלפנדרי פלוני

 :בזה דעתי לדעת ורצית פסול שהראשון שני גט ממנו שצריכה שאמרו
ה ב ו ש  סהדי ליכא אי מבעיא ולא לכתחלה ותנפאבו כשר הגט ת

 כל דלאו דפפיטא אלפנדרי פלוני ושפמו מומר שאביו
 הגט אלפנדרי פלוני אביו ששם עדים יבואו אפילו אלא לקלקלה כמיניה

 צריך היה לכתחלה אפילו אלא בדיעבד כשר אומר שאני ולא כשר
 שום כל בכלל אותו כולל והטפל בגט העיקר השם כותב דקי״ל כך לכתוב

 נודע שלא כיון כשר הגט וחניכא שוס כל כותב היה לא ואפילו וחניכא
 בשני הוחזק לא אם אבל הטור וז״ל : שגירש אחר אלא הפס זה לו

 במקום אחר שם לו שיש הכתיבה במקום יודעים שאין המקומות
 הכתיבה במקום אחר פס לו שיש יודעין אין הנתינה במקוס או הנתינה

 דאיח וחניכא שום כל ולא הכתיבה מקום של השם אלא לכתוב צריך אין
 שאין כשר הגט אחר במקום אחר שם לו שיש כך אחר נודע ואפילו יה
 איני אני ונם חולק שוס הניא ולא • עכ״ל לעצמו שהחזיק בשם אלא לנו

 לכתוב תיקנו הגיטין חומרת ומפני ־ בזה אדם שיחלוק טעם רואה
 אין מדינא אבל אחר שם לו יש שמא מספק וחניכא שום וכל בכולם

 או פעם ימצא אפילו ובנ״ד שמות שתי להם שיש אדם בני כל להחדק לנו
 עיקר הוא הגר בראובן שהוחזק כיון אלפנדרי ראוכן שקראוהו פעמים

 דין מן ובר :וחניכא שום כל בכלל הוי כטפל והשם בפירוש אותו וכותב
 בו שהוחזק השם מכחיש אין אלפנדרי ראובן לס״ת אותו שקראו אפילו
 יעקב בן ראובן אותו שיקראו לא אס לעצמו לקח זה כינוי דילמא

 ומ"מ • הס נרים ואביו הוא שמא כי לגמגם יש בזה ואפילו אלפנדרי
 ישראל מזרע שאביו עדים יבואו שאפילו מידי מינה נפקא לא לנ״ד
 ;העיקר הוא לעצמו בו שהחזיק והשם טפל זה שם אלפנדרי יעקב ושמו

 שמעון בן יוסף ששמו אחד על בחשובה ז״ל הרא׳׳ש כסב שהרי ת וא
 בן יוסף וכסב אביו שם להזכיר רצה ולא לגרש לו היה והבן אביו והמיר
 יוסף בעלה שם שהרי מגרשה אחר אומר שהרואה פסול שהגט שמואל

 דומה הנדון שאין שתדע צריך • ע״כ שמואל בן יוסף היה וזה שמעון בן
 שמעון בן ביוסף אותו מכירין היו דהתם חדא טעמי מכמה כלל לראיה

 שהכל כיון אדרבה בנ״ד אבל וכו' אומר והרואה שמואל בן ביוסף ולא
 :מגרשה אחר יאמרו לא שמואל בן בראובן ולא הגר בראובן אותו מכירין

 כלל שינה לא הכא אבל פסול ולפיכך ממש אביו שם שינה דהתם ותו
 שם כששינה אלא נפסל פלא כלל בגט אביו שם כסב שלא כמי והוי

 • אנחנו ותושבים גרים דכלנו קשיא לא גר עצמו שעשה ומה :אביו
שם כינוי כאן ואין גר עצמו כינה בגיות נולד וזה אביו שהמיר כיון וסו

ג ס

 בשום שמות שת' הכתיבה במקום לו היו דאפילו יודע והוי :אביו
 במקום שמות שני לו היו מ־מ בעל וז׳ל • כשר הגט מהם אחד וכתב

 הרי וכולי שוס וכל כסב ולא מהם באחד וגרש הגט ונסן שלו הכסיבה
 ואם שכסב במה רבינו בדברי נסבאר שזה ואיפשר בדיעבד כשר זה

 ולא וחניכסה חניכסו שכתב לומר וירצה כשר וחניכסה חניכסו כסב
 והראשון מהם באחד מגרש לכסחלה שאפילו כתב ז׳ל והרשב״א • יותר
 אלא פליגי לא דע״כ אומר ואני :ע״כ ז׳ל הרמב׳׳ן דעת והוא עיקר

 וכו׳ אוחרן שום וכל כסב אם אבל וכו׳ אוחרן שום וכל כסב בשלא
 ז״ל הרמב״ס מדברי לדקדק יש וכן • לכ״ע רו מגרש לכסחלה אפילו
 לו שיש שום וכל וכתב יוסר בה יודעים שאינם שם כסב וז״ל שכתב

 היו אם אבל ריוסר רה יודעים שאינם וטעמא • ע״כ פסול זה הרי
 השמות מן זה אי דאלס״ה הוא דמססבר וטעמא לכסחלה כפר שוין

 כיון קושיא יש עדיין פלוני דמסקרי פלוני שיכתוב וכ׳׳ס תחלה יכתוב
 שאומרים ז״ל הרמב״ס על חולקין יש זה בדין ואפילו ■ שוין ששניהם

 כולם לדעס כי למדס הא • מכללם ז״ל והרא״ש בדיעבד כשר שהוא
 כשר הגט וכו׳ שוס וכל שכסב כיון בשוה שמוס בשני שהוחזק אפילו

 הילכך הגר ראובן בשם שהוחזק בשאלה שבא מה לפי וכיש לכסחלה
 כשר והגט בה לן לית אלפנדרי ראובן אוסו קורין שמקצס סימא אפילו

 בפרק דגרסינן מהא למדנו זה דין ועיקר בדבר לפקפק ואין לכסחלה
 נהרדעי אמרי שרה ופורסא מרים רופא לה קרו דהוי ההיא השולח
 עיקר שהוא מרים בגט לכתוב צריך כלומר לה שיש שוס וכל מרים
 כדכסיב דפסול ז״ל הרמב״ס כהב הפך ואם לה דאית שום וכל והדר
 יש וכו׳ שוס וכל כסב ולא בפירוש עיקר שהוא משם כסב ואס לעיל

 הר״ןז״ללא וגם בעיני גדולה קולא וזו גמורה מגורשת שהיא אומרים
 שאס פרור הדבר ומ״מ ־ וכו׳ כתב לא שאפילו כ“ג איפשר אלא כסב

 ורשת מי שהיא וכו׳ שוס וכל וכתב מהם אחד וכתב שמות בשני הוחזק
 השמות שני לכתוב שהצריכו והראב״דז״ל ריס לדעת דאפילו גמורה
 כשהכסיבה אבל אחר במקום אותה כשמגרש דוקא היינו בהדיא

 אשה הילכך בפירוש שניהם לכתוב צריך אין אחד במקום והנתינה
 צריך והמגרש הדין אס ליסן עתיד וממעגנה זה בגט לינשא מוסרת זו

 הוא ואם הגט על לעז להוציא שלא החרס על שעפר לפי עליו להכריז
 אחר ואם פטור זה הרי אחר גט בצריכה שאומרים חכמים פי על אנוס

 וישוב כפר והגט מגורשת זו שאפה הוראה מורה פי על לו שיתברר
 ;פ״ד ראות כפי ולהענישו ליסרו ראו' קיאו שבעל ככלכ

א ל ל  ראובן ומיעוט הגר ראובן אותו קורין רוב אם דינא דהאי כ
 לו קורין מיעוטא אס אבל כשר הגט בשוה שוה או אלפנדרי

 ולדעת ז״ל הרמב״ס לדעת פסול הגט אלפנדרי ראובן ורופא הגר ראובן
 ראובן אותו קורין רובא ואס כשר הגט פוסקים וקצת ז״ל הרא״ש

 דאין בדיעבד כשר לידהגט מססברא הגר ראובן ומיעוטא פורטוגיש
 וממלכות יר שהוא ואיפשר המחוז שם הוא דפורטוגיש השם שינוי כאן

 והרשב״א ־ כשר שהוא בזה מודה ז״ל שהרמב״ס אני ואומר פורטוגאל
 ונהי בגט מעכבין האשה ואבי האיש אבי שם שאין בתשובה כסב ל ז

 ואביו שהוא כיון שינוי שוס רואה איני בנ׳׳ד אבל פסול שינה דאס נמי
 שאם אפיו בס הזכיר שלא עשה ויפה גר מיקרי שפיר מומרים שניהם

 ואס ירקב רשעים ושם להזכירו ראוי אין מומרוס של שמו מזכיר היה
 הגר ראובן הילכך השס כשנוי הוי ביהדוסו לאביו שהיה השם מזכיר
 : הוו וחניכא שוס וכל בכלל והכינויים השמוס ושאר טפי עדיף

:כתבתי הנל״ד
! ל ל א  הכנסת בביס עור של אנטע להציע מותר אס ממני ש

 העור על לעמוד לי מה מנעל לי דמה הכפוריס ביום
: ומגין קשה שהוא כיון

ה ב ו ש  כרים גבי על לעמוד מהו ז״ל ישראל מהר״ר מלפני שאלו ת
 דרכיוהיו נראה התשובה ומסוך בי״ה עור של וכססוס

 • ברכה עליו תכא והמחמיר הפסיד לא לצורך דהמיקל השיב ואפ״ה
 שהביא קשיסומהראיה שהם אפילו מיחוש בית כאן אין כי אומר ואני
 כרגלו ונעול רך כשהוא עור כבל אלא אסרו דלא ללמוד יש ל f הוא

 ושיעור קרוע במנעל לצאת דמוסר ונר^ה זרוע באור שכתב קצת וראיה
 אלא הרגל בכף למטה קרוע ר׳׳ל אינו ומסתמא יודע איני הקריעה

 דשרי עור כלי ע״ג לעמוד שכן כל קרוע מנעל דשרי וכיון למעלה קרוע
כ כדאיסא השרת למלאכי שפיר דומה יחף עומד שהוא וכיון • ע'

במדרש



ת126 ו ל א ותשובותהרדב׳זש

 ושחיי מאכילה גר עינויי! דהני נמצע לא צזרו וגמנעל גמלרש
 כעלמא אסמכחא מקראי להו דילסינן גג על ואף . נינהו מדרגנן

 כנגד עינויי! ה׳ הני כגמרא דשיילינן והיינו • כחוספוח כסגו וכ! הוא
 נראה וכ! דוכחא ככל דחלמודא אורחיה כי ל! מנא שיילינ! ולא מי

 לוננר וצריך החורה מ! שהם כחכ דל שהרמכ״ם אלא דל הר׳׳! הסכמת
 כ׳ והתירו שראוי מה כה! הקלו והם לחכמים מסר! שהכסוכ זה לסי
 התורה מ! דהוי ז״ל שימחו לסי ואפילו :לחענוג נעשה שאינו מה

ממקרא  מרגישי! ועליו הוא יסף והנא יח״ףילסיקלה הולך דוהוא מ׳
 כרגלו נעול שאינו כיו! רגליו כסוח שחחת מה ואפילו היחפוח שפיר

:הנלד״כ ־ הוא כרור וזה עמו נימל ואינו
ת שעח ל א צ ^  שרגיל כש״! שהיה כמעשה דעחי אודיעך ממני *

 מוסף להתפלל רגיל ורכו כר״ה שחרית להתפלל
 כאומרו הכנסת מכית יצא והוא שחרית להתפלל רכו קם הזאת ונשנה

 כככודו שזלזל אומר ורכו לכיישני הזאת כשנה כידי נמצא עולה מה
א זה די ולא אותו ינידה להתפלל הוא שקם מפני מכ״ה כיציאתו  א׳
 ומי מי שחל ואת״ל חל הנדוי אס המורה יורה ועתה עליו שהכריז
 אותו נדה שלא עוד :לא או הכרזה כר היה ואס נדוי כו לנהוג חייכים

 כדי אותו נידה אחר כקהל צ“ש להיות כשרצה כך אחר אלא שיצא כיום
:ס׳ז יהיה פלא

ה ב ו ש  שלא הקניטו שהרי כזה לרכ זלזול קצת דאיכא איכרא ת
לי ומה כדכרים הקניטו לי ומה ויצא תפלתו לשמוע רצה י

 שאין כיון לנדותו ראוי היה לא לכתחלה מ״מ • מכ״ה כיציאתו רקניטו
 אכלמ״מ מכ״ה יצאתי כך כשכיל לא למימר דמצי כך כל מכורר הזלזול

 מא־ר רכינו מחשוכח ללמוד יש וכן נדוי נדויו כדיעכד שנידהו כיון
כדכריך שאס אדרכה לומר אין תנאי על שנדית אחר ומיהו ודל ז׳ל

 לרנ מנודה אינו לתלמיד מנודה לתלמיד מנודה לרכ מנודה דתניא
 דשמיא למילי אילימא למאי מנודה לכ״ע הא מנודה דאינו הוא לרכ
 לככוד אלא ה׳ לנגד תכונה ואין עצה ואין חכמה אין כתיב והא

 שהוא מי כ״ש לכ״ע מנודה הוי לתלמיד דמנודה כיון עליה וק״ל עצמו
 לכ׳׳ע לתלמיד איריא מאי וא״כ לכ״ע נונודה דהוי לרכ נונודה
 לח,מיי מנודה העולם לכל מנודה לרכ מנודה למתני ה״ל והכי מנודה

 הרכ פ״ו ז״ל הרמכ״ם שכתכ מזה קשה ויותר . לרכ מנודה אינו
 ח,מיד אכ, כמנודה נדוי לנהוג חייכין תלמידיו כל לככודו שנדר
 חייכין הפס כל אכל נחי כו לנהוג חייכ הרכ אין עצמו לככוד שנדה
חי כו לנהוג  מנודה לרכ] [מנודה יוסף נמקי כתכ וכן • כאן עד נ

 הוס חלמידו לכל 1ומפמנ ־ ע"כ חלמידיו לכל הוא מנודה לחלמיד
 מכח כחו גרע וכי קשה וא"כ מנודה אינו העס לשאר אכל מנודה

 כרור הדכר לככודו כנדה הרכ כי אומר אני זה לתרץ וכדי ■ תלמידו
 חייכין אין המנדה מהרכ הגחלים אכל נדוי כו לנהוג חייכין פהעס
 כעירו מנודה הך כהח דתניא ככא ודמיאהאלהך • נחי כו לנהוג

 לה ופרישו לעירו מנודה אינו אחרת כעיר מנודה אחרת לעיר מנודה
 כדהנהו ודוקא מנודה אחרות לעיירות הא מנודה אינו לעירו ודוקא ז״ל
 לכ« מנודה לרכ מנודה נמי הכא לא מינה דעדיפה אכל לדידה כוו

 נקע הכי ומשום מרכו גדול שיהיה אפילו לתלמיד ומנודה לרכ השוין
 לשאר וכ״ש מרכו גדול שיהיה אפילו לתלמיד מנודה לרכ מנודה תנא

 שנדהו כיון כלל מנודה נו אי ממנו למדו ולא מהרג לגדולים אכל עלמא
 ז״ל הרכ שכתכ וזהו • נדוי כו לנהוג חייכין ממנו הגדולים וחין לככודו

 ממנו גדולים אכלאחרינישהס ממנו גדולים אפילו כלומר תלמידיו כל
 כו לנהוג דחייכין דפשיעא עלמא שאר למננוסי אתי ולא חייכין אין

־ כככודו חייכין שהם כיון נדוי
,Yn y ד ״ל ״’’סי אחי ומיהוn^ נ ־ ר א' מ ^rל כן כ ^ לו1 ר א-י ^ ד מי ? רכינו כמ-ה ^

א צא דכתחלה נהי רכו שאתה כדיעכדאחרי נדויךנדוי חצוף שרראו ל ל א דמלתא כ ל - כ - ״V ה ,,

־« ״ ■ ״ ״ ™ ־ ״ ״ ־ ?”״’י - נ : ״  י מהרר דכדו וכתכ ■ עכ״ל נדוי אינו אז כדכריו חרפך לא ואה
 לא תנאי על כנדוי אס ק״ו דן אחה ומעתה • ק״ע שורש ז״ל סלון
 • מכורר הזלזול היה שלא כיון תנאי כלא נדוי כ׳׳ש לנדותו מייעז היה
 היה דלא משמע הזלזול כשעת לנדותו רצה לא שהרי הוא שכן תדע
 נדוי חייכ היה לא אחר כקהל ש"צ להיות שרצה וכשעה לנדותו ראד

 שנדהו שכיון אני מודה ומ״מ • רכו מדעת מתפלל היה שלא אע״ס
 לוסיף דלא והכו נדהו ככודו שמפני שיאמר וכלכד נדוי נדויו כדיעכד

 נדוי הרכ עשה כדין שלא ודאי זה וכשוקים ככ״ה עליו להכריז עלה
 יהי דתנן תלמידו לככוד לחוש לו היה שמענו לא הכרזה אכל שמענו

 הדמכ״ם כתכ כאשר לקרכו לו והיה כשלך עליך חכיכ תלמידך ככוד
 ועתיד לכזוחו ולא עצמו לכי! כינו ולנדותו ת״ת מהלכות פ׳׳ה ז״ל

 חתן לא עור ולפני משום עכר דעחי ולפי עליו הדין את ליחן הוא
 לסכול יכולין אינשי כולהו דלאו הגדול כנו דמכה כההיא מכשול

 שיחחייכ ז,זו, כזה דאין משכילים מקצת ולדעת לדעחו כ״ש כזה כזיון
 לנדותו עמיו כחוך עשה טוכ לא הילכך :טפי דפקר וכ״ש נדוי עליו
 ואצ׳ל מימי לככודי אדם נדיתי שלא’לי ותיחי עליו להכריז וכ״ש
 מכחין אדם אין הכעס שכשעח לפי כזה נזהר ואני תלמיד או חכר

 ממילא ומשמע ארור אורריך כתיכ וקרא מוראו זה ואי ככודו זה אי
 דרך היה וכן ת״ת הלכות סוף ז״ל הרמכ״ם כתכ וכן ארור הוא

 נזהר אני כי שיש חסידות מפני לא ואני • וכו׳ הראשונים החסידים
 או שכזהו ת״ח אכל ז״ל הרכ שכחכ ואע״ס העונש יראת מחמת אלא

 אעס^ נ״ד מ״מ וכו' ככודו על למחול לו אסור כפרהסיא אדם חרפו
 היגכך ז,זול הוי מכ״ה שיציאתו יודעים הכל אין מ״מ כרכים שהיה

 • נדוי לנהוג התלמוד חייכ שנדהו כיון אכל למחול וטוכהיה דמי כצנעל,
 או ׳ד לכ כמנודה אלא דכריס אותם שינהוג אמרו לא ז״ל הראכ״ד זכתג

 ח אח- לעיר מנודה או לככודו שנדה ת׳יח אכל עכירה מחמת מנודה
 מתרחקים אדם שכני אלא המנודה כדיני אסור אינו לכל מנודה שאינו
 ; כ נ:׳ לחצאין אכלוח דאין עליו אין אכלוח אכל לכיישו כדי ממנו
 לנדותו ויכול הוא אפקורחא הרכ לנדוי חשש לא התלמיד אם ומ״מ

: זה על לכתחלה
ן י י לז רי מגלחין וא^ו פרק תניא נדוי כו לנהוג חייכין ומי מי ו
מנודה אינו לתלמיד מנודה לתלמיד מנודה לרכ מנודה '

נדוי נדויו לככודו שנדה ת״ח הונא רב אמר עלה ואמרינן לרב
ונדומה מנידוי 5מד ;ריז5ל אסוד דמלנותא וי;א ען־י נמוינתינו מה ?;»( *ועתה
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 כו לנהוג חייכין אין ממנו למדו ולא המנדה מהרכ הגדולים אכל ממנו
 ו^ס1הנ מנודה הוא הרי טכירה משוס נדהו ואס כמנודה נדוי

: כחכתי הנל״ד ־ לנשיא ואפילו
ת שעט ל א  שמעון על חוכ לו שיש כראוכן דעתי אודיעך ממני ש

 וראוכןתוכע קכלן ערכ ולוי בערכאותיהם כשטר
 שלא כאומר ומה שמעון פרעך ככר טוען ולוי הערכות מכח לוי אח

: עש הדין המורה יורה נכסי על עושים אתם קנוניא פרעך  מי
ה ב ו ש  אכל חייכ אינו שכועה אפילו נאמנות כו ים השטר אס ת

 כערכאותיהס העולים כערות כסתם נאמנוס כו אין אס
 נשכעיין דאין כרור הדכר שמעון פרעך שמא לוי טוען אס לראות צריך

 ראוכן נשכע שמעון שפרעך כודאי יודע אני טען ואם שמא עענת על
 על נשכעין דאין ואע״ג הערכ מלוי וגוכה זה משטר נפרע שלא

 ממון שלוקח מי כל על סתם חרם להחרים יכול מ״מ שמא טענת
 העדכ מי וחוזר הוא הגאונים מתקנת זה וחרס כדין שלא חבירו
 כערכאותיהם שהערכות יודע והוי .עליו שפרע מה משמעון ותוכע

 חשוכים ואינם קנין להם אין שהרי מעות מתן כשעת אלא יחול לא
 לו ואין הואי״ לכס ערכ ואני הניחוהו להם אמר שאס לענין כ״ד

 שכדיניהם ואעפ״י נשתעכד כמה כן אם שהאמינוהו כמה הנחה
 הכשירו לא שהרי עלה לוסיף דלא הכו מ"מ משחעכד כעלמא כדכור
 מנה כפנינו כהם כחוכ א"כ אלא כערכאותיהם העולים שערות
 מתן דהיינו הערכ כפני מנה א"כ אלא יחול לא הערכות ודכותה

 העולה שער ככל לגכות נהגו ככר אכל מורה דין זהו • ננעות
 דידם משום ל רז שהזכירו התנאים כו שאין אעפ״י כערכאוהיהס

 יחחייכ לא למה ערכ שיצא שהודה כיון ואומרים עצמם על תקיפה
 ותו כמורה כתוכ זה ואין מדעחנס הממון מפקירים שאתם אלא

:הנלד״כ • דינא דננלכותא דדינא
ת ש*פ ל א מחזרי! שהיו ושמעון כראוכן דעתי אודיעך ממני ש

 שיקנה מי שכל כיניהס והתנו מעכו״ם סחורה לקנות
 רוצה ואין ראובן אותם קנה ושוכ מהם וקנו לחבירו חלק יתן אותו

: עם הדין המורה יורה לשמעון חלק לתת י מ
ה ב ו ש  לכיש הטילו ולא שוחפין שאינם כיון ראוכן עם הדין ת

 שהרי כעלמא דכרים דקנין הוא כלום לאו הקני!
• הוא ודכר^כרור כקנין להקנותה שיוכל ראוכן כיד אינה הסחורה
דינא דנילנותא ודי;א
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ק  בהדי דאת:ו הירי וסדי וז״ל ז״ל המסור בעל פכהב בהדיא מצאחי ו
 ״בין חד ואזל ב/־נא בפותסוה ליכוי זבינא האי זביכא כי בקני! הדדי

 הקנסא וליה • נאן עד הוא דברים דקגין מידי למיבעי לאידך ליס
 ע״י או הכיס אס ויגביהו לכיש סרווייהו דיעילו אלא מלסא להאי

 במדינה מנהג איכא דאי יודע והוי • פבועסו לקיים אוהו וכופין שבועה
 פאחד המדינה בזאס המנהג וכן פיסוך הוי דבור ע״י אפילו להפההן!

 דנין אנו וכך עמו וחולק בינינו ואומר חבירו ובא סחורה לקנוס עומד
;הנלד״כ ;ממונוס בדיני גדול ענין המנהג כי פעם בכל

א פ ת ש ל א  על חוב פסר לו כיש בראובן דעהי אודיעך ממני ש
 והלך כהיבה בלא במסירה ליהודה ומכרו כמעון

 שם היה פלא לפי ראובן בו חוזר ועסה החוב משמעון וגבה יהודה
:מי עם הדין המורה יורה ומשירה כסיבה  פוב ופסק מפמעון הבער יהודה בגבה ראובן ידע אס תשובה
 ידע לא ואם מחילה לה דהויא בו לחזור יכול אינו

 מפמעון חובו וגובה חוזר החוב מפמעון יהודה כגבה בפעה ראובן
 פלא כיון הפסר בידו כהיה אעפ׳י ליהודה חובי נסס למה לו ואומר

 וחוזר • מזה גדול פופע לך ואין כדין ומסירה בכסיבה אוסו קנה
 לרפוסו ובא זכה פכבר לפי ממנו להוציא יכול ואין יהודה על שמעון

 • דפשע מפום ביר דביני מאי שמעון ומפסיד מיניה מפקינן לא
 וכו׳ לחבירו דקל פירוס המוכר אסמר נשך איזהו בפרק דגרסינן והראיה
 פלא דאפילו קמן הא : מיניה מפקינן לא ואכיל פמיע דאי ומודינא

 שזכה כיון מ״מ לעולם בא פלא דבר מוכר אדם דאין קנין הקנין היה
 ועיין ;:עא לא נמי בנ״ד אף מיניה מפקינן לא לידו והגיעו בהם

 אם אבל עלה וכסב ז״ל ר״ס בשם כן שהעלה וסמצא ז״ל הרא״ש בפסקי
 לא ליה דאמר משום מב״ח וגובה חוזר החוב מגבייס המוכר ידע לא

 השסרוס קנין כדין ממני שקנה יודע שהייס עד חובי לסס לך היה
 במה זכה שהלוקח משמע מב״ח וגובה חוזר ומדכסב • ל’טכ

 מיניה מפקינן לא בהם וזכה בחליפין מעבע קנה אם וה״ה שגבה
 פסר שמעון עען ואם : בחליפין נקנה משבע אין דקי״ל אע׳ג

 שסר יהודה אמר אס אבל : ונפסר נשבע ואבד לי הביא כסיבה
 מחייבה כאינה עענה דכל שבוכיה עסק כאן אין ואבד לי היה מכירה

 שסר שם היה פלא יהודה יודה אפילו דהא עליה גפבעין אין ממון
 ואי • וכדכסיבנא זכה שכבר כיון כלום אוסו מחייבין אין מכירה
 אס לפעור יהודה של פבועסו פיומיל מצינו לא שמעון אס לפטור
 שמעיד אחד עד שם היה שאפילו אומר אני מזו וגדולה . פמטון
 בעדוס נוגע דה״ל עמו מצערף יהודה אין מכירה שטר שם שהיה

 הררננ״ם כסב וכן . עליה סרעוננס לשמעון ליה דליהוי ליה ניחא דלא
 בדרך אפילו מועלה שום בו לו יהיה פלא בעדוס לדקדק שצריך ז״ל

 וא״ס : משמעון חובו וגובה העד אס להכחיש ראובן ונשבע רחוקה
 שלח שאם ידו מכסב גרע מי במסירה לו שמכרו מודה שראובן כיון

 :פמעון נפער לו ונסנו ליהודה חובו פיהן לשמעון ידו כסב ראובן
 לקבל שליח שעשאו בדעסו גלה כבר הסם דבשלמא קשיא לא הא

 להוציא שיוכל כדי אלא אינו הרשאה שסר שכוסבין ומה » המעוס
 אלא שליח אוסו שעשה בדעסו גלה לא בנ״ד אבל • כרחו בעל ממנו

 ; חז״ל כסקון נעשה והקנין לו הקנה בקנין .
ן י נ ב ל  לו להביא כמעון אס שליח שעשה ראובן ששאלס גוה ו
 ידו כסב ולא שליחוס שסר לא בידו נסן ולא מלוי מעוס י

 מעוסיו לו להביא שליח אוסי עשה ראובן ואמר לוי אצל שמעון והלך
 לראובן לפרוע לוי חייב בדרך ונאבדו המעוס לו ונסן לוי והאמינו

 בידו נססי שלא כיון למימר דמצי שליח שעשאו ראובן דמודה אע״ג
 סרצה אם הוא מהימנא גברא קאמינא הכי ידי כסב ולא פסר לא

 שעשאו בשליח אלא חשדא ורב רבה פליגי לא דע״כ ידו על השלח
 שליח הוי אמר חסרא דרב לא אי שליח הוי אי הרשאה בלא בעדים

 לסמוך רגילים שאנחנו הפוסקים ופסקו שליח הוי לא אמר ורבה
 שליח אבל : הכי דסברי אלעזר ורבי יוחנן ורבי חסדא כרב עליהם

 כשהמשלח ואי : שליח הוי לא לכ״ע עצמו לבין בינו שעפאו
 כשמודה אפילו ודאי אלא למימר צריכא שליח עשאו שלא אומר

 הרמב״ם כסב ז פ" גזילה דבהלכוס וא״ס ־ כלום אינו שליח שעשאו
 פ״א ושוספין שלוחין ובהלכוס בעדים השליח עשה א״כ אלא ז״ל

משמע וכו׳ בידך לי שיש מנה לו ואמר לשמעון שכתב ראוכן ?תב

 ממסיבסא שדרו דהכי קשיא לא הא . בגידים שלא אפי׳ שליח דהוי
 דשליח כיון וא״ס . הוא מנהגא האי כי ומנהגא הסגרים מכחמנהג

 מעוס משלחין אין דאמר כשמואל פסקינן היכי שליח הוי בעדים
 מסהדי דלא קשיא לא נמי הא • עלה מסימי עדים ואפילו בדיוקני

 מססדי לא גופא אשליחוס אבל פלוני של דיוקני שזהו אלא סהדי
 אחד כבא או וז״ל קכ׳׳א סימן המור כסב שהרי וא״ס .הוא וברור
 והאמינו מטוסיו להביא שליח עשאני פלוני ואמר לנפקד או ללוה
 אומר והמלוה ללוה מסרסי או נאנסו אומר והשליח הממון לו ומשר

 הודה שאם משמע וכו׳ השליח נשבע קבלסים ולא שליח עשיסיו לא
 שליח עשיסיו לא דה״ק קשיא לא . הלוה נפטר שליח פעשאו המלוה
 שלא חמורה שבועה המלוה וישבע נסמוך כסב שהרי סדע בעדים
 ומיהו . שליח עשאו שלא נמי לשבע איסא ואם ;חובו ויגבה קבלס

 בעדים שליח עשאו שלא נשבע זה הרי היה בעדים שליח עען אס
 הוא כלום לאו שליח שעשאו שהודה אעפיי עדים בלא דשליח הדע
 שמסר מודה ודאי והסם בדיוקני משלחין אין שמואל אמר דהא

 כגון קנים שני דיוקני פירוש דהא המעוס לו להביא הדיוקני לו
 לו ואמר לנפקד אחד ונוסן לשנים אוסו וחוסכין א׳ קנה שלוקחים

 ואע״פשיש שבידך לוהמעוס שלח לזה השייך העץ זה לך שיביא מי
 דהכא לדחוס יש ומיהו פליגי לא בהא מ״מ אחרים פירושים בו

 :מצאו וזה הדיוקני ממנו שנפל אלא שלחו שלא בעוען עסקינן במאי
: כסבסי הנל״ד

ה שפב ש ^  וסכשיטין מסנוס לה ושלח אשה ששדך באחד היה מ
 לאחר ונסקדשה ועמדה השידוכין נסבעלו ואח״כ

 אי הים למדינח הלכו והעדים שקדשה קול עליה הוציא והראשון
: לא או גני להצריכה לה חיישינן _

ה ב ו ש  אסרא דמנרים והעלסי בזה כיוצא על נשאלסי כבר ת
 כלל לקדושין חיישינן ולא הוא מקדשי והדר דמסבלי

 הנשואין בפעס אלא יקדשו שלא קדומה סקנה יש עעמא ומהאי
 לקדש לשנים או לאחד רפוס נוסנין שאנו ואעפ״י זו סקנה ופשטה

 ואפילו המנהג ישסנה כך מפני לא הסבוס מן סבה שם שיש בזמן
 הסקנה על לעבור זה אין וגס הוי לא מסבלי והדר מקדשי מיעועא

 או נאחד רשוס לסס ב״ד שראו כיון ב״ד ברפוס אלא יקדשו שלא
 אסרין הילכך • המנהג ולא הסקנה נסנעלה זה מפני לא לשנים
 כמיניה כג ולא כלל לסבלונוס חייבינן ולא הוא מקדשי והדר מסבלי

 כלוס לאו קלא מפום ואי ־ להם והלכו עדים בפני שקדשה לומר
 מפיק לאחר שנסקדפה מפני האויב וזה בב״ד נתחזק לא שהרי הוא
 רנה ואפילו כלל גיסא לה מנריכינן ולא לה חיישינן ולא לקלא ליה

 ביר. כאן דאין לכהונה אוסה לאסור שלא לו שומעין אין לגרש
 מסבל׳ והדר דמקדשי ונויעועא ז״ל הרשנ״א וז״ל : כלל מיחוש

 היכא אכל ברגילוס כן שעושין מיעוט שם בשיש דוקא דחוששין
 מיקרי לא מיעוט אפילו מסבלין ואח״כ במקרה מקדשין דלעסים

 אין שמסחדש מקרה מחמס אלא כן עושין שאין שלנו ובמקומות
 נ עכ״ל להם חוששין ואין יום בכל ומעשים כלל לסבלונוס חושפין

 בביס שנחחזק הקול היה דאפילו יודע והוי .שכסבנו כמו זה והרי
 וה׳׳ה נשואין לבסר לקלא חיישינן דלא דקי״ל הוא כלום לאו דין

: כסבסי לע״ד והנראה אירוסין דלבסר לקלא
ת שפג ל א : הכסובה בגבייס המדינה מנהג אודיעך ממני ש

ה ב ו ש  הנכסים והם מלוג נכסי והס לאשה ים ממון מיני ד׳ ת
 שנשאת אחר ירושה לה שנפלו או עליו שמאסן שלא

 הוסירו ואם לה פחסו פחסו אם שהן כמוס נוטלסן אלו ונכסים
 אוינאבדו נגנבו ואס פיחס אכילס אלא בהם לבעל שאין לה הוסירו

 כשאר בהם הוא הרי מכרם או ואכלם לקחם ואם כלום מכלם אינו
 ואיפשר דסלמודא מדינא דינן נשסנה לא אלו ובנכסים חובוס בעלי

 נ״מ להו איס נשי כל דלאו משום מנהג בו חדשו דלא דעעמא
 והם שני ממון לאשה יש עוד . אדינא שבקוה שכיחא דלא ובמלסא
 מוהר זה ממון ובכלל עליו ושמאסן לבעל אוסס שמכנסס הנכסים
 לבעל אוסו ומכנסת שיתפשרו מה כפי הבעל לה שיסן שנהגו בסוליה

 בכלל הכל ארוסה בעודה לה שנוסן מסנוס וכן הנדוניא בכלל
ודין ברזל כצאן לה וקיימים חזקים שהם ברזל צאן נכסי ונקראו

סיחלמוד
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ק לו הוהירו הוחירו ואס לו פחחו פחמו פאם באלו החלמוד  אם ו
 או נגנבו באם באלו המנהג אבל נאחריוס; חייב אבדו או נגנבו
 עושץ אס אבל הראפונה מלאכסן עובי! באין או לשלם חייב אבדו

 . הרבה שפחסו אפילו הראשונה נשומסן נועלסן הראשונה מלאכסן
 ♦ נדוניסה מנכסי הרבה מפסדס היא שהרי ישר אינו זה מנהג וא״ס
 כד בלה או נגנב או שאבד מה הבכל שיפרע הנהיגו זה דכנגד וי״ל

 סוספס שהוא הראשונה שומסו לפי הראשונה מלאכסו עושה כאינו
 לה נוסן הוא כי גם שוויין שומס על שליש להוסיף נהגו בכן שליש
 מינה נפקא למאי וא״ס ; לבסוף סוספס לה ופורע בסחלה מהר

 שבלה מה לשלם ולענין וגרבה אבידה לענין י׳׳ל • אח־יוס כמקבל
 הוסירו או פחסו אס הראשונה בשומסן נוטלס בעין שהוא מה אבל
 מעוס פורע מעוס לו יש שאם ב׳ח כדין בהם הוא והרי המנהג זהו

 פורע אלא מעוס ולהביא למכור ליה כייפינן לא מעוס לו אין ואם
 בביס למכור ברונה מי שומס שמאין ג׳ מו יש אשר כפי מטלטלין

 כסב וכן המטלטלין למכור השווקים למקום ללכס לה מטרחינן ולא
 באשה וכן לווין בפני דלס סנעול שלא והטעם בסשובה ז״ל הרא׳׳ש
 נמצאו לא אם לענין וכן היא חוב כבעל אלו בנכסים שהרי בעצמה

 החוב בעלי עם חולקס עליו שיש והחובוס כסובה כדי נכסים לו
 המנהג הוא שכן אע*פ אלו בנכסים ומ״מ ■ חובוס בעלי באר כדין

 שהחלוק שרואה ובזמן בגרושין עיניהם כנוחנין רמאים כמה רסיסי
 ולא לגמרי יקרע שמא וחובש סשמישו צאחריס הגיע כמלבוש או

 אחרים לה וקונה בקופסא אוסו מניח הראשונה מלאכסו יעשה
 ובכיוצא הראשונה בכומסן גנז אשר הכליוס לה נוסן לגרשה וכשיביא

 לפי פשרה עובה אני או עסה ששוין מה כפי אוסס שם אני בזה
 מפרשים היו ואם בזה כיוצא על המנהג היה שלא אצלי שנסברר

 לכל ראוי וכן כלל מסכמס ה־סה לא הנשואין בכעס זה דבר לאשה
 אלא כלל מנהג שינוי בזה ואין ערומים מחשבוס להפר לעשוס דיין

 מאסים מנה והוא ג' ממון לאשה יש עוד . וכמשפט האמס לקעמיד
 כלום הוציאה שלא לפי כאן שנו כסובה קולי אמרינן ובאלו וסוספס

 כל כנגד עזבון בס ים אם אלא חובין בעלי עם חולקס אינה ולכן
 בעין מעוס לו שיש אע״ס וכן . הפסידה לא ואם נוטלס ההובוס

 מה כפי סובין אפילו לה נוסן אלא מעוס ליסן אוסו כופין אין
 עעמא ומהאי נהגו וכן ז״ל ר״ס בשם הסיספוס כשבו וכן ג' כיכומו

 וכן בשוק שבוה מה כפי אלא דין הביס שומח צריך כאין נ״ל נמי
 לה שנסן נוס המס והיא ד׳ ממון לאשה יש עוד • ג״כ המנהג הוא

 אלמנה היא שאם בזה הפשוט המנהג . לה שקנה המצבושיס או
 שעליה מה כמין א־ן גרושה היא ואם . כעליה מה אפי׳ לה כמין

 זהב וכלי כסף כלי ואצ״ל לה שמין וי״ט שבס בגדי אבל חול מבגדי
 להסנאוס אלא לה נסנן שלא שמין הכל ומרגליוס טובוס ואבנים

 אשסו עם אדם ידקדק שלא כדי בזה נהגו ויפה בהם ולהסקשט בהם
 שהוא כיון בהם להסנאוס וסכביטין כבוד לפי מלבושים לה ויסן

 באלו לב״ח ואין הכל לה ישומו כסובה גבייס לידי סבוא שאס יודע
 עלה לוסיף דלא והבו בכסובסה אוסס גובה אלא כלום המסנוס

 תלוי י׳ט ושל שבס של אשסו מבנדי גובה ב״ח אס הדין עיקר בהרי
 בהן קודמס היא כסובסה לנבוס ובאס בעלה שמש כיון וזו במחלוקת

 הם אם וכ׳׳ש מידו מוציאין הב״ח ספש ואפילו כלום בהם לביח ואין
 כעי; בהם לפי בכסובסה לאשה אותם ונוהנין שליש ביד מופקדים

 למוכרם יכול היה שלא סדע המנהג וכן לה שנתנם כיון לה אפסוקי
 מכרם אס המפרשים שאר ולדעס ז״ל הרמב״ם לדעס אפילו לכסחלה

 האבה ממלבושי גובין באין המלכות דין הוא וכן מכורים אינם
 דין בהם יש וא״כ למלכוס חייב שיהיה אעפי׳י כלום ותכשיטיה

 נותנים השטר וקדם מקרקעי אגב מטלטלי להם בכתב כגון קדימה
 דנוסנה דמטלטלי אחרס בתשובה שכתבתי ואע׳׳ג בכתובתה לאבה

 שגם הכא שאני טריפה דין בהו ואיס דסלמודא אדינא להו מוקמינן
 לטיבוסא כמה בהו דאיס וכיון מאוחר שהוא אלא חוב בעלת היא
 וסו מהם גובה ב״ח דאין דפסקו כמה ואיכא מסנה שהם חדא

 אוסם וגובה חוב בעלת היא דגם וסו . הוא כך המלכות דמנהג
 נ ב״ח יפסיד נכסים שם אין ואם בכתובסה ^

א ל ל  שנשאה אחר לה שקנה והסכשיטין המלבושין דכל דמלסא כ
חוגוס נעלי לכל נהם קודמת והיא בכסובסה אותה שמין

ס ודין ז׳׳ל הרמב״ס לדעת אפילו  גס שהי' צ״ה נכסי כדין אלו נכס'
 שמכר בעל וז״ל מכירה שלישי.מהלכות פרה אותם השוה ז׳׳ל הרב

 שאינו אעס׳׳י משלו לה שנתן מטלטלין או ברזל צאן נכסי בל ממלטלין
 חולקין והאחרונים .ע׳־כ הלקוחות קנו נתן או ומכר עבר אם רשאי
 מיד מוציאה והאשה ממכר ממכרו אין בדיעבד שאפילו ואומרים עליו

 עלה לוסיף דלא הבו הילכך הירושלמי מן ראיה והביאו הלקוחות
 משום הוא ז״ל דהרמב״ס עעמיה דהא עליה אותם שישומו לנו ודי

 האשה ובאה דמית היכא אבל מחיים ליגבוס כתובה ניחנה דלא
 נ כתבתי הנל״ד :בהם קודמת היא לגבוס

שי ת ש ל א  לביס סלך שלא שנשבעה באשה דעתי אודיעך ממני ש
 על סעבורי שאס דעי בעלה לה ואמר אביה

 . דת על שעברת לפי כסובתיך הפסדת אביך לביס ותלכי השבועה
 שאס לי שאמר מה שכחתי טוענת והיא שהלכה בשעה בה התרה ולא

 בשעת התראה בעינן וננלקיוס מיתוס חייבי דבכל אע״ג תשובה : הולכת הייתי לא כתובתי שהפסדתי יודעת הייתי
 בעיא לא הכא אישסלאי למימר מצי לא דאי נרעשה

 והודיעה השבועה בשעת בה שהסרה כיון אלא מעשה בשעת התראה
 מציא ולא אותה הפסידה כתובתה תפסיד השבועה על תעבר שאס

 לגבי דתנן כה״ג אשכחנא ב׳יד מיסות בחייבי ואפי' אישסלאי למימר
 נידון וקלקל חזר אותו ומלקין שלשה בפני בו מסרין ומורה סורר בן

 זהו זה בנינו שנאמר הראשונים ג׳ שם שיהיו עד נסקל ואינו בכ״ג
 סגיא בפרי לי למה ג׳ ג' בפני ומסרין ואקשינן : בפניכם שלקה
 וכתב . ג׳ בפני אותו ומלקין בניס בפני בו מסרין ה״ק אב^י ואמר
 עבירות כשאר גמורה הסראה משום לאו בו מסרין ז״ל רש״י עלה
 ועוד. . בעינן עדים התראת דהא בהתראה אלא עליהם לוקין כאין

 עובר בפניהם מיד כלא לאו אם עונד אס הוא התראה ספק זו
 ויסרו דבעינן אותו מיכימין אלא עושה הוא זמן ולאחר בססר אלא

 קמן הא • ע'׳כ בב״ד אוחו מלקין שמע לא ואס ירגיל שלא אוחו
 נמי הכא מעשה בשעת שאינה אעפ״י זו בהתראה וסוקלין דמלקין

 כזו התראה ע״י המרים מי אותה משקין גופה דאשה וסו ■ שנא לא
 האמור קינוי וזהו פלוני עם הסתרי אל עדים בפני לה אומר שהרי

 ומשקה הסתירה בשעת כן לה ואצ״ל ונסתרה והלכה מקום בכל
 אף זו התראה ע״י כתובתה ומפסדת ממות מר לה בהוא אותה

 ז״ל הרמב״ס מדברי משמע וכן . שנא לא דת על עיבדת התראת
 וכו' ועדים התראה צריכה דת על העוברת וז״ל אישות מהל׳ פכ״ד

 ואומר טוען הוא ועברה וחזרה עדים בלא בה והתרה דת על עברה
 דאמרה טעמא וכו' כלל עברתי לא אומרת והיא עברה התראה אחר

 שלא אעפ״י כתובתה הפסידה עברתי אמרה אם אבל עברתי לא
 אחרינא טעמא איכא והו . השנייה בפעם שעברה בשעה בה הסרה
 הוה מצויה שהשכחה וכיון שכחתי ותאמר פעם בכל מכשילו דנמצא

 איהי אסני דלא וכיון אשכח פלא ע״מ הכבושה בשעס לאסנוי לה
נ אנפשה הפסידה  היא והרי כן שכסב ז״ל ברוך בר׳ מאיר רבינו בסכובת ראיסי שוב‘

 והוי : ע״ב תתס׳׳ד סי׳ ז״ל הרשב״א סביבות בכלל כתובה
 השביעה או מדעתה בשנשבעה אלא אננוריס הדברים באין יודע

 לביש סלך בלא מדעתה שלא בעלה השבועה אס אבל ונחרצות בעלה
 כתובתה הפסידה לא עברה ואש שבועתו לקיים חייבת אין אביה

: הנלד״כ ־ סרס״ו סינון ז״ל הרשב׳׳א בתשובת עיין
ה פ  אם בטבת בעשרה בריס בעל שהיה במי ממני שאלת ש

: ברכה של כוס לטעום מותר _  שלו י״ט שהוא לפי דמותר לומר נראה היה לכאורה תשובה
 מבני הייתי אני צדוק בר' אלעזר א״ר דסנית מההיא

 השבת לאחר עד ודחינוהו בשבת באב ט׳ וחל בנימן בן סנאה
 ט׳ שחל ומעשה היה שלנו שי״ט מפני השלמנהו ולא בו והתענינו

 ברית בעל יעב׳׳ן רביני והי׳ למחרתו עד ונדחה בשבת להיות באב
 שי״ט לפי סעיניסו השלים ולא ורחן גדול היום בעוד מנחה והתפלל

 ושתייה אכילה לא אבל התיר לבד דרחיצה למידחי וליכא : היה שלו
 השלמנהו ולא סני נמי ובברייתא . תעניתו השלים ולא מדקאמר

 תשכח שפיר בה מעיינת כד אבל כלל תענית בו נהגו שלא משמע
בבוקר המצוה לעשוס יגילין ובנ״ד היה חצות אחר דהחס דמי דלא

משוס



סהותשובותדדדמשאלות
 המילה 1אי שהו אם דמפיצו צי ומססברא למצוא זדזיןמקדימין משום
 דחוי באב ט׳ הסס דבשלמא ולשסות לאכול מוסר איגו חצוס אסר
 מד׳צומוס אחד אבל השלימוהו ולא חצוס אחר בו הקלו ולפיכך היה
 דקדקסי וכן שלו י״ט שהוא אט״פ בו להקל מוסר אינו בזמנו שסל

 אין בו שוחה היולדח שאין סעניס כל וז״ל שכסב ז״ל הריא״ן* מלשון
 טטם לא ואם לטעום שצריך לפי המילה ברכס של היין על מברכין

 ולא בו שוסה היולדס שאין ומדקאמר ע*כ לבטלה שמים שם מוציא
 ציבור סעניס שום שאין משמע בו שוסה הבריס בעל שאין קאמר
 שהיא סעניס שם יש היולדס אבל לשסוח המילה לרעל מוסר שיהיה
 יש הברכה ולענין באב וט׳ מי׳ה חון סעניוס שאר דהיינו בהם שוסה

 סדיר דלאו כיון למישרך אסי לסינוקדלא שמטעימו ואומרים חולקים
: כסבסי לע״ד והנראה : לערב ■פד הכוש מלהניח עדיף והכי הוא

בדין חבירו עם שנסעצס במי דעסי אודיעך ממני
 וכחוב מחילה שטר ונסבו שבועה לו ונסחייב

 והלה שבועה לי נסחייבס סבעו אח״ז שבועה לו נסחייב איך ששטר
ץן ;לא אחרסאו פעם לישבע חייב אם השבועה לי מחלס כבר ט

 ודאי הסורה מן שבועה חייב היה אש לדעח צריך
 מה פורע לישבע רוצה אינו ואם שנשבע שבועה שחייב

 כבר עליו וטען היסס שבועס חייב היה אם אבל חבירו עליו שטוען
 דשבועה אחרס פעם אוסו משביעין אין השבועה לי מחלס או נשבעסי
 שסם חרם מחרימין ומיהו עבדינן לא לחקנחא וסקנסא היא סקנסא
 ומאיימין שקר טענס חבירו על שטוען מי כל על ז״ל הגאונים מסקנס

 שטרו אס הפונם כגון המשנה שבועס לו נסחייב ואם הרבה טליו
 דמשביעין לי משסברא נשבעסי ואמר השוספין שבועה או וחברוסיה

 השבועה לי מחלס טען אם וה״ה סקנוה דאורייסא דכעין אוסו
 מחלס שאמר כגון אלא הכי אמרינן דלא יודע והוי ליה דמשביעינן

 השבועה לי מחלס טען אם אבל למדה״י להם והלכו פו״פ בפני צי
 לו שחייב שטר עליו שיש דכיון כמיניה כל לאו עצמך לבין ביני

 או לשטרא קרע הוי מקרע השבועה לו דמחל איחא אי שבועה
 לי מחלח ואמר שטר שם היה לא ואם לו שמחל עדים עליו מעמיד

 הנראה אחרס פעם ליה משביעינן ולא נאמן עצמך לבין ביני השבועה
נ כסבסי לענ״ד .

ת שפז ל א מאבוחיו חזקה לו שיש בראובן דעסי אודיעך ממני ש
 רגיל והיה כמנהג בשבס הכנסס ביס נרוס להדליק

 שהיה מה כפי להדליק יכול ואין ידו מטה ועסה הרבה נרוס להדליק
 לקבלו רצו ולא להדליק כדי שמן מעט לב״ה שלח זו בשנה ועסה רגיל

 הפסיד אם ושאלה שבס באוסה והדליקה לשמעון ההדלקה ונסנו
; אבוסיו וחזקת חזקסו בכך ראובן

ה ב ו ש  למיעבד ליה הוה דמאי בכך חזקסו ראובן הפסיד לא ת
 שלא עשו טוב לא והקהל הוא אנוש ידו דמטה כיון

 של קרבנו הקב״ה לפני חשוב כי שלח אשר השמן ממנו לקבל לצו
 פסילוס אלף יהיו אם לקב״ה ליה איכפת ומה ויוסר עשיר כשל מני
 טפי הכי ליה וניחא ה׳ כבדו באורים מהקיים שפיר מאסים או

 יספיק שלא הקהל ראו ואס האורה להרבות כדי בניו את שיגזול ממה
 ולא צבור משל להשלים להם היה ב״ה בו להתכבד שלח אשר השק
 וכמה בזה מחלוקת דגרמו וסו בזה כיוצא אז׳ל מקומות ובכמה יביישו
 ראובן עם שהדין כ״ש המחלוקת מפני אדם ישנה אל אז״ל דבריס
 חנוני שהיה באחד בירושלם ראיסי ואני ידו מסס כפי לנרוס שמן לשלוח
 עכור בשמן שבתו והדליק בב״ה הדלקה חזקס לו והיה שק ומוכר

 השבתי ואני בפני הדלקתו ומכרו מחזקסו אוסו והוציאו השמן משמרי
 ומוכר עשיר שהוא כיון עשו קנס מסורס כי ואמרו בזה החכמים פל

 והודיסי ב׳ה נרוס אס וכבה הזך מהשמן השם אס כבד לא למה סמן
ם ה י י נ  כיון ובנ״ד חזקתו איבד לא קנס משום לאו דאי מינה סידוק .״

כא  ביוסר עני הוא ואפילו הוא פשוט תה חזקתו איבד לא למקנסיה מי
 כיצד אלא חזקסו זכוס כך בשביל איבד לא כלל להדליק בידו ולקהיה

 שכיהיה ע״מ לאחר אותה נוסנין או צבור משל מדליקין או סושין
 ההדלקה חזקס מוכרין או חזקסו לו יחזיר להדליק יכולת לזרעו או צו

 במרדכי מאיר לרבינו חשובה ראיסי שוב .מדעסו המעוס לו ונוסנים
: כחבסי הנל״ד • עלה עיין שכסבסי מה אל מסכים הבסיס גחזקס

ת שפט ל א  עכו׳ם לו חייב שהיה בראובן דעסי אודיעך ממני ש
 והערב והעכו״ם לעכו״ס ערב ושמעון מעוס

 סובע היה הערש ושמעון אחר במקום וראובן אחד במקום עומדים
 הערבות על מושבע שהיה לראובן להביאם כדי המעוס העכו״ם אס

 למקום הולך שהיה יהודה אצל והעכו״ם שמעון והלכו ידוע לזמן
 שכנס מפני ראובן של המעות להוליך יכולין אנו אין לו ואמרו ראובן
 של ושליח ממונה עומד שהוא מרדכי ליד המעוח נתן אבל הדרך
 ראובן ליד במצרים אוחש סחן ואתה מעות לגבות במקום יהודה
^ והעכו״ם שמעון בשם מלכי באל מחילה שטר לנו ויכתוב ק  ו

 יתנם שמיד המעות שקבל ממרדכי כסב לו יבוא שאש יהודה עליו
 ויהודה וקבלם המעות לידו הגיעו איך כסב מרדכי ושלח לראובן

 אומר ויהודה הערב את תובע וראובן לראובן לפרוע רוצה אינו
 : מי עם הדין המורה יורה מידי קנו לא אב; הדברים היו כך האמס

ה ב ו ש  מרוצה הוא שראובן כיון לראובן לפרוע יהודה חייב ת
 שלא אעפ״י והעכו״ס שמעון לו שאמרו מה לקיים

 מעות מחן בשעח ערב מדין שלשתן מעמד ולא קנין שם היה
 סנץ ולהעכו״ם לשמעון יהודה שאמר וכיון קנין בלא שמשתעבד

 מדין נשתעבד פיו על המעות ונתנו פורע ואני מרדכי ליד המעות
 מרדכי היה אם ה״מ תחלה הלוה אס דתובע דקי״ל ואע״ג ערב

 במצרים ציסנם נתחייב ויהודה במצרים שאינו כיון אבל במצרים
 שלשתן מעמד ולא קנין לא שם שאין אעפ״י שאמר מה לקיים חייב

: כתבתי לע״ד והנראה • הערבות בכלל היה זה שכל
צ ת ש ל א  בירושלים ביס לו שיש בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 ועמה לדור לארך חוצה ויצא לשמעון אותה ושכר
^ תשובה : מביתו שמעון אס להוציא יכול אם לדור בית לו ואין לירושלים חזר  המציק מחמס בורח שהוא כגון אנוס זה דראובן הי

 להוציאו דיכול דפשיעא לך תבעי לא ישראל לארץ ועולה
 ביתא ליה נפל פשיטא השואל בפי דגרסינן דמשכיר ביתא דנפל מההוא

 בשכירות העכו״ם בביס דר ראובן היה אם וכן מינאי עדיפת לא א״ל
 ובנ״ד מינאי עדיפת לא ליה למימר דמצי להוציאו יכול ג״כ והוציאו

 מינאי עדיפס לא ליה למימר מצי לאודעי מצי הוי דלא היכא נמי
 אודעיה ולא לאודעי אפשר אי לבריה כליויה הסם דאמרינן כההוא
 אבל מינאי עדיפת לא ליה אמר לא ואי לאודועיה ליה איבעיא

 שיבקש כסב לו ולשלוח לאטרוחי מחייב מי לאודועיה דאיפשר היכא
 דהיה דכיון לי ומסהברא צא או לא״י לעלות רוצה שהוא לפי ביס_ לו

 אלא להוציאו יכול אין הודיעו ולא כסב ע״י אפילו אפשר'להודיעו
 ובעה״ב בפנים השוכר ישאר לאו ואם מוטב שניהם שידורו אפשר אם

 קבוע זמן בתוך משדר של ביתו דנפל היכא כתבו ודכווסה בחון
 ואע״ג לחון ובעה״ב בפנים השוכר ישאר או יסד שניהם שידורו
 ליומיה מכירה דהוי שאני קבוע זמן תוך דהוי היכא למימר דאיכא

 דכרעיה לבריה כלליה דהא קשיא לא זמן לו קבע דלא היכא אבל
 לאודועיה ליה איבעי אודעיה ולא לאודועיה מצי הוה אי הוא דאבוה

 : לאודועיה מצי דהוה כיון שנא לא נמי הכא לאפוקיה מצי ולא
: כתבתי הנל״ד

ת שצא ל א  באחד בתשובה שכתבתי מה על נפשי ידיד ממני ש
 שיכול לראובן מהסחורה חלקו שמכר מהשותפין

 טומד שאינו לדבר ליחלק העומד דבר בין וחלקתי לסלקו שוספו
 ולא לסלוקי דמצי ז״ל קולון מהר״י בתשובת שראית וק״ל ליחלק

: כלל חלק  שוספוס מכח לזכות יאמר ואס וז״ל ב׳ בשורש כסב כן תשובה
 במטלטלין אפי׳ הלוקח לסלק יכול דשותף משמע דלכאורה

 וז׳ל שכנים מהלכות פי״ב ז״ל הרמב״ס שכתב מה מתוך כדמשמע
 הלוקח אס מסלקין לאחד חלקו שמכר השוספין או האחין מן אחד
 המצר בצד חבירו ישראל לאחר שלו קרקע המוכר אלא עוד ולא וכו'
 בן גבי קרקע ומדהזכיר . עכ״ל ולסלקו הדמי^״ללו^ו ליסן יכול שלו

 לאחר חלקו שמכר סתם כתב אלא ושותפין אחין גבי הזכיר ולא המצר
 משמע מטלטלי! יהיה בין קרקע יהיה בין שיהיה חלק זה אי דמשמע

 ואנא :עכ״ל וכו׳ אפ״ה למטלטלין קרקע בין לחלק אין שוספין דלגבי
 לה יליף ז׳׳ל דהרב שמעססא להא אמרה מר ושכיב ניים כי אמינא

בין דאחזיק מאן האי יהודה רב אמר המקבל סרק דגרסינן מהא
אחי
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 נממן ורג ליה מסלקינן לא סלוקי הוי מציפא שוחפין וגיני אמי
 ממלקינן לא מצרא דגר דינא משוס ואי • ליה מסלקינן נמי סלוקי אמר
 ליה מסלקינן נמי מצרא דגר דינא משום אפי׳ אמרי נהרדטי ליה

 ואיפסיקא • בגמרא ט״כ ה׳ גטיני והמוג הישר וטשיס שנאמר משום
 טיסקא לפרוט גקרקט במחזיק לה מפרש דל ורש״י • כנסרדטי הלכחא

 ולא האמין מן או השוחפין מן מא׳ קרקט בקונה מפרש ורבינו למלך
 לא וחזקה קאמר דאחזיק מאן האי דהא חדא כלל במטלטלין איירי

 דינא משום אפי׳ נהרדטי אמרי דטלה וחו • בקרקטוס אלא שייכא
 אלא שוחפין ולא אחין יהיו לא אם כלומר ליה מסלקינן מצרא דבר

א מצרא דבר דינא משוס ליה מסלק דטלננא אינש דנ  מצרא דבר ו
 איח אי דרבווחא פלוגחא איכא בבחיס דאפי׳ במטלטלין שייך לא

 יכנס שלא כדי טטס נחן טצמו דל שהרב וחו מנרא דבר דינא בהו
 מן אחד כחב שלא ומה בקרקט אלא שייך לא הלשון וזה ביניהס זר

 סמיך דארישא משוס בקרקט חלקו שמכר השוספין מן או האמין
 טוד ולא שכחב ומה וכו׳ השדה אס לחלוק שבאו השוחפין או האחין

 במשמט קרקט דכל לאשמטינן אחא וכו׳ כלו קרקט המוכר אלא
 .■במטלטלין בשוחפין ז״ל הרב איירי דלא ברור הדבר הילכך בחיס ואפי׳

 לא לכאורה אפי׳ ולדידי אמר משמט דלכאורה דל קולון ר׳׳י וגס
 שהסחורה דכיון שכמבחי למה קשיא לא דל שטסו לפי ואפי׳ : משמט

 אלא אמרה לא איהו דדילמא חלוקה דין בה ויש ליחלק טומדח היא
 לסלוקי מני לא חלקו חבירו מכר אם ליחלק טומדח שאינה בסחורה

 היסה אס אבל רשוחי לי זכחה למימר דמצי ברשוחו הסחורה א״כ אלא
 לרשוחו הלוקח אוחה משך אם וכ״ש שניהם של שאינה ברשוח הסחורה

 ז״ל קולון מהרר״י דטח יהיה שאפילו יודט והוי : לסלוקי מני לא
 מלשון ראייחו שהרי ליה נייחינן לא הלוקח אח לסלוקי מצי שוסף דכל

:כחבחי הנל״ד • כדכחיבנא כלל ראייה אינה ז״ג הרמב״ס
 לטכו״ס מטיח שהלוו ושמטון בראובן אודיטך ממני שאלת שצב

 וגגה לבדו ראובן בשס בטרכאוחיהס השטר ונכחב
 בא בשלי אלא לטרוח רוצה איני ראובן אומר וטחה המטוח מקצח

 רוצה אינו ושמטון לטצמך וחגגה בטרכאוחיהם חלקך לך ואכסוב
: מי טס הדין המורה יורה החוב לחלוק

ה ב ו ש  והלאה מכאן יגבה או שגבה מה וכל שמטון טס הדין ת
 חבירו מדטח שלא לחלוק רשאי ואינו לשמטון חלקו יחן

 בשם השטר שנכחב בנ״ד וכ״ש טדיף מרי דבי מזלא למימר דמצי
 .משמטון זריז יוחר שראובן לפי חחלה כוונחס היחה שכך לבדו ראובן

 טל דל מאיר לרבינו ונשאל וז״ל ז״ל מאיר לרבינו חשובה ראיהי שוב
 לחבירו ואומר לטכבו הא׳ ורוצה מקצחו ופרט אחד בחוב שוחפין שני
 דאמר^רבא כמיניה כל דלאו נ״ל והשיב • הטכו״ס מן חלקך וקח לך

 חד ליה ואמר הדדי בהדי טסקא דטביד חרי בי הני המקבל פרק
 דידך ופלגא דידי פלגא לי הב ליה אמר ואי טד וכו׳ ונפלוג חא לחבריה

 טדיף חרי דבי מזלא ליה אמר בהדך דדינא פסידא לך מטי אי
 • ט״כ ושלום הצבי קרן טל חבירו אח ולהסמיך הימנו כל דלאו וכ״ש
 הסבוס מן לסבה מהס אחד בשס הפטר שנכחב בנ״ד וק״ו וכ״ש

:כחגחי הנל״ד חבירו מדטח פליג מצי דלא דפשיטא
ה שצג ש ע  הארכובה מן למטלה רגלו נשבר באווז בא היה מ

 ולא ונחרפא השבר וחזר אצבט כשיטור לה סמוך ^
 הטליון והטצס קצחו טל קצחו מורכב היה אלא למקומו זטצס חזר
 או אצבט כשיטור הגידין צומח שיוצא למקוס סננוך טד יורד היה

 אצבטוח שחי כשיטור למטלה טולה היה החחחון והטצס פסוח
 והכשירו מהרשומיס אחד לפני והובא הגשר סביב וטור בשר וטלה

 הכשירו החכם פלוני לי ואמר אלי והביאו נוקפו לבו היה יהבטל
 אט״ס אמרחי .כלל בדק לא לי אמר הגידין בצומח בדק אוחו שאלחי
 חבירו שהסיר ח״ח אבל להסיר רשאי חבירו אין שאסר ס״ח שאמרו

 רגילין אנו אשר דל הפוסקים ורוב החוספוס כחבו וכן לאסור רשאי
 הזה האווז ואמרחי אחרח בחשובה בזה הארכחי וכבר טליהס לסמוך
 ולא הגידין צומח במקום נשבר שהרי חדא טטמי מחלח טריפה
 כי למימר וליכא טריפוח אלו פרק כדאיחא בבדיקה אלא מחכשר

 רוחב אלא שם שאין כיון חדא הגידין מצומח למטלה הוא זה שבר
 שיטוח הוי דבשור דכיון הגידים צומח מקום שזהו ברור הדבר אצגט

מאצגט פחוס שיהיה אפשר אי גדול tj« שהוא גאווז אצנטות י׳׳ו

 • חיגי לגנים הגידין היו השבר מן למטלה כי וסו • השכל אומדן לפי
 את ומחחחי וחזרתי אלי שהובא קודם הגידין אח חחכו כי וחו

 וא״ח • הטין למראית השבר מן למטלה טולים והיו הרגל טל הגידין
 מן אימא למטה היורד הטצס מן הגידין צומח מקום למנוח לך מנא

 הגידיןוכשרהלדטח מצומח למטלה הוא והרי למטלה הטולה הטצס
 כלל ליחא הא • הזאח בטיר כהם שנהגו ז״ל והריא״ף ז״ל הרמב״ס
 ואיכא נוהם אחד של רובו או הגידין נפסקו דילמא הוי דטטמא
 או א׳ של לרובו פסק הגידין צומח במקוס טנם של חודו למימר
 חו • הגידין צומח בגדיקח אלא ניחרח אינה הילכך והפסידו קלקלו
 זה הורכב אלא למקומו השבר חזר שלא דכיון אחרינא טטמא איכא

 • למקומו חזר לא הכי ומשוס היה לחוץ יוצא למימר איכא זה טל
 היכא פשיטא ודאי אלא וז״ל דל קולון ר״י כן שכחב ראיחי ושוב
 בלי מוחר שהוא יפה ונחרפא וחזר הגידין צומח במקום נשבר דלא

 ונסרפא שנחקשר היכא מוחר שהוא בטיני הוא פשוט ודבר פקפוק
 ־הראשון למקומו וחזר ונסקפר כשחזר דדוקא נלט״ד אמנם יפה

 לחון יצא אס למימר דאיכא הוא ידובקו יחדיו שבר טס שבר ונחחבר
 אבל ז״ל ר״ח של טטמו הפוסקים שפי׳ כמו ומחקשר חוזר היה לא
 שוכבים הטצם שברי שני אלא הראשון למקומו השבר חזר לא אם
 למצוא שרגילוח כטין למטה נמשך וזה למטלה נמשך זה זה טל זה

 וקרס הנשברים הטצמוח שני שנחחברו אט״פ מטופוח אגפים בהרבה
 בשורש כדאיתא וכו׳ להין יצא דשמא אסור מ״מ ובשר טור טליהם

 ובשר טור השבר טל שטלה שאטפ״י אחרינא טטמא איכא וחו • ל״ח
 נחרפא שלא ראיה וזו השבר שעל הבשר מראיח נשתנה למטה מ״נו
 ז״ל הרשב״א גשם בטור כחב וכן • שנחרפא מה ויסחור ויחזור יפה

 איכא מ״מ הגידין צומח במקום הטנם נשבר לטנין דברו שהם ואט״פ
 לא או לחון יצא אם ידטינן ולא הטצס שנשבר להיכא מינה למילף
 למיחש ואיכא יפה נחרפא שלא ראיה יש הבשר צורח נשחנה באם
 דאיכא והיכא • יפה נחרפא לא הכי וננשום לחון הטנס יצא שמא
 הבשר מראיח ונשתנה למקונוו השבר חזר שלא בנ״ד לריטוחא סרחי
 הכא וכ״ש הגידין מצומח למטלה שנשבר אפי׳ טריפה שהיא ודאי

 חכם שהורה מפני אלא בהם ראוי היה לא ברורים ודברים חלת דאיכא
 : טורבא לן למשרי כמיניה כל דלאו מדטחו הוראחו ומחזירין

ז י נ ע ל  לננקומו השבר חזי לא שאס דל קולון הר״י שכחב ננה ו
 אמורים הדברים שאין לי מסחברא טריפה שהיא ממש י ^

 שלא לדבר דרגליס ננבפנים או מבחון קלח משונה שהבשר בזמן אלא
 מבחון לא כלל ממראיחו נשהנה לא הבשר אס אבל יפה יפה נחרפא

 נחרפא דודאי כשרה קצתו טל קלחו מורכב שהטצס אט״פ מפנים ולא
 רואין אנו שהרי המוחש את מכחיש הוא הרי הכי חימא לא דאי יפה
 ויחיו כזה להם יארט אדם ובני וטופוח בהמוח כמה לטין זה דבר

 לא ודאי אלא חדש י״ב חיה אינה דטריפה קי״ל ואנן ארוכים שנים
 חאמר ואס הבשר מראיח שינוי יש שטדיין היכא אלא הרג אמרה
 לא אס בכדי ישראל של ממונם נאבד ליה צייחינן לא אמרה לגמרי

 יפה נחרפא לא שטדיין הוראה שזה הבשר גוון שינוי ג״כ נחחבר
 בחלמוד הוזכר לא זה דבר בטוף הגידין צומח שיטור ולטנין : יפה
 של הסימנין הם והם ובמראיחן סימנין אלא בדקה שיטור גחנו ולא
 ויש הרבה קטן טוף שיש לפי באורך שיטור לו לחח איפשר שאי טוף
 ושיטור • גופן בסימני אלא בהן לסמוך אין ולכן ביוחר גדול טוף

 כחב וכן דל והרמב״ס הגאוניס קבלח היא וכן אצבטוח ד׳ כטדא
:כחבחי הנל״ד .ל״ו סימן דל הרשב״א

ת שצי* ל א ק הבאים הכהניס באלו דטחי אודיק־ ממני ש  מא
 כלל|וקורין החי״ח מבטא להוציא יכולין שאינם יון

: לדוכן שיטלו מהו ויחונך במקום ויהונך
ה ב ו ש  הפוסקים כחבו שהרי זו לשאלה יש מקוס מה ידטחי לא ת

ן כחקונן האוחיוח אס מוציאין שאינם הטלגיס  מו
 ומה כפיהם אח נושאין אין אלפ׳׳ין ולטיי״נין טייניין לאלפ״ין שקורץ

 טדיף הא אדרבה הה״ין לח׳׳חין לי ומה טיינ״ין לאלפ״ין קורין לי
 אמרינן לא דילמא וא״ס • לו וסכיחי לפסוק כשמגיט מחרף שנמצא

 גנ״ד אבל כחקנן קורין הטס שאר אבל טלג שהוא במי אלא הכי
 האי למימר איכא במקומס דבשלמא קשיא לא ויהונך קורין כולס

קורי( שהלם נמקומוסיט אגל שלהם המבטא הוא כך שמלס טטמא
ויחונו
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 ויחונך שיאמר אוחו מלמיין אלא לרוק יעלה ולא עלג וה הרי ףחונך

 כפיו אס ישא לא וכשיני חיפני אשי רכ אמר יושכ פרק אמרינן והכי
 אנשי ולא חיפא אנשי לא הסיכה לפני מורידי! אין הכי נמי הניא
 אלפין ולפיינין עייני! לאלפי! שקורין מפני אנשיצכעוני! ולא שא! גיס
 קורי! היו כלס שא! כיס ואנשי חי«ן אנשי כי כהדיא לך הרי • עיכ
 דאי עולי! היו כאסרייהו כי וכודאי לדוכן עולי! אי! הכי ומשום כך
 .כפיהם אס נושאים היו ולא הסיכה לפני יורדי! היו לא הכי סימא לא

 כמשקגי אינו זה אחרים ממקומוס וכהנים חזני! מכיאי! היו וכ״ס
 לכני אכל עלגים היו דידהו דלגכי קאמר אחרים כמקומוס ודאי אלא

 יעלה לא למד ולא למדוהו ואס מאד כרור וזה עלגים היו לא אסרייהו
:כסכסי הנל״ד .כלל

ת שצה ל א  והוא חלוק הקונה עני על דעסי אודיעך ממני ש
 לפי שהחיינו יכרך אס כקציר כשמחס כו שמח

:לסמוך יש מי על סכרוס כו שראיס  כסג וכן לכרך שצריך הוא דעסי כי וה על כסכסי ככר תשובה
 דיש אדם שהוא מה לפי דהכל הרואה פרק ז״ל הרא״ש

 ומייסי חשוכים ככלים העשיר מן יוסר אחד כחלוק שמח שהוא פני
 ז״ל ישראל רכינו סכרס מפני דכריו להניח לנו ואין ■ ע״ש ראיה
 על מכרכין דאין ר״י שכסכ מה על וסמך לכרך שאין כסשוכה שכסג
 כהן וכיוצא ואנפליוס חלוק אכל קצס חשוכים א״כ אלא חדשים כלים

 הרא״ש ונמצא העניים אפי׳ אמרה דכולל סכור ז״ל והוא ־ ע״כ לא
 איירי דלא ככדי כינייהו פלוגסא משויה דלא אומר ואני עליו חולק

 ולפיכך כ״כ אצלם חשוג חלוק שאי! ככינויים או כעשירים אלא ז״ל ר״י
 אחר לקנוס ידו ומצא חלוקו שנקרע העני אכל עליו שיכרך ראוי אי!

 ליי אפי׳ הילכך יכרך לא למס לכדה כסוסה היא כי כו ושמח חדש
 הוו ולא אוסם לחדש אדם כני ססם דרגיצי! משום ואי* ־ כה מודה
 להסחדש הרגיל דכר כי! לחלק לנו מהיכן ידעסי לא לזמן מזמן
 האשרי כדכסב מלסא סליא כשמחה דהא להסחדש רגיל שאין לדכר

 הם וכאי! חשוכים כלים וקנה גדול עשיר היה שאס אומר אני וכן
 דכיס דומיא כלים דהא זו כרכה יכרך שלא כלל כהם שמח ואינו אצלו
 אף המלחמה מעורכי עליה חוזר כהרי כה שמחים שהכל כיס מה

 מחלוקס כזה רואה אני ואין עליו מכרך כו שמח שהוא דכר כלים
 על אלא זו כרכה נסקנה שלא לכרך פלא להקל כו שנלך כדי ככרכוס

:כסכסי הנל׳ד .השמחה
 ע״מ אשסו אס שגירש כראוכן דעסי אודיער ממני שאלת שצי

 או לוי (מס ללוי ונשאס והלכה לשמעו! סנשא שלא
 מוסרס ויהיה סנאי כלי לקדפה^ולגרשה לחזור ראוכן יכול אם גרשה

• :לשמעון לינשא
ה ב ו ש  חוץ לאוין כחייכי סופסין דקדושי! דקי״ל ידעס ככר ת

 לאיש החוצה המס אשס סהיה לא דכסיג לשוק מיכמה
 כעלה יוכל לא שנאמר כלאו אלא אינה משנשאס גרושסו ומחזיר זר

 אשה לקדש ראוי אי! לכסחלה הילכך לקחסה לשוג שלחה אשר הראשון
 והכא הקדושין ספסו וקדשה עכר אם מ״מ כלאו עליו אסורה שהיא
 מוסרס סנאי כלא אח״כ שגרשה וכיו! איש אשס על ככא הוי עליה

 סנשא שלא ע"מ שגרש שמי כסשוכה ז״ל הרא״ש כסג וכן • לשמעון
 נמי וכנ׳ד סנאי כלי ויגרשנה רקדשנה שיחזור ע״י להסירה יכול לפלוני
 קדש אס מ״מ עליו שאסורה מפני כן לעפוס אי! שלכסחלה אעפ׳׳י
 ומוסרס סנאי כלי ומגרש וחוזר הראשון הגט ונסכטל הקדושי! הפסו

 הוו לא לכיאה מסורין שאין קדושי! למ״ד וא״ס • כסחלה שאסרה למי
 עליה לכוא איפשר אי והלא לאוי! כחייכי קדושין ספסי היכי קדושץ

 ספסי דלא כרס כאיסורי אלא הכי אמרינן דלא וי״ל * כאיסור אלא
 אחסמהן על לכוא יכול אינו אחיוס מפסי אחס קדש ואס קדושי! כה

 כה ספסי לאוין כחייכי אכל • ככרס שהוא אשה אחוס ספק משום
 לסרץ יש כך הוא ופשוט אוסה נישא אסור שהוא אעפ״י קדושין

 פירשו וכסוספו׳ ־ לכיאה ראויי! דכעינן וכעלה דכסג ז״ל פרש׳׳י לפי
 והיינו קדושין ע״י הכיאה שאיסור כלומר לכיאה משורי! שאין קדושי!

 א׳ כל היסה הקדושי! שמקודם כססם אחיוס משסי אחס דקדש היכא
 לאוי! חייכי אכל שסיה! נאסרו הקדושי! ע״י ועכשיו מוסרס מה!

 ככיאה נאסרו לק מקודם שהרי הקדושי! ע״י כא לא הכיאה איסור
נ הנלד״כ :מקדש האיש כפרק ע״כ הקדושין אחר כמו

ת שצי ל א  ופסב אשה שנשא כראוכן דעסי אודיעך ממני ש
 אשהו נדונייס מקצס ומכר דמשק כמנהג כסוכסה

 ליורשי שאי! אומר והוא קיימא של זרע כלא אפסו ומסה משכנס או
 אומרים האשה ויורשי הנדוניא מ! שנשאר מה מחציס אלא האשה

 המורה יורה מחלקו אוסם שיגכו לצורכו משכנם או מכרם שהוא כיו!
: מי עם הדי!

ה ב ו ש  מנכסי ומשכן שמכר ומה האשה יורשי עס הדי! ת
 הדין מ! יורש דהוא ואע״ג • מחלקו לו מנכי! נדונייסה

 שכלה מה כי הסקנה היסה כך מ״מ הסקנה מכח עליו כאים והם
 עניים שהיו כגון לאכול כדי שמכרו מה או ממילא שנאכד מה או

 וחייכ כמלוה אצלו היא הרי לצרכיו שלקח מה אכל לשלם חייג אינו
 משכן או מכר שאס שפסקו הפוסקים דעס לפי מיכעיא ולא לשלם
 אוסם מוציאה והאשה עשוי אינו שעשה מה אפסו נדוייס נכסי הכעל

 אלא כאחריוס! שחייב אלא כלום כהס ל;׳ דאי! דפשיטא הלקוחוס מיד
 אכל למוכרם רשאי אינו דלכסחלה דפסק ז״ל הרמכ״ס לדעס אפילו

 הלוקח מיד להוציאם יכולה שאינה לעני! הנ״מ מכורי! מכרם אס
 הרי שכן וכיו! סמורסם לה לקנוס או לה להחזיר! חייב הכעל אכל

 האשה שאי! כהדיא אמרו שהד סדע אוסם וחולקי! כעי! הם כאלו
 מס איסא ואם יורשיה אס ספסיד שלא כדי זה סנאי להפקיע יכולה
 ונמצא למשכנם או נדונייסה נכסי למכור רשוס לו סס! להפקיע צריכה
 לא למכרם רשוס לו נסנה אפי׳ ודאי אלא מאליו מסכטל הסנאי

 חיזוק לה עשו הסקנה כעלי כי יורשיה אס להפסיד כלוס הועילה
 • ממנו סאכל ולא לעיניך טכוח שורך הכס כאכי יסקייס שלא כדי
 כהם להססחר שמכרם כזמן אלא אמורים הדברים שאי! יודע והוי
 שעה כאוסה עני היה אם אכל סמורסם לה לקנוס או להחזירם ע״מ

 אח׳׳כ העשיר ואפי׳ לגמרי אכדו כאלו הוי כהם להספרנס כדי ומכרם
 שהרי טבוח שור כא! ואי! שנשאר מה אלא חולקי! אין אשסו ומסה

 אוסס לקח אס וכן • הוא אחר ממו! הכעל שהרויח ומה נאכד הכל
 כוסכין אי! כלום לו היה לא אשחו שמסה וכשעה והעני כהם להססחר

 היורשים פיקחו טבוח שור ולא שיור שס אי! שהרי חוב שטר עליו
 נדונייסה שנכסי כזמן אלא הסקנה היסה לא שהרי הסקנ׳ מכח הכאיס
 שיש ומה • ממנו סאכל ולא טבוח שור דאיכא מכחס הכא או קיימי!

 עשיר והוא הסחורה ונאכדה כהס להססחר מכר! אס הוא להסספק
 מנכי! דאי! ומססכרא ■ מחלקו לו מנכי! או לשלם אוסו מחייבי! אם
 ספק הדבר אס ואפי׳ • דמיה! לי ומה עצמן הן שנאבדו לי דמה לו

 להביא עליהם הסקנה מכח עליו כאי! והם הדי! מ! יורם שהבעל כיו!
: הסקנה ככלל שזה ראיה

ה שציי ל א  שכאסי וסיכף סוכ״ב לירושלים כאסי חנה אני ש
 לינשא כדי עמי שדברו ונשים לאנשים השכסי

 שנאבד מצד עגונה שאני כאלה כדכריס אוסי הניחו להם ואמרסי
 דכר ועל להמסי! החכם אוסו עלי שגזר הומ! שעבר קודם שלי הגט

 לירושלים כואי שמיום עלי שמעידים ונשים אנשים הרכה לי יש זה
 כירושלים שהייסי ואחרי כירושלים הקול יצא ושכך הלשון זה דכרסי
 סבורה שהייסי כמו לענונה עצמי סמיד והחזקסי שניס ה׳ כערך

 לפרנס כדי לשוק לצאס הוצרכסי כי הקול אס הוצאסי ככוונה ונם
 כחזקה הייסי ולא עלי מרננים היו פנויה כחזקס הייסי ואם עצמי אס

 ואמר מצרוסי קצס א׳ חכם לפני דרך׳מקרה ספרסי . כך כל שימור
 נסינס עני! ויהודסך נשמסך פי על כאוס אוס העני! לי סספרי לי

 הלך כעלי ־ העני! היה שכך ויהודסי נשמסי פי על לו והשכסי הגט
 אוסם שזרו כך אחר אחרים יהודים עם אסרוגים להביא למרחקים
 הכעלי כל אס וקבץ אחס העיר חכם הלך הגט לי והביאו היהודים

 הגט לקבל לי ואמרו לכיסי ובאו כסיס כעלי עם לשם שהיו סורה
 לגרש עול כעלי כי מצא מה ואמרסי וצועקס בוכה להיוס הסחלסי

 עניה עניה לי ואמרו לשס שהיו אוסס החכם,וכל לי השיב .אוסי
 יטבע ואם למרחקים ים דרך הלך בעליך כי לטוכסך הוא הגט זה
 עשיסי וכן לטוכסך אוסו קבלי לכן ימיך כל עגונה סהי׳ ימוס או

 ד׳ שיעברו עד לינשא שלא חכס אוהו עלי גזר הגט שקבלתי אחר
 הרכים כעונוס היהודים נסגרשו כך אחר .בעליך הסנה שכן שנים
 קודם כגלוס הגט ונאבד כגולה עמהס ואני המדינה אוסה מכל

כקשסי זה וכעבור לינשא אסורה אני זה וכעבור שנים הד׳ שעכרו
כמה



litהרדב״זעאלות« ב שי ת ו

 מר)(ם זה גסי ויחקרו צננצויי טיכחצו החכמים ח6 פעמים כמה
 וחקר כירוטלים פה חכם אוחו לפני ספרחי ע״כ אוחי שיפטור נעלי
 שאר זוכרח אני הדכרים אלה לו ואמרחי אחרים כדכריס אוחי

 שעה כאוחה הייחי אני וגם שנים מי׳ יוחר הוא כי שכחחי הדכרים
 עדים ככאן יש חכם אוחו לי ואמר כ״כ דקדקחי שלא וכככיה בצער

 אמר ■ ממני אלא הקול יצא לא לו והשכחי נשואה שהייח שיודעים
 אל לכי הקדושה חורחינו כדין מוחרח אח דעתי לפי עניה עניה לי

 הוא,דכר כי אותך יתירו כולם דעתי לפי כי להם ושאלי החכמים
 הדכרים אלו פי על תורתינו דין לי להשיכ כ״ת לפני כאחי לכן פשוט

 שאתם כמו לשקר מוחזקת איני כי א׳ אות שניתי שלא יודע ה׳ כי
 שאני עלי שמעידים עדים לי יש וגס שנים כמה זה אותי מכירים

 השאלה עכ״ל : תמיד אני הכפרות וכחזקת דכרי כל על נאמנת ח׳׳ל
 עם מכוונים דכריהס ונמצאו מפיה שמעו אשר העדים פי את ושאלו

 העידו הס כי העדים מלשון ששנתה אלא תמיד שאמרה כמו דכריה
 גט שקכלה אמדה והיא תנאי גט שקכלה תמיד שפרה שהיא כשמה
 לה שנתן הוא לשונה דמשמעות התנאי עליה הטילו כך ואחר סתם
 ד׳ עד לאחר תנפא שלא עליה התנה שאח״כ אלא וכל מכל הגט

 מדכרי דכריך פנית למה שאלוה עוד . אשכנזים כמנהג שנים
 שנאי גט קורא אני הגט לזה אלא בניתי לא ח״ו השיכה . העדים

 זה כאי יודע איני מיד לינשא מותרת הייתי וכי תנאי גע אינו וכי
 גט לו קורא אני לינשא מותרת הייתי שלא זמן כל הגט זה יקרא לפון
 רנהלוקת ונפל ;חפץ צנקיטת לעיל הכתוג כל על והפכיעוה י תנא

 האשה וכאת לא או לינפא מותרת זו אשה אס ירושלים חכמי בין
 שיסכימו עד להתיר רצה לא המתיר כי אני גס דעי אחוה אצלנו

 לצדי אני כן ואעפ״י חשוב ולא רשום לא איני אני תשובה : עכ״ל וחשובים רשומים חכמים שלשה עמו
 אכאר וראשונה • טעמי מכמה לינשא זו ה אש מתיר

 היא אס עגונה כחזקת שנים כנוה עצמה שהחזיקה זו חזקה אם
 לאו דנשי חזקה ואינה היא כניעות זו חזקה כי ואומר ; לא או חזקה
 לה ואמר דקדושין כפ״ק כדאיתא חנם לה דמתרמי עד גמירי דינא

 היודעים ואפי׳ מזו גדולה אמתלאה לך דאין ותו . עגון הכא דליכא
 עגונה נשארה התנאי זמן כתוך גיטה כאכדן כי שחשכה בזה יטעו

 ואמרה מהוגנים שאינם אדם בני עליה דקפצו אתתא מהך וראיה
 אמתלאה נתנה אם חכמים ואמרו עצמה את קדשה לימים אני מקודשת
 לסמוך כדאי שהיא הנכרת טענה אמתנאס׳ ופירוש . נאמנת לדבריה

 גדולה אמתלאה לך היש בנ״ד הילכך ■ הלכות פוסקי כל וכתבוה עליה
 דאלו מהך ועדיפא לינשא יכולה איני גיטי שאבד מפני באמרה מזו

 בתחלה אמרה דשקרא אומרים אנו האמתלאה וע״י משקרא ודאי התם
 • בדין טועה שהיתה אלא ובםוך בתחלה אמרה קושטא בנ״ד ואלו
 עמו שוברו הרי קול הכא שייך הוה אי אפילו בעצמו הטניס ומזה

 שייך דלא דמלתא קושעא אבל גטה שאבד מפני עגונה שהיא שאומרת
 עגונה עצמה והחזיקה פיה על אלא עדים שם שאין כיון קול בנ׳ד

 משום אלא קול ולא חזקה לא הכא דליכא דברירנא וכיון ־ בטעות
 דהפה מותרת שהיא ברוד הדבר דאיסודא חתיכא אנפשה דשויתה

 שאמרה האשה דכתובות ב׳ בפרק דתנן שהתיר הפה הוא שאשר
 שהתיר הפה הוא שאסר שהפה נאמנת אני וגרושה הייתי איש אשת
 ובנ״ד נאמנת אינה אני גרושה ואמרה איש אשת שהיא עדים ים ואם
 וכי אני גרושה לומר נאמנת איש אשת שהיא סהדי דליכא כיון נמי

 גירושיה אופן לומר נאמנת אני גרושה לומר נאמנת דהיא היכי
 העדים וים גיטי שנאבד לפי אני עגונה אומרת דבור כדי ובתוך
 היא שבשבילה הסבה אומרת היא שלעולם מעידין מפיה שמעו אשר

 לדברי דבריה בין הכחשה קצת שיש האומרים לדעת ואפילו • עגונה
 בהא מ״מ ב״ה לקמן אבאר כאשר לדעתי אמת שאינו מה העדים
 .הגט שאבד דהיינו עגונה סבת מפיה שמעו שלעולם העדים מודים
 גטי שאבד מפני אמרה זמן ולאחד אני עגונה אמרה אס ואפילו
 האומרים לדעת מיבעיא ולא לינשא מהירה אני בכה״ג אפילו

 האומרים לדעת אפילו אלא דבור כדי לאחר אפילו איירי דמשנתינו
 אשת כאמרה במתנינן דבשלמא בנ״ד מודו דבור כדי בתוך דמשנתינו

 בלא אלא אמתלאה משום טעמא הוי לא אני וגרושה הייתי איש
בעינן הכי ומכוס שהתיר הפה הוא שאסר דהפה נאמנת נמי טעם

 זמן לאחר אפילו אמתלאה מטעם דהוי בניד אבל . דבור כדי תוך
 הרמב״ם כתג וכן • עליה סומכים נכון הוא שהטעם לב״ד נראה אס
 ולאחר לפלוני שנתקדשה קול עליה יצא אישות מהלכות ט׳ פרק ז״ל

 על סומכין כן שהוא לב״ד הדברים נראין אס אמתלאה אמרו ימים
 לרד קול בין חילוק דיש וכ׳׳ת ־ ע״כ מקודשת הוחזקה ולא האמתלאה

 לעיל דמייתינן ברייתא בהך דהא ליחא הא איש אשת שהיתה שאמרה
 ז״ל הר׳ן כתב וכן האמתלאה אמרה ימים ולאחר אני מקודשת אמרה
 שכתב אעפ״י ע״כ דבור כדי לאחר נאמנת לדבריה אמתלאה ונתנה הואיל
 עלה דבור כדי תוך אלא וכו׳ שאסר הפה אמרינן דלא כתובות בסוף

 זה חילוק להודות צריכין כרחינו ועצ • לאחר סימן דעשאה דמתני׳
 וחזרה אני איש אשת אמרה דתניא אברייתא מתנינן קשיא לא דאס

 נאמנת לדבריה אמתלאה נתנה ואס נאמנת אינה אני פנויה ואמרה
 אם תועיל זמן לאחר אפילו דהאמתלאה בהדיא לך הוי וכו׳ ומעשה

 בפירושא שנחלקו ומה חולק בזה שאין חושב ואני לסמוך טעס בה יש
 שדברים מפני הוא דיבור כדי אחר או דבור כדי תוך איירי אי דמתני׳

 תוך בעינן הכי ומשום טעם בלא הראשונים מכחישים האחרונים
 דאיכא דבזמן לי מסתברא והכי הראשונים דבריה לבטל דבור כדי

 ואמרה וחזרה אני איש אשת כאמרה דברייתא כגוונא ממם הכחשה
 כדי בשוך אלא נאמנת אינה בכה״ג אמשלאה נתנה ולא אני פנוי׳
 אני וגרושה הייתי איש אשת דאמרה דרותניתין כגוונא אבל דבור

 מלתא ומתניתין מציעתא מלתא דהוי דבור כדי אחר אפילו נאמנת
 ומפני ־ זמן לאחר משמע וחזרה דקתני ברייתא וכן • קתני פסיקתא

 ותועיל אמתלאה הוי נ״ד כי בו אאריך לא שאלתינו מענין זה שאין
 בשאלה שבא מה כפי דבור כדי בתוך שהיא וכ״ש ׳מן כמה אחי אפילו

 החזיקה לא שהרי להקל אחרינא טעמא איכא תו • העדים והעדאת
 הויא גטה שתמצא ובזמן גיטה שאבד במגורשת אלא איש באשת עצמה

 שהגט לה שיאמר חכס כשימצא הילכך דעתה לפי אפילו מגורשת
 לי ומה הגט שתמצא לי דמה גטה את מצאה כאלו ה׳יל מעכב אינו

 ודאי איסור חזקת כאן שאין וכיון צריך שאינו לה שיאמר מי שתמצא
 טעמא איכא ותו :האיסור יסתלק הספק בהסתלק ספק איסור אלא

 שלא החכם עליה גזר שקבלתו ואחרי הגט לה שנתן דבריה לפי להיתר
 מכחיש הלשון זה והרי בעליך התנה שכך שנים ד׳ שיעברו עד תנשא
 גזר מלשון גס הגט נתינת בשעת לה אמר שלא ממה כי קצתו אל קצתו
 בעליר התנה כן כי שאמר וממה • ממש תנאי היה שלא משמע עלי

 לו שיש מי לך דאין מיישינן לא טועין ולב״ד גמור תנאי שהיה משמע
 נתינת בשעת להתנות שצריך יודע באינו וקדושין גיטין בטיב עסק
 בשאלה שבא מה כפי תורה הבעלי כל את העיר חכם שקבן וכ״ש הגט

 שאין אלו בארצות המעשה היה ואם :בהכי טעו דכולהו למימר וליכא
 כאשר הגט נתינת בשעת היה גמור תנאי לומר מקום היה מנהג בהן

 ועתה תנאי גט שקבלה להם מספרת שהיתה מפיה העדים העידו
 שנים ד' להמתין עליה גזר סתם הגט שקבלה שאמר דבריה מתקנת

 לקיים איפשר שנים ד׳ עד תנשא שלא הוא אשכנז שמנהג כיון אבל
 שנים ד׳ שתמתין עליה גזר כך ואחר סתם הגט לה נתנו כי דבריה את

 אלא ממם שהתנה לא בעליך התנה שכן לה שאמר ומה ־ כמנהג
 מפני לא המנהג מפני מעוכבת זו אשה נמצאת המנהג כפי לה שיתנוהו

 כי ברור והדבר שנים ד׳ עליה שעברו כיון שאבד לי ומה הגט תנאי
 התנה כן כי לה שאמר החכם מדברי כי העדים לבין בינה הכחשה אין

 תנאי שם היה שלא תדע ־ תנאי גט אותו לקרות היא למדה בעליך
 תנאי למימר וליכא חיישינן לא טועין ולב״ד אותו כפל לא שהרי גמור
 חששא להאי חיישינן דלא חדא זוכרת אינה והיא תנאין ככל היה גמור
 דאתתא עגונא משוס דשריותא אאנפי צדדו קמאי דלא אותה לעגן כדי
 איש אשת שהיתה סהדי דליכא כיון ותו • לעגנה כדי חשבות נחוש ן ואנ

 שהגט כיון וא״ת ■ היא שאמרה מה אלא לנו ואין חיים אנו מפיה
 אלא יהיה לא ניחא מי ולדידך כמנהג קרעוהו לא למה לחלוטין היה

 כותבין ב״ד מעכה אלא בגט התנאי כותבין כלום תנאי על שהיה
 היה שכך וכ׳ית וכך כך תנאי על בפנינו נתגרשה פלונית לה ונותנין
 הגט שיהיה בעינן ולפיכך שנים ד׳ עד אלא בו תתגרש שלא התנאי

 ביס יטבע או ימות אם בתקנתם הועיילו מה א״כ שעה באותה קיים
 ישראל בכל נהגו כאשר היה מעכשיו ודאי אלא מיתה לאחר גע אין הרי

ללכת רוצה היתה שמא כי הוי טעמא אלא • קרעוהו לא למה וא״כ
לעיר



tהרדבץשאלות f o w mto

 לו א5חמ שאם א׳נ • שנחגרשה לראיה צידה וחהיה אהרם לעיר
 היסה שמא או שגחגרשה עדים לבקש חצטרך ולא כסובחה חי,בה נכסים

 גע אדרבה כי האשה אח נעגן שלאנדענה מפני ולא אסרס סבה שם
 בה נחן ז״ל ישראל ומהר״ר נהנו שכבר אלא קרוע מנע עדיף שצם
 לדקדק צריך כי והוא אחר טעם בה חדשחי ואני • ע׳ש טעמים שני

 דכחב או בעל ליה כסב דאי מיכיין שנאמרו הדקדוקים אוחם בכל בו
 בהני דפסילנא הוא אנא ואמר ומערער פעל ואחי מפומיה סופר ליה

 דלא היכי כי ליה קרעינן הכי ומשום אחכווניח ולקלקלה דקדוקי
 ולא החורה מן מעכבי דלא דקדוקי מהני באחד למפסליה בעל ליחיה
 וכיון חצא נשאח אם אפילו האומרים לדעח וכ״ש לכחחלה בו מנשא

 ומנרש גומר הילכך לקלקלה חו מצי ולא ליה קרעינן דמיד יודע שהבעל
 דלא יודע שהוא כיון כלל מנרש אינו או לקלקלה מפוין ואינו לגמרי

 לא נקרע לא שאם ברור הדבר אבל הוא יפה ומנהג לקלקלה מצי
 גמור חנאי שהיה שאפילו אומר אני מזו וגדולה :הפסדנו כך בשביל

 שהיה בהדיא משמע שהלשון חדא מגורשת הזמן קודם הגט ונאבד בגט
 שהרי למפרע נויורשח הזמן בסוך הגט נאבד אפילו ולדע״כ במעכשיו

 למרחקים ים דרך הלך בעליך כי לטובתיך הוא הגט זה כי לה אמרו
 הגט היה אס ובשלמא ימיך כל עגונה חהיה ימוח או יטבע ואם

 מגורשח חהיה הזמן חוך יבוא לא שאם לטובחה היינו פמעכשיו
 אס טובחה היא מה לחלוטין ולא מעכשיו הגט היה לא אבל למפרע

 דהיינו גטא דחייל בשעחא דהא מגורשה חהיה לא ביס יטבע או ימוח
 בגט לה שאין נמצא לאחרמיחה גט ואין בעולם אינו כבר הזמן סוף

 בנים לו ואין אחים לו יש אם הזמן בתוך שמח ידעינן דאם כלל חועלח
 הכי בלאו הגט זמן אחר דמיח ידעינן ואי ליבום זקוקה היא הרי

 דלישנא וחו • כך כל טובה זו אין יבם קמי נפלה דלא משום ואי מוחרח
 לימא דמאן וחו • חקנה לו שאין משמע ימיך כל עגונה חהיה דקאמרי

 לא דמיחה נהי לו היה מה ידענו לא אם בנים לו ואין אחים לו דיש לן
 לה שאין במים נטבע אם מ“מ נפשך ממה זמן בהגעח ומוחרח שכיח
 שאם חדע מיחה לאחר גט דאין לינשא מוחרח אינה למיחה דרובם סוף
 נשאח אס דהא החורה מן מוחרח אשסו סוף להם שאין במים נפל
 מח דבחזקה משמע לכחחלה חנשא שלא גזרו דרבנן אלא חצא לא

 שלא אצלי ברור הדבר הילכך ־ מיחה לאחר גט ואין ליה מוקמינן
 היה הגע אלא וכו׳ חבר על וחזקה מחוקן שאינו דבר ב׳ד עשו

 מחוך דמשמע וכ״ש מוחרת האשה נפשך וממה במעכשיו או לחלוטין
 דחרחי הגט ן הנוח החכם לה שסדר האשה שהגידה מה כפי השאלה

 מנהג כי המחיר החכם שכחב במה וכ״ש ־ מעכשיו ובלשון לחלוטין הוו
 בלא גט הב״ד שיחנו איפשר ואיך לחלוטין אלא גט ליחן שלא אשכנז

 כדאיחא חיישינן לא טועין ולב״ד • חיננה של דבר זה חנאי ועל מעכשיו
 גיטין בענין הרבה מקפידים האשכנזים חכמי כי וכ״ש נוחלין ביש

 דילמא למימר וליכא מחוקן בלחי דבר ידם מחחח יצא דלא ופשיטא
 איכפח מאי וכ״ח מעכשיו ובלא בחנאי אלא הגט אח ליחן רצה לא הבעל

 • בישראל שמו ויחקיים אחיו קמי ונפלה הזמן בחוך מייח דילמא ליה
 • יבום למצוח קודמח חליצה מצוח אשכנז דמנהג חדא הכי אמרינן לא
 ומנהג מחזקינן לא הקהלוח מנהג לשנוח או לעבור אינשי דאחזוקי וסו

 מסדר לשון כי וחו • אמך חורח חטוש ואל שנאמר היא חורה אבוחינו
 דליח וחו :דינא בבי סריקי בוקי חלינן לא 7 וחו • הכי משמע לא הגט

 אח לעגן כדי רחוקוח לחששוח ולחוש מוכחי דלא אאומדני למיהדר לן
 כל כחבו כאשר דשריוחא אאנפי למיהדר לן איח אדרבה אלא האשה

 ובטל חנאו וקיים בא שמא חיישינן לא טעמא ומהאי ז׳ל הראשונים
 פייס ולא בא שלא נאמנת היא חששא שם היחה אס ואפילו • הגט אח
 וזה נשואה שהיחה סהדי דליכא כיון אני פנויה אמרה בעיא דאי מגו

 :כחבתי הנל״ד • לינשא מחירה אני ולכן בעיני מאד ברור
a w ת ד א ! :  סחורה שקנו ושמעון בראובן דעחי אודיעך ממני ^

 מדמיה חלק עדיין כמעון חייב והיה בשוחפוח
 לי חן לו ואמר מטוסיו כמעון לו ושלח ראובן ביד והסחורה לראובן

 לפרוע ראובן חייב אם והוזלה לו נחנה ולא למוכרה רוצה שאני סחורחי
 מפני החצל לפחוח לצאס יכול היה שלא אנוס שהיה שטוען לפי הפחח

: rM מגפה זמן שהיה המציק חמח
נ ^ ה1ת ב  דגרמא בכלגוונא ראובן דפעור לומר נראה היה לכאורה ו

בנזיקין גרמא וקי״ל בידים הזיקו לא שהרי הוא דממילא

 לדינא דדמיא גוונא דאיכא חשכח שסיר בה מעיינת כד אבל • סטור
 כגון הזיקיה איברי הילכו דגרמי דינא מאירדדאין וקי׳לכר׳ דגרמי
 זמן באוחו חמכר לא שאס ידוע והדבר הסחורה מכירח זמן שהגיע
 שחייב נ״ל בכה״ג השער שירד מצד בין עצמה מצד בין מדמיה חפחח
 הדליקה בפני חבירו של קומחו הכופף דחטא הא כי לשלם ראובן
 דמי היכי בגמרא עלה ואמרינן שמיס בדיני וחייב אדם מדיני פטור

 ברוח אלא מחייב חיובי נמי אדם בדיני מצויה ברוח ליה דמטי אי
 ממט שנמנע שעה באוחה מצוי שהנזק דכיון האקמן ;מצויה שאינה

 חבירו של בקומתו מעשה שעשה החם שאני וא״ח :חייב הסחורה
 דחנן קשיא לא חייב דלא לך אימא לעולם ממילא דאסי היזיקא אבל

 הרי גדרה ולא ממנה נחייאש גדור לו אומרים שנפרצה הכרס מחיצח
 והא עצים הגוזל פרק ז״ל הריא״ף וכחבו באחריוחו וחייב קדש זה

 מה לשלם חייב גדרה ולא שנחיאש מפני אלא מעשה עשה דלא הכא
 אפילו דגרמי דינא דדיינין הפוסקים לדעח מיבעיא ולא חבירו שהזיק

 דבעיא האומרים לדעח אפילו אלא חבירו בממון מעשה עשה שלא
 כמו הוי הזרעים אוסר הוא יאוש דע׳י כיון הכרס מחיצח ושאני מעשה
 שאני וא״ח י מעשה הוי חבירו של סחורחו שמעכב הכא וכ״ש מעשה

 או ומאשים באחד הוסיף אס ניכר שאינו אלא הנזק יעשה דמיד החם
 הכי דס׳ל לדי דאפילו י׳ל • נאסר היה החוספח ניכר היה שאס לא

 בבס יורדח הסחורה ׳אין בנ״דנמי מ״מ זה בחילוק גמגם הוא׳בעצמו
 חלוקים על לסמוך לנו שאין וכ״ש מעט ולמחר מעט היום אלא אחח
 בנ*ד הילכך :שנפרצה הכרס דמחיצח דמחניחין כפשטה אלא דקים

 או חבירו של שטרו כמוחל מעשה עשה דלא אע׳ג ברור ההיזק אם
 כגון הזיקו ברי לא ואי י חייב גרדה ולא ונחיאש שנפרצה הכרם מחיצח

 ומה :פטור זה הרי ממילא שהוזלה אלא השחורה למכירח ידוע זמן שאין
 המפחח לחח יכול היה שהרי כלום טענתו אין אנוס שהיה ראובן שטען

:אונס זה וא־ן סחורחו לו שיחן נאמן איש ביד  כגון בידים מעשה דעבד היכא כיכר שאינו היזק דמלחא בללא
 דלא והיכא לשלם רבנן קנסוהו חבירו של טהרוסיו מטמא

 שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמן גזל כגון בידים מעשה עבד
 השותו כגון מעשה ועשה חבירו של לממונו היזק הגורס וכל :לפניך

 בשב או ומחלו וחזר שטרו המוכר לנון דבור ע״י או חבירו שטרוחיושל
 אלה בכל גדרה ולא ושנסיאש הכרס מחיצח שנפרצה כגון חעשה ואל

 דקי״ל שהזיק מה כל לשלם חייב ומצגי ברור שהנזק בהם וכיוצא
 כ״כ ברור הנזק שאין בנזיקין גרמא וכל דגרמי דינא דדאין מאיר כרבי

 ובמלחא קנסא משוס חיובו דהא פטור מצוי ואינו ברור שהוא או
 בד דלא אי שכיח דלא והיכא רבנן קנסו הזיקיה וברירא דשכיחא
 לא ואם הסחורה מכירח זמן הגיע אם רבנןובנ״ד קנסו לא הזיקיה
 מצוי דבר שזה לשלם חייב ודאי וחוזל שחרד ידוע הדבר עחה חמכר
 מח ואס המזיד אלא קנסו שלא פטור אנוס שהיה יחברר ואס • חמיד

:כחבחי הנל״ד • אחריו בניו קנסו לא
י נ מ מ , ז  שיקח שנשחחפו ושמעון בראובן דעחי אודיעך ו

 וחזרו מנה והרויחו בהפסד ורביע הריוח מחציח ראובן .,
 אקחחצימנהמהריוח ראובן אומר לחלוק וכשבאין מנס חצי והפסידו
 אומר ושמעון :מנה חצי רביע שהוא ההפסד מן מנה שמיניח ואפסיד

 מנה מצי ונשאר הריוח או ההפסד ונסלק החליקה בזמן אלא חשבון אין
:מי עם הדין המורה יורה • אוחו נחלוק

ה ב ו צ ^  חלקו כאלו נמצא ראובן לדעח ט שמעון עם הדין ת
 והפסידו ונשחחפו וחזרו המנה שהרויחו בשעה השוחפוח

 דאין קי״ל הא חלקחי אני יאמר ואפילו חלקו לא שהרי אינו וזה מנה חצי
 קבעו, לא ואפילו לשוחפוח זמן קבעו אם חבירו מדעח שלא חולק שוחף

 :לחבירו הדבר הודיע שלא כיון חלקחי אני לומר כמיניה כל לאו זמן
 מליקה חשיבא לא חבירו מדעח שלא אדם חלק שאס ז׳׳ל רש״י בשם וכחבו

 יפה שחלק חבירו במודה ואעפ׳יי לאמצע השכר בחלקו שירויח מה וכל
 אס אבל :חלוקה הויא לא חלוקה דחהוי ליה ניחא דלא כיון אפ״ה

 :חבירו דעח בלא דחלק אנפשיה דאפסיד איהו בחלוקחו המחלק הפסיד
א ל ל  כשבאים באחרונה אלא וההפסד הריוח חשבון דאין דמלחא כ

 ושוחפץ שלוחין מהלכות ז״ל־פ׳ז הרמב״ס כחב וכן לחלוק
 לבעל לומר יכול אינו שהרויח עד וטרח וחזר שהפסיד המתעסק וז״ל

שלישיי שני וחפסיד מסלה שהפסדנו ההפסד ונחשוב בא הממוח
ונחשוב



u iרמעובו־תהרדב־ז
ח וגחשוג  נאמחנה מיוטנ אלא והמול-פליש גאסרונה שהרווחנו הדו

 הקח על שהוסיף בדוח אלא לו ואץ ■ ההפסד על או הריוח על בלבד
 דירויחו דאיפשר איכא רבה ומעמא :ממש שכסבנו מה והוא ■ פכ׳ל

 עלמו בפני והפסד ריוח כל מחשב אחה ואם פעמים כמה ויפסידו
 • להבין וקל נפש בפחי ילך ושמעון הקרן כל ראובן שימול איפשר

הנל׳דכסבסי:
א ת ה ל א  שנסחייבה יקרה באשה דעסי אודיעך נפשי ידיד ממני ש

 שולחין אם או בב״ד לישבע אוסה כופין אס שבועה
:בביסה שסשבע הקהל שופרי לה

ה ב ו ש  גדול כהן דסנן דהא עלה דסנהדרין בירושלמי גרסינן ת
 הגגי שליח כלומר אנטלר וימנה אוחו דנין! ולא p לא

 וימנה סו פריך ומדלא נשבע אנטלר וכי שבועה יסחייב אם עצמו
 דלא משמע בביסו אוחו וישביעו ב״ד ישלחו שבועה יסחייב ואם אנטלר

 ומזה • מכ״נ יוסר יקרה אשה לך ואין ב״ד בפני אלא משביעינן
 נסבע דמצי ז״ל מפרשים וקצס והרמב״ן הערוף בעל למד הירושלמי

 והרא״ש והרמ״ה סעדיה ורבינו בסשובה ז״ל והריא״ף :מורשה לממס
 סנהדרין סהא שלא שליח למנוס רשאי שאינו הסכימו ז״ל הפוסקים ורוב

 שלא דכה״ג יקרא משוס והסם הסורגמן מפי שקר טענוס שומעס
 הדיינין סופרי להן לשגר אלא לסן ויסרו לא היקרוס הנשים וכן :לבזוסו
 ג״כ זו שטה ולפי לאחרים טענוסיהן למסור לא אבל בפניהם ולטעון
 ויטעון הדיינין סופרי לו וישלחו כ״ג דנין אין אמאי לאקשויי איכא

 דהוה משוס משמע פריך ומדלא טענוסיו פי על אוסו וידונו בפניהם
 בפני שלא נשבע כלום שבועה שנסחייב עצמך הגע עלה לשנויי מצי
 אלא רוצה שאינו דינה בעל אמד שאס לי משמע הני מכל :ב׳ד

 משוס דילמא איכא רבא וטעמא לבוא אוחה כופין ב״ד בפני שסשבע
 עליה לאיים צריכים ב״ד כי ועוד • האמס על סודה ב״ד אימס
 היא שכוונסו ב״ד רואים שאם אני מודה ומ״מ : השבועה בשעס

ד אוסו שסרצה עד לביישה  סופרי לה משלחים אז ססבייש שלא כ
 למעשה אבל להלכה כסבסי זה כל ■ אוסה ומשביעין לביסה הדיינין

 הדיינין סופרי לה כולחין אלא בב״ד יקרה אשה לשום משביעין אין
 נחחייבה ואם הטענוס פי ^ל הדין ופוסקין טענוסיה ושומעין
 שלא הרמאין מפני אוסה ומשביעין הדיינין סופרי לה שולחין שמעה

 והיא שבועה לידי אוסה ומביא יקרה אשה אס סובע אחד כל יהא
 הדיינים סופרי לה לשלוח ואפזלג • ספסיד בב״ד ססבייש שלא כדי
 הטור וז״ל בטענסו ממשוס שיש ב״ד שיראו אחר אלא עושין אין

 ואם אוסה מזמינים לדבר רגלים יראו אם הדברים ושוקלים צ״ו סימן
 ולא מבקש הוא סואנה כי אוסה מזמינים אין לדבר פנים יראו לא

 שאין אביה בביס היושבס לבסולה גם אלא עושיןכן לגד איש באשס
 בנשים כיש ככה הנשים בכל ואם כןע״כ• עושין ולבוא דרכהלצאס

ט :לב״ד להביאן לבזוסן ראוי שאין יקרוס  סופרי להם דשולחין היכי ו
 הירושלמי כי נם • להשביען אוסן שולחין כן טענוסיהם לשמוע הדיינין
 משום לאו הדיינין סופרי לו דלשלחו פריך דלא דהא לדחוסו איפשר

 סופרי לו שולחין כלום שבועה שנסחייב עצמך הגע דלאמצילדחויי
 דהוי משוס הכי פריך דלא והא :נמי הכי דאין להשביעו הדיינין
 שליח ע״י דבשלמא הדיינין סופרי לפני טענוסיו לסדר לכ״ג זילוסא

 זו שיטה לפי למד נמצאס :אנטלר וימנה דפריך והיינו זילוסא ליכא
 כלל לב״ד להביאן היקרוס נשים לבזוס אין דסלמודא מדינא דאפילו

 לכל הדיינין סופרי להן שולחין אלא להשביען ולא טענוה לסדר לא
 ז״ל הריא״ף מדברי למנדא לן דליס לא שליח למנוס אבל :הדברים

;הנל״כ • קבלה דברי שדבריו
ב ת ת ל א  או אחס ענבה שאוכל במי דעסי אודיעך ממני ש

:לאחריה מברר אס רמון של פרידה
ה ב ו ש  מברכין בפרק,כיצד לברך שחייב בהדיא איסא בירושלמי ת

 בדבר נסספקו והסוספות ז׳ל יונה רבינו פסק וכן
 שהרוצה כסב והטור • לברך צריך שאין נראה ז״ל הרמב״ס ומלשון
 לגבי אבל היא שובה ועצה ויברך כשיעור אלא יאכל לא כולם ידי לצאס
 בגמרא דאייסו כיון חדא • כלל אחריה לברך צריך דאין נ״ל הדין
 סריצו ולא ולאחריו לפניו ובירך מלח זיס דאכל יוחנן דר' הך דילן
 בסירוצא דחקו אלא שאני דבריה משוס בירושלמי כדסריצו לה

כזיס איכא אכסי לגרעניסא ליה שקלס כד הוה גדול דזיס דקמיין

סי יוחנן ר' בירושלמי דגרסינן דחוק השירון וזה • בינוני  זיימא נ
 ר׳ איל ביס מססכל אבא גר חייא ר׳ והוה ולאחריה לפניה ובירך
 מעון שבעה ממין שהוא כל לך ליס בי אסמססכל למה בגליא יוחנן

 שגרעינסו מפני ליה צדכא ומה ליה איס ;ולאחריו לפניו ברכה
 ר׳ ליה עבד מה ממעעסו נרעינסו יוחנן לר' ליה וליס ;ממעטחו

 פרידא אכל אפילו שכן אמרה יוחנן דר׳ מלסיה בריה משום יוחנן
 ■ כ“ע ולאחריה לפניה ברכה טעון שהוא רמון בל או ענב של אחס

 היה הזיס אם ראה לא אבא בר חייא ר׳ וכי הוה הכי עובדא ואי
 מססכל הוה ואמאי כזיש איכא לגרעניסא שקלס או דאפילו גדול
 ניחא הוה בהט בריה דהוי משום אחס דפרידה להו סגירא ואי • ביה
 וסו ;ס׳ל לא ודאי אלא מערבא בני בסלמוד לה כדמסרן שפי

 לומר דצדך וסו : מיניה שחיק דידן סלמוד הוה לא כזה דחידוש
 חשבינן היכי וא״כ :בריס רמוךחשיבא של דפרידה הירושלמי שטס לפי
 אפילו בדן רמוני איריא ומאי בדן רמוני בטילי ולא דחשיג דברים גגי

 וסו : בטלה אינה דבריה וקי׳׳ל גריוס כמה בהו איס דמונים שאר
 ילקה ערלה של אחס פרידה שאכל שמי לומר נצטרך שטחם דלפי
 לא בזה וכיוצא שהוא בכל עליה שלוקה איסור של בריה שאוכל כמי

 אירושלמי פליג דידן דסלמודא ראשון כלשון זיילכסב והרפל׳א ־ שמענו
 עד אחריו מברך לא כזיס בה וליס ענב של אחד פרידה אכל ואלו

 דבירושלמי אלא ירושלמי להאי נמי דאיסא וי״ל עוד וכסב כזיס שיאכל
 ליה חשיב ומש״ה גרעניסא הסיר ולא אכל שלם זיס יוחנן דר׳ סכרו
 והילכך וזרקו הסירו אלא גרעניסיה אכל דלא סברי בגמרא אבל בריה

 דלאחר הוה גדול דזיס למימר איצעריך הכי ומשוס בריס חשיב לא
 בכל מקום בשום בריה חשיב לא שנימוח או שנחסך או שנפרך

 קצס דש ■ עכ״ל בסוספוס שמסרצים נראה וכן שבחורה איסורין
 ר׳ היה איך קשיא וסו היה איך המעשה על חלוקים שהיו דוחק
 הדק שהעוקץ לסכנה לחוש ים והלא הזיס של הגרעין בולע יוחנן
 ^שון מססברא להכריע כדאי שאיני ואע״פ • מעים בני ינקוב

 • לעיל דאמרן מטעמי הירושלמי על חולק שלנו שהסלמוד הראשון
ד הטור שכסב מה הנכון ומיהו  : הנלד״כ י ברכוס מספק לצאס כ

ת וזג ל א  על חוב שטר לו שהיה בראובן דעסי אודיעך ממני ש
: לא או קדוש הוא אם והקדישו שמעון .

ה ב ו ש  והוי להדיוט כמסירה לגבוה דאסירה דנהי קדום אינו ת
 וכסיבה מסירה בעינן מ״מ לגזבר השטר אס מסר כאלו

 כגבוי לאו ליגבוס העומד שטר דאמרי כב״ה דקי״ל וסו • כסיבה וליכא
 כל נממן רב אמר מציעא בריש דאמרינן זה לדין גמורה ראיה י דמי

 עלה ואקשינן קדוש אינו הקדישו בדיינים להוציאו יכול שאינו ממון
 אפקיה דלא אע״ג קדוש הקדישו בדיינים להוציאו יכול אם הא

 אינם שניהם הבעלים נסיאשו ולא גזל יוחנן ר׳ אמר והא בסמיהא
 ומסרצינן :ברשוסו שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש יכולין

 דכי עסקינן מקרקעי במסוסא עסקינן מטלטלין במסוסא סברס מי
 במקרקעי דדוקא קמן הא קיימא• ברשוסיה בדיינים להוציאו יכול
 דליסנייהו כיון מטלטלי אבל קדוש הקדישו אם גוביינא מחסרי דלא

 מטלטלי בשטר ומלוה להו מקדים מצי לא גוביינא דמחסרי ברשוסיה
 דאיסנהי דוכסא דבכל להקדישו יכול דפקדון מטלטלי ומיהו • נינהו

 מוכח והכי ז״ל הגאונים כל כסבו וכן איסנהי דמאריה ברשוסא
סי גברא דההוא עובדא מהך  • הספינה דבפרק לפומבדיסא קרי ^יי

 וככסובין כמסורין דדבריו משום הקדש הקדשו ם״מ היה אס ומיהו
 סבעו דאס לי ומסחברא סרי״ח סי׳ בסשובה הרשב׳א כסב וכן דמו
 חל והקדישם וקפן והלך לך איס וחמשין לך ליס חמשין לו ואמר לדין

 ליה משבינן הכי דמשום דכיון הילך דאמר החמשין אוסן על ההקדש
 כאלו להן דחשבינן משום הסורה מן שבועה חייב ואינו בכל כופר

 כסב וכן • שהם מקום בכל בלו והם אצלו פקדון או כבר גבויים הם
 דלא ואע״ג • שהם מקום בכל שלו והם הוצאסים לא הילך ז״ל רש״י
 אחרים והגיא הוציאם דאפילו הוצאחים לא שכסג גמה כווסיה קי״ל

 שהם מקום בכל שלך והם שכסב במה מ״מ ’ הוא הילך במקומם
 לסס מזומן והוא בידו שהם דכל הגאונים כסבו וכן עליה פליגי לא

; כסבסי הנליד • דמי כבר לו שנסנס המו לסובע אוסס
ד  שלא לאשסו שנשבע בראובן דעסי אודיעך ממני שאלת ת

עשר שהסה לא ועדיין ילדה ולא עליה אחרס ישא
שנים



סד׳ותשובותהרדכזשאלות
 זהב ק׳ לה שנסב עד רשוש לו לישן רצשה ולא לינשא ורוצה שגים

 המודשוח שדי ובשסול מודשי כל בנישול שער נהם לה וכשב הוספה
 אשה ונשא השדים פיסול של אפילו מודשא מוסר לה שכשב וקודם
 • המודשא מכש זהב מהמאה ליפעד ורוצה הראשונה לגרש רוצה ועשה

: מי שס הדין המורה יורה
ה ב ו ט ^  אשחו אש לגרש רוצה אס זהב המאה לפרוש ראובן שייב ת

 לדשש כי כשבשי אשרש בששובה שהרי שדא ששמי מכמה
 לבשוה המודשא שדי פסל אם הפוסקים ורוב ז״ל והרשב״א הרמב״ם

דן ואפילו בסלה המודשא הרי  ז״ל הרשב״א דברי של בהקשה ז׳׳ל ה
 ז״ל הרמב״ם ששקן מה של לסמוך ביש בגיסין השולח בפרק כסב
 באושה ועיין לשקן שאיפבר מה מכל שדיף סמודשא שידי ופסל

 שיששה לדיין ראוי ממונא לאוקומי הוא שאס השלישי ושס ששובה
הדן :כפלוני לי קיס למימר דמצי משום והסשם פשרה  בשצמו ז״ל ו

 שידי שחפסול אעפיי במודשא כשב שאס הבשים סזקש בפרק כשב
 ואפילו • כאן שד שקנה לו ואין קיימש והמודשא בסל שהמכר המודשא

 וכ״ש בהחלה אמר זו אי ידשינן לא אהדדי דפליגן לומר שרצה אס
 למימר מצי האי מ״מ בגירושין וחדא במכר דחדא פליגן דצא שאמר אס

 למימר מצי דלא סובר שאני ואש״פ וסול הר״ן סברס זו שאין ראיה שביא
 דאשריה בנ״ד וכ״ש המרוביס כנגד יחיד דהוא היכא כפלוני לי קים
 כדשש שיסברו אחרים פוסקים ימצא הדין שבשל איפשר מ״מ הוא דמר
 סעמי איכא מיניה לאפוקי מציהו ולא כהנך לי קים למימר ומצי ז״ל הר״ן

 דהא דשלמא מודשא כשאר זה אין שהרי שמה הדין ולכ״ש אחריני-בנ״ד
 וכיון אשה לישא רשוש לו נושנש הישה לא זהב מאה לה דכשב לאו אי

 ושבר השניה אששו אש לגרש וצריך בסל השנאי נמצא מורשה שמסר
 ידשנא ולא כלל אונסא הכא משכחש דלא ושו . למפרש שבוששו של

 לה לכשוב אושו אנסה לא דהיא באונסיה ידגינא השדיס כשבו איך
 אח ושאלשי . אשה לישא רשוש לו שששן כדי לה לכשוב רצה הוא אלא

 לו נשנה אחרש שפשס ואמר באונסיה ידשש איך השדיס מן אחד פי
 להודיש להו דהוה אונס זה אין לו אמרהי בה וחזרה אושה ליכא רשוש
 ואין קנין צריך היה לא כשובה שנאי דמחילש רכוש לו שנשנה לב״ד
 : לגרשה רוצה אס כהובשהומחנהה כל האשה נובה הילכך אונס כאן

:כשבחי הנלי׳ד
ה ת ת ל א  מנה לעכו״ם חייב כה־ה בראובן דששי אודיעך ממני ש

 צו ונתן וכך כך השכו״ס לפלוני שן לשמשון ואמר _
 שמעון צי נהן לא ואמר השכו״ס כפר ושוב ראובן לו צוה כאשר שמשון

 דמיא אי משלס לו נשסי אומר ושמשון מראובן השאר וחובש כך אלא
 : לא או הביש מבעל ונוסלים דנשבשים וחנוני דפושליס להך _

ש ח1ת  שהוא ברור הדבר משוש לראובן שמשון חייב היה אם ב
 וכן משלם לו ונשסי שליחושך ששישי לומר בשבועה נאמן

 משוש השולח וז״ל ושושפין שלוחין מהלכוש פ״א בהדיא ז״צ הרמב׳׳ם כשב
 לו ונשן והלך לו חייב שאני לפלוני זה ממון הולך ואמר שלוחו ביד שבידו

 אי וב״ח שנשן היסח נשבש השליח וכו' נחתי אומד השליח בעדים שלא
 הריא״ף כתבה וכן וכו' לפועל או לב״ח הלה וישלם לקח שלא נשבס הפועל

 הרג לנו שחדש אלא ופועלים דחנוני משני׳ והיינו .הכושב בפרק ז״ל
 אמר מדלא פשש לא דפושל היכי דכי לפועל ב״ח בין לן כאני דלא ז״ל
 הב בסהדי ליה אמר דלא כיון פשש לא נמי בב״ח ליה הב בסהדי ליה
 סשנח שליה סעין דקא שכו״ם איכא דהא משבועה למפמריה וליכא ליה

 מה מראובן להוציא שמעון בא אם אבל :שליחותו עשה שלא ודאי
 לומר ראובן מצי אי צ״ש ופושלים דחנוני כשובדא לשכו״ם שנתן באומר

 אבל בסהדי לשש מנהג אין פועל דדוקא דאמרי רבוושא כהנך לי קים
 ושמשון ראב״ן כשב וכן בסהדי לפרוש הוא מנהג להלוות או חוב לפרוש

 וכ״ש בסהדי ליה הב ליה אמר דצא אש״ג סהדי בלא לו שנתן פשש
 למימר מצי דלא הוא דדששי ואש״ג וגומר שוא דבר פיהם אשר בשכו״ם

 והרמב״ם הריא״ף כגון כהס לפסוק רגילין אנו אשר הפוסקים כנגד הכי
 הבא למימר דמצי אחרינא סשמא נמי איכא בנ״ד מ״מ . ז״ל והרא׳׳ש

 כפירוש! סתמו הוי דדילמא בשכו״ם אפילו הפוסקים שדברו ראיה
 רואה לפיכך שוא דבר שפיהם לפי בסהדי ליה הב בהדיא אמר כאלו והוי
 הוא אס אמוד כהשכו״ם מה כפי הפשר׳ ושהיה פכרה הדיין שישש׳ אני

 שהוא לפי שמשון של הפשרה יסה אחרים של ממון לאכול ורגיל אמוד
הפשרה יסה אחרים ממון לאכול אמוד חינו העכו״ם ואם לפושע הרוב

:הנלד״כ .בסהדי ליה הב בהדיא ליה אמר דלא כיון ראובן על
ת יזי ל א  ועשה אששו אש שגירש בראובן דעשי אודיעך ממני ש

 שמו והולכים לאששו הגע להוליך שליח הסופר אש
 בסר השליח לומר צריך אם לבישה השסר על החשומים השדים גם

 מגרש בעצמה העדים ובפני הכושב שהוא כיון נחתם ובפני נכתב
 ; כלום בה לשנות ואין היא חכמים שקנש דילמא או . אושה

ה ב ו ש  נכתב בפני צ״ל לשכונה משכונה אם הדין בעיקר ת
 דאמר כרבא קי״ל דהא פלוגשא איכא נחתם ובפני

 מצרין גופיה ורבא לקיימו מצויין עדים דאין משום הוי דסשמא
 מצויין שדים באין דאמרלפי הוא רבא והא והקשו . לשכונה משכונה

 להכיר לב משימין ואין פירוש דניידי מחוזא בני באני ותירצו . לקיימו
 השוספוש וכתבו . בבתיהם מששהין היו בלא לפי שכניהם ששימש

 דכולהו נינהו מחוזא כבני עלמא כולי הזה בזמן דהבשא ז״ל ר״ש בשם
 כתג וכן נחשה וכפני נכתב כפני לומר צריכין וכולהו ניידי מינד

 וכולהו קדם כימי נחלות הזה בזמן להם שאין לפי ג זהסמ הרשכ״א
 לשכונה דמבכונה דרבא הא כשג שלא ז״ל הריא״ף מדגרי אגל • ניידי

 ז׳׳ל הרמכ״ס דכרי הם וכך למקוס ממקום דדוקא סוכר שהוא נראה
 דלא הגו מחלוקת הוא הדין שכייקר כיון הילכך המגיד שליו העיד וכן

 שידיו גפני שלא הגס שמוליך הוא שהשליח היכא ודוקא : שלה לוסיף
 אחר:ו והנמשכים ר״ש לדגרי לחוש נחתם וגפני נכשג בפני לומר צריך
 דאפי׳ אומר אני מזו וגדולה ; כלל צריך אין נ״ד כעין דהוי היכא אבל
 נושנין ואין ניידי דכי׳גי משום אלא אמרינן לא דכ״ש בהא מודה ר״ש

 שדים ימצאו לא שמא וכו׳ נכתב בפני צ״ל שכניהם חתימות להכיר לב
 שהיא בזמן וכ״ש ב״ד לפני וחתמוהו מנוייס בעצמם שהעדים בנ״ד אבל

 נכתב בפני אצ״ל כ״ש לדעש כי ברור הגנ״יהדגר שידי בפני משגרשש
 וכו׳ בפני השליח שיאמר שחקנו דכיון למימר וליכא . נחתם ובפני

 הסקנה הישה לא דהא צריך דלא במקום אפילו שקנשם לבסל לנו אין
 בהכי ששמא דשלי וכיון לקיימו מצויין עדים שאין לפי אלא סשמיש

 שאני רבא לדשש הוצרכו שהרי שדש .צריך אין למיחש דליכא היכא
 לשרוצי להו הוה היחה כלליש דשקנה איתא ואם דניידי מחוזא בני
 לקיימו שכיחי דלא אשרא משום וכו׳ נכתב בפני לומר שתקנו כיון
 השנין שהוא מה לפי הכל ודאי אלא חלקו לא לשכונה משכונה אך

 סהדי שכיחי דצא ובאשרח כלל צדך אין לקיימו דשכיחי באשרא
 כחונה ישראל ארן דהאידנא ז״ל הרמב״ן כשב וכן . צריך לקיימו
 דבכג נמי ומסשכרח דקביעי דינין בתי ליכא דהא לגיסין לארן

 דבבל לקמן בגמרא אמרינן דהא השנין שהוא מה לפי הכג דוכתא
 שם שקבע ז״ל רש׳יי ונירש ■ לבבל רב אשי מכי לגיסין ישראל כאין

 במחוזא מצריך דרבא נמי ואמרינן .לקיימו מצויין שדים ואיכא ישיבות
 לפי הכל אלמא דניידי מחוזא בני שאני / משוס שכונה באושה אפילו

 ששידי כיון המחמירים לדעש אפילו הילכך : כאן שד שנין שהוא מה
 לומר צריך השליח אין לקיימו אחרים שדים צריך ואין מצויין הגס
 שידי גפני השליח לה שנשנו היכא שכן וכל נחשס וגפני נכשג גפני
 שאס אומר אני שוד : נשינשו גששש ועומד מקויים הוא שהרי הגס

 השליח אין בפניהם משגרשש שהיא לאותה נכרש הגס שידי ששימש
עידי־ הם והם הקיום עידי הס הס שהרי וכו' נכשג בפני לומר צריך

: הגירושין .
א ל ל  מכידן אנו ואין לפנינו עומדים הגס סידי אין שאס דמלשא כ

 לומר השליח צריך חשימשן שיכירו אחרים וצריך חשימשם
 לא ואם וסייששו לר״ש לחום שכונה גאושה אפילו וכו׳ נכשג בפני
 הלך ואם וכו׳ נכשג גפני ואומר לה ונושנו וחוזר הימנה נומלו אמר

 ויערער הבשל יבוא ואס לכשחלה גס באותו שנשא שמש או השליח
 לפנינו הגע שידי ואס . שצא יתקיים לא ואס בחותמיו הגס ישקייס

 וכ״ש חשימשן ב״ד שמכירין או הגירושין בששת בשיר מצויין שהם או
 כיון וכו׳ נכתב בפני צ״ל השליח אין כרד הגס שידי בפני מגרשה אם

 הסופר הוא השליח היה שאס אומר אני ולפיכך לשכונה משכונה שהוא
 נכתב בפני שיאמר ממה כלום יאמר שלא הוא סוב יושר בעצמו

 לאומרו צריך שהוא מזמן ובשלמא כשבו לא שהוא קצש דמשמש וכו׳
 חכמים שחקנו הסדר כי חשש אין כשבו והוא נכתב כפני שיאמר אפילו

 שאין בזמן אבל .נכתב שבפניו הוא וקושסא אומד הוא השלוחים בכל
נחשס וכפני כשבשיו אני אמר ואס כשקרא קצת מחזי לאומרו צריך

לא



ח לז א ותמובוחחח־־ב״זמ

 מפסיד לא ׳1וכ נכסנ בפני אמר אם דעלמא שליח וכן הפסיד לא
 מננננין נמצאו אמר לא ואם מעכב שזה יאמרו שמא לחוש שיש אלא
 צורך בו שאין כיון לאומרו שלא אני רואה הילכך כדין שלא האשה אס

 נכהב בפני וצ׳ל מהעדים אחד הוא השליח ואם לפנינו עידיו שהרי
 או דבעינן משוש סחמחי ואני העד חחם בפני יאמר שלא חהר וכו׳
 ובפני נכחב בפני יאמר אלא דרבנן כחקנחא או שמרוח כקיום כולו

 נחחם דבפניו היא קוכטא חחמו דהוא ואע״ג דרבנן כחקנסא נחסם
 מי ראיחי בעצמו הנועם ומזה : אחרח בסשובה בזה הארכחי וכבר

 לומר צריך הוא שהרי הסופר אח שליח לעשוח ראוי שאין שכמב
 וכו׳ נכחב בפני שיאמר שאמרו חכמ־ס כחקנח זה ואין כחבהיו אני

 דקובעא לכחחלה מוחר חכמים כחקנח נכחב בפני אמר אם הילכך
 אני יאמר אם דאפילו לי משחברא ומיהו : נכחב דבפניו הוא

 דאמר הא שייך בחסימה דבבלמא לכהחלה כפר נחסם ובפני כהבחיו
 בכתיבה אבל דרבנן כולוכחקנחא או פערוח כקיום כולו או אשי רב
 כלל נכחב בפני צ״ל הוה לא כווחיה דקי׳׳ל לרבא דהא שייך לא

 לאחלופי דאחי משום אלא הכי דליחני הוא בדין ורבא בנמרא כדאיחא
 דלא כן דאס ז״צ רש״י עלה וכחב אחד בעד דעלמא בערות בקיום

 ומאן אחי דלקיומי מלתא דמוכחא וכו׳ לאחלופי אחי נכחב בפני אמר
 לומר הצריכו הכי ומשום ע״כ מקיימי בחד נמי כערות כל סבר דחד
 כחכתיו אני שיאמר לי ומה נכחב בפני שיאמר לי ומה וכו׳ נכחב בפני
 בקיום לאחלופי אחי לא צריכא דלא הכחיבה להזכיר בהצריכוהו כיון

 שאמר שמי אומר שאני עד בעיני פבוע כך כל והדבר דעלמא שערוח
 וגדולה . הוא שמכא בר לאו הסופר אח שליח לעבוח ראוי שאין
 שהוא כיון הראשון חציו נכתב בפני אמר שאס הסוספוח כחבו מזו

. כולו כחבחי אני אמר אש שכן וכל צאחלופי אתי לא הגט עיקר
נ כתבתי הנל״ד

ת ר.ז ל א  סלמודא בכולי דאמרינן המגו על דעתי אודיעך ממני ש
 משכחת העעונין עענוח ברוב דהא הוא דרך זה באי

 נ אסמוך מגו איזה על כלל צריך ואני מגו בהו
ה ב ו ש  החלמוד בכל רבה ובדיקה גדול ישוב צריך זה דבר ת

 אשר אותם בקוצר לך אכחוב אבל ז׳׳ל המפרשים ובדברי
 . בזקנים וכ״ש מצויה השכחה כי השאר תדין ומהם ידיעתי הקיפה

 בעענותו אוחו מכחישים שעדים כגון אמרינן לא עדים במקום מגו א׳
 שלא אחרס טענה אמר בעי הוה דאי במגו אותו נאמין לא זו

 איניש חניף דלא אמרינן לא העד אח להכח־ש מגו ב׳ . יכחישוהו
 סהדי אנן במקום מגו ג׳ • אמרינן לא מטענחו לגדוע מגו לאכחושי

 אומדן כפי משערין שאנו אלא מננש סהדי דליכא אע׳ג אמרינן לא
 איפשיטא ולא בעיא חזקה במקום מגו ד׳ נ שקר הוא שטוען במה הדעח

.אמרינן לא ממונא לאפוקי מגו ה׳ .לנחבע וחומרא לחובע קולא והוי
 נ אמרינן לא העזה במקום מגו אמרינן.ז׳ לא משבועה לאפטורי מגו ז׳

 לא למפרע מגו ט׳ .אמרינן לא רעה לטענה טובה מטענה מגו ח׳
 איה שבחחלה אעפ״י זו טענה למימר מצי לא דהשחא כיון אמרינן

 לא בעדים מגו י׳ • למפרע מגו אמרינן לא זו טענה לומד יכול
 שחקי בעו דאי ומגו לומר חברו שבלב מה יודע זה שאין אמרינן

 שמעון אצל לו יש ראובן כיצד אמרינן לא לטענ׳ מטענה מגו אמרינן.י״א
 ואמר שבשט־ מאוחה גדולה פה שעל ואוחה פה על ומלוה בשטר מלוה

 הוה דאי מגו נאמר לא פה על במלוה והודה שבשטר המלוה שפרע
 הוא עדיין שבשטר ואוחה פה שעל אוחה פרעחי איפכא אמר בעי

 מטענה דמגו משום פרעחי שבשטר המלוה לומר נאמן יהיה בידי
 מגו י״ב , עצמה טענה באוחה המגו שיהיה עד אמרינן לא לטענה

 לאחר אפילו דבריו לפרש שהוא מגו אבל אמרינן לא דבור כדי אחר
 שרי והוא אסרה הוא הזה לאים נחחי בחי את שנאמר אמרינן זמן
 מגו אמרינן לא רשיעא נפשיה דמשוי טענה אמר דאי מגו י"נ , לה

 השחיס ואלו אמרינן לא עלה לאשחבועי דבעי טענה אמר פעי דאי
. שכיח דלא מטענה מגו וכן רעה לטענה טובה מטענה בכלל הם
 לא לענין מענין מגו י׳׳ד , אמרינן לא מגו חרי אמרינן מגו סד

 עני לפלוני ואמר הפיאה אח ולקטי שדה לו שיש עני כגון אמרינן
 אחרים של בפיאה לנפשיה דזכי מגו אמרינן ולא ראשון לעני נוחנה

 ואומר בזה חולק והירושלמי . עני פלוני לצורך דידיה בפיאה זכי
;כחבחי הנל״ד .מנו בהאי פלוני דזכה

ח ת ח ל א  שמעק של רחורחי שלקח בראובן דעחי אודעך ממני ש
 יקנה שלא צוה והשר למלכוח קרוב ראובן שהיה ל^

 פשרה שיעשה לאחיו ואמר למוח ראובן ונטה ראובן זולח סחורה אותה
 סחורה באוחה ראובן עש שוחף שהיה ויהודה לוי ונכנס שמעון עם

 נחן ובנו עולמו לביח ראובן ונפטר ידוע בסך שמעץ עם פשרה ועשו
 יביא אס ואמר השאר על לדין וחבטו מהפשרה גדול חלק לשמעון

 לי יאמרו שמא חושם אני כי אחן אני לו שאתן אבי שותפי ידי כחב
 וזבולון יהודה של ידם כחב והביא שמעון והלך ליחן רשות לך נחן מי

 פשרה באוחה מרוצים הס איך סחורה באוחה ראובן שוחפי שהיו
 מפשרחו לו שנשאר מה לשמעון שיחן ראובן של בנו אח מרשים והם
 טענות למדוהו ואח״כ ראובן של בנו יד חחח הס השוחפוס שמעוח לפי
 כי אחן לא אבי לחלק המגיע אבל לחלקם המגיע אתן ואמר שקר של

 ; מי עם הדין המורה יורה פרע שמא או זו בפשרה רצה לא אבי שמא
ה ב ו ש  בנו וחייב שבקייהו בחר ליזלו דידהו דלאו דאכלי יחמי ת

 שהוא כיון חדא טעמי מכמה אביו חלק לסת ראובן של
 בפשרה שנחרצה סהדי אנן שמעון עם פשרה שיעשה אחיו את צוה

 כפי כי וחו : חייב ולא זכאי שילך הוא רוצה למות דהולך דכיון
 'יחרצה לא ולמה משמעון שלקח מהסחורה פחוח היא הפשרה הנראה

 הוא או אביו שנחרצה לדבר רגלים הפשרה רוב לו דנחן כיון וחו
 בפשרה נחרצו שותפין דשני כיון וחו • למדוהו שקר וטענת בפשרה
 שיעשו במה להתרצוח השוחפין שדרך נחרצה הוא גס דמלחא סחמא
 כיון בפשרה נתרצה דלא דנהי וחו . הרוב שהם שכן כל שוחפס
 כלום לו פרע ושלא חזקה ביד סחורתו את שלקח מפורסם שהדבר

 וגובין לנכסיו יורדין ב״ד פשרה עמו שיעשה צוה למיתה קרוב שהרי
 אביו גזילת או אביו חובח לפרוע חייב הבן שהרי סחורחו דמי לו

 של מידו קנו ואפילו הפשרה מדמי יותר שיעלה ואפילו אביו מנכסי
 בפשרה אבי נתרצה לא שמא אומר הוא שהבן כיון הפשרה על שמעון
 בחלק והנ״מ • משלם סחורתו דמי כל וגובה וחוזר הקנין נחכטל
 בה שנחרצו כיון הפשרה נחבטלה לא וזבולן יהודה בחלק אבל ראובן

 פשרה אי בפלוגתא חליא קנין שם היה לא ואם קנין שם שהיה כיון
 שיעשה אחיו את צוה שאביו מודה שהוא כיון וחו .לא או קנין צריכה
 שהודיעו מעידים המפשרים ויהודה ולוי שלוחו ה; שמעון עם פשרה

 אדם של שלוחו שליח אותו כעשה •כיון ראובן של לאחיו הפשרה
 כלום בכך אי; מידו קנו ולא שליחוח שטר לו כסב דלא ואע״ג כמותו

 אוחו שעשה הודה הרי את דידי של־ח לאו למימר דמני משוס דאי
 ליה למ-מר דמצי משום ואי • הפשרה לעשוח שילך אותו שצוה שליח

 בפחות פשר שהרי חקן אלא עוות לא הרי לעוותי ולא שדרת־ך לתקיני
 דלא מלחא השליח את ביטל אבי למימר דמצי משום וא־ . מהסחורה

 ידי לצאח ורוצה למוח והולך שמעון סחורח את שלקח כיון הוא שכיח
 ולא צדדי כל על חזרחי : ביטלו לא ודאי שליח אחיו אח ומנה שמים
 .אביו על שפשרו מה מלפרוע ראובן של בנו את לפטור טעם ראיחי

 מרוצים שהם הכוחפין כחג יביא שאס דין בביח שהודה כיון וחו
 שיצא דכיון לחזור יכול אינו שוב אחן אני ליתן וירשוני זו בפשרה

 :הם פשוטים ודברים אלפוה דשקרא וטוען חוזר אינו דין מביס
: כחבחי לע״ד הנראה

ט ת ת ל א  והוליד שפחה שקנה בראובן דעחי אודיעך ממנו ש
 לו אמרו לשמעון להשיאה רוצה ועחה ובח בן ממנה

 אמר בקהל לבוא מוחרח שחהיה כדי געה לה וחן אותה תשחרר
 אח ושאלנו פלוני ע״י עליה שבאחי קודם שחרור בגט לה זכיחי כבר

 לה זכה אס זוכר אינו אבל ב״ד קרע קרוע שחרור גט והוציא פלוני
 שם שהיו אצלו ברור אבל בידה נתנו אם או אחר ידי על או ידו על

 אין פלוני לו ואמר לקדשה רנה שראובן לפי כדברים משני אחד
 ע״י לה שזכה לא ואס הגט לה כחב ולפיכך בשפתה חופס־ן קדושין

 יורה הגט לקייס עדים אין וגם : הועלנו מה בידה שנתנו או אחר
:והבנים האשה משפט יהיה מה המורה

ה ב ו ש  כי ידעח שכבר לפי בקהל לבא כשרים ובניה האשה ת
 שמי סוברים ז״ל שהגאונים במחלוקת חלוי הדין עיקר

 בעילחובעילחזנוח עושה אדם אין חזקה כפר הולד עלשפחחו שבא
 והאחרונים הרמב״ס לדעח ואפי׳ . עליה שבא קודם שחררה וסתמא

טעמי מכמה כשרים שהבנים בנ״ד הס מודים כשר שאינו שאומרים ז״ל
חדא



מטותשובותהרדב״ז
 לעשוח רוצה ואין אכשרוחא דמהדר משמע אוחה שקדש כיון חדא

 הגט שנמצא סלוני אוחו וחו . שחררה ובודאי זנוח בטילוח בטילוחיו
 שהינו דבר ידו מהחח הוציא שלא טליו וחזקה הוא דחבר משמט בידו

 .לידה הנש הניט או אחר ע״י לה שזכה מטיד הוא שהרי וחו • מחוקן
 .משנים בסחוח ליוחשין מטלין ואין שבטרוה דבר אין קי״ל הא ואיח

 לידה לומרשהניט הוא נאמן ידו מחחח יוצא שהגט כיון קשיא לא
 שפחה דהטמד חזקה איכא הא וא״ח . ניהליה יהביה בטי דאי מנו
 שחי זו חזקה כנגד איכא אדרבה י״ל • נשתחררה ולא חזקחס טל

 חבר טל וחזקה זנוח בטילח בטילחו טושה אדם אין חזקה חזקוח
 ניטה דאיכא כיון ותו .ידו מחחס מתוקן שאינו דבר מוציא שאינו
 לחירוח יצאתה מ״מ לידה הניט שלא חימא אסילו שהרי חזקתה הורט

 היא שטדיין ונהי טצמה קנה לטצמך אח הרי חרי באנסי דאמר כיון
מ בקהל לבוא אסורה  נמצא שהגט כיון וחו . שסחוח חזקת הורט מ'

 כאשר אחר ט״י לה זכה או לידה שהגיט לדבר רגלים ב״ד קרט קרוט
 אם אבל נשים בגיטי נהנו כאשר קרטוהו הכי ומשום סלוני הטיד
 נטה לה שזכה אמר שראובן וחו • קרטוהו למה נתן ולא ליחן כחב
 דחרוחא גטא השתא לה יהיב בטי דאי במנו להאמינו יש אחר ט״י

 מ״מ לכהונה אסורה הבח שחהיה ואטס״י בקהל לבוא מוחרין ויהיו
 אינו הטטם וזה לכהונה ברתייהו נשאי כ״ט דלאו בהכי קפידא ליכא
 מטטנה מנו אמרינן דלא משום הטטמים לשאר בטלמא סניסין אלא

 והוליד השפחה טל כבא רשיטא נפשיה דמשוי גרוטה לטטנה טובה
 הדבר וחחום כתוב שהגט כיון וחו טבדים בניו אס וטושה בנים ממנה
 למיחש דאיכא לנפשיה הפסדא מקדים אדם דאין לה שיחנו מוכיח
 או אחר ט״י לה זכה ודאי אלא כרחו בטל ממנו וחצא תמצאנו שמא
 דחרותא נטא לה דיהיב אלולי לישראל להשיאה כבא כיון וחו • לה נחנו

 בקהל טבדים ולהכניס השפחה טל לבוא חבירו אח מכשיל היה לא
 אין לטלמא אבל טלייהו דמחפי למימר איכא בניו דבשלננא ישראל

 קשיא לא הא לקיימו מצויין טדיים אין הא וא״ח . לו ולא חוטא אדס
 בטצמו הגט טידי היו לא שזכה דבשטה וחו .דרבנן שטרות דקיום
 שנמצא הטדים מן אחד סי אש שאלתי ואני .חחימסן לקיים מצויין
 הבנים מותרים טטמי הני דבלאו למימר וליכא .חחימחו והכיר טחה
 אלא כמוה הולד שסחחו טל דהבא אמרינן לא כאן דטד בקהל לבוא
^ אבל שחרור גט דליכא היכא  הניט דלא אט״ג שחרור גט דאיכא הי
 לן לימא מאן בניה מ״מ בקהל לבוא אסורה טצמה דהיא נהי לידה
 דולד מקרא דילפינן דכיון ליחא ודאי הא .בקהל לבוא אסורין שהם

 במכילחא ואמרינן לאדוניה תהיה וילדיה האשה דכחיב כמוה השפחה
 לחלוק ז״ל הרמב״ס יליף דמהכא שסחחו טל שבא הרב להביא

 לחומרא והפא לחומרא הכא ואזיל נסחסק ז״ל והריא״ןו הגאונים
 לבנים יש לאם נותן שאחה הדין א״כ .כיצד פרק בהלכות כדאיחא

 לידה שחרור גט הניט שלא מפני בקהל לבוא אסורה דהאס היכי וכי
 וכן כמוה הס שהרי בקהל לבוא הבנים אסורים בטצמו הטטס מזה

 שהיה מי וז׳ל נחלות מהלכות ד׳ סרק ז״ל הרמב״ם מדברי משמט
 שאמר או בניס מנהג בו נוהג והיה בן ממנה והוליד שסחה לו

 בדוק שהוא כשר אדם או הוא ח״ח אם אמו היא ומשוחררת הוא בני
 טד ישראל בת נושא אינו ואטס״כ ירשנו זה הרי מצות בדקדוקי

 בפנינו שסחה הוחזקה שהרי ילדה ואח׳כ אמו שנשתחררה ראיה שיביא
אן. טד  כך ידי וטל אמו היא משוחררת שאטפ״ישאמר הכא והא כ

 ואט״ג . ראיה שיביא טד ישראל בח נושא אינו אפ״ה לחירות יצאסס
 ולגבי במגו להאמינו יש ירושה דלגבי משום הוא ז״ל טטמו דטיקר
 הבן דהיתר ז״ל מדבריו למדנו מ״מ מגו ליכא ישראל בת להשיאו

 בקהל לבוא אסורה שחרור דמטוכבח היכי וכי באס סלוי בקהל לבוא
: כמוה בניה

ן י נ ט ל  טל יבא שלא כדי שחררה אלא קדשה שלא מודה ראובן אם ו
.לא או גט צריכה אס חייש לא פנוייה לביאת אבל השפחה י

 טל דהבא הגאונים לדטח ואפילו גט צריכה שאינה ברור הדבר
 הסחה מן הנ"מ זנוח בטילח בטילחו טושה אדם דאין כשר הולד שפחתו

 סנויה של זנוח בטילוח בטילוחיו שטשה מודה בטצמו כשהוא אבל
 כיון לשקר לו דמה וחו • כלל אוחה קדש שלא לומדי טצמו טל נאמן

 אין חזקה אמרינן דלא האומרים לדטח וכ׳ש טקה לגרשה שבידו
בשפחתו אגל עמה ונסיחד אשתו את במגרש אלא וכו' טושה אדם

 בדרך שהולך במי אלא זו חזקה אמרינן דלא חדט .חזקה אמרינן לא
 ולא רשוד שהוא מי אבל אסורות ביאוח לבוא משוך ואינו טובים
 גרושתו טס נתיחד ואפי׳ ־ זו חזקה לה הלכה אסורוח חטאות קפיר

 כל שטשה אומר שהוא בנ״ר וכ״ש קדושין לשם דבטל אמרינן גא
 צריכה דאינה דפשיטא כלל קדשה ושלא איסור בעילות בעילוחיו

 גט בלא לינשא ומוחרח גמורה ניורה היא האשה הילק־ . גט ממנו
:כתבתי הנל״ד • הדברים לכל ראובן בני והבנים _

ת תי ל א ט  חשמיש מחמת דם שראתה באשה דעחי אודיעך ממני ^
 לא או חקנה לה יש אם ושלישית שנייה פעם וכן

 ;זה את זה ואוהבים בנים להם שים לפי להתגרש עליהם שקשה לסי
ה ב ו ט ^  ע״ה המלך דוד בהרי לאדם קשין דגירושין איברא ת

 מנשיו א׳ לגרש יכול שהיה אט״ג סנויה יחוד לו התירו
 וכמה דמעוח עליו מוריד מזבח ראשונה אשתו המגרש כל ואמרו
 יהיה אחרח וישא אוחה יגרש באס ותו .הגירושין על אז״ל דברים

 על חהיהדעחה ולעולם לאחר היאחנשא אשחוונם טל לעולם דעחו
 יכול שאינו אמרינן טעמא דמהאי חתרפא אם וכ״ש הראשון בעלה

 מגרשה הייחי לא שתתרפא יודע הייחי אלו יאמר שלא כדי להחזירה
 למיהדר לן איח טעמי ומהני נדר משוס אשתו אח דמוציא דומיא
 בחרא בפרק גרסינן . בעלה תחת שתעמוד כדי דשריוחא אאנפי
 ושנייה ראשונה סטם משמשת תשמיש מחמת דם הרואה דנדה

 נשאת לאחר וחנשא שחהגרש עד חשמש לא ואילך מכאן ובלישיח
 לאחר נשאת לאחר וחנשא שחתנרש עד וכו׳ דם וראתה לאחר

 כילד עצמה שתבדוק עד תשמש לא ואילך מכאן וכו׳ דם וראחה
 יוחנן לרבי לקיש ריש ליה אמר עלה וסרכינן וכו׳ בודקח

 לסי ליה אמר הראשון בעל של שלישיח בביאה עצמה ותבדוק
 של ראשונה בביאה עצמה ותבדוק א״ל שוות האצבעוח כל באין
 משמע ופשטא • בגמרא ע״כ שווח הכחוש כל שאין לפי שלישי בעל

 השתא הוא דק״ו חדא טעמי מכמה בדיקה ע״י לראשון ד^זותרח
 להסירה הבדיקה טל סומך אתה ולכחוח לאצבעות שהוחזקה אחר אם
 דכל מבוס וכ״ח ■ לראשון להתירה על,הבדיקה נסמוך לא למה לג׳

 ע״י אוחה נחיר לא ולשלישי לשני להנשא בחקנחא דאיפשר היכא
 זה אין היא סמכא בר לאו דרבנן דסקנחא דמשמע ליחא הא בדיקה

 דסחמא ותו רבנן דחקון אבדיקה סמכינן מקום בכל דהא נכון
 השניה כמו התלמוד שהקשה הראשונה הקושיא לפרש יש דמלתא
 בלא נתירנה ולמה סי׳ שלישי בעל בל ראשונה בביאה והבדוק דסריך
 של שלישית בביאה עצמה ותבדוק ראשונה בקושיא נמי והכי בדיקה

 קודם עצמה הבדוק בדיקה בלא לשני לשמש נחירנה ולמה ראשון בעל
 בדיקה ע״י אפילו לראשון אשורה היא דאם וחו . הוחזקה שהרי

 לראשון גס ודאי אלא נוקפו יהיה ושלישי שני בעל של לבו א״כ
 שאס בספק עצמה להכניס רצחה אם בדיקה ע״י מותרת תהיה
 וכתבו . לעולם לינשא אסורה תהיה המקור מן שהדס תמצא

 • הירושלמי ומן התוספתא מן משמע שכן התינוקת בסרק התוספות
 והטור והרא״ש ורי׳׳צבא והסמ״ג והרשב״א והרמב׳׳ן ר״ח כסב וכן

 ז״ל הרי״אה סברת שהיא נ״ל וכן זו לסברא נמשכו ורבים מ׳׳מ ובעל
 עד לינשא מותרת כמה עד דגריס החוססחא כגרסת גרסתו שהרי

 כמה עד לסרש אאיסורא מהדר ומדלא וכו׳ חנשא לא מכאן יותר ג׳
 וכן לראשון אסילו שריא דבבדיקה משמט בבדיקה אפילו אסורה היא

 והסכים ז״ל רש״י של סירוב כסב ז״ל הר״ן וגם התוספות כחבו
 דמלחא כללא . סובר הכי ז״ל הרי״אך דגם ומשמע מאחר בפי׳

 לרש׳י שיש אלא המפרשים רוב הסכימו ועליה הנכונה היא זו דשטה
 שיש כיק עצמה בדקה אפי׳ לבעלה אסורה דלעולם אחרת שסה ז׳׳ל
 סברת שזו מ״מ בעל וכחב • ושלישי שני בעל ע״י תקנה לה

 דם ראתה פ׳׳ד נדה הלכוח ז״ל שכחב ממה נראה וכן ז״ל הרמב״ם
 בסרק כחב וכן לעולם זה בעל טס לשמש אסורה זו הרי בשלישית כך

 פעם זה אירע וכו׳ עצמה שבדקה הרי וז״ל אישוח מהלכות כ״ה
 בעלה עם לישב אסורה זו הרי לזו זו סמוכות סעמיס ג׳ פעם אחר
 סבור שהוא רבינו בדעת ונ׳׳ל מ״מ בעל וכחב וכו׳ כחובה בלא וחצא
 בדיקה קודם עליה יבא שמא בבדיקה בעלה עס לעמוד לה שאין
 שוב יכולה ואינה להתגרש וצריכה לו היא אשורה שהוחזקה דכיון
אם ודאי אבל אישוח מהלכות בפכ׳׳ה שנתבאר כמו אצלו לחזור

בדקה



ותשובותרדדבץשאלות138

 מן שהדם ומצאה לשלישי שני בין או לשני ראשון בין עצמה בדקה
 וחבדוק מפרש שהוא ואיפשר לבני או לראשון היא מוחרח הצדדין
 אוחהבלא ן מסירי היאך דה״ק ראשון בעל של בלישיח בביאה עצמה

 ואמר ביאוס בג׳ הומזקה שהרי בדיקה נצריכנה לאמר לינשא בדיקה
 רואה אסה הרי .ע״כ שווס האצבעוס כל שאין עדיין ומזקה שלא ליה

 מן שהדס ומצאה בדיעבד עצמה בדקה אע ד׳ל הרב לדעס שאפילו
 יבוא שמא מ״מ בעל שכסב ומה . בלעה סמס לעמוד מוסרס הצדדין

 פס לו שיש כיון לה חששו לא ודאי נדה והלא ק״ל בדיקה קודם עליה
 בלא עליה יבא לא בדיקה י’ע מוסרס שהיא כיון נמי והכא בסלו

 ניחוש נמי שלישי בבעל אפי׳ להכי דחיישינן איחא אם וסו . בדקה
 בדיקה בלא עליה יבא שלא כדי מיד יגרשנה אלא עליו אסורה וחהיה
 ואפילו בבדיקה מוחרח הרב לדעה שאפילו בעיני הדבר קרוב לפיכך

 וכחבסי .קאמר בדיקה בלא לבעלה אסורה דקאמר והא . לכחחלה
 לפי דאפילו יודע והוי • הפוסקים רוב דעה עס להסכימו כדי זה

 לבעלה מוחרח זו אשה ז׳׳ל הרמב״ם בסברח מ״מ בעל שכחב מה
 שכל לי ואמרה האשה פי אח שאלסי שאני לפי לכחחלה בדיקה ע׳י

 ויש לה קשה החשמיש ועסה וקושי צער בלא משמשח היסה ימיה
 להסירו זה מל שנסמוך לא לה יש שמכה כדבר ורגלים צער ממנו לה

 המחמירים לדעח אפילו עצמה לבדוק להסירה אלא ד׳ פעם עליה לבוא
 בעצמו הנועם ומזה בדיקה ע׳׳י להסיר חלינן אמחלאה דאיכא דכיון

 דהאידנא האומר לדעח אפילו הבדיקה על בנ״ד דסומכין אומר אני
 אבל רגלים דליכא היכא עלה סמכינן דלא דנהי אבדיקה סמכי לא

 שכל וכ׳׳ש הבדיקה על סומכין מכה דאיכא רגלים דאיכא היכא
 • הבדיקה על דסמכינן כסבו עליהם לסמוך רגילין שאנו הפוסקים

 ע״י עצמה וחרפא מבעלה שחפרוש בנ״ד למעשה הנכון הילכך
 חמצא ואם עצמה חבדוק שנחרפאח לה שיאמרו ואחר הבקיאוח

 זו הרי כלל דם חמצא לא ואס חקנה לה אין המקור מן שהדם
 ולא מכה שם שיש בידוע הצדדין מן דם חמצא ואם לבעלה מוסרה

 הדין שמן ואע״פ שחבעל קודס עצמה לרפאח וחחזור נחרפאח
 וחחזור המחמירין לדברי לחוש כדי מ״מ אבדיקה דסמכינן מוסר

 פעס עצמה סרפא הצדדין מן דם וחראה חחזור ואם עצמה והבדוק
 שבדקה דכיון מוחרח הצדדין מן דם חראה ואס עצמה וחבדוק ג׳

 הצדדין מן זה שדם והוחזקה עלה סמכינן ודאי פעמים ג׳ עצמה
 סמכינן דלא האומרים לדעח אפילו לבעלה ומוחרח לה יש ומכה

 ז״ל הרשב׳׳א וז״ל .עלה דסמכינן מודו כ״ע כזו בדיקה אבדיקה
 בבעל עצמה ולבדוק בספק עצמה להכניס רצחה שאס האמח ומדאי
 ודאי חחגרש ושלא חחחיו לעמוד וחפצה אוחו אוהבח אם ראשון

 אוחה שנאסור מיחוש ביס חכמים של הבדיקה אחר שאין מוחרס
 עצה לאחר וחנשא סחגרש שאמרו שזה לשלישי אוחה ונסיר לראשון
 לפי זה עם הראה לא דשמא לאחר שסנשא לה הוה דשפיר הוא סובה
 על עצמי להכניס רצוני אמרה אם אבל שווח האצבעוח כל פאין

 על הצדדין מן הדם נמצא ואם ובודקה בידה הרשוח ודאי הספק
 מן אלא בא האקור מן לא שודאי ראשק של חחחיו יושבח המוך

 בדבריו ממש אין הלאשונים בבעלים להחמיר שסובר ומי • הצדדין
ך  לאחרון כ״ש לראשונים לחוש יש שאם ז״ל ר״ש אזמר היה ^

 וכן זו שחנשא בשביל כרס שזדונו דבר ספק הסירו ולא ®:!ומזקה
 נומא מצאה ודאי אם ומיהו ■ ז״ל הרמב״ן זו שמועה לפרש

ה מ ק ר  צינשא יכולה אינה שוב ודאי לראשון שהוחזקה לאחר מ
 אמרו לא שווה האצבעוס כל אין כאן שאמרו אחר״שזה ואדם כ1צש

 בא הצדדין מן שמא ספיקא ספק דה״ל עדיין בדקה כשלא אלא
 שרואה שווסושמאאעפ״י האצבעוס כל אין שמא בא המקור מן ואנז׳ל
 דליכא היכא אבל אחר של בהשרישו הראה לא זה של סשמיש בשמה

 המקור שמן גרור והדבר שווס האצגעוח לא לשמא חדאספיקא אאא
ם אין בכהיג ובודאי סוא ד מ  מצאתי כך .שווס האצבעוח כל לא *

 זצ״ל שמואל בר׳ יצחק רבינו הגדול הרב בשם הסרומה בספר מפורש
 לרעאוסה שסבור רופא יש אם הסחמה בספר ואמרו היא נכונה וסברא
 לאסר הרפואה לנסוס הדבר סוב משמיש עיי מלבוא הדם געצור
 שלישיה פעם שהוחזקה אחר אבל שהוחזקה קודם ושנייה ר*זונה סעם

 זה בדבר מומחה רופא הוא אפילו הרפואה על לסמוך סוכל אס
ש א מ בצער משמשס שהרי רגלים בנ״דדא־כא ^לכך .נל׳כ ד׳ פעם ו

 מומחה רופא על שסומכח בעיני קרוב לכן קודם לה היה שלא מה
 הילכך . ג״כ בדיקה ידי על ואנ״ל ד׳ פעם ומשמשח שנחרפאס שאמר
 ליכנס רוצה אס עצמה לבדוק ויכולה עצמה חרפא ספק מכל לצאח
 שסשמוך נועה דעחי זה בספק ליכנס רוצה אינה ואם בספק

 הנל״ד ־ כמיהה גרושין דקשין ד׳ פעם וחבעל מומחה רופא על
:כחבסי

א ת תי ל א ט  אשח ואמרה שבאה באשה דעחי אודיעך ממני ^
 שלא לפי להנשא והחרנוה בעלי וגרפני הייסי איש

 נשואה שהיסה עדים באו ואח״כ איש אשה שהיסה עדים שם היו
 מוחרח היא אם נשואה שהיסה עדים שיש למקום היא שהלכה או

 או חנא עדיס באו ואח״כ נשאח לינשא מוחרס שאינה ואח״ל לינשא
:עליהם חהא מה בניה חצא ואס״ל לא

ה ב ו ש  אני וטהורה נשביחי אמרה האשה בפ׳ בכחובוח חנן ת
 עדים יש ואס שהסיר הפה הוא שאשר שהפה נאמנח

 ואח״כ משנשאח ואם • נאמנה אינה אני מהורה אומרח והיא שנשביח
 שנשאח לא דשמואל אבוה עלה ואמר חצא לא זו הרי עדים באו

 והא ופרכינן . נשאח שלא אעפ״י לינשא שהחירוה כיון אלא ממש
 בגמרא ואמרינן .הראשון מהיחירה חצא לא ומשני . קסר סצא לא
 מאן אסיפא לה מחני אבין בר foר ארישא לה מתני הושעיא רב

 אסיפא לה דמחני ומאן הקלו דבשבויה אשיפא כ״ש ארישא לה דמחני
 ומסקינן מיפציי קא המנונא בדר׳ לימא ואמרינן .לא ארישא אבל

 כי סבר מר מיפלגי קא בהא והכא המנונא דרב להו אית דכ״ע
 סבר ומר ומעיזה מעיזה בפניו שלא אבל בפניו המנונא דרב אחמר

 לה דמחני הושעיא דלרב קמן הא . מעמה אינה נמי בפניו שלא
 משנשאח עדים באו אם אני וגרושה הייתי איש אשת דאמרה ארישא

 שהחירוה כיון אלא ממש נשאח לא דשמואל אבוה ופירשה חצא לא
 אשיפא לה דמחני אבין בר ולרבה • הראשון מהיחירה חצא צא לינשא
 עדים באו אם אפילו איש באשח אבל הקלו דבשבויה משום דוקא
 אינה בפניו דוקא המנונא דלרב מוקי מיהו דהא חצא שנשאת אחר

 ’ אבין בר כרבה ר״ח ופסק .ומעיזה מעיזה בפניו בלא אבל מעיזה
 דאס הך שכחב ז״ל הריא״ך דברי מסוך משמע וכן ז״ל הרא״ש וכחב

ם באו משנשאח  דאמוראי פלוגחא הביא ולא דנשביסי אהך עד
 • כצורחה מתניחין שהביא ז״ל הריא״ף דעס שהוא ז״ל הר״ן כסב וכן

 הרמב״ן הסכימו וכן תצא כמ״ד ז״ל ר״ח ופסק מ״מ בעל וכחב
 להם וסמכו כחבו לא רבינו גם זה נזכר לא ובהלכוח ז״ל והרשב״א

 .ע״כ סצא נשאח אם דאך הוא בסתמא נאמנה אינה שמשמעוח מפני
 אינה בפניו שלא דאפילו איסא דאם הושעיא דרב עלה ק״ל ולי

 שהיא עדים יש ואם במחניחין חנן היכי גרשני לומר ונאמנח מעיזה
 דאפילו אמרח והא ואמאי נאמנח אינה אני גרושה ואמרה איש אשס
 משמע בפניו המנונא דרב דמימרא וסו . מעיזה אינה בפניו שלא

 שבקח דלא קשה וסו ■ נאמנח גרשחני לבעלה שאמרה האשה דאמר
 אבל מעיזה אינה בעלה דבפני זנהי בעלה החח יושבח אברהם בס

 וגרושה הייחי איש אפס וחאמר נשואה שהיא מכירין שאין למקום סלך
 סנשא אפסו שהיא עדים ויביא הבעל יבוא ואפילו לינשא ויחירוה אני

 ואפילו אבין בר כרבה למפסק מפי מסחבר הילכך • צווח והוא לעיניו
 דאשה הושעיא לדרב לסרן צריך ומיהו . חצא עדים וב* נשאה

 שהיסה עדים יש אס סחס אני וגרושה הייחי איש אשח שאמרה
 ומעיזה מעיזה דודאי נאמנח אינה איש אשס שהוחזק או איש אשס
 הדבר,ולפיכך יחברר שלא חושבח בעלה שם מזכרס שאינה כיון

 דילמא דמסספיא מעיזה אינה גרשני סלוני בעלי כשאומרת אגל מעיזה
 דוקא לאו גרשחני לבעלה שאמרה דאשה ולישנא • הדבר יחברר
 הבעל שיבוא ואפילו גרשה פלוני בעלה שאומרח כלומר אלא בפניו
 למימר דאיכא ואע״ג גרשחני אומרח הרי לינשא שהסירוה אסר

 בפניו דשלא אמרינן הא הכי אמרה הראשונים דבריה דלהחזיק
 מסרק שאין למקום שחלך חיישינן לא האי ולכולי מעיזה אינה נמי
 גרשתני מאמר בעלה יבוא ואס לינשא וימירוה בעלה שם סזכיר ולא
 ומ״מ . האי כולי גמירי לא דנשי הראשונים דבריה להחזיק כדי

 עדם באו כך ואחר נשאס ואס וכדכמיבנא אבין בר כרבה הלכמא
 מן דבניה ודאי מצא נשאח אם דאמרינן וכיון תצא נשואה שהיסה
מן ממזר דהוי אמינא הוה דמסספינא לאו ואי■ ל ממזדס הראשון

הסויה



ממזוביתהרדכץ
 אינה והיא המדים סי מל איש אשס בחזקס שהיא דכיון הסורה
 במל כסב דהא סדמ . אחזקסה לה מוקמינן גרשסני לומר נאמנס

 נאמנס אינה שמשממוס מפני להם סמכו ז״ל ורבינו הריא״ן! כי מ״מ
 ברור הדבר נאמנס שאינה וכיון סצא נשאס אם שאןה הוא בססמא

 דאסי מלסא רבנן סקינו איך וא״ס • איש אשס אחזקס לה דמוקמינן
 דילמא נשואה שהיא דידמי סהדי דליכא במקום להאמינה סקלה לידי

 • למפרמ ממזרים ובציה וסצא היסה נשואה דאמרי סהדי אסו למחר
 מליה הקלס בסופה מליה שהחמרס חומר משום דאדרבה י׳ל

 כיון אני גרושה אומרס היסה לא שנרשה אמס אינו שאם בסחלסה
 אלא ממזר והולד סצא נשואה שהיסה סדים יבואו שאם שיודסח

 שהיא שידמו מדים סמצא שנרשה אמס שהוא כיון סומכס שהיא
: כסבסי הנל״ד • נשואה שהיסה סדים שיבואו אס״פ גרושה

ב ת תי ל א  לשמסון ביס שהשכיר בראובן דססי אודיסך ממני ש
 אוחו הרס ששמסון טומן וראובן כוסל בו ונהרס

 שנפל טומן ושממון מדמיו הביס שפחה מה ממנו וסובס בידים
 שבוסס או הסורה שבוסס שממון אס משבימין אם מאליו הכוסל

: היסס
ה ב ו ש  דהא ספק מקום ידסחי לא הממשה היה כך אס ת

 דקי״ל הסורה משבומס פטור נמי במטלטלין דכווסה
 והודאה כפירה שם שיהיה מד זה הוא כי קרא דאמר פטור בכל כופר
 במקצה שהודה הממשה היה כך ודאי אלא • קרקמוס כפירוש וכ״ש
 הודאה דאיכא אחר מצד מאליו ונפל א׳ מצד ססרהי אני שהודה כגון

 במקצס מודה הוי דמים מליו שטומן כיון לך מיבסיא וקא במקצס
 שאם סובר ז״ל הראב״ד כי הראשונים בין מחלוקה זו מטלטליןאולא

 קרקמוס טסנס הוי בחמלה היה כאשר הכוסל וסבנה חחזור סליו טמן
 מה דמי מליו טמן ואם משבוסה נסממטו שהרי משבוסה ופטור

 והקשו הסורה מן שבוסה וחייב מטלטלין טמנס הוי הביס שנפחה
 אפילו הוא דמים סבימס נפטר הוא בדמים דמ״מ דכיון ז״ל מליו
 אספ״י קרקס מכס באה שהיא טמנה שכל פסקו לפיצך דבריו לפי

 ואין קרקס כסבימס היא הרי קרקס ולא חובט הוא דמים שמכשיו
 .ונטמן טומן מהלכוס ה׳ בפרק ז״ל הרמב״ם דמח וכן סליה גשבמין
 זה בצד ססירחו מכס ואם ונפטר היסס שבוסס נשבס בנ״ד הילכך

 מסקינן במאי הכא אלא הוא בידים דמזיק לשלם חייב אחר מצד נפל
 • מזה זה מרוחקין כושלים שהיו כגון ססירחו מכס נפל שלא שנסברר

:הנלד״כ .הוא וברור בסים בשחי א״נ
ת תיג ל א  סכו״ם של בביס שדר בראובן דמחי אודימך ממני ^

 ונפל המכו״ם ומס הסקנה כפי חזקה בה לו ויש
 אס להוציא ובא המלך מאח אוסה וקנס שממון והלך למלך הביס
 סוכל שלא וסוד . שהפשדסני החזקה ששוה מה לי סן וטומן ראובן

 :בחי שכיחי ולא הוא כרך מצריה דהא שנה סד להוציאני
ה ב ו ש  שטומן מה כי טמנוסיו בשחי ראובן בדברי ממש אין ת

 הסקנה מפני אלא ממון שוה החזקה אין החזקה מסנין
 ביחו בשכירוח ומוסין! הולך וא׳ א׳ כל יהא שלא כדי היסה והחקנה

 דיבר פיהם אשר הביס מן המכו״ם אוסו ומוציאין חבירו של
 מן ביס היהודי שלא״יקנה הסקנה היסס לא אבל וגומר שוא

 זה אין ממונו כשאר גמור ממון החזקה ר-יה דאפילו וסו המכו״ם
 פטור שמיס בדיני ואפילו פטור בנזקין גרמא וקי״ל במלמא גרמא אלא

 .ברור וזה חבירו נזק גרמה מפני לו הנמשך הומלס להניח לו שאין
 דגרמי דינא דדאין מאיר כר׳ וקי״ל דגרמי דינא דהוי למימר וליכא
 ממשה משה דגרמי דינא הנך וכל הביס בגון! ממשה משה לא דהא
 חבירו של סבואסו מ״ג גפנו המסכך או חבירו בל שטרוחיו שורן! כגון

 כד דגרמי דינא כל וכן הדליקה בפני חבירו של קומסו הכופן! או
 בממון ממשה משה לא בנ״ד אבל ממשה דסשה השכח בהו מיינה

 לשממון שמכר הוא במצמו המכו״ם אפילו כחבסי זה כל חבירו של
 הסכו״ם שמס בשמה שהד אחרינא טממא איכא בנ״ד אבל הביס
 רוצה המלך היה אם שהרי חזקהו ראובן אבד למלך הביס ונפל

 או בביס חזקה לי ים למלך לומר יכול היה כלום לשמסון להשכירה
 סדס • הסקנה מפני הביס לשכור שלא שממון להשמט יכול היה כלום
 שלא מפני מאבוחיו שירם ראובן של קרקסו המלך לקח אס דהא
להוציאו יכול ראובן ואין מכור הוא הרי לשממון ומכח המס פרס

 ראובן אס להוציא המלך רצה בנ׳דשאם וכ׳ש דינא דמלכומא דדינא
 ; החקנס מכח להוציא יכול שאין לשמסון ולשוכרה הביס מן

ן י נ ע ל ג כלום לאו שנה מד להוציאו יכול שאין שטמן מה ו  הי
להודינק• כדי הביס לך שכרחי לא אני ראובן לו אומר שהרי י

 לאן ליה למימר מצי מישראל שקנה ישראל דבשלמא וסו • שסצא
םימל מכח הבא ישראל אבל מחמסיה דאחיח מגברא מדיפה  המכו׳

ם שהרי מיד להוציאו המכוים יכול דהיה היכי כי מיד להוציאו  המסי
 לא וכי סלינו סמהין אדרבה כלל זה בדין דנין ואין זמן נוסנין אין

 שירצס זמן בכל השוכר אס להוציא ובנחלסו בביסו אדם שליט יהיה
 במאסים וישכור ילך שאומרים אוחו מקבלין אין שארז״ל והטמס

 הזיל סקנוס רוב כי יודמים אינם והם אני אפסיד הפסדו מפני ולא
 נונמז דרכי דרכיה הכסוב מן ולמדו הישוב וסיקון רחמנוס דרך הם
 מ החזיקר לי שמכרה ביס ואומר למוכר חתר זה דשמסון וסו וגו׳

 סוברמלסקנס משום בזה ואין בדיניהם הביס מן אומו מוציאין ומיד
 ממי איהו אוסו מוציאין הסכו״ם ואם סובס כדין שהרי חכמים

 הכיח משכר יוסר הוא ושכרו בשכר בביס דר שזנטון דאס וסו .מביד
 שלא סדס בביחו דר ואסה אני שאפסיד בדין אינו לו אומר קנה אשר

 הבסיס הקרו אס שהרי הביס לבטל פסידא דאיכא היכא חכמים אמרו
 דאפי^ יודס והוי . הביס מן צא או היוקר כפי לי סן או לו אומר

 למימר מצי נוסן שאסה מה כפי שכר לך אסלה אני לו אמר אס
 שיש ואפילו בימי מל השגחסי שסהיה כדי לדור רוצה אני בשלי ליה

 משטר של ביסו כנפל או לבריה ככלליה הוי בשלו ודר ביס לשמסון
ס לצאס לאודומיה ליה הוה לא נמי הכא לאודומיה ליה הוה דלא ט  מ

 שאמרס מפני אלא בכוסחא מביססא יוסר ברור וזה שלו שאינו
 :הנלדכ לקצר. שאמרו במקום להאריך הוצרכסי הדין במל םנססצם

י י ת ת ל א  ושמעון ראובן בשיטוליאם שאירס ממשה סל ממני ש
ראו^ של ואשסו במסיבה ושוחים אוכלים היו

 נקבה אשמך חלד אם לראובן ואמר הכוס אס שממון ונשא ממוברח
 ושסג! הכוס אח ראובן ונמל זה יין של בכוס לי מקודשח היא הרי

 מסלוקס ונפל לו מקודשס שהיא שממון ואומר נקבה אשמו וילדה אוחו
 לדעון ורציח גט צריכה שאינה אומרים ויש גט צריכה אומרים ים

:דמסי
ה ב ו ש  החולקים טמם ולא לא או הסובר הוכר אם פירשס לא ת

 הוא הטמם אם • הספיקוח כל לברר צריך אני ולכן
 כרבין דקי״ל ברור הדבר למולם בא שלא דבר מקנה אדם שאין מפני

 דקלי בפירוח ואפילו למולם בא שלא דבר מקנה אדם אין דאמרי
 הדבר הילכך ־ נקבה סלד שלא שאיפשר בנ״ד כ״ש דאסו דמבידי

 לא ואפי^ .לכ״ס מיחוש ביס כאו אין הסובר הוכר לא שאם ברור
 דא׳ הסם אמדנן דהא לחזור יכול שילדה אחר אלא האב בו חזר

 דלא עוד כל אבל מיניה מפקינן לא להו ואכיל הדקל פירוס שמיט
 שנא לא נמי והכא ביה למיהדר מצי לסולם שבאו אע״ג ואכיל שמיט

 דפסק מאן דאיכא רבווחא ביני פלוגחא איכא עוברה הוכר אם אבל
 האומר פ׳ בסוגיא סלוי ומחלוקסם מכללם ז״ל והרמב״ם קדושין דהוו

 היא הרי נקבה אשחך ילדה אם לחבירו האומר מחני׳ מל בקדושין
 המחמידם לדברי לחוש שים ידוע והדבר • מקודשס איכה לי מקודשס
 מספק גט צריכה לא או עוברה הוכר אס ספק הדבר ואם • גט להצריכה

 .עוברה שהוכר כיון הסורה מן מקודשח שהוא ס״ל המחמירים שהרי
 אוסה ולקדש למזור שצריך לי ויראה ז״ל הרמב״ם כסב שהרי חדע
 דופי בהם שאין בקדושין אוסה שיכניס כדי מאביה שמולד אחר
 היו שאם דופי של שהם אלא הס גמורים דקדושין משמע . ע״כ

 קדושי אוסה ולקדם לחזור צריך למימר ה״ל הכי מדרבנן קדושין
שיןדמאןדפסקכר׳אליעזד מסוגייס בהדא משמע וכן מורה.  קדו

 ;מדרבנן ולא הוא ממם מדינא ונקי קב דמשנסו משום יעקב בן
 ואע״ג ־ לחוש יש שלהם לספק ה״ה ודאי לקדושי לחום שיש וכיון

 למוש ים איש אפס חומרח משום מחלוקס בו שיש בדבר ספק שהוא
 ואם . ז״ל כהרמ״בם לפסוק רגילים שאנו וכ״ם .הס®־! מן אפילו
 היא מלמא לאו הא ראובן של היה שהיין מפני בדבר להקל רוצים
הד וכוס כוס כל שמעק נוטל ראובן דמדסס גזל זה אין דהא  היא ו
 של אינו שהכוס מפני ואם : האשה אס בו לקדש וממונו ממש שלו

מה לפי שבסוכו במה ולא בו אמרינן יין של בכוס והמקדש שמעון
א »
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 מקדשה הוא שביין מודו כ״ע זה יין של בכוס לו שאמר בשאלה שנא
 ורוב ז׳ל רש׳י לך הרי זה בכוס לה אמר אס ואסילו • בכוס ולא

 לשחוח דעבידי דמלחא ומעמא בו ולא שבחוכו במה שכחבו משרשים
 נסיק לא סוסקים מסלוקח מידי הילכך למאריה הכוס ולמיהדר

 ביס דליכא עוברה הוכר שלא שנחברר לא אם גע צריכה הילכך
: כחבחי לע״ד הנראה • מיחוש

טו ת ת ד א ט  על שטר שהוציא בראובן דעסי אודיעך ממני ^
 בשער והודה שה על מלוה גם ממנו וחבע שמעון

 שבועה וחייב הטענה בקצח מודה זה נקרא אס שה על במלוה וכשר
: לא או דאורייחא

̂טובה  דהא לשאלה מקום ידעחי לא המעשה היה כך אם ת
 והשטר קרקעוס שעבוד כשירח על נשבעין דאין קי״ל

 אין כך כסירחן על נשבעין דאין היכי וכי קרקעוס שעבוד הוי
 שטר היה שלא אומר אני ולסיכך מוסכם וזה שבועה מחייב הודאסן
 מלוה אין שהרי קרקעוס שעבוד כשירח שאינו ידו כחב אלא בעדים
 • בגמרא כדאיחא לקלא דמפקי הוא דסהדי לקוחוח טורך! ידו בכחב

 וקצח ז״ל והר״ן הרמב״ן לדעח כי הראשונים בין מחלוקח וזה
 נאמנוח בו כחוב אין אם מיבעיא ולא שבועה חייב זה הרי משרשים
 הוא שהרי שכשר מה על שבועה לחייב הודאה דהויא דסשיטא

 שבועה חייב נאמנוח בו כחוב היה אפילו אלא פרעחי לומר יכול
 ליה מסייע ולא קרקעוח שעבוד הוי דלא כיון כסר מצי דלא אע׳ג

 סטור דשחים דטעמא מדמפנינן מציעא בריש משמע והכי שטרא
 אבל . קרקעוח שעבוד דהוי משום א״נ שטרא ליה דמסייע משום

 במקצח מודה דאין ונטען טוען מהלכוח בפ״ד כחב ז״ל הרמ״בס
 הא דבריו ולפי בו לכפור לו שאיפשר בדבר עד.שיודה שבועה חייב

 דהוי משום א״נ שטרא ליה דמסייע לטעמא מציעא בריש דאיצטריך
 חייב הילך דס׳ל כיון איצטריך חייא לר׳ קרקעוח שעבוד כפירח

 אבל חייב דמי דכהילך דאע״ג לכפור יכול שאינו בדבר במודה ה״ה
 בו לכפור יכול שאינו כל כווחיה וקי״ל פטור הילך דאמר ששח לרב
 הילך דהוי קאמר קרקעוח שעבוד משום ולאו ופטור דמי כהילך נמי

 פשטא משמע והכי בו לכפור יכול דאינו משום אלא ז״ל כדפרש״י
 ולא אליביה מסקינן עקיבא דר׳ מסיפא דמוחיב דלמאן דסוגיא

 א״נ . שטרא ליה מסייע דקא הסס שאני ומשני חייא לר׳ קשיא
 ז׳׳ל הרמ״בם שטח לשי הילכך . קרקעות שעבוד שטרא דה״ל משום
 באופן ידו כחב היה אם הוא דמר דאחריה כווסיה לפסוק לן דאית
 שבועה מחייב הודאתו אין פרעתי לומר ולא לכפור יכול היה שלא
 דאי בנוונא ידו כחב היה אם אבל הודאה כאן דאין השאר על

 פרעתי לא ועדיין הוא אמס ואמר והודה פרעתי לטעון או כפר בעיא
 במקצת מודה כשאר השאר על בבועה ומחייב גמורה הודאה זו הרי

 יכול היה שלא בדבר הודאה תועיל דמה הם טעם של ודברים
 דמשמע זה הוא כי יאמר אשר דכחיב מוכח הכי נמי וקרא להכחיש

; שמכחיש מה על שבועה מתחייב זה הוא כי שאומר אמירתו פי דעל
: כתבתי הנל״ד ,

 שמעון אס ומנה המלך מאח אלחזם לו יש ראובן ̂טאלת תיו
 ולפעמים סופר יהודה ואת המכס מעות לקבל צירפי

 לשמעון ונותן וחוזר שם שמעון שאין אעפ״י מהסוחרים גובה הסופר
 לוקח לפעמים גם מעות קצת יהודה ביד נשאר ולפעמים המנהג וכן

 ביד נשארו החשבון ולסוף שלו הפרס חשבון תחת משמעון יהודה
 על הוא שהכל כמנהג עליך הכל תכתוב לשמעון ואמר מעות יהודה
 החשבון שנחנו אחר עלי שנשאר מה לך אתן אני כך ואחר הצירפי
 מעות נ״ע לאבי חייב אתה והשיב יהודה אס שמעון תבע לראובן
 הוא שאמס אפילו כמעון השיב חייב שאתה ממה אותם שגבה
 וישימוני המלך ממון שהם לעכב יכול אתה אין לאביך חייב שאני

 ושמעון שלך הפרס ממעות אלא עכבסי לא אני נושיב ויהודה בסוהר
 יורנו עוד מסתלק ראשון וראשון להוצאה מספיק אינו שהפרס משיב
 מי המעות לקבל מניחיך אני לשנועון לומר ראובן יוכל אם רבינו

 על שהסופר כיון לומר שמעון יוכל או ליהודה לחת רשות לך נתן
 לעכב אוכל לא מהסוחרים ג״כ לוקח והוא יבואו פיו ועל יצאו פיו
 ויציל ראובן ילך לעשות בידי מה וא״כ לו נכנע אני כי ידו על

:מיהודה

̂טובה  המפות אם כיצד בחבירתה סנויה אחת כל אלו טענות שתי ת
 שכך טון מהסוחרים שקבל מה הם בידו יהודה עכב אשר

 ברור הדבר הצירפי שם יהי׳ שלא אע״פ מכס גובה שהסופר המנהג הוא
 שמעון על מוטל ואץ יהודה עם דין ועושה המכס בעל ראובן שהולך
 המכס לבעל להודיע ולא הסוחרים מן יהודה שגבה מה לפרוע הצירפי
 לא יהודה שעכב מה כי ונמצא המנהג הוא שכך כיון וכך כך גבה יהודה

 • דין עמו ויעשה וילך המכס בעל ראובן משל אלא עכב שמעון משל
 ראובן של דינו הרי שמעון מיד לקחם יהודה שעכב המעות אס אבל
 ליהודה נסת למה לידך המעות שהגיעו כיון לו שאומר שמעון אצל
 יהודה שעכב מה כי זה לפי נמצא להודיעני לך והיה מדעתי שלא
 ויפרע עכב כדין לאביו שחייב יברר ואם עכב הצירפי שמעון משל

 לא עפרם המוכס היה ואפילו מביתו המכס בעל לראובן שמעון
 והרי תפיסתו יהודה יפסיד שמעון של דוחקו מפני שלא הדין ישתנה
 צריכינן לא דבנ״ד זכ״ש לבדו יהודה על לא ישראל כל על מוטלת הצלתו
 י׳׳ג לפרוע מטלטלין שמעון בבית שיש ברור שהדבר טעמא להאי

 הסוחרים מיד או שמעון מיד לקחם אס ספק הדבר ואס פרחים•
 מיד שלקחם ראיה להביא שמעון טל בזה ביניהם מחלוקת שיש או

:כתבתי הנל״ד • הסוחרים
ת תיז ל א ט  בשטר שמעון עמו ונשתתף אלסזס שלקח ראובן על ^

 סופר אחד כל שיניח התנאי והיה ישראל בדיני
 גילה זה לוי כי אומר וראובן קרובו לוי אס לימנוח רוצה שמעון במקום
 לגלות רוצה ואינו המקום לבעל נזק ונמשך אחרת פעם המקום סודות

 וראובן מלוי שיגיע נזק כל עלי מקבל אני טוען ושמעון ללוי סודותיו
מ נזק ימשך ואם השדס מלפני עלי כתוב האלחזם אומר  סעמוד אנ

 : ודיינא דינא בי למיקס לי ניחא דלא וסו • מנגד
ה ב ו ש  לסבת למקום אחרת פעם נזק שהגיע ראובן יברר אם ת

 לב׳ד שנ^וח אחמלאוס י ע" אפילו או לוי של ספרותו
 ולא עדים לא שם אין ואם אחר סופר שמעון וישיב עמו הדין

 לומר כמיניה כל ולא מחזקינן לא ברשיעי אינשי אחזוקי אמחלאה
 ישים מהשוספין אחד שכל התנאי היה בכך בזה ולא רוצה אני בזה

 א׳ לו בורר וזה א׳ לו בורר זה דסנן להא ודמיא מצדו אחד סופר
 בזמן אימתי אומרים וחכמים מאיר ר׳ דברי זה של דיינו פוסל זה

 היו אס אבל פסולים או קרובים שהם ראיה עליהם מביא שהוא
 פלוגסייהו ואוקימנא לפוסלן יכול אינו ב״ד מפי מומחין או כשרים

 שהורגלו אלא תורה דין יודעין שאין הדיוטות שהם שבסוריא בערכאות
 שהמחום כיון סברי ורבנן קרנות יושב דין להו יהיב ד״מ לדון

 כל לאו נמי בנ״ד הילכו כחכמים וקי״ל לפוסלן הימנו כל לאו מרבים
 אמחלאה יש אם אבל בכשרות הוחזק אם לוי אח לפסול הימנו

 : הנלד״כ :לפוסלו ויכול כשרוח חזקת לה בטלה לב״ד הנראית
ח ת תי ל א  שהודה מה על משכון ונותן במקצת שהודה מי על ש

 או במקצת כמודה התורה מן שבועה חייב אס
:ופטור הוא הילך דילמא

ה ב ו ש  כמ׳ד הלכה לפסוק ומסתבר הראשונים בין מחלוקת זו ת
 מעיקר חדא התורה מן שבועה וחייב הוא הילך דלאו

 דפטר ששת כרב ולא דמחייב חייא כר׳ דפסק מאן איכא דהילך הדין
 עלה לוסיף דלא הבו מיהו ששת כרב פשקו הפוסקים דרוב ונהי

 נמי פלוגסא דאיכא וסו • משכון ולא גמור הילך י דרי היכא ודוקא
 הילך אומרים בפקדון דוקא מ״ד דאיכא במלוה ששח רב פטר אי

 לו הביא אפילו אלא אחרים מעות הם אם מיבעיא לא במלוה אבל
 דחב ונהי נתנה להוצאה דמלוה משוס הילך הזי לא בעצמם המעות

 לו הביא ׳דאפילו אמרו כדבריהם לפסוק רגילין אנו אשר הפוסקים
 לו שנותן היכא דוקא מיהו משבועה פטור הילך ואמר אחרים מעות
 יוסף רבינו דעת וכן הוא הילך לאו משכון הביא אם אבל מעות

 אמר דקדושין בפ״ק דאמרינן מהא ראיה והביא ז״ל מיגש ן׳ הלוי
 מקודשת אינה עליהם משכון לה והניח במנה לי התקדשי נחמן רב

 זבון חייא ר׳ בני התם נמי ואמרינן כאן אין משכון כאן אין מנה
 להו אמר אמי דר׳ לקמיה אחו עלויה נסכא אוסיבו בפריטי אמתא
 ז׳׳ל והרץ זו ראיה שדחה מי ויש כאן אין נסכא כאן אין פריטי

 ברור הדבר ראיה בלא ואפילו מציעא בחדושי עיין הראיה העמיד
:דאמרן מטעמי הוא הילך לאו דמשכון למפסק לן דאית

שאלס
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ם ת חי ל א י פפצים שהפקיד בראובן דמחי אודיטך ממר ש י א נ ל ל  ר6כש 1אלו בשכיר פליגי לא זו שמה לסי אפילו כי דמלחא כ
עלנול דפותפים הו:א כרב והלכחא דרבנן שבועה חייבי אשה ונשא בת ממנה לו ויש מאשתו שירש שמ^ו!

 v,j(5 ן,ל,^,ןf], 5,ובשעיר תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל הבת קרובי וכששמעו מש ובחזרתו לירושלים והלן ס ב. ד והול אחרת
^ו כו ה שמת ל ן מתנה אותם בנתן ואומרים שמעון מבית החפצים ו י נ ע ל  הריא״ת פסק שמא טענת על באה אחד עד שבועת אם ו
ם לב״י י ־ ״ ק ה ר י י צ מענת'ש;אץא? על אפילו נשבעין אחד ז;לדבהעדאס,עד שהם אומר ל

. כלום לבת ואין אביהם את יורשים
ת ^ ^ ש  הדבר בחייו לבת במתנה הנכסים שנתן מדים יש אם ת

 זכה הנפקד לשמעון אמר ואם בהם הבת שזכתה ברור
 שאין שאע״ס הבת זכתה בזה גס בתי נדונית לצורך האלו בנכסים

 נאמן והשליש בפניו שלא לאדם זכין דקי״ל לו זוכין אחרים לקטן קנין
 בעי דאי דמגו בידו שהושלש מה השליש ויעשה לי אמר כך לומר
 צוני כך לומר נאמן פקדונו לו החזרתי או דבר אצלי הפקיד לא אמר

 את יורשים הזכרים הבנים אלו מכל אחד שם אין ואם בהם לעשות
 כלום בכך אין הבת אם מאשתו ירש האלו שהנכסים ואע״ג אביהם

 כשאר הם והרי בנים כמה לה יש אפילו אשתו את יורש הבעל שהרי
 רצה ולא שליש ביד שהניחה כיון הוא דעתה אומדן אמרינן ולא נכסיו

 אפילו דהא בתו לנודניית שהניחם השנייה כשנשא לביתו להביאם
 ז״ל הרמב״ס פסק הגמלים בין האוחר גמל שהוא שבאומדנות גדולה
 כדי בפקדון הניחם לפיכך למימר דאיכא כזו אומדנא כ״ש דפטור

 • במתנה נמנם לא לעולם אבל אותם ומבלה זו אשמו בהם מתקשט שלא
 לאפוקי אבל היתומים לתועלת הממנה לבטל הנותן דעת דאמדינן ותו

 תפוסים הבת קרובי הרי וכ״ת • לנו אין האי כי באומדנא מיממי
 היא מפיסה לאו מימה דלאחר דמפיסה מלמא לאו הא הבת מכח

: הנלדכ • הפוסקים כל הסכמת היא וכן
ת תב ל א  שבועה בגלגול ב״ד פומחין אם דעתי אודיעך מרוני ש

: לא או
ה ב ו ש  וכן בגלגול ב״ד לו פומחין המורה מן שבועה נתחייב אם ת

 מגלגול מימי מציעא בריש דאמרינן מהא התוספות למדו
 דבעדיס היכי וכי לעדים שבועה גלגול מדמינן דהא אחד דעד שבועה
 דינו בעל דאין אע״ג ליה משבעין דב״ד השאר על ישבע אמרינן
להביא יש עוד • לו פותחין ב״ד נמי שבועה גלגול שבועה תובעו • פותחין 73 נמי ;כתבתי לע״ד הנראה לפרעון• ,חיישינן גהביח יש עוד נו
ב אמן אמן אמן האשה ואמרה דכמיב המורה מן שבועה דגלגול ראיה כ ת ת ל א שלש המקנה בו הפס שלא סודר קנין על ממני ש

̂וףי ׳•*׳״ ׳״* ן ׳״•■״־׳• ״׳י• , , ו « ן
 ז״ל הגאונים מדברי דבריו שכל לסמוך יש עליו סולקיס דיש ג ע

 פומחין דאין נראה ומיהו :כתבתי הנל׳׳ד קבלה דברי ודבריהם
; אחרונים תקנת שהוא כיון היסת בשבועת

א כ ת יי ל א  אשתו את לגרש שבא במי דעתי אודיעך ממני ש
 אמפסמיך או פרעמיך טוען והוא כתובתה ותובעת

: לא או ככה על להשביעה לו יש אם צררי
ה ב ו ש  להשביעה לו שאין והשיב ז״ל הריא״ף מלפני נשאל זה דבר ת

 לחבירו זמן בקובע וכן מחיים ליגבות כתובה נימנה דלא
 וטעמא י ע״כ סשס חרם ויחרים לה נותן אלא זמני במוך פרעתיך וא״ל

 דאמרינן ואע״ג זמניה גו דפרע איניש עביד לא דקי״ל משוס דמלמא
 להמפסת טעמא דאיכא היכא הנ״רו אתפסה צררי אימור בעלמא
 ואע״ג בב״ד אשמו שמחבזה רוצה שאינו למיתה סמוך כגון הצררי
 שלא נפרעת וכגון י רבנן פלוג לא רוימה עליה דקפצה מאן דאיכא
 דאמפיס עביד ביתו את והניח לו שהלך כיון נמי טעמא מהאי בפניו
 דליכא היכא •אבל רבנן פליג לא לדעת שלא יוצא דאיכא ואע״ג צררי

 לה פערינן לא7 יודע והוי לפרעון ולא לצררי חיישינן דלא טעמא
 הכתובה לפרעון צררי המפסמיך או פרעמיך השטוען אלא ננשבועה

 אומו והחביאה מהבית פלוני חפן שלקחה בברי טליה טוען אם אבל
 שמא עליה טוען ואם י ונטען טוען כשאר להשביעה יכול זה הרי

 על נשבעינן דאין להשביעה יכול אין הבית נון דבר זה אי לקחת
 דבר מביתו שלקח מי כל על סתם חרם להחרים יכול אבל שמא טענת

 לה ואמר למחר כתובתה ומבעה היום גרשה אס ומ״מ בו• יודה ולא
 ככה על אותה משביעין צררי אמפשמיך או שגרשמיך אחר פרעתיך

 הואן מודה לפרעון חיישינן ליה דאית למאן דאפילו הוא ופשוט
 הזמן אחר אבל לפרעון חיישינן לא זמנו בתוך או תחתיו דבעודה

:כתבתי לע״ד הנראה • לפרעון חיישינן

 I א דבעל עליה שמגלגלין הוא ב״ד והתם אחר מאיש אמן זה מאיש
 הדבר הילכך ונסתרה עמו לה שקנא זה איש על אלא להשביעה יכול

 אבל • בגלגול לו פומחין ב״ד המורה מן שבועה נתחייב שאס ברור
 פרק גמ׳ חסדא ורב הונא רב בה פציגי מדרבנן שבועה נתחייב אס
 לכל הונא רב אמר המם דגרסינן לא או בגלגול פומחין הנשבעין כל

 מקילין אין לכל אמר חסדא ורב מגלגלין דאין משכיר חון מגלגלין
 כלומר לו לפתוח בינייהו איכא בינייהו מאי דמקילין משכיר חון

 ב״ד הונא דרב דאליבא למד נמצאת ליה טענינן טען פלא שאע״פ
 דאמר חםדא ולרב משכיר חון דרבנן בשבועה אפילו בגלגול פומחין

 מגלגלין אלא מקילין אין גלגול הדין בעל טען אם מקיליןאלא אין לכל
 טען ואפילו עליו דרנקילין משכיר חין לו פומסין ב״ד אין טען לא ואם
 תלמיד חסדא דרב ידוע והדבר עליו מגלגלין אין גלגול הדין בעל
 הביא אמאי וא״ת • הרב במקום כתלמיד הלכה ואין הוא הונא רב

 דפליגי ללמדנו כדי י״ל • בהלכות חסדא דרב הא ז״ל הריא״ף
 נתחייב אפילו הילכך לו טוענין טען שלא שאעפ״י בגלגול בפותחין
 רבנן דתקון דכל איכא רבה וטעמא בגלגול לו פומחין דרבנן שבועה

 דשכיר נהי הונא כרב הלכמא פסקינן אי וא״ת • מקון דאורייתא כעין
 • עליו מילגלין גלגול בבית בעל טען אם אבל בגלגול לו פותחין אין

 דפשק משכנע עליו מגלגלין שאין שכירות מהלכות פי״א דל והרמב״ם
 אמר ומר חדא אננר דמר כחב ז״ל דהר״ן קשיא לא הא חסדא כרב
 ואפילו הנשבעין כל פרק םוךו בהלכות בפירושיו עיין פליגי ולא חדא
 השכיר מן חון בגלגול פותחין דלכל אמת דין הדין שטה אותה לפי
 דבשכיר לפרושי איכא דפליגי לננעלה שכתבנו דל רש״י לשיטת וגם
 בגלגול פותחין לכל משכיר חון מגלגלין לכל ה״ק הונא ורב פליגי לא

 משוס גלגול הבית בעל שטען אפילו כלל מגלגלין דאין משכיר חון
 הונא רב אמר לא הכי דמשוס ואיפשר דשכיר עליה רבנן דחסו

 דאין משכיר חון משמע דהוה משכיר חון בגלגול פותחין לכל בהדיא
:עליו מגלגלין טען אם אבל פותחין

; לא או קנין הוי אי שלש על .
ה ב ו ש א  כא שאין ברור הדבר אצלו ולהביאו לנמקו יכול אינו אם ו

 אם אבל • בגד מורת עליו אין ג׳ על מג׳ דפחות קנין
 קנין הוי ז׳יל הרמב״ם לדעת פלוגמא איכא אצלו ולהביאו לנמקו יכול

 שלמדה שנראה ז״ל עליו והקשו • קנין הוי לא הפוסקים שאר ולדעת
 אצלו ולהביא לנמקו יכול אם בידו ומשיחה בידה גט חסדא מהאדרב

 מציעא בריש דהתם דליתא עליו והקשו מגורשת לאו ואם מגורשת אינה
 כלי נתינת הכא אבל וליכא בעינא דכרימות משוס דטעמא אסיקנא

 ג׳ על ג׳ דליכא היכא הילכך ג' על ג׳ דאיכא כיון איכא והא בעיא
 ואני • קנין הוי לא אצלו ולהביאו לנמקו דיכול אע״ג נתינה דליכא
 דבעינן משום דטעננא ז״ל הרב לדברי ראיה משם אדרבה כי אומר

 מגורשת אינה אצלו ולהביאו לנתקו יכול אש הכי משום וליכא כריתות
 דבעינן נמי קנין גבי הילכך בידה ונתן ביה קרינא שפיר הכי לאו הא

 ואס נתינה הוי אצלו ולהביאו הסודר לנמק המקנה יכול אס נתינה
 דהיינו דחשיב מידי מפיס דלא כיון נתינה הוי לא לתקנו יכול אינו

:הנלד״כ • שלם על שלש ,
ת תכ<ל ל א  לכתוב הסופרים שנהגו מה על דעתי אודיעך ממני ש

 יומר ולא וישראל משה כדת גט של אחרונה בשיטה
 צורות שמשמנה עד שטה בשוף לסיים כדי האותיות להאריך וצריכין

: לקרותה יכול התינוק ואין האות .
ה ב ו ש  יהא שלא וצריך שכתב ז״ל פרן הר״ר פי על כן נהגו ת

 ולא פיטורין גט ולא שידוכין ספר לא אחרונה בשיטה
 אותיות ממנו ויעשה לבד וישראל משה כדת אלא שיבוקין אנרת

 יסיים אס למיחש דאיכא שיטה האמצע יסיים שלא כדי ארוכות
 ראוי ואין הנשאר השיטה בחצי מיד העדים יחתמו שמא שיטה באמצע
 שנפסדה ובאות • והסמ״ג קכ״ו סימן הטור והביאו • כ“ע כן לעשות
 לכתחלה אותן כך עופין אנו הכא אבל לתינוק צריכין אנו צורתה

שכתב אלא כן עשה לא אס ומ״מ • האות צורח הפסד בזה ואין
בשימה
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 'לr הרא״ש כהג וכן נכך נפסל אין וישראל משה מכדס יוסר גשימה
 משמע ומיה! ככך נפסל הגע שאין הוא ומוסכם ז״ל והרשב״א בחשובה

 למלאוח ארוכוח אותיוח לעשוח לצריך אע״ג עשי עדיף דהכי כ׳׳ע למודו
 אחרונה משיעה למדין שאין כיון הוי דעעמא לי ומססברא • הפיסה

 לן איכסח לא וקים שריר במ,ום אלא וישראל משה כדח כוחבין ואין
 הסופרים אח להזהיר ראוי ומיהו • קצח האוח צורח שחשחנה אפילו

 האוחיוח שאר אבל הפוכה כף שנראוח לפי והריש הדליח יאריכו שלא
 האוח צורח אין האורך בסוף שלה הרגל שמחבר כיון וההא החיו כגון

 גנאי כך כל אין דאז למעע ארוכוס אוחיוח ג׳ שיעשה וצריך משחנה
 לא אם לפיכך העור וז״ל ■ גוונא האי כי החירו בס״ח ואפילו בשנויין

 ממנה שיעשה צריך אחרונה ליריעה כשמגיע אחד פסוק אלא לו נשאר
 כמנין חיבוח האחרון בפסוק שאין אע״פ בסופו שיסייס כדי אחד דף

 כדי למסה מלמעלה ארוכוח אוחיוח יעשה הדפין שבשאר השיעוח
 והרי • ע״כ הדף בסוף שיסיים נדי שיעוח ה׳ או ד׳ אחח חיבה שחחזיק
 ואפ״ה הפיסה לאורך ארוכוח שהאוחיוח מנ״ד משונוח יוחר אלו אוחיוח
 :וכדכחיבנא אחרונה ובשיטה בגס וכ״ש לכחחלה אפילו בס״ח מוחר

י כ ת ת ל א  אם לערב סמוך מסו שקבר במי דעחי אודיעך ממני ש
 סעודה שהיא פי על אף משלו בלילה לאכול מוחר

:שני ביום שהיא כיון ראשונה
ה ב ו ש  אני אומר חלמוד בצריך זה דבר העלה דהטור אע״ג ת

 הירושלמי דברי להניח לנו דאין משלו לאכול דמוחר
 עלי חקבלון לא פקיד מדמך זעירא ר׳ החס דגרסינן הלב סברח משוס
 משמע והכי משלו יאכלו למחר כלומר מדיליה ולמחר אכילה הדין יומא

 ולא • ע״כ רשאי הבראה לקבל שלא רוצה אס שכחב ז״ל הרמב״ן מלשון
 רבינו המצוח בספר כחוב וכן • ראשון ביום יאכל שלא אלא לה משכחח
 במיימוני בהגהה ואיחא משלו אכל ובלילה בחעניח וישב אבל היה נחנאל

 צריכין אבלים שאר אלמא חאכל לא אנשים מולחם לה דילפינן והא
 האבלוח עיקר שהוא קאמר ראשון ביום דוקא אנשים לחם לאכול

 שכחב 'ז״ל הרמב״ס מלשון דקדקחי וכן • מר כיוס ואחריחה דכחיב
 אוכלים העם שכל מכלל חאכל לא אנשים ולחם לו ונאמר וז״ל ד׳ פרק
 ומדלא ■ ע״כ עצמו משל לאכול ואסורין ראשון ביום אחדס משל

 ־ ראשון ביום דוקא משמע ראשון ביום אלא ראשונה סעודה קאמר
 ביום סעודוח שחי אוכל שאס להקל ראשונה סעודה דאמרינן והא

 בעיא דחרחי למד נמצאח • משלו אוכל והשנייה אחריס משל ראשונה
 ; כחבחי הנל״ד ־ חזוז לא ומינה ראשון וביום ראשונה סעודה

ה כ  אם בהמה לחבידו שמכר במי דעחי אודיעך ממני שאלת ת
 אפילו דילמא או המוסירה ליד מיד לו למסור צריך

 : קני במוסירה וחפוס והלך וקנה חזק לך אמר
ה ב ו ש  דאמרינן ליד מיד לו למסור דבעיא לדקדק יש לכאורה ת

 חבריה ליה מסר דהא קני מחבירו בשלמא מציעא בריש
 דבעיא משמע דליקני ליה נוסר קא מאן הגר ובנכסי במציאה אבל

 דאמרינןבריש הוא הכי לאו שפיר בה מעיינח כד אבל ליה דלמסור
 במאי [הכא] נמי הכי וקנה חזק לך ליה דאמר אי הספינה פרק

 משך אס באמירה דהחם היכי וכי וקנה משוך לך ליה דאמר עסקינן
 דמה קנה וחפס וקנה במוסירה חפוס לך לו אמר אם נמי הכא קני

 ובמציעא • קונה זה קונה שזה כמו מסירה קנין לי ומה משיכה קנין לי
 כמי והוי וקני חפוס לך ליה דקאמר קני ננחבירו בשלמא ה״ק

 במסירה דליקני ליה אמר מאן הגר ונכסי במציאה אבל לו שמסרה
 חבירו בין לחלה אלא הקנין דרך לפרושי נחוש לא ובמציעא דליקני

 מסר אס דאפילו לאשמעינן לפרש איפשר עוד • הגר ונכסי למציאה
 של שליחוחו נחבטל הגר שמח דבשעה קנה לא הגר מכס אחר לו
 זו בהמה מסור לך לשלוחו הגר אמר אפילו הילכן ־ לו שמסרה זה

 ומסרה והלך הגר שמח עד לו למוסרה הספיק ולא אוחה ויקנה לפלוני
 או ומשכה אחר בא ואם אומה קנה לא במוסירה הקונה וחפס לו

 דמאי קנה לא הגר בנכסי מוסירה דקי״ל האחרון זה קנה הנהיגה
 דמסר מאן ליכא הגר ובנכסי לחבירו דבר המוסר כאדס מוסירה

:כחבחי הנל״ד • שליחוחו נחבמל הגר שמח ובשעה
כי ת ת ל א  הפוכה שבועה על נוגלגלים אם דעחי אודיעך ממני ש

 וכשבא עליו והפכה לראובן שבועה שמעון שחייב כגון
על ליפבע ראובן רצה ולא אסר ממקום שמעון עליו גלגל לישבע

 כלזם בלא חלך או הכל על לי השבע או לומר שמעון יכול אם הגלגולין
 :עלי שעוכח מה על לישבע מוכן הריני אומר וראובן
ה ב ו ש  נחמן רב חקנח חחבטל הפוכה שבועה על מגלגלין אם ת

 השבועה יהפך הסח שבועח שנחחייב מי כל שהרי לגמרי
 לישבע יוכל ולא אוחם זוכר שאינו דבריס עליו ויגלגל שכנגדו על

 הדומה בדבר אלא שבועה גלגול חיקנו שלא לומר ואין ומפסיד עליהם
 שאינו בדבר שאפילו אמרו הפוסקים רוב שהרי ז״ל ר״ח שכחב כמו

 עברי בעבד לי נמכרח שלא לי השבע שיאמר אפילו מגלגלין דומה
 לא ואס שירצה מה כל עליו לגלגל יכיל עליו שהשבועה מי ובשלמא

 חגלגל ולא נוהן אני הטענה עיקר למימר מצי לא הכל על לישבע ירצה
 הכל על לו השבע או עליך שיגלגל מה כל לו חן או לו אומרים אלא עלי
 ישבע או הכל על לו השבע או לו אומרים חבירו על השבועה הפך ואס

 שלא מי אבל בחשובה ז׳ל הריא״ף כחב וכן • ויעול הכל על שכנגדך
 נשבע אני לו אומר עליו שהפכה מפני אלא הדין מן שבועה חייב היה

 לא הכי ומשום לישבע רוצה איני הגלגולין ועל ההפוך עיקר על לך
 חהפוך או והפער לו השבע או לשמעוו אומרים אלא דינו הפסיד

 עעמא איכא וחו • הדין מן השבועה שאין כיון גלגול בלא עליו השבועה
 וגלגול היא חקנחא שבועה דהסוך לחקנחא חקנחא דהוי אחרינא
 אינה השבועה דעיקר כיון היא הקנחא נמי דרבנן בשבועה שבועה

 שבועה דהשוך ז״ל רשב״ם בשם בסמ״ג דכחוב ואע״ג ־ מדרבנן אלא
 לחקנחא חקנחא לומר חקנתא חשיבא לא היא הנחבע דברצון כיון
 הוי מ״מ הנחבע ברצון דהוי דנהי גמורה סברא זו אין ׳מ’מ עבדינן לא

 בלא סלך או השבע או לו אונ.ר שהרי בע״כ אלא החובע ברצון שלא
 אס העליונה על ידו שחהיה מזו יוחר לנחבע גדולה חקנה היש כלוס
 ז״ל ישראל ומהר״ר אכנגדו השבועה להפוך או יפטר לישבע ירצה

 השבועה מגלגליס אין י ור׳ ריב״ן לדעח כי שכ״ז סימן בחשובה הוכיח
:הפעוטה דעחי הוא וכן ע״ש להלכה העלה וכן הפוכה

כי ת ת ל א  חבירו מיד דבר שלוקח במי דעחי אודיעך ממני ש
 שוחק והוא הוא שלי ואומר עדים בפני בחזקה

 לא או היא הודאה אמרינן אי צווח ולבסוף
ה ב ו ש  דאמרינן בהא חלוי ומחלוקחם הראשונים בין מחלוקח זו ת

 לא וכו׳ בפנינו אחד חקפה זירא ר' בעי מציעא בדיש
 או ליה אודי אודויי מדאשחיק מאי צווח והדר מעיקרא דשחיק צריכא
 הא סבר מעיקרא דשחיק דהאי מלחח איגלאי צווח דקא כיון דילמא

 קא דהא עעמא משוס דדוקא מהכא דיליף מאן ואיכא רבנן ליה חזו
 לא צווח דהדר אע״ג ושחק עדים בפני חקפה אי אבל רבנן ליה חזו

 דדוקא בהפך סובר ז״ל הרשב״א אבל • ליה אודי דאודויי ביה משגחינן
 בב״ד שלא אבל המשפע מקוס שהוא לפי למצווח דבעי הוא ב״ד בפני

^ כי אמר מימר  דינא ליה דאיח דמאן אצווח מאי דיני למידן איניש לי
 הסברוח שמי כחב ז״ל והר״ן ע״כ עענחיה מגלי והחס אזיל דינא לבי
 דעחי וכן הראשונה הסברא כהב אחרון שהוא וריב״ש הכריע ולא

 עושקו מיד שיצילוהו מצילין שיש במקום דאצווח איניש דעביד נוטה
 העדיס שידעו כדי לצווח לו היה א״נ ־ ליה אודי אודויי דשחיק וכיון

 לא דשחיק היכא אבל להעיד לב״ד לבוא לבם ויחנו ממנו נמל שבע״כ
 יוס,שכל בכל מעשים וכן נמל כלו אח יאמרו כי להעיד לבם אל יחנו

 העכו״ם בין ואפילו לעדוס לו להיוח או להצילו וצווח צועק נגזל או עשוק
ד זה נמצא  ב״ד בפני דדוקא דסוגיין כפשטא לפסוק לנו יש הילכך מני

 אודי אודויי עדים בפני אבל רבנן ליה חזו דהא עעמא דאיכא
 דשניהם מהאי נחמן רב דמוחיב הא בגמרא דהיא לא אמאי וא״ח • ליה

דן הירן עדים בפני שחקפה כגון אדוקין  ועיין פשיעא הכי דאי ז״ל ה
:הנלד״כ ־ בחדושיו

ח כ ת ת ל א  חומרא דקי״ל ממונא ספק כל על דעחי אודיעך ממני ש
 בפני או בפנינו חובע חקפה אי לנחבע וקולא להובע
: לא או מיניה מפקינן אי עדים

ה ב ו ש  כהן חקפה לך אימא לעולם מציעא בריש דגרסינן ננהא ת
 דמוציאין משמע בהכי שמעחין וסלקא מידו אומה מוציאין

 וכחב מהניא לא הא כי וחקיפא קמא מריה בחזקס ממונא ואוקי מידו
 חובע חקפו ממונא ספק ובכל שבחלמוד חיקו בכל הילכך וז״ל ז״ל הר״ן

 דאיבעיא בההיא בהלכוחיו ז״ל הריא״ף דברי נראין וכן מיניה מפקינן
 מזויין רועה כנגד מזויין ליסעים הפועלים אח השוכר פרק בסוס לן
וסלקא ‘ ‘ ‘
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 שדינו ז״ל דס״ל מכלל פנוור מזויץ רוננה ואפילו זיל וכסב נחיקו וסלקא

 כן לא שאם מיניה מפקינן קוכע ספים דאפילו לקולא ממש נפשש כאלו
 מלה דכסכו המוספוס דטס נראה וכן טכ״ל פנוור לכסוכ לו היה לא

 המלה ז״ל וריב״ש מיניה מפקינן כהן ספש דאי במסקנא הוא וכך
 מיניה מפקינן לא ספס אי לאנלויי דמכידא מלסא דככל ההלכוס כפי'

 ממונא דאוקי מיניה מפקינן מפיס ^י לאנלויי עגידא דלא וכמלחא
 ככל סהדי כלא מפס ואי מחחוורוח השמוטוס כל וכזה מאריה כחזקס

 ואמרינן דהא והוויודט מגו־ ליה איח דהא גוונאלאמפקינןמיניה
 לחלוק שדינו חיקו הנ"מ מיניה מפקינן הפס אי שכחלמוד חיקו דכל
 כל אכל קמא מריה אחזקה לאוקמא דאיכא משוס כו הפוסים והם
 מיניה מפקינן לא הפס אי מוחזק מהם אחד ואין לחלוק שדינו חיקו

 המפקיד כרים כמיא כהנך ז״ל הריא״ף כחכ וכן קמא מריה חזקה דליכא
 מיניה מפקינן לא כטדים שלא אסהפס דאמרינן דהא שחדט צריך וטוד

 מנו דאיכא נומנוהיהם מהוך הספק שנולד היכא הנ״מ מגו משום
 שלא אפילו הפיסה מהניא לא כטצמו הדין מחמה שהספק היכא אכל

: כהכהי הנל״ד • מגו ליכא דהא כטדים
ט כ קנון כן והניח שמח כראוכן דטהי אודיטך ממני ת

 לקחה האכ קחכי יכולין אם ונשאה לאמו הצריך
 :אחרים שלחן טל הכן שיהיה רצונם שאין שאומרים לפי אוהו

ה ב ו ש  אין קיים אכיו היה דאפילו כזה שסלה מקום רואה איני ת
 קרוכיו שאר וכ״ש שנשאה אפי׳ אמו מאצל אוהו לקחה יכול

 וכ״ח כטירוכין כדאיה׳ לי׳ ניחא דאימיה דכצווהא משום הוי טטמא דהא
 ההשכח כדכהיכ ולדה מסקנה מסרשל שהכטל מפני לא שנשאה מפני
 הכטל שהרי טדיך כהכי ואדרכה וגו׳ כסנה כן מרחם טולה אשה

 ז״ל הראכ״ד של השגסו מכאן ונסתלקה האנשים ודרך חורה ילמדנו
 ואפילו אישוח מהלכוח פכ״א ז״ל הרמכ׳ים כסכ שהרי לדכר וראיה
 לאמו הצריך והכן • ט״כ אוסה זן ואכיה אצלה כחה לאחר האם נשאה

א הו מ  ללא נשאה כין לן שני לא הכס גכי דהסם היכי וכי ככח ה
 אם הילכך . הוא וכ״ש לן שני לא נמי לאמו הצריך הכן גכי נשאח

 נכסים אין ואם אמו אצל והוא אכיו מנכסי אוהו זנין לאכ נכסים יש
 מן אוחו מפרנסין לאו ואם אוהו זנין טשירים קרוכים לו ויש לאכ

 דין כיס ראו אם לאמו צריך אין ואם . אמו אצל והוא הצדקה
 מניחין משפחה פגם משום אכיו קרוכי אצל ולהניחו מאמו להוציאו

 מניחין ואין שהיה מטשה משוס ליורשו ראוי שאינו מי אצל אוחו
 כין רגיל יהיה שלא כדי ליורשו ראויה דאינה אט״ג. אשה אצל אוחו

 הצריך ככן אמרה ז״ל שהוא ואטפ״י ז״ל דהראכ״ד כטטמיה הנשים
 קרוכים שם אין ואם לאמו צריך שאין לאוסו טטמיה נקיטינן אנן לאמו

 שנשאה אפילו ליה ניחא דאימיה צווסא לירש ראויים שאינם זכרים
 כזה הארכסי וככר יחומים של אכיהם שהם כ״ד נראוס חלוי והכל

;כסכסי הנל״ד • אחרח כסשוכה
ת י*ל ל א  קטנים כנים והניח שמס כראוכן דטחי אודיטך ממני ש

 אחד וגדל שמטון אס אפטרופוס טליהם ומנה וכס
 לחח רוצה ושמטון קטנה הכה גם ונשארה מסו והשאר היהומים מן

 ואם ממנויו ולהססלק אשה ונשוי גדול הוא שככר לכנו ראוכן טזכון
 שמא כי הכס לצורך הנכסים טישור כידו שיטככ לשמטון אומרה הכס
 מי: טם הדין המורה יורה לכסה נדוניא המצא ולא הנכסי׳ אס יאל״ הכן

ש ת1ת  קרקטוס ראוכן הניח שלא רואה אני הדכרים מסוך ב
 לכס דליה כמר הדכר כן הוא ואם מטלטלין אלא

 דטס נראה וכן .ז״ל והרמכ״ם והריא״ך ריח פסק וכן נכסי טישור
 רכווסא כהני חולקין שיש אפילו הילכך זיל והרשכ״א ז״ל הרמכין

 שטישור הפוסקים לדטס ואפילו . הוא פשוט וזה לפסוק רגילין חנו
 אומר אני קרקטוס שם יש אם או המטלטליו מן אפילו לגמה נכסי

 נכסי מישור מפני אכיו ירושה טליו מטככין ואין הכן טם שהדן
ט שלא כמלוה דהוי משמו  פ"כ זיל הרמכים כסכ שכן זמנה מי

 לפיכך היא אחין חוכשל ככטל זה כמישור הכס ממהוסאישוסוז״ל
 כו חייכ אינו זה ונדשור וכו׳ שכוטה כלא הכינוניס מן אוסו נוטלס

 כנוס הניח כגמרא מדאמרינן משמט וכן • לינשא שכאיז שטה סד
 מישור אחריה ושל הנכסים מישור לה נוחרם להנשא שסכוא כל רכויז

w מכאן ומחכאר זיל המפרשים וכסכו וכולי הראשונה ששיירה 
ומססכרא זיל הרשכ״א וכ׳ נשואיה לזמן אלא פרנסתה גוטלת הכת סאין

עב
 שטה מוניחיןטד שאין טיפ אך האכ אומדן כמר דאזלינן היכא דכל

 ופוסקים ממנו שנשארו הנכסים לפי הדמה אומדין מטכשיו נשואין
 הא ואיה • מכיל נשואין כשטח ונוטלסו ליטול שראויה מה כיד לה

 אוסם מפסיד הוא אס אכל הנכסים מפסיד אינו הזה הכן אס תינח
 לטככ לכ״ד שיש האשרי כסכ זמנה הניט שלא מלוה שהיא אטפ״י

 לא הא .מהם ויספרט המלוה זמן שיגיט טד מהם מי כיד הנכסים
 שיכול מטלטלין הם שאם זיל הגאונים שפסקו מה לפי קשיא

 הם ואם המטלטלין מן נגכה נכסי מישור שאין פסקו הרי להכריחם
 אוסם טורפס הכס אוסם ימשכן או אוסם שימכור אפילו קרקטוח

 הלקוחוס מן טורפס הכת וז״ל הרמכ״ם וזיל כהדיא הפוסקים וכ״כ
 לך הרי • ט״כ הלקוחות מן חוכוס כטלי כל פטורפין כדרך פרנסה
 שיהיו כין נפשך ממה נכסיו הכן טל לטככ יכולין דאין כהדיא

 האומרים לדטת שאפילו אומר אני מזו וגדולה . קרקטוס או מטלטלין
ם נגכה נכסי דטישור  דכשלמא נכסיו ככן טל מטככין אין ממטלטלין נ

 כל יכריח שלא כדי זו הקנה לו טשו מטוסיו שהוציא מלוה גכי
 לווין כפני דלה וינטול מפסיד ונמצא שיגכה מה ימצא ולא מטלטליו

 מטככין אין ולפיכך טטמא האי שייך לא הכס של נכסי כמישור אכל
ט . אוסם יכריח שמא למיחש דאיכא אט״ג נכסיו הכן טל  דהאלא חו

 וכס אלמנה והניח שמס מי דהא הדכרים לכל דטלמא למלוה דמיא
 ומוסכם ופרנססה הכס למזונות קודמים ומזונוסיה האלמנה כסוכס

 שהרי הוא איפכא דטלמא מלוה כשאר הכס פרנסה היסה ואם הוא
 הוציא לא וזה מטוס הוציא שזה האלמנה לכסוכס אפילו קודם כ״ח

 כשאר זה שאין לךלמימר אלאמאיאיס ז״ל הרמכ״ם כסכ וכן מטוס
 צריכין אנו שאין שכן וכל הם כרורים ודכרים כ״ד מסנאי ולא חוכוס

 והנראה הקרקטוס מן אלא נגכיס נכסי מישור דאין קי״ל דהא להם
:כסכסי דטסי לפי

א ל ת ת ל א  ככל לו קונוס אדם של אמוסיו ד׳ קי״ל דהא טלה ש
 הקניינים וככל המקומוס ככל הוא אם מקום

מל ;לא או הדרכים ו
ה ב ו ש  אכל יושכ או כטומד אלא לאדם קונוס אין אמוס ד׳ ת

ד׳ לו קנו לא ישן הוא אם וכן לו קנו לא מהלך
ואם . אצלו הוא אשר דכר אוחו לשמור יכול שאינו כיון אמוסיו

 טל ט נפל כגון אחרס כדרך לקנוס שרוצה כדטסו שגלה ממשה טשה
 לא או אמוסיו ד׳ לו קנו אי פלוגסא איכא הפיאה טל או המניאה

 דסלמודא ססמא שסירן מה להניח לנו שאין קנה דלא הגאונים ודטס
 המציאה אס דראה דמסניסין טלה פפאכדאיחא דרכ סימניה משום
 הקנה אמוס ד׳ דקנייס דכיון איכא רכה וטטמא טליה לו ונפל

 וכן לו ושומטין חכמים כסקנס איפשי אי כאומר היל היא דרכנן
 המפרשים מן הרכה הקניינים לטנין גם • חולקין שיש אט״פ לפסוק יש

כנכסי או ההפקר מן כזוכה אלא אמוח ד׳ רכנן חקינו דלא אמרו
אשה כגט או לאנצויי אסי דלמא טטמא מדיהיכ משמט והכי הגר

 סקינו הקניינים דככל משמט דגיטין כירושלמי אכל ־ טגונא משוה
 מקנה אחרס דטח שאין מציאה ומה מק״ו לה ויליך אמוח ד' רכנן

 שהירושצמי כיון וא״ח ־ מיכטיא מקנה דטס דאיכא היכא קני אמרת
 המאמר דכטל דכיון וי״ל . טליה סמטנן לא אמאי כהדיא הכי פסיק
 טטמא האי דליכא דהיכא משמט אינצויי משום למלתיה טטמיה יהיכ

 לאינצויי למיחש דאיכא הפקר לקנין מה למיפרך דאיכא סקינו צס
 דלא הוא דקושטא וסו .להכי למיחש דליכא מחנה או נמכר תאמר
 כמסכת הניא והכי מחקנסם תקנה נשום ולא דתנן נמלסא קיו דיינין

ד דנין אין סופרים נ  סופרים מדכרי ולא סופרים מדכרי חורה ד
ד ולא לדיח נ  כסשוכה ז״ל הרא״ש כסכ וכן .טיכ מזה זה סופרים ד

 מלוג ננכסי הנטל טם חולקין האשה יורשי שאין ראיה מכאן והניא
 החקנה מכח נאים האשה שיורשי מפני קיו שהדכרים אט'פ שלה
 היא דרכנן סקנה אמות שד׳ כיון נמי הכא אף נסקנה קיו דנין ואין
ק־ו דנין אין ה  שלאסקנואלא האומרים כדכרי לפסוק ראוי הילכך נ

 משום אשה צגט אכל לא ומחנה כמכר אנל לאינצדי דאתי כמלסא
 הירושלמי: כדטח זיל הרא׳ש פסק איך וציט .חקינו טיגונא
 והכי קני נמי הרכים כרשוס דאפי' מ״ד איכא המקומות ו*־תןניץ
 ככל לו קונות אדם של אמות ד׳ דקאמר לישנא משמט י

דרשות כיון וא״ח .אמות ד׳ לאדם אין המקנה כרשות ומיהו • מקום
הרכים
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 י"ל1 • להלך ישוח יש לכלם שהרי אוחו דוחקים אחרים היא הרגים
 שבשסקים הנכון ומיהו אמוח ד׳ קנה ישב או ועמד זה שקדם כיון

 בסימעא א״נ דעלמא בשדה אבל קנה לא המקנה ברשוח או דבר״ה
 ועליהם ז״ל והרמב״ם הריא״ף דברי הם וכן קנה הרבים רשוח ובצידי

 אמותיו ד׳ ליה דליקנו ליה ניחא דלא בדעחיה דגלי והיכא .לסמוך יש
 מעעמא הכי אמרינן דרבנן בקניינים דדוקא דאמר מאן איכא

 אבל לו שומעין חכמים בתקנח איפשי אי האומר דכל לעיל דאמרינן
 ד׳ לו קנו ליה ניחא דלא אדפתיה דגלי אע׳יג דאורייתא בקניינים

 חדא דאורייתא בקניות דה״ה הוא ז״ל הרשב״א דעת אבל .אמותיו
 כנודר עשאוה ר״ג פרק ביבמות דגרסינן ועוד כרחו בעל קונה דאינו

 כדעת לי ומסתברא • ע״כ קנה דלא שלו שהם כסבור הגר בנכסי
 פפא כרב דפסיק מאן דהא מציעחא מלחא שהיא לפי ז״ל הרשב״א

 שבקינן פירוקא בהאי וכו׳ בעלמא אמות ד׳ רבנן חקינו כי שחירך
 ומסקינן בנפילה אלא דליקני ליה ניחא דלא דסברא קמא לפירוקא

 דעחא גלויי דאיכא היכא אפילו אמות ד׳ רבנן ליה חקינו גוונא דבכל
 נמצאח . דעתא גלויי מהני לא דרבנן בקניינים אפילו זו שיעה ולפי

 . למפסק לן איח והכי הסברות שתי בין ממוצעת ז״ל הישב״א סברת
:כחבחי הנל״ד

ב ל ת12̂ ת ל  שהיה מהפריצים אחד על דעתי אודיעך ממני א
 ולהביא אביו משל לגנוב ראובן של בנו אס מלמד

: פעמיס שלשה עשה וכן אליו
ה ב ו צ ^  כבר שליחות בר שהוא אע״פ גדול הוא ראובן של בנו אם ת

 דדברי שולחו לחייב עבירה לדבר שליח דאין ידעת ’
 הוא פעור דינא לענין הילכך שומעין מי דברי התלמוד ודברי הרב
ומוציאי השעה צורך כפי ולהענישו בדבר גדר לגדור 7לב״ שים אלא

 אחר מאקום יוצא העד יד כתב אין אם ולפיכך דעלמא אחד כנגד
 כתב זה אין אמד בעי דאי מגו היה תנאי לומר נאמן בהוא ברור הדבר

 האשה פרק בכתובות אסיקנא ■והכי התנאי על עדים שני יש והרי ידי
 אבל • היה תנאי לומר נאמן א׳ עד וכן נאמנים דברינו היו דתנאי

 דרבינו דרבווותא פלוגהא איכא אחר ממקום יוצא העד יד כחב אם
 יוצא העד יד כתב שאפילו סוברים הגאונים מן וכה ז״ל גאון האיי

 מן אחרת וכת ז״ל והרמב״ם • היה תנאי לומר נאמן אחר ממקום
 לומר נאמן אינו אחר ממקום יוצא ידו כתב דאס סוברים האחרונים

 ראייתו דחה ז״ל והר״ן זו לסברא ראיה הביא ז׳יל והרמב״ן היה תנאי
 בזה האריכו וכבר ז״ל גאון האיי רבינו כדעת ז״ל שדעחס ומשמע

 אצלי ברור הדבר ממון להוציא הוא התנאי אס הילכך נ״נ הראשונים
 אבל הוא דמר דאחריה ז״ל הרמב״ס מדעת שלא ממון להוציא שאין

 לדיין איפפר ואם גדול מיתון צריך ממון להעמיד היא התנאי אם
 להוציא שבא כיון עליו להקל הנתבע לצד הפשרה יעה פשרה לעשות

 להוציא שלא אני רואה כלל פשרה רוצים הדין בעלי אין ואם • ממנו
 האיי דרבינו חדא . הוא דמר דאחריה אע״ג המוחזק מיד ממון
 מישור שבע ובידו קבלה דברי ודבריו הגולה בני כל של אביהם הוא

 הסכים האחרונים מן שהוא ז״ל דהר״ן וחו .ע״ה המלך מדוד דאתי
 רבינו לדעת א״א ז״ל הרמב״ם על בהשגות וז״ל ז״ל הראבי׳ד וכן עמו
 עיקר וכן ענין בכל נאמנין אלא כן אמר לא הגאון אבל זה הוא
 צל״ע ז״ל הריאי׳ך על רבינו דעת שכן ז״ל הראב״ד שכתב ומה . ע״כ
 העיד לא הר״ן וגם האשה בפרק דבר פירש לא הוא כי ליה מנא

 שתי כתב ההלכות בפי׳ יונה הר״ר תלמיד וכן ז״ל הריא״ף על כן
 כן הראב׳יד שראה ואפשר ז״ל הריא״ף דעת מהו פי׳ ולא השעות

ז״ל להריא״ף בחשובה
א להוציא לקונסו ב׳׳ד וראו מעות לו נתן ואם מבנו שלקח מה כל מידו ל ל על כן שהעיד החחרונים מן לאחד ראיחי לא דמלחא כ

וחברתו ז״ל גאון האיי רבינו הוא כדאי וא״כ ז״ל הריא״ף ־ י־ ־
 תפס ואם ממני תוציאו ולא רבוותא כהנך לי קיס המחזיק שיאמר

:הנלד״כ מיניה• מפקינן לא שכנגדו
י ל ת ת ל א  תחח להכניס באים אשר האנוסים בני על ממני ש

:המילה בשעת שהחיינו לברך חייבין אס השכינה כנפי
ה ב ו ש  דמאי הברכה יודע אס לברך שחייב אצלי ברור הדבר ת

 לפדות מברך ענמו לפדות ובא אביו פדאו שלא ממי שנא
 אלא שהחיינו תיקנו שלא וכתב ז״ל הרמב״ס כתב וכן ושהחיינו הבכור

 שמחה שאין קשיא לא הא הכאה מחמת מנעער והכא השמחה על
 המילה על זה ופסוק אמרתך על אנכי שש וכתיב הלב שמחת אלא

 מברך הוא הלב שמחת ועל שמח הלב מצעער שהגוף ואע״ס נאמר
 פדיון גבי כתב כאשר מילה גבי כך ז״ל הרמב״ם כתב לא למה וא״ח

 ולפיכך דעחו לכוין יוכל לא ערוד הוא שהנימול דכיון וי״ל . הבכור
 כיון הגר ולענין ;פערו מי ולברך דעתו לכוין יכול אס אבל השמיעו

 אחר אבל המילה בשעת יברך לא עבלכאלולאמל ולא דמל דקי״ל
^ העבילה ב  וכבר שהעביל כיון גירותו נגמר שעה שבאותה שהחיינו י

 שלימה שמחה לו יש ואז שיתרפא 7ע אוחו מעבילין שאין ידעת
 שהחיינו לברך חייב פרעית מצוה על ואם השכינה כנפי תחת שנכנס
 כל על אבינו אברהס של בבריתו להכנס וכו׳ קדשנו אשר ג״כ ומברך

:הנלד״כ • הוא ופשוע שיברך כ״ש לא עליו שיקבל כולה החורה
ה ל ת ת ל א  עמו שחלך עמה בעלה שהתנה אפה על ממני ש

 ללכת רצחה לא ללכח כשרצה זמן ואחר לרשוח
: לא או כחובתה הפסידה אס עמו

 עון, יהא ולא בידם הרשות לעבירה שהרגילו כיון דמים בלא מידו
 ימצא וכשלא אביו משל לגנוב עצמו להרגיל שיבוא בעיניך קל זה

 ומורה סורר בן נהרג היה בזה כיוצא ועל הבריות אח ילספס למודו
 לקען שליחות שאין ברור הדבר קען הבן היה ואס . העתיד שם על

 פעור וקען שועה חרש ביד הבעירה אח השולח הכונס בפרק דתנן
 שליחות דאין משוס שולחו מחייב לא הוא חיובא בר לאו דקען ואע״ג
 חגניב לא על ללקוח דאי נפקותא בנ״ד רואה איני דין מן ובר לקטן

 ואי בבבל קנסות מגבינן לא כפל לשלם ואי הוא לחשלומין שנתן לאו
 לאו על עבר אס מינה נשקא ואי לשלס חייב הכי בלאו הקרן לבלם
 כפי ממנו יפרע העונש בעל ליה מלקינן לא דאנן כיון תגנוב דלא

 הבעירה את השולח כגון נפקותא דאיכא והיכא . הצדק משפעי
 וקדש צא כגון נפקוחא דאיכא בגוונא ואפילו • לקען שליחות דאין פטור

 דלא אוחזין דשנים סוגיא בהך אמרינן הא כהן והוא גרושה אשה לי
 וכיוצא אדס של חצרו אלא שולחו דמחייב עבירה לדבר שליח מ^כחת

 לחצרו חבירו בהמת שנכנסה וכגק ביה מותיב כרחיה דבעל כיון גו
 אחרינא טעמא הסם ליה אית דרבינא ואע״ג לגונבה בפניה ונעל

^ הי  הוא חיובא בר דשליח היכא עבירה לדבר שליח אין אמרינן ד
 אח המשלח לחייב לאו שולחו מחייב חיובא בר הוי דלא היכא אבל

 לישראל שאמר הכהן לחייב אלא וכדכתיבנא היא מחניתין דהא הקען
 דבהכי קען לי אקפי לאשה דאמר איש א״נ . גרושה אשה לי וקדש צא

 דרב כלישנא רבוותא ופסקו ־ שולחו מחייב חיובא בר לאו דשליח כיון
 לו דהודה משמע רבינא ושתיק דרבינא קמיה דאמרה דכיון 6חמ

 וכדכתיבנא אדס של חצירו אלא עבירה לדבר שליח לה משכחת לא הילפך
הלהענישו ראוי קען שהיה כיון בנ׳׳ד ומ״מ .ז״ל והרץ הרמ״ה כתב וכן ב ו ש  ולא תוספת ולא כחובה צה דאין אצלי ברור הדבר ת

שמ^ים ע״מ אלא לה נתן ולא לה כתב שלא מתנה תקלה לידי מביא שזה בכך רגיל יהא שלא כדי ובממונו בגופו ולקונסו
ה וגא בתחצה עמה שהחנה למקום עמו וחלך כחובתה סנאי רעה לתרבות יצאו נערים כמה זה בזמני וראיתי רבה ורעה גדולה  ה

הוצרכת בדבר מגמגמים חכמים קצס שראיתי אלא ראיה צריך הדבר ;הנלדיכ .בדבר גדר לעשות וראוי זו לסבה
ת תלג ל א ף הריא צה ומייחי בתוספתא תניא י לקצר שאמרו במקוס להאריך ב״ד מעשה שהוציא בראובן דעתי אודיעך ממני ש

אשה שאירס יהודה בן אבל וכו׳ ארצות שלש כתובות בשלהי ז״ל ולא ב׳׳ד במעשה היה תנאי אומר והדיין שמעון על
ם בשוע אינה כפייה והאי נשאה כן שע״מ לצאת אותה כופין בגליל השני והעד השער על החחומיס מהעדים אחד rמע וכן בשטר נכתב

הפסדת עמו תלכי לא אם לה ואומרים כסובתה שמפסידין ע״י אלא :תנאי שם היה לא אומר
! ד ב ו ש I,? ״ ’ הפסידה ללכת רצחה לא ואס כתובתך לומר נאמן הדין בפני עדיין טומדין דינין הבעלי אם ת

’י’ ״קי® ״ל לימי נאמן שהוא וה״ה חייבתי ולזה זכיתי לזה
אדעתח לה^חצח כתב דלא לה אין תוססת דאסילו ומשמע כתובה אלא נאמן אינו לפניו עומדים דינין הבטלי אין ואם ,פסקתי זה



ותשובותהרדב־זשאלות
 לשון והוא .ע״כ אחריו שחלך וחן5 שהדין מקום נכל קמיה למיקס
ל ה5יו ו'5רני מפירושי מומסק  מהלכוס פי״ג ז״ל הרמנ״ס וז״ל . י
איז שהיה איש אישוש  אחרה כאר: אשה ונשא הארצוס מן א׳ יי
 שע״מכןנשאה כשונה כלא אושצא לארצו עמו ויוצאה אושה כופין
ל הרב וכשב • ע״כ פירש שלג? אע״פ  שהשוספש אחר במקום י
« כ  כשונה עיקר אלא כשונה נקראים ואין נפי״ו ויל כשונה נ
ל הרמ״ה כשב וכן ע״כ• נלכד השושפוש עם מאשים או מנה שהוא  י
 אומר הוא היא שלימה בריישא ושו . איילוניש כדין אושה שדנין
 ואסלאוש׳צא לעלוש אושה כופין לעלוש שלא אומרש והיא לעלוש

 דלא מקומוש לשאר ישראל איז עלייה כין לחלק ואין כשונה כלא
 עמו ששלך עמה שהשנה מפורש משנאי ישראל ארן עלייש ע/יף

ל ר״ש שיעש לפי שאפילו אומר אני ומכאן • פלוני למקום  שאומר י
 וכהגהוס כמרדכי כשונה סברשו שמצא כאשר האשה אש כופין שאין

 שנאי שהוא כיון אושה שכופין כנייד הוא מודה וכאשד כמיימוני
 כזה ראישי ולא כשונה כלא שצא שנאה לקיים שרצה לא ואם מפורש

 ארצוס לשאר ישראל ארן כין חילוק שאין לך שישברר וכדי ׳ חו.ק
 זצ׳׳ל גאון צמח רב שנשאל מה לך אכשוב שנאי כלא אפילו זה לענין
 ממדינה אשה ונשא כה וסחורשו ועשקו כמדיגשו כיש לו יש ראובן
 וגליל יהודה כשיעור ומחצה ימים שני מהלך ניניהם ויש אחרש

 כה וסחורשי שעשקי למדינשי עמי בואי לאששו אמר לאחר^זמן
 לה ויש ומרחןוריחים כ״ה בה יש מזו קענה שלי שהמדינה ואעפ׳י

 שאלה ז״ל והשיב • הדין מן יש מה לילך האשה רצשה ולא הכיב חומה
 וכשבו צוה וכך זלה״ה מארי אבא הגאון כימי אושה שא/שם כבר זו

 מיהודה והגליל הירדן ועבר יהודה לנשואין ארצוש שלש שנינו צכם
 ומראש יהודה לשוף יהודה מראש מוציאין אין לץודה ומנליל לגליל
 לעיר מעיר אלא כנוציאין אין וכשמוציאין מוציאין הגליל לסוך! הגליל

 יוצאה אין ואם מוציאין אין לעיר ומכרך לכרך מעיר אכל לכרך ומכרך
 עושים אנו כך ונליל יהודה כשיעור כהווה מקום כל וכן כסוכה לה יש

 אין אם מילי כל בה ושכיח ושווקים מרחץ שמוליכה בעיר יש ואם
 אחד יום מהלך אביה לעיר עירו בין ים ואש כשונה לה אין יוצאה
 חכמים שאמרו רחוקה בדרך שמצאנו שנה בכל אביה לביש להוליכה גריך

 השנה לא השם דאלו מובא מנ״ד עדיפא זו והרי • ע״כ אחד יום מהלך
 שנשאה ממקום מוציאה דהשם ושו • בפי' עמה השנה והכא עמה
 מרחז ברשוש שיש כיון ברור הדבר בנ״ד הילכך עמה השנה הכא ואלו

 ושחורסו עשקו היה אם מילי כל בה ושכיחי ורירוים ושווקים ה וב
 דהשנה היכא וכ״ש שנאי בלא אפי' שם ללכש לכופה יכול שם ומחיישו

 במזונושיה חייב אינו לגרשה רוצה אינו שאפי׳ יודע והוי בפירוש עמה
 הרא״ש כשב מזו וגדולה • ז״ל כשבו וכן הכשובה משנאי שנאי לה אין כי

 עמו שיוליכנה שנשאה קודם אששו עש שהסנה מי על בשעונה ל ז
 אחרה למדינה זו ממדינה יוציאנה שלא בכשובה כשבו כ ואח למקימי

 כמו נכשבה הכשובה כי הראשון השנאי אש הכשובה ש׳אי ביעל ״לא
 בשחלה השנאי היה שכך מודה שהיא וכיון הכשובוש לכשוב שרנילין

 ונראה הארצוש חילוק שכשב אחר וז״ל המור וכשב .השנאי נשבמל לא
 בגבולושיה חלוקה שהיא מה לפי בזה כיוצא וארץ ארץ בכל ה דה

 ובין וגליל יהודה ובין א״י עליוש בין חילוק שאין מפורש לך הרי ־ כ ע
 בששם מיירי זה וכל בגבולין חלוקוש שהם כל זה לדין ארצוס שאר
 אין שאלך מקוש לכל עמי ששלכי ע״מ שנשאה בשעה לה פירש אם אבל
 לה אין רוצה אינה ואם שנאה לקיים אושה וכופין כלום הסנאי אחר

 הכסובה מסנאי סנאי ולא מזונוס ולא מסנה ולא סוספס ולא כסובה
 אפילו הפסידה לא בלאוסיה אבל עמו ששלך ע"מ אלא לה כשב שלא
 נדונישה מנכסי נאבד או שבלה מה גס ■ ממנו מוציאין הבעל חפסן אם
 שהרי עמו ששלך ע"מ אלא עליו אחריושן קבל שלא ממנו מיל'^'! חי!

 • ז״ל הרמייה בשש לעיל שכשבנו וכמו איילוניס שנשא כמי אצלו היא
 כל כן לא שאם לכשובשה חוזרס אינה שהלך אחר בה חזרה ואפי׳

 סלך זמן ולאחר שלך לא חרצה שלא זמן וכל סלך ללכח שהרצה מזן
 ־ אחרח בחשובה בזה הארכחי וכבר קצבה לדבר ואין כלום חפשיד ולא

: כחבסי הנלע״ד
לי ת ת ל א  שמשון נזיר הריני שאמר בראובן דעחי אודיעך ממני ע

 אשה אשא לא ואם אשה לישא השסדלוסי שאעשה
ישא' שלא אשחו כהובח נשמר וכחוב דלילה בעל שמשון נזיל אהיה

עג
 אשמכסא דדילמא לא או הנדר זה חל אס זה על ונשבע עליה אחרח

 : עליה ישא שלא ועומד נשבע דהוא משום א״נ ־ היא _
ה ב ו ש  כנגדן בא ואחד בדרך מהלכין היו ב״ש פרק בנזיר סנן ת

 הריני אמר ואחד פלוני שזה נזיר הריני מהם אחד אמר
 אינו אומרים וב״ה נזירים כולם אומרים ב״ם ופו׳ פלוני זה שאין נזיר
 מהם אחד אין אומר ערפון ור׳ דבריו נחקיימו שלא מי אלא נזיר
 • נזירוס הוי בעעוח דנזירוס דש״ל משום דב״ש עעמייהו וכו׳ נזיר

ה ועעננייהו ל  ואמרינן • לאהוינזירוח בעעוס נזירוס דס״ל משום ד
 יהודה רב אמר נזיר הוי אמאי דבריו נחקיימו שלא מי בגמרא עלה

ה אליבא הילכך .דבריו שנסקייננו מי אימא ל  אם כווהייהו דקי״ל ד
 זה שאין נרזצא ואש נזיר אינו והשני נזיר הראשון פלוני שזה נמצא
 f5כדחני סדפון דרכי וסעמיה * נזיר ^ינו והראשון נזיר השני פ^וני
 נזירוס ניהנה שלא לפי נזיר מהם אחד אין ערפון ר׳ משום יהודה א״ר
 הוא פלוני אי ידכי לא נדר דקא דבשעחא כיון כלומר להפלאה אלא

 הוי ערפון ר׳ לדעס כי בהדיא לך הרי ■ נזירוח עליה חלה לא לא או
 הוי לא הכי ומשום יהיה לא או יהיה אם ספק שהדבר אשמפסא כעין
 פליגי וב״ה ־ מפיו יוצא שהנזירוס בשעח מבורר הדבר שיהיה עד נזיר

 והלכסא הנזירוח חייל אשמכחא כעין השפק מן דאפי׳ ושברי עליה
ה ל  אדם שאין הסס שאני קניא לא אסמכחא קי״ל דבעלמא ואע״ג כ
 אבל חנאו לקיים שיוכל דעתו על ושומך השפק על לחבירו ממונו מקנה

 פרק ז״ל הרמב׳ם וז״ל • לשפיקא אפי׳ איניש מחיס והקדבוח בנזירוס
 נזיר הריני זה ואנזר וכו׳ בדרך מהלכין שהיו שנים נזיר מהלפוס כני
 אליהם הניע שכועון יהיה אס נזיר הריני האחר ואמר ראובן יהיה אם

 כמו נזיר חבירו הרי שמעון כיה ואם נזיר זה הרי ראובן הוא והרי
 הרי • טרפון כר׳ דכא המשניוח בפי׳ פשק וכן בזה כיוצא כל וכן שנדרו

 ואע״י • נזיר הוי אשמפסא לשון שהוא אם בלשון אמר שאפילו בהדיא לך
 יצחק אם לצדקה ורך כך שנודר דמי במציעא במרדכי בהגהה דכחוב

 דר׳ ההיא מדאמרינן לה ומוכח פטורין שהם נדרם על ועוברים בקוב־א
 דנזירוס ואע״ג נזיר מהם אחד מין ר׳טרפוןדאמר משוס א הי יהודה

 מילסיה דהא אםמכסא דהוי משום נזיר דאין קאמר ואפ״ה באמירה הוי
 נזיר הריני פלוני הוא אם באחד נדרם שחלו בשנים איירי ערפון דר׳

כ נזיר זה הרי נזיר הריני פלוני אינו אם אמר וחבירו  של דינו עיקר י ע'
 מהר״ס כשב וכן קניא בהקדש דאשמכסא אמס אינו זו ההגהה בעל

 כר׳ ועבדינן ב״ה שבקינן דהיכי משובשס היא שהביא הראיה וגס • ז״ל
 פליג לא דע״כ וסו ־ קי^ כב״ה מ״מ ערפון ר׳ הכי דשבר דנהי טרפון

 אנל להפלאה אלא נזירוס ניהנה דלא מבוס בנזירוח אלא טרפון ר׳
 מרפון ר׳ דבנ״דמודה אומר אני מזו וגדולה • ערפון ר׳ מודה בעלמא

 לא או פלוני זה אם בבירור יודע דאין אשמכסא הוי הסש דבשלמא
 מקריא שפיר אשה לישא בידו שכדבר הכא אבל הפלאה זו אין לפיכך

 אין אנו חולק ערפון דר׳ סימא ואפי׳ אשמכחא כעין הוי ולא הפלאה
: ב״ה דברי אלא לנו .

ן י נ ב ל אחרח אשה יבא פלא ועומד נבבכי שהוא פאמרס מה ו

חלים
 והנדרים הנדרים מכלל הוא הנזירוח כי ידעס כבר עליה

 וסו • השבועה על נמי חלין הילכך הרבוס כדבר מצוה דבר על
 כדי אשה וישא משבועתו פעור ויהיה אשסו את לגרש יכול בהרי
 יוכל לא אשתו אס יגרש ואם כהן זה שראובן ומפני ■ נזירוסו לקיים

 כתובה שהיא השבועה אשתו לו שהמחול אלא הקנה לו אין להחזירה
 וישאנה אפה לישא רבות לו וחסן היא לדעתה השבועה שהרי בכתובה

 חסן לא יגרשנה לא שמא מפחדס אשתו ואם ויגרשנה מנדרו ונפער
 מנדרו ונפער כך אחר ביגרבנה מנס על אלא אותה לישא רשוח לו

:כחבתי לע׳יד והנראה .נשאה והרי אשה בישא שנדר
ת תלי ל א  באוצר הדרים ובמעון בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 מעות מהם לאחד ונגנב כצל לבס נכנס זר ואין אחד
 : לא או הסס שבועת חבירו אס להשביע יכול אם _

ה ב ו ש  סרק דגרסינן פושקים מחלוקת שהוא משמע לכאורה ת
משנים - ־״ ■'•‘־ סלני ראה גחמן רב אמר מציאוח אלו

 אמר נניננר מייאש לא מיניה דנפל ההוא עעמא מאי להחזיר חייב
 ואמינא ליה נקיענא האי אלא בהדאי הוה לא אחרינא איניש מיכדי

 שבועת ליה משבענא ז״ל רש״י עלה וכחב • דשקלתיה הוא אנס ליה
קודם זה ליד בבא ונמצא מצא ולא כשמשמש מיד נתייאש ולא הסת
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 אעפ״י כנ״ל גןננ<ה טל כהדאדמשכיטין לן כאבי'הרי והלכה יאוש
 לא החוספוח וגם הסלט אח סל5ש ראה לא שהרי גמור ברי שאינו

 לפרושי ר,אי נחמן דרב דס״ל משום אלא ז״ל רש׳׳י של פירושו דחי
 .הסח שבוטח נחר,נה לא טדיין ר,פרא בר ובזמן קפרא דבר מלחיה
 נמי שפירש מה וז״ל בהדיא כחבו וכך בדין הם שמודים משמט

 י״ל ומיהו ספר, בטטנח ישביטנו וכי ר,שה הסח שבוטח שישביטנו
 דבימי ר,שה אך הוא אם כי אחר אדם שם היה שלא לפי ברי דטוטן

 דהדרי למימר וליכא • ט״כ הסח שבוטח נחר,נה לא טדיין ר,מיא בר
 לטולם דל הרא״ש דהא ליה משביטינן לא ולטולם דלטיל מחירוצא

 שקלחיה אח ליה ואמינא ליה נקיטנא וז״ל וכחב החוספוח בשטח הולך
 למחר או היום לר,חה שזה לו ברור כי לטולס מיניה מייאש ולא

 להשביטו ויכול ברי טליו טוטן הוא כי לו ישבט אם אך משלו יחפוס
 לו שברור מאמר לו יחזירנו לא משלו יחפוס אם אפ״ה הסח שבוטח

 ז״ל להרמביים ראיחי אבל • ממם שכחבנו מה והוא טכ״ל לר,חה שזה
 היה ולא מביחי נגנב פלוני דינר וז״ל ונטטן מהלכוחטוטן פכחבס״א

 חסר ומצאחי מטוחי וחשבחי גנבחו שאחה בטיני ר,רוב אחה אלא שם
 הרי כלום בידי לך אין אומר והנחבט בחשבון הטטיחני אחה שמא

 נראה ולכאורה ט"כ בזה כיוצא כל וכן הסח משבוטח אף פטור זה
 הרב כחב לא כי חראה הטיון אחר אבל שכחבנו מה טל חולר, שזה
 טטמא גנבחו שאחה בטיני קרוב אלא גנבחו שאחה לי וברי ז״ל

 אוחו משביטין גנבחו שאחה לי ברי טטן אס אבל בטיני קרוב דאמר
 משביטין ברי שטוטן כיון מ״מ שגנבו אוחו שראה טוטן דאינו אט״ג
 אחה שמא שכחה לה הסמוכה החלוקה טליה דיגיד חדט י אוחו

 דטטין משום נמי רישא שמא דטטין משום דהך היכי וכי הטטיחני
 הפוסקים זה דרך לפי ונמצא בטיני קרוב דנקט לישנא שמא'והיינו

 נכנס שאין גנבחו שאחה לי ברי טליו טטן שאס בנ״ד מוסכמים
 הרצה ואפילו הסח שבוטח אוחו משביטין ואחה אני אלא שלנו לאוצר
 אחדהולך כל יהיה שלא להשהיטו נוטה דטחי מחלוקה שהוא לומר
 הטטנה להשהיטני יכול אין ויאמר שכינו או שוהפו או מבירו של זגונב

 השמטה מומר מפני יפרוש כך טל להשביטו שיכול שידט וכיון כזו
 ואליבא כלל הקנה לה אין והשמטה להשמן נחן הממון כי זטונשה

 כחבחי: לפ״ד והנראה הגאונים מחקנח סחס חרם להחרים יכול כ״ט7
ת ל ת ח ל א  לזה זה ומחלו מכר לשמטון שמכר בראובן ממני ש

 משחוח יוחר הונאה במכר נמצא ושוב שחוח הונאה
 והויא משחוח פחוח אלא הונאה כאן אין השחוח לו שמחל כיון מהו

 וחוזר מקח ביטול הוי רנחילה הויא צא ואח״ל לא דילמא או מחילה
 :משהוח יוחר שהוא מה לו ומחזיר קייס המקח דילמא או

ה ל ו ש  פחוח דהא וחוזר נוקח ביטול דהוי אצלי ברור הדבר ת
 אפילו הכל מחז־ר שחוח הוא ואם מחילה הוי משחוח

 טפי איניש מחיל משחוח דפחוח וטטמא מחילה להיוח ראוי שהיה מה
 רב אמר פירוח המוכר בפרק דאמר להא נמי ודמיא . כלל מחול לא

 מהאי טפי טפרא דאיכא היכא כולן אח מנפה לנפוח בא ואם הונא
 ליה רווקים ולא טפרא לכולא ליה מנפה לנפוח ונחחייב הואיל שיטורא

 ואי מחילה הויא דמחני׳ דשיטורא הכא הא דמחני׳ שיטורא אהאי
 טפי ליה מחיל שחוח בנ״ד נמי הכא מידי ממיל לא טפי בו נמצא

דיי מחילה דליכא וכיון כלל מחיל לא משחוח  ביטול דהוי ברור ה
: כחבחי הנל׳יד . וחוזר מקח

ט ל ת ח ל א  אני איך בו כחוב אביו שטרוח בין מצא ראובן ממני ש
 אלא לי נשאר לא פלוני טל לי שיש כמהשטר מודה

 קיים השטר שאין כגון זו טטנה טל פלוני אח להשביט יכול אס וכך כך
: אודילמאלא

, ד ב ל ש  שאחה אבא לי אמר טוטן אם ראובן טוטן מה ביארח לא ת
 לדטח כי בפלוגחא חלוי השטר שאריח וכך כך לו חייב

 יכול אין ז״ל הרמב״ם ולדטח להשביטו יכול מפרשים וקצח ז״ל הראב״ד
 וכך כך לאבי חייב שאחה לי ברי טוטן ראובן ואס • זו בטטנה להשביטו

 יודע איני טוטן ראובן ואס . להשביטולכ״ט יכול שהוא ברור הדבר
 כך ונשאר פלוני טל שטר לאבי שיש לי שמגלה זה שטר שמצאחי אלא
 לי חייב שאחה אבי לי צוה כך שחומר ממי טטנה האי טדיף לא זכך

טוטן, ראובן אם הילכך אוחו משביטין אין ז״ל הרמב״ם דלדטח מנה
ואם אוחו משביטיו שיהיה טטם מאיזה מנה לאבי חייב שאחה לי רי5

 מחקנס לד שיודה לחבירו שחייב מי על סחס חרם מחרימין לאו
:הגאונים

 ראובן של שאביו שוחפוח שהוח טסקא שטר היה שאס יודט וד(ןי
 טטנח טל להשביעו יכול היורש גס שמא בטענח משביעו היה

 היה אם יודע שאינו אט״פ להורוח ראוי שכך ז״ל הרמב״ם וכחב שמא
 החולקים דאפילו אומר ואני • להשביעו יכול מ״מ לא או חושדו אביו

 יכול עליו טסקא שטר לאביו שהיה גילוי האי דאיכא כיון בנ״ד מודים
 ומו • מספק להשביעו יכול היה שאביו חדא חרחי דאיכא להשביעו

 פלוני יטעון ואם בדבר לפקפק ואין כדכחיבנא מלפא גילוי דאיכא
 השבועה שאין להשביעו יכול אינו זה הרי שוחטו היה לא שמעולם

 מודה שהיה אפילו זה אבל ממון חייב היה מודה שאם מי טל אלא
 חרם מחרימין אלא שבועה טל שבועה ואין שבועה אלא חייב היה לא

 שהיה עדים באו שכפר אחר ואם • האמח טל יודה שלא מי טל סחס
 הרמב״ם כחב וכן אוחו ומשביעין שבועה לאוחה כפרן הוחזק שוחפו

 השוחפוח חלקנו כבר טען ואם ושוחפין שלוחץ מהלכוח ט׳ פרק ז״ל
 סחס חרם מחרימין אלא אוחו משביעין אין כלום אצלי נשאר ולא

:כחבחי הנל״ד .וכדכחיבנא
ם ת ת ל א  אס טשר בחוך שהפילה באשה דעחי אודיעך ממני ש

: לא או כחובה ויחן יוציא
ה ב ו ש  שהפילה מודים שניהם דאס זו לשאלה מר,ום ידטחי לא ת

 ואם שנינו שלימה משנה שהפילה עדים להם שיש או
 להוציא רוצה ואיני הפילה אומר הוא ואם שהפילה משעה מונה הפילה

 היא הפלחי ל/א אומרח והיא שהפילה משטה למנוח לי יש עדיין כי
 הפילה אומר הוא יבמהו על הבא בפרק בהדיא אמרינן והכי נאמנח

 איחא דאס נאמנח בזו אף אמי א״ר הפלחי לא אומרח והיא עשר בגו
 ויקיים להוציא אותו וכופין מחזיקה לא כער,דה נפשה אחזוקי דהפילה

 ציכא להחגרש חובטח אינה שהיא כיון בה כח ויחן ורביה פריה מצוח
 חומר והוא הפלחי אומרח היא ואם • באחר נחנה עיניה שמא למיחש

 הילכך כחובה ויחן ויוציא עדים כמאה עצמו על נאמן אדם הפילה לא
 :כחבחי הנל״ד . שאלחך שחברר טד ספק מקום רואה איני
) א מ ת12ה ל  אח לכמוב שליח שעשה דעחיבמי אודיעך ממני א

 כחבוהו ולא הדבר ונחאחד לחחוס העדים ואח הגט
 כשקרא דמחזי היום העומד יכחבו איך בעיר הבעל אין הכחיבה ובזמן

. הדברים להם שנמסרו הזמן ולא הכחיבה זמן לכחוב צריך דקי״ל כיון
 : לא או מעכב אם האשה אבי שם יודע הסופר אין גם

ה ב ו ש  המגרש אבי דשם כחבו בחשובותיהם ז״ל והרא״ש הרשב״א ת
 כחב וכן אביו שם ולא חנן ושמה דשמו בגט מעכב אינו

 אמורים הדברים שאין דמסחברא בחשובה כחבחי ואני • ג״כ הטור
 הכי חימא לא לאי טמידחו מקוס או הבעל דירח רוקום בשכחב אלא
 ראובן הוא מי אשחו לאה אח גירש ראובן המגרש הוא מי יוכר במה

 הזכיר דלא היכא קולי חרי להקל רבווחא הני דטח ואם • לאה זו ואי
 אם ט צל' האשה אבי שס ולא האיש אבי שם ולא והאשה האיש מקום

 אע״פ האשה מקום שם שמזכיר כיון בנ״ד אבל בכה״ג להשיר נסמוך
 כמה נמי לאקשויי דאיכא ואע״ג מעכב אינו אביה שם הזכירו שלא

 נ קצח היכר איכא סוף סוף מקום באוחו איכא ולאה ראובן
? י ג לו ל  לכחוב רחוי שאין ברור הדבר הגט כחיבח בזמן הבעל שהלך ו

 כל בגטדהא מעכב אינו אבל כשקרא דמחזי היום העומד י ^
 וגם האשה טמידח מקום כוחבין אין הים ממדינח הבאים הגיטין

 חקנחי ואני • כלל יכחבו שלא להם ידוע אין האשה לידח מקום אם
 זו שמלה פלוני ברוקום הדרה לכחוב אחר למקום ההולכים הגטין בכל
 במקום עדיין דרה היא אם ומלעיל מלרע משמעיוח שחי בה יש

 דרה היחה כבר הרי משם דירחה עקרה ואם מוטב הבטל שהניחה
 טס באה ורחל מואב משדי השבה כמו מלעיל ליה וקריא בחחלה שם

 נ כבד הדרה נמי הכא ךאלה ורבים הצאן
ד י  הדבר אין ומיהו ט״ש נ״ז סימן זה טל ז״ל ריב־״ש שכחב ראיחי ש

 ולא הדירה מקום ולא הצידה מקום לא יודע אינו שאם מעכב
 ואטפ״י הראשונים לדטח מעכב שאינו כלל יכחוב לא עמידחה מקום

 יודעים שאין הדחק בשטח רו״מ שמעכב סוברים אחרונים מקצח שים
 בנ״ד אצלי הנכון ומיהו מעכב דלא דאמרי ארובא סמכינן מקומוח
קאי לא והשחא היום העומד יכחכו ולא פלוני כמקום העומד שיכסנו

העומד
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 כשקרא מחזי ולא הדגרים מסירה אזמן אלא הכהינה אזמן הטומד

 חשובה כאוחה ז״ל ריב״ש הסכים וכן מטכב אינו כן כתבו לא ואס
 לכסוב שלא הוא עוב שיוחר מדבדו שנראה ואננפ״י מנוכב נוtש

 בזה מבינים שאין העם המון מקלח שיש לסי סלוני במקום הדרה
 כן לכחוב הוא נכון שיוחר לי מסחברא מ״מ עחה הדרה אלא הלשון
 מבינים שאין העם להמון נחום ולא מעכב שהמקום האומרים ידי לצאה

ה  ז״ל האחרונים גדולי כמה שיש לסי אחר משמעוה אלא הלשון ס
:כחבחי והנל״ד .פסול עירה שם הזכיר לא שאם שכסבו

ת תמב ל א  ולעדים לסופר שאמר במי דעחי אודיעך ממני ש
 אש וביעל משם ויצא לאששו גע וישנו שיכשצו

 שקנה מה לגרש הרצוהו כך ואשר השליח ואש העדים ואח השופר
: ויבעל יחזור שלא יעפו

ה ב ל ש  למגרש אמר וקדושין געין בעיב עסק לו ביש אמד הנה ת
 ויעידו שיבאו העדים כל פוסל שאשה לפנינו אמור

 כשיבוא ושוב השליח או העדים או הסופר אש או זה גע שביעלשי
 ואינו עדוש כפסולי נפשיה לגבי שוינהו דהא יועילו לא שיבעלו עדים
 דמועיל נכו ממונוה דלגבי באיסורין ממונוש דיני לו נשחלף כי אמש
 יועיל מה איסור לגבי אבל ז״ל הרשב״א כשב כאשר העדים פסול

 ־ הגע ושנשבעל כשרים שהם יודעים ואנו נפשיה לגבי אושם שיפסול
 זה דבר שקנש מהו א״כ גירושין מהלכוש ס״ו ז״ל הרמב״ס דכשב מדע

 הדברים שכל לפנינו אמור הגע כשיבש קודם העדים לו שיאמרו
 הם הרי זה גע לבעל דברים אושס כשישקיימו שגורמים שמסרשי

 ולא לה ולישן ולחשום לכשוב להם אומר ואח״כ הן אומר והוא בעלים
 לך הרי • ע״כ ויבעלנו יצא כלא כדי לידה גע שיגיע עד לילך ינחוהו
 לבעלו יכול אפ״ה ז״ל הרב סדר אשר הדברים שיאמר דאפילו בהדיא
 ז״ל הרשב״א שסידר העדוש פסול במקום עומד ז״ל שסדר זה וסדור

 יפסול לילך יניחוהו לא למה הכי שימא לא דאי הגע לבעל יכול דאפ״ה
 אלא לישא ודאי אלא לבעלו יוכל לא דשוב לילך ויניחוהו הביעול עידי

:לבעלו יכול לעולם
ב ו  פסל אם אפילו וה״ה וז״ל בהדיא כן מ״מ בעל שכשב ראישי ש

• ע״כ הוא בעל בעלו ואח״כ ז״ל הרשב״א כדברי העדים
מה זה לכשוב צריך היה מה שמהשי הדבר פשיעוש ומרוב  מועיל י
 אלא שקנה לזה רואה איני הילכך .איש אשש איסור לבעל העדים פסול

 יעבור שמא חוששין ואם העדים אש או זה גע שיבעל מי כל שיחרימו
 עליו חביב ממונו אם אושו יבעל אם בממון אושו יקנסו החרם על

 הכל על עבר ואם האיפשר בכל עליו יחמירו דמלשא כללא • מגופו
;כשבנזי הנל״ד • מבועל הוא הרי ובעלו

ת תמג ל א  יורשי וגם לוה בחיי שמש במלוה דעשי אודיעך ממני ש
 יורשי ובאין לוה מש ושוב לוה בחיי משו מלוה

 :לאו או בו גובין אס שבידם בשער לוה מיורשי להוציא המלוה
ה ש ש  כשב ז״ל הריא״ך! ז״ל הראשונים בין מחלוקש זה דבר ת

 היורשין שבועש נשבעין שיורשין אע״ס וז״ל בששובה
 לישבע להם שהיה היורשין משו אס אבל בעצמם יורשים הנ״מ ונועלין
 ה״ר כשב וכן ונועלין נשבעין שלהם היורשים אין היורשין שבועש
 מלוה דמש היכא בחשובה ז״ל הראב״ד כשב וכן ז״ל ברנלוני יהודה

 מהם אמד ומש וליעול היורשים שבועש לישבע להם שהיה לוה בחיי
 ולו צוה לא להם שמא בשבועשם חלקו גובין האחין אין שישבע קודם

 לפיכך מאבא המש אחיהם נפקד שלא לישבע יכולין אינם והם צוה
 בהדיא רואה אתה הרי • ע״כ מלקו ומפסידין חלקם וגובין נשבעין
 כשבאין וכ״ש ונועלין נשבעים היורש יורשי אין בעצמו הלוה מן שאפילו
 חולקים ז״ל העיעור ובעל שהרא״ש ואע״ס כנ״ד לוה מיורשי ליפרע

 סרועוגובין זה ששער מורישיו להם אמר שלא שנשבעים ואומרים בזה
 דהא חדא עעמי מכמה כהלכה שאמרו שומעים אנו לראשונים מ״מ בו

 היה לא הראשון שהיורש וכיון לבניו שבועה מוריש אדם אין קי״ל
 ואע״ג זה ממון לבניו להורים יכול אין בשבועה אלא לגבוש יכיל

 אבל ברי בשבועת אלא הכי אמרינן דלא זו ראיה דחה ז״ל שהרא״ש
 שימח שדיר וכתב היא שמא שבועת יורשים ויורשי יורשים שבועת

 לא ותמיהה חזינא רבא גברא אומר ואני הראשונים שכתבו מה הוא
 פרע דילמא היא שמא השבועה באה עליה אשר דהעענה נהי מזינא

אבא פקדנו שלא היא ודאי שבועת בעצמה השבועה אבל ערע לא או

 ששער צוה הראשון ליורש דילמא ותו לבניו להורישה יכול אין והילכך
 לצווה האי כולי דייק לא הראשון והיורש צוה לא השני וליורש פרוע זה

 ששער תדיר הוא זכור הראשון דבשלמא נפרע לא שהוא כיון ליורשיו
 שצוה ^מה שדיר זכור אינו השני היורש אבל ליורשיו ומצוה פרוע זה

 להחזיק עוענין דלעולם ידוע שהדבר ושו יורשיו אש לצוות כדי מורישו
 אין סשם שכתב מי דכל דמשמע ושו • ז״ל הראב״ד העלה וכן ממון
 משמע שמא לשבועת ודאי שבועה בין חלק ולא שבועה מוריש אדם
 אשר דמצד ותו • ראיה להביא החולק ועל ביניהם חילוק דאין דס״ל

 הבאה שבועה אם ומה והשתא שמא על הבאה השבועה להקל יש
 על הבאה שבועה לבניו מורישה אדם ואין בה מקילינן הודאי על

 בתשובה ז״ל הרא״ש שכתב ואע״ס אותה יורים שלא דין אינו שמא
 נפיק לא בעלמא סברא מידי מ"מ מדרבנן דהוו במילי ק״ו דנין דאין

 מפקינן דלא אצלי ברור הדבר הילכך ז״ל הראשונים דברי להחזיק
 הוא פרוע דודאי להו עענינן ואנן היורשין מן וכ״ש בכה״ג ממונא

 :אותו שבעו לא ולמה לוה בחיי שנה י״ח והיה שער של זמנו ראיתי ואני
ץ נ ע ל  כתב המלוה וליורשי למלוה נאמנות בשער כתוב היה אם ו

 שהאמין כיון שבועה בלא אביהם חוב אש דגובין ז״ל הרא״ש
 פערם זו ומשבועה אבא פקדנו שלא לישבע צריכין אינם יורשים את גם

 פערם זו ומשבועה אבא פקדנו שלא אלא עליהם מועלת שבועה דאין
 משוס הוי עעמא דהא השער גובין ז״ל הריאי׳ך לדעש ואפילו ע״כ

:זו משבועה פערם והרי שבועה מוריש דאין
ן י נ ב ל  בר ולא צואה בר לא ואינו קען בעודו ומש קען היורש אם ו

 ובעלי ז״ל הריא׳׳ף לדעת גדולים הם הקען ויורשי פקדון י ^
 הזה והקען שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם דאין דס״ל שעתו

 - להורישו יכול אינו יישבע שיגדיל עד ממון לגבות יכול היה שלא כיון
 משום להוריש יכול זה דממון שעתו ובעלי ז״ל הרא״ש לדעש אבל
 שבועה בלא הקען יורשי גובין ספק משום אלא השבועה חיוב שאין
 אלא מורישנו פקדנו שלא נשבעין אנו אומרים הס שהרי פקדנו שלא

 נשבעים אבל פקדון בר ולא צואה בר הקען אין שהרי שוא שבועת שהיא
 שערותיו בין מצאנו שלא והיא לכשיגדיל מורישן חייב שהיה השבועיה

 המלוה נאמנות שאין לי משמע ז״ל הראי׳ם ומלשון • פרוע זה ששער
 הרמב״ם מדברי נראה וכן ליורשיו גם נאמנות שיפרש עד ליורשין מועיל

 יורשי המלוה יורשי אש האמין ואם ולוה מלוה מהלכות פע״ו סוף ז״ל
; הנלד״כ .בכלל היורשים

י מ ת ת ל א  מקום באותו מכה לה שיש באשה דעשי אודיעך ממני ש
 לא או דם מוציאה המכה אם יודעת אינה אבל

 : לא או במכה שולה אם תשמיש מחמש דם וראתה
ה ב ו ש  דאכשי כיון במכה תולה דאינה לומד נראה היה לכאורה ת

 לן איש כזה חמור איסור וספק במכה דם הוחזק לא
 שהמכה דיודעש דבעינן בהדיא במרדכי נמצא וכן לחומרא למיזל

 אומרח שהיא אע״פ ידעה לא אי אבל במכה תולה אז דם מוציאה
 לן איש שסיר בה מעיינת כד אבל • תולה אינה מכה לה שיש בודאי
 • אחזקתה לה ומוקמינן עהרה בחזקת שהאשה חדא לקולא בה למיזל

 תניא דהכי בא בזמנו אורח וחזקה קבוע וסש לה ים זו דאשה ושו
 ואם במפתה שולה מכה לה יש אס בוסשה שולה וסת לה יש אם

 לומר אשה ונאמנת תולה אינה ראייתה מדם משונה מכתה דם היתה
 מכה לה ים אם ומדקשני יוצא דם שממנה מקום באותו לי ים מכה
 תולה דם ממנה שיוצא מכה לה יש ואם קתני ולא במכתה תולה

 ממנה יצא אס ידעה לא דעדיין אע״ג במכה דתולה משמע במכשה
 ולישני לפלוג משונה מכתה דם באס אדמפליג ותו • לא או דם

 משמע וכן תולה אינה דם ממנה שיצא עדיין ידעה לא ואם בדידה
 משונה מכתה דם ואם דהך עלה שכתב ז״ל הרשבי׳א מלשון בהדיא

 לפי במכה חולין נתברר לא הא משונה שהוא שנתברר דוקא פי׳
 ע״כ לשלות לה שיש וכל ודאי שתראה עד עומדת עהרה בחזקת שהאשה

 אלא אמרה לא המרדכי שגם לומר אני וקרוב • שכתבנו כמו זה והרי
 מחמח הרואה אבל תשמיש בשעת שלא הבדיקה עד על דם דרואה
 דוחק כח שע״י איפשר מהמכה דם יצא לא שעדיין אע״פ תשמיש
 הילכך דם ממכה ויוצא המכה מתמעכת דש שהוא בשעה הכמש
 כיון להקל מסשברא המרדכי של בדינו גם ב;גכה לשלות הדבר קרוב
שעור כ״ש לשלות לה שיש מה בכל שולה מכה לה אומרשיש שהיא

אותו
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 והדם העד בדיקח ידי על המכה ומחמעכס רך מכפנים מקום אוסו
 עהרה נחוקח דאשה חדא הנזכר העעמים ג׳ בהחחבר הילכך יוצא
 לא דאכחי אע״ג במכה חולין מכה לה דיש וחו קבוע וסח לה דיש וחו
 להקל וכ״ש הראשונים על לחלוק כדאי אני שאין וידעחי דם ממנה יצא
 • בדורו וגדול ומובהק בקי רב שהוא סומך אני ז״ל הרשב״א על

:כחבחי הנל״ד
ה מ  ואינה ודם חלה שאוכלח אשה על דעחי אודיעך ממני שאלת ח

: כחובה בלא חצא אם במצוח מדקדקח
 דח על או משה דח על העוברח שארז״ל מה אלא לנו אין תשובה

 משה דח על והעוברח רע שם משום היוצאה או יהודיח
 נשבעח או שנודרח או מגולה כלומר פרוע וראשה בשוק היוצאה היא

 על האלהים יקצוף למה שנא׳ נוחים בנים נדרים דבעון מקיימח ואינה
 שאינה או נדה והיא מעחה ששמשה או • ידיך מעשה אח וחיבל קולך
 משאר אחד ואצ״ל נועושר שאינו דבר שמאכילחו או חלה לה קוצה

 הפסידה כך בשביל לא אסוריס דברים אוכלח שהיא מפני אבל איסורין
 כגון האיסור דבר אכלה דאפילו בהדיא באשרי איחא והכי .כחובחה

 שרוצה לאיש מארה חבוא ומ״מ כחובה בלא יוצאה אינה ודם חלב
 ואינו להחזירה יכול אין ואס מחזירה ואינו חורה גופי על עוברח שאשחו
 ולפני על מקפדח אינה כרח איסור על מקפדח דאינה דכיון מגרשה

 דברים ומאכילחו ידע לא והוא נדה ומשמשחו נוכשול חחן לא עור
 אני ואומר וגו׳ קלון ויצא לן גרש נאמר זה ועל ירגיש לא והוא אסורים

 א״כ אלא אשחו אח אדס יגרש שלא הראשונים חקנו לא זו בכגון כי
 ואם חוב עליו כחובחה וישאר געה לה זורק אלא כחובהה לה נוחן
 עשר העלה עם ששהחה אשה בכל אומר אני וכן עליו מסדרין לו אין

 געה לה זורק ורביה פריה מצוח לקיים רונה והוא ילדה ולא שניס
 לא איסורא דאיכא דבמקוס לדון ראוי ובזה חוב הכחובה עליו וישאר

:כחבחי והנל״ד • רבנן חקינו
טי  אחד גוף שלו הההי״ן שכל בס״ח דעחי אודיעך ממני שאלת ח

 דבשלמא יעשה חקנה מה שלה בגג הה״א רגל שנוגע
ף רגל שיגרור מד לי כחב בקופי״ן קי  יראה שלא מגגה שירחיקנה עד ה

 הרגל יגיע ולא ויחקננה יחזור ואח״כ האוח צורח וחשחנה ממנה שהוא
 והקו״ף חוןננהה״א אחד גוף להיוח צריכין האוחיוח כל דקי״ל שלה לגג

 הרגל לגרור איפשר השם מן שאינם בההי״ן וכן הבונה פרק כדאיחא
 : יעשה כיצד השמוח של בההי״ן אבל ולחקנו ולחזור בעעוח שנכחב

ה ב ו ש  והעלה בזה שנסחפק מי ז״ל הראשונים מן ראיחי כהר ת
 דאע״ג לחקנו דמוחר ס׳׳ל אנן אבל לחקן עוב דאין

 אבל השחחה דרך הנ״מ הקדושים השמוח מן שם למחוק אסור דקי״ל
 מן שמס אח ואבדחם לה ילפינן מקרא דהא הוא מוחר חיקון דרך

 בהדיא איחא והכי וגו׳ אלהיכם לה׳ כן חעשון לא ההוא המקום
 הכחב גבי על שנעף דיו אבל ובה״ג בספרי ויש במיימוני בהגהה

 איירי דהחם למימר וליכא לחקן אלא נחכוון שלא למוחקו מוחר
 חדא אחד דקדוק אלא מחוסר אינו אהילבנ״ד לגמרי האוח שנעשעש

 מדיהיה וחו • כנ״ד הגג עם הרגל וחבר דיו עפח דנפל עסקינן לא דמי
 .קגין חיקון לי ומה גדול חיקון לי מה לחקן אלא נחכוון שלא עעמא

 עעמא איכא וחו .בשבילו הס״ח שנפסל זה הוא קען חיקון דלא וחו
 השם בקדושח האוח נחקדפה לא בעעוח האוח שנכחבה כיון אחרינא

 בשביל הס״ח לפסול ראוי אין הילכך שבחורה ההי״ן כשאר היא והרי
 השס בקדושח אוחס ויכחוב ויחזור הההי״ן רגלי יגרור אלא זה

 נוגעח ולא בו חלויה שיהיה הגג לבין בינו דהוא כל ריוח ויניח
 הקומן ובפרק דקו״ף כרעיה חליא אמאי הבונה פרק בגמרא כדאמרינן

 חחי״ן ההי״ן יעשה לא וחניא וכו׳ דה״א כרעיה חליא אמאי 'אמרינן
 וכן פסול אחרח לאוח דמיא דלא אע״ג נמי קו״ף פסול עשה .ואס

 פסול חלויין והקו׳׳ף הה״א רגלי שאין דס״ח נ״נ הראשונים כל כחנו
; הוא וברור שיחקן עד

מי  בחוך הבא קרע דאמרינן במאי דעחי אודיעך ממני שאלת ח
 בכך הס״ח נפסל אס חפר לא אס יחפור שטוח •סחי

 אין לעולם אבל המובחר מן למצוה או הוא רשוח יחפור דילמא או
: בכך נפסל הס״ח

ה ב ו ש  קרע חננאל רב אמר זעירא רב אמר בגמרא גרסינן ת
ומדלא .יחפור לא ג׳ בחוך יחפור שימי שני בחוך הבא

 מיהא דמצוה שמעינן לא וחו יחפור ג׳_לא בחוך הבא קרע קאמר
 לו דאין חדא מיהא וחפשוט יחפור שיטי שני" בחוך מדקאמר לחפור
 דאין פסול שהוא חפרו לא דאם לי ומסחברא • הס״ח״קיוע להניח

 טעמא דהא מפרו שלא כיון וליכא ואנוהו אלי זה דבעינן הדר זה
 ללא עפיצן בין דמפלגינן כיון הוא טעמא מהאי יחפור לא ג׳ דבחוך
 האוחיוח בין העובר בקרע חננאל דרב מימרא דהאי וחו • עפיצן

 נמי איירי ולא איפשיטא ולא בגמרא בעיא החיבוח בין דאי היא
 שכן וכיון ז״ל הרא׳׳ש כחב וכן חיקון לה אין דא״כ האוח בנחלקה
 לא אם אבל יחד ונקראח יפה החיבה מחחברח חפירה ע״י בשלמא

 ; מחברן ומי קאי לחודה חיבה וחצי קאי לחודה חיבה חצי חפר
 והקרע יהודה רב דבעי המיבוח ובין השיטין ובין הדפין בין ובשלמא

 בחפירה סגי מאי שימין מג' יוחר היה הכחב בחוך היה שאלו גדול
 דבין וכיון לחפור בחיקו'וצריך וסלקא לא או בכחב נוגע שאינו כיון

 למצוה יחפור נמי שיטין שני דבמוך למימר איכא טפי קיל החיבומ
 וחו . מעכב יחפור לא אס הכחב בחוך הבא קרע אבל המובחר מן

 הדבר ובהא ממש האוח בחוך הא דהקרע משמע דמימרא דפשטא
 1שחדנ אלא האוח צורח נפסדה שהרי פסול שהוא חפר לא שאם ברור

 נשמע הפי׳ ומזה חפירה ע״י אפילו חקנה לה שאין הרא״ש לנו
 הקרעים וכל ז״ל הרמב׳׳ם דכחב וחו . פסול חפר לא אם דלעולס

ק חופרין אין  . ע״כ לזו זו היריעות בהם שחופרין בגידין אלא או
 דחפירח היכי וכי הקרעים לחפירח היריעות מפירח בין שהשוה הרי

 מנה לא למה וא״ח :ננעכב נמי הקרעיס חפירח ננעכב היריעות
 לא הא . מפרו ולא נקרע אס הפסולים בכלל ז״ל הרב

 היריעות שחפר מנה אלא היריעוח מפירח נמי מנה לא דהא קשיא
 שהוא כלל חפרו לא שאס ידעינן י וממילא פסול טהורה גידי בלא

 חפור אינו כאלו ויהיה טמאה בהמה גידי מפירח דל דאלח״ה פסול
 בהמה בגיד חפרן שלא כיון חפרן שאפילו קאמר לרבוחא ודאי כלל

 שחפר או חפרן לא שאס קרעים לשאר נמי ומינה .פסול טהורה
:פסולין טמאה בהמה בגידי אוחס

א ל ל  במוך או שיטין שני בתוך האוחיוח בחוך הבא קרע דמלחא כ
 עצמה האוח ובחוך פסול חפר לא ואס חופר דעפיצן ג׳

 למצוה יחפור החיבוח ובין השיטוח הין הדפין בין חקנה לא אין
 הנראה • קכ״ב שורש ז״ל קולון הר״י בחשובוח עיין המובחר מן

: לע״דכחבחי
מיי ת ת ל א  אי אחח בביח חחנים בשני דעמי אודיעך ממני ש

 אחד לכל או אחח ברכה יחד לשניהם לברך עדיף
:זה בפני שלא זה טפי עדיף ואחד

ה ב ו ש  מן וחמניס בעשרה חחנים ברכח חניא כחובות בריש ת
 להדיא משמע רבים בלשון וחחניס ומדקמני המנין

 פ״י ז״ל הרמב״ם כמה מזו וגדולה . יחד חחנים דמברכין.לשני
 חחניס ברכח ומברך רבוח נשים לישא לאדם לו יש אישוח מהלכוח

 הראויה שמחה אחח כל עם לשמוח צריך לשמחה אבל כאחח לכולן
 בשעח אלא הברכה השעס השמחה שאין ז״ל מדבריו למדנו • ע״כ לה

 אין ברכוח אמרינן לא א׳ באדם דאפילו למדנו עוד • ושחיה אכילה
 לעצמו שמח אחד שכל חחניס בשני וכ״ש השמחה שמחה מערכין

 למעשה הלכה ז׳׳ל הרא׳׳ש עשה וכן יחד לשניהם דמברכין דפשיטא
 לעשוח ז״ל יחיאל רבינו נוהג היה וכן במשובה ז״ל הרא״ש כחב וכן

 הפוסקים הסכמח היא וכן מבניו אחד עס יחומה או יחוס חופה
 אחח בביח החחניס ששני כיון הילכך עליהם לסמוך רגילים אנו אשר
 דלא בשמחה שמחה מערכין אין בהא שייך לא לעצמו שמח אחד וכל

 החופה ושמחה הרגל וכן נשים שחי שנשא כיעקב אלא הכי אמרינן
 שעושין חופוח ב׳ אבל שמחה ערוב בהו שייך ולכך אחד לאדם שהכל

 לענין ומכ״ש שמחה ערוב בהו שייך לא נשים שחי עם אנשים שני
 אחח בברכה דאיפשר כיון בברכוח מפשינן לא שכן וכיון הברכוח

 חחניס דאמרינן והא וז״ל כחובוח בריש ז״ל הריט״בא דכחב ואע״ג
 זו אחר זו הבאוח רבוח חחונוח משוס רבים לשון נקט המנין מן

 ברכה לברך אין אבל דעלמא בוגרוח בוגרוח מאי החם וכדאמרינן
 קבלחי וכן בשמחה שמחה לערב שאין אחח בביח חחנים לשני אחח

 שהרי ז׳ל הרשב״א לא ז״ל הרא״ה הוא זה ורבו . עי׳כ ז״ל מרבינו
מפני והאחרונים הראשונים סברח נניח לא מ״מ להפך כמב הוא

סברס



ת אלו עד׳ובורו1ות?הרדב״ז^ז
 .הכי מפממ לא המנין ננן דחחנים א5דליש ופשטא וסו רגו סנרח
מ מ'  סגרת טל לסמוך יש כהכי מקסידים גוסייהו דחמניס היכא ו

 אש ומוציאי! כנניימוני כהגהה ג״כ כסוג וכן .ז״ל ורגו ז״ל הריטכ״א
 לפי מטשה א:י טשיש וכן לזה ומכרכין וחוזרי! ומכרכי! אחר לכיש האחד

 א׳ כרכה מכרכי! קפידא דליכא כמקום אכל מקפידי! היו שהחסניס
 היכא מודים הפוסקיס שאר דאפילו אומר אני מזו וגדולה * טדיף והכי

 ככה״ג שייך דלא אלא אמרו לא שהרי השלום דגדול קפידא דאיכא
 כיו! נו״מ ככרכוס לאפושי ראוי דאי! ונהי כשננחה שנוחה טרוכ

 ככרכוס לאפושי חיישי! לא קפידא דאיכא היכא לכטלה כרכה דליכא
 ככרכות אפושי כא! אי! כשותפות ככרכה רוצה מהם אחד כל שאי! כיו!

: כסכסי לט״ד והנראה . ותשכח ודוק ,
 מכור לשמטו! שאמר כראוכן דטשי אודיטך ממני שאלת תכוט

 לו יש וראוכן מיידי מ״ה כו לך ואס! זה דינר לי
 מ׳ אלא שוה אינו פהדינר כיו! רכיס חשש כא! יש אם ומיידי דינרי!

: פחוס או מיידי
 לאשור יש אכל ז״ל המפרשים כי! מחלוקת זה דכר תשובה

 סהדי דאנן רכיש הטרמש משום המסירים לדטה אפילו
 וירויח מיידי כנו׳ מיד הדינר לקנוס יכול שהוא מיידי לראוכן שיש כיו!

 כפרק דגרסינן לה אמינא ומנא הוא נטר אגר מפום ודאי השאר
 אשי רכ וכו׳ אושו תוכטי! ופועליו חמריו דהיו דכרייסא טלה הזהכ
 פיכא טד הלויני כא;מר נטשה ליה דאיס כיו! כפרועוס לעולם אמר
 מפום לאו דטעמא ז״ל רש״י עלה וכסכ ננפסח שאמצא עד או בני

 רכיס כא! אי! דמים בסורס עמו התנה שאפילו בחליפין דנקנה
 עודף לו לשש מושר בכיסו לו יש אס הלואה שאפילו לי נטר דאגר
 דדוקא עוכא עלה לאקשויי ואיכא . ע״כ כני שיבא עד הלויני דה״ל
 השירו לא בסאשים סאה אבל בני שיבא עד השירו כסאה סאה
 שהקרו אט"פ סאה לו לסס שהסירו דכיון ז״ל רש״י לדעס לסרן וצריך

 הסירו וממכר מקח דרך דהוי היכא הלואה דרך שהוא אע״פ החטים
 לו שנוס! כיו! קשה דאכתי אלא יומר לו לסס כסשלה להמנוס אפילו
 אשור וממכר מקח דרך שהוא אט״פ ממנו שלקח מטבע מי! אומו

 וממכר מקח ועל אס,ר לי נטר אגר כל דרכיתא כללא בגמ׳ דאמרינן
 מטכע אוחו נוס! אינו דהכא בתוספוס סרצו הכי ומשוס ליה אמרינן
 שמוסר כמו וה״ק וממכר למקח שדומה אחר מי! אלא שלקח בעצמו

 בסאה דסאה משום בני שיכוא עד כאומר הלואה דרך בסאה סאה
 מוסר בסאסיס סאה אפילו וממכר מקח דרך ה״נ היא דרבנן רביס

 בננטבע מטבע דאפילו לישנא מהאי ומשמע .ע״כ בני שיבא עד באומר
 אינו דהכא מדקאמר וממכר מקח דרך שהוא כיו! שרי כנ״ד אחר
 עלה וק״ל לו נוס! אחר דמטכע משמע עצמו מטבע אוסו לו נוס!
 טיכעא עלייהו דליכא בפרוטוס לאוקונוי אשי דרכ דוחקי' מאי א״כ

 דכר״סא לישנא אלא דאה״נ וי״ל טבועים במטוס אפילו נוקמה
 וכן יפה דינר קסני ולא דינר יפה לך אעלה ואני דקסני אקשיסיה

 כל במטבע דאפילו ז״ל הרא״בד העלה וכן ז״ל רש״י מדברי משמט
 הלואה ליה הוה הכא דאמרינן דהא שרי וממכר מקח בדרך שהוא

 ממש בהלואה אבל הלואה כעין מכר אלא קאמר ממש הלואה לאו
 ביה דאיס כיו! דמוסר זו פטה לפי לך הרי אסור לו שיש אעפ״י

 .דאורייסא רביס כא! ואי! וממכר מקח דרך שהוא חדא לטיבוסא. מלס
 אבל • המי! מאוסו לו דיש וסו .עצמו מטבע אותו לו נוס! דאי! וסו

 אלא מוסר דאינו דס׳ל משמע ז״ל והר'! והרא״ש והרשב״א הרמב"!
 מטלטלי! או פירוס כשאר דהיינו פרוטוס לו נוס! הביס שבעל בזמן
 מועסק ז״ל הר״! וז״ל גביה מוזיל וב״ה הפירוס על הפוסק כחנוני להוי

 נעשה ליה דאית וכיו! כדמיס לעולם אמר רב ז״ל הרשב״א משוס
 נינהו פרוטות הביס בעל ודאי כלומר בני שיבא עד הלויני כאומר
 דינר דחנוני אבל וחרסיס דינר יפה וכדקסני טיבעא טלייהו דליכא
 ואפייה חליפי! נעשה מטבע דאי! בחליפין ולא הוא ובדמים הוא טבוע
 חנוני ליה הוה טבעי לא הביס דבעל דהני דכיו! רבית משוס ליכא

 אלו אבל שרי ליה דאית וכיון גביה מוזיל וב״ה הפירוס על כפוסק
 עכ״ל הוא מצוצה ורביס אסור לו שיש אע״פ טבוע ב״ה של היה
 דרך אבל הלואה דרך דהוי היכא הנ״מ קצוצה רבית שכתב ומה
 פטה טל ז״ל הרמ״ב! וכתב זו שטה לפי דרבנן רביס הוי וממכר מקח

להחמיר ראוי פלוגתא דאיכא כיו! הילכך לפנים לריכה שאינה זו
(ח״א) לח

 הערמת משוס לאסור יש המסירי! לדעת שאפילו אומר שאני וכ״ש
 וכך בכך זהק דינר לי מכור לחבירו לומר מוסר הפירושים ולכל רבית

 כסף הדינר בכל לו שאי! ואפילו כסף לו שים והוא כסף דרהם
 ואפילו סאי! כמה עליה לוה סאה לו יש אם סאה גבי כדאמרינן

 הערמת משוס חוכך אני כסף והיתר זהב דינר לו מחזיר אם בכה״ג
: והנלד״כ . רביס

 כמנהג בסחורה סחורה שמעו! עם השליף ראובן מעשה תג
 רצה ושוב ראובן של סחורתו מקצת שמעון ומשך

 דילמא או הכל משך כאלו הוי מקצת שמשך כיו! מהו בו לחזור ראובן
: כלום קנה לא

ה ב ו ש  הוא שמעו! של סחורתו אם בידך מסור יהיה זה כלל ת
שמעו! של בסחורתו ראובן קנה ליחלק שאיפשר דבר

 כי לחזור יכול מהם אחד ואי! מסחורתו שמעו! שמשך מה כנגד
 סחורסו אם אבל שמשך מה כנגד החליפי! נסקיימו המשיכה עיי
 וכיוצא מלבוש או וחמור פרה כגון ליחלק איפשר שאי דבר שמעו! של

 יכול מהם אחד וכל המקצס גם קנה לא הכל אס קנה שלא כיו! בהם
 חבירו ובא ועומד פרסו ספוס שהיה הרי דסניא מהא והראיה לחזור
 פרסך לך נוס! שחני חנוור לי יש צריך אני לחנוור כמה פרסך לו ואמר
 הפרה אס החמור בעל משך וכך בכך בכמה חמורך וכך בכך בכמה

 קנה לא השמור שמח עד החמור אש למשוך הפרה בעל הספיק ולא
 דאמר עסקינן במאי הכא רבא לה ומוקי הפרה אס החמור בעל
 העלה אס משך לא ועדיי! הפרה אס ומשך וטלה בפרה חמור ליה
 דאי חמור דהוי עעמא מינה וסידוק נועליא משיכה ליה הוה דלא

 דבר היה אס אבל כלום בפרה קנה לא הכי ומשום ליחלק לו איפשר
 שדות עשר לו מכר כדאמרינן שמשך מה כנגד קנה ליחלק שאיפשר

 שנו לא עלה ואמרינן כול! קנה מה! באחס שהחזיק כיו! מדינוס בעשר
 מטוסיו כנגד אלא קנה לא כול! דמי נס! לא אבל כולן דמי שנס! אלא

: הוא וברור
א ת תנ ל א  ללכת רוצה והיה מטוס לשמעו! שחייב ראובן על ש

 עצמה על וכסבה ראובן של אשתו ובאת למד״ה
 כל היא שתפרע פלוני זמן בתוך בעלה יפרע לא שאם ובקני! בשטר

 והכניסה ליהודה ונשאס והלכה בעלה מס ושוב • בעלה על בשטר שכתוב
 יורה בעלה פרע לא כי האשה אס שמעו! תובע ועסה צ״ב נכסי לו

: מי עס הדי! המורה
ה ב ו ש  פטורה והאשה שטרא בהאי מששא פאי! למימר ליכא ת

 עשיסי רוח נחס שתאמר היא יכולה מטעם מלשלם
 מיד להוציא יכולה האשה מכרה כך ואחר הבעל מכר דאם לבעלי

 נוציא שלא כ״ש לבעלי עשיתי רוח נחס לומר דיכולה מעעמא הקונה
 וכתבה האשה מכרה אם] [אבל (דהא) זו טענה לה שיש כיו! מידה

 לבעלי עשיתי רוח נחס לומר יכולה אינה שוב עליה המכירה אחריוס
 כולי מכסובסה לפרוע היא להסחייב נמי הכא עבדא לא האי דכולי
 משוס עבדא שעבודה לסלק דבשלמא רוח נחש משוס עבדא לא האי
 שלא הוי דפטורה עעמא אלא עבדא לא משלה לשלם אבל רוח נחס

 ז״ל הרמב״ס כסב וכן • דעסה סמכא ולא החיוב סכום בשטר פירשו
 כלום חייב הערב זה שאין לי ויראה וזיל ולוה מלוה מהלכוס פכ״ה
 שעבד ולא דעסו סמכא לא עצמו בו ששעבד הדבר יודע שאינו שכיון
 שמשתעבד מי לכל וה״ה .ע״כ למבין הם טעם של ודברים עצמו

 רבותיו דעת וכן מידו שקנו ואעפ״י נשתעבד לא קצוב שאינו בדבר
 ז״ל הרמב״ס דברי אלא לנו אי! אנו חולקי! שים ואעפ״י רבינו של

 אסמכתא דאי כל קי״ל וסו .ממון להוציא וכ״ש הוא דמר דאסריה
 הוי פלוני לזמן בעלה יפרע לא אס דאמרה וכייי קניא ולא היא

 אני כי הוא חשוב דב״ד ל! לימא מא! ממנה דק־ו ואע״ג אסמכסא
 אמרינן דלא וסו • חשוב ב״ד היו ולא החסומים העדים אס ראיסי
 דאספיס היכא אלא אסמכתא ליכא חשוב בב״ד מידו דקנו דהיכא
 עעמא האי דליכא בנייד אבל • פטרו אס דהמשליש דומיא זכותיה

 והוי עליו מוכיח שטר של זמנו אמרינן לא עעמא ומהאי אסמכתא הוי
 הילכך בשטר כסוב ואי! ז״ל הרשב״א כסב וכן מעכשיו ל! כסב כאלו

 השטר מלשון שנראה לפי זה טעם על לדקדק שיש אלא אסמכסא הוי
 נסחייבה ערבות מסורת האשה הודת וכן ערבות מדי! הוא שהחיוב

והשטר הממון את לא אבל גופו את אלא ערבה פלא שאומרת אלא
מכחישה



ותשובותהרדב״זשאלוה

 שאין מפרשים ח5מק 1כחכ ערבוח מחורח כהוא וכיין סה מכחישה
 אסמכסא שים שסוכר ז״ל הרמכ״ם לדעח ואפילו כערכוח אסמכסא

 יטשה אס שיאמר כגון אסר ט:ין הוא שהסנאי כזמן הנ״מ כטרכוח
 הויא ככה״ג הממון ערכ אני פלוני למקום ילך או פלוני דכר פלוני

 שהסנאי כנ״ד אכל מידו שקנו אט״פ הרכ לדטח קניא ולא אסמכחא
 אסמכחא זו אין אפרט אני כטלי יפרט לא אם כטנמו כטנין הוא
 יפרט לא אם הוא הכי נמי טרבוס דסחס סדט הטרכוש לפון אלא
 יפרט לא אס שכסכה מה נמי כנייד אסמכסא הוי ולא פורט אני הוא

 הוי ולא הוא סנאי ולא הוא הטרכוח פירוש פורכיס אני בטלי
 מפני י״ל . הטרכוח לשון כשטר לפרש הוצרכו למה וא״ח ־ אסמכסא
 קושטא אכל יפרט לא אס כן גס כסכו פלוני זמן כחוך לכסוכ שהוצרכו

: מזולחינו שנעלם לפי כה ודוק חנאי לשון שאינו הוא
 משסטכד לחכירו הטרכ וז״ל כהדיא כן הטור שכסכ ראיתי

 מטות מתן כשטח שטרכו כד׳יא קנין כלא אפילו התורה מן
 פלוני לך יפרט לא אם אסמכתא כלשון נפשיה דמשטכד אט״ג

 הרמכ״ס שגס משמט כלל חולק זה טל הכיא ולא וכו׳ לך אפרע אני
 על עצמן שחייכו הקכלן או הערכ וכן פכתכ ומה ■ כזה מודה ז*ל

 תנאי על אסמכתא שהוא מפני נפתעכד לא מידו שקנו אעפ״י תנאי
 ואני לו תן לו שאמר כיצד שכתכ הלשון סוף מורה וכן הוא מכחיז

 למימר ליה הוה מינה עדיפא איתא ואי וכו׳ וכך כך יהיה אס לך אתן
 שזה משמע הכי קאמר ומדלא אתן אני לך יתן לא ואם לו תן כיצד

 זה טטם על לסמוך שאין הוא ופשוטי תנאי ולא הוא גמור ערכות
 את לפעור ואין סומך אני הראשון העעס על אלא השטר את לכטל

 משוטכד והכל לכטל הכל שהכניסה עתה כלום לה שאין לפי האשה
 שלותה האשה ולוה מלוה מהלכות פכ״ז ז״ל הרמכ״ס כתכ דהא לו

 כסוף ז״ל הרי״אף כתכ וכן שנשאת אחר לשלם חייכת ונשאת כשער
 ככולהו דהא צ״כ לנכסי מלו: נכסי כין לחלק ואין נוחלין יש סרק

 והוא ה״ה מהם פורט דנ'מ מודה דאתה היכי וכי הוי לוקח הכעל
 להיות חזרו מקרקעי אגכ מטלטלי למלוה דכתכ כיון כנצ״כ הטעם

 תקנה עכוד דעלמא איניש לגכי ודוקא לקוחות ועורף כמקרקעי
 ונוכה אדיניה שכקוה הכטל לגכי אכל השוק מקנת משום כמעלעלין

 והרי״אף הרמל׳ם חלקו עעמאלא ומהאי צ״כ מנכסי אפילו המלוה
 דאפ^ו משמט מיניה מפקינן מדקאמר ואדרכה צ״כ לנכסי נ״מ כין ז״ל

 והוא התנופה חזה כעל לדכרי תאמין אס וכ״ש איירי צ״כ כנכסי
 ככל נדונייתה למכור תוכל לא ואס וז״ל ז״ל הרא״ש תשוכות קיצור

 ההם המטות יתן והלוקח הנאה כעוכת כ״ד ימכרוה שחרצה עת
 מלכושים לה יסדרו זה ולא זה לא לה אין ואס סכלונוחיו דמי למשדך

 הדש לי״כ הראוי כסות מהם לה ויחנו לכעל שהכניסה וחכשיטין
 עליו חולק דאני ואע״ג . ע״כ סכלונותיו דמי למשדך יתנו והשאר

 אגכ מטלטלי לו שעכדה ולא שער כהם נכחכ שלא מפני כסכלונות
 א:כ מטלטלי לו ושעכדה שטר וכתכה דלותה היכא מ״מ מקרקעי
 הם ואפילו צ״כ נכסי אפי' הכטל מן שמוציאין אני מודה מקרקעי
 הילכך . השוק תקנח רכנן כזה טכוד לא הוא דלוקח דאע״ג מעלעלין

 לכעלי עשיתי רוח נחת משוס וליכא דאסמכחא עטמא ליכא כנייד
 אס אומה משכיעין מ״מ החיוכ הוא כמה פירשו שלא מטעם אלא

 חייכת לישכט תרצה לא ואס כטלה חייב היה כמה יודעת היתה
 נהכרר שלא אטפ״י כו שנחחייכה הדכור קצכח ידעה שהרי לשלם
 כמה איכא דהא המחלוקת על לוסיף דלא והכו הערכות כשער

. הדכר קצכת פירשו שלא אע״פ מתהייכ שהערכ שפסקו גאונים
: כתכחי והנל״ד

ב נ ( ת ד ל א  כואחד וחזר כעירכון עכעת ונתן מקח הקונה על ש
.־ שפרט מי עליו מקכל אם מהם

 כמשכון דאפילו שסרט מי עליו לקכל חייכ הדין לגני תשובה
 עכעח וכ״ש שפרע מי מקכל דאין ז״ל הרי״אף כתכ

 שפרע מי אמרו כאכל קאי לא ומשכון דכריס אכל ודכריס מטות דכעינן
 אייר זעירא ר׳ שכיטיח כמסכת החם דגרסינן כירושלמי מפורש וכן

 כו לחזור ורצה לחכירו טכטת עירכון הנותן יוחנן ר׳ כשם אכהו
 אכהוזהוכ ר׳ קומי כעי זעירא ר׳ שפרע מי עליו מקכל ואינו חוזר
 עכעמ להשתנות עשוי זהוכ א״ל לעכעת זהוכ כין מה א״ל טכעת א״ל

כתורת אותו ליחן הוא שדרו להשתנות עשוי זהוכ פי׳ היא כטינה

 דמים כאורח א!תה נותנין אין טכעח אכל ככך משתנה שהוא דמים
 .שפרע למי אפילו קונה אינו לפיכך חוזרת וכעינה עירכון כתורת אלא

 אמרת ואי הזהכ כפרק דאמרינן סייעחא נמי איכא דידן וכתלנמדא
 אלא שפרע מי דליכא אלמא אמרו כאכל קאי אמאי קונות אינם מטות
 התורה מן קונה אינו משכון או דטכעח וכיון קנה דמדאורייתא כמידי

 מן מפורשת משיכה דאמר לקיש לריש וא״ח ■ שפרע למי קונה אינו
 דמחני׳ אמרו כאכל קאי אמאי המורה מן קונות אינם ומעות התורה

 אכל אמרו כאכל קאי ודכרים דמעות תלמודא לה חירן הא היא
 כללא . שפרע נוי כאכל קאי לא לחולייהו ודכרים לחודייהו מעות

 והוי . שפרע מי לקכל אפילו קנין כטיכעח ולא כמשכון דאין דמלתא
 לדינה דהדרי מנהגא דליכא כאסרא אלא אמורים הדכריס שאין יודע

 נתינת או טכעת נתינת ע״י שקונין כמדינה מנהג יש אכל דתלמודא
 המדינה כני שלהגו כל אלו כדכריס כיוצא או כף תקיעת או משכון

 גדול עיקר שהמנהג ידעה שככר לפי גמור קנין זה הרי קונה שזה
 כמקום אפילו ומ״מ . הלכה מכעל דמנהג אמרו ועלה ממונות כדיני
 יהיה ולא צדק שלו ולאו צדק שלו הין שיהיה לאדם ראוי מנהג שאין

 כזכ ידכרו ולא עולה יעשו לא ישראל שאריח דכתיכ אמנה ממחוסרי
:והנלד״כ .וגו׳

ת תנג ל א  מקח על לחכירו מעות שנתן כמי דעתי אודיעך ממני ש
 המעות אח להוציא חכירו יכול אם משך לא ועדיין

: כאחריוחן ר.ייכ ואס
 דלהכי מותר שהוא כרור הדכר להוציאן מומר אם תשובד;

 ידכרו ולא עולה יעשו לא ישראל דכאדית ניהליה יהבינהו
 כהס להשתמש מותר שהוא וכיון שפרע מי לקכל הוא דצריך ותו • כזכ

 כהן ישתמש מותרים לשולחני נועוה דהנותן כההיא כחחריותן חייכ
 כמלוה זוזי דהני מלוה כדין כאונסין אפילו כאחריוהן חייכ ולפיכך

 עד מעל לא אומניות כעלי לכל או לספר נתנה דחניא ואע״ג . דמו
 מעל דלא היינו שימשוך עד להוציא יכול אין הספר אס וכשלמא דמשך

 מי מעל לא אמאי הספר להוציאה יכול אמרת אי אלא לו שנתנה מי
 תורה דכר דאמר כווחיה דקי״ל [הוא] יוחנן דר׳ קשיא לא לו שנחנה
 הכי ומשוס כמשיכה אלא קני דלא עכו״ם כספר לה מוקי קונות מעות

 למימשך כעי והא הזהכ כפרק דפרכינן והא לו שנהנה מי מעל לא
 מעות דס״ל כיון יוחנן לר׳ אכל דפרכינן הוא לקיש לריש תספורת

 שנחנה מי דמעל פשיטא כרשותיה קיימים ומדינא מדאורייתא קונות
 לדעת שלך אש טול ליה דאמר והיכא • קונות מעות שורה דדבר לו

 והיכא שפרע מי עליו שיקכל עד כאונסין חייכ הוא עדיין ז״ל הריא״ף
 שומר הוא עדיין שלך את טול לו אמר לא ועדיין שפרע מי עליו דקכל
 שלך אש טול לו ואמר שפרע מי עליו קכל ואס . כפשיעה וחייכ חנם

 זוזי להנהו אפקינהו דלא היכא הנ״מ ונניהו הוי לא חנם שומר אפילו
 שככר אע״פ כאונסין חייכ אכתי אחריני טול ליה ואמר אפקינהו אכל
 דלעולס כחכו כתוספות אכל . ז״ל הרשכ״א העלה וכן שפרע מי קכל
 הילכך גמורין כאונסין מהחייכ ולא דמוכר כידא נינהו פקדון זוזי הני
 להוציא הרוצה הנפקד כדין מיפער זוזך שקול תא ליה אמר מכי

 לעיל דכשיכנא לספר דנתנה מההיא ראיה והביאו ידו מחמש פקדון
 אלא כפקדון יד לשלוח אסור שהוא לגמרי כנפקד דהוי למינורא ולאו
 וחייכ כהם להשתמש שמותר מותרין מעות אצלו בהפקידו כמי

 מי עליו קכל לא שעדיין אע״פ נפער שלך את טול אננר ואם כאחריותן
 ויאמר שפרע מי עליו שיקכל עד כפשיעה חייב עדיין ונויהו שפרע

 כדעת נועה מכירה מהגנות פ״ז ז״ל הרמכ״ם ודעת . שלך את טול
 דסוגיא דפשעא ואיכרא משנה מגיד ככהכ וכמה עלה ועיין התוספות

 דמשוס פשרה כעין דהוי ותו . התוספות כדכרי משמע הזהכ דפרק
 עול ליה דאמר וכיון שומר עלייהו הוי ניהליה יהכינהו דלאפוקינהו

 כשומר הוי שפרע מי קכל לא דאכחי ומשוס שמירתו נסתלק שלך את
 קכילנא ולא מהדרנא הוה מיהדר למימר דמצי כפשיעה וחייכ חנס

 פפא רכ אמר הזהכ כפרק דאמרינן כהא תלוי ומחלוקתם . שפרע מי
 אשי הגאונים דלדעת וכו׳ מדרכנן ההוא ליה דאמר רכינא לי אמר

 אלא לאפלוגי אשי לא התוספות ולדעת קמא דלישנא אדינא לאפלוגי
 דלפרושי ז״ל רש״י מלשון לי נראה וכן הוה היכי עוכדא לפרוטי
 שדכריהם הגאונים דכרי כנגד מכרעת סכרתינו אין ומ״מ חתי עוכדח

דכרי להעמיד לספר דנחנה ההיא תירץ ז״ל הרמכ״ן וגס .קכלה דכרי
הגאונים



ותשובותהרדב״זשאלות
 את וסול בא המוכר לו ואמר לוקח בו חזר אם הילכך ז׳יל הצאוניס

 שאבדו או ננבו5 או המסות וצאצסו מסרס מי קבל לא ועדיין שלך
 אין הלוקח תפס ואס המוכר מיד מוציאין אין הלוקח תסס לא אס

 הרא״ש ונם .להאיולהאי דמשייעי רבוותא דאיכא כיון מידו מוציאין
 שאין וכתב המדה על שספלינ אלא התוספות כדעת סובר הוא ז״ל
 דלא עמו הסכימו ולא חבירו פימפוך עד המעות להוציא רשות לו

 העולם כל והאידנא להשתמש שמותר מותרים מעות ממפקיד גרע
 ;זיי׳ל ת”ר כתב וכן במעות שלהם ומתן משא שרוב כשולחע דינם
י נ ת ת ל א  חולי הולים שהיו ואשתו באיש דעתי אודיעך ממני ש

 הפעל והחריש לירושלים לעלות האשה ונדרה הראש
 אפילו ירם לאל ואין עניים היו השיירה שהולכת ובזמן הפר ולא

 קדחת שעלתה עליו דעתו היה שלא הבכיל אומר ועוד הדרך להוצאת
;במוחו .

ה ב ו ש  שאין כיון חדא נדרא בהאי מששא ל-ת עצמי מכמה ת
 מזה גדול אונס לך אין לירושלים לעלות במה לה

 סעמא ומהאי ומממון ומנדר משבועה פעור האנוס כי ברור והדבר
 דאשה ותו . נדרס לקיים חייבת עשירים יהיו ואם ועומד תלוי הגדר

 מעות לה לחת חייב הפעל ואין פעלה תחת בעודה נכסים לה אין זו
 לארן לעלות שאמרה באשה בחשובה שכתבתי ואע״ס . נדרה לקיים
 יכול שאינו ופסקתי להוצאה נדונייתה לנכסי למכור ואומרת ישראל
 שמכור אשר הנכסים אחריות הבעל מעל ויסלקו ידה על לעכב

 ויהן יוציא רצה לא ואם לא״י מעלין הכל השתא דיינינן דלא דאע״ג
 את מוציא ונמצא להתפרנס יוכל ולא מצוי הריוח שאין לסי כתובה
 לוסיה דלא מ״מ.הבו באחר מיניה נתנה ושמא מדעתו שלא אשתו
 לה שאין כיון זו ואכה גס בלא לעלות מנדונישה שמכור שלא עלה
 כדי לה לפרוע חייב אינו אבדו שכפר בעין צ״ב נכסי ולא מלוג נכסי

 ולפי • ביירושין או במיתה אלא ליגפוס כתובה נתנה שלא שתעלה
 נדרה. לקיים חייבת נכסים לה ויהיו תתגרש או תתאלמן אם זה מעם

 כאן אין קיים או ששתק בשעה עליו דעתו היה שלא יברר אם ותו
 מי שלך שאם מזה גדול נפש עינוי נדרי לך אין שהרי מיחוש בית

 ראוי היה לא שעה דבאותה וכיון להפר יכול היה א״כ ישמשנו
 דעתו על שעמד וביום שתיקה שתיקתו אין להפרה ולא להקמה
 הפר ואש קיים החריש ואם שמועה כיוס הוא הרי מחליו ונתרפא

 חולה הישה היא גם בשאלה פא אשר הלשון דלפי ותו . מופר
 נדר כאן אין עליה דעתה היה שלא יתברר ואס בעצמו חולי מאותו

 הזה החולי בעלי כי לב כאן אין והכא שוין ולבו פיו דפעינן כלל
 המוח אל הקדחת יפלה כי שועיס מעשה ועושים דברים מדברים
 הנדר היה שאפילו אומר אני עוד . מפורסם הוא כאשי ויתבלבל

 כתב בנולד פוחחין דאין גב על ואף לו ומתירין בעניות לו פוסחין נדר
 איתא והכי ושכיחא שכיחא דעניות בעניות לו ז״לדפושחין הראב״ד

 אין המצוה את לקיים שנשבע דמי ואע״ג . בירושלמי בהדיא
 אם דבשלמא בשבילה הנדר יתירו שלא מצוה הכא ליכא לו מתירין

 ישראל פארן לדור דמצוה למימר איכא בירושלים לדור הנדר הים
 היתה ואפילו רפה מצוה כאן אין מיד ולשוב לזיידה למלות אבל

 שמואל רבינו שהשיב מה ידעת כפר ישראל כאיז לדור השבועה
 םפרנסה דאין ותו • ישראל לאין ללכח נדר אשר סנחס להר״ר
 את דוחקת ונמצאת ענייה שהיא פנ״ד וכ״ש כלל בירושלים מצויר

 צד ועל זה לנדר לחום דאין נ״ל טעמי הני מכל • מזשליס טייי
 • לה ויתירו בעניות לה יפתחו או מעיקרא מתחרט סוב היותר

;כשבתי והנל״ד .
ת תנ.ה ל א  אביך ביד לי מנה שטוטן במי דעתי אודיעך ממני ש

 שאם כיון היורשים שבועת אוחו משביעין אס
 :םיסת שבועת לישבע חייב היה חי אביהם היה

ח ב ו ש !  שיש אבא פקדני שלא לישבע חייב שהוא ברור הדבר ^
 ולא היא דינא היורשים שבועת דהא לפלוני חוב עליו

 אלא נחלקו לא וע״כ עפדינן לא לתקנתא חקנתא שנאמר לענין תקנתא
 בשם דכתפו שמא טענת על אבא פקדנו שלא היורשים את משביעין אם

 גבי להו דמשביעין כתבו וא״ז ורשב״ם • להו משביעינן דלא ז״ל מהר״ם
 שמא טענת על נשביעי[ אין דבעלמא ואע״ג היתומים על היוצא כיס שמר
דדילמא הכי אמרינן לא דמית היכא אכל ומכחיש עומד כשהנתבע הנ"מ

עו
 לי מסשברא שמא דטעין היכא האייפלוגשא בי מודה.ולי היה חי היה אם

 בסמנה ממעות או הוכחה קצת שיש רואה אש הדיין ראות כפי דתלוי
 לו שהיה או זה של מורישו עם ולישן לישא רגיל היה הטוען שזה כגון
 בדבריו ממשוח שים שמורים אלו בדברים כיוצא או שותפות עסק עמו

מהרים. כדעת אותו ישביע לא לאו ואס רשפ״ם כדעת היורש את משפיע
: היורשין שבועת אותו משפיעין לכ״ע פרי פנ״רשטוען אבל

ת תנו ל א  ערבים שהיו ושמעון בראובן דעתי ממניאודיכיך ש
 וגפה גובה מזה רצה גובה מזה רצה ליהודה קבלנין

 שמעון חלק לתבוע ראובן והלך בידו השעיר ונתן מראובן חופו כל יהודה
 או בשבועה ונאמן פה על מלוה חשיפא אי לך פרעתי כפר שמעון וטען

; משמעון וגובה ראובן וישבע בשטר מלוה
ה ב ו ש  מלוה דהוי פשיטא התקבלתי לו וכתב קיים השטר אם ת

 מצי הוה דיהודה היכי וכי אשי יהודה מכח דראובן בשטר
 בידי שטרך למימר דמצי ראובן ה״ה בעי מאי בידי שטרך למימר

 כתכו וכן הוא ופשוט המלוה שהרשהו נכרי מאיש גרע ולא בעי מאי
 הרי זכותו לו ונתן התקבלתי המלוה לו כשב שאם ז״ל הרשב״א בשם

 אינו ידו מתחת יוצא שהשטר אע״פ הכי לאו הא במקומו עומד זה
 לערב זה בשטר נשתכיבד לא שהלוה דמי פה על וכמלוה פו גופה
 לכל שנשתעבד בשטר כתב שאם ז״ל הרב מודה ומימ למלוה אלא
 נמחל לא ועדיין המלוה מכח פא הערב הרי המלוה מכח הפא

 ויופה חוזר דערב היכי וכי. המלוה כדין הערב ודין שטר של שעבודו
 טעמא דחד הערב עם הערב ה״ה פרעתי למימר מצי ולא הלוה מן

 לך פרעתי למימר דמצי פרור הדבר הוא פה על דמלוה והיכא .נינהו
 בשטר המלוה דעיקר היכא אפל מחמשיה דאתי מגברא עדיף דלא

 ביד ואין השטר נקרע וכשפרע בשטר הישה שהמלוה מודה והערב
 שפרע ונשבע שמעון עם כדין בהא משמעון לגבות שער ראובן
 ולוה מלוה מהלכות פ״ט ז״ל הרמב״ם מלשון משמע וכן ונפטר

 מה לך ונתחי פרעת כן לו שאמר או וכו' לי ערבת לחפירו האומר
 עליו מהפירו המוציא בהם וכיוצא הטענות אלו בכל וכו׳ שפרעת
 הודה ■אם השורה שבועת או היסת שבועת הנשבע ישבע או הראיה
 בשטר במלוה אי עסקינן ובמאי • ע״כ ממון טענות כל כשאר במקצת
 נכרי דגרעמאיש דלישא דיין ולית דין לית הערב ביד והשטר
 ונסן הערב לו שפרע מודה שהמלוה כיון המלוה שהרשהו דעלמא

וחי . פרעתי למימר מצי לא תו הלוה מן לגבות השפר את בידו
ף דמי פשיטיא לך פרעתי המלוה וטען פה על פמלוה מגפרא עד
 הערב ביד השטר שאין עסקינן פהכי ודאי אלא מחמתיה דאתי
 שהערב כיון הלוה לטעון שיכיל אלא שטר שם שהיה הוא מודה אבל
 דשטרא טעמא וליכא אותו לקחת נזהרתי לא ונקרע השטר את פרע
 ונפטר הסח שבועת ונשבע פרעתי לומר נאמן הילכך פעי מאי בידי
 על מלוה היא אש הערב מן הערב לגבות כשבא הטעם והוא וה״ה

והשטר הערב ופרע בשטר מלוה היא ואס ונפטר שפרע נשבע פה
השטר ונקרע בשטר מלוה היתה ואם פרעתי לומר נאמן אינו בידו

:והנלד״כ . ונפטר נשבע שפרע וטען
ת ל א  נשים שתי נשוי שהוא ראובן דעתי אודיעך ממני ש

 המש שם להקים כדי ליבם ורוצה יבמה לו ונפלה
 הראשונות מנשותיו אחת יגרש שנה בשוך יבמתו תתעבר שאם נחלתו על

 בזה יש אס אותה שיגרם תתעבר לא ואם נשים ג' על יכול שאינו
: אח באשת שפוגע משוס איסור חשש

ה ב ו ש  כמשנה קי״ל דהא ומושר כלל מיחוש בית כאן אין ת
 יבום דמצות האחרונים בדורות לה חזרו שכן ראשונה

 כמותם לפסוק רגילין אנו אשר ז״ל הגאונים כל הסכימו וכן קודם
 • קנדיא לחכמי בתשובה בזה הארכתי וכבר הזאת בארך המנהג וכן

 יבמה ואפילו לגמרי לו הושרה שיבמתו ראשונה משנה לפי נמצא
 מ״מ עליה יבא יבמה בוא הכתוב וגזרת ממון לשם או נוי לשם

f איסור מכלל הבא היתר וזהו התירה והתורה אסרה והשורה n x i 
 שהרי יוכיח סמר עם דיהודה ומעשה מ״מ ויבא הטוב יבא איכא נמי
 במהרה שיגלה והמשיח דוד בית מלכי ויצאו כלל למצוה נתכוון לא

 וא״ס .נחלתו על אחיו שם להקים כוונתו אשר בנ״ד וכ״ש בימינו
 ל״ק הא לגרשה ודעתו אשתו עם לעמוד דאסור משום לי תיפוק

עמה יתנה לא מקום מכל חסעבר אס לגרשה דעתו אין שהרי כלל.
תנאי



ותשובותהרדכתשאאת2&1

 זנוס בעילוס כעילוסיו נמצאו הסנאי ימקיים לא דאס מפורש מנאי
 זנוש לשם עליה בא דאפילו ציכא אם אשש משום איסור אבל למפרע

 אח אשש איסור מינה ופקע דבר לכל אששו היא והרי קנאה ממם
:כחבסי והנל״ד

ת תגח ל א  ושהשה אשה שנשא בראובן דעשי אודיעך ממני ש
 מה לו ואין מרובה וכשובשה ילדה ולא שניס עשר

 משובה שבועה עליו שיש לפי ורביה פריה מצוש לקיים יעשה שקנה
:המדינה כמנהג

ה ב ו ש  והעלישי אחרוש פעמים בזה כיוצא על נשאלשי כבר ת
 נשפייסה לא ואם להשפייס הנשים שדרך מה בכל שיפייס

 כדי לה יהיב דדינרי שרקבא דלאו שבועשו לו ומשירין הוא אנוש
 מוטב בצרה אצלו שרצהלהיוש לושבועחואם שישירו ואחר ששתפייס

 שיש מה כל לה ונושן אושה מגרש בצרה אצלו להיוש שרצה לא ואם
 וא'ן דעלמא חובוש בעלי שאר כדין עליו מסדרים והשאר בידו

 ישא שלא שנאי על אלא נשאס שלא בצרה אצלו לשבש אושה כופין
 שנמצא מה לה וישן שיגרשנה עד אשה לישא אושו משירין ואין אחרש

 ז״ל הגחונים דשקנו ואע״ג כשובשה שנאי מפני אושו ויסדרו בידו
 כרחה בעל הנ״מ כשובשה לה ישן א״כ אלא אששו אש אדם יגרש שלא
 והוא צרה עם לעמוד רוצה שאינה להשנרש רוצה היא הכא אבל

: הנלד״כ . ורביה פריה מצוש לקיים ריצה
ט ת הנ ל א  לשמעון פקחן שמסר בראובן דעשי אודיעך ממני ש

 ואבידה בגניבה שישחייב כדי לשומרו שכרו לו ונשן
 ושמעון הפקדון ונאבד בחנם לשומרו ליהודה הפקדון שמעון ומסר

: הפקדון ונאבד יהודה פשע שלא יודע
ה ב ו ש  הרי ידיעששמעץ מועיל מה אונגנבהפקדון נאבד אס ת

 בגניבה חייב שכר דשומר לשלם חייב שמעון ביד נאבד אפי׳
 האבידה בשעש שמעון היה לא דאש נפקושא איכא ומיהו ואגידה

 ששמעון כיון אבל משמעון ליפער השומרין שבועש יהודה חייב היה
 וזה הפקדון שמעון משלם אלא שבועה חייב יהודה אין הדבר יודע

 הספינה שסבעה כגון באונס הפקדון נאבד אם אבל • הוא ®ניס
 אין למימר מצי אי למיבעי איכא פעור שמעון שגם בזה וכיוצא
 אבל .לשמירשו דגרעיה בנ״ד כ׳׳ש אחד ביד פקדוני שיהיה רצוני

 יוחנן דרבי בטעמיה דאפליגו ורבא דאביי פלוגחא הוי מלשא הר,
 דאין משום סעמא יהיב אביי חייב לשומר שמסר שומר דאמר
 ששחלשו כל וקי״ל פשיעה כעין והוי אחר ביד פקדוני שיהיה רצוני

 לשמירשו גרעי דגרועי בנ׳׳ד •מיבעיא ולא חייב באונס וסופו בפשיעה
 סעמא יהיב רבא אבל חייב לשמירשו עלייה דעלויי איפכא אפילו אלא

 בשבועה לי מהימן לא היאך בשבועה לי מהימנש דאש משוס אחרינא
 שלא לישבע ויכול שם היה הראשון שהשומר בנ״ד דרבא טעמיה ילפום
 כוושיה דהלכשא כרבא וקי׳׳ל פטור ודאי הפקדון ונאנס יהודה פשע

 ישבע דקשני משני׳ ניחא דרבא דבטעמיה ושו קג״ם מיע״ל בר
 דחיק דאביי דלטעמיה לשוכר משלם והשואל כדרכה שמשה השוכר

 לדעשיו ליה ואמרו להשאיל רשוש הבעלים בשנשנולו לשרוצי שלמודא
 המפקיד בריש כדאישא מפקידים אנו אין להשאילה שרצה אם כלומר

 בפשיעה ששחלשו כל קי״ל הא וא״ש כפשטא אשי דרבא ולטעמיה
 בא שהאונס דאיפשר היכא הנ״מ לה שריצו הא חייב באונס וסו!פ

 לא דודאי הכא אבל דאורבני דצריפא ההיא כי הפשיעה ״חמס
 בא היה שמעון ביד הפקדון דאפילו הפשיעה מחמש האונס בא

 הריא״ף פסק וכן לסטים שבאו או הספינה שנטבעה כיון פטור האונס
 הפקדון נאבד אם בנ״ד הילכך ־ כרבא ז״ל הפוסקים ורוב והרמב״ם

 כיון פטור לשמירה דגרעיה אע״ג הפקדון נאנס ואס חייב השומר
 כשאר ונשבע בשבועה הימניה הא בפקדון אירע מה לישבע שיכול

ונפטר: שכר שומר
ם ת ת ל א  שמעון ביד שהפקיד בראוק דעשי אודיעך ממני ש

 ולקחו שודדים באו ובלילה לרשוש להוליכם מעוש
 לקחו ראוק של המעוש שגס ואומר סחורה לשמעון אשר כל אס

 מצרים לשר מאמר והוציא יר׳ה המלך לפסח והלך הששדל שמעון
 עם ערב אל שיך נשפשר כך וע״י השוללים אלו על שפתים׳ פיפשה
 הפשרה בזו סלק הפקדון בעל לראובן ים מעושאם סכום לו ונשן שמעון
ר לי^גא או :לעצמו הלל שמעון בהלל ומה ראובן נסייאש «

ה ב ו ש  או שלו מהפקלון ראובן נשייאש אס ספק הדבר אם ת
 המגיע צפי לראובן לשש שמעון שחייב ברור הדבר לא

 ומזוטו הנהר מן המציל הגוזל פרק בהדיא שנן דהכי שהציל ממה לו
 הדוב ומן הארי ומן הדליקה ומן הגייס ומן נהר של ומשלילשו ים של
 הרמב׳ם עלה וכשב שלו אלו הרי הבעלים נשייאשו אם הברדלס ומן
 יחזיר ידע לא ואם שלו אלו הרי הבעלים שנשייאשו בו ידע אס ז״ל

 יודעים שהבעלים מפני הבעלים נשייאשו לא עכו״ם וסשס עוד וכשב
 בראיוש אלא שגזל עדים שם באין אע״פ הגזלן מיד מחזירין שהעכו׳׳ס

 הסשם מן הילכך חולק ראישי לא ובזה ע״כ הדעש ובאומד רעועוש
 ובנ״ד שטרח במה חלקו לו שינכה אחר חלקו לראובן לסש שמעון ח־יב
 דשמעיניה כגון הבעלים שנשייאשו בודאי ידעינן שאפילו אומר אני

 מיד אלא מידו גזלו שלא כיון יאוש זה אין כיס לחסרון לי ווי דאמר
 שלוי יאושו נמצא סביעשו יועיל ומה כלום לשבוע יכול אינו שמעון
אינו ראובן של יאושו גס נשיאש לא דשמעון וכיק שמעון ביאוש
אם בשלמא יאוש נקרא כזה דיאוש שימא דאפילו ושו .כלום
 אבל שלו שיהיה הוא דין בעצמו הגייס מיד שמעון מציל היה

שיחזור הוא ומשפטו יר״ה המלך משפט מכח אלא הציל לא בנ״ד
דמלכושא ודינא יאוש דין להם אין שהרי שיהיה מי יהיה לנגזל הגזל

 השביעה וכפי הפשרה מכח אלא לשמעון נשנו לא שהרי ושו .דינא
 שגס מפני אלא שמעון של הפשרה גדלה ולא הפשרה שהיה

 לראובן שיהיה הוא ראוי ולכן השביעה בכלל היו ראובן של מעושיו
 דמיא אי מציל אני לעצמי שמעון אמר אש ומיהו . בפשרה חלק
 אמר ואס לאמצע הציל מהם אמד והציל שושפין שני דאמרינן להא

 האחר השושף יכול היה אס מפליגינן ולא לעצמו הציל מציל אני לעצמי
 ומשמע חבירו לדעש שלא חולק שושן: דבכה׳׳ג משוס לא או להציל

 שלא חולק דשוש,פ משום הוי טעמא דהא נשייאש שלא אפילו דאיירי
 • כלום עליו לראובן אין חלקו כפי שמעון הציל אם ולפ;זה חבירו לדעש

 לו אומר שהרי הוא הכי דלאו ששכח שפיר מעיינש"בה כד אבל
 כשאר זה ואין אושי שללו לא שהרי להציל יכול איני אני ראובן

 ע״כ בשמעון שלויה ההצלה שכל וכיון להציל יכול אחד שכל השושפין
 אין למעלה שכשבנו הטעמים שני מכח גס שכרו ונוטל לאמצע מציל

:הנלד״כ • וששכח ודוק מציל אני לעצמי לומר יכול
א ס ה ת ל א ם קצשאנשיק״ק . לשאלוני׳׳ק ש חיי  לדעש נשבעו ען

 הנזכר בקהל ד״ש לשמוע שלא מפורשים רבים
 שלום בק״ק בשבש לדרוש הולך והוא פלוני החכם •מפי אס % בקבע

 בן הנזכר לחכם וגדל מד״ש בסלים הם חיים ען קהל שבש ובאושו
 אביו שהולך בשבש להם וידרוש שידרוש ורוצים אביו מקום ממלא
 שאין באומרם בידם מוחים ויש שבועשס על ונשחרסו שלום בקהל

:בזה דעשי לדעש ורצו זו לשבועה השרה
ה ב ו ש  פרק בגטין דגרסינן זו לשבועה השרה שיש אני רואה ת

 לו יש ברבים שהודר נדר הלכשא אמימר אמר השולח
 אבל הרשוש לדבר !הנ״מ • הפרה לו אין רבים דעש על . הפרה
 אחא רב דאדדה דרדקי מקרי ההוא כי הפרה לו יש מצוה לדבר
ק אשכח דלא משוס רבינא ואדריה בינוקי פשע דהוה משום  דדי

 לרבים להו ניחא דמסשמא ז׳׳ל ר״ש בשם כשבו דמלשא וסעמא כוושיה
 מיניה ספי דדייק האב מכח יפה הבן כח אס הילכך מצוה משוס
 שבועשם להסיר דיכולין ופשיטא דרדקי דמקרי האיך היינו באגדה ובקי
 שמשירין מצוה זו אם לדקדק יש אביו מקום ממלא אינו אם אבל

 לאושו ללכש יכולין שהרי למימר ואיכא רבים דעש על שבועה בשבילה
 כדי בבישם שילמדו או • באקראי אחר לב״ה או דורם שאביו ב״ה

 איכא דמצוה חשכח שפיר בה מעיינש כד אבל וגו׳ בו והגיש לקיים
 ששי מכיל אחד ב״ה אין כי דכלה דוחקא למסבל יכלי כ״ע דלאו
 המנהג כפי וא׳ א׳ לכל ידועים מקומוש ים אם וכ״ש הקהלוס בשי

 ואינו מד״ש ברורשיסבסלו הדבר הילכך מחלוקש לידי יבואו וע׳יכך
 שאינם צאושם וכ״ש החכם מפי הדרשה לשמיעש הביש לימוד דומה

 מה להשיג צדך וא׳ א׳ וכל גבול לו אין שש״ש ברור והדבר יודעים
 דאין מד״שועוד משבסל ישבסלממנה השגשוואם כח לפי שאיפשר

 בית הוא המדרש שזה וכיון חפן שלבו במקום אלא שורה לומד אדם
 ואיכא מד״ש בסלים ונמצאו אחר במקום ללכש חפצים אינם מנוחשם

 ועדיין .רבים דעש על שבועה כשבילה להסיר הוא וכדאי רכה מצוה
יש ^



ותשובותהרדב׳זשאלות
 ממנס ודקדק וז׳׳ל השולח ב&רק ו״ל להרשב״א שראיחי לפי לדקדק יש
 דשייכי חימקוח של אכיהס כעין שהוא מלוה לדכר דדוקא ח ר

 עאל דעאל כיון דשבשחא סהדי דא:ן שוה דחרעחן ובמלוה בנדר
 שנסחרעו סהדי אנן ביניהם פשיעח משוס הודר שלדעחס האבוח וכל

 אוחן שאין בנדר אבל הוחר דעחס וכל בניהם למוד משום כולם
 מלוה לדבר ואפילו הפרה לו אין בחרעיחו ולא בה שייכי הרבים

 ומיהו לשונו וסוף! וכו׳ זה של כחרעחו זה של חרעחו שאין לפי
 בכל דאפי׳ לכאורה משמע מכוח במסכח קיימו ולא דקיימו בשמעחא

 ז״ל ר״ח סברח קילס ז״ל הרמב״ן גם • עכ״ל ול״ע כן אמרו המלוח
 שהבין לפי בו שחזר אמרו הלוקין הן אלו של זו לסוגיא וכשהגיע

 אם הילכו רבים דעח על שהודר נדר מפירין מלוה דבכל ממנה
 שהס כגון וכחרעה מדר שייכי לדעשס היא שהשכועה הרכים חושם

 מפי אלא בקבע חורה לשמוע שלא ראוי מחחלה כי קהל אוחו מחושבי
 מפני אימא בעיח ואי עפי דגמיר מפום אימא בעיח אי חכם אוח,ו

 ח”מד בעל שלהם שב״ה כיון בחרעה שוים הם הרי ועחה השלום
 סברח לפי אפי׳ א״כ וחלמידו בבנו מקנא אדם אין השלום מפני ואם
 נדר להחיר יכולין ז׳׳ל הרמב״ן של וקלוסו הרשב״א של וספיקו ר״ח

 שייכי הרבים אוחם שאין ואפילו דרדקי דמקרי להך ממם דדמיא זה
 מלוה בכל האחרונים שדעח ז״ל ריב״ם כחב כבר ובחדעה בנדר

 וכן ז״ל הרמב״ם סברח שזו וכחב רבים דעח על שהודר נדר מחירין
דן דעח  ז״ל הרמב״ם כסברח ז״ל ריב״ש של שעדוחו ואעפ״י ז״ל ה
 ממחנינו עבה קענו אשר עדוחו מפני דעחי מבעל אני מ״מ לל״ע

 לישבה דחקחי ואני כווחיה אזלא פשעא הלוקין דפרק דסוגיין וחו
 ואעפ״י .סמכינן לא דחיקי אשנויי אבל אחרח בחשובה דר״ח אליבא

 באוחו שהיו אחרים לעעמים ז״ל ר״ח דעח חשובה באוחה לרפחי שאני
 לעעמים רבים שהם המקילים עעם מלקה אני בנ״ד הכא להחמיר נדון

 החכם היה שנשבעו בזמן אם נפשך דמה .להקל בנ״ד שיש אחרים
 שלום של בב״ה גם עלמו קבע ואח״כ לבד ב״ה באוחה קבוע ההוא
 שיהיה דעח על אלא נשבעו שלא היחה בעעוח שהשבועה ודאי

מ קביעוחו חלי העחיק שהחכם וכיון קבוע ג״כ החכם  לא כן ע׳
 שהחכם עלמך הגע .הזמן חלי מד״ח בעל שלהם הב״ה להיוח נשבעו

 כל חורה בלי יעמדו וכי שנפער או לגמרי קביעוחו משם העחיק
 שנחלק אחר היחה השבועה ואם .כולה לי ומה פלגא לי ומה ימיהם
 ואין הזמן חלי ח״ח לבעל נשבעו הרי כנסיוח בחי ל^חי החכם

 עיקר כי ^ומר ^ני עוד • כשקנה וה5המ עשייח לכעל חלה השכועה
 שיודע אחר חכם שיבוא איפשר לא וכי הדין מן שלא היחה השבועה

 ■ עפי דדייק מהאי לשמוע חייבים הם הרי עפי ודייק ממנו יוחר
 שבכל שאמרו ז״ל האחרונים על לסמוך יש העעמיס אלו ובהלערפוח

 ־ המחירים נינהו דרבים חדא רבים דעח על שהודר נדר מחירין מלוה
 כן ז״ל הרמב״ס דעח ז״ל ריב״ש של מעדוחו וחו .נינהו דבחראי וחו
 מחוך בו חזר ז״ל הרמב״ן וגם בל״ע הדבר העלה זיל הרשב״א וגם

 או נדר דמחירין כפשוען דברים אלא לנו ואין סוגיא דאוחה פשעא
 היא דרבה ח״ח מלוח כ״ש מלוה כל מפני רבים דעח על שבועה
 עעמא ונ״ל בחרעה ולא בנדר לא רבים אוחם שייכי דלא ואע״ג

 כל ומסחמא במלוה אלא לבד בחרעה חלוי הדבר עיקר שאין דמלחא
 הוא דעחם בדעחם שחלה וכיון מלוה דליעביד ליה ניחא איניש

 חרעחן מ״מ בנדר שייכי דלא דאע״ג המלוה מפני השבועה שמחבעל
 המפורשים הרפים אוחם שאם דמלחא כללא . המלוה מפני שוה

 לריך ולא חרעה ע״י השבועה אח מחירין בהחרה מוחים אינם
 : כחבחי לע״ד הנראה • במלוה להו ניחא דמסחמא בהו לאמלוכי

ב ס ת ח ל א  יין ישחה שלא שנדר בראובן דעחי אודיעך ממני ש
 מלוה של ביין מוחר ימיה אם לביחו שיחזור עד

 על לישאל רולה אינו והוא ופורים כוסוח וארבע היום קידוש כגון
:נדרו

של יין זוכר שהייחי אע״פ אמר אם אוחו לבדוק לדך
 אפילו יין לשחוח אסור זה הרי נודר הייחי אפ״ה מלוה

 הייחי אם אמר ואם .לו ויחירו לנדרו פחח שימלא עד מלוה של
 של יין זוכר הייחי אם אמר אפילו נודר הייחי לא מלוה של יין זוכר

 מוחר זה הרי מוחר מלוה ושל אסור רשוח של אומר הייחי מלוה
הייתי' אלו אמר ואס • כלו הוחר מקלחו שהוחר נדר כל דקי״ל יין בכל

עז
 ביין אסור זה הרי מלוה משל חוך אסור היין כל אומר הייחי זוכר

 ז״ל הרמב״ס כחב וכן הוא ברור דבר וזה מלוה בשל ומוחר רשוח של
 היום קידוש של דיין מעעם להחיר סמכחי ולא . נדרים מהלכוח פ״ח
 לדבריהם חזוק שעשו מפניהם נדרו וידחה הוו מדרבנן כוסוח וד׳

 מחלוקת שהוא לפי פ״ג ז״ל הרמב״ס כחב כאשר חורה משל יומר
 היולא דכל חעשה ולא עשה ודחי דרבנן מלוה אחי דלא פוסקים

 מלוה מפני נדרו שידחה סברא אין ולכך דברו יחל ולא יעשה מפיו
 אסר לא ולפיכך מלוה לדבר שנחכוון מעעס להמיר ואין דרבנן
 שמים לשם ונחכוון קדוש שנקרא נזיר דהרי מלוה של ביין עלמו

 וא״ח * שנא לא נמי הנודר רשוח של כיין מלוה של ביין אסור ואפ״ה
 הייחי מלוה של יין זוכר הייחי אס יאמר אס אוחו נבדוק נמי נזיר א״כ

 והנראה .לחלאין נזירוח דאין קשיא לא הא • מלוה של מיין חוץ אומר
;כחבחי דעתי לעניות

ת תסג ל א  שמעון של בחו ששדך בראובן דעחי אודיעך ממני ש
 להוליא אביה ונתחייב גדולה והיא אביה ידי על

 ובשבועה שיעבור מי על בקנס לזה זה ונחחייבו נדוניא וכך כך לבחו
 לעיל הכחוב על ונשבעה בקנס נחחייבה הכלה גס סופר חזוקי בכל
 רולה איני אומרת והבת ברכה אחריו השאיר ולא הכלה אבי ומח

 עניים כמה חזי דפוק חושם איני אומר והחחן נדוניא בלא לינשא
 בקנס חייבח הבח אס המורה יורה . ירחמו השמים ומן נשים נושאין

 :היא דאנוסה עענה עענחה דילמא או השבועה על ועוברח
ה ב ו ש  אנוסה דהיא מעעם אוחה לפעור רלו חכמים קלח ת

 הקנס מן אונסאפעור ליה דאית דמאן פשוע והדבר
 בזה לכיולא קרוב נדון על ז׳יל הרשב״א כחב וכן . השבועה ומן

 גמור אונס החס דבשלמא כלל דמו לא לדידי אבל . חשע״א סימן
 חרקבא לה למיהב מתחייב ולא כלל לו לינשא הבח רלחה שלא הוא

 מתחייב בהוא כיון אונס זה אין בנ״ד אבל . שחרלה פד דדינרי
 נשאוח עניים בנוח או יחומוח כמה חזי פוק ועונה כסוח בשאר

 כדי לכסומה כלום לו אין ראובן שאם אני מודה ומיהו כלום בלא
 אס אבל חזק גדול אונס לך אין בעלה לבית אביה מביח שחנא
 אביה מביח שחלא כדי העניות ישראל כבנוח אוחה מכסה
 אם עברייניה היא והרי אונס זה אין וחוספח כחובה לה וכוחב בכבוד
 הוא הרי לה אין ואם לה יש אס הקנס תפרע או לו לינשא רוצה אינה

 אס לאחנויי לה דהוה לחיובה אחרינא עעמא איכא וחו .עליה חוב
 דשכיח אונסא ממונא דלגבי דקי״ל ואע״ג חחחייב בלא אביה ימוח

 עניוח מ"מ לאחנויי ליה הוה דלא אמרינן חולה או כמח שכיח ולא
 אבי יחן לא אם לאסנויי לה והוה מנכסיהם יורדין בחיס ובעלי שכיח

 ז״ל rהראב דכסב לה אמינא ומנא הקנס מן פעורה שתהיה נדוניא
 בירושלמי איחא והכי מצויה שהעניות לפי נולד הוי ולא בעניות דפוחחין

 בדוחק והפרנסה מצוי בלחי האלושהריוח בזמנים וכ״ם בהדיאע״כ•
 היה ועני הכרחיו כי זה בשמעון וכ״ש ודלים הולכים אדם ובני גדול
 עניוחו נתגלה ומיד אלאזמןמועע ומיחחו השדוכין זמן בין היה ולא

 פעורה שאהיה נדוניא לי יהיה לא אס לאחנויי ליה הוה שכן וכיון
 אביה מביח לצאח כסוח לה לחח רוצה אינו שאש אני מודה ומ״מ

 השבועה מן פעורה שהיא שבהן עניוח אפילו ישראל בנוח כמנהג
 שכיח דהוי אח״ל ואפילו לאחנויי לה הוה ולא הוא שכיח דלא דאונסא

 לשאר אבל בגעין אונס אין אמרינן גיעין לענין דוקא שכיח ולא
 כללא שכיח דלא היכא הן אונס מיני דג׳ אונס הוי כולם הדברים

 דהוה אונס הוי לא הדברים לכל דשכיח והיכא אונס הוי הדברים לכל
 לשאר אונס הוי לא לגיעין שכיח ולא דשכיח והיכא לאחנויי ליה

;כחבחי הנל״ד • אונס הוי דברים
ת תסי ל א  ידי על חפץ שמכר בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 שהוא הסרסור והודיעו אונאה לו יש אס סרסור
 הביח בעל שאין וידע ראובן של שהוא שהודיעו כיון מהו ראובן של

 ידי על שמכר כיון דילמא או • האונאה מחל ביוקר אלא כליו מוכר
 שיהיה רצה בעה״ב של הוא שהחפץ שיודיע לסרסור צוה ולא סרסור

 : אונאה להם שים המוכרים החגריס כשאר דינו
ה ב ו ש  של שהחפץ הסרסור הודיעו אס •לך מיבעיא מדקא ת

 לך דפשיעא משמע בעה״ב שהוא מהיר והוא ראובן
ז״ל הרא״ש ממשובח ק נראה ואין אונאה לו שיש הודיעו לא שאס

יריזבה
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 וכו׳ לראובן טמננון סל חסן שהביא בסרסור רכ״ג סימן הטור וכחבה
 הוא חיר שמעון אס דינא והדין וכו' שמעון של שהוא ראובן ידע ולא
 דסרסור קמן הא וכו׳ חשמישיו בכל אונאה לו אין בעה״ב הוא אס אבל

 של שהוא ראובן ידע ואח״כ שמעון של בהוא לראובן הודיע לא זה
 אבל ־ אונאה לו אין הביח בעל שמעון שאם כחב ואפ״ה שמעון

 דהוי משום דמעמא כיון לי ויראה וז״ל הפך כסב שלו בסוססוס
 אונאסו על מחל הילכך בעה״ב הוא שהמוכר הקונה שידע צריך כמפרש

 אונאה לו יש סרסור ע״י שמכר או בעה״ב שהוא הכירו לא אם אבל
 צסנו הוא שהחפן לראובן שמעון שהודיע עובדא בסך וצ״ל ע״כ

 בעל או סגר היה אס לחלק שייך הכי ומשום והכירו למכור לסרסור
 בעל הוא והרי ראובן של שהחפ׳ן הסרסור הודיעו אם הילכך הביס
 :כסבסי הנל״ד ־ אונאה לו יש הודיעו לא ואם אונאה עליו לו אין הביס
ה ס ל ה א  לוי שמעון ראובן בביס שוספין ג׳ ני׳יו נסים הר״ר ש

 לו ושעבד וקנין בשטר שמעון על חוג לו יש וראובן
 שהוציא לסי שעבוד קצס הביס כללוס על לו יש וגם כמנהג מקרקעי

 חלקו ומכר שמעון והלך השוספים לו פרעו לא ועדיין בבנין הוצאה
ץ שהוא חדא לוי מיד להוציא רוצה וראובן ללוי  שהרי וסו המצר בן ג

 :קודם הוא ולכן לו הביס ונשסעבד מעוס לו חייב שמעון
ה ב ו ש  שהוא מצד לא מידו להוציא יכול ראובן ואין לוי עם הדין ת

 אמרי המקבל בסרק דגרסינן השעבוד מצד ולא המצר בן
 בפירושה ונחלקו מצרא דבר דינא בהו ליס ולשוססי וליסמי לאשה נהרדעי

 שאר אין בה שוסך שהוא בשדה חלקו לשוספו מכר אם ס:רש ז׳יל לרש״י
 • בכלה כשוכן הוא הרי חלקו נסברר שלא כיון לסלקו יכולין השוססיס

 דעסקא שוספין אלא בשדה שוסף שאינו דאפילו כסבו ז״ל הגאונים ובשם
 והטוב הישר ועשיס משום אהדדי מחייבי נמי דהני לסלוקיה מצו לא

 כולם ומדברי ז״ל והר״ן והרשב״א הרמב״ם כסבה וכן מצרא בני כמו
 ובזה לבדו שלו היא הרי בשדה וקנה שקדם השוספין מן שאחד למדנו

 דינא בהו דליכא דססק מאן דאיכא בבסים שכן וכל חולק ראיסי לא
 מיצרא בני ד׳ הני החס גרסינן וסו • עלה לוסיך דלא והבו מצרא דבר

 לה פלגי הדדי בהדי אחו זגיניה זגיניה וזבין מינייהו חד דקדים
 שקדם כיון דבוחך מטעמא אי המצר דבן מטעמא אי הילכך • בקרנזיל

 ידענא לא דשעבודא מעעמא ואי • לסלקו יכולין אינם וקנה מהם אחד
 שלא ונאמר בא וא״כ חוב שעבוד עליהם יש אדם בני דרוב היא מאי

 לבן קודם ויהיה ב״ח ויבוא שעבוד עליו שיש כיון המצר בן דין יהיה
 טריך מרי בני ללוה אין שאם דנהי שמענו לא בזו וכיוצא המצר

 השעבוד ענין מה ידעחי לא ולכן בזוזי לסלקו יכול מ״מ ממשעבדי
 ממשכנסא זה שעבוד עדיך דמי וסו • המצר בני לכל קודם לשיהיה

 דאמר מצרא דבר דינא משום בה ליס משכנחא החס גרסינן דהא
 גביה דשכונה משכנחא מאי מחסיא דמחא סבי לי אמרו אשי רב

 שהיא למי מכרה אם עלה וסרישו מצרא דבר לדינא מינה נסקא למאי
 לה יש מצרן דדין מצרא דבר דינא משום בה ליס אצלו ממושכנח

 הוא P לסלקו יכול המצר בעל דאין היכי וכי בידו שכונה שכולה
 ססיקחא דמלחא לאחר למכרה השדה בעל בא אם לעכב יכול אינו

 צ״ל ואין לזה ולא לזה לא מצרא דבר דינא בה ליס משכנחא קחני
 ממושכנס שהיא לזו סמוכה שהיא אחס שדה ולקח אחר בא שאם
 דאיהו דכיון מצרא דבר דינא משום לסלקו יכול הממשכן שאין בידו
 מארעא עדיך לא עלה ליה איח זוזי אלא קרקע של בגופה ליה ליס

 עכ״ל דארעא אמארי מעכב מצי לא בחי דמארי דחד ובחי דחד
 ז״ל הרשב״א גס העלה וכן בחדושיו ז׳׳ל הר׳ן העלה וכן יוסך נמקי

 וקנה מצרן קדם אם ומיהו וז׳ל במרדכי סברא יש וכן ז'ל והרמב״ן
 בנראה ע״ג ואך להוציאו יכול המלוה אין אחר אדם אפילו או

 המצרן מיד להוציאו יכול המשכונא דבעל ז״ל והסוססוח רש״י מדברי
 ליה דאיח שעבודא אבל גביה שכונה דהויא משום משכונסא הנ״מ

 מבן או השוחך מן להוציא דיוכל מעולם אדם אמרה לא הביס על
 ומססגרא להוציא יוכל לא וקנה קדם אס דעלמא מאיניש ואפילו המצר

 שקדם השוחך מיד מוציא אינו המשכנחא דבעל ז׳׳ל רש׳׳י דמודה צי
 וכן בכלה שוכן כאלו הוי דשוחך נינהו טעמא דמחד כיון וקנה

 הקונה ולוי בביס דר השוחך ראובן אם מ”ומ גביה דשכונה משכנחא
 לון שקדם אעפ״י להוציאו יכול שראובן לי מסחברא בביס דר אינו

סוחרים ש״י סימן ז׳ל ישראל מהר״ר דכחב מההיא והראיה וקנה

 דפליגו וכחון ריוח בה שיש סחורה ומכרו שמעון של בגיחו שנחאכסנו
ר לו זכסה דלא פסק וראבי״ה ביסו לו דזכסה פסק דראפ׳׳ן ה^  ברור ו

 ושני כמאן הלכחא ראיה להביא חבירו על מוחזק שהוא מי שכל
 דהחם היכא וכי זכה הקודם שכל דמו דעלמא אנשים כשני שוחפין

:בביס שדר כיון ראובן זכה נמי הכא ביחו לו זכחה
ת תסי ל א  לפדיון בלשים יום שאירע במי דעחי אודיעך ממני ש

:בזמנה מצוה לקיים יעשה כיצד בשבח גנו
, ד ב ו ש  מעבירין ואין למצוח מקדימין זריזין דאמרינן גב על אך ת

 לעשוסן שיכולין היכא הנ״מ אוחן משהין ואין עליהם
 הנכון הילכך שידחו מצוחן כסקנן נעשין דאין היכא אבל כחקנן

 יברך כיצד בע״ש לכהן המעוס יחן שאס לפי ראשון יום עד לשהוחה
 ונוברכין ע״ש מדליקין חנוכה דבנר גב על ואך זמן מחוסר שעדיין כיון

 דלא הסם שאני החמה שחשקע עד זמניה מטא לא דאכחי אע״ג
 ישראל מהר״ר חלק וכן למחר איפבר בנ״ד אבל הכי בלאו איפשר

 עד נמשכס והיא מצוה עושה הדלקה דהסס לחלק איפשר עוד • ז״ל
 אלא מצוה אינה המעוס נסינח הכא אבל מגרכין שפיר ולפיכך זמנה

 אוסו פודה ואם פדוי בנו אין מע״ש פודה ואס המצוה היא הפדיון
 חמוז כאן ואין למחר להמחין הנכון הילכך וממכר כמקח מחזי בשבח
 שאס יודע והוי • כסקנן נעשין ואינן גמורים חולין שהם כיון מצוה

 דהוי פדוי בנו אין השבח קודם לו והחזירם בע״ש לכהן המעוח נסן
 הוא נכון וטעם פדוי בנו אין המעוס נחאכלו אם דאמרינן כההיא

 מחנחו לו והחזיר לו נחן ומחנה כלום לכהן חייב אין זמנו קודם שהרי
 מע׳׳ם הפדיון לו כשנסן דבשלמא ליה יהיב מידי לאו הפדיון ובשעח
 אבל לך שנססי סלעים ה׳ באוסן פדוי בני למימר מצי אצלו הוא ועדיין

 בשם ז״ל ישראל מהריר העיד וכן הכי למימר שייך לא לו החזירם אס
 למחר עד שימסינו מהמחברים אחד בספר כן שמצא ז׳׳ל שמשון רבינו
 שאם זה זולח לעשוח שאסור אומר בעניי ואני • המנהג הוא ושכן
 מחזי בשבס ויסדה בע״ש המעוח יחן ואם פדוי בנו אין בע׳׳ש יסדה

 חיקן מה ראשון ביום ויפדה בע׳׳ש המעוח יחן ואס • וממכר כמקח
 שיהיה הנכון אלא פודה הוא ל״א ביום סוך סוך המעוח בנחינח
 אלא מצוה חמון כאן ואין אחד בזמן כולם והברכה והפדיה הנחינה

 הקולמוס להטריח ראוי היה לא הם ברורים ודברים מצוה חיקון
 .ספק רואה איני ואני אחרים בו שנסחפקו שראיחי לפי אלא עליהם

: והנלד״כ
ם׳ ת ח ל א  אם מוזהבח כסך של בטבעח אשה המקדש ממני ש

:לא או מקודשח היא
ת ב ו ש  לה אמר מקדש האיש בפרק דסניא הוא ערוך חלמוד זו ת

 דינר או דינר חסר מנה ונמצא זו במנה לי הסקדשי
 ואמרינן ויחליך מקודשס זו הרי רע דינר מקודשח אינה נחשח של

 הא ביה דידעה אי דמי היכי נחשח של דינר האי בגמרא עלה
 ביני ליה דשכיח א״נ בליליא ניהליה דיהביה צריכא לא וקבלה סברא

 וקבלה סברה כסך של שהוא לה אמר [אי] נמי בנ׳ד הילכך זוזי
 דאיהי נינהו טעוח קדושי סחס לה נחן ואי מקודשס היא והרי

 אבל זהב בשל אלא להחקדש דעחה סמכא ולא הוא זהב של סגרה
 שהוא משבה ואם לה ניחוש למאי כסך של שהוא לה שפירש כיון
 קדושי אלו אין עשיר יחראה שלא כדי כן לה אומר והוא זהב של

 להסקדש נחכוונחי לא אמר ואפילו עצמה אס הטעה שהיא כיון טעוח
 לה שהיה מקודשס היא והרי לה שומעין אין זהב של בעבעח אלא

 לה אמר אם מיבעיא ולא כסך של שהוא לה שאמר למה להאמין
 כסך של שהוא ססם לה אמר אפילו אלא מחהבח כסך של שהוא

 וקבלה וסברה מוזהבוח כסך כלי כמה שיש מצוי שהדבר מקודשח
: בה הדרא קא מהדר והשחא

ח ס ת ת ל א  עשרה שמעון על שטען בראובן דעחי אודיעך ממני ש
 אלא מהם בידי לך אין השיב ושמעון זהב דינרי

 שבועה שמעון אח לחייב הטענה ממין הודאה זו אם מיידי׳ ה׳
: דאורייחא

ת ב ו ש  סחס טענו שאם והעליחי בזה כיוצא על נשאלחי כבר ת
 שפיר דהוי כסך דינד סחם השיבו וזה זהב דינרי

 קא כסך דינר ושוה ליה עטין קא זהב דינר דשוה הטענה ממין
הנ דינר טענו ואס , ליה מודה כסך בדינר לו הודה וזה טבוע ז

מבוע



עדוותשובותהרדבזשאלות
 האחרונים ורוב פלוגסא איכח זה של כלורסו זה של צורהו ואין מבוע

 ממין דהוי מודו כ״ע בנ״ד אבל : הטענה ממין הוי דלא הסכימו
 טבועים מיידי׳ ה' אלא הלייסני לא ליה אמר לא דהא הטענה
 דאמר היכא אבל הטענה ממין הוי דלא למימר איכא דבכה״ג
 שפיר דהוי ברור הדבר מיידי׳ ה׳ אלא אצלי נשאר ולא הכל פרעסי

 פשוט וזה היא עליו טען אשר הטענה שאריס שהרי הטענה ממין
:כסבסי הנל׳׳ד • אצלי מאד

ט ס  והשמיט גט שכסב בסופר דעסי אודיק־ ממני שאלת ת
 לו הלך והבעל והפרטים האלפים וכסב המאוס

 לכוסבו הבעל צוה אשר הסופר גס כן אסר גט לכסוב איפשר ואי
עולמו: לביס הלך

ה ב ו ש  והאריך ז״ל אשכנזי ישראל מה״רר מלפני נשאל זה דבר ת
 לכססלה בו לגרש פסול כזה דגט והעלה הרבה בענין

 בשנס שמא דסיישינן האיסור טעם ועיקר סצא לא נשאס אם אבל
 בו להסגרש כדי לקססו והאשה זה גט נכסב והפרטים אלפים סמשס

 הכסובים ראיוחיהם מסוך סראה כאשר עליו חלוקים ורוביריו
 דעידי היכא מיבעיא ולא להקל חביריו כדעס דעסי ואני ח׳ל בפסקיו

 חמימוס מכירים עדים שיש או זה גט חסמנו אנו ואומדם קיימין הגט
 בטעוס דסליא דכשר דפשיטא הזה הדור של שהם הסופר או העדים
 אלא מצויין והסופר הבעל שאין כיון לכסחלה בו ומגרשים הסופר
 יוצא והגט שיכירם מי ולא העדים ולא הסופר ולא הבעל אין אפילו

 וכך בכך פלוני יום בו שכסוב כיון חדא בו סנשא האשה יד מסחס
 למפרע החשבון לפי לדעס קרוב העולם לבדאוס וק־ בכך פלוני לחדש

 זו בשנה לחדש וכך בכך פלוני יום היה וי׳א אלפים חמשס שנס אם
 היה לא ואם וי״א מאוס ושלש אלפים חמשס שנס שהיא בה שאנו
 דטעמא וכ׳ס ניכר הוא ומסוכו הוא סופר דטעוס ברור הדבר ככה
 ידעי כ״ע דלאו שנס מאוס ג' זה שנכסב שיסברו הרואים מפני הר

 הנסינה אחר מיד הגע לקרוע נהגו שכבר ליסא ודאי הא בחושבנא
 וזה בסשובה אני שכסבסי ומהטעם הנזכר הרב שכסב מהטעמים

 כי ואיפשר אחרס אשה בו נסגרשה שלא ודאי ידעו שלם שהוא כיון
כ זו חששא מפני  דמעולם וסו . הנסינה אחר מיד לקרעו נהגו ג׳

 אס״ל אפילו שנה מאוס שלש עליו שעברו שהנייר ככה יסברו לא
מ עש אכלו שלא  נראה וזה החדש הנייר מצורס צורסו משסנה מ'
 שהנהיג דמה וסו ־ שנה מאוס שלש זה שנכסב יסברו לא הילכך לעין
 דילמא למיחש דאיהא משום וחניכא שום וכל לכסוב שלא ז׳ל ר׳ס
 אנן שגירש אחר איש שהוא העולם רסברו וחניכא שום ליה ליס

 דלא משמע עולם גאוני כל פי על וחניכא שום כל לכסוב דנהיגינן
 ויסברו שיסלו למימר איכא ר׳ס לדעס ואפילו יאמרו שמא חיישינן

 למה בנ״ד אבל הוא הזה בדור הנמצא וחניכא שם לו שיש אחר שאיש
 לפניהם שהוא במה יסלו ולא שנה מאוס שלש זה שעבר בזמן יסלו
 ניכר שפיר וא'כ כזה קדום בזמן לסלוס שוטים סברס אלא זו אין

 היכא אפילו הגט אס ופסל המדה מל הפרח הנזכר והרב ־ מסוכו
ד דאיכא  דפסול ושמה שמו לשינה לדמוסה ורצה קמן מסירה עי
 וכבוד האיש מזה נסגרשה האשה שזאס דידעי מסירה עידי עיי אפילו
 הסורה מן פסול ושמה שמו דשינה כלל דמיין לא מונח במקומו הרב

 ונסן כריסוס ספר לה וכסב אמרה והמורה לה יהיב בעלמא וחספא
 בגיטין זמן סקנו דרבנן המורה מן הוא כשר גט בנ״ד אבל .בידה
 יודעים מסירה עידי הרי אחר איש של שהגט יסברו שמא ניחוש למאי
 מפקילקלאואמרי הכסיבהאינהו ידעי.זמן לא ואפילו שלזה שהוא
הגט אשסו אס גירש פלוני ה והחאהי  אוסה גירש שבעלה יודע טד

ה: והסופר ע מ  אין הזה בזמן בזמט החמיר הנזכר שהרב אע׳ס דמלסא כללא
 וקרעינן וחניכא שום וכל דכסבינן כיון להחמיר נראה

 ואם הוא שמאחר יסברו לא בידה שלם וזה הנסינה אחר גיטא
 ולא סופר ולא עדים לא שם ואין קרוע ידה מסחס יוצא הגט

 שדעסי פ“אע מסירה עידי ולא החסימה ולא הכסיבה שיטר מי
 אם אבל ישיבה סופסי ג׳ בהסכמס אלא להסירה מסטם איני להקל
ה כלל ז״ל הרא׳ש בסשובס עיין סצא לא נשאס  אומה פשט דמסוך מ׳

 בדבר אפילו סופר בטעוס דסליא כשר כזה דגט משמע סשובה
ז״לדחה ישראל דמה׳׳רר ואע׳׳ג . דירחא בקביעא יודעים רו? שאין

 אומר שאני ולא האשה אס לעגן סמכינן לא דחיקי חשטיי זו ראיה
 מיניה מפיק דילמא להחמיר ראוי שאין אלא עגונא משום להקל שיש

:כסבחי הנלע״ד .חורבא .
ע ת ח ל א  בפרוטוס פרוטוס ללוס אסור אם דעסי אודיעך ממני ש

:בדינר דינר להלווס שאשור כמו
ה ב ו ש  למה שחשש מי יש טובא מלסא בהאי פלוגסא איכא ת

 לזה ויש הזהב אס קונה הכסך בילדושיה רבי ששנה
 למה לחוש ויש . הוי פירא כשפא זו שטה ולפי בגמרא הוכחה קצס

 הוי פירא דהבא זה ולפי הכסף אס קונה הזהב מקנוסיה רבי ששנה
 פירא נמי דנחשא משמע הכסף אס קונה הנחשס הנסחאוס ולשס

 דכולהו במטבע מטבע שום להלווס אסור זה דרך לפי נמצא הוי
 הפוסקים ורוב הגאונים אבל • הנוסחאוס לשסי שחושש למי פיראהוי

 דהדר הכסף אס קונה הזהב בזקנוסיה רבי ששנה מה על סמכו ז״ל
 דהכא אבל מיבעא הוי הכי ומשום טפי חריף דכספא משום ביהרבי

 דמסניסין בפירושא ונחלקו הד פירא חריף דלא כיון דחשיב אע״ג
 ואפילו הדברים לכל הוי פירא דהבא ז״ל האיי רבינו הגאון לדעס
ר דדוקא ברור הדבר זו שטה לפי הילכך מטלטלין לגבי  אסור זהב טנ

 נחשש אבל הדברים לכל פירא ליה דחשבינן משוס זהב בדינר להלווש
^ ליה דחשבינן אע״ג  שאר לגבי טיבעא דהד כיון כספא לגבי פי

 בפרוטוס פרוטוס להלווס ומוסר הוי טיבעא נמי נפשיה לגבי דברים
 ורוב ולהרמבים להריא״ף יש אבל . בדידהו סלי לא וזולא דיוקרא

 לגט כספא לגבי פירא דהוי אע׳ג דדהבא אחרס שטה ז״ל הפוסקים
 דהוי בכסף כסף להלווס מוסר כסף הילכך טיבעא הוי מילי שאר

 כספא לגבי פירא דהוי ונחשא דהבא אבל הדברים לכל טיבעא
 ללוס אסור רביס לענין מיהו וז׳ל ז׳ל הר״ן העלה וכן להלווס אשור
 מטבעות אבל כסף של בדינר כסף של דינר הוא א*כ אלא בדינר דינר

 ־ ע*כ דרביס חומרא משום אסור הוי פירא כספא דלגבי כיון אחרוס
 משמע והכי הד פירא דהבא לגבי דנחשא לומר צריך זו שסה ולפי

 שהוא הזהב אם קיו הדברים והרי ז׳ל הרמלן דעס וכן בירושלמי
 פירא דהוי נחשא בדינר דינר ללוס אסור אמרינן נמשס לגבי טיבעא

 ואפילו . בפרוסוס פרוסוס ללוס אסור שיהיה טש לא דהבא לגבי
מ הם שוין ונחשא דדהבא סימא  אבל .ללוס אסורים שניהם מ׳

 כיון וסו פרוטוס להלווס שלא שנזהר מי מצינו שלא זו שטה לפי ק״ל
 אסור יוחנן רט לשמעינן וסו הוו סיבעא בגמרא כדאיסא דחריפי
 בדינר דינר נקט ואמאי כסף של ממטבע חון במטבע מטבע להלווס

 שבפסקים הנכון אלא בלמרא כדאיסא דוקא זהב של דינר דמשמע
 ורוב ז׳ל הרא״ש כסב וכן זהב של ממטבע חון מוסר המטבעוס דכל

 משום ולאו ז׳ל והרמב׳ם הריא׳ף סברס שהיא משמע וכן הפוסקים
 דהוי אע׳ג אלא הגאון כדעס מילי לכל הד פירא דדהבא ז״ל דס׳ל
 הירא דהד כיון ואפ״ה טיבעא הוי מילי שאר לגט כספא לגבי פירא
 אע׳ג נחשא אבל פירא הוי נמי נפשיה לגט נחשא ולגבי כספא לגבי

 נמי נפשיה לגבי טיבעא הד דהבא דלגבי כיון פירא הוי כספא דלגבי
 פליגאסלמוד בדרראחרסא׳נ איפשרלפרושיה והירושלמי הויטיבעא

 עליו הסכים כאשר הירושלמי לדעה דאפילו לי ומססברא • דידן
 פסקא האי כלל קשיא לא דהבא לגבי הוי פירא דנחשא ז׳ל הרמב״ן
 חריף הוי דלא לריעוסא וחדא דחשיב לטיבוסא חדא ביה איס דדהבא
 בא שאסה וממכר מקח גבי הילכך וחדף דגריע איפכא הוי ונחשא

 דהבא הוי הכי ומשום חשיבוסא בסר אזלינן אחר בהדי להעריכו
 אחר עם מעריכו אסה שאין הלואה לגבי אבל . נחשא לגבי טיבעא

 אריפוסא בסר אלא למיזל לן וליס מיניה חשיבוסא בטל לנפשיה אלא
 טיבעא הוי דחריף נחשא נפשיה לגט פירא הד חריף דלא דהבא

^ לגבי אפילו טעמא מהאי אי וא׳ס . וסשכח דוק נפשיה לגבי ס  כ
א חשיבוסא בסר למיזל לן איס ב ה  לא דרט ילדוסיה סברס כפום מ
ט משום וחדף קצס חשיטס נמי בה איס דכספא כיון קשיא לא  ה

ה הדר  הד גופיה טעמא ומהאי הכסף אס קונה הזהב וסני רבי ט
 סמכו מה על וא׳ס ־ מפי וחריף דחשיב נחשא לגבי טיבעא כספא
 האיסור זה כי דע .כלל מקפידים ואינם בדינר דינר שלווין העולם

 דנעשה דנרין לו יש אם ללוס והסירו בו החמירו ולא הוא מדרבנן
 ואפילו המפסח שאמצא עד או בני שיבא עד הלדני דאמרו כההיא

ר לו יש אס דן כמה עליו לווה א׳ דנ ט אמדנן והכי דינ סאה ג
בסאה
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 נמצאים דינרין במדינה יש אם בדינר דינר ללוש המירו עוד . בסאה
 יאמר שלא ססם בדינר דינר ללוח השירו עוד ־ לזה יש לזה אין שאם

 כן ולבשר דינרי לחבריה דאוזסיה מאן ג”ה וז״ל בדינר דינר הלויני
 דה״ל הוא פירא דהבא דקי״ל דינרי מיניה למשקל לים אסור איקור
 דינרי ליס איש אבל דינרי ליה ליש דלוה היכא והנ״מ בסאה סאה
 או בני שיבא עד הלויני כאומר דנעשה דמי ושפיר דינרי ליה יהיב

 דינרין כמה עלה יזי̂ן דינרא חד ליה איש ואפילו מפשח שאמצא עד
 עליה לוה לו יש הא לו אין שמן עיפש לו אין יין מיפש רבנן דאמור

 אפי׳ אלא עליה יזין! דינרי ליה דאיש היכא מיבעיא ולא עיפין המה
 ופרע דינרי זבין בעי דאי יזין! בפוקא דינרי דשכיחין במשא אישיה

 בשוקא שכיח דלא או דינרי ליה דליש קאמרינן וכי דמי ושפיר ליה
 מיניה יזין! אי אבל ליה ופריש מיניה דיזין! היכא הנ״מ למיזן! אסור
 דקי״ל כיון דמלשא כללא . סשס ופורעין סשס לווין דקי״ל ש״ד סשס

;עכ״ל בדינרא ביה עבדי בסאה דעבדינן כל הוא פירא דדהבא
: כשבשי והנל״ד

ושמעון ראובן שהיה מעשה על דעשי אודיעך ממני ו^עא
 לאסכנדריאה ראובן והלך ודברים דין ביניהם יש

 הים למדינש לילך שמבקשים עדים לי יש ואמר ב״ד לפני שמעון ובא
 חקרו לא כי היה ושקר עדושם וקבלו עדושם שקבלו כאן אינו וראובן

 והשני הלך מהם אחד כי לא או לילך מבקשים שהיו הוא אמש אם
 ברור שהדבר לפי וקרעשיו לפני בא זה עדוש קבלש ^שובהl : לא או עדוש זה פי על עושין אם לפנינו הוא הרי אלא _הלך לא

 הפוסקים דרוב חדא דברים בכמה העדוש מקבלי שעעו
 הנך בהדי בא ולא לו ישלחו דבעיא אמרו עליהם סומכים אנו אשר

 דפשע דמשום ועעמא למד״ה לילך מבקשים או חולים היו או פעמי
 שאומרים החולקים לדעש ואפילו • לממוניה רבנן אפקעוה בא ולא

ח מ״מ אחרש.מקבלין בעיר הנשבע היה שאם  עד מקבלין דלא מו
 והיה מצויוש ושיירוש הוא קרוב מקום ואסכנדריאה להודיעו שישלחו

מדה שהולכים הוא אמש אם לחקור להם היה עוד ■ להודיעו להם  ל
 באסכנדריאה היה ראובן שהרי אחר עעוש עוד שחבולה. עושים שמא כי

 עדושן ויעידו דרכם לפי שם העדים ילכו למד״ה הולכים שם ודרך
 פיה על עושין אין שוב כדין שלא העדוש שנשקבלה וכיון .ראובן בפני

 ומה .ז״ל מראב״ן חון ראישי אשר הפוסקים כל הסכמש היא וכן
 אחר במקום הדין בעל היה דאם ז״ל הרשייא ששובש משוך שנראה

 רחוק דדילמא חדא בדבר ששובוש כמה בפניו שלא עדוש לקבל יכולין
 מאושה שנראה כמו זרוע בעלי היה האשה דקרובי !שו .היה מאד

 ושו • בא ולא לו כשלחו והוי הראשונים לשלוחים שעשו ממה חשובה
 ושושהיו • אחרש פעם ימצאם לא ושמא העדים אחר לפרוח דהונרך
 ששובה מאושה דאין דמלשא כללא שם. שהאשם להשראוש-במקום יראים
 שהעיד וראישי פה נשאר אפר העד אש בדקשי אח״כ • כלל לנ״ד ראיה
 יחד היו ושמעון שראובן שכיון הוא הדעש אומדן גם .ספק בלי שקר

 לשקר ודאי אלא לפניו עדושם קבל לא למה עמהם והעדים במדינה
 ולפי כלל בדבר דקדקו שלא העדוש מקבלי עשו יפה לא ולכן נשכוונו

: קרעשיו כדין נשקבלה ושלא בקר פהעדוש שנשברראצלי
ב ע  שירשומאביהם ושמשון בראובן דעשי אודיעך ממני צזאלת‘ ת

ג׳ ושקח ־ נחלוק אומר ראובן קובצים בי״ב שלמוד
 ושמעון בדמים אושם נעלה הפרש ביניהם יש ואם ג׳ ואני סדרים

 לראוש צריך אני אחד בסדר לומד שאני בזמן כי איגוד או גוד אומר
 הדין המורה יורה • שלמוד חצי לקנוש אמצא ולא אחר בשדר ולעיין

: מי עם
 ורב דחלייוד לך דפשיעא משמע בשלמוד לך מדבעיא תשובה

 בדמים ומעלים חולקים / ד.ורס ומשנס אלפס רב או אלפס
 למימר מצי דהא לישא ודאי והא לחלוק רוצה אינו מהם שאחד אפילו

 הפוסקים שאר כל וכן שורה ומשנה אלפס ולרב לשלמוד צריך אני
 וכדאי לזה כדאי שיש אלפס רב שני או שלמודים שני ים אם הילכך

 נשרצו ואם חולקים לחלוק ונחרצו אחד אלא שם אין ואס חולקים לזה
 חבירו אש לכוך יכול מהם אחד אין אבל מעלין בדמים אוחו להעלוש

 ורב שלמוד לחלוק באו אס וכן צריך אני לכוליה למימר דמצי לחלוק
 כיון הספרים שאר לכל וה״ה צריך אני לשניהם למימר מצי אלפס
בפרק דאמרינן לסא ממש ודמיא המין מאושו אחד אלא שם שאין

 צהגסרישמהשנן ברחיננאהוי דימי ורב חיננא בר דלרבין השושפין
 לקמיה ואחו ונוולא פילכא ידעא וחדא ולמיפא לבשולי ידעא הוש חדא

 דלמרמיבעיא עעמא ויהביה איגוד או דגוד דינא ליש להו ואמר דרבא
 הקדם כשבי והא עלה ופרכינן שרווייהו ליה מיבעי ולמר שרווייהו ליה

 אבל אחד בכרך אלא שנו לא שמואל ואמר להו מיבעי דשרווייהו
 בהדיא לך הרי . בשרצו שלמן רב שירגמא הא חולקין כרכין בשני

 דומיא כריכוש וששי חבירו אש לכוך יכול אחד אין כריכוש דבששי
 כריכוי; ששי אך בזה כשוב אין בזה שכשוב מה א' דמה־כרך א׳ דכרך

 רצו לא ואם חולקים רצו אם ואפ״ה בזה כשוב אין בזה שכשוב מה
 .שישפשרו מה כפי שבוע וזה שבוע זה או יחד בהם מששמשים אלא לא

 מוכר איני מהם א׳ כל אמר שכנים מהלכוש פ״א ז״ל הרמב״ם וז״ל
ם שאין חבירואו חלק שיקנה אומר א׳ כל אלא ה מ  לקנוס לא רוצה א'
 המקום היה אם בנוך שושפים יפארו אלא חלקו למכור ולא חבירו חלק
 מרחין כגון לשכר ראוי בו ואין מיד להששמש שראו דבר כל וכן וכו׳
 שהרי יום ואני יום אשה הששמש לומר יכול אינו ס״ש או מצע או

 לשון משמע ומיהו • ע״כ בו להששמש רוצה אני יום בכל לו אומר
 הספרים שאר לכל וה׳ה איגוד או גוד ליה למימר מצי דס״ש רבינו
 אס כופה העני ואין וז״ל למעלה וכשב למרחן ס״ש השוה שהוא חדע

 והריני לי מכור או ממני קנה לו אמר כ”א אלא חלקו לקפח העשיר
 ירוחם ברבינו שכשוב ומה עמו הדין וקונין לאחרים מוכר או וקונה לוה
 אבל רוצים שניהם אם יחלוקו קובצים בב׳ הם אס ובספרים וז״ל ז״ל
 או גוד דין בהם דאין למימרא לאו ע״כ איגוד גודאו דין בו אין

 או גוד דין בו אין קובצים בב׳ הוא הספר אם ה״ק אלא כלל איגוד
 רוצה שאינו בכך האחד ואני בכך האחד שקנה יאמר אם איגוד

 אם אבל צריך אני לכוליה למימר דמצי משום לגמרי מהספר להסשלק
 •וכן עמו הדין הכל איגוד או גודהכל ואומר לגמרי להסשלק רוצה
 נוד לו ואומר שורה ומשנה אלפס ורב שלמוד יש שאם אומר אני

 וא?י הס^מיד גוד אמר אם אשל ■ לו שומעין הכל איגוד או הכל
 למימר דמצי לו שומעין אין איפכא או שורה ומשנה אלפס רב איגוד

 הנך גבי נמי והכי כפולים הספרים שאין כיון צריך אני לשניהם
 וכן לו שומעין היו ששיהן איגוד או ששיהן גוד אמר אם אמהשא שרי

 הח או ל־ה אמר לא אי הוא איגוד גוד לאו וז״ל עלה ז״ל פרש״י
 שלנו הס«־ים בגרסש אישא וכן ששיהן אש אקח או ששיהן אש

:כשוב בהדיא
ת תעל ל א  לא או בקרקעות קונין אס דעשי אודיעך סמני ש

 ידי על שלך קרקע לי מכור לחבירו שאמר כגון
 חבירו החזיק לא ועדיין והחזיק מהם אחד והלך שלי בקרקע ששחזיק

:לא או לחזור יכולין אם _
ה ב ו ש  סודר קנין בשורש או בשוה שוה הוא אם פירששי לא ת

 פדך שהיה כך ונן״י שלי אמוש ד׳ שקנה לו שאמר כגון
 לא בשוה שוה הוא אם לפיכך אמוש ד׳ באושן והחזיק והלך לי קנויה

 שמו שלא אפילו אלא דקנו דפשיעא בדמים אושם שמו אם מבעיא
 קנה ודאי בכה״ג בקרקע קרקעך שחליך לו שאמר אלא בדמים אושם

 חליפין עבדי לא פירוש דאמר נחמן כרב דקי״ל דאע׳׳ג דמלשא ועעמא
 סודר קנין הנ״מבסורש לא אחרינא מידי אין נעל נעלו איש שלך דכשיב

 השמורה ועל הגאולה על דכשיב קני בשוה שוה חליפין בשורש אבל
 השמורה ועל יגאל לא שנאמר מכירה זו הגאולה על עלה ואמרינן

ק נעלו איש פלך אושו ימיר ולא יחליפנו לא שנאמר חליפין זו נ  ו
 כשבו וכן הוו חליפין גווני דשרי בהדיא משמע סודר קנין זו לרעהו

 סודר קנין בשורש הקרקע אש דנאן היכא אבל ז״ל ר״ש בשם השוספוש
 דאמר נחמן כרב הלכשא דאיפסיקא קנה לא בקרקע החזיק אפילו
 והדבר לא מילי שאר אבל כלי דהוי אין דנעל חליפין עבדי לא פירי
 איכא חיים בבעלי דאפילו ממלמלין ולא כלי מיקרי לא דקרקעי ברור

 בהו שייך דלא קרקעוש כ״ש סודר קנין בשורש בהם קונין אם פלוגשא
 חליפין נעשה אין מטבע והלא נעל בכלל הוו דלא ופשיטא לרעהו ונשן

 ז״ל הרמב״ם מדברי משמע והכי • קרקעוש כ״ש מקרא נשמעט שהרי
 שוה בו שאין אע״פ בכלי אלא קונין אין וז״ל מכירה מהלכוש פ״ה

 • ע״כ במטבע ולא בסירוס ולא בהנאה שאסור בדבר קונין ואין פרומה
ד דהני דאמר ממאן לאפוקי ומטבע פירוש אלא לננעט הוצרך ולא ב  ע

למעלה כשוב עוד חליפין עביד דלא פשיטא קרקע אבל חליפין
הקרקעות



ותשובודנהרדג׳זשאלות

 נקנה מהם אחד כל המטלטלין כל ושאר והבהמה והמבדס הקרקמוח
 הרב לדעח הבהמה או העבדים או שהקרקעוח איחא ואי בחליפין

 ודאי אלא בחליפין ונקנין בחליפין קונין למימר ה״ל חליפין עבדי ז״ל
 העור וז״ל • בשמוך כחב כאשר בהם שקונין הוא כלי דדוקא משמע

 מטלטלין בפאר ולא בפירוח ולא בהנאה אסור שהוא בדבר קונין אין
 ואם . ע״כ בה וקונין כלי כמו שהוא פר״י בהמה אבל כלי שאינו

 ולא כלי לא שאינם בקרקעוח כ״ש קונין אין כלי שאינו במטלטלים
 קרקע המחליף ראשו; חלק י״א נחיב דל ירוחם רבינו ודל • מטלטלין
 האחר זכה מהם א׳ זכה או שהחזיק כיון בקרקע מטלטלין או בקרקע
 ר״ח וכחב ג׳ חלק עשירי בנחיב כחב עוד • באנב נקנה אינו וקרקע

 וכיוצא פירוח כגון בשוה שוה והשני סודר קנין חליפין מיני שני וים
 בקנין ר״ל חליפין עושין שאינם אותם וכל בקרקע קרקע ואפילו
 ודבר פירוח זה ולפי בשוה שוה להחליף חליפין נעשה הכל אבל סודר
 סודר לענין כלי נחשבין שאינן הדברים אוחן וכל וקרקטי מסוייס שאינו
 ואפילו בפירוס פירוח או בשור שור בשוה שוה להחליפן חליפין נעשו

 ננקום בכל בחליפין האחר נתחייב מהם א' שזכה כיון בקרקע קרקע
 נעשה מטבע דאין מטבע זולחי דבר וכל הירושלמי מן משמע וכן שהוא

 דל והרמב״ם האיי רבינו כחבו וכן בשוה פוה להחליף אפילו חליפין
 סברס על נאמנים עדים שני לך והרי חולק שום כחב ולא • טכ״ל

 אמר אשי רב וז״ל בחרא בריש שכחב מה ומעחה וחלמידו בנו הרא״ש
 כיון אלא להחזיק צריכין שניהם שיהיו לא והחזיק זה שהלך כגון

 ששנינו כדרך לחבירו ונקנה האחר מחצי נסחלק מהם האחד שהחזיק
 בחוספחא שנינו וכן בחליפין זה נחחייב זה שזכה כיון במטלטלין

 בקרקע מטלטלין או במטלטלין מטלטלין או בקרקע קרקע המחליף
 זה או אלא בחליפיו (זה) נחחייב זה שזכה כיון במטלטלין קרקע או
 דשנים הענין מורה וכן קאמר בשוה שוה בע״כ . ע׳יכ קאמר זה או

 בשוה פוה הוי דפירופא משמע החוספחא מייחי ועלה לחלוק שבאים
 והר״ן,דל הרש״בא כחבו בעצמו הלשון וזה סודר בחורה לא אבל

 וכן בשוה שוה החוספחא מפרשים הם שגם לומר וצריך בחרא בריש
 שהעלו מה על דקדושין בפ״ק בעצמו ז״ל הרש״בא פכחב מננה משמע

 בחליפין דמקנו אמרינן לא נמי בשוה דשוה ז״ל ר״ח בשם החוספוח
 והקשה לא בטליח מטבע אבל במטלטלי ומטלטלי בחפן חפן אלא

 מטלטלין בקרקע קרקע המחליף בחוספחא חניא ועוד ג.אז״ל
 זה נחחייב זה שזכה כיון במטלטלין קרקע בקרקע מטלטלין במטלסלין

 ומסחברא בחליפין ונקנה חליפין נעשה מינו בפאינו אף דאלמא בחליפיו
 זה אש זה קונין נעל של קניינו כענין שאינו בשוה שוה שהוא דכל
 קרקע כמו אחד ממין שאינו בין בשור כפרה אחד ממין בחליפין בין

 לפי ממטבע חוץ בחוספחא וכדחניא בקרקע ומטלטלין במטלטלין
 דבטלה עבידא וצורהא אצורחא דדעחייהו ממון גופו שאין כדבר שהיא

 • ע״כ דוקא דנעלו לא אחרינא מידי אין כלי סודר כעין בחליפין אבל
 חליפין נעשה בשוה שוה דקרקע סובר דל שהרשב״א בהדיא לך הרי
 הוא כי חוספחא להך ז״ל הר״ן שפי׳ משמע וכן סודר בדין לא אבל
 שכחבנו ז״ל הרא׳ש לשון בעצמו והוא ממש ז״ל הרש״בא לשון כחב

 וז״ל דקדושין פ״ה דל הרמ״בן שכחב מה טובא דקשיא אלא למעלה
 פוד החליף כיצד דקחני אע״ג וכו׳ באחר דמים הנעשה כל דחנן הא

 שיש לנכסים בין הוא כללא רישא מ״מ מטלטלין דאינון וכו׳ בפרה
 ולא דכולהו קניינים במחני׳ מדקחני אחריוח להם לשאין בין אחריוח
 חליפי דהא תדע בחליפין נחחייב שזכה כיון כולהו אלא בסיפא מפליג
 מלחא סודר וחליפי הכחוב אוחס רבה גמורין חליפין מדין סודר

 קרקטיוח החליף בחוספחא ומצאשי היא ובמטלטלי במקרקעי דאיחא
 פ״ק שאמרו במה ונחלין בזה חולקין ראיחי גכבר וכו׳ בקרקעות

 קאמר ולא והחזיק בעצמו וזה והחזיק בעצמו זה בהלך כגון דבחרא
 בחזקה קונין נקיט דגמרא היא מלהא ולאו והחזיק שהלך בלחוד חד
 אחרינא דשירוצא מאורחא דהוא חליפין בחורש קונין נקיט ולא

 וכן דל הריט״בא כשבה וכן עכ״ל ברוחות מידם בשקנו השם דאשמר
 הלשון זה פשט והנה שדע האי שהשמיט אלא ההלכות בפי׳ ז״ל הר״ן

 אי כפשוטן הדברים ואם סודר קנין כעין בקרקעות שקונין נראה
 מידי אין נעל דאמר נחמן כרב דקי״ל כיון כלל להולרון איפשר

 או בפירוש וכי בו קונץ שהקרקע שנאמר איפשר איך לא אחדנא
קונין אין הפוסקים רוב לדמש חיים ובעלי לכ״ע ילי שאינה מטלטלין

עט
 כוונס הישה שלא אומר אני כך ומשוך בקרקעות שיקנו איפשר איך
 אס זה דקונין חליפין דין בהם יש נמי דקרקעוש ללמוד אלא דל הרב

 אותם שהרי ראיה סודר נין1ב׳־ ונקנין בשוה שוה חליפין בשורש זה
 שניהם שיחזיקו עד קונין דאין ס״ל בפוה שוה אפילו עליו שחולקין

 קרקעוס מרבה כשהרב ושו • היא לחלוק שבאו בשושפין דסשם והך
 ומה מרבה בפרה דשור דומיא דמשני׳ בכללא דהוי משום לחליפין

 דהא הוא בשוה שוה שמרבה ההרקטיוש אף בשוה חליפין בשורש השם
 שבא מה ועיקר סודר חליפי עבדי לא חיים בעלי הפוסקים רוב לדעת
 שייכי דחליפין שדע וה״ק בחליפין שייכי לקרקעות ללמדנו דל הרב

 הכסוב אותם רבה גמורים חליפין נודין סודר חליפי דהא בקרקעות
 במקרקעי דאישא מלשא סודר בקנין אותם לקנות כלומר סודר וחליפי

 עיקר וכ״ש במקרקעי שייך סודר דקנין למדת הא היא ובמטלטלי
 כדאישאיהאכדאישאליקנוש והא סודר חליפי מהם שנתרבה החליפין

 דאיירי התוספתא מיישי ועלה שזה בחליפין ולקנות סודר בקנין אפילו
 הכי ובלאו למעלה כשבנו אשר המפרשים מדברי כדמשמע בשוה שוה
 לרעהו ונסן קאמר דקרא סודר חליפי כעין דאיירי איפשר אי נמי

 משמע וכן וכו׳ רעהו אל איש ישן כי שנאמר ליד מיד הניתן דבר דמשמע
 דהואמאורחא חליפין בשורש קניין נקיט ולא לשונו בסוף מדכשב נמי

 מאורחא ומדקאמר ע״כ ברוחות מידם שקנו דאשמר אחרינא דשירוצא
 כעין דאי בשוה שוה היינו דקאמר דחליפין משמע אחרינא דשירוצא

 מלשון בהדיא נראה וכן • ממש אחרינא שירוצא היינו סודר חליפי
 לאפוקי לאו במטלטלין לה דמפרש והא ודל דקדושין פ״ק דל הר״ן

 בשדה שדה החליף שאם הכו דינא נמי בקרקעות דודאי קרקעות
 זה ועל הוא בשדה בדה לאו קנין בשורש דאי בשוה שוה ומשמע

:התוספתא מיישי  סודר כעין בקרקעות שיעשו מסכיס הדעת דאין דמלשא כללא
מי פירי למ״ד ואפילו מטלטלים או אחר קרקע להקנות  ע

 המטלטל דבר הנ״מ דבר בכל לקיים דבר כל מלקיים מרבה חליפין
 למ״ד ואפילו : לא בקרקע אבל לרעהו ונתן דכשיב ליד מיד הניתן
 דדעשיה משום דפליג ומאן הוא המטלטיל כלי מ״מ חליפי; נעשה מטבע

 בחליפין נקנה ואינו חליפין עושה ואינו דבטלא עבידא וצורשא אצורשא
 אפה דאלש׳׳ה קונה דמים בחורש אבל חליפין בשורש כשנושנו והנ״מ

 בקרקע לקנות אבל . בכסף נקנה איך וקרקע ב;סף מתקדשת איך
 בתשובה ז״ל הרשב״א וז׳ל . מעולם אדם אמרה לא סודר קנין כענין

 בשדה זה שהחזיק כיון בקרקע קרקע במחליף נמי וכן רכ׳ו אלף סי׳
 כעין אלא גמורין חליפין אלו ואין וכו׳ השני השדה חבירו קנה זו

 פלא ומסשברא וכו׳ לו שנתן שדהו בדמי ראובן שדה זו דקנה דמים
 והוו קפיד ומדלא נינהו חליפין וכעין דמים אלא קאמר ממש בחליפין
 הזהב בפרק הונא רב דאמר האי וכעין חליפין להו קרי כחליפין

 דמו כחליפין קפיד דלא כיון משך דלא אע״ג קנה באלו לי מכור
 ; הנלד־כ • הוא וברור סודר לכעין ק״ו דן אתה ומע^! ע״כ

י ע ת ת ל א  אשתו לו שהכניסה בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 לה כשב והוא וכך כך בעין ננעוש בנדונייתה

 הנדונייא אם מהכשובה סך לבעלה מחלה ושוב וכך כך מאוחר בשורש
 מסך שמחלתי מה לומר יכולה אס נדונייתה מוחלת אינה ואש״ל בכלל

 ומה העליונה על הבעל יד דילמא או קיים והמאוחד הוא הנדוניא
 : קיימת הנדונייא וששאר המאוחר הוא שמחלה

ה ב ו ש  הקיימים צ׳׳ב נכסי כמוחלש האשה כי הוא מוסכם דבר ת
 לבעלי עשיתי רוח נחש לומר ויכולה כלום מחילתה אין

 אבדו כאלו הוי בעין ואינם מעוש לו שהכניסה כיון הוא הספק אבל
 טשישי רוח נחש לומר יכולה דאינה ז״ל הרמב״ם וכשב נגנבו או

 לומר יכולה דבנ״ד ומסשברא • אישור! מהלכות פכ״ב כשב וכן לבעלי
 חידוש ז״ל הרב שכתב הדין דעיקר חדא לבעלי עשיתי רוח נחש
 כלום שעבודן מחילת אין כך בגוף כלום משנתה שאין כמו כי הוא
 אין אבדו או דנגנבו היכא חדושו אלא בו לך אין הוא דחדוש וכיון
 אלא ז״ל הרב אמרה לא בעין שאינם אלא נאבדו פלא בנ״ד אבל

 לו שהכניסה המעות כאותן ושו לבעלי עשיתי רוח נחת לומר יכולה
 בהם קנו בלא ואפילו • בפין הם והרי שכשיטין או אלבושים בהם קנו

 ותו . אחרים מעות תמורתם יש הרי בעין בעצמן המעות יאין דבר
צ״ב נכסי ובשלמא איבה לה תהוי דלא משוס הוי טעמא דעיקר

שאבדו
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 המחול לא אם א*בה ליה הוי לא במחילחן הכאה לו שאין כיון טאכדו
 המחול לא ואם כמחילהן הכאה לו יש כאבדו לא שהמעוה בכ״ר אבל

 . לבעלי עשיהי רוח כחה לומר יכולה הכי ומשום איבה ליה הויא
 המאוחר מן שמחלה ומה ממילה איכה מכצ״ב שמחלה מה הילכך

 העליוכה על הבעל דיד הכדוכייא על כהובהה והשאר מחילה מחילהה
 וליכא . ההחהוכה על השער בעל ויד ממכו להוציא באה היא שהרי

 המחילה שער בעל שהרי ההמהוכה על במחילה השער בעל יד צמימר
 היא שהמחילה וכיון הודאי מן אלא ממכו מוציאין ואין מוחזק הוא

 לא שהמחילה כיון והו הכדוכיא ולא מחלה המאוחר לומר יכול סהם
 לע״ד הכראה ־ ודוק היהה המאוחר על ודאי בנדוכייא המול

:כהבהי
ה ע ת ת ל א צ  ס״ה אצלו שהפקידו בראובן דעהי אודיעך ממכי ^

:לשלם חייב אם בו ופשע
 בהא הלוי ומחלוקהם ׳,׳ל הראפוכים בין מחלוקה זו

 העבדים אוכאה להם שאין דברים אלו הזהב בפרק דהכן
 וכהב כשבע איכו חכם שומר וכו' וההקדשוה והקרקעוה והשערוה

 לישבע חורה הזקיקחו שלא פשע שלא כשבע איכו ז״ל רש״י עלה
 היכא אבל רחמכא דפעריה הוא דמשבועה מדבריו כראה עליהם
 ועעמייהו דשכירוה פ״ב y׳1 הרמב״ם כהב וכן משלם פשע דודאי
 שומר קהכי מדלא משמע הכי דמהכי׳ ופשעא דמי כמזיק דפושע משוס
 במשובה כהב ז״ל הריא״^ אבל עפי רבוהא דהוי משלם איכו חכם
 שאין ז״ל והורה ואבדו בהם ופשע שערוה למבירו שהפקיד במי

 והרשב״א והראב״ד ז״ל הלמידו הלוי הרב דעה וכן לשלם אומו ממייבין
 דמחד שוה והקרקעוה ההקדשוה דין כי ידוע והדבר ז״ל והרמב״ן

 איכו חכם שומר חכי דלא והא בגמרא בברייחא כדאיחא כפקי קרא
 שכר שומר גבי וחשלומי; כחיבא חכם שומר גבי דשבועה משום משלם

 חירצו והחוספוח בו שכמוב מה חבירו על מלמד א' וכל כחיבא
 במציעא הכא וכסבה הדייכים שבועה פרק בשבועוח דמחכי׳ דעיקרא
 ז״ל הריא״ף כדעה הוא ההוספוה דעה שגם משמע דהחם אגררא
 כיון מ״מ הוא דמר ואחריה מחייב ז״ל דהרמב״ם אע״ג בכ״ד הילכך

 יודע והוי רבוומא הכי כל ככגד ממוכא מיכיה מפקיכן לא דחפים
 דהא פשע אס פעור כמי שכר שומר אפילו מפשיעה דפעור דלמ״ד

 וההקדשוח והקרקעוה והשערוח העבדים כחמעעו השומרים דיכי מכל
 שכרו הפסיד כאבדו ואם משלם איכו בפשיעה אפילו כאבדו ואם

 מדיכי ההקדשוח שכחמעעו פ“ואע ■ ברור וזה כראוי שמר לא שהרי
 כעין השומרים שבועה הקדשוח על שכשבעים חכמים חקכו השומרים

 והקרקעוה השערוח עכין4 ומ״מ בהקדשוח יזלזלו' שלא כדי מורה של
 ראיה הביא לו אומר שהרי מידו מוציאין דאין הפס שאם לי מסחברא

 הוא דמר דאמריה וכ״ש ועול אוחך המחייבים כדברי הלכה שאין
:עלה! לוסיך דלא והבו

ת תעי ל א  דרך להוציאו שצריך המה על דעחי אודיעך ממכי ש
 באוחו לצאה אסור כהן יהיה אם מבואוח פחמי כמה

 : הפחמים לפכי יוצא זיז שיש כיון מבואוה פחחי
ה ב ו ש יצחק הר״ר וז׳׳לסיפר כלבו בספר כחוב כמצא בזו כיוצא ת

 על ז׳׳ל שמואל הר״ר לפכי בא מעשה ז״ל המכהג בעל
 בפכימי המת והיה ביכיהן אחה מצר והיה מזו לפכיס זו במים שכי

 לאסור רוצה הרב והיה להיות.בחיצוכה כהן מומר הייה אס ושאלו
 זיז גבי אמריכן כמי הכא החיצוכה ככגד לצאת עומאה סוך! משום
 כך אחר לו להקשוה שרצו ויש • זה בשביל שעמא הניח פחח שלפכי
 סו^ איכא כן דכמו הקברות ביה פחח דרך כהן לעבור יכול היאך

 יקברכו אלא שם דרך יוציאכו לא דשמא קושיא ואיכה לצאה עומאה
 על מוזהר כהן שאין כחכאל רביכומאויראהראהלר' . אחר במקום

 לעמוד יכול פחח אסקופה ועל הזיזין ממה ואפילו העומאה סוף
 ואכי .ע״כ העומאה להביא עפח פוחח חור שם יהיה שלא ובלבד
 אשר הראשון הפתח אלא דמר כקולי ולא דמר כחומרי לא אומר
 קצה שדומה לפי שם לעמוד לכהן אסור ממכה לצאש עחיד המה
 שמואל רביכז לדעה ואפילו גזרו לא פמחיס שאר אבל המה לאהל

 איפשר אם אבל אחר ממקום לצאה אפשר שאי פחחים אלא אסר לא
 היה שאם ג״כ צ״ל שעחו ולפי • אסר לא אחרים בפמחים להוציאו

לצאח שדרכו אומו הרבה פחמים שיש אע״פ זה בפחח להוציאו דרכו

 צריןי ו3דר ולפי עליו הקהו ויפה מוחיים האחרים והפחמים אסור בו
 משם להוליאו המח שדרך כיון הקברות בית של פתח גס לאסור

 דעתי ולפי בע״ה לקמן אכתיב כאשר זה פתח גס אסרו והאוסרים
 בתים וז״ל מת מעומאח פ״ז ז״ל הרמב״ם וכתבה מהתוספות למדוה

 לצאת מת של דרכו היה אם מהם בא׳ והמת לאכסדרה הפתוחים
 עמא שער הבית לאו ואם עמאים והבתים שער הבית הרי באכסדרה

 ממש פתוחים בבתים לה מפרש ז״ל והרב . ע״כ עהורים והבתים
 שהם כיון הבתים גם כעמאו באכסדרה לצאת מת של שדרכו וכיון

 כשהדלתות והעמידה עהורים בתוספתא מצא ז״ל והראב״ד • פתוחים
 שכי פתח שהוא אע״פ עמא שער הבית כי למדכו ומ״מ . מגופות

 לצאת בדרכו מלוי שהדבר למדכו ועוד . בו המת לצאת שעתיד כיון
 המצר דרך לצאת אחר בפתח המת את להוציא איפשר הכא דהא בו

 הפתוחים הבתים כעמאו באכסדרה לצאת שדרכו כיון לביח שיש
 שאסרו זקכים ה׳ ז״לבשם ישראל מה״רר שכתב תמצא וכן • לאכסדרה

 ושער העיר שער אפילו לצאת המת שדרך הפתחים בכל לצאת לכהכים
 מכהג לשכות והמחמיר כן כהגו שלא ז״ל הוא וכתב הקברות בית

 הלכה פתחים עומאת אם בין לדבר עעם וכשן עבד שפיר לאו המיקל
 עעמא בלא הוי הלכה היא אם מדרבכן היא אם ובין משיכי למשה

 דלא והבו פתחים לשאר ולא הראשון לפתח אלא ממכה למדין ואין
 בו שיוצא ראשון בפתח אלא גזרו לא מדרבכן היא ואם עלה לוסיף
 הראשון שהפתח לפי כדכתיבכא הוא והעעס העולם לאויר המת
 ממה ראיה יש עוד . לא פתחים שאר אבל המת כאהל להיות קרוב

 שכיהם ע״ג המאהיל גדול פתח במוך קען פתח בתוספתא ששכיכו
ש ופירש הגדול את הקען עיהר בקען להוציאו חישב עמא  כגון ד

 שאין לפי קען מלון או דלת עושין עצמו שבשער גדולים שערים אותם
 סוסים לצורך אס כי הגדול השער איש לכל לפתוח שעה כל רוצין

 עתיד המת כי בהדיא לך הרי • ע״כ משאות הכיעוכים וחמורים
 הפתחים שאר וכ״ש טהור ואפ״ה עליו ויאהיל הגדול הדלת תחת לצאת

 שכתב ומה .טהורות שהם החתיהס לעבור המת שעתיד ואהלים
 פתח בתוך קטן דפתח מחוור איכו קאמר הפסח בצד ז״ל הראב״ד

 בתוך ז׳׳ל הרמב״ס כתבה וכן ממש הפתח בתוך משמע קתכי גדול
 עם שיהיה עד הפתחים טומאת מל מגלח ,כזיר שאין ועוד • הפתח
 כל וז״ל גזיר מהלכות פ״ז הרמב״ם כתב וכן יחד האהל תחת המת

 אלו מטומאות ואחת הכזיר היה או וכו׳ שמניכו טומאות הי״ב אלו
 אבל מגלח בהכי דדוקא בהדיא משמע וכו׳ מגלח זה הרי אחד באהל

 ושכיכו . אחת אהל מחת ביחד שאיכו כיון הפתחים טומאת על לא
 מוזהר הכהן אין עליה מגלח הכזיר שאין טומאה דכל בתוספתא

 מ״מ עלה סמכיכן ולא היא דשבשתא מ״ד דאיכא ואע״ג . עליה
 שכהגוהכהכים וכיון פתחים שאר אפי׳ לאסור עלה לוסיף דלא הבו

 לשכות ואין היא תורה אבומיכו מכהג בזה ליזהר שלא במקומכו
: מכהגם

 להיות שחל הפסח ערב על דעתי אודיעך ממכי שאלת תעז
 או שבת מערב שמורה מצה לאפות עדיף אי בשבת

; שבת במוצאי
 לאפות מכהגיכו אבל כ״כ הראשוכים בין מחלוקת זו תשוכלז

 במצות טרוד שהוא ועוד י״ט טורח משום מע״ש הכל
 שמורה חטה אחד לכל שאין באתרין וכ״ש פכאי לו יהיה ולא הגדה

 במוצאי לעשותו איפשר ואי הקהל לכל לאפות וצריך קצירה משעת
 שמא גזרה דאמריכן הא כי שבת חלול לידי יבוא שמא ותו • שבת

 כל דאיכא הכא שאגי בשעתה מצוה דחביבה ואע״ג עוף בן ישחוט
 בזמן אלא המצוה חבוב אין מצוה חבוב משום ואי . טעמי הכי

בשאר דהא תדע • אפייתה זמן לא המצה אכילת דהייכו קיומה
אע׳׳פ הפסח לשחיטת הראוי בזמן חצות אחר אותה אופין אכו שכיס

: הלילה עד אכילתה זמן שאין
ן תעח י נ ב ל  דחזי כהן שם יש אם • חלה יפריש היאך בי״ט שלש מי ו

 עיקר היא שזו שם לה ויקרא העיסה מן יפריש ליה י ^
 כהן שם אין ואם תרומה׳ מרימו חלה עריסותיכם ראשית שכאמר המצוה

שורפין דאין לשורפה יכול איכו שם לה יקרא שאם שם לה יקרא לא
ימים בשאר ואפי׳ מחמין שלא איפשר אי ולהכיחה בי״ט קדשים
חדא דכל החלות כל לאפות מומר הילכך לטלטלה אסור טובים

זמדא



ותשיבותהרדבץשאמח
« פורחא מפריש איפשר חלה משוס ואי ציה סזיא ורודא  חדס מ
 ויהיו בסל יצרפס כולם אח שיאפה ואחר ז״ל רש״י כסב וכן וחדא
 מאן דאיכא ואננ״צ . חלה ויפריש החלוח מן גבוהיס הכלי אוצני

שין  בפסח אבל ימים בשאר מ”הנ בדיעבד אלא זה הסירו דלא מ
 י״ט ולמוצא ק לכחחלה כעשוח מוחר עובים ימים בשאר ואפילו

 בה אחי דילמא כהן שיבוא עד מלהניח עפי עדיף והכי ישרפנה
: חקלה לידי

ט ע 7;1 ת j ארבע בל יין למזוג צריך אם שלנו צמוקים יין ענין 
 הנכלן . שלהם כיין חזק כאינו כיון לא או כושוח

 מדקדקין ואין חי חי ואם מזוג מזוג אם רגיל שהוא מה לפי שהכל
 יהיה שלא חזק כ"כ היין אין הזה בזמן כי חלוש או חזק הוא אם ביין

: חי לשחיה ראוי
ן יי® י נ ן ^ ל  סדר לו ונזדמן המזון ברכח ובירך אפיקומן שאכל מי ו

 או לאכול רשאי הוא אם יודע שאינו למי לברך אחר י
 ויברך עמהס ולשחוח לאכול דמוחר ודאי אפיקומן אכל שכבר כיון לא

 דאעו באחרונה שמורה מצה כזיח שיאכל בלבד המזון ברכח להם
 אמרו דלא למיכל מצי לא מי בליליא זמני חרי למיכל דבעי איניש
 באחרונה מצה כזיח אוכל שאינו במי אלא אפיקומן אחר לאכול אסור
 כחבו וכן .איכא והא בפיו מצה עעם שישאר כדי הוו עעמא דהא

: הדברוח בעל בשם בהדיא .
א פ  הפרוסה לשים אבוסינו ומנהג ומנהגינו הברכוח ענין ת

 המוציא ומברך בידו שלשחן וחופס השלמוח שחי בחון
 והכריכה הפרוסה ומן החחחונה השלימה p יחד ובוצע מצה אכילח זעל

 נמצא באחרונה אוכלין אנו השנייה הפרוסה ומן בשלישיח אנועושין
 • הדעוח כל חובח ידי לצאח יפה מנהג וזה מצוה עושה אחח כל

 שלשחן על המוציא שמברך שכחב אלא האגור בספר כסב לזה וקרוב
 והשנייה הראשונה בידו ומחזיק השלחן על השלישיח אח ומניח

 יחד משחיהן ובוצע מצה אכילס על יחד שחיהן על ומברך הפרוסה
 דאי השלישיח מניח הוא למה ידעחי ולא ע״כ אחח מכל כזיח

 חדא לי ומה שלימה איכא הא בפרוסה עני של דרכו מה משום
 דרכו למה זכר איכא פרוסה דאיכא כיון אלא סרחי לי ומה שלימה

 כחט דהא לאכילה המוציא בין עובא הפסק דאיכא וסו . עני של
 כדי בככר ועודה הפרוסה ולהניח הככר מן לבצוע שצריך הפוסקים

 די ולא השלימה על בוצע ויהיה לבציעה הברכה בין הפסק יהיה שלא
 ואם ויבשוח דקוח בהן לפי הפסח במצוח כן לעשוח איפשר שאי
 בהנחח ג״כ שיפסיק להוסיף שבא אלא לגמרי יפסק מקצח לבצוע ־מא

:למעלה שכסבסי מה הוא שבמנהגים העוב אלא השלימה
ב פ והסירו חעיס בחוכו והיו הזפק עם שנמלגה חרנגולח ת

 וקשיא הבשר לבין בינו מפסיק הזפק דקרום מעעס י
 הרי מפסיק שהקרום מה מועיל מה (הבליע במלינה כח יש אם לך

 נחבשלה אס אף הכי חימא לא דאי לבשר הקרום ומן הקרום בולע
 אצעריכינן מאי להבליע במליגה כח אין ואם לאוכלה מוחר יהיה

 : מוחר נמי הכי בלאו מפסיק הזפק דקרום לעעמא
ה ב ו ש  אסור מבלעא דאי מבלעא לא דמליגה מסחברא ת

ה  מליחה ע״י יצא לא ועוד הדם מבליע שהרי למלוג הי
 קרום לאו ואי מחממח המליגה כי רכשי אחרי ארכבוה ודאי אלא

 אינו שמפסיק הקרום וע״י קליפה כדי אסור היה דמפסיק הזפק
 בשיעורא בקיאינן דלא משום במליגה איסור נוהגין ואנו כלום צריך

חליעה: גבי מאמרינן
פג ת ת ל א  ביד נכסים שהפקיד בראובן דעחי אודיעך ממני ש

 אח שמעון אח לחבוע לאובן של בנו בן ובא שמעון
 חוב בשביל הפקדון לעכב שרוצה עוען ושמעון יורש שהוא לפי הפקדון

: מי עם הדין המורה יורה .אחר
ה ב ו ש  ראובן על הוא שמעון עוען אשר החוב אם ביארח לא ת

 או בחייו ראובן של בנו מח ואם בנו בן על או בנו על או
 שהחוב שמעון אסעוען . החלוקוח כל לפרש צריך אני ולפיכך • לא

 יכול שהיה מגו ליה דאיח כיון בנו בן על או המפקיד ראובן מל הוא
 .לי חייב הוא למעון יכול החזרחי או מעולם דברים היו לא למעון
 לעכוביהפקדון מצי דלא בירושלמי משמע וכן במדרש דאיכא זאעיג
העלו כבר אמונים איש נקרא לא p והעושה ישנה מלוה גשביל

 איחא והכי .פקדון ורם מלוה ל״ש נה״ג לחפוס דיכול ז״ל האחרונים
 אלא הראשונים אמרוה לא דע״כ אומר ואני . המקבל פרק במרדכי

 גבי לא דאי דמיח היכא אבל חובו מבעל הלואחו לחבוע דמצי היכא
 עוב מגו זה אין וא״ח . אמרוה לא גבי מצי לא חו ידו שחחס ממה

 אבלאיי"יין בשקרו מכיר זה אין וכך כך לי חייב זקנך זו דבמענה
 אשכחנא הא • בשקרו מכיר היה החזרחי או מעולם דברים היו לא

 אביך של זו שדה דקאמר בהא דכחובוח בחרא בפרק האי כי מגו
חי  בשם הבסיס חזקח פרק במרדכי כחוב וכן ממך ולקחסיה הי

 למעון יכול היה שהרי מוב המנו בנ״ד כי אומר אני עוד . ר״י
 ואם ־ ברור וזה בשקרו מכיר זה ואין לאביך או אביך לאבי החזרחי

 הרי בנכסים וזכה הבן בחיי האב מח אם לי חייב היה אביך עוען
 אביך לי חייב היה וכך כך לומר הנפקד ונאמן חובו לפרוע חייב הוא

 הבן מח ואס מחמחיה דאחי מגברא איהו עדיף דלא וכדכחיב במנו
 למיויר מצי בשמר מלוה לו יש אפילו בנכסים זכה ולא האב בח־י
 דנפל מחני׳ מהך והראיה פורע איני אבי וחובוח יורם אני זקני אח

 ומה אביו בנכסי שמכר הבן מחם שלחו והכי אמו ועל עליו הביס
ק  היא וזו הלקוחוח מיד מוציא הבן בן האב מח ואח״כ האב בחיי ה

 הקרקע שמוציא מפני אלא קשה שהוא אמרו ולא ממונוח בדיני שקשה
 הבן בן שאין ברור הדבר בנ״ד אבל היא הלכסא ואפ״ה דמים בלא

 שאלו דמלחא ומעמא שמעון מידי הפקדון אח ומוציא כלום פורע
 ודאקני דקנאי ליה כחב ואפיצו לשמעון מעולם נשחעבדו לא הנכסים

 ירושה ושאני מוחו אחר לאדם קנין דאין נכסים קנה לא זה הרי
 לפישנשחבשו זה והבן זקנו אח יורש ואדם ממילא ויורדח דמשחלשלח

; אחרים בו
 עדים כמאה עלי חעיד ידי כחיבח בו שכחוב ידו כחובח נין5ול?

 לומר דנאמן זו סברא בעלי לדעח פרעחי למימר מצי אי י
 מפני ידו כסיבח דין נבחנה דלא פשוט הדבר ידו כחב על פרעחי
 כי לאפלוגי להו הוה איחא דאי חדא עדים כמאה עליו שחעיד שכחב
 שאינו דשער דטעמא וסו • למלוה נאמנוח בו כחב אי דאיפליגו היכי
 אבל בע' מאי בידי שערך למימר דמצי משום פרעסי לומר נאמן
 אלא בו אין דהא קלא ליה דליח אוחו שכח למימר איכא ידו בכחב

 ׳ לענין אלא עדים כמאה בה כחב דלא א״נ עדים של ולא ידו כחיבח
 א״נ .לטעון יכול פרעהי אבל מעולם דברים היו לא לומר יוכל שלא

 לו מסר אם כסבו שהרי חדע הכי ליה כחב דשערי שופרא מפום
 למימר להו הוה מינה ועדיפא כשטר דינו הוי עלים בפני ידו כחב
 ליחא ודאי אלא והשטר עדים כמאה עלי חעיד וחחימחי כחב שאס

 ואם . אחר ממקום יוצא ידו בכחב אעפ״י פרעחי לטעון מצי ושפיר
 בפני הלוהו אם וכן . פרעחי לטעון מצי לא שוב נאמנוח בו כחוב
 חבירי אח המלוה דקי׳׳ל אע׳׳ג עלי נאמן חהיה למלוה ואמר עדים

 הימנים הא פרעחיהכא לומר ונאמן בעדים לפורעו צריך אין בעדים
:כחבחי הנל״ד • הוא ופשוט סהדי באנפי

ת תפי ל א  הרשב״א שכחב במה דעחי אודיעך נפשי ידיד ממני ש
 מוסר אם ממנו ששאלו על שס״ט סי׳ בחשובה ז״ל

 . לא או בכך בזיון איכא אי העכול למהר סיד מח של גופו על לחח
 אוחו לישא כדי מהרה בשרו לעכל כדי שעושין האי כי כל וז״ל והשיב
 שאין צער משום כאן ואין בזיון משום כאן שאין מוחר אחר למקום

 ומוציאין אוחם קורעים והחנוטים בסיד כ״ש באיזמל מרגיש המח בשר
 לך וקשיא .עכ״ל בזיון מפום ולא צער משום לא כאן ואין מעיהם
א החם דגרסינן בשבחפ״ק אמרינן דאיפכא  מרגיש המח בשר אין ד
 שנאמר החי בבשר כמחט למח רמה קשה יצחק א״ר והא איני גאיזמל

 שבחי המח בשר אין אימא חאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך
 : צערא ואיכא באיזמל מרגיש שהמס בהדיא משמע באיזמל מרגיש

ח ב שו  היאך המח צער דאיכא איחא דאם ליה קשיא ז׳׳ל הרב ת
 ודאי אלא הצדיק יוסף ואח אע״ה יעקב אח חנטו

 כן שעושין בזמן וכ״ש צער להו דליח משמע בדבר היחר מדנהגו
 קמיה דשאילו עובדא וכהך החנוטים כענין ולחועלחו המח לכבוד
 דקשה רמה ושאני ^באיזמל מרגיש המס בשר דאין הקס״ד כפי וס״ל
 אחיא דברייחא משום אלא הכי לחרוצי מצי והוי מאיזמל יוסר למח

 באיזמל מרגיש שבחי המה בשר אין אימא דמשני בהא טפי שפיר
אס מחבבין שהיו וסייעחו מנניא אמרו חעניח מגלח פתב מי דחניא

ייירוק
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 שאם נעשה מה אכל הצרוס אח מחככין אנו אף רשצ״ג אמר הצרוח
א מספייןין אין לכהוב באנו  המח בשר אין ד״א נפגע שועה אין ד

 הנמשל על יפה נופל המפל אין קאמר ממם מח ואי באיזמל מרגיש
 היו ולא חיין דהוי שפיר אחי דמשני מאי לפי אלא הוי חיים דהא

 מרגיש ממש המח שאין לך אימא לעולם אבל מח בשרם כאלו מרגישים
 נמי רמה אפילו נינהו הרגשה בני לאו דמחים כיון וא׳׳ח . באיזמל

 בבשר כמחע למח רמה קשה יצחק רבי קאמר והיכי מרגישים אינם
 מעשיו על אוחו להעניש כדי וביה מיניה דהוי כיון דרמה י׳ל . החי

 בו אין לחועלחו או לכבודו למח שעושין דבר דכל דמלחא כללא : השגחחו׳יח׳ מפליאוח וזו מרגיש אינו דברים שאר אבל בו מרגיש
 שצוה מי ראיחי המעם ומזה צער משום ולא בזיון משום

 לפי מהרה הבשר שיחעכל כדי קברו בחוך סיד שיחנו מוחו בשעח
 שיחעכלהבשר עד למחיצחה הנשמה מכניסיןאח שאין במדרש שאמרו

 ואמרו היא יושביה אוכלח ארן שנאמר ישראל ארן נשחבחה ובזה
 בחוכה אשד יושביה אח לאכול שממהרח שבמה למדנו גנוחה מחוך

 ראויה היא אס עליונה בישיבה נכונה מנוחה חמצא שהנשמה כדי
 בעצמו כשהוא וכ׳ש וכדכחיבנא הוא מוחר זה שדבר ואע״פ • לכך

 של בעבעו הקב״ה שסדר מה על החחכמוח הוא מ״מ זה על מצווה
 יח׳ ידו קצרה הקצור .הועיל מה העונש צד על שהדבר כיון עולם

 הלא הוא צדיק ואס ; מזה ומר קשה שהוא בעונש ממנו להחפרע
 כדי קצר בזמן או זמן בזולח ליעודו יסוד כל להשיב המבע אח יצוה

 אני בו וכיוצא זה על הילכך מונע בלא למקומה נשמחו שחעלה
:וגו׳ חהיה חמים קורא

ה פ ת ת ל א ט  ישראל מה״רר שהחיר במה דעחי אודיעך ממני ^
 יש אם ובקסמים במכשפים לשאול בחשובוחיו דל ’

: זה היחר על לסמוך
ה ב ו ט ^  אלא כחב לא ז״ל הוא וגם זה בהיחר נוהה דעחי אין ת

 וידעוני אוב דשואל בדבר מפורש איסור מצינו שלא
 שאר ואין מפי דחמירי הני דדוקא נראה עליהם חורה דהזהירה
 דבעיא דיבמוח קמייחא בשמעחא מוכח והכי להחמיר בכללם מכשפים

 אשכחן ולא וידעוני אוב מכלל ילפינן ולא בסקילה המכשף לחייב
 אוב בענין אם כי בעצמו מעשה עושה באינו לשואל תודה דהזהירה

 מאי אבין ולא שמעחי ואני . להחיר דל ונימוקו מעמו ע״כ וידעוני
 מכשפה שנאמר במיחה וזה במיתה זה וידעוני נואוב דמככף קילחו

 שהוא לפי בסקילה למכשף יליף דלא והא בסקילה ושניהם חמיה לא
 בפני מעשה וזה עצמו בפני מעשה שזה משום וידעוני אוב בכלל
 מחבריה חד נילף וידעוני אוב כחב אמאי הכי חימא לא דאי עצמו
 בקוסם בשואל ליכא דאזהרה ונהי עצמו בפני מעשה מד דכל משוס אלא

 כחב וכן מרדוח מכח אוחו ומכין איכא איסורא מ״מ במכשף או
 אלא בקוסם ולשאול לקסום אסור וז״ל ע״ז מהלכות פי״א ז״ל הרמב״ם
 עשה אם בעצמו הקוסם אבל מרדוח מכח אוחו מכין לקוסם שהשואל

 קסמים קוסם בך ימצא לא שנאמר לוקה בהם וכיוצא אלו מכל מעשה
 ומחוך מוחר שהוא שיאמר איפשר איך הלשון זה שראה ומי • ע״כ
 שלא לומר אלא להתיר דל הרב כוונת היתה שלא אומר אני כך

 וא״כ ודל השאלה בסוף שכתב ממה נראה וכן מפורש איסור מצינו
 כדכחב אלהיך ה׳ עם תהיה דחמים עשה איסור אלא כאן אין

 ועדיין ע״כ קאמר ממש איסור דאין מדבריו נראה . ע״ש הרמב״ס
 ודוחק לעיל לשונו כדכחיב קאמר ממש איסור הרמב״ם דהא צ״ע דבריו

 וליכא • בחמלחו עיין ולא הפרק בסוף שכתב מה שראה לומר הוא
 לדרוש מותר אם בחולה ממנו ששאלו מטעם שהחיר נמי למימר

 ראוי אין סכנה בו שיש חולה היה דאפילו בקסמים או במכשפים
 טינא לבי שהעלה דמי מהך ועדיף דע״ז הוואביזרא הני דכל להתיר

 השיב זה וכל סכנה בו שאין בחולה משמע השאלה שפשט כ״ש וכו׳
 בשם כחוב שמצא מה כי לומר ואיפשר . בדבר איסור מצינו ליא

 מן דבר שואלין אין שאמר ומה ודל להחיר לו גרם ז״ל הרמב״ן
 אוב בעלי וכן מעשה בעושה בחורה נאסרו שכשפים י״ל השדים

 כשפים ובשאר באזהרה האוב ובעלי בהם הנשאל אבל במיתה וכולם
 וכתיב ידעוני או אוב בהס יהיה כי בקרא כתיב אוב דבעל מותר
 לא ושואל וכולי ביה כתיב מעשה בכישוף אבל ידעוני או אוב ושואל
משוס אלא אינו בו השואל ושישראל המכשף עכו״ם הילכו ביה כתיב

1

כ בכלדייס כענץ תהיה חמים  ומס 1דמוח למד דמכאן ואיפשר ע׳
 מומר כשפי® ובשאר פכחב ומה זה דבר שיחיד דל להרמב״ן ליה
 סוף מולח וכן לאו אזהרח בו שאין אלא קאמר ממש מוחר לאו

 שאם קשה ועחה וז׳ל צ׳׳ב סימן דל ריב״ש מחשובוח נראה וכן לשונו
 במיחה מעשה המושה והלא כשפים כמעשה אסור הוא שדים מעשה
ק באזהרה בהם ונשאל חי  כשפים בשאר אבל וכו׳ ז״ל הרמב״ן ו
 בו השואל ישראל מעשה עושה המכשף שהעכו״ם כגון בהם השואל

 בכלדיים כענין אלהיך ה׳ עם חהיה חמים משוס אלא אסור אינו
 לאו מכלל אלא אוחו הוציא שלא שכחבחי כמו ממש זה והרי ע״כ
 שאס לומר אני וקרוב .מרדוח במכח אוחו ומכין איכא איסורא אבל

 לדעח דלוקה הקוסם פי על או המכשף פי על מעשה עשה השואל
 דל וכחב ־ חעוננו דלא מלאו לאוי הני שנא דמאי ז׳ל הרמב״ם

 הליכחובאוחו או מלאכחו וכיוון האצטגנינוח מפני מעשה העושה וכל
 ומיהו חעוננו ולא שנאמר לוקה זה הרי שתים כוכבי שחברו העת

 על מעשה עשה אפילו בשואל מלקוח דאין נראה דל הרב מדברי
 גם לחייב חעוננו לא רבים בלשון רחמנא דאפקיה מעונן ושאני פיו
 שעושה כיון מעונן נקרא הוא שגס מעשה עשה אם השואל אח

 השואל ולא קוסם נקרא לא בקוסם השואל אבל השעה לפי מעשה
 ובשאר באזהרה ידעוני או באוב השואל הילכך מכשף נקרא במכשף
 גזירת שנא וא״חמאי מכתמרדוח אוחו ומכין אסור כשפים מעשה
 מותר שעה צורך דמשום משב אוב בבעלת דשאל •ושאול היא הכתוב

:כתבתי סנל״ד • הכתובים מפשטי נראה כאשר
ת תפי ל א  אם שלהם והבהמות טחון להם שיש היהודים על ש

 אשר עבו״ם השכירים בפסח סמי[ שיטחנו מוחר
: עצמם לצורך בהטחון

ה ב ו ש ע אסור זה דבר ת  מותר אם אלא פלוגחא ליכא דע״כ לד
 להשכיר או חמן עליה להוליך לעכו׳׳ם בהמחו להשכיר

 דאסור ז״ל הגאונים בתשובות דאיכא סמי[ בתוכו להניח לעכו״ם ביחו
 בהדיא ששכרו ודוקא נינהו הנאה איסורי דחרווייהו נסך יין כמו

 קודם יום ל׳ השכירו אם וכן מותר סחם השכירו אם אבל חמך לצורך
 בהמחו להשכיר דמוחר מ״ד ואיכא נמי דמוחר מסחברא הפסח
 מיין שנא מאי וא״ח . החוספחא מן ראיה והביאו חמי[ עליו להוליך

 דלא חמן אבל רבנן בהו גזרו השנה כל דאסור נסך דיין י״ל נסך
 בנ״ד אבל בכה״ג אלא פליגי לא וע״כ , גזרו לא ימים ז׳ אלא אסור

 בי׳׳ט מיבעיא לא ישראל של והבהמות ישראל ע״ש נקרא שהטחון
 אומר שהרואה אשור המועד בחול אפילו אלא דאסור דפשיטא עצמו
 ודמיא . ימצא ובל יראה בל משוס ועובר מוחן הוא ישראל לצורך
 ואיכא אסור החסום בתוך הוא שאס קבולח מקבלי דאמרינן להך

 הילכך . בפסח מחמץ ונהנה יראה בל על עבר קא שיאמרו חרתי
 מטעם לאסור וליכא אסור נהנה אינו והוא העכו״ם לצורך שהוא אפילו

 העכדם נכנס אם דהא ברשוחו חמך והוי לו מושכר הוא שהטחון
 דרבווחא ובפלוגחא : להוציאו זקוק אין בידו ופחו ישראל של לביתו

 יותר בפסח חמז שהחמיאו רואה שאני מדא למזמיר לי מסחברא
 דאסור משמע דבירושלמי ותו • נסך מיין שנא מאי כ’וא נסך מיין
 הן קבלה דברי הגאונים דברי מ״מ דרבנן פלוגחא דהוי גב על ואף

 העולם כל הפסח עליו שעבר עכו״ם של וחמן . הפסיד לא והמחמיר
 אפילו אסור שלישראל אבל בזה שנזהר מי ראיחי ולא היחר בו נהגו

:כתבתי הנל״ד . נהגו וכן שביטלו ואפילו בהנאה
ת תפז ל א  מלוחה שהיחה בקיבה אוחה שהעמידו גבינה על ש

 בפסח אומה לאכול מותר אם מחמץ הבלוע בכלי
 :הפסח לאחר עד להשהותה מותר שיהיה מהו אסורה ואח״ל

, ד ד ו ש  בחלא גבינוח 7שהעמ בא׳ מעשה שמעחי בזו כיוצא ת
 דמעמיד בפסחדכיון להשהוחו דל ראב״ן ואסר דשיכרא

 שנא דמאי נראה היה ולכאורה .ע״כ בעין איסור כאן חשיב החלב
 החמץ שהוא דשיכרא חלא דהחם דמו דלא דמלחא קושמא אשל נ״ד
 הבלוע האיסור אין בנ״ד אבל ממש בעין וחשיב המעמיד הוא הוא

 דמוחר ברור הדבר הילכך הגבינה אח מעמיד חומן שהוא הקיבה
 כרוחח הוא הרי מליח דקי״ל לדון יש הגבינה לאכול אבל להשהותו

 טעס נותן דהוי למימר וליכא הגבינה ואוסרת נאסרה הקיבה נמצא
שרי דלא בגבינה והקיבה בקיבה טעם נחן הכלי כיצד טעם טחן בר

נותן
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 בהער?ו שעלו דדגים האי י3 בחלב כשר אלא מעם לומן כר טעם ממן
 וליכא .ליה אסרינן חמץ מטעם והנא שריא לא איסורי בשאר אבל

 דבר דהוי וסו . שהוא בכל בפסח דחמץ חדא בס׳ בעל. שיהיה למימר
 מוחר יהיה הפסח ואחר בטיל לא באלף דאפילו מחירין לו שיש

 גבינה בססם ואפילו • באכילה זו גבינה להסיר מטס רואה איני הילכך
 נהגו וכן איסור בה נהגו והעולם פלוגסא איכא מחמון שמרוה שלא

:בהנאה ואפילו בכ״ש בזמנו שלא אפילו חמץ לאסור
ח ן תפ י נ ^ ן ל  העריבוח ז״ל מפרי״ש יחיאל הר״ר בשם שכסבו מה ו

 שרוחצין מה על לסמוך אין השנה כל בהן שלשין י
 בהם ישאר שלא לנקרן איפשר אי כי מהן החמן ומנקרין בחמין אוסן

 בה נהגו ולא יסירה חומרא .זו . ע״כ מצרפן והכלי כזיס הכל בין
 שלא ומנקין ובקיאי זהירי דידן דהני אמריהם אנחנו ולא אבוסינו

 קדושים שישראל לסי בטריבוס כ״ש בכוסלים ואפילו כלל רושם בהם ישאר
 בכחלי הדבוק אפילו שהוא כל אפילו הנמצא החמץ כל וגורפין הם

 דאי כלל אצלי נסיישב לא שלו הטעם גס • ז״ל הרא׳ש לשון הביס
 כזיח יש אם עריבה פבסדיקי בצק אמרינן היכי מצרפן שהכלי איסא

 וג' בשנים אפילו אחד במקום אידא מאי לבער חייב א' במקום
 לא אס מצרף הכלי שאין משמע ודאי אלא מצרפן הכלי דהא מקומוס

 אחד שמשליך ביבש שנסערב חמן ולענין . ביניהם בצק של חוט היה
 עצמו להכניס למר ליה צייס מאן באכילה השאר ז״ל הרא״ש והסיר

:ז׳׳ל רוב.מפרשים הסכמח וכן בהנאה מוסר אלא כרס בספק
 כשחל שלישיח בסעודה נוהג אר איך אודיעך ממני

;בשבח פסח מרב .
ה ב ו ש  כשיעור עשירה במצה רגיל אני הדעוס כל שראיסי אחר ת

 סמוך אוסה לעשוח כי לסאגון מצה לאכול כדי לבד כזיס
 כך וזמנס בספלוס חלוקוס שהם כשם כי נכון אינו ראשונה לסעודה

 המצוה טעם לסי הדבר וכן בזמנה אחס כל הסעודוס שיהיו צריך
 פה שצריך לסי סעודה זו אין סירוס במיני אוסה ולעשוח .למשכילים

 משאר סשסנה שלא הכלל ברכה של כוס וצריך ככרוס שסי ולדעסי
 .לסאבון מצוה מצס יאכל לא עשירה ממצה כריסו ולמלאוה . סעודוס

 ויאכל טשירה מצה על המוציא ויברך שלחנו שיערוך הנכון הילכך
 דכסיב גב על ואף .הכוס על המזון ברכס עליו דברך כזיס מנשה
 אכל לא אפילו מדרבנן אבל החורה מן הנ״מ וברכס ושבעס ואכלס

 כדי הלב אס המגרריס דברים וישסה ויאכל עליו מביך כזיס אלא
: לחאבון מצה שיאכל ־

צ ת ח ל א  ורצו המצה ולש הפסח בערב הקמח שטחן במי ש
 לזה טעם מה וסמהס עליו לאסור חכמים מקצח

: האיסור
ש ת1ת  כן כי גדרים לגדור החכמים חפן סל חסמה אל ואסה ב

 להוכיח רוצים יש וז״ל הלקט שיבולי בספר כסוב נמצא
 ואם הלישה לפני יומיס או יום החטה לטחון שצריך הירושלמי מן

 שהקמח לפי ביום בו מצה ללוש אסור יהא הפסח בערב סחר
 וקרוב להחמיץ נוחה והעיסה המיס ומחמם הוא רוסח הטחינה בשטח
 כלל זו לחששא לחוש אין כי דעסי אבל .ע״כ איסור לידי לבוא הדבר

 גדול בכח האבן אס שמוליכים במים טוחנים היו במקומם שמא כי
 בדקסי ואנו בבהמוס אלא טוחנים אין במקומנו אבל הקמח ומסחממס

 חם ואינו ומקבלו הקמח ממנו שיורד בנקב ידי ומשים פעמים כמה
 ואיך הכלי לסוך כשיורד חמימוס אוחו משבטל ומיד שהוא כל אלא
 השנה שכל בעין רואים ואנו המים אס לחמם חמימוס באוסו כח יהיה
 . מרובה זמן שיעבור עד העיסה מסחמן ולא חמין במים לשין כלה
 אלא לשין אין כי ועוד לגמרי מצטנן הקמח אס שמרקדין בעוד כי ועוד

 .מעט מעט אלא לשין שאין כיון נצטנן וכבר אחס בבס מלה שיעור
 אבל יוכיח והנסיון במקיסנו זו מששא טעס רואה איני דמלסא כללא

סדס על חסמה לא  הנראה . שיסמוכו מה על להם ים שהרי האו
:כסבחי לע״ד

א צ ת ת ל א  מן גדול כלי ששכר בישראל דעסי אודיעך ממני ש
 צריך אס פסח כלי גסוכו להגעיל כדי המכו׳׳ם

:לא או להטבילו
ת ב ו ש  וכי לה ילפינן מדין מכלי דאנן זו לשאלה מקום ידעסי לא ת

 חלוט שהוא כלי כל אף לישראל חלועין היו דהסס היכי
א (ח״א) מ

א פ

 אר אבל טבילה צריך אין שכוי או שאול אבל טבילה צריך לישראל
 עושה לאיר דאע״ג סבילה צריך מסברא ישראל ביד ונחלס ממנו

 הכ^ים אס גו שמכשיר הוא סעודה צורך מ״מ אכילה של דבר בסוכו
 טבילה שצריכין חמין ומחמם מקומקומין נרע ולא סעודה לצורכי

 לעשוח הראויים כלים אבל ודכווסייהו דסרבלא זוגא אלא מפקינן ולא
;©א ופשוט טרלה צריכין סעודה צורכי במז

ב צ ה ח ל א  אס ראובן וקלל אהדדי מנצו קא ושמעץ ראובן ש
 ואס ראובן אס וקלל שמעון וחזר אביו ואס שמעון

 של ואביו חכם שהיה אביו כבוד מפני שמעון אס נדה וראובן אביו
: לא או נדויו חל אס מכס היה לא שמעון

ה ב ו ש  שהסחיל לפי ראובן חייב היה ואדרבה הנדוי חל לא ת
 דסי״ל פטור ושמעון חרש סקלל לא על ועבר בקללה

 כאשר כי שינה דלא הכא וכ״ם פטור בו ושינה אחר ובא המשנה
 הכעס בשעס חכם היה ראובן של שאביו מפני ואם לו יעשה כן עשה

 שלא וכ״ש לא או חכם היה אס הבחין לא הוא גם אביו כבוד ומפני
 הקללה לאביו גרס ראובן ואדרבה . שנים מכמה שמס מכירו היה

 כללולטנקמישאמר מל זה רואהשנדוי איני הילכך במריבה בהסחילו
 אוסו קרא כאל' דהוי ברור הדבר ממזר כמו מכזב אסה לסבירו

 ;וגו׳ סדום קציני ה׳ דבר שמעו וגו׳ כסדום כמעט לדבר ורמז ממזר
ה תצג ל א  ולמומ־ה המלך מאוצר חטה לקנוס שרוצה ראובן ש

 חשש בו יש אח קצוב לזמן ביוסר בהמסנה לשמעון
; לא או רביס

ה ב ו ש  ו^ן לאסרו ז״ל והרמב״ם הריא״ף לדעס מיבעיא לא ת
 ידועה שאקשומסו לדבר ידועה ששומסו דבר בין חלקו

 שומסו שאין דבדבר דפסקו המקילין לדעס אפילו דאסוראלא דפשיסא
 מהמלכוס קצובה החסה שומס שהרי דאסור בנ״ד מודים מוסר ידועה

 יוסר ידועה ששומהו דבר לך ואין אוסו מענישים ביוסר אוסה והמוכר
 ובשעה המלכוס במצוס הכל מ״מ ויורד עולה החסה ששער ואע׳׳פ מזה

 שנסב וראיסי .ואשור הוא ידועה שומסה לשמעון אוסה שתוכר
 איזה או סחורה לחבירו שהמוכר קדר בלשון בסכובה ז״ל הרמב״ס

 ביוסר לו שמכר אע״פ זמן לו קבע ולא מעט מעט ממנו לגבוס דבר
 וכן והנושניס הנושאים דרך שכן מוהר זה הרי עסה ששוה ממה
 נהגו שק והעליסי אחרוס בסשובוס בזה בכיוצא הארכסי וכבר נהגו
 דמר דאסריה ואע״ג ידועה שומסו שאין בדבר בהעלאה למכור העם
 אנו בריס בני לבני מחיה לסס כדי מ״מ מחמיר ז׳׳ל והרמ״בם הוא

 והעיקר להיסר המנהג פשט וכן שהסירו ז״ל האחרונים על סומכים
 • האי כולי מחמרינן לא רביס אבק אלא דאורייסא רביס כאן באין כיון

:כסבסי הנל״ד
צי ת ח ל א  אם באפייסן הנכפלוס במצוס דעסי אודיעך ממני ש

: לא או מושרוס הס
ה ב ו ש  בפסח שחמן כיון אסרו ז״ל האחרונים אשכנז חכמי ת

 בין שולט אינו שהאש והטעם המצה כל אסור במשהו
 שהאפייה משמע דבסמ״ק ואע״ג • מחמין ואדהפי מהרה פ״פ הפפלים
 יראים בספר מדפתיב זהו ראיה דחו מיל בשיעור הכסלוס בין שולטס
 לפי אבל חמימוס ושאר אש בו שאין בביס חפמים שנסנו מיל שיעור
 י»ש חומרסם לפי אפילו אומר ואני להחמיץ ממהר חמימוס יסרון
 לחוד אש דחמימוש יראים דספר מהך פלל קשיא ולא הסמ״ק פסב
 ומחסין מחמס האש שחמימוס לעין נראה וזה לחוד הסנור שבסוך ואש
 לא אש להחמיץ מניחו ואין הבצק אס מקפה מיד הסנור אם אבל
 ממיל ביוסר הפפילוס שבין מה מבשל שאינו חלש פך פל האש היה
 בסנורים אבל הסמ״ק מיירי המרפא סחס דלאפוש מעניינו משמע וכן

 וכ׳ש הכפילות שבין מה ואפילו הבצק נאפה מיד מזק שהאש שלנו
 יש חילוק מה ויודיעוני יסן ומי עבוס ולא דקוס שהם שלנו במצוס
 האור שולט בזה למה הפפל שיעור פפי עבה ממצה פפולה במצה
 ואעפ׳׳י חימוץ לידי ובא האור שולט אינו ובזה חימוץ לידי בא ואינו

 לא בצק הוא עדיין פאלו רך הוא הכפל שבסוך שמה רואה שאסה
 שאיה .הכפלים סחס מסקבצץ הבצק שלחלוחיס אלא נאפה שלא מפני

 שפורצזה כל נא מאי נא במצה יוצאין שעה כל בפרק דסניא גמורה
 חועין ואין פורסה פפולהאדם מצה והרי ממנה חוטיןנמשפין ואין

ממסיבחא ושדרו דחליטה מההיא ראיה ועוד • ממנה נמשפין
דהאיזנא
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א «טמא1 גחלימס ביןיאינן צא דהאידנא מ  5י© המים ירמיח צא מ
 נראה זה ולגר המצום נאפוס מיד חזק שהאור כמנור אבל . יפה
 עד להוציאה ימהר לא . כמנור מצה לו שנכפלה מי הילכך • לפין

 עדיי! אם יפה נאפס לא ואם מיחוש בימ כאן ואין יפה יפה שמאפה
 מומין אין ואם גמור חמן זה הרי ממנה נמשכין חומין כשפורסה

 מומר להלכה ולח רך הוא הכפל דבק שמקום אעפ״י ממנה נמשכין
 :ז׳ל הראשונים מפי שיצא טון להחמיר לחוש יש למעשה אבל
ה צ ת ת ל א  מלמוד שאין שאמרו מה על דעמי אודיעך ממני ש

 ראיומברורומ לו יש אם וכי רבו על לחלוק רשאי
 :רבם על שחלקו ל’ז הראשונים מצינו והלא יחלוק לא למה

ה ב ו ש  על סלק הקדוש רבינו שהרי חולקים הראשונים כי אמס ת
 באמוראים נמצא וכן מקומוס בכמה רבו ועל אבין

 זיל הרשב׳א וכן מקומוס בכמה נחמני בר רבה על חולק היה רבא
 ודור דור בכל וכן ז׳ל הרמ״ה על זיל הרא״ש וכן זיל הרמב׳ן על

 קובע יהיה לא אבל ומסן משא דרך בלאיזס בחייו עליו לחלוק רכול
 פיה זיל הרמב״ם כסב וכן ישיבה לקבוע או ברבים לדרוש עצמו

 יושב מירש לו שקובע זה רבו על חולק זהו אי וזיל מיס מהלכוס
כ קיים ורבו רבו ברשוס שלא ומלמד ודורש  עמדו שאם ואניל . ע'
ה ובכלל .עליו החולקים עם רבו כנגד ימנה שלא למנין  יחלוק שלא ׳

 אם בפניו ראיוחיו אומר אלא רכו אס לנצח החולקים כדרך רבו מל
 זה ובכלל נ׳ל כך לו יאגור ולא .ישסוק לאו ואם מוסב בעיניו ישרו

 כיוצא כל וכן להפך וכן אוסר ואני מסיר רבי לאחרים יאמר לא
 מוסר רבו כנגד שהם אפילו ראיוסיו לעצמו לכסוב אבל .אלו בדברים

 מוסר וכן אסור בחייו רבו כנגד לאחרים הוראה או פסק אבללכסוב
 עליהם ולעשוס ראיוסיו כפי ולהורוס ולפסוק מוסו אחר עליו לחלוק
 סברסו ברביס ולדרוש מדרש ולקבוע רבו כנגד שהם אעפ״י מעשה
 מלבד שזה כך אומר ואני כך אומר היה רבי יאמר לא אבל ססם
 דברי בספר לכסוב אבל • ברבים רבו אס מבזה רבו על חולק שהוא

 רבו דברי סוסרים שהס אפילו וראיוסיו עצמו ודברי וראיוסיו רבו
 הבא כי כלל בזיון בזה ואין הראשונים כל עשו וכן מוסר זה דבר

.שמים לשם דבריו יהיו הכל ועל והסוב הישר הדרך לו יבחר אחריהם
: הנל״דכסבסי

ת תצי ל א  חמור פער לו שיש בישראל דעמי אודיעך ממני ש
 צריך דילמא או יצא אם לכהן ליסנו ורוצה

 הראשונים מן בזה שנסספק מי שראיס לפי עכ׳פ כשה אוסו לפדוס
:זיל

ז מ ו ש  שכסוב ז׳ל הרמב׳ם דברי ראה לא בזה שנסספק מי ת
 פדאו לא אם לפיכך וז״ל כהונה מסנוס מהלכוס פי׳ב

 שיפדנו עד להשסמש לכהן אסור לכהן בעצמו החמור פער ונסן
 זה על נחשח והכהנים ויקבר יערפנו או לעצמו השה ויקח בשה

 אוסו פדה א׳כ אלא לכהן חמור פמר ליסן לישראל אשור לפיכך
ד יצא בעצמו חמור הפטר לכהן נסן שאם בהדיא לך הרי .ע״כ בפניו  י

 קודם בהנאה אסור שהוא לפי לפדוסו הכהן על במוטל אלא נסינה
 על לפדוסו הכהן על מוטל אמאי נסינה ידי יצא לא דאם פדייה

 דקשיא אלא . הוא ופשוט ממור הפטר ויקח ויחזור מוטל הישראל
 אמאי בכך המצוה וקיים עצמו חמור הפטר נסינה ידי דצא כיון לי

 בכור ואס בשה ספדה חמור דכסיבופטר פדייה בלשון למצוה אפקיה
 שייך לא כהונה מסנוס דבשאר לומר ויש • ספדה הטמאה הבהמה

 וראשיס והקיבה והלחיים הזרוע וסרומה חלה כגון נסינה אלא פדייה
מי דמצוסן משום נסינה בהו כסוב אלו דכל הגז  הבן פדיון אבל ב

 דמצוסן רחמנא אפקיה הכי משום בפדייה נמי מצוסן חמור ופטר
 הישראל רצה שאס מכאן לנו דצא . הנסינה לשלול לא פדייה בלשון
 דאי כלל שייך דלא משום אלא נסינה ידי יצא לכהן בנו אס לסס

 ואי בכה״ג לעבד נמכר ישראל דאין איפשר לא כעבד בו להשסמש
 יצא לא ממור כפמר קנין ביה שייך דלא וכיון הוא זרעיה לאו לגן
: פדייה וצריך נסינה ידי .

ן י נ ע ל  הראב״ד השיגו כבר עשה מצוס עריפה מצוס ז״ל הרב שמנה י
 שאמרו בסלמוד הנאמר הלשון פשט לו ספס זיל הרב ז״ל י ^
 היא עשה דמצוס משמע עריפה למצוס קודמס פדייה מצוס
ממונו ומפסיד נקרא ומזיק היא דעבירה ז״ל הראב״ד שהקשה ומה

ם לסנץ <י יש כהן של » כהן דאינא יגמקו נ ט ק וה״צז ה ר מ  מ
ק דליכא במקום אצל קודמס מייים מצוס  איכא עשה מצוס ודאי כ

 היכא אפילו הילק־ . עשה מצוס נטל p עשה לא ואם אוסו לעמף
 הרי מיס קודמס פדייה דמצוס מבד שפיר דלאו אע׳ג כהן דאיכא

 מצוה יהיה הזה דבמקום גמצוס חלוק מצינו דלא עשה מצוה קיים
ד מצוה יהיה לא אסר ובמקום ה  ודוק מיושבס זיל הרב דעס ו
 ומצוה הם מצוס שסי מליצה ומצוס ייבום מצוס דהא סדע וסשכח
 להפסידה אעיג עשה מצוס קייס יסליז ליבם רצה לא אם קודמס ייגום

ו האסים שאר מל י ל מ . : י ס נ מ ח אס שמלוה במי דעסי אודיעך ממני ת״שארת  מאה מני
ה אם ועשרים במאה פ  למקום פלונים ספינה עי

ק הקרן כל שיפסיד מגיע לא ואם לשלום סלוני  משאר טוצא כל ו
:סנאים

ה ב ו ש  רביס משום אסור זה שדבר בזה טוצא על נשאלסי כבר ת
 אסור שהוא בסשובה שיח סי׳ זיל ריביש כסב וכן

 סולק שאני ולא דאורייסא רטס דהוי הנוליהי ואני רביס אבק משום
ע לא ואם קניא דאסמכסא סובר שהוא אלא עליו  היה הספינה תי

 נהי קניא לא האי ט דאסמכסא דסבר למאן אס( מפוסיו מפסיד
 שמים יr לצאס מימ מדבריהם גזל דהוי משום מידו מוצי.^ן דאין
 ומה המלוה Tמסס היה שלא נמצא מעוסיו לו להחזיר צריך היה

 היכא אבל בדירן ויוצאה קצוצה רטס היא והרי הסנאי יועיל
 אלא ט שאין אני מודה מעכשיו ליה דכסב כגק קניא דאסמכסא

 הקרן כל מפסיד היה הגיע שלא בסטנה !ירע שאם כיון רביס אבק
ס כאן אין שלו בי  ופרס כפסור בספר שראיסי ולפי דאורייסא י

 על לסמוך דאין וסראה וראייסו לשונו לך אכסוב זה דבר שהסיר
 העני ואס הלוי ואס הכהן אס מעוס המלוה הגס כל פרק זו הוראסו

 עמהס ופוסק קיימים בחזקסשהם עליהן מפריש עציהן מפרים להיוס
 ברבים, להלווס שמוסר נראה מכאן רביס משום בו ואין הזול כשטר

 בסוספח הים סוחרי עם שעושים ההלואוס וא'כ הקרן שיפסיד זמן כל
 ליס שלו הקרן ההלואה בעל 7מסש כוליה מפסיד דאלו דכיון שבו
 • העזריעיכ רבינו זה כסב וכן בזה כיו״/ כל וכן רביס משום ביה

 דהסס הכהן אס דהמלוה הך ענין מה ראה גם ראה המעיין ואסה
 שפוסק בפסקא אלא בהלואה איסור אין מ״מ הלואה דעיקרו נהי

 ביוסר דהלואה ממכירה הלואה ללמוד שייך ומה הזול כשער כמו
 (אסור יש הקרן כל שמפסיד בזמן אפילו ולפיכך סורה איסיר איכא
 איסור מ ם^ן וממכר מקח דרך הוא אם אבל רטס אבר! משום
מר היכא המעוס המסנס מפני ביוקר שמוכר אע״פ סורה אי  ד

 בגמ׳ דהא סדע לגזירה גזירה כעין דהר למיסר ליכא הקרן דמפסיד
 שפסק כמי פסק שלא אע׳פ קמיל הא ומשני פשיטא מלס פריך
 כשער לפסןק בא אם נסי סנאי בכל פשיטא זיל רש׳י עלה וכסב דמי
 מקח דהוי משום הוא ההיסר דטעם משמע בידו ימחה מי הזול

 על וגס .דמי ספסק כמי פסק שלא אע"פ קמיל הא ומשני וממכר
ש׳ פשיטא נמי הא הסוספוס הקשו זה  יוסי רט אמר נשך איזהו ד

 בשאומר הסם וסירצו . מטוסי לו סן או כזה לי סן לו לומר שיכול
כ השער שהוקר עד שסק אפילו הכא אבל הזול כשער לו  והדבר . ע'

 שעס ולא מעוסי לי סן ■או כזה לי סן לומר שייך לא דבניד ברור
 בזס וטוצא להדיא ועשדם במאה מאה הלוהו דהא יוקר ולא הזול

 מפניסקנס וסודילמא .הקרן כל שיפסיד שאיפשר אע'פ הוסר לס
א נר׳ וכן . לא בעלמא אבל זה דבר הסירו והעני והלוי הכהן  בהד

 מאי רביס משום בו ואץ בגמרא דאמטנן הא על דהקשו בסוספוס
 משום בו אץ נסי ליס איס כי ליס יהיב לא ליה ליס דכי כיון טעמא
ה דאיס אעיג נשך באיזהו בפרדסא רב דאסר והא . רביס  סיוהא ט
כ הכהן סקנס משום הסירו הכא  «רסא מיניה שקיל דהכא כיון וסו ע'

ד זמנא ליה קבע ולא שרי פורסא  מאם סינים דשקיל בניד אבל ס
 בסשובס זיל הרמבים חלק ודכווסה אסור ודאי אחס בבס ועשרים

 ממ« לגבוס לו מכר ואם בהעלאה למכור אסר זיל שהוא קדר בלשון
̂  לסמוך אין הילכך והנוסנים הנושאים דרך שק מוסר מעט מעט

 מודם ומ'מ רטס אבק דאיכא בזה זיל ריב׳ש כסב ויפה זו הוראה
 מגיס אם המו והסנה עכשיו משווייה ביומי סחורה לו מכר שאס אני

שג׳יי לא ואס בםסורסי וקן ק־ לי מסן פלוני ^וקום פלונים שפייה
ד ס
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ד  כמעכשיו יודאדלוסמכחח מוהר כה׳ג מעכשיו לן ססורהיקנלה ס
 הספינה הגיע לא דאם וסו .וממכר מקח לרך להוא וסו . קניא

 שאם אומר אני זה ומשעם . מימוש ביס כאן אין הקרן כל יפסיל
 לזמן המעוס לי ממן לא אם עמו והמנה בשווייה סמורה למבירו מנר
 לאיכא מומר שהוא קנס במורח וכך כן לי לסמ ססחייב ^וני

 אסר ז״ל והרשדא המיר מאורליאנש והר׳י בכה״ג בהלואה פלוגסא
 לעיקר היכא אלא אסר לא כאן לעל ונ׳ל רבים הערמה משעם
 :להערמה לה חיישינן לא וממכר מקח לרך לעיקרו היכא אבל מלוה
 או לעכו׳ם ממון שחייב במי לעמי אוליעך ממני שאלת תציי

: עליו לפרוע הצבור חייבים אם גולגלסא כסף
̂טוגה  יפרע לא שאם שבוים פריון בכלל שזה ברור היבר ת

ס נפשו שמצא על יכוהו או האסורין בביס יאסרוהו מו  י
 ישראל גלילוס בכל נהגו וכן לשלומו מצוין ישראל וכל השבע ממס

 מהשיש ולפרוע ענייהם על לגברי אקרקפסא הקצוב המס שפורעיס
 ואין עני שהוא ללעמ ללקלק שצריך אלא בה וכיוצא ממלוה עליהם

מ  שיפלו כלי העכו׳ם מן ללוח שרגיל או רמאי הוא אם אבל משגס י
 כמה אחר אפילו אוחו פולין להורגו בקשו ואם אומו פולין אין אומו

 וכבר ע״ש עניים ממנוח מהלכוח פ׳ח ז׳ל הרמב׳ם כמב וכן פעמים
;אחרס במשובה בזה הארכמי

מ שוויים מכלי יומר השבדים אח פולין אין ולעניז  איניש הנ'
 וכההוא שבעולם ממון בכל אוחו פולין מ׳ח אבל לעלמא י

 למשיסה נסן מי לאמר ינוקא בההוא חנניה בן יהושע לרבי עובלא
 וכן וגו׳ מפנינים היא יקרה וכמיב הניזקין סרק וכלאיחא וכו' יעקב
 יוסר השבויים אח פולין לאין מעמא לעיקר וסו .זיל הראשונים בסבו
 לילע כיון והכא עליהם עצמן ימסרו ללא משום הוי שורים מכלי
 בכל ללאו עעמא האי שייך לא זה ערך בו נוסנין מ׳ח שהוא ללסי
 מ׳יח הוא מי מכירים אינם בעצמם השבאים ונם מ׳יח שטחי אסר
 שמפני לשבאי מוליעין שוויו מכלי יומר מ׳ח כשפולין זה מעם ולט

: כך כל בו נומנין ס״ח שהוא
ט צ  שאנבר כייר אילן שנועע במי לעמי אוליעך ממני שאלת ת

: לא או ערלה בו נוהג אס
 לאי שכר וקבל לרוש אלא מילי מינה נסקא לא זה בנלון תשובה

 ארצוח בשאר ולא שם גלל זה אילן אין ישראל בארץ
 אחר אלא פרי נומן שאינו לי ואמרו שאלמי וכבר מצרים כגבול אלא
 משעה מונין הערלה שנוס כי ילפס וכבר הנעימה מיום שנים כמה

 בזה טוצא לרפואה אילן שום ימצא שאם מינה נפקא אלא הנסיעה
 שאינו לי ומסמברא .ערלה בו נוהג אי שניס שלשה במוך פריו ונוחן
 לרפואה הנעוע ועץ מאכל עץ כל ונעעמם לכסיב ערלה בו נוהג

 לרך שאין כיון הוא מאכל עץ לאו אכילה לרך שהרפואה אע׳ס
 משמע לסרוסה ועלהו למאכל פריו והיה ללבר וסימן לאוכלו הבדאים
^ אם הכיפורים יום לענין להא סלע . הוא מאכל לאו למרופה  א

 והילכך אכילה דרך זו לאין פעור אומו לאכול הבריאים לרך שאין לבר
 כמוב מאכל עץ נמי הכי פעור הכפורים ביום שאנבר טיר אכל אם

 סירוס בהם שיש אעפ״י ולקורוח לסייג הנומע אם הלברים וקיו
 בו נוהג שיהיה רואה איני . בו נוהג ערלה שאין לאכילה ראויים
 אלא הסורה מן בה נוהג ערלה שאין לארץ בחוצה וכ״ש כלל ערלה

 ספיקא ולא מומר ספיקא להא מלינה הלכה הלכה ומאי מהלכה
 הארכמי וכבר לוקע יראנו שלא ובלבל מומר ולאי אפילו אלא בלבל

 בבילי הימר העולם נהגו זה ומסעם אמרח במשובה בזה בכיוצא
 בשנה יוצא הפרי שאין ערלה ולאי והוא אילן שהוא אעפ׳י ננא׳ן

 וכיון לזריעה אלא לאכילה ראוי אינו הרביעיס ובשנה השלישיס
 נזהר אני ואפ״ה מוסר אומו שלוקסין בשעה רואה אינו שהלוקח

 שהיה קרקע ופכר וב״ח אשה כמובח עליו יש ראוק תקשאלת : הנלדכ .איסור בהם מורה שאיני אספ״י ממנו
 לשמעון ההוא הקרקע מכר עכוים ואוסו לעכוים לו

 מכח אנא שמעון וטוען משמעון הקרקס לטרוף וב״ח אשה באים
 לין שאין לפי העכו״ם עם ללון כח לכם ואין אסינא קא הסכו׳ם

ס מכח הבא (ישראל בערכאומיהם מרפה כי ע  כעכו״ם הוא הרי ה
 :השמים מן ושכרו מי עם הלין צלק מורה רבינו יורנו

פחקימו אי להו למימי למצי משוס שחעק סס הלין תשלכה

 לאשסעויי מצימו ולא למאדם שטרא מהלרנה לא ואי שסקיסו
 למה וסו .שלהו לרך לו לאבלה בההיא איסא והכי בהליה לינא
 חוזר והעכו״ם העכו״ם על חוזר שמעון והרי משמעון שנוציא יועיל
 בשלו שמעון יעמול הילכך לי למה מטראמא ואפוכי הביס ולוקח
 לעשוס ירצה לא העכו״ם שהרי פשרה שיעשו על בנ״ל למימר וליכא
 שהעכוים כיון פשרה לעשוח ירצה לא ושמעון עמו שהלין כיון פשרה

 הכמובה מחסיה מר מקמי לשאילו למאי למי ולא קרקעו לו מעמיל
 המקס להחזיר העכו״ם ירצה לא ללילמא הבסיס חזקח פרק במרלכי

 העכו״ם על חוזר שהישראל בנ״ל אבל החלונוח לססום לבנוס ולא
 אלרבה אלא בימו אח ויקח העכו״ם שיחזור ברור הלבר מעוסיו ליקח
 לינא משום צרפס גלולי כל עליה הסיכמו אשר שאלה להך למיא

 יחזור שלא אלם בכח אומו שנכוף סובלח הלעח ואין וע״ש למלכומא
 ישראל מרינןb ללא ראבי״ה ללעס ואפי' מעוסיו ויסשיל העכו״ם על

 ליפוס אבל כחו להורע היכא אלא בעכו״ם הוא הרי עכו״ם מכח הבא
 בניד אבל כלין שלא העכו׳׳ם להחזיק היכא הנ״מ אמרינן לא כחו

 :להבין וקל ראבי״ה אמרה לא כלין בו והחזיק כלין שקנה
א ק ת ת ל א  מנכסי הניזונס באלמנה דעסי אוליעך ממני ש

 אלא כסובסה הם שירשו רוצה ואינה ומים1̂י
 : מזונוסיה מפסיל שלא לה יש מקנה מה להקליש רוצה

ה ב ו ש  בלא לנוטלסן לכיון לך מיבעי לא בעין שהם צ׳יב בנכסי ת
 מיסה ולאחר מהיום להקלישן יכולה היא הרי שבועה

 שאינה שאבלו צ׳׳ב נכסי או ומוספס ומאחים מנה אבל בגמרא ואצ״ל
 לאחריני לאקניינהו מצי ללא היכי וכי בשבועה אלא אומס לגבוס יכולה

 אין ופירושה לבניו שבועה מוריש אלם אין לקי״ל להורישם ולא
מי בשבועה אלא לגבומאוחו יכול שאין ממון לבניו מוריש אלם  הכינ

 הוי שבועה ע״י אלא כלום בהם לה שאין בין לאקלשינהו מציא לא
 אחרה לרך ויש • שלו שאינו לבר מקליש אלם ואין שלה אינם כאלו

 ולא האלמנה שבועס משבע להקליש וסוכל מזונוסיה מפסיל לכשלא
 הריא״ף כסב וכן מיסה ולאחר מהיום חקליש כך ואחר כמובמה מגבה

 כסובסה שמסבע מבלי כסובחה על לישבע אלמנה שיכולה במשובה ו'ל
 אס יורשיה יפשילו ושלא כמובמה במביעס מזונומיה ספשיל שלא כלי

 למוחיב הנשבעים כל פרק בהליא משמע והכי שבועה בלא ממוח
 גנשבעה לה ומוקמינן כסובמה מזכירין יורשיה ממה הושעיא רב

 הזכירה לא אם ולכך עסקינן מזונוסיה הפסילה בשלא וע״כ וממה
 בשהפסילה אלא לה משכחח לא לאי מחלה שמא חוששין אנו כסובמה
 מזונומיה ומפשיל כסובחה על שמשבע עסקינן בשופטני וכי מזוטמיה

 הראיס לין היה וכן כלאמרן ולאי אלא .בכלי כמובסה להם וממחול
 מהיום וסקליש מענומיה מפשיל ולא לישבע שיכולה בנ״ל וכ״ש • ז׳ל

 אם אבל ילה מחה הנכסים אם בכמובמה ההקלש וחל מיסה ולאחר
 העומל שטר לאמרי כב״ה לקי״ל ההקלש חל לא ילה מחס אינם

 ההקדש חל לא חבירו שביל מלוה והמקדיש למי כגבוי לאו ליגבוח
 מה וגו' בימו אח יקדיש כי ואיש רחמנא לאמר ניחנה להוצאה למלוה

כלברשומו: ברשוחואף ביסו
ב ק ת ת ל א  סליו וקבל העכו״ם אצל חמצו שהפקיד מי על ש

:לא או לבער זקוק אם אחריוס העכו״ם
ה ב ו ש  אם אלא פליגי לא לע״כ לכ״ע לבער לזקוק פשוט הדבר ת

 עובר המפקיד שאין שנשבו V;׳הגאונים מן ליש עליו עובר
 וכיון'לבסראי .עליו לעובר כסבו ורבים ז״ל והרא״ש יונה ורבינו • עליו
 לבער זקוק הוא אם לענין אבל .למפסק לן איס הכי עליו לעובר ס״ל

 ־ בלאו עובר המפקיד שאין לכסבו מלישנא חלא פליגי ללא לי משמע
 זקוק אחריוס עליו קבל אם ישראל ביל עכו״ם של לחמצו ואע״ג
 למימרא הכא אזלינן בפסח חמץ חומרח למשום קשיא לא לבער
 עליו עובר אמאי חומרא משום הוי לטעמא כיון וא״ח . לחומרא והכא

 האחריוס לקבלח וי״ל .ימצא ובל יראה בל על לעובר מלישנא כלמשמע
 אצל ישראל של חמצו הכי ומשום בעליו מרשוח החמץ אח מוציא אינו

 ועובר הוא ישראל של עדיין אחריוסו העכו״ם שקבל אעפ׳׳י העכו״ם
 מרכוס יצא לא לעליין אע״ג ישראל ברשוס עכו״ם של חמצו אבל • עליו

 : לבער זקוק שיהיה עליו החמירו אחריומו עליו לקבל משום בעליו
? י נ ע ל  ואין בדרבנן ספיקא הוי ביעל אם נפשעו ללא הבעיוח ו

בדאוריימא ספיקא הוי ביטל לא ואס • לבער זקוק ׳ ^
וזקוק
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 :לד״כ5ה1 • הוא והשוס להקל ברכוח יברךדספק לא אבל לבער ווי,וק
ג ק ת ת ל א  הפוסקים רוב שהסכימו במה דסחי אודיעך ממני ש

 אי בדיינין יוצאה אינה מדבריהם כמור דגזל
 מן בו חייב שאינו ממון בכל הכי אמרינן ואי לא או ליה משמהינן

: לא או מדרבנן אלא הסורה
ה ב ו ש  ר' איפליגו דהא כלל מקום לה אין הראשונה השאלה ת

 חרש ובמציאה ודגים ועופוס חיה במצודה ורבנן יוסי
 אלא גזל הוי לא דלרבנן הזיה בראש המהפך ונסני וקמן שומה
 דר' עליה דפליגי ולרבנן בגמרא סלה ואמרינן שלום דרכי משוס

 משמהינן ליה סבדינן מאי לנכסיה נההינן לא בדרבנן דאמר יוסי
 לגלימיה דלשבקיה בסכסיה נקסיה האי אשי לרב רבינא א״ל . ליה
 ונגדינן נגודיה זמן למכיי סד ליה משמהינן ליה סבדינן מאי אלא הוא
 משמהינן כלום דרכי מפני גזל אי ומה והשהא • ליה ושבקינן ליה
 כ״ש לא בדיינים יוצאה דפסק מאן דא־פא מדבריהם גמור גזל ליה

 יוצאה אינה זו סברא לבסלי שהמצא מקום כל הילכך ליה דמשמתינן
 יש וכן וכו' ליה משמה־נן אבל לנכסיה ניזכינן לא פירושו הוי בדיינץ
 כמנה אסר ואבידה גזילה מהלכות ו׳ פרק ז״ל הרמב״ם מלשון לדקדק

 וכלל בקוביא והמשסק־ם יונים מפריחי כגון מדבריהס הגזלנים כל
 וז״ל כהב דבורים כל נחיל והגוזל כלום דרכי מכוס דהוו הנך עמהם

כ בדיינין מידו יוצא אינו דבריהם משל גזל בידו שים מי וכל  . ע'
 בין ליה שאני דלא משמע דבריהם כל גזל בידו כיש מי וכל זמדקאמר

 מידו יוצא אינו ומדקאמר . לאסריני כלום דרכי מפני שהם אוחם
 בכס מידו מוציאין דאין משמס בדיינים יוצא אינו קאמר ולא בדיינים

 נהי נמי דדבריהס רביש זא״ח . ליה משמהינן אבל לנכסיה נסהינן דלא
 הכי וכ״ת גזל גבי כדאמרינן שיחזיר סד נשמהיה מ״מ נויניה הפקינן דלא
 מלוה מנכסי ליה הפס דאי ז״ל הרא״ם דכהב ליהא ודאי הא נמי

 איתא ואי למלוה ומהדרינן דלוה מיניה מפקינן לו שנתן מה כשיעור
 מפקינן אמאי מיניה דשקיל מאי ללוה דמהדר עד למלוה דמשמתינן

 מיגזל ולא ליה יהיב דמדסתיה רביה דכאני וי״ל , תפיס אי מיניה
 יוצאה מדבריהם גמור דגזל דס״ל למאן לשרוני צר־כינן דהכי גזליה

 דמדסשיה רביה שאני ודאי אלא דדבריהס מרבית שנא מאי בדיינים
 נמי גמור גזל דס״ל נמי לדידן מיניה מפקינן לא הכי וננכוס ליה יהיב
 אבל לידיה אהא דבגזילה משוס ליה ננשמתינן בדיינים יוצאה אינה

 מוהריס ה״ח טסמא ומהאי ליה משמהינן לא ליה יהיב דמדסהיה ריבית
 : מתנה לשם ויהבי וגמרי דרבנן ברבית לזה זה להלוות

ן י נ ב ל  הא .מדרבנן אלא חיובו שאין דבר בכל זה דין נהוג אס ו
 דהא עלייהו וכייפינן תקנן דברים דכמה איפשר לא ודאי י

 לצלמי כשורא כי ביה ומגבינן מדרבנן אלא מחייב לא דגרמי דינא
 וכעובדא בדיינ־ם ממנו ומוניאין מדרבנן אלא קני לא שלשתן ומעמד
 לדעת שערות מכירת וכן . יוס בכל מעשים וכן ורבא גיורא דאיסור
 בו וגובין סופרים מדברי הוי ז״ל המפרשים ורוב והרמב״ם הריא״ך

 שקנה לזה ונותנים הלוה לנכסי שיורדים וכ״ש לקומות בו וסורפים
 קונות מסות התורה דמן מדרבנן אלא אינה משיכה קנין וכן השטר
 ובא משך ואם כמשיכה על אותן והעמידו המעות קנין רבנן ועקרו

 או אכלו ואס נדדו אותו מוציחין ממנו כחפן אומו וחקף המוכר
 זו ואינו מדרבנן אלא קנאה לא לכו לימא ואמאי לנכסיו יורדין אבדו
 וכן . חורה כדין לתקנהייהו רבנן אלמוה ודאי אלא תודה מדין

 קנין כל וכן . לנכסיה נחחינן היכי מדרבנן שהיא למ״ד אשה כתובת
 קבלה מדברי דהא חליפין ומשורת הוא דמדרבנן לי משמע סודר

 שלנו הקניינים כל והרי לרעהו ונתן נעלו איש שלך דכתיב לה ילפינן
 פה פוצה נמצא ולא לנכסיה ונחתינן עליהם וכופין סס בסודר
 מיני כמה דאיכא כולכו למימני אזילנא רוכלא כי ולא על.זה ומצפצך
 הדברים כל כי הוא הדבר גדר אלא • עלייכו וכייפינן דרבנן קניינין

 זה סמך דעל דאורייתא דינא להו איח קנין דלהוי רבנן תקנו אשר
 מנהג רשב״ג דאמר מהמנהג גרע ולא העיולם בני ונותנים נושאים

 מוכר או קונה או ונותן כנושא כל הילכך . כוותיה וקי״ל הלכה מבטל
 מוציאין ולפיכך ומקנה וגמר עושה הוא דרבנן אדעתייהו אשה נושא או

 וגניבה גזל גבי אבל ־ ממש הורה מדין היה כאלו לנכסיו ויורדין מידו
 שגוזל דמי טעמא האי שייך לא תורה לשל חיזוק רבנן שעכו ורבית

אדרבה אלא עביד קא דרבנן אדעהייהו לאו ברביח מלוה או גונב או

 כן י!עשה שלא אמרו ולפיכך . להבין וקל דבריהם על הוא עובר
 יוציא וולא תורה דין על אוחו העמידו ועשה עבר אם אבל לכתחלה

 שיחזיר לנד שמתא עליו החמירו דאידך בע״כ דשקיל ובגזלן . מידם
 ברבית במלוה אבל בעלים מדעת שלא דשקיל דבריהם של בגניבה וכן

:מידי לא ותו עליו החמירו לא שקיל דמדעתיה
קי  שבבית מה כל שתפסה באלמנה דעתי אודיעך ממני שאלת ת

 תקנה מה בשטר חוב עליו וים קטנים יתומים לה ויש
 ח“ב ונמצא היתומים שיגדלו קודם הכל תאכל' שהיא חוב לבעל יעשו

:חובו מפסיד  למזונותיה זהב ככר אפילו שחפסה אלמנה דאמרינן אע״ג תשובה
 בידיכי מה חוי לה אמרינן אלא מידה מוציאין אין

 וכתבוה בירושלמי כדאיתא ידה שתחת ממה וניזונית עליה וכותבים
 כתובתה מתנאי מהנכסים ניזונית שהאשה כיורשים הנ״מ ז״ל הפוסקים

 קטנים היתומים היו לא ואלו האלמנה את לזון חייב אינו ב״ח אבל
 שאין כיון מהם ניזונית האלמנה היתה ולא בו וגובה שערו מוציא הוא
 שלה■ מלוג ונכסי צ״ב נכסי נועלת שה הא אלא החוב על מותר כס

 וחולקת כב״ח בהם היא הרי פלא צ״ב מנכסי נאבד או שבלה ומה
 והיא מעות שהוציא לפי קודם ב״ח ותוספת ומאתים ומנה ב״ח עם
 פריעת אחר נכסים נשארו ואם קדימה דין שם אין כלום הוציאה לא

 דאין נהי בנ״ד הילכך כחובתה תבעה שלא כיון מהם ניזונית ב״ח
 ואם גדולה שהיא לה נזקקין מ״מ שיגדילו עד יתומים לנכסי נזקקין

 מה מידה מוציאין לאו ואס מוטב השער את לבטל טענה לה ים
 מניחים אלא היתומים שיגדילו עד לב״ח אוחו נוחנין ואין החוב שכנגד

 נשארו ואם . השער את לבטל טענה להם יש שמא שליש ביד אוחו
 או בבלה ומה שלה צ״ב נכסי נועלח לאו ואם מהם ניזונית ננסים

 שהרי קדימה דין בהם יש אס ותוספת מאתים או ומנה מהם אבד
 ביד מונח יהא והשאר חינא מבוס הקטנים מהיתומים אפילו נפרעת

 ולא מזונות ולא ירושה שאין והעיקר . היחומיס שיגדילו עד שלים
 :החובות פריעת אחר אלא כחובה מתנאי חנאי .

 מפני ב״ח פריעת לעכב יכולה האשה דאין דמלחא כללא
 היתומים חקנח ומפני מידה מוניאין תפסה ואפי׳ מזונותיה

 שמא האשה ביד אותם מניחין אין ב״ח תקנח ומפני לב״ח נותנין אין
 אחרים נכסים שם אין אס ומיהו שלים ביד אותן אלאמניח־ן תאכלס

 והכי הב״ח הפסיד שיגדילו קודם כלו ואם מהם ניזונים היחומיס
 כלל נקקין אין משמע יתומים לנכסי נזקקין דאין לישנא משמע
 ויונחו הנכסים שימכרו הב״ח טען ואס • שליש ביד להניחם אפילו

 שיגבה קייס הקרן וישאר הריוח היתומים שיאכלו בטוח במקום דמיהם
 וזה נהנה שזה כיון לו דשומעין לי מסתברא היתומים כשיגדילו אוחו

:כחבתי הנל״ד .חסר אינו
ה ק  צריך ממד׳׳ה געי כמביא בשליח דעתי' אודיעך ממנו שאלת ת

 הדבור הקדים אם ונחתם נכחב בפני שיאמר
:מאי אחרו או לנתינה _  תוך אמר ואס דמי כדבור דיבור כדי תוך כי ידעת כבר תשובה

 אחר אמר ואס . סגי מאוחר או מוקדם בין דבור כדי
 ליעלו וצריך אמר לא כאלו הוי ענין באותו עסוקים היו ולא דבור כדי

 דבור כדי אחר היה ואס וכו' בפני ויאמר לה וליתנו ולחזור הימנה
 בתוספותיו ז״ל ור״י הרא״ש נסתפק ענין באותו עסוקים היו ועדיין

 עסוקים שהיו כיון עוד צריך דאין כתבו שלנו בתוספות אבל הזהב פרק
 ולכמה קדושין לענין דאמרינן היכי כי מסתבר והכי ענין באותו
ם אס וכה״נ דברים  לה שאמר בכינין עסוק והיה הדבור הקד
 לה ונחנו נחתם ובפני נכתב ובפני זה בגט אוחך לגרש שלחני בעליך
 אס אבל בהכי סגי הענין הפסיק שלא כיון דבור כדי אחר אפילו

 נסתפק בזה וגס לה וליתנו לקחחו לחזור צריך לה ונתנו הפסיק
 עד להולכה שליח הוי דגעין פ״ב סוף דאמרינן מההיא ז״ל הרא״ש
 וכו' נכחב בפני דינא בי קמי אימא להתס מעית וכי לכתם דמעית
 גע כמביא הגע כל בפרק דתנן ומההיא שליח'■*. אינהו וליהוי

 ראיה הני מכל דאין ז״ל ודחה וכו' שליח בב״ד עושה וחלה ממד״ה
 ובפני נכתב בפני שיאמר בעיא השליח יד מתחת יוצא כשהנע דמ׳מ
 הדבור הקדים דאם מסתברא ראיה מכאן דאין וכיון .ע״כ נחתם

זה דעל לן לימא דמאן הוא כלום לאו ענין באותו עסוקים היו ולא
הגע•
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 חקנחא דאינא כיין ותו נחתם. וכפני פתכ5 כפני קאמר לה נותן אשר הגט

 להתיר נסמוך למה נשאת אם אפילו כטלה תחת ומשאר לה ולימת לקחתו
 ;וכו׳ נכמכ ויאמדיכפני לה ולימנו ולחזור ממנה לימלו צריך ודאי אלא

קי ת ת ל א  שכל תנאי לו שיש כראוכן דטחי אודיעך ממני ש
 שיהיו השנה ככל וישכע שידור והשכועוח הנדרים

 שנה עשרים עד מנוח כן שמשין מיר הריני הלשון כזה ונדר גמלים
 התנאי מכטל הריני אמר שעה ואחר התנאי זכור היה לא שנדר וכשעה

 עד אמר וזה הוה עולם נזיר דשמשון כיון אמרינן מי הנדר שיחול כדי
 כיון הוי לא נמי שנה כ׳ עד ונזיר שמשון נזירות זה אין שנה עשרים
 כשעת התנאי זכור היה לא הרי נדר דהוי ואמ״ל . כשמשון שאמר
 דכרים והוו כשפתיו נדר הוליא לא התנאי כזכר שעה ואחר הנדר

 : כמחלה כשפתיו שהוציא מה על סמכינן דילמא או שכלכ
ה ב ו ש  דאיכא פלוגמא איכא הנדר מנאי כענין כי ידעת ככר ת

 שנדר אחד התנאי שיזכור והוא להחמיר דמורה מאן
 היה שלא אפילו חל שהנדר כרור הדכר זו שעה ולפי דכור כדי כתוך
 אנו אין אכל ־ דכור כדי כתוך אומו זכר שלא כיון התנאי מכעל
 הנדר כשעת התנאי זכור שאם ז״ל הרמכ״ס כדעת אלא לפסוק רגילין

 שהיה כיון התנאי כיעל הנדר ע״י היי נדר ואפייה דכור כדי מוך או
 מכאן אפילו לגמרי כעל והתנאי קיים הנדר הרי נדר ואפייה אומו זוכר

 . כעל הנדר הנדר כשעת התנאי זכור היה לא אם אכל • והלאה
 שק^ אע״פ שנדר אחר אלא התנאי זכר לא ואס הרמכ״סז״ל וז״ל

 התנאי עמה שקכל אע״פ פי׳ .ע״כ כעל הנדר הרי וקיימו כלכו המניזי
 הנדר אפ״ה הנדר כשעת שכטלו לקיימו מדהוצרך דמשמע וקיימו כלכו
 כי רואה אמה הרי .הנדר כשעת התנאי זוכר היה שלא כיון כשל

 זכר כלא כי כנ״ד הילכך הנדר כשעת !גאיJה כזכירת תלוי הלכר
 הוציא לא התנאי שכיטל וכשעה נדר כאן אין הנדר כשעת התנאי

 והכא הנדר כשעת שוין ולכו פיו דכעינן נדר כאן אין כלום כשפתיו
 ועל פיו ולא לכ איכא התנאי כיטול וכשעת לכ ולא פיו איכא הנדר כשעת

 חדא סקל שהוא אעפ׳׳י למעשה להלכה סומכין אנו ז״ל הרמכ״ס דעת
 והר״ן הרא״ש הפוסקים ורוכ ר״ת דעת דכן ותו . הוא דמר דאמריה

 איני הילכך .אזלא הכי נדרים ד׳ דפרק דשמעתא דסוגיא וסו .דיל
 זכור היה ואם .הסנאי ע׳י כיטלו שהרי נדר חשש כאן שיש רואה

 שמשון נזיר שהוא לי מסתכרא הסנאי כטל שנמצא הנדר כשעת הסנאי
 דנזירות תדע שנה עשרים עד דאמר ואע״ג לעולם תנאיו ככל גמור

 נזירות שסתם כמו לעולם שמשון נזירות סתם נמצא היסה ולעולם שמשון
 יום נזיר הריני אמר אם דעלמא דכנזירות היכי וכי יום ל׳ דעלמא

 נזירות שאין יום מל׳ ל׳ נזיר הוי יום עשרים או ימים עברה או אחד
 שנה עשרים נזיר הריני אמר אם נמי שמשון נזירות יום מל' פחותה

 :מלעולס פחותה שמשון נזירות שאין לעולם נזיר זה הרי
ן י נ ן ן ל  הרי למחר אשתי את אגרש לא אס נזיר הריני שאמר מי ו
 ודמיא . למחר יגרש לא שמא היום יין לשתות אסור זה י

 אישן אם היום כשינה עיני קונם מותרי! ואלו כפרק דאמרינן להא
 ורכ למחר. ישן שמא היום ישן אל רב אמר יהודה רב אמר למחר
 דרב עליה ומוחבינן למחר ישן שמא חיישינן ולא היום ישן אמר נחמן

 החג עד אכיך לכית תלכי אס הפהח עד לי נהנית שאת מד^מנן יהודה
 לפני הלכה אבא ר׳ ותירץ . לא הלכה לא אסורה הפסח נן5ל הלכה
 כרכ הלכסא ופסקו אעלמא אסורה הלכה לא ולוקה רה1סכ הפסח
 פ״י ז״ל הרמב״ס פסקה וכן אליביה סלמודא וטרי תדזוקיל יהודה

 אס שאין לה ואמר במרחשון אשמו אח שהדור מי וז״ל נדריה מהלכות
 הרי סוכות וטד מכאן אכיך לכיס תלכי אם הפסח ועד מכאן לי נהנית

 אסור נמי הכא אך .ע״כ סלך שמא גזירה מיד לו ליהנות אסורה זו
הנלד״כ: ופשוט למרה יגרש לא שמא נזירה יין ''שפות א.  הו

קי ת ח ל א  שייסטסקו ראשון ט*ט שמח במי דעתי אודיטך ממני ש
:ישראל ידי על לטהרו מוסר אס עממין בו

ש ה1ת  מטהרים התוספות שפרשו מה אמנם ישראל מהר׳׳ר כתב ב
 ע״י דממהרים נכרית תשוכה פה מצאט ממהין ע״י

ק ונראה ז׳׳ל מהל׳רשלוס פס השיב וכן ישראל  ע׳יג למהר לנהוג יש ד
 עממין מע׳׳י עפי בכה״ג המס כבוד דהוי לסתימה ראוי [שאינו} נסר

ע׳י כבודו אץ למס ההוצאה דאפילו מלין מיק במרדכי כדאיסא
ב ־ מ

 כיון ז״ל דטעמו ונראה י ע״כ עממין יטהרוהו אם וכ׳׳ש עממין
 טלטול שידחה כ׳׳ש שבחורה תעשה לא אח שדוחה הבריות כבוד דנדול
 . התירו לא חורה איסור דאיכא סחיטה אבל .מדרבנן שהוא המת
 יוס את עליו שיחללו המת כבוד זה דאין נכונה זו הודאה אין אבל
 ולא עממים בו להתעסק כסופו כיון מדבריהם שהוא בדבר אפי׳ טוב
 דאיכא דאע״ג בו לקרות וס״ח בו לצאת ולולב למולו קטן להוצאה דמי
 כיון מת אבל עממין בהם להחכיסק אלו של סופו אין מצוה צורך

 וכן כלל דבר מחירין אין כבודו ונטל עממין בו להתעסק שעתיד
 רבינו כדעת והמחוור משנה מגיד וז״ל ז׳׳ל. והר״ן והרמב׳׳ן הרמב׳׳ם דעת

 מה אלא לטלעילו אסילי כלל כי מתעסקים ישראל אין ראשון שבי״ט
 אחריהם נמשכין אנו אשר הפוסקים רוב דעת וכן ע״כ בשבת שמותר
 שישראל וצויסי לפני מעשה בא וכבר משמע הכי נמי דיחעסקו ולישנא
 הישראל ישליך ידו עכו״ס שיסלק אחר ובסוף ירחן והעכו״ם המיס ישליך
 ישראל ידי על טהרחו סוף זה והרי כלל אבר בו יזיז ולא גופו כל עץ מים
 :כתבתי וברור.והנל״ד נכון זה ומנהג דרבנן] [מידי הפילו עליו חללנו ולא

ת תקי■ ל א ש  באדר ט״ו כחל הכרכים בכני דעתי אודיעך ממני ״
 באי הנסים על בי״ד וקורין שמקדימין בשבת להיות

 : בשניהם או בט׳יו או בי״ד אומרים יום זה
ה ב ו ש  שלהם הנס זמן שהוא בט״ו אוהו דאומרים מסחברא ת

 בר״ה המגילה את יעביר דשמא טעמא לאו אי דהא
 יעקר למה הנסים על אבל יעבור דלא משוס בי׳׳ו ולא בט׳׳ו קורין היו

 למקרא תלויות דעיניהם משום לאו אי לעניים מחנות דהא ממקומו
 יום שהוא הסעודה בזמן הוא מנוח ומשלוח אותם מאחרין היו מגילה

 ודורשי! שואלי! בשבח להיות שחל פורים בגמרא ואע'׳ג,דאמרינן י׳׳ו
 ואי פורים שהוא להזכיר כדי ז״ל הרמב״ם וכתב . יום של בעניינו

 על שמזכיר א“א אלא [זו] זכירה [בענין] מזכיר דאין אמרחבשלמא
 יום של בעניינו לדרוש צריך ומה מזו גדולה זכירה לך אין הנסים

 שמעו ולא בב׳׳הכ היו שלא ולאותם ולקטנים לנשים זכירה דצריך ל׳׳ק
 הפודס זכר תשתכח .שלא זכירה צריך לגדולים ואפילו החזן ברכת
 ומחנות מגלה הנכון הילכך . התפלה בזמן שלא דשייך השבת בעונג

 אנו^[עוקריס] שאין בי׳׳ו מנוח ומשלוח סעודה [בי״ד] עניים(בט״ו)
 שלא מטעמא מקדימי׳ שאנו היא מגלה מקרא אלא ממקומו אוחו

ה. אמות ד׳ [יעבירנו] ד  בי׳׳ד הנסים על אמר שאס אני ומ׳׳ממודה ב
 אם וכן אוחו מחזירין שאין סמנו אמרו שלא כמי אוחו מחזירים אין

 להם נעשו הימים דבשני הוא דקושטא הפסיד לא הימים בשני אמרו
; בכתוב שמבואר כמו ונפלאות נסים

ט ק ה ת ל א  נר״ו החזק פטיש גלוחינו ותפארת מורנו ילמדנו ש
 נשבע לחופה כניסתן ובשעת לאה אח נשא ראובן

 ראובו ועתה אחרת למדינה זו ממדינה לאה אח להוציא שלא ראובן
 ביוקר הס שמזונותיה בריוח זו במדינה להתפרנס יכול שאינו אומר

ה דירתו לעקור ורוצה קשה הכרכים שישיבת מדנ  לדור ללכת ורוצה זו מ
 אשתו ולאה להתפרנס יוכל ולשם בזול הס שמזונותיה אחרת למדינה

 לכוף ראובן ביד כח יש אס רבינו ילמדנו .עמו ללכת רוצה אינה
 לאשתו לכוף ראובן ביד כח שאין ואח׳׳ל לאו או עמו ללכת לאשתו

 מפני פה לחזור רוצה ואינו אחרת למדינה הלך ראובן אס עמו שתלך
 שאינה כיון לא או מזונותיה לשאול כח לה יש להתפרנס יכול שאינו

ג בעלה אחר ללכת רוצה .
ה ב ו צ ^  תצא זו במדינה להתפרנס יכול שאינו ראובן יברר אם ת

 שיכול אצלי ברור הדבר פניות לידי שיבוא ואיפשר בדוחק
 ז״ל ישראל מהר״ר לפני בזה כיוצא נשאל וכבר עמו לצאת לכופה
 . ע׳ש הם טעם של ודברים רמ׳׳ו סימן לצאת אותה דכופין והעלה
 פטור אונס דאיכא דבמקום ידעת כבר שבועה ביה אית דנ״ד ואע״ג

 ־גמדי;ס להתפרנס יכול שאינו וכיון ז׳׳ל הרשב׳׳א העלה וכן השבועה מן
 להתפרנס שיכול כיון אונס זה אין וא׳׳ת . מזה גדול אונס לך אין זו

 פוסחץ אלא הסרה בלא לצאת מוסר שיהיה אמרתי לא אני גס בדוחק
 ®ני לידי ותבוא בדוחק אלא להתפרנס סוכל שלא יודע היית אס לו

 והיה בסחלה עשיר שהיה ואפילו לו ומתירין לא אומר והוא נשבעת כלום
 rהר*: כסב בנולד פותחין דאין וקי׳׳ל העני ועמה בריוח מתפרנס

הזמרס באלי וכ׳׳ש היא דשכיחא דמלסא בעניות לאדם דפוסחין ו'ל
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 רואים אנו כאשר מנכסיהם יורדי! במים וצעלי מצוי השכר ראין
 כיון וא׳ח לו ומחירי! בעניוח לו פוחרוי! הילכך יום בכל גטינינו

 רוצה אני אומרח והיא. ולחועלחה האשה לדעח היא מהשבועה
 הא . שבועחו לו מחירי! איך ממדינחי אצא ולא בדוחק להחפרנס

 דוחק דבשביל דמלחא דאורחא דעחה שיבוש בשר אזלינן דלא ליחא
 דסחם וכיו! שבעולם חנאי כל היא מוחלךז הפרנסה וחוסר שמזונוח

 מהר״ר בחשובח ועיין הנשים כל אצל דעחה בטלה זאח מוחלוח נשים
 במי בחשובה ל“ז ריב׳ש דכחב וחו . לזה ראיוח שכחב ז״ל ישראל

 שאם ילדה ולא שנים עשר ושהחה עליה אחרח ישא שלא לאשחו שנשבע
 שבועחו לו מחירי! נחפייסה ולא להחפייס הנשים שדרך במה פייסה
 כיו! נמי הכא שחחפיים עד לה יהיב דדינרי חרקבא דלאו אשה ונושא
 בריוח מזונוש להם שיהיו כדי ממדינח! לצאח להשפייס הנשים שדרן

 וכדכחיבנא פחח ע״י שבועחו לו ומחירי! דעשה בעלה נתפייסה לא וזו
 וקרוב בדוחק אלא להתפרנס יכול שאינו ברור שהדבר כיו! הילכך
 אחריו ללכת חרצה ואם לו ומחירי! לו פוחחי! עניות לידי שיבוא הדבר

: כתבתי והנל״ד . מזונות לה אי!
ל ת ת ל א ראוב! ומצאו שנפל חוב בשטר דעתי אודיעך ממני ש

:לא או בו גובי! אס כדי! שלא למלוה והחזירו
ה ב ו ש  כתב הרמב׳ם י5 ז״ל הראשונים בי! מחלוקת זה דבר ת

 הם ריי החזיר אם יחזיר שלא שדינם הנמצאות [שטרות]
 הוחזק אם דודאי וכתב עליו השיג ז״ל והראב״ד בהם וגובי! כשרים

 דבריו הוכיח ז״ל והר״! אותו מגבי! אי! בעדים אפילו או בב״ד נפול
 אייתי לה דאמרינן בשוק אשה גט מצא גבי דמציעא בפ״ק מ^מרינן

 לנו אי! ואנו • לא ידעינן בדלא הא לידיך גטא מטא אימת ראיה
 פסול קחני ולא יחזיר ולא יחזיר דקתני חדא ז״ל הרמב״ם דברי אלא
 לא פסיקתא מלתא דקתני היינו בו גובי! אם דבשלמא ותו .ונשר
 יחזיר לא קשני אמאי בו גובי! אי! אמרת אי אבל יגבה שלא יחזיר
 ושוב נפל זה שטר אגביה ויכתבו שנפל עדים עליו להעמיד איפשר הרי
 עצמו מצד שהשער כיון ותו .צלוחיתו פי על לצור לו ויחזירנו בו יגבה לא

 אם ולפיכך לחזקתו מזר שהחזירו כיו! אחרע דנפל משום אלא עשר
 שאני וכו' בשוק אשה גע מצא גבי דאמרינן והא .בו גובי! החזירו

 : כתבתי לע׳ד והנראה .וק״ל הלואה משערי נשים געי
ת ל א שאי! אעפ״י ללוה שער לכתוב תקנה ים אם ממנו ש

 דמנן דהא דקי״ל קני! בו שאי! בשטר עמו מלוה
 אקניישא דלאו בשערי אבל אקנייתא בשערי דוקא ללוה שער רותבי!

 פליג דרבא לו זכי! בחתומיו עידיו דאמר כאביי קי״ל דלא כותבי! חץ
:בהלכותיו ז׳ל הריא״ף כתב וכן עליה

ה ב ו ש  לא אקנייתא דלאו שטר אסי דלרב שכתב ז״ל רש״י לדעת ת
 רואה איני בפניהם מעות ונותן עמו מלוה א״כ אלא כשבינן

 לחדושי אשא לא דאביי ואמרו עליו חלקו ז״ל האחרונים אבל כצל שקנה
דו אלא  עד לידיה שערא מטי דלא אע״ג מניס! לו זכי! במתומיו דעי

 לוה שלא אעפ״י מלוה זכה לכ״ע לידיה שטרא דמטא ביומא אבל ששרי
 דאמרינן היכי כי נעשה המעות הלואת דעת על זה ששער אעפ׳י
 מעות הלואת דעת על שהקני! שאעפ״י אקנייסא בשערי אסי דצרב
 לדיד! בשער אף לקנות די בו יש עצמו שבקנין לפי מיד קנה נעשה

 להתחייב די בו יש השער שבמסירת קנה מלוה ליד שכמהר כמן
 את הנושא פרק בריש בשטר מנה לך אני דחייב בההיא ̂ פדאיג
ה ש  העדים שיראו צריך אין אקניישא דלאו בשטרי אפילו לזיכך ^
 וזהו נשתעבד המלוה ליד השער שהגיע כיון אלא המעות הלואת
 עד ללוה כותבי! אי! קני! בו שאי! שער אבל ז׳ל הריא״ף שכתב
 מההיא לה אששעבד מלוה שטרא ליה דשקיל דכיו! עמו מלוה פיהיה
 ויוליכנו השער שיכתבו תקנה יש הילק .ז״ל הרמב״ם דעת וכן שעתא

 השטר ויעמוד למלוה בשער העדים שתכו או העדים בפני מוםלמלוה
 קרינן עמו מלוה דבכה״ג המלוה בשביל ואילך שעה מאותה ה7ב

ס  אקנייתא דלאו שטרי למעט באו ולא בפניו שלא לאדם חכי! יי
 עדים של בידם שיעמוד או לו ויתנוהו ללוה שער יכתבו שלא סלא
! שלא לקוחות יערוף שמא למיחש איכא דאז האס <ממ  אם אבל מי

 וכד! נכסיו נשתעבדו שעה מאותה המלוה לצורך בשטר העדים > 4
ס להא ®רף >33 ד  דקי׳ג אחריוא כתב לא ואפיא לקלח מפקי ע

ם1המד־ « מ כותביו באחריות פלא בהדא בו כשוב ואם מוא סיפר ס

 .למיל■ למיחש דליכא לו ונותנין עמו מאה שאי! אעפ״י לאה שטר לו
 עם דחלוק המאה עם קינוניא יעשה שמא למיחש איכא אכתי וא״ת
 עמו כשהמאה אף להכי חיישינן דאי וי״ל . בנכסיו חובות בעלי שאר

 המעות לתש שהצריך ז״ל רש״י לדעת ואפילו חששא להאי איכא
 אלא .מעותיו לו ויחזיר קינוניא שיעשו למיחש איכא אכתי בפניהם

 במטלטלי ואי קדימה די! להם יש במקרקעי דאי להכי חיישינן לא ודאי
 ניחא דלא חיישינן לא קינוניא דלהאי וסו ־ להבריחם יכול הכי בלאו

:שטרי עליו דליפשו לא־ניש ליה .
ב קי ת ת ל א  ללידתו כ׳ס ביום שמת בתינוק דעתי אודיעך ממני ש

ם ^ביו  ישראל בו יתעסקו אם ר׳ה של ראשו! טוב '
: ר״ה של יום שהוא בלילה עממי! או

ה ב ו ש  שלא כתט ז״ל מקצת כי במחלוקת תלוי הדי! עיקל ת
 ואעפ״י עממין דשכיחי באתרא כלל במש ישראל יתעסקו

 שאמרו ז׳ל האחרונים ורוב והרמב״ם הריא״ף כדעת נוהגי! שאנו
כ נ״ד מ״מ רבנן שוייה כחול מת לגבי שני די״ט  פוסקים מחלוקת הוא ג'

 ור׳י .ל׳ ביום מש ואפילו נפל ספק שהוא כיו! אסר ז״ל הריב״ם כי
ט כ! ואם קיימא של ולד ויולדות מתעברות נשים דרוב השיר הלב!  ה
 הטור כתבו הדי! וזה פוסקים מחלוקת שהוא כיון . עלה לוסיף דלא

 כיו! להקל סברא אי! באחרונה המתיר דברי דכתב ואע״ג קכ״ו סימן
 וה״ה י׳ט עליו מחללי! אי! נפל ודאי על שהרי עממי! ידי על דאיפשר

 מ“רבנןהנ שוייה כחול מת לגבי שני דאמרוי״ט ואע״ג נפל ספק על
 אס עליו לחלל ראוי ואי! הוא אב! ספק מת ספק זה אבל ודאי במת

 עליו אומרים ואי! עליו מתאבלין דאי! הוא מאבילות וק״ו המועד
 וכ׳ש עמו מתעסקי! ואי! בשורה עליו עומדים ואי! אבלים תנחומי

 שכתב ז״ל הרמב״ם מדברי נראה וכן המועד את עליו מחללי! שאי!
 נפל זה הרי באדם יום ל׳ שהה שלא וכל עליהם מתאבלי! אי! הנפלים

 נשים דרוב איתא ואם .ע״כ עליו מתאבלין אין שלשים ביום מת אפילו
 דבאבילות וכתב עליו מתאבלי! אין למה קיימא של ולד ויולדות מתעברות

 ידי על דאיפשר כיון המועד יתחלל שלא להקל לנו שיש כ״ש הקלו
עממי!:

א ל ל  יתעסקו ולא בזה ז״ל הריב״ם דברי את אני רואה דמלתא כ
 הוא קיימא ב! ודילמא עממי! בו ויתעסקו ישראל בו

 דאיכא והיכא היא שבות לעכו״ם ואמירה הוא מצוה המת וקבורת
;גזרו לא מצוה צורך

קיג ת ת ל א  העמוד אס שנדרה באשה דעתי אודיעך ממני ש
 בפני שמואל לסידי דמיה חצי אתן מחוליה בתי

 הבת דמי מחצי הרבה פחות שהוא וכך כך את! הבעל ואמר בעלה
 ; הבעל שאמר מה כפי או היא שאמרה מה כפי לישן חייבת אם

ה ב ו ש  ואינה לבעל משועבדם האשה נכסי שכל ברור הדבר ת
 חמן הקדש דאמר כרבא דקי״ל ואע׳ג להקדיש! יכולה

 דמפרש ז׳ל רש״י לדעת מיבעיא לא שעבוד מידי מפקיעין ושחרור
 והקדש רבא אמרה לא הבית בדק בקדשי אבל מזבח בקדשי דדוקא
 אפי׳ אלא שעבוד מידי מפקיעין ולא דמו הביש בדק כקדשי לעניים
 אלמוה מ״מ הביש בדק בקדשי אפילו רבא דאמרה ז״ל ר״ש לשיעת

 וטעמא שעבודו מידי מפקיע האשה הקדש ואי! דבעל לשעבודיה רבנן
 .תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו מדבריהם שהוא לפי דמלתא
 רשות לבעל שאי! נכסים. לה שיש כגון אלא לשאלה מקום אי! הילכך

 מה כפי לפרוע חייבת אם שתגרם או תתאלמן אם לעניו או בה!
 ושתקה וכך כך הבעל ואמר דבור כדי שוך היה דאם ונ״ל • שנדרה

 היה ואם הבעל שאמר מה אלא חייבת ואינה חזרה לה הויא היא
 עד משלמת בהן רשות לבעל שאי! נכסים לה יש אם דבור כדי אחר
 השאר יהיה נכסים לה אי! ואם הבעל שאמר מה על דמיה חצי
 עבד לגבי ז׳ל הרמב״ם כתב וכן תתגרש או שתתאלמן עד עליה חוב
 ערך ישן לו ויהיה יפדה ואם ישראל כשאר ועורך נערך העבד וז״ל
 מאי עברי בעבד דאי איירי כנעני בעבד אפילו ודאי ע״כ.והא שנדר מה

 בתרווייהו דשייך לישנא דהוי משוס יפדה לשון דקאמר והא .למימרא
 לא או מעריך אם דשנאי פלוגסא איכא גמור עכו׳ם דאפילו תדע

 ואיט נערך עכו״ם דאמר מאיר כרט ז׳ל הרב דפסק ואע׳׳ג
מ מעריך כ מינה ידעינן מ'  כעבד אבל כעכו״ם אלא סליגי לא דע'

סעריר דאמר יהודה כרבי דפסק בסצמדאיכאמאן מודודשייך כ*ע



ותשובותהרדבץשאלות

 פשה מ״מ יהודה כר׳ הלכה יהודה ור׳ מאיר דר׳ ואע׳׳ג נערך ואינו
 והא . משתבר מאיר כר׳ הלכתא רבה דאמר משוס מאיר כר׳ ו״ל הרב

 אי דהנ׳נו ל״ק במשתברא פשוקא הלכה דחינן דלא ז״ל הראב׳ד דהקשה
 מאיר כר׳ הלכתא דאמר כיון אבל מאיר כר׳ מסתבר רבה אמר הוה

 אכללי המכינן דלא ידעת וכבר • להלכה ס״ל דהכי משמע מסתבר
 פליגי לא דע״כ יודע והוי איפכא• בהדיא אמוראי פסקו דלא היכא אלא
 פלוני דמי או עלי דמי האומר בעכו״ש אבל המעריך ס, בעכו אלא
 כי שנאמר הבית לבדק נופלין הדמיה שאין אלא ממנו מקבלים מלי
 עלי פלוני דמי או עלי דמי האומר וכל וגו׳ בית לבנות ולנו לכס לא

 הנמכר כעבד אותו ושמין כהן מהם ואחד אדם בני עשרה באין
 ולא עשרו לפי אומו שמין ואין רגלו דמי או ידו דמי וכן . בשוק

ו לפי ^ :כתבתי והנל״ד . ממש ששוה מה אלא י
י י ק ת ת ל א  האידנא םמכינן מה על דעתי אודיעך ממני ש

 אתרוגים ולוקע העכו״ם של לגן הולך שהישראל
 יואל לרבי ובתשובה באשרי בהגהה שכתוב לפי בהם ויוצאין למצוה

ם שילקח שנריך ז׳׳ל הלוי כי ע  יאוש שיהיה כדי לישראל וימכור ה
 הישראלהוי ואםלקע דהנהואונכרי מהאי לה וינפינן רשות ושינוי

 נגזלת אינה דקרקע קי״ל ואנן השדות שגוזלין גזלני עכרס דסתש גזל
 א׳כ אנא קני לא כדי יאוש אלא כאן אין הישראל כשלוקע ונמצא

; רשות שינוי עמו יש
ה ב ו ש  שדה ולא גנה ולא בית לא הזה במחוז אין כי דע ת

 והוא מכתוב אצלם הנקרא קנין שער לו יהיה שלא
 מהממונים אחד או עליו הגדול הכוסע וכתב כערכאוסיהס וחתום כתוב

 ופוסק דן שהוא מה וכל קלי׳ אל נאיב אצלם הנקרא לדון ידו מתחת
 המחזיק כל ונמצא דינו לבעל יוכל לא הגדול השופע ואפילו משוי

 מ״מ אבותיו או הוא אותו שגזל תאמר ואפילו מחזיק כדין בקרקע
 ומלכא דינא דמלכוהא דדינא שלו הוא הרי מכתוב בידו שיש כיון

ח שיש מי ככל אמר  כאן הילכךאין שלו הקרקע יהיה מכתוב כי
 שכאוחס ואיששר ־ כהס לצאת בידו האהריגיס ללקע לישראל ומותר גזל

 התלמוד דין לפי וכתב כן הענין היה לא הגנה כעל של המקומות
 ולא ראינו ולא מיחוש בית כאן אין הזה במקום אבל שכתב מה

 שהולכים ושנה שנה בכל ומעשים . זה על שהקפיד מי מימינו שמענו
 כלל אותם לוקעין העכו׳׳ם אין כי בידם האתרוגים ללקע היהודים

 צריכינן דלא יודע והוי . בדבר אדם ערער ולא מפורסם זה ודבר
 דהוי דיצא פשיעיא מהם לקונה אבל בעצמו ללוקע אלא עעמא להאי

; בהדיא בגמרא איתא והכי רשות ושינוי יאוש
טו ק ה ת ש ע  האשה ואמרה לפני ובאו ברשות אשה שקדש בראובן מ

 בקידושין נתרצית לא מעולם כי היתה שאנוסה
 מעות לה והניח בחזקה ידה שתפס האחד ואמר העדים אח וחקרתי

 היסה לא והיא אותה תופס והוא ידה אח הוא וסגר ידה בתוך
 גמורים קדושין שקדשה העיד והשני ־ העד יצא כך ובין כך ובין רוצה

 מקודשת והיא ברשות העדות נתקבלה שכבר ראובן עען מדעתה
 .העדות עופס להביא ושלחנו ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד וכיון גמורה

 כולם יען העדות לפני כתבתי לא ברשות אשר החכם תשובת וזה
 את שאלתי אז כי זוכר שאני ומה והעדים והאשה האיש בענין הודו

 ועניינו אחד דבר אמרו ושניהם הקדושין ענין היה איך העדים סי
 הענין העדים עתה שכחו כי ואיפשר גמורים קדושין שנתקדשה

 הרע הדבר את עשו אשר על בנדוי והאשה האיש את הכרזנו והנה
ס הקהל רשות בלתי לקדש הזה  פרחים ב׳ קנס לעניים האיש פרע ג

 נכריה מארז הם כי ההסכמה ידעו לא כי אמרו כי יען והעדים
 תורה ובעל החכם עלה וחסים . עכ״ל לבד זהב פרח לעניים פרעו
 כהרי גמורין קדושין מקודשת שהאשה פסקתי כך ומתוך .אחר

 כתבו כאשר שנתקדשה העידו דסתמא ותו ‘ ברשותי מקודשת הוחזקה
 היו לא גמורה מקודשת היסה לא שאס ותו . העדים מסי ששמעו

ע השני שהעד ותו .אותם מענישים  קבלו דסתמא ותו .לחזקה מסיי
 אינו שוב שהגיד וכיון ב״ד שהם ג׳ לפחות או הקהל במעמד עדותן

 : ודאי קדושי מקודשת האשה עעמי הלין מכל הילכך .ומגיד חוזר
י קי ת ת ל א  בשעה אנוס שהיה בכהן דעתי אודיעך ממני ש

 שהיו או מתפלל שהיה ?גון לעבודה ש׳צ שהגיע
לסוף ש״ן שהגיע קודם לג״ה ונכנס מכ״ה חון שהיה או ממאות ידיו

ד פ

 עקר שלא או עלה שלא כהן שכל דקי״ל לדוכן יעלה אם מודים ברכת
 ולא לעלות לו איפשר שהיה במי אלא יעלה לא שוב בעבודה רגליו

 : יעלה לא למה לעלות לו איפשר היה שלא מי אבל עלה
ה ב ו ש  כל לוי בן יהושע א״ר נאמרין אלו פרק בשועה גרסינן ת

 וישא שנאמר עולה אינו שוב בעבודה עולה שאינו כהן
 והעולה החעאת מעשות וירד ויברכם העם אל ידיו אס אהרן

 העבודה בתוך אלמא .בעבודה כאן אף בעבודה להלן מה .והשלמים
 בעבודה שיעלה דבעינן משמע לה ילפינן דמהתס וכיון בירך בידו
 דנימא פשיעה משוס עעמא חלו דלא עולה אינו שוב עלה לא ואם
 בזמן עלה שלא שכיון מפני הוא הנועם אלא . יעלה אנוס היה אם

 מהא ראיה איכא שוב • לברך ראוי אינו שוב דאהרן כמעשה העבודה
 הא בה והוינן רשאי לתפלתו וחוזר כפיו אח כנושא הבעחתו אם דחנן

 עומד שהרי היה דאנוס דאע״ג קמן הא פורתא דנד אלא עקר לא
 ולא בעבודה רגליו עקר כאלו דליהוי מעע ממקומו לנוד צריך בתפלה
 אלא יעלה ואז מודים ברכת לסוף שיניע עד במקומו יעמוד אמרינן

 . לברך ראוי שאינו לסי יעלה לא שוב בעבודה נד לא דאי משוס
ס שהיה אעפ׳י שנא לא נמי בנ״ד  לעבודה צבור שליח שהגיע בשעה אנו
 עקר נקרא לא לב״ה לבוא מביתו רגליו שעקר ומה יעלה לא שוב

. ירד לא עלה דאס ומסתברא . יעלה לא הילכך לדוכן לעלות רגליו
:כתבתי הנל״ד

ז קי ת ת ל א  יוצאה אם דדבריהם בגזילה דעתי אודיעך ממני ש
;לא או בדיינים

ת ב ^ ש  ועופות חיה במצודות ורבנן יוסי רבי פליגי הניזקין בסרק ת
 בראם המהפך ובעני וקען שועה חרש ובמציאת ודגים

 ובגמרא גמור גזל יוסי ולרבי שלום דרכי מפני גזל הוו דלרבנן הזית
 להוציאו מינה נפקא למאי מדבריהם גמור גזל חשדא רב אמר אמרינן
 להוציא יוסי מדרבי מינה נפקא ז״ל רש״י עלה וכתב . בדיינין

 לא מעליא גזל יוסי לרבי ומיהו בדיינים נפיק לא דלרבנן בדיינים
 מימרא דהאי פשעא ולסום • ע״כ בלאו עליו ולעבור לעדות הויליפסל

 יוסי ולרבי בדיינים יוצאה אינה דלרבנן פליגי דווקא דבהני משמע
 וליכא בדיינים דיוצאה מודו כ״ע דדבריהם גזילה שאר בכל אבל יוצאה

 אינו וזה בלאו עובר שזה אלא דדבריהס לגזל דאורייתא גזל בין
 בינייהו ליכא בדיינים ולהוציא לעדות ליפסל לענין אבל בלאו עובר
 דאורייתא דרבית מרבית שנא מאי זו שיעה לאקשויילפי ואיכא . מידי

 והאי לאו דהאי בדיינים יוצאה אינה דרבנן ורבית בדי־נים יונאה
 רביש דכל ליה יהיב מדעסיה רביח דאבק משום לתרוצי וליכא גאו

 דמדעתיה אע״ג נמי רב־ח אבק הילכך אשרתו והתורה הוא מתנה
 שבא ממון דכל איתא אם בדיינים דיוצאה למימר להו הוה ליה יהיב
 דלעולס נראה לפיכך .מיניה מפקינן מדרבנן אפילו דאיסורא האדם ליד
 מינה נפקא למאי ה״ק והכא בדיינים יוצאה אינה דדבריהם גזל

 גמור גזל אפילו ואמרי בחרתי טליה סליגי ורבנן בדיינים להוציאו
 מ־הא לן תודה דבריך לפי ואפילו בדיינים יוצאה אינה מדבריהם

 הני אפילו יוסי רבי לה ואמר . שלום דרכי אלא בהו לית דהני
 איכא מאי לרבנן וא׳׳ת .כרבנן ופסקינן בדיינים ויוצאה גמור גזל הוו
 בינייהו דאיכא וז״ל . שלום דרכי מפני לגזל דדבריהם גמור גזל בין

 משום וגזל מדרבנן לעדות מפשיל דרבנן גמורה דגזילה לעדות ליפסל
 חד עדות פסולי בכלל מנו שלא תמצא ולכן ספסיל לא שלום דרכי
 מהלכות fD בהדיא ז״ל הרמב״ס כתב וכן שלום דרכי משום דהוו מהני
 יונים מסריחי כגון מדבריהם הגזלנים כל שמנה אחר ואבידה גזילה

 המנקף ועני ועופות חיות מצודות ממהם וכלל בקוביא והמשחקים
 בידו שים מי כל הפרק בסוף וכתב דבורים נחיל והגוזל הזית בראש

 אינו ונשבע בו כפר אס וכן בדיינים מידו יוצא אינו דבריהם של גזל
 דאהנך לפרושי וליכא . ע״כ הגמור הגזל על שמוסיף כמו חומש מוסיף
 דא״כ חדא שלום דרכי משום שהם אותם דהיינו קאי מיניה דסליק

 או בדיינים יוצא אם מהו דדבריהם גמור גזל דין הרב הודיעינו לא
 מן גמור גזל והאי הגמור הגזל על שמוסיף כמו מדקאמר ותו . לא

 הריא״ף מדברי לי משמע וכן .חומש בו אין דרבנן דאי קאמר התורה
 מוציאין הוא דמדבריהם ואע׳ג הוא גמור גזל סבר יוסי רכי שכתב ז״ל

 הרב אחא ואי .ע״כ כרבנן והלכתא לא סברי ורבנן בדיינים אותו
דרכי דמשום ואמרי יוסי דרבי טליה רמן דסליגי לאשמעינן ז״ל

שלום
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o t e לומר הרג איצטריך ואמאי היא ן ממנימי למימרא מאי הוא 
 דרכי עליה פליגי דרכנן לאבמעינן אסא ודאי אלא לא סכרי ורכנן
 גמור כגזל דאפילו סכרי דרככן כדיינין דיוצאה דאמר כמאי יוסי

 למי גמורה ראיה וזו כרכגן והלכסא כדיינין יוצאה איכה דדכריהם
 הרכ לשון שהעסיק ז״ל האשרי דעס הוא וכן . האמס על שמודה

 אכיו ^סכרס סכין וממכה העור סכרס מפורש נראה וכן • ממש
 כיס למצודה יש אה דגים או עוף או חיה וצד מצודה הפורש וזיל

 גמור גזלן הוא הרי ממכה והכועל כליו לו קוכה אז ככלי שעשוי קמל
 גזלן דין ממכה הכופל על אין ככלי עשויה איכה ואס מידו ומוציאין

 לו הרי . ע״כ הוא מדרכנן גזלן אכל מידו מוציאין ואין דאורייחא
 וא״ס . מידו מוציאין אין הכי ואפילו דרככן גזלן ליה דקרי כהדיא

 ואמריכן דרככן או דאורייסא סימכין מציאוס אלו כפרק לן דאיכעיא
 סוכא מינה נפקא והא וכו׳ כסימנין גס לאהדורי מיכה נפקא למאי
 ואי מיניה ומפקינן כידו גזל המציאה הוי דאורייסא סימכין דאי

 . מיניה מפקינן ולא מדרככן אלא כידו גזל הוי לא דרככן סימנין
 ולא נפקוסא לאשכוחי כעי אכידה לאהדורי דכעו דכצדיקים וי״ל

 כליו שיכירו עדים ימצא סימנין דע״י נפקוסא דליכא א״כ . נרשיעי
 נפקוסא האי ליה פסיקא ולא דרככן דסימנין אע״ג אוסה ויוציאו

כ אחרס קושיא לסרן ז״ל החדושיס כעלי סירצו ודכווסא מנין דאא׳  סי
 דרככן סימנין אא״א הסורה מן אכידה דמחזירין היינו דאורייסא

 סימןכדכר כו שיש דכר דהא הסורה מן אכידה סורס משכחס היכי
מן כו שאין  דאין וסירצו • מסיאשיס והכעלים מחזירין שאין כיון סי

 עדים אמצא סימן כו לי שים כיון אמרי דמימר מסיאשיס הכעלים
 כמרדכי כהגהה שכסוכ ואעפ״י • להכריז חייכ הילכך כלי שהוא שיעידו

 יוסי דר' עליה רכנן פליגי לא דע״כ ז״ל עלס סוב יוסף רכיכו גשס
 אין הכי ומשום שלום דרכי מבוס א־א גזל הוי דלא כהני אלא

 להניח לנו אין כדיינים יוצאה דדכריהם גמור כגזל אכל כדיינים יוצאה
 הגהוס דכרי מפני עליהם לסמוך רגילין אנו אשר הפוסקים דכרי

 דפסק ז׳׳ל לראכ״ן נמצא וכן . הדור חכמי עליהם הסכימו לא דילמא
 זה על וגס כדיינין יוצאה עליה רכנן דפליגי כהני דאפילו יוסי כרכי

 אם ומיהל . מינייהו מפקינן לא דרככן גזילוס דכולגו אלא לסמוך אין
 ממונו אח ולהפקיר כגופו ולהענישו לקנסו לכ״ד יש ככך רגיל הוא
 עסה דאין ואע״ג . היושר על המשפט להענויד השעה הוראח כפי
ד  מכין טרפו ולהוציא עול מסלעוס לשכר מ״מ ננננון להפקיר חשוכ כ׳

 דאיכא כנ״ד וכ״ש • לשמים לבם שיהיה ובלכד בידם הרשוס שיניו
ם כדאי מידי מוציאין דמדיכא דפסק מאן  ליסר עליהס לסמוך ה

ס שאינה ואוסם הרשעים  לכל דן אני וכן עולם של כישוכו מסעסקי
 הסוספוח כדעס הדף על המעוס שהניחו ואע״פ כקוכיא המשחקים

 שהרויחו מה שמחזירין שכשידעו גדר משוס מידם מוציא אני אפ״ה ז״ל
 והחרוב כולל יועצים הולך אשר השחוק אחר כך כל וימשכו יסעסקו לא

 ככועס דפרק הסוגיא משפט להוכיח יש כחכסי וכאשר . גדולים במים
 ליה עכדיכן מאי לנכסיה נחסיכן לא דסכרי ולרבנן דפריך הדיינים

 דנחסינן דרככן גזל דאיכא רבנן דמודו איסא ואם וכו׳ ליה משמחינן
 למפרך איכא נמי לרבנן וכו׳ איכא מאי יוסי לרבי פריך מאי לנכסיה

 לנכסיה נחסינן לא דסכרי ולרבנן ססמא קאמר היכי וסו . הכי
 רבינו כדעס לה דפרישו משמע ז״ל והסוספוס . גמורה ראיה וסו

 נחסינן נמי כדרבנן דאמר יוסי ולרבי עלה דמקשו עלם טוב יוסף
 גזל הוי דלא כההיא אלא איירי לא נמי דרככן סימא קצס לנכסיה

 דנחסינן מודו גמור גזל דהוי היכא אכל שלום דרכי מפני אלא
 שכסכנו מה וצפי ע״כ דרככן שנועה דאיכא היכא נמי והכי לנכסיה

 הריטב״א כסב וכן כפשטה סוגיין אסיא ז״ל והריא״ף הרמכ״ם גשם
 כי כלומר מדכריהס גמור גזל חסדא רב אמר וז״ל הניזקין בפרק ז״ל

 למאי מדכריהס אלא קאמר מדאורייחא לאו גמור גזל יוסי ר׳ אמר
 כדיינים להוציאו מינה נפקא אסר נמי ס׳׳ק לאיסורא אי מינה נפקא
 דקי׳ל כוומיה הלכסא וליס לנכסיה נחסינן נמי בדרבנן סבר דקא

 דמשחק אחר במקום העלה וכן .ט״כ לנכסיה נחסינן לא בדרבנן
ה מפקינן לא בקוביא כסכסי: הנלע״ד .מיני

ת חקיח ל א צ  טבוח סכמו שהיה בראובן דעסי אודיעך ממני ^
 אוסיך מכניסין אם נדה הכלה ופירסה מזוג ויינו

:לא אז לחופה

ה ב ל ש  ז׳ל והומב׳ם הלוי יהוסף רגינו כי מחלוקס הדין עיקר ת
 ירוחם וראינו וכנו והרא״ש ור״ס והסוספוס . אסרו

 כעונוח צי והטעם להסיר המנהג שכן וכסכו הסירו ז״ל והאחרונים
 זוכה אדם שעחא כל ולאו העכו״ם כין מעניים הזה כזמן אנו

 לעשוס לנו היה אחר טעם כנ״ד היה לא ואש השעה אח דוחין ואין לזיווג
 .מחמיר שהוא וכ״ש הוא דמר דאחריה ז״ל הרמכ״ם כדעח מעשה

 עדיף דלא מודה ז״ל הרב דגם מססכרא פשידא דאיכא כיון אכל
 וכו׳ החסן אכי ומס מזוג ויינו טכוח טבחו שהיה הרי דסניא מהא

 קבורח מצוס דוחין אם לחופה הכלה ואס לחדר החסן אס שמכניסים
 חששא אלא שאינו הזה האיסור אס שידחו כ״ש לא ההפסד מפני המס

 אם לסקן יוכל שלא עני זה ראוכן ואם עמה יסייחד שמא כעלמא
 לא ושמא הוא מפסיד מ״מ למכור שמוצא ואפי' .שסיקן מה יפסיד

 מסחכר פליג כנ׳׳ד ככיוצא דאפילו לומר חרצה אם ואפי׳ .לסקן יוכל
 וכן טעמייהו דמססכר דמר כאסריה אפילו ככסראי הלכה לפשוק

 הוא אם אכל . כנ״ד טעמא דאיכא היכא להורוס ראוי וכן נהגו
 ראוי אין כך אחר לסקן יוכל שסיקן מה שימכור שאפילו עשיר

 ההוראה לנעל ראוי הילכך ז״ל דהרמכ״ם כאסריה היסר להורוס
:כסכסי והנל״ד .לא או מספיק טעם יש אם לדקדק

ט מי ת ת ל א  כפלוגחא פוסק אני איך דעסי אודיעך ממני ש
 שומר הוי אי אכידה כשומר יוסף ורב דרכה
: חנם שומר או שכר

 שמא אני ומסיירא גדולים הרים כין ראשי מכניס אסה
 לנו דאין אודיעך כלל דרך אכל . גולגלחי אס יריצו

 משום יוסף כרב דפסקו ז״ל והרמכ׳ם והריא״ף ור״ח ה״ג דברי להניח
 מפני יוסף דרב פרועה משום מלמודא ככוליה סוגיין ריהטא דכהכי

 כי אחרים וכמקומוס מציאוס אלו כפרק החוספוס שהכריחו מה
 דפליגי היכא כל דקי״ל שבכולם והחזקה לדחויינהו איכא הראיוס אוסם
 לסרוצי וליכא . ומחצה קנין משדה כר [כרכה] הלכסא יוסף ורב רכה

 ליה דאמרי כיון חלמודא ככוליה ולא כללא להאי אמרינן כסרא דכככא
 אמתנן דלא הסירון עיקר אלא . הוא דוכסא דככל משמע ססמא
 הכא אכל יוסף כרב דהלכחא הוכחא דליכא היכא כללאאלא לההיא
 לשנויינהו דאיכא ואע״ג יוסף כרב דהלכסא דוכסי מכמה הוכחא
 אי יוסף ורב רכה נחלקו דלא יודע והוי • סמכינן לא דחיקי אשינויי
ק שהוא כשעה דלכ״ע לא או לעני פרוטה מלסא מסטר חעס  כאכידה מ
 המצוה מן פטור כמצוה העוסק לן דקיימא לעני פרוטה מלמיחב פטור

 שלבש מי דאמו לעני פרוטה לסס חייב לכ״ע בכיסו שהאכידה זמן וכל
ה ציציס או ספילין הי  אלא פליגי לא ודאי אלא המצוס מכל פטור י
 שהיא בשעה העני שיבוא שכיחא דלא פרועה האי דמשום ס״ל דרכה

 כדינו הוא והרי שכר שומר נעשה אינו פרוטה מאוסה ויפטר מנערה
ה האי דמשום ס״ל יוסף ורב . ואכידה מגניבה ופטור חנם שומר ט ח  פ

 ככל שכר שומר נעשה כאכידה מחעסק שהוא כשעה מינה דמפטר
 או נאבדה שאם רכה דמודה לומר איפשר זה ולפי . בכיסו שהוא זמן

ה פטור שעה כאוסה שהרי חייב כה מסעסק שהוא כשעה נגנבה  הי
 שומן־שכר נעשה כך ונשכיל מרויח שהוא ונמצא לעני פרוטה מלמיסב

ס שהאכידה כזמן אלא מחלוקחס שאין ונמצא חעסק ואינו כני  בה מ
 יוברי שכל הוא שכר דשומר יוסף כרב למפסק לן איס ככה״ג ואפילו

:כחכחי והנל״ד . הס קכלה דכרי ז״ל הגאונים
ב ס ת2^ ת ל א  אם מחכירו ספר ששאל כמי דעסי אודיעך ממני ן

 מה דוקא או עדיין למד שלא מה כו ללמוד מוסר
: ככר שלמד

נ ^ ת1ת ב  לכאר צריך אני לפיכך הוא ספר זה באי כיארח לא ו
 ורגיל ככר כהן שלמד שמי וכחוכים נביאים ס״ס הוא אם

 שצריך מפני כסחלה בהם ילמד לא זה הרי כעלמא בקריאה לו די בהם
 סניא והכי .אושליה לא דהכי ואדעחא מרובה זמן לפניו להשהוסו

 בו וקורא פוסחו לאחר ישאילנו לא ה״ז מחכרו ס״ס השואל בהדיא
 הסלמוד מפרשי או סלמוד או משניוס הוא ואם • כו ילמוד שלא ונלכד

 פרקו שלמד מי שאפילו כן הדין ז״לשאין הרמכ״ן כסב מהפוסקים או
ם מאה  בקי יוסר שהוא מי ואדרבה ככחחלה גדול טיון צריך פעמי
ה שלו כשמועה הצריכוס בהלכוס יוסר עיון צריך שו  בו הילכךידכל

ספרי הוא ואם . עכ״ל אושליה דהכי דאדעחא לכחחלה בו ולומד
אגדה
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ה ד  מה שילמי כדי איבליה להכי אדרבה מהמדרשים מדרש אז ^
 אדרבה חכם הוא ואם במדרשים בקיאין העילם שאין למד שלא

 דהכי ואדעחא לבקש וצריך אחר למדרש אגדה מדרש עליו קשה
י הממם ומזה ־ אושליה  אם וכסובים נביאים בחורה דאסי׳ אומר צ

 שהוא שאע״ס מפני לכסחלה בו ילמד לא רגיל שהוא למי השאילם
 ונונע לפניו אוחו משהא .נמצא מיחון צריך הדבר סיזחלח תיל

 לא דהכי ואדעחא יקרע שמא לחוש ויש ואילך אילך ומושך ני
ה י /  שניה דפעם בהם רגיל שאינו למי השאילם אם אבל ■ ^

 לכחחלה אפי׳ לפניו להשהוחו וצריך כראשונה מליו קשה ושלישיס
א אושליה דהכי דאדמסא בו לקרוס יכול מ אי ה  העולם מחלו כבר ־ו
 דהכי ואדעשא ובממורה בנופיה מצוה דליעביד להו דניסא בזה

 הססם p הילכך זה על שמקפיד מי מימינו ראינו ולא אינשי מושלי
ח השואל ומיהו ־ לכסחלה בו לומד  בו ילמוד לא ססם מחבירו ס׳
 עד אושלי דהכי ואדעחא עביד ברבים בו ללמוד דס׳׳ח ברבים אלא

 דבס״ס סרגום ואחד מקרא שרם ללמוד.^ו שואל שהוא לו שיפרש
 בזה הארכחי וכבר ובמעמים בנקודה ובקי רגיל הוא אם ספי מצוה

מ בעל וכתב . אחרש בחשובה  כחבנו אשר ז׳ל הרמב״ן לשון סל מ'
 נראה השואל בדין אלא ז׳ל הרב כשב שלא ואפפ׳י וז׳׳ל למעלס

 דבשלמא משום הוא שנסשפק דמה ונראה ־ ע״כ וצ׳ע לאבידס דה׳ה
 אושליה לא ולהכי אושליה להכי ואמרינן המשאיל בלעש שליא בשואל

דן אבל ־ משאיל דעש ליכא באבידה אבל  מציאוש באלו כשב ז״ל ה
 אלא ליה מספקא דלא משמע ז״ל הרמב״ן של הלשון אבידה גבי
 האבידה דבעל דמלשא דסעמא ונ״ל ־ באבידה אפי' אמרה גוונא בכל

 אפילו השלמוד בספרי ללמוד שיוכל לענין כשואל דליהוי ליה ניחא
 קורא שהוא הנאה בההיא יפה האבידה אס ש־שמור כדי בשח״ה

 זה לערן אלא באונסין להשחייב גמור שואל למיהוי ולאו בהם
 בממוניה מצוה דלעביד האבידה דבעל דעהיה דאמרינן א'נ ־ בלבד
 דבספרי וכיון בספרים ללמוד רבנן ליה שרו דהא מפסיד שאינו בדבר

 א'כ ז״צ מרן דכשב מעעמא בשחלה כאשר בסוך לי כך השלמוד
 לפקדון אבידה בין לן שאני לא הילכך . ליה וניחא מפסיד אינו

 ׳ ז״ל דמרן מעמיה שייך בכולן לשאלה היס למדינש בעליו שהלכו
 לו משיר אשה אי כאם ופקדון באבידה אחר מעם לשש יש עוד

 שאס שיודע לסי כלל יסשחנו לא הוא גס למד שלא מה אפי' ל^מוד
 ויצסרך דכר איזה עליו יקשה למד שכבר מה ללמוד אוחו פוסח
 ודוק החכמה בעייי דרך כן כי בעצמו לעמוד יוכל ולא בספר לבקש

; נסכתי לעי׳ד והנראה
א כ ק ת ת ל א  שמועה נו שבח בראוק דעתי אודעך ממר ש

 הסבות מן לסבה מקרוביו ואחד אביו שמס
 אמס לו אמר ימים שני שעברו ואחר אמס השמועה שאין לו אמר
 לו שאמר מיום אבלוס ימי ז' למנוס נסחייב אס השמועה היה

 : השמועה מיום או השמועה היסה אמס קרובו
ה ב ו ש  ראובן קיים שלא סבה והיה משה סוב לא זה קרובו ת

 ואחדיסה דכסיב הקבורה יוס שהוא הסורה מן אבלוס
 הדין לגבי אבל ־ הוא קבורה כיום קרובה שמועה ויום ער כיום

 מיגעיא ולא הראשונה השמועה מיום אלא מונה שאינו ברור הדבר
 השמועה שאין לומר שהטעהו קרובו סי על ראובן היה דאנוס בנ׳׳ד
 זלזל אפי׳ אלא ז׳ למנין לו עולים הימים שאוסם דסשיסא אמס

 כסב וכן למנין לו עולים אמלוס בהם נהג ולא הימים בתקצס
 נהג שלא אבל ז׳ל rהראב כסב העור זז׳ל • בהדיא ז־ל הרא׳ש
 חוץ שלשים כל אוסו משלים rבמז בין בשוגג בין ז׳ סוך אבלוש

p קדעה  ז׳ בסוך אלא קורע אינו חימום בשסס קרע לא כאם ה
א דל הרח׳ש א־א כשב ק  אם אבל ז׳ כל כלל אבלוס נהג שלא ד
 לו שמש לו שאמרו מי כגון אבלוש בהם נהג ולא הימים גמקצס זלזל
 השני וביום אבלוס בו נהג ולא אלזרס בעיר והיה הראשון ביום מס
to ז אי! ונהגאבלוס לעירו י  ע׳׳כ*• ראשק מיום ז׳ ומונה להשלים ל

 אושס ברד אבל אביו שמש מדע סיה לעולם דהסם לדחויי וליכא
 שאין לו שאמרו כיון שמע ולא עT לא כאלו הוי שבנשיים הימים

 הראשונה השמועה הישה שאמס לו שאמרו דטון אמס השנוועה
א פעה מאוסה  וסבור ונתעלף חולה שהיה מי כדאמרינן מונה מ

ר כדי בתוך אס מש ואח׳כ זקרס ממח אבל וקורע חוזר אינו מז

פוז
ר כדי אחר «ו ומסר מס שהוא דסמר וסעמא וקורע אוזר מו  כך(
 איבו מס לא מדיין לו שאמרו אע״סי סחלה שמס אמש היה אח הא

;כתבסי הנל׳ד ־ וקורע חוזר
ב כ ק ת ת ל א  וסיסוד בנאמנוס שמעון על שער הוציא ראובן ש

ם כך בו היה סנאי עליו וסוען משבועה א ^  ו
 ואס״ל בשסר סנאי היה שלא משבועה וסו א לסטור הסיטור יועיל
 לו סורס דילמא או שישבע עד הפרעון לעכב יכול מועיל אינו

:משביעו כך ואחר
ה ב ו ש  מטענס אלא אוחו סומר זה שיטור שאין ברור הדבר ת

 עניו צו ים אס אבל שבועה בלא סובו וגובה סרעסי
 או אמנה שטר או רביס טענס או היה סנאי כגון אמדויז סענוש
 נפקא לא אבל סטרו לא אלו בטענוש וכיוצא לישי ולא ללווש כשבשי

 כסב כאשר הרמב״סז׳ל של רבוסיו כדעח דססקינן טון יTמ מינה
 עליו סטן P אם אלא המלוה ישבע שלא הורו ורבושי וז״ל בסי״ד
ו כל אבל עומד ולסרטון בשער הודה שהרי בלבד שפרעו הלוה  צ

 יטעון ואח״כ ישלם אלא מקוייס שטר לבעל הימינו כל לאו המענוש
 היסס ישבע ניסר ואם יחזיר יודה שאם שירצה במה המלוה על

כ נוטה דעסי ולזה  בנ׳ד הילכך * ז״ל האח־־ונים הסכימו וכן * ע'
 וחוזר הפצועה מן וסיטורו ונאמנושו הוא ונסבטל שסרו לו פורע נמי

 יודה אם כדין שלא ממני ולקחש וכך כך היה שנאי עליו וסיען
 פעראושואלא הוא'שלא קושעא אבל ־ היסש נשבע כסר ואס יחדר

 אושו שסטר לו כשב אס ומיהו כמחילה זה סטור שאין סרעון מטענש
 יפרע ואפי' פטור זה הרי זה שטר על לו שיש וערעור מביעה מכל

 וטוצא אמנה או בו היה רביס עליו ולטעון לחזור יכול אינו לו
:פערו שכבר בטענוס

כג ק ת ת ל א  בנה שולחן על ואוכלת נשבעה שלא אלמנה ש
 נסנה מיסה ובשעס הבן ובת נשואה בס לה ויש

 אחר ש״י לה זכה קטנה הבן שבס ולפי הבן ולבת לבשה נכסיה
 ועשה ומשה זו משנה על יערער ושלא מרוצה שהוא הבן מן וקנו
 שהודסי ומה משנה מתנסה אין נשבעה לא שאמו כיון טוען הבן

 : במשנה רוצה איני אבל עליה אמי דעש מטרף שלא כדי במשנה
ה ב ו ש  לה הידועים בנכסים או פלה מלוג נכשי בכל ת

 הדבר הבעל עליו שקבלן אעס״י אביה מביש שהכניסה
 שבועה בלא נוטלשן היא שהרי גמורה משנה בהם שמתנשה ברור
 מעיסשה שמח לומר ואין נכסים בשאר אלא לשאלה מקום אין וא״כ

 לומר ואין בשאלה בא כאשר בנה שלחן על אוכלש שהרי קומצה
 הא הס ידיה מעשה וכ״ס • שכיחא דלא משוס מצאה מציאה שמא
 ואפי' ־ לו ידיה מעשה בנה הישוס מנכסי ניזונוש שהיא דכיון ליסא

 או מלוג נכסי של הם לשנה אשר הללו הנכסים אם ספק הדבר אס
 מתה שכבר כיון ראיה להביא סבן על אביס מביס שהכניסה ממה

 אמר הבסיס חזקס בפרק אמרינן והכי בה זכו המסנה ומקבלי
 דמסקיף ואע״ג ראיה להביא עליהס מס שאם אבא לי ומודה שמואל

 ר׳ח פסקו וכן ה־א הלכסא קשיא סלמודא ומסיק ספא רב עלה
 זכו קנין בלא ואפי׳ ז״ל הפוסקים ורוב והרא׳ש והרמב״ס והרי׳אף

 לבעל הידועים בנכסים אלא לשאלה מקום שאין למדס הא ־ במסנה
 מודעה מוסר היה ואס כלום בהם מסנסה היסה לא מידו לאקט ואם
 מסנה באותה שנתרצה מידו שקנו כיון אבל בו לחזור יכול היה ג׳כ
 מחל כאלו דהוי קיימס מסנסה בה מרוצה שאינו בדעסו גלה ולא
 • כלום קצין אחר דאין כסובסה גבסה וכאלו האלמנה שבועס לה

ד שסופן ■ומה  דהר כלום עענה אינה סליה אמו דעס סטרף שלא כ
 ליחוט אלא כן עושה שאינו מאוהטו לשנים מלסא לאודועי ליה

 במסנס נסרצה כן עפה שלא וכחן סדע לא והיא דאמיה לעסה
 היסה דאפילו יודע והוי ־ כמיניה כל ולאו ביה דהדר הוא והשתא
 המסנהקייסס שנתרצה מידו שקנו טון כסובסה מכדי יסר המסנה

: כסבסי והנל״ד ־ דאמרן מטפמא
י נ ק ת ת ל א ^ ממני ש ד ו  על שמחל האב דקי״ל בהא דעסי א

 כבד ממלות הבן נפטר אם ממול כבודו כבודו
 אינש’ כמכבד הוי אוסו מכבד ואם לגמד אמך ואס אמך אס

; לא או דעלמא
ה ב ו ש מלוה אכסי אבל כבד לא אם העונש מן הבן נפער ת

איכא



ת1ותשהרובץשאמת170 ס

 מנין דסניא מציאוס אלו בפרה ז׳ל הרמ״ה גפם ראיסי וכן איכא
 לו יפמט שלא החזיר אל לו שאמר או הטמא אביו לו אמר שאם

 כלכם ה׳ אני תשמורו שבסותי ואס סיראו ואביו אמו איש שנאמר
 שבסוסי אס רחמנא דכסב מטמא סלמודא ופריך בכבודי חייבים

 והאי טשה האי ואמאי ליה ייס5 אמינא הוה הכי לאו הא סשמורו
 וטשה סטשה לא אס ודחי דכיבוד טשה אסי ולא סטפה ולא טשה

 גרידא לאו אפילו ודחי דכיבוד טשה דאחי ס״ד היכי טלה והקשו
 כלל לטשה איחיה מי כיבוד להאי בטינא לא אביו לו אמר אס הא

 לאו דחי לא לאשה ההיה דולו דטשה נטרוס אלו פרק כדאיחא
 • כלל לטשה איחיה מי ליה בטינא לא אמרה דאי משום דממזרס

 ביטל לא זה בשביל בטינא לא אמרה כי דהסם דמי דלא זסירצו
 זה וחילוץ • דברים בשאר סדיר שיסקיים ואיפשר טולמיס הטשה

 ליסיה הא הזמנים ובכל הדבדם בכל האב מחל דאם אצלי נסחוזר לא
 כי דאפי׳ לסרן ז׳ל הדמיה הוצרך קושיא מכח דטסי ולפי כלל לטשה
מ טשה שייך בטינא לא אמר  אמר אפי׳ דבר בכל הוא מצווה דמ'
כ בטינא לא האב  דאפי׳ הנכון זה סירוץ לפי בהדיא לך הרי ■ ט׳
 המחילה סוטיל לא וא'כ איכא מצוה טדיין בטינא לא האב אמר
 קל דטשה לסרוצי וליכא • הוא מצוה אבל מהטונש אוחו לפטור אלא

 שהוא בכל שוה שאינו דקילי האי כי וטשה לאו דוחה האי כי
 שאינו וטבה לאו דהוי הטמא אביו לו דאמר היכא דהניחה הטומאה

 השוין ופשה לאו שהוא סחזיר אל אביו לו דאמר היכא אבל בכל שוה
 דהאי וליחא למימר איכא מאי סשיבם כשב להחטלס סוכל לא בכל
 פטורוס נמי ונשים פטור כבודו לפי ואינה זקן דהא בכל שוה אינו נמי

 דבר שכל נוהג ובנשים בזקן דהא פנימה מלך בס כבודה כל משום
 טיקר כי זה לפי ונמצא להחזיר חייב חבירו בשל ליטול דרכו שבשלו

 אביו לו דאמר מהאי הוא חעשה ולא טשה והאי בחלמוד שהקשו מה
 קרא אינטריך דילמא קושיא מאי פריך מהכס אי וא״ח • הוא חסזיר אל

 אלא טשה דליכא הבטלים שיהיאשו טד כמחן אביו לו דאמר היכא
 אצא הכי לחרוצי מני דהוי אה״נ7 ויי׳ל • להמטלס סוכל דלא לאו

 אחר לאו אלא אבידה למנקט ליה היה וטול:לא • משני מינה דעדיפא
 מיירי אבידה דבסהם נושמע אכידה מדנקכי אלא פשה ביה דליס

 אשבס חלמודא דפריך דהא י״מ זו קוש־א ומכח וטכה לאו בה דאיח
 פריך אשבח דאי זיל וטטמו דל פדש׳יי כן ולא ולאו פשה דאיכא קמי
 דשבס משוס הימ ליה לשמט דלא קמ״ל קאי אשבס ג״כ הסירון א״כ

 והוי באדון שקר עדוס מטיד השבח אס המחלל דכל טפי ממיר
 באיסורין ואפי׳ הקלוח מצוס בשאר אבל כולה הסודה בכל ככופר
 טל הכי לאקשויי איכא אכחי וא״ס • לו ישמט דלא לן מנא דרבנן

 דכיון וי״ל • משבס אלא לה ילפינן לא דהא זיל לפרש״י אפי׳ החצמוד
כ המקום לכבוד כבודם שהוקש  בשבס קרא דגלי וכיון הם שקולים א'

 דאסמכינהו דרבנן מצוס ואפי׳ מצוס לשאר ה״ה המקום כבוד טדיך
: חסור דלא אלאו

ה נ ק אצל מלוה לו שיש בראובן דטחי אודיטך ממני ת
 סחורה או פירוס לי סמכור לו ואמר שמטון

 אס לקיים המוכר ורצה קנה לא ואח׳ל לא או קנה אם מלוה נאוסה
 :צא או רביח משום בו יש הסחורה או הפירוס והוקרו המכר

ה ב ו ! ^  אבל בהדיא בקדושין כדאיסא במכר קניא לא ה הלוא ת
ניהליה ולמסבינהו בהימנוסיה דליקום ללוה ליה ניחא אי /

 הרי הפסק בשטס בידו היו הפירוס שאוסן כיון בהו דסליק ניוקרא
 רצה אפי׳ אלא בלבד זו ולא אייקור וברשוסיה קונה של ברשוסו הם

 שיהיו ובסנאי כלל איסור כאן אין דהשסא יוקרא כי דמים לסס
 לווה סאה לו יש אם דאמרינן דאט׳׳ג שפסק מה שיטור כל בידו

 וכחב ז״ל הרמב׳׳ם כסב וכן הכי אמרינן לא במכר סאין כמה טליה
 טליה ולוה א׳ טיפה לו שיש כל דבלוה דבר של בטטמו דל הרשב׳א

 דלווה ואח׳׳כ לו שיש טיפה כנגד טיפה לוה כאלו רואין טיפין כמה
 וטטם במוכר כן לומר שאין מה למולם וכן שסים כנגד טיפוס שסי
 אמינא הוה אמרוה הני כי לברבי דגברי לאו ואי ־ טכ״ל הוא נכון

 דמכר מטמא נמי דשייך איפשר במכר וגם מהלואה ספי ק־ל למכר
 שנייה טיפה וכן מלוה אצלו להיוס וחוזרס לו שיש אחס טיפה לו

 שאט ואט״פי דל מדבריהם לזוז לנו אין אבל למולם וכן שלישיח וכן
ברור הדבר טלה דאסינן ולמאן . מטשה נטשה כך בשביל לא דנין

 יוקרא׳דהשסא כי ליה יהיב בהימנוסיה למיקם מובר בטי דאי גרור
 אבל שיש;לו ודוקא אייקור ברשוסיה דהא ליה יהיב מטוס ואפי׳

 אם הוי דהיסירא מטמא דהא השטר שיצא אט׳׳פי אסור לו אין אם
 גוביינא דמחסר כיון לקנוס מטוס בידו אין והכא לזה יש לזה אין
 פוסקין בידו באיסרו דבא והיכא ואסור לידו הבא באיסרו הוי לא
 פירוס לו שמוציא שדה לו יש דאם שכסב מי וראיסי • השטר יצא אם
 שרגילים בו וכיוצא ארבה או פירוס לו להביא שדרכן חמרין או

 והוקרו מכרן או אכלן ואם לו שאין אטפ׳י לפסוק מוסר אז לו להביא
 מכל אחח לו אין אם אבל • דמים אפילו לו ליסן מוסר כך אחר
 ולדטסי רביס דהוי לו לסס ביוקר לקנוס אסור הפירוס והוקרו אלו

 יצא אס קחני ססמא דהא ליה מנא ידטנא ולא היא גדולה חומרא
 לזה אין דאם הוי דסטמא וסו • לו שאין אטפיי טמו פוסק השטר

 רואין שכן וכיון דוכסא מכל דמים באוסן ליקח המוכר ויכול לזה ים
 בפוסקים ראיסי לא דבר סוף ומוסר המכר בשטח לו ים כאלו אוסו

:זו חומרא
ן י נ ע ל  טבר אם רביס הטרמס משום אסור דאמרינן היכא כל ו

 היא דרבוווסא פלוגסא לא או מידו מוציאין אם וטשה י ׳
 שנראה מפני כן לטשוס אסור ספרא רב דאמר דהא מיד ואיכא

 ממט מוציאין וטשה טבר אם אגל קאמר לכסחלה רביס כהטרמס
 האי כי דהא ליכא רביס אבק דאפי׳ פירי ליה ליס אי זחי אפי׳

 שנא מאי וסו • דוכסא בשום דרבנן ברביס ליה מסניא לא לישנא
 הכי חני ולא המוסרין דברים יש דייקא הכי נמי ולישנא דנקט האי

 מפני ואסורין לימא דא״כ וסו דרבנן רביח באבק דוכחא בשום
 ז׳׳ל כרבב׳׳א הכריט כן דקסני כן לטשוס אסור ומאי רביס הטרמס
 הזה בדור כי ומססבראלי • לאסור כסב דל הרמב׳ן אבל • בחדושיו
 שאם אוחם לקנוס יש להטרים יבואו וכולם ברביס פרוצים שהטולס
 בכמה דהא ז״ל הרמב׳ן כדטח למלוה מלוה מוציאין אין הערימו
 שיש וכיש ולהחמיר לקנוס יש נמי הכא אף במערים החמירו מקומוס

 מלוה מוניאין באין הרמאין שידעו וכיון עליו לסמוך גדול אילן לנו
 בידו באיסרו שבא דמי דאמרינן והא . להערים יבואו לא למלוה
 או בסחורחו בא אם הה״נ לו שאין ואעפיי הבער יצא אם פוסק

 הוקרו ואש שבשוק כשער אחרוח פירוס בהם לפסוק יכול בידו פירוחיו
 פרק המס איסא והכי אסור בהלואה בלוקח דדוקא מוסר כך אחר

 אמרינן נמי הכי דמיהן לי מה הן לי מה דאמרינן היכי דכי נשך איזהו
 הכי דאמר ינאי כר׳ הלכסא דאיפסיקא הן לי מס דמיהן לי מה

 רביט הגאון פשק כן מ״מ דל רש׳י מדברי כן נראה דאין ואעיג
 קבלה דברי שדבריו האחרונים סמכו ועליו המקח בספר דל האיי

 והיא גהלואחו לקח לקח ומאי דגרסינן הספרים גרסח לפי נ״ל וכן
 וממכר מקח דרך שהוא דכל טעמא ועיקר דל והרי״אף ריח גרסס
 בידו באיסרו בא שאס אמרו מזו וגדולה י בו והקלו הוא רביח אבק

 החמין במקום יין על לפסוק רוצה זמן ואמר החמין על עמו ופסק
 שישנם אלא אוסם משך לא שעדיין אעפ׳׳י מוסר המוכר ביד לו שיש
 הנינט כאלו והוו מזומנים הם שהד בידו כאיסרו הוי המוכר ביד

 : כסבסי לע׳ד והנראה ־ אחרוס פירוס על בהם ופוסק לידו
י נ ק ת ת ל א  ישראל מה^ר שכסב במה דעסי אודיעך ממני ש

 אמד והסירה חזר ולא בטלה בהלך באשה זיל
 שאלה עיי אלא סומו לסי מסיח היה שלא עכו׳׳ם בעדוס מהרבנים

 : החולק כנגד בעלה סחס לעמוד הנזכר הרב והסירה האשה ונשאם
ה ב ו ש  לידי מעשה בא היה ואם זו הוראה על סומך אני אין ת

 לסי ממזרים ספק ובניה בעלה מסחס מוציאה הייסי
 אסורה דלכסחלה סוף להם שאין למים לנפל לדמוחה רצה דל שהוא

 סוף להם שאין דמים כלל דמיין דלא ואיברא סצא לא נשאס ואם
 דמיטומא למיעוטא חכמים דמשו היא בעלמא [חששה] (חנשא)

 מצא לא נשאס אם בדיעבד הכי ומשום איש אשס מומרס משום
 טד איש אשס בחזקס היא הרי בא ולא בעלה בהלך באשה אבל

 הוא כלום לאו שאלה ע׳י עכו״ם ועדוס י שמס עדוס שם שיהיה
 נרבה המסיר החכם של מטוסו מפני וכי הפוסקים מכל מוסכם מה

 לסמוך יש אס סראה ומשם ראיוסיו כומב והריני בישראל ממזרים
 הנזכר יצחק שר׳ פסיק דלא דנסיקקלא כיון דל כסב • לא או עליהס
הרגה קרובים לו רש היה שם ובעל טכעוהו או ונהרג מס למעלה

בכמה



פוותשובותהרדבץשאלות
 ובעונות זכרו ואבד המו הגהתקע שנים כמה וזה מדינות בכמה

 מקום בכל מעת ומפורדים מפוזרים אנו בגלותינו עכשיו הרבים
 ונשמע נודע היה פרסה מאום שלש או מאתים ברחוק חי היה ואלו
כ לנו  אם בקדושין להחמיר אלא פסיק דלא קלא שמעתי ואני • ע'
 משום ואי איש אשם בחומרת להקל ולא מקודשת קול אשה על יצא

 מה איש אשס להתיר אומדנות על שסומכין לו שנודה אפי' אומדנא
 הכאה הכוהו דדילמא היא מוכח דלא אומדנא זו לדעתי כן שאינו

 יכירוהו שלא למקום לעלמא אזל כיסופא ומשום מום בעל שנעשה
 עני ונשאר לו אשר אם לסמים נמלו שמא או נשבה שמא או קרוביו

 מחמס שמא או לים מעבר ברח הכי ומשום חובות מליו שנשאר או
 הפך איכא כאלו אומדנות וכמה הוא היכן להודיע רצה לא בו הנושים

 לכאן אומדנות שיש כיון להקל ולא להחמיר לנו ויש הרב שכתב מה
 דבשלהי גברא ההוא שלום האשה פרק אמרינן מזו וגדולה • ולכאן
 גברא חזו גברא חזו דביסהו ליה אמר גונני בי נורא אחלי הלולי

 חייא בר עלה ואסיק דשדי דידה ופססא דשדי חרוכא גברא חזו אתו
 לאצולי אחא אחרינא אניש אימא דשדי חרוכא נברא אבין גר

 ביה ואסיליד איסליא נורא דשדיא דידה ופססא נורא ואכלסיה
 משום פליג דרבא ואע׳ג • לעלמא וערק אזל כיסופא ומחמת מומא
 עלינו עשינו ביס עלינו לעשינו דמי דלא מעמי סרי בה דיסיב
 חרוכא גברא ועוד גברא חזו גברא חזו קאמרה לא דהסם מערה
 שמא לסלוח שיש למדנו שניהם ומדברי דשדי ידה ופסחא דשדי
 מקרי וכה׳׳ג כסב עוד • לעלמא אזל כיסופא ומחמס מום בו אירע
 רובא הוו ססמא מכח אלא בא שאינו אעפ״י מובא דשכיח רובא
 מומחין שחימה אצל מצויין ורוב גמירי מגמר הדיינין סופרי ססם כסו
 זה ענין מה ידעתי ולא ־ ע״כ אחו קא ססמא מכח נמי דאינהו הן

 רוב שהרי איש אשת חזקס כנגד רובא בסר דאזלינן מצינו דלא לכאן
 מדמי יבמוס שלהי ובמרדכי כסב עוד • אסורה ואשסו למיסה טססין

 במרדכי בדקסי ואני • ע״כ רובם והני סוף להם שאין מים להדדי להו
 למיעועא דחיישינן שפסקנו מה ולפי וז״ל הפך ומצאסי פרק באותו
 סוף להם שאין במים לסמוה יש להחמיר חזקה ליה דמסייע היכא
 בשביל ושמא אחזקה ונוקמה למיעועא ניחוש בדיעבד מסירין שאנו

 לפי לך הרי • ע״כ שכיח דלא הוא מיעועא א״נ בדיעבד הקלו עיגונא
 שכיח דלא משום סוף להם שאין דמים מיעועא דדוקא השני סירון
 לדמוינהו וס׳ד לקולא אזלינן לא מיעועין שאר אבל בדיעבד שדינן

 אחד עד שם עוד • אמרינן לא להקל לדמוסם אבל דמו ולא להחמיר
 דאורייתא דספיקא לחומרא פסקו ז״ל וראב״ן פר׳ח תיקו מהו במלחמה

 סלמודא ליה מדמדמי תצא לא נשאת אם לראבי״ה נראה ומיהו הוא
כ סוף להם שאין למים  ראיה יש ראבי׳ה של זו שעה לפי ואפי׳ • ע'
 סוף להם שאין למים דמדמינן הוא במלחמה אחד עד דדוקא להפך

 חולקין שיש וכ״ש שמענו ולא ראינו לא כלל עדות בלא אומדנא אבל
 איס קלא מרבנן צורבא סלמודא קאמר וכה״ג כסב עוד • ז'ל עליו
 במרדכי בתשובה מהסם ומוכח וכו' סליק דהוה איסא אם ליה

 צורבא שנא לא סלמודא דמסיק ואע״ג דדעסא אומדנא בסר דאזלינן
 אין דיעבד כדמסיק לכסחלה היינו דעלמא איניש וליש מרבנן

 נמי כדמסיק חכמים בגזירוס לחלק אין דלכסחלה משום לא לכסחלה
 דמי שפיר בדיעבד אבל מלבנו חילוקים לבדוס דאין דלעיל בסשובה

 לסוף ירדסי לא ואני • כ“ע הך כי עובא דמוכח אומדנא בסר למיזל
 במי אלא איירי לא מוורדון אליעזר הר״ר של חשובה אוסה כי דעסו
 שמסירין אומדנות יש שאס כסב זה ועל סוף להם שאין למיס שנפל
 צורבא בין לחלק שרצה מה וכן חביריו לו הודו ולא לכסחלה אותה
 שהלך במי אבל אמרו סוף להם שאין במים אסרינא לאיניש מרבנן

 אס לעשוס שרצה אלא זה די ולא אמרוה לא לו היה מה ידענו ולא
 בינוני אדם דאפי' קולא על קולא והוסיף מרבנן כצורבא יצחק זה

 מחוור ואינו ליס איס קלא חי דאי מרבנן כצורבא הוי זה בזמננו
 והדרכים העולם פנוס ד׳ בכל נפוצים ישראל זה בזמננו דאדרבה

 הרחיב ז״ל והוא קלא ליה ליס חי שהוא ואפי' בגייסות משובשים
 סוף להם שאין למים בעלמא אומדנא השוה זו ע״ג זו קולוס ג׳

 ולדיעבד לכסחלה בין וחילק מרבנן לצנרבא דעלמא איניש והשוה
 בחומרס שכן וכל להחמיר בהם שדרכו הוראותיו דרך משורת בזה ויצא
למימר דאיכא ומו כסב עוד • בזו לו שומעין אין ולפיכך איש אשס

 בנ״ר אבל וכו׳ ומנסבא דייקא דאשה חזקה ליכא סוף להם שאין דמים
 אפילו למיכל לה ושריא איש אשס לחזקס מרע והך ומנסבא דייקא

כ דאורייתא בתרומה  הראשונים דבריו סוסרין אלה ודבריו • ע'
 דחי איסא ואם שם לו יש זה שיצחק בסחלה שכתב מכבודו מחילה

 שאין כמים זה הרי ולדעסו זכרו נשתקע וכבר לנו נודע היה הוא
 הכא אלא דייקא לא נמי הכא דייקא לא דהסם היכי וכי סוף להם

 אם סוף להם שאין למים נפל ולגבי דייקא ולא דמית סמכא והכא
 חזר ולא שהלך מי אבל ניצולין דמיעועא דמיעומא תצא לא נשאת
 איכא וסו ותצא אחזקתה לה ומוקמינן הוא חי דאכסי למימר איכא

 לו היה מה ידענו סוף להם שאין מים גבי דהסם אחרינא עעמא
 היה״׳לו מה ידענו לא בנ״ד אבל איש אשס חזקס אסרע כך וע״י

 הדבר דחש ועוד כסב עוד • מחזקסה לה מפקינן לא דעסא ובאומדן
 להם שאין ממיס ששאלוהו מעעם דעכו״ס סהדוסא האי לגרועי קצס
 מסיר דידן בסלמודא ומ״מ אשאלה קפיד לא בירושלמי אחא ור׳ סוף
 מכל דשרי מאן ליכא סוף להם שאין ובמים להעיד במתכוין אפי׳
 ושריא סצא לא חכם פי על אססא האי דאנסיבא דכיון נ״ל הלין

 דרכו לפי דאפילו מכיר איני זו וראייתו • ע״כ גברא סוסי למיתב
 סוף להם שאין במים ואלו שאלה ע״י בעדוס מחלוקת שיש שאומר

 דלכסחלם נמי הכי אין לבדיעבד לכסחלה ענין מה פלוגסא ליכא
 שאין וכיון כלום העכו״ם עדוס אין שאלה שע״י כמ׳׳ד וקי״ל נחלקו
 • עדות כאן אין כאלו איש אשס בחזקת היא עדיין כלום עדוסו

 אסור דלכסחלה מודו דכ״ע אע״ג סוף להם שאין למים בנפל אבל
ח כ״ע  הם דמיעומא מיעועא דהא תצא לא נשאס אם דבדיעבד מו

 רואין אצו כאשר ניצולין אין אלף מני דאחד לומר אני וקרוב ניצולין
 מזכירין אין בזה כיוצא או דף ע״י שניצול זה אי נמצא שאם בעין

 ידענו ולא שנאבד במי אבל תצא לא נשאת אס הילכך נסים מעשה
 שעדיין אומדוס כנגדם ים שמס אומדנות קצת יש אס לו היה מה
 תצא נשאס אם ואפי׳ איש אשס חזקת מינה פקע לא וא״כ חי הוא

 והחכם כלל זו הוראה על לסמוך ראוי אין ולכן ממזריס ספק ובניה
 ושמא היא דשגגה מאריה ליה לישרי לינשא אותה המסיר הראשון
 אעפ״י עכו״ם דהאי סהדוסא וצרף להסיר לו היו אחרים מעמים
 ישראל מהר״ר מדברי אבל להסירה מעמי הנך בהדי שאלה ע״י שהיסה

 זה שאין שחשב הכוסי עדוס על היה ההיסר סמיכות שעיקר נראה
 וכאשר אמר הפונדקיס כמעשה דוקא אלא כן ואינו שאלה ע״י מגיד
 והנראה • עלה ועיין חשובה באוסה ז״ל ישראל מה׳רר כסב

:כתבתי לע״ד
ת תקכז ל א  ממה בפחוס סחורה על לפסוק מוסר אם ממני ש

 סלי חסין גבי דוקא דדילמא עסה שוה שהיא
:לא סחורה אבל השער ביצא מעמא

ה ב ו ש  הוי דעעמא סחורה לשאר חעין בין בזה חילוק אין ת
• אחרס סחורה לי ומה חמין לי ומה נמר אגר משום

 ארבע ארבע אזלי וקא לקוראה זוזי דיהיב האי בגמרא דאמרינן סדע
 ליסנהו שרי איסנהי אי בזוזא חמשא חמשא לך יהיבנא וקא״ל בזוזא
 ואי שרי סחורה מאוסה ליה איס אי לן שני דלא למדס הא אסור

 עכשיו של כשער הנ"מ פוסק השער יצא אס דאמרינן והא • אסור לא
 לה ודייקי • ליה דליס כיון הוא נמר דאגר לפסוק אשור בפחות אבל

 וכן הכור בדינר חמין ממנו לקח נשך איזהו פרק במשניסין מדקסני
 כפסק כמו כן השער אין אס אבל כן דהשער דוקא משמע השער
 דגירוכלנוי ואע״ג לו ים כ’א אלא למכור אסור השער שיצא אעפ״י
 מכאן יהד לזבונא ווי מכאן פתוה לעולם יפה השער וכן לה פרישו

 לענין• דננסניהין לישנא נמדרש דאיכא היכא כל מ״מ למזבנא ווי
: מפי עדיף דינא

 כדאי היה ולא זה בדין שוין והפירוס הסחורה דמלהא
 לוס סאה לו יש דאמרינן דאע״ג יודע והוי ־ עליו לישאל

 שיהיה עד לא מכר לגבי אבל מלוה לענין הנ״מ סאין כמה עליה
 הרשב״א השכים וכן ז״ל הרמבי׳ם כסב וכן המקח כל כשיעור בידו

 דיש ואע״ג אחרס בחשובה בזה הארכתי וכבר לדבר טעם ונסן ז״ל
 • הרחבה דעסס מפני דעסינו לבעל לנו יש מ״מ העעס לדחוס

:כסבסי הנל״ד ,
ת תקנח אל ^ מן דמקבלץ האידנא סמכו מה על ממני ^

הגזלנין

כללא
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 ומוציאין אוחם נופץ ואדרבה החזירו אם ברכיס ומלוי הי,זל:ין
 מהם מקבלי! אי! שהחזירו ברביח ומלוי הגזלני! אמרי:! והא מהם

: הימנו נוחה חכנוים רוח אי! והמקבלים
ה ב ו ש  בחשובה לשוב באיש שהם דבזמ! לחרץ רגיל הייתי אני ת

 נוחה חכמים רוח אי! מהם והמקבל מהם מקבלי! אי!
 לשוב בא שאינו בזמ! אבל • בתשובה מלשוב אותו שמו:מ לפי הימנו

 הוא ברשנגו הכי דבלאו כרחו כעל ממנו מוציאי! כרשעו ועומד כתשובה
 דכימי הגוזל כפרק דאמרי:! ל”ז ר״ת כשם שכתבו ראיתי ושוב ־ טומד

 אלא לאחדיו ולא לפניו ולא ז״ל ר״ח עלה וכתב זו משנה נשנית רבי
 לדורות וצא התם כדאיתא שהיה מעשה משוש תקו! בלמוד לדריה
 וי׳א • יום ככל גזלות דיני ודני! הגזלני! מ! דמקבלי! והיינו הכאים
 עסקם שרוכ אדם כני כאותם אלא מקבלי! דאי! תקו! לא הכי דאפי'

 דקחני והיינו ־ ימיהם כל מהם ומתפרנסים ורכית כגזל ומחייתם
 דהאידנא דמלתא כללא .בכך דאומנותם משמע כרביש ומלוי הגזלני!

 שלא כי! כתשוכה לשוכ בא כי! בכך עסקו שאי! כי! ככך שעסקו כי!
 ומ״מ כרחם בעל מהם ומוציאים מהם מקכלי! כחשובה לשוב בא
 ומכי! לכך נשחעכדו לא דהא כרכיח מלוי של לנכסיהם יורדי! אי!

 אלעזר דכ*ר דנחיה היכי כי ליה אהדר עמך אחיך וחי לקיים אותם
 ואפי׳ לנכסיהם יורדי! הגזלני! אכל כדייני! יוצאה קצוצה דרביח ל’קי

 ופשוט נכסים אחריוס אביהם להם הניח אס להשיב חייכי! הכנים
:והנלדכ .הוא

ט כ ק ת ת ל א  ופגע ככיס חפליו לו שנתהפכו מי ידידי ננמני ש
 ראש של מניח אס יעשה כיצד תחלה ראש כשל

 מעכיר נמצא כסדר תחלה יד של יניח ואם הנחת! סדר משנה תחלה
: המצות על מעכירי! אי! וקי״ל המצות על

ה ב ל ש  דצריך נראה ז״ל רש״י לדעה כי ראשונים מחלוקת זו ת
 כיומא דגרסי:! כי שפגע כיו! תחלה ראש של להניח

 המצות על מעבירי! אי! לקיש ריש אמר הממונה להם אמר סרק
 עבוד היכי אסור אטועסתא דרעא עכורי מדר״ל ש״מ רכא אמר

 אטוטסחא דרעא אעכורי ז״ל רש״י וכתב • לעוטפתא ננדרעא
 פגע כזרוע דהא אסור ראש של תפלי! כשביל שבזרוע תפלי! לאחר
 זרוע של יניח הראש אל ובא הזרוע מ! לטוטסחא מדרעא עכיד היכי

 כשל דפגע דטעמא ומשמע • ע״כ ראש של יניח כך ואחר תחלה
 אותו מניח תחלה ראש כשל פגע אס אבל להעביר אסור תחלה זרוע
 לקיש מדריש איריא דמאי עליו והקשו ■ המנות על יעביר שלא כדי

 תחלה יד של מניח מניח כשהוא רכה הקומץ בפרק מדאמרי:! תיפוק
 לטוטפות והיו והדר ידך על לאות וקשרתם דכתיב ראש של כך ואחר

 ז׳ל גאו! האיי רבינו ובשם ז״ל ר״ח כשם ז״ל ר״ת פי' לכך עיניך כי!
 אותה יעביר שלא החיק בתוך ומניח!, חפליו שחולץ כשעה דאיירי

 כשיבוא דא"כ למעלה ראש של ואח״כ כתיק ויתנם תחלה יד כל
 דשל משום המצות על להעביר ויצטרך תחלה ראש בשל יפגע להניחם

 ואחר חחלה ראש של בחיק להניח צריך לפיכך תחלה להניח יש יד
 בשל תחלה שפגע זואע״סי שטה לפי כי לך הרי למעלה־ שליד כך

 דעת נראה וכ! • המצות על שמעכיר אעפ״י מחלה יד של מניח ראש
 לובשי! שאי! לפי יד של ומוציא שמניחה ונמצא שכתב ז״ל הרמ״כם

 דכרי ז״ל הגאונים ודברי וכו' לאדם ואסור יד של קודם ראש של
 דשני דמא! דכר של בטעמו נ״ל ומ״מ • חיזוק צריכי! ואי! ה! קבלה
 דאי! והא לטוטפות והיו וקשרתם דכת־כ אדאורייתא עכר סדרא

 אח מושמרמס כמכילתא ואסמכוה היא מדרכנ! המצות על מעכירי!
 • וחתיישי! שתחמיץ עד לה חמתי! שלא המצות אח כיה קרי המצות

 כיו! המצות על מעכיר בכא! דאי! אמינא הוה דמסתפינא לאו ואי
 ראש של זמ! הגיע לא עדיי! מחלה יד של לקשור מחוייב שהוא

 שהוא היינו המצות על מעבירי! שאי! דאמרינ! והא יד כל שיניח עד
 כחיק יניח ואם וז״ל ז״ל ירוחם רכינו כתב וכ! המצות על מעביר כעי!

 ראש של להניח! כשירצה מיד ימצא ראש של ועליהם תחלה יד של
 כמו ויהיה מחלה להניחם שתחתיה! יד של וליטול להעביר ויצטרך
ת פי׳ וכ! המצות על מעביר  רכינו בשם שאמר ז״ל ר״ח כשם ז״ל ד

 ראוי אי! וסודם החפילי! מצות טעם לפי גם • עכי׳ל ז״ל גאו! האי
 וא;! כקדם דמעלי! כראשית סדרי משנה הוא כי כלל הסדר לשנות

של שיוציא מוטב תחלה ראש כשל ופגע לו נהפכו אס ולכ! מורידי!

 המצוה לעשות כי המצוה על מעכיר זה ואי! הסדר על ויניחם יד
:מכוי! הוא וכסדרה כתקנה

קל ת ת ל א  על לחכירו להלוות שרוצה כמי דעתי אודיעך ממני ש
 שאם עמו ומחנה כמשכו! חפץ שהוא מפני המשכו!

 :מותר זה ואי אסור דרך זה אי שהלוהו לזה אלא ימכרנו לא למכרו כא
ה ב ו ש  ואמר שדה לו משכ! כיח לו משכ! נשך איזהו כפרק תניא ת

 הללו כדמים לי אלא חמכרס לא למכרם כשתרצה
 אסור כרכית אחד צד דאמרי כרכנ! ומוקמינ!לה מומר כשוויה! אסור
 מחזי דהלוהו דכיו! וי׳׳ל למימרא מאי כשוויהי אי וא״ת .קי׳׳ל והכי

 הוא אצלו כעלות מעותיו דהוו משום לאחר ולא לזה שמוכר מה כרכיח
 חרכית ולא נשך לא כא! אי! הוא דכשווייה כיו! דמוחר קמ״ל דעכיד
 לו למכור ממנו לוה שלא אעפ׳י לחכירו עושה אדם זו הנאה דטוכת
 זה על לשאול הוצרכח לא אכל מותר שיהיה דרך לך הרי ־ כדמים

 הלוהו מנ! • כפחות ממנו לקנות דרך יש אם אלא דמוחר לך דפשיטא
 שלי היא הרי אניס ג׳ ועד מכא! צי נות! אחה אי אם וא״ל שדהו על

 ומסתמא ־ חכמים פי על עושה זוני! כ! כיחוס היה וכ! שלו היא הרי
 מסן לאחר דקאמר כגמרא משמע וכ! מכווייה כפחות כלוקח איירי
 מהך מיש וא*פ שני דרך לך הרי .מעותיו כנגד אלא קנה לא מעות

 באומר מסני׳ להך דמוקי למא! כתוספות תירצו .דאסר דלעיל ברייתא
 בממניסין מיס מעכשיו בלא אפילו למ״ד ואפילו קשיא לא מעכשיו

 לעצמו וליקח המלוה כנגד לאחר השדה מ! למכור יכול הלוה היה
 בעלמא מלמא אלא רביח משום עושה אינו כולה לו וכשמניח הסומר

 איירי דסתניחין הנכון ומיהו .בחנם לו שמחל מלוה גבי דעבד הוא
 והד .ממכשיו לו שיכתוב צריך נמי הכא הילכך מעכשיו ליה בדאמר

 אבל אסור רביש דמשוס מימא לא וכו׳ כיח לו משכן דמניא דהא יודע
 שמוכר זמן כל דהא מיד אפילו קנה לא לעולם אלא עשוי שעשה מה

 בשקנו ואפילו בממו! אונס טענת דש הוא אנוס הללו מדמים ביתר
 רצה אפילו הביע אלא . כור בית בס׳ ז״ל הדא״ף כתב וכן מידו

 כיון רבית משום אסור זמן כמה לאחר הללו בדמים למוכרה המוכר
 לו למוכרה שבא סמן יומר שוה אינה אס אבל ־ ביותר שוה שהיא
 באיסור היה התנאי שמחלת כיון סובר ז״ל דהרמב״ן פלוגחא איכא
 ולא לאחר מוכרה׳ למוכרה בא אם יותר שוה היה שעה באותה שהרי

 רשב'א.ז'ל0 אבל ו כרביח מחזי הלואה ידי על דהחנה דכיו! לזה
 ומכרה זה סנאי על מידו קנה דאס וכתב .להמיר נוטה דעתו
 קמ״ל זה דלפי קצת משמע והכי קנה לא במרא קנא קמא לאחר

 הימה הסנאי דבשעח דאע״ג חדושא מומר בשווין דקחני ברייתא
 לזה למוכרה מותר יוסר שוה אינה שמוכרה דכשעה כיו! יומר שוה

 והוא מדרבנן איסורו עיקר חומרא על חומרא דהוי ותו ־ עמו שהחנה
 ליכא הדבר קיום דבשעס ותו . יהודה ר׳ עלה ופליג ברביח אחד צד
 אם עלה לוסיף דלא הבו יומר שוה אינה שהרי מרבית ולא נשך לא
 : בזה להקל נוטה דעתי מ״מ .עלה אתינן קנס דמטעס שתאמר לא

ה תקלא ש ע  שמריה בשם אשמו את לגרש שכא כאחד שהיה ט
 מחרז בשם שנה מ׳ זה מכירו ואני לפני ובא ^

 ועיקר מחרז הוא שמריה פי׳ כי לי והשיבו שמריה כתבו למה ושאלסי
 אס וקרעתי שמריה בשם לס׳׳ת אוחו מעלין ושכך שמריה הוא השם
 היהודים שכל לפי וכו׳ אוחרו שום וכל מחרז בכס אחר וכתבתי הגט

 שמריה ששמו שיודע מי מצאתי ולא מחרז אוחו קורי! והעכו״ס
 . זה בשם יכירנו ומי כיוכל פעם למורה יעלה לא והוא החז! זולת

 לס׳ת בו אוסו שמעלי! השם בגט שכוחכין ז״ל הרא״ש שכתב ואעפ״י
 העולם כל בו שרגילי! מי אבל השמות בשמי ונודע ניכר כשהוא מ’הנ׳

 לכסחלה ראוי שאין מיבעיא ולא • בזה הרא״ש דבר לא ודאי זה בשם
 פ׳ג ז׳ל הרמבים פסל בדיעבד אפילו אלא בו הרגיל בשם אלא לגרש

 שסו כוסב כשמגרש וכו׳ שמוס שני לו שהיו מי וז׳׳ל גירושין מהלכות
 ידועים שאין השם כתב וכו׳ ביותר ויודעיס.בו כו רגילין שה! ושמה

כ פסול זה הרי לו שיש שם וכל וכתב כיותר בו  לדעס ואפילו ♦ ע'
ע לכחחלה בו לגרש אבל בדיעכד הנ״מ כשר שהוא האומרים  סודו כ׳

 פליגי לא דע*כ דפסול מודו כ״ע בנ״ד בכיוצא דעתי ולפי .דאסור
 מהאחר יוסר רגיל באחד אלא לו ידועים השמות דשני היכא אלא
 לסשול סודו כ״ע החז! אלא שמריה בשם מכיר שאין בנ״ד אכל

:אחרס כתשובה בזה ?יוצא על כתבתי וכבר
שאלת
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ת תקלב ל א  ניסמשמעץ מקנה נ[11ברר דעתי !ןודעך ממני ש
 שלים שמביא זמן כל לו אמר הקני[ שנגמר ואחר

 מידוומח וקנו ושליש שלים בכל וכן הביח שליש לך אח»ר המפות
 להחזיר ראובן רוצה ואין הבית לפדות באים שמעון של ובניו שמעון

 ולא חי אביהם היה אם דאפילו פסק החכמים מן שא׳ ואמר להם
:בידו הרשות להחזיר רוצה היה

ה ב ו ש  כרעא והבנים כלום קנין אמר אין ל’דקי כראוי פסק לא ת
 ז׳ל והרא׳ש רש׳י דלשון לי ומשמע . הוו דאבוהון

 לו ואמר שדה לו מכר בית לו מכר נשך איזהו פרק דמניא המעוהו
 לך אחזירם מעות לך לכשיהיו אסור לי מחזירם מעות לי לכשיהיו

 רבא אמר ומהדרינן סיפא שנא ומאי רישא שנא מאי ואקשינן .מוסר
 ולא לך אחזירם ארצה אם ז״ל ופרש׳י . מדעתיה ליה דאמר סיפא

 כן לו אמר לא דאפילו בגמרא ומסקינן .מומר הילכך בדין שמתבפני
 אתמר מדעמיה ליה דאמר כמאן נעשה נמי בסשמא אלא בפירוש
 עליו ואין דמי דפריש כמאן מדעשיה פריש דלא ואעיג זיל ופרשיי
כ להו זבין דהדר הוא השתא אהדרינהו נמי אי הילכך לכוסו  וזיל ע'

 אלא לו להחזירם עמו השנה מדעתי ליה דאמר סיפא זיל הרא׳ש
 להחזירם ארצה ולא דעתי ישתנה אס אבל עמה לי שיש מדעתי שאסר

כ לך להחזירם סחוייב איני לך  הללו הפירושים שני לפי הרי . ע'
 . ירצה לא או להחזיר ירצה אם בידו תלוי שהדבר לכאורה משמע

 כך ידי שעל לומר אלא כן אמרו דלא תשכח שסיר בה מעיינת וכד
 קנין אחר מידו,אין דקנו היכא אבל קנין ובלא רביש משש מסתלק

 אותו וכושי! גמור שהוא כיון וא׳ת תנאו לקיים אותו וכופין כלום
כ להתזיר  אחר שהשנה דכיון קשיא לא הא • ואשור רבית הוי א'
 שרצה מבחוץ סנאי אלא במכירה סנאי זה אין לגמרי הקנין שנגמר

 וז״ל .׳ קנין עיי דמשסעבד דקי׳ל חייב היה שלא במה להתחייב
ם  הלוקח לו ואמר סתם לו מכר מכירה מהלכות פי׳א ז׳ל הרמג׳

ד זו קרקע לך אחזור ואני לי תביאם מעות לך כשיהיו מדעתו  ה
 מדעתו שהרי רביס אבק בזה ואין פירוס אוכל והלוקח קייס הסנאי

כ זה בתנאי עצמו מייג  מכירה לו שמכר סיפא ז״ל סיריח וכן . ע'
 לכשיהיו לו ואמר למוכר והבטיח מעצמו הלוקח נתערב ואח*כ גמורה

 זיל והרשב״א .ע״כ דהאי מיניה דקנו והוא מוסר לך אחדרס מעוס1 לך
 לגמר המכר התחלת בין המנה אם דאפילו זיל הראב״ד בשם העלה
 כיון והטעם השטר אס שכומבין במקום מעות כשנתן כגון המכר

 חזק לא ללוקח לו כשאמר וגס שנאי בלא למכור ממרצה היה שהמוכר
 וליכא : ע*כ מוסר זה הרי הסנאי פי על המכר שיגמר לומר הדבר

 שנתחייב עצמך דהגע לבניו ולא זו טובה לעשות רצה דלמוכר למיסר
 הילכך .זה מנה יורשיו יגבו לא מי שמעון ומס במנה לשמעון בקנין
 מכחהקנין ראובן אס לכוך יכול במעון שהיה שכמו בניד ברור הדבר

 שיחזור הקנין מכח ראובן אש לכוך יכולין נמי בניו הקרקע לו להחזיר
 ודברים .אביהם של בשער שכתוב מה כפי המעות ויקח הקרקע להם

 בלא שהוא בתנאי קנין של סנאי הזה לפוסק נסחלך כי הם פשוטים
:קנין

ת תקלג ל א  בגט אשמו אס שנירש בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 ומקצת כתובתה מקצת לה ונסן שנים שמי לזמן

 במוך ממות שאס ביניהם והתנו הגע זמן שיגיע עד שליש ביד הניח
 במאוחר ואפי׳ הכתובה בכל הבעל עם האשה יורשי שיחלקו הגע זמן

 הנשואין אחר היה התנאי שזה הבעל וטוען . הזמן בתוך האשה ומסה
 אלא כלום מועיל הסנאי זה שאין יירשנה שלא עמו המנה כאלו והוי

 בכתובתה שכתוב מה כפי יחלוקו והשאר שלו המאוחר ליטול שרוצה
: דמשק מנהג שהוא

ה ב ו ש  סלוגמא איכא ארוסה בעודה הירושה סנאי בעיקר ת
 על דהמנה משוס יירשנה לא ממה דאם סיל דרשב׳ג

 לדבריהם חזוק עשו מדרבנן הבעל דרושת ואעיג במורה שכתוב מה
 שבממון מנאי כל דקי״ל יירשנה ממה אם סבר ותיק . תורה כשל

 והריא״ך כרשב׳ג הלכסא רב אמר עלה ואמרינן . קיים סנאו
 ואם כרשב׳ג הלכמא דלית כתבו זיל והרשב״א והרמב׳ן והרמב׳ם

 אבל ארוסה בעודה בהסנה בד״א קיים תנאו יירשנה שלא הסנה
 הבעל מצד ולא האשה מצד לא כלום מועיל הסנאי אין שנשאת אתר

ממקום לאדם לו הגאה נחלה כהנא רב דאמר דאעיג הנעל מצד לא

מ יירשנה הלא טליה מסנה אחר  אגל לו ראויה שתהיה קודם הנ'
 אירש שלא כאומר והוי עסה ממות אס לו ראויה היא הרי משנשאת

 כיון פן גם האשה ומצד . מידו קנו ואפילו כלום אמר שלא אכא אס
 טבוח שורך בהם יתקיים שלא משפחתה לתועלת נעשה זה שתנאי
 דעת הימה שכן כלל למוחלו יכולה אינה ממנו תאכל ולא לעיניך

 יכולה שהיא ואע׳ס במשובה ז״ל הרא״ש כסב וכן . המקנה בעלי
 כתובה לה אין להיימה ירצה לא שאם לענין לבעלה כתובתה למחול

מ  מחיים אפי׳ למחול יכולה אינה יורשיה לתועלת שהוא זה סנאי מ׳
 ירש ממות שאם זה מנאי לבעלה ממחול אשה כל הכי סימא לא דאי
 ונמצא אחריה שיבוא במה לה יש הנאה למה בעיניו חן למצוא כדי הכל

 אחר בירושה מנאי לחדש יכולין אין ודאי אלא המקנה מתבטלת
 בנ״ד הילכך יכולה אינה מימה לאחר הכתובה למחול ואפילו הנשואין

 חצי הנעל יורש המקנה שלפי כגון המקנה לבעל התנאי היה אם
 שהתנאי ברור הדבר בזה וכיוצא שליש או רביע שירש והתנו נדונייתה

 שראוי ממה החצי לו פיחת והמקנה הכל יורש הבעל מדינא שהרי גמל
 ונמצא המורה מן לו שראוי ממה לו פוחת אמה זה מנאי ועיי לו

 משמע בשאלה בא אשר הלשון כסי אבל . במורה שכתוב מה על ממנה
 במאוחר היה התנאי אלא לירש שראוי ממה לו לסחוס סמנו שלא

 אלא במורה שכתוב מה על סנאי זה ואין שלו גמור ממון שהוא
 וכך כך מממונו ליורשיה שימן בחייו ממות שאס עסה הסנה כאלו
 אחר עמו שהתנה אפי׳ קיים ותנאו הוא גמור ממון של תנאו שזה

 במורת לה שנסן מה אפילו חולקים בעצמו הטעם ומזה . שנשאת
 ותהיה הגט שיחול עד בהש חייב היה לא הדין מן שהרי בלאות

 בירושה ולא שלו בממון מנאי הוי לה שנמנם וכיון לגמרי מגורשת
:קייס תנאו שבממון מנאי וכל למאוחר ממש ודמי

א ל ל  דעלמא ממון מנאי אלא ירושה מנאי זה שאין דמלמא כ
 במאוחר או בנדוניא התנאי היה אם ספק הדבר ואם וקיים

 לפי בנכסים מוחזקים שהם אעש״י ראיה להביא האשה יורשי על
א יורש שהבעל  מכח עליו באין האשה ויורשי יורש ודאי והוא מדנ
 עצמה במקנה ספק נפל ואפי׳ ודאי מידי ומוציא ספק אתי ולא התנאי
 שכתבנו מהטעם ראיה להביא האשה יורשי על דמשק מנהג שהוא

 קרובה שהיא עוליטולה מקנת על במשובה ז״ל הרא״ש כתב וכן
 ונסתלק כתובתה כל לה שנתן שכיון הבעל טען עוד . דמשק לתקנת

 שהבעל מלוג נכסי דין כולם הנכסים דין להיות חזר הנכסים מאחריות
 שהתנאי זה לפי ונמצא צ״ב בנכסי אלא המקנה הימה שלא הכל יורש
 שאר בכל אבל התנאי יתקיים שבמאוחר ונהי הירושה לגמל היה

 אני והשאר המאוחר חצי יורשיה רקחו הסנאי יתקיים לא הנכסים
 נכסי נקראו שלא דבייו את רואה איני זו בטענה וגם . הכל יורש
 לה שנפלו הנכסים או כשנשאת עליו שמאמן שלא הנכסים אלא מלוג

 נצ״ב דין עדיין הללו הנכסים אבל מורישיה משאר או אביה מבית
 אלא מעליו אחריותן סלק שלא באחריותן חייב שאינו אעפ״י להם
 שממה מפני אומה שיורש אלא אשמו אינה ושוב לגרשה שבא מפני
 ראוי היה נ״מ דין להם היה שאם מדע . הגע זמן שהגיע קודם

 הכתובה מנאי היה וכך להם יש נדוניא דין אלא ספירות הבעל שיאכל
 כתוב אם וכ״ש שנשאר מה וזהו מנדונייתה דאשמייר מאי שיחלקו

 אתה ראם ותו מעזבונה דישסאר מאי כתובות במקצת שכתוב כמו בה
 או נדונייתה לאשתו יקנה אדם שכל לגמרי המקנה מתבטל כן אומר
 וכשתמות נ״מ להיות ויחזרו אחריותן מעליו ויסלק אחר עיי לה יזכה
 דאינה היכי כי הוא כלום לאו בזה רוצה היא אם ואפילו • הכל יורש

 אביה מצד יורשיה את להפסיד שנשאת אחר בירושה מנאי לחלש יכולה
 את מפסדת כך שע״י נ״מ נדוניא שהוא מה לעשות יכולה אינה כן

 העזבון כל שחולקים אצלי ברור הדבר לפיכך • הכל יורש שהבעל יורשיה
 לכ״ד זמן גע שכתב ולפי וז״ל בשטר כתוב כאשר מאוחר בין נדוניא בין

 זה במוך מפער ח״ו שאם ביניהם התנו בידה הגע שינתן משעה חדשים
 לה שיש מה בין ידה שמחת מה בין שלה העזבון כל שיחלקו הזמן

 יורשיה ובין הנזכר ראובן בין בשוה יחלקום הכל פלוני על בשטר
 שלא וממצא נ״ו כלל ז״ל הרא״ש במשובת ועיין וכו׳ וקנינו מאביה
 בעלי אלא שמרצה מי לכל ליסנם הנכסים בחצי האשה את השליטו
 הימה ואם האשה ליורשי ונמנוה הגעל מן הנחלה חצי עקרו התקנה

שמפקיע לי ומה במקנסס הועילו מה בירושה דבר (חלש יכולה
התקנה
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 נפקעח כך ידי דמל כיון <׳מ נכסיה שחמשה או מסנה הסקנהנו׳י
:כחבחי למ״ד הנראה • הוא וכרור החקנה

לי ק ת ת ל א  לשממון פסקא שנחן בראובן דמחי אודימך ממני ש
 ונסלו שמעון ומח בנאמנוח ידו כחב לו וכסב

 :לו שוממין אם סרע אחי שמא ומומן יהודה אחיו לפני הנכסים
ה ב ו ש  שפסקו גדולים כמה דאיכא במחלוקח חלוי הדין עיקר ת

 דמצי פרעחי למטען מצי לא נאמנוס בה אין דאפילו
 והרמב׳ם הריא״ך לדעח אפילו אלא במי מאי בידי שערך למימר

 בכחל כשאין מילי ה:י פרטחי לומר נאמן שהוא שפסקו ז״ל והאחרונים
Tכיוןדידעח לומרפרעחי נאמן אין נאמנוח בו ים אם אבל נאמנוס ו 

 הריא״ף בשם במרדכי כחב וכן במי מאי בידי שערך נאמנוח בה דאיס
 ידו בכחיבת גובה ואינו ונפטר היסח נשבע שפרע טען ואם וזיל ז׳ל
 עליו בהוציא וז״ל האלפסי פסק וכן הלקוחוח מן ולא היורשין מן לא

 עד פרעחי לומר נאמן אבל להד־מ לומר נאמן אין שכנגדו ידו כסב
 יהיה לא ידו מתחת יוצא זה כשער זמן כל נאמנוח בו כחוב שיהיה

 וכן ולוה מלוה מהלכות פי״א המיימוני פסק וכן פרעתי לומר נאמן
 אלא קאי לא המיימוני פסק וכן שכתב ומה . עכ״ל מאיר רבינו ססק

 בהדיא זה כתב לא נאמנות פו כחוב אס אבל פרעתי לומר נאמן שהיא
 נאמנוח ידו בכחב יש ואס מבנה מגיד בעל כחב אבל סרק נאוחו
 נאמן אינו ידו כחב הוחזק לא שאפילו ז״ל העטור בעל העלה למלוה
 עלה קאמר מדלא ז״ל הרמב׳ס דעת שכן ומשמע ע׳כ פרעתי לומר
 וז״ל דעתו שכן משמע פט״ו שכתב ממה אבל .רבינו דעח כן ואין

 נוטל זה הרי פרעו שלא עת בכל נאמן שיהיה הלוה על המלוה החנה
 פה על במלוה אפילו ודאי והא .ע״כ שפרעו שטען אעפ״י שבועה בלא

כ דהא נמי נאמנות בלא בשטר במלוה דאי איירי  בלא הימניה כי ע'
 פה על במלוה אלא לנאמנותו צריך הוה לא בשבועה דאי שבועה

 מ׳־מ בעל העלה וכן שבועה בלא שנוטל נאמנותו ומועיל איצטריך
 ז״ל הרמב״ן כחב וכן משמע שבועה בלא נאמנות דסתם רבינו כדעת

 משבוע׳ לפוטרו הנאמנות הועיל פה על במלוה אם ומה ומשתא בחשובה
 פו שכתוב בביד שהוחזק ידו במכתב כיש פרעתי לומר נאמן ואינו

 אנן פרעתי לומר מצי לא דשמעון וכיון פרעתי לטעון יוכל שלא נאמנות
 טענת מפום אי הילכך : חולק בלי הטור כתב וכן ליה טענינן לא נמי

 ממקום סירכא לו שמצאתי אלא .ליה טענינן דלא סשיטא פרעתי
 היה אם ידו כתב מחוך מתברר ואין כלל קנין שם היה לא שהרי אחר

 עם ידו כתיבת היה ואם לאחר או העסקא לו שמשר קודם הנאמנות
 היה שלא כיון מועיל הנאמנות אין העסקא לו שמסר אחר הנאמנות

 ההלואה בשעת כן החנה דדוקא מאיר רבינו בשם כתבו קניןוכן שם
 לא הכי לאו הא מידו וקנו ההלואה אחר א"נ מידו קנו שלא אעפ״י
 ולא המנה שאמר כן מורה רבינו ולשון מ״מ בעל וכתב נשתעבד דפמה
 דאפילובשטר הרילךבהדיא . למעלה שאמר כמו ההלואה אחר אמר
 מעות מחן בשעת היה לא אם נאמנות יועיל לא קנין בו שאין גמור
 מימ צריךקנין דאין ואומרים חולקים שים ואעפ״י .ידו בכתיבת וכיש
 וכיש בפלוגחא ממונא מפקינן לא ז״ל הרמב״ם דעח שכן כחב

 ידו כתיבת לו שכתב ראיה ראובן יביא אם הילכך ■ דמר באחריה
 שהרי שבועה בלא נועל העסקא אח לו שמסר בשעה בנאמנות
 השטר בעל יד ראיה ראובן יביא לא ואס יורשיו ועל עליו האמינו

 כלום העסקא מזו אחיו על שנשאר יודע שאין וישבע התחתונה על
 לקח או לפלוני לוה פלוני דכחב היכא מיבעיא דלא יודע והוי . ונפער
 היה שהנאמנות השטר מתוך גילוי דאיכא בנאמנות מפלוני מסקא
 כתוב שאין אפילו אלא • ראיה צריך דאין דפשיטא מעות מחן בשעת

 לקח או מפלוני לוה פלוני לכתוב נהגו כאשר אלא ממש הלשון גזה
 צריך אין בכ״הג אפילו הנאמנות כוחבין השטר ובסון} מפלוני עסקא
 שהודה היכא אבל • המעשה פשעת היה הנאמנות דמסחמא ראיה

 עסקא מחוך בא .ראובן של ידו שכתב בנ״ד א״נ .מתחלה לו שחייב
 שהיה מודים דשניהם היכא וכ״ש ראיה להביא עליו ודאי אז גדולה

:נשתעבד דבמאי מועיל אין מעות מחן אחר הנאמנות
ה ל ק  ראובן וכתב הים במדינת היו ושמעון ראובן שאלה ת

 וכן להוצאה וכך כך שמעון של בביתו שיחן ללוי ׳ י י ״
 תביעה עליו לו שיש לפי ללוי לפרוע רוצה כמעון וכשבאו משה
ואני אחה לי ססרע שנתן מה לוי נתן נסבו מי על אומר pוראו

: תביעה עליו לו שיש ללוי אפרע
ה ב ו ש  שיתן ללוי חכחוב לראובן שמעון אמר שאם מסחברא ת

 לוי של מנו בעל ושמעון שרה שליחא וכך כך בביתו
 ממנו להשמע יכול היה לא שמעון אח לוי תובע היה אם שהרי הוא

 יכול שכן וכיון ממני ללוות שליח ראובן אח עשית אחה לו אומר שהרי
 אבל .בעלמא שליח אלא אחה אין כי ללוי אפרע אני לומר שמעון

 של דינו בעל שמעון שאין נמצא שליח ראובן אח עשה לא שמעון אס
 דינו בעל הוי ראובן הילכך נחת כתבי סי על לא ליה אמר דמצי לוי
 לבוא יכול ששמעון אלא • ללוי וראובן לראובן שמעון ופורע לוי של

 מעותיו הניח מעצמו ופרנס ראובן שעמד דכיון אחר מטעם עליו
 פורע ביתו הוצאת לפרוע רוצה שמעון אם אבל • הצבי קרן על

 לומר יכול כלום פורע אינו לומר יכול שהיה ומגו .ללוי ולא לראובן
 :כחבחי והנל״ד .תביעה עליו לי שיש לפי ללוי אלא פורע איני
ת ייקלו ל א  חוב שטר לו יביש בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 גופה אם ראובן ומת לשמעון ומכרו בנו על
 דקי׳ל לנסשיה מחיל מצי דילמא או ראובן של מבנו השטר שמעון

: מוחל יורש ואפילו כשמואל
ה ב ו ש  השטר כל דמי דמשלס וסובר דגרמי דינא דדאין למאן ת

 דמחל דכיון מידי מינה נפקא דלא לכאורה משמע הוה
 שיפרע לי ומה בשטר שכתוב מה כל דגרמי מדינא חייב ראובן של בנו

 תשכח שסיר בה מעיינת כד אבל . חיוב מטעם או מזיק מטעם
 של ובנו פסקו מפרשים וקצת ז׳ל התוספות שהרי הוא הכי דלאו

 שיטתס לסי מיבעיא ולא לגמרי דפטור וצ״ל לנפשיה מחיל מצי ראובן
 מה אלא לו משלם דאינו ומחלו וחזר לחברו חוב שטר דהמוכר דס״ל
 דמחיל במאי נפקוחא דאיכא דסשיטא בשטר שכתוב מה ולא לו שנתן

 אפיילו אלא שנתן מה אלא בשטר שכתוב מה לו משלם שאינו לנפשיה
 לאחרים המוחל הנ״מ בשער שכתוב מה כל דמשלס האומרים לדעת

 לעצמו המוחל אבל דגרמי מדינא חייב לו שמכרו לזה להזיק שמחכוין
 לחיוביה ליכא הילכך החוב מן עצמו לפעור אלא להזיק מחכוין אינו

 לעצמו אפילו מוחל יורש התוספות שטח לסי הילכך דגרמי משוסדינא
 כמה דאיכא אחרת שטה יש אבל • הלוקח והפסיד מלשלם ופטור
 שכתוב מה ללוקח לשלם וחייב לעצמו מוחל היורש דאין שפסקו גדולים
 דגרסינן לעצמו מוחל דיורש דהכוחב מההיא דמשמע וא״ח • בשטר
 הנאהאיגרשא בטובת לכתובתה זבינתא נחמן דרב קריבחיה החם

 איניש ליכא נחמן רב אמר לברחא תבעי וקא לקוחות אחו ושכיבא
 איהי ותהדר אבוה לגבי דאמה כחובחא וחמחול דחזיל עצה דליספה

ס לגבי אלא לעצמה מוחלת הויא לא דהכא לומר יש .מיניה וחירש  אר
 שהיא דבפעה האב דמח היכא אבל אחיא ממילא וירושה בחיים שהוא

 : נחמן רב אמרה לא לעצמה מוחלת נמצאת מוחלת
? י נ ע ל  האומרים כדעת מסחברא להפריע כדאי שאינו אעפ״י הלכה ו

 שהיורש דבזמן דמלחא וטעמא לנסשיה מחיל מצי דלא י ^
 דינא משום הלוקח שנתן «ה מיהה לשלם חייב לכ״ע מוחל.לאחרים

 כנ׳ד אביו שמח וכגון לעצמו למחול יכול ואם הלוקח יפסיד ולא דגרמי
 לא חששא הך ומשוס שנתן מה הלוקח ומפסיד כלום לשלם חייב אינו
 בפר דלת נעילת ואיכא מחבירו חוב שטר שום לקנות אדם ירצה

:כתבתי הנל״ד . שטרות מוכרי
ת תקלי ל א  שליח שעשתה אחת באשה דעתי אודיעך ממני ש

 עידי את לקיים מצויין עדים ואין קדושין לה לקבל
:מחי השליחות שטר

ה ב ו ש  על החסומים דעדיס דרבנן שטרות דקיום ידעת כבר ת
 כי דע עוד • בב״ד עדותן שנחקרה כמי נעשה השטר

 אין קידושין לקבלת שליחות אפילו כי לומר מפקפק היה ז״ל הרא״ש
 עדים דצריך הסכימו ז״ל מפרשים ורוב הרמב״ם אבל .עדים צריך

 עדים צריך הקדושין הולכת שליח דאפילו וי״א ■ מגירושין דגמרינן
 שסר זייף והוא שליח אוחו עשתה שלא מכחשת האשה אם הילכך

 • מקודשת אינה קיימו לא ואם לקיימו שצריך ברור הדבר השליחות
 קדושיה לקבל שליח אוחו שעשתה ואמרה האשה פי אח שאלנו ואם

 שליחות בשטר לקדש לכחחלה נסמוך אס היא השאלה ואם • מקודשת
 הלקוחות על או היתומים על חוב שער למוציא לה מדמינן דמי כזה

כלל דמו דלא כלל שאלה זו אין הוא מזוייף דילמא להו טענינן דאנן
משלמין



ותשובותהרדב״זשאלות

 נסר,א מאי בנ״ד אבל ממונא לאפוקי חורבא מיניה גפיק ההם דגשלמא
 ליח5 אוחו פפשמה הודה אם פיה אה נפאל ואח״כ אומה נקדש מינה

ד  אינהמקודשמכך מזויין!הוא ואומרה מכחיש ואם מקודשח היא ה
 אח שיקיים עד אומה יקדש שלא מסמברא למעשה אבל להלכה נראה
 שלא מכחיש דילמא דחיישינן פיה אח לשאול נשלח או השליחוה שמר

 ואיכא לאחר ומנפא ומלך לקיימו עדים ימלא לא והוא שליח אומו משמה
 ונמצא השליחומ שמר אה לקיים ־עדים ימלא כך אחר דילמא צמיחש

 קדשוה שאם אומר אני כך וממוך • ממזרים ובניה למפרע מקנקלה
 או גע לה שימן ממנו מבקשים מכחשח והיא כזה שליחוח בשמר

 נומנין ירצה לא ואם עוד לקיימו יוכל שלא באופן השליחוח שמר שיקרע
 אומו כופין הזמן במוך לקיימו עדים ימצא לא ואם לקיימו זמן צו

 :כך אחר ומנשא אומו וקורעין השליחות שמר מידו ולוקמין ,
א ל ל  • קלקול לידי יבוא שלא לעשות ב״ד על מועל דמלתא כ

:כמבמי לע״ד והנראה
י לי ק ת ת ל א  לאשמו גע שכמב בראובן דעמי אודיעך ממני ש

 דאיכא ליה חיישינן אי בתשרי לגרשה ובא בניסן
 שלא אומם שמערוך פירי משום או אחוחו בח על יחפה שמא צסיחש

 היכא לנפשיה פורענומא איניש מקדים דלא דממרצינן ואע׳ג כדין
 :לא או בו לגרש כפר מאי דהקדים דסזינן

n S w H שכיח, דזנומלא האי חיישינןכולי לא יחפה דלשמא דע 
 כמב ודילמא אוחזין בשנים מלמודא ומרי דשקיל מדע

 ולשמא לקוחות למערף ואמי משרי עד גירש ולא בניסן צגרש
 דפלוגמא ואע״ג נמי מינה פריך דלא כיון חייש לא אחותו בת על יספה

מ היא לאמוראי  לה דאמרינן מלמודא דמריץ ואע״ג - שכיח לא זנות מ'
 הנ״מ לידך גמא ממא אימת סהדי אמי לקוחות לממרף נזמןדאמיא

 • למימר איכא מאי נפל דלא בנע אבל אמרע דנפל דכיון דנסל גגמ
 סהדי איימי לה אמרינן גע דבכל שכתב ז״ל רש״י שמס לפי ובשלמא

 לא שנפל דבגע ניחא והשתא למידי למיחש ליכא לידך גימא ממא אימס
 אבל .לקוחות ומערוף הנפילה שמעו שלא למקום מלך שמא סיישינן

 דסוגיא משום לדבריו הסכימו לא ואחרונים ראשונים המפרשים רוב
 איימי אמרינן ואמרע שנפל בגע אלא הכי משמע לא אוחזין דשנים
 דילמא משוס ואי מידי ולא לה אמרינן לא נפל שלא גע וכי׳אנל סהדי

 אית קלא דנפילה בזה תירצו ־ הנפילה שמעו שלא למקום אז׳א צא
 ניחוש וא״כ מידי ולא לה אמרינן לא נפל דלא היכא אבל ושמעי לה

מ פירוס מכר שמא  הא פורענוסא אקדים דלא משום וכמב וכו' נ'
 בכיסיה אומביה דודאי היכא ומיהו ז״ל הראב״ד וז׳ל .דאקדים סדנא

 שלא לקוחות ועריף מוקדם דה״ל בו לגרש פסול משרי עד נסן ולא
 האחרונים רוב הסכימו וכן כשר שהוא כמב ז׳ל הרמב״ם אבל .כדין

 פורענומא איניש דלקדים היא שכיחא דלא דמלמא דכיון יעעמא ז׳ל
 דכמב חוב לשמר דמי ולא מיס״יל לא הכי ועביד איקרי אפילו צנפשיה

 דמקדים איניש עביד דהמם דמיפסיל משרי יוד נמן ולא בניסן לימן
 כי הוא לקוחות למערף חוב שמר כמיבס דעיקר דכיון ועוד ־ מסוב
 דעיקרו גע אבל שיפסל הוא ראוי כדין שלא לממרף למיסש חיכא

 שכיסא דלא חששא משום הוא גמור כשר ולגירושין הוא עירושיו
 אפילו עליו לסמוך נכון מעם וזה לגירושין ליה ססלינן לא למסרן>

ס מסנ  אומו ונותנים היום הגע אס שכומבין יום בכל ממשים וכן ל
 אחר ממקום הבאים הגימין לכל ניחא והשסא ימים• נפה לאחר

 ולא נפול דלא כיון חששא לשום חוששין ואין ססם אוסם שטסני
 והוי • להו איס קלא הים ממדינס הבאים דגיעין למעמא מיצעדנמן
 נסיחד שלא הנ"מ זמן לאחר בנע דמגרש הכא דאמרינן יודפדפא

 פרק סנן והכי בו יגרם לא עמה נסיסד אס אבל שכמבו אמר עמס
: לבנה קודם געה יאמרו שמא גזירה ועעמא .וורק

ט ל ה ת ח ל א  אם הכלה ואבי החסן באבי דעסי אודיעך ממני ש
 rלהע שיכוליו כמו זה אס זה לדון אחדיכולין
: לזה זה

ת ב ו ש  אבי ז״ל לגאון משובה במרדכי בהגהה נמצא הנה ת
 ואפילו לדון כשרים ואין לזה זה מעידין הכלה ואני הססן

 משמע אגל ־ עיכ לי מקובל אינו לומר דינו נעל יכול קבוע ליין הוא
ן י א  האמרוניס p אמד כסבה שלא כיון סמכא בר זו סשובס ^
סג ז׳ל הרמ׳גס טהרי ינריהס מסיך זה הפן נראה אךריה פייג נ

פח
 אימי והכי לזה זה מעידין הממן ואבי הכלה אבי עדוס מהלכות
 מפנא לא קרובים עדות שנפסלו זה פרק בסוף וכמב בהדיא בגמרא

 ולא למובמו לא מעיד אינו שהרי לזה זה אוהבים בחזקת שהם
 לעדות כשר והשונא האוהב לפיכך הוא הכתוב גזרת אלא לרעתו
 • ע״כ הקרובים על אלא מורה גזרה כלא לדיינות פסול שהוא אע״פי

 כהוא שאע״פי הכלה ואבי הממן אבי ג'׳כ שיוציא ראוי היה אימא ואם
 האוהב בכלל דהוי למימר וציכא לעדות כשר הוא הרי לדיינות פסול

 משמע והכי • שניהם את להזכיר ז׳ל לרב לו היה לא דא״ב והשונא
 ולא לזה זה מעידין הכלה ואבי הממן אבי חסדא רב דאמר בגמרא

 אסיקנא קורבאהוה דמחמת משמע לדנא כאוכלא אלא להדדי דמו
 לעדות כשר אי סנאים נחלקו ושונא דבאוהב ותו ׳ למפסלינהו אדעתין

 בכלל הוי דלא משמע נחלקו לא הכלה ואבי החתן באבי אבל לא או
 בת אס נשא ראובן בן וכו׳ הממן אבי ז׳ל רש״י כתב וכן ושונא אוהב

 בכל לזה זה להעיד וכשרים בכך ושמעון ראובן נמקרבו לא שמעון
 לשמעון ראובן יפשל לשמעון שנתקרב בנו בשביל אמרינן ולא עדות

 וסמך דיינים בהלכות הקרובים פסול זיל הרב הזכיר לא ולכן וכו'
 מהלכות י״ג פרק והאוהב השונא דין וכתב עדות בהלכות שכתב על לו

 ליפסל עדות דיני מכלל יצאו סתמן ואבי הכלה אבי ואם סנהדרין
 יצאו הס שגם ושונא לאוהב בשאוך אומו לכתוב לו היה בדיינות

 דאבי לרב דס״ל גמורה וזודאיה בדיינות ליפסל עדות דיני מכלל
 עדות מהלכות פייו כמב וכן ■ זה את זה דנין הכלה ואבי החסן

 לדון כשר ואינו להעיד כשר וים להעיד כשר לדון הכשר כל וזיל
 אבי הכלל מן מפיק ומדלא • ע״כ והמשוחרר והגר והשונא האוהב
 • לדון כשר להעיד שכשר וכמו הם דשוין משמע הכלה ואבי החתן

 עבירה ומחמת קורבא מחמס להעיד הפסולים כל וז״ל העור כמב וכן
 עדות בהלכות וז״ל • לדון פסולין בע״ה עדות בהלכות יתבאר כאשר

 להעיד שכשרים ושונא מאוהב חון להעיד פסולים לדון הפסולים כל
 לו היה לדון פסולים החסן ואבי הכלה דאבי אימא ואם לדון ופסולין
 בעצמו הוא כתב וכן להעיד כשר שהוא כיון הכלל מן נ״כ להוציאו

 בגמרא עלה ואמרינן לדון הכשר כל סימן בא סרק דמנן לזה וראיה
 היא מאיר ר' ומני מעיניו באחד סומא לאמויי יוחנן א״ר מאי לאמויי

 דאמרי כרבנן דקי״ל כהלכמא דלא ממנימין לאוקומי דדחיק קמך הא
 לוקמא דוחקים מאי אימא ואם לדון כשר מעיניו באחד סומא כי

 וססולין חסדא כרב להעיד דכשרים הלכה ואבי הממן אבי לאסויי
 להעיד דכשרים ושונא באוהב לוקמא ניחא מי ולדידך וא׳ת ־ לדון

 זאת התלמוד שם שלא חייב ואשר וז״ל לה מרין ז״ל הרמ״בם לדון ופסולין
 ופסול חכמים סברת כפי להעיד כשר הוא אשר ושונא באוהב המשנה

 במהרה נעתק ענין להיותו התלמוד מן במקומות שיתבאר כמו לדון
 שהוא וים שיאמר אלה ואין האמצעות ענין על מכף שישוב והוא
כ7ל כשר ואינו להעיד כשר ע' ן מ^א עיש• תירצו ז״ל בתוספות וגם ו  ו

 זה לדון הס כשרים לכ״ע משמע הכלה ואבי החתן אבי כלל הזכירו
 אוהב משום ואי ליכא קורבא משום דאי להעיד שכשרים כמו זה אס

ד פעמא מלי לא ושונא ה  אש זה שונאים ממומנים כמה ראיתי וכבר • ב
 מ’מ אמס שאינו אע״סי ושונא אוהב משום הוי דמעמא סימא ואפי׳ זה

הד מברר זה שאם אדם אמרה לא א' בורר וזה אחד בורר דזה בניד  או
כ הוא יברר  שורש ז׳ל קולון מה׳ר כסב וכן יכריע והמכריע אוהבו ג'

 לך פסילינא בהו דאמרי הנך כל או לידון דלא דאמרינן דאוהב י׳ו
 אחד לו בורר כשזה אבל הכל אח לדון קבוע כשהדיין דוקא לדינא

 יברר הוא זה גם אוהבו יברר זה שאם למיחם ליכא אחד לו בורר וזה
 לזה והביא במכריע תלוי הדבר כי ליכא חסידות מדת ואפי׳ אוהבו
 מיירי בהכי נמי הגאון דמשובח אפשר להבי דאסינן והשתא עיש ראיה
 קבוע בלמי דיין מיבעיא לא ה״ק קבוע דיין הוא ואפי׳ שכתב ומה
 לו מרר שזה בזמן אבל לי דקובל אינו לומר יכול קבוע אפילו אלא
 אסר לו יברור לו מקובל זה שאין אעסיי אחד לו בורר וזה אחד

 שלא נותנת והדעת המכריע עיי יגמר הדבר כי לו מקויל שיהי׳
 ארב פליג לא קורבא משום דאי אוהב מהעם אלא הגאון פסלו

הדד דמו ולא קורבא להו דלית דסמל חסדא  לדנא אוכלא כי אלא א
 היכא אוהב פםיל דלא ברירנא והא אמרה אוהב משום ודאי אלא
 וקן ליכא חסידות מדס ואפי׳ אמד לו בורר וזה אחד לו בורר דזה

ליס זה לדון כשרים הכלה ואבי המסו לאיי היא שורש זיל הכדע
גטה
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 • ע״ם גדגר לפקפק יאין חולק עליו שאין 3וכמ ז״ל הרמב״ם בשם
 אין קבוע דיין היה שאם וכמב גדולה במדה לנו שמדד מי וראישי

 וגם לו מודה אני שאין ואעפיי גמורה קורבא מממש לפוסלו יכול
 ואבי המשן אבי ולפסול לוסיף דלא הבו מ״מ עליו חלק ז״ל ריב״ש
 לו בורר וזה אחד לו בורר שזה בזמן וכ״ש כלל קורבא להם באין הכלה
 ואושה זה אס זה דנין הכלה ואבי המשן דאבי דמלשא ^לא • אמד

 ז״ל האחרונים כל כשבוה שלא כיון שנאה מי יודע איני הששובה
 שם אדע לא אם הגהה שום על םומך איני בו וכיוצא השעם ומזה

 בספריהם מגיהים היו להוראה הגיעו בלא וכמה שכמה לפי המגיה
 הדבר ונשאר הדור בר עליהם הסכימו ולא הלכה שאינם דברים
 • מהו ידעו שלא אעפ׳י המעסיקים אוסו העסיקו ואח״כ ההוא
 אחד דיין לברר באים ששניהם בזמן הנ״מ בה להחזיק שרצה ואפי׳

ן לו מברר אחד בכל בזמן אבל קבוע אפי' או  אמרה לא אחד די
 דאפילו כהלכה אמר שלא ליה ציישינן לא אמרה ואס מעולם אדם

 דזה היכא לה אסר לא לדנא לך פסילנא בהדיא דאמר בדברים
אד כ׳ש- אמד בורר וזה אחד בורר  נזכר שלא כלה ואבי חסן ב

: בהדיא פיסולן
ואבי החסן אבי וז׳ל ליב סימן הדייכין חוקוש בספר ראישי
 קורבא שום ביניהם אין שהרי לזה זה להעיד כשרים הכלה

 כשר שאינו אלא ממונוש דיני פרק סנהדרין במסכס כדאיסא כלל
 בעל יכול קבוע דיין היה לא אם אבל קבוע דין היה א״כ אלא לדונו
 שלא לפניך לדון רוצה איני השורה מן אסה שככר אעפ׳׳י לומר דינו

 • ע׳כ ז״ל מהריא׳׳ף שאלה בסשובס בה״מ לדיין עלי הסורה מנסה
 הפוסקים וכל ז׳־ל והמור והרא״ש הרמב״ם לדעס כי למד נמצאש

 זה אש זה לדון כשרים הכלה ואבי החסן אבי זה דין הזכירו שלא
 וקרוב לדון יכול קבוע היה אם ז״ל הריא״ך ולדעש קבוע שאינו אפי׳
 לו בורר חה אחד לו בורר שזה בזמן ז״ל הריא״ף פסל שלא לומר אני

 לדון רוצה אינו השורה מן הוא שכשר אעפ״י מממא שלי דהא אחד
 בורר שזה בזמן אבל לדיין עליו שורה חוסו מנשה שלא לפי לפניו
 אמד לו בורר זה דשנן אוחו מנסה הסורה הרי אחר בורר והוא אוסו

 הוא גם יברור אוהבו הוא שמא חושש הוא ואם אחד לו בורר וזה
 סברשך על לעמוד סרצה ואפי׳ ל ז״ קולון־ מהר׳׳י כסב כאבר אוהבו
 לדונו יכול קבוע דהוי היכא ז׳׳ל הריא״ף אמרה גוונא דבכל ולומר
 דהא גאון כפלוני לי קיס למימר מצי דלא ברור הדבר ומעסה כנ״ד

 לא באפי׳ יודע והוי . עליה פליגי ז״ל והמור והריא״ך הרמב״ם
 כבעל לי קום למימר מצי לא ז׳ל הריא׳ף ששובש זולש בידינו היה

 כל ראה ז׳ל דהריא׳ף וסו . הוא מאן ידעינן דלא כיון סשובה אוסה
 וכן . כוושיה לפסוק לנו יש עליה וחלק בכלל וזו הגאונים סשובוס
 סברא דאיכא משמע קבוע דיין ואפי׳ שכסב ששובה מאוסה משמע
 הרמבים שהד וכיש ז״ל הריא׳ף סברס והיא פסול לא קבוע דדיין

 והיכא • קבוע שאינו בדיין אפי׳ משירין שהם נראה ז״ל והרא׳׳ש
 אני כניד עמו אמר לברור רוצה ושכנגדו קבוס שהדיין שרשי דאיכא
 ים ברירה דליכא זהיכא . מודה הששובה בעל הגאון שאפי׳ סובר

 ילא פסול לאו ואם כשד קטע היה שאס ז׳ל הריא׳ף כדעס לפסוק
 שאר שססמו מה ספני מפורש זיל הריאין» שכסב ■מה שבקינן

 שהוא לפסוק יש ופ5ק הדיק ואץ ברירה דאיכא והיכא • הפוסקים
 הפוסקים שאר מדברי נראה וכאשר זיל קולון מהר׳י כשב כאשד ככר
 שאם הסכימו הגאונים ששני ואעפ״י ־ כדכחיבנא בגמרא מוכח והכי

ק אמרוה לא דדילמא לדחוס ים פסול קבוע היה לא  בורר שזה בז
מדגדהס דאיכא וכיון אחד לו בורר חה אחד לו מינן לאסנ סויי  לד

 שאין בזמן דהיינו שניהם ומוסכמים מדברים מפורש שהוא מה אלא
טע הדין ס . אמד בורר אחד כל ואין ק  משום איריא מאי א׳כ וא׳
 אני למימר דמצי משום לי סיפוק כלה-אחד ואבי חסן אבי דהוו
 יחידי להם שידון עליהם שקבלו כגק וי׳ל :אחר דיין לברור רוצה
 : כשבשי rוהנל ־ עלי מקובל שאינו בזה רוצה איני למימר מצי

ט ס ה12^ ח ל פדם מ״י שנעשיס הצואה מנין על מרניציא א  סו
 לפי ממש בה שאין כסבס עכדס ועידיה עכו׳ם

 לא זו צואה שער עשה הנזכר שראובן מעולם נודע ולא נשמע שלא
 עשה שראובן האמש ואם שנים ג׳ עטר מד מושו אחרי ולא בחייו

fאP בעלה מיהס אחרי סיקף הוציאה לא למה האשה מבד הצואה

 מספיק ואין! היא בעלמא אומדנא זה עעם כי אומר ואני . ע״כ
 יהודה רג אמר הבשים בחזקס דגרסינן הוא המעם אלא הצואה לבעל
 אמר ממירמא מסנשא דמי היכי בה מגבינן לא ממירשא מסנסא האי
 ואיכא • לה וכשבו אעמרו זילו לסהדי להו דאמר יוסף רב להו

 וכסבו ובבריאסא בשוקא להו.חישמו אמר דלא יוסף רב אמר דאמרי
 רבינא מאי סשמא להו ואיבעיא ססמא בינייהו איכא בינייהו מאי לה

 לך הרי חיישינן והילכשא ח־ישינן אמר אשי רב חיישינן לא אמר
 ולאמגטנן ממירסא למשנה סשסחיישינן המשנה כסבו דאם בהדיא

 המשנה מקבל שפס דאם למימרא לאו בה מגטנן לא דקאמר והא בה
 ויורשים מאריה בחזקס ממונא אוקי קי׳׳ל דהא מיניה מפקינן דלא

 לאו אמרינן ולא בה מגבינן ולא דאמרינן והא נינהו דאבוהון כרעיה
 גמר דלא דאיפשר משום בה מגבינן דלא הוא דאנן י״ל היא כלום
 בפני הוא שהחזיק או בנכסים בעצמו הוא החדק אס אבל ויהיב
 דלאו מילסא דאיגלאי מהניא ודאי בכה׳׳ג בו מיחא ולא הנושן

 הרמב׳ן והעיד להקנוש היה דעשו אלא איכוון ממירסא למשנשא
 פסק וכן ופסולה חיישינן ר׳׳ח פסק וכן • ז״ל הריא״ף דן היה שכך ז'ל

 מהל׳ פ׳׳ה שכסב ז׳׳ל הרמב׳׳ם דעס וכן ז׳ל פרש׳׳י וכן ז׳ל יונה רבינו
 ואמר בו כשוב שאין קרקע משנס שער כל לפיכך וז״ל ומשנה זכייה

 ומפורסמס גלויה מסנה לו וכשבו וברחובוש בשווקים שבו הנוסן לנו
 זכה ולא היא מסושרס משנה שמא לה חוששין אלו בעניירס וכיוצא

 דמשנס למימרא לאו קרקע ז״ל הרב שכשב ומה • ע״כ המקבל
 משנשא האי אמרינן ססמא דהא שסועיל מסושרס שהיא מעלעלין
 ולא ססם משנה הנושן הקדים ו'ל הוא וגס בה מנבינן לא עמירשא

 מועיל שער שאין מפני קרקע שכסב ומה קרקע משנס הנושן אמר
 משנס מגיד בעל העלה וכן מעלעלין קנין וה״ה קרקע בלא במעלעלין

 וגם ־ למעלעלין קרקע בין עמירסא במסנה חילוק דאין הוא ופשוע
 האשרי בשם המור כשב וכן בסשמא דחיישינן כן סובר ז׳׳ל הרשב׳׳א

 אמרינן דלא האומר לדברי ואפי׳ מיניה מפקינן במעלעלין שפס דאפי׳
 אבל קנין ביה דלים לבד בשער להקנוסו דנשכוון סיכא אלא הכי
 ח׳ל ז׳׳ל הר״ן דעש וכן קנין ליכא בנ״ד הרי קני קנין בו יש אם

 דמדנהע מ׳׳ד ואיכא חיישינן והלכסא חיישינן אמר אשי ורב בחדושיו
 אלא לגמרי היא פסולה דלאו משמע פסולה נקע ולא לישנא האי

 שפס ואי שיקום דקיימא והיכא עובדא בה עבדינן דלא לה דחיישינן
 אבל מערער הנושן אס לה דחיישינן מ״ד ואיכא מיניה מפקינן לא

 וכשב ופסולה חיישינן כשב ר׳ח אבל בה מגבינן מערער אין אם
ד ואיכא עוד  זכוס של לשון בכל דכשבוהו כיון דילן שמרי דהנך מ׳
 לשון חה בחדושיו ז׳׳ל הרמב׳׳ן לזה הסכים ולא נמי סשמא אפי׳

 בססמא ממירשא למשנשא חיישינן ובמסקנא בחדושיו ז׳׳ל הרמב׳ן
 זכוס של, לשון בכל בהו דכשיב כיון דילן שערי דהנך דאמרי ואיכא
 יכסב • לן סבירא ולא כחו דמיפה למלשא ומפרסמי כסבי אינהו

 בשעשקניןדהא אמר אי נמי לחודיה בקנין ז׳ל לגאון זבששובה עוד
 ולים לששמא חיישינן הכי אמר לא ואי קני היא פרהסיא משנס

ר ודברי עלה פריך ז״ל ד  הרי • עכ׳ל כן מעין זיל הלוי יהוסף ה
 הים הקנין ובשמש בשוקא כמטה בשער כסב דאפי׳ רואה אשה

 ומד משחלה בסשמא שהיא בניד כיש ופסולה לה חיישינן ססמא
^ו ואיש . סוף ה ד מ  דש״ל משמע כן ק שהיה ז׳ל הריא׳׳ף על ד
 חיישיק לא דסשמא אלא הכי שימח לא ודאי חיישינן דסשמא זיל
 מו׳ כשמהבשוקא בה כשוב דאי זיל הרב של דינו לה משכחש לא

 איעסרו דלו בס כשב ואי •קנה במשנה המקנה החזיקו לא אפי׳
 שייך ולא סמירסאבהדיא משנשא היא כרי סחדקו אפי׳ קנה אמאי

ד דבסשמא משסע אלא איכוק עמירשא למשנשא דלאו למימר  איי
 ולא בפניו שסחדק או בנכסים שהחזיקו כגון דעשו גילה אם הילכך
מדנן דפשא גלויי ליכא ואי הוה ממירשא לאו אמרינן מיחא  א

 לא ז׳ל גאון האיי רטנו דברי בהלכוח כשב איך וא'כ היא עמירשא
א כד יום בכל ומעשים לסשמא למיחש בצוואוש רגילינן »  פקדשא נ
 מיישינן ולא בה וגביצן לס מקיימינן במשנה מישה מחמש דמצוה
 במצוה מודו דכ׳ע כלל קשיא לא הא .בפרהסיא בה כשיב דלא למאי

 כשבה וכן עמירשא למשנשא בסשמא חיישינן דלא מירמ מחמש
® האיי ורבינו הרי׳אף דאפי׳ לך הדי ע׳ פרק זיל הרמבים  זיל ג

י זלא היכא מודים ל«ש סרצס אם ואפי׳ מישה מממש מצוה מ
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 בל5 לה חיישיגן דמיחש הל)חרה הסברא געלי הם הגאונים יאלה

 היכא היינו ז״ל הרי״אף! דן שהיה ומה מיניה מפקינן לא מסש אם
 הנ״מ מ״מ בהדיא פמירתא מחנה שהיא הממנה כששר בסיג דהוה

 בל בכשרות אבל . זכות של לשון ככל בהם שרחוב שלנו נשמרות
 ללשון דומה שנין כתוב יהיה אס ואפי׳ משולם אדם אמרה לא סכו״ם

 שמירתא מתנתא תה־ה שלא לומר שמסונים לדונו לנו אין זכות סל
 לנו באין יודש והוי . ותשכח ודוק . בזה מקפידים אינם שהם ריק

 קנת סברת מפני ואחרונים ראשונים שסדרחי רבוותא כל דברי להייח
 חששא אלמא קני לא קאמר ולא חיישינן דמדקאמר דסברי גאונים

 ודחו קמאי דברי ראו דבתראי ותו סמכינן לא דאדיוקי חדא הוא
 חיישינו דכ״ש אליבא דבנ״ד אצלי ברור כדבר הילכך • מהלכה אותם

 : כתבת אשר כאומדנא בהצנירפות וכ״ש שמירתא למחנתא
א ט ק סיפר ש״י ששוי כזה צואה כשד כאס כאלת אשר ת

 חססא או ככר הוא אם שכוים ושידים שכו״ס
 אשפ״י שכו״ם כל בשרכאות השולות הכשרות כל תנן • בש.מא

 ואמרינן שבדים וכחרודי נכיס מנשי חוץ כשדים שכו״ס שרזתומיהס
 מכר בשלמא ־ מחנה ול״ש מכר ל'׳כ ותני פסיק קא בגמרא שלה

 לאו דאי הוא בכילמא לראיה וכשר דקני הוא קמייהו זוזי מדיהיב
 אלא כט־א ליה וכתבי נפכייהו מרשי הוו לא קמייהו זוזי דיהיב
 ■ הוא בשלמא חספא כש־א והאי כשרא בהאי לה קני במאי מתנה

 מכגישי חון תני אימא בשית אי דינא דמלכותא דינא שמואל אמ׳
 ואין בחרא כהאיניכנא פסקו ז׳ל ורמב״ם הגאונים [רוב ש'כ נשים

 הכשר אבל בהם וכיוצא מכר כשרי אלא כשירים שלהם ה״שרות
 אינם שבדים ושחרורי נכים גישי מתנה כמרא כגון לקנין השומד
 דמלכוסא דינא דאמר כשמואל דקיי״ל והא כלל בשרכאותיהס כשרים

 והארנוניות המכים בשנין למלך תופלת שהוא במה הנ"מ דינא
 דינו אין לתבירו אדם כבין בדברים אבל המלך מחוקי כהוא ומה
 דינא דמלכותא דינא האי בכי אמרינן לא ואבשיא וה״ק דין בהם
 הנהיג אס וז״ל ז׳יל אביו בכם השור כתב וכן נשים] מכגישי חוץ וחני

 הכשרות כל יהיו אז בשרכאותיהם אלא כשר שום ישכה ש׳א המלך
 כיון אבל והודאות מתנות ששרי אפי׳ ככרים בשרכאותיהם הנששים

 בשרכאותיהם נשכות הכשרות כל כיהי׳ דמלכותא דינא ליכא דהאידנא
 אפילו נינהו בשלמא חספא בשרכאות הנששיס מתנות שמרי הני

 ששר דהאי זו ששה לפי מבואר לך הרי ישראל שידי בפני נמסרו
 והרמב״ן השפוד בשל שמת לפי ואפי׳ הוא בשלמא חספא נואה

 מכוס כשרים מתנה בכפרי דאפי' קמא כלישנא דפסקו ל’ז והרשכ״א
 מששמא חדא ששרא בהאי חששא דלית מודו בנ׳ד דמ,כוסא דינא

 ■ השופפיס בפני נשכה דלא ותו ־ האשרי בשם לשיל דכחיגיא
ל  להם אין הסופרים שכותבין הכשרות אלו הנל ולדברי השיר ח
 דאפילו וכו׳ השופשים מפי ממונים שהם פי של אף כאות ש; דין

 אינו שלהם השופש קיום בו שאין כיון שלהם הקבוץ במקום משה
 הכשרות שכל ז״ל הרמב״ן כתב וכן ז״ל הרמב׳׳ם כתב וכן כלום

 כל של המלך סופרי הם נושרין ופי׳ כשרים מלך של בנושרין ה/ש״ות
 של הנושרין במקום קאי המלכות בזה השופש וקיום המלכות מנייני
 וניל הכשר שידי של ישראל שישידו דבשינן ותו . הנוצרים מלכות
 בגמרא בהדיא איתא והכי • שוחד בקבלת ידושים שאינם השופש
 שרכאות רפרם ליה אמר דארמאי בכינופיא לאככורי סבר רבינא

 ואם ז״ל הרמב״ם וכתב שוחדא מקבלי דלא שרכאות ודוקא .חנן
 הא .ש״כ כחרס הם הרי אלו מכל אחת השכו״ס ששרי חסרו
 ואפילו דמלכותאדינא דדינא קמא כלישנא דפסיק דאפילולמאן למדת
 הורמנוהא דאיכא היכא הנ״מ שלהם בכשרות שושים מתנה ששר'

 מאת ממונים שאינם דשלמא ושדים דשלמא סופרים אבל דמלכא
 בהם קונין שבדיניהם ואשפ״י י כלום אינם השכרה מאת או מגלך

 אלא בהם קונין אין דלדידן כיון דמלתא וששמא בדיננו קונין אין
 וז״להריא״ף המלך. מאת ממונה שיהיה בשינן דמלכותא ד'יא משום

 אנו אין בדיניהם אותו וקונין בדיננו אותו קונין שאין דבר כל ל ז
 • ש״כ שלהם בשדכאות דשלו ואע״ג בהם מגבין ולא מקבליןאותס

 הדבר השכרה מאת ממונים אינם והסופר הצואה שידי אם הילכך
 בשינן השררה מאח ממונים הם ואפילו הוא בשלמא דחספא גרור
ידושים שהם ואפילו שוחד לקבל ידושים שאינם שיעידו ישראל עידי

פם
 והרמב״ס הסכימו הפוסקים וקצת בפלוגתא חליא שוחדא מקבלי דלא
 ואוקומי שרכאותיהם פי של שושין אין מתנות דששרי מכללם ז״ל

 וזס ודאי שזה שפי שדיף דפלוגתא במלתא היורשים בחזקת ממונא
 שרכאוס הזה בזמן שימצאו בשיני מאד רחוק שהוא כ״ש . ספק

 כסב ז״ל ריב״ש אבל דשתי זהו .ז״ל שהזכירו התנאים כל בהם שיהיו
 כשרים צואה ששרי ז״ל הרמב״ס לדשת דאפילו נ״א סימן בתשובה

 שאין כיון בנ״ד מודה הוא גס ומיהו צל״ש וראייתו מכר כששדי
 התורה מן כשירה ישראל שדות שרק ודע ע״ש. מהמלך ממונה הסופר

 כשרים שיהיו בערכאותיהם העולות בכשרות היתה חכמים תקנת אלא
 הילכך בערכאותיהם ששרות עשיית על מקפידים שהעכו״ם לפי

 יש וא״כ דאורייתא אדינא ומוקמינן לה דחינן דהוא כל בשעמא
 אפילו בהם עושין אין מתנות דששרי האומרים כדעת לפסוק לנו

 דקי״ל ואע״ג התקנה על לוס־ף דלא והבו המלך פי פל ממונה שהוא
 שהקשו ומה .לעיל תריצנא הא דינא דמצכותא דינא דאמר כשמואל

 לי אשתשי מילי תלת הני רבא אמר הבתים חזקת בפרק מדאמרינן
 שנין ארבעין דפרסאי ארישא דינא דמלכותא דינא נחמיא בר עוקבא
 והכא שנין בארבע־ן לעכרס חזקה שתועיל והנהוג אמר כלויור

 בפירוש נודה אם אפילו כלל קשיא לא • בכך למלך ותועלת הנאה ליכא
 מהם שלוקח כ־ון למלך נוגע בקרקעות התלוי ענין שכל לפי שלהם

 המושל המש יפרע והוא שנין במ׳ חזקה לו שיהיה הנהיג ולכך מש
 ומשמש הכשרות כל במתניתין דתנן ואע״ג . הוא ופשוש כקרקע על

 בכלל הוו מתנות דששירי תלמודא לה תריץ הא מתנות ששרי אפילו
 ולא לקנין עימדיס שהם להם והדומה נשים מגשי חוץ פירוש החו״ץ

 :חוץ בהם שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין ואין לראיה
ב מ ק ^ ת ל;  בדין יכוה לא אס ההוא בשפר שכתוב שתלת אשר י?3ו

 הוא העזבון וכג מתנה בדין לה יכוה ירושה י
 ידעתי לא .בהן נקנין שהמשלשל־ן הקנין מדרכי אחד בו וא־ן מעלשלין

 הנעשה משפר בערכאות־הם העולה שער עדיף וכי זו לשאלה מקום
 שהמשילשלין הקנין מדרכי באחד לאפה קנה שלא וכיון ישראל בדייני
 מ״מ בעל דבריו והעתיק ד׳ל הרמב״ן כתב וכן קנתה לא בהם נקנין

 חפניז״ל בן שננואל רבינו בשם במרדכי בהגהה כתיב וכן ע״ש והעור
 שערותיהן להכשיר אלא מלכיש של דינן שאין דמלכותא דינא הקשה ולא
 חלוקים כס שאף שלנו מבשרות עדיפי לא ההקנאה דרכי לענין אבל

 ממנת בשער היינו בהם עושין מתנה דששרי שאמרו ומה ־ בדיניהם
 קרקע דקי״ל בו זכה כמתנה מקבל ליד השפר שהגיע שבשעה קרקע
 אגב משלשלי לו שהקנה כגון ח״נ ־ ובחזקה ובשער בכסף נקנית

 הקנין מדרכי אמד חסר אס אבל ומשירה ככתיבה ובשרות מקרקעי
 בקנין משלשלין לו הקנה אס להכעתפק שיש ומה . כחרס הוא הרי

 בהא דליכא מועיל דאין לי ומסתברא כיכו״ס ידי על מועיל אם סודר
 קנין שם ה־כ לא דהא לנ׳ד מינה נפקא דלא ומשוס דמלכותא דינא

 היו שהשערות לפי כלל קנתה לא בנ״ד הינכך בו מאריך אני אין
 אגב או סודר קנין צריכין ה־ו והמשלשלין ומסירה כתיבה צריכין

 כצואה בשעת לא קרקע לו היה בלא לומר הוצרכת למה ידשתי ולא
 אפי׳ מקרקעי אגב משלשלי הקנה שלא משום דאי סשירתו בששת ולא

 לה שהקנה בשער כתוב היה שלא כיון קנתה לא קרקע לו היה
 קרקש לו היה דלא לאשמעיגן משום ואי . מקרקעי אגב משלעלי
 באותם אבל הצואה בששת שהיו באותם הניחת הננתנה שגיו שתחול

 קנתה לא פש־רהו בשעת קרקעות לו היו אפינו כשירתו בשעת שהיו
 כיה בידו היו אס והמעות . ודאקנה דקנא־ לה כתב שלא כיון אותם
 שהם להודות צריך היה אחרים ביד פק־ון הם ואס לה ליתנם צריך
 הקניןאין מדרכי אחד שם שאין הילכךכיון . מסנה בלשון ולא שלה

 מה לפי וליש ערכאותיהם ששר תנאי כל בו יש אפילו כלום המתנה
 דלא משום כלום הממנה אין העכו״ם נימוסי שלפי שכתבת

 והלא בדיננו יושיל איך בדיניהם מועיל שאינו [ומה אחר ע״י לה זכה
 ראיתי לא זו, ובחלוקה בדיננו מועיל אינו בדיניהם שמועיל מה אפילו
 ששר ז״ל חפני בן שמואל רבינו וז׳לכתב שכתב העישור זולתו חולק

 דין עושין אנו אין וחליפין לקנין צריכין שאין בערכאותיהם העולה
 דמלכומא דינא דהא לן ברור ולא עכו״ם וכ״ש ישראל בדיני ואפילו

 האחרונים כל כשבו וכן זה דבר תירוץ לעיל כתבנו וכבר ש"כ] דינא
נ ע״ש נ“נ



17bfiSTKWמ ד ד mו a w w

ענין תקמג ל  היכא ירושה בלשון ווכה האשה אם שאלס אשר ו
 דע .כשר בשטר היה אם אפילו יורשין דאיכא י ^

 כיו! ירושה בלשו! האשה וכהה לא כלל יורם שם היה לא אפילו ני
 מלשו! שגראה מה כפי קרובחו היא כן אם אלא ליורשו ראויה שאינה
 אינה ממנה קרובים יורשים דאיכא היכא אבל קרובחו שהיא הצואה
 נוחלי! ים בסרק דחנן כלל ירושה בלשון ווכה ואינו ליורשו ראויה

 אמר לא בן במקום יירשני בחי בח במקום יירשני סלוני איש האומר
 אם אומר ברוקא בן יוחנן ר׳ בחורה שכחוב מה על שהחנה כלום
 לא ישמעאל א״ר מניא . קיימין דבריו ליורשו שראוי מי על אמר
 אמר שלא בן במקום ובח בח במקום אחר על וחכמים אבא נחלק
 שאבא הבנוח בין בח ועל הבנים בין בן על נחלקו מה על כלום
 שמואל אמר יהודה רב אמר יירש לא א־מרים וחכמים יירש אומר
 ברוקא בן יוחנן כר' הלכה רבה אמר וכן ברוקא בן יוחנן כר׳ הלכה

 דבר היה ולא מחלוקח בלי הפוסקים וכל ההלכוח בעלי כל כחבו וכן
■ : לה נקטח אחריני אגב אצא ליבאל ראוי וה

ר מ ס ל ת ו ;  שמנהג המחנה מקבלח האשה שעוענח ששאלח מה ן
סופרים ע״י שערוחיהם כל לעשוח הוא המדינה ^

 • במחנה לוכוח זו טענה חועיל אס עכו״ס ועדים מכו״ס
 עלה וגרסינן • המדינה כמנהג הכל דוכחי בכמה סנן

 מבטל מנהג אומרח זאח הושעיא רבי אמר הפועלים בסדק בירושלמי
 ממחניח־ן בחרא ברים ז״ל ר״ח והוכיח ההלכוח בעלי וכחבוה הלכה

 כמנהג דחני היכא אפילו עליהם לסמוך דאין מנהגים דיש דהכוחפין
 כדאמרי׳ העיר חכמי עס״י קבוע מנהג כהוא כגון בא״י וכן המדינה
 וזהו קבוע מנהג שיהיה עד אלא נקבעח הלכה אין סוטה במסכח
 ראיה לו שאין מנהג אבל והיקין מנהג סי׳ הלכה מבעל מנהג שאמרו

 גרועים מנהגים ובמה הדטח בשיקול כטועה אלא אינו החורה מן
 [דאמרינן] ואט״ג ■ עכ״ל בבחרא ז״ל ר״ח כדפי׳ בחרייהו אזלינן דלא

 הספנים וממנהג החמרים ממנהג ישנו שלא ובלבד בחרא הגוזל בסרק
 החמרים דמנקג קשיא לא .מנהג הוי הממרים מנהג דאסילו אלמא

 שכל ומפני . המדינה בני לכל דוחיקין כמנהג הוי לדידהו והספנים
 המנהג כי מדבריהם העולה אבל אאריך לא בזה דברו הראשונים

 ועוד בקיאין ע״ס וקבוע ידוע שיהיה צריך הלכה מבטל אמרו אשר
 הילכך רבים סי על קבוע שיהיה צריך בראיוח בחשובה אני חדשחי

 ע״ס נעשים היו שטדומיהם שכל כשרים עדים בשני האשה חברר אם
 ובכל בערכאוחיהס היה שלא סי על אף עכו״ס ועדים סופר

 ועשו העיד חכמי לפני אלו שטרוח והובאו רז״ל הזכירו אשר כחנאיס
 ואעפ״י ההלכה המבטל מנהג זה הרי המנהג והוקבע פיהם על

 שנהגו כמו כי בה לן ליח כזה ממש מחנה שטר לפניהם בא שלא
 גם נהגו ערכאוחיהס חנאי שאר בהם שאין פי על אף שטרוח בשאר
 העולוח שטרוח חכמים לפני באים שהיו העידו אם אבל • מחנה בשטר

 כל לכחוב הוא שהמנהג ראיה זו אין פיהם על ועשו בערכאוחיהם
 מנהגא משום ולא פיהם על עשו מדינא דדילמא עכו״ם ע״פ השטרוח

 דרך בלא במעלעלין מחנוח שטרי לפניהם שבאו ראיה שחביא עד
 שערוחיהם כל לעשוח המנהג וקבעו פיו על ועשו הקנין מדרכי
 המציאוח רחוק זו עדוח דעחי ולפי . ובנימוסיהם עכו״ם בעדים

 נ אחריהם ולדקדק העדים אחר לחקור צריך ולכן
ה מ ק ז ת י נ ע ל  הירושה או הבכור כח להפקיע במנהג כח יש אס ו

 מנהג דאין לומר נראה היה לכאורה מהיורשים י ^
 כמקבל פרק מלשון משמע והכי מפורש בחורה שכחוב דבר לבטל

 הביח מבעל וביציאחו משלו גכניסחו פוטל בגמרא דאמרינן הא על
 ערב עדי ולעבודחו לפעלו אדם יצא וגו׳ יאספו! השמש חזרח שנאמר
 לו שמצאו אעס׳׳י החלמוד חכמי דין אח דוחה העיר בני מנהג אלמא
 המקרא מן סמך לו שיש דין דוקא משמע . ע״כ המקרא מן סמך
 אינו מלא מקרא שהוא יורשים שאר או הבכור ירושח אבל דוחה
 על המחנה וקי׳׳ל גמור מחנאי עדיף זה מנהג יהיה דלא וחו דוחה

 חשכח שפיר בה מעיינח כד אבל . בטל חנאו בחורה שכחוב מה
 בלשון דאמר וכיון קיימח המחנה המנהג מכח דכא הוא הכי דלאו

 פיו על נכסיו המחלק נוחלין יש בפרק כדחנן קיימים דבריו ממנה
 ואם קיימין דבריו הבכור אח להם והשוה לאחד ומעט לאחד רבה

שאינו ממי ממון מוציאי! שהרי סדט . כלום אמר לא ירושה גלשו!

 או המורה רולי, שמפקיטין שכן וכל המנהג מכח המורה מן מחריב
 להסיט העיר בני דרשאין ההיא מייחינן דהא המנהג מכח הירושה

 משמט הלכה מבטל מנהג בירושלמי דאמרינן דהך עלה קצחם על
 אע'נ1 זה על שהחנו כמו מוי המנהג כי מנהג משוס הוי דטעמא

 בהדיא דמחנה מיכא מ”הנ בטל חנאו בחורה שכחוב מה על דהמחנה
 ירושה לבטל או הבכור אח להש״ש שנהגו כגון מורה דבר לעקור

 כלום לאו מנהגא האי כי כל הזכרים עם נקבוח להשווח או מורה של
 אין בנ׳ד אבל במרדכי איירי ובכה׳׳ג חורה של דבר שעוקר לפי הוא

 השטר לקיים הוא המנהג אלא חורה של דבר לבטל ממנהג החנאיאו
 ולבטל הבכור אה להשווח יכול מחנה ובלשון המחנה ונחקיימה שלהם

 המלוה דאמרינן להא ודמיא .למעלה כחבחי כאשר מבניו מירושה
 שאינו נשמט זה הרי שביעיח משמטנו שלא עמו והחנה חבירו אח

 ואפילו זה חוב הוא ישמיט שלא עמו המנה . שביעיח דין לבטל יכול
 חייב זה ונמצא קיים חנאו שבממון מנאי שכל קיים חנאו בשביעיח

 שאס למדח הא ■ חייב כהוא דקי״ל חורה חייבמו שלא במה עצמו
 יחלקו שלא האחי! אושהחט להם שוה אחיושיקח עם הבכור החנה
 לבשל או הבכורה חלק לבטל נהגו או התנו אם אבל קייס חנאם בכוס

 .חורה של דבר לבטל שהוא לפי מנהג ולא מנאי זה אין הזכרים ירושח
 במנהג כח יש המקרא מן םמך לו שיש אעפ״י החלמוד דין היה ואם

 הילכך . הלכה מיעל מנהג דאמרו דירושלנוי הך קאי זה וטל לבטלו
 כיוצא ממנוח בשערי לגבות הוא שהמנהג יחברר שאם ברור הדבר

 לא או עמירחא משנחא הויא חי ידע־נן ולא סחמא דהוי אע׳׳ג בזה
 ממונוח בדיני ועיקר גדול דבר שהמנהג דקי״ל קיימח המחנה
 בדיניהם עולה אינו אם אבל בדידהם ויועיל יעלה שהשטר ובחנאי
 מנהג בירור כי כתבחי וכבר . בדיננו יעלה שלא כ׳׳ש כחבחי כאשר

 ומפורשם ידוע המנהג שיהיה בצריך לפי גדול מיחון וצריך רחוק הוא זה
פ ושיהיה פעם אתר פעם כן נוהגין שהיו קבוע ושיהיה  ותיקין ע'
 רבים בו שנהגו כלומר לרבים קבוע מנהג ושינהג העיר חכמי וגדולי

 עפ׳י עשויים משנות שערי שבאו כגון מתנות בשטרי המנהג ושיהיה
 מן או בו המוחזק מן ממון והוציאו העיר חכמי בהם ודנו עכו׳ם

 ואחר וכו׳ בשוקא כתבוה ביה כתיב דלא בזה כיוצא בשער היורשים
;המחנה מתקיים ברורה בראיה זה כל שיתברר

פו ק ? ת י נ ע ל  אvשכ מבניו אחד על אמר שראובן ששאלח מה !
האחרים מבניו אחד על כמעידים עדים וים הבכור I ^ ׳

 האב כאומר לאותו הבכורה משפט להיות יאמינו למי הבכור שהוא
 אוחו בנו שהוא כופר אינו שהאב מאחר העדים שאומרים לאותו או

 מתוך . ע*כ בנו שהוא הוא מודה אבל הבכור שהוא העדים שאמרו
 שאומר אוחו ואחריו מחנה נולד כזה מעידים שהעדים משמע דבריך

 נמצא זה ולפי ברורה בעדוח אלא לבד בחזקה ולא הבכור שהוא האב
 שאין הברור והאמת . נסחפקח הכי ומשום העדים את מכחיש הוא
 כי שנאמר הבכור שזה לומר לאב האמנה נחנה החורה כי ספק כאן
ם במקום ואפילו לאחרים יכירנו וגו׳ יכיר השנואה בן הבכור אח ד  ט

 האב ז״ל הרמביס וכתב . קיימא עדים במקום חזקה דהא חדע
 אם וכן נאמן הוא ובכורי בני הוא כלל בנו הוחזק שלא מי על שאומר

 ופירשוה . ע״כ נאמן בכור אינו בכורו שהוא לנו המוחזק על אמר
 אכל בעלמא בקול בין בעדים בין מוחזקים ז׳׳ל והרשב״א הרמב״ן

 שהוא אחר על לומר נאמן אינו שוב בכורו שזה האב ע״י כשהוחזק
 שהוא בהדיא לך הרי . ומכיר חוזר אינו שוב שהכיר דכיון בכור
 אינו סחנה שנולד הטדים שאמרו ואוחו העדים אח להכחיש נאמן

 בשביג ממזר הוי ולא בנו שהוא אומר הוא אשתו ולכבוד ולכבודו בנו
 ג”א י אוחו האמינה שהחורה מפני אלא האב על סומכים אנו כי כך

 ממזר האחר יהיה כך בשביל לא אבל מחנה ליה יהיב בעי דאי במגו
 לענין נאמן אינו בנים לבן ים אס דאז בני אינו זה בהדיא שיפרש עד

 לעני! נאמן כך ובין כך ובין נאמן בנים לבן אין אש אבל יחוס
 אחר טעם לי נתחדש ואני • לשאלוחיך מספיק ראיחי זה אס • ירושה
 כנחן לפי טובה בדרך והולכים כשורה נוהגים הבנים אם • צואה לבטל
 כחכ וכן לו ודומה בקוביא שמשחק מי בהם שיש מפני למחנה טעם

 מורה יהיה לטיל הנזכר המצוה של מבניו זה שאי ובחשבו וז״ל פעמים
 וכו׳ שלו יורש מעמיד הנזכר המצוה לכן אחד ברגע ולכלוח להשמיד

רעה בדרך ילכו לא הנזכר המצוה שנכסי גדר לעשוס חה כסב ועוד
ויהיה
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 השרזור פרזיסוסמדש בעלי מהם קלס לאיזה וקיום העמדה להם ויהיה

 סגלה הרי ע״כ מזכר המלוה בעיני ישרים שאינם אנזרים ודברים
 לאשסו מסנה נסן כשורה נוהגים שאינם מי בפניו שיש שמפני דעסו

 בשלא דאפילו המסנה נסבעלה כשורה נוהגים היו בניו אם ולפיכך
 והכא נכסיו כל בנוסן איירי דהסם ואע״ג הנוס! דעס אומדין פירש

 איננה שהסבה כיון הסבה בהדיא דסירש כיון מ״מ לבניו שייר הא
 המסנה שנסן בשעה שאס אני מודה ומיהו בעעוס כמסנה ליה הויא

 נסבעלה לא בסשובה שסזרו אעפ״י המסנה וסלה כשורה שלא נוהגין היו
 כשורה נוהגין היו הלואה שבזמן הבנים יבררו אס ולפיכך המסנה

:בעלה המסנה ,
ת ו ל ל  ססמא דהיא סדא מובא ריעא זו מסנה דשער הדברים כ

.מיניה מפקינן ספס ואי לה סיישינן כהוגן עשדיה ואפילו
 מדרכי דרך בה דאין וסו • ההקנאה מדרכי דרך בה דאין וסו

 סופר ע״י דנעשה וסו . מיסה מסמס מלוה היה דלא וסו • ההקנאה
 דססמא וסו .דמלכא בהורמנוסא ושלא בערכאוס שלא עכו׳ם ועדים
 דלפי וסו .היא דרבנן בערכאוסיהם העולה דשער וסו .שוסדא מקבלי

 איני הילכך . בעעוס כמסנה דמסזי וסו • מסנה אינה נימוסיהם
 הסנאים לסי המנהג בקיום בראיה אלא זו מסנה לקיים דרך רואה

: כסבסי והנל״ד • למעלה שכסבסי
מי ק ת ת ל א  אם דבר על מידו שקנו דעסיבמי אודיעך ממני ש

לו^; או דבר באוסו נססייב
ה ב ו ש  אבל קנה דלכ׳ע לך סיבעי לא לידיה שערא מעא אי ת

̂־ סיבעי לידו השער הגיע לא עדיין אם  סלוגסא דהוי י
 שלא כיון קנה לא ז״ל והרמב״ס והריא״ן! ר״ס לדעס כי לרבווסא

 זי׳ל והרשב״א והרמב״ן הלוי יהוסך! רבינו ולדעס .לידו השער הגיע
 למפסק לן דאיס ידעס וכבר . לידיה שערא מעא דלא אע׳ג קנה

 דברי מ״מ עסי בסראי דהנך דאע״ג ז״ל והרמב״ם והריא״ך! ריס כדברי
 אני עעמא ומהאי ז״ל הרמב״ם דהיינו הוא דמר ואסריה קבלה ריס
 רבווסא כהני ליה קיס למימר מלי ולא מיניה דמסקינן לומר רגיל

 וא״ס • עליהם קבלוהו כאלו הוי הוא דמר דאסריה דכיון בסראי
 מלוה שאין אעס״י ללוה שער כוסבין דאמרינן הא ססקא האי לסוס
 לא דאידך דכיון יעשה סקנה מה אקנייסא בשערי ואוקימנא עמו
 וקי״ל הסופר ע״י לו לזכוס שיכול וי״ל .בו לסזור יכול הוא גס קנה
 ליד או דמלוה לידיה שערא מעא כאלו והוי בפניו שלא לאדם זכין

 שלא או כלום הלוהו לא שעדיין אעס״י זה וקנה זה ונשסעבד הקונה
 מדסנן בסשובה זה לדין ראיה ז׳ל הריא״ן! והביא דמיהמקס. לו נסן

 כלום ולא עשה לא ירכו על לו סגורה דייסיקי נוסליןנמצאס יש בפרה
 זיל הרמב״ם כסבה וכן . קנין בה שכסוב אפילו עסקינן לא ומי

 נמי משמע וכן היא בקנין דאפילו ומסנה מהלכוס,זכייה ע׳ בפרק
 בריא מסנס אם מסנה שער מצא גזלה מהלכוס פייס שכסב ממה
 ליסן כסב שמא לזה ולא לזה לא יסזיר לא מודים ששניהם אעפ״י היא
 דבכל משמע קנין בו לאין קנין בו ים בין מפליג ומדלא וכו׳ נסן ולא

 משמע וכן . קנה לא לידו השער הגיע שלא וכיון יסזור לא גתנא
 על ש״ס שכסב מי וכן וז״ל שכסב ומסנה זכייה מהלכוס ע׳ בפרק
 שכסב ומדקאמר וכו׳ בליש ע״י השער ונסן וכו׳ אסר בשם עצמו
 אקנייסא בשערי הילכך עמו אסר דאין משמע עצמו על סוב שער
 בשערי אלא עמו מלוה כשאין ללוה כוסבין דאין דקי״ל דהא איירי

 כלוםאע״ג אינה יעשה מה לשליש פירש לא אס הכי ואפילו אקנייסא
 נראה וכן קנה לא לידיה שערא מעא לא דאי משמע קנין בה לאיס

 עלה שכסב מ׳מ בעל על וסמהסי .ז״ל הרמב״ס בדברי זיל הרין שהבין
 הוא מקבל של פי׳ כסו ליפוס כדי מידו וקנו המחבר שכסב ומה וזיל

 קנין בה שיש כיון בהם זכה אלא לא במקצסם הא נכסים כל כמסננז
 זה ודייסיקי וזיל זיל מ“הר כסב וכן .לידיה שערא מעא דלא ואע׳ג
 קנין משעס נפשיה שעבד שנאמר כדי בקנין מסיים הקנאה אינה
 ע״כ לידיה שערא מעא בעינן לא בקנין בריא דבמסנס אלא .עכ״ל

 ז״ל הרים לדעס ז״ל הרמב״ם דעס בין משוה שהוא מדבריו משמע
 במקצס במסנה דבין ברורים ז״ל הריב דברי אבל עיון לי צריכין ודבריו

 מי וכן לה דסמכן בבא דאידך דומיא איירי נכסיו בכל במסנה בין
 מעא דלא כיון קנה לא במקצס במסנה ואפילו וכו׳ עצמו על ש״ס שכסב
להם שנסן אלו ס5 ליפוס הדי ממנו וקנו שנסב ומה .לידיה שערא

צ
 לא מסנה להם ליסן שרוצה המהנה לשון מסוך בדעסו שגלה אעפ׳י כלומ׳

 בין היורשים מן בין לאסר ביה זכה ואס לידיה שערא מעא דלא כיון קנו
 לאסר במקצס זכה שאם פי׳ קיימים שבה הדברים כל היורשים מן שאינו

 וסו .לאסר שזכה סדא בה שרוצה בדעסו גילה שהרי קייס השאר כל אף
 דינו הוי דלא ניסא והשסא .המסנה מקבלי אלו כס ליפוס כסב שהרי

 כל אף במקצס לאסר שזכה מפני וכי עעמא בלא כהלכסא ז״ל הרב של
 דסק מ״מ דבעל ואיפשר . בשער כסו שיפה מפני אלא קיים השאר
 אבל מיגש ן׳ רבו על יסלוק שלא כדי זיל הרב בדבד כן ופי׳ עצמו
 הילכך .ז״ל והריא״ף ר״ס כדעס ופוסק סולק שהוא משמע דבריו מסוך

 לו שיזכה או דאידך לידיה שערא דמעא פד לסודה בקנין נססייב לא
:כסבסי הנל״ד .בפניו שלא לאדם דזכין אסר ידי על

ח מ ק ת ת ל א  לשמשן שדה שמכר בראובן דעסי אודיעך ממני ש
 ובא הוא סופר עעוס אסריוס דקי׳ל בססס

 אס לכוף שמעון יכול אם השדה אס לערוף ראובן של ביס יהודה
: יהודה עם דין שיעשה ראובן

ה ב ו ש  אמוי ליה אמר דמצי מציעא בריש ערוך סלמוד זו ת
 לעשוס רוצה איני למימר מצי נמי הכא לך ואשלם ערפך

 המפרשים בהדיא כסבו וכן אשלם בדין אוסה כשיערוף יהודה עם דין
 לשמעון שדה שמכר ראובן ואיכאנוססיעסיקידגרסיהכיבהדיא ז״ל•

 אזיל דאי הוא דינא מיניה ליה ועריף דראובן ב״ס ובא באסריוס
 דידי דברים בעל לאו ליה אמר מצי לא בהדיא דינא ומשסעי ראובן

 .אזיל לא בעי לא ואי אזיל בעי דאי משמע אזיל דאי ומדקאמר אס
 לעכב יכול אם המעוס לו נסן לא עדיין אם להסספק שיש מה אבל

 מעוס לי סן ליה למימר מצי דילמא או הדין שיסברר עד המעוס
דן אומר אני ובזה מעוסיך לך אסזיר בדין ממך יוציאוה ואס השדה  ה

 עד בידוייעכבס שהמעוס כיון ליה למה מערסא דאפוכי שמעון עם
 לה אמינא ומנא * יהודה מס הדין ויברר ראובן ויבא הדבר שיסברר
 באסריוס שלא לשמעון שדה שמכר ראובן אביי ואמר הסם דגרסינן

 אין בה משהסזיק לסזור יכול בה הסזיק שלא עד עסיקין עליה ויצאו
 לישנא האי וקבילסולפום סברס דקערי סייסא דא״ל בו יכוללסזור

 ואמאי בו לסזור יכול האבאסריוס דשלאבאסריוס עעמא למידק איכא
 אלא דלעיל דאביי לישנא באידך כדאמרי׳ לך ואשלם ערפך אסוי ליה לימא
 ובסדיסא המעו׳ בשנסן איירי דאביי קמייס׳ דמימרא למימר לך איס מאי

 נסן שלא דאביי בסרייסא להך לה פירושו והכי מעוס נסן בשלא איירי
 משום דמלסא ועעמא .מעוס בשנסן דאיירי המפרשים לפי ואפילו מעוס

 אמצרי דייש מכי אבל עעוס כמקס הוי אמצרי דייש לא דאכסי דהיכא
 מצי דבקמייסא לדידי׳ מדידה דאביי קשיא וא״כ וקביל סבר בה ונשסמש

 לא באסריוס דהוי היכא ובבסרייסא לך ואשלם ערפך אסוי ליה למימר
 עלים יצאו דאביי דבסרייסא וי״ל לך. ואשלם ערפך אסוי ליה למימר מצי

 מצי לא באסריוס אוסה וקנה כלל הקרקע מן נהנה ולא מיד עסיקין
ם דעסיקין דכיון ואשלם ערפך למימראסוי  וכיון המקס נסבעל הדמו

 אבל כלל הקרקע אס קנה לא אמיצרי דדייש אע״ג אסריוס עליו שקבל
 ממנו אוסה עורף שב״ס אלא קייס המקס דאביי קמייסא במימרא

 לפי דאפילו יודע והוי . לך ואשלם ערפך אסוי למימר מצי הילכך
 של ביס ובא המעוס נסן לא עדיין שאס אמס דין הדין זו שיעה
 יערוף אם שיסברר עד המעוס לעכב שמעון יכול ממנו וערפה ראובן
 רוצם אס לערוף הבא עם דין לעשוס מוסר ראובן ועל . לא או אוסה

:כסבסי דעסי לעניוס והנראה . השדה מעוס לקסס
ט מ ק ת ת ל א  בעדים שדהו שמכר בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 ב׳ס וערפה האסריו׳ הזכירו ולא לשמעון שער בלא
: ראובן על שמעון סוזר אם ראובן של

ה ב ו ש  דעיקר כיון עליו סוזר דאינו לומר נראה היה לכאורה ת
 עעוס אסריוס אמרינן אי דסנאי פלוגסא הוי הדין

פ הוא סופר עעוס אסריוס דפסקינן ונהי • לא או הוא סופר  מ'
 אסריוס במכר אמרינן לא ס״ל דשמואל פלוגסא נמי איכא במכר
 בהלואה בין סופר עעוס אסריוס רבא דפסק ונהי הוא סופר עעוס

 לא שער בלא בעדים אבל שער דאיכא היכא הנ״׳מ מיהו במכר בין
 דמלתא בעעמא שפיר מעיינס כד אבל . עלה לוסיף דלא והבו

 הירי וכי בכדי זוזי איניש שד דלא לסרווייהו עעמא דסד סשכס
זוזי( שדי לא כעדים הקונה ה״נ בכדי זוזי שדי לא בשער דקונה

ככה



nדדב*ז1 o w m

 מרי מבגי וגובה המוכר מל דחוזר מיבעיא דלא יודע והוי .נכדי
 המוכר קי״ל והכי ממשעבדי גובה סרי בני לו מצא לא אפי׳ אלא

 סי״א ו״ל הרמב״ס וכתבה • משועבדים מנכסים גובה בעדים שדהו
 ידי מתחת ויצאת בעדים שדהו המוכר וו״ל ולוה מלוה מהלכות

 מנכסים ועורן! סוור וה הרי הלוקח ביד שער שם שאין אעפ״י הלוקח
 והיא לו יש וקול מוכר בפרהסיא המוכר שכל שיתבאר כמו משועבדים

 ר״ח כתב ז״ל הרשב״א עלה וכתב הבתים חזקת בפ׳ דרב מימרא
 שהנותן מדבריו ונראה בצינעא דיהבי אינשי עבדי דבמתנה ז״ל

 משועבדים מנכסים גובה אינו אחריות עליו וקבל בעדים שדהו
 דמחמתיה אחריות דנפשיה אחריות יש אחריות מיני וג׳ • עכ״ל

 שמכר זה בקרקע זכות לו שיש כגון דנפשיה אחריות • דעלמא אחריות
 במקום איהו למימר חמא רב סבר נשוי שהיה מי דפרק ההיא כי

 אחריות עליה קביל לא דאימיה דאחריות נהי רבא א״ל קאי אימיה
 • דידיה ב״ח כגון דמחמתיה אחריות . עליה קביל לא מי דנפשיה
 • מזה למעלה וזה שלו שאינה שדה נמצאת כגון דעלמא אחריות
 עעות דמחמתיה דאחריות דנהי ז״ל האיי רבינו הגאון כתב ולפיכך
 שלמעלה אותו מיעוע כאלו הוי מהס אחד שפירש היכא הוא סופר
 • ממנו למעלה שהוא דעלמא מיעע הרי דמחמתיה פירש ואם • ממנו
ממנו למעה שהם [ודנפשיה] דמחמתיה דמעלמא פירש אם אבל
שהוא הוא בכלל לאו דמעלמא נהי דמחמתיה פירש ואם בכלל הכל

 ממה למעה שהוא בכל בכלל ממנו לנועה שהוא דנפשיה ממנו למעלה
 נתמעע לא מ״מ בפירוש נתרבה כאלו שאינו שתאמר אפילו שפירש

 כלל נכתב לא וכאלו הוא סופר מעות דאחריות להיות רבינו ודין
 כולן את שיפרש צריך הוא סופר טעות לאו דאחריות במתנה אבל
פירושו אלא בו לך אין שהזכרנו אחריות ממיני אחד עליה קביל הא
וכתבן הגאון דברי חלו . ממנו ושלננמה ממנו למעלה לא אבל לבד

 אחריות עליה קביל אי דבמכר ז״ל מדבריהם נראה ז׳׳ל והר״ן הרמב״ן
 או וערפה ב״ח בא ואם אחר אחריות כל מיעט בפירוש דנפשיה
 באחריות שלא פירש כאלז דהוי עליו חוזר אינו שלו שאינה נמצאת
 דאחריות כלל לפרש צריך היה שלא דכיון הוא דמסתבר ועעמא

 מהאי טפי עליה קביל האי דנפשיה אחריות ופירוש הוא סופר טעות
: כתבתי דעתי לעניות הנראה עניה קביל לא

ת חקנ ל א צ  קיום בלתי לפנינו הבא בשער דעתי אודיעך ממני ^
 ליה אמרינן אי לב׳ד ניכית העדים חתימת ואין

 או בפניו בעצמו מהלוה ליפרטי בא אש ביארת לא תשובה :לאלס פיך פתח מכוס לדינא וחוס שערך קייס
 והדין הלקוחות מן או היורשיס מן או בפניו שלא

 הוא מזוייף טעין לא ואיהו גופיה דלוה מיניה ליפרע בא שאם נותן
 לא או לוה אם הוא דיודע הוא אלם לאו דהא ליה טענינן לא אנן

 הלקוחות מן או היורשים מן או הלוה בפני שלא ליפרע בא אם אבל
 טענינן אנן בריא לטעון יכולין ואינן מידי טעני לא דאינהו אע״ג

 הכי חולקים דיש ואע״ג לדינא וחות שערך קיים ליה ואמרינן ליה
 בשוק הקנאה שטר המוצא שמואל דאמר מיהא משמע והכי מסתבר

 למיחש ואיכא איתרע דנפיל כיון אמאי איתא ואי לבעלים יחזיר
 ומן היורשים מן יגבה יחזיר אומר אתה ואם הוא מזוייף שמא

 שלא לגבות כבא מי לכל ודאי אלא יתקיים שלא אעפ״י הלקוחות
 דלמאי יחזיר ומש״ה לדינא וחות שערך קיים ליה אמרינן הלוה בפני

 הלקוחות מן ואם לעצמו יחוש הוא כלוה מן לגבות בא אם ניחוש
 יוחנן כר׳ אלא לדשמואל דליתא ואע״ג להו עענינן אנן היורשים מן או

 השטר קיום לענין שפיר מינה שננעינן מ״מ לפרעון חיישינן דאמר
:תמיד דנין אנו וכן יוחנן ר׳ עליה פליג לא דבהא

ת תהנא ל א  דרים שהיו ושמעון בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 כמנהג בשכנגדו וזה אחד בליואן זה אמת בבית

 אותו לגדל ורוצה בן לו נולד ושמעון אמו שדי יונק בן לו יש וראובן
 בו רגיל ואינו זה ריח שמריח קטין וכל מחכוך הנקרא סמנין כמיני

 למנוע ראובן יוכל אס ובדוק מנוסה וזה סכנה לידי יבוא מקטנותו
: הנזק אס להרחיק מי ועל מזה כמעון את

ה ב ו ש  הנזק מן עצמו להרחיק הניזק על דאמר יוסי כר׳ קי״ל' ת
 להרחיק המזיק צריך הניזק עד דיליה גיריה מטו ואי

שכנים מהל׳ פ״י ז״ל הרמב״ס כתב וכן הפוסקים כהסכמת מצמו

 מריו מזיקץ ברשותו שמושה זה טל מעשיו היו אם אבל וז׳ל
 שעומד למי דומה זה למה הא בידו שמזיק כמי זה הרי עשייתו בשעת

 עושהישמונעין אני ברשותי ואמר חבירו לחצר חצים וירה ברשותו
 הרחיק לא' אס זה בענין למעלה האמורות ההרחקות כל וכן אותו
 שבשעה ברור הדבר אם בנ״ד הילכך .ע״כ בחציו שמזיק כמי זה הרי

 ומזיק ראובן של לבנו ג׳׳כ הריח מגיע שמעון של לתינוק שמריחין
 , הבית מן יצא או חבירו אס יזיק שלא עצמו להרחיק שמעון על

 רוח שע׳י כיון ראובן של בנו למקום זמן בכל הריח יגיע שלא ואפילו
 עצמו אס להרחיק שמעון צריך ראובן של בנו עד הריח מוליך מצויה

 דל הפוסקים כתבו וכן מצויה רוח ע״י אפי׳ הריח יגיע שלא כדי עד
 ■ לא או מצויה ברוח הריח יגיע אם ספק הדבר ואס • בהדיא

 נפשות ספק דהוי חדא עצמו להרחיק המזיק על דבנ״ד לי מסתברא
 הדין דבעיקר ותו • דידיה ספיקא מספק אפי׳ שיתרחק לאדם וראוי
 עצמו להרחיק הניזק על יוסי א׳ר מילי לכל דלאו ז״ל רי״צבא כתב
 למזיק לו שאין תשמיש או דירה או יישוב עיקר שהם בדברים אלא

 המזיק של מעשה היה לא אם אבל תשמישו או ודירתו ישובו להניח
 לזה והביא עצמו להרחיק המזיק דעל מודה יוסי ר׳ אפי׳ ישוב עיקר
 דירה של ולא ישוב של דבר דלאו בנייד הילכך • התוספתא מן ראיה
 דבר הוי דהא מישוב עדין! הא וא״ס • עצמו להרחיק המזיק על הוא
 וחיים גדלים תינוקות כמה חזי דפוק ליסא הא • התינוק חיות של

 יריח אם ראובן של לבנו סכנה ודאי שים בהצטרפות וכ״ש זה בלי
 המדק שמעון דעל ופשיטא בשאלה שבא מה כפי ההוא הריח

: חבירו את יזיק שלא עצמו להרחיק
ב קנ ת ת ל א  גבינת לאכול מוסר אם דעתי אודיעך ממני ש

: לא או הקראין
ה ב ו ש  ישראל עושין כאשר עצמה בקיבה אותה מעמידין אם ת

 בתוך אותה ומניחין העגל שחיטת בשעת הקיבה שקונין
 קיבת שהיא אעפ״י מותר כולה השנה לכל מסתפקים וממנו גדול כד

 הקיבה מניחין אם אבל • הוא בעלמא דפירשא חיישינן לא נבלה
 ישראל גם עושים היו כאשר יחד אותם ומולחין שלה העור בתוך
 להעמיד ואסור כרותח הוא הרי דמליח למוש יש הרבנים שבאו קודם

 נבלה משוס דאיכא נבלה קיבת היא אס מיבעיא ולא קיבה באותה
 נקרא ובשר לאכילה וראוי הוא רך הקיבה דעור בחלב בשר ומשום
 אין אס שלהם השחיטה כי שחיטה קיבת עור אפי׳ אלא ואסור
 ולא כלל• שמיטה אינה להם ונותן סכין ובודק גבן על עומד ישראל

 בחלב בשר משום אסור שלנו שמיטה קיבת בעור אפילו אלא זו מיבעיא
 הגבינה אסור גבלה קיבת בעור המעמיד כי ביניהם חילוק שיש אלא
 המעמיד דבר וכל החלב מעמיד הנבלה קיבת דעור משום שהוא בכל
 אינו שחיטה בעור-יקיבת המעמיד אבל . שיעור חכמים נתנו לא

 שיעורו לה דטעים ארמאה קפילא ליכא ואי טעם בנותן אלא אוסר
 היוצא אלא החלב מעמיד הבשר דאין משום דמלתא וטעמא ים בשש
 איסורו דאין ונמצא העור בתוך הבלוע הקיבה שבתוך מה שהוא ממנו
 שהוא בכל למימר וליכא .העור מן היוצא הבשר טעם משום אלא
 קאי לחודיה האי אלא הוא בחלב בשר לאו טעמא יהיב דלא אימת דכל

 איסורי מהלכות פ׳ג ז״ל הרמב״ם הסכים וכן : קאי לחודיה והאי
 הוה מוקיס קא דאוקומי טעמא לאו דאי מדבריו ולמדנו מאכלות

 דכל שאנלרו המחמירים לדעת ואפי׳ טעם נתינת אחר בהו אזלינן
 בקראין יפרוצו שלא כדי טעם נותן אחר בו הלכו לא עכו״ם של דבר
 הדבר אס הילכך • זה לענין כעכו״ס דאינם טעמא האי שייך לא

 מוסר בעורה הקיבה מולחין ואין בעורה ולא בקיבה שמנמידין ברור
 בכל אסורה שחיטתן בשל אפילו בעור מעמידין נאם מגבינסס לאכול

 אכילס על נזהרין שאין כיון אסור בהוא נ״ל ספק הדבר ואם שהוא•
 אמו בחלב גדי תבשל לא כדכתיב קרא אלא לסו דלית בחלב בשר

:דהו בכל ואשור הקיבה בעור להעמיד מקפידים אינם
? י נ ע ל  אוכלים הם אס מותר שהוא ברור הדבר שלהם החלב ו

 אינם ואם • טמאה בהמה בחלב הם נזהרים שהרי ממנו י ^
 להו דלית טמאה בהמה חלב לתערובת לחוש שיש נ״ל ממנו אוכלים

 העמיד אפילו בעורה הקיבה מולחין ואם • מכפול סחן לא עור ולפני
 • שיבשה עד בעורה הקיבה שהפה ואם • אסור בעצמה בקיבה

. לכסחלה אפילו קיבה באותה להעמיד בתשובה התיר ז׳׳ל הרמב״ס
דש



ת לו א ץע ב - ח ותשובויתה

 כדברי לחוש ים לכתחלה ומיהו • כזה בכיוצא אפי׳ מסמייין דם
 בזה הארכחי וכבר • ז״ל הרמב״ס על לסמוך יש ובדיעבד המחמירים

: ע״ש אחרת בתשובה
ת תקנג ל א  נועל אם כפרן שהוחזק במי דעתי אודיעך ממני ש

; בשבועה או שבועה בלא שכנגדו
ה ב ו ש  דמציעא בפ״ק כתב ז״ל דרש״י הראשוניס בין מחלוקת זו ת

 בחיבור ז״ל סעדיה רבינו כתב וכן ונועל נשבע שכננדו
 וגסן שבועה בלא נועל כחבו ז״ל והרשב״א הרז׳׳ה אבל . שלו שערוח

 אלא נועל אינו דכשכנגדו דעלמא לחשוד דמיא דלא לדבר מעם
 ממונא בהאי עענחיה ריע דלא הוא דהתס התקנה מן בשבועה

 נועל ושכנגדו עענחיה ריע זה בממון כפרן שהוחזק זה אבל השחא
; שבועה בלא .

ז י נ ^ ^ ל  דהוי חדא בשבועה אלא יעול שלא מסתברא הלכה ו
• ס״ל רבוותא הנך כי למימר מצי מוחזק שזה וכיון פלוגתא י

 על כפרן והוחזק השבועה על דחשוד היכא השחא הוא דכ״ש ותו
 אלא יעול לא שכננדו אמרת לשוא אלהיך ה' שם אח חשא לא

 אלא שכנגדו יעול שלא לכ״ש לבד בדבורו כפרן הוחזק בשבועה
 והלא . משבועה אידך נפסור עענתיה דריע משוס וכי • בשבועה

 חשיד אשבועה דחשיד דמאן ריעו עענחיה כל השבועה על החשוד
 נשנה דלא משום ואי • שבועה בלא שקיל לא שכננדו ואפ״ה אממונא

 לא דאנן קשיא לא הא במשנחינו השנויין וממלין הנשבעין עס זה
 והוי . דרבנן הסת שבועת אלא המשנה שבועת שיתחייב אמרינן

 מי כל על סתם חרם להחרים יכול ז״ל הרשב״א לדעת דאפי׳ יודע
:ז״ל הנאוניס מתקנת בו חייב שאינו דבר ממנו שלוקח

 אין כפרן דהוחזק דהיכא ז״ל הריא״ך בשם שכתבו ראיחי
 שנמצא ומה דרבנן ולא דאורייתא לא כלל שבועה שכננדו על

 לא וזה ע״כ הוא סופר שמעות אומר שבועה שחייב האיי לרבינו
 כגון הראשונים אותה ראו ולא בתשובות אלא כלל בהלכות נמצא

 מבעל אני ומ״מ • לה אדכרו מדלא ז״ל יוהך ונמוקי והר״ן הרשב״א
 א״כ אלא כפרן הוחזק דלא יודע והוי • תשובה אותה מפני דעתי
 דשכנגדו השבועה על חשוד כמו דהוי וי״א העור וז״ל ב״ד בפני כפר

 ואמר זו מסברא חזר האיי דרבינו העיד ז״ל והריא״ך ונועל נשבע
 ;ע״כ ז״ל הרא״ש א״א כתב וכן סתם חרם אלא עליו לו שאין

י קנ ת ת ל א  אשתו את גירש בראובן דעתי ,אודיעך ממני ש
 מודה והוא כחובה בידה ואין כתובתה ותובעת

 הוא אם פרעתי מוען אבל אומרת היא כאשר בכתובתה כתוב שהיה
 נמצאת ואח״כ ביד ופערוהו ונשבע נאמן שהוא ואת״ל לא או נאמן

: לא או גובה אם ידה מתחת יוצאת הכתובה
ה ב ו ש  הילכך כלום אמר לא ב״ד מעשה אחר העיוען קי״ל ת

 ב״ד משנאי שהם והבנות האשה ומזון מאתים מנה לגבי
 נאמן בעלמא כמלוה דהוי תוספת לגבי אפל פרעתי למעון יכול אינו
 לא אי חינח הא וא״ת • כתובה שער בידה שאין כיון פרעתי לומר
 כתובה לה דכתב היכא אבל פ״ד מתנאי שגופה כחובה לה כתב
 דגרסינן קשיא לא פרעחי לומר נאמן ליהוי כתובתה בידה ואין

 איצעלא לכלתיה לה כתב מרינוס דר׳ פריה שפחאי אוחזין בשנים
 היו לא להו אמר כתובתה אירכס עליה וקבלה בכתובתה דמילתא

 פרעתי להו אמר לסוך לה כתב אין ואמרי סהדי אתו מעולם דברים
 ועעמא איצעלא לאותה כפרן הוחזקת ליה אמר חייא דר׳ לקמיה אתא

 העוכין יוחנן א״ר הא ואמאי נאמן כפרן הוחזק לא הא דהוחזק
 ושאר מאתים מנה דהנ״מ ז״ל ותירצו כלום אמר לא ב״ד מעשה אחר
 לאו אי הכי ומשוס לה כתב בתוספת איצעלא האי אפל פ״ד תנאי

 אמנה ואפייה כתובה לה דכתב הכא והא נאמן היה כפרן דהוחזק
 יוצאת ככתובה נמצאת ואח״כ נשבע ואם נאמן היה [לא] מאתים או

 נפרעת שלא האשה דנשפעת דפשיעא לשאלה מקום אין ידה מתחת
 למה״ד בשבועה המפות קנה שלא פרור הדבר שהרי כתובה וגובה
 מצא כך ואחר ונשבע הלויתני לא ואמר הלויתיך מנה לחפירו לאומר
 מיפסיל לא דפנ״ד ונהי לשבועה ונפסל המנה ממנו שמוציאין עדים

 לענין אפל אותו מכחישין עדים ואין דפרע קאמר דקושעא דאיפשר
 פעי מאי בידי שערך למימר דמצי לשלם שחייב ברור הדבר לשלם

הוציאה דתנן המכנה וגם אוחזין דשנים דסוגיא פפעא משמע הכי

 כוחבק שאין במקום בין וסתמא כתובתה גובה כתובה עמה ואין גס
 הריא״ה אבל התוספות דברי הם וכך שכותבין במקום פין כתובה

 כחובה הוציאה לא אס כחובה שכותבין דבמקום פסקו ז״ל והרמב״ם
 אחר דהעוען ואע״ג ונפער שפרע היסת נשבע והבעל גובה אינה

 כתובתה שאין עענתהכיון דריע הכא שאני כלום אמר לא ב״ד מעשה
 • שמואל כדאוקמה כחובה כותבין שאין במקום איירי ומתני׳ בידה
 למתניחין מוקי יוחנן ור׳ שמואל במקום יוחנן כר׳ קי״ל הא וא״ח

 דסוגיין פשעא כדמשמע כוחבין שאין במקום פין שכותפין במקום פין
 כחובה כוחבין שאין במקום דילמא מרגניתא מאי עלה אביי דאמר

 נקיעא אי כתובה שכותבין במקום אפל כחובה היינו דגע עסקינן
 ומודה דמחני׳ מנופה אביי ביה והדר גפיא לא לא אי גפיא כתובה
 כותבין שאין במקום פין שכותפין במקום פין גוונא בכל מתני׳ דאיירי

 וליכאלמימר יוחנן כר׳ ודלא כשמואל רבוותא הני פסקו היכי וא״כ
 שער לי שתחזירי עד אפרע לא לה אמר דמצי משוס הוו דעעמא
 שופר דכותבין דעעמא למימר וליכא שובר כותבין קי״ל דהא הכחובה

 בשער הכי אמרינן ולא מלוה לא־ש לוה עבד רפא דאמר משום הוא
 משום כלום לו הלותה לא שהרי שהלוכו עובה עמו עשה דלא כתובה

 אפילו שובר כותבין דמ״ד מכלל שובר כותבין ש״מ בכתובות דאמרינן
 נ״ע הראשונים תירצו לדוכתא קושיין הדרא וא״כ אמרה בכתובה

 כותפין שאין במקום דמחניחין ס״ל נמי יוחנן דר' ז״ל הרמפ״ן בשם
 מוכיח שהדבר עענחה דריע כתובה שכותבין במקום הא דוקא כתובה

 דאביי אלא [ב״ד] מעשה כח והורע הכתובה לו והחזירה שפרעה
 שאין במקום דאי כתובה שכותבין במקום אפי׳ דמתניתין ס״ל הוה

 דלאו מודה יוחנן ר׳ אפי' מינה מייתינן ראיה מאי דוקא כותבין
 לסוך אפל כתובה היינו דגע משום אלא הוא יפה ב״ד כח משום
 אם אפי׳ הילכך כתובה היינו לאו דגע דמתני׳ מגופה ביה הדר
 מעשה אחר עוען משום כותפין שאין במקום דמתניחין אומר אתה
 דכל עענתיה ריע לא דהא להימוניה לן הוה הכי לאו דאי הוא ב״ד
 דר' לומר בהכרח הדבר אין ומעתה גפי דינא בפי לאו דגפי מאן
 שאץ במקום דוקא אלא שכותפין במקום אפי' לממני' מוקי יוחנן

 ור׳ כותפין שאין למשני'במקום דמוקי לשמואל וכיון,דאשכחן כותבין
 במקום למתניתין מוקיס נמי פתרא דהוא ואפיי עליה פליג לא יוחנן
 העלו כך עליה פליג דרב אע״ג כשמואל יל קי יוחנן כר' כותבין שאין

 זו שעה לפי עובא קשיא דשמעתא דשוגיא ואיברא ז״ל הראשונים
 כותבין שאין במקום בין דמתני' ס״ל דחביי סוגיא בכולה דמשמע

 למפסק לן דאית לדוכשא קושיין הדרא וא״כ שכותפין במקום בין
 מרפותי המחילה בקשת אחר אומר אני כך ומשוך . הוא דבתרא כאביי
 דמתני׳ ס״ל אביי דלעולס ז״ל והרנוב״ס והריא״ך הגאונים שיעת לקיים

 משום בהא כוותיה פשקינן לא אנן אבל שכוחפין במקום אפי׳
 איפעי ליה אמרינן תימא וכי בגמרא דפריך סמכינן לא דחיקי דאשנויי

 דגיעא משום לא דקרענוהו דנן גיעא אגפיה ומכתב למקרעיה לך
 אעו ומשני אחריתי זמנא ביה לגבי דלא היכי כי אלא הוא פסולה

 פליג רבא דהא דסמכא לאו שינוי והאי מגבי דינא פי דמגפי כל
 מאן דכל דס״ל משוס וכו׳ אגביה וכתפינן לגיעא דקרעינן וס״ל עליה

 דחזר אפיי של חזרתו נתפעלה הילכך מגפי קא דינא בפי דמגפי
 היינו וגע כתובה כותבין בשאין מתניתין ולעולם דמתניתין מגופא
 פרעיה ואי דמי ביה דכתיב כמאן ביה למגפי רבנן דתקינו וכיון כתובה
 ליה אמרינן ביה לאנסופי פעינא אמרה ואי למקרעיה ליה איפעי
 משום לאו דקרענוסי דנן גיעא אגפיה ולמכשב למקרעיה לך איבעי
 וכיון אחריתי זמנא ביה תיגבי דלא היכי כי אלא הוה פסולה דגיעא

 מעשם על עוען דהוי משום נאמן ואינו עענשיה ריע הכי עביד דלא
 יוחנן דר׳ מרגניחא והיינו הוא ב״ד מעשה דגע כלום אמר ולא ב״ד

 הסתכל המעיין ואתה כלום אמר לא בייד מעשה אחר העוען כל דאמר
 נקיעינן הילכך ז״ל הראשונים לי הניחו מקום כי ותראה בסוגיא היעב

 דשנאי מאתים מנה גובה כתובה עמה ואין גע דהוציאה זו שעה לפי
 דאיחרע גביא לא הגע בעידי אבל ממש הגע שהוציאה והוא הוא ב״ד
 במקום אבל כותבין שאין במקום ודוקא כדכתיבנא ב״ד מעשה ליה

 או מנה אפילו גובה אינה כותבין מקום שכל האידנא כי שכוחבין
 דאיתרע לא בידה כתובה אין אם אבל בידה כתובה בשיש א«א מאתים

אנו וכך כתובה לה והחזיר דפרמה מוכיח והדבר ב״ד מעשה ליה
נוהגין



mות^ובוווהרדבץ

 כתובה א״כ אלא מאתים או מגס אפי׳ לאפה להגבות פלא נוהגי!
 אם בעדים כמלוס הוי לכ״ע והתוססת .ליורפיס עעניג! נות ואם גידה

 ב״ד תנאי זה דאי! כותבי! פאי! במקום אפי׳ כתובה פער בידה אי!
 זה לעני! ככתובה הוא פהתוספת דברים דיפ ואע״ג לעיל וכדכתיגנא

 דעבוד דמלתא ועעמא דאיצעלא עוגדא הך כדמפמע ככתובה אינו
 אבל מנה האלמנות ולכל מאתים הבתולות לכל פוה ב״ד תנאי רבג!

 כלל כותב פאינו מי ויס מעע כותב ואחד הרבה כותב דאחד תוספת
 דהך ז״ל הגאונים סיעת לפי ונ״ל . הוא וברור ב״ד מתנאי זה אי!

 אמר ולא ומאתים מנה דהיינו הכתובה בעיקר הודה דאיצעלא עובדא
 היה הכל פרעתי עוע! היה אם אבל לגד האיצעלא על אלא פרעתי

 הוהגאתרא עוגדא דהך תאמר לא אם כפר! הוחזק דלא היכא גחמ!
 ומאתים מנה על ולא התוספת על נאמ! דהיא כתובה כתבי דלא

 כתובה לה מדכתבו הוא פכותבי! דבמקום מפמע דפפעה הוא ודוחק
: כתבתי הנל״ד

ה קנ ת5ע ת ל  פאי! אע״פ לנות! בריא מתנת סער כותבי! אם א
: עמו המתנה מקבל

ה ב ו ש  במתנה פזכה דמ״ד ואליבא קני! בו פים בפער אי ת
 למידי למיחס דליכא סכותגי! גרור הדבר הקני! מפעת

 דמעי עד זכי ולא קני! בה אית א״נ קני! בה דלית במתנה אגל
 לראוג! כתבה סמא למיחש דאיכא לשאלה מקום יש לידיה פערא

 השער את לו ונת! לשמעו! כתבה והדר השער את לו נת! ולא
 מוציא ונמצא דקדים לראוב! השער ונות! משמעו! בו חוזר ועתה
 מלחא דהוי לומר שיש אלא • כדי! פלא שמעו! מיד המתנה ראוב!

 לשמעון וית! מראוב! ויחזור לראובן פיתן לה חייפינן ולא שכיחא דלא
 דלא מלתא הוי אחת במתנה הראשון לראובן וית! משמעון ויחזור

 המתנה מקבל שאין אעפ״י וכותבי! למימש לספרי להו ולית פכיחא
 ואיתרע דנפל היכא הנ״מ חפשא להאי חיישינן דבתלמודא ואע״ג עמו

 נפל דלא היכא אבל האי כולי שכיח דלא אע״ג חשפא להאי חייפינן
: הוא שכיחא דלא דמלתא לה חיישינן לא

ט ק ת ת ל א  דקי״ל אהד בשער שלוו בפנים דעתי אודיעך ממני ש
 ושאר הריא׳׳ף כתב כאשר לזה זה ערבים נעשו

 מזה רצה גובה מזה דרצה קבלנים כערבים הם אם ז״ל הפוסקים
 גובה נכשים למלוה מצא לא דחם דעלמא כערב דילמא או גובה

: הערב מן
ה ב ו ש  מאיזה שנפרע ערבים גפני שכתב ז״ל הרמג״ם מלפו! ת

 מאיזה דנסרע שלוו בשנים דה״ה משמע שירצה מהם
 גתרא בגגא דתניא איפכא משמע בתוספתא אבל • שירצה מהם

 מנס על אמר מהם מא׳ יפרע לא ערבים שני ע״י חגירו את המלוה
 יפרע לא דה״ק ומשמע • שירצה ממי נפרע שארצה ממי שאפרע
 מחצה מזה יפרע מהם לגבות גא כשהוא אלא תתלה מהם מאחד
 ז״ל הרב לה מפרש דהכי ונ״ל • השני מן גובה לו אין • מחצה ומזה

 נכסים לו ימצא לא ואס עצמו הלוה מ! אלא מסלה מהם יפרע לא
 לא ערבים ג' ע׳יי אלא הלוהו שלא כיו! דסד״א הערבים מ! גובה
 מחלה מהם גובה דאינו קמ״ל תחלה מהם וגובה כלל הלוה על סמך
 גובה בעצמם הערבים אגל . שירצה ממי פיספרע המנה א״כ אלא

 הכל על ערב נעשה מהם אתד שכל ועעמא . שירצה מהם מאיזה
 אחד בשער שלוו שנים וכן • שירצה מהם מאיזה הכל גובה הילכך

 נעשה כאלו דהוי הכל שירצה מכל וגובה הכל לוה כלאחד כאלו הוי
 הפקדו! שבועת פ׳ בירושלמי חמריג! והכי • לחבירו קבלן ערב אחד כל

 אחראי! כתבו דלא אע״ג האחד מן שלוו בנים אמרה הדא יוסי א״ר
 מהס אחד כל אלמא בהלכות שם ז״ל הריא״ך וכתבה לזה זה וערבאין

: הכל על חייב .
^ -^ ל ל  אחד בשער שלוו לשנים דמיא ערבים דשני דהך דמלחא ב

 בהך שירצה מהם מאיזה גובה ערבים דשני גהך ולמ״ד
 כשנים פסק דאתרא דמאריה דאשכחנא וכיו! נמי שלוו דשנים
 מאיזה גובה נמי שלוו דשנים הך שירצה מהם מאיזה דגובה ערבים

 דשנים כתבו ז״ל והרשג״א והרמג״! י שנא דמאי תחלה שירצה מהם
 יגבה נכסים לזה אי! ואם בה נגעיו ערב מדין מחד בשער שלוו

 תחלה הערב מ! יגבה לא נכסים לו שיש בזמן אבל השני מ!
ודברי המורים מקצת הורו וכן עליו המועל החצי אחד מכל וגובה

 סמכינן מסהיד«ליה רבא דגברא וכיו! עכ״ל כן נראי! ז׳ל הרמב״ם
 אחד בש|ער שלוו לשנים ערבים שני בי! חילוק דיש ומשמע . עלה

̂ : כתבתי והנל״ד .צל״ע והעעם
ת תרגז ל א  והניחם אשתו שמתה בראוב! דעתי אודיעך ממני ש

נ׳ הב! מהם שיקח וראוג! האשה אבי ונתפשרו ב! ^
 וכתבו מצוה בר הב! שיהיה עד האשה אבי גיד מונחים ויהיו פרחים

 פרחים נ׳ בידו שיש סלוני הודה עוד . נסחו וזה זה על שער
 יורש וראוב! הגן מת ועתה מצוה בר הב! שיהיה ועד מכא! שיפרעם

 . מצוה לכלל יגיע לא שוב הבן שמח כיו! המעות ותובע גנו אח
 זמן עד לפרוע חייב איני אבל יורם שאמה נהי עוע! האשה ואפי

 :קיים היה אס מצוה בר להיות הגן ראוי שהיה
ה ב ו ש  היתום לתועלת האשה אבי ביד הושמו המעות אם ת

 יאכלם שלא כדי פקדו! בתורת אפילו או עיסקא בתורת
 המעות לעכב יכול האשה אבי שאי! פרור הדבר הבן אבי ראובן

 עושה זה נמצא הכי תימא לא דאי בשלו זוכה אביו הבן דכיוןשמת
 סאשה אבי לתועלת נעשית הפשרה ואס .חבירו של בפרתו סחורה

 הללו המעות שיהיו ונחפשרו בזה וכיוצא בעזבו! ערעור שהיה כגו!
 אס ויקח מצוה בר הב! שיהיה פירוחיהןעד ויאכל האשה אבי ביד
 בשער הנזכר &זמ! עד אלא הסנאי היה שלא ברור הדבר .שלו

 ע״מ אלא זו בפשרה האשה אבי נחרצה לא הזמן בתוך מש ואפילו
 השער דברי מחוך משמע וכן הנזכר הזמן עד בידו המעות שיעמדו

 הקע! לתועלת הוה אם ספק הדבר אם ואפילו . פשרה בתורת שהיה
 אפילו א'נ . התחתונה על השער בעל יד אמו אבי לתועלת או

 הדיין שנסתפק או אנסי בחרי משמע השער לשון שהבנת שנאמר
 עד האשה אבי ביד המעות ויהיו התחתונה על השער בעל יד בדין
 : כתבתי הנל״ד .חי היה אם מצוה בר הבן להיות ראוי שהיה זמן

ח נ ק ת ת ל א  קרהע שקנה בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 לסלק המצר בעל יכול אס ללוי ומכרה משמעו!

:לוי אח
ה ב ו ש  הוי עעמא דהא לסלקו יכול דאי! נראה היה לכאורה ת

 שומא קי״ל שומא גבי וכן והעוב הישר ועשית משום
 זבנא קי׳׳ל שומא וגבי והעוב הישר ועשית משום לעולם הדרא

 משמע נינהו עעמא דמחד וכיו! הדרא לא במתנה יהבא אורתא
 דחד דאע״ג תשכח שפיר בה מעיינת כד אבל .להו אית דינא דחד

 מחמחיה דאתי מגברא עדין} לא דהא שוה הדי! אין לתרווייהו עעמא
 לוי ליה מסלקינן הכי ואפילו נחת דארעא אדעתא נמי קמא דהא
 יפה אלא הוא הכי לאו ובשומא ליה. מסלקינן מחמחיה דאתי נמי
 אית זוזי דהא דארעא אדעתא נמית לא דקמא ראשו! מכח שני כח
 מגברא עדין} הכי ומשוס דארעא אדעחא נמית בתרא אבל גביה ליה

 הראב״ד בשם כתבו וכן בהדיא בגמרא וכדאיחא מחמסיה דאתי
 דלא ז״ל ר״ת לדעת דהא שוי! הדינין אין אחר לעני! וכן .ז״ל

 דשומח דאע׳ג בשומא הוא מודה בבתים מצרא דבר דינא אמרינ!
 עובדא מהך משמע והכי הדרא בתים שומת הדרא לא מעלעלי!

 .ערקלי! ז״ל ופרש״י לאפדניה נחמן רב דאגביה המפקיד דפרק דכיפי
 דשומס משמע הדרא שומא נחמן רב דסבר למימרא עלה ואמרינן

 כ״ב פרק ז״ל הרמב״ס כתב וכן . ליורש הדרא ושומא הדרא בתים
: כתבתי הנל״ד .ולוה מלוה מהלכות

ט סנ ת ת ל א  לזה לשמעון שאמר בראובן דעתי אודיעך ממני ש
י מלד לו ולוה והלך המשכו! זה על מעות ל, * י

 בעדים לו משכון שלא לפי פשיעה הוי אי במשכון לו כפר אח'כ
:לא א■

ה ב ו ש  או מפלוני מעות לי ולוה לך לו אמר אם ביארת לא ת
 לי לוה לו אמר אס ולפיכך מעות לי לוה סתס לו שאמר

 פלוני אצל משכנתיה אמר דאפילו בתשובה ז״ל הריא״ך כתב סתם
 דמי ולא עדים בפני למשכנם לו שהיה וחייב הוי פשיעותא גו וכפר
 לי אמרח דלא האמנחיה את דמציעא ס״ק בריש דאמרינן להא

 הוא בשבילו פלוני ש־פרע אומר שהוא פרעו! דלגבי ליה הב גסהדי
 שאומר במי אגל גו מאמין שהוא דאיפשר האמנתיה את למימר דאיכא

 העולם בני כל האמין שהוא למימר ליכא סתם זה משכון על לי לוה
שארצה שעה כל לפדותו שאוכל במקום עליו לוה ליה ה״ק אלא

וכשהניח(



צבותשועותהרדבץמאלות
 לוה לו אמר שא: זו שטה לפי נמצא .פשט מדם נלא ומהנייוו

 דלא כיון פשיעה הוי ססם לוה לו אמר ואם פשיעה הוי לא מפלוני
 נאנסו אצלו שהמשכון מי לטעון שיכול כיון וא׳ס .בעדים אצלו משכן

 ומשוך . עדים בלא אצלו שהפקיד אעפ״י פשיעה הוי לא א'כ ופעור
 זו בטענה ממון להוציא סומך שאינו ז״ל הר״ן העלה זו קושיא

 לקבל צריכין היינו ז״ל הריא״ך דאמרה אצלו מסברר היה אם ובשלמא
 חסים שמיה דלאו ז״ל הרב אמרה אם מסופק שהוא כסב אבל דבריו
כ מלה  לא או עלה חסים אי להםספק לנו שאין אומר ואני .ע'

 ז״ל מאונים מסשובוס ששובה שום על לסמוך מקום הנחש לא דאלש׳ה
 כל דברים של עיקרן הס כך אלא .עלה שמיהו חשים לא דהא

 חשים דלא אע״ג עלה נסמוך השלמוד על בהדיא חולקש שאינה ששובה
 אחד על או השלמוד על חולקש שהיא ששובה וכל • עלה שמיה

 חולקש אינה ובני׳ד עלה סמכינן לא בידינו המסורים מהכללים
 דאמרינן הכי משמע המפקיד פרק דריש דשלמודא סוגיא דאדרבה

 בו שכפר אלא ידענא אמר אם וה״ה היא פשיעושא ידענא לא כל
 אע״ג כפר דאם דכיון דמלשא וטעמא בסהדי אלא למשכוני ה״ל דלא

 לנכסיה נחשינן לא נשבע איני אמר אם מ״מ הסש שבועש דמייב
 דאוריישא שבועה מחייב נאנסו אמר אבל • פשיעושא הכי ומשום

 נאנסו למיטען דמצי אע״ג הילכך לנכסיה נחשינן לישבע רצה לא ואם
 ובזה לשלם וחייב הוא פשיעושא וכפר סהדי בלא לו משכן אם

 זה על ועיין עלה חשים בעצמו הוא כאלו והוי מאון דברי נהקיימו
 שנעלם לפי דרבנן בבועה ובין דאוריישא שבועה בין שיש החלוק

 דנהי אצלי מחוור ואינו היא חדא השבועה דחומר וכשב מזולשינו
 ולא לישבע רוצה איני למימר מצי מ״מ היא חדא השבועה דחומר
 הוי פושע הילכך דאורייסא בשבועה כן שאין מה לנכסיה נחשינן
 ממנו ללוש רגיל שהיה או מפלוני לוה לו אמר ואם לבלם. וחייב
 פעור השליח הרי בו כפר ושוב המשכון על ולוה זה והלך

: פשיעושא דליכא
ת תקם ל א  כשובה שהוציאה באלמנה דעשי אודיעך ממני ש

 הזה בזמן היוצא ממטבע מיידים סכום בה וכשוב
 שהם מאושס ובכסך במשקל טובים יושר המיידים היו זמן ובאושו
 לה לשלם הישומים שייבים אש מיידים שמס וכולם עשה יוצאים

 מיידים לה משלמין דילמא או זמן אושו של המיידים ששויס מה עשה
; לא והו הזה הזמן של

 של מיידים אלא לשלם חייבין שאינם אצלי ברור הדבר תשובה
 קולי ד לא וסו בכשובה הכשוב מנין סכום כפי זה זמן

 יקפוטקיא לנרשה ובא ישראל בארן אשה הנושא דשנן כאן שנו כסוגה
 איי ממעוש ופחוסים קלים שהם אעפ״י קפוטקיא ממטוס לה נוסן

 רגילים אנו אבר הפוסקים רוב פסקו והכי כאן שנו כתובה דמקולי
 במקומוש שנו דאיכא השם ומה הששא הדברים וק״ו .עליהם לסמוך

 הפחוש לה מנבינן סשם מעוש לה דכשב משום משונה המטבע וגם
 אחד וממלך אחד ובמקום הוא אחד המטבע ששם גנ״ד ש’כ שבהם
 ולא המנה; וכן הכשובה גבייש בזמן שיוצא מה אלא לה מגבין שאין
 צ״ב נכסי שם היו אס להסשפק שיש מה אבל .גזה שפקפק מי ראינו

 כשובה מקולי בהו אמרינן ולא ב1ח כבעלש היא שהרי ובלו שנאבדו
 לענין וכן היוצא הזמן כפי או הכשובה כשיבה זמן כפי אוסם נובה

 שהוא עשה לפורעו ובא זמן אושו ממטבע מיידים חבירו אס המלוה
 מיידים אלא לו פורע שאינו אומר אני וגם .שהלוהו ממה פחוס

 הלוה אם דבשלמא א' והמקום א׳ שהשם כיון הזה בזמן היוצאים
 המקום מעוש לפרוע צריך אחר במקום לפורעו ובא א׳ במקום
 מקולי אמרינן ושוספש מאשים מנה דהיינו בכהיבה דדוקא שהלוהו
 אמרינן לא חובוש בעלי בשאר או צ״ב בנכסי אבל כאן שנו כסוגה
 לו פורע המקום זה ומעוש הלוהו המקום זה שמעוה כיו; אבל הקלו
 כאלו הוי הזה בזמן הנוהגין מיידים לו שכשב כיון וא״ס :דמי שפיר
 שפירש המטבע מאושו לה פורע בכשובה ואפילו ידוע מטבע לו פירש

ק  לאפוקי אלא הכי לה כשב דלא קשיא לא .ז״ל הפוסקים הסכימו ו
 אלו אש יבטלו שאם א"נ .טובא מאלה פחושיס שהיו אחרים יסTמי

 כיון מעט דבר מאלו יפחשו שאם למעט בא לא אגל מהם לה שיסן
 כמו הם הרי שמם מיידים ואלו ואלו סאגו מסנא והני להני

השטר בעל יד הכי ומשמע הכי דמשמע סימא ואפילו .מראשונים

 הדברים שאין יודע והוי .הראיה עליו מחבירו והמוציא הסחסונה על
 אם נ)בל המטבע חסרון מחמש הפירוש הוקרו שלא בזמן אלא אמורים

 האשה כל לנצ״ב או לב״ח פורע המטבע חסרון מחמש הפירוש הוקרו
 דיהיב שדע .פורע כדהששא לעולם כשובה אבל הראשון המטבע

 או ביוקר בקפוטקיא ירוש הפ אם מפלגינן ולא קפוטקיא ממעוש לה
 שהרמב״ס וא״ש .כאן שנו כשובה קולי אמרינן גוונא בכל אלא בזול
 !ה לענין למלוה כחובה בין השוה ולוה מלוה מהלסש ד׳ פרק ז״ל
 בכשובשס לחששו הכושב וכן המטבע על חבירו אש המלוה וזיל

 הפירוש הוזלו אם משקלו על והוסיפו משקלו ופירש ידוע מטבע
 השוה כלא לומר ויש ממנו ופחשו המטבע על למלוה וה״ה וכו,!

 הוו משקלו דפירש דכיון משקלו דפירש היכא אלא ז״ל הרב אוסס
 לא ובכה״ג אחר מטבע לה לפרוע ובא ידוע מטבע פירש כאילו

 כנ״ד משקלו פירש דלא היכא אבל כאן שנו כחובה קולי אמרינן
 הפירוש הוקרו פלא או הפחש מפני הפירוש והוקרו ממנו ופחשו

ה בין חילוק שיש זיל שרב מודה בזה חמישישו פפחשו אלא ו ^ 
 כדהששא לה יהיב כחובה דקולי טעמא דאיכא דבכשובה לכשובה
 או הפירוש דהוקרו כיון דקולא טעמא דליכא צ״ב בנכסי או ובמלוה
 דכישהעורשכשב לי משמע והכי כדמעיקרא לו נושן חמישישו שפחשו

 . אשה כסובש הזכיר ולא לבד במלוה קש״ה סימן דעה ביורה הדין זה
 הפירוס הוקרו אס כשב ולא האשה דין כשב ק׳ סימן העזר ובאבן

:כחובה קולי שנינו גוונא דכל משמע הוזלו או
א ל ל  בה פוין וכתובה ב״ח כמטבע משקל לו פירש שאם דמלסא כ

 ואס .הוסיפו או פחתו אם בשער שכשוב מה כפי לו ונושן
 מיידים לו ונושן כוין וכחובה ב״ח סשם מיידים וכשב משקל פירש לא

 לא ואם . לוקח ומיידים כשב מיידים שהוא הזה בזמן עשה היוצאים
 שיש לי מסשברא כני׳ד הזה בזמן היוצא ממטבע נש; אבל המשקל פירש
 ונכסי כדהשתא פורנו ושוספח ומאשים דמנה לב״ח כחובה בין חילוק

 ולא הפירוש הוירו או הוזלו לא ואם . כדמעיקרא פורע מלוה או צ״ב
 והוי . כדהששא פורע כחובה ובין ב״ח בין חמישיש הוסיפו או פחשו
 להם יש בשטר או בכשובה כשוביס אשר המיידים אלו שאס יודע

 פרק ז׳ל ך הריא כשב וכן המשקל לו פירש כאלו הוי ידוע משקל
 משקל של בכספים ונושנים שנושאים במקום וה״הנ וז״ל עצים הנוזל

כ הוא אחד עני; ככל עליו שהוסיפו או שבהן הכסך מן ופחשו  • ע'
 ז"ל הרמב״ס שהרי כדמעיקרא פורע במלוס ובין בכתובה דבין ומשמע

 מהמעות לכחובה כגבה מי מעונם ראינו לא אבל . אותם השיה
 שבזמן על להם שסמכו ואיפשר . מאלה טובים שהיו הראשונים

 ולכן צרוף כסף דרהם חצי המיידים משקל היה הראשונים המלכים
 הבאים המלכים אבל דרהם חצי דהיינו חצי שפירושו נון אושו קראו

 משקל להם שאי; ונמצא נחושש בו נשנו וגם המשקל מן פחשו אחריהם
 ועדיין מעט ממנו קוצצים המזייפים וגם ידוע כסף שיעור ולא ידוע
 שאין לי מסשברא טעמא האי ומשום בהוצאה ויוצאין עליו שמו

 הרמב״ם כשב זה מטעם כי אצלי וקרוב • ידוע כסף משקל המיידים
 במטבע דאפי׳ משוס פלוני מטבע לו בשכשב סגי ולא משקלן ופירש ז״ל

 להגבות נהגו יפה שכן וכיון • שוה בהם המשקל אין ידוע אחד
 שהיו מאותם פחוסים שהם אעפ״י הזה בזמן שיוצאים מאושס כחובה

 ממטבע לו כשב לא אס מלוה לענין הדין וכן הכתובה שנכתבה בזמן
 ליה דלישיב היכי כי הכי ליה וכשב טרח דלהכי הזה בזמן היוצא
 מסשברא הכי ליה דכשב אפי׳ ושוספש ומאשים מנה ולגבי מהני
 לה יהיב המטבע על הוסיפו ואם כדהששא אלא גביא דלא

 לקיים טעם יש עוד .המנהג* וכן כאן שנו כחובה דמקולי כדמעיקרא
 פחשו לא וגם המטבע שפחתו מפני הפירוש הוקרו לא שהרי המנהג

 . עכשיו של עשרה שוין אין הזמן מאותו מיידים שהרי החמישית
 שיהיה אמר ומלכא דינא דמלכושא דינא משוס אחר טעם יש עוד
 וארנוניוש במסים הוסיפו לא שהדי שדע הראשון כמו המטבע זה

 פחש מפני הבתים בשכירות הקרקעות על המוטלים במסים ולא
 ומ״מ בנולוה ואפילו מחומש יושר פסחו אפילו זה טעם ולפי המטבע

 ומנה כדמעיקרא צ״ב ונכסי דבמלוה טפי עדיף מציעשא מלשא מנקטי
:כדהשסא ושוספש ומאשים

ת ל א ש א ס ק  הברכה סייס אם אושו איןמחזירין שאמרו מקום בכל ת
;לא או חוזר אם אחריה של הברכה השחיל לא ועדין

השוגה



184m m wותשובותהרדב־ז

 מפלחו גמר אם דוקא לאו הלקע בשינולי כחוב נמצא תשובה
 לא ואפי׳ חוזר אינו הפלתו בתוך נזכר אס אפי׳ אלא

 אמר ולא הטבולה ביכת סייס אלא אחריה של בברכה התחיל
 פסח לא ועדיין הנסים על אמר ולא ההודאה סייס או דבא יעלה
 שהיא הוא סברא אותו מחזירין דאין דכיון חוזר אינו שלוה בשים

כ לבמלה  הברכה ואומר שחוזר בזמן אלא אמרו לא דעסי ולפי . ט'
 אומר אה אבל אוהו מחזידן אין דמדינא כיון לבעלה ברכה הוי שאז
 לבעלה ברכה כאן אין לברכה ברכה בין ויבוא יעלה או הנסים על

 הברכות בין אומרה לפיכך הוא הברכה מפין כהרי הוי לא נמי והפסקה
: כחבחי והנ׳לד .לנהוג ראוי וכן

ב ס ק  אצל סמוכין שהיו באורחין דעחי אודיעך ממני שאלת ת
 אם הביס בעל בשביל דבר העכו״ם והביא ב״ה

: לאורחין גס אסור הוא
 מה כל י׳ע באוחו או שבח באוחו עליו סמוכין שהס כיון תשובה

 ביסו כבני הם שהרי לאורחין אשור הביח לבעל שאסור
 בשביל אלא הובאו שלא אע״פ הביח בני לכל שאסור וכמו שבס לאוסו

 יהנה שלא חז״ל שאסרו נ״ל דמלסא ועעמא . לאורחים גם אסור ב׳׳ה
 שאם נמצא לעשו׳ לעכו״ס לומר יבא שלא כדי בשבס בשבילו בנפשה ממה
 אין אם ומיהו אשור ולכן הוא נהנה כאלו אורחיו או ביסו בני יהנו

 אצלו יאכלו שלא נהי במקרה אוסס שזימן אלא אצלו קבועים האורחין
 מוהר זה ישראל בשביל דהביא מוסר בביסם אבל העכו״ם שהביא ממה

 לא באלך דאפי׳ דקיי׳ל מסירין לו שיש דבר ולענין . אחר לישראל
 :איסורין כשאר בששים הוא בטל עפמן אבל בפין כשקוא דוקא כעיל

סג ק  ומעשר הדומה בהם נוהג הסוכר קני אם ממני שאלת ה
;לא או

 קני ראיתי שלא לפי כוסב אני שכר וקבל דרוש משום תשובה
 לארן חוצה מפני ואי .כלל ישראל בארן גדלים הסוכר

 לבעל וראיתי לארץ בחוצה נוהג ומעשרות סרומה שאין ברור הדבר
 סיקן לא ואם הקנים לסקן וצריך בהם שנוהג שכסב ופרח כפסור
 אס לחקן צריך אין הקנים חיקן ואס השוכר או הדבש מסקן הקנים
 אליעזר ר׳ המדים דבש דסנן מהא ולמדה השוכר אס ולא הדבש
 אבל המעשרות מן שפעור אליעזר ר׳ מודה נחן א״ר במעשרוס מחייב
 מודה הסמריס שיחקן פד הדבש מן יאכל שלא אציפזר רבי היה אומר

 לקני למד וממנה מוסרח דובשן החמריס את חיקן באש אליעזר רבי
 שאמרו ז״ל הגאונים מקצת לדעת כי בפלוגסא תליא ודאי והא • הסוכר
 עליהם שמברך האומרים לדעח או האדמה פרי בורא עליהם מברך

פ  או ען פרי הוא אם בין ומעשר תרומה בהם שנוהג משמע הען ב'
 ברכות מהלכות פ׳ח שכתב ז״ל הרמב״ס לדעת אבל האדמה פרי
 אני וכן . כ’ע שהכל אלא עליו מברכין ואין פרי זו שאין אומר ואני

 שלא אדמה בל ולא ען של לא פרי זו שאין ומפשר תרומה לענין אומר
 מיס אלא אינו זה אבל הירק מן או הפן מן הגדל אלא פרי נקרא

 שהוא סימא שאפילו למדתי ומכאן פרי זה נקרא ולא הפן מן היוצאין
 ערלתו דוערלתם ערלה בו נוהג א'ן שנה בכל אותו זורעין שאין עץ
 לדבש דומה זה ואין מפצו היוצאים המיס ולא רחמנא אמר פריו את

 הוא הסוכר אבל דבש ונעשה שמתמפך בעצמו מפד יוצא שזה התמרים
 ואין פרי זה אין הילכך שנקרש עד אותו ומבשלין בעצמו העץ מן מים

 אמינא הוה דמספינא לאו ואי .ערלה ולא ומעשר תרומה לא בו נוהגין
 אמרו לא דע"כ ומעשר תרומה בו נהיג דלא מודים הגאונים דאפילו

 שנה בכל אותו זורעין שאין כיון הוא עך סבר דמר ברכה לענין אצא
 /והקידין הקנים מערבין בכל בפרק דאמרינן הוא ירק סבר ומר

 שהכל עליו מברכין אין קרקע גידולי שהם וכיון הם ירק מין והאובנים
 נוהג אין פרי ולא ען של מים שעקרו כיון ומעשר תרומה לענין אבל

 אין שהרי ז״ל הרמב״ס כדעת לפסוק יש אם פלוגתא דהוי ואפילו בו
 המינין בז׳ אלא התורה מן ומעשרות תרומה דאין התורה מן אסורין

 ואפילו ישראל בארן אפילו מדרבנן תרומה תרומתן ספירות שאר אבל
 בעינן כולכם דביאת מדרבנן אלא נוהג הזה בזמן עתה המינין בז׳

 דדמו המינין שאר כל שנאסור דיינו מדרבנן השתא המינין דז׳ וכיון
שהס  ע״י מהם היוצאים מים אלא שאינם השוכר קני אבל פרי להנךז׳

 לענין גס דעתי ולפי • זה צענין פרי אינם כתישה ע״י או מציצה
זה שאין הסוכר לאכול מותר האדמה ומפרי טן מפרי הנודר נדרים

 הסוכר לקני קודן ואין אדם בני לשון אחד הלך דבנדרים הוא וכ״ש פרי
! ; אדמה פרי ולא ען פרי לא

י פ ק ת ת ל א  מעות לשמנצון שנתן בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 בתורת היוקר למקום אותה להוליך סחורה לקנות

 בדרך ומת אותה והוליך הסחורה אס שמעון וקנה רז״ל כתיקון עסקא
 ראובן וטוען ריוח בה ויש ומכרה הסחורה את והוליך יהודה עמו והיה
 מחמת הריוח שאין בלי הריוח וכל השותפות בעלה שמעין שמת כיון

 שמעון ויתומי היוקר למקום שהוליך המכירה מחמת אלא הקנייה
 דקי״ל כיון ברווחא פלגא לנו ויש אבינו במקום נכנסנו אנו אומרים

 במכירת ערח לא דאבינו משום ואי פקדון ופלגא מלוה פלגא עסקא סתם
 יורה טרחו שכר יהודה יקח ומחלקינו במקומו טרח יהודה הרי העסקא

:מי עם הדין המורה
ה ב ו ש  תנאי כפי או בריוח פלגו ונוטלין שמעון יורשי עם הדין ת

 נובה היה הפסידה או העשקא נאבדה דאם תדע השער
 מחצה וגובה נשבע היתומים על היוצא כיס שטר כדאמרינן מחצה ראובן
 דאחד דקי״ל והא הוא שלהם הריוח מלוה אצלם שהמפות וכיון דמלוה

 קנו לא עדיין שאס היינו השותפות בעלה שמת המתעסקים מן
 אצל שלי הפסקא שתהיה רוצה איני לומר ראובן יכול היה הסחורה
 המעות וחצי חציה שלהם הרי הסחורה שנקנית כיון אבל היורשים

 שלא אעפ״י בדרך הסחורה הלכה שכבר בנ״ד וכ״ש מלוה עליהם
 ראובן יורשי היו העסקא אבד שאם כיון הילכך בכך מה שמעון מכרה
 . אביהם לחלק המגיע הריוח שיעלו ראוי דמלוה פלגא לשלם חייבין
 חייבין היו אביהם מוח אחר העסקא נאבדה דאם לן מנא וכ״ח

 העסקא נסתלקה אב־נו שמת כיון למימר מצו דילמא דמלוה פלגא לפרוע
 על היוצא כיס בעיר דאמרינן והא המעות בעל ברשות הכל להיות וחזר

 אביהם בחי העיסקא ככנאבדה היינו מחצה מהם וגובה דנשבע היתומים
 בריוח צס שכן וכיון לשלם חייבין אינם אביהם מות אחר נאבדה אס אבל
 דסתמא ליתא הא .הוי המעות ולבעל פקדון הוא דהכל כלום יעלו לא

 נאבדה אס בין מפליגנן ולא היתומים על היוצא כיס שער אמרינן
 פרק ז״ל הריא״ף דכתב ואפ״ג . מותו אחר או אביהם בחיי הפיסקא

 איכא ואי וכו׳ מטלטלי דהני סהדי איכא אי הילכך וזיל המקבל
 מנחא ב״ח או יורשין מיניה שקלי לוה דמית שעתא בההיא רווחא בה

 שקיל שפתא דההיא רווחא דדוקא מהכא משמע וכו׳ מיתנא שקיל דהוי
 איירי דהסס קשיא לא הא • שקיל לא דמית בתר דאתי רווחא אבל

 רווחא שקיל זמנא דקביע היכא אבל העיסקא למכירת זמנא קביע בדלא
 אין פלוני למקום להוליכה היתה שהעיסקא כיון וניד דמית בתר אפילו

 מס אס לזמן עיסקא דאפילו ואע״ג ההוא למקום שיגיע עד לחלוק יכול
 הפוסקים רוב הסכימו וכן העיסקא נתבטלה הזמן בתוך המתפשק

 אץ פלוני למקום להוליך שקנו מה אבל סתם שהעוסקים בזמן הנ"מ
 המתפסק• שמת אפי׳ מקום לאותו אותה שיוליכו פד אותה לחלוק יכולין

 או וכו׳ סתם נשתתפו ושותפין שלוחין מהלכות פ״ד ז״ל הרמב״ם וז״ל
 יש סחורה אותה למכירת ידוע זמן היה וכו׳ הפשד בחלוקתה שהיסה

 הידוע בזמן הסחורה שהמכר עד יחלוקו שלא לעכב מהם אחד לכל
 זה אס זה כופין שעה בכל סתם שנשתתפו כיון הרי . ע״כ למכירתה

 בניד לעכב יכול הסחורה מכירת זמן הגיע שלא אס ואפיה לחלוק
 לא אס שירצה שפה כל לחלוק דיכול אפ״ג המתפשק במת כיון נמי

 אותה שקנו כיון בנ״ד וכ״ש לעכב יכול השחורה מכירת זמן הגיע
 וכיש פלוני למקום שתגיע עד לחלוק מפין אין פלוני למקום להוליכה

 ולא המתעסק שמת במקום אותה ימכרו אש ליתמי פסידא דאיכא
 את המלוה פל ז״ל מאיר רבינו בשם במרדכי שכתוב מה לפי מיבפיא

 ביד המפות להניח רוצה ואין הלוה ומת שכר למחצית חבירו
 זמן הגיע לא ועדיין קצוב לזמן לו הלוה ואס וכו׳ אלמנתו
 דעת על המפקיד דכל מידה להוציא יכול דאין לי נראה הקצוב
 העיסקא זמן משך ימי כל שכר למחצית בהם ויתנו וישאו וכו׳ אשתו

 משתמשין שאולה פרה אביהם להם הניח נפדות אלו כדאמרינןבפרק
 דדילמא ואמרי החולקין לדעת אפילו אלא ע'׳כ שאלתה זמן כל בה
 אינם הם לטעון יכול בעישקא אבל הכי אמרינן בהמות שמירח גבי

 דעת שהוא אומר אני וכן ע״כ אביהם כמו להשתדל יודעים
 אפ״ה העשק נתבטל המתעסק מת שאם שתם דמכחב זי׳ל הרמב״ס

להתעסק יודעים אינם דהם משום הוי טעמא דהא בנ״ד הם מודים
ולהשתדל
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 שכבד טעמא האי שייך לא ובג״ד אביהם נמו גטיסקא ולהשאדל
 והרי שם אוחה למכור אלא משחדל צריכה ואין בדרך היא השחורה

 ליחומים דיש מודו כ״ט ובהא אביהם במקום ומכר בה השחדל יהודה
 מס שאם אמרינן דלא ב:״ד אחרינא טטמא איכא וסו .בריוח חלק

 טסקחו ליטול הטישקא בעל דמצי היכא אלא העסק בטל המחעסק
 ליטול יכול היה שלא או ששק העישקא שבעל בזמן אבל לחלוק או

 בין לריוח בין בחזקחה העיסקא שהרי ברור הדבר מ״ד עסקחו
 אם העליונה על העסקא בעל יד יהיה הכי סימא לא דאי להפסד

 נפסד המחעסק וברשוח חלקחי לא אני יאמר הפסד בה יהיה
 יהיה ואם השכיר חנאי כפי או ההפסד מחליש היחומים מן ויטול

 ודאיהעיסקא אלא לעצמו ויטול העיסקא חלקסי אני רכחיאמר בה
 המקבל דפ' בחוספחא וחניא .הפסידה או הרויחה שניהם ברשוס
 וכן אביכם שאכל מה לי חנו יאמר לא ומש מחבירו שדה המקבל

 וה״פ ונוחנין שמין אלא אבינו שעשה מה לנו חן לו יאמרו לא הם
 שאכל מה לי חנו לומר יכול השדה בעל אין שכרו כל אביהם קבל אם

 לומר הם יכולין שכרו קבל שכבר דכיון שעשה מה על יושר אביכם
 לומר יכולין אין כלום אביהם קבל לא אס וכן ■ מלאכחו נגמור אנו
 לי אין לומר הוא שיכול מלאכשו ונגמור עמו שפסקס מה לנו חן

 ומכאן ־ להם ונושן שעשה מה שמין אלא עמו אלא עמכם חשבון
 ושוחפין שלוחין מהלכוח פ״ה זי׳ל הרמב״ם שכחב למה גמורה ראיה

 ■ העסק או השוחפוח בעלה שמש המסעסקים או השוהפין מן שאחד
 הר״ם כדברי ושלא זי׳ל והר״ן והרשב״א הרמב״ן הסכמש היא וכן

 השוספחא מזאח למדנו ומיהו .המרדכי שכחב המסחפק כדברי ושלא
 העיסקא לבעל העיסקא בעל רוצה אם שכירוחו אביהם שקבל שכיון

 השכירוח להפסיד ראובן רוצה אם אפי׳ ובנ״ד • השכירוח הפסיד
 יורשי חולקין אלא לו שומעין אין בעיסקא להסעסק לשמעון שנשן

 במקום שחלק שאם ושו ■ העיסקא נחלקה שלא כיון בריוח שמעון
 למקום להוליכה אושה שקנו ושו י לישמי פסידא איכא המשעסק שמש
 ■ נחיח דהכי דאדעשא פלוני למקום שחגיע עד חולקין ואין פלוני
 דין ביח עשה שמעון שמח ראובן ששמע בשעה שאם אני מודה ומ״מ
 חולק אני שמח שמעון ביד לי שיש שהעיסקא דעו בפניהם ואמר
 אוחה קנו ולא ליחמי פסידא ליכא אי לבד לאחריושי היא והרי אושה

 שמש שעה עד העיסקא שהשביחה מה שמין פלוני למקום להוליכה
 עד הסחורה שהלכה הדרך אחריוח שוה כמה השומא ובכלל שמעון
 במיחש שמע שלא או כן עשה שלא וכיון ליורשיו ונושן שמעון שמש

 מגיע היה אשר חלק היורשין נוטלין הסחורה שנמכרה עד שמעון
 דהך פשטא משמע דהכי ■ לדון ראוי וכן השטר שנאי כפי לאביהם
 להס ונוחנין שמין העיסקא לבטל בהדיא אומר שהוא דבזמן שוספשא

 בהחלה כאשר שניהם ברשוש היא עדיין העיסקא הסשם מן אבל
 ובנ״ד עמו אלא עמכם חשבון לי אין למימר דמצי הוי טעמא דהא
 וחו ־ אביהם בזמן היה כאשר בחזקחו הדבר הרי כלום אמר דלא
 לישמי פסידא מעי דלא ואע״ג הסברוש שחי בין מציעחא מלשא דהוי

. :סחם הסחורה קנו ואפי' .
א ל ל  וגובה נשבע היחומים על היוצא כיס דשטר דכיון דמלשא כ

 או אביהם בחיי הנכסים נאבדו בין מפליגינן ולא מחצה
 נאבדו אביהם מישש אחר יחמי טענו מצו ולא אביהם מישש אחר

 נחלקה לא הסחם דמן להדיא משמע פקחן להיוש הכל שזר שכבר
^ ס עי  ■ בריוח נוטלין הרויחה אם בהפסד פורעין נפסדה דאי וכיון ה

 המחעסק מש פלוני-אפי' למקום להוליכה הסחורה שקנו דבג״ד ושו
 יחלקו אם לישמי פסידא דאיכא דכיון ושו • נששחפו כן שע'מ מוליכין

 דאמרינן הא כי אושה חולקין אין המשעסק שמש במקום הסחורה
 ליעקור וסילקא ירקא להסחלק זמנו שהגיע מי גבי המקבל פרק

 דהגיע דאע״ג קמן הא • דשוקא יומא מעא בדלא ומשרצינן ולשקול
 ונושן לו שמין למקבל פסידא מטי הששא פלגי ואי להסשלק זמנו

 אוחה ימכרו אס נמי הכא דשוקא יומא דמעי עד נערינן או מטוס
 באושו ששוה מה כפי אושה ישומו או המשעסק שמש במקום סחורה
 דאדעסא דאחנו אשרא לההוא לה ממעינן לישמי פסידא מטו מקום
 העיסקא נחלקה דבששמא אש״ל אפי' כי בהדיא לך הרי ־ נחיש דהכי

 שלא כיון נחלקה לא גנ״ד לדעשי כן שאינו מה המשעסק ככמש
לה פלגי אי ליחמי פסידא דאיכא וחו : לימכר הראוי למקום הגיטה

 מיחש נרע דלא לעיל דכחיבנא וסילקא דירקא ההיא כי הששא
 ליה למימר מצי לא פסידא איכא דאי להסחלק זמנו מהגיע המשעסק

 דאין הוא דדעחו ואע״ג • לו שמין אלא וזיל דילך וסילקא ירקא טול
 הנ״מ דכוקא ביומא וסילקא ירקא דשוה מה כפום עשה לו שמין
 שמח בנ״ד אבל שעה אוחה כפי לו ישומו אם פסידא דליכא בזמן

 ממטינן ליחמי פסידא איכא שם אוחה ישומו שאש במקום המחעסק
 העיסקא שבעל חדא לטיבוחא סלחא דאיכא בנ״ד הילכך אשרא לההוא

 להוליכה אושה דקנו ושו • לחלוק שרוצה בדעחו גלה ולא חלק לא
 פסידא איכא המחעסק שמש במקום אוחה שמין דאי ושו .פלוני למקום
 חלק ליחומים שיש האמש על להודוש שרוצה מי לכל ברור הדבר ליחמי

 נכנסו כולם אוב״ח אשה כשובח או חי אביהם היה שאם בריוחכמו
 : כשבשי הנל״ד • לו המגיע הריוח בחלק המשעסק במקום

ה פ ק ל ה ד  הגדול עם לדוכן לעלוח מושר אם קטן כהן ענין ן
 בהאי פלוגחא דאיכא אע״ג וכו' קדשנו אשר ולברך

 ויפה ומברך הגדולים עם קטן כהן שעולה העולם נהגו כבר מלחא
 מברכח אינה בה חייבה שאינה מצוה העושוח דנשים למ״ד ואפי' נהגו
 מברך ושפיר מדרבנן לחנכו דחייב ושו . מצוח לכלל דאחי קטן שאני

:גמורה ראיה המנה: כי בראיוח להאריך צריך ואין
קפו ל ת ז ן  שם יש אס ראשון בחורה לקרוא קטן כהן לעלוח ענין ן

 הארך עם שקורא שנהנו מה לנו ודי קודם ח״ח ח״ח
 שאמרו כמו הזה הרע למנהנ טעם ראינו ולא ח״ח דאיכא במקום ראשון

 משנאי כל נאמר עליו הארן עם לפניו שקורא ח״ח כל נ״ע הראשונים
 דאיכא במקום קטן שיקרא המנה: על להוסיף בא שאשה אלא מוח אהבו
 וקורא הקטן הכהן עולה ח״ח שם אין ואם ־ במענו לא בזה כיוצא ח״ח

 היא לא צבור כבוד משום ואי שבעה למנין עולה קטן קי״ל דהא ראשון
 זה עולה אחר כהן שם שאין דמפני ידעי עלמא וכולי לו גרמא דכהונחו

 ;כשבחי הנלייד ־ לאינצויי אשו יעלה לא אם ואדרבה זלזול כאן ואין הקטן
ת הקסז ל א  הנאה שנדרו ושמעון בראובן דעשי אודיעך ממני ש

 יכול אם לחבירו חייב מהם אחד והיה מזה זה
 קדושין לגבי כדאמרינן הנאה הויא מלוה מחילש אי לא או לו למחול

 מקודשש המלוה מחילח בהנאח לי מקודשח אש הרי לאשה אמר אם
 :לקדושין דמי לא דילמא או ואשור הנאה הוי נמי הכא

ה ב ו ש  אש ופורע שקלו אש שוקל מחבירו הנאה המודר חנן ת
 שוקל בשלמא בגמרא עלה ופריך אבידשו לו ומחזיר חובו

 ליגבוש העשיד ועל הגבוי ועל האבוד על שורמין דשנן שקלו אש
 משחרשי קא הא חובו פורע אלא עביד קא מצוה אבדחו לו ומחזיר

 קרן על מעושיו הניח דממר היא חנן מני הא הושעיא רב אמר ליה
 המשכון על מלוה דאפי' בירושלמי עלה ואמרינן כחנן וקי״ל הצבי
 דאמר לבעלי! המשכון אס מחזיר המשכון אש ונטל החוב אש ופרע
ה  ■ הפוסקים רוב הסכימו וכן משכוני לי ומחזיר ליה מפייסנא ^

 מידי ולא ליה מהני לא חבירו של חובו דפורע בהדיא מהכא משמע
 הארי שהוא שנ״ד וכ״ש חבירו מנכסי ארי כמבריח אלא הוי דלא

 לו להחזיר יכול המשכון על מלוה ואפי' חבירו מנכסי עצמו ומבריח
 נמי דהכא ליה מהדר דידיה אלא הששא יהיב מידי דלא המשכון

 דמהדרס עד לך מפייסנא הוה דאמר בירושלמי דאמרו טעמא איכא
 ולא אדם בני לשון אחר הלך דבנדרים לקדושין דמי ולא משכוני לי

 קרו לא נזק מניעש אבל מידי ליה דיהיב היכא אלא הנאה אינשי קרו
 ו' פרק בכחב ז״ל הרמב״ם מלשון בהדיא נראה וכן . הנאה ליה

 ראובן ליד הגיע לא שהרי שעליו חוב פורע וכן וז״ל נדרים מהלכוש
 איסור מכלל אינו השדעה ומניעש החביעה ממנו מנע אלא כלום

 קדושין בין חילוק שיש חדע וכו' אשחו אש לזון מוחר לפיכך הנאה
ה קי״ל דהא הנאה למודר  לה והחזיר במשכון מלוה עליה לו דאםהי

 שקדשה בשעה המשכון אש לה שהחזיר והוא מקודשש המשכון אש
 הנאה המודר גבי ואלו ז״ל והרשב״א והרמב״ן הרמב״ם דעש וכן

 דאפילו הירושלמי כדעח מכללם ז״ל ורש״י המפרשים רוב הסכימו
 כשבחי זה כל .לבעליו מחזיר המשכון אש ונטל המשכון שטל חוב פרע
 מלוה בהנאח דהמקדש שאמרו מפרשים וקצש ההלכוח לדברי לחום
 לה ואמר זמנא לה וארווח מינה למגבייה זמנא דמטא כגון היינו

 אם וכ״ם .לי מקודשש אש פלוני זמן טד לך דמרווחנא הנאה נההיא
סובר ואני מקודשש דודאי המלוה לו דמחלתי הנאה בההיא לה אמר

דאפי'
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 זר״ח ז״ל הרמכ״ם לדננח אבל , מוחר הנאה מודר גבי בכה״ג לאפי׳
 בהלואה מעוח הפחא דיהיב כגו! טסקינן במאי דהכא פכחבו ז״ל

 זו במלוה לך פארויח זמן בהנאח לי מקודפר! אח הרי לה ואמר
 הנאה למודר קדופין בין לחלק צריכין אנו אין יום וכך כך בידך פחהיה

: אסור נמי הנאה במודר אפילו ובכה׳יג  לדעח וכ״פ מוחר ההלכוח לדעח אפי׳ דנ״ד דמלחא כללא
 אינה קדופין לענין דאפי׳ דמודו ז״ל ור״ח הרמב״ם

 חולקין שים יודע והוי • פעה באוחה מידי לה יהיב דלא כיון מקודפח
 דדוקא דעלמא חוב פורע אינו מסבירו הנאה דהמודר הדין בעיקר

 דעלמא חוב אבל מצמצמח היחה דהיא משום אמרו אפחו במזונוח
 ר״ח דעח וזה שעליו החוב לו למחול אסור נמי עעמא ומהאי . לא

 פאמרו ז״ל ורפ״י הרמב׳ם כדברי אלא לנו אין אנו אבל ז׳׳ל והרא״ש
 החוב לו למחול מוחר הילכך הירושלמי מן נראה וכן איירי חוב דבכל

:כחבחי לע״ד וכנראה • עליו שיש
 נכסים והניח שמח במי דעחי אודיעך ממני שאלת תקסח

 ובשעח אפחו כחובח כדי בהם ואין מועעים
 שוין שהיו מה או כחובחה כל גובה [אס] הנכסים נחרבו גבייה

: שמח בשעה הנכסיס
ה ב ו ש  השביחה בנכסים שהשביחה האשה שמח מי בפרק חנן ת

 עובה הריני בעלי לי שהניח מה אמרה ואס לאמצע
 עיבידחה מאי אשה בגמרא עלה ואמרינן לעצמה השביחה ואוכלח

 ומח אחיו כמעון בח שנשא ראובן כגון יורבח באשה ירמיה א*ר
 יורפח ראובן אבח נמצאח בניס בלא ראובן ומח בנוח והניח שמעון
 עיבידחה מאי ז״ל רכב״ם ופי' * כמעון בנוח אחיוחיה עם בעלה

 מן ניזוניח וחהא יחמי חערח,קמי או לה וחנך כחובחה חעול או
 הימומים בממון לכשחעבד לה וחין שלהם ידיה ומעכה היחומיס

 כחובחה כדי בהם שאין מועעיס נכסים והניח בעלה שמח אשה ופסק
 יורשין או דין ביח ונחעצצו בעלי לי שהניח מה ראו אמרה אס

 והמוחר כחובחה חערוף סחס הנכסים השביחה ואפילו להשביעה
 שלא בנ״ד הילכך . ע״כ כחובהה רביע נכחייר פלא ואעפ״י ליורשים

 אלא לה אין הנכסים השביחו אס בעלי לי שהניח מה ראו אמרה
 דהשביהו היכא מיבעיא ולא בעלה שמח בשעה שם שהיה מה כפי

 השביחחה |אפי׳ אלא היחומים שכשביחום או עצמו מחמס הנכסים
 מעשה מהנכסים ניזוניח שהיא כיון דהא מהשבח נועלח אינה היא

 שכבר כלום גובה דאינה שכחב מי שראיחי ואעפ״י • ליחומיס ידיה
 • למזונוחיה משועבד אינו היחומיס ושבח כחובחה כדי אכלה

 היחומיס שהשביחו בזמן אלא אמורים הדברים שאין לי מסחברא
 מה והקח כשבח מן היזון לא למה הנכסים היא דהשביחה היכח אבל

 להשביח עורחח פחהא הדין מדח לקחה והלא חחלה מצוי שהיה
 השביחו עצמן מחמח הנכסים והיכאדהשביחו • משלה וחאכל הנכסים

 שהרי כלום בהן לאשה אין הילכך שמח מי בפרק כדאמרינן לעצמן
 ב״ד ונחרשלו בעלי לי שהניח מה ראו אמרה אם דמלחא כללא : האשה למזונוח ולא לכסובה לא נשחעבד לא השבח

 שהשביחו מה וגם שלה הס כאלו הנכסים הרי השביעוה ולא
 מה ראו אמרה לא ואס ־ ליחומים והמוחר כחובחה כל מהם וגובה

 בנשאר מה מהם נועלח הנכסים היא השביחה אס בעלי לי ״הניח
 אם וכ״ש מעצמן הנכסים השביחו ואם ליחומים והשבח מבעלה

 שנשאר מה כדי הם אס שאכלה מה על עמה מחשבין הם הבביחוס
 מבעלה שנשאר מה כנגד המזונוח יעלו לא ואם לה הולכח מבעלה

: כלום לשלם מייבש אינה יוחר המזונוח ואס לה משלימין
 שבועח שנשבעה באלמנה דעחי אודיגץ ממני שאלת תקכט

 לבנה לחח מעכשיו בלשון ונחחייבה האלמנה
 כלום ליורשיה חחן לא הבן ימוח ח״ו ואס זהב עשרה לחופה כשיכנס

 קודם ומחה לבעל הנכסים והכניסה ונשאח נחחייבה כן מנח שעל
 נכסיה שירש אמו בעל אח הבן חובע ועחה לחופה הבן שיכנס

: אמו לו שנחנה מה שיקיים
ה ב ו ש  יכול שאין 0למו! הבן הגיע לא עדיין שאם ברור הדבר ת

 אמו אח למחבע מצי דלא היכי כי כלום ממנו לחבוע
 לחופה הגיע אם אבל .לו נחנה נשואין לצורך כי אשה לישא שיבוא פד
ד בפולס איןהפסן המחנה דבשפסחיילוס כיון לשאלה מקום קלס י

 משעה למפרע במחנה הבן זכה מעכשיו לו דכחבה כיון דילמא או
 לשלם הבעל על דאין חשכח שפיר בה מעיינח וכד • בעולם שהיחה

 האשה כמכרה עצמך והנע יורש ולא הוי לוקח בעל דקי״ל כלום
 הבעל מיד נמי הכא זו מחנה בשער הלקוחוח מיד להוציא יכול מי

 מיד מוציא כמחנה שער בעל ואין ־ הוא דלוקח להוציא יכול אינו
 ומכרו חזר שאס לו שנחן הדבר או קרקע לו שיחד לא אס הלוקח

 האשה שכיחה אפי׳ זה ולפי שלו כאינו דבר שמכר לפי מכור אינו
 יכול היה לא לחופה הבן כפהגיע דהיינו המחנה שחלה בשעה קיימח
 שכבר וכ״ש מחיים ליגבוח כחובה נחנה שלא כלום הבעל מן להוציא

 לך נכסי לאשה האומר דאמרינן מכא וראיה בנכסים זכחה ולא מחה
 הוי לוקח שהבעל לפי כלום לפלוני אין האשה ונשאח לפלוני ואחריך

 מקרקעי א;ב מעלעלי למלוה כתב דאפי׳ יודע והוי ־ יורש ולא
 דאם השוק חקנח שעשו לפי מהם גובה ב״ח אין המעלעלין ומכר

 כהובח עליו שאין אדם לך שאין מעלעליו למכור יכול אדם אין כן לא
 • ממני יערפוס למחר שאומר לפי לקנוח ירצה לא הלוקח וגס אשה
 במחנה שהיה אפי׳ הילכך השוק דחקנח שעמא לא במקרקעי אבל

 הבעל מן גובה שאינו וה״ה הלוקח מן גובה אינו נכסים שעבוד זו
 ואכלה בשער שלוחה האשה נוחלין ביש אמרינן הא וא״ח ־ הוא דלוקח
 ניחא בקרקעוח לו הכניסה אם ובשלמא הבעל מו מוציאין ונשאח

 ‘ הוא לוקח דבעל כיון ממנו גובין אמאי מעלעלין לו הכניסה אס אבל
 אבל קרקעוח לו שהכניסה אלא החס איירי דלא נמי דהכי וכיח

 בין החש איפליגו מדלא ודאי ליהא הא לפרוע חייב אינו מעלעלין
 קלא דאיחלה מפרנסה החם לה דילפינן וחו ־ למקרקעי מעלעלי

 נשאו חייא ר׳ וחני קענוח ישאו גדולוה נשאו וחנן בשער כמלוה והוי
 מוציאין לפרנסה דוקא עלה ופדישו מבעל קענוח ישאו לבעל גדולוח
 מלוה דהוי משוס מבעל מוציא־ן אין הקענוח למזונות אבל מבעל

 הנכסים כל עמהן הביאו שכגדולוח והיכא קלא לה דלית פה על
 ליה דכוס אוהם שאכלו אלא בעין עכשיו הנכסים ואין לבעליהן

 הדרא דאיחא היכא וכל היא קיימח גזילה בעין ככהן דאלו מלוה
 משמע בעין שאינס להיכא בעין אם בי! ומדפליג הכל לדברי

 השוק חקנח בו עשו דעלמא דבלוקח לחק ויש • מיירי דבמעלעלי
 שאין ברור הדבר בנ״ד הילכך • השוק תקנח ביה שייך לא בעל אבל

 בשער מלוה הימה אם אבל היא דמחנה כיון הבעל מן מוציאין
:כחבחי הנל״ד . בעין הנכסים דאין אע״ג הבעל מן מוציאין

קע ת ת ל א  יחומי על בער שהוציא בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 שהודה עדים לו יש אבל לקיימו יכול ולא שמעון

 : שמעון מיחומי זה בשער גובה אם שכתבו בחייו אביהם
, ף ב ו ש  לקיימו צריך שכתבו בשער מולה דאמר יוחנן כר׳ קי״ל ת

 דהוי משוס ממשעבדי גבי לא ליה מקיים לא ואי
 צוה חא״כ היחומיס מן גובה אינה ע״פ דמלוה וקיי״ל ע״פ מלוה

 והילכך הפרעון זמן הגיע שלא או משעחיה מח או מיתה מחמת
 שערייכו קיימו להו ואמרינן למעען אבוהון מצי דהוה מאי להו עענינן
 קיים ליה למימר מצי לקוחות למערך אחי דאי היכי וכי לדינא וחוחו
 השער לקיים ליחמי עענינן נמי הכי שכתבו מודה דלוה אע״ג שערך

 שכתבו בשער מודה בשלמא מידי.וא״ח ולא גבי לא ליה מקיים לא ואי
 למפסק לן איח עעמא דמהאי לקוחוח להפסיד לקינוניא למיחש איכא
 הא • בניו על קנוניא עושה אדם וכי יחמי לגבי אבל לקיימו דצריך

 כיון אבל נמי הכי מיחה בשעת בשער. מודה הוה דאי קשיא לא
 עסהמלוה עושה היה קנוניא שמא למימר איכא הודה הכי דמקמי

 לקיימו צריך אין דאמר אסי לרב חיקשי וא״ח • לקוחות לערוך כדי
ק • לקנוניא וניחוש משועבדים מנכסים וגובה  ז'נ הרשב״א חי
 ואילך הודאה דמשעח בלקוחוח אלא אמרה לא נמי אסי דרב
 בהאי דאפי׳ ונ״ל ־ להו עריך לא הודאה דמקמי לקוחוח אבל
 מנכסיו למכור נחן דעיניו ועעמא כווחיה וקי׳׳ל יוחנן ר׳ פליג

 כך אחר שימכור מה לערוך קנוניא פמו ועושה לזה והודה וקדם
 היחומים מן גובין שאין ברור הדבר ובנ׳ד לקיימו צריך הילכך

: השער אח שיקיים פד
 במעמד שהיו ולוי ושמעון ראובן על ממני שאלת תקעא

 לדחוק חייב ושמפק ללוי חייב וראובן אחד
נדיג שאני בידך לי שיש ממה וכן כן ללוי סן ראוק לו ואמר

ושממון



ותשומתדדדכץשאלות
 לי סשכמ לד ומומן קכלסי לא אומר ולד ללד שנהן מומן מממון

 היה כמה הסך זוכר אי<י אומר ושממון לי שנחח קצובים ממום טל
 ולא לך נחסי אצלי ראובן אוחך שהמחה מה שכל לך אשבט אגל

ד נשאר  כמה אסה השבע מאמין אחה אין ואה כלום ממנו בי
; וחמול לך נחחע ושלא היה

ה ב ו ש  הוא היה שאפילו טמנוחיו בשחי שממון מס הדין ת
 אלא לישבמ חייב אינו פרמחי וטמן במצמו הלוה

 והבו הסך יאמר שלא אפי׳ לך חייב שהייחי מה כל לך שפרמחי
 בטל שממון היה שלא בניד וכ׳ש נחמן רב סקנח טל לוסיף דלא

 מדכר לא איניש מל רמיא דלא ומלחא היה כמה שידקדק החוג
 לו שיחן ראובן לו שאמר מה שכל שמטק ישבמ הילכך . לה

 דרבנן דבשבוטה טמו הדין השנייה בטטנחו גם * ופטור שנחן
 מהלכוח פ״א ז״ל הרמב׳׳ס ודיל לו הולך לישבט רצה לא ואס מפכינן

 השבע ולך הסח השבע כלוס בידי לך אין בידך לי מנה ונשען מוען
 להחרים לו ויש אחר הפוך שס ואין כלום בלא חלך או וטול אחה
 לא שאס שבועה מהפכינן בדרבנן דוכחא בכל דאמרינן והיינו וכו׳
 בלא הולך רצה לא ואם שכנגדו על מהפכינן לישבע הנחבע רצה
 רואה אני פשוטים ודבדס אחרח בחשובה זה על וכברהארכחי כלום

:עליו לישאל כדאי היה לא
ב ע ק ת ת ל א  וכו׳ שאכלנו נברך אומר המזון בברכס למה ש

 החורה ובברכח המבורך ולא שם מזכיר ואינו
מדס : המבורך ה׳ אח ברכו או

ה ב ו ש  חובח עליהם וחל יחד כולם שאכלו המזון בברכח ת
 וכולל שאכלנו נברך אומר לכולם מברך ואחד זימון

 להזכיר צריך ואין המבורך שיאמר צריך אין עמהם'ולפיכך עצמו
 אלהינו נברך אומר עשרה היו ואם עשרה שם שאין כיון השם
 כי דכחיב משום מג׳ בפמוח זימון חיקנו לא למה וא״ח • וכו׳
 יענו וחרין דיימא אחד ובעינן לאלהינו גודל הבו אקרא ה׳ שם

 מעשרה בפחות בס׳׳ח קריאה אין הסורה ברכס אבל • בחריה
 ללדו שהוא לפי המבורך ה׳ אח ברכו ואומר ה׳ אח מזכיר ולפיכך

 ה׳ מברך כשאני ואומר זו בברכה נחחיימ לא והצבור לקרות בא
 גודל הבו אקרא ה׳ שם כי הכתוב ע״ד לאלהינו גודל הבו אחם

 מן עצמו הוציא כאלו ונראה ברכו למימר דבעי ומשום • לאלהינו
; עמהס עצמו לכלול המבורך שיאמר תיקנו הכלל

ת תק;יג ל א צ  בקי אינו והוא אשתו אח לגרש שבא בראובן ^
 רוצה אינו הגע למסדרי ואמר התנאים במשפטי

 התנאי אח כפלו ולא טעו הגט ומסדרי זה מנאי על אלא לגרש
 בעל החנאי ראובן ובני גד בני כחנאי נעשה שלא כיון אמרינן אי

ד קיים והמעשה ה  או החנאי נחקייס שלא אעפ״י מגורשח היא ו
̂טובה ;זה חנאי על אלא מחירש שלא היה ודעחו אזלינן דעחיה בחר דילמא  הריא״ך לדעח ע״מ או במעכשיו המנאי היה אם ת

 עליהם לסמוך רגילין אנו אשר הפוסקים ורוב והרמב״ם
 לכפול צריך אין ע״מ או מעכשיו דהאומר כחבו דהא לך מיבעיא לא

 כי למעשה קודם הסנאי שיהיה ולא ללאו הין להקדים ולא סנאו
 לכפול צריך במעכשיו דאפי׳ דס״ל מפרשים וקצח ר״ח סיבעילךלדעס

 דאפילו ולכ״ע אם בלשון במחני א״נ ראובן ובני גד בני כחנאי החנאי
 מודו החנאי במשפטי מאיר דרבי עליה דפליגי כרבנן דפסק למאן

 לא(מחי) ואם באחי אס דש״מ בנטא שמואל כדאחקין וקדושין בגיטין
 בלא החנחי היה שחם שמואל שחשש דמלחא לרווחא כן ועשה [באסי]

 שלא אעפ״י והוהמחיר מאיר כרבי דס׳יל דינא בי איכא הוה כפל
 בעינן לא דמדינא החקנה מפני הוא שהטעם וכיון החנאי נחקייס
 נחקיים ולא סנאו כפל לא אם וקדושין בגטין הילכך חנאו שיכפול
 בשאינה ולא במגורשח לא אומה מחזיקין ואין לה חוששין הסנאי

 להחמיר בה והולכים מקודשח בשאינה ולא במקודשס ולא מגורשח
 לפי אפי׳ המקנה מפני אלא הדבר שאין כיון למדח הא חכמים מדברי
 ונשאת עברה ואס מנאה קיימה שלא כיון להנשא מוחרם אינה ספקך

 גמור סנאי דבנ״ד קושטא אבל בה האלו הדרכים וכל ומזה סצאמזה
 זה סנאי על אלא לגרש רוצה שאינו בהדיא להם אמר שהוא כיון הוא
 משדרי טעוס בסר אזלינן דלא כלל מגורשח אינה סנאה קיים לא אס

ט ה דטסא גסר אלא מ די לאו גגיטא דעתא גלייי דקי׳ל דאעיג ד

צד
א כלום  רוצה שאין ממש אמירה אלא הוא דעסא גלויי לאו הכא ס
 גט הגט יהיה ממוחס מפני כי ומר6 ^מה cfti זה כחנחי חלח לגרש

 מעושה גט והוי בע'כ ממנו אשסו אח מגרש אחה נמצא בטל והחנאי
 גילוי ממונוס בדיני מועיל הוא יוסר הפוסקים רוב דלדעס ואע״ג
 לגילוי כיון ובגטין כתיקונו נעשה שלא מסנאי דמוכח אומדנא או דעס
 מ”הנ מועיל אינו כתיקונו נעשה שלא דחנאי כ״ש מועיל אינו דעס
 דלא דכיון חז׳׳ל כחיקון החנה ולא המחנה הוא בעצמו שהבעל בזמן
 שאינו בהדיא אמר שהבעל בנ׳ד אבל לגמרי לגרם דעחו בסנאי קפיד
ד על וסמך בחנאי אלא לגרש רוצה ד ס  הוא גמור סנאי טעו והס הגט מ

;כלל מגורשח אינה הסנאי נחקיים לא ואס
ה תקעי ל א  מקצח לו ונסן סודר בקנין משמעון קנה ראובן ש

 לעכב רוצה ושמעון ראובן בו חזר ושוב הדמים
 יורה עירבון במורח לו שנחנס שאומר ראובן לו נחן אשר המעוס

:מי עם הדין המורה
ש ה1ת  כיון לך מחול ערבוני בו אחזור אני אם לו אמר אם ב

 ז״ל הרמב״ס פשק וכן ממנו מוציאין אין בידו שהמעוח
 הוא אסמכחא דאי כל דקי׳׳ל ואע״ג הוא דמר דאחריה טהגין אנו וכן

 שלא אעפ״י הילכך מוחזק דשמעון הכא שאני קניא לא ואסמכחא
 ואס שבידו במה שמעון זכה ראובן שקנאה ממה השחורה הפסידה

 אמר ולא סחס או פרמון בחחילח אלא המעוח לו נחן שלא ראובן טוען
 בהדיא כן לו שאמר שמעון ישבע לך מחול עירבוני בי חוזר אני אס לו

 סחס לו שאמר או במחילה המעוח לו ואסנחן הטענוח כשאר ונפטר
 היא והרי לכ״ע המקח ונקנה סודר בקנין שקנה כיון עירבון ברזורס

 אוחה שקנה ממה שחפשיד ומה השחורה ומוכרים ראובן לאחריות
 ואס מראובן השאר גובין יספיק לא ואם ידו שחחח ממה גובה ראובן

 הסחורה לבעל הריוח סרויח ואם מעוחיו לראובן מחזיר ספסיד לא
 יוחנן דרבור׳ פלוגחא בעירבון אלא קנה לא ואס ראובן בו שחזר כיון

 כנגד קנה דבמקרקעי עליה ואמדנן הכל קנה דאמר כר״י וקיי׳׳ל
 מנהג ואס שפרע מי לקבל הכל כנגד קנה ובמטלטלי לגמרי הכל

;ממונוח בדיני גדול עיקר המנהג כי קנה לגמרי לקנוס המדינה

ה ע ק ה ת ל א  אלא יחירנה שלא והחנה שבועה נשבע ראובן ש
 החרה יש אס המחייה לזמן ע׳׳ה רבינו משה

:וחרמה פחח ע״י זו לשבועה
ה ב ו ש  דקי׳׳ל לשבועה החרה יהיה שלא שהחנה כמי זה הרי ת

 כתב וכן לו מחירין הסנאי ועל השבועה על נחחרט שאם
 חרמה שמועיל כמו מעם של ודברים חולק בלי בחשובה ריב״ש

 ישאל שלא ונשבע וחזר שנשבע למי לסנאילמה״ד ג״כ מועיל לשבועה
 היו שלא יד ובנ הראשונה כך ואחר השניה לו מחירין דקי״ל שבוטחו על
 לו ומסירין הכל על מחחרט בחנאי שבועה אלא שבועוח שחי שס

: ברור וזה והחנאי השבועה ביחד
ל ל ת ח ל א  סעודה עושין ואין בע״ש אלמנה שנשא אלמון ש

 עבר שכבר כיון ברכוח ז׳ מברכין אם הלילה עד
;ראשון יוס

ה ב ו ש  כאן רואה שאיני כ״ש להקל ברכוח דספק ידעח כבר ת
 מברכיןכללדאי אין ראשון יוס שעבר שכיון הפק מקום

 סעודה מכוס ואי אלמנה שנשא אלמן גבי שייכי לא חדשוח פנים משום
 הסעודה אכלו לא שעדיין כיון בהולה גבי בשלמא אכלו לא שעדיין

 שנקראו האומרים לדעת מב־כין ולפיכך חדשוה פנים הוו הראשונה
 בשעת שם היו לא אם הברכה בשעת שם שהיו אעפ״י חדשוח פנים

 חדשוס פנים נקראו כלא נראה ז״ל הרמב״ס מלשון אבל הסעודה
 אלמנה כנשא באלמון אבל הברכה בשעח שם היו שלא אוחס אלא

 משוס אלא הברכוח גורמח הסעודה אין אכלו לא שעדיין אעפ״י לכ״ע
 הטור מדבריי נראה וכן אלמנה שנשא באלמון שייכי ולא חדשוח פנים
 ולא אלמנה היא ואס וז״ל להדיא הנחיבוח בעל כחב וכן ס״ב סימן
 אין בחולה נשא אפי׳ הרמב״ם ולדעח מברכין אין הלילה עד אכלו

 אבל הברכה שמעו שלא חדשוח פנים שם היו לא אס לה מברכין
 שעבר כיון לה מברטן אין חדשוח פנים באו אפילו אלמנה שנשא אלמון

 ראשונה סעודה שהוא ואפי׳ שבח הוא אפילו דמלחא א׳.כללא יום
:סזוז לא ומעה לה מכרכי! אין

שאלת
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עי ק ת ת ל א  שהיא ממה נפחוח סחורה למכור מותר אם ש
 סכום כל לו שיש כיון זמן לו שקצנ ואפילו טתה שוה

: מכר אשר הסחורה
ה ב ו ש  שאין כיון להם וסמכו היתר נו נהנו כבר זה דבר ת

 כוה אפי' לפשוק יכול מלאכה שוס חסרה הסחורה
 תיקון קצת הסר אפילו ז״ל רש״י התיר מזו וגדולה בארבעה חמשה
 דמתנה בד׳ ה׳ שוה אפילו לפסוק יכול לכ״ע מידי חסר דלא והיכא

 הריא״ן! וכתב נער כאגר ונראה זמן לו שקצב ולענין • ליה דיהיב הוא
 בא אם בין שבשוק שער על לפשוק בא אס בין סתם ופורעין לוין ז׳ל

 זמן לו קצב אס אבל זמן לו קצב שלא בסתס דוקא לו בשיש לפסוק
 חולקים האחרונים רוב מ״מ ז״ל הרמב״ם דעת נראה וכן אסור

 ואיפשר מותר זמן לו קצב דאפילו ושברי מכללם והמור והרא״ש הרשב״א
 שהוא כיון בנ״ד מודים הראשונים דאפילו מסתברא ומ׳ימ סמכו דעליהם

 לפסוק שבא היינו לפסוק בא עם ז״ל דאמרו דהא וממכר מכר דרך
 שייכא ובהלואה הנואה דעקרו וכיון אצלו לו שיש הלואה במעות

 נמר כאגר מחזי זמן לו קצב דאם עלה החמירו דאורייתא רבית
 דלא והבו ז״ל אמרוה דעלה סתם ופורעין דנוין לישנא דייק והכי

 כתב בסאה סאה לוין דלגבי המור מלשון דקדקתי וכן עלה לוסיך!
 בלא סתם הדין כסב הפירות על פוסקים ולגבי הפוסקים מחלוקת
 אפי׳ לפסוק יכול תיקון שום חסר ואינו בידו בהוא דבר אבל וז״ל מחלוקת

 זמן לו קצב לא או זמן לו קצב אם בין חלוק שיש איתא ואי ע״כ בד׳ ה׳ שוה
 פליגי הלואה לגבי דדוקא דס״ל משמע אלא המחלוקת לכתוב לו היה

 מזומן גדיש לו יש אם ומיהו נשך איזהו פרק המרדכי וז״ל כדכתיבנא
 מן מוזיל ואפי׳ כשיצא הזול כשער עליו לפסוק מותר להדיוע אפילו
 דכיון בחליפין נקנין פירות למ״ד בחליפין ליה מקני אי שרי השער

 קצב אם מחלק ולא ע״כ נמר אגר הוי ולא גביה מוזיל אוזולי לו דיש
 היא שעדיין מרצה אם ואפילו חלוק דאין משמע קצב לא או זמן לו

:עליהם לסמיך וגדולים רבים להס יש הרי מחלוקת
קעח ה ת ל א  וכן באגר תילתי חרי עסקא לתת מותר אם ש

:שכלו לו ונותן -בהפסד
ה ב ו ש  לי ומה דפקדון בפלגא להתעסק שכרו לו שימן לי מה ת

 שזה כמו דפקדון תילמי בתרי להתעסק שכר לו שימן
 בהפסד ותלתא באגרא מילתי מרי התנה ואפילו מותר זה גס מותר
 חייב שיהיה כדי ושכרו דפקדון תילחי בתרי שיתעסק כדי שכרו לו ונתן

 כשואל להיות חנם שומר ממנה דקי׳יל מוחר כלהעסקא באחריות
 נמי ובנ״ד כרבית דמחזי משוס אסר ל’ז הרא״ש אבל להלכה כנ״ל

 ופלגא באגר פלגא אלא רביח הערמת משוש להחמיר יש למעשה
 זה דרך על וכן בהפסד מילתי ותרי באגרא מילתי מרי או בהפסד
 בשם המירו אחרת ובדרך שכרו לו ונותן ההפסד כנגד הבכר שיהיה

 כנגד משכונות ממנו ליקח יכול בכר למחל־מ מעות דהמלוה התוספות
 ואם וזהב כסף משכונות על אלא אותם ילוה בלא בו ויתרה הקרן כל

: ע״כ שלו תהא ההפסד והפסיד שינה הלוה
ך תקענצ ך ז  היא בה וחזרה ובלו חמיו לביס סבלונות השולח שאלת ז

 מה כפי או בזול אותם משלמת משלחת כשהיא אס ^
: לא או ומשחה למאכל דמו שהיושויןמי

ה ב ו ש  מעמא דהא בוים הננאכל ודין דדינם נראה היה לכאורה ת
 היינו אלו למימר דמצו משוס הוי בזול בבר דמשלמין

 ביוקר ומשחה מאכל כ״כ אוכלים היינו לא להחזיר שסופנו יודעים
 ז״ל הרמב״ם מלשון משמע נמי והכי במלבוש נמי שייך מעמא והאי
 ואפילו והמשתה המאכל תחזור היא חזרה ואס שכתב המשניות בפי׳
 ע״כ והמשחה המאכל כדין דינו אבד או שבלה וכל משלם בירק דמי

 מרבוותא חד לשתמיט דלא לי דקשיא אלא לגמרי שוה שדינם משמע
 במאכל אלא זה דין כתבו לא וכולם זה דבר לאשמעינן במראי 1א קמאי

 מלשון נראה וכן בעור הכתובה האשרי מתשובת נראה וכן ומשחה
 והמשחה המאכל ואפילו הכל חזרה היא אם אבל שכתב ז״ל הרמב״ס

 קאמר מדלא והמשחה המאכל של דמיו ומשמע בזול דמיו נותנת
 המאכל היו שאם הגאונים הסכימו וכבר כתב עוד בזול הדמים ונותנת

 בפירוש שכתב מה ומעתה ע״כ ארבעה משלמת ששה שוה והמשחה
 ולפיכך לבד החזרה לענין אלא כן כתב לגמרי להשוותם לא המשנה

דאמרי במלבוש האי כלי שייך לא ומשתה דעעמאדמאכל אומר אני

 באכילה עצמם לצמצם העולם דרך כי לכריסיך ושוי לגביך עשיק אינשי
ם אדרבה אלא במלבושים לצמצם דרכם ואין ושמיה  בהם מתכקי
 חשובה תהיה הנאים מלבושים דע״י ותו מכבדוחו יוחנן ר׳ להו כדקרי
 בהס לזלזל המלבושים דרך דאין ותו עליה ויקפצו אדם בני בעיני

 וקרוביה משפחתה בני כל אותו אוכלים ומשחה דמאכל ותו • השליש
 היה לא אם היא שלבשה מה אבל בזול אלא היא שתשלם בדין ואינו

 ואץ ונועל הוציא כמה נשבע הילכך בקופסא תניחם לו להנשא בדעתה
:נהגו וכן וקרוביו הוא שאכל מה לו מנכין

פ ק ה ת ל א  אונ־ וז״ל יצ״ו וירגה ן׳ שמואל כה״ר להחכם מצפת ש
 ישראל כל עיני ראשו על אלהיו נזר וקדושו ישראל

 • למלקושו פערו ופיהם לו כמסר ויחלו . נפשו אח ישא ואליו עליו
 נר׳׳ו מורנו המופלא החכם הוא הלא דאומחיה ומדברנא דעמיה רבא
 כדתנן אסור שהוא בא״י ערלה ספק ענין על גדולה במבוכה אני

 והיוצא הענבים ובפרס זה בספק הם הזאת הארך פירוח ורוב במתני׳
 באחי ע״כ האלו בעניניס הדבר ירחיב בזה פוסק מוצא ואיני מהן
 לבארו הדבור בו וירחיב הזה בדרוש נכון על יעמידני לחלוח כ״ח לפני
 כי לכ״ח מסריח אשר עון עלי ישח נא ואל המוב כמנהגו חלקיו בכל

 בארן באו גדולים על שמעתי וכבר צריך אני וללמוד היא חורה
 קשה הזה והאופן הזה הספק לסבת מפירוסיה לאכול רצו ולא הזאת

 בפרישות לנהוגי יוכל מי כי בעצמו קשה היותו לסבת אם מאד עד עלי
 בדבר פרישות נוהג להיות המעשה עלי רע כי גם בתמידות וכ״ש
 דבר יבא ולק ליוהרא קצת ודמי בו נוהגין העיר חכמי כל שאין

:וכו׳ באורחותיו ונלכה מדרכיו ויורנו כ״ח
ה ב ל ש  עושין ויפה פירוחיה וכ״ש אבניה אח עבדיך רצו כי ת

 כשישבתי אני עשיתי וכן כזו חומרא נהגו שלא א״י חכמי
 הדור זקני ראיתי וכן פירוחיה אח מלאכול נמנעתי לא בירושלים

 חסידותם רוב עם בזה נזהרים היו ולא נוהגים לברכה כולם זכר ההוא
 שנהגופרישוח ואותם וכו׳ צדיקים של בהמתן ואפילו במצות ודקדוקם

 מן אלא עצמו ציער שלא מנזיר ק״ו נפשם על שחסאו אצלי קרוב זה
 נוהגת שערלה מניין אבאר ותחלה . ה1מצ של -ביין יעשו ומה לבד היין

 ערלה דאין המשניות בפירוש ז״ל הרמב״ם דכחב העכו״ם שנעע במה
 ז״ל עובדיה רבינו שכתב ממה נראה וכן העכו״ם שנסע במה נוהגת

 העכו״ם נסע שאס משמע ע״כ ישראל של בשדה שנסע והעכו״ס וז״ל
 ערלה דנוהג וכתב ז״ל הרמב׳־ם בו חזר ובפסק ערלה נוהג אינו בשלו
 של ואמר פירוח שהביא עכו״ם דחניא בו חזר ויפה עכו״ם בשל

 כמה כתב ור״ח עכו״ם בשל נוהג דערלה משמע וכו׳ הם ערלה
 דרשיכן והכי עכו״ם בשל נוהגת דערלה בירושלמי איתא והכי ראיית
 שלא עד עכו״ס לשנעעו פרע ונסעסס מאכל ען כל ונכיעתס בספרי

 לארן ישראל משבאו עכו״ם שנסעו מה אף מוציא שאני יכול לארץ באו
 למימר וליכא חייב ישראל כבשו שלא אעפ״י אמרו מכאן סן כל ח״ל

 מרבינן דרישא דמיסועא דדומיא עסקינן לישראל הנוכיע דבעכו״ם
 . עכו״ם בשל נמי סיפא עכו״ם בשל איירי דרישא היכא וכי בסיפא
 לסמוך דעת על יעלה שלא כדי פשוס דבר שהוא אעפ׳׳י זה וכתבתי

 כיון בא״י ערלה ספק להתיר המשניות בפי׳ הרב שכתב מה על
 ז׳׳ל שכתב מה כי להוראה צניפין אוחו לעשות או מחלוקת הוא שהודאי

 במה אפי׳ אסור בא״י ערלה וספק כלל הוא סמכא בר לאו המשניות בפי׳
 .מוסכמות הקדמות על בנויה ההוראה אבל . לעצמו העכו״ם שנעע

 משעת אלא פירוח שעשתה משעה ערלה שנוח מונין דאין ראשונה
 מקדמות משתי למדנו שנה חשוב א׳ ויום שפתוח דשתי שנית • נסיעה

 ולא שבועות ושתי שנים לב׳ פירות עושין המועס מן מעע כי אלו
 שנים לכמה כלל עושה דאינו דפשיעא יחור או גרעין לנועע מיבעיא

 ג׳ הקדמה מעס אלא ימצא לא המרכיב או המבריך אפילו אלא
 ספק איזהו בירושלמי וגרסינן מחזיקינן לא מספיקא איסורא דאחזוקי

 ופסוריא אסור בא״י לו חוצה נמכרים וענבים ערלה של כרם ערלה
 כרם בסוריא המותר ספק איזהו בסוריא אסור ספיקו זה אף יודן א׳׳ר
 אסור לובא״י חוצה נמכרים וענבים לו סמוך אחר וכרם ערלה של

 האסור ערלה ספק הוי דלא אמוראי הני לכל לך הרי מותר ובסוריא
 אחר הלך וקרוב דרוב ד׳ הקדמה • האיסור הוחזק א״כ אלא בא״י
 אבל לו מוצה נמכרים בענבים לאוקומי איצעריכינן הכי ומשום הרוב

דידעינן כגון איסורא דאיחחזק היכא אפילו מקום ברחוק נמכרים אס
?ודאי



ותשובותהרדבזשאלות
 דהריגא אננ״ג לה חיישיגן לא בקמה בהאי ערלה פל כרם שיש גולאי

 דנחחזמו אע״ג זו מהקדמה למדנו הרוב אחר הלך וקרוב דרוב טפי
 אע״ג להם מחוצה או מחוכם לוקח אדם שאין כיון ערלה של כרמים
 דלמיעוטא ה׳ הקדמה ■ מוחר אפייה היו וכאן נמצאו כאן למימר לאיכא

 ידוע כרם שם אין כאם זו מהקדמה למדנו חיישינן לא למיעוטא
 שנים לב׳ פירוח שעושים דנטיעוח למיעוטא חיישינן לא ערלה שכלו
 אפילו ספיקא דשפק ו׳ הקדמה .הוו למיעוטא כמיעוטא שבחוח ושחי

 נטיעוח שם שיש יחברר דאפילו זו מהקדמה למדנו .מוחר בדאורייחא
 כרם מאוחו ספק ספיקא ספק הוו לפנינו הבאים הענבים ערלה של

 החדשוח מהנטיעוח ספק הכרם מאוסו סימא ואפילו מעלמא ספק
 מהקדמה למדנו פריש מרובא דסריש כל ז' הקדמה . מהזקנוח ספק

 של ידוע כרם שם דיש אע״ג קביעוחו ממקום לוקח שאינו דכיון זו
 ספק נקרא דלא למעלה פכחבחי מהירושלמי משמע והכי מוחר ערלה
 ערלה כלו שהכרם סרחי ביה דאיח מיכא אלא בא״י שאסור ערלה

 שכחב וממה ז״ל רש״י מדברי נראה וכן לו חוצה נמכרים וענבים
 וכו׳ ערלה מכרם יוצאים ענבים ראה אפי׳ עשירי פרק ז׳׳ל הרמב״ס

 פי' וכן ערלה בו שיש מכרם קאמר מדלא ערלה כלו שהכרם משמע
 דאסור ערלה ספק נקרא דדכווחה משמע ז״ל והריטב׳׳א הרשב״א

 של נטיעוח קצח בו שיש אלא ערלה כולו הכרם היה לא אבל י בא
 משום ספק זה דאין מוחר לו חוצה נמכרים הענבים שהיו אפילו ערלה

 שהיא לפי בזה להקל לנו ואין נינהו זקנוח ורובא רובא בחר דאזלינן
 נמכרים הענבים שאם למד נמצאה • ז״ל מפרשים במחלוקח חלויה
 שכולו כרם שם שנהחזק אפילו האיסור בו שנחחזק מקום ברחוק
 הרוב אחר הלך וקרוב דרוב חדא . כלל חולק בזה ואין מוהר ערלה

 ערלה של נטיעוח קצה אלא נחחזק לא ואם ספיקא ספק דאיכא והו
 יש הענבים שם נמכרים אשר כמקום אם וכ״ש ספיקי הרי איכא

 וקרוב רוב דאיכא איסור של כרם מאוחו יוחר קרובים הסר של כרמים
 בזה נסחפקח שלא אומר אני ולפיכך מאד פשוט זה וכל ספיקא וספק
 ונחחזק לו מחוצה או בעצמו מהכרס הענבים לקחח שהולך במי אלא
 לחוש יש ודאי בזה ערלה של נטיעוח ודאי שיש דידעינן כגון איסור שם

 ענבים של אשכול שם לאכול כי אומר אני ולפיכך המחמירים לדברי
 הרבה מהם לקחח אבל נלקט הערלה מן שמא למיחש דאיכא אסור

 ומאחים באחד עולה ערלה דהא מוסר שהוא לי מסחברא יין לעשוח
 הערלה מן הישראל ללקוט אגל העכו״ם ביד האיסור נחבטל וכבר

 יש אם ומיהו .לכחחילה איסורין מבטלין דאין אסור עליה ולהוסיך
 מאוסו לקחח אסור ומאחים באחד עולים שאינם עד הרבה ילדוח בכרם
 הכרם מן לקחח שלא להחמיר חרצה אם ואפילו לו. מחוצה או הכרם

 לקנוס יכול שאחה פרישוח לנהוג צריך אחה אין מ"מ לו מחוצה או
:בשוק או ביסך בחור

 והיכא לך סיבעי לא איסורא איחחזק דלא היכא דמלסא
 האיסור בו שנחחזק הכרם מן סקנה לא איסורא דאסחזק

 כל מנהגן אחר סהרהר ולא מיחוש ביס כאן ואין בשוק מהנמכר אלא
א. חורה כי ישראל : והנל׳׳דכסבסי הי

א פ ק ה ת ל א  הגיעסני נר״ו ויאה יאה אבהן ובר אוריין בר ש
 מקצס שנשבעו השבועה ענין על כייס שאלס

 דורש לא חכש שום עליהם יקבלו שלא מפורשים רבים לדעס הקהל
 להם וילכו שיצאו לדרוש יצ״ו בנך יעמוד ואם כ״ס זולס מפרש ולא

 וכפי במצולסי שעלה מה עליה וכחבסי זה על נשאלסי מקרוב ועסה
 זולסי ואעלה אקצר ולפיכך שם סשובסי הגיעה לא עדיין הנראה
 שבועה יסירו שאם הסנו אשר והוא שאלה באוחה בא שלא חדש בסנאי

 .דעסי לבאר קצס אאריך לעולם וכן פעם אחר פעם וסחול שסחזור זו
 לו אין וס״ס מצוה דבר נקרא זה דבר כי חשובה באוסה העליסי הנה

 שייכי לדעסם השבועה היסה אשר המפורשים אוסם ואס שיעור
 דבר שהוא כיון להסיר יכולין כי מוסכם הדבר ובהסרה בשבועה

 האחרונים כל הסכימו כבר בה שייכי לא המפורשים שאוחם ואפילו מצום
 וכבר בה הרבים אוסם שייכי דלא אע״ג מצוה לכל דמחירין ז׳׳ל

 לא זו שבועה לדעסי כי העליסי גם • סשובה באוסה בזה הארכסי
 יעמוד שאם שנשכעו עמה גם ח״ח מצוס לבטל שנשבעו לסי סלה

 שלא נשבעו לבחיהם וילכו יצאו אם נפשך ומה להם יצאו לדרוש החכם
אמר לב״ה ילכו ואם מצוה בטול שהוא ברור והדבר ד״ת לשמוע

צד(

כלדא

 שהמורה שגועמס חלה ולא ברבים ח״ח לבזוח נשבעו ד״ח לשמוע
 שבועה עכ'פ האומר יאמר ואס ח״ח לרבוח מירא אלהיך ה׳ אח אמרה

 בביס ד״ח לשמוע דומה שאין וחרטה פחח ע״י היא נמרח מלה זו
 השכל אצל נחברר כי במקומם אחרים אח לדחוק שהולך למי חפלמס

 וכבוד נופל שחורחס זה בזמננו וכ״ש להחבכילמד״ח זוגורמח סבה כי
 הזה החדש במנאי הוא לדקדק שיש מה אבל עיקר המקומוח ישיבח

 ולכאורה כזה מנאי שמחנין העכו״ם מחכמי אלא אוחו שמענו לא אשר
 דחלה דכיון דחלה אימא אם זו לשבועה מקנה שאין לומר נראה היה

 ואיו ההמרה אחר אלא וחחול מחזור לא שהרי להמירה איפשר אי
 המנאי מפני עוד חלה השבועה ימירו ואם במחול עד השבועה מסירין

 נפשך דמה הוא הכי דלאו חשכח שפיר בה מעיינח וכד .לעולם וכן
 הוי אי ההמרה אחר או למפרע השבועה בזמן הוי אי זה סנאי חיילוס

 ועל השבועה על שנסחרט וכיון חלה כבר הרי למפרע השבועה בזמן
 שנשבע למי דמי ולא ומחול שמחזור שבועה כאן אין והוסרה הסנאי

 עד כלל שבועה ליכא דהסם ואילך פלוני מזמן סלוני דבר יעשה בלא
 חלה השבועה בנ״ד אבל שיסירו שבועה כאן אין ולפיכך זמן שיגיע

 החכם שהרי כלל חלה ולא ומחול מחזור מעכשיו כאומר והוי למפרע
ה חיילוס אין ואם . מעיקרא והשבועה הנדר מסיד ע מו  אחר אלא ה

 ומחול מחזור שעה באומה שיחירוה בשעה אמר כאילו והוי ההסרה
 שהרי לבו ולא פיו לא כאן אין השבועה לו והסירו שנסחרט כיון

 שהרי עמו אינו לבו וגם בשפסיו שבועה הוציא לא שעה באומה
 על שבועה שנשבע מי וא״ס .למקומה שבועה חזרה לא הילכך נסחרט
 חלה הראשונה הסיר ואם בבועה על חלה שבועה אין קי׳׳ל שבועה
 לא הא .מפיו שבועה הוציא לא השבועה חיילוס דבזמן אע״ג השנייה

 היא השנייה השבועה שבועוח בסי שהוציא כיון דהסם כלל קשיא
 דוכסא דמשכח היכא הילכך עליה מעכב שהראשונה אלא לחול ראייה
 סנאי אלא שבועה כאן אין בנ״ד אבל . וקיימא סלי דמסלא חיילא
 . חיילא לא וסו הוסרה שהוסרה וכיון זו שבועה ומחול שמחזור שאמר

 רבים ^שון לו הסירו אס שבועה על שבועה שנשבע מי שהרי סדע
 השנייה- הוסרה השנייה הסירו שאס מזו וגדולה • שמיהן הומרו

 אלא אינו הפנייה השבועה דחיילוס אומר אחה ואס קיימס והראשונה
 הטעם אלא שמחול קודם אומה מחירין היאך הראשונה שיסירו אחר
 מה לחול היא ראויה מ״מ עליה מעכב דחבירסה דאע״ג משוס הוא

 ליכא דהסם פלוני זמן אחר פלוני דבר שיעשה שנשבע במי כן שאין
מ שבועוס לשתי דומה דנ׳׳ד לומר מרצה ואפילו כלל שבועה  יש מ'
 רבים בלשון שבועוס שסי שמסירין כמו וסנאיה השבועה שיסירו המרה
 ההמרה אחר אלא חל בזה כיוצא מנאי דאין משמע ז״ל הרשב״א ומלשון

 שסי הנוסן לן דאיבעיא הא גבי מעכשיו ומחול מחזור אמר שלא כיון
 ובאחח באחס היום לי מקודשס אס הרי־ לה ואמר לאשה פרוטוס

 ז״ל רבווסא פסקו אבל איפשיטא ולא שאגרשיך לאחר
 מהאומר עדיפי לא שנייה דקדושי נראה ז״ל עלה וכמב לחומרא

 יכולין מעכשיו אמר שלא שכל יום שלשים לאחר לי מקודשס אס הרי
 ולאחר מעכשיו אמר לא הרי כאן אך* הזמן מוך בהם לחזור

 מקודשס היא שכבר לחול איפשר אי שהרי כן לומר יש שאגרשיך
 בנ״ד אמר שלא כיון נאמר אנו אך עיכ הראשונים קדושין מסמס

 שיחול אפשר אי דהא לבטלו יכולין שמומר זמן כל מחול מעכשיו
 לדמוס אין ומיהו . עצמה השבועה שיסירו עד השבועה סנאי

 ל׳ לאחר פלוני דבר לעשוס שנשבע דמי קי״ל דהא לקדושין שבועה
 ואפילו הל׳ במוך בו לחזור יכול אין ואפ״ה השבועה חלה לא יום
 ועעמא השבועה ומחול הזמן שיגיע עד מחירין אין חרטה ע״י

 דברו יחל בל משום איכא זמנה הגיע דלא אע״ג דבשבועה דמלחא
 סלו שלא וכיון בהם חזרו אם איסורא ליכא הדושין לגבי אבל

 שלא והחנה שנשבע למי נ״ד ודמיא • בהם לחזור יכולין הקדושין
 לו ומחירין שבועמו על לישאל יכול דקי״ל לשבועחו החרה יהיה
 הוא הרי נמי הכא הסנאי ועל השבועה על מחחרט הוא שהרי

 וסו הכל על לו ומסירין השבועה סנאי ועל השבועה על מחחרט
 הטעם בהצטרפוח כ״ש מספיק היה לבדו זה וטעם חיילא לא

 לעסר או המצוה אח לבטל שהיא לפי חלה לא השבועה כי הראשון
ס על  וכדין הוסרה שכבר בשאלה שבא מה כסי בנ״ד וכ״ש ד

של מו יעקב ר׳ החכם מפי ד״ס לשמוע מומרים הם והרי הוסרה
הס?ם
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 : חיים עץ לג״ה 1אגי מהולך גשגת שמואל כה״ר החכם ,
ב ו  מ סנאי להתגוס עצה להם שהשיא מי למד מהיכן דקדקסי ש

 ליכי קום לה אמר המאורסה נערה כפרק לן דמכעיא מהא
 לה ופשעינן ההפרה חלה א"כ אלא ההקמה סתול ולא ליכי ומופר

 ליכי קום לה אמר אכל כה״ג אלא לן איכעיא לא כאן ועד דמופר
 כנ״ד דהוי ההקמה חלה א״כ אלא ההפרה סחול ולא ליכי ומופר

 ההקמה שחוזר לפי מופר אינו הסר ואם להפר יוכל לא דשוכ סשיעא
 שוכ לה דקייס כיון דהסס אהדדי דמיין דלא ואיכרא • למקומה

 אלא ההפרה סחול ולא לה אמר שלא דאפי׳ סדע להפר יכול אינו
 אלא לן איכעיא לא דע״כ להפר יכול אינו שוכ ההקמה חלה א״כ

 אכל • ההפרה חלה א״כ אלא ההקמה חחול ולא לה דאמר משום
 שאמר מה ועל השכועה על נסחרע דאס מלסא סליא כהחרה מ״ד

 תדע . מעיקרו הנדר עוקר והחכם חרעה הויא וסחול שמחזור
 אחר להפר יכול אינו דכעל גכ על ̂!0 ההקם על נשאלין דקי״ל
 זה אין השכועה כשער עדים שאין כ״ס כסכ5 ומה • לה שקיים
 שלא האומרים אומס אכל • שנשכעו המודים לאומן ומוריד מעלה
 כיון כלל שכועה עליהם מלה לא כשער בכמוכ מה להם קראו

: אותם מכחישים עדים שם שאין
ז רי לז ל  שחתמו אלא מפיהם שכועה הוציאו שלא האומרים אותם ו

 דרווח כיון דתרעא להאריך רוצה איני השכועה בכיר על ' ^
 ע״י התרה להם ים מפיהם שכועה שהוציאו לאומם דאפי׳ רווח

 לקיים עליהם שיש הוא דעסי דינא לגכי אכל לאלו וכ״ש מרעה
 גרע ולא אמן וענה אחרים השכיעוהו כאלו דהוי שחתמו מה

:כסכסי והנל״ד . השכועה מקיום חתימתו
ב פ ק י ח ת ל א ש  המסירה ענין על יצ״ו רודוס ק״ק דייני מאת נ

 יצ״ו אפומדו יהודה כ״ר את מסרו אשר
 הוא כאשר עינוי מיני וכל וקשות רעות מכות אומו שהכו עד

 עושין שישראל ידו על ש״ש נתחלל ולא כנסיון עמד והוא מפורסם
 היינו אשר הראשון מלכד חדש שם להם וקורא הזאת כנכלה
 מסרוהו המוכסים כי אצלי נמכרר העדיוס ומתוך . כו לשמצה

 זה על כי כע״ה לכאר עתיד אני כאשר ככללס פארין משה ר׳ וגם
 לשערו אוכל לא גדול לעונש ראויים שהם כרור והדכר • נשאלתי
 שיוכל דנהי ימומון עד להם הזה העון יכופר אם אני ומסופק

 המסירה ועל ימחול מי ה׳ חלול על וממונו גופו צער על לממול
 כיון והעעס עליה וממיתין החמורות מן היא והרי ימחול מי

 אין ושוכ מכמר כתא שנא׳ למיסה נמסר כידס ישראל שנמסר
 אחר כסשוכה אלא תקנה להם רואה איני הילכך עליו מרחמין

 כל יכואו אפי׳ זה קודם אכל וימחול הנזכר יהודה כר׳ אס שירצו
 פארין משה ר׳ כי אכאר ומעתה להם מתכפר אין נכיות אילי

 שתפסו לילה כאוסו איך מיר אכרהס כ״ר העיד כי המעל ככלל
 פורארה ששון ור׳ פארין משה ר׳ כאו הנזכר יהודה כ״ר אס
 מעיל לא הקהל פרנס שאמה מפני לו אמרו כיעון אכרהם ור׳

 ממנו יצאת המסירה שזאת לך שנרע מפני זו מסירה על חרם
 משה ר׳ השיכ . ע״כ משלשתם הדכרים אמר מי זוכר אינו אמנם
 כא לו ואמרו קראוהו המוכסים מכיריו כי הוא אמס אמנם הנזכר
 הפרנס לכיס הגיעו וכאשר אחד עסק על א׳ יהודי עם לדכר עמנו

 אכרהס לר׳ הדכריס אותם ודכר הנזכר מחכיריו אחד כא הנזכר
 שיצאו ואחר הנזכר משה ר׳ של כרצונו ושלא כידיעתו שלא הנזכר
 ע״כ הדכרים אומן דכר למה כחכירו גער הנזכר הפרנס מכיס

 שהיו כיון הנזכר משה ר׳ מסחייכ זה עדות ומכח . תשוכתו
 ממנו יצאת המסירה שזאת רכיס כלשון אמר וחכירו כיחד שלשמם

 ממך אלא ממני יצאת לא לצוות לו היה מדעתו היה שלא אימא אם
 כמעל ידו שהיתה או יצא ממנו כי מודה קא אודויי דשתק וכיון

 ואליו הדכרים נאמרו הפרנס דכפני דכיון הקפיד דלא למימר וליכא
 אחד עד אלא כאן דאין ואע״ג להקפיד לו היה חרס יעיל שלא כאו
 דשתק וכיון הוא אמרן שלא אלא הדכרים שנאמרו הוא הודה הרי

 משה ר׳ תשוכות ככלל כתוכה זו ותשוכה האומרן עכיד שליחותיה
 המודעא עידי עדות מתוך מתחייכ עוד . אלי הגיעו אשר הנזכר

וכו׳ מודעא אפומדו יהודה ר׳ מסר מעה חמומי עדים כפנינו וז׳׳ל
אכרהס ור׳ פארין משה ור׳ עוכדיה משה ר׳ שהס המוכסים על

 עדים ואנו ונו׳ נרכונה די יעקכ ור׳ פורארה ששון ור׳ ביעון
 כבירור 1וידענ הנזכר יהודה ר׳ של שאורסו הכרנו מעה חתומי

 ולהעליל האומות כיד עוד למוסרו עליו מאיימין היו שמתחלה
 וכו׳ מקודם עשו כאשר להזיקו כידם ספק והיה כרשע עלילות עליו

 מסי מפורש זה והרי עד דישעלייא אליעזר עד כי״נה די יהודה
מתוך מסחייכ עוד . כמעל הוא גס היה משה שר׳ אלו עדים

הוא אדרכה כי משה ר׳ שהשיכ ומה הלוי שמואל ר׳ של עדותו
הדכר כדכריו נרכונה די יעקכ ר׳ העיד וכן הדכרים אותם אמר
כאשר המוכסים ככלל הוא שהרי כדכר נוגע נרכונה שיעקכ כרור
 שיסכרר עד לעדוס פסול הכי וכלאו הכמכים מתוך מפורסם הוא

 במעל ידם הימה המוכסים שכל נמכרר חשר ואחר תשוכה שעשה
 יהודה כ״ר אס שירצו ככללס פארין משה ר׳ וגם כולם על גוזר הריני
 יעשו לא ואם ממונו ועל גופו צער על וימחול המסירה על הנזכר

 דשמתיה כשמתא אותם מחרים הריני לשמים מנודים שהם מלכד כן
 יהודה כ״ר את שירצו עד שכקדושה דכר לכל ימנו ולא למרוז כרק

 למשוכה צריכין הם עדיין ועכ״ז להתרצות גילו כני שדרך כדכר
 קייס לא הנזכר יהודה שר׳ לאמר להם יכעחו ולא כמכסי כאשר

 ביד למוסרו דמו הוסר כך בשביל לא דבריהם לפי שאפי׳ שבועתו
 ועליכם עלינו ירחש הוא בריותיו כל על והמרחם מרחמי דלא אויבים
 • אמן באורחותיו ונלכה מדרכיו ויורינו האבן לב את מקרבנו ויסיר

.־כתבתי הנל״ד
פג ק ה ת ל א  שהיסה בספינה הולכים היו ולוי שמעון ראובן ש

 הולכים היו ושמעון וראובן לקוסענעינה הולכת
 הספינה והגיעה כקוסענעינה לצאס הולך היה ולוי כגליפול לצאת

 של המשאות להוציא הספנים קמו וכלילה לערב קרוב לגליפול
 ושם שמו אמד מצד כסוב היה לוי של וכמשאות ושמעון ראוכן
 לילה ובהיות שמעון כשס שהוא כנו שם כתוב היה אחר ומצד כנויו

 כתוב שמו שראה לוי של א׳ משא שמעון של משאוע. בתוך נתחלף
 הספינה של כדונית אומו והכניסו לוי כן שס שהיה דקדק ולא עליו

 נהפכה וכעונוס שמעון הולך היה הדוניס וכמוך ליבשה להוציאם
 משאו ושאל לוי ובא עמהס שמעון ונחלק המשאות ונאכדו הדונית
 ואתה המשאות שהוציאו בשעה לשם היית אתה ואמר מראובן
 המשאות אלא מסתכל הייסי לא אני השיב וראובן משאי הוצאת
 משאו ושאל הספנים אל הלך כך לוי כשראה עליו כסוכ שמי שהיה
 ראובן על והתעללו הספנים הלכו משאי לי מקנו להם ואמר מהם

 עמו תתפשר או אומה תסן או היהודי של משאו הוצאת אמה ואמרו
 החכם לו השיב הענין לו וספר החכם אצל הלך כך ראובן כשראה

 קשה דינך בעל שזה אעשה מה אבל טובים דבריך אני רואה ואמר
 בקונער ביניהם ופישר ללוי קרא ביניכם ואפשר אותו אקרא אבל

 הקונער ושואל ראובן בא ועתה • לבנים אלף שוה שהיה אסוכר
 ואני אנוס הייתי שעה באותה ואומר מלוי שיוויו ר״ל מהאסוכר

 ופשר החכם לפני היינו כבר ואומר טוען ולוי האסוכר נמשי בידך
 לוקח הייתי אני ועוד והקנית גמרת אונסך אגב שאמס ועוד בינינו
 עמך נתפשרסי הנאתך ובעד עמהם דין לי שהיה מהספנים משאי

 עינינו אור רבינו ילמדנו ועתה הספנים ממך יחזיקו שלא כדי
: יקום מי דבר

ה ב ו ש  נתחלף שכתוב מדוקדק אינו בשאלה בא אשר הלשון ת
 שנשארה משמע נתחלף ולשון שמעון של משאות בתוך

 ראוי היה שנשארה מאומה ;א״כ בספינה ראובן של או שמעון אחת
 לוי כל בממונו שמעון בל ממונו ניצול שהרי לוי של משאו לפרוע

 של שמשחו שנאמר לא אס לאיבוד הולך היה הכל נתחלף לא שאס
 מתוך אבל הפשרה נעשית היתר ועל שמעון של ממשאו יקר היה לוי

 משאות עם לוי של משאו שנתערב אלא כן היה שלא משמש השאלה
 דוקא לאו נתחלף ולשון יתירה אמס והוציאו וראובן שמעון של

 המעשה היה כך שאם ללמוד כ״כ צורך בו שאין אעפ׳׳י זה וכתבתי
 ראובן גם שהרי אונס שם היה שלא מפי׳ לפשרה גדול מקום היה
 שהוא כיון יתירה א׳ יוציאו שלא המשאות למנוס לו שהיה קצת פשע

 המנין מן יותר להוציא היה לא הספינה מן מוציאים היו ושמעון
 לעשות שפיר ושייך וראובן שמעון בין מוטלת הפשיעה נמצאת שלהם
לוי הרי אנוס שהיה יאובן לדברי אפי׳ לוי עם הדין ומ״מ פשרה

לא



צוותשובותהרדבץשאלות
 האנש והצילני זה עול אמר כאלו והוי הספנים אלא אוהו אנס לא

 והוציא סשרהו וקבל החכם סכר שכבר ותו שלקח במה לוי שזכה
 ואע״ג מודעא למסור ליה ה!ה7 ותו לחזור יכול אין ושוב מידו

 וכיון יהיב דמדעתיה דעלמא מהנה הנ"מ מודעא בעיא לא דמתנה
 • מודעא מסר דלא אע״ג בהכי סגי הוא דאנוס דעתא גילוי דאיכא

 דלא איתא אם האונס מן להסתלק יהיב כרחיה דבעל בנ״ד אבל
 לא בעלמא דבמתנה דאע״ג ותו מודעא למסור ליה הוה ויהיב גמר

 זוזי אונסא דאיכא למכר דמיא ולא ויהיב גמר אונסיה אגב אמרינן
 ניצול כך דע״י דמיא למכר נמי מתנה האי ומכר גמר הכי ומשום

 פושע מדין ליה מחייבי הוו ודילמא ודיינא בדינא לוי עש מלעמוד
 של פשרתו מפני ותו ויהיב נמר הנאה דהאי אונסיה אגב ולפיכך
 ואע״ג בניזקין לגרמא ודמיא הספנים עם זכותו לוי איבד ראובן
 ידי לצאת חייב אבל אדם מדיני הנ"מ פעור בניזקין גרמא דקי״ל
 • מידו מוציאין ואין בידו שיש במה לוי זכה כבר שנתן וכיון כמיס

: כתבתי והנל״ד
 ז״ל הריא״ף בגרסת דעתי אודיעך ממני ^טאדת תקפד

 השוכר עמה בעליה ושאל הפרה את השואל
 גרסינן דלא משמע הגמרא ובסוגיה וכו' עמה בעליה ושכר הפרה

 השואל מנן דגרסינן ז״ל רש״י כתב וכן כפרה את השוכר במתניתין
 שכר שומר וליעעמיך קתני לא חנם שומר ואלו וכו' הפרה את
 מדרשא דאהיא קחני בקרא בהדיא דכמב מלתא תנא אלא קתני מי
 אלא הפרה את שכר במתניתין גרסינן לא יא בהד משמע קתני לא

 : ז״ל רש״י כדכתב לה גרסינן בברייתא ,
ה ב ו ש  המשנה לשון לתקן מקומות בכמה ז׳׳ל הרב של דרכו ת

 קצר שהרי תדע האמת אל מסכים שהוא בדבר ולקצר
 ז״ל והוא הספרים בכל שישנה עמה בעליה שכר או אחת בבא בה

 עמה בעליה ושכר הפרה את השוכר במקומה ושם אותה השמיע
 שאלת השוה שברישא הדינין כל כוללת ונמצאת בברייתא השנויה
 כאל דקהני ושכירפן הבעלים כאלת הכוה ובסיפא וככירתה הפרה

 אלא פעור וממה הפרה את כאל ואחיכ שכרן או הבעלים את
 גרסי לא דכחב ז״ל מפרש״י כדמכמע לה גרסי דהוו אותם ק׳ל דאכתי

 דאי הגרו׳ סוגייה מפרשי הוו היכי פדה גבי מתני׳ בכולה שכירות
 ואלו אמרינן היכי חנה לכומר שוכר דמכוי היא מאיר ר׳ מתניתין

 מתני׳ ואי חנם לכומר וה״ה שוכר קהני הא קתני לא חנם שומר
 ש״ש וליעעמיך אמרינן היכי ככר לשומר שוכר דמכוי יהודה ר'
 כר׳ דלעולס לפרש ויש ־ ככר לשומר וה׳יה שוכר קתני הא קמני מי

ק בין המקשה בין לממני׳ מוקמי מאיר ת מ  מאיר ר׳ מתני׳ דסתם ה
 הוה מנם שומר מ״מ חנם כשומר דדינו שוכר דקתני אע״ג וה״ק
 בשלמא וכו׳ וליעעמיך כתיבה ביה דפשיעה בהדיא למתני ליה

 דכתיב דמאי דאמרת לדידך אלא חנם לשומר וה״ה שוכר תנא לדידי
 שומרים מג׳ אחד כהוא שכר כומר לממני ליה הוה קתני בהדיא

 דמנא למימר לך איה מאי אלא קתני מי בהדיא בקרא כתיבי ד
 דאתיא מלמא קמני בבעלים דפעור בהדיא ביס דכהיבא מלמא

 משום שואל דקתני עעמא להאי צריך לא אבל קמני לא מדרשא
 חנם שומר דהיינו לאשמעינן שוכר וקתני עמו בעליו אס כתיב דביה
 צריך לא שכר ושומר בהדיא פשיעה ביה דכתיב מאיר ר' לדעת

 וילמד ראשון ענין על מוסיף ואייו ישאל וכי כתיב דהא לממנייה
 במתני׳ ז״ל הריא״ף גרסת א׳׳ש להכי דאתינן והשתא מתחתון עליון

 ז״ל דרכו הוא שכן אעפ״י במשנה גורע המוסיף למימר צריכין ולא
 לה גרסי דהוו ומאן ממרצינן לתרוצי דאפכר כל אחרים במקומות

:כתבתי הנל״ד .ודוק הוו באנמא קני קעלי לאו
ה פ ק ת ת ל א  שנשבעו שותפין בשני דעתי אודיעך ממני ש

 להשביעו יכול אס בשותפות בנאמנות להתנהג
 זו ושבועה הואיל במחלה נשבע שכבר כיון השותפין שבועת

: הספק מן
ה ב ו ש  עוען היה אם דהא להשביעו דינול אצלי ברור הדבר ת

 שיכול ידוע הדבר השותפות מן גנבת ודאי עליו
 האי עצמך והגע וז״ל בתשובס ז״ל הרשב׳א כתב וכן • להשביעו

 מכן לאחר אם באמונה שיתעסק בשבוגיה המתעסק קבל אם עסקא
כולו בידו יש שעדיין כרי חוכעו והלה ככל והסר החזרתי יאמר

 שיתעסק תחלה שנשבע שבועה באותה זה שיפער הנאמר מקצתו או
 א״כ אלא שותפו את להשביע יכול אינו שהשותף וכיון ע״כ באמונה

 הילכך ודאי עוען הוא כאלו השותפות שבועת חזרה בממון חושדו
 ודאי כבועת היא כאלו השומפין כבועת עשו שהרי להשביעו יכול

 שבועה דאלו שנייה לשבועה ראשונה שבועה בין סובא מינה ונפקא
 ולשבועה לעדות נפסל לא השותפות מן שגנב דנ-מברר אע״ג ראשונה

 יתברר אם שנייה שבועה אבל עבר לא עדיין כנשבע בשעה כהרי
 ויכול ספי חמירא הילק־ ולשבועה לעדות נפסל הכותפות מן שגנב

 לאו ברי תובע וזה ז״ל הרשב״א שכתב ומה . שיפרוש כדי להשביעו
 להשביעו יכול אינו השותפים שבועת תובעו אם הא מינה למידק

 תובעו זה שאם לומר עעם יש פלוס פן כתב בממיהא להרבות אלא
 להשביעו שיכול אותו השד שאם נמי ה׳יה אבל להשביעו יוכל שלא ברי

: כתבתי והנל״ד • דכתיבנא מטעמי

ה ל א  כמו להם יש וישמעאל זכריה נר״ו רבינו ילמדנו ש
 איבה מתוך זה עם זה מדברים כאין חדשים ה׳

 זכריה את חייב ובגללן זכריה נגד דברים ודבר ישמעאל בא ועתה
 מצד אלא הדברים אומן דבר שלא הכם בהזכרת ישמעאל ונשבע

 לפני ישמעאל על קבלו ההיא השבועה והשומעים אמת לו שנראה
 עבריין דלאו מורין יש ביניהם ידועה שהאיבה כיון הוא דעבריין ב״ד

 מורין ויש שונאו אס שדן די׳ת על עבר אבל הוא שבלב שדבר מקרי
 לישבע כמיניה כל לאו א״כ רעתו שמבקש עליו העידה שההורה

 מי רבינו יורנו ע״כ . הוא ועבריין רעתו משום שאינן ולומר
׳ . : כהלכה אמר

 כי במפורסמות טעו המורים ושני השאלה מסדר תשובדז
 ובגללן זפריה נגד דברים כדבר פתב השאלה מסדר

 פדמשמע וחייבו אוהו שדן אם החיוב זה מהו ידענו ולא חייבו
 הכי משמע לא דברים דבר ולשון שונאו את שדן ככתב המורה מלשון

 השונא עליו שהעיד ר׳יל ואם נתחייב הדברים שבגלל משמע אלא
 שדן הדיין טעה עדות במורת שלא דברים דבר ואס בעדות כשר
 הילכך עדות במורת כאינם כיון האלה הדברים ע״פ וחייבו אותו
 עבריין שהוא שהורה והמורה .מהו השאלה מתיך נודע לא זה חיוב
 על עבריין שיקרא איפשר איך כי הדין בעיקר עעה בתרתי מעה

 המורה זה וכי הדברים אמר שנאה כמתוך כמדמה שכלית הכפרה
 שלא מי אפי׳ דעת על יעלה וכי ממנו יומר הנשבע שבלב מה מדע
 באומדן ולשבועה לעדות זה את לפסול מימיו המורה מאורות ראה

 רעמו שמבקש עליו העידה שהמורה כתב עוד עדים בלא דעתא
 אס תשנא לא שאמרה התמימה המורה על שקר עדות מעיד והוא
 לה מוקמינן וגו׳ כונאך המור תראה כי דכמיב והא בלבבך אחיך
 עזוב ואפ״ה משובה שעשה ראהו ולא עבירה שעבר שראהו כגון

 עמך בני את תטור ולא מקום לא עמו תקים הקם עמו מעזוב
 אלא זו מדה נמצאת לא רעתו שתבקש העידה שהתורה תאמר ואיך־
 פפא רב דאמר והא נצח שמרה ועברתו דכתיב הרשע עשו של בזרעו

 שנחשדו ח״ו לא ליה דסני למאן ולא ליה דרחים למאן איניש לידון לא
 לא ליה דסני כיון אלא שנאה או אהבה מפני הדין להטות ישראל

 שהוא אמרו לא שהרי תדע בהדיא בגמ׳ איתא והפי זכותא ליה חזי
 לאדם אשור הפוסקים פתנו ופן איניש לידון לא אלא לדון פסול
 שנאה או אהבה מפני הדין להטות שנחשדו אימא ואם ופו' לדון
 הורה כדין עבריין שאינו שהורה והמורה • ממש לפוסלו להם היה
 וטעה שונאו את שדן ד״מ על עבר אבל שכתב במה שטעה אלא

 ד״ס על עבר ולא מדרבנן ולא המורה מן פסול אינו שהשונא בתרמי
 למאן ולא ליה דרחים למאן איניש לידון לא שאמרו מדרבנן אלא

 כאשר ממש אותו דן לא שהרי עבירה כאן דאין ותו • ליה דסני
 לא אותו שדן ואפי' דבריו בגלל שנתחייב אלא השאלה מדברי נראה
 נאמן דתנן הא כי וכשר קבלו הרי עליו קבלו אם נפשך דמה עבר
 לא ואם הפסולים משאר גרע לא ושונא אביך עליו נאמן אבא עלי

 וכיון בדינו ולא בו רוצה איני יאמר דיינומו הועיל מה עליו קבלו
:עבר למימר שייך לא עבד מידי דלאו
 הוא אמת אבל מתוקן דבר זו בשאלה רואה איני דמלסא

לטדוק לא נפסל ואינו ענריין נקרא לא זה בישמטא(
ולא

כללא
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 אחרוח מענוח שם ץ6 אם כשאלה כא אשר ן1הס;: כפי לשכזטה ולא
:כסכשי והנל״ד • לפוסלו

ת תקפז ל א  דקי׳׳ל א׳ כשכור שלוו כשגים דטסי אודיטך ממכי ש
 החוכ כל לגכוח יכול אס לזה זה טרכים שכטשו

 נכסים ימצא לא ואס מאחד החוכ חצי יגכה אס או מהם אחד מפל
; מזה טרכ מדין יגכה אז לחכירו

ה ב ו ש  דלישנא חדא טרכ מדין אלא האחר כחצי מסחייכ אינו ת
 ותו כירושלמי כדאיתא משמט הכי לזה זה טרכים

 כלו מהו מהם לאחד ונשאל ששאלו השותפים השואל נפרק דגרסינן
 מפטר מיהת דשייליה פלגא כההיא דילמא או ליכא והא כטינן שאול

 הא הכל הוא לוה כאלו ככל מתחייכ מהשותפים א׳ דכל אימא ואי
 וכן המפקיד ומפרק מהכא ז״ל הר״ן לה דקדק וכן שואל כולו איכא

 א׳ כשטר שלוו הרי לי מיכטיא הא ומיהו • ז״ל המפרשים הסכימו
 דכיון לא או לזה זה קכלנים הוו מי לזה זה טרכיס שהם וכמכו

 להכי טרכים הוו הכי דכלאו לזה זה טרכים למכמכ צריך הוה דלא
 לזה זה קכלנים טרכים שיהיו מלמא.אחריתי לטפויי טרכים כתכ

 לי ופשיטא .כהדיא ליה דכתכ טד קכלנים טרכים הוו לא דילמא או
 וגם דיכא האי גמירי לא דכ׳ט הכי ליה כתכ דשטרי דלשופרא
 כתכ אי הילכך מטרכא דכני כתלמודא אלא ליתיה דידן נתלמודא

:כתכתי לט״ד הנראה ־ קנלנים הוו לא קכלניס כתכ ולא טרנים

ת תקפח ל א  מחכיר' חפץ ששאל כמי דטשי אודיטך ממני ש
:לא או לשלם חייכין אס היורשין כו ופשטו ומת

ה ב שו  כתכו התוספות כטל כי ז״ל הראשונים כין מחלוקת זו ת
 שאולה פרה אכיהם להם הניח דאמרינן דהא טלה

 אין כאונסיה כאונסיה חייכין אין מתה שאלתה ימי כל כה משהמשין
 והכי .דחייכין פשטו דאם וכ״ש חייכין ואכידה כנניכה הא חייכי!
 כנכסי כטל רכא אמר השואל פרק דאמרינן מהא נמי למידק איכא
 הוי שומר לא סתם קאמר ומדלא הוי שוכר ולא הוי שואל לא אשתו

 דכרטא יורם וכ״ש כפשיטה וחייכ הוי מיהא חנם דשומר משמט
 שהם כיון דמלתא וטטמא מפרשים קצת נמשכו ואחריהם הוי דאכוה
 לא ואפי׳ מאונסיה פטורין כה שנשתמש! אפי׳ שאלוה לא נטצמס

 שכידו הנאה להם וים הואיל שכר כשומרי טליה חייכי! כה נשהמשו
 .שולחני אצל מטות דהמפקיד דומיא שאלתה ימי כל כה להשתמש

מפקיד גכי דהתם ואט״ג דכר של כטטמו ז״ל הרפכ״א כתכ וק

 שהוא הסם שאני כאונסין חייכ כהן נשתמש אם שולחני אצל מטות
 לא >שהס ננ״ד אכל כטינייהו הדרי לא המטות ונס הלוה כטצמו

 ז׳׳ל הרמכ״ן אכל . כאונסי! מחייכי לא כטיניה הדר והדכר כאלו
 פרה אכיהס להם שהניח כמי כי! אשתו כנכשי ככטל כי! כתכ

 אינו אשתו כנכסי דכטל מלשלם פטורי! כה פשטו דאפי׳ שאולה
 קאמר דלא והא אינו חנם שומר ואפי׳ האשה אלא כלל שומר נטשה
 קא חמא כר דרמי משום הוא שומר לאו אשתו כנכסי כטל רכא

 דלאו רכא אמר הכי משוס הוי שוכר או הוי שואל אי ליה מיכטיא
 • הוי לא חנם שומר דאפי׳ דמלתא קושטא אכל הוי שוכר ולא שואל
 והא פטורי! נמי פשטו אפי׳ שאולה פרה אכיהם להם הניח ונכי

 ואכידה כגניכה הא מינה תידוק לא כאונסיה חייכי! אין דקאמר
 דחייב הוא דשואל דדיניה משום אלא הכל מ! פטורי! אלא חייכי!

 גכי ז״ל והרמכ׳׳ם ־ כאונסיה חייכי! אי! נקט הכי משום כאונסי!
 אכיהס להם הניח ונכי .פטור פשט ואפי׳ כתכ אשתו כנכסי כטל
 נ״ל להכריט כדאי שאינו ואטפ׳׳י כצורתה המימרא כתכ שאולה פרה

 הרמכ׳׳ס כדכרי לפסוק לנו יש אשמו כנכסי כטל דנכי פשקא לטני!
 משתכר והפי הוא דמר ואתריה מושכמים דשניהם כיו! ז׳׳ל והרמכ״ן

 מוטלת הפרה דשמירת ותו • יורם ולא הוא לוקח דכטל כיו! נמי
 ממנה הפרה כטל וינכה תתנרש או שתתאלמן ואיפשר האשה טל

 להם הניח נכי אכל הוא ממונא דאוקומי ותו . לנמרי יפסיד ולא
 ומחה כה נשתמשו אם טדיף מציטתא מלחא מדנקט שאולה פרה

 • דמימרא פשטא משמט דהכי חייכי! אכדה או נננכה ואם פטורי!
 כה ;שתמשו לא ואס שכר שומרי טליה נטפו כה שנשתמשו כיו! ותו

 הרמכ׳׳ס לדצס כי חייכי! כה פשטו אם אכל פטורי! אכדה או ונננכה
 והרמכ׳׳ם התוספות טל לסמוך ים וכהא חייכ מזיק מדי! פושט זיל
 שהמוספות ז״ל הרמכ׳׳! שכתכ ואטפ״י . ממונא לאפוקי אפי׳ ז׳׳ל

 הריא״ף שאי! כיו! לסמוך יש התוספות טל מקום מכל כזה טטו
 לחייכ מסכים ז׳׳ל שהרמכ״ם שכן וכל ז׳׳ל הרמכ״ס או חולק ז׳׳ל
 מוסכמים מקום מכל הוא אחרינא דמטטמא גכ טל אך! פשט אס
 חייכי! כה ופשטו שאולה פרה אכיהם להם הניח שאש הס

 הרמכ׳ם ולדטת חנם שומרי שהם לפי התוספות לדטח לשלם
 הוא הרי לאו ואם מוטכ התוספות כדטח דטתו אם ז׳׳ל

 קצת פשרה כטי! הוא שהטליתי ומה • מזיק מדי! חייכ
 לטניוס הנראה . טפי ומסחכר מר כדכרי וקצת מר כדכרי

נ כחכמי דטתי

ראשון חלק הרדב״ז שרת ונשלם תם



הרדגז שרת
ק ל י ח נ ש

ל ה״ה רברבין ממלל מפום דנפקי דנורא זקוקץ ע א מה אישר הגדול ה  :ןרנא בר
א ש ורבנ ש הגאון נורא אלהים אי ח ק ה הכמים עיני ומזהיר המאיר הבהיר אור ה הלכ ב

.זלה־ה זמרא ן חד הגדול רבינו
שעזי בצלאל רביגי של [רבו זי׳ע] זלה״ה האר״י רביני הקדשים קודש מרן של דרביה ורביה מו^ובצת שיטה על3 א

 לתת נאמנים מימיו נתן לחמו .ולתעודה לתורה החכמה מקור נובע נחל .חיים תוצאות סמנו כי אריאל לגולת ראש
 ואגמי הקבלה יאורי תמרא נהרי התורה מימי על זרח כשמש אוד היה ישראל בני לכל ולהורות שואל. לכל

* .קדשים קודש והיו המדרשים י
 דינו ובית הנניר בהםכמת [וחתום שולאל הכהן יצחק רבינו הנגיד מישיבת והיה םפרד טיוצאי היה דל הרדב״ז רבעו
ת שת חיבר תרמ׳ד] םי׳ בתשובנתיו כנדש הרעיד ^נ ת אלפים של בו שו ת ויקר .ת אר  מקום בכל הרמב׳ם על תפ
ד מגן ום׳ .משנה מגיד נמצא שלא ם ום׳ .האמת ע״ד המצות טעמי דוד מצודות ום׳ .האמת עד א״ב עפ׳י ח ת  מכ

ד ח .דל זאמירו יוסף הר׳ר לנכדו יוסף הון ס׳ בצירו,ת הנדפם אהע״ז על דוד דברי ום׳ האמת. ע׳ד שה״ש פי׳ ל
 יצחק ויצא .הרדב״ז בבית שנים עשר והיה ספרד מגלות שהיה בקושטנטינא הנדפס לשה״ש בהקדמתו עקריש יצחק הריר ^

 שואל לכל ותשובותיו בחושך ההולכים ילכו פלפולו לאור תורה נתר לו שהיה . עיניו ראו אשר הרדב״ז מגדולת ר60ל לשוח
מ ובביתו . העולם מכל ש ד. לבית כסאות למשפט כסאות י  טוב שם וכו־.ר וספיר. ותרשיש 'מרגליות אוצרות העושר וכתר ח

n w ה. עשרים ובצפת ובירושלים שנה ארבעים במצרים ישראל את ושפט . גביהם על  עולה לא לפניו אין הארי כפני פניו שנ
א  בנועם לחוות ת״ו ירושלים לעה״ק והלו־ בו נוספה ה׳ ורוח וישתחוו. נדיבים שרים לפניו,יכרעו . שוחד סקח ולא פנים משוא ק

ך ̂^1ד> 2קח^ כי בהיכלו ולבקד ה א מל מנוחתו היתה ושם ת״ו צפת לעה״ק והלך .עליו המוטל המם מרוב לו הונח ולא .ה' ב
. זי״ע כבוד

ותו בן אשכנוי דוד מוה' הרב ע״י תק״ט] [שנת בווינציאה ראשונה נדפסו  אברהם אשל בעל אלהי המקובל צדיק ל̂ו
 וכעת .פרטיהם בכל אותם השחיתו אבל בסדילקאוו הפעם עוד נדפסו מציאותם העדר מחטת ואח״ב .הזוהר על

 מישרים תחזינה הקורא עיני כאשר וכפולות טובות מעלות בכסה מהראשונים שאת ביתר ועוד הנטור בשלימות נדפסו
.נ׳י וואלדען אהרן הר״ד ע״י פקיחאמאוד יהכלבעינא כזה[] בציון מוקפים רבים ובתקונים לאלפים שיבושים בהסרת

הדפסה בהוצאות השותפים ועטו

ביוזעפאף נ״י זעצער למה1ע ר' והנגיד בווארשא נ״י קאלינבערג מרדכי ר׳ הנניד

מדם מחמס  ועד מראש חדשים סימנים נשיתי נ״כ .למו סדר שום היה ולא פעמים כמס ונכפלו מעורבים היו סמלקיס מכל פהסי
)כיה רש״י באותיות החדש סימן אצל אותם הצגתי רק המעורבים הישינים הסימנים השמעתי לא אך . כסדר סון}  שהפוסקים מחמת (

הישינות סימני על שהיו כמו השארתי המפתחות רק .סישינים סימנים על הרדב״ז מביאים"דברי והששובות

 ההדפסה נסך ימי כל על ליווארנו) פיורדא ווינציאה (דפוסי הישיניס רדב״ו הספרי אה לי השאילו אשר וואישא דם^ הנדולה הנונלאשיקו מנהלי להננאים סיס
 נ״י צני נפתלי מוה' נדורינו המפורסם הגאון הנינ ואחרון .ההגה״ה נעת לפינים לי היו המה אשר דפ״ק אנ״ד ז״ל &והל״מ המנוס הגאון מעזנון להם הגינג השל

.צכרכה מעשיהם לחקוק והנני המציאות יקר היא אשר ליווארנו דפוס האחרון החלק לי שלת אשר שאלה העמק גפל זולאזין לקמן ר״מ



ת הליכות ידים נטי̂י
א ע ש ה ת מ בי שאמרו ב ח ש כ ם הקד אי מ ט  מ

ח ם א י ו ם הי ה א ר :בכלל שבע״פ חו

ציצית הליכות
ו כ ר ם ת קו מ חין שאין ב ח ללבוש מני ל טלי  ב

ח איזה צמר ם טלי ל שהן של או קו  ס
; גפן צמר של או

תפיליין הליכות
w V i ה על ה מ הי  של רצועה לכרוך רגיל ש

ע על יד רו ם הז ד ה קו ל פ ;ראש של ח
תפלה הלכות

ז מו ר הו מי ת סו אנ ם ש כנ שוח לב״ה לי  לע
אכה ע מל הגי ס זמן ו ל פ ונמצא ה

ד מ חל בין עו בי כו ר ע ם קדש ובין מ שי ד ק  ה
ה לאי ך צד ז הפו ; פניו י

עו ר ה על ת הגו מ ה להתפלל שנ ח  גדולה מנ

ם צח מק ה .ו ח ה מנ טנ ם איזה ק ה  מ
; יכשר

ד נ ש ה על ת ב שנמצא מ חו שם : בינו ב  ר

ב ק ע ם על י ת ם או הגי  לאכול שנו
ה בין ח ת מנ בי ר ע : ל

ה ע ש ע מי ת הגי ה ש ה לברכ רונ ח  ק״ש של א
ם וש"צ די מו ה ל ר איז ח  להמתין ט יו
שובה באמצע וגו' :הת

ט ת ם בשירי המרגן ש״צ ת בי ג ת ע או ת ש מ  ב
ם רין א חו מעבי בחו בסון! או שו  ח

ת כו ל ת ה או שי ם נ פי כ
ה תשעה מ ב ב ח ר שנ טו מן ה ח סי  שהכהן קכ״

ה ל עו  על ויברך ידיו יטול לדוכן ה

ח ל טי ם נ די : י
התורה קריאת הלכות

ד כ ש ח ת ת בי ס נ כ ם כהן שם שאין ה ה א ל ע  י
:ג' או ב' או א׳ לוי

ברכות הלבות
ב ר ה ת מ א ל ו נ קנ ם על לברך ה מי ש  הב

שבת ם מ ב ליו טו
ט ש אי ת א מ מ ע ן ט נ י ת קי א לברכ ר ת בו שו  נפ

ת ם לא רבו : כלו

ם ש שה שנה גשמי ששוחה מי ת ך אי חד ר ב  מ
ן ועל שהחיינו ת עני רו פ כ ב ה ר ם ע  יו
ם רי ה ואיזו כפו כ ר ם ב שי :לורידין עו

. המזון ברכת הלכות
ה ע ש ה ת מ ר שכתב ב טו ב וז״ל ה ת חי כ  א

ש לא״א שאלתי יחיאל ־1ה״ הרא״
ר המצטרן! ט פ ה נ כ ר ב ה מ רונ ח ת א כ ר ב  ב

שיבני אלו של הניזון ; דלא וה
הכנסת בית הלכות

ח תרבה אינו זקן של בנו א אוי ש  יושב ר
ם בין קני ת הז בי ת ב ס נ כ ם ה קו ע  ב

ביו יושב שהיה : א
רג ם ת רי ד ם ח חי תו פ הכ״נ ה ם ויש לב ה  פציסין ל

אן,לבסכ׳׳נ נפרצו שלא ומכאן מכאן מלו  ב
ם ;וכו׳ מצכירפין א

א צ ו ס ה ר א ת ס מו כנ ת לעליות לי יו בנו  ה

ב בי ת ה ש לבי ם המקד ת שה  בולטו
ש לתוך מקד ; ה

שבת הג^ות
לז ר ם ת ר א ת ח מו הני מר ל ם מוג מי ח פ ת ב  דלי

א בהו ר ט ב קו ר ם שבת ע שיכה ע  ח
ח • ח : ה ם י ל כ ס

ארח מחלק מפתחות
ד ע ר ר אי ת ת ת לטלטל מו ס ר ק פ סו  בו שי;. ה

ת ם קבול בי בי ת מסי' לכ לקול  והדיו ו
ת ח ם לק בי ת כ ח ה קי על לפק כ ם ע בי שבח ר  :ב

ד פ ר ס ה ר א ת מר מו עכו״ס לו שבח ל  שיעשה ב
:למחר מלאכיה לו

ו פ ר ט ת ח סו ם אשכול ב י נ נ ך ע ה לסו ר ע ק  ה
ה ואין ה ולא אוכל לא ב שק מד מ או  ו

חו ואתן צרין אני לאוכל ״כ או ח ם א ב א  חיי

: לא או
ה הרוצה תו־צ ת להגי ״ ם ס ר א ת ת מו רו ק  ל

ח בו ב ש ם שיכיר כדי נ קו  הצריך מ
ה ה ג תקן ה חו ל חר או : למ

ה צ ר ה על ת הגו נו ם במצרים שנ שי ח בנ תו מ  ש
ת מ ח ה מ ד ר והולד גי פ ר פ ה מ טנ ב  ב

ס כו ה על מ טנ ב ב ר ק תו ל ת ס מי ה יש א  בז
שום ת מ ל טי ה נ מ ש ם נ א א ו ם שבת הו  יש א

ה : שבת חלול בז
טו ש ה על ת תב מ א שכ שב״ ר סר אסו  לצאת ש

ת תו טלי ם שמא לרי־י״ר שלנו ב  אינ
ם שויי ן ע ת כ ל ם וכל מ ל עו ם ה שי ת ד' לוב פו  כנ

ה״ר ויוצאים ם שימחה מי ואין לר ד  : בי

ח הליבות ס פ
פז ר ה על ת הגו מ ר שנ פ ת ס ה ר בר״ח ל  איי

ס א א ג הו ה ב מנ : לא או טו
שי ל ת מן ע ר ח סו א שהו ש ם במ  כן הדין א

ן ליענין מי ח ה ה ל ס פ ם ה מין א ת  ג״כ מ

תו כדין שהוא בכל כ רו ע : ת
ת כו ל ם ה ב יו טו

׳ צו ק ם ת ר א ת שחוט מו ט ולבשל ל  לצורך מי״
שבח ״י אפילו ה ב פ רו :עי

ט פ ר ת ניירב ולא ששכח מי ת ״ ס ע  יכול א
אי פ״י לערב :תנ

ד ת ה טל ת ם סרי״ן£ שכתב מ א  מן נשרו ו

קל ד ר ביו״ט ה סו קן א סי ה ם ל ב ביו  טו
: וכו׳ עצמן בפני

ת כו ל ם ה שי חו
כז ש ם שאין מלאכו!פ ת ה עד צורך ב מו  ולא ל

ם צורך ד ת כגון א ג רי ם ה בי בו ' ז ו נ ו
ס ם א תרים ה מ ריו ש״ חו : ב

ריה הלכות
ט י ש ם ת שופר יוצאין א ל ב סו ם פ  שני ביו

ם של א ה ר שנ : ה
ב ש ם שראה מי ת  שצריך ר״ס בליל חלו

ת ענו ת ה מרו ל א ם ו י נ כו א ר  שצריך ס
ת ענו ת ה מיו כל ל א י הו ל ואינו חלוש ו ט  י

ל תנו ת ג' ל יו ענ ה ת חר ז ה א הג ז ת ונ ענו ת ה  ל
ם ם ואוכל א' יו ה ב' יו ענ ת מ  ואירע !"ג ו

ה ס ר״ א ח ב ש ל יכול ב ט א ם ל ת יו ו נ ח ה ל ו  א'
ם דגי׳ וצום ב' יו : ג

ת כו ל פרכה ה
ב ש ה על ת שלים שנוכגין מ  שלוקחין בירו

תרוג לולב א  על והשליח צבור משל ו
ל כל ה ק ר אינו ה מ ם או ה ל ל ת ע  :להחזיר מנ

ת בו ל ב ט׳ ה א ב
ם ר ם ת ס כל לקלון.! צריך א לי ח כ ה או ס מ  א

ד ג ת כנ ח פ . ה
ב מ ר ה כשחל ת שע אב ת שבח להיות כ  ב

ה ח ד ס א' ליום ונ ת יבדיל א ר ב ס  כ
ם אוני • : הג

ר תרמו ד ס ה לי ש ח רו בי ב ע שלשים עליו ו

ה שלא יום א ת ר ש בי קד מ ם ה ג א י ט חי ו קי  ל

ג צ ר ל ת ה ע הגו מ ם שנ שכנזי א  להחלין! שלא ה
ם די בג שבח ה ה ב כ ם אי ם יש I א ה  ל

ך מ ה על ס : ז
חנוכה הלכות

ח נ ש ק שבא מי ת דלי ה ר ל ה שבח נ כ חנו  ו
ם איזה ד : קו

סגלה הלבות
ה ה ר ד ת חי א י ר קו ת ה ה א ל מג ה ה מנ ם בז  א

ה יברך פני ה ל חרי א ד ול עו ס שם ו  א

ר צריך פו ת ה כל ל ע רי י או הי ג ת בג׳ ס רו פי  :ח
א פ ר ם ת ה חברון א ח ת הי פ ק ס מו מ  חו

ת מו שע מי : יהו
ח ת ש ת ר עמ״ טו ה בהל' ה מן מגל ד סי ״ פ ר  ח

ד שחציו ומי ב כו׳ ע  אינו מינו אפילו ו

ע מוציא מ ש מ ח ו מ״ם מוציא עצמו א  ו

ת פו י ק ת :שופד מ
טרפות׳ הלכות דעה יורה

ה ש ה על ת שים מ שלים שעו  שאחר בירו
ה שהפשיט מ ה ב ס ה פ רי תו כ ה הנ קנ  ב

ה א^תו ומושך ל ע מ ח ל ן בנ : הרי לצדדין ,  ו
ם ח שה יש א כ ר ח סי ק ת ה נ ע תנו א ב הי  : ה

כו ש ה על ת ו מ כ מ ם לאכול בירושלים ס דיי  ג
ס ידעי דלא אע״ג ם א ם ח' בני ה מי ;י

ל ש ה על ת ב שנמצא מ תו ת כ שוב א בת שב״  סר
ט על מ ב שנמצא מ חו בן ת ק ר קו ק ב  מבחו

ה פ ר ״י ט פ ע : וכו' א
מליחה הלכות

ט פ ר ד ת ם שנמלח כב ם בני ע עיי ם מ  א

ם רי ת : לאו או מו
ז נ ת ש ת ר עמ״ טו  צריך ולצלי וז״ל בי״ד ה

ה ע רי ב שתי ק ר ע ה בלא צלאו ו ע רי  ק
ר ת תו מו או ב בעצמו פ׳ וב ת ה ולצלי כ ט רי  ק

הו כל ' וראוי ד ו נ ’ : ו

וחלב בשר הלכות
א נ ש ק על ת ם שכתבו מ שוני א  שאשור הר

ה לאכול בינ ה ג פ מ ס שאכלו ב :בשר כ
תערובות הלכות

צג ק ם ת ם דגי ם קטיני אי קני א הנ דיי ס פ  א
מר שנתבשלו א ע כך ו ד ם שיש נו ה  ב

ם ם דגי אי מ ם ט בי ר עו ם מ אינ ם ו רי כ ר ני ח  א
שול ה הני ם דין מ דגי ה ה ר ד ק ה ;ו

ריז א על ת מרינן ה א שיל״מ כל ד  אפילו ד
ל לא באל^ טי ן ב נ די מ א ם אי ״ ס ב י כ  ה
שאינו ובמין א או מינו ב ק מינו דו :ב

ע ר ד שעל חלב ת שה גי ם הנ חי ם שב ר א סו  א
ה : לא או באכיל

ב צ ר ה על ת שב״א שהשיב מ  עניין על הר
ם מלי ת שנפלו ג ח ק ר מ : ב

ט צ ר ם ת צק א שיבא הכי ה ח רי ה ואין ב  ל

טול : בי
שיז ר ת ב כ  והוציאוהו ההבשיי' לתוך שנפל ע

טתו פלי ם נתן ו ע שיל ט ם בתב ר א ס א  נ

שיל ה התב ר די ק ה : ו
ג כ ש ה. על ת כו מ מ שלים ס ם שאין בירו כלי  או

שים ם בשוך ופולין עד ת חר אבל שנ  א
ם ת ם שנ א אוכלי ה בל ק די : ב

ה ה תפכ ק על רי מ א רין מבנילין אין ד סו  אי
ם לכתחלה א א ן מפי' כלל הו רי סו אי  ב

: דרבנן
יהודים



שוח שהלכו יהודים תשכט ר דבש לע  כה;:
 מעל אוחו וססייו שנהכשל ואחי

 ממנו הייוש אונקיוח ג' עמו נסעיב האש
 מועע <כר והוא שלהם דכש הגוים עושין

:ממאה א' ןוחלק
 כה שאין■ כיורה כלים הגפלח כענין תשאט

‘ ; גויס וכלי ששים
 :וניעור חוזר אם שנחכעל כיכש יכש תשמש

מקואות הלנות
 שלקחן מישראל חדשים כלים הלוקח תשפה

: הכיכילן ולא הנכרי מן
ושבועוי^ נדרים הלכות

 פ' דכר יעשה אם עצמו שנדר מי תקציו
; היום עצמו להתיר יוכל אם למחר

 שמואל כמקום כנו לגלח שנדר מי־ תרח
 מ^ני כס לילך יטל ואינו הרמתי

: גויס כיד שהוא
 דכר יעשה כלא ־'שמעון נשבט ראוכן תרט

 אס ישות לו ונח; מדעתו אלא סלוני
: אחרת פעם לעשותו יוכל

 כשכועוח ונתחייכו חכם קכלו קהל תרלה
 אחד כחכם להחליפו שלא חמילוא,
 : לשכועתם החרה שם ים■ והלךלמ׳׳האם

 כענק אחרת כחשונס שהעלה מה על תרנה
 אחרת לישא שלא לאשתו שנשכע מי

 : ליבמה מותרת אם יכמה לו ונפלה עליה
 מאכי אהנה אם נזיר הריני שאמר א' תרצי

 שלא הוה שאנוס ואמר ונהנה _ ועבר
 :הנזירות עליו חל אם לאכול לו היה
 לעניי מעות ונדר חו״ל שעומד מי תרצח

 לאלתר עליה עבד אי וכי' או ירושלים
: רגלים ג' שיעכרו עד או

 עד הראש כתגלחת שאסור נזיר על תשיא
: הראש גבולי היכן

 ר״ג תקנות לנליהס שקבלו אוחס על תשלי
 מדעתה שלא אשתו יגרש שלא מ״ה

: השביעה חלה מי שיגרש ונשבע
ואם אב כבוד־ האכות

 על לשאול אדם שחייב שהורה א' תרסג
 לפרנס עצמו את להשכיר או הפתחים

;הורה יפה אם מס ולפרוע אביו את
והקרש האבות

 לא״י להביאם כלים שנתן בא' ;רסר
 באי ולשם לשמו תנאי על להקדישם

 ירושלים של בבהכ״נ להליאם יוכל אם כח,
 הקדש כלי שכל הסכמה שם שימצאח לפי

 : לרבים ומוחלע גמור הקדש יהיו
 למקום ממקום ההולכים סמכו מה טל תשיד

 להם שנהנו אמר לביתם טרף לבקש
: זוז מאלף יותר ולפעמים צרכם כל

ה בכלל הוא האדם אם תשכח ש  דמפינה ע
:ופריקה

 יהיה ששכירוחו קרקע הקדיש ראובן תשלח
 העיר ניובי* ז' יכולין אס לעניים

 הפקיד ברצון למכרו או להחליפו והגבאים
; הנזכר ההקדש על

 :בצדקה או בהקדש אסמכתא יש אם תתב
עבדים הלכות

 שבשחחררה עדויות בה שיש שפחה תרנא
:מסנה מתנתה אס ונתנה

ואה״ע ירד מחלק מפתחות
תורה ספר הלכות

 שסיגלה של אסרונס ה׳ שנמצא ס״ח תקצו
: לו יש תקנה מה כגגה דכוק

 הוא אס מהקראץ אחד שכתבו ס״ח תשער
: מין שכתבו ס״ח ככלל

 כהונה ומהנות הלה הרוסות הלבות
 וקנאה ישראל וכא עיסה שגלנל עכו״ם תריח

 אס העיסה את ומחקן וחוזר ממנו
; כחלה חייכת

 ומעשרוס חרומות הפרשה כסדר תשלא
: כירושלים

 ומפי־ם ק־;ל ותקנות צבור חרמי הלבות
 הוא אם הקהלות חרס על שעכר מי תשם

■ מוחרם
 כין כירושלים שנפלה מחצוקת על תיג־נב

 פריעת ענין על החכמים וכין הכ״כ
: השכונה שומרי

 מת וטומאת אבילות הלכות
 לח״י המתים עצמות המוליכין על תריא

 יש אם איהס שכוסלין עד ככיזיון
: איפור כזה

 הימים כל יצא ולא אבל היה חכם תרסב
 צישב לכ״ה בא השבת וניום מביתו

: עשה כיוב אם למקומו
 .ע״מבמצרים מהו את שקבר כהן תשיב

 מותר הם לירושלים להעלות לפנוחו
 ; לירושלים אוחו שמעלה כזמן לו להסמא
 המתים על להניח כמצרים שנהגו ע״מ השמא

 עליהן וףוחכין אבן של גדולות מצכוח
 לירושלים להעליחו אוחו וכשמפנין המת שם

 ומוכרין וחוזיין אוחס וגונכים העכו״ם כאיס
; איסור כזה יש אס לישראל

 ורביה ופריה אישות הלכות העזר אבן
 למצרים והכיאס ,שפחה קנה ראוכן תקצח

 שס ומת לעירו וחזר שס והפקידה
 מ״ו כדת גדלה והשפחה יורש לו ידוע ואין

: לממזר לינשא מוחרח אם
 : מסל״ח עכו״ס דאתסא כעיגזנא הרנז

 לאחר ונשאת ראשון כעלה שמח אשה חרסח
 הזמן כתוך ומת זמן גט השני לה ונתן
: קכילניס נקראת זו אשה אם

 חמיו אשת את לישא רצה ראוכן תרעה
שלשה חוך אותה ששידך ואמרו
.־ חמיו למיתת חדשים

 או כמגפה כעליה כ' שמחו כאשה תרפב
: קג״ילניח נקראח אי מהס אחד

 שנשא פשי דור האנוסים מכני אמד תרפג
 אותה לגרש לכופו ורצו גרופה אשה

קורין והיו למחיס מלטמא אכיו שהוחזק
 אם מלטמא נזהר היה לא והוא כהן אותו

: לגרש אוהו כופין
והלכה כו ומרדה אשה נצ*א ראוכן תש

פחלךלכיח כה^ג״ד אכיהזהחרו לכיס
 אשס לישא מותי אם רוצה ואינה כעלה

 עליהם שקכלו מאותם שהוא לפי אסרס,עליה
 לגרשה חייכ אם או מ״ה נרשום רכינו תקנח

: שישא קודם
 קרוני ואמרו גרושה לישא שלוצה כהן תשא

 על עוברת האשה שאין האשה
: זס לאו

 על פכא איזריו מרננים שהיו ראובן תשמג
 ובקש שמעון ומת שמעון של אשהו

 : לו מותרת היא אם אותה ליקח ראובן
 מותרת אם לעלה תחת שזנאה אשה תשטו

: כשפחה לשמשו
 אחרי ולא אדי אחרי שאמרו כמה י׳שע

 הללו באדנוח זה דין. נוהג אס אשה
: מנוסות הולכות שהנשים

 סימן הוי בתורה החמור חיום אי תשפח
; בו האפה את להתיר מובהק

 לבא ראויים אס הקראים טגין טל
: בקהל

 ובתובה קדושין הלכות
 והמידה דמשק כמנהג אשה נפח ראוכן הקצז

 באים ויורשיה זרע בלא ומחה האשה
 לה אין דהמירה דכיון כיוען והבעל לחלוק

; כחובה סנאי ולא 'כהוכה
 אם הרשכ״א כשם שכתבו מה• על תקצט

 אח לחדש שליח לגישות יכול הבעל
■ ;הגדולה' כחו

א  מכח מראוכן לגכוח שבאה אלמנה הי
 וראובן לבעל' חייב שהוא מה כסובחה

 בנכסי ושאין מחלה שלא להשביעה רצה
: וכו' בעצה

 ל״ח כלל בתשובה הרא״ש שכתב מה על תרד
 עשיתי רוח נסת לומר שייך ולא וז״ל

■ :לבעלי
 חמות מם סנשואין תקנה לפון על תרה

 שתחזור קיימא של זרע בלא האשה
 למחול יכולה אם ליורשיה נדונייתה חצי

:זה תנאי לכעלה
 מותר אס לנעלה כתובתה שמחלה אשה תריב

:כתוכה כלא להשהותה
 י׳ אוחו לזון סחנו עם התנה ראובן תרפא

ובקני! מעכשיו בלשון ונחחייכ הניס
 לצורך פרח׳ים ה' פנה לכל פרחים נ'

 ועוד שולחנו פל לזון ירצה לא אס המזונות
 שימול נין שולחנו על נזון יהיה דבין כחוב

 והניח חמיו ומח חמיו כביש ידור פרחים ה׳
 פרחים הי' לו פישלימו תונע והחהן יתומים

 : שניט העשר שחפניס עד בביש לדור ורוצה
 ויש כחובתה לגביה שבאת אלמנה על הרל

 שאין לב״ד ונתברר קטן יתום שם
 לא החכמים מן ואחד כתוכחה כדי כנכסים

; רצהלהזקקלה
 אח לו לשדך לקרובו כחב שלא א' תרנח

 היא אם וקדשה ושדכה והלך גרושתו
: לא או מקודשת

 בשטר לו וכתב בגו אח ששידך אתד תרסד
 מלבד פרחים נ' מעכשיו לבני נותן אני
 מכאן לו ואתנם לו נתחי אשר השכשימין

 כנכסי' ואין השנה בחור האב ומס שנה ועד
 ;והבן האלמנה לדין ובאו אשתו כחובת כדי

 ייש נשים שתי והניח מת ראוכן תרעא
 ויש מהנה אחת כל יד סהס נכסים

 שו!ת הכתובות ואין היתומים יד חתס נכסיה
 כגביית ינהגו כיצד לחכרתה קודמת ואחת

_ : הכחוכוח
 הכם שס והיה אשה לקדש כא ראובן תשז

ם ליחד לו ואמר לאשה קרוב  אם עד
יפה
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ה יפה ל ־. לו הו
ה נ ש ה ת מנ ה שסגבי אל סי ל כ ה נ ל ע  נ

ה עו שבי קו ולא וה פי ס ם ה סי כ נ  ה

ה לפירעון ס ב סו ה כ ס מ ״כ ו ח א  שהיה נמצא ו
ה לבעלה שטר מלו ה מי ב ב מ גו  : או

ה פ ש ה על ת שב״א שהעלה מ ה הר שוב  בס
' ה סי ם שטר על מ״ די ע  פלוני שקדש ב

ס ס א ני לו מר פ א ה כי ו א ז ר ק פי נ ס מ ב ס  : כ
א ת ה על ת ו מ כ מ ס ס בו הג לס ל מנ אל ה ל ב סו  כ

ב דלא אע״ג סי הו כ ק ב פ  ואין הנ

ם די : וכו' ע
גיטץ הלכות

ט פ ק ס ראובן ת בי ט מ ה ג מ״ מר מ א ״נ ו פ  ב
ס בפנ״ ם ויש ו די ם ע קיי ס ל ע א ג  ה

ם א א ס הי ר ס : לא או לשליס מו
ב צ ק ב ראובן ת ס ט כ שסו ג מר לא א ם ו די ע  ל

סנו ל שנו אי ע הלכו סנ ם ו ה די ל  עי
ע ם ובאו הג די ם פ רי מ ה! א סנו  בלא לס ונ

אי אי סנ : מ
ב י שה שהוציאה אשה ת ס ב״ד מע  פלוני

ה ש סגי פנינו שנ ט ב  והוציאה כשר בג

ע א הג הו ל ו סו : פ
ג ר הגו הגטי נושה על ת ם שנ מצרי  פי על ב

ם ״ ב מ ר א שום וכל ס מניכ ס ו אי  ליס ד

ס לפי וקשיא וכו' ש שכסב מ : הרא״
ם א שליה ענין על ש ט שהבי  שטר בידו ואין ג

; שליחוס
ב כ ר ס על ת הגו מ ם שנ מצרי  שלוקחין ב

ם רי פ סו ר שכר ה ס אי יו  עג מד

ה ב סו כ ט ועל ה •• הג
ב ט ש א שליס ת בי ע ה ס ג ״ ד מ ה מ סנ נ  לה ו

ר ולא מ פני בפ״נ א ב ס ו ס ח  ואיננו ג

ט ולא לו הלך כי ג ה - ס י קי ס מיו נ ס חו ה ב  מ

ה קנ ■- לו יש ה
ח צ ש ה ת מ ם צריך ל סו ח ם ל די ט ע  הואיל בג

סו וקרעי׳נן חר מיד או ה א נ סי נ : ס

ט השן פ ש ת מ כו ל ם ה  דייני
רו ם ת ק א לו ם סי די ע ם או ה דייני ל ה עי  מו

א לאפוקי אפילו מונ : מ
ג ■ נ ש או ושמעון ראובן ת א ושמעון לדין ב בי  ה

מו מיודעיו מר וראובן ע מו או ס ס ס  י

סי ו ענ : ט
ב ע ש שוגג שהרג מלך ת ס ב ה א ל  לא או גו
ט פ ש ס ת מ ך שנמצא ב ״ א רי ה בס ב שו  שאם בס

עלי ביררו ב ם ה ם דיני ני י דנו די  ו

ם ה ס ■לחזור שיטלין לפני ס  :הדין שיגמר עד ב
ת כו ל ת ה דו ע

רז ם ב' ת די חסמו ע ם ואחד בשעיר ש ס  מ
מר  וע״י שכור שהיה לפי שקר שהעיד או

סו דו ד ע סי פ ם ממון שמעון ה ב א ד חיי ע  לשל': ס
ב ל ר ם ב' ת די מר א' ע פני או ה ב ה הלו ם מנ  ביו

א' פלוני מר ו הו בפני או ם הלו  ביו
:לאו או מצטרפין אי אחר

ג ש ס קבל ראובן ת דו ע ליו  ורוצה ולוי שמעון ע
פני בו לחזור ם מ ם שה עי ג ו ס נ דו ע : ב

ט מ ש מרי מרי ענין מל ת א הוי אי ו ק פי  ס
א ס ריי או בנן או ד ר : ד

הלואות הלבות
א על תרי ס דאמרינן ה ע רי ח פ ם מצוה ב״  א

א ה מן מצוה הי ר סו ן או ה בנ ר ד ולמה מ

חרם מדזלק מפתחות
ת בכלל .מנו לא ם המצו א א ה מן הי ר מו  : ה

ר ש שמעון לוה ראובן ת ס מ נ שכון על מ  המ
מר א ך ו סי ע ר סן פ שכוני לי ו ה מ הל  ו

ען ע איני טו ד ס יו י א סנ ע ר ס פ ב א  להחזיר חיי

שכונו לו : לא או מ
ו שנ ה על ת ה מ א שהעל שב״  סי על הר

ר על שטען ג ה ח ה מל ד סו ר ו מ א  לו ו
י אל ענ ר פ ם אלא ס די ע ע וחזר ב ב ס נ טען ס  :ו

ם ש ה ת מו ולוה מלו צ ע ס ה בדין נ מר מלו  או
ס לי סן עו ר מ אחזי טר ו ש ה ה ר ולו ס  או

ר חז טר ה ש : ה
ג ס ש ה ת ה מלו מ ד ה על קו ה פ מלו שטר ו  ב

ה ר ח או ם כי שם ואין מ  אי מטלטלין א
ה זה מ ד : קו

שטרות הלכות
צ ק ד ת ח ל ש״ח הוציא א ם חבירו ע סו ח  בו ו

א ד ע״ ע ס שני ו ם צוה ה סו ח ם וב' ל די  ע

ם די עי ד זה טל מ ע ה ם ו סו ח שפר ה ' ב ׳ קי ס אנ  ל
ס שטר גוגין א ה ב : ז

א צ ק מו שנים ת צ ע ס ם לפני בדין נ כ ג ח ס כ נ  ו
ם שטר פיו על ה  שיעבור סי שכל ביני

ם על ה רי ב ם ד עי דו ב י י חי מ ך לחבירו נ  וכך כ
מנו ד השפיר ונ ר שליש גי ב ע ם א' ו ה ה מ הל  ו

ען ר טו ט ש : השליש מן כ
ר י ח מ ל. ם ב' בפני לחבירו שהלוה ע די  ע

ם רביי ם או ע עזי ם שאין לו רי כי  ל״ק מ

ר ואין פ כסוג סו ה״ק אלא שי :בל
שו סן ראובן ת ב לשר.עון נ ס  חייג שהוא ידו כ

כך כך לו שיו בלשון ו ם מעכ  ישאר א

ס בידו א סז ל א שאר ה םיפו אלא בידו ונ  שהו
א עליו ב מפק ו עו ש ב ס א ל הו ען ו דו טו  : כנג

ג שי א על ת ס דקי״ל ה ריו ח ס א עו ר ט פ  סו
א ס אפילו כולל הו ריו ח רי א כ :נ

ח מ ש ם על שיצא שפר ת מי מו אי לו ויש סי ל  פ
בו ענינן אי מג מי ט ס ע לי רו א פ  הו

א ר ב ס ה ו ה כו בי ג א ב' סי : כ כו׳ ו
ד פ ש ה ענין על ת ג שנהגו ס הו נ ס ל רו ט ש  ג

ס מנו א ס להלוס נ ל א עי ס מו ו ענ א ה נ  ז

מי לא לומר ע ר פ : נ
צ ש א ת ה ת' דסנן ב ק שנים ג חז  שטר מצא או

סיו בין ס וא״י שטרו גו מ א טי ה ח י  מונ
ד רי אליהו שיבא ע שניהם ה ם ש די  יחזיר מו

; יחזיר לא או

שבועות הלבות
ט י ר א ראובן ת שאה ג הר  ויש שמעון על ב

ה עצמו לראובן ע בי ה מ ר ח  שמעון על א

ם עה להשביעו יוכל א ס על שבו ע בי  עצמו ס
שבועה ל ו ה ע ע בי :שליחוסו ה

מג ש ב מי על ת ב״ד שבועה שנססיי א ב הו  ו
ל חשוד עה ע שבו • ה

חוב גביית !לבות1
עו ר ה רחל ת ב סיי מ שטר לראובן נ  י' סן■ ב

ם בי הו ה ז ה ובחיי מנ ס נ הנ מ  לשמעון ב
ב חמשי׳ ה שארו ז ר לס ונ ס ק׳ יו ב מ ה ה ז ח מו ב  ו

ו ■מנכסיה שימנו צוסה ד חי י ר ב פ ה ש ז הקד  ל
ב ונ׳ ה ה לראובן ז סנ ען וראובן ח שמעון טו  מ

ס שקבל סנ מ שה ה ם ששה או חמ ם שני ד  קו
ס ס ר טי א חובו ושטר פ ר ישן הו ס  שנס מכ' יו

מר ושמעון ש אצל לך לו או ; היור

ערב הלבות
ב ס ש ס ת לו מ ס ס רו א י ש ע״י חי  וכשבא עי

ה נמצאו לא לגבוס ם ללו  בני נכלזי

ם חורין ה א ב מן יגב ר ע  ר ה
סז ש ב ת ר ה שמס ע ם הלו מי חז סי ם ו ם קפיני  א

ב מן גובין ר ע : ה
קרקעות חזקת הלכות

ג ע ר ק ת או ס להוציא רוצה ר ה שמעון א עליי  מ
ה אשר ר הי ח שם ד כ ה מ ק  שהיא חז

א שלו הו ען ו ס מצרן שהוא טו ו קנ ה ל ק חז  ה
א הי : ה

שותפים הלבות
ו רי פו ושמעון ראובן ת ס ס ש בו נ ס כ י ו ט ש  נ

ס פו ס שו ך מציאה אפילו ס ר ד  ומצא ב

סו מציאה ראובן בי ; ב
 ש*פ וצוואת טתגה הלכות

ד כ ר ס ת פו רו פי שמעון ששאל אפו בי מ א ן בו  עז
ם . מי סו שיב י ה שמקצתו וה ני דו  אשמו נ

מין שצום י ח י ס א מי סו ל הי ״ שעה כנ ה ב ס י  מ

ה סנ קו לו לי ס פ ד ו ה שאס ג״ א ר  שמעון י
ה שטר ר הצווא ט פ ; י

ה פ ר ס ת עו מ ש ק לשין מ ס פ א דין ה ם כו  א
ה : לאו או מגו .לשמעון הי

ד ל ר ס אחד"צוה ת מ ח ה מ ס סן מי ם ונ י ס  ג
ה חנ מ ערין ויורשיו ב ער שין מ  ומבק

: לבטל ה נ מ מ ה
ח שי ס שצוה ש"מ צוואח על ת מ ח מו מ  מו

ה לפ' שימנו שטר מנ  יוצא צוואה ו

ס ח ס ש ידו מ ען וכיור י טו ס ס ם נ ג א  חיי

עס ס שבו ם : ה
מז ש ה שנהן ש״מ ת מנ עי מ ק ר ק  ואגבן מ

לי פ ל ע ך מ ה אי קנ ה מקבל י מנ מ  ה

ס שאין נ ה לאחר אלא קו ס : מי

נחלות הלבות
ה ע ר ה ת א ה ל מנ שרה אל ם שנספ  ראובן ע

ה סנ סן ושמעון ח ה ח על ס ב מ  לכל ל

ם אחד ה ך מ ב נ׳ ס ה ה כדי ז  למכור שיניחו
עי ק ר ק ה מ על ה וליטול ב ס ב סו ם כ ג  לס מחלו ו

ה שבועה מנ ל א ג עוד ה סו ה כ שר חיינו בפ ס  שנ
ב( שמעון ראו ר ו כ ' כשיגבו הנז הב ה;  שימן ז

ב לי^ד׳ ה ם ג׳ ז הי רצופים שני שה בצאס וי  נפ
ם ט״ו שימנו צוסה חי ר ם לצדקה פ שי ב וחמ ה  ז

ה לראובן סנ כו׳ ח ב ס׳ ולשמעון ו ה  וראובן ז
ח כ שרה מ ע הפ ב שמעון מו ב מ ׳ י ב ה ה ען ז  י

ה שכבר ג ב הנ׳ נ ה א ז סו ען ו ד לו שיש טו  ע
ה שמחלה ען בחיי טו ס לא שאל״ב ו ס ת הי ס נ  מ

ה לו ש מ ב הח ה ם סדין ז : מי ע

אפטרופום הלבות
ד נ ד ס ראובן ת ח מ הני ם ב׳ ו שי ה ג פונ א ר ה מ  ו

ס שואה ב ה נ שניי טן בן ומ דו ק מי ע ה  ו
ם ב״ד סי פו רו ט פו ס א מו ם לי ה א כול ס י ב  ה

ה שוא ע הנ ט מ י ל הנ כון מ : עז
ם ר ס 8ת ס א פו רו ט פו ה חייב א ט שי  :לא או בפ

ס מל תשנט פו רו פי אפו ד שטען ס ע ם ב מי סו  סי
ה ענ טר ט ס שפ ע א ב ת נ ה ה הי  יכול ו

ע בו מ ה ל ענ ה ט נ ו א אי לחייבו ט עה סוי שי  פ

: לא או
, פקדק הלכות

ח ל ר מס׳יר שאלס ת ה כ ד הו עי י  נו שאירע קג

ט שגנבו ס ת מ ש ה מ ר מו ס מ ו י ב ה י ס  ש
משל



ד איש משל ח : א
ו נ ר שה ת ה א ד קי פ ה סי ש כ נ5 מנ  אצל שלס ״

ה פ ס א ר ח ס א שו ה בר על שה ב  ואי
ה האשה נ ס ן נ די ק פ ס בלא לבעל ה פו שה ר  הא

ס ח א ב ס חיי ד ק פ נ ע ה : לפרו
הו ש ח ראובן ת ן הני דו ק ד פ  ושמעון שמעון בי

חו ד הני ה לוי בי צ ר ח בן ונ שיהי' ראו
ל ל לוי בי ב ק סו עליו ו ריו ח ס זולס א ר א פו כ  י
ס וכו' יברח או לוי מ  ויורשי ושמעון ראובן ו

עין ראובן ב שי חו  לא שלוי לפי שמעון מיור
ן ליחן רצה דו ק פ ;ה

שכירות הלכות
בן תרכז או ד משכן ר י ס שמעון ג ר בי חז  ו

חו ומשכן שמעון ע ללוי או ר פ  ראובן ו
ה בידו ויש לשמעון ש ע שבא ב״ד מ ס וכ ח ק  ל

ס חו א ר בי מ כל לא ללוי לו א  להוציאני סו

ד ה לי שחחן מ חי מ ח ם הדין לשמעון שנ  ;מי ע
ב ש מד ששכר מי ת ו וחזר מל  ליחן שחייב ג

מ לו כ ס ש חן א שלם שכרו לו נו  או מ
טל כיושב ב : ו

ת כו ל ה ה ב ה גני ל ט ה ו ר בי א  ו
פג ש ח בידו שהיו מי ת עו שחו מ  שלא והוציאם א

ה ח ע ד פני מ ם ב די ם ע א א  צאמן הו
חי לומר ע ר  : לא או כגזלן הוי אי פ

פו ש ענין ת ה ב ד א איזו אגי חו שלו הי א א ו  הי

ם של לי ע ב ם יטול לא ואיזו ה א ל ו ט  נ
ה יחזיר לא מ שה ו ה יע ; ב

 סדר על באו לא אשר העואלות מפתחות ואלו
טורים הארבעה

ע ר ה על ת כ' מ ה י״ג כלל הרא״ש פ ב בו  :ט״ו ח
ד רי ה טל ת כי שנמצא מ ד ר מ בי כל בפ' ב ח  כ

ם שבשבח וז״ל שני ר י ס ו עס י  מכי
ג חי כ ה ד ם בי ביו ר ולא ו ק ב : ב

טו ר ה ת מרינן על א א ד ק־ י ה בו ב  ד׳ על ר
ם רי ב חו ד ב מ ד א נ הו בי א : ו

ט ב י ס על ת ב שו ש ח ^ הרא״  :חמישי כלל סי
א ל ר א על ת חנן ה ק ד ר עין הן אלו פ שב  הנ

ה ששמש כהן א מ טו ם אחיו אין ב י הנ כ  ה
חו מביאין : לב״ד או

ו ל ר א על ת מרינן ה ק דא ר פ ה כל ב  אר״י שע

ס שאל זה דבר סו ם זונין בן בי מי חכ  ל
פני ה מ קין עושין אין מ רי ח המצויירין ס ס פ  ב

ה וכו' מ ב א״ף שכחב ו ה הרי : על
ג ל י ה על ת כו מ מ ם שוכני ס שלי ם ירו אינ  ש

ם רי ה שר נז ח בע שו : קדו
ט ל ר ל ת ה ע אי מ קר מ מע ד ש ר מ ה ס ד בי  ה

ק ״ מ ה ב ה ם ו הי בו ם ג שלי ה מירו ס ע  ו
ו חנ נינו רואין אנ עי א כי ב ה הי בו ם ג ה  : מ
א מ ר ם ת ר ד פ ם ה ד ר ו שעי ה״כ של ה  שהיה יו

ה ם מז ה ארון בדי בין מ ס ה בי  שני ב
ה שלא כן ארון בו הי ה הי ה הי : מז

מג ר א ת ה ק ב ח ק ד ר רך מברכין כיצד פ  בי

ח על ס ר ה ט ס ס ח א ר פ ר ט ה וגו׳ כ מ ב  ו
א עי ג אי ש״ס לן ד ה ג : על

ם ר ש 11ת ר בפירו ח דבו פו ס  כיצד בר״ס חו

ר וז״ל מברכין ב  מן גדולו שאין ד
ע ק ר ק טן ה שר כ חלב ג כו׳ ו :ו

מז ר א ת ה מרינן ב א בכל דא ח כ מדין א'ן דו  ל
ה ה מסי הלכ שנ ד מסי ולא מ  ויש חלמו
ס חלוף או ח ס :ט

חו״מ מחלק מפתחות
ט ט ד א על ת חנן ה ק שופר ד ד ס קו שנ ב ד  ו

ל סו ק פ ב כו׳ ד :ו

ב נ ר ה ת ד שאם דקי״ל על מ ק שהוא מי ע חז  מו
ה א בו ר וצוה בנ עבו ח על ל ח ח א  ממצו

ה ר חו שמעינן ה ר ליה ד רי ב כ : מנ
ג נ י א מל ת א ה חני א בסיכיום ד ל ה חו ר טו ק  ה

ם מי לי ה יסין רג א ל אי היכ ח ק רי  או אבו
ן איין סי רי פ ;ק

ט רנ ס ת ח א מנו ה מ הונ ע כ רו ם הז חיי הל  ו
ה ב קי ה ח ו גו ה ו :בחו״ל נ

ם ר ס ענין על ת ר ח ה של ה ד הו ם דקי׳׳ל י כ  ח
ר סי ר לא למה לעצמו מ חי :לעצמו ה

סז ר א על ש ן ה נ סי ר  ר״י ור״ל ר״י בירושלמי דנ
מר ם א אי בי ם הנ בי חו כ ה ן ו די חי  ליבטל ע
ר ר״ל מ ך א ח א ר מגל ח ס :וכו׳ א

סז ר ה ת ל ק ע ח ם ירדו שאם ד שמי  וצמחו ג

עי׳ ר שנו וחזרו הז ה׳ ו עלי עי;, חרי ד מ :מי
ט ס ר ה על ת חב מ ש שכ קי איכא הרא״ פו ח ס אי  ל

א עי אי דאביי במילח מי ב מי ר ל מ  גו

ה ס ה שהחחילו זו עי  ולא יבשל לא ושיב ב
מין ט : י

ם ה על ש ד שהשיג מ אב׳׳ ט פ״ז הר ״ ן די טרי  ו
ס לה רו ה : נ

: ע ר ל ת א ע מרינן ה א ק ד ר  שנים ראשי ד׳ ס
ר מ א ב ד א ר ר חנ א ב ה ביזנ ר כ מ ה׳ א

עי צום צבאוח בי ר  ליה וקרי צום להו קרי וכו׳ ה

;שמחה
ק על תרעט סו פ ם ה ר ח וי ב ט ח ה ק א שו  ה

ה עלי ה שו ו שוק ז״ל ודר ה ה אלי ה א ו הל  ו
ם היו ה שהאליה שלמים איכלי א לגבו ק ל  ; ס

ם ר ה על ת שם הר״ן שכחב מ ק ר״ח ב ר פ  ב
א על המצניע ח לונ בי פ עזר דר רבנן אלי  ו

ן על חי חני ל מ הנוני כו׳ בזו זו צפרניו ד  :ו
ח פ ר ה ת ל שי׳ ע ח דגר שב  חלזון צדי שכן ב

מחירין קושרין היו ח ו חו ש : וכו׳ הר
ח פ ר ל ת א ע סי׳ ה ר ר דג ק בנזי ״  שמעון רבי פ

מי ב נ חי כ א יזיר ושכר מיין ה הו א ה עי  מנ
ר ליה סו א ח כיין מצוה יץ ל שו אי הר א מ  הי

שא א קדי ח דל ב א שבע הרי ו ד מו מ עו  :וכו׳ עליו ו
צו ר ח ת שב״א כוונ שובה ז״ל הר ח  על צ״ד ב

ב נשא אשר ק ע ח שחי י  ; אחיו
ל ע צז ר א ת ח דקי״ל ה ר שה קדוש אינו קגיו  קדו

ך מ ה ה ש דו ק א, ל ם א מי אינו ד ש ו הקד  מ

א ה בכלי אל מ ב א שכחב ו ״ ב כ ר  : ז״ל ה
ח ש ה על ת א שכחב מ שב״ ד על ז״ל הר ב  ע

ך שהיה סו  עצמו למכור ורוצה שש ב
ם שיב מרציעה להנצל לאד ל שאינו וה ס  י
ה שא״כ ; בכילה רציעה נמצא ה י לו עי ס שי ק  ו
ב שי א על ת ב ה ח כ ס ד ב׳׳ מ ר ק ה ר ס  י״ג ב

ה ש מע ח מ בנו ר ק ח קימצין כיצד ה חו  מנ
ח צו מ ק ך הנ ר ד ם כל שקומץ כ ד שט א ס פו  ס

: וקומץ ידו
ו שי ק על ת סו ם לא כי פ ד א רכו ל  וכו׳ ד

ה א ד שהוא שנר ג ה נ ר חי ב ; ה
ב כ ש ם ת ם יש א ע ה ט מ ר הוזכר לא ל פ ס  ב

ה הל ש משמוש שם ק  שם זולה הקד
ס הי ; אל

ה ל ש ל ת א ע ק ה רי מ א ך ד ״נ ס׳ סו  שלח י
ה רבין חי ר אג ח שמח מי ב הני ה ו מנ  אל

ת ב תו ו מנ ה אל נ ו סיו רז כ ׳ מנ ט : ו

ג

ו ל ש ל ת ת שסי ט בו שו א ת שב* מן להד  סי

שע״ג שע״ד ס שונה ח ב שברא ת ד כ ח  א
ש ד מגור ח א מע נושא ו ש מ ה ד ם איז ה  מ
ך שני־ או ראשון ד אי ב ב ו ח שון מגרש כ  רא

ת שני ונושא או ר ח ונ ו י ח סו : כ
לז ש ל ת א ע ן ה חנ ת ד חו מנ ר לא ב דו  סי

טילתן ולא הקנין ח דיחין נ ת א שב ;ה
א נ ש ה ת ל א ע ת אי ק בירושלמי ד ר פ  מציאת ב

ה ש א ה ה ר ס ר׳ הו ח נ הן פי שבק כ  ד
ה חי ת ק ולא אי ר מ ה מ ס ל רנ ה שהוא פ על  י
ת לה ד מזונו ה שהוא ע ק ר מ : מ

ה נ ש ל ת א ע תנן ה ך ד ק סו  מציאות אלו סר
ה רבו אביו הי ח משוי משאין ו  מני

ר רבו של את ח א ח כך ו ת מני  :וכו׳ אביו א
ג ס ש ה ת ל שאמרו מ ע ר חוב ב ח או ם מ  שקד

ה ב ג ה ו ב ; ג

ד פ ש ה ת מ ב ב ת כ בינו כ ה ר ש יונ כו' בפירו ל ה  ה

ק ר ם אלו ה רי ב ר אבל וז״ל ד  של או
ה ; וכו׳ עליו מברכין חולה ושל חי

ה פ ש ל ת ס ע תב מ א שכ שי׳׳ ב על הר ס  ידו כ

בו אע״ג ח כ ם ד ני או מן הג א ה כנ  הלו
תי לומד פ ר כו׳ פ ; ו

ט ס ש ה ת מ ה לא ל ב ת כ ה נ מ ח ח נ קללו  של נ
ה הי א כי ו ו מו הארץ אל תי  כ

ם של בקללות תי א ק חו ; ב
עג ש א על ת ה מלבי דאמריק■ ה ם דוד בי י  דנ

ם ת א או ה א ו כ ה לא משום אי ענ  ת
ב על ;ר

עו ש א ת ה רי׳ ב מ א ם ד חי ב ק בז ר פ ב שרפין ו  הנ
א ד גדול דכהן לן מנ ב ב אונן עו תי כ  ד

ש ומן ד ק מ א יקלל וצא יצא לא ה ר ה מ  שלא א
ט׳ חלל יצא : ו

עז ש א ת ה איפליגו ב א אביי ד רב ה אי ו מנ  הז

א א מלת מוקמינן לח אי הי הו ו היי  סלוג
אי תנ כו׳ כ : ו

ט ע ש אור ת א על בי ת ריי ב ק בשלהי ה ״  פ

רין ד ה סנ ר ד שים שני וישארו ח״  אנ
ם יש רי מ שתיירו בקלפי או : וכו׳ נ

פ ש ק על ת סו ר כי פ בי ו ק רנ ב ק  דדרשינן ת
ה שות ד׳ מיני הו דר ל כו א ו ה הו הלכ  נינ

כי ידעינן ולא אי מדרשי כי ה א מ ר שה א׳ ק  נ לע
א פ ש א על ת תנן ה ל ד ם הכ שרי ת כ ת לקרו  א

ה ל מג ה מחרש חוץ ה ט טן בו ק  והלא ו
ס די ב ם ג"כ ט ם אינ שרי : כ

ב פ ש ם ב׳ מהרץ ת רי מ א פו מ ק די ד ד ה  א

מר אחד א הם וי ה בן אלי א ם מ שרי ע  ו
ס כי שנ ם אנ ׳ היו ו נ חד ו א ך ו אהרן א שה־ו  מ

ם א מ ח הו ב :וכו׳ מ
ה פ ש ר ת בי ח בד סו ס ק תו ר  מציאוח אלו פ

א וז״ל א ה פ שיא גו ן ק חי חני מ  לא א
ך מר דמצי פרי מי ; וכו׳ ל

פז ש ה מאי ת ח ז ה כ ס עזרא יכול הי קנו  ל

ח ם א לוי חנו שלא ה ם י ה שר ל  מע
ה ח כ רז ש ם א ה ׳ ל ט :ו

א ש ש ח דיבור ביאור ת סו ס ק חו ר ה ס  איז

ח לאוין בשני עליו לעבור נשך ״ א  ו
מיה ק לו ה בגזל ו פי ר גו עבו  בשני עליו ול

: וכו׳ לאוין
ב י שז א ת גי סו ה מציאות אלו של ב ל א ע עי ב אי  ד

תי מאי ולצורכה לצורכו לן א מק ו ש מפ  ל

מנאי



ם דחניא מהאי  :וכו׳ ודשה לרבקה סמי
ד צ ע  : לוד חגרי סוגיה פירוש ת
 איזהו בריש השנקיה כברייחא פירוש תשצז

 בנשך לו סהן לא כספך אה ס׳ר נשך
: וכו'

 מכנה מגיד בעל שכהב מס טל תשצח
 וז״ל ואבידה נזילה מהלכוה י״נ פרק
: וכו' יש סימני! מיני כי דע

ט צ ד  מהיב המפקיד דפרק סוגיה ביאור ת
צוקי! לראשי העולה חמא בר רמי

: וכו'
 : הנז' בסיגיא טוד תת

 רבא אמר די׳׳ט פ״ק דאמרינן בהא תתג
 בין הלה בסני דרב כווהיה ^לכחא
: וכו' לקולא

 :הזהב בס' עירבון סנוחן סוגייה פירוש תתה
 מציאוה אלו פרק רבא דאמר עלה תתו

 יאוש לפני נטלה שנפלה סלע ראה
: וכו׳ ככולן עובר לגוזלה מנח על

 חמור רבא אמר אלא סוגייא באוחה תתז
 לדברי דאנידה ושה יהודה לר׳ דבור
: וכו' קשיא הכל

 אחורי עובר היה מחניחין ההיא על תתט
 מגלה קול או שופד קול ושמע ב״ה
: יצא לבו כיון אס

 העבודה סדר מסדר סמך מס על תתי
 נופלים היו וכו' והעם והכהניס כסדר

 : בהלמוד נמצא לא וזה וכו' פניהם על
 הכאה חבירו אס המכה דקי״ל עלה תתיא

ונפקא לוקס פרוטה שום בה שאין .
 וגו' אלה על להכוחו יוסיך סן מפסוק לן

: וכו' וקשיא
 חולין בריש ח הוספו דבור מפרש תתיב

 בה וליחחוך חדא וליהקין סמחחיל
:וכו' אחרה ופעם בשר

 היו המכות שכל שאמז״ל מס על תתיג
 וקשיא וכו' ולמדו ימים ז' משמשוה

 ומכה כרגע אלא היחס לא בנורית למכת
 ;ימים שלשת החסך ומכס אחד יוס הדבר
ויהי פריק על ז״ל שנחלקו מס על תתיר

חו״̂מ מחלק מפתחות
 אמר וסד חלקו יוצרו אמר חד הלילה בחצי

וגו' עתותיו יודע
 ויקרא פסוק על רז׳׳ל שאמרו מה על תתטו

 משה ויאמר הסנה ממוך אלהים אליו
 :וכו' ויאמר ויאמר ח״ל מה הנני ויאמר משה

 לפעמים היתה הנביאים נבואת למה תתטז
 בלא ולפעמים וחידה ומשל, דרך
: וכו' אחד בנביא ואפילו משל

 מפי לך יהיה ולא אנכי דאמרינן עלה תתיז
 שמיעה היא אם שמענום הגבורה

 עם סיס שהדיבור הוא הענין ואם ממש
: שומעין וישראל משה

 אסתר במגלת יוסך רב שסרגס מה על תתיח
 ביס שתרגם וכו' נדדה ההוא בלילה

 והוא דמצראי בוכרי כל איתקטלו בליליא
 ג' שהיה השלישי ביום ויסי פירש בעצמו

:פסח של
 לא המקבל פרק תוספות דבור פירוש תתיט

 דאין ואע״ג מחובו יותר ימשכננו
; וכו' הגרעון לו משלם

 השוחט פרק תוספות דבור פירוש תתכ
 מדקתני היא נגיעה והא המתחיל
: וכו' ונאכלין

 בפירוש ההוספות שהקשו מה על תתכא
 המקבל דאמרינן־פרק עלה ז׳׳ל רש״י

 מדברא אריסי דאחו עד פפא רב אמר
 :וכו' שנראה ארישייהו כימה וקיימא

 והתלמידים הטור שכתב מס על תתכב
 חלול מפני ב' ס׳ ב' בו מתענים

:וכו' ה'
 פ״ק במרדכי כתוב שנמצא מה על תתכג

 אותם כתב העזרי אבי רבינו דביצה
 כיוב יום נערב בשר הקונים אדם בני

:וכו' טוב ביום אותם ומולחים
 בלא מיתה אין רז״ל שאמרו מה■ על תתכר

:עון בלא ייסורין ואין חטא
 דמי במרדכי כתוב שנמצא מה על תתכה

 לי קיס למימר מצי מוחזק שהוא
: וכו' גאון כפלוני

טרפות אלו פרק תוספות דבור פירוש תתכו

 דסגר נראה לפני הביאתו שלישי זס והוא
 :וכו' כרבי חזקה הויא זמר דבתרי

 בטלים המועדים שכל דאיתא הא על תתכח
 שנאמר בעלים יהיו לא הפורים וימי
: וגו' יקברו ■לא האלה הפורים וימי

 וז״ל די״ע פ״ק האשרי שכתב במה תתכט
 צריך גם וכו' מותר בי״ט שנולד ועגל

 ונו׳ מספק שיצא קרקע גבי על שיפריש
 דאסיקנא איפכא משמע טרפות ובאלו
 וכן איברים רסוק ו3 אין הרחם דנית סמס

: וכו׳ ז״ל הוא כתב
 שמת מי בפרק דגרסינן בירושל׳ פירוש תתל

 כוסו שיהא כדי רוקק אפי' אסר יוחנן רבי
 : מותר לשמאלו אשור לימינו מותר לפניו נקי

 תינוק דופן יוצא בפ' ששנינו במה תתלא
 חייב וההורגו ומנחיל נוחל יומו בן

 ולגבי שלם כחתן ולאמו לאביו הוא והרי
 נמלות דהלפות פ״ק ז״ל הדמב״ם כתב נחלה
הב! ואח״כמס תחלה האס מתה אס אבל

:וכו׳
 ר׳ אמר האחד רז״ל מאמרי שני על תתלב

 אלא נתנבאו לא הנביאים כל יוחנן
 וכו׳ גמורים צדיקים אבל חשובה לקעלי

 שבעלי מקום אטהו רבי אמר והאחר
 יכולים גמורים צדיקים אין1 פומדיס השובה

: חלוקים הם אס לעמוד
 השיבך את דמרחיקין דמתניתין פירוש תתלג

:בגמרא עלה דאיתמר ומאי העיר מן
 לפי ודבורים חרדל סוגיית על ביאור תתלד

; ז״ל רש״י שיטת
 התחיה בעת להחיות שעתידי! במתיס תתלט

: עוד ימותו אם
 שכר .שומרי שותפין דקי״ל הא’ על תתם

: מינה נפקא למאי לזה זה' הס
 בז׳ העדים את בודקין דתנן בהא תתנוא

 כיוונו לא דאם וקי״ל חקירות
 יודע איני אמר ואפילו בחקירות עדותן

:בטלה עדות!
 לכבוש הנביא יונס סמך מה על תתטג

: ולברוח נבואתו

מח״ב המפתחות תמו



ותשובותהרדבץשאלות

ט פ ק ת ת ל א ס ממדינת גנו שהביא ראובן על ש  בפני ואומר ה'
 אם הגע את לקיים עדים ויש נחתם ובפני נכתב
לא: או לשליח מושרש היא

ה ב ו ש  היה לא שוב לה שיתננו קודם הגע מקיימין היו אם ת
 ע״פי הותרה ולא נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך

 נתקיים בלא כיון אבל לשליח להנשא מותרת היתה ולפיכך השליח
 עדים דיש אע״ג השליח של פיו על האשה והותרה בתחלה הגע

 שיחזור ואפי' הותרה פיו על שהרי לשליח אסורה השער את לקיים
 פיו על שהרי כלום הועיל לא לה וישננו ויקיימנו מידה הגע ויקח

 ונשאה עבר ואם עתה מגרם הוא גרושה ואשה בשחלה הותרה
 אותו קונסין ב״ד התראת אחר נשאה ואם ממנו אותה מוציאין אין

:ממנו אותה ומוציאין
קצ ת ה ל א  עד בו וחתום שמעון על פער שהוציא ראובן על ש

 מעידים עדים ושני לחתום ^יה הפני והעד א׳
 שאחד ואמרת נתקיים לא בפער החתום והעי לחתום פצוה זה על

: זה שער פי על שמעון את חייב החכמים מן
ה ב ו ש  זה שער כי סהדי גלא ממונא דאפיק גובריה רב כמה ת

 העד מתקיים היה אם אפי׳ כי כלל עדות בו אין
 עדוח הוי לחתום דצוה ואפ״ת אחד עד אלא כאן אין החתום
 אי דבפלמא כלום ואינו עד מפי עדים עליו מעידים אשר העדים

 חתימה כי ואמר פלוני אתא כד וכו׳ שלתא במושב ביה כתיב הוה
 בלשון שאינו זה אבל זה לעד קיום הוי הא אותה לחתום צוה הוא זו

 לך אין ודאי אלא כלום ואינו עד מפי עד הוי עדות בלשון אלא קיום
 שראה מה כפי שמעון את חייב פשרה בדרך ושמא בזה עועה אדם

 הגיידו אשר העדים שני יבואו אם ומ״מ . השער מכח ולא בעענותיהס
 צוה שפלוני מעידים אנו ויאמרו ב״ד בפני לחתום שצוה אותו על

 מפי ולא מפיהם שפיר דהוי העד זה נתקיים זו חתימה לחתום
 אבל מעידים הם החתימה על שהרי עד מפי עד הוי ולא כתבם

 חתימה לחתום וצוה זה בדבר עד שהוא לנו אמר פלוני אמרו אם
 החתימה על ולא מעידים הם העד על שהרי קיום זה שאין נ״ל זו

 והם חתימתו שזו לנו אמר פלוני אמרו אס וכן עד מפי עד והוי
 שהם לפי קיום זה אין כשחתם ראו ולא החתימה מכירים אינם

 החתימה מכיר אינו שהרי עד ספי עד והוי העד עדות על מעידים
 שמעון ואמר ראובן בא שאם אמרו מזו וגדולה . אחר פי על אלא
 אלא מנה לא רבינו שהרי תדע עדות זה שאין חתימתו שזו לי אמר

 שיעידו כגון הוו ששה איתא ואס הפער בקיום דרכים ה׳
 רבינו הזכיר אשר דרכים החמשה ובכל חתימתו שזו לי אמר פלוני

 העד בא שוב . ותשכח דוק עצמה החמימה שיכירו הצריך בכולם
 ידו כסב ואין זה על חתם לא שמעולם ואמר השער על החסום

 עדים לשנאמר אחד עד אפילו כאן אין הילכך אחר ממקום יוצא
 הצריכו חכמים אלא בב״ד דוחן ע שנחקרה כמי השער על החסומים

 שנחקר אחד עד עדוס שזה שחשב היסה בעעוס פשרה וא״כ קיום
 ואם בעלמא חספא דשערא ליסא ודאי והא שבועה ומחייבו בב״ד
 מה עענוסא מכח אלא כלל העדים מכח הפשרה עשה שלא אמר

: עשוי שעשה
ת תקצא ל א  במצרים בדין שנתעצמו ושמעון ראובן על ש

 שכל שער ביניהם וכסב החכם לפני ובאו
 השערות ונסנו וכך כך לחברו נתחייב ידועים דברים על שיעבור מי

 : השליש מיד הפער מובע וחברו מהם א׳ ועבר שליש ביד
ה ב ו ש  קי׳׳ל הא כן כחוב שאם קנס במורח כחוב אם נראה ת

 גרירינו בבל בני בסר ואנן בבבל קנסוס גובין אין
 יכול שאדם ברור הדבר ובקנין גמור חוב בסורס בו כחוב ואם

 השער אם לראוס צריך לפיכך בו חייב היה שלא במה בקנין עצמו לחייב
 הפער אס לו מחזיר ואין קניא לא דאסמכסא קי״ל אסמכתא הוא
 מן באחס או חשוב בב״ד ממנו שקנו כגון אסמכתא אינו ואם

 נתחייב שהרי השער אס לו יחזיר האסמכתא שמבעלין הדרכיס
 דאית א״נ קנס במורת כתוב אפילו שדוכין שער היה ואם הדין מן

 נועל הוא בושמו דדמי בו וגובה שערו לו מחזיר אסמכתא ביה
 שיגיע קודס מהם אחד כל חזר ואם במשובה הרא״ש העלה וכן

דברים דקנין מידו קנו ואפילו בו לחזור יכול השלים ליד השער

 השער אס יכחשו לא עדים גם השלישות שנסבעל וכיון בעלמא
 ליד כלל הרא״ש שכתב במה ועיין והשלישוס השליחות ביעל שהרי
 אסמכתא בו ואין חוב בסורס בו כחוב אם עלה דאסי למאי ומ״מ
 הנזכר הסנאים על עבר מהם שאחד ונתברר השליש ביד וניסן

 השערות שני ויחזיר בידו שהושלש מה השליש יעשה ההוא בשער
 האדם יכול כי בו וגובה בשער הנזכר הסנאים על עבר שלא לאותו

 מה על שניהם שעברו נסברר ואס בו חייב היה שלא במה להתחייב
 בידו יניחם לא וגס לזה ולא לזה לא יחזור לא כהוא בשער שכסוב

 לי ומסחברא ישרפם או יקרעם אלא מקלה לידי הדבר יבוא שמא
 מה על ועבר עכו״ם ע״י וכך כך הפסידו שחברו אחד מען שאם

 העדים לו שכוסבין זה על עדים לו ויש ההוא בשער שכתוב
 העדים שהעידו מה כשיעור שער הקנס שער על החסומים בעצמם

 עדים שיש במה אסמכתא או קנס בשער שהיה אפי׳ שהפשידו
 הילכך הדין מן אומו וגובה אסמכתא ולא קנס לא שייך לא שהפסידו

 היה אשר הנדול השער ננסוך הפשדו כנגד חוב שער לו לכסוב יכולין
 שלא כדי השער במוך הדבר לברר צריכין מקום ימכל השליש ביד

:בשער ואחת ההפשד בעידי אחת פעמים שני יגבה
צב ק  שהוא לעדים ואמר לאשמו גע שכתב ראובן על שאלת ת

 עידי הלכו ומיד וכך כך ע׳'מ לה לימנו רוצה
 בלא או סנאי על מגורשת מאי ססם לה ונסנו אחרים עדים ובאו הגע

: סנאי
ש ן1ת ר  שמעו אשר הראשונים העדים שם היו שאם ברור הדבר ב

 מגורשת שהיא ספק אין המסירה עידי והם מפיו הסנאי
 וכן סמך הראשון סנאו על ודאי סתם לה שמסרו אע״ג סנאי על

 אחרים בפני אלא בפניהם הגע מסר שלא כיון אבל ז״ל הראשונים כסבו
 על ואומר צווח שהוא אע״פי סנאי בלא מגורשס הסנאי שמעו שלא
 מנאי בלא מגורשס לה משיו הללו העדים שהרי סמכתי הראשון סנאי

 עדי דאמר למאן ואפילו כרסי מסורה עדי דאמר אליעזר כר׳ דקי״ל
 שאין יודע שהוא כיון וסו סנאי על הגע נחסם לא הרי כרסי חתימה

 אחולי הגס בשעחמסירת הזכירו ולא הסנאי שמעו אשר העדים אלו
 :לו שומעין ואין ביה הדר קא מהדר והשמא לתנאיה אחליה

קצג  הנקראים קענים בדגים דעסי אודיעך ממני שאלת ת
 או אחד בהם שהיה נודע ואחי׳כ ונתבשלו אפסדיא

 והמבשיל הדגים דין מה ניכריר אינם הבישול ואחר עמאים פנים
:והקדרה  כפאר בס׳ בעל עמא הדג שאין שמדע צריך מחלה תשובד-

 סרומוס במסכס אימא והכי במאתים אלא האיסורין
 אם הילכך אסורוס מאכלוס מהלכוס ע״ו פרק ז״ל הרמב׳׳ם וכסבה

 ואם הקדרה אפילו הכל ונאסר בכל עעם נסן הרי מאחים שם אין
 אלא אסורים הדגים שאר ואין לאשור עעם כאן אין הרי מאתים כו יש

 הדגים כל ולפיכך האיסור אס מטר ואינו בעלה בריה שאין מפני
 האסור עעם בהם אין שהרי מוסרים והקדרה המבשיל אבל אסורים

 התבשיל בתוך שנמוחו דגים חתיכות יהיו שלא ליזהר צריך ואין
 בתוך שנמוחו הדבר וקתב להתבשל נוחים הקענים שהדגים אע״פי

 , ובעלה בריה אינה שוב שנמוח כיון שהרי נפשך דמה המבשיל
 שמצוי לפי שיבשלנה קודם האפשדיא לבדוק צריך זו חששא ומפני

 אינה חיים רוח שישבה בריה וכל לה עמאים דגים בסוכה להתערב
 אפילו בעלה חיים רוח בה שאין בריה וכל כנמלה קענה אפילו בעילה
 דחשיבו חכמים שמנו הדברים מאוסם סהיה לא אם כאבעיח גדולה

 הראויה חסיכה [וכן וכו׳ בדן ודמוני פרך אנוזי כגון בעילי ולא
 שהיא אפי׳ האורחים בפני להתכבד הראויה חסיכה ונקראת להתכבד]

 שאם כל היק האורחים לפני חי בשר לסת דרך דאין אע״ג חיה
 רוב דעת וזו בעלה אינה האורחין לפני לסת ראויה היא מסבשל

: עליהם לסמוך רגילין שאנו הפוסקים .
צי ק ת ת ל א  לצורך ראשון עוב מיום ולבשל לשחוע מוסר אם ש

עירוב: ע״י אפילו השבח ,
ה ב ו ש  ביום לשחוע אין ז״ל וכסב הרא״ש נשאל זה דבר על ת

 ראשון יום דודאי שערב אעפ״י השבח לצורך הראשון
 לו דאפשר וכיון שמדא גזרס משום אלא אינו שני עוב ויום עיקר

עכ׳׳ל קדש ודאי שהוא בראשון ישחוע למה חול שהוא ב׳ ביום לשחוע
ותמהתי



ותשובותהרדב״זשאלות

א אלא אינו והלא כמדא גזרה הוא ב׳ שי״מ שכאב והמההי מ  מנ
 במנהג הזהרו דירחא דידעירזיבקביעא דאע״ג מהם פלחו כדאמרינן
 ראשון יום בל השסימה שאם ;י0 אומר הדין ולענין • אבוחיכם

 שאס בשר ומיני עופוח מיני שיש צפי ב׳ יום משחימת סובה היא
 הנבחסיןמאחמול כמו לאכילה יפה איני שחיממן ביוש אותם יבשלו
 מי״מ לשחות מותר הדין מן שהרי ראשון מיום לפחית מותר שהוא
 או הבשר ואם היום יבשל למה למחר דאפשר כיון אלא לשבח ראשון
 והא מאתמול ישחות לא למה מאתמול ;פחת אס תוב יותר היא הכיוף
 מפיגים אם ואפ״ה תוב ביום נתשים אינם נפש אוכל מכשירי קי״ל

 לא ז״ל הרב וגם שנא לא נמי הכא תוב ביום אוחם תושין תתמם
 פכחב ומה רת חקרי אל תוב מהיוח למחר דאפ:ר כיון אלא אמרה

: מהו ידתחי לא פמדא גזרת משום הוי ב׳ תוב שיום
קצי׳ ת ת ל א  פלוני דבר יתשה אם תצמו בנדה ראובן תל ש

 חל לא שתדיין כיון היום להחיר יוכל אם למחר
: שיחול תד מתירין דאין דנדר דומיא

 מהפרה ודנו ע״ש כ״ו כלל להחיר שיכול התלה הרא״ם תשובה
 נידוי וכ״ש חל שלא תד להפר דיכול רבווחא דפסקו

 ואילו להחירו אחר צריך ואין לתנמו להחיר יכול שהמנדה מפי דקיל
 מן הוא שהנדר אחר מתם לי ים תוד . אחר צרירה הפרה

 אלא אינו נידוי אבל שיחול תד נדר אינו חומרתו ומפ;־ החורה
 אבל • חלה לא שתדיין אפילו מתירין ולפיכך מדרבנן בתלמא קללה

 אנו צריכין התורה מן שהוא דחמר מאן דאיכא תצמו החרים אס
 כולי חמיר לא כתבתי אשר התתם לפי ואפילו ז״ל הרב של לסתמו

 לתצמו מחיר הוא ת״ח ואם ומלקות לאו דאינא הנדר כמו האי
 מחנו דלא את״ג להחירו תשרה שצריך הרא״ש כתב ח״ח אינו ואס

 מן דהחס בחלום שנדוהו למי דמי דלא בג׳ להמיר התולס ונהגו
 ;בשלשה סגי תצמו פנדה היכא אבל עדה וצריך נדוהו השמים

צי ת ת־ ל א  רגלה שם של אחרונה ה״א שנמצא ס״ח על ש
 היה שלא עד דק דבוק בנגה דבוק השמאלית

:לו יש חקנה מה עיון ע״י אלא נראה _
ש ה1ת  אותה קורא שהתינוק חי״ת כצורת שהיא עב הדבוק אס ב

 האומרים לדעח ואפי׳ האות נפסלה עצמא לכולי חי״ת
 ריב״ש כחב כאשר בגג הרגל נוגע אם והקו״ף הה״א נפסלו בלא

 שלא קולון הר״י מתשובח ג״כ נראה וכן כך שהורה מי שיש בחשובה
 דק בעוקץ שנדבק בזמן אלא אמורים הדברים חין בכך האוח נפשל
 שהוא מודו כ״ע כחי״ת שנראה עב בעוקץ נ־בק אם אבל בגגה

 רגילין אנו אשר הפוסקים כל כדעח אלא הכי קייל לא ואנן פסולה
 הנגוד בימי נשאלה זו ושאלה שהוא כל בדבוק שנפסל עליכם לסמוך

 ראיחי במצרים וגס כך שלהם הספרים כל שהיו עדן ממדינת
 דק בעוקץ בגגיהן דבוקין היו והקופי״ן שההי״ן קדמינים ספריס
 להני חזינא אשי רב אמר דאמרינן דהא עלה להם שסמכו ונראה
 משמע דוקייני ספרי ומדאמר דה״א לכרעא דחלי דוקייני הפרי
 דברי שכל ופסלום כספרים אוחם כל על ונמנו לעכובא הוי דלא

 רגלה חליא מעמא מאי דהקומץ מההיא הכי שפסקו הפוסקים
 פסולה שהאוח מדבריהם ולמדנו בזה הראשונים האריכו וכבר ■דה׳׳א
 מתחלח נפסלה אם בין השם קדושח בה אין פסולה שהיא וכיון

 מהגג רגלה להפריד החיקון ולענין כך אחר נפסלה אם בין הכתיבה
 מי ויש ז״ל הראשונים כתבו כאשר ופסול חוכוח חק דהוי אפשר אי

 דעח נראה וכן כולה לכחבה ולחזור כאות כל למחוק שצריך שסובר
 שחשאר עד כרגל כל שמוחק הסכימו הפוסקים רוב אבל הרא״ש
 ומשלים צורתה שתפסד עד אחרח אות היא אס וכן דלי״ח צורח צורחה
 הוה דמסתפינא לאו ואי מנין באוחו הסכימו וכן האוח עליה

 עלמא כולי השם באוחיוח אבל אותיוח בשאר אלא אמרוה דלא אמינא
 ימחוק ואמאי נתקדשו האוח חלקי פאר שהרי לבד הרגל שמוחק מודו

 מחק דלא אע״ג הקדש משם חלק המוחק כי ברור הדבר כי אוחס
 שנדבק או בפיסול שנכתב הרגל הילכך כן תעפון לא משום עובר כולו

 שנכחב לן פשימא הוה ואי האוח כל ולא ומחקן מוחק ונפסל אח״כ
 על ולסמוך הדבוק לגרור כיה מוב נדבק ואח״כ בכשרות השם

 כדי כה׳׳א רגל כל שנגרור ממה חוכוח חק זה נקרא שלא האומרים
בשעת שמא ספק שהדבר כיון אבל השם מאוח חלק למסוק שלא

 ונם חוכוח חק דהוי הדבוק לגרור סגי לא ולכ״ע נפסלה הכתיבה
 הה״א רגל כל לגרור היא המובה התקנה במחלוקת הוא בעצמו בדין
 ז״ל אסכנדרני הר״י שמו האחרונים מן לאחד שראיתי אלא דעחי זהו

 רגל לו ונדבקה השם אח לכתוב שנחכוין מי כי פשיעא וז״ל שכתב
 שהיא לכל שניכר בענין בגגה ד׳ בן שם של ראשונה ה״א של שמאלית

 עובר זה ואין בפיסול שנעשה החי״ת רגל לגרור הוא יכול ודאי חי״ת
 אמר תעשה בלא עיבר השמוח מן אמת אוח המוחק דתניא הא משוס

 אבל אלהיכם לה׳ כן העשון לא שמם אח ואבדתם נאמר לכך ישמעאל ר׳
 לתקן אלא כוונתו היחה שלא למחקו שמותר השם על דיו נשפכה אם

 בלבד׳ זו ולא בפיסול מתחלה שנעשית זו מברייחא נחבאר הרי ע״כ
 היות עם חי״ת ונעשית שבשם אחרונה ה״א בכה״ג לו נדבק אפילו אלא

 איכא אכתי ולחקנהברם לגררה שיכול הראשון בחציו השם שנחקדש
 יאות כדקא כרעה תלי■ לא השם מאוחיוח ה״א דחד היכא למיבעי

 דאי ליעביד היכי ה״א לה קרו וכ״ע השערה כחוע בגגה דדביק כגון
 אמרינן הא הכי ליה מנח ואי תוכוח חק ליה הוה דבק לההוא גריר

 שהמוחק להוכיח והאריך דה״א כרעה חליא עעמא ומאי בההומץ
 כתב עוד מהשם אוח מוחק שנקרא חמונחה שמפסיד עד מהאות

 שיכול לעיל דאמרינן מקצתו או השס על שנפל דיו לעיפח דמי ולא
 הכא אבל לגוררה יכול וע״כ האוח צורת בעלה דהחם ולתקן למחוק

 דכל למימר וליכא וכו׳ בנגיעתה שנפסלה אלא ה״א קורץ העולם כל
 אלא מחייב לא כמזבח מן אבן דהנוחץ שריא לתיקון שהוא מחיקה
 פרי במקומה אחרח לתקן וצריך נפגמה אס אבל השחחה דרך בעושה

 שעמאוהו מפני עזרא שבנה המזבח שנחצו חשמונאי בני מצינו שכן
 א״א וגם מזבח בלא לנו אפשר דאי שאני דהחס ביומא כדאיתא יונים

 ביומא כדאיחא ביותר מכוון המזבח שמקום אחר במקום מזבח לבנות
 יריעה על בתשובה הרמב״ס הורה וכן היריעה לגנוז אפשר הכא אבל

 כדאמר השם את מתעב או יריעה אותה שגונזין השם בה שנחקלקל
 לסלק שמועב העלה עוד .עכ״ל אחר יהודה וכותב מתעבו יהודה ר׳

 שאס מדבריו ללמוד יש עוד מודה אני ובזה ה׳ אח מלקדור היריעה
 לגרור שמותר אחר ספר להם ואין לקדור או היריעה לסלק סופר אין

 ובלי שנה י״ג בן בהיותי בצפת הזה החכס אח הכרתי ואני . ולחקן
 היו אבל ובמדרשים בחלמוד ובקי שמים וירא גדול חסיד היה ספק

 שמותר ולהורוח ספיקו להתיר לבי מלאני ולכן ממנו גדולים בדורו
 נ״נ הראשונים מן לאחד ראינו שלא חדא ולתקנו הה״א רגל לגרור
 ומוחר ועומד מחוק הוא הרי השם שנפסל כיון עשו ויפה בזה שחלק
 יהיה ה״א אותה שקורין 'מפני וכי מוחק אחר מוחק דאין לחקנו

 לפי כי ותו . עובר זה יהיה זה של עעותו מפני וכי עובר המוחק
 החי״ח צורח כי ה״א אותה קורין לגמרי דבוקה שחהיה אפילו שעחו

 הענין לפי גם הרגל דבקות בזולת ממש בגופה הה״א מצורת משונה
 לתקן שיכול לגמרי כשנדבקה מודה שהוא היכי וכי כ״א אוחה קורין

 שנפלה עסקינן לא ומי דיו עפח דנפלה מההיא ותו .לחקן יכול בזו אף
 והרי חברחה עם אוח או גגה עם הה״א רגל שחבר עד דקה דיו עיפח
 השם שנפסל אלא האותיוח צורח נפסדה דלא אע״ג קדום שם קורא
 וחו • לתקן אלא כוונתו היחה שלא עעמא כדיהיב למחקו מותר

 בעוקץ שנדבקו כגון גוונא האי בכי הוא וקויף בה״א שנפל שהמחלוקח
 חי״ח ונעשיח עב בעוקץ נדבק דאלו במצרים ספרים ראיתי וכן דק
 לחקן מותר אס ישראל מה״רר וכחב להכשיר אדס בדעח עלה לא

 פ״ו ת״ת דכלכוח הגהה מההיא דשךי נראה הקדש שבשמות ההי״ן
 לן ברירא לא אך לחקן רק מחכוין דאינו למחקו מותר דיו נפל דאס

 דקדוק רק מחוסר אינו כאן אבל האוח דנעשעש איירי דהחס דאפשר
 בעעוח שנכתב כרגל רק למחוק צריך אין דהכא איפשר נימא או אחד

 דשמות הכיץ בהרבה ואם ליגע צריך אין כדין שנכחב האות ובגוף
 משמע כן ומדכחב .עכ״ל אותם לתקן עוב נראה אין נדבקין שהם

 אבל עיקר השני הצד לו דחפס משוס לתקן עוב מקומות ושלשה דבשנים
 סברת לפי נכתב כך לשס שבתחלה משמע מקומוח בהרבה הדבוק אס

 ראיה יש דיו דעפח דמההיא למדנו וא״כ למחקם אין ולפיכך המכשירים
 מצנה ראיה עוד • עיקר חפס אשר כשני הגיעם מסי הוא ומכ״ש לנ״ד

 בה שנגע או שנפגמה אבן הבחירה בית מהלכות פ״ק הרב שכחב
 והשאר פסולה האבן אוחה בכבש או במזבח שנבנית אחר הברזל
נגעה אס וכן לכל ניכר אינו דהו כל דפגומה הכא והא ע״כ כשרוח

בס



ת לו א תהרדב״זש מ ו ש ת ו
 אין אותו לסתור מותר ואס״ה &סולה שהוא לכל ניכר אינו ברזל בה
^ הכי■ בלאו אפשר דלא מזבת דשא:י וכ״ה ולתקנו הבנין מן  ס״ת א

 מומר שהדבר כיון מ״מ ז״ל הוא כתב כאשר היריעה לסלק אפשר
 ומה . ס״ת לי מה מזבנז לי מה קדושה בו נשאר שלא לפי הדץ מצד

 שעמאוהו עזרא שבנה המזבח שנתנו חשמונאי בני מצינו שכן שכתב
 ישמעאל ר׳ פרק במקומו הענין ראה שלא נראה ביומא כדאיתא יוניס

 מכיון וחללוה פריציס בה ובאו ודרוש אשכחו קרא התס דאמרינן
 קנינהו לחולין דנפיק וכיון לחולין כליו יצאו להיכל עכו״ם שנכנסו

 המזבח א״כ נאסרו לעכו״ם בהו וכשנשתמשו דידהו להו והוו בהפקרא
 ומה קדושה נשאר לא שהרי לנתצו דמותר ופשיעא לחולין יצא כבר
 אותה שקורין כיון דעתו לפי קדושה בו נשאר שעדיין לשם זה ענין
 ואפייה עצמו מצד פסולו ניכר לא המזבח כי כוונתו לפרש ואפשר ה״א

 דשאני ותירן למחקו מותר פסולו ניכר יהיה שלא אע״פי ה״א אך נתצוהו
 מותר שהדבר כיון לעיל כתבתי וכבר מזבח בלא לנו אפשר דאי התש

 הרמב״ם שהורה שכתב ומה . לס״ת מזבח בין לחלק לנו אין הדין מן
 לתקנו אפשר שאי בקלקול איירי דרבינו כלל ראיה משס אין בתשובה

 עומד בקדושתו שהשם אותם מקיף מיל ואין האותיות שנקבו כגון
 משמע וכן תיקון בני שאינס הפיסוליס מן בזה כיוצא או כהוגן כחוב

שסוכו'. בה שנתקלקל שכתב מלשונו  מהא ראיה להביא נראה עוד ה
 יורד מצוה של סבילה לו ונזדמנה בשרו על כתוב שס לו היה דאמרינן

 גמי מצא לא ואש הרב וכתב גמי עליו כורך אומרים וחכמים וסובל
 מפני אלא לכרוך אמרו שלא יחון שלא כדי יהדק ולא בבגדיו מסבב

 שאי רישיה פסיק הכא והא ע״כ ערום השם בפני לעמוד שאסור
 סבילה משוס התירו ואפ״ה מקצתו או השם ימחוק שלא לסבול אפשר
 שלא אבל השחתה דרך אלא אסרו דלא משוס וסעמא מצוה בזמנה
 צדמצוה דאיכא וכיון להשחית מכוין אינו הסובל וזה לא השחתה בדרך

 כתוב השס דאין חדא לעיבותא תלת ביה דאית דידן נידון כן ואם שרי
 הילכך ספרים להגיה מצוה צד דאיכא ותו לתקן דמתכוין ותו כתקנו
 מן שם המאבד מדאמר נראה וכן לתקן כדי למחוק מותר בידים אפילו

 יסודי בהלכות רבינו כתב וכן דאסור הוא דרך,איבוד משמע השמות
 שיהיה בעינן ומ״מ פרק באותו פעמים כמה השחתה דרך התורה
 שכתבו א״נ כנ״ד אח״כ שנפסל או בפסול שכתבו כגון עצמו בשם התקון

 שם וכתב יהודה לכתוב שנתכוון כגון בכתיבתן לקדשו נתכוון ולא
 ונכתב כשם לכתוב נתכוון אם אבל ומותר קדושה בו אין בכה״ג

 תיבה במקומו לכתוב שרוצה אפילו למוחקו אסור כתקנו השם בקדושת
 בין לחלק מספיק מעם רואה איני דמלתא כללא • הס״ת לתקן אחרת
 שהאות נתברר אם הילכך עב בעוקן נדבק ובין דק בעוקן נדבק

 כגון א״נ ונדבק הדיו שנתפכע כגון נפסלה ואח״כ כתקנה נכתבה
 עם הה״א רגל וחבר למעה נמשך הה״א גג שעל התג לעשות כשבא

 שהוא כל מהגג הרגל שמפריד האומרים על לסמוך אני רואה בזה גגה
 כתבו כאשר בהכשר כתקנה נכתבה שהאות כיון תוכות חק זה ואין

 שנכתב כה״א רגל כל שיגרור ממה עוב יותר וזה זו סברא בעלי
 רגל כל יגרור ספק שהדבר או בפיסול האות נכתבה אם אבל בהכשר

 קדושתו בסלה דנמחק דכיון השם קדושת לשם ויכתבנו ויחזור הה״א
 ומפני קדושה בו אין שנפסל כיון חדא כן תעשון לא משוס בזה ואין

 מפני למימר לך אית מאי קדושה עליו תחול לא העין מראית
 כיון אבל לקלקל מכוין היה אם הנ״מ יגרור לא העין מראית

 למראית למיחש ליכא תו ומתקן שחוזר רואה והרואה מתקן שהוא
 בעעותו להשהותו ולא ס״ת להגיה איכא רבה דמצוה ותו העין

 ולגונזה היריעה מלסלק עדיף דהכי אמינא הוה דמסתפינא לאו ואי
; שהם את מלקדור דעדיף וכ״ש שבה האזכרות עם

צז ק דאם דמשק מנהג על אשה שנשא ראובן על ת
 יורשיה שיירשו קיימא של זרע בלא תמות

 ומתה האשה והמירה מנדונייתא דאשתייר מאי חצי אביה מצד
 שהמירה כיון אומר והבעל לחלוק באים ויורשיה זרע בלא בהמרתה

 ע״מ אלא זה תנאי התנה ולא כתובה תנאי ולא כתורה לה אין
 תורה לדין לחזור מצה אני שהמירה כיון אבל בדתה שתעמוד

ז אשתו את יורש שהבעל _
ה ב ו ש  אין דת על שהעוברת דנהי האשה יורשי עם הדין ת

צאן נכסי אבל כתובה הנקראת תוססת ולא כתובה לה

 ולא קיים תנאו שבממון תנאי וכל נדונייא אלא נקראין אין ברזל
 לירם הראוי כי וחולקים זכותם יורשיה הפסידו המרתה בשביל

 לא דת על שהעוברת וכ״ש הוא וברור המומר אס אפילו יורש
 ונפקא בה התרו לא כשהמירה וזו התראה ע״י אלא כתובתה הפסידה

 זו אבל כתובתה הפשידה לא בתשובה חוזרת ה־תר שחם מינה
 דלא ואע״ג כתובתה יורש בעלה שהרי מידי מינה נפקא לא שמתה
 אין מ״מ בעלה את שמכשילים בדברים אלא דת על עוברת אמרינן

 הפשיח המרתה בשביל לא דמילתח כללא .כמוררת דת על עוברת לך
 דאשתיור הנמצאים ברזל צאן הנכסי וחולקין כתובתה תנאי יורשיה

 שלא הכל יורם הבעל מלוג נכשי לה יש שאם יורע ■והוי . מנדונייתה
 ק״ו דנין דאין ק״ו בזה דנין ואין נדונייתא כנכסי אלא התנאי היה

 שיירשו תקנו הנשים בכל דשכיח נדוניא בנכסי דדווקא ממנהגא
 דלא מלוג נכסי אבל כבנו לבתו ויתן האדם שיקפין כדי התני יורשיה

 וכבר אשתו את יורש שהבעל אדינא שבקוה הנשים בכל שכיח
 דאשתייר מאי בכתובה כתוב אם ומ"מ אחרות בתשובות בזה הארכתי

 בכל הבעל עם האשם יורשי וחולקין בכלל מלוג נכשי עזבונה מנכסי
:מלוג נכסי בין ברזל צאן נכסי בין שנשאר מה

ח צ ק  מולדתו מארן שיצא בראובן היה מעשה שאלה ת
 והביאה שפחה וקנה למערב והלך תוגרמה

 לו ידוע ואין שם ומת למערב והלך וחזר שם והפקידה למצרים
 ליגשא מותרת היא אס ושאלת ישראל בדת השפחה וגדלה יורש

 ע״י בניו את לעהר כדי אלא שפחה לו התירו לא דדילמא לממזר
 אותם שישחרר ידוע אדון להם ואין כמוה עבדים והבנים שיחרור

: אותה לישא אסור לתקן אפשר שאי וכיון
ה ב ו ש  יכולין אומר סרפון ר׳ האומר פרק שילהי סנן ת

 עבד הולד שפחה שנשא ממזר כיצד ליעהר ממזרים
 קאמר לכתחלה סירפון ר׳ להו איבעיא חורין בן הבן נמצא שחררו

 ז״ל רש״י< וכתב קאמר לכתחלה ופשעינן קאמר בדיעבד דילמא או
 יהיה לא כתיב דכי סבר דקא שפחה נושא ממזר קאמר לכתחלה

 סרפון ר' של עעמו א״כ בממזר ולא כתיב כשר בישראל קדש
 מותר הבנים יתוקנו שלא ואפילו בקדושתו אינו דממזר משום

 בשפחה מותר אמאי ממזר וא״ת וז״ל ור״ס הר״ן דעת וזה בשפחה
 שהרי דחתון לאוין בשאר ומחייב שבתורה לאוין בכל חייב והרי

 בשפחה אפילו דאסור ממשוחרר שנא ומאי בגויה הוא אסור
 שאני דשפחה דלאו ז״ל ר״ת תירן יכול אינו שפחה לישא כדאמרינן

 קדם יהיה לא בלשון ומדאפקיה שפתה תקח לא רחמנא אמר דלא
 הוא ועומד קדש בכיבירה שיצירתו כיון בכלל ממזר שאין משמע

 הבנים יתוקנו שלא אע״פי לו מוסרת שהיא זו שטה לפי לך הרי
 כסף לוי בן יהושע ר׳ דסמר והיינו הריא״ף עלה כתב הרי וא״ת

 וישאנה שפחה ליקח בכספו ליעהר שיכול ומשמע ממזרים מטהר
 לשחררם ויכול שלו הם שהולדות השפחה כשקונה דדוקא ללמוד ויש

 נראה דאין הר״ן כסב הרי לא דעלמא בשפחה אבל לטהרם
 משמעותא יהיה ואפילו ע״כ יוחסין עשרה בפרק כן משמעותא

 יצטרך ולא בכהפו שפחה שיקנה קמ״ל טובה דעצה קשיא לא כן
 לישא שמותר נמי הכי אין אבל בניו את לתקן אחרים אחר לחזור
 יחזור או אותם ישחררו אם תקנה להם יש שהרי אחרים של שפחה

 בנ״ד ואפילו וישחררם השפחה מאדון הולדות לקנות בעצמו הוא
 שיתוקנו באפשר יש שהרי אותה לישא מותר ידוע יורש שם שאין

 שנשא ממזר כיצד דמסניסין לישנא לי משמע והכי יורש כשיבוא
 ליה הוה הכי בכספו אותה שיקח אלא תקנתא ליה לית ואי שפחה
 לכתחצה אפיו מותר גוונא בכל ודאי אלא וכו׳ שלקח ממזר למתני

 זה וכל רחוקה בדרך אפילו הבנים תיקון לידי לבוא דאפשר כיון
 לי נראה אבל הבנים בתיקון תלויין שהנשואין שנודה אחר הוא
 בשפחה מותר ולפיכך בקדושתו אינו שהממזר מודה הריא״ף שגם

 ננשאר שנא מאי הכי תימא לא דאי בכספו שיקח טובה ועצה
 של לאו בשפחה שים שסובר המתרגם לדעת הוא זה וכל הלאוין
 היא וכן תורה איסור בשפחה שאין האומרים לדעת אבל תורה

 שישא לממזר נתנו משלו מכללם והרמב״ס הפוסקים רוב הסכמת
 משאר שנא מאי קשיא לא והשתא בניו אס שיטהר כדי שפחה
הדבר אס אפילו ולפיכך חורה של לאו בשפחה אין שהרי הלאיין

ספק



ותשובותהרדב־זשאיות

 גכחחלה כפחה לייפא חכמים לו הסירו בניו אח לחקן יוכל אם ספק
 ליכא לממזר הסירו זה דגר לפי ביאה אהורי בהלכוס הרמנים וז״ל

 גני ונמצאו אוחם משחרר הוא כהרי בניו אס לנהר כדי בפמה
 נוד .עכ״ל הבנים חקנח מפני לממזר השפחה נל גזרו ולא חורין

עם ד בנ להסיר ים ד לן קיימא דהא יאוש מנ ג  בעליו כנחיאשו נ
נ לו לכסוב וצריך לסירוס יצא ממנו  ישראל בבס להסירו שחרור 1י

 זו משפחה נסיאשו דמילחא סחמא ובנ״ד השולח בפרק כדאיחא
 ידעו דלא; וכ״ח עליה בקשו ולא כנה מנו״ו יוסר עברו שהרי
 הרי יאוש הוי ולא מדעח שלא יאוש והוי כפחה למורישה שהיה
 רצו שלא בכלל והשפחה נכסיו מכל ונחיאשו נכסים לו שהיו ידעו

 ריחוק לפי הירושה על יסירה שההוצאה ואפשר מנה על מנה להוציא
 בלב אניה דרך לעבור צריכין שהיו וכ״ש הדרכים וסכנח המקום

 וזכחה ירושחו מכל נחיאשו וסחמא המערב אל המזרח מן ים
 גע לה שאין לישראל אסורה היא שעדיין ונהי בעצמה זו שפחה
 והולדוח בעצמה זכחה הרי מ"מ לממזר מוחרח זה ומענם שחרור

 ידוע והדבר הקהל לבוא ומוסרים שחרור גע להם וכוחבס שלה
 להסירו שחרור גע צריך ולפיכך האיסור להסיר היאוש יועיל שלא
 ולפיכך עבדו זה ואינו הממון להפקיע היאוש מועיל אבל ישראל בבס
 שנחיאש כשידענו אלא אמורים הדברים אין וא״ח .הו משחעבד אינו
 לכ״ע ממונא דלאוקמינן י״ל היורש דנחיאש לן לימא מאן הכא אהל

 דנחיאש הוא דמוכח דאומדנא נ״ד כי דמוכח אומדנא בסר אזלינן
 הרא״ש דפסק מאי לפי מגעיא ולא לעיל דכסיבנא מעעמא היורש

 האוחר גמל דאמר אחא כר׳ דפסק דמוכח אומדנא בחר דאזלינן
 אפילו אלא הרגו שזה ידוע בצדו הרג גמל ונמצא הגמלים נין

 ואמרינן אחא דר׳ עליה דפליגי כחכמים דפסק הרמב״ס לדעח
 לאוקומי אבל מנוונא לאפוקי הנ״מ אומדנא בחר אזלינן דלא

 העצמה עומדח השפחה והכא אומדנא בחר אזלינן לכ״ע ממונא
 למננזר ומוסרח שלה ובניה לחירוס יצאח האי כי דמוכח ובאומדנא

 דיכראל נימא עעמי הני לכל צריכין אמאי וא״ח לבנים חקנה ויש
 עבד הוא והרי חייס לענין כנווה דהולד נהי חברו שפחח על הבא
 למימר קרא מדאצעריך ^חדע השפחה בעל של ולא שלו עבד יהיה

 הולדוח אין דעלמא דישראל מכלל לאדוניה חהיה וילדיה האשה
 דא״כ ליחא ודאי דהא וי״ל בעלמא כלי אלא האכה דאין לאדוניה

 הולד אלא נשכר חועא ונמצא זה של בשפחחו סחורה עושה נמצא
 כעובר דהוי השפחה לבעל והוא עבד שהולד מילחא לכולא כמוה
 כחמור עס פה לכם שבו וכחיב הבהמה לבעל שהוא בהמה במעי

 לפיכך לאדוניה חהיה וילדיה דאשה קרא ומהאי לחמור הדומה עם
 מוסרח זו שפחה דמילסא כללא . ברוד וזה דבר לכל כמוה הולד

 השפחה בעל אש כהניש סיקון ולענין לכ״ע לממזר לכסחלה לינשא
 אין ואש אוחם ומשחררים הולדוח מהם קונים נמצאים היורש או

 אין ממנה נסיאשו שלא כסברר אס נמצאיס היורש או השפחה בעל
 כנ״ד השכחה מן דנחיאשו דמוכח אומדנא איכא ואי כלל חקנה להם

 שחרור גע מעוכבח שהיא כיון והולדוח חורין בס עצמה קנחה
 : חורין בני הס והרי אותס חסשחרר והיא בעל של ולא הם שלה

ט צ ק ת ת ל א  אם ז״ל הרשב״א בשם שכסבו מה על ממנו ש
 הגדולה בסו אס לקדש שליח ליעשוס *כול’ האב

 ל״ו כלל ז״ל כרא״ש עילה וכסב להסיר הורה כלא ז״ל משמו ואמרו
ם למצוא יכולחי לא האלהיס היא נשגבה פליאה ע  לדבריו וראיה נ

 לכפלא שם והאריך החוספוח מן ולא ירושלמי ולא בבלי מחלמוד לא
 וכחב עינוור מספד והביא עעס בלא דבריו ככחב מכרשה״א

 בסו לקדש שליח נעשה שכאב למדה זו חשובה מסיך הרי בסוך
: ע״כ הגדולה _

ז י ב ו ט ^  עעם איזה לה למצוא צריך מילחא אמר רבה גברא ת
 כל הראשונים בדברי ולא הסלמוד נמצא כלא ואע״פי

 פשיעא והודאי שעה לפי הנראה כפי לאסור עעם לחדש יכול מכס
 לקבל שליח אהיה אס עשחה הגדולה בהו שאם ז״ל לרב ליה

 שלא מה אבל הניעור בעל איירי וההכי לכהחלה דנווחר קדושיה
 ליה ופשיעא המקדש בשליחוח אביה שהא הוא להסיר הדשב״א רצה
 כן לעשוח להורוח רצה אבל,לא מקודשח שהיא קדשה שאם נמי

מחביישס שהיא ומפני לזה לההקדש דניסה אין דדילמא לכסחלה

 אונם כעין מדעמה שלא הקדושין ונמצאו הקדושין מקבל מאביה
 זה מקודשח קדשה שאם . פשיטא אבל לכחחלה הורה לא ולפיכך

: ז״ל הרשב״א של בטעמו נ״ל
ר ת ת ל א  או ערביים עדים ב׳ הפני לחברו שהלוה מי על ש

 סופר שם ואין הקדם לשון מכירים שאינם לועזום
̂טובה :יעשו חקנה מה הקדש בלשון אלא שיכחוב  לקרוס יודעים אינם והס יחסמו שאס ברור הדהר ת

 מעידים הם שמא כי פסול שהשער בשטר שכמוב מה
 עדים ב׳ שיבואו הדהר חקנס אלא מאחים בשער וכסוב מנה על

 ויפרשו ולחסום לכחוב יודעים שאינם אע״פ הלשונוח בשסי המכירים
 אשר הדבר כוונס זו כי יפה ויבינו מלה מלה השטר ענין להם

ם ויכסבו וגרעון חוספס בלא בפניהם נמסר עד  שהם בלשון ה
 עדים שני מכירין אנו שאין הלשון שנכחה אע״פ זה שער מכירים
 וחחמנו לפנינו נמסרו אשר הדברים והם לנו אוחו העסיקו כשרים

 אוסו יכחבו ואם לשון בכל כשר שהשער ידעס וכבר שמוחינו
:טפי שפיר בלשונם ,

א ת תר ל א ט  חייב שהיה מעוס מראובן לגהוס שהאח אלמנה ^
 שלא סשבע אומר וראובן כחובחה בכח לבעלה

 גנכסים ושאין כחוהחה גבהה שלא או לבעלה כסובחה מחלה
 :לו שומעין אם כחובחה כדי בעלה שהניח

 שיש המלווח לאלמנה להגבוח העולם נהגו כבר תשובה
 אלא נקניס המלוה שאין אע״פי אחרים על לבעלה

 והטעם בשער מלוה הוא אם ומסירה בכחיבה או שלשחן במעמד
 על או המטל^ין על הוא הזה בזמן האשה סמיכוח עיקר כי

 ובנ״די נחן מדר׳ לזה ונוחנין מזה ומוציאין המלוה על או העיסקא
 ראוב של עענחו היא מה משביעה ואינו יורש לבעלה יש אם

 ואינו שעליו מה פורע הילכך הוא בעלה של מורשה וכי להשביעה
 במעוח ליהנוס רוצה אני טוען והוא יורש בעיר אין ואם משביעה

 ומשביעין עמו הדין בידי ישארו יבוא לא ואם היורש שיבוא עד הללו
 נפרעה ואם חוה בעלח אלא בעלה יורשח אינה שהרי אוחה

 היה לא שאפי׳ אני ואומר . משם נסחלקה מחלה או כחוהחה
 : הוא וברור אוחה ומשביעין ליורש עוענין ב״ד ראובן טוען

רב  נחגרשה פלוניס ב״ד מעשה שהוציאה אשה על שאלת ת
: פסול והוא הגט והוציאה כשר בגט בפנינו  אח להכשיר יכולין עדים או ב״ר שאין ברור הדבר תשובה

 אם לדקדק צריך ומ״מ יפה דקדקו לא ושמא הפסול
 או טשטוש או דבוק כגון הנחינה אחר להיוח עשוי הוא הפסול

 נפסל ואח״כ היה שכשר חלינן אלו בדברים וכיוצא מחק או קרע
 שהיה מחברר שהדבר פסול הוא אם אהל חיישינן לא טועין ולב״ד

 בידה היה לא ואס סצא נשאח אם ואפילו פסול הגט מחחלחו הו
 פסול גוונא בכל פסול ונמצא כשר בגט שנחגרשה עדיף עדוח אלא

 ואס וקדושין גטין בטוב בקיאין היו שלא או דקדקו דלא דחלינן
 שנמסר בשעה זה בגט היה לא זה פסול ויאמרו העדים יבואו

: לכחחלה הו וחנשא כשר הוא הרי
רג  הרמב׳׳ם פי על במצרים שנהגו הגט נוסח על שאלח ת

 ולאחרי ולאבהחי לי דאיח וחניכא שום וכל ז״ל ^
 בחשובה ז״ל הרא״ש שכחב מה לך וקשיא דאההחי ולאחריהון
 לאחריהון דאיח וחניכא אחרן כוס וכל בגט לכחוב כאין ובפסקים
 יכחוב היאך אבוחיו מקום שם בגט נכחב שלא דכיון דאבהחי

 :העיקר שם שנזכר היכא אלא חניכא שייך דלא המקומוח מנוכח
 הרא״ש על ובודאי לכחבו שלא בירושלים נהגו כן תשובה

 אין אבל דאחרא מאריה הוי דרהינו אע״ג סמכו
 פלוני בר פלוני אנא איך כסב שהוא כלל רבינו נוסח על קושיא

 הוזכר והרי אביו על נמי קאי המקוס שם הרי וכו׳ פלוני דממקום
 לי דאיס וחניכא שוס וכל לומר שסיר ושייך אביו מקום בגטי

 הוא רבינו נוסח מקום ומכל דאבהחי ולאחריהון ולאסרי ולאבהחי
 לומר ושייך אחד ממקום אביהם ואבי ואביהם שהם לאוחס נכון
 נהגו הגטין נוסח לבנוס ושלא פלוני דממקום פלוני בר פלוני אנא

 וא׳׳ח אחרים ממקומוח הבאים לאוחם אף הגטין בכל כן לכמוב
לא בגט הנזכר ממקום היה לא אביו כי אבותיו עיר שינה הוי

קשיא
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 אכיו מקום על לא המגרש מל אצא פלור ממקום קא' דלא קשיא

 הדרים לאוסס צודק זה שלשון כיון דאבהסי ולאסריהון שכוסבין ומה
 ומכל לכל אחד נושא יכסבו אם משש אין ואבוסיהם הם כעיר
 כמקום היום העומד פלוני דר סלוני אנא לכסוכ כזה הנכון מקום
 צכיסי) (ולאחרי ולאכהחי לי דמיח וחניכא אחרן שום וכל פלוני

 שמר כידו ואין גט שהכיא שליח ולענין ־ וכו' דכיחי] [מאחרי
מן נחסם וכפני נכסכ כפני לומר נאמן שהוא מגו שליחוס  לומר ^

 הרא׳ש העלה וכן ידו מסחס יוצא שהגם כיון אר הכעל שליח
 ואין כחוחמיו מקויים הגט אם מקום ומכל מ׳ח כלל כסשוכה

 שליח לומר נאמן אינו נחסם וכפני נכסכ כפני לומר צריך השליח
 שלחסיו לא ויאמר הכעל יכוא שאם שליחוס שטר וצריך אר הכעל

 דפרק כירושלמי הפוסקים לדעס הוא זה וכל נאמן אינו שוכ
 עדים שני כפני להחזיקו צריך לאשה גט להוליך שליח עשה השולח

 הפוסקים אכל לזה לחוש העולם נהגו וכן השנים מן השליח ואין
 עדים צריך הוכאה או הולכה שליח דאין פסקו מכללם והרמכ׳ם

:ככלי כסלמוד סוגיוס מכמה נראה וכן שליח שהוא
י ר ת ת ל א  וז׳ל ל״ח כלל כחשוכה הרא׳ש שכסכ מה על ש

 אלא לכעלי עשיסי רוח נחס לומר שייך ולא
 יאמר שלא רוח נחס מחמס ושוסקס קרקעוסיו מוכר כשהכעל

 מוחלס אשה אין אכל(אם) כמיסה או כגירושין נסח עיניך הכעל
 אם איכה כאן דאין רוח נחס מחמס עליו לה שיש זכוס לכעלה

 חולק הרמכ״ם אם ושאלס * ע״כ היא גמורה ומחילה סמחול לא
 : לסמוך יש מי ועל אישוס מהלכוס כ'כ סרק שכסכ ממה זה על

ה ב ^ ש  דאע׳ג לסמוך יש ועליו חולק שהרמכ״ס ספק אין ת
 הרמכ׳ס מ״מ ככסראי הלכסא וקי״ל אחרון דהרא״ש

ה רי  ועוד דינו פסקי הגלילוס אלו כל קכלו וככר הוא דאסרא ^
 דין מן וכר כראיוס אוסם ודחה הרמכ״ם דכרי הרא״ש הכיא שלא

 האשה מחילס שאין וכסכו עליו חלוקים והרככ״א והרמכ״ן הראכ'ד
 איכה לה הויא לא דכהנהו משוס וסוספס כעיקר אלא מועלס

^ גמורה מחילה הויא כשמחלסן הילכך להו מחלה הוס לא אי  א
 אין כשמחלסן הילכך איכה לה הויא סמחול לא אם נדונייחה
 כנכסי אלא דהרמכ״ס עליה רכווסא הני פליגי ולא מחילה מחילסה

 כהם מחילסה הרמכ״ס לדעס כי שנאכדו או שנגנכו כרזל צאן
 וטעמייהו מחילה כהס מחילסה אין רכווסא הני ולדעס מחילה
 כלום אינה כשעכודן מחילסה כך כלום כגופן מסנסה שאין שכשם
 מפורש הרמכים של וטעמו לכעלי עשיסי רוח נחס לומר ויכולה

 שלא כלום כרזל צאן כנכסי מחילסה אין כולם לדעס ומ״מ שם
: לסמוך יש ועליהם הרא״ש כדעס

׳ י י ז ת י נ ^ ל  סמוס אם הנשואין סקנס לשון על שאלס אשר ל
 נדונייסה חצי שסחזור קיימא של זרע כלא האשה י

 לכטל או לא או זה סנאי לכעלה למחול יכולה אם מאכיה ליורשיה
; לאחר להעכירו או זה סנאי

ו ש  לכטל יכולה שאינה והעלה ז״ל הרא״ש האריך ככר ר>11ת
 שאינה כיון והטעם לאחרים להעכירו ולא זה סנאי

 כמינה כל לאו זה כסנאי אחרים שיזכו מיסה לאחר אלא נוסנס
 ואפילו [כסיכה] (מיסה) משעס זכו אשר יורשיה זכוס להפקיע

 נראהמדכריו אכל כלום אינו מיסה לאחר לכעלה זה סנאי מחלה
 מחלה אס זה ולפי מחילה הויא כחייה לכעלה נדונייסה מחלה שאם

^ מחילה הויא ליורשיה ראד היה אשר נדונייסה חצי לכעלה מ  ו
 למחול יכולה שאינה למעלה שהזכרסי רכווסא הני כל לדעס מקום
 אין P ואס לכעלי עשיסי רוח נחס למימר דמציא נדונייסה נכסי

 שאינה לומר צריך ואין ככולה ולא סנדוניא כחצי לא כלום מחילסה
 שעליהם כסכסי וככר יורשיה זכוס ולכטל לאחרים להעכירה יכולה

 כעלה שירש סנאי להסנוס יכולה אס לדקדק שיש ומה ■ לסמוך יש
 שסרצה מי לכל או הנכסים חצי לאחר שיחזרו או סורה כדין הכל

 סכוח שורך כהס יסקייס שלא כדי היא קכועה סקנה דדילמא
 קודם להסנוס שיכולה אני ורואה לכטלה סוכל ולא וגו' לעיניך
 ושסקו אמה או הנדוניא לה נסן האכ שאס סרצה כאשר נשואיה

 הנדוניא לה שנסנו משמע יורשיהם לסועלס זה סנאי הזכירו ולא
ממעשא או אחר מכעל כהס זכסה ואס שסרצה מה כה שסעשה

 שארצה מי זכוס להפקיע שסרצה מה להסנוס שיכולה פשיטא ידיה
 שאעפ׳י ד’כ כסקנוס קכועה חקנה זו אין הסקנה מפני ואס
 ככל הסנאי לפרש צריכין הס שהרי סדע דמו ככסוכין נכסכו שלא

 כפי להסנוס יכולה הילכך הכל יורש הכעל פירשו לא ואס כסוכה
 משעס היורשים זכו ככסוכה הסנאי שנכסכ אחד אכל שסרצה מה

 הרא׳ש לדעס לכעלה למוחלו ולא לכסלו יכולה אינה ושוכ כסיכה
 כהם מחילסה אין מחיים אפי׳ רכווסא הנך ולדעס מיסה לאחר

 שלא הסקנה כעלי ודעס הסקנה עליהם קכלו שנכסכ שכיון מחילה
 הארכמי וככר ממנו סאכל ולא לעיניך סכוח שורך כהם יסקייס שלא
 כנכסי אלא מועיל זה סנאי אין כי ודע אחרוס כסשוכוס כזה

 הכל יורש הכעל מלוג נכסי אכל כחל צאן נכסי שהם? נדונייסה
 יורשי שיחלקו ככסוכוס־ שיכסכו סקנסי ולפיכך הרא״ש כסכ וכן

 כולל עזכונה לשון והרי מעזכונה דאשחייר מה הכעל עם האשה
 מה אלא כוסכין היו לא שכסחלה מלוג ונכסי כרזל צאן נכסי

 הרא״ש כסכ כאשר הוא וחומר קל ולאו נדונייסה מנכסי דאשסייר
: סשוכה כאוסה

ת ל ^  הדיינים או העדים סילוק אם דעסי אודיעך ממני ש
: ממונא לאפוקי אפילו מועיל

ה ב ו ש  כין להססלק יכולין דלכ׳ע משמע דיינים לענין ת
 שיושכיס כשעה דהא לאפוקי כין ממונא לאוקומי

 הילכךכיוןשישכו יוציאו אם או הממון יעמידו אס יודעין אין לדון
 יש עדים לענין אכל • להוציא אפילו עשוי שעשו מה הדין ופסקו
 הראשונים כין מחלוקס הוא הסילוק דין שעיקר לפי לשאלה מקום
 דפסק כמאן נקטינן ממונא לאפוקי דרכווסא פלוגסא דהויא וכיון
 דסילוק דפסק כמאן נקטינן ממונא אוקומי ולגכי מועיל סילוק דאין

 כן לאס נראה הדיומ ולי כמי'מוני ההגהה כעל לעש וזה מועיל
 עדוסס מועיל זה דלענין ואטלולא חוכא כי רכוסינו דכרי ץיו

 הסילוק מועיל מילי דלכל סוכר אני ולפיכך חועיל לא זה ולענין
 דסנן וסו אפוקי לי מה עיולי לי מה כעדוס נוגעים שאין מיון

 ככל סילוק ע״י לדון דכשר היכי וכי להעיד כשר לדון הכשר כל
 הסוספוס דעס וכן גוונא ככל הסילוק חועיל עדוס לענין ה״ה גוונא

 ככשרוס וסופו סחלסו כעינן ואנן כפיסול סחלסו הוי והא שהקשו
 שאין כיון והכא הגוף כפסול אלא כפסלוס סחלסו שייך דלא ואר׳י

 לי משמע והכי כסמ׳׳ג כסוכ וכן כשר כממון אלא כגוף הפסול
 שאני ואמרינן וכו' שלהם ס״ס שנגנכ העיר כני דסניא מהכרייסא

 אם אכל ס״ס דהוי טעמא להססלק אפשר ואי קאי דלשמועה ס״ס
 מיד ולהוציא להעיד יכולין ממנו להססלק שאפשר דכר להם נגנכ

 סלמודא דפריך כלמשמע דיינין דוקא למימר וליכא אחרים
 דוכסא כשום לישסמיט ולא ולידיינוה מינייהו סרי כי ולססלקו

 כשר לדון הכשר כל סנן דהא חדא וליסהדו מינייהו סרי וליססלקו
 ראיה מכיאין ואין הפיר אוסה כדייני דנין אין דסניא וסו להעיד
 להססלק אפשר אי סורה דספר משוס ומשמע הפיר אוסה מאנשי

 סילוק ע״י העיר אוסה מאנשי ראיה מכיאין דכריס כשאר הא
 רישא ולידיינוה מינייהו סרי וליסלקו דוכסא ככל דנקט וסלמודא
 וליסלקו הכי דאי קשיא ולדידי הראשונים סירצו כך נקט דכרייסא

 שנים דאמר אכהו כר׳ קי״ל דהא למימר ליה הוה מינייהו סלס
 כלשון דכלל משוס שנים נקט להכי אלא דין דיניהם אין שדנו

 ג׳ ליסלקו דיינים הס אס כלומר עדים כין דיינים כין קושייסו
 ויעידו שנים ליסלקו עדים הס ואס ■ עליהם קכלוס אם שנים או
 להעיד הראויס וכנים לדון ראויס שנים ליסלקו פריך הכי נמי אי

 כין לחלק דעסי אין דמלסא כללא .הדכר יגמרו כלומר ולידיינוהו
 לןץן מוסר להססלק אפשר אס אלא ממונא לאוקומי ממונא אפוקי

 דעס הוא וכן ממון מחמס אלא הפיסול שאין כיון להיניד או
והרא״שז״ל: הרמכ׳ם

רי ת ת ל ^ ^  שמעון על לראוכן שטר שחסמו עדים שני על ש
 שיכור שהיה לפי שקר שהעיד אמר מהם ואחד

 אי לשלס העד חייכ אס ממון שמעון הפסיד עדוסו ידי ועל
 :כניזקין גרמא או דגרמי כדינא ליה חשכינן

ח ב ו ש  או ישראל כדייני שמעון הפסיד אס כיארס לא ת
ישראל דייני ידי על ההפסד היה שאס כערכאוחיהס

לא



תuותשושאלות6

 בחורמ היה סאם פשרה בחורח או דץ בחורח היה אם ימנט לא
 דין בבים חתימתו שנתקיימה אלא שמעון על פסקו לא ודאי דין

 ומניד חוזר אינו שוב שהניד דכיון חתמתי שקר לומר יכול אינו ושוב
 ממקום יוצא ידה וכתב שקר שחתמו אומרים העדים שני היו ואם
 דינא לך דאין ההפסד שניהם בין דמשלמין ברור הדבר אמר

 ראובן וזכה שמעון אם הפסידו שחתמו דמשעה מזה גדול דגרמי
 וגובה להם שומעין אין חתמנו שקר לאמר צועקים שהם ואפילו
 עומד השני העד ואס • שהפסידוהו מה לשמעון פורעין והם ראוכן

 פי על למימר שמעון דמצי ההפסד כל לפרוע העד חייב בעדותו
 ההפסד כל לי גרמת ואחה ממון ממני מזציאין היו לא אחד עד
 שבועה אותך מחייב השני העד הרי שקר העד למימר מצי ולא
 ואשבע עומד אני הרי לומר שמעון דמצי דמשתבעח יימר ומי

 לא הדיין ואס • כלום לראובן נתחייבחי שלא העד את להכחיש
 מצא כלא לפי אלא זה עשה לא ודאי פשרה בדרך אלא דין פסק

 לא אני למימר דמצי כלום מלפרוע העד ופעור החתימות לקיים
 מכח פשרה עשה ולא חתימתי נתקיימה לא שהרי כלום הפסדתיך

 העענוח מכח אלא הוא כלום לאו דשערא ידעי עלמא דכולי השער
 פעור פשרה עשה השער שמכח הדיין יאמר ואפילו ביניהם פשר
 כיון הפסידו לא שחתם בשעה שהרי דגרמי דינא זה דאין העד
 הפהכהתיר• הוא שהפה.שאסר אחר ממקום יוצא ידו כתב שאין
 והפסידו שמסרו הוא ראובן עכו״ם ידי על ממון שמעון הפסיד ואס
 בדיניהם מועיל אין קיום אפילו שהרי, פעור והעד שנתן שוחד ידי על
 כדין שלא שיהיה איך הענין על ויעיד בעצמו העד יבוא לא אם
 וחייב אחר ממקום יוצא ידו כתב היה ואס • העד ופעור עמו עשו

 להוליכו ראובן והוכרח דינא ציים ולא לפרוע שמעון את הדיין
 בדינינו חייב שהיה כיון שהפסיד מה לשלם העד חייב לערכאות

 ישראל דייני לפני ראובן עמד לא ואס הפסידו בו שחתם משעה
 פעור שהעד לי נראה השער מכח וחייבוהו הערכאות לפני והוליכו
 בדיננו חייב שהיה פי על אף אותו דנו כדיניהם שלא שהרי מלשלם

 ואשלם עדותו פי על שחייבוך דין בית מעשה תביא למימר דמצי
 שהעיד וזה רשע עצמו מפיס אדם אין דקי״ל דאע״ג יודע הוי1 לך

מ להאמינו אין שקר עדות  ממון לענין אבל מלקוח עונש לענין הנ'
 לשלם חייב שקר שחתם שהודה וכיון עדים כמאה דין בעל הודאת
 שנמצא מקוייס שער ולענין • למעלה שכתבתי הדרך על דגרמי מדינא

 ויתקיים כשר והשער האשרתא אח חותך פסול או קרוב מהדיינים אחד
 הרא״ש העלה וכן הכשרים בי׳ד בפני אחרים ע״פי או עדיו פי על

 שבעלה עדות פסול או קרוב העדים מן אחד נמצא ואם • בתשובה
 אותה פי על עשו שלא כלומר מאה. הם ואפילו כולה בעלה מקצתה

 העדות זוכרים אם ב״ד לפני לבוא הכשרים העדים יכולין אבל עדות
 ויכתבו פלוני בזמן בפנינו מעשה אירע וכך כך ב׳ד לפני ואומרים

 כמו זה ב״ד מעשה ומועיל וגרעון תוספת בלי המעשה וכל העדות
 שאין ואומרים חולקין שיש אעפ״י הרא״ש העלה כך הראשון השער
 משמע שכן ז״ל הר״ש לדעת נועה דעתי עדות אותה ע״פ כלל עושין

 עדים שהיו שער עדות מהלכות בפ״ה שכתב ז׳ל הרמב״ם דעם לי
 כדי קיימין העדים אין והרי וכו׳ קרוב מהם אמד ונמצא מרובין
 ויתקיים אותם שואלין קיימין העדים אס הא וכו׳ אותם לשאול
 מן ואפילו להעיד הפסולים נתכוונו לא אם הכשרים פי על הדבר
 השער אח לחתום ישבו אס אבל בנ״ד וכ״ש כשר השער הספק
 שעת היא השער חתימת כי להעיד נתכוונו הרי כשרים עם פסולין

 יכולין הפסולין עם חתמו שלא אותם יחד חתמו לא ואס המעשה
: לעיל ב״דכדכתיבנא מעשה לו ויכתבו ויעידו ב״ד לפני לבוא

ח ר ת ת ל א  בנו אש לגלח בנדר במי דעתי אודיעך ממני ש
 נלקח שכבר ומצא ובא הנביא שמואל במקום

 לו יש תקנה מה שם להככם יכול ישראל ואין בעונות העכו׳ם ביד
 :יהודי שום לשם יעלה שלא החמירו והחכמים הקהל וגם

ה ב ו ש  והעעס גמור נדר זה למשוב הגלילות בכל 1נהג כבר ת
 משקל ונותנים ונדבות נדרים להביא רגילין שהיו לפי

 יש גם צרכיו ולשאר ושמן שעוה עליו להדליק המקום לצורך השיער
 גמור נדר שהוא העלו זה ומכל צבור ולצורכי לעניים חלק בנדבות

שנלקח אחר נדר אם בשאלה ביארת צא והנה . בו להקל ראוי ואין

 נדר שאם לבאר צריך אני ולפיכך קודם או ישראל מיד המקום
 שנלקח קודם נדר ואס ת1בעע נדר הוי ידע לא והוא שנלקח אחר

 פומחין דאין לו מחירין אין גמור נדר ליה חשבינן הוה אי המקום
 כשעלו המדי נחום פעה עעות וזו ב״ש פרק בנזיר דחנן בנולד

 המדי נחום להם אמר חרב המקדש בית ומצאו הגולה מן נזירים
 לא לו אמרו נודרים הייתם חרב המקדש שבית יודעים הייתם אלו

 שנדר כל לו אמרו חכמים אצל הדבר וכשבא המדי נחום והתירס
 ומשחרב בנולד פותחין דאין כלומר נזיר המקדם בית חרב שלא עד

 ח״מ היה ואס עעות נדרי שהוא לפי כלומר נזיר אינו המקדש בים
 נדר לדעתי כי חדא צריך אינו היתר דאפילו אומר אני הנודר זה
 שהדירו נזירום מעעם עליו בא אחה שאס הדין מן כלום אינו זה

 ביין גם אסור א"כ לגלחו הנביא שמואל למקום שיביאנו עד אביו
 וא'כ בכולן אסור התגלחת מן הנודר דקי״ל המסים אל ומליעמא

 הוא הרי נזירות מעעם דאי ותו . עליה אתינן נזירות מעעם צאו
 נדר מעעם ודאי אלא הקרבנות להק׳ריב בית שאין כיון לעולם נזיר

 ואי לעניים ליתנס יכול הרי והנדבות הנדרים מפני ואס עלה אחינן
 ואם יועיל ומה העכו״ם יקחואוחס למקום הנוגעים הדברים מפני
 הנזכר בדברים הנ״מ תשמור שפתיך מוצא משום בעצמו הנדר מפני

 בנ״ד אבל לעניים וצדקה ואשמות חעאוח ונדבות נדרים כיון בכתוב
 או, במקומו אותו שיגלחו ליה מחהני מאי או לנביא איכפת מאי

 הן העכו״ם מצד הן ניכר אונס דאיכא כיון ותו • מקומו בזולת
 ע״ה היה הנודר ואס פעריה רחמנא אנוס הקהל הסכמת מצד

 ואפילו בנדרים פרוצים יהיו בלא כדי לו ומתירין פתח לו פוחחין
 העכו״ם שלקחו יודע היית אלו ואומרים מותר בנולד לו שיפתחו
 שעיקר כיון לו ומתירין לא אומר והוא נודר היית המקום

 שהנזירות מפני אצא המדי נחום דעעה אמרינן דלא חל לא הנדר
 כדי אלא התרה שאין כיון בנ״ד אבל הדין לפי נוירוס היה
 שמותר וכ״ש ס;י דהו כל בפתח בעיניהם קלים הנדרים יהיו שלא

 שידע אחר נדר אס ואפילו מחחרע והוא מעיקרא שיתחרע לומר
 שיש יודע היית אלו פחח לו פותחין ישראל מיד המקום שלוקח
 אומר והוא נודר היית כלום הקהל הסכמת שיש או בדבר סכנה

 יועיל לא בנולד לו שפתחו כזה שהיתר יודע והוי לו ומתירין לא
 ליחן חייב ונדבות נדרים עליו יש אס אבל התגלחת לענין אלא

 :הכל מן ופעור מסירין מעיקרא מעצמו מתחרע הוא ואס נדר כאשר
ט ר ת ת ל א  פלוני דבר יעשה שלא לשמעון שנשבע ראובן על ש

 ורשותו מדעתו אלא פלוני מקום אל ילך בלא או
 :ברשותו שלא אחרת פעם ללכת יוכל אס רשות לו ונתן ללכת והוצרך

ה ב ו ש  ואפילו התירוה שלא כיון עומדת במקומה השבועה ת
 לו שימצא עד השבועה לך מחיר אני שמעון אמר

 שבועות התר כשאר מומחה יחיד או ג' לו ויתירו וחרעה פתח
 דבר לעבות או סלוני למקום לילך שירצה פעם בכל הילכך ונדרים

 שהותר נדר האי בכי אמרינן ולא משמעון רשות לקחת צריך פלוני
 יהנה שלא נדר או שנשבע כגון אלא אמרינן דלא כלו הותר מקצתו

 חברו גס הותר מהם א׳ על שבועתו על ונשאל ושמעון מראובן
^  שהעלה מה ענין ועל .להבין וקל כלל השבועה הותרה לא בנ״ד א

 שכל הנדר או השבועה בשעת החנו אם שאפילו בתשובה הרא״ש
 שחלה כיון לבעל יכול אינו להתיר או השבועה לבעל שמעון שירצה

 וחרעה ופתח הדיועות ג׳ או מומחה ע״פי אלא א' שעה השבועה
 שהנשבע בחשובה שהעלה מכללם והרשב״א עליו חולקים רבים

 לו להתיר או הזמן לו להרחיב יכול אין פלוני לזמן לו לפרוע לחברו
 אם אבל התקבלתי כאלו הריני שיאמר עד תקנה לו וחין השבועה

 נפי הכל השכועה למחול או הזמן להרחיכ שיוכל מתחלה התנו
 הראשונים צווחו הקהלות שמחרימים והחרמות התקנות והלא התנאי

 שכך והעלו חכם שאלת ולא וחרעה פתח בלא אותן מתירין איך
 או מא.יה מותרת תהיה פלוני זמן כשיגיע התקנה מחחלח דעתם

 שהתנו היכא וכ׳׳ש החרה בלא מבועלת תהיה לבעלה יסכימו אס
 שהתקנות לדבר אחר עעם נתן ז״ל והרא״ש בפירוש מתחלה כן

 חרם או נדד כמו אלא אינן בהן נדר או שבועה שיש אע״פי כולם
 והתרשו קיומו ולתלות הנדוי ולבעל החרם להתיר כח להן יש הילכך

: שירצו דבר בכל
שאלח



ותשובותהרדב״זשאלות
ת הרי אל ט  אט מצוה חוב בננל .פריננח דאמריק הא ננל ממל ^

 מצוה ואח״ל מדרבנן או החורה מן מצוה היא
; המצות בכלל אותה מנו לא למה חורה פל

 הגזלה אח והפיב דכחיב היא שורה כל טפה מצוח
 הפקדון אח או טפק אתר הטופק אח או גזל אפר

 מה׳ פ״ז הרב וכחב מצא אפר האבדה אח או אחו הופקד אפר
 פהפקיד או פהלוהי או הגונב או הטיפ׳ק או הגוזל אחד ואבדה נזלה
 לו ונפאר פוחפוח ביניהם פהיחה או בה וכחפ אבדה מצא או אצלו
 פהפוה הרי וכו' פכרו נחן ולא מלאכה טמו פטפה או ממון אצלו
 פאם כחב ההלכוח ובחחלח בכחוב הנזכר כדברים לפאר הלואה ז״ל
 טסה מנוח זו גזל אתר הגזלה אש והביב שנאמר להחזיר חייב גזל

 הנזכר לכל כ׳׳ה הגזלה אח להשיב טפה מצוח דהוי היכי וכי ט״כ
 היה פא"כ החוב לפרוט טפה מצוח מנה ולא בכלל והלואה בכחוב

 וההלואה והאבדה והפקדון והטפק והגנבה הגזל הפבח למניח צריך
 מנה ולפיכך החביטוח פרטי כפי המצוח וירבו טצמה בפני א׳ כל

 שיש מי לכל וה״ה הכחוב פחח שבה הגזלה אח להשיב טשה מצוח
 הוצרך ולא לו להפיב טפה מצוח פיהיה דרך באיזה ממון אצלו לחברו
 לידו פחבא לקודם אלא טצמה בפני מצוה אבדה השבח למנוח
 הגזלה אח והשיב בכלל הוא הרי לידו שבאש אחר אבל להשיבה מצוה

: הוא ופשוט
המשים טצמוח המוליכים אלו טל נפשי ידיד ממני חריא

 אח פכופל-ן טד בזיון מנהג בהם ונוהגים לא״י
 יש אם טצמוח ומשחברים האברים מחפרקים ולפטמים קומחס

: לא או חשש בזה
 משוס בו אין המח לחוטלח שהוא שכל ברור הדבר

 שקל-םכל במסכח מדשנן והראיה כבודו זהו כי בזיון
 טלייה דרך טמאין לטבילה ירידה דרך בירושלים הנמצאים הכלים
 כולם אומר יוסי ר׳ ר״מ דברי טלייחן ירידחן כדרך שלא טהורין
 פירוש לקברוח המיוחדים והמריצה והמגריפה הסלט מן חון טהורים
 מריצה . מפוזרים כשהם הטצמוח בו וכונסין שגורפין כלי מגריפה

 להוליכם בסל להכניסם המח טצמוח בו ומשכרין שרוצצים כלי
ק מלשון נגזר השם וזה למקום ממקום ח  מלשון זה כל גלגלחו אח ו

 לרצד מחירין שהיו רואה אחה הרי המשניוח בפירוש הרמ״בם
 ט!שי היו לא דמילחא וסחמא למקום ממקום להוליכם הטצמוח

 מוחר שיהיה וכ״ש משפחחו בני אצל לקוברו מח פל לכבודו אלא כן
 משנה מאוסה ללמוד יש טוד . ישראל בארן לקוברו כדי כן לטפוח

 קפידא אין יחד מטורבים הרבה מחים משל הטצמוח שיהיו שאפילו
 היו אס אוחם לגחך כלי מחקנין שהיו ממה לכבודם שמדבר כיון

 מגריפה שיצטרכו טד מפוזרים היו לא אחד מח וטצמוח מפוזרים
 ולכבודו המח לחוטלח שהוא דבר כל דמילחא כללא . אוחם לקק
 החמור טל להניחו מוחר הסכנה מס״חדבמקוס גדול יהיה ולא מוחר

:טליו ולרכוב
ב מוחר אס לבטלה כחובחה שמחלה אשה טל תרי

;כחובה בלא להשהוחה
 ברור הדבר סחס כחובחה מחלה אם ביארח לא

 נקרא שהכל חוספח בין טיקר בין מחלה שהכל
 להשהוחה ואסור כלום אצלו לה נשאר לא שכן(אם) וכיון סחם כחובה
 וחהיה . כחובה זה נקרא לא ברזל צאן צכסי אצלו לה יה ואפילו

 שהוא שנאבדו ואפילו שלה שהנכסים כיון להוציאה בפיניו קלה
 להשהוחה ואסור כחובה ולא בטלמא חוב אלא זה אין באחריוחן חייב
 מוחרלהשהוחהשהרי ח:ספח להטליו וים כחובה טיקר מחלה ואם

 למוחלח דומה הדבר למה מקרי כחובה דחושפח כחובה טליו לה יש
 כחובה שיטור שיפאר ובלבד להשהוחה שמוחר כחובחה חצי

 והיו בחולה נשאה לספוקי דאיכא מאי אבל . פשוט זה וכל מהילה
 אזלינן מטיקרא בחר מאי חוספח לה ואין המנה ומחלה מאחים לה

 והרי אזלינן השחא בחר או להשהוחה ואסור כחובה שיטור לה <*ין
 לבחולה הפוחח דכל אזלינן מטיקרא דבחר לי ופשיטא בטולה היא

 שמה לטולם בחולה דנשאה כיון זנוח בטילח בטילחו הויא ממאשים
 אצא לה אין והחזירה גרשה ואם חחאלמן או שחחגרש טד טליה
החזירה הראשונה כסוכה דטס דטל ססס החזירה א"כ אלא מנה

 לומר יכולה ואינה מחילה מחילחה הויא וחוספוש טיקר מחלה ואם
 מחילתה אבדו או שנגנבו ברזל צאן נכסי וכן לבטלי טשיחי רוח נחח
 אבל לבטלי טשיפי רוח נחח לומר יכולה ואינה גמורה מחילה בהס
 לומר ויכוצה מחילה אינה בהס מחילתה בטין והס ברזל צאן נכסי
 אישוח מהלכות פכ״ב הרמב״ס נחב וכן לבטלי טשיחי רוח נחס

 לו יש הנאה דמה בחוספח גס מחילה מחילחה נמי עטמא ומהאי
 הילכך לבטלי טשיחי רוח נחת לומר יכולה ואינה החוספת במחילח
 להפהוחה אשור ולפיכך מחלה וחוספח טיקר שתם כחובתה המוחלח

 ומחצה שנגנבו או פאבדו ברזל צאן נכסי ז״ל הרב וז״ל כחובה בלא
 לומר יכולה שאינה לי יראה בטדיס ממנה וקנו לבטלה האשה אותן
 שאין מידה שקנו לפי דומה זה צמה הא לבטלי טשיחי רוח נחח

 מביא הבטל אין בהרי מלוג נכסי אלו נכסים ופהחזירה אחריות לה
 מחביטחה ליפטר אלא בנכסים להחזיק ולא כלום ליטול זו ראיה

 שכשם למימר מצי דהוה משוס זה כל הרב וכתב . ע״כ מלשלם
 ויכולה כצום אינה בפטבודן מחילחה כך כלום בגופן מחנחה שאין
 מלוי כנכסי לטשוחן שיכולה קמ״ל לבטצי טשיחי רוח נחס לומר

 ושוב הבטל אכלן דאם ומשחברא מחיצה מחיצסה בהם שהדין
 טשיחי רוח נחח לומר ויכולה כלום מחילתה אין האשה אותן מחלה
 דאחי אחריות אבל מטליו סלקה מטצמא דאתי דאחריוח לבטלי
 והבו בזה מודה הרב שגם אצלי וקרוב .מטליו סלקה לא מיניה

 הרמב״ן דטח נראה וכן טליו חולק הראב״ד שהר טלה לושיך דלח
 משום וחושפח בטיקר אלא מוטלת האפה מחילת שאין והרשב״א

 כשמחלסן הילכך לכו מחלה הוח לא אי איבה לה הויא לא דבהנהו
 מלוג נכסי ז״ל רבינו שיטח לפי למד נמצאת גמורה מחילה הויא

 בטין והם ברזל צאן נכסי מחילה מחילתה ותוספת כחובה וטיקר
 ואפילו חוב מחילת אלא שטבוד מחילח זו דאין מחילה מחילתה אין

 שמחילחה ויאמר הבטל שאכלן צ״ב בנכסי אך חולק שרבינו חימא
 מחילתה אין האומרים כדברי הלכה לפסוק מסחבר בהן מחילה
 אכלח נמי אח אמר דמימר איבה לה הויא מחלה לא דאי מחילה

 :לבטלי טשיחי רוח נחש למימר מציא הילכך חמחול לא ואמאי מהם
 חשובה י״ג כלל הרא״ש שכתב מה טל ממני שאלת תריג

 אחוחו לבן מחייבין שאנו והטטס וז״ל ט״ו
 דברים אם כי טטנתו אין נבבט שלא זמן שכל לסי חחלה שסטה
 שנשבט אחר אבל זו טטנה טל שסטה חחחייב לא והיא בטלמא

 דברים אלא כאן אין והלא שבוטה הבח ונחחייבה טטנחו נתקיימה
 אפילו והכא ממון המחייבח אלא שבוטה מצינו שלא וחו .בטלמא
 דלא וחו • לצואה קודם שטרה הרי בטלה צוה שכך האשה שמודה
 שבוטה אבל ממינא לאסוקי או ממונא לאוקומי אלא שבוטה אשכחן

;ראיתי לא שבוטה לחייב
 דאם מגו שום בהם אחותו לבן היה לא האלו הספרים תשובה

 לטשוח לו צוה כך ולומר לטטון יכול מגו לו היה
 מגו אמרינן דלא ואט״ג כלום בידי אין אמר בטי דאי מגו בספרים
 מן טליו המוטלח משבוטה אוחו לפטור מיצי הני משבוטה לאפטורי

 נתקיימה והרי טטנחו לקיים אלא היחה לא זו שבוטה אבל הדין
 לא שאם ממון מחייבח זו וטטנה קאמר קושטא דודאי המגו ט״י

 ביד הספרים שנטמיד נמצא השטר בכדי מאביה ירשה שלא השבט
 והטומן .ממון מחייבח זו טטנה והרי שצוה מה לטפוח אחותו ק

 חובט אדם שאין דחזקה משוס שבוטה לשכנגדו בידךמחייבין לי מנה
 שנסן טטן לא הכא אבל מקויימח טטנחו והרי [טליו] לו ים אא״כ

 ואץבטטנה הקדם בדמיהם ולקנות למכרם פצוה אלא לו הספרים
 דמימר אמת שאינה אט״פ כזו טטנה לטטון טשוי שאדם שוס^חזקה

 אין ולפיכך טצמי לצורך חובט אר שאין כיון חשש בזה אין אמר
 לחזק ישבט לפיכך טליה משביטין ואין בטלמא דברים אלא טטנהזו
 שלא הבת אח ומשביטין טטין קא דקובטא ידטנו ואז טטנחו ולקיים
 מגו ליה דלית כיון דמילחא כללא . השטר בכדי מאביה ירשה

 אלא-אם חובט אדם אין חזקת כאן אין טצמו לחוטלח אינה יטטנחו
 ; ז״ל בדטחו לי נראה זה שבוטה הרב חייבו ולפיכך לו יש כן

י י ר  כסבי כל בכרק במרדכי כחוב שנמצא מס טל שאלת ת
 השבוע ימי שכל העולם שנהגו מה על וז״ל

ישנים ובשגס ללמוד או להססלל הכנסס לביח בבקר משעורריס
יותר
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 בסמיד נאמר הפגוע ימי שככל דגר של עעמו זהו כפלוריס יוסר
 ככקר נאמר לא שכס של שחר של וכסמיד כבקר בבקר שחר של

 וטעם ביומא כדמשמע איחור משמע זה ולשון השבס !ביום אלא
 . ע״כ גאון האיי רב מפי רומא בעיר יהודה בר ר״י שמע וה

 כל וסמיד פינחס בפרשס היא מוסף בקרבן קרא דהך לך זקשיא
 סמיד עולה ליום פנים דכסיב השבוע ימי בכלל כלול שבס של שחר

: וגומר בבקר מעשה אחד הכבש אס
ה ב טו ^  ביה קרי וזיל עלה סחיכו לא מילסא אמר רבה גברא ת

 כיון כך אלא.כוונסו מוסף בקרבן איירי קרא דהך הוא רב
 כל ימול השביעי וביום כדאמרינן איחור לשון משמע הבבס וביום דכתיב

 להקרבה כשר היום וכל צוסו ביום כסיב נמי והכא למילה כפר היום
 ביום שמצוסו דבר הכלל זה הקרבנוס ממעשה פ״ד הרמב״ם וז״ל

 זריזין כ’ואעפ הלילה כל כשר בלילה שמצוסו דבר היום כל כשר
 על בשבסו שבס עולס קרא בהאי דכסיב וכיון . למצוס מקדימין

 דמפמע השבס וביום דכמיב קאי דקרא ארישא ונסכה הסמיד עולס
 הסמיד עולס על בכבסו שבס יום לס1ע כסוב כאלו והוי איחור
 ר״ח בעולס גם וכ״ס הבקר עולס מלבד כסיב דלא סדע ■ ונסכה

מ יעשה הסמיד עולס על אלא כסיב לא  שהיא שבס בעולס מ'
 לעיל דכסיב הבקר עולס על למכסב ליה הוה החול לעולס סמוכה

 סמיך אריפא דקרא דסיפיה משמע הכי כסב מדלא ודאי אלא מינה
 וכ״ש הראשונים דברי לקיים המנהג לטעם פנים פהראסי' ואע״פי

 סובר שאני סחשוב לא קבלה דברי בדבריו גאון האיי רבינו דברי
 בשבס לספלה ישכים אלא הגון בלסי מנהג אלא הוא יפה שמנהג

מ איחור משמע דביוס כטעם לפי ואפילו הימים בשאר כמו  מ'
 נאמר שחר של סמיד דבעולס שאמרו ומה . למצוח מקדימין זדיזין
 בפרשה וא׳ סצוה ואהה בפרשס אחד היינו פעמים שני בבקר בבקר

 ולא בבקר נמי כסב הפרשה כל שנשניס דכיון קצה וקשה פינחס
 אס צו דהיינו ואפשר סמוכים שהם בזמן אלא בבקר בבקר נקרא

 : העולה עליה וערך בבקר בבקר עצים הכהן עליה ובער אהרן
ת תרטי ל א  מסו דברים ד׳ על רבה בויקרא דאמרינן עלה ש

 רחוצי ושלא יין שסויי שנכנסו ואביהוא נדב
 וקשיא חסרים היו מעיל אומר לוי ר' בגדים ומחוסרי ורגלים ידים

 גדולים כהנים היו דלא וסו נאמרה לא עדיין יין שסויי דפרפס לך
 : מהם אחד ומעיל זהב של בגדים בד׳ משמש אינו הדיוט וכהן

ה ב ו ש  ז״ל הרא״ש זה על פכסב מה ראיס דמילסא ססמא ת
 גמגומין בו שראיס לפי אצלך נסיישב לא ואס י״ג כצל

 כי דע חלק להשיבך ראיסי לא מ’ומ׳ המלך אחר יבוא אשר הוא מי
 ומעשה ואזהרה צווי בלא אפי׳ עצמו מצד מגונה הוא היין שסייס

 כיונס שמטריד לפי יספלל אל שסוי אמרו במפלה ואפילו יוכיח דנח
 וגרמה לו ונמנה סחטה ענבים של אשכול חוה רז״ל ואמרו העבודה

 היץ שגרם מפני אלא נזיר הראשון אדם היה ולא לעולם מיסה
 המשכן אס מלא ה׳ וכבוד וכמיב יוצרו מעבודס מחשבמו צפנוס

 לפני והלא יין שמוי לפניו לבוא יס׳ בחקו מזה גדול זלזול היש
 מלכי מלך לפגי כ׳׳ש נענש יין שמוי יכנס אם ודם בשר מלך

 ויין המשכר סרעלה יין יין מיני ב׳ שיש ידעס וכבר יס׳ המלכים
 ועזבו המשכר ליין כוונו והם השומה כווגס לפי והכל המשמח

 . מיסה גסחייבו ולפיכך בראשיס ימי מששס בענביו מזשומר יין
 שנכנסו ח״ל שאמרו למה חסריס היו מעיל דאמר לד ר׳ וכוונס

 עם המעיל ענין כוונה היסה זו כי רשוס בלא כלומר ̂נר בלא
 הקדש אל בבואו קולו ונשמע דכמיב ליכנס רשוס ליטול הפעמונים

:ימוס ולא ובצאסו ה׳ לפגי
ת תריי ל א  בשטר וכסבו שנשממפו ושמעון ראובן על ממגי ש

ע מציאה אפילו השומפוס ד  וראובן לשומפוס סהיה ב
 וכ״ש כסבנו בדרך מציאה אפילו אומר ושמעון ביסו במוך מציאה מצא

 :בביס לא בדרך מציאה אלא הסנאי כיה לא טוען וראובן בביס מציאה
ה ב ו ש  דקגסה משום אלא טענמו מטעם ולא ראובן עם הדין ת

 הסנאי היה שלא מצח מכח אלא קנה לא והוא נזצרו לו
 אמר במקוס או בדרך בהגבהסו ויקנה בעצמו הוא שיקנה מה אלא
 דומה הדבר למה הסנאי בכלל היה לא חצרו לו שסקנה מה אבל

נאמר האם מכחם הוא וזכה מציאה שמצאו הקטנים ובניו לאשסו

 זכה לא כי שנא לא נמי וחצרו . ארסו שקנסה גמה השוסף שזכה
 דלא מילסא הוי בחצרו דמציאה וכ״ש חצרו מעעם אלא ראובן

 אפילו מלס משום וכ״ס בהדיא לאסנויי ליה וכוה האי כולי פכיחא
 אלא בדרך שירויח מה מיבעיא לא דה״ק קשיא לא בדרך מציאה
 לא בביס מציאה אבל הפוספוס בכלל ליהוי בדרך מציאה אפילו

 ראובן אוסה וקנה גנבה לו בא שאש אני ומודה אדעסייהו אסיקו
 קנסה לא הבעלים נסיאשו לא אם נפשך דמה לשוספוס שהיא בביסו
 אוסה קונה וראובן הגנב ביד הוא עדיין הבעלים נסיאשו ואם חצרו
 שסופו אויר למ״ד ואפילו השוספוס של ומסן משא נכלל והרי ממנו
 סופו אין המוכר ביד או הגנב ביד שהוא זמן כל דמי כמונח לנוח
 באויר אבל במסגלגל אצא הכי אמרינן דלא וכ״ש ליה קרי לנוח

:כנ״ל בו מחזיק דאחר היכא וכ״ש לא
ת תריי ל א  אפילו מסירין לו שיש דבר כל דאמרינן הא על ש

 ספיקא בספק הכי אמרינן אי בטיל לא באלף
: במינו דוקא דילמא או מינו בשאינו ובמין

ה ב ו ש  הפשוטה דעסי אבל במחלוקס סלויים הדברים שני ת
 היכא אפילו לו יסירו למה מוסר יהא דלמחר כיון

 סקנה לו שיש כיון מינו בשאינו מין ואפילו ספיקוס אלף דאיכא
 חלק ז״ל שהוא אצא הרא״ש דעס וכן דבר שום לו להסיר ראוי אין
 היכא אבל האיסור ודאי ונסחזק סערובס מכח הבא ספק בין

 כיון מוסר האיסור הוחזק פלא כיון בעצמי הדבר מכח בא שהספק
 על לסמיך שלא לי אומר ולבי שני בכלל ועיין ספיקא ספק דאיכא

 בו שים דבר לאכול לו נסיר למה מוסר יהיה שלמחר כיון זו קולא
 אמרו כלל ודרך איסורא אסחזק דלא היכא אפילו איסור של פקפוק

 שכבר נעשה מה אבל בטיל לא באלף אפילו מסירין לו שיש דבר
: זקן הורה

ח  ממנו וקנאה ישראל ובא עסה שגלגל עכו״ם שאלת תרי
 אם מעשיה וגומר העסה אס ומסקן וחוזר

: לא או בחלה חייבס
 החלה מן פוטר בשלו העכו״ם דגלגול הוא ברור דבר תשובה

 הרמב׳׳ס וז׳׳ל פוער העכו״ס גלגול אין יפראל בשל אבל
 עסה לו לעשוס לישראל שנסן עכו״ם וכן בכורים הלכוס פ׳׳ח ז״ל

 שגלגלה אחר לו נסנה ואס מייבס גלגלה שלא עד במסנה לו ונסנה
העסה עראי אוכלין דחלה ג׳ בפרק וסנן פטורה  שססנצגל עד מן
 האוכל בשעורים וטמטמה בחטים גלגלה בשעורים וסטמטם בחטים
 שססגלגל עד עשה נקראס שלא למדס הא מיסה חייב ממנה

 שעסס לפי בשעורים שסטמטם ועד גלגול לשון והיינו יפה וססערב
 הילכך ביד שסטמטם עד יפה מסערבס ואינה מספרדס השעורים

 פטורה ישראל ליד שבאה קודם יפה מגולגלס העשה היסה אם בג״ד
 וגלגלה שעורים של עסה היסה ואם חייבס לאו ואם החלה מן

 גוסנס שהיא כיון החם דסנן ואע״ג חייבס הישראל וטמטמה העכו׳׳ם
 בטהרה מלה להפריש למהר היא חכמים מקנס חלמה מגביה המים
 ואפילו שהמגלגל עד עסה מקרא לא לעולם אבל העסה סטמא שמא

 עבה אומה לעשוס רוצה והישראל רכה בלילסה בסחלס הימה אם
 בה הוסיף ואס עכו׳׳ם ביד נפטרה וכבר הואיל פטורה היא עדיין
 יעשה וכיצד וחיוב מפטור מעורבס העסה הרי חלה כשיעור קמח

 עסה לסוך ונוסן חלמה הורמה שלא מעסה שאור הנוטל כדסנן
 חשבון לפי מוציא אחר ממקום פרנסה לו יש אם חלמה שהוימה

 כל על מכ״ד א׳ מלק כלומר הכל על אחס חלה מוציא לאו ואם
 מפריש אלא בשיעור מדקדקין אין הנשרפס מלה היא ואם העסה

: שהוסיף הקמח כפי
ט ת תרי ל א  על בהרשאה שבא בראובן דעסי אודעך ממני ש

 שמעון על אחרס מביעה עצמו לראובן ויש שמעון
 לי ישבע ראובן וטוען שליחוסו סביעס ועל סביעסו על שבועה [ונסחייב]

 כיון מאי שליחומי מביעס על אחרס ושבועה סביעסי על אחס שבועה
 כיון דילמא או עצמו המשלח מבעו כאלו לו שומעין אמר מכמ בא שהוא
 הם המביעוס שסי כאלו הוי לגרמך והנפק לעצמך דון זיל ליה דכמב

 :טליו ומגלגל אחס שבועה אלא אומו משביעין ואין שלו
ה ב ו ש  ינטען מוען הלכוס פ״א ז׳׳ל הרב אומו כסב זה דין ת

השגוטות בשטרי זיל האיי רבינו כסב שכן ואמרו
«לא
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 ראוכן ם1נ פהדין ל' מסתכרא הילכך בסלמוד מבואר א5<מ ולא

 דכתב גב על ואף עלה לוסיף דלא והבו שבועות שתי אותו ומשביעין
 דברים כעל לאו לומר יוכל שלא לענין היינו וכו׳ לעצמך דון זיל ליה

 המשלח ויכול שליח אלא שוייה לא מקום מכל אכל אח דידי
 עליה ונחחייכ עענתו מען המשלח כאלו הוי הילכך ממנו להוציא
 מקום ומכל אדם כני שני עליו סענו כאלו אוחו דמשכיעין שכועה
 שמעה גלגול חומר כי מידי ליה נסקא דלא ראוכן אח מלמדין

 אני אין אמר עכ״ס ואם כשכועוח חרכה למה שכן וכיון כשכועה
 שחי אוחו ומשכיעין עמו שהדין אני רואה הדין מן לזוז רוצה

: שוייה דשליח מרוכה כסרק דאסקינן שכועוח _
ת תרב ל א  הכשמים על לכרך חקנו לא למה ממני ש

;טוכ ליוה משכח
ה ב ו ש  פרק ריש ז״ל הלין שכחכ מה ראיח דמלחא סחמא ת

 דעחך נחישכה ולא טעמים כ׳ כה ונחן פסחים ערכי
 פנים כל טל אכל דל הרכ דכרי אחר באכא אני ומה מהן באחד
 טוב כיוס יחירה נפש שאין כרור הדכר דעחי להודיעך אני צריך
 שכת וכחיב טוב יום במוצאי הבשמיס על ברכה חקנו לא ולכן

 כולהו יקנה״ז ובשלמא בשבח אלא יחרה נפש שאין משמע וינפש
 כיוס נפש עגמח לו שיש משמע יכרך אם הכשמיס על אבל ניחא
 שכן וכל כמועד עצב יהיה ולא בחגך ושמחת כתיב וקרא טוב

 דאין שמח שיהיה כדי הבשמים על לברך תקנו לא הילכך בכניסתו
 טוב יום שמחת כי בשמים להריח שצריך נסם עגמת לו שיהיה ראוי

 יתירה נפש עתה לו שאין פי על אף נפשו עגמת ממנו מסלק
 מי ולענין ־ אני ולא תבחר ואחה במקומה טיב יום שמחת לו יש

 עבה אחד ממנו שעושין דע־ ברכחו מה לחולים שמבשלים שעורים
 אע״פי מזונוח מיני בורא מברכין זה ועל השעורים של ממשן שיוצא
 קולטין המים כאין מים כמו רך שעושים ויש השעורים אוכל שאינו

 מברכין ובזה לקדחוח ומועיל וקדירוחו השעורים וטעם ריח אלא
: רבוח נפשוח בורא ולבסוף נינהו דמיא שהכל עליו

א רכ ת ת ל א  חחנו עם שהחנה בראובן דעחי אודיעך ממני ש
 בתורת ונתחייב שנים עשר אותו לזון שמעון

 פרחים חמשה שנה לכל פרחים בחמשים ובקנין מעכשיו בלשון חוב
 כחוב עוד שולחנו על נזון להיות ירצה לא אם המזונות לצורך
 שולחנו על נזון שיהיה דבין כתב ועוד חמיו של בביתו שידור בשטר

 ומת חמיו בבית ידור לעצמו ליזון כדי פרחים החמשה שיטול בין
לו שישלימו תובע ושמעון קטנים יתומים והניח ראובן

העשרלדור ורוצה פרחים
החמשיס
כאשר  חשלום עד בבית

; בשטר כחוב
ה ב ו ש  במזונות זכה אס דברים שלשה הזה במעשה לעיין יש ת

 בעודו אלא נתחייב שלא דעחא דאומדן שמח כיון
 אם עוד . אוכל והוא הפתחים על מחזרין יתומיו שיהו ולא מחיים

 אם טוד ־ שיגדילו עד הקטנים היתומים מן כזה בשטר (נפרעין)
 שהמתחייב *דוע הדבר ־ לא או שנים עשר כל הבית בדירת זכה

 מתחייב זה הרי בקנין הדין מן חייב היה שלא אעפ״י בדבר
 קנין דאיכא הכא שכן וכל ומקנו גמרי דמחחתני אגב שכן וכל

 כשארחובוח שמח אפילו דקנה דפשיניא מעכשיו בלשון חוב בתורת
 קנין שם היה אס אשתו בח אח לזון עליו דהמקבל תדע דעלמא

 שלא דברים הם קנין היה לא אס משועבדין מנכסים גובה ומר
 בנותיו וקי״ל חורין בני מנכסים אלא גובה ואינה ליכחב ניחנו

 מנכסים נזונח והיא ב״ד מתנאי נזונוח כהן לפי חרי מבני נזונוח
 אפילו זה חוב גובין אס ולענין חוב כבעלת שהיא לפי משועבד־ם

 זמן הגיע שלא דכיון דאמר למאן מבעיא לא קטנים מיתומים
 דאפילו דאמר למאן אפילו אלא זמניה בגו דפרע עביד לא הפירעון

 בנ״ד מודה קטנים מיתומים אוחו גובין אין זמנו הגיע שלא שטר
 לא טדיין הכא אבל אחפסיה צררי דילמא סעמא הוי דהתס

 צררי מתפיס אדם ואין שלחנו על היה נזון שהרי בחוב נתחייב
 לצורך שנה בכל פרחים חמשה לו ונוחנין בא לא שעדיין לחוב

 הבית שיקנה ליה אמר דלא כיון קנה לא הדירה ולענין מזונות
 בה אין שהדירה קנה לא בחנם שידור בדעסו שהיה אע״פי לדירה

:ממל בחייו שדר ומה ממם

ב כ ר ת ת ל א  מל הסופרין שלוקחין במצרים שנהגו מה על ש
 כתיבס ועל ויותר זהב פרח לפעמים הכתובה

 לדון שכר הנוטל דחנן מהא חשש בזה יש אם מאידי י״ב הגט
 יותר בזה ים אס בטלה עדותו להעיד שכר והנוטל בסלים דיניו

; לא או שהתירו בטלה משכר
 אחל היה שזה הנגידים מזמן נשאר זה מנהג כי דע תשובה

 פרנסתו לצורך הצבור לו נוחנין שהיו הנגידות מחוקי
 והיה והשרים המלך לפני ולעמוד דיניהם לדון ובטל יושב שהוא
 היה והוא גלוחא ריש כעין דמלכא בהורמנוחא וחובש ומייסר מכה
 טרחס שכר להם ונותן והגטין הכתובות לכתוב ולעדים לסופר מצוה

 לחוש אין כעלה שכר מכדי יותר שהיה פי על ואף לו שיראה כסי
 אותם קבלו כן מנח ועל בו וכיוצא לזה תמיד פנויים שהיו כיון

 היה והשאר אביך עלי נאמן אבא עלי דנאמן כההיא עליהם הצבור
 חשש שוס בזה ואין המזונות חוקי שאר עם הנגיד אותו נוטל

 כשמנוהו הלוי יהוסף רבינו לרב שעשו כתוב ראיתי בזה וכיוצא
 רוצה היה שלא הצבור.מי על שנתמנה ואחר • בגדנאטה לדיין

 כאשר לא אבל הראשון המנהג עדיין נשאר הנגידות מחוקי ליהנות
 וסמכתי בטלה מכדי יותר שהיה ראיתי כן פי על ואף בתחלה היה
 והסופר אומנות צריך והגט הכתובה כתיבת כי טעמים שני על

 דעל ותו בטלה לשכר קרוב והוא לעדים והשאר גדול חלק נוטל
 לזה ומוכנים תמיד פנויים שהם כיון הצבור עליהם קבלום כן מנח
 לא בטלה שכר מכדי יותר לקחת אסור זה דרך על יהיה לא ואם
 ולא דין דיניהם אין ולקחו עברו ואם עדים ולא רב ולא דיין

 דמחניתין עלה שלו המשניות בפירוש עובדיה רבינו וז״ל עדות עדותם
 יבוש שלא זה בדבר שערוריה ראיתי אשכנז וברבנו דבכורוח ד׳ פרק
 שעה חצי להיות כדי זהובים עשרה ליטול ישיבה ראש הנסמך הרב

 זהובים שני הגט על החתומים והגידים אחד גט ונתינת כחיבת על
 ואנש גזלן אלא בעיני הרב זה ואין אחד לכל הפחות לכל זהוב או

 הגט ונותן ברשות שלא גט בעירו נוחנין שאין יודע שהוא לסי
 דהא פסול שהוא לגט אני וחושש חפצו כל לו לחת צריך כרחו בעל
 בטלה עדותו להעיד בטלים דיניו לדון שכר הנוטל במחניחין חנן

: דבריו נעמו ומה עכ״ל .
ת תרכג ל א  על יד של רצועה לכרוך רגיל שאני מה על ש

 כתב הרא״ש כי ראש של תפלה קודם הזרוע
 חפלין על גס שייכא חפלין להניח ברכת כי וז״ל טעם ונתן הפך

 • ע׳'כ תפילין הנחת ממצות אינה הזרוע סביב וכריכה ראש של
 : אחת ברכה אלא מברכין אנו שאין לדידן וכ״ש
 באופן יד של התפילה קושר היה שהרא״ש אפשר תשובה

 אבל הזרוע על הרצועה כריכת בלא עומדת שהיא
 מיד הזרוע על הרצועה הכרוך לא ואם כן קושרים אנו אין אנחנו
 לא דאם ההנחה צורך הכריכה ונמצאת ממקומה התפלה יוצאת

 שלשה כורכין ולפיכך תחלה ראש של מניח נמצא במקומה תעמוד
 אחר טעם לו יש עוד שתעמוד כדי הזרוע סביב כריכות ארבעה או

 כריכת כי והוא דברי מחוך יבינהו והמשכיל לפרשו אוכל וצא
 יד של חפלה וחקוני מתכשיטי הוא השמאלי זרוע סביב הרצועות

:ודעהו חתן לקראת כלה כמק״ט
ד כ י  של אפטרופוס ראובן על נפשי ידיד ממני שאלת ת

 שנמצאו סך על שמעון אח שתבע יתומים
 חשבו עלה אשר ומעות אחרים ומטלטלין וקרישיאש ס בגדי בידו
 ■ מעזבון חתיכות ועשרים וששה סולטנים ושבעים ששה מאה הכל
 הם מהם סולטנים שהמאה הנזכר במעון והשיב .היתומים אבי

 חמיו שהיה היתומים אבי פטירתו בשעת שצוה אשתו מנדוניח
 ב״ד ופסקו בחייו לו שנתן הנדוניא על יתר סילט׳ מאה לו שיחנו

 בה כחוב חמיו של צואה שטר שמעון יראה שאם זו טענה על
 דין מבית דין פסק יביא אס או מהם יפטר כנזכר הסך אותו

 ואם יפטר כן גם ופטרוהו טענותיו ששמעו בעניניהס שנחעסקו
 סולט׳ ושבעים חמשה ועל ליתום סולטנים במאה חייב שהוא לאו

 שקנה שטר מעסק לו חייב היה שחמיו במעון טען הנזכר מהסך
 ואחר שנפער עד הכל לו לגמור הספיק ולא לוי על לו שהיה

סייר ששמעון זו טענה על דין בית ופסקו מהם נתפרע שנפטר
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 ■ יסומים מנכסי מהם ליפרע דרך בהם באין אחר ליחומים בהם
 היחומים אבי מחמיו בידו כהוא א' סוס כמעון אח ראובן חבע עוד

 כהסוס כאחר דין ביח ופסקו במחנה לו נחנו כחמיו כמעון והכיב
 ויפעה דבריו על כמעון כיכבע חזקה להם שיכ מהדברים הוא
 פי על הוא הזה הפסק אם אודיעך ממני וכאלח • כאן עד

:לא או הדין
 ביד נמצאו אכר והמעוח והמעלעלין הבגדים אם תשובה

 עדים או בהם כסר עליו יש חמיו מנכסי שמעון
 פשקו יפה מגו שום לשמעון כאין באופן בידו הם עדיין שאמרו

 שיחנו חמיו צוה איך ומקוייס וחחום כחוב צואה שער יביא שאם
 המאה לעכב יכול בחייו לו שנחן הנדוניא על יחר סולע' מאה לו

 מרע שכיב דדברי להוציאם יכול היה בידו היו שלא ואפילו סולענים
 פחחו אם נדוניא דנכסי כיון כאשחו והבעל דמו וכמסורין ככסובין

 בידו ולעכב עליהם לדון היה יכול לו הוחירו הוחירו ואם לו פחחו
 ואם פעור שפערוהו דין פסק יביא אם וכן אשחו נדונייח לצורך

 לפרוע חייב שהוא ברור הדבר דין פשק או הצואה שער יביא לא
 לי היה וכך כך לומר נאמן אינו מגו ליה דליח כיון פשקו כאשר
 עדים יש ואפילו שעד שם אין אס אבל מידו ומוציאין אצלו

 הם עדיין אם יודעים שאינם אלא בידו האלו הנכסים שנכנסו
 אין בעדים חבירו אח המלוה דקי״ל כיעעון מה בכל נאמן בידו
 החזרחי אמר בעי דאי מגו ליה דאיח וכיון בעדים לפרעו צריך

 שער יביא שלא ואפילו בחו לנדונייח לחת צוה וכך כך לומר נאמן
 ולא במקצח שהודה כיון דאירייחא ובשבועה דין פשק ולא צואה
 דהא שיגדילו עד יחומים מנכסי נפרעין אין הכא למימר שייך
 כבידו במה להחזיק אלא היחומיס מן ולהוציא ליפרע בא אינו

 שאמרו לניעם צריכין היו לא השני הפסק ועל • הוא ברור ודבר
 גדולים אלא יהיו שלא יחומיס מנכסי ליפרע דרך בהס באין

 יהיו אפילו מגו ציה איח ואי נאמן אמאי מגו ליה ליח אי דעלמא
;׳יש נכסי  להחזיק אלא מהם להוציא בא אינו הרי בכך מה : :
 טענוחיו בשחי נאמן מגו לשמעון יש אם דמילחא כללא , שב במה
 היו שלא ואפילו מידו ומוציאין נאמן אינו מגו לשמעון חין ואס

 באו ואם פסקו יפה היה כך ואם דעלמא גדולים אצא יחומים
 ואס ■ מגו בשום נאמן אינו גזילה בשורש שמעון ליד האלו הנכסים

 ואס ממנו ולקחשים חזרשי לומר נאמן אינו פקדון בשורש לידו באו
 אמר בעי דאי מגו ליה איש הרי עשה אושס שראו עדים שם אין

 אנו וכן השוספוש כשבו כן כדאמרן ובשבועה נאמן הילכך החזרשי
 עיזי להנהו אותה שדימו נראה הסוס עענש [ולענין] ־ לדון רגילין
 ראישי לא זה בדבר החכמים נחלקו שלא ולפי בנהרדעא חובלי דאכלי

:בו דעשי להודיע הקולמוס להעריח
ר הרכה ו  אם הוא דין הפסק לשון משמעוש אם השואל שאל ט

 משמעושו דילמא או פסקו ויפה מגו לשמעון היה לא ׳
 שמצא ואם דינא והדר בפסק ועעו עוב מגו לשמעון שהיה הוא

 זה דין ביש מעשה אחר לעעון יכול אם דינא הדר לא לומר
 עצמו לפעור או עען שלא חדשוש עענש לעעון יכול ואם פרעתי

: עשה
ה ב ו ש  חיישינן לא עועין דין לביש דוכשי בכמה לן קיימא ת

 או לעעוש לרבים המוחזקים ישראל דייני נחשדו ולא
 שנים אלא דין בפסק חשום שאין מפני שימא וכי הדין אש להעוש

 דפסק מאן ואיכא דין דיניהם שדנו שנים שמואל אמר הא בכך מה
 ופשוע עליהם הצבור אושם שקבלו האלו הדיינים שכן וכל כשמואל

 סריקי בוריקי בהו שלינן ולא שלשה של דין כביש חשובים בהם
 המעשה שנעשה שלינן אלא עעו בזו ושמא עעו בזו שמא לומר
 לגבי שכן וכל וקדושין גיעין לגבי החדושין בעלי כל כשבו וכן כדין

 המשחילים ואפילו ספר פוחח בו יעעה לא המגו ועעם ־ ממונא
 שיעעו שנאמר אפשר ואיך ובפוסקים בשלמוד מפורסם שהוא לפי
 משמע דין בפסק מקומות ובכמה * לרבים המוחזקים דיינים בו

 חדא מגו שום לשמעון היה ושלא המגו טעם מהם נעלם שלא
 הלשון זה דמשמעוש ואיברא וכו׳ קרישיאש בידו שנמצאו בו שכתוב
 היה שלא באופן בידו שנמצאו קרוב היושר ובתלמוד ובמשנה בכתוב

טענה אלא לטעון יכול היה ולא מנו כאן ואין בהם לכפור כול

 כשראה הצאן מאחרי בא שמעון וכי ותו . מען כאשר הצד מן
 כופר הייתי רוצה הייתי אם לומר לו היה אומו מחייבין דין שבית
 לו היה לא ודאי אלא אומו מחייבין אשם האמת שאמרתי ומפני
 האפערופוס משה ר׳ ברצון גזרנו דין בפסק שכתוב ותו • מגו טענת

 שנתרצה אלא האפערופוס עם היה שהדין משמע וכו׳ ומדעתו
 שוס לשמעון היה ואם . הצואה שסר שמעון שיביא עד להמתין

 מדעתו שמעון נתרצה למימר להו הוה והכי מסמברא איפכא מגו
 ליפרע דרך בהם כאין אחר שכתבו ותו .צואה שער להביא ונתחייב
 היינו מגו מענת לשמעון היה לא אם ובשלמא יתומים מנכסי

 דהוי כלומר יתומים מנכסי ליפרע דרך בהם שאין לכתוב שהוצרכו
 ז״ל הרמב״ם כתב כאשר וכו' מימה בשעת צוה ולא פה על כמלוה

 מנכסי ליפרע דרך ענין מה מגו לשמעון שהיה אמרת אי אלא
 דין ליש המגו עס חפיסה דאיכא כיון מזו גדול דרך לך אין יתומים

 מגו איזה לשמעון שהיה שאפילו אומר אני מזו וגדולה דיין וליש
 לומר שהיה מגו עובה בעענה אומרין ואין עוב מגו היה לא שמא

 הילכך ובפוסקים בתלמוד מבואר וזה כזאת עובה שאינה עענה
 וא״כ מגו סענש לשמעון היה שלא הפסק משוך אצלי ברור הדבר

 באנו שאס לו שומעין אין דבריהם לבשל הרוצה וכל פשקו כדין
 מתקיים דין בית מעשה לך אין דין ובית דין בית כל אחר לחסט
 אחריו הבאים יבסלו שמא לעצמו יחוש והלא בישראל מחלוקות וירבו

 דאיכא היכא כל אבל מפורש העעות היה כן אם אלא דבריו אח
 באגמא קני קסלי דלאו נעשה כדין לומר תלינן והכי הכי למימר

 שלא משמע הפסק דמחוך כ״ש ראיות בזה לכתוב צריך ואין הוו
 זה דין לדון אפשר היה איך חמיה ואני • מגו שום לשמעון היה

 דברים היו לא לספון יכול שהיה מגו להאמינו בא אחה דאם עתה
 באותו דילמא לו חייב וכך שכך עשה לטעון יכול החזרתי או מעולם

 חמשה עברו שכבר ועשה מגו לו היה ולא וראה עדים שם היו זמן
 רוצה אשה מגו האי ומשום מגו ליה איש העדים ומשו שנים עפר

 בשר זיל השתא בסר דאזלש ראית דמה לישא ודאי הא להאמינו
 ליקום ממונא דקאי והיכא ספיקא הוי שימא וכי בדין העמדה זמן
 סוב מגו זה ואין לפועדו בא אשה מגו מכח דהא לישא נמי הא

 שיש שענה ועוען דעהו לפי ספק בה שאין עענה מניח אדס שאין
 היו לא בדין העמדה שבזמן יימר מי לו יאמרו שמא כי ספק בה
 אבל שוות שהעענוש היכא אלא מגו אמרינן דלא וראה עדים שם

 צא ממנה וחלושה גרועה המגו ועענש עובה שעע; שהעענה היכא
 מכל מוסכם זה וגם בספק המגו מהיות גדעון לך ואין מגו אמרינן

 לפוסרו ירצה ואם • עליו מסכים השכל וגם ראיתי אשר המפרשים
 כך לומד נאמן דין ביש מעשה אחר פרעתי לומר יכול שהיה מסעם

היה  שאין שכתבו הפוסקים רוב לדעת מבעיא לא חמי אצל לי וכך'
 שנהגו ראיתי וכן דעתי הוא וכן דין ביש מעשה אחר לטעון יכול
 וכתבתי ידי על מעשה היה וכן ושמעתי ראיתי אשר דינים בשי בכל

 שאין ששמעתי ולפי גאון כפלוני לי קים האי בכי לומר יכול שאין
 שאפילו אומר שאני אלא • ראיותי כשבתי לא פרעתי טוען שמעון
 טוב מגו זה אין נאמן כך אחר פרעתי טען שאם האומרים לדעת

 ברצון כך טוען אינו פושקים מחלוקת שהוא כיון בטענתו להאמינו
 ברור וזה הפוסקים אלו כדעת אותי שידונו יימר מי אמר דמימר

 הנכון וטוגין וחוזר טוטן אס ולענין • האמת על שמודה מי לכל
 לפטור מחיוב סענשו והפך דין מביש שיצא כיון אצלי שבפסקים

 שמפורש בנ״ד שכן וכל אגמרוה עענתא דאימוד לו שומעין אין
 כשוב פ׳כך הדיינין שפסקו במה ונתרצה עליו שקבל דין הפסק משוך

 שיפרע לאו ואם יפטיר דין פסק או הצואה פלוני יביא שאם שנתרצו
 הילכך קבלן ערב פלוני שיצא נתרצו השניה הטענה על שם עוד
 חייב דין מביש שיצא כיון חדשות טענות לעעון יכול שמעון אין

 שימא לא דאי עליו משכים והשכל מבואר וזה דינא קם דאמרינן
 בהא והחמס הגזל וירבה גמר לידי הדינין רוב יבואו לא הכי

 אשר דין הפסק לבטל יכולין דין ביש שום שאין נחשינן ולא סלקינן
 אבל בדין שטעו יפה בירור אצלם שיתברר לא אם היתומים ביד
 בו רוחה אני שאין בו וגובין אחזקשיה ליה מוקמינן הספק מן

 בה שיש צואה שטר ולענין • כשבתי דעתי לעניות והנראה ספק
הצואה כל מהשנאים לאחד פסולין העדים ונמצאו הרבה סנאים

בסלה



וותשובותהרדבץשאלות
 בסטוגמו ועיין מעזרי ואני הר׳ם כפם הרא״ם כסב וכן בעלה

:שלישי כלל
ת תרט ל א  ללבוש מנימין שאין במקום דעסי אודיעך ממני־ ע

 צמר ושל סשסן של עליסוס ויש צמר של טליס
: עדיך מינייהו הי גפן

ה ב ו ט ^  וגם נפש נוחי הראשונים בין קדומה מחלוקס זו ת
 על כסוביס ראיוסיהס והנה בזה חלוקוס המנהגוס

 מכרעס אינה ואס הכרעסי לדעס אלא שאלס לא ודאי ובזה חבודהם
 דעס וכן עליו ומברך נוהג אני וכן עדיך פשסן של כי הוא דעסי

 גרירינן הני בסר ואנן והרא׳׳ש והרמב״ס והריא״ך הגאונים רוב
 בחשובה הרא״ש וכסב הם קבלה דברי הגאוציס דברי כי שכן וכל

 כלאים גזרס משוס אלא ר״ס אמרה לא כי בספרד נהגו אשר לקיים
 רבינו בשם המרדכי וכסב ניחום למאי סכלס לן דליס והאידנא

 ועוד מלבנו גזרה הך לבדוס לן דמנא ר*ס פי׳ דוחק שנראה שמשון
 הילכך במינו להפיל•פשסן דשרי בסשובוסיהס פשקו הגאונים דרוב
 שמא כי ז״ל הראב׳׳ד בשם כסבו עוד .ע״כ הקונטרס כפירוש נראה
 מודים אנו שאין פי על ואך צמר משל טוב יוסר פשסן של טליס
 דכסב משוס וכסב . מינין משאר דעדיך דפשיטא למדנו מ״מ בזה
 ואדע יסן מי לבטלה ברכה הוי פשסן של טליס על שהמברך ר׳׳ס
ט  העולם כל ונהגו בספלין הפרשיוס הנחס ממחלוקס האי עדיך ו

 פוצה אדם היה ולא עליהם ומברכין שיטסו ובעלי הריא״ך כדעס
 או מחלוקס לן דקיימא גב על ואך לבטלה ברכה שהיא לומר פה

 בברכה הספק או המחלוקס דנפל היכא מ’הנ להקל בברכוס ספק
 דידן כנדון המצוה עשייס באופן המחלוקס דנפל היכא אבל עצמה
 ואינה עשייסה על לברך יכול מהחולקים אחד כדעס המצוה ועושה
 דספלין מהך ראיה והביא ופרח כפסור בעל כסב וכן לבטלה ברכה

 הרמב״ם ואס הריא״ך אס עליהם קבלו האלו הגלילוס שכל שכן וכל
 בין להחמיר בין להקל בין הכרעה הכרעוסם להיוס הרא׳׳ש ואס

 לבטלה ברכה סהיה שלא לעשוס אפשר עוד • לחיוב בין לפעור
 יברך ולא בגדיו סחס צמר של קטן טליס שילבש ר״ס לדעס אפילו
 בשעס ויכוין ויברך פשסן של בטליס מסעטך הספלה ובשעס עליו

 נמצא לבטלה ברכה ואינה צמר של הקטן הטליס לפטור הברכה
 הני כל לדעס הסורה מן שחיובו בטליס מעוטך שהוא שהרויח
 בברכה הפסיד לא ר״ס ולדעס וספלה שמע קריאס בשעס רבווסא

 ואס • הקטן בטליס לבוש שהוא זמן כל לעשייסן עובר שפיר והוי
 ק״ש בשעס מעוטך שאינו נמצא גפן צמר של בטליס כן יעשה

 כרב דפסקו רבווסא כל לדעס הסורה מן מצוה של בטליס וספלה
 והוי • ופשסיס צמר של בגד אלא הסורה מן חיוב דאין דאמר נחמן
 לא מחלוקס מידי לצאס כסבסי כאשר נוהג שאני פי על שאך יודע
 סחס קטן טליח לו שאין אפילו אומר אני אלא בזה הדין חולה שאני
 מצוי גפן שצמר במקום אפילו עליו ומברך פשסן בשל מסעטך בגדיו

 מקומם מנהג שספסו אשכנזים קצס זולס האלו הגלילוס בכל נהגו וכן
 לנו אין אנו אבל ר״ס כדברי באשכנז נוהגים שהיו הרא״ם כסב שכן

 והרא״ש והרמב״ס והריא׳׳ך הגאונים שכסבו ממה ושמאל ימין לנטוס
:סזוז לא ומינה שיטסם ובעלי

ת תרכז ל א  שמעון וחזר לשמעון ביס שמשכן ראובן על ש
 ושמעון ראובן נמצאו כך ואחר ללוי אוסה ומשכן

 וכשבא דין ביס מעשה בידו וים לשמעון ראובן ופרע אחרס במדינה
 להוציאני סוכל לא בביס דר שהיה לוי לו אמר ביסו אס לקחס ראובן

 מי ויש לדין ובאו לו משכנה אשר לשמעון שנססי מה לי שססן עד
 :דעסי מהו ושאלס לוי עם שהדין לומר רוצה שהיה

ה ב ו ש  ראובן עם שהדין דעסי אבל היא דרבווסא פלוגסא ת
 ולוי שיהיה מי ביד הביס נפדיס חובו, שפרע כיון

 ממושכנס שהיא אלא הממשכן של ביס שאינה ביס שמשכן הפסיד
 אפי׳ אלא ללוי משכנה ששמעון ראובן ידע לא אם מבעיא דלא אצלו
 לקחה הכי סימא לא דאי סרעומס אלא עליו ואין עמו הדין ידע

 שהיסה ממה ביוסר הביס אס ומשכן שמעון שהלך הרי הדין מדס
 אס לפדוס כדי שלוה ממה יוסר לפרוע ראובן יחחייב אצלו ממושכנס

 אינו ראובן על חוב שטר שיצא הרי וסו • צדק משפט זה אין ביסו
אוסו ימחך לא ולמה דמים נלא לוי מיד ויוציאנה הבית את מורך

 לראוב החוב מוחל שמעון היה אם ואפילו חובו שפרע כיון בעליו
 לחבירז חוב שטר המוכר לן דקיימא לוי מיד ביסו להוציא יכול היה
 ותו • חובו ראובן שפרע דידן בנדון שכן וכל מחול ומחלו וחזר

 שנססלק וכיון לידו שסבא זכוס כל לשני ראשון מכר מה לן דקיימא
 ניחוש וא׳׳ח ־ שמעון על בחובו וחוזר מכסו הבא לוי נססלק שמעון

 שכבר קשיא לא לוי של נכסיו על ושמעון ראובן עושין קנוניא שמא
 וגמר הממשכן של שאינה ביס דמשכן אנפשיה אפסיד דלוי כסבסי
 היה שלא שחשב בדין היה טועה סימא וכי משכון על שלא והלוהו

 לא מקום מכל מעוחיו לו שיפרע עד מידו הביס להוציא ראובן יכול
 שמס מי בפרק יוסך ונמוקי • ביסו ראובן יפסיד לוי של טעוסו בשביל

 שאין היא אביו שסברס שכסב אלא הטור וגס הסברוס שסי כסב
 מהטעמים החולקים לדעס נוטה ודעסי מידו הקרקע מוציאין

 לפירעץ בהן החזיק מטלטלין המשכונוס היו אם דבשלמא שכסבסי
 הטעם ומזה עומדס בעליה בחזקס קרקע אבל מידו מוציאין ואגן
 הקרקע והרי גאון כפלוני לי קים לומר ראובן דמצי אומר אני

 כאן דעד יודע והוי • במעוסיו שמעון על לוי וחוזר לו וחוזרס בחזקסו
 קדם אם אבל לפרעון השניה המשכנסא דקדמה היכא אלא פליגי לא

 שאינו מה משכן דהא מידו דמוציאין מודו כ״ע למשכנסא הפרעון
: הממשכן אצל היא כגזולה שהרי שלו

ת תרכיי ל א  יושב שהיה בזקן הכנסס ביס של המקומוס על ש
 במקומו יושב בנו אם ומס ההיכל לפני או בראש

 :למעלה או הזקנים בין יושב ונמצא ראוי שאינו אעפ״י
 גדול אדם וז׳ל במקומו שיושב בסשובה כסב הרא״ש תשובה

שיג מקומו אס יפנה פרין בן והוליד בראש שישב  ת
 אלינחדשכק ומקומו בנחלסוידבק אלא כן יעשה לא במקומו גדול
 שאין דע אבל ־ עכ״ל מקומו ממלא שאינו פי על אך בראש וישב

 קנויים קבועים מקומוס להם שיש כנסיוס בבסי אלא אמורים הדברים
 ירושלם כגון קנויים המקומוס שאין במקום אבל הצבור מן במעוס

 אביו החזיק אפילו לו הראוי במקום יושב והוא במקומו זקן מושיבין
 שהקסל בטענה בא אפילו חזקה זו אין שנים שלש ההוא במקום לישב
 של הוא הכנסס שביס כיון חזקה זו אין לאביו המקום זה מכת
ט דקדרא ימחה מאן רבים  ואם חמימא ולא קרירא לא שוספי ד
 אם אבל טענה עם שנים שלש חזקס סועיל יחיד של הכנסס הביס
 הגון הבן אם מקום ומכל חזקה זו אין דבר אדם לי אמר שלא אמר

 ועוד ־ אביו במקום יושב ממש אביו מקום ממלא שאינו פי על אך
 אינו הרא׳׳ש כסשובס המקומוס שמוכרים במקום דאפילו אומר אני

 והדרס סקום שיבה מפני בכלל שזה חכמים מסלמידי למעלה יושב
 בו שאין הידור מה ואמרינן כיס חסרון בה יש הרי וא״ס זקן פני

 אוסו דכופין לומר ויש כיש חסרון בה שאין קימה אך כיש חסרון
 לי מססברא מקומו שיקנה מי מצא לא ואס לו שראוי למי למכרו

 אוסו שישומו מה כפי המקום ששוה מה לו לסס הצבור דמחוייבין
 • הקדושה סורסנו כבוד בכלל זה שכל כרחו בעל ומססלק שמאים ג׳

 הסורס כבוד מפני שוויו מכדי יוסר ס״ח לפדוס הצבור שחייבין וכמו
 למקומוס חזקה שאין שכסבסי ומה כבודו מקום לפדוס חייבין כך

 למכור שרגילין במקומוס אבל המקומוס מוכרין שאין במקומוס הנ״מ
 : החזקוס דיני כשאר הוא הרי הכנשס ביס של המקומוס

ט כ ר ת ת ל א  ראובן חמישי כלל סוך ז״ל להרא״ש סשובה על ש
 הטיב פה על לי חייב שאסה מנה משמעון ששאל

 בשביל למשכן לביסי נכנש שפרש אירע אבל לך חייב הייסי כן שמעון
 על אוסו משכן שהפרש כיון שמעון עם הדין סשובה .וכו׳ המש

 אינו כי בחובי אוסו יספוש מהקהל מאחד סופס אם הקהל כל
 הן שחוב שוסכ־ן כי ואחד אחד מכל הפנקש פי על לגבוס מחוייב

 מהלו לו1- הפר״ אס כי הדין עיקר לך וקשיא . זה על זה ואחראין
 לך קשיא וסו ־ הקהל כל על שפורע אלא זה ד ולא לפרוע לראובן

 :לעכב שמעון יכול בשטר מלוה היסה אפילו שכסב הטעם לפי כי
ה ב ו ש  שמשכן ומה קצוב שהמש כגון עסקינן במאי הכא ת

 הקהל הרויחו הקהל של המס בעבור שמעון אס הפרש
 היה לא והוא משמעון הפרש שלקח מה לשמעון חייבין הקהל נמצאו

 שממשכנים יםxה דרך שכן גזלו לא שהפרש נמצא המס מפורעי
יכול בחוב שותפין שהם וכיון המס כל טל שנים או אחד ותופשים

ללבות



טתהרדב־זשאלווז12 שוי ת ו

 בשמר שלוו שנים בירושלמי &יחא והכי מהם אחד מכל מוט לגבוה
 זה על זה ערבאין הן הרי מהם אחד שלוה השוחפין וכן וכו׳ אחד

 וכחב • ולוה מלוה מהלכוח כ״ה סרק הרמב״ס וגס הריא״^ וכחבה
 שהפקיד או מאחד שלוו שהשנים ולומר לפרש יש המפקיד סרק הרמב׳ן

 שאס ערב מדין אלא הכל לפרוע חייב מהם אחד אין אצלם אחד
 יחבע לא נכשים לו שיש בזמן אבל ממנו יגבה לשוחפו נכסים אין

 מקצה הורו וכן עליו מועל שהוא החצי אחד מכל וגובה החלה הערב
 וכן לזה ראיה והביא עכיל כן נראין ז״ל הרמב״ם ודברי המורים
 בזמן אלא אמורים הדברים שאין יודע והוי • ז״ל הרשב״א הסכים

 יכול לידו השוחסין מן אחד ממון בא אס אבל מסס לגבוה שבא
 והגבה הלך לומר יכול לכוחף נכס^ם שיש גב על א^ הכל לעכב

 חולק שהוא לומר שאין לעכב שיכול הרא״ש פסק ולפיכך משוחפך
 למימרא לאו הפנקס סי על אחד מכל לגבוה חייב שאינו שכחב ומה

 נכסים להם יש שהקהל כיון הכל מאחד גובה לגבוה בא היה שאם
 על לגבוה חייב אינו מהקהל מאחד בידו שיש כיון קאמר הכי אלא

 אין בשער במלוה אפילו הפעם לסי כי שהקשיש ומה הפנקס פי
 משכנו שהפרש עדים שיש ובחנאי היה כך שהיה ומעשה נמי הכי

 פה על מלוה היסה אם עדים שס אין אם אבל הקהל רס בשביל
 דמשוס ואפשר במגו נאמן אינו בשער מלוה הוא ואס במגו נאמן
 מסורסס שהיה משמע המעשה ומחוך . פה על במלוה שאלו הכי

 בשער מלוה היסה אפילו כן ואס הקהל מסי בעבור משכנו שהפרש
 שניאוח השאלוח שחי ענין ועל • היה כך ומעשה לעכב יכול היה

 הקנה ועשו וחזרו דבר על החרימו שאם שכחב זו אח זו כסוסרוח
 ליה סמוך אחרה ובחשובה קיימה השנייה שהחקנה והעלה אחרה

 איירי הראשונה דהתשובה מידי קשו צא כלום השנייה אין כחב
 שלא סי על דאף ז״ל וכהב הראשון החרס אח כך אחר בשהחירו
 החשובה אבל • קיימה היא הרי השניה החקנה שעשו קודם החירוהו

 כלום השנייה אין הילכך הראשון החרס הסירו כשלא איירי השניה
 העולה צואה שמר על ז״ל שהשיב מה ועל ז״ל לשונו מחיך ברור וזה

 רז״ל הזכירו אשר החנאיס בהם כשיש דוקא כשר שהוא במרכאוחיהס
 ליה קים הוה ז׳ל דהוא זו חשובה על סומכין אין הסחס מן אבל

:בהו בקיאינן לא אנן אבל נסשייהו מרעי דלא בהו
רל ת ת ל א  שם ויש כחובה לגבוה שבאה אלמנה על ממני ש

 כדי בנכסים שאין דין לביס ונחברר קמן יחוס
 הגאונים להוראה לחוש לה להזקק רצה לא החכמים מן ואחד כחובחה

 בכל ומעשים זו להוראה שיחוש מי מימינו ראינו לא תשובה ;ולוה מלוה מהלכוח י״ב פרק הרמב״ם כחב אשר
 במקום אפילו כחובחה לאלמנה שמגבין במצרים יום

 כהב ז״ל הרמב״ם והלא בדבר שיערער מי ראינו ולא קמן יסום
 לחן חשו שלא עשו יפה ולא כלומר האשה לחן חשו וצא לבסוף
 וכן האחרונים דעה שכן וכחב משנה מגיד בעל כחב וכן האשה

 הגאונים מקצה הורו אלא כחב לא רבינו וגם בהשגוח הראב״ד כחב
 כחובסי לי חנבו ואמרה באה אם האשה לחן נחוש לא למה הכי ובלאו

 שאין כיון היסום שיגדל עד ימיה כל אוחה נעגן וכי בה שאנשא
 והשביעוני כחובסי לי חנו אמרה אם והו • בו להנשא דבר לה

 הילכך לה שומעין אין אמאי כחובחי יורשי ירשו אמוח שאס כדי
 סמכו ועליה הוא רבה מעמא חינא משום דאמר דמרימר מעמא

 וגם נושא הוא כן דעה על אשה הנושא וכל והאחרונים הראשונים
 לא זו להוראה לחוש שרצה החכם וזה זו הוראה השמיע ס״ה בעל
 הגאונים דאפילו לי ומסחברא . האלמנה דין אח ענה כי עשה יפה
 או נדונייחה נכסי אבל והוספה כחובה בעיקר אלא אמרוה לא

 מסחברא והו • לה מגבינן נדונייחה נכסי מכח שבאו הידועים הנכסים
 אבל ברשוחה שאינם בממלפלין או בקרקעוח אלא אמרוה דלא

 הארכחי ולא מהם להגבוחה נזקקין בהן הסוסה שהיא ממלמלין
 דמשום אמעמא אלא זו הוראה על סומכין אנו שאין לסי בראיוח

: נ״נ הראשונים בה האריכו וכבר חינא
א ל י ת ת ל א  הן אלו סרק דחנן הא על דעחי אודיעך ממני ש

 הכהנים אחיו אין בפומאה ששמש כהן הנשבעין
 לעזרה חון אוחו מוציאין כהונה סרחי אלא דין לביס אוחו מביאין

חייב אינו ששמש דפמא כיון לך וקשיא בגזירין מוחו אח ומפצעין

ד להמיסו רשוס להם היה איך שמים בידי אלא אדם בידי מיסה  • ט
 מה סמא שאין מקודש החיל והלא בחיל אוחו הורגין אמאי קשה וחו

 ששמש מזר שנא מאי קשה וחו • עצמו מח שכן וכל לשם נכנס
 ששמש סמא נפקי קרא דמחד שמים בידי מיסה דחייב לן דקיימא

 ניחא בחנק ששמש זר ליה דאיח עקיבא לר׳ ובשלמא ששמש וזר
 במיסה אוחו ממיחין אמאי קשה וחו • למימר איכא מאי לרבנן אלא

 ;ב״ד מיחוח מד' לאחד דומה שאינה כזו ממולח
ה ב ו ש  הונא רב בר אחא רב מיניה בעא בגמרא עלה גרסינן ת

 שמיס בידי מימה חייב בסומאה ששמש כהן ששח מרב
 מביאין הכהניס אחיו אין בעומאה ששמם כהן הניחה א״ל לא או

 וסוצעין לעזרה חון אוחו מוציאין כהונה סרחי אלא דין לביס אוחו
 לישבקוה שמיס בידי מחייב דעמך סלקא ואי בנזירין מוחו אח

 שאחיו היינו גרידא כמלקוח הוא אם בשלמא סי' שמיס בידי דליקעול
 מחייב אמרח אי אלא בחיים ישאר שלא כדי אוחו ממיחין הכהניס

 דפשיעא משמע ליה יקעול הוא בריך קודשא שהרי יניחוהו שמים בידי
 אלא חייב שאינו סי על אף להרגו לכהנים רשוח שיש ששח לרב ליה
 אינו מאי ואלא ופריך . שמים בידי מיסה חייב אם שכן וכל לאו

ד איכא מי חייב  סי' ליה ונקמול ניקום ואנן ספריה דרחמנא מי
 והחנן לא ופריך .ליה דקפלינן היינו שמיס בידי חייב אס בשלמא

 ואנן ספריה רחמנא לכיסה אומו מכניסין דין ביח ושנה שלקה מי
 דמי להו סבירא חרווייהו והמחרן המקשה דבין משמע ליה קפלינן

 אס אלא סליגי ולא ליה קעלינן שסיר שמים בידי מיסה שנחחייב
 הוא קושיימך ששח דלרב נמצא • לא או שמים בידי מיסה נחחייב

 ששח רב ואימוחב שמים בידי דחייב דמסקינן גב על ואף חזקה יוסר
 הראשונה קושיימו משוס בשפמיה קאי דאכמי משמע מקוש מכל

 לה חיישינן דלא למימר איכא לחרוצה חלמודא חייש לא אמאי וא״ח
 הוא זה יאמרו בלא להמימו ממהרים היו הכהונה קדושה דמשוס

. בפומאה שימש הכהן
י ת י א ל  אלו כל דע׳כ לשונו וזה קושיין בעיקר שהעלה ז״ל להר״ן ו

 דבהא והיינו הס מסיני למשה הלכה במשנחנו השנויוח
 לראוס יבואו ולא רמיזה היכא בגמרא אמרינן הקסוה אח דהגונב

 אחריחי במילחא איירי דקרא דסשפיה גב על ואף הקדש אח כבלע
 ילכינן וכן .מסיני למשה מהלכה היא דאוריימא משמע מקום מכל

 דאי נינהו מדאורייחא [אלמא] רעה רשע מיתה ימוח ושנה שלקה מי
 בעדים שלא נסשוח ובהורג לן מנא למימר להו הוה לא מדרבנן

 דסשוע משום רמיזא היכא בגמרא אמרינן דלא גב על אף והסראה
 אס כי בה שופך אשר לדם יכופר לא ולארן דכמיב מקרא להם הוא
 ולפי אוחו סופרין אין שהרג אמס עידי שיש שאחר שופכו בדם

 אחיו שימימוהו הלכמא גמירי דהכי קושיוחיך כל נסחלקו זו שיפה
 אח מסצעין היו לא ששמש דזר והיינו .מנוולח מימה בעזרה הכהניס

 ניחא והשמא ששימש לזר ולא הלכמא גמירי ששמש פמא דלכהן מוחו
 שמים בידי מימה ששימש פמא מחייב לא דאפילו ששח לרב נמי

 לחרוצי חשו דלא נמי והיינו אדם בידי מיסה וחייביה הלכחא אחיא
 בפומאה ששמש דכהן דאסיקנא גב על אף ששח רב של קושייחו
 אוחו ישהו ולא מיד שימיחוהו הלכמא גמירי דהכי שמים בידי במיסה

ד שימוח עד  הכי ואפילו בכרס ארמיח הבועל דהא סדע • שמיס בי
 ורב ־ גדול שכר עליה שקבל דפינחס כמעשה הקנאי שיפגעו מצוה
 בידי מיסה חייב באינו למי אלא הלכמא אחיא דלא ס״ל הוה ששח

ד מימה חייב שהוא למי אבל שמיס  דליקפול לישבקוה שמים בי
 הלכה הני כל דאי שיפה להאי קשיא סוגיין דכולא אלא . שמים בידי

 איכא מי אמרינן היכי הכי ואי חורה גופי הם כן אם הס מסיני
 מי איכא והא ולא ואקשינן ליה קפלינן ואנן ספריה דרחמנא, מידי

 כל דאלמא ארמיש הבועל איכא והא הקסוה אח הגונב ושנה שלקה
 הס מסיני למשה הלכה ואי ספרינהו ורחמנא ליה קפלינן אנן הני
 איכא ומי דסוגיין סירושא דהכי מחרציס ויש • רחמנא פפרינהו לא

 ליה קפלינן ואנן הסנהדרין בדין יהרג שלא ספריה דרחמנא מידי
 שהקשו מה זה חירון על והקשו ־ בו סוגעין שקנאין דין ביס בלא

 ויש נהרג הוא דין ביח סי על דהמם לטסה אוחו מכניסין בגמרא
ה לסרן  איכא ועוד • שמח הוא דממילא ב״ד מימה מקדא לא דהא מ

דחייב הוא קפלא בר דגברא בגמרא אמרינן דכי זה חירון לסי למימר
מיתה



זותשובור!הרדבץעאלות
 כרימוח חייבי שאר בכל עדיין מצעו לא מקום מכל שמים בידי מימה
 קאמר דהכי ז״ל הר״ן סירן ד1ע • הפקר דרך להרגן מומר שיהיה

 בקרא רמז בהו דליכא משיני למשה נאמרו מובא מילי ודאי המקשה
 אדם בידי מימה שמהיה לומר נכון אינו אבל חציצין מחיצין כשיעורין

 שמים בידי מימה או במורה רמז לו יהיה ולא מסיני למשה נאמרמ
 אמ פוצעין הכהנים אחיו עם ששמש כימא בכהן להפלא יש שכן וכיון
 והחנן ולא עליו והקשו ■ כמים בידי מימה חיוב בו יהיה ולא מוחו

 ליה קעלינן ואנן פעריה דרחמנא לכיפה אומו כונסין ושנה שלקה מי
 לו ומירן .וחזיר נבלה כאוכל מלקיוח חייבי בכל דה״ה ס״ל דמקשה

 עסקינן כרימוס של במלקיוח לקיש ר' אמר ירמיה ר' אמר הא
 והקשה וחזר • שמיס בידי כרח מיחח דאיכא הוא קעלא בר דגברא

 קמלינן ואנן שמים בידי מימה בה דליח הקסוה אס הגונב איכא והא
ע לראוח יבאו ולא בקרא רמיזא דהא לו וסירן • ליה ^  הקדש אס כ

 אמאי הקסוה אס בגונב כמים בידי מיסה דאיכא כיון וא״ש ומסו
 ז״ל הרמב״ן וחירן • שמים בידי מימה דחייבין הנך בהדי לה מני לא

 אח בגונב אבל אדם בידי לא אבל במים בידי דחייבין דמני דהנך
 נמי מני והא ז״ל עליו והקשו • אדס בידי מימה איכא הא הקסוה

 אח דגונב ז״ל הרב לדעס לסרן ונ״ל • אדם ביד ומיססו ששמש עמא
 כל ביד מיחסו אין ששימש עמא אבל אדם כל ביד מיססו הקסוה

 מקום ומכל .לה מני הכי ומשום לבד הכהנים אחיו ביד אלא אדם
 שמים בידי מיחה הקסוה אח בגונב שאין והסוספוס הרמב״ם דעח
 היינו דבליעי הקדש כלי בכינין הוזכרה מימה רמז מקום מכל אבל

 מחזי נמי בקוסם ומקלל בחורה זו מימה נרמזה שפיר וא״כ כשנגנבו
 מיסה חייב ששמש דעמא ודאי משמע ככן וכיון הכס אס כמברך

 מחרומה חלול דחלול כוה בגזירה לה מייסינן ובשמעסין שמים בידי
 בפירוש נדחק כמה רואה אמה והרי ז״ל הר״ן מיסוד זה כל ממאה

 מסיני למשה הלכה הוזכרה דלא קשה ומו • זו שיעה לפי הסוגיא
 מי ובע״כ אהדדי דסמכינהו כיון למימר איכא ובהא .סוגיין בכולה
 ז״ל רש״י כמב וכן נינהו למשה הלכה ארמיס והבועל ושנה שלקה
 כולה ז״ל כסב שלא ומה היא משיני למשה הלכה ממני׳ דכולה משמע

 בהם בהדיא אשכח מרמי דהני דמשוס אפשר למפה הלכה ממניסין
 אמאי קצח קשה מקום ומכל . אשארא ה״ה אבל מסיני למשה הלכה

 • בהנך כדפריש מסיני למשה הלכה דהוו נמי בהנך מלמודא פריש לא
 למשה הלכה אינה ששימש דעמא הרמב״ם מדברי לי שנראה ומה

 עבד שאס פי על אף וז״ל מקדש ביאס הלכוס ד' פרק שכחב מסיני
 מביאין היו לא הכהנים אחיו מלקוח אלא דין בביס חייב אינו בעומאה

 ממחין ואין מוחו אס ופוצעין לחוץ אומו מוציאין אלא דין לביס אומו
 ברכה עליהם סבא אדרבה היא למשה הלכה ואי • ע״כ בכך עליהן

 משמע נמי והכי .בידם פממחין אדעסין מיסק והיכי ההלכה שקיימו
 היו שלא פשיעא היא הלכה ואי לב״ד אומו מביאין היו לא מדקסני

 והמקלל הקסוה אח דגונב לפרש לי נראה לפיכך .לב״ד להביאו צריכין
 וסו להו מלקינן לב״ד באים היו שאס פי על אף ששימש ועמא בקוסם

 ועונשין מכין ב״ד שאמרו בענין קנאים בהם שיפגעו רבנן מקנו לא
 אבל שעה לצורך אלא לימיה ועונשין דמכין גב על ואף החורה מן שלא

 עולמיס ומצוה דבר לחדש רשאי נביא שאין לנו אין קבועה מקנה לעשוס
 חידוש כאן שאין קשיא לא .מימה מחוייב באינו למי מיסה לחדש וכ״ש

 ירצו אם למקרה אוחו הניחו שמים בידי מיסה חייב שהוא כיון מיסה
 קעילא דגברא בהם שיפגע למי מיסה מחייבין אין בו לפגוע קנאים
 כן עשו לא למה וא״ס • פעור שהוא העריפה אס דהורג דומיא קעילו
 למשה הלכה דמפרש למאן בשלמא שמים בידי מיסה חייבי בשאר
 בהו שיילינן דלא למשה הלכוס כשאר אעעמא למהדר לן ליס מסיני
 הקסוה אס דגונב וי״ל • עעמא צריך היא מדרבנן אי אבל עעמא
 לפי בקוסם והמקלל • והמקדש הקדש כלי מעלח משוס ששמש ועמא
 כמה דאיכא ואע״ג . ב״ד במיסס שהוא השם אח למברך דומה שהוא
 בהם פוגעין קנאים בהם מקנו ולא במקדש במים בידי מיסוס חייבי
 עבד דמשוה משוס הקסוה אח גונב עעמא איכא הני מקום מכל

 קצס ודומה הימים כל במקדש שם ולבו ועינו רואני איי ואומר לקונו
 ולא עהרה במקום עומאה הכניס ששימש. עמא וכן בקוסם למקלל

 שהיו ומה מיהס עבלו שכבר מפני כפורים ומחוסר יום בעבוצ מקנו
מוסר החורה מן א"נ דוקא דלאו למימר איכא לחיל אוחו מוציאין

ח לא האי ובכי שגזרו הוא ומדרבנן לחיל המס שיכנס  סלסול ומפני גז
 פוצעין אלא כלים משאר אמד או סייף להביא ממסינין היו לא הכהונה

 וגקושיח ושנה לקה דבקושיח ואע״< אצלם מצויים שהיו מוחובגזירין אח
 מהתירוצים לאחד צריכינן מסיני למשה מלכה ודאי שמס ארמיח בועל

 וכהן בקוסם ומקלל הקסוה אח גונב לגבי מ״מ ז״ל הר״ן בשם שכחבנו
 למימד לן איס מסיני למשה הלכה בהם הוזכר שלא כיון ששימש עמא

 • מדעמס מסיני לסבה הלכה לחדש לנו ואין היא דרבנן דחקנחא
 נינהו דרבנן מקנחא ואמרינן מסרצינן למרוצי דאפשר מה כל ולפיכך
 למידק איכא ואכסי עפי שפיר ז״ל הרמב״ס ולשון דממנימין לישנא דאחיא

 ארמיס הבועל קי״ל דהא לא או להדדי דמיין במשנסנו השנויים הנך אי
 אכסי הקסוה אס הגונב ובשלמא בו פוגעים קנאין אין פירש אס

 עוד כל בו פוגעין קנאין ולפיכך הגנבה אס שיחזור עד קאי באסוריה
 האיסור עבר כבר ששימש עמא או בקוסם המקלל אבל החזיר שלא

 לפי וי״ל • בו פוגעין אין פירש אס ארמיח בועל והלא בו פוגעין ולמה
 דאע׳ג המלכה נאמרה כך מסיני למשה הלכה שהם למעלה שכסבנו מה

 בדיניהם שוים ההלכוס שאין אעפ״י בו יפגעו אפ״ה ופירש עשה שעבירה
 למעלה שכמבסי מה לפי אבל ־ הס פוים במשנה השנוי לענין מ״מ
 דאלו מסיני למשה מהלכה חמירא דרבנן דחקנסא נמצא מדרבנן שהם
 אוחו• הורגי׳ מיו שפירש אפי׳ ומכא אוחו מורגין אין פירש אם הסם

 פירש שאם מסיני למשה הלכה כעין אלא רבנן מקנו דלא לי ומסמברא
 עדיין מהעבודה שנססלק שאע״פי שאני ששמש ועמא אומו הורגין אין
 יצא אם זה ולפי למקדש שנכנס עמא משום אחר כרס חיוב עליו יש

 היו לא מבחון- בצנורא הפך אם או בו לפגוע יכולין היו לא מהעזרה
 מוציאין כהונה סרחי דקמני דמחניסי;־ לישנא משמע והכי בו פוגעין

 בקוסם המקלל וכן . היה העזרה דבסוך משמע לעזרה חון אומו
 היו לא זמן לאחר אבל דבור כדי במוך דמיינו ששמעו כשעה דוקא
 מיסח חייבי דכל אומו ומלקין לב״ד אומו מביאין אלא בו לפגוע יכולין
 בהדי הני לכל מנא דמנא והיינו ב״ד אומו מלקין כרס או שמים
 מהלכה דחייב מאן דאיכא ואע״ג להם אמד דדין משמע ארמיח בועל

 :בכ^ שוה הדין מ״מ דרבנן ממקנמא דחייב מאן ואיכא מסיני למשה
ב ל ר ת ת ל א  בפני אומר שאחד עדים בשני דעמי אודיעך ממני ש

 הלוהו בפני אומר ואחד פלוני ביום מנה הלוהו
 :אהדדי מכחשי דקא לן דמשמע ממנו להוציא מצערפיס אס אחר ביום

 עדוח מהלכוח פ״ד דמצערפין בהדיא כסב ז״ל הרמב׳׳ס תשוכה
 הודה בפני או פלוני ביום הלוהו בפני האחד אמר ח״ל

 מרי אחר ביום לו הודה או בפני שמלוהו מעיד אני וכן השני ואמר לו
 בין אמרי נהרדעי בורר זה פרק גרסינן ומכי .ע״כ מצערפין אלו

 בין הלואה אחר הלואה בין הלואה אחר הודאה בין הודאה אחר הודאה
 . ע״כ קרחה בן יהושע כר׳ כמאן מצערפוס הודאה אחר הלואה

 הכחשה פאן אין אחד ביום שאינם אע״פי הודאה אחר דהודאה היכי וכי
 ־ הכחשה כאן אין אחד ביום שאינם אע״פי נמי הלואה אחר הלואה
 היום אומו ידך ממוך ידי זזה לא אומר השני מיה אם דבשלמא ועעמא
 הראשון אס השני הכחיש לא הכא אבל הכחשה הויא שהלומו שאמרח

 דמשוי הוא והמלוה מיו מלואוח שסי דאיפשר השני אס הראשון ולא
; מצערפץ שפיר הילכך אחח הלואה למו

 משוכנים סמכו מה על דעסי אודיעך ממני שאלת תרלג
 קדושוס בעשר נזהרים שאינם מו״בב בירושלם

 הבחירה ביס מהלכוח ששי פרק שכחב ז״ל הרמב״ס לדעס בירושלים שיש
 העזרה קדש שהוא שלמה שקדשה ראשונה בקדושה נמקדשה ובמה

 ירושלס פ״ז כסב ז״ל והוא .ע״כ לבוא לעמיד וקדשן לשעמן וירושלם
 ;וכו׳ בירושלס שנאמרו דברים ואלו וכו׳ עיירוח משאר מקודשח

ה ב ו ש  בירושלם היה שאם ופרח כפסור ספר בעל כסב זה מעעס ת
 הבאה מצוה ציה והוה בזה וכיוצא פסול שלולבו דקל

 ושמא מנאן אלא מברך זה אין סאה שגזל הרי שאמרו כענין בעבירה
כ בשביעיס שאמרו כענין עכו״ם לנעעו ישראל נעעו בין חילוק יש  • ע'

 מימינו ראינו ולא היום שם נוהגים מקצסם#1הקדושו שמאלה והעלה
 החומרוח לכל נכון מעם למס צריך ולפיכך מהם באחס שנזהר מי

 לדברים לבא ולעמיד לשעמה קדשה ראשונ׳ קדושה דירושלם דנמי ואומר
 מיכא אלא אמרו לא מדרבנן שהוא מה אבל ממורה מן בה הנוהגים

הגזרה נסמלקה העעם נססלק ואס סממירו דכשכילה מתמא דשייך
ולתינך



uותשובותהרדבץשאלות

 בסוכה מעביד! ואין המס אס בה מ(ינין אי! שאמרו מה ולפיכך
 איכפס ולא אנו מס ממאי כלנו ועסה המומאה מפני אדם עצמוס

 מפרש מעמא בסיס בסוכה משכירי! אי! • במומאה ירבה אם ל!
 נססלקה לא ירושלים דקי״ל ע״כ שבמים של שהיא מפני בסוספסא

 א״נ אסו העכו״ם ומכס היו עכו״ס של הבסיס כל ועסה לשבמיס
 מעמא והאי הקדשים עורוס נומלי! היו שהאושפזיני! מפני הוי מעמא

 וסר בי רגלים לעולי ישכירו שלא רגלים עולי מפני א״נ האימא שייך לא
 נוסני! ואי! השסא שייך לא נמי מעמא והאי בשכירוס מעלים ונמצאו
 מקיימי! ואי! • סושב גר מקבלי! אי! האידנא ־ סושב לגר מקום בסוכה

 הראשונים מימים שהיו מולדה וקבר דוד ביס מקברי מוץ הקברוס ביס
 אלא • לעיל כדכסיבנא שייך לא והשסא המומאה משוס הוי מעמא
 הקדושוס אלה לשני! ירושלים בכלל הוי דציו! דמשמע לי דקשיא

 וסו • הס בציו! דוד ביס קברי והלא דוד ביס מקברי מון מדקאמר
 דגזרו בדומק וי״ל מוץ לומר שייך ואיך הוא לירושלס מוץ מולדה דקבר

 בסוך מולדס וקבר דוד ביס וקברי ירושלם סמום בכל המומרוס אלו
 • לסמומה מק היו ירושלס דקבד לומר צריך זה ולפי הם הסמום
 צריך ועדיי! היו ירושלס מומס בסון־ מולדה וקבר דציו! בזה והנכו!

 נמרשס ואינה נזרעס ואינה ופרדיסיס גנוס בה נומעי! ואין • ציו!
 מכל אליה הבאים וכל רגלים עולי ויקוצו מסרח שמא הוא העעס

 • עעמא האי ליכא עכו״ם ביד דכולה והשסא רע ריח מפני ארן קצד
 אי! דהא עכו׳ס אוסם נמסו שנא לא אילנוס בה מקיימי! ואי!

 מעמא והיינו המומאה אהל מפני הוא והמעם • קאמר מקיימי!
 אשפה בה מקיימי! ואי! הקדשים מפני סרנגולים בה מנדלי! דאי!
 אהל מפני וגזוזמראוס זיזי! ממנה מוציאי! ואי! השרצים מפני

 מפני כבשונוס בה עושי! ואי! האידנא שייכי לא הני כל המומאה
 שייך לא נמי והא והחומוס הביס כוסלי ישחירו שלא העשן

 מממא ואינו בה נמלכו הביס ואי! • וישמירו דישחירו סאידנא
 לפי ערופה עגלה מביאה ואינה הנדמס עיר נעשיס ואינה בנגעים

 גזרוס כל וא׳ס . האידנא נהיגי לא הני כל לשבמיס נסמלקה שלא
 עדיין בשבילה שגזרו הסבה שבמלו פי על שאך הם כך חכמים
 שנסבמלה וכיו! לחוד וקדושה לחוד דגזרה קשיא לא קיימס הגזרה
 אלא גזרו שלא כללי מעם איכא וסו . הקדושה נסבמלה הסבה

 אפשר אי עכו״ם דרובה האידנא אבל להסקיים שאפשר בזמן
ם קיי מ ס יעשו ישראל יעשו לא שאס גזרסס ל  הועילו ומה העכו׳
 מה על ראיסי שוב ־ זדוק שאלסך על נכו! מעם וזה בסקנסם

 אס המוכר פרק דגרסינן מולדה בקבר כעני! למעלה שהקשיסי
 למעלה שסגבה ירושלים עסידה יוחנן ר' אמר רבה אמר הספינה

 אלא סמסיה סקרי אל סמסיה וישבה וראסה שנאמר פרסאוס שלש
 סבא ההוא א׳ל • הואי פרסו סלסא דירושליס ל! ומנא כסחחיה
 לעלוס צער יש סאמר ושמא הואי פרסי סלס קמייסא ירושלם
 קמייסא בירושלים בו נמצא ע״כ סעופינה כעב אלה מי לומר סלמוד

 .הזיסים הר בראם היא שעסה פי על tp ירושלס בסוך מולדה קבר
 מומס בסוך ציון היה קמייסא בירושלם כי לסרן אפשר ודכווסה
 סקנה יש שכסבסי לירושלסיובמה מוץ היא שעסה פי על אך ירושלם
 ממיצוס קלמוהו לא שהרי פדיה ידי על הזה בזמן פני למעשר
 ולא ציו! בכלל היא היהודים ושכונס הכנסס שביס לפי ירושלם

 שני מעשר לפדוס הראשונים סמכו זה שעל ואפשר ירושלס בכלל
 מעשר אוכלי! שאי! כשם וז״ל פ״ב שכסב ז״ל הרמב״ם לדעס אפילו

 שם אוסו מחללי! ואי! אוסו פודי! אי! כך הזה בזמן בירושלים שני
 מוציאי! אי! הזה בזמן אך לירושלס נכנס ואם שם אוסו מוכרי! ואין

 מפרישי! אי! לפיכך שירקב עד אוסו מנימי! אלא משם אוסו
 לעיר מוץ בסבלן הפירוס אס מוציאי! אלא בירושלס שני מעשר

 :ע״כ ירקב הזה בזמן שם הפרישו ואס ופודהו שם אוסו ומפרישין
 אמד כל לפדוסו יכול לירושלם מון היא ישראל של שהשכונה וכיון

 אלא ופרח כפסור ספר בעל העלה וכן להוציאו צדך ואי! בביסו
 ומסלוס אבלוס ציון דרכי שהרי היום נעשה מה אבל וז״ל שכסב

 לסמוך אפשר וכבר ע״כ בבירור גדדהם ניכר ולא שוממוס ירושלס
 ומפסח ציו! הישראלים שכונס להל שקורי! העכו״ם קבלס על נזה

 הראשונים סמכו זה שעל הוא וקרוב .קודם אל קורי! והלאה השוק
וכ״ש לחון הסירוס אס מוציאין היו ולא בבתיהם שני מעשר לפדות

 דסוגיי( פשמא כדמשמע נממלומס הוא הדי! שעיקר בהצסרפוס
 לקלוע ממיצוס מדאורייסא לאכול ממיצוס רבא דאמר מלק דפרק

כ גזור לא ליסנהו כי לממיצוס איסנהו כי רבנן גזור וכי מדרבנן  ע'
 יכול שאי! בהדיא בסוספסא דסניא גב על ואך להוציאו ויכול פירוש

 בסלמוד קבעוה שלא כיו! הלכסא דלאו אפשר הזה בזמן להוציאו
 בין חלקו לא פדיה דלעני! הזהב פרק סוך דמסקינן גב על ואך

 א'נ הכי מסקינן להוציאו לעני! דלאו אפשר אינם בי! לממיצוס ישנס
 ולפדוסו להוציאו מוסר דאמר סמכינן אדרבה הכי דמשקינן גב על אך
 עליו שהשיג ז״ל רבינו על בזה חולק ז״ל שהראב״ד משמש גס . שם

 נסקדשה ובמה שכסב מה על הבחירה ביס מהלכוס ששי בפרק
 לשעסן וירושלס העזרה קדש שהוא שלמה שקדשה ראשונה בקדושה

 ולא זו היא עצמו סברס וז״ל עליו והגיה ע״כ לבא לעסיד וקדשה
 ובגמרא ירקב מקדש אי! אם במשנה מקומוס ובכמה לו מאי! ידעסי
 קדשה לא ראשונה קדושה דאמר למאן אלמא ממיצוס דנפול אמרו

 וכו׳ ישראל ארץ לשאר לירושלס מקדש בי! מלק לא לבא לעסיד
 ממיצוס קדושס כא! אי! לבא לעסיד קדשה דלא דכיו! דס״ל משמע
 בירושלס פודי! כך ישראל ארץ בכל מעשר דפודי! היכי וכי לקלוע
 עעמא אהך סמכינן דינא בעיקר דרבווסא פלוגסא דאיכא וכיו!

 :לעיל וכדכסיבנא בירושלס ולא הוא דציון ישראל דשכונס דכסיבנא
י ל ר ה ח ל א  מיסה מחמס צוה ראובן רבינו ילמדנו מסיניס ש

 הצואה עופס וזה לשמעון מקרקעוסיו אמד שיסנו
 נכנסנו ליצירה השמ״ו משנס כסליו לחדש ימים כ״מ רביעי יום ליל
 דד ערש •על מועל ומצאנוהו עמאן יעקב כר' אצל ממה מסומי אנו

 מחמס וצוה לאו לאו ועל ה! ה! על והשיב בדעסו מיושב שהיה וראינו
 היום בסוכם דר הוא יצ״ו עמא! יעקב כה״ר שהנבו! שהבסיס מיסה

 סשמישיו כל עם ומפורסמס גלויה גמורה במסנה לו אוסס נוס! הוא
 לכל ומיי נפמר זה מולי ומממס וכו׳ צוה עוד ומובאיו ומוצאיו
 יעקב יורשי מועניס ועסה . סורה בשלי שני עלה ומסימי שבק ישראל
 של שאביו לפי מסנה אינה שהמסנה אחיותיו שהם הנפער עמא!

 וליס בערכאוסיהם דוריאה אל עלא ווקך הבסיס כל עשה הנפער
 להם זרע בלא ונפער הואיל שלו שאינו דבר לנפערילסס רשוס

 רבינו ילמדנו • בבסיס אמריו זוכים הס וכבר אמריו הירושה משפע
: לא או מסנה הוי אי מי עם הדי!

ה ע ש  דברי ועל סניי! המביא פרק הסוגיא על עמדי אמרי ת
 בדבד ממש שאי! אומר אני והפוסקים המפרשים

 במזקס הביס ומעמידי! קיימס והמסנה המסנה על המערערים
 הארכסי לא העומד על מרובה פרוץ שהדור ולפי עעא! יעקב כה״ר

 על החולקים לדעס שאפילו אומר אני כלל ובדרך הראיוס לכסוב
א דמלכוסא דינא אמרינן האי בכי דאפילו וסברי ז׳ל הרמב״ס  דנ

 שערוס להכשיר אלא מלכים של דינן שאין לפי דידן בנדון מודים
 משערוס דידהו שערוס עדיפי לא ההקנאוס דרכי לעני! אבל שלהם

 העכו׳ם אי! בקני! אי בסי להני הדוריאה קנו במאי והכא שלנו
 הקנאה שערי הוה אי נימא הא השער במסירס ואי כלל קני! עושי!
 שער אבל דגמרא קמא לישנא לפוס קני דודאי נסונה שדי כגו!

 העולוס שערוס או השסא דכסבי שערי הני כי לראיה העומד
 אע׳סי כלל בהם קוני! ואי! לראיה אלא עומדים אינם בערכאוסיהס

 שיהיו לבד באמירה שצוה מפני ואס ־ המסנה מקבל ליד שנמסרו
 דהוי אמרו לעניים או לגבוה אמירה דרויאה אל עלא ווקך הבסיס

 ז׳ל הרשב״א לדעס שכן וכל לעשירים לא אבל להדיוע כמסירה
 ואם • העולם כל שקונים בדרכים אלא קוני! העניים דאי! דסובר

 וככסובין כמסורי! מרע שכיב דברי דאמרינן מרע שכיב המצוה היה
 השופע היה אס הנ״מ צוה שכך לומר נאמנים הערכאות ויהיו דמו

ם כסב כאשר נפשיה מרע דלא מרע השכיב דברי שומע הגדול ב׳  ד
 עדים שני שבאים דמילסא אורמא דידן בנידון אבל ־ נ״א סימן ז״ל
 וסו • מיישי! ולא נפשייהו מרעי והני דבריו לשמוע מחכמה אל מ!

 שמקנה וקפיאה אל כסב כי לכתוב דרכם שאי! אחדינא עעמא איכא
 ישכרו או בבסיס שידורו לכסוב דרכם כך אלא דוריאה לאל הבסיס

 במסנה ליסן או אוסס למכור יוכלו ולא הפירוס ויאכלו לאחרים אוסם
טס פלוני ידור כאומר והוי  דלא פלוני דקל פירוס יאכל או פלוני ב
שלע: בעדים היה ואפילו לדירה הבית לו שיקנה עד הלום אמר

וסו
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 או מושרין בפל הגעשה אלא הראשונים הכשירו דצא והו

 רואה איני אבל ז״ל הס כסבו כאשר נסשיה מרע דלא הערכי גפני
 זה כל וכסבסי • רז״ל שהזכירו הסנאים הזה בזמן בהם שימלא
 המלכוס זה בכל נהגו כבר הכי בלאו אכל החולקים דעס להפיס
 וממכר מקח שערי אלא הכשיר שלא ז״ל הרמב־ס פשקי על לסמוך
 רבוסיו דעס הוא וכן בפניהם המעוס שיחן והוא חוב ושערי
 הדין היה אפילו סומך אני ועליהם הס קבלה דברי רבוסיו ודבד

 שמחנה אומר אני הכל ולדעח רווח דרווח כיון חרעא אבל נמחלוקס
 להאיך דידן נידון לדמוס ירצו אס שכן וכל קיימס האחרונה זו

 שהיה בין בריא שהיה בין גוונא דבכל לפלוני ואחריך לך דנכסי
 נסן או מכר ואס ראשון ששייר מה לשנעאלא אין מרע שכיב

 היה אס שכן וכל הלקוחוס מיד מוציא השני אין במחנה הנכסים
 פרק כדאיסא ליורשו ראוי לראשון כיון כלום לשני דאין מרע שכיב

 סמצא ושם ומחנה זכייה מהלכוס י״ב סרק הרב וכסבה נוחלין יש
:עלה עיין לנ״ד קרוב הגהה

ה תרלר׳ ל א  אחד חכם עליהם שקבלו מישראל אחד קהל ש
 וחייבו ביניהם חורה ומרביץ שלהם חכס להיוס

 חכם שיהיה אפילו אחר חורה בעל בשום להחליפו שלא מצמס
 ועל רבים דעס על לו נשבעו ההוא מהקהל אנשים ושמנה כדניאל

 שבועוס מיני בכל ופרעייס מפורסמים מישראל גדולים חכמים דמס
 pח אמיץ קשר מיני ובכל שבעולם החיובים ובכל שבחורה זסומרוח
 מפיו אלא חורה ישמעו שלא עליהם קבלו שלא בלבד שמשון מנזירוס

 וחסמו בכך שער עליהם וכסב ישראל מארץ דירסו עקר שלא זמן כל
 מהקהל אחרים אנשים י״ג כמו כן וגס • ההוא בשער עצמם הס לו

 אבל בשער לו וחסמו היו לא וקצסס בכאן אז היו קצסם ההוא
 רצונו להפקס שחחמו עד פיוס ודברי פיסוי ידי על אלא נשבעו לא

 לא ההוא מהקהל אחדים אנשים לג׳ וכמו . כלל חיוב שוס כלי
 למדינש שהלך ימים לו זה ההוא החכם והנה .חסמו ולא נשבעו

 ההם והחיובים החומרוס לסבס כי חורה בלי הקהל אס והניח הים
 וגבירנו רבינו יורנו לכן • ההוא בקהל חורה בדברי ומצפצף פה פוצה אין

 ; לא או והחיובים החומרוס לאוסן החדה יש אם
ה ב ו ש  לחכם שאלה ואפילו כלל חלה לא זו שבועה דעסי לסי ת

 וכי חורה סלמוד מצות לבעל שנשבעו לפי צריכה אינה
 כסיב והא .לו ישמעו לא ומצוס חורה ללמדם כדניאל חכם יבוא אס
 משמוע אזנו אועס וכסיב יפה ב״ד אחר הלך וארז״ל סרדוף צדק צדק

 מהקען שמע שלא מה הגדול מן לשמוע הסורה מן ומצוה וגו׳ חורה
 אישורין לפעל נשבע שאפילו יודע והוי • שיעור לו אין חורה דסלמוד

 הריעב״א ודעס לא או חלה אם דרבווסא סלוגסא איכא דרבנן
 הכי סימא לא דאי נועה דעסי וכן כלל חלה דלא מפרשים וקצס

 שבועסו על לשאול ירצה ולא דרבנן איסורין לבעל ישבע אחד כל
 ואין ברורוס בראיוס כן הוכחתי וכבר מסבעל תסור דלא לאו ונמצא

 חורה של מצוה לבעל נשבעו דעסי לפי כי בזה להאריך מקום כאן
 ילך או עליהם קבלו אשר החכם זה יחלה אם ועוד • כלל חלה ולא

 העוב והשם * לגמרי מס״ס מסגעליס נמצאו לא שהיה כמעשה לו
 חכם וכל המשביע החכם פי על הס שוגגיס כי הקהל בעד יכפר

 אם ואפילו • הרבים אס מכשיל כזו שבועה המשביע מלמד או
 וחרעה פסח ידי על אוסה מסירין חלה כזו דשבומה לומר חרצה
 ויהיו היס למדינת החכם לו שילך מנס על נשבעו שלא סהדי דאנן

 רבים דעס על היסה שהשבועה מפני ואס : סורה מתלמוד נעלים
 דהוה דרדקי דמקרי עובדא האי כי מסירין מצוה דלדבר קי״ל הא

 ואיכא כווסיה דדייק אשכח דלא משוס רבא דאהדריה בינוקי פשע
 הסכימו הפוסקים רוב מקום מכל הסרה בלא דאהדריה דססרש מאן

 שאפי׳ ודע • בהדיא אססרש דלא גב על אף החזירו הסרה ידי דמל
 האי כי אלא ה אחנ מצוה לצורך מסירין דאין ר״ס שהחמיר למה

 ישמעו שלא נשבעו שהם דמיא להך נמי דידן נידון דרדקי דמקרי
 מאחר סורה שישמעו להס מסירין לו שהלך וכיון אחר מחכם רזורה

^ ר״ס לדעת אפילו זו הוראה להסמיך זה וכחבסי  הפוסקים רוב א
 החכם להנאס היסה שהשבועה מפני ואס • לחומרסו הסכימו לא

 כבר ז״ל כסבו כאשר מדעסו אלא אותה מסירין ואין ולתועלתו
ועוד . מדעסו שלא אפילו מסירין מצוה דלדבר הסוספוס כסבו

 אלי מסירין אין אמרינן דלא מכללם ז״ל והרשב״א המפרשים כתבו
 יסר עס דמשה כעובדא עובה עמו שעשה היכא אלא מדעסו

 שלי מסירין עובה עמו עשה שלא היכא אבל נבוכדנצר עם וצדקיהו
 דיד ובנידון בירושלמי כדאיסא החשד מפני שיודיעוהו ובלבד מדעסו

 ניחי לא בעצמו שהחכם וסו . עובה שוס עמהם החכם עשה לא
 שיסכיכ סהדי ואנן בשבילו חורה מסלמוד פעלים שיהיו ליה

 דמסירין מודו כ״ע כחבסי אשר העעמים ובהצערסוס • בהסרה
 להארין ראיסי לא בעיני מאד פשוע שהדבר ולפי מדעתו שלא

 ודאגוס׳ לחולשסי מצורף מקום בכל מצויים הספרים כי גם בראיוס
 אי מעכב זה בדבר המעכב שכל אומר אני כלל בדרך אבל רבו כי

: מצוה מלעשות הרבים
לי ר ה ת ל א  עשה סורסו ראה אשר לבי ושמח בני חכס ש

 כהלכה שואל היום כמוך פירוס וסירי סירוס
 שא! זה דבר יהודה ר׳ אמר שעה כל בסרק רבינו ילמדנו וז׳ל

 המצויירי! סריקין עושין אין מה מפני לחכמים זונין בן ביסוס
 בגמרא דאמרי דאיכא בסיפא וכתב ז״ל הריאיף וכתבה וכו׳ בפסח

 ופי' וכו׳ נחסומין של אבל אדס כל של אלא אמרו נחסומין של ולא
 כצ בשביל אלא נחסומין בשביל גזלו לא מסחלה כלומר ז'ל הר׳ן
 לא ולמה ככה לפרש זיל להרין דחקו מי ידעסי לא ואנכי וכו׳ אדס
 כמו דאמרי כאיכא פוסק שהוא כפשוען זיל הריא״ף דברי פירש
 שהריאיף הוא כן זיל הרין כדברי כן ואס בפסקיו הרא״ש שכסב
 של אלא אמרו נחסומין של ולא הריאיף הביא למה כחכמים פוסק

 : כ”ע לא וסו ס״ק דברי להביא לו היה וכו׳ אדם כל
ה ב ו ש  דשל הריא״ף דברי של פשען משמע דהכי איברא ת

 הרמב״ס פסק וכן שרו בהו שהו דלא כיון נחסומין
 שהרץ אלא משנה מגיד בעל כסב כאשר ז״ל הגאונים פסקו וכן ז״ל
 הוי צדוק ב״ר אליעזר ר׳ של ואביו ס״ק דפליגי כן דאס דחקו ז״ל

 למר חילוק יש בסרא ולסנא אסור הכל קמא דלסנא לסתור מעשה
 פליג ודאי גמליאל דרבן גב על אף ליה כדאית ולמר ליה כדאית
 אליעזר ר׳ ששאל מה הוא המעשה עיקר מקום מכל קמא אשנא

 דברים לפרושי ליה ניחא לא הכי ומשוס וסשובסו לאביו צדוק ב״ר
 אמרו אדס כל שלא לא בני לו אמר ז״ל לה מפרש והכי כפפועו
 העושין נחסומין בשביל אלא אדס כל בשביל מסחלה גזרו לא כלומר
 שרימדינא אדם כל אבל ציורן על ושוהין מיין על ומקפידין למכור

 ושל נחסומין של אעו אדם כל על שגזרו אלא בהו שהו דלא כיון
 גזרינן דלא וס״ל אדס כל של אלא נחסומין של היו לא גמליאל רבן
 ביר אלעזר ר׳ של אביו לעולם אבל נחסומין של אעו אדם כל בל

 ולאיכא • אסור הכל אלא קמא אסנא פליג ולא דגזרינן סבר צדוק
 ולא אדם כל בשביל אלא נחסומין בשל גזרו דלא איסכא הוי דאמרי

 הכל לישני לכלהו אבל סחלה דאסרו במאי אלא לישני פליגי
 בחרא לישנא הריא״ף כסב כאשר מינה נפקא מאי וא״ס ♦ אסור

 מידי מינייהו נפקא דלא קמא לישנא למכסב מצי הוה נמי הכי
 דאסא וייל • קמא סנא דברי אלא לכתוב לא א״נ דינא לענין

 שאמר מה דהיינו אדם כל של בשביל הוא עעמא דעיקר לאשמעינן
 אלעזר ר׳ של ואביו ומחמיצסן עליהן שוהה שאשה מפני קמא סנא
 סריקין עושין אין ססמא קמא-דקסני אסנא פליג לא צדוק ב׳ר

 לא ואי נחסומין לשל אדס כל של בין מפליג ולא בפסח המצויירץ
א צדוק ב״ר אלעזר דר׳ דסיפא עלה דאיסמר מאי כסב  דפליג ה׳

 הד כן דאס הכי לפרושי ליה ניחא ולא רב ומעשה קמא אסנא
 פוסקים הרבה זיל הר׳ן שראה ומפני • כדכסיבנא לססור מעשה
 במשנה דהוו כיון למעשה חששו ולא כחכמים אסור שהכל בפסקו

^ הריא״ף דברי לפרש עצמו דחק דמסו היה וכן בתלמוד ולא  ז
 על ולא מפרש הגמרא לשון על א'נ • להלכה עמו מוסכמים שיהיו
 עכו״ם ביד אגרוס שולחים על תמצא ודכווסה • ז׳ל הריא״ף דברי

: עלה עיין דואר דבי בפי׳
רלז  לסס נהגו האידנא רבינו ילמדנו וזיל שאלת עוד ת

 אם קוערא בהו דליס בפחמין המוגמר
 הולכים והס חשכה עם שבס מרב הכלים מחס המוגמר להניח מוסר

 שייך דלא בעצים אלא הסירו שלא שנ״ל כולו היום כל ומסגמריס
בהי סליק דקא פסדו מחסה לאי בגחלים יחסה שמא בהו למגזר

קומרא
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 פאי פייך דלא בפחמין אבל דפבח קמא סרק סון! כדאיסא קומרא
 המפרשים מן לאחד ראיחי ולא ביחליס יחסה כמא ן5גזרי נממא
 אנכי כי אמרחו כטל חזל וחמלחו באהבסו אדוני אלא ■ בזה שדבר

: אור ישכון דרך זה אי ידעחי לא _ ח תעובה  ומה מורה שאסרה מה להם די לישראל להם ״
 טל חששא להוסין! בא שאמה אלא רבנן שהחמירו

 היא בטלמא דרבנן חששא בגמלים יחחה שמא דהא חששא
 סליק דקא ססדי מחמה דאי דהיינו לה דחינן דהו כל ובטטמא

 בשטה שהרי קוטרא בהו איח נמי סחמין דהא וחו קוטרא בהו
 לגמרי לישרף אושס מניחין אין פחמים לטשוח הטניס אס ששורסין

 רואה אסה והרי אוסם מכבין ומיד האש כח בגחלים שישאר כדי
 שיש במקום אלא שלהבה ואין מהסחמים שלהבח שטולה גטין

 ז״ל רש״י שכסב ומה ברוד דבר וזה הטניס מלחוס טשן טדיין
 הוא בגחלים לטולם (א״נ) דוקא לאו טנים של קוטרא בהו סליק
 שלהבה יטלה מיד כי דולקים הטניס טל מוגמר להניח דרך כאין

 והיינו בגחלים שנשאר טצים של קוטרא ה״ס אלא כמוגמר ויכלה
 הניח הטניס טל דלאו משמט הטניס של קוטרא קאמר דלא
 מכל טליו מוכיח שהנסיון דבר שזה פי טל ואך המוגמר אח

 לא דחניא דגרסינןטלה ההלכה מסוגייח גמורה ראיה יש מקום
 אפי׳ הלל ביה ולא היא ”שמאי ביה לימא וכו' טססיוח קדרה אשה המלא
 וגסריח מוגמר הכי אי בגחלים יחחה שמא גזירה הלל ביס הימא

 קוטרא בהו סליק להו מחסי דאי להו מחסי לא המם לגזור נמי
 לגחלים טצים בין חילוק דים אימא ואי ־ ט״כ להו וקשה

 דאי לטטמא אצטריך אמאי בטצים איירי וגפריח דמוגמר וההיא
 חיישינן בישול דבטי החש ליה לישני קוטרא בכו סליק לכו מחסי
 אמו ולא בישול צריך לא וגפרימ מוגמר אבל בגחלים יחסה שמא

 איירי בגחלים אי אבל ־ ממגמרי שפיר איירי דבטצים כיון לאסמדי
 ומשוש המוגמר להטלוח בגחלים יחסה שמא למיחש דאיכא ניחא

 : וסשכח ודוק קוטרא בהו דסליק לכנויי אנטריך הכי
? י נ ט ל  לפי כי הקלמום בה להטריח רחימי לא הג׳ השאלה ו

 דטלה כלל דוחק ואינו משמט ז״ל רש״י של פירושו י ^
 שוברים דהיינו סמפונוח בהם יש אם דקסני קיימין דממנימין

 ליה הוה הכי בשובר דאיירי איסא דאס קשיא הא קשיא ואי
 משמט שלי שטר זהו דמדקאמר הוא כלי חימר אחד וכל למימר
 שאסה שידטסי וצפי . שלי שפד זהו מר א אחד וכל הס דשנים

 שהוא וממצא טליו לבך ומן הדקדוק לך כמבמי רש״י בלשון בקי
 הפירושים שני טל ז״ל רש״י דארכבה אומר אני הכי ומשום נכון
 למימר ליה דהוה דחוק שטרוח בין שנמצא לשון רבוחיו סי׳ דלפי

 ולפיכך הכי נקט ספרא דרב לישנא אגב למימר דאיכא אלא שנמצאו
 פירוש ולפי שובר הוי פירושו לסי כי השטר שנמצא רש״י כסב

 שלי פטר זהו אומר אחד וכל דכסב והיינו שטר ממש הוי רבומיו
 שייך שטרוח שני שם שיש וכיון רבוסיו לפירוש צודק הלשון שזה

 נקט ז״ל ורש׳׳י טליו השובר שנכסב שלי השטר זהו למימר שפיר
: הפירושים משני דשייך לישנא

ח ל ר ה ח ל א  בצסס כשהיימי • יצ״ו קלטי אליה כ״ר ששאל ש
 שיש חוב שטר רפאל יהודה כ״ר לי נסן מוב״ב

 אומם לגבוח הרשאה לי ונמן פרחים מ׳׳ה בסך אחד יהודי טל לו
 פרחים שבטים טד הנזכר יהודה כ״ר לי השלים טוד ממנו

 הנזכר יהודה כ׳ר לי אמר מוב׳ב לירושלס וכשבאסי זיניסיאנ׳ו
 אברהם כה״ר rב גריוח ואמנם למצרים אוהס אוליך המטוס שאלו

 שמונה הנזכר יהודה כ״ר לי נסן טוד • טשימי וכן נ״ט שאיגו ן׳
 מצאסי לא ואני שם למכרם למצרים להוליכם אדום מבגד כאריזיאש

ד טל אס כי אומן שיקנה מי אז  טורומ חליפיהן שלקחסי חליפין י
 שטשימי במה מרוצה הוא שאס לו אמרהי לירושלים וכשבאסי גאמוס
 באנקונא הטורוס ונחמי בטורוה שהחלפחיס הכאריזים באומן
 יהיה מהם שהאחריוח טליו קבל וכן בדבר מרוצה שהוא ואמר
 טוד . זה בכל ונמרצה לחצאין מהם הריוח שיהיה והמנינו טליו
 ביד בריוח שנחסיס פרחים השבטים מאומס הריוח בטנין לי שאל

 השלם החכם לפני מהריוח חשבון טמו וטשיהי הנזכר אברהם כה״ר
ואלו פרחים שמונה לחשבונו ועלה זלה׳׳ה סיריליו שלמה כמה״ר

 ‘ באנקונא הלכו הנזכר הטורוש ודמי במצרים נשארו פרחים הט״ח
 שנים שמי כמו טסה זה למצרים מכאן ללכח כשרציסי אח״כ

 ומהמטוה הנזכר מהמטוס אטכה איך הנזכר יהודה לכ״ר שאלסי
 כה״ר המטלם אמצא אם יודט שאיני לפי כזמן כפיגיט כחוב של

 אצטרך אם האחרים מהמטוס כן וגם בטנייניו שבור כנזכר אברכם
 שאני כמו בכולם אני שאטשה והשיב שהם למקום אחריהם ללכה
 הזמן בסוך טוד ■ הנזכר החכם בפני בזה ונמרצה במטוסי עושה
 בגדים כן גם ולקחנו לנפח הנזכר יהודה וה״ר אני הלכנו הנזכר

 שלו מהבגדים קצה ומכרסי לכאן ובחסי ירושלס פה למכרם כדי
 שמכרחי שלו מהבגדים בידי שנשאר מה ונמצא לאשסו נססי והשאר

 ועל . לעיל הנזכר המטות בכלל והם חתיכות וכ״ז פרחים־ י״ד סך
 אחר מנאי שום ימצא באולי ואם שלו בפנקס חממחי הסנאים אלו

 היה לא נפשי על • שאני גמור פקר הכל החנאים אלו מלבד אצלו
 שהגיע ההוא בזמן כי ובהיות . בלבד לטיל שכחוב מה רק בינינו
 המטלם ביד שהיו כנזכר יהודה כ״ר ושל שלי המטוח סרטון

 כמו נאבדו מהסוחרים שבידו המטוס וכל שבור שהמטלס שמעתי
 בידו שהיו הסוחרים של המטיוח כל שאבדו בטונות אירע שכן
 כדי משם במהרה והלכתי לי שנחן מה כל לקבל הוכרחתי ולכן
 לויניציאה ללכח והסכמסי לאחרים אח״כ שאירע כמו לי יארע פלא

 מה כל במטומיו לעשוח הנזכר יהודה מכ״ר רשות לי יש וכבר
 ביהודי פגטחי מאסכנדריא ובצאתי ־ במטוחי שאעשה כמו רוצה שאני
 ממנו וקבלתי הנז' מהעורות הנז' יהודה כר׳ ושל שלי המטות בידו שהיו
 וחזרתי הסוחרים כדרך מה זמן שם ועמדתי לויניציאה והלכתי הכל

 הסוחרים כדרך סחורותי עם א׳ בפונדק וישבתי סחורוסי עם למצרים
 שאר כמו היהודים של בחאדה בעצמי אני שהייסי בטונוסי א׳ ובלילה

 כפונדק בטל של מעבדיו א׳ אלי בא מבככ״נ כשיצאתי ובבקר הסוחרים
 עבדיו עם לשם וכשהלכסי חוסך רוצה הפונדק שבעג חלךלסונדק לי ואמר
 מר בקול וצעקתי אוחי להרוג ורצו הפונדק בעל של א׳ בביס אוחי אסרו
 יח׳יובא ש״ל אותי הרגו ולא לשם ובאו ־הודים אותי בשמעו הי׳ עלי ורחם
 פתוח הפחח וראו סחורתי בו שהיחה לחאצל היהודים עם הפונדק בט!

 לקח כוח שכמעט כפונדק בעל הודה וג״כ שבור הארגז וגס בבור והדלת
 הכחב הבאשה שראה עד הכל הכחיש כבאשה אצל כשהלך אמנם הכל

 הבאשה וגזר היהודים עם לשם לי כקרא היום באותו הגנב לי העשה
 הבאשה וצוה מכחיש היה הוא וטכ״ז גדולים ביסורין וליסרו להכותו
 ההוא בכתב כחוב שהיה מה כל שיפרע עד הסוהר בבית אוחו שישימו
 בכל הנרוס באלו חדשים ג׳ כמו עלי עברו הימים אלו ובתוך לי כעשה

 עצמו מראה הגנב היה כך ובתוך לכל ומפורסם שגלוי כמו ויום יום
 אוחי שיהרגו אוחי מפסידים וכיו ההם היסורין מצד למוש הולך כהוא

 לי ונתן הבאשה גזרח לקיים ההוא הגנב ונתרצה הנילני ברחמיו וה׳
שה יוסר או החצי מהם הלך ממנו שלקחתי מה וכל שלקח ממה חלק  ל^

 ממה בידי שנשארו והנכסים לי שנתן המעות שלקחו באופן ולשריו
 מאלו יותר אחרים נכסים ועוד שאבד ממה הרביע שוים אינם לי שנתן

 ההם הנכסים ורעים חסרים שהיו מצד לתוגרמה א' יהודי עש שלחתים
 באכסנדריא נפטר אותם שהוליך והיהודי לשם לשלחם הוכרחתי ולכן

 הצדק מורה יורנו .לכאן הבאתי וקצתם ה׳ שיעזור טד בסכנה והנכסים
: השמים מן כפול ושכרו הטנין בזה הדין

ה ^ ו ש  כר׳ לו נתן אשר המטות אש בשאלה נתברר לא ת
 בתורת או מלוה בתורת היו אם הנזכר רפאל יהודה

 שכר׳ כיון הכא שייך לא שוססוח בתורת אבל טסקא בתורת או סקדון
 בנ׳׳ד למימר ליכא הילכך בסחורה הוא גם מתעסק היה לא יהודה

 והלא בגמרא מקפינן דהא תדע . הס לזה זה בכר שומרי השוחפין
 שכר שומרי הוו ואמאי מפשיטה ואפילו ופטור הוא במלאכתו טמו

 משמט ־ למחר לך ואשמור היום לי שמור ליה דאמר כגון ומחרצינן
 דהוי לזה שכור וזה לזה שכור בזה כיכא אלא שוחסין הוו להדיאדלא

 בהם מתעסק אינו והוא מטות לחבירו הנותן אבל • במלאכתו טמו
 צריך בשאלה נתברר כלא וכיון ודעהו שותפות ולא עסקא נקראת כנ״ד
 מלוה בתורת היה אם .בהם הדין ולפסוק החלוקות כל לבאר אני

 גדולים באונסין ואפילו באחריותה חייב הוא והרי ניחנה להוצאה
 שיעשה לו ויאמר מטוסיו אדם שילוה בעיני הוא שרחוק אלא חייב
וחו • לים מעבר להוליכם ואפילו במעותיו עושה שהוא כמו בהם

דלא



ותשובותהרדב׳זשאלות

 מלוה טהס כיון במעוהיו שעושה כמו נהם שיעשה לומר שייך דלא
 כנוכר לומר שייך לא כענמו העעם וננזה . שירנה מה יעשה אללו

 לעשוח דיוכל דפשיטא במלוה המעות עליו והעמיד כהעלאה סחורה לו
 חייב הכל שנאכד אפילו אצלו מלוה שהס כיון ומ״מ שירצה מה בהס

 ששומחו דבר היה אם החשלומין שלעוין אלא שכתבתי כמו לשלם
 וכן לו כ;'ח;ה בשגיה שוה שהיה מה אלא לשלם חייב אינו ידועה

ה ואם בחשובה הרמב״ם כתב  לשלם חייב ידועה שומתו שאין דבר הי
 ואין לו שמכרה בשעה כך שוה היה שלא אפילו שנחפשר מה כפי
 שאין דברים בהעלאה למכור העולם כל סמכו זה ועל רביח כאן

 ואבדה מגנבה אך פטור כקדון בתורת לו נתנם ואס . ידועה שומחן
 לא היהודים בשכונת ללון והלך המעות בו שהיו החאנל שהניח ומה
 לנוצרים עולם קנוי מכל הבאים הסוחרים רוב דדך שכן פשיעה הויא

 כמו במעותיו שיעשה עמו התנה הרי פשיעה דהויא תימא ואפילו
 לו שהיה שאומר ומי קיים תנאו שבממון תנאי וכל בשלו שעושה
 שנתן דכיון קמיה סיימוה לא התלמוד כדין הקרקע תחת להניחם

 הפקידם הקרקע החס לאנוחינהו לאו מרחקים לאדן ללכת רשות לו
 שבא מה כפי כשלו בהם לעשות רשות לו נתן שהרי ותו אצלו

 שמר אם גשושאי שכיחי לא דהאידנא כיון דין מן ובר . נשאלה
 ולא חנם שומר עליה לחייב פשיעה זו ואין פטור השומרים כדרך
 מזויין בלסטום אלא אונס קרויה גנבה שוס דאין ש״ש לפטור אונס

 אצלי ברור שהדבר אלא . עצים הגוזל פרק והחוספו׳ רש״י כתב וכן
 שירצה מקום לכל להוליכם חבירו ביד מעות מפקיד אדם שאין

 בתורת לו שנתנם לי ברי ולכן . הנאה מבלי כשלו בהם ולעשות
 שכרו לו ונתן פקדון ופלגא מלוה פלגא דהוי שכר למחצית עשקא
 בשכרך שלישו או הריוח רביע טול לו שאמר א''נ . רז״ל תקנו כאשר

 שאם בהם והדין בתלמוד האמורה עסקא וזוהי אחר עסק לו יש אם
 החצי המעות בעל מפסיד מקצתה או כלה נגנבה או העסקא נאבדה
 הרמב״ס וכתבו . ברור וזה מלוה שהוא ממצה וגובה פקדון שהוא

 השכר שיהיה רוצה אס יעשו והיאך וז״ל ושוחפין שלוחין מהלכות ס־ו
 כפועל ויום יום שבכל שכרו למתעסק יתן בשוה לאמצע ההפסד או

 וכו' אחר עסק לו היה ואס ממנה שבטל מלאכה אותה של בטל
 הותירו או פחתו ואס דיו השותפות ימי בכל דינר לו העלה אפי'
 כשומר יהיה לא ולמה ז״ל הראב״ד שכתב ואע״ם בשוה לאמצע יהיה
 העלה הרי עכ״ל בטל כפועל שכר ממנו נטל והלא הפקדון על שכר
 חולק שהוא חימא ואפי׳ כתבו מהמחחילים א׳ והאי עוז מגדל בעל
 שיה־ו ואפילו המלכות בכל נהגו שכן ז״ל הרננב״ם דברי אלא לנו אין

 ממונא מפקי דלא וכ״ש עליהס קבלוהו כבר רבים עליו היזולקיס
 אומר בעניוחי ואני כפלוני לי קים למימר דמצי וסו מדעתו שלא
 הפקדון בחלק להתעסק שכרו לו שנתן דנהי השגה השגתו שאין

 הדבר למה העסקא לשמור שכרו לו נתן ולא רבית מדין לחלקו
האם במלאכתו עמו לעשות ושכרו יי^'יי למפקיד דומה
 מדע ־ לימא ודאי הא הפקדון על גם שכר שומר שיהיה נאמר

 רביח מדין להצילו שמתעסק מפני הוא לו שנתן השכר אם דבשלמא
 אס ליה דלית להיכא אמד עסק ליה דאית היכא בין דמפלגינן היינו

 מי איכא דמי לפלוני לן הוה לא העסקא שמירח מפני הוא השכר
 שיהיה ואפשר השותפות זמן כל הפקדון לשמור דינר ליטול שירצה

 הילכך שמירתו שכר לא אמרו טרחו דשכר ותו . יותר או שניס ליה
 הרה כתב עוד . הרה מכבוד במחילה זו להשגה טעם רואה איני

 עשיריחו או שלישו לך יהיה הריוח כל לו אנור אם וכן פרק נאוחו
 יפסיד הפסידו ואם מותר זה הרי אחר עסק לי ויש הואיל נשכרך
 המעות בעל שיפסיד הרב כתב החלוקות שבשתי הרי . ע״כ מחצה
 ננהר״ריק שכתב מעשה לאותו זו עסקא לדמות שרצה ומי מחצה

 שימכר מה שכל עמו והחנה למכרו ספר לשמעון שמסר במי ז״ל
 הנזכר הרב וחייבו לשמעון המותר שיהיה דינרין מל״ד יותר החפץ
 ליח דסרסור המתעסק סרסור לו ונחמלף יפה דקדק לא ש״ש משוס

 ובהפסד השכר הממון כגוך ליה איח מתעסק אכל הכלי כגוך ליה
 היוצא כיס שטר דחנן הא הכי סימא לא דאי ההפרש לן וקים

 הרי פקדון של מחנה גובה ואמאי מחצה וגובה נשכע היחומיס טל
 מלוה פלגא דעסקא אמרינן דוכתי וצכמה טרחו שכר קבל כנר

לענין מינה דנסקא למימר וליכא מינה נסקא ולמאי סקחן ופלגא

ט
 עלה הוי ופלגא מלוה פלנא למימר להו הוה הכי דא׳׳כ אונסין
י שומר נ  ופטור פקדון פלגא הוי דלעולה דמילשא קיכטא אלא כ

 לחייב פשיעה זו שאין למעלה בארנו וכבר פשע א״כ אלא המתעסק
 למחצית שהיא כגון כדין כלא העסקא נעשית ואס . חנם שומר עליה
ק שכר  דפלגא לה ים עסקא דין לעולם שכרו נתן ולא בהפסד ו

 תקנו שלא מחנה המעות בעל מפסיד נאבד ואם פקדו; ופלגא מלוה
 ואין הקרן שנאבד והיכא רביס מדין להצילו כדי אלא ככרו לו כיה;
 שהוכר לפי לומר בנ״ד שייך ולא מחנה ומפסיד רבית כאן אין ריוח
 זה נאמר שלא כגנב עש דין יעשה והוא המעות לבעל יפרע הגנב
 לעני; אבל הנפקד או הבעלים הגנב עם די; יעשה מי לענין אלא

 הדבר חזר הגנב נון לאשתלומי ליכא דאי הדין נשתנה לא התשלומין
 דאיתמר עצים הגוזל פרק הגמרא לשון על שעמד למי מבואר וזה לדינו

 וכו׳ הוא חנם שומר אם אביי אמר הגנב והוכר באונס נגנבה
 כך ואחר בו פעיור דש״ש מזויין בלסעיס באונם נגנבה ופרש״יז״ל

 פליגי דבכה״ג משמע . ע״כ מידו ולהוציא לכופו ויכול הגנב הוכר
 לא לכופו יכול שאינו כנון נויניה לאשחלומי ליכא אי אבל ורבא אביי

 פטור חנם ושומר האונסים נון פטור דש״ש הדין חזר אלא בהכי מיירי
 כרבא וקי״ל הגנב עם דין עושה מי אלא הכי איירי ולא מהגנבה

 דמצוה ישלם רש״י עלה וכתב דין עמו עושה זה וא' זה אחד דאמר
 לענין אלא איירי דלא כהדיא מכמע ע״כ האבדה אחר לחזר עליו
 שאר עליו הקשו רש״י ככתב התשלומים ועל האבדה אחר לחזר

 אע״פ האונסים לשלם הס שישחייס בדין אינו שודאי ז״ל המפרשים
 הגנב עם ולדון לטרוח חייבים שהם פירושו כך אלא הגנכ שהוכר
 לדון לטרוח רוצים הבעלים ואין וקשה אלם הגנב דלעשים משום

 היה ולא זי׳ל הרמב״ם דעת שזה ואמר מ״מ בעל כפב וכן .עמו
 ישובח לא שההכרח אלא פשוטים בדכרים הקולמוס להטריח ראוי
 וכולל בעסקא החנאי היה איך הנפקד ישבע הילכך . יגונה ולא

 העסקא צמעוש הננגיע כפי המעוש בעל ומפסיד הפסיד כמה כשבועתו
; לו נתן אשר

טל  והמקדש כבית דהר משמע דמקראי ממני שאלת תר
 שיכול קטן כל נמי אמרינן והכי מירושלס גבוה

 .להעלוחו חייב אביו הבית להר מידושלם ולמלוח אביו של בידו לאחוז
 ה״קוס שהוא עיטם בטין למבנייה דסבור בזבחים אמרינן והכי
 נחיחו שכן כתפיו ובין דכתיב משום אלא ישראל ארן מכל גבוה

 אני ועסה ירושלם מכל גבוה הביח כהר משמע הני מכל פורתא
 הדרוס מצד חוק הבית סביבות מכל הבית מהר גבוהה שהיא רואה

;בנין היה לא ושם יהושפט עמק שם אשר  עכו״ס כי כהיות כי והוא זה גרמו דברים ב׳ כי דע תשובה
 ערו ערו אותו ומשנאתם פעמים כמה כבית את כבשו

 שהמקום ולפי שלהם ממקום גנוה יהיה שלא כדי ועוד נו היסוד עד
 תיחוח שהיה העפר את בשנה שנה מידי שוטפי; היו הגשמים מדרון

 הטכו״ס מלכי וגם הכית הר קרקעות ששפל עד אוחו ומוליכין
 . הביח חומת עליהם הביתלבנוש יסודוח לגלוח כדי חופרים היו

 הנביאים מימוש שם היחה אבן הארון משניטל ביומא דחנן חדע
 פי׳ נוסן היה ועליה אצבעות ג׳ הקרקע מן גבוה במס ובחיה

 שה־א לי ואמרו העכו״ם פי אח באלחי ועחה קטורח של המחחה
 . הביס קרקעות שנאכל גמורה ראיה וזו ויוחר קומוח ב׳ גנוה

 וברוב תל נטשה הבתים ומפולת פעמים כמה נחרכה ירושלים גם
 וכן כמים עציה ובנו קרקע ונעשה ההוא המקום נכבש הימים
 שחש בנינים היום עד ממצא וכן גבוה שנעשה עד פעמים הרבה

 ועד . בתולה לקרקע יגיעו לא בעומק ־חפרו חס ואפילו הבתים
 למקדם במדרגות פולים כמקדם לפחחי הסמוכים מהבתים היום

 אמרו בב״ה ואפילו המקדם מן נמוכיס ירושלים בחי כל היו וכן
 את לרומם דכחיב הנוקדם בית כ״ש נומנו גנוה בגין לבנות אסור

ד אלהינו בית עו  ציוךועתהאני הד היהבהרדכהיב דציון משמע .
 מקום שגבה למימר לך אית מאי אלא מציון גבוהים בתים רואה
 בנויים לציון קרוב הבנין בסוך בסים שנמצאו לי ואמרו הבחים בנין

 היהודים דשכונח העכו״ם אמרו וכן ציון הר מכלל שהם צ״ל בסלע
: ציון מכלל היא

ם ר בחזקח דתניא הא על דעתי אודיעך ממני שאלת ח
הירים
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ם הי ה נזמן «פייי׳.ין ין1ול מכיירין ואין מסיילין אין מ ס׳ ס  הרי ו
 כמד באמה ליה סגי דילמה או הביש כל לקלוף צדך ובנה שעבר
מי ואה׳׳ל הסהס  אמה ויניס מלכים בנין ליגנסלה לבנוס יכול ליה ד
 הסהס כנגד שיור בה היה ולא ביי. קנה שאלה עוד • הפסה כנגד
 מסויידה הצר לקה דהניא הא ד׳דלמא לא או אמה לקלוף צריך כדינו

 הכהלים כל לקלוף ליה מטרסינן דלא משוס־ בהזקסה היא הרי וכו׳
: קולף אמה אבל

ה ב ו ט ^  מלכים לבנין הקנה שום דאין לומר נראה היה לכאורה ת
 נראה וכן הקנהא בגרייסא הני מדלא משמע והכי כלל

 פבאוסו הכמים חקנו המקדש ביה משהרב שכהב הרמב״ם מלשון
 משמע לעולם ומדקאמר וכו׳ מסוייד בנין לעולם בונין שאין דור

 חשכה שפיר בה מעיינה כד אבל ■ אמה שיור ע״י חקנה לו דאין
 לההמיר בדבר הלכו ולא היא בעלמא דרבנן דהקנסא הוא הכי דלאו
 הרי וכו׳ מצר לקה ואם ברייסא בהך מסיים דהא מדע ,להקל אלא
 נבנה בההר למימר דאיכא יפן בנין דהוי היכא הינס הא במזקהה היא

 באיסור דנבנה לן דפשיעא מדם דהבנין היכח אבל הביה מרבן קודם
 לא הקונה דזה כיון דאמרינן משום אלא אמזקהה לה מוקמי אמאי
 דלא והיינו • אמזקסה לה ושבקינן לקולא בה אזלינן איסורא עבד
 סיקון בלא אמזקחה דפבקינן קאמר מינה דעדסא הקנהא בה סני
 אמה להניס מ”ע אפילו מלכים בנין יבנה לא לכההלה הילכך • כלל
 לא דעבר אע״ג ובנה עבר אם אבל לעולם הרב שכתב וזהו אמה על

 קולף אלא להחמיר בו הלכו פלא הביה כל לקלוף ליה מטרמינן
 הריא״ף שהרי לזה ראיה .לסרבן כרr בזה ודי אמה על אמה כשיעור
 וליכא וכו׳ מכיירין ואין מסיידין דאין בריימא הך כהבו לא ז״ל והרא׳׳ש
 דפליג מאן ליכא דהא היא הלכהא דלאו משוס דהפמיעוה למימר

 מודה דהריא״ף משמע ההלכוח בפי׳ כהבה ז״ל דהר״ן ומו . מלה
 הוה לחרבן זכר אמה על אמה כשיניח סגי דלא איהא ואם • בה
 ומשום הקנהא לה דאיח ודאי אלא החידוש זה מפני למכמבה להו
 ומשייר בסיד ביהו אה אדם דסד הך דהיינו משום כהבוה לא הכי
עט. דבר בו  מלכים בניין לבנוה יכול אפילו'לכהמלה א״כ וא״ה מו

 ומשום רבווהא הני לדעה נמי הכי דאין וי״ל אמה על אמה ויניח
 פליגא בסיד ביהו אה דשד בריישא דהך ז״ל דס״ל כהבוה לא הכי
 מסיידין אין קמייהא קהני והכי לכיור סיוד בין להו שאני דלא סלה

 והנא הנא האי אסר לבדו סיוד דאפילו ומשמע וכו׳ מכיירין אין או
 עדיפא דברייהא משום כקמייהא פסקו דלא והא עלה פליג דברייהא
 סעודה אדם דעושה הנך גבי שנויה דהיא וסו מעשה ע׳י שנשניס
 כוונה היסה שזו והשכח ודוק נינהו דהלכסא סכשיטיה אשה ועושה
 עדיף מציעהא מלסא מנקט ומ״מ ־ ע׳׳ם הרב על שהקפה הטור

 . אמה על באמה הקנה המלטם לבנין שאין האומרים כדבד לא
 אלא לשייר ט׳׳מ לבנוה יכול לכהסלה דאפילו האומרים כדברי ולא

 אטרמוה דלא אמה על אמה קולף בנה ואם יבנה לא לכהמלה
 השניה השאלה ולענין . הבירה כל ולקלקל הכהלים כל לקלוף רבנן

 ומה כלל ליה מטרמינן לא איסורא עבד דלא כיון אצלי ברור הדבר
 ועיקר אמזקהה לה מוקמינן אלא דוקא לאו הכוהלים לקלוף שכהב

:להקל אלא להחמיר הלכו שלא הדבר
א י י ת ת ל א  יה״כ של השעיר ודם הפר דם אודיעך ממני ש

 לכפורס סמוך הארון בדי בין מהם מזה שהיה
:מזה היה היכן ארון שם היה שלא שני בביה

ה ב ו ש  לו הוציאו פרק דהנן שמעסי בה כיוצא שמעהי לא זו ת
 נביאים מימוה שם היסה אמס אגן ארון משניטל

ה נקראה היסה ושהיה הראשונים ט  ועליה אצבעוח ג׳ הארץ מן ג
 דבקטורח היכי וכי בקטורס איירי מהני׳ והאי . נוסן היה

 אס נוסן לעיל מסני׳ בהך כדהנן הארון בדי בין בעינן
 המחשה אח מסן היה הארון וכשניטל הבדים שני כין המחסה

 הבדים טן מזה ארון דאיכא בזמן דמים מהן כך השהיה אבן על
 הדמים היו שלא טפח לו סמוך אלא ממש עליו ולא הכפורה מל

 באויר מזה הארון שניטל אמר ג״כ כך בקרקע אלא בארון גופלין
 אבן על נופלים והדמים הבדים שם כשהיו הבדים בין מכוון שיהיה

 הבדים בין במקום כלומר הכפורח על הבדים בין שפיר וקרינן השהיה
הכפודס מל הכפורס מל פי׳ היה אם דבשלמא הכפורה ובמקום

צי ממם מ » ה למימר ה ר פ נ ססמדה דאמריקדמג סיח אבל ממכב ו
ח והכפרה הארון אין לכפורה סמוך הד כ ע  פרין הקמורה ובענין מ

 מציאוצו בפרק דגרסינן הזאה גבי אנן כדמשנינן ומשני הלמודא
 איליסא עסקיק במאי וכו׳ פרופה היהה החיצונה דהנן מחני׳ טלה

 והסניא ארון הוה מי שני במקדם אלא פרוכס הוה מי ראשון במקדם
ק קחני והא ארון מקום לארק הגיע מאי וכו׳ ארון משנגנז  אס נ

 לומד אסה ומינה הבדים שני בבין אימא הבדים ב׳ לבין הממהה
 כמו פסולה שמאל שעבודה כיון שאלה עוד • כדכהיבנא להזאוס

 בשמאלו והכף בימינו הממחה אח מוליך סנן היכי ז״ל הרב שכחב
 הולכה חבובה . הפסולה העבודה הכשירו כ״ג עייפוה מפני וכי

 וסם אמרו והם מדרבנן אלא העבודה אה פוסל אין בשמאל הקמורה
 לבטל יכולין הכא כי גדול וצורך טעמא דאיכא היכא א"נ אמרו
 אסר במקום במוססוח הירצו ודכוומה עפה בקום אפילו מורה דברי
 שמאל דעבודה בהקומן ראיחי שוב .סומך אני ראשון שירוץ על ומ״מ

: הכפורים ביום מכללו הוחר
ת תרכוב ל א  ונדחה בשנה באב ט׳ כשחל נפשי ידיד ממני ש

: לא או הגאונים כסברה מבדיל אני אם א׳ ליום
ה ב ו ש  קבלה דברי הגאונים דדברי ואע״ג לברך שלא מנהגנו ת

 שנדחה כיק ראוי שאין הסכימו כאחרונים רוב מי־מ הס
 וקי״ל אוחס דמו הרי הראשונים דברי שראו םמע״פ בדבריהם ועיי;

 אפבר הנאוניס כדברי שנהגו הרא״ב דכהב ואע־ג דבשראי הלכהא
 מחלוקה שיש מקום וכל נהגו לא אחרים במקומוה אבל נהגו במקומו
 כמים פס הוצאה ספק משום פונה אני העשה ואל שב בגרכוס
 פלוגסא דאיכא ה־כא דכל ופרח כפשור בספר פראיהי ואע״ג לבטלה

 עליה מברך מכחולקיס ח׳ לדעה איחה עושה אש המצוה בעשייה
 כשקנה המנוה עושה פושק אוהו שלדעה כיון לבטלה ברכה ואינה

 סדר על חולקים שיש החפליןאע־פ על לבדך סמכו זה על דעסי ולפי
 וכן כחקנה המצוה עושים אנו אץ החולקים ולדעה הפרשיוס הנמש
 ברכה כאן ואין עליהם שיברך החולקים לדעה הפלין הניח אם הדין

 בעשייה הוא המחלוקת דהסש לו דומה שלנו הנדון אין וננ״מ . לבטלה
 אם בעצמה בברכה הוא המחלוקת בניד אבל בברכה ולא המצוה
 דאמרינן למאי דומיא העשה ואל שב שונה אני ולפיכך לא או יבדיל

 שמבדיל במי מומה אני אין ומ״מ להקל ברכוה ספק דוכחא בכל
: הומך הוא עולם גאוני על שהרי

ת תרמג ל א  בירך מברכין כיצד פרק דחנן בהא עלה ש
על בירך הפרפרס אח פטר הפס על ׳

 ואיבעיא .קדרה מעשה לא אף אומדים ב״ש הפח אה פטר לא הפרפרס
 וכיון . כחיקן וסלקא קאי אסיפא או קאי ארישא ב״ש בגמרא לן

 מן לאחד ראינו ולא כב״ם דהלכחא משמע דב״ש אליבא לן דאיבעיא
 מסני׳ הטא ז׳ל והריא׳ף כב״ש דהלכסא בהדיא שיאמר הפוסקים

 ב׳ה במקום דב״ם ככלל על סמך אלא הלכסא כסב ולא כצורתה
: משנה אינה

ה ב ו ש  הרמג׳ם דעה ככן שפירש מי ראיתי זו קושיא מסוך ת
 אס פטר קדרה מעשה על בירך מדכסב כב״ש לפסוק

 דב׳ש אליבא והא קדרה מעשה פטר לא התבשיל על בירך התבשיל
 כיון כב״ש ופסק ב׳ה שביק דהיכי מדא כלל נכון אינו וזה . היא
 להו מבעיא דקא משוס ואי בהדיא הסלמוד בני הכי פסקו דלא

 בעי דוכסי דבכמה ליהא הא כוהייהו דהלכסא משמע דב׳ש אליבא
 והכאלאצריכיןלהא מחני׳ לפרושי היא הלכהא דלאו הלמודאאע״ג

מי דאי קשה והו . בע״ה לקמן לפרושי כדבעינא סירוצא ש כג׳ ק ס  פ
קו לה מסיק דסלמודא כיון פליג דאסיפא לרב לו אמר  ודלמא בה

 שכסג ז׳ל יונה רבינו מלשון נמי משמע הכי ולכאורה , פליג ארישא
 שטר מעיינה כד אבל .וכו׳ הפה על בירך אם הילכך וכתב הבעיא
 במאי לדעה ש’ב דברי פירש געי דחלמודא הוא הכי דלאו השכח
 הסס על בירך סבר דס׳ק טש קאי ארישא דאי ב״ה עליה פליגי
 מיבמיא לא למימר ב׳ש ואתו קדרה מעשה וכ׳׳ש הפרפרת אח פטר

 וא׳כ פטר לא קדרה מעשה אפילו אלא להו פטר דלא פרפראות
 קדרה ממשה בין פרפרה בין הפספמר על דח״קס׳׳לטרך ייעינן

ק ב׳ש פליגי אסיסא ואי ע אמר דס׳  אס סמר לא הסרפרס מל ט
למימי ג*ש ואסו פמר קדרה ממשה הא סמר דלא וא8 פס הפס
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ס ממשה ף6 י א סה ס*ל יד*ינןדם״ח ואיג . פסר לא קי  f)h מ
 ספיקי אמרי וא*כ במיקו לה ומסקינן ,סמר קדרה ממשה הא סמר

 מל בירר אם ז'ל יונה רבינו שכמב ההילכך חהו ס*ק סליג דאמק
ס  וסא כמ׳ק וקי׳ל ב״ש פליג אדשא דדלמא הכל אס סמר מ

ק סד  אלא קדרה דמעשה גריעוסא משום לאו קדרה ממשה וכיש דא
^ דדמיא משום  . הפס ברכס ליה דפמר וכיש ממינו שהוא לפס מ

 ממשה הא פמר דלא הוא פס סיק דסבר ידמינן ביש פליגי אסיפא ואי
 ברכס ליה פמר קדרה דממשה גרימוסא משום ולאו פמד קדרה

ס רפר  ואמרי ביש ואמו הפס ללפסאס אמו משוסדתרודיהו אלא מ
 דמ״קמשום דמממיה נמי למ״ושי ואיכא .פמר לא קדרה ממשה אף

 אשסני דפס לכללין הדרין הילכך הוא קדרה דממשה גדמוסא
 מכלהו דחשיב הכל אס פוטר למלמו ברכה ליה דקבמו לממליומא

 פוטר שלש ממין מליו ומברך זיין ומיזן הפס ממין דהוי קדרה וממשה
 הס וכך קדרה ממשה אפילו פוטר הפרפרש אי; אבל הפרפרש אס

 לן דאיבמיא דמילמא כללא . כביש דפסק ולא זיל הרמלים דבד
 ידמינן לא במיקו דסלקא וכיון דס״ק טממיה לאסוקי דב׳ש אליבא

 ואמ״ג . כדכסיבנא לכמרא והדריק קדרה בממשה אליביה יrמ
 מהפרפרס קדרה ממשה גרימ דלסיק משמט הבמיא צדדי דלשני
 וממם כדפרישיס הוא גרימוסא משום לאו דילמא נמי לספוקי איכא

ף קדרה הצדדיןממשה לשני דהא ביש מדברי למדנו זה ד  מהפרפרת מ
 פליג אסיפא ואי קדרה לממשה פטור לא הפס אפילו קמא דלישנא
ף קדרה דממשה משמט קדרה ממשה פטר לא פרפרש ד  ואט״ג מ

 לאסספוקיאו דאיכא ס׳ק לדברי מינה] [נפקא מ״ס קיילכב״ש דלא
 דכסימא מטמא משום או קאמר קדרה דמטשה גרימושא משום
 פסיק דאי כביש דפסיק ולא הילכך זיל יונה רבינו דאמר והיינו
 ודילמא הכל אס פטר הפס מל בירך אס למימר מצי היכי כביש

 רביט לשון לסרך זה טל נשאלסי וכבר .לטיל כדאקשינן פליג אדשא
’ : אמס בדרך וסירצשי זיל יונה

ן י נ ב ל  פשיטא הפס אס פטר לא הפרפרס מל בירך ששאלס מה ו
 ונמלך ופרפרס פס לפניו שיש במי מסקינן דהכא י׳ל י

 הפרפרס ליס דחביבא משום מפל הטיקר ואס מיקר הספל אס לטשוס
א סד  המפלה אס ופוטר הטיקר טל מברך דקי׳ל הפס אס דפמר ד

 הפס טל לחזור וצריך מיקר והפס אדם כל אצל דמסו דבטלה קמיל
 לאשמטינן ההמלכה דיני בסוך זה דין זיל הרב הכניס הממס ומזה
 למולם הפס אלא מפלה הפס אס לטשוס מוטיל ההמלכה דאץ

:מיקר .
י מ ר ת ת ל א  כלים לשמטון שנסן בראובן דטסי אודיטך ממני ש

 וז״ל שנאי טל להקדישם ישראל לארץ להביאם
 ישימם ולמטן קדש אדמס אל להביאם שממון ישסדל למטן הסנאי
 והנרוש והמטפחס המטילים אס כחי באי ולשם לשמי הנזכר שממון
 באיי רבוס כניסיוס בבסי או באיי כניסיוס מבסי באחס הנזכר
 יקבל הנזכר כניסיוס בבסי ישימם כאשר מכופל כפול סנאי מם כנזכר
 אוס לכל כי ההיא המיר מטובי או קמש הקהל ראשי בכסב ראיה
 אשר המקום מן להשירם כחנו באי או השכר שממון כר׳ או נפשי
 האלה הסנאים וטס כאמור בא״י אך אחר בב׳ה אוסו ולשים שם יהיו
 כמוני בשמי גמור הקדש ולטשוסם להקדישם וכח רשוס לו נוסן הנני
 הנזכר שממון יבחר אשר כפי הנזכר הסנאים וטם באיי אך ממש

 ונססי לטיל כנזכר כחנו באי לשם או לשמי הנהגסו סחס יהיו ושמה
 כח טס ומורשים שלומים לטשוס ושולמנוס ורשוס כח הנז׳ לשמטון
 מאה אפילו ומורשים שלוחים לטשוס כח וטס הנזכר ושולסנוס ורשוס
 קהל או אדם שוס יוכל ולא הנזכר שממון יבחר אשר כפי מהם דוהר

 מהפרטים א׳ בשום שלוחיו או שלוחו מל ולא הנזכר שממון טל לטרטר
 ולישסמש להקדישם מוסר אם ושאלס וכו׳ לנא אמר וכדק הנזכר
 מזמן קדומה הסכמה שנמצאה לפי סויבב ירושלם של בביה בהם
 שמו לקדש כדי הסכמנו נוסחה וזה ניט שלאל יצחק כמסיר Tהנג
 הקדושה סורסו ולכבוד לטד זכרו דסטלה שמו יס׳ הקב׳ה של

 ולזכוסכל הזאס הקדושה שבטיר הכנסס ביס הקדש ביס ולספארס
 ונחלה חלק להם יש אשר והרחוקים הקרובים בגולה הנפוצים ישראל

 ליצירה הריטד שנס אלול לחדש כיו הזה שמהיום יס׳ ס׳ל נירישלים
הן שיס הן קדם של לבר בשיה מזכר כביה ישסמשו לא והלאה

 שראוי כלים שאר כל p ומנורוס ופרוכס ומפוס ורמונים מסרוס
 ומוחלט מקדש גמור הקדש שיהיו לא אם הנז' בב״ה בהם להשסמש

 הכלי המקדישים לבטלים יהיה ולא בהם שוה ישראל כל שיד לרבים
 מבני ואחד אחד לכל שיהיה ממה יוסד בו וחזקה אחיזה שם ההוא

 סהיה שלא ישראל כל אס בו לזכוס רצה שהקב״ה מאחד כי ישראל
 וחסדיו ברחמיו וכן בה שוין ישראל כל יד אלא לשבטים נחלקס ירושלם

 הצריך ככל הזה הביס כבוד ונשא וגדל בגלוסנו טזבנו לא הגדולים
 כלם ישראל כל ויד קדשו ביס וספארס יס׳ ה׳ ביש מכלי והוסר לו

 יהיה שלא כלי בשום שישסמשו ראוי אין בו שוים שסס מקום בכל
 מסגדל ויסעלה יס׳ שהק״בה טל נוסף והנה כנז׳ ססלנד הקדש

 השם לביס הכלי אס המקדיש היחיד גם הנה בזה שמו ומסקדש
 בו סלוי הרבים וזכוס הרבים אס ומזכה זוכה להיוסו גדול זכוה לו יהיה
 דינו ביס טם ז״ל הנגיד חכמיה וגם יצ״ו הקהל גדולי כל טלה וחסימי וכו׳
 שהם כיון ירושלם של בב״ה בהם להשסמש מוסר אם ושאלס מצרים של

 שאם אחיזה בהם לבמלים שיש כיון דילמא או ישראל לכל גמור היקדש
 כפי בהם להשסמש אסור לירושלם חו; אחר לב״ה להוליכם ידלו

: ההסכמה
ה ב ו ש סי ת היי  בהסכמה וחסמסי זיל הנגיד של ישיבסו מבני אני

 ישסמשו שלא אלא הכוונה היסה שלא וזכרוני הנזכר
 אלא הקדש היו שלא כלים לאפוקי מוחלט הקדש יהיה שלא כלי בשום

 דלשון ואט׳ג אוסו ולמכור כרצונו בו לעשוס מליו בטליו ושם חול
 המקדישים לבטלים יהיה שלא בה שכסוב הכי משמט לא ההסכמה

 אחיזה לו יש ובניד ישראל מי.ני אחד מכל יוסר בו וחזקה אחיזה שום
 מסוה משמט וכן שירצה זמן בכל באיי אחר למקום להוליכו שיכול
 החלטי הקדש יהיה שלא כלי בשום ישסמשו שלא שכסוב הלשון

 שלא לישני הני לפרושי איכא מ״מ סנאי שום בו יהיה שלא ג״כ ומשמט
 לחזקס להחזירו סנאי שיש כלי בשום אלאשלאישסמשו הכוונה היסה

 החלטי גמור הקדש שהוא ברד אבל הסנאי ט״י חול ולהיוס הבטלים
 שהסנה אלא מהקדשו יוצא אינו סנאו וט״י בו שוה ישראל כל ויד

 היסה ל״א קאי בהקדשו ולמולם באיי אחר לב״ה להוליכו שיוכל
 זכוס להפקיט הסכמה בטלי כוונס פיסה לא שהרי זה טל ההסכמה

 בטלי יד והכי הכי לפרושי דאיכא וכיון שבא״י כנסיוגז בסי שאר
 הכנסס לביס וספארס הדר לסס בהם וישסמשו הסחסונה טל ההסכמה

 חול בכלי ישסמשובב״ה שלא אלא הכוונה ה׳סה שלא זכור שאני וכ״ש
 שלא דטס טל טלה לא בהחלט גמור קדש שהם הללו בכלים אבל

 מחוצה וסיס הקדש כלי שמביאים יום בכל ומטשים בהם ישסמשו
 כלים וכיש ירושלם לשם הוקדשו שלא אט"פ בהם ומשסמשיס לארן
 דיכוליןלהשסמשבהםשלא ופשיטא א״ידפשיטא לשם שהוקדשו הללו

 בחזקס הן טטסאחרדלטולם יש טוד . כלל ההסכמה היסה טליהם
 לצפס להוליכם להוציאם שממון כשיבוא שהרי סו״בב ירושלם של ביה
 ולא דמטליןבקדש להוליכם יכול איןאסה ב״ד לו אומרים סנאו כפי

 ברור וזה א״י שאר מקדושס מפי טדיפא ירושלם וקדושס מורידין
 להורידן יכול אסה אי אבל סנאך לקיים בידך הכלים הרי לו ואומרים

 וכבר ירושלם של ב״ה לצורך בהם החזיקו שכבר וסו . מקדושסן
 להוליכם יוכל לא ושוב לי מהשהגידו כפי פטמים כמה בהם נשסמשו

ם ^ו  אבל בחזקסקרקטוס אלא שדם ג׳ בטי יודטדלא והוי אחר ל
 הקהל שאין אני מודה ומ״מ .חזקה הויא פטמים ג׳ נשסמשו אם הכא

 ואפילו מצוה לדבר אפילו לשנוסם ולא למשכנם ולא למכרם יכולין
 או שמטון להם שיאמר הסנאי מפני מטליהם הבטלים שש נשסקט

 ההקדש להטמיד רוצה אני ההקדש מפנים שאמם טד שלו המורשה
 דמטלין מטמא דמועיל דנהי אחרבא״י לביה ולהוליכו בט^יו בשם

 שחצה מי אבל במטלסו להטמידו שרוצה במי מורידין ולא בקדש
 מהניא לא דחזקה טטמא וכן מטמא האי מה;י לא למכרו וכ״ש צשנוסו

 הילכך .אצלי מאד ברור וזה בחזקסו ההקדש להעמיד שרוצה במי אלא
 ויקדיש המקדיש שאל אשר הסנאי הטיר טובי ז׳ למנצטון יכסבי ד בנ

 ההקדש טל ממונה כחו באי או הוא ויהיה בשליחוסו כשוב כאשד חוסם
 ושלא לו שיראה ובזמן לו שיראה מה כפי בב״ה בהם נהשסמש

 היסה ולא המקדיש כוונס היסה שכן אוסם ישנו ושלא חוסם ימשכנו
 טומדים שהכלים זמן פל אחר למקום מירושלס להוציאם פוונמו

ואומדנא המורשה מורשה או שלי המורשה שי׳ מל או שחו כקדושקןעל
דמופח



ת6׳20 לו מ1ותשיבהרדבץא

 דאמדינן ידעס וכבר הלב ואומדן הרבאחו למן מחוך הוא דמוכח
 דעחי לעניוח והנראה . הנוחן דעת אומדין לעולה דוכחא בכל

:כחכח־
ת תרמה ל א  חושפוס דבור בפי׳ דעחי אודיעך נפ:י ידיד ממני ש

 גדולו כאין דבר וז״ל מברכי! כינד פרק בריש
 לא נמי ירקוח אפי' בכר איריא מאי ואי׳ת וחלב בכר כגון הקרקע מן

 נגייעה בר דלאו דגדיש ולפרכי׳י חוכיח קמה למימר דאיכא וי״ל אחו
 ככן להנך מה למפרך דאיכא אילנוח משאר דאהי למימר וליכא מנין

:ע"כ בפאה חייבין  ברנה אבל המבוכה ורוב הכמות מעכי דהוי איברא תשובה
 אפינו בכר אריא מאי וא״ת . בע״ה יחבאר לך באכחוב

 חדא למימר וליכא וביניס בשר דנקע אריא ומאי אחו לא נמי ירקוח
 דהוו אע״ג מנין ירקות לאקשויי ניה עדישא ה1ה דירקות נקט מינייהו
 למימר דאיכא משוש מנין ירקוס בעו צא דלהכי וי׳יל .קרקע גידולי
 וליכא הירקוח על נמי הכי עציה מברכין דקמה היכי וכי שוכיח קמה

 היכא אלא הכי פרכינן דלא בחלה חייבת ככן לקמה מה צאקשוייחו
 לשרוך והיכי עישה נוהה עוכין אי! כהרי בהו שייך לא וירקות דשייך

 בזה לך חדכתי אשר שזהו בה ועיין שייך דלא למינתא דשייך ממינחא
 ירקות והוי מני! נטיעה בר דלאו דגריש ניחא ז״ל ולפידפ״י הדבור

 אילנוח משאר מנינו במה ירקות ליניננרדאתי וליכא כאלחו. בכנל
 פאה בהו שייך והירקות בפאה חייבי! ככן להנך מה למשדך דאיכא

 מנא בעי הכי ומשוש איכאלמפרך כפיר ה וא בה חייבי! שאין אלא
 למפרך מליח דלא נהי ׳ח וח . נטיעה דבר בכלל ירקות דלא'הוו כיון לן

 לקמה מה ניפרוך מ״מ דאמר! מטעמא במלה חייבח שב! לקמה מה
 דלא וי״ל ז״ל רש׳יי גדשת לפי גופייהו אינהו כדפרכי בפחה חייבת שכן

 בפאה חייבח הקמה אין דהא בפאה חייבח שכן לקמה מה למפרך שייך
 לא כתיב ולא כדך פאח חכלה לא דכחיב כחייב הוא הכדה אלא

 בחלה חייבת ככן לקמה מה לעיל דפריך ואע״ג קמחך פאת הכלה
 ונמשך הקמה מ! אתיא דחלה קכיא לא העשה מן אלא חלה מחייב ולא

א והפאה השדה מן אלא הקמה מ! נמשך הפאה אין אבל ממנה  מ
 לצד קודמח השאה שהרי חדע הקמה מכח בא ולא מהקמה חלק

 חייבים כהש שבהם השוה להצד מה לעיל פריך לא ואמאי מזבח
 ודאי אלא האילנוח כל הנד במה אחו והנה וקמה כרש דהיינו בפאה

 חייבת שכן לקמה מה בקמה לומר שייך דלא משוש הכי פריך לא
 מה למפרך כפיר שייך באילנות אבל . דכתיבנא מכיעמא בפאה
 תחבוט כי דכחיב ככתוב הלה באילן דהא בפאה חייבין שכן להנך
 בפאה ה״ה בשכחה איירי קרא דהאי ואע׳יי, אחריך הפאר לא זיתך

 פאת לומר כפיר כייך ולכן לה שיבה שהוא האיל! מכח באה והפאה
 . ותשכח ודוק ממנה חלק אלא לפתה שיבה הקמה אין אבל האילן
 בפאה חייבח ככן לקמה מה למפרך שייך דלא כיו! לאקכויי וליכא
 שכן אילנות לשאר מה פרכת דכי י”רש לפירוש הוכחה ממנה נעשה א״כ

 אני אף לבדך וחייב פאה בה כאין' תוכיח קמה לימא בפאה חייבים
 וליכא . בברכה תתחייב גפאה חייבת שאינה שאע״פי ירקות אביא

 אלא לעיל אמרינן ולא פאה בקמה דאיכא הוא דקושטא הכי למימר
 לא דינא דקש דכיון בפאה חייבת שכן לקמה מה למפרך שייך דלא

 ממנה לעשות אבל דאמרן מטעמא בפאה חייב שכן לקמה מה פדכינן
 שהרי פאה נד בה יש שכן לקמה מה לדחויי דאיכא לן ליח הוכחה

:כלל פאה צד כהן שאין בירקוח תאמר לעניים חלק ממנה מניחין

} י נ ע ל  ראה שלא יום פלשים עליו ועברו בירושלם הדר ו
 ברור הדבר . לא חו לקרוע חייב אם המקדש בית י ^

 שמעו ר׳ בירושלמי דגרשינן כההיא אותה ככרואה לקרוע שחייב אצלי
 בכל לירושלם ושליקנא חמר דאנא אנא כגון אבא לרבי שאל קמטר'

 לאחר לקרוע צריך אתה אין יום שלשים תוך א״ל כאקרע ננהו שעה
 את הרואה גבי אמרינן ודכוותה • ע״כ לקרוע צריך אתה יום שלשים

 צריך אין יום ל׳ בשוך לברך רז״ל שחייבו הברכות ושאר הגדול הים
 עדיפא בהמ״ק דקדופת ידעת וכבר . צריך יום שלשים אחר לברן

 נ״ד דשאני למימי וליכא . לקרוע שצריך כ״ש וא״כ ירוכלם מקדושת
. בראיה אלא בדעחו תלוי הדבר דאין חדא ב״ה על ודעתו דר שמא

כיון למימר וליכא איירי גוונא בכל ז״ל שחייבות ברכות הני דכל ותו

תרמו

 עגומה נפשו הרי לב׳ה שכן שהוא ומי נפש עגמת משום הוי דטעמא
 קורע הוא למה עגומה ונפשו ירושלם על שקרע מי דא״כ כעה בכל
 נפש איכאעגמח המקדם דפל למימי לך איח מאי אלא המקדם על

 המקדש את ראה ולא יום שלשים עליו כעבדו כיון הילכך יתירה
 . לקרוע וחייב יתירה נפש עגמת אצלו מתחדש אוחו רואה כהוא בשעה

 נזהרים העש שאין שראיתי לפי פשוט שהוא אע״פ זה כל וכחכתי
: הנזהרים מן חהיה ואתה בזה

ת תרמי ל א  דוכתא בכל דאמרינן בהא דעתי אודיעך ממני ש
 ויש חלמוד מפי ולא משנה מפי הלכה למדין אין

 גרסא זה אי על חלמוד מפי אלא גודסין ספרים שיש נוסחאות חלוף
:נסמוך

ה ב ו ש  אני כאשר אחד לדרך עולות הגרסאות דשתי אע״ג ת
מ בע״ה לבאר עחיד  הבבלי התלמוד בל הגירסא מ'

 הלכה למדין חין ח״ר ניחלין יש בפרק והנה . חלמור מפי ולח היא
 שאל למעשה הלכה לו שיאמרו עד מעבה מפי ולא חלמוד מפי לא

 וחו . ידמה שלא ובלבד מעשה ויעשה ילך למעשה הלכה לו ואמרו
 באחורי אליעזר כר׳ הלכה ולימא במאי פרק נדה במסכח גרסינן

 גרסת היא וכן חלמוד מפי הלכה למדין שאין קמ״ל הא אלא כלים
 וגרסת דבתרא דההיא עלה רשב״ם וגרסת דנדה דההיא עלה רש״י

 • שהוציאוהו מי פרק יהונתן רבינו וגרסת המולן פרק כלהי החיספוח
 דלא ואע״ג . האמוראים של בתלמוד איירי לא ע״כ היא דברייחא וכיון

 משתמע ממילא בהדיא משנה מפי הלכה למדין אין הני בכל גרסינן
 בכלדוכתא הריא״ף כתב טעמא האי דמשום ואפשר דנדה בההיא

 ולא תלמוד מפי ולא משנה מפי הלכה למדין אין לן קיימא דהא
 מפי לא בהדיא בה תני דלא משום וכו׳ למדין אין דתניא כתב

 דהך עצה ז״ל רש״י וכחי י דנדה סוגיא מהך לה דילפינן אלא משנה
 למדין אין ש״מ הלכה בהו למימר מדאצטריך קמ״ל הא וז״ל דנדה
 אין כפלוני הלכה בהם ששנויה וברייתא משנה מפי תלמוד מפי הלכה
 והעמידו התנאים בטעמי דקדקו אחרונים שהאמוראים מהס למדין
 כל אלא חברו בדברי איש דקדקו לא הראשונים אבל בוריה על הלכה
 והיא שהיא כמו שמועה לחלמודיו מלמדה מרבו ששמע מה אחד

 זה לשמועתו טעם לחת לבו נותן והיה וברייתא משנה נקראה היהה
 ליסבר והדר איניש ליגמר כד״א אחר מכים נותן וזה לדבריו טעם נותן

 בה ששנויה ומשנה התנאים בימי תלמוד נקראת היתה סברא ואותה
 ויש • ט״כ הימנה למדין ואין נשנית שלהם תלמוד מסברת הלכה פסק
 ומתן משא מפי כלומר תלמוד מפי הלכה למדין שאין ג״כ זה בכלל

 מפי הלכה למדין אין נוחלין יש בפרק רשב״ם כתב וכן . הלכה של
 דפלוני טעמא מסתבר ואמר למודו הרב לומד שאם כלומר תלמוד

 לידו מעשה יבוא אם דשמא הלכה משם למדין תלמידיו אין חכם
 רבו יראה אס מעשה מפי ולא .לדבר אחר טעם ויראה יותר ידקדק
 של דין פסק של בטעם טעה דשמא בכך הלכה יקבע אל מעשה עושה
 הלכה כלהו דהוו סמכינן דימ׳ אפסק אבל כתב עוד .המעשה אוחו

 הכתובות ההלכות על לסמוך לנו שיש וכ״ש כתב עוד . למעשה
 אשי רב מציעא בבבא לן דה^^קיימא אשי רב שסדרן כמו בתלמוד
 על נסמוך לא אס מעשה בשעת עוד נשאל ולמי הוראה סוף ורבינא

 מכל למדת הא וכו׳ אשי רב שסדרן מנו בתלמוד הפסוקות ההלכות
 ירושלמית הגירסא ומ״מ תלמוד מפי ולא היא שננו התלמוד שגרסת הני

 מן לא למדין אין אמר •שמואל בשם זעירא ר׳ פאה בתחלח הכי גרסינן
 וכתב התלמוד מן אלא התוספתא מן ולא ההגדות מן ולא ההלכות
 יכול היה אמורא שהיה ושמואל האמוראים נון אלא כלומר רשב״ם

 ונמצאו למעלה כתבתי כאשר התנאים כן ולא התלמוד מן אלא לומר
 ולא היא שלנו התלמוד גרסת ומ״נו אחת לדרך עולות הגרסאות שתי
 למדין אין דהיינו שמואל השלים הברייתא שססרה ומה .תלמוד מפי
 כידינו אשר לכללים מסכים הוא ואם התוספתות מן ולא ההגדות מן

:למדין
ה מ ר ת ת ל א  לב״ה ליכנס שאנסוהו במי דעתי אודיעך ממני ש

 עומד ונמצא תפלה זמן והגיע מלאכה איזו לעשות
 שכינה זזה לא ז״ל שאמרו כיון הקדשים קדש ובית מערבי טתל בין

 ד5 זה לאי שכינה שם אין הקדשים קדש ביס ומקום מערבי מכותל
: פניו יהפוך

חשוגה
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מ זו כחשובה יש שכר וי,כל דרוש תשובה  שיהפוך דעחיהוא מ׳

 אפ״פ כי המחפללים שאר ככל הר,דשיס קדש אל פניו
 אמוח כמה גנוה הכוחל ראש מערכי מכוחל שכינה זזה לא שאמרו

 ליח הכוחל אל אחוריו שיהיו ואע״פ לעלמה רשוח חולקח שהיא נמצא
 .עומד הוא כקדושחו כחרכנו אפילו הקדשים קדש כיח ומקום כה לן

 שחהיה לצייר אוכל דלא וחו .מקום ככל שכינה נמי אמרינן דהא וחו
 ומה העכו״ם נוומאח כין מערכי ככוחל הזה כזמן מצויה השכינה
 כמערג שכינה שאמרו למה דומה מערכי מכוחל שכינ« זזה לא שארז״ל

 ומה מערכי כוחל נר,רא מערכ וצד עולם של כמער^ו נומר רוצה
 השירים שיר כמדרש כדאיחא מערכי כוחל חרכ לא לפיכך ז״ל שאמרו

 מכוון המקדש שכוחליכיח לפי כחלנו אחר עומד זה הנה פסוק על
 עד חרכ לא ולכן השכינה כנכד מכוון מערכי וכושל העליון עולם כנכד
 ואפ״ה היחה כמערכ השכינה קיים שכ״ה כזמן שכם סדע .הזה היום

 שנין אמה כיייא הקדשים קדש אחורי החילפוח ככיש עומד שהיה מי
 קדש אל פניו להפוך צריך היה הקדשים קדש לאחורי מערכי כושל

 לצד וישפלל שנא לא נמי הששא מערכי כושל אל ואחוריו הקדשים
 הזה כזמן ואפי' לחוש אין הרכה ככוה שהוא כיון ישראל כל שמשפללים

: עכו״ם כיד שהכיש _
 דכק פסול ודכר,ו פנסדר, שופר דשנן הא על שחלש תרמט

 דחוק כשושפוש שכשוכ מה כי פסול שופרוש שכרי
 לאשמעינן ישרה משנה שני דלהכי כזה חושכ מאני מה תשובה : הוו חדא דמשנישין ככי דשרשי קשה ז״ל ולפרש״י מאד

 גרוד הנר,רא דכק כלי מעצמם שופריש שכרי דכק דחפילו
 פסול אפ׳ה יפה חכור שנשחכרו על כאור השכריס שחמם כגון כלעז

 שפיר אשי וכהכי שופרוש כ' או כ' ולא רחמנא אמר אחד דשופר
;ולשוספוש לפרש״י .

ה תרב ל ל ^  הכנסש לכיס הפשוחים כחדרים נפשי ידיד ממני ש
 כמלואן נפרצו שלא ומכאן מכאן פצימין להם ויש

 חשוכ ההם כחדרים המשפללים ואם שככ״ה לאושם מצטרפין אם לכיה
 להם שיש כיון לעצמן רשוש חלקו דדילמא לא או ככ״ה התפללו כאלו

: פשח וצורח פצימין  נמי ומינה מצערפין דאין לומר נראה היה לכאורה תשובה
 פרק דגרשינן הכנסש ככיש כמשפלל אינו ש.ם שהמתפלל

 מושרש גדולה לקטנה שנפרצה גדולה חצר דשנן דהא עלה גנוש כל
 כגדולה צכור עלה ואמרינן גדולה של כפשחה שהיא מפני אסורה וקטנה

 יוצאין אין כגדולה וש״ן כקטנה צכור ,חוכשן ידי יוצאין כקטנה וש״צ
ד  בקרינה ששעה מצטרפינן כקנונה ויחיד כגדולה ששעה .חוכשן י

 צה כשנפנ עסקינן במאי והכא . ע״כ מצטרפינן אין כגדולה ואחד
 ידי יוצאין ולפיכך גדולה אחר קטנה דנמשכש לגדולה כמלואה קטנה
 לחודה והאי קיימא לחודה האי כמלואה נפרצה לא אם אכל סובסן
 כלם להיוש וצריך וז״ל שפלה מהלכוש פ״ה הרמכ״ם כשכ וכן קיימא
 גדולה לחצר במלואה שנפרצה קטנה חצר וכו׳ עמהס וש״ך אחד במקום

 מן כמופלגש היא הרי ומכאן מכאן פסין כגדולה שיש מפני וכו׳
 כלה זויש כקרן היא הרי אלא הגדולה מן מופלגת הר,טנה ואין הקטנה

 לעצמו רשוש חלק חדר וחדר כל במלואה נפרצה שלא בנ״ד וא״כ טיכ
 הכנסש כביש הצבור עם כמשפלל אינו שם המספלל ויחיד מצטרפין ואין
 כב׳ אלא אמורים הדברים דאין השכח שפיר בה מעיינש כד אבל

 אין בנ״ד אבל כו לצאש עצמה בפני פשח לה יש אחש שכל חצרוש
 רגל ואין בחיצונה הפנימיס רגל להו והוו ב״ה דרך אלא דרך לחדרים
 אס וכן מצטרפין אין בחיצונה וא׳ בפנימיש ע' הילנך בפנימיש החיצונה

 ט׳ אבל בפנימיש רגלם שאין כיון חובשן ידי מוציאין אין בחיצונה ש׳ן
 חובשן ידי מוציאין בפנימית ש״ז אם וכן מצטרפין וא׳בפנימיש בחיצונה

 מה ולענין וז״ל בחשובה הרשב״א כשב וכן בחיצונה הפנימיש רגלי שהרי
 נקרא ואם שבפנים אושם עם לעשרה שבחצר אושם יצטרפו אם ששאלש

 כך בהלכה הנאמרים וגדולה קטנה דברי לכל גדולה ולפנים קטנה למצר
 שבחצר אושס אין בפנים ש״ן שאס עשרה צירוך לענין כודאי נראה

 רגלי ואין בחצר הפנימית שרגלי לעשרה שכפנים אושם עם מצטרפין
 ש״ן שאס ז״ל הרכ שכשכ ומה .ע״כ העיר,ר היא שהיא בפנים החצר

 ש״צ היה שאם למימרא לאו לעשרה מצערפין שבחצר אושש אין בפנים
לומר אלא יצטרפו איך בפנימיש רגלם שאין דכיון מצרפן בחוןשי׳ן

 שאין כיון f ש אמר גוררים שבחוץ אוחם אין בפנים ש״ץ היה שאפי׳
 אץ לחוץ בו לצאש פשח מדר׳ לאושם יש שאם האלמדש בפנימית רגלם

 וכן עמהם ומצערך בחלון ראשו מכניס חלונות יש אם ומ״מ מצטרפין
 וכיניהס כ״ה אחורי שעומד מי האיי רבינו כשב וז״ל חיים בא־חוש כשוב
 פניו להם ומראה ד׳ רחכ אינו אפי׳ קומוש כמה גכוה אפי׳ חלון

 פניו להם להראות הגאון הצריך ולא עכ״ל לעפרה עמהס ומצערך
 הצבור עם כמתפלל להתחשב לענין אכל לעשרה עמהם להצטרך אלא

 ראשו יכניס או כחלון שיעמוד אלא פנים להם יראה שלא אפי׳ ככ״ה
 המלונות צולין כיצד בפרר, דשנן הצכור עם נחשב הוא והרי סגי בחלון
 וטובי ירושלים שבחומש החלונות ז״ל ופרש״י כלפנים החומה ועוכי
 הכי אמרינן לא השערים דעוכי ואע״ג כלפנים בגוכה החומה ראש

 שהיו המצורעים מפני בגמרא טעמא מפרש נשקדשו דלא ומשמע
 גגין בגמרא נמי ואמרינן לבהונות ידיו להכניס כשער לעמוד צריכים
 אינם ועליות דגגין לב״ה דה״ה ירוחם רבינו וכשב נתקדשו לא ועליות

 שאושס נמי ומינה . כלפנים הכתלים ועובי והחלונוש ב״ה בכלל
 היא הרי הכתלים עוכי בין האסקופה אס כ׳ה כאשקופש העומדים

 דאמרינן והא כ״ה בכלל אינו הכתלים מן חוץ האסקופה ואס .כב״ה
 דהשעריס משום היינו כמון עצמו והאנך כלפנים ולפנים האגך מן
 עובי שהוא מה כל כ״ה לענין אכל • דאמרן מטעמא נתקדשו לא

; ב׳יה ככלל הוא הכתלים
 השורה כסא על היושכ המזמה נזר החכמה ציץ שאלה תרנא

 כל אש מלאים מעלושיו מעיל ושולי ונשא רם
 רבינו יורנו • נר״ו ושיבה זקנה וגם כשורה אב כחכמה אב הארץ
 אחרים שפחת על בא שמפורטוגל האנוסים מאלו אנוס הגולה מאור

 עצמם האנושים מפי הנשמע כפי בש בפורטוגל שם ממנה והוליד
 שמנכסי צושה הגכרש פטירת וכעש לא״י גבירשה והביאה הכש וגדלה

 לנדונייתה כיש וחצי מטלטלין מלא ארגז הנערה לזאת יושן עזבונה
 נשנה פטירתה ובעש הנערה חלשה זמן ואחר ככודה לפי וישיאוה
 הנזכר הביש וחצי המטלטלין אותם לשמעון וכהלכה כדש גמורה כמשנה

 היו ולא הקוכרים מפקפקין שהיו ועל לנדוניישה כידה מוכנים שהיו
 לפני עדים ובאו משוחררת הישה לא אולי חוששין שהיו לר,וכרה רוצים

 טופס וזהו עדוש כשורש והעידו לאנוש כעיר כעש שם שנמצאו ד”ב
 כהיושנו מעה חותמי כ״ד כפנינו כי זאש הן . באוש אוס עדותם קכלש
 פודנירו יוסך כ״ר ונככדים היקרים לפנינו כאו שלתא כמושב ישכין
 איך יהידותש ופל נפשם על עדות בשורש והעידו יצ״ו הלוי משה וכ׳ר
 מרת הזקנה שפחת ריקה כת קלארה שהנערה כודאי אצלם וברור ידוע

 הישה הנזכר לידיסייא מרש שפחש כש היותה עם חלוטה לידיסייא
 הכנות כמשפט חורין לכן משיאשה הנזכר גבירתה והישה משוחררת

 נכסיה מעזבון ככודה לפי שישיאוה צושה מיששה כעש וכן המשוחררות
 לחדש ימים ז׳ ד׳ יום זה והיה שעשתה בצואשה באורך כשוב כאשר
 פה שמותינו חתמנו ולראיה תוכ״כ צפת פה ליצירה השט׳ו שנת תמוז
 שמוז לחדש יום י׳׳ד ד׳ ביום אחר עדות קכלת עוד .ור,יים שריר והכל

 דינא כי אנחנא שלתא במושב ישכין בהיותנו ליצירה הסט״ו משנת
 והעיד יצ״ו עאעיאה משה כ״ר היר,ר הישיש לפנינו כא לששא דחשימין

 במלכות שכהיושו הגדול כ״ד לכני שמעיד כמי נפשו על עדות כשורש
 לידיסיאס למרת ואמר לואיש אנדריאה בא לאנוש בעיר פורעוגאל

 נקראת והכת כיהדות עשה ככה הנקראש ריקה שפחתך כש חאלוטה
 שהיא יודעת אש כבר הנזכר שפחתך בת לה ואמר קלארה ביהדות עשה
 ואז לחירות ותצא פדיונה דמי לך הא ממני שפחשך שנתעברה בסי

 שמורת הנזכר לידיסיא מרש קנתה ומהם טושטוניש שלשים ממנו קכלה
 עוד .דומינגילייו שחוק דדך אותו קוראים והיו כושי נער שפחתה כש

 צפש פה שפחתו כן עבדו אש לשדך שכשבא הנזכר משה כ״ר אמר
 יוסך כמהר״ר השלם כחכם הצריכו הנזכר קלארה הנערה עס שו״כב
 נושא שהיה מפני הנזכר הנערה אש לישא שחרור גט זלה״ה סאגיש
 ג׳ כמו משודכשעמו והישה אושה שדך עכדואח״כ היה והוא אותה
 שמותינו חתמנו בפנינו העיד שכך אמש זה כל ולהיות יושר או שנים

:ור,יים שריר והכל לראיה פה
n i n i שהעידו העדים האחד פנים מכמה משוחררת שהישה יראה 

 שתצא כדי בפניו אותה שר,נו שראה והעד ששחררוה כבירור
מוהי״ר שהחכם עדות בקבלת כתוב שנמצא מה ועוד מזכר לחירות

יוקז
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קר5 ודאי צה למשא שרורור גש לארוס הצריך ולה׳ה סאו;יש םןן1י « 
 מסגה מחנסה אם פינינו להאיר ופליו • מסונוררח הימה פהיא ודרש

 אוחו פשיחי פבדי פלוני שהאומר הגר כנכסי בנכסיה זוכים יהיו או
 שישיאוה מגירחה בפח צומה הנפרה זאח של וגברחה נאמן חורין בן

 לאורה מאפלה להוציאנו פינינו להאיר ופליו מנכסיה מיוחס ישראל פס
:אמן לפד יגדל ורבינו מורנו ושלום

ה ב ו ש  נכסיה וכל היא שפחה בחזקח קלארה הזאח הבח ת
 שקנה דמה מחנחהכלום ואין גבירמה יורשי בחזקח

 אינו הפדים ופדוח שנשחחררה גמורה ראיה שיביאו פד רבו קנה פבד
 פלוני איש דהאומר אממניחין נוחלין יש פרק מבואר והטפם . כלום

 גס .פלה פיין פדומ מהלכוח פי״ד ז״ל הרמב״ס וכמבה וכו׳ בכור בני
 מפני ואם מבוררמ אינה בפצמה הפדומ גס ז״ל ריבי׳ש בחפובוח פיין

 וכ״ש גמירי דינא לאו נשי חורין לבן להשיאה רוצה הימה שגבירמה
 כומדס היו לא בגיומ ובפודם שחרור גט צריכה שהרי מדט נשי הני
 מפני ואם אומה ששחררה משמט לא גבירחה צואס ומלשון שחרור גט

 לה כמבה שלא כיון הוא כלום לא נדונייחה לצורך נכסים לה שנחנה
b לא שמא למשדך שחרור גט יוסך כמה״ר שהצריך מפני ואי .נכסיה 

 בשפח שמא דידט אמ׳ל ואפי׳ משדך מי ידפאח ולא קמיה סיימוה
 לא האי כי אומדנא דמשוס וחו . בדבר ודורש חוקר היה הנשואין
 ואי .לאחרים הניח דמקום וסו . לכ״ט מריה מחזקמ ממונא מפקינן

 דפמ להפיס אלא בדבר דקדקו לא הני הפדים פדוח קבלו מטפסשב״ד
 דמילחא כללא .הוא ופשוגי לה צריכים היו לא שהרי קבלוהו הקברים

 לפניוח והנראה .גבירמה יורשי מחזקח הנכסים להוציא פדומ זה אין
:כחבמי דפמי

ב רנ ת ת ל א  מוחזק שהוא מי פמד שאם לן דקים דהא פלה ש
 לטבור וצוה נביא שהוא בבירור לנו ונודט בנבואה

 כמפשה לו שומפין מפכו׳׳ם חק במורה האמורוח מצוח מכל אחח פל
 מקום בכל פולומיך מפלה פן לך השמר טל שפבר הכרמל בהר דאליהו

י שפה לפי אלא המצוה פיקר לבטל לא כן ופשה מראה אפר  מ
 מוחזק נביא יקום שאם לקבל פליך וקשה הבטל נביאי להכחיש
 פל לפלוס או פלונים פיר או פלוני אם להרוג מצוה ויאמר בנבואה

 גדר לטשומ כדי אותם ולחמוס ולגזול בז ולבז שלל לשלול פלוני פיר
 לפשות להם נראה ב״ד שאין כיון אליו נשמט איך לחורה וסייג

 הרי ה׳ מפי לי נאמר כן שיאמר ואפי׳ שפה הוראם לפי אפי׳ כן
 והמראה בפדים אלא להרוג נוחן הדין שאין וכיון בשמים לא אמר
 אפי׳ מורה שאמרה מה פל לטבור הנביא דברי אל נשמט איך

 שנאמר אליו לשמוט מצוה שאמרו אלא זה די ולא לדבר טפס שיחן
:משמפון אליו

ה ב ו ש  הדברים שאין לומר בדפחי שפלה פד יפלא בפיני גם ת
 במצוח אבל למקום אדם שבין במצום אלא אמורים

 הנחנקין סוך דגרסינן שראימי אלא לו שומפון אין לחבירו אדס שפין
 לו שמט מורה דברי פל טבור נביא לך יאמר אם בכל אבהו אמר
ם מפפודת חון י מ  אל הרקיט באמצט חמס לך מפמיד שאפשר ס

 דפמה לסוף חורה הגיפה אומר הגלילי יוסי ר׳ סניא לו משמט
מפמיד שאפי׳ בה ממשלה מורה נחנה לפיכך פ״ז של
לך הרי פ״כ לו משמט אל הרקיט באמצטחמה לך

 לה שיש לפי פ׳׳ז אלא מהכלל להוציא שאין בהדיא
 לו משמט לא מורה ואמרה הרקיט באמנט חמה להפמיד ממשלה

 טפמא האי דליכא המצום בשחר אבל אחריה להמשך שיבואו לפי
 לפוברי ממה מפמיד שהק״בה חיו פקיבא ר׳ דאמר ואפ״ג .לו שומפין

 נביא ולבסוף אמח נביא שממחלסו פזור בן חנניה כגון אצא רצונו
 דוכחא בכל ואמרינן כווחיה יוחנן ר׳ דאחי קי״ל הגלילי יוסי כר׳ שקר
 דאפי׳ וסו . מעלה של פמליא שמכחישים לפי כשפים נקראו למס

א מודה אטפמא עקיבא ד׳ דפליג סימא  משום פ׳ז דדוקא אדנ
 נביא לך יאמר אם בכל יזיק דא׳ר וסו אבחרה לאמשוכי דאמי
 יוחנן ר׳ דאמר ואע׳ג מורה דברי כל סל משמע חורה דברי על טבור

 הנ״מ חון בהם שנאמר במקום אפי׳ הכללוס מן למדין אין גופיה
& דאין ז״ל הס דפרישו היכא  .בכלל הכל הססס מן אבל כולל ה

א כלס המצוס על שצזה שמי דזטעס ;ממנעון אליו ואמר 9^ מ

ס מטם ט דש לשבוי ממה שהוח ודון ך י ס נ ד מ  סמסיה ומור ה
 עיד לססדם או הנפש אח אפי׳למץ: אליו אליהו כמעשה

 הדין סן שלא ועונשין שמכח במפמי שאמרו למה ודומה הערים מן
:נ׳׳ל כך ולמצומיה למורה גדר ולעשוח שפה הוראס לפי

ת תרגל ל א  מי והלא הקעורם בפיטום דחניא הא אודיעך ממני ש
 איץ או כרשנא אבורים קאי אהיכא לה יפין רגלים

 ;קאי כרשנא דאבוריח שפירש מי שיש ואמרם קפריסין
ה ב ו ש  לומר לו גרם שלנו בסדורים הכמובה הקערח סדר ת

 הגרסא לפי גם מיניה דסליק למאי קאי כרשנא דאפוריס
 מפני הצפוק אם בה לשרום באה היא למה קפריסין יין שגורסין

ד ומשום פזה יומר אומה יעשו רגלים מי פלה קאי ואי עזה שהיא  ה
ד ולא הגר׳ ראה שלא אפשר הזה קאי.והמפרש דאבוריח אמר ב  רש׳י ד

 הצרי או׳ רשב״ג וכו׳ כיצד הקעורח פיטום ח״ר פ״ק בכרימוח דגרסינן ז״ל
ד הצפוק אס בה ששפין כרשנא אמא.בוריח לפרושי רשב״ג וכו׳  שסהא כ
 ט לשרוס כדי בא הוא למה קפריסין יין שחורה שהיא לפי . נאה
י הצפורן אס  יפין רגלים מי והלא • חזק ריחה שיהא עזה שמהא מ
 בר יוסף לר׳ ליה מסייע למקדש רגלים מי מכניסין שאין אלא לה

 בקדש אלא יהיו לא מעשיה כל לכם חהיה קדש היא קדש דאמר חנינא
 מי בה דמנו סמנים שרייח בשטח לברא לה מפקי מדלא ופרש״י
 רש׳י גרסת זוהי .ע׳־כ בקדש מעשיה כל דקאמר ליה מסייע רגלים

 לשרוס קפריסין יין במקום רגלים דמי זה לפי' ברור והדבר ופירושו ז׳יל
ר אלא יפוי זה אין הצפורן ליפוס־אח דאי אמי הצפורן אס בו  , דפו

 גרסח גם . דברייחא רישא סדר לפי לפרושי רשב״ג אמי והשחא
י ריסס אח לחזק מהדדנן אנן דהא היא פזה שחהא כדי רש׳י  מ

 פ^וו הצפורן שהרי מדע ריחה אח להחליש ולא למרחוק אומה שיריחו
 הסמנים שאר ריח לחזק אלא במוגמרוס אוחו מכניסין ואין רע ריחו
ס אבר ח שורח סמני בכלל אומו נומנין היו זה ומטעם וערב טוב ד ^: 
 מביא מצא לא ואם קפריסין יין היה ולכן הריח אח מחדק שהיין ומו

 שהם לה יפים רגלים מי ולכן ריחה אח להחזיק פסיק חיוור חמר
 אלו קפרא בר מדמני ומו .בקדש מעשיה שכל לפי אלא יוחר חזקים

ה מפני לעמוד יכול אדם אין דבש של קורטוב בה נומן היה מ  משמט ד
ה אס לחזק דמהדרינן ח  דבש מערדן אין ולמה להחלישה ולא ד

 קפרא בר קמ״ל מאי אסור שהוא כיון וא״ת . אמרה שהחורה מפני
 מאי קפרא בר אבל בקדש מעשיה שכל השמיענו רגלים מי ובשלמא

 היה דבש בה נוחנין היו אס וי^ור בקי פעם יבוא שאס וי״ל קמ״ל
 החפלוס שמסדרי יודע והד קפרא בר קדמך כבר לו אומרים חזק ריחה
מב זה סדר מהס וחברו בריימוח פסקי קבצו  אל ולכן בסדרים הכ

 קאי איין רגלים מי לטולם ואפ׳׳ה נכון סדר על שלא באו אם מחמה
;חזוז לא ומינה

ה חרני ל א  למר וחיי עולמו לטח נפטר ראובן רטנו ילמדנו ש
^ והניס נשים ב׳ והניח שבק ולרבנן  הראמנה ה1מ

 אם לימם אפוסרופסים ב׳׳ד והעמידו קטן בן ומשנייה נשואה בת
 שיודעוה כחה באי או החורה בדין לאפערופים למבוע הבת יכולה
 פרפון שיודענה גם אביה מפזבון הנשארים הנכסים כל סכום

 שיהיה כדי סורפים הס וכמה פורעים הם ובמה פורעין כיצד הכמובוח
 הנער יפטר ח'ו לשאם אביה מעזבון ליתום שנשאר מה אצלה מבורר

ד לירש ראויה היא  רצו לא באולי ואם . דבר ממנה יעלימו שלא כ
ק ונפטר כדין שלא או כדן חשבון לה לחת  האם לירש באה והוא ה
 על מהאפטחפים הנזכר החשבון למבוע כחה באי או הנז׳ הבח תוכל

 הפסידו שלא אומס ולהשביע מעיקרו החשבון ולחזור הנ״ל הפרטים כל
ם הנז׳ הבס ממנהג כיצד או כדין שלא דבר חזרו ולא נמנו ולא  ע

 הבס ממנהג כיצד . צריכים אנו וללמוד הוא מורה כי האפטרופוסיס
ס הנזכר  או הנער מנכסי וקצם אצלה ומס אצלה שהיה הילד של עמו פ
ס ב  ממנה לבנה נחנה היא גם האפערופים אצלה שהניחום אצלה היו ח

 מ עצ להשטמה יש אם בחיים בהיוסו אלא לו כמנה שלא ואומרח
מ ילמדנו זה כל ופל שקר או קנוניא חשש משום ט  P כפול ושכרו ר

השמים:
ה ב ^ ס מי פהיסום עוד זה כל ת » ן י מון שום למטע יטלה א  מ

w fa ם שימוס מ מ מרשס הכס היי הי ע ס6ד מו ל
חשסן
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t כיון גראשיס ימי מששס סשסן t e אם ואם .היסום אני אוהם מיגה 
»פה הילר  סבםה לא ואם מזונות לה ואין אומה סורפין כסובמה נ

מכה  שיסמו ואמר ידה שהמס ממה ונזונס בידיכי מה מוי לה אמרי כ
ם סי מ  המסנה ולענין .הנכסים משאר ונזונס אומה משביעין שבידה ה

 זכיה אין ולפיכך אחר ע״י לו זכה שלא השאלה מלשון הנראה סשי
ן ו  כידו הממנה ועדיין אחר ע״י לו זכה ואם שבועה עסק כאן ואץ ^

 אלא אוסם נחנה שלא ראיה להביא האלמנה ועל היורם בחזקס הנכסיס
 ז״ל הרמב״ם׳ פסק הרי הוא דמוכח דאומדנא ואע״ג בחיים גהיוסו

 קי״ל דלא גדולה אומדנא שהוא הגמלים בין האוחר דגמל ההיא מל
 הרגו שזה אמרינן ולא עליה דפליגי כרבנן אלא אחא כר׳

 דעשה באם כ״ע דמודו דידן בנידון אומר אני החולקים לדעס ואפילו
 הנכסים ומוציאה אחר ע״י לו מזכה הימה לא דוקא מחיים לו לימן היה

:כמבחי דעתי לעניות והנראה ידה מחחס המחנה של
ת תרגי• ל א  שנשבע מי על בחשובה שהעליתי מה על ממני ש

 יבמה לו ונפלה עליה אחרס ישא שלא לאשמו
 חלה דשבועה דקי״ל אע״ג עליה השבועה חלה ולא לו היא שמוסרח

 בדבר אלא השבועה הסנאי במוך מכניסין דאין משום בכולל עלהמצוה
 והויא בניס בלא אחיו שימוח אדעתיה לאסוקי ליה הוה ולא המצד

 לו הקנו דאשה ז״ל להרמב״ם חשובה אומה על וסמכסי בעעוח בנועה
 להרשב״א מיוחשח חשובה ומצאתי היא אחרס לאו ויבמה השמים מן
 לרב מיוחשח אחרח חשובה יוםף ביח בספר כחוב וכן חחי״ב סימן ז״ל

 דחלה יבמה לו ונפלה כבר האשה נשאס דאם מששיהן ומשמע הנזכר
 פלא [שנשבע] במי היחה כהשאלה לשי אוחה מיבם ואינו השבועה מליו
 ישא לא יגרשנה אס אפי׳ שישאנה לאחר כלומר עליה אחרח ישא

 אינה בזה זו אס שישא קודם אחרח ישא שלא אבל בחייה אחרה
 חישר ולא אחרח ישא ואס עדיין אצלו אנודה אינה היא שהרי חוששס
 אגודה היא הרי כבר נשאח אם אבל משמע . ע״כ לו חנשא לא כעיניו

 הכסובה חשובה מאוחה משמענמי וכן יבמתו אח יכניס ולא אצלו
:יוסף בביח

ה ב ו ש  מפום עלייהו חחים הרשב״א דלאו חושד שאני אעפ״י ת
 אשה ישא לא יגרשנה אם דאפי׳ הסשובוח בשחי דכחב

 שאפי׳ בחייה עליה דכחיב אשה מאחוח אוחה שלמד ונראה בחייה טליה
 בחוך להכניס אפשר איך מחמיה והדבר קיימח באיסורא עדיין גירש

 שאם ב־עחו שעלה אפשר וכי כלל הנשבע בדעח עלה פלא מה השבועה
 ל^ד ראויה אינה זו אשה ואס ימיו כל אשה בלא ישאר זו אח יגרם

 • עשה מנוס לבעל נשבע ונמצאש ימיו כל ורביה פריה מצוח יקיים לא
 דסחם וקי״ל אצלו שהיא בעוד אלא בדעחו היה לא ואומר צווח דהוא זסו

 ולסועלהה האפה לדעח דנשבע ואע״ג להקל ופירושן להחמיר נדרים
 לאיש ונשאת והלכה דגרשה היכא אבל חחחיו דיסבא היכא ניחא הא

 ובשלמא לא או אחרח [ישא] אס לה איכפס מאי לו לחזור שאסורה אסר
 בכל אסור הכא אבל דעלמא נשי בכל מוסר הוא הרי אשה אחוס

 שלא והחזירה גירשה באם לומר הוא בחייה לה שכחב ומה .מנשים
 החזירה לכתובה גרושתו אס המחזיר דקי״ל מפום עליה אחרס ישא
איכמבה ולא  אפילו בחייה לה דכתב והכא וכןכחבהרשב״אז׳׳ל לסנ

 דלאו שנאה מי יודע איני זו ולפי הכחובה לחנאי חוזר סחם החזירה
 דמודה עומד אני במקומו עדיין היא דסמכא חימא ואפי׳ היא דסמכא

 אבל דעלמא אשה אלא החנאי בחוך מכניסין דאין האלו נעלהשאלוח
 יבמה שבועה לענין אבל .השמים מן לו הקנו דאשה הוא מודה יבמה
 ובעל . חשובה אוסה בסוף כחב וכן בחליצה דאפשר כיון היא אמרח

 יזהר שאמר ומה לומר שהוצרך עד בטעוחו הלשון העסיק יוסף ביח
 אחרת ישא שלא ויזהר כחוב יד כסיבת ובספר צ״ע המשודכת ישא אלא

 שיפול שישאנה נשבע לא וכן להיוח צריך וכך טעוח ים לעיל גס .עליה
 סוף כחב לא החשובות מקצר גם .וכו׳ שמא אמרח אשר הספק נו

 ונשאח בו שמיאנה עצמך והגע וז״ל המשיב כוונח יובן דמשם החשובה
 י ע״כ עליה אחרח ישא ולא חייה ימי כל שיבטל זה נשבע או לאחר
 נשבע אס ממנה להבנוס זכה ולא שנשאה עצמך הגע מעונך אומר ואני

 ומיהו ריב״ש וז״ל ורביה מצוחפריה יקיים ולא חייה ימי כל שיבטל זה
 שגירשה אחר כחובחהאז לה ולפרוע רבקה את לגרש רוצה הוא [אם]
 הוא אם לה איכפס מאי דמעחה מרצונה שלא אפילו לו שמחירין נראה

ז׳ל כחב וגס .אשתו שאינה אמרי אסרס טס ורכיה פריס מצוח מקיים

 לו ומחירין הוא אנוס אחפייסה ולא פייסה שאם אבל חשובה באוחה
 החשובוס אוחם בעל כחב עוד . ורביה פריה מצוח וקייס שבוססו

 לייבם מצוה שהיא כיון חלה השבועה אם לדעח מחזר שאחה מה אבל
 בפירוש נשבע שאפי׳ אומר אחר במקום להחלמד כדי בכולל שחלה או

 דר׳׳ל כההיא והויא לחלון דאפשר כיון השבועה עליו חלה ייבם שלא
 לקיים יכול אחה אם חעשה ולא עשה מוצא שאסה מקום כל דאמר

 אחי ולא מיבם אינו קדושה ואיסור מצוה איסור ולזה מוטב שחיהן אח
 דאפשר משום הוא טעמו שעיקר למדח הא ע״כ חעשה לא ודחי עשה

 מן לו הקנו אשה אמרינן ולא היא אחרח יבמה שכן וכיון בחליצה
 לכל לא יבמה וכן אחר אינו יבם אמרו הדברים לכל פלא השמים
 חולק ז״ל שהרב ראיח וכבר .השמים מן לו הקנו אשה אמרו הדברים

 לו הקנו אשה אלא אושה נשא לא שהוא שכחב חשובה באותה זה על
 אבל מדעחו שכס נשואין אלא עצמו על השנה שלא ועוד השמים מן

 מצוח מונה ז״ל שהרב תירן ובזה • המצוה לקיים הוא כרחו בעל יבוס
 הסכמח היא וכן יבוסקודמח דמצוח וסובר מצוח בשחי וחליצה יבום
 ולא יבום מצוח בכך קיים צא לה שיחלון אפי׳ ולפיכך עולם גאוני רוב
 ייבם בלא בהדיא פירש אם הילכך שחיהן אח לקיים אפשר ביה קרי
 אנז וידחה עשה יבוא אפשר אי ואס שבועתו על ישאל מז אחיו אשס אח
 הסנאים מפני אלא כטעמים לאוחס הרב הוצרך ולא חעשה לא

 הסנאים סלו יבמסו אח יבא שלא בהדיא פירש שאם אפסו עם שהתנה
 וידחה עליה יבא דיבמה עשס יבא יבמתו אח ישא שלא נשבע אם אבל
א דברו יחל דלא סעשה לא  שמשון נזירוח כגון החדה ע״י אפשר דאי בד

 קודמס יבוס דמצוח מצוה לדבר לו מסירין המקום וע״ד עד״ר אבל
 ואפי׳ כר״ח שלא מחירין דהו כל מצוה דמשוס השטמו הפוסקים ורוב

 מצות דאיכא כיון ויודיעוה מרצונה שלא לו מחידין האשה לדעח נשבע
 דמצוח ס״ל הפוסקים מן ואחרים השאלה בעל דעח אבל ייבום של עפה
 או חליצה ע׳׳י דרכים שני לקיומה ויש היא אחס מצוה וחליצה יבום

 חליצה עי׳י בקיומה תקנה יש מ״מ קודמת יבום דמצוח ואע״ג ייבום ע״י
 ליבמה חשיב ומש״ה דשבועה לאו ודחי דיבום עשה אחי לא ^ש״ה
 כי דמילסא כללא . שבועתו חלה יבמחו בהדיא פירש דאפי׳ אחרח
 אשה בכלל יבמה אין בתשובתו עליו סמכחי אשר הרמב״ם לדעח
 יכניס שלא בהדיא שיפרש עד דעלמא התנאים ולא הדברים לכל אחרח
 בכלל יבמחו אין פי׳בהדיא לא אם שבועה ולענין לפניו ספול אם יבמתו

 אין מנאי אין ואם התנאי על אלא השביעה קיום אין כהרי שבועה ה
 מחירין בהתרה אפשר אס כהדיא פי׳ צריך.ואם אין החרה ואפי׳ שבועה

 נועה אחיו שהיה כגון שבועתו בכלל יבמתו שגס נראים הדברים ואם לו
 יכמחו פירש כאלו הוי עליה אחרח אשה ישא שלא לאשתו ונשבע למוח

 א־ש לפני ישר דרך ראיחי זה אח .לה יחלוץ לעצמו חושש ואס בהדיא
 לבטל בעליהם ידענו לא אשר שאלוח על לסמוך דרכיו לעקש והרוצה

 ודוחה נחלחו על שמו יקרא לבלתי המח לנפש רעה גורם יבוש מצוח
:ליצלן רחמנא הסמורוס אל אוחו

רגי ת ה ל א  צאן מנכסי שהפקידה באשה דעחי אודיעך ממני ש
 ואוחה בעלה ברשוח אחרח אשה אצל שלה ברזל

 לפרוע הנפקדס חייבח אם האשה רשוח בלא לבעל הפקדון נחנה אשה
דן לאשההמפקדח : פשיעה מ

ה ב ו ש  שאין דקי״ל כיון פשיעה דהויא לומר נראה היה ולכאורה ת
 לדעס וכ׳׳ש אשחו של צ״ב בנכסי למכור לבעל רשוס

 אוסם גנבה שמא חיישינן [וכ״ח] מכור(וכחב) אין מכר שאס הפוסקים
 שייך לא הכא באחריוחן חייב שהוא מבעלה אוחס חחבע ולמחר
 בה מעיינס כד אבל אוחס הפקידה בעלה ברשוח שהרי הכי למימר
 ולא הנשים מן לא פקדונוח מקבלין אין דחניא . דפטורה סשכח שפיר

 אבן ופי׳ לאשה יחזיר האשה מן קבל החינוקוח מן ולא העבדים מן
 מ שיזכה כדי שלה ואינו אצלה הפקידו שמא לומר שיש לפי ז״ל מיגש
 אצלה פקחן היה שלא בודאי ידעינן דאי בהדיא לך הרי .ע׳׳כ בעלה
 7בנ וכ״ש הבעל של הוא הרי האשה שקנחה מה שכל לבעל יחזיר
 הרי למכרן רשאי שאין ואע״פ באחריותן חייב שהבעל צ׳׳ב נכסי שהם

 [מיגש] אבן רבינו כסב וכן .לשלם חייב אבדו או נגנבו שאם כשלו הם
 הבעל סבע בשלא היינו ולקטן ולעבד לאשה יחזיר דאמר הא בספרו

 בעלה קנה האשה שקנחה דמה להם יחזיר חבעו אם אבל והאב והרב
ראבי״ה וכסב .ט״כ לאביו הקטן ומציאת רבו קנה עבד שקנה ומה

ל ז׳
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 ה:סקד אל הבעל יחזיר לא ה״ג לכתחלה מהם מקבלין דאין היכי וכי ז״ל
 משמע • ע״כ הגפקד מן כלום תוציא לא היא וגם לו שהחזיר לבהר

 דעת נראה וכן האשה מן ונפער לבעל להחזיר הנפקד יכול דלכהחלה
 ובודאי .ע״כ לשלם חייב אינו לקמן החזיר אם ומיהו שכתב ז״ל הרשב״א

 אפי׳ הפעועות לעונות בשהגיע דאי מיירי הפעועות לעונות הגיע כשלא
 אלא לכתחלה לו מחזירין דאין קאמר לא וע״כ • לו מחזידין לכתחלה
 אס וכ״ש לכתחלה מחזירין לבעל אבל . אותם יאבד שמא דחיישינן

 ז״ל^שכתב ר׳׳י לדעת ואפילו מלשלם. הנפקד פעור החזירדודאי
 אמנם בב׳יד הנפקד מיד מוציא הבעל אין לכתחלה ודאי משמע דהלשון

 דאפי' רבותא קתני מדלא מידו מוציאין אין הנפקד מיד הבעל תקף אם
 אלא ז״ל אמרה לא דע״כ בנ״ד הוא מודה • ע״כ לאשה יחזיר תקף

 האשה אצל היו פקדון שמא וחיישינן הם מה ידעינן דלא בנכסים
 מודו כ״ע צי׳ב בנכשי אבל הנפקד מן בב״ד הבעל מוציא אין ולפיכך
 שמא חושש אני לומר ויכול באחריותן חייב שהוא כיון בבי׳ד שמוציא
 לבעל הנפקד נתן אם נכסים בשאר ואפי' . לפורעם ואצערך יאבדו

 האשה שקנתה מה אמר דמימר פשיעה זו ואין לשלם חייב אינו מדעתו
 כאשתו והבעל הרשאה צריך אין אשתו בנכשי הבעל ואומר בעלה קנה
 וברור פשיעה הויא ולא בדעתו אומר אלו בדברים וכיוצא דבר לכל
 יכול הנפקד וגס בב״ד להוציא יכול שהבעל לפשוק יש הדין ולגבי הוא

 לשי ז״לג״כ והרמב״ן הרמב״ם דעת נראה וכן לכתחלה לאשה להחזיר
 .ופקדון שאלה מהלכות פיז וז״ל הרשב״א בשם משנה מגיד שכתב מה
 ז״ל הרשב״א וכשב רבינו כדברי ושובר הרמב״ן בזה חלוק כן גם

 כלומר קאמר דוקא לאו לעבד יחזיר לאשה יחזיר דקתני הא דבריו ולפי
 אצמא מהם פקדונוש מקבלין אין שאמרו משוס אלא לבעלים ולא להם

 נחוש קבלום שאש בדעתנו עולה היה גנבום בעלים משל שמא חוששין
 שנעלו למקום קבלו אש ומ״מ לכתתלה מקבלין אין קמ״ל נחזירם ולא

ה כל ע״כ יחזירו  מודו כ״ע בנ״ד אבל אחר במקום להתלמד כתבתי ז
 : הנפקד שפעור ומינה לכת־לה לבעל פמחזירין צ׳ב נכשי שהם כיון

 עדות לה שבא עגונה באשה דעתי אודיעך ממני שאלת תרס
 שלרוה כ״ר העיד בפני נשחו וזה סוב״ב מנפש

 זה אי מכיר אתה מעזה שהיה אחד מימד לו אמר במיזדיר שבהיותו
 ואת עוב שם את מכיר אני הנזכר שלמה ר' לו והשיב מעזה יהודי
 של בכפר שהי׳ יוסןז במו שהי׳ אחר מכיר ואינן המומר אמר אחיו יוקה

 המר קרובי והוא מכירו אני הן שלמה ר׳ לו אמר רמלה אנל שהוא ערלים
בין אותו המיתו העני אותו אוליכו צאח י תוג :להוןב המומר גו

 ע׳כ יוש,הקארו נאם הנזכר שלמה ר׳ של עדותו זהו ללנעקיא עריפול
̂ה יר כמה השלם החכם בל חתימתו והכרנו  צריך אבל בע״ה נבאר כאשר להנשא מותרת זו אשה תשובה ;יצ״ו קארו יוס

ג׳ בשני היה שלא דמשמע העדות בקבלת לדקדק
 מי דיש ואע׳ג היה עדות דבתירת משמע העיד ומדכתב בפני מדכתב

 מ’מ זה בדין מודה אני ואין השער את לקיים יכול העיר שרב שכתב
 דהתש עדות מקבלי ג׳ שצריך הערוה את להשיר שהוא בנ״ד מודו כ״ע

 בלתי דבר שאין חבר על וחזקה . מדרבנן שערות דקיום משום הקלו
 והוי הגדה בתורת אלא עדות בתורת זה וחין ידו מתחת יוצא מתוקן

 המתיר דבר דכל אינשי דעבידי עדות בלשון שכתב ומה עד מפי עד
 לן וקיימא רבא בגברא סריקי בוקי תלינן ולא עדות ליה קרו האשה את

 אמר דלא ואע׳ג . אשה לעדות כשר תומו לפי המשיח עד מפי דעד
 וכן ז״ל הדמב׳ם לדעת אפי׳ כשר שמו ומזכיר שמכירו כיון קברתיו

 זה מושר הילכך • בתשובותיהם וריב״ש נש־ס ורבינו מ״מ בעל כתב
 דלא משל״ת כשר הוא הרי פסול ישראל או גמור עכו״ש שיהיה בין

 האוסרים רנהתכמיס ואחד . ז״ל הפוסקים כשבו וכן מעכו״ם גריע
 בתורת ואינו התורה מן לעדות פסול הוא הנזכר העד שלמה כי אמר

 להתיר עדות דבתורת משמע העדות ובקבלת אשה להתיר אפי׳ עדות
 מצות לקיים כדי בעניי ואני תומו לפי כמסיח ולא עדותו אמר

 כתב וכן האשה את לעגן שלא צדדין לצדד צוו אשר הראשונים
 אחד לעיקר חוזרים הדברים אלו וכל וז״ל עכו במשובת ז״ל הרמב״ם

 בדברים ודורש וחוקר המחמיר וכל אשה בעדות מדקדקין שאין והוא
 תקנתם שעקר הימנו נוחה חכמים דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו

 להתיר במקומי עומד אני ולפיכך . ע״כ דאתתא עגונא משום הקלו
דאין ותו לו שומעין ואץ אמרה מעשה בשעת האושר החכם שזה חדא

 בעל בפני אלא עדות מקבלין דאין ותו העד חש לפסול נאנון אחד עד
 עדות מקבלין מאיסורא דלאפרושי פוסקים מקצת דכשבו ואע״ג דבר
 דליכא בו וכיוצא פלונית נתקדשה דאמרי כגון הנ״מ דבר בעל בפני שלא

 אין התורה מן לעדות פסול לעד דמשוו בנ״ד אבל לאחריני פסידא
 מיתה לחיוביה דאתו כיון נפשות כדיני דסוו ותו . בפניו אלא תקבלין

 הכל שאין עבירה עבר דילמא ותו . מיתה פלגה דהוי מלקות או
 כאשר ביה דאתרו עד מיפסיל לא ובכה״ג תורה אישור שהוא יודעים

 וחזר תשובה שעשה סהדי ליה אית ^ילמא ותו . הפוסקים כתבו
 מתחת מתוקן בלתי דבר מוציא שאין הבל־ על דחזקה ותו . לכשרותו

 להעיד מתכוין אפי׳ אותו קבל כשרות בחזקת היה העד ואם ידו
 מל״ת ודאי כשרות בחזקת אצלו היה לא ואם הלשון פשגי כדמשמע

 אש המתיר לשון שכל למעלה כתבתי כבר עדות לשון שכתב ומה היה
 גברא בפני העדות שנתקבלה כיון הילכך אינשי ליה קדו עדות האשה

 מל״ת דעכו״ם הראשונים כתבו בזו וכיוצא נעשה דבכשרות תלינן רבא
 היה הראשון העכו״ם אם ידעינן דלא ואע״ג נאמן משל׳ת מעכו״ם

 האחרון שהעכו״ס כיון מל״ת אש או בעדותו ממש שאין להתיר מכוין
 להחמיר תלינן לא מל״ת היה הראשון העכו״ם אם דבריו פירש לא

 כיון נעשה דבהכשר להקל דתלינן בנ״ד וכ״ש .ע״כ סיפר שאלתו שעי׳י
 דמפני אצלי וקרוב .דייקי לא דינא בי בשד דינא ובי גדול ע״פ שנעשה

 לא דמלשא כללא ,עדות קבלת בלשון כשב לא מל״ת שלמה גם שהיה
 בלשון כתיב דלא דכיון דאתשא עגונא משום להקל אלא להחמיר תלינן
 אם היה מגי׳ת לומד ותלינן הוא הנדה דבלשון משמע עדות קבלת

 כשר בחזקת ואם היה התודה מן דפשול העדות מקבל אצל נתברר
 הם ■לעדות כשרים בחזקת ישראל דכל אחזקתיה ליה מוקמינן היה

 התורה מן עבירה שעבר עדים שני בפניו יעידו שאש אני ומ״ממודה
 ויתברר ועבר בו שהתרו או אסור שהוא לכל מפורסם שהוא בדבר
 ואפילו אומו מקבלים שאין להתיר מתכוין שהיה אלא מל״ת היה שלא

 שאם תקנה יש ואפ״ה עדות אותו ע״פ עושים אין עדותו וקבלו עברו
 הוא מלקות בר לאו ואם כשר הוא והרי ליה מלקין הוא מלקות בר

 המלית הינומר דברי ששמע וכגון האשה את להתיר ויעיד משובה יעשה
 בנתיים שנפסל אעיפ כשר בכשרות וסופו שמחלתי כל דקי׳ל כשר כשהיה

:פסיל בכשרות שסופו אע״פ בפסלות תחלמו
ח מ * ת ד א  לקרובו כתבו בשלח בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 היא אש וקדשה ושדכה והלך גרושתו את לו לשדך
 : לקדשה שליח איתו עסה כלא כיון לא או מקודשת

ש בד,1ת  סוברים מכללם והרמב״ם הפיסקיס רוב כי דע *
 כיון אלא בעדים לעשותו צריך אין הקדושין ששליח

 דעתא דגלוי דע עוד . מקודשת היא הרי מודים ששניהם
 . הוא מלתא דעתח גלויי דברים בשאר אבל הוא כלום לאו בגיעי
 וחפן גרושתו היא שהרי חדא עובא דעתא גלויי איכא ובנ״ד

 גדול דעת גילוי לך ואין אותה לשדך לקרובו ששלח ותו להחזירה
 מרי בי הנהו מקדש האיש בפרק דגרסינן לה אמינא ומנא . מזה
 רבינא אמר לברי ברתך מקדשא ליה אמר וכו׳ חמרא שתו קא דהיו

 אמרינן לא הבן נתרצה שמא האב נתרצה שמא חיישינן למ״ד אפילו
 לאביו לשויה תיניש חציף לא שוייה שליח ודילמא רבנן ליה אמרי
 שהוא דעתו לו וגילה ז״ל ופרש״י קמיה ארצוייארצי ודילמא . שלית
 ע״כ בפניו שלא לאדם וזכין מאליו שליח נעשה והאב בה חפץ

 ושמואל דרב להא סבר לא מר בפירוש שימי בר רבא אמר ומהדרינן
 דאין ושמואל דרב להא סבר דלא ממנו שמעתי בפירוש ז״ל ופרש״י
 א'כ אלא שליח הבן עשאו לשמא וכ״ש האב נתרצה שמא חוששין
 שגילה או האב שנתרצה שמענו שאש בהדיא משמע . ע״ש שמענו
 אמרינן דהא מקודשת הויא ממש שליח אותו עשה שלא אע״פ דעתו

 אבל לרבינא ס״ל דלא הוא דילמא והאי קמיה ארצי ארצויי דינמא
 . רבינא בה דמודה ודאי כנ״ד קמיה ארצי דארצויי בודאי ידעינן אי

 נראה היה ועוד וז״ל סוגיא מה* ז״ל הרא״ש כן שדקדק ראיתי שוב
 באשה חפן שהוא לשדכן בדעתו גילה שאם זו משמועה לדקדק
 שליחות מינוי בלא לו וקדשה ושדכה והלך לו לשדכה ואמר פלונית
 כיון דעלמא לאיניש אביו בין לחלק מסתיר ולא לו מקודשת שהיא
 דודאי גרושתו שהוא דידן בנדון וכ׳׳ש . עכ״ל שליחות מעעס שזכה
ארצויי ודילמא ז״ל הרמב״ן דפי׳ ואע״ג . לו הוא וזכות ליה ניחא

ארצי



ותשובותדדדב״ז«אלות
 כרא ליה ופסק לקדובין שליח ליה למהיי קמיה מילי האר ארצי

 זה פי' דחה ככר ע"כ שלזיזיה ליה הוה ומשממא כישזפא מחמש
 הכן דארצי אלא הכי משממ לא דשוגיא ופשגיה . ׳ש ע ז״ל הרא״ש

 ז״ל1 דל׳יו א׳ שימן כסשוכה הרשכ׳א מלשון וכן;ראה . האכ קמי
 לשם ואפילו הכ;וח ליד אפילו ש;שן מה נתן זה שמואל אש מ ומ

 האשה אס שהמקדש לסי כלוש ולא עשה לא לכניו כפירוש קדושין
 שליח האחר אוסו עשאו א״כ אלא מקודשת אינה אחר למרך מש״ו

 ככך שנסרנה או פירש ואש ע״כ הקדושין קודש ככך שנתרצה או
 אמר כין חלוק יש וכי למימרא מאי שלוחו זה שיהיה שנתרנה ל ר

 הקדושין קודם ככד נתרצה פי' ודאי אלא השליח לאמר המשלח
 שימא ואפילו . ממש שליח שויה דלא אע׳יג שיקדשוה בדעתו שכמה

 כשיסש הולך שהוא נראה שליח שיהיה שנתרנה ד׳ל נתרצה וש דפי/
. הרמב״ן /  כדבריו משמע השוגיא דאין כששהרא״ש כשבנו וככר ז

 קדם אש אבל כשלו אותה שקדם היכא דדוקא מדכריו דמשמע ותו
משמע המקדש משל פקדון כידו שהיו כנון המקדש כמעית אותה א י , ז5 ; - - ך , ק , ן -1 ,f- - - - - - - . . י , .
 מ; נקע דלדכותא לדחות

משלו קדשה שהשליח

 דיש ואע״ג משלו הרשכ״א הזכיר .מה
 אע״פ הקדושין קודם נתרצה שאש לומר משלו

שאש משמע דברים של פשטן מ״מ מקודשת , ^
 מלשון כנראה קדושין הוו ממש שליח עשאו שנא אפי.ו דעתו גצה

י . יי, ויי\ הרו)״ח שכתב וכמו ז״ל רש״י  כשם העור כתכ וכן ז״צ הרח״ש שכתב !ימי ׳ ׳ רה"'
 אישות מהלכות פ״ג ז״ל הרמב״ש מלשון נראה וכן אכיו^ז;

 ואפילו מקודשת אינה אכיה לדעת שלא שתכיור קודש /הקדשה ל וז
̂ה כאס הידוק , ע״כ כנהקדכה אהד אס קודם כת̂ד

 הדמכ״ס של דעתו שזה ז״ל הר״ן כתב וכן קדושין הוו שנתקדשה
 נתרצה כאלו ז״ל הוא מידה ומיהו וז״ל הרי״א דעת שהוא כתב וכן

 דשליחא למימר ליכא נמי והכי חיישינן לא ואפ״ה מהני מעיקרא
 ג' כפרק ז״ל הרמכ״ם כתכה הזה וכלשון כאחר בין בבנו בין שו״ש

 ז״ל הרי״עבא כשב וכן וכו' שתבגר קודם נתקדשה אישות מה.כות
 הוו לא נתרצה לא בין האב נתרצה בין כתב הרי״אף אבל וז״ל

 דרב לה שבר לא מר בפירוש כך מפרש ז״ל שהוא נראה קידושין
 ומשום מקודשת לבסוף בפירוש האב נתרצה שאש דאמרי ושמוחל

 מר אלא נתרצה ד־למא דשתיק היכא משתמא שמא חיישינן הכי
/ כ מקודשת אינה לכשוף בפירוש שנתרצה שאע״פ ס'  ומדקאמר . ע׳

 וריצוי קידושין הוו לכ״ע מעיקרא נתרצה שאש משמע לבסוף שנתרנה
 שליח עי׳י דאלו אותה ליקח שרוצה דעתו שגילה היינו דמעיקרא

 מחלוקת דמילתא כללא י נתרצה לא בין נתרנה בין היא מקודשת
 אבל לבסוף שנתרצה אלא דעתא גלויי דליכא היכא הוא הראשונים

 ושדכה והלך לשדכה ושנת בה רוצה שהוא דעתא :;ויי חיכא אי
 חולק הביא שלא הטור מלשון נראה וכן לכ״ע מקודשת וקדשה

 אלין שכל כיון לדבריו נחוש לא חולק איזה ימצא שאפינו יודעי והוי
 משמע והכי מקודשת שהיא אמרו עליהם לסמוך רגילין שאנו רבוותא

; וכדכתיבנא דשוגיין פשטא .
והלחיים הזרוע כהונה מתנות אש אודיעך ממני תרנט

: לא או לארן בחוצה נוהגות והקיבה
ה ב ו ש  המחלוקות שלטי כין ראשי להכניס רוצה שואלb אתה ת

 אחריהם יבוא מי כי גלגלתי את יריצו שמא אני ומתירא
 האריכו וכלם . ממתנינו עבה קטניהם אשר דבריהם את להכריע

 ותחלה ראוי אין תלק להוציאך אבל . שכרותיהם לקיים בחבוריהם
 רוב דעת וכן ליכא אישורא ואפילו טובלות המתנות אין כי דע

 שמחמירים התום' לדעת ואפי' עליהם לסמוך רגילין אנו אשד הפושקיש
 מי וראיתי י לארץ בחוצה נוהגין המתנות שאין סוברים הם הרי

 שמי בתשובה שכתב ממה בח״ל שנוהגות גאון האיי רבינו שדעת שכתב
 דלא טבחא האי חשדא רב דאמר נדוי חייב המתנות נותן שאינו
 קאמר דמתני' דינא דדילמא מכרעא לא והא וכו' מתנתא יהיב

 אי הילכך כוותיה קי״ל לא ואנן חשדא לרב ס״ל הוה] והכי ובא״י
 ז״ל הריא״ף פסק שכן שכתב מי ראיתי וכן . איריא הא|לא משום
 בח״ל בין בארן בין נוהגות דמתנות כצורתה מתני' מדכתב כן ולמדו

 כתב והרמב״ס בח״ל נוהגות מתנות דאין אלעאי דר' ההיא כתב ולא
 לא דע״כ שכתב מי וים בח״ל שנוהגות בכורים מה' בס״ט בהדיא

כפס וכיוצא וכככל כמצרים אלא כח״ל כוהגוש למסכות הרג אמר

יל בשאר אבל בהם נוהגות ומעשר ותרומה לא״י סמוכות שהם  ̂ז
 ופרח כפתור מלשון כן שלמד אנלי וקרוב . בהם /והגות .ות1מ- ן א

 פוטר שהוא אלעאי כר' הגז בראשית שנהגו חכמים אמרו וכבר עכתב
 במקומות או בא״י אלא נוהגות שאין למתנות דן אתה ׳׳

 נכון ואינו . ע״כ תרונוה שם להפריש חכמים בהם שנהגו שבח״ל
 לשאר דה״ה האומדים לדעת אלא אמרה לא ופרח כפתור דבעל

 דוכתא דבכל דש״ל וננשמע דבריו סתם ז״ל הרמב״ם אבל מתנות
 לא אבל הראב״ד דעת וכן דעתו שזה הוא ופשוע המחנות נוהגות

 אפילו ומעשרות תרומות להפריש נהגו לא כאשר כן העולם נהגו
 דעת נראה וכן ז״ל הריא״ף לדעת ואפילו לא״י הסמוכות במקומות

 שלא לארץ חוצה בני כל שנהגו כיון מ״מ הסוגיא פשט לפי הראיש
 וים היא תורה .אבותיהם מנהג בידם שמיחה מי ראינו ולא יש צהפ/
 והרמ״ה והתוספות ז״ל רש׳יי שיסמוכו מה על עולש גדולי כמה להם

 דעתם שנטה האחרונים מקצת ואפילו . הפיס תורת ופעל והר״זה/וי
 ק נהגו לא והעולם דבריהם בסוף כתפו השוגיא בפשט הר״ם לדעת

 כסב באחרונה הר״ם ודעת הדעות שתי שכתב אחר הרא״ש הנה
 והרמ״ה כרש״י נוהגין וכן ר״י בנו כתב וכן ע״כ כן נהגו והעו/ם^לא

 מנהנא משנינן לא במתנות כן שנהגו מאין ואנו הסמ״ג כתב וכן
 בהו מקילין לא נהוג לא ואי נהוג נהוג אי הרין כתב וכן

 להו כייפינן ולא להו משמתינן ולא כלל מנהגם לשנות אין והיצ/ן
 דבר היה ואם רנ״ו שימן בתשובה ריב״ש וז״ל בחייל המתנות ליתן

 כדברי ועשו ממיר וזה אושר זה ז״ל החכמים בין קדומה מחלוקת
 דעתו אחר נעו המקוש שחכמי או רבם שהיה מפני להקל האחד
 שנהגו מקומות הרבה שיש אע״פ מנהנס על אותם מניחין זה בכגון

 דברים שני ממנו למדנו וכו' ושמואל דרב דמוגרמת כההיא לאשור
להו שבקינן היתר נהגו והם אישור שנהגו מקומות שיש שאעפ״י

גם אלעאי כר׳ נהגו לסרן חונה בני  בנ וכ״ש אמנהניהו
 להו אמרינן לא מחמיר שרבם במקום שאפילו למדנו ועוד . במתנות

m הילכך המקילים אחר חכמיהם דעת נעה כך שנהגו כיון מידי 
 ז׳ל כהרמב׳ם דבריהם בשאר שנהגו המקומות באותן אפי/ו בנ״ד

 מיפעיא ולא להו ושבק־נן המקילים כדעת נהנו כהונה במתנות
 נהגו אש ומצרים ודמשק שוריא אפילו אלא מא״י הרחוקים במקומות

 תרומות לענין אפילו דהא מנהגם על אותם מניחים המתנות לתת ש/א
 נר׳ וכן טבלי דלא במתנות כ״ש בהו דניחו חזינן לא דטבלי ומעשרות

 הזרוע לכהן ונתן בשורה כתוב בפי״ו וז״ל ופרח כפתור בעל דעת
’ באר דנוהנים הזרוע בפרק וחמרינן  וגומר

פ״ט 'יםבכו הלכות והר״ם
■*״ו

 הריא״ף פסק וכן וכו׳ וח״יל ;
אלעאי כר׳ פסקו הגז בראשית אבל . . _

 נתינה גמרי הדדי דכי למתנות ה״יה כתב ורש״י בחרן א/א נוהג דאי/ו
 והאי ז״ל הראב״ד עליו וכתב הלוי הר״ז דעית נמי וכן מתרומה נתינה
 והרי איסור של רע ממנה; צגנווד ואין וסיים וכו' מחוורא לא סשקא

 והרב , ע״כ טבח בכהן ואפילו ומשמתינן וגלימא אטימא קנסי במתנות
 שהוקשו לפי בא״י אלא נוהגות אין אלו מחנות כתב הבית תורת פעל

 כך בח׳יל נוהגת התרומה שאין וכשם לתרומה הגז וראשית המתנות
 שנהגו חכמים אמרו וכבר בחייל נוהגות אין הגז וראשית המתנות
 או בא״י אלא נוהנות שאין למתנות וה״ה פח״ל שפוטר הגז בראשית

 מחמירין ויש תרומה שש להפריש חכמים בהם שנהגו שבח״ל במקומות
 בכל נהגו וכן המשירין דברי ונראין בחי׳ל אף במתנות ומחייבין

 אפילו להתיר שדעתו שתראה כדי הלשון כל והעסקתי עכ״ל. גלילות
 שהוא שאן בבית שפרו חבר ז״ל והוא לא׳יי הסמוכים המקומת בכל

 הילכך כספרו ה^דיך כ^סר ^ותס סטר שהדכ מכלל(?"י לדטסו
 . אמר לא״י הסמוכות בגלילות אלו גלילות בכל נהגו וכן כשאמר

 פוצה ואפילו בהם מיחו ולא גדולים חכמים הגלילות בכל שהיו וכיון
 קביעות לך אין מפורסם הוא והענין ראינו לא המנהג על ומצפצף פה

 פלוגתא אומרים הדין לשאול אחד יבוא אם ומ״ננ , מזה גדול מנהג
 לעשות תרצה ואש המחמירים מן והר״ם והריא״ף J הוא דרבוותא

 תסמוך המנה; טל לסמוך תרצה ואם ברכה עליך תבוא כדבריהם
: כתבתי דעתי לעניות והנראה

ת תרם ל א  לעצמו מתיר חכם דקי״ל יהודה של החרם ענין על ש
 בארון מגולגלות עצמותיו והיו לעצמו התיר לא למה

:יעקב התירו לא למה ועוד ט׳׳ה משה שנא טד
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ה ב ו ש  מפר ס״ח כאין העצה כך ומסיך ז״צ הראכ׳ד קדמך כבר ת
 אכצ לי נסייסב לא מ״מ כעל כזה פכהב ומה .לעצמו

 ש^שמר הבא ובעולם הזה בעולם היה יהודה של החרם כי הוא הנמן
 כלל הסרה ולא הסרה לו אין כזה וחרם הימים כל לאבי ומפאמי

 א״נ חומרסו מפני הוא שהטעם ואפשר ז״ל ירוחם רבינו כסב וכן
 הנדר מסירין אין דאמרינן דהא דומיא המיסה אחר עד מל שאינו

 חפלה דרך רבינו ומשה יסיר ולמי יסיר מי מיסה ולאחר שיחול עד
 פשעא משמע והכי לעצמו מסיר ח״ח ססם חרס אבל הסיר ולא בקש

 רוב הסכמס הוא וכן דוכסי בכמה לה ומייסינן ג־דל דרב למימרא
 הוסר בעה״ז שהוסר דכיון מוסר הסירוהו אם ומ"מ . הפושקים גדולי

: כלו הוחר מקצסו הוסר דקי״ל כבא בעולם גם
ת תרפא ל א  בפשיעה חייב אם באפערופום דעסי מהו ממני ש

: לא או
ה ב ו ש ̂׳ד מינוהו או יתומים אבי מינהו אם ביארס לא ת  משמע ב

 גדעתי כן הדבר ואין ביניהם חילוק שאין לך דשבירא
 שאם הממוצע הדבר הוא לעצמי שבררחי ומה הדפוס רבו זה ובדין

 חייב שפשע מעצמו שהודה או שפשע עדים ובאו יסומים אבי מינהו
 יודע שהוא כיון לאמנועי אשי ולא הוא מזיק שהרי ליחומים לשלם

 אומר אם אבל יפשע ולא יפה ישמור הוא גם לשלם חייב שהמזיק
 חומר משום עביד ולא דממנע מפום אוסו משביעין אין [פשע] שלא

 אפילו אוסו משביעין ב״ד שמינוהו אפערופוש היה ואם . השבועה
 איש שהוא ב״ד ליה דחשבי דאיידי הספק על ואפילו הפשיעה על

 הפושקים בין פשרה להטיל נכונה סברא וזו נמנע ולא עביד נאמן
 ישבע ב״ד מינוהו גוונא בכל כפכעא שאול דאבא מילסיה ואסיא
 ישבע לא יתומים אבי מינהו פשע שלא אפי׳ שבועה חיוב בכל משמע
 .חייב שהודה או שפשע עדים באו אבל שבועה דחייב במידי משמע

 בהכי אומר אני אלא הפוסקיש בין להכריע בא כאני סחשוב ואל
: דמר טעמיה משתבר ובהכי דמר טעמיה משסבר

ת תרסב ל א  החכמים מן לאחד שראיס דעסי אודיעך ממני ש
 וביום מכיסו הימים כל יצא ולא אבל שהיה

 נהגו שלא לפי עליך קשה והיה במקומו וישב הכנסס לביס בא השבס
:כן העולם

ה ב ו ש  לב״ה ללכס שנהגו מקומוס שים במנהג סלוי זה דבר ת
 אבל דפרהשיא מילי דמחזי משוס במקומם ויושבים

 שבאוסם פשוט נ״ל מכאן וז״ל פירוס המוכר פרק יושך נמקי כסב
 לשנוס רוצים ואינם אבלים והם במקומו בשבת לישב שנהגו מקומות
 דוקא ובחול אכלוס לנהוג שאשור שאומרים מפני בשבס מקומם
 מעמדות כאן הסירו בכרי הוא טעוס מנה; שזה לכבוד מקומם משנים

 היו שלא מאמר הטעם רשב״ם ופי׳ בשבת הקברוס בביס ומושבות
 לכבוד שבישיבה משמע בלבד ומושבוה מעמדות אלא אכלוס עושים
 דומה הנדון ואין יושף ביש בעל עלה וכסב עכ״ל חששא בו אין האבל

 כדי הקברות בביס ומושבוח מעמדות עושים שהיו באני דהסם לראיה
 מקומם כשמשנים אבל אוסם מכיל ה ב היה שלא עם רוב שם שיאספו

 של כחס ויישר ב־בס אבילוס כנוכנין מחזי האכלוס למקום גב״ה
 מלאו איך סמהסי ואני . עכ״ל בשבת מקומם לשנוס שלא הנוהגים

 זה הנבואה נסתלקה והלא הכרס משברס הראשונים על לחלוק לבו
 והלא דב עם מהכיל קטן היה שלהם שהב״ה לו הניד ומי בנים כמה

 לכבודו ננספיק היה והלא להם היו שתים וכ״ס מספלליס הס בסוכו
 דליכא בדבר שבס בכבוד מקילין היו ולמה עמו שמספלליס אוסם
 עם רבוי משוס הטעם סלה לא ז״ל דרשב״ם וסו . האי כולי צורך
 ולפיכך ומושבות מעמדוס אלא כלל אבילוס דרכי עושין שאין כיון אלא
 לעשוס הסירו אס ומה השסא היא ומכ׳׳ש ברורה שהראיה נ׳׳ל

 דאוושא מדא סרסי בה דאיס בשבס הקברוס בביס ומושבות מעמדוס
 עושין שהרי המס מפגי שהוא יודעים העם שכל וסו טובא מילסא
 שמוסר מקום בינוי כ״ש טובא מילסא ומוכחא הקברוס בביס אוסה
 במקומו ישב אחר למימר דאיכא חדא לטיבוסא סרסי דאיכא בשבס

 לובש שהוא כיון וסו האי כולי הוכחה וליכא מקומו שינה ומש׳ה
 בס״ה ז׳׳ל הרמב׳ן כסב בה וכיוצא הוא מוסר עטיפה לו ואין מנעליו

 ושכמו האבל יוצא היה שבשבס אליעזר ר׳ בפרקי דאמרינן ההיא על
ברגליו מנעלים לו שיש כיון בשבס אבלוס שאין אע״ס ז׳׳ל כסב מכוסה

 קיו הדברים והרי עכ׳׳ל המנודה ובין בינו להכיר כדי כן ועושין מוסר
 ממיר דלא האבלים במקום לשבס כ״ש היכר שיש כיון הסירו עטיפה

 בלתי וראשו ברגליו מנעלים עדים שני לו שים כיון שמוסר האי כולי
 ראוי שאין להודיע כדי בהם והארכתי הם פשוטים ודברים עטיפה

 מנהג היה החכם זה אם ומ״מ ז״ל הראשונים כנגד ראש להקל
 עשה אס ספישה עליו אין במקומו ולשבת לב״ה בשבס לצאח מקומו

: עשה יפה ונא יושך פיס על שסמך לסי כן
 אדם שחייב בהורה החכמים מן אחד על ממני שאלת תרפג

 לפרנס עצמו אס להשכיר או הפסחים על לשאול
 כסך והוא המלך של המס עליו ולפרוע המדה ע; יהפדיז אביו אס

 :לא או זו הוראה על לסמוך ראוי אם לדעס ורציס גלגלסח
ה ב ל ש  אלא לן אייעיא לא כאן דעד כלל נכונה זו הוראה אין ת

 ואיכא אב משל ד“מ איכא אמוראי ואיפליגו מי משל
 כל פסקו וכן אב משל כמי׳ד ירמיה לר׳ ליה ואודו כן משל מ״ד

 אביו אש לזון חייב הבן לאב ליה ולית לבן ליה דאית והיכא הפוסקים
 הבן אס שכוסין מהירושלמי לזה ראיה להביא הסוספוס והוצרכו

 חייב היה לא לפן לו יש אס דאשילו ס״ל דהוה משמע אביו את לזון
 לבן אין אם דאפילו להוסיך בא המורה וזה מיטל הנמר ועל לזונו

 והרי מעולם אדם אמרה לא וזה אביו לפרנס הפשחים על ישאל
 לשכור חייב מי כלום לו א-ן ואם מאחר גרע דלא כשבו השושפוס

 אביו אש להאכיל הפסחים על לשאול או אחרים לפרנס עצמו אס
 ויצטרך ממלאכתו מסבטל כך שמשוך אעי׳ס בנופו לכבדו חייב אפל
 פן ר״ש דשני הירושלמי לשון לתרן כדי כן וכסב ע״כ לפסחים לחזר

 הוא ואפילו לו יש בין לו אין בין אמך ואח אביך אס כבד יוחאי
 הוא ואפילו דאמרינן והא ז״ל הרא״ש עלה וכשב הפסחים על מחזר
 דהא הפסחים על הוא ויחזור משנו שיכבדהו לא כפשחים על ממזר
 צריך כך ומסוך מננלאכשו ובטל מכבדו בנופו אלא אב משל קי״ל
 לך הרי וס״ה שמשון ורבנו הד׳ן כשב וכן עכ״ל הפשחים על לחזר

 הפסחים על לחזר ויצטרך משלו לכבדו חייב אינו הירושלמי שאפילו
 שאין ג״כ ולמדנו אביו אש לזון הפסחים על לחזר חייב שאינו וכיש
 שמתבטל אעי־פ בנופו מכבדו אצא לזונו עצמו אס לשכור חייב

 בפרק והסוספוס . חולק הדין בזה ראיתי לא ועדיין . ממלאכתו
 ואפילו דנןסני הלשון סוך והשמיטו הירושלמי זה הביאו נקניס האשה

 הכי קיי׳ל דצא א"נ ליה גרסי דצא משמע הפסחים על ממזר הוא
 ישלו אם י מהונך ה׳ אס כבד זו פטה לפי הירושלמי מתפרש והכי
 יבזבז אל המבזבז כדאמרינן כולו ולא לה׳ מממונו לסש חייב ממון
 ואש אב ובכיבוד פטור פרנססו כדי אלא לו אין ואם מחומש יוסר

 אלא לו אין בין הרפה הון לו יש פין אמך ואש אפיך את כבד נאמר
 לקיים אפשר זו שיטה לפי ואפילו עמו אפיו משפרנס פרנסתו כדי

 אחר שינטרך ואפילו הפתחים על ממזר הוא ואפילו הספרים גירסס
 לחזר חייב הפן אין הפירושים ולכל הפסמים על לחזר פרנסתו שיכלה

 המש עליו לפרוע וכ״ש אביו את לפרנס עצמו לשכור או הפסחים על
 כמו לבן יש שאם לי מססברא ומיהו . הצבור על מוטל הוא הרי אלא

 כדאמרינן הראש על המוט; המס מס עליו לפרוע חייב לזונו שחייב
 הסושפוס כסבו הרי ואי׳ס אביו על הבן וכ״ש מעבט מסא אפר מסא פר

 וכו׳ מהונך דריש בירושלמי מהונך ה׳ את כבד המתחיל בדבור לעיל
 הוא הרי מכבודו יותר ואם אב כיבוד על הקבי׳ה שהקפיד משמע
 אביו אס לזון הפסחים על לחזר חייב ליה דליס והיכא וכו׳ אומר
 הכסוב השוה דסניא דהך עלה איירי דהסס י״ל . ע״כ אמו ואת

 שהקפיד דאמר דרשב׳׳י אהך ופליג המקום לכבוד ואם אם כיבוד
 כפשטא לה שביק ומש״ה מכבודו יוסר ואס אב כיבוד על הקב״ה
 דהא כהלכסא דלא דהויא כיון חששו לא ולפיכך בן משל כמ״ד ואתיא

 שאינו פרור הדבר הילכך אב משל דידן בסלמודא הילכסא איפסיקא
 הירושלמי כסב ההלכה פסק גבי לקמן אפל . משלו אפיו אס לזון חייב

 והשמיע לפן ויש לאב אין אם אפיו לזון הבן אס דכוסין ממנו להססייע
 ואע׳ג אביו את לזון הפסחים על לחזר שחייב דמפמע הלשון סוך

 .יהיה שלא שפיר מינה מסתייע מ־מ פן משל כמ׳׳ד האי דאסיא
ס ק ע  הירושלמי לשון סוף פירושו והמפרשים הקצה אל הקצה מן ^

 חב דמשל שלנו הסלמוד פסק על יקשה שלא כדי לעיל כסבסי כאשר
ולזה צדקה מסורס אוסו כופץ לבן ויש לאב אין ואם הפן משל ולא

הביאו
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 הפשחיסלזוו על לסזר חייב שיהיס hi אבל שייעס הסוספוס הביאו

 כרו'^ דאשיא כיא הלכשא דלאו משמע שלנו מהשצמיד ומ"מ ־ אביו אש
 על יושר השורה שהקפדה שאמר במה וכן הכי לאקי״ל ואנן מש״בן

 דאמר דידן כשנא אלא הכי לן סבירא לא מכבודו יושר ואם אב כבוד
 עליה פלוגתא איכא נמי מערבא דבני ובשלמודא .וכולי הכשוב השוה

 לן קיימא דלא כפשעה דרשב״י לבריישא שקשבקינן וכיון דרשב״י
 שיש בזמן אביו אש לזון שחייב לאשמעינן ואי אב משל א^א כווחה

 שישבעל לאשמעינן ואי מאחר גרע דלא ראיה צריך לא לאב ולא לבן
 לביעול מינה נפקא בשלמוד אמרינן הא כבודו ומשום ממלאכשו

 דילפינן דרשב״י לבריישא אצעריכינן דשפיר ומסשבראלי מלאכה
 אין ואפילו בריוח אביו אם לזון חייב בריוח מזונום לבן יש שאם מינה

 דכופין נהי אחר כעני אומו וכופין בצמצום ישפרנס אביו גס בצמצוס צו
 מזונושיו אם וכן בריוח העני אש לזון אושו כופין אין אבל הצדקה על

 הרב מלשון דקדקשי וכן אחרים אס לפרנס אוסו איןכופין בצמצום
 ומכסה מלביש ומשקה מאכיל כבוד זהו אי וז״ל ממרים בה׳ שכשב ל ז

 כפי אביו וזן אושו כופין לבן ממון וים לאב ממק אין ואם אב משל
 ולא הפסחים על לשאול חייב שאין מדבריו למדנו .ע״כ יכול שהוא
 בריוח מזונושיו שאס למדנו ועוד . אביו אש לזון עצמו אס לשכור

 וזה כמוהו אביו אס יזון בצמצום שהוא ואפילו בריוח אביו אס יזון
 עוד ־ יוסד! ביס בעל כדכרי שלא וזה .יכול שהוא מה כפי ב״שון כלל

 יסבעלממלאכסושאין אם יאכל מה לו אין שאם הפוסקים נ׳למדעס
 שניהם ונמצאו לערב הפסחים על ישאל או ברעב שימוש אביו כבוד זה

 דרכיה והשורה במזונותיה שחייב אשה לו יש הבן אם וכ״ש מסים
 בגמרא דאמרי והא בשוה כלם ויספרנסו מלאכסו יעשה אלא נועם דרכי
 ממלאכסו אפ״היסבעל לו שיש כגון מלאכה בימול לענין מינה נפקא
 שהוא מה כפי הרב שכסב וזהו אביו אס לכבד יוייב גוונא ובהאי

 זה אין נפשו אס נושא הוא פעולסו אל אלא כלום לו אין ואם יכול
 אנו אשר הפוסקים מדברי נראה כן לחלוק כדאי שאיני אע׳פי יכול

 לאיסזוני ממונא לבן ליה דאיס דוקא הרמ״ה וז׳ל עליהם לסמוך רגילין
 הפסחים על ולחזר ממלאכסו לבמל מיחייב לא ליה ליס אי אבל מיניה
 קצבה לשש שבא ונר׳ יומא ההוא שהוסיף אלא לשונו העסיק והעור

 ממון לו שיש ודוקא וכשב קצבה נסן לא שהרמ״ה לפי לו יהיה כמה
 ומ״מ ממון לו שיש אחד יום לפרנסס קורא היה שלא ונ״ל עצמו אש לזון
 ונסן הר״מ דברי העסיק ירוחם רבינו גם כסבסי כאשר הוא הדין הרי

 לבקר מלאכסו לבעל חייב דאינו המקום מכבוד דגמרי משום פעם
 שאע'פ יודע והוי ■ הפסחים על ושיחזור אבלים ולנחם חולים

 עניים כשאר דוקא לאו צדקה בשורש מיניה דשקלי הפוסקים שכסבו
 העולם שדרך אביו עם צדקה שעושה מי ובשורש הרוחשו כפי אלא

ד לפרנסו  :והירושלמי דידן שלמוד בין מציעסא מילסא והוי הרוחסו כ
י ס ר ת ח ל א  לו וכשב בנו אש לשדך רוצה שהיה בראובן ממני ש

 חמשים מעכשיו לבני נוסן ואני זה לשון בשער
 שנה ועד מכאן לו ואסנם לו נססי אשר הסכשיעים מלבד פרחים

 כבר אומר הבן אשסו כסובס כדי בגכסים ואין השנה בשוך האב ומש
 הודם שמס כיון אומרס ואמו מעכשיו כלשון הנזכר המעוס לי כסן

 הדין המורה יורה זו במשנה הבן זכה לא המשנה זמן שיחול
; מי עם

r C w H קנה לא והלא הבן קנה במה זו במשנה קנין אין אם 
 קיימא הא קנין שם היה ואפילו הקנין מדרכי באחש

 קונה הוא חליפין בשורש סודר וקנין בחליפין נקנה ממבע אין לן
 אשה כמה וכך כך לבשך [נושן] אשה כמה לן דקיימא שאמר ואם

 עלה אמרינן הא לבד באמירה הנקנין הדברים והם וכך כך לבנן
 יש בירושלם שהרי השידוכין בשעס היה לא זה ושנאי וקדשו עמדו

 שהיו דדוקא וסו הנשואין בזמן אלא יקדשו שלא קדומה הסכמה
 כדמשמע השדוכין קודם אבל השדוכין בשמח נ’א מחלה משודכין

 הכן שיוכל רואה אינו הילכך לבד באמירה קנה לא השאלה למן
ן אלא מזכר המעוש לקנוס  שקנו או קרקע אגב לו אוסם שהקנה מו
ה מפבע אין אמדנן דלא פרחים וכך כך לו שיסן ממנו ^ בחליפין קנ  א
 אכל כחליפין נקנה אין להקנוסו ורוצה פלוני כמקום ממכע שיש מון

 לאוסה נכסיו שנשסעכדו נפי קנה לפלוני מנה לסס מידו שקנו מי
ק וסו מסנה ק הדרכים מן נאחד הקנאה שס היה ואס משספכד ה

.מעכשיו לו שאמר כיון כמשנה הכן זכה אם לעיין יש כשבשי אשר
ש או  נכסים כם היו אש דב־למא ונראה . כמשנה זמן שקכע כיון ד/מ
 משעש למפרע זכה הזמן כשיגיע כמשנה הכן זכה ודאי ין חו> כני

 וגירושיו קדושין לענין אמרינן והכי מעכשיו ליה דכשכ כיון כשיכה
 כיון כמשנשו לחזור יכול היה לא שהסב וכיון משנוש לענין ה וה

 לגבי אמרינן והכי למפרע במשנתו זוכה כשמש גם מעכשיו דאמר
 .בנשיים דמש אע״ג הזמן כשיגיע ומגורשת דננקודשש וגירושין קדושין

 קודם האשה חוב קדם וכבר חורין בני נכסים שם שאין בנ׳ד אב״
 שערוש לשני דומה הדהר למה כשוהשה החשה גושה המשנה ששחול

 זמנו שהגיע אושו גובה זמנו הגיע לא והאחד זמנו הגיע שהאחד
 רוצה האב היה שאם למדש הא השערוש שני כדי שם שאין פ ואע

 המשנה מן אפי׳ כשובשה גובה הישה המשנה זמן שיגיע קודם לגרשה
 מקרקעי אגב מעלעלי לכשוה דנהגו דהששא יודע והוי הוא ופשוע
 מצאו לא קדימה דין בהן ויש כקרקעות להיות המעלעלים וחזרו

 הכעל דמכר מעלעלי עורפש אינה אשה אמאי ידיהם הראשונים
 השוק שקנש בהן שאין דרצשנה מעלעלי וא״כ השוק שקנש מפני ואמרו

 ראיתי בלא מזה למנהג עעם קצש לשש ואפשר אותם תערוף לא למה
 ליה דעביד לא דאי משום דמשנה מעלעלי עורף ב״ח אי אשה שתהיה

 ובנ״ד 1צל*נ ועדיין למכר ודמיא משנה ליה יהיב הוה לא נפשא נייח
 עלה לוסיף דלא והבו המשנה מן כתובתה אשה שגובה ברור הדבר

 וכ׳ש שמכר ממעלעלי עורף דב״ח ולוה מלוה מה' פי״ח כשב הרב כי
: זה מנהג הזכיר ולא ממשנה .

ה פ ר ת ח ל א  המגלה אש הקורא היחיד על דעשי אודיעך ממני ש
 זה נקרא אם ולאחריה לפניה מברך אם בזמנה

: לא או בברכות מחלוקת
ה ב ו ש  לזה קורא אשה אין שאם השאלה לזו מקום ידעתי לא ת

 גופיה ורב היא אשי ודרב דרב פלוגשא דהא מחלוקת
 דאין אסי כרב דפשקו רבוותא כמה ואיכא אסי דרב להא לה חש

 ורכ בהי׳ג כשב וכן יברך למה פעור שהוא וכיון אותה קורא יחיד
ץ  כל וכי ז״ל והראב״ד יראים וספר הגולה מאור גרשום ורבינו עמנ

 על בשלמא לי דקשיא אלא . בברכות מחלוקת למהוי חשיבי לא הני
 למה ריבנו אש והרב נסים שעשה (מי) אבל יברך ״א מגלה מקרא

ס על שהרי יברך לא  לשרז ויש • לבד מגלה מקרא על ולא נשקנו הנ
 והוא המגלה קריאת סדר על אותם שתקנו דכיון רבוותא הני ״דעש
 פעור לאחריה בין לפניה בין שקנו אשר הברכות מכל גם ממנה פעור

 לברן יכולות שהנשים האומרים ולדעת לבעלה ברכה הויא יברך ואם
 לברר יכולות לעשותן רצו ואם פעורות שהן גרמא שהזמן עשה מצות על

 והוי משרה שם היו אם הוא חיוב כר שהרי לברך שיכול הכא מכ״ש
 הנ״מ בברכות מחלוקת או להקל ברכוש ספק אומרים אנו שאפילו יודע
 בעשיית מחלוקת נפל אס אבל עצמה בברכה המחלוקת או שהספק ממן

 התפילין מצות על מברכין אנו שהרי תדע עליה מברכין המצוה
 ופרח כפתור ספר וז״ל אחרוש במצות וכן מחלוקת בה שיש פ אע

 שהרי מברכה פוערו אינו המחמיר אחר להולך הפוסקים מחלוקת
 ז״ל רש״י לשיעש שיעשם כמי הפוסקים מן אחד ע״פ שפליו העושה

 המגלה על זמן לומר שרוצה מי וכן חולק שר״ש לפי עליהם יברך לא
 מפני עליו יברך לא המצות ספר בעל יצחק רבינו בשעת ביום

 שמחייכיו הפוסקים מן הרבה נמצא וכן בזה עליו חולק שהר״ם
 מהר׳׳ר מה הסכים שקונם על נברך [למה] וא״כ העכו״ם פירוש
 עעון אם לך שיסופק דבר כל ברכוש הלכות שכתב והר״ם ז״ל ברוך

 ידעס שכבר בזה ספק לך אין ברכה בלא אותו עושין לאו אי ברכה
 ידעס כבר נמי בניד הילכך . עכ״ל לברך חייב והמעשר שהשו״ץ
 כשבשילהשלמדבמקוסאחר זה וכל לברך חייב המגלה אש שהקורא

 לקמסה חייב דיסיד כרב פסקו הפוסקים רוב מגלה במקרא אבל
 לקרות מצה אם זה p וקודם ולאחריה לפניה לברך שחייב וממילא

 חוזר י״ד בזמן מגלה ימצא ואם יברך ולא קורא החדש מראש אפי׳
:ולאחריה לפניה ומברך וקורא

ן י נ ב ל  כפי שפירוש בג׳ סגי או היריעה כל לחפור צריך אם ו
 בפשתן לתפור עוב שיוסר שמחה רבינו כסב הפימשים י

 ואני בהגהה כדאיסא וכו׳ שפירה בלא מלהניח אלו גידין חועי כין
ה כל אש לספור צריך ואין שכסב ז׳ל רנינו מלשון כן דקדקסי מ ד הי

כגידז



ותשובותדדדבץעאלותנ0

 משמע בגידי! היריעה אס לספור צריך אין ומדקאמר וכו׳ כסיס גגידין
בגידי! כלה אס לספור צריך אי! אבל היריעה כל אס לסער דצדך

 ספירוס ג׳ וסופר למכתב ליה הוה סכי סימא לא דאי ספירוס ג׳
 : פשולה בגידי! פלא ספרה שאס השמיענו דכבר וכו' היריעה בקצה

פו ר ד ת ו  ר׳ ור״ל יוח:! ר׳ בירושלמי דגרסיג! דהא עלה שאלס ע
 וחמשה ליבעל עסידי! והכסובים הנביאים אמר יוחנן ^

ל יסף ולא גדול קול עעס מה ליבעל עסידי! אינם סורה סדרי  ד
 גדול קול כא! נאמר ליבעל עסידין אין והלכוח אססר מגלס אף אמר
 הליכוס הלכוח וגו' מזרעם יסוף לא וזכרם להל! ונאמר יסף ולא

 :וספר ספר מכל נלמדים הלכוח כמה והלא וכו' לו עולם
ה ב ו ט ^  ספרים שאר יבעלו אפי׳ וכחב ז״ל הראב״ד קדמך כבר ת

 עכ״ל בצבור מלקרוס ססבעל לא מגלה בהם מלקרוס
 • סלים מספר והס הקרב! על השירים לומר צריכי! היו והלא וק׳ל

 השירים אלו זולס בו מלקרוס יסבעל הספר ששאר ^מר הוא ודוחק
 ולימוח השגה כא! ויש כסב המגיד והרב . הקרב! על הנאמרים

 פירוש לדעס צריכי! אנו ומ״מ .ע״כ דרכו אש יראה האמס המשיח
 הלמוד המשיח לימוח כי כפשוע! דברים בזה לי שנראה ומה המאמר

 שם יהיו ולא ע״ה רבינו משה בימי היה כאשר הגבורה מפי יהיה
 שנאמר הגבורה מפי עד פלוני משם סלוני אמר כך אלא והויוח ספקוס

 שהם הקבלה מפי דבר ללמוד אז יצערכו ולא ה׳ לימודי בניך וכל
 ולא סורה סדרי בחמשה מבואר יהיה הכל אלא וכסוביס נביאים

 ר' שאמר וזהו שנחנו קודם היה כאשר ספר משום נלמד דבר יהיה
 זולס דבר מהם ילמדו שלא ליבעל עסידי! והכסובים הנביאים יוחנן
ל הגבורה.ובא מפי דקדוקי' וכל הכל נלמד שממנה שבכחב מורה  ואמר ד

 שאפילו יחבעלו לא הלכוח ליבעל עסידי! אי! והלכות מגלסאססר
 להם קורי! והיו הלכוח כוסבי! היו השמועה מפי לומדים שהיו מ!0

 אמרו שכן ססבעל לא אסחר מגלס וגם השכחה מפני ססרים מגלס
 וימי שנאמר בעלים אינם הפורים וימי בעלים המועדים כל במדרש
 ע״ש צ״ג סי' זה על נפאל והרשב״א • וגו' יעברו לא האלה הערים

 לא כחוב דהא המועדים שיחבעלו ח״ו כי זה על כסבחי אני וגם
 והשמחה העובה חרבה ההוא שבזמן אלא ממנו סגרע ולא עליו מוסיף

 נחבעלו כאלו אדם בני אצל שוים הימים כל שיהיו עד והמנוחה
 מ! שאינם אע״פ ונעשים נזכרים יהיו הפורים ימי אבל המועדים

 שאירע מה וכל למיסה נמכרו וכי הצמר זוכרים ישראל יהיו כי הסורה
 בעלה אינה אססר דמגלס דאמר ר״ל כוונס היסה וזו זמן באוחו להם
 נכחבו והכסובים הנביאים ספרי כל כי ז״ל הרב מכוונח שנראה ומה

 וכל להיוח עחידים אשר הצרוח על או בזמנם שעברו הצרוס על ונסדרו
 ססבעל ולא חשסכח לא פורים מגלס אבל ויסבעלו ישסכחו אלו דברים

 הצרוח נשכחו כי שנאמר יחבעל הצרוס זכרו! שכל אע״פ שכחב וזהו
 וימי שנאמר יבעלו לא הפורים ימי מעיני נסחרו וכי הראשונוח

 . ע״כ מזרעם יסוף לא וזכרם היהודים מחוך יעברו לא האלה הפורים
 ומה וחשכח דוק המאמרים לפני עעם לחח ז״ל הרב שכוון משמע

 הדברים וכל הירושלמי גרשח על שפיר מחישב למעלה שכסבחי
: צדק מורה שיבוא עד ז״ל המגיד שכחב מה אל חוזרים

ת תרסז ל א  ירדו שאם דסנן הא עלה דעחי אודיעך ממני ש
 עליהם מסריעי! ושנו וחזרו הזרעים וצמחו גשמים

 בהן נוהגים אי יום מ' לגשם גשם בי! הגשמים פסקו אם וכן מיד
: לא או האחרונים ימים ז' כחומרס

ה ב ו ט ״  להחמיר פסקו האחרונים ורוב הפוסקים בי! מחליקח זה ת
 ז״ל הרמב״ם דעס אבל • והעור והר"! רש״י כחב וכן

 למדחי וכן . הראשונוס החעניוח כדי! ודינם מיקל שהוא נראה
 פשקו אם ואח״כ ששנו זרעים די! חחלה שכסב הדינים מסידור

 שהוא משמע החעניוס סדר כסב כך ואחר לגשם גשם בין הנשמים
 הצבור על גוזרי! אי! פ״ג בהדיא שכסב ראיה וסו חחלה הקל הקל שונה

 עשר ובאוחם המטר ועל ישראל באר! אלא כפור צום כגון סעניס
 חומרוס כל שכלל הרי ע״כ אחרונוח וז' אמצעיוח ג' שהם סעניוח
 הוצרכו אם נמי וכן חטניוח שאר ומכל ראשונוח משלש יוה״כ סעניח

 חעניס חומרח עליהם איןנוסני! לבורוח ירדו שלא צהסענוסמשום
 לנהוג אפשר ואי העכו׳׳ס בי! שאנו דכיו! אומר אני ולפיכך . יוה״כ
.להקל הרג בדברי לממס מוטב האחחניס ימיה הז׳ כחומרת בהם

 אין שיטנו עד קצפה להם אי! אלו שחעניוס כיו! אחר טעם יש עוד
 רש׳י כסב הטעם ומזה לסבול יוכלו שלא כך כל בהם להחמיר לנו

 הרשפ׳א דעח וזה . אחרונוח פז' מחענוס ומיניקוס עופרוח פאי!
:ח״ד סימן בחשובה

סח ת תר ל א  לאחר ונשאת ראשו! פעלה שמס אשה על ממני ש
 אם הזמן פסוך ומס זמן [על] גט השני לה ונס!

 :חזקה הויא דפסרי כווסיה דקי״ל רבינו לדעס קטלניח זו אשה
ה ב ו ש  פמעכשיו גטה לה נס! שאם רפה צריכה לא דא כגון ת

 הזמן שהגיע כיו! לזמן הנמסרים הגיטי! ברוב נהגו כאשר
 הויא לא הילכך ליבום זקוקה ואינה למפרע מגורשס היא הרי פא ולא

 הגט לה מסר ואם . לכ״ע לשלישי לינשא ומוסרח מגורשס אלא קטלניס
 הזמן בחוך ומח פלוניס זמן עד פו חחגרשו ולא גטך זה הרי לה ואמר
 כשאר היא _והרי ליבום וזקוקה מיסה לאחר גט דאי! מגורשס אינה

 לשלישי חנשא ולא קעלניח היא והרי חזקה הויא ופסרי האלמנוח
: הוא ופרור

סט ה תר ל א  לאסחפוקי איכא ז״ל הרא״ש שכסב מה עני! טל ש
 זו עיסה גומר למימר פעי אי דאפיי פמילסא

 חד ספשיל לפשל החחיל אם וכן יטמין ולא יבשל לא ושוב פה שהסחיל
 פטור שבח בצורכי להחעסק שהחחיל כיו! שמא או . לבד יגמרנו

 גומר דאמר כ! משמע והלשון שבח צורכי כל גומר קיים שהעירוב
 גומרה למימר ליה הוה קאי לחוד אעיסה דאי שפח צורכי כל דמשמע
 .בדבר נסחפק ז׳ל הר״! וגם . ע״כ צדק מורה יבוא עד שקול והדבר

 קי״ל הא דינא לגבי אפל אפיי בדברי אלא נסספקו שלא ומסחברא
 דרבנן דאיסורא ספיקא וכל הוא דרבנן לשבח מי״ט פישול דאיסור

 ספיקא דאמרע! דסלמודא ספיקא מכל דיד! ספיקא עדיף וכי .לקולא
כי דאורייסא לשבח מי״ט דהכנה דס״ל וא״ח לקולא דרבנן  היאא״כהי
 אמרינן דקי״ל משוס וכ״ח דאורייסא איסורא להסיר עירוב מהני

 דאיכא גדול היום בעוד הניחא ליה חזי אורחי! ליה מקלעי ואי הואיל
 אם עירוב מהני אמאי הואיל דליכא לחשכה סמוך אבל הואיל למימר
 מדרבנן לשבח מי״ט דהכנה משמע ודאי אלא היא מדאורייסא איחא

 כדי סופרים מדברי זה ואיסור שכחב הרמפ״ם דברי הס וכן היא
 נראה פדי! נסחפקו ז״ל שהם סימא ואפי' ע״כ לחול מי״ט יבשל שלא

 עירוב נקרא דלמה ועוד כחפסי כאשר להקל טעם שיש דעחי לעניוח
 עם שבח צורכי נסערבו וכבר י״ט צורכי עם שבס צורכי מערב שהוא
 ולדעח .קיים שהעירוב בעוד לטשוס פהסחיל המעט באוסו י״ט צורכי
 באוסו וזכרו! היכר יש הרי וזכרו! היכר מפום הוא שהטעם ז״ל הרב

 הביח בני כל ראו שכבר קיים העירוב בעוד לעשוס שהחחיל הדבר
 ועוד השבח לצורך ולחק! עליו לסמוך והחחילו העירוב אח שהניחו

 שפח עונג ומבטל השפס כל עצב נמצא זה באיסור מחמיר אחה שאם
 שהוסיף הרג מלשון לדקדק יש וכן .סעודוח ג' ממצוס שיספטל ואפשר

 עסוס שחי לעשות דרך דאי! משוס בספשילו או דאפיי מימריה על
 דרך פחפשיל אפל אחס עיסה הכל עושה אבל לשבח וא' לי״ט א'

 הספשיל הוסיף ולפיכך לכבדם ולשבח לי״ט הרפה ספשילי! מיני לעשוח
 מה כל גומר הרבה חפשילין לעשוס רגיל שהוא גמה דאפי' שמעינן לא

:כנ״ל לשפס צריך שהוא
ן י נ ע ל  ידי על לערב יכול אם סבשילי! עירובי עירב ולא ששכח מי ו

 שאין אומר אני ולפיכך כחב והרב . פלוגחא איכא סנאי • ׳
 השיג והראפ״ד . וכו' חבשילי! עירובי לא הזה בזמן ומסנה אדם מערב

 דברי העמיד והמגיד גזה שחלקו הראשונים הגאונים ראינו לא עליו
 אפל דירחא פקפועא דפקיאים כיו! כלום נוt הסנאי כי ובודאי .הרב
 שפראשונס כיו! צודק אינו שהתנאי ואע״פ להקל מססברא הדי! לגבי
 אסור היה ספק משום דמעיקרא לגלוס יסנו עסה גם מחנים היו

 דהא ודאי י״ט דהוא בראשו! ולא הוא שני ביום העירוב קנייס ועיקר
 מחם דשלחו ואט״ג העירוב קונה שני י״ט אפל • דירחא פקבועא בקיאינן

 נזהרין שהיו ממה יוסר פו שנזהר אמרו לא אפוחיכם במנהג הזהרו
 שלהם ואע״פ כהם נעשה אנו אף העירוב מניחים היו שהם וכיון אבותינו

 ונניח אבותינו מנהג נשנ' לא מ״מ התנאי יצדק לא עסה ולנו התנאי צודק
ב' יום על אלא העירוב סמיכחנו^בקנייס עיקר שאי! אע״ס ונחנה עירוב

 אבותינו עושים שהיו ממה חמור יוסר שני י׳׳ט שנעשה אמרו שלא
 גם ומתנים עירוב מניחין שהיו לביו! הספק מן אותו מושי! שהיו בזמן
מו י אנ



טוותשובותהח־בץשאלות
 הוא מוסר שנאי ע״י להם מוסד הסיה דכר כל הילכך נפשה אנחנו

 ככסיסי וכמה הוא גמור חול לדידן שהרי הוא וכ״ש כ׳ כי״ט לנו
 שכסכ ראיסי שוב . ודוק כדכר חלקו פלא הגאונים דכרי נסייככו

 דאמר דרכא מחוורין הרב דכרי אץ ודל פפרפסי למה קרוב דל הר״ן
 הוא דלדידן מסתכרא ומחנה לחכרו מי״ט חכשילין טירוני אדם מניח

 לא דהשחא כיון כדין כן דירחא כקכוטא דכקיאין ואע״ג דקאמר
 לן ליס אכוחיכם כמנהג הוהדו מסם דשלחו משום אלא להו עכדינן

 מסנינן נמי אנן מסנו מצי הוו דאינהו וכיון מינייהו טפי לאחמורי
 . ט״כ כזה הרמכ״ם דכרי לו נראו שלא כחפוכה הרשכ״א כסב דכך

 טוכ כיום הטירוכ קנייח דטיקר לטיל שכהכחי למה צריך אחה ופכ״ז
 משום לא דאי יודע והוי אכוחינו מחנין שהיו כמו ומשנינן הוא שני

 הרמכ״ם כדטס להחמיר לנו היה המקל אחד הלך סופרים כשל דקי״ל
 :חלק ולא ססם הדין שכסכ מיקל נמי דהריא״ף והו הוא דמר לאחריה

ן י נ ע ל וכו׳ נהרוס להם וכורין וז״ל די״ט פ״ז הראכ״ד שהשיג מה ו
 חוטטין להם וצריך יחיד של אכל להם צריכים שהרכיס א׳יא י

 ככא פ״ח כארוכה זה רכינו כיאר וככר המגיד וכסכ כורין ולא
 ושס ז״ל הר״א טיין ואלו וכו׳ יחיד של ומטרוס שיחין כורוש המסחלס

 רכה גכרא חשד איך סמה ואני .ט״כ כאן השיגו לא לדכריו לכו
 מוז מגדל כעל שכסכ מה גם .לו הסמוך כפרק עיין שלא ז׳ל כהר״א

 כלשון מדכרס הכנא כל שהרי כלל נכון אינו לרכיס כגרססו היה שלא
 מדכרי נראה כי כהשגסו דל הראכ״ד כוונס אכל הוא וכדור רכים
 וחופרין ומדקאמר וכו׳ מסקנין כיצד הרכים צורכי כל דעושין ז״ל הרב

 דככל משמט וכו׳ כורוס להם וחופרין קאמר ולא וכו׳ כורוס לרכים
 ולפיכך אחרים להם שיש כגון צורך כהם להם שאין אט״פ חופרין גוונא
 אע״פ כהם צורך להם אין אם אכל להם צריכין פהרכים עליו השיג
 כורין ולא חוטטיין להם וצריך של^יחיד וכן עושין אין לרכים שהוא
 דטס שזה ואפשר אשור נמי חטיטה אפי׳ כהם צורך ליחיד אין אם אכל

 שכסכ ממה נראה וכן . כנ״ל לפרש אלא הראכ״ד כא ולא ג״כ רכינו
 חוטטין להם צריך היה אם יחיד של ומערוח שיחין כורוח וי״ל פ״ח

:ט"כ סדקיהן אח ושפין אוסם
ת תרע ל א  החיה טל הנשה גיד שעל חלב טל אודיעך ממני ש

 מוסר החיה שחלב כיון לא או כאכילה אסור אם
 חלכ משום נאסר ככהמה הגיד שטל חלב אם השאלה ועיקר כאכילה

:כחיה גם אשור גיד משום נאסר ואם מוהר כידה .
ה ב ו ש  הוא שומן אלא גיד משום ולא חלכ ננשום לא נאסר לא ת

 כו ונוהגים קדושים שישראל אלא ומוסר ככהמה אפי׳
 קדושים וישראל היא מוסר גיד של שומנו כהדיא חניא והכי איסור

 לחיה נהמה כין לן שאני לא הוא מנהגא דמשום וכיון איסור כו נהגו
 חלכ חומרח משום ולא אישור כו נהגו הגיד חומרח דמשום אסור והכל

 דוקא לאו חלב וכן אסורוח מאכלוח מהלכוס פ״ח דל הרב דכחכ ואע״ג
 והכי שומן אלא ואינה חלב לאליה קרי והכחוכ ליה קרי חלב שומן דכל

 דכחכו חדט . כאלה ורכים האדן חלב אח ואכלו דקרא אורחיה
 עיקרו • ושומנו וחטיטחו עיקרו נגיד ים דינין ג׳ ז״ל והר״ן הרשכ״א

 משמע • קדושים ממנהגוח שומנו דרכנן מחקנחא חטיטסו מדאורייחא
 שאם חלב משום בו נהגו ולא היא נפשה כאנפי מילחא הגיד לשומן

 חלכים שאר שאסרו כמו ליה אשרי הוו רכנן חלכ משום איסורו היה
 דלא והיינו אישור כו נהגו כעצמו הגיד משום ודאי אלא מדרכנן שהם

: לחיה כהמה כין כו לחלק מהפוסקים אחד לשחמיט
א ע ר ח ת ל א  נשים שחי והניח כראוכןשמח כעזה היה מעשה ש

 נכסים ויש מהם אחס כל יד סחס נכסים ויש
 קודמס ואחס שווח הכסוכוס שסי ואין היסומים כרשוס שהם אמרים

 כגכייח יחנהגו כיצד שאלו חכם שם היה שלא ולפי לרארתה
: כחוכוחיהן

ת ב ו ש  מקרקעי אגכ מטלטלי הכחוכוח ככל לכחוכ נהגו ככר ת
 להיוח המטלטלין חזרו זה סנאי לפי נמצא ודאקני לקנאי

 קודם שקנה הנכסים כל לפיכך קדימה דין כהן ויש הקרקטות כמו
 מידה מוציאין אוסס חפסה ואפי׳ לה נשסטכדו לא השנייה אס שנשא

 נכסי וכן .השנייה מפסיד אחרים נכסים שם אין ואם לראשונה ומנכין
 אוחם חפסה אפי׳ שלה אח מטלח אחח כל מלוג נכסי או ברזל צאן

מה שכל היורשים בחזקח כלם הנכסים ושאר מילה מוציאין סברסה

 יוצא ואין היורשים בחזקח הכל מוחו בשטח בכיסו מניח שהאלם
 לקנוס שיסכוין ובלבד הקנין מדרכי נאחס אוחם שיקנו עד מחזקסם

 שהיא אע״פ כיסה נסוך בטלה של בכלים המשחמשח האשה אבל
 מן שמוניאס או קנין לשם שחגביהם עד חפיסה זו אין אוחם מגבהח

 לכחובה הבטל בחיי אוסם שחפסה או ב״ד שהגביה או קנין לשם הביס
 הנשים מאלו אחח וכל . חופסן אני לכחובסי בהדיא שאמרה וכגון

 בנכסים חפיסה חפיססה כחבסי אשר מהדרכים נאחס חפסה אס
 דקי״ל שוה שחיהן דשטבוד דכיון שחיהן חח שנשא אחר הבטל שקנה
 לה ומשלימין ספס שחפס ומה גבה שגבה מה וגבה שקדם אחיון

 הכסובוח לחשלום הנכסים הספיקו לא ואס הנכסים משאר כחובחה
 ואם . חברסה שספסה ממה מוציאין ואין הפסידה שהפסידה אוחה

 היחומים. לחזקה הנכסים כל חזרו לקנוס הראויה חפיסה שם היסה לא
 הקטנה הכחובה שיטור לפי חחלה הנכסים חולקים חולקוח וכיצד

 החלק נועלח הגדולה ובעלה ומשהלקח כחובחה הקטנה ונוטלח
 יושר שם אין ואם הנכסים משאר כחובחה לה ומשליסין הקטנה שכנגד

 פטמים שסי הקטנה הכחובה כשיטור נכסים שם אין ואם הפסידה
 סחס שיש ממה מחפרנסוח להחפרנס רוצוח ואם אוחםבשוה חולקוח

 מידה מוציאין ואין בידיכי מה חוי אחס לכל ואומרים שיכלה עד ידם
 .הנכסים משאר לשאול והבא שבידה מה שיכלה עד אוחה משביעין ואין
 אפי׳ לה מגבין כחובתה לגבוח רוצה ואחש להחפרנס רוצה אחש ואס

 לגבוח רוצה שאינה כיון הראויה חפיסה חברחה שספסה ממה
 זה בכלל ואין ־ חוב בטל שיש במקום מזונוח לאשה שאין כחובתה

 חמורחם או מהם שבא שיחברר ממה או מלוג נכסי או צ״ב נכסי
: שהוא מקום בכל שלה אש נוסלח אחת שכל

ת תרעב ל א  ארבטה פרק דאמרינן הא על דעתי אודיטך ממני ש
ה׳ אמר כה ביזנא בר חנא רב דאמר שנים ראשי

 לששון יהודה לבית יהיה הי׳ וצום הז׳ וצום הה׳ וצום הד׳ צום צבאות
 ידעת ולא וכו׳ שלום שיש בזמן שמחה להו וקרי צום להו קרי ולשמחה

 ולשמחה לששון יהיו לטתיד הצומות אלו כי דקרא דפשטיה קושיא מאי
: עתה שהם כמו צום ולא

ה ב ו ש  ולא בה נאמרו הרבה ודברים היא קדומה שאלה זו ת
 ליה דקשיא במצודתי כעלה במה אלא דעתי נתישבה

 הוה והכי שמתהפך הוא היום אלא לששון מתהפך בעצמו הצום שאין
 לששון יהודה לבית יהיה וכו׳ הה׳ צום ויום הד׳ צום יום למכחב ליה

 שמחה אין צום אם שמחה להו וקרי צום לה קרו פריך ולהכי ולשמחה
 כי ולשמחה לששון יהיו כלום שיש בזמן ומשני .נום אינו שמחה ואס

 שלום שאין ובזמן ובתענית בהספד אסורים שיהיו יתהפך בעצמו הצום
 אין דקאמר פפא לרב בשלמא בסוגיא לדקדק ויש .צום הוא הרי

 ן קושיי דמתרצא היינו מחענין אין רצו מחענין רצו שמד ואין שלום
 נפשך מה חנא לרב אבל עלייהו שלוח־ן מטרחינן לא הוא דרשות דכיון
 ואם וחעניח בהספד אסורים שיהיו כדי שלום יש אם השלוחים יצאו
 היו צא ותענית בהספד אותם דלאסור וי״ל שיצומו כדי שלום אין

 קביע דלא וכיון בטלים תענית במגלת הכחובים דאפי׳ יוצאים שלוחים
 שאמר ומה עלייהו כלוחי מערחי לא שלום דאין בזמן אפי׳ מילחא
 י״ל רבים בלשון יהיו שיאמר ראוי והיה וגו׳ יהודה לביח יהיה הכחוב

 שהם לפי א״נ ולשמחה לששון להיוח חשוב הימים מאלו אחד כל יהיה
 יהיה השיב לפיכך באב תשטה שהוא החמישי צום על אלא שאלו לא

 והשתא ולשמחה לששון יהיה הצרות בו שהוכפלו זה דאפי׳ יחיד בצשון
 שאלו לא שהם דכיון אחרת בדרך קושיין לתרוצי איכא להכי דאתית

 בשאר משמט החמישי בחדש האבכה שנאמר החמישי צום על אלא
 והרי צום להו קרי משמה קא ועלייהו בהם רגילין היו לא התעניות

 לעתיד אפי׳ צום בתחלה היו שלא דכיון שמחה להו וקרו צום היו לא
 ויקרא צום להיות ראוי שלום שאין בזמן ומכני לשמחה שיהיו ראוי אין
 היו שלום שאין דבזמן כיון ולשמחה לששון יהיו שלום שיש ובזמן צום
 תשעה הכי אי פריך הנך בהדי החמישי צום קרא דכייל ומשום .צום

:ראשון לשון ותפוס נמי באב
ה תרעג ל א  מטלה כולו בית חזקת לה היה רחל דין מורנו יורנו ש

 ההיא החזקה מכרה ואח״כ בו דרה והיתה ומסה
 עליה וקבלה לאלול בי״א הנזכר המכירה חמן שלו שהמלך לעכו״ם

שלם בקנין הנזכר המכירה מזמן יום ששים לסוף הנזכר מהמלך לצאת
וכשכועה



שזמאהרדב־זמאלות30 ות

 ההיא החזקה ראיכן קנה פלאחריו לחשד וכבכעה . וצפכועה
 אחש כעלייה דר היה ובמעון מכירה שער לו כסכ1 כנזכר מכעכו׳ס

 ועד רחל של כנזכר הכיס חזקח היסה אשר מהימים הנזכר מהמלך
 פורע היה אך הנזכר מהעכו״ס החזקה הנזכר ראוכן בקנה אחר

 היה כנזכר ראוכן וגס • רכים ימים הנזכר לראוכן העלייה שכירוח
ך בחלק דר ^ ה  רחל של הנזכר כחזקה היסה אשר מהימים הנזכר מ

 מכח כנזכר מהעלייה שמעון אס להוציא כנזכר ראוכן כא ומחה
 החזקה לקנוס המצר כן שהוא מוען ושמעון שלו שהוא החזקה

 ועוד .הנזכר מהעכו״ס ראוכן בקנאה קודם כה דר שהיא כיון ההיא
 הנזכר העכו״ס שקנה אחר ההיא כעלייה דר שהיה שכיון עוען

 כחזקה החזיק ראוכן ממנו אוחה שיקנה קודם הנזכרס מרחל החזקה
 וגם .מי עם הדין מורנו יורנו .כלום כה לראוכן ואין וקנאה ההיא

 המצר כן שהוא לפי משמעון רשוח ליעול ראוכן צריך שהיה נאמר אם
 על להד׳מ אומר ושמעון רפוס לי נסן ככר ראוכן מוען אם כנזכר

 לראוכן השכר שמעון דמעלה כיון חדא ראוכן עם הדין תשובד׳ : השמים מן כפול ושכרו המורה יורנו השכועה מומלח מי
 כמצרים המנהג וכן שלו היא שהחזקה לו דמודה משמע

 וסו • לעכו״ם פורע והוא החזקה לכעל השכר מעלה ככיס שהדר
 המצר מכני אחד וקיי״ל המצר כן הוא גס ככיס דר היה דראוכן כיון

 כגמרא איסא והכי מידו מוציאין המצר כני שאר ואין זכה וקנה שקדם
 הרכ וכחכה זכיני זכיניה וזכין מינייהו חד דקדים מצרני כני ד׳ הני

 שאין זו חזקה של המצר כני הס ושמעון וראוכן שכנים מהלכוח פי'כ
 כעלייה דר שהיה שכיון שמעון שטען ומה . כלום הקרקע גגון! להם
 לא לחזקה חזקה אכל שמענו לקרקע דחזקה טענה אינה החזקה קנה

 שהרי לן למה מערחא דהפוכי וסו החקנה על להוסיף דלא והכו שמענו
 מעוס ממנו ולוקח כמעון על חוזר והעכו״ם העכו״ם על חוזר ראוכן

 שרוצה משמע כלום כה לראוכן ואין שכסכס לפי זה וכחכחי .החזקה
 ששמעון יחכרר ואם • זו טענה מכח דמים כלא ראוכן אס שמעון לסלק
 ועומד לקנוס רפוס ממנו שנעל ראוכן ישכע ראוכן ולא המצר כן הוא
 כעל שמכיא כרורה כראיה אלא אוחו מסלקין אין דלעולס בשלו

 מדינא הדכר שאין כיון והכיעס הנזכר כפרק הרכ כחכ וכן המצר
 טעם שסידיעני עד פשוט נ״ל וזה והטוכ הישר ועשיח משום אלא

:החולקים
עי ר ת ת ל א  שנסקכצו _כשכס שהיה מעשה על אודיעך ממני ש

 כחכים והיו מנוה לדכר רכים עסקי על לפקח
 דוה הנקרא הסופרים קסס כחוך מונחים כהס לקרוא צריכים שהיו

 לקלמוסום קיכול וכיה לדיו קיכול כיח כו שיש כלי והוא כערכי
 לפסוח אפשר אי מהודקי שלו והכיסוי ולכסכיס לנייר קיכול וכיח

 מוסר אס מחלוקס ונפל הכלי כל אס יטלטל לא אס דכר ממנו לקחח
 עסקיהם על לפקח להם צריכים היו אשר הכחכיס אס לקחח לטלטלו
 לפלטלו ואסור לאיסור שמלאכמו כלי שהוא אמרו חכמים ומקצח

 כסוכה והאכן פירוס כה שיש דכלכלה לההיא שדומה אמרו וקצח
 הכסכים שיפלו עד הכלי אס ינער נמי והכא האכן שיפול עד דמנערה

: בזה דעסי לדעס ורציח אוחה יטלטל ולא
 כלום אמר לא לאיסור שמלאכחו כלי שהוא שאמר מי תשובה

 מלאכס פושה עצמו כהוא בכלי אלא הכי אמרינן דלא
 אבל בזה וכיוצא מחרישה של ויחד וקורנס הקלמוס כגון האיסור
 לדברים קיבול כיח הוא אלא מלאכה בו עושין אין אמרח אשר הקסס

 לאיסור כמלאכסו כלי שהוא דעחו לפי ואפילו הכסיבה לצורך שהם
 האדם כל גופו לצורך בין ננקומו לצורך בין דקי״ל לטלטלו היה מוסר
 לקחס שהוא מזה יוחר אדם של גופו צורך לך ואין לטלטלו מוסר

 דברים כמה שהרי רבים ולצורך מצוה לדבר וכ״ש שבסוכו הכסבים
 דמילסא קושטא אבל מצוה לדבר או רבים צורכי דהוו משום ז״ל הסירו

 דהויא שאמרו אוחם גם לאיסור שמלאכחו כלי הסופר קסס דאין
 בכלכלה איירי דהסס להלכה כיוונו לא פירוח מלאה דכלכלה כההיא

 בנ״ד אבל המוקצה שהוא האבן ספול ניעור וע׳י כיסוי לה שאין
 מכוסה שהוא כיון הכסכיס יפלו לא פעמים כמה אוחה ינער אפילו

 להך דמיא ואי הכחכיס ויפסדו הדיו שישפך וקרוב אפשר ואדרבה
 אבל . לטלטלה ומוסר דמיא דמטנפי פירוח דמלאה להאיך דכל^ה
^ קושטא ל מי מי ד אע"; קיטמא אגב כנונא דמטלטלים הך כי ד

 הוי ולא טינופא כיה לכשויי חזי וקיטמא מוקצים עצים שברי בה שיש
 המוסר לדבר כסיס כנעשה וכיון שבס מערב שהוסק כגון מוקצה

 רבים לצורך שהם הכסביס נמי כני׳ד והכא לטילטלה מוסר והאסור
 ולדבר האסור לדבר בסיס הקסח שנעשיס ונמצא והחשוב העיקר הם

 בההיא ז״ל הרב דכחב ואע״ג העיקר הוא המוסר ודבר המוסר
 בעוניי ואני רבים עליו השיגו כבר רעי כל כגרף דהוי משום דכנונא
 פעם שהוא רעי של דגרף טעמא הרב דנקיט אחרס בסשובה חרצחי

 לעולם אבל בשבח שהוסק וכגון מוקצה ג״כ האפר היה אם אפילו כללי
 של דגרף לטעמא צריכינה לא מוכן האפר היה שאם הרב מודה

 אפילו לבדו האפר אס ליטול יכול שאינו איירי בע״כ דכנונא והאי רעי
 דבר לטלטל מוסר למה ליטלו יכול דאם המחסה מן אוחו ישליך אם

 יכול כשאינו ודאי אלא קשיא פירוח מלאה דכלכלה ההיא וגם האשור
 אס ליטול יכול אינו נמי בנ״ד והכא מיירי לבדו האפר אס ליטול

 יטלטל לא אם לפסחו שא״א ומהודק מכוסה הקסס שהרי הכחביס
 ז׳ל הרשב״א הסיר מזו וגדולה . לטלטלו מוסר ולפיכך כלו הכלי אח

 הסיר וכן קיטמא אגב כנונא כמו מעוח של כיס בו שיש שק בסשובה
 עיקר אינן המעוס אם ומעוס אוכלין בה שיש חיבה לטלטל מהר״ם
 אגב דכנונא מההיא דיליף כיון דוקא לאו דאוכלין ברור והדבר

 יכול אס עובדא בהאי לדקדק שיש מה אבל הוא ברור זה וכל קיטמא
 צריך שהוא מה ולקחס דוקא במקומה הקסח אס ולטלטל לפסיח

 ולפחחה לפניו ולהביאה לטלטלה מוסר דילמא או במקומה ולהניחה
 מוסר זה שאף לי ומססברא . לצורך שלא טלטול דהוי משום שם

 אין במקומו לישב כדי סמטלטלין לאיסור שמלאכחו דכלי לה ואמינא
 מקומו לצורך שטלטלו כיון אלא במקומו ומניחו מיד לשומעו צריך

 בשם כ׳ה בפי המגיד בעל כסב וכן שירצה מקום זה באי מניחו
 לפסוח דא׳׳א כיון דידן ובנדון ז״ל והר״ן הסוספוס כסבו וכן המפרשים

 להדיא לטלטלו מוסר הקסח אס שיטלטל לא אם הכהביס ולקחח
 מדקדקין אין רבים וצורך מצוה צורך דאיכא כיון וסו לפניו ולהביאו
 לאסור טעם רואה איני דמילסא ■כללא יחרשלובדבר שמא בטלטולו

 ב' בהצטרפוח והמוסר האשור לדבר בסיס שנעשה הקסס טלטול
 ושהיה האיסור אס גס יטלטיל לא אם ההיתר אס ליטול שאייא סנאים

:כנ״ד ועיקר חשוב ההיחר
רעי׳ ת ת ל א  אח לישא שרצה בראובן שאירע מעשה על ממני ש

 חדשים ג׳ חוך אוחה ששדך ואמרו חמיו אפס
: חמיו למיסח

ה ב ל ש  כי החלמודים שני במחלוקח חלוי הוא הדין כי דע ת
 חמיו באשס אדם ומוסר בהדיא גרסינן שלנו בחלמוד

 וכן מוסרס שהיא והרמב״ן והרמב״ם הרי״אף דעת שהוא נראה וכן
 וקצס העין מראיס מפני אסרוה בירושלמי אבל • מותרת חורגחו

 אסר ובה״ג ר״ח דעס נראה וכן הירושלמי כדעת החמירו מפרשים
 טבוח טבחו שהיה באחד בפרובינצא היה ומעשה חסנו אשח ג״כ
 שכל ואע״פ . לסעודחיה ר״ס ואפסדיה חמיו אשס לישא מזוג ויינו

 אחריהם הולכים אנו אחס לדעח מוסכמים והרמב״ם פריא״ף מקום
 בני בסר דאנן עיקר דידן ותלמודא אחריני נמי דאיכא הכא וכ״ש
 אשס לישא ליה שבקינן הוה לא הסס הוינא אי מ״מ גרירין בבל

ויש הראשונה חמיו של אשחו אחי הוא אוחה הנושא שזה לפי חמיו
שהוא ונמצא אשחו לקחס שרוצה לזה אוחה והשיא ממנה בס לו

 בביס רגיל שהוא וכיון אשסו לקחס ורוצה בסו ובעל אשחו אח
 קודם מיד שדכה שהרי ולראיה ביניהם יש זמה עצח שמא חיישינן
 אומרים היו העם כל בביחו שגדלו מתוך וסו . חדשים ג' שיעברו

 וכי צעקחי כפשמעסי ואני אח לזה זה קורין היו וכן אחיו שהוא
 לי ואמרו אחיו שהוא בחשבי בניס במקום אחיו אשס אס נושא הוא

העין מראיס איכא וא״כ אח לו וקורא אשחו אח אלא אחיו שאינו
הירושלמי על סומך הייחי ובכה״ג אס ולאשח לחמוסו בדומה טפי
 ולכן להוציאה כת ואין שם נמצאסי לא אבל כן שפשקו רבוותא ועל

 אשגי להו דאית דכיון מזידין יהיו ואל שוגיין שיהיו מוטב אמרחי
 המקילין כדברי לפסוק יש בעלמא הדין לגבי ומ״מ צייסי לא רברבי

 נ הוא וברור העין מראיח משוס הלא הירושלמי טעם דעיקר כיון
ל תרעי ו ת ע ל א  גדולה מנחה להספלל שנהגו מה על ש

;יכשר מהם זה אי קטנה מנסה ומהצסם ^
חשובה
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ה ב ל ש  הדסק ממוך אלא גלולה מגמה סהפלל לא ת
 כנגד זמנה סזו מדיף קטנה מגסה ולכססלה

 הרב כסב וכן סדיר שאינו ססמים טרבי כנגד וזו הסדיר
 להספלל מצוה יומנן א״ר אבא בר סייא ואמ״ר ספלה מה׳ ס״ג
 במטרבא טלה דלייטי ואט״ג כמש ייראוךטם שנאמר ממה דמדומי מס

מ  .דמי שסיר כמטט השמש ביאס קודם אבל ספי דמאמר מאן מ'
 כל יססלל זאס טל שנאמר ממה דמדומי טס מצלי הוה יוסי ר׳ ירושלמי

 ספלס דשטס ואט״ג יום של מצואו לטס . מצוא לטס אליך מסיד
 מנמה מפלג דמצלי מאן הטרב טד ולמעלה וממצה שטוס משש מנסה
 ז״ל ר״מ הכטהעכ״ל אס ידמוק שלא ובלבד טדיף טפי ולמעלה קטנה

 מנסה זמן מסמלס טפי טדיף קטנה מנסה דמפלג רואה אסה הרי
 הדומק: מחוך אלא להספללאוסה שאין גדולה מנסה קסנהוכ״ש

ה תרעי ל א  בשטר לראובן מייבס היסה יעקב אלמנס רמל ש
 נסנה ובמייה זהב עשרה סך מטלטלי שעבוד

 ממאה יוסר לה ונשארו זהב ממשים מדודים מטוס לשמעון במסנה
 וממשים להקדש זהב סרמים ס״ו מנכשי סנו צוסה מוסה ובטס . זהב
 וסבע ראובן בא ועכשיו לפלוני וממשה ומטלטלי מסני לראובן זהב

או המסנה שקבל לשמעון  הוא סובו ושטר סטירסה קודם שנים ה׳ ד'
 שהיסה אמס אם ולך לי מה שמעון השיב שנה מעשרים נושן ישן

 אם כי אקס לא ראובן אמר מהם וסגבה ירושסה למקבלי לך מייבס
 :מי טם הדין המורים יורנו הנכסים כל הפסיד היורש כי ממך

ה ב ו ש  דאי דקי״ל טענה אינה היורש אצל שילך שמעון שטען מה ת
 מי בסרק היא ובעיא ממשעבדי טריף מרי בני אשסדיף

 ואם ומלוה לוה מהלכוס פי״ט ז״ל הרב וכסבה ואיסשיטא נשוי שהיה
 אינו בידים הפשידן או אכלן שירש שהנכסים אע״ס נכסים ליורש יש

 שעבודך כזיק והיורש מקום לך הנמסי למימר דמצי ממשעבד מורך
 או נאבדו ואש לשלם מייב מבירו של שעבוד המזיק דקי״ל ממנו סגבה
 אינו ליורם נכסים דיש אע׳ג ממשעבדי טורף הירושה נכסי נסשדו

 אס אלם גזל שאם בסשובה הרשב״א וכסב מורישו מובוס לפרוע חייב
 הם שמצויים מפני ממשועבדים טורף אינו אנס או מורץ בני הנכסים

 אם לראוס צריך נמי ובנ״ד . ע״כ נזובו שיגבה וסוף ליפול זרוע בעלי
 ויש אכלן או היורש הפסידן אם או אנס שגזלם ע׳י מורין בני נפסח

 היורש שהפסידן או מאיליהן נפסדו ואס שמעון על מוזר אינו נכסים לו
 הרשב״א שכחב כמה לי ומססברא .שמעון על מוזר נכסים לו ואין
 דמצויין ונטלו האנס ובא מורץ בני קרקע כשהנימ דוקא היינו ז״ל

 טריף האנס ונטלם מטלטלין או מטוס היו אם אבל ליפול זרוע בטלי
 מצוים והמטלטלי; המעוס ליפול זרוע בעל דמצוי דאע״ג ממשעבדי

 אשסדיף כאילו הוי האנס שנטלס משעה הילכך ולהבדמש להאבד
 דאע״ג אמר ממקום שמעון על זכוס ללמד ואין .ממשעבדי וטריף

 מטלטלי עדיף מקרקעי א;ב מטלטלי לו דשעבד כיון דסלמודא דמדינא
 כסבו מ״מ ולוה מלוה מה' י׳'מ ס׳ הרב וכסבה . מסנה או דמכר

 דלעולם השוק סקנס דמכרמשום ממטלטלי טורף דאינו האמרונים
 מידי אוסס יוציאו ולממר היום שיאמר מטלטלים למכור אדם ימצא לא

 מטלטלין אבל לספק נכנס קרקע קנייס עליה דמביב איידי ובשלמא
 נמי עבוד דמסנה דבמטלטלי אמרינן ולא . לספק עצמו מכניס אין

 דהוי משום סקנה בו עשו במכר דוקא למימר דאיכא השוק הקנס
 לא מסנה אבל .מפציו מלקנות וימנעו ממון והפסד דשכירזא מילסא
 המסנה מלקבל לימנע יבא לא ומעולם הפסד וליכא האי כולי שכיס
 בשבילה הדין לבטל סבה כאן ואין ממנו יטרפוה שמא ספק טל אפי׳
 דאמרינן דאע״ג ב״ס לה וטריף אדינא שבקוה סקנהאלא בה עשו ולא
 כיון מ”מ מסנה ליה יהיב הוה לא נפשא נייס ליה דעביד לאו אי

א לבטל לן דליס וסו סקנסא בה עבוד לא השוק סקנס בה דליס  דנ
 בסשזבה הרא׳ש שכסב שראיסי אלא לי מססברא הוה הכי לסלמודא

 סקנס מפני מקומוס בשאר וכן הזאס בארן שנהגו אלא וז׳ל ע״ט כלל
 ששעבד אע"פ שנסן או לזה שמכר ממלטלין גובה ללב בעל דאין השוק

 ז״ל עדוסו מפני דעסי מבטל והריני . ע״כ מקרקעי אגב מטלטלי לו
 ב״ס שיהיה ראיסי לא במצרים וגם המקומוס בשאר נהגו שכן שהעיד

 דאברוסי משום מעשה יארע שלא מפני ואפשר דמסנה מטלטלי פורף
ס7ל וייל להו מכרמינן  יטרוף שלא היסה כלליס דסקנה הרא״שז״ל ע

כי העולם תקנת דוקאאלא לאו השוק וסקנס מסנה או למכר יס3

 דמילסא כללא .לזה זה מסנוס ויסנו אהדדי נפשא נייס דליעבדו היכי
ם שמעון שקבל המסנה שריף ולא זה בדין סומך אני הרא״ש על  א
 המקום דמנה; דמסנה ממטלטלי לטרוף מקומכם מנהג יהיה לא

 לסמוך יש הרא׳ש על ידוע מנהג שם אין ואם ממונוס בדיני גדול כלל
 :כסבסי דעסי לעניוס והנראה . המקומות בכל המנהג שכן שכסב

ח ה תרע ל א  ראוק עם כשטר נסנטרה יעקב אלמנס לאה על ש
 מהם אסד לכל לסס בעלה ססן ושמעון ססנה

 כתובסה וליטול בעלה מקרקעי למכור שיניסוה כדי זהב ממשים סך
 עוי י האלמנה שבועת לה מסלו וגם כסובה שטר בידה נמצא לא כי

 הממשים כשיגבו הנזכר ושמעון ראובן נססייבו איך פשרה באוסה כתוב
 אחד כל לנבוס ממשים מממשים שטר אמד כל ביד נסנה אשר זהב
 ויהי זהב י׳ב אמד לכל שעולים רצופוס שרם שלש זהב ארבעה לה ימן

 חסנו לראובן זהב וממשים ■לצדקה פרסים ט״ו סנו צוסה נפשה בצאת
 אוסו ראובן הוציא ועסה זהב ממשה בעלי מתן ולשמעון מטלננלי וכל

 . הממשים גבה שכבר זהב הי׳ב אוסס משמעון וסבע פשרה שטר
 הפשרה בשעס במייה אלי אוסם שמחלה אחד עד לי ים שמעון השיב

 חסר בעבור לכסוב הניחם אבל לך מחולים הם מעסה לשמעון אמרה
 לומר שמעון יוכל אם שואל אני עוד בעלי ממון כל לקח הוא כי ראובן

 תנהו לומר לה היה זהב החמשה לי הניחה איך אוסם מחלה לא אם
 ראובן שיקבלם אמרה לא כי אחרס ועוד זאס . חמשה מהי״ב לשמעון

ה שודאי דעסה גלה א*כ והמטלטלין החמשים על שאמרה כמו ^  מ
העד: מעיד כאשר

ה ב ו ש  ט דמוכח היכא אפי׳ אומדנא אחר בממון הולכין אין ת
 ורבנן אחא ר׳ דפליגי הגמלים בין האומר דגמל ההוא

 ואע^ ופטור הרגו שזה אומרים דאין הפוסקים ורוב הרמב״ם ופסק
מ וחייב הרגו שזה ואומרים כרבנן דפסק מאן דאיכא  באומדנא הנ׳

 כולי דמוכח אומדנא דליכא בנ״ד אבל פלונסא הך כי טובא דמוכחא
 למחול בדעסה שהיה סימא דאפילו אבסרה אזלינן דלא מודו כ״ע האי

 פרחים הי״ב גובה הילכך מוחלס אני בהדיא שמאמר עד מחילה אינה
 ולא עדים לא שם היו שלא אעפ״י שמחלה ראובן מודה אם שהרי
 אינה מחילה וקי׳ל לשקרי אלא סהדי אברו דלא מחילה הויא קרן

 לא צואסה בכעס דדילמא היא דמוכח אומדנא דלאו סדע קנין צריכה
 על בהדיא אמרה שלא ומה פרחים החמשיס שמעון בגבה יודעס היסה
 שאני ולא המטלטלין בכלל הפשרה שטר הרי לראובן שהם פרחים הי״ב
 לח פרחים החמשים שמעון שגבה יודעס היסה שאפי׳ בזה הדין סולה
 יש הרמב״ם על דמוכח אומדנא סהיה ואפי׳ דמוכח אומדנא הויא

 דאיכא דהיכא לומר סרצה ואפי׳ הזה המלכוס בכל נהגו שכן לסמוך לנו
 הנ״מ מאריה בחזקס ממונא לאוקומי מצטרפים אחד ועד אומדנא

 ואפילו דמוכח אומדנא ליכא בנ״ד אבל דמוכח אומדנא דאיכא היכא
 לחודה דאומדנא כיון אחר במקום להסלמד ומ"מ מזיא לא לאצטרופי

 קם דלשבועה ז״ל הרב לדעס סעד עם מצטרפא לא אבסרה אזלינן לא
ץ לפסוק קרוב היה דמוכח אומדנא בנ״ד היה ואלו אחר ולא  מ

 דמסייע א׳ עד דאיכא כיון דמוכח אומדנא בסר דאזלינן שפשקו כאוסם
 ברור הדבר כסבסי כאשר דמוכח אומדנא דליכא כיון אבל . לאוממא

 ראוק ישבע שמחלה יודע אסה שמעון יטעון ואם ראובן עם שהדין
 :כתבתי דעתי לעניוס והנראה . העד אס להכחיש סורה של שבועה
ט ה חר;; ל א  והעלים השוק אס הטבח וירם שמואל בספר כתוב ש

ס השוק רז׳ל ודרשו וגו׳ שאול לפני וישם י ל ^ 
 והאליה שלמים זבחי אוכלים היו הם והרי זה היה איך אמד והקשה
 מקריב שזר שמצינו כמו הוא יחיד במס י דמקול המסרן וסירן . לגבוה
 שמואל דקח דכסיב יחיד בבמס כשרה נקבה עולה וכן יחיד בבמס

ק כהן היה לא ושמואל כתיב ועלה עולה ויעלהו אמד מלב טלה  דברים ו
 ראיס צריך זה דבר המקשה והשיב . זבמים בסוף כדאיסא אחרים
 שלא יחיד בבמס להדיוט מוסרס קדשים של האליה שתהא רז״ל מדברי

 שאומרים וכמו לגבוה שהוא דבר ראיה בלי מדעתנו להדיוט להסיר נוכל
 שאוכלים שאע׳ס תירצו ואחרים וכו׳ איתמר דאיסמר היכא בגמרא
ס על שנעשו חולין טמהם לאכול להם אסור היה לא שלמים הי  ט
 להאכילו שאול לכבוד זה שמואל ועשה חולין היסה בהמה ואותה הקדש

 אוכלין היו שבודאי לגבוה בקרבן שראויים האליה דהיימ חשוב דבר
חר6 גשר לי סגליןמה מהלי סס לי ומה שלמים של הבשר עם פס
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 להסיר הראשון כסירוז p שאין מה נדבר איסור שום אין חולין שהוא
 . היא האמורין מכלל שהאליה ראיה מנלי להדיוס קדשים בל האמורי!
 השוק אס המנח וירם דין מעמי אין נש׳ וז״לאמרינן כך סירצו ואחרים

 ר׳ לאליה שוק דמסמכא והעציה מאי ואליה שוק אמר יוחנן ר׳ וגו׳
 כי דשוק עצויה צחזה לה דמחיס והעציה מאי וחזה שוק אומר אצעזר

 דשופי והעציה מאי ושופי שוק אמר נחמני נר ור״ש ליה ומנפי אנופי נעי
 הכסונ אמר למה למר ונין לסר ונין למר דנין וק״ל . קאי דשוק מלויה

 למר נין צ״ל אלא .ושופי ולמר והחזה ולמר והאליה למר יאמר והעליה
 לומר שלא דהיינו השני מסירון לאפוק׳ לנו להראוס שנא למר ונין

 ̂זה שמואל ועשה וכו' הקדש מהרס על שנעשו חולין עמהס שהיה
 דהיינו משלמים הכל שהיה ר״ל והעליה דה׳יק וכו׳אלא שאול לכנוד

 שנעשו חולין עמהם היה אס ועוד עצמה השוק אוסה בעל העליה
 לו נסן למה א״כ שאול לכנוד זה שמואל ועשה וכו׳ הקדש עהרס על

 עיקר הראשון דסירון צ״ל ע״כ1 נשוק יש חפינוס דמה השוק לאכול
 ל’וי יחיד נמס של קולוס שאר עם האליה הוזכרה לא וא״סא״כלמה

 לקמן שמפרק כמו הנהמוס ככל שוה שאינה לפי פשיקא דלא משום
 . קרינה גדי של אליסו אין שהרי דאליה קולא שייך לא כגדי שהרי
 דהיינו ואליה שוק יוחנן בא״ר דמה לומר שנוכל לע׳׳ד שנראה ומה

 דפסחים פ״ק נגמ׳ כדמשמע חשוכה ג״כ שהיא היסה גדי של אליה
 וכו׳ שנו הכחוש מן אלא לך נסנו כלום ופרש״י מאליה לך ספו קא מי

 רוכ קרינה אליסו אין דגדי אע״ג לך קספו מי כאליה הסוס' ומפרשין
 של האליה דאפי׳ הסוס׳ מלשון משמע עכ״ל יילה של היה פסחיהם

 אוסו שפם יוחנן א״ר וע״כ קרנה אינה ומ״מ חשוכה כ“ג היא גדי
 חשוכ כ”ג והיה לאכול מוסר היה שהוא לפי שאול לפני מהגדי האליה

:ע״כ כדלעיל
ת ל א ^ :זו בשאלה דעסי אודיעך ו

̂טובה  בהם ויש אצלי נסחוורו לא בה אמרו אשר העעמיס ת
 לגנוה אליה מעלים היו שלא הראשון העעם כי קושיוס

הג׳ בבמה  במה בין מה בהו דסנו זבחים בסיף יש ברייסוס קענ
 נין אין סני מינייהו ובחדא כלל זה נזכר ולא קענה לכמה גדולה

 נזכר לא ובכלן קענה לכמה גדולה במה שנין דברים סני ובאידך
 הוה ולא וז״ל מעמידין אין בפרק הקשה ז״ל י דרש׳ וסו . אליה חילוק

 דזכחים בסרא בפי לן וקיימה הוה קענה דבמה לכהן דידהו ושוק חזה
 גבי איסא ואס .קנינה בבמה ושוק חזה ואין גדולה בבמה ושוק חזה

 בבמה אלא קריבה הוס לא דאליה ולסרוצי לאקשויי ליה הוה אליה
 לה׳ סנופה להניף בהו וכסיב סנופה בעי ושוק דחזה ועעמא גדולה
 וממה קענה בבמה דנוהגס פשיעא חנופה בעיא דלא אליה וא״כ

 הקדש עהרס על שנעשו חולין שהיו הב׳ העעם על גס קושיא שכסבנו
 בהם לכהן ואין היו חולין והלא ושוק מחזה ז״ל לרש״י קשיא מאי דא״כ
 והוא קדשים הקרואים שאר שיאכלו שאול כבוד היה שלא וסו . כלום
 קריבה אליסו שאין הזבח היה דגדי שאמרו הג׳ העעם גס .חולין יאכל
א הגדי זנב יפה מנה לפניו שנסנו דשאול רבוסיה דמאי דחוק ^  ו

 דלא וסו .העור עם אוסו מניחים המפשיעיס רוב כי היה פחיסוס
 הסוס׳ הוצרכו ולפיכך נקרא זנב אלא אליה אוסו שקורא בכסוב מצינן
 . אליה נקרא זנב כי בהדיא משמע היו עלאים הפסחים דרוב לסרך
 או חולין היה הזבח אם אמוראי דפליגי הקושיא בסירון שנ״ל ומה

 ומה חולין היה שהזבח סובר ואליה שוק דאמר יוחנן ר׳ כי שלמים
 מקצס פירשו וכן הלחם ברכס היינו הזבח יברך הוא כי שכסוב

 שם אלא בבמה מקריביןהזבח שהיו לא הבמה שהוזכר ומה מפרשים
 אפי׳ בהמה זביחס וכל האכסואיס לכבוד לאכול הקרואים מסקבצים היו

 שעל מה דמשמע והעציה לשון אוסו דחק יוחנן ור׳ זבח נקרא חולין
 הוו דלאו סובר ולפיכך האליה והוא יפה ומנה חשוב דבר והוא השוק

 השוק משמע דהוה משום ואליה השוק בהדיא כסב שלא ומה שלמים
 מה עם כלומר והעליה כסב ומש״ה עצמה בפני והאליה עצמו בפני

 היו שלמים ס״ל אלעזר ור׳ עפי יפה מנה שסהיה כדי מחובר שעליה
 שכן יפה מנה שהם וחזה שוק אלא כפשטה אליה לפרש אי׳א ולפיכך
 ור׳ . קטנה בבמה נוהגין היה לא ושוק דחזה וס״ל הכהנים מנס הימה

 בבמה חיוב בסורס נוהגס ושוק חזה דאין דאע״ג ס״ל נחמני בר שמואל
לסס הכהנים מנס לקחס שאול אס שמואל מכבד היה לא קטנה

 ממה משנה שמואל היה לא מזימ בדבר חיוב היה שלא םאע״פ לפניו
 מאי אמר ומש״ה לכהניס הפסד בו שיש כיון גדולה בבמה שעושים

:כחבסי דעסי לעניוס והנראה וכו׳ ושופי שוק והעליה
ח בשם הר״ן שכסב מה על ממני שאלת תרמ  על המצניע בפרק ד

 צפרניו דהנוטל מחני׳ על ורבנן אליעזר דר׳ פלוגסא
 (שמא) אליעזר דר׳ טעמא רבנן מדמפרשי ז״ל ר״ח כסב וז״ל וכו׳ בזו זו

 שבוס משום דאמרי כחכמי׳ דהלכסא שחולק מי ויש כווסיה [ש׳׳מ]הלכח׳
 ולחומרא הוא דאורייסא דאיםורא טפי עריף אליעזר כר׳ דאמר ומאן

 דרבנן כיון עבדינן לחומרא צמימר שייך דלא וק״ל ז״ל עכ״ל עבדינן
 זהו הלא הוא דאורייסא דאשורא משום קאמר מאי ועוד אסרי נמי

 : מדרבנן או מדאורייחא מססר אי המחלוקח
ה ב ו ש  דהוי משום וכי קשיא וסו יוסף ביס בעל קדמך כבר ת

 וקעלינן בנפשוס מקילין להחמיר וראוי דאורייסא אישורא
 אלא לומר ז״ל הרב כוונח היסה שלא נ״ל לכך מזיד הוי אי ליה

 ספק וכל דאורייסא איסורא והוי אליעזר כר׳ שפשק מי אמר שיפה
 שפיקא לחומרא דאורייסא ספיקא דקי״ל לחומרא ביה אזלינן שיולד
 לבנה ספק שחים נטל ספק א׳ נטל ספק כילד הא . לקולא דרבנן
 שפקלילה יום ספק השמשוס בין לחברו ספק לעצמו ספק שחורה ספק

 כיון חורה איסור כאן אין רבנן לדעס השפקוס בכל בזה כיוצא כל וכן
 דאורייסא דמלסא ספיקא הוי אליעזר ר׳ לדעח בכלי ולא ביד דעביד
 איסור שס היה ואם הספק על הבא קרבן בכל ויסנה חטאס להביא וחייב
 שפירש צפורן לענין נמי מינה ונפקא • בדינו סלוי אשם מביא קבוע
 ליטלן מוסר סורה איסור דאין כיון רבנן דלדעח מעלה כלפי רובה

 איסור איכא ביד דאפי׳ כיון אליעזר ר׳ ולדעס בכלי ולא ביד לכחחלה
 מלאכה כאן אין רובן שפירשו אפי׳ אוסם יטול ולא להחמיר יש סורה

 חיוב איכא אוחו מצערוס אפי׳ רובן פירשו לא ואם .חורה של גמורה
 דלא בשבח גמורה מלאכה לעשוס לו נחיר צערו מפני לא כי חטאס
 במקדש יבלס לחסוך מינה נפקא וכן לכלי יד בין אליעזר לר׳ ליה שאני
 דאיכא אסור [אליעזר] ולר׳ במקדש שבוס אסרו דלא מוסר דלרבנן ביד

 ז״ל ר׳׳ח דכוונס דמילסא כללא . במקדש הסירוה ולא גמורה מלאכה
 דאיכא כיון בה להחמיר ראוי ממחלוקסס הנמשכים הדברים שכל לומר

: סורה איסור .
א ת תר^ ל א  חומה מוקפס היסה חברון אס אודיעך ממני ש

:מגילה מקרא לענין יהושע מימוס
ה ב ו ש  חומה מוקפוס ערי בסי הן ואלו ערכין בשלהי סנן ת

 ויודפס חלב גוש של וחקרה קצרה כגון יהושע מימוס
 דחברון איסא ואי בהן כיוצא וכן וירושלם וחדיד וגדור וגמלא הישנה
 ואבוס היסה חשובה דעיר הנך בהדי לה מני הוה היסה חומה מוקפס

 וחדיד הירדן בעבר וגדור בגליל גמלא עלה וחגי בה גנוזים עולס
 דשאר גמלא לאפוקי בגליל גמלא לה ופריש ביהודה וירושלם ואונו

 ואונו חדיד וכן ארצוס דשאר גדור לאפוקי הירדן בעבר גדור ארצוס
 פרש״י וכן ארצוס שבשאר וירושלם ואונו חדיד לאפוקי ביהודה וירושלס

 לסנא ליה איצטריכא לא דכווסיהו איכא דלא דמחניחין הנך אבל
 מוקפוסחומה הם דוקא וירושלם ואונו דחדיד משמע לפרושי סוספאה
 ולדעס חומה מוקפס היסה לא ארצוס דשאר ירושלם אבל ביהודה

 דומיא והטעם הסוספוס פי׳ וכן ביהודה ירושלם שסי היו לא רבא
 ארצות דשאר נמילאפוקי שביהודה ירושלם ארצוס שאר דהנךלאפוקי

 דפדך והיינו הקדושה ירושלם היא במסני׳ השנויה ירושלם וא״כ
 יוחנן ר׳ לה ומסרן וכו׳ והסניא בה מחלט מי וירושלס סלמודא

 ולא בעלמא לסימנא סנא דסני וירושלם וכו׳ חומה דמוקפס בירושלס
 אשי ולרב נמי רבא לה מסרן והכי חומה ערי בסי דין בה נוהג שיהיה

 עלה למידק ואיכא הסוספוס כסבו וכן ביהודה הוו ירושלם דסרי צ׳ל
 דליכא כיון ביהודה סוספאה סנא סני אמאי ביהודה דסרווייהו כיון

 קדושה שאינה בירושלם איירי סנא דא״כ וסו ארצוס בשאר ירושלס
 מימות חומה מוקפס אינה הקדושה וירושלס בה חלוט שהביס כיון

 חומה מוקפת שהיסה בידם וקבלה בט״ו בה קורין איך וא״כ יהושע
 ארצוס שאר לאפוקי כדרבא לברייסא לה מסרן לא אשי דרב לסרן וצריך
 העירוס ואזיל ומני הירדן בעבר גדור עד בגליל גמלא עד כדאביי אלא

 משמע ביהודה היא שגם חברון מני ומדלא ביהודה חומה המוקפוס
לה תני לא היחה דמוקפח אע׳׳ג הקדושה וירושלס מוקפס הימה שלא

תנא



ותשובו־מהרדב״זשאלן־ת
 דפשיסא דמילסא א״נ בה <והג חומה מרי בסי דין דאין משום חנא
 מדפרכינן ראיה יש מוד . היסה חומה מוקפס הקדושה דירושלם היא

 והסניא להו איס מי ללוים חומה מרי בסי אלא מרכין סוגייס בסוןז
 אלא גדולים כרכים ולא קמגיס כפרים לא אוסם מושין אין הללו ערים

 היסה מקלס מיר דחברון וכיון חומה בלא רש׳י ונסב בינוניס ^ירוס
 שם מצויה הדם גואל רגל סהא שלא כדי חומה מוקפס מיסה לא

 וקדש חברון דסני מגולין הן אלו בפ' נמי משממ והכי הרוצח אח ויהרוג
 מיר וקדש עלה ופריך יהושע בספר הוא מלא ומקרא מקלס ערי מכלל

 וקדש וכנרס רקס חמס צר הצדים מבצר ערי כסיב נהא הואי מקלט
 סרסי יוסח רב אמר ומשני וכו׳ אוסן עושין אין הללו ערים וסגיא וכו׳

 לךבהדיא והרי דסליקוס ואקרא סליקוס כגון אמר אשי ורב הואי קדש
 חברון וגבי סביב בחומה מבצר עיר למשוסה אפשר אי מקלט דעיר

 לא דחברון להו דפשיטא משום קדש גבי דפריך היכי כי פריך לא
 וקורין בהם נוהג חומס ערי בסי דין אין הילכך מבצר עיר הימה

 עיר וכל בגליל וקדש בשכם וכן לדעסי ספק שוס בה שאין בי״ד בס
 מוקפוס היו לא קולטוס היו שכלן כיון הלוים מערי שהיא שימברר
 ;בסן מצויה הדס גואל רגל ססא שלא כדי יהושע מימוס חומה

ב פ ר ת ת ל א  בעליה שני שמסו באשה דעסי אודיעך ממני ש
 לא או קטלניס היא אם מהם אחד או ממגפה

חול' מחמס ob לן שאר דלא לומר נראה היה לכאורה
 יבמסו על הבא סוך דסניא מגפה מחמס או אחר

 רשב״ג רבי דברי סנשא לא לשלישי ומס לשני ומס לראשון נשאס
 ואמרינן טעמא מאי ושיילינן סנשא לא לרביעי סנשא לשלישי אומר

 בינייהו מאי גורם מזל אמר אשי ורב מרס מעין הונא דרב משמיה
הו איכא  אשי כרכ וקי״ל ומת מאיגרא דנסל א"נ ומס דאירסה כ/יי

 דהוי ומס מאיגרא מנפל מגסה מחמס מס עדיך ולא הוא דבסרא
 מעיינה כד אבל חילקו ולא סתם הדין כסבו ההלכוס ופוסקי קטלניס

 מנפל יוסר מגפה מחמס במס להקל נכון טעם שיש משכח כפיר בה
 כמקום והכנומד הסכנה למקום עצמו הכניס לא שזה ומיס מאיגרא

 אשסו מזל מחמס מיססו ואין סכנה למקום עצמו מכניס מגפה שיש
 נאמר וכי עצמו אס שהרג מי או ונהרג למלחמה שנכנס למי ד (מה
 עליו בנגזר ממה אשסו מזל עדיך דלא סדע .גרם אשסו שמזל בזה

 כיוצא ועל הגזרה נסבטלה ומס סכנה במקוס עמד ואס שנה ע׳ שיחי׳
 למשחית רשוס שניסן שכיון ואמרו משפט בלא נספה ויש נאמר בזה
 תצאו לא ואתם הכסוב דבר מלא ומקרא לרשע צדיק בין מבחין אינו
 דבר וארז״ל וגו׳ בחדריך בא עמי לך וכסיב בקר עד ביסו מפסח איש

 אשסו שמזל נזה נאמר שלא וכ״ש כאלה ורבים רגליך כנש בעיר
 למלחמה שירד כמי סכנה למקום עצמו הכניס שהוא כיון שימוס גרם

 יוסר במגפה מסים שהבחורים בעין רואין שאנו וסו עצמו כהורג או
 הנשואין כן הנשים מזל מחמת מתים אינם שהבחורים וכמו מהנשואין

 ז״ל והשיב זה על נשאל וריב״שז״ל נשוסיהם מזל מחמת מחים אינם
 נידם מוחין היו לא הדור וחכמי להקל כזה שנעשה ידענו טובא עובדי

 ואכלה כנחברו שדה המקבל המקבל פרק דסנן מההיא להקל סמך ונ״ל
 משום האשור טעם דקי״ל בקטלניס למימר איכא נמי והכי וכו' חגב

 ומ״מ . גורס דמזלה לומר אין מדינה מכס שהיא דכיון גורם דמזל
 דמי היכי כההיא ימותו העיר אנשי שרוב חזקה המגפה שסהיה צריך
 כרב והלכסא דבאגא רובא דאשסדוך כגון יהודה רב אמר מדינה מכס

 כדבר ליה דדיינינן איפשר או בהלכוס אלפסי הרב שפסק וכמו יהודה
 וכו׳ מאוס חמש המוציאה עיר דבר זהו אי סעניוס במס׳ דסנן כההיא

 לדבר לדמוסה איס דכיפי לסמוך יש האחרון זה טעם על כי אומר ואני
 המסיס שרוב היינו לדמותה יש ואם דבאגי רובה דאשסדוך לאותה ילא

 שעברה המגפה מזמן הנולדים שרוב א"נ במגפה ימותו זמן באותו
 שלא אותם או ונצולו שהוכו אותם שהרי זו במגפה מסו המגפה טדזו
 אותם כי בעינינו ראינו כאשר זה בכלל אינם שעברה במגפה כלל הוכו
 עצמך הגע אלך מני א׳ אלא מססכנים אינם מגפות עליה עברו משר
 דשאר נאמר וכי להשתדך ראויות היו שלא זרעים באגא בההיא היו

 מבלי שבהם הרוב אחר בהם נלך לא להשתדך ראויות הם אשר הזרעים
 שאין ברור הדבר ודאי אלא להשתדך ראויות שאינם אותם הצטרפות

 נמי דידן בנדון אך להשתדך הראויות נאוסס אלא הרוב אחר [’^ל^
מאד וקרוב במגפה למות הרגילים באותם אלא הרוב הולטסאחר אין

 או אלא בעיר הנמצאים רוב שימותו ז״ל ריב״ש כוונס היסה שלא אצלי
 היה שדעתו סימא ואפי׳ במגפה למות הרגילים רוב או המסיס רוב
 על ולא לסמוך יש השני הטעם על מ״מ לשונו מפשט הנראה כפי

 דבסלס כרשב״ג דפסק מאן איכא הדין שבעיקר לפי והטעם הראשון
 דטעמא דפסק מאן ואיכא כרבי דפסק למאן ואפי׳ חזקה הויא [זימני]

 מי וכ״ש קטלנית הויא לא ומיס מאיגרא ונפל גורם דמעין משום הוי
 בס נעשו זה ומטעם בדבר להקל לנו יש ולפיכך לסכנה עצמו שהכניס
 גופה בקטלניס ואפילו הדורות חכמי בידם מיחו ולא הרבה מעשים

 זה על ישראל מהרי׳ר כסב וכבר בידם שימחה מי ואין הסר בה נהגו
 ז״ל והס המקבל דפרק מההיא בנ״ד להקל סמך שיש מודה הוא וגס
 במזל תלוי שאין למעלה כסבסי אשר הטעם אדעסייהו אסיקו לא

 אני רואה הילכך .לי הניחו ומקום בסכנה עצמו יכניס אם האשם
 שאינה בדבר מהם אחד מת אם וכ״ש ודאי בדבר בעליה שני מסו שאם

 שלשתם מסו שאם אני מודה ומ״מ לשלישי לינשא ומוסרת קטלנית
 עלה לוסיך דלא והבו לרביעי סנשא ולא היא גדולה דחזקה במגפה
 ונשאת והלכה דעלמא בחולי בעליה נ׳ שמתו באשה בירושלס וראיסי
 ל עליו עברו ולא תכריכיו שיכין שעה באותה לו ואמרתי לרביעי
 שנדע בתנאי הוא שכתבתי מה וכל שבק לרבנן וחיי שמס עד חדשים
 אוס או קרבונק או מורסא לו שהיה כגון הדבר מחמס שמס בודאי

 סכנתא דספק לחומרא אזלינן בדבר ספק יש אם אבל הדבר מאוסוס
:כסבסי דעתי לעניות והנראה היא _

דור האנוסים מבני אמד על דעתי אודיעך ממני תרפג
 לכופו חכמים קצס ורצו גרושה אשה שנשא שבי

 קורץ העכוים שהיו למסים מליטמא נזהר אביו שהיה לפי אוסה לגרש
 ולא השכינה כנפי סחת לחסות חזר אביו ואבי כהן אבותיו אבי לאבי
 אנל הכהונה מענין דבר נוהג היה ולא מטמא והיה לזה חושש היה
 הדור מגדולי אחד פי את ושאל לעצמו חשש ישראל לארץ כשבא אביו

 ורצו גרושה ונשא לזה חשש לא ובנו למתים מליכימא אותו והזהיר
 ; דעתי לדעת ורצית זו בטענה ממנו להוציאה ,

ה ב ו ש  הדין משורת לא למתים יטמא שלא אביו אס שהזהיר מי ת
 חסידות ממדס לעצמך חושש אתה אם אלא כן לו אמר

 אינו תורה של מלל ספק דקי״ל משום למימר דליכא למסים סעמא לא
 אמרינן דלא ישראל וחומרי כהנים חומרי עליו ונוסנין למסיס מטמא

 הוא אס לן דמספקא אלא הוא דכהן ודאי לן דהוחזק היכא אלא הכי
 איבעיא לא כאן דעד כלל העכו״ם מ״פ בכהן הוחזק לא בנ״ד אבל חלל

 הכהן פלוני בשטר שכתוב וכגון לכהונה משערות מעלין אם אלא לן
 וסו . לכהונה הוחזק לא כהן הטיכו״ם לו שקורץ ע״פ אבל מפלוני לוה

 יוסר לראשונים קרוב שהיה לה חשש לא אביו שאבי כיון זו חזקה דהורע
 ספק והוי כהונה מפסולי נזהרים היו לא בהמרסס שהרי וסו .מאביו
 נתחלל לא סשק נתחלל ספק כהן ואת״ל כהן חינו ספק כהן ספק ספקא

 הספיקות וב׳ גרושה ונישא למסים ליטמא מוסר ספקא ספק וכל
 וקרוב משש לא אביו באבי כיון כהן היה שלא הוא קרוב להקל נוטין
 כאשר הכהונה מפסולי נזהרים היו לא בהרי דורות בד׳ שנתחלל הוא
 למתים מליטמא החכם הזהירו בעלמא חומרא מטעם הילכך ידוע הוא
 קודם ובשלמא להוציא לכוך לרעה עזרו החכמים ואלה הדין מן לא

 אתה גם לכהונה חושש היה באביך כיון לומר מקום היה אותה שנשא
 אין שנשאה כיון אבל אמך סורח תטוש אל משוס גרושה סשא לא

 מבני באחד במצרים ראיתי וכבר . אצלי ברור וזה אותה מוציאין
 דבר נוהג היה ולא כהנים היו שמשפחתו עליו אומרים שהיו האנוסים
 היו שלא שכתבתי ולפי .עליו שערער אדם היה ולא הכהנים מחומרי
 פוסלסן ביאתן אשר הנשים להודיעך אני צריך כהונה מפסולי נזהרין

 והשפחה העכו״ם הן ואלו חלל הולד כהן עליה בא. ואם הכהונה מן
 בכל השוין ועשה לאוין חייבי וכל זר עליה שבא והיבמה והמשוחררת

 או נתין או עבד או עכו״ם עליה שבא ישראלית כל או העירות וכל
 וכרוס דכא פצוע או ושני ראשון ואדומי מצרי או ומואבי עמוני או ממזר
 עליה שבא בין לכהונה ונפסלה זונה אותה עשו אלו כל חלל או שפכה
 מאלו אחת כל שנבעלה איש אשת וכן בשגגה או בזדון ברצון או באונס
 על בא אם וכן חלל הולד מהם אחת על הכהן בא ואס זונה נקראת
 הבא הכהן וכן חלל הולד הגרושה על בא אס וכן חלל הולד החללה

שוה עשה או לאוין מחייבי א׳ על או מהנדה חון העריות מן א׳ נ:ל
בכל
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 אס וכן חלל הולד אחר כהן או ב׳ מנם טליה בא ואם זונה משאה בכל
 [5 אליטזד כר׳ דקי׳׳ל סלל הולד כהונה כל מכה מחייבי אחס טל בא

 וטל נשים מכמה רואה אחה הרי טשה מחייבי חלל יש דאמר יטקב
 זה מכל להזהר אפשר היה שלא ברור והדבר חלל הולד דרכים כמה

 כהניס חומרי טליו שנוחנין חלל ספק זה אין הילכך בייוסן בטודם
 בטטוס אביו וחזקס לטצמו חושש אינו אס גרושה לישא ומוסר וישראלים

 ;ספיקא לספק לחום חסידות מדס ננשוס או היסה
ז י נ ז ל ל  אחס ip הבא כהן ביאה אישורי בהלכוס ז״ל הרב שכתב מה ו

 השוין לאוין מחייבי אחת טל או הנדה מן חק הטריוס מן י ^
 וקשיא זונה עשאה לא טשה מחייבי הא משמט וכו׳ זונה טשאה בכל

 דקיימא בכל השוין טשה מחייבי אמס טל הבא מ־שראל גרט דנני טובא
 וכי הספרים בכל נמצא וכן הלכות באותם הוא כסב וכן זונה שטשאה לן

 גרט לא דודאי וי״ל • טשה מחייבי אחת טל או השמיטו הספרים בכל
 טבה חייבי והשנניט זה שלפני בפרק שכתב מה טל וסמך מישראל כהן

 טשה אבל זונה טשאה בכל השוין טשה חייבי דוקא משמטו דהוה משוס
 משום זונה טשאה דלא דאט״ג ליסא ודאי והא פסלה לא כהונה בל

 כר׳ דקי׳׳ל חלל ראשונה מביאה והולד היא חלצה בכלמ״מ בוה דאינו
 כן שאין מה כהונה כל טשה מחייבי חלל יש דאמר יטקב בן אליטזר
 ובביאה זונה טשאה ראשונה דמביאה בכל השוין טשה חייבי בשאר
 השוין טשה מחייבי אחת טל הבא כהן דכל פשוט הדבר אבל חללה שניה

: ודוק מישראל גרט דלא זונה טשאה בכל
י פ ר ת ה ל א  לו שיטשה בשבת לטכו״ס לומר מותר אם ממני ^

:למחר מלאכה
ה ב ו ש  אפילו מצוה צורך איכא דאי זו לשאלה מקום ידטסי לא ת

 כדסניא למחר מלאכה לטשות לו לומר מותר ליבראל
 לננקום לך פלוני במקום נננאת לא וחס פלוני למקום לננחר לך לו ואומר
 צה ינפינן חפצך ננננצוא דהא במאתיש קח במנה מצאת צא ואס פלוני

 מצוה צורך בו אין ואם . מותרין שמיס חפצי אסורין חפצך ואמרינן
 ז״ל הרב כתב שלא ומה לטכו״ם אפילו לומר דאסור ופשיטא הן חפצך

 שאומר מיירי דהסס השם ננן באינו לפי אמירה גבי ששי בפרק זה דין
 אבל שבות הוי האי כי לטכו״ס ואמירה בשבת מלאכה לטשוס לפכו״ם
 אלא שבות משום איסורו טטם אין למחר מלאכה לטשוס לטכו״ם האומר
 ואם גוונא בכל מותר כמים חפצי הם אס הילכך חפצך ממצוא משום

 :טליו לישאל כדאי היה ולא הוא וברור גוונא בכל אסורין חפציך הם
ה פ ר ת ת ל א  קושרין היו חלזון צדי ככן בשבת דגרסינן טלה ש

 היה מהיכן ושאלת אותו לצוד הרשתות ומתירין
 וכי זבולון של בחלקו אלא נמצא היה לא והלא לצודו שיוכלו חלזון להם

.־ לצודו ישראל לארך לבוא היה אפשר
ה ב ו ש  ובחלקו ביש הוא מצוי החלזון כהרי לפנים צריכה זו חין ת

 מלקטין והיו היבשה אל הים ננן מאליו טולה היה זבולון של
 מדלת בארן נבוזראדן והשאיר טולה היה לא ישראל שגלו ואחר אותו
 לצודו צריכין שהיו משמט חלזון צדי אלו וארז׳ל ולטגבים לכורמים הטם

 יש בין אין שהרי שוף ים הקדמוני לים סמוכים היו המשנן במטשה וכן
 שהיה אותו וצדין סוןן לים הולכים והיו מוטט דבר אלא סיני להר סוה

 לפי בתחש אמרו כאשר בחלזון לומר הוצרכו בלא והיינו כס נננצא
 שאין או אותו מכירין שאין אלא מצוי הוא היום שטד ואפשר מצוי שהיה

 הרבה מצוי לתכלת הדומה שצבט לו צריכים אינם כי גס לצודו יודטין
 שאינו אומנות באופן אותו וצובטין ניל בטרבי הנקרא איסטס דהיינו

:גיהוין ידי טל אפילו טובר
י פ י ת ת ל א  לסוך טנבים של אשכול בסוחט דטתי אודיטך ממני ש

 אומר והוא משקה ולא אוכל לח בה ואין הקטרה
 :פטור או חייב הוא אס האוכל לסוך אותו אתן אח״כ צריך אני לאכול

ה ב ו ש  הפקיר לא שאם קי״ל דהא לך סיבטי לא מיסה לטנין ת
 פי״ב בהדיא הרב כסב וכן ליה קטלינן לא למיתה טצמו

 טצמו שיסיר טד פטור אני יודט אמר ואפי׳ וז״ל סנהדרין מהלכות
 שהוא בנ״ד הילכך .טכ״ל יהרג ואח״כ טושה אני כן ט״מ ויאמר צמיחה
 שהרי ליה קטלינן לא ודאי אותו צריך אני לאוכל התראה בשטס אומר

 ולקרבן חורה איסור בטכירה יש אם לך מבטי כי טצמולמיחה הסיר צא
 נראה ז״צ רש״י ומדברי * מדרבנן ואסורו אסור אבל סטור דיצמא או

אדם דסוחט כההיא ^ שכן שוכב הוא אם קרבן חיוב כאן שאין

מן של אשכול סל בי י6דל דמוגחאמילטא לסקט סנשיל של הקדרה טנ
 מופדיידאויזל והוי פרקמו דרך זה ואין לאוכל אלא ליה בטי למשקה
 דכקערושצא ואט׳׳ג קאי דלמכקה דזמנין הקטרה להוך אבל מאוכל

 הן דאיזיצו האקמן ט״כ איסור ואיכא מילסא מוכחא לא שסיאיניש
 אלא ליה בהדיאדלאבפי דאמר היכא וכ׳׳ש אלאאיסורא הסססליכא

 דהאי לפרש חרצה אם ואפי׳ חטאס חיוב בו דאין דפשיטא לאוכל
 הנ׳־מ חטאס חיוב דאיכא אלא דוקא לאו איסורא ואיכא רש״י דכחב

 דהא קרבן חיוב ליכא לאוכל ליה דכטי כסמפרש [אכל] הססם מן
 אין סחיט קא דלאיכל אומר וזה גמור לשוגג אלא קרבן חיוב אין

 אס אכל וז״ל שבת מהלכות פ״ח הרב שכתב מה הילכך . שגגה כאן
 פשמטלסיך כגון איירי וחייב דורך זה הרי אוכל בו שאין לכלי סחט

 לא אח״כ יאמר ואפילו ליה בטי קא דלשסות לדבר ורגלים הכוס
 א"נ מליו מוכיחין דמטשיו כמיניה כל לאו לאוכל אלא כוונתי היסה

 ליה בטינא קא לאוכל פירש אס אבל בסתם הקטרה לתוך שסחט כגון
רן ג׳ נמנאו נופה דטתי וכן אשור אבל פטור הוכחה דציכא כיון  ד

 סטאט חייב הכוס לסוך או המשקה לסוך לכחחלה מוסר האוכל לסוך
 אבל גמור ליה בטי קא דלאוכל פירש אבל ססס הקטרה לסוך או

: למזיד קרבן שאין ודט אסור
פז ר ת ת ל א  אייר חדש בראש להשספר שנהגו מה טל ממני ש

:לא או הגון מנהג הוא אס
ה י ו ש  חדש כל מסחפר ואני בנפשאי טובדא טבידנא אנא ת

 כיון והטעם העולם רוב נהגו וכן אייר ור״ח ניסן ”
 נוהג במנהג חלוי שהוא זה אבילוש אין ובסעניס בהספד אסורים שהם
מ יוס,ה בכיס ככחוב ומה החוספות כשס כחנו וכן בכס מנ  זה ש
 איסור נוהנין אנו שאין לדידן דאס־לו כלל נכון אינו בביטוח הוא

ח מ״מ למומר ל״ג עד אלא התספורת  כיון -האיסור בכלל אינו ד
 נון אינו כסספורח איסור טיקד כהרי ובתענית בהספד אסור בהוא
 הו • דהו כל בטעמא מנהג ומבטל מנהג ואתי ממנהג אלא הדין
 מדיף ולא להשתפר כרגיל למי השיער בגידול צטר דאיכא טפמא איכא
 רבי יוס ובל״ג פטור מצטט־ דקי״ל סוכה של עבה ממצות מנהגא האי
 נהגו בלא קהלוס כמה ראיתי אני דין מן ובד מצטער והאדם כיפי

 וכיון השבת לכבוד מנהגה כפי שבוע בכל ומסתפרים כלל זה מנהג
 מי״ח להסתפר שנהנו מנהג שאותו אט"פ ישראל בכל קבוע זה כאין
 לא ומינה ממוצע מנהג דהוי כווסיה נק־טינן כלל מנה; יהיה לא אייר
שס שיש ב!מן לעומר ל״ג עד נכים לישא שלא שנהגו מה וכן .תזוז

 או ורביה פריה מצות קיים שלא כיון למנהגא חיישינן לא וטפס סבה
 שטפם בשמחה ירבה שלא ובתנאי בו וביוצא שישמשנו מי לו שאין

 ל׳ של מאביילוח מנהגא האי עדיף דלא השמחה מפני הוא הגונה:
:הוא וברור יוס

ח רפ ת ת ל א  דנזיר פ׳ק דגרסינן דהא עלה דעתי אודיעך ממני ש
 ההוא יזיר ושכר מיין כתיב הא נמי שמעון ור׳

 ואבדלחא קדושא היא מאי הרשות כיין מצוה יין לאסור ליה מבעי
 שצא שבועה רבא דאגנר הא כי אלא סיני מהר עליו ועומד מושבע הרי

 זכור דכסיב התורה מן ואבדלסא דקדושא דנהי לך וקשיא וכו׳ אשחה
 ואסמלוה מדרבנן אלא הוי לא היין טל אבל לקדשו השבת יום את

 :דרבא הא כי לאוקומי דחקינן ואמאי קושיא ומאי היין טל זכרהו אקרא
ה ב ו ש ס ממק זו קושיא ומחוך החוספוס בעלי קדמוך כבר ת  ר׳

ס הגירסא  למה כלומר סיני נוהר מושבע וכי בחמיה וגד
 איט והלשק וכו׳ הוא מעבט וכי מצוה יין לאסור מיוסר קרא לי

 זכי למימר ליה הוה הכי ועומד מושבע וכי זו גרסא לפי יפה מסיישב
 איט דאמר קיימינן שמעון לר׳ דהכא נ״ל ולפיכך היא מדאורייו^

 דסנן מחניחין כססס אלא הכי קי״ל לא ואנן מכלן פידור טד חייב
 דקדוקי וכל נזיר זה הרי וכו׳ הזגיס מן א; החרצנים מן נזיר הריני

 דקים ואפשר לאורוכי סלמודא סש לא לריש דקושיין וכיון עליו נזירוח
 המוגץ מן היין על ואבדלחא דקדושא ס׳׳ל שמעון דר׳ לחלמודא ליה

 ס׳ל הוה המקשה א״נ הכי קייי׳ל לא אנן אבל אליביה ומשני ופריך
ק הסורה מן היין דעל מס  היק סל אלא הכי קי״ל לא ואנן סברסו לפי ו

: המפרשים הסכמס וזו היא טדרבנן
ט פ ר א ת  וגא מטים הבני טס הכבד שנמלח היה מעשה ח6ש

מי ליפס ורציס והסירו חכמים למי ממשה דג
לפי
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מי איסור הפולם שנהגו ^ כ ר פס שנמלח ג מ  : ה
 לסמוך רגילי! אנו אשר הסושקים חב דמס נראה כז תשבה

 כפנילו אשר ברד פעם לי נסחדש אבל .להשיר מליהם
ם בם דכבד וזה המחמירים לדברי למוש ראו  איכאסרסי בנימעי

 בם דנמלח היכא פלוגסא ואיכא בדמים מרובה דכבד חדא fלריפו®
א כשר כ  בדיעבד אפי' דאשר מאן ואיכא לכסחלה אפי' דשרי מאן ^

 דמנקע הנכונה הסברא וזוהו שרי ובדיעבד לכהחלה דאסר מאן ואיכא
 איכא נשר עם מעים בני מליחס ולבנין .דמי שפיר מציעסא מילסא
 אסור ^כתסלה מציבחא מילסא למנקט לן ואיש דלעיל הך כי פלוגסא

 חדא לריעושא שרשי דאיכא מביס בני בס כבד אבל מוסר וגדיעבד
 בו דברו לא מביש בבני דם ן מחזיקי דאין ושו נדמים מרובה דכבד

נ הראשונים  אם בין להו שני דלא נראה שכשבו מהפעמים אכל נ'
 שהרי בדיעבד מוסר הכל הכבד עם נמנמו אס בין הבשר עם נמלחו
 שריק משרק דדם משום טעם נסנו ואחרים והמרדכי והאשרי הסוס'

ק ז׳ל והרשנ׳׳א  ציר פולטים מ*מ מביס בבני דם דאין דאע״ג טעם נ
 המחמירים לדברי למוש ים עדיין אבל בלע לא למפלט דטריד וכיון

 ולא הוא עב הכבד דם אבל שריק דמשרק הוא בשר של דם דדילמא
 שהכבד כיון דלמא למיחש איכא הרשב׳יא של ולטעמו האי כולי *־יק
ה הוא מזנ  שהרי דם פולט הכבד ועדיין הציר פליטש נגמרה בדמים נ

 האי בכי ולפיכך ובולעים מעים הבני ומוזרין הוא דם שפולט מה כל
 והמחמיר אמרש אשר כמנהג בהצטרפוש וכ״ש המחמירין לדברי למש יש

: ברכה עליו סבא
 כדי בשבס מ לקרוס מוסר אם ספר להגיה הרוצה שאלת תרצ

; למחר אוסו לשקן הגהה הצריך מקום שיכיר  לכסוב אשי דילמא דמיישינן משום ולאו אסור זה דבר תשבה
 ולפיכך לעשוש הוא קל דבר הנר להטוס דבשלמא בשבס

 ובשלמא לאדכורי דאשי מיישינן לא והדיו הקולמס להניא אבל גזרו
א הו  לרשום הפוסקים הסירו נספר טעוש ומצא לקרוס מסכוין מ
 אסור להגיה לכחמלה לקרוס אבל למחר לחק׳נו כדי בצפורן הנמנוח
 הם מה לראוש כדי שמשיו לפרךד לאדם אסור דאמרינן להא ודמיא
 קרוב שיהא כדי השחום סוף עד בשבש להלך לאדם אשור וכן צריכין
 וגו' חפצך ממצוא נאמר בזה כיוצא ועל שבש] [במוצאי חפציו למשוש

 מכוין הוא אם אבל אסור ודאי להגיה מכוין שהוא כיון נמי הכא
 : גמורה מלאכה כאן באין כיון מושר שהוא מססברא ולהגיה לקרוס

א צ ר  לעליוס ליכנס מושר אם דעשי אודיעך ממני שאלת ה
 לסוך בולטוש שהן המקדם לביס סביב הבנויוס

 ואין הישר בזה שנהגו שראיס לפי וגיזוזסראוס זיזין גבי טל המקדש
בידם: מוחה

ה ב ש *  וצריך שווש הרוחוש כל ולא שווס העליוס כל שלא דע ת
 כי וזה אסורה זו ואי מושרוש זו אי לראוס יפה אומד

 אצלם הנקרא ספק בלי אבןהששיה שם הכיפה נרורשסחש הדבר
 וששיה כראשונים נביאים מימוש שם הישה אבן סנן דהא וא״ס אלסכרא

 שאלנו ועתה נסון הארון ועליה אנבעוש ג' האדן מעל גבוהה שמה
 רואיך ואנו קומוס ג' הכיפה מקרקעים גבוהה שהיא ואמרו פיהם אש

 בששובה זה על כשבחי כבר הרבה במדרגוש לכיפה שעולים מגחון
 הוא ולכן היסודוש לגלוש פעמים כמה אושו מסרו הביש שקרקעיס

 הביש שהר דוכשי בכמה סנן דהא שדע מקודם שהיה ממה הרבה נמוך
 העכו״ם אמרו עוד . להפך הוא הדבר והששא מירושלם גבוה היה
 היה מה לדעס רצו הראשונים ושהמלכיס מערה הכיפה שמש שיש
 היום עד עפר ומלאוה אוסה וסגרו ומשו לחוכה אדם בני ושלשלו שם

 שמעו או להם שנאמר אצלי וקרוב שש יש מה יודע אדם אין הזה
 הוכפל ולכן אוחו ימצאו אלו מופרים היו ולפיכך שמה גנח שהארון

ש קעי  שעברו שהמלכים שמעשי גם . הששיה אבן ונשגלה הביש ^
 האבן כי ספק אין מ״מ מצאו ולא הזאש האבן יסוד למצוא שם מפרו
 הארון היה עליה אשר השסיה אבן היא הכיפה שחש אשר ה«>ש
ס  לרוח אשר בעליוס שעולה מי הילכך .מערב לצד הקדשים קדש מי

 שיהיה לשער צריך מערב לצד אשר מהפחח לראוס הנכנס או מערב
 מערבי כושל נין היה שכך אמה עשר מאחד יוסר הכיפה לטן רנו

 נסקדשושיערשי הכושלים כי הכושל ועובי ההיכל לכושל העזרה ל6
ל שאין משמאל אשר הקטן הסשח מ^שז לכיפה קרזג מסר הנמסים מ

ח יי

 ‘וכבו פסח אושו על אשר העליוס מן ליזהר צריך ולכן קטאנין לבאבאל
 חו קטאנין אל בשיק רוציןליכנס היו שלא חכמים קצס על שמעשי
 אמה מי״א יוסר הכיפה עד משם שים שיערסי אני כי ישירה מומרא
 נבאר כאשר צפון לצד קצש משוכה שהיא מפני הוא שהטעם ואפשר

 המזרח לצד מערבי מכושל לשער צריך צפון בנד הם העליוס ואם ה בע
 אורך על בניוס הם זה באורך הבנויוס העליות כל אמוס קפ״ז באורך
 או מזרח לצד זה מאורך חון הבניוש העליוס וכל למערב ממזרח העזרה

 רוחב כי ידעש כבר הרוחב ולענין . האיסור בכלל אינם מערב לצד
 הדרום כושל לעין הנראה וכבר אמה קל״ה הם לדרום מצפון העזרה
 כי רואה מזרחיס דרומיס בקרן העומד שהרי הוא הראשון במקומו

 דרום לצד נמשכס העזרה היסה ולא יהושפט עמק הוא דרום לצד משם
 שהוא גדוצוחמורה אבנים הם ההוא היסוד אבני כי גס שם עד אלא
 סוף הוא הדרום לצד שלימה מדרש הנקרא בנין סוף וא״כ קדמון בנין

 הר מכלל והוא למערב ממזרח אשר אמה מקפ״ז חון שהוא אלא העזרה
 ההוא הכושל כי למדנו מ״מ כיפין גבי על כיפין בנוי היום ועד הביס

 העליוש אש לשער צריך וא״כ דרום לצד אשר העזרה כושל היה בעצמו
 בכלל אינם אמה קל״ה זה מכוסל רחוקים צפון לצד זה כושל כנגד אשר

 והעליות הבסיס עד דרום צד של זה כושל בין שיש שיערסי ואני העזרה
 ליכנס ומוסר הקדש בכלל ואינם אמה מקל״ה יוסר צפון לצד בניוס אשר
 כל מזרח לצד מהכיפה משוח חיט כאלו רואין אסרס דרך עוד .להם

 שהוא וכל הקדש בכלל הס זה לחוט אמה מ' בשוך שהם והעליוס הנסים
 שההיכל לפי מדוקדק אינו זה וחשבון חול הוא הרי השיעור לזה חוץ
 לצאש ומ״מ אריאל אריאל הוי כדכשיב מלפניו ורחב מאחריו צר היה
 הצפוניס הכיפה מכוסל המשוח מהחוט להסרחק צריך ספק מידי

 ואם . למזרח המערב מן אמוס קפ״ז באורך ברוחב אמה, ארבעים
 בנוי היא אשר המזרחי הכושל כי נסבאר הנה מזרח לצד בנויות העליות

 .הזיחים הר הוא והלאה שמשם לפי המזרחי הביס הר כושל הוא טסה
 שהם ופרח כפשור בעל וכשב כושל באוסו הס רחמים שערי כי ועוד

 אשר והעליות הבסיס וכל והחסניס והאבלים בהן נכנסים שהיו שערים
 כושל עד המזרחי הביש הר מכותל כהרי לשם להכנס מושר מזרח בצד

 . הביס בהר להכנס מושר מש וטמא אמה שי״ג יש המזרחי העזרה
 המזרח אל המערב מן אמות קפ״ז באורך דרומי בכוסל עליוס יש ואם
 אשר העליוס או הבתים כי אומר אני כלל ודרך הקדש בכלל הס הרי
 לא אם להם ליכנס ומושר אצלי ספק בהם אין מזרח וצד צפון לצד

 צד של אוסם וכן אומד צריך דאז כמקדש לשוך הרבה בולטס שהיה
 עצמו שלה בגמרא לן דאיבעיא יודע והוי • אומד צריכין ומערב דרום

 הרב לדעס דאורייסא איסורא והוי בתיקו וסלקא מהו העזרה באויר
 פשימא הסוספוש ולדעס ואסור לחומרא ואזלינן עומד בקדוששו דס״ל

 שנכנס וטמא בידיעוסיהטומאה דסכיא ואע״ג נחקדש עזרה דאויר ליה
 אסרה ביאה דרך שבא לא המקדש ואל בנאמר פטור גגוס דרך להיכל
 כסב וכן מרדוס מכס אוחו ומכין הוא אסור אבל פטור מ״מ שורה

 מכין מכרס פטור שהוא ואע״פ וז״ל מקדש ביאח מהלכוח פ״ג הרמב״ם
 דרך בו שנכנס בין גגוס דרך למקדש שנכנס בין מרדות מכס אושו

 נתקדשו לא ועליוס דנגין כיון וא׳׳ש .ע״נ ומנדל חיבה בשידה פסחים
 על אשר מהעלייה חון נתקדשו לא העליוח שכל מודה והמוספוח

 אמרינן דלא דע העליוח בכל עשה ליכנס מושר יהיה לא למה ההיכל
 קיים שהיה בזמן בנויות היו אשר והגגוח העליוס אלא נסקדשו דלא
 אויר בשוך שמא למקדש סביב עמה הבנדוש והעליות הגנין אבל

 .נפיק לא ספיקא ומידי אז שהיו הלשכוש באויר או בנויוס הם העזרה
 נחוש לא בקדש בנויוח שהם כשבתי אשר כחשבון לפי נתברר אם הילכך
 בנרות הן נסקדשו לא אשר הלשכוח מגגוס למעלה שמא לומר לגובה

 כל שנהגו למנהג טעם לשש לי יש ומ״מ כעזרה העזרה דאויר כיון
 שמענו ולא כלו הביש אס משם לראות עליות באותם לעלוס העולם

 אין האידנא כי סובר ז״ל הראב״ד כי דע • בידם שמיחה מי ראינו ולא
 ביש מהלכות ששי פרק בהשגה שמצא וכן למקדש שנכנס למי כרש

 אלו עליות שמא ספק והדבר מחלוקת הוא כדין שעיקר הרי הבחירה
 לא העזרה אויר שמא בקדם בנויות ואת״ל לא או בקדש בניות הס

 העזרה באויר עצמו שלה רבא דבעי דהא דמפרש איכא דהא נתקדש
 הספאים גרסת לפי לא או העזרה אויר נתקדש אס ליה מיבנרא קא הכי
הלשכות גגות אויר על שמא כעזרה העזרה דאויר ואש״ל איסשיטה ולא

אשר
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 הלו ספויןי הני כל דאיכא כיון הילכך כנויוה הן נהקדפו לא אשר
 דדרך מסעם להקל לנו ואין כקדש לחזוה חשקהם מרוב להקל הדבר
 עולים אם ניחא דהא הורה איסור כו אין גכוס ודרך חורה אסרה כיאה

 כנויוח הם אם אכל השחחויה כיעור שם כוהין היו ולא מיד ויורדים
 סמא מפום חייב מ״מ חכא לא המקדש ואל משוס דפסור נהי כקדם

 מן חהיה אהה אבל המנהג סעם לך כחבחי הנה במקדש ששהה
 מהכיפה רחוקה חהיה לא אם לעלייה ולא לביח לא הכנס ולא הנזהרים

 המערב לצד ופחחה כקרקע החח מחילה שיש פמעחי גם . הרבה
 אסור זה ודבר לכם כנכנס מהיהודים ויש הכיפה החח עד שהולכה

 מכלל זו כאין לן לימא ומאן נחקדכו לעזרה הפחוחוח מחילוח דקי״ל
 נעכיח מחדש שזאח חימא ואפי׳ לעזרה פהוחוח שהיו המחילוח
 ראיחי שוב .בזבחים כדאיחא החהום עד נתקדם העזרה קרקעיח

 חהיה שלא עלייה ולא פחח לך כאין לשער היודעים אדם בני לי אמרו וכן
 אל להחקרב מוהר הילכך כחבחי אפר השיעור כפי מהכיפה רחוקה

 ; כחבחי אכר הספקות בהצסרפוה כ״ש העליות אל ולעלות הפחחים
 על ממנו שכאלו הרכב״א שהשיב מה על ממני שאלת תרצב

 אפשר ואי הרבה נמלים לתוכה בנפלו מרקחת
 ולא חי לא אמרו מתקיים שאינו לפי אמרח יפה תשובתו וז״ל לברור

 שריין שתא ירחי תריסר בחר דכדא תמרי הני שאמרו היא וזו מת
 נראה שהדבש לפי דבש ע״י הנעשית במרקחות קצת חוכך שאני אלא
 הנחחכים הדברים ולכלות למחות למהר האחת סגולות שחי לו שיש

 בתוכו הנסמנים השלמים הדברי' ולקיים להעמיד והשנית לתוכו הנופלי׳
 ושאלת ע'׳כ שנים שבע בדבש העמינה הורודוס גבי בב״ב שאמר וכמו
 :חוכך,קצת אני אלא להדיא איסור כתב לא שהרב כיון לזה לחוש יש אם

 רז״ל שאמרו שמה לפי איסור חשש כאן רואה איני ת*שובה
 חי לא חדש י״ב מתקיימת אינם עצם להס שאין דברים

 פירושו אין חדש י׳ב חיה אינה אמרו מדלא הרב שכתב כמו מס ולא
 פירושו אלא חודש י״ב אחר מציאות שום שוב לה ואין מתקיימת שאינה
 להיות חוזרת אלא מת ולא חי לא בריה להקרא מתקיימת אינה
 מיני שכל לעין נראין הדברים שהרי מציאות קצת לה שיש אע"פ עפר

 רושם בנקב רואה אחה חדש י״ב אחר תולעים בהם הנולדים קסניוח
 למימר איח מאי אלא מפונה הוא הנקב בתוך כנמצא ומה התולעת

 הדבש נמי בנ״ד הילכך . הוא בעלמא עפרא ניכר שרכומו אע״פ
 אבל לו קרוב או בחחלה שהיה כמו בצורתו בתוכו הנסמן הדבר מעמיד

 שהיא לפי לדבש ההוא הדבר מתהפך חדש י״ב עליו עברו אבר אחר
 שהרי תדע שהיה כמו עומד ההוא הדבר שתבנית אע״פ בתוכו נבלעת

 הוא אדם בשר המומיא וכן במרקחות ליחנו ומותר הוא חיה דם המוסק
 חזר הזמן שמרוב לפי סכנה בס שאין אעפ״י בתרופות ליחכו ומותר
 י״ב עליה שעבר עצם לה שאין בריה כל בנ״ד הילכך . עפר להיות

 חסידות ומדת הוא בעלמא דעפרא לחוש אין שחפול מקום כל חדש
 : איפשר אס במסננת להעבירם או אותם לברור הוא

ת ל א ש ל > צ ר  להחליף פלא האשכנזים חכמי שנהגו מה על אודיעך ת
 והיה החול בגדי לובשים אלא איכה בשבח בגדים

 :המנהג זה על סמך להם יש אס ושאלת בעיניך קשה הדבר
 וכן וז״ל א״ז בשם תעניות סוף באשרי בהגהה כתוב תשובה

 בלבד הכתונת רק כלים מחליפין אין ישעיהו חזון של שבח
 לובשים בריח ובעלי וז״ל קסן מועד בחחלח במרדכי כחוב וכן . ע״כ

 מחליפין אין ישעיהו חזון בל בשבת וכן ממש לבנים לא אך אחרי׳ כלים אז
ר׳ וכן חלוק ולא מעיל הוא כתונת ופי׳ בלבד הכתונת אלא כליהם  פי'

 .ע״כ כאהד שניהם קורא פכימים המעיל כתונת שכתוב ומה קמחי דוד
 עשו ויפה זה מנהג נהגו לא שמעם שמענו אשר ישראל גלילות וכל
 כבדהו קבלה מדברי קי״ל דהא הדין כנגד שהוא סובר שאני לפי

 בשבח באב ס׳ חל אס והלא מחליף להחליף לו שיש כיון נקיה בכסות
 וכן המסה תשמיש ואפי׳ שבצנעא דברים ואפי׳ דבר ממנו מונע אינו

 ישעיהו חזון כל שבח ק״ו של בנו וק״ו וכ״ש עולם גאוני כל הסכימו
 החול בגדי לובש זה ובשבח נקיה כסות שבתות בשאר ללבוש שרגיל ומי

 יוחד זה בשבח מחמיר ונמצא בשבח אבילות נוהג נמצא בפרהסיא
 שכתב א״ז לשון תמלח שהעתיק ז״ל הסורי׳ לבעל וראיתי חדשה מאבילות

 וכן הך והשמיע ממש לבנים לא אך אחרים בגדים לובש בריס ובעל
ר׳ נשם המרדני שנסב ומה ס״ל דלא משמע ונו׳ ישעיהו חזון של שנח

 כסונס׳הוא סתם כי אצלי נכון אינו המעיל הוא הכתונת כי קמחי דוד
 ר אפש איך כי הקושיא אוחו ודחק כהנים של כתונת כמו לבשר סמוך

 לאו ואי מפשוסו הלשון הוציא ולפיכך בפרהסיא חול בגדי שילבש
 אלא הס שנהגו למה א״ז בעל הרב נחכוין שלא אמינא הוה דמסחפינא

 מיניה דלעיל בריח אבעלי שלחזוןוס' בשבח וכן דהאי דעתו הוא כן
 ממה כליהם מחליפין אין ישעיהו חזון של בשבח בריח בעלי וכן קאי

 אבל הפירושים כפי בלבד הכחונוח אלא שבתות בשאר ללבוש שנהגו
 חכמי ואם להחליף לו יש אס כלל בשבח לובשים היו לא חיל בגדי

 נחום לא אנחנו נהגו כאשר א״ז לבון בפירוש מקובלים הם האשכנזים
 ומנהג מול מהקדש ועושה השבח כבוד כנגד שהוא לפי זה למנהג
 ובשבח אבילות של ובשבח לבן לובשים החופה שבזמן במצרים קדום
 משום בשבועות וכן ברעדה וגילו שנאמר מפום מיתה ובשעת איכה

 חעאיכם יהיו אם משום הכפוריס ויום השנה בראש וכן בגדיהם וכבסו
;הוא יפה ומנהג וגו' ילבינו כשלג כשנים

צד ר ת ת ל א ט  אס שמשון נזיר הריני שאמר ראובן על ידידי ^
 שהיה היה שאנוס ואמר ונהנה ועבר מאבי אהנה

 לאכול מה לו היה ולא אביו זולת יהודים בם נמצא ולא אחד בכפר נמצא
 : לא או הנזירות עליו חל אם אביו משל ואכל

 מל דלא פשימא רעב מחמת אנוס שהיה ברור הדבר אם תשובה
 ובאותה הנזירות חייל שנהנה בשעה דהא הנזירות עליו

 או שנדר או באונס ממחלתו הנשבע או הנודר ואחד היה אנוס שעה
 שאינו אלא . פעור שבועתו או נדרו לקיים הניחוהו ולא ונאנס נשבע
 הסלע ע״ג המאכל להניח לאביו אפשר היה שהרי זה לאונס מקום רואה

 מהלכין היו המודר פין אין סרק קי״ל דהכי ויאכל הבן ויבא ולהפקירו
 ואס בה מותר והלה מחנה משום לאחר נותן יאכל מה לו ואין בדרך

 מי לכל מופקרים הם הרי ואומר הסלע על מניח אחר עמהס אין
 דין יודע היה שלא ראובן יעעון ואם .ע״כ ואוכל נועל והלה שיחפון

 הפקר ע״י או אחרים ע״י או עצמו ע״י שיהנה בין חלוק שאין וחשב זה
 ופעור היה בסעוח ואנוס זה דין גמירי עלמא כולי דלאו לו שומעין

 לא דבריו לפי כהרי לאונס מקום שאין אוננר אני ועדיין ,ננהנזירוח
 מצרים בגבול נחריאה שמה היה גדולה בעיר אלא בדרך מולך היה

 עכו״ם של פח לקחת לו אפשר היה אחרים יהודים בם היו שלא ואעפ״י
 אחד למכור יכול היה פח לקחת פרוטה בידו היחה שלא תאמר ואפילו
 הילכך יתענה או אחרת לעיר משם ילך או היה ערסלאי דלאו מכליו
 הקולר הרי היה אנוס שעכ״ס יאמר ואם אונס מקום בזה רואה איני
 תעצומות ויודע ליה מלקינן לא יין ישחה או שערו יגלח ואם בצוארו תלוי

 יחול שלא וחשבתי הייתי ברעב מצטער ראובן יטעון ואס .ממנו יפרע
 הנזירות חל וגא לו שומעין היו גם טעות נדר זה והרי בכה׳יג הנזירות

 ונצטער יאכלנו שלא הככר על נשבע מנין שבועת בפרק איחא והכי
 והדבר שבועות מהלכות פ״ג סוף ז״ל הרב וכתבה פעור ואכלו עליו
 מהנדרים חלק הוא והנזירות זה לענין שוין והשבועות שהנדרים בדור

 שחל אחר אלא זה חילוק אין החרה לו כאין שמשון נזירות בזה ואע״ג
 אבל בשאלה אינו שמשון ונזירות עליהם נשאלים נדרים דשאר הנזירות

 התנאי כהוא הנדר חיילות לבזמן וכיון שוה הכל הנדר חיילות לענין
 שמשון שנזירות חשבתי ראובן יסעון ואם הנזירות חל לא היה מוטעה
 הייתי אס אבל נזירותי על אשאל למחר כי נהניתי ולפיכך בשאלה איחיה

 לא כי מאפי נהנה הייתי לא לעולם בשאלה אינו שמשון דנזירוח יודע
 לו שומעין אין בזה לעולם ובחגלחח ביין אסור להיות בדעתי היה

 הפרשה וכל שמשון מעשה ויודע הארן עם שאינו כיון חדא טעמי מכמה
 זה שדבר ותו • מוחו יום עד הנער יהיה אלהים נזיר כי הוא יודע ודאי

 בשאלה שמשון נזירות שאין בקיאין שהקטנים עד במצרים רגיל כך כל
 ודמיאלהא: החרה לו יהיה שלא כדי בו נודרים זו חומרתו ומפני

 בטומאה או ביין אסור שהנזיר יודע הייתי לא ואמר בנזיר נדר דאמרינן
 בכולם וחייב נזיר זה הרי נודר הייתי לא יודע הייתי ואלו בחילחח או

 אסור ושהוא החרה לו אין שמשון כנזירות אני יודע ראובן יטיעון ואם
 יכול שאינו מפני יין לשחות שמותר בדעתי היה אבל ובתגלחת ביין

 זה הרי עיני מאור אח מכהה השער בגידול מפני או יין בלא לחיות
 וכן .לחכם שאלה צריכין שאין שגגות נדרי בכלל שאלו מפני נזיר אינו
 שלא מרובה הנאה אלא מאבי אהנה שלא בדעתו היה לא יטעון אם

ה אבל דוחק במקום א עצי שאני או מצטער שאני ובזמן מועטת מ
ואי



ותשובורוהרדבץעאלות

 הנדר כשעס כדעסו היה לא מה דגר ממנו ליהנוס שלא לי אפשר ואי
 שאיוצריכיו וכיון לחכם שאלה צריכין שאין שגגוס נדרי בכלל זה גם

 נזירוס ססם בין רזילוק שאין חל לא שמשון נזירוח גם לחכם שאלה
 ונזירוס בשאלה איסיה נזירוס דססס שחל אחר אלא שמשון צנזירוס

:לנניל כדכסיב בשאלה ליסיה שמשון
בנשים במצרים יום בכל מעשים דעסי אודיעך תרצה

 והנשים בבטנה מפרפר והולד לידה מחמס שמסוס
 נטילס משום בזה, יש אם מיחסו אס לקרב במכבדס בטנה על מכוס

 ; שבס חלול משום בזה יש אם שבס הוא ואם נשמה
n D w H דמחזי משום ככה העושוס בנשים לגעור ראוי ודאי 

 בהן הפצרנו פעמים וכמה בשבס וכ״ש רציחה כעין
 המשבר על שישבה אשה שמואל כדאמר הולד להוציא בטנה אס שיקרפו
 להביא אלא נצרכה לא רבא ואמר בטנה אס וקורעין סכין מביאין

 שיוצאה,ליהרג או לידה מחמס האשה כמסה כל דקי״ל ר״ה דרך סכין
 מייס הולד חולי מחמס האשה דמסה היכא אבל ברישא מיימא היא

 דוקא עלה ואמרינן ומנחיל נוחל יומו בן מינוק דאמרינן והיינו ברישא
 לא בדבר אין אבל . ברישא מייס דהוא מ״ט לא עובר אבל יומו בן

 פ׳ב ז״ל הרב כסב ממם נולד אפי׳ שהרי שבס משום ולא רציחה משום
 עד כנפל הוא הרי חדשיו לו כלו לא שאס נפש ושמירס רוצח מהלכוס

 בפרק ששנינו ומה . ע"כ עליו נהרג ההורגו ואין יום שלשים לו שיהיו
 בשכלו הסם חייב וההורגו ומנחיל נוחל אחד יום בן חינוק דופן יוצא

 לענין אבל . וצפרניו שערו בשנגמרו א״נ נפל מסורס שיצא חדשיו לו
 והא העולם לאויר יצא שלא כיון עליו נהרג דאין פשיטא רציחה

 מחללין דנפשוס ומספקא הוא דספק משום השבח אח עליו דמחללין
 ליה קטלינן דלא נהי וא״ס קטלינן מספיקאלא אבל טליואחהשבס

 שעדיין כיון וי״ל שבחא עליה דמחללין כיון איכא נפשוס ספק אבל
 בספק פגע לא ההורגו חיוח חזקס לו היה ולא העולם לאויר יצא לא

 הלטאה אזנב דהוה מידי הוא חיוס לאו מסנועע שהוא ואע״ג נפשוח
 זה הרי נשמה יציאס עם עיניו המעמץ כל דאמרינן לגוסס דמי ולא

 רוב דאמרינן דאפ״ג וסו . חיוח חזקח ליה הוה דהסס דמים סופך
 המעוט .״גן הוא שמא לפנינו חי הוא דאכחי כיון למיסה גוססין

 היה שלא חדס לריעוחא סרחי ביה איס בנ״ד ככא אבל שחיים גוססים
 ומשום מיד ימוס ודאי אמו אס קורעין שאין כיון וסו חייח חזקח לו

 מיחסו אח יקרבו שלא אוחו מונעין ומ״מ . רציחה ספק בו אין הכי
 אין שבס ולענין מזה אוסן למנוע ב״ד שליח להם שלחנו וכבר בידים

 אס המכה שהרי חבורה עושה מפום ולא נשמה נטילס משום לא כאן
 שמכה זו בהכאה שאין וכ״ש פטור חבורה בו ועשה מיסה אחר אביו

 ראוי בחול דאפילו כסבסי וכבר בולד חבורה לעשוח כדאי הבס! על
: כזה מלעשוס אומן למנוע ,

ת תרצי ל א  צ׳׳ד סימן בחשובה הרשב״א כוונח אודיעך ממני ש
 שהמורה דע אחיוס שסי יעקב נשא אשר ועל וז״ל

 . כלים והשלישי מקום והשני הזמן האחד עמודים שלשה על נכונה
 בחמן אסורין ולא וי״ט כשבס במלאכה אסורין הימים כל לא הזמן

 חייבין מקום בכל שלא והמקום .כחג ובלולב בסוכה חייבין ולא כפסח
 בקרבנוס חייבין ולא ישראל כארץ בטבל ואסורין ומעשרוס בסרומוס

 והאסרוג הלולב ממורס יוצאין דבר בכל לא והכלים .הבחירה כביס
 להקריב ראוי ולא יונה ובני ומורים וצאן כבקר מקריבין ׳־בר כל ולא

 כפי ואם .עכ״ל . ימצא דבר על ומשכיל יוסר לפרש יכול ואיני ככהן
 זה דבר המורה ניזנה לא עדיין זמן שבאוסו לפי לשונו מפשט הנראה

 שהרי עומדח במקומה הקושיא דעדיין וסו להססירו צריך היה לא
 לדעס אני צריך הילכך החמורה ערוה וכ״ם המצוס כל קיימו האבוס

: ונסו כ!
ת ^ ״ ^ ש  על חפן(בו לי שאין מה להוציא בעורפי אוחי אסה הנה ת

 חלק להוציאך שלח כדי [זאס.־אעפ'כ) אפי ועל ואע׳׳פ) סי
 לשונו בסוף אוסם סחם ז״ל וכוא הרב דברי שמבין עד רמיזוס לר ארמוז
 כיעקב אחיוס שסי לישא ראויים הכל לא .ככהן להקריב ראוי ולא שאמר

 ישסמש שלא כדי העריוס טעם כי הכבוד בכסא חקוקה שצורמו לפי
 אחיוס בשמי ומשסמש מצרים בלא נחלה יעקב ונחלח שלמלך בשרביטו

 ורחל המכפלה במערס להקבר לאה זכמה למה ידעס ואם ורחל לאה
סשובמו שממצ' ידעסי הרמז זה כל ואחר אחיוה ׳3 סוד דרכי׳סבין נסרשס

יט
 משכיל הוא אם הענין סוד לשואל להודיע נסכוון ז׳ל והוא ז״ל הרב של

 אחוה להם אין העכו״ם שהרי כלל שאלה שאינה נ״ל הפשט לפי אבל
 המורה דמן דקיי״ל לו היו מוסרוס וגיירו בעכו״ם שכפרו ואפילו כלל

 ורבנן האם מן אחיוס שהן אפי׳ ניורוס אחיוס שסי לישא האדם מוסר
 נזהר שהיה לומר חרצה אס ואפי׳ האס מן אחיוס שסי ישא פלא גזרו

 יודע עליהם לגזור האחרונים הדורוס שעסידין הדברים מן אפי׳ יעקב
 נחנה שאמרו וזה האב מן אלא האם מן היואחיוס שלא יעקב היה

 לכן קודם אבל הסורה למקבלי אחוה שיהיה הלכה ונסחדשה חורה
 חורה קבלו שלא לאוסם אחוה להם אין ועדיין אחוה להם היה לא

 אברך לא אני יעקב אמר דאמרינן והא כדפרישיס נסגיירו ואפי׳
 הוא חסידוס מ״מ אוסם לאסור חורה שעסידה אחיוח שמי שנשאסי
 לברך רצה לא ולפיכך הסורה מן לאסור הדומה מהדבר להמרחק

 הכי אקשינן דלא וי״ל דודסו עמרם נשא איך אקשינן לא אמאי וא״ח
 בני בשאר אבל כולה הסורה אס האבוס קיימו דאמרינן משום אלא

מ ; הלכה ונסחדשה חורה נחנה אמרינן א
ת תרצי ל א  אינו קטורס דקי״ל הא על דעסי אודיעך ממני ש

 מסקדש ואינו דמים קדושס אלא קדושסהגוף קדוש
 אחס כף דכסיב משום הוא שהטעם במשובה הרשב״א וכסב .בכלי אלא

 להביאו יכולין היו לא כי משם ראיה וק״למה קטרס מלאה זהב עשרה
:זהב של בכף אוחו והביאו ביד

ה ב שו  הקטורס היסה המם דבשלמא זה טעם על קשיא וסו ת
 הקטרס אבל שרס בכלי אלא מסקדשס ואינה יחיד משל

 קרבנוס משאר שנא ומאי הקרבנוס שאר כמו הלשכה מסרומח נלקח היה
 יין כמו הקרבן מכשירי שהוא למימר וליכא הגוף קדופס דקדשי
 ומצוה לשם נכנס קרבן ואין אומו מקטירין היו בפנים שהרי ונסכים

 כסב ז׳ל והוא הקרבנוס מכל יוסר ופנימי דק והוא היא עצמה בפני
 כן ואם דמים קדושח אלא הגוף קדושס הויא לא דלכ״ע משובה באומה
 בלשון אלא טעם אומו אמר לא ז״ל הרב וגס . לדוכסה שאלסך הדרא
 קדום נקרא שלא אומר אני ז״ל מהרב המחילה בקשס ואחר .אפשר

 טון על לכפר החיצון כמזבח גבי על קרב שהוא דבר אלא הגוף קדושס
 הקרבן אס להכשיר בא שאינו החיצון למזבח הראוי לכל גדול כלל וזה

 יצטרכו ולא הגוף קדושס לו שיהיה ראוי טון על לכפר בא שהוא וכיון
 אלא כלל עון על לכפר בא היה לא הקטורח לקדשן.אבל פרח כלי

 דגרסינן הזוהר במדרש כדאיסא המקדש מן החיצונוח כחוס להבריח
 בגין ביה לאסמכלא איס קרא האי קטרס מקטר מזבח ויעש פסח הסס

 דא בוסמין דקטורס ומדבחא דעלוון מדבחא אינון מדבחין דמרין
 לא והא מזבח איקרי אמאי פנימאה איהו מדבחא לגאוהאי ודא לבר

 לכמה וכפיס דבטיל בגין אלא אסקרי דא על ומזבח דבחין ביה דבחין
 סטרא וכו׳כדההוא במדבחא כעולה כפיס הוה וההוא בישין סטרין

 למשכנא לקרבא יכיל ולא ממכפיא הוה סליק דקטורס עמודא חזי הוה
 על לכפר הקטרח היה שלא רואה אמה הרי .ע״כ אחדכי דכולא בגין
 ממקדש שהיה ואע״ג הגוף קדושס בו שיהיה צריך היה לא שכן וכיון עון

 שהרי כהן של בחפניו עבודמו עקר שהרי מעכב הכלי שאין אפשר בכלי
 בא היה שלא כיון ומ״מ חפניו לסוך מחזירו היה ההקטרה בשעס
 אפשר עוד . ממחלה הגוף קדושס קדוש שיהיה צריך היה לא לכפר
 פעס עד הגוף קדושס עליו חלה לא ופנימומו קדושסו מרוב כי לומר

 ראוי אין הגוף קדושס קדוש שהוא שדבר לפי הקטרסו דהיינו מעשה
 לשנה משנה אומו עושין היו והקטרה מצוסו פו מלעשוס להשהומו

 אמרו וכן הזהב במזבח בפנים נעשה היה שכן פנימי שהוא מדע
 בלחודוי קב״ה בר דלעילא חדוה בההוא אסערב ולא הנזכר במדרש

 ועלוון קרבנין כשאר חולקא ליה וליס מיניה דימהני אחרא סטרא וליס
 לא בקטרס קרבן פההוא וקריבו חולקא איס לכלא קרבנין דכשאר בגין

 אמה הרי .כ“ע ערקי בישין סטרין וכל קב׳׳ה אלא ומסקרב אמקשר
 ראוי אין ולפיכך הקרבנוס שאר מכל גדולה הקטרס קדושס כמה רואה

:ודעהו מצוסו עשייס שעס עד הגוף קדושס בו שיהיה
ת תרצח ל א  ונדר לארז חוצה שעומד דעסיבמי אודיעך ממני ש

 ב״ה של למאור שמן או ירושלים לעניי מעוס
 השיירוס ואם עניים קיימי דהא לאלמר עליה עפר אי מופ׳ב ירושלם
 עליו שיעברו עד עבר לא דילמא או לאלמר עבר שלמם ולא מצויוס

:דוקא כסדרן ולמר כסדרן שלא אקי׳ למר רגלים שלש
תשונה



asזשאלות ב ד \ ותשובותר

 רגלים ג׳ עליו עברו שאם לך דסשיטא מדבריך משמע תעובד.
 החוססוח כדברי וזה לשלמו חאתר דלא לאו על עבר

 מיסייב ולדקה רבא נדקאמר לאלחר מסייב עגיים קיימי דאי דס׳ל
 רגלים ג׳ עברו ואי אבחרייהו לאהדורי מסייב קיימי לא ואי לאלחר עלה
 היו שאם ברור [הדבר] (הדרך) זה [זו] שיטה ולפי רזארזר בל על עבר

 ידי על לשלרזם בדערזו שהיה ודוקא עבר שלחם ולא מצויורז שיירורז
 ודומיא כלל עובר אינו בידו לרזלקם לבא בדעסו היה אם אבל איורים

 לא עניים דקיימי אע״ג נודרים שאנו הצדקורז שכל ר״רז דאמר להא
 דערזו הכא אף מעט מעט עיניו ראוח כסי לוזלקם שדעחו מפני עבר
 היכא דאפילו וכך כך ידליק או וכך כך שיוזלק לירושלים כשיעלה הוא

 והא רגלים בג׳ אלא חאיזר בל משום עבר לא גביה עניים דקיימי
 ליחן דמנזייב עשה לעני! היינו לאלחר עלה מנזייב וצדקה דקאמר

 השיירה עם לשלחם צריך לשלחם בדעחו היה אם נמי זו שטה ולפי מיד
 ואס עשה מצוח לקיים כדי נאמן איש וע״י בטוחה שחהיה הראשונה

 רגלים ג׳ ועברו שלח ולא ידם על לשלוח אמונה ואנשי שיירוח שם היו
 עובר אינו אמונה ואנשי בטוחוח שיירוח שם אין ואס לאו על עבר
 הרמב״ס ומדברי ־ הצבי קרן על מעוחיו להניח בדעחו היה שלא כלל
 בחר לאהדורי מחייב דלא נראה עניים מחנוח מהלכוח בפ׳׳ח ז״ל

 איחר ואם מיד לעניים ליחנה חייב לצדקה זו סלע הרי וז״ל עניים
 מפריש עניים שם אין הן מצויין ועניים ליחן בידו שהרי חאחר בבל חייב

 משמע והכי ההלכוח בפירוש הר״ן דעח וזה עניים שימצא עד ומניח
 ואמרינן לאלחד עליה מחייב וצדקה דקאמר דרבא דמימרא פשטא לי

 עניים קיימי לא אבל גביה עניים דקיימי טעמא עניים קיימי והא מ״ט
 צריך ומ״מ אבחרייהו למהדר רחמנא אטרחיה דלא כלל עבר לא גביה

 ובין למאור שמן בין חלוק יש הנכונה זו שטה ולפי .מיד לאפרושה
 שיירוח אחר לאהדורי מחייבי לא מעוח דאלו ירושלם לעניי מעוח
 ויחלק ירושלס עניי אצלו שיבואו עד ומניח מפריש אלא אמונה ואנשי
 לשלחם וחייב ונדבוח לנדרים דמי חוב״ב ב״ה למאור שמן אבל להם

 ג׳ ועברו נחרשל ואס אמונים איש וע״י בטוחה הראשונה בשיירה
 אחר ממקום סטור לו שמצאחי אלא חאחר דלא לאו טל עבר רגלים

 בל על עליהם עובר ולטכך עשה מצוח בהו איח ונדבוח נדרים דבשלמא
 כן על דכחיב איכא מצוה דצד נהי למאור שמן הנודר אבל סאחר

 איכא מצוה ולפיכך ליכא חורה של עשה מצוח אבל ה׳ כבדו באורים
 מה אלא הלאו בכלל להביא לנו ואין לאו על עובר אינו אבל לשלוח
 עולוח ואשמוח חעאוח אלו אלהיך לה׳ נדר זה נדרח כאשר בכחוב שמכר

 זו בפיך הביח בדק קדשי אלו דברח אשר כמשמעה נדבה ושלמים
 מאור אבל עשה מצוח וצדקה מקדש צורך בהם יש אלו שכל צדקה
 אין חאחר בבל עליה לעבור אבל קצח מצוה דאיכא נהי הכנםח לביח

 לעמוד מצוה שהיא אע׳׳ס לעשיר מחנה לחח שהנודר חדע .לנו
 ז״ל כעורים לבעל וראיחי .לשלמו חאחר בבל עליו עובר כלום בדבורו

 עני שימצא שלאיחןעד החנה ואם ז׳׳לשכחב הרב דברי על שהקשה
 מועיל החנאי שאין מדבריו יראה עליו כחב ע״כ להפריש צריך אינו
 והלא עניים כשאין חנאי צריך מה ועוד נהירא ולא עניים כשאין אלא
 סשיטא וא״כ מצויין עניים שעה שבכל משוס אלא חיוב עליו אין

 דמה כחב יוסף ביח ובעל עכ״ל עניים לו שיזדמנו עד חייב שאינו
 ואינו יפריש שלא החנה אם היינו יחן שלא החנה ואס הרב שכחב

 להפריש צריך אינו סמוך שכחב לשונו חקן לא דבור כדי דבחוך אצלי ו; ננ
 אומר אני ולפיכן קייס חנאו יפריש שלא החנה שאם רפשיטא ודו

 שאין דבר לך דאין עניים דאיכא היכא אפילו מועיל החנאי דגעולס
 שם כשאין הרב ודברי בחורה שכחוב מה על המחנה אלא מועיל החנאי
 לבטלה מחנה אדם אין עני שימצא עד יחן שלא החנה שאם עניים

 בשפחיו כן הוציא שלא אע׳ס יפריש שלא בחנאו היחה כוונחו ולפיכך
 להמ״יש צריך אינו עני שימצא עד גזבר ליד ימן שלא החנה אס א״נ

 שאנו מפני חנאו בכלל זה והרי גזבר ליד כנחינחו הפרשחו שהרי
 ראוח כפי לחלקה כגזבר עצמו הנודר שיהיה לדעס נודרים עכשיו
ס זה ומטעם עיניו  מיד הכל ליחן צריך אין עניים קיימי אפי׳ אמרר׳
 קיימי דלא דהיכא נמי ומינה עיניו ראוח לפי מטע מעט מחלקה אלא
מ להפרישה צריך אין  שלא הסנה ואם להפרישה שצריך הרב דעס מ'
 צדך ואין להפרישה יסמייב שלא החנה כאלו הוי גזבר ליד אומה יסן

להפריש;

ן תרצט י נ ט ל  לה ואין בריה חשיבא הביצה אם ששאלח מה ו
: לא או ביטול י ^
, ד ב ו ט ^  לא חאנה או אוכענבה כחטה נשמה בה שאין בריה כל ת

. הלוקין הן אלו פרק במכוח איחא הכי בריה חשיבא
 היא ולא נשמה מ שיש דבר מכח שבאה משוס אלא נסחפקח ולא

 בריה כח בה דיש משום ואי הבהמה מן שפירשה ככוליא היא שהרי
 לכאן באו חדשוח דפנים ליחא נשמה בו שיש אפרוח ממנה יוצא שהרי

 בא מעשה ודאי אלא לאהיהכדאילישאל הוא ופשוט נפסדח והביצה
 כך ואס מרוקמח אחח ונמצאח אחרוח עם שנחערבה בביצה לידך
 פליטחה משוס ואי ומשליכה מכירה שהרי נפשך ממה דמוחרח כ״ש היה
 אפי׳ שהיאהמרוקמח אפרוח דביצח יודע והוי פליטחהבריה. אין

 הוא בעלמא מיא דביעי מיא אמרינן דלא השאר אח אוסרח בקליפחה
 שהוא כל אבל עצמה מצד אסורה שהוא כל א״נ טריפה כבינח אלא

 אפילו בששיס ואוסרח שק פליטח פליטחה שבה אפרוח משוס אשורה
 פולטח בקליפסה שהביצה למדנו ז״ל הראשונים כחבו וכן בקליפחה

 איסור פולטח קליפה שהיא ובזמן בעלמא דביעי מיא שפולטח אלא
 מצד ולא עצמה מצד שאסורה בזמן דחמורה בירושלמי כדאיחא ממש

:אפרוח
ש ת ת ל א  ומרדה אשה שנשא ראובן על דעחי אודיעך ממני ש

 לביח שמלך ב״ד בה והחרו אביה לביח והלכה בו
 שהוא לפי עליה אחרח אשה מוחרלישא אם כלל רוצה ואינה בעלה

 לגרשה חייב אם או מא״ה גרשום רבינו חקנח עליהם שקבלו מאוחם
 :מחגרשח היא שמדעחה כיון החקנה על עובר ואינו שישא קודם

ה ב ו ש  לאלף אלא גרשום רבינו חיקן שלא האומרים לדעח ת
 אלא לך חיבעי לא ז״ל קולון מהר״רי כחג כאשר, החמישי

 לישא ראובן מוחר צדק מורה יבא עד היו חקנוחיו שכל חימא אפי׳
 מקנחו חהיה שלא גרשום רבינו חיקן לא בזה וגכיוצא אחרח אשה
 אחרח ישא שלא לאשחו נשבע שאס חורה של משבועה גדולה יוחר
 ואדעחא לה נשבע לא דהכי אדעחא לשמשו רוצה ואינה בו ומרדה עליה
 הכי חימא לא דאי הוא דמסחבר וטעמא גרשום רבינו חקן לא דהכי

 כחובחה לה לפרוע לו ואין בבעלה חמרוד אשה שכל חיי שבקח לא
 או כחובחה לה שיחן אשחועד אדם יגרש שלא היא הגאונים וחקנח

 ויושב החקנוח שחי בין מוטל זה ונמצא להחגרש חרצה לא שמא
 הגא בפרק דחנן . יצרה לשבח בראה חהו ולא ורביה מפריה ובטל

 ליבטל רשאי אינו ילדה ולא שנים עבר עמה ושהה אשה נשא יגמחו על
 ורביה פריה אמצוח קאי ארישא ילדה ולא דהאי דמפרש מאן ואיכא
 ואינו בה קרינן ילדה לא ונקבה זכר ילדה שלא וכל ונקבה זכר והיינו
 מסקנח זוהי בניס גח לישא אוחו וכופין ורביה מפריה ליבטל רשאי

 אין חי והוא אחד ולד ילדה שאש כחב הרשג״א אבל והטור הרא״ש
 וכחג גנים בח לישא אוחו כופין חי ולד לה אין אס ולכ״ע אוחו כופין
 כולם אלא ילדה] לא אם [מיהח (מיחח) ולכ״ע וז״ל יוסף נמקי בעל

 כופין אין המצוה היא ונקבה שזכר אע״פ נקבוח כולס או זכרים
 אחרח אשה ישא שלא ר״ג חרם עליהם שקבלו ולאוחס להוציא אוחו

 שלא אשה שהשוה למדם הא • ע״כ יכול אינו נמי השחא אשחו על
 שם אין אחרח אשה לישא כופין שאמרו מקום וכל ר״ג לחקנח ילדה

 אמרו אחרח לישא כופין אלא הראשונה אח שיגרש אמרו ולא ר״ג חקנח
 לקיים אשה לישא אוחו כופין לכ״ע כלל בנים לו אין ראובן אם הילכך
 יוכל במה מודדח שהיא דכיון ר״ג מרס עליו חל שלא וכ״ש המצוה
 כדעח לי ומשחברא פלוגחא הוי חי אחד בן לו יש ואס המצוה לקיים

 גנים לו יש ואס . ורביה פריה מצוח קיים לא שעדיין כיון הרא״ש
 וטעמא ר״ג מרם עליה וחייל כופין אין נקבוח כלס או זכרים כלם הרבה
 בה קרינן ילדה ונקבה זכר להוליד ראויים הנקבוח או שהזכרים דכיון
 זכר שיולידו שאע״ס חולקהרא״ש זו בחלוקה שגס אני אומר ומ״מ

 זכר מכס אמו דחרוייהו כיון ורביה פריה מצוח קייס לא עדיין ונקבה
 מלא החרס חומרח משוס להחמיר היה ראוי ומ״מ נקבה מכח או

 ורגיה פריה מצוח דקיים היכא אפי׳ להחיר אחרינא טעמא דאיכא
 לשמשו אשה לו יש כבר ילדה ולא שנים עשר דשהחה היכא דבשלמא

 וסל אחרס לישא אוחו כופין אין ורביה פריה מצוס קייס אם ולפיכך
 לשמשו חצה ואינו מורדח שהיא בנ״ד אבל [גרשום] רגינו חרס עליו
מוריד והמ«ח נעורים אשח שהיא לפי רוצה אינו לגרש זה יעשה מה

עלץ



ותשובותהרדב־זשאלזות
ל ליבב מליודמפזס  ולערב זרעך אח זרע בבקר דכסיב ר&ר אין מ

 נכים בשחס אלא ר״ג חקן כלא אומר אני ולפיכך ןT סניז אל
 אמא' מורדח פהיא כיון וא״ח אוחס ומכמכוח נעליהן מחת היז&ביס

ק אדיני  ידונו בלא העולם נהגו כבר להוציא וכוסין מורדח להכדין ל
 ראיוח כמה האחרונים זה מל בהביאו ז״ל רבינו כדעח להוציא למן!
 צריך דאחה וכיהיכי . במשנה השגויין אוחן אלא להוציא מפין שאץ

 לא ובזה מיעחה כלא אפי׳ לגרשה יכול מורדח היא שאם להורות
 לא ובזה עליה אבה ליבא שיכול הטעם והוא כדין הוא ר״ג הסריס
 פריה מצות קיים שאפי׳ הוא דעתי דמילחא כללא .ז״ל ר״ג הסריס
 כחובה לה באין או למחול רוצה כהיא או כחובחה כדי לו ויש ורגיה

 חרם לענין בין שבועה לענין בין עליה אחרח אשה לישא יכול למודדח
; הגולה מאור ר״ג

האשה קרובי ואמרו גרובה לישא שרוצה כהן על
 ואשה כחיב דקרא זה לאו על עוברח כאבה שאין

 ;רחמנא מזכר קא אדידיה יקח לא מאיבה גרושה
ה ב ו ש  וכמו בהם בוים וכאבה האיש העונשין כל באלה זו מה ת

 פי״ז הרי■ וזי׳ל עוברס ג״כ לו הנשאח כן עובר שהוא
 מארבע אבה בנשא הדיוט כהן ובין כ״ג ובין ביאה איסורי מהלמס

 מקום וכל לוקה היא לוקה בהוא מקום וכל לוקה אינו בעל ולא נשים
 לעונשין אישלאשה בין הפרש באין לוקה אינה היא לוקה אינו בהוא
 בכריחוח היא שלימה ומשנה בבארנו כמו בלבד חרופה בשפחה זולתי
 במכות שוין האבה וא' האיש א׳ העריות כל כפרה מחוסרי ד׳ פרק

 האשה אח ולא במכות לאשה האיש אח השוה לא ובשפחה וסןרבן
 ישראליח בנבא ממזר אחד ג״כ ממזר גבי הרב כחב וכן בקרבן לאיש

 כמה ויש לוקין הקידושין אחר שבעלו כיון ממזרח שנשא ישראלי או
 שטעו אצלי וקרוב לוקין קדש שלא אפי׳ בעל דאם פסקו עולם גאוני
 נאמר שלא הוא וטעות לפשולין לינשא כברוח הוזהרו לא דאמרינן בהא
 שהכהן ולמשוחרראע״פ ולגר לחלל לינשא מותרת בהכהנח לענין הוא

 עד אהרן בנוח ולא אהרן בני שנאמר ומשוחררת ובגיורח בחללה אסור
 ומותר קהל איקרי לא גרים דקהל ממזרח לישא מותר הגר ®מצא
 הכהן עכר אס ואפי' לפסולים להיכפא כשרוח הוזהרו ללא כהכח לישא
 עבד יוסר לא דבדבריס שיוציא עד בשוטים אוחו כופין גרושה ונשא

 כדאי היה לא זה ודבר הוא ומוסכם בחשובה הרשב״א כחב וכן
 וחואנוח טענוח ומנקבים חומדן הלב דגזלועריוח משום אלא להאריך
סיז לעמוד מנהיג כל וצריך להחירן  אחת אוח אפי׳ יחבטל שלא ג

 נחקוטטה ככהן אשח כי הנזכר מהענין עוד ונמשך הקדושה מתורחנו
 וקצח מעוח והפסידה העיר לכר והלשינה והלכ' הגרובה האשה אס עם

 אשח שהפסידה מה המוסרח האשה בעל חח לחייב אמרו החכמים
 כלום לשלם חייב הבעל אין חשובה .כן הדין אם לדעח ורציח הכהן
 אחרים רעה פגיעחן וקטן אכה עבד דקיי״ל שלה מלוג מנכסי ואפי

 האשה כוחביןעל אלא פטורים באחרים שחבלו הס חייבין בהן שחבלו
 בעודה אבל ממנה נזקו הניזק יגבה חחנרש או חמאלמן ואס ב״ד מעשה

 הלכה שאשחו ביד ראו ואם לו משועבד שהכל לפי לא בעלה חחח
 דברי דקי׳ל לא הדין מן אבל בידם הרשוח לקונסו ורצו למסור בעצתו

 :עבירה לדבר שליח אין ומטפס שומעין מי דברי החלמוד ודברי הרב
ב ש ת ת ל א לולב שלוקחין בירושלם שנוהגין מה על ממני ש

 הקהל כל על בו מחזיר והשליח צבור משל ואתרוג
 סחם: אלא להחזיר מנח על להם אומר ואינו

ח ב ל ש  דבסמם ז׳׳ל הרשב״א וכחב הראשונים בין מחלוקח זו ת
 דין בו שאין כיון הצבור ממעוח שנלקח דכיון מוחר נמי

 וכתב חבירו של בעלכרחו ואפי׳ ונוטלו ברירה יש ביה אמרינן חלוקה
 המורים מגדולי למקצח שראיחי אע״פ לי שנראה זהו חשובחו בסוף

 יחיד לכל לומר שצריך הצבור שלקחוהו באתרוג שלפנינו בנדון שכחבו
 לי שנתחדש אלא .ח׳ו בסימן הוא והרי ע״כ להחזיר מנח על Tויח

 ובאחרוג בלולב פרוטה נוחנין שאין וכמה כמה שיש אחר ענין טרושלם
 שאינם ונמצא להחזיר להסמחנהע״ח שיאמרו מבלי בו יוצאים והם

 להם דסמכו וי״ל . לחוש יש הרשב״א שיטח לפי ואפי׳ בו שוחפין
 בו שיצאו הוא דעתו זו מצוה לצורך מעוח המתנדב כל דמסתמא

 אחי להכי דאחיח והשחא נחנו שלא אותם בין שנחנו אותם בין כולם
שבשעה הוא דמתם המתנדבים כל כי החולקים לדעת אסי׳ שפיר

 לשמעון וכן לגמרי שלו שיהיה המצוה לעשוח ראוכן ליד הלולב שיגיע
 הוא אחד ככל חנאי בוס בלי נוחנין והבלתי הנוחנין וזכו לכולם וכן
 סחמו הנדבה בשעח כן פירשו שלא ואפי׳ בו יוצא שהוא בשעה שלו

 דעכשיו י”רש כחב וכן בממוניה מצוה דלעביד להו דניחא כפירושו
 שיצאו להו ניחא דמילחא סחמא חביריהס בלולבי לצאח הכל שנהגו

 לענץ נדבה שעושין בנייד וכ״ש . ע"כ כן אמדו וכאלו בלולביהן הכל
 להחזיר ע״מ אחד לכל לומר צריך ואין כפירושו דסחמא דפשיטא זה

 האחרוג כבלוקחין אלא אמרו דלא בניד מודים החולקים באפי׳ ואפשר
 שמחנדבין בנ״ד אבל להחזיר עי׳מ לומר צריך אז סחם הצבור ממטוח
 שעדיין לומר חרצה אם ואפי' פירשו כאלו הוי זו מנוה לצורך בהדיא

 צריך כאין ניטה דעחי וכן שיסמוכו מה על להם יש הרי מחלוקת הוא
:היא חירה ומנהגם נהגו וכן ויחיד יחיד לכל כלום לומר

ת תשלי ל ^  •שהעידו ואחר ונוי כמעון עדות עליו שקבל ראובן על ש
; בעדות נוגעים שהס מפני בו לחזור רוצה

ת ב ^ ש  קבלם ואפ״ה בעדוח נוגעים שהם בחחלה יודע היה אם ת
 שהם יודע היה לא ואם בו לחזור יכול אינו עצמו על

 שחמצא ואע׳׳פ בו לחזור ויכול בסעוח קבלה זו הרי בעדוח נוגעים
 יכול באינו בה דכחיב הרבב״א חשובוח בכלל מאיר לרבינו חשובה

 מליו וקבלם בעדוח נוגעים שהם יודע כשהיה איירי הסס בו לחזור
: הוא ופשוט .

ת תשי ל א  מנה משמעון שלוה בראובן דכיחי אודיעך ממני ש
 טומן והלה משכוני לי וחן פרעחיך ואמר המשכון על

 ;לא או משכונו לו להחזיר חייב אס פרעחני אס יודע איני ,
ר ב ד . ה ב ו ש ל הרשב״א מלפני נשאל בזה כיוצא ת ל והשיב י  הדין י
 בעלמא שעבוד אלא המשכון בגוף שאיןלמלוה מפני עמו

 שעבוד לי יש אס יודט איני משיבו והלה משכונו חובע שהלוה ונמצא
 לו להחזיר שצריך בשער הדין וכן הספק על לחבוע יכול שאינו עליו

 אס יודע היה שלא כגון הבטר נפגם לא אפי׳ זה טטם ולפי ע״כ שטרו
 שטרו או משכונו לו מחדר אפ״ה שבועה חייב היה ולא כלל לו פרע
 לא ושמא שמא טענח מל נשבעין דאין כלל להשביעו יכול אינו ושוב

 זה טעם לו הספיק לא ז״ל שהרב רואה שאני אלא .טעין קא פרעחני
 הפוגמח וחנן בשרו פגם כבר קצח בקבל שהודה כיון ועוד וכחב

 יכול שאינו בבועה מחוייב ליה והוה בשבועה אלא חפרע לא כחובתה
 שפרע הודה לא כהרי השטר נפגם כלא בנייד זה טעם ולפי עכ״ל לישבע

 . שפרעו הלוה שיבבע עד השטר או המשכון לו מחזיר אינו כלום לו
 עלמי הגאונים סחסבחקנח להחרים יכול הראשון הטעם לפי ואפי׳

 לעכב יכול אינו השטר דבבלמא לי מסחברא ומיהו שקר עליו שטוען
 שבקינן לא מספיקא ידע דלא וכיון בעלמא לראיה אלא ליה חפים דלא
 ליה חפיס לפעמים משכון אבל סחם ויחרים מחזירו אלא בידיה ליה

 לשלומי ליה דליח זימני כמה חזינן דהא לבד לשעבודא ולא לגוביינא
 הילכך ליה נקיסנא לגוביינא בהדיא וכ׳׳שאסטען המשכון לו ומחליט

 המשכון אעכב למימר מצי ולא שפרעו שישבע עד המשכון לעכב יכול
 הראשון הטעם זיל לרב לו הספיק לא הכי דמשום ואפשר אזכור אולי
: עלה טיין חתקע״ז סי׳ כחובה חשובחו והרי .

 משבועה פטור אם מסייעו אחד ועד שבועה מחויב היה אס
 מן שבועה חייב אם בידך מסור יהיה זה כלל לא או י

 מחייב היה ואס ליה משבסינן מסייעו אחד שעד ואפי׳ החורה
 בעל בשם כתבו וכן משבועה פטור מסייעו אחר ועד מדרבק שבושה
 הרשב־א הסכמת נראה וכן אחרים בשם כן כחב זיל והראב״ד המאור

 לדבר דרנלים שבועה רבנן חקנו לא גוונא האי דבכי הוא ונכון זיל
: כווחיה דקאי סהדא חד דאיכא כיון קאמר דקושסאן

ת תשי• ל א  בירושלם שראיח מה על דעחי אודיעך ממני ש
 בקנס העכוים חופש הבהמה שהפשיט שאחר

 נסקס שרכא שם יש אם והרי לצדדין וכן בכח למעלה אוחו ומושך
 וצא בדבר הראשונים שמיחו ראינו ולא מפורסם והדבר ההיא בחנופה

: סמכו מה על ידנית
ת ב ^ ש  לן שיודע עד עומדת היחר בחזקח השחיטה אמר בהמה ת

 אחר לחפש צריכין אנו אין זה ומסעם נטרפה במה
 שאין כיון הילכך טפי דשכיחי משום הריאה טרפיוס זולח הטרפיות

לא מספיקא ספק אלא זו חנועה נסקסעיי מ־ורשהסרכא הדבר
מי״קירן



ת לו א ותשובותהרדביזע

 זו במנועה חשפא שאין ועוד • שיחברר עד בריאה ריעוחא מחזקינן
 שהרי להו חיישינן לא השרכוח שאר אבל בדופן החלויוח בשרכוש אלא
 זו חששא ואין כלל מנמק ולא זו במנועה ממנועכיס הריאה חלקי כל

 דאיכא וחו . נקובים כשהם והחזירה מעים בני ונעל זאב מבא גדולה
 הימה ואח״ל הימה לא ספק סירכא בם הימה ספק ספיקי כמה
 כמה ואיכא הימה ולבשר לעצם שמא נסקה ואח״ל נחקה לא שמא
 בבהמס אפי׳ הרמב״ם על לסמוך במצרים נהגו וכן שהח־רו עולם גדולי

 המחלוקח בין מציעחא מילמא שהיא לפי והסעם ישראל בלחי עכו״ם
 לוקח איני ומהערפה הכשרה מהבהמה מחנוח המבח שלוקח וכיון
 להפסד מועע הפסד בין חלקו שלא ישראל של כבהמה להיוח חזר כלום

 שיעשה אבל בזה בכיוצא להמיר יש בדיעבד בשלמא וא״ח . מרובה
 רחוקה דחששא כיון י״ל לן מנא לכחחלה בריאה זו חנועה העכו״ם

 בעלמא ריר זו בחנועה הנחקח דסרכא וחו ספיקי כמה ואיכא היא
 סרכוח שנחקוח אע״פ ידו אח הסבח להכניס החירו זה ומסעם הוא
 מה כל שהסרכא היא בעלמא ריר הסבח ביד הנחקח סרכא שכל בכך

 אצלכם ברור הדבר אם ומ״מ יומר מחחזקח היא ממשמש כאדם
 לחוש ראוי נחקח סרכא באמח הקרויה הסרכא זו מנועה שמחמח

 להם ויש לא או סרכא נחקה אם ספק שהדבר אע״פ לכחחלה לדבר
 כשרה הבהמה בדיעבד גוונא האי בכי ואפי׳ כן מלעשוח העכו״ם למנוע

 הוא ספק מסעם בדיקה דכל ואס׳׳ג מספיקא ריעוחא דלאמחזקינן
 הריאה נבדקה לא שאם מכללם והרמב׳ם עולם גאוני רוב הסכימו כבר
 שמא חיישינן דלא הריאה שנבדקה בנ׳׳ד וכ״ש הבהמה אוסרין אין

 מנועה ע״י אם אצלכם ספק הדבר ואם ונסקה שם הימה סרכא
 הראשונים סמכו זה שעל ספק ובלי מוהר לכחחלה אפילו הסרכא נחקח

:בידו מיחו ולא כן עושה שהעכו״ם שראו נ״נ
שי ת ת ל א ט  ידו כחב לשמעון שנחן בראובן דעחי אודיעך ממני ^

 ישאר אס מעכשיו בלשון וכך כך לו חייב שהוא
ה המלך של האלמזאס בידו ד  שהוסיפו אלא בידו האלחזס ונשאר י
 אסמכחא שהיא אחד דרכים בג׳ עליו בא לחבעו שמעון וכשבא .עליו

 האלחזאס ישאר אם אלא בדעשו היה שלא וסוד קניא לא ואסמכחא
 כחבידו אלא שסר זה שאין ועוד בחוספח ולא בהחלה שהיה כמו בידו
 ישאר אס בדעמי היה כך לומר נאמן פרעחי לומר נאמן שהייחי ומנו

 :אלו בעעמת ממש יש אס ממ:י ושאלה בהחלה שהיה כמו האלחזס
ה ב ו ש  קנין שס שחין אע"פ כלום אינה אסמכשא טענה כי דע ת

 שכהוב שער דכל השכימו הפוסקים רוב כי נפשך ממה
 והנמשכים והרשב״א הרמב״ן הסכמה וזו אשמכחא בו אין מעכשיו בו

 דעה אבל . אשמכחא הוי לא קנין בשער יש אס וה״ה אחריהם
 קנו א״כ אלא האסמכחא מבעל קנין דאין אחריו והנמשכים הרמב״ס

 אסמכחא איכא אפי' קנה מעכשיו קנה לו אמר ואם חשוב בב״ד ממנו
 אני שאמר כיון בנ״ד הילכך מכירה מהלכוח פי״א הרב כחב וכן

 להקנוחו גמר לא באלו אשמכחא כאן ואין קנה מעכשיו במנה מחחייב
 גס בפרק המשניוח בפי' שפירש דממה ואע״ג מעכשיו הקנהו לא

 בפסק שכחב מה על מ״מ האסמכחא מבעל לא דמעכשיו נראה פשוס
 אסמכחא דכחב אדידיה מדידיה קשיא נמי בפסק וא״ח לסמוך לנו ים

 שלא מידו קנו שאס משמע קנה זה הרי חשוב עליה״בב״ד מידו שקנו
 וי״ל הוא מעכשיו קנין דכל ז״ל הרשב״א וכחב קנה לא חשיב בב׳׳ד
 ומבעל קאי מעכשיו במקום דקנין דס״ל לשיסחיה אזיל ז״ל דהוא

 הילכך מעכשיו במקום קנין דאין סובר ז׳׳ל הרב אבל האסמכחא
 קנין אבל האשמכחא לבסל במעכשיו קנין או חשוב בב׳ד קנין בעינן
 . האשמכחא מבסל לא קנין בלאו מעכשיו או חשוב בב׳׳ד שלא לבדו

 בקנין ממנו שקנה מודה בהוא או בעדים מידו קנו אס בנ׳׳ד הילכך
 קנין שם היה ואם האסמכחא נחבסלה לכ׳ע מעכשיו ואיכא סודר
 כהרמב׳ס וקי״ל פלוגחא הוי .קנין בלא מעכשיו או מעכשיו בלא

'ס׳׳ל הכי נמי והריא״ף הוא דמר דאחריה  היה שלא שסען מה ולענין .
 רואה איני בזה בחחלה שהיה כמו האלחזס ישאר כ’א אלא בדעחו

 בחוך אפי' באלחזס דמוסישין היא דשכיחא דמילחא כיון דבריו אח
 מעשים וכן האלחזס זמן שיעבור אחר וכ׳׳ם האלחזאס של שנים הג׳ זמן
 בפירוש לאחנויי הוה היא דשכיחא דמילחא וכיון במצרים יום בכל

 אס מיגו ליה דאיח שטען מה ולענין • לו שומעין אין פירש דלא וכיון
וכן שרעחי לומר נאמן שאינו סשוס הדבר נאמנוח ידו נכחב כחוב

 אם אבל ז׳׳ל הרמבים דעח שהוא בחשובה הוכחחי וכן המפרשים כחבו
 לדון יש פרעחי לומר נאמן שהוא הרב שכחב נאמנוח בו כחוב אין

 גדול הוא הממון ואם גרועה לטענה טובה מטענה מגו אמרינן דלא
 אין ולפיכך פרעתי ברצון טוען אינו ולפיכך ליה איח קלא כזה פרעון

 אני מעט דבר הממון היה ואפי' . העולם יאמינוהו שלא טוב מגו זה
 ישאר אם החניתי בפירוש טוען היה אס דבשלמא מיו זה שאין אומר

 דאי במגו להאמינו ראוי היה מכחישו וחברו עמה שהוא כמו האלחזס
 שכך אצא בפירוש החנה שלא מודה שהוא כיון אבל פרעתי אמר בעי
 מה לפרושי ליה דהוה משוס לו שומעין שאין אומרים ואנו בדעתו היה

 נ הוא ופשוט לזה המגו ומוריד מעלה
שז ת ת ל א  שם והיה אשה לקדש בא שראובן מעשה על ממני ש

 על וחמהח עדים מייחד לו ואמר לאשה קרוב חכם
 ולא הקידושין בשעת קרובים שיש יום בכל מעשים שהרי דבריו

; עדים ליחד מצרכינן
ה ב ו ש  כמה דאיכא והטעם במצרים נהגנו וכן לעפות ראוי כן ת

 אחו לאסהודי אי ספיקא דאיכא דכל שכתבו עולם גאוני
 הקדושין בשעת קרובין דאיכא וכיון העדות כל בטלה אחו למחזי אי

 הרמב׳ן כתב וכן העדות כל ובטלה להעיד נתכוונו שמא למיחש איכא
 ולפיכן■ העדות כל בטלה לאסהודי אחו אי לספוקי איכא דאי והרמ״ה

 אחו למחזי אי להו שיילינן עדים ייחד ולא עם ברב הנעשה דבר כל
 בהן שנמצא שעדות העדות כל בטלה לאסהודי אמרו ואי לאשהדי או

 מאן איכא לסהדי להו דשיילינן והאי העדות כל בטל פסול או קרוב
 לאסהודי דמפרש מאן ואיכא למחזי או לב״ד אחיחו לאסהודי דמפרש
 דוקא בב״ד דהגדה מ״ד דאיכא בפלויחא וחליא מעשה בשעת אחיהו
 בשעת להעיד הכוונה למ״ד ואיכא מעשה בשעת הכוונה ולא פושלח
 להעיד יתכוון הקרובין מן אחד שמא דחיישינן ומכוס פוסלת מעשה
 ספק מידי לצאת עם ברב הנעשה דבר בכל עדים ליחד בצריך אמרו

 פוסלת הראיה אין הכל לדברי להעיד נתכוונו שלא כל ומ"מ הדעות
 כתב וכן למעשה הלכה הרמב״ן הורה וכן הרשב״א כתב וכן העדות
 קרובים שיש ובכתובות בקדושין יום בכל דמעשיס נוחלין יש בפרק

 שנתכוונו אפי׳ ז״ל שדעתו ונראה ע״כ חוששים ואינם ורחוקים
 דכתיב דבר בקיים כשנצטרפו הלא נפסלין אינם המעשה בשעת

 שבאו שעה ועל דבר יקום עדים שלשה או עדים שנים פי על
 ואם אחיחון לאסהודי או אתיחון למחזי להו שיילינן [לב״ד] (לבי׳ה)

 לדעת וא״ח • לעיל כדכתיבנא העדות כל בטלה בדבר נסתפקנו
 דבר כל א״כ פוסלת המעשה ראיית בשעת לאסהודי דכוונה האומרים

 כוונו דדילמא בטל יהיה ופסולים קרובים שם שיש עם ברוב הנעשה
 בשעת להעיד כוונו דספק סוברים אינס זו סברא דבעלי י״ל להעיד
 שיהיה מחמרינן לא חומרי דחרחי בטלה כולה העדות שתהיה מעשה
 וגדר אמרינן לא להחמיר ספקו ושיהיה המעשה ראיית משעת נפסל
 או עדות פסולי בהם והיו מתחלה לעדוח הזמינום אם הוא כך הדבר
 הפסולים שהתרו נפשות בדיני כגון להעיד מכוונים שהם בדעתם שגילו

 למה אוחם ששאלו כגון ג״כ ממונוח ובדיני העבירה בעוברי הם גם
 מעות לחברו שהלוה כגון א״נ להעיד כדי המעשה לראוח ואמרו באתם

 לאסהודי דאדעתא גילוי איכא בפני המעות תמנה ואמר הפסול ובא
 ספק מכל לצאת ומ״מ העדות בטלה לא הסתס מן אבל • אחו קא

 שיש אפי׳ העדות בעלה לא יחדו לא אם אבל עדים ליחד הדבר טוב
 ודעת הכשרים ע׳׳י המעשה ותתקיים ופסולים קרובים במעמד

ת נראה וכן פוסלת לבד דכוונה הוא ז״ל הרמב׳ם  בחשובה הריא׳׳ף דע
 שאס משמע העדות כל בטלה המעשה בשעת נתכוונתי להעיד ומ״מ

 נ לעיל כדאמרן וטעמא העדות בטלה לא ספק הדבר
ח ש ת ת ל א  בסוף שהיה עבד על הרשב׳׳א שכתב מה אודיעך ש

 מרציעה שינצל כדי לאדון עצמו למכור ורצה שש
 שאפשר כיון לך וקשיא בטלה רציעה נמצאת םא״כ יכול שאינו ז׳ל והשיב

 איכא עשה מצות כמה שהרי דמי שפיר עצמו מיכר כשאינו שחחקייס
 כך בשביל וכי לו להנשא רצחה לא ואם לאשה תהיה ולו ד'מ כה׳ג

 נ כאלה ורבים לאשה תהיה ולו מצות נתבטלה
ה ב ו ש  דעיקר אומר ואני מסברא אלא אמרה לא ז״ל הרב ת

וגו׳ אשתי אח אהבתי אומר הוא שהרי ליתא השאלה
ד דמכרוהו כנענית נשפסל אשור מצמו ימכור ואס בשסמה שמותר נ׳

כנמנית



אותשובותדדדבץשאלות נ

 בניו ואח אשמו אח הואאיהב אם טצמוהילכך המוכר ולא כנעניח
 כאשחוהכנעניח אסור נרצה רוצהלהיוח אינו ואס רציעה צריך בט״כ
 בשפחה אסור ויהיה עצמו אח למכור רצה שאם נמי הכי אכל

 שכחב ומה עבדיס בשאר רציעה מצוח וחחקייס בידו הרשוח כנעניח
 לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי כי ששמעה אזן ז״ל הרב

 דה״ק ואפשר ליחא ודאי והא נרצע יהיה ג״כ עצמו צל״עדא״כמוכר
 כי בסיני ושמע ב״ד ומכרוהו וגנב והלך חגנוב לא בסיני ששמעה אזן
 לא שניח פעם עצמו אח למכור רוצה ועחה עבדים ישראל בני לי

 אמרה לא הרב שגס ואפשר במרצע אזנו אח אדניו ורצע אלא לו ישמעו
 שומעין אין דודאי כנעניח כשפחה מותר להיוח רוצה שהוא בזמן אלא

 מוכר כדין כנעניח בשפחה אסור להיוח רוצה אם אבל נרצע אלא לו
 שאע״פ עצמו למכור מוחר יהיה לא למה טעם ידגיחי לא עצמו

 לי ומה יוצא לצאח רצה אם שהרי בחיוב איננה עשה מצוח שהרציעה
 שאינו השאלה מלשון נראה וכן עצמו למכור רצה אם לי ומה יוצא
 הוא דרוצה דמשמע הרציעה מן להנצצ כדי אלא עצמו למכור רוצה

 שאין אפשר לא ודאי והא בחחלה מוחר שהיה במה מוחר להיוח
 עעס הרב חלה כאם דמלחא כללא כנעניח. בשפחה מוחר עצמו מוכר
 כאשר אזנו אח אדניו ורצע של עשה מצוח שמחבטל מפני הדין

: טעס לו ידעחי לא לשונו מפשע נראה
ט ש ID ת V ת ל א  נפשוח בורא לברכה קרינן עעמא מאי ש

; כלום לא רבוח
ה ב ו ש איכאמאן הראשונים דברו כבר ת ה.  שאין לפי דאמר בז

 לדעח|החוחמיס וכ״ש זה עעס דחה והרשב״א חתימה בה
 ממנו שנהנה הדבר בברכה מזכיר כאינו לפי עטם נחן ז״ל והוא בה
 חסרון למלאוח הרבה מינים בורא אומר שאינו בכלל וצא בפרט לא

 שחסרוח רבוח נפשוח שברא על מברך הוא אדרבה אלא הנפשוח
 לברכח דמי ולא כלום לא קראוה כן על שברא מה לכל וצריכוח

 ואם ע״כ ממנו שנהנה מה כולל הוא הרי דהחם בדברו נהיה שהכל
 בורא בה אמרינן דהא קשה שלנו כנוסח היחה שלו הברכה נוסח

 וחו חסרונן וברא רבוח נפשוח ברא כלומר וחסרונן רבוח נפשוח
 מברכיןאושו שאנו משמע חי כל נפש להחיות שברא מה כל על דאמר

 על להקב״ה מברכין וכי וחו . חי כל נפש להחיוח שברא מה כל על
 עשה אשר כל אח אלקים וירא כחיב והא חסרוח הנפשוח את שברא
 אנו ואיך שלס פועל אלא ימשך לא השלם מן כי מאוד טוב והנה

 שים הפירושים לפי כי צל״ע ז״ל טעמו הילכך החסרון על מברכין
 כמו צריכות שהנפשות מה כל שברא על היא הברכה לכולם בברכה

 שהברכה אמרו שלא לי נראה דבר של ובטעמו • עלי מחסורך כל רק
 כלום שם אין כלומר כלום ולא ואחריו אמרו הכי אנא כלום ולא היא

 שאינם בין קרקע גידולי בין הדברים בכל הנהוגה הברכה אלא חדוש
 שלם ומעין הלחם מן חון היא שוה אחריהם של הברכה קרקע גידולי

 הברכות כשאר שברא מה כל על לבורא שבח היא הברכה לעולם אכל
 הוזכר שלא כיון ראוי וכן כן נהגו ולא בשם בה חותמים ובירושלמי

;ז״ל הראשונים כתבו וכן בה לחתום בתלמו^שלנואין
שי ת וז ל א  לענין כן הדין אם במשהו כאסור חמן על ש

 כדין שהו בכל ג״כ מחמין אס הטסה להחמין
תערובסו .

ה ב ו ש  משום איריא דמאי מידי מינה נפקא לא פסח לעניו ודאי ת
 שהוא בכל כאוסר חמן בו שנתערב לי תיפוק מחמין

 שאור כגון א״נ לך קאמיבעיא המחמיצים איסורין שאר ודאילענין אלא
 או שהוא בכל אוסר אם הטסה אח בו והחמין הפסח עליו שעבר

 הטסה אח החמין שאם שאלה אינה זו וגס איסורין כשאר שיעורו
 המחמן דקי״ל הרבה או מעש אם בשיעור משגיחין ואין דאסור פשישא

 לתוכה ונפל מחומצת העיסה היחה ואם שהו בכל שיעורן והמחבל
 אותה אוסרת מחמיצה היה מצה העסה היחה שאם לחמן שיעור

 ושל חולין של שאור ששנינו זוהי החמיצה ולא לחמן כדי בשאור אין ואם
 וכולי לחמן כדי בזה ואין לחמן כדי בזה ואין וחמצו שנתערבו תרומה
 גדולה היא אם עיסה כל לחמן ראוי שיעיר כל שאין ממנה למדנו
 החמיצה ולא לחמן כדי בשאור שאין בזה בכיוצא השאלה אם הילכך
 ואס האיסורין כשאר בששים בעל הוא הרי הפסח בתוך היה ולא בפועל

באחד הכרס וכלאי ערלה של ואם ומאה באחד תרומה של שאור היה

אפי׳דכר שיעור כל שלא בחשובה הרשב״א ׳׳״ע־ וכן . ומאחים  חמןו
;ע״כ מרובה עיסה ואפילו עיסה שיעור כל מחמין מועט

א שי  סער שנאמר הראם בתגלחת אסור שהוא נזיר על שאלת ת
:הראם גבולי היכן עד ראשו על יעבור לא

ה ב ו ש  סוךהשער שהוא התפילין הנחת מקום עד מכנגדפניו ת
 מקום והוא הצדעים עד הצדדין ומן מהמצח שלמעלה

 אחריו ומצד ממם האון כנגד והוא והזקן הראש בין המבדילות הפאות
 הראם לשער ודומה קשה שהשער מקום עד העורך מול עד הוא

 הצוארמבחון כנגד שהוא בעורך שער להם שיש אדם שישבני ואע״ג
 ומ״מ תפילין של קשר הנחת ממקו' למעה והוא הראש שער בכלל זה אין
 לא לכרמא סחור סחור משוס לראש הסמוך שער לגלח רגיל יהא לא

: תקרב .
 כיצד קרבנות מה׳ י״ג בם׳ הרב נו״ש על שאלת תשיב

 שקומןכל הנקמצוחכדרך מנחות קומצין
 הקשות מהעבודות זו אין א״כ לך וקשיא . ידווקומן פס פושט אדס
 הקשות מהעבודות היסה היא הקמיצה כי דוכחא בכל אמרינן ואנן

:במקדש שהיו
 עבודה שזו האומר דברי שנדחו סובר ז״ל הרב כי דע תשובה

 ז׳׳ל וטעמו המשניות בפי׳ בהדיא כתב וכן שבמקדש קשה
 קשה עבודה לאו וא״כ אינשי כדקמצי וקומן כגמרא דאמרינן משום

 משמע והכי וקומן ידו פס פושט אדם כל שקומן כדרך שכתב וזהו היא
 ידו פס על אצבעותיו פושט עושה הוא כיצד דקתני דמחני׳ פשטא נמי
 דהאי דחקו והמפרשים אצבעותיו בראשי יקמון שלא למעוטי ואחי ע״כ

 שמכניס קשה עבודה דהוה לקיים כדי אינשי כדקמצי וקומן דאמרינן
 אבל ידו לתוך אצבכיותיו בצדי הקמח ומכניס בקמח אצבעותיו צדי

ד יותר ולא ידו פס על אצבעות שלש מלא אלא קמח נועל אינו כ  ו
 בגודל ומלמעלה באצבע מלמטה מוחק ויוצא ומבצבן מבורן יהיה שלא
 עבודה שהקמיצה האומר דברי נדחו לא הילכך במתני׳ נמי פירשו והכי
 כפשעייהו דגמרא ולישנא דמתני׳ לישנא תפס ז״ל ורבינו שבמקדש קבה
 מדלא ז״ל הראב״ד לה דמפרש נראה וכן אינשי כדקמצי היינו לאו דא״כ
 נפרם כאשר הרב דברי עובדיה רבינו שהבין נראה וכן עליו השיג
 [דרבינו] (דרב׳׳י) עליה קשיא דנננחוח דפ״ק סוגיא כולה ומיהו . בע״ה

 פס פושט אדם כל שקומן כדרך ז״ל הרב דכתב דמאי צ״ל ולפיכך ז״ל
 בראשי למעט בא אלא האצבעות בכל שקומן לומר בא לא וקומן ידו

 קומצו מלא לי פשיטא פפא רב דאמר והיינו הצדדין מן או אצבעותיו
 הוצרך ולא וכ!׳ אצבעותיו בראשי קמן פפא רב בעי אינשי כדקמצי

 אמר קומצו דילמא קמיצה בכלל דאינה פשיעא קטנה דאצבע לפרש
 האומר דברי שנדחו המשניות בפי׳ שכתוב ומה ידו מלא ולא הכתוב

 הסולת מנחת בקמיצה אלא קאמר קמיצה בכל לאו קשה עבודה שזו
 אבל קושי בלא היתר נופל מיד שהסולת ברוד שהדבר קאמר דוקא

 עבודה שהיא לעין נראה הדבר אפיה אמר שנקמצות ומרחשת מחבת
 במרחשת בברייתא ששנינו היא וזו יתר או חסר יהיה שלא קשה

 קשה עבודה היא זזו מלמטה קטנה ובאצבעו מלמעלה בגודלו ובמחבת
 קשה עבודה שהיא קאי ומחבת מרחשת קמיצח על משמע שבמקדש

 דמוחק לפרש הרב הוצרך ולא קשה עבודה הוי לא הסולח קמיצת אבל
 קומצו מלא הכתוב אמר שהרי מלמטה קטנה ובאצכע מלמעלה בגודל

 אצבעותיו הרחיק שאם אלא לפרש הוצרך ולא ויתר חסר למעוטי
 המנחות דבכל לפרש אפשר ואי המנחות בכל כולל זה ודין פסול וקמן
 דמרחשת נראה הדבר שהרי קשה עבודה שזו האומר דברי שנדחו אמר

 יהיה שלא הוא לנמנע קרוב כזית פתיתין אותה מפתת שהיה ומחבת
 דאמר למאן ובשלמא להשוות יכול היה גדול ובקושי יותר או מסר

 לשנים מחלקה אצא הכי לן קיימא לא אבל קשה היה לא לסלתן שמחזירן
 וחו וכו׳ שרת לכלי הפחיחין ונותן בהדיא הרב כתב וכן לארבע ושנים
 אחי דכחיבנא ובמאי קשה עבודה הויא מסקיקדקמיצה דוכחא דבכל
 מליקה גבי כדכחב קשה עבודה זוהי הכא כתב לא דאמאי כפיר

 קמיצת כגון קשה שאינה קמיצה דאיכא ליה פסיקא דלא משום וחפינה
 סוגיין אחיא ובהכי היא קשה ומחבת מרחשת קמיצת אבל הסולח מנחת
 ומוחק שלו המשניות בפי׳ עובדיה רבינו וז״ל .ותשכח דוק הרב כדעת

 הקמח יצא שלא בגודל ומוחק לקמיצה חון הקמח יצא שלא קטנה באצבע
דמעשיהן ומרחשת מחבת כמנחח לעשות צריו היה וזה לאצבע מון

אפויין
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 כך כל לקוס לפורוסן אפשר ואי וקזמץ פוססן אפייסן ולאחר אפויין
 ונאצנע מלמעלה כגודל מוחק היצכך לקומץ ®ץ יונאוס יהיו שלא

 יכול גדול דכקושי שכמקדש קשוח מעכודוס היא וזו מלמטה קטנה
 שאין שכשכנו כמו זה הרי ע״כ יסר ולא מסר לא יהיה שלא להשווש
 כפי׳ הרכ דכרי הכין ז׳ל שהוא אלא וכמחכס כמרחשס אלא הקושי

 כל טל כמקדש קשה עכודה שזו האומר דכרי שנדחו כפשטן המשנה
 השלמוד ושטס וכסכ רש״י של פירושו ז״ל כשכ ולכך קאמר הקמיצוס

 אלא הרכ אמר שלא הנכון אכל .ע״כ רכוסי כל פירשוה וכן כדכרי
 כרייסא מהך דכריו נדחו קשה עכודה היא הקמיצוש שכל שהאומר

 לא אכל כמקדש הקשה העכודה היא ומרחשס מחכס דדוקא דלעיל
 דכרי שנדחו יאמר ואיך לעין נראה זה ודכר סלש הנקמצוש המנחוס
 ז׳׳ל הרכ דכרי ציישכ כנ״ל .קשה עכודה היא הקמיצה שכללוש האומר

:אמן המקדש כיס עכודש כשוכ נחזה כעין ועין
שיג ת ת ל א  טעוש אחריוש דקי״ל הא על דעשי אודיעך ממני ש

 אם נכסכ כאלו הוי נכסכ שלא ואפי׳ הוא סופר
 סופר טעוס הוי ישראל לגכי דילמא או עכו״ס אחריוס אפי׳ כולל הוא
 מחכמי לאחד שראיס לפי מפורש אחריוס שיכסוכ צריך עכו״ם לנכי אכל

 :העכו״ם אחייוס אפי׳ הוא סיפר טעוש שאחריוס שפסק הדור
ה ב ו ש  עליו שקכל כשטר אחריוס כסכ שאס נראה דכריך מסוך ת

 שוא דיכר פיהם כי כן הדכר [ואין עכו״ם אחריוס
 ממונם להפסיד כרשע עלילוש מעלילים הם ולעולם שקר ימין וימינם

 זה שאחריוש נאמר וכי השדה אס וגזל גזלן כא שאם סדע ישראל] של
 יוציאו אם אכל כדין מידו השדה אש יוציאו אם אלא עליו קכל לא

 מסחס אושה יוציאו עכו״ם אם הילכך עליו קכל לא כדין שלא אושה
 היכא אפי׳ זה אחריוס עליו קכל לא כדיננו שלא עלילוש ע״י ידו

 סופר טעוס דלאו דפשיטא האחריוס נכשכ דלא היכא וכ׳׳ש שנכסכ
 ואין עכו״ם של אמריוס שמקכלעליו שיפרש עד עכו״ם לגכי הוא

 שלא גזלן גזלה אם אכל כדיניהם אוסה יוציאו אס אלא זה ככלל
 וז׳ל משנה כדכר טעה כן פסק אשר והחכם עליו קכל לא כדיניהם
 כו הזכיר ולא כשטר הקרקע מכר אפי׳ מכירה מהלכוש פי״ט הרמכ״ס
 הוא סופר טעוש נזכר שלא שאחריוס כאחריוסן חייכ זה הרי האחריוס

 שהיה כגון ישראל של ככ״ד הלוקח מיד המקח אש כשהוציא כמד״א
 המקח שהוציא הוא העכו״ם אס אכל ישראל ככ״ד והכל וכו׳ המקח

 כאחריוסו חייכ המוכר אין כערכאוסיהס כין המלך כדין כין הלוקה מן
 עדי והכיא ממנו גזלה או זה מפץ גנכ שהמוכר טוען שהעכו״ם ואעפ״י

 המוכר ואין הוא אונס שזה כלום מייכ כמוכר אין כך על כעכו״ם
מי דאמרינן דהא עלה ז״ל פירש״י וכן ע״כ האונס כאחריוש מייכ  א

 מ’מ כעל וכשכ ממך טרפוה שכדין טרפך אחוי לך ואשלם טרפך
 והכי .ע״כ לו מייכ אינו כדין שלא טרף אם ישראל הטורף היה ואפי׳
 עכו״ס דססם משום טעמא ויהיכ הכסים חזקש כפרק אמימר פסק
 אומר אני הדכר פשיטוס ומחוך וגו׳] בוא דכר פיהם [אשר הוא אנס
 אשר הנושא כי קמיה סיימוה לא ודילמא כזה יטעה ספר פוסח שאין
 כדננו ידו משמש להוציאה יכולין שהיו כקרקע היה מלפניו שאלו

 חייכ שורה דין כפי עמו שהדין כיון עכו׳׳ם המערער שכיה אע״פ
 המלך כדין כין שכשכ הרכ מלשון לדקדק יש וכן זה כאחריוס המוכר

 יד משחש מוציאה מיה אס אכל מינה שידוק שלהם כערכאוש כין
 דכר שמכר כיון דמסשכר וטעמא .כאחריושה חייכ כדיננו הלוקח
 נכשכ שלא אע״פ כאחריושו שישחייכ הוא דין הדין מן שלו שאינו
 מה על ואם פסק יפה הפסק מיה זה על ואם דמי דכשכ כמאן כשטר

 :הטועה הוא סופר טעוש דאחריוש פסק כשאלה שכא
ת ל א ש י י ש  אל ומקהל למקום ממקום ההולכים סמכו עלמה ת

 כדי להם שנשנו אחר לכישס טרף לכקש הקהל
 ולוקח לו ומשנין ג״כ אחר למקום הולך זוז מאלף יושר ולפעמים צורכן
 שכחה לקט יטול לא זוז מאשים לו שיש מי וקי״ל עשיר הוא וככר

 זוז מאשים לו אין אס דקי״ל דהא עלה להם סמכו תשובה :ז״ל הראשונים כשכו כאשר הצדקה ממעוש וכ״ה ופאה
 נמי הכא אף נוטלן זוז אלף אפי׳ אמש כפעם לו ונשנו

 לכיסו יחזור שלא זמן כל לכישו טרף צהכיא מרחקים לארץ גולה כשהוא
 הראשון כקהל לו שנשנו הכי סימא לא דאי אחש פעם נירא הכל

לכישו טוד ישוכ ולא אושם אוכל יושר יקכל לא אם ז1ז (נאשים .שפגע

 חלילה מוזר ונמצא מיי אופס יאכל לרסו לחזור כשיעור לו שיפנו וא»לו
 איכא עוד .לטשו שיחזור עד לו שישנו מה כל לקחש לו מושר ולפיכך
 מן ימול לא זוז מאשים צו שיש מי אמרינן דלא אחרינא טעמא

 שהרי צדקה כפורש מהיחידים או צדקה של מקופה היינו הצדקה
ם אש גוזל ונמצא אמר לעד ישן לא זה לעני הנושן הכיש כעל  העדי
 משום מחזר והוא זוז ממאשים יושר לי שיש יודעים שהכל כנ״ד אכל

 וכן צדקה כשורש ולא משנה כשורש לו נושנין וכניו אששו פרנסש
 גכאי אש להזהיר צריך אכל הקדם קהלוש ככל יום ככל מעשים
 ממאשים יופר להם שים כיון צדקה של מקופה להם ישנו שלא הצדקה

 כקופה וים זוז מאפים לו אין ואם העניים שאר אש גוזלים שנמצאו זוז
 מרוכה משנה אפי׳ לו לישן הגכאים ורצו הרכה מעוש צדקה של

 אשר כעדים שאר אש ידסקו שלא כדכר שידקדקו צריך ומימ מושר
: כעיר

ת תשטי ל א  ככלל כשוכ שנמצא מה על דעשי אודיעך ממד ש
 שלנו כסלישוש לצאש שאסור הרשכ״א ששוכוש

 והעיקר שכלש לנו אין כן וכמו כהלכשן עשויין אינם שמא כי לר״ה
 ושסהש הרכים משאלרשוש לספק כרכה ספק כין ומלק הואהשכלש

 ולא לר׳ה ויוצאים מכגדיהם למטה כנפוש ד׳ לוכשים העולם כל שהרי
: מעולם זה כדכר שמיחה מי ראינו

ה ב ו ש  עד וכהגהוס כששוכוש ששמצא מה על שסמוך לא ת
 אושה כי גם והמפרשים כשלמוד הדכר עיקר על ששעמוד

 חדא היא דסמכא דלאו אומר אני ולפיכך ז״ל להרשכ״א אינה ששוכה
 לישא ודאי והא השורה מן ציציש מצוש מקיימין אנו אין דעשו לפי כי

 והרכ השכלש אש מעככ אינו והלכן הלכן אש מעככ אינו השכלש דקי״ל
 ממנה מיוצא הכנף על שיעשה צוויים ששי זו כמצוה נמצאו כשכ ז׳ל

 שכלש הענף על עשה לא שאם משמע שכלש מוט הענף על ושיכרוך
 או לכן כה שיש טיליש והלוכש כהדיא כשכ עוד האחד הצווי עשה

 מפני ואם . ע״כ אמש עשה מצוש קיים הרי כאחד שניהם או שכלש
 ואם כלכן מדקדקין דאין קי״ל הא הכריכוש דהיינו הציציש עשייש

 וכשכ כשרה אמש חוליא אלא כרך שלא או החוטין רוכ על הלכן כרך
 שכיניכם והאוירים הרקיעים כנגד שהחוליוש מפני דכר של טעמו ר״י

 כאוירים כננד כיניהס ולכן לרקיע הדומה שכלש כשיש דוקא והיינו
 שאינו כלילה אפי׳ מצוייצש כטליש לצאש השירו מזו וגדולה . ע״כ
ט וז׳׳להרכ ציציש זמן  כין כה לצאס מושר כהלכשה המצוייצש אכל פי׳

 הכגד מנוי הוא הרי אלא משוי הגמור מציציש שאין כלילה כין כיום
 שהיא הציציש מוטי היו ואלו כה וכיוצא האימרא כמו ומשכסיסיו

 כאין השכח כיום אפי׳ כה היוצא חייכ היה משוי כמלכשה מצוייצש
מ כעל וכשכ • ע״כ השכח אש דוחה כרש כה שאין עשה מצוש  מ'

 רכה הקומץ פרק סוף ומכואר פשוט המצוייצש כטליש היציאה והישר
 שכעל נראה מ יוצא היה וא״א מחמיר היה שמהר״ם כשכ והטור

 שלא טשה רפה זו לחומרא משש לא והרא׳׳ש מהר״ם הוא הששוכה
 טעם לה שאין מומרא שהיא הרשכ״א כשכ וכן טעם זה למומרא ראישי
 דחיישינן הדכר שטעם שאמר מי דש נהגו וכן להשיר הסכימו ורוכס
 אינו זה וגם כהלכשה מצוייצש שאינה ונמצא אחד מוט נפסק שמא

 נמי הכי כרכה לטנין אחזקשה לה דמוקמינן היכי דכי משיישכ
 לצאש כשרוצה למכדקה מצי דהרי ושו הוצאה לענין לה מוקמינן

 הרכים כרשוש כטודו אמד חוט שפסק שמא דחיישינן שימא וכי
 כשוק אושו לפשוט חייכ אין נפסקה אם ואפי׳ היא רחוקה חששא
 וככר זו למומרא סעס רואה איני דמ־לשא כללא . הכריוש ככוד דגדול

:שם עיין נ״נ הראשונים האריכו ,
טי ש ה ת ל א  לא דרכו לאדם לא כי ה׳ ידעשי שכשוכ מה על ש

 מסורה הכשירה והלא צעדו אס והכין הולך לאיש
 שליחוש הנמס טס מוסכם דכר וזה כחיים וכחרש דכשיכ האדם כיד

 טכט מבארש נ»!אה סגוליש ידיעה המשורר אמר כאשר י׳ש ידיעשו
:אפשרופם

ה ב ו ש  מ־שוס כזס כי ורשט כצדיק מדכר הכסוכ אין כי דע ת
 כעני מדכר הכשוכ אכל אמרש כאשר האדם כיד נשינה

 אדם של טדו שאינם אלו כדכרים וכיוצא כטאוש או חולי או ועשיר
 למזל מסורים ואינם הקכ״ה כיד מסורין ענייניו צדיק הוא אם אלא

כהאי ליה דטש מאן דאמריגן נמי והיינו לישראל מזל אין כדאמרינן
מתא



כבותשומתהרדבץשא?ץת
 מססיר רשע הוא ואס עון מכפרה הגלוס כי אמריסי למהא ליזיל מהא
 [לא] כי ה׳ ידעשי ירמיהו אמר זה ומל למקרה ומדיחו ממנו פניו

 דשמיא סיימשא איכא לא אה צעדו אש והכין הולך לאיש לא דרכו לאדה
 כמוני ואס כדאמרן קשיא ורשע בצדיק קרא איירי אי וא״ש . נהדיה
 וכי ידעי לא ואחדני ידע הוא וכי ידעשי דקאמר ומאי פשינוא ועושר
 דסד״א וי״ל מצמו אס להעשיר האדם ביד שיש לומר הדעס על יעלה

 ועני בעשיר נמי הכי אוסו מסייעין למהר בא דאמרינן היכי כי
 אזסו מסייעין זה על להששדל בא ואה שעשיר חרוציה ויד שנאמר

 לא דכסיב דקרא מסיפיה דקדקשי וכן מזה כלום בידו שאין קמ״ל
 צדיק הוא אס שמיש בידי שלוי הכל אלא צעדו אש והכין הולך לאיש

 :ורשע בצדיק מדבר הכשוב שאין הוא וברור רשע הוא אה המזל לפי או
 אבל אוסו והוציאו השבשיל לסוך שנפל עכבר על

 הסבשיל נאשר אש בסבשיל מעש נשן פליעשו
:והקדרה .

ה ע ש  עעס בנוסן אמרו שלא בעצמו השבשיל שאכל היפה נפש ת
 עעס נושן עכבר סשה אבל . לשבח טעס בנושן אלא

 משוס ואי בטל בשרי וחד מוסר לפנש טעה נושן וכל הוא לפנס
 כשאר היא בטלה פליטשה אבל גופה הוא הנ״מ בטלה לא דבריה

 לשבח טעה מנוסני הוא האישור פליטס שאם זה עיקר ושמור איסורין
 בטיל בשרי חד לפנס טעס מנושני הוא ואם בששיש ליה משערין

 בזה בכיוצא בסשובה ז״ל הרכב״א כשב וכן האיסורין לכל סדין ומכאן
 ומהא וז״ל השוכר פרק הר״ן כסב וכן שס עיין ק״א בסימן היא והרי

 אוסרי) אין בו וכיוצא כעכבר המאוסיש הדברים שכל שמעינן
 גופן בשנמחה ואף בהו דמשבחי ושכרא בחלא דוקא אלא בפליטשן

 דמדאורייסא משום להסיר יש מהס מרובה בהיסר ונסערב לגמרי
 הרמב׳ס כשב וכן .ע״כ כלל מאיסורא מסהני ולא בטיל ברובא
 למעשה הלכה הורו וכן ומוסר הוא פוגס משקין ושאר ויין דבשמן

 כשב והכי בשבשיל שפוגם שכן דמכל אומר ואני הצרפשים רבוסינו
 משבח אשבוחי דילמא דחיישינן בשיסין ואידי אידי והלכסא הריא״ף

 הראב״ד דפי׳ ואע״ג משבח לא מילי שאר דבכל משמע ובשכרא בחלא
 יחיד משביח צמרו שהוסר וזה צמרו מחמס אלא פוגם העכבר שאין
 שהרי עליה וק״ל הפוסקים שאר עמו הסכימו ולא זו בסברא הוא

 בשרו מחמש אלא הטעה ואין לפנס ולא לשבח לא טעם בו אין צמרו
 אמרטוטי ההוא דאמרינן והא לא או בו צמרו עדיין אם לי ומה

 משמע צמרו שהוסר כיון אלא הכי אמרינן צמרו משוס לאו אמרטט
 לטעמיה ליה מהדר דחלא חורפיה דילמא למיחש ואיכא טובא דשהה
 ומנקט ס׳ צריך ואין משביח אינו ושכרא בחלא דאפילו מקילין וים לשבח

 חד דברים ובשאר בס׳ משערין ושכרא דבחלא עדיף מציעשא מילסא
 אלא בטיל טעמו אין דשרן בה״ג בשם כשוב בנמצא ומה בטיל בשרי
 משוגיא משמע והכי הפוסקים אושו דחו וכבר כלל נכון אינו באלף
ס יוסי ר' הורה דשרומה בירושלמי דגרשינן דע״ז.והא בשרא דפרק

 דג על קאי דהסס הוא מקום שס עכברא לאלף אחד בעכברא טן
 טמא דדג כהך פסק והרב בהגהה כשוב וכן טהור דג עם שכבשו טמא

 עשירי פרק היא דסנאי ופלוגשא במאשיש טהור דג עם שכבשו
 סאסיס מחזיק שהוא גרב כל טהור דג עם שכבשו טמא דג דסרומוס

 טמא דג בגליל סלעים עשר שהם ביהודה זוז עשרה משקל בו ים אס
 קרוב וזה בסאסיס רביעיס אומר יהודה ר׳ לאלף קרוב יעלה וזה אסור

 יהודה כר׳ הרב ופסק בו עשר מששה אחד אומר יוסי ור' למאשים
 שנא מאי וא׳ס להחמיר כס״ק דפסק מאן ואיכא מציעסא מילסא דהוי

 טעמא יהיב לא טמא דג דציר בקיאין היו הם איסורין משאר דג
: האי כולי

 ושטר מנה לפלוני שישנו שצוה מרע שכיב צוואס על שאלת תשיח
 אש נחשי טוען והיורש ידו משחש יוצא הצואה

 : גוונא האי בכי נחמן רב שקן לא דילמא או שנסן היסס שבועס חייב
ה ב ו ש  מקבל ביד השטר היה לא שאס משמע שאלסך משוך ת

 טוען והיורש מנה לי שישנו צוה אביך שטוען אלא המשנה
 בידו יש אפילו כן הדבר ואם שבועה מחייב דלא לך פשיטא נתחי כבר
 דוכרן אלא אינו צואה שטר דהא הוא דליסיה כמאן הצואה שטר

 הסיר הטעם ומזה נחשי לומר ונאמן חוב שטר כשאר ואינו פסגמי
שאלסך לענין א״כ פעמים כמה צואה שטר הסופר שיכתוב ז״ל הרשב״א

 נחשי טוען והיורש הצוואה בשטר או פה על תובע אם בין חלוק אין
 ̂ בשניהם שוה השאלה נחמן מדרב שבועה חייב אס אבל נאמן ודאי

 נשמי או מעולם דברים היו לא אומר והיורש פה על טען אם בין הילכך
 אושו משביעין גוונא בכל נששי טוען והלה צואה בשטר שטוען או

 בה מודה היה שאם טענה כל וקי״ל ליה שבע קא דממון השח שבועש
 הסש שבועש נחמן רב חקן פרעשי שאמר או כפר אס ממון מחייב היה

 מידי לאו ואמר דמורה משוש דשבועה שקנהא טפי שייך בנ״ד ואדרבה
 ולא סשש שהיא משנה ומשנה זכייה מהלכוש פ״א הרב וז״ל משר

 והרי היישי ש״מ אומר הוא ש״מ שהיה או כשנשן בריא שהיא בה נשפרש
 לחזור יכול ואינו היה בריא אומר משנה ומקבל במשנשו ואחזור עמדסי

 הנוסן נשבע ראיה מצא לא היה שבריא ראיה להביא המקבל על
 היה בריא משנס טוען השס בשלמא וא׳יש . ע״כ ויפטר הסש שבועש
 ושבועס דרבנן משקנשא אלא קנה לא מ”ש משנס אבל השורה מן שהיא
 עבדינןלאקשיא לא ושקנשאלשקנשא היא דרבנן שקנשא נמי השש
 וטעמא תורה כהל ועהאוה סורה של אינה שמש מי בפרק אמרינן דהא
 אומר אשה ואש משנתו שסקייש לא אש עליו דעסו שטרף שלא

 טירוף ואיכא מתקיימת משנתו אין נמצא משבועה פעור שהיורש
 נ דעלנוא טענות כשאר ליה ומשביעין דעשא

ט שי  של שני ביום פסול בשופר יוצאין אש דעשי אודיעך שאלת ת
נ השנה ראם _

 [שני] טוב(ראשון) יוש לולב לענין דאשי׳ האומרים לדעת', תשובה
 ביום פוסל ראשוו ביום הפוסל דבר וכל כראשון הוי

 ז״ל הרשב״א כשב וכן פסול בשופר יוצא אינו דודאי לך שבעי לא שני
 פסול בלו׳לב דיוצאין דאמרו רבוותא כמה לדעת לך שבעי כי בששובה
 דוקא אלא יצא דלא אומר אני זו שטה לפי ואף .שני בי׳׳ט פסול ואתרוג

 שני ר״ה עושין א׳יי בני דירחא בקבועא דידעיק דאע״ג סוכוס של בי״ט
 אריכשא כיומא ר״ה של ימים שני וא"כ ז״ל שהזכירו מהטעם ימיס
 כבוד משום ש1נ לגבי דדוקא בשני אסור בראשון שאסור ומה הוא

 הדברים לכל אבל העין אש לכחול לגבי וכן כחול אותו עשו הבריות
 בשבת ראשון יום דאירע היכא בשלמא וא״ש ארוך א׳ כיום הוא הדי

 בראשון דשקע כשראבלהיכא בשופר שיצא הוא דין בשני לשקוע וצריך
 כדאמרינן פסול בשופר בשני שיוצא לך אימא לעולם חובתו ידי ויצא
 אושס עשו אבל בשניהם לשקוע וצריך הם ימים דשני וי״ל לולב לגבי
 א׳ כיום הם הדברים לכל הילכך ז״ל הזכירו אשר מהטעם א׳ כיום
 פישול מכשיר זי׳ל הרמב״ס שהרי שדע • בזה פסול בזה הפסול וכל

 בהלכוס זה דין להזכיר לו היה איסא ואס בהדיא שני בי״ט הלולב
 לי״ט ראשון י״ט בין שופר לענין חלוק אין ודאי אלא שקדמו שופר

 בקבועא דידעינן כיון לולב גבי דבשלמא אחרינא טעמא איכא סו .שני
 הוי לא ר״ה אבל אבותיכם מנהג משוס אלא שני בי״ט אין דירחא
 יוס ספק משום אלא ממנהגא ב׳ ביוש אינו ושופר .מנהגא משום

 קייס המקדש שביש בזמן אפילו לפעמים ספק להם היה שכך הראשון
 שהוא דבר כל הילכך בשני פוסל בראשון הפוסל הספק מן שהוא וכיון

 וי״ל בו לזלול יבואו שמא ניחוש וא״ס בו יש^להקל בעלמא מנהג משום
 דבשלמא ס״ל המכשירים אבל שני בי״ט פסול לולב הפוסלים טעם שזהו

 אבל טעמא מהאי לשני ראשון י״ט בין לחלק לנו אין המלאכות בענין
 כעשייח לכל מפורסמים לולב פסולי דאין לזלזול' אשו לא הלולב בנטילת
 וכן הראשון מן בשני לשנות אין ספק מסעם שהוא ר״ה אבל מלאכה

 הזה בזמן שופר פסולי כל אחר שכתב הרב מדברי כ“ג ללמוד יש
 בשני סוקעין בראשון ששוקעין כדרך בגלות ימים שני עושין שאנו
 שני ביום לולב נטילס י1דעיר ותו • לגמרי להשוותן שבא משמע ע״כ

 לכל ולקיחה מינין ד׳ ליןיחש לענין הילכך למקדש זכר בעלמא דרבנן
 שאר אבל דאורייתא כעין חקון בחורה מפורשים שהם וא' אמד

 הוי לא השקיעה עיקר שופר אבל . דאורייתא כעין שקון לא הפסולין
 דירחא בקבועא דידעינן שימא אפי׳ הילכך למקדש זכר שני ביוס

:חקון דאורייתא כעין רבנן דשקון כל מ״מ היא ומדרבנן
 השנה ראש בליל חלום שראה מי על ממני שאלת תשב

 שצדך הראשונים ואמרו . להחענוח שצריך
 ג׳ לסבול יכול ואינו חלוש והוא ימיו כל השנה בראש להשענות

 השנה ראש של ראשון יום להשענוח ונהג זה אמר זה תעניות
לאכול יכול אם בשבת ר״ה ואירע גדליה צום ומשענה ?׳ יום ואוכל

ביום



uת לו א ותשובותהרדבץש

:גדליה וצום בשני ומספגה הראשו! ריוס ̂טובה  ננשה ויפה ביום ובו בנעורח כאש לשלום חעניס יפה ת
 השנים בכל להחענוח ראוי וכן בשני ולא בראשון שהחענה

 בסעניחו שרוצים השמים מן הראוהו שהרי החלום בו שראה ביום ׳שהוא
 שנהג כיון וחו ידחה שבח כשהוא אןנ חערהו מפני מוב יום שנדמה וכיון

 אמרינן דלא אחר ביום להחליפו יוכל לא ושוב עליו קבלו כאלו כן.הוי
: הוא וברור ופורע חעניחו אדם לוה האי בכי

 /גבינה לאכול שאסור הראשונים שכחבו מה על שאלת תשכא
 מימיך ראיס שלא ואמרח בשר בה שאכלו במפה

:לבשר ומפה לגבינה מיוחדח מפה  גבינה לאכול ואסור זה על בחשובה האריך ז״ל הרשב״א תשובה
 והמעס גבינה של במפה בשר ולאכול בשר של במפה

 ומה . ע״ו בסימן הוא והרי במפה הדבק הבשר לכלוכי משום
 כבר אבל הדבר כן ולגבינה לבשר מיומדח מפה ראיח שלא שכחבח

 מבערין הפחיחין וגס הגבינה עליה אכלו אשר המפה להפוך נהגו
 גבינה אוכלים אינם שוב בשר אכלו ואס בירושלמי כדאיחא השלחן מן

 ואינם יבשו כבר בשר לכלוכי שם היה ואס אחרח סעודה עד אלא
 הבשר מנימין כשהיו אלא הרב דברי שאין ופו בגבינה נדבקים
 מנהגנו אבל בזה זה ידבקו שמא למוש ים ואז המפה על והגבינה

 במפה בשר לכלוכי שם יש אפי׳ בקערוח השלחן על מאכל כל •להביא
 על הגבינה מידו הפול שמא דחיישינן וכ״ח בזה זה יגעו לא מעולם
 לה לחוש ואין רמוקה חששא זו להפך או במפה אשר הבשר לכלוכי

 הידיס לקנוח אמד כל לפני קמנה מפה לחח נהגו שכבר וחו .כלל
 הרי הקמנה המפה מפני ואס כלל לכלוך השלחן על אשר במפה ואין
 שנהגו כיון דמילחא כללא . לא או בשר בה יש אם לעין נראה הוא

 כלל לחוש אין בכלים המאכל ולהביא הפחיחיס ולבער המפה להפוך
 למפה ולא לפחיחין אלא חששו לא [בירושלמי] והרי(בירושלם) ומוחר
 שחאמר ואפי' מפה בלא השלחן על אוכלין שהיו לומר הוא ודוחק

 לא ודאי אלא בשלחן יש במפה שיש החששא המפה על היואוכלין שלא
 ודאי ואח״ל נפל לא ספק החבשיל מן נפל ספק ספיקי לכמה חיישינן

 נפל ממש הבשר מן ואח״ל בעצמו הבשר מן ספק הרומב מן ספק נפל
 ידי לצאח אפילו הילכך . הגבינה עם נדבק לא ספק] [נדבק ספק

 כדעח הפחיחין ובהסרח סגי למוד המפה בהפוך ז״ל הרשב״א מומרח
 ;היא חורה שמנהגם לישראל להם והנח נהגו וכן הירושלמי

 קהלח בספר הוזכר לא למה מעם יש אס ממני שאלת ־תשכב
 שהוא כיון אלהיס שם הקדשזולח שסמשמוח

: הקדש ספרי מכלל
ה ב ו ש  הרי זקנחו לעח חבר קהלח ספר כי האומרים לדעח ת

 אז הכחוב עליו והעיד לבבו אח המו נשיו ימיו לשוך!
 עבד כאלו הכחוב עליו העלה בנשיו מימה שלא וכיון וגו׳ שלמה יבנה

 למעלה שהוא ממה חכמחו ונחמעמה הקדש רוח ממנו ונסחלקה ע״ז
 הפך וזה השמש חחח אומר פעמים כמה אוחו חמצא ולכן השמש מן

 שהוא לפי אלהים שם זולח מזכיר היה לא ולפיכך שלמה חכמח זחרב
 אלהיס לאחקללויבא אלהים אבימלך אל אלהים ויבא כמו משוחך שם
 רעה עליו להביא עליו שלמה הדין שמדח לפי א״נ ורבים בלעם אל

 במדרש ראיחי וכן אחר ולא זה שם מזכיר הוא לפיכך אביו דוד לולי
 דרחמי לקבליה משלי דדינא לקבליה קהלח דחסד לקבליה השירים שיר

 בעיח דהוה כיון זקנחו לעח חבר השירים דשיר האומרים לדעח ואפי׳
 אלהים זולח מזכיר היה לא ומש״ה הדין מדח עליו שרחה מאשמדאי

 בלשוןשלמהכמו אצא בהדיא ה׳ אח מזכיר היה לא השירים בשיר וגס
 :שלמה לך מהאלף חוך קדש השירים בשיר האמור שלמה כל שארז״ל
ת תשכג ל א  עדשין אוכלין שאין בירושלס סמכו מה על ש

אוכלין שנסס אחר אבל שנחם בחוך ופולין ^
:בדיקה בלא ואפילו

ה ב ו ש  מחקיימח אינה עצם לה שאין בריה שכל ידוע דבר ת
 השנה אחר וחוזרח מח ולא חי לא חדש מי״ב יוחר

 עברו הרי מחוברח בעודה החליעה אם נפשך ומה בעלמא עפר להיוח
 גבי על פירשה לא הרי שחלשה אחר החליעה ואס • חדש י׳׳ב עליה

 נראה כאשר צר מקומה שהרי חיישינן לא וחזרה פירשה ולשמא קרקע
בעיא מחה פירשה דקי״ל בישול בשעח חפרוש שמא לחוש יש ומ"מ לעין

 אי ואם שיבדוק עד יבשל לא הילכך לחומרא ואזלי איפשימא ולא
 כנה ולאחר • ספיקא ספק דאיכא דמוחר הרשב״א כחב לבדוק אפשר
 הרמב״ן כחב וכן בהדיא הרב כחב וכן בדיקה בלא אוחס לאכול מוחר

 במל נמוח אם הבישול בשמח שיפרוש שמצוי שאע׳פ לדבר מעם ונחן ז״ל
 הרשב״א דעח נראה שכן מ״מ בעל וכחב ע״כ זורקו בעין הוא ואס הוא

 דהוחזקו כיון וא״ח .בדיקה בלא להו שלקי שנה דבחר סמכו ועליהם
 לכחחלהבלא אוחס לאכול סמכינן היכי חולעיס בהן להיוח אלוהמינין

 נמוחו לא שמא ניחוש ז״ל הרמב״ן שכחב המעס לפי ואפילו בדיקה
 אהאי דסמכינן נהי בשכיס ובמלי דנמוחו חימא ואפילו נכרים ואינם

 דאיכא כיון וי״ל . אמאי זה על לסמוך לכחחלה אבל בדיעבד טעמא
 שמא חולעח שם ים ואח״ל שם אין ספק שם יש ספק ספיקי כמה

 פירשו שמא שנחלשו אחר ואח״ל שנה עליה ועברה מחוברח בעודה
 איסור וספק פירשו מיחה אחר שמא פירשו ואח״ל פירשו צא שמא

 שלא ואח״ל נמוחו שמא פירשו מחיים ואח״ל מפרשים מקצח לדעח
 דאיכא כיון הילכך ניכר יהיה לא שמא ויזרקנו ניכר יהיה שמא נמוחי

 ומה .לכחחלה אפי׳ בדיקה בלא ומוחר עלייהו סמכינן ספיקי הני כל
 חומרא זו בדיקה בלא אפי׳ כלל אוחו אוכלין אין השנה שבחוך שנהגו
 בעל כחב ובשלן עבר ואס בהדיא כחבו וכן מוחר בדיקה וע״י יחירה

 ספק משום מוחרין לאו ואס בודק לבדוק יכול אס הרשב״א בשם מ״מ
 ונחבטלו נמוחו שמא שם היו ואח״ל שם היו לא שמא ספק ספקא

 ואני ע״כ היא בטלה כשנמוחה בטלה אינה שבריא שאע׳׳פ בששים
 לצאח בדיקה צריך שהוחזק וכל וז״ל זה הפך ז״ל ל״ו בחשובה ראיחי

 ומבולבלין במבושל;ן אבל יפה בדיקה להן ים חיין וכשהן חזקה מאוחה
 ע׳׳כ להם ואין בדיקה הס שצריכין אסורין ולפיכך לבודקן אפשר אי

 מבולבלין שהן חשובה באוחה בהו דאיירי ירקוח בין לחלק אפשר ואי
 כחב שהרי ועדשים בפולין איירי והכא לבודקן אפשר הירקוחואי עם

 ניכרים שאינם כגון לבודקן יכול שאינו כלומר מוחרין לאו ואס בהדיא
 שנמצאו גדולה בחזקה איירי דהחס לחרך וים . מוחרין הכי ואפי׳

 אפשר ואי יפה בדיקה להם הצריך ולפיכך בקדרה מרובין חולעיס
 פולין בסחס איירי הכא אבל בישול קודם אלא יפה בדיקה להם לעשוח

 גמורה חזקה לאו מ״מ חולעיס בהם להיוח דרגיל דאע״ג ועדשים
 איכא דהא מוחריס לבדוק איפשר ואם יפה בדיקה צריך לא הילכך היא
 נסחלק חולעים בהן שיש בעין שראינו כשהוחזקו אבל ספיקא ספק

 הם אס לנ׳׳ד הילכך שם היו שהרי היו לא שמא שם היו שמא הספק
 בודק בדק לא ואם בישול קודם בדיקה צריכין שנחס בחוך ועדשים פולין
 בהם שיש ראינו אם אבל מוחריס לבדוק אפשר אי ואם בישול אחר

 ומ׳׳מ .אסורין המשול קודם בדק לא ואס בישול קודם בודק חולעיס■
 שאס שויס החולעים b ולא שויס החבשילין כל שאין לי מסחברא
 מגוון אינם ואס ואסור לבדוק אפשר אי החבשיל מגוון החולעיס
 החולעח גוון הפך הבישול שמא ניחוש דלמאי בבדיקה אפשר החבשיל

 נמוח לא ספק נמוח ספק ספיקא ספק איכא אכחי החבשיל לגוון
: בבדיקה ואפשר גוונו נחהפך לא ספק נמוח לא ואח״ל

ת תשכי ל א  כפי לוי יעלה אס כהן שם שאין בהכ״נ ממני ש
: שלישי או שני או ראשון חשיבוחו  נחפרדה החבילה נחפרדה דאמרינן דהא שפירש מי ים תשובה

 והביאו כהן אחר אלא לוי יקרא שלא לגמרי החבילה
 הרבה ולוייס כהניס יש אם ששאלו והריא״ף האיי רבינו מחשובח ראיה

 כהן יעלה והשיבו יעשו נשואיןכיצד בעל לכבוד ב׳ מהם לעמוד ורוצים
 ואחריו,ישראל לוי ואחריו כהן ואחריו ישראל ואחריו לוי ואחריו

 דאפשר דהיכא לנ״ד ראיה מכאן אין דעחי עניוח ולפי . ע״כ
 דאין היכא אבל פליגי לא כ״ע החבילה חפרד שלא למשוח

 ימיו כל בחורה לקרוא עומד אינן הלוי נמצא כלל כהן שם
 שני או ראשון וקורא לגמרי החבילה נחפרדה שלא דאמר מאן ואיכא

 שני עולה שאינו שפירש מי ויש .ז״ל הרשב״א דעח וזה חשיבוחו לפי
 שהוא לפניו שקרא הראשון על ולומר לטעוח יבואו שלא כדי לעולם

 לעולם סחס בחורה לקרוא לעמוד אוחו קורא שאם בזה והנכון .כהן
 מוחר לוי שהוא אע״פ פלוני יעלה אומר אס אבל שני אוחו יקראו לא

 צריך היה לא כהן הראשון היה שאס למטעי ליכא דחו שני אפי׳ לעלוח
 אלא לוי קורא הכהן אחר דמילחא דסחמא לוי שהוא אע״פ לומר

שהרי מקומו זה שאין אעפ״י כלומר לוי שהוא אע״פ לומר מדהוצרכו
לא



כגותשובותהרדב׳זשאלות
 וכן לוי בחורח ולא חשיכוחו לפי ש:י קורא הוא הרי כהן לפניו קרא לא

מו  יספיק זה כי אומר שאני אלא ד׳ או ג׳ לוי שפולה כזמן לומר נ
 לנכנסין לחוש יש הכי דאפי׳ כחכ והרשכ״א פני או ראשון לעלוח אפי'

מו והפולסלא . כדבריו: נ
 אם לכחחלה איסורין מבפלין אין דאמרינן הא פל ̂טאלת תשבה

 כללא דרבנןואפי'בלופ באיסורין אפי׳ כלל הוא
:זה דין פרפי לדפח אנו צריכין דשאלה

ה ב ו ט ^  דאורייחא איסורין מבפלין דאין הוא מוסכם דבר ת
 שבשלו מי אח קנסו כן ואפ״פ מבופל ובשלו שבר ואם

 . מוחר לאחרים אבל ובסלו שפבר זה אלא קנסו שלא ז׳ל הרב ודפח
 החורה מן שיקר לו שאין ובדבר לכחחלה מבמלין דרבנן איסורין אבל

 דאמר מאן איכא החורה מן שורש לו שים בדבר אבל לכחחלה מבמלין
 לדברי לחוש וים הרב מלשון נראה וכן לכחחלה אוחו מבמלין דאין

 'אוחו קונסין אין ובמל שבר אם אבל לכמחלה לבשל שלא המחמירין
 הוא אס שאלח אשר הבלוש האיסור וא"כ . שלה לוכיף דלא והבו

 חוחו דמבמלין פשישא החורה מן עיקר לו שיש אפי' מדרבנן אסור
 הוא הבלוע אם ואפי' מדרבנן דאיסורו וחו בלוע שהוא חדא לכחחלה
 הבלוע אס אבל . לבמלו כשיעור היחר שליו להוסיף יכול מרובה

 בשני לבשלו הראב״ד בשם הרשב״א החיר הורה מאיסורי הוא הזה
 ההיחרשמוסיןז שהיה לבשלו וכשבא משני הבלוע שיהיה חנאיסהאחד

 מקום בכל לא ומ״מ וז״ל מעם נחינח לידי לבא יוכל שלא בשופע עליו
 אפשר שאי במקום אלא בלוש באיסור ואפי׳ לכמחלה איסור לבשל אמרו
 להשחמש שדרכן נסך יין של שבקנקנים בלש כגון משם נחינח לידי לבא
 אפשר דאי משום דמילחא ומשמא במנורה וכן בקדרה וכן בשפע בהן
 לפי לא בזה וכיוצא שבקערה משהו בלש אבל משם נחינח לידי לבא

 ; ע׳׳כ מועס היחר בה נוחנין שפעמים מעם נחינח לידי לבא שאפשר
 חוצה בחרומוח לה חריצו הא הוא בלוע לא דמנורה אשור הך וא׳׳ח

 ההיא פי׳ והרמב״ם .מדרבנן הזה בזמן בחרומה [א״נ] לאק(א״כ)
 בזה מועש שדבר ז׳׳ל לדעחו לחרן וצריך דאורייחא בחרומה דמנורה

 עליהם להקפיד אדם בני דרך שאין במנורה הנשארים גרגרים שהם
 איסור הא' איסורין בבישול דינין ד׳ נמצאו . לכחחלה אוחן מבשלין

 ואין מעצמו להיחר שנפל אע״פ מדרבנן אלא שיעורו שאין אפי׳ חורה
 אוחו מערכין שאין ואצ״ל עליו מוסיפין אין לבשלו שיעור בהיחר

 מוחר בשוגג אס ובשלו עליו שרבה או ובשלו עבר לבמלו כדי לכחחלה
 אם שני דין • מוחר ולאחרים לו ואסור העובר אח קנסו במזיד ואם
 הוא ואם לבשלו אשור מרובה היה אם בלוע חורה של איסור היה

 דין . מעם נחינח לידי יבא בלא באופן בשופע מליו מרבה מועם
 אוחו משרבין אין החורה מן עיקר לו יש אבל מדרבנן איסורין שלישי

 . אסור ובמזיד מוחר בשוגג כן עפה ואם לבשלו כדי בידים לכחחלה
 ודעחי דרבווחא פלוגהא לבמלו כדי בהיחר ואין מעצמו נפל ואם

 אוחו מבשלין אין החורה מן שיקר לו שיש כיון זו בחלוקה להחמיר
 חצי נקש ולא בחלב שוך! בשר מדנקס ז״ל הרב דעח נראה וכן לכחחלה

 מלשון כי שדקדקו הבשר כל פרק במרדכי בהגהה ראיחי ושוב שיעור
 מוחר בלוע זה איסור היה ואס להחמיר הרא״ש דעח וכן ז׳ל הרב

 רביעי דין • עלה לוסיך! דלא והבו מרובה שהיה אפי' לכחחלה לבמלו
 ודער. פלוגחא זו גס החורה מן עיקר לו ואין מדרבנן איסור היה אם

 חע״בן: והמחמיר הרב דעח וכן .לכחחלה אוחו לבשל ומוחר בה להקל
בי ש ת ח ל א  אע׳ג קשנים גדיים לאכול בירושלם שנהגו מה על ש

: לא או ימים במונה בני הם אם ידעינן דלא
 אח האמינו שלא העכו״ם עדוח של בזה סומכין שאין דע תשובה

 אומר שהוא הכא וכיש אשה בעדוח אלא להחיר העכו״ם
 שכל בידם שיש כלל על סומכים שהם במשחי אבל . מקחו אח להשביח

 שבחוך ומנוסה אמח הכלל זה ואם שמונה בן שהוא בידוע שינים לו שיש
 אינו הכלל זה אם אבל עליו לסמוך שים פש־שא שינים לו אין ימים ח׳

 העכו״ם אם ומ״מ דאורייחא• ספק מידי להוציא שליו סומכין אין בדוק
 לי מסחברא שינים לו אין ימים ח׳ לו שאין שכל הזה הכלל על מעידים
הו משקריוחו לא לאגלויי דעבידא דבמילחא עליהם דסומכין ^  נמי ד

 : סמכו זה ועל מקחו אח להשביח בהו שייך דלא אש״פ אמרי הכי
שכז  בהם שאין מלאכוח בקצח דעחי אודיעך ממני שאלת ח

זבובים הריגח כגון האדם צורך ולא למועד צורך

 :אסורים או מוחריס הס אס המועד בחול אלו במלאכוח וכיוצא ים ויחוש
ה ב ו ש  מארבעה מאחד ימלמו לא עליהם ששאלח אלו מלאכוח ת

 שאינו או בעלמא כמחעסק אוחן שעושה או דרכים
 מלאכה לאוחה צריך אינו אבל שמחכוין או מלאכה לאוחה מחכוין

 כאן אין בעלמא מחעסק הוא ואם . לה וצריך למלאכה שמחכוין או
 שאין דבר דאמר שמעון כר' קי״ל מחכוין אינו ואם בשבח ואפי' איסור

 לגופה צריכה שאינה מלאכה היא ואם בשבח ואפי׳ מוחר מחכוין
 מלאכה של לגופה דצריך א״נ בשבח עליה דחייב יהודה כר׳ דפסקו

 אס שאלה מקום יש מלאכוח מיני שני באלו לכ״ע דחייב לה ומחכוין
 דאש״ג האדם צורך הס וחרווייהו לא או כשבח המועד בחול דינם
 עושה שהוא מעשה לאוחו הוא צריך מ״מ מלאכה של לגופה צריך דאינו

 דאיכא ידעח כבר • בעלמא מחעסק הוא] [הרי לא שאם לו ומחכוין
 מדאורייחא הוי אי מועד של בחולו מלאכה אסור אם דרבווחא פלוגחא

 החורה מן המועד בחול מלאכה שאין האומרים ולדעח מדרבנן או
 ואינם חדיר אוחם עושה האלו כמלאכוח אס ז״ל הרב דעח והוא

 שעיקר אסורים ודאי האבד דבר ולא האדם לצורך ולא המועד לצורך
 אם לפיכך דבר לכל חול כיום יהא שלא כדי הוא שנאסרו המלאכוח

 כיון לגופה צריכה שאינה במלאכה וכ״ש להחיר יש מאלה אחד חסר
 המועד בחול שהמלאכוח האומר ולדעח שבח לענין בפלוגחא דחליא

 ואין חדיר אוהה עושה שאינו אש״פ להחמיר ים החורה מן אסורוח
 ואס הדיוס ומלאכח שינוי ע״י המועד לצורך היא א״כ אלא להחיר

 דמילחא כללא . יחירה ערחא שם יהיה שלא ובלבד האבד דבר הוא
 לכ״ע מוחר כוונה בלא או כמחעסק אוחם עושה אס המלאכוח אלו
 חדירה שאינה בה כיורח ואינו לגופה צריכה שאינה מלאכה היא ואס

 לה שמחכוין מלאכה היא אם אבל . הרב לדעח להחיר מסחברא
 דבר או המועד לצורך אינה אם בה להחמיר מסחברא לגופה וצריכה
 פשיעא האדם אח מצערים הם אם ויחושים זבובים והריגח האבד

 להבריחם דמצי ואע׳׳ג מזה גדול האדם צורך לך דאין להרגן דמוחר
 שהיא חרחי.לעיבוחא בה דאיח להרגן מוחר ולפיכך עליו יחזרו מיד

:האדם צורך בה ויש לגופה צריכה שאינה מלאכה
ת תשכח ל א  עשה בכלל הוא האדם אם דעחי אודיעך ממני ש

:ופריקה דמעינה
ה ב ו ש  אוחה ולמד בכלל שהוא שאלה בחשובח העלה ז׳׳ל הרשב״א ת

 כ״ש חיים דבעלי צערא משוס דאי וחמור דשור מק׳׳ו
 דאדהכי עסקינן ממונאמילא הפסד משום ואי גופיה דישראל צערא
 ראיה בהדיה.ומייחי דאיכא מאי ושקלי גנבי אחו א״נ משוקיה במיל והכי

 דהוה גברא לההוא דאשכחיה מציאוח אלו בפרק ישמעאל דר׳ מההיא
 ישמעאל לר׳ לו היה ול?וה וכו׳ בהדאי דל ליה ואמר דאופי פעכא דרי

 חלמודא ומדפריך וחפס זקן דלאו דעלמא אינש כלל"ואפי׳ להשעינו
 באדם וטעינה פריקה אין והלא פריך ולא כבודו לפי ואינה זקן והא

 לקיים האריך ז״ל והוא ופריקה בטעינה שוין ואדם דחמור משמע
 שאיני אע״פ דעחי הוא וכן עליה פליג פלוגחיה בר אבל זו סברא
 שנגח שור פרק בסוך דאמרינן דהא פשטא כדמשמע להכריע כדאי

 ואדם דבהמה דמשמש אחר לדבר ולא הקשחים להנחה הפרה אח
 ודחה שוים אינם הדברים שאר לכל אבל שבח לענין אלא שוים אינם
 שאין אומר ואני הן שוין סיני הר הפרשח לענין דמא זו ראיה הרב

 ולא הקשחים להנחה דאמרינן והא חורה מחן קודם דהחם דחייה זו
 וכחב בלבד שבח לשנין אלא הוקשו ולא היא חורה במחן אחר לדבר
 אחר לאיסור ולא לבהמה ואמה עבד לך הקשחי להנחה ז״ל רש״י
ג  שבחורה איסורין שבכל לומר אלא להוסיך בא מה ידעחי ולא ע׳

 ז״ל הרמב״ם הזכיר לא למה איחא ואם . שבח לענין זולח בוים אינם
 וטיעמא דחסומה בלאו שהזכיר כמו טעינה של זו מצוה בכלל שהאדם

 שנים ע״י הנטען טעון דומה אין נמי וטיעינה חיים בעלי צער משום
 האדם צער אמרו לא ובאדם חיים בעלי צער ואיכא אחד ע״י לנששן

 לו הראוי מן ימר עצמו לשעון לו היה ולא שכל בעל שהוא לפי
 והוזק לו הראוי מן יוחר האדם על שהטוען אמרינן טעמא דמהאי

 שאין מה משליו המשא להשליך לו היה שכל בעל שהוא דכיון פטור
 ואהבח בכלל ג״ח בכלל שהוא אני מודה ומ״מ הבהמה על בטוען בן

 מסחברא לא ופריקה דטשונה עשה בכלל שיהיה אבל כמוך לרעך
נעשה מה הראוי במשאוי דאפי' ושוד ז״ל הרשב״א שכחב ומה .לי

לנתקל
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 להציצ דחייכ מודה הדין כמל כס . ע״כ משאו חחש ורוכן לנמקל
 דמך דם על סממוד לא משום א"נ גופו אכידס לו ולהשיכ מדמסו אוחו

 דלא והא . ופריקה דנומעה משה ככלל אי:ו אכל גוונא האי כי וכל
 דלא להו דפשינוא משום כאדם ופריקה נומינה אין והלא נמי פריך

 מ־יכ משוס אלא גכדא דההוא כהדיה ישמעאל ר׳ דרי עעמא מהאי
 ומשני ככודו לפי ואינה זקן ישמעאל ר׳ והא פריך הכי ומשום אכידה
 מני דהוה לו השיכ המקשה שמש ולפי • עכד הדין משורש לפנים
 אכל כננוך לרעך ואהכש משום נ“א חםדיס כמילוש מפום לשרוצי
 שעזוכ דעזוכ עשה ככלל דאדס ופריקה טעינה דאין לך אימא לעולם

 והלך כמשאו כהול הניחו אם הוא גדול עון אכל עמו שקים הקם עמו
 ככלל אלו מצוס שמי הרכ כלל זה מטעם כי מיסה לידי יכא ושמא לו

: נפש ושמירס רוצח הלכוס
דכס לעשוח לכרמים יהודה שהלכו היה מעשה תשכט

 האש מעל אוסו והסירו שנסכשל ואחר כהכשר
 הדכס העכו״ם ממנו שעושי! מהשייוש אוקיוס ג׳ כמו עמו נסערכ
 הרכ שכשכ לפי ונסספקחי . ממאה א' מחלק מעט דכר והוא שלהם

 אלא אושר אינו כי משירין שיש ואע״פ שהו ככל אוסר יינם ז״לדסשם
 מ״מ שנשנסך כיין הוא שהו ככל שאמרו ומה איסורי! כשאר כששים
:הוא דמר דאשריה משום ז״ל הרכ סכרס לדעש צריכי! אנו

 עיקר כי ז״ל הרכ לדעש ואפי׳ כלל מיחיש כיש כאן אין
 כעלמא חומרא מטעם אלא אינו עכו״ם של דכס איסור

 והטעם שאלה כסשוכש ז״ל הר״ן כסכ כאשר להלכה לא אכל למעשה
 הישר כו נהגו מקומות וככמה הענכים עם לכן עפר שמערכין לפי

 לכן עפר עם מעורכ שהוא כיון הדכס עם שנשערכ השירוש זה הילכך
 שנאסור אלא כעצמו כו שנחמיר לנו ודי העכו׳יס כמגע נאסר אינו

 של ממונם מאכד כזה ככיוצא המחמיר וכל שהו ככל ושיאסור סערוכסו
 שהוא כל שנשערכ הרכ אסר דלא אחרינא טעמא איכא וסו .ישראל

 הוא מודה כשאינו נסערכ אס אכל מינו שהוא כיין כשנסערכ אלא
 שנסכשל שכיון נינהו מיני שרי והכא איסורי! כשאר כששים שיעורו
 מיני שרי וענכיס יין ואפי׳ הוא אחר ומין דכש נעשה כשולו ונגמר
 נינהו מיני שרי דודאי וטעמו שמו נשסנה כי וסירוש דכס וכ״ש נינהו

 הוא ודעתי דמוסר הטעמים שני כהצטרפוס וכ״ש כששים משערי!
 מעשה יארע אם לכדו שכשכתי מהטעמים אחד כל על ולסמוך להקל
 הענכיס עם ערכו שלא או דכס ונעשה פנסכטל קודם פנסערכ כגון
 נסערכ ואח״כ העכו״ם כמגע ונאסר גמור שירוש הוא והרי לכן עפר
 . לא או כשפים עולה אס כמחלוקת הוא הדין דעיקר חדא הדכס עם
 מינו כשאינו שנשערכ וסו האי כולי חמיר לא הישמעאלים דמגע ותו

 :לשריושא טעמי כמה דאיכא כנ׳׳ד וכ״ש נינהו מיני שרי ודכס דשירוש
של  מחט על הרשכ״א] כששוכוש כשוכ שנמצא מה על שאלת וז

 שלא אע״פ טרפה מכחון כקרקכן שחוכ שנמצא
 אמרינן דלא כמשהו שנקיכשן אותם ככל הדין וכן מפולש הנקכ היה
 מחמש נקכ אם אכל חולי מחמש כשנקכ אלא מפולש הנקכ שיהיה עד

 שכתכ מהפרשים לאחד ראיתי ולא זו כסכרא הוא יחיד תשובה :טריפה מפולש נקכ ניקכ שלא אפי׳ קוץ או מחט
 שנקכ דכיון מסשכרא דאיפכא מאד משמיה והדכר כן

 אכל כפלוש וינקוכ להתפשט החולי דעשיד למיחש לן הוה חולי מחמש
 אלא להתפשט יוסיך לא שחוכ שהוא אפי' חולי שס שאין קון או מחט
 לא ואס טריפה והכא הכא מפולש נקכ ניקכ שאס שוה הדין ודאי
 ששנקכ עד וכקון דאמרינן והא כשרה והכא הכא מפולש נקכ ניקכ
 או מחט ראינו אם אכל המעריך מפולש נקכ ניקכ שמא דחיישינן לחלל
 מפולש הנקכ ואין וכדקנו כמשהו שנקיכשן מהאיכרים כא׳ שחוכ קון

 ולא הכקיאים הכודקיס וכל ישראל גלילות ככל נהגו וכן היא כשרה
 אכל יחמיר עכו״ם של ככהמה להחמיר והרוצה כדכר שיערער מי

 ואם ישראל של ממון הפסד מפני להחמיר ראוי אין ישראל גכהמש
 : כדיקה ע״י הכשיר ז״ל הוא אך מכפניס המחט או הקון נשחכ
 שחמוש הפרשת כסדר דעתי אודיעך ממני שאלת חשלא

. : כירושלים ומעשרות
 ופרח כפשור כעל שכסכ למה מסכים דעתי שאין לפי תשובה

 כטכלו אלאילהוציאו הזה כזמן שני למעשר שקנה שאין
כזמן ומעשרות תרומות הפרשת כי לך להקדים אני צריך לירושלים מק

 ע״כ סוך ז״ל הרמכ׳׳ם כשכ וכן מדרכנן אלא אינו כירושלים אפי׳ הזה
 שכל ידטש ככר עליו חולק ז״ל שהראכי׳ד ואעי׳ג . תרומות מהלכות

 ומה הללו הגלילות כל של רכן והוא הרכ ע־יפ היא הזאת הארץ מנהג
 השורה מן נוהגי! אינס והמעשרות התרומות הפרק סוחלש הרכ שכשכ

 שכלל כזמן היינו הכיש כפני שלא כין הכיש כפני כין כא״י אלא
 אע״פ כי דע עוד .מדרכנן אלא אינם הזה כזמן אבל שס ישראל
 אם ומעשרות שרומיש מידי להפקיע לעכו״ס קנין שאין הרכ שדעת
 שאין הרי שלו והמעשר לכהן מעשר שרומש מוכר מ״מ ישראל כידי גמרו
 . כדמיס אותה קונה מעשר וש־ומש גדולה תרומה אלא עלינו לכהן
 כל להפריש לו ים לשריפה עומדת שהתרומות הזה כזמן כי דע עוד
 כדקדוק ממאה א׳ להפריש צריך מעשר תרומת אכל . לכשחלה שהן

 אין שאמרו אע״פ כי דע עוד ■ המעשר מן מעשר שורה אמרה שהרי
 הכיש כי נקרא מוקה אחד כיש שכשוך מה כל המוקך מן אלא שורמין
 לדעש המוקך מן להפריש צריך מעשר תרומת וגס הכל אש מצרך
 מקולקלים מעשרותיו כמעשרוש המרכה שאמרו מה כי דע עוד .הרכ

 אוכל הלוי או הכהן ונמצא רו מעורכ שהטכל מפני הוא הטעם
 אוכל הכהן ואין לשריפה עומד מעשר שתרומת השתא אכל .טכלים

 והמעשר אזיל לקלקלה דהא כה לן ליש כמעשרוש שירכה אושסאעי׳פ
 אלא להפרישו צריך ואין העכו״ס מן אותו שלוקח כיון שלו הוא הרי

 כפני אחד כל מעשר ושרומש תרומה ומפריש כמקומו שם לו קורא
 מהלכות שלישי פרק סוך הרכ כשכ כאשר יחד ששיהס או עצמו

 דע עוד יתכלכל שלא כדי לעצמו אחד כל להפריש הנכון אכל תרומות
 אש לך נתתי שנאמר לכהן נשנש טמאה היא שהתרומה אע״פ כי

 שכלם האידנא אכל טהור שהוא כזנון הנ״מ וכו׳ שרומושי משמרש
 יכא שמא טהורה ולא טמאה לא תרומה להם נושנים אין טמאים

 כה יכואו שלא כמקום לאיכוד משליכה או אותה ושורפי! שקלה לידי
 שלאחר וחמישית ורכיעיש ושנייה ראשונה שנה כי דע עוד .שקלה לידי

 דרכים מג׳ אחד לו וים עני ננעשר נוהג השמיטה שנש שהוא השכיעית
 המעשר לי מוכר אתה ככמה לעני שיאמר או ממש לעניים אותו שישן
 וזוכה עני הוא והרי נכסיו שיפקיר או לו ונותן החכיוש כאלו שיש

 שאין כיון הוא פטור הדין מן אכל כנכסיו וזוכה וחוזר כמעשר
 כמעשר כשכנו כאשר כא אני העכו״ם מכח לו אומר שהרי כו קדושה
 מעשד כו נוהג שמטה של והששיש השלישית וכשנה לוי של ראשון

 לא עדיין ואס . כירושלס ולאכלו להעלותו שצריך קדושה כו ויש שני
 קלטוהו אס או לפדותו שיכול כרור הדכר ירושלם מחיצות קלטוהו
 שם ולפדותו לירושלס חון להוציאו יכול כטכלו הוא ועדיין מחיצות

 המעשר שיפריש אלא ופרח כפתור כעל לדעת שקנה לו אין זה וזולת
 פ״כ שכשכ ממה הרכ דעש שכן ואמר ויפסד שירקכ עד אותו ויניח
 הפרישו ואם עד וכו׳ כירישלם הזה כזמן פני מעשר אוכלין שאין כשם
 מקדש שם שהיה כזמן נאמר אנו אך וכשכ .ע״כ ירקכ הזה כזמן שם

 עכשיו אכל כטהרה דמיו ואוכלי! נפדה היה שנטמא שני מעשר והיה
 אינו כאכילה שישנו כל שנאמר עד המלח לים יוכילהו מקדש שם שאין

 כלל אצלי נכון זה ואין . עכ״ל בפדייה אינו כאכילה שאין וכל כפדייה
 כפרוטה מנה- שוה לפדות רצה שאש הגאונים והורו הרכ כשכ שהרי

 הפרוטה ומשליך מהקדש חמוד זה יהיה לא פודה הזה כזמן לכשחלה
 כקדושת הפרוטה לאכול יכול שאינו שאפי׳ קמן הא . ע״כ הגדול ליס

 יכול שאינו אע״פ נמי טמא שני מעשר לפדותו יכול אפ״ה שני מעשר
 שאחר הרכ מדכרי נראה וכן .לפדותו יכול שני מעשר כקדושת לאכלו
 שט מעשר פודין אין כסמוך כשכ הזה כזמן שני מעשר דיני שכשכ

 כזמן אפי׳ אותו פודין נטמא שאם משמע נטמא א״כ אלא כירושלים
 שהמעשר כארנו ככר וז״ל שלישי פרק כשכ עוד . חלק מדלא הזה

 כטהרה דמיו אש ואוכלי! ויאכל אותו פודי! כירושליס אפי׳ שנטמא
 כשהם כלם הפירוש נטמאו אפי׳ שישכאר כמו מעשר פירוש כשורת

 לומר ליששמיט ולא ע״כ ופודה כטומאה שני מעשר מפריש טכל
 כשוה ופודהו איירי זמן ככל ודאי אלא איירי קייס פכ״ה כזמן דדוקא
 הגדול לים אותו ומוליך פרוטה כשוה ממונן אחרים כפירוש או פרוטה

 אינם ופרח כפתור' כעל שכשכ הראיות וכל לאיכוד אותם משליך או
 החיוב עיקר שאיו לך הקדמתי ולפיכך כהם להאריך ראיתי ולא כדאי

 מידי להפקיע לעכו״ם קנין יש דפסק למאן דאיכא ותו מדרבנן
הטעם כהצטרפות כ׳׳ש כדבר להחמיר לנו אין הילכך ומעשר תרומה

שככר



כדותשובותהרדב״זשאלות
 ולא ציון היאבנגיר היהודים כוונח שכל אחרח בחשובה שכצרכחכשי

 לשכונח קורין העכו״ם וכן מחיצוח קלטוהו שלא ונמצא ביחשלם
 דכחיב משום ופרח כפחור בעל זה נועם שדחה ואע״פ צהיון היהודים

 יש מ״מ ירושלם זהו ואי ציון זהו אי עתה ניכר ואין אבלות ציון דרכי
 . בזה לשקר להם דמה קל שאסורו וכיון העכו״ס קבלת על לסמוך

 א׳ אותו וסודין עליהם סומכין לעיבוחא ד׳ דאיכא כיון דמילחא כללא
 ספירות שנטמאו ותו עכו״ם של הקרקע דגוף וחו מדרבנן חיובו שעיקר

 נהגו וכן ירושלם מכלל היא היהודים דשכונת ברור הדבר שאין וחו
 או החביות מקבן הסדר לך והרי נהגו ויפה שני מעשר אח לפדוח

 מכשירים לאו ואם מוטב טומאה לקבל הוכשרו ואם אחד לביח הפירוח
 כל ומפרים ומעשרות תרומות להפריש קדשנו אשר תחלה ומברך במים
 הבית שבחוך הפירוח על או כיין כל על תרומה זו הרי ואומר שהו
 ממנו ליהנות יבואו שלא במקום לאיבוד מרומה אותה ומשליך הזה

 מהכל ממאה אחד ומפריש בדרומו או בצפונו למעשר שם וקורא וחוזר
 או האלו החביות בתוך שיש המעשר על מעשר חרומח זו הרי ואומר

 מפריש מחלוקת ידי לצאת רונה ואס בדרומו או בצפונו שיש הפירוח על
 כאן הנכלל דבר הוא אם מעשר תרומח ממנו מפריש כך ואחר המעשר
 כלל ישיח ולא גדולה תרומה כמו אסור שהוא לפי לאבוד אוחו ומשליך

 ואחר ולברך לחזור צריך מעשר לתרומת תרומה הפרשת בין שח נאם
 שנה אם ואומד מעוח או לתקן בא אשר המין מאותו מעט לוקח כך
 מעשר בה שנוהג חמישיח או רביעית או שנייה או ראשונה הוא זו

 ואם לי ראוי עני ומעבר נכסי מפקיר הריני או כלוס צריך איני עני
 קדשנו אשר מברך בהם נוהג שני שמעשר ששיח או שלישית שנה הוא
 בתוך או הללו חביוח בתוך אשר המעשר הרי ואומר המעשר לפדוח וכו׳

 המעות או אוחו ומשליך חולין הם והרי זה על מחוללים הללו פירוח
 מהשמטה שנה באיזו יודע ואם בו ליהנוח יבואו שלא במקום לאיבוד

 המחלוקת מפני להתנות הוא טוב ומ״מ להתנות צריך אינו עומד הוא
 קולי מנקיט דאנא תחשוב ולא השמטה שנח היא זו אי לראשונים שיש
 לעכו״ם קנין אין דאמר דמר וקולי דרבנן הזה בזמן תרומה דאמר דמר

 שאמרתי אלא פסיקנא כרבינו כולה אלא ומעשר תרומה מידי להפקיע
 מוכר זה מטעם שהרי עכו׳׳ס של שהקרקע כיון כ״כ להחמיר שאין

 זה שאין ואע״פ שלו עני ומעשר ראשון ומעשר לכהן מעשר תרומת
 שאר עם בעלמא לסניפין מ״מ הרב לדעח האיסור להתיר טעם

; ליה נקיטנא הטעמים ,
ת תשילב ל א  במצרים מתו אה שקבר בכהן דעתי אודיעך ממני ^

 מוסר אס לירושלס להעלותו כדי לפנוחו ע״מ
 ננשנסחם כי נראה ז״ל הרב מדברי כי אותו במעלה בזמן לו לכטמא

;לו מטמא אינו שוב הגולל
והביא לו ליטננא שמותר והשיב זה על נשאל הרשב״א

 אלא רצ״ב סימן תשובחו והרי הירושלמי מן ראיה
 וקבורת כלם מהו לדעח צריך אתה ועדיין . שצם שיהיה שהחנה
 הלחות מוצץ החול כי שנים כמה אחר אפי׳ שלס המח נמצא מצרים

 שיסחם עד ז״ל הרב שכתב ומה • שלם והוא כעץ יבש ונשאר שבו
 שני גולל שיסחס עד לפנוחו דעחו ואם לפנותו דעתו אין אם הגולל
 תני חניי איח לקבר מקבר אוחו שמפנין הרי בירושלמי איחא והכי

 נחנו לא אבל לפנוחו דעחס בשנתנו ומסיק השני הגולל משיסהם
 דאיכא ידעח וכבר . ע"כ הראשון הגולל משיסחם לפנותו דעחם

 והראב״ד הריא״ף ודעח לא או שלם שיהא בעינן אי דרבווחא פלוגחי
 דבעינן והרשב״א והרמב״ן הרמב״ס ודעח שלם שאינו אע״ס לו שמטמא

 דאית ואיברא חורחהאדם בספר ז״ל הרמב״ן האריך וכבר שלם שיהיה
 לי מסחברא ומיהו בדאורייחא פלוגחא שהיא כיון לחונורא למנקט 1ל

 מסורק או שלם הוא אם ספק והדבר כלמיס החכריכין נמצאו שאם
 בסלוגחא דחליא במילחא ספק שהדבר כיון להקל תלינן האיבריס
 שכל אע״ס איבריו שנתפרקו ידוע הדבר ואם לו ומטמא לרבווחא

 כדעת לו מטמא אינו הארון בחוך או הכיס בתוך מונחים איבריו
 של ראשו נקטעה רב אמר חסדא רב אמר בנזיר דגרסינן המחמירים

א דאמר טעמא מאי לו מטמא אינו אביו  שלם שהוא בזמן לאביו קי
 משמע אביו של ראשו נקטעה ומדקאמר .ע״כ חסר שהוא בזמן ולא

 של ראשו חסר למימר ליה הוה הכי חימא לא דאי לפניו שהכל אע״פ
שהס כיון לפניו אביו של איבריו שכל אע״ס משמע ודאי אלא אביו

: לו מטמא ואינו שלם זה אין מפורקים
 קני לו ואמר לחברו חוב שטר שמכר במי ממני שאלת תשלג

 וקנו עדים בפני ביה דאיח שעבודא וכל איהו
: לא או קנה אם שער לו כחב ולא מידו

 קנה שלא הקלושה ודעחי ז״ל הראשונים בין מחלוקח זו תשובה
 בשאר הנ״מ עומד לכתיבה קנין סתם דקי״ל דאע״ג

 אלא לנו ואין הוא מדרבנן זה קנין אבל . דעלמא קניינים או מכירות
 דקנין דכיון ומסירה בכתיבה אלא נקנוח אותיוח דאין שחקנו מה

 רב מדאמר לי משמע והכי ומסירה כתיבה בו הצריכו הוא קלישתא
הו למכתב צריך פפא  קאמר ולא ביה דאית שעבודא וכל ליהקניאי
 וכיצד הרב כתב וכן מעכבח שהכתיבה משמע וכו' ליה למימר צריך
 משמע ומסירה ככתיבה ונמצא וכו' המקנה לו שיכתוב השטר יקנה

 כיון הוא שהטעם ואפשר השטר בקנין מעכבת דכחיבה ליה דסביר
 מה קנין בהאי לקונה הלוה ומשתעבד המלוה במקום הקונה שנכנס

 צריך לקונה שמשתמבד עחה אך שטר בכתיבת היה למלוה כשנשחעבד
 ז״ל הראשונים בין להכריע כדאי שאיני אע״ס נ״ל זה שטר כתיבח

 הקנהו שלא אע״פ משכון בתורת השטר לו נחן ואם . העולם נהגו וכן
 להוציאו יכול אינו אבל בו לגבות יכול שאינו נהי ומסירה בכחיבה לו

 חייב השטר נאבד אס להוציאו יכול שאינו וכיון ברור וזה ידו מתחח
 משכון כשאר הוא שכר דשומר מהחוב יותר השטר ששוה מה לשלם

 כפי ששוה מה אלא בשטר שכתוב מה לשלם חייב אינו אבל דעלמא
 ולענין . פשוט זה וגס והזמן הלוה לסי הכל השמאין ישומו אשר

 כתב ומסתלק בב״ד המעות הלוה שמרח שנהגו בעיר המלוה כשאין
 כלום ולא עשה לא כן עשה ואם מתקנתא אלא מדינא זה שאין הרשב״א
 שלו את ויטול הלה שיבא עד באחריוחו הם שעדיין ז׳׳ל מדבריו ומשמע
 כדי חדש י״ב כל נטמן היה בראשונה בערכין דחנן מהא ראיה והביא
 הדלת ושובר ללשכה מעותיו חולט שיהיה הלל החקין חולט שיהיה
 דאתקין הוא חקנחא אלא דינא לאו בב״ד מעות חולט אלמא ונכנס

 אלא אמודם הדברים שאין ומסתברא • ע״כ לא בעלמא הא הלל
 הלוה אס אבל שלו אח ויטול המלוה יבא דלמחר בעיר עומד כשהלוה

 ושוב וישחלק בב״ד המעות שיניח הוא דינא אחר למקום ללכת רוצה
 מעליו האחריות לסלק למלוה ליה דניחא סהדי דאנן עליו אחריותם אין
 ננההיא ללמוד יש וכן למדי ואפשר אחריו לטרוח יצטרך שלא כדי

 חקנתא למעבד לן איח ביחו למוכר תקנתא דעביד היכי דכי דערכין
 ללכת הלוה בכוונת ב״ד ראו הים למדינח במעותיו זה ילך למלוהשלא

 בידו ונוחנין בב״ד המעות שיניח עד לכוסו להן יש נדוד ולהרחיק
 המלוה קרובי שבאין במצרים יום בכל מעשים היו וכן ב״ד מעשה

 לסי והכל בב״ד להניח או משכון או ערב לחש ב״ד אוחו וכופין לב״ד
:לב״ח תופס זה נקרא ולא ב״ד ראוח

 גרשום רבינו תקנח עליהם שקבלו אותם על שאלת תשלי
 שיגרש ונשבע מדעתה שלא אשתו אח יגרש שלא

;לא או עליו השבועה חלה מי אשתו אח _
 איסורין לבטל חלה שהשבועה שסובר הרשב״א לדעח תשובה

 אסורין לבטל שבועה אלים דאי דכ״ש לך חיבעי לא דרבנן
 דרבינו דחלהאחקנחא ל׳ש אדרבנן וחייל דאורייתא דאתי דרבנן

 איסורין לבטל חלה שבועה דאין דאמרי מפרשים מקצת ולדעת . גרשום
 דרבנן באיסורין גרשום דרבינו תקנחא אלים דלא הם מודים דרבנן
 מי כל בחקנחו גרשום רבינו הואיל מה א״כ וא״ח שבועה וחיילא
 שיגרש דקודס קשיא לא בהיתר ויגרש ישבע אשחו אח לגרש שירצה
 אלא לו מחירין שאין שיחזירנה וערבות וקנסות חומרות עליו כותבין

 שנשבע שמי הגאונים במשובת כחוב שנמצא ומה שבועתו לקיים כדי
 חובו בעל אס יפרע שלא. נשבע כאלו שבועה אינה אשתו אח לגרש
 והיינו כחובחה לה פורע כשאינו איירי החם . ע״כ כלום בדבריו שאין

 אדם אמרה לא כחוכחה לה פורע אם אבל חוב לבעל לה דמדמה
 וגו׳ בעיניו חן מצאה לא אס וכתיב מביחו ושלחה כתיב דקרא מעולם

 :איירי כחובחה לה פורע בשאינו ודאי אלא שבועה ע״י וכ״ש
לי׳ ש  שלח נוחלין יש פרק סוף דאמרינן דהא עלה שאלת ת

 ובס אלמנה והניח שמת מי באגרחיה רבין
 הבס מתה מנכסיו נזונת אלמנתו הבח נישאח מנכסיו נזינח אלמנתו

^ וקשיא מנכסיו נזונוס אלמנתו ואמרו מעשה היה ע״י יהודה רב אמר
ריטא
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ט הוא כסוכה מסנאי והלא קמ״ל מאי דמילסיה רישא  ששלח ננד ו
 הוא כלוקס דבטל מאמצטימא דשמטנו כיון וסו ידטינן הוה לא יבין

 נזונס דאלמנסו הבטל ררשה הבס מסה דאס פשיטא מילסא להאי
 מן האלמנה לסלק יכולין היורשין דאין הפוסקים לדטס תשובה .לי למה מנכסיו נוונס זימני סלסא וסו מנכסיו.

 גופא הוא הגליל כאנשי נסובה פריטס ט״י המזונוס
 בס של כרמה בטל מנכסיו ונזונס יהודה מאנשי לאפוקי לאשמטינן אסא
 דבטל דאט״ג מציטסא ואשמטינן סרסי הנך לאשמטינן בס דנקט והא

 משוטבדים מנכסים האשה למוונוס מוציאין ואין לוקח הוי אשסו בנכסי
 טפמא הוי ולא האלמנה סקנס משום כלוקח שוויה לא מילסא להאי

 אשמטינן וסיפא .מרישא לה פליג הכי ומשום דרישא טטמא כי
 דאיכא אט״ג הלקוחוס מיד ומוציא דבטל לשטבודא דאלמוה דאט״ג
 הלקוחוס מסקנס טפי דאלמנה לסקנסא רבנן חשו דלקוסוח פסידא
 לה פלוג מטשס ידי טל הויא בבא דהאי ומשום הבס אבי מנכסי ויוונס
 מסה ואפי׳ למימר מצי הוה בה דאיס רבוסא משום דאי נפשה באנפי
 היורשים רצו שאס יהודה כאנשי הפוסקים רבווסא ולדטס . הבס

 שאין לאשמטינן רבין אסא בידם הרשוס כסובסה לה ולפרוט לסלקה
 אלמנסו שאמר ווהו האלמנה במקום מוטטיס בנכסים מזונוס לבס

 וחידוש . ומחה שנשאח בין נשאס שלא טד בין הבס ולא מהם נוונס
ד׳ כסב וכן לטיל כדפרישנא האחרונוס הבבוס  לדחוס ו׳ל הלוי ה

 באגרסיה רבין שלח7 ומהאי ז״ל הגליל כאנשי לפסוק ראיה מכאן דאין
 נוונח אלמנסו אמרו שלא כשמואל ולא כרב לא מינה שמטינן לא

 כשמסה הבטל ירושס ולהפקיט בחייה הבס מוונח להפקיט אלא מנכסיו
 • טכ״ל מוטטים בנכסים האלמנה במקום מוונוסלבס שאין לפי הבס

 פסקו טובא ורבווסא הגאונים וקצס והרמב״ם הריא״ך הפסק ולטנין
 היורשים של כרחם טל מהנכסים נוונס והאלמנה נהגו וכן הגליל כאנשי

 אסא דאי והרמב״הדל הריא״ך לדברי הכרח ונ״ל כסובסה שססבט טד
 לפרש לו היה ולא,הבס מוטטים בנכסים דאלמנסו.נוונס לאשמטינן רבין
 שלח יהודה מאנשי דלאפוקי משמט ססס מדשלח אלא בהדיא הכי
 הריא״ך דברי הטמיד ו״ל והרמב׳׳ן ושמואל דרב פלוגסא נמי דהוי הכי

 טוד .נטרה פרק סוך בכסובוס ז״ל הר״ן בפירושי וטיין אחרה בדרך
 דשלח הך לקבוט לסלמודא ליה הוה שמס מי בפרק דלקמן ראיה יש

 מוטטין בנכסים האחים אצל כבס הבס אצל אלמנה דטשו הא גבי רבין
 אלמנה אך הפסחים טל ישאלו והבנים נוונס הבס אחין אצל בס מה
 מאן אשכחנא ולא הפסחים טל חשאל והבס נוונס אלמנה הבס אצל

 יפרש ולא באגרסיה וה דין לשלוח רבין צריך הוה ומה טלה דפליג
 כאנשי לפסוק ראיה מינה מייסי דשפיר נ״ל הלין ומכל מוטטין בנכסים

:הגליל
 נראוס ז׳׳ל להרשב״א חשובוס שסי טל שאלת עוד תשלו

 שבראשונה חשט׳׳ד סשט״ג סימן כסוסרוח
 ובאידך שני או ראשון מהם זה אי דמשמט נושא וא׳ מגרש אחד כסב

 חומרא משום קדושין לחשש ס®־! קדושי בין לך שאני ולא תשובה :ראשון וישא שני יגרש לא אבל שני ונושא ראשון מגרש כסב
 אס הרי ואמר המשכון לה שנחן הראשונה בסשובה

 דילמא או קבלה קדושין לשם דילמא ספיקא איכא בו לי מקדושה
 בסשובה אבל .מספק לשניהם מקודשס והויא קבלה הדינר להבטחה
 מוכיחוס ידים הויין לא לי אמר ולא מקודשס אס הרי אמר השנייה

 שר וכשבא גט הצריכה בטלמא חומרא מפום אלא מקודשח ואינה
 שאמרו כטנין ראשון וישא שני יגרש לא ולפיכך ודאי רןדושין הוו וקדשה

 צריכה שחנשא מהם ולמי ז״ל כסב הראשון שבחשובה חדט . כמגרש בפ׳
 לשני מקודשח שהיא לפי כן כסב לא השנייה ובהשובה אחרים קדושין
 :הוא וברור ולקדשה לחזור צריך השני אין ראשון יגרש ואם ודאי קידושי
שלי  [הקנים] סידור(הקנין) לא במנחוס דסנן הא טל שאלת ת

 לא דהא לך וקשיא השבס אס דוחה נטילסן ולא
: במקדש שבוס גזרו  בסוספוס אוסה תירצו כבר זו אלא קושיא אין אם תשובה

 הכא כי לצורך במקדש גזרו שבוסים כמה דאשכחנא
 ומוסר הוא לסחר מלאכסן דקניא קשיא הא אבל ומקלוס בקניה

 נטילתן ולא הקנים סדור לא דקסני בהו שייך דחייה ומה לטלטלן
קושיא סך מסרצא הכלים כל סרק עבה סוגיית ומתוך השבס את דוחה

 הסרת קודם ומדוכה גלוסטרא ומקלות קנים אלטזר א׳׳ר הסם דגרסינן
 בימים דכתיב בשבס מזלזלין היו חכליה בן נחמיה בימי כי נשנו כלים
 וגזרו טרימוס להם- ומביאין בשבס גסוס דורכים ביהודה ראיסי ההם

 כלים ג׳ אומרים היו בראשונה רסניא כלים מג׳ חוך הכלים כל טל
 שטל קטנה וסכין קדרה של גוסטרן וזוהמה דבלה של מקצוט נוטלין
 וחזרו הסירו אח״כ אבל קנים של זו משנה נשניס זמן ובאוסו השלחן
 כלים ההרס לאחר לך אימא לטולם דילמא ממאי רבה ודחי והסירו

 מטפשא לא פורסא בהאי אטפושי משוס מאי טטמא קניס נשנו
 שאין וכיון יסטפש לא למחר טד קנים בלא הלחם שיניח אפי׳ כלומר

 טליהס חמור השבה שיהיה כדי להסיר רצו לא הקנים בטלטול צורך
 קבוט זמנו הלחם וסדור השבה אס דוחה זמן לו שקבוט שמדבר ולפי

 השבה אס דוחה נטילסן ולא הקנים סדור לא חנן הכי משום בשבח
 דאי נשניס כלים הסרס אחר ולטולס שבס דחייס בטלטולן שיהיה ולא
 ברור וזה הקנים טלטול גס מחירין היו והסירן כשחזרו הכי סימא לא

:ז״ל הרב דפסקה והיינו .
ת תשלח ל א  קרקע שהקדיש בראובן דטסי אודיטך ממני ש

 טובי שבטה יכולין אם לטניים פכירוסו שיהיה
 : לא או הנז׳ הקדש טל הפקיד ברצון להחליפו או למכרו והגבאים הטיר

 או ממנו טוב אחר לקנוס אוחו מוכרים אם ביארה לא תשובדז
 או הקהל לצורך או הטניים לסוטלח בטוב רט להחליך

 יש אמרה אשר החלוף או המכירה אם לפיכך טצמס הטניים לצורך
 למכרו רשאים שהם ברור הדבר ב״ד ראוס לפי לטנייס סוטלס בה
 ואי למקדיש ליה איכפס מאי לטנייס סוטלס שמגיט דכיון להחליפו או

 ושטרות הכרזות ט״י לפרסם יכולין הרי הקדשו טל שמו שיקרא משום
 זה אס בדמיו וקנו שמכרוהו או שהחליפוהו פלוני של הקדישו שזה

 מספקת זו טטנה דאין וסו בידם מוחה ואין במצרים יום בכל ומטשים
 זו לטטנה לחוש ראוי סוטלס להם שאין ובזמן הטניים סוטלס לבטל
 בב״ה היכל שבנה לאחד הרשב״א הסיר זה ומטטס מצוה טושה ירי לחזק

 או המכירה ואס • ולזכרון לשם לו להיוס ההיכל בכוהל שמו לכסוב
 דאמרינן דאט״ג הטניים אס גוזלים נמצאו הקהל לצורכי הוא החילוך
 דסניא הגזברים מדטס גזברים ליד משבאה אפי׳ הצדקה לשנוס דרשאין
 בה משזכו לשנותה רשאין הפרנסים זכו שלא עד צדקה הפוסק

 הדברים אין מדעחסמוחר אלמא מדעסם אלא לשנוסה אסור הפרנסים
 העניים לפרנס גובין שהגבאים בהם וכיוצא ותמחוי בקופה אלא אמורים

 הגבאין עוד ישובו יוסיר בלא ואפי׳ והוסיר ספקן ליומיסכדי או ליום
 העניים צורכי מספקים הצבור שאין בזמן אבל . ספקן כדי לגבוה
 ע; ולהוסיף לעניים והקדיש ׳ה ובא חסרונם ממלאים ואינה לגמרי

 זה הקדש לשנוח הצבור רשאין שאינן ספק אין הקהל שנוסנין הקצבה
 לעניים עניים מוסר שנינו והרי העניים גוזלים שהרי אחרים לדברים

 ואולי האי די־ולי מוסר דליכא בנ״ד וכ״ש וכו׳ עני לאוסו עני מומר
 דבר כמוכר עשוי אינו שעשוי מה ומכרו עברו ואם לעניים יספיק
 וג״נ.« העניים דעס ועל המקדיש דעח טל עברו שהרי שלו שאינו

 1דט^ היה שלא העניים לצורך למוכרו יכולין שאין אומר אני הטעם
 סעניים ויאכלו קיים הקרן שיהיה אלא לעניים להחליטו המקדיש
 מהנים שאח אני מודה ומ״מ ההקדש בשטר מבואר כאשר הפירוס
 עניים לצורך המוסר לעכב יכולין שבס בכל להם הקצוב הדבר לעניים
 שנאמר כדי מיוחדים לעניים זה הקדיש לא שהרי שיסחדשי אחרים

 ולענין .ברור חה הקדיש ססם העניים לכל אלא להם יהיה שהמוסר
 הקדם הקדשו אין וכפר אוסו סבע אס חברו אצל לו שיש פקדון המקדיש

 היכא וכל עולה יעשו לא ישראל דשאריס הקדש הקדשו הססם מן ואם
 על לו שיש חוב שטר המקדיש ולענין .איסיה דמריה ברשוסיה דאיסיה

 דמי וכמסורין ככסובין דדבריו הקדש הקדשו הוא מרע שכיב אם חברו
 עליו שיחול ממון אינו השטר דגוף הקדש הקדשו אין בריא היה ואם

 המקדיש ולטנין . גובה הוא ולהבא מכאן חוב דבטל וקי׳׳ל ההקדש
 מטלסלץ שהם אפילו ההקדש מן ב״ח גובה חוב שטר עליו ויש נכסיו

 קדושח הוא ואם מקרקעי אגב מטלטלי לו ושעבד לכסוב שנהגו כיון
 מפקיעץ ושחרור חמץ הקדש רבא דאמר שעבוד מידי מ«ןיט הגוף

 : רבא איירי הגוף קדושה דבקדוש הנכון והפירוש שעבו^ מידי
ת תשלט ל א  כל פרק דסניא הא על דעסי אודיעך ממני ש

הטבלא אס מנער הטבלא גבי שעל נר כתבי
זהיא
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 פסיר, הוי והא גשוכס לה ומקמינן כבשה נכחה ואם נוסלס !היא

;שממון ר׳ כה ומודה רישיה
 מפדשיס המירוציס-חוספוה ורכו הראשונים כזה דכרו ככר תשובה

 שאין דכר ניכוי משום ואי שישפך כנר שמן כשאין לה
 למלמודא ליה הוה דא'כ הוא ודוחק רישיה פסיק הד ולא הוא מחכוין
 רישיה פסיק הוי דלא שמוה של כנר דאיירי מפרשים ויש :לפרושי

 להדליק אשרו והרמכ׳ס והריא׳ף היאונים שהרי מחיישכ אינו זה וגם
 ושכח החול לצורך שהדליק כגון להממידה וצר־ך כשכח שמוה בנתח

 רישיה כפסיק שממון ר' דמודה דאמ״ג מפרשים ויש . הסכלא מ״ג אוחו
 דלא הכא כי ליה ניחא ולא רישיה פסיק אכל ליה דניחא היכא הנ״מ
 וזה כווחיה דקי״ל שממון לר׳ מוחר שכנר השמן שישפך ליה ניחא

 לא הפוסקים רוכ אכל מוסכם הדין היה אם ניחא הוה הסירון
 הוי אי ליה ניחא לא אי ליה ניחא אי כין להו שאני ולא כו הסכימו

 השלהכח שנכחה כגון כחוספוח פירשו מוד • אסור רישיה פסיק
 . דולק נר כחנו והרמכ״ם ורש׳י דוחק יזה וגש גחלח כו יש ומדיין

 מושין כמצרים שראיחי מד מהפירושים אחד ככל דמחי נחיישכה ולא
 סחימה פיה אח וסוחם שמן כה ונוחן לממלה ופיה מחכח של נרוח

 וכשמניח הפחילה שימור כפי מאד קמן נקב לו יש ולמטה מהודקח
 ואפילו הכלי כחוך אשר השמן מן ומושך הנקב אח סוחם הפחילה

 שאין איירי כו כיוצא או כזה וכנר כלל השמן ישפך לא הכלי שיפול
 אכל נכחה נכחה ואם אלא אמרו וצא שיפול אפילו ודאי נשפך השמן

 יהיה נשפך השמן שאין כנר דאיירי משוס הזכירו לא השמן שפיכח
 נכחה ואס כה גרסי לא ובירושלמי ־ זולהו או שכחכחי מה צורחו
 זה וכפסקים כחוס׳ כחוכ והרי וכו׳ שככה כנר לה ומוקי נכחה

 אח לנמר מוחר דלוק כנר דאפילו דידן כחנמוד וקי״ל הירושלמי
 משוי שהנר או שמוה של כנר או שמן כו יהיה שלא כחנאי הטכלה
 ואינו השמן ישפך שלא שאפשר רישיה פסיק כוי דלא שזכרחי כצורה

 למולם: כפחילה מן לממלה השמן שהרי הפסילה אל יחחקרב או מחרחק
̂ןניץ  שאין אמ״פ יורה כחוך כלים כמה להגמיל שנהגו מה ול
 כלים סחם מל להם סמכו הכלים כל כנגד ששים כמיס י

 קא פגום שפלטו ממה הכלים וכולטים שחוזרים ואמ״ג יומן כני אינם
 'מד אסור יומן כני הכלים אס אכל • מוחר לפלס טמס ונוחן כלטי
 טטם ונוחן מהמשובח כלטי וכדר דפלטי משום ששים כמיס שיהיו
 אמדו לא חדש י״כ מכרם של הכלים להשהוח ולמנין .אשור לשכח

 ככלי וכפל מכר ואם איסורים לשאר לא לכד יין לטנין אלא זו שהייה
 ולטנין • כאישורו נשאר והכלי כדיטכד מוחר כחכשיל יומו כן שאינו

 ודמחי דרכווחא פלוגסא איכא טמאה בהמה ושל אדם של רגלים מי
 מאוס כלי ולמנין . נפשוח־כם אח חשקצו כל משוס כו שיש אלא להקל
 לצורך כין גופו לצורך כין כלי חורח מליו שיש כיון לטלטלו מוחר

 :כיס חסרון מחמח המוקצה אלא הכלל מן הוציאו ולא מקומו
מ ש ת ת ל א  אם חדשה פנה מגשמי מיס ששוחה מי טל ממני ש

: לא או שהחיינו מכרך
 אלא כחוכה שכאיס מהכרכוח שהחיינו כרכח אין כי דנס תשובה

 שאה לי מסחכרא ולפיכך ז״ל הראשונים כחכו וכן רשוח
 נפטר כלה לקראח חחן שיצא משטה וכו׳ 7לסנ אני מודים אמר

 שהחיינו מכרך וכו׳ אנחנו מודים אמר לא אם אכל שהחיינו מכרכח
 כזמנם שלא דלשמים לשנה משנה המחחדשיס דכריס משאר שנא דמאי
 שהחיינו כרכח ומיקר הם ושמחה כרכה כזמנם אכל הם קללה סימן

 , שנה ככל כמצרים המחחדשים המים טל וכן נסקנה השמחה מל
 המולס הנמרים טל לכפרה יה״כ מרב החרננולים שחיטס טנין וטל

 נוחנין שאם לי ומסחכרא . אסר הרשכ״א אכל היחר כו נהגו
 האמורי דרכי משוס כזה שאין מודה הרב שאפילו לטניים החרנגולים

 ראיחי ולא וכו׳ כני שיחיה כדי לצדקה זה סלט דחניא להא ודמיא
 המולס נהגו כוורדין המריח ולטנין כדכד שמיחה מי הדור חכמי בכל

 טוב ריח הנוחן כחכו והדשכ״א והראכ״ד כשמים מצי בורא לכרך
 אלו וכארצוח ואחרוגין כחכושין הן והרי כמרקחוח שנאכל לסי כסירוח

 ממנו מושה אלך מני ואחד כו להריח מימיהן להוציא נטיטחן מיקר
 בורא שמכרכין מודה ז״ל הרשכ׳א אפי׳ כי אומר אני ולפיכך מרקחח

 ולא נטימחן טיקר אחר הולכים אנו הללו הדברים שככל כשמים טצי
כמוס ונאכלים לאכילה נטיעחן עיקר דהנך ואסרוגים לחבושים דמי

 במרקחוח אלא שהם כמו וורדין שאוכל מי מימינו ראינו לא אבל שהן
 אפלפלא מכרכין כטעם ומזה הריח הוא העיקר הילכך . ולחולים
 נטיעחו עיקר שאין לפי מך שהוא אע״פ האדמה פרי כורא רטיכחא

 הקנמון על מכרכין הטעם ומזה • יבשים אלא רטוכין אוחם לאכול
 :וכמרקחוח כחכשיל ריח לחח נטיעחו שעיקר כשמים עצי והקרונסול
 איכא . לא או וניעור חוזר אם וכשלו שנחכטל כיכש יכש ולדגין
 וא־נו וניעור חוזר ואינו נחכטל שנחכטל דכיון דאמר מאן י

 כל הסכימו וכן רוטכן מחמח ואוסרים וניעור חוזר אלא כלל נכון
 ככ״דוהוא שכועה פנחחייכ מי ולענין חזוז לא ומינה עולם גדולי
 השח שכומת היא נחחייב אשר השכועה אם ■השבועה על חשוד

 יכול ומש״ה נשכר חוטא זה והרי ונפטר עבדינן לא לחקנחא חקנחא
 הגאונים חקנו כאשר יודה ולא האמח שיודע מי על סמם להחרים

 ח־יכ היה אס וכן ויטול שכנלדו ישבע החורה מן שבועה חייב הוא ואם
 ושכנלדו חקנוה דאורייחא דכעין ודאי סליו וטוען המשנה שכועס
ק דדייני סלוגחא חשודים שניהם ואם ונועל נשכע  גולה ודייני ישראל א
 לישכע יכול שאינו ומחוך לה למחוייב שבועה חזרה ישראל ארך לדייני
 הרב ופסק ממונא ופקע לסיני שבועה חזרה גולה ולדייני . משלם
 הרשכ״א שהעלה מה ולענין .משלם לישכע יכול שאינו דמחוך א״י כדייני

 גשמים להם ירדו ולא הגשמים על שהסענו צכור על כחשובה ז״ל
 נענו לא דכחעניחם דכיון הלל אומרים שאין למחר עד יום כאוחו
 דמי זה דין לקכל עלי קשה .ע״כ אחר כיום להם ירדו שמיס כרחמי

 גשמים להם וירדו נעילה שעח עד חפלחס נחקכלה שלא עסקינן לא
 שלא אע״ס הגשמים על להחענוח שהוצרכו כיון וחו • למחר או כלילה

 ירדו שלא ומה ירדו חעניחס שכשכיל לדכר רגלים יוס כאוחו ירדו
 הגשם לענין דרכים עוכרי תסלח נחקכלה שמא כעצמו יום כאוחו

 כעל כי לס זי׳ל כרב דעח מפני מכטילו הריני אכל דעחי היה כך
 על אלא הלל אומרים שאין הוא הטעם שעיקר ואפשר כן כחב מ״מ

 מצד שמא ספק הוי למחר אכל ודאי הוא יום כאוחו כשנענו הודאי
; הוא רחמיו

א מ ש  של מצכוח כמסים על להניס כמצרים שנהגו מה על שאלת ת
 אותו וכשמפנין המה שם עליה וכוחכין גדולה אכן

 וחוזרין הכחוכה ומוחקין אוחס וגונכים העכו״ס כאים לירושלים להעלוחו
 : איסור צד כזה ש י אם אחרים מהים לצורך לישראל ומוכרין
 .הנאה ר, איסו ככלל היא המנכה אס פלוגחא דאיכא אע״ג תשובה

 מאן דחיכא משום להחמיר כו נוהגים אנו מ״מ
 מהקכר עדיך דלא מוהר שהוא נראה כנ״ד מ״מ גולל דהיינו דמפרש

 קכר החוצב אמרינן אכיו גכי דדוקא אחר לקכור משם סינהו שאם עצמו
 אכיו כבוד משום עולמית בו יקבר לא אחר במקום וקברו והלך לאביו

 יקבר ופינהו כו קכר ואפי׳ היא הזמנה דאמר למאן אפי׳ בעלמא ואלו
 אכל בחנם ודוקא אחר מת על ליחנה שמוחר המצבה וכ״ש אחד כו

 שאין כיון כנייד כילכך בחשובה הרשכ״א העלה וכן אשור מכרה
 שכל מזו רעה כמצרים ראיחי שאני אלא .מוחר כלל נהנה הישראל

 אוסס ומוכרים וחוזרים אוחם גונבים מהם כעליהם שס שנשחכחו מצכה
 לקנוח בידיהם מחזיקין וישראל המסיס אח גוזלים ונמצאו לישראל

 או חדשה מצבה אלא מחו על יניח שלא יזהר שמים ירא לפיכך אוחס
 שגונכים מצכוח מאותן וגם משש בעליהם אח שפינו אצלו שברור מאוסס

 בדבר מקילין שראיתי ולפי מהם ליקח אסור והשמרוניס הצדוקים מעל
 לענין הוא ישראל הצדוקי שכרי אסור שהדבר לכחוב הוצרכחי זה

 שמהיהם לענין כישראל דאינם אע״ג והשומרונים כהנאה שאסור
 דמיחי דקיי״ל דבריהם לכל [כעכו״ס הס שכרי כהנאה אסורים
 לענין מ״מ מריס שם מוחמח לה דילסינן כהנאה] אסורין אינם עכוי׳ס

עכירה: עוכרי ידי לסייע ואסור שוין הכל וגניכה גזל
 ולא לה ונחנו הים ממדינת גט שהכיא שליח על שאלת תשמב

 לו הלך כי ואיננו נחתם וכפני נכתב כפני אמר
 מה כחוחמיו הגט נחקיים ולא לה וליחנו לחזור אפשר ואי

:לו יש מקנה
 שליחות שסר כידו יש גט שהמביא ישראל ככל נהגו ככר תשובה

 שליחות שטר כידו הביא השליח זה ואס הכעל שמשאו
 נחתם וכפני נכתב כפני לומר צריך היה לא לכסחלה ואפילו כשר הגט
שליחות שטר בידו שאפי׳ נהגו גט שליחות בכל לחלוק שלא כדי אלא

מקדם
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 כפני שלאחקנו צריך אין לכחסלה אבל וכו׳ גכסכ גפני אומר מקים
 לקיימו עדים חמצא לא ויערער הבעל יבא שאם אלא וכו׳ נכחג
 אין ויערער שיבא אפי׳ אוחה לגרש שליח שעשאו סהדי דאיכא וכיון

 דהן כלום לומר צריכין א־ן גט שהביאו שנים זה לדין ראיה לו רוששין
 הוי שליח שעשאו עדים שיש כיון נמי הלא אך שלוחיו הן הן עדיו הן

 בא דאם היכי כי כמותו אדם של שלוחו דקיייל ותו . שנים הביאו כאלו
 שעשאו כיון לשלוחו ה״ה וכו׳ נכתב בפני לומר צריך אין איהו לגרשה
 אבל לקיימו שאפשר או מקויים השליחות שטר שיהיה ובתנאי בעדים

 :פסול הגט השליחות שטר ולא הגט לא לקיים אפשר אי אס
 אשתו על שבא אחריו מרננים שהיו ראובן על ̂טאלת תשמג

 אותה לישא ראובן ובקש ונפטר״שמעון שמעון כל
: לא או מותרה היא אס  לו הסירו חכמים קצת כי מנחם ואין המעשה עלי רע תשובה

 כמה דאיכא באישור לדעתי אנגו היא והרי אוחה לישא
 הקול אס שהחזיק לפי אותה מוציאין נשאה דאפילו דאמרי רבוותא
 שמעון ואפילו פסיק דלא קלא היה הראשון הקול שהרי הראשון

 לדעח דאפילו אומר ואני ־ זה ראובן עם אותה חושד היה בעלה
 הם מודים חצא לא נשאת ואס לכסחלה לו חנשא דלא האומרים

 נחן שמעון שמס שאחר בדבר אמחלאוח כמה ראיתי שאני לפי בנ״ד
 יפה והיא בן ממנה לו ויש אביו אחי בח אח לגרש זה ראובן עיניו

 לה לפרוע כדי מעוח לו נתנה החשודה והאשה מרובה וכתובתה
 אלו שמעות ידעתי כבר לו אמרתי בפני שגרשה ובשעה כחובתה

 וחשא אשחך אח לגרש כדי לך נחנה שמעון של אשתו אלא שלך אינם
 ונחעזר והלך . אותה לישא אוחך אניח שלא זה על תסמוך ולא אותה
 לא ואנכי בהחבא וקדשה להרע חכם שלהס הראם שהיה אחר בקהל
 קצת והוראת זרוע בעלי בעזרת מידיעחי כלא נשאח דבר סוך ידעתי

 שיש ידעו שלא אמרו עליהם וכשחפסתי מרייהו להו לישרי חכמים
 דעתי אבל לכנוסי מוסר שקדשה כיון אבל רנון ולא איסור חשש בדבר

 להקל דעחי לא ותו רנון דאיכא דהיכא דאע״ג לו אסורה שהיא הוא
 ודברים אמחלאוח בו הכרחי אני בנ״ד מ״מ תצא לא נשאת כבר ואס

 בכיוצאגזה מודים יכו המקילים ואפילו כקול היה שאמת מורים שהם
 ונתקיים יפה עולה הדור שאין אעשה מה אבל חצא נשאח אם דאפילו

 אחר ונשאה שהלך זה על נוסך .לו יגיד ומקלו ישאל בעצו עמי בהם
 אמת בשמו ומי היה אמח הראשון שהקול מורה זה שכל המראתי

: שמו כבוד דבר על יעזרנו
 מוחרם הוא אם הקהלות חרס על שעבר מי על שאלת תשדט

* : לא או  דבר לו השיבו ולא מרבותיו זה על ששאל הרשב״א כחב תשובה
 מנודה כדין בו נוהגין שאין הקהלות שמנהג כתב אבל

 אלא להחמיר היה שדעתו תשובה מאותה לי משמע ומ״מ . מוחרם או
 מנהג אס הילכך . נביאים שאינם שאע״פ לישראל להם דהנח משום

 כהלכה הוא המנהג הרי מוחרם או מנודה כדין בעובר לנהוג המקום
 ברור הדבר עליו הכריזו אם ומ״מ לישראל להם הנח נהגו צא ואם

 שלא זמן שכל דמסתבר וטעמא מוחרם דיני ככל עמו לנהוג שצריך
 הקהלות מנהג טעם שזה ואפשר ידיעה בלי רבים יכשלו עליו הכריזו

:זה טעם נסלק הכרזה אחר אבל ז״ל הרשב׳יא כתב אשר

] תשמרי י נ ע ל  מן שלקחן מישראל חדשים סעודה כלי הלוקח ו
שצריכין אצלי ברור הדבר הטבילן ולא העכו״ם י ^ . 1ל

 עכו״ם של מטומאתו דיצאו משום טבילה דהך דטעמא טבילה
 לא שעדיין כיון שני לי ומה ראשון ישראל לי ומה ישראל של לקדושתו
 ואדרבה ישראל של לקדושחן נכנסו ולא טומאתה מידי יצאו לא הטבילן

 או יורה לחבירו איש שנתן עסקינן לא דמי למשמע איכא מדין מכלי
 התוספות מלשון גס • וטהר במים תעבירו קרא אמר ואפ״ה סכין או כוס
 אסור לחכירו והשאילו העכו״ם מן שלקח ישראל וז״ל גמורה ראיה יש

 מפני הוא דמאן;מחיר טעמא דהא . ע״כ טבילה בלא בו להשתמש
 מן עכו״ס שם פקע הא נמי הכא ולדידיה מינה עכו״ם שם שפקע
 או אחר לישראל שישאילנו לי ומה העכו״ם מן ישראל לקחו שכבר הכלי

 דמלחא קושטא ודאי אלא טבילה צריך היה לא דעתו ולפי שימכרנו
טבילה בלא גהם ונשתמש הראשון הישראל עבר ואפי׳ טבילה לצריך
n’nm מרגין וכן ומלכומא דיגי טכ׳י וגדוי וורפ להניח אסור ה!ה נזנון ומסה

 תזוז לא ומינה טביצה וצריכינן טומאתן מהן פקע כך בשביל לא
.■כחבסי והנל״ד

מו ש  לשמשו מוסרת אס בעלה החס שזנתה אשה על שאלת ת
:לא או כשפחה  קיימא לגירושין לא אשה גבי זבחים בריש בחוספח נמצא תשובה

 שנא רק .יגרש לא הבעל ירצה אם זינחה דאפי'
 דכיון עליה יבא שמא למיחש דליכא דבר של וטעמו [ע״כ] חשמשנו
 בעיניו ומאוסה אוחה שונא חחחיו דזינחה כיון ותו הוא חורה דאיסור

 מכרת שהיא כיון זו הוראה על לסמוך רואה אני ואין • (ע״כ)
 עם שזינחה כיון עביר׳ לדבר חשחדלנו אצלו ורגילה וקירצוחיו ברמיזוחיו

 זה הוא ומי בעצתו לעמוד יוכל ולא מנעוריו רע האדם לב ויצר בעלה
 להחמיר חוכך אני עדים עי׳י ואפי׳ חסחנו ולא בכפיפה נחם עם שידור
 בגט יוציא או חצא דחמרינן היכא דכל לעריות אפטרופוס שאין

 דמפרישין הם מודים אבל גט לחח מחייבין אין מקצת ולדעת משמע
 ראוי אין ויוצא נכנס והוא בביחו וחדור עמו שתעמוד אבל ממנו אותה

 דלא עמה שיחיחד הסירו לא התוספות לדעת שאפי׳ יודע והוי להתיר
 הוכחתי וכבר עמהם מחיחד שאינו עליו שאסורות נשים משאר גרע

 והכא בהפרשה סגי ולא משמע בגט תצא יאמרינן היכא דכל בראיות
 הפרשה מ״מ בגט הוי דלא אח״ל ואפילו משמע אמרינןובגט חצא בנ״ד
 של שהולד בזמן הסם דגרסינן החולן בפרק ההוספות כתבו וכן .בעי

 עלה ומייחי בגט יוציא אמרו אליעזר ר׳ משום חנא וכו׳ יוציא קיימא
 יוציא אומרים וחכמים וכו׳ חברו מעוברת אדם ישא לא דחניא הא

 בגט יוציא חכמים ולדברי רבא אמר וכו' יכנום לכנוס זמנו ולכשיגיע
 מינה שמע יפריש קחני ולא יוציא דקתני נמי דייקא זוטרא מר אמר

 דתנן והא בתוספות והקשו כהן ואפי' הלכהא וכן הריא״ך וכתב
 ולהחזירה להפרישה הוא יכול חברו ומטקח חברו מעוברת גבי בסוטה

 לא יוציא אבל הכי ומשמע הכי משמע הפרשה ותירצו זמן לאחר
 שיבא חיישינן צא ונסתרה לה שקנא החם א״נ בגט אלא משמע
 דיוניא ראשון היריז לפי לך הרי מדאורייתא ליה דאסירא כיון עליה
 אצלי וקרוב בעי הפרשה מ״מ השני החירון לפי ואפי׳ משמע בגט

 רק שכתבו וזהו היא נמי הפרשה ידי על זבחים ברים שכתבו שמה
 לצאת) (תרצה לא דאה הרשב״א כחב מזו וגדולה : חשמשנו שלא

 התירוץ על וגם . בגט שיוציא עד ליה משמחינן בגט להוציאה] [ירצה
 עלך פגיגנא ודאי בהא שכחב ז״ל מהר״ס חולק התוספות של השני

 מנומת שונאה והוא שונאחו שהיא דסוטה בההיא דוקא למימר דאיכא
 סגי דלא בעלמא אבל למיחש ליכא הילכך חחחיו ונסתרה לה שקנא

 שהיח בכ״ד וכ״ם ■ ע״כ עליה יבא חמור שהוא כרת באיסור אפילו ליה
 ויבא חששדלנו שמא חיישינן דודאי לה קנא לא שהרי שונאחו אינה
 אסור שהוא חרסי דאיכא דאע״ג הוא דעחי דמילחא כללא . עליה
 שיוציא עד ליה משמחינן רצה לא ואס בגט תצא ליה דמאיסה וחו חורה

: ביניהם ים זמה דעצח
ת תשמי ל א  ואגבן מקרקעי מחנה שנתן מרע שכיב על ש

 אצא קונה שאין מחנה מקבל יקנה איך מטלטלי
 אגב להקנות ואיך,יכול הנותן של הקרקע אין מיתה ואחר מיסה לאחר

 כי מרע שכיב מחנת בחורח יקנה [וכ״ח] שלו(וכתב) שאינו קרקע
 באגב אלא להקנותו רצה לא הוא מ״מ דמו וכמסורין ככחוביס דבריו

 ;נ״נ הראשונים כתבו וכן ש״מ דברי על להוסיך לנו ואין
ה ב ו ש  כתב למחנה לאלומי הש״משהרי בדברי תוספת כאן אין ת

 בדרך או באגב תקנה וה״ק מקרקעי אגב מטלטלי לו
 הקרקע קניית אגב בתורת דקנה סובר אני ועוד ש'מ מתנת

 הריני אמר דלא ואע׳ג מיתה בגמר מיד כאחח באין והמטלטלין
 הכי אפי׳ כמו את מיפה הוי דהשחא מקרקעי אגב ואך מטלטלין נותן
 מטלטלי ואגבן מקרקעי קנה דאמר היכא דבשלמא דקנה סובר אני

 אם אבל כחו אח ליפות כדי לשון להוסיך שצריך משמע ודאי החם
 משמע דשפיר לשון להוסיך צריך אין מקרקעי אגב מטלטלי קנה אמר
 טעמי תרי דאיכא כיון הילכך אגב אוחם תקנה וגס מטלטלי קנה
 כן לו שאמר משמע כחו דליפות וסו כאחת באים הקניינים דשני חדא

:מ“ש מחנות בכל לכתוב נהגו וכן קיימת המחנה
ת תשמח ל א  טלאי לו ויש היתומים על שיצא שטר על ממני ש

 הוה ותברא הוא פרוע ליחמי מעניכן אי מגבו
כתיב



ו5ותשובותהרדבזשאלות
יר[ל1דנ נ״ל ולפיכך חושיה נקרא דלהכל וחו ויגעים הרבה מורחים אח החזיק והמלאי היה ב״ד קרע קרוע דילמא אי׳ג אגביה כהיב

ודרכו הלימוד כח נחלש ובמל יושב שהמלמד דבזמן הוא הממם י 1 ״י תי , -
ה ב ו ש  אביהם היה שאם משמע ליחמי מענינן אי לך מדאבעיא ת

 משום דאי היא ולא • נאמן שהוא פרעחי וממן קיים
 לא ב״דאו קרע הוא אם הוא ניכר גבו על מלאי שיש אע״פ קרע

 ונחן שנגרר וכחב ונחזי המלאי נסיר אגביה כחיב דחברא מעין ואי
 ממם ניכר הגרר שהיה אפי׳ הגרר מקום להשחיר כדי זה מלאי עליו

 אינו אם הגרר מן למדין שאין אלא אמרינן דלא ליה חיישינן לא
 בחשובה הרשב״א כחב וכן עומד בחזקחו השמר שאר אבל מקוים
 מגופו חלוי או מחק בו שיש שמר דהניא מהחוספחא ראיה והביא
 לשמר אח פוסל אינו מגופו שאינו דמחק ם"מ כשר מגופו פלא פסול
 אינו מבחוץ אשר הגרר והרי ע"כ בו כחוב היה חנאי שמא לומר

 שם היינו שטר של דגופו אוחו פוסל אינו ולפיכך שטר של מגופו
 ומ״מ .הוא כשר בחזקח השטר שאר אבל והמעוח והזמן והלוה המלוה

 ולמחן יפה הדבר על לחקור להם ויש יחומיס של אביהם ב״ד בנ״ד
 גרורה חחחיו אין אם השטר שעל הטלאי וקולפין שיחברר עד הדין אח

 חחח נמצא ואם להחזיקו אלא הטלאי עליו נחן פלא הוא כשר ודאי
 אין ואם מברא כמיבח כדי בו יש אם לראוח צריך גרירה הטלאי

 גופו במקום הגרר אין ואס הוא כשר ודאי חברא כמיבח שיעור בגרר
 אלא חברא לכחוב דרך שאין כשר ודאי בזה גם מאחוריו שטר של

 ובמקום חברא שיעור הוא הגרר אס אבל . פטר של גופו מאחורי
 ליה קרעינן ולא הרבה בדבר להמיישב צריך מאחריו שטר של גופו
 שלא וכדי חברא עליה כחיב דהוה לדבר דרגלים ביה מגבינן ולא

 במיל' ידעי לא דיממי כיון אמר ומימר טלאי עליו נחן בזיופו יכירו
 פרק בשלהי דאמרינן הא ניחא והשחא אדעחייהו יהבי לא דאבוהון

אגביה למכחב ליה איבעי דפרעיה איחא אם קאי דלגוביינא כיון השואל

 עליו יקשה לא הדבר בהרגל כי עליו קשה ללמודו לחזור וכשירצה
לה! וניחא ממלאכחם חלשי אלא ממם גופייהו דחלשי ולאו טרחו

שכרומשלס: לו נוחן ולפיכך חדיר במלאכחו עוסק לה;וח
א שנ ת ח ל א  בפרק מערבא דבני בחלמודא דגרסינן דהא עלה ש

אמחיה דשבק כהן פינחס ר׳ הורה האשה מציאח ^
 וקשיא ממרקה שהוא עד מזונוח לה יעלה שהוא פורנא לה ממרק ולא

גטרהוא: דאגר לך  כלום לבעל האשה הלומה לא שהרי נטר אגר זה אין תשובה
 לה דיהיב נינהו מחנה וחוספח מאחים מנה שהרי

 הוא מחה אס שהרי כשלו הן הרי לו שהכניסה הנכסים מדיליהוכן
 שאמר לאדם דומה הדבר למה אוסם הכניסה הלואה בחורח ולא יורשה
 לך הא ואמר נחן ולא זמן והגיע פלוני לזמן מנה לך אחן לחברו
 מידי לאו והלא רביח בזה שיש נאמר וכי הזמן לי והרחיב פרוטה
 כמובח לענין וכן מדרבנן למום יש במלוה עליו זקפן אם ומיהו הלוהו
 בחורה א״נ • מזונוח יעלה שלא לחוש יש במלוה עליו זקפן אס אשה
 בזה וכיוצא כחובחה לה שישלים עד מזונוח לה שיעלה אמרו קנס

 עד לי מחן לא שאם עמו והחנה לחברו שהלוה במי במרדכי נמצא
 מעשה זה על ועשו קנם בחורח וכך כך לי חחן ואילך משם פלוני זמן

 הערמת משום אסור מ"מ הדין מן מוחר שזה פ“שאע הרשב״א וכחב
 ראימי ומ״מ • מודה הרשב״א ואפי' רביח הערמח שייך לא ובנ״ד רביח

 ואינה מגורשח דאמרינן הירושלמי על חולק שלנו שהחלמיד שכחב מי
 לא עדיין מגורשח ואינא מגורשח וסחם מזונוח מעלה מגורשת
מגורשת הא מזונוח לה מעלה שאמרו היא ואותה כתובתה נפרעה

אינו כלום מכתובתה נפרעה לא שאפי׳ מהכא ומשמע לא דכווחה ----------------- - _ - - .
ואני הפרעוו נגמר ולא מקצת דנפרעה היכא וכ״ם מזונות לה מעלה ויהיה דאגביה מברא לממחק אידך מצי ואי מברא עליה צמכמב נ א

 יש ודאי אלא אגביה למכחב ליה איבעי קאמר מ^י היכי כשר השטר
 ה״מ כשר מגופו שלא בתוספתא דמניא והא השטל אס שפוסל גרירה

 דאיכא היכא אבל השטר בתוך תברא דכחבי עבידי דלא השטר בפני
 דלא מסחברא למעלה כחבחי אשר החנאים עם השער מאחורי גרר

 והדין לאורה הדבר יצא החקירה וע׳׳י מעפה היה וכבר ביה מגבינן
:לאמחו

ת תשמט ל א  דאורייחא ספיקא הוי אי ותרי מרי ענין על ש
ו דרבנן או

ה ב ו ש  רגילין אנו אשר הפוסקים ורוב בגמרא נינהו לישני חרי ת
 לאפוקי דרבנן ספיקא ותרי דמרי פסקו עליהם לסמוך

 ותרי סרי ולמ״ד מילהא להך לה דאית קמייחא מחזקה מילחא
 קמייחא מחזקה מלחא לאפוקי ספיקא האי אלימא דאוריימא ספיקא
 מינייהו וחד לישני הנימרי בין איכא מאי להבין תוכל כללא ומהאי
 חרי דאמר למאן נתגרשה לא אומרים ושנים נחגרשה אומרים שנים
 באשם עליה והבא איש אשח מחזקת לה נפקא דאורייתא ספיקא ותרי
 איש אשת מחזקת לה נפקא לא דרבנן ספיקא ותרי חרי ולמ״ד תלוי

 האריכו וכבר הנפקוחות שאר להבין תוכל ומזה בחטאת עליה והבא
 וגם דרבנן ספיקא ומרי לישנאחרי כיהך דקי״ל להוכיח הראשונים

 אומרים בשנים לידינו שבא מעפה על בחשובה בה הארכתי אני
 ספק דכל חשובה באותה והעליתי נתקדשה לא אומרים ושנים נמקדשה

 שאם קדושין ספק בכל לקולא בהו אזלינן הקדושין באותן לנו שיולד
 דתרי חדא הדין בעל הודה וכן לקולא למיזג לן איח אחר ספק לנו נולד
 וחו פנויה מחזקת לה מפקי לא הוא דרבנן ספיקא דקי״ל כיון ותרי

מ פנויה בחזקת היא הרי קדושין באותן אחר ספק לנו שנולד  אם מ'
 ישנהו אם משובה באותה עיין הדברים עיקר על לעסיי רוצה אחה

:אצלך
ת תשב ל א  שכרו לו לימן שחייב בו וחזר מלמד ששכר מי על ש

 דומה שאינו ובטל כיושב או משלם שכרו לו נותן אם
:ריקן לבא מלא הבא  עבדי לא דאי דמחוזא לאוכלוסי דדמי העלה ז׳׳ל הרשב״א תשובה

 דאדרבא לי] [וקשיא (וקי״ל) משלם שכרו לו ונותן חלשי
 למימר וליכא אדם של כחו שמחשת חושיה שמה נקרא למה אמרינן

מינוקוס מלמדי חזינא דאצא עיון הצדכין בדברים אלא הכי אמרינן דלא

 אשמו אח אדם יגרש שלא תקנה לעשות ראוי היה נאמר לא שאם סובר
 עליו תקבול וכ״ח הפחחים על משאל והיא אצלו כחובתה את ויעכב
 גברא דילמא וחו בב״ד להתבזות הצנועות ישראל בנוה דרך אין בב׳׳ד
 וכיון ברעב המוח כך ובין אתן ומחר ושוב לך לה ואומר הוא אלמא

 בזה רואין אנו שאין וכ״ש היא הלכה כך והורו ירושלמי במלמוד שנקבע
 אTמג אכמי מגורשת ואינה דמנורשת דההיא לן לימא דמאן מחלוקת

 ואיירי מזונות לה מעלה ולפיכך לאחר להנשא יכולה שאינה ביה
 בדבר בכדי תלמודי מרי בין פלוגמא שוינן ולא כחובתה כל שנחפרעה
:כנ״ל מסכמת שהסברא . .

ב שנ ת ח ל א  נפל אשר מחלוקח על דעתי אודיעך ממני ש
 מנין על החכמים ובין במים הבעלי בין בירושלם
:השכונה שימרי פריעת

ה ב ו ש  הכל יהודה רב אמר בחרא בבבא דאמרינן ידעח כבר ת
 נטירוחא צריכי לא רבנן אבל מיממי ואפי׳ גפא לאגלי

 דגברא אקרקפחא המוטל במס אבל מחלוקת בו נפל לא מוסכם וזה
 וכבר לא או בעדם לפרוע הצבור חייבים אם פלונמא דאיכא הוא
 שאין האומרים אפי׳ בנ״ד אבל .הכל ופורעין למיקול לשמוע נהגו

 לפרוע החכמים דחייבים הם מודים גלגלחא כסף לפרוע חייבין החכמים
 שומרים להניח מצוה העיר שר או שהמלך היכא דבשלמא בשמירוח

 לילו ואחד אחד כל לשמור בעצמם הס שיצאו או ושכונה שכונה בכל
 הבעלי ופורעין בעונטירוחא דלא פטורים החכמים גוונא האי בכי

 החכמים ולא הם יצאו בעצמם לשמור צריכין ואם עליהם בתים
 כופה ולא מצוה המלך שאין א״נ נינהו באכלוסא מיפק בני לאו דרבנן
 פטורים החכמים שומרים [לשכור] (לשמור) צדכים העיר ובני אותם

 שומרים צריכין אנחנו אין אומרים במים הבעלי בנ״ד אבל . כדכחיבנא
 בעצמם והס שומרים תעמידו לאמר צועקים והחכמים אנחנו עניים כי

 הבעלי את שיכופו הסברא כן או הדין מן היש נטירוחא דבעו מודים
 בזה כיוצא על אותם ולכוף עמהם יסייעו ולא שומרים להעמיד במים

 הדין מדת לקח כי ליה ציימען לא אמרה ואי מעולם אדם אמרה לא
 ויסייעו הוא צריך דבר אם שומרים שיעמימ אותם לכוף יכולין אבל

 שיש שידעתי ואע׳׳פ וכו' זה את זה העיר בני כופין כדחנן כולם
 להי שומעים ואין דורשין הם לעצמם זה על חלוקים שהם חכמים

טוענין סים3 שהבעל' בזמן אצא אמרסי שלא בדברי מטעה אל ומ״מ
אין
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פ אונמיים והסכמים כולם יסיימו לא אם שמירה צריפי! אנו אין  עכ'
 מעם שיש ואע׳ס אלו אס אלו כוסי! אומר אני ככה״ג שומרים סעמידו

 נכנס איני ננוירוסא כעי דלא מאן עסה יש אם אני מסופק כי אסר
 מוכה השסיקה ולכן סכמים קצס אס יעציכו דברי כי עסה וו בחקירה
 סולק בלי ברור לי נראה שכסבסי מה מקום ומכל מהדבור

 שמירה צריכין בסים הבעלי שגם ברור הדבר אם מקום ומכל
ה עמהם הסכמים שיסייעו כדי אלא כך מופנים ואין  ברור הדבר ס

 סייבים אינם דשסקו א'נ נמירוסא בעיא לא טוענים החכמים שאם
 סעמידו לאמר וצועקים נטירוסא דבעו מודים הם אם אבל אוסם לסייע

 דין בעל דהודאס פמהם לסייע דמייבים אצלי ברור הדבר שומרים
 בירושלם רואה שאני במה וכ״ש נטירוסא דבעי אמרו והא עדים כמאה

 בסים הבעלי כלבוש לבושם שאין החכמים בשביל הגנבים עין שנסרבה
 הוא נאשר נפשוס ספק בדבר שיש וכ״ש מהם יוסר מכובדים ונראין

 דעסי לעניוס והנראה הסרשלוס בדבר שיהיה ראוי ואין מפורםם
 וארנונוס ממסים פטור שהיה אמד על בחשובה הרשב״א וכסב כסבסי
 ס״ח נמי הכא אן£ נטירוסא דבעי משום העיר בססי לפרוע דחייב
 : העיר בססי יהבי נטירוסא בפו אי וארנוניס ממסים דסטורי אע״ג

 מיודעיו הביא ושמעון לדין באו ושמעון ראובן ?צאלת תשנג
 שמעון לו ואמר טענוסי יסססמו אומר וראובן עמו

 : לבד שנינו אלא מפז איני אמר וראובן עמך מיודעך סביא אסה גם
ה ב ו ש  טענוסיו שיסססמו טוען שהוא כיון ראובן עם הדין ת

 טפי מריסי שמעון של מיודעיו שמא כי לו שומפין
 מה כיוצא או אלמים או חוקים הם שמא או טענוס לשמעון ומרמוי
 ומה והשסא וכו׳ אנטלא לבוש אמד היה דאמדנן מההיא והראיה

 דאמרינן ואע״ג למיודעים כ״ש חכמים מששו המלבוש לענין אם
 קשיא.כי לא כמוני מיודעים סביא ליה אמר הא והכא כמוסך הלבישהו

 בטענה שוספין היו שאם יודע והוי שוים האנשים ולא שוים המלבושים
 שכל כלכם בעד יטעון אמד לומר יכול האחד אין לאחד שהלוו ג׳ כגון
 לב״ד יראה אם ומ״מ טוען אני שלי על לומר יכול מהשוססין אחד

 כלם על שיטפון אמד להם יבררו רבים כנגד לטעון טענוסיו שיסססמו
 כללא השוססין שאר שם יהיו ולא מלקו על לבדו אמד כל יטעון או

 בדבריו ממש שיש לב״ד ויראה טענסאי מסססמן קא טעיו אי רמילסא
 לא לו ואין חוב לו שיש מי ולענין • לו שומעין רחוקה נדרך אפילו

 ממול הוא אם ומחלו אמרים על חוב שטר לו ויש מטלטלין וצא קרקעוס
 אס הלה והפסיד ממול מחלו אם סרעון ומן הגיע לא עדיין אם לא או

 ומחלו הסרעון זמן הגיע ואם . נכסים לו שיהיו עד ימסין או חובו
 לאשר הלוה נשסעבד החיוב חל הזמן שהגיע דבשעה וטעמא ממיל אינו

 לאשר ונסן שנאמר לזה ונוסנין מזה שמוציאין נסן מדר׳ שלו הקרן
 שיניע קודם ממל אם אבל שלו שאינו דבר ממל זה ונמצא לו אשם

 היה ולא נמחל כבר הזמן שהגיע שבשעה ממול הוא הרי החיוב זמו
;ברור זה והרי כלום חייב

ת תשני ל א  על יעקב רבינו בשם כסוב שנמצא מה על ממני ש
 לערביס מנחה ספלס בין לאכול שנוהגין אוסם

 למעריב מנחה בין ששסה באחד בירושלמי דאמרינן עבדי דאיסורא
 ואמרו .גוזל ונמצא שוסים שהמסים מפני והרגו המוס מלאך ובא מים

 המסים קרוביו אס גוזל שבס למעריב מנחה בין מים שוסה במדרש
:שבס של שלישיס בסעודה ידינו נמצא איך ואנו  סעודוס ג׳ מצוס לקיים דמצי לשטסיה אזיל הוא כי דע תשובה

 אנו אבל סירוס במיני מקצס ולדעס הבקר בסעודס
 כמו הפלחן ולסדר בזמנה סעודה כל לעשוס שצריך ומקובלים נוהגים
 ידע לא מצוה שומר מצוה לשם מכוונים שאנו וכיון סעודוס בשאר

 שלא מים שוסה שהוא בזמן אלא המסים אס גוזל נקרא ולא רע דבר
 מים כגוןששוסה מצוה במקום ושלא לערב סמוך דהיינו סעודה בזמן

 ואכול המסים אס גוזל זה אין בסוךסעודסו מים רכוסה לצמאואבל
 שמע אך בני קללסך ועלי מימיך או יינך טוב בלב ושסה לחמך בשממה

 כי מיד מנחה חפלס אמר בזמנה שלישיס סעודה מצוס וקיים בקולי
: סקנום הססלוס כסדר

ת תשני׳ ל א  מציאוס אלו סרק סון) דסנן הא על אודיעך ממני ש
 רבו של אס מניח משוי נושאין ורבו אביו היה

דינו מה סכם אביו היה אס בה טני ולא אביו של אס מניח ואמ״כ

 מן לאחד ראיס ולא שביה גבי ובסיפא אבידה גבי ברישא מ־סני
 :כצורסה מסניסין אלא הדין זה שכסבו הפוסקים

ה ב ו ש  משוב דאי כלל דמסניסין בבי בהני לחלק סברא אין ת
 הא בזיון משום ואי רישא גבי לה סני הא קיל דממון

 אביו של אח דמניח מכם אביו היה דאם וסשיטא סיפא גבי לה סני
 למסנייה פוסק לשוס ולא לסנא ליה צריכא ולא רבו של מניח כך ואחר

 מנוייה הא לאבידה לה מדמיס פריקה דאי נפקא דמסני׳ בבי דמסרסי
 עדן) לא דגוסה משום או לה מדמיס לבזיון פריקה ואי • אבידה גבי

 בדשא דגרים למאן קשיא הא קשיא אי אלא . לה סני והא משביה
 חכם אביו היה ואס גרים ובסיפא רבו כנגד שקול אביו היה אם

 ידעינן לא דמציעסא וסו . סיפא ומ׳׳ש רישא מ׳ש וכו׳ אביו אס סודה
 רבו שקול אפילו דילמא או כסיפא לבד חכם או ברישא שקיל בעי אי

 ידעינן סכם אביו היה אם ובסיפא בדשא דגריס למאן דבשלמא קודם
 למאן אבל בהדיא לה סני דלא אע׳ג דינא הכי נמי דסריקה יעסא דמצ

 אלא דליכא אבידה דגבי וי״ל . קשיא מכם ובסיפא שקול ברישא דגריס
 היה אם אבל להקדימו רבו כנגד שקול בעינן דגופא צערא וליכא הפסד

 דגו®^ צערא דאיכא ה שבי גבי אבל . קודם רבו של לבד] [מכם אביו
 אביו חכם שהוא אלא רבו כנגד שקול אביו שאין אפילו טפי ובזיון
 לא פריקה גבי אבל . סורה וכבוד אביו כבוד סרסי דאיכא קודם

 שניהם בין דהאמוטלס לסיפא או לרישא דמיא אי לסנא פסיקאליה
 של אס סורק רבו כנגד שקול אביו אם הילכך • השמיטה סכי ומשום

 מה מכם שהיה אלא שקול היה לא ואם רבו של אס כך ואמר אביו
 מקרא ממנו מכמסו שרוב מובהק רבו שיהיה ובסנאי יעשה הבן שירצה

 אביו במקום אבידה ולענין בגמרא אמרינן והכי סלמוד או מבנה או
 ומהטעם במסני׳ דסנן להנך וה״ה מובהק לרבו אלא חוזדן אינם

 מהלכוס י׳ב סרק ז׳ל הרמב״ם שכסב הלשון כי סבין לך שכסבסי
 פרקה׳ שכסב ומה . האמס הוא וכו׳ שקול אביו היה אם אבידה

 שקול שאינו ואע״ס מכם סלמוד אביו היה אם וכן סורה סלמוד מהלכוס
 כגרסס גורס היה בסמלה א'נ .סופר טעוס אבידסו משיב רבו כנגד

 איכא א״נ . הנכונה שהיא ז״ל הריא״ן) לגרסס חזר ושוב שלנו הספדם
 ואח־כ משאו סורק מכס אביו דאם ליה פסיק דסנא הנכון והוא לפרושי

 מיבעיא דלא לרבוסא בסיפא אלא לה סני דלא והא • רבו של אס סורק
 דאביו מכם אביו היה דאם דפשיטא משאוי נושאים דשניהם היכא
 שביה אפילו אלא . טסי זילוסא ואיכא ורואה דעומד משוס קודם

הוסד״א רואה זה דססמאאין  קודםקסי׳לדלעולס שרבומיבהק אסז
 וא״א וז״ל רמ״ב סימן במור בהדיא כסוב וכן מכם שהוא כיון קודם אביו

 קודם מכם הוא אס אביו משאו ולפרק לסדוסו כסבדלענין הרא׳׳שז״ל
 אם אלא קודם אינו אבידסו השבס לענין אבל כרבו שקול אינו אפילו

:כסבסי והנל״ד .כרבו שקול כן
שני ת ת ל א  שסק מי על במשובה ז׳׳ל הרשב״א שהעלה מה על ש

 אלא ספרענו אל לו ואמר והודה מנה חברו על
 המנה סמס משכון בידך לי יש כסן) של טס וטען הנסבע וחזר שעדים

 כדי סוך אסדנן ולא וטוען מוזר אינו שהודה דכיון כלום בדבריו אין
 דבור כדי סוך אבל עצמו של דיבור כדי סוך אלא דמי כדבור דבור

: ע״כ לא חברו של
ה ב ו ש  • בשבועה ונפטר נאמן יהא שלא לענין אלא הרב אמרה לא ת

 לי יש סלוני משכון עליו וטוען וחוזר המנה פורע אבל
 לי ומססברא . הסס שבועס ישבע לאו ואם מוטב יודה אם אצלך
 לשטר דמי דלא המשכון על סברו שישבע עד הסרעון לעכב שיכול

 שירצה מה עליו וטוען ומוזר השטר אס פורע הרב שכסב מקויים
 אל דאמר אע״ג היא פה על מליה הכא אבל שטרא דנקיט הסם שאני

ד הני עדים במי אלא ססרענו ה דן עיקר ועל שטרא ליה משוו לא ס  ה
 וז׳ל שירצה• מה כל לטעון יכול מב״ד יצא לא שעדיין כיון פקפוק יש

 ל< יש וחזר מב״ד שיצא ואע״ס ונטען טוען מהלכוס ס״ז ז״ל הרמב״ם
 מאסר אבל עדים שיבאו עד שירצה הטענוס כל ולהפך ולטעון למזור

 להשיאו יכול אינו עליה שסמך האחרונה מענסו ויכחישו עדים שיבואו
 והנכון ע״כ עליה שסמך לטענה אמסלאה נסן כן אם אלא לטענה

 ואיט אגמרוהו דטענסא דמילסא דססמא מב״ד יצא דאם שבססקים
 טענסא אגמרוהו דבריו/לא לב״דמסוך יראה ואם לפעור מחיוב חוזר

מב׳ד *“י! לא עדיין ואס , מב״ד שיצא אפי׳ סרב כדברי לפסוק ים
ססמא
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 לסמור מחיוב אפי' וטומן וחוזר טמנחא אגמרוה דלא דמילסא ססמא

 וזה מב״ד יצא שלא אפי׳ חוזר אינו טמנחא דאנמרוה לב״ד יראה ואס
 המליחי וכן מליו מסכים שהשכל ודבר המחלוקח בין אמצמי דרך

: אחרח בחשובה
ת ל א :קודם מהס זו אי וחנוכה שבח נר להדליק שבא מי ש

 שמקדים ס״ל הגאונים וקצח הלכוח במל כי במחלוקח זו תשובה
 לסמוך שבח של שמקדים כחבו האחרונים וקצח חנוכה נר

 כדמח הפשוטה ודמחי • קודם חדיר חדיר ושאינו חדיר הכלל מל
 כיון שבח|אלא קבלח הוי הנר שהדלקח סובר שאני מפני לא ההלכוח

 ראיה שהביאו ומה שבח קבלח הוי הנר שהדלקח שסובר מי שיש
 לדחוח יש קטן דג לצלוח כדי ושוהה המדליק הדלק דאמרינן מההיא
 בדבר שיש כיון מ״מ קטן דג לצלוח מוחר שהוא לא קאמר שהייה שימור

 חדיר ושאינו חדיר משום שבס בספק מצמנו להכניס לנו אין מחלוקח
 משוס ליה דחביבא כיון וחו .הוא קבלה הגאונים דברי וחו קודם סדיר

 הוה ביסו שלום משוס לאו דאי חדמ . להקדימה ראוי ניסא פרסומי
 היכא הילכך • חדיר אינו וזה חדיר דזה אמ״ג חנוכה נר מקדימינן

 מנוכה נר הדלקח להקדים ראוי ביחו שלום דאיכא לחרוייהו ליה דאיח
 : להכרימ כדאי שאיני אמ"פ לי מסחברא הכי ניסא פרסומי משוס

 ולא והשבימוה במלה נכסי לה שהגבו אלמנה טל שאלת תשנח
 ואח״כ ומחה כחובחה לפרמון הנכסים הספיקו

 החוב לגבוח רוצין הבטל יורשי לוי טל בשטר מלוה לבמלה שהיה נמצא
 הדין המורה יורה • כחובחה שטר סכח לגבוח רוצים האשה ויורשי

:מי מם
 והחובוח מהשטרוח לאנמנה שמגבין ;וס בכל ממשים תשובה

 נקנין אוחיוח אין דקי״ל ואמ״ג אחרים מל לבטלה שיש
 ונוחנין מזה דמוציאק נחן מדר׳ להו מגבינן מ״מ ומסירה בכחיבה אלא
 היא לא מחה שכבר הכא שאני וכ״ח . לו אשם לאשר דכחיב לזה

 כשאר היא והרי בכחובחה שכחוב מה בכל זכחה דנשבמה דכיון
 זה חוב לו שהיה נודט שלא כיון ואיי׳ח אחריה יורשיה וזכו מבוח במלי

 דבמי אמרינן דלא ליחא האשה.הא בהם זכחה ב״דיולא אוחו שמו לא
 במי נמי דמטלטלי חימא ואפילו מטלטלין לא אבל קרקמוס אלא שומא
 הילכך שומא במי ולא הן וטומדיס כשומיס בשטרא דכחיבי זוזי שומא
 אפי׳ בזה כיוצא בנדון כי יודע והוי • ברור וזה ראשה יורשי עם הדין
 ומחה ב״ד גבייח בשטח לבמלה ידוטין היו שלא כיון קרקעוח היו

 דכחב ואע״ג שנשבטה כיון יורשיה אוחם וגובין מחה ב״ד אוחן שמין
 או ומחה נשבעה ואם קס״ה דף ט״ח אלף סי׳ בחשובה ל”ז הרשב״א

 • ע״כ כלום ולא משחה לא הדיוטוח בל ב״ד אפי׳ חה1נו שמו בלא
 אוחו במו ולא ידוע בקרקע אלא אמ!ריס הדברים שאין מסחברא

 הבאים ולא האשה בו זנחה לא אוחו כמו ולא לכומו אפשר שהיה וכיון
 נודע כך ואסר שעה בחוחה לבעל ידוע היה כלא בקרקע אבל מכחה
 כחה באי או האשה וחזכה מחה אומו ישומו שעה באוחה שלו שהיה
 סובוח ואח יורם אני זקני אח אמרו בירושה דדוקא חובוח בעלי כשטר

 פורע מחיים בהם שזכה נכסים לאביו היו אם אבל פורע אני אבי
 ועיקר שעה באוהה לו יודעים היו שלא אעפ״י כרחו בעל אביו חובוח
 שימצאו מקום בכל ויורשיה היא וגובה האלמנה בשבועח חלוי הדבר

:לבעל נכסים ^
 שפטר טענה היחומים בעד בעטין אפערופוס על שאלת תשנט

 לחייבו טובה טענה לטעון יכול והיה הנחבט אח
;לא או פשיעה הויא אי ,

 שבועה הנחבט נחחייב טענחו ע״י שאם שכחב מי ראיחי תשובדז
 ע״י אס אבל דמשסבע יימר דמי פשיעה הויא לא

 מי רי־יב ואמאי לי וקשיא פשיעה הויא משבועה אפילו נפטר טענחו
 הדברים שאין אומד אני ולפיכך דפעור דקי״ל בנזקין מגרמא עדיף

 לפרוע וחייבוהו היהומיס נחחייבו טמנהו שע״י בזמן אלא אמורים
 והטעם איירי גוונא דבכל והנכון . דחייב דקיי״ל דגרמי דינא כעין והוי

 ע״י ואס נפקד כעין הוי בידו מסורים היחומי׳ נכסי שכל האפט־ופוס כי
 באם וכיון לשלם. וחייב היא פשיעה משבועה אפי' הנחבטי נפטר טענחו

 בידים הפסידו כאלו הוי הנחבט מחחייב היה טובה טענה טוען היה
אבל לו מסור שאינו בדבר אלא פטור בנזקין גרמא אמרי׳ ולא לשלם וחייב

 גרם פשיעחו וע׳׳י שפשע שהנפקד הדע הכי אמרי׳ לא לו המסור בדבר
 ושכיח הזיקיה דברי כיון אחרינ׳ טעמ׳ איכא לשלם.וחו חייב לפקדון נזק
 ההיא כי מעשה עשה דלא אע״ג הוא דגרמי דינא גוונא האי כי כל

 לההיא ונ״ד חברו טל שטרו דמוחל וכההיא שנפרצה הכרס דמחיצח
 לשלם וחייב החוב נפסד טענחו שע״י דמיא חברו של שפרו ;מוחל

 לעקר ראיה ופטור היא פשיעה לאו שבועה הנחבט נחחייב אם אבל
 אמורים הדברים ואין המפקיד דפרק בקרא דההוא מעובדא הדין
 המחייבח טענה אלא טען ולא וכך כך חטעון לו שאמרו בזמן אלא
 למימר מצי דבר לו אמרו לא אבל היא פשיעה כה״ג כל היחומיס אח
 להוציא היחומים באו אם בין לן שני ולא מזו טובה טענה ידעחי לא

 כאן אין שבועה עסק שם היה אם מהם להוציא חחרים באו לבין
 ונפטר דמשחבע יימר ומי ושקיל דמשחבע יימר למימרמי דמצי פשיעה

 פשיעה כאן דאין פטור היחומיס על השבועה היה אס הדין והוא
:דמשחבעחו יימר מי למימר דמצי

שם ת ת ל א  לי חן אומר מלוה שנחעצמו ולוה מלוה ענין על ש
 לי החזר אומר ולוה השטר לך ואחזיר המעוח

: המעוח לך ואחן השטר
ו ב ת  דכחובוח מההיא והראיה הלוה עם שהדין ז״ל הראשונים כ

 ומ״מ וגו׳ פטור שטרא ושקול זוזי הב ליה אמר אי חזינן
 ביד השטר נוחן או עדים בפני השטר לו נוחן מאמינו אינו המלוה אם

 ולומר לעכב יכול הלוה ואין השליש מיד השטר ונוטל הלוה ופורע שליש
 ליחנוביד רוצה שהמלוה כיון בידי השטר שיהיה עד המעוח נוחן איני

 לעכב יכול בשטר שבועה יש שאפילו יודע והוי . הוא וברור שליש
 שנאבד נחברר ואס מצוי שהשטר כיון השטר אח שיחזיר עד הפרעון

:וחדי הלה יאכל שלא שובר כוחבין ה^ור
א ס ש ת ת ל א  חבירוע״יערב אח המלוה דעחי אודיעך ממני ש

 חורין בני נכסים ללוה נמצאו לא לגבוח וכשבא
 :שנמכרו מהמשועבדים או הערב מן יגב? אס

ה ב ו ש  מן שיגבה היה ודעחו ז״ל הרשב״א מלפני נשאל זה דבר ת
 לגבי חרי כבני הערב שנכסי הלקוחוח מן ולא הערב

 דהוי והיכא .בדבר להחיישב וצריך כחב החשובה ובסוף משועבדים
 לגבוח המלוה ירצה ואפי' הרב שכפב כמו נוחנח הדעח קבלן ערב

 כיון אחד בשטר שלוו כשנים דהוו הערב אצל אוחו דוסין הלקוחות מן
 הנחנו לומר לקוחוח מצו ושפיר לחוב נשחכיבדו מהם לאחד נכסים שיש

 דאיח היכא דכל סחם ערב שהוא בזמן אבל . הערב אצל מקום לך
 ^י!פ״י נכסי ליה איח הא הערב אח לחבוט מצי לא ללוה נכסי ליה

 ערב לו נכנס לא דמילחא וסחמא למלוה משועבדים הס עדיין שמכרם
 כחב שאס דפסק למאן מיבעיא ולא לוה של קרקעותיו סמך על אלא

 שמכר הנכסים מן וגובה בשטר כמלוה דהוי החוב לוהמלוההחקבלחי
 הערב וגובה דחוזר כיון צי דפשיטא החקבלחי שטר כחיבת קודם

 דלא דפסק למאן אפי׳ אצא . לי למה מטרחא הפוכי מהמשועבדים
 פי׳ לפי א״נ כך אחר שמכר ממה לגבוח אלא החקבלחי כחיבת מהני

 אח ליפות כדי התקבלתי ההלואה בשטח לערב הלוה שכתב התוספות
 דערב הערב מן ולא הלקוחות מן דגובה מסחברא הכי אפי׳ .כחו

 מההיא ראיה עוד . אנפשייהו אפסידו והלקוחות עבד קא מצוה
 ואשחדוף ליה דהוי הנזקין פרק בריש דאמרינן ז״ל להרשב״א דקשיא
ק נעשיח או נהר ששטפם וכגון הנכסים שנאבדו משמע  מלחה א
 וכ״ש הכי לימא וזבנינהו ליה הוו דאפי׳ איחא ואס . בזה כיוצא

 ז״ל הרשב׳׳א עליה סמך לא ואמאי היא גמורה ראיה וא״ח באשחדוף
 שעבודי בריה לגבי כל אימא בעיח ואי הכי בחר קאמר דחלמודא וי״ל

 דלא כלומר בחרא אימא בטיח אי לתפוס ודרכנו נפשיה משעבד
 ליה הוו בדלא אלא בדזבנינהו ולא בדאשחדוף לא לאוקמה אצטריכינן

 נמי לדידי ניחא ובהכי . נפשיה שעבד שעבודי בריה לגבי וכל כלל
 ממשעבדי ולא הקבלן מן דגבי למעלה כתבתי ואני בקבלן איירי דהחס

 .ממשעבדי דגבי למימר לן הוה גמור בקבלן אפי׳ גמורה ראיה הויא ואי
 נותן ואני הלוהו ליה דאמר וכגון קבלן ערב הוא אס דמילחא כללא

 ולא הקבלן מן גובה .גובה מזה רצה גובה מזה רצה לו שאמר או לך
 מן גובה תחלה ממנו שיגבה הדין שאין ערב הוא ואם המשועבדים מן

 לעשוח ראוי למעשה אבל להלכה נ׳׳ל זה הערב מן ולא המשועבדים
;פשרה

סאלח
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ת תשסב ל א  כשער ומלוה פה על מלוה והיא קודמת מלוה על ע
 על מלוה [אה] מעלעלין אלא שם ואין מאוחרת

 דילמא או דאורייתא שעכודא וקי״ל כזמן קודמת שהיא קודמת פה
 : כזמן מאוחרת שהיא אע״פ קודמת כשער מלוה
 ודאי לוה מת לא ואס לא או לוה מת אס כיארת לא תשובה

 כדאמרח דאורייתא דשעכודא קודמת פה על מלוה
 לוה מת ואה .קדמה והרי פה על למלוה גם המסלסלין וגשחעכדו

 כלל חזב לנעל משחעכדי לא ליתמי מעלסלי דמדינא ידוע הדכר
 החגאי מכח לו נשתעכדו והרי קודמת דמסלפלי כשער מלוה הילרך
 תירץ לכ״ח משחעכדי דיתמי דממלסלי זי׳ל הגאונים תקנו ככר וא״ח

 כשער דמלוה מידי ומפקא ז״ל הגאונים תקנת אתיא דלא הרשכ״א
 מן לגכות כא ואם .קודמת כששד מלוה הילכן מדינא דנשתעכדו

 מלוה דאורייתא לאו שעכודא וצמ״ד קודמת פה על מלוה הקרקע
 על השעכוד חל אס ולעוין .מאוחרת שהיא אע״פ קודמת כשער

 ת-מא ואפי' ממון גופן שאין לפי כצל השעכוד חל לא כשערות
 מקרקעי אגכ מסלעלי נכסיו לו שעכד והרי הנכהיס ככלל שהשערות

 עד ומסירה ככתיכה אפילו נקנין השערות אין שהדי נשתעכדו לא
 לא כ״ד אותם כגכו ואס כיה דאית שעכודא וכל איהי קני לו שיכחוכ

 ונוחנין השער גוכין כ״ד ומ״מ . הרככ״א העלה כך גכייה כהו שייך
 אכיהם כמוכת מעות שגכו יתומים דאמרינן ואע״ג דינה כפי לכ״ח

 משחעכדי ולא דיחמי ממלמלי דהוי משוס עעמא מהם נוכה כ״ח אין
 הוא וכרור לכ״ח מסועכד הוא הכל הגאונים תקנת אחר מ"מ אכל לכ״ח
 הכא שאני וז״ל אחר עעס שנתן ז״ל להרשכ״א שראיתי אלו! אצלי

 כאנכ שלא אפילו כפירוש ממלעלין ולוי לשמעון אכיהם ראוכן ששעכד
 שאם מדכריו לו משמע וכו׳ מהם גוכה כ״ח יתומים לפני שנפלו אע״פ
 נוכה שאינו אכיהם כחוכ מעות גכו והיתומים פה על מלוה הימה
 השתא אכל דתלמודא מדינא אצא ז״ל אמרה דלא אצלי וקרוכ . מהם

 א״נ מהם (לכ׳׳ח) גוכה משסעכדי דיתמי דממלעלי הגאונים דתקנו
 אכל יתמי קמיה דנפלו מעלמלי אלא הגאונים מקנו דלא לומר יש

 ואי ממון גופו אין שערא משום דאי דכרו לא לפניהה שנפלו השערות
 אדינא להו ושכקינן דיתמי מעלמלי זה ואין ניתנה להונאה מלוה משוס

 ומיהו . כפירוש לו הקנה א״כ אלא לכ״ח משתעכדי דלא דמלמודא
 אכיהם שהניח משערות פה על מלוה דגוכה דינא לענין מסתכרא

 ועיקר קרקעות לנו שאין האידנא וכ״ש נהגו וכן נתן מדר' ירע דלא
 ושוכ . אחרים על שיש החוכוח ועל המעלעלין על המלוה סמיכות

 שאפילו רואה שאני אלא וז״ל תתקנ״ע סימן ז״ל הרשכ״א שכתכ ראיתי
 מדר' וכודאי הלואות משערי אפי׳ מגכין היו כארץ המורים גדולי שהיו

:שמעם שמענו אשר דינין כתי ככל נהגו וכן אמדה נתן
שםג  וגכה שקדם מאוחר כ״ח שאמרו מה סנין על שאלת ת

 חוכו מפסיד מוקדם כ״ח שאין היכא דוקא גכה
 לא אכל זיכורית אנא הניח לא ואפי' ממנו לנכות מקום שהניס כגון
 ולא מחל לא כפניו אפי' כ״ד לו שהגכו אע״פ ממנו לנכות כלום לו הניח
 שיש שהמקומות העלה עוד : ז״ל הרשכ״א העלה וכן שעכודו את אכד
 ממלמלין אגכן להקנות ויכול כו שוסף הוא כאלו הוי ככהכ״ג לנו

 דאפילו משמע דהוי עעמא דיהיכ וכיון ־ אמות ד׳ כו שאין ■אע״פ
 דהא העלה עוד . כשותף אמרה ככהכ״ג של למקומות חזקה אין למ״ד

 להוציא הנ"מ שכועה עליו שחייכ ממון לכניו מוריש אדם אין דקי״ל
 כו מוחזק שהיה קרקע או משכון או ממון כידו להעמיד אכל מאחרים

 שאינם אע"פ יורשיו מיד מוציאין אין ומת שכועה עליו חייכ היה אפי'
 על העלה עוד . היא וכרור חייב אכיהם שהיה השכועה לישכע יכולין

 מלשלם פעור שהיא כערכאוחיהם הלה והוציא לדין לנוא שמסרכ מי
 אני רואה ומ״מ . דפעור דקי״ל כנזקין גרמא אלא כאן שאין ההונאות

 כהוצאות לקונסו כ״ד וראו דינא ציית דצא ככך ורגיל אלם הוא שאס
 שלא מכר אם שלה מלוג כנכסי הכעל מכד אם ולענין .עשו יפה

 נחת לומר יכולה אינה מדעתה מכר ואס לאלתר כמל המכר מדעתה
 אפילו כאחריותו שאינם כיון והסעם קיים והמכר לכעלי עשיתי רוח

 מה המכר לגמור גמרה שנתרצית וכיון איכה לה הויא לא כו שתמחה
 איכא אכיה מכיס שהכיאה וכנכסים .כרזל צאן כנכסי כן שאין

 שהמכר דאמר מאן ואיכא מיד כסל שהדכר דאמר מאן איכא פלונהא
דאמר) מאן ואיכא מיד כעל שהמכר דאמר מאן (איכא תכעה ואה קייס

 נכסיו כג הכוהכ ולענין .נוהגים אנו וכך אותם לפדות הבעל אס כופין
 קנה כקנין לו הקנה אם אפערופוס אלא עשאו לא לן דקיימא לכנו

 :ז״ל הרשכ״א העלה וכן לאפערופושוה נתכוון שלא בירר שהרי
סי ס  ז״ל יונה רכינו שכתכ כמה דעתי אודיעך ממני שאלת תי

 אור אכל וז״ל דכריס אלו כפרק ההלכות כפירוש
 נחוש לא יום מכעוד שהודלק מאחר עליו מכרכין חולה ושל חיה של

 אין הסכנה מפני שעשו כיון שזה והחולה המיה לצורך שהודלקו למה
;אישור חשש כזה

.קאי שכח אערכ דקאמר יום מכעוד דהאי לפרושי ליכא תשובה
 החיה לצורך כשכח הודלקו דאס משמע דא"כ חדא

 הפוסקים כל כחכו שכן לפי ליתא ודאי והא עליה מכדכינן לא והחולה
 מכרכין והחולה החיה לנורך כשכש הודלק [שאם] מחלוקת(שהה) כלי

 והחולה שחיה לצורך שהודלקו למה נחוש לא שכשכ הלשון מצד וסו .עליו
 מכעוד דהאי הלשון כפי׳ שנ״ל מה הילכך . הודלקו דכבכס משמע

 אור אכל התלמוד שאמר למה טעה לתת כא ז״ל והוא קא• אשכת יום
 לא מאי דקאמד דדישא מעעמא דהוי משמע וכו' חולה ושל חיה של

 דיש משמע וכוי חיה של אור אכל עמדה ממלאכת שכת שלא שכח
 נתן ולזה וכו' אכל לומר שייך לא לא דאי עכודה מלאכת חיה של כאוד
 מלאכת איכא הא וסד״א כשכס כלומר יום מכעוד שהודלק מאחר עעם

 לצורך שהודלקו לפי נחו: לא ולמה נחוש דלא קמ״ל וניחוש עכודה
 ואין אישור חשש כזה אין ההכנה מפני שעשו כיון שזה והחולה החיה

 כשכר, שהודלק אעפ״י גמור היתר של אור אלא עכודה מלאכת כאן
 והנל״ד • עוכא כה דהויחו משום אלא עניו לישאל כדאי היה ולא

:כסכתי .
ה ס ש  סימן כתשוכה הרשכ׳׳א שהעלה מה על ממני שאלת ת

 פלונית אש פלוני שקדש כעדים שפר על מ״ה
 כפיהם ויעידו העדים שיכואו וצריך כחכם מפי נקרא זה כי ואמר

 אעפ״י לפנינו הכאיס קדושין שערי ככל ידינו מצינו איך וחמהש
: כפנינו מעידים שאינם

 הבקיאים סופרים כין שיש החילוק שה כתכ הרכ הנה תשובה
 עדים אכל • וחנו כחכו להם שאמר עד כחכו שלא דחזקה

 אלא שער זה אין הילכך האשה מדעת שלא וכתכו ידעי לא דעלמא
 ולא דכקיאי חזקה העיר סופרי הה אה כנ״ד הילכך כעלמא פנקס
 כל לאו הקדושין מכחשת שהיא ואפילו האשה מדעת אלא חתמו

 כחכוכשער אה כקיאין ולא הקהל סופרי אינה העדים ואם . כמינה
 מקודשת היא הרי כחנו לנו ואמר מדעתה כפנינו נתקדשה פלונית
 מכחשת היא ואם שניהם לדעת שנעשה הוא גמור שער שהרי גמורה

 להעיד לבא העדים צריכים יתקיים לא ואם בחותמיו השער יתקיים
רע ממנו שצריכה לי נראה משו ואס כפיהם עדלאג  קול עליה מיצא ג

 פלונית נתקדשה נפנינו רק כסער כתוב אין ואם .מקודשת שהיא
 בפיהם ויעידו ויבואו כלל שע־ דין לו מאין הרב שאמר זהו לפלוני

 גע וצריכה לה חוששין אחר ממקום יוצא ידם כתב אס באו לא ואה
 דאיהו חוששין אין אחר ממקום יוצא ידם כתב אין ואם מקול גרע דלא

: כנ״ל וחשים זייף
שסו  כיד פקדון שהניח בראובן דעתי אודיעך ממני שאלת ת

 אצל וכשבא לוי ביד הפקדון הניח ושמעון שמעון
 הנזכר ראובן עליו וקבל לוי ביד הסקדון שיהיה ראובן נתרצה ראובן

 הפקדון לסת ירצה שלא או יברח או לוי יכפור אש זולת הפקדון אחריות
 סובעין ראובן ויורשי ושמעון ראובן ומתו שלוחו ליד או ראובן ליד

 :הפקדון לישן רצה לא שלוי לפי שמעון מיורשי
 נאבד או נגנב עען שאם לוי כענת היחה מה כיארס לא תשובת

 אחריות עליו קבל לא שהרי פעורים כמעון יורשי נאנס או
 ברח ולא כפר לא והרי ליתן ירצה לא או יברח או יכפור אם זולה

 אחריות בכלל זה שכל למימר וליכא הפקדון שנאבד אלא ליסן ורוצה
 האחריות מהו דא״כ ותו התחתונה על השער בעל דיד חדא שמעון
 הפקדון שיהיה שנתרצה כיון וסו .הפקדון בעל ראובן עליו שקבל

 אבד או נגנב כעענס פעור דהוה היכי וכי כמקומו הוא הרי לוי כיד
 פקדוני שיהיה לי ניחא לא למימר מצי לא דהא פעור הוא כן מתחלה

 שמודה או פקדון לי נסן כלא עוען לוי ואס , ברור וזה אחר ביד
ואינו בפקדון שפשע או לו שאין או אלם שהוא כגו! ליסן רוצה ואינו

רוצה



ת כחותשובותהרדב״זשאלו
ם כממו; יורבי אא לפלס רוצה  היא אהמכהא למעני וליכא לפיומ ח״יי

 אלא היא אסינפשא דאי כל ארנרען דלא חדא ק:יא לא ואהמכשא
 עצמו על פמקנל כמי אבל חייב היה ככא נמה עצמו כבא;חייב כמי
 כהיה כיון נני׳ד והכא אהמכשא אמרינן לא מדעא נו היינ כהוא דנר

 נעל כדפוס אנא לוי ביד להפקידו לו היה לא פננעון ניד הפקדון
 היה הפקדון בה היה אשד מהמדינה ללכש רוצה כהיס וכ״ס הפקדון

 או לוי יכפור באה נששיינ כדין ככן וכ־ין נ־דם ולהניחו נ׳יד לעפות לו
 ושו • אהמכשא וליכא חייב הוא כיהיה ליתן ירצה לא [או] יברח
 דכהנ ושו וכו' כאהמכשא דלא חבוב בכ״ד ממנו וקנינו נפער דכשנ

 וכן אכמכשא נו אין נמעכביו קנין נו שיש בכיר וכל מעכשיו ביה
 אלא ח־יב אינו אחריות עליו הנפקל קנל אה ולענין .שמיד דנין אנו

 שנס בעור משנה כדאמרינן ■היפרב ער באונשין ולא ואבדה בגניבה
 כבואל להיות עליו קבל ואפי׳ כשואל בהוא ביפרב עד כשואל להיוש
 מלאכה מחמש משה אה בנמראוכ׳ב כדא־שא גדוליה מאונסין נטור

: הוא וברור כיילא בכילשא לאוקומה דלאו
 גובין אס קטנים והישומיס הלוה במש ערב על

:לא א( הערב מן
 חוזר אינו והוא ממנו דגובין פשיעא קבנן ערב הוא אש

 על היוצא חוב בכיר כדין שיגדילו עד הישומיס מן וגובה
 דאין והנכון פלוגשא א־כא סתמא ערב הוא ואס ־ קטניה היתומים

 מן לשבוע אפשר אי הקכיניס מן לשבוע אפשר שאי וכיון ממנו גובין
 בא־ן הימומים שיגדלו עד הערב נכהי לעכב יכולין ב״ד וא־ן הערב
 לפרעון ראויין הישומיס שיהיו זמן ביגיע עד חוב בום הערב על למלוה

 הנכהיס מאבד והיה לזמן חברו אש ככמלוה האומרים ואפילו_לדעש
 עליו לעכב ב״ד ביכוליס חובו אש לכבוש מקום חובו בעל ימנא ולא

 הערב על מעכבין בשין בנ׳יד יה מול מ"מ קרקעותיו ימסור כלא
 לו חייב כו̂! דסוןז בלוה מבשיכ כלוה לו חייב אינו מיהא דהשתא

 דאפי' הסכימו הפוהקיה ודוב לי מהשברא והכי זמנו הגיע בלא אלא
 אבל .בערב וכים כלל עליו לעכב יכול אינו לזמן חבירו אש במלוה
 הערב שהרי לישמי פהידא כאן ואין לאלתר ממנו גובה קבלן בערב

: וכדכתיבנא ביגדיגו עד הישומיס מן לגבות יכול אינו
■ ' '׳ — תשםח אעי׳ג ידו כשב על הרכב״א נכתב מה על שאלת

שיכול '־ייי'פרעס לומרבנאמ הגאונים דפהקו
 וקפיא קול נו שאין אלא לו יש שטר דין דהא השטרות במכירת למכרו

 למכרו ביכול היינו נכסיו כל לו ששעבד ידו בכתב כשב אס דבשלמא לך
 כן לו כשב לא אס אבל ביה דאיש בעבודא וכל איהו קני לי וכותב

:למכרו יכול היאך .
ה ב ו ש  כבר נכהי לך,כל ובעבידנא כשב דלא דאע״ג קושיא זו אין ת

 ואע״ג דאורייתא כעבודא דאמר כמאן הלכשח אפהי־קא
 ליה דמכר הוא שעבודא והך דמי ליה דכשב כמאן ליה כסב דלא

 ומסשבראלי ביה דאית בעבודא וכל איהו קני למימר מצי ושפיר
 דין לו יש אז אחר ממקום יוצא ידו כשכתב אלא אמורים הדברים כאין
 הוא מזוייף למימר מצי אחר ממקום יוצא ידו כתב אין אם אבל שטר

 כשב בזה המכירה אחר יודה ואפי׳ בטר לדין ואין בעלמא וחספא
 מלוה דמעיקרא כפרא ליה דמפוי הוא דהבשח כלוה המכירה אין ידו

.הוא וברור נמכרת ואינה היהה פה על _
 והיה של בקללות נחמה נכתבת לא למה ממני שאלת תשסט

;בחקשי אס בל בקללות כמו האדן אל סבא כי _  כל גם כתיב דהא וש־רצו הזוכר בשפר נשאלה זו שאלה תשובה
 ולא העלמה מלשון וגו׳ השם יעלם וגומר מכה וכל חלי

 שהוא מורה עליך כך אחר הכתוב כאמר מה כי וא״ש העלאה מלשון
 בסבא הנחמה ודרך קללות כמה קרא האי רשר דאיכא וסו העלאה

 דקרא דפבטיה נמי הכי דאין המדרש שיטת לפי לשרן וים בסוף
 אין כי לשרן בנ״ל ומה • בנקודה הנחמה לן דרמוז אלא הוא קללה
 כלא ופסוק פסוק כאין בצדם בנחמשם לפי שבא כי בפרשת נחמה צריך

ה שם בו הוזכר מי  ברחמים היא שהננדה להודיע הרחמים על המורה ה
 כי לשרן יש עוד מזו. גדולה נחמה לך ואין שרפנה וידיו ומחן דרך על

 והרי הבא כי והיה פרשש עם למענה קבורה היא נצנים אחס פרכת
 אלכיך ה׳ בברית לעברך מלכשיב משמע והכי הברית בכלל הוא

ובבס וגו׳ פליך יבואו כי וכיה דכהיב נחמות במפה יש והרי ונו׳ ובאלהו

 :נכון זה והרי נחמה כולה הפרשת סוף עד וגו׳ חלהיך ה׳ ושב וגו' עד
ת ל א  ולא ארי אחרי שאמרו במה דעתי אודיעך ממני ש

שהנשים הללו בארצות זה דין נוהג אש אבה אחרי ^
 האדם שיוכל דבר ממנה נגלה ואין ראם ועד רגל מכף מכוסות הולכוש

; בו להסתכל
ה ב שו  וכל כווש הנשים כל אלא לשיעורין דבריהם רז״ל נשנו לא ת

 במקום כמסתכל מבוס כטעם דאץ וסו .דויס מ,ס1כמק
 אשה בל בעקבה המסתכל כל אמרו אחר דבמקוס ממנה המגולה

 לידי ביבוא מפני הוא הפעם עיקר אלא התורפה במקום מסתכל כאלו
 הרהור לידי יבוא מכוסה שהיא אעפ״י ותנועותיה הלוכה ידי ועל הרהור

 מכוסות הולכוס הנביס היו התלמוד חכמי דבזמן עסקינן לא דמי
 דלא משוס לילך,ואי אשור אשתו אחרי אפי׳ שהרי תדעי אשרו ואפ״ה
 ובאשתו ההרהור מפני עעמא עיקר ודאי אלא בכך מה מגולה דבר יראה

 אשתו אחרי מנוח וילך דכש־ב מנוח לגבי אמרו וכן • הרהור איכש נמי
 או להקדימה ימהר יעבה כיצד אלא היה הארן עם דמנוח מכאן

 סוף דכ;ף אמות בד׳ סגי ולא ממש אחריה ילך שלא כדי לצדדין יסתלק
 דעכו״ם פ״ק דחמרינן רנהא עדיפא מי וא״ש ־ כנגדה מכוון הוא הרי

 עבודת זו ביתה פסח אל שקרב ואל זונה זו דרכך מעליה הרחק
 צריך זונה נואשה כי וי״ל אמות. ד׳ חסדא רב אמר וכמה כוכבים

 אלא אסור אינו אחרת מחשה אבל אמות ד׳ צדדיה מכל להתרחק
 לקרב אשור זונה אבה כי אצלי וכנכון . ^כנגדו מכוונת והיא לאחריה

 ד׳ בשוך אצלה לקרב מושר אחרת אשה אבל כלה אמות ד׳ בתוך אצלה
 לפי אסור אמוש לד׳ חון אפי׳ אחריה ללכת אבל אקראי דרך אמות

 ממנה מרוחק בהוא כל הוא הדבר וגדר הרהור לידי שיבא ברור שהדבר
 מבחין שהוא כל אבל מושר ובסנועוסיה בהילוכה ומבחין מכיר שאינו
 אפילו לפניה לעבור ימהר אלא אסור איבריה ושנועוס הילוכה ורואה

 תנועותיה יראה שלא באופן לצדדין יסתלק או אמוס־ה ד׳ תוך שיעבור
 דרכא א־כא ואי מלפדו שתלך עד ויתעכב ע.מו יאנוס לאו ואם

 ענמו יאנוס אחריתי דרכא ליכא ואי דרכו מעליה יסוב אחריתי
 ממהר והוא אלה מכל באחד אפבר אי ואם בחרה ליזיל ולא כדכתיבנא

 ולא וילך בקרקע עיניו יתקע המצוה זמן יעבור יתעכב ואם מצוה לדבר
:כתבתי והנל״ד . הקרקע מן יגביהם

א ע ״ ת ח ל א  כקדש כתבי בשמרו במה דעתי אודיעך מנוני ש
 בכלל פה בבעל תורה אש הידים את מטמאים

;מבניות כגון _
ה ב שו  כל אם פלוגסא איכא דהא תדע בכלל פה כבעל תורה אין ת

 רוגילת דאפי׳ וגמרו ונמנו לא או זה בכלל הקדש כתבי
 אינה אסתר .דמגצת למימר בעי דהוה ומאן בכלל ואסתר קהלת

 נמנא ליכתב ולא לקרות דנתנה משום הוא טעמיה הידים את מטמאה
 לא בבע״פ ותורה הידים את מטמא אינו ליכסב ניתן בלא דבר כל

 אתה אי פה שבעל דברים האלה הדברים פי על דכתיב ליכתב ניתנה
 וכיון והצכות משניות לכתוב התירו לס׳ לעשות עש ומשום לכותבן רשאי

 ערום לאוחזו ומותר הידים את מטמאין אינן ליכתב נתנו לא דמדינא
 משא״כ מותר הלכות אפ״ה ערום כשאדם לאוחזן מותר תפרש ואפילו
 מטמאין קדושתן מפני שהרי יותר קדושה בכס שים הקדש כתבי בשאר

 נאמר בלא נ״ל ערומים כבהם לאוחזן אסור נפרם אם אבצ .הידים את
 ערום ערום נקבר ערום ס״ת האוחז אמרינן דהכי ס״ת לגבי אלא זה

 וכן מותר הקדש כתבי דבשאר ומשמע מנוה מאותה ערום אלא ס״ד
 מדברי שנר׳ ואעפ״י . בזה נזהר שיהיה מי מימינו ראינו ולא נהגו
 הידים את מטמאין אין הלכות שכתב וז״ל אשור שהוא ז״ל ב׳׳ד אב הרב

 .ערום לאוחזן אסור הקודש כתבי דשאר משמע ערום לאוחזן ומותר
 דוקא הוי הידים את מטמאין אין דלגבי משום אלא דוקא דלאו איפשר

 צאוחזן אסור מפרש ז״ל דהוא אצלי הנכון ומ״מ . הכי לה נקט
 אבל הקדש כתבי לשאר הלכות בין מחלק הכי ומשום ערום כשהאדם

 כתבי שאר אבל הלכון כפבט ס״ת דוקא ערום כשהספר דמפרש למאן
 לע״ד והנראה דבר עמא וכן ערומים כשהם לאוחזן מותר הקדש

:כתבתי
ת תשעב ל א  בהרי ישראל בארן במלך דעתי אודיעך ממני ש

 מפורש זה דבר רא־סי בצא לא או גונה אס בשוגג
והפוסחים: בדבריהגמ׳

אשונה
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 דנין ולא דן דלא דקי״ל כיון לך מיכעי לא ישראל במלכי
 דיין דמאן גולה דאינו סשיטא שהיה מעשה משוס אוחו

 .מאי אוחם ודנין דן דקי״ל דוד כיח במלכי לך חיבעי כי דליגלי ליה
 כ׳ג סרק בגמרא דאמרינן שמעחי בה כיוצא אבל שמעחי לא יו ואח

 עד ביה מחקיים דלא כיון יגלה לא גדול דכהן כלומר נמי הכי ואימא
 וג״כ כ׳ג אסי׳ רוצח כל שמה לנוס קרא אמר ושב הגדול הכהן מוח
 ממקוס סיטור לו שמצאתי אלא רוצח כל בכלל הוא שהרי בכלל מלך
 ליה עביד וחי דכחיב משום עמו ישיבתו מגלין שגלה הרב דקי׳ל אחר

 עבדיו כל עמו להגלוח צריך גולה יהיה שהמלך אומרים היינו ואס דלחיי
 היכי כי עבדיו כולם שהדי ישראל וכל מרכבתו וכל וסוסיו וסרשיו
 דלא טעמא והיינו ליה מגלינן לא איששר דלא וכיון וחי ביה דלקיים
 וכדכחיבנא איששר דלא אלא אוחו דנין דהא גולה דמדינא לה אדכרו
 זה וכתבתי שעבר כ״ג דאשכחן היכי כי שעבר מלך אשכחן דלא והיינו
 דוד לבית ימלוך לא דהא מידי מינה נסקא דלא פכר וקבל דרוש משום

:אמן בימינו במכרה שיגלה צדקנו משיח יביא עד
שעג  והא אותם ודנין דן דוד ביש מלכי קי״ל דהא אלת5̂ג ת

 רב טל חענה לא ריב על סענה לא משוס איכא
:בסנהדרין מלך מושיבין אין טעמא דמהאי  ודנין דנין דאמרינן דהא התוססות העלו זו קושיא מחוך תעובה
 טעמא דאיכא נסשות דיני אבל ממונוח דיני מ’הנ אוחס

 נסשור דדיני דחקינו כיון וק״ל .כלל מושיבין אין רב על חענה דלא
 דמחני׳ ורזו . למידי למיחש ליכא חו טעמא מהאי הצד מן מתחילין

 אלא שנו לא יוסף רב עלה וקאמר אוחו דנין וגא דן לא המלך דקחני
 מיירי נסשוח בדיני אוחס ודנין דנין דוד ביח מלכי אבל ישראל מלכי
 דקרא וחו .נסשא עבדיה דקטל מלכא דינאי עובדא עלה מייחינן דהא

 הצל מן מחחילין נסשוח דדיני מינה דילסינן חרבו חד ויחגור כחיב
 נששוס דיני אסי׳ אוחם ודנין דנין דוד ביח דמלכי בזה הנכון לשיכך
 ידבר לא לעולם הסנהדרין מכלל שהוא וכיון הסנהדרין מכלל שהם בזמן

 אבל רב על חענה לא וליכא הצד מן מחחילין אלא נסשוח בדיני מחלה
 שאינו דכיון הסנהדרין ממנין שאינו בזמן בסנהדרין מצך מושיבין אין

 מן אחד על ויחלוק באמצע או בחחלה וידבר יקפיד לא כמנין מכלל
 אין טעמא האי ומשום . רב על תענה לא משום ואיכא הסנהדרין

 ישראל מלכי ל״ש דוד ביח מלכי שגא לא בסנהדרין מלך מעמידין
:כחבחי והנל״ד

י ע ש  מהקראין אחד שכחבו בס״ח דעתי אודיעך ממני “שאל ת
:נא או וישרף מין שכחבו ס״ח בכלל הוא אס

̂צובה ח ת  יש ולכן רדל כחקנח אוחו וראיתי לידי בא שלהם ס׳
 להם מכרם או לכם כחבו מהרבנים מאחד שמא לחום

 הדבר שאלתך לענין ומ״מ . אוחו וגנזתי בו קריחי לא הססק ומסני
 יגנז חנא ישרף לא מהקראין אחד שכחבו יתברר שאסילו אצלי ברור

 בע׳ז אדוק עכו״ם היינו מין שכחבו ס״ח דמסרש גמאן מיבעיא ולא
 בכלל אותם מונה זיל והרמב״ם ישראל מין דמפרש למאן אפילו אלא

 שהרי ישרף דלא אומר אני אס״ה פה שבעל בחורה כפרו שהרי ככוסריס
 יח' בו ומאמינים כתובים של כפשטן משה בחורח מחזיקים הם

 לא ישרף מין שכתבו ש״ח אמרו אבר והטעם מרע״ה יבנבואח ובחורחו
 מין אבל החורה יסודי מהלכוח פיו ז״ל הרמב״ס וז״ל כלל בהו שייך

 מאמין שאינו מפני שבו האזכרות עם אוחו שורפין ס״ח שכתב ישראל
 הדברים כשאר שזה בדעתו שמעלה אלא כחבו ולא כשם בקדושת

 שם להניח שלא כדי לשורפו ומצוה השם נתקדש לא כן ודעתו והואיל
 השם בקדושת מאמינים הקראין שאלו וכיון • ע״כ למעשיהם ולא למינין

 לא הדברים כשאר הוא שהסית בדעתם מעלים ואינם החודה ובקדושח
 לא משום עובר אותם ששורף מי אדרבה כלל זה לענין מינין נקראו
 בו ולקרוס עליו לכרך ואסור גניזה טעון אלא .אלהיכם לה׳ כן סעשון
 מאמינים שאינם כיון חז״ל כחקון נעשה שלא שאיפשר מפני בצבור

 שלא החמשים מן כחומש להוי גרזה טעון אמאי ואית בדבריהם
טא סיס כצורח עשוי שהוא כיון קשיא לא הא . ס״ח כחקון נעשו  י
 בו ויש כחקון נעשה שמא לחוש יש א״נ כצבור בו שיקראו חקלה לידי

 שאלתי ואני .לו טוב הגניזה לפיכך בזיון מנהג בו וינהג סיח קדושת
 שאינם הרבה עניינים על ספרים בכ״ד בקי והוא שבהם כגדול פי אח

אלו כל בהם נוהגין שהם ושמיטה וגטין קדושין כעין בחורה ורשים ס מ

 אח^ס אין למה א'כ לו ואמרתי רבותינו למדו כך לי ואמר לכם מנין
 הכחוביס פשטי מנגד שאינו דבר כל לי אמר רז״ל דברי ככל מאמינים

מנו אין הכחוביס פשטי מנגד שהוא דבר וכל להם מאמינים אנו  א
 מה חופסיס בחירייח חורתכם כן אם רוחו תפח לו אמרחי מאמינים

 מפרש מכם אחד כל נמצא . נאוח שאינו מה ומניחים לכס נאוח שהוא
 שהרי שירצה מה ויאסור שירצה מה ויחיר שירצה מה הכחוב במצוח

 נדרשת שהתורה מהמדות מדה שוס ולא וסייג גדר שום לדחכם אין
 לא באפלה כעורים הם והרי הקבלה הכחישו הדברים כללות . בהם

 שהד כשרים חפליונ״לשהס ומכר צדוקי נעשה אשר הגר ולבנין : ידמו בחשך ורשעים הכחוב אמר ועניהס יכשלו במה ידעו
 ולא כלל חפלה כותבין הצדוקים שאין אוחם כחב ישראל י ^
 יודע אינו שכרי ליחא הא אוחם כתב בעצמו הגר וכ״ח • אותם לובשין
 למיחם ליכא הילכך גדול אימון שצריך חסלין לכחוב כיש כלל לכחוב
 עליהם ולברך ללובשן מוחר הוא הרי כשרים הס ואם אוחם ובודק

;כתבחי והנל״ד
שעי׳  קצ׳ז סימן כטור שכתב במה דעחי אודיעך ממני שאלת ת

 אבי לאדוני שאלחי ז״ל יחיאל ה״ר אחי כחב וז״ל
 שלאלו המזון בברכת אחרונה מברכה נפטר [אם] המצטרף ז״ל הרא״ש

 וזה הכל פוטר כמזון דברכח כיון טעמא מאי וק״ל ע״כ דלא והשיבגי
 וליכא אלו של המזון בברכח אחרונה מברכה יפטר למה אמן וענה שמע

 בורא הוא שלו אחרונה שברכה ירק דאכל משוס הוי דטעמא למימר
 טבל לא ואפילו זיל כחב דהא אוחו פוטרת בלש ברכת ואין רבות נפשות
 עמהס מצטרף אחד כוס אלא עמהם שחה לא או בציר אלא עמהס

 עמהס אשמה ואפילו אחרונה בברכה נפטר כמצטרף אס קאמר ועלה
 לומר ונצטרך שלש מעין ברכה פוטרח מזון דברכח ברור והדבר כוס

 ולא ירק עמסס אאכל דקאי לומר פושקים דרך זה ואין קחני דלצדדין
: כוש חשההעמהס

̂צובה  היז שהס אלא לאכול מתחלה עמהס ישב דאס לי מסחברא ת
 שהוא יין של כוס שתה או ירק אלא אכל לא והוא דנן אוכלים

 כדי בחחל׳ שישבו כיון הכל פוטר כמזון ברכת שהרי המזון בברכח נפטר
 שנים בו כשיש אבל .כמזון בברכח אלא זימון ואין זימון ברכח לברך

 אלא המזון בברכח ליפטר נתכוון לח הרי עמהם להצטרף אחר ובא
 נפטר לא הכי ומשום הזימון ברכח יברכו שהשנים כדי עמהם להצטרף
 בחחלח מדקאמר לה ודייק . לו הראויה בברכה אלא המזון בברכח
 חחלה ישבו שלא משמע וכו׳ עמהם להצטרף ג׳ ובא שאכלו שנים הפרק
 ישבו אם אבל וכו׳ המצטרף אם א״א את שאלתי כחב ועלה לאכול כולם

 הו״ל והכי מצטרף זה נקרא לא ירק אכל שזה אלא לאכול כולם חחלה
 ירק אלא דגן אכל מהמלח שאחד אעפ״י לאכול שישבו ג׳ למימר

 מברכה נפטר המצטרף אם מדקאמר לה דייקנא וחו .מצכירפין
 אלו של היא מזון שהברכת משמע אלו של המזון בברכח אחרונה
 שהשנים כדי להצטרף אלא דעחו היה שלא וכיון כג׳ שנ לא השכים
 ברכח אמריכן דלא שלהם המזון בברכח נפטר לא זימון ברכת יברכו
 ברכח אוחו שיפטור דעתו היה כשבתחלה אלא הדברים כל פוטר המזון
 צריך ולפיכך פוטר אינו שיפטור בדעתו היה לא בחחלה אם אבל המזון

 בשעח נחכוון ואפילו לו הראויה אחרונה ברכה לעצמו לברך המצטרף
ד אלא היה לא אכינחו שבחחלח כיון יצא לא המזון ברכת  להצטרף כ

 בברכח מפטרי לא ירק שאכלו שאוחם דטעמא א״נ . לזימון עמהם
 דמי וטעמא רבות נפשוח בורא ברכת פוטר המזון ברכח דאין המזון

 ג׳ ברכס אמרינן לא דע״כ אחריכא מטעמא הוי יין של כוס ששוחה
 אבל ג׳ מעין ברכה כולם שכחחייבו כולם כששחו אלא ג׳ מעין פוטרח

 ג׳ ברכס שהיא דגן מאכילח עצמו לפטור כדי מכרך שהמברך בניד
 כונס שיהיה שמענו לא בזה ג׳ מעין מברכה עצמו לפטור בא והשומע

 ישבו אפי׳ זה טעם ולפי אחר. לעכין והשומע אחד המב^לענין
ס שחה או ירק אכל ואחד דגן אכלו ששנים אלא לאכול שלשתן סחלה  מ

 נ^א כיון עיקר נ״ל זה וטעם שלהם המזון בברכח נפטר אינו יין של
 עד המזון בברכת כפטיר אינו גווכא דבכל משמע בהדיא הפוסק חלק

:לו הראויה ברכה שיברך
 למודים קרוב וש״ן קיש של אחרונה לברכה שהגיע מי ולטניז

 או מודים ויאמר ש״צ עם שישוח כדי להמתין טוב יוחר 'איזה ^
אומר והוא מודים אומר וש״ן הצבור עם יחד ישוח1 בחפלה שיתחיל

ריוך



ח ד ל תהרדבץמו מ שי ת ו

ם צימס פטגסא דא־־ח דש .ברוך מיי * מ ה א  ד9ל לשוח אצא מודם ש
 3דשג כרור הדכר מאשללין שהצכור למי מספלל שאינו יראה שלא כדי

 לומר שצריו האומריש לדעס ואפי׳ פ׳ן מם ולשוח. בספלה לההסיל
 הבורא בשבח אחד מנין הכל ומודם כריו כי אני אומר מודים
 צבור שליח עם שוחה בס לשוס שצדך לברכה הגיע אם וכן יחבק■

. מודים ש׳׳ן שיאמר מד מלשהוח נכון יוחר וזה נוהג אני וכן
;כחבסי והנל׳ד ,

W n ובפרק בזבחים דאמדנן בהא דעסי אודיעך ממני
 דכסיב אונן שעובד גדול דכהן לן מנא הנשרפים

 ממנו ולמדנו חלל יצא שלא אסר הא יחלל ולא יצא לא המקדם ומ^
 כ״ג בפרק ואלו . עבודה חלל אונן שעבד הדיוט וכהן אונן עובד דכ׳ג

 מאיר לר' בין מסו על המקדם מן יצא שלא מינה ילפינן דסנהדרין
 יוצא אבל עמהם יצא לא יצא לא המקדם מן דחניא יהודה לר׳ כין

ומסני׳ נכסה והוא נגלין הן נגלה והוא נכסין הן כיצד אחריהם הוא
 המקדש ומן שנאמר מפום המקדש מן יוצא אינו אומר יהודה ר׳ סני
 יצא שלא אונן לכ״ג איצשריך למר ובין למר דבין משמע יצא לא

:מסו אמר
H S I w H דרשא והך אונן שעובד לכ״ג איצטריך קרא עיקר 

 לישנא משמע והט היא בעלמא אסמכחא דסנהדרין
 לביסו אי׳הכי מאיר ר' לך אמר .יהודה ר' קאמר

 יצא לא מקדושסו יצא לא המקדם מן קאמר הכי א^א ליזיל לא נמי
 דילמא מרריה אגב יהודה ור' למנגע אתי לא היכירא ליה דאיס וכיון

 היא נגיעה משוסגזרס דשעמא בהדיא לך הרי . ונגע ואחי מקרי
 שכסב ז״ל רש״י מדברי נמי משמע וכן .היא בע׳מא אשמכסא וקרא

 . וליטמא המקדם מן לצאת יגרום שלא לדבריו מזוק יעשה כלומר
 איסור דהוי דס״ל משמט שלו כמצות כספר ל ז ם הרמב מדברי אכל

 עליו סמהו ורבים קרא מחד דרפוס ב׳ דרשינך היכי קשה וא״כ מורם
 השיא לא בעניי אני אבל . בספרההשגוס הרמב׳ןז״ל ומכללם בזה

 ולא יצא לא המקדש ומן מדסמיך לן נפקא דרשאדזגחים דהך ^^מיד
 דמרא מגופיה ליה נ^קא כ״ג דס' דרשא והך חלל צא ש אסר הא חנ<

 מסוגיא דמשמע והא כסיב אונן ובכ׳ג יצא לא המקדם ומן דכסיב
 קדושחו מרוב כי ז״ל הרב וסירן היא בעלמא דאשמכחא דססם

 יעמא שלא כדי המטה אחד יצא שלא הכסוב עליו גזר כ״ג של מיהיחי
. יחרוס מצות הכסוב עליו רבה כאשר היא מדאורייתא לעולם אכל

:כחבסי והנל״ד , .
אביי דאיפליגו בהא דעתי אודיעך ממני שאלס זתשעז

 ומוקמינן לא או היא מלסא הזמנה אי ורבא
 עליהם שחלה או זהב ציפן דסניא הדין נגמר בפרק כחנאי פצוגסייהו

 שלא אעפ׳יי כשרוח טהורה בהמה עור פסולוח טמאה בהמה עור
 שיעבדו עד פסולוח טהורה בהמה עור אף גאומר רשב טכדןלשמן

 ואביי היא מילחא לאו דהזמנה לשמן בעינן דלא כח״ק ורבא .לשמן
 היא מלחא לאו דהזמנה כרבא בהדיא הלכחא ואפסיק כרשב׳ג
 : אהלכחא הלכחא וקשיא כרשב״ג הלכחא פסקינן לשמה ובעיבוד
טו *׳  זרחיה רבינו וכן ר׳ח פי* הכי ומשוס קדומה קושיא זו ח3ר

. בחוספוח כרשב״ג׳עיין ורבא כח״ק דאביי איפכא הלוי
 ומזוזה דחפלין דסבר למאן ובשלמא קשה ודאי זיל רש״י שטח לפי אבל

 החם שאני לכ״ע לשמו בעינן דס״ח י'*ע״ג קשיא לא לשמן בעינן לא
 ע״פ6 כפכ״ג ליה דדרשינן הז^ח השירה ח6 לכס כחכו דכחיכ
 השירה אח לכם מכחבו הא משלו לכחוב מצוה ס״ח אבוחיו לו שה״יחו

 דכחיב ציציח גבי וכן לשמה לעשייה לכם ליה אייסר נפקא הזאח
 לשמו בעינן לא ומזוזוח חפילין אבל חובך לשם לך סעשה גדילים

 אדם מכל ונקנין בדיקה צריכין חפלין הסכלס בפרק הסם וכדאייזא
 ואע״ג . דהכא כח״ק והיינו לשמן עיבוד בעינן דלא משום כלומר

 דשמואל כחם ואמרינן לשמה ה”טי דכעינן כשמואל הלכסא דפסקינן
 לשמה דבעינן ספלין לגבי כרשב״ג ציציס לגבי דשמואל ה׳יק כרשכ״ג

 ואע״ג . נינהו דרבים כרבנן אלא כרשב״ג ה^כסא למפסק לאו אכל
רינן ^  במשנהינו דוקא היינו כמוהו] [הלכה רשביג ששנה מקום כל ד

 דפסק דמשמע ז״ל הריא״ף שטס היא וזו ברור ,־זה לא בברייסא אבל
 .קרא נהו רבי דלא משים לשמן עבוד ומזוזה בספלין בעינן ולא כרבנן

אי כשלמא לשמן בהו דבעינן שפסקו הפוסקים שאר שטח לסי אבל

ס כ

 ואיפשר • קשיא שיי כר לה פרשיפן אי אכל ניחא כר״ח לה פרפינן
 בעור אבל החפילין על שסלה בעור אצא תנאי פליגי לא דט'כ לסין

 דברייסא לישנא משמע והכי לשמה בעינן לכ״ע החפילין עליו שנכ^כין
 וליכאלמימרלהודיעךכחו עליו. שנכסכין פלוגסייהובעור חני מדלא

 עדי«)ליה הוה לשמן עיבוד בעינן דלא דהחירא דכחא דרפב׳ג
 הא מסיני למשה הלכה ספלין של דשי־ן קי׳ל הא וא״ח לאשמטינן

 ובשם לשמה. עיבוד כשי לא דרך־כסיבה שאינה כיון קשץ לא
 ורשב״ג דס״ק למימרא לאו היא סנאי אמרינן דכי כגזבו ל ז ן מב ה

 דתיק סנא האי דאשמון דאע׳ג לדחויי אחא דאכיי
 דס״ל אחרינא סנא [איס] היא מלתא לאו דהזמנה ל דס ס׳.׳ של

 שהוא לשמן עבוד דבעינן דס״ל רשב״ג והוא היא מלסא דהזמנה
 משוה קדושה כו שישסמשו קודם מקודם העור שיהיה פצריר סבור

א. מלסא דהזמנה  רבא אבל סנאי דבהטפליגי דסבר הוא ואביי הי
ל  במלמא מצוה אלא העור אס לקדש כדי לשמו עבוד טעם דאין ס
 בהם שאין במצוס אף שהרי לשמה טשייסס שסהיה מצוה לסבוב היא

 משום שאינם וודאי לשמה עשייה בהו בעינן וסוכה ציציח כגון קדושה
 קדושה בהם מין המצוה אס בהס שעשו לאחר אף שהרי קדושה

 בתפלין היא זו שמצוה ס״׳ל ורשב׳׳ג .נזרקין מצוה סשמישי כדאמרינן
 ליכא דרבא אליבא הילכך דלא ס״ל ורבנן לשמן עשייסן שסהיה
 דאיפשר ניחא והשסא .לא או היא מלחא הזמנה אי מהכא לאוכוחי
 טל שחלה בעור אפי' לכמה עבוד דבעינן כרשב״ג הלכה דנססוק
 הלכה ונפסוק • כוחיה דקאי לשמה טוייה דבעינן וכדשמואל הספלין

 נכונה שעה וזו סליין בהח הא דלאו היא מלסא לאו דהזמנה כרבא
 אלימ) דס״ק טעמא פריש דהא כן סי' לא ז׳ל רש״י אבל הלכחא לסרוצי
 לעיל כדסריצנא צריך שטחו ולפי היא מלחא לאו דהזמנה משום דרכא

;כסבסי והנל״ד מידי לא וסו
שעח ת ת ל א  סימן כטור שכסב במה דעסי אודיכיך ממני ש

 על ויברך ידיו יכול לדוכן העולה שהכהן קכ״ח
 מדייס; אפי׳ מצוה הנטילה שאין כיון זו לברכה סמך מה ידים נטילס

ה ב ו ש  ליסא ודאי הא סופרים מדברי מצוה שאינה שכסבס מם ת
 לו ואסור נטילה הם צריכים מהם׳ דעסו הסיח שאם

 ידיו לקדש שלתורה טשה מצוח דהא • ידיו שיטול עד לדוכן לעלוס
 ולברך לשרח לעמוד דכסיב היא עבודה כהנים וברכח עבודה בשעס
 כהן כל פזי בן במעון ר׳ אמר נאמרין אלו חרק איחא והכי בשמו.

 הידים טומאס ז״ל הרמב״ם ונסבה כפיו אס ישא לא ידיו נטל שלא
 הפרק ער נוטל אלא כפיו את ישא לא ידיו אס נטל שלא כהן כיצד

 וברכו קדש ידכם שאז שנאמר מברך כך ואחר לעבודה שמקדשין כדרך
 היכי וכי סקנוה ורגלים ידים קדוש דכעין קמן הא • ע"כ ה' אס

 נטילת על מברך נמי הכא חורה של עשה דמצוח עליה מברך דהחם
: הוא ופשוט ידיס

? ל ץ5ו  שחרית נטל שאם ד מ דאיכא פלוגסא איכא נוטל איממי נ
 נאמרין אלו בפרק העלו והסוססוס ־ צריך אינו שוב י

 נועל אין יוצר דבספלח נהגו ובמצרים . נטילה לברכה סמוך דבעינן
 בה עטו דטח היסח דמטעם ונ״ל • ידיו נוטל המוספין ובספלס ידיו

 כיון מנהגם לכנוס ואין דעסו הסיח כבר המוספין בספלס ומססמא
 הסיח לא באם ז״ל הרמב״ס דעס נראה וכן שיסמוכו מה על להם שיש

 אוסה השוה שהרי לדוכן שעולה פעם בכל ידו ליטול צריך אין דעחו
 ועטדה טבודה בכל ידיו לקדש צריך שאין כסב קידוש וגבי לקידוש

 ועל כהנים בברכת ודכוחה למקדש מון יצא או דעחו הסיח א״כ אלא
 . דעס היסח מפגי למוסף אלא נוטלין שאין הזאח באק סמכו זה

;כסבסי דעתי לעניוס והנראה
ט ע ש ת ת ל א  ס״ק בשלהי דמתניסין הברייסא לך לבאר ממני ש

 יש במחנה אנשים שני וישארו ח״ר דסנהדרין
 : טובא בה דקשו וכו' נשסיירו בקלפי אומרים

ה ב ו ש  אלא זקנים קע׳ בכל היו ומידד דאלדד סבר י״א ת
 שנים יצאו וכבר ליסלן כאו שלא פסקיהן בקלפי שנשארו

 לא בקלפי וגס נשארו במחנה ה״ק במחנה קרא דקאמר והא חלק
 שמעון ור׳ ויתביישו חלק יצאו שמא שייראו אלא טצמם שמעטו מפני
 עצמם שמעטו לפי כלל בקלפי נכנסו ולא נשתיירו ממש במחנה סבר

אחרים שנים משה והכניס מעלה לאוסה ראויים אנו אין ואמרו
משגסס
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 םר6 ין2הרא כפגיןם ה״ין ככסוגיס והמה קרא דקאמר והא • משכסס
 אדוני יהושע שאמר מה הפי שפיר אחי שמעון ר׳ דעח ולפי משה בירר
 למה זקנים ע׳ במשכון ולאנכנשו בגדולה רצו שלא דכיון כלאם משה

 כללא וגו׳ נביאים ה׳ עם כל יחן ומי משה לו שאמר וזהו מחנבאיס
 . לא או זקנים ע׳ בכלל ומילד אלמ הוו אי בינייהו איכא דמלחא

 מעליו להסיר משחדל היה שמשה כיון ברייחא דהך עלה דקשיא אלא
 שמכניס מי דומה שאינו רבה קנאה נשארה עדין השבטים קנאח

 בו שאין לבסון£ ידו שמכנים למי זקן פחקין ע׳ בה שיש בסמלה ידו
 מ״מ דמי ממצה על כמחצה דקבוע כל דאמרינן ואע״ג מעט אלא

 סמלה ידו להכניס ירצה אמד וכל וקנאה קפידא דאיכא ברור הדבר
 בבס שבעיס-יד שמחזיק רמב הכלי שהיה לפרושי וליכא . פחקא להוציא

 שכמבו הזה סמן העכו״ם שעושים כמו שעשה נמי לפרושי וליכא אמח
 שני וני(}ל ידו ומכניס זקן פחקין ובשבעים פסקין בע׳ הזקנים שמוס
 לבן הוא ואס זקן עלה פלוני אומר זקן הוא ואס הכלים משני פסקין
 איכא השמוח בהוצאח שגס קפידא ליכא והשסא לבן יצא פלוני אומר
 בעצמו שהזקן וסו .אמד קלפי אלא שם היה שלא דמשמע מדא גורל

 וטולו בואו להם אמר בברייחא גרסינן דהכי ומוציא ידו מכניס
פ^ משמים קדשוך כבר אומר זקן בידו שעלה מי כל פסקיכם אי  ו

 וחלק זקן בו שהיו קלפין אלא סנא אדכר ולא דוקא דלאו בדוחק לפרש
 לאו פחקיכם ועלו ליה אדכר לא הזקנים בושמוס היו אשר הכלי אבל

 לפרש ונ״ל • ומוציא הכלים בפני ידו שמכניס שליח ע״י אלא חקא
 בזה להם היה ולא כלל מקפידים ישראל הוו לא השבטים דבסדר
 כולי קפידא ליכא פסקין ובששה אוחם הקדימו השמים דמן קנאה

 יש שהרי באחרונה שהייחי לפי לטעון יוכל לא לבן יצא אם שהרי ^)י
 לו אעשה מה אני ה׳ בך חפן לא לו אומרים אלא פחקין ס״ד אחריו

 פלא שאוסם השם מאח השגחה שהיסה לומר איפשר עוד .כולם וכן
 וכן נכון• המחלוקחוזה ונסחלקה לבן בראשונים יצאו ראויים היו

 לעולם עולה היה לשם שהוא הגורל לעולם כי השעירים בשני ממצא
 המחלוקח להסיר הכא וכ׳ש גמורה השגחה וזו בשמאל עזאזל ושל בימין

 לסנא בין לס״ק בין דקאמר הירושלמי מן משמע והכי . והחרעומס
 ומסורגין הם נסים מעשה חלק ושחיס זקן פחקין ע״ב דאמר בסרא
 .והנל״ד ונססלקהחרעומח לדידי מסרצאנמי ובהא חלק זקן כלומר

: כחבסי
ת תשפ ל א  חקברנו קבור כי פסוק מל דעסי אודיעך ממני ש

 זכולהו דרשוס ד׳ מיניה דדרשינן ההוא ביום
 כסכ וכן לעשה א׳ קרא tמה מדרשי היכי ידעינן ולא נינהו הלכסא

 כי שנאמר ההריגה ביום ב׳ד הרוגי לקבור עשה מצום זיל הרמביס
 מן בחלוש בין אני שומע ען ח״ר ב׳ . ההוא ביזם סקברנו קבור

 דאף ליה משמע מריבריא ז״ל רש׳י עלה וכחב קבור כי ס״ל במחובר
 בה שנסקל אפן אחד חניא דלעיל פבדיסא כסב וכן קבורה בעי טן

 לקמן לן נפקא יסירא חקפרנו מקבור ז״ל עלה וכחב וכו׳ ען ואחד
 שעובר מחו אח למלין מנין רשכ׳י משוס יוחנן א״ר ג׳ .ע׳כ בפרקין

 כל דרש מריכוייא ז״ל רש״י וכסב סקברנו קבור כי סיל מעשה בלא
כ המחים  נמי והאי חקברנו קבור כי דכסיב מנין לקבירה רמז ד׳ . ע'
 כר׳ אלא חקברנו ליה משמע דלא חמא כרב קי״ל דלא הוא הלכסא

:דרשב״י משמיה הכי דאמר יוחנן
ה ב שו  והעץ האבן שקוברין מה כי כחב ז״ל הרמב״ם כי דע ת

 בה שנסקל אבן זהו יאמרו שלא כדי אלא נפיק מקרא לאו
 זכרון לו יהיה שלא כדי עמו ונקבר מפלוני שנחלה הען חהו פלוני

 אלא לה יליף דמקרא למימר וליכא סנהדרין מהלכוס פט״ו כחב וכן רע
 דקראי. טעמא דדריש קיימינן שמעון לר׳ דלאו חדא לקרא טעמא דיהיב

 ען דקחני וברייסא וגו' מקברנו קבור כי שנאמר למימר דה״ל וחו
 חליא דלא למימר אלא חנא אסא דלא ליה קשיא לא וכו׳ אני שומע

 שצריך מנין מנא איירי לא אבל וקבורה קציצה שמחוסר בדבר אלא ליה
 הרב כדכחב וכו׳ יאמרו שלא מסחכרא למימר דאיכא קבורה העז
 ז׳ל רש״י לדברי אבל מקרא ילפוחוח ג׳ להו פשו זה דרך לפי וא״כ דל

 ביומם כ״ד הרוגי אח לקבור מצוס ליה דליס סימא טובאוכי קשיא
 דפשטיה ליישב נ׳׳ל הילכך .בהכימיירי דקרא דפשטיה ודאיליסא הא

 דבהני ביומם ב׳ד הרוגי כל לקבור עבה מצוס לחס משמע דקרא
א גגשסעי חעשה בלא עוכר מחו המלין כל משמע דחקרבנו ומיחורא קי

 בחלמודא אורחיה והכי לאחר ולא לזה משמע סקברנו אדרבה וא׳ח
 ולא לזה ודרשינן יגאלנו דודו בן או דודו או מינייהו וחד דוכסי בכמה
 לאחר ולא לזה אמינא הוה לבד סקברנו כחיב הוה דאי וי׳׳ל • לאחר
 ומדצוה .וחשכח ודוק ריח ריבדיא ודאי חקברנו קבור דכחיב כיון אבל

 דוקא למימר דאיכא ומשוס לקבורה רמז יש ב״ד הרוגי אח לקבור קב״ה
 זה שיאמרו לקלון עומד זה יהיה שלא קבור קרא אמר ב׳ד בהרוגי

 רמז אמר הכי משום לן מנא מסים שאר אבל פלוני עבירה שעשה הוא
 לא דכחיב לפן קבור ומדסמך . סקברנו קבור כי סי׳ל מנין לקבורה

 קבורה בעי נמי דען משמע סקברנו קבור כי הען על נבלסו חלין
 נבלחו עליו חלין לא ען על אוחי והליח למכחב ה״ל הכי סימא לא דאי

 .קבורה טעון נמי דען משמע לען קבורה ומדסמך וגו׳ חקברנו קבור כי
 לא • פעמים כחב וכן מיחורא אלא לה יליך לא דל הרי.רש״י וא״ס
 מסו אח למלין לדרשא דהקברנו -קרא מפקינן לא דאכחי כיון קשיא

 חופש ז״ל רש״י וגס דסלמודא אורחיה והכי הען לקבורח ליה דרשינך
 דרשינן מחו אש למלין דחקברנו לקרא דמפקינן לבסר אבל זה דרך
 סקברנו קרא דאמד משום לפרושי וליכא . המלוח מסמיכוח דרשא להך

 ליה מיבעי חקבורה אנבלה דאי אהען נמי דקאי משמע זכר בלשון
 חטא באיש יהיה וכי דכחיב קאי דקרא בריפיה דכחיב לאים דמקברנו

 העז ז״לדקבורח רש״י שטח ליישב כסבסי זה כל וגו׳ מוס משפט
 שטח לפי אבל מקרא ליה מפיק בה שנסקל האבן או בו שנחלה

 לשטח דאי קצס מסחבר ז״ל הרמב״ס וכדעס טפי ניחא דל הרמב״ס
 אלהיס קללח כי משוס קבורה טעון שיהיה בו שנחלה ען הניח דל רש״י
 אבל עיז ועובד מגדך אלא הןלין אין טעמא דמהאי חלוי
 סודר או בה שנסקל שהאבן לן מנא חלייה טעונין דלא ב״ד הרוגי שאר

 שטח לפי אבל . קבורה דטעון לן מנא בו שנהרג והסייף בו שחנקו
 שעס לפי ליישב ויש .להו איח טעמא חד דכולהו ניחא דל הרמב״ס
 אלהיס קללח דאיכא לרעוחא חדא ביה איס בו שנחלה דען רש״ידל

 ואבן אוחו חולין היו שמח אחר שהרי הרגו לא שהעץ לטיבוחא וחד קלוי
 בהו ואיח נהרג ידם שעל לרעוחא חדא נמי בהו איס וסייף וסודר

 ויבואו הם שקולים שכן וכיון חלוי אלהיס קללס דליכא לטיבוסא חדא
 סקבור קבור כסיב מדלא לפרושי דאיכא א״נ . קבורה לידי כולם

 את למלין וחד הען לקבורת חד ריבויי חרי איכא תקברנו וכתיב
 ריבוי אחר רימי אין נינהו רבויי דסרי א״כ עלה לי דקשיא אלא .מחו
 סגאלנו גבי נדדרשינן לאחר ולא לזה וחקברנו ואימא למעט אלא

 ריבוי אחר ריבוי אין אמרינן לחרןדלא יש • לאחר ולא לזה סגאלנו
 דדרשינן הכא אבל בכחוב מפורשים שהריבויים היכא אלא למעט אלא
 אורחיה והכי לרבויי ליה דרשינן תקבור קבור למכתב ליה מדהוה ליה

 ילפוסוח ד׳ דכולהו למימר איכא להכי דאחיא והשחא . דחלמודא
 וסרסי לעץ קבר מדסמך וחדא דקרא מפשטיה חדא מקרא ילפי

 לא דחקברנו משוס מנין לקבורה רמז יוחנן דא׳ר ואע״ג .מסקברנו
 .בעלמא רמז אלא מפורשח דרשא הוי לא הכי ומשוס ריבויי סרי משמע

 משוס או סיונא משום קבורה אי בעיין נפשטה לא 7 דאע״ג יודע והד
 ר כדאמר החורה מן מסיהם לקבור ישראל כל חייבין מ״מ כפרה
 לן מיבעיא דקא מאי מינה נפקא למאי א־כ וא״ס .רשב״י משוס יוחנן

 דאי ר׳ל • טכ״פ קבורה טעון הא כפרה משוס אי בזיונא משוס אי
 כפרה לו ואין אוחו קוברין קקברוניה לא ואמר כפרה משוס אמרינן

 הא שכתב דל רש״י מלשון דקדקחי וכן . בה רצה לא שהוא כיק
 ואיפשר . ע״כ מכפר לא ליה קברינן נמי ואי כפרה בעינא לא אמר

 מינה נפקא דלא משוס זו בעיא ז״ל הריא״ף כחב דמהאיטעמאלא
 והנראה . לא או כפרה לו יש אס יודע קב׳ה כפרה משוס ואי מידי

: כחבתי לע״ד
ת תשפא ל א  כשיין הכל דחק הא על דעתי אודיעך ממני ש

 והלא וקטן פזטה מחרש חון המגלה אס לקדוח
 נשים לאחויי הכל אמרינן ערכין במס׳ דהא כשרים אינם ג״כ עבדים
 בקריאתה חייבין והכל ל’ז הרמלס כחב וכן . לא דעבדיס ומשמע
 משוחררים בלמי דעבדיס משמע משוחררים ועבדי׳ וגרים ונשים אנשים

 וטבדיס נשים גרמא שהזמן עשה מצות כל שהרי בדין וכן חייבים אינם
 היו הן שאף משוס אלא מגלה במקרא הנשים אס חייבו ולא פטורים
 להו ושכקינן בעבדים כן שאין מה בסכנה היו שהרי הנס באומו

:אדינייהו
» שז ה
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^ ה5ח ב ו  אפילו הכללוס מן למדן אין pDמ ר׳ מאמר ידמיו, ככר ז

 איצמריכא וקטן שומה ויורש • יוק בהם שנאמר במקום
 . יהודה רבי מדפליג ליויניך בשהניט איירי דקמן לאפוקי ליהלסנא

 שהגיע וקטן דרבנן מגלה מקרא דרבנן טטמייהו מאי א״כ וא׳ס
 לה חריצו בעלמא־הא כדאמרי׳ דרבנן ומפיק דרבנן אחי מדרבנן לחינוך

 ווה דרבנן חד ומפיק .דרבנן סרי אחי ולא דרבנן תרי דקטן בתוספוס
 שומע ואינו במדבר אפי׳ איידי ״•וחרש קישי' כסירק שנאמר ממה הנכון
 מדבר ואינו שומע שאינו היינו מקום בכל חרש דסתם דאמרינן ואע׳ג

 לכל כפקחין הם הרי מדבר ואינו שומע או שומע ואיני מדבר אבל
 לא שומע ואינו המדבר חרש אפ״ה שאחוו מי בפרק כדאיסא דבדהם

 אש הקורא קורא היה בפרק דאמר יוסי כר׳ לה דאסיא למיקרא חוי
 לאחריני נפ׳ק לא גופיה דאיהי וכיון יצא לא לאונו השמיע ולא שמע

 חדושא בהו דאיס ומשום הנך אגב נקט ושוטה . מפיק לא נמי
 לא דאיהו דכיון ליה פשיטא עבד אבל וכו׳ חוץ לומר ליה אצטריכא

 כשאר מגלה ממקרא פטור דעבד כיון וא״ש .אחריני מפיק לא מחייב
 שחציו מי דין ו״ל הרמב״ם הוכיר לא אמאי גרמא שסומן עשה מצוס
 צד אשי דלא מאחרים שישמע אלא שקנה לו דאין חורין בן וחציו עבד

 ו'ל הר״ב שכשב כמו דחייב שבו חרוש צד ומפיק דפעור שבו עבדוס
 אש אפילו מוציא אינו חורין בן וחציו עבד שחציו מי וכן וו'ל שופר גבי

 ידי יצא כיצד אלא שבו חחש צד מוציא שבו עבדוש צד שאין עצמו
 דלאו קשיאכלל לא הא • ע״כ לו שיסקע חורין מבן שישמע חובסו

 דגמרא כמסקנא שופר אצל ו״ל הרב וכשבה ולישני ליוול רוכלא כי
 בין לן שאני ולא גרמא שהומן עשה מצוס לכל דן אשה ומינה בר״ה•

 מקרא כגון סופרים מדברי מצוה ובין ולולב כשופר דאוריישא מצוה
 אשי לא נמי הכי דאוריישא ומפיק דרבנן אשי דלא היכי וכי מגלה

 קול שמיעש בין לחלק שרוצה ומי מדרבנן אפילו המחוייב ומפיק הפטור
 עבדוש צד אשי לא הכי ומשום בשמיעה שלוי שוס מגלה למקרא שופר

 צד אשי ולפיכך בקריאה שלוי מגלה מקרא אבל חירוש צד ומפיק
 מקרא גבי ו״ל הרב כשב מדלא ומסשייע חרוש צד ומפיק עבדוש
 דהא טעמא בלא כהלכשא והוי כלום מינו וה חילוק כי דע . מגלה

 חילוק אין הילכך בפה נעשיש המצוה ובשרוייהו בשמיעה יוצא בשרוייהו
 גרמא שהומן עשה מצוש בכל שוה שהדין שכחבנו מה והנכון .כלום זה

 אש מוציא אינו חורין בן וחציו עבד חציו היה שאס פטורים שהעבדים
 המצוש שאר בכל בחדאוה׳ה הרב וכשבה חורין בן שיוציאנו עד עצמו

 סימן כשב הטור אבל .ז׳ל הרמב״ס בלשק קושיא שאין ברור חס
 אינו מינו אש אפילו חורין בן ורציו עבד שחציו ומי מגלה גבי מרפ׳ד
 וראישי שופר משקיעש שנא ומאי מוציא עצמו אס הא ומשמע מוציא
 צריך אינו במגלה כי זו קושיא בשירון מהגדולים אחד בשם כסוב

 אבל יצא לאזנו השמיע שלא אע"פ המגלה אס הקורא כי קול השמעש
 חירוש צד עם עבדוש צד נדבק קול שבאושו ונמצא שמיעה צריך בשופר
 בקריאש אבל עבדוש בו יש כי יפול ואינו להוציאו בא הקול ואוסו

 :נכון זה ואין עצמו אש מוציא צד וכל מוציא הוא בקריאה המגנה
ת ב8תש ל א  פרק אהדדי דקשו מארוריס שני לך לשרץ ממני ש

 ועשרים מאה בן אליהם ויאמר לאששו המקנח
 שהקב׳׳ה ללמדך ושנושי ימי מלאו היום היום ש״ל שאין היום אנכי שנה

 מספר אש דכשיב לחדש ומחדש ליום מיום צדיקים של שנושיהם משלים
 אלעזר בן שמעון רבי סניא יוצאה בהמה במה פרק ובשבש . אמלא ימיך
 הא בי האמנשם לא יען שנאמר משו בחמאם ואהרן משה אף אומר

 בהדיא משמע הטולס מן ליפטר זמנכם הגיע לא עדיין בי האמנשם
: שנושיהס מלאו שלא

ה ב ו ש  בשבש דגרסינן הגמ׳ סוגייש ראיש שלא לי כמדומה ת
 יסורין ואין חטא בלא מישה אין אמי א״ר דהך מינה לעיל

 מס מפני הקב״ה לפני השרש מלאכי אמרו מישיבי ונו׳ טון גלא
 עליה ועבר צוישיו קלה מצוה להם אמר הראשון אדם על מישה קנסש
 מקרה להם אמר ומשו כולה השורה כל שקיימו ואהרן משה והלא
 דיש דס׳׳ל השרש דמלאכי שנא האי לך הרי . ולרשע לצדק אחד

 שמעון ר' דשניא שנא האי כי דאמר הוא ומשרצינן חטא בלא מישה
 דשנאי ופלוגשא וכו׳ משו בחטאם ואהרן משה אף אומר אנעזר גן

 עליה שו ומושבינן • חטא בלא או בחטאם ואהרן משה משו אס היא
אבי ועמרם יעקכ בן בנימין נחש של בעטיי מסו ארבעה אמי דר׳

 השרס ימלאכי שנא אילימא מני וכו׳ דוד ק וכלאה דוד אבי וישי משה
 דאמר פי׳ היא אלעזר p שמעון ר׳ לאו אלא ואהרן משה איכא והא

 חטא בלא מימה יש וש'מ בהני ומודים משו בחטאם ואהרן משה
ד ־ שיובשא אמי דר׳ ושיובשא עץ בלא דסורין  דפלונשא בהדיא לך ה
 בחטאם משו לא ואהרן דמשה ס'ל השרש דמלאכי שנא היא דשנאי

 היום אנכי שנה ועשרים מאה דבן דרשא כאידך ימיהם שמלאו אלא
 נקנסה זה בשביל לא להקדשני בי האמנשם לא דיען וקרא ונו׳

 למהר יכול והיה קראי כמה כדמוכחא לאק יכנסו שלא אלא מישס עליה׳
 בן שמעון ור׳ החטא שגרס אלא ימיהם שימלאו קודם לארץ כניסשם

 דבן וקרא ימיהם השלימו ולא משו בחטאם ואהרן מפה אף ס׳ל אלעזר
פרש^ וכן מש בו שנולד ביום ליה דריש היום אנכי שנה ועשרים מאה

 כלל שאלה זו אין מפורש מחלוקש לנו היה שלא דאפי׳ יודע והוי . ז׳ל
 דעשך להפיס וכדי • זו על זו חלוקוש אגדוש דוכשי בכמה דאשכחנא

 ואהרן משה היו ראויים כי אלעזר בן ר״ש לדעש אפי׳ לך אשרץ
 משה של שפלשו כ״שבזכוס הם מהקצוב יושר ושנים ימים להם שיוסיפו

הו דלא קי מחז  שנרם אלא וכו׳ ימיך על יוסיף הנני ביה דכשיב גדעי
 וזהו אמלא• ימיך מספר אש דכשיב להם הקצוב בזמן ומשו החטא
 מן ליפטר זמנכם הגיע לא עדיין בי האמנשם אס הא ב״א ר״ש שאמר
 ישאת• שלא גרס החטא אבל הזמן הגיע לא הזכוש כפי כי העולם

 סשמה אל ואחה . יש׳ גורשו לפי להם קצוב שהיה מה כפי אלא הזמן
 סמוש עליו שישלוט ראוי היה לא מרע״ה למדרגש שהגיע מי כי

 שגרם אלא במדישים נמצא וכן כלום הנחש מזוהמש בו היה לא שהרי
 וימס הכא כשיב מכה מש לא האומרים כיוונו לזה כי ואיפשר החטא

 כאן אף ומשמש עומד להלן מה ה׳ עם שם ויהי השם וכסיב מכה שם
:ומשמש עומד . .

ת ל א  בהם רכוש לו שאין בידומעושאששו שהיו מי על ש
 הוא אס עדים בפני אששו מדעש שלא והוציאם

:לא או כגזלן הוי אי פרעשי לומד נאמן
ה ב ו ש  דאין בעלמא לגזלו דומה זו שאין פרעשי לומר נאמן ת

 נאמן אינו שוב שגזל עדים שיש כיון ונזלו לו נמסר הדבר
 לא בידו מסור שהכל אשסז בנכסי בעל אבל • החזרשי או לומרפרעשי

 שלא להוציאן דאסור נהי פרעשי לומר נאמן יהיה שלא לענין גזלן חשיב
 קנה האשה שקנשה מה כל דמימראמר גזלן חשיב לא מדעשהאבל

 פרעסי לומר נאמן בירוששה.הילכך קודם הוא שהריאסשמוס בעלה
: ברור וזה היסס בשבועש והכל משה אם ליורשים או לה
פי ש ה ת ל א  למלום נאמנוש בשטחש לכשוב שנהגו מה ענין על ש

.נפרעחי לא לומר זה נאמנוש מועיל אם
ה ב ו ש  שם אין אס ?פרעשי לא לומר נאמן שהוא ברור הדבר ת

 לא לומר נאמן שאינו הרשב׳א שכשב ומה • שפרעו עדים
 אמנם שטר שטוען כגץ השטר ענייני על אלא האמינוהו שלא נפרעשי

 סשם נאמנוש כשב אם אבל ז׳ל בזמנו לכשוב רגילין שהיו בדרך » וטוצא
ד אלא נכשב לא הנאמנוש עיקר זה בזמנינו נהגו כאשר  יאמר שלא כ

 לכל מועיל סשס נאמנוש לו שכשב כיון הילכך . שבועה ויחייבנו פרעשי
 כשג וכן טוען1 חוזר טענה עליו לו יש ואם השטר ויפרע הטענוש
 מנכסיו ליפרע בא י,ס חלוקוס ג׳ ישבו הנאמנוש ולענין • הרבז״ל

 ליפרעמן בא ואס שבועה חייב ואינו הנאמנוש מיעיל בפניו שלא
ם מרשוש הנכסיס יצאי שכבר הנאמנוש מועיל הישומיםאין  מעצי

 דרבוושא פלוגשא הלקוחוס מן ליפרע בא ואם טשומיס לרשוש ונכנסו
 הלקוחות על האמינו לא עצמו על האמינו שאס אושו דמשביעי] ומסשבר

דן ובני כאן משועבדים ולענין ז׳׳ל. הריא״ף דעש וכן לדון ראוי וכן  חו
 המקום ריסוק כפי ביד ראוש לפי שהכל ז״ל הרשב״א העלה אחר במקום

ן מצויוש השיירוש ואס במדינות חירום יש אם לראוש לב״ד יש וגס  א
ד עמך שושף ואהיה זו סחורה קנס לחברו שאמר מי ולענין . לא ד  ב

 ונתחייב זו בסחורה בקי פיישי לא שכנגדי וטען בבחרושי הוהעובדא
דן חלקו לפרוע  וכן . וששה אלף סי׳ הרשב״א תשובש מכח ערב מ

 והיו טנינו הזה הדבר יהיה כלומר בינינו לחברו א׳ שאומר במצרים נהגו
ן בו דנין  גדול וכלל קנין בלא להפסד בין לריוח בין גמורה שושסוש ד

 לו ופרע המשכון על המלוה ולענין . המדינה כמנהג הכל בדיני,׳
 סרשב׳א העלה כך לעולם המשכון באחריות המלוה שחייב אח״כ ונאבד

^ אמר אם אבל קסתס אלא אמודס הדברים שאין לי ומסשכרא ז׳ל
<א



ת60 איו ותעובווזהרדבץע

 צן דקיימא אומן גגי כדאמרינן מסאמריוח אסשלך<סמר וסול נא
 ולענין .<פטי שלך אח וטול בא אמר ואם הם שכר שומרי האומנין

 לירושה לירש ראוי היה הראשון לאם ביה אמרינן לא נכסיו שחלק בריא
 ראוי שהוא בשטה שמחנחו בש״מ הכי אמרינן ללא הססק לה אין

 בבריא הכי אמרינן לא אבל הססק לה ואין ירושה הוי ולפיכך לירש
 שטר שיכתוב מילו שקנו שמי הטלה טול . ז׳ל הרשב״א כחב וכן

 חשבון טשו שאס נ״ל ומ״מ כלום ואינו לברים קנין הוי לחברו מסילה
 אוחו כוסין שאין אט׳ס מחילה שטר לו שיכחוב מידו וקנו שנים בפני

 לו וכוחבין כלום לו נשאר מחילחושלא טלי הם הם שטר לכחובלו
 מי ולטגין מחילה שטר לו לכחוב מילו ושחנו חשבון לפניהם שטשו שטר
 הקניןהלר לאקנסלכשטח שלשים לאחר מנה לפלוני שיחן ממנו שקנו

 : מטכשיו כאומר להוי קנה הסחם מן ואס למריה סולרא
ה פ ש ת ח ל א  אלו בפרק החוספוח לבור פירש אוליטך ממני ש

 ודל המבוכה ורב הכמוח מטט והוא ננציאוח
 פי׳ היינו מטבטוח לג׳ למימר למצי פריך לא אמחני׳ קשיא גופא הא

 במקומה הקושיא לאכחי בזה חירצו מה ילטחי ולא .ט״כ מטוח לצבורי
 להכריז חייב משלחפי שלחופי הא שלו אלו הרי מפוזרין מטוח טומלח

 להכריז חייב זו ט״ג זו מטבטוח ג׳ לפירושו מטוח צבורי סיפא אימא
: שלו אלו הרי משלחפי שלחופי הא  איכא נפשה באנפי בבא הוי זו ט״ג זו מטבטוח ג׳ אי תשובה
 וקשיא שלו אלו הרי משלחפי שלחופי הא מינה למילק

 ציכא מטוח צבורי לפרושי קאי אבלאי • לסיפא אליוקא לרישא ליוקא
 ואי למר מנין משוס אי פירוח לצבורי טטמא להא מינה למילק
 שלחופי הא מינה לחילוק צבורים שהמטוח מפני ולא למר מקום משום

 סיפא ואחי צבורים מטוח צבורין פירוח קחני ללא חלט . משלחפי
 למילק וליכא זה ט״ג זה מטבטוח ג׳ מטוח צבור נקרא מה לפרושי
 אמאי לא״כ זה ט״ג זה להן משום טטמא הוי לא להא מילי מינה

 ולא סימן הוי מנין לא מינה למילק מציח ולא סגי אחל בצבור בטיקצבורי
 הוי לא לטטמא ברור הלבר הכי למשמט ומלבטיא . סימן הוי מקום
 .ולוק לסיפא רישא קשיא לא הכי ומשום זה ט״ג זה למונחים משום
 אמאי סימן הוי למנין כיון לרישא פירושא סיפא הוי דלא ללילן וא״ח
 המטות מנין ילט ללא אע״ג סימן הוי מנין ללמ״ל וי״ל • מטוח צבורי מנא
 שני אומר מבטי למכריז לאט״ג סימן הוי צבורין שני שהם שילט כיון

 :כחבחי והנל״ל . נינהו כמה ילט ללא אט׳ג ונוטלן היו צבורין
 שלו היא זו אי האבילה בטנין כלל אוליטך ממני שאלת תש£י

 לא נטל ואס יטול צא זו ואי הבטלים של זו ואי
: בה יטשה ומה יחזיר  לבר הוא חס סימן בו ואין נפילה לרך שהוא לבר כל תשובה

 ליכיר מילי או זוזי כגון הבטלים הכירו לומר שים
ה לאינאיאוש חהריז ט  הבטלים שאין הלבריס מן הוא ואס . שלו מל

 מלטח שלא ליאוש כלל יטול לא סימן בו שאין כיון בנפילחו מרגישין
 כגון סימן בו ואין הרבים ברשוח הנחה לרך שהוא לבר .יאוש הוי לא

 סימן לליח־בהו וכיון ושכחום הניחום לשטה לולאי שלו אלו כריכוחהרי
 במקום הינוח ספק שהוא לבר .סימן הוי לא בר״ה ומקום מיאשי

 ספק זבלא בר אבא לר׳ היינו סימן בו ואין משחמר ואינן המשחמר
 דרך ואי . טליה שמוזהר אבילה זו איך נפילה לרך לאי יטול לא הינוח
 משחמר ואינו משסמר זה שמקום הבטלים אח מפסיל נמצא הוא הנחה

 אינו מוצא של רשוחו זה יטלנו ואם ללטחן שהניחוהו כיון להם הוא
 בלבר הינוח ספק ומיהו סימן בו שאין כיון להם משחמר

 מללץ בגוזלוח אלא לה משכחח לא יטול ללא בו שאין
 סימן הוי מקום לקי״ל כיון לא אחרינא במילי אבל ולכוחייהו

 בהנחה ואי הן ושלו כלל סימן ליכא לשם באו בנפילה דאי
 סימן בו שיש דבר הוא ואם . ויכריז ויטול סימן מקום יש הן־י

 שאין ויכריז ויטול כלומר סימן קשר ונהוי וכדמקשינן ומכריז נוטל
 לבטלים מועיל הוא הרי באו נפיצה דרך שאם כלום מפסילין הבטלים

 רשוח שאף כלום מפסיד אין אפ׳׳ה הנחה דרך ואם ויטלוהו סימן שיחנו
 סימן בהם לו שיש כיון לבטלים הוא משחמר ואינו משחמר מוצא של

 הדבר אם באשפה כלי כגון סימן בו ויש המשחמר מקום הוא ואס
 נוטל זה הרי באשפה והמנקר סכין כגון נפילה דרך שם שבאו לו ברור

והוא באשפה כלי כגון הינוח דרך כס באו אס לספוקי איכא ואי ומכריז

 המשתמר מרשות משנה שנמצא יטול לא זה הרי אותה מפנה אינו
 .משתמר ואינו המשחמר מקוס שהוא מוצא של לרשותו לגמרי לבטליס

 היא מדטת דאבידה שלו אלו הרי ליפנוח הטשויה אשפה היחה ואם
 דבר .ומכריז נוטל לפנוחה טליה ונמלך ליפנוח טשויה אינה ואס

 מקום שהוא בין סימן בו שאין בין סימן בו שיש בין הינוח ודאי שהוא
 כלל יטול לא משתמר ואינו המשחמר מקום שהוא בין לגמרי המשחמר

 הוא ואם . טליה שמוזהרים אבידה זו אין הינוח ודאי שהוא דכיון
 של רשוחו שאף יטול לא סימן בו ויש משחמר ואינו המשחמר מקום
 בעליה של מדטחו ישנה ולמה משחמר ואינו משחמר אלא אינו מוצא

 זו דאין דחניא גדר בצד קרדום גדר בצד טליח דמצא טטמא והיינו
 הרי סימן בו ואין כלל משחמר שאינו מקום הוא ואם .יטול ולא אבידה

 הוא ואם ומכריז נוטל נפילה דרך הוא אס סימן בו יש ואם פלו הוא
 שלא דינו שהיה וכל .שלו היא והרי היא מדטח אבידה הינוח דרך
 בודאי בין הינוח בספק בין משם שזז כל . יחזיר לא זה הרי ונטל יטול

 הבעלים באו דשמא יחזיר לא שימן בו שיש בין סימן בו בשאין בין הינוח
 חיים כבעלי דאמרינן האי כי וה״ל שם לבקש יוסיפו ולא מצאוהו ולא

 שלהם שומר נעשה לבעלים הפסד וגרס ברייחא נגרי דאקנטינהו דכיון
 ויבואו טליו יכריז סימן בו יש ואם גמורה בחזרה אלא נפטר ואינו

 ויטלנה שלו שהיא עדים יביא שימן בו אין ואם ויטלושלהם• הבעלים
 דכיון אליהו שיבא עד מונח יהיה סימן יחן או עדים יביא לא ואם

 כל אבל . יחזיר לא דקחני והיינו כלל בה זכה לא לידיה אחא דבאיסור
 סימן בו שיש בדבר בין הינוח ודאי דאיכא היכא כל משם זז דלא היכא

 ולמקום לבעלים הפסד גרם לא שהרי מחזיר סימן בו שאין בדבר בין
 בו שאין בדבר הינוח בספק נמי וכן . מחזירה לדעחס משתמר שהוא
 .לשם להחזירו שיכול וכ״ש שלו אלו הרי נפילה דרך אי נפשך דמה סימן

 בדבר הינוח בספק אבל . מחזירה הבעלים לרשוח הנחה דרך ואי
 מחוייב הוא לכחחילה שהרי יחזיר לא משם זז לא אפי׳ סימן בו שיש

 קשר ונהוי וכדמקשינן הוה נפילה דדרך לספוקי דאיכא ולהכריז ליטפל
 משם זז שלא אע״פי יחזיר לא נטל דאם פשיטא שכן וכיון סימן
 סימן ויחן יבוא ובעליו ויכריז ליטול מחויב הוא לכמחלה אפילו שהרי

 :פרטים עדיין שיש אטיפי האבידה כללו הם אלו .ויטלנו
ת תשפז ל א  לקנוס עזרא יכול היה כח מאיזה אודיעך ממני ש

 זכחה אשר מעשר להם יחנו שלא הלויים אח
 בעם ואבינה דכחיב מבבל עמו עלו שלא מפני ואם חורה להם

 אסיקו דלא איסורא דעבוד אינהו מצאחי לא לוי ומבני ובכהנים
 חורה באיסור והרי קנסינהו אמאי בחרייהו דאחי ינייהו נקנסינהו

 עבד דלא בנו קנסוה איסורא דעבד אביו אמרינן ורביח גזל כגון
:קנסו לא איסורא

ה ב ו ש  ועזרא דמעשר פ׳׳ק ז״ל הרמ״בם כחב זו קושיא מפני ת
ים אח קנס  ראשון מעשר להם יחנו שלא בזמנו הלו̂י

 קנם לזמנו דוקא משמע לירושלים עמו טלו שלא לפי לכהנים ינחן אלא
 מעשר ר״ג מדיהיב משמע נמי והכי • קנס לא הבאים לדורוח אבל
 שלא אוחס על דגזר דנהי קשה דאכחי אלא לוי שהיה יהושע לר׳
 אוחם על או זרובבל עם שעלו אוחם על אבל מדעחם עמו עלו

 שאר לדעח גם .בזמנו אפילו אוחס קנס למה ארצוח משאר שעלו
 . למימר איכא מאי אחריהם הבאים הדורוח אח גם שקנס המפרשים

 מפני כי העשירים אח אלא העניים אח קנס לא דעזרא לחרן ויש
 ולפיכך צוייה מחנוח אח מבזין ונמצאו עמו לעלוח רצו לא העושר

 קנס לבעלים המחנוח הנאח דטובח דכיון העשירים כל אח קנס
 וצדקה לויה מחנוח חרחי דאיכא לעניים אלא לעשירים חחן ואל בשב

 היו בחים הבעלי שכל לפי לקנוס ראוי היה הכי ובלאו לעניים
 הלויס עניי ונמצאו עשירים שהם אע״פ למכריהם מחנוח נוחנים
 פלו שלא לפי מצא עלה אלא ונחלה חלק להם אין כי ברעב מחים

 רצו ולא המקדש ביח בעבודח בעטו עושרם מפני כי שראה טמו
 לא צלויים המעשר אח לחח קנס הדיבר פי על כי י״ל עוד . לעלוח

 יודע יחברך והוא ידום לזמן אוחם קנס אלא לגמרי המצוה אח טקר
 מה הסבה שחהיה הוא וקרוב .אוחם קנס בשבילה אשר הסבה

 ר׳ לדעח וכיש . שאלה חפול לא אבל זולחה או למעלה שכחבנו
 :טפי שפיר דאחי לכהנים גם המעשר אח שיחנו הוה דקנסא עקיבא

ת ח3חש ל א בחורה האמור מרום אי דעחי אודיעך ממנו ש
הד



לאותשובותהרדבץשאלות
: האשה אח בו להסיר מובהק סימן הוי

ה ב ו צ ^  שחי סכוחל עד שקועה כך כל סועמו שהיה העיד אס ת
 גומא דהא מובהק סימן דהוי ודאי אסח בבס עיניו

 שומא לאסר שיהיה איפשר לא וכי מובהק סימן הוי סלוני במקום
 מיבהק סימן הוי המציאות מעע שהוא כיון אלא ממש מקוס באוחו

 מובהק סימן הוי כך לו שיש מי שנמצא אע״ס שנא לא נמי הכא
 יסשיב העין ע״ג בנבשושיח ולהסיר לסמור בא״ז שכתוב מהך ומדיסא

 שיש לסי וה בעדוח דקדוק צריך מ“ומ .בנ״ד כ״ש מובהק סימן ליה
 עיניו שחי כוסל שאינו אע״ס קצח עמוקה שסומסם אדם בני כמה
 זה אין ז״ל הרמב״ס לדגיח בחורה האמור הסרוה והוא אסח בבס

 נבשושיח שהיה שיעיד צריך א״ז שהסיר בגבשושיח וכן . מובהק סימן
 הילכך .מובהק סימן זה אין דאלח״ה אדם בני משאר הרבה משונה
 לסמוך יש הרבה עמוקה סועמו שהיסה מעיד העד אם רד לענין
 שיש משם זה שיצא במקום יהודים שני הוחזקו שלא צריך ועוד .עליו
 מסירין אין שניהם ונחעלמו שנים הוחזקו אבל . בחונומם עומק להם
 שיש אדס בני ולשני • אוחה מחירים בשנינו האחד ואם מהן אחח
 שאין יודע והוי • הוא וברור הוחזקו א״כ אצא חיישינן לא ככה להם

 אבל וכימיו שמו ולא אוחו מכיר שאין בזמן אלא אמורים הדברים
 אם מקום באותו בודקין אלא עוד צריך לא וכינויו שמו הזכיר אם
 לא גלוחא ריש יצחק דלסרי אשסו אח מחירין זה אלא חסר לא

ל הריא״ך כסב וכן . מיישינן  בחדא סגיא אחחא למשרי דלענין ו
 גט דלענין ואע״ג שיירחא דשכיחי אע׳יג הוחזקו לא לעיבוחא

 דהחם תירצו . שיירחא שכיחי ולא הוחזקו לא לעיבוחא חרתי בעינן
 שכלו אשה לענין אבל לחומרא אזלינן הכי ומשוס אחר בגט איסשר
 ימיה כל עגונה להיות צריכה לו היה מה נודע ולא חזר ולא בעלה
 אני וגם בזה בחשובה ז״ל הרא״ש האריך וכבר כה מקולינן ולכך

 שמחל מי דהיינו עלה דאחינן הא מימ . אחרס בחשובה כסבחי
 זה אין אבל עליו לסמוך מובהק סימן הוי ודאי אחח בבס עיניו שחי

 מעידין אין מום שהוא שאמס״י ז״ל הרמב׳׳ם לדעח בחורה האךוור חרום
:כחבסי דעסי לעניוח והנראה גוונא האי כי איכא דטובא עליו

ט פ ש ת ת ל א  ז״ל להריא׳י^ שנמצא במה דעחי אודיעך ממני ש
 ודנו דיינין דינין הבעלי ביררו שאם בחשובה

 שהדין שיראה מי כל וחימא הדין שיגמר עד בהם לחזור שיכולין לפניהם
 :סוף לדבר ואין בורר אני אחר דיין ויאמר בו יחזור מליו נוטה

ה ב ו ש  שלא או מידם קנו בשלא אלא אמורים הדברים אין ת
 שאין ברור הדבר מידם קנו אם אבל בירורין שערי כחבו

 לחזור יכולין אין לסניהם למעון המחילו בלא ואסילו כלום קנין אחר
 בסרק כדאיס׳ לחזור יכולין אינם ססול או קרוב עליהם קבלו ואסילו בהם

 ן יכולי אינם מידם קנו בירוריןאע׳גדלא שטרי כתבו אם וכן , בורר זה
 להם וכו׳כוחבין אחד לו בורר דמחני׳דזה עלה ז״ל רש״י וכ״כ בכם• לחזור

 דאין והיינו למזור יוכלו שלא סל:ני אח לו בורר וזה סלוני אש לו בורר זה
 דברי אין סילכך ז״ל הרץ וכ״כ שניכם מדעס אלא בירורין שטרי כוסבין

 שאע׳ס וי״א .בירורין שערי ולא קנין לא שם היה בשלא אלא ז״ל הרב
 ראיה ומביאים בהם לחזור יכולין אינם בסניהם משמענו נכתב שלא

 שנים בסני עליו קבל בחרא ממונות דיני בסרק דגרסינן הירושלמי מן
 משהתחילו איקרי דקבלה ומשמע בו לחזור יכול אין ג׳ בסני לחזור:ו יכול

 למימר דאיכא ז״ל הרב על קושיא מכאן אין ומיהו • הם בסג לטעון
 בסני לדון עליו קבל אם לסיכך בירורין שטרי בשכחבו י אייג דהחם
 יכול אין ג' בסני לדון עליו קבל מצוף ב״ד דנקראו בו לחזור יכול שנים
 קנו אבל מידם קנו שלא וה״מ • לסניהס טענו שלא ואסילו בו לחזור
 ססול או קרוב עליהם קבלו ואסילו כלום קרן אחר אין מי/ים

 טענוסיהם כסבו לא דאם טענחא בשערי דה״ה יודע והוי ־ וכדכסיבנא
 וסרעחי לויחי וטען וחזר לויסי לא כגון לסטור מסטור לחזור יכול
 ולטעון רvnל יכולים אינם שוב הדיינין למי טענואיהם כתבו אם אבל

 שנכתבו עד בהם חזרו דלא דכיון סטור לטענה סטור מטענח אסילו
 שטרי איןכוחבין סשוט גט בסרק דהנן והיינו טוטנין הם ודאיבדוקא

 בירורין שטרי מאי אוחזין בשנים וחרגימנא שניהם מדעס אלא בירורין
 שאחה לסי שניהם מדעם אלא כוסבין אין הכי ומשום יוענחא שטר[

מדברי משמע וכן בהם לחזור יכולים שאינם זו בהסיבה להם סב

 ירמיה ר׳ בדברי מפרש שמחה ומה למעלה. שכחגנו ז׳ל רש׳י
 אליבא מפרש אחה אחד לו בורר וזה אחד לו יורר זה לה דמפרש

: טענחא בשטרי לה דמחרגם דמאן
? ל  דאס ז׳ל הרי׳אף כדברי לפסוק לנו יש עלה דאתיא מאי ניין5ו

 לחזור יכולין טענחה שטרי כחבו שלא או מידם קנו לא י
 אלא אמורים הדברים שאין יודע והוי . הדץ שנגמר קודם בהם

 או לרבים מומחה היה אם אבל דינים הבעלי להם שבוררין בדיינים
 ואצ׳ל כרסם בעל אותם דן זה הרי עליהם לדין הקהל אוחו שקבלו

:כחבחי והנל״ד • הטענוח שמע כבר אם _
שצ ת ת ל א  שנים בפרק דחנן בהא דעתי אודיעך ממני ש

 מה יודע ואינו שטרוחיו בין שטר מצא אוחזיז
 ;יחזור לו או יחזיר מודים דשניהם הרי אליהו שיבא עד מונח יהא טיבו

ה ב ו ש  מפרשים וקצם ז״ל הרשב״א כי קדומה מחלוקת זו ת
 יחזיר לא למלוה .לזה ולא לזה לא יח/יר לא אומרים

 .קינוניא ויעשו למלוה יחננו שמא יחזור לא ללוה וכם קינוניא משוס
 משום דנסל היכא אלא להכי חיישינן דלא כתב ז״ל הרא״ש אבל

 רעוחא ביה אחילידא לא שליש ביד שהשטר הכא אבל דאיחרע
א מי מכח זכור הנקסד שאין אלא  יעשו מודים שניהם ואם לידו י

 יהא מדקחני ז״ל הרשב״א כדברי דיקא דמחני׳ אומר ואני .כמאמרם
 דמחניסין בבי בכל כדקחני יחזיר לא קחני ולא אליהו שיבא עד מונח
 וא״ח . וקינוניא רמאות חשש משום אליהו שיבא עד קחני להכי אלא

 איסשר הרי אליהו שיבא עד מונח יהא אמאי ניחא מי ולדידך
 למיחש ליכא דחו מודים שניהם אם ב״ד קרע קרוע להם להחזירו
 שיבוא עד מונח כאלו הוי קרוע השטר וחזרח דאה׳נ וי״ל • לקינוניא

 הכי כוסיה דיקא דמסניסין וכיון ביה למגבי מצי לא דחו אליהו
 ז״ל הרא״ש לדעס כי וחו .יחזור לא מודים שניהם ואפילו פסקינן

 הכי סימא צא דאי דוקא אקנייחא בשטרי מסניחין לאוקומי צריך
 ולא בניסן ללוח כחב שמא ניחוש יחזיר אמאי מודים שניהם אפילו

 היכא אפילו סרכינן דהכי כדין שלא לקוחוח טריף וקא חשרי טד לוה
 עמו מלוה שאין אע״ס ללוה שטר דכוחבין דמסניסין עלה נפל דלא

 הרשב״א לדעח אבל . אקנייחא בשטרי לה מוקמינן זו קושיא ומכח
 לזה לא יחזור לא מודים ששניהם ואע״ס בכלגוונא מחניחין איירי ז׳ל
 ואי לוה ולא ללווח כחב שמא משום אקנייחא דלאו דשטרי לזנו ולא

 כדעח לי מסחברא הני ומכל קינוניא חשש משום אקנייסא בשטרי
:כחבסי הנל״ד ז״ל. משב״א

ת י*שצא ל א  נשך איזהו סרק החוספוח דבור לך לבאר ממני ש
 בגזל ולוקמיה וא״ח .לאוין בשני עליו לעבור

 משוס דגזל אלאו לקי דלא משום וי״ל .לאוין בשני עליו ולעבור גופיה
 ענין אינו באם שכיר שכר אכובש ליה מוקמינן כי אבל לעשה דנסק

 דלעולם וי״ל . מלקיוח לאפושי קרא מהדר וכי וק״ל .שסיר לקי
 חגזול דלא אלאו ליה מוקים הוה ואי בחדוש קרא לאוקומיה מהדרינן

 ליה דמוקי אבלהשחא לאוין בשני עליו לעבור אלא כלל חדוש בו אין
 סגזול לא משום חדא סרחי דלקי חדושא אשמטינן שכיר שכר אכובש
 דאיסשר כיון ממון של לאו דכל קשה דאכסי אלא . העשוק לא ומשום

מ לעשה הכתוב נסקו דלא אע״ג עליה לקי אמאי בחשלומין  בהדיאמ׳
 לוקה ואיני שעשקסי מה פורע הריר למימר ומצי לחשלומין הרינסן

 אפרע ולמחרסו למחר למימר מצי השחא לפרוע יכול אינו אם ואפי׳
 ובעיקר . לקי דלא המפרשים רוב השכמח היא וכן .לקי ואמאי
 איכא' לאוץ בשני עליו ולעבור גופיה בגזל לאאוקמיה דאמאי קושיין
 למעוטי ואחי חגזול וללא חעשוק ללא סמיך רעך דכסיב דמשום לסרוצי
מינן ואי טכו״ם ק מו  לאאיצטריכינןליהדמהיכא גופיה בגזל ליה מה
 הכי ומשום להסירו הכחוב דהוצרך אסור כוסי של’ דגזלו אדעחין הסק

א שכיר שכר בעושק ליה מוקמינן  יהיה העכו׳ם דטרח כיון דסד׳
 • אסרדיהו קאי רעך וחד עכו׳ם ולא רעך קמ״ל שכירוהו לעשק אסור

 דסשיטא ליה צריכינן הוה לא המקבל דפרק צריכוסא הך והשסא
 בגזל קרא כחיב הוה אי אפילו קאמר הכי אלא מוסר דגזל־העכו״ם

 בגוזל קרא דליכא הוא קושטא צריכוחאאבל איכא עכו״ם למעט בהדיא
 והסוספוס .קרא צריך לא העכו״ם גזל דלמעט בעושק סרריהו אלא

 שטר שכר בעושק מלקוה דאיכא דס׳ל משום בהכי להו ניחא לא
וזיל פירש ז״ל והראכ׳ד . לעיל וכדכסיבנא במדושא קרא ומוקסינן

ל5א
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 שמוס בשני עליו לעבור אוקמיה מעניינא דאשי כיון דגזל לאו אבל
 עליו לעבוד עצמו לגזל שהרי למייסד משום ולאו שכיר שכר לכובש
 למד ודבר כסיב דשכיר דבעניינא משוס אצא צריך הוא גזל משוס

 בה׳ עובר שכיר שכר דכובש אמרען נמי המקבל ובפרק .מעניינו
 איכא דהא למלקוש לאו לאוי הנך וכל מינייהו שד שגזול ולא שמוש

 קאמרינן לאוי אישור אלא מלקיוש בני ולאו נינהו ששלומי! ובני ששלומי!
 ממש לגופיה ליה דרשינן שגזול דלא לאו דהך מדבריו משמע .עכ׳ל

 שכר לכובש נמי ליה דרשינן עשק גבי ומדכשביה גזל משוס עליו לעבור
 ממש דגזל מלאו המקבל בפרק שלמודא דעביד צריכושא והך שכיר

 אסור העכו״ס דגזל אדעשי! שיסק מהיכן דקשה אלא לגופיה דכשיב
 הסוספושז״ל.והנל״דכשבשי_: שמשרצים כמו לשרץ וצריך

ת תשצב ל א  עלה מציאוס אלו של בסוגיא דעשי אודיעך ממני ש
 למפשעה ואשי מאי ולצורכה לצורכו לן דאיבעיא

. ערופה בעגלה היא ז״ל רש׳י לדעש לרבקה הכניסה תעובה ;ז״ל והשושפוש רש״י שעש לפי וכו׳ ודשה לרבקה הכניסה דשניא מהאי
 לא אמאי אדומה בפרה שנויה בריישא דאיכא כיון ,וא״ש

 .אדומה פרה גבי דמשניא עליה דשכן משני׳ דאיישי כיון מינה פשיע
 דמיישי וקרא דמלשא עעמא לן דמודע פפא לדרב דאצעריכינן כיון וי׳ל

 .דעגלה בריישא מיישי הכי ומשום ערופה בעגלה קאי פפא רב מינה
 ערופה דמעגלה כיון כלל עון) עליה דפכן מכני׳ מיישי אמאי וא״ש
 דעגלה וי״ל וכו׳ עובד וקדינן עבד כשיב קאמר עלה פפא ורב פשיע

 .דסועה בשרא בפרק כדאישא עול דעול בג׳׳ש מפרה היא למדה ערופה
 גם יפסול זכר עליה עלה א״כ בג״ש ממנה למדה שהיא כיון וא׳׳ש

 בריישא או משנה בה שנינן לא אמאי נמי סכי וכ״ש .ערופה בעגלה
 בנתה בש עגלה דאמר אליעזר לר׳ דבין וי״ל .אדומה פרה גבי כדשנן

 אי! פרק כדאישא זכר מקבלה לא פנים ששי בש דאמדי לרבנן בין
 דנישא דעבד דומיא עובד כשיב וקרא ליה נישא לא הילכך מעמידי!

 עלה ואס שלימה פרס אלא כשרה שאינה אדומה בפרה אבל .ליה
 ההיא הכא שייכא מאי סוף סוף וא״ש .פסולה ליה נישא זכר עליה
 לא דהכא לשירוצא מ״מ בג״ש לעגלה מינה דיליך נהי עוף עליה דשכן

 דלא משוס פפא כדרב דרישא טעמא לשרוצי ליה הוה הכי לה צריכינן
 ע״י נידושש והשבואה מכשישה קענה שהוא כיון ששדוש ליה נישא

 בכלל אושה קשר ולא ששינק כדי אלא הכניסה לא והוא סאשרוש
 לדמושה לה מיישי דלהכי וי״ל . מ"מ עול עליה עלה הרי דא״כ הפרוש

 ליה איכפש דלא משום ליה נישא לא דהשם היכא דכי עוף עליה לשכן
 כשב וכן ליה איכפש ולא ליה נישא לא דדשה אע״ג נמי לרבקה הכניסה

 לשכן דמיא בה ליה נישא דלא ודשה לרבקה הכניסה והאי ז׳׳ל רש׳י
 איפשר ודאי ימוש וא) רישיה פסיק הוי הא וא*ש « ע״כ עוף עליה
 . קשיא אשור ליה נישא דלא אע״ג רישיה פסיק ולמ״ד כ״ש שדוש שלא
 .קטנה שהיא שדא .כלל שדוש שלא דאיפשר רישיה פסיק הוי דלא וי׳ל
 וכשב .הנה ואשש הנה אשש והולכש האשדוס בכלל קשורה שאינה וסי

 והששא רישיה פסיק הוי דלא אלא שריה דלא ומסשברא ז׳׳ל הרא׳ש
 להנאש נשכוון דלא דאע״ג כשרה ודשה לרבקה רבושא ברישיה נקט

 מעצמה אלא ששדוש נשכוון שלא כיון כשרה בעלמא לשמירה אלא הפרה
 דנשכוון אע״ג פסולה ושדוש ששינק ע״מ קמ״ל רבושא וסיפא דשה

 ולצורכה לצורכו הכא והא .ע״כ פסולה ששדוש נמי שנשכוו! כיון להנהשה
 שפיר ומשני לממונא ערופה מעגלה שפיר פשיט ז״ל רש״י שעש לשי וכו׳

 דמבריישא דכשבו השוספוש לפירוש אבל .רכשרה עוף עליה דדסיאלשכן
 שומרש ומשוס בקדשים כשיב דכפרה פרה באני קושיא מאי פרץ דפרה

 כיון זו קושיא השוספוש ושירצו .ולצורכה לצורכו אפי׳ פסולה קדשים
 הכלל זה בסיפא שניא דהכי כשרה לצורכה פסולה לצורכו קשני דבסופה

 דוכסא דבכל משמע הכי דשניא וכיון פסולה אשר לצורך כשרה לצורכה כל
 פרה שאני לשנויי מצי לא והששא ופסולה צורכו כל הוי ולצורכה לצורכו
 זכר עליה עלה כמו פסולה מדאוריי׳ דהשם משני אלא דשמירא אדומה

 עליה דשכן ההיא מיישי ואמאי וא״ש דמקשו והיינו פפא מרב דפסולה
 דבדיישא רישא לה לדמוש לה מיישי להכי ז״ל לפרש״י דבשלמא עוף
 פפא דרב משום לאשמעינן לה מיישי להכי א״נ .לעיל כדכשיבנא דילן

 דעגלה אבריישא למלשיה אמרה לא אמאי וכ״ש עלה למלשיה אמרה
 בעגלה דדרשינן ומאי עול דעול בג״ש מהדדי דילפי לאשמעינן ערופה
בפרה אמרינן נמי הכי ליה דנישא עובד אף ליה דנישא עבד מה מריפס

 השוס שעש לפי אבל .בה עובד לא אשר בה כשיב דלא אע״ג אדומה
 פפא דרב משוס ואי לה מיישי אמאי אדומה בפרה בריישא כך דקאי

 בפרה איירי דשרוייהו כיין אבריישא אמרה לא אמאי עלה אמרה
 דלצורכו מהכא בעיין פשטינן אי בשלמא נמי רישא אפי׳ הכי אי .אדומה

 דיש גמורה עבודה היינו בה עובד לא אשי דכשיב והא אסור ולצורכה
 בעיין שפשוט דלא דאמרש השסא אבל . כשיב בה ועבד למקרא אם

 רישא אפילו הכ; אי דהוא כל אפילו עובד לא אשר דכשיב הני ושאני
 לים נישא לא רישא כלומר להא דמיאאלא לא הא • עכ״פ דשה דהא נמי
 שכשב יזהו ליה איכפש דלא עוף עליה דשכן דומיא ליה איכפש ולא

 סיפא הכי אי שהקשה למה לקושיישו הוא שירון הוא שירוצא ז״ל רש״י
 משמע השוספוש פשט ולפי .לה דשינן דהא שפשוט דלא דישויי ולאו נמי

 הכא דשאני מהכא שפשוט לא כלומר הפשיטוש עיקר לדמויי דמהדר לי
 דהוי זכר עליה דעלה דומיא פסולה ולצורכה לצורכו השורה דמן

 וק״ל למיבעי איכא אכשי אבידה גבי בעלמא אבל . ולצורכה לצורכו
 אלא הכי לדרזויי מצי דהוה וי״ל . מאיסורא ממונא למפשט אשיא היכי

 למר משקל הוי דלא האי כי ממונא א״נ . פפא כדרב משני קושטא
 לפרושי איכא וכו׳ טעמא מאי .ודוק מאיסירא ילפינן שפיר למר ומישב
 פסולה זכר עליה עלה כשרה עוף עליה שכן עעמא מאי בעי קא דהכי

 טעמיה כי כלומר פפא כדרב ומשני . סיפא ומ״ש רישא מ״ש כלומר
 ליה נישא לא אי ציה נישא אי מלשא דסלי ערופה עגלה לגבי פפא דר׳

 טעמא שליא לא אדומה בפרה אבל אדומה פדה לגבי נמי אמרינן
 בס כשיב דלא כיון פסולה גוונא בכל אלא ליה נישא לא או ליה דנישא

 מידי דלא משום כשירה עוף עליה דשכן טעמא אלא בה עובד לא אשר
 ולא עול עליה עלה דהוי מטעם פסולה זכר עליה עלה אבל הוא

 עוף עליה דשכן טעמא מינה לגלויי אלא פפא דרב טעמיה מייסינן
 מהדדי ילפי הא וא״ש ליה. ניחא דלא במלמא אהדדי דמו לא אבל כשרה
 ומסברא ג״ש האי ליה דליש כמאן סוגיין דאשיא וי״ל עול דעול בג״ש
 דלאניחא אפי׳ נפסלת דחמידא אדומה■ פרה למימר דאיכא למילף ליכא
 היכא אלא נפסלש אינה כאי סלי חמירא דלא ערופה עגלה אבל ליה

 דוק השוספוש שסקכו ממה כלל יקשה לא זו שיניה ולפי ליה דניחא
 סוגיין דאשיא חדא שטתא בהאי להו ניחא והשוספור^לא וששכח.

 דמשני׳ עלה למלשיה אמרה פפא דרב כיון ושו .ג״ש דרשינן לא כמ״ד
 א״כ ליס ניחא דלא משוס לשרוייהו טעמא דחד משמע עוף עליה דשכן

 נמי סכי ליה ניחא ללא ליה ניחא בין ערופה בעגלה דמפלגינן היכי כי
 על והקשו ■ ע״ש לשרן ודחקו הקושיות כל בנו זה ועל אדומה בפרה
 דהשם עוף עליה לעלה ודשה לרבקה הכניסה מדמינן היכי ז״ל פדש״י

 ובמה כלל ליה ניחא לא והכא התבואה אש דשה שהיא קצס ליה ניחא
 אבל • דשערח ליה ניחא ולא עסקינן דבבחורה ניחא למעלה שכתבנו

 ליה ניחא ולא מרבק עגלי כמו לפטמה לרבקה מפרשים ז״ל ור״ש ר״ח
 מכשר לא דא״כ ז״ל הרא״ש עליהם והקשה .שמכחישה בשבילו ששדוש
 ומשקלקלה לפטמה שהכניסה לטיבושא שרשי דאיכא משוס אלא ברישא
 מ’ע דקשני סיפא וא"כ מאילים היא אלא ששדוש כיון דלא ושו • בדישה
 אי ודשה לרבקה ע״מ דאפי׳ רבותא לשמעינן פסולה ותינק ששדוש

 ומשוך ־ לטיבושא חדא אלא דליכא כיון פסולה ודשה שתינק ע״מ
 התבואה נדןשיס היא הכי דבלאו משום הוי דטעמא פי' זו קושיא

 משכחש דלא הראשונים על קושיא זו אין ולע״ד .השוספוש שכתבו כמו
 יונקת ליה משכחת ולא בדישה שתקלקל ולא לפטמה אושה שיכניס לה

 מצי ולא . חדא אלא נינהו שרשי לאו הילכך בדישה שתקלקל שלא
 נפסלת אינה ודשה שתינק ע״מ או לרבקה מ”דע בחדא אסיפא לפלוגי

 בשביל קשני הכי ומשוס משקלקלש שהיא לפי ליה ניחא לא דודאי בכך
 לא ושו ולצורכו לצורכה דהוי בדישה ליה דניחא דמשמע ותדוש שתינק

כשבתי: והנל״ד מידי.
צג ש ת ת ל א צ  כפועל שכרו לו נושן על הפירוש אודיעך ממני ^

 בו שרבו לפי מינה דבטיל מלאכה מאותה בטל
 לענין מקומות בכמה לו צריכין ואנו דוחקים קצש יש ובכולם הפירושים

 קצר לכלל אני וצריך להעיד או לדון שכר הנוטל ולענין אבידה
: עליו אסמוך  האחרונים גם הראשונים בו שפירשו מה כל על עמדתי הנה תשובה

 מה על סמוך דבריה׳ משוך שביירשי ומה ישנים גס חדשים
ואע׳׳ע שאינו כמה עד פרק בבכורות המשניות בפי׳ ז״ל הרמב׳׳ם שכתב

שאילו



לבותשובותהרדב״זשאלות
 המלאכה ואומדן הפוטל אומדן אומדגוס שסי “שצרי[ ממט כדטסו טאיגו
 שהיה מה כל לו נוהנין אין וחזק וגבור במלאכתו זריז שהיה הרי כיצד
 הטצל הפוטל שיטור כפי לו נוסנין אין וגם הרבה בהוא להרויח יכול

 מניח היה אומדיןכמה וזריז חזק הפוטל אם אלא מוטט דבר שהוא
 ונמצא לו ונוסנין קלה במלאכה ולהתטסק במלאכתו מלהתטסק משכרו

 איכפת לא וזריז ובריא חזק שהוא כיון מוטט דבר אלא לו פוחתין כאין
 אומדין וטצל חלש הוא הפוטל ואם . מרובה בטורח כאי כולי ציה

 ונוסנין כבדה ולא קלה במלאכה להסטםק משכרו מניח היה כמה אוחו
 ליה‘ איכפת טובא וטצל חלש שהוא דכיון הרבה לו שפוחחין ונמצא צו

 נריך וטוד הרבה לטרוח חסן שאין בכבדה ולא קלה במלאכה להתטסק
 והוא בה להסטסק רגיל שהוא טצמה המלאכה טרך לפי אומדנא

 היתה אם להורות או הדין את אבידהאולדון להשיב טתה ממנה בטל
 הוא הפוטל אם מים שואבי או טצים חרשי כגון כבדה מלאכה מלאכתו

 וחלש טצל הוא ואם שכתבנו כמו ממט לו פוחסין וגבור ובריא חזק
 קלה היא המלאכה ואם . למטלה כסבסי כאשר הרבה לו פוחתין

 דבר והחלש הזריז ב־ן ההפרש יהיה אז בהם וכיוצא השולחני כגון
 וחצי דינרין פני ירויח הזריז המשל כי קלה שניהם שמלאכת כיון מוטט
 אלא צו נפחות לא חזק שהוא לזריז יום בכל דינרין שני ירויח והחלש ביום
 מקפיד אינו והוא ממנה לקצה קצה ממלאכה שנתבטל מפני מוטט דבר
 יוסר לו פוחתין לקלה מקלה אפילו קפידא ליה •דאית ולחלש . בזה

 וטתה דינרין שני לו יתנו ולחלש ורניט דינרין •שני לו יסנו ולזריז
 מלאכה מאוסה שאמרו מה ויתקיים בטל כפוטל שאמרו מה יתקיים
 של פירושו בין פטרה הוא הפירוש זה כי ותשכח ודוק • מינה דבטיל
 הגאונים בשם שכתבו מה אבל .כרמבי׳ם של פירושו ובין ז׳יל רש״י

 לפי או כמלאכה רוב לפי ביוקר שהמלאכה זמנים שיש ז״ל והריא״ף
 האבידה את השיב ואס בזול שהמלאכה זמנים ויש הפוטלים מיטוט

 לפי מתיישב הגמ' לשון אין הזול זמן לפי אלא לו שמין אין היוקר בזמן
 ליה דאיס דכיון סירצו ולזו טעמא בלא כהלכתא דהוי וסו . פירושם

 פשרה חכמים בה הטילו להודות או לדון או אבידה השבס מצוס שכר
 הקושיא אבל .משכרו קצס שיפסיד אט״פ המצוה לקיים אדם שרוצה זו

 שצריך מודים ז״ל הראשונים שגם אומר אני ולפיכך תירצו לא הראשונה
 אלא יקח שלא הפוטל טל להחמיר לנו שדי ממנה שבטל המלאכה לשטר
 ביה טבדינן לא טצלדסרסי כפוטי' לו נוסנין אין מ״מ אבל הזול כשטר

 המלאכה שיטור כפי לו נוסנין קלה שמלאכתו או חזק הוא אם אלא
 ואין שכתבתי למה הפירושים כל נמצאו זה דרך ולפי . מינו: דבטיל.
 והנכון .היוקר כשטר או הזול כשטר לו שמין אי אלא ביניהם חילוק
. למטלה שכתבנו האומדנות ולפי נתבטל אשר כזמן כפי לו דשמין

: כתבתי כנל״ד .
שצד שהיא לפי לוד סגרי סוגיית פי' אודיטך ממני וז

קמאי בה וטרו ושקלו החלוקות רבת טמוקה סוגיא
: דבריהם סוכן טל טמדת ולא טובא

! ל ב ו ש  ראשונה הקדמה . הקדמות קצס זו לסוגיא צריך כי דט ת
מחילה. הויא דלאלסר קי״ל אבל נפשטה לא זו נטיא כי

 איכא נמי טרפון דלר׳ ג' .כה״ג למיבטי איכא נמי מוכר דלגבי ב'
 ניחא לאלתר. דמחילה ד׳ . הדחיה לפי בין דסברוה למאי בין למיבטי

 אונאה ומחדר דקנה .־ה' הרסי כנגדה דאיכא אט״ג לוד לתגרי להו
 טצמה דשתוס ז׳ . להו ניחא הקצר דזמן ו' . מקח מביטול להו טדיפא
 וחדא לטיבוסא חדא ביה איס חדא דכל הם שקולים מקח וביטול

 מקח ביטול מצומצם שיטורו דהוי אלא שכיח טצמה שסוס לריטותא
 טדין£ הא ולפטמים טדין£ הא ולפטמים שכיח ולא מצומצם הוי לא

 ובטי הא בעי הא דבטי מאן ז״ל רש״י לדעת כי ח׳ . הסברות כפי
 התוספות וצדטס וכו׳ שיראה עד אי חוזר לעולם מקח ביטול אם בין לה

 לסגר שיראה וטד ליה דפשיטא קמייסא בעי לא בסרייסא דבטי מאן
 הנאה היום כל או לעולם חזרס דבין ט' . מחילה הויא לא ולקרובו
 . לה חיישינן לא אחרס הנאה כנגדה יהיה ואס איכא פורסא

 יהיה שלא חזרה ולא עצב קצה טמה יהיה שלא שמחה שאין טשירית
ה  בטה״י הסוגיא לך אבאר זה כל ואחר טרפון כדר' תועלת קצת נ

 קי״ל דהא כהלכסא דלא בעי היכי וא״ס וכו׳ לרבנן פחוס להו איבעיא
 טלה וכסב אונאה ומחזיר קנה שתוס הסוגיא בסוך! דאמר כרבא
או לתגר שיראה בכדי ואי בו לחזור יכול מהם אחד ואין ז״ל רש״י

 למימר לך אית מאי אלא משסוס לפחות שסוס נין איכא מאי לקרובו
 דלאלפר סאמר אם בעי קא נפשך דממה לסרן יש מחילה הויא דלאלסר

 עלי\ שהוטל מי דקסני מתני' להאי כודאי ידטינן א״כ מחילה הויא
 כינייהו א־כא הא היא הלכסא ואס״ל היא הלכסא לאו העליונה טל [ידו]
 דאית ובמסקנא ולקרובו לתגר שיראה דטד למימר איכא כ“וא שפיר

 לא דאי מחילה הוי דלאלסר ודאי ידטינן בינייהו האי וליכא דרבא לן
 כיון לרבנן תלמודא קאמר אמאי וא׳׳ס וכו'. איכא מאי תימאהכי

 מאי לפי בין שייכא טרפון דלר' וטדיפא טרפון לר' אפי' דשייכא
 פחוס כל למיבטי איכא דסברוה מאי לפי הדחייה לפי בין דסברוה

 היום כל אי מחילה הויא לאלתר טרפון לר' מחילה דהויא משליש
 וליכא ממש לרבנן כמו סרפון לר׳ הבטיא סהיה סירס מי דחייס ולפי

 נמי דבסתמא דרבנן אליבא לה בטי כרבנן דהלכסא משום לתרוצי
 מדברי לרבנן דהאי לומר ויש . דרבנן אליבא בעיין הוי

 שפיר ודאי מדסבריה שפיר פשיטא לרבנן דאי משוס הוא מתלמוד
 איכא דלעולם מידי משני לא נמי טרפון לר' בעיין אי אבל סברס מי

 לה דבעי בסחלה לן שקשה מה לסרוצי דאסי והנכון . ודוחק למיבטי
 סתם הך ליה דליית בטיא ליכא טרפון לר׳ דבשלמא כהלכסא דלא

 למיבטי איכא לרבנן אכל העליונה טל ידו עליו שהוטל מי דקסני מסני'
 למיבטי איכא נמי מוכר ולגבי . אזלא וכוסייהו היא מסני' ססם דהא
 פסיקא דלא משום אלא טעו דלא נינהו לוד סגרי לאו כ׳׳ט דהא
 צה בעי לא כחפצו נמכר חפן שיראה כדי או חוזר לטולם אי ליה

 ומתניתין לה בעי דמתני׳ דטלה ותו . פוסקים מחלוקת דהוי במוכר
 כתב חזרו ס״ש . לקרובו או לסגר שיראה טד כדקתני איירי בקונה

 דסלמודא דאורחיה משום הכי כסב • במתני׳ לוד סגרי גבי ז״ל רש״י
 צורך דאין כסב חזרו ולמה סחלה היה מה פשיטוסו טנין לבאר

 סברוה . פשיט קא ומינה לה בטי קא ועלה היא דמסני׳ בזה להאריך
 וי״לרמסניתין פלוגתא לאפושי הכי סברוה וא׳יסאמאי משליש פחוס

 כסןפ שמונה טד בלוד טרפון ר׳ הורה קחני מדלא הכי דייקי הוי
 .ממש דת״ק כאונאה דהוי משמט כסן£ שמונה האונאה ומדקסני

 בפחות איירי ולא האונאה מדקתני גיסא לאידך ממתני׳ ליפשוט וא״ת
 יש אחר דין משסוס דפחות מכלל וכו׳ שיראה עד קאי ועלה משתות

 עד האי אי דבשלמא כנגדה אנ^יס סברה דאיכא וי״ל לאלתר לו
 לפחות החזרה דידטינןזמן היינו משתות אפחוס נמי קאי שיראה
 זמן כמה ידעינן לא א״כ בשתות דוקא אמרס אי אלא משתות
 מוכרח אינו והדיוק דוכסא בשום לה תני לא דהא בפחות אחזרה

 קאמר דלא והא חזרו הכי משום . לה בעי קא דמתני׳ טלה ואדרבה
 מחזרו אלא פשיטוסו דאין משום חזרו ואח״כ מעיקרא שמחו הכי משום

 אי לקמן דפרכינן משום מעיקרא שמחו למה לברורי צריכינן אנן אלא
 לסי שמחו אמאי שפיר לן אתי דמעיקרא משמט שמחו במאי הכי

 וחשינ ז״ל רש׳׳י שכסב ומה חפצים היו שבזה המקח מתקיים שהיה
 המסקנא לפי אבל הק״סד כפי היינו אונאה ומחזיר מחילה איהו ליה
 שהמקח כיון האונאה דמחזיר אע׳ג מחילה לה וקרי גמורה מחילה הוי

 היו המקח דבקיום למדת הא כמחילה אצלם הוא הרי מתקיים
 סחורה וקונין בקיאין שהיו והטעם האונאה שמחזירין אע״פי חפצים
 שהאריך לפי חזרו היום כל להו אמר וכי המטוס באותם בזול אחרס

 דנכולה וא׳׳ת ,ז׳׳ל רש׳׳י כדפי' ממקום מרויחים שהיו אע״פי הזמן להם
 מנא והא קצר זמן הוא ולקרובו לס;ד שיראה דבכדי משמע סוגיין

 קאמר שטוס דכ״ד וכ״ס לחשכה סמוך לו שמכר עסקינן לא מי להו
 דססם ד״ל . שטוס כ״ד קאמר ומדלא הכי משמט לא היום דכל לישנא
 .חזרו הכי ומשום טובא שהוס ואיכא בבקר היה שלהם ומתן משא
 טסי סובא שהות ואיכא ממנו רחוקים וקרובו תגר שמא אכסי וא״ס
 מה לפי הוח א' שיטור דלעולם בתוספות תירצו זו קושיא . א' מיום
 יש הרי חזרו אמאי וא״ס טרפון מדר׳ קצר וזמנו הפעמים רוב כמצוי
 ביטול אמרס ואי א׳ בדבר והפסד דברים בשני טרפון בדר' ריוח להם
 זו קושיא תירצו התוספות .חזרו ואמאי סלס איכא חוזר לעולם מקח
 זו קושיא כסייוז ז״ל רש״י כוונת היתה לא דטסי מיעוט לפי אבל
 מתפשט היום כל שאמר טרפון ר' להם שגרם הפסד אומו כי כך אלא
 סימא אפי׳ משמות פחוס דלגבי טרפון ר' להם שהרויח הרווחים ככל

 וביתר בשתות וכן היום כל אומר מרפון ר' הרי שיראה דבכדי
להם האריך הרי שיראה בכדי לרבנן דס׳׳ל איהא אם נמי משתות

זמן



6 ותשובותהרדב״זשאלות4

 הם כהבו כאשר גמלכיס יום באוחו הנמלכים כצ רזחר צעוגס ואי מן1
 אבל לעצמו וזה לעצמו כשזה אלא וההפסד הריווז לשקול לן דליח ז״צ

 עובה זו אין הריווז בהם שיש ה״לוקוח בכל מספשע שההפסד בזמן
 המקוז שיחקייס ספצים היו לעולם כי דבר של ושעמו וזזרו הכי ומשוס

 בלשון דקדקסי וכן . המקוז וימקייס קרוב ולא חגר מחרמי לא ודילמא
 להם נוח סחס כחב אלא החוספוח כדפירש העעס פי׳ מדלא ז״ל רש״י

 למה הייזה ז׳׳ל רש״י כוונח ואם וכו׳ שיראה כדי בחוך חזרה שחהא
 אי אלא .ושיא לחרןהק נכון הוא שכחבחי מ״ממה שכחבוהחושפוח

 דהא לכאורה מיוחר הוי הלשון זה וכו׳ נמי■ ערפון ולר׳ וכו׳ אמרח
 וי״ל לרבנן משחוח כפחוח ערפון לר׳ משלים פחוח סברוה לעיל אמרינן

 דפחוח דנהי מידי פשיע דלא אמינא הוה הכי חלמודא אמר לא דאי
 מחילה שזה כמו לענין הנ״מ לרבנן משחוח כפחוח ערפון לר׳ משליש

 דלא לרבנן ליה כדאיח ליהזלמר כדאיח למר לעולם אבל מחילה זה גס
 דמשוי ערפון לר׳ מחילה הוו לאלחר משחוח פחוס אלא מחיצה מפוי
 היום כל אחר אלא מחילה חהיה שלא שנאמר ראוי מחילה משליש פסוח

 מחילה הוי לאלחר נמי ערפון ולר׳ לומר החלמוד הוצרך מהאי ולאפוקי
 להוי דלרבנן הקצה אל הקצה מן נמי בהא דפליגי לומר סברא דאין

 אלא דפליגי סברא דאין וחו היום כל ערפון ולר׳ לאלחר מחילה
 לנו שאין פליגי לא מחילה שהוא בדבר אבל ובזמנה ההונאה בשיעור

 הכלל כפי בחמיה חלמודא דחי וכו׳ סברח מי . מחלוקח לחדש
 על חולק ואינו ז״ל ופרש״י מפשינן לא פלוגחא דאפושי בידינו המסור

 דשחוח מדבריו משמע אונאה ליה משוי דידהו מקח דביעול אלא רבנן
 מי וא״ח .ז״ל רש״י בדברי החוספוח פי׳ וכן משחוח דלמעלה עצמה
 המקשה פליגי במאי הכי לאו דאי וי״ל כן לפרש ז״ל לרש״י דחקו

 שפירשו כמו לפרש דאיפשר זה חירון על סמכו לא והחוספוח והמחרן
 חרחי דהני סובר ז״ל דהוא אוחו שדחק מה עיקר אלא חקשה ולא הם

 שליש ועד משחוח דקאמר דמעיקרא כחב ולכן להו בעי גברא חד בעיא
 שסובר כמו ולא בכלל ושחוח משחוח היינו לרבנן עצמה כשחוח לר׳ערפון

 עצמה בשחוח שמחו דאסיקנא מאי לפי זו בעיא שחחיישב כדי לבסוף
 פירשנו לא זו סברא ולפי לרבנן משחוח כפחוח ערפון לר׳ ושחוח

 דקדקנו לא אבל שיראה בכדי מקח בישול לומר חמצא א"כ אלא המפנה
 כפחוח ערפון לר׳ דשחוח זו סברא לפי חוזר לעולם נאמר אם לישבה
 זו סברא לפי המשנה לישב נוכל אש ליה מיבעיא הילכך לרבנן מפמוח

 וכך להו דאיבעיא גרסינן זה ולפירוש חוזר לעולם נאמרביעולמקח אס
 סדר להכי שפיר אחי להו איבעיא גרסינן אי ואפי׳ החוספוח כחבו
 לפי כי לאשמעינן והדחייה הראשונה הבעיא אחר החלמוד אוחה

 שממו המשנה מחפרשח סברוה דהיינו והפשיעוח הראשונה הבעיא
 לפי אבל וכו׳ שיראה בכדי או לעולם מקח ביעול אסחאמר בין וחזרו

 מאמר א״כ אלא מחפרשח המשנה אין סברח מי דדחי מאן סברח
 ראיה מכאן ואין עצמה בשחוח שמחו ומשני חוזר לעולם מקח דבישול
 מקח ביעול אח״ל בין המשנה מחפרשח אס לראוח בעי הכי ומשום

 עצמה בשחוח דשמחו משום לעולם או לקרובו או לסגר שיראה עד
 פחוס אי בשלמא שמחו במאי הכי אי ז״ל כדפרש״י הוא דחיקא שנויא

 דהוי דמאי שמחו הכי משום לרבנן משחוח כפחוח ערפון לר׳ משליש
 עד נמי דממילה דפשעינן ואע״ג ערפון לר׳ מחילה הוי לרבנן חזרה

 בקיום אונאה דמחזיר אע״ג איכא שמחה מ״מ ולקרובו לחגר שיראה
 ערפון לר׳ שלים ועד דמשחוח אארח אי אלא חפצים היו שבזה המקח
 הוי דלרבנן להו ניחא בדרבנן אדרבה שמחו אמאי לרבנן עצמה כשסוח
 על הלוקח ויד אונאה הוי ערפון ולר׳ חוזרים ושניהם מקח ביעול

 כל להו אמר כי חוזר לעולם מקח דביעול חפשוע א״כ אצא העליונה
 שאין ערפון בדר׳ להם ים הנאה סוף סוף חזרו אמאי ק׳׳ל חזרו היום
 כחב זו קושיא דלחרן ונ״ל . לעולם ולרבנן היום כל אלא לחזור יכול
 או חוזר לעולם דבין חדא עעמיס משני כלל הנאה אינה זו כי ז״ל רש״י

 לפיכך שכיח לא משחוח יחר אונאה ועוד היא פורחא הנאה היום כל
 דבר שהוא אעש״י עצמו בשחוח שמפסיד מה כנגד כלל הנאה זו אין

 מה כנגד מצומצם שהוא דשחוח הפסד דאוקי ק״ל ואכחי מצומצם
 שכן לעולם ולרבנן היום כל ערפון דלר׳ משחוח ביקר להם כהרויח

 איכא שמחה אכחי היום כל להו אמר הדר כי וז׳יל למעה ז׳׳ל הוא כחב
 וכו׳ שחוח משום ואי לא וחו היום כל שרפון ולר׳ לסולם דלרבנן

ל .למעלה שכחב מה הסך הוא הלשון זה והרי ז״לדאזיל שמחו לסי ד

 מצומצם דהוי אע״ג חשיב עצמה דשחוס סברח לפי וערי ושקיל הכא
 דהוי משוס חשיב עצמה דשחוח סברס לפי וערי ושקיל הכא ואזיל

 דאוקי שקול שהדבר דאע״ג לחרוצי איכא קושיין ובעיקר .מצומצם
 שפיר מ״מ משחוח ביחר להם שהרויח מה כנגד עצמה דשחוח הפסד

 להם יש לוד וחגרי חוזרין שניהם דלרבנן להו ניחא דברבנן חזרו
 דעעי עבידי לא לוד דחגרי ואע׳׳ג בחירה להם אין ערפון לר׳ בחירה

 דאי .חזרו הכי ומשום להו עדיף בדרבנן שקולים שהדברים כיון מ״מ
 דביעל להם היא רעה אדרבה פי׳ שמחו במאי וכו׳ מקח דביעול ס״ד
 וא״ס העליונה על הלוקח יד ערפון ולר׳ לרבנן חוזרין שניהם מקח

 . כדכחיבנא היא רעה הרי להם עובה זו אין ז״ל רשיי כסב אמאי
 לא לוד דחגרי כלל רעה זו דאין דס״ל לשיעחיה אזיל ז״ל דרש״י וי״ל

 משחוח דאמרן דהא ז״ל רש״י כחב עצמה בשחוח שמחו .דעעו עבידי
 דהוהס״ד ממאי השחא כיוןדהדרינן ז״ל עליו הקשו וכו׳ שליש ועד

 שחוח לא בכלל שחות סברח מי חלמודא אמר לא אמאי בכלל דשחוח
 ואנו אחריחי בעיא דבעי מאן דאיכא ידע דחלמודא וי״ל בכלל הוי לא

 לומר חלמודא מצי ולא בכלל דשתוס קמייסא לאוקמחא לחזור צריכין
 שהוא ולבסוף חלמודא סבר מאי מעיקרא וא״ח וכו׳ מיסברח

 דחקינן אסרח שמחה לן הוה דלא חירןדהיכ׳ ז״ל רש״י סבר מאי מחהפך
 שמחו צמה עעמא דאיכא היכא אבל עצמה בשחוח דשמחו נפשין

 הוצרך דגו: נ״ל קושיין ובעיקר . מעיקרא דאמרינן למאי הדרינן
 כי ליכאבג;חה7החלמודלעיצ דביאר דכיון סברח מי לפרש החלמוד

ק ח  ושמחו בכלל הוי לא שחוח פירש כאלו הוי עצמה בשחוח שמחו מ
 כן אם לאלחר מחילה הוי אי נפשך מה למידק איכא ואכחי .ודוק בו

 ואי ערפון לק׳ עצמה כשחוח לרבנן משחוח פחוח דהא בעיין חפשוע
 להו איח נמי דהכי שמחה זו אין לחגר שיראה עד מחילה הוי לא

 • להם היא דרעה היום כל הוי אי וכ״ש שיראה עד עצמה בשחוח לרבנן
 סבר והכי דשמחו והיינו ערפון לר׳ הוי לאלחר מחילה דלעולס וי״ל

 למיבעי איכא דלרבנן לגמרי משחוח כפחוח הוי לא דשחוח המחרן
 מחילה הויא ערפון לר׳ שחוח אבל לחגר שיראה כדי או לאלחר אי

 על וידו אונאה הויא דרבנן שחוח דאילו דרבנן לשחוח דמי ולא לאלחר
 למחרן ליה מנא וא״ח . מחילה הויא ערפון לר׳ ושחוח העליונה

 משחוח לפחוח לא דמיא דלא ערפון לר׳ בשחוח שלישיח סברא לעשוח
 יוסר לעשוח דמחמירין לרבנן דבשלמא וי״ל .לרבנן עצמה כשחוח ולא

 לפי לסגר שיראה עד משתיח דפחוח הוא בדין מקח ביעול משחוח
 בדין אונאה משחוח יחר לעשוח במקח דמקל ערפון לר׳ אבל הבעיא צד

 דחק מי למידק איכא ואכחי לאלחר מחילה חהיה עצמה דשחוח הוא
 לא אימא ערפון לר׳ לאלחר מחילה הוי עצמה דשחוח לפרש אוחם

 משום איכאלמימר שמחו במאי א״כ וכחב שיראה כדי עד מחילה הוי
 חפצים היו והס העליונה על ידו ולרבנן אונאה ומחזיר קנה ערפון דלר׳

 מצומצם דבר הוא עצמה דשחות דכיון וי״ל . עכ״פ המקח שיחקיים
 על אמרח אי אלא שמחה דאיכא היינו לאלחר מחילה הויא אי בשלמא
 דהוי חדא לריעוחא חרחי בה דאיח משום שמחה חשיבא לא שיראה

 הנאה העליונה על לידו אונאה ומחזיר קנה דבין וחו מצומצם דבר
 לאלסר או אלא ערפון לר׳ זמן לחדש לנו דאין י״ל עוד . היא פורחא

 איבעיא חזרו כך ואחר שמחו היום כל להם אמר שלא ועד כשהיום או
 דקשיא ז״ל הראשונים מן אחד בשם כחוב ראיאי וכו׳ זמקח ביטול להו
 דאחי הנך דסברוה מאי כפי סבר אי להאי דבעי מאן סבר דמאי ליה

 ואי שיראה בכדי משחוח דפחוח קמייחא חפשוט א״כ קמייחא למפשט
 חפשוט א״כ טרפון לר׳ שחוח על ויחר דשחוס אלא סברח כמי סבר

 שטס לפי שייך לא נפשך המה וזה ע״כ חוזר לעולם מקח דכיטול
 שטח לפי כסבו ז״ל והחו׳ הוא לפשוט ז״ל רש״י שטח לפי אלא החוספוח

 טרפון לר׳ שליש ועד משחוח דאוקימנא אמסקנא קאי דבעיין ז״ל רש״י
 ליה מיבעיא וקא משחוח כפחית עצמה ושחוח לרבנן עצמה כשחוח

 מדבריהם משמע ע״כ שיראה בכדי או חוזר לעולם מקח ביטול אי
 דשמחו חפשוט שלחודלא מה עם מיסברח סברח על היא שהבעיא
 בשחוח דשמא ליה מיבעיא וקא משחוח כפחוח ושחוח עצמו בשחוח
 ולא הוא מצומצם דדבר ז״ל רש״י כדכחב הוא דחיקא שנוייא עצמה
 דהשחא לרבנן חוזר לעולם מקח דביטול חפשוט וא״כ בשבילו שמחו

 סוף דסוף הוא שנוייא דילמא או וחזרה שמחה שפיר לה משכחח
ליכא דממסניחין למיבעי איכא ואכסי■ . היא דפורחי אע״ג איכא הנאה

הורחה



שאלות

 דנכדי איפכא למידק איכא ממחני׳ דאדרגה ליה ופפיט הוכחה
 גראה כרמן אוגאה ליה מפוי טלמה דשחוח חימא אפי׳ הוא שיראה
 נמי נהי חוזר לטולם אמרח אי אלא שכחב ז״ל רש״י מדברי בהדיא

 לפרושה איכא דמהני׳ דידטינן דכיון אחר טנין לי נחיישב ובזה וכו׳
 נמי לפרושה ואיכא הכי אי דפריך מאן סברח כפי חוזר לטולם ב״מ אי
 לא א״כ טלמה בשתוח שמחו דאמר הדוחה סברח לפי שיראה בכדי אי

 בחרי לפרושי איכא דהא דמחניחין טלה בטיא האי למיבטי מינה כפקא
 לפלש הבטיא לבטל ליה ניחא הוה דלא ניחא שכחגתי במה אלא גווני

 איכא דאדרבה אומר והפושט טצמה שחוח מפני היה לוד חגרי שמחח כי
 טוד • שכיח לא מקח דביטול ודוחה מדחזרו גימא לאידך למפשט

 א״כ כדמשני שמחו טצמה דבשחוח סבר ואי הנזכר החכם בשם כחבו
 שיראה כדי אי דבשלמא שיראה בכדי לרבנן מקח דביטול ליה חפשוט

 שיראה בכדי לרבנן משפוח פחוח אס בין וחזרו שממו שפיר מחיישב
 ס״ל אי ניחא הא חוזר לטולס מקח ביטול אמרח אי אלא לאלחר או

 וחזרה שמחה לה דמשכחח היינו שיראה בכד־ לרבנן משטות דפחוח
 לאלחרהויא משחוח פחוח אמרח אי אלא טוכא להוT(ז6נז טרפון דר׳

 אונאה לרבנן ושחוח פליגי לא משחוח דבפחוח כיון נזזרו אמאי מחילה
 טרפון ולר׳ לטולם לרבנן נמי ויחרטלשחוח לאלהר מחילה טרפון ולר׳
 קושייחו וכוונח וקצרחיו טכ״ל חזרו אמאי א״כ מחילה הוי היום כל אחר

 משחוח חוח דפ ס״ל אי בטיא חרחי מהני חדא חפשוט נפשך דמה ז״ל
 כדי או חוזר לטולס מקח ביטול אי למיבטי איכא שיראה בכדי לרבנן

 שיראיז בכדי או חוזר ס לטול אי מקח ביטול ליה חיבטיא ואי לתגר שיראה
 המחילה בקשה ואחר מחילה הויא לאלחר משחוח דפחוח ליה שוט6ח

vrt דחלמודא דאורחיה כלל קושיא זו אין שטחו לפי לאפי׳ אומר 
 הויא לרבנן משמוח דפחוח אח״ל לה בטי קא והכי נאח״ל למיבטי
 משחוח פחוח ואח״ל לחגר שיראה כדי מקח דביטול פשיטא לאלהר
 קוכטא אבל • לא או לטולם מקח ביטול אי לי מיבטיא שיראה כדי לרבנן

 לאלחר מחילה הדא לרבנן משחוח דפסוח אח״ל דאפי׳ לט״ד דמלחא
 מקח וביטול לאפליגי ודאי משחוח דבפחוח שפיר ליה מיבטיא קא
 וכשאמר טצמה בשחוח הוא והחזרה והשמחה לבסון* כדמסיק שכיח לא

 הויא ולרבנן אונאה ומחזיר בטי׳כ וקנה מחילה הוו השחוח כי להס
 שממו לא וחו . שיראה טד דחזרה חשבו והם הטליונה טל וידו אונאה

 אשחוח היוס כל להו דקאמר דהא משוס חזרו היוס כל להס כשאסר
 ים מ״מ אונאה ומחזיר הוולטניןדקנה דמחילה דאפ״ג קאי נמי טצמה

 טצמה דשחוס בחמלה טליו דהקל דמשום וטטמא היום כל שהוח לו
 חדט לחזרה היום כל זמן לו לחח בסופה טליה החמיר מחילה והוא

ח  או אילאלחר איבמיא ואפ׳׳ה ממילה לרבקהויא משחוח דהאפחו
 הויא לאלחר טרפון דלר' ז״ל המפרשיס שכחבו ומה שיראה לאחר

 אבל השנייה הבטיא שפשטו מה ולפי הראשונה בטיא לפי הנ"מ מחילה
 אפי׳ היוס כל טרפון ר׳ שאמר דמה סובר היה הבטיא בטל דטח לסי

 לפי אבל הקושיא בטל המכס שטח לפי זה וכל קאי טצמה אשחוח
 משום דשמחה דמשוס כלל קשיא צא למטלה שכחבנו מה

 ־אי למידט לה ובעי .ז״ל כדפרש״י הוא דחיקא שנוייא טצמה שחוח
 שליש וטד ומשחוח טלה סמכינן דלא ומסיק לא או הירונא אהאי סמכינן
 ביטול אי אפשוט צא ואפ״ה דמי צרבנן טצמה כשחוח בכלל ושחוח

 קושייחו בחיריז המנה הנזכר והרב .שיראה בכדי או חוזר צטולס מקח
 בכל ציה דמספקא היכי כי הטולה כצל וז״ל ציה מיבעיא קא דחרחי

 הוי טרפון לר׳ טצמה שחוח אי נמי ה לי מספקא דרבנן אליבא מקוס
 טרפון לרבי טנמה שחות אמרח אי חציא בהא דהא צא או אונאה
 עצמה שתוח אמרת ואי חוזר לטולס לרבנן מקח ביטול ט״כ אונאה

 שיראה בכדי נמי לרבנן מקח ביטול ט'כ הוי אונאה לאו טרפון לר׳
 מסכימיס ז״ל רש״י וצא החוספוח אין לו מפלפו בדא אשר הפי׳ וזה .ט״כ

 חלייןאמאי בהא דהא איחא דאס חדא אוחו סובלח הגמרא ולא בו
 מחילה כוי או אונאה הוי פחותלריטרפון צימא קמייתא מיבטיא כדי
 אונאה הוי עצמה שחות סברת מי דצדטת לטיל ברירנא דהא וחו

 קא מאי וא״כ טצמה בשחות מדשמחו מחיצה הוי שחוח ולמסקנא
 ולא כלל בבעיא הוזכר צא זה סכק ד ותו .היא פלוגתא ליה מיבטיא

 דחצמודא דסתמא דכיון ק״ל וכו׳ חזרו כ״ש ■ ה בדחי וצא בפשיטות
 מקח דביטול תפשוט הכי אי פשיט דצטיל אדידיה מדידיה א"כ סשיט

הקשה הנזכר ז״צ וכרב . שיראה ככדי פושט והכסא חוזר לטוצס

והשובות

 משמט זכו׳ שממו במאי הכי אי סבר דמסיהיא אחר בסגנון זו קושיא
 רבותא לאו היום כל טרפון ולר' לטולם לרבנן מקח דביטול דאט״ג דס׳ל
 בטילו בחר ^בסוף ז״ל פרש״י והכי מקח ביטול שכיח דלא משום היא

 והיא ז׳׳ל כדפרש״י רבותא והוי שכיח מקח דביטול דס״ל משמט שנייה
 כתבנו אשר קירושו שטת לסי קושייתו תירץ והוא החוספוח קושיית
 לטיל כדאמרינן בשלמא אמרח באי דפשיט סובר אני אבל ■ למעלה
 בעיין ותפשוט לרבנן משתוח כפחות טרפון לר׳ משלים פחוח סברוה
 הא למיבטי איכא שפיר א״כ וכו׳ שיראה טד משחוח דפחוח דלטיל
 עצמה כשחוח טרפון לר׳ שליש וטד משחות אמרח אי אלא דהכא
 מדשממו בכלל טצמה שחוח אי נפשך ממה זו בטיא חפשוט לרבנן

 בכלל הוי לא טצמה שחוח ואי חוזר לטולס לרבנן דביטולמקח חפשוט
 ומשני וכו׳ שיראה בכרי מקח דביטול חפשוט א״כ טצמה בשחוח ושמחו
 לר׳ דשחוח למימר הדרינן והשחא תפשוט ולא שכיח לא מקח ביטול
 היכי ז׳׳ל רש״י טל החוספוח והקשו . לרבנן כמו אונאה הויא טרפון
 הוי לא דשחוח שאמר ממה מחה שמוזר כיון האי כולי לה סחים

 דוחק זה ולט״דאין . דחוק ז״ל דפרש״י הטלו כך ומתוך כלמטלה
 שפירש ממה בו וחוזר אחד בענין יטרי שקיל דחלמודא היכא דבשלמא
 ואזיצ ודחי מכא ואזיל בציות שתי הם הכא אבל לפרש דרכו בשחלה

 בשתות שמחו למימר דאיכא חפשוט לא דחי הראשונה בבטיא ודחי הכא
 דאיכא חפשוט דלא דחי שנייה ונבטיא לאלתר מחילה דהוי טצמה

 וממילא שכיח לא מקח וביטול טרפון לר׳ אונאה הר למימרדששוש
 משכחת לא הכי חימא לא דאי אונאה הוי טרפון לר' דשחוח משמט

 ואדרבה הראשונה בבטיא מפורש הוא כבר זה וכל וחזרה שמחה לה
 אלא סברא להם אין והדוחה דהפושט חדא אצלי דחוק החוספוח פי׳

 היה הפנייה הבטיא בטל 7 דצ״ל וחו .התלמוד דרך זה ואין ללאו מהין
 אחר בדרך השנייה א הבע׳ לפרש טודים . הראשונה פשוטלוהבטיא

 אוקמחות משחי הלכחא כמאן יחברר זו בטיא לו שיפשטו מה דלפי
 מקח ביטול משחות כלמטלה דשחוח הראשונה בפי'האוקמחא דאי

 בכדי מקח ביטול דשחוח השנייה האוקמחא כפי׳ ואי חוזר לטולם
 הנזכר החכם בשס למטלה כתבנו אשר הפי' דרך טל זה וגס שיראה

 למטלה שכתבנו וכמו זו שטה לפי גס שייך למטלה שהקשינו מה וכל
:טפי שפיר סוגיין אחיא ז״ל רש״י שטת לפן .

שצי׳ ת ת ל א  מיד הגט קרטינן דהאידנא כיון אודיטך ממני ^
 דהא טדים בז לחחוס צריך למה הנתינה אחר

 חקזן מפני אלא בגט חוחמין הטדים ואין כרתי מסירה טידי קיי״ל
: לראיה טומד אינו הוא דקרוט וכיון [טולס]

 סתמי כמה דמוקמינן מפום דבר של בטטמו ראיתי
 סחק ידי לצאת לנו מאירים כר׳ וברייחות מתניתין

 זה וכענין .כרתי חחימה טידי דאמר מאיר דר׳ אליבא אפילו ולתקנו
 יוסי מדרבי לאפוקי וכו׳ דנן יומא מן בגיטא דאחקינו בהמגרש מצינו

 וכן דמכמים אליבא גס הגס להכשיר לנו יש יוסי כר׳ דהלכה ואט״ג
 מפלוגתאשיהא צאפוקי בטינן יוסי כרבי דהלכה אט״ג ז״ל פרפ״י

 לקרוע שנהגו דקודם כיון י״ל טוד • ט״כ פיסול שום יצא ואל ככר הגט
ט כגט את ההג  רצו לא לקרוט שנהגו טחהנמי אף לראיה טומד הי

 את לקרוט נהגו שצא דוכחי כמה דאיכא וחו . הראשון ממנהג לשנוס
 הגטין כל נוסח שיהיה כדי בתחלה כאשר כדבר הניחו ולפיכך הגט
 דאפילו סובר אני הדין ובטיקר • מורוח כשחי חורה הטבה וצא שוה

 מחחס יוצא הוא והרי לקורעו הוא שהמנהג כיק לראיה טומד קרוט
 כחב והלא שנרערשה לראיה יהיה לא למה בטלה ושם ובמה ידה

 פסול ב״ד קרט נקרט דגטין בתוספתא דגרסינן טלה ז״ל הרמב״ם
 חתימה יrבט ידה מתחת יוצא כגט כשהיה א“בד טלה וכתב
 שנמסר טדיס שם יש אס אבל מסירה טידי שס ואין
 המחק טל כגט תורף שהיה אע״פ כשר זה כרי כבר והיה בפניהם לה
 של וטטמו .ט׳כ בפניהם לה כשנתן וטרב שחי קרט קרוט שהיה או

 ועל מחוק הנייר טל אפי׳ כרתי מסירה טידי דקי״ל דלדידן דכיון דבר
 ראוי ב׳׳ד קרט בנקרט אף חניין כמביא בפרק כדאיחא כשר הדפחרא

 לדעת כי בעיניך רואה אחה הרי מ׳ימ בטל כתב לזה וקרוב כפר שיהיה
 הוא וכן כנהגרבה לראיה כשר שיהיה כ״ש בו לגרש כשר ל’ז הימב״ם

 האומדם לדטס ואפילו מסירה בטידי כבר קרוט דגט כטור דעת
מדטס נקרע אס ידעינן דלא בגט כג״מ קרוט בגט מגרכין דאין

הרעל
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 נמסכשורי מגי נס וסו במניה דקרפיה כיון למימש יכא6ד לא או הנטל
 כסב וכן בו לגרם כשר הבטל מדעס אקרע דלא סהדי איכא אי אבל

 ואחר שלם והוא בו דגירם היכא הילכך .המגרש בפרק ז״ל הריפב׳א
 בו לגרם מוסר היה ואם גט מדין נסבטל לא ב״ד קרע קרעוהו כן

 הוא כשר הגט בזה אסרס פעם בע«וה אשה אומה או אסרס אשה
 שעבודו שנמחל כשטר והוי בטל הוא הרי מצומו בו לנעשה משוס אלא

 שנסגרםה לראיה עומד יהיה לא למה כן ואם בו ולוה מוזר שאינו
 קרעסי ואני גרשמיה לא לומר נאמן הבעל שיהיה סימא ואפילו .בו

 מסירה עידי כאן ואין קרוע אוסו לקחה והיא אוסו וביטלמי הגט אס
 הבטל שאין להיכא לגט צריכה היא הרי מ״מ לידה הגט שהגיע שיעידו
 שגס(ביה) כ״ש עדים בו לחסום צריך ולפיכך שנמגרשה לראיה מערער

 יהיה בידה היטשלם אס דאלח־ה ני^ון הבעל שאין סובר אני [מה]
 אשה המצא ולא לידה שיגיע הודם אומו בטלסי אני לומר נאמן

 בניה את פוסל נמצא משני בניס לה שיהיו ואחר מבעלה מסגרשס
 וא״ס • עדים שיביא עד שביטלו לומר נאמן אינו ודאי אלא למפרט
 לדבר רגלים קרוע כשהוא אבל אסרע כשהגטשלסבידהלא בשלמא
 אחד הגט לקרוע נהגו דהאידנא כיון כלל קשיא לא הא .הבעל שב^לו

 דנהגו דהשמא למד נמצאס . כשלם •הוא והרי אמרע לא סנסינה
 שטס דלפי לכסחלה בו לגרש אלא הפוסקים ממלוקס אין לקורעו

 וערב שמי קרוע בגט לגרם מוסר אחריו והננמכיס ז״ל הרמב״ס
 אם אבל לכסחלה בו לגרם אסור החולקים ולדעה מסירה בעידי

ע ידה מסחס יוצא ח  והוא ובטלמיו קרעסיו נסינה קודם אומד והוא ק
 נאמנה היא קרעוהו כך ואמר מסירה ובעידי לידי הגיט שלם אומרה

 שלא זהיר הוה מזהר ובטליה דקרעיה אימא דאס ראיה להניא ומליו
 אומו לקרוע שהמנהג יודע שהוא כיון בו וממגרם האשה ליד יבא

 לגט צריכה שהיא מאד ברור הדבר פלה דאמיא ולמאי • הנסינה אמר
 העולם: מקון מפני חמימה עידי צריך ולפיכן גרושה שהיא לראיה קרוע

| י נ ז ) ל  לחכמי במשובה בו הארכמי כבר קרוע בגט מגרשינן אי ן
ה צורך כאן ואין רודוס י ^  אמר הגט לקרוע ומנהגנו . מ

 מעשה לה וכוסבין בב׳׳ד או הסופר ביד הרוע הגט ומניחים הגסינה
ן ביס  לראיה. בידו אומו מומנין פלוני פלוניסביוס נסגרשה איך ד
 עידי דאיכא כיון בגט פדים לחמום צריך היה לא זה מנהגנו ולפי

: למעלה שכמבנו מהטעמים אלא מסירה
ב ו  וז״ל בימיו מנהגם היה שכן ז׳ל ישראל למסר׳ר ראיסי ש

 וכל לגבוס כלל הגט מוציאה האשה שאין ממנינו והאידנא
 כיון למה זה טורח א״כ אוסס וגונזין המנהיגים מיד קורעין הגטין
ד צדך ואין כרמי מסירה רוומסעידי הלכה. דקי״ל  אפילו חמימה עי

 ונסרמק קרוב א"כ למעלה כסבנו אשר טעמא ולפי . ע״כ לכסחלה
 דר׳ מפלוגמא נפשין לאפוקי וקדושין בגטין כשר יהיה לא בניס לו דם

 דלאו וי״ל . דכשר כרבנן אלא קי׳ל דלא אע״ג דפסול דס׳׳ל יהודה
 מאיר דר׳ הך אי אלא מפלוגמא נפשין לאפוקי צריכינן פלוגסא נכל

א כ  באס דלא משנה דסמס יוסי דר׳ הך וכי כומיה ססמי כמה ^י
 חמוה ובני עוקשא דמר מעובדא מוכח יהודה דר׳ הך אבל סוסיה

 שפיר אמי לעיל כסבמי אשר הטעמים ולפי .יהודה כר׳ קי״ל דלא
:כסבסי והנל״ד .טסי

שאז איזהו ברים השנויה הברייסא פי׳ אודיעך ממני ת
 לו סמן לא כספך אס מ״ר טובא בה דקשו נשך

 באוכל ורביס בכסף נשך אלא לי אין א^ך סמן לא ונמרביס בנשך
 וגו׳ מלוה כסס אס קרא מדקאמר קאי נפשיה באנפי סד דכל דקסיד

 הכרע לכאוב זים באוכל רביס בכסף ומדנשך נשך עלץ משימון
 במוספוסדמחלההוה וכו׳הקשו מנין באוכל נשך . מקראאחרינא

 כסףהכמוב דנשך מקרא [דמפיק] (דמסיק) רביסבכסף למדרש ליה
 מפיק לא כסף ורביס בהדיא כסיב אוכל דנשך משוס וסירצו • בדשא

 איידי דוכסי בכמה לסרוצי דאורחיה לי וקשיא .ענין אינו באס אלא
 לאקדומה ליה הוה נמי והכא אקדמה מדרשא דאמיא ליה דסביבא

tw ק אינו מאס דאפיא  לפי וי״ל . דקרא מדשיה דהד וסו .ע
ה5  משכחס דלא דכיק האי כולי ליה מביבא ולא כ״כ מדום דטסןדאיןז

ן ^ מ  באוכל מססבראדמחייבאמרוייהובין נשך בלא ורביס רמס ב
ק ונ׳ל • בכסף בין מ  לא כספך אס ואזיל נקיט קמא דקרא דסדרא ל

ן שיהיה מרן בנסר לו ססן מ זה והרי אוכל נשך ס״ל באוכל גם טהג ה

 וכוי נאמר בלוה זה ומקרא ז״ל פרש״י אוכל נשך ס״צ . וברור נכון
 ילפען דהא ג״ם צדך לא כן דאס וק׳ ,באוכל נשך דשייך ם״מ ומיהו
 במלוה היה בכסף רביס דשייך וכיון ענין אינו באס בכסף רביס בלוה
 באס אלא בצוה בכסף רביס ילסינן דלא דכיון ד״ל . לי למה וג״ם
 ג״ש איצטריך א״נ . למצוה מלמד ואינו ביה קרייא שייך לא ענין אינו

 האי במסקנא דהא ק״ל דאכמי אלא • דבר לכל ורביס נשך למנוה ללמד
 דקרא ברישיה כמיב דהא ליה דרשינן נמי ענין אינו באס אוכל נבך
 ונשך כסף נשך מרוייהו ואיימרו דבר כל נאמר ובסוף לאחיך משיך לא

 וא״כ ז׳ל כדסרש׳י שניהם על רביס של לאו על הלוה אס לחייב אוכל
 וי״ל .באוכל נשך לשון דכייך לומר דקרא מגופיה הכא דרים היכי

 לגליי באוכל נשך דשיין <.־נן מפשטיה קרא מהאי ילפינן דמרסי
 כמיב דהא קרא ומדאייסר באונ; נשך נמי ביה דשייך דמלוה טליה

 בלוה כסוב דאינו אוכל לרביס ענין אינו באם ילסינן לאחיך משיך לא
 אינו באס ולא מג״ם יליף ולא דקרא מגופיה למילף דמצי כמה וכל

 הכי לי משמע ולא שמיך דלקמן אג״ם דהכא וי״מ • ענין סנהו ענין
 נשך ל“ס לו ומשיב מנין במלוה באוכל נשך בעי דקא הברייסא מלשון
 באוכל נשך דים דסשיטא כלל זה צריך היה לא זה ולפי . בלוה אוכל
 גשך ס׳׳ל מנין בכסף ורביס באוכל נשך למימר ה׳׳ל הכי •אלא בלוה
 מדקסני אלא וכו׳ מנין במלוה בלוה אלא לי אין וכו׳ ענין אינו אס כסף
 ואע״ג . אוכל נשך מ״ל דקאמר האי היא שלם דלמוד משמע הכי

 מגופיה למדרש דמצי מאי כל נמי הא נסקא דמג״ם הוא דקושטא
 לי אין מקשה ר דהד דהא צ״לדה״ס פטה אומה ולפי . דרים דקרא

 למלוה למילף דאיכא מנא ידע לא דמעיקרא למימרא לאו וכו> בלוה אלא
 דמייסי קראי הני והא וה״ק מסרם קא [פרושי] אלא (פרושי) מלוה

 ופשיט למלוה מינייהו סשטינן והיכי כסיבי לוה גבי מינייהו למילף
 רביס דגריס ז״ל ר״ח גרסס לסי לפרש צריך וק .בג׳׳ש מהדדי דילפי
 אס אמור שגבר כסף עניןלנשך אינו אס כסף מ״לנשך מנין בכסף
 כולה יליף ולא מלוה ומלוה לוהממלוה ויליף בנשך לו סמן לא כספך
 משמע לא דבריימא לישנא ומיהו סמין דג״ש ואמסקנא מלוה מלמא

 בין בנשך בין באוכל בין בכסף בין בו חלקס לא לוה מה מדקסני הכי
 ז״ל רש״י הגרסס • זה כל שמעינן לוה דקרא דמגוסיה משמע במרביס

 ואסיסיה לאחיך משיך לא נאמר כבר שהרי כסף לנשך מנין אינו אס
 כסף נשך לא צריך הוה ולא ישך אשר דבר כל נשך דכסיב סמיך דקרא

 רביח לאשמועינן כשף ענין מנס ענין אינם אס אלא אוכל נשך ולא
 נשך למיכמב דאיצטריך ואגב אוכל רביס לאשמועינן אוכל נשך כסף
 וכלל ופרט כלל הוי לא אוכלוהשסא כסף כסב דלא לאסגי נשך

 : הכי דס״ל רבוומא ואיכא מרביס קרקעוס נממעטו דלא ואיסשר
 מרסי כסיבי ימירי נשך דמלסא ז׳׳ל רש״י של זו שטה לפי נמצא

 נשך למלוה ללמד לני׳ם ואחד בלוה אוכל ורביס כסף רביס לאשמועינן
 הא וח׳׳ס .כמיבי בגופיה ורביס כסף נשך דאלו כסף ומרביס אוכל
 אלא מופנה שאינה כיון משיבין להשיב יש אס אבל להשיב אין אס מינח
 לאין ד׳ על שיעבור הוא דבדין ללוה מה לאומובי ואיכא אמד מצד
 שאין במלוה מאמר שילונו המלוה אצל שהולך בעבירה מרגיל הוא שכן

 הסוספוס הוצרכו כך וממוך .ממנו שילוה הלוה אצל ללכס דרכו
 לי משמע ז״ל רש״י דברי ממוך אבל צדדין משני מופנה שהיא לומר
 אסרס חומרא יש דאדרבה להשיב דאין צדדין משני מופנה בעינן דלא

 דאכסי למימר איכא נ”א . חסר לוה וחל ממרבה שממונו במלוה
 נשך ממשה ואיכא ישך אשר דבר כל כמיב דהא היא צמין משני מופנה
 חד דשדי לאפנויי ומרסי ענין אינו לאס ומרי לגופיה חד בקרא

 הקס״ד כפי כי למדח הא • מובא במלמודא ודכוומה במלוה מינייהו
 כסף דבר כל לרבוח דסוסנו כיון לאקשויי שייך לא מהג׳׳ם לה דילפינן

 סגי לא טגין אינו לאס נשך נשך לכמוב דצריך דכיון לי למה אוכל
 אבל .ואוכל בכסף רביח דאיכא לאשמועינן ואוכל כסף כמיב דלא
 כדקאמר ילפינן דקרא מגופיה ואנן קאמר נאמר לא דאלו המסקנא לפי

 ופרט כלל הוי אי ובשלמא לי למה אוכל כסף לאקשויי איכא רבינא
 ופרט כלל הוי לא אי אבל החוספוח כדכסבו ניחא קרקעוח ויצאו !־כלל
 אכסף ר5ע דאי לאשמעינן דאסולחלק וי״ל לי. למה אוכל כסף וכלל

 כעין לדונו וכלל ופרט כלל זה אין א״נ .מרמי דמיייב בהדדי ואוכל
 ליה דיינינן מידי במרא מכלל לרטיי דליכא היכא דבשלמא הפרט
ק הפרט נכטין לכסיג השסא אבל ישך אשר כל נשך כסיב הוה אי ע
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 כפין ליה דיינינן לא דברים רביח לרבויי ואחי ישך אשר דגר כל
 לשרן צריך כך . קרקפוח ואפילו פילי כל לרבויי אחי אלא הפרס
 בפליהשטההאחרחיחרצו בקרקפוח.אבל ישרביח האומרים לדפח
 לרבויי אחי לא דדבר הפרט כפין וכלל ופרט בכלל לוה דיינינן דשפיר

 החוספוח לשון ומחוך • קרא האי ואסמכוה הוא דדבריהם דרביח יTמ
 הכי חימא לא דאי דקס״ד למאי אפי׳ הקושיא מקשים שהם לי משמפ

 לדידהו דהא טובא קשיא וא״כ הדבור בזה קושיא האי שייכא מאי
 ללמוד אוכל נשך כסף נשך לאחיך חשיך לא למכחב צריך הוה נרכ

 קא דהכי אומר אני הדוחק ומחוך . ואוכל כסף רביש פנין אינו באם
 ואי לא וחו ישך אשר דבר כל נשך לאחיך חשיך לא דלכחוב להו קשיא
 כל נשך ומדכחב נשך איכא דבר דבכל ידפינן דבר כל חשיך לא כחג
 כל לרביח פנין חנהו אמור שכבר דבר כל לנשך פנין אינו אם דבר
 דהכא ואפ״ג למלוה בלוה האמור אח לישן ישך לג״ש לן ואיישר דגר
 לנ׳ש הכהן ושב הכהן ובא מזו גחלה דמצינו קשיא לא ישך והכא נשך
 וכדכחיבנא להשיב אין מופנה הוי דלא ואפ״ג נשך פנין דהכל הכא וכ״ש
 נשך דרשינן דלא ז״ל לפרש׳י ובשלמא . לי למה אוכל כסף וא'כ
 אבל .אוכל כסף מייחורי לא דהא ניחא אוכל בלא נשך ולא כסף בלא

 לחודיה נשך נמי נדרוש בלחודייהו ואוכל כסף דדרשי החוספוח לדברי
 ממפט ולא וכלל ופרט כלל דריש דלא למאן וא״ח • לי צמה אוכל וכסף

 מהו בקרקס שכרם ירמיה ר׳ בפי נפרה בסרק אמרינן הא קרקפוח
 חריצו הא .בחוספוח שהקשו כמו בקרקפוח רביח דאין מהחם דמשמס

 דאס שייך דלא משום אלא בקרקפוש רביח דאין משוס לא דהחם לה
 חליפין אלא רביח זו אין חמש לי שחחן פ״מ אמוח ד׳ לך הא אמר

 יהודה לר׳ ליה מיבפיא קא בקרקס שייכא לא דהלואה וכיון ומוחר
^ רביחלא דגבי כיון מהו בקרקס שכרן פדים שישכור דבפיפד  שיי

 שכירוח דגבי כיון דלמא או פטור נמי הכא קרקס פ״י הבאה שימה
 מה שחירצחי שאפפ״י יודס ו&וי ,ז״ל הרמ״ה חירן כך חייב שייכא
 בחוס׳ שהקשו זו קושיא שפול שלא לי אומר לבי החוספוח פל שקשה

 אוחה שהקשו ומה רבינא של המסקנא פל אלא לי למה ואוכל כסף
 איפשר הוה מ״מ לפרטי צריכי ואוכל דכסף דאפ״נ לאשמפינן הדבור גזה

 כולהו נשך דנשך מקדימין הכי ומשום לי למה נשך נשך , לאקשויי
 דס״ל משמס כלל צריך לא מינייהו דחד הקשה ז״ל והרא׳ש .איצטריכו

 דאפ״ג לומר ואיפשר .לאפנויי ̂צריך הא להשיב יש דאי להשיב דאין
 אם דאמרינן דאפ״ג מופנה ג״ש לכחוב דקרא אורחיה להשיב דאין
 שלא להשיג אין שאס (הזה) יחחייב־מזה לא ומשיבין למדן מופנה אינה

 ידפינן לא ואנן להשיב דיש ידס הוה קרא דדילמא מופנה ג״ש יכחוב
 .לי למה קרא וכלל ופרט וג״ש יחירי נשך דאיכא כיון וא״ח . להשיב

 נשך שסמך אלא הפסוק אריכוח שום דאין בחוספוח לה חריצו הא
 דצריך כה״ג לה דריש אמאי דברייחא נופה פל וק״ל . לזה זה וחרביח

 במלוה נשך נאמר הכי נילף וג׳ש אוכל ונשך כסף בנשך פנין אינו אם
 האמור נשך אף פמו רביח במלוה האמור נשך מה בלוה נשך ונאמר
 וחרביח נשך אף דבר בכל בלוה האמור ורביח נשך ומה פמו רביח בלוה

 חוזר אינו ממלוה למד בלוה דרביח כיון וי״ל • דבר בכל במלוה האמור
 כמה דאיכא קשיחיה קרא נ“א .לבר בכל נוהג שיהיה לימלוה ומלמד

 : פנין חנהו פנין אינו לאם ■אלא כחיבי ולא יחירי נשך
ן י נ ד ל  לו אמר דאס לי מסחברא בקרקפוח רביח יש אם פלוגחא ו

 שהחזיר בין שש לך ואחן אמוח חמש הלויני הלואה בלשון י ^
 ממקום אמוח שש לו שהחזיר או אחרח ואמה שלו אמוח החמש לו

 אמוח חמש לך הא לו אמר אם אבל .האוסרים לדברי לחוש שיש אחר
 נינהו דחליפין מיחוש ביח כאן אין מקרקפך שש לי שחחן פ״מ מקרקפי

 דאיכא המסקנא לפי וא״ח » מחמש יוחר השש דשדן אפ״ג ומוחר
 נשך כסף נשך באוכל ורביח ונשך בכסף ורביח נשך דמלוה בקרא
 מלוה יליף דמלוה פנין אינו לאם השחא צריכין לא דהא לי למה אוכל

 צריכי ואוכל כסף ובשלמא ואוכל בכסף רביח ממלוה יליף ולוה דבר כל
 כסף לאחיך משיך לא ליכחוב .לי למה נשר נשך אבל וכלל ופרט לכלל
 האחרח השטה בסלי לפי שחירצנו כמו וי״ל .וגו׳ דבר כל נשך אוכל

 כחיב לא דאי לחלק נשך נשך החוס׳ לשטח נמי הכי לחלק אוכל דכסף
 נמי דמלוה וקרא חדא אלא מחייב לא חרחי פביד אי אמינא הוה הכי
 לא ובמרביח בנשך ובמרביח• בנשך־ לו ממן לא כספך אח משמט הכי
יודט והוי . לחלק נשך נשך כחב להכי לחלק או דליכא כיון אכלך חסן

 גהלואס אבל קרקס בהלואח הנ״מ בקרקס רביח יש אם דפליני דאפ׳ג
 אמדנן והכי חולק בזה ראיחי ולא אסור קרקע רביח לו נחן אם כסף

ד :בהדיא השדה אח לו במכר מחניחא ג
ח שצ ת ת ל א שכחב נפשי ידיד ממני ש  משנה מגיד בפל פלמה

 מיני ג׳ כי דס וז״ל ואגידה גזילה מהלכוח פי״ג
 בהם וכיוצא פלוני אוח בצד נקב כגון ביומר מובהקין סימנין יש סימנין

ה חורה דבר אגידה בהם מחזירין הסימנין ואלו  כפדים הם והרי לד
 בזה וכיוצא משקלו וכן רחבו ומדח ארכו מדח כגון חשובין סימנין

 או דאורייחא הם אם בגמרא מחלוקח ואלו אגידה סליהם מחזירין
 ואחז הרב כיון ולאלו מובהקין סימנין לפפמים נקראים ואלו דרבנן

 כחב פוד .וכו׳ וחיוורי סומקי כגון גרוסים סימנין יש . הגמ׳ לשון
 דאויייחא סימנין רבינוכמ״ד פסק חורה דין וכו׳ המובהקין הסימנין

 אח׳ל דאמר רבא דדפח ז״ל הרב וסובר מציאוח באלו הוא ובפיא
 הרב כדפח סובר שהוא בהדיא משמס וכו׳ ס״ל הכי דאורייחא סיתנין

 מן דמימנין בפיין וכפשטא ממוצפים בסימנין אלא הוי לא דבפיין ז״ל
 וכן איסורא לפנין אפי׳ דבר לכל מופילין הללו הסימנין א״כ החורה

 ודנין סליהם סומכין המובהקין הסימנין שכחב ז״ל הרב דפח נראה
 האבידה מקום או המנץ או המשקל או חורה דיו מקום בכל פיהם פל

 האשה פל להפיד בין גט לפנין דבין משמט .פ"כ הם מובהקין סימנין
 מהלכוס ובפי״ג .פלייהו סמכינן כאלו בסימנין אוחו והכיר בסלה שמח

 סימנין מיני שיש ואבדה גזלה בהלכוח כמבמי וכבר וז״ל כחב גירושין
 סליהם מפידין כאן ואף מקום בכל המורה מן שהם ביוחר מובהקין

 דאסרי׳ בביאור כאן בסוגיא מוכח וכן ז״ל והרשב״א הרמב״ן כחבו וכן
 אלא כאן נחכוון לא ורבינו פליגי לא כ״פ מובהק סימן בשומא הכא

 בכאן סליהם מפידין אין ואפפ״כ אבדה סליהם שמחזירין לסימנין
 וגבי איפשיטא לא דבפיין ז״ל הרב כדפח דס״ל משמט ומהכא .פה׳ל

 כי אסימנין סמכינן לא איסורא גבי אבל ממונא דהוי מחזירין אגידה
 והוא לה ינסן וכו׳ החוט סימני אומרח היא גבי ז״ל דכחב ואפ״ג הני

 דאוקי דס״ל קשיא לא החוט מדח אורך כגון מובהק סימן שחאמר
 וכן .פלוניס אוח בצד נקדיש כמו טפי מובהק סימן הוי החוט מדח
דן תירץ  משמע וכן בפיין נפשטא דלא ז׳׳ל הריא״ף סברח לפי ז׳׳ל ה

 ®!וניס אוח בצד בו יש נקב גבי החוט דאורך הך ז׳ל הרב מדכמב
 :ביומר מובהקין סימנין שהם לפי נינהו טפמא דחד משמט

 הרמב׳׳ם דסברס ואיברא רבה צריכה דא וכגון שאלח יפה תשובה
 פשטה משמט וכן מלשונו נראה כאבר בפיין דנפשטא ז׳ל

 בדאורייחא אפי׳ כ”וא מ״מ בפל כחב כאשר מציאוס דאלו דסוגיא
 שמפידץ האיש דבפדוח אלא האיסורין בכל ממוצפין אסימנין סמכינן

 יש שומא דאי כלל סימיין להני משכחח לא אשחו אח להשיא סליו
 להשסנוס פשויה שומא או גילו לבן למיחש איכא הא פלוני במקום לו

 דאיס אדם בני כמה דאיכא מובהק סימן הוי לא פלוני במקום שומא א״נ
 אורכו מדח שיכוין אפי׳ אלא וגון בארוך מיבפיא לא כגופו ואי הכי להו

 לפין, נראה וזה המוח א?ור מחארך האדם כן.א"נ אדם בני כמה יש ממם
 מליסו אורך מדח אפי׳יכוין אלא ואוכמי חיוורי מיבפי לא בכליו סימן ואי

 חומרס משום הכא לשאל׳ חייש לא אבדה דלגבי לשאל׳ואט״ג למיחש איכא
 בארנקי או בכיס קשור מצאו חניא הא וא״ח • לשאלה חיישינן איש אשח

 דאיכא הכא והא כשר מרובה לזמן אפי׳ כליו בין שמצאו או וגטבפח
 כיס בגמרא לה חריצו הא .לשאלה חיישינן ולא איש אשח חומרח
 ומבפס דמסמני משום וארנקי כים אינשי מושלי לא וטבפח וארנקי
 ומהדרינן לשאלה חיישינן לא אבידה לגבי הילכך . דמזייף משום

 שנאגד יודס היה מאין כליו של סימניו וידס שאלו דאפי׳ דמלחא וטפמא
 לשמא חיישינן לא בפצמו הטעם ומזה סימן ונוחן בא שהוא מבעליו

 וסמכינן דאורייחא דסימנין נהי איש אשח חומרח משוס אבל מכרו
 למימש דאיכא היכא אבל לשאלה למיחש דליכא היכא הנ״מ פלייהו
 ורבינו מ״מ גפל שכחג וזהו איש אשח חומרח משום חיישינן לשאלה

 כאן מחזירין אין ואפפ״כ אבדה שמחזירין לסימנין אלא כאן נחכוון לא
 לשאלה בהו חיישינן לא ביוחר המובהקין בסימנין אבל לשאלה דחיישינן

;איש אשח באיסור אפי׳ כלל
א ל ל  דאורייחא באיסורא ואפי׳ בעיין דנפשטה ז״ל דס״ל דמלחא כ

 לשאלה למיחש דליכא היכא ממוצפין אסימנין סמכינן _
בשאר חיישינן איש אשת באיסור לשאלה למיחש דאישא היכא אגל
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 אסי׳ עלייהו סמכיגן כיוחר קץ מובה סימנץ הם אס1 חיישינן לא דנרים
 הרי כאלו לסימני! לשאלה צמימש דאיכא היכא ואפי׳ איש אשח באיסור

 אבל אצלו שרגיל הבפלים אלא כאלו בסימני! מכירי! ואי! כעדיס הס
 דאיכא יודע כאלה.והוי מובהקי! ימני! בס מכיר נו אי וחס א ששואל מי

 מעידין בכליו מובהקי! ובסימני! מיישינ!לשאלהכלל דלא לפסק מא!
 דרבנ! סימני! למ״ל ואפי׳ ביוחר מובהקי! שאינם ואע״פ לכ״ע מליו

 דפסק למא! דבשלמא עובא מלסא וסמיהא . מיישינ! דלשאלהלא
 למא! אלא סיישינ! לא דלשאלה עליו למעידי! ניחא לאורייחא סימני!
 דבשלמא דרבנ! בסימני! איש אשס מסירי! היאך דרבנ! סימני! לפסק
 . למימר איכא מאי איסורא אבל הפקר ב״ד הסקר למימר איכא ממונא

 אלא קאמר מדינא לאו דאורייסא סימני! לפסק מא! לאפי׳ זישלסק
 אבל ומהדרינ! לקולא אזלינ! ממונא לגבי בעיי! איסשיעא ללא כיון
 משוס ואיכא ספק הלבר דעיקר וכיו! למומרא אזלינ! איסורא לגבי

 אפקעינהו נינהו למדרבנ! סימא דאפי׳ אסימני! כמכינ! דאססא עגורא
 ואי! . האי כי עלוס ע״י מסנה מעוס ועבדו מיניה לקדושי רבנ!

 ומספקא איסש־טא לא דבעיי! ההלכוס שדעה לפי זו סברא על לסמוך
 ולרב נוססאוס מקצס לפי ליה מספקא נמי נרבא להא ולמומרא מילסא

 דמציעא בפ״ק כדאיסא לרבנ! או דאורייסא אי ציה מספקא נמי אשי
 הר'! העלה וכ! ביוסר מובהק בסימן אלא באיסורי! סמכינ! לא היצכך
 בעיי! לסיפביטא ז״לנמיאע״ג וללעסהרמב״ם • ז״ל הריא״ך כלעס
 סימני! בעלוס אשה להסיר אי! ולק כלכפיבנא לשאלה למימב איכא
 פשטאדמשנייאץמעידיןאצא משמע והכי מובהקץביוסר א״כ אלא
 ומללא ובכליו בגופו סימני! שיש אע״פ המוטס עס פנים פרצוף על

 גוונא לבכל משמע מובכקי! צאי! מובהקי! הימני! בי! הנא מפליג
. ביושר מובהקי! סימני! בי! סנא מפציג לא אמאי וא״ס .מעילי! אי!

 :מידי צא וסו טציהס למעילים ופשיטא למו כעלים להנך ל״ק
ט שצ רמי מסיב כמנקיל לסלק סוגיא לך לבאר ממני ת

 ס״ל כמקשה פי׳ וכו׳ צוקי! לראשי העלה ממא בר
 הכי ומשוס שפול ושלא שעלה בלא למסקפה רועה מצי לא בהמה דכל
 אונס זה הרי ונפלה מאיליה לעלסה רישא וסיקא רישא ליה ניחא הוה

 צוקי! לראשי דהעלה וסיפא .בנפילה בי! בעלייה בי! הוא דאנוס ופטור
 מחמס לאסי אונס הוי כאונס לסופו ואע״ג בפשיעה שמלחו הוי

 הא לאביי מינה ומוסיב נופלח היסה לא אוחה העלה לא לאם הפשיעה
 אונס זה אי! מדקסני הכי ודייק ופטור אונס זה הרי כדרכה מסה
 מחמס אונס הוי לא לרבא ובשלמא ופטור אונס הוי מסה הא וחייב

 אימא לאביי אלא הכא לי מה החם לי מה קטלה המוס למלאך פשיעה
 אובצנא איכ״ל מ״מ טפי נח להר לאויר וכ״ס קטלה דהר אויר ציה

 מרעה לאע״גלאיכא וטוב שמן למרעה שהעלה ומשני קטלה להר
 נפלה הכי אי כלל פשיעוסא ליכא יוסר וטוב שמן הר לשל כיו! למטה

 חייב נפלה אס הכי משוס בסמלה פשיעה לאיכא לרבא א בשלח נמי
 אמאי כלל פשיעה לליכא לאמר לאביי אלא פשיעה מחמס אונם להוי
 ללא למקשה קס״ד נפילה משוס ואי פשיעוחא ליכא בעלייה אי חייב
 וכיו! למסקפה מצי למסקפה מצי דלא סברס מי ודמי כצל. למסקפה מצי
 שהרי הוא אנוס המיסה אצל אבל הנפילה אצל הוא פושע סקפה דלא

 לא אי בשלמא רישא אימא הכי אי . אוסה העגה וטוב שמ! למרעה
 השחא אלא הוא לאנוס סטור לסיפא היינו ס״ד כלקא למחקפה מצי

 צריכא לא ומשני . סטור ואמאי הוא פושע למחקפה למצי דאמרח
 למצי בהמוח בסחם איירי סיפא כלומר וירדה סקפסו ועלסה שחקסחו

 וירדה חקפסו ועלסה שסקפסו חזקה בבהמה איירי ורישא למחקפינהו
 העלה ובסיפא עלמה נקט לברישא והיינו סיף ועד מחמלה אנוס שהוא

 אומה העלה לא שאס חלושה בהמה בסמס איירי לבסיפא צאשמעינן
 אוסה שהעלה צחרן להוצרך והיינו כרמו בעל עולה היסה לא

 יכול שהרי נפילה לגבי פשיעה הוי דלא לנהי וטוב שמן למרעה
 הכי מחרצינ! לאביי לאנ! מיסה לגבי פשיעה הוי מ״מ מנפילה לשומרה
 א"נ קטלה להר אוירא נמי הכי קטלה לאגמא הבלא לאמרה
 פטור מחה לאס משמע למסניסי! ומלישנא • קטלה דהר אובצנא
 ומשוס מיסה לגבי פשיעה הוי נפילה לגבי פשיעה הוי דלא ואע״ג

 פשיעה לליכא וטוב שמ! למרעה אוחה להטלה לחרוצי איצעריך הכי
 למחקפה להוה חייב נפלה ואס סטור מסה אס הכי ומשום כלל

ולפי כ! החוססוס פירשו ולא ,וחשכח ודוק שפיר סוגיין סלקא ובהכי

 לחוקסה יכול שהיה כיון צוקי! לראשי אוסה העלה לאפילו צ״ל שטחם
 או אוירא לה דקעיל דאיפשר אע׳ג פשיעה הויא לא חפול שלא

 שם ומחה לאגם בילו הוא הוציאה שאס ז״ל כסבו וכ! להר אובצנא
 צהעמילה הוצרך מפול שלא למחקפה מצי ללא ס״ל דהוה ומסחלה פעור
 אבל פשיעה הוי הכי לאו דאי וטוב שמ! למרעה אוחה שהעלה כגו!

 ואמאי הוא פושע לאו חפול שלא לחוקפה דיכול לאסיקנא השחא
 ; וחשכח ודוק וטוב שמ! למרעה אוחה שהעלה להעמידה צריך

ת ה עיי ת ל א ^  בבא הכא ליה מבעי דקא המד סוגיא באומה ^
 מסי שהודה דקמני נמי ליקא שמיס ילי לצאס

 פקדון אבל אגזל גזל אלא לסרוצי אסינ! לא השמא פי׳ ■ ש״מ עצמו
 אצלו שהפקילו כמי נעשה דרישא דרבא כסירוציה נקיטינן אסקלו!

 סיפא אבל אלם בדיני חייב הכי ומשום למידק ליה דהוה כריכוח בשני
 ופטור למילק ליה הוה דלא אחל בכרך אצלו שהפקידו כמי נעשה
 איסורא לעבד לגזילה למלסא וטעמא שמים ידי בבאלצאס אפילו

 בעינ! הכי ומשוס לבעליה כגזילה סחזור לא אס שמים ידי יצא לא
 יהא השאר איסורא עבל לצא סקלו! אבל . לזה ומנה לזה מנה שיח!
 כמיס ידי צצאס בבא מסד׳ לדיקא ואע״ג . אליהו שיבא ער מונח

 משוס בה איס אחרינא טעמא סקלו! אבל קאי ואגזל קסני לצדדי!
 בבאיאע״ג בחלא כייללהו צסרוייהו לינא לחד ומשום להוהנמילק

 ללא ניחא והשחא .וברייסוס במשנה טיבא ולכווסה כוו טעמי למסרי
 ממרצי נא וככא אסקלו! פקח! צסרוצי קאי קמא לסירוצא אלא קאמד

 צאשמע־נן מכם אחל של אביו או ברישא דנקט והיינו .אגזל גזל אצא
 למימר מצי ולא לחידק ליה איבעי אביו בזמן שהיה מה לאפילו

 לאפילו לאשמועינ! אחל אצל שהפקידו שנים נקט ובסיפא אשמלאי
 לאחל גזלמי דרישא ברישא דנקט והיינו למידק ליה הוה לא בכה״ג

 מחל דצא לאשמועינ! מכם אחל של אביו אש גזלשי קסני ולא מכס
 דקאמר והיינו . כלכסיבנא קמ״ל חי/־ושא לרישא וסיפא נינהו טעמא
 לאקאמר דע״כ ביניהם מקח דמי הנח חסילא לההוא טרפו! ליטר׳

 אלא מהם אחד לכל גזילה נוס! שמים ילי צצאס דבבא טרפו! ר׳
 ולא צפקדו! דההוא א ועובד אמר לא בסקלו! אבל איסורא לעבד משוס

 הכי ומשוס מקחו למי יבקש דלאלמר שום מ למיא למילק ליה הוה
 שמים ילי לצאס בבא לאפילו ויססלק ביניהם המקח דמי שיניח אמר

 להגוזל מכך המוספוח שהקשו ממה ניחא נמי והשמא . מחייב לא
 לידעי מקמי וטריא שקלא להך דאיפשר ונשבע פרוטה שוה מחבירו

 קשיא לא גופא משני' אבל חייב שמיס ילי לצאס לבבא סירוצה להך
 מסרצינן נמי לאפקלו! הסוספוס כטס לפי אבל קמאי אשנויי לסמכינ!

 דאלפ׳ה סירוצא להאי ילעינן מעיקרא א״כ שמיס ילי לצאס בבא
 מה לפי אבל .ע״ש לסרן דחקו והס לסיפא רישא גופא מחני׳ היקשי

 גזל בי! צ! שני לא לסוגיי! במסקנא אבל כנ״ל טפי שפיר אחי שכחבנו
 לכל מנה נוס! שמיס ילי לצאס בא אם בפקת! ואפילו לסקלו!

: ואחל אחד
י ת י א ר  שמא למיחש לאיכא היכא כל . השמועה כללי לך לבאר ו

 פשע ללא אע״ג ברי הובעו והלה בילו מכירו ממו! מעכב
 בסוף שאמרו היא וזו שמים ידי לצאח חייג לק למי ליה הוה ללא

 במים ידי לצאס בבא חייב יודע איני אומר והלה לך בי לי מנה הגוזל
 חבירו ממו! נשאר אס מסופק שהוא אעס״י הובעו הלה דאי! והיכא

 כיו! שמים ידי לצאח בא אפילו פטור למידק ליה הוה דלא כיון בידו
 למילק ה״ל ללא וסו הובעו הלה לאי! חלא לטיבוחא חרסי לאיכא

 אצלי הפקדח אס יודע איני אבל בחרא הגוזל סרק ששנינו היא וזו
 שנסחייב יודע כהוא והיכא . שמיס בדיני לה ואוקימנא מלשלם סטור
 בבא חייב ליה סבעי דלא היכא אפילו מחיובו נפטר אס יודע ואינו
 אסהחזרחי יודע ואיני אצלי הפקדה החם דחנ! והיינו שמים ידי לצאס

 יודע שהוא והיכא .שמיס ילי צצאס בבא לה ואוקימנא לשלם חייב לך
 כגווני נסחייב למי מסופק שהוא אלא בילו אמרים ממו! מעכב שאינו

 כריכוס בשחי פקדו! א״נ גזל כגון איסורא לעבד היכא כל לשמעסי!
 יד;שמים לצאח בבא חייב הובעו הלה שאי! אעפ״י למידק ליה להוה
 אביו או מנה מכס אחד [גזלהי] לשנים דמסני׳דאמר ריפא והיינו

 שמיס ילי לצאח בבא לה ואוקימנא מנה אצלי הפקיד מכס אחל של
 ולא איסורא עבל ללא והיכא . עצמו מפי שהודה בסיפא כלקחני

פטור יודע איני אומר והוא בברי הובעו שהלה אעפ׳י למילק ליה הוה
אפילו



להותשובותהרדבץשאלות
 אחד אצל שהפקידו דשגיס דמסגי׳ סיפא והיינו שמים מייני אפילו
 והראשון שמים בדיני וחייב אדם מדיני פמור חובננו דהלה דכיון וי״א

: עיקר
א ת תיי ל א צ  לאלמנוח להצבוח סמכו מה על דעסי אודיעך ממני ^

 עדים ואין הנפק בהו כחיב דלא אע״ג כחובה
 מענינן קי״ל דהא הדיינים חחימח או העדים חסימח אח לקיים
 או מחנה או מכר שמר יכחוב אדם כל כן לא דאם ליחומים מזוייף

: היחומים על אוחו ויוניא חבירו על הלואה
ה ב ו ט ^  סהדי לאפושי אלא מועיל ההנפק שאין ברור הדבר ת

 הדיינין מן יקיים העדים אח לקיים ־וכל לא שאם
 בו כחוב אפילו הוא מזוייף מען שאם נמי הכי אבל טפי דקביעי

 .לאמצטרפי ודיין ועד הדיינין מן או העדים מן או [קיום] צריך הנפק
 אלא אלמנה שום השביע שלא ז״ל ישראל מהר״ר כחב הטעם ומזה

 הוא מודה ומ״מ בחשובה ז״ל מהר״ס כחב שכן קיוש עדי לה יש כן אם
 גובה לאלמנוח או לכולן שוה ידוע סך לבחולוח לכחוב שנהנו במקום

 מקום אין ומאחים מנה דלענין למד אחה ומכאן קיום עדי בלא אפי׳
 שאינו בחוספח בעיין אצא דין ביח מחנאי היא גובה שהדי לשאלה

 ספק אין נמי מגו לה ואיח האלמנה דחפשה והיכא . הנשים בכל שוה
 דסמכו למימר וליכא חפהה דלא היכא אלא נאמנח קיום עדי דבצא
 יש קול נמי מכר דהא לזיופי ומרחהא להם יש קול דנשואין משוס

 דזקן וחו • מזוייף ליחומים דסוענין ה׳ דף בגיטין החוספוח וכחבו לו
 מאי הרחוקים במקומוח הנעשוח הכחובוח או הכל נשכח שכבר וזקנה
 וחו .דרבנן שמרוח דקיום חדא להם דסמכו ונ״ל . למימר איכא
 .הפירושים כפי סן לה יהיה לא כחובחה חגבה לא שאם חינא משום

 מי אצל אזלא ולשמא ולזייף לכחוב יידעוח אינן נשים דסחם וחו
 נמי ואיהו סודה דילמאיגלה משחפיא דאיהי חיישינן לא לזייף שיודע

 לידי חבוא לא שמא ספק שהדבר וחו .לו ולא חוטא אדם דאין זייף לא
 בזויף יכיר והוא יגרשנה שמא וחו .בחייו היא חמוח שמא גבייה
 ואיפשר וזייפה טרחא לא ספיקא ספק דהוי וכיון לקיים לה ויאמר

 וכן בכחובה חוחם שהחחן מקומוח במקצח נהגו זו חששא מפני כי
 בלא כחובה ולהגבוח להשביע מנהגינו ומ״מ . טוליסילה מנהג היה
 הראשונים מנהג הוא וכן עליה חחום החחן אין אפילו קיום עדי
 ז״ל ישראל מהר׳׳ר וגס למעלה כחבחי אשר מהטעמים נהגו ויפה -ז׳ל

:הנלד״כ .כמנהגינו שנוהגין מקומוש שיש כסב
ת תתב ל א  או בציקה אסמכחא ים אס דעחי אודיעך ממני ש

 כך אחן פלוני דבר אעשה אמר אס כגון בהקדש
 דקי״ל לא או ההקדש קני אי קדש פלוני דבר יהיה או לצדקה וכך

: קגיא לא אסמכחא
 כי קני בעלמא דאפי' לך חיבעי לא מעכשיו אמר אס תשובה

 דרבווחא פלוגחא איכא מעכשיו דליכא היכא לך חיבעי
 דהרמב״ס חדא העניים או ההקדש זכה דאמרי כהנך למיפסק לן ואיח

 קניא לא דאסמכסא דטעמא וסו ־ הוא דמר ואחריה הכי ס׳׳ל ז׳׳ל
 עביד קא דמצוה כיון וצדקה ההקדש גבי אבל ומקנה גמר דלא משום

 כמסירה לגבוה אמירה דקי״ל וחו ־ הספק מן אפילו ומקנה גמר
 חבירו ליד הדבר הגיע שאס אסמכחא גבי רבווסא ופסקו להדיוט

 הניחו שאם בקושיא המשחקים גבי החוספוח כחבו מזו וגדולה . קני
 בחשובה שכחבחי ואע״ג . אסמכחא וליכא קנה הטבלא ע״ג המטוס
 גזל בו שאין מודו כ״ע מ״מ בזה חולקים פוסקים ורוב ז״ל 1 “שהרמב

 כמסירה דאמירההויא כיון נמי הכא בדיינין יוצאה ואינו הם .־ מדג אלא
 גזל בו גזרו לא וצדקה דהקדש להחזיר חייב ואינו ההקדש קנה

 וליכא • כה״ג והקדשוח צדקוח לגבוח המנהג פשט וכן .מדבריהם
 דאדרבה העליונה על ההקדש יד פלוגסא דהוי דכיון ראיה להביא

 א״ז בשם כחבו וכן מאריה בחזקח ממונא אוקי גיסא לאידך ימא1
 נכסיו חלק נכסיו הפקיר נכסיו הקדיש חלמודא בעי שמח מי דבפרק
 זכו ולא מאריה בחזקח ממונא ואוקי איז ופסק .חיקו מהו לעניים
 כחב [וכן] דרבווחא בפצוגחא וכ״ם בחיקו דסלקא כיון והקדש עניים

 והקדש עניים זכו טעמי הנך דאיכא כיון ומ״מ ז״ל ישראל מהר׳׳ר
 כיד עניים דיד בחשובה ז״ל הרשב״א דכסב ואע״ג .מינה ומפקינן

ט  ואם הקנין מרדכי בצ^זד להקנוח צריך דבר זה אי והמקדיש הדו
גאוני כל שהרי זו בסברא הוא יחיד מ״מ . בו לחזור יכול הקנה לא

 לא ואם לאלסר עליה ומחייב העניים קנו לגד דבאמירה ס״ל עולם
 מי ראיסי וכבר להדיוט כמסירה לגבוה דאמירה סאחר בבל עובר נסן

 דאסמכחא ברור והדבר ההקדם חל במחשבה דאפילו המדה על שהפריז
 דאין דאמיי רבווחא כהנך למיפסק לן איח הילכך ממחשבה עדיפא

 והנל״ד . וההקדש העניים זכו אלא לעניים ולא להקדש אסמכחא
: כחבחי

 אמר די״ט פ״ק דאמרינן בהא דעחי אודיעך ממני שאלת תתג
 לקולא בין חלח בהני דרב כווחיה הלכחא רבא

ה של טובים ימים בשני מינייהו וחד לחומרא בין  דאמרי ושמואל רב ד
 עלייהו דפליג מאן אשכחנא ולא בזה אסורה בזה נולדה חרוייהו

: בהדיא
 רבה אמר הסם דגרסינן בהדיא רבה עלייהו פליג תשובה

 משחרב דחנן מוחרח ביצה זכאי בן יוחנן רבן מחקנח
 שהחזיר היום כל החדש מקבליןעדוח שיהיו ריב״ז החקין המקדש ביח

 והרחוקים ימים ב׳ עושין ב״ד כאין נמצא היום ולקדש ליושנו הדבר
 שלשים ביום נחקדש אם יודעים שאין מספק אלא אינו ימים ב׳ העושים

 מוחרס בזה שנולדה וביצה גליוח של י״ט כשאר הם והרי ל״א ביום או
 ושמואל רב והא אביי ליה אמר חול מינייהו דחד נפשך ממה בזה

 לבסוף שהקשה מה זו בקסיח אביי כוונח אסורה ביצה חרוייהו דאמרי
 אמינא לו השיב לאביי לחיודי ורבה מחני׳ קשיא ושמואל ולרב

 קושייחו כוונח שיפרש כדי ושמואל רב לי אמרח ואח ריב״ז אנא לך
 אחד יום שעושין א׳׳י לבני לכו והא לן הא חירץ קושייחו שפירש ואחר

 כבחחלה ועודנו ימים שני עושין אנו שהרי הגולה בני לדידן אבל מוחרח
 אוחה פסקה שלא וכיון ספק מפני לא ראשונה חקנה אוחה מפני

 נמצאח . ארוך כיום להיוחם עמדנו הראשון באיסור מאצלנו חקנה
ני רבה כי למד  ס״ל ושמואל ורב מוחרח ביצה ישראל כאיז כ' סו

 מטעמא ישראל בארן אפילו אשורה ביצה ריב״ז חקנח בחר דאפילו
 ולמעלה המנחה מן עדיס באו שאם ריב״ז מודה לא מי רבא דמסיק
 החדש עדוס לקבל דחיקן דאע״ג קודש ולמחר קדש היום אוחו שנוהגין

 מן עדים באו ואפילו הראשון מן וח למועד מונין להיוס היום כל
 ממקומה חקנה נעקרה לא שני י״ט מלעשוס אבל ולמעלה המנחה

 עליה פליג דרבה משום בהא כרב הלכחא לומר רבא הוצרך א״י ולגבי
 ודגר בזה אסורה בזה דנולדה דפליג מאן ליכא לארץ חוצה לגבי אבל

:עליו לישאל כדאי היה לא הוא פשוט
י ת י ת י ת ״ ל א  הדקל מן נשה ואם ז״ל הריא״ף שכחב מה על ש

 דהוה משוס עצמן בפני ביו״ט להסיקן אסור בי׳׳ט
 איצמריך אמאי וק״ל • ויחלוש יעלה שמא רבנן להו ואסרי נולד ליה

:טעמי למרי
ה ב ו ש  מסי ומצפה בעומד עסקינן במאי דהכא לשנויי מצינא ת

דשמל) לטעמא איצטריך הכי ומשום הדקל מן ינשרו
 משנינא שנויאדחיקאלא אבל בחוספוח חירצו ודכווחה ויחלוש יעלה
 לרבי ניחא הא דה״ק הנכון הילכך היא נולד לאו ומצפה עומד דאי

ד טעמא מאי נולד ליה דליח שמעון לר׳ אלא נולד ליה דאיח יהודה  אסי
 לקרקע במחובר ר״ש דמודה ויחלום יעלה שמא אחרינא טעמא איכא
 פסק הרי מינה נפקא מאי אכחי וא״ח • מוקצה משום אסור שהוא

 קשיא לא ביה לזלזולי ואחו קיל די״ט משום להחמיר בי׳׳ט יהודה כר׳
 בשבח ולא טוב ביום לא דשריוחא חקנחא להו ליח עצים הני דה״ק

 נשרו שאם הוא מודה מוקצה ליה דליח דאעיג שמעון כרב דפסקינן
 ומשום וכדכסיבנא לקרקע במחובר ר״ש דמודה לטלטלן אסור בשבח

: וחשכח ודוק טעמי חרי בה יהיב הכי
 בפרק אשר עירבון הנוחן סוגייח לך אפרש ממני שאלת תתה

 והויוס קושיוח לראשונים בה שראיס לפי הזהב
: עמדי מה לדעח ורציח

ה ב ו ש י חייא דר׳ לה אמינא מנא רבא אמר ת  ואי וכו׳ יוסף ג
הוא. אודועי בר חייא ר׳ ליה מודעיני אודועי אמרח

 ^ה לייטינן מילט מאי ואלא לה קארי קא מאי לה קארי ודקא וא״ח
 דבעל יוסף בר חייא רב דסמיך ס״ל דרבא וי״ל בסמוך כדפריך וכו׳
 סבר דפריך ומאן שפרע מי לקבל מביאו היה ולא מחיל הוה דינו

 דמאי שפרע מי חיוב לידי עצמו מביא היה לא חייא כר׳ רנה דגברא
עירמן יוסו• בר ־׳ייא ר' אלא מחיל לא אי מחיל אי ידע י לא דחזי

הוא



תהרדכץשאלו־ת70 בו שו ת ו

 קרקע מכירח א' פרש״י קונה הוא כנגדו סבר הוא ליה דיהבי הוא
 קונה הוא מטלטלץ מכירח ואי גמור קנין קונה בכסף טנקניח הוא

 למטה דהא עליה דקשיא חגר עליו וקראו שפרע ■במי להחמייב כנגדו
 למטה בהדיא דל הוא כסב וכן לגמרי קונה בקרקע דכסף מסקינן
 קונה כסף המסקנא לפי אבל דקס״ד מאי לפוס דוהו רץ מי ורי״בם

 רד הקושיא עיקר אלא חירץ יפה הקושיא היא וו ואס לגמרי בקרקע
 בר חייא דרב דעובדא כיון הסוגיא בחחלח כן לפרש ז״ל לרש״י דחקו

 דלא ביה ולפרושי שמיה דכר מאן קרקע הוא במטלטלין יוסף בר
 דחק קונה דלשון מירן דל קולון והר״רי קונה הוא דכנגדו כהלכמא

 מי לענין אבל קונה לשון שייך בקרקע נמי איירי אי דבשלמא אומו
 המשקנא לפי דהא לי נח אינו וה וגס קונה לשון שייך לא לחודיה שפרע

 לן קשיא לא ואפ״ה שפרע מי ולענין .מטלטלין לענין אלא איירי לא
 לשאריח שפרע מי לענין שפיר שייך קונה דלשון ומו • קונה לשון

 עצמו דחק הנוכר והרב . בדבורם ועומדים כזב ידבח לא אשר ישראל
 שלהם הספרים ולפי קס״ד בשורש עיין קונה לשון המסקנא לפי למרץ

 מאי למילחיה יהיב דטעמא לפרש נ׳׳ל דל רש׳י בדברי כץ שכחוב
 קונה אינו בקרקע דאפילו משום קונה הזא כנגדו דס״ל דמאן טעמיה

 במטלטלין הכי ומשוס כולו כנגד קונה דקרקע ס״ל יוחנן ור׳ כנגדו אלא
 מאי אדעחיה אסיק דלא שפרע מי לקבל קונה הוא כולו כנגד נמי

 דקנין קס״ד אנא וכו׳ לכוליה דקני דכסף הסוגיא בסוף ן5דמחרצי
 כנגדו וזה גמור קנין כנגדו לקנוס זה שוין מטלטלין וקנין דקרקע

 מנאי דברי לפרושי קאי דישב״ג ידעינן לא דאכחי שפרע מי לענין
 קרקע קני לכוליה דקני דכסף מודו דכ״ע דמשמע וכו׳ בד״א קמאי
 שכחוב שלהם הספרים לפי ז״ל רש״י לשון ליישב כחבמי זה כל ■ לגמרי
 כלומר גמור קנין קונה כחוב שלנו בספרים אבל גמור קנין כנגדו קונה
 שפרע במי להמחייב כנגדו קונה מטלטלין מכירח ואי גמור קנין כולו

 הני שנחלקו לומר מטעה לא לומר דל וכוונחו המסקנא כפי ממש וזו
 שיקנה הוא דין קרקע בשלמא ס״ל מר אלא קרקע קנין לענין אמוראי

 כנגד שיקנה דיינו גמור קנין שאינו במטלטלין אבל בכולו גמור קנין
 קונה דבקרקע היכי כי אצא טעמא האי ליה ליס יוסנן ור׳ ערבונו
 מימיבי • שפרע מי לקבל בכולו קונה במטלטלין גמור קנין בכולו
 פריעח אינו דזה דלעיל להאי דמי לא דל רש״י כמב וכו׳ עירבון הנומן
 ההוא היינו דילמא הא ליה מנא דל עליו והקשו וכו׳ מעוח תקצח
 השאר ועל מדינא כנגדו אלא יהודה לר׳ ובין יוסי לר׳ ובין דלעיל
 רשב׳׳ג ואחא ליקון סחמא בין פליג ולא לא או קניא אסמכחא אי פליגי

 מדרש׳׳בג לרב מלמודא דמקשה משוס וכ״ח ליקון סחמא בין לאפלוגי
 החלמוד בעל על קשה אכמי קמאי כחנאי דאמרי אנא למימר ומצי

 ליה דמשמע רי״בש וחירן כמנאי לימא ויאמר הכי סכר לא אמאי
 דנמן בעירבון לאו יהודה ור׳ יוסי ר׳ דפליגי עירבון דהאי למלמודא

א אלא למימר לרש״בג הוה לא הכי דאי משוס פרעון במורח סחס ד  ב
 ומחזיר קנה יקון ערבוני ליה אמר לא אבל יקון ערבוני לו שאמר בזמן
 לא השמא דעד משמע וכו׳ שדה לו מכר מדקאמר אבל השאר אח

 רש׳׳י שיטח לפי למרץ כמב זה אס . גוונא בהאי קמאי מנאי איירי
 ועיין הסוגייא בפשט מאד רחוקה אמרח שיטה כחב הוא אבל דל

 בפשיטוח להו משמע החדושין ובעלי ומוספוח רש׳י אבל רע״ה בסימן
 ערבוני דאמר היכא להו מודה ורש׳׳בג לאפלוגי ולא אחי לפרושי דרשב״ג

 מודה קמאי וסנאי כנגדו ולמ׳׳ד קניא דאסמכחא הכל למ׳׳ד יקון
 לרב מומיב הכי ומשום פרעוז מחלח במורח לו דנחן היכא מ לרש
 רש״בג אמר דרש׳׳בג דלישנא פשטא משמע דהכי משוס מנאי סו מכו

 לעולם פליגי לא מנאי סברס מי לדחוס יכול שהיה ונהי וכו׳ במדא
 ניחא הוה הכי דחי הוה ואי קמאי כמנאי דאמרי ואנא פליגי לך אימא

 כרש״בג יוחנן דר׳ היא מנאי דודאי המשכון על דהמלוה האיך נמי ליה
 לעולם אומר והדוחה הנשיא יהודה וכר׳ קמאי כחנאי ורב בחרוייהו

 שהקשה מה חירצנו בזה כי ודוק ואזיל כדמפרש מנאי ולאו מיובמא לאו
 ק״ל מאי וא״ח וכו׳ • לטעמיה יוסי ר׳ .קס״ד שורש דל קולון מהר״י

 להודיענו וי׳׳ל יוסי דר׳ טעמיה הבריימא במוך שהכניס לחלמודא
 במורח בשנמנו איירי לא יהודה ור׳ יוסי ר׳ ביה דאיפליגו עירבון דהאי
 ליכא קנס במורח בשלמא אמרח דאי ז״ל רש״י כדכחב פירעון ממלח

 אי אלא קניא דאסמכמא מטעם אלא כולו כנגד דקנה למימר טעמא
דאסמכסאאלא טעמא שיין לא סרטון חחלח במורח בשנחנו אמרח

 במורח שנחנו היינו יהודה ור׳ יוסי ר׳ ביה דאפליגו עירבון האי ודאי
 כגון וי״ל קנה במאי וא״ח • ערבונך לך אכפול • ז״ל כפרש״י קנס
 שאמר בזמן • בחוספוח היא וכן כפלים במקח קנה א״נ מידו שקני

 פריעה במורח לו מנחן עדיף דהא דל רש״י על חמהו יקון ערבוני לא
 לפרש דחקו והחוספוח הכל שיקנה בהדיא שפירש כיון הכל דקנה
 יקון ערבוני לו דאמר בזמן בד״א דה״ק פירשו חידושין ובעלי • ע״ש

 ערבוני ואמר מעוח קצח לו שהקדים אלא השדה דמי פסקו שלא כלומר
 לו לחח עמו דפסק היכא אבל דמוכר דעחיה סמכא לא ובכה״ג יקון
 ע״כ דעמייהו סמכא דבכ״הג הכל קנה זוז מ״ק לו ונסן זוז באלף שדה
 או דמדקחני וי״ל • הספר מן חסר שהעיקר אלא נכון הפירוש וזה

 הוה הכי לאו דאי דפסק משום הטעם דעיקר משמע זוז באלף שדה
 ומכס וכו׳ הדמים מק׳ת לו ונסן שדה או ביס לו מכר אבל למימני ליה

 אני אבל .בחשובחו שכחב במה ז״ל ריב״ש עצמו דחק זו ממיהא
 ראוי פרעון בחורש לו כשנחן דבשלמא כלל חמיה רואה איני בעניי

 כשנחן אבל בפרוסה אפילו בכסף נקנה קרקע דהא הכל שיקנה הוא
 בכל שיקנה ראוי אין הקנין'אז לקיים בלעז פירמנסא במורח דינר לו

 אפילו כלל קנה דלא בירושלמי והעלו המקח לסימן טבעח לנוחן דדמי
 שפרע מי לקבל אפילו כנגדו יקנה לא נמי דינר וא״ס שפרע מי לקבל

 דמים במורח לימנו הוא שדרך להשחנוח עשוי דינר לה חריצו הא
 פרעון כחחלח הוי דלא משמע לדמוחה ומדרצו הדרה בעינה טבעח
 שפרע מי לענין אפילו קונה אינה דטבעח דרגא לדינר מסקינן הילכך
 לא לחוזר קנס כעין שהוא טבעח במורח אוחו שנחן כיון זהב ודינר

 לקבל כנגדו קונה דמים במורח לימנו דדרכו ומשום המקח לכל קני
 דל פרש״י ערבונו כנגד שיקנה דיו .ונכון ברור זה והרי שפרע מי
 במחילה אחילו שייכא דאסמכחא משמע ימחול זה ולא יקנה זה לא

 מפוס שהוא ממה האסמכא דמבטל דמעכשיו לישנא עדיף מי וק״ל
 יחקיים בין להשמעבד רוצה דמעמה משמע מעכשיו דלשון וי״ל בשלו•

 סומך אינו המוחל אבל האסמכמא ונמבטלה יחקייס לא או הסנאי
 דל והרמב׳׳ס הפוסקים מן יש ומ״מ ־ חפוס שמכירו אעפ׳׳י לגמרי
 קרקע שנא ומאי • אסמכמא שייכא לא דבמחילה שאמרו בכללם

 מפורשח דמשיכה ס״ל כר״ל רב דילמא קושיא ומאי וא׳׳ח וכו׳ דבכספא
 ליה קני בכסף המורה מן דנקנה קרקע ושנא הילכך־שנא המורה מן

 וי׳ל . לכוליה ליה קני לא כלל המורה מן ליה קני דלא מטלג-לי לכולי
 וכו׳ כסה דיפה קרקע ומשניק דכמב ז״ל רש׳י לה מריץ זו דקושיא
 מהדרינן קונוס מעוח מורה דבר דאמר יוחנן כר׳ דקי״ל אנן כלומר
 לזכרון עד כמנאי לימא .ומשכח ודוק כווחיה נמי רב שיסבור לשנויי
 לפי ובין סנאי יוחנן דר׳ הקס״ד לפי דבין עלה קיל בעלמא דברים

 דר׳ בהדיא דגרסינן נוסחי איכא וכן היא מנאי יוחנן רבי המסקנא
 רשכ׳ג דאלו כרשב׳׳ג דלא יוחנן ר׳ אחי המסקנא ולפי היא מנאי יוחנן
 קשיא וא״כ קונה הוא כלו כנגד ס״ל יוחנן ור׳ משמט פלגא סבר

 כר׳ וקי״ל פלגא אלא משמט דלא כרשב״ג דקי׳׳ל אהלכחא הלכסא
 דאנן וכ׳ח • הפוסקים כל פסקו נכן הוא כלו כנגד דאמר יוחנן

 כפי לו יאמר יוחנן רבי אבל לרב מקשה דלא היכי כי הכי ממרצינן
 כנגד פסקינן היכי דא״כ לימא ודאי הא כרשב״ג לאמרי ואנא הקס׳׳ד

 ס׳ל כלל משמט אינו רשב״ג הס״ד לפי דהא משמע הוא פלגא
 היא מנאי יוחנן דר׳ גרסי דלא שלנו הספרים גרסח לפי ובשלמא

 מחרצינן לכ״ע בעלמא דברים לזכרון• דמחרצינן דהא למימר איכא
 הילכך במוספוח דפרישו מטעמא למשכון וממכר מקח דמי לא כלומר

 קונה הוא כולו דכנגד כווחי כ״ע יוחנן ר׳ יאמר וממכר מקח לגבי
 רשב״ג מנאי בה ופליגי ניהליה יהבי קנין במורח לאו משכון אבל
 ור׳ כנגדו משמט משכון במורח נהליה דיהבי כיון סוף סוף סבר

 שוה שאינו כיון דברים לזכרון אלא ניהליה יהביה לא הנשיא יהודה
 הראשונים גרסח לפי אבל .החוב כל משמט הכי ומשוס החוב כנגד

 קונס הוא כלו כנגד יוחנן כר׳ ז״ל הס ופסקו מנאי יוחנן דר׳ דגרסי
 נג; צריך המשכון כנגד אלא משמט דאינו בשמיטה כרשב״ג ופסקו

 וממכר מקח דמי דלא הוא דקושטא אומר אני הדוחק צד ועל נגר ובר
 כמנאי לימא מדרשא בבי דאמר מאן אלא וכדכמיבנא דשמיטה למשכון

 דמקס מעוח דמי דלא לחרוצי מצי דהוה ונהי אהדדי דדמו ס״ל הוה
 שפרע מי מקבל לכ׳׳ע מעוח מקצח נחן דאס מדע למשכון וממכר
לפי אלא ז׳ל הראשונים העלו וכן שפרע מי מקבל אינו משכון והנוחן

שפחו
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 דר׳ ומשיק חלמו־א וערי פקיל ו/כדדי להו דמדמה כמקפה כל שטסו
 טונא בש;מודא ורכוסה הוא הכי לאו קופסא אבל היא סנאי יוחנן

ה . ננ״נג ועד״ן א :כסבסי לנגיד ה״
חי ת ת ל א אלו פרק רבא דארנר דהא טלה דטסי אודיטך ממני ש

 מנח טל יאוש לפני נטלה שנפלה סלט ראה מניאוח
 לא ומשוס חשיבם השב ומשום חנזול בל משום בכולן טובר לגוזלה

 ליה דיהיב הוא מחנה יאוש לאחר דהסזירה ואטיג להחטלם סוכל
 הכחוב נסקו סגזול דצא לאו והלא טובא בה וקשו טבד דטבד ואישורא

 :חיקן צא למה חביב השב של הטשה גס חביב דהשב לטשה
ש ה1ת  טלה כהב ז״ל והר״ן ונדוליס רבים בה נבוכו זו קושיא ב

 וכחבוז״לולפי הנאון מלשון אלא האמוראים מלשון באינו
 לסמוך יש טליו סמכו האחרונים שכל כיון אלא צל״ט גאון של זה לשון
 דלא בזה החוספוח שכחבו מה גם . ט״כ צדק מודה שיבוא טד טליו
 הגמרא ולשון טציו הסכימו לא להסטלם חוכל דלח לאו טל אלא קאי
 כבר זו קושיא בהירון ז״ל הרמב״ן פכחב ומה זה פי׳ לפי כלל נח אינו
 דברי להטסיק בא אני אין כי בחדושיו טיין ז״ל הר״ן אוחו דחה

 טשה כי זו קושיא בהידוז שחדשחי מה להודיטך אלא נ״נ הראשונים
 יאוש קודם אלא השבה נקרא דלא נשקן לא ודאי חשיבם השב של

 אבידה השבח זו אין יאוש אקר אבל בהשבחה וחייב אבידה נקראס שאז
 דבשלמא נחקן לא דגזלה זה לאו להכי דאחיא והשחא . מחנה אלא
 לאו אבל הגזלה אח דוהביב לטשה הכחוב נחקו גרידא דגזלה צאו

 גביה דכחיב לו חשיבם להשב אלא הכשוב נשקו לא שגזלה דאבידה
 אשר דגזלה לאו יחוקן איך כדכחיבנא נחקן לא לו חפיבם דהשב וכיון
 אחר זו קושיא בחידון בטיני ברור וזה לו חשיבם להשב הכחוב נחקו

 נחקן לא חשיבם דהשב הא לך מנא וא״ח . מרבוחי המחילה בקשח
 כיון הוא דסברא וי״ל י שגזול דלא ללאו חירוץ טליו בונה שאחה טד

 שאינו בזה מסכים ז״ל הרא׳יש וגם השבה מיקרי לא בזמנו משיב שאינו
 נמי חשיבם דהשב דטשה למימר איכא ומיהו וז״ל בחזרה הטפה משקן

 קודם לאלחר משמט חשיבם דהשב יאוש לאחר שהמחין מאחר קייס לא
 וזו אבידחו לו שישיב משמט חשיבם השב א"נ יכול הוא אם יאוש
 דלא ובלאו .טכ׳׳ל מרפוחו ויצאס שנחיאש כיון אבידחו חשובה אינה
 אבל . חזרה ט״י שנחקן החוספוח לדברי מסכים כהוא נראה חגזול
 אם חלי דידיה בטשה גזלה דהאי דלאו שפיר יחיישב שכחבחי כמה
 נחקן לא הלאו גם הטשה נחקי לא ואם הלאו גם ינשקן הטשה נחקן
. הגאון דברי שהם לומר דחק;נן ולא כפשוטו דגמרא לישנא ואמי

והנל״דכקבחי: ,
תי ת ®י ת ל א  חמור רבא אמר אלא דמסקינן סוניא באוחה ^

 הכל לדברי דאבידה ושה יהודה לר׳ דבור
 שה יהודה לר' דבור חמור וקשיא . דוכחא בכל לה מסקינן והכי קשיא

 לבור נפלו דאם שטרוח למטוטי אמרינןדאחי לא אמאי לד״ה ואבידה
 : בהם להטפל יחחייב לא אבידה דרך מצאן ואם טליהם פטור יהיה

ה ב ו ט ^  דמה ז״ל הראשונים חירצו כבר זו אלא קושיא לך אין אם ת
 השחא דגרמי דינא דאין דלא כמאן לן סבירא אי נפשך

 שאינו נאבדו אם או לבור נפלו אס כ׳ש פטור ממש בידו שרפן אם
 מדאורייחא לאו דגרמי דינא דדאץ כמאן לך סבירא ואי בהשגחן חייב
 טשו אס להו דמיבטיא הכונס פרק בסוף כדמוכח מדרבנן אלא היא

 חקנה יטשו לא למה דאורייחא דגרמי דינא ואי לא או במסור נגזל מקנח
 מדין לא כטרוח מיטט דקרא לומר איפשר אי וא״כ בנגזול כמו במסור

 קושיא יש אבל . בהשבחן חייב מדרבנן אבל אבידה מדין ולא בור
 וחמור לסימנין שלמה להו מצריכינן דקרא פרטי דכל כיון אחרח

 שיהיה כדי פרט להיוס שה אצטריך א״כ זנבו לגיזח ושור אוכף לסימני
 כי ז״ל רפב״ם בשם וחירצו : בקושיא ציה מסקינן ואמאי וכלל פרט
 הפרט טל מוסף הכלל נטשה וכלל דכ<ט כיון טטס לימן רגיל היה הוא

 לא דאי משום הוא והטטם סגי לחודיה בכלל הפרט אצטריך אמאי
 מפאר באחח או מצינו במה או בק״ו ליה דיינינן הוה הפרט כחיב

 והכא .וכלל בפרט אוחו שחריץ כדי הפרט הכחוב הטיל להכי המדוח
 לא וא״כ המדוח מן מדה בשום למדרשיה דליכא לחלמודא ליה קיס
 מוסכמח ז״ל רשב׳ים שכחב וההקדמה קשיא שה כן ואם פרט צריך הוא
 פרט האי שנא דמאי לי ניחא לא ממנה ללמוד שרצו כחולדה ובל אהי

פרט שאר מכל יוסר מידי מינה למילף דליכא להו דפשיטא כללא

 דאט״ג לחרן נ״ל טוד • קשיא דאבידה דשה להטלוח כדי שבחורה וכלל
 מש״ה למלשיה חד כל למדרש אצטריכו ובה וחמו־ ד־למה דפרסי
 בחירוץ והנכון . לי צמה כה וא"כ וכלל פרט הוי וכפיר נינהו פרטי

 היה לא א״כ הוא כללא ולאו הוא רבויא אחיך אבידח דכל זו קוכיא
ט  לאבידה קאי דרבויא קכיא לא מומר לרבוש דאמרינן ואט״ג פי

 דסמיך דאבידה רבויא מכמט ויוחר אחיך וכל אבדה כל וה״ק ולאחיך
:כחבחי והנל״ד . ליה

ח ת  מגלה גבי חרפ״ד סימן הטור ככחב מה טל ממני שאלת ת
 אינו מינו אפילו חורין בן וחציו טבד שחציו ומי

 כי זו קוכיא בחירון מהגדולים א׳ בשם כחוב ראיחי תשובה :כופר מחקיטש שנא ומאי מוציא טצמו אח הא ומכמט מוציא
 המגלה אש הקורא כי קול הבמטח צריך אינו במגלה

 כבאוחו ו-־מצא שמיטה צריך בכופר אבל יצא לאזנו השמיט שלא אטפ״י
 יכול ואינו להוציאו בא הקול ואוחו חירוח צד טם טבדוח צד נדבק קול
 מוציא צד וכל מוציא הוא אה’בקרי המגלה בקריאש אבל טבדוש בו כי

 באושו סריקי ,בוקי וחלה טטה הכומט כי אומר ואני .טצמו אח
 מ”מ יצא לאזנו הכמיט לא דאם דנהי ממש בן אין זה שדבר לפי הגדול
 כחוח שחי בה ים הקריאה וחוסה בט״כ בקריאה היינו יצא טנין באיזה

 היכי דכי חירוח צד ומפיק טבדוס צד ואחי חירוח וכח טבדוח כח
 המגילה אח הקורא כן כחוח משני מטורב קול שומט שופר קול דשומט

 צד ומפיק טבדוח צד אשי ולא כחוש שחי בה יש ומבטא מבטא כל
 הוי מגלה שמקרא חירצו טוד .טטמא בהאי מששא ליח הילכך חירוח

 החורה מן הוי כופר חקיטח אבל טצמו אח מוציא ולפיכך מדרבנן
 שגם אחרח בחשובה כחבשי וכבר טצמו אח אפילו מוציא אינו ולפיכך

ט אינו הסירון זה  שאין אפי׳ שלו חיוב צד ומפיק שבו פיטור צד אחי דהי
 שיחחייבו אמרו הם אמרו והם אמרו הם וכ״ח .מדרבנן אלא חיובו

 אח יוציא חורין בן וחציו טבד שחציו שמי אמרו והם מגלה במקרא
 בדברי ולא בשלמוד זה נמפרם שלא כיון ליחא ודאי הא • טצמו

 שחציו מי ויאמרו מיניה שחקי הוו לא כזה חדוש איחא ואם הפוסקים
 כחב לא הטור ואפילו . במגלה טצמו אח מוציא חורין בן וחציו טבד
 הנס כי חירצו טוד . מדיוקא אוחו לומדים שהם אלא בהדיא אוחו

 שהטבד וכיון המגלה בקריאח חייבים הס ולפיכך לטבדים גם נטשה
 שמוציא חורין בן וחציו טבד שחציו שמי ברור הדבר מגלה במקרא חייב
 אמח דין אינו שהדין חדא הראשונוח מן קשה וזו .ט״כ טצמו אח

 לטבדים נטשה שהנס חאמר שאפילו מגלה ממקרא פטורים שהטבדים
 דלא חדט . נכסים כשאר אוחם שוללים היו שהרי בסכנה היו לא אפ״ה

 נשים לאחויי הכל למימר ה״ל והכי נשים אלא כשרים מהכל מרבינן
 ונשים אנשים בקריאחה חייבין הכל ז״ל הרמב״ם ח״ל . וטבדיס
 שהטבדחייב איחא דאי וחו .בטצמו כטור כסב וכן משוחררים וטבדים
 אס שיוציאו ראוי היה הנס באוחו היו הם שאף משום מגלה במקרא
 דאינה דס״ל למאן ואפילו האנשים אח מוציאה שהאשה כמו אחרים
 ראוי היה כ“וא . הנשים אח *מיהא מוציאה האנשים אח מוציאה

 הטבד ודאי אלא מיהא מינו אח יוציא חורין בן וחציו טבד שחציו שמי
 מה בזה והנכון לדוכחא קושיא הדרן וא״כ מגלה ממקרא פטור

 ט;מו מוציא אינו שופר דלגבי היכי כי למטלה אחרח בחשובה שכחבחי
 משום׳ אלא מוציא לטצמו הא מינה חידוק ולא מגלה לגבי נמי הכי

כ טמו כלל מינו אח מוציא אינו וטומטום דכחב  וחציו טבד שחציו מי ג'
 טומטום חלוקים זה בדבר כלומר מינו אח ג״כ מוציא אינו חורין בן

 שחצי-וטבד למי שיש לך אימא לטולם אבל מאנדרוגינוס טבד שחציו ומי
 פירש שכבר לפרש הוצרך ולא מוציא אינו טצמו אח שגם אחר חלוק

:שופר גבי למטלה _
 ח״ל חיים לאורח בביאורו ז״ל אבוהב יצחק הר״ר שכחב ראיחי שוב

 טצמו בפני חורין בן וחציו טבד שחציו שמי הוא שאמס ונאמר
 שהוא טומטום טם אוחו נקט שבכאן ולפי מוציא אינו לטצמו שאפילו
 אמרו לא זה טטס ומפני טצמו אח שמוציא אמר לפיכך לטצמו מוציא

 בפני חורין בן וחציו טבד שחניו שמי לפי חייבים הכל כשאמר למטלה
 דבשלמא אבין ולא ראיחי ואני . טכ״ל מוציא אינו לטצמו אפילו טצמו

 מי אבל אם־נקבה זכר אם טצמו אח מוציא נפשך ממה טומטום
 דנקטיה משום הוא טטם דמה וחו .טטמא האי ליכא טגד שחציו
ה(י דינו ישסנה טומטוס בהדי מ ואס אחרים טס לי ומה טצמו בפני ו

נמנמו
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 היה נראשוגה . לעלם במי זה לעולם שמי זה מהם מחעלם שהוא
.ע״כ נמוך בקול אומר-ים היו הפרוצים משרבו ;בוה בקול אומרו
 על יפלו כולה או רחוקים קרובים.ומ"ם בנא מאי גילה למירק ואיכא
 קרובים בין חילק לא המסדר כי וחו בשכמצ״ו יאמרו כולם או פניהם

.בשכמל״ו ואומרים פניהם על נופלים היו דכולם משמע אלא לרחוקים
 וכבוד גדולה ולחח כה״ג מפי יוצא השם את שומעים דהקרוביס וז״ל

 לעמוד יכולים אינם כאלו פניהם על נופלין היו מהמפורש השם לשמע
 פניהם על ויפלו ויחנו העם כל וירא ע״ד ורחח רעד מפני עומדם על

 היו ודאי אלא בשכמל״ו אומרים היו לא חבל נופלים שהיו למימר ולאו
 עשרה וחניא .בשכמל״ו אלא אמן עוני! היו לא במקדש שהרי אומרים
 לכבוד וכורעים מברכין היו הזכרה כל ועל וכו׳ מזכיר היו פעמים

 לכרוע להם אמר לחלמידיו ב״ה חנניה כשסדרר' נמצא השם.וכן
 אבל .אימיה דיומא ובמרדכי . לזכר עושים אנו וכן פניהם על וליפול

 רואים היו אלא כה״ג מפי היוצא השם לשמוע יכולים היו לא הרחוקים
 והיו השם אח שמזכיר יודעים והיו פניהם על נופלין הקרובים אח

 היו לא שהרי צריכים היו לא פניהם על ליפול אבל בשכמל״ו אומרים
 בעזרה העומדים והעם וספהנים שאמר יפה פיון והמסדר . שומעים

 ואומרים וכו׳ כורעים היו השם אח שמזכיר בשעה כ״ג אל קרובים שהיו
 סדר סדר שהרי הרחוקים שעושין מה לומר הוצרך ולא שומעים שהיו לפי

 כיון הרחוקים מעשה להזכר צורך ומה שהיה למה ודוגמא זכר עבודה
 ואלו אלו דאמרינן והא העבודה סדר ש״ך מפי לשמוע קרובים שכולהו

 ראשם מגביהים היו לא פניהם על הנופלין אלו ה״פ משם זזים היו צא
 משלים שהיה עד הדבור גומרין היו בשכמל״ו האומרים אלו ולא

וכו׳ השם אח לגמור מכוין היה הוא אף דסדר והיינו השם את כה״ג
;כחבחי הנל״ד ־ מטהרו להם ואומר

א תי ת ת ל א  את המכה דקי״ל דהא עלה דעחי אודיעך ממני ש
 ונפקא לוקה פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו

 מיניה ילפינן קרא והלא . וגו' אלה על להכוחו יוסיף פן מדכחיב לן
 לוקין אין ב״ד מיחח לאזהרח שניחן לאו כל וקי״ל אביו למכה אזהרה

נ עליו
 ולא הנחנקין הן אלו בפרק החוספוח הקשו זו קושיא
 שניחן לאו נקרא דלא לחרן איפשר והיס דבר בה תירצו

 היכא אבל ב״ד למיתה אלא בלאו שאין בזמן אלא ד’ב מיחח לאזהרש
 חבירו אח למכס פוצל יוסיף דפן הכא כי ד ב ומישש מלקוח דכולל
 זה חירוץ אבל .מלקוח צד בו ויש הואיל עליו לוקה שסיר שכן וכיון

 ודאי אלא וז״ל ■שבת מהלכות כ' בפרק מ״מ בעל שכשב מה צפי ישכן לא
 ומפני ב״ד מיחש לא׳והרת צד ים בבהמה שאף רבינו כדברי הפי' עיקר

 כל מעשה דלא דלאו משמע . ע״כ מלאכוח שאר על לוקה אינו כך
 בבהמשו שחורש כגון ליד מיחש כולל וגו׳ ובחך ובנך אשה מלאכה
 מיחש של הצד ומפני ל׳ד מישש בו שאין אחריה מחמר ג"כ וכולל בשבח

 אבל .ל׳ד מיחח לאזהרח שניתן מפני לוקה בבהמתו המחמר אין ל׳ד
 בא לא מלאכה כל חעשה דלא וקרא כלל לאו במחמר שאין ששובר מי יש

 איפשר זה דרך ולפי . חרישה כגון מיחה עליהן שחייבין למלאכוח אלא
 איצסריך יוסיף דפן קרא דכוליה אצלי והנכון .שכחבחי החירון ליישב
 שנשךלחשצומין כיון צוקה אינו פרוטה שוה בו יש ואם חבירו אח למכה
 עליה לוקה חשלומין בה שאין כיון פחסה שוה בה שאין הכאה אבל
 אזהרה קרא מהאי לן דנפקא והא ־ היא והלכמא צה אמר יוחנן ור׳

 עציו מוזהר חבירו אח מכה מק״ו אלא דקרא מגופיה לא אביו למכה
 הוא בעלמא מלחא גלויי הדין מן מזהירין אין וכ״ח כ״ש לא אביו

 יוסיף מפן חבירו אח למכה אזהרה למד נמצאת דוכחא בכל כדאמרינן
• מק׳ו אביו למכה ואזהרה ב״ד מיחש לאזהרת נחן דצא לקו ושפיר

 הנחנקין הן אלו בפרק לה ומייחינן ׳ במכילתא מדחניא משמע והכי
 שלא מצוח מלקוח שנחחייב פי' להכוחו שמלוה מי ומה לה גרסינן והכי

 להכותו מצוה שאינו מי יוסיף פן דכחיב מארבעים יוחר פי׳ להכותו
 להכותו שלא שמצוה דין אינו צהלקוחו שליח נעשה שאינו אביו פי'
 מהכא ויציף מנוה במקום שלא להכוחו שלא שמוזהר דין אינו פי'

 דיליף בהדיא לך הרי * ז״ל רש״י עלה כחב וכן אביו למכה אזהרה
אלא הדין מן מזהירין דאין קי״ל והא מק״ו אביו מכה צא׳הרח תנא לה

טעמא
ע *  שס מינ5ש שר'ס1ח ניקייקי ראיתי את׳ז . שס ו“ת דן מא1מסיי נגי״א נהגהעו מיי( ד1ע1 . וסנמיס זיה נ' משנס 1ס' יזמא ודשיש תוס' ועיין י הז דן יומא נמס' נמננס איהא נן ני ד

 אעסוש סקנס נן נתודית רני נשמכד קדונוי. ש< נסנר ני.ונ שנן 'i.ניכונושני סשיישן שינד זרה זרוע שאור נשה נס וני.נ . נעשנה li< ואת א5נע צא הישניס שנומוהי המצמוד סערי שגנצ
נירוסלמי המשנה נניסח היה צא וכו ■ מנהו וצא סנירת עצ נוהניר נהיו הירושנמי מן הניאו נכוסה הקונמות ו;ן ■ נעשנה נמניו גס היה קצא מורח נוי. וצמוצ צהרוע צהם צוה צתצאידי!

 חרשי ביה דאית חורין בן וחציו עבר וחציו טומטום שהוא לומר כוונתו
 שיהיה בין חירוח בצד ומשתמש עבדוח צד אשי סא סוף סוף בכך מה
 וקרוב .שפיר אחי למעלה שכחבחי ובמה צל״ע. הילכך . נקבה או זכר

 מחוקן בלחי שהלשון אלא שכחבחי למה ז״ל הרב נחכוון כי הדבר
 לשון אמר לפיכך לעצמו מוציא שהוא טומטום עם אוחו שנקגי וה״קולפי

 מ״ש וא״ח .כן אינו האמש לפי אבל עצמו אש שמוציא במשמעוחו
 שבו נקבה אחי דצא אמרינן לא אמאי עצמו אח דמזציח אנדרוגינוס

 האנשים אח מוציאין דנשים דפסק למאן ובשלמא שבו זכר צד ומוציא
 איכא מאי האנשים אח מוציאין אין דנשיס דפסק למאן אבל . ניחא

 לעצמו ניכר אחד כל האנדרוגינוס דצדדי שחיין מי ורחישי . צמימר
 מעורב חורין בן וחציו עבד שחציו מי אבל חלקו מוניא חלק כל ולפיכך

 הקול שהרי כלל נכון אינו וזה מחבירו יונק ואבר אבר וכל החלקים
 בזה והנכון • מהדדי ינקי איבריו וכל ביחד יוצא הכחוש משני שיוצא
 מוציא ולפיכך עצמה בפני בריה אנדרוגינוס דאמר יוסי כר' דקי״ל

 וחציו זכר חציו שאומר מי לדעח ואפי' הס אחד מין שכלם מינו אש
ק נקבה  למה אדם בידי שהוא מה בין חילוק שיש ואיפשר מ״מ בעל מי
 אלא אמרה לא ז״ל הוא וגס לי נח אינו זה וגס . במים בידי בהוא

 לדעח זהו א״א ז״ל הראב״ד כחב וכן בכחבחי מה והנכון באיפשר
נקבה וחציו זכר חציו שאומר למי אבל הוא בריה אנדרוגיגוס האומר

עבד שחציו מי כעין מינו שאינו אח ולא מינו אח גא מוציא אינו
: כחבחי הנל״ד .עכי׳ל חורין בן וחציו

ט ח ת ח ל א  עובר היה דמחניחין פי' יצ״ו המעולה החכם ממני ש
 ושמע צבהכ״נ סמוך ביהו שהיה או בהכ׳׳נ אחורי

ואע״פ יצא לא לאו ואם יצא לבו כיון אס מגלה קול או שופר קול
מאי עלה לך וקשיא . לבו כיון צא וזה לבו כיון זה שמע וזה שמע שזה
 לא לבו כיון לא אם גופה בהכ״נ בחוך והלא בהכ״נ אחורי עובר שנא
 צריך מ*מ צריכוח אין למ״ד או כוונה צריכוח מצוח למ״ד בין יצא

 וזו וכו' שמע שזה אע"פ דקחני וחו ־ שופר קול לשמוע לבו שיכוין
 דמשמע שמע וזה שמע שזה מאי וחו ־ היא צריכה שאינה משנה

 אש א' באדם אלא משני' איירי לא והא אדם בני בשני ממני' דאיירי
 שופר קול ששמע אעפ״י למחני ליה הוה והכי גבו כיון לא אס לבו כיון

: יצא לא צבו כיון שלא כיון
 בהכ׳ינ אחורי עובר היה הוא הכי דמחני׳ דפירושא נ״ל תשובה

 שהיה במי בד״א יצא לא סחמא הא יצא נבו כיון אס וכו'
א החמא בבהכ״נ שהיה מי חבל בהכ״ג אחורי עובר  נקט הכי ומשום ג

 כיון שלא כלומר צאו ואם דקשני והיינו בהכ״נ אחורי עובר שהיה מי
 שמע בב״ה שהיה בזה אעפ״י קחני ועלה יצא לא סחמא אלא צבו
 דלהכי ויצא לבו כיון כאלו סממו זה שמע בהכ״נ אחורי שהיה וזה

 אחא דלא כיון יצא ולא לבו כיון לא כאלו סחמא וזה כנישתא לבי אחא
 כוונה צריכוח מצות למ״ד דמכוין עד חובחיה ידי נפיק לא כנישחא צבי

 קוצ שיהיה צבו כיון אס כוונה צריכוח אין וצמ״ד . לצחח כוונה צריך
 ידי נפיק בסתמא בבהכ״נ דקאי דמאן כיון וא״ח . יצא לבד שופר

 הבדלה הביח בני כל ששמעו אעפ״י בביח להבדיל נהגו למה חובמיה
 שם לצאח שלא שמחכוונים לפי ז״ל רשב״ם מירנה כבר .בבהכ׳׳נ

 ואפי׳ יצאו צא לצאח שלא כוונו אם כוונה צריכוח אין מצוח למ״ד ואפי'
 בכלל חובחו ידי לצאח לבהכ״נ בא שזה כיון כוונה צריכוח מצום למ״ד

 .חובמו ידי יצא סממא אלא לבו כיון לא ששמע שבשעה אעפ״י הצבור
 עגבים בשירי המשחאוח בביח ומזמר קול נעים יןם״ןשהוא5לע1

 אותו מעבירין לשמוע רוצה אין ואם בידו מוחין דופין של בשירים
 שנאמיה כן על בקולה עלי נחנה הכמוב אמר בו כיוצא ועל ועליו

:כחבחי הנל״ד בחשובה ז׳יל הריא״ף השיב כן
תי ת ת ל א  עבודה דדר מסדר סמך מה על דעשי אודיעך ממני ש

ס' והעם והכהניס שסדר  פניהם על נופלים היו ו
 • : כלל בשלמוד נמצא לא וזה בשכמל״ו ואומרים

 הממונה להם אמר בפרק דגרסינן איחא בירושגמי תשובה
 ביום השם אח מזכיר גדול כהן היה פעמים עשרה

 על נופלים היו הקרובים בגורלוח וא' בשעיר וג׳ בפר ששה הכפוריס
עד משם זזים היו לא ואלו אלו בשכמג״ו אומרים היו הרחוקיס פניהם
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:כסבסי
ב תי המססיל חולין בריב סוספוח דבור לך אפרש ממני ת

 אחרס ופעם בסר בה וליחסוך חדא וליחקון
 .וכו׳ הסכין ועל להכשירה זכור יהא בשר ולחהוך לחזור כשירצה

ה ב ו ש  פוגם אין והבשר ודאי הסכין אוסר החלב כי היברברור ת
 אחר הכי ומשום פגום ולא הוא רך דבשר ודאי הסכין אס

 אס אבל אוסו מקנח ומיד באיסוריה ליה שהי לא החלטם בסכין שחסך
 ליה משהי שנפגם ברור הדבר שאין כיון שחיטה של בסכין בשר חסך
 מעמא ומהאי בבשר נפגם ודילמא ביה ושחיט משסלי לשחוט וכשבא טכי
 פריך של׳חלבים אסכין אבל בסר יחסוך ואח״כ שישחוט אסכין פריך לא

 . חלבים בה ליחחוך והדר בשר בה וליחמוך חדא לה וליסקון שפיר
 לשנויי צריך הוה לא רא״כ פירושא בהאי להו ניחא לא הסוספוס אבל

 גזירה לשנויי ליה הוה הכי אלא בבר ואת״ב חלבים יחסוך שמא גזרה
 אחרס ופעם לומר הוכרחו הכי ותשים מיד אוסו יקנח ולא ישכח שמא

 שהוא דבזמן וטעמא להכשירה זכור יהא בשר ולחסוך יחזור כשירצה
 ליה הוה נמי בה בכחע הסכין על וא״כ ומדכר אנפשיה רמי לדבר צריך

 זכור יהיה לשחוט שיבוא ובזמן בשר יחסוך ואח״כ שישחוט למפרך
 שרגילין פריך לא הכי משום אלא פגומה היא אס ולהבחיזה לבודקה

: כסעסי הנל״ד .ססקלקל שלא לשומרה
ג תי ת ת ל א  ז׳ימים שאז״לשכלהמכוסהיומבמבוס מה על ש

 ימיס שבעח וימלא דכסיב הדם ממכס ולמדו
 אלא היסה לא בכורוס מכס והנה וק״ל . היאור אס ה׳ הכוס אחרי

 :ימים ג׳ החשך ומכס אחד יום הדבר ומכס כרגע
ה ב ו ש  מכס אבל ז״ל הראב״ע אוחם הקשה והחשך הדבר מכה ת

 אחריה שיש הדם מכס מצינו דמה כלל קשיא לא בכורוס
 ז׳ שמשו מכה אחריהם בים המכוס שאר כל אך ימים ז' שמשה מכה
 ממצרים יצאו שכבר וסו . מכה אחריה שאין פכורוס מכס יצאס ימים

 ממכס הראבצע שקשה מה גם .עוד המכה שסשמש צריכים היו ולא
 ראו לא דכסיב לדרז״ל מסייעי קראי אדרבה כלל קושיא אינה החשך

 ימים שלשס וסרסי ימים שלשס מסחמיו איש קמו ולא אחיו אס איש
 ימים ג׳ אבל עב החשך היה לא הראשונים ימים ג! אלא לי למה

 ז״ל וכפרש״י לעמוד יכולים היו שלא ומכופל עב החשך היה האחרונים
 ימים ו׳ הרי ממש בו שיש חשך חשך וימש• דכסיב ליה מסייע וקרא
 הוכו ראשון ביום הדבר מכס וכן . וחסר הולך החשך היה הז׳ וביום
 והמכה ז' משמשה המכה כמכאס ימיה ז' כחוך ומהו בדבר כונס
 והכה פרעה וישלח דכהיב והא בכלל זו וגס ז׳ ולמטה למעצה משר

 אמכס א״נ .קאמר ימים ז׳ אחר א' עד ישראל מקנה מכל מס לא
 דכסיב והא • א׳ עד ישראל לבני מכל הוכה לא כלומר קאמר הדבר
 מחפרש הכי קרא אלא אממחרס קאי לא וגו' מצרים מקנה כל וימס
 המיסה אבל במקנה הויה ה׳ שיד כלו׳ ממחרס הזה הדבר אס ה׳ ייעש

 והצפרדעים הדם מכס כי הראב״ע שכסב ומה א' ביום כולם מתו לא
 שהכסוביס כ״ש זה דבר להאמין אסיר ולישראל למנריס היה והכנים
 מצרים כל ויחפרו היאור מן מים לפסוס מצרים יכלו ולא כפך מורים

 שוסים היו כי לזה צריכים היו לא ישראל אבל משמע כיאור סביבוס
 הצפרדעים וסרו וגו' ובעמך ונכה כחיב ובצפרדעיס .היאור ממימי

 וכן .בישראל היו כלא משמע וגו׳ ומערך ומעבדיך ומבתיך ממך
 גס היסה כמכה אם ידעסי ולא . כמפורש מן ססום וינמד הכניס

 ,היה ולא מארצו ישראל אס שישלח לפרעה בה יש ראיה מה לישראל
 לדוברים פה פתחון ליסן שלא אלא בזה בכיוצא הקולמוס להטריח ראוי

:דרז״ל על עסק
ד תי  הלילה בחצי ויקי פסוק על ז״ל שנחלקו שאלת אפר ענין ח

 עחוחיו יודע אמר• וחד חלקו יוצרו אמר חד סנאי סרי
:בינייהו מאי ושאלס חלקו ושעותיו

ת ב ו ש  שיש לך הקדימי אחר דעתי ואודיעך רבה צריכה דא כגון ת
 חצי ולא הלילה חצי לצמצם איפשר שאי בכסוב קושיא

 אדם יספיק ולח מחצות נוטה עין וכהרף תמיד חוזר הגלגל שהרי היום
 מי להו וא״כקשיא חצות עבר שכבר עד לילה חצות הוא עסה לומר
 היוצר ביד כחומר בידו הגלגל והרי לחלקו בידו יש יוצרו ס״ק'ס״ל חלקו

האחרון חציו מחולק שהוא העולם שיכירו כדי דהוא כל הגלגל וכממיד

 כמנהגה גלגל אלא לנס צריכים שאץ ס״ל בסרא וסנא הראשון. מחציו
 ממב הלילה כחצי וצמצם חלקו ושעותיו מסוסיו יודע אלא וחוזר נוהג.

 איפשר אי דאנן ואע״ג כממריה הוי דרגע בכור כל הכה רגע ובאוסו
 בחצי היא אשר הנקודה ולכוין לצמצם יודע שמו יס׳ הוא לצמצם לן

:כסבסי הנל״ד .אוחם הכה נקודה ובאותה ממש הלילה
טי ת ת ®יי ת ל א  אלהים אליו ויקרא פסוק על שאח״ל מה על ש

.הנני ויאמר משה משה ויאמר הסנה מסוך
 משה משה היו הקריאוס שכל מלמד אלא משה משה ויאמר ס״ל מה

 ויאמר ס״ל מה ויאמר שנאמר הנני אומר היה קריאה כל שעל ומנין
 דבשלמא לך וקשיא .הנני משה אומר ה־ה הקריאוס כל שעל מכאן אלא

 כיון לגופיה איצטריך בסרא ויאמר אלא מיוסר הוא הראשון ויאמר
 מן שאחד ואמרת ויאמר כתיב דלא סגי לא הנני לומר צריך שהיה

ם מי מ י ויאמר אלא הנני ויען קאמר מדלא לך תירץ ה נ  מ
 :הברייסוס דרך זה שאין אצלך נסחוור דלא ואמרס דרשינן _

ח ב ל ש  משובש ספר ט דע אבל זה סירון קבלס שלא עשיס יפה ת
 מה יד מכתיבת מוגה בספר הגירסא היא וכך לך נזדמן

 מרע׳ה שהרי לסנא ליה קשיא המלוס ושתי וגו׳ מלמד הנני ויאמר ס״ל
 הראשונים הסכימו כן לסו וראוי ומזומן מוכן היה הנבואה בסחלס אפילו

 ואראה נא אסורה דכסיב המראה להבין עצמו הכין שהוא על נוסף ז׳ל
 הנני דמשמעוסו הנד שיאמר צריך מה וא״כ הזה הגדול המראה אס

 בא ודאי אלא נתקרב לכך מסחלסו והרי המראה נראות ומזומן מוכן
 דכסיב וענוה כבוד דרך הנני אומר היה וקריאה קריאה כל על ללמדנו

: מאד ענו משה והאיש .
ת תי"*יי ל א  היסה מה לסבת הנביאים נבואת ענין על ממני ש

 ואפילו משל בלא ולפעמים וחידה משל דרך לפעמים
 ופעמים משל בדרך אליו־הנבואה תהיה פעמים בעצמו אחד בנביא

: מפל בלא בפירוש
 עסיד דכי להודיעו האל כשירצה בזה שכתב מי ראיתי תשובה

 בלא יתנבא בשליחות אותו וכשישלח מפל דרך יתנבא
 שהכל חושב ואני הנבואות בכל הוא אם הוא נכון זה וסירק משל
טא הכנס לפי  הנבואה לקבל מוכן יהיה לפעמים כי והסבודדסו הנ
 ואינו חבירו דברי ששומע כמי וחידה משל בלי הנבואה יראה ואז

 ויראה הכנה קצת לו יהיה ולפעמים לו שאומר מה ומבין ממנו נרתע
 ויצטרך מוכן בלתי יהיה ולפעמים הכוונה ויבין החידה או המפל
 לא ואומר אלה המה מה ידעת הלא שנאמר המראה פירש לשאול
 היה כי ידעת הלא עליו מתמיה בנביא הדובי המלאך וכאלו אדוני
 להם יארע לא ולכן המראה כונס לידנו כדי עצמך להכין ראוי
 הצורוס עם להתערב הורגלו לא שעדיין נבואתם בסחלס אלא זה דבר

: הקדושות
היי ר ת ב ע ל ת א=י ו ל א  ולא אנכי דאמרינן דהא עלה ש

שמענום הגבורה מפי לך יהיה י
 והוא מרע״ה כמעלת כולם מעלת סהיה וא"כ ממם שמיעה היא אם

 אלים הגיעו פלא זו למדרגה יגיעו העם המון שיהיו חסמיה דבר
ס שאר  שומעין וישראל למשה היה שהדיבר הוא הענין ואש הנטאי
 עמכם ה׳ דבר בפנים פנים דכסיב זה הפך מורים הכתובים פשט
 : וגומר פנים אל פנים משה אל ה׳ ידבר במשה בנאמר כמו בהר

 אשר אחרון הזה כפי׳ מטין פ״ח ז״ל הרמב״ש דברי תשובה
 לשאר הדברות בסי בין הפרש מה כ’א וק׳ל כסבס

 ההיא וביניקסבעס ה׳ בין עומד אנכי כתיב בכולם שהרי סדברוס
 כאשר הכי משמע לא בפנים דפנים וסו . ה׳ דבר אס לכם להגיד
 יהיה ולא אנכי הגבורה מפי שמעו דכלהקהל בזה הנכון אצא .כתבת

 למדרגה זנו שעה לפי אלא מרע״ה למדרגס כולם שהגיעו ולא לך
 שלא אעפ״י המלאכים לראייס זוכין אדם בני כמה במצינו כמו זו

 השוד בעלי אצל עינים גלוי נקראס והיא הנבואה למדרגס הגיעו
 ולא אנכי לשמוע זכו כמשה נביאים היו בלא אעפ״י הזה הענין כן

 בשכל אינו אשר הקולוס לראיית זכו כאשר הגבורה מפי לך יהיה
 עד באויר מצטייר היה היוצא שהקול הנשמע אס לראות האנושי
 אעפ׳י הגבורה מפי יוצא הדבור שומעין היו וכן בעץ אותו שרואים

 אסה דבר הכסוב מוכיח וכן כמשה הנבואה למדרגס הגיעו שלא
עמסם שדבר משמע נמוס פן אלהים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו

ממש
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 מדבר שמטוס הגבורה רמי לך יהיה ולא אנכי הדברים גללוה ממש
 ושאר הנבואה למדרגס והגיעו הגבורה מסי אוסם והבינו טמהם

 להם ומבאר אליהם מדבר ומשה משה עם מדבר שהוא שמעו הזברוס
 :כמבסי הנל׳ד .הכסוביס יסיישבו ובזה ודבור דבור כל
 רב שסרגס מה פי׳ וכו׳ הגולה מאור רבינו ילמדט תת״

 שנס נדדה ההוא בלילה אססר במגלס יוסן£
 דמצראיאץיסכן בוכרי אסקמלוכל בליליא ביה שסרגה וכולי ממלך

 •וסלבשאססרמלכוס השלישי ביום ויהי מזה לעיל סי׳ בעצמו והוא זה
 מלאכה שום לעשוס שלא שנדר <ראובן ילמדנו עוד • פסס של ג׳ שהיה

 דאנדסל ססרי כגון ספרים לכסיב יכול אס לקרוס אם כי בשכירוס
 מאי מלאכה שהיא כיון דילמא או שכירוס לוקס באינו כיון לעצמו
 ילמדנו עוד • מאי וקורא כומב שהוא כיון מלאכה שהיא ואס״ל
 משה ויאמר כגון המגפה מענין פסוקים לומר עכשיו מוסר אם דבינו

 אסהס ישראל אליהם ויאמר וכגון וגו׳ המססה אס קס אהרן אל
 :פלוני הצעיר • איסור שוס בזה יש ואם וגו׳
̂טובה  ם הב:י קביעוס כסי היה ססס של שלישי השלישי ביום ת

 ממש מצרים יציאס ליל היסה ההוא בלילה אבל והחדשים
 קביעוס כי ידעס וכבר שנה לכל ימים שס׳ה הממה שנוס סשבון גפי

 ה׳ מועדי אלה דכסיב ׳1וכ מוסעים שיהיו בין בב״ד סלוי המועדוס
 ומוסר • אסם אלא אוסס סיקרי אל אוסס סקראו אבר קדש מקראי

 לכסוב דמוסר דאמרינן להא קצס ודמיא לעצמך ספרים לכסוב אסה
 לאחרים לכסוב אסור שהוא אעס״י המועד בחיל עצמו לצורך ין1ס«

 ולכוין אוסם ולכפול המגפה מענין פסוקים לומר מושר גם . בשכר
 לומר מוסר יודע שאינו ואפילו יודע הוא אס מהם היוצאים בשמוס

.רבים צורכי שהוא זה וכ״ש צריכים שאלס אלא אסרו שלא הפסוקים
• הנל״ד ,

ט תי ת ת ל א צ  סרק סוססוס דבור בסי׳ דעסי אודיעך ממני ^
 לא וז״ל ההבנה וקשה הכמוס קטן והוא המקבל

 מ״מ בכסב אלא הגרעון לו משלם דאין ואע״ג מחובו יוסר ימשכננו
:מחובו יוסר ימשכננו לא

̂טובה  בלא או כסיבה בלא כגדעון משלם היה אס בשלמא ה״ס ת
 שמו אלא כסבו ולא לכסוב נהגו שלא כגון כסיבה מנהג

 דכיון מחובו •וסר ימשכננו דלא היינו סהדי בלא בירהס המשכון
 ריסי למגבי ואסי החוב סכום הלוה יזכיר לא סהדי בינייהו דליכא
 או בכסיבה אלא הגרעון משלם דאינו דאמרינן השסא אבל .ממונו

 מחובו יוסר ימשכמו לא אמאי דכסיב כמאן דהוי לכסוב שנהגו במקום
 בשעה דהא מחובו טסי למגבי אסי לא מחובו יוסר ימשכננו אפי׳

 כל וכוסבין נסמס כמה שנדע כדי הלוה על אוסו וכוסבין לו שממזירו
 שנהיו כיון החוב הוא וכמה שימיו זו כסיבה ע״י ונודע סשלומסא

 בכן וכיון החוב הוא כמה השומא בשעס לעדים אומר הוא גם לכסוב
 פסי למגבי אסי לא דהא ניחוש למאי מחובו יוסר שימשכננו אפי׳

 מחובו יוסר ימשכננו לא מ״מ ומסרצינן • סהדי איכא דהא ממוביה
 הוא כמה להזכיר כסיבה בשעס אדעסיה יהיב לא דילמא מעיקרא

 החוב עיקר יזכור שלא לכסוב שנהגו אלא כסב לא אס וכ״ש החוב
 מהאי ניחא ז׳׳ל הרא״בד שיטס ולפי • מחובו יוסר גובה ונמצא כלל

 שממזיד שבשעה שפירש ז״ל רש״י של בפירושו נרגא שדא דהוא קושיא
 הקשה ז״ל והראב״ד .הסוססוס פירשוה וכן .כך לו כוסב המשכון לו

 לא מבירו אס המלוה מדקסני הלוה בזכוס פסח יהושע ר׳ שהרי
 המשכון יסמס שאס במובסו מסיימין אנו ועסה מחובו יוסר ימשכננו

 ההלואה בשעס לו כוסב שכך ז״ל הוא סי׳ ולפיכך הסמס הלוה ישלם
 דיכי קבל כל למימר צריך הוה לא ממש סרעון ולענין דיכי קבל כל

 דמדר׳ למיכסב צריך לא דהא ואקשינן קאמר משכון לענין ודאי אלא
 יוסר ממשכן דאינו סשיטא בניו גבי מעל דשומטו דכיון נסקא יוחנן

 המשכון נפחס אס דמדינא כלומר לגרעון כסבא אהני ומשני . מחובו
 באונסין מלוה מחייב דלא חובו כדי למלוה להשלים חייג הלוה גיד

 לא וה״ק גרעון בהאי לוה לחייב דלא כסבא דאהני אלא דמשכק
 ונמוס חובו כשיעור משכנו שאפילו ענין בשום מחובו יוסר ימשכנגו
 הפעמים שני שבין נמצא דא״כ שנסחס מה בשביל ימשכננו לא המשכק
 מחמס שנססס לפמס אלא סנאה האי מהני ולא ממוט יוסר משכנו

ב אם שללוהאגל סשמיש שימה ולפי . חייג משהמזירו נאנס או ענ

ק הסוספוס שהקשו מה כל ייחא זי  t»0« « ולשיטה וסשכמ ח
 ליצסדן הראב׳דז״לאיפשר שהיטה מה ומ״מ .ז׳ל והר׳׳ן הרשב׳׳א
 בסי» הלוה יסחייב שאס לוה של בזכוסו ומסיימין מסחילץ דלעולס
 מם אבל בו להשסמש משכונו לו מלהחזיר המלוה ימנע לא המשכון

 לו יחזיר דלא ימנע המשכון פחס פורע הלוה שאין המלוה יודע
 ,3 להשסמש למשכון צרץ שהוא היא לוה של חיבסו וזו המשכון

 אלא הגמרא סוגייס על יכה מסיישבס ז״ל הראב״ד שיטס ומיהו
 ב״ס דאמרינן דאע׳ג המשכון סחס הלוה ישלם שלא לקבל עלי דקשה
 ממש כזידיה ליה חשבינן לא אבל באונסיו להסחייב היינו משכון קונה
 םד« • ממש שלי כלי השאילו כאלו שיהיה ללוה יחזירנו שאס לענין
 הויז ממש דידיה דלאו משמע לאחרים להשאילו למלוה רשוס לו שאין
 אוביר מס כמו עליו שנכסב מי לחובס שהיא משמע דככסיבה וסו
 לכססכנסי וכו דנא מקדמס עלי יין דאיס אמריוס וכן אעביד ולא

 דדרשינן וסו ־ נמי לך דאיס דסשלומסא אידך וכן לאנסו לי הוי לחוסה
 לו דאיח סשלומסא דכסב י־דיה משמעוסא הסך דהדיוטוס דלישנא

 דרשינז ואנן לו חייב שהוא מה ' ג ל< שישלם משמע דיכי קבל כל עלי
 שננוכסוב יסודבסו^יים • לו חייב שהוא ממה עחוס לו שיסן מיניה
 פירש ולפי קנייה לא הכי ליה כסב לא אי הא הכי ליה דכסב טעמא

 לא הכי ליה כסב לא אי הא הכי אלא למגרס שייך לא ז״ל הראב״ד
 נ״נקלשוה דהראשונים אע״ג הילכך מחובו יוסר ימשכננו אלא כלומר

 גמגומים קצס בה אע״גשיש טפי לי ניחא ואסוססוס רש״י בשיטס אני
: עלה עיין הסוסשס שכסט במה מסורן הכל

ך ת  השוחט במרק סוספוס בדבור דעסי אודיעך ממני שאלת ת
 וא׳ס • ונאכלין מדקסני היא נגיעה והא המסחיל

 שרי בעיעה דאי אייד דבנגיעה לדקדק יכול אוכלים סנן הוה אי
 ליגע ומוסר טמא גופו שאין כיון דם מהם כשיצא יאכל לא אמאי

 במין כיון במעשר אוסרים וחכמים לעיל הניא היכי כן אס לך וקשיא
 והיסרעיעה אכילה איסור לה והיכימשכחס ליגע ומוסר טמא נופו

 במטלה אלא עליה רבנן לאסליגי כאן דילמאעד שימי רב דמסקיף
 : פליגי לא דחולין ואכילה דמעשר בעיטה אבל

ה ב ו ש ק זו קושיא ת  רבנן אסרי דקא והא וזיל ז׳ל הרא״ש רי
 לאע׳ג למיושו פירש טמא דגופו מבוס היינו מעשר

כ וכולל סופרים מדברי מיס ביאס הטעון כל רישא דקסני  ידים ג'
 מי על אלא פלייהו קאי לא במעשר אוסרין חכמים מ׳־מ שנויוס שהם

 דהחמירו ירצו ור שאובין במים ורובו ראשו הבא מון שמא שגופו
 ליגעוהשסא דמוכד אע׳ג מסואבוס ידים לו כשיש לאכול שלח חכמים

 מדא זו שיטה על וק״ל • נמי אידים קאי אוסרים וחכמים דקסני הא
 וחכמים קאי ועלה משמע כלהו סוסריס מדברי מיס ביאס הטעון דכל

 רבי לא מסני׳ כן אס הכי לפרושי מצינא אי וס! .במעשר אוסרים
 אי וסו טמא בגופו במי אלא בידים סליגי לא דהא רבנן ולא מאיר
 רבי פליגי לא כ’ע הכי לאקשויי ליה הוה הכי ס״ל האסקססא בעל

 ליישב ויש • פליט לא בידים אבל טמא שגופו במי אלא ורבנן מאיר
 מספקא מאיר כר׳ דלא למסני׳ דמוקי אבוה בר. דרבה זו שיטה לסי
 מים ביזאה השעון אכל קאי אי במעשר אוסרין וחכמים האי ליה

 שווופו אמי אלא אידים קאי לא דילמא או אידים ואפילו סופרים מדברי
 אנא ליה ססיקא דלא משום היא רבנן קאמרמסני׳ דלא והיינו טמא

 כרב׳ דלא מסני׳ דאסיא ליה סשיטא דבהא מאיר כר׳ דלא מסני׳
ט ומשום ליה ססיקא לא נמי האסקססא ובעל מאיר  אסקיןז לא ה

 אוסרין וחכמים דמלסא דססמא רבנן ולא מאיר ר׳ לא מסני׳ א״כ
 הכי ומשוס כרבנן מסניסין שפיר מסוקמא כן ואס קאי אכולאריבא

 לא בנגיעה אבל באכילה אלא רבנן פליגי לא ע׳כ מצילאקשויי לא
 אמי אלא רבנן סליגי מלסא אכולא דלאו לפרושי איסשר הוא מ״מ אבל

 דמלסא משוס במעשר אוסרין וחכמים ססמא דקסני והא גופו שנטמא
סדן מדקסני אידים קאי ללא היא דסשיטא  באכילה משמע או
 ללא ישיטא וא'כ מוסר נמי באכילה בנגיעה דשד וכיון שרי בנגיעה

 דהמנרח בסוס׳ שחלשו מה אכסי אסיקנאאדעסק דלא אידם קאי
 אגל ליגע דמומר אע״ג מסואבוס ידים לו כשיש לאכול שלא חכמים
ז שידו מי אפי׳ באכילה אוסרין וחכמים שפיר אסי השסא ^ ו ס  מ
 גאו דאי להשמיעט הסוססוס וכוונס . בנגיעה מוסרין שהם אעס׳ו
אוכלז סני הוס דאי מיירי דבעיפה שמעינן הוה לא נאכלין זקסני

זדייקא



ח!תעובותהרדב״זשאלות ל

 מינה שמעינן הוה צא אוכלין אין דם מהם יצא אם הא מינה ודייקא
:מיירי דבעיעה

מל ידי על מוג ביום הנשר לאכול שרוצה גמי איירי דלא המחילה  גי
מ ענידבאוכלין אין דאע׳גדחי״ל מליח גשר לאכול שרוצה במי אלא . , , ^ מ׳

ד ו ע מערב למולחו לו אפשר דהיה וכיון נינהו מכשירו אוכלין שני אי דאפילו ז״ל להו קשיא מפה דהיא לפרש איפשר ע כיון לו מוב דאז י׳
ע מ ה אסירא אכילה ואי אוכלין אין דם מהם יצא הא ^ ע ™ שהיא בשעה מפי המלח דמקבל מליח לאוכלו שרוצה נגי ם

 דאמרי במעשר אוסרין כן ואם הא בלא הא משכחס דלא אסירא נמי
ואם שליין בהא דהא דאסור בנגיעה וה״ה הוא אכילה איסור רבנן

 אבל באכילה אלא פליגי לא כאן דעד שימי דרב אשקפשיה מאי כן
 אכילה שרי נגיעה דאי פליג נמי בנגיעה ע״כ והא פליגי לא בנגיעה

 ושירצו . אסירא נמי נגיעה אסירא מדאכילה ודאי אלא שרי נמי
 הילכך ליגע דמושר אע״ג מסואבוש בידים לאכול שלא הכמים דהחמירו

 קאמר דוקא באכילה במעשר אוסרין וחכמים שליין בהא הא לאו
 מדקשני איירי בנגיעה בע״כ ומשני׳ דשרי רבנן מודו בנגיעה אבל

 עיקר ראשון לשון ושפוס רבנן ולא ר"מ לא משני׳ וא״כ נאכלין
 לבעל ולא האשקפשא לחזק וא״ש בהאי השוספוש דעש דמשמע

;וששכח ודוק אשקפשא
א כ ת ת ת ל א  ז״ל רש״י על השושפוש שהקשו מה לך לשרז ממני ש

 פפא רב אמר המקבל פרק דאמרינן דהא עלה
 קושיוש שהם שנראה ארישייהו כימה וקיימא מדברא אריסי דאשו עד

:חזקוש
ב ו ש  שלה זנב הוי דעש הוא דקושמא כיון נמי לי קשיא אני ה1ת

 עש קיימא פפא רב אמר לא אמאי בברכוש כדאמרינן
 והיא הרבה זוהר לה שיש לפי כימה דנקס אומר אני לפיכך ארישייהו

 וחזקי השמש שנעה אחר לערב סמוך ביום הנראים הככבים מן
 אל בכך»ואשה שהםרגילין האריסים וכ״ש אושה רואים הראוש
 בנוד הלילה קודם א׳ שעה כוכבים ג׳ שנים ראישי אני כי ששמה
 צאש עד מדברא אשו לא דפועליס עליו שהקשה ומה .מאיר השמש

 עד באין אין יום שכירי שהם לחוד דפועלים כלי' קשיא לא הכוכטם
 הוי לביש ביאשם וזמן יום שכירי אינם ה״ריסיס אבל הכוכבים צאש

 להם נשאר ולא הזרע ימי כלו כבר זמן שבאושו לפי עשיריש בשעה
 וכפי יושר ניכרש שהיא לפי כימה נקע א״נ .הלילה עד בשדה עבודה
 והוא ממם שנראיש לא ארישייהו כימה דקיימא נודע המזלוש חשבון
 כלה שכבר השדוש מן נכנסים הם שעה באושה כי לאריסים סימן

 הלילה עד שישעכב כדי רבה עבודה בשדוש נשאר ולא הזרע זמן
 ולעבודשו דכשיב הלילה עד ממלאכשו יוצא אין זמן בכל הפועל אגל

:ערב עדי .
ב כ ת ת ת ל א  וה׳ ב׳ בו משענים והשלמידים המור לשון על ש

 ימים ג׳ דהנך ולל ימים ג׳ השם חילול מפני וב׳
 :הפסח אחר וב׳ וה׳ ב׳ משכשש דלא וק״ל קאמר הפסח אחר̂ 

ה ב ו ש  פסח ימים שבעה שעושים דבא׳י שכשב מי ראישי ת
 פי על מקדשים שהיו בזמן נ”א . וה׳ וב׳ ה׳ משכחש

 לאו בו לשון כי שכשבו מה גם .אצלי נוחים אלו עעמיס ואין הראיה
 דרוב כיון כשבו עוד . במשמע אינו זה גם בעבורו כלומר אלא דוקא

 דלפי אצלי והנכון .גמגום זה וגס ככולו רובו הא בניסן הוו ימים הג׳
 בסיפא קאמר נישן שיעבור עד בו משענים ואין ברישא שאמר

 אבו קאי לא ושני וחמישי שני דקאמר והא .בו משענים והשלמידים
 אחר והשלישי שייכי בניסן דשייכי והנך ואזיל מני השעניוש סדר אלא

: ניסן
בג ת ת ת ל א  דביצה פ״ק במרדכי כשוב שנמצא מה על ממני ש

ט רבינו  בשר שקונין אדם בני אושם כשב העזרי א
 דאיסורא אפרים רטנו כשב שוב ביום אושה ומולחיס עוב יום בערב
 שמדקדק מי מימיך ראישי ולא שוב יום מערב לעשושו דאיפשר מבדי

בזה:
ה ב ו ש  שקבל מהגדולים אחד בשם ז״ל ישראל מהר׳ר כשב ת

 ידוע דהדבר במרדכי כההיא נהיגינן דלא מרבושיו
 אבל הישר והעלה עלה וערי ושקיל שעמו מפיג במלח השוהה שהבשר

 אין המרדכי פי על נהיגינן דלא אנן אבל • ע׳׳ש לדגים דגים בין חלק
 בשר שוחשין ישראל ס( נהגו וכן גדול אושו של לקבלשו צריכין אנו

 מערב אוחו ימלחו דאס הבישול בשעש ט״ש אושו ומולחין י׳׳ש מערב
אני כך ומשוך לעין נראה וזה סבלין משחיקש שפי שעמו מפיג י׳ש

סמוך שהיא בשעה שפי .
א מאי א״כ וא׳ש לעשושובי״ש. אסור לשחישה ד  דאיפשר משום אי
 דאוכל י״ל .לחבירו מייש דמכין משום לי שיפוק י״ש מערב לעשושו

 לפרושי איכא א״נ מפי שפיר נמלח דאז יחד הכל ומולח ט״ש ממנו
 להפיג כדי בו דאין מעש מלח בו ונושן איירי צלי לאוכל שרוצה בבשר
 הוא שורה מנהגם כי לישראל להם שניח שיהיה איך הבשר שעם

ש הנשר למלוח ומושר  בין לקדרה בין י׳ש מערב שנשמע אפי׳ ט׳
 שאם בישול ע״י אלא במלחן לאוכלן רוצה אין אם בדגים וכן לצלי
 הרבה זמן ששהו מממש מבושלין נאכלין אין שוב במלחן אושם יניח

 מפיגשעמןהילכךמושר המלח להעביר במים אושן רוחן ואם במלחן
 כיון ט״ש למלוח שדנן דהוא כל דבעעמא יודע והר בייש למולחן

ר כשב וכן עבודבאוכלין אין דקי״ל הד : ז׳ל ישראל מ
י כ ת ה ת ל א  יסורין ולא משא בלא מישה אין שארז״ל מה על ש

ד׳ כדאישא ממירא דמישה וכיון עון בלא  חלוקי נ
שוןועוןגדולמחמאאסכן עד הזה העון יכופר אם וכשיב כפרה  שמו

 :משא בלא יסורין ואין עון בלא מישה אין ליה מיבעיא איפכא
ה ב ו ש פ ת  יעשה אשר צדיק דאין הצדיקים מישש על ששמה אל ה'

מ עון להם אין שהצדיקים ואעפ״י יחשא ולא מוב  מ'
 של ששמה ואל .חשא בלא מישה אין כן ועל לינצל איפשר אי ממשא
 דאיס דאלמלא המצוש ועשייש משיש אושה המבשלים הצדיקים יסורי

דן‘ אין וזהו אהבה של שאינם יסורין עליהם באין היו לא עון בהו סו  י
סודם לגרום כדאי החעא אין כי עון בלא  משיש אושם המבטלים י

 איירי המישה מן הקשים ביסורין דהכא ששירן מי וראישי והמצוש
דה מישאל לחנניה נגדו אלמלא שאז״ל מה דרך על עז  פלמי הוי ו

 אכזדוש מכוס אינם חזיל בהם שדברו יסורין דסשם ולישא לצלמא
 דסשם ניחא ולדידי .באלו וכיוצא בניס ומישש ועוני חולאים אלא

 של יסורין דהנך ומצוש שורה משלמוד האדם אש המבטלים הוו יסורין
סודן ולא מקרו אהבה , : סשם י

ה כ ת ת ת ל א ט כשוב שנמצא מה על ממני ש ד מי  שהיא דמי ב
 שמק הרי גאון כפלוני לי קים למימר מצי מוחזק

 עליו וטען וחזר פוסק כפלוני לי קים באונ!רו בה ונפטר מענה עליו
 הראשון: על החולק פוסק כפלוני לי קום מצילמימר שענהאחרשאי

ה ב ו ש  שאם הראשונה שענשו על הדין נפסק אם ביארש לא ת
 נפשך ממה עליו לבא שיוכל ברור הדבר הדין נפסק לא

 מהם איזה על לך בחר השענוש ששי על כפלוני או פוסק כפלוני או
 כשב הראשונה המענה על הדין נפסק אם אבל .לסמוך רוצה אשה

 יכול הראשונה בטענה הדין שנפסק שכיון ש״י סימן זיל ישראל מהר״ר
 דמלשא ומעמא שכנגדו דהיינו כפלוני לי קיס השניה בטענה לומר

 שנפסק דבר מאושו ונשיאש דעשיה אסח הדין שנפסק שעסא דמההיא
 מכח עליו לבא יוכל לא ושוב ממש ממונו הוא כאלו ונעשה הדין עליו
 ונשאר הדין שנפסק הנ״מ זו שישה לפי יודע.דאפי׳ והוי .נפשך מה

 קם אבא ר׳ דסבר דהא השוספוש כשבו וכן מוחזק הוא והרי בידו
 אלא פלגי לא אי אבל מישנא בנכסי כבר יבם דפליג לבשר דוקא דינא

 נפשך ממה ספק דשקיל מודה לחלוק לפניהם עדיין מונחים שהנכסים
 אם אבל מוחזק דהוא אלא כפלוני לי קים למימר מצי דלא למדש הא

 של שאינה ברשוש או שניהם של ברשוש מונח עליו חולקים אשר הדבר
 שנאים שצדך לדעש אשה צריך ומ״מ ,זו מענה מועיל אין מהם אחד

 דלא ושו .דמר אשריה שכנגדו ליהוי דלא חדא .זו לטענה הרבה
ד פלוגשא דהר וסו .נהגוכוושיה  דהויפלוגשא ושו . יחיד כנגד דחי

 דבדהם ונשפשמו חיבוריהם שנמצאו מפורסמים דשניהם ושו בשוים
 הדבדם שכל מעולם דין יפסק לא כן שאמר לא שאס ישראל ברוב

 לאפוקי מצי ולא כפלוני לי קים יאמר א׳ וכל ומחלוקוש חלוקיס בהם יש
ס ראב׳ן דנחלקו בעובדא בשוין ואפי׳ • והחמס הגזל וירבה מיניה  וראט׳

 ישראל מהר׳ר של לדינו מודה אני אין בכהיג לו זכשה אדם של בישו אם
 בפי למשל ונהיה ואמלולא חוכא כי דרבנן מלשייהו הוי דא״כ ז׳ל

ועשה אחריו הדין ופסקנו כראב׳ן לי קים אמר שעה קודם כסילים
אמי גקשס אחר הם שהבינו למה ז״ל אפרים רבינו כוונס היסה שלא אומר יאמר בעצמו הנדון והלא אחריו הדין ונפסוק היאבי״ה לי קים י

חשזא



7 ותעומתהח־־בץשא?זות6

 זצוח עומד הוא הרי דעסא אשומו מכוש ואי .כדכר יש פגים משוא
^ כדי עליו וסוען  אנא הלכשאכר דפסקו והא * נפשך ממה עליו ל
 נספק שפיסשו דשמלש משום ינם וכני הפק גבי מיינו דינא קם דאמר

 דמצי כיון דינא קם אמרינן לא ודאי עוענים דשניהם היכא הוהאכל
 מצי או ישד ובמעון ראובן עליו שפענו עצמך הגע .נפשך מה למימר
 לא הילכך כראבי״ה לי קים ולשמעון כראב׳ן לי קים לראוק למימר

 ודמיא . כפלוני או כפלוני עענושיו ככל לעולם אלא לומר מסנמרא
 וכשומרידמר דמר כשומד רשע דמר וכקולי דמר כקולי דאמרינן להא
מי אם אני חאה הילכך הולד כמשך והכסיל אומר הכשוב עליו  האומר ד
 ליה קים היו׳ שיאמר אבל עענושיו בכל פוסק כפלוני לי קים למימר דמצי

 דלא סובר שאני לפי לן ליש עליו השולק כשבירו ליה קיס ולמשר כפלוני
 גדול שדוש הוא בעצמו שהדין וטון דל ישראל מהר״ר שכ׳ ככה״ג אמרוה

 לאשד נועה שדעשו או השולק כדברי הלכה לפסוק ראמש לדיין ים שאם
 הוא דשדוש וכיון כשכנגדו לי קים לומר דין אבעל יוכל למה מהם

 אני עוד .שירצה מה בכל להשהפך שיוכל ולא שדושו אלא בו לך אין
 מבעלי כאשד לפסוק דעשו והוא לרבים מומשה הדיין שאם אואר

 מוציאין אלא השולק כדברי לי קים לומר הדין בעל מצי א5 המשלוקש
 שהוא דכיון הפקעשו או ממון מהפקר עדין» דלא כרשו בעל ממנו

 יודע והוי . ושעשו לזמנו רואוס שעיניו מס אלא לו אין מומאה
 קים לומר דין בעל שים. מני ולא הוא ז״ל דסרמב״ם אשריה דמצריס

 סימן ארן וכל כלו המלכוש כל וכן דל הרב דברי נגד גאון כפלוני לי
: פיו על המערב בארן שדנין במעשי וכן

כי ת ת12̂ ת ל  ערפוש ,אלו פרק שוספוש דבור פי׳ אודיעך ממני א
 דבשרי דשובר נראה לפני הביאהו שלישי זה וה;א

 אפי׳ והלא עובא וקשיא ע'׳כ לו המסיני לה מדאמר כרבי שזקה הויא זמני
 אושו מביאין היו אם הראשון ואפילו המילה אש דושה סכנה ספק
 גס סברכרשב״ג דאי הלשון משוך ומשמע לו המשינו אומר היה לפניו

 :לישא ודאי והא אוסו שימולו אומר,הס היה הזאש בפעם
ה ב ו צ ^  ר׳ אפי׳ ידע הוה גא עובדא הך דמקמי לפרושי ליכא ת

 פעמים שסי הנסיון שבא עד סכנה בו יש השולי שזה נסן
 נשן לר׳ דמשויה סזקה הויא בשרי המילה משמש שניהם שמסו דכיון
 ירוק או הרבה אדום הסינוק ששש יודעים שהקענים מס ידע שלא

 ספק מידי מ״מ הוא גמורה סכנה דלאו סימא ואפילו הוא סכנה הרבה
 ואפילו הוא שולי דזס דפביעא השוספןש בכוונש נ״ל לפיכך • נפיק לא

 השלישי זה וגם .הסכנה מפני אוסו ימולו שלא אומר היה הראשון
 צו המשינו לס אומר היה לא שזקה הויא דבסלש כרשב״ג ס״ל הוה אי

 מדקאמר אבל שיגדל עד למולו אסור אומר סיס אלא אושו שמולו ואשר
 שזקס הויא דבשרי כרבי דס׳ל נראה דמי בו שיבלע עד לו המסיני לה

 דסשמא המילה עם השולי משמש אלא גרידה המילה משמס משו שלא
 הכי ומשום כזה אדומים שהיו לו ואמרה הראשונים על שאל דמלשא

 הכי ומשום המילה לא השולי הוא המיסה שסבש שזקה הויא בשרי אמר
 אלא המיסה על שזקס הויא בסרי קאי לא והשסא לו לההמסיני אמר

: %ברור נכון זה והרי המיסה סבש על
 ביורה העור שכסב במה דעשי אודיעך ממני ^צאלת תתנז

 וערב שסי קריעה צריך ולצלי וז״ל צ׳ סימן דעה
 כשב בעצמו פרק ובאוסו ז״ל רש״י לדעס זהו מושר קריעה בלא צלאו

 :דל רש״י כדעש וזהו לדבריהם לשוש וראוי דהוא כל קריעה ולצלי
ה ב ו ש  פרק ססוגיא בסוף דל רש׳י פירושו במקצש דאיכא קושעא ת

 בעי לצלי למעלה למדנו כבר כשל והלטש וז׳ל הבשר כל
ס  בעלמא קריעה קמ״ל הא כשב ססוגיא ובששלס וערב ששי קדע
 וליכא קשיא אדיזיס מדידים לרש״י וא״כ ערב או ששי או ליה קאמר

 אבל וכו׳ למעלה למדנו כבר כשב שסט ז״ל ביהרש״י למימרדהדר
 וכן .ערב או בשי הסוגיא בסוף נמצא יד כשיבש מדוייקים בספרים

 כל קריעה דהיינו דוקא הוא הסוגיא בסשלש שכסב דמה לי משמע
 כי עיקר הוא בסוף שכסב מס העור ולבון .ערב או שסי או דהוא
 זהו הפרק בראש שכשב ומה סגי דהוא כל קריעה לצלי ז״ל רש״י לדעס
 צייך ולצלי וה'פ אסיפיס אצא הלשון אששלס קאי לא רש״י לדעש

 קריעה בלא צלאו ואם המשמירים כדעס לכסשלה וערב שסי קריעה
 אבל דל רש״י לדעש זהו קריעה בלא אסור לבח בשלו אם אבל מושר
כדעש שלא וזה מושר בדיעבד לבדו ובשלו קרעו לא אם דל ר״ש דעש

 וה£8י ודש הבשל עם לטשולו לבדו בישולו משוס דל הוא כי רש׳י
 קריעה לכסחצה להצריכו משמירין ויש בכשב וזהו לצלי לבדו ביבול

 כל קריעה ולצלי עצמו בפני בקדרה אפילו בכושל ועישס וערב ששי
 בצלי ומיקל לבדו אפי׳ בבישול משמיר שהוא דל רש׳י כדעש וזהו דהוא

 בשרווייסו ומשמיל בצלי כמו בבישול דלמיקל ור״ש • דהוא כל בקריעה
: לכסשלה שסי,־ערב קריעה להצריך

ח כ ת מנישאלת ת מ  המועדיה שכל במדרשים שנמצא מה על .
 הפורים וימי שנא׳ בעלים צא הפורים וימי בעלים

 ולא הדבר על שוסיף לא כשיב והא עובא וקשיא וגו׳ יעברו לא האלה
 שאמרו רךשיא בס והוסיף ז״ל הרשב״א זה על נשאל כבר תשובה : השורה מן אשד אוש אפילו שישבעל שיאמר הוא ומי ממנו שגרעו

 לעולם בעל אינו הכפוריס יום אף אומר רט שם
 נאמר בפסש גם כי דל והקשה עולם לשקש לכם זאש והיסה שנאמר

הד דל כוונשו ושבין בששובשו ועיין סשגוהו עולם שוקס  בסימן היא ו
 לימוס מדברים בהם וכיוצא המדרשים אלו כי הפעועה דעשי אבל .צ״ג

 כל כיסיו עד והסענוג והמנושס והשמשה העובה ששרבס המשיש
 בין הפרש שאין המועדים נשבעלו כאלו אדם בני אצל שויס הימים

 נזכרים יהיו ספורים ימי אבל ש״ו המצוס שששבעל לא למועד ול ש
 אשר כצער זוכרים ישראל יהיו כי השורה מן שאינם אע״פ ונמשים

 י״לישכבר .מצרים שעבוד יזכרו לא למה וא׳׳ש הזה בזמן אניכס הגיע
 נששכשו לא הפורים ימי אבל הביש ובנין המלכים בזמן אוהו שכשו
 מעיד וכן הוא ופשוט שלימה גאולפש היסה כלא שני ביש בבנין

 הכפורים יום אף והוסיף רבי ונא . מזרעם יסוף לא וזכרם הכשוב
 עינד טבטלח השמעה שחין לפי הראשון מהבעה לעולם בטל אינו

 יושר בע־נוי מרגיש ובשענוג בשמשה אדם שיהיה מה כל דאדרבה
 הרב שמסשייע ומה עולם לשקש נכס זאש והיסה אקרא ואסמכיה

 שכשה דלשון משמע ושבש מועד בציון ה׳ שכש ככסוב ממה בפירושו
 עלה ועיין אצלי דשיק הוא שפירש מה גס לשוד ביטול ולשון לחוד

 למס דל שאמרו בזה כיונא על נשאנסי וכבר • אני ונש שבשר ואשה
 איפשר הפשט ולפי לישראל להחזירו הקב״ה שעתיד שזיר שמו נקרא
 כאלו נוכמנים אוכלים ישראל יהיו כי כשבתי אשר הדרך על לשרן
 ים הסוד דרך [ועל ח״ו חזיר בשר להם שיושר לא חזיר בשר להם הוסר

 הקב״ה ועשיד ישראל] טל קעיגור והוא שזריא״ל וכמו אחד כר למעלה
:ודעהו סניגור להם להיוש לישראל להחזירו

 שכסב במה דעשי אודיעך נפשי ידיד ממני שאלת תתכט
 בי״ט שנולד ועגל וז״ל די״ע פ״ק דל האשרי

 בריםt ריסוק מספק שיצא ע״גקרקע שיפריס צריך וגם כו׳1מושר
 דאסיקנא איפכא משמע ערפוח ובאלו טרפוש אלו בפרק כדאישא

 ודל בהטא דל הוא כשב וכן איברים ריסוק בו אין הרחם דביש הסם
 דשזינן ואע׳׳ג איברים ריסוק משום בו אין הרשם ביס נממן רב אמר

כ לעמוד יכול שאינו ריעוסא ביס  ירומם רבינו והסכים זה על נ״נ הראשונים סמהו כבר תשובה : הפוסקים כל כשבו וכן ע'
 כאשר הוא סופר טעוש בי״ט בספרים שכשוב שמה דל

 במקום אנא הלשון כג למחוק צריך אין ולדעסי בספרו מפורש שמצא
 ססופטם שעעו מלשא דמסרמי לי קשיא אבל ואין צריך וגס מלס

 שכיחא דלא מלשא ודאי והא העוריס בספר וגס וברמזים בפסקים
 טרפוס ובאלו לילד במקשה איירי דבי״ע ששירן מי וראישי . הוא

 לסשום הפוסק דרך דאין בלל נכון ואינו לילד מקשה בשאינס מיירי
 ראיה ומס ערפוש אלו פרק כשבכדאישא דאיסוז״ל ושו . לפרש אלא
 לילד במקשה איירי והכא לילד מקשה בשאינה איירי דהשס כיון זו היא
 זו קושיא בשירון דברים חביב ן׳ יעקב כה״ר בשם שכשבו ראישי עוד

 הוא בזה לי שנראה מה אבל כשבשיה לא אצלי נשחוורו שלא ומפני
 לדחויי קרקע ע״ג שהפריס עסקינן במאי הכא בגמרא דמסרצין דמאי
 דל ופרש״י וכו׳ נולד שאם דשוין מההיא נחמן לרב שסייעיס דלא

 משמע ע״כ לעמוד פרסושיו וסחב לעמוד שננער קרקע ע״ג שהפריס
 אמאי דל להרא״ש וק״ל .בסכי סגי לעמוד שננער אצא עמד לא דאפי׳

 ׳ולא לעמוד בשננער עסקינן במאי הכא בהדיא הכי ליס דחי לא
 קרקע ע״ג שהפריס מדקאמר אלא טפי עדיפא דהוס מסכא שסייעיס

 ומדמשני פקוע בן גבי כדאמרינן ממש רגליו על שעמד משמע
וכן עמד שלא אעפ׳׳י לעמוד ננער מיהא דבעינן משמע הכי

משמע



לטומשוכותהרדבץעאמת
 יכול שאינו ריעוסא ביה דסזינן ואע״ג מרפוס כאלו זיל מזכסב משמע
 לאו לאי לעמוד הסעוררוס שום בו שיהיה צריך לעולם אבל לעמור

 לאין ז״ל לס״ל משמע לא וסו ריעוסא ביס לסזינן ואע׳ג לימא הכי
 יכול לאינו אע״ג ססעוררוס שוס בו שיהיה על איברים מריסוק מוציאו
 שיהיה כלומר קרקע ע״ג שיפריס צריך וגם בי"מ שכסב ומס לעמול

 מספק שיצא כלי שכסב ומס . טרפוס באלו ז״ל כלפרש״י לעמול ננער
 להפריס מללמינן כלומר טרפוס אלו בפרק כלאיסא איברים ריסוק

קרקע  מעט הסעוררוס משמעלבעינן לעמיד בשננער למינן ולא ע׳ג
 מפרש קרקע ע׳ג הפריס לבלשון ואע״ג ריסוק ספק מידי להוציאה

 זה שאין וכ׳ש מקומוס בכמה בסלמול בזה כיוצא מצינו אנפי גסרי
 ובפרק לעמול ננער שיהיה לכעינן לומר הוא מושאל אלא בגמ' הלשון

 ולא מינה עליפא לדמויי מצי להוה כיון עמל בלוקא הוי הרפוס אלו
:רגליו על בעמל סוא לוקא משמע למי
 שעמל קרקע ע״ג שהשרים פי׳ הוי ערפוס באלו למלסא

 י״ט בהלכוס ז״ל הרא״ש שכסב קרקע ע״ג והפריס רגליו על
 כמ בו לאין לכיון איכא רבה וטעמא לעמול שננער פירושו הד

 משוב הוא וכמס הרחם מביס יציאה בשעס נסרסק ולאי להסעורר
 ריסוק משום בו אין הרחם ביס ממשרשא הכי נחמן לרב ומילסה
 לעסאבל מעש שהייה ולא עמידה וצא הניכה לא בעיא ללא איברים

 איגלאי כלל כח בו אין אם אבל להסעורר כח שום בו שיהיה צריך
 לא להא־לנא בהליא כסב זי׳ל לאיהו לסרוני איכא נ’א .לנסרסק מלסא

 לה שחטינן לא לעש מעס ושהסה עמלה ואפי' כלל בבדיקה בקיאינן
 ריסוק משוש בו אין הלכשא ללפ:ם אע״ג הרחם בביס הילכך שחנך על

 קרקע ע״ג שיפייס [עד] לכסחלה(מה לה שחטינן לא מ״מ איברים
 ספק מכלצל עלשחצא בנש־גה למחמרינן היכי לכי חומרא משום
ס ובאלו ספק צל מכל ששצא על מחמיינן נמי ב:ו;ל  לינא כשב טיפו
 י״ט שמחח לאיכא בי״ט לאפי׳ למלסא וטעמא החומרא כשב ובי״ט

: ספק צל מכל שסצא על ישמוט ,[לא]
ל ת ת ת ל א צ  בפרק לגרסינן הירושלמי בפי׳ לעסי אודיעך ממני ^

 כוסו שיהא כלי רוקק אפי׳ אמר יוח.ן ר׳ שמחו מי
 לך מיבעי וקא • ע״כ מוסר לשמאלו אסור לימינו מוסר לפניו נקי

 שמאל הוא האננור שמאלו וסו י קולס איזה ולשמאלו לאחוריו סרחי
.שלום עושה גבי כלאמרינן השכינה שמאל בהוא ימינו לילמא או שלו

: מהסם שנא מאי שלו שמאל ואח״ל
 לאחוריו איפשר אי ואם קולס ללאנזוריו אצלי ברור הדבר

 לאמאי מהלשון הענין מן גס מהלשון לשמאל ירוק
 מוסר ולשמאלו לאחוריו אשור לפניו למימר ס״ל לסכי בחרחי פלגינו

 אסור לפניו לכחב סשסא אבל הם לשוין למימר מצינא הוס והשסא
 לצללין לדוק וצריך לאחוריו איפשד אי ואם משמע הכי מוסר לאחוריו

 הזכיר שלא ז״ל הרמב׳׳ם מדברי נראה וכן . מומר לשמאל אסור לימינו
 אלא הזכיר לא לילן לחלמולא כיון ז״ל וטעמו לאחוריו זורקו אלא

 משמע לצללין לא אבל לאחוריו אלא שרי ללא משמע לאחוריו זורקו
 גם שמסיר לירושלמי נשמע ומהא מאחוריו נכבל יוסר לשמאל בסליא
 סטור מלשון נראה וכן . לאחוריו איפשר ללא סיכא לוקא לשמאל
 לפניו לא אבל לשמאלו או לאחוריו זורקו וז״ל הירושלמי לעס שכסב

 לשמאל זורקו איפשר אי ואם לפניו זורקו ■וה׳׳ק . ע״כ לימינו ולא
 לא יזרקנו לא למימר ה״ל סכי ושמאלו אחוריו בין להשווס כוונסו לאס
 או לאחוריו ליה זריק בעי לאי ילעינן סוה וממילא לימינו וצא לפניו

 לקלק לא הם שוין ושמאל לאחוריו העור בדברי שהבין ומי . לשמאלו
 השכינה בפני עומד שהאדם לכיון מוכרח הוא מהענין וגם .יפה
 החלמול טעם וזהו לשמאל אפילו זורקו אס איכא בזיון צל סון£ סוף
 .בזיון לליכא ידוע הדבר לאחוריו אבל לשמאל זורקו הזכיר שלא שלנו

 אף לאחוריו לו איפשר לאי להיכא ז״ל יונה הר״ר מדברי נראה וכן
 ולא הירושלמי לשון משמע להכי הם פשוטים ולבריס מוסר לשמאלו
 : הירושלמי לפון פשט ועל רבים על חולק הטור בעל לר״י משוינן

ץ י נ ע ל  אלם של ימינו שהוא לי מסחברא ימינו או שמאלו הוא אם ו
 המחפלל של פניו כניד שכינה להא שלום לעושה לומיא *

 הד׳ר סלמילי כשבו וכן השכינה לימין רוקק נמצא לשמאלו ירוק ואם
 משמע לא הטור מדברי כי ז״ל אבוהב מהרר׳י בשם וכחבו ־ זיל יונה
הדבר והעלה פסיעוח לג׳ סאיך לו והוקשה ליליה שמאל ימין אלא

 הניח אלא כלום כאן פירש שלא לפי המור מדברי כן שהבין ונ״ל • בצ׳ע
 לאמרינן הא כסב שלשפסיעוש גבי ואלו כפשוטו הלשון משמעוס

 ואח״כ בימינו שלום נוחן אמרו שמעיה ר׳ משום יומא במסכס
 ולדידי .ע״כ שמאלו שהוא כנגדו שהוא שכינה בל בימינו פי׳ בשמאלו

 ימין היינו לימינו לאשמעינן ליה איצטריכא לססם איריא לא משוס
 ולא כנגדו לשכינה פשיטא בחפלה שעומד בשעה לבשלמא השכינה

 ונפטר ספלחו סיים שכבר פסיעוס ג׳ גבי אבל השכינה בימין ירוק
 פשיטא טפי בזיון לאיכא רקיקה גבי א״נ .קמ״ל קפילא ^יכא סל״א

 סליא בזיון לליכא שלום נחינח גבי אבל השכינה לימין ירוק ללא
 שאין כיון ומעסה סם שוין והחם לסכא ונמצא קמ״ל קפילא לליכא
 לסר; ז״ל אביו בבס יוסף ביס בעל שנסב ומס עיון. צריך אין קושיא

 יש הטור בדברי הס שהבינו למה ואף וק״ל כלל מחוור אינו הקושיא
 דוגמא עצמו שיראה וצריך מראשו למעלה שכינה הספלה לבשעס לסרן

 ובנטילס בקינוח שאמרו כדרך נכבלח הימין כי לימינו ירוק ולא עליונה
 ונפטר הספלל שכבר אחר אבל לימין סשמש שהשמאל שצריך יליס
 שחירצנו ואעפ״י . כנגדו העומד רבו לימין כבול ליחן צריך אז מרבו

 בהוא אומר אני וכן ז״ל יונה הר״ר הלמילי כלעח הוא לעסי הקושיא
 :מפשינן לא פלוגחא אפושי בילינו גלול לכלל מחלוקח בלי הטור לעס

א ל ת  יוצא בפרק בשנינו במה לעהי אודיעך ממני שאלת ת
 וההורגו ומנחיל נוחל אחל יוס בן חינוק דופן

 ז״ל הרמב״ם כתב נחלה ולגבי שלם כחס[ ולאמו לאביו הוא והרי חייב
 אפילו הבן מס ואח״כ חחלה האם מסה אם אבל נחלוס להלכוח פיק
 אחס שעה אמו אחר וחיה הואיל חלשיו לו כלו ולא יומו בן קטן היה
 אביו ממבפחח ליורשיו הנחלה ומנחיל אמו אס זה.נוחל הרי ומס
 לא באם נפש ושמירח רוצח מהלכות פ״ב כסב רציחה ולגבי . ע"כ
 נהרג ההורגו ואין יום ל׳ לו שיהיו על כנפל הוא הרי חלשיו לו כלו

:עליו
 סלבר וסעלס טובא בה וטרי שקיל משנה מגיל בעל תשובה

 המחילה בקשת אחר לי שנראה מה אכל . ע״ש בצ״ע
 הדברים הסנא אותם השוה ללא ז״ל להרמב״ם לס״ל הנזכר מהרב

 סבוה א׳ יום בן הוא אם ללענין לנהי עניינו כפי ואחד אחל כל אצא
 שוים אינם חלשיו לו כלו אס לענין אבל עליו ונהרג ומנחיל ונוחל אוחם

 שנדע על ליס קטלינן לא ומשסיקא קיימא בן ספק סוי נפשוס דלענין
 בחזקחיס ממונא מוקמינן נחלות לענין אבל י חלשיו לו שכלו ולאי

 עדיין שמת ועסה בחזקתו כלו הממון היה הבעל שמח קולם שהרי
 להוציא בא שאתה וכיון הוא לאבוה כרעא שסבן בחזקתו הממון

 שהדבר סיכא ניחא סא וא״ח .הספק מן סנחלס סוציא לא מחזקסו
 חלשיו לו כלו שלא ולאי הדבר אם אבל לא או חלשיו לו כלו אס ספק
 למימר איכא לח׳ לנולד היכא ובשלמא כלל ולד חזקת כאן אין סרי

 חזקס כאן ואין הוא נפל ולאי לששה נולד אבל שנשססא אנא סוא ז׳ בן
 לאיכא היכא אלא ז״ל הרב אמרה כלא אומר אני זו קושיא ומחוך .ולד

 שלא בולאי לילעינן סיכא אבל לא או חלשיו לו כלו אם ספיקא
 לו שכלו ןלענו ולא יומו בן קטן היס אפילו ׳׳פ ום אמרה לא חלשיו לו סלו

 שלא בולאי לילענו ז״ל הרב לשץ לפרש סרצס אם ואפי׳ וכו׳ חלשיו
 ואכחי חשעס לו כלס שלא בולאי ידענו ל לפרושי איכא חלשיו לו כלו

 מפקינן לא ומספיקא ונשחסא הוא שבעה בן שמא לספוקי איכא
 כאן ואין ולאי הוא נפל ולאי ששס בן אבל הראשונה קחו מחז ממונא
 כחתן הוא והרי למחני׳ מלס אמרינן אבצוח ללגבי והיינו ולד חזקת
 ללא כמאן ואמרינן אבלוס לענין פפא רב אמר סלכסא למאי שלם

 לא סא נפל אינו באלם יום ל׳ ששהא כל אמר סא כרשב״ג לאי כרשב״ג
 למםפיקא מבוס חדשיו לו לכלו בזה לן לקים ולחו הוי ספיקא שהא

 באבל לאיחא ואע״ג .לסקל אבילוח פק לש להסאבל חייב סיס לא
 לראשון חשעס בן ספק דהיינו ר״י פי׳ עליהם מתאבלין השפקוח רבתי
 למלחא וטעמא עליו מחאבלין אין נפל ספק אבל .לאחרון שבעה בן ספק

 הוא מי ילעינן לא אבל עליו להחאבל שיש הוחזק הרי ט׳ בן לספק
 אבילוס וספק עליו. להחאבל שחייבין הוחזק לא ספק אבל החייב
 ירושה ובענין וז״ל וחליצה ליבום בפ״א כסב ז״ל מ"מ בעל והרב .להקל
 פ״א כסב ולזה סורס לין על שהעמידוהו רבינו סבור ממון לבד שהוא

 אמו אחר חיה חלשיואם לו כלו שלא יומו בן שקטן נחנ:ס מהלכות
ולד קרוי שזס סימניו שנגמרו וי״ל ומנחיל נוחל זה הרי ומס אחת שעה

אבל
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 טכסב כמו קרוי קוא נפל סדטיו לו כלו ולא סימניו נגמרו לא אס אבל
 דבר סכל מפני סירוסס בדין דבר לסמס סכמים רצו ולא מילה בהלכוס
 איזה ידעסי לא ואני .וכו׳ זה סל חומרו הוי זה סל קולו סבממון

 לבסון! כסב דנחלוס דסך מסמע ההלכוס מסדר כי בראסונה כסב
 הכי ומטוס סימניו בסנגמרו דאיירי לפרוסי ליה ניסא הוה דלא ומסמע

 איירי דלא מסמע בנסלוס ז״ל הרב דלסון ואיברא .בצ״נג לה מסיק
 ולאו נפיק לא ספק מידי ואפ״ה נגמרו בסלא אלא סימניו בסנגמרו

 דידעינן א״נ .סדסיו לו כלו אי ידעינן בדלא דאיירי הוא גמור נפל
 ׳ וכדכסיבנא ואססהי ז׳ בן דילמא ספק והוי לנו׳ ונכנס לוח׳ כלו דלא
 סל סומרן זה סל קולו דהוו מסוס בירוסה טעס לסס ז״ל סכסב ומה

 לה ומוקי לבסוף סנא וסליצה יבוס הלכוח ואם . הוא נכון טעם זה
ק בצ״ע בנסלוס סהעלה ומה סימניו בסנגמרו  דעסנו נבטל כאן סי

 : הרבה האריך כי בדבריו וע״ס סימניו בסנגמרו ונפרם דעסו מפני
 או סלוקיס הם אס לח׳ל מאמדם סני על ממני שאלת תתלב

 לא כולם הנביאים כל יוחנן א״ר מוסכמים
 אלהים ראסה לא טין גמוריס צדיקים אבל ססובה לבעלי אלא וfoנסנ

מדם ססובה סבעלי מקום אבהו א׳׳ר .זולסך  גמורים צדקים אין עו
:לעמוד יכולין

 מה אודיעך אבל אבהו ר׳ במאמר נאמרו רבים דברים תשובה
 בססם דאיירי המאמרים שני לייסב עליו דעסי סהסכימה

 כל נסנבאו ועליהם מלימה בססובה וסבו רסעיס סהיו ססובה בעלי
 בין בזה חילוק ואין וגו׳ ראסה לא עין גמורים צדיקים אבל הנביאים

 נכון לבס אסר גמורים בצדיקים איירי אבהו ר׳ אבל .לצבור יחיד
 להם סנזדמנה או המצוס מכל בא׳ וסגו בסחלסם היו יסרים כי אל עם

 לצדקסם וסבו מלימה בססובה סבו ומיד היצר עליהם וגבר מבירה
 ועזבו החטא טעם טעמו אסר בעבור ועבודסס צדקסם ונכפלה וליוסרס

 גמורים הצדיקים ממחיצס למעלה ומחיצסס גדולה מעלסם ואלה אוסו
 הססובה מקום עד והגיעו והחשובה הצדקוח המדוס ססי בקנו לפי

 אין מיראה הסב אבל מאהבה סשב המי איירי וחרווייהו העליונה
 וסלמודא צבור בין יחיד הין כוללים המאמרים סני נמצאו שלימה סשובסו

 דכל לומר מססבר דלא יוחנן דר׳ במלסיה הכי לפחשי ליה ניחא לא
 בכל אלא ושהו רסעים היו אשר לאומם אלא נסנבאו לא הנביאים

 ר׳ אבל אבהו דר׳ ופליגא אמר ומש״ה יוחנן ר׳ איירי ססובה בעלי
:יוחנן דר׳ עליה פליגנא לא אנא לך אמר אבהו

 אס דמרחיקין דממניסין בפי׳ דעסי אודיעך ממני שאלת תתלג
;בגמרא עלה דאיסמר ומאי העיר מן הסובך

 סהיונים מפני זי׳ל פרס״י העיר מן הסובך אס מרחיקין תשובה
 הסכואה מפני פירשו והסוספס גנוס זרעוני מפסידים

 בבי סרחי צריכי הסוספוס לפי׳ בשלמא וא״ס . העיר בגנוס הנסטחח
 גנוס לי מה גנוס זרעוני מסוס הוי דעעמא כיון זיל רס״י לפי׳ אבל
 לנוס עד הסובך דמן משוס גנוס אשמעינן דאי וי״ל . סדוס לי ומה

 חמסים להרחיק צריך הכי ומשום למיכל מידי אשכחן לא שבעיר
 שלו השדה הסוך למיכל מידי משכחן השדות כבסוך שובך אבל אמה

 מלו לא אמה מחמשים דבפחוס קמ״ל אמה חמשים אזלי דלא וסד״א
 אבל להו דנטר מאן שכיח דלא משוס בשדה אשמעינן ואי .כורסייהו

 . סגיצריכי אמה מחמשים להווהסחוס נטרי ופרדסים גנוס ססס
 בירושלמי אמרינן . בחזקסו הוא הרי רובע ביס אפילו לקחו ואס
 וכן השובך חזקס לא קנה המקום חזקס כי במקומו אחר עושה נפל דאי

 סנינא נמי לוקח בגמרא אקשיין כי הכי אי וק׳ל ז״ל המפרשים הסכימו
 יסירה דממשנה לימא בחזקסה זו הרי וגוזזטראוס זיזין ובה חצר לקח

 דמטפה וי׳ל הראשון שנפל אפי׳ אסר שובך לבנות דיכול שמעינן
 השובך לעולס בחזקסו הוא הרי מדקסני הכי למידק איכא דמשני׳
 גבי קחני ודכווסה להרחיק צריך אין קחני מדלא נפל אפילו בחזקתו

 להו מצדך הכי ומשוס לי למה סרחי וא״כ בחזקסה היא הרי נזצר
 מגופה ז״ל הקשו וכוי פורסין אין ורמינהו לא וסו אמה חמשיס סלמודא
 ד' ביס היונה דשגר מודו רבנן דהא דאביי כסיחציה משמע דמסני׳

 משוס ודאי אלא לא וסו אמה ממשים דאמרי טעמייהו ומאי כורין
 וסו פריך מאי וא'כ אביי כדמסרץ כדיסייהו מלי אמה דבממשיס

 משגר טפי שייטי דלא קסני מסני׳ דאלו אגרייסא פליגי מסני׳ דעיכ
א ^לו כודן ד' כיס דהיינו היונה ס די ס סלשיס קסני מ ל׳ דהוו ד

 לאקשדי ליה הוה להדיא ק״ל וסו .כורין ד' מביס טפי מילין וד׳ מילין
 דילמא וסו .קאי סנא דסני אמה דאחמשים וכו׳ פורסין אין ורמינהי

 ממשים ליה קשיא קא דחרסי ליישב וים . היא יהודה ר׳ מני הא
 רבנן פליגי והיכי טובא דשייטי בעין רואים אנו והרי לא וסו אמה
 קשיא נפשך וממה וכו׳ פורסין אין ורמינהי וסו . יהודה דר׳ עליה

 קחני והכא אמה חמשים קחני דהכא טובא קשיא כרבנן לה מוקמח אי
 כורין ׳7 קסני דהכא קשיא יהודה כר׳ לה מוקמס ואי ריס שלשים
 היא רבנן נמי ברייסא אביי וסירן טפי דהוי מילין ד׳ קסני והכא

 אבל . הישוב שהוא מה לפי דהכל נסן;בול ולא טובא שייטי ומישט
 ואילך משם אבל מלקטים שהם במה מליא אמה בחמשיס כריסייהו

 דשייטי אע״ג לא טפי מזיקין שגר דכמלא ס״ל יהודה ור׳ מזיקין אין
 אביי של סירוצא ופלא ז״ל הקשו לא וסו ריס ל׳ ומישט ופריך . טובא
מ הם ברייסוס דשסי סימא ואפי׳ גופא לברייתא לה מסרן היכי  מ'
 דמפרש מאן ואיכא .קסני ישוב בסרווייהו דהא להו מסרן הוה היכי
 נישבין פורסין אין דה׳׳ק מידי ליה קשיא הוה לא דאביי לאו דאי

 בשאין בד״א העיר מן כלומר היישוב מן רחוק היה א״כ אלא ליונים
 מוציאין שאין מדבר אלא שדות ישוב המצודה למקום שבעיר השובך פין

 מאה אפי׳ לאכול זרעים שמוצאים שדוס ישוב היה אם אפל לאכול
 מלי אמה דבחמשים אביי דאמר השתא אבל כרסן למלא שטין הן מיל

 והוא זה לפי׳ מסייעא מרופה דבפרק והסוספסא . קשיא כריסייהו
 מעיקרא כן דאם נרגא כה שדי ז״ל שהרשב״א אלא הסוספוס דברי

 דמיא דבדיסא לסיפא מתני׳ דהא למפרך ליה הוה דפרייסא מסיפא
 ליה הוה לא מסיפא קשי א הדר דכי ועוד שדות ישוב איכא דהא

 ל׳ אלא שייטי לא לדידיה אפי׳ דהא לא וסו ריס ל׳ ומישט לאקשויי
 הוה והט מיל ק׳ אפי׳ שדות בישוב שטין הן כריסן דלמלא אלא ריס
 מאה אפי' ובישוב ורמינהו מליא אמה פחמשים וכריסייהו למימר ליה
 הברייתא פי׳ יודע היה לא הזה שהמקשה והנכון . יפרוש לא מיל

 למעלה.עליה שכסבנו השיטה ומ״מ באעכ״ל• הוא הבדיחא ולברר
 דסיפא דאע״ג לסרוצי איכא ז״ל הרשב״א שהקשה ומם ז״ל הרין הסכים

 שבקינן לא מרישא נמי קושיא דאיכא כיון למסני׳ טפי דמיא דברייסא
 זממשנה מרובה בפרק משנה הוי דרישא וסו . מסיפא ופריך רישא

 ורישא פריך נמי דמסני׳ דארישא וסו . מרישא לאקשויי ליה עדיפא
 בחמשיס וכדסייהו קאמר דלא והא דמסני׳ לרישא דמיא דברייחא

 והכי קמייסא לקושיא לאהדורי דבעי משום וכו׳ תניא והא מליא אמה
 ריס בשלשים אלא אמה בחמשים כריסייהו מלו לא אי בשלמא פריך
 קושיין והדרא סיפא כדקסני מיל מאה עד שבא שייטי מישט אבל

 כריסייהו דמלו דאמרס השתא אבל אמה חמשים סנא סני היכי לדוכסא
 ריס ושלםים הוא שיטא משום ריס שלשים דקסני וברייתא פחמשים

 שלשים ומישט דקאמר והיינו מיל מאה אפי׳ סיפא קסני הא לא וסו
ס  דאיכא המחילה בקשת אחר אצלי והנכק .וכו׳ והסניא לא וסו ד
 שפורסין דש מאכל לסוק ונוסנין בארן שמניחין יש רשסוח גוונא סרי

 זה וכל בסוכו ונלכד לנוח יגע העוף ובא האילנות בראשי הרשתות
 סירוציה מקמי המקשה לברייתא לה מפרש הוה והכי בעין ראינו
 הישוב מן רחוק א״כ אצא בקרקע ליונים נישפין פורסין אין דאביי
 ועד המאכל לבקש ריס ל׳ עד שייטי העיר שיוני לפי הפיר מן כלומר
 אבל אילנוס שם שאין כלומר במדבר פד״א .כריסייהו ממלו הסס

 והס מיל מאה אפי׳ שייטי דמישט פאילנוס פורסין אין אילנות בישוב
 .אמה ממשים דקסני אלאדהוהקשיאליהמסני׳ ונלכדוספפח פורחין
 והשסא מליא אמה פחמשים וכריסייהו טופא שייטי אפיידמישט וסירן
 רישא קשיא א״כ כריסייהו למלא ולא בשייטא דרישא כיון ליה קשיא

 יהודה ר׳ דברייסא בשלמא אמרם באי לפרושי איכא והשסא לסיפא
 וסברי עליה פליגי ורבנן שיעורא חד כורין ד׳ ופיס מילין וד׳ היא

 הוה כדפרישנא וסיפא רישא וברייסא כריסייהו מליא אמה דבחמשים
 אבל כריסייהו מלו אמה דבחמשים דסריצחא השסא אבל שפיר אסי

 לא ואביי לסיפא רישא ברייסא קשיא היא ורבנן טופא שייטי מישט
 כורין ד׳ וביס מילין דד׳ ליה דקים משום הכי לסרוצי ליה ניחא
 ליה ומשמע כיחידאה למסניסא דמוקים וסו • הוא שיטורא חד לאו

 ובחמשים היא רבנן לשלם כרמים בישוב יוסף רב ומשני היא דהלכסא
 ישוב דליכא היכא •ריס שלשים שייטי מישט כריסייהואבל מלו אמה

לכרס מכרם אזלי כרמים ישוב איכא אבל דבריימא רישא והיינו כרמים
אפילו



מוחשובותהרדבץשאמת
 גזל והרי וא׳ח דעכו״ם אימא בעיח ואי דוקא ולאו מיל מאה אפילו

 דרכי מפ:י אצא גמור גזל כהם אין גופיה דכיפדאל וי״ל • העכו׳׳ם
: פלוס

פיטח לפי ודכורים סרדל סוגייה לך אכאר ממני תתלד
 לדעה רציה הפירופיס כה פרבו י לאפפ ז״צ רפ״י

: עמדי מה
ה ב ל ש  מן הכריכיס ואה כירק מ; המפרה אה מרחיק-ם ה״כ ת

כמשני׳ נהכרר לא .הדכוריס מן הסרדצ ואה הכנציס
 ר׳ דהניא מההוספהא למדוה אכל כהלמוד ולא המרסקה שיעור כמה
 בלא כדי אמה ממשים העיר מן הדכוריס אה מרסיקין אומר יוסי
 פנסלקו אלא לרכנן אמה נ׳ הרסקה דשיעור מכאן ולמדו אדס כני יזיקו

 מנכרכה לצמוד יש מפרה אכל הדכוריס מ מרדל דוקא כחכ זיל הרמכ״ן
 איה פיעורא סד דעדכינהו כיון כר<כ ז״נ והרככ״א . אמוה ד' שהיא

 דאמר יוסי כר׳ דקי׳יל מידי מינה נפקא דינאלא ולענין אמה נ׳ להו
 ג׳ ושיעורייהו דיליה כגירי יוסי ר׳ ומודה עצמו להרסיק הניזק מל

 הדכוריס ומן מסרדל להיסיקה מהו משרה למיכעי ואיכא .טפסיס
 מיני מכל המפרה אה מרחיקין קהני פס־קהא דמלהא למימר ואיכא

 צריך דאין תשמע הדכוריס מן אכל הוא ירק ככלל וסרדל ירק
 רואים שאנו להם מזיק העשן ומ״מ הריס להס מזיק שאין להרסיקה
 ירק ריס דאפילו קהני זו אף זו לא ומהניהין .העשן מן ככורסיס

 דר׳ פלוגהא משום הדכורים מן הסרדל אה ומרסיקין אמר לירק מזיק
 דאמר לרכא וקפ־א סמיך ירק ליכא הא ירק דאיכא ועעמא .יוסי

 דמהניא כיון כריפא מכך מוהיכ לא אמאי וא״ה . לסמוך אסור
 מדהני דמחני׳ מגופא להו מוכס פירכי.דלעיל הנך דכל וי״ל .כרישא

 לכסוף לה נער הכי משום יוסי מדר׳ אלא לאוכוסי מצי לא והנא טלה
 מדאמרינן האילן אס דמרסיקין דלכייל הך מקמי הקשו זו קושיא ומ״מ

 פירכי הרהי סדר וההלמוד כלוקס נמי הכא כלוקס פפא רכ כדאילר
 דהני קמ״ל והא סמיך לא נמי ירק ליכא כי • זו אסר זו מאילו דפריך

 הגמרא דלשון ז״ל וטעמו הגמרא לשון העסיק ז״ל רפ״י ־ אהדדי קשו
 ומשוס אמשרה קשה לא ירק דהא היא קושטא לאו אהדדי קשו דקאמר

ט  העסיק לפיכך אכני קשו דהני הני הלשון להגיה איפפר היה ה
 הנך הוא מזיק לאו7 היא דפפיעא מלסא דירק היכי כי לומר הלשון

 ירק ליכא דאי כיון וא״ס .למטעי וליכא מזיקי לא ודכוריס כצליס נמי
 אס שמזיק לפי מכירו משדה המשרה אס מרסיקין ליסני סמיך לא נמי

 ושמעינן הדכוריס אס והחרדל הכצליה אס מזיקים והכרישיס הירק
 כא לא שעדיין אכי״ג לסמוך ואסור אהני מזיקי דהני סרחי מינה

 יוסי ר׳ שפיר ממניא דלא וסו לקצר דחנא דאורסיה וי״ל . המזיק
' אי . כסרדל מסיר י  עלה וחנו כחרדל מחיר יוסי ר׳ סיפא אימא ה
 הרסק מדכוראי סרדלך הרחק לי אומר שאמה עד לומר שיכול מפני

 משמע לישנא האי ־ סרדלאי לגלוף ואוכלוס שכאוח מסרדלאי דכוריך
 רכנן פליגי הכי דמשום לסרדל מזיקין חין שהדכורים לרכנן דס״ל
 משוס כורים סד כעל ולא החרדל כעל להרחיק צריך ואמרי יוסי דר׳ טליה
 כולא לפרושי לי ניחא הכי ומשום בגמ׳ מעמא כדמפרש מזיקי דלא

 ניחא מי ולאכיי וא״ח .למסרן וכין למקשה כין זו הקדמה על סוגיין
הני אמאיאיצטריכו חא. כל  שויןואיכא הנזקים כל שאין וי׳׳ל מחניי

 דאסור הוי דסדופא מינייהו ואיכא לסמוך דמומר הוי דסידושא מינייהו
^ לניזוק דאיחיה היכא לסמוך ר ל  דלא ואי • להני קשו דהני קמ״ל הא ו
מון  אמרינן דהא יוסי מדר׳ קושיא מאי וא״ח .לה משכחח היכי ס
קא ככור אלא יוסי דר׳ אליכא רכא י)אמר דלא למיל  גירי יתשום יוי

 יוסי דר׳ אליכא רכא מודה כעלמא הא וכו׳ ומרא מרא דכל דיליה
 מצי דהוה נמי הכי ואין לרכא מקשינן מדרכנן שמעחין ככולו ואנן

 לאוקומינהו ליה ניחא דלא אלא נינהו יוסי דר׳ ככולהו למימר
 אלא עליה פליגי לא דהא מקשינן מדרכנן נמי דהשסא וי״ל כיחידאה

ם מזקי אי ד קי דחרוייהו ליה מודו הוו דאי לחרדל דכו  הוי אהדדי מ
 מפכחס לאכיי וכשלמא לה משכחח לא לסמוך אסור ואי דמוחר אמרי

 החרדל כעל לרכנן • הדכורים כעל פקדם כגק דמחני׳ כפפסא לה
 דאכחילא אע״ג כדין פלא חכירו אח להזיק שכא ההרחקה כל מרחיק
 חייכ חכירו לגכול פכא זה מ״מ עצמו אס להרחיק המזיק דעל ידעינן

 אח מזיקים הדטריס שגם כיון ס׳ל יורי ור׳ .עצמו אס להרחיק
המזיק שסמכת דיך W למימר דמלי לסמוך יכול השני גם החרדל

 דאע״ג לה מפכחח לא לרכא אלא .שסרחיקני אלא שלי פדה אצל
 מזיק שאינו חסלה דכורים כעל שסמך וכגון לרכנן שפיר לה דמפכחח

 פליגי לא ורכנן נינהו מייקי דסדוייהו כיון לה לאמשכחס יוסי לרכי
 מסניא הוה כפיר אהדדי מזיקי דחרווייהו ליה מודי הוו דאי כהא עליה

 יוסי דמדר' מוחכינן ומדרכנן לה מפכחס והיכ' מוסר להו:כחרדל
 שניהם כשכאו סי1י ר׳ איירי דילמא פריך מאי ואיח .לרכנן נשמע
סו ס״ל יוסי דר׳ כיו; כזה סירצו • לסמוך כאחד  אהדדי מזיקי חיויי

 .מרח־ק יזה מרחיק זה למימר ה״ל הכי כאחד שניהם פכאו איסא אס
 חד דקדיס משמע דמסני׳ דפפטא ול״נ . כפניהם אושר יוסי ר׳ א"נ

 קדיס דירק משמע וכו׳ הירק מן המפרה אח מרחיק־ם דקחני מינייהו
 כפכאו ולא יוסי ר׳ ק־יי ועלה הדכירים מן כחרדל אס מ־חיקיס וכן

 הJכ חירט כרפוש פלא כששמך לה מפכחס אכחי וא״ח . כאחר שניהם
 משיר יוסי ר׳ ומדקסני ההרחקה חני להרחיק כופהו היה א״כ

 דרכנן יוסי לר׳ נפמכי דמדרכנן ול"נ .כלל כופהו שאינו משמע כחרדל
 הדנורים אין נדכריסם שהרי סמך דכהשר הדכורים כעל כפקדם איירי

 א״נ • סמך דכהיסר לאשכוחי כעינן נמי יוסי צר׳ לחרדל מזיקין
 כהיחרא ודאי אלא כדין שלא דסמכו כגזלני מסני׳ מוקמינן דלא
 שפיר אסי וכהני . לרכא וקשיא לה משכחס ולא לאוקומא לן איח
 דסמך וכ־ון כרשוס שלא דסמך לעולם ז״ל לרכווחא להו דקשיא הא

 . דמים ונוחן קוצץ קדם הכור אם וכור אילן לענין ששנינו וכענין זכה
 .העולם יפוכ מפום א״נ .מרוכה הפסד דאיכא אילן דשאני כזה וחירצו

ט נ״ל עוד . דמים ונוחן מרחיק למימר ליה הוה כן דאם וסו  דג
 ככור לנד ולא אחר לצד שרשיו יחפשטו דדילמא היזקיה כרי לא אילן

 מפני אומר אחה ואס היזקיה כרי הכא אכל דמים ונוסן קוצץ הילכך
 רפוס לו כשנסן איירי דילמא וא׳׳ס . נשכר חוטא נמצא זכה פקדם
 חכירו אין ואי למימר מאי מודה חכירו אם נפשך דמה וי״ל .לסמוך
 כטענה וכא כשהחזיק ואי רפוס לו שנסן לומר כמיניה כל לאו מודה
 ה״א כטענה ככא לה מוקי הוה ואי כלוקח לה דמוקי פפא דרכ היינו
 ופשיטא נוחן יפה כעין הנוחן דכל רשוח לי נסח אחה כטענח הנ׳׳מ
 כלוקח לה מוקי להכי רכינא כדמשני עצמו להרחיק המזיק דעל

 , עצמו להרחיק המזיק ועל מוכר יפה כעין נמי דהמוכר לאשמעינן
 השר זה ירחיק לא אמאי אהדדי מזיקי דסרווייהו כיון יוסי לר׳ וא׳׳ס

 צריך למצר שסמך ראשון דאמרינן מכור שנא מאי ההרחקה חני
 היינו כור דלגכי כזה סירצו . לפחוח‘ ההרחקה חצי להרחיק השני

 כורו מקלקל שהיה לפי למצר לסמוך לו איפשר דאי משום טעמא
 . מיהא כור כוחל שיעור להרח'ק צריך הילכך כידים ומפילו שלחכירו

 כאוס הדכורים עדיין הרי מעט כהרחקחו יועיל מה חרדל גכי אכל
 ועדיין ז״ל הרשכ׳׳א עלה וכסכ ירחיק לא ככדי הילכך ונזוקוס ואוכלוח

 כל להרחיק צריך שהשני לכאורה נראה דודאי כעיני מחיישכ אינו
 הדבורים מן החרדל אח מרחיקים דאמרי לרכנן לא דאי ההרחקה

 שהשני ראיה נ״ל מכאן סרחקחו הועילה ומה היא ההרחקה חצי
 נ״ל אלא לגמרי כה1 וזכה שקדס שהראשון הכל מרחיק לסמוך שכא
 הילכך להרחיקו אפשר ואי הוא קכוע דדכר דכיון שאני כור יוסי דר׳
 שני הרחקח כשיעור שלו לסוך כונס והפני . זכה וזכה פקדם כיון

 אע׳׳ג יוסי לר׳ אכל כן ודכורים כחרדל לרכנן ואף יזיק שלא כדי כורוח
 אפ״ה; פטה כאומה מצד אינו שהניזק כיון רשוח לו ויש וסמך שקדם

 לטלטלן הוא ויכול כהרחקסו לגמרי שיפסד דכר אינו שהדכורים כיון
 אינו החרדל כעל אף להסרחק רוצה אינו הוא אם מרוכה הפסד כלא

 דקדם היכא ניחא הא עלה לי וקשיא ־ עכ׳׳ל כלל להסרחק מחוייכ
 מרוכה הפסד איכא הא החרדל כעל דקדם היכא אכל הדכורים כעל

 דחרווייהו כיון מסיר גמנא ככל יוסי דר׳ ומשמע אוחו לעקור שצריך
 שצריך אמס נ׳ ההרחקה ששיעור שכחכנו מה לפי וכ״ש אהדדי מזיקי
כה שדהוואיכא הצי לעקור  קושיין עיקר למרץ ונ״ל . וצ״ע הפסדמרו

 הכי ומשום ודכורים חרדל מישוכ יוסר ישוכ קצס כהם יש שהכורוס
 אחד כלומי כלוקח פסא רכ אמר ימקלקל. שלא כדי להרחיק צדך

 דכורים להעמיד כא והלוקח לחרדל סמוך שדהו מצי מכר חרדל שזרע
 פפא ורכ היה שלו השדה כל שהרי כהסר לה ומשכחס לחרדל סמוך

 כסמוך רכינא כדאמר הנזק מן עצמו להרחיק המזיק דעל ליה איס
ע שאין אלא ק האמוראים ד ס  היטכ שיפרש לו שהקשה מה אלא ל

כי ליה וקשיא קושיחי י כלוקח צם דמשכחח ומסרץ לס משכמח י
וא׳ם



ותשובותהרדב״זשאלות80

ס א׳  ש מרחיק דקתר ססלה כדבורים בטל פקדם מפמט איפכא ממני׳ ו
 זה מפני כחרדל אס מרחיקים דה״ק וי״ל הדגורים החרדלמז אס

 מרחיקים דקחני מפמיו הכי נמי דמסני׳ וניסנא הדבורים לסמוך פבא
ה למי אלא הרחקה לומר שייך ולא  בלוקח אי ואקשינן .קרוב בהי
 למקשה ס״ל דלא טשה בהסר הרי מרחיקין דאמר דיבנן טטמייהו מאי

 ליסא אי ובשלמא . סמך דבהחר כיון הנזק מן טצמו יק להרח שצריך
 שלא וסמך לה דמבכחס סרינס א׳ בשנמא פי' הכי א״נ ניחא לדרבא
 בפיר לה משנחס ואילן ביר גבי כדאמרינן זכה בזכה וכיון ברפוס

 חבירו בא כלא זמן וכל כמזיק שהוא החרדנ בטל בסמך כגון פלוגסייהו
 לא דנכסחגה אט״ו להרחיק צכופו יכול חצירו אין דבורים כם לסמוך

 כמזיק צריך דבורים לסמוך חבירו כשבא הכי ומשוס לסמוך רשאי כיה
 שהדבוריס כיון ס׳יל יוסי ור׳ .כהרחקה כל להרחיק החרדל בטל שהוא

 שאסה כיון לו אומר ככרי הרחקה בלא מוסר צחרדל נמי מזיקים
 השהא אלא בנזלני לה דמוקמינן דקבה נהי אסרחק לא כמוני מזיק

 בלוקח אי בכם שכסוב ספרים ויש דרבנן טטמייהו מאי בלוקח דאמרס
 דס״ל לומר כשסרצה וה״פ נמי וירק משרה אפילו דרבנן טטמייהו מאי

 הרי למימר איכא מאי וירק משרה לחרדל נמי מזיקי דדבוריס לרבנן
 דבהסר וכיון ל?דו המזיק הוא המשרה אלא כלל מזיק אינו הירק
 נמי וירק משרה אפי׳ יוסי דר׳ טטמא מאי וטוד . ירחיק למה סמך

 מחחלה כלו במוך שטשה אטפ״י דלרבנן לומר באח אם אפי׳ כלומר
 להרחיק צריך מזיק שטככיוהוא כיון אלא כחו יס^ כך בשביל לא
 מזיק שהוא אטפ״י בחרדל דמסיר דכיון הכי אמרס מציס לא יוסי לר׳

 להרחיק צריך שאינו ליה אהני שלו בסוך שטשה דכיון ס״ל אלמא
 [כן] דבורים בטל אן£ להרחיק צריך אינו שהוא וכיון מכאן לאחר

 החרדל בטל של כחו שיפה יוסי לר' דס״ל וכיון דכסיבנא מעטמא
 הכי למימר ה״ל נמי וירק במשרה אפילו טשה ברשוס שבסחלה מפני
 ואני . ז״ל הרמב״ן של והוא זי׳ל הר״ן לשון לח״ק סמשרה מודה ולמה

 כר המ כל ס״ל דרבנן לומר באח אס אפילו דה׳׳פ אומר בטניוחי
 אפילו כרצונו בו ביטשה ט״מ לו כשמכר ומסהמא מוכר יפה בטין

 לר׳ אבל .החנה שלא אטפ״י להרחיק הוא ויצטרך דבורים להטמוד
 ליה לימא בחרדל מחיר אמאי דא״כ סברא כאי ליה ליח טי״כ יוסי
 וכיון אחה שחחרחק דבורים להטמיד ארצה שאס לי מכרח יפה בטין
 וירק אמשרה ודבורים דפליגאחרדל• איריא מאי סברא האי ליה דליח

 מקשינן מדרבנן דאנן ואט״ג טשה דבהחר כיון לפלויי לוה כוה נמי
 מאי דא״כ לאוקמה ליכא בלוקח ה״ק יוסי מדר' ולא לטיל כדאמרן
 שדהו בחוך שהטמיד וכגון בלוקח לוקמא וא״ח ־ יוסי דר' טטמיה
 ומכר ירק שזרם נמי וכן חרדל לזרוט בא וזה שדהו חני ומכר דבורים

 או הדבורים שמכר כגון ג”א . המשרה לסמוך בא וזה שדהו חצי
 שפיר אחי והשחא החרדל או כמשרה לסמוך בא בטנמו והוא הירק
 מסיר יוסי ור׳ המשרה בטל וכן מרחיק המזיק שהוא החרדל דבטל

 מי וים • במשרה ו״ודה אהדדי מזיקי דחרווייכו משום בחרדל
 דבורים באחסהטמיד שדוח שחי לו שהיו כגון לוקחים בשני שהטמידה

 פריך והשחא לבמטון ואחח לראובן אחח ומכר חרדל זרט ובאחח
 יוסי דר׳ טטמיה ומאי דרבנן טטמייהו מאי סמכו דבהתר כיון שפיר
מי וירק משרה אפילו  בשהטמיד דאי שפיר מחזקחה אחד בלוקח ונ״ל .נ

 בטצמו והוא הדבורים בשמכר א״נ חרדל לזרוט בא וזה ומכר דבורים
 שהדבורים שאטפ״י כלל יוסי ר' פליג הוה לא החרדל לזרום בא

 הגמור המזיק הילכך החרדל כמי גמור מזיק אינו מ״מ לחרדל ים מזיר
 בטצמו הוא שיהיה בין ל, שאני ולא להרחיק טליו הראשון לגבול שבח

 היכא אלא פליג לא יוסי ר׳ פליג הוה לא ובהא הקונה או המוכר
 אס ומכר כגמור המזיק שהוא חרדל שזרט כגון כהוגן שלא שטשה
 הוא הגדול המזיק שהוא כיון סד״א דבורים להפמיד בא וזה השדה

' קמ״ל להרחיק צריך  מ״מ מזיק אהה גם ליה אמר דמצי יוסי י
 דחרדל לרבנן יוסי ר׳ דמודה חרס־קני ולא מרחיקך שאיני ודיין

 לא הכי ומשום לחרדל הדבורים שמזיקים ממה טפי לדבורים מזיקים
 חצי מכר חרדל שטשה אחר ז״ל וכדפרש״י בלוקח אלא צאוקומי מצי

 טטמייהו מאי לן דקשיא והיינו דבורים שם הטמיד והלוקח שדהו
 קא רבינא אמר . וקבילח סברח ללוקח ליה יאמר טשה בשלו דרבנן

 פפא רב כדאמר בלוקח למולם טצמו להרמיק המזיק טל רבנן רי5ס
ק ופל ההר שעשה אטפ״י עצמו המדקלהראי וטמנצאדמלתא גמור נ

 ירצה באס רטחו היה וכך מוכר יפה בטין המוכר כמד״א דקי״ל
 סובל אדם שאין הוא שיודט הוא שיחרחק דבורים להטמיד הלוקח

 חלינן מ״מ לטיל וכדכסיבנא ס״ל הכי נמי פפא דרב ואט״ג נזקין
 קושיא דסירן נהי וא״ח . בהדיא אמרה דאיהו משום ברבינא חירוצא

 דר׳ טטמיה מאי בחרייחא קושיא דרבנן טטמייהו מאי קמייחא
 אלא לרבינא ליה שמיט דלא למימר וליכא חירן לא אכחי יוסי

 .יחד סדרינהו דחלמודא וחו • היא מפורשח דקושיא חדא קמייחא
 כולהו כלומר רבנן סברי קא דאמר הוא רבינא של חירוצו דבכלל וי״ל

 בהאי חרין דקא והוא טצמו להרחיק המזיק על בכלל יוסי ור׳ רבנן
 קא אמר לעיל כדפרישנא היא מדרבנן קושיין דעיקר משום לישנא
 . בסמוך כדמשני יוסי לר׳ ה״ה אבל וכו׳ המזיק על רבנן סברי

 סבר יוסי דר׳ מכלל רבנן סברי קא מדקאמר הלשון דקדק וכמקכה
 הדרא אכחי בסרייחא אבל קמייהא דחירצח ונכי להרחיק הניזק על

ה דמאי לדוכהה  בלוקח לאוקומה מניס לא וא״כ יוסי דר׳ טעמי
 ועוד . לה משכחת היכי סמיך דלא ואי . לדוכסא קושיין והדרא
מדחנן להרחיק הניזק טל יוסי דלר׳ למקשה הכריחו מו  יוסי ר׳ ענ

 להוכיח ציה דניחא אצא בסמוך כדפריך וכו׳ קדם שהבור אעפ״י אומר
 מציש היכי לאקשויי ליה הוה מינה עדיפא וא״ס . רבינא מדברי כן

 אס והסגן שלו בהיתר שסמך אטפ״י עצמו להרחיק כמזיק על למימר
 ברכות שסמך כל דאלמא בלוקח לה ואוקימנא יקון לא קדם אילן

 לעיל סריצנא הא להרחיק צריך אינו מזיק הוא שעכשיו אעפ״י גמור
 ישוב מטוס א״נ .הוא מרובה דהפסד אילן דשאכי היא קושיא לאו דהא

 בשעה הניזוק שם היה שלא שאני דאילן מירן ז״ל והרשב״א העולם
 הכא אבל ולאתנויי אדעסיה לאסוקי ה״ל דלא כאילן אס לו שמכר
 צא אם זה ולפי .ע״כ ולאסנויי אדעסיה לאסוקי ה״ל הניזק שם שהיה
 בא וזה שדהו חני ומכר בשדהו חרדל שזרע כגון הניזוק שם היה

 להעמידה צריך ז״ל ולדעחו להרחיק חייב אינו דבורים בם להעמיד
 לפניו והניח הדנוריס אס ומכר דבורים והעמיד חרדל שזרע כגון

 כלל קשיא לא לנורוח עשויה שאינה בבדה ולדידי הוא ודוחק החרדל
 העשויה בשדה אבל בור שם שיכרה אדעחיה לאסוקיה ה׳׳ל דלא

 ישוב א״נמשום מרובה דהפסדו משוס אי לסרן וצריך קשיא לבורות
 עצמו להרחיק המזיק על יוסי ר׳ סבר קא לעולם אלא .העולם
 עצמו להרחיק הניזק על יוסי דלי׳ דברי מתוך כמושהבנס לא כלומר

 דקושיין משום רבנן סברי קא דאמינא והא ס׳׳ל המזיק על כ״ע אלא
 אעפ׳׳י אומר יוסי ר׳ והסנן הכי להרוצי מצי היכי וא״ס . הוא לרבנן

 ודכווסייהו נזיקין דהני השתא לן דסבירא וי״ל וכו׳ קדם שהבור
 המזיק דעל לרבנן יוסי ר׳ מודה אוסו שעושה בשעה מתחיל שהנזק

 הנזק מתחיל אין שעה באותה אילן נוטע גבי אבל עצמו את להרחיק
 בתוך נוטע וזה שלו בתוך חוכר דזה לישנא דייק והכי זמן לאחר אלא
 סוגיין סלקא ובהכי נטיל וכדכתיבנא הזיקיה ברי דלא מבוס ׳נ א • שלו

הו כמתרן ובין המקשה ובין הוא מקשה דחד  דבורים דלרבנן ס׳׳ל תחיי
 יוסי לר׳ רבנן להו קאמר והכי חלמודא דמסיק והא אחרדל מזיקי לא

 בלוקח לה דמשכחת תירוצא סליק דשפיר הוא התירוץ מעיקר לאו
 פירושא אלא עצמו להרחיק המזיק על יוסי ור׳ רבנן סברי והא

 . מידי לחדותי ולא יוסי ור׳ דרבנן פלוגתייהו לאסוקי הוא בעלמא
 דצא משום וכו.' אומר יוסי ר' והתנן וכו' יוסי ר' וסבר פריך והדר
 פריך דבור לנזקין דמתני׳ נזקין הגי בין לחלק לתלמודא ליה ניחא

 לדבריהם אי לי וקשיא . קאמר דרבנן לדבריהם ומשני וכו' והתנן
 תגי הוה אי דבישלמא בחרדל מתיר יוסי ר׳ ותני פסיק היכי קאמר

 מסיר יוסי ר׳ דסני דהא למימר מצינן כוס יוסי דר׳ טעמיה במתני׳
 מזיק׳ נמי דדבוריס רבנן דמודו יוסי ר׳ סבר דהוה מאי לפוש בחרדל
 מסיר יוסי דר' לישנא קשיא במתני' טעמא תני דלא כיצן אבל לחרדל

 טעמו פירש יוסי ר׳ דודאי וי׳׳ל .ס׳׳ל לא וליה לדבריהם שהוא כיון
 המשנה מסדר אלא דמתגי׳ עלה דסני בברייתא כדאיתא דבר של

 הניזר דעל יוסי כר' דהלכתס היכי כי נימא הטעסדלא השמיט
 נמי מזיקי דדבורים דסבר במאי כווסיה גמי הלכתא עצמו להרחיק
 ר׳ ותני סחים הכי ומשום כרבנן ליתאדבהאקי״ל ודאי והא אחרדל

 שאתם דבריכם לפי אף וה״ק לטעמיה אדכר ולא בחרדל מתיר יוסי
 והמתשה בחרדל להתיי לכס היה עצמו להלחיק המזיק שעל אומרים

א לחר.דל מזיקי לא דבורים דלרגנן חפיר ידע הוא הזה הקסי ולאסו
ליי•



טאותשובותהרדבץשאלות
 צריך סוס ולא להרחיק הניזק על יוסי ר׳ דסבר מנן דבהדיא אלא ליה

 להו קאמר דרבנן ולדבריהם ליה סבירא הניזק על לעולם אלא לסרוצי
 ז״ל הרשב״א הקשה .לעיל כדאסיק מלחא לכולא דאסיק אלא לא וסו
 בחרדל ממיר יוסי ר׳ קאמר היכי להו קאמר דלדבריהם אימא אם

 מזיקי דמרוייהו כיון דאדרבה בחרדל למשרי להו הוה דלרבנן כלומר
 מרחיק וזה מרחיק זה עצמו להרחיק המזיק על רבנן וםברי אהדדי

 החרדל אח מרחיקים רבנן שאמרו מה דכלפי ז״ל וסירן למימר ה״ל
 כדי דבורים של נזקין לסבול החרדל בעל רצה שאלו יוסי ר' להו אמר
 שרוצה אלא מרובה הפסדו ויהא חרדלו לעקור הוא גש יצטרך שלא

 אמה נם להרחיק לי אומר שאמה עד שיאמר זו בטענה עצמו להציל
 חבירו אס ולכוף עצמו להרחיק המזיק ועל מזיק אמה שגס לפי הרחק

 ליה ואהדרו לו שומעין ההרחקה חצי להרחיק הוא גם הדבורים בעל
 מפרש יוסי י ר היה שאס אומר ואני .עכ״ל וכו׳ מזקי לא דבורים רבנן

 מרחיק וזה מרחיק זה שיאמר ראוי היה קאמר דלדבריהס בהדיא
 ליה מודו דרבנן סובר היה והוא להרחיק המזוק על סברי דרבנן כיון

 לדידי קאמר חרסי כן פירש דלא כיון אבל אהדדי מזקו דסרוייהו
ה לא ולדידכו עצמו להרחיק הניזק דגול גמור מוסר  להטיל לכם הי

 בטרפה אי . ההרחקה חצי לו להמיר א& החרדל בעל על ההרחקה כל
כ יאכלוהי שיפרה עס בכל א״כ ז״ל הראב״ד הקשה פארי הדר א'  ו

 אחש פעם אלא אוחו אוכלין דאין ז״ל וסירן יפרם ולא ירבה לא
 הדבורים הוזקו ומ״מ אוחו אוכלין אין ושוב חדודו שירגישו קודם

 סירוץ על להקשה ז והרש״בא הדבש אח שמחריבוס אכילה באוסה
 ואוכלוס באוח הן עס שבכל משמע ואוכלוח דבאוס דלישנא משום זה

 אוכלין הדבורים שאין שנ״ל מה אבל זו בקושיא נאמרו הרבה ודברים
 עוד שכל וירבה יפרה הילכך הרך העלין ראשי אלא הקשים העלין

̂ ”והרש .ויוסר יוסר ורבה כח מוסיף השורש העלין ראשי שאוכלוס
 ואמאי הדבורים מן החרדל אח דמרחיקין סוגיין אכולה הקשה ז״ל

 וכסב זו בקושיא הרבה והחמיר המזיק ברשות הניזק כשור ליה הוה
 הדבורים פי מחדד דחרדל דריח אומר אני הדוחק וממוך וצל״ע

 ואמאי נינהו גירי דא״כ בעיני מיושב אינו ועדיין מזיקן הוא וממקומו
 נראה וצע״ד .ע״כ דיליה בגירי יושי ר׳ מודה דהא יוסי ר׳ בה פליג

 קנינם שעקר רשוסס הוא כעולם וכל כנף בעלי הס שהדבורים
 בכוורס ומקיאות ואוכלות בשדוס לשוטט שילכו הוא כך מדבריהם

 אלא ניזוקים הדבורים דאין וסו . שמירה בני ואינם הדבש ועושוס
 א״כ הרבה משוטטוס שהם כיון וא״ח ברשוסו שהוא ניזוק הוא הדבש

 וחוזרים כריסייהו מלו אמה דבחמשים קשיא לא הא הוף לדבר אין
 לך כתבתי הנה לקמן ביונים אמרינן ודכוותיה להיןיאו הכוורת אל
 גרסא ויש . וגרססו ז״ל רש״י שיטח לפי דעתי לעניות שנראה מה

 בדברי כסיבה היא והרי ז״ל הלוי יכוסף ורבינו ור״ס לר׳ח אחרס
 על אחרוס שיטוס שתמצא שידעתי ואע״פי ז״ל וכחושפוס המפרשים

 דעל יוסי כר' וקי״ל עליו עינך ושים מעוני בחרתי זה אס ז״ל רש״י
 דאמרי כרבנן וקי״ל דיליה בגירי יוסי ר׳ ומודה עצמו להרחיק הניזק

 כרבא וקי״ל לחרדל מזיקין הדבורים שאין להרחיק החרדל בעל על
 שיטת צפי שעה באומה שם הניזוק שאין אפי' לסמוך אסור דאמר
 הניזק וכשיבוא לסמוך מומר ז"ל ור״ס ר״ח שיטס לפי אבל ז״ל רש״י

נזקיו: להרחיק צריך
ה ל ת ת ת ל א  אורח הטור שכתב מה על דעתי אודיעך ממני ש

 או שביעי יום חל ואם וז״ל מקמ״ח סימן חיים
 הלילה עד לרחון ואסור ולכבס לספר מומר הרגל בערב ששי יום
כ א נסמוך. מהם איזה על בנוסחאות חלוף ויש מ'  דנהי וסוקשי

 לא שלשים גזרס אבל שבעה גזרס ובסל ככולו היום מקצס דאמרינן
: לספר מומר ואמאי בטלה

\n M r שמל שביטי דיום ליישבה איפשר אי כתבתי אשר הנסמא 
 מקצס קי״ל והא הלילה מד אשור אמאי הרגל בערב

לו היום  היום ככל לילה מקצס אמרינן אי אלא פליגי לא כאן ועד עו
 ויש פעמים כמם ז׳׳ל הוא כסב וכן ככולו הוי לכ״ע היזם מקצח אכל

 הסלמוד לגרסת מסכים וזה ששי יום או שלישי יום דגרס ספרים
הסם ם הכל יהושע דרב ברים הונא רב אמר דגרסינן ד  חל שאם סו

רג צסיוס סלו שלישי ל ע מ  הריאיף הערכוכסבו עד ברחיצה שאשור ה
מא מאי בשי יום אפי׳ והיה ז׳ל והדאיש אבילוס שלים W דאכמי טפ

 עד לרחוץ מוסר אין הילכך אבילוס ליה דמפסיק הוא רגל אלא דידיה
 .אבל מהלכוס פ״י ז״ל הרמב״ם דעס וכן . ע״כ כוותיה וקייל רגל דעל

 דהריא״ף כלישניה ששי ונקט הונא דרב כלישניה ג׳ דנקט אומר נמצאס
 אבלות דאפי' הוא דפסק דכיון גרסא להאי דקשיא אלא ז״ל והרא״ש

 בזה שמוסר מה הימים משאר ימים ג׳ שנא מאי מדרבנן הוי א׳ יום
ה מוסר ז ם משום סימא וכי בזה אסור בזה שאסור ומה י מי י  דג'

 בטלה הרגל קודם ימים ג׳ מסו אס הקובר דסנן טפי חמירי הראשונים
 בטלה הרגל קודם א׳ שעה אפי׳ אלא הכי קי״ל לא ואנן ז׳ גזרס ממנו
 או ראשון יום חל ואם הנכונה הגרסא הכי ומשום שבעה גזירס ממנו

 וביורה חיים באורח המדוייקים בספרים היא וכן הרגל בערב ששי יום
 יום ז״ל הרב ומפס ז״ל ירוחם רבינו בספר היא וכן שצ״ט שימן דעה

 ביום או ונקט ולכבס לספר מוסר ראשון ביום דאפי׳ לאשמועינן ראשון
 כסב והטעם הלילה עד לרחון אשור ששי ביום דאפי' לאשמועינן ששי

 משום רחיצה לענין אלא ככולו כיום מקצס אמרינן דלא ז״ל כראביד
 אסור שהרי וסכבוסס בסגלחס כן שאין מה לאורסא לרחוץ דאיפשר

ר מרגל ערב לכבס שמומר ואעפ״י משמחשך ולכבס לגלח  מ״מאסו
 לספר דמזתר בידינו עלה .ע״כ כרחיצה דהוי שסחשך עד ללובשו
 מי ראימי וכבר . אבילוס של ראשון ביום אפי' הרגל ערב ולכבס
 וכן הספרים בכל שראה אלא קושיימך ספני לספר מלס למחוק שרצה
 ולדעסי בצ׳׳ע מדבר ומעלה ולכבס לספר מוסר ז״ל ירוחם רבינו בספר

 ככלו היום דמקצס אטעמא טעמי אמרי לה דארכביה רבה צריכה לא
 יום דאבילוס כיון הילכך למועד מנוול כשהוא יכנס שלא ואטעמא

 והסירו למועד מנוול יכנס שלא אמרו וממ אמרו מם מדרבנן ראשון
 דכשחל טעמא ומיינו יום ל׳ ישלים המועד ואחר ממועד לצורך לספר
 שלו ששי יום שהוא שבס בערב לגלח אסור הרגל ערב בשבס שלו שביעי
 סמוך אלא התירו שלא דבר לו הסירו לא לרגל בינו שבס דמפסיק דכיון
 איכא הא שבס כשמפסיק למועד מנוול כשהוא יכנס שלא כדי לרגל
 .ממש לרגל סמוך אלא הס־רו ולא מדומיהם השוו ז״ל והם ניוול קצס

 ממם שמוך כשהוא אלא ככלו היום מקצס אמרינן לא נמי ודכווסה
:הכי אמרינן לא בינתיים השבס מפסיק אם אבל לרגל

י ו ה  ז״ל הרמב״ם כדברי אלא בה נהגו ולא גדולה קולא שזו יודע ו
 אינו שלישי או חמישי ואצ״ל הרגל בערב שלו ששי חל וז״ל שכתב

 לרחוץ מומר ואיט בלבד שבעה גזירת אלא ממנו בטלה ולא מגלח
 שכסב מי שראיתי זאעפ״י . ע"כ י״ט שיכנס עד דבר ולעשוס ולסוך

 אלא אסרו שלא הרגל בערב לכבס מוסר ז״ל והרמב״ם הריא״ף דלדעס
 איפשר דאי כיון כיבוס אבל מפסחשך לעשוסה שאיפשר מפני הרחיצה
 מחוור איננו ע״כ שחשכה עד ילבשנו ולא דמומר מודו משחשכה לעשותו

 מגלח אינו שכתב ז״ל הרמב״ם מלשון דקדקתי וכן אסור הכל אלא אצלי
 ממנו בטלה לא ה׳׳ללמימר הכי מאריכות זה בכל צורך ומה וכו'
 לאפוקי מגלח אינו לומר ז״ל הרב הוצרך אלא כלבד :: שב;■ גזירת אלא

 למועד מנוול כשהוא יכנס שלא כדי לו המירו נימא דנא הטור מסברס
 לרחוץ דמוסר האומרים מדברי לאפוקי ולסוך לרחון מוסר באינו וכתב
 שמומר האומרים מדברי לאפוקי דבר לעשות וכסב לחשיכה סמוך
 שאסור ממה דבר לעשוס מומר שאין לומר במועד ללבוש כדי לכבס
 כגון במועד לעשוסו שמומר ומה .המועד שיכנס עד לעשוסו לאבל

 טוב ויום אסור וכיבוס גילוח כגון אסור שהוא ומה עושה וסיכה רחיצה
 אינו דססמא ז״ל מריא״ף דעת שהוא נראה וכן שבעה גזירס מפסיק

 שנא מאי שהקשו ז״ל הסוספוס דעס הוא וכן ז״ל הרמב״ם עליו מולק
 בסוך וסכבוסס דברחיצה וסירצו מרגל ערב בשביעי דשרי מגילוח
 מוך לכבס אסור ולפ״ז שבעה בסר דהוי מגילוח יוסר החמירו שבעה
 ומכבוסס רחיצה שנא מאי לפירושם פי׳ .ע״כ הרגל ערב אפי׳ שבעה

 בשביעי מגילוח ככולו היום מקצס במו אמרינן ולא ז׳ בסוך דאסורים
ךז׳ דברחיצה וסירצו .ככולו מקצמהיום דאמרינן במו סמדהוי סכבו  ו
 שלשים גזרס משום אלא איסורו דאין בשביעי מגילוח יוסר החמירו
 שבטה לסשלום מחציסו ככולו מיום מקצס׳ מרי ביה אמרינן ולפיכך

ה שלשים גזרס ומבטל רגל ואסי שלשים למחלס ומחציסו  P שאין מ
 ץ הר וגם .ספי דחמירי שבמה גזרס בסוך שהם ומכבוסס ברחיצה

א וז׳ל כסב ז׳ל א לאו רחיצה דנקט דהאי וי׳ ק ר לשאר ה׳׳ה אלא ח  ד
ם דמם שזה סובר ואני .פ*כ נקט תינייהו וחיא אבלוס  גהריא הרמג׳

ב ז׳ל הי ה אבילוס סלים לא דאכסי משוס מטמא כיוןדי לי רגל אלא ד
הוא



8sת א א ותשובותהידבץש
ה לי מה רסיצה לי מה אמלוס דמפסיק א1ה ס מ  הכל גילוס לי ומה כ

 :אסרת פעם וה פל נשאלמי וכבר בשמפי מומר והכל כבפה בהוך אסור
י ל ת ת ח ל א  בריימוס שסי ז׳ל הריא׳ף שכסב מה פל ממגו ש

 מייא ר׳ דמני כסב י״ט בפרק אהדדי דססרו
 ביוד והלא מחפנין בס׳ וכי למדם כס׳ נפשוסיכם אס ופניסס מדפסי
 כאלו הכסוב סליו מפלה בספיפי ושוסה האוכל כל לומר אלא מספנין
ר כסב וביומא ופשירי ספיטי הספנה  בט׳ נפשוסיכם אס וטניסם ס׳

 כיצד הא כס׳ ס׳ל משססשך יכול בסרב אי בסרב ס׳ל כס׳ יכול למדם
 והוי וכו׳ הקדש סל מסול מוסיפי! שק יום מבפוד ומסטנה• מסחיל

:אהדדי פליגאן ודאי סרסי
ה ב ו ש  הך כי קי׳ל דהא לסרוייהו להו כסיב שפיר דפליגאן אסיג ת

 מן מצוה ואלו הסורה מן יה־כ דסוספס כיומא דמייסי
 אלא הכי דאמר מאן אשכסנא לא הסשיפי ביום ולשסוס לאכול הסורה
 דמר סוב יוס בפ׳ לה מייסי בפלמא ולאסמכסא הוה בפלמא מדרבק

ה ד א ב  דפצרסא מיומא לבד בספניסא שסא כוליה יסיב הוה דרמנ
א דכפורי יומי ומפלי ופוריא חיי ר׳ סני  נפכוסיכס אס ופניסם מדפסי ד

 ביוס ולשסוס לאכול הסורה מן דמצוה ס״ל סנא דהאי היכי וכי וכו׳
הי אפ״ג לדידן הסשיפי  לאו ואי קרא האי לה אסמכינן מדרבנן ד

 מדינא לקרא דרים סנא האי פליגי לא דסנאי אמינא הוה דמסספינא
 לאכול דרבנן מצוה מסמיך ומר מדאוריי׳ יוכ״כ דסוספוס מיניה וילפינן
 יוה׳כ לסוספס קרא דפיקר הוא מודה אבל קרא אהאי בסשיפי לשסוס
סה אין כך ובין כך ובין זאסא  ; וסשכח ודוק כלל בזה "ל הרב פל ספי

ז י ת ת ת ל א  ז״ל הרשב׳א שכסב במה דפסי אודיפך ממני ש
 והפסיק וכו׳ כוסבים היו הפקסים משנס פל בסדושיו

 כמ״ד דהלכסא והפלה הירושלמי מסלוקס וכסב יוסן.! נמקי דבריו
 ולמד כסובה לסנאי ולא הסזירה לכסובה והסזירה אפסו אס המגרש

 פטור והסזירה וגרשה אשסו בס אס לזון טליו דהמקבל ז״ל הר״ב משס
 שיור שכסב מי פל כסב ססקס״ב סימן ובסשובה • בסה אס מלזון

 לכל שהסזירה זרס בלא ומסה והסזירה שנשאה ביום וגרשה לאשסו
הסנאי לקיים וסייב הכסובה מנאי

ה ב ו ש  הוא שהרי פליגאן דלא הסשובה לשון מסוך מבואר הדבר ת
אפ״ג  שהמגרש ודסנן מסני׳ פל הונא רב דאמר כסבו

 אלא שנו לא הסזירה הראשונה כשובסה דפס פל והסזירה אשסו אס
 מה נוטלס סדשו מדסניא הכי וק״ל לה אין סוספס אבל ומאסים מנה

 נשואין דפס שפל משלו לה שהוסיף במה דוקא היינו הסס שמדשו
ס7 פל ולא הראשונים  ששיירה מה או האב ששייר מה אבל השניים פ

 וכשקבל הכניס כן דפס פל שהמכניס הכסובה בפיקר היא האשה
 לשאר דומה השיור םא'ן בהדיא לך הרי . פ״כ קבל כן דפס טל

 ליה דסשבינן וטעמא הכסובה בפיקר הוא שהשיור לפי כסובה מנאי
 הגירושין יופילו לא שכן וכיון הבטל ליד הגיט לא כאילו שיור לאוסו
 או מדיליה דמוסיף סוספוס כסובה(כיון)[כגון] סנאי שאר אבל לבטלו

 אשהאסרס ישא שלא שקבלטליו או אשסו בס אס לזו! סליו המקבל
 שכסב כמו משמט הראשונים דמנפואין שגרפה משטה נסבמלו טליה

 קדושין דטס טל שלא וז״ל ז״ל שכסב השני הטטס נפי ואף בסדושיו
 דומה קיימא של ולד כלא סססיו שסמוס זמן כל אלא קבל לבד הראשונים

 ואמר לישראל שדה שמכר לוי בן הביס אס המוכר בפ׳ שאמת למה
 זו ששדה זמן כל אמר ואס שלו ראשון מפשר שלו ראשון שמפשר ע*מ
 דכיון משוס כלום סליו לו אין ממנו ולקסה ומזר לאסר ומכרה בידן

 ידו מסמס יצאס והרי גרפי גרוטי בידך זו ששדה זמן כל לו שאמי
ן ולקמה ומזר לאמר מכרה אפי׳ כן לו אמר לא אם אבל די  סנאו ט

 בס אס לזון טליו והמקבל . ט״כ שנא לא נמי והכא קייס הראשון
מן אשסו כסבלהכלז מי ו אספ ש ש  זו ששדה זמן דכל לההיא דמיאממ
 טליה אמרה אשה ישא שלא לאשה האומר זה מטם ולפי ואיה • כידך
ס לפי כי נמי הכי אין זה סנאי נסכטל לא והמזירה גרסה אם  כך זה טפ
ס זה פל סשובסו סמך צא זיל הוא אכל הוא טפ  הטפם בהצטרפוס אלא ה

מן אוהו דנין והפריס רמאי שהוא שכיון שכסב והשלישי הראשק  ומסיי
 סנאי והסזירהאסנהבטלו אשסו אס המגרש פל נשאלסי וככר סוסו

סי כסוכה  כן להורוס ראוי אין אכל להלכה סוכר אני p כי ממלי
 והנשים כמרמה האנשים ימשו הלכריס יפסרסמו שאס לפי לממשה

ס כסוכוס סנאי כל מסכשלמ ונמצאו הדץ יזדמוס מינן וספשה ישראל מו

 א■ לסס אשסו שנסרציס פד אשסו טל אשה לקמס הנמנוהו ולא היה
אי ולא רשוס פי ב  אפי׳ אלא טליה אסרס אשה ישא שלא לה כסב מי
 הראשורה מנשואי! משמט ודאי הלשון שזה טמו שהיא זמן כל לה כסב
 : שכסבסי מהטטס כן להורוס ראוי אין אפ״ה לפי_הטטםףשני אפי

ח ל ת ת ת ל א  יציאס בשטס המס טל טומד שהיה מי טל ממני ש
:שבס שמוצאי לקרוט סייב אם שבס והיה נשמה

ה ב ו ש  שאינו קרט דקי״לכל שנדסהנדסה דכיון לי מססברא ת
 קרט אינו שמוטה ביום או מיסה ביום פי׳ סימום בשטה

 סייב שבעה בסוך בגד הסליף שאם אמרו אמו ועל אביו טל דדוקא
 דלא משוס הבגד הסליף אס קורט אינו המסיס שאר טל אבל לקרוט

 סליסר דרב עליה קרע דשמואל אמרינן הא וא״ס ־ סימום בשעס הוי
ה אצטלי דסליסר למימר וליכא דמילסא אלטלסא  וסו ביסד לובש הי

 לבש’זה אסר זה ודאי אלא העליון הבגד אלא לקרוע סייב היה דלא
ת כיון רבנן בזהדשאני סירצו .וקרע! אוסן מדכ שפסא שעסאו  דכל

ט שמפססייהו  דאיניש בהדיא משמע .ע״כ דמי סימום כשטס מדרשא ב
ד סימום ושעס סימום פשעס אלא לקרוע סייש אין אסרינא  הוי דנ׳

.נשמה יציאס בשעס
ן י נ ב ל ס שהיה מי ו  אס נשמה יצ>אס בשפס פניו והסזיר המס פ
ס שעומד מי כל שהרי לקרוע דסייב ודאי לקרוע סייג י  פ

שעס מסב  אפודי •ויפוללראוס עומד שהוא וכיון אמרו יציאסנשמסו ה
 גדר הילכך בו מעכבס בילה אין לכילה ראוי שהוא דכיון ראה שלא

 סייב ראה שלא אעפ״י לראוס ויכול עליו עומד הוא שאס הוא הדבר
ט המש עם אמד בביס שהוא אעפ״י לראוס יכול שאין מי וכל לקרוע  אי

; הנלד׳כ .לקרוע סייב
ט ל ת ת ת ל א ה שעסיד במסיס דעסי אודיעך ממני ^  להסיוס הקב׳

 בזה שראיס לפי לא או אסרס פעם ימוסו אם
:בזה עמדי מה לדעס ורציס מלוקוס דפוס

ה ב ו ש  הקב־ה שעסיד צדיקים אליהו דכי סנא מלק בפרק גרסינן ת
 הנשאר כל והיה שנאמר לעפרן סוזרין אינן להמיוסן

 מה בירושלם לסיים הכסוב כל לו יאמר קדוש בירושלם והנוסר בציון
 שפסיד שנים אוסס וא״ס .קיימים לעולם הם אף קיים לעולם קדוש

ם ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב שנאמר עולמו אס למדש הקב״ה  צדקי
ם מה שי  דכסיב המים פני על ושמין כנפים להם עושה הקב״ה המעו
 יש סאמר ושמא ימים בלב הריס ובמוט אדן בהמיר נירא לא כן על

 יגפו ולא ירוצו כנשרים אבר יעלו כס ה׳ימליפו וקווי ס׳ל צער להם
ם ונילף ייעפו ולא ילכו א לה סבר הע״ה יסזקאל שהמיה ממסי  כמדי

 הצדיקים שאוסם הוא המאמר מזה המבואר וכו׳ דסניא היה משל באמס
 בגוף ארוכים סיים ימיו אלא כלל מסים אינם להמיוס הקב״ה שעשיד

 ובשרם גופם יזדקק הז׳ ובאלף יוצרם לעבודס במושיהם וישסמשו ונפש
 פני על לשוט שיוכלו עד לזה קרוב או ומנוך באליהו שהיה כענין
ס  כפנין ומשסה מאכל בלי השכינה מזיו ונהנים ויגיעה טיפוס בלי המי
 אס להשמיע כנפים בכינוי הזאס המעלה אס וכינה ואליהו משה
 מפלס סכליס וזו הכנפים כבעלי קל הסנועה בעלי בכל אין כי האזן

 יסברך זולסו ראסה לא עין אשר להם הצפון והטוב ה׳ ועובדי הצדיקים
 אלא מסים שהם משמע ז״ל רש״י מלשון כי וא״ס • לו למסכה יעשה
 שוב שכסב הסוגיא בכל שפי׳ ממה משמע וכן לעפר מוזר הבשר שאין

 הבשר אלא . הכא לעולם בין המשים לימוס בין לעפרן מוזרין אין
 שפסיד שנים ואוסן לבוא לעסיד וימיו שישובו עד עליהם מסקיים
 אוסן שנים אלף מרב זה עולם ויהיה עולמו אס למדש הקב״ה
ם ונילף וכו׳ כארץ נקברים ואינם הואיל הם היכן צדיקים  ממסי
 ימזרו לה-סיוס שעסידין צדיקים כך ומסו שמזרו ימזקאל שהמיה
 שיהיה אלא שימוסו משמע הני מכל . עכ״ל שמעסי כך לעפרן
 לקבל עלי וקשה .בססלה כאשר עפר להיוס ר1ימז ולא קיים בשרם

 אסרס פעם ימוסו למה זו למעלה וזכו צדיקים שהם כיון סדא זה דבר
 זוהסס מפני הזה בזמן ה״מ נפסד מורכב שכל לפי וכיס עשו מה

ס בלע כסיב הנמש זוהמס כלה שכבר הססייה אסר אבל הנסש  הסו
נ וגו׳ לנצס ק א'  שסהיה ג*כ מודה ההמייה בנס להודוס צדך שאמה כי

 ססשס נראה כאשר היצירה בהסלס יס׳ כוונמו הימה שכן לעד סמייה
ם. בי שה הכסו הוק ה דאין דקייל ו  לצותי אלא המבעים משנה הקב׳

דסא וסו ־ לעפרו יסזוד ולא נשמה בלא הגון! געמידס יש צורו ומה
איכא



ור״■:הרדב״זשאלות

 פאינם אלא אומם דקוגרים וכיס ההוא ביוה הקברנו קבור מפוה איכא
 נקברים ואינם הואיל כחב ז׳ל דהוא סדא ליחא הא עפר להיוח חחרין
 כבוד זה דאין קשה והו וכדכחיבנא זה בנס ים צורך דמה וסו .בארן
ס• כאבן מוטל שיהיה קדם בו שנשסמש כלי שהוא הצדיק לגוף מ  דו
ס פני על ושטין כנפיס להו עביד דקב״ה כיון וסו  דאיס משמע המי
 אדגים דהוה מידי בעלמא דמיוסא דנפשא למימר וליכא נשמה בהו

 והנפש והרוס הנשמה הם דצדיקיס כיון דהא מיא אפי על דשטו שבים
 דכסיב מקרא למדו וכן יספרדו ולא בזו זו ואדוקוס קשורוס שלהם
 . אדוני נשמס כסיב ולא וגו׳ הסייס בצרור צרורה אדוני נפש והיסה

 דמאי וסו .מהם נשמסן סנטל למה לשוט לסיוס צריכים שהם כיון וסו
 דהכי וכ׳ס זו שסה לפי מסו נמי הני שמסו יסזקאל ממסי ונילף פריך
 היה לא כ’א לעפרן יסזרו נמי הני לעפרן סזרו דהסם היכי כי פריך

ם ונילף לכסוב לו היה כך אלא מיסה להזכיר ז׳ל לרש׳׳י לו  ממסי
 הראשונים מהסכמים קבלסי אני כי וסו .לעפרן שסזרו יסזקאל שהמיה

 מסו אשר לצדיקים המסיס לביאס סמוך מדא סמיוסנינהו נ״נדסרי
 בטובה שיראו כדי ישראל של בטובסן ראו ולא הצרוס וסבלו בגלוס
 . עולוס עליו ומקריבין בסיקוט המקדש ביס לראוס ויזכו ההיא

 כסיב ועליהם השביעי לאלף סמוך המשיס ימוס לסוף השניס והסמייה
 ז״לבשסרבוסיו הריסב״א כסב וכן וגו׳ יקוצו עפר אדמס מישני ורבים

 אשר השנייה דבסמייה היכי כי והשסא אסרס בסשובה העלסי זכן
 כדי ימוסו ולא יסיו ארוך וכולו טוב שכולו לעולם מיד עסידין.ליכנס

 בדין לעמוד למימר דליכא והסיגר הסומא מפל כפי ונפש בגוף שיזוכו
 ולא ימיו הראשונה הסמייה בני כך יפה המשל יסקיים לא דא״כ לבד

 משמע מעמי הני מכל אלא הסמיוס שסי בין סילוק דאין ימוסו
 .המאמר מפשט נראה כאשר עוד ימוסו לא למיוס שעסידים שהצדיקים

 דני סנא הקשה זו קושיא טוב שכלו בעולם גופוס נסן מי א״כ דכ׳׳ס
 שישוב עד הגוף יזדכך כלומר כנפים להו עביד דקב״ה וסירך אליהו

 .ונפש בגוף צדקסם סגמול מקבלים והם כנפים בעלי השרס כמלאכי
 דאיכא משמע ימוס שנה ק׳ בן הנער כי דכסיב קרא עלי סקשה ואם

 המשיס ביאס אמר בנולדים איירי ודכווסייהו קראי דהנך י״ל ־ מיסה
 טעם יטעמו לסוף ארוכים סיים כימיו המשיס ביאס שראו ובאוסם

 .אמריו בנו וימלוך ימוס המשיס מלך כי ז״ל הרמב״ם כסב וכן מיסה
 ימוסו לא צדקסם בשביל ומיו מיסה טעם טעמו שכבר הצדיקים אבל

 כי אומר אני במלק.ולכן משני והכי העולם באומוס קראי דהנך עוד.א״נ
 מסקייס הבשר ומה לשונו מפשט שנראה למה ז״ל רש״י כוונס היסה לא

 שיסקיים אלא שימוסו הכוונה אין לבא לעסיד וימיו שישובו עד עליהם
 כלים אדם של שכמוסיו עולם של כטבעו שלא מרובה זמן עליהם כבשר

 כבר דאם דעליהם לישנא דייק והכי הכמוס באפיסס וימוס ואובדים
 עד שכסב ומה . מסקיים והבשר למימר ה״ל הכי עליהם מאי מסו

 הארוך העולם מיי לחיוס שישובו עד ה״פ לבא לעמיד ויחיו שישובו
 הואיל שכסב ומה .הראשונים בערך מדשים חיים הם כאלו והטוב
 הואיל ה״פ אצא נקברו ולא שמחו הכוונה אין כארן נקברים ואינם

ץ ונקברו מחו ולא ר  הרי ונקברו שמחן כיון אדם בני שאר דבשלמא ^
 אוחם הס היכן ונקברו מחו דלא כיון הללו הצדיקים• אבל בטוסים הם

 הם היכן פריך מאי קיים וגופן מיחו דאי הוא שכך חדע . שנס אלף
ק פני על מוטלין שיהיו איפשר והלא א  עלמא הוי אלפי שיחא שהרי ה
 מאין חרב שיהיה אלא ובכו לחהו העולם שיחזור ולא אמרו מריב וחד
 עוף וכל ובהמה אדם מאין חרב שהוא כיון שפיר פריך ולהכי סי כל

;הם היכן צדיקי הנך הלכו נדדו השמים
 דהא עלה ז׳׳ל דנחם רבינו שמו מהגדולים אחד שכחב ראיחי

 בחחייח שכפרו אדם בני אלו יחזקאל שהחיה מחים שמואל דאמר
 ועכשיו ז״ל רש׳׳י וכחב לנו נגזרנו חקוחינו אבדה שנאמר המחים

 לחיוח עחידים הם שגם ישראל לכל זה וסימן מחים מחיה שאני ידעו
 לע׳הב חלק לו אין המחים בחחייח הכופר אמרן דהא חיו הדין מן ולא

ה עכ״לרש״י חיו סימן משום אלא ל ע ב ח כ ו ל.  אני ולי הנזכר החכם ;'
 ראויים היו לא וסם חיו בלבד לסימן כי עיקר והוא נראה כך מנחם

 מחמס למחייה זכו שאלו לעפרן שחזרו ממה מוכיחים הדברים כי לכך
 לימוס לחיוח שעחידין המסים כמו שרס פעם מחים היו לא מצמן

ם בסחייס והאמינו גמורים צדיקים שהם זכותם מפני המשיח  שלא המחי
כ למעלה כמפורש למסרן עוד ירזרו סלמודא פריך ט ואיס . ע'

 לסימן כי יחזקאל מחי שאני משני לא אמאי ■ יחזקאל ממחי ונילף
 לאוקומא ודחיק לעפרן וחזרו מחו ולפיכך זכוחם מפני ולא חיו בעלמא

ה כר׳ ד ס ט לחרוצי דמצי דאה׳־נ וי״ל . היה משל באמח דאמר י  ה
 הוא דחנא יהודה כר׳ אליהו דבי חנא לאוקוסי ליה דניחא אלא

: כשמואל ולא
ת ו ל ל  הראשונה החחייה של שהמסים אמונחי כי הדברים כ

 הזי לאלף יכנסו אלא כלל ימוחו לא השנרה של והצדיקים
 לימוס שחכו ואוחם וגו׳ עולם לחיי אלה מסייעני וקרא ונפש בגוף

ה ויטעמו ארוכים לזיים יחיו המשיח בימוח שנולדו ואוחם המשיח ע  ט
 דמלסא לרווחא העולם באומוח כאן בישראל כאן דמשני ועולא • מיחה
ם ומעשה עמי ימי הען כיסי ט כסיב אחרינא דקרא הכי משני ה ד  י
טן כימי סוף להם יש נמי קדש עם דימי ומשמע בחורי יבלו  וכולם ה

 נפלאום מסורסו ויראנו הצדיקים עם חלקנו יסן והוא הדין ליום יעמדו
:כחבחי הנלע׳׳ד .אמן

ם ת ת ח ל א  זס שכר שומד שוחפין דקי׳ל דהא עלה סמני ש
 שכר שומר הוי דהא מינה נפקא למאי הס לזה

א ז׳ל הרמב׳׳ם כחב וכן הפשיעה מן אפילו הוא ופטור בבעלים  פ׳
 או בשכר בין בחנם בין חבירו אצל המפקיד וזיל שכילוח מהלכוס
 או שלהם הדבר עם הבעלים אח השומר שאל אם השכירו או השאילו

 מחמס ואבד ששמר בדבר פשע אפילו מכלום פטור השומר הרי שכרן
 pוכי וגו׳ ישלם לא עמו בעליו אס שנאמר פטור זה הרי הפשיעה

 למאי פשעו אפילו פטורין לעולם הס לזה זה שכר שומרי לעולם שהשוחפין
:מינה נפקא

ה ב ו ש  החס דגרסינן הבחים חזקח בפרק הוא ערוך סלמוד זו ת
 לזה זה ומעידין זה על זה מחזיקין השוחפין שמואל אמר

 בבעלים שמירה אמאי חלמודא עלה ופריך לזה זה שכר שומרי ונעשין
 ע״כ-והשס׳ למחר לך ואשמור היום לי שמור ליה דאמר פפא רב אמר היא
 במלאכסו עוסק חבירו אין זה לו דכשאומר בבעלים שמירה הוי לא
ד לא כן ואם אמרח מלאכה בעשייח ולא בשמירה לא ק  בעליו מי

 לי שמור אמר כמו הוי דבסחם דמבמע קשיא הא קשיא אי אלא עמו
 שוסף וא'כ הפשיעה מן אפילו ופטור בבעלים שמירה דהוי לך ואשמור

 הפוסקים כחבו וכן מפשיעה עדיף מי חייב אמאי שוחפו מדעח ששינה
 דכיון לחרן ויש .ושוחפין שלוחין מהלכוח ה׳ פרק ז״ל והרמבי׳׳ם דחייב
ה ממנהג ששינה דנ מ ם כמזיק עשאוהו שוחפו ומדעח ה די  שכך ד
ה ח  וממנהג מדעחו ישנה שלא השוחפוח בחמלח חמלה דעחם סי

 והדבר בה נגעו פשיעה מדין ולא מזיק כדין ישלם ישנה ואם המדינה
 . בכך נפטר אינו עמו שבעליו אעפ״י בידים הזיק שאס ברור

:כחבחי דעחי לעניוח והנראה
א ט ת ת ת ל א  העדים אח בודקין דחנן בהא דעחי אודיעך ממני ש

 לא דאם וקי״ל מקראי להו וילפי׳ חקירוח בז׳
 אמר אס בטלה עדוחן יודע איני אמר ואפי׳ בחקירוח עדוסן כיוונו
 אוחם וחקרנו הרגו שעבר החדש הרגו שעברה השבוע או הרגו אמש

) יודע אינו ואמר חקירוח שאר על אי אי( מ  חו והא עדוחן חבטל א
 פירושא לדעח מינה נפקא מינה נפקא מאי וכ״ח לטעוחה למיחש ליכא

 ;וחקירה דרישה בעי דקי׳ל ממונוח בדיני מרומה בדין א״נ דמחני׳
ה ב ו ש ה כי דע ת  או זו בשנה אמר שאם סברחו היא כך ז״ל הח׳׳

 לא חו אמש או זה ביום או שעבר בחדש או אשחקד של
 אס בודקין דחנן והא . חקירוח שאר מכווני דלא אע״ג סהדוחא מפשיל
 שיחחילו קודם העדים אח לבדוק כשבאים היינו חקירוס בשבע העדים

 אס היו מסייעין דאמר אלעזר בן כר׳׳ש עליהם להחמיר כדי לדבר
 בזמן א״נ בו. ויחזור עליו דעחו שחטרף כדי למקום ממקום העדים

 אין עדיין שבוע באוחו שאמר אעפ״י הילכך מרובה זמן אמרו שהעדים
ם אנו ט ד  פשט אבל הוא דמשחכר טעמא וזה כלם וכן שנה זו באי יו

 לחכמים יוסי ר׳ להם אמר דאמרינן הכי משמע לא הגמרא לשון
ם הרגו אמש ואסר שבא מי לדבריכם מד  וכו׳ זו.שבוע באי לו או
ג אלא ומסקינן בן כר׳ עליה רמינן צריך דלא אע׳  אלעזר שמעון'
י לעכובא ומשמע נ ה ט׳ טנן כיון חקירוס ז׳ ב ל  סשסט מקראי להו ד
ם דאמרו דאע׳׳ג ד ע  חקיחס הז׳ על להשיב הם צדכין הרט אמש ה

ד ואם כי׳ ח או הקודמות במקיחת אפילו הו מ טן אנמנו אין א ד  יו
p w ק במגה ם דמת ׳ ל ס ר ד והר׳ר ז׳ל ה ה של תלמידו ח ס ר ה

דיל
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ה פג מהקש! ומה • י׳ל  דלויכא האי כולי ל*ק דגמרא מכיהנא ח׳

ע לישנה אדרבה לעיכובא ולא שמעון כר׳ עליה רמינן צמימר  מסיי
ג דקאמר ליה ר׳ לעיכובאסדע צרץ דלא משמע צריך דלא אע׳ מד ה  ד

ר שרעון  ודל'%רןשו קראי אלא לעיכובא דצאהוי משמע גופיה קאלעז
 מססילינן דאק היכא הוו דלצדדץ ז׳׳ל שטסו ל:״ לומר דצריך ליה

 לפיכובא דסקורוס קראי הוי מרובה זמן אמרו כשהם א"נ לסהדי בשיולי
 שלא קראי הוו הרגו אמס כגון מוטט לזמו הססילו דסהדי יהיכא

ק דוסק ודאי וזה לפיכובא  דקראי הנכון אלא דמסני׳ סי׳ לדסוק צריך ו
 חקירוס בשאר סון ולא הרגו אמש אמר אם ואפי׳ לעיכובא זסחני׳
 מ״מ דבדו לברורי צדכינן דלא דאע״ג דמלסא וטעמא בטלה טדוסן

 יודע הוא ואם בו יחזור עליו שנחקור ופ״י הוא שקר טד שמא היישינן
ץ שלא שאפילו של בשחר עו  בו יחזור לא לעולם פדוי׳ן חקירוסלאיסג

vבטול פדושו יהיה יכוין לא ואס וחקרס ודרשס שורה אמרה לרו 
 העדה והצילו העדה ושפטו דרך פל בו יחזור חמס פד הוא שאם כדי

 נקי דם ישפך שלא דקדקה שהשורה לרפוש רבים אסרי שהיה לא וע*ד
 להציל העדים פל מחמירים שאנו שע'י ואפ״ג ספיקא ספק !אפילו

 ושוב מס כבר בזה קשיא לא הא הנרצח בדס מקילין אנו הרוצח אש
 הודאי מן אלא שמיסנו אל להמיהו בא ואשה סי וזה שקנה לו אין

מ .בחרה .׳בראיה מ' שה דבפי מרומה דבדין לי מסשברא ו  וחקירה דד
ם סי לו הודה ממש או הלוהו אמש אמר א  חקירוש בשער כמן שלא אפ׳

ה כדפש בכך פדוסו מססיל לא הקודמוש א זיל חי ה מא ליכא י  פע
ס ולכשחלה נפשוש דהצלש קד  בן דר״ש טטעמא מקיחש בז׳ אוסו סו
 בסרירוש פדושו כיון לא אס אבל בקר עד הוא אם בו שיחזור כדי אלפזר

:סהדושיה מססיל לא הקודמוש בם כדעש למפסק לן איש בדיני;פשוש דמילשא כללא  ז״ל הרמ׳
בדני  טעמא ליה דאיש זיל זרמיה רבינו כדעש ממומש ו

 פשרה לפשוש לך מנא נינהו וא׳׳שכיוןדסקירושמדאוריישא • דמססבר
 דבעי מרומה דדין שירן • ממונוש לדיני נסשוש דיני בין ולסלק זו

 הדבר להעמיד כדי מדרבנן אלא הוא דאוריישא לאו ושקירה דרישה
 הודה או הלוהו אמש דאמר היכא הוא דאוריישא דלאו וכיון בוחו פל
 לא נמי נפשוש דבדיני דמססבר כיון סקירוש בשאר מפסיל לא סו לו

ה  והנראה נפש. להצלה הכשוג משוסגזרש אלא לסהדוהא מססלינן מ
:כשבשי לע״ד

ב מ ת ת ת ל א  אמישי בן יונס המך מה על נפשי ידיד ממני ע
 וכבש השייש בשליסוש ללכש רצה ולא לברוח

א לפני ששאלו שמעשי בה כיוצא שמעשי לא זו אש תשובה : מישה חייב נבואשו ככבש נביא קי״ל הא נבואשו  הרבב׳
 ואכל הזקן שהחזירו דבריו על שפבר הנביא עדו על ז״ל

 בחסנה היה הזקן זה כי ז״ל והשיכ • ארי ואכלו ונענש עמו וששה
 בנצואשו מסשפק היה הנביא ועדו שקר נביא נעשה ולבסוף אמש נביא
 בביאה אבל יששה ולא יאכל שלא לו אמרו ראשונה בביאה דוקא טמא

ה לסי באמש שנשנבא שמשב הזקן לדברי האמין ולפיכך מושר טנייה  בכי
 שיגידו עד שם לאכול מושר היה שלא לסי ונענש נביא שהוא בו מומזק

 שאמרו אמישי בן מיונה ראיה והביא • מושר שהוא בנבואה בעצמו לו
מרעה שנהפכה אנא כן היה ולא לרעה חשב והוא נהפכש ונימה לו

ש לטובה ס אי  גיכאלסדולי ובנ״ד זיל דבריו שורף זה בפרקהנאנקין מ
 נאמרה דלא שמפרש זלדעשמי צשלוס במס לו היה לא שהיי הכי

 נינוה אל טילך אצא לו נאמר לא בשסלר■ כי לבסוף אלא הנבואה לו
ה לפני רעשם רעה פלשה כי עליה וקרא שכשב ומה מ א  טאמרלו מ

א לבסוף קי  דאין לשרן יש אליך דובר אני אשר הקריאה אש עליה ו
ט :אן ו ה כ א ס  על דפבר משום ואי הנבואה לו נאמרה לא דאכשי נ
 לעבור לו דסאך דאיפשר נינוה אל לך קום הקב׳׳ה לו שאמר מה

 הרעומש עליהם יהיה שלא ישראל של שקנשן משוס שעשה ואל בשב
 יום הנביאים דברי אל ן שומעי אץ וישראל בשבובה שהעכו״םשביס

א הנבואה לו נאמרה לא באם להקשוש יש אבל ושלוח השכם  מנ
 לפניו רעשם טעלהה עליהם שיקרא מצוה ושהקב״ה רשעים שהם ידע
 אבל .הנבואה עליו שמול שלא כדי לארץ לחוצה לברוח שהוכרח עד

 ומדברי הכסוב מפשט שנראה מה כפי בשסליד הנבואה לו שנאמר הנכון
ן לומר ים השאלה ובעיקר רזיל י ^ שלא למ״ד מ נ ס  נינוה על אלא נ
א מלכים בשפר דכשיב לו הישה אשרש שנבואה למיד בין  השיב מ
 ישראל אלהי ה׳ כדבר הערבה ים עד חמש מלבוא ישראל גבול אש

ס אשר הנביא אמיסי בן יונה עבדו ביד דבר אשר  למנש הספר מג
 יונה אל ה׳ דבר דהי שכשוב ומה .הראשונה הנבואה היסס זאש כולם

 כסיב והא ולא והקשו .שלישיש ולא שניש אמרו הא בניש אמישי בן
 לא נינוה עסקי על ושירצו וגומר אמישי בן יונה עבדו ביד דבר אפר
ק משמע שלישיש ולא שניש פעם אלא עמו דבר ס ע ל ע  דבר אסר ד
אה לטליסושו ראשונה הישה זאש מקום מכל . שלישיש עמו ה מבו הי  ו
ל ארלרובהדיא וכן שלישראל כבודן מפני עליו קשה טז׳ סי  יונה רבו
ה שכן וכיון האב כביד שבע ולא כבן כבוד מבע  בשליתוס מסרב הי
ס אדון כמאמר עליו קבלו ולא ה ואם ששלח ביד נא שלח הנטאי  הי

ס יודע אני לפניו אומר  קלקול בזה ויש בששובה לשוב נוסים שהענו׳
 אלא נענש סיס לא אמר נביא ביד ששלח הכי ומשום לישראל גדול

ה העונש אה עליו סמול שלא בחושבו וטעה בברח מפני הי ס  בחוצה הנ
 בחוצה שורה אינה הנבואה בשסלש אלא הכי אמרינן דלא ולישא לארץ
ם עליו שססול איפשר ישראל בארץ הנבואה כבר קבל אם אבל לארץ  ג

 ממעי והשפלל שלימה בששובס ושב יוכיח הנביא ויחזקאל לארץ בחוצה
:ונענה הדגה

א ל ל ל טל כבודן מפני היה בשלימוש מסרב דמלשא כ א ^ ה ולא י  הי
פי עצמו דברי על עובר ולא כובשנבואחו היודע ואע׳  טהי

 ישראל של מכבודן יפול ולא הוא שיענש מוטב אמר כך בשביל שיענש
ה אל ללכש היה דעתו יונה כי לשרץ יש עוד .נימא כמלא אפילו  מנו

 ובין כך בין סאשס שחמלא אולי הזמן להאריך רצה אלא האל בשליסוס
 ומדברי .לנינוה ילך ומשס הזמן להאריך לשרשיש ברח ולפיכך כך

 ששרגם לנינוה שילך הקביה לו שאמר קודם זה שכל נראה המשרגס
 קדם pלימא למיערק יונה וקס ה׳ מלפני שרשישה לברוח יונה ויקם

 הנבואה במראה שידע לומר וצריך וגומר ליפו ונחש דה׳ בכמא דאישנבי
ה שהיה  ששרה שלא כדי לארץ לחוצה וברח אוסו לשלוח רוצה הקב׳

 שהיה מלפני שרשיטה לברוח יונה ויקס כך הכשוב ושיעור הנבואה עליו
ק ואעיגדלשון הטם מלפני וזהו למעלה כנזכר כדבור אליו מוו ב מ כ  ה

: זה דרן לסי שפיר מסייסב הענץ קצש ׳

וזדקעני רדטז עות ונערם תם



הרדבץשאלוח
מטקוטח נשפטה הזו התשובה

אותשובות

י חשצי ת י א פי מגלה ר  :נוהן3 .טפחיים ומכסה טפח מגלה ט
 וטורה פשוטה .שמים יגלו טוגס מקרא נגי של

 . הביניס כאיש חדודין מטשה צדדין לצדד .חלצים טל וחגורה
 מוכיחוח שאינם .בידים רחוקים לקרב עכביש מקורי דקים בחלוקים

 אי .מים ומוצאי למדבר נהרוח ישם ההורה מ! השרן את לטהר
 להגביר נחשים לקראת חושים יחלש בארן גיור זאת על שומו במים

 שמןעוח להפך נטויה ידו בעוז חכם . מרחים הארץ על חלשים
 .שמיס בידי מיחות חייבי לזכות ראשונים גבלו אשר ראיות ולדחות

 מטלין ולא מוריזין אמרו הראשונים כי . אגליס יללה ונייליל בואו
 וזה .כפלים מידן ולקחו חכמים דברי טל העובר מיתה וחייבו

ם. מי שתו מי אדירים במים צלל האחרון  חרס בידו והטלה אפסי
 ויינן ופיהן וגיטן עדותן להכשיר . בצהרים יזרח ולא לחרס לאמר

 טשה רואות שכך ולעינים. שומעות שכך . לאזנים אוי בהם ולהתחתן
 חזות חדשה חורה לנו להוריד בסמים. יעון! כנשר . כנפיס לו יטשה
 הציקתני ולכן .מים תלכנה ברכים וכל ידים כל ורפו לי הוגד קשה
 בני ענין טל ז״ל הראשונים דברי להעמיד חצני ונערתי בטני רוח

 מובא עלייהו מחמיר ז״ל שמשין לרבינו חשובה שנמצא לפי . מקרא
 מה בכל והקל אותם והכשיר דבריו ביטל האחרונים מן ואחד

 השגותיו ולישב קושיותיו לתרן בא והריני ז״ל הראשונים שהחמירו
 למשכוני לן ואיה שותים אנו מימיהם אשר הראשיניס דברי ולקיים

 סדר על כותב והריני בוריו על האמת להעמיד וכ״ש טלייהו נפשין
 לבקש לבי תעלומות יודע הוא כי לשון מענה אשאל ומאתו הקונדרס

: הקבלה למכחישי זכות לבקש ראוי אין כי כאמת
T1מותר אם ששאלתם מה וז״ל הניצרה הרב כתב ראשונה 7״ 

 או משתיהם וביין בגס בפת ולהגאל הקראים עם להתחתן
 מאחר [טיבם] (טיבה) מה חומרים כי רבה צריכה לא הא .לא

 כי האלה הדברים אס לך כתוב שנאמר הורה דברי על שעוברים
 פה שבעל דברים טל בריס אחך כרתי האלה הדברים פי טל

 אח המחלל שכל ללמדך מועדות אצל כבה ענין מה בתו״כ ותניא
 מחללו שבח שומר כל וחניא .השבתוח אח מחלל כאלו המועדות

 שקולה כהשבת לו מוחלין כאנוש ע״ז עובד אפי׳ שבת השימר כל
 מחללין כאלו המוטדוח את מחללין כקראין ואלו .המצות כל כנגד

 כמומרים נכך יין ויינם ההורה בכל כופרים וכאלו השבתות את
: כחן עד

ר מ  וכלשינה ככתבה ראשונה בשיטה חן הכם פי דברי הכותב א
 שאינו מי עם להתחתן אסור דודתי רבה צריכה לא דהא

 כאלו הוא הרי לצדוקי בתו כנותן מי כי פה כבעל בתורה מאמין
ם שני בה ונותן בידים אותה דוחה  .להתפתות נוסה שהיא אתד טעמי

 שהיא לסי מכשול סתן לא פור אלפנו המיד עוברת שהיא ותו
 דבר למומרים להושיט שאסור בתוספות וכתבו אכלי לסי לו מבשלת

 נאסר והוא שיאכלוהו ידוע הדבר כי בלהס שהוא אע״ס איסור של
 נפרש אם ואך בזה דבריו וכוך ע״כ ליה חשבינן גמור דכישראל

 איסורא מ״מ ליה כקיל מצי דלא בעינן נמי דבכולהו התוספות לשיטת.
 הר״ן וכדברי עבירה עוברי ידי שמסייע במה איכא מיהו דרבנן

: ט״כ ההלכות בסי' ז״ל
י נ א  איסור דאיכא מודים הכל דידן דבנידון חומר המשיב [

 גבי דדוקא נהרא עברי בהרי קאי דלא היכא אפילו הורה
 אסור שהדבר יודע שהוא נח לבני כחי מן אבר או לנזיר יין כוס

 דדילמא עבירה עוברי ידי מסייע משום אלא דליכא למימר איכא
 לית מש״ה טביד ולא ביה הדר דילמא לו אסור שהוא כיודע כיון
 בנ״ד אבל .עבירה עוברי ידי מסייע משוס אלא מתחילה ביה

 לא הוא גמור מוהר אשתו לו ומהקנה ^שנותנת שמה יודע שהוא
 אית שכן זכיון ודחי אסור יא כ ולדידן ליה אכיל וודאי ביה הדר
 מודה הדין בעל שגס ומפנ־ מכשיל התן א5 טור ולפני משוס ביה

 . בזה מאריך איני שיהיה הטם מאיזה בנותינו להם ליהן כאסור
 לו תבשל שמא משום לאסור אחרים טעמים לי יש כאני כ״ש

 בימי תטבול לא שמא ומשום ממנו אוכלס אינה והיא טוביס בימים
שמא ותו .כרת על עוברת ונמצאת מקפיד אינו שהוא כיון הקור

 שאינו שלהם בגט ותתגרש רבנית שהיא כיון שלנו בעדים תתקדש
 היא ועדיץ הגט גאותו ותנשא בע״ה לבאר עתיד אני כאשר כלום

 ; רבות חששות יש וכאלה ממזרים ובניה איש אשח
j i i J איש כל כי היוס פס מהס אשכי הלוקח אנ^ וז״ל המשיג 

 אמאכילה לחוש אין גם לה שיתפתה לחוש ואין בביתו שורר
 צדוהי כגון ולהם לנו הסותרים דבאינו להאכילה דאסשר אסור דבר

 אשה או ישדאל שמש בביתי ולהעמיד גביו על עומד וישראל שוחט
: ט״כ ישראל כדת וניקור מליתה ולמשות לשמוי ישי״ליס

נ א  לית דאינהו כיון כלל בזה נכונים דבריו אין כי אומר המשיב ו
 תכשילנו כדכתיב קרא אלא מכשול התן לא טיל לפני לסו

ה לאו תי ט  שלא הביש מבטלת להשמר יכול השומר שאין לפי א׳
 חלב סתן ושלא בקדירה חולבת כף תכניס ושלא ביין הנכרי גט

 המאכל פרטי בכל י^כך חלקה. להשביח הקדירה בתוך להם מהמותר
; אדעתיה ולאו להכשילו סוכל והמשתה

ד *  ישראלית אכה טמה להעמיד אפשר הטבילה לענין גם כתב ע
 ט״ב טבילה מחוצצי ולהזהירה כשר במקוה שתטבוג לראות

 מי על כרת באיסיר לסמוך חכם דעת טל טנה איך תמהתי ואני
 לא בטבילה סחוצן דבר מצחה ואח״כ שטבלה הרי בו מאמין שא־נו

 ותטבול תחזור ולא הטבילה לעיקר תוששס שאינה כיון לה תקפיד
 הטיילה בשעת טבילה מחלצצי שיזהירנה דנהי ותו . הקור בימי ש וכ

 המפסי*דים הדברים מן לאחד תחיש ולא ירכותיה ותחבר ידיה תקפוץ
 רואני ומי יודעני מי תאמר כי המים בתוך והיא הטבילה את

 חושבת שהוא כיון בכפיפה נחש טם האדם שידור רואה איני הלכך
 כתב עוד . מאוד ברור וזה כלל טיקר מקוה במי לטבילה שאין

 לה המסורה והספירה הדמים ממראות ליזהר איפשר מ מ ל וז
 והם נדות בועלי והכותים מערישתם נדות כותים בנות שפנינו כמו

 טל יושבות אס מאיר א״ר טלה ותני . ודם דם כל טל יושבות
 ומשלימתו אדום דם שרואה אלא להם היא גדולה תקנה ודם דם כ.

 בנות עוד ושנינו . ז׳ למנין סופרתו בו שפוסקת ויום ירוק דם
 פירשו ככותיות הן הרי אבותיהם בדרכי ללכת שנהנו בזמן צדוקין
סי כישראלייות הם הרי ישראל בדרכי לצכס יו  הם לעולם אומר ר'

 מוכיתינן יוסי ומדר׳ אבותיהם בדרכי ללכת שיפרשו עד כישרחליות
 U כת״קוכן הלכה ולכאורה כותים כבנות סתמן דלת׳׳ק בגמרא

 משנת הביא ז״ל הושעיא רבינו ואך המשנה בפי' ז״. הרמב״ם
 סבר דת״ק מכלל בגמרא שפירשו ומה .צדוקים ומשנת כותיים
 בחיבורו ז׳׳ל הרמב״ם מיהו כת״ק דהלנה למימרא ככותיות סתמא

 הכותי־ם כדין כצדוקים ודין צדוקים ובנות כותיים בנות דין השמיע
 בהלכות ולא ביאה אסורי בהלכות לא כלל הזכירו ולא זה בענין

 היא מאיר ר' דמתניתין מכאן להוכית ורצה ומושב משכב מטמאין
 וחיישיגן תחילה ירוק דס רואות נשים למיעוטאדמיטוט דתייש

 מכאן ולמד למיעוטא ח־ישינן דלח כדבק קי״ל אנן חבג למיעיטיא
 ירוק ותפליסתולדם אדום דם שתראה כותיים בבנות לחוש שאין
 דחייש מאיר כד' למחניתין דמוקמינן היא דקושטא אומר ואני

 מה דה״ה שלמד במה אבל קטנות חזיין נשים דמיניוט למיעוטא
 הוא מאיר ר' ירוק לדם ומשלימתו אדום דם שרואה אלא ששנינו
 לה דמפיק חדא לו מודה אני אין כותיה קיי׳׳ל ולא למיעוטא דחייש

 וגם המשנה בפירוש טועה ז״ל לר״ם ליה דמשוס ותו .מהנכתח
 דמיעוטא דאע״ג הוא ככ״ט אלא לכלכה דכתבה הושעיא רבינו
 ז״ל הרב שהשמיט ומה . לה ותיישינן דשכית מיטוטא הוי היא

 מיניה בדרבה ליה קים דהאידנא הצדוקים ובנות כותיים בנוה
 וסומכים מים עליהם זורקות אלא כלל מקוה במי טובלות דאינן

 הרבניות שמקצת ומפני וגו' טהורים מים טליכס וזרקתי פסוק על
 תקנה לטשות ז״ל הרמב״ם הוצרך הזה הרג במנהג נוהגות היו

 במי שטבלה שתשבע עד כתובה אשה לשום להגבות שלא ולהחרים
 דהוא ותו .בידינו מצויה התקנה נוסי! וכרי לטבילה הכשר מקוה

 טמאוה בנותיכם אם הדין יכתוב ואיך מורידין ולא מעלין כתב ז״ל
 כגוים הם הרי יונה דמות להם שמצאו אחר והכותיים טהורות או

טמא או טהור הוא אם בהם הנוגע לעגין משום ואי .גמורים
אין
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 ממס צחוש אין הצכך סזה כזמן כטומאס מליגט גזהרים ו5א אין
 הלכך .המשנה כפי' שכסכ מה כנגד הלכה לפסוק הדין כסכ שלא

 לפי הם נדוח כוטלי דכוסיים מסניסין כססם דהלכה כדור הדכד
 הססם מן צדוקים וכנוס ירוק לדם ומשלימסו אדום דם שרואה

 כמי שסטכול ואפילו נדוח כועלי כולם הלכך כותי<ם ככנוס הם
 וכ״ש .ייכילה מחוצצי ונזהרס ישראלית וכפני לטכילס הכשר מקוה

 ואני .הם נדה כני במלם כרור הדכד כי הזה הזמן בל בצדוקים
 היא טכילה לאו כחודה האמורה שרחיצה שאומרים טליהם השבתי

 ורחצת הלוך נביא ליה דאמר דנטמן ממטשה כטלמא רחיצה אלא
 כדבר פעמים שכע בירדן ויטבול וירד וכתיב בירדן פעמים שבט
 טבילה היינו נביא ליה דאמר דרסיצה להדיא משמט האלהים איש
 בזדון טוברין נמצאו כלל לטבול רוצים אינם ואפ״ה מענה מצאו ולא
 4שמסין מה1 כתב עוד .בט״ה לקמן שאבאר כמו באונס ולא

 לחוש באין אפשר ז׳ למנין סופרתו בו שפוסקת דיוס בברייתא
 נספריה נמי ואנן ותספרנו חמא בל רמי לה מתקיף דהתם לכך

 דרבא בגמרא שם זו אתקפחא ועמדה כטלו היום מקצת דקי״ל
 מקצת והוא לה משכחת היכי דסתר זרע שכבת א״כ ליה דשני
מא בפנגא דחזאי אי חמא בר רמי דחה כבר ככולו היום  ה"נ !יו

 דחיק דאיהו לקרא שבקיה דט״כ החמה לשקיעת סמוך דחזאי הב״ע
 ככולו היום מקצת יוסי לר׳ ס״ל צולין כיצד ובפרק .לנפשיה ומורי
 . טעמא מהאי נדות בבועלי להחזיקן דאין להוכיח והאריך ע׳׳כ'.

 דרמי אתקפתיה משום הברייתא דברי להניח לנו שאין אומר ואני
 רבא לה חריץ דהא כ״ש לחרוצה ידעינן הוה דלא אע״ג חמא בר

א דחוקא שיטייא חמא רב דדחי ומאי  ותו .עלה סמכינן ולא מ
 בפרקא כדפרכינן למלתיה אמרה בכותאי יוסי דר' למימר דאיכא
 דרמב״ח דאתקפתיה משמע לשמעתיה אמרה בכותאי ורב בתרא

 בתורת ז״ל הרשב״א וכדברי בתוספות כתבו וכן היא כלום לאו
 מקצת אמרינן דלא ותו .בעינן מדם נקיים שבעה דלעולם הבית
 למימר לן לית כרת באיסור אבל בו וכיוצא באבלות אלא ככולו היום

 בועלי כומיים זה טעם צפי דאף נמצא להקל ככולו היום מקצת
 כנכרים שעשאום כיון אחר טעם להם ־.מצאתי אלא .הם נדות

 משום עליהם גזרו מדרבנן אלא בנדה מטמאות הגויות אין גמורים
 בועלי שהם ברור הדבר בצדוקים אבל .נשג״א דאמרי ואיכא נשג״ז
 וליום ירוק לדם להם לחוש ויש ישראל מזרע הס שהרי נדות

 במי טובלות שהן בזמן איירי זה וכל ז׳ למנין םופרתו בו שפוסקת
 מן נדות נמצאו כלל טובלות שאינן רואים אנו האידנא אבל מקוה

 לישא התורה מן אסור א״כ מדרבנן אפי׳ טובלות ואינם התורה
 שאני לענייננו ונחזור וז״ל והודה חזר הדין בעל וגם צדוקית. אשה

 מעריסותיהן נדות להחזיקן למעוטא חיישי דלא לרבנן שאף אומר
 צדוקיח או כותית אישין לישא דאסור מודו נדות בועלי הם ולהיות

 בענין אלא מאיר דר׳ עליה רבנן פליג לא דע״כ ירוק דם מחששת
 דכיון עכשיו הם מה לשעתן עליהס לדון באים שאנו וקטנה קטן

 סריר ימצא שהקטן חיישינן לא נינהו סריסים לאו קטנים דרוב
 עליהם לדון באים אנו ובועלן בכותית וכן אילונית• תמצא והקטנה
 כותיח לישא הבא אבל למיטוטא חיישינן לא דבכה׳׳ג הם נוה בשעתן

 לר:א אלא הס מה עכשיו עליהם לדון באים אנו אין צדוקית או
או שמא א״נ .תחילה ירוק דם יראו שמא  ויפסקוהו ימים ג׳ יי
ם בחצי ג .היו ה׳ כ  הגט כל בפרק רבא משר וכה״ג לכ״ע חיישינן ו

 להעמיד ודחק .עכ״ל חיישיק ימות לשמא חיישיק לא [מת] לשמא
 מאיר כר׳ קיימ״ל דלא דאע׳׳ג להכי צריכינן לא ולדידי זה חלוק

 תדע .כרת באיסור כ״ש חיישינן דשכיח במיעוטא למיעוטא דחייש
 סנאי ימות דלשמא הסס דמסקינן דיליה אסירוצא למסמך לן דלית
 אלא סיישינן לא מס לשמא דאמר למאן הניחא לאקשויי ואיכא היא

 והוא למימר איכא מאי חיישינן לא נמי ימות דלשמא דאמר למאן
: ניחא שכתבנו פה ולפי זו קושיא לסרן עצמו דחק

ד ו  לכלביאותיה לו שמיוחדת צדוקית אישי שנושא מי אבל כתב ט
ואח״כ ירוק דם תראה פעם איזה שמא להבא לחוש יש ^

 אמר יבמתו על הבת ובפרק ירוק לדם ותשלימנו אדום דס תראה
ט׳ לגרשה מצוה רעה אשה רבא  שאינה צדוקית אשה וכ״ש .ו

ח ולא ניקודו על סומכט ולא משחיטתו אוכלס ובפססו בחגו חוננ

 שמוזהר כ״ש לגרשה ומצוה הוא נפש בעל אם מצערתו דודתי
 ניבא הזה החכם כי אומר ואני .ע״כ ישאנה שלא מעיקרא עליה

 בה שאין כיון עליה מוזהר חינו שיטתו לפי כי מה ידע ולא
 מן עליה מוזהר שהוא אומר שאני כסב יפה שיטתי ולפי הורה איסור

ם טוב לסת יש וכזה כזה בזה דבריו וסוף הסודה  בחיסון ודעת טע
ם בבני אפילו לאסור הקראים הם ובני הטועי  הקראים המון בכל גני

 להתחסן באסור כתבתי וכבר .ע״כ הללו במלכיות היום הנמצאים
 בידי מיסה חייב פה שבעל בסורה שכופר■ מי כי התורה מן בהם
 מפני ור״ת .מיתה שמחוייבס מי אס לקחת מוסר יהיה איך אדם

 שגדלו כיון הם אנוסים שאלו ממרים בהלכות ז״ל הרמב״ס שכתב
ט׳ אמונתם על אבוסם אותם  ממהרין אין כסב ז״ל הוא הרי ו
 הורגין במורדו עומדין ועדיין אותם הזהירו שאם משמע להרגן
 עוסדם עדין ניקח רוצה שהוא זו אשה והרי סקפה ידינו אם אותם

 בזה נאריך ועדיין ישאנה איך וא״כ שלהם בכפרות להחזיק במרדה
 אסור שיטתו לסי בין שיטתי לפי בין כי בידנו טלה . בע״ה לקמן

: מהם אשה לקחת
ד ל  אסור יינם שהקראיה ז״ל הרב שהוסיף במה אך .וז״ל כתב ע

 והוליד להקדמת לו היו ברייתוס מססי וה והוכיח כמומרים ׳
 לדון ים נסך יין ויינם לע״ז ומומרים שבתות כמחללי שדינם מהם

 הראשונה בברייתא שהוליד בתולדה ואח״כ שהביא בברייתוס הרבה
 מוטעה ספר לו נזדמן ורבנותו חכמתו תורתו מכבוד במחילה

 אצל שבס טנין מם בת״כ לה וה״ג הברייתא לשון עלינו שעוות
 כאלו עליו מעלין המועדות את המחלל שכל ללמד אלא המועדות

 מקיים ׳כאלו עליו מעלין המועדות אס המקיים וכל השבתות את מחלל
 בלאו המועדות מטה של שבב״ד שאע״ס ברור ופירושה השבתות את

 כלומר המועדות את המחלל מ״מ ובסקילה בכרס והשבתות ובמלקות
 מעלה של בב״ל עליו מעלין רבות פעמים בנפש בשאט לחללן שרגיל
 בב״ד מעליןעליו המועדות את וכלהמקיים השבתות את מחלל כאלו

 אז בקבלה מפורסם ששכרו השבתות את מקיים כאלו מעלה של
 עליו מעלין מהברייתא לו נשמטה או השמיט והמורה וגו׳ תתענג
השבתות אס מחלל כאלו המועדות אס המחלל כל ותני ופסיק

שבתוס כמחלל אותו דנין מטה של דב״ד גמור הקש ליה ומשמע
 גם .שבתות מחלל כאלו ליפסל ענין תנהו לעונשין ענין אינו ואם

 דפ״כ וכו׳ המועדות אס המקיים וכל דקתני הברייתא סוף השמיט
 למקיים יש שכר מה מטה של בב״ד דאי קאמר מעלה של בב״ד
כ. המועדות אס למקיים בי כיוצא שלסטהשמעלין בב״ד שבת ״  ע
 ולא׳ליתלי ז״ל הרב בדברי לעיוני דהו״ל המעשה עלי רע המשיב ואני

קי סרו קי קנוגמור סוגר הוה דאם ביהבו  לאהל״ל הוא הרבז״לדהי
 וסקילה בכרת שבת מחלל מה הל״ל הכי השבתות אס מהלל כאלו

מזו היסה כך אלא וסקילה בכרס המועדות אס מחלל אף  ז״ל טו
אע״ג שבתות כמחלל לפניו שנוי המועלות את המחלל שכל ללמדך
ולהסגאל בסם להתחסן אסור לפניו שנואים שהם וכיון חמירא דשבת

 ז״ל הרב בדברי שהבין מס לפי זה והרי משסיהם יין בגם בפת
 מהברייתא ללמוד כונסו היסה שלא מלשונו שנראה מה אבל

 למחללי אותם השוה בראשונה מלמד למ״ד אלא כלום לבדה הראשונה
 התורה בכל ככופר הוי שבתות שמחלל משמע ברייתא ובאידך שבתות

 כאלו המועדות את מחללין הקראין ואלו ז״ל הוא כסב וכן כולה
 יין ויינם כולה התורה בכל טפרין וכאלו השבתות אס מחללין

:כמומרים נסך
ך ו  מחלל להקיש ליה סתי מהי המשיב הרב על ותמהני כתב ^

 כעובד כולה התורה כל על חשוד להיות שבת למחלל המועדות ^
 עובד כאלו שיהיה מקום בשום כתיב לא גופיה שבס ומחלל ע״ז
 רב אייתי הדר ובפרק . היא דסנאי פלוגסא אלא עוד ולא .ע״ז

 רשות מבטל אינו בשוק שבתו משמר שאינו ישראל דתני נחמן
 אשכח אשי דרב ואע״ג התורה לכל מומר אינו תנא דלהך ופשיטא

 נינהו הדדי כי וע״ז שבת ליה דאית וכו׳ כולכם ולא מכם דתני תנא
ט היא דתנאי פלונתא מ״מ ה  מועדות דמחלל עלה לוסיף דלא ו
 מכבודו במחילה אומר ואני . ע״כ כולה התורה לכל מומר יהיה נמי

 אלא מחללו תקרא אל עלה ואמרינן מחללו שבס שומר כתיב דקרא
שקולה שהשבת לו מוחלין כאנוש ע״ז עובד שאפי׳ מלמד לו מחול

כנגד



תהח״בץזמולות מ שו ת ו

ד ע  שקולה וננ״ז המלוח כל כנגד שקולה שהשנה וכיו[ המלוח כל כ
 דטוע״ז היכי וני זה לנננין הס שוין ושכח דע*ז משמע המלוח כל כנגד

 ילפינן והדר השנחוח אח המחלל ה״נ כולה החורה ככל ככופר כוי
 שכח דעדיא כיון מוכרח הוא נמי וממקומו .משכחוח מועדוס

 על העוכר כל הלכך כמוה היא דשקולה משמע ע״ז על לכפר
 ושכח ע״ז אלמת הדר כפ׳ מסיק והכי ע״ז כעוכד הוי השכחוח

 לה אסיק כחרא דהוא אשי דרכ וכיון .מינה שמע נינהו הדדי כי
 לוסיף דלא הכו הכא למימר שיץ לא הלכך .כווחיה ה״כחא הכי

ה דמסחפינא לאו ואי עלה*  נמי נחמן דרב חנא דאידך אמינא מ
 ס״ל הכי יהודה ורכ דח״ק דנרץ לכל כנכרי שהוא כצדוקי מודה

 אסרה ולא הכי דפסקו גדולים כמה ויש . כנכרי סמנו דשוכריס
 שאינו שאע״פ כשוק שנחו שומר כאינו מומר כישראל אלא חנא הך

 לסימר איכא לדוקי אכל דברים לשאר כנכרי הו לא רשוח מכשל
 וע״ז דשכס קי״ל אנן שיהיה איך • דנריי לכל כנכרי דהוי דס״ל

 יחכרך לפניו שחשוב משכחוח וילפינן מועדוס ואחו נינהו הדדי כי
 אח נושאין ואיך טלה ההורה ככ^ כטפר דהיי ע'^ עוכד כאלו
ם שכתב ואמ״פ . ייט אח ושומין נחו  שהיין נחשוכה ז״ל הרמנ״
 נגע שלא שנוסחם «נ"י שכחכ מי ויש כשחיה מוסד הקראי! של
ו  סירוב לעניין גמור כנכרי איש דלדוקי דס׳־ל לשיכיחיה אייל גוי* נ

 ז״ל שמשון רנינו אכל מאיר כר׳ דפסק כישראל רשוח מנכיל אלא
ק יהודה כר׳ דססקי רנווסא כהנך פסק החשוכה נעל ח׳  דסנרי ו
ס ומזה יינם לסנין נמי וכן ממש ושוכרי! גמור כנכרי דהוי ע ט  ה

רי ראיה מכאן אין לדנ פ ; ז״ל שמשון רנינו לנ
שלא ניוחר pהד אח סלינו הסביר השנייה ונכרייסא כחב

סנו א כי והאמה . מקומה מדי  כחני כל נסרק מימרא מ
ח המשמר כל יואנן •א״ר אכא כר חייא א״ר לס וש״ג  כהלכחה שנ

״ז ע סו לו  ונו׳ זאח יסשה אנוש אשרי שנאמר לו מימלק כאנוש ^י
 ואסר נרייחא סקאה המשיב והרב .מחוללו אלא חקראמחללו אל

 המלוח כל כנגד שקולה שכס כרישא וטסין» כהלכחה מלח משנה
 שהשבח שנראה.שר״ל הראשונה סן קשה לשנח־חו מסם כנוח;

 החמורה שנח השומר ולפיכך ס״ז ועמהם המלוח כל כנגד שיץלה
 מסולם אדם אמרה לא תו ממנה קלה שהיא ע״ז על לו מוחלים
 ע״ז שהעובד סמהם ושכח המלוח כל כנגד שקולה דע״ז דפשימא

 כולה החורה לכל מומר הוא עמהם ושכח הפלוס כל מקיים אפי׳ו
ק כדמוכח לכ״ע פי סי כן שאין מה דהוריוח וכפ״ק דמולין נ  שמחלל נ
ד ואינו שנח  לסנין אלא מוסר שאינו דחני חנא דאיכא ס׳׳ז עונ

< רשוח נוחן שאינו \f f דלס״ד לומר נרחץ ועל כדלסיל רשוח מכשל 
 כן דאם . וחוסרחן נקילחן דוקא לאו נינהו הדדי כי וע״ז שנח

 כנכרי דינם וזה זה3 כדינם נינהו הדדי כי אלא אהדדי סחרי
 ועוד .המלוח כל על חשוד ולהיוח רשוח ולנשל נ»ך וליין לשחימה

 נסחר דאפי׳ נס״ז משא״כ נפרהסיא שיחלל חנאי לריך שנח דמחלל
ר. כנכי* הוא הרי  שאמרו נליליח דכריו לפי כי קשה ועוד גמו

 כל יהיה החכלח נסרק כדאיחא המלוח כל כנגד שקולה שהיא
 שקולה שהיא מה וודאי אלא ע״ז על לו סומלי! ליליח מלוח המקיים

 ז״ל הרמכ״ם מלשון נראה וכן קאמר סע״ז חון המלוח כל כנגד
אר . ע״כ ע״ש שנח הלטח סון*  לא נילוס דרך זה כי אומר ו
 להקשוח כדי אמר שלא מה הרב על מסיד הוא כי ההוראה דרך
 ואפילו המלוח כל כנגד שקולה שהשבח שר״ל שנראה שכחב עליו
 הוא שכך זה שסוח ילא מהיכן מלאחי ולאי ונדחמי סמהם פ״ז

ח ד אפילו שנס השומר כל ז״ל הרג מונ  לו מוחלין כאנוש ס״ז סונ
ק המלוח כל כנגד שקולה שהשבח לפי  שקולה שנח וא״כ מס״ז ס

 שיטא הוא ראוי וא״כ המלוח כל כנגד שקולה וס״ז המלוח כל כנגד
ה שהיא כיון ע״ז סל ויכפר שנח ל ה  מורה שזו והוראחה כדינה »

 הרב למד ומינה .מחדש מליאוח על מורה ג״כ וזו מחדש מליאוח
ע״ז. השנחוחכאלו אח שהמחלל ד  שהמקיים לפ״ז וא״חיחחייב סונ

א שכחוח מחלל אפילו ע״ז סלוח  דאין קשיא לא .לו מוחלין נפרהסי
 חעשה ואל כשב ע״ז שסצוח תעשה יאל לשב משה מלוח קיום דנין

ה דאיח ואע״ג מחקייס  דומה אין וגו' חאנדין אבד דכחיב סשה* נ
 פלא דרך יהיה תבוא ואם ימיו כל לידו חכוא שלא שאפשר מציה

ה שיש שנת למלוח . שטס כקל אותם מקיים שהוא סשה חרי נ

מ ע״ז על לו שמוחלי! הוא נדי[ השכחוח אח המקיים הלכך  א
 אע״פ השבחות חילול על לו שימחלו בדין אינו ע״ז סלוח המקיים
 המלית כל כנגד שקולה דע״ז דאסרינן דהא ומ״ם .שיוח ששחיהן

 והלא כזה מכחיש ומי אלה בכל ידע לא מי עמהן שכח ואפילו
 מעמיס הזה והחכם השכח על המלוה מליאות מכחיש ע״ז העונד

ו יטעו לא התימקוח שאפילו דכר המשיב הרב על  ניחא והשתא .נ
 כנגד שקולה שאמרו ומה לע״ז ולא לשנס דומה לילית דאין מלילית

ה דכתיב משום המלות כל  ועשיתם ה' סלוח כל אח וזכרתם נ
א דנרייתא אפשר תניא הרב ומ״ש וק״ל אותם  ואנן ז״ל כלשונו הי

 קשיא לא מקום כשום ברייתא שאינה ואפילו לה ידעינן לא
ה ואין מכרייתא עדיפא יוחנן דר׳ דמימרא  שהשמיט ומה קפידא. נז

 אינו שאם הוא דפשיטיא דסילתא משוס נ״ל כהלכתה מלת הרב
 אדרבה שכת מקיים ולא נקרא שכת מחלל. כהלכתה אותה שומר

 : כהלכהה אמר גמה ץחנן ר' על להקשות יש .
 המלות כל כנגד שנת דשקולה ז״ל הרב דסודה דסילתא כללא

 אכל .ככלל ושכח המלוח כל כנגד ע׳׳ז ושקולה מע׳׳ז חוץ
 שכל משמע ע״ז על לו מוחלין כהלכתה שנת השומר כל שאמרו ממס

; ע״ז כעובד שנתות המחלל
ב ת השכח. את שמשמר מפני לעוע״ז מוחלין למה א״נ וא״ת עוד כ

 שכת כמשמר אלא יוחנן א״ר שכת משמר ככל לא כי ל״ק
 וה״ס כאנוש ע״ז בעונד אלא יוחנן א״ר עוע״ז ככל ולא כהלכתה

פה שזוכר כהלכתה השנת את המשמר כל  אח תמיד נלכו ושומר ג
 ומאמין שמודה סלרים יליאת ועל העולם חידוש על המורה השנת

 לא שי מקרב גוי לו לקחת לכא הסרגייס והשגחתו השי״ת כמציאת
 ונעלמו כככודו הקכ״ה אלא שליח ע״י ולא שרך ע׳׳י ולא מלאך ס״י

 המרום צכא לכל כבוד לחלוק ששעה כאנוש ע״ז עונד אם אפי'
 רלונו עושי למשרתיו כבוד לחלוק מראם רלון זה כי בחשנו נמרום
 והן הסורא עליו הזהירתנו וככר אסור זה שדכר אע׳׳פ לו סוחלין

 ס״ז. הלכות כתחלת ז״ל הרמנ״ס וכדברי וגו' השמימה סיניך תשא
ת טעו מ ד למחילה ק נחג מ״ נ׳׳  שבת שמשמר כזה לאיש מעלה של נ

 סה עשה כמעל ולא כמרד לא כי יודע לכות הוכן כי כהלכתה
 שוכני רלון להפיג שחושב ופטור מלוה נדבר הוא טועה אלא שעשה

 אם מלומדה אנשים מליח אלא שכת כומר שאינו מי אכל .סנה
 אל אלהות שנותן ממש עוע״ז היה זה כי ישא עונו כאנוש עוע״ז

 כדכריהרב ע״ז ועיקר שורש היה והוא לכדו לה' כלתי השמים לבא
כ. ז״ל "  מהדופי זה כפירוש יש כמה ראה גס ראם המעיין ואתה ע

 מכעיא לא כאנוש עוע׳׳ז אפילו לרבותא אמר הלשון כי וכלשון כעני!
 נכרים נידיהס״כדאמדינן אכותיהם מנהג למיסר דאיכא כניהם
 ענד אפי׳ אלא בידיהם אבותיהם מנהג אלא הס עוע״ז לאו' נזה״ז
 לקרוא הוחל אז דכתיב ע״ז שענד הראשק היה שהוא כאנוש אותה
 כהלכתה שנת השומר שיאמר ראוי היה הפך פירושו ולפי ה' נשם

 . האמת על מודה לכל נרור וזה לו מוחלין כאנוש עוע״ז היה אס
 מציאותו שיכחיש שמעם שמענו אשר הגלילות ככל נזה״ז דאין ותו

 מנהג או לה קרוב או אנוש שענד דרך על ס״ז עוכדיש אלא יהכרך
הס  כמדרש שאמרו מה על הזה החכם יענה ומה .בידיהם אמתי

ה ג' סימון א״ר לקרוא הוחל אז רנ  הזה כלשון נאמר מקומות ג
 החל הוא .האדם החל כי ויהי .ה' נשם לקרוא הוחל אז מרד לשון

ר להיות ק גנו א  כי יאמר ואיך כנמרוד מורד היה שאנוש הרי .נ
 מוקשה הוא נמי ומדבריו שעשה מה עשה נמעל ולא כמרד לא

 כלתי השמים לנא אל אלוהות נתן13 ממה טוע״ז• היה זה כי שכתב
 הפירוש לזה אין הלכך . מזה גדול ומעל מרד לך היש לכדו לה'

ס .הסנק מן ולא הלשון מן לא שעם  שנס המשמר שפירש מה ג
ה) שזוכר כהלכתה פ׳׳ נ ) ה] ס ט ומשמר [נ ל  המורה השנת את תמיד נ

ס׳ הסולם חיחש סל טן אינו ו  דלימא למרייהו ליה ניחא דלא נ
 הסודות יודעי לחכמים אלא נתן לא שכתב זה דנר כי הכי עליהו

 סכל ונזהרים רז״ל לוו כאשר השנסות השימרים העם המק אנל
 הפרשית והשגחתו העולם חידוש שיזכיר מכלי עליו שהזהירו מה
 שומר הוא אלא ליתא ודאי והא כהלכתו שנת שימר אצלו נקרא לא

 כאשש עע״ז [ואפי׳] סי׳) (ולא עליו מהשסזהירהו כפי כהלכתה שנס
ן דבר ^ ושיסמו .לו מוסלין ק טו שסי המלוס כל כנגד שקולות ד



« א א ב« ד ר וחשובותrה

 שאמר ומה .למעלה כסכסי כאשר מחדש מציאוס טל מורוס פתיהן
 כמה אפי׳ בה שמדקדק הוא שדעחו אצלו קרוב כהלכחה יוחנן ר׳

 שראה שמעון דר' עובדא האי כגק הרחקה דרך חכמים שאמדו
 כל וכן היום שבח אמי לה אמר הרבה מדברח • שהיקה אמו אח

 כי וזכירה בידיעה החלויס בדברים לא במעשה החלדם בזה כיוצא
 אנחן שהעושה אע״פ הם כך המצוח סגולח כי אדם לכל הסן לא זה

 אשר לסריסים ה׳ אמר כס כחיב שכן חדע וסודן. טעמן יודע איט
 ונחחי בבריחי ומחזיקים חסצחי באשר ובחרו שבחוחי את ישמרו

 לו אחן עולם שם ומבנות מבנים טוב ושם יד ובחומוחי בביח לפם
:יכרח לא אשר

ף מחלל כאלו מועדוס דמחלל ללמוד שרצה הראשונה הקדמתו ^ המשיב הרב למד לא הראשונה מהברייחא כי לס״ז נמצא כחב ש
 שבחוח שמחלל השניר הקדמתו למד לא השניה ומברייתא . שבתות

 אחר וכל שהוליד החולדה כטלה וממילא כולה התורה לכל פסול
 הרב שהקדמוח למעלה הוכנזתי כבר ואני ע״כ לה אדתכח לא

 [שהמחלל] ועקש נפתל בהם אין הכיחיוס ותולדותיו אמיתיות
 ועוע״ז כעוע״ז שבתות ומחלל יתברך לפניו שבתות כמחלל מועדות

: בקדשים מלמד למד וכוי כולה כתורה בכל ככופר
ב ^ ו  שהס שנזר דינו בעיקר לדון יש ראיותיו שבטלו ואחר עוד כ

 במחילה כי כמומרים נסך יין ויינם התורה בכל ככופרים
 בצדוקי מעשה גמליאל א״ר חנן הדר בפרק דהא .נן אינו מכבודו

 הריא״ך אותה ומדהשמיט וכתב סוגיא אומה כל והביא וכו' אחד
 שהלכה סובר שהוא לפי ר״ג דברי ופי׳ כצורתה משנתינו וכתב ז״ל

 הרמב״ם כתב וכן השוס' דעת נראה וכן כנכרי אינו דצדוקי כנטת־
 והרמ״ה שהראביד ואע״ג . בפסקיו ז״ל הרא״ש הכריע וכן ז״ל

 דהנ״מ קשיא לא כנכרי הוא שהצדוקי כת״ק פסקו ז״ל ישעיה ורבינו
 אין עמנו לערב יכול ואינו בעירוב מודה שאינו דכיון עירוב לעני!
 כישראל דינו דבריס לשאר אבל כמונו רשות ולבטל רשות לישן דינו
 מיינס ולוקחין משחיטת! אוכלין שהיו גזירה קודם מכותיים גרעי דלא
 כשבתי כבר ואני .ע״כ דחולין בפ״ק כדאיתא עליהם שגזרו עד

 סברא בעלי שהזכיר מאותם יוחג ויש במחלוקת הוא שהדין למעלה
 מה אבל כנכרי. היא הרי דצדוקי דס״ל יהודה וכר' כת״ק לפסוק זו

 לא דברים לשאר אכל עירוב לענין אלא פליני לא דע״כ שכתב
 שאין עירוב לענין השחא הוא דכ״ש חדא כלל נכון אינו פליגי

 שחיטה איסור לענין כנכרי ליה חשבינן בעלמא מלדבנן אלא איסורו
 כ״ש לא נסך דיין סרכא דאיכא יינס לענין או שורה איסור דאיכא
 שחיטה בהלכות גם בעירוב מודה דלא משום ואי כנכרי שהוא
 איירי התשורה בעל דהרב ותו יין מנע בהלכות ולא מודה אינו

 הדדי כי [ושכח] (ושבוש) דע״ז בגמרא דמסקינן מאי אליבא
 במחלל הוי המועדות איח דמחלל סונר ז״ל שהוא וכיון נינהו

 כי אומר שאני ועוד . כמומר הוי מילי דלכל פשיטא א״כ שבתות
 בפרהסיא אוחו מחללין שבש בעיקר שמודים אע״פ בזה״ז הצדיקים
 דהא וסימא וז״ל הדר בפרק נהדיא השוס' כתבו וכן דרבנן באיסורין

 ותירצו וכו' בפרהסיא אפי' דרבנן במילי נזהר אינו צדוקי סתם
 בנוח פ' בנדה כדאשכחן מחכמים שיראים לפי ליזהר שרגיגים

 א״כ ע״כ הפרושים מפני משייראוש הן שצדוקיוח אעפ״י כוסיים
 נינהו בפרהסיא שבתות מחללי החכמים מן יראים שאינם האידנא
 ואי .דרבק במילי אפילו מומר יחשוב דבור באותו אמרו נבמדיא

 שהרי אותו מחללין דאורייתא במילי דאפילו אמינא דמסחפינא לאו
 שאינם וכיון לה פרישו ורבנן בשורה מפורשות אינן המלאטס
 כל והו האסורות. המלאכות ידעו איך סכמיס גדברי מאמינים

 הרב על תמהתי כן [וכמו] אותם(וכל) מכחישים מסיני למשה הלכות
 גופייהו שבתות דהא ממועדים שבתות ללמוד הוצרך מס המשיב

 והיו החכמים מן יראים היו שבזמנו אותם ושמא (מחללי) [מתללין]
; בצנעא מחללין

ר ו  להפך ראיה ■משס שאמר שמא וז״ל עצמו על הוא הקשה ע
 ושיילינן גמורים נכרים שעשאום עד משם זזו לא למסקינן ^

 אלמא רשות ולבטל רשות ליתן נחמן וא״ר גמורים נכרים מאי
 שלא גמורים לומר הוצרט כנכרים ויינם שחוטשן שאסרו אעפ״י

מעסה האי כולי גזור לא דה'ת רשות יבטלו ולא ישות יחנו

 לאסל שאסור כ״ש רשות מבטל שאינו כנכרי שהוא לת״ק בצדוקי
 כנכרי שאינו אמר לא נמי דר״ג ואפשר .מיינו ולשחות משחיטתו

 רשות ישנו שלא האי סלי אחמור לא דסביר עירוב לענין אלא
 זה דבר תשובש .אסור לכ״ע ויינו שחיט,־.ו אבל רשות ויבטלו
 דמות להם דמצאו דע״ז לחמ משום עליהם דגזרו מחיים ׳דודאי
 לבטל אבל גזור בע״ז דשייכי ויין דבשחיטה אפשר היה . וכו' יונה

 שהין צדוקים אבל כנכרים אותם עשו [לא] רשות ולישן רשות
 והוצאה בעירוב מודים שאינם מחמת אלא ע״ז מחמס גריעוסן
 ונתינת רשות בביטל לגזור יש יושר דרבנן במילי שבס ומחללין

 דלא ויינם בשחיטתן מלגזור דשבח והוצאה בעירוב דשייכי רשות
 החילוק זה כי אומר ואני . ע״כ מאול פשיט וזה בגריעוסם שייכי

 ור כס״ק קפיסקיס לדעת אבל .כוומיה והפוסקים ר״ג לדעת נכון
 כנכרי שהוא דברו בעצמו בצדוקי סם שהרי כלל נכון אינו יהודה

 משום גריעושם שאין ואעפ״י גזרה מטעם ולא מכוחי למדוה ולא
 לדעת אפילו דרבנן במילי שבתות מחללין שהם כיון דע״ז לתא

 דבלאו וכ״ש ממל כעוע״ז הוס לדידי דאורייתא במלי ולפי׳ המשיג
 דלא דרבנן איסורין לכל לחוש יש ויינם בשחיעתס טעמא האי

 אחריהם והנמשכים יהודה ור' ס״ק לדעת מעשה בהו קפדי
 אלא אסור ויינן ששחיטשן פוסק שאני לא במקומה קושייתו נשארה

 דאמרי כהנך ס״ל המשיב והרב פוסלןים מחלוקת שהוא אומר שאני
 דשחיטח כשב כך המשניות בפי׳ ז״ל סרמב״ם וגם כנקרי צדוקי
 צדוקי שחיטת והתיר אחרת לשיטה לו הלך ובחיבור אסירה כוחי

 סוגיא מאותה להוכיח רצה המשיג והחכם .גביו על עומד בישראל
 שפסקו לראשונים נצחח ראיה יש זו ■א ומסו וכשב הדר פרח של

 רשות ישט שלא לגזור הוצרכו בכוחיים אך שהדי בצדוקי כד״ג
 כולה סוגיא והך . הצדוקים וכ״ש כנכרים הוו לא מעיקרא אלמא
 דר״גדמשניתין סחוס'לומר הוצרכו זו סוגיא ומאש ודאי •אזלי כר״ג

 לפי כותי ר״ג הזכיר שלא ומה כנכרי דאינו פליג נמי בכוחי
 בפסקיו קרא״שז׳ל וכ״כ .בכותי ולא מאביו ראיה לו שבצדוקיהיה

 כמו מותר ושחיטתן ויינם כמומרים הקראים שאין בידילו ועלה
 בפ^ ז״ל להרמב״ס שנמצא למה שתוש ואל גזירה קודם רוסיים
 שחיטה בה^׳ כי אסורה הצדוקים ששחיטת דחולין בספ״ק המשנה

שומעי; וט מותרת ע״ג ישראל עומד אם הצדוקי ששחיטת ס־כ
? V f 'י״י‘’ כהלכה שאמר  שקלקט קודם כי הזמן כפי עמהם חכמים מתנהגים היו הכותיים

 אבל עליהם לגזור הוצרכו ולפיכך כישראלים איחס חושבין ה־ו
 לח ג דר ניחא והשתא ̂ כנכרים שהס קיימי כדקיימי הצדוקים

 ק את פליג בצדוקים אלא כישראל נוהגים שהיו בזמן בכותי פליג
 ראיה הסוגיא מן אין אכל דרבוותא פלוגשא דא־כא מודה אני וגם

 המשנה בפי' ז״ל וסרמב״ם . נצחת תשיבה ׳ולא כר״ג הלכה לפסוק
 אסורה הצדוקים דשחיטש דס׳ל המפרשים שאר כברת כפי כשב

 משחיטתו לאכול שמותר הזה ומתנא־ וז״ל ע״ג עומד בישראל אפילו
 להכחיש שהתחילו כתות שני והם בייתוסי או צדוקי יהיה שלא מהוא

 ונתיבות שקר אצלם האמת ששב עד באבות שביארתי הקבלה.כמו
ק ואפלה חכך האור א  היום ל־ורנו אנשי בקורי־סאותם והם נכותוס ב

 כדין להיות דמם אבל האמת על מינים ואינם מוחלט בשם מינים
 מבוא שהם לסי הגלות בזמן היום להרגם שמותר ר״ל המינים
 מרבותייי בידינו שמסירח ודע .האמתי למינות
 כישראל א.א זה אין נפשות דיני בו שאין הגלות זמן זה שזמננו
 והצדוקים המינים אבל מיתה עבירת שעבר

 ויאבדו ישרא, את יפסידו שלח כדי לכתחילה אותם הורגין דעותיהן
 המערב בארצות הרבה באנשים למעשה הלכה מזה יצא וכבר האמונה

 שכתב מה ־עם חולק הלכו; שזה אומר גמר המשיג החכם והנה עכ״ל.
 אבל .ממרים בהלכות מ״ש עם ג״כ שחולק צ״ל ולדעתו בפסק
 שהחזרנו באותם איירי המשנה בסי' מ״ש כי אהדדי קשיין לא לפע״ד
 שמוע אבו ולא פעמים כמה בהם והתרינו סתורה ל^יתן אותב

 לענין גמורים וכמינין שחיטה לענין גמורים כנכרים הם הרי ומש״ה
 ע״ג עומד בישראל מותרת צדוקי דשחיטת בפסק ומ״ש .הריגה

 הם התועים שבני ומפני בו החרינו לא דעדיין צדוקי בסתם היינו
ממהדין שאין ממרים בהל׳ שכתב וזה מותרת שחיטתן כאגוסים

להורג!



גותשובותהרדב״זשאלות
 לאיחן שיחזרו נדי כהם החרו שאס מינה חידוק .להורגן
 ויוס יום נל3 הקראין לאלו מישי[ א־ו כאשר שמוע אנו ולא ההורה

 אסירה ששחיגיחן ונ״ש אותם שהורגין משמע נושי משקרי ואדרנה
ר7 ועליהם אסור ייינם  מסכים ז״ל הרמנ״ס ונמצא התשינה נעל נ
 איירו דלא אפשר עירונ לכינין כר״ג הלכה ששסקו אוחס ואשי׳ עמו
פי' ז״ל עונדיה ורנינו צדוקי. נסחם אלא  פסיק קא שלי המשניוח נ
 הרמנ״ם ששסק מס ראה שכנר אע״פ אסורה צדוקי שחיגיח וחני
 פלוגחא דאיכא אח״ל ואשי' יתישנ ששחננו ונמה הורני נמשנה ז״ל

 לדעת דאשי׳ יודע והוי הוא. כיועה לאו יהודה ור׳ כח׳׳ק דפסק מאן
 אוכלי[ אי; הס שהרי מליו לנזיר יש מוהר ויינו דשחיגיהו האומרים

 ואפילו מייננו שחין ואין גנינו על [כיומד] מהס אחד ואשי׳ משחיטחנו
 שאני כ״ש יינם אח ונשתה משחימתן אנחנו נאכל ואיך נשנועתינו

 ושקרי יום נכל נהם ומהרי; מזהירין שאנו נאלו דנרו שלא סונר
 מלכם שנדו מה להחזיק כחכמים כי לי שאמרו הראה כלא מפי

 תורה ע״ד העוכר ואלו מיתה חייכ חכמים דנרי על העונר אמרו
 לא כי ידעו לא והס מזו גדולה אפקרותא לך היש מיתה חיינ אינו

 פונו עויש יורע והוא במים בידי אלא אדם כידי מיתה חייכ אמדו
 : ושמאל ימין לך יגידו אשר הדנר מן תסור לא התורה מן דעקר

ב ת  ככל ככופרים שהם שגזר דינו עיקר שנתנמל ואחר עוד כ
 נדרך מ״ש על נידון כמומרים נכך יין ויינם כולה החורה

 לע״ד אינה זו גס כי המועדות את אחללין שקראים פשיטא הנחה
 ק־ושתו ומהלל מועד שהוא היודע אלא מועדות מחלל נקרא אינו כי

 מעידין שהמועדות מצדים וניציאת העולם כחידוש ככופר שנראה
 חל”שלא ניו״גי מלחכתו העיושה זה צדוקי אכל השנת כמו עליהם
 ומק^ש הוא כומר גהרי המועדות את מחלל אינו נחשכונו להיות
 מצרים ניציאת הוא ומודה הראייה ע״ם להיות נחשנונו שחל יו״ט

 ני״ט מלאכה שעשה שצדוקי פשיגיא והא כישראל העולם וכחדוש
 שעונד דנר כל וכן למחר אלא י״ט היום אין והשיג נו והתרו שלנו

 קיכל לא שהרי לוקה אינו ו3 מודים הצדוקים שאין הורה מגופי
 ע״כ אמת שאומר שסונר אנסיה דלכיה אלא עוד ולא ההתראה

 התראת קינל שלא לפי ליה לקין מ דלא דניכו לו מודה איני כזה וגס
 נעדיס המועד את שחילל מי דהא מיקרי המועדות את מחלל מ׳׳מ
 ומענישים המועדות מחלל הוי לא מי ליה מלקיין דלא התראה נלא
 ונזמן . לפישה אותו מכניסים ושלש בנה ואס נ״ד ראות כפי איהו
 מועד היום אין ואומר מלאכה תפשה לא ואומרים נו מתריס שאנו

 הדנר מן חסוד לא אמרה והתורה חכמים דירי על עונר נמצא לא
 וחין וכתכ זו קישיא ראה המשיג החכם וגס .וגו' לך יגידו אשר

 הכחשה ועל התורה מגידי שמכחיש תסור דלא לאו על, אלא להענישו
 ובני מיראה או מאהבה חכמים דברי כל שקיים אע״פ נענש זו

 הם הנכרים לנין שנשבה דחינוק נענשים דאין פשיגוא הטועים
 לבון ע״ז והניא גדול כלל ?שרק הוא ואמוראי דתנאי וסלוגתא
 ז״ל הרכ שכתכ הלשון סוף והשמיט ממייס נהלכות ז״ל הרמנ״ס

 לאיתן שיחזרו עד שללם בדנרי ולמשכן כהשוכה להחזירן ראוי לפיכך
 זה אם ראה המעיין ואהה .ע״כ להורגן אדם ימהר ונא התורה
 היום נו התרו שאפי׳ אמר שהוא ככתב כלמה סותר אינו הלשון
 חיינ שהוא משמע ומכאן לוקה באינו מועד היום אין ואומר מועד
 לא וכמיב חכמים קנלו שכך נמעד היום לו אומרים נ:הרי מיתה
 חזר אמת קנלתם אין אומר והוא כתכונה ותחזור הדנר נ:ן תסור

 לך היש מיתה שחייכ חכמים■ נדברי שכפר עצמו כצדוק להיות זה
; מזה גדול מועדות מחלל

ד5̂  וכתנ דמם והתיר הרב שהחמיר עצמם רטועיס ואף כחב ו
 מכאן ללמוד אין וכו' המינים כל כשאר ישראל נכלל שאינם

 שאינם אמר■ שלא נסך יין ויינם אסורה ושחיטתן כנכרים שהם
 ונלא נ״ד כלא מעלין ילא אותם שמורידים לענין אלא ישראל נכלל

 מאולם נשמע ולא עמהם המוסרים את מנה שהרי דמ0 התראה
 נאמנים פדים שלשה לי ואעידה אסורין ויינו שחיטתו שהמוסר

 מניא ראיה מה אבין ולא שמעתי ואני .ע״כ בעצמו הרב הדנרי
 אננרא גכרא וכי ז״ל שמשון רניט דנרי לנטל ז״ל הרמנ״ס מדברי

 לכדו הוא סברתו כעל ז״ל שמשון לרבינו ה־ה לא ואפילו רמית קא
לעני( הוא כנכרי דצדוקי דפוד׳ ובמה כמה דאיכא כ״ש לחלוק כדאי

 דיין ולהא חורה איסור בה דאית ושחיטתן יינם לטנין וכ״ש רשות
 להו דעביד יוכיח המשניות בפירוש נופיה ז״ל וסרמנ״ם דחמיר נכך

: אותס מעלין ולא דמורייין ונריעי כנכרים
ף ן  שהוא ישראל וז״ל ש״ב עירובין נהלכומ גראכון העד כתב מ

 אבל כנכרי הוא הרי עוע״ז שהוא או נפדהסיא שנתות מחלל
 כגון שבתות מחללין ואין ע׳׳ז עובדים באינם המינין מן היה אם

 דכר של כללו שבע״פ גתירה הנושרים וכל והבייתוסים הצדוקים
 מודה כאינו לשי עמו מערבין אין עירוב נמיצות מודה שאינו מי כל

 שאין למעלה כתבתי וכבר .ע"כ וכו' ממנו שוכרין זאין בעירונ
 למימר דאיכא כלל ראיה דאין.מכאן וכ״ש הדין מבעל ראיה מביאין

: דרבנן עירוב שאני
^Jך  והבייתוסים הצדוקים אלו וזי׳ל כחיטה בהלכות השני העד כתב ו

 בתורה מאמינים שאינם אחריהם הטועים וכל ותלמידיהם
 שאין מותרת זו הרי בפנינו שחטו ואם אסורה שחיטתן שבע״ם
 בהורת מאמינים אינם והם יקלקלו שמא אלא שחיטתן איסור

 אומר ואני .ע"כ קלקלנו לא לומר נאמנים אינם לפיכך שחיטה
 זכרם אנד שכבד הראשונים בצנוקים הרב דבר שלא לדחות שיש
 אשקרי- אלא רצו ולא התורה לאיתן לחזור בכם שההרינו באותם ולא
 וז״שג״כ כ'הצדוקים ולא’הצדוקים וז״שואלו צדוקים בסתם אלא טפי
 דטעמא ומשמע אחריהם לטועיס אותם השוה אחריהם הטועים וכל

 ופושע מזיד אלא טועה שאינו לן ברי אי אבל טועה שהוא מפני
 הרב אמיה שלא חפשי אי כנגדם ומפקיר רז״ל בדברי וכופר
 לחלוק כדאי אני ואני החולק כנגד לו שומעין אין אמרה ואשי׳

 אוכל אינו שהוא אמיה בכה״.ג אס לו שימע חיני הזה ובדבר
 וא״ת .משחיטתו אוכל ואיני גבאי על עומד הוא אפי' מפחיטתי

 ואסר חלק מי שחיטה לגבי אבל חולקים מצינו עירוב לגבי בשלמא
 התשובה בעל שמשון רבינו לך הרי .עליו שתסמוך כדי שחיטתן

 התורה בכל ובכופר כולה התירה לכל ככופרים שהס שנתב ז״ל
 עירוב לענין החולקים ונס אסורה דשחיטתו פליגי לא כ״ע כולה

 דכיון קורה חיסור דהוי מכ״ש לדעתי שחיטה לענין ג״כ חולקים
 דאידך אדעתיה ולאו לקלקל מניין מכשיל תתן לא עור ולפני להו דלית
 :המשיג לדעת חולרן המשניות בשירוש ז״ל ץכרב . גביה על דקאי

ב ת  עליו כיש שטר כל וז״ל עבדים מהל׳ בפ״ו הג' כעד עוד כ
 שהם עבדים ושחרורי נשים מגיטי חון פסול אחד עד אפילו

 חבר כותי שיהיה והוא כיתי אמד ופד ישראל אחד בפד ישרים
 לצדוקים מהם למדין אנו דבריהם לכל כנכרים שהסתיים ובזמה״ז

 . עליהם שגזרו קודם זמן באותו כותייס כמו בזמה״ז שהצדוקים
 דצדוקי לפרש ואין .ישראל מכלל הצדוקים מוציא הרב שאין הרי
 בדברי ומאמין ישראל בדרכי ומהג תשובה שעשה קאמר חבר

 חבר כותי וודאי אלא נמי תרי אפי' אחד איריא מאי דא"כ סכמיס
 בזה אכתוב ועוד הארן עמי מכלל להוציאם דקאמר חבר וצדוקי
 את עלינו והאריך קושייתו ראה שהמשיג אומר ואני .ע"כ בע״ה
 של וכותי זמן שלאותו לכוחי בזמה״ז צדוקי הרב דמדמי •דכיון הדרך
 ולאו קחמר חבר בצדוקי צדוקי אף קאמר חבר כמתי זמן אותו

 אפי׳ אחד איריא מאי דא״כ קאמר ממנו כאחד להיות שחזר בחבר
 חכמים בדברי פקר דלא חבר בצדוקי אלא .כדפריך נמי תרי

 עושה אני אבותי מנהג ואומר מאמין משמם דבר לו וכשאומרים
 דברי מקצת שקיבל כגון א"נ .אונס כעין שהוא אחרת טענה או

 דברי עליו שקיבל כגון א״נ הדברים כל הודיעוהו לא ועדיין רז״ל
 ר5ח צדוקי נקרא אלו בדברים וכיוצא בהם נהג לא ועדיין חברות

 האלה הארורים אבל עבדים ושחרורי נשים לגטי כשר אחד שעד
 כשר שיהיה ח״ו טפי פקרי ואינהו יום בכל איתס מחזירים שאנחנו
 כמזוייף הוי כרתי מסירה עדי דאמר אליעזר לר' ואפי' אשה לעדות
 חורה גופי כל על שעובר התורה מן פסול כזה שהצדוקי כיון מתוכו
: מסיני למשה והלכות , ,

 עדות לשום כשרים הלדוקים שיהיו רואה איני. דמילתא כללא
 אני כאשר ממזרים יהיו שלא תקנתם הוא ו'ו בזמה״ז

:בע״ה לבאר עתיד
 כי וימצא ישכיל הדר שנפרק סוגיא באותה והמעיין כתב
שהוא המצות מקיים שהוא שהצדוקי הדבר נכון אמת הנה

מודה



בשאלות ד ר ותשובותrה

 נקרא אינו מפנחו מצד חורה נוסי על פעונר אעס״י נהם מויס
 לכיוונ והאריך להעידו נאמן כאינו אלא דבר לאוסו אפילו מומר

 שבאים חורה בגופי מיולל דאפילו לצדוקים ומינה לבסון} ונסב הכוגיא
 אפי׳ מומר רגישה הצדוקי א־ן שלהם בשיוסין וכ״ש יוכמים ממדרש

 נינהו דרבנן במילי צדוקי במשהו צדוקי יולולי דכל ונו׳ רכוס ליסן
 לכל ניושד דאז בו מודים שהצדוקים בדבר שבס שיסלל מד לגבייהו
 שאק כגוי אייי צדוקי כך ובין כך ובין כסב עוד ,כולה המורה

 הראשונים הטועים ז״ל הרמב״ם ולדעס הכסכה אלא סלול סלולו
 הם אנוסים הטועים בני אבל ממלין ולא שמורידין מינין בכלל

 דבגסרא צ״ע המירם בכלל הראשונים שהטועים הרב מש״כ וכענין
 מומר לסאבון אמר חד הונא ורב אסא רב מעמידיןפליגי אין סרק

 העוע״ז זה מין איזהו אלא מומר נסי להכעיס אפי׳ וס״א [מין] להכעיס
 לאשכוחי מהדר כמה ראה המעיין ואחה ע״כ. ^:אריך מקום ואין
 והעלה ז״ל הרמב״ם דברי על שהקשה עד לאכשורינהו זטסא להו

 שאין וכסב לסרץ רצה שלא לפי הדרך אס לנו והאדיר נצ״ע כדבר
 לסי דאסילו אומר ואני לקצר. שאמרו במקום והאריך להאריך מקום

 לאומם איכא הוכחה מאי מאיר ר׳ מדברי להוכיח שרצה שיטסו
 יהידה כר׳ אזלא סוניא כולה ואדרבא יהודה כר׳ הלכה סםקו1ג

 למימר איכא נמי מאיר לר׳ ואפילו בעצמו הוא הודה וכן
t״־ t אסו כהאמס חושב שהוא כיון צדוקי בססם אלא אמרה 

 שכסב הסומים גני דהיינו וכו׳ רפוס ונוסן הסורה לכל מומר אינו
 כאנו באוסס או הראכונים נטיעיס אבל כאנוסים שהם ז״ל הרב

 דפשק ניחא והשסא . ר״מ איירי לא שומעין ואינם בכס מסרים
ט׳ רשוס דטסן ור״מ כר׳׳ג ז׳׳ל התלב״ם  ובכמה ממרים ובהלכוס ו
 והס כולה הסורה בכל תכיסרין המינים בכלל שרם כסב סקומוס

 כמ״ד דס״ל מעמידין אין דסרק פלוס!א הך קשיח לא והכסא מוים
 להכעיס מומר הראשונים ובייחוס צדוק שהרי הוא מין להכעיס דמוער

 ז״ל החום׳ ונסבו . להכעיס חכמים דברי בכל כפרו שהרי היו
 אבל כמינים להו חשיב הילכך הוא מומר אדרבנן לעבור כהמומר

 ביאר כאשר הגוים לבין שנשבה כסינוק להו השוה הגיועים בני
 הראשונים כמועיס דינם חזר לדעסי דהחידנא והני ממרים. בהלכוס

 .ז״ל הרמב״ם לדעח ואפילו כולה הסורה בכל כטסרים הם והרי
ה ועסי קבלו אוסר ואיני  שאין וכ״ש מססבר דהד אומר אני אבל יז

 אס מחללק שהן סונר שהוא המסלוקס לבעל ראיה מזה מביאין
 אס מסללין הם ולדעסי השבפוח אס חללו כאלו הם והרי המועדוס
 מססחנים ואין טלה הסורה בכל כפרו כאלו והוי עצמן השבסוס

 ישראל אפילו אסורה ושחיטחו שבועה ע׳׳י אפילו אסור ויינם בהט
 ואפי׳ עבדים ושחרורי נשים בגטי אפילו פכולה ומדוחן ע״ג עומד

ס בכל שסמצא מה וכל עמו חסום ישראל עד  שמורה התלמוד מגיו
 משמע וכן . הזה הזמן של באלו לח אבל צדוקי בססם איירי זה בכך

 והקראין(והפי׳)[ואפי׳] כסב ולא הקראין ואלו שנסב החשובה מלשון
 למוטב יחזרו אוצי עלייהו לאחמורי לן איס בדבר מחלוקס שיש שנודה
 אינם כן דע׳׳י להו עדיסא להו פסלינן אי עדוסן לענין כי וכ׳׳ש

 וכסבסי הסכמסי זה מטעם כי בע״ה להלן נבאר כאשר ממזרים
 לקבלם מוסר כמונו חכמים דברי לקבל יחזרו שאם אמרח בסשובה

 קהל בהם שחזרו אברהם ר׳ הנגיד בזמן היה כאשר בהה ונהחחסן
:בזה נאריך ועדיק ^ם1וקב גדול

W* אמרי׳■ מומר שישראל ואעפ״י שנסב החשובה בעל לשון הביא 
 בשלהי כדאמרינן קדושין וקדושיו הוא ישראל שחטא אמ״פ

 ^ושבטים סעשרס שמא לקידושין מוששץ־ בזמה׳׳ז שקייש נוי יבמוס
א  ואפילו הם ודה בועלי חכמים כסיקון קדושין קדושיהן ואלו יו
 שקן הםu ספני בסו אס ישא ולא עוברין באלו סרא האנץ עם מל

 כ״ש בהמה כל מם שוכב ארור ^מר הכסוב ועליהם שקן וגטסיהן
 חכמים ע״ד מעובר וכל חכמים של הסורה מן לגמרי שפינישו אלו

 ידים בנטילס שפקפק הנר בן אלעזר על ואפילו מיסה חייב
 על העוברים אלו על אוסו שנדו מצינו חכמים של ̂זלה דצוס שהוא
מה אמס מל חכמים דירי  בהם הסדבק כל צנדוס שיש וכמה י

 חמן ואוכלי כדוס ובועלי כריסוס וממוייבי בישראל פסוליז סמרביי
 ועל שנסוס ומחללי כבילוס ואוכלי יוה״כ. של כריחוס ושאר יפסח

עליז וסחב הסשוכס כעל טכ״ל מל לא כאלו פרע ולא שמל המילה

 מה עג ט שהוקשה נראה כי מהו ידעסי ולא מצאתי ע״כ המשיג
 ידעסי ולא .קדושין וקדושיק הן ישראל שהרי מומרים שהם שאמר

 קושיא זו ואם מומר אינו קדושין שקידושיו מומר וכי קושיא זו ■מה
 בס או נדה יועלי וכי וכו׳ הם נדה בועלי שמסיים במה סירץ מה

 מיל' מילי לומר כרחין ועל קדושין קידושיו אין ממש שקץ או ע״ה
 אין כי קדושיהן ענין להזכיר לו היה ולא בגנוסן להפליג קא.נר

 שהוא לישט צריך וכך קצס דמוק דהלשון ואיברא .ס״כ גנוס בזה
 שקדנשיהן לענין כישראל משובין שהם אע״ג כלימר ואע״פ עיי נמשך

 וגזירס וכו׳ נדוס בועלי שכם מפני כלל בהם לדבק ראוי אין קדושין
 קדושיהן הרב מ׳׳ם כי יודע והוי . הם נדה בועלי הוא האעפ׳׳י

 שלהם בעדוס אבל שלנו כשירין בעדים שקדכו בזמן הנ׳׳מ קדושין
 מודים ששניהס שאע״פ עדים בלא כמקדש וסד עדוס עדוחן אין
 בעדים בקדש דודאי שקדש גוי ריעו עליו ויניד להם אוששין אין

 אין אלא הכי קי׳׳ל לא דהא בדבריו לדקדק שיש אלא איירי. כשרים
 דאה״נואיגו לסרן ויש פריש. מרובא דפריש דכל לקדושיו חוששין

 דאי משמע הוא השבטים מי׳ שמא טעמא מדיהיב אלא ראיה מביא
 דבריו בכל מהנהג שהוא אע״פ השבטים מעשרס כהוא ידעינן הוה
 הקראין אלו הלכך .קביעותם במקום א״ג לקדוקיו חוששין כגוי
 לכל כגוים שהם ״ג1̂ הם השבטים דמעשיח בודאי דידעיגן כיון

:קטשין קדושיהן דבריהם
 שאם לדון יש נדוח מעלי בהם כגזר מה ובעיקר וז׳׳ל כסב

 סך מפום דלדידן כסבסי כבר ירוק דם בשביל כן אמר ^
 למאן ואפילו למיעוטא חייפיגן דלא הם נדוס בועלי לאו חששא
 לא אבל כעליון החסון משכב מטמאין להיוח הג׳׳מ למיעוטא דחייש

 לעשות הם סנורים כי לשבועה או לעדות חכודים להיוס לפוהלס-או
 הכוסי שאם שכתבו טסיים בגוס פרה ז״ל הסוס׳ וכדברי בטוב

 כיון ירוק דם על שמעל אע׳׳פ דעלמא למילי סבר הוא הצדוקי א-
 סבר כוסי הסם דאקשינן ואע״ג הוא סבר בטוב לעכוס שר׳נור

 לומר היינו ליה משויס נדה בועל סבר צדוקי ליה משויס גדה בועל
הק דדם גדה בועל בסזקס שהוא זמן שכל  דברי עליו שקיכל אע״פ י

 ורוקו בגדיו ועדיין ע״ה מכלל יוצא יגוf דברים בשאר סברוס
 לעדוח לא גפסל אינו בעוג לעכוס דסבור פכול אבללענין מטמאין

 גפשא דקבור קטראי בהני בורר זה בפרק אמרינן והכי לשבזעה ולא
 רב ואכשרינהו ופסלינהו פפא רי דשמסיגכו של.טצרס א׳ ביו״ט
 מאי דסברי משום גיגהו דרשעים אע״ג יהושע דרב בריס הוגא

 לן מבדי כפרה דסנרי עבדי והדר להו דשמסיגן ואע״ג עבדיגן קא
 אמרינן דעציעא ונפ״ק מעיקרא. דינא דהכי רי5דה הגי כ״ש רבגן

 לשבועה סכי מפסיל לא להו משמע דמי בלא לאינשי ססמוד לא
 מסללאל בן עקביא הירוק היד כל בפרק דסנן ירוק דם בענין וכ״ש

 מהללאל בן כעקביא דס״ל דמאן ופשיטא מטהרין וחכמים מטמא
 בטוב לעשוס שסטר ליפהל הוא גדה בועל לאו ירוק דם מל ומשלים

 אס ראה לא הסכם זה הצראה לפי כי אבין ולא שמעסי ואגי .ע״כ
 טלם שהם מפורסם והדבר במצרים נסגדל ימיו כל והלא הקראין

 ואיך לבד מים ראשן על jnn אלא כגל טובלוס שאינן גדוס :ועלי
ס גדוס טעלי שאינם לומר אדם עלדעס יעלה  טכס ודא• אלא בכי

ק שכסב מקום באצטנבול לשם ושמא במצרים מפורסם שהוא מה מז  ה
 טובלוס שהיו הסלמוד סכמי :זמן היה כאשר מקום במי טיבלוס
 גומל חבר צטקי הסם דמסמיהים והיינו לטבילה הכשר בסקוה

 ואפלו הכחשה בה ואין לפין נראה הדבר מס״ז אבל ליה משויח נדה
 טבלה היינו לאו גכסוג האמורה הרמצה כי אוסרים אוסם שואלק

 כרימס וחייבי גדוס גועלי שהם וא״חנהינמי למעלה שכסבסי וכמו
 באלו אבל צדוקי בסחם דהנ״מ ל״ק בטו: למשוח סבורים הם

ק בטוב עושים שאינם להם מראים שאט  בהדיצ משמע מקרא ד
 ששין אינם שומעק ואינם טבילה היעו בכסוב האמורה דרחיצה

 לעדוסולשטעה פ«ל הוא הרי כרס חיוב על עובר שהוא וכק בטוב
 מפט אומס פסל לא שהוא החשובה בעל הרב על כשנה שאין וכ״ש
 לכל ופסולים שבסוס כמחללי שהס לפי חלא לבד נדוס בועלי שהם

 גדוס טעלי שהם סכא אע: ולא בכלל ושבועה ועדוס כולה המרה
חן להפליג אלא ט  דמילסא קושטא אבל מהם אדם פיסרחק כדי מ
ח נופלי חמם ^ ם הנדה בט ומלם ודאי מז «ןפונן בזה ואין ג

וסל



ח ו ותשובותההד»^
 כקי כיה לא כי לו השמע לא נדוה גועלי שאינם שיאמר מי וכל

 יום ככל שלהם הדיין עם ונוסן ונושא ניניהצו דר כאני כמוני כהם
 זמן ונאוהו החלמוד סוגיוס משמעוס כסי אלא דגרו לא הס כי

מ' לסחוס או מקוה כמי כיובלוס שנכוסיהן לגינין כיו נוכרים  כאה נ
 רואים שאנו גאלו אגל מדרננן שאונה כולה שאמרו כמו שאונה

 מעני וגוסה ראשה על לזרוק המלוה עיקר שכך אומדים והם כעין
 לא ונו' כהורים מים עליכם וזרקסי דכחינ מהורה היא ונזה מים

 אכל כעוג לעשוס חושנין דהם הוא וקוכגיא .מעולם אדם אמרה
 המשיג לדעס ואשילי זה כעם נהשלק וההודעה הכהראה אמר

 דנר לשום נכך נפהלין כאין סלא נדה כני וכולם הם נלוס נועלי
 שהרי נדוס גועלי נהם כאומר על היא הכנה מה ידעסי לא א״כ
 הם ולדעסי דעסו לסי כמוכעיס או כשוגנין שהם אלא הוא אמש

ס י  נכושיהן מנהג השגה מנעל בנשעלם רושג ואני גסורים ^
 מן נדוש נועלי הס והרי ירוק נדם כעמא שלי ומש׳׳ה ככינילה
 אינם יכם נמים ששנוא עד נכיומאשה היא דלעונם קי״ל דכא ההורה

 נהא ונריעי נו מודים והם מסורכם הוא כא-ר כלל נמים כאוש
 שהיא אלא כאה ממ' יושר נמים נאים שהם הישמעאלים מן

: עושים אינם זה אסילו והם שאונה
 שסוסקש דיוס משים הם נדוש נועלי לומר באין וכ״ש כשנ

 יוסי ור' ככולו היום מקלס דכנרי שנעה למנין סוסרשו נו
 הקראין מנהג שמע ולא ראה שלא אומר ואני . כדלעיל ס״ל הכי

:נו וכיולא נזה עלמו שולה היה לא דא״כ נזה
ף  ואינם נמקוה נשושיהן בניונלוש נשכיל כן אמר ואם כשנ ?^ו

 בכולה שמקוה אומר ההוססוש נעל ר״י הרי נבאוכין נזהרוש
 ובכאן דרנווחא נ-לוגשא שהיא ונודאי זה להוכיח והאריך כשר שאוג
 שאינן היא ולא כונלוש שנשיכן חבג שהוא כעושו כהדיא גילה

 הוה מעמא אי דסליג* והא .כלל נמקוה ולא כשאונה לא טונלוש
 חנריס שהיו כזמנם היינו ככולו היום מקלס משוס או ירוק דם משום
 אוחס מזהירין שאנו הם נמזיד נדוש ונועלי הם רשעים כזה״ז אנל

:נזהלו ולא
ד ^ו  ננכילח שפקפק הנר נן אלעזר ואפילו שאמר מה נס כשנ ?

 לחייג הוא הזה הדין כנו כי הק״ו לטון ידעחי לא וכו׳ ידם
 מאלעזר ק׳׳ו חכמים דנרי כל על העונרים עלמם הקראין אש נדוי

 עכ״ד העונרים אלו לומר ראוי ולפ״ז קלה מלוה על אושו שנדו הנר כן
 לנדוש שיש עאכ״ו שכושג מה אנל לנדושס שיש עאכ״ו חכמים
 שנדכק מי אש שנדו היה אם אלא משחייג אינו וכו' נהם כמדנק
 לנושמנדין אשאלעזרמנין אלא נדו שלא עכשיו הנראנל כן כאלעזר

 שמרנה מפני שסיים ומה . חכמים דנרי על בעונר נמי המסדנק אש
 לחוש וראוי היא חשבא זו כי זה הוא השם מן לא כישראל פסולין

 אכל .אניו מצד או אמו מצד המינוס אחר ימשכו שמא היוצא לזרע
 זרעא ליה הוי לא דדילמא נדוי כהן שייך לא כיעמא דמהאי נ״ל

 שרגילהו מישראל האם אס כי הוי מעליא זרעא דילמא הו״ל ואש׳׳ל
 האג ואם . ממנה יסור לא יזקין כי גס ושמה אללה שהוא נקטנחו
 והכלל יודיעהו שנונוש ודרך משפני אורח שילמדהו כ״ש מישראל
 אומר ואני .ע״כ לנו חין זאש על לנדושו אכל איכא ודאי דחששא
 כל ושמשא נדוי חייג הוא כי ז״ל הרג כחג יפה מכנודו במחילה

 הנר נן לאלעזר נדו אם הוא כך שלו והק׳׳ו נהם המסדנק
 כל לספק עצמו שמכניס מי אש שינדו כ״ש לא בנט״י שפקפק לפי

 לכו דליש כיון ודם חלב שאכיליו שמא נדה ששמשנו שמא שורה גופי
 נחשנוננו שחל בפסח חמן שאכילנו שמא מכשול. ששן לא עור ולפני

 שמא חיישינן שורה גופי כל עלי עוכרים שהם וכיון . בחשנונם ולא
 חייג זה לספק עצמו מכניס שהוא וכיון אדעהיה ולאו שענירנו

 שהדכר ואפ^ו המשיג כשנ כאשר לחוש יש הזרע על וגם נדוי
 כנים שיוליד לספק עצמו מכניס הוא הדי דעשו שיקול לפי שקול
ה'  הדנר שאין אומר שאני כ״ש מזה גדול חייג לך היש בגדו נ

 חכמים חומרוש לקבל לו מה כי המקל אחר ימשך ודאי כי שקול
 וגדול נדוי חייג נהם שהמדנק השמש רואי לכל נרור הדנר הלכך
 שקנה לו ואין בישראל פסילים להרכוש סנה הוא כי מנשוא עונו

: ממזרים המרכה לגני כדאמרינן

 שלקה מי דאסילו להחיוחס ואסור וז׳׳ל .ז״ל הרג כשב עוד כ^ב
 כדאישא לכיפה אושם מכניסין כרישוש בחייני ננ״ד ושנה

 לאידעשיאס הכושג אמר ע״כ. חלו וכ״ש הנשרפין פ• כסנהדרין
 והכופרים והאפיקורסין המינין בכלל שהקיאין המורה הרג סונר

ס אמרו הרי בכלל הס אם לא או בשורה כ  מעלין ולא ן מורידי נ
 כיפה נכלל אינם ואם . למס ושעורין וכיפה נידים להו דקגילינן

 כללו וצדוקים כרש כחיוג ושנה שלקה במי אלא אמרו לא כי מנין
 שהרי מלקוש נהם דאין דפשיעא שנה ולא לקה לא נהו שייך ׳א

 השראה מקבל אינו יוה״כ על או שאוכלים חמץ על נהם כשמשדין
 חמן אוכלין אשם אדרבה יוהי׳כ היום אין להם אומר אדרנה אלא

 חמן אוכל שאפילו שנא ולא אחדא וליומא למחר ניוה״כ או נפסח
 הוא אסש שגגה שככל מחלקיש ידיעוש אין פעם אחר פעם נפסח

 לקה חביב לא ניוה״כ אוכל ופעם בפסח חמן פעם שאוכל ומה
 ומה כגמרא כדאיסא טעים דקא הוא דאיסירי כרש כאיסורי ושנה

 אניס דמימר הגויה לנין שנשנה כהנוק שהם הט־עים ננני עשה נס
 ולנסוה כהכיר דהוי מ״ד ואפילו כרה שגגש על חגיאש מביא ואין הוא
 עבירה חדא דכל ושנה לקה לומר שpחלו פנירוש כאן אין מ״מ שכח

:ע״כ חכמים לדברי מודים שאין היא
ר מ  הוא שהיי ז״ל הרנ כדברי נסשפק נמה ידעשי לא דוד א

 המועדוש אש מחללין הקראין ואלי דבריו נשחילש נהדיא כשנ _
 ע"כ כולה השורה ככל כופדין וכאלו השבהוש אש מחללין כאלי
 אה״נ נידיס להו דקכלינן מעלין ולא דמורידין ליה קשיא ודקא

 האומוש דיד אפשי אי דהאידנא כיון אבל הקיפה ידינו הישה חס
 להחיושם דאסור הרב אמר לר,יקטנינהו אפשר ולא עצמן על הקיפה

 אסור שקיפה שידיני בזמן הוא אס .דברים שני הנשון זה נכלל ויש
 אסור שקיפה ידינו אין ואס חיים להניחם כלומר חיים להם לשש
 נפל ואס לרפאושו אסיר חולה הוא שאם כלומר חיים להם לשה
 וכיוצא להצילו אסור רוצחים ליד נפל ואס לכעלושו אסור לנוי

 כהרי לראיה ז״ל הרג שהביא לכיפה הכניסה היא וזו הללו נדברים
 ממישין כיו דהשם היכי כי ה״ק אלא כיפה דין דנין היו לא נזמנו

:הוא וכ״ש בהני ה״ה שעשה ואל בשב אושו
ם  שאינו מפני ושנה לקה נהו שייך לא שהצדוקים שכשנ מה ג

 נ״ד מישש על שענר מי שהרי לו מודה איני השראה מקנל
 ראשינה פעם ששק או בראשו והרכין בו והשרו כרש איסור על או

 הרמנ״ם כשב וכן שימוש עד לכיפה אושו מכניסין כשלישיה ושניה
 ושנה לקה צדוקין כהני שייך דלא ונהי סנהדרין מהלכוש פי״ח ז״ל

 עכר נהו שייך מ״מ השראה מקנלי דלא כיון מלקוש נהו שייך דלא
 ומש״כ .השלישיש בפעם לכיפה אוהו מכניסין וכנה כרש חיוג על

ס כבני עשה גם ומה  נהלכוש ז״ל הרג כשב כך האמש וכו' המעי
 שכולם וכ״ש נזה לו יודה כשבונה שנעל כהכרח אינו אבל ממרים
 מהרין ואנו פעמים כמה כשנשי כאשר שוגגים ולא מזידיס נזה״ז
 דאי אלא הם כיפה כני וכולם שמוע אנו ולא פעמים כמה נהם

: וכדכשיננא לנו אפשר  לאכול שאסור ע׳׳ה גני הניא ועוד וז״ל הרג כשב עוד כתב
 אסור בשורה עוסקים שאין ואלו ועוף חיה נהמה נשר

 .ע"כ לכם יעשה זה שאין כיו״כי כ״ש כחול אפילו בשד לאכול להם
 שאינו שמשוך ז״ל כראשונים פירשוה שהרי ראיה זו מה יודע ואיני
אסורלאמל ועופוש נהמוש כמה ו ל שיש אע״פ ולבדוק לשחוט יודע
יום נכל ומעשים קשני גוזמא א"נ . מנ״ל לו לששוני אנל נגהם
בעלמא אסמכשא קרא וע״כ וניו״ט כחול לע״ס שוחכייס שאנו

 אנל כמקרא אפילו עוסק שאינו ע״ה לאפוקי גמורה ראיה ואש״ל
 דעדיך שימעוה ..כך לאזנים אוי . עכ״ל נשמעגי לא כמקרא הפוסק

 כל ועל שורה גופי כל על ועוכר כמקרא דפוסק משום צדוקי להו
 שמקיים מע״ה חכמים דברי כל ועל מסיני למשה הלכה שהוא מה

 לא דודאי מאריה ליה ולשרי כמקרא אפילו עוסק שאינו אלא המצות
 כני מאמינים שהם הכי עלייהו דלימא למרייהו [ליה] (להו) ניחא

ראיס מניא מה ידעשי ולא כופרים בני כופרים ואלו מאמינים
 זה פירוש שאין נ״ש היאשוניס שפירשו ממה ז״ל הרג על להשיג

וגם פירושו על מורה אינו אסור מלש כי נענין ולא בלשון לא נכון
הענין



ותשובוווהרדבץ

 שאינם יש חורה כשלי וכמה שחישס הלטס ידעי כ״ע וכי המנין
 שוחטים שאנו ומש״כ . לשחוט הבקיאים אצל ומלכים לשחוט יודטים

 אבל לנמרי. הארץ פם שיהיה מי כזה בזמן אין כי כלל ל״ק לע״ה
 מע״ס אובא גריעי במקרא מקצחם שעוכקים אע״פ הצלוקיס אלו

 בקר: לאכול שאכורין כרב כתב יפה א״כ דאמרן מטעמא רז״ל שהזכירו
ף ו  אין בעבודה מודה שאינו כהן ואפילו דצרץ היים ועוד כתב ע

 שאין שלנו בשחיטה מודים שאינם אלו כ״ש בה חלק לו ^
 דכהן טענה ואינה . לנכרים ולא לכם עליהן וקרינן בה חלק להם

 כחזה לפי בה חלק לו יהיה כלא היא לין בעבודה מודה שאינו
 חל;} שכר לכהנים הם שבמקדש מחנות ושאר מנחות ושוק.וניירי

 אבל במחנות יזכה למה ובקדושתה בה מודה שאינו ומי עבודתם
 מה להחמיר או להקל שלנו דברי-שסיטה ה' במקצת מודה באינו מי

 ביו״ט ואפילו בחול לנכרי להאכיל לשחוט אסור וכי לאפור טעם
 מקום בשם מצינו שלא צדוקים למעט אין לנכרים ולא לכם שדרשו
 בפרק דפליגי עירוב גבי וכדאשכחן סיים בעצמו והוא כנכרים שדינם

 כנכרי הוא הרי התם דהני אית בעירוב מודה כאינו צדוקי גבי הדר
 ז״ל ח״ש וס והחוש׳ זכרמב״ם. הייא׳׳ן} כדעח למעלה כתבנו וגם
 לענין דדוקא י״ל כנכרי שהוא שפוסק למי ואפילו כנכרי אינו וקי שצד

 דטירוב עירוב ממנו מקבלין אין בעירוב מודה כאינו טון די״ל עירוב
 בדעתיה לאו שחיטה אבל אחד כאיש כולם כאלו בדעת.שיחשוב תלוי

 וצכם ביו״ט ול״ש בחול ל״ש השוחט בדעת אצא מילמא חליא דאוכל
 במועדות מודים שאינם גמורים נכרים אלא ממעט לא לנכרים ולא
 מחללינן לא יו״ט מנטר דלא יו״ט מחללינן יו״ט דמנגיר דלימא כלל

 אבל בשבח הנכרים אח מילדין אי; לענין דע״ז בפ״ק כדאמרינן יו״ט
 הרב כיון יפה אומר ואני .ע״כ כדלעיל יו״ט שומר חשוב זה צדוקי

 בה חלק לו אין בעבודה סודה שאינו כהן ראיה מייחי והכי ז״ל
 בשחיטה מודה שאינו -צדוקי הדברים שאר בכל״ מודה שהוא אעפ״י

 אומרה ואני .כ׳׳ש לא דברים בשאר וכופר מכחיטחנו אוכל ואינו שלנו
 שאינו צדוקי בה חלק לו אין בעבודה מודה שאינו כהן אמד בלשון
 ביו״ט להם שוחטין איך נפש אוכל לצורך ביו״ט לשחוט שמותר מודה
 מודים שאינם אלו כ״ש שכתב ז״ל כרב כונס היחה שזו אצלי וקרוב

 לכם עליהו וקרינן בה חלק להם שאין ביו״ט כלומר שלנו בשחיטה
 לשחוט שאכוא ז״ל הרב ומ״ש הלשון סוך! מורה וכן לנכרים ולא

 והשוחט בשר לאכול אסור שע״ה שכתב הטעם מן היא בחול להם
 אלו אבל מצווה כאינו לנכרי דומה ואינו עבירה עובדי ידי לו-מסייע

 צקראין ולבשל לשחוט שאסור למדת הא עושין ואינם מצווים הקראי;
 .ביו״ט נפש אוכל לעשות שמותר מודים שאינם כיון המועד ביום

 מאד ברור וזה הנכרית אח מילדי; דאין דע״ז דכ״ק ממשלהך ודמיא
 האומרים לדברי דאפי' למעלה כתבתי וכבר כהוגן ז״ל הרב דברי ועלו

 יינם ולענין שחיטה לענין דמודיס אפשר כנכרי אינו עירוב דלענין
 שהם כיון להחמיר ראוי מחלוקת שהוא סימא ואפילו דחמירי משוס
 לפני מעשה בא וכבר מייננו שוחים ולא משחיטתינו אוכלין א־נם
 יבשל שלא אותו ומנעתי מהקראין לאחד משרת שהיה רבן בנער
 לא הנער וגם לבשל שמותר מודים אינם שהם כיון ביו״ט להם

: משחיטחן אוכל היה
ד ל  מי כל להחרים ראוי ע״כ וז״ל כתב דבריו ובחתימת כתב ע

 לא עור ולפני ועל ממזר יבוא לא על שעובר בהם שמדבק
 כדין/ שלא וכשמחגישת תורה כדין מקודשות נשותיהן כי מכשול חתן
 בלא והם ממזירין הבנים ונמצאו גט אינו שלהם והגט ־מגרשין הם

 הרב שגזר מה לפי שמואל אמר .פכ״ל טובו יחיל לא ע״כ יבוא
 בכה״ח וטפרים שבתות כמחללי מועדות מחללי שהקראין למעלה

 של עדות פסולי א״כ כריתות ומחויבי נדות ובועלי ומומרים כולה
 נשותיהן ואין קידושין אינם בפניהם שעושין והקידושין הן חורה

: ע״כ מנין וממזרות גלי צריכות
ר מ  בעדים קדושין שקידושיה; לומר הרב ע״ד עלה לא דוד א

 נמצאים היו לא במקומו או שבזמנו מה אלא ח״ו שלהם
 היו קידושיהן וכל ממשפחה ושנים מעיי אחד מזעיר ממט אלא

 הגט היה לא ישראל בעדי שהיה אעפ״י הגירושין אבל ישראל בעדי
 בארצות באו ומאותם ממזרין שהם עליהם גזר ולכן דז״ל כתיקון

זסח אברהם כהר״ר וכ״כ השמידום אשר עי אחריהם חקרו כי סל^

 ועדים סופרים ולהם גדול קהל מהם שיש הזה ובמקום בזה״ז הלכך ז״ל
 אצלי ברור הדבר עדיהם ע*פ אלא וגטיהן קדושיק עישין ואינם
 אשת על כבא אינו מנכוחיהן אחת על והבא קדושין קדושיהן כאין
 בע״הואם לבאר עתיד אני כאפר• לדעתי ממזרים אינם ולפיכך איש

 אחרת בחשובה ע״ז התבחי וכבר מקבלם אני בחשובה לשוב יסכימו
 פקדושיהן באותם אלא אינו הרב שגזר ומה בע״ה בזה נאריך ולקמן

: שלנו עדים בפני
ד ו  המורה בעד הלין בצדקה מדבר קדוש אחד כי ושמעתי כתב ט

 ומזה רבנים כרבה נמצאים הקראים חופת ברוב כי בזה
 חיקן כלא ראיוחיו והביא כלום חיקן לח הס קדושין קדושיהן הצד

 יכנסו שלא באתרי; כ״ש מודה אני וכן הקרא־ן חופות ברוב כלום
 מן כהתרחק מהם ומחרחקין בפמחחם ולא בחופתם לא רבנים

 בבית שיכנס מהרבנים אחד ראיתי לא היותי מיום ואני האפעה
 בזמן ז״ל הרב כוונת אלא והעדים הסופר מהם הכל אלא חופתם

 תקנתם היא זו שלהם בעלים אבל קדושין קדושיהן אז שלנו שהעדים
 :כלל בזה יחלוק לא ז״ל הרב וגם גימיהן הם קדושיהן כפי כי

ד ו  הראשון שבדור לנשים היא שהחששא צ״ל שיטתו ולפי כתב ע
 ואחר וכהלכה כדת נשואות נשים בהם שהיו צדוקים שנעשו ^

 דאחזוקי חיישינן לא דלהכי וסשיטיא שלהם בטל בגט שנחגרשו
 ראשון מדור נשואה אשה דפוס יימר דמי מחזיקינן לא איסורא
 כשרים ועדים ובסופר ישראל של בב״ד שמא נחגרשה ואת״ל נחגישה
 והאריך ב״ד הצדוקים הושיבו שלא מניו רבים ימים כי נחגרפה

 דברים בה הוספתי ואני רזה כשב ויפה זה על ראיה להביא
 בכל שמא אחרת חששא עוד לי שנתחדשה לפי הראשונה בתשובתי

 שלהם בגט ונחנרשה למינות ואשתו איש נתהפכו הזה הארוך הזמן
 ולא תשובה באותה וז״ל .עמהס ונתערבו ממזרים הבנים והרי

 מפני הזאת האומה שם להסיר כדי זו גסילחששא חושש הייתי
 ובייחוס צדוק אחרי נמשכו אשר אותם שמא כי רחוקה כהיא-חפשא

 מהם אחד גירש לא שמא נכואיס שהיו ואת״ל נשים נשואים היו לא
 באותו שעדיין גירש וןגטכשר בעדים שמא גירש ואת״ל אשתו את

 מפרשים להם שהיו אחרי בזה״ז הוא כאשר לגמרי פקרו לא הדור
 ועדים פסול נגע ואת״ל לגמרי איחס שהטעו וחבריו ענן כגון

 ניסת ואח״ל לאחר יסת7 לא המגורשת אותה שמא י גירש פסולים
 איילינית או סריס דילמא ילדה ואת״ל ממנו ילדה לא שמא לאחר
 הגיעו ולא קטנים בעודם מתו שמא ילדה להוליד ראוי ואת״ל לדה
 עתה מהנמצאים אחד כל בנים להס להיות הגיעו ואח״ל בנים לכלל

 :בקהל לבוא מותר מהם אחד וכל• מהם איני לומר יכול
 מחזקינן לא איסורי אחזוקי ברור האיס־ר שאי; כיון דמילתא כללא

 להיות חירות דברי ונקבל אלעו לשוב מסנימיס היו ואס
 היה וכן בקהל לבוא להתירם מכשורא שינא ממטיינא הוה כמונו
 שנתיהדו גדול כקהל ׳ז רם מחזור סוך ז״ל רבינואארהס הנגיד בימי
 והם מהם ידועות משפלווה יש היום ועד וקילוס במצרים אח? ביום

 בעל וגם הדבר על שערער אדם היה ולא ידיהם ונושאים כהניה
 ישראל עדי קדושין שעדי באותם אלא דבריו ואין גזה מודה תשובה

: קלקלתם שתקנתם רז״ל כתקון גיטן ואין
ד ו  למעלה שהכרעתי מה לפי בהס חששא לצייר יש אמנם כתב ע

 מחמת חורה גופי על שעוברים מה בכל והצדוקים שהכותיים
 דעלמא לעדות נפסלים אעם חכמים לדברי מידים שאינם טעותם

 מוכחא והגי .אונסם ולבם בטוב לעשות שסבורים לשבועה ולא
 ושחרורי נשים מגעי חון פסול כוחי עד ננליו שיש גגי דכל סוגיין

עין אליעזר לר׳ דאוקימנא עבדים  דאי לבסון} חתום ישראל שהיה ו
 הסוגיות לכתוב והאריך לקמיה מחתים הוה לא הוא חבר דכוחי לאו

 יוחסן ובפיסול במצח; אליעזר כר׳ דהלכה שמעינן דממלא והעלה
 זה בכלל הקראי; גם להכניס איפשר ולפ״ז נינהו טעמא חד דכולהו

 ממדרש חכמים שלמדו מצות בדקדוקי בחיאים אינם הם שאף
 הרמב״ם מדברי לכאורה נראה וכן מסיני למשה הלכה או הכתובים

 זמן באותו כוחיים כמו בזה״ז שהצדוקי; עבדים מהלכות בפ״י ז״ל
 גדולים קצת נחלו ז״ל הרמב״ס של הזה ובלשון עליהם שגזרו קודם

 בלא סובר אני וכן הגדולים מכלל איני ואני ע״כ בקראי; שגמגמו
כאשר ממזרות חון דבריהן וכל ועדותן ושחיטתן יינם לענק גמגום

כחכמי
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למעלה: כסכסי

n iV שימס להעמיד א״א אכל כסכ w ללמוד אין ט צדדין משני כלל 
 ארורים רים]נמורים5הטסייסהכ(גרים)[ כי מהטסיים צדוקי

 לפ״ק כדמו^ח רע וסורס והמצוס הסורה אצל ונכרים זדים כורים
 פםולן להוכיס והאריך כהו אחזיק ולא דכתיכי מצוס דאיכא דסולין

כי הם וכי מסיים של  כספר הנזכר וכנימין יהודה וצרי כיסו ^י
ט עזרא  כאנשים כי כזה דכריו וסוף ולכריוס לשמים מנודים הם ו

 והסמיר(ושלס)ןועליסם]מצא וסזר ר״א הסמיר כנפשוס׳ כאלה המסאי'
 ולפסול לעלוס ופוסלן מצסן לאסו: המצוס כדקדוקי כקיאץ שאין לומר
 יצאו כי הללו צדוקים אכל וצדקסם ס' מכדי מנסלס להרסיקם זרעם

 מגידי על למלוק אכוסיסם אח וידיחו מקרכינו כליעל כני אנשים
 מצום שום על נסשדו לא מ״מ מדכריהם הרכה ולהכחיש סקכלה

 חכמים מדרשי על ולא כס החזיקו שלא כמורה ?כסוכוס מסמצוס
 כידם שהיו כמו כודיהם נשארו אכל וססכרא הפשט אל הקרוכים

 אכוסיסם למדום כאשר וזהירים רגילין סמצו״ כדקדוקי וגם מאכוסיסס
^י .ע״כ כסיקונם המלוח עשייס על וגדלו הס יעקכ סולעס כי  ו

 אנכי ויוסר כסכ יפה וגנוסן המסיים כרשעס שהפליג כמס כי אומר
 רואה איני להכשירם וכוונסו סללו סצדקים אכל כמ״ש אכל ע#נדי

 מון חשוכה כעל כדכד אלא כ"פ למעלה כחכמי כאשר דפריו אח
 כי לומר טעם יש ואדרכם קלקלסם שמקנחם לפי ממזרוס מלענין

 והמצוס סחורה סיני מסר קכלו לא שססהיים לפי ספי גרמי הצדוקים
 ה׳ אס כקרא כדכסיכ יגו' ̂־1 יגידו אשר היכר מן מסור לא קכלו ולא
 אכוסיהס שקכלו הצדוקים אכל עוכדים היו אלהיהס ואס יראים סע

 ומכחישים מסם סרים וסם וגו׳ הדכר מן מסור לא סיני כהר
 סני וכ״ש סהכוסיים יוסי עליהם לגזור וראוי טפי גרועים דכריהם

:בסו סדרי ולא כהו דמסרין דסאידנא

ם ט ועוד סקנהוכדכסיבנא להם היה לא כשרים  ו״ל ^וןסרמהי
ק אוחו של הטסיים כמו הזה כזמן שהצדוק׳ים שכסכ סיוכסיס הוס  ז
 היו לא מדה״י כני דאפילו פשוטה אינה לשמה ליי וכ׳ דרשס כי וסו

ק ו® .הצחקין כה כקיאין יהיו ואיך רכה לדעס כס כקיאין  לס מ
 ומש^״כ דעס׳ה ס״ל מאיר כר׳ דלמא עדים כפני אוחו סנוסנים לומר
 «־׳ קי״ל ואנן קאמר החסומים המדם על וגומר עדים שרם עפ״י

 אפילו ^ לכינה כיצו לה מסדו ואם כרסי מסירה דעדי אליעזר
 ו״ל. הרטבים וכ״כ מסירה בטדי הנירישין שעקר :לל גט איט כעד
 שגירשה היי מכי® ושלחה הדכסיב קרא דורשים שהם כיה יחי

 וסע® הגירושין נגמרו לדידן וקדשה אסר וכא מבי® יצסס לא ועדיין
 ולא הביס סן מדשסצא הגירושין נגמרו לא ולדידסו שר קדושי בס

 או ממזרים וברה משר גט בלא לאחר וסנשא וסלך שני קדושי ספסי
מסו שלא אוסרים מהביס יצאס לא שעדיין כיון בעלה פם מעמוד  י

א למך או מצרה לסוך ניטה לס זיק אס וסו .קדושין בס צ ^ ה ס ל  ק
 קדושין מפסי וקדשה אסר כא ואם מטרשס היא הרי לדידן בזה

 שיש דמלסא כללא . ממש בידה ונסן דכעי מקודשס אינה לדידהו
jto< כהחפם’למש מקום ראיסי סזרסיעלכלצדדיולא1ממזרוס 

:לממזרוס לטש ואין כשר שלהם שהגט המשיג
ד57  אם הפטעה בעיקר לדון יש עצמם לטסיים כי הב׳ סצד נסב ו

® מצס שאוסר אליעזר כר׳ הלכה  כקיאין שאין לט ט
 הרבה והאריך אליעזר כר׳ סלכס אין אומר שאני מצוס בדקדוקי

 שיט® לפי יאטלו אליעזר כר׳ הלכה דאץ להוכיח השטשס ודחק
 דצא פסולים שהם שלהם שלססיובגיטין בעדו® אדם שיחלוק א״א

 ססס אגל מכר בטסי אלא מבדי׳ ושחרורי נשיה כני® טסי ע״א הסירו
 דכריהם לכל גמורים כנכרים שעשאים עד משם זזו ולא לא כוסיים

פסול: טסי׳ שעדיו דגט מכללם Y\ והרמב״ם סלטס בעלי כל פסקו וכן
ר שלהם הגס נוסח כי וראינו דיניהם חיבורי על עמדנו וכבר כסב ד1ע ו ̂  שכסבבפ״ו ז״ל סרמב״ם על גדולה סמיהא ויש הסב ע

אחד בעד* כשרים הם מכדים ושחרורי נשים שגיסי עבדים סרסב׳ים שכסב דברים העשרה וכל מס״ס שפוסל כדבר נו אין
א טסי אחד ועד ישראל מ  משסט דילן דכגסרא סכר טסי שיהיה ו

® דבססס ® מוכס ולא מיירי ט  דמסים משום אלא סוא סכר דט
 דטסי מוכס טקסיה ליס ואסמים כבוד t דמדנסג לבמף ישראל

א חבר  ישראל חסימס השמיט והרב מייט כוסי כסחם חלמא מ
f ובירושלמי בידוע דמשמע חבר טסי שיהיה והחמיר לכשף t 
 טדע לא כי ועוד .וכדכסיכנא לחברו® שא״צ כלל חבר הוזכר

 טמרא «כר דאם ז״ל הרמכ״ם לדעס זה כוסי של סכרוסו מ®
 שלא וכעמס במצוס שמדקדק סייס סכר אליעזר דר׳ אליבא דלן

 טסיים שר אפי׳ עסו ישראל צריך למס א״כ מאומד להעיד
א שהחברוס כרשב״ג ®בר אם ונ; .כשרים סבידם  שבקי מ

 כרטן ועל סכר שמא שידוע כיק למס ע® וישראל גיסין בדקדקי
 אס הכשיר לא ורסב״ג אמרה רשב״ג כשיסס זיל שסרב לומר

יט♦ א״כ אלא בעריו® שמחזקו מפני נשים גסי לעדוס הכוסיים
 מסל בפי׳׳א שב׳ לטעמיה סרן ואזדא ע״ס שאינו כלומר סבר זה טסי

ט׳ במשנה ולא במקרא לא שאיר מי עדוס  כל רם כסב שד .ו
 הישרים כדרכי מלך שהוא שהוחזק עד קסול שמח בסזקח עיס
 למד אסס ומכאן בטסייר pכ״ בישראל ק שהדין וכיון .ע״כ

 זו חזקה עם צריך אליעזר ר׳ לדעס כי ז״ל לרב טיל דכרשב״ג
 ובדקדקי מצוס בדקדוקי מדקדק חבר שהיא סססיסס מל הוכחה
ט׳ במצוס ששםח שיוחזק אלא ל׳כ א״צ וצרשב״ג עדוס  ומה ו
ש ישראל שצריך  שלא טסול ממשש אלא שקר עדוס מחשש איט ע
 אוטר ואני . ע״כ וברור נכק דע® לעניוס וזה וכדכסיבנא לשמה

f אינו זו כבבא שכסב מה כל ט t זיל הלמג״ם ט ברור ולא נטן 
סטהא חזינא וגברא לשלמה אסרס אליעזר ר׳ בשטס  חזינא לא ו

ם אי לסזטר לרב לו דמה ט f או לבסוף ח t סטנ& דשקר טון
א חבר דטשי משום ק ולפיכך מ ׳5 אמס שהוא במס ״דבר « ^י
ע חבר טסי מ  בסמלה t לבמף ח®ם אי לן שאני לא לס י

ק דלא זיל הרב בכוונה אצלי וקרוב מט טעמא אסאי האידנא ס

ם כולם סמרה מן שסם גירושין הלטס בססילס זיל  ונעשים רכד
 מסכמי שלמדו דברים אוסם חדשו שהאחרונים לומר ואין .מיסיסם

 שינו לא כי מאבו®סם מעולם סיו וכאן נמצאו כאן דאדרבס ישראל
 בדרך סכסוכים p נלמדים הדבדם אומן כל כי והטעם בר 7 בסם
 .עיכ בסם מודים שהצדוקים דברים והסברא הפשט ע0 קרובה ישרה
 ראיסי שאני לפי להם חדשו שהאחרונים י״ל בע׳׳כ כי אוכיח ואר

ס חיבור על ועמדס ס ר  אשס בו לגרש כשוב גס לי והביאו ד
 כסוב שמא שלו ספימלים מן ואחד מס״ס פסול שמא אוחו וראיסי
 שהזמס ב״פ פלוניס יס וחריטה ושבקיס פמריס פב״פ אר בלשון
ט׳ דנא מקדמס אשמי  מנאי לס יהוי די ודן בידה ימחא לא ואיש ו

 ומספר לנוכח שלא כחוב היס סגט וכל אדם לכל שסרח וססיס
 סוכססיבסשונס ואני בו. ומגרשה סהדי וחסימי שעשה מס לעדים
 סס״ס פסול שזה ד׳) בחלק רצ״ג אלף חשובה עיין (א״ה אסרס
 יסן הכורח דספר משמע בידה ונסן כריסוס ספר לס וכסב דכסיב

 הפוסקים ומן ססלמוד מן ראיוס לזס וסבאסי הודאה כופר ולא בידה
ן חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל דאמר מאיר לר׳ ואצ״ל ט  מ
 סרצס ואם הסורס מן גס כאן דאין לרבנן אפילו אלא ממזר מלד

 שאינם הדברים וכל סשובס באומה מיין דברים של עקרן על לעשד
 לחוש יש וקדושץ גיטין בשב בקיאיו שאינן כיון סנט מחוך נכרים

ה מעשה מחוסר יסיס ושלא לשמה כנק לסם  סר״ן וכ״כ מדע® וטהי
 יש וקחשק נימין בסיב בקי שאינו ט שכל בחשובה ז״ל וריב״ש

 שהנס אצלי ברור ואר הגט במוך נכרין שאילם הדברים לכל למש
 להכחיש לט ואין סס״ס כשר שהגט כ׳ המשיג והסכם מס״ס פמל סיס
 במצרים שאני מקומוס לשמר לך איס מאי אלא הסכם שהעיד מס

 ראה אשר בגנו מגרשים ובקושטנןוינס ראיסי אשר בגט מגרשים
 ודאי אלא השינוי זס נמצא סיס לא דברשנססדש ®ס צא ואס החכם

 שהדבר וכיון שפיר דקו לא דידן והני שפיר דייקי והנך למדו מחכמינו
הגסין שאוסם אפ״ס שם של מאוסם נושאים המדינה זו שבני ברור

 דילמא כ״כ השסא מדקדקים שאין דכיח לבפף ישראל דחשם שהם כיק ו® ממזמס חשש בהם יש עדיק רז׳ל כסקנס עשויים סם
^ וחסים איקרי סגס וגם כדברירנא עדוח פמלי והם שלהם העדים באומן מגרשים רי ס וגדול משוב טסי א״נ ב  סיה פמוט וישראל ט

ר ס מי עדים בלא בגס גירש כאלו סוס בפניהם מ סי חסים ומש״ס המורה מן פסול ו ס לא ולמולה גטשא ט ע מגר ט ט ל סר< שטין ו
ד שום רואה איני m כלומר חבר הטמי אם סרין פגגס ומצי דנמרא לישנא ז״ל בעדים תדושיק פאין 'אלמלא נטיה! טמסלסנ-י e
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 וכעדוח כמצוס שמדקדק הוא חבר מלה פירוש וספחא חבר שהוא
 למה א״כ וא״ח .חברוח דברי עליו וקיבל מאומד מעיד ואימ
 דאק ל״ק .כרסי מסירה עדי דס״ל אליעזר לר׳ עמו ישראל צריך

 שר הכשירו ולא העולם חיקון מפני אלא הגכי על סוסמק עדים
 ויבואו בעדוח עליהם לסמוך רגילין יהיו שלא כדי חברים כוסיים

 עדויוח מבשאר יוחר בגט אחד והכשירו חברים בלחי אפי' להכשיר
 דאמר מאיר לר' אפי' שייך בעצמו הטעם חה עגונוה סקנח משום
 אבל בחבר אלא כוחי עדוח הכשירו לא הלכך כרחי חמימה עידי
 :דבר לשום עליהם סומכין ואין דבריהם לכל הס רשעים מסיים מאר

י ו , ך  כנכרים כולם והרי כלל חבר מחי הזה בזמן דאין יודע ן
 מנודים יסם כלל עליהם חסמוך אל ולכן דבריהם לכל גמורים

 מש״כ כי להוציא המשיג החכם שרצה החולדה הלכך .העולם לכל
 אוחו של ומחיים זמן אוחו של כמסיים הם בזמה״ז הצדו^ם הרב
 שאין מפני אלא אשה לעדוח נפסלו לא חברים שאינם אוחם זמן

 כשרים לדעסו לשמה בקיאין שהם הצדיקים וא*כ לשמה בקיאין
 לדבר חאמין לא המעיין ואחה . תולדה חינה וקדושין גיטין לעדוס

 בזה״ז והצדוקים רשעחס מפני אלא המחיים אח פסלו לא כי זה
 השאלה בעל הרב כחב כאשר הדברים לכל ופסולים המחיים כאוסם
 מפר הפיסול היה לא רשב״ג לדעח אפי' כי אומר אני מזו וגדולה

 .פסול ע״ה ישראל אפי' כוחי איריא מאי דא״כ הארץ עמי שהם
 אינם גמורים גרים וגם ישראל מזרע שאינם מפני הוא :מעם אלא

ר הוא הרי חבר הוא אם הילכך  היי חבר אינו ואם זה לעני; מ
 דחרעא בו הארכחי לא עסה לז® צריכק אנו שאין ומפני כנכרי הוא
 צדוקי ולא חבר כוחי לא לנו אץ זה בזמננו כי רווח דרווח כיון
 איר ולפיכך הסראוח כמה אחר גמורין ככופרין הם אלא חגר

: עדוחן ואצ״ל יינם ולא שחיטחן להסיי• שומע
ר ו  הצריך בעלמא לעדוח וכשר חבר שהוחזק שיטחי שאחר כחב ט

 בצדוקי ה״ה לשמה בקי דאינו חששא לסלק ישראל עמו ^
 עמו חחים ישראל צריך נשים בגיטי וכשר ע״ה שאיט שאע״פ

חי זה והרי . ע״כ לשמה בקי אינו שמא  הראשונים דבריו סו
 הצריכו חבר צדוקי אפי' והרי החורס מן כשר שלהם שהגט שכחב
 שלהם גיטין בסחם וכ״ש לשמה בקיאין דלא משוס עמו ישראל

 לא דהא פסולים שהם חברים שאינם אעפ׳׳י בעדיהם שחחומים
: ברור וזה לשמה בקיאין

W]“ עדוח משום לכוחים שחוששים אליעזר ר׳ בשיטח אבל כחב 
 שהוא הגט מחוך שמכיח עד פסולים נשים בגיטי אן} שקר ^

 שאין למעלה שכחבסי וכמו הכוחיים מן לצדוקים *זד הרב לא כשר
 הרב למד יפה כי אומר ואני .ע״כ המחיים מן הקראין ללמוד

 כשיטח עדוח מפום פיסולם חשש שיהיה אפי' המחיים מן לצדוקים
 הכוחי כי עליהם שגזרו קודם כמסיים הצדוקים וה״ק אליעזר ר'

 נשים לגיטי כשר כמונו להיוח חברוח דברי עלט שקבל החבר
 כן עדוח לכל פסולים חברים שאינם אוחם אבל עבדים ושחרורי
 אע״ג דרבנן ומילי חברוח דברי עליו יקבל אם בזה״ז הצדוקים

 פיחנהג ואחר אחר ישראל עם כשר זה הרי נהם נהג לא דטדיין
 אינם צדוקים ססם אבל מהם שיים ואפי' כשר הוא הרי כמור

; טפי דפקרי דידן הני וכ״ש כלל עדוח לשום כסריס
1W* חשש מטעם אינו המחיים יחס פיסול כי להוכיח האריך 

 שנחערבה שפחה ספק מנועם אלא אליעזר ר' כדעח ממזרוח
 וגס .ע״כ כלל זה בפיסול זכר לקראין ואין בכולן מחחילה בהם
 שם ואין עדוח עדוחן דאין משום אלא מטעמיה ולאו לו מודה אד

 מסח וראיחי .קדושין בלא כפילגשים אצלם נשוחיהן וכל כלל קדושין
 שלהם הנוסח כפי הכחובה לה שכוחב שלהם והקדושין הנשואין

 יזשמאל הכלה והעמוד ההיכל נגד והכלה החחן יעמדו ואח״כ
 בא וכו' פליד ביום .השטר זה מהבחורים אחד יקרא ואז החסן
 עדים עלי היו אליהם ויאמר הקראין עדח הזקנים לפד פלוני
 ובחוקי סיני הר בבריח לים במבחר שניהם והחנו רצו ועוד וכו׳
 ובמציאח הירח בראייח המקודשים ה' מועדי אח לשמור חורב הר

 ויחתמו וכו׳ במציאחו משגח ידם אס הקדושה ישראל באק האביב
 עם או טבעה עם הילה ביד החחן יחנהו ואח": ראויים עדים בו

לעולם לי וארשמיך בחולה היא אס המברך להם ויאמר אחר דבר

 ומסח סנוצוס סדור להם כחב אשר אהרן גוסס הוא זה מ וגו׳
 סל ומסבים שלהם בעדים אלא מקדשין באין למדח הא . ברטח
 חקרי אל אחם חקראו אשר שאמרו שבע״פ בחורה שכפרו עצמם
 ועוד וכו׳ מוטעים אפי' אחם שוגנין אפי' אחם חם א אלא אוחס
 לפניהם קורא המברך אלא לי מאורשח אח הרי אומר המקדש שאין

 אח הרי כמו הוא שזהו חאמר ואפי' .לי וארשחיך הפסוק זה
 אמר ואח״ם נחן ליה הוה מ״מ אמרו שאחר ואעפ״י לי מאורשח

 עסקי על עמי! מדבר היה אם דקי״ל ואע״ג .מקודשח דאינה
 מדבר דהיה היכא ניחא הא נוקודשח בשחיקה לה ונסן קדושיה

 וכיון למיסר איכא מאי עמה מדבר היה דלא היכא אבל עמה
 כוא הטעם עיקר מקום ומכל למיחם איכא ככה שלהם שהנוסח

:פסולין שעדהן מפני  חשש ואין בעדיהן לקדושץ לחוש שיש ראיחי לא דמלחא כללא
 איש בהם נסערט שמא מפני או הראשונים מפני אלא

 מן פסול שהוא שלהם בגט נסגרפה ואח״כ הרבנים מקהל ואשחו
 והסכמחי לה חושש הייחי ולא רחוקה חששא שזו כחבחי וכבר סחורה

 מודה השאלה בעל הרב גם כי זאמרחי סקונדרוס בעל החכם עם
 בעדים מקישים היו זמן שבאוחו לפי ממזרים אוחם שעשה ומה בזה
 ספיקי: כמר דאיכא לעיל כתבנו הא בסם נחערבו שמא וא״ח שלנו

ף ן  כחב שבפט״ו ז״ל להרמב״ם גדול עיון צריך ועדיין כחב ^
 סכוחיים אח הזכיר ולא ודיניהם הספיקוח פעמים כמס ^

 שעשאום לפי שהשמיטם לומר ואין בספק ולא בודאי לא כלל
 אם נ״מ סוף דסוף בהם לסחחחן שאסור ופשיטא גמורים כנכרים

 חברוס דברי עליהם וקבלו חשובה ועשי ישראל בדרכי ללכח פירשו
 בקהל לטא אסורים הם אם לדעח שצריך דפשיטא חז״ל ודברי

 ונלע״י .מאלו אלו ליפא ושאסורים עבדוח מצד או ממזרוח מצד
 חש ולא בהם נתערבו ושפחה עבד דאמר דלרבא סבר ז״ל שהלב

 ואלו ליס מחניא לא כדלעיל דחולין ס״ל וכרשב״ג אליעזר לר' כלל
 למסי שפחה אוחה כשנשאת כי וכוחי ואסופי שחוקי הספיקות הן
א נאסר לא  לא סשפחחו בבני ניכר ולא וכשנחערב כוחי אוחו ^

 חאמר שמא בודק לבד משפחה ובאוחה משפחחו בני אלא נאסרו
 ולא כדלעיל כולם נאסרו לא משפחה אוחה נם נחערנה זמן אחר
 בכל השפחה נחערבה דמעיקרא ׳״ל נפרש״י לדחוק הרב רצה

ם  הוא רחוק דבר שזה לפי משפחחו ולא הכוחי נודע לא כי המחיי
 כדאמריק סחורה מן בקהל לבוא מוחר ממזר דספק כיון ואדרבה

 ורבנן יבוא ספק ממזר יבוא לא ודאי ממזר יוחסין עשרה בפ'
 אלא כולו אחד עם לאסור כ״כ !החמיר אין ביוחסין רי^ס עבוד

 גיטץ בדקדוקי בקיאין שאין בכולהו חיכלא דשדי אליעזר לד
 צא ואד .ע״כ כ״כ להחמיר אין לח׳׳ק או לרשב״ג איל וקדושין

 אח הזכיר שלא ומה קטן ולא גדול לא עיון מקום כאן ראיחי
 נדו גמורים כנכרים אוחם שעשו מלבד כי הפסולים בכלל המחיים

 ; מידי מינה נפקא ולא אחריהם הבאים ואח חס1א והארימו
ף י  מערערים מצד רופפוח שהן אלו בהלכות כיוצא ובכל כחב טן

 סופרים מפי בידנו ומסורח החלמוד בכל עמוד והמנהג מעשה ^
 לדת מהקראין גדול קהל שבו רס״ז מחזור בסוף כי ספרים ומפי

 הרמב׳׳ם של בנו החסיד אברהם רבינו הנגיד ע״י במצרים האמח
 וישראלים ככרם מהם במצרים ההם המשפחות ידועוח סיום ועוד ז״ל

 בגדולי נחחחד אדרבה עליהם פס שפצה אדם היה ולא מיוחסים
 ספר ויודעי עשירים אנשים היו סם גם כי סרבנים מצרים קהלוח

 באומה ופרח כפתור מספר והוא הלשון זה העחקסי כבר ואני ע״כ.
 לינשא אבל בקהל לבוא וייוחרים לו מודה אני ממזרות ונענין חשובה.
 המשיג הסכם הודה וכן חללוח חפש משום נוקפי לבי לנהנים
 משפחוח מאוחם אשה לקחח רצה לא הכהן ז״ל נתן ר' שהנגיד

 וכדכחיבנא לממזרות לחוש שאין אעפ״י שהרי לדעחי עשה ויפה
 יבמה וקי״ל חולצין ולא האח חשת מיבמין אין שהרי לחללוח לחוש יש

 לא אם חלל הולד הזונה על הבא וכהן זונה עשאה זר עליה שבא
ק ®סילים בעדים שקדושיה כיון אח אשח זו שאין שחאמר  ו
 דרשי לא ואינהו לכסן ואסורה זונה זו הרי והמפמזררח הגיורת

 לדעח וכ״ש לדעחם האסורה היא המופקרח זונה כפשוטו אלא קרא
ג׳ 1מבנ ססוחה ישחמררה או נתגיירה דאפי' שכחר ז״ל הרמב״ם



וותשובותהרדבץשאלות
 דגמדא ז״ל הרכ ודעא כסורה ססמורה זונה היא אלזד ויום שנים

 שהנהנים שהאמר ואפי' .ל.;רא ואסמכיה ינזזקאל ואסא לה גמירי
 דהא נזהרים אינם ג' כסמוש ומשוחררס מניורח נזהרים שלהם
 נזהרים אינם וכן .זונה כוה לא ג' מנח דסחוח ‘ם״׳ הכי רשכ״י

 וכמס סופרים מדנרי משניוח ולא היא מדרינן דהא השנויה מן
; מהם נשא שלא משה יפה לפיכך לחוש יש כאלו חששוח

?n i j רש למר חשונה ז״ל הגאונים נחשוניח מצאחי זמן אוזר כחנ 
 שצוחקים מינין של אחד מקום כינינו יש ז״ל גאון משה

 מצוח ולא משה מצות לא משמרי; ואין ישראל מדרכי ופירשו מישראל
 טרפיוח וי״ח ודם חלנ ואוכלים כשחיטחינו שוחטין ואין שכח

 ולא חולצין ולא גטין ולא כחוכוח כוחכין ואין כעריוח ופרוצים
 כדיני נוהגין ולהיוח לישראלים לחזור שמנקשים רדייהם ויש מיכמין
^ חוזרין וכשהם לחזרחן חקנה יש [אס] ישראל  לא או מכילה צרי

 להטין} וצריכין לא או כקהל לנא הם ראוים שחוזרים לאחר וטוד
 מכל הם משונים מינין שאוחם ראינו כך . לא או כריח דת מהם

 טרפיוח כגון חכמים כדכרי פוקרים מינים שכל שכלולם סינים
 חורה כדכרי אכל סופרים מדכרי שניות וכגון דרכנן שני יו״ט וכגון

 חורה כטיקר פקרו שפירשתם והללו ומשמרים מוחזקים ומקרא
 היה לא ואלו שנחות וחללו ממזרים כניס והולידו מריוח ונשאו
 שסחגיירים נכרים כשאר נכרים אוחס חושכיס היינו מישראל טקרס

 לכם יהיס מכס כאזרח שכחוכ כמו ישראל כשאר ונעשים וטונליס
 ישראל שם ועדיין מישראל שעקרן כיון הללו אכל אחכם הנר הנר

 שהיו וכיון מצוח נחרי״ג מחויכים והיו כהס נוהגות ומצות עליהם
 אפשר ואי ממזרים שניהם נשים גטי כחנו ולא כעריות פרוצים
 מהם נשים וישאו כישראל יחערנו שמא נקהל ולהכניסם לקנלם
 אי לפיכך כישראל ממזרים ומיכיס ישראל לכני כנותיהס וישיאו
 שאלות יצאו אלו שאלות שמלפני יודעין והוו עיקר. כל לקנלס אפשר
 שיש כה ומפורש לזו דומה שאלה כהס כחוכ משם שנאו לפנינו

 כדכרי ופקרו ולמינות רעה לחרנות שיצאו אדם כד כמקומנו
 שריציס מהם יש ועכשיו כישראל וניטין כהונות כותכין ואץ חכמים

 כהס היו אשר הדרכים מן ולפרוש כישראל ולהיות כהס לחזור
 ולהכניסם לקרכן לכס לכתונ וציונו .לא או נקכלם נעשה כיצד
 כניס הולידו אס אכל מלדחותם עדיך טפי <שכינה כנפי תחת

 כניס אותם גיטין כלא מנעליהן שנתגרשו נשים שנשאו נככירה
 כאין אס אכל כישראל להכניסם תקנה להם ואין הס ממזרים
 קנלו ישראל כשאר מצות עול עליהם ומקנלין נהם וחוזרין האנוח
 ודקדקן נו-לתיהן יכדקו נכשרות ונולדו כש־ה מטיפה שנולדו אותה
 ויהיה והפרישוהו עליו הכריזו פיסול שמן נו שיש מי שכל כהם

 הודענו עכשיו לעולם תקנה לו ואין הוא שממזר מישראל מונדל
 יש למינות שפירשו כטצמס הן הן הטועים אותם היו שאס אתכם

 הראשונות נשאלות שפירשנו כסו ולהכניסם להלקותם תקנה להם
 ומכאן . ז״ל הגאון עכ״ל לעולם תקנה להם אין הס נניהס ואס

 היה שככל שידוע כלל ממזרות חפש הללו נקראין שאץ למד אתה
 המינים שאותם הגאון אומר ועליהם החינן אחר הקראין עיקר

 חכמים כדנרי פונךין מינים שכל שנעולה מינין מכל הס זפוניס
 ולהכניסם לקכלס אפשר שאי כתנ המשונים המינים ונאותס וכו'

 כדהס חכמים כדכרי שפוקריס המינים שכל איחא דאי כקהל
 משו;-ים שהם כמה הדנר לתלות הגאון הוזקק למה ספק ממזרין

 כדכתיכנא ודאי אלא פסולים שכעולר מינים כל בעריות ופרוציס
 עכ״ל שכתכנו מה לכל ומסכים הלז הגאון כדכרי פשיט לע״ד וזה

 סדכרי שכתכ מה כי אומר ואני .המשיג הסכם דנרי חתם וכזה
 שאץ מה למקצת מסכים אלא כן אייי מפ״כ לכל מסכים הגאון
 ראיה אץ דכריס לשאר אכל מסכים אני וכן ממזרות חשש כהס

 המינין שאותם ז״ל הגאון לדכרי לומר וצריך כלל הגאון מדנרי
 אס אכל גט כותכין ולא ישראל ע״.י נשותיהן מקדשין היו הרשעים

 מקדשין היו שלא או פסולים שהם שלהם עדים ע״פ מקדשין היו
 מה כפי שפקרו אותם היו שאכותיהם א״נ .חשש כאן אין כלל

 מגרשים היו ולא וכהלכה כדין נשותיהן ונמצאו מהתשונה שנראה
 כקראין אכל ממזרים והכניס לאחד וחנשא שפקרו אחר נגט
לא ולכן נעדיהם ישים נושאים המ משונים הנלתי המינים שהם

 שצנו כעדים נשותיהן מגרשים שהיו א"נ . ממזרים כדהם היו
 יזהרין עריות וכשאר איש לאשת להם לחוש אין ולפיכך הכשירים

: כרור וזה הס
 כועלי =וגס הם כזמה״ז שהקראין וטריא שקלא דהאי כללא

 טוכלות נשותיהן שאין כעינינו ראינו אשר כסי נדות
 ועל ראשה טל משלכת אלא שאוני! מיס מקוה ואפי' מקום כמי

: לדעתם טהורה היא וכרי מיס מעט נכה
עליונרגה. חכא והמחמיר דרכווחא פלוגתא לכעלרשות

 עלי עומד כשישראל התיר ז״ל הרמנ״ס שחיטתן ולעני!
 אוכל שהוא כזמן אלא אמורים הדנריס שאין לומר אד וקרוב גכן

 ולאו יקלקל שמא למיחש איכח ממנה אוכל אינו אס אנל ממנה
 ועם מכשול תחן לא עור ולפני להו דלית כיון דיפראל אדעתיה

 אוכל אינו שהוא כיון משחיטתו לאכול מסכים הייתי לא זה כל
 להם התירו אחריו והנמשכים הטועה ענן כי ודע, . משחיטתי
 ונמצאו כלל כודקין אינם וגם ננלות אוכלים ׳ ונמצאו המליקה

:טריפות אוכלים
 אץ הקראי! אכל וז״ל הסירו כתשובה ז״ל הרמכ״ם יינם

 סשן לא עור ולפני להו דלית ואע״ג איסור שוס כיינה י
 ליה דשרי מיניה שסו דאינהו היכא כ״ם אחמרא מהימני מכשול

 שלא שנועחס שע״י שנתב סי ויש מיניה למשתי מינן לישראל
 דלא שלהם אמהות למגע למיחש איכא ומיהא מהימני נכרי נו נגע

 נניהם אה ולמול . למגען קפדי ואינהו-לא לנדחן אפי' כלל טכלי
 מעליא זרעא מיניה נפיק דילמא והטעם ז״ל הרמכ״ם התיר כשנת
 לא מעולם מילה ולענין ז״ל גאון האיי רכיגו וכ״כ נסשונה והדרי
 אפשר כי כשכס קראי! שג כניהס את מלמול ע״ה רנוסינו נמנעו
 וככיוצא שכננל כאלו הללו ודברים עליהם מעככין ואין למוטב שיחזרו

 לכ״ד כממונה ונמוכל וכמנהגוסיהם חכמים כדת שמלץ כהס
 מזאת משנין ואין שלנו כמנהג ומספללין ס״ח לכתיהס ומתכנסין

 הרמכ״ס וכחכן ז״ל גאון האי ורכינו יהודה רכינו דכרי אלו כלום
ה. ז״ל  הזה כזמן אצלנו הדרים כקראי! כי למד נמצאת כאותהספונ
 יום ככל כי ז״ל הגאון שהזכיר המדוס מכל אחת כהם נמצא לא

 פורעי! אינם שהרי כדת נניהס את מלין ואינם הס גרעון מוסיפי!
 ואין שלנו כמוהל מלין ואינם מל לא כאלו פרע ולא מל נן וקימא

 ואדרבה הנחש מן ככורח מהס כורחין אדרבה ת״ח נכסיהם מכדסין
 אהרן כגון האחרונים המחכריס כי אלהיס כמלאכי סלעיניס ויהיו

 כלל שלנו כמנהג מספללץ ואי! אשמה עון אוקם השיאו יחניריו
 הנזכר אהרן להם שסדר הסידור ראיתי אני כי י״ח אומרים ואינם
 כדהס את למול אסור ולפיכך דכדיהם ככל משונים ש׳.ס הרי יש״ו

 וכ״ה פריעה להם יעשו איך וא״כ בפריעה מודים כאינם שכיון כשכס
; סצוה עישה ואינו שכת מחלל נמצא פריעה כלא ימול

 מחללץ שהם כחא הדכר המועדות אס מחללי! הס אס
 לך ינידו אשר הדבר מן תסור לא כתורה כתיב דהא י

 וכו׳ מוטטין ואפי' אתם אחס תקראו אפר ואמרינן ושמאל ימין
א השוכנים הקראי! אלה כי כתשובה ז׳׳ל סימכ״ס וז״ל  אמון פהכנ

ת מקומות וכשאר ובדמשק וכמצריס  הס ראויים וזולתם ישראל א
 עמהס ולהתנהג משר כמעשה אצלם להתקרב הכבוד מחלקי לחלקם
 כתמימוס ינהגו הס שגס זמן כל והשלום האמת הענוה כמנהג
 חכמי על תועה מלדכר שפחיס ולזות פה עקשוס מהם ויסירו

 כדכד ומהחלולן מלהלעיג לשונם שישמרו כ״ש שכדור הרכניס
 ונמנהג׳ם שכדכריהם והתלמוד המשנה חכמי התנאים הקדושים רז״ל

 ובזה הולכים אנו סנטרה מפי עשה ומסי מפיהם לנו הקבועים
 נדהם את ולמול כנתיהס ששלומס לשאול וללכת לכנדס לנו יכון

 דתק הא לדכר וראיה אכליהס ולנחם מסיהם ולקכור כשכס אפי'
 נימים הסקודשיס ה' מועדי הראש כגלוי מחללים אם אך וכו'

 במה להם הקבוע ליום לנקרם ישראל ילבר אסור לנו הקבועים
 עליהם שלמד מהזכות הפך שזה רואה אמה הרי יכו' מלכם שכדו
 אצלנו היום הנמצאים הקראי! אלה כי ברור והדבר ההשגה כעל

 מלאכה מיד כל ועושים רכה וחוצפה ראש כגלוי המועדות מחללים
 : הקודמים כזמניס היה כאשר עמהם להתנהג ראף אין ולכן כהס

ז י ע ל  מדרבס שהם מלאכות בכל אומו מחללים שהם נ״ל השבת ו
ואני׳ ’
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: מסבריהס p וזולהי עק בדברי מפורסם הוא כאשר זו לההאי בירר ומי מרישא דאחיין הפורה מן במלאכוח ואפי׳
, , , לא אלא אמרס לא המורה שהרי אשורה w ואי מופרס מלאכה
ן המוחי אס ויאסרו האסור אח ביחידו ואפשר מלאכה כל סעשה י נ ע ל  שאין מפני השאלה בעל לדברי מודה איני וס ממז; משם ו

שגס ואפשר קלקלסס וסקנסס כשרים בעדים קדושיהס י : מבין באין
! י נ ד ר  באוחה העלסי וכן כשרים בעדים בשקדשו אלא אמ;ה לא הוא וסלמוד משנה אבל מוחר ועעמיה ומקרא מורה ללמדם ו

 מכשורא שיבא מאמינא כממו להיוח לשוב יסכימו שאם חבובה שילמד אמר כי חברוח דברי עליו יקבל לא אם אסור י ^
 לעמוס והנראה .ישראל בקהל לבא להו ושרינא לסו ומקבילנא הקבלה במקבל מאמין שאינו מי כי דבריהם על ויחלוצן ילפיג
: כסבחי דעחי דבריהם ולסחור לקנסר אלא לומד אינו הרי דבריו יקבל האיך

ני1ע הלה ת־דב״ז עזו״ת ונשלם תם

הטעות לוה
 :אוכל [ואני] צ״ל .אוכל כ׳׳ה(ואינו) שורה דן£ג׳ לעיל חשובה באוסה

צ״ל . (בעכו״ס) והשיב . מ׳ שורה נ׳ עמוד י״ס דן£ א׳ במלק
:ערבי] [בלשון והשיב

 : [עוע״ז] צ״ל (ע״ז) להשביע . ל״ה טרה ב׳ עמוד כ״ו דף שם
 : [לעוע״ז] צ״ל . (לע״ז) לגרום .ל״ז שורה שם

 הציני: צ״ל[בכלי] .הציני כ״ו(בכל) שורה א׳ עמוד א׳ דף ג׳ בחלק
 ;[ואצ״ל] צ״ל . (ואח״ל) ל״ח שורה א׳ עמוד נ׳ דף
:[להקדש] צ״ל (לקדם) י״ח שורה ע״ב שם

 : [מהא] צ״ל (להא) מ״ו 3שול ב׳ עמוד ד׳ דף
 : [או] צ״ל (אלא) ב׳ שורה ד' עמוד שם
 :[מקנמנא] צ״ל (מנקמנא) מ״ו שורה שם
 : [מקרבנא] צ׳׳ל (מרקבנא) מ״ז שורה שם
 :[בלבד] צ״ל (בבגד) כ״ג טרה שם

 : לא] [אבל צ״ל אבל) כ״ז([ולא] שורה ע״א מ״ט דף ד׳ בחלק
ם שורה ד׳ עמוד ע״ו דף שם (יינ טולה] אינו [יינם צ״ל עולה) ד׳

עו; ימצס אשר מזעיר ומעט מעצמו יסקן שגיאה איזה המעיין ימצא אס מזה יוסר



דדדבז שרת
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טרנא ברמה אער ועדול האשל היה רברבץ ממלל מפום דבורא זקוקץ
בהלכה חכמים עיני ומזהיר המאיר הבהיר אוד הקחעז הנאץ נזדא אאזים איעו ורבנא

ד וערזל רביט ,ה7זא זמרא ן ח
ט של [רבו h דרביה ודביה מקובצת שיטה בעל ו«שעד בצלאל דגי v זייע] זלוז״וז האר״י רביט הקדשים קודש סק

 לחת נאםנים סיטיו נתן לחמו .ולתעודה לתורה החכמה מקוד נובע נחל .חיים תוצאות ממנו כי אריאל לנולת ראש
ואגמי הקבלה יאודי הגמרא נהרי דתורח מימי על זרח כשמש אוד היד ישראל כני לכל ולהורות שואל, מל

.קדשים קודש והיו המדרשים
 דינו ובית דגניד בהסכמת נוחתום שולאל הכוץ יצחק רבינו הננד מישיבת וחיה םסרד מיוצאי חיה דל הרדבץ רבינו

 מ^ם בכל הרמב׳ם על תפארת ויקר .תשובות אלפים שלשת חיבר תרטד] םי׳ בתשובותיו כנדש החרד
 מכתם ום׳ האמת. עד המצות טעמי חד מצודות האטת.ום׳ ע׳ד עפ׳יאיב חד מגן וס׳ משנה. מניד מאנמצא

.דל זאטירו יוסף הרד לנכדו יוםף הין ם׳ בצירוף דגדפם אתדז על חד דברי ום׳ .האמת עד שהיש פי׳ לדוד
« לשה׳ש ^רםיזו^ ישעקד חקמ רדה ד ע  מחק ויצא ,הדדב׳ו בבית שנים עשר וד%ה רד6ם מג*ת ns־w בקושטנטינא ו
^ רש^ה ס אי אשי ז 3הרד מגדולת ל  שוא^ לבל ותשובותיו בחושו־ תזולנים ילבו בלבולו לאור תורה כתר לו שד%ה .עיניי י
״ . העולם מבי כי ב  טוב שם ובתר וסביר. ותרשיש מרגליות אוצרות העושר ובחר .TH לבית בסאות למשבט כמאות ישבו ו

ל ע ה הם. ^ עולה לא ^ניו איו הארי כבני בניו שנה. עשרים ובצבת ובירושלים שגה ארבעים במצרים ישראל אח ושבט גבי
ו ע ד נ \  בנועם להזות ת׳ו ירושלים לעוז׳ק והלך בו נוססה ה׳ ״רוח השתחוו. נדיבים שרים ^

סטחתו היחד. ושם vn צבת לעזיק יד.לד .עליו המטל הסס מריב לו ודנה ולא .ה׳ כמלאך הוא קחש כי בהיכלי ולבקר ה׳
,זי׳ע כבוד ’

ת בווינציאה ראשונה מ  אברדם אשל בעל אלהי המקובל צדיק לאותו בן אשכנזי דוד סוה׳ ד%ב עיי תק״ט] [
 וכעת .ברטיהם בכל אותם השחיתו אבל בסדילקאוו הבעם עוד נדבסו מציאוחס העדר מהמת אח*נו ר.^הזוה על

שי^ ך -?יי ס  סישרים תחזינה הקורא עיני כאשר וכפולות טובות מעלות בכמד. מהראשונים שאת ביתר ועוד ״
.נ״י וואלדק אהרן הריר ע״י מאוד בקיחא וחכלבעינא בזה[] פוקביםבציון רבים ובתקונים לאלפים ם שיבוש בהסרת

nM-«1 mtnvu erwnvn וע»
ביחעבאן* נ׳י ועצער שלמה ח Tוהננ בווארשא נ׳י קאלינבערג מרדכי ר׳ הנגיד

 ועד מראש חדשים סימנים עשיסי מיה למו. סדר שוס סיס ולא פעסיס כמס ונכפלו מעורנים היו סמלקיס מכל שהסיסרס מסמס
)כזס רש״י באוסיום החדש סימן אצל אוחם הצנמי הממורביםרק הישיניס הסימנים השמשסי לא אך . כסדר סוף  שהפוסקיס מחמס (

הישינוס סימני מל שהיו כמו סשארסי הספססות רק .הישינים סימטם על הרדכ׳ז דכרי מניאים והששוטס
 הסדבסב סבו •בי כצ פל לי»*־מ) 6m* ה6ווי* (דפוסי יאוירם רדנ״ז הם*•• אס נ• הפאילו אשר ווארשא דפ׳ס סנדולס י^אנויקו סמלי למנאיס

ס^ מ״ניז להם מיס אשר צנ^ר? ^ולי סוה׳ מזיינו סספויסס' מאון ואוורון«ינ .נס׳«50 נעס לפינים לי ישי?,אשי א^ד ®הל׳
.ה5ד9ל סעשיהס לסקוק וסנגי פפליאוס יקד סיא אשד ליוואדס דפוס סאמניון הסלק לי שלס אפר ^צה מנמק נפל וולאזין דקמן ס ר





הכסא בית הלכות
 ככסגי׳ הכסא לגיס ליכנס מוסר אם תקיג

 מולוזיס והם סודה דגר גהס כיש
 רכות שהוא נאמר אם . גסחלד״קייא

: עלמו כפני
ציצית הלכות

 ; שייך גמה סוכיף גל מצוס גענין תעח
 אדם גני מקלס כנהגו למה טעם תקעא

 הליליות שני ומכליכין שמתצטפיכ
 לד גדגר יש ואם . שמאל לנד לאחוריהם

: גככס כאגל דמתזי איסור
קידי הלכות

 לריכים אם הניגור עם שקירין ק״ש תהו
 ימהר ולא גיתד גמלה מלה לקרות

 לגדו לקרות שיכול או . מחגית יותר אחד
 .לזה ש״ן שיניע עד וימסי[ אמת אלהיכם עד

עי  סמ״ו גתשוכה שכחג מה על קושיא ת
ש לקרוס ראי' שאץ : לגדו ל

תפלה הלכות
 הסמוכות שגפות ’גג כנהגו גמה ^רכה

 אם לחורגן זכר קרוגץ לומר לע״ג
; עושים הם יפה

ס*ת הלכות
 ספסל או מעה גגי על לישג מותר אם תקטי

: כהס וכיוצא תלמוד ספרי עלי' שיש
 מעומד: הס״ת להעמיד שנהנו למה טעם תקל

הכגהת בית הלכות
 רצפת אצל גכה״כ להתפלל מותר אס תקיד

: אכניס
ברכוה הלכות

 צריך אי ללכיפה שאינם חדשים כלים תיב
; שהנזיינו לגין

ת ההולך תקסט  יוס ל׳ V.J הקכרות גני
; לא או נכרך צריך אי

 כאכ לו וה־ה כסולם מן שנפל מי תקעב
 לכרך חייג אי חנה ולא האגדים

 ש׳ש הוצאת משוס לחוש שיש אי הגימל
: לכטלה

 : הקדש של תפוח להריח מותר אם תרכא
שבת הלכות

 ותוששין שולחנות כ' שאוכלי[ גשגת תיא
 אותו וגורפים המאכל יצטנן שמא

; גשגת כמכשל מחזי אי כמנריפה
 שאינו מי וכל גטיניו חולה או סומא תכה

 תרגום וא׳ סהיא שנים נקרות יודע
 ישמע והיא שיקיא אחר אצל לילך מחויג אי

; לא או
 וחלוקים אחד כגיח הדרים גפנים תכז

 אם מפתו אוכל אחד שכל כיון גדיורין
: חצרות עירוכי לערג צריכים

 ונמצא שרח כליל היין על שקידש מי תלז
: ולקדש לחזור צריך אם חומן

 או כשוכח הוי אי עידוג לענין ע״ה תעה
: כפושע

 : לר״ה בקוגה לצאת מוסר אם תצ
 כאיזה חומש וגס ש״ה לו שיש מי תקבט

 מקרא שנים קריאת ידי יצא מהן
 עשרה עמו כשאין גשגת גס תרגום וא׳

; עדיף מנייהו הי
השגת לחלל ותכרח כמרגל שהולך מי חקם

ארח מחלק מפתחות
 :גרגר היתר יש אי .וט׳ נמל עמו ויש
 כשגת הסוהר כגיס שנתפס גא' תקעו

 מוסר אש יאכל מה לו ואין גמקר
 גלילה שנם לאכול לו להוליך לנכדי לומר
 או הפתחים פנסנריס לפי לו לסליך א״א

:שיתענה מועג
 גו שיש כחולה הראג״ד שנשאל גמה תקצא

 לו לנחור לנכרי לומר מותר אי שכנה
: גשגס

 מצויצ׳: גמלי' שבת גליל לצאת מותר אם תרית
 לשתות מותר אם סכנה גו גחולהשאין תרם

:גשגח המשלשל משקה
פסת הלבית

 איסורו זמן קודם חמצו להפקיר מיתר אי תר׳ו
;לא או הפסת אתר גו ולזטת ולחזור

 והדומה הגגלי כוסח גפסח דאכל מי תקשה
 פרס אכילת כדי חמן כזית כו ויש לו

 ואס מלקות חייג אם עיגול גלא אותי ואוכל
 :איםורין לפאר גפסח חמן גין גזה חילוק יש

 גהמן התורה שהנזמיד למה טעם תקשו
 להצריכו אישורים מגשאר יותר גפסח

 : אחרות רזומרות גו וכיוצא וגטול גדיקה
 מצה שעושין גשעה שנהנו למה טעם תקפא

: אופה ונכרי לשין שישראל כמודה
 .־העיס' להוך מסטיכ״א לתת מותר אם תקפב
 הוא צד איזה על ימינו יד שאפר מי תקפד

:ססת גלילי מיסג
 כל עליה שטוחן עתון לו שיש סי תקמט

 קודם הכל לגער חייג אי סילת השנה
: פסח

י׳ט הלכות
 דמיא אי כי״ט כלים להגעיל מותר אם תב

; כלים לעגילת
 גי״ע מישראל יין לקנות שגא גנכרי תלה

 חילול הוי אי משכון הישראל ממנו ולקח
; לא או י״ט

 מהון הספינה מן כי״כי שירד מי תקצב
 ומוכרח להשגי חשכה והספינה לתחוס

 :גרגר היתר יש אי כתפו על כליו לישא
יוהיב הלכות

 לא שאס הרופא ואוסר כיו״כ חולה תשר
 שמא יאכל ואם כוודאי ימות יאכל
; לאכול לו מותר אי . יחיה

 הדלקת על מברכין שאין למה עעס תעו
' :כשבת שחל ביו״כ הנר

 שגעלו חכמים מקצת שיש למה טעם תקלב
 שסדרו מה כץ״כ קדושה מלומר

: קדושה נסדר הראשונים
חנוכה הלכות

 מניחה חנוכה שנר שכתב מה טל כיאוי תקי
 סומכין והעולם בדרום הכנסת בבית

כ של דרומי גטתל אוחו ומניחים עליו ה'  ג
;גדול פגוש הוא ובעיניו פסח שם אין אם אף

 שחיטה הלכות דעה יורת חלק
 שתועי׳ עופות לשלוח שסרט למה טעם חקח

 וכגן שש כגן קטנים גיד ותבשיל וגשר
: אותם מלוה יהודי ואין שגע

 לו לשחוט שליח מכיח את שעשה מי תרג
 אי לעכו״ם *שחטה והלך בהמה
; לא או אסורה

 טריפות הלכות
 : בדיקה צריכה חיה אי תסג
 נסרכה כשהאומה שיפולי דין יש אם תסה

 רעוחא תלי כדופן מכה ויש גדופן
 הכירנא אס גין שס חילוק יש אס כדופן
 מהשיפוצי יוצאה אם וגין האומה מגג יוצאה

: הדופן אל מבפנים או
 באדרא בו ונמצא כגש ששחט גא' תסט

 אדרא משפת יוצא א׳ טנף דכנחא׳
 בשיטור ורחנו . ויורד לאמה ארור דכנתא

:גרגר היתר צד יש אס ותצי אצגע
 והנקג מבפנים נקובה שנמצאת כשור תעז

 בתוכה ומכניסים לחון יוצא היה לא
 נכנס היה אגל כלל לחוץ יוצא היה ולא ען

 והיה . הטגחיאה פור עוגי משיעור יותר
 הנקב והיה חעוטרות כמין הנקג במקום

 היה לא אגל עוגיה אותו לתוך נכנס
: כלל מפולש

 האונה כשיפולי הנמצאת גגועה תקנה
 מוט אין אגל דאונס חשוכה במקום

: דינו מה אוסי מקיף גשר של
אה תקלם ד  ורדב נדופן פרוכה שנמצאם ג

 מן ומישט האונה ;-ן היה הסירכא
 אזלינן אי נכרי של יהגהמה האומה

: לחומרא או לקולא
סליחה הלכות

 סם ונהנוהו הודח ולא שנמלח גשר טל תלג
 שניהם ונכבשו והודח שנמלח אחר גשר

 : תקנתם מה או שתיהן נאסרו אם יחד
בחלב בשר הלבות

 גבינה ושל גשר של טורטא״ה טל תקכז
:בדבר איסור יש אי אחד גתניד

 קדירה בתוך גשר רזתיכת נפל אס תקסז
 והוסיף אחד נכרי והלך חלג של

 כדיפגד נקרא אם אוחו וגיטל חלג גו
 סן ליקח מותר אם גם לא או ומותר

 ונתבטל מטורב איסיי בו שיש דגר נכרי
 בדבר להערים מותר אי ועוד מס' יוסר
 האיסור גו שנפלה הקדירה נהנית הנ״ל
 :ויתבטל לחוט שיפול היתר שיש למקום סמוך

 הסוכיר בתוך לתח שנהגו למה טעם תרז
 בהמה של חלב אותו שסגשלין בזמן

 נתבטל לא וא'כ למאה תרי ונוחנין טהורה
;מס׳ פחות ששא כיון חלב של טעמו

תערובות הלכות
 בתבשיל שנותנין שסמט למה עטם תעא

 שנצרר טמאה חיה דם והוא המס׳ק
 במקום שלא אפילו לאטלהטריח״ק נהנו וכן

 שאר וגשר האפעה מבשר גו ים והרי חולי
: נחשים

 .בדיעבד סותר נטל״פ דאמרינן בהא תריז
 :כדיעגד מי נמי וקערה בקדירה אי

נכרים מאכלי הלכות
 התהו״א ועל אלגו״ן שנקרא הפרי על תרלז

 הפרי סקליפי שנעשה התבשיל שהוא
 : לא או שתר נכריה אותו ושותים ההוא

כלים הכשר הלכות
 אוכל הצילי שבכלי שנוהגים למס טעם תא

 שאינס גאמרם בפסח וחמן ונגינה הפשר
; כלל בולעים

פה



םו1"ן הלכות
 לדויוים והס שהקיאי״ן שנהנו מה חקכך!

ק ®סין  כזה יש סם ישראל של ה
: איסור ש00

 גלולים עבודת הלכות
 סמיס א׳ לישראל השלש! אסר אס תרנה

א׳ אכר לך אקוץ לאו ואם סכירך אס
. מס דאינך  : לא או לו להקיז סייכ אס «

רבית הלכות
 לסנווני לסס העולם שסמכו גמה מעם תנב

 נחושס פרוסס ממנו לקסס זהב דינר
 והיא אאידי״ם מ״ד כשוק ושום מעמ ס5ס

 ונראה דיני ככל מאידי׳ם מ״ה להס נוסן
.כדכר איסור יש אי כריכיס

 מעוס להלווס עהס שנהגו למה טעה עוד ו»יא
 ואחריו׳ ירויח לא כין ירויס כין וכ5ק כריוס

ן י  רק אסריוס מיני כל ולא הסלוה על הי
 השוללי׳: שלילת או וטכיעסה הספינה שכירס
 ללוה מוסר אם לסכירו מעוס העלוה חדלה

 דיכיס הוי אי מלוה של חוגי לפרוע
 סורה של הוא אי ריכיס הוי אי ואן»

: טדכריהם
בישוף הלכות

״  ואיע מוסר דרך איזה שדים ענין על י
: אסור

נדה הלכות
 מענו ונתעכרה הפנויה על שכא מי חכג

 זי״ן למנוס צריכה אם למנסה וכא
: סכיפה משפת נקיים

 מקום כאותו מוך שנוסנס כנשים תקעו
 אי תתעכרנה שלא כדי תשמיש בשעת

: כדבר היתר יש
נדרים הלכות

 מהן לא׳ ואמר נשים שתי נשיי שהיה מי תיג
 יום ל׳ ועד מכאן עלי אסורה הנאתך

ס סל׳ וסכח  ואת כזה״ל לאחרת ואמר יי
כ ה ג׳ פ : עליו אסורה אי ?

 שאעשה י״ת בשם תאמק יזכירו האומר תנא
 לקיימו וסייב נדר הוי אי פ' דבר לך
; לא או

 על כמו שוא נדר על מיינין אם תכח
: שוא שכועס

 לי כהנה אתה אי קונם לתבירו האומר תל
 ליהנות מותר אי פ׳ דבר תעשה אס

 שמא דחיישי׳ או יעשה שמא חיישינן ולא
 : למפרע עוכר המצא דכר אותו יעשה

כ געה״ז סרס ךf'S( שקיבל מי תזוז «ד כ  ו
מו ואת״כ פ׳ דבר יעשה לא אם מו  כ

ס השנה בססלס גם . פתח ע״י מ  שכל ה
0במ יהיו וחרמים נדרים  זכור סיס ולא .4
אי כ  גם .לזה הסרה יש אם הנדר כשפס «

: לא או הסנאי יועיל אם
 מוהר אם הככר מל נשבע t שנדר נוי »•

 אכ^ו 5ש שאיכה הנאות פאי בו ליהנות
 סוסר אה חבירו על נכסיו שאסר במי תריוו

 נכסי ט״מ שאסר ומי ביותר לו למכור
 : מוסד סמנו לקמת מוסר אם מכירו
 הוא אם מהנאתו תכירו שהדיר צ® חרטו

 פן ומוצא לשלפן מלע לדכי מוהר
:הדינור נהם מעיל אסר יי®5«י

ייד מחלה מפתחות
ת שאמר כמי תב*  טד להקלון זו שלה או מ

 ורוצה הלו ולא פ׳ במקום שאלך
 : יעשה כיצד לפדותה

שבועות הלכות
 שלא לנשאה בשפה לאשתו שנשכע מי תי

 רוצה זמן ולאתר ואחיה מאמה יפרדנה
 החרה זו לשבועה יש אס לא״י לעלות הבעל

: לא או לעכבו יכולה ואינה
 קיים ולא א׳ מצום לקיים שנשבע מי תטז

:יחל בבל עובר אי אוחה
 אם ערבי בלשון באללה שנשבע במי תיט

: לא או שטעה היא
 פלא ונשבע חפץ איזה לסבירו המוכר תעג

 נשבע והלוקח וק■ מכך בפחות יסנט
 חשש בזה יש אם כך אלא בו יחן שלא

: שבועה איסור
ס לשמוע שלא שנשבע מי תקים  חכם מפי ד

 נפלה כך ובשביל ברבים הדורש
 גדרו על להשאיל ובא הקהל בק מחלוקס

 יהי׳ לו כשמחירים נם ממש בו שאין משום
 : לא או פסח הוי אי כציבור בין שלום
 מלחז״ם והיה למוח ונטה שחלה מי תקלה

 אס והשביע מהמלטס כמכס ששכר
 ולא המלך אלתז״ם יקח שלא הגדול בנו

 יוכל אה אביו ומס פיקח לסי ערב יהא
 ויש אחרים עם שוסן} להעס שנשבע הבן

 לומר שיכול פתח ע״י הסרה זו לשבועה
 אחרים ואם .אבי מצות לפשות הייתי אנוס

: ונו׳ מור לפגי משום עוברים
ח בכתב שכתב במי תיי  נשבע הריני י

 :מפיו שסע׳ כמוציא חשוב אי כך לעשות
צדקה הלבות

 ירביס: להלוסס סותר אי צדק׳ של מעות תיד
 וסלע לצדקה זה סלע שאמר מרע שכיב תכי

 הסלע גם נתפס אי ונשתתק . זה
; לצדקה השני

 .לומר יוסר הגון איזה הצדקה בערן Hתם
 צדקה זה הרי או לצדקה כך סלי הרי
 : קבלה בלא לסת או

עכדים הלנות
 וצריך נרצע ב״ד מכרוהו דקייל״ן במה תעט

 שמא בעוד אדני את אהבתי לומר
 נפשיה לזכר בעי שעה באוקס אם עבד

: לא או עביד מצי ^ בכסן»
נרים הלכות

 ברהגהיותס שמלמלהם אטסיס על תריב
 ואלין ישראל ׳לדס ופאים .אנוהיס

 אי צריפים אי ואף טבלה צריכים אם אוטם
: לא או מעכבת

«  טבל ולא ימים ישהה וחלה שמל בגר ת
 מזמנין אס ק1 ׳אסרו אס ביין ונגע

 אי אמס הירש ואס לפשרה סנטרף •6 טאו
: 1לקידושי חיישק

סית דלכות
ק תקצר מ  וכתיב בקרי סופרים מקרא ב

 בידינו אשת כסב כאילו ח״ו ׳שיראה
משוכש:

 בס״ת: נקוד׳ טסבין שאין למה טסם תויסג
 מוסר אס עכברים שאכלו ס״ח מל תרמז

;מבחוץ טלאי לו למשוס

עדאה הלנות
 לאכול ש^ שנזסרין אוסן מל טטם תקלא

; ערלה חשש משום הבררנא״ן
כגדים כלאי הלכות

 לע״ז וכלשון ציפ״ה הקרא הבגדים על תרה
 עם וכלאים צמר של נמילוסטיה״ס

:הפשתן
רבו כבוד הלבות

מל גדול וחבירו שאסר ס״ח תסי  מממאהי
 הדבר לו שלח חטרו אם גם' להסיר

 נאכול המסיר חבירו יסל אם ראייוהיו עם
מ ואם הדבר מאותו ו  באותן אפילו זה דץ נ

: להוראה הגיעו שלא
חלה הלכות

 שחים, מפריש אי לארץ חוצה חלת על חכב
:מהר ואיזו א׳ או לכהן וא׳ לאור אחת

 היא אם שבמקדש האור חלת על תרמם
:מקודשת

חולים כיקוד הלטה
 בבשר להסרפאוס שנהנו למש מעם תקמח

 אע״ס ע ומסטן טשאין וגס המת
: הנאה מאיסורי שהוא

 ולא לרפאוסו ספנים וצריך שסלה מי תקני
ק א׳ ניד אלא נמצאו  לרופא צריך ו

 לרסאוסו רצה ולא א׳ אלא שס נמצא ולא
כן ופסק יקרים נדמים אלא מו  אם וט■ מ
 נטל פ«על שכרו או שפסק מה ליסן חייב

; הרופאים כמנהג או
גךיעה הלכית

 כשפס וקטן אשה אצל שעומד מי תקנח
 אע״פ לקחע חייב הי נשפה יציאת
:הקרועים מן שאיט

 ויש המטר כנגד מלפניו שקורעין יש תקם
ט הי הצד p שקולעין טי : עדיף מ

אבילות הלמת
 לשמחה נכנס ואינו אביו שמס במי תני

 חודש מקצת אמרי׳ אי .חדשים י״ב תוך
: לא או כטלו י״ב

 דמעה עליו הוריד ולא בן לו שמס במי תקנה
: לא או טובה מדה זו אם

 עוררין אי לשבושס ש^}יפ תוך שמס מי תקנז
: לא או עליו

 בעינן אי כטלו היום מקצת בעניין תקנם
 הלילה מקצת ולא היום מקצת חקא

: קלילה מקצח אף או
 דיינים הלבות חושן חלק

 בחוסחס עגיסם <opo קבלו א׳ במקום תסז
 נהיות מהם א׳ יזכל שלא גדולות

 ג׳ עליהם וסיט והוציאו הציבור על קהיי״א
ם אצל סיןיף היה מהם וא׳ מ־נסים י ד  מ
ק עס כל אותו וקויאים א  והיסודים קהיי״א ה
 מ״ז כמכשול ומששיןהקהל פרנס לו קוראים

לא: או נורה שמא אי
 «אנזי נניד להיום במצרי׳ סמט מה מל תקט

ט׳ יחידי ק תהי אל סק והא אחד דיין :ו
 רוצה מהם א' וכל ת״ח ושמעון ראובן תכץח

 שנפלה עד הציטר על שררה לנהןג
 ושמעון ראובן וביררו והסכימו כציטר קטשס
 הסנאי׳ קיימו לא זמן ולאתר ט׳ וקיבלו דייטס

ס  : דימ עס טמגוס איזה מסמס סכפגי
סציס



 לאסד הדיין ואסר לדין שכאן שנים ייקע״
 i חייב שאתה וכך כך ^ חך מהם

 הדיין השיב דנסט מהיכן הוריני לו אסר
 מצי אי פש״ד לך אסן ואס״כ המטוס ספרע
.צא או פס״ד לו שיסנו טד הפרטון לטכב

 : היין עטסי לו לכמוב נריך הדיין אם גם
 לדייני קרובים שמרוס קיום דייני אם תרלב

: לא או מוסר אם הסלוה
עדות הלכות

 מהם א׳ ואמי השכיר טל שחסמו בשנים תלכ
:השטר אס עיקר אי פרוט שהוא

 לקיימו מצא ולא מטיייו א׳ שהמיר בשטר תם
:עליו להעיד כשר אם המומר ט״פ אלא

 שהלוויסיך מטוסי לי סן לסבירו האוסר תר*
 אלא בידי לך שאין והשיב בעדים שלא

 בפניהם כלוה שהודה טדים הפלוה והגיא ג׳
 אם בפני«ה שלא זה והעיד מנה לו שיהן

:לחייבו הודאה חשיב
הלוואה הלכות

 הליה וטמן חבירו על שטר שסצייא מי חני*
 ממס יוסר בהמסנה סחורה לו שמכר

 כפי רק לפרוע רוצה יאיט בשוק שוה שהיה
 לומר המלוה יכול אס מן1 באומו שוס שהיה

:כםחורמי שחורה קנה
 עסמאני״ס לחגירו שהלוה סי תרה

 כלמאידי לו לפרוע וחצה בסורקיי״א
 רוצה איני אופר והמלוס עססאני״ס בשני
 גדול הפרש ויש עסמאי״ס אלא לקבל

:ס׳ עם הדין ובסך במשקל ביניהם
 המשטן על מנה לחבירו שסלוס סי תו־כ

 במשסן המלוס כפר לפדוסו וכשבא
 שסגע אלא בחובו מודה והלוה חובו וחובט

: משכונו
ונטען טוען הלכות

 ראובן על שטרוס שהוציאה באשה תפה
 שטרוס באוסן רגיס שהיה סלוס וטען

:ט׳ ע״ז להשביעה ורוצה
 לפרוע ונשבעו א' בשטר שלוו שנים חק®

א׳ פרע הזמן וכשהגיע פלוני לזמן
 מכח סכל שיפרע המלוה וסובע ססלוס חצי

 לזה זה וערבאים אחראין שהן מפני השבועה
 בשטר נספרש שלא כיון השיג החצי שפרע רה

 חלקי על אלא ספסמה חלס לא הערטס
:סי עם סדין

ק שהיו ושמעון ראובן תקיז  על זה סביטה ל
 ואח*כ יסומים והניח שמעון ומס זס

:נו׳ היסוסים מממון ראובן ספס
 כגר משיבו והוא חבירו על שטען מי חרב

 משגיעק אם זו טענה על כשגעסר
: אחרה פעם אוסו

 מהנה או בגיסו סבירו שמשרה מי חרטו
 לשם אמרינן אי סתם מנכסיו אוסו

:הלוואה אי עבד ססנס
 ואמר בדין לעמוד שרוציס שנים תילא

 טעעסע הסוכע שיהדר הנחבט
 אומר ססוגע גפליהם שיש כדי לו ויכסבם

ק טעטסי מסדר איני  מי: עם סדק בב״ד י
 מיתוסיס חוב נניית הלכות

 יחומים על עסר^ שטי שהוציא מי תקצט
אבינו החזיר שמא טומנין ייחיייי®

חדם מחלק מפתחות
 ממון או פגועה חייגין אע נאנהו טענו או

: מחצה או הכל או
 : שייך במה שלשק מעמד ערן תקעד

ערב הלכות
 ער־ס אסס ואמר לשסשן סגע ראובן תקג

^ לוי ביד לי  לי מניב שהיה מעוט ג
 :לשגע פסוייג שמעון אי להד״ס שמעון השיג
 משכון לו ונסן מנס לסבירו שחייב בא׳ תרט

 משכונו נו החזיר ואמר אחר ובא
 זה על ידו כסב למלוה ונסן ערב ואני

 אם הלוה פרע ולא הפרעון זמן וכשהגיע
: למלוס ליפרע הערב פסויב

קרקעות חוקת הלכות
ס רשום לו היה ראובן תקל: ו נ  בהלוואה מ

 גרשו ולימים אחרה בטיר סרביס
 כבשה ואס׳׳ב המלוים גרשו וגם היהודים

 גמלטסו לדור ליהודים זהרשם א׳ שררה
 ראובן 6וב בחנוה להלווס לשמטון והרבה

דן מקודם שהחזיק וטוען  :סי עם ה
 עס״ם בביס בדרה א!ענס באשה תקהה

 יוכל שלא זה בביס חזקה לס ויש
 בן שמעון אוטס וחבט להוציאה אסר ישראל
 חבים לזקינו היסס זס שביס מחמס אחיה

 בחגאי לכיט״ס והשכירו הנ״ל אלמנה של
 רוצה א׳ וכל להם ימור שיחזד זמן שכל

 :מי עם סדק טענוס איזה מחמת בו לזטס
 חבירו על מלונוס חזקס לו שהים מי תרכב

 אס סבירו מכר ואס״כ ונזסמן
 וסלוקס חלונוסיו לפסוס ובא לאסנ* ביסו

 עם סדין ואס״ל מי סם הדק מליו מעכב
 הלוקס בו נסזור יכול אס הסלונוח בעל

; טעוס מקח מעעם
שכנים נוקי הלטת

 מהחלה שסע יחידים יהיו א׳ בסרץם תעב
 עניניססולאסר הקה^בכל כל כשאר

 עוד ירצו ולא קפוסיי״ן שסן טמנו זמן
 הקהל עם מלסס ונמנעו מסם לסשסדל

 טטנוס אחו וטטנו צורכם ושאר כקופה
:מהדינים

שותפים הלכות
ט  מכו״ם בחוטס שוספים ושממון בראוכן תכ

 שמשן טל מקצסס הפטרות ונכסנו
 ויפרע סחוטס כל ראובן עליו וקיבל נכדי

 ובהגיע ובשבועה פ׳ לזמן לשמשן וכך כך
ק  i שיכסוב לשמעון ראובן אמר ספרטון ז

 הס שהסוטה דיידסם לפני בערכאוסיהס
 ראובן יוכל אם בזה רוצה איט ושממון שלו

 מבר אי עכב ואם שוסשס של המעות לעכב
: שבועש על

 ונכנס החולי עליו והכביד שחלה מי תקד
 כל על חשבון עמו ומשה אצלו שוספו

ע  וכך כך לו חייב ונשאר עמו ונסן שנשא ס
 הסולם ומס הנשאר שב על עדים ויש

ס מי  של השוסן» וסבט קטנים ישמיט ו
 והוציאו ג״ד לפני הדבר ובא סנ״ל סך אביהם
 לא: או דנו יפס אס מהיסומים הממק

 םעות וסקת וגונז*ה הלנות
ם לחבדו הסוכר תיז די  שאינם ע״ט מ

ס ונמלאו במדה ססרוח  והסוכר קטיו
ק סדין וקיבל ומבר הלוקח שיאה טו

ג5
: מי סם

 rב ובא ששה סך מסבירו שקנה גלו תצב
 וסקמס מפר מ מזויפס ומצאה שליש

 סכוסשעוס המוכר לו שישלים הלוקח וטוען
 חייב אם כנגדו משח לו שיחן או החסירה

 שיפטר אי החסירה ששה למיוס שמשן
. בשמעה

סחנה הלכות
 צוס שמחסו ומחוך בנו אס שמשיא מי חקי

 במסיסן להשיא לאחיו כך מממונו שיחנו
 כך וגין סיבה לאיזה דבר להם נסן ולא
 זכו אם קטנים ישמים והניס הנ״ל מס

:במסנסם אחיו
 לבסס מנכסיה קרקט שנתנה באשה תקהב

^סר מהיום  מכרם לכן וקודם מיסה ו
 הניע לא מסנה ושטר בסס הנ״ללט קרקע

שי מסנה המקבל ומס מסנה המקבל ליד  ב
ס לקיים ושבעה אח לו ויש זקנה ס סנ  ס
 מפני אלא לאחיו נסנס שלא אומרת והיא
 מאשם הוא זה אחיו אבל בסס בן שהוא
 ל(^ או בו זכס אי עלץ דטסה היה ולא אחרת

נחלות הלכות
 ומס עסו וס״ס מפא״ס שבא בא' תקכב

 והבאים למצרים הס״ס והגיע בדרך
 לעלוס אדעסא מציאו כי טוענין בחברוש

:סי עם הדין לא״י
 וכיוצא נזילה כגון להשבה הניסן בלאו תרי

 כשיחץר הלאו מסקן אי הנגזל ומס בו
: לזרשיו

אפסרופוה הלכות
ט  ששא משמשן קנו בנו וראובן יפקב תס

 שהיו חומס יסומים של אפוטרושס
ם על להן  שייכים שהיי שבכפרים נכד

:ט׳ לאביהם מססלה
 ובס קטנים ישמים והניח שמס מי תג

 בסו אס אסוטתפוס פליסה ומנה נשואה
 הבפל לסלק יטלין אם בסו ומסה ;־בעלה

: לא או מהאשטרופסס
פקמן הלכות

 ומס חבירו מצל פקדק שהניח מי תפח
 וחבש ובש ובט אשסו ובאו המפקיד

: ׳1כ מהנפקד הפקדון
ם שמפק ביד הפקיד ראובן תקעג  בגד

 בשעס לו ואמר למצרים להוליכם
̂■ שסעשס כש הזס בפקדק עשס מסירה  בש
 ביד והפקידם הבגדים אס מכר לח ושמעון

 לשמשן דאובן ושבט ססקדון ונאבד נאמן
^ רצוני אין לומר  רק אחג ביד פקדוני שי

 שינת לישנא בהאי כלל אי לך מסרס׳ למטר
ם ביד להפקידו שמכר לא. אי אסד שדסי  ו

 שיפרע הסנה המכר ובשעס לחבירו קרקע
ה סך ורזצי במעוס סך חצי הקונה  ענ

 ונכס לו שיסן הבגדים כסיקק ידיו במלאכס
מב מקצס דו סישק ואין ספני ושוב ה  ט
ם ולעשוס צמר לקנוס ד  השכ(■ ושבע בנ

 חייב אילי טוען ולוקח במטות הנשאר שב
 סזין יוי במלאכס הסך לנטס דק מטוס לך

: ש מם
ת הלכות ת מ ש

ש ואמו ביה ft עסיס עי וזגו  ג״כ ואמ
ס מי



 ששר עליו יכחב לשמעון והשכירו בו דרים
 בו והפצירו ואחושו אפו באו ואח״כ מכירה
ק ושכרו  זכה מי עליו שטר להן ונסב ל

: זה בביס
 לו ליחן יכול אס מסבירו ביה השוכר תגר!

 במלוה כמו כסף לו אין אס כסף שוה
:לא או

 שכל .בשבועה לשמעון שנסחיינ ראובן חקסג
 ביחו נעל העט״ס לו שחייב מה

 שגה לכל וכך כך לו לגבוה עמו יתפשר
 זמן עד ראובן בו דר אשר בית של משכירות

 הסך לראובן שמעון תונע ואח״כ ביחד סכל פ׳
 :ונו' בשער שכתב כפי לפרוע ביתד

 עליו וקבל משמעון בית ששכר ראובן חריר
 מכוסו לו שיבוא ערעור שכל שממון

 שמעון ומכר בית הבית שיעמיד מזולסו או
 וטוען ראובן להוציא יסודה ורוצה יהודה הבית

 שהתנה כמו בידו הביס להעמיד שמעון על
 כל ברשותך הבית שהעמדתי טוען ושמשן

 :מי עם הדין שלי אינו ועתה •שלי שיהיה זמן
 וקיבל לחבירו בית שהשכיר מי תרכג

 בו לדור יכול שאין ונקרועעס המשת
 : לא או הבית לתקן המשכיר טפין אם

ונזילה גניבה הלכות
 חבירו של ממונו הזיק או שגזל מי חקה

 אס קרקעות ולא מטלטלין והניח ומת
 היזק או נזל לפרוע דיתמי מטלכילי גשתעבדי

:לא או אביהם
הזמה מני הלכות

 ינתן למי ממון המשלשן הזמה בעדי תרכד
 ב״ד שיתנהו או עליו שהעידו למי אי

: שירצו מי לכל
פסון נזקי הלטת

 חייב והיה . לרבים שסר שהיה ש תקלו
 השר אצל שמעון והלך מנס לראובן

בן תובעה ועתה היה וכן לאבדו  משמעון ^ו
 ;דגרמי מדינא השסר לו חייב שהיה המגה

בהכירו חובל הלכות
en 'קטטה ומתוך חבירו שמתקוטטעס בא 

; דינו מס ממזר קראו
 אישות הלכות העזר אבן

 :וכו' לסתירה עדות שבא עגונה באשה תלד
 חופה בלא ביתו לתוך אשה שמכניס מי חסג

 חיישינן אי עמו ומתיחדת וקידושק
:קידושין לשם בעל שמא

 ואשש חמיו מבית דירתו שהעתיק ש תסז
ס לצאס מיאנה ט  שישבע פד אביה מ

 יכה ושלא מנדוריתה שד ימכור שלא בעלה
 אוסס להכות דרט שאין סען והוא אוסה

: ט' הגוניס שאינס דברים פל רק
לעשוס הנשים שהולכות שנהגו מה פל תמא

אה״ע pמחל מפתחות
 וגס ראובן מת ואח״כ לשמעון והשיאה וגדלה
 ביד נשארו r נדוניית ונכסי זרע בלא מתה הבת

 :ט׳ בהס לחלוק ראובן בני ותפשוה שמעון
 קלא עליה ויצא א׳ עס כזינתה פנויה תקכו

 גם עצמה שהפקירה פסיק דלא
 עצמו ותלתה בן וילדה ונתעברה לאחריס

:כו' הוא שבנו לומר בו
 בעלי . מת ואמרה שבאה באשה תקטב

 שהוא שאמרה מקוש ובאותו שאנשא
 מיד אותה מתירין אי .יהודים פס יש מת
 ;הדבר ויברר ראייה שיביאה לה שנאמר או

 אם נזיר אהיה כעסו מתוך שנדר מי חנג
 אמר שלא הנודר וטען פלונית אשא

 שאמר ואמרו עדים ובאו . ממזר אהיה אלא
 פסול הוא הנ״ל מהעדים וא׳ שמשון נזיר

 : דינו מה פסול איזה מחמת להעיד
משמשת א״א שהיתה מעיים בחולה תקנד

סתריו במקום ידה ומכנסת אותו
: בדבר היתר יש אי

 אם סתס אשתו על אשה שנשא מי תקפא
 גם צרתה עם שתדור לכופה יכול

 ט׳: בכליה צרתה תשמש שלא לעכב יכילה אס
 שתי לו והיה במצרים שהיה בא' תקסר

 לירושלים והלך מהן אחת ומשיא בנות
 הבנות שתי בין נכסיו תילקו וב׳׳ד שם ומת

 בתורת שמעון ביד הקטנה בת חלק ונתנו
וכתבו להפסד ורחוק לשכר קרוב עיסקא

 זרע בלא ח״ו תפטר שאס בכתובה להנשואה
 אביה מצד ליורשים וכך כך הבעל שיחזור
 מתה ואח״כ נשואה ולא הקטנה הבת ומתה

היורש מי שם נמצא ולא זרע בלא הנשואה גם

 וכתובה קדושין הלכות
 יתפשוהו למלך ממון חייב שכיה במי תג

 מהעמון הלקו זמן ולאחר הסוהר בבית
 בת כאן לו והי׳ וברח והוציאו צשנה וכך כך

 ולד בלא מתה דאי בכתובתה וכשב שנשאת
 אי לאביה מנדונייתה דאשתייר מה דלכדר

 : לאביה שראוי מה הבעל מיד מוציאין
 משמעון בן לה ויש לראובן שנמאת באשה חד

 יורשי בנכסיה זוכה מי זרע בלא ומתה
: אותה יורש שבנה תו אביה

 וכתב הראשונה אשתו על אשה שנשא מי תו
 ואחר צרתה עם שתדור בכתובתה לה

 לסבול , יכולה שאינה אמרה חדשים טי״ת
 מפין אם לדבריה אמתלא ונהנה צרתה קנאת

_ : לא או לגרשה אותו
 אותה טפה הי׳ שבעלה שטוענה באשה חז

 ויצאת נאמנת אס בנדתה בעודה לשמשו
:כתובתה ונוטלת

 רצה ולא לא״י לעלות שרצתה באשה תט
 אומרת והיא הוצאה לה לתת הבעל

 אינו והוא לעלות כדי נדונייסי מנכסי לי יש
 :מי עם הדין באחריותן חייב שחינו לפי רוצה
 ז' וברכו בע״ש אלמנה שנשא באלמון תכד

: עושים הס יפה אש ברכות
 שמעון של בתו עם משודך שהיה בראובן תלא

 אשתו עש שקילקל קלא עליה ונפיק
: כו׳ שמעון של

 לאשתו שיתנו מיתה מחמת שצוה מי תנה
:כו' בכתובתה מאתיים

 והניח בנות ושתי א' בן והניח שמת מי תנו
כתובתה אשתו וגבתה ומטלכילין קרקע

 כיצד ומתה הבנות לשתי וכתבה הקרקע מן מה שמעון מיד לקחת הבת בעל ובא אותה
' צא: או בו זכה בתורתעיסקאאי לו שהיה
 בה שיש לפי ושנאה אשה שנשא מי תקסי

 גם כלל עמה יושב ואינו בעיניה מוס
 בבית והיא שהעני מפני לפרנסה יכול אינו

 ולכתוב לנישה ורוצה אביו בבית והוא אביה
 אוחו שיסדרו גס .כתובתה על חוב שטר

 שישכו רוצים כאשה וקרובי .לו שאין כב״ח
 בכל כתובתה על ולהוסיף אותה לזון עצמו

 ;מי עם הדין בתלמוד הנזכר כדי! שטע
 ולא בעלה עס שנים י' ששהתה באשה תקעה

 לה שיש בטענה באה והיא ילדה
 להוציא אותו כופין תם אחד מאיש בניס

 שיהא לגברא לאינסובי בעינא אמרה דדלמא
להוליד ראוי

; במקומם
 אשה להשיאו ורוצה אח לה שיש מי תקפג

 עליו ־לניקבל עד לו ליתנה רצו ולא
 וכך כך אשתו ואת אחיו את לזון כשנועה

 דבר שאינו כיון בזה משתעבד אם שנים
קצוב

̂ :הבנות עם הין יחלקו
 צוה ובעלה מנס כתובתה שהיה נאשה תפב

 והצוואה מאתיים לה שיתנו מית׳ מחמת
 והיתומים כתונתה עם האשה יד מתחת יוצאה
:נאמן מהם מי המחנה של מנה פרענו טענו
 בעלה מבית נכסים שנניה באלמנה תפג

פ׳ תפן שגנבה והעידה א׳ אשה ובאה
: כו׳ אותו והחביאה

ס שנשא מי תפז  ימות שאס עמס והתנה א:
 שימצאו הנכסים חצי שתטול זרע בלא

 תזקק בלא מיתתו קודם אותה שיגרש גס
כשטר נכתב הראשון הללו תנאים ושני . ליבם

ומת העדים חיתום לאחר והשני כתובה .....................................
 ידוע סך אלא תקת שלא ואמר גט לס ונתנה אחרים יבואו ימותו שאם

 מתחילה שהתנה כמו יגבה אם .מהכתובה
: לא או נכסים חצי שהוא

מד צדך אס בע״ש בתולה הכונס חצו  י
: לא או מבע׳׳י

 הירושה משפט כתוב היה שלא בכתובה חצז
יורשיה אם זרע בלא האשה ומתה

נ”מס על תצא ״”*’ ^ י *לי’ י ' ^n nד ״ 'n ׳ נ * ?
ס ילא כתב'למלוה ולא בשטר שלוותה דאשס ״ ״לה’ ייוייא ’מ * ׳  I בשטר שלוותה דאשס

 גובין אין ונשאת מקרקש אגב מטלטלי
 שתתגרש: או שתתאלק עד ברזל צאן מנכסי

א תסב והטבילה שפסה לו שהיה ראובן תקנ
^ nr.i דת וילדה טליה ידא ייידיוו

לקוברה
 שמשכן במשכון למעון יטלה אשה אס חרמו

 כמו לבעלי עשיתי רוח נחת הבעל
: בסכר למעון שיטלה

 וקידש כן יעשה שלא בו והתרו חדשים
ה אותה מפקיק אי ברח ואח״כ אותה ר  ש

לא או התראה על שעבר מאחר

בת וילדה עליה ובא עבדות לשם

̂•0 0«6יי גש איהס הוגגי אשר ששי יזהלק היאחחות של השני תמני «י)נר,שיזצאה נ»ן <ל «גאן י.לווא6« שר י?גז ?<



אותשובותהרדבץשאלות
ת (״) י*תםנ ל א צ  כהל׳ ז״ל הר״ן שכ׳ כמה דעהי אודיעך ממני ^

לשכרן(לאו) דצריך אמ״ג ופינכא דקדרה פסחים
 אכל כחכ טרלה כקליפי שהסיקוהו חנור גכי ולעיל דמי כדיעכד

 כנחיצה אלא חקנחא ליה דליח דכיון יורזן אמרינן לא כחרס
 דהוי משים תימא וכי מהאי האי שנא מאי וק״ל .דמי לדיעכד

 כין חלקו לא הפוסקים ורוכ ז״ל הריא״ן! דהרי ליחא מרוכה הפסד
 יינם סתם גכי ואפילו נסך יין לנכי מרוכה להפסד מעט הפסד
 וכ״ח .הנאה ומאיסורי החורה מן דהוי ערלה איסור לנכי וכ״ש

 מההיא מייחי דהא ליחא כווחי' ק׳ל ולא קיימי' דרכ אליכא דסכא
 . היא דהלכחא משמע אמי ר׳ דחכרא כשרא כה דאמלח פינכא

 דכלעה משום פינכא אההיא לחרן דחקו והחוספוח הפוסקים וכחכוה
 וכי מרוכה דהססד מטעמא דאי וחו .היא דהלכחא משמע טוכא

:לפרושי ה״ל האי כי מחנוראוכל טפי שווי' לא קדרה דהאי לי׳ פסיקא
 ולפיכך כנחיצה אלא כלל חקנחא ליה ליח דחנור לחרן לי

 להחזירן חקנח' להו איח ופינכא קדרוח אכל כדיעכד הוי
 אלא כדיעכד הוי לא לשכרן ורוצה לטרוח כעי לא איהו ואי לככשן

 לטרוח רונה אינו אם לשכרן דצייך אע״ג ז״ל לשונו וה״פ כלכחחלה
 כמקדש ומיהו לקמן הוא דכחכ ואע״ג .דמי כדיעכד לאו עליהן

 ע״כ פקעו דילמא עלייהו דחייס לא לדידן אכצ חקנחא להו איס
 כמליא חקנחא להו דליח אלא כלל חקנחא להו דליח למימר לאו
 שנאמככשונו׳ חקנחאדמאי להו לככשןאיח להחזירן אכל נומרי להו

 כשהחזירן עשירוח כמקום עניוח דאין חייסי דלא משוס וכ״ח .מקדש
 שהרי עלה חייס דילמא למיחש ליכא חו נמי שלנו היוצרים לככשן

 דילמא למימר דליכא וחו . האש שהכלה עד משם להוציאם יכול אין
 :כהכהי דעהי לעניוה והנראה .צדדי' מכל נזהאור כיון פקעו

א) (יי טי ח ק הכאים הציני ככל דעהי אודיעך ממני ת מא
 כהם אוכלים עמינו משפילי קצה שראיה צין

 ואוכלים הישמעאלים מן אוחם ולוקחים כפסח וחמץ ונכינה כשר
 מקליפה עשויים שהם שאמרו לפי כלל כו:עיס שאינם כאמרם כסם
 יפה אוחם וכוחשיס קראקול״ס לעז וכלשון כוד״ה נקראה המים שרן

 הפרך נחלי נאים כלים מהם ועושים היוצר כיד חומר ועושים
 אומר נזרה ואחה כלל הנעלה כלא כהם משחמשין עם ומשפילי

 :אכניס וכלי מחסה כלי כשאר הגעלה להצריכם
n H l w D מכמה חרס כלי לשאר ולהשווחם כהם להחמיר ראוי 

 השרץ מקליפה עשוים שהם לן לימא דמאן חדא טעמים
 מערכין דאין לן לימא דמאן וחו .הוא חזק וטיט עפר משאר דילמא

 שהאור מאוד דקין שהם אוחם ניחא הא וחו אחר. עפר עמו
 יהיו למה חרס כלי לשאר הדומים הנסים אוחם אכל מהם נראה

 כלים הארצוח כשאר כמוהן עושין שאין יאמר מי וחו .מוחרים
 מאי הכאים כלים שמצינו כמו ציני הכל ונקרא ציני לכלי הדומים

 שנודע אחר הוא זה וכל .ממש ציני לכלי דומים ומוינציא נינזיק
 שהוא הנסיון אחר לי שנראה מה אכל .כולע אינו כעצמו שהציני

 לקחחי כי הנסיון דרך וזה חרס. כלי כשאר גדולה כליעחו ואין כולע
 כדרך שלהכח ממנה ויצא כאש אוחה Tוהכנם. חחיכה ממנו

 משקלה ודקדקחי יפה אוחה הלכנחי עוד .הכלועים הכלים
 אוחה ורחצחי שעה חצי עד הכשיל של קדרה לחוך אוחה והשלכחי
 משקלה על והוסיפה כמשקל אוחה והשכחי יפה אוחה וניגכחי
 זכוכיח מכלי וק׳׳ו כולע שהוא מורה ודאי וזה דהו כל הראשון
 כיניהם לחלק ראוי שאינו העולה הכלל . דכלע דפסק מאן דאיכא

;מרם לכלי
ב ל  וז״ל ערכי כלשון הגאונים מן לאחד חשוכה ומצאחי זכיחי ש

 אלפשיר פיהא יוכל אן ינוס הל ציני אל ו^אני פאן ושאלה
 נרק מהל מי וקל .לא אם כמי׳׳י פיהא אכל קד וכאן אלפסח פי
 נואכלים אל . לא אם נכרי מגע לענין אלפכר אואני מן

 מלהא אסחע ינו׳׳ס לא אנה כלהא אלפכר אואני כי פרק כנודר׳
 פקט כצונן השנה ימוח שאר כי כהא אסחכדס מא לא אלפסח ה׳

 אסחכד ינו״ס לא פי סכון אכל חימן אל פי אסהכדס מאי ואמא
 והעידה אמרה וההורה ומדיחו להו חזינא קאלו דאלקי ופי מהא

 דין דאלקי כי פרק ולא לעולם דפיו מידי יוצא שאינו חרס כלי על
שהשוה כעיניך רואה אהה הרי .ע״כ נכרי ומגע חימץ אל

 מ״מ המשיב שם כה הוזכר שלא ואע״פ ממש חרס לכלי אוחם
 ממנה למטלה ויש מאד ישן הוא הזאח השאלוח כו שכחוכ הספר

 ואני אחרים. וגאונים ז״ל גאון האי לרכינו שאלוח ממנה ולמטה
 כחכחי: לע״ד והנראה למעשה. עליה וסמכחי רכה שמחה כה שמחחי
ת (חכ) תחטח ל א  מי כיו״ט כלים להגעיל מוחר אס ממני ש

 אסור מעיו״ט נטמאו שאם כלים לטכילח דמיא
 שהיו כלים נמי הכא להטכילן מוחר כיו״ט נטמאו ואס להטכילן

 ראויין שהיו כלים אכי' להגעילן אסור יהיה מעיו״ט להגעילן אפשר
 נוונא ככל דילמא או להגעילן מוחר יהיה אם איסור וכלעו כיו״ט

;מוחר גוונא ככל או אסור
ש ה1ת  ולא לכם יעשה לכדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך ב

 נפש אוכל מכשירי כלים והגעלח נפש אוכל מכשירי
 שם שאין כלים לטכילח דמיא ולא .גוונא ככל כיו״ט ואסור הוא

 כמרדכי חמצא וכן .ואסור מלאכה ים כלים הנעלח אכל מלאכה
 הוי דטעמא כיון א״כ ז״ל פרץ רכינו של מיסודו זרה עכודס כסון!
 להגעיל מוחר רוחחין למים צריך היה אם נפש אוכל מכשירי משום

 כדי ששים כמים יש אם כחוכו או ראשון מכלי עירוי ע״י הכלים
 נפש אוכל דמכשירי טעמא דליכא נהי וא״ח .האיסור אח לכטל
 טכילח נכי רכא כדאמר מנא כמחקן דמחזי מטעם חאסר מיהו
 .כיכי רב כדאמר כטומאה כליו ישהא שמא נמי אי .כיו׳׳ט כלים
 כמחקן מחזי הכי ומשום למידי חזו לא טכילה הצריפים דכלים וי״ל
 מאיסור הכלועים כלים אכל .למר כטומאה כליו ישהא ושמא למר
 כטכילח דאיכא טעמי הנך וליכא וכצונן כיכש כהו להשחמושי חזו הא

כרור: וזה כלים. . .
ה0(ח וגתמי ל א  ככיח וחפסוהו למלך ממון חייכ היה ראוכן ש

 וכך כך עליו חלקו ואח״כ מה זמן האסורים
 ונשאח כח כאן לו והיה קנדיא כאי ונחיישכ וכרח והוציאוהו לשנה

 דאי ככהוכחה וכחוכ זיע כלא ומחה נדוניא לו והכניס' לשמעון
 נדוניחא מן דאשחייר מה כל דלהדר קיימא של ולד כלא מיחא

 המשכילים מן יש ועחה . הכחוכוח כרוכ המנהג הוא וכן נשא לכי
 .לראוכן שראוי מה מידו ומוציאין לנכסיו יורדין שכ״ד האומרים

 אמר נחמן א״ר ל״ט) (דף המפקיד כפ׳ דגרסינן להאי אוחס ודימו
 מורידין אק לדעח יצא לנכסיו קרוכ מורידין שנשכה שכוי שמואל

 כורח כשכוי הוא הרי כורח אמר דידיה נחמן ורכ לנכסיו קרוכ
 מחמח כורח אלא צדעח היינו כרגא מחמח אילימא מאי מחמח
 וכרח שנשכה שכוי ז״ל הרמכ״ם עלה וכחכ נפשוח מחמח פי׳ מרדין
 עושים כיצד .כנכסיהם להחעסק כ״ד חייכין נפשוח סכנוח מחמח

 לחוך ומורידין כ״ד עפ״י נאמן כיד מופקדים יהיו המטלטלין כל
 אודיעך ממני ושאלח וגו' כירושה הראויים קרוכים הקרקעוח

כזה: דעחי  לא• דנ״ד חדא טעמי מכמה להא דמיא דלא איכרא תשובר.
 וכ״ח ממון מחמס אלא נפשוח סכנוח מחמה כורח הוי

 כגמרא דאמרינן ליתא נפשוח מחמה הוי למלך חייכ שהוא ממון כל
 לדעה יצא ליה קרו ואפ״ה למלך שחייכין ממון שהוא- כרגא דמחמח

 המקום מן מורשה לעשוחה יכול שהרי וחו לנכסיו יורדין כ״ד ואין
 דאפי' וחו .לנכסיו כ״ד יורדין ולמה נכסיו לגבוה שם הוא אשר
 יד שאין הנוצרים כמלכוח שהוא כיון נפשוח מחמה בורח היה

 שהוא יודע אס שאפילו שליח למנוח יטל שם שולטח הישמעאלים
 כ״ד החם אמרינן לא כאן דעד וחו .משם להכיאו יוכלו לא שס

 דחיישינן אחרים כיד ואינם נעזכים שהם כנכסים לנכסיו יורדין
 אם מידו מוציאין אין הכעל כיד שהנכסים כנ״ד אכל יאכדו שמא

 מלוה השכוי לזה שהי' (כאם) עצמך הנע ראוכן. בהרשאה לא
 דברים כעל לאו לומר יכול והרי ב׳׳ד אוחה גוכין כלום אחרים כיד

 ממני ויגכה חוכי כעל ימצאני אחרינא וליומא דלמחר אחון דידי
 דשני ואח״ל לירושה אלא דמיא לא הא וא״ח אחרה פעם חוכו

 ב״ד מורידין ירושה להם ונפל אביהם ומה מהם אחד שנשבה אחים
 אשחו אח יורש דהבעל קשיא לא .שנא לא ה״ג אף השטי לחלק
 כאים ואם כסזקהו הנכסים וכל מדרבנן ולמ״ד החורה מן למ״ד

 כחזקה דהירושה לירושה דמיא לא א״כ החנאי מכח ממנו להוציא
ואפילו יורדין אץ הכא כ״ד יורדין כירושה דהחס ואח״ל .שניהם

בעיקר



ותשובותהרדב״זשאלות

 דהוי כרשב״ג פסק רב דהא דרבווסא פלונסא איכא הדין בפיקר
 וראב״ן גאון סאיי ורביגו ר״ח ופסק בסורה שנשוב מה מל ממנה

 ז״ל והרמב״ס כהריא״ן} דאנן ואע״ג כרשב״ג גדוליס וכמה וראבי״ה
 הנכסים הבעל מיד ולהוציא עלה לוסין! דלא סבו מ״מ נוהגיס
 מכסובתה שושאר מה סוי לו אומרים ב״ד ומ״מ . אסר ביד ולהניס

 דאמרינן להא ודמיא דבר נשאר שלא ויאמר אוסס יאכל שמא
 אמרו ואעפייכ מינה מפקינן לא למזונוסיס שספסה דאלמנה בירושל׳

 הכא ז״ל המכרשיס וכהבוה בידך מס ל,וי לס דאמרינן בירושלמי
 שנשאר מה להם שיראה ב״ד לו אומרים בנ״ד הילכך . שנא לא נמי

 :כסבסי לע״ד והנראה .בידו ומניסין שנשאר מה וכומיין מנדוניסא
ד ו ע ( ד ס ) ז ם ה  משמעון בן לה ויש לראובן שנשאס לאה על שאלס ת

 נדוניסס מצי ומזרה מראובן זרע בלא ומסה ^
 או אומר ובנה בה זוכים שסם אומרים אביה יירשי ליורשיה

 :מי עם הדין כ״ס יודיענו לירושה קודם שהבן שלו האפוטרופס
ה ב ו ט ^  זולס נכסים לראובן הכניסה לא שאס ברור הדבר ת

 ממיסס לס שבאו מה או לשמעון שהכניסה הנכסים
 לס שיש סבן דהיינו יורשיה בסס זכו שכבר נרשה אס או שמעון

 מצי דלהדר קיימא של זרע בלא ספניר אם לה כסב שכך משמעון
 אבל .בסס וזכה קיימא של זרע לס יש כבר והרי וגו' דאשסייר

 והכניסה ממדש נכסים אביס לה נסן אם הוא לדעס שצריך מס
 זרע לה שאין כיון מסו מראובן זרע בלא ומסה לראובן אוסס

 דילמא או לבנה. ולא האב ליורשי סנדוניא מצי מוזרס מראובן
 בשעה סאב כוונס היסה שכך לו מוזרס משמעון זרע לה שיש כיון

 ומססברא . שיהיה איש מאיזה זרעה בהם שיזכה הנכסים לה שנסן
 של זרע בלא סמוס שאס כסב שמס גלמוד כסובה סנאי דמספר לי

 הכוונה ודאי אביס ליורשי נשא לבי נדוניסה מצי דסהדר קיימא
 בסנאי כסוב ואם . כלום בסם לבנה ואין האב ליורשי שסמזור היא

 אין כי בנה בהם זכה אז ליורשיה נדוניסס מצי דסהדר כסובסה
 ז״ל הרא״ש דכסב ואע״ג . הוא דעסא ואומדן ממנו קרוב יוסר לה

 במיי ונסינסס מכירמה הילכך וז״ל מוליעולה סקנס על בסשובה
 הראוי בסקנה ומפורש שכסוב כמו הכל אלא כלום אינה בעלה
 כמו קיימא להיוסה ועיינו דקדקו ססקנה מבורי כי ירש לירש

 בס או בן תיימא של זרע ממנו להניס כסבו כי שינוי בלא שסקנו
 להם אין אחר מאיש' בניס לה יהיו אס וא"כ מהנכסים הצי שירש
 לכל להנחילה כלום מכמה באה הנחלה אין אלמא .בנחלה חלק

 אין אחר מאיש בניס לה יהיו אס אך שכסבו מה כי וגו׳ יורשיה
 להס שאין אלא כלל חלק להס שאין למימרא לאו בנחלה חלק להם
 של לזרע הוא שהכל לו שנשאס מזה זרע לה שיש בזמן בנחלה חלק

 זה מאיש זרע לה אין אם אבל אחר מאיש לה שיש לאוסו ולא זה
 והנראה .כמ״ש כסובסה מספר נלמוד אז .ליורשיה הירושה שחוזרס

:כחבסי לע״ד .
ה תתמח(הה) ל א  איזה בשדים השאלה ענין על רבינו ילמדנו ש

 רבים כי גס אסור דרך ואיזה מוסר דרך
 לעבדם כוונסס שאין ואומרים לשדים ומקטרים חודה של גדרה פרצו

 כי היסר צד בזה יש אס רצונם לעשוס ולהכריחם אוסס לכוך אדרבה
 :בידם מימה ולא סדור מגדולי אחד בפני לשד קטרו כי שמעשי

ה ב ו ש  כי ושסק ס״ח בפני כזה דבר בנעשה מאמין לא אני ת
 ומיססו מיסה חייב ולקבצם לחברם לשדים המקטר

 ב״ד מיסוס ד' בפרק דסנן .והשראה עדים שס היו אם בסקילה
 המדבד וידעוני משחיו המדבר פיסום זה אוב בעל ס״ה) (דך
 שנא מאי בגמ' ופריך באזהרה בהס והנשאל בסקילה אלו הרי בפיו
 אוב בעל דקסני כרימוס גבי ומ״ש וידעוני אוב בעל דקסני הכא

 במקטר בכריסוס דקסני אוב דבעל עלה ומשיק .לידעוני ושיירי׳
 על הממונה השד צפני שמקטר ז״ל ופירש״י רבנן ביה דמודו לשד

 עובד לשדים מקטר רבא א׳׳ל ופריך .גמור מעשה דהוי דבר אוחו
 לבא אמר אלא בהדיא הסס לס קסני והא פי׳ הוא זרה עבודה

 נעשה הקטרה ע״י אלא אלסוס לשס מקטר איג, פי' לחבר במקטר
 חבר סובר לסבר במקטר אביי ח׳׳ל לכאן. השדים לחבר הכישוך

 זה חובר אמרה הסודה אין ומשניי .בלאו אלא ואינו פי' . הוא
הורה אמרה השדים־במזיד אח שמחבר מאחי ושירש׳׳יז/ בסקילה

 .ע"כ קרבן מביא שגגסו על בסקילה שזדונו וכל בסקילה שיהא
 או ולקבצס לחברם לשדים שהמקטר הסוגיא מן מפורש לך הרי

 .בסקילה ומיסחו אוב בעל בכלל הוא הרי בקשסו שיעשו אוסם לכוך
 ואפילו כוכבים עגודס עובד הוי לשד המקטר הנסיבוס בעל וז״ל
 הרמ״ה וכסב .בסקילה הוי לחבר אלא עבודה לשס מקטר אינו
 חייב רצונו לעשוס ולכופו לחברו לשד דהמקטד שמעינן דמהא ז״ל

 הביס אס סמקטרוס נשים כסב מזו וגדולה ע״כ אוב בעל משוס
 שנראוח מפני שאסור ז״ל הרשב״א כסב טוב ריח שמריח בעשב

 ואין .ע״כ מוסר רע ריח להסיר עושוס אס אבל לשד כמקטרוח
 עושה שהוא כיון רע ריח או טוב ריח הוא הקטרס אס בין הפרש

 אוב בכלל הכל רצונו שיעשו אוסם לטך או שדים ולקבץ לחבר כן
 במקטר דדוקא מכאן למדנו . באזהרה בהם והנשאל סקולה וחייב
 השדים להבריח המקטר אבל אוב בעל בכלל הוא השדים אס לחבר
 מוכח דמאן עצמו ימנע שמים ירא בזה ואך .דמוסר נראה מעליו

 כי להוכיח אין הקטורח ובריח לחברם או חוסם להבריח הוא אס
 גרע ולא רע בריח שמקטייריס ויש טוב להסריח שמקטירים יש

 שנראוס מפני דיל הרשב׳׳א שאוסר הניס אס המקטרוה מנשים
 (ר״ל) הדבר בזמן בלבונה הביס אס לקטור אבל .לשד כמקטרוח

 למד אסה ומכאן .עליו מוכיחים דמעשיו מוסר נוהגים שאנו כמו
 מקטרוס אם כ״ש ההיכל אס המקטירוס הנשים אס למנוע שיש

 ולכופם השירים אס לקבץ קטרס מיני ג׳ שיש למדח סא .בלבונה
 הנשים או ססם הניס אס לקטיור או להבריחם .מיסה חייב

 רע ריח להעביר להקטיר אסור אבל פטור ההיכל אס המקטרוס
 :מוסר ה״ז (ר״ל) הדבר בזמן האויר עיפוש להעביר או

? י נ ע ל  שהרמ״ה בפוסקים מחלוקס יש קיטור בלא בשדים שאלה ו
 כשפים מעשה בכלל כוח הרי שדים דמעשה כסב ז״ל י ^

 שדים מעשה דאין כסב ז׳׳ל והרא״ש .מהפוסקים קצס כסבו וכן
 (דך מיסוס ארבע בפ' מדגרסינן ראיה והביא כשפים מעשה בכלל
 אלו בלטיהם אבא בר חייא א״ר נגרי בר איבו א״ר ע״ב) ם״ז

 לסט ואח אומד הוא וכן כשפים מעשה אלו בלהטיהם שדים מעשה
 קפיד דלא שדים מעשה אמנא דקפיד אביי אמר המסהפכס החרב
 יש שבח כהלטח כשפים הלכוח אביי ואמר .כשפים מעשה אמנא
 לכחחלה. מוסר מהס ויש אסור אבל פטור מהם ויש בסקילה מהם

 מוסר אסור. אבל פטור אחהעיניס האוחז בסקילה. מעשה העושה
 יומא מעלי כל עסקו דהוו הושעיא ורב חנינא כדרב לכחחילה
 וכחב .לס ואכלי חליחאה עגלא להו ואיברו יצירה בספר דשבחא
 הס מס לנו פירשו ואביי אבא בר חייא דר׳ כיון יראה ז״ל הרא״ש
 שמעשה מסכמח שדעחס כשפים מעשה סם ומה שדים מעשה
 חנינא דרב עובדא בכלל והם יס ומוחל כשפים בכלל אינו שדים

נפקא מאי כשפים כמעשה אסור שדים מעשה דאי הושעיא ורב
מעשה הם ומה שדים מעשה הם נוה שפירשו במס מינה

̂ :ע״כ כשפים
י נ א  דגברי הדעח על יעלה דאיך ז״ל כוונחו אבין ולא שמעסי ל

 במעשה דשבחא יומא מעלי כל עסקי הוו הני כי רברבי
 דבספר וסו .שדים ע״י הנעשה הדבר ואוכלים נהנים והיו שדים
 אצלינו הנמצא יצירה ספר פירוש שיהיה ובין עסוקים היו יצירה
 אוחיוח מצרפים שהיו ז״ל רש״י כפי׳ או אבינו לאברהם מיוחם שהוא
 ע״י הקב״ה דמעשה מכשפוס כאן ואין העולם נברא שבהם השם

 לפרש שהוצרך ומה .ח״ו שדים מעשה כאן אין ע"כ הוא שלו קדושה
 כשפים מעשה הס ומה שדים מעשה הס מה אנא בר חייא רבי

 לענין מידי מינה נפקא דלא למימר איכא אסורים ששניהם אע״פ
 שאדם כשפים מעשה הוא דלהטיסס הכחובים פי' לדעה אלא דינא

מעשה הוא ולטיסם .החרב להט מלשון שדים בלא מעצמו עושה
וכדפי׳ בלט א.יו והנא מלשון בלט הבאים שדיס ע״י שעושה שדים
 להחדוח צריך כשפים מעשה הם דאם מינה נפקא א״נ .ז״ל רש״י

 בעל משום בו להסרוח צריך שדים מעשה סם ואס מכשך משום בו
 שהם ז״ל הדמ״ה שכחב ומה . נכון זה והרי לעיל וכדכירנא אוב

 כשפים בכלל הם אלא ממש מהשם שהם לאו כשפים מעשה ב^ל
 המעלה זה אוב וז״ל ז״ל הטורים בעל שכחב לזה ראי׳ אסור שהכל
פיו בח.וך ידוע ששמה חיה ננצם המניח זה ידעיני בכשפיו המס

והוא



שובותהרדבץשאלות ות
 ולן והולך עצמו המרעיב זה המפיס אל דורש .מאליו מדבר והוא
 כולל הוא מכשך .פומאה רוס עליו שהשרה כדי מקכרוס כבית

 לאו שכת כהלכוס כשפים הלכות אכיי דאמר ומאי .ע״כ אלו כל
 ס״ו כשפים ככלל הוו א־שעיא וי' סניגא דר׳ דעוכדא למימרא

 כלומר ככשפים הנראים הדכרים הלכות כשפים הלטס ה״ק אלא
 שהרי זה לפי׳ גמורה ראיה שכת כהלכוס ככשפים המתמיהים דכרים
 כך ז״ל הרא׳׳ש וגם האמת לפי כשפים ככלל אינו העינים האוסז

 לדעתו כשפים מעשה ככלל אינם שדים• מעשה כהרי לפרש צריך
 דהנך ועוכדא כשפים כמעשה אסור הוא הרי שדים מעשה כי

 ללמוד יש ומכאן . מותר ולפיכך היה הקדושים שמות ע״י אמוראי
 להשכיע לי דמה מותר הקודש שמות השכעת ע״י כשדים דלשאול

 ומעשה אליעזר ה״ר העלה וכן המלאכים להשכיע לי ומה שדים
 סמכו זה שעל ואפשר’ .עלך דמרך שמא ליה דאמר דאשמדאי

 שלא אסר סנאי צריך ועוד . השבעות ע׳׳י כשדים נשאול העולם
 דלגכי ואע״ג .לכד השבעה ע״י אלא לחש ע״י לא מעשה יעשה
 שאני כמו הסכנה מפני לחוש יש עדיין מותי שזה נראה הדין

:יס׳ כעז״ה לבאר עתיד
דJן  ככלל אינם שדים שמעשה לומר ראיה ז״ל הרא״ש הניא ן

 כדכר שואלין א־ן ק״א) (דן» חלק כפ׳ דתניא ומותר כשפים
 הלכה (אין) הונא א״ר אסור כחול אך אומר יוסי ר׳ כשנת שדים

 דרב הא כי הסכנה מפני אלא אמרה לא יוסי ר׳ ואך יוסי כר׳
 ארזא ופקע ניסא ליה ואיתעכיד כארזא דאיכלע יוסך כר יצחק

 הגניכה על להגיד כה לשאול אלא ראיה מכאן אין ז״ל וכתב ופלעי׳
 ואיכא .לא ור׳׳ה דר״ח כעוכדא מעשה לעשות אכל .כה וכיוצא

 כדאמרי׳ לכנופי אלא מעשה עבדי לא שדים דע״י כיון לאיסתפוקי
 גס כי עליו ז״ל כנו וכתב .עכ״ל כה״ג מעשה מיקרי אי כסמוך

 דהך דסכר לשיטתו ז״ל הוא והולך להתיר דעתו נועה היה כזה
 ע״י דהכא למעלה כתבתי וככר שדים ע״י הוה דאמוראי עוכדא

 מ;יצוא משום נשכת לא אכל כחול השדים מן שואלין השכמה
 מפני אסור כחול דאך למימר יוסי ר' ואתא דכר ודכר חפציך

 פ׳ נשכת ז״ל הריא׳׳ך והביאה יוסי כר׳ הילכתא ואיפסקא הסכנה
 ז״ל ר״י כתב וכן בסול אפילו אסור נוונא ככל משמע סתם חנית
 כיון ג״כ כתב ירוחם ורכינו אסור כחול דאפילו שלו רמזים כספר
 איך ז״ל הרא״ש טל לי ותמיהא .להחמיר ראוי מחלוקת שהוא
 איסורא דליכא דנהי הגניכה על כשדים לשאול שמוסר כבריא פסק
 i להגיד אותם שכופה כיון מאיסורא דעדיפא סכנתא איכא מ״מ

ם שרגילין שדים דיש וי׳׳ל .סכנה לידי יבוא הגניבה על ה  ואינם נ
 ושרי שמן שרי סתמא דתניא והיינו לשאול מותר ובאותם מזיקין
ם לשאול מומר ביצים ה  נמנעו לכך ז׳׳ל רש׳י ופי׳ שמכזכין אלא נ

 שמן ושרי כוהן ?שרי זו שטה לפי אומר נמצאת כהם מלשאול
 לשאול מומר מזיקין ואינם כהם הרגילין השדים וכל ביצים ופרי
 אלא כלל מעשה לעשות ולא גלכד הקודש שמות השמות ע״י כהם

 כיון להחמיר נכון כי לחש ע׳׳י ולא כה וכיוצא הגניכה על לשאול
 ז׳׳ל הרמ״ה שיטת היא הנדירה שהשטה כ״ש מחלוקת שהוא
 למיחש ואיכא כהם רגילים שאינם השדים ושאר שכתבנו וכמו

 שגורס גרסתו לפי ז״ל רש״י ושיטת .אסור טונא ככל לסכנתא
 לפי משמע שמכזכין אלא כהם לשאול מותר נצים ושרי שר, שרי
ם לשאול מומר הי הדין ה  ואתיא ואסרו נמנעו שמכזכין מפני אלא נ
 דסכנתא טעמא ליכא דכהני דאע׳׳ג יוסי כר׳ אפי׳ כרייחא האי

 טעמא והוא שמכזכין מפני נורסין ויש .שמכזכין מפני טעמא איכא
 שהריא׳׳ך כיון ונ״ל התירו. לפיכך הבאי דברי שהם לפי להיתירא

 ז״ל גורס דאין משמע כצים ושרי שמן דשרי זו לברייתא כסב ז״ל
 ומלשאול מהם שיתרחק ראוי שמים וירא אסור גוונא וככל כלש״י

ם והשואל זרה עכודה של שייז היא כי ענין כשום בהם ה  נ
:ליצלן רחמנא אחר לאל כח נותן כאילו

 השדים כמציאות שמאמינים ואלו ז״ל שכתב כמאירי מצאתי
 להתיר וים כחול אך נהם לשאול להם אסור ופשלומיהם

^י  דעת והגרסאלפי דכריהכאי אלא שאינם אלא כיצים ושרי שמן כ
 שעיקר כלומר שמכזכין מפני טרסין הפוסקים וגדולי שמכזכין אלא יו

וכן אמריהם לימשך מצוי אדם ואין הבאי דכדי שהם מפני היתר

 שיטת לפי והיא שכתכט מה אל מסכים וזה . עכ״ל עיקר
:ז״ל הרא׳׳ש ,
ל ל כ  לרך אין קמורה או עישון די שפולין אלו מדברי העולה ה

.כאזהרה והנשאל מיתה חייב כן והעושה כלל להתירם
 ושרי נצים ושרי שמן שיי אלא מותר אין קטורת ע״י שלא ואפילו

 כיון מזה אפילו יתרחק שמים וירא הקודש שמות השבעת ע״י כוהן
ק בים כדכר מחלוקת שהוא . אחריהם לימשך שיכא זרה עכודה פ

’ כתבתי: לע׳׳ד והנראה .
א ל  מציאות מכחיש שאני המאירי לשון שכתבתי מפני תחשדני ו

 קלה שיחה אפילו חז״ל דכרי ככל מאמין אני כי השדים
 עוד יזכחו ולא מציאתם על מורים פשעיהם שרכתוכים כ״ש שלהם

וגו׳: לשדים יזנחו וגו׳. לשעירים את_זכחיהם
( חי ט( מ ת ה ת ל א צ  על ראוקשנשאאשה רכינועלענין ילמדנו ^

 שנשאה כשעה עמה והסנה הראשונה אשתו
 אמרה חדשים ט׳ ואחר כתוכחה כשטר כתוב וכן צרתה עם שתדור
 כפני כית לה שיקח לעיניה וכ״ש צרתה קנאת לסבול יכולה שאינה
 ועם זו כפני זו עם שמשמש כאמרה לדכריה אמתלא ונתנה עצמה

ה. דכר לסכול יכולה ושאינה זו כפני זו  ואומר מכחישה והנעל ז
 מי מעולם דברים הי׳ ולא עצמה כפני חדר מהן אחת לכל שיש

 כדין לה דיינינן נאמנת שאינה ׳׳ל ואת ראיה שם אין שהרי נאמן
 שיקח עד תחזור שלא ואומרת הכית מן יצאתה ש״רי לא או מורדת

 תהא מה מורדת כדין לה דיינינן דלא ואת׳׳ל .עצמה בפני כית לה
 אותו כופין ואם מינה מפקינן אי תפסה ואס .וכנכסיה בכתובתה

 :צדקה תהיה ולו אדוננו יפרש היטב כאר הכל לגרש
ה ב ו ש  היא פריז הוא ואם כזה פריצות על ישראל נחשדו לא ת

 שכופה אומרת ואם .אליו משמע ולא תאבה לא
 המדיר דפ׳ כהך כסוכה ויתן יוציא ודאי ככה על מריכה או אותה

 דלהפקיע סיין אנו מפיה לא אכל הוא שיודה או ראיה יש אם וזה
 שיאמרו עליהם מחרימין ומיהו כן אומרת צרמה עם סלשכון עצמה
 .עצמה כפני כיס לה יקח או כמוכה וימן יוציא יודה ואם האמת

דהא כלל מורדת כדין לה דיינין לא יודה לא ואם
כפני לדור רוצה אני אלא ליס מצערנא ולא ליה כעינא אמרה
כופין אין וגם .לקבל יכולה איני ועתה לקבל הייתי סכור׳ כי עצמי
סס שתדור עמה התנה שהרי עצמה כפני בית לה ליקח אותו

 וא׳׳ת - מדעתו שלא שיצאה טון במזונותיה לחייכו אין וגם צרתה
 אשה שאין נאמנת היא ליה קים שהכעל דכר שכל קיי״ל הא

 ודאי חלא ליה קים דאיהו דכר למימר כעלה כפני פניה מעיזה
 כעלה כפני שאמרה באשה קיי׳׳ל טעמא ומהאי קאמרה קושטא
 כחץ יורה שאינו אמרה אם אכל .המנונא וכדרב נאמנת גרשתני

 שהוא כדכר פרה ומעיזה ליה קים לא דאיהו משום נאמנת אינה
 או אמת אומרת אם יודע שהוא כיון נמי וכנ״ד כשקרה מכיר אינו
 כטענת דכשלמא קשיא דלא וי׳׳ל .ונהימנה פניה מעיזה אינה שקר
 בנ״ד אכל כטענתה רשע ליה משוי לא גרשתני או כחן יורה אינו
 מהימנה ולח ורשע פרין אותו עושה אתה נמצא מאמינה אתה אם
 במידי אלא לה מהימנין דלא ז״ל כתבו וכן .גוונא האי נכי לה

 נאמנת דאינה תדע להדדי. העזות דמי דלא וסו פגמאליה. דלא
 טענה בהאי דדלמא גרשתני אמרה כעיא דאי כמגו אחרת כטענה

ק מגו כאן אק הלכך .מעיזה אררת ונטענה פניה מעיזה אינה  ו
 .המנונא דרב דהאי עלה לוסיך דלא הכו הילכך המפרשים כתבו
 נחש עם דר אדם שאין צרתה עם לדור אומה כופין אין וכנ״ד

 ולא ליה כעינא אמרה דהא מורדת כדין אומה דנין ואין ככפיפה
 לקחת אותו טפין אין וכן .לה מאוס אינו שהרי עלי מאיס כדין

 ולא מזונות לס לחת ולא עמה המנה שהרי עצמה כפני מדור לה
 הילכך משמשתו ואינה ויצאמה מרדה שהרי כתובה מסנאי מנאי

 שיראה וכפי פשרה הדיין יעשה כזה וככיוצא שיתפשרו עד יעמדו
^ והוא צמעה שהיא כגון נוטס להיכן האמת  לאותו להיפך או פ

כתבתי: לע׳׳ד והנרמה הפשרה. עויב צד
ח ) ג ת ה 0ת ל א  חותה שכופה בענס על שטועית באשה ש

 יוצאה עליד נאמנת אם כנדמה כעודה לשמשו
; לא או כתוכחה וממלת

ס ^ונ נ



ותשובותהרדב״זשאלות

 המגוגא דרב מההיא מאמגס נראה היה לכאורה ת^זובה
 ופסקו נאמנת גרשחני לבעלה שאמרה האשה דאמר

 רהמא והכי היא דהלכשא אצלינו נמצאים אשר הפוסקים רוב
 וסנשא קאמר לגמרי ונאמנת המנונא כר' סלמודא בכולי׳ דסוניין
 לאחר לכשסנשאי בה קרינא ׳דהא כתובתה עיקר וממלת לכתתלה

 כדין שלא אומר דהוא לה ליס התוספת אבל ליכי שכתוב מה סמלי
 כיון דמלתא ועעמא . לה כסב לא וליפק ולמישקל ממנו יוצאת
 פניה מעי^ה אשה אין דת^קה מהימנא איהי לבעל ליה דקים דמידי
 לנ״ד הילכך .קאמרה דקושעא לא אס גרשסני לומר בעלה בפני
 בעלה בפני פניה מעמה שה א אין במלסא ליה קים דאיהו כיון נמי

 ויסן דוציא קאמרה קושכיא ודאי אלא נדה לשמשו אומה כופה לומר
 ולא הוא הכי דלאו סשכת שפיר בה מעיינת כד אבל כתובה עיקר
 רשע ליה משוי לא גרש־ני האומרת גבי דבשלמא כלל אהדדי דמיין
 נאמנת אינה ולפיכך רשע ליה משוי קא בנ׳ד אבל מהימנא ומ״ה

 מקום בשום שנאמינוה לנו ואין וז׳׳ל ו׳׳ל הריטב׳׳א כתב וכן כלל
 וכבר רשע ליה ומשויא ליה דפגמא במידי המנונא מדרב בתלמוד
ה הארכתי  להדדי הע^ות מדמיק דלא וסו .ע״כ שאלה בתשובת מ

 דאין דכיון מגו האי משום אסרס במענה נאמנת דאינה תדע
ן אין אתרוס בטענות פניה ומעיוה בוו פניה מעיוה האשה  מגו ^

 המנונא. דרב דהא עלה לוסיך דלא הבו הילכך המפרשים כסבו וכן
 לא בדברים אותה כופה דאם היא מה ידעתי לא וו דכפייה וסו

 לפני תקבול •כשוטים אותה כופה ואם אליו תשמע ולא לו תאבה
. מושיע לה ויש מצשק בשדה וכי ממש אותה אונס ואם ב״ד

ולא בכפיפה נתש עם דר אדם דאין משום לומר יש בוה ומיהו
: לב״ד פעם בכל להסבווס סוכל

ך ן  העומד על מרובה פרוץ שהמר הוה בומן כי אומר אני ^
דרב כההיא אפילו סוור כל פני על רבה פנים והעווה ׳

הרא״ה כמ״ש אלא לכסתלה שסנשא לענין לה מהימנינן לא המנונא
 בדין לדונה ושלא בעלה מרשות להוציאה אלא ו״ל אתיו בשט ו״ל

 והי' הוא נטן וה שדין ובוודאי ו״ל הריטב״א עלה וכתב . מורדת
 הסכמת רואה שאני אלא החמור איש אשת באיסור כן לדון ראוי

 הרע בדור אבל בדורו כן כתב ו״ל והוא .ע״כ להקל הפוסקים כל
 מודים היו הפוסקים שאר ואפילי עליו לסמוך הוא כדאי הוה

ת לא הכי סימא לא דאי שלנו בדור ח  יושבת אבינו לאברהם בס מ
 להשמט כדי ומעיוה מעיוה הכלב כפני הדור שפני בעלה סתת

:בעלה מסתת
ת ו ל ל  כ״ש כלל הוה בומן וה בדין לדון רואה איני הדברים כ

. בנדסה בעודה אותה ספה שבעלה לטוענס ממנו ללמוד
 גרשסני בפניו באומרת אלא ליסא המטנא דרב דהא יודע וכוי
 בפ' היא דאמוראי דפלוגסא ואע״ג ומעיוה מעיוה בפניו שלא אבל

 נמי בפניו דשלא דאמר מאן דאיכא כ״ג) (דן£ שנתאלמנה האשה
 נקטינן הילכך הכי דאמר כמאן הלכסא איפסקא לא מעיוה אינה

 אם אפילו הלכך איש אשס ותומרס היא דמדאורייסא לתומרא
 שהיסה עלים באו אם מיבעיא ולא השני מן גט וצריכה תצא נשאת

 נשאת אפילו אלא לה דמפקינן ונשאת גרשסני ואמרה איש סJ3א
 לכסתלה סנשא איש אשת שהיא עדים אין ואם תצא עדים באו ואת״כ
 שמא תיישינן ולא גרשסני שאמרה שהמיר הפה הוא שאסר שהפה
 בומן דאפילו ומודינא . קמן ליסנהו מיה' דהשתא עדים יבואו
מפקי' דלא לאתר ונשאת והלכה גרשתני בעלה בפני אמרה bf* הזה
 אלא לשרה ואין בו נתנה שעיניה אמתלא שיש לא אס מיניה לה

 פרוצים איכא הזה דבזמן הרא״ה בשם במרדכי וכתוב .ושעתו דורו
 : כתבתי לע״ד והנראה . ׳ה בזמנינו וכ״ש להו מהימנינן ולא

״) ״ א( תג  קטן בן ממנה לו ויש אשתו אס גירש ראובן שאלה ת
 ללכת רוצה שגרשה ואמר אמו שדי יונק

.הירקה זמן עבור עד עליה לעכב הבעל יוכל אס ישראל לארן
 חין ישראל ארן ועד שמכאן לומר רגיל שאט אע״ס תשובה : מינקת לו אשטר ואט הבן לי סן לומר יכול אם או

 ויונקים עוללים כמה שהרי דרכים סכנת כך כלי
 לרבינו הרשב״א שכתב מה כי מססכטם ואין ישראל לאיץ שצין

אפילו ישראל לאק ל^־ נדרס אשר הנדר למק וז״ל ז״ל מנחם

 בפט איסור דאין הרה שאשתך אתרי הסרה לו יש רבים דעת על
 ויגיע שיתגבר עד בולד וגם מעוברת להוליכה סכנה ויש נפש פקות
 נשים דרוב היא דשכיחא מילתא בנולד פוסתין שאין אע״פ הקיץ

 דירדו כההיא רבנן בה מודו דשכיתא ומילסא ויולדות מתעברות
: ע״כ אליעזר ר' דפ' מנכסיהם

י נ א  דרך רתוקים ממקומות לבא אלא אמור זה אין כי אומר ל
הדם ימים  לא״י מהכא העולים אבל וביבשה בים ובקעות ו

 כל שאמרו ואע״פ .לקטן ולא הרה לאשה לא סכנה שום אין
 שירתיב לענין אבל להודות שצריך לעטן ה״מ סכנה בתזקס הדרכים

 דיכול בנ״ד מודה אני ואעס״כ . אמרו לא זן סכנה מפט נדרו
 כל אמו אצל הבן דאמרינן מאי דהא דהו כל בטענה לעכב הבעל

 אבוסם לבית התורה דמן הוא בעלמא מדרבנן לאמו צריך שהוא זמן
 לעכב יכול דהו בכל הלכך היא בעלמא כלי והאם קרא אמר

 בעוד לימר יכול ועוד . סכנה לספק אפילו חושש אט לומר שיכול
 ועוד . צרכו כל לו להביא אשתדל אני יתלה אם בעיר עמי שהוא
 בכאן אס אם ועוד . מזונות לו להוליך יכול אני בעיר עמי בעודו

 למקום תלכי אם אבל אצלי אקתנו לאמו צריך שאינו לזמן כשיגיע
 אם הלכך משם ולהביאו לטרות ממוייב איני ואני יביאנו מי רתוק
 אבל אותה מכיר כשאין בד״א . לאביו אותו תתן לא״י ללכת רוצה
 וזה הולד סכנת מפני לאביו לסתו יכולה אינה אותה מכיר אם

 בידה הרשות אז ההנקה ימי שעברו או מכירה אינו ואם . מוסכם
 והנראה לה צריך יהיה שלא עד תתעכב או לאביו אותו סתן או

:כתבתי לע״ד
 ולא לא״י לעלות שאמרה בלאה מעשה עוד שאלה (סט) תתגב

 הוצאה לה לתת ולא עמה לעלות הבעל רצה
 איני אומר והוא לעלות נדונייתי;כדי מנכסי לי) (יש אומרת והיא
.כשלי הם והרי עלי כתובים והס באחריותן חייב אט שהרי רוצה
: מי עם הדין המורה יורה ^  ואם לא״י מעלין הכל סנן דהא עלה לוסיך דלא הבו תשובה

 השתא אבל קיי״ל והכי כחובה ויחן יוציא רצה לא
 לא״י ותאמר בגירושין עיטה חתן אשה דכל משום הכי דיינין לא
 את מוציא ונמצא להתפרנס ימצא ולא שם מצוי הדוח ואין עולה אני

 ולמסר גט בלא לעלות אומרת שהיא בזמן אבל מדעתו שלא אשתו
 שיסלקו ובלבד ידה על לעכב יכול שאיט פשוט הדבר מנדונייחה

 לע״ד והנראה . פשוט וזה תמכור אשר הנכסים אחריות מעליו
: כתבתי

 שלא שנשאה בשעה לאשתו נשבע ראובן שאלה (חי) תתנג
 ראובן רוצה ועתה ואחיה יפרידנהמאמה

 מפרידה הוא שהרי השבועה מפני עליו לעכב סוכל לא״יהאס לעלות
 מלעשות עליו לעכב יכולה דאינה נראה כטה לכאורה תשלבה :ישראל לאת לעלות רוצים ואחיה אמה שאץ ואחיה מאמה

 לעכב דיסלה תשכח שפיר בה מעיינת כד אבל מצוה
 דחיילא ומיגו בכולל המצוה אס לבטל חיילא דשבועה חדא עליו

 יפרידנה שלא נמי חיילא אחר למקום להוליכה מאמה להפרידה
ש לא״י. להעלותה  חס לקיים המצוה אס לעשות הוא יכול שהרי ו

 שכן וכיון לא״י ויעלה כשבה לה ויסן שיגרשנה כגון שבועתו
 מעלין הכל דין ממנה נסתלק תנאה וע״י עומדת במקומה השבועה

 יפרידנה שלא אלא לה נשבע שלא הוא דעש אומדן וא׳ח .לא״י
 בשעת בדעתו היה לא לא״י יעלה שלא אבל אחר למקום ללכת

 אלא הכי אמרינן דלא קשיא לא הא .שוין ולס פיו ובעינן שבועתו
 לחבירו אדם שבין בשבועות אבל עצמו לבין שבינו בימוי בשבועת

 הוא דעתה שכן וכיק נשבע אשש לדעת שהרי הכי חמרינן לא
 ולא . לא״י ללכת אפילו מקום לשום ללכת מאמה יפרידנה שלא

 פירש שלא אפילו אלא לדעתה נשבע שהוא בהדיא פירש אם מיבעיא
 דאלח״ה .זה סנאי על אלא לו להנשא רצחה לא שהרי דמי כמפרש

 לחבירו אדם בין שעושין ושבועות קיימין לכל ומקום חיי שבקת לא
 ומפסיד תהו על חבירו סמיכת ונמצא בלבי היה וכך כך שיאמר
 משה שאמר מה וק העקום דעת על להשביע שנהגו ומה . חבירו

 מפני התם וגו' אתכם משביע אני דעתכם על שלא דש לישראל
ד הרמאים ש ששעיל אכל אחר ענין בדעתם יחשבו שלא כ טענ

למוטמ



גותשובותהרדב״זטאלות
 הלכך כמיני' כל לאו וכך כך היה כלני כאומרו משכומסו לפומרו

 טעמא וכלא . כחוכהה לה וישן כנכי יסטרנה או שכוטתו יקיים או
 שרצה לא ואם לא״י מע;ין הכל כדין עשה דנין אנו אין דשכועה

 כנונושינו שם מצוי המחיה שאין לסי כשוכשה הססידה עניו לפלוש
 אסי׳ ממנו שיחיה שאסשר אומנות לו שיש אצלינו נשכרר א״כ אלא

 שהרי כדכר גדולה חקירה שנעשה אחר כו דנין אנחנו אז כדוחק
 והפסידו נשותיהן אש וגירשו כזה טענו רמאים כמה כעינינו ראינו

 אששו אח שיחזיר מהם אחד אש חייכתי ואני חזרו ואח״כ כשוכשן
: כשכשי לע״ד והנראה . כשוכתה לה יפרע או

א) הי ) תני סמכו מה על דפשי אודיעך נפשי ידיד ממני ת
 סעודש כגון כשנת גדולוח סעודות כשעושין

 זה אחר זה שלחנות שלשה כ' שאוכלין מילה וכרית ואירוסין נשואין
 אלא הכירה מעל הקדרה מורידין ואין המאכל יצכינן שמא וחוששין
 גחליס כגון אש חמימות יש עדיין ולפעמיס כמגרפה ממנה גורפין

 : כשבת ומכשל הקדרה את מגיש ונמצא עוממות
ה ב ו ש  הרא״ש שכתב ממה אסור זה דדכר נראה היה לכאורה ת

 המגריפה להכניס אסור וז״ל שכת מהלכות פ״ג ז״ל
 שמגיס שמפני כשכש ממנה להוציא האש על והיא כשכת לקדרה

 כרור ודכר . ע״כ כשכש כנוכשל ונמצא הוא כישול מצרכי וזה כה
 פ' ככריישא חישא והכי ס״כי וכ״כ כמכשל הוא שהמגיס הוא

 אמרה דלא ששכח שפיר כה מעיינת כד אכל . יין כדי המכיא
 כמגיס טעמא מדשלי צרכו כל מכושל שאינו כדכר אלא ז״ל הרב

 כהדיא כתכ וכן צרכו. כל מכושל שאינו כדכר אלא שייך לא ומגיס
 כמנושל אמורים הרכ דכרי שאין לי ונראה וז״ל משנה מגיד כפל

 כמו פטור ומכשלין האש ע״ג מחזירין אפילו ודאי דהשם צרכו כל
 כשאינו אכל המגרפה כהכנסת לגזור אין שכן וכיון ט' פ' שישכאר

 מושדדלדעש לכ״ע כנ״ד הלכך .ז״ל צדעתו לחוש יש ודאי מבושל
 כן כמאכל נשישל אם כיצד . שלישית גזייה הויא המפרשים שאר

 כל נתכשל לח עדיי; יאם המגיס וכן שורה חיוכ כו אין דרוסאי
 כו אין צרכו כל נשנשל ואם . המגיס וכן אסור אכל פעור צרכו

 מותר שהוא הקדרה מן להוציא המגרפה אש המכניס וכ״ש איסור
 המגיס אמרינן דלא אמרו המפקשים שרוכ יודע והוי . לכתחילה

 זו כהגרסה אלא מהרה מתכשל שאינו ראשונה כהגרפה אלא כמכשל
 . פטור המניס אך מתכשל מגיס דכלא אתת פעם משהגיס אכל

 אלא שורה איסור נו אין צרנו כל שנתכשל כל רכינו לדעת ואפילו
 טפי קל כעצמו והמציס ט' ס' כהדיא כתכ וכן אסור אכל פטור

 שאין המגרפה הכנסת וא״כ הגסות אלך אחר הגסה שהיא כיון
 הנחלים אם ואת״ל .מותר ודאי המאכל להוציא אלא לכשל דעתו

 כתוב וכהשגת . כלל איסור חשש כזה שאין כתכת כאשר עוממות
 במגרפה הקדרה מן אפילו להוציא שאסר מדותיו על הפריז א״א
 עוממות הגחלים שאין אע״פ מותר לכ״ע דנ״ד למדת הא . ע״כ
 אלא קיימי שהייה כאיסור לא דאגן לו ויפה מצטמק הכא שייך ולא

 המגרפה דע״י ואפ״ג מילהא תליא צרכו כל ונתכשל כישול כאיסור
 או יותר הקדרה חמימות אל ומתקרב למטה שלמעלה מה מתהפך

 כוונתו אין מ״מ הגרפה ע״י המרק לתוך למרק שחיץ מה שנופל
. שיסמכו מה על להם דיש לסם הנח הילכך לכ״ע ומותר לכשל

:כתכתי לע״ד והנראה
ת (חינ) תתנה ל א  חדשים כלים כקונה דעתי מהו ממני ש

 צריך אם ללכישה שאינם הכיש מתשמישי
: לא אם שהחיינו לכרך

ש ה1ת  לא חסינותו מפני כו שמר שהוא כלי כל כזה דעתי ב
 שהוא כל ספרים או תשמישו כלי או לכישה כלי שנא

 שלא ואפילו כהם כיוצא לו יש אפילו עליו מכרך כו ושמח חשוכ
 דשנן כחדשים אצלו שהן כיון שחקים אפילו אלא ממש חדשים יהיו

 דומיא כלים חדשים כלים יהקונה חדש כית הכונה הרואה כפרק
 . ששמיש לצורך שהוא כלי אך תשמיש לצורך שהוא בית מה דכיש
 כלים אך מלחמה מעורכי עליה חוזר שהרי בו שמח שאדם בית ומה
 חשוב דבר כלים אך חשוב דבר שהוא כיש ומה בו שמח שהוא דבר

 בהם וכיוצא ויורות קערוש ולאפוקי וחלוק ואנפלאוש מנעלים לאפוקי
לפי באלו בכיוצא שמח אדם אין להששמש או ללכיש שהם שאע׳׳ס

 חלוק וקנה עני הוא שאס אני מודה ומ״מ חשיבות בהם שאין
 הלב שמחש לפי והכל שהחיינו מכרך אצלו וחשוב בו שמח שהוא

 לא יא חי א״ר בירושלמי גרסינן השחקים ולענין . הדבר וחשיבות
 רבינו בשם וכחנו חדשים הם כאלו שחקים אפילו אלא חדשים סוך

 דדוקא ר״י וז״ל . חדשים כעין החשובים שחקים ודוקא ז״ל יהודה
 דאפילו משמע וכלים בגדים ומדקאמר וגו' החשובים וכלים בגדים

 מפרשים.תפסו דמקצת ואע״ג הוא. ברור ודבר מיירי תשמיש בכלי
 ככלי דאפילו לאשמעינן אלא תשמיש כלי למעוטי לאו בגדים לשו;

 חלוק כגון חשובים אינם אם אכל חשובים הם אם דוקא מלבוש
 אצלו חשוב ההוא הדבר אם דמילהא כללא .לא ואנפלאות ומנעלים
 ;כתבתי לע״ד והנראה .מברך אינו לאו ואם מברך בו ושמח

 ואמר נשים ב' נשיי שהיה ראובן על ממני עזאלת (חיג) תתנו
ל' ועד מכאן עני אסורה הנאתך מהן לאחת

 אסורה ואת מהו כמוה ג״כ ואת לאחרת ואמר יום הל' ועברו יום
 היא דבעיא ואע״ג כמוה מותרת את או קאמר יום שלשים כמוה
 איפשיטיא לא אמאי ק״ל איפשעא ולא ע״ב) י״א (דך דנדריס פ״ק
 כמוה אסורה את אס ובשלמא לבטלה דבריו מוציא אדם אין והא

 לבעלה דבריו הרי קאמר כמוה מותרת את אס אבל ניחא קאמר
: מותרת הכי דבלאו .

 בר רמי דבעי נעיין נפשכיא לא אמאי לך אדבעיא
 לך תיבעי בהיתירא או קמתפיש באיסורא אי חמא

 קיי״ל בנדרים הכא איפשיטא דלא דאע״ג שאמרו המפרשים לדעת
 שאמר מי בנזיר דאמרינן מהא ראיית והביאו קמתפיס דבהיתירא

 שאם ואני ומנור חבירו ושמע ואני ואמר חבירו ושמע נזיר הריני
 כולהו ואי מוסר ולמטה הימנו חכור ולמעלה הימנו האמצעי הותר
 בסופא אלמא בלבד לבדו לו אלא נמשך ההיתר אין תפסי בקמא

 והכי ז״ל והריעב״א והר״ן הרמי״ן מסכים וכן בהיתירא מתפיס
 מאותו ובא שנדר והוא שמואל אמר דאמרינךבשבועות מאי משמע
 דבינתיס בימים הכי לאו הא היום מאותו ובא רנדר טעלגא היום

 היתירא דאיכא היכא קי״ל דהכי משמע היתירא דהוי הואימאפיש
 אהלכתא לך תקשה והשתא מתפיס קא בהיתירא אמרינן ואיסורא

 בדבר גהתפיסו צורך מה המותר הדבר כי לבטלה דבריו מוציא והדי
 הן כך אלא .מכיון קא האסור בדבר להתפיסו ודאי אלא המותר
 קא דכהשתא מדותיהן חכמים השוו לעילם כי דברים של הצעתן
 דהוי ותיכא לתומרא בין לקולא בין הענין כסוך כלומר מתפיס
 תקפה לא נמי לקולא דהוי והיכא מידי ולא לן קשיא לא לחומרא

 מוציא אדם אין למימי דאיכא ואע״ג פוין ולבו פיו בעינן דבנדריס
 משמעות שהדי שבלב דברים הוו מכוון קא ולתיסורא לבעלה דבריו

כמו משמעתו כזה זה דאמר כיון כדהשסא בשפתיו שהוציא מה
שיהיו רואת אניוכ״ש בחתילת שהיה כמו ולא עתה שהוא
 ט אומר וכעסי שיצרו מדבר הוא יצרו דכנגד לגמרי לבטלה דבריו

 ואומר ומשיב הראשינה את שאסר כמו זו אשתו או זה ככר שאסיר
 שעבר אתר הרהשינה מוסרת שהיא כמו מותרת אשתי אלא לא
 זריקת לאתר השלמיס זנח נבשר ככד •המתפים וכן . איסורה זמן

 כין השתא בשר אזניק בדבר דבר דהמתפיס נקכייק הלכך דמים
 בו והתפיס גבילה כשר עצמו על שאסר ומי ’ להחמיר בין להקל

 על אסר ואם ומותר הגדור בדבר ולא האסור בדבר מתפיס סי
 הוי והתפיס גיד של שמנו או יינם סתם כגון דרבנן איסורי; עצמו

כתבתי: לע״ד והנראה ואסור. בדבמהנדור כמתפים
ת (היד) תתנז ל א  אם צדקה של במעות דעתי אודיעך ממני ש

 הקדם של כננעות ברביח להלווחס מותר
 :דמי הדיוטי כשל לעניים שהם דכיון לא או
ה ב ו צ ^  לכלווהם דאהוד כחי. העזדי אבי דר' ישנס מחלוק' זו ת

 ראיה והביא ברבית להלוותם ננותר כתב וריא״ז ברביח
 גברא לההוש יוסך רב מדהייבי' להם יש הדיוט דין עניים דמעות
 חייבי' אמאי הקדש דין דאי לו יש הדיוט דין אלמא לשלומי
 נושא נשבע אינו שכר שומר הקדם גבי הזהב בם' חגן הא לשלומי

 להדיוטי ואונאה רבית הזהב בפ' אמרינן ותו משלם. אינו שכר
 דקייצי במעות דה״מ זו ראיס ודחו להקדש. ואונאה רביח ואין

להלוות מותר ^יצי לא אי אבל יוסך רב חייבי' הכי דמשום לעניים
כרניח
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p בלגיח  דלשמור דהסם סוגיא סוכחא והכי .להם יש הקדש 7
 שאין כמעוח אכל לימלק העומדים כמעוח דאיירי משמע לסלק ולא

 שנחנו כגון או מועטים ועניים מדוכה צדקה כגון לחלק עומדים
 דין גוונא האי ככי לחלק לעניים והריוח קייס יהיה שהקרן הכעליס

 מדאמרינן ראיה הכיא וריא״ז . כרכיח להלווחן וסוחר לו יש הקדש
 ה״ה ומשחמא החדש ולקדוש מנוה לחכורח כרכיח לווין כירושלמי

 סורר כן לענין החם דאיירי משום הני דנקט והא .מצוה דכר לכל
 יודע והוי .החדש וקידוש מצוה כחכורח ואכל גנב שאם ומורה
 קייצי דלא אע״ג .עולם לעניי לחלק העומדין מעוח הם שאם
 דילמא סחורה כהס לעשוח או כרכיח להלווחם אסור העיר לעניי

 שירי דאמרינן וראיה .ליה וליח זוזי ומצטרכי לעניים להו מיחרמי
 כיוקר ומוכרין כזול פירוה כהס לוקחים כהס עושין היו מה הלשכה
 כשל משחכרין אין אומר ר״ע .ישמעאל ר' דכרי להקדש והשכר
 דילמא נמי עניים של עשירוח כמקום פניות דאין לא מ״ע הקדש

 לעטי כין לחלק העומדח דהצדקה דמלסא כללא .זוזי ליה מיצמרכי
 סחורה בה לעשות או כריכיח להליוחם אסור עולם לעטי בק העיר
 כה לעשוח וכ״ש כרכיה להלווחס מוחר לחלק עומדס אין ואם

 ומקבל לקדש הנאה למשוח ורוצה עשיר הגבאי אם ומ״מ .סחורה
 כרכיח להלווח מותר אז מכיתו ישלם עניים להו מחרמי דאי עליו
 סקצוכה הצדקה אכל .עולם לעניי ליסלק העומדח הצדקה אפי׳
 להלוותם ואסור כעלים לה יש שהרי לה יש הדיוש דין העיר לעניי

:כחבתי לע״ד והנראה .כרכיח _
ח( תנ שנולדו הערכיים בין האנוסים על ממני י)’מ־’ת

 אנוסים כהיוחם בנים ובני צנים להם
 ואת״ל .לא או טצילה צריכין אם ומלין ישראל לדת צאיס ועחה

: לא או מעכצח אס צרירין .  צרינין חשוצה צעלי דכל ז״ל שמחה רכייו בשם כהכו תשובה
 כשהרהר מיד אלא מעכצח הטבילה אין מיהו טבילה

 והדכר .ע"כ עצמו לצער שצריך אלא גמור צדיק הוא הרי תשובה
 תשוצה ועשה עצירה שעבר בישראל איירי שמחה רגינו כי כדור

 דש מן יצא או שאנסוהו כמי וה״ה לכסחלה טבילה הצריכו ואפ״ה
 מי אכל . מעכבח הטבילה אין מהול דהוא וכיון לדחו וחוזר יהדות
 טבילה דצריך נראה לכאורה ערל הוא והרי אונס כהיותו שנולד

 מן כפורש הערלה מן הפורש כל דאמרינן דהא כו מעכבח והטבילה
 פוסל ביין ומגען ישראל כדת כלל נהג ולא לכרית נכנס ועתה הקבר

 תשכח שפיר כה דייקת כי אכל כוככיס עבודת עובד שהוא כיון
 קלות מצות קצת להודיעם שא"צ כמו טבילה בסו סעכבא דלא

 כך זרעם ועל עליהם סיני מהר אכוחיהם קבלום שככר וחמודות
 טבילה ואוחה וטבילה כמילה לבריח ונכנסו אכוהיהם סבלו כבד ג״כ

 שחזר כמדבר הנולדים לכל מצינו שכן אחריהם הבאים לכל עלחה
 התם כשלמא וא״ח . טבילה שהצריכום מצינו וצא יהושע אותם ומל

 אחיו שמתו כערל כגמ׳ כדאיתא צפונית רוח נשכה דלא הוו אנוסים
 דצא ניחא ממש כאנוסים וה״נ דבר לכל כשר שהוא מילה ממסח

 בבני או לדעת והמומרים המומרי׳ ככני אבל טבילה כהו מעכבא
 עומדים הם שהדי צאו ולא ישראל לדת לכוא בידם שהיה האונסים
 דסוו וחו .טבילה כהו דמעכבח לך אימא למולס לדעת כמומרות
 שהרי טבלו כמדבר דהנולדים דמשמע וסו התורה לכל מומרים

 לטימאחן שטבלו וכיון כמדבר מחו שאביהם מת טמאי היו כולם
 (דצ״ב) האשה פ' בפסחים כהדיא דמשמע וחו .לעדלתן נהם עלתה
 צש״א פסח כערב שנתגייר גר החם דסנן טבילה צריך ■ישראל דערל
^ עוכל או  מן כפורש הערלה מן הפורש ובה״א לערכ פסחו אח ו
 אכל כוכבים עובד בערל מחלוקח יוחנן א״ר עלה ואמרינן הקבר
 ערל גזרינן ולא לערב פסחו אח ואוכל טובל ד״ם ישראל כערל

 לא אלעזר כן שמעון א״ר חנ״ה . כוכבים עובד ערל אפו ישראל
 על לערב פסחו אח ואוכל שטובל ישראל פרל על וכ״ה ב״ש נחלקו

 דאיכא ואע״ג טבילה צריך ישראל דערל לך הרי וכו׳ ?חלקו מה
 מטעמי מעכבא דילמא כנ״ד מ״ס בעלמא ומדרבק מכחחלה למימר
 כשום מצינו שלא חימא ז״ל ריצ״א עלה כתב דהא וי״ל .דאייק
 לדעתו לחרך וצריך .עכ״ל מדרבנן אפי' שמל לישראל טבילה מרךם

טומאה מקבל שהוא ערל נעודו שנטמא ישראל בערל אבל דה״ק ן״ל

̂  וטבילה כע״פ ויטבול ימול לד״ה צע״פ טבילחו וזמן
 צ א ישראל דערל זו שטה לפי נמצא טומאה משום אלא הוא מילה

 הסודה מן טכילה צריך כוכבים עובד וערל מדרבנן אפי' טבילה
 דהוי בסם מעכבח אינה אבל מדרבנן טבילה צריכין המומרים ובני

 אונס לי דמה ישראל כערל דינן אנוסים הם ואם . מציעתא מלסא
 אמו שאס יודע והוי .אחר אונס לי ומה מילה מאמת אחיו שמחו

 דישראל החידה מן טבילה צריך ישראל שאביו אע״פ עיבדח.ע״ז
 ספיקת הוי ספק הוא ואם כמוה הולד כוכבים העובדח על הבא

 • ויטבול שימול עד לישראל נכנס ואינו לחומרא ואזלינן דאורייתא
 גופה ממילה עיילה עדיןז דלא בהן מעכבת הטבילה שאין חדע
 קדושיו קידש אס שהרי בקהל מצבא בו מעכבת המילה אין והרי

 שחזר כיון נכר בן אינו שהרי מוחר מישראל אפה לישא וגס קדושין
 דהוי מילה דהיינו אחס לעבירה כמומר אלא ואינו ישראל לדת

 שעה שכל מפט אלא לעשרה ולהצטרך עליו לזמן דבר לכל כישראל
 לפיכך כרח חייב ערל ימות ואם בעשה עובר מילה בלא שמחעכב

 דמי-ה היכא וכי מצוה מפום בו אין טבילה אבל .מיד למול חייב
 שהא מפני אלא מעכבת שאינה הטבילה כ״ש מפכבס אינה גופם
 כגיבילח טהרה טבילת צריך ישראל לטהרח העכו״ם מטומאת יוצא

 דצריכין ז״ל שמחה רבינו שכתב תפונה מבעלי גרע דלא יה״כ
:כתבתי לע״ד והנראה .טבילה _

ת (מתז) תתנט ל א  לקיים שנשבע צמי דעתי אודיעך מננני ש
 משים עובר אם קייס ולא המצוה את

 ולא המצוה אח לקיים נשבע צהדיא דמק ואע״ג . לא או יהל בל
:איכא יחל לא לעולם אבל קאמר מקרבן פעור דילמא .פטור : חיים

ת ב ו ש  מקרבן דפטור דאע״ג נדרים בריש כתי ז״ל הר״ן ת
 איצטריך לא ואקיימה דנשבעחי וקרא יחל צבל עובר

 איצטריך לא אבל נפשיה לזרוזי לאינש ליה דשרי לאשמועינן אלא
 סוגיא צאוחה עוד וכתב .הוא דפשיטא יחל לבל חלה שהי' לימד
 מפורש שאינו כיון התוהה מן שהוא אע״פ מדישא דאתא נגידי דכל

 משני לא אמאי דא״כ וק׳ל .קרבן לענין עליו סלה שבועה בכתוב
 קרבן לענק ה״מ הוא סיר מהר מושיע והלא כדפריך חלמודא

 כצל חלה לא דסד״א היא דחדוש' מושבע לאו יחל צל לענין אבל
 דפריך דמאן קס״ד מאי וחו .יסל בל לענק המצוה על חלה קמ״ל
 נשבע דחנן אמחני' פליי לא דרי ירע לא וכי וכו' מושבע והלא

 כפשוטן דברים הנכון לפיכך פגייר קיים ולא המצוה את לקיים
 ועלה יחל בל לענין חלה אבל קרבן לענין חלה דלא קס״ד דהכי
 לאיניש ליה דשרי קמ״ל הא ומשני הוא ועומד מושבע והלא פריך
 ז״ל הריטי״א כתב וכן כלל הננצוה על חלה שנועה אין ולעולם וכו'
 קיים לא ואם המצוה את לקיים שנשבעים מנין ה״פ אלא וז״ל

 בצל דעוצר כתב ראשון בלשון ז״ל והרשצ״א .ע*כ יחל צצל עוצר
 לא ואם צמצוה להזדרז עליו דקבל משים איכא מ״ננ וז״ל יחל

 דשצועוח צמתניחק סתם פטר דלא יחל צל משוס עיבר כן עשה
 צו הזכיר פאם א״כקמ׳׳ל . אינא יחל צל משום אבל מקרבן אלא
 אליעזל ורגינו הרא״ש וכ״כ .לבטלה שמיס ישם כמוציא הוי לא שם

 לישגע לאיגיש ליס דשרי שכחב ז״ל רש״י מדברי נראה וכן ז״ל ממיץ
 שמו ידעחי לא אחר מפרש פי' וכן המצוה אח לקיים עצמי לזרז כדי
 להי ניחא דלא לי משסע בעיי גשגועוח איירי דלא גחושפ׳ פי' וכן

 דמי להו דמשמע משום ז״ל הרשנ״א של ראשון כלשון לפרושי
 אינו עבר ואם בעלמא זירוז אלא ליכא המצוה אח לקיים שנשבע

 בפשיטיס דפריך דנדרים דסוגיין פשטא משמע והכי יחל בכל עובר
 לפרושי ה״ל דא״כ יחל לבל אפילו חל דלא משמע .וכו' מושבע והלא
 לא כחיג דלא ואע״ג קרנן לערן שבועה על חלה שבועה אין והלא
 דנסמעט כיון מ״מ מצוה מינה דממעטינן והטבה הרעה גגי יחל

 משום הוי דטעמא ממלקוח נחמעט מקרבן המצוה אח לקיים נשבע
 עליו מלוקים המפרשים שכל נ״ל השני בדין גם כלל. חלה דלא

 מלשק נראה וכן חמיד ללמוד סחורה מן חייב אדם דאין דס״ל
 א״כ וכו' נפשיס פער בעי דאי ממין אליעזר ר' וז״ל ז״ל רש״י
 ובסחכלח וכו׳ רשוח הטבה מה אמרינן דהא חלה לפיכך רשוח ח״ח

tp אמריק i קשיא ואי .עשה כבשאר ליה עגשי׳ לא ריחחא בעידן 
לחיובי ולא מדרכנן מלה האי ושמא אוחס דולמרסס עשה איכא מ״מ

קרנן



ותשובותהרדב״זשאלות

 סיני משבועוח נסשיה פטר בטי דאי המפרש וז״ל .ט"כ בטוי קרבן
 ועומד מושבע דאינו ומש״ה הוא ועומד מושבע ולאו וערביס שחריח
 לא משום לחיוביה עליה שבועה סיילה פרק ולא מסכה לא לשנוח

 אם הא ועומד מושבע שאינו וכיעמא ע"כ. עליה עבר אם יחל
^ .ליכא יחל בל אפילו ועומד מושבע היה  דאןו יונה ר?ינו ו

 וכן בלאו איחיה דשפיר הוא הרשוח דדבר ליה מחייבי׳ דקרבן
 ומ־ירי וערביה שחריח בק״ש עצמו לפטור שיכול הוא דרשוה כיון

 משחריה חוץ ההורה דקריאה דס״ל לך הרי . ע״כ שבועוה כשהזכיר
 כהבוהו הלשון וזה ז״ל הר״ן שכהב כמו חיוב ולא רשוח הוי וערביה

 הני לכל דס״ל משמע ז״ל הרא״ש כחב וכן ז״ל והריטב״א הרשב״א
 דאהיא למצוה בהדיא הכחובה מצוה בין לן שאני דלא רבווהא
 שהרי בדין וכן עליה חלה שבועה אין ההורה מן דהוי היק מדרש'

 והורגין מדרשא דאהיין אלא בהדיא מפורשים אינם הורה גופי כמה
 והקישא מג״ש מ״מ ק״ו מדין עונשין אין דקיי׳׳ל דאע״ג עליהם
 עליהם והורגין בהורה מפורשים אינם כסן! קדושי והלא עונשין

 עליהם חלה דשבועה שנאמר אפשר איך חורה גופי שהם וכיון
 כחב וכן חל. דלא דפשיטא לבטל לענין ונ״ש קרבן לענין אפילו

 מצוה בביטול אלא עוד ולא וז״ל ס״ד סימן בחשובה ז׳ל הרשב״א
 אכלו ולא גיד של שומנו שיאכל שנשבע כגון שבועה דחייל' דרבנן

 חרי״ד סימן כתב וכן וכו׳ חייב שתה ולא יינם סתם שישתה או
 לא דאורייתא איסורא כל הוא דרבנן דאיסורא טעמא מינה והידוק

 שנשבע דמי בתשובה ז״ל והרשב״א הרא״ש כתבו וכן .כלל חלה
 דשבועה לפרוע דחייב ופסקו בשבת להיות ומל לזמן לחבירו לפרוע

 כתב דרבנן איסורא לבטיל ואפילו מדרבנן. וטלטול דאורייתא
 :אחרות בתשובות שכתבתי כמו נוטה דעתי ולזה חל דלא הריטב״א
 אסור אם לבטלה או המצוה אה לקיים דהנשבע דמילתא כללא

 דאתא או בתורה מפורש אסורו אם שנא לא התורה מן
 נשבע אם דרבנן באיסורין אבל יחל לבל אפילו כלל חיילה לא מדרש'
 והוי . פלוגתא הוי לבטל נשבע ואם השבועה חלה ודאי לקיים
 כדבר מנוה דבר על חלים דנדרים דקיי״ל בנדר דאפילו יודע

 בקונם נבלה עליו אסר אם אבל המצוה את לבטל ה״מ הרשות
 וז״ל ז״ל המפרשים כתבו וכן איסור על חל איסור דאין חייל לא

 ולא המצוה את לקיים נשבע שבועות מהלכות ה' פרק ז״ל הרמב״ס
 ביטוי שבועת שאין וכו' כיצד ביטוי שבועת משום סטור קיים
 בל לענין אפילו כלל חלה דלא ומשמע .ע״כ הרשות דברי על חלה
 מצוה ביטול לענין וכן מלקוח לענין איירי ההלכות אותם שבכל יחל

 ה״ז תורה מאיסורי מהן וכיוצא וטרפה נבלה שיאכל נשבע שכתכ
 דאין בהדיא לך הדי אכל לא בין אכל בין שוא שבועות משום לוקה

 כתובים שאינם ואפילו תורה איסורי לבעל חלה ביטוי שבועת
 שנשבע למי וה״ה תורה מאיסורי בהם וכיוצא כתב דלהכי בהדיא
 שמי אלא ביניהם חילוק ואין התורה מן שהיא המצוה את לקיים

 שנשבע ומי ככועה משוס לגמרי פטור קיים ולא לקיים שנשבע
 והנראה .ליכא ביטוי שבועת אבל שוא שבועת משום לוקה לבטל

:כתבתי לע״ד . .
 הנקראים בגדים לשמעון מכר ראובן שאלה (חיי) חתם

 איקול״ה קאב״ו לו ואמר קריזיאש
 מסרות נמצאו ואח״כ חתוכות שאינם כלומר וסון! ראש ופירש
 שהוא הקונה וטוען שמן רית בהן שיש מקצת בהם היו וגם במדה

 אתת אותם ראית כבר טוען וראובן במדה חסרות שהס וגס מוס
 איקול״ה קאכ״ו לך אמרתי כבר המדה חסרון ננפני ואם לאחת

 :מי עס הדין המורה יורה . וקבילת ושבלת .
 ממנהג יוצא הוא המדה חסרון אם פירשת לא תשובה

 מנהגם כי לפרש צריך אני ולפיכך לא או הקריזיא׳׳ש
 הרעות והם כ״א יהיו המעט מן ונועע אמות כ״ד כ״ג כ״ב הוא

 הרעות מדת עליו לקבל לו שאנור התנאי יועיל הילכך רעות.
 או טובות הסכום הוא לו שנתן שהסכום אע״ס שבהם והקצרות
 ולא אדעתי' אסיק לא פחוס או עשרים של היו אס אבל .בינונות

 יפרש לא אס סתם ואיקול״ה קאב״ו של תנאי לזה יועיל ולא מחיל
 אבל הקריזיא״ש כל ממנהג קצרות שיהיו אפילו עליו שמקבל בהדי'
.הגיעוהו שבקצרות קצרות היו שאם אצא הועיל לא זה סתום הגאי

 אם אבל כ״ב היו אם וכ״ם כלום עליו אין כ״א היו אם הילכך
 והוא הביטנית שימור עד לו להשלים צריך השיעור מזה פתות היו

 מדת לשיעור עד לו להשלים צריך הטובות סכום הסכום שאם
 בינונות של סוא הסכום ואם אמות כ״ג והוא הטובות של הבינונית

 להשלים צריך הרעות של הוא הסכום ואם כ״ב עד לו להשלים צריך
 בתבואה צרורות או עפר המערב גבי אמרינן והכי והצי כ״א עד לו

 להשלים ו;ריך הכל מברר לברר והוצרך חכמים שאמרו ממה יותר
 ולענין חכמים. שאמרו השיעור עד אשלים לומר יכול ולא הכל לתבירו
 יכול אינו אבל מום משום שהוא האמת שמן ריח במקצתן שנמצאו
 עליה למיקם ליה אפשר והוה לאחת אחת שראה כיון עליו לטעון

 המום מחל כן עשה ולא שמן ריח בהם יש אם בם ולהריח דמלתא
 בשעיז עלה למיקם מצי דלא היכא אלא חוזר שהמום אמרינן דלא
 ויש וז׳׳ל משנה מגיד הבעל כתב וכן .הוא דמסתבר וטעמא קנין

 כגון לאלתר להבחינו יכול היה שהלוקח הדבר היה שאם שכתב מי
 סתם לו מכר והמוכר כן לעשות הקפיד ולא ולטועמו לנסותו שיכולין

 ונודע נכר הוא בבגדים השמן שריח בדור והדבר .ע״כ חוזר אינו
 והוי .לדון ראוי וכן הבקיאין לסוחרים וכ״ש בקיאים לשאינם אפילו
 המקח יהיה והשאר המוס בשביל שחוזר הדין היה שאפילו יודע
 בזה הכל את מכר לא המוכר ודילמא אחד מקח שהכל כיון קיים
 בערמה יעשה והלוקח במקצתם יש אשר המוס מפר אלא הסך
 שאם כדאמרן ודאי אלא עליו. יחזור ואח״כ וישתוק המום יראה
 אפשר היה לא ואס כלל חוזר אינו המום על לעמוד אפשר היה
 אותה המוכר אמר שאם נמי ומינה . המקח כל מוזר חוזר אם

 לו שומעין אין קיים המקח יהיה והשאר מחזור מום בה שנמצא
 אלא המקח כל קניתי לא ליה אמר דמצי המקח כל דיחזיר אלא

 :כתבתי לע״ד והנראה .הוא ברור ודבר המוס בה שנמצא זאת בשביל
, תתפא(סיח) ד ל א  מכאן י') (דך דנדריס בפ״ק דאננרינן עלה ש

 חוטא נקרא בתענית היושב כל אמרו
 בברכות וחמרינן ממענין היו מעשה ואנשי חסידים כמה והלא
 :בממונו וזה בגופו שזה צדקה מהנותן יומר בתענית היושב גדול

ש ה1ת  תענית המקבל דה״מ ז״ל ממין אליעזר ר' בשם כתבו ב
 ודאי והא .לא שמים לשם אבל חוטא נקרא בכעסו

 ב״ר אליעזר ר' דתני' התם דאמרינן לה ילפינן מנזיר דהא ליתא
 זה חטיא נפש באיזה וכי הנפש על חטא מאשר עליו וכפר אומר
 עצמו ציער שלא זה ומה ק״ו דברים והלא היין מן עצמו שציער אלא
 מכאן עאכ״ו דבר מכל עצמו המצער חוטא נקרא היין מן אלא

 קדוש שנקרא לה ילפינן דמנזיר וכיון כו' בתענית היושב כל אמרו
 לש״ש מענית המקבל אך א״כ חוטא נקרא לש״ש נדר אפילו משמע
 והמפרש וז״ל בנדרים עצמו ממין אליעזר לר' ראיתי וכן חוטא נקרא

 מנזירוס ק״ו עושה דהא הוא טועה איירי בכעס בתענית דביושב
 שהוא דאע׳׳ג דבר של כטעמו כתב ז״ל והוא .ע׳׳כ הוא בכעס שלא

 וכן ההפסד על מרובה התענית ששכר בתענית לישב מומר חוטא
 דאע״ג הנזירות בענין לומר צריך אתה וכי ז״ל ריטב״א כתב

 הפסדו על מרובה דשכרו בנזירות לידור מומר מ״מ חוטא דנקרא
 קראו והכתוב נאה לנזיר ליה קרי גופיה הקפר אליעזר דר' והיינו
 גזר לו קורעין בשבת בתענית היושב דאמרינן להא וראיה .קדוש
 ליתיב מקנמי' מאי שביטל שבת עונג ממנו ונפרעין וחוזרין דינו

 דמצי הא דמענית בפ״ק דאימא לפרש יש עוד .להענימו מענית
 ומצטער בתענית שיושב ומי לצעורי מצי דלא הא נפשיה לצעורי
 טל וגם .חוטא נקרא לא כלל מצטער שאינו מי אבל חוטא נקרא

 דומה זה למה הא הוא אורחיה שכרו מה מצטער אינו אם ק״ל זה
 לפרש נראה עוד . ביום אחת פעם לאכול רגילים שהס לאותם
 כדכמיב לתענית השייכים הדברים שאר מקיים ואינו בתענית היושב

 לרעב פרוס הלא וכו' רשע חרצובות פתח אבמרהו צום זה הלא
 הנביא כתב כאשר התענית המקיים אבל חוטא נקרא כו׳ לחמך

 אצלי הנכון אבל .כלל חוטא נקרא ולא צדיקים של תעניתם זהו
 הוי מוטא נזיר ס״ל דסלהו היא הלכמא ולאו היא שוטה שזה

 הכי קיי׳׳ל לא אנן אבל הוא. חוטא בתענית היושב נמי ולדידהו
 שציער מפני טמא נזיר אלא חוטא נקרא דלא דקרא כמפשטי׳ אלא
הא קעכיד ומצוה הוא קדוש טהור נזיר אבל מצוה עשה ולא עצמי ו י׳



ותשובותרדדבץשאלות6

 חמאס קרבן להביא מסאוים היו הראשונים חשידיס אומר יהודה ר׳
 נוומדיס היו טושים היו מה ידם על סקלה מביא הקב״ה שאין לפי

 טהור נדר ואם חטאח קרבן שיסחייב כדי למקום סירוס ומסנדבים
 בנזיר קרא והדין סלמודא דפריך והא .כך עושין האיך הוא חוטא
 פריך השטה בעלי לדעס בחטא דשנה משום ומשני .הוא טמא

 כסב ז״ל והריטיב״א מירי. ולא לן קשיא לא לדידן אבל ומשני
 דה״פ אפשר טהור אנזיר נמי וקאי הוא חוטא לאו למ״ד דאפילו

 .חטאים שלמה ובני אני והייסי מלשון היין מן נפשו אס שחםר על
 אם נפשך דמה חוטא שנקרא ט«א נזיר על כפשטי׳ דקרא והנכון
 שציער בנפפו חוטא בשוגג נטמא ואם הוא חוטא במזיד נעמא
 דלא ניחא והשתא כתקנה המצוה לעשוס נזהר ולה היין מן ע/מו

 לשמים לבו שמסכוין דמי דמילסא נללא .הנפש דעל קרא יסר ל,
 שסדע וצריך . קדוש אלא כלל חוטא נקרא לא בסעניס או בנזירוס
 ועדיך עומד קרבן במקום הראוי שהסעניס החכמה בעלי שאמרו

 בזמן בכחוסיו האוכל היסודי האש כי בממונו וזה בגופו שזה טפי
 המזבח מעל כקרבן האוכל האש כנגד הוא לאכול מזון מוצא שאינו

 גופו ונמצא המזבח מן העילה העש; כנגד הוא מפיו היוצא וההבל
 . סעיוס כמה מסענים הקדושים נפש בעלי היו ולכן .כפרה מזבח
 וכו׳ ודמי חלבי מיעוט ויהיה ששת רכ של מספלסו משמע והכי
 יוסר עצמו ישגך שלא בסנאי זה וכל .המזבח ע״ג הקרבתי כאלו
 הנכון הוא הממוצע והדרך חוטא חכמים אצל נקרא ודאי שזה מדאי

 :כתבתי לע״ד והנראה .וכו' רגליך מעגל פלס נאמר ועליו
ת (חיט) תתפב ל א  באללה שנשבע במי דעתי אודיעך ממני ש

;לא או שבועה היא אס ערבי בלשון
̂טובה  משבות׳ גרע דלא גמורה שבועה שהיא ברור הדבר ת

 יוחנן כר׳ וקיי״ל לשבועה כינוים מהם וכו׳ שקוקה
 הנשבע חכמים שבדו לשון שאינו הם מכבים העובדי לשונות דאמר
 לשון בכל ידור כי אמרה דהסורה מפיו השבועה הוציא כאלו בהם
 מכירין שאינה אותם אבל לשון אוחו למכירין תינח הא וא״ס .דנדר
 הוי אמאי כלל רגיל הלשון אותו שאין האידנא א׳׳כ לא לשון אותו

 בזה הורגל דלא דאע״ג וי״ל .שוין ולבו פיו בעינן ואנן שבועה
 ולבו פיו שפיר הוי שבועה לשון שהוא יודע שהוא כיון הלשון

 היה אס אבל פטור שבועה לשון שהוא מכיר אינו אם אבל שוין
 דנדרים גמור נדר אלא כינוי הוי לא כוכבים שבדי של הלשון מכיר

 למכירין גמורה שבועה שהיא למדח הא לשון. נהמריןבכל ושבועות
 שזו יודעים אס ערני בלשון מכירין שאינם ולאותם עיבי כלשין

 :שבועה הוי לא כלל מכירין אינם ואס שבועה כינוי הוי שבועה
ן י נ ב ל  הוא בלשונם הקב״ה ששס כיון בשם כנשבע הוי חי ו
 שס זה דאין לי מסהברא אצלם השם שס והוא אללה ’

 לא שם בחציו דיש ואע״ג שם על מורות האותיות אין בהרי ממש
 בעצמם הס אפילו והו .בפסח אלא בצרי אינה הנקודה שהרי קשיא

 אסור יהיה דאלת״ה אותיות בד׳ אלא שלם השם שאין אומרים
 שאינם שמוח שבעה אלא לנו דאין שמענו לא ודאי וזה למוחקו

 אלא קדושתו בו שאין השם אס כמתרגם אלא זה ואין רינסקיס
 כשלמה הכינויין משאר גרע דלא אני מודה ומ״מ .ואותיותיו ד.כתרו

;בדניאל האמור וכמלכיא השירים בשיר האמור
 אע״פ לו והסיר דיא״ו בשם שנשבע דיב״א בימי היה
.השם בהזכרה שבועה שום להסיר רגיל היה שלא
סנהדרין: מהלכות פ׳כ״ו ז״ל הדמנ״ם ,כתב וכן

ל (תכא) תתרזג י נ ט ל  שאעשה י׳׳ס בשם תאמין לחבירו האומר ו
 חייב הוא אם מיבעיא לא פ׳ דבר לך

 מה לקיים ישראל לאלהי נדר גדול דנדר דפשיטא לעשותו הדק מן
 אומר אני הדין מן תייב היה שלא אפילו אלא הדין מ; הייב דהוח
 גדול נדר ל אין השם באמונה שהבטייחו כיון דברו לקיים שחייב

 שכך כ״מ בשם מאמין שאינו נמצא דברו קיים לא אס שהרי מזה
 פ׳ דבר לך שאעשה חאמין ית׳ בשם מאמירם שאנחנו כמו לו אמד
 תרצה אם ואפילו .פ׳ דבר שאעשה השש באמונת אמר כאלו והוי

די לא היא גמורה שבועה דלאו לומר  הפוסקים רוב ופשקו מידות ג
 ז״ל א ריב׳ בשם ראיתי מזו וגדולה . כשבועות שבועות דילוה
אלו שאקיים הזאת וההורה ליריאיו ה׳ יעזור כן שאמד באחד

 אלא שם אמר שלא ואע״פ כאן 1יש בשם שבועה והשיב הסנאים
 לא אם הילכך שבועה כולא מארי לעז,כדאמרי׳ בלשון אלא בכינוי
 בו ויש ושבועה נדר חשש נו ויש אמנה מקטני נו יש הבטחתו קיים

 ורואה תורה מבני הוא אם השם תילול בו ויש עושה ואינו מבטיח
 לאו ולאו הן מהן גרע דלא הבטחתו לקיים בדין אותו לכוך אני

 שם הזכרת בלא דאפילו מפרשים מקצת דאמרו ומבטא ושמאל וימין
 :ממש שם דאיכא בנ״ד וכ״ש מתחייב וכינוי .

) י נ ט ל  הרי מוחרין כנויין כינויי אסורין כנויין דק״ל שאלת אשר ו
 מחרמנא מנזרנא מקרבנא דאמר כגון העצם כנויי שהיו

:לא או שבועה הוי מאי משבענא
ר ב ד  ה״ד תלנבדא וערי דשקיל -והיינו שבועה שהוא ברור ה

 כיון וקשיא וכו׳ מפחזנא כו׳ להו איבעיא כינויין כינויי
 מאי אלא דב״ש אליבא סלמודא וטרי שקיל אמאי כב״ה דקיי״ל

 העצם3ככנויי לב״ה נשמע כנוין דכנויי דסדב״ש למימר לך אית
 אות שהמליך וכו׳ מפתזנא מנקמנא אמר אי נמי לן וקמבעיא
 משבענא מרממנא מזכרג׳ מדקבנ׳ אמר אם נמי ולב״ה בחברתה

 לעיל דאיירי ומשום בפיק׳׳ו וסלקי העצם כינויי אותיות דחילוך
 .לב״ה נשמע ומדב״ש אליביהו ובעי ומרי שקלי לב״ש כינויין בכינוי
 אפילו אסורין אלו הרי משתבענא מנזרנא מקרבנא מרממנח הילכך

 שהנשבע שכתבתי שאע״פ יולע והוי .ומידות מכינויין דעדיפי לב״ה
 השם אס כמזכיר הוי לא השם הזכרת לענין שיועה הוי באללה

 ז״ל הרמב״ם מלשון כן ודקדקתי נדוי חייב לבטלה הזכירו שאם
 אסורה היא בבגד לשם שבועה ולא וו״ל דשבועוס בחרא פ׳ שכתב

 .ע׳׳כ אסור לבעלה המיוסדים השמות מן שם להזכיר אפילו אלא
 לן ליס הכימין אס להזכיר אבל המיוחדים השמות מן שם ומשמע

 גם להזהר טוב ומ״מ .לשם כינוי שהם אללה במזכיר הדין וכן בה
כתבתי: לע״ד והנראה מזה•

ת (חנג) תתסד ל א  מפריש אם לאדן חוצה חלת טל ממני ש
 אחת או לכהן ואחת לאור אחת שתים
:מהם ואיזה

ה ב ו ט ^  דקיי״ל דאע״ג לאור אחת להפריש אבוחינו מנהג ת
 יצאה שלא קטן כהן אוחס אוכל לאדן חוצה דחלח

 שטבל גדול כהן או נדה ראתה שלא קטנה או מגופו טומאה עליו
 הכהנים אין מ״מ ה׳ פ׳ ז״ל הרמב״ם כסכ וכן לזיבסו או לקריו

 או קרי בעל הוא אם מדקדקין ואין לטבול הזה בזמן כלל נזהרין
 טמאים שכולם אפשר אי גדול שהוא לכהן אומה לפת לפיכך זב

 בשעת עליו לעמוד צריך קטנה או קטן לכהן אותה ולסת הם.
 שהרי תקלה לידי ויבואו אותה וישליך ממנה יותיר שלא אכילתה

 כהן להם שיזדמן עד להרחה אין הטעם ומזה לזרים אסורה היא
 סקלה לידי יבואו כך ובין כך בין שמא דחיישינן עליו ויעמוד קטן

 שמא משום ואי לבד האור חלת אלא להפריש שלא נהגו וע״כ
ר ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות הנשים הרי חלה תורת תשתכח  מ

 . היא תורה אבותינו ומנהג מהן חלה תורת שנשתכחה ראינו ולא
 כאילו אותה ועשו בה הקילו מדרבנן אלא אינה ה״ל שחלת וכיון
 המנהג לקיים כתבתי זה אס .טהור כהן ולא קטן כהן שם אין

 לאור ואחת טהור לכהן אחת שתים להפריש צריך הדין מן אבל
 וכתב .סקלה לידי בה יבא שלא לדקדק וצריך המחלוקת ידי לצאת
 המקומות בשאר גס ישראל בארן נאכלת חלה שאין כיון וי״א הטור

 סמכו זה שעל ואפשר . ולשרפה אתת אלא להפריש צריך אין
 או קטן כהן שם אין ואם . למעלה שכתבתי הטעם עם אבותינו

 אחה שיהיה והוא חלות שתי מפריש זה הרי לקריו שטבל גדול
 תשתכח שלא מגופו טומאה עליו שיצאתה אפילו כהן לכל ואחת לאור

 ואע״פ בהייא המשניות בפי׳ ז״ל הרמב״ם כתב וכן חלה סורס
 וז״ל הטור כסב וכן . לפרשו צריך כך בחיבור כן מפורש כתב שלא
 ואין לאור אחת חלות שתי מפריש שטבל גדול או קטין כהן אין ואם
 ולזבות לזבים אפי׳ ומוסרת שיעור לה יש1 לכהן ואתת ש^עור לה

 הם טעם ודברי .ע״כ לזרים אלא אסורה ואינה ויולדות ונדות
: כתבתי לע״ד והנראה .המנהג וכן ועיקר

ת (חלג) תחסה ל א  פנויה אשה על שבא ראובן על ממני ש
 אם לכנסה בא ועתה ממנו ונתעברה

רילה5



ותשובותהרדב״זשאלות

 : לא או החביעה משעה נקיים ימים ז' למנוח צריכה
̂טובה  ממוכרס שהיא מפני דאי למנוח דצריכה כרור הדנר ת

.להמחין דצריכה לראוח הגיעה שלא מקטנה גרעה לא
 כו רגילה היא שככר מפני ואם . דם רואוח מעוכרוח דכמה וחו

 שהיא כיון חימוד דם חראה שמא חיישינן טעמא מהאי אדרכה
 'f חמנה הילכך דם שחראה הדכר וקרוב כו מהרהרח מכירחו

.כלל לפנים צריכה אינה וזו לינשא שחכעום נשים כשאר נקיים
: כחכחי לע״ד והנראה

 וכרכו שנח טרב אלמנה שנשא כאלמון מעשה (חכי) תתהו
 משום אמרו מקצח כסעודה כרכוח ז' ^

 מקרי אכלו לא שעדיין כיון אמרו ומקצח חדשוח פנים כוי דשכח
; חדשוח פנים ראשונה סעודה

ה ב ו ט ^  ככחור לסם נהחלן} ואלמון להלכה נחכוונו לא שניהם ת
 כדאמרינן קמייחא סעודה י״ט ז״ל הרא״ש וז״ל

 קמייחא סעודה דהיינו כחלכה לי חלושו לא קמא יומא בפסחים
 מפנים גרע דלא משום מכרכין הלילה עד אכלו לא אם ומיהו

 דמסכא ואפשר .ע"כ סהופה כני אכלי לא דאכחי כיון חדשוח
 שיש כבחור איירי דהחם היא ולא אלמנה שנשא אלמון גם למדו

 הימים וכשאר כרכוח ז' מכרכין ראשון שכיום אלא הרכה ימים לו
 או השכח שנכנס או חדשוח פנים כאו אם ולפיכך אחח כרכה
 דאכילה נרכוח ז' מכרכין סלילה עד אכלו ולא ללילה סמוך שנשא

 אלא לו שאין אלמנה שנשא אלמון אכל חדשוח כפניס הוי ראשונה
 לו מנרכין ואין זמנו עכר הלילה שנכנסה כיון לכרכס אחד יום
 השמיני כיום חדשיח פנים שכאו לבחור דומה זה למס הא .כלל
 כנר ס"נ אך זמנו שעכר כיון כלל מכרכין דאין שנח שהיה או

 : הזמן כחוך זמן אחר דומה דאין כלל מנרכין ואין זמנו עכר
ב ו ט  ראשון יום וז״ל כסדיא ז״ל הנהיכוח כעל כן שכחב ראיחי ^

 אחר ראשונה כסעודה כלומר כרכוח ז' מנרכין לעולס
 דכל המפרשים כחנו הלילה עד אכלו לא ואפי' המזון כיכח

 אכלו ולא אלמנה היא ואס .כרכות ז' מנרכין ראשון יום סעודוח
 כשמחח שנמלקו שאע״פ יודע והוי .ע״כ מכרכין אין סלילה עד

 לנרכה ג' מיד ואיכא ראשון יום מ״ד דאיכא אלמנה שנשא אלמון
 אפילו שני כיום המברך הילכך לברכה ג' יום אין לכ״ע נחלקו לא

 כרכה הוי לטיכומא הרמי דאיכא אכלו לא ועדיין שכח שיהיה
 החחניס לכל שנהגו מה נמי ומינה .כעדי יכפר והטוב לנטלה
 ומכשלין הסעודה צרכי כל ומכינין סכו״ע אל ליל סעודה שעושין
 כרא אשד ומנרכין שמיני ליל שהיא הלילה עד אוכלין ואין ואופין
 לומר שטוענין ומה שכעה אלא חקנו שלא לכטלה כרכה שהיא

 כלל טענה אינה השניעי ביום מכינין הסעודה צרכי שכל לסי
 כשמיני שהיא וכיון הכרכה זמן שהוא הסעודה זמן אחר הולך שהכל

 מחמח אמרינן דלא לנטלה כרכה הוי והמברך כלל לברך ראוי אין
 אבל הזכרה ולא כרכה לא כס דליח כמעונו בהשמחה אלא הלולא
 והנראה . לא וחו שנעה כל אלא אותה חקנו לא כרא אשר כרכח

: כחנחי לע״ד
 שאמרו מה על דעתי אודיעך ממני שאלת (סכה) תתסז

 עם פרשיוחיו להשלים אדם חייב רז״ל
 הוא אס לקדוח יטל ואין כעיניו חולה או סומא היה אם הצמר

 לקרות יודע אינו אס וכן ישמע והוא שיקרא אחר אצל ללכח מחוייב
 כשמיעה נפטר אם אונס לו אין ואם . זה מחיוב פטור אם

: לא או שומע והוא אחר שיקרא
 וחקיעח מגילה ומקרא כקורא דשומע כדור הדנר תשובה

 החזן מן חסלה והשומע נשכח סחורה וקריאח שופר
 פשיטא כמלה מלס שמע אם ולפיכך . כקורא דשומע יוכיחו אלו כל

 יהושע ר' דאמר הא הוי דלא גדול חכם השומע שיהיה אפילו דיצא
 דאמרן הני מכל עדיך סצנור עם פרשיוחיו אדם ישלים לעולם
 כשאר אכל כפיו שישננס כו' ושננחם כעינן נק״ש דדוקא לעיל

 ימוח שאר ככל היודע אח מוציא הש״ן שאין ואע״ס לא דכרים
 היודעים יסמכו שלא כדי היינו ויוה״כ ר׳׳ה חסילוח כ״א השנה

 הולך ונמצא אחח כמלה כיון שלא נמצא ולפעמים לעולם ש״ן על
סכרכוח כל והרי כקורא שומע לעולם מדינא אכל חסלה בלא

 שמע אם סילכך . הכרכס ידי יצא אמן ואמר שמע אם כולן
 החולה כסלה.ולענין שיכויןמלה וכלכד יצא וא׳חרגום מקרא שנים
 פטור שהוא מצטער אלא יהא ולא לגמרי פטור שהוא אני רואה

 השמיעה כעיניו וחושש .חורה של עשה מצוס שהיא הסוכה מן
 לסם קשה שהדיטר מפני העין מחושי מנקרין אין ומש״ה לו קשה
 פטור למ״ד כפלונחא חליא סומא הוא אם אכל .השמיעה וגם
 נם חייב חייכ ולמ״ד מזה גם פטור כחודה סאמורוח מצוס מכל
 זה מחיוב פטור במצוח חייב סומא למ״ד דאפי' נ״ל ומ״מ .כזו

 ככחכ א״א וזה ע״ס לאומרם רשאי אחה אי שנכחב דדכרים דכיון
 אפי' כראייה החלויוח מצוח מכל ליס פטרינן וכן רואה אינו דסא
 מחיוב דפטור וכ״ש ועדוח וליראוח לעלוח כגון סחורה מן שהם

 עצינו לא שמיעה ע״י אפשר דהכא ואע״ג בעלמא. מדרכנן דהיי זה
 .אחרים ע״י ויתחייב שייך דלא משום עצמו ע״י פטור שיהיה דכר

 קורין שהיו כשעה ונריס אפי' מהדר הוס ששח דרכ מהא וראיס
 חייב סיס ולא סוס נסיר סגי דר״ש משוס מ״ד ואיכא כחודה

 חייב טעמא האי ומשום וגריס אפי' מסדר ומש״ה סחורה כשמיעח
 כמ״ד דקיי״ל יודע והוי . פה על שמצוחה לסי שנע״ס כהורה
 אזחם שמעטו מאוחס חון כחודה האמורות מצוח ככל חייב סומא

 אפילו שמע על ופורס חוכחן ידי אחרים את מוציא ולפיכך כסדיא
 סומא ענין על אחרח כסשונה סארכחי וככר . חורה של כמצוח

 : חוכחן ירי הרכים אח להוציא פוקע .
ל י נ ע ל  שהרי מיניה כדרכה ליה קם לקרות יודע שאינו מי ו

 ההורס מן חייב שהוא אוחס ולמדחם על עוכר הוא ׳ ^
 ועוד .ללמוד ילך לשמוע הולך שהוא ועד לומד ואינו חורה ללמוד

 שומע שהוא' מס מכין אינו הוא אם התורה שמיעת יועיל מה
 דהוס מידי מכין שאינו אע״פ התירו מגלה כמקרא דדוקא

 לקדוח העולים ואלו לא כעלמא אכל הרמכים כני אתשחדנים
 עם לקרוס שיודע שצריך לכטלה כרכה הוי יודעים ואינם כחודה

 אינו אס אכל הקריאה דקדוק יודע דאינו אע״ג כמלה מלה החזן
 מוציא דש״ץ ואע״ג . לסעלוחו ואסור לככילס כרכה הוי כלל יודע
 כל נסוך אמן עונה שהוא התם שאני כחסלה יודע שאינו אח

 כקריאה חלוי סדכר אין אומר מה יודע שאין ואע״ס וכרכס כרכה
 ולפיכך כקריאה חלוי סדכר סחורה קריאח אבל אמן כענייח אלא
 (או) היה אם לנ״ד סילכך לקדוח יודע אינו אם מוציא הש״ץ אין

 ואם זה מחיוב פטור לקדוח יודע שאינו או כעיניו חושש או סומא
:כחכחי לע״ד והנראה .שמיעה ע״י נפטר יודע הוא

 שאמר מרע כשכיכ דעחי אודיעך ממני שאלת (חכו) תתסח
 הספיק ולא זה וסלע לצדקה זה סלע

 לצדקה השני הסלע גם נחסס [אם] ונשחחק סדכור להשלים
: לא או  יד יש אם לר״ס ליה מיכעיא ז׳ דך דנדרים כס״ק תשובה

 שאץ דאלו ליה קמכעי המוכיח וכיד לא או לצדקה
 לצדקה זה סלע דאמר כגון הכ״ד ואמרינן יד הוי דלא פשיטא מוכיח
 לנסקוחא הדין א״ד קאמר לצדקה נמי הדין מאי נמי אמר ולא והדין

 כשם שפוסק ז״ל סרמכ״ם ולדעח . כחיק״ו וסלקא קאמר בעלמא
 לצדקה יד יש אח״ל אמרינן ה״נ היא סלכחא אח״ל ככל הגאונים

ט' מאי הסקר למחצה היקש דאין  הפוסקים רוב טעמא האי וכלאו .ו
 יד ויש לצדקה יד ויש לחומרא אזלינן הוא דאיסורא דטון הסכימו

 וקולא לחוכע חומרא ממונא ספק דכל דקייל״ן ואע״ג . לסאה
 ז״ל הר״ן דסוכיח ואע״ג . איסורא בהו דאיח סני שאני לנחכע

 דממונא ספיקא אלא איסורא ספק מיקרי לא עניים דמסון דססיקא
 משום ולסאס לצדקה יד דיש דאע״ג לומר אפשר מ״מ ולקולא

 צדקה שם או סאה שם עלייסו שיחול לענין היינו נינהו דאיסורא
 הניאו להם יאמר ממנו להוציא העניים באו אם אכל כו יהנה ולא

 מיקרי לא עניים ממון דם«ן והיינו וטולו כצדקה צדקה דיד ראיס
 לצדקה יד יש סילכך כע״כ. ממנו להוציאו לענין איסורא ספק

 ולקדושץ הפוסקים ריב לדעח ולשבועות ולסקדשוח ולחרמים ולנזיר
 איפשטא לא דאיכעיא וכיון איש אשת חומרס משום כ״ע לדעח

 ולצדקה (פאה יד ויש הוא דאורייתא דאיסורא לחומרא נקטינן
ולא הכסא לבית ולא להפקר יד אין אבל . דכסיבנא סטעמא

לגיח



תהרדב״זשאלות10 מ שו ת ו
 דכיון חדא מידי ולא לן איבעיא לא דכנ״ד נ״ל ומ״מ .המריוץ לכיס
 אלא סונאה עוד צריך לא ימוס דאם נסקוסא צריך לא ש״מ שהוא
 משלים מצי דהוה היכא דכשלמא וסו .קאמר לצדקה וגם ודאי

 לצדקה לאו נמי קאמר דלא כיון למימר איכא אשלים ולא לדיכוריה
 קאמר לצדקה דאשסיקודאי אכלהכא כעלמא לנסקוסא אלא קאמר

 מוכיחוס ידים הוי כהני וסו . דאישסיק משום נמי אמר דלא והאי
 צדקך לפניך והלך כנפשיה מקיים עולמו לכיס דהולך דכיון עוכא

 לנפקוסא הדין אמר לא ודאי אחר ממון לו שיש כיון וסו . וכו׳
 היורשין מן מוציאין הילכך . יחיה או ימוס אם לנפקוסא לו יש שהרי

 לדכריו פירוש יעשה ממד ואם לצדקה ונוסנין השני הסלע גם
 מוציאין זוכר שאין או כוונחו יודע אינו ואם נסכוונסי לזה ויאמר
 ידים כעינן לא גטין דלענין יודע והוי .דכסיכנא מטעמא סמנו

 מכירו אשס מגרש אדם דאין מוכיח כעצמו שהענין לפי מוכיחוס
 הוי הדכר ויד . דוכסי ככמה אמרינן והכי הכי דאמר כרכא וקי״ל
 כסורה כחוב הוא כאלו למלקוח או לקרכן אם דינין לכל כעצמו כדכר
 דכסיכא כמאן הוי והיקישא מהיקישא לידוח דמייסינן משום

:כסכחי לע״ד והנראה .כאורייחא
ט) תתסט ח ת ( ל א  הדרים יהודים כשני נפשי ידיד ממני ש

 כליואן א' כל ליאוניס כשני אחד ככיס
 לערב וצריכין מפתו אוכל א׳ שכל כיון כדיורין חלוקים סם אם שלו

 : דיורין חילוק כאן דאין לערכ צריכין אין א״ד . חצרוח עירוכי
ה ב ו ט ^  וצריכין כדיורין חלוקין שהם אצלי הוא פשוט דכר ת

 והחצר חכירו כחלק משחמש אחד דאין דכיון עירוכ
 לחצר הפסוחים כסים כשני הוא הרי כו שוה שניהם יד שכאמצע

 דשלש חדא ל״ק הא מחיצוח שלש אלא כליואן דאין משום וכ״ס
 הטעם הילכך .שכס לענין גמורה היחיד רשוס הוי מחיצוס

 כשלו משסמש שזה שרואים דכיון הכא איכא העירוכ נסקן שכשכילו
 ומשחמשין גמורה כרה״י ודר חלוק אחד וכל דוקא כשלו וזה דוקא

 כל ונחשוכ ז״ל סרמכ״ם וז״ל . כרה״ר כן לעשוס יכא כחצר יחד
 כלכד שהוא לעצמו וחלקו מהשכנים אחד כל שאחז ומקום מקום
 כולם שיד לרשוס לעצמו שחלק מרשוס להיציא אסור ויהיה רה״י
 וסו . וכו' ישתמש אלא לרה״ר מרס״י מוציאין שאין כמו כו שוה
 כהס יש הל־ואני״ס כל שהרי גמורות מחיצות ד׳ שהם רואה דאני
 שהפתח אלא ומכחון מפנים נראין ופצימין סקרה ופי הפתח צורס
 דחנן וההיא .קטן לפתח גדול פסח כין שחלקו ראינו ולא גדול

 אין דאם כטרקלין ששכתו חכורות חמש ע״כ) (דף כעירוכין
 צריכין שאינם דכר לכל כאחרים הם הרי לחקרה מגיעות המחיצוס

 אחרת לחצר עירכו ואם צריכות אינם אצלם עירוכ כא ואם עירוכ
 איירי לחקרה מגיעוס מחיצוס נ׳ שם כשאין לכולן אחד עירוכ
 לסקרה מגיעוס מחיצוס ג' שם יש אם אכל חלוקים אינם שהרי
 כדיורין חלוקין הס הרי ככך מה מגעס אינה שהרכיעית אע״פ
 לפרש תדחק אם ואפי׳ .חטאת חייכ כשכס לתוכן הזורק שהרי

 כיון לנ״ד קשיא לא לתקרה מגיעות שיהיו כעינן מחיצות ד׳ דכל
 חילוק ואין לטרקלין פתוחים כולם נמי דהתם פתח צורת דאיכא

 . פתח צורת כיה דאין כיון וצר נמוך לפתח ורחכ נכוה פתח כין
 דעתי גמורוס מחיצוס ג' אלא פתח צורס דליכא סיכח אפילו ומיהו

 שיהיו אפילו כדיורין חלוקין שהם כיון עירוכ ולהצריך להחמיר
 והנראה . הסוספוס כמכו וכן פרוסות יריעוס כגק נרועוס המחיצוס

: לע״דכתכתי .
ת (סכח) ומתע ל א  נדר על חייכין אם דעתי אודיעך ממני ש

: שוא שכועוס על שחייכין כמו שוא  שוא נדר דאסוד כתלמוד דוכסא כשום אשכחן לא תשובה
 הדכרים אין ומ״מ מפרשים מקצת כדכרי ראיסי וכן

 או אשה והיא איש שזה עלי הרי דאמר סיכי אלא לדעתי אמורים
 כגון בהדיא קרכן הזכיר אפילו או איש והוא אשה שזו עלי הרי

אס הזכיר שלא דכיון אשה והיא איש שזה קרכן עלי הרי דאמר
איש שזה להשם נודר הריני אמר אם אכל איסור כאן אין השם
ליה מלקינן דלא ונהי נמו־ איסור שהוא נ״ל כזה וכיוצא אשס והיא

נחי חייכ אכל לשוא נדר אשכחן דלא משום לשוא דנשכע משום
ע״כ) ז׳ (דף נדרים כריש איסא והכי לכטלה. שמים שם שהוציא לשי

 איסמא להאי שמעה הונא דרכ קמיה קאימנא הוה אכא א״ר
ט׳ לאלסר לה ושרא שמסה לכטלה ש״ש דמפקא  למימר ולינא ו

 למזכיר דאזסרה אמרינן תמורה כריש דהא איירי כשכועה דהכא
 הא איירי כשכועס ואי תירא אלהיך ה׳ את מדכסיכ לכטלס ש״ש

 לכשם קרכן עלי הרי אמר אם והה״נ . טוכא אזהרות כהו איכא
 .לכטלה ש״ש הוציא שהרי נדוי דחייכ אשה היא והרי איש שזה

 מוציא משום חייכ מ"מ שוא נדר משום דפטור דאע״ג דמלסא כללא
 דליס נסי שוא דנדרי דס״ל מפרשים שיש יודע והוי .לכטלה ש״ש
 ומחלקוסם ז״ל הריטכ״א וכ״כ איכא מיהא איסורא מ״מ מלקות כהו
 אלא פליני לא כאן ועד מוסרין ואלו פרק הנמרא כסונייס תלוי

 לכ״ע השם הזכרס דאיכא היכא אכל השם הזכרס דליכא היכא
: נדוי חייכ .

ל י נ ^ ל  הסורה מן מלקות דלענין נהי ממש כהם שאין נדרים ו
 איכא מ״מ הוא חפצא איסור דנדרים משום חיילי לא ’

 כפרק דאמר כרכינא דקיי״ל מדרכנן ליה ומקלינן מדרכנן יחל כל
 וא״ס .מדרכנן יחל כל ומאי כדקסני לעולם ט״ו דף מותרין אלו
 ככל זה הרי משמשך שאני קונס כו'1 ישן שאגי קונם תנן והא
 מן והוי עלי תשמישך הנאס כאומר כגמרא לה ומוקמינן דכרו יחל

 יחל ככל זה הרי לישנא בחד סנא לסו כייל היכי וא"כ התורה
 הוי וסיפא דרכינא אוקימתא לפי מדרכק הוי דרישא כיון דכרו

 ישן שאני קונס דלנכי קסני דלצדדין שסירן מי ויש .סתורה מן
 לומר ואפשר מדאורייתא הוי משמשך שאני קונם ולנכי מדרבנן הוי

 מלקינז דאורייתא דאיסורא היכי דכי לאשמועינן להו כייל לדהכי
 על דעכר ליס מלקינן נמי דרבנן כחיסורא יחל כל על דעכר ליה
 דרבנן יחל כל איכא ומי תלמודא דמסתמא והיינו דרבנן יחל כל

 אי איסור כהם נהגו ואחרים המוסרים דברים והתניא אין ומשני
 והנראה ,דברו יחל לא שנאמר כפניהם להתירן רשאי אסס

: כסכסי לע״ד .
ת (סכט) תתעא ל א  ונכסכו שותפין ושמעון ראוכן על ממני ש

 בשם ישמעאלים על שטרוס מקצס
 סחוכוס כל עליו ראוכן וקבל השוספין חלקו ועסה לכדו שמעון

 כעידי שטר וכסכו פ׳ לזמן כשבועה לשמעון וכך כך לסת ונתחייב
 ראובן אסר הפרעון זמן וכהגיע שכיניהם הסנאים ככל ישראל

 הישמעאלים על כשמך כסוכים שהם השטרוס אותם לשמעון
 כדי דייניהם לפני שלי הם החוכוס איך לי תכתוב כערכאוסיהם

 לא לי נשארו החובות שכל שיעידו ישראל כעידי כי לנכות שאוכל
 אני אכל דכר לחדש רוצה איני אומר ושמעון מהם להוציא אוכל
 אומר וראובן הישמעאלים מן לנכות שתצנורך פעם כל עמך אלך
 אם השאלה ועיקר יום יולד מס סדע לא כי ע״ז לסמוך רוצה איני
 טענה על לשמעק חייב שהוא השותפות של המעות לעכב ראובן יכול
 : tt או שכועסו על עוכר אם אותם עיכב ואם .זו .

ח ב ו ש  על שוספו מעות לעכב ראובן שיכול אצלי ברור הדבר ת
 האלו המעות שהרי שכועסו על עוכר ואינו זו טענה

 שמעון כשם כתובים אשר החוכוס אלו מכח הם לו חייב שהוא
 הוצרכו לא ישראל בעידי הסנאים וכסכו השותפות שחלקו וכשעה

 סחוכוס לנכות ראוכן יכול שלא מעצמו ידוע הדבר כי זה דכר לפרש
 שהם כערכאוסיהם שמעון לו יכתוב לא אם הישמעאלים על שהם

 שלא ססדי דאנן המעות לו לתת נשבע זה סמך ועל ראובן של
 החובות וישארו בשותפות לו שיש ממון כל לשמעון לסס זה נמר

 ככה על אוחו כופה אין לנבוס ילך שלא ירצה דאם גשמו כתובים
 . שגבה מה ממנו להוציא דינא לכי ויצנורך לעצמו אותם יגבה או

 כדי מזוכוס לו ויכתוב ילך מראוכן להוציא שמעון רוצה אם הילכך
 דפריש כמאן פירש שלא ואע״פ נשסעכד כן דע״מ לגכוס שיוכל

 שלא לפי כנ״ד מודה סופר טעוס לאו אחריוס מ״ד ואפילו דמי
 דלא ואע״ג הוא סופר טעות אחריוס דקיי״ל כ״ש ליכתוב צריך היה

 סכא וכ״ש ככדי זוזי איניש שדי דלא משום דמי דכסיב כמאן כתיב
 שיהיה רואה איני חובותיו לראובן כותב שמעון שאין זמן וכל

 שאם מזו גדולה כטעוס שבועה לך ואין שבועתו על עוכר ראובן
 הוא סכל והקנין הפשרה גם מעצמו מפורש שהדבר תאמר לא

הסנאי שזה ברור הדבר אכל .ככתחלה השותפות וחוזר בטעות
מפורש



ותשונותהרדבץשאלות
 החוכוח כאלו שמעון חלק ראובן קנה דרך כאיזה וכי מעצמו מפורש

 והכעלי הואיל הישמעאלים כחזקח זה מועיל מה ומסירה ככחיכה אי
 כשמו אוחם כשיכתוב אנא אוסם קנס לא הילכו ישמעאלים מוכוש

 שכחבו נהי שכת כיום השבועה שחל ונענין . הישמעאלים כדין
 ודמי דאורייתא שנועה איסור דאתי לפרוע שיכול התשובות בעלי
 שלא לשלם הששי כיום להשתדל ראוכן חייב מ׳׳ס .דרבנן שבות
 להשלים ראובן יכול לא ואם דרבנן כשבות אפילו שבח לחלל יצסיך
 ירצה אם או השבת שנכנס עד הזמן זכרו שלא כגון או ששי ביום

 אח חבירו יחלל שלא כדי מוסב התקבלתי לראובן לומר שמעון
 שיחן והנכון .דרבנן ודחי דאורייתא אחי רוצה אינו ואם השבת

 :כתבתי לע״ד והנראה .ז״ל והרא״ש סרשב״א כתבו וכן משכונות לו
 נהנה אתה אי קונס לחבירו שאמר מי על עאלת (חל) תתעב

 ליהנות מותר אם פ' דבר ס־׳גשה אם לי
 שמא דחיישינן לו ליהנות אסור א״ד .יעשה שמא חיישיי! ולא
: למפרע עובר ונמצא דבר אוחו יננשס .

 קבע אם בין לך שאני דלא רואה אני הדברים מחוך
 אי לך וקמיבעיא זמן קבע לא או הנאתו לאיסור זמן

 מוסרין אלו בפרק דנרסינן נחמן כרב או יהודה כרב הלכה פסקינן
 אמר למחר אישן אם היום בשינה עיני קונם איתמר ע״ב מ״ד דף
 היום ישן אמר נחמן ורב למחר ישן שמא היום ישן אל יהודה ר'
 והאיסור התנאי אם בין לן שאני ולא למחר ישן שמא חיישינן א ו׳

 יהודה דרב עליה מדמוחבינן לאחרים הוא אם בין לעצמו הוא
 החג עד אביך לבית תלכי אם הפסח עד לי נהנית שאח מדחנן
 דקיי״ל פשיעא הבעיא זו ואם בהנאתו אסורה החג לפני הלכה

 ומודה מדקאמר ותו אליביה חלמודא וערי מדשקיל יסודה כרב
 מזדהר דלא היום שישן היום אישן אם למחר בשינה עיני בקונם ר׳י

 דע״כ דמלחא קושטא אבל .מזדהר באיסורא אבל בחנאה איניש
 בשינה עיני קונם כגון ולחנאו לאיסורו זמן בקובע אלא פליגי לא

 תלכי אם הפסח עד לי נהנית שאח וכגון למחר אישן אם היום
 למקום למחר אלך אם סיום עלי זה ככר או החג עד אביך לבית

 חיישינן לא אמר ומר התנאי יקיים לא שמא דחיישינן אמר פ׳דמר
 לכ״ע פ' דבר תעשה אם לי נהנה אחה אי קונם דאמח סיכא אבל

 למפרע יחל בבל קאי לא דבר אותו עשה ואם ממנו להנוח מותר
 אשור תהיה פ' דבר תעשה אם אלא הנודר כוונת היחס שלא

 ; עובר שיהיה משמע לא למפרע אבל והלאה משם .בהנאתו
ן י נ ן ^ ל  ז״ל הרמב״ם דסובר ז״ל הראשונים נחלקו העובר מי ו

 מכשול חתן לא עור ולפני משום העובר הוא המדיר כי
 כלום נדר לא וסמודר עליו הנאתו שאסר חבירו לפני מכשול שנתן
 נהנית שאס משנס בסך מדקחני לס ודייק כלום עצמו על אסר שלא

 הרי דא״כ אאחסא ולא קאי דאנדרים משמע יחל בבל זה הרי לי
 והריטב״א סרשב״א ז״ל המפרשים אבל . ליס מיבעיא תחל בבל הוא

 כיון שעובר הוא דהמודר להו סבירו כולהו ז״ל והר״ן וסרא״ש
 ראיות והביאו דברו יחל בבל הוא הדי חבירו נכסי עליו שנאסרו

 היא היי וה״ק קשיא לא דמחגי' ולישנא מסחברא והכי . ע״ש לזה
 לא דהא ז״ל הרמב׳׳ם על מקשין ויש .בקרא דכחיב יחל בל באיסור

כי  דמאי לנזיר יין מושיט מון אלא מכשול ההן לא טור ולפני על פ
 דסא קשיא לא ולדידי למשקליה נזיר מלי דלא נהרא עברי בחרי
 כעין דהוי אלא דעבר הוא יחל בל על ז״ל הרב לדעת אפילו
 ה״ג עובר והוא האיסור עושה דאחר מכשול חתן לא עור ולפני
 לספוקי דאיכא מאי אבל . עובר והוא האיסור ועושה נהנה אחר

 אחה אי שאמר כגון לחנאו זמן קבע ולא לאיסורו זמן קבע אי
 למימר דאיכא לעולם פ׳ דבר תעשה אם ימים חדש עד לי נהנה

 חיישיק ולא סיום ישן קאמר לא כאן דעד נחמן רב בה דמודה
 בסילו' נפשיה דמבריז ואפשר קצר דזמנו משום אלא למחר ישן שמא

 עובר ונמצא יקיים לא שמא חיישינן ארוך שזמנו תנאי אבל ישן ולא
 לא דע״כ יהודה רב בס דמודס ואפשר יהנה לא ולפיכך למפרע

 לעמוד יוכל שלא ישן דדילמא שינס של בתנאי אלא יסודה ר' אמר
 .תנאו על יעבור שמא חיישינן לא לעשותם שבידו בדברים אבל
 מוסבינן דסא לתנאי תנאי בין כלל ליה שאני לא יהודה דלרב וי״ל

עיני דקונם ומהאיך לעולם אביך לבית תלכי אם דסנן מסא עליה

ו
 כר״י הלכתא דאיפסקא וכיון ס' למקום למסר אלך אם היום כשינה

 אמר קבוע זמן לו שיש בתנאי אם הוא דכ״ש מידי מינה נפקא לא
 דמיישינן ארוך זמן לו שיש בתנאי כ״ש למחר ישן שמא סיום ישן לא

אסרס סנאי ככולסו נחמן דרב לי מסחברא ומ״מ .יקיים לא שמא
אם הילכך .הכי קיי״ל ולא תנאו יקיים לא שמא חיישינן דלא
אחה אי או ס' דבר תעשה אם היום לי נהנה אחה קונם אמר
לו ליהנות אשור זו הרי פ' דבר תעשה אם מעכשיו לי נהנה

 נהנה אתה אי קונם אמר אם אבל תנאו יקיים לא שמא דחיישינן
 אסור דבר אוחו עשה ואם ליהנות מוסר פ' דבר תעשה אם לי

 כתבתי: לע״ד והנראה עבר. לא ולמפרע והלאה משם ליהנות
א) תל עג( ת נ ת ^ ע  שמעון של בתו עם משודך שהיה בראובן ה6מ

 העם והיה שמעון של בביתו ויוצא ונכנס
 פרוצס סיא וגם שמעון של אשתו עם קלקל שהוא אחריו מרננין

 אוחס מגרש אם פיו אח ושאלנו אשתו אח וגרש שמעון ועמד מאוד
 שבשביל הוא פסיק דלא קלא אבל .חושש שאינו ואמר הקול מפני

 שמעון גרושח אח לקחת ראוכן רצה ואח״כ אותה גירש פריצוחה
 ב״ד לו נסנו ולא שמעון של בסו עם לו שהיה השידוכין וביניל
 לו נתנו וכשלא ב״ד ברשות שלא בעדים אותה וקידש והלך רשות
 המורה יורה בערכאותיהם. אותה ונשא הלך אותה לישא רשות ב״ד
 לישא רשות לו לחח מוטב אם באיסור עמה עומד שהוא כיון

:בהיתר אותה
^ ה2ת ב ו  שאסור ברור הדבר וחצי יום עמד ההוא סקול אם ז

 שפתים ולזות פה פקשוח ממך הסד משום לכנוס
 ואפסקיס אחד עד דאתי דאע״ג בגמ' אמרינן ועוד .ממך הרחק
ס. לא לכתחלס אפ״ה לקלא כנו  i נתנו שלא עשו יפס וא"כ י
 חיזק הרי ב״ד ברשות שלא וקדש שעמד וכיון .אותה לכנוס רשות

 זס וכל בערכאותיהם ונשאה שהלך עליו מוכיחים ומעשיו הקול אס
 טומאה עידי שש היו שלא אע״פ הראשון הקול היה שאמס מורס

 כלל יכנוס לא שקדש אפילי הילכך מכוער. דבר עידי ולא
 יתירו ולא הנכרים בדת עמו ותהיה וימות לרשע הלעיטהו ואדרבא

 כנס שאפילו בנ״ד אומר אני מץ וגדולה נימא. כמלא אפי' לו
 הגדולים וישמן וז״ל בתשובה כתב ז׳׳ל סרשב״א שהרי חדא יוציא

 את חיזק שזה לפי מוציא כנס אפילו בזה כיוצא בכל שאמרו ז״ל
 וכנס שעמד מזה יותר מכוער דבר עידי לך ואין כשנשא סקול
 מה על ביבמות ראיס לסם ויש אחריו מרננין הבריות ששמע אחר

 המיקל לדברי ואפילו .ע״כ אמת להיות דבריהם וקרובים שיסמוכו
 .וכנס ועבר יכנום שלא ב״ד בו התרו שהרי בנ׳ד דמודה אני אומר

 דלא דקלא וסו .מאחריני נמי ודילמא ביותר פרוצה זו דאשה ותו
 מסיחד שגירשה ואחי' בעלה תחת בעודה עמס מקלקל דסוה פסיק
 לפרש רצה לא דסבעל וחו .בערכאותיהם ונשאה דסלך ותו .עמס

 סכל אצל נתברר אבל בושתו משום קלקולה מפני אותה דמוציא
 ובר .מוציא כנס דאם בהא מוח כ״ע הילכך מוציאה זנוח דמשום

 ישראל בנות תהיינה שלא גדר לעשות צריך דין מן ובר דין מן
 שלא עשה שהוא כיון ועוד .לפועל קלקולה כוונת ותצא פרוצות

 הקדושה חורסינו כנגד בדיניהם ולהתחזק ב״ד כנגד לפשות כהוגן
 רשב״א בתשובת ועיין .יוציא כנס ואפילו כהוגן בו יעשה לפיכך

:כתבתי לע״ד והנראה .סימ^חקצ״ו ז״ל
עי ת ני שחסמו בשטר דעתי אודיעך ממני (יילג) ת

 פרוע שהוא מהם אחד ואמר עדים
:לא או השטר אח עוקר אם

ה ב ו ש  דטון לך פשיטא אחר במקום יוצא ידו דכחב היכא ת
 והוי למעקריה מצי לא פיו על שלא לקיימו דאפשר

 היכא אבל דאורייתא שבועה דמחייבין פרוע שהוא המעיד אחד כעד
 לי מסחברא אבל .שאלה מקום יש אחר ממקום יוצא [ידו] כתב דאין
 שמעיד מה ידו כתב ושהוא כהוגן נכתב שהשטר מודה שהוא דכיון
 למימר דמצי מגו למימר וליכא .סיא אחריתי מלחא פרוע שהוא

 במאי ליס מהימנינן דאנן סוא פרוע לומר נאמן ידי כתב זה אין
 אשמרא דחרווייסו דכיון קאי כדקאי שטרא אבל הוא פרוע דאמר

 בעד דדוקא שנים במקום אחד של דבריו אין קמססדי מעליא
י״ט דף שנחארמלס האשה בפ' מסקינן דברינו היו סנאי האומר

ע״נ



ISותשובותהרדב״זשאלות

 אחריתי מלחא פרוע גאומר אכל קאח׳ סהרותא דלסעקר 3ע״
 עד כ״ג) (דן£ שם מדאמרינן וראיה ז״ל הרמכ״ן כתב וכן היא
 כאשת חרווייהו נחגרשה לא אומר אחד ועד נחנרשה אומר אחד
 אחד של דכריו ואין חד ה״ל נחגרשה דקאמר והאי קמסהדי איש

 שנתגרשה אמר מהני דחד כיון עלה לאקשויי ואיכא .שנים במקום
 דלמעקר לעיל כדאמרינן איש כאשת שמחזיקה א׳ עד אלא כאן אין

 אית מאי אלא קאחי סהדוחא דלמעקר נימא ה״נ קאתי ההדוחא
 אומר אחד לעד דמי ולא היא אחריתי מלחא דגירושין למימר לך

 דברי כפי זה חנאי על אלא היה לא מעיקרו השטר דחיילות חנאי
 מודה הוא הדי הוא פרוע באומר או נתגרשה באומר אבל הפד

p שחיילוח r o פרעו שאח״כ אלא כתקט נעשה שהשטר כהוגן היה 
 ואפילו בדין מודה שהוא אפשר זו ראיה דוחה ז״ל דהר״ן ואפ״ג
 והשטר אחריתי מלתא דפרפון כתבחי מסחבראכאשר דפליג את״ל

:כתבתי לע״ד והנראה .עומד וחזוקו במקומו
ת (תלג) תתעד. ל א צ  ונתנוהו הודח ולא שנמלח בשר מל ממני ^

 תחת והודח שנמלח אחר בשר עם
 תקנתו: מה או שתיהן נאסרו אם יחד שניהם ונכבשו המכבש

ה ב ו ע  כדי במלחו הודח שלא הזה הבשר שהם לא אם ת
 הדבר דם פילע שעדיין אלא הדם כל פליטח שיעור

 ומבליעו הזה מהבשר הדס מפליט שהמלח לפי שאסור אצל׳ ברור
 דבשלמא אחרח מליחה ע׳י תקנה לו ואין והודח נמלח שכבר בזה

 ג״כ מוציא שבתוכו מה מוציא שהמלח ע״י דם בחוכו שיש הבשר
 בולע שהוא מה דמו כל ויצא כבר שנמלח בשר אבל שבלע מה
 נכונה סברה היא זו מ״מ .חולקים שיש ואע״ג מליחה ע״י ייצא אינו
 דסגי אני ומודה .להחמיר שהוא וכ״ש ז״ל הרשב״א דעח נראה וכן

 הרשב״א כסב מכשיעור יוחר במלחו ששהה בבשר שהרי בקליפה
 והרא״ש .קליפה מכדי יוחר בו נכנס הדם באין קליפה שצריך ז״ל
 ואינו במלח ובולע הוא מעט שעליו שדס לפי קליפה שא"צ כתב ז״ל

 המלח דרך ואדרבה ממנו מפליטו המלח באין ממנו נצאח יכול
 הילכך . לבשר חוזר ואינו בסוכו ונשאר אחריו ומושכו הדם להפליט

 מ״מ במלחו ששהה דבשר להך לנמר׳ דמיא דלא לומר חרצה אפילו
 הבשר ואם .קליפה מכדי יוחד להבליע דרך דאין סגי בקליפה

בכך מה ציר ופולט שחוזר אע"פ הדם פליטח שיפור אחר שהה
אלא למיחש וליכא איסור כאן אין ציר יאפון הבשר שיבלע אפי'

 .הראשון הבשר ויבלע הדם ויפליטי יחזור הדם מן הבלוע שהמלח
 מליח אלא מותר הוא שהרי פשיטא ז״ל הרא״ש סברת לפי הנה

 אפילו אלא .בהכי וכגי בו הדבוק המלח מן והשני הראשון הבשר
 ששמעתי מזו וגדולה וז״ל בכתב ז״ל הדשב״א של רבותיו לדעת

 צאחר במלחו להשהותו אסור לעצמו שנמלח בשר שאפילו מרבות׳
 המלח ושעל שעליו דם מלחלוחית ובולע שחוזר לפי צירו כל פליטת

קליפה מכדי יותר בה נכנס דם שאין קליפה צריך ושהה עבר
לא כאן ועד .ע״כ ציד פולטי שעות י״ב שעד מרבות׳ אני ומקובל
 ובולע רך הוא שעדיין בעצמו המלוח בבשר אלא רבותיו החסירו

 הבולע מהדס בולע אינו אחר בשר אבל שעליו דם מלחלוחית
 פולט המכבש כובד ע״י הבשר את שכבש שכיון ותו . המלח בתוך

 אפילו להפליט טרוד שהוא זמן דכל קיי״ל דהא כלל בולע ואין ציר
 דמיכתפינא לאו ואי .בנ״ד להסיר נכון טעם וזה כלל בולע אינו ציר

 שהרי מליחה שיעור עד שהה שלא אפי' מותר טעמא דמהאי היא
 להא צריכינן לא דבנ״ד אלא בלע ולא פליט מכבש שהוא כיון

 פליטת כדי עד שנכבש קודם השני הבשר ששהה כיון דמותר דפשיטא
 והשני למעלה הראשון הבשר אס דמו כל פליטת לפני ואפי' .דמו

 לא שלמעלה דמה מותר שהוא ברור הדבר נ״כ המכבש בתוך למעה
 למעלה דהשני היכא אבל במכבש. שהוא כיון שלמטה ממה בלע

 שדעתי כתבתי וכבר קליפה צריך אס ספק מקום יש למטה והראשון
 .כלל בלע לא שעליו הכובד עיי לפלוט ערוד כהוא כיון להקל
 אני בזה ציר אפילו כלל פולט שאינו עד יבש הוא הראשון אס אבל

 :כתבתי לע״ד והנראה . למעלה היא אם קליפה כדי עד דאוסר מודה
וזה להתיר עדות שבא עגינה באשה (חלי) תתעו

 אתא כד וכו' הוינא כחדא תלתא במותב
לאקטנבול מכאן ללכת כשרצה כי ואמר גהון יוסן! כר׳ קדמנא

 בר בניה טל ולשאול לחקור חכים יצחק כר' אלמנת ממנו כקשה
 שכשהיה בפנינו עתה והעיד .הנ״ל יצחק כהר״ר

 אם הנ״ל הבנים על מהם ושאל מפטרס יהודים נמצאים-עמו אחד
 בחיים עדיין הוא הקטן שהבן לו והשיבו לא או חייתם בחיים
 הרגמו לו אמרו אס זכר וצא אחר למקום מפטירס יצא והגדול

 מ ומ המכות מחמת ומת לפטרם וחזר הכוהו או בדרך ליסטיים
 :ופלוני ופלוני פלוני וכו' בפנינו שהעיד ומה שמת לו שאמרו העיד

ה ב ו ט ^  שר הוחזק שצא כיון לכ״ע להנשא מותרת זו אשה ת
 דלא ואע״ג במצרים בנים שני לו שיש חכים יצחק

 כיון במצרים בניס שני לו שיש אחר חכים יצחק שם יש אם ידעינן
 העד שא, במצרים שהיו אותם דעל ותו .חיישינן לא הוחזקו דלא

 גן לית וקברנוהו העידו דלא ואע״ג .מת שהגדול השיבו ועליהם
 בנו משה של שאשתו ברור ודבר מלחמה בשעת היה שלא כיון בה
 והנראה להנשא. מותרת הגדול שהוא הנ״ל חכים יצחק ר' כל

כתבתי: לע״ד
 שבא המלך מעבדי באחד היה מעשה שאלד, תתעז(תלה)

 ממנו ולקח ניז״ט מישראל יין לקנות
 ורצית המועד את שחלל אחריו מרננין העם והיה משכון הישראל

: בזה דעתי לדעת
ה ב ו ש  ברור הדבר ממנו לכשמטי יכול הישראל היה אם ת

 להשמט יכול היה ולא אלם היה אם אבל דאשור
 מעותיו ילכו בלא משכין שלקח עשה יפה יין לו לתת שלא

וכיוצא .היין בנתינת אונס כהוא כיון מועד חילול כאן ואין לאיבוד

 עכ״ל הדחק ידי על מותר לאלם מיהו כמו״ע דמיחזי ביו״ט
 לי ומה משכון חזרת לי מה כמו״ס דמחזי משום הוי דעעמא וכיון

 הוי והכח המשכת בנתינת האונס הוי דההס ואע״ג משכין לקיחת
 שיתחייכ מציגו לא נו״מ המשכון בלקיחה ולא היין בנתינת האונס
דמחז׳ משוס אלא מדינא אסירא דלח מלתא משוס ממונו לפסוד
וגדו,ה היה ובאונס היין נתינת בשעת הוא המו״יז והרי כמו״ס

 מאמינו אינו ואם כו' אצלו הרגיל חנוני אצל אדם הולך אמרו מזו
מפני כ״ש זה התירו יו״ט שמחת מפני ואס .אצלו טליתו מניח

חיליל בזה עיש רואה איני הילכך במועד עצב ויהיה ממונו הפסד
 להערים יבואו שלא כדי עליו לאיים צריך הארך עם הוא ואס מועד

 ונותנין נושאין ונמצאו חלם שאינו צמי אפילו לכת־לה כן ולעשות
:כתבתי לע״ד והנראה .במועד

ת (״לי) ר״תעח ל א  להפקיר מקצת בהתירו מה על ממני ש
 ולזכות ולחזור איסורו זמן קידם חמצן

 :זה להיתר מסכמת דעתי אס הפסח לאחר בו .
ה ב ו ש  דנרסינן דשביעית הירישלמי מן למדו דהכי חיברת ת

 דלית ̂ בגין אמי לר' שאלין דצפורין קפלוקאי עמא
 כד גון אמר מיעביד צורכא איך שלם שאל ולא רחם עמא להאי

 וזכין וחזרין ליה ומפקרין לשוקא ליה מפקיר תהוון צצולא תחמון
 .אוהבים להם היה שלא קפדנים אדם בני ז״ל רשב״א פי׳ ,ביה
 השוק כשיראו להס והורה להם יחזירו ולא בהם יזכי יפקירו אם

 ע״מ שהמפקיר למדת הא .יזכו ורוח׳׳כ יפקירו אדם מבני פנוי
 בהיתר סומכת דעתי אין אבי. .בו וזכה שחזר אע״ג הפקר הוי לזכית

 בכל דאסור דחמיר חמץ לאיסור דקיל שביעית איסור דמי דלא זה
 בהנאה ואסור ימצא ובג יראה בל על ועובר כרת עליו וענוש שהו
 באיסור נקל בשביעית הקלו ואס שבתורה איסורין בכל כן שאין מה

 נכרים של חמץ באכילת אסר ז״ל העטור בעל והרי חמץ
 של בחמץ ה״מ עולם אבות ע.'יו שנחלקו ונהי הפסח עליו שעבר
 לן לימא דמאן לא הפקר ידי על ישראל של חמץ אבל נכרים

 כזה דהפקר תימא ואפילו זה הפקר ע״י מרשיתו לנמר׳ שהוציאו
 חמץ כגון חמור באיסור לזה יסכים שלנו ושהתלמוד הפקר הוי

 בו שיש ומציגו הואיל נדר לנדור אלא זה על לסמוך ראוי אין בפסח
 להחמיר עלינו הדין וסן זיל העטור בעל וז״ל חומרית כמה
 מן נכרי של חמץ דורון מקבל שישראל עכשיו שנוהגין ממה

 ואסור הפסח עליו שעיר ישראל של חמץ שנעשה ולמעלה המנחה
שיש רואה אסה הרי .ע״כ גדר לגדור עלינו היה ולפיכך בהנאה

לנו
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 מיניה בדיל ולא שלו שהיא כיון בפסח סמן בענין גדרין לגדור לנו
 סירוס דבשלמא זה להפקר דרך רואה שאיני כ״מ פסא טלי

 להניח צריך בסשח ר.מץ אבל מיד בהם וזוכה לרו מפקיר שביעיח
 זה אין הדלס טליו יסגור שאם הפסח ימי כל הסקר במקום אוחה
 יכילוהו שלא הפקר במקום אוחו להניח אפשר איך וא״כ הפקר
 דמנח למימר איכא בהא ומיהו כלבים יאכלוהו ולא ננטיים

 . מכחמרח שאינה בחצר או טכו״ם• דליכא במקום ליה
 איסור לידי שיבא הארן פסי בפני זה דבר להסיר ראוי אין ומ״מ
 וכ״ש מלבם אוחו מוציאין ואין לגמרי אוחו מסקירין אין שהרי חמן
 היחר שכחב טליהן לסמוך רגילין שאנו מהפוסקים אחד ראיחי שלא

:כחבחי לטנ״ד והנראה .טליו סומך אני אין ולפיכך זה
 היין טל שקידש במי דטחי אודיטך ממני
 לחזור צריך אם ח־סן ונמצא שבח בליל

 אלא הוי לא היין טל דקידוש דכיון לומר שרוצה מי דיש ולקדש
 המדה טל והפריז ומקדש חוזר ואין קידוש ידי יצא כנר מדרבנן

:לבטלה ברכה הוי וקידש חזר שאם ,
ש ה1ת  המצוה נטשיח בלא כיון ולקדש לחזור אני רואה ב

 ברכוח ד' בירך שלא ממי שנא דמאי חז״ל כחקון
 והדי . החורה מן שיצא אט״ס ומברך שחוזר המזון ברכח של

 צחוח כסי מחסצל היה אחד וכל סדר לה אין החורה מן הססלה
 לא אם הברכוח סדר רז״ל שתקנו וטכפיו חובחו ידי ויוצא למוט

 שהוא למ״ד ואפילו בהלל וכן ומחפלל חוזר סדרם טל י״ח החפלל
 אח גמר לא אם ההלל סדר וחקן המט״ה דוד ובא התורה מן

 אוחם טשה לא אס מדרבנן שסדורין הסצוח כל כלל ודרך חוזר כולו
 והם אמרו דהם לבטלה ברבה למימר שייך ולא חוזר רז״ל כחקון
 היו ואם וז״ל שכחב ז״ל בה״ג מדברי בהדיא משמט וכן אמרו

 כמלאלוגמיו אחר וטטם המקדש טעם ולא אורבים שנים המסובין
 ולא אישחלי ואי המקדש טעם א"כ אלח יצא שלא הגאונים כתבו
 צריך ולא סה״ג ובריך אחדינא כסא נהו מייתו אחריני ושחו כועים

 לפיכך אחריני וטעמו דאשחלי מפום מינה הידוק לקדושי לאהדורי
 שלא וחו .אחרים ^א הוא טעס שלא בנ״ד אבל ולקדש לחזור א״צ
 לחזור שצריך ברור הדבר .הוא דחומץ עליו לקדש ראוי היה

 אחר בטעימח יוצאין בקידוש שגם כחב ז״ל הרא״ש וגם ולקדש.
 יצא לא כלל טעמו לא אם אבל אחרים שטממו מפני משמע מ״כ
ק קידוש ידי  דלטיעום ומקמי למקדש מאן בה״ג מלשון לדקדק יש ו

 דמצי טטמא משמע ולקדש לחזור וא"צ בסה״ג מברך הדר מפחעי
 לא אי אבל ולקדש לחזור צריך לא מש״ה דמשחעי אלא למיטעום

 דמלתא כללא .ולקדש לחזור צריך יין היה שלא מפני למיניעם מצי
 סדרו כאשר אוסס עשה שלא דרבנן ברכות או דרבנן מצוה כל

 .כלל לבעלה ברכה בזה ואין ומברך וחוזר ועושה חוזר ז״ל הם
 דקידוש אע״ג לקדש צריך אין סח ולא יין לא ליה דלית דמאן מדע
 להיוח שחל אך י״ה בליל מקדש אין טטמא ומהאי החורה מן הוא

 סטרינן אמאי המורה מן מצוה לקיים דאפשר כיון וא״ח .בשבח
 אפשר אם ולפיכך ערבית בחסלח זכירה ידי יצא דכבר וי״ל מינה ליה

 :נפטר כבר לאו ואם יקיים הסת על או היין על דרבנן המצוה לקיים
 וכסבור המים על שקדש מי על ישראל מהר״ר שנשאל ראיחי
 מצוח אכל דהוה מידי ולקדש לחזור שצריך ופסק יין שהוא

 הס פשוטים ודברים ממש כחבסי כאשר וחמצא בהטור ועיין דרבנן
 יין כמו ויעלה הסח על יבצע שקידש אחר שחכך נראה היה (ויוחר

 ה״ה המקדש דטטוס אחר כוס שיביאו הגאונים דאמרו היכי דכי
:כחבחי לע״ד והנראה סגי) הוי הפע דעל

ת (י׳לט) ל א צ  הנוהגים שמוח בכל דעתי אודיעך ממני ^
 בכתובה שמו שכותבין מסתערב אל

 אחר בשם אוחי קורין העולם אבל השם באותו לס״ס אוחו ומעלין
 שהעולם אלעזר וכגון אל״בריים עבד אותו קורין והעולם עבדיה כטן

 בגט א בהדי כוחבין מהם איזה באלו וכיוצא נצראלל״ה אוחו קורין
 והכתוב הקדש לשון שם מהו וחניכא שום כל בכלל יהיה והאחר

 היכא ובשלמא .טסי שוה הכל בסי השגור א״ד עיקר בכתובה
 לא עבד״אללה ומקצת עבדיה קורין שמקצת כלומר נינהו דבהדדי
אבל עבדיה בכתובה שכתוב בזמן כ״ש עיקר הקודש שם לי מיבעיא

 אלל״ה עבד הוא הכל בפי המפורסם שהשם בזמן לי מיבעיא קא כי
:מאי בריא״ם אל עבד או

ה ב ו צ ^  הם והנכרים עבדיה אוחו קורין היהודים אם ת
 שכותבץ ברור הדבר נרי״ם אל עבד אוחו שקורין

 בכלל הוא הך.־ העט״ם של והשם בהדיא היהודים של שם
 שני לנו שיש שאנו ז״ל והרמב״ן הרשב״א כשבו וכן וחניכיו שום

 צריך בהם קורין שהלועזוח אחר ושם ישראל בשם הא׳ שמוח
 סלוני דמחקרי סלוני אנא ויאמר האחר ושם ישראל שם לכתוב

 לי דאית וחניכה אחרן שום וכל גט בכל לכתוב עכשיו נהגו וכבר
 הוא ישראל כשכתב אוחו מכירין דישראל דכיון וטעמא ע״כ.

 אלא השאלה אין אבל .המגרש שזהו מכירין העולם וכל העיקר
 לך תיבעי לא נמי והא אלברי״ם עבד לו קורין ישראל דרוב היכא
 אמרינן דהא וט' אחרן שום וכל אלברי״ם עבד לכתוב צריך דודאי

 מרים דכחבינן שרה ופורתא מרים לה קרו הוו דרובא דההיא
 בהדיא הכא הא . חייא דמתקרי הדיא בר וכן שרה דמתקריא

 מפורסם יותר הוא ברי״ם אל עבד דשס וכיון רובא בתר דאזלינן
 למה ולא בכתובה שכתוב למה נחוש ולא ברי״ם חל עבד כוחבין

 דרגיל להיכא יספיקו הטעמים אלו כי עבדיה בשם לס״ת שמעלין_אותו
 נחוש לא יותר מפורסם אחד דשם היכא אבל בשוה ה״שמוח בשני

ם. הרגיל לעילם עברי או ערבי הוא אם ד  דכחבהסמ״ג ואע״ג קו
 בשם חדיר אוחו שקורין אע״ס חולי מחמת שמו שנשתנה דמי

 לאו .ע״כ קודם אוחו 'וכוחבין עיקר הוא השני שם מ"מ הראשון
 בשם והמשט שני בשם ולא ראשק בשם אוהו קורין שהרוב למימר

 השמות בשני אוחו קורין שכולם ה״ק אלא ראשון בשם ולא פני
 כיון עיקר הוא שני שם מ״מ תדיר לו קורי! הראשון שבשם אלא

 .השמות משני א' בכל הוא ניכר מ״מ אבל לסבה שמו את ששינה
 כותב כשמגרש וכו' שמות שני לו שהיו מי ס״ג ז׳׳ל הרמב״ס וז״ל
 פלוני איש ואומר ביותר ביה וידועים בו רגלין שהם ושמה שמו
 הוא ביהודים הרגיל השם כי דמלתא כללא .לו שיש שוס וכל

 חוחו או בכתובה הכתוב השם בשוה בשתיהן רגיל ואם עיקר
 ומעלין אחר שם בכתובה דנכחב והיכא .עיקר לס״ת בו שמעלי;

 כי לי מסחברא בשוה בשניהם רגיל והוא אחר בשם לס״ח אוהו
 שם דאלו יותר בפרסום שהוא עיקר הוא לס״ת בז שמעלין אוהו

 והיכא .בארגז מונחת היא שהרי כך כל מפורסם לא הכתובה
 ישמעאלים לשון שהוח אפילו יותר ומפורסם רגיל מהם אחד דשם
 עיקר הוא זה בשם ונתפרסם זה בשם לו קורין ישראל שגם כיון

:טפל אחר ושם
ד  ברי״ם אל עבד כולל הוא עבדיה שם ט אחר טעם יש ?!ל

 הוא מי הגט מחוך יפה ניכר אינו לפיכך רחי״ם אל ועבד
 ברי״ם אל עבד דהיינו לו המיוחד השם לכתוב צריך ולפיכך המגרש

 אין כי ועוד שוס כל בכלל הוא הרי האחר והשם אללה עבד או
 לפיכך ברי״ם חל עבד הוא עבדיה של השם סי' אלא אחר שם זה

 האשר״י דכחב ואע״ג . עיקר הוא זה בשם ונתפרסם שהורגל טון
 לקרות עלייתו בתר בגיטין השמות בכתיבת דאזלינן השולח בס'

 למעלה כתבתי כאשר בשניהם , שהורגל שוין כפהשמות ה״מ בחורה
 הוא מודה כנ״ד היהודים אנל אפילו ומפורסם רגיל כשאחד אבל

:העיקר הוא המפורסם ט
י ו ה  דהשם היכא אלא המטנה עבדיה לכתוב ראוי דאין יודע ל

 הוא אז בעצמו השם במשמעות ואינו ממש כינוי הוא השני
 או כנ״ד לסבירו פירוש הוא שאחד בששת אבל כינוי לשון צורך
 אין יהודה אריה גור שם על ליאו״ן הנכרים שקורין יהודה כגון

 זה ספק מידי לצאת ועתה כך דמחקרי אלא המטנה כוחבין
 יפה טעם האשר״י ונתן בכלל והכל וחניכא שום וכל לכתוב נהגו

 כינויים ליהודים קורין שהעכו״ם מפני השולח ס׳ בדברי
 טתבין ולכן דמחקרי עליהם לכתוב ראוי שאין עברי לשם קרובים

 שכתבתי כמו וזה הכל נכלל שבזה הקדמונים סי על וחניכא שום כל
;כתבתי לע״ד ..והנראה ממש

א פ ח ח״) ת ת ( ל א צ  הגט את לקרוע נהט למה סמני ^
:הנתינה אחר

ה ב ו ע י האשם ליד חבא שלא סדא טעמים שני בזה שמעתי ת
סגנ1
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 .גובה כחובה עסה ואין גע הוציאה ד^י״ל שנייה פעם בו וחגבה
 דהאידנא אפ״ג המקבל בס' כדאיהא לקרוע הוצרכו השמד דבזמן וקו

 שופר בחקיעס מצינו וכן כבחסלה לקרוע נהגו מ״מ בעל השמד
 לא השמד דבעל ואע״ג השמד מפני הקריאה אקר לחקוע ״נהגו

 נתחדש ואני .ו״ל ישראל מהר״ר כתב העעמיס ושני המנהג במל
 הדקדוקים אותם וכל הווי״ן להאריך צריך כי והוא אחר טעם לי

 סופר ליה דכתיב או גופיה בעל לין כתיב דאי בגיעין שגאמרו
 בהני ליה דססלינא הוא דאנא ואמר ומערער בעל ואתא מפומיה
 יבא שלח הי־י כי קרעינןליה ומש״ה אתכוונית ולקלקולא דקדוקי

 התורה מ; מכיכביס שאינם הדקדוקים באחד אותו ויפסול הבעל ליד
 לדעת ואפילו גיטא בהאי לכתחלה תנשא ולא נתכוונתי לזה ויאמר

 וכ״ש לעז איכא מ'׳מ דקדוקים הני משום תצא לא נשאה האומרים
 בעצמו והבעל אותו קודעין ולפיכך תצא נשאת האומרים לדעת
 לסישלוהילכך יטל ולא לידו הגט עוד יבא לא הנתינה שנאחר יודע
 שיודע כיון כלל יגרש לא או לקלקלה יתכוין ולא לגמרי ומגרש גמר

 כדי הגט לקרוע נהנו זו חששא ומפני לקלקלה יכול אינו דשוב
.במצרים נוהגין אנו וכן הוא יפה ומנהג הבעל ממנו שיתייאש

:כתבתי לע״ד והנראה
תפב  הנון יותר איזה הצדקה ענין ע: ממני ̂טאלת (תמא) ת

 זה הרי או לצדקה כך עלי הרי לומר
:קבלה בלא אותה לתת או צדקה  דתניא הא משום אלא זה דבר יישאול הוצרכת לא תשובה

 מזה טוב וכו' תדור לא אשר טוב ט') (דך בנדרים
 טוב אומר יהודה ר׳ מאיר ר׳ דברי עיקר כל נודר שאינו ומזה
 אפי' בתרא בלישנא בגמ' עלה ואמרי׳־ן ומשלם נודר ומזה מזה

 האי ולפום קאמר לא בנדר אבל בנדבה ר״י קאמר כי ר״י תימא
 דמפיש וכגונא מותר נדבה אבל לנדור אסור לר״י אפילו לישנא

 וסומך ומקדישה לעזרה כבשתו מביא דאמר לטעמיה ר״י חלמודא
 כדחיתא תקלה לידי בה אתי דילמת משום וטעמא ושוסטה עליו

 איכא עלי הרי דאמר כגון הוא נדר אם נמי הכא לך וקשיא בגמרת
 קיימי דהא תאפר בבל שיעבור תקלה לידי אתי דילמא למיחש
 רגלים ג' יעברו שמא חיישינן ז״ל הרשב״א לדעת ואשי' עניים

 לאלתר עליה מחייב וצדקה דאמרינן והיינו עשה איכא ולאלתר
 נדבה בלשון דאסי' אמרת נמי טעמת ומהאי .עניים קיימי דהא
 תשכח שפיר מעיינת כד חבל .תאחר לבל למיחש דאיכא לא נמי

 מצוה בה מקיים שאינו ונדר בנדבה אלא אמורים הדברים דאין
 להתחייב בא עתה אלא הרין מן בהם מחויב שאינו קרבמת כגון

 מחוייב שהוא עשה מצות הוא צדקה אבל ור״י ר״מ פליגי דבהכי
 נשבעתי דכתיב נפשיה לזרוזי המצוה את לקיים שנשבעין ומנין בה

 במצות מתרשל עצמו רואה אם לפיכך צדקך משפטי לשמור ואקיימה
 עצמו לזרז כדי לצדקה וכך כך עלי הרי לומר עלינו מצוה הצדקה

 עצמו רואה ואם . לצדקה זו הרי שיאמר או בו לחזור יכול ולא
 נדר קבלת בלא אותה שיתן לו טוב אז הצדקה במצות ונשכר זריז

 הנסיון הותר לא שהרי בצדקה אחרינא טעמא איכס תו .נדבה או
 כדי לצדקה זה סלע והאומר צדקה במצות אלא המצות מן במצוה
 היינו והמעשר בזאת נא ובחנוני דכתיב צדקה ה״ז בט שיחיה

 שהוא הנסיון ואם .העניים תקנת משום דמילתא וטעמא הצדקה
תקנת מפני הכתוב התירו וכו' תנסון לא דכתיב התורה מן אפור

דר העניימ תקלה לידי אתי דילמא משוס אלא אסור שאינו מ
 הלשונות מן א' כל הילכך .העניים תקנת מפני מותר שיהא לין אייו
אומר אני ולפיכך העניים תקנת מפני וטוב הגון הוא שאלת אשר
כיון צדקה ה״ז עלי זה כשרים כנדרי ואמר דיור לפניו היה שאם

 לצדקה מעות טדרין הכשרים שגם לצדקה יד דיש הלכת' דאיפסיקא
ה. כשר ודוד וכו' ואקיימה נשבעתי דכסיב  המפרשים וכתבו הי

 סרק או זה ספר כשרים כנדבה ואמר לפטו ספר היה שאם ז״ל
 אותו ללמוד כנשבע דהוי פרק אותו או ספר אותו ללמוד סייב זה
 הצרה בעת הנודרין וכן עצמו לזרז אלא לשבועה טזנתו אין כי

 גמור נדר נדר אותו שאין מוסר כן גם אע״ס יעקב עשה כאשר
כתבתי: לע״ד והיראה עוודאה. נדבה אלא
ר) מ ס פג( ה ̂לת ת מ״ם שבת במם' דאמריק דהא עלה ̂ש

 בסנהדרין דגרסינן הא לך וקשיא עומדין היו בנס שבלוחוס וסמ״ך
 עוקנא מר סימא ואי זוערא מר אמר כ״א) (דך גדול כהן ס'

 ונהנה חזר הקדש ולשק עירי בכסב לישראל תירה נתנה בשחלה
 אשורי כתב להם בררו ארמי ולשו; אפודי בכתב עזרא בימי להם
 הדיוטות מאן ארמי ולשון עבדי נתב להדיוטות והניחו הקדש ולשון
 ת־-יא .לייונאם חסדא ח״ר עברי כתב מאי .כוסאי חסדא ח״ר

 התורה נתנם שלח סי על ואך וכו' עזרא היה ראוי אומר יוסי ר'
 ר״א וכו' הנשתוון וכתב שנאמר ידו על הכתב נשתנה ידו על

 P שמעון ר' משום רשב״א וכו' לישראל תורה ניתנה זה בכתב
 עיקר כל נשתנה לא זה כתב המודעי אלפזר ר' משום שאמר פרטת

 אשורי בכתב תורה ניתנה אם דתנאי סלוגתא דהוי למדנו הא וכו'
 תנא איכא וכן ניתנה עברי בכתב סכר יוסי דרבי עברי בכתב או

 להשתנומ דעחיד התורה משנה את לו וכתב ומאי הכי דס״ל בספרי
 סבר סנאי והנך ס״ל הכי ור״ח עוקבא מר תימא ואי מ״ז וכן

 היום הנמצא עברי בכתב ובדקנו .התורה ניתנה אשורית בכתב
 צריכין ושמ״ך שמ״ם נמצא ולא שלהם ס״ת בכתוב הכוה״ם ביד

 סתום משולש כמו שהיא העי״ן זולת אות בשום ולא בנס לעמוד
 כן לומר לנו שאין חדא נשתנה עצמו עברי שהכתב לעימר וליכא

ת במצות מחזיקים הכותיים דאלו ותו .מסברא  התורה קרי̂ו
 אל מכלי הורקו ולא בנולה הלכו לא וגם קדומים שלהם והספרים

 שהיי ותו .היו וכאן נמצאו כוסים ספרי ישראל באדן דכאן כלי
 עברי כתב בהם וכתוב היום נמצאים שקל חצי של הרבה מטבעות

 ולח אדר״ח חסדא דרב קפיא וא״כ שינוי בלי לכותיים אשר והוא
 קמפרש עוקבא מר תימא ואי זוטרא דמר דמילתא לפרושי לן ניחא
 מ״ם ר״ח אמר דהא בפשיטות הכא אמר הוה לא דא״כ ס״ל ולא

 לפרושי וליכא .ולתרוצי מינה לאקשויי לתלמודא וה״ל וכו' ושמ״ך
 האותיות אותם כלימר וסמ״ך מ״ם נקט בעלמא דלסימנח נמי

 היו בנס אשורית שבכתב ושמ״ך כמ״ס העשויות עברי שבכתב
 אלא בנס לעמוד ראוי שיהיה העברי באותיות שאין חדא עומדים

 פריך מאי לסימגא דאי ותו .לסימנא תרתי נקט ואמתי לבד עי״ן
 אמרום צופים מנצס״ך דאמר אבא בר חייא לר' דמגילה ס״ק בריש
 כיון סתום שמשאו פתוח לענין חסדא לדרב מייתי מאי נמי והכא
 קושיין הדרת וא'כ עופדין היו בנס לאו גופייהו וסמ״ך דמ״ם

 בפשיטוס חסדא מדרב דוכתא בכל דפריך קשיא ותו .לדוכתא
 ור' מ״ע תימא ואי מ״ז והרי חולק עליו שאין דבר הוא כאלו
 ניתנה עברי בכתב ס״ל כולהו דסיסרי ותנא עמו דנמוקו יוסי

 ואמוראי תנאי להט קשה ותו .בנס עומדין היו לא וא״כ תורה
 שהיו עד האי טלי לגריפותא נשתנה התורה בו שניתנה שהכתב

 כלל קדושה בו שאין דבר ובכל ובמטבעות באיגרות בו משמשים
 כדתניא הידים את מטמא שאינו אלא עוד ולא להדיוטות והניחוהו

 את עזרא בו וכתב המלאך ע״י שנתחדש והכתב דמגילה ס״ק
 לזורקו ואסור הידים את מטמא שהוא קדושה כ״כ בו יש התורה

 סודות שהרי קשה ועוד קדושה. בו שאין ביבר בו ולהשתמש
 וס.ויים השמות ובציור האותיות בציור איש מפי איש מקובלות גדולות

 והציורים שנים מכמה כזה רבים ספרים וחוברו גדולים הריס בהם
 לר' הבהיר בספר והנה בעבריות. ולא אאוריס באותיות הם כולם

 (■0TO בספר וכן האותיות בציור סודות כמה יש הקנה בן נחוטא
 לומר הוא גדול ודוחק .כאלה ורבים אלקנה בספר וכן לרשב׳י

 הסודות אלו שכל שנאמר או עמו דנמוקו ר״י סברת כנגד זה שכל
 הראוי מן והיה בציודן סוד אין עברי בכתב אבל שנתחדש בכתב היו

 בציודן. תלויין האלה שהשודות באותיות בסחלה התורה שתנתן
 אמורא או תנא פוס שיהיה וסובל מקבל דעתי אין דבר סוך

 ה® P אלי* עזרא• בימי לגמרי נתחדש האשורי הכתב שזה סובר
 לכ״ע הלוחות על הכתובים הדברות עשרת כי דברים של הצעתן

 שבלומות וסמ״ך דמ״ס והיינו כלל חולק אין ובזה אשורית בכתב היו
 השלת מלאכי אלא כ! מכירין היו לא הכתב וזה עומדין היו בנס

 וסודוסן וציודן האותיות למדוהו הלוחות אס מרע״ה שקבל ובזמן
 ירמיהו בימי ונגנז משם יצאו ולא הארון בתוך הלוחות אח נתן ומיד

 מתן בזמן אותם שראו סימא ואפילו אדם אותם ראה ולא הנביא
שאפי' אלהים מכתב המכתב כי בהן להסתכל יכולין היו לא חורה

כפני



ותשובותהרדב״זשאלות
 ליהיד מסר שמרט״ה ואסשר להסחכל יכולין היו לא משה גפני
 ומרוב ציורן וסוד האוחיוס צורוח ובצלאל ואלעזר אהרן עון הדור

חסח  שיכחוב חורוח ספרי כשכחבי״ב למשה לאנחן,רשוח הכחב ק
 שם בו משחמשים שהיו מברי בכחב להם ונחנה' אשורי בכחב
 לכחוב דניאל בימי המלאך שבא ובזמן אמריהם והנמשכים ועבר
 סוד מקובל שהיה ודניאל אשורי שהוא מכיר שהיה בכחב כחב

 אהודעיניה ופשרא למלכא אקרא כחבא ואמר מיד בו הכיר הכחב זה
 אותו לומר עצמו על סמך מנין נברא ולא היה לא הכתב זה ואם

 לו שנאמר מצינו לא וגס בנבואה זה שידע הוה נביא לאו ואיהי
 כן העניו ואס התפילה אמר שנאמר הראשון והחלום כמו בחלום

 מלשון לדקדק יש וכן .קרא מיניה שחיק הוה לא הדבר בזה נם
 שכתב כחב לקרוח יכולין היו לא וז״ל בפ״ג שכתב ז״ל רש״י

 להס נשתנה ש״מ הרבה יהודים שם והיו בלשאצר בימי המלאך
 לדניאל אבל נשתנה להם משמע ט״כ. היום באותו כתב אוחו

 למרע״ה רשות ניחן לא קדושתו שמרוב כיון וא״ת . נשתנה לא
 שיכתוב לעזרא רשות ניחן היאך לשבכיים ויח; כתורה בו שיכתוב

 וכיון בריה כל שכר מקפח הקב״ה שנוין חדא וי״ל .התורה ט
 על הכתב לשנות הוצרך ידו על התורה שהנחן ראוי עזרא שהיה

 מכירין היו כבר דניאל אוחו והניד המלאך שכתבו כיון וחו .ידו
 על מגין היה החרון נגנז שלא עוד דכל וחו .האותיות מקצת

 אשורית בכתב ס״ח שיכתבו צוה נגנז שכבר שני בבית אבל המקדש
 מקדש ואין המקדש על להגין והארון הלוחות במקום להם שיהיה
 כי ודוק . אשורית בכתב כתקנן כתובים הקדש שמוח בלי מתכונן

 . ור״ח מ״ע חימא ואי ומ״ז דסיפרי ותנא יוסי ר' סברת הוא זו
 הווי״ן היו שכך הוא דמלחא קוכעא העמודים ווי דכתוב והא

 לקרות הוא בעלמא דכמא חושבין כיו שישראל אלא שבלוחות
 כחב להדיונווח לסם דהניחו והיינו ווין והכלונסוח היחדוח

 ולמה .ניחן כשמים מן לא שהרי כלל קדושה בו היה שלא עברי
 היו ולא המלאך שכתבו מאשיר עמהם שעלה אשורית שמה <קרא

 זה בכתב סבר ור' .כדכחיבנא מדניאל חוץ כלל אוחו יודעים
ט' התורה ביתנה  כל נשתנה לא סברי תנאי והנך שמעון ור' ו
 והשתא ז״ל רש״י כתב וכן עיקר כל מהם נשתכחה דלא עינך

ודו״ק: כהוגן דסנהדרין סוגיין כולה סלקא
ב1ע  למה קרוב ז״ל הריעב״א בשם יעקב עין בספר ראיתי ו

 הפך מאמר מגילה במס' ראיתי בירושלמי אבל- .שכתבתי
 אשורי למ״ד נסים מעשה עי״ן התורה ניחנה ברעץ למ״ד זה כל

 חתלמודא פליג לוי דר' ואע״ג נסים מעשה סמ״ך התורה ניחנה
 עומדין היו בנס שבלוחות וסמ׳׳ך מ״ס לן אית דאנן בט״ם דידן
 לפרושי לן ליח עיv ד דברי בפי' בהדיא מונק מצינו שלא כיון

 הריכיב״א ובודאי לוי דר' עליה לפלוגי מדעחין יוסי דר' מילחא
 :לו היחה אחרת גרסא שמא או הירושלמי ראה לא ז״ל _

ב ל צ  כחב לו יש אשורית נקראת מגלה פ' בירושלמי ראיתי ?
 להם בחרו כחב לו ואין לשון לו יש עברי לשון לו ואין

 בכתבו שמאושר אשורי שמו נקרא ולמה אשורי וכתב עברי לשון
 ראוי אומר יוסי רבי תניא .מאשור בידם שטלה ע״ש לוי רבי אמר
 כלא אע״פ משה דור שקדמו אלא ע״י הורה שחנחן עזרא היה

 הנשחוון וכתב ידו על ולשון כתב ניחן הוא אן! ע״י חורה נחנה
 שבו מלמד למיקרי כחבא כהלין ולא ארמית ומתורגם ארמית כחוב
 ר׳ .יוסי כר' ואהיא חורה ניחנה ברעץ אומר נחן ר' ניחן ביום
 בימי וכשזכו לרעץ להם נהפך וכשחטא חורה ניהנה אשורית אוסר
 וכתב לך אשיב משנה מגיד היום גם אשורית להם נהפך עזרא

 . לכשתנוח עשוי שהוא כסב ספר על הזאת התורה משנה את לו
 ר״א משום שאמר פרטא בן אלעזר ר' משום אומר ישב״א תניא

 ווי״ו שיהיו העמודים ווי מ״ט התורה ניחנה אשורי כחב המודעי
 עי״ן חורה נתנה ברען מ״ד לוי א״ר לעמודים דומים הודה של

 ר' נסים מעשה כמ״ך חורה נתנה אשיריח מ״ד נסים מעשה
 חורת אמרין תיויהון סימון ור' אבא בר חייא ר׳ בשם ירמיה

 הא סתום שלהם מ״ם ולא שלהם ה״א לא היה לא הראשונים
 לפי כי הירושלמי מזה בהדיא לך הרי .ע״כ סתום שלהם סס״ך
ניתנו הלוחות גם רעץ דהיינו חורה ניתנה עברי האומרים דעת

 העברי של והעי״ן עומד היה בנס העי״ן שהרי בעצמו הכתב בזה
 זה ראה לא יעקב עין כי ובודאי .צדדיו מכל סח-ם למשולש דומה

ס ז״ל הריטב״א לא וגס הירושלמי  בזמן אותו ראיתי לא אני ונ
 אין וגס במגלה ולא בשבח עסקינן היינו כי לעיל ש’מ שכתבתי

 של הסוניא פשט כי משובשת היא שהגרסא לומר כח בידינו
 ומתוך הלוחות נכתבו ממש עברי בלשון כי נמי משמע סנהדרין

ס .ספרים שאר וכתב הלוחות כסב בין מחלקים אנו הדוחק  נ
 לא בתלמוד זה מצינו שלח כיון חולק שלנו שהתלמוד לומר לנו אין

 הדרי וא״כ לוי ר' על לחלק לנו אין ומסנרחינו ברמז ולא בפירוש
 במחילה אומר מני ולכן לדוכתייכו למעלה שהקשינו קושיות הנך כל

 בכתב שאמרו אחריו והנמשכים יוסי ר' דעת לפי כי מרבוומן
 כתובים היו הראשונים שהלוחות הם מודים התורה ניתנה עברי
 הלוחות מעשה כי וכפופות עקומות ורמזיהם בציורין אש־ריח בכתב

 ההד מן משה וכשירד קדשים קדש היה והלשון הראשון והמכתב
 מרוב האותיות פרחו ומחולות העגל אס וירא בידו והלוחות
 נשעה בלא כגון! הליחות ונשארו חצילותן למקים וחזרו קדושתן
 מורה מהם ואחת אחת כל האותיות כי דבר של וטעמו .ונשברו

 דכחיב אחר ושספו זרה עבודה שעבדו וכיון יח' יחודו סוד על
 על המורה הקודש כתב לאותו ראוים היו לא ישראל אלהיך אלה
ח', שמו יחוד  הס שהיו בלשון השניות הלוחות את כחב אח״כ י

 בירושלמי שאמדו וזהו קדושה בו שאין עברי כחב שהוא מכירין
 רעץ עברי לכת־ וקרא התודה ניתנה ברעץ אומר יוסי ר' תניא

 להם היה ורען זרה עבודה שעבדו לפי אויב חרען מלשון
 אח הלוחות על וכתבתי דכהיב והיינו הקויש הכתב אוהו שאבדו

 בעצמו הכתב לא אבל היו אשר הדברים משמע היו אשר הדברים
 מנתב הוא אלהים מכתב והמכתב הראשונים בלוחות שכתב וזהו

 האלה הדברים את לך כתוב כת־ב השניות ובלוחות ממש אלהיס
 בליחות אותו שראה הזה הכתב חח מכיר היה ומרע״ה וכו'

 הלוחות אבל פה על סגולה ליחידי אותו ומסר וצורותיו סודותיו ויודע
 וזהו עברי בכתב היה הכל ומזוזות ותפילין בארון הנתון וש״ת

 תורה משגה אח לו וכשב וזהו תורה ניחנה ברעץ ר״י שאמר
 .סיני בהר שניתן ממה ממש שנשתנה להשתנות העשוי כחב הזאת
 זרה דעבודה איצרא רחמי דבעו שני בית בזמן עזרא בימי חח״כ

 יחודו סוד על המורה אשורי הקדש לכתב ראוים היו אז וקכילוה
 חורה שתנתן ראוי שהיה עזרא ע״י אשורי בכתב להם וניתנה יח'
 ודניאל יום באותו שנתחדש למקרי כשבא כהנין ולא ו;הו ידו על

 הראשונות הלוחות ברחב מרע׳ה עד איש מפי איש מקובל שהיה
 שאפי' ואפשר בו מכירין היו והלאה ומשם והודיעו אוחו הכיר

 וזה מאשור בידם שעלה שאמדו וזהו מאז בו הכירו אשור בני
 וסמ״ך מ״ם דאמד ד״ח של המאמרים שני ניחא והשתא .נכון

 בסנהדרין כדמשמע יוסי כר' יסבור אפי' עומדין היו בנס שבלוחות
 התנאים ומחלוקת ככ״ע ואתיא קאמר הראשונות הלוחות דעל

 התנאים שרוב יודע והוי . השניות בלוחות הוא והאמוראים
 ז״ל הרמב״ם סברת וכן שורה ניתנה שבאשורי סוברים והאוווראיס

 הוא אנחנו בו נכהו: אשר הכתב וז״ל ידים במס' המשניות בפי'
 הוא וכן התורה את הש״י בו כתב אפר הכתב והוא אשורי כתב
 לחייב התורה משנה את לו דוכחב קרא מפקיק דהא ההלכה פשק

 מונחת וא' עמו ונכנס שיוצא א' תורות שחי לו לכתוב המלך אח
 בכתב קדושה שום שאין הוא מודה יוסי ר' ואפי' גנזיו בנית לו

 שלא לפי כותחי נינהו ומאן להדיוטות הניחוהו שהרי עתה עברי
 כדכחיבנא רעץ והיינו זרה ענודה שעבדו בשביל לשנותו אלא ניחן

:לע״ד נכון זה והרי
שד(חמנ) ת תת ל א  ביתו לתוך אפה שהכנינז בראובן ממני ש

 חופה ולא קדושין בלא אוחו לשרת
 שמא חיישינן מי להנשא רוצה והיא והניחה והלך עמו ומתיחדח

 בין להבחין כדי חדשים ג' להמתין צריכה ואס קדושין לשם בעל
 נדס פירסה אם להמתין צריכה ואת״ל פני של לזרעו ראשון זרע

:שד וא״צ מספיק אס פעמים
ה ב ו ש  דאין קדושין לשם בעל שמא סיישיק דלא ברור הדבר ת

אלא הכי אמיינן זמסדלא כשלת נעילתו ששה אדם
נמגיש
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 ז״ל הגאונים לדעס שפחסו על שבא במי או אכסו אס במגרש
 קדושין לשם בעל שמא סיישינן לא זנוס דרך אשה שבעל מי אבל

 עדים בפני עמה נסיחד ואפי' עדים בפני עמה מסיחד שאין ונ״ש
 היא ואם .קדושין לשם בעל לא שמא בעל ואס״ל בעל לא שמא
 להמסין דצריכה פשיעא כסובה בלא קדושין פלגש למ״ד ממש פלנש

 למאן כסיבה ובלא קדושין בלא פלגש ולמ״ד הנני אחר חדשים ג'
 אבל זנוס ביאס לה דהויא ודאי אהודה הזה בזמן דפלנש דפוסק

 אינה מוסרס ביאה שבא כיון מוסרח הזה בזמן דפלגש דפשק למאן
 שהוציאה אחר או מיחסו אחר חדשים ג' להמחין וצריכה מחהפכח

 שהנכון בחשובה כחבחי כבר ומיהו .והניחה שהלך אחר או 'מביחו
 ומה .קדושין בלא ול״ש בקדושין ל״ש אסורה הזה בזמן פלגש

 דם רואוח מעוברוח דכמה כלל ראיה אינה נדה שפירשה שכחבס
 קענה ואפילו מדוחיהן השוו דחכמים להמסין צריכה הפילה ואפי'
 לדעח מיבעיא לא בנ״ד הילכך .האיסורין מן ואפי׳ זקנה ואפי'

 אנוס גבי יוסי כר' דפסקו אחריהם והנמשכין ז״ל והרמב״ם הרי״ף
 מחהפכח מזנה דאשה חדשים ג' להמסין צריכוח שאינם ומפוסה

 ומקצח הגאונים מקצח דעת לפי אפילו אלא חסעבר שלא כדי
 להמחין צריכוס כונם דאמר יהודה כר' הלכה דפסקו האחרונים

 דעיקר חדא בנ״ד מודים אפ״ה יפה יפה נסהפכה לא שמא דחיישינן
 אחריך ולזרעך לאלהים לך להיוס דאמרינן דהא מדרבנן איהורו

 כחבו וכן היא בעלמא אסמכחא אחריך מיוחם שזרעך! בזמן
 שמא נבעלה ואח״ל שנבעלה ודאי ידפינן דלא והו בחוספוח
 דע״כ לקולא אזלינן עעמי הני כל דאיכא וכיון יפה יפה נחהפכה

 כ״ע המחיחדח באשה אבל ודאי ומפוחה באנוסה אלא פליגי לא
 ;כסבחי לע״ד והנראה .חדשים ג׳ להמחין צריכה דאינה מודו

ת (יזמל) תר.םה ל א  ז״ל ריב״א בשם שכחבו מה על ממני ש
 יו״ה וחל בו מס אשר חוליו חלה כי

 ואם חמוס ודאי חאכל לא אם כרופאים לו ואמרו הימים באוחן
 רצה ולא עדיך ברי ושמא ברי אמד ז״ל והוא חחיה שמא חאכל

 קיי״ל דהא כלל ממנו ללמוד ראוי אין הדין לגבי תשובה :לא אם עשה יפה אם דעסי לדעח ורציח חנצב״ה ומס לאכול
 ואס השבח אח דוחה נפש פקוח של ספיקא ספק

 יחיה שמא ימוח שמא לספק כ״ש חוששין שעה לחיי ואפי' יוה״כ
 דמי שאמרו האחרונים דעח לפי ואפי' .אחרח שבח לספק ואפי'
 במחיצח הוא הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור דינו שהיה

 ה״מ מ״מ דעחי. הוא וכן ז״ל הרמב״ם כדעח ושלא הצדיקים
 שהוא מי אבל יח' דחו על עצמו שמסר השם קדוש דאיכא במקום

 .הספק על ואפי' לאכול לו יש לאכול ואמדוהו סכנה בו שיש חולה
 לחלל בקיאין ואמרו סכנה בו שיש חולה גבי ביומא ז׳ל הר״ן וז״ל
 שופך אלא ואינו עצמו שימנע חסידוח מדח וכי השבח אח עליו

 ז״ל דריב״א אפשר כי ממנו ללמוד ראוי אין לפיכך ע״כ. דמים
 והיינו נפשו מרח יודע דלב ימוס שיאכל דאפי׳ בעצמו הרגיש
 משמא עדיך שלי הברי כלומר עדיך ברי ושמא ברי דקאמר

 פעם בזה כיוצא על נשאלחי וכבר לאכול. רצה לא ולפיכך שצכם
 כחבחי: לע״ד והנראה . חסידוח מדח דאין,זו והעליחי אחרח

ה) מ ח תפו( ת ח ל א  דאמרינן אחיו אשח שיבם בראובן ממני ש
 נכסי על שכחובחה אלא כאשחו היא הרי

 מכרו ואם חוספח ג״כ או מאחים או מנה הוא אם הראשון בענה
 כחובה השני זה לה כחב ואס לא או עליו לה יש אם אחיו נכסי

 יבאר הכל מנכסיו או הראשון אחיו מנכסי אוחס גובה ותוספח
: היעב באר כ״ס  לאחיו נכסים יש דאם כאן רואה אני פשועיס דברים תשובה

 נכסי על הוא הכל אחיו לה שכחב וחוספח כחובחה
 בנכסי למכור יכול אינו ומש״ה השמים מן לו הקנו דאשה אחיו
 היה שלא או ומכרו יו שהיו או לאחיו נכסים לי אין ואם אחיו

 לה לכחוב השני צריך לבעלה אוחה מחלה או כחבה או כחובה לה
 בהדיא אמרינן והכי . להוציאה בעיניו קלה חהא שלא כדי כחובה

 . בהדיא הפוסקים כסבו וכן משני לה חקינו מראשון לה ליח דאי
 כחובה לה היה ולא לשני ומוחרח הראשון על אסורה היחה ואם
גס לה דלית ואיסשעא מוחרח יש בפ׳ לן מיבעיא הראשון על

 דאם האחרונים ושחר ז״ל והרשב״א הרמב״ן העלו ומיהו . משני
 קלם חהא שלא כדי כחובה לה לכחוב צריך לקיימה השני רוצה

 גובה חוספח בין עיקר בין לה שיכחוב מה וכל להוציאה בעיניו
 'בעלם נכסי על דכחויחה דמלחא כללא . זה של מנכסיו חוסה

 שאין או כחובה הוא לה כחב ואם כלום עליו לה ואין הראשון
 אסורה היסה ואם .הנשים כל כשאר היא הרי נכסים לאחיו

 רוצה ואס כלום עליו לה אין להיציא ורצה סהם כנסה אס לראשון
 בעיניו קלה יהיה שלא כדי כחובה לה לכחוב צריך אצלו להשהותה

:כסבתי לע״ד והנראה .להוציאה
ת תתסז(חמי) ל א  ניוב אם רם בקול קורין שאנו ק״ש על ממני ש

 או ושלוחם הצבור עס במלה מלה לומר
 ש״ז שיגיע עד וימחין אמת אלהיכם עד במהרה לבדו לומר טוב

:ואילך משם עמו ואומד
ה ב ו ש  הוא שיאמר הוא טוב שיוסר לומר נראה היה לכאורה ת

 ושננתם בעינן ואנן מש״ן השמיעה על יבטח שמא לבדו
 המנהג לקיים ז״ל הרשב״א כתב הטעם זה כי בפיו משנן אחד כל שיהא
 בנתיים לדבר יבא שמא או בלחש אוהו לומר מקומות במקצת שנהגו

 בקריאה יחכלבל שמא או המנהג לקיים ג״כ ז״ל יונה ר' שכחב כמו
 שפיר בה מעיינת כד אבל .ש״ן עם ויתחיל חיבות מקצח וידלג

 המנהג לקיים אלא הטעמים אלו נאמרו שלא הוא הכי דנאו חשכח
 כמנהגינו רם בקול הוא היפה המנהג אבל בלחש לקדוח שנהגו
 יפה לא הצבור עם שלא לבדו רם בקול כמנהגינו הקורא לפיכך
 אותם ורואה לב״ה באה שהשכינה בשעה במדרש אמרו שהדי עשה

 ואס מסתלקת מיד מקדימין ומקצת מאחרין ומקצת הזמירוח אומרים
 וחו . ב״ה מקום של יחודו שהיא בק״ש כ״ש כך אמדו בזמירות
 אבר וכל אדס של אברים כמנין תיבות רמ״ח בה דיש דאמרינן

 מפי היוצא הדיבור דומה ואינו בה ומתרפא אחת מלה לוקח ואבד
 עצמו מחיר חבוש דאין ועיד .היחיד מפי היוצא כדבור הרבים

 ישהא והחזן . כ״כ ימהר שמח לס־ש דיש ועוד . האסורין מבית
 דמחזי ועוד .הברכה כל אח לימור כדי שיעור שיהיה עד הרבה
 עם שיאמר אני רוחה לכן . מחפנלי; שהצבור למי מתפלל שאינו

 כיון לבלבול למיחש וליכא דבר ידלג שלא ויתכוין במלה מלה ש״ץ
 למיחש ליכא בנחיים ידברו שמא גס הכל. בפי שנורה שק״ש
 מועיל דמה ותו .הארץ עמי ואפינו בזה נזהרים העם כל שהדי

 ילמדו אדרבה הארץ עמי ידברו שצא לחשש לבדו בקריאתו החכם
 שמא לחוש יש ואז יעמדו לאמת וכשיגיעו במהרה לקרות ממנו

 חושש שאס אני מודה ומ״מ לויציי אמת יין מפסיקים ונמצא ידברו
 ויבטח מלות קצח וידלג במלה מלה ש״ץ עם לומר יוכל שלא בעצמו
 כדי הרבה ימהר שלא ובלבד לעצמו אותה שיקרא הצבור על בהם
 בהרהורים יפסיק שמא לויציב אמת בין הרבה להשהות יצטרך שלא

 כללא .למשכילים הפסקה חקרא זו כי ק׳׳ש מענין שאינם ומחשבות
 הצבור מפי היוצא הדבור שחין נחתינא ובהא כליקנא בהא דמלתא

 ימאס לא כביר אל הן דכתיב היחיד מפי היוצא לדיבור דומה יחד
 כמה לבקוע כח בו ויש חזק הוא הרבים מפי היוצא שהקיל לפי

 קולם להנביס ישראל כל נהנו כן ועל למעלה שעולה עד אוירים
 יחיד של בקולו כן שאין מה גדול בקול וקוראים ותחנונים בסליחוח

 נשמע אינו חזק שיהיה אפי' יחידי שהקול בחוש נראה והדבר
 למרחוק נשמע חזק כ״כ יהיה שלא אעפ״י הדנים וקול למרסוק

 הכיבע בעלי שכתבו ראיחי וכן . זה את זה מחזיקים שהקולוח לפי
 יראוהו לא ובהפרדס למרחוק הדבר יראו הרבים כי בראות גס

 : כתבחי לע״ד והנראה . ספק אין הקול ביגנין אבל אצלי הוא ודחוק
ה תתפח(תמז) ל א  חמיו מביח דירתו להעסיק בקש ראובן ש

 ואשתו עדים בפני וגדפו שחיפו בשביל
 עוד ימכור שלא בעלה דאובן שישבע עד אביה מבית לצאת מיאנה

 אשתו את להכות דרכו שאין טען וראובן אותה יכה ושלא מנדוניתה
 לפרסמם רוצה שאינו הגונים בלתי דברים קצת על ליסרה אלא לצערה

 יחשבו ואליו להוכיחה עליה יפקוד כן על עבד יוסר לא ובדברים
 בפני שידורו במס ודי זו שבועה לישנע שלא ראובן היה ודשאי רע

 ב״ד אימת משום ראובן נתרצה ואעפ״כ האמת יגידו והם שכנים
מכירם ולטענת .הגון קאינו ע״ד אלא להכותה שלא עליו וקבל

נדוניתה
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 לשואי! כשמס הכלו שלא סיאי לחדש לו שאין ראונן משיב מ־וניסה

 כרצונה שלא למטר רשאי אינו נמי שכוטס דכלא צורך שאין כ״ש
 לכ״ד סדכר סודיט ח״ו למכור יכוא וסם מכר כרכוסה שמכר ומס

 מסרה וראוכן זו כטטנה טצמה חוקטס וסאשה .למה זו ושכושה
 מורינו יורינו .אסח ש:ס זה שמוט אכה ולא כיסו אל לכוא כה

 : דינה מה כעלה לכיס לכוא סאכה לא ואס מי טס סדין
, ד ב ו ט ^  פן דכסיכ כלאו עוכר אשסו אס שהמכה ידעס ככר ת

 ומ״מ מכירו ומ״ש אשסו דמ״ש וכו׳ להכוסו יוסיף
 ליסרה ישלורשוס סורסינו לפי הגונים כלסי דכרים אס[היא]עושה

 רשאי אינו אכל . כרשוהו שהיא כיון למומכ להסזירה ולהכוסה
 כל ולאו שפססו אינה שהרי אליו הנוגעים הדירים כשכיל להטסה
 אלא אוסה הכיסי הגונים כלסי דכרים שעשסה לפי לומר כמיניה

 מי ויש .אוהו עונשין סדיר אוסה מכס אם ואדרכה עדים ע'פ
 עט״ם ע״י' ואפי׳ להוציאו שטפין ואמר ססורה על שהפריז

 אוסס יכה שלא שישכע עד לצאס רוצה שאינה עמה הדין סילכך
 והרי להטסה רגיל שהוא טון ככפיפה נחש עם דר אדם שאין

ט׳ ואקיימה נשכעסי דכחיכ המצוה אח לקיים גשכטין  אם ואפי׳ ו
 : עדים שם אין אם כמיניה כל לאו סדכרים לפרסם רוצה
] י נ ע ל  סנאי לחדש רוצה שאינו עמו הדין נדוניסה נכסי למכור ו

 כדין אוסה נדון כך כשכיל לא אכל ככחוכה שאינו
 שיכיא עד אכי מכיס לזוז רוצה איני לומר יטלה היא שהרי מורדס

 למסר לא למכור רשוס שנססי שאעפ׳׳י שמכר נדוניסי נכסי לי
 נדוניחי נכסי לי יכיא הילכך ולהרויח למטר אלא אמרחי ולאכד
 כדין הזאח האשה אס לדון רואה איני וא״כ .עמו אלך ואס׳׳כ
 אוסה שהכה מודה שהוא כיון טענה טענחה שהרי כלל מורדח
 שהרי כישוסה שמכר אע״פ ררוניסא מנכסי משמכר אחרוה פעמים

 רשוח לו אח; לא אם הימים כל כקטטה לעמוד אפשר אי למימר מציס
 : כסכסי לע״ד והנראה כלל. כאןמרר אין סילכך למכור

ח) מ ח ט( תפ ת ת ל א  סלוליוח סוגייה כפי׳ דעחי אודיעך ממני ש
 הסלוליוס פמ״ז אהלוח כמסכה הסם סנן

 ולא אקרא לא קאי דלא אע״ג כה״א לס דנקט הא .וכו׳ סקרומח
 קמל״ן אורחיה דאגכ למימר איכא כסוספוח כדכחכו אפלוגחא

 כעלמא גכשושיוס . עניסם דורס אדם שאין קצס גכוהוח שיהיו
 דרסי דילמא דעסו על שמעלה שם קוכר אדם שאין טסורוח לעולם

 שרסוקוח אע׳׳ס לסיר כין הקרוכוה הידועה כה׳׳א דקסני והייט ליה
 ואחד חדשוח אחד .העיר מן שרחוקוס אע*פ לדרך וכין הדרך מן

 דאזלא כיון טמאוה לדרך או לעיר שקרוכוס כיון ז״ל לרש״י ישנוה
 . סדכר נשהכס שככר ישנוס וכ״ש לקלא דמפיק מאן ליכא יחידה
 ז״ל רש׳׳י כדכחכ יחידה דאזלא משום סדשוח טעמי מסרי ולר׳׳ח
 דרכיהם ונשמו ישוכיהם ונסרכו היו קרוכוס מחסלס דילמא וישנוס

 ודכרה יסידס אזלא דלא מפום ז״ל לרש״י טסורוח חדשוח הרחוקוס
 ישנוס אכל לה איס קלא ההם דקכרי איחא ואי כהדה איניש

 דילמא טמאוה ישנוח י״ל ולר״ס .סדכר נשסכס שככר טמאוח
 חדשוס אכל דרכיהן ונשמו ישוכיסן ונסרכו היו קרוכוס מהחלה
 אילימא דרך ומאי עיר מאי .ז״ל כדפרש״י יחידה אזלא דצא טסורוח

 כדרך הוחזק שלא ודרך הקכרוס ככיח הוחזקה שלא ממש עיר
 כסוך הקכרוס לכיס הסמוכה עיר עיר זירא א׳׳ר הקכרוס כיס

 כיה כס שאין מעיר שהולכין הקכרוס כיס דרך ודרך אמס חמשיס
 העיר מן ורחוק קרוכלדרך הזה והסל כה״ק כס שיש לעיר הקכרוס

 כה שיש העיר מן ורחוקה האחרח העיר מן לכאים קרוכ ונמצא
ק ז׳׳ל להו דקשיא למאי ניחא והשחא כה׳׳ק  קרוכיח שהחלוליוח כ

 חמשים סוף שהסל כיון הרי טמאוה אמאי הדרך מן אמה ממשים
 וא״כ ממננשים יוסר הקכרוח כיח עד יהיה שלא אפשר אי א״כ

 קול יש דכעיר לחרץ ודחקו . קול לה ויש כהדה איניש דכרה
 שהרי קלא מהני לא כדרך אכל שומעים הרכה שיש קול כה ומהני
 לשם שהלכה כאוהה לה דיש ונהי אחח כדרך כאים עיירוס מכמה
 שכחכסי וכמה . קלא מהני כעיר אכל קלא ליכא עיירוח כשאר
 הנשים מפני מהעיר ורחוק לדרך כחלהקרוכ שאיןה״שש טפי ניחא

 אחרח מהעיר הכאים חשש מפר אלא ההיא העיר מן היוצאוח
ה שאין ס נ ט׳ דרך כשלמא • נ® שיש העיר ל״ הקברות ני עוד ו

ם
ט עלה למידק איכא ע׳׳כ) כ׳ (דף ככחובוח הסוגיא סוף  שמש ל

 דאכחי דכיון טוכא קשיא הא דקאמר בשלמא דמאי טובא ז״ל רש״י
 הכי נפלים שם הקוכרוח נשים משום דטעמא אדעחיה אסיק לא

 דקרומס כיון טמאוה אמאי קשיא חדשוח דהא דרך ליס ניחא
 אסיק לא דאכחי לס איח קלא כה דקכרי איסא אי וחדשוח

 ונשהכח כה דקברו ניחא ישנוס וכשלמא יחידה דאזלא אדעסיה
 ישנוח דרחוקוח וסו טמאוה אמאי סדשוס אבל הזמן ברוב הדבר
 דזימנא משוס אלא ליס מטמאינן לא דרך דגכי טמאוח המאי

 . כרחוקוח למימר ליכא טעמא והאי השמשוח כין דמיחרמא
 קשיא ז״ל לפירש״י אכל ניחא היו קרובוס שמא דחייש לר״ס ונשלמא

 ידע הא ט׳ שהנשים מחוך חנינא ר׳ ליס חדיש מאי וסו .טוכא
 יחידאי היא אזלא חמשים עד למימר ה״ל והכי שפיר המקשה לס

 וסו .סגי נפלים כסששס לי למה זרועוחיהם שסין ומוכי וסו וכו׳
 שסין מוכי אכל אמה מחמשים טפי יחידאי אזלא לא אשה נשלמא

 כהם קברו שמא הרסוקוח חלוליוח אפילו וליחוש יחידי טפי אזיל
 שהקשו מה וסו .ז״ל רש״י וכמ׳׳ש המס מן כאבר ומטמא זרוע

 וכ״ח אזלא הקכרוח ולכיח למימר לי למס סגי טעמא דכחד כסוס׳
 דא״כ ליחא אזלא הקכרוח לכיס או כהדס אינשי דכרא טפי דה״ק
 וסו . טמאוס אמאי רסוקוס ישמח אזלי לכס״ק דאי אידך קשיא

 כסב אלו קושיוס שחי ילחיז • קאייי דליי משמע לא דלישנא
 אוסר ואני אזלא סקכרוה ולכיח ז״ל רש״י גריס דלא ז״ל הריטכ׳א

 גרסה שאם הכי משמע לא הלשון פשט אכל נקבל קבלה אם
 ה״ג לומר לו היה הקולמוס עליה מעכיר ז״ל ורש״י סיא הספרים

 איך הספרים גרסה זה ואס כזה כיוצא ככל כדרט גרסינן ולא
 ידעינן דלא לי קשיא וסו .משוכשח כגרסא רש׳׳י על הסוס׳ הקשו

 כיס כדרך חלמודא דעכיד אוקמסא האי שבקינן אי במסקנא
 קוכרוח שהנשים מסוך אסריחי כאוקמסא לעיר לס ומסרצין הקכרוח

 משום הקכרוס כיח דדרך טעמא טעמי מסרי מחני׳ ונמצא וכו׳
 הקרוב דכל וטיעמא כסל קברו ומקרי סשמשוח כין דמיחרסי דזימנין

 דילמא או אזלא. לא טסי חמשים עד יחידה אזלא דאשה משום לעיר
 דקאמר מטעמא הדרינן וט׳ שהנשים מחוך דעיר טעמא מחרצין כי

 לן מקשי ה״נ וכ״ס טעמא מסד מסרווייהו ומוקמינן כדרך חלמודא
 איך וסו וט׳ שהנשים מחוך חנינא א״ר אלא למימר סלמודא דה״ל
 ומקרי סשמשוח לכיס סמוך יחידה לעיר מעיר אססא דאחיא אפשר

 הדרך מן מחמשים רחוק וכשהוא ס׳ כחוך לדרך הסמוך כסל וקכרא
 שסכיאחו וכ׳׳ח שעה כאוחס האיש לס ומנין בהדה איניש דברה
 הזמן הספיק שלא היחס יולעה וכי משם שיצאחה העיר מן עמה
 רחוק או לדרך הסמוך כחל לקבור וחצטרך הקכרוח לביס ללכה

 משום הוי דטעמא דכיון ז״ל רש״י שטח לפי קשה והו .הדרך מן
ט קול  מדבר שנה ס׳ עד ססדוסא האי ש״מ חסדא ר׳ קאמר הי
 עביד קול בשלמא בעיניו רואה שאדם למה קול ענין מה וכו׳

 ניחא ז״ל ולפר״ח .שוכח אינו רואה שאדם מס אבל ונשחכס דבטל
 ועד וסרבו ודרך עיר שם היה דשמא משום דישנוס טעמא דפי׳

 מאי שפיר אחי השסא .לא טפי שראה מה אינש מדכר שנה ס׳
 ז״ל רש״י שיטה לט הסוגיא ליישב ויש .וט׳ ש״מ ר״ח דקאמר

 לקבור מהביישוח שהנשים אדעסיס אסיק לא כשלמא דפריך דמאן
 כטן דאפשר סיכא יחידוח וסולכוח זרועוחיהם שחין ומוכי נפליהם

 זימנין סקברוח ביס דרך כשלמא פריך ומש׳׳ה קרוב מקום שהוא
 וחשבי המקום מרחק להו קים ולא לקכור אמרח מעיר דבאים

 בסחוס בקיאין דלסוין זו עיר בני אינם שהרי להסס מטו דמצו
 דאיח וטעמא בחל קברו ומקרי השמשוח ביז דמחרמי וזימנין שלה
 דחדשוה טעמא והיינו אדעסיה אסיק לא קלא ליה ליה או קלא ליס

ד המסקנאולא כפי לעיל ט׳ ז״ל ורש״י טמאוה קרובוס הקס׳  כפי׳
 דמשכחו עבידי דסדרכים משוס טמאוה רחוקוח דישנוח וטעמא

 אכל שנה בס׳ ונשסכח סיס לדרך קרוב זה הל ושמא הזמן ברוב
 הקברוח ביס דרך בשלמא קאמר ומש״ס דחרכה עבידא לא עיר

 כדכחיבנא לסרוצי איכא רחוקוה וישמח קרוכוס סדשוח יקשיא אע״ג
 ולזימנין אזלי הקברוס לביס כולהו הקברוח לביס הסמוכה עיר אלא

 העיר בני הוא דקרוכ כיון דסא חיישינן לא השמשוח בין דמיקרי
שהגשים מחיך רבינא אמר . לא או להסס למי/ל מצי אי ידעי

קוברוס
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ס קוצרוח  אזלי להו שאפשר כל זחעומיהם שמין ומוכי גפליהם פ
 דברה מפי לבדה איהי אזלא אמס ממשים עד להתבייש פלא ימידי
 אשה התינח וכ״ס .ליה אית קלא בה דקברי איתא ואי בהדה איריש

 אמה מממשים טפי ימידי הוא הולך שמין מוכי עמה איניש דדברס
 מממשים טפי אזלו דהא לזרועות גיחוש לנפלים מיישיק דלא ועד

 אשה אמה נ׳ בתוך אמרי נמי שמין דמוני מתרץ לזה .להו וקברו
 אבל זרועו את ג״כ הוא וקובר טמא דתל הכי ובלאו נפלים קוברת

 בהדה הוה דאיניש מידי קברה לא אשה דמימר קובר אינו מנ' טפי
 זרועו שם קובר אינו הוא גס טהור שהסל וכיון הקברות לבית

 כדי זרועותיהם שמין ומוכי לומר מנינא לר׳ ליה איצטריך ומש״ה
 דלהכי רמז״ל ולדעת .כדכסיבנא זרועות לן סיקשי דלא לתרוצי

 הוא מיעוטא נפלין לן חיקשי רלא זרופתיהם שמין מוכי נקט
ממם  מוכי זרועות דאינא קמ״ל בא״י טומאה ממזקינן לא מיעוטא ו

 דמעופא סובר ז״ל ורש״י .להו ומיישינן מיעוטי סרי והוו שחין
 לן תקשי דלא לתירוצי אלא זרועות הזכיר ולא ליס סיישינן דשכוס

 דפשיטא מהאי דהדרינן אפשר להכי דאתיק והשתא . וכדכתיבנא
 וה״ק עיר בין דרך בין טעמא מחד לכולם ומוקמינן לתלמודא
 הולכת אשה מהעיר רחוקות שהן אע״פ לדרך הקרובות התלוליות

 בתוך לדרך קרוב הוא התל ואם מירתתה ולא הכבוש בדרך יחידה
 הדרך את ורואה פניה שמהפכת כיון חוששת אינה אמה חמשים

 העיר מן איניש דברא מנ׳ יוסר הדרך מן רמוק הסל אם אבל
 לא והשתא התל ועד הדרך שמן המרחק אותו כשביל עמה ללכת

 בה שיש העיר מאומה אלא אמרת מעיר שבאתה למימר צרינינן
 שם הוזכר דלא משום אלא תלמודא קאמר דלא והא הקברות בית

 אלא לתרוצי הדרינן דלא ההלכה בפשט אצלי והנכון .לפיל אמורא
 שרש״י והיינו . וכדכמיבנא כלל לן קשיא לא דרך אבל לבד עיר
 כלל דרך הזכיר ולא עיר אלא הזכיר לא הסוגיא בימלת ז׳־ל

 משום אלא מלמודא כדמפרש בה אית אחריני טעמא דדרך משמע
 צריכין במסקנא דאפי׳ נמי והיינו לחדשות להו איס דר^א טעמא

 להשתנות עשוי דהדרך משום הוי רחוקות דישנות דטעמא לומר
 שנין שסין עד האדם זוכר זה בצד הולך שהדרך בעיניו שראה ומה
 דומיא וכו' םהדותא האי ש״מ שפיר חסדא א״ר והשתא . לא וסו

 או התל של זה מצד סולך היה אם מדכר שנין שתין דעד דדרך
 רש״י לדעת למרץ צריך ראשונה השטה ולפי .ממנו רחוק זה מצד
 לה מדמינן ומש״ה טהרות משום טפי ידועה דטומאה דקלא ז״ל

 למה רחוקות ישנות הפירושים לכל ז״ל הרמב״ן והקשה . לסהדוסא
 מ״מ ונתרחקו קרובים שהיו או הקול דנשתכח דאיפשר נהי טמאות
 רש״י לדעת ז״ל ותירץ , טומאה ממזקינן מי ומספיקא הוי ספיקא

 שיש או לעיר או לדרך אמה לנ׳ חוץ שהוא פאעפ״י שטון ז״ל
 הקברות מביס יוסר ולדרך לעיר היא קרובה מ״מ ממנה קרובים

 החזקה שובר קול שאין זמן ובכל בתל וקברו מקרי ודאי עצמו
 מן רחוקות שעכשיו כיון ז״ל ר״ח לפי׳ אבל . הם טומאה בחזקת

 מן נסרחח לומר מספק מטמא אתה היאך לחוש ואין סן העיר
 התלמוד קושיות בכלל הוי קושיא דהאי לתרץ ונ״ל .ע״כ העיר

 לבית הסמוכה עיר עיר מאי ותירץ טומאה סחזקינן מי מספיקא
 טומאה בחזקת הקברות ביס ועד העיר שמן הסלוליוס כל הקברוס

 הקברות ביס ובין העיר בין שהם כיון העיר מן רחוקות אפי׳ הן
 קברי הוו אי ז״ל לרש׳׳י ורחוקות בחדשות מטהרין שאנחט אלא
 והישנות טומאה מחזקת יצאו קלא להו דלית וכיון להו איח קלא

 דרחוקוס כיון טהורות חדשות נמי ז״ל ולר״ח . בחזקתן נשארו
 היו קיובות דדילמא טמאות ישנות אבל אזלא ולבה״ק איניש דברא
 ותו .קיימי טומאה בחזקת דכולהו חדא . לטמא טעמי מיי ואיכא

 דבחזקת טעמא חד אלא ליכא חדשונץ אבל היו קרובות דדילמא
 דחדשוס כיון היו קרובות דילמא לספוקי ליכא אבל קיימי טומאה

 אוקמתא דהאי מפרש ז״ל שהוא נ׳׳ל ז״ל הרמב״ן ומדברי .נינהו
 אלא מתרצינן ולא לה שבקינן הקברות בית בדרך מלסודא לעביד

 קרובות ז״ל רש״י שטת לפי כתב שכן הקברות לבית הסמוכה עיר
 השמשות בין מתרמי טובא דזמנין משום טמאות חדשות אפילו לדרך
 שרצה הרי פ׳׳כ לקלא חיישיק ולא הכי דממרמי ובודאי במל וקברי
אי טמאות א«אי קרובות חדשות שהקשיט הקושיא לסדן ז״ל הרב

 מסאי הללייק דלמסק.א איחא ואי ליה אית קלא ביה דקבר איתא
 כדכמיבנא ודאי אלא בהט לדחוקי ז״ל איצטריך אמאי אוקמתא

 דמלמודא טון דעתו לסוך ירדתי לא ז״ל הרב של תירוצו ומיהו
 הכי דודאי למימר מצי סיכי השמשות בין דמתרמי זמנין קאמר

 ומדכר ליה אית קלא השמשות בין אדרבה לקלא חיישינן וייא מתרמי
 לבית שהות'ללכמ לסם שיהיה וחשבו שאירעו מעשה אינשי דנירי

 האי דתמיצל^כי מילתא בתל וקברו הזמן הספיק ולא הקברות
 ואמאי הוה דלא משמע לה אדכרו ומדלא אינשי ליה דכירי דמדכר
 אדעמיה אסיק לא המקשה ודאי אלא טמאות לדרך קרובות חדשות
 דילמאאשה חששא נמי קשיאדאיכא לא סמסקנא דקלאולפי טעמא
 הוו דלא ניחא והשתא לס דמדכר וליכא שם וקברה יחידה הלכה

 משום איכא הקברות בית דדרך ממש טעמי מתרי ודרך עיר
 נפלים שם קוברת אשה משום ואיכא השמשות בין וקברו דמקרי

 כתב סו .לא ותו לבד נפלים שם קוברת דאשה טעמא איכא ועיר
 הרחוקות וז״ל טמאות אמאי ישנות דרחוקות הקושיא לתרץ ז״ל הרב

 בין שם קביו שלא תליק קלא מדליכא טהורות חדשות מהדרך
 שכבר טמאות בשתיהן והישנות להם רחוקות שהם מפני השמשות

 כי דהא ז״ל הרב כוונת אבין ולא שמעתי ואני .ע״כ סקול נשכח
 טובא הדרך מן רחוקות אפילו טמאות רחוקות ישנות במתניתין תנן

 דזימנין טעמא שייך לא טובא הדרך מן ולרחוקות דטמאות אמרינן
 .הקברות לבית אפילו ללכת שהות להם יש שאס שס וקברו דמקרי

 יחידה הולכת אינה אשם התינח שקשה מה לתרץ ז״ל הרב כתב תו
 מוכה וכן וז״ל כתב רחוקות אפילו וא״כ הולך שחין מוכס אבל
 עסקיק ברשיעי דלאו לי ניחא לא בעניי ואני .טרח לא שחין

 אזיל הקברות לביס ודאי אלא טהרות אוכלי לפני מכשול שנותן
 הוה התל הכי בלאו אמר מימר חמשים בתוך דסמיך היכא אבל

 הרחוק אבל זרועו הוא וקובר נפלים שם קוברות שהנשים טמא
 דאילש הזה בתל קברה לא אשה שחין מוכה האי אמר מימר מנ׳
 הקברות לביס אזיל הוא וגם אזלא הקברות ולבית בהדס הוה

: ותשכח ודוק לעיל וכדכתיבנא
ה (ת״ט) תתצ ל א צ  בנו וראובן יעקב רבינו למדנו . לדודים ^

ם של אפוטרופוס משמעון שקנו מנל  י
 והיו היתומים לאבי שבכפרים הישמעאלים חייבים שהיו חובות
 ומכר היתומים לאבי חבר שהיה יהודה עם כשותפות הנ״ל חובות
 הנ״ל וראובן ליעקב ליתומים המגיע מהחובות חלק הנ״ל שמעון
 ושמעון אלמנה והיא אביהם אם אחת זקנה ליתומים ג״כ והיה
 יעקב שקנו וכשעה הנ״ל לזקנה וגם ליתומים אפוטרופס היה הנ״ל

 שמעון להם שיראה עמו התנו האפוטרופס משמעון החוכות וראוכן
 כחוטח הישמעאלים ישיודו שלשתן במעמד החייבים הישמעאלים

 שיוכלו כדי בעין מעות מהמלוה יהיו שיקנו שהחובות ג״כ והתנו
 שנק סחורות מאיזה חובות יהיו ולא מהישמעאלים רביס לגבות

 לגבות וראובן יעקב יוכלו לא שא״כ להישמעי^ים היתומים אבי
 המנהג אין הסחורה שמדמי ב״ח הישמעאלים מן רצונו מהם רבית

 החנו התנאים אלו .מקום בשום ולא המקום בזה ברבית לזקפה
 לא סאפוטרופס שמעון וסנה .האפוטרופס שמעון עם וראובן יעקב

 יהודה עצ לו סמך אלא ב״ח הישמעאלים ולראובן ליעקב הראה
 לגבות יהודה שילך שבזמן ההם בחובות היתומים לאבי שוסך שהיה
 משמעון שקנו החלק לגבות עמו יעקב בן ראוק ילך מהחובות מלקו

 מן לגבות השותך יהודה עם יעקב בן ראובן והלך האפטרופוס
 ראובן טבה שטה ומה הוא זקן כי סלך לא ויעקב הישמעאלים

 ולא רבית מהן גבו התובות מן וקצת אביו ליעקב חלק נותן היה
 ומהם הקרן כל קבלו ומהם מהקרן קצת קבלו מהם וקצת קרן
 אותם ראה לא ראובן ואפילו קרן ולא רבית לא כלל קבלו שלא

 מהם הישמעאלים מרמים היו לגמת באים שכשהיו מפני בעיניו
 ועסה . היתומים זקנת האלמנה ומסה יעקב מס הזמן זה ובתוך

 שלא ממה מטוסיו לו שיחזיר האפוטרופוס משמעון ומבע ראובן בא
 דברים בעל לאו לראובן אמרו החוב בעלי שקצת מהחובות גבה
 לך ליתן לנו אין אמרו מהם וקצת כלום לנו הלוית ולא את דידן

 בעין מעות לא לנו נתנו חטים יהודה ושותפו טחומיס שאבי רביח
«י משמעון ראובן תבע זס ועל רבית לך יהט לא וא"כ שהיה פ

מקת



ותשובותהרדב״זאלות4ע

 כמעמד חונות כעלי אצל כלל העמידו שלא שכיס . עעוס מקח
 שמעולם עלי ודכרים דין לראוכן אין ואמר שמעון השיכ .שלשתן

 נתעשקתי אלא זקנתם ולאלמנה להיתומים אפערופוס הייתי לא
 מכתונת היו והסוכות כאפמרופוס ולא סרסור כמו המכר בזה

 וכיון כלום מכרה לא ראוכן ושל ראוכן אכי ליעקכ שמכרה הזקנה
 יכול ואינו אתפסוה צררי האלמנה למימר איכא נפטר שיעקכ
 ולזה ליתומים אפוטרופוס הייתי לא ואני אכיו מכת לישכע ראובן

 וה;יא ראוכן חזר .שממון טענת זו עלי תניעה שום לראוכן אין
 אפוטרופוס היה שלא שאמר מס על כפרן לשמעון להחזיק עדים שני

 ווירגה כן יהודה ר' העיד .עדותם תוכן וזה מעולם הנ״ל ליתומים
 שמעון לדין לפנינו כאו רודים לק״ק פרנס שהיה כזמן איך יצ״ו

 שהיה קטן כן אודות על אחד לאיש שנשאת היתומים ואס הנ״ל
 וחכירי ’ואני רוצה היה לא ושמעון עמה הנער שישב האם רוצה

 אפטדופוס שהי׳ מכח שמעון עם הנער שישב וגזרנו צוינו הדיינים
 מצד היה שמעון אפטרופסוס אם יודע אינו אכל אמו עם ישב ולא

 טענת מכח שמעון אלא כ״ד שמינוה או היתומים אכי שמינוה
 ר' העיד .לכיסו והניאו אמו מכיס הנער הוציא אפוטרופוס

 לפניו שנאו יצ״ו דודים לק״ק פרנס שהיה שנזמן ארוקי״ן אכרהם
 היתומים מן כהונתה גבוי על היסימים ואם הנ״ל שמעון לדין

 כתוכחה לה שיפרע הג״ל לשמעין הדיינים וחכירי אני וצויסי
 אפומאדי יצחק הר״ר פי את שאלתי הדין כשעת ועוד מהאפטרפסוס

 והשיב אפטרופוס לשמעון עשאו מי ואמרתי שמעון כמעמד יצ״ו
 יתומים כצורכי שמתעסק יהודי כל לשון ניסח כזה הנ״ל הרב לי
 ומצד הכיס כעל אצל שסמכו יתומים שהם אפטרופוס דין לו יש
 העדים ושני . היתומים לאס הכהונה שיפרע לשמעון צויסי זה

 שאמר מה על לשמעון כפרן להחזיק לכ״ד ראוכן הניא האלו
 שהיה יהודה את ראוכן הניא עוד . אפטרופוס הייתי לא מעולם
 הקונים שניהם היו וראוכן יעקג איך לעד היתומים לאני שוסך

 אותם קנה כנו ראובן ג״כ כי החונות קנה לכדו יעקב ולא
 שאיש היתומים מאני החונות שהיו ג״כ והעיד אכיו עם כשותפות

 יכוג אס השאלה פרי כל זס אדונינו ועתה .סיס כנכסים אמוד
 שענדו אחד החובות במקח שהטעהו מה משמעון לסכוע ראוכן

 העמידוהו כלא מפני כו לחזור יכול אם וג״כ . השניס מן קצת
 כמעמד הדין פסק אמרו לדעת וג״כ החונות כעצי ישמעאלים אצל

 שפסקו כמו או ז״ל הדיא״ך שפסק כמו הוא אס נכרי של שלשהן
 אותו יקח אס מרכית ראונן כנכה מה אם וגס . הפוסקים שאר

 שהמכירה כיון כזה יתומים לנכסי נזקקין ואם . הקרן מחשבון
 העדים כעדות אם לדעת הוא השאלה יסוד הכל ועל לצורכם. היסה

 שמעון הוחזק ואס אפוטרופוס כתורת לשמעין יעמידו לעיל הנזכרים
 ״חונות כעלי הישמעאלים שהעמיד לישכע יכול שאינו לענין כפרן

 .אפטרופוס היה שלא שכפר מאחר אוהו נאמין ולא ראובן כמעמד
 חכרייא זעיר מכ״ס קמיה קידה מחוי ומרחוק מנגד המשתחווה

: זצ׳ל אלפואל יהודה בכ״ה חיים
ש ה1ת  דמסוך חדא טעמים מכמה מעיקרו כטל זה מכר ב

 לא היו שאס שטרות שם היו שלא משמע המעשה
 להקנות דרך אין שכן וכיון שלשתן דמעמד לטעמא צריכין היינו

 דאיסור מההיא כהדיא מפורש והכי שלשתן כמעמד אלא המלוה
 צריך ואין .ו:ו׳ לפלוני הלויסי דאמר דש״מ ומההיא ורכא גיורא

 נאמן ויהא כפרן שמעון הוחזק דלא הימא ואפילו .כמפורסם להאריך
 [שלשתן] כמעמד החובות כעלי הישמעאלים שהיו לומר כשבועתו

 משוס שלשתן מעמד כן אין הנפקד או החייב הישמעאלים היו אם
 דכיון וסו . עלה לוסיך דלא הכו טעמא כלא הלכסא דהני דכיון
 ר״ס כתבו וק שלשתן מעמד דין כן אין לישמעאלים זכייה דאין

 ותלמידו וכנו והרא״ש והר״ן והריטנ׳׳א והרשכ״א והרמכ״ן והתו׳
 לא שהרי היא דסמכא לאו השאלה זאת כי לי אומר ולכי זצ״ל

 הימא ואפי׳ כפסקיו ז״ל הרא״ש ולא ההלכות ממפרשי אתד כתבוה
 הפוסקים וכל זו כסכרא הוא יחיד ז״ל הרב ונסכה היא דסמכא
 לפסוק נהנו שכתב ז״ל קולון כהרר״י לדעת וכ״ש עליו חלוקים

 כרור הדבר וא״כ .חולקים התוספות שאין כמקום ז״ל כהריא״ן£
שכתוב כדכר וכ״ש לפסוק ראוי וכן נישמעאציס שלשתן מעמד שאין

 שליח כמו סוי סרסור שהיה שמעון דעת דלפי עוד .כתשובה
 דמקנה היכא שלשתן מעמד אין הפוסקים רוב ולדעת ליתומים

 לוסיח דלא הכו טעמא כלא סלכסא דהוי דכיון וטעמא שליח ע״י
 הגיעו אם לדעת צריך סרסור ע״י הקנו היתומים וא״ת . עלה

 הזקנה וא״ס היה הרכה קטנים הנראה כפי כי הפעוטות לעונות
 היו החונות שהרי הוא כלום לאו שלה היה והמעות שמכרה היא

 הזקנה גבתה שלא אפי' כחזקתו והנכסים היתומים אכי כשם
 שהמעות שמטק שטען ומה . היתומים אכי בחזקת הכל כתובתה

 ולא היא כורכא האי ליעקב אספסוה צררי ואימור הזקנה של
 אדם כלום מכר שהמכר דבריהם שלפי דכר כה לכתוב ראיתי

 כלום לזקנה אין הכי וכלאו כלום חייב שאינו למי צררי מתפיס
 שלשתן מעמד יש אס״ל דאפילו יודע והוי . למעלה שכתכתי וכמו

 דכיו דמלסא וטעמא הרבית ליה לאקטיי מצי לא כישמעאלים
 לא רביס מגבין אין כדידהם שהרי גבייה לידי אתי דלא דאפשר

 שיבא כחוב אלא שלשתן מעמד תקנו שלא שלשתן מעמד ע״י נקנה
 אינה אשה דכסוכס ז״ל ר״ס למד הטיעם ומזה גבייה לידי ודאי

 כחייו שתמות מון גבייה לידי תכא שלא דאפשר כיון כמ״ש נקנית
 סריך רעה דפגיעתה אשה גכי פ״ט דף החובל כפ׳ דאמרינן והיינו
 מחלה ודאי כטל לגכי כל ומשני הנאה כמוכת לכתובתה ותזכון

 דליכא משמע הכי פריך ומדלא כמ׳׳ש לכתובתה תזכון איתא ואי
 לא שהרבית כיון ומעתה .דאמרן מטעמא ככתובה שלשתן מעמד

 דלא סהדי דאנן מזה גדול טעות מקח לך אין להקנות יכול היה
 עשה שמעון שאם שתדע צריך עוד .הרבית מפני אלא הקרן קנה

 כבר המכר שכשעס חוכוס בכללם והיו החובות למכור כערמה
 אס אכל שמעון על ראוכן דחוזר לפרוע ממה לו ואין הלוה העני

 איסא והכי שמעון פטור אח״נ והעני לפרוע יכול היה המכר כשעת
 פרסן אי לוי גכי סמכיה לשמעון מנה חייב היה ראובן כירושלמי

 כערמה עשו כשלא דסימא הדא ראוכן חייב ליס לוי העני פי׳
 לוי אס תכע ולא שמעון שנתרשל כלומר חייב כערמה עשו אבל
 היה אם אכל ראוכן פטור כהא נכסים לוי מצא ולא שהעני עד
 הריטב״א עכ״ל חייב אצלו להסמיכו כערמה ועשה מסחלסו עני לוי
 המכר כשעת עניים שהיו חוכות מקצת כהם היו אם ומעסה .ז״ל

 קנה החובות כל שהרי מזה גדול טעות מקח לך דאין המכר כטל
 חובות המכר ככלל שהיה יתברר אם וכ״ש אחד מקח והכל ביחד
 שאין ואע״פ הצד מזה גם המקח כטל דודאי כעין המעות היה שלא

 יהודה ידי על לברר אפשר לי מנר חטים לומר נאמן סישמעאל
 נשאר שלא שמעון שישבע אמר זה וכל . היתומים אכי של שותפו

 והודו ראובן כמעמד העמידו שלא החוב כעלי הישמעאלים מן אחד
 שלא אומר אני כזה כפרן קוחזק שאם שכסכס ומה .כחובות
 כדכרץ יהיה שאפי׳ ולכפרנוסו לו אנוצרינין אין אכל כפרן הוחזק

 בא שלא ומפגי . חזוז לא ומינה בישמעאלים שלשתן מעמד אין
 וליתן לישא אני צריך היג״י ר״ל כשטר הסוכות היו אם כשאלה

 קני לו שיכתוב וכתיבה כמסירה נקנות דאותיות קיי״ל דהא כדבר
 בערכאותיהם העשוי כשטר אכל כיה דאית שעכודא וכל ליה

 הפוסקים שכתבו התנאים ככל ומתוקן עשוי השטר שאם לי מססכרא
 הוא הרי כסירךן עשוי אינו אם אכל וכתיבה כמסירה לאקנויי מצי

 כמסירה נקנית ואינה שטר כלא מלוה לה והויא הנשכר כחרס
 כדיניהם כו גובה כתיקון עשוי כאינו זה דכשטר ואע״ג וכתיבה

 וז״ל כתיקון ועשוי כשר בשטר אלא וכתיכה מסירה תקנו לא מ״מ
 כסב של ושטר עכו״ם של גערכאוסיהם העשוי ושטר משפט חשן
 ע״ס כמלוה דליחשכיה אמרינן ולא ומסירה ככסיכה ג״כ נקנין ידו

 אס כערכאוסיהם העשוי דשטר שלשתן כמעמד אלא נקנית שאינה
 כהדיא שכתוב הרי . ע״כ ממשעבדי ואפילו כו גוכין כסקנו עשוי

 אם זה דרך על הענין היה אס ואפילו ברור וזה כתקנו עשוי אס
 ; פשוט זה וגם כטל המקח המכירה תנאי נתקיימו לא

ה ת ^ מ  שאלתך מענין דברים שני למדת כטל שהמכר שנסכרר ו
 שהרי הקרן מן לו עולה ראובן שלקח שהרבית חדא

 אם איכא נמי ואיסורא הוא בעליו של ראיתיה היכא כל הרבית
ט הרכיס יקח  לי דפשיטא כזה אאריך ולא מחילה שם לא,היה א
שחוזר למדיי ועוד נינהו. מחילה בני לאו דישמי ותו מחלו דלא

ראובן
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 פיגדילו עד יחומים לנכסי נזר,קין דאין דאע״ג היחומים על ראובן
 דקטניס ולינא בבעליו והועד דבעי וראיה עדים שצריך בדבר הנ״מ
 שהרי ראיה ולא עדים לא א״צ בנ״ד אבל . דמי דליחנהו כמדן

 אמרינן דלא ומו . בעט״ס שלשתן מעמד דאין מאליו בטל המקח
 שעשו בדבר אבל מורישם מכח שבא בדבר אלא וכו׳ נזקקין אין
 ומוציאין אפוטרופוס להם מעמידין אלא הכי אמרינן לא בעצמם הם

 בדיה לכל חיי שבקת לא הכי הימא לא דאי עדים ידי על מידם
 . שיגדיל עד ממנו להוציא יוכל ולא אחרים בשל ויתפוס הקטן שילך
 אפטרופוס ע״י דבנ״ד ותו .האחרים בו טעו שכבר העיקר זה וזכור

: המקח יחזור אפטרופוס ע״י מכה .
ו י נ ע ל  בתורת פעמים שני לב״ד לבא שמעון שהוחזק דכיון היא * ^ דפשיטא מלתא האפטרופסים שאר דין לשמעון יש אם ו
 כמיניה כל לאו אפטרופוס להיות מוחזק היה שנים וכמה אפטרופוס

 דינים בחי בכל יום בכל מעשים שהרי אפטרופוס הייתי לא לזמר
 ומשחדל והולך אפטרופסוח שטר בידו ונותנים אפטרופוס דממנן
 בזמן אפטתפוס הייתי לא לומר שיכול איחא ואם היתומים לצרכי

 לא ויאמר האפטרופסוח שטר יככוש היתומים על חובה שיש שיראה
גדולה שהוחזק דכיון להכי חיישינן לא ודאי אלא אפוטרופוס הייתי
להיות זה הוחזק ואס . הקל לממון כ״ש עליה ששורפין חזקה

 חזקה. חזקתו מהיתומים להוציא בין מאחרים להוציא בין אפטרופוס
 הבן שהרי עליו סמוכים היו היתומים מהשאלה הנראה כפי ותו

 שהיו היתומים ששאר ומשמע לו ונתנוהו מאמו הוציאוהו הקטין
 שסמכו יתומים הניזקין בפרק ותנן עליו סמוכים היו מזה גדולים

למזבן במלייהו מעיין וקא מעצמן אצלו שסמכו ופי׳ וכו׳ בע״ה אצל
דין לו יש בריפתייהו להו וטרח צריכין שהם מה מדידהו להו

שמחלק מי דיש ואע״ג דבר לכל

 אלא ̂הס יתומים של אביהם שב״ד לסלקו ב״ד יכולין בתו בחיי
 היתומים בממון משתדל ויותר יותר'הנון מצאו אם השאלה עיקר ודאי
 להאמין רצה לא ראובן שהרי לסלקו שיכולין ונ״ל . לסלקו נוכל אס

 מינה לא ג״כ לבדה בתו ואת בסו אח עמו שיחך אלא לבדו אותו
 בהיותה וכ״ש כאיש יתומים בנכסי משתדלת אשה שאין מפני

 היתה היא ואדרבה . בעלה עמה שיתך ומש״ה לבעלה משועבדת
 וממנה הקטנים בניו על מלמנותה בתו את מניח שאין תדע .עיקר

 שהיא מסמע הקדומה האפטרופשות בשער שהרי ועוד .הנכרי את
 בניו על להאמין רצה לא הוא בתו היתה שלא דאפילו ועוד . עיקר
 שיכולין נ״ל בניד אבל עמו. אחר למנות צריך לפיכך שנים אלא אחד

 אוחו מינה שבשבילה הסבה וגס עיקר היא דהכח לגמרי לסלקו
 לפי והכל לסלקו יכולין ולכן בו נמצא לא וזה השתדלותו מפני היא

 יתומים של אביהן דב״ד היתומים תועלת שהוא ב״ד ראות
 ומינה האפערופוס מת אם נמי וכן .אצלי הוא וברור וכדכתיבנא

 אם אפטרופום את ממנה אפטרופוס דאין אע״ג במקומו בנו את
 מסלקין לאו ואס מינוין על אותו מניחין לכך ראוי שהוא ב״ד ראי

 בניו אצל סמוכין היתומים אס עשוי שעשה מה וב״כ כך ובין אוהו
 וכ״כ בעה״ב. אצל שסמכו מיתומים נרע דלא האפטרופום של

 ב״ד בדעת תלוי הכל דמלתא נללא . פ״ז כלל בחשובה ז״ל הרא״ש
 ומכאן ז״ל והרמב״ס ז״ל הריא״ך כתב ובן להם שיראה מה וכפי
 היתומים אבי שמינהו דאפטרופוש דקיי״ל דאע״ג ג״כ למד אתה

 על אוחו סשביעין מהם אחד שמס. דכיון בנ״ד אוחו משביעין אין
 ואם לשניהם אלא האמין נא שהרי שותפו שמת אחר שעשה מה כל
 חוזר והכל הכל על אוחו משביעין שותפו בחיי כלל חשבון עשו לא
 .דידהו אזכותא לאהדורי לן ואיח יתומים של אביהם דב׳׳ד הכלל אל

כתבתי לע״ד והנראה , . יתומים בין שמחצק מי דיש ואע״ג דבר לכל ממש אפערופוס
שמעניה וסאני יתומים אבי שמנהו באפערופוס מעכה היה שוב רוב הסכמת מ״מ הפעוטות לעונות שהגיעו ליתומים הרבה קטנים

היתומים של הממון לאבד דסופו משום וסלקוהו זונות דרועה הוא דהרי ז״ל הרא״ש הסכמת היא וכן . שנא דלח המפרשים
.״ ״... מאפטרופוס דעדיך אומר ואני . דבר לכל ממש אפטירופוס

 יתומים סמכו ואס אפטרופוס אשה למנויי מצו לא ב״ד דאלו ב״ד
 יחמי הנהו בגמרא דגרסינן אפטרופוש דין לה יש הרי אשה אצל

 אצל שסמכו יתומים נחמן וא״ר וכו׳ סבתא ההיא גבי סמיכי דהוו
 אחר היה הזה המכר שאס אומר אני ועוד . חנן הבית בעל

 שמנוהו אפטרופוס לך אין אמו מאס והוציאוהו הקטן אח לו שנחנו
 אפטרופוס להיות הגון איש שזה ב״ד שראו לא שאם מזה גדול ב״ד
 ודאי אלא אחר ב״ד או יתומים אבי מינוהו אס לחקור להם היה
 מוטב מקודם אפטרופוס הוא אם אמרי דסכי משמע שסמכו כיון
 אפטרופוס דין לו יש שמעון טעמי הני ומכל .מעכשיו יהיה לא ואס

: דבר לכל גמור
ל י נ ע ל  ב״ד מינוהו שלא כיון זה וחשב נמירי דינא לאו דכ״ע ׳ ^ כפרן הוחזק דלא ברור נראה לא או כפרן הוחזק אס ו

 שסמכו מפני או החזקה מפני אפטרופוס הוי דלא היתומים אבי ולא
 :שאלתך פרטי בכל לע״ד שנראה מה לך כתבתי והנה .היתומים אצלו

ב ו צ ^  הדברים לרוב מסכים מכישה שמת מי פ׳ במרדכי מצאתי ו
 חובות האפוטרופוס שנתן שהיה מעשה וז״ל כתבתי אשר

 ופסק הערבונות מן ורביח קרן ליקח ושמעון לראובן בערבונות
 יכולין ואינם הערבונות את ושמעון ראובן קנו דלא ז״ל מאיר רבינו
 להקנות יכול אדם דאין עליהם שעולה רבית החובות מן ליקח

 וראייתו בקנין ואפילו ענין בשום נכרי על לו שיש חוב לחבירו
 בקנין ואפילו בבדא כן שאין מה לפלוני הליאהי שאמר ש״מ מהאי

 יורשה ויורש הואיל אלא הכא ליה אשכח מדלא בבריא ליתיה אגב
 מצי לא שלשתן ובמעמד לא אחר בענין אבל שלשתן במעמד או

 כדמפרש בנכרי שלשתן מעמד אין שהרי לחבירו חובות להקנות
 כלהיכא החובות על כלהרביחשעלה וא״כ דגיטין. בפ״ק ר״חז״ל
 והנראה . בה עיין לפניך כחובה היא והרי וכו׳ הוא בעליו של דאיחיה

:כתבתי לע״ד
ה (חי) חתצא ל א  ובת קטינים יתומים והניח שמח ראובן על ש

 ובעלה בתו את אפטרופוס ומנה נשואה
 : לא או האפטירופסוח מן לסלקו ב״ד יכולין אס בתו מחה ואח״כ

ה ב ו ש ם מפסיד הוא אם ת מסי אפי׳ דודאי לך תיבעי לא ה

 ומאבד למודו מבקש ממונו כשיכלה הון יאבד זונות ורועה דכתיב
ם מרון מי  להיוח ראוי אין יצרו כנגד לעמוד יכול שאינו כיון סתו

 צפי היסומיס אצלו מניחין שאין ואצ״ל יתומים נכסי על אפטרופוס
ז הוא ופשוט לערוה שמדגילן

ח) חנ צב( ת ת ת ל א  שטר שהוציא בראובן דעתי אודיעך ממני ש
 חזוקי ובכל בנאמנות מקויים שמעון על

 ממה ביותר בהמתנה סחורה לו שמכר שמעון וטוען ידוע בסך סופר
 באותו שוה שהיתה כמו אלא לפרוע רוצה ושאינו בשוק שוה שהיחה

 ולוה מלוה מהלכות פ׳׳ח ז״ל הרמנ״ס כמ״ש רבית חשש משוס זמן
 על סמכינן אי היא השאלה ועיקר השחורה אח מכר כבר ושמעון

 דבר בין דחלקו האחרונים כל דעת על או ז״ל הרב שכתב מה
 לו לומר יכול אם שד .ידועה שומתו שאין לדבר ידועה ששוממו

 חייב אם עוד מצויה היא שהרי כסחורתי סחורה לי קנה ראובן
 : משוויה ביותר לו מכר שלא כופר שהרי זו טענה על שבועה ראובן

ה ב ו ש  כסברת שהיא מסברתו נראה ז״ל דהריא״ך איברא ת
 דא׳׳ר הא הוא השמיט שהרי לחלק שלא ז״ל הרמב״ם

 האחרונים כל מצינו אבל . המפרשים כתבו וכן שרי דידי טירשא נחמן
 כתבו כולם ז״ל והרז״ה גאון האי רבינו כגון ראשונים ומקצת

 למכור השלם נהגו כבר הוא דמר דאחריה ואע״ג כר״נ דהלכחא
 וסמט בידם ששחה מי ראיט ולא ששוה ממה יותר בהקפה סחורתם

 הנושאים בפני דלת תנשל שלא כדי רברבי גברי הני כל על בזה
ט זה שעל ונראה וז״ל ז״ל הרשב״א כתב וכן והנותנים מ  במקומות ס

 נראה המלתא דכל וטעמא יתרים בדמים באשראי למטר האלו
 איסורי ליכא בזה כיוצא וכל הוא וממכר מקח דדרך משוס

 בזה הקלו ומוכרים לוקחים בפני דלת תנעול שנא וכדי דאורייתא
 הלכה מבטל מנהג כך הוא הסוחרים שמנהג כיון ומעתה .עכ״ל

 למכור סומכים אנו וע״ז חורה איסור בו שאין כיון בזה בכיוצא
 נהגו ז״ל הר״ם מ״ש עוד . ידועה שומחן שאין דברים באשראי

 כתבו והתוספות חולקין התוספות שאין במקום ז״ל כהריא״ך לפסוק
 באשראי למטר דהיינו ז״ל וכדפירש״י נחמן דר׳ כטירשא דהלכתא

: יחרים בדמים
ז י נ ד ל  דמס לפי כסחורתו סחורה לו לקנוס לטפו יכול אם ו

האוסרים « ^



יאותשומתהרדב״זשאלות
 מחזיר או זיל הרכ כחכ שכן לנופו יכול אינו ודאי בזה האוסרים

 אס להסחפק שיש מה אגל קיימה היסה אם סחורהו מידו
 מראובן שקנאה כמו הלוקח ומכרה כיני כיני הסחורה הוקרה

 ומסחכרא .שמכרה כמו או שוה שהיחה כמו לו נוחן אם כאשיאי
 אפי' דאלה״ה שמכרה כמו לו שנוהן כיוקר ומכרה כהוקרה כיון לי

 מה אהן אלא אוחה נוסן איני ליה לימא הוקרה אס היא קיימה
 הכי אמרינן לא ודאי אלא המקח נסקיים בהרי המקח כזמן ששוה
 שנא לא 5ה״ אף חכירו של כפרהו סחורה טשה הלה דנמצא משום
 ומכרה כמאה וטמדה והוקרה כמאה חשטיס שוה לו מכר הילכך
 אם אכל .המחמירים לדטח אפילו מאה לו נוחן כמאה הלוקח
 אני כזה לשמעון מאה פרע ולוי כהמחנה במאה ללוי שמעון מכרה
 למחול לוי רצה שאם חשעים אלא לראובן שמעון יסן שלא אומר

 : ראובן ל;בי למחול שמעון יחחייב כך מפני לא שמעון לגבי
ז י נ ^ ל פלוגחא הוי שמעון כיענה על שבועה ראובן חייב אם *

מלוה מהלכוה י״ד פ' זיל הרמכ״ם ופסק הגאונים בין י
 ישלם אלא מקויים שמר לבמל מענה שום ממנו מקבלין שאין ולוה

 העלו וכן היסח ישבע כפר ואם שירצה מה עליו ימעון ואח״כ
 הוא אם שעה כל עובר ה״ז בשמר שבועה היה ואם .ז״ל האחרונים

 בו שיש ואפי' מזיד הוי לאו ואם שוגג ה״ז חכם הוראה על עובר
 ועיין עובר שהוא ז״ל קולון הר״י כחב ממש קצוצה רביח בשער
 שכיון ראובן חייב אינו שבועה שאפי׳ אני רואה ובניד .י״ז בשורש
שהרי בדיינים להוציאו יכול אינו שוב בשמרו שכחוב מה לו שישלם

אפי׳ ממון מחייבת שאינה מענה וכל יוצאה ואינו הוא רביח אבק
 שאם הרב ומ״ש . בה כפר אם שבועה מחייבת אירה בה שהודה

 מענות לא קאי מענות אשאר היסה ישבע כפר ואם לו יחזיר יודה
 יוצאה אינה רביה אבק אמרינן דלא לדחוה יש ומיהו ריביה אבק

 שאינו וצווח עומד הנא אבל סחם מדעתו דהגביהו אלא בדיינים
 אוחו מחייבין אנו השמר שמנח אלא רבית אבק לו לתת רוצה
 הרב לשון ואתי ישבע כפר ואם שפיר בדיינים יוצא ובכה״ג לשלם

 הוא דמותר חדא מעמי כמה דאיכא בנ״ד ומיהו .כפשועו ז״ל
 המנהג הוא דכן ותו .והאחרונים הראשונים רוב לדעת לכתחלה

 כלל יערער שלא שמעו; על שבועה בשכיר דיש וסו הסוחרים בכל
 ראוי אין ראובן ליד ידו מתחת המעות להוציא צריו שכבר ותו

: כתבתי לע״ד והנראה . שבועה לחייבו
 דינר לחנוני לסת העולם סמכו מה על שאלה עוד (תנכ) תתצג

 מעט מעכי נחשת פ־וכיות ממנו לקחת זהב
 מאידי' מיד הרוב על או הזינר וחני מאידי' מיג בשוק ושוה

 זה כי ודאי ונראה דינר בכל מאידי' מ״ה מליו נותן והוא הדינר
: הדינר את לו שמקדים מפני לו מתן היתר

 זהב של הדינר דשומת כיון הוא אסור לדעתי זה דבר
 צריך בה ודשו רבים בו שנהגו כיון אבל ידועה.

 הדינר מועטות שהפרוכיות שבזמן כיין חדא .סמך להם למצוא
 בעינינו ראינו כאשר ביוקר הדינר מרובות שהפרוטות ובזמן בז̂ו

 וסו .הוי פירא דדהבא ידועה בלתי שומתו להיות הדינר חזר א״כ
 ולא בזול למכרם יצכירך מהם גדול חלק הסנוני אצל יחקנז שאם

 שלא כדי ועוד .שרי הממכר מקח ובדרך ליה נכיר אגר כי חזי
 בתשובה. ז״ל הרשב״א שכתב כמו וקונים המוכרים בפני דלת תנעול

 לאחרים לתתם צריך שהוא אלא פרוטות לחנוני לו יש דמסתמא וסו
 לו נותן אס אבל וז״ל בהדיא ז״ל ירוחם רבינו התיר לו שיש וכיון

 מאחר יותר לו שנתן אפילו שרי פרוטות לו נותן והוא ממבע השלחני
 נותן שהשלחני לפי גביה ומוזיל הוא וממכר דמקח פרומות לו דיש

 מדברי נראה וכן . אסור לו אין אס אבל צריך שהוא מעות לו
 לו שיש אחד . תנאים שני שס היו אס כי הזהב פרק התוספת

 ממנו שלקח בעצמי המין מאותו לו נותן שאין ועוד . המין מאותו
 וכו' לישראל להם והנח וממכר מקח דרך דהוי הכא וכ״ש מותר

 ;כתבתי לע״ד והנראה שיסמוכו. מה על להם שיש בנ״ד וכיש
צי ת ה (סנג) ת ל א . והחכמה השכל מקור .אסכדנריא לעיר ש

 המשרה אלוף .תעלומה כל לאור מוציא
 .מפוארה חכמה כל כולל .תורה של במלחמתה גבור .שבחבורה ארי

עמודא . דנהורא בוצינא . סברא אימא איבעית קרא אימא איבפיח

 בשולי למטה החתום מאת .נר״ו ראשי עטרת ומורי אדוני .דנורא
 ההכנעה. בתכלית .וכריעה השתחויה ברוב . הידיעה קצר . היריעה

 שאלתי על בעיניו חן ומצאתי שהואיל .אדוני לפני תחינתי מפיל
 והוא השנית השאלה זאת על תשובה ג״כ רבינו שיורנו הראשונה

 ובכל בתלמוד וראיתי עבדים שחרורי ענין לידינו בא גררא אגב כי
 או בשטר או בכסף אלא לחירות יוצא אינו כנעני שעבד הפוסקים

 גכי האדון להם נתן אס ולדונא לאליעזר שאלתי אברים בראשי
 שחרור גט צריך א״כ אמרתי כלום להם נתן שלא ואמרו שחרור
 יצא שמא ראיתי אח״כ . עסה הנולד ולבנה ולדונא ולאליעזר לחנה

 וצריכים שחרור גט להם צריך שעתה גדול ורינון גדולה חורבה
 בעילתם שכל ונמצא אחרת וכתובה אחרים ונשואין אחרים קדושין
 לדבר פשר אמצא אולי לפע״ד לחפוש ראיתי ולכן זנות בעילת היתה

 וז״ל י״ג בפ' ביאה איסורי בהלכות זיל ברמב״ס כתוב וראיחי
 לעצמו קנה חורין בן לשם וטבל העבד וקדם הנכרי מן עבד הלוקח

 טבל ואם גרות לשם לפניכם טובל הריני טבילה בעת שאמר והוא
 רבו צריך לפיכך נשתחרר שטבל כיון אלא לפרש א״צ רבו בפני

 הדיינים בפני ומודיעו שיעבולו סחת והוא שיעלה עד במים לתקפו
כ. מטבילו עבדות שלשם  דגמרא טעימא משנה המגיד וכתב ע״

 עצמו לקנות יכול ולכן ידיו למעשה אלא ליה קני לא גופיה דעכו״ם
 עבדות לשם רבו שיטבלנו עד דמיו על שער ויכתוב חורין בן

 א״צ עכ״ז בפניו שלא אלו שטבלו שאע׳׳פ לפע״ד ואמרתי . עכ״ד
 ניחא דלא אמרינן עבד גבי שם דוקא דאדון דעתי דאמרי לפרש

 אבל לפרש צריך בפניו שלא ולכן ידו מתחת עבדו שיצא לרביה ליה
 דנשא דכיון תחילתו על הוכית סופו הדי פירשו פלא אעפ״י בכאן

 במצות שמשסדלן לאליעזר וג״כ לאחרים דונא את והשיא חנה את
 לשם כוונתו שהיסה להטבילן כששלח שכוונתו לפניו תפילין ולובש
 היתה מה נר״ו האדון מן לשאול שלחתי אח"כ .וכל מכל גירות
 מגען שיהיה כדי להטבילן כששלח כוונתו שהיסה והשיב כוונתו

 אדוני יודיעני ולכן . עכו׳׳ם בשולי בישולן יהיה ושלא כשר ביין
 לשם אחרת וטבילה שחרור גט צריכין ואס בארוכה בפירוש כולו הדין

 וכתובה אחרים קדושין וצריכין ז״ל הרמב״ס שהזכיר כמו גירות
 לנמל ספינה שבאה בענין רבינו יורינו ג״כ .מחדש הכל אחרת

 המכס מן דבר יגנבו שלא לשמור יהודים האדון ושלח ששי יום
 הבטל וכשהביאו לצורך לירד מהם אחד יהודי הוצרך השבת וביום

 עכו״ס בו שירדו בעבור אלא בעבורו אותו הביאו לא הספינה אצל
 עשה אס רבינו יורנו לספינה. אח״כ חזר ולא . עמהם הוא גם וירד
 ביי; אוסר ישמעאל של כחו אם רבינו יורנו גס .איסור שום בזה

 ישמעאלים מנע בי; הפרש שיש דכיון דעתי קוצר לפי נ״ל כי בכוונה
 הרמב״ם שפי' כמו הישמעאלים ובין עכו״ם בין הפרש יש וג'כ כחו ובין
 שהרי מוהר וכחו אכור שמגעו ביניהם זה הפרש ג״כ יהי' ז״ל

 היא תורה כי מטריחו שאני על כ״ת לי וימחול . עכו״ס עובד אינו
 הספק מן והסתלק רב לך עשה חז״ל שאמרו וכמו צריך אני וללמוד
 אני כ״ת ומימי כ״ת עם שלמדתי אני כ״ש רב לך שאין אע״פ
 שבתלמידיו הצעיר החפן ממני .טוב ברכת שבא אדוני ואל שוחה

 ; ז״ל ברהוס שלוס״ן בכה״ר שמואל ידיו ומ:שק בחסדיו ומתפאר
ה ב ו ש  כלל ואונקלוס ישראל בבני קדש יהיה ולא קרא אמר ת

 אבל כן סוברים ומקצת השפחה על הבא זה לאו בכלל
 אל כתב אבל מלקות ולא לאו לא בשפחה שאין כסב ז״ל הרמב״ס

 להתחלל הקדש לזרע גורס ונמצא וכו' בעיניך קל זה עון יהי
 אחרים לשל שפחחו בין הפרש אין זיל ולדעתו עבדים ולהיותם

ק  עון עונש גדול כמה למדת הא הפוסקים רוב הסכמת היא ו
 בי דמשנח ולית זה עון על פעמים כמה ככרוכיא צוחסי וכבר זה

 אירט מקרוב ועתה . כהיתר להם נעשית ושלבו בה ששנו דכיון
 ויסרסי לפני הדבר ובא בן ממנה והוליד שפחתו על שבא באחד
 ואס השפחה את למסר לו ואמרתי אפשר שהיה מה כפי אותו
 הולד השפחה על כבא וישראל מותר היה זיל הרמב״ם לדעת בנה

 טון המנין בזה יש גס לאדוניה תהיה וילדיה המשה דכסיב כמוה
 מל בא ונמצא טובלות אינן היראה או הבושה מפני כי חמור אחר

 מה אבל בהו אית נשג״ז דטלן זונה שפחה דסתס וסוד הנדס
הדבר ובנ״ד ראשונה הזה במעל היתה והסגנים השרים שיד אעשה

ברור



ותשובותהרדב״זשאלות2ג

 היתה דטבילתן דכיון וטבילה שחרור גט דצריכין חולק בלא גרור
 .עכו״ס בישולי בישולן יהא ושלא במגשן היין אוכרין יהיו שלא כדי
 אינו מצות מקצת הודיפם שלא ואט״פ טגדוח לשם טבלו הרי

 זה ומטטם המגילה גבעת היו קענים הנראה לפי כי כ״ש מעכב
 קנו לא סהמא טבלו אס האדון פי את שאלת לא שאפי' אומר אני

 לפרש שיודעים בגדולים אלא הכי אמרינן דלא חורין בני עצמן
 שאינם קטנים אגל כפירושו סתמו הוי לפיכך גירוח לשם שטובלין
 שאין כל דאמרינן הא כי עצמן קנו לא נמי סתמא לפרש יודעים

 עתה האדון יאמר שאפי׳ נ״ל עוד .בו מעכבת בילה לגילה ראוי
 לבא להתירו כמיניה כל לאו גירות לשם להטבילו היחה פטונתן
 שעבוד איניש מפקיע דלא סהדי דאנן שחרור גט בלא בישראל

יאמרו שלא עושה הוא קנוניא שמא ועתה בכדי ושפחתו עבדו
עוד . אחרת לסבה או למפרע זנוח בעילת בעילתו עושה שהיה
 גירות דלשס פירש דלא וכיון לפרש צריך והיה הוה בפניו דשלא

 אדם של שלוחו להטבילן ששלח כיון וא״ת .עבד זה הרי טובל הוא
 ליתא .טבלו חורין בן לשם וסתמא בפניו הוא כאלו והוי כמותו

 במים לתקפו וצריך שמואל אמר מ״ו) (דך החולץ בפרק דגרסינן
 לרגינא ני־לייהו מסריה לאכיגולי געא אשי דרג עגדא דמנימין

 ליה רמו ליה קגעית דמינייכו חזו להו אמר דרגא בריה אחא ולרב
 דלא היכי כי ליה ארפו ליה וצמצמו ליה ארפו בצואריה ארויסא

 בן לשם ולימא ליקדים דלא היכי כי ליה צמצמו חציצה ליהוי
 דרבא בריה אחא וד׳ דרבינא דהכא והא .ע״כ טובל אני חורין
גהדיא אמר אי הכי ואפילו להטבילו אשי דרג שלוחי הוו
במים תקפו הכי ומשום . לא סתמא אבל אין חורין גן לשם

 אגל בדבריו ממשות יהיה לא חורין גן לפס יאמר שאם
 גרור.הילכך וזה היה גפניו שלא שהרי חוששין היו לא סתמא משום

 שחרור גט צריך ואינו גירות לשם פתה טובל כלל טבל שלא מי כל
 עבדות לשם רגו שיטבילו רךדם חורין בן ^:]ס וכי^ שקדם דכל
 גט צריך לא הגוך קנין בו לו שאין דכל שחרור גט צריך אינו

 אותם וכל .ז״ל הצרפתים ורבותינו ז״ל הרמג״ן העלה וכן שחרור
 בישול בישולן יהיה ולא כשר מגען שיהיה כדי עבדות לשם שטבלו
 גט ואחד אחד לכל שחרור גט ע״י אלא חקנה להם אין עט״ס

 והבן דבריהם לכל גרים הם והרי הנולד לקטין ואפי' עצמו בפני
 ולא היגום מן לפטיור ולא ליורשו לא דגר לשום בנו אינו הנולד

 גנו אינו דגר של קצרו ומקללו. אביו מכה משום עובר ^א לאבלות
 לדעת אישור של ביאות הן הגיאות וכל בעלמא כגר אלא דבר לשום

 ומכין מדרבנן הס השאר ולדעת קדש יהיה דלא בלאו אונקלום
 שחרור גט להם יחנו לא אס ולהלאה מכאן מרדות מכת אותו
 ופטיורים גמירי דינא כ״ע דלאו הם דשוגנין נ״ל שעבר מה אבל

 דצריכין מינה שמעת וממילא . זנות ביאת ביאתם אבל המסת אן
 והברכות אחרות וברכות בשפחה תופסין קדושין דאין אחרים קדושין

 כתובה לכתוב צריך גם .בעדו יכפר והטיוב לבטלה היו הראשונות
 .רבו בלא לעבד קנין אין כי רבו קנה עבד שקנה מה שהרי אחרת
 שלא כדי בצנעא הדבר לעשות וצריך גדול ע״י גטץ לו מזכין ולקטן
 שנולדס גת שם יש שאם חכמים לקצת הדבר להודיט וצריך .לעז יוציאו

 אגל לכהן אסורה [לכהן](להן)דגיורת לינשא אסורות כולם הבת בת או
 ; לפסולין להינשא כשרות הוזהרו דלא כהנת לישא מותר שבהם הזכר

ן י נ ב ל  הדבר לנקביו הוצרד אס בשבת בבטל שיצא הישראל ו
 הבריות כבוד דגדוג לכתחלה לצאת שמותר מאד גרור י ^
 דרבנן מילי דכל תסור דלא לאו דהיינו שבחורה ל״ת את שדוחה
 מותר דרבנן איסורא אלא דליכא כיון הילכך אסמכוה קרא אהאי
 הוא מרבנן בא צור אי לנקביו הוצרך לא ואם .נקביו לצורך לצאת
 אסור לאו ואי שרי מרבנן לצורגא דרבנן גאיסורא להערמה «חר

 בשבת דגרסינן בשבילו הבטל להניא לעכו״ם יאמר שמא דסיישינן
 מרבנן צורבא האי מר חזי אשי לרב רבין ליה אמר חולין פ׳
 גיסא להך ועבר גמגרא ונאים דאזיל שמיס חיין בר הונא וי׳

 מאמריחו הערמה להו אמר מטינא קא למינם אנא ואמר פירי וסייר
 והרי לכתחלה למיעגד אתי לא מרבנן צורבא היא בדרבנן והערמה

cv דהאי עלי' לי דקשיא אלא ממש שאלתך כעין הוי המפשה 
ישראל לאורו משתמש הנר אח שהדליק עט״ס דחנן מכא טונדא

ו יורד כנש שעשה ועכו״ם ^י  שמא למ(מוש דליכא דכיון ישראל א
 נימא נמי והכא מותר למאה נר לאחד דנר דגר בשבילו ירבה

 הנכרי שעשה וכבש נר דבשלמח וי״ל . למאה מברא לא׳ מברא
 נרות להדליק עומד הזה הנכרי שאין לפי לישראל מותר לצורכו

 בני את להעביר לשכירות עבידא להכי מברא אגל כבשים ולעשות
 להעבירו לעכו״ם יאמר שמא וחיישינן הגטיל וכן הנהר את אדם

 ולאחדים מרבנן לצורגא אפילו הערמה ע״י שלא אסור לפיכך
 כלל הערמה ליכא וכבש נר א״כ .הערמה ע״י אפי^ אסור

 הערמה איכא דמגרא עובדא האי גבי אגל שרי ומש״ה
 לצורך והוי לבדו הוא אלא שם יהיה שלא אפילו יעבירנו שהעכו״ס

 שלא שאפי' אסור גגטיל גתחלה ישראל ירד אם וגנ״ד .ישראל
 צורגא הוי אפילו היבשה אל הגטיל יביאו הוא אלא שם יהי׳

 .מוסר מרבנן צורגא הוי אי לישן ירד ואם הערמה כאן שאין מרבנן
 עמהם הוא גס וירד תחלה עכו״ם ירדו אם זה תירוץ ולפי

 שאינם לפי להם להקל אין ומ״מ וכבש דנר דומיא דהוי מותר
 שוות ההערמות כל שלא יודע והוי .למלתא מלסא ומדמו תורה בני
 בלחוד מרבנן לצורגא דשריא הערמה דאיכא שוים הזמנים כל ולא
 דא״ר י״ט דמסכת ההיא כי לכ״ע דשריא ואיכא דהכא הא כי

 אלא צריו שאינו ואע״פ חתיכות כמה ומולח אדם מערים יהודה
 כתבי כל בפ׳ כדתניא לכ״ע דאסירא הערמה ואיכא .אחת לחתיכה

 חשיבא נקייה דפת משום הדראה פת יציל לא נקייה פת הציל
 דאיכא בשכר כן שאין מה הערמה בס שייך ולא הדראה מפת טפי

 עירוני גכי אמרו דביצה וגפ״ק .הימן מן טפי בחדש ליה דניחא
 במערים רבנן דהחמירו נמי ואמרי אסור הערים ואם תגשילין

 במס וכן בהערמה דתנאי פלוגתא איכא כתבי כל ובפ' ממזיד. טפי
 העניינים כל ולא שוות ההערמות כל שאין לפי זה בכל והטעם משקין

 כי גם התום׳ בשם ז״ל הריטג״א כתב כך זה בדבר שוים והשעות שוין
 : ההערמה צו מותר [שיהיה] מרבנן צורגא השתא איכא אי חושש אני,

ל י נ ז ל ל  דגר בשתייה היין אוסר אם ביין הישמעאל של כחו ו
 כחו עכו״ם העובד דהנכרי דכיון שאוסר הוא ברור ’ ^
 מאכלות מהלכות י״ב פ׳ ז״ל הרמב״ם וכ״כ בהנאה היין אוסר

 נאסר שכשך שלא אע״פ היין ויצק והגביהו יק של כלי נטל אסורות
 הרג שכתב מקום וכל ע״כ. מכחו בא שהרי היין
 אותו כלל שהרי ועוד גשתיה אסור שיפרש עד בהנאה אסור הוא

 ^הישמעאל בהנאה אוסר עכו״ם עובד של שכחו וכיון המגע בכלל
̂ ® '*ל הרב כתג שכן בשתייה א!סר זרה עבודה עובד שאינו

 שנאסר עט״ם היה אס אסור היין זה גענין שנאמר מקום כל
 ע״ז עובד אינו ואם בהנאה אסור הוא הרי ע״ז עובד בגללו

 אם תמיה ואני .לשונו כאן עד בלבד בשתייה אסור הוא הרי
 שלא דמגעו דמצינו גב על ואך לשאול הוצרכת מה הלשון זה ראית

 היין אוסר אינו בכוונה שלא וכחו גשתיס היין אוסר בכוונה
 כחו רבנן גזור דלא שוין וכחו מגעי אין בכוונה שלא לענין גכתיה
 • מאד ברור וזה סם שוין ומגעו כחו בטונה אגל בסונה שלא

ל י ג ד ל  הגאונים לדעת רגו שהשיאה או רגו שנשאה הטפחה ו
דעסיה דאומדן שחרור גט דא״צ ז״להוא הרא״ש ולדעת *

11? ,^ ^ דשחררה לאו דאי
ג הרמ׳ה אגל .זו שטיה לפי דבר לכל הוא בנו מסעיד ר' של  ז

 דת,מודא דסוגיא פשטא ריהטא והכי נ״כ ז״ל והרמב״ם חולק
 מפקיע לא בה דאית איסורא אגל ממונא מפקיע דאומדנא דנהי
 לכתוב רבו את וכופין סתמא דאמרינן והיינו שחרור. בגט אלא

®”מם שחרור גע לו
 יאמר שצא כדי הוא שהגט ז׳ל הרא״ש לדעת דאלו דעלמא שחרור

ה p כהרמב״ם למיפסק לן אית הילכך אתה עבדי לו  דאחיי
 ישראג אס נפשך ממה דמותר נ״ל יגום לענין ומ״מ .הוא דמר
 הוא בעלמא אשה הוא גר ואם אחיו אשת מייגם שפיר הוא

 שנשאה משפחתו הנולד דמילתא כללא אחיו. אשת שאינה נושא
 ולדעח ל2 הרא״ש לדעת דגר לכל הוא בנו לאחר שהשיאה או

 WTO אלא דבר לשום בנו אינו ז״ל הרמג״ם ולדעת ז״ל הרמ״ה
 :וכדכתיגנא פקע עליה ליס דאית דממונא למוכרו יטל ולא עבדו

ן י ג ) קדושי^גופסין ןt דכ״ע אליבא שפחתו אס קדש אס ^



ותשובותהרדבץמאלות

 משוס שפחחו על שנא במי אלא אמריגן לא דע״פ בה
 קדושין ין5לע אגל זגוס כעילח כטילחו עושה אדם אין דחזקה

 לכ״ע קדושין כה חפסי לא הילכך הושש ואינו כלל איסורא ליכא
 שהניח מעכד גרע דלא לחירוח דיצאחה נ״ל ומ״מ .אומדנא דליכא

 גש לה וכוחג רכה אח וכופין .נחורה שקרא או חפילין רנו לו
 והנראה .אוחה לישא רוצה אס אחריס קדושין ויקדשנה שחרור

:כחנחי לע״ד
נראונן דעחי אודיעך נכשי ידיד ממני (חני) תתצח

 כחוך לשמחה נכנס שאינו אכיו שמח
 ימי ז׳ גני כדאמרינן ככולו י״נ חדש מקצח אמרינן אי חדשיס י״ב

:לא או יום שלשים וגני אנילוח
 ימי ז' גני דהשחא הוא דכ״ש משמע הוה לכאורה

 לגני כ״ש ככולו היום מקצח אמרינן דחמירי אנלוח
 מעיינה כד אכל ככולו החדש מקצח דאמרינן שפי דקילי חדש י״ב
 אמרינן ככולו היום מקצח דנשלמא הוא הכי דלאו חשחכח שפיר כה

 אכל ככולו ומקצהו הוא אחד יום מחלקים מחוכר דהוא דאע״ג
 ככולו מקצהו נו נאמר ואיך ושנועוח מימים מחוכר הוא החדש

 דלא כיון וא״ח .לאנילוח שראויים ימים כמה נחדש נשאר והרי
 החדש מקצה דאמרינן משמע נחדש־ס אוחו וחלו יום שג״ד אמרו
 . קצרה דרך אלא ארוכה דרך לחפוס דרך דאין קשיא לא ככולו

 ומש״ה מעונרח אפילו משמע דהוה חמימה שנה למימר רצה ולא
 י״נ של אחרון דיוס ומשמע העינור חדש להוציא חדש י״נ אמר
 ישראל הר״ר אבל .ככולו היום מקצח ניס דאמרינן פשישא חדש
 מח לו שמח נאחד רצ״נ נסי' כחג הדשן חרומח נספר ז״ל

 חודש די״נ אנילוח ונהג אדר כ״ש כשהניע ממנו ושאלו ניסן נר״ח
 ז״ל והשיג . לא או חודש די״ב אבילוח לו כלו יום אוחו דמקצח

 .ושלשים ז' דיוס מק״ו ככולו היום דמקצח אהרח פעם הורה דכן
 דהחם ושלשים ז' ליוס דמי דלא נדנר נחישנחי אח״כ ז״ל וכחג

 ככולו היום מקצח מילי ככמה וקיי״ל הימים לפי היא הספירה
 י״נ אלא מקום נשום הזכירו דלא חדש די״ג אנילוח גני אנל
 הוה אי המדשים לסי היא שהספירה וכיון יום שנ״ד ולא חדש

 ליחא ודאי והא חדש י״נ נחמלח שרי הוה ככוון מקצחן אמרינן
 הוראחו אומר לע״ד ואני .עכ״ל ניסן ר״ח שיכנס עד כלו לא ולכן

 לקצר הוא יום שנ״ד אמרו שלא ומה השנייה מן מונה הראשהה
 מעם לחח צריך ז״ל דעחו לפי אפי׳ שהרי למעלה כמ״ש הלשון
״נ החמירו למה לדנר  שהוא מה לכן ושלשים מז׳ יוחר חדש ני
 אחד דין חדש לי״ג ושלשים וז' חכמים מדוח להשווח הוא נכון
 זקן הורה שכנר אעשה מה אנל ככולו מקצחו האחרון דיוס להם
 להקל דטחי ומ״מ .להקל כ״ש מוחו אחר הארי אח משינין ואין

 חדש די״נ נאנלוח כ״ש נאנלוח להקל אזלינן הדברים בכל שהרי
 אלא ככולו החדש דמקצח ה״א דמסחפינא לאו ואי .כיסי דקיל
 ככו^ היום מקצח דנשלמא משוס נזה סנרחי על סמכחי שלא

 החדש אנל לקצחו היום מקצח נין חלוק מצינו לא 7 משוס אמרינן
 מקצחו אמרינן לא נהא דילמא מחנירו מלוק יום וכל לימים חלוק
 היום מקצח יהיה דלא ולימא עלה לוסיף דלא הנו הילכך ככולו

;כחנחי לע״ד והנראה ^ ככולו
צי ה (חיה) ת״ ל א צ  לאשחו שיחנו מיחה מחמח צוה ראובן ^

 לה אין והיא נכחונחה זהג מאחים
 אלא כהונה לגנוח רצחה לא והיא זכב מנה אלא כחוג כחונחה

 כי אומר היחומים של והאפערוסוס האלמנה כדק נזורח להיוח
 שהיא וכיון יחוסיו מעל לסלקה כדי אלא זהג מנה לה הוסיך לא

 .נכחונחה כחוג כאשר זהג מנה אלא לה שאין להסחלק רוצה אינה
 ואין החחחונה על מחנה מקבל יד נדנר ספק שיהיה ואפילו
 הדין המורה יורה גרורה. כראיה אלא היחומיס מן מוציאין

מי: עם .
H I l w H וחהיה האלמנה עם הדין אלא כלל ספק כאן אין 

 מאשים וחגגה כחונחה ותמנע שחרצה עד רזוניח
 שהמנה וכמו ממש כחובה כדין משמע בכחונחה לה כחב הרי זהב

 האחרים נמנה הדין כן ליעלס או לרון בידה הישוס הראשונה
ה שהוסיף ס א מנכסיו מזונח שאשי* ^דס אדם שכל ועוד .בגג

 למזונוחיה זהב מאה לה יחנו לומר לו היה טונחו היחה כך ואס
 אחה ואם כחה לגרע ולא כחה וליפוח נמחנוח בא שודאי ועוד
 אחח נשנה שהרי מפסדח נמצאת וחסחלק מאתים תסול אומר
 שחניול הנחירה נידה לתת כוונתו היחה ואס .למאה מזונותיה יעלה

 לו היה נכתונתה כמ״ש מאה ותסול שתזון או ותסחלק מאתים
 וכשתתנע חרצה אם ושתפרנס העליונה על ידה ודאי הילכך לפרש

:כשנתי לע״ד והנראה .מאתים תגנה כהונתה
י תתצז ״ ת ל א ז ע ס י ח  והניח ננוח ושתי אחד נן והניח שמת (

 כחונתה האשה וגנחה ומעלסלין קרקע
 הכן נא ועתה ומתה ננוחיה לשחי נחייה אותו וכחנה הקרקע מן

 יגיע ומה לכן יגיע מה המורה יורני ואמו אניו ירושת ליסול
:יחלוקו וכיצד פרנסחן לצורך לכנות
 כהן זכות לנן אין נחייה אמן להן שגנחה הקרקע

 האלמנה שגנחה הקרקע זולח קרקע האג הניח ואם
ח  כפי נמעות או כקרקע עישור נוכיצח להנשא שתנוא הראשונה נ
 ואס .הראשונה ששיירה מה עישור נועלח והשנייה הנן שירצה מה

 אי; ואס .נשוה העישורים שני וחולקות חוזרות כאחת להנשא באות
 אלא כתובה מתנאי זה שאין נסטלעלין כלום להם אין קרקע שס

 מן שיש אע״ס ממקרקעי אלא אוחה תקנו ולא חכמים תקנת
 אי אנו ממעלטלי; אפילו פרנסחה גונין דהאידנא שכתבו האחרונים

 !הוא דמר דאתריה ז״ל והרמב״ס ז״ל הריא״ף דנרי אלא לני
 להם שכתבה קרקע מאוחה חון כלום נו להם אין האם ומנכסי
 נכסי עישור רננן תקינו דלא הרנה קרקפות הניחה אפילו נחייה

 כמקום דנרתא לכן הוא והכל האם כנכסי ולא האג מכסי אלא
 אה עישור שנוטלת קבוע מנהג יש ואס .גרור וזה יריח לא ברא

 לא אנל נממונא הלכה מנעל מנהג האם מנכסי או המטלטלין מן
:כחנהי והנלע״ד .נאיסורא

:ומסה נשבעה שלא אח״כ שנתנרר עיי[ על 1^((
 גנחה מיתתה ואחר קרקעות האשה לו הכניסה אם

 אותו נוטלת היא שהרי מחנה מתנתה נכתונה אותם
 הקרקעות וגבתה קרקעות לו הכניסה לא אם אבל שנועה נלא
 יתומים נחזקת וקרקע מתנה מתנתה אין נכתונתה נפל של

 והבנות הכל יורש והנן האלמנה נשנעה שלא עוד כל עומדת
:לעיל כתננו כאשר נכסי עישור אחת כל נועלת

י ו ה  אין לנעל ידועים הס אם מטלכילין גנתה שאפילו יודע ו
ם מחנה ה :זכות נהס לה אי; נשנעה לא שעדיין כיון כלום נ

ה12? (חיז) תתצח ל ^  למקום ללכת ורוצה נית לו היה ראונן ^
 שטר לו וכתב לשמעון ביתו והשכיר אחד

 עד נו והפצירו ואחותו אמו נאו ולמחר כלילה הופר חזוקי בכל
 עמו דרים היו ואחותו ואמו שכירות שטר להן וכתג להן ששכרה

ח ח ונשארו נני  הדין ופשק החכמים מן אחד לפני הדנר ונא נני
ת ראונן של ואחותו אמו שתשאר  חרא לדבר טעמים שני ונתן נני

 כשני דהוי ליה ניחא ואחותו דלאמו סהדי ואנן דדייני שידא
 מוחזקות שהנשים כיוו שני טעס ועוד .אחד כיוס היוצאים שערות

ח  :נזה דעתי לדעת’ ורצית גרורה כראיה אלא להוציאן שאין נני
ה ב ו ש  חופש לך שאין המעשה היה כך לא שמא מסופק אני ת

 טעה המעשה היה כך ואס נזה נכיוצא יטעה ספר
 גדול שיש כמקום דדייר שודא למעכד מצי דלא חדא טעיות כמה
 זה לסי עונא שודא לאו דהא והו .ז״ל המפרשים כחנו וכן .ממנו
 ואחותו אמו מרח אדם אין למימר איכא כמחנה דנשלמא הפי׳
 דלא ליה ניחא אחדים דילמא שכירות לגני אנל לאחרים ונותן

 לידיה שעריה דמטי סהדי דאיכא כיון טסה ותו מיריהו. מכסיף
 השכירות כסף שמעון שנתן לי אמרו ותו .שמעון קנה אידך מקמי

 נו ויש דשמעון שעדה לי חזי׳ דלדידי ותו .נכסף נקנה וקרקע
 מפיסה דאי; ותו . קנה שפה מאותה קנין נו שיש וכיון קנין

 הרי .זכה כבר ושמעון קיימת מרה ונחזקת נגזלת ואינה כקרקע
 שהיה מי דפ׳ מעובדא למילף ואיכא מפורסמות טעיות כשה לך

 לרמי לניכסה כתנתינהו חמא נר דרמי אימיה .ע״נ צ״ד דף נשוי
 רמי התא המא נר שקנא למר כחנחינהו לאורתא נצפרא חמא נר

דרב לקשה שקנא מר אתא נניכסא אוקי כשת דרב לקמיה ב׳׳ח
נחר;



S4̂ות ותשובותהרדבץשא

 מ״כי א״ל ניומן דרכ לקמיה פשס רכ אסא כגיכסא אוקמיה <חמן
 אטו א״ל דקדים משוט א׳׳יל הכי עכד מ״ט ומר א״ל הכי מר עבד

 שודא א״ל סכי עבד מ״ט מר אלא שמוח דכתביק קיימיגן בירושלים
 דייגא לאו ומר דיינא דאגא וודא א״ל דדייני שודא גמי אנא א״ל דדייני

 המפרשים וכחבו .בנמ' ע״כ לה אתיח הכי בתורח לאו מעיקרא ועיד
 קנין בלא ששער כתכו נמי וכן סוולה נמסר למי נודע לא עלה
 ושיקול הוא סדעח שיקול דדייני שודא נממן דרב כתבו וכן היה

א. כלום לאו נדול דאיכא במקום הדעת  דאוקמיה דאע״ג וחו הי
 ששכירות ומה בחזקה. עוקבא למר נחמן ר׳ אוקמינהו בניכסא ששת ר׳

 בדברים להאריך צריך ואין היא שלימה משנס בכסף נקנה קרקע
:כתבתי וסנלע״ד .הפשוטים

 מחבירו בית השוכר דעתי אודיעך ממני ̂טאלת (תנח) תתצט
 אם כסף שוס לו ליחן יכול אם כלי או

 כופין אין מעות לו ואין מעות שהוציא ממלוה עדיף דלא כסף לו אין
 דשוכר כיון דילמא או .ל״ש נמי ושיכר מעוח ולהביא למטר אוחו
 כסף לו ומביא מוכר לו אין ואם מעות לו ליתן צריך הפועל אח

̂טובה : היא חדא שכירות דשס שנא לא נמי בית  אבל כסף שוס ליחן דיכול החשב״ן בספר ראיתי ת
 לשוכר מעות אין אם ואמר עליו חלק ז״ל סריא״ף

 ככסף כסף שוה כשכירות אמרינן דלא כסף שוה בנתינת יפטר לא
 נוטה רעתי להכריע כדאי שאיני ואע׳ס .ע״כ ויפרע ימכור אלא

 הוא דאליו משום פועל של דעעמא ר״ח שכתב לפי החכב״ן לדעת
 במשכיר אבל ברעב ימות כסף שוס לו יחן ואס נפשו את נושא
 לו שיש כיון האי כולי טעמא האי שייך לא כלי או נחבירו בית
 אל נפשו אח נושא ואינו ברעב ימות לא להשכיר כלים או בית

 הוא הבית אכ׳שוכר אימא ואדרבה פעולתו לשכר כמו ביתו שכירת
 נמצא כדינו שלא מעות ולהביא למכור מטריחו אחה ואם עני

 וכ״ש הפועל תקנת כפך הבית בעל תקנח מפני מקלקלו אתה
 כשכירות אמרינן דלא ז״ל הדיא״ף ומ״ש . כשאלה כא כאשר ממלוה

 ישיב כסף מדכחיב לן נפקא דהא מנ״ל ידעתי לא ככסף כסא שוס
 בכתובת וס״ס כתיב בניזקין והתם ככסף כסף שוה לרבוח לבעליו

 נותן מעות לו יש אפילו ולפיכך כלום הוציאה דלא מעעמא אשה
 כסף לו נותן כסף לו יש אם מעות שהוציא מלוה אבל כסף שוס
 בית שכירות נמזי והשתא . כסף שוה לו נותן כסף לו אין ואם

 אף כלום הוציאה שלא אשה לכתובת דמי טפי ודאי דמיא למאן
 שהוציא למלוה האי כולי דמי ולא כלום הוציא לא משכיר נמי הכא

 דמיא לא ודאי הא לפועל ולדמותה עליה להוסיף בא ואתה מעות
 .כסף שוס נותן כסף לו אין שאם כמלוה דינו לנכון נ״ל סילכך
 ושכירות מלוה אחד. דין אשה וכתובת נזקים חלוקים נ׳ נמצאו

 הוא מיטב מילי כל אשס וכתובת נזקין .שלישי דין פועל . שני דין
 .סובין ואפילו כסף שוה להם נותן רצה אם כסף לו שיש ואפילו
 לסם נותן כסף לו אין ואם נותן כסף לו יש אם ושכירות מלוה
 כסף לו ונותן מטלטלין מוכר כסף לו חין אם פועל .כסף שוה

 בעל לו שנותן מה ומוכר ואדאזיל נפשו את נושא הוא אליו כי
 שעלה בפעולתו נפשו דמכר כיון וסו . ברעב ובניו הוא ימות הבית
 חלקו ולא כסף שוה ולא כסף לו שיתנו ראוי בנדבך או באילן

 צריך שהוא דכיון בהמה שכירות דס״ה ונ״ל פועל בכל חכמים
 מאכל ולקנות לו שנותן מס למכור שילך בעוד מאכל לה לקנות

 הילכך .מעשיו כל על ורחמיו וכתיב חיים בעלי צער איכא בהמתו
 הבהמה בעל אם בין לחלק ואין כסף שוס ולא כסף לו נותן
לפועל. פועל בין מפלגינין דלא היכי כי עני או עשיר הוא

כתבתי: .והנלע״ד
 והיו ונחממר בראובן בהנדס שהיה מעעזה (תנט) תתק

 לו שיש אשתו את לגרש ט מפצירין
 ונחרצה מעות קצת לו לחת לו שאמרו עד רצה ולא אחר במקום

 ואמרו הסופר הוא שהיה הקהל ראש עם משכילין קצת ונתקבצו
 אני כי המעות שאקבל עד רוצה איני אמר לאשתך גט נכחוב
 ואמרו המעות לו נחנו ומיד בי תהתלו שמא היהודים אח מכיר

 ק׳ עד מאחד לאשתך גט שנכתוב הרצה המעות שקבלת עסה לו
עדים ושני [הן](לו) והשיב וכו׳ מודעי כל כביטול כשי א׳ שיצא עד

 אח״כ ,בו! מכיר המומר שהיה לעז בלשון לו אמרו שכך העידו
 שיכתוב לפלוכי אמור לו ואמר במחנה והדיו הנייר הסופר לו גחן
 ופלוני ולפלוגי כריתות ולשם ולשמה לשמך פלונית לאשתך גט

ט' מאה עד מא' כריתות ולשם ולשמה לשמך כו שיחסמו  זה וכל ו
 אחי שאל ואח״כ וחתמוהו הגט את וכתבו הקודש בלשון לו אמרו

 היה שלא ואמר הקודש בלשון מבין היה אם המומר את מהעדים
 בתחלה בין לו שאמרו מס שכל העידו אחר עד עם העד וזה מבין

 לעז בלשון דבר לו אמרו ולא הקודש כלשון היה הכל בסוף הין
 שבתחלה אמרו אחר עד עם השני וסעד דבר כבין לא והוא
 שכחוכ כמו וכו׳ לאשתך גט ונכתוב חרצה לעז כלשון לו אמרו

 הקודם כלשון היה לכסוף שאמרו מה אכל .הן והשיכ למעלה
 .בזה דעתי לדעת ורצית .הגטי את וקרעו מחלוקת נפל כך ומחוך
 הוי אי דכו;כם בגיטא חכמים בו שתקנו מה היא השאלה ועיקר

 ולא העדים יחד לא העדים כל עדות לפי כי לא או לעיכובא
 ויש .קרעוהו טעמא ומהאי הקודש בלשון הכיר שלא כיון סופר
 אור: ישכן דרך איזה המורה יורה כשר שהגט שאומר מי

ה ב ו ש  לפלוני אמור אמרו הם באם המעשה לישב צריך תחלה ת
 הדברים ואמר חזר והוא שיחתמו ופלוני ולפלוני שיכחוכ

 עסקי על מדברים היו שהם לצייר הדבר קשה שיאמר לו שאמרו
 הוא רחוק כי יבין שלא אפשר איך הדברים ואומר חוזר והוא הגט

 ואפשר פירושן יודיעוהו ולא המלוח צפצוף אוחו מלמדים שיהיו
 אמר שהסופר א״ג .רחוק איפשרי שהוא אע״פ המעשה היה שכך

 והוא בו שיחתמו ופלוני ופייץני לאשתך גט אכתוב שאני תרצה לו
 סן והשיב העדים הם ומי הסופר הוא מי כפרט להבין ידע לא
 אני אומר כך ובין כך ובין .הנגי נתינת בהוא הדברים כללית על

 טעמא איכא אבל .הגט לקרוע להם היה לא טעמא דמהאי
 לדקדק יש דברים וג׳ .בעסי״ת לבאר עתיד שאני כמו אחרינא

 דדילמא והשנית בשאלה. שבא כמו בעצמם שנסחפקוהס מה אחד
 נכתוב לו אמרו לא שהרי לחתום ולא שלוחים אותם עשה לכתוכ

 סעד נאמן אם והג׳ .לאשתך גט נכתוב אלא לאשתך גט ונחתום
 דבר לבעל אמרו שלא באומרו ה:ט בשטר הכתוב עדותו לבטל
 דכולכס יהודה רב אתקין ע״ב ס״ז דף בגיטין גרסינן הקודש. כלשון

 כתוכו רכא ואסקא וכו' דגאיז זימנין רבא ופריך וכו' כולכם או
 אתקין המפרשים ופירשו וכו׳ מנכון תרי כל חחומו מנכון חד כל

 או חתמו או כחכו יאמר שלא רבים במעמד אומר שאדם בגט
 כתובו לימא אלא חורבא מינה ונפיק כולכם דמשמע בלכד הוליכו

 כתב ז״ל יעקב ורבינו . וכו׳ מנכון הרי כל חחומו מינכון חד כל
 אחד כל יכתבו אמר שכך בפירוש שיכתבו שצריך ז״ל רש״י בשם
 בכך שיפרש מדבריו ומשמע לכילם שצוה לומר יטעו שלא מכם
 כתיבתה שאק ברור הדבר זה פי׳ ולפי סתם אמר אפי׳ אמר

 צריך שעדיין אלא כך הם שיכתבו צריך שלכחחלה אלא מעכבת
 שצריך המפרשים לפי ואפי׳ ז״ל רש״י מדברי כן למדו מהיכן לעיין

 וכו׳ מנכון חד כל כתובו רבים במעמד הנותן בגט המגרש שיאמר
 משום וטעמא כשר הוא הרי הגט נכתב אם אבל לפחחלס ס״מ
 סתם אמר אם התקנה בחר דאפילו גאון כתב וכן חששא תרי דהוו
 למימר וליכא . כולם במעמד דאמר אע״פ כשר כולכם אמר ולא

 לכתחלה ליחנו אבל בדיעבד נתן אם היינו כשר דקאמר דהאי
 השתא אבל ליה מיבעיא מגורשת ותו למימרא מאי דא״כ חדא לא

 למימש איכא אי וכ״ש לכחחלה ליתנו כשר הגט משמע כשר דקאמר
 אומר אני ועוד .ממון לו שנתנו עד לגרם רצה שלא כנ״ד לעיגונא
 דילמא חקינו דידה לתא דמשום גזירה האי שייכא לא דהכא דבנדון

 לאשתי גט כסכו אומר בזמן.שהבעל דבשלמא וכו׳ מנכון חד כל
 אבל וכו׳ כתובו כולכם אמר דילמא למיחש איכא רבים במעמד

 ליכא סן משיב והוא לאשתך גט נכתוב לו אומרים שב״ד בזמן
 לאשתך גט כלנו נכתוב ב״ד דלימרו לאחיישינן דהא למידי למיחש

 במעמד לומר סוחר לכתחלה דאפ׳׳ לי נראה בנ״ד הילכך . ברור וזה
 מעידים ושנים כותב ואחד הן משיב והוא לאשתך גט נכתוב רבים
 איסו ולאו דאמרי הוא וב״ד בדיעבד דהוי חרתי איכא דהכא כ״ש
 :הגט את לקרוע להם היה לא טעמא האי משום וא״כ .

ל י נ ט ל  ברור הדבר לאשתך גט ונחתום נכתוב לומר צמכין אם ו
שאפי׳ י ׳
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 ככמה איסל) והכי כהכי כגי החסימה הזכירו לא ואפילו
 כלום הנין לא הנעל לומד גאמן העד אם ולענין .וכו׳ ׳וכסי
 העד עדוס גיסא ליה משוי דמאן נאמן שהוא ודאי עדוסו כטל
 נניכעיא ולא לו שאמרו ממה דנר הנעל הכין שלא אומר העד הרי
of יוצא ידו כסכ אפי׳ אלא אחר ממקום יוצא ידו כסכ אין 

 ר״ל נסשינה ז״ל הרא״ש וכ״כ .עדוסו לנטל נאמן אחר זמקום
 כן אומר אחד עד וגם לחסום צוה שלא נסון! שהעיד כיון עוד
ט פסול  קולו שישמעו עד נטל הגט הרי הסקנל כפ' כדאמרינן מ

 יוצא העד כסכ אם ואפי' חסומו ולעדים כסוכ לסופר פיאמר
 ולא .עדוסו ולנטל לחסום הנעל צונו לא לומר נאמן אחר ממקום

 זה הוא ידינו כסכ שאמרו העדים דכסונוס פ״כ דסנן להא ומי
 יוצא ידם כסכ ואם נאמנים אלו הרי וכו׳ היינו אנוסים אכל

 וקטנים שכיחא לא דלאונס הסם שאני נאמנים אינן אחר ממקום
 געשה אא"כ כשטר חוסמין העדים אין חזקה דאמרינן משום נמי

 אכל .וחסים דייק מידק גופיה מלוה נמי העדוס ופסולי כגדול
 וקדושין גיטין כטינ שמסעסקין ושכיח שכיס הדור כעון זה כנדון
 כפרסום געשה לא זה שנם אפשר וגם . מעט כהן ביודעים אע"פ
 מן שאחד כיון נמי כנ״ד הילכך .ע״כ נידם הנא מן עדים ולקחו

 הקודש כלשון כלום לו אמרו שלא העיד הגע על החסומים העדים
 כוושייהו והלכסא עדוהו לנטל הוא נאמן כלום הנעל הנין ולא

 שלא אפשר איך לצייר עלי דקבה אלא .מטעמייהו ולא ליה דקרעו
 שנסנו עד רוצה היה לא והוא לגרש נו מפצירין שהיו כיון הכין

 מה ועל לאשסך גט נכסוכ לו שאמרו מה הנין לא איך המטוס לו
 לו יאמרו למומר עדיין ישנו אם הגט שנקרע ומעסה .הן השיכ
 ויחסמו אחר גט הסופר יכסוכ לאו ואם שיכין כלשון אהרס פעם

 מעידין שכולם כיון דכר הנין שלא שהעיד מאוהו חוץ שנים כו
 כסכו לעשרה שאמי כאותו הוי הכין לא והסו«• העדים שיחוד

ק ושנים כוסכ שאחד לאשתי גט וסנו  והנראה .מעידין מ
סי: לע״ד . , כתנ

ה (סס) תתקא ל א צ  מצא ולא מעידיו אחד שהמיר כשטר ^
 מאיסקנסיה המומר ע״פ אלא כלל לקיימו

 סנעול שלא ועוד .דרנין שטרוס דקיום כיון המומר יעיד האם
 :כלל הוא עדוס כר לאו מומר א״ד .לווין כפני דלת

̂טובה  לא יהודי כעודו כשטר חסם אם ידעינן דלא היכא ת
 חסימת על סהדי איכא אפי׳ דודאי לשאול הוצרכת

 חסימה חסימסו דאין גזלן לגני כדאמרינן ליה מקיימינן לא ידיו
 דמרווייהו כמומר הטעם וכן .ממון נשכיל שקר חסים דאמרינן

 יהודי כעודו שחתם כודאי דידעינן היכא אכל .נינהו עדוס פסולי
 שחסם שנזמן בודאי דידעינן גזלן גני ודכווסה לעחס כשר שהוא

 כיון ואיכרא למינעי איכא כהני גזלן נעשה ועתה הוה גזלן לאו
ם כסב שאין  והני הני שטרא ליה משוי מאן אחר ממקום יוצא יו
 ידייהו מחתימת דליחזו תקנה להם ויש .נינהו סהדוסא כני לאו

 מקיימין אינם וכרי לכתב כתב ידמו וכ״ד מגלתא אריש אי אסספא
 ב״ד ע״פ מתקיים השטר אלא ספסולין עדות ע״פ השער אס

 דהאשה מהך ללמוד יש וכן לזו. דמיא שזו החתימה שהכירו
 .וכו' חד אלא תרי ליכא ואי התם דגרסיק כ״א) (דך שנתאלמנה

 מן שנים צריך מהם אחד ומס השטר על החתומים בשנים פי'
 עג להעיד יכול החי העד שאין המס העד חסימס על להעיד השוק

 דקא המת חתימת על להעיד השוק מן אחר עם ולהצטרף ססימתו
 אמרה והסורה ההדא דחד אפומא רינעא נכי ממונא כולי נפיק

 על דכר וחצי זה של פיו על דכר חצי דכעיק עדים שנים פי על
 שמכיר חד אלא תחי ליכא ואי סלמודא קאמר ועלה זה של פיו

 ליה ושדיי אחספא ידיה חסימס לכסוב אניי אמר המס העד ססימס
 הא אאידך ומסהיד והאי איהו ואזיל ליה ומחזקי ליה וחזו דינא כני

 לשטרא דמקיימי הוא כ״ד אחספא ידיה חתימס דכתב דכיון כהדיא הכא
 ולכל למומר הה״נ סמכינן אסהדוסיה דלא כלל אסהיד לא ואיהו
 .זו תקנה לעשות שיכולין השטר חתימת אחר שנפסלו עדוס פסולי

 ומכאן וז״ל שנתאלמנה דהאשה דהך עלה ז׳׳ל הריטנ״א כסב וכן
 שיעיד מי לנו ואין ונתממר כשטר חתום שייה דישראל אומר אני
ליה ומדמי דינא בבי ידיה חסימת מחזי מוסר דההוא ידו כתב על

כ. עדות חשיכא לא דהא  פסולי לשאר הטעם והוא וה״ס ע״
 הגדה אין עדיות לשחר דחזי כיון התם נשלמא וא״ס . עדות

 חזי דלא מומר אכל תקנסא האי כי למיעכד ואפשר נו מעכבת
 עלה אסינן טעמא מהאי לאו דסנן ל׳׳ק הא . לא עדיות לשאר
 הגדה להעיד ככשרים דאפילו תדע .עדות זה דאין משיעמא אלא

 ידם ככתב דהוי אלא עדות זה שאין מפני שאני והכא נהם מעכבת
חר. יוצא א ^ קו מ כתבתי: לע״ד והנראה מ

ה (תסא) תתקכ ל א ט  שאמר מרע שכיב על רכינו ילמדנו ^
 שאם לאשתו גט לכתוב ולעדים לסופר

 זקוקה תשאר שלא כדי מותו קודם אחת שעה מגורשת שתהא ימות
 אצלו לנא יכולה היתה ולא חולה היסה אשתו שגם ומפני ליבם
 כאם הגט לאשתו לתת כדי שליח הוא עשה מידו גיטה לקבל כדי
ותהא כעולם שאני מעת גט יהא מסי ואם גט יהא לא מתי לא

והגט . גט יהא לא מתי לא ואם אדם לכל ומותרת ממני מגורשת
 הש״מ ימים שני ואחר וכהלכה. כדין האשה ליד ונמסר ונחתם נכתב
 של אכיה כא גוסס שהיה בו וכשהרגיש למות ונטה וחלש נאלם

 וערב שסי הגט את וקרעו בכית ועמד אחרים שלשה עם החשה
גרושין מסגרשס האשה שאין חושבים שהיו מפני נ״ד כקרע

או ארבעה ואחר ב״ד כקרע שיתקרע עד חל הגט ואין גמורים
 .כנ״ל קרוע האשה כיד הגט ועדיין הגוסס נפטר שעות ממשה
 הואיל הגדושין ויחולו מ״מ יועיל הגס אם מסופקים אנו ועסה

 דינו: יהיה מס רכינו יורנו לפנינו. הם המסירה ועידי
? ה2ת ב ו  מעכשיו שיאמר למדוהו שלא עשו יפה שלא אומר מחלה ז

 גט ואין משמע מיסה לאחר ממי דאם מנש על או
 נגיטא שמואל דאהקין דסא עלה הקשו הכי ומשים מיסה לאחר
 כתנו מפרשים ורוב ז״ל והרשנ״א והרמב״ן וכו׳ מתי לא אם דש״מ
 גרידא מתי אם אכל מהיום או מעכשיו כדאמר דשמואל בהא

 כפול תנאי דאיכא משום לחלק שרצה מי ויש משמע מיסה לאחר
 בגיטא דכתיב אפאי דסמכילן שכתב מי ויש .מעכשיו בעינן לא

 הדוחקים אלו כל על שיסמוך לאדם ראוי ואין וכו׳ דנן מיומא
 יש ועדיין .בעולם שאט מעת שאומר מה להועיל דסמכו ובודאי
 דהוי ודאי גט יהא בעולם שאני ומעת אומר אם דבשלמא לגמגם

 דאמר השתא אבל בעולם שאט מעס דמשמעותו מסי אם כמהיום
 בעולם שאני מעת שאמר ומה מיתה לאחר משמע מתי אם תחילה
 והיה ראשון לשון תפוס ולומר לחלוק הדין לנעל ויש הוי חזרה
 מעת דאמר דכיון אני מודה ומ״מ ספק מכל עצמם לסלק להם ראוי
 תמהתי עוד .לכסוף אותו שאמר אע״פ משמט מחיים בעולם שאני
 עשו חנם עפ׳׳י ואס הגט את לקרוע הטעות זה להם יצא מאין
 אפילו בקי ואינו הואיל בגיטין עסק לו יהיה ולא בו לגעור ראוי

 הוא נכון ומ״מ במרדכי בהגדה וכתוב .שבהם הפשוטים בדברים
 גמגום שום יהיה שלא כדי מגורשת ולומר ר״ת כדברי להחמיר

 לגרש ש״מ בגט רגיל היה וכן נראה ז״ל יחיאל ולרבינו בדבר
 והיה וגמגומין ספיקות מכל נפשיה לאפוקי תנאי שוס בלא לגמרי

 לקיים או זה אס זה לישא הקהלות תקנת חרם לקבל מזקיקם
 : ז״ל אליהו נ״ר פרך רנינו לשון .במשכונוס להבטיח

ן י נ ט ל  כשר דהגט לומר נראה היה לכאורה כשאלה עיקר ו
 בתוספתא דגרסינן מהא חליצה בלא לשוק ומוסרת י ^
 בד״א ז״ל הרמב״ס עלה וכתב פסול ב״ד קרע בו נקרע דגיטין
 מסירה עידי שם ואין חסימה בעידי ידה מתחת יוצא הגט כשהיה

 זה הרי כשר וסי׳ בפניהם לה שנמסר עדים שם יש אס אבל
 שהיה או השיטין בין או המחק על הגט תורף שהיה אע״פ כשר

ק וערב שסי קרוע נ  דטעמו ז׳׳ל הר״ן וכתב .ע״כ בפטהם לה מ
 על אפילו כרתי מסירה עידי דקיי״ל דלדידן דכיון ז״ל הרב של

 אף סניין המניא בפ׳ כדאיתא כשר הדפסרא ועל מחוק הנייר
 בעל כתב לזה וקרוב ע״כ. כשר שיהיה ראוי ב״ד קרע בנקרע

 לשה כתב הטורים ובעל הירושלמי מן נראה שכן וכתב משנה מגיד
 וס״ל חולק ז״ל סרשב״א אבל .ס״ל דהכי משמע ז״ל הרמב״ם

ק ופמל הנשבר כחרס חשוב נ׳׳ד קרע דקרוע  הר״ן בדעת נ״ל ו
ט׳ ז״ל הרשכ״א אבל שכתב ז״ל  הרב והביא טוסיה דס״ל משמע ו
ס׳ נטשטש או נמסק דקתט התוספתא m לדבדו ראיס ז״ל משמע ו

דלדעס
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 קרוע גט הטורים וכעל אחריו נמשטם שאנו דל הרמכ״ם דלדעס
 נראה ק מסירה עידי הוו הא וכנ״ד מסירה כעידי כשר ב״ד קרע

 דוגנה הנרון דאין חשכח שפיר כה מעיינח כד אכל .העיון בססלה
 ומחגדשח כפניעדיס קרוע הגט לה שמסר איירי דכהוספחא לראיה

 הגט ח חיילו כשעח שהרי כשר שיהיה הוא כדין והחס הגט בקכלח
 נהגרשה לא הגט קכלה כשפח כנ״ד אכל מסירה. עידי איכא

 שיכיה כעינן שעה וכאוחה הגט חייל למיחה סמוך אלא האשה
 וכודאי מסירה עידי שעה כאוחו היו שלא קיים שלם הגט
 היחה מסירה כעידי הגט לה מוסר השליח היה שעה כאוחה אם

 הגט שיהיה כעינן שעה כאוחה לה נמסר שלא כיון אכל מחגרשח
ה: על או מעכשיו אייר דלח כיון הגט חיילוה כשעה שלם  מנ

ו ר צ  כעידי למיהה סמוך אלא גטא חייל דלא כיון דכר של ק
 קרוע שהוא וכיון מסירה כעידי ולא מהגרשה חהימה ׳

 מעכשיו כלא כהנאי דמגרש כמאן דהוה הוא כעל גט כ״ד קרע
 הרכ, כסי וכן החנאי חיילוה כשעה קייס הגט שיהיה דכעינן

 שיהיה הוא הסנאי שיחקיים כשעה וכממונוח כגיטין הדין וכן ז״ל
 נחקיים שלא זמן כל גירושין מהלכוח ח' כפרק וכחכ .וכו' הגט

 אכד או הכעצ מח ואם לידה גט שהגיע אע״ס הראשון הסנאי
 וא״ח . וכו׳ מגורשס אינה הסנאי שיסקיים קודם נשרך או גט

 היכי מגורשה לך אימא נקרע אכל נשרך או הגט שנאכד ה״מ
 ונקט שיירה ליה פסיקא דלא ומשוס מסירה כעידי לה דמסרו
 כין ליה שאני דא״כ ל־סא ודאי . נשרך או נאכד פסיקסא מלסא
 דסניא הסנאים על סולק נמצא דעלמא הסנאים ככל לנאכד נקרע

 נאכד או הגט שנקרע אע"פ זוז מאסים לי שססני ע״מ גיטך ה׳־ז
 הפוסקים כל על וחולק דידן סלמודא ססס על וסולק מגורשס

 כין מחלק שהרכ לומר מינייהו חד משסמיט ולא אוסם שהשוו
 ככל להו משוה והלמודא . אס של גחנאי כמגרש לנאכד נקרע

 הגט דנחקרע כינייהו איכא שאחזו מי כפרק מינייהו וחד דוכסא
 או הגט דנקרע דהיכא ודאמרינן ז״ל הר״ן עלה וכסכ נאכד או

 אכל דמי מעכשיו דכאומר משוס כע"מ דוקא היינו מגוישס נאכד
 שאם משמע מהקיים שהסנאי כשעח אלא חל הגט שאין כיון כאם

 ז״ל הרמכ״ס על לסמוה ויש .כלל מגורשס שאינה לכן קודם נקרע
 כאם שהוא הסנאי שנסקיים קודם אכד או הגט נשרך שאם שכסכ
 השיגו וככר סצא לא נשאה ואם סנשא ולכסחלהלא מגורשה אינה

 לנשרך נקרע שהשוה כהדיא לך הרי .ע״כ ז״ל הכהן מ״ה הר״ר
 הסנאים ככל לנשרך נקרע כין מחלק ז״ל שהרמכ״ם איחא ואם

 דסחם מאידך גדולה סמיהא שהיא זה על לסמוה לו היה דעלמא
 השמיט למה וא״ס כיניהם. מחלק והוא אוסם משוה סלמודא

 דלא קריעה דאיכא משום ליה פסיקא דלא י״ל נקרע ז״ל הרכ
 לומר צריך .וערכ שסי הוי דלא וכגון כחוספכא כדסניא מססלא

 כהורה לידה הגט הגיע לא שהרי מגורשה אינה הגט נקרע שאם
 המגרש דגכי סדע כעצמו הרכ כסכ וכן פקדון כהורה אלא גירושין

 לדעה כי למדה הא כס״ד וזה הגט נקרע הרכ הזכיר לא זמן לאחר
 היה אם הסנאי קיום כזמן שהוא הגט חיילוח כשעס אם כ״ע
 נקרע ככר שמס כשעה וכנ״ד ססרשה אינה וערכ שחי קרוע הגט
 שניהן גט כל א"כ וא״ס כעדים לה נמסר לא שעה וכאוחה הגט
 אלא כשר יהיה לא ע״מ וכלא מעכשיו כלא כו׳ כך יהיה דאס ע״ח
 מסירה עידי ליכא גיטא דחייל כזמן דהא חסימה עידי כיה איה א״כ

 לא אמאי נמי הכי וכ״ה מסגרשס וכמאי חסימה עידי וכגטליכא
 מסירה כעידי ולא איירי חסימה דכעידי לפרושי חד המיט מש
 חסימה כעידי איחנהו הכי גיטי דכולהו ל״קדמסחמא הא .7r בלו

 לא שאם לך אימא ולעולם העולם סקון מפני אליעזר לר׳ אפי'
 כע״מ הסנאי שיהיה צריך עדים כפני שנמסר אלח חסימה עידי היו
 .כמעכשיו הוי דמהיום שסוכר מי לדעה מהיום אי מעכשיו או

 כרשוסן הגט היה שלא אע"פ ע״ח דהמגרש דאמרינן א מה מ״ש וא׳ס
 כסורח לידה שכאה משום מגורשס הוי הסנאי שמסקיים כשעה

 מסירה לה הויא נימא ה״נ אריכחא קכלה לה והויא גירושין
 הראכונה. המסירה מכח סהגרש כגט עדים יהיה שלא ואפי׳ אריכחא

 כחוסמיו להחקייס ראוי כגט עדים כשיש דכשלמא ושנא ישנא ד״ל
ם ככל ^ אין כגט עדים דאין היכא אכל קיים והוא הואיל דאיהיה מ

 ודומה .הסנאי קיום כ״עח מסירה עידי ואין הואיל להחקיים ראוי
 לפקדון אומר] [כעל האומר דפ׳ דהך עלה ז״ל הריטכ״א כסכ לזה

 שליש אמר חסדא ורכ מהימן כעל אמר הוגא ר׳ לגירושין אומר !שליש
 וכי אליכיה רכא דמסרץ כיון כר״ח והלכסא ז״ל כסכ .מהימן

 מסוסיה גיטא דנפיק היכא ה'מ מהימן דשליש חסדא רכ אננר
 עלה דחסימו היכא ודוקא האשה מיד או שלס כשהוא שליש ידי

 קיימא אליעזר לר' הכא והא .ע״כ כחוסמיו לקיימו ואפשר סהדי
 כעידי לאכה השליש כשמסרו ומססמא כרסי מסירה דעידי ליה

 ולא כחוסמיו להחקיים ראוי שיהיה כעינן ואפ׳׳ה לה מסר מסירה
 ראוי שיהיה כעינן מלא כעל של ערעורו לסלק מסירה עידי יועילו

 מחוכו להחקיים ראוי שיהיה כעינן נמי לדידן מס־כו להסקיים
 ולומר זה דין על לחלוק הרצה אם ואפי׳ . הגט חיילוס כשעה

 כו שאין ע״פ אך מסירה כעידי כשר כאם ע״ס שהוא גני שכל
 כיני הגט שנקרע כיון להודוס צריך אסה כנ״ד חסימה. עידי
 לעיל כדכסיכנא העולם כל על חולק הרכ •נמצא דאלח׳׳ה כיני

 כשהוא או סוך ועד מהחלה שלם כשהגט דכשלמא דמילהא וטעמא
 והמסירה קאי קמייהא כמלסא ז״ל הרכ לדעה סוך ועד מהחלה קרוע

 שלם כגט היא שהמסירה כנ׳׳ד אכל סוך ועד מהחלה נמשכה
 כו יש א״כ אלא עמו המסירה נמשכה לא קרוע כגט הגט וחיילוס

 הוא ככר שעה ואוסה למיסה סמוך מסגרשח שבהם חסימה עידי
 המוספסא איירי לא דדילמא אארינא טעמא איכא סו .ודו״ק קרוע
 מה ידענו לא ואנחנו כ״ד קרע כעין שנקרע כגט אלא ז״ל והרכ
 כ׳׳ד קרע כו שקרעו גט אכל מסירה כעידי כשר ולפיכך לו היה
 ונימא ניקום ואנן כחו לכטל ליה קרעו דכ״ד מכשר לא ממש

: עומד הוא דככחו
ן כ  וכו' וערכ שחי קרוע שנמצא גט דקאמר הרכ מלשון דקדקסי [
 שלם שהגיע אכל לו היה מה ידענו ולא כן שנמצא משמע י
 דאלח״ה כשר שיהיה אדם אסרה לא כחו לכטל וקרעוהו האשה ליד

 אס וקרע שגרשה כגון כגט פעמים אשסו אח לגרש יכול אדם
 כמחנה הגט לו ונהנה עמה נסיחד ולא כיום כו וקדשה וחזר הגט

 לא כזה וכיוצא אחד כיום והכל מסירה עידי ע״י כו ומגרש וחוזר
 שעכודו שנמחל לשטר ודמי לגמרי ליה כטל שנקרע כיון אלא שמענו
 ליה כטל ונקרע שלם שהיה כיון ה״נ אך . כו ולוה חוזר שאינו

 הרשכ״א מדכרי ללמוד יש וכן כ״ד. קרע כעין שנקרע כשטר והכ״ע
 מסרה שאם ז״ל הרכ שכסכ למה ק״ל לדידי אלא וז״ל שכחכ ז״ל
 כפניהם לה כשנחנו וערכ שסי קרוע שהיה אע״פ עדים כפני לו

 קרע כעין שקרעו כיון אלא כן נראין הסוספסא דכרי שאין כשר
 .וכו׳ כו לגרש ופסול הנשכר כחרס הוא והרי כטל זה הרי כ״ד
 דאפילו חדא .גיטא האי לפסול טעמי כמה דאיכא למדה הא

 רש״י שהרי זו כסכרא הוא יחיד כפשוטן ז׳׳ל הרכ דכרי יהיו
 עליו חולקים ז״ל והר״ן והריטכ״א והרשכ״א והרא״ש והחוספונז

 שלא הפוסקים וכל להו מסייעא האומר דפ׳ דסוגיין ופשטא כהדיא
 כפשוטן דכרים דאס ועוד ס״ל דהכי משמע הסוספוח כסכו
 נקרע שהשוו הפוסקים כל ועל הסלמוד ועל ססנאיס על חולק נמצא

 כמעכשיו או סנאי כלא דמגרש אלא הרכ אמרה לא הילכך לנאכד
 לא כנ״ד דאם כסנאי כמגרש אכל למ׳׳ד כמהיוס או כע״מ או

 דהגיע היכא אמרה דלא למימר איכא ועוד .וכדכחיכנא אמרה
 הנשכר כחרס וחשוכ כחו כטל דודאי כ״ד וקרעוהו שלם לידה
 כמו ז״ל הרכ שיפריש אפילו הסוגיוס מחיישכוח החילוק וכזה .לכ״ע

 שאך יודע והוי .ז׳׳ל הרשכ״א כסכ וכן ז״ל המפרפים כל שפירשו
 דאיכא להסייכם מחירה שאני לא לכ״ע כטל שהגט שכסכחי ע״פ
 שטר של זמנו דאמר יוסי כר׳ הלכה שפסקו וטוכיס גדולים כמה

 אחר ז״ל והר״ן ולעלם. דנן יומא מן כגט וכחוכ עליו מוכיח
 . מהיכמס ולא חולצה דפסקח ומחוורחא כסכז״ל הסכרוח כל שכסכ
 כעולם שאני מעח שאמר כנ״ד אכל מהיום דאמר היכא הינח וא״ח
 נקרע ככר שעה וכאוחה למיסה סמוך אלא לגרש רצה לא הרי

 והיכא ז״ל הריטכ״א וז״ל ספיקא מידי נפיק לא דלעולם ל״ק .הגט
 קיי״ל מחי אס בעולם שאני מעח גיטך זה הרי בפירוש דאמר
 אומר ואם מטר״ס ספק לה הויא שכנסייי־ ימים דאמר יוסי כרכי
.ע״כ איש אשח לה הויא שבנחיים ימים בעולם שאני אחרון מעח

ומפני



ותשובותהרדבץשאלות

חריי ומפני  לא להשייכם מושרש סיא אם גסשפקשם שלא אצלי פנ
ה להאריך הוצרכשי  כשכ וכן .לטיל כשכשי לע״ד והנראה .ט
 עשו הורע היא שקנאשו וכיו! וז״ל המגרש כפרק ״לr הרשכ״א

 פעמים שני משגרשש אשה אין והא כו ומגרש הוא חוזר והיאך
 גיטא דקרוע והיכא המגרש כפ' ז״ל הריטכ״א וז״ל .אחד כגט
 טלויה לגיטא כשכינן אי מסירה כעידי ניהליה ויהכיה וערכ ששי
 כשר כשיכה לאחר הכעל מדעש שלא דאיקרע או דאיקרע כשר

 אי אכל כשיכה לאחר הכעל מדעש איקרע דלא המסירה כעידי
 מצי לא ושו כיה מלגרושי כטליה כשיכה לאחר הכטל מדעש איקרע

:ע״כ ,לאשכשורי
ה (יזסכ) תתקב ל א  וכאשה הים למדינש כעלה שהלך אשה ש

 מש ואח״כ כנה מש ואמרה אחושה
:לא או זה כעדוש ליכם מושרש אי כעלה

ש ה1ת  אחד דעד ופשטיה כה״ג לן איכעיא שלום החשה כפ' ב
 וכעלה היא שהלכה דשנןכאשה כיכמהממשנישין ;אמן

 ז״ל הרי״ה וכ' .כעלך מש ואח״כ כנך מש לה ואמרו למדה״י וכנה
 הנך דרכא ולהא ששש דרכ להא דדחי' אע״ג רכוושא אמרינן והא

 כדפשט כיכמה נאמן א' דעד קיי״ל אלא נינהו דסמס לא דחיישא
 הרא״ש ואפילו ז״ל הרמכ״ם פסק וכן הלכשא וכן רכא וכדפשט ר׳׳ש
 אין כנך מש ואח״כ כעליך מש העד אמר שאם ואומר שחולק ז״ל

 נאמן כעלך מש ואח״כ כנך מש אמר שאם הוא מודה נאמן
 אכל נאמן עד דדילמא לאקשויי וליכא שלנו הנדון והוא וששייכם

 הוי טעמא דהא מהימנא לא שרשי כה דאיש אחושה והיא אשה
 דאיהי משום א״נ .משקרא לא לגלויי דעכידא דמילשא משום אי

 כשכו וכן - עדוש פסולי ככל לן שאני לא שכן וכיון ומנסכא דייקא
 מפי עד מפי ועד שפחה או אשה ואפי' ז״ל הרמכ״ם וז״ל הפוסקים

 או אשמי ושנשא פ' מש לומר נאמנין קרוכים מפי שפחה מפי עכד
ט' נשים מחמש חון■ נאמנים והכל פיהם על ששייכם  כשלמא וא״ש ו
 דעכידא דמילשא לטעמא אכל ניחא ומנסכא דייקא דאיהי לטעמא

 אם לג^יי עכידא לא מש סוך דסון> כיון אינשי משקרי לא לגלויי
 ואסורה כן לה שיש דהוחזקה וי״לכיון .משקר לכסוך או שחלה מש

 היא לגלויי דעכידא מלחא תחלה הכן שמש ואומר כא וזה ליכם
 האכ מזלה מש אם הדכר ישגלה לא או מש אם דיחקרו דאגכ

 ומנסכא דייקא דאשה דאקאטעמא א״נ משקר. ולא ומרשש לא או
 לכעיא צדדין שלמודא דעכיד והא אישנהו דשרווייהו סמכינן נמי

 וה״נ משקר לא לאגלויי דעכידא דמלחא משום אחד דעד טעמא
 ומינטכה דייקא דאיהי משום אחד דעד טעמא דילמא או .משקר לא

ע וכו' ליה דרחמא זימנין והכא  טעמא להאי אישיה דאי ממי
 אכל ליה מספר^ טעמא עיקר מינהו דהי למימר איכא לה״ט לישא

 מדכרי נר' וכן אישיה לעולם ומינסכא דייקא דאשה טעימא לעולם
 שהשיג ז״ל הראכ״ד לשיטש וא״ש . אחרש קושיא משוך השוספוש

 אמרו שאם נאמן שאין כן לה שנישן המעיד כעד ז״ל הרמכ״ם על
 (אמנת אינה שהיא כדכר אפי' אחד עד דמהימן מישה כעדוש
ק יאמרו משקר לא לאגלויי דעכידא מילשא משום  כן לכעלה כני

 מש שאמרה כמה דמשקר אפשר נימא נמי וכנ״ד דמשקר דאפשר
מ דכל וי״ל כעלה. מש ואח״כ כנה  שאם הוא לאגלויי עכידא מינ

 ולא מירמש נמי שמלה כמש אפי׳ דכן וכיון כרגליו יכוא מש לא
 נישן לומר הוא שיטל כלל מירשס לא כן לה כנישן אכל .משקר

 הראכ״ד על חלוקים טלם זו כחלוקה ואפי׳ .מש ואח״כ כן לה
: וששייכם פליגי לא כ״ע כנ״ד הילכך ז״ל

ל י י נ ן לן  דהראכ״ד פלוגשא הוי לשוק מושרש היא והרי כן לה נישן ו
 דאשריה וכ״ש להקל ואפילו סמכינן ארוכא ואנן ז״ל

 .המקילין כנגד המחמיר דמיעוטא מיעוטא דהוי וכ״ש הוא דמר
 כנך מש ואח״כ כעלך מש ואח״כ היכם מש האומר עד ולענין

 שכפסקיס והנטן .גוונא ככל מיקל ליכם להתירה ולענין .מחמיר
 כפשטא לשוק להשיר כין ליכם להשיר כין גוונא ככל נאמן א׳ ^עד

 כסוגיא יעיין דכרים שג עיקרן על לעמוד והרוצה .דגמרא דסוגיא
 שהיא אע״פ אשה וכנ״ד .ז״ל החדושים כעלי עלה שכשכו וכמה

 ושו אינשי משקרי לא לאגלויי דעכידא דמילשא נאמנת אחותה
ק כמש ש^י דידה דשריושא דכיק ומנסכא דייקא דאיששא סמלה ה

 אסורה דכלא״ה ואע״ג .לא או שחלה הכן מש אם שפיר דייקא
 מקלר^ה הא מ״מ כסופה עליה שהחמרש חומר כאן ואין ליכם
 אמשני׳ דהא שפיר ודייקא כמשנה הכשוכ הדרכים ככל טוכא
 והנראה .ז״ל המפרשים כשכו וכן דכר י״ג כה דאיש קאי דלעיל

: כשכשי לע״ד
ת (חסג) תתקג ל א  כשכ כדיקה צריכה חיה אם ממני ש

 הכהמה ככלל חיה כששוכהכי ז״ל ריכ״ש
 כעל כשם כשכ מזו וגדולה מושר שהוא מחלכה חון דכר לכל

 סירכא שמצא שמא אושה שכודקין עד דמה אש מכסין שאין העטור
 כדאי היה ולא הוא כרור ודכר . לכטלה כרכה ונמצאש כריאה

עליו: לשאול
ה (שסה) תתקד  וירגה ן׳ שמואל כה״ר והחכם הנכון ששאל מ

 שפולי דין יש אם רכינו ילמדנו יצ״ו מרודס
 יש אם כדופן ריעושא שלי כדופן מכה ויש כדופן נסרכה כשהאומה

 יוצאה אם וכין האימה מגכ יוצאה הסירכה אם כין שם חילוק
 החי^ק זה הזכירו לא הפוסקים כי הדופן אל מכפנים או מהשיפול

 כשנסרכה לא אכל כדופן ריעושא ואין הדופן אל האונות כשנסרכו רק
 שם כי נחלק אי ה״ה כי נאמר האם כדופן מכה ויש להדופן האומה

 אם חילוק יש הטעם ומ/ה מגין הוא שם שהדופן כיון לחלק כדין הוא
 רנישייהו דהיינו להתפרק עתידה דאינה האונס מגכ יוצאה היא
 ועשידה מכפנים יוצאה כאלו דינא מהשיפול יוצאה היא ואם

 הפוסקים הזכירו הטעם זה כי רכישייהו היינו דלאו להתפרק
 הטעם דאין זה טעם שייך לא וכאומה מהשיפול הדין זה כשהזכירו

 כדופן ריעושא למשלי דאיכא משום אלא ומגין סותם שהדופן משום
: כליאה ולא .

ה ב ו ש  של סירכה כל ולאסור להחמיר עשה שנהגו מה לפי ת
 לשאול הוצרכש לא הרשעה אומה וסימנך האומות

 גכה כין כאומה חיליק אין כי לשאלה מקום אין סדין שורש לפי אכל
 שכסכ ז״ל הטורים כעל מלשון נראה וכן שכשכש מהטעם לשיפולי

 to דהיינו סותמה הדופן שאין כמקום הנקוכס ריאה וכדסריך
ט׳ Yt הרמכ״ם כשכ דאונה חשוכי ממקום מכחון כאומה  ומרקאמר ו
 חישוכה ומקום שיפולה ול״ש גכה ל״ש משמע האומה כל דהיינו

 דומה זו כטיריפוש אומרים אין שאמרו הכלל זטר עוד .שוה סכל
 אלא לנו ואין ומשה מכאן וחותכה וחיה מכאן חותכה שהרי לזו
 הסרוכה דאומה האומרים לדעת להסתפק שיש ומה חז״ל. שמנו מס

 מאי סמכה כנגד שלא נסרכה אם כדופן כמכס נמי תלינן לדופן
 המכה מחמש דאלו הוא הריאה מחמש ממש כנגדה הוי דלא כיון
 המכה מן יצא הריר דילמא או מסשריך הוא כנגדה דופן של

 המכה כנגד שלא כריאס נסרך ושוכ סייכא כמין ונעשה נשלה ו
 מן יוצאה שהסירכא כגון לך שיכעי אכשי להקל תלינן ואמ״ל

 או אלא כנגדה כדופן דכוקה אינה אכל ממש המכה כנגד האומה
 היא הדופן ממכת לא ודאי האי מאי מהמכה למעה או למעלה

 כמכש תלינן גוונא וככל ל״ש א״ד כמכס קלויה הסירכה אין שהרי
 מ״ש והראיה לחומרא כסו אזלינן גווני סני דכל ונ״ל . הדופן

ט׳ ריאה של האום ז״ל הימכ״ם  נמצאש אם וכו׳ עושין וכיצד ו
 דוקא משמע וס׳ שולין הנקכ כמקום מכס כדופן ונמצא נקוכה

 .שולין אין הנקכ כמקום סמכה אין אם אכל שולין סנקכ כמקום
 שולין סמכה כנגד הסירכא דאם האחרת הסירכא לכעלי ומינה
 :כשכשי לע״ד והנראה .שולין אין המכה כנגד הסירכא אין ואם כמכה

ת (חסי) תתקה ל א  אין שאסר ש״ח דאמרינן הא על ממני ש
 ממנו גדול היה אם להשיר. רשאי חכירו

 לאשור ראיושיו עם הדכר לו שלח חכירו אם גם . להתיר יטל אם
 מאושו לאכול המשיר חכירו יכול ואם ולהתיר לסשוי חכירו יטל אם

 . לא או מושר הוא אם והשיר עכר ואם אשר שחכירו כיון דכר
 : להוראה הניעו שלא כאותם אפי׳ זה דין נוהג ואם היטכ יכאר סכל

ש ה1ת  מענה ישכאר וממנו .ראשון אחרון על משיכ הריני ב
 כאושם אלא הדכרים נאמח שלא כהר הדכר .לשון

 שיטרי נפקי דין מעמי אין כפרק שהיה וכמעשה להוראה שהגיעו
 אלו דס׳ עוכדא וכססיא .ושרו סונא דרכ שיפורי ואסרי דרנא

כרוב לה וגדיק דרב לקמיה דאשא הגרגרש פסוקת ההוא מרפות
עוכיה
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א רב ליה אמרי טוביה מ  סללה ברוב לבעו למליזנו אסי ורב כ
 וזבין ואכשרה סללה ברוב בדקה סנה בר בר לרבה לקמיה שלרה
 סניא והא הכי עביל והיכי עליה ופרכינן פשיטי בסליסר מיניה
ט׳ שסימא סכם  ולאי הילכך אסרה לא נמי לרב הכי שאני ומשני ו

 לע״כ האסרת השאלה נמי תפשוט ומכאן . להוראה שהגיע בעינן
 איסור והורה שאסר בזמן אלא להמיר רשאי הבירו אין אמרינן לא

 הלבר פסק כשלא אבל ואסר לרבא שפורי לנפקי ההיא כגון בלבר
 כעובלא לסבירו ושולה לאסור ראיותיו וכותב בלבר ונותן כנושא אלא
 מאול ברור וזה להתיר ליכול פשיטא לרבב״ס קמיה לשלריה לרב

 שיאסור להוראה הגיע שלא תלמיד כל לאלת״ה למסתבר ועעמא
 והראיה ובמנין בסכמה ממנו גלול שהוא אפילו להתיר רבו יוכל לא

 אסל היה אם מסיר ואסל אוסר אסל היה אס עלה מלתרא
 אסת בבס היו לא שאם מכלל אסריו הלך ובמנין בסכמה גלול מהם
 ממנו גדול אפי' להתיר רשאי סבירו אין מסילה אסר שסבירו אלא

 ז״ל והרמב״ן והר״ן והרשב״א ז״ל הראב״ל וכ״כ .ובמנין בסכמה
 ללאו מותר אינו והסיר עבר אם שאפילו הסכימו וכן .הסכים

 שוויה ראשון שאסרה מכיון אלא בה נגעו ראשון של כבודו משום
 בעצמו הוא שאפי׳ ומינה,נמי היתר. לה אין ושוב לאיסורא ססיכא

 לאיסורא מסיכה לידיה לגבי אפילו להויא הימר בה נוהג אינו
 או משנה בדבר טעה אם אבל הדעת בשיקול שטעה בזמן והנ״מ
 טועה בפוסקים מפורש שהוא לבר בכל או האמוראים בדברי
 . ז״ל המפרשים כתבו וכן להסיר סבירו ויכול מיקרי משנה בדבר

 בהאי אלא להסיר רשאי מבירו אין אמרינן ללא שסלע צריך עול
 להסיר רשאי להך לדמיא אע״ג אסריסי בעוכלא אבל גופא עובלא

 לעולם הטעות אותו ימשוך הדעת בשיקול שיטעה אסל לאלת״ה
 . גופא עובלא בהאי אלא אמרו לא אלא הוא טעות ולאי וזה

 הדבר את ושאלו כפועל הבירו אם שאפילו אומר אר מזו וגדולה
 מהס שיצא אע״פ בקונלייס ראיותיו לכתוב יכול אסר סכם ספי

 אס להמזיר יטל אם וגם .מותר זה לבר יכריז שלא ובלבל היתר
 וכן הדבר וממירין בהסכמתו הוראתו את ממזירין בראיות סבירו
 בדבר כתועה הוי בדבר שהודה לכיון ז״ל והראיש הר״ן כסב

 יכול האוסר עצמו הוא ואפילו לאיסורא סמיכה שווייא ולא משנס
 משוס הוי לטעמא שטסו לפי כסב ז״ל שהר״ן ואע״פ ממנה לאכול
 והוי .ראשונים של מטעמן אפילו אמת דינו מ״מ ראשון של כבודו
 לן אם אבל ואיסור טומאה לענין אלא אמורים הלבלים שאין יודע

 ויש מוסכם נראה וזה אמתו על אוהו לדון רשאי מבירו וטעה
 ובמנין בסכמה ממנו גלול הוא שאם סוברים האסרונים מן כמה

. המסמירין מן ואני .סבירו זה אין שהרי להסיר רשאי
:כתבתי והנלע״ל

קו ה (תסז) ת״ ל א ט  עליהם וקבלו הסכימו יצ״ו רולס ק״ק ^
 ישראל שום יוכל שלא גלולות בסומרוס

 ומינו מקצתו על ולא הקהל על קהיי״א להיות זולתו ולא סרגון לא
 ושלא פיהם על ונעשים נגמרים יהיו הדברים שכל פרנסים ג' עליהם

 באולי ואס הפרנסים ע״י אס כי לצאת רשות לקמת אסל שום יוכל
 מאמצי בכל שישתדלו קהיי״א עליהם לשום ירצה השנגש״כי או הקצק

 ע״י אם כי אלם שוס לצאת ושלא גמר לילי יבא הקהל כסם,שספץ
 מהקהיי״א וליסילים לצבור נזק שנמשך מפני זה והיה וט׳ הפרנסים

 הוציאו ועתה . מה זמן על סוזק בכל זה כל וקבלו לפנים היה אשר
 ומתקן ממלאכה בטל השרים עם משתדל איש בכלל ויצא פרנסים

ק ושרי הקצינים עם הצבור עריני א  מינוי של סלשיס ג' ועברו ה
ופ' פ׳ ומכריזין להם שלישי המשתדל וזה שנים שהוציאו הפרנסים

 קהיי״א להיות מזר ראובן זה שנמצא על לעולם וכן פרנסים ופ'
 השרים אותו וקוראים השרים לפני תמיד ויוצא ונכנס פרנס בשם
 משכילי וקצת פרנס לו קוראים והיהודים קהיי״א הארך עם וכל
 סל במכשול הקהל כי לומר מוששין לבם אל אלהים נגע אשר עם

: ישראל יעשה מה לדעת פי אס ושאלו זה
ה ב ו ט ^  נמשך ואם הגורם הוא המעשה אלא טרם שמא לאו ת

 הקהל הרי לרבים או לימיל הפרנס ראובן מזה נזק
 עליהם שקבלו והמומרא הסכמתם מכס ומייבים ספק בלי במכשול

ואפילו קבוע פרנס עוד יהיה שלא לבטל כמם מאמצי בכל להשתדל

 במקומה התקנה נתקנה שבשבילה הסיבה שהדי פרנס לו שקוראים
 וההפסלות הנזקים בראותינו כי בהסכמתם כתוב שכן עומדת
 ויוצא נכנס היהודים על קהיי״א בהיות לבא והעתידים הבאים

 מכם.ואם או פרנס שיקרא לי מה וכו׳א״כ הארץ שרי לפני תמיד
 לפרוע סייבים כולם כך על ממון להוציא ויצטרכו להסתלק ירצה לא

 שהוציאו קהל ששי כלל בתשובה ז״ל הרא״ש וכ״כ .מסור כדין בזה
 שאין אותם אפילו לפרוע מייבים כולם העולם מן מסור לבער ממון

 משום לסל^ הצבור מייביס כלל הסכמה ובלא בעיר מס פורעין
 אלא מזיק ולא מלשין ולא מסור שאינו ואע״פ מקרבך הרע ובערת
 מייבים השרים לפני היותו לסבת לרבים אי לימיליס נזק שנמשך
 לשאול הוצרכו לא בזה כי לי ברי כי להאריך צורך אין ובזה לסלקו

 מכשול בזה שאין נ׳׳ל נזק שוס הפרנס מראובן נמשך לא אם אבל
 גזירות כל וכ״ת .לתקן הוצרכו שבשבילה הסבה שנסתלקה כיון כלל

 אין .עומדת במקומה הגזרה הסבה שנסתלק אע״פ היו כך מז״ל
וא״ח . להבין וק״ל לקביעי ב״ל כתקנת הצבור שמסקנין תקנות

שכן היו קה״י שמו והרי קהיי״א עליהם יהיה שלא גזרו סתם
 שהרי ומעשהו שמו נשתנה שהרי קשיא לא . העכו״ם לו קורין

 אינו וזה רשע מעשה ומעשהו קהייא שמו היה הראשון הקהיי״א
 מזו וגדולה הכשרים ישראל פרנסי מעשה ומעשהו שמו פרנס ק

 ללמוד להם~אלמ»נה שהיה וצבור וז״ל בתשובה ז״ל הרא״ש כתב
 זאת ואמרו להסזירה שלא מרם והטילו וסילקוה ולש״ץ תורה

 שינוי ע״י להסזירה רובם נתמרטו ושוב עול ססזיר לא האלמעונה
 כיון שיטלין פשיטא מרם הסרת בלא אם בגירוע או בתוספות

עליה שהסרימו זאת אינה נמצא האלמעונה זאת ואמרו ששינוה
אתה ה-י .ז״ל יסיאל ה״ר בן אשר .היא תלשה אלמעונה אלא

 אלמעונה שהיא אמר שמה נשתנה שלא אע"פ בה ששינה מפני רואה
 קהיי״א שסו תמלה שהרי ועניינו שסו ששינו בנ״ל כ״ש מלשה

 בסברת ועתה לבלו היה תסלה פרנס שמו ועסה היהודים אצל
 סלש א״כקיראלושם מועיל ועתה מזיק היה ממלה אמרים שנים

 ממלוקות יש ואס . הזה לפרנס ולא לצטר מכשול כאן ואין וכו׳
 נמשך אין אומרים ומקצתם נזק ממנו נמשך אומרים מקצתם בצבור
 רבים אמרי תורה אמרה הדברים שבכל למנין יעמדו נזק ממנו

 וכמו לעכב שיכול באסל אפילו המרם התרת שתלו ואע״פ .להטות
 הוא שאם בהתרה תלוי שאינו הוא אמר ענין זה בהסכמה שכתוב
 אחל אפילו מוסר אינו ואם הסרה בלא מוסר הוא הרי מוסר
 שהזיק והעידו עלים באו שאם אני מודה ומ״מ . בהסרה מעכב

 יהיו שלא ובתנאי להעבירו חייבים ונזק הפסל ממנו שנמצא או
 יהיה שלא סובל ההסכמה לשון כי תאמר ואפילו .בעדותן נוגעין

 קיידן הא נזק שום ממנו ימשך שלא אפילו קבוע אלם שום להם
 בחרם נדר סיפא מפרש וקא להקל ופירושן להחמיר נדרים סתם
 עתה יפרטו אם לפיכך וכו' ים של בחרמו אלא נדרתי לא ואמר

 שימשך אלם עליהם יהיה שלא אלא כוונתם היתה שלא הקהל
 פוסחין במסרתין התם למסקינן ואע״ג כפירושן עושין נזק ממנו

 אחל אם בהתרה אפשר אי ובג״ל לו ומסירין אחר ממקום פתח לו
 לדבריו שעושה כשהפירוש ה״מ בהסכמה שכתוב כמו מעכב מהם
 או ים של בחרמו אלא נדרתי לא לקתני כההוא מאוד זר הוא

 כה׳׳ג כל בו נודר להיות צי שהנחתי בעצם הו מלכים בקרבנות
ק בעם התרה בעינן  יפה שסובל לדבריו פירוש כשעשה אבל הא

ח בעם אפילו כלל הסרה בעי לא כג״ל א : ה
 לסיפא בהני ולוקא !ז״ל ז״ל הר״ן בפי׳ כן מצאתי ב1^ט

 לצריך אמדנן מלהקל טפי להחמיר הוא לילהו למשמעותא
 לגלג לרישא בהנך אבל ליה כדאית ולמר ליה כלאיס למר שאלה
 אם בחרם נדר וכן נלר עט״ם לבשל ואמר פירש אם מליח בבשר
 שאלה צריך אינו הארץ בטם אפילו נדרתי כהנים בשל ואמר פירש
 משמע וכן .האשר׳׳י ופ״כ התוספות והביא ר״ס פירשוה וכן .ע״כ

 אחר ממקום פסח לו ופותחין כתב שלא ז״ל הרמב״ם מדברי
 ופשוט כצל הסרה הזכיר לא ברישא אבל בסיפא אלא לו ומסירץ

 יהיה שלא החרם בעת שכוונתם הצבור רוב יפרשו אם היצכך .הוא
 נזק ממנו ימשך לא אם אבל נזק ממנו שנמשך מפני קהיי״א להם

שאצה בלא למוסריו בטחסא כביעסא סשיטא טונחם היסה לא
ולא



טוותשובותהרדב״זשאלות
 שנשנילה הסנה התקנה נפלי להס הלנו אפילו אלא עוד ולא

 אני מזו וגדולה .מותרי[ הס הרי הסנה נסתלקה אם נתקנה
 נמשך יהיה ולא נתשונה יתזוד הראשון הקהיי״א אותו באם אומר
 ח׳ פרק ז״ל הרמנ״ס כתג ונהדיא . למנותו מושר נזק שום ממנו

 פלונית ישה נושא שאינו נשבע או נדר כיצד נדרים מהנכות
 שנדר כמי שזה מותר זה הרי תשונה האב ועשה וכו' רע שאביה

 אם אלא ס' לבית אכנס ולא פלונית אשה אשא שלא נשבע או
 ראה6 מי אלא עוד ולא פוי וכתב .בזה כיוצא כל וכן ההיזק נםת;ק
 זה הרי מללה שהדירן הסבה פירש בלא אע"פ וכו' מררזוק אנשים

 שלא אפילו שהרי בהדיא לך הרי וכו׳ מוכיח שהדבר שפירש כמו
 נשתנה השם שגם בנ״ד וכ״ש הסבה דפירשו היכא וכ״ש פירשו

 תמיד נכנס שהוא כיון וא״ת . התרה בלא מותרין שהם דפשיכיא
 . לרבים או ליחיד נזק ממנו ימשך שלא אפשר אי השרים לפני
 ע״י אלא ביניהם לחיות יכולין אנו אין הזה בגלות כי אומר בזה

 ימרכיו למצער הלא זאבים בין גילה יעשה מה כי והפסדות בוחדות
הקהל לרוב יראה ואם . ועבר נגוזו וכן כתיב וקרא צמרו את
הזמנים שאר של או הקהלות שאר על נוסך נזק ממנו ימשך שלא

שומעי[ אין הוא לסבתו כי אומרים ומקצת נזק איזה שיש אע״פ
פעמים ואדרבה בא לא דוד בן עדיין כי בנא״ה אפשר דאי להה

 תמיד לפניהם עומד איש שים בזמן יתמעט שההפסד יקרה ה־בה
 שעושה לצבור יראה הס שמיס ביראת תלוי והכל ברמיזותיהם ומכיר
 הם הרי לאי ואס כלל חומרות עונש שם אין שמים ביראת מעשיו

 . הסכמתם מכח וכ״ש הסכמה בלא אפי' ולהעבירו לסלקו מחוייבין
 ישכון דרך רואה איני למעשה מ״מ להלכה זה כל שכתבתי ואע״פ

 עומד הפרנס זה היות מצד הפסד או נזק נמשך אס לברר אור
 כל עמו ולהסכים דבר כל מהם לשאול מעותד השרים לפני תמיד
 וההפסדים הקבועים הדברים ובשלמא .בהסכמחם כתוב אשר חפצם

 כל לצאת רשות לתת ההוצאה או שנה בכל או שבוע בכל הרגילים
 ולרבים ליחיד במקרה הבא ההפסד אבל לברר הוא אפשר האי כי

 לא אם שמא כי לברר אפשר כיצד ברשע עלילות עליהם להתכולל
 הפסדו היה שמא או כלל ב״א חיה לא מעותד איש להם היה

 דספק בתשובה ז״ל הוישב״א כתב כבר הוא דספק וכ״ת מזה פחות
 נמשך שא־ן לקהל בסר אם כלל דרך הומר ולכן . להחמיר חרס
 הם הרי קבוע היותו מצד הפסד שום ולא נזק בום הפרנס מזה

 בזה להם יש ואם בנוחרס תלוי הקולר ותהיה התרה בלא מותרים
t צריכין ספק p דמדם יכפר והטוב . להעבירו ;

ה ')’(חס חתקז ל א  ומת שמעון אצל פקדון הניח ראובן ש
 ובתו ובנו אשתו באו ימים ואחר ראובן

 שמעון להם ונסן אביכם של הפקדון ותבעו הים ממדינת ראובן של
 שיגיע הפסד וכל ערעור כל מעליו לסלק עליהם קבלו והם הפקדון

 ימים ואחר וכהלכה כדין נכסיהם כל לו ושעבדו הפקדון מצד לו
 ואמר שמעון בא אח״כ הבת ונשארה ובנו ראובן של אשתו נפכירה

 ושהפקדון יורש הפקדו; לבעל היה שלא העיר שוטרי עליו ערערו איך
 שכתוב כמו זהב פרתי וארבעים למאה קרוב שפיזר באופן למלך

 השעבוד מכח הנ׳׳ל הסך מהבת שמעון תובע ועתה .ראיותיו בכתבי
 וכבת הפקדון מצד לו שיגיע הפסד כל מעליו לסלק שנתחייבו

 ושמעון בהם ויד כח לה ואין לבעלה נכסיה כל שעבדה כי טוענת
 שנפכיר אחיה חנק כי עוד הבעל לשעבוד קודם שעבודו כי טוען

 לשעבד כמיניה כל ולא במדה״י יורש אח לו יש כי בו עסק לה אין
 : מי עם הדין אדונינו יורנו דילה דלאו לבעלה .

( ! ש ש ^  דשעבודו שמעון שטען ומה בחלקה האשה עם הדין ל
 שעבוד כאן דאין טענה אינה הבעל לשעבוד קודם _

 ור!יוכ לו חסרע הפסד לו יכו^ פאס טצמה על פקכלה חלא מכורר
 מבורר החוב שאין כיון קלא ליה ליה דהא ממשעבדי טריך לא זה

 שלא חיוב לידי אתי לא דדילמא אנפשייהו הפסידו לא והלקוחות
 ואח״כ לותה דאם וקייל״ן פה על מלוה להיות וחזרה כלום יפסיד
 מלשון שנראה מה לפי כי וסו . לפרוע חייב הבעל אין נשאת

 הממון שהפסיד קודם שהרי נתחייבה ואח״כ נשאת הוי השאלה
 אם שנשאת אחר לוותה דאס וקייל״ן נשאת כפר החיוב זמן שהוא

צרכיה לשאר הוא ואם לשלם הגעל חייב מזונותיה לצורך הוא

 ותקרא הנשיאין קודם החיוב שבא לומר הרצה אס ואפי׳ .פטור
 וכתב .הבעל מיד להיציא ב״ד ביד כח אין בשטר מלוה אותה

 חייבת שאינה הוא וחבילות חובות דדוקא בתשובה ז״ל הדיא״ך
 ברשותה שהם שאפשר דברים או בפקדונות תבעיה אבל בעלה החת

 משמע בפקדונות מפליג ומדקא . ע"כ נשבעה כפרה ואס חייבת
 .בע״פ בין בשטר מלוה פין חייבת דאינה קאמר גוונא בכל דחופות

 דטדיך קייל״ן בשער מלוה דאלו מלוקח בעל עדיך מי וא״ת
 .מליקת טפי דבעל שעבודא רבנן דאלמוה דאפשר וי״ל .ממשעבדי

 ליה כתב אי ואפי' טירפה בכו ולית מטלטלי אלא ליכא דבנ״ד ותו
 אבל פעינייהו איתנהו אי ה״מ מקרקעי אגב מטלטלי החיוב שמר

 לבאר עתיד שאני כמו לשלם הבעל מחייב לא פעינייהו ליתנהו אי
 אבל בשטר מלוה תקרא שזו שנודה אחר הוא זה וכל . בעהי״ס

 מבורר חיובו שאין כיון בשטר מלוה נקרא שלא הוא הפרור באמת
 כריא״ך לשין בהבנות ספק שיש לומר תרצה אם ואפי׳ . וכדכתיבנא

 ממונא מפקינן לא מספיקא לא או בשטר במלוה אפי׳ מיירי אי ז״ל
 : האשה חלק הבעל מן להוציא צד רוחה איני הילכך .

ל ^ני ^ ל  שיש נודע לא הראשון אחיה שמת פשעה אם אחיה חלק ו
 והכניסה ירושה בתורת הנכסים ולקחה אחר אח לה

 מיציאין חין אחיה אח״כ שבא ואע״פ אותם שעבדה יפה לבעל אותם
 אס אגל להו נהית ברשות דהא ופקדון לגזילה דמי ולא הבעל מיד

 בן דבמקום פקדון בשורת בידה הנכסים הרי אח לה שיש נודע
 בעינייהו איחנהו ואי שלה שאינה דבר לפעל והכניסה ירית לא ברתא

 נראה וכן מיניה מפקינן לא בעינייהו ליתנהו אי אבל מיניה מפקינן
 דברים או בפקדונות תבעוה אבל שכתב ז״ל הרי״ך תשובת מלשון

 ז״ל גנ׳זון שרירא הרב בשם כתבו וכן חייבת ברשותה שהם שאפשר
 וברשותה בידה הוא אס וגזל והלואה פקדון אפל חבלות דדוקא
 את משביעי[ לה אי; שאס אלא לדין אותה ומזמנין להחזיר חייבת
מפביעין כפרה ואם זה של נכסיו על עושי! קנוניא שמא שניהם I ^ S' ׳*׳«׳• S׳' I ׳״<1✓׳״ ̂׳י I ׳><W ׳•ן׳׳ו׳*•/! ׳■*׳•׳•<« -י׳יי
 במלוה חלוקים ז״ל דהגאוניס ואע״ג עכ״ל. אדם כל כשאר אותה

 ליתיה אי ופקדון בגזל דאפילו הס מודים מ״מ ופקדון לגזל דמיא אי
 ז״ל גרשו; ורבינו העגיור בעל בשם וכתפו .מיניה מפקינן לא בעיניה
 מיניה מפקינן בעיניה איתיה אי נמי וגזל דפקדון שבועות בשערי

 שבפסקים והנכון .ע״כ דבעל מיניה מפקינן לא בעיניה ליתיה ואי
 דמלוה בעינה למלוה איתא אפילו מיניה מפקינן לא והלואות דחפלות
 משמע והכי .מפקינןמיניה ופקדונות נזילות אפל ניתנה, להוצאה
 כחובל רעה פגיעתן והאשה העבד החובל פפ׳ דתנן דמתניתין פשגיא
 שגזלה דאשה איתא ואס פטורי; באחרים שחבלו והס חייב בהם

 פעורין ננאחריס שגזלו הס למיתני ה״ל רבותא מלשלם פטורה
 אלא בעיניה פקדו; לדמי ליתא דאפי' ונ״ל .דממונא דררא דאיכא
 גגכדה או אסר בתכשיט הפקדון שהחליפה כגון מחמתיה דאתי מלתא
 ברור שהדבר כיו; עתה בידה הנמצא זה תכשיט בו וקנתה אותו
 שאפילו יודע והוי .דבעל מיניה מפקינן הראשון מחמת פא שזה

 התובע זה ליד אותם נותנין אין האשה ביד פקדון שהם נתברר
 ויעמוד הים ממדינת האח שיבא עד עליהם לו שיש החיוב מכח
 כר׳ פסקו הפוסקים דרוב ואע״ג טענה עליו לו יש שמא בדין עמו
 שייך לא דהכא חדא קשיא לא בפניו שלא האדם מ; דנפרעין נחמן

 חבירו של מעותיו נועל ואחד אחד כל יבוא שלא כדי דרבנן תקנתא
 לא שזה לווין בפני דלת ונועל ונמצא אחרת במדינה וישב לו והולך

 לשלוח אפשר דאם ותו .חיובו נתברר לא ועדיין כלומר ממנו נטל
 . בשטר במלוה אלא הכי אמרינן דלא ותו .לו מודיעין ולהודיעו

 ברילוה אבל וכו' שבידיו בשטר ליפרע כבא מלוה ז״ל הרמב״ס וז״ל
 כינלוה איננו החיוב וזה בפניו שלא נפרעין אין בעדים ואפי׳ ע״פ

 חייב ב״ד ויאמרו ההפסד לברר בדין העננדה צריך שעדיין בשכיר
 רפינו שהרי פוסקים במחלוקת תלוי הדין דעיקר ותו .לו ליתן אתה

 נ:ן נפרעין דאין הירושלמי כדעת פוסקים ואחרים והתוספות חננאל
 גלילות ברוב נהגו וכן נחמן ר׳ כדעת שלא בפניו שלא האדם
 שיניחו שמעון יטעו; אס ומ״כי ,עלה לוסיך דלא והבו ישראל

 אותס. יאכלו שלא כדי ממדה״י האח שיבא עד נאמן ביד הנכסים
 שהכניסה שבשעה שמעון יברר אס הפסדו שיגבה ממה ימצא ולא

לאשתו ידועים נכסים ושהס אח לו שיש נודט לכעל הנכסים
של



3 ותשובותהרדב״זשאלות0

 שהס או כמדה״י אשר האח זה אותם ויורש מתו אשר וכנו ראוכן של
 מיד ומוציאין שמעון עם הדין הנכסים אותם מחמת הבאים נכסים
 אין אלה מכל אחת חסר ואם .ויתברר היורש שיבא עד הבעל

 וחלק הבת חלק חלקים שני בשאלה באו והנה הבעל מיד מוציאין
 אם הבן במקום לבת יש חלק מה ידעתי לא ואני והבן ראובן אשת

 באותם שנהגו או נשואיה לצורך וכך כך לה שיהיה ראובן שצוה לא
 זה שאין ולפי המטלעלין מן אפילו נכסי עישור לבת לתת המקומות
 :כתבתי׳ לע״ד והנראה .בו הארכתי לא השאלה לענין נוגע
כבש ששחט באחד שיא״ו בעיר אירע (תסט) תתקח

 יוצא אחד ענן£ דכנתא באדרא בו ונמצא
 וחצי אצבע כשיעור ורחבו ויותר לאמה ארור דכנתא הדרא משפת

 בארן גר והוא החכמים מן ואחד להעריך הורו העיר טבחי ורוב
 שכתוב מה על וסמך אליו הקרוב ושכנו הוא ממנו ואכל להתיר הורה

 וכו' כבש של מעי וז״ל במגנציא שאירע ז״ל ראב״ן בשם במרדכי
 אם אסור הוא ואס אסור או מותר אם הדין המורה יורה ועתה

 : צדקה תהיה ולמר .להקל הוראה שהורה לעונש ראוי המהיר
ה ב ו ש  הריא״ך ומכללם אומר[שרבו](שראו)המטריפין גמרה הנה ת

 ה״ג ובעל חולק ז״ל רש״י גס דרכך ולפי ירוחם ורבינו
 לעונש ראוי הוא כך ואם ג״כ ז״ל והרשב״א דבריו שפי' העטור ובעל
 ריהטא ולסוס ואחרונים ראשונים עולם גאוני כל כנגד שהקל גדול
 דלא אע״ג למ״ד אפי׳ וגרסתו ז״ל רש״י שטת לפי דהא משמע הכי

 כשיעור למטה ומהערבין חוזרין שיהו שצריך הוא מודה ערבי הדרי
 כ״ט כלל וערבי הדרי דלא היכא אבל הרעי מבית למעלה אצבע
 והוא דמ״ס פליגי בהא וגרסתו ה״ג שעת לפי וכן דטרפה מודו

 למעלה אבל אצבע כשיעור למטה מעורבין שיהיו בעינן וערבי דהדרי
 למעלה דערבי כיון למטה וערבי הדרי דלא אע״ג ומ״ס בעינן לא

 כיון [ס״ל](ז״ל)כבה״ג עובדא הך דבעלי תימא ואפי' סגי אצבע כשיעור
 למיפסק ליה הוי לא כמר ולא כמר לא בהדיא הלכתא איפסקא דלא

 חומריה ונקיט חשש ז״ל הריא״ך דהא ותו מעשה בה ולעשות לקולא
 ז״ל דהרא״ש ותו לדבריו לחוש להם והיה דמר וחומריה דמר

 להלנה בתשובה וכתוב ז״ל הריא״ך כדברי בפסקיו פסק בעצמו
 כחרתי פסק היכי זה על זה חלוקים הס ואם במגנצא שהיה המעשה
 טעם מאיזה לפרושי ליה הוי ביה דהדר תימא וכי אהדדי דסהרן

 בעל כי ותו . אהדדי סתרן דלא למימר לך אית מאי אלא בו חוזר
 בדין והפסיק ז״ל הריא״ך כדברי הסימן בתחלת כתב ז״ל הטורים

 סתרן ואי .וכו' בו היוצא מפי בתשובה כתב א״א כתב ולסוך אחר
 כתב ז״ל א״א אבל הראשון לדין סמוך שיכתוב ראוי היה אהדדי

 קשה ותו אהדדי. שייכי ונא נינהו דינין שני משמע אלא כו'
 בין בעוך בין וכו' הבד מן כענך יוצא שהוא מעי כתב ז״ל דהרמב״ס

 אלו שבפרק מהסוגיא אותה הוציא הדין איזה לה וקשיא בבהמה
 אוהו הוציא ולא כשר בעוך שכנגדן בהדיא התם אמרינן הא טרפות
 שטת לפי הסוגיא ליישב צריך לפיכך .הא ליה מנא הסוגיא מזאת
 אומו כתב האגור בעל וגם והתירוה במנין שעמדו המעשה בעלי

 ר' שהעיד דמה .הוא כך דברים של והנעתן חולק בלא מעשה
 לו שיש במעי איירי בגמרא עלה דאתמר ומאי טבחי' ריש יונתן
 מהמקום ולא אחר במקום ויוצא מכאן הרוב שנכנס פיות שתי

 ואפליגו וכשר בעוך מצוי שכנגדן יתר מעי הנקרא וזהו שנכנס בעצמו
 והגרסאות הפירושים שני כפי ערבי דהדרי והוא אמר מר אמוראי

 זה וגם הטבעת כפי שופך אלא ערבי הדרי דלא אע״ג אמר ומר
 במקום אלא כלל פה לו ואין היוצא במעי אבל הפרושים שני כפי

 אמוראי איירי ולא כלל יתר מעי זה נקרא לא חוזר שם נכנס שהוא
 לאו הבד בתוך הענך שיצא כמו כסב ז״ל שהריא״ך ואע״ג בהכי

ה דרך שופך ואינו לעולם מובדל שנשאר למימר פ  לומר אלא האחת י
 אחד פה לעולם אבל יחד מחוברות מעים שהי שאין מובדל שהוא

 והוא אמר דמר לאמוראי פלוגתא עלה שפיר שייך והשתא לו יש
 דקאמר האי דאי ערבי הדרי דלא אע״ג אמר ומר ערבי דהדרי
 סתום השני וצד אחד פה אלא לו שאין פירש הוי הבד מן כענך
 לא בעצמו ז״ל הר״ן וגם .ערבי דהדרי והוא עלה למימר שייך היכי
 מוכיחין ז״ל הריא״ך שדברי אלא ז״ל הריא״ך דעת היא שזו כתב

p שכולם והרשב״א העטור בעל דברי וכן ה״ג דברי ממפרש וכן

 דיתר ואצור אחרת דרך לו תפש ז״ל והרמב״ם ה״ג דברי מפרשים
 לסוגיא מתפרש והכי בבהמה בין בעוך בין שיפסול וראוי הוא גמור
 אבל מקומות בשני שיוצאין לבהמה העוך בין חלוק שיש בד״א

 דהדרי והוא ח״א אמוראי ופליגי כשר וכו' חילוק אין אחד במקום
 היכא בעוך כשר דאין פסול בשניהם וערבי הדרי לא אבל וערבי

 ודוק עוך של דרכו שכן מקומות משני שיוצאין בזמן אלא ערבי דלא
 וזקנו ז״ל הרא״ש דלדעת כדכר מחלוקות שלשה ומעשה .ותשכח

 השני והצד אחד פה אלא לו ואין היוצא מעי המנין אותו וכל ז״ל
 פסול ז״ל הרמב״ס ולדעת יתר כאן דאין וכ״ש בבהמה כשר סתום
 בבהמה בהכי דאמוראי פלוגמייהו דמפרש ז״ל הר׳ץ ולדעת בעוך אפי'
 אני חכור כשר בעוך כנגדן העיד שהרי כשר בעוך אבג פסול
 היה ולא יתר סתום מעי בתרנטלים נמצאים שהיו פעמים כמה
 מוסכמים ז״ל והר״ן הרמב״ם דבנהמה ואע״ג בדבר מפקפק אדם

 משה בר יצחק ור' ז״ל ראנ״ן בשם המרדכי נפישי הנך לפסול
 .ז״ל יהודא בר קלונימוס רנינו בימי מעשה אירע וכן .ז״ל

 ז״ל ראובן בימי מעשה אירע וכן ז״ל. יוסך משה בר אליקים ובימי
 אוחו סחוס והיה המעים מן אצבע באורך יוצא מעי שהיה בככש
 וישבנו המעים אל ומחוכו לתוכו המעי מן בא והרעי במסו המעי

ס׳ להתיר כולנו והסכמנו בהלכה לדון  בלי האגור בעל וכתבו .ו
 הני כל דאיכא וכיול ז״ל בנו ור״י ז״ל ר^א״ש הסכים וק מחלוקת
 אע״ג כלל לעונש ראוי המתיר זה איל להקל עובדא דעבדו רבוותא
 דבריהם יפורשו המפרשים שאר כל כי והר״ן הרמב״ם דחילוק

 שיעור כשהוא בין לחלק שכתב ומה .מלקילין לדברי שיסכימו
 בידי שיש מדא כלל נראה לא אמה כשיעור שהוא להיכא כאצבע
 הוא שחבר והיתר איסור ספר וגס יד בכתיבת ז״ל הרא״ש תשובת
 זה דאין משוס עעמא דהוי כיון וסו .יתר או פסוח כחוב ובכולהו

 לי מה אריך לי מה חז״ל שמנו הטרפוח אלא לנו ואין בעוך מצוי
 לפי יתר כאן ואין מוזר הוא לשס הריעי שנכנס ממקום והרי קצר

 חכמי ומברי כאשר״י המקומוס נאוחן שנהגו מה לפי וכ״ש ץ שטה
 היה הנללטח זה ובכל במצרים הממיר היה אם ובאמח . אשכנזים

א דמר דאחריה לעונש ראוי  הזה בזמן וכ״ש כנגדו הוא ומקל מ
 בו שיש במעי איירי זה וכל .לו יגיד ומקל״ו ישאל בעצו עמי כי

עי בו אין אס אבל ריעי  הוא אלא יחר אינו חלול שהוא אע״פ ד
 לכבד סמוך ונחתך במעים נסרך ולפעמים הכבד מן נמשך וריר

ק) יתר כמעי ונראה ^ והנלע״ד .בו כל נספר כחוב וכן ( ב ת  :כ
ת (חעא) תתקט ל א  אלו שסמכו מה על דעתי ^דיעך ממני ש

 המוס״ק במרקחת או בתבשיל שנותנין
 שלא אפילו הטריא״ק לאכול נהגו וק שנצרר טמאה חיה דס והוא

ה מבשר ט יש והרי חולי במקום ע פ  נחשים: שאר ובשר ^
ח ב ל ^  היה ז״ל הרמ״ה מחלוקות הוא הנה המוס״ק ענק על ת

 צד בו אין כי אומר ואני התירו ורבים אותו אוסר
 דבר בשום ולא במרקחת אותו נותנין אין שהרי חדא כלל איסור

 ולא דעביד הוא ולבסס טוב ריח אלא נותן ואק ריחו מפני אלא
 נתבטל שכבר ותו .היא מילתא לאו דריחא קי״ל ובעלמא לטעם

 שבקיבה לחלב ודמי בעלמא עפר להיות וחזר הזמן ברוב אוכל מתורת
 זיל יונה ורבינו .אוכל היה דממזלה אע״ג פירשא להיות שחוזר
 כמוהו להיות חוזר בחוט שמתערב מה שכל מהדבש ראייה הטא
 אוכל דכל דמילתא כללא מעיקרא בתר ולא אזלינן השתא ובתר
 כתב וכן באכילה מותר עפר להיות שחזר עד הרבה שנפסד אסור
 בדק בהנאתו מותר וד^גרינן ח״ל עובדן אלו פ' בריש ז״ל הר״ן
 איסור בו שיחול קודם פת מתורת שיצא כיון שד נמי דבאכילה הוא

: ע״כ חמץ
ו י מ ע ל  אותו מערכין שהרי מותר נמי עעמא מהאי הטריאיק ו

 הכלב מאכילה שנפסל פד אחרים ודברים אחרות בתרופות י ׳
 בפסח בחמץ אמרינן ואנן הכלב מאכילת שנפסל קודם דעירבו ואע״ג
 דאיסורי בפסח חמץ דשאני ל״ק אסור איסורו זמן אחר חרט שאס

 יכול אינו שוב איסורו זמן אחר עירבו או חרכו אם ולפיכך הוא הנאה
 האפעה בשר אבל הנאות שאר דרך בין באכילה בין בו להתנאות

 בין הכלב מאכילת שנפסל כל הילכך בלבד אכילה איסור אלא בו אין
אוכל. מתורת יצא זה כי אחרים בדברים שנתערב מצד בין עצמו מצד

ומזה



טזותשובותהרדב״זשאלות

יו
 כדרך שלא אכל וז״ל

או מננרלה או מחמן

 הקילור וכן ומצה חמן כהלכוס ז״ל הרמכ״ם כחי הטעם ומזה
 בכסח לקיימן מוהר הנ;ן לחונן כגהן והכיריא״ק והרכייה והאספלגיח

 הגאה איסורי שהם לאכלן ואסור .ע"כ החמץ צורח גססדה שהרי
 שגססדה כיון איכורין שאר אבל .החמי מן גהגה גמצא וכשאוכלין

 כיעמו לא כאן אין שהרי עוד מוחי הכלב מלאכול שגפסל או צורתו
 אין שהרי אסור בשר מששים אחד חלק כו אין שהרי ממשו ולא

 אפעה בשר בו שגוחגין הכיעס כי ושגיעחי .דהו כל אלא בו גותגין
 הממיהים מדברים להצילו הלב אל התרופות שאר עמו שיוליך כדי
 ארסים שאר או גשיכתו ירפא לא האפעה בשר כי גוחן השכל וכ!

 החרוסוח שאר עמו ומוליך הלב אל ממהר ארס שהוא כיון אצא
 בהגה״ה וכתוב .מעט דבר בכיריא״ק שיתגו יתחייב הטעם ומזה

 השרן הרופא בישלו ואס אסורות מאכלות מהלכות י״ד פ' כמיימוגי
 לכתתלה ואפילו העכו״ס כשמבשלין מותר אחרים בדברים בששים

 .ע״כ התורה מן אסור שיעור חל׳■ אפילו בעין האיסור אם אבל
 וכ״כ הגאתו דרך זה ואין מדים דכרים בו מערכין שהרי ועוד

 התורה יסודי מהלכות ה' ס' ז״ל הרמב״ם
 מלוימא או רעיה לו שעושין כגון הגאתן
 שהרי מאכל איסורי עם מעורב מור בהם שיש דברים אותו משקין

 ואע״ג כנגה כמקום שלא אפילו מותר זה הרי לחיך הגאה כהס אין
 הכיריא״ק שאוכל אדם לך אין ה״ג חולי כהם כשיש איירי דהתס

 וכיוצא הככין או האסכיוגוכא ככאכ רגיל שהוא כגון לצורך אלא
 סכגה לידי ויכא יחלה הכיריא״ק יאכל לא שאם ידוע שהדבר וכיון

 וכיוצא חולי בו אין שעה שבאותה אפילו דמי סכגה בו שאין כחולה
 מיגיה איגשי בדילי האפעה דבשר ותו .קמיע לגבי אמריגן בזה
 וז״ל ז״ל הרשב״א וכתב כנגהא ננשוס אי דמאיסי משוס אי

 ויתושין וזבוכים כגמלים בהם קצה אדם של שגפשו המאוסים דכרים
 גופן וגמחה בתבשיל יתערבו אפילו למיאוסן מהם בדל אדם שכל

 לבדוק שאפשר כל ומ״ג! ג־ותרין עליו רבה ההיתר אם לתוכו
 שהמוס״ק ג״ל פעמי הגי ומכל .ע"כ ומפגן בודק כמסגגת ולהעכיר

 לאכילה אלו של עיקרן דאין ותו . איסור צד כהס אין והפריא״ק
 כהו לית דאורייתא ואיסורא רכגן כהו גזרי ולא לתרופה אלא

 ליתן העשוי דכל דקיי״ל ואע״ג להחמיר שירצה מי לדעת אפילו
 כהו לית הגי^ כפיל לא שאור כגון להחמיץ או תבלין כגון טעם
 האפעה ובשר לריח אלא איגו הגנוס״ק שהרי כלל טעמא האי

 מרפא שהוא תימא ואפי' .שכתבגו וכגי-ו מוביל אלא איגו בעריא״ק
 כאלו רואה אגי אין לפיכך .וק״ל ליה עכידי לפעמי לא מ״מ ממש

 חולה א״כ אלא העריא״ק לאכול אסור כפסח אכל חשש מקום
 שהם אפי' אשרה מעצי חוץ מתרפאין ככל יוחגן דא״ר ספגה כו שיש

' י ’ י ’ ״ איסורי
גפש

 פקוח כפגי עומד דכר לך דאין הגאתן דרך ואפי׳ אה
לע״ד והגראה וש״ד מעכו״ס.וג"ע חון

ה (ד.עכ) תוזקי ל א צ מפגין רכיגוילמדגו ^
 :כהכתי
יהודה כה״ר

 I עגייגיהס ככצ קהל כל כשאר
טעגו רב זמן לאחר דבר בכל

הקהל עם שהיו יצ״ו. וחכיריו אבואלפ״ס
הן הן צדקה של כקופה ם'  כמסי

להשתדל ירצו ושלא קפוסיין הם

 החזיקו שככר אומר קוססיין שהם שאומרים לטעגה כלום אלו
 מקום דס' מההיא לדכר זכר לזה והכיא שגים שלשה עמהם לפרוע
 כתכ ועוד וכו' איסור כהס גהגו ואחדים המותרים דברים שגהגו

 מגהג הוי עמהס וגקבע מתפלל היה הג״ל יהודה ר' של שאביו כיון
 בדרכי לתפוס לו שהיה ועוד להתירו רשאי ואיגו חכם תלמיד עפ״י
 אמר השגיח ולטעגה .בישן דבגי מההיא לדבר זכר והכיאו אביו
 תשובה מאותה לזה ראיה והביא העיר טובי רוב בו הסכימו שלא

 ההיא הביא עוד דבתרא בס״ק ז״ל רבי״ה בשם במרדכי הכתובה
 (ז״ל) כ״ת עלה שכתב ומה .קיצותם על להסיע העיר בגי דרשאין

 ממש אבואלפ״ם יהודה רבי בטעגת יש אס בזה ידעתי מה ושאל
: לא או

ה ב ו ט ^ זובשאלה לעיין שיש מה ת
הקהל מעל להפרד וחביריו

 יהודה ר' יכולין אם הוא
 לעצמם להתפלל המערביים ^

 ואביו עמהס להתפלל שהחזיקו כיון אחר בקהל להתפלל ללכת או
 לא לומר יכולין אם עוד .למעלה כתוב כאשר עמהס מתפלל היה

 מה לומר יכולין אם עוד .מספרד היו שאבותיגו עמכם עוד גפדע
 על ויוסיפו קהלכם מעל אותו יגכו וארגוגיות ממסים עליגו שיעלה
 לתת יכולין אם עוד .דבר לכל עמהס וגצכירף הפפרדיס הקהל

התמיד בין חילוק יש ואס שירצו קהל איזה עם והתמיד הצדקה
 הגדרים לשאר בשבתו שבת מידי לעגיים הגיתן והלחם התדיר

 יש אס עוד .כבתחלה להם לתת אותם יכופו אס או והגדכות
חלוק יש ואס העיר עובי כל הסכימו שלא כיון שבידם בשטר ממש

 מלתת וגמגעו מה לסבה היה וזה דנא כמקדמת הקהל עם עוד
 התוגסיין קהל וכשראו זמן קצת עגיגיס צורכי ושאר כקופה הקהל עם

 אחד שטר להס כתבו מחלוקת מזה שיתעורר מהקהל יחידים ושאר
 בו שיחתמו מהם ובקשו הקהל גדולי לשאר אותו וכשהראו כרצוגם

 השטר וקרעו בידם ומיחו זה על עליהם גתרעמו ואדרבה רצו לא
 וחתמו כבראשוגה וכתבו היחידים ואותן התוגסיין הלכו אז מידם
 קהל שיצאו הכווגה גגליה כך אחר היחידים ברצון שלא להם וגתגו

 בפגי קהל להם ועשו עמהס יצאו וחכיריו יהודה ונר' התוגסיין
 במה היחידים אותם על גתרעמו הקהל גדולי זה כשראו אז עצמן
 המחלוקת את לכפל אלא זה עשיגו שלא והשיבו ברצוגם שלא שעשו

 דבר 5סון כלום עשיגו לא מהם הכווגה זאת יודעים הייגו ואלו
 כאשר ההוא השטר גגד אחר שטר וכתבו שגתרעמו אותם עמדו
 עמהס לפרוע מהם שמבקשים עת ככל ועתה .גר״ו האדון יראה

 אלא עליגו לכם שאין משיבים הס דגא כמקדמת וארגוגיות המסים
 בידיגו שיש והשגיח קפוסיין שאגו הא' טעמים משגי בשער שיש מה

הטפגות כשחי שאין אומר גמר והשואל .ע״כ הקהל מחתימת שטר

 הקהלמ. של ההסכמות לשאר זה דוגלהשער אם עוד לכל. הרוב
 על יחלקו שלא חמורה בשבועה החתומים עליהם שקבלו בו שכתוב

 באמת עצמם על יערכו הם אלא מס שום וחביריו יהודה ר'
 להתפלל. יציאתם אס עוד יצ״ו. הקהל צורך כפי ויפרעו ובאמוגה

 למגין הקהל טובי יעמדו אם עוד .לא אם זה תגאי יבעל לעצגיס
 עם ימגו מי עם והשגי הראשון בשטר חתומים מהם קצת וגמצאו

 שחתגנו לאותן שבועה חשש יש אס עוד האתרוגיס. עם או הראכוגיס
 שהם מפגי הפרטים בכל הדבור להרחיב וראיתי השגי כשטר גם

 להתפלל עומדין אין .עומדין אין כפ' גרסיגן . תגגיד גוהגיס דברים
 מתוך ולא שיחה מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך לא

t דריתחא כיומא חגיגא ר' גרסיגן ותו כעס מתוך ולא מריבה t 
 מיושבת דעתו שאין כל גרסיגן תו .כועס שהיה ביום סי' מצלי הוה
 דאית בביתא מתפלל הוה לא שמואל גרהיגן תו יתפלל. אל עליו
 מכל למדת .מלהתכוין ומוגעו עורדו שהיה הריח גיפגי שכרא ביה
 שמבטל בזמן ולא מחשבתו שעורד במקום לא אדם יתפלל שלא הגי
 או שגאה או איבה לכס שיש הרבים או היחיד וננעתה כווגתו את

 להתפלל להם ואסור רצויה הסלתס אין הצבור עם מריבה או כעס
 מכעיסין אס וכ״ש בתפלתם לכוין יוכל ולא פרודה שמחשבתו שם

 ואי הקהל מגהיגי עם הוא הכעס אם וכ״ש תמיד פגיו על אותו
 מלהתפלל ביחיד להתפלל ליה דפב אמיגא הוה דמיסתפיגא לאו

 אחר טעם יש עוד .מהם גוחה דעתו כאין אדם בגי בחברת
 דאמריגן היכי כי .חפן שלבו במקום אלא שיתפלל לאדם ראוי דאין
 כי דבר כל וטעמו חסן שלבו במקום אלא תורה לומד אדם .אין

 הטוגה אל מתעוררת גסשו בו גוחה שדעתו מי אל האדם בהביט
 כעגין ה׳ רוח אז עליו וגחה שאח ולבו מהרחבת ודעתו השלימה

: בגבואה שאמרו
ך ן ו  רבו אל מתכוון האדם בהיות כי החכמה בספרי אמרו ן

 אשר מהשפע עליו ויחול בגפשו גפשו תתקשר לבו אליו וגותן
 בחיי העיבור סוד אצלם גקרא וזה יתירה גפש לו ויהיה עליו

 והתיצבו וזהו מוריך את רואות עיגיך והיו שגאגור הוא וזה שגיהם
 היה כאם הקדוש רביגו התהלל וכן וכו' הרוח מן ואצלתי עמך שם

 סתכוין הרב אם וכ״ש עליונה למדרגה גנניע היה רב פני את רואה
 יוסי ר׳ אמר ומש״ה לקבל וזה להשפיע זה אל זה וקרא הוא גם
 למקום אדם שילך התירו ומכאן תורה ללמוד זוכה אדם הכל נון לא

 אביו מצות ועובר ילך שלא לו אומר שאביו אע״פ הורה ללמוד אחד
 כי בהפלה בעצמו הטעם וזה הורה ללמוד זוכה אדם הכל מן שלא

 נוחה שדעתו למי או לרבו או לקרוביו או אוהביו אל האדם בהביט
וזה ממרום רוח עליו ונתוסן! השלימה הכוונה אל נפשו התעורר

דבר
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 דאינו אמרינן הא וא״ת . כפך וההפך עליו מורה שהשכל דכר
 שהוא להלוס מרובים באנשיה במהקלס והדרתו המלך קלוש דומה

 וברכות והלל מנלה לענין אמרינן והכי מעעים באנשים מתקלס
 אל הן נמי וכתיב מלן הדרת עם ברוב כתיב וקרא תפלה ולענין
 הרי אחרת בב״ה להתפלל ההולך יחיד ובשלמא ימאס לא כביר

 המתחלק צבור אבל עם ברוב הכי ואיכא הקהל אותו על נתוסך
 יפה לא מ"מ מהם אחד בכל עלה ואיכא הואיל רשאים כרס אע״פ
 שהם דכיון קשיא לא הא .וכדכתיבנא מלך הדרת עם דברוב ־עושין
 ישראל גלילות בכל נהגו ולפיכך יפה עולה קלוסן אי; חלוקים לבות
 יתערבו ולא עצמו בפני קהל להם עושי; אחד ולשון עיר בני שכל
 בידם שמיתה מהרבנים אחד היה ולא אחר ולשון עיר אנשי עם
 עולה קלוסן ואין הלבבות יתחלקו והלשונות המקומות בחלוק כי

 מתוך השלום יהיה אחד ולשון אחת עיר בני כולם ובהיותם יפה
 מהא נמי תקשה ולא .וערכו מקומו מכיר אחד שכל לפי ביניהם

 מתפלל שהוא מקום דבכל כו' לתפלתו מקום הקויע כל דאמרינן
 עצמו הכנסת בבית המקום פירוש שיהיה בין מקומו קובע לשס

 קבוע מקום דאוחו הרי בו להתפלל הכנסת בית פירוש שיהיה או
 בב״ה ולמחר זה בב״ה היום יתפלל שלא לאפומי כדכתיבנא הוא

 אפילו חפן שלבו במקום להתפלל ללכת היחיד שיכול למדת הא אחר.
 בזמן שבאת ממקום דאדרבה מקום באותו להתפלל רגיל אביו היה

 אחר אבל חפצה ונפשו רחבה דעתו היתה שם ז״ל אייו שהיה
פי. עדיך אחר למקום ללכת איבה ונתחדש שמת  הסכימו אם אבל ע

 להתפלל מהם אחד שום יצא שלא ענייהם הקנס נופני הקהל
 היצותם על להסיע העיר בני דרשאין הסכמתם כפי הכל משם

 בני לי דמי (*שלא העניים לפרנס מחוייבים וקהל קהל וכל הואיל
 יתבאר ועדיין דבריהם) לכל ומחולקים הואיל הקהל בני מכל העיר

 אחד מלפני נשאל וכבר .לא או עיר חבר צריך זו הסכמה אם
 וקהל קהלות ארבעה שם שנתיישב מקום על ז״ל הדור מגדולי

 מפני חוץ להתפלל מהם אחד יצא שלא הסכמה עשו מהם אחד
 ובמסים בצדקות עניניהם בכל מחילקוח שהיו לפי ענייהם תקנת

 עשו שלא מאותם גם אחר בקהל להתפלל מקצתן ויצאו ואינוליות
 אותם העיר גיובי כאס ושאלו עצמו הקהל באותו להתפלל יצאו הסכמה
 לא או הקהלות שתי כין לדון כשרים הסכמה עשו שלא הקהלות

 נוגעין אינם הסכמה עשו שלא כיון והשיב בדבר נוגעין שהם לפי
 ואותם .להתפלל לצאת רשאין הסכמה שבלא ממנה למדת בדבר

 הקהלות שני גס לת״ה דאי הסכמתן על לעבור רשאין אינם שהסכימו
 הרב מצא ולא עמהס להתפלל לכופן שיכולין כיון הם בדבר נוגעי;

 דכתיבנא מעעמא אלא בדבר נוגעין שהם לומר עעם כמשיב
 דבהכי שלהם בב״ה רבים שיהיו להו וניחא מלך הדרת עם דברוב
 עולה שקילוסן הוא אחד לב שכולם בזמן זה וכל .עפי להו ניחא
 לעצמה כת כל שיתפללו הוא עוב יותר לבם חלק אס אבל .יפה
 הניעה ולא .כדכתיבנא אבותיו חזקת ולא חזקתו לא הכא שייך ולא

חבור כתיב דקרא ח״ו עובה שהחלוקה סובר שאני לוניר בדברי

 ז״ל הוא ונתן בתשובותיו ישראל הר״ר כתב וכן ז״ל הרמב״ן בשם
 דמהלכי והספנין החמרין צורכי וכן המסים ענייני שכל לדבר עעם

 מנהג בתר למיזל צריכין יחד מצורפים שרבים דבר וכן בשיירא
 בהר למיזיל להו מצרכיה דאי לעצמן שעושין הסדר וכפי דידהו

 מעיקרא הכי משום ביניהם מריבה תהא לעולם דבר בכל תורה דין
 מנהגא בתר למיזל ומקני וגמרי תורה דין על לותר אהדדי מחלי

 מנהגא. בתר אזלינן דבמסים אחר עעס נ״ל עוד .הוא נכון ועעם
 אאבולי מלכא בי דשדו כלילא דמי כהוא שמת מי בפרק דגרסינן

 מעיקרא פלגא ואאסערוגי פלגא אאיבולי ניתבו ר' אמר ואאסערוגי
 וידע בהדייהו מסייעי הוו ואסערוגי כתבי אאבולי כתבי הוו כי

 אאנולי דכתיבי דקאמר מאי השתא מסייע קא דהון מלכא
 מינה שמעינן . ע״כ פלגא והני פלגא דהני למימרא ואאסמרוגי

א דאע״ג  מסייעי הוי אפ״ה אאנולי אלא מעיקרא כתבי הוו ^
 דליתבו מלכא דאאר דאע״ג נמי שמעינן נהגו דהכי משוס אסערוגי

 מלכא ידע דמעיקרא לאו אי מנהנא לבניל מצי לא ואסערוגי אבולי
 אאבולי השתא דכתבי מאי א״כ בהדייהו מסייעי הוו דאסערוגי
 מינה דשמעינן פלגא והני פלנא הני דליתבו קאמר הכי ואסערוגי

 בכל בידך יהיה גדול וכלל דינא דמלכותא דינא גוונא האי דכי ננוי
 עליו לשנות הבא וכל המדינה כמנהג הכל והארנוניות המסים ענין

 ראיה להביא צריכין היחידים בדבר המוחזקים והצבור . הראיה
 עוד ._זה עיקר ושמור המורים גדולי כל כתבו וכן המסים■ בענין

 הוא המלכות ומנהג דינא דמלכותא דינא משוס אחר עעס יש
 וכן לבדם והמצרים לבדם והשמיי״ן יחד המערביים כל שפורעי;

 הקופוסיין הסתם מן כי אומר אני עוד .ועאיפ״ה עאיפ״ה בכל
 קעאלוניא של מגרוש היו הם שהם חשובים הס המערביים בכלל

 הלעז לשון מהם נשתקע וכבר ריכ״ש בימי שנה לק"כ קרוב וזה
 יאמר אחד כל כן לא שאם הקהלות תיקק בזה יש עוד ומנהגו.

 ונמצא פ' קהל עם אלא עמכם אפרע ולא אחרת מארץ באו אבותי
 ולהוסיך מאלו ולנכות ופעם פעם בכל חדשים ערכין לעשות צריכין

 שנהגו מה אלא גדול בלבול ממנו ונמשך סוך לדבר ואין אלו על
 יודעין שפרי המערביים הקהל נכנסו בעפוה כי לומר ואין נהגו
 וכמו נהגו שנהגו כיון דעעו את״ל ואפילו ומשפחתן יחוסן היו

 :חדשים ערכין ולעשות הקהלות לבלבל לנו ואין למעלה שכתבתי
ל י נ ד ל  להם אחד דין העניים צורכי וכל והצדקה והקופה התמיד ו

 כאשר שלהם לקהל לתת חייבין מרובים בין יחיד בין ^
 מגדולי אחד שכתב ואע״ג חשובים הם הצבור בכלל כי בסחלס

צא קהלך עניי אבל שמענו עירך עניי קודמין עירך דעניי ז״ל הדור . 1 . . __t I ו  הקהל לעניי הצדקה ליחן יחיד כל
ויד יחד כולם על מועלים הקהלות

שיוכל מכאן לנו ויצא שמענו
. ......................עניי שכל בזמן הנ"מ שירצה
 במצרים אבל שירצה קהל בכל הצדקה ליתן יוכל אז בהם שוה כולם

 לפרנס מחוייב וקהל קהל שכל ומנהגם הסכמתי עלתה שכבר
 העניים צורכי בכל ליתן צריך עמו מסייעי; אחרים ואין שלו העניים

לחלק שיסכימו לא אם נהגו שכבר לפי המסים כדין שלו הקהל עם
נ כלל בו מסכמת דעתי שאין מה העניים את נם .

ל י ג לו ל  או רימונים או ס״ת לקנות לעני; כגון והנדבות הנדרים ן
 כיון והראיה שירצו מקום לכל ליתנו שיכולין נ״ל מפות ׳ ^

לומר יכול גם ככה על אותו לכוך יכולין היו ולא בחיוב בא שלא
ו ;פי ק7ס עעמיס ;מה נ ג לפרס. צריכה זו ואין ליתן רוצה אני הזה למקום עו;עין ;היוח גהע ״

ן אם אלא חשבת כאשר מלתא תליא שנים ג׳ בחזקת א י נ ע ל  שיפרעו אותם ולטך לבטלן יכולין אם בידם אשר השטר ן
לבט,ו שיכולין ,נ אותם שיעריכו מה כפי הקהל עם פרעו לא ואם מנהג הוי א' בחדש אפילו זימני תלתא

העיר עוני רוב שהסכימו כיון שבאת ממקום חדא טעמים מכמה ----------- י ■
 ורוב הראשון המבטל השני והשטר בידם אשר השטר ראיתי ואני
 חתומים זמן באותו פיהם על הקהל הנהגת היתה אשר העיר טובי

 בדבר מערערי; יחידים מקצת שהיו שטענת ומה הראשון. השער על
 הסכמה תהיה לא מעולם לזה חושש אתה שאם כלום בערעור אין

 כל על כי דע ונ״ל .בתשובה ז״ל הרא״ש כתב וכן קהל לשום
 שהקהל ענין כל ועל להטות רבים אחרי תורה אמרה רבים של ענין

 שיסכימו מה כל לקיים צריכין והיחידים הרוב אחר הולכין מסכימין
דבר שום על הקהל יסכימו לא לעולם כן לא דאם הרבים עליהם

 בכל תורה אמרה וכן הסכמתם לבעל היחידים ביד כת יהיה אם
דנר י־------------------ ■ ■

---- - - -- . I•׳
 צריך אלא וגו' יאשמו עתה לבס חלק לו הנח אפרים עצבים

 שתמיד אלא אפשר אי ואם שבשמים לאביהם אחד לב שיהיו להשתדל
 :במיעוטו הרע דחה במחלוקת והם מהקוטעין הם
ן י נ \ / ל  כלום אנו קפוסיין לומר טענתם אין וארנוניוס המסיס ו

 עם פורעי; להיות נהגו שכבר לפי חדא טעמים מכמה י ^
ולא המערביים

- - - -................- .. — -..................... עמהס פרעו
 לא זו חזקה כי חזקה הוי לא שנים כמה עברו אפילו ג״כ עמהם
 ואפילו .מאוד ברור וזה והקרקעות הבתים כחזקש נשנים תליא
 תימא ולא הלכה מבטל מנהג קפוסיין שהם עמהס דהדין את״ל
 והספנים החמריס מנהג אפילו אלא חכמים ידי על שנמשה מנהג

 הגוזל פ׳ בהדיא כדאיתא ההלכה כנגד עליו לסמוך ויש מנהג הוי
 אינו ותיקין של שאינו דמנהג הפוסקים כל דאמרו ואע״ג בתרא
 כשיקול כטועה אלא אינו סמך לו שאין מנהג וכל הלכה מבטל
 מודו כ״ע גוונא האי כי וכל והארנוניות כמהים בענין מ"מ הדעת

 דהספנין מההיא והראיה דנא מקדמה בו שנהגו מנהג בתר דאזלינן
במרדכי וכ״כ בתשובה רבינו כתב וכן בתרא הגוזל דפ׳ והסמרין

 הXקר סהס ונעמה קצה; נמדדו אס אכל . אחה קהילה שהן זמן כל היינו קיצוחס עלי להסיע רשאין העיר זבני .הכוונה נר!אה *)
אמח בעיר קהילוה שני או עירוה שני לי דמה כלום. אלו על אלו אין דבר לכל אמרח



ותשובותהרדב״זשאלות

 כחשוכוח ז״ל וכ״כ .ע״כ להטוס רכים אחרי רכים של הסכמה לכר
 מטוכי אחד אכל לכטל יכול אינו היחידים מן אחד וא׳׳ח .הרכה
 טנמא כחר דאזיל ליחא ודאי הא .הרכים דכרי לכטל יכול העיר

 כל שיסכימו ומחי דכר ככל להטוח רכים אחרי אמרה דהחורה
 כזה וגם .לכטל יכול מהם אחד אין אחד לדכר העיר טוכי

 חקנוח לחקן כרורים שכררו קהל על כהשוכה ל ז" כחכהרא״ש
 כולם כהסכמת לא אם דכר שום יגמר שלא והחנו הקהל
 שיצטרכו פלוני זמן עד החקנוח יעשו לא שאם התנו ועוד

 מהכרורים אחד ירצה ואם התקנות שיעשו עד ידוע כמקום לעמוד
 כעודו מחכיריו הנעשה כל עליו שיקכל ההוא מהמקום ולצאת לעמוד
 כפעם עליהם קכלו שלא החכיריס שטענו מה ז״ל והשיכ כחיז.
 הוצרכו לא כאן ופד וכו' טענה אינה חכיריהם שתקנו מה הזאת
 אלא דכר שום יגמר שלא כהדיא כתחלה שהתנו מפני אלא לשאול

 הגוי (כדאיכא רוכא כתר אזלינן הסתם מן אכל כולם כהסכמת
 שסוכר מי שיש שכחכת ומה .הירושלמי כשם כתכת כאשר כולו)

 תורה אמרה לא דעתו וכפי דעתו כטלה לעככ יכול אחד שאפילו
 ד־אזלינן מסכים אתה גס כי כזה להאריך ראיתי ולא מזה ככיוצא

 מתוך כן נראה ולא מערערין היו שהרוכ שכתכת אלא רוכא כתר
 אמת .כרירה כעו רכים דאפילו נתכרר שלא כתכת עוד .השטרות

 כיון אלא ודכר דכר לכל כרירה כעו לא אכל כרירה דכעו הוא
 מודה מ״מ אכל . הכלל מן זה גם סתם צכור צורכי לכל שהוכררו

 הוכררו לא או החתומים אותם הוכררו אם ספק יפול שאם אני
 ראיה להכיא היחידים שעל לא אס העיר טוכי רוכ הם אי או

 מחזקתם להוציא שכא מי וכל מס של דכר לכל כמוחזקים והקהל
 גכי יחפור לא דפ׳ מההיא זה לדין ראיה ויש .ראיה להכיא עליו
 דקדרה טעמא ומפרשים דמיה ונותן קוצן לעיר קדם האילן אם
 דאמרינן מההיא ראיה איכא ותו . חמימא ולא לאקרירא שותפי דכי
 אמר ומלכא מנח דמלכא כטפסא דהני מוהרקייהו נשך איזהו כפ'
 כטפסא ומדקאמר כרגא דיהיכ למאן לישתעכד כרגא יהיכ דלא מאן

 ואחד אחד כל של כמס כמוחזק חשיכ דמלכא משמע מנח דמלכא
 כשם כמרדכי וכ"כ דינא. דמלכותא דדינא אתו דמלכא מכחה והקהל
 היחיד שכל הקהלות ככל שנוהגין למה סמך מכאן שיש מור״ם
 ואח״כ מס ממנו גוכין שהקהל מסים עני! עכור הקהל עם המריכ

 כ״ד ע״פ יחזרו כדין שלא ממנו נטלו ואם לדין ירדו ירצו אם
 דאלת״ה תוכעין וצא נתכעים ותופסין מוחזקין להיות רוצים והקהל

 יתכעני מי ויאמר עולה יעשה אחד שכל לרכים תקלה יהיה (לא)
 כדאשכחן כמוחזקין להחשיכם יש לכך וכו' שותפי דכי קדרה לדין

 שהחזיקו מצר כדאמרינן דרכים להפסידא רכנן דחשו דוכתי ככמה
 הוא חורה של דמנהג ז״ל מור״ם ומסיק לקלקלו אסור רכים כו

 ושום ספיקא שום דאיכא והיכא ומסיק .נשך איזהו דפרק מההיא
 דינא אמרינן אז המס מן לפטור ליחיד כרורה שאינה טענות

 שהוא שיכרר עד מנח דמלכא כטפסא ומוהרקייהו דינא דמלכותא
 כמוחזקים הקהל הוו התכיעות ככל שאפילו שאומר מי ויש . סטור
 והיחידים מוחזקים שהקהל מודו כ״ע וארנוניות מסים לענין אכל

 האחרונים כל הסכמת הוא שכן תיזוז לא ומינה ראיה להכיא עליהם
 טעם יש עוד .דינא דמלכותא דדינא אחד עיקר אל חוזר והכל
 חתומים הדור וגדולי כ״ד ע"פ שנעשה שכידם השטר לקיים אחר
 שהוא שטר לכטל לכו אל ערכ אשר הוא ואיזה זה הוא ומי עליה

 חשוכ שאדם שכתכת ומה .והעוכ הישר לעשות ופשרה דין כפסק
 אין אכל לך צייתן תורתו מצד הוא חשיכותו אס כדכר מערער היה

 . כשוקא איכא חשוכים חמורים כמה חזי פוק חורתו מצד חשיכותו
 כשטר הכתוכ כל לקיים שטעה דאיכא אחרינא טעמא איכא חו

 כגכעונים שמצינו כמו זקנים שטעות לקייס הקהל כל וחייכין ההוא
 עוכר הוא הרי הנשכעים מן הוא אם ההוא השטר על המערער וכל
 כאותה הסכימו לא העיר טוכי שרוכ יתכרר אם ואפילו השכועה על

 ואל כשכ אלא לערער להם אין ונשכעו שהסכימו אותס הסכמה
 את לכטיל השני השטר על גם חחמו שאם לומר צריך ואין תעשה

 : כרור וזה שכועתו על עכרו שכודאי הראשון .
ל י נ ^ ל  כשטר אשר התנאי מכטל אם לכדם להתפלל יציאתם אם ו
והקופה והצדקות והארנויות המסים סורעין שהם כיון נ״ל '

 שאם אחרת ועוד זאת קיים והשטר נגררין אחריהם עדיין עמהם
 שהדי הם המערכיים קסל מכלל והתונסיי״ן מתפללין הם התונסיי״ן

 הצדקה ולתת להתפלל יצאו ואם .שלהם העניים כעול עמהם נושאין
 יתכררשלא אס גם שנתככילהשטר. ודאי הספרדיים לקהל והנדכה

כמערכיים להם הראוי כפי שתים כיראת עצמן [כל] הלכו(על)

א(תעג)  חפן המוכר העולם שנהגו מה על ממני ̂טאלת תתקי
מה׳ כפחות יתננו שלא ונשכע לחכירו

 או כשלשה אותו יתן ולכסוך שלשה אלא כו יתן שלא נשכע והלוקח
 : לא או שכועה איסור חשש כזה יש אס כה׳ אותו יקנה

̂טובה  עלי קונם ואמר חפן מוכר היה כיצד זירוזין נדרי תנן ת
מוסין} שאיני קונם אומר והלה מהסלע לך פוחת שאיני

 כה״ג דדוקא ומשמע דינרין כשלשה רוצים שניהם השקל על לך
 פשרה לעשות היה שניהם שדעת מפני זרוזין נדרי חכמים החירו

 כדעת היה לא אס אכל הלוקח שנתן ומה המוכר ששאל מה כין
 יתן שלא כודאי נשכע וא״כ הקונה שאמר כמה חפן לתת המוכר

 כמה אותו יפן אס הא לגט וחלהשכועתו דינרין כשלשה אוהו
 שאמר כמו כחפן לתת הקונה כדעת היה לא וכן הקונה שאמר
 יתן אם שכועתו וחלה חמשה כו יתן שלא כודאי נשכע וא״כ המוכר

 כשלשה רוצים שניהם לומר דכעינן דוקא ולאו המוכר שאמר כמו כו
 יותר שם שיש כל וחצי דינרין כשני או וחצי כג׳ ה״ס אלא דינרין
 . נדרא חייל לא המוכר שאמר ממה ופחות הקונה שאמר ממה

 כתכ ז״ל והר״ן נדרא. חייל לא דידן דנדון ככה״ג דאפי׳ מפרשים ויש
 כהכתי כאשר שדעתו מדכריו נראה ומ״מ הכריע ולא הסכרות שתי

 רשאי הלוקח ולא כשקל לימנו רשאי המוכר אין ומיהו וז״ל להחמיר
 מ״ד ואיכא .לכך אלא אינו לדרן משמעות עיקר שהרי סלע כו ליתן

 דעתו הוא שהראשון משמע .ע״כ נדרייהו חייל לא ככה״ג דאפילו
 להחמיר: לחוש שיש וכ״ש וכדכתיכנא דמתניתין מלישנא לי מתרצי והכי

) י נ ^ ל  כירושלמי .זרוזין כנדרי מותרות זירוזין שכועות אם ו
 מותרות זירוזין שכועות כך מותרין זירוזין שנדרי כשם י

 הכי קיי״ל דלא משום לאו להא מייתי לא דידן דתלמודא ואע״ג
 גכי דמתני׳ אונסין נדרי גכי דהא הוא דפשיטא דמלתא משום אלא
 כשם תנא דמייתי והא כשכועה אך אומרים כ״ה תנן זירוזין נדרי

 הכי דאפילו לפרושי מותרין שגגות שכועות כך מותרין שגגות שנדרי
 כך מותרין הכאי שנדרי דכשם אידך וכן שגגות שכועות הוי האי

 זירוזין שכועות כתכ שלא ז״ל עלהרמכ״ם ותמהתי הכאי. שטעות
 כיון דס״ל וכ״ת דשגגות ואונסים הכאי שכועות כדכתכ מותרות

 הכי ס״ל לא הנך כדמייתי כרייתא הך מייתי לא דידן דתלמודא
 ואי לשכועות נדרים כין יש דכרים ארכעה ז״ל כתכ דהא ליתא
 אלא אסורות זירו׳ין ושכועות מותרין זירוזין דנדרי הוו ה׳ איתא

: הם שוין ושכועות נדרים ככולהו ודאי
י ן רן  היה דעתי שאמר כגון דכריו את המעמיד דאפי!^ יודע ו

 אומר והלה מד׳ כפחות החפן לישן שלא שנדרתי כשעה
 יכולין אפ״ה מכ׳ יותר כו לתת שלא לי היה הנדר כשעת דעתי

 שנים אלא יתן שלא יודע היית אלו לו שיאמרו פתח ע״י להתיר
 היית אלו לו פותחין הלוקח וכן אותו מתירין לא ואומר נדרת כלום
 והכי לו מסירין’ לא ואומר נדרת כלום מד׳ כפחות החפן יתן שלא יודע

 סייעתא סלה ומייתינן דאכיי כעוכדא נדרים כפ״ד כהדיא איתא
 ועכרה לרגל מלעלות אשתו את שהדיר אחד כאדם מעשה מכרייתא

 היית אלו וא״ל יוסי ר׳ לפני מעשה וכא לרגל ועלתה דעתו על
 והתירו לא א״ל הדרתה כלום לרגל ועולה דעתך על שעוכרת יודע

; כתכתי והנלע״ד .יוסי ר׳
חעי) תתקיב  שכתכתי מה על נפשי ידיד ממני שאלת (

 ק״ש לקרות לאדם ראוי שאין כתשוכה
 מלה הצטר עם שיקרא אלא הצטר קודם כקריאתה ולמהר לכדו

 לרכינו כתשוכה שראית ממה לך וקשיא .ואיחור קדימה כלא כמלה
 חיכה נש מכר יתאכיד דלא בלחש איהו מעליא אכל וז״ל גאון האי
 כחשכונה חייכים וכולהו כקריאתה חייכ חד כל דהא תרין או חדא

 חדא גרע כאלו מינייהו חדא דגרע ומאן ככל לאשלמא ואיצטריך
וצטרא פורתא דשחק זימנין רם כקול הקריאחה דא ועל עלמא

יקלאן



aותשובותהרדבץשאלות

 חיבה וידלג אמרין דאיגון חיבה מההוא בהו ויקרא להלאה יקראו
 . עכ״ל כלום יגרע ולא יקרא חד כל בלחש דא ועל ויתיב חרין או
 כולה לאומרה ישראל ברוב וראוי וז״ל ז״ל הרשב״א כחב למי וכן

 בקול אוחו אומרין שאלו בפיו משלן ואחד אחד כל שיהיה כדי בלחש
 : דבריו ע"כ הצבור בקריאת השמיעה על האחד יבטח אולי רם

 אמורים הדברים שאין חשובה באוחה כתבתי כבר תשובה
 מדיגא אבל בלחש לקרות להגו אשר המלהג לקיים אלא

 לוהגין היו וכן המחשבה לעורר כדי <ם בקול ק״ש לקרוח צריך
 בקול ראשון פסוק קורין היו בלחש אוחו קורין שהיו אע"פ בספרד

 יולה בילו ר וכ״כ .ז״ל והאבודרהם הטור וכ"כ המחשבה לעורר רם
 לוהגים וכן ירצה אם רם בקול השאר כל יאמר ואח״כ ת״ל ז״ל

 עמי מפלי לחוש שיש אלא הוא יפה ומלהג מקומות בהרבה היום
ק  הקריאה שעיקר למדת הא .ע"כ בלחיים לדבר עצמם שירגילו הא

 לומר שהתקילו ממה בגמרא בהדיא משמע והכי רם בקול היא
 האי רבילו ואפילו רם בקול ק״ש דשאר משמע בחשאי בשכמל״ו
 ואמרו המלהג לחיים הוא שכתבו מה אלא בזה מודים ז״ל והרשב״א

 אפשר היה אם ז״ל דעתם ולפי ז״ל דכחבו מטעמא עדין) דבלחש
 מתוך שלראה מה אבל טוב היר בלחש כולה ולקרוא המלהג לבטל
 שיהא ראילו ולא שמעלו לא שלישי מלהג הוא ז״ל אביך מר לשון
 מלהג שזה לו לודה אם ואפילו בלחש והצבור רם בקול קורא ש״ן
 ז״ל והרשב״א האי להרבילו שחששו שהחששא יפה מלהג זה אין

 ודבר הש״ן על בהם ויסמוך מילות מקצת הוא שישמיט ישלה עדיין
 והרשב״א האי רבילו מדברי ראיה להביא ראוי אין וא"כ הוא ברור

 בקול ש״ן עם ק״ש לקרוא שלוהגין אלו כי וז״ל הוא שכתב למה ז״ל
 משמע וכו' ש״ן על יסמוך לפעמים כי עושים הם יפה לא רם

 לא בלחש קורין כשכולם ובשלמא רם בקול וש״ן ^חש יקראו שהם
 שיאמר אפי' רם בקול אומר הש״ן אבל יסמוך מי על הטועה ימצא
 וישמיט אחרים בדברים יהרהר שמא לחוש יש עדיין בלחש הוא
 הרהור שכיח דטפי ברור הדבר כי הש״ך על ויסמוך אחת מלה

 אלא זה במלהג ישראל גלילות בכל להגו לא וע״כ רם מבקול בלחש
 אם ואפילו .התקלה כפי בלחש כולם או הדין כפי רם בקול כולם
 אפשר היה אם דבשלמא הבן למלהג לודה למה האב למלהג גודה

 שיהיו א״כ זה אפשר שאי כיון אבל החרשתי בלחש כולם אח להלהיג
 זה לצבור ממדימין בלחש ומקצחם ש״ן עם רם בקול קורין מקצתם

 . בעהי״ח לבאר עתיד אלי כאשר גדול בלבול בו ויש רביעי דרך
 אחת חיבה וישמיט אחרים בדברים יהרהר שמא לחוש דיש חדא

 וסו .לדוכחא חששא והדרא רם בקול הקוראים על בה ויסמוך
 ותו . תתגודדו לא משום איכא בלחש ומקצתם רם בקול מקצתם
 ממהרים {דבלחש ואותם ומחאחרין בלחח קוראים דבקול דאוחן

 . ימיכם ירבו למען ומקצתם בכם ה' אן) וחרה אומרים ומקצתם
 ומצא לב״ה באה שהשכילה בשעה הלעלם במדרש דאמרו וחו

 מסתלקת. מיד מקדימין ומקצתם מאחרין מקצתם אם הזמירות אומרים
 וכל אדם של איבריו רמ״ח כלגד תיבות רמ״ח בה יש דק״ש וחו

 הבאה רפואה דומה ואילו בה ולחרפא אחח חיבה לוטל ואבר אבר
 מחיר חבוש דאין וחו .יחיד מיד הבאה לרפואה הבקיאין רוב מפי

 אחרים אח מחיר הוא ביחד כולם וכשקוראין האסורין מביס עצמו
 מחפללין שהצבור למי מתפלל שאילו דמחזי וחו .אוחו מחירין ואתרים

 הברכה לגמור כדי בה שיש עד כך כל ימהרו שמא למיחש דאיכא וחו
 יפסיק לש״ן וממתין שוחק שהוא בעוד שמא וחו .שהפסיק ולפצא

 הפסקה באמת תקרא זאת כי ק״ש מעלין שאילס ומחשבות בהרהורין
 דאיכא דכיון טפי יולה רבילו חששת איכא דהשחא וחו .למשכילין

 גם לש״ן וממחילין ושוחקין ממהרין החכמים אח רואין הארן עמי
 דאמרו וחו .לויציב אמת בין ולהפסיק לדבר ויבואו ככה יעשו הם

 מפי היוצא ותחלולים סליחות או התפלה או הדבור כי הסול חכמי
 עד קטיגורין ולבטל אוירים כמה לבקוע וחוזק כח בו יש המרובין

 אל הן הכתוב שאמר וזהו לו הראוי־ למקום למעלה הדבור שעולה
 ק״ש יחד גדול בקול לקרות ישראל כל להגו וע״כ ימאס לא כביר

 יודע הקב״ה אין וכי רבילו ועל עלילו תופסים כאשר לא וסמלוניס
 והסלולה הטעם סוד יבילו ולא ידעו לא והם האדם שבלב מה אפילו

הלטס פוסק שאלי תאמר שלא וכדי יחיד. של בדבור או בחפלה זאת

 יחיד קול שהרי לעין לראה הזה שהדבר לך אומר הגדה מדברי
 שלא שאפילו הרבים וקול למרחוק לשמע אילו חזק שיהיה שאפילו

 .זו אח זו מחזיקות שהקולות לפי למרחוק לשמע הוא חזק כ״כ יהי'
 הרבים כי ככה יארע בראות שגם המחקר חכמי שכתבו וראיתי

 מהם אחד שום אותה יראה לא ובהפרדם למרחוק הדבר יראו
 לראה שהדבר וכיון ספק בו אין הקול בעלין אבל אצלי הוא ורחוק

 מכל הילכך .האמת בדרך האמת מאמת שאגי עלי חסמה אל לעין
 מלה הש״ץ עם כולם שיאמרו הוא שהמגהג אלי רואה טעמי הלי

 משום ולא ז״ל והרשב״א האי רבילו לדעת ואפילו הדין כפי במלה
 ואיכא אכשור דלא דמשום מכיוגך אלא כתבת כאשר דרי דאכשורי

ק עמי כמה  אין היודעים ואפילו ק״ש לקרוא יודעים שאילם הא
 אלא חובתן ידי יצאו לא בלחש יקראו ואם בדקדוק אוחו קורין

 שאם אלי מודה ומ"מ .חובתן ידי ויצאו במלה מלה ש״ן עם יקראו
 על בהם וחםמוך תיבות מקצת שתדלג עצמך אח חושד אתה

 . הצבור מן תתרחק שלא כדי ובלחח בלחש שתקרא מוטב הצבור
: כתבתי והללע״ד

 הוי אי עירוב לעלין הארץ עם ממלי שאלת (תעה) תתקיג
: כפושע או כשוכח  בעירובי יודע שאילו כיון ז״ל ריב״א בשם ראיתי תשובה

 הרב אמרה דלא לי ומסחברא .הוי כשוכח חבשילין
 עירובי להגיח שחייב לודע שהוא כיון אבל ראשולה פעם אלא ז״ל

 דלא וכיון חבשילין עירובי לו ויתקן היודע אצל ללכת לו ויש חבשילין
 מעובדא ראיה ויש . אחרים בשל יוצא ואילו הוא פושע הכי עביד

 לאו דלשי אשה לעלין הדין וכן וכו' עציב דהוה דחזא סמיא דההוא
: כחבחי והללע״ד .גמירי דילא .

 שאין הראשולים בדברי שראית מה על שאלת (סטי) תתקיד
 שחל ביוה״כ הלר הדלקת על מברכין

: הדבר טעם בשבח  ביוה״כ הלר את להדליק שלהגו מקומות יש ידעת כבר תשובה
 לא דאמלהגא וקיי״ל להדליק שלא שלהגו מקומות ויש

 מצוה הדלקה אין ביוה״כ שחל ובשבת ערבה גבי כדאמרילן מברכילן
 אלא מדליק אילו וא״ג הלר אור שיצטרך כדי אוכל אילו שהרי
 כחבחי: לע״ד והלראה מברכילן. לא ואמלהגא במגהגא ותלי יוה״כ משום

 שלמצאס גדול שור של בטבחיאה היה מעשה 0(חט תתקטו
 יוצא היה לא והלקב מבפלים לקובה ^

 לכלס היה אבל כלל לחון יוצא היה ולא עץ בתוכו ומכליסין לחוץ
 במקום שהיה לפי הסבה והיחה הטבחיאה עור עובי משיעור יותר

 לא אבל עובי אוחו לתוך לכגס הלקב והיה חטוטרת כמין הגקב
: כלל מפולש היה  חק לצד שהיה העור כי וראיתי לפגי בא המעשה תשובה

של. כגוון גוולו שהיה הטבחיאה של העור עיקר הוא
אלא כלל לגקב רושם שם היה ולא שעליו השומן כל וקלפלו העור

סון) בין היה כי ושיערתי הלקב בתוך קטן עץ והכלססי שלם העור
באותו שגעשה והוא גדול שיעור עדיין חוץ צד של העור עד הלקב

 המורסא מקצת וגם ליקב סלים שמצד הרך והעור מורסא כמין המקום
 המורסא ואם הכשרתי זה ומטעם ומגין קשה חוץ צד של העור אבל

 המורסא אין שמא למימר איכא העור כל וגיקב חוץ לצד היחה
 והעור לתוכה לכלס והלקב פגים לצד היחה המורסא אבל מגילה
 אפילו מגילה אילה בעצמה שהמורסא אלי מודה ומ״מ שלם מבחוץ

 איט והכרכשחא סותם דבעלמא כשר מחלב [עדין)] דלא קשה היה
 ואדוקה אחוזה מהעור חוץ המורסא היחה שאם מילה ולפקא סותם

 והלראה .כולו העור שטקב כיון סותמת אילה ריר ע״י בכרכשחא
: כתבתי לע״ד

 במה תוסיף בל מצות לך אפרש ממגי שאלת (חעח) תתקטז
: שייך צא ובמה שייך  משוס בה אין וכופלה אותה שעשה מצוה שכל דע תשובה

 שירצה פעמים כמה לוטל לולב נטילת נלון תוסיף בל
 ומברך וחוזר מברך נהלים ברכת וכן ותוקע וחוזר שופר וכןחקיעח

 המצוה מגוא המוסיף אבל וקורא ומוזר המגלה אח קורא כגון או
בברכת ברטח ארבעה בתפילין פרשיות ממשה ציצית ממש כטן

כהלים



ותשובותהח־־־ב״זשאלות
ם מי  דבר מוסיה שהוא טון נאלו וכיוצא בלולב מיני! חמשה כ

 יב המצות כל כי מבואר והנימה . תוסיף בבל הר״ז חדשבמצוה
 ומבלבל מבפל בהם הגורה או והמוסיף ננלס כוד ולמססרם צהם

ד שרבורר כיו; המצוה כופל אה אבל . האלהית הכוונה מ  במקומו נו
 אין בתורה מפורש מניינה שאין מצוה כל כי תבין ומכאן לחוש. אין

 לומר יש נמי לולב ואפי׳ והדס ערבה כנון תוסיף בל משוה עובר
אע״ג אלא כאן ואין וא״ו חסד כתיב דכפח ה דדדשינן אחדו ע  עז ו
 הכלל זה ושמור .ממש מבואר זה מנין אין הדסים לשלשה עבות
 בי־ל הר״ז בהדיא בתורה שכתוב ממה עצמה במצוה מוסיף שאס

 מן אסור בחלב עוף דבשי המורה ז״ל הרמב״ם ולדעת . תיסיף
 שכשר הורה ואס הקבלה על מוסיף שזה תוסיף בבל עובר התורה

 גורע שזה לפי תגרע לא משוס עובר מהתורה מותר בהלב חיה
 המפרשים ורוב האיסור בכלל וחיה בהמה שבשר קבלנו שכך הוא

 שני שמניח כגון עשה במצות אלא תוסיף בל שייך דלא הסכימו
 לצאת תפילין שני להניח נהגו אשר ואותה . נ־אשו כשרים תפ/ין

שה לא אס להדדי הויות דר״ת דאליבא משום היינו המחלוקת ידי  נ
להדדי הויוח עשה אס סברא דלאידך התורה מן פסולים הם כז

יח

כ הם ג׳

 לגמור יכול היה ולא שנאנס אלא כמונו להיות עליו קבל כבר וזה
מי הני ומכל הדבר. ע  תושכ גר ליס דאית למאן דאפילו אומר אני נ
 •ז״ל והאשר״י .מכל ולא שמל בגר הוא מודה במגעו היין אוסר
 לעשות ר״י רצה שלא מה כתב ולא חולק בלא המעשה זה כתב
 ; מותר לכחחלה דאפי׳ דס״ל משמע לכחחלה מעשה ,

] י נ ^ ל  לחידושיו חיישינן אי ולענין שבקדושה דבר לכל להצערף ו
 ולא מל דקייל״ן דבר לשום כישראל שאינו ברור הדבר

 ואח להחיותו שמצוה עכו״ם מכלל שיצא אלא • מל לא כאלו מכל
 ברורים ודברים שיטבול עד בא לא ישראל ולכלל טמא ביין מנעו

: כתבתי לע״ד והנראה . הס
 ; תתקפ״ו) שאלה אחר בענין ד׳ נכתוסבחלק ח״ם (שאלה

י י ל ״ ת ״ ל א  שמתקוטט בראובן לעתי אודיעך ממני ש
 לשמעון גדופין בדברי והתחיל שמעון עם

טטה ומהוך  דקייל״ן דאע״ג דינו מה ממזר לראובן שמעון קרא ק
 התחיל אם אבל התחיל שלא בזמן הנ״מ וכו׳ ממזר לחבירו הקורא
 מלקות ראינו שלא ומול • פטור בו ושינה אחר ובא המשנה כל רחובן

: בדבר יש טעם מה כלל כן שנהג מי זה • בדבר יש טעם מה כנג כ שנהג מי . י נ, ,־.<־א״,- י־א ־־ש־־ ־ל ילא ־2 תשובה ־א■! ־:! ־■ו’־
 להנתת בראש יש דמקום מזה למעלה זה להניחם וצריך כשרים

 ומניחם העיניס בין מהם אחד שאין לפי זה אצל זה ולא תפילין שוי
 הם באחרונה שמניח אותס דדילמא זה אחר זה ולא ומברך ביחד

 לילבים שני הנוטל וכן להנחה ברכה בין הפסקה ויש הכשרים
 מינין דה׳ ז״ל הר״ן וכתב .תוסיף בל משום עובר בידו הכשרים

 א״צ לולב דקייל״ן כיון מדרבנן אלא תוסיף בבל עובר אינו בלולב
 דאיכא וערבה הדס ולפיכך .רבנן אסרו לא לנאומו כל הילכך אגד

 דרבנן תוסיף בבל עובר נוי דליכא ואתרוג לולב מיתר מצוה נוי
 בתורה מפורש שהוא כינין דכל למעלה שכתבתי מה אצלי והנכון
 נראה וכן הדר עז פרי תמרים כפת כגון תוסיף בל משום טובר

ר. התוספת מדברי הד  בסוכהאחר ישב שלא זה לאו בכלל ויש בפ׳
 וכן החג ימי עברו שכבר יודע והוא המצוה לעשות בכוונה החג

 בר״ה איחא והכי מצוה בו לעשות ומטין החג אחר לוגב יטול לא
 ניס־יר או מספרה על כמוסיף מצוה כל דמלתא כללא ב״ד. ראוהו פ

 איסורי על להוסיף שמורה מי כל וכן לכ״ע תוסיף בבל הוי ימיה
 שמוסיח מי כל וכן ז״ל הרמב״ם לדעת התורה מן שהם לומר תורה

 אלא סייג או נדר בדרך שלא בתודה כחובה שאינה מצוה עצמו על
 תרי״ג שהרי תוסיף בל בכלל ג״כ וזה התורה מן זו כמצוה באומרו

חי לע׳׳ד והנראה .מסיני למשה נאמרו מצות • כהי
ת (סמט) תתקיז ל א  ימים ושהה וחלה שמל בגר דמעשה ש

 אס וכן אסרו אם ביין ונגע טבל ולא
 לקדושיו חיישינן הי אשה קדש ואס לעשרה מצטרף חו עליו מזמנין

 • דבריו לכל ישראל או ישראל בלחי עדיין הוא אם
ה ב ו ש  היין אח והתיר נזה כיוצא ז״ל ר״י לפני בא ממשה ת

ד לשיטיחיה ואזיל בשתייה חפי׳  מותר מנעו תישב מ
 דאמרינן ראיה ועוד . מצות עליו וקבל שמל גר וכ״ש בשחייה
 שהם בניהם על והכרז צא טבלו ולא שמלו שפחות ובני טבדיס

 סופרים בשל וסו . הקפיד לא ביין מגעין שסתמן ואע״פ ממזרים
ק וה״ה בשתייה יינם בסתם המיקל אחר הגך מג  ללישנא ואפילו ב
 בשל מגעו על אבל חתמת משום היינו כשמנם יינם דקאמר קמא

 ביין שיגע לכתחלה להתיר ר״י ראה לא ואעפ״כ יקפיד לא ישראל
 עושי טבלו ולא שמלו דעבדים ישמעאל ר' בפ' דאמרינן ואע״ג

 אלא נפשם מרנוו כלם בלב מהגיירין שאין מפני היינו נסך יין
 דליכא וכתב הללו ראיות דחה ז״ל והר״ן . רבן מאימת כרחן נעל

 מהשתא מקבל חושב דגר משוס תושב לגר טבל ולא מל נדמויי
; טבילה לאחר אלא מקבל אינו וגר

*jC s טעמי מכמה חושב מגר טבל ולא מל מפי לעדיף אומר 
 קבל וזה ישראל ממצות מצוה שוס קבל לא תושב דגר חדא

 אלא מקבל שאינו ז״ל הר״ן ומ״ש . וחמורות קלות מצות מקצת ו עג
 טכילה לאחר עד אלא עלייהו מיענש דלא דניהו ליחא טכילה ר

 מל כבר וזה ננל לא תושב דגר ותו .עליה קבלינהו מהשתא חנג
ס. מטומאת צא 1 טס״ ישראל דת טליו קבל לא מושב דגר ותו ה

 אנשים גבי אבל דעת להם שאין חיים בעלי לגבי אלא
 יכול היה של,ם ז״ל הרא׳׳ש וכ״כ הכי אמרינן לא דעת בהן שיש
 דהוה מידי חייב הרבה בי וחבל מועמת בחבלה עצמו את /‘לה

 להציל יכול היה לא אם אבל . והרגו מאיבריו באחת להצילו איכול
 .”בגמרא כדאמרינן למחייא בפנדא פנדי מאה ממונו או עצמו

 שחרפו ואע׳׳פ הוא ועומר ניצול חירופיןהרי דברי שהם בנ״ד הינכך
 ומיהו .במשפחתו ראובן אח לפגום לשמעון רכות היה לא ראובן

 ז״ל הגאונים משם שמעתי כי שמעון על להקל יש אחר ממקום
 ממזר אוחו וקורא אותו לפגום במתכוין אלא אלי דברים נאמרו ש.א
 שחייבי! עבירה שעבד אחי על המעיד אחד כעד והוי מריבה מתוך ש.א

 הקורא אבל . מנגיד וזיגוד חטא דטוביה כההיא לוקה שהוא מלקוח
 וטעמא אוחו מלקין ואין בעלמא קללה הוי מריבה דרך ממזר .חנירו

ר  וצריך .אוחו שאראה עד השמועה מפי אני עדיין אבל הוא דמסתי
 יש ולפיכך התורה מן ולא חכמים קנס אלא אינו זה שמלקות שתדע

 הראשונים ראיתי במצרים ובכאן . זה על ממון לקנוס שנהגו מקומויז
 שמנדין לדעתי טוב ממנהג וזה .ופשטיה נהרא ונהרא לנדותו נהגו
 שאפי׳ כגאונים לדעת אפי׳ שפיר ואחי החי כולי דחצוף משום אוחו
 זרעו כל את לפסול האי כולי למחצוף ליה הוה לא מריבה מחוך
ן. שאינו אע״ג טי  השתא אפשר היכי דחלמודא לדינא וא״ח מ

 לן ליח והשתא סמוכין שיהיו ובעינן בג׳ מכוח חנן והא להלקותו
 מלקוח המ׳ אח סופג דרבנן קנסא דינא דעיקר כיו! וי׳׳ל . סמיכה

 דנין אין והלא לקנוס שנהגו המקומות אוחם וא״ח קאמר. דרבנן
 דהנ״מ קשיא לא • גריריי! בבל בני בחד וי'נן בבבל קנסות דיני

 דהא לא לעבירה וחקנחא גדר לעשות אבל דממונא אפקעחא
ד הינכך קיצוחן על להסיע העיר יני רשאין  לקנוס תקנה יש אם מ״
 ואם .המותר אח ומשלם זה ושל זה של ופגמו בושתו משערין ממון

 מכמה פטור דשמעון דהלמודיאנ״ל מדינא אוחו להעמיד הוא המנהג
ם  ברוחו שולט אדם אין גידופי! בדברי ראובן שהתחיל כיון חדא טעמי

 וחירופי גידופי! כשאר הויא בו דדשו כיון ותו .הוא לאונס וקרוב
 זרעו את לפסול אדם יחוש ולא הקהל מן א!חו ירחקו ולא דעלמא

 ולא ולגדפו לחרפו אלא אמרו שלא שיידעים זה של דבריו משים
 שהרי זה דין ז״ל הרמב״ם השמיעי טעמא דמהאי ואפשי . לפוסלו
 אח סופג ממזר בנידוי יהא עבד לחנירו הקורא דחניא ברייתא

 בהלכוח העבד דין ז״ל וכתב לחייו עד עמו יורד רשע הארבעים
 שיהיה איך הפנאי למיעוט מצאתיו לא ואני שכתבו ואפשר ח״ח
מי מן פטור מצרים מנהג לפי וכן המלקוח מן פטור דבנ״ד נ״ל ר  ה

 יקרא שלא בו ולגעור בדברים לביישו ראוי אבל .שזכרתי מטעמים
 חבירו יתחיל ואפילו ומריבה קטטה מחוך אפילו לחבירו זה שם עוד
 כסי אותו ולקנוס ליסרו לב״ד ראוי קיאו על שב ככלב ישוב ואס

 מן שלא אפילו בזה רשות להם ויש גדר לעשות והצורך השעה
:כתבתי והנלע״ד . הוא ופשוט הדין

ט קי ת ת (חפא) ח ל א שהולכות במצרים שנהגו מה טל ממר ש
הנשים



ה86 א א ותשובוההרדבץ«

 ימים ד' ו6 ג׳ שם ועומדום העכו״ם בנים מלאכה למשוח הישים
ם נשי בהן יש ולפעמים ולילוח היי  : לא אם איסור סשש יש אם נ

ה ב ו ט ^  נפשו וכבר ישוער לא גדול פריצוח זה במטפה יש ת
 ונמנעו פירשו ומקצחם זה על הנגידים מידי הסכמוח

 יחנו ולא עניים ובעליהן עניות הן כי לעמוד יכלו לא ומקצתם
 מחייתן לבקש צריכות והן לבניהן ולא בקרה כסות ולא לבוש לא להן

 שלחן על ישבו שלא הוא לתקן שיכולנו ומה בעליהן ברשות ופולטת
 אלא בתחלה היה כאשר ונשים אנשים הרקום מלאכת לעשות אחד

 הזקנות אלא תלכנה שלא ועוד לעצמן והנשים לעצמן שהאנשים
 לאסור איסור השש כאן אין הדין לענין ומ״מ .ומעלה שנה ממ״ם
 יחוד כאן ואין נשים משלש יותר שהולכות חדא .בעלה על אותה
 '7 או ג' עם הא משמע נשים שחי עם איש יתיחד לא חנן דהכי
 לכתחלה הנ"מ עליו חולקים שיש ואע״פ .ז״ל רש״י לדעת מותר
 עם הרבה נשים וא״כ הרבה אנשים דאיכא וחו . לא בדיעבד אבל

 כ׳יו פ' ז״ל הרמב״ם וכ״כ . לכחחלה אפילו מותר הרבה אנשים
 וחו .הרבים לרשות פתוח דפתח ותו .ביאה איסורי מהלכות
 וא״ר יחוד משום חופשין אין בעיר בעלה רבא ואמר בעיר דבעלה

 שרש״י ואע״פ .יחוד משום חוששין אין לרה״ר פתוח פחח יוסן}
 ז״ל והרמב״ם התוספות .איכא איסורא אהל מלקות לענין פי' ז״ל

 ואע״פ . ליכא איסורח דאפילו הסכימו המפרשים ורוב הנזכר בפרק
 הישנות אותן שהרי ל״ק למיחש ואיכא בלילה שם ישנות שלפעמים

 נכנסים אנשים שאין כלל אנשים עם מלאכה עושות אין בלילה
 ונשים הרבה אנשים שם שנכנסין במקום הם ואם השרות במקום
 אנשים בין ישן הוא מדאמרינן והראיה . כדכחיבנא מותר הרבה
 הרי הבית בעלי אלא שם נכנס לא ואם הנשים בין ישנה והיא

 לדעת הרבה נשים הם ואפי' משמרתו אשתו אין דעכו״ס אסור זה
 דטעם ואע״ג טרידי בעבידחייהו והני דהני וחו .הפוסקים רוב
 כיון ותו .דלעיל טעמי להנך סניפין הוי מ״מ יספיק לא לבדו זה

 מינייהו דמסחפו להנך שומר הוו להן מחאוה אדם שאין זקנות שהן
 והם האומנות בעלי הם זו מלאכה דעושים כיון והו .מגלו דילמא
 לחזקתייהו. מרעי לא מלאכתן לעשות נשים להביא שעה בכל צריכין
 :נינהו סניפין נמי טעמי והני עבירה שיעשו רחוק הדבר הילכך

ז י נ מ ל  לההיחד שאסור במקום הנכרי עם ונתיחדה עברה אם !
 לך היבעי לא יפראל באשת . לא אם נאסרה היא אם ’

 רב אמר יוחסין בעשרה דגרסינן לבעלה מותרה לכ״ע דודאי
 על מלקין ז״ל רש״י ופי' היחוד על אוסרין ואין היחוד על מלקין
 ואע״ג היחוד על בעלה על איש אשת אוסרין ואין בפנויה היחוד
 ספק ספיקא ספק איכא נתרצית שמא חיישינ! ליה איה ז״ל דרש״י
 דדחי ואע״ג .ברצון ושמא באונס ושמא נבעלה צא ספק נבעלה

 בדיעבד לך אימא לעולם דילמא מעמידין אין פרק בריש חלמודא
 רש״י ופי' ממונו הפסד מפני דמהיירא טעמא היינו והכא לא נמי
. אסור כנ״ד ממון הפסד ליכא דאי משמע מיירי איש דבאשה ז״ל
 דבדיעבד הוא אמה דרבינא אבל אמרה דחייה דדיך קשיא לא

 נאסרה אשה דאין מדקיי״ל נ״ל וכן בחוספוח כחב וכן מוחרח
 משום החם דדוקא חרט עוד .וסתירה קינוי ע״י אלא בעלה על

 בעלמא יחוד דה נסיח אס אבל להם מסורה והיא בידם דנחבשה
 לרמוז דרכה בחרשח דאפילו בירושלמי ואמרו בעלה על נאסרה לא

 באשח שנחבשה דאשה משנה אוחה שמפרש מי דעת לפי וכ״ש
הן.  כהן באשת אבל מותרת היא ישראל דאשח הוא ברור וזה כ
 חרחי דאיכא מיד אסורה ז״ל רש״י דלדעת פלוגחא איכא ודאי

 דאמרינן והא .אסורה באונס אח״ל ואפילו נחרצת שמא דחיישינן
 איש באשת וסתירה קנוי ע״י אלא בעלה על נאסרה אשה אין

 אבל מועט זמן בשביל נאסרת אינה ז״ל אלחנן רבינו לדעת דוקא
 בתוך שמא דחיישינן אשור רבים ימים הנכרי ברשות שהתה אם
 זו שטה ולפי .אסור בכהן ואונס אוהה אנס או נתרצית זה זמן

 למיחש איכא לאונס חיישינן דלא דנהי אסורה חשובה אשה אפילו
 הרמב״ם שטת נראה והיא מחוורת יותר שלישית שטה ויש .לרצון

 אמרינן לא כהן באשת ואפילו מרובה לזמן דאפי' עמו ורבים ז״ל
 בראיות המפרשים זה והוכיחו חיישינן לא נהרציס דלפמא לה

מפני דנחבשה מחני׳ הך ושאני סיישינן לא נאנסה ולשמא ברורות

 בידם מסורה שאינה היכא אבל לאנס ויכולין בידם מסורה שהיא
 וכן האשה פ' בכתובות ז״ל הר״ן העלה וכן .כלל אותה אונסין אין

 ההיא שהביא ז״ל הריא״ן» סברת נ״ל וכן משנה מגיד בעל העלה
 ע״י שנחבשה דאשה המפנה וכ״ח היחוד על אוסרין דאין דרב
 אוסר אינו גוונא בכל דיחוד משמע כצורתה לבעלה מותרת ממון
י שלא נחבשה ואם  דחיישינן אסירה בידם מהורה שהיא כיון ממון ע׳
 החירון אלא כחב שלא ז״ל האשר״י דעח נראה וכן .אנסוה פמא

שעי') כחב וכן .התוספות של הראשון שעי׳] רבינו(הו  מטיראני [י
 מכת אותה ומכין עכו״ם עם אפילו ביחוד נאסרת אשה דאין ז״ל

 האי על ס״ג בשם בסמ״ג דכחוב ואע״ג .פנויה היא אם מרדות
 אס אבל ישראל עם נסתרה ה״מ נסתרה מדברת זעיירימאי דאמר

 .ע״כ לכהונה ופסולה כשבויה היא הרי העכו״ם עם נסחרה
 דס׳׳ל אפשר דמדברח דומיא נאסרת שעה לפי דאפילו ומשמע
 לאוסרה אבל לישנא כדמשמע לכהונה אוחה לפסול א״נ ז״ל כרש״י

 כשבויה לס דתלי ואע״ג . נשואין דלבחר קלא דה״ל לא בעלה על
 הא לכהונה ליגשא אסירא דפבויה סיכי כי אלא לגמרי כשבויה לאו
מא בעלה מחחח אותה להוציא אבל לכהונה אסירא נמי  אחרינא עע
 ע׳׳ד עמו דנסתרה איירי דההם .נשואין דלכחר קלא דהוי בה איח
 יחוד אבל פריצות דברי עמו מדברת דמשמע דמדברת דומיא זנות

 בה״ג ולא אדם אמרה לא מלאכתה לעפות שהולכת כנ״ד בעצמא
 דלשני כיון וא״ת .ז״ל רש״י סברת בעלי שיש אני מודה וס״מ

 יש מרובה זמן העכו״ם עם ששהתה בזמן לבעלה אסורה השיטוח
 לי מסתברא מרובה וזמן מיהא מרובה זמן שהתה אם להחמיר

 בס גס לבו זמן כ״כ עמו מחיחדח שהיא דכיון ולילה יום דהוי
 דאי דכיון חדא וי״ל .זו סברא לפי אותה אונס או אוחה ומרצה
 והקילו היא דרבנן ושבויה כשבויה ליה הויא נבעלה שלא אומרת

 .רבנן הקלו בשבויה דוכחא בכל כדאמרינן קולות כמה רז״ל בה
 של כעדותו המקילין מן הוא ז״ל והרמב״ם הוא דמר דאחריה וחו

 מתיחדות האלו הנשים דאין והו ז״ל משנה מגיד בעל ושל ז״ל סר״ן
די אלא זנות לפס  אימח מפני שכיח לא דאונס וחו בעבידתייהו. טיי

 פמא חיישינן דלא ס״ל השיטות בעלי רוב הרצון מפני ואי מלכות
 אוסרין דאין גוונא בכל משמע דרב דמילחא דפשטא וחו .נתרצית

 ע״י אלא בעלה על נאסרת אשה דאין דקיי״ל וסו .היחוד על
 שהכל אני רואה למעשה אבל להלכה כתבתי זה כל . וסתירה קינוי

 הנכרים עם להסיחד ורגילה פרוצה היא אם שהיא מה לפי
 על אותה ולאסור המחמירים כדברי לפסוק ההוראה לבעל יש

 אלא בכך רגילה ואינה צנועה היא ואם . ישראל אפילו בעלה
 .כהן אפילו בעלה על לאוסרה אין סבה לאיזו נתיחדה אחת שפעם

 היחוד על מלקין רב כדאמר כנה על אותה מלקינן היא פנויה ואם
 אפילו אותה מלקין אין איש אשת היא ואס . בפנויה לה ומוקמינן

 לעז מוציא אחה ונמצא בנים לה יהיו שמא משוט בנים לה כאין
 ביותר שהקל ותמצא ל״ב כלל ז״ל הרא״ש בתשובת ועיין .בניה על

 הרבה והאריך ק״ס סימן ז״ל קולון הרר״י ובתשובת מזו גדולה
 כהן אשת מהראשונים אחד וז״ל . הפנאי למיעוט קצרתי ואני

 כהן לבעלה כך בשביל אסורה אינה הנכרי עם שנתיחדה
 אשה דדוקא כך בשביל לכהן אסורה אינה פנויה ישראל בת וכן

ס סוליכוה כרחה שבעל העכו״ס בידי שנחבשה  למיחש איכא כ
 להיות בידו מסורה אבל ממונו הפסד מפני לא אם אנסוה שמא
 אם בין סילוק לתת גדולה קולא וזו .ע״כ מותרת כרחה בטל שם

כרחם. בעל שם ועכבוה בעצמה להלכה כרחה בעל הולינוה
: כתבתי והנלע״ד

ת (תפג) תתקב ל א צ  בכתובתה מנה לאשתו שחייב ראובן על ^
 מאתים לה שיתנו מיתה מחמת וצוה

 עם האשה יד מתחת יוצאה והצוואה בצוואה כתוב וכן בכתובתה
ט והיתומים כתובתה ע  :נאמן מהם מי המתנה של המנה פרענו ט

ה ב ו ש  חוב כשטר הצוואה שאין בתשובה כתב ז׳׳ל הרשב״א ת
 אלא שאינו פרענו לומר נאמנים היתומים יהיו שלא

 בדלא אפילו אותה המעידים כעדים והיינו בעלמא דברים לזכרון
 דידן בנדון אבל כלל שטר דין לה דלית משוס כתובו לסם אמר
דכתובתה היכי וכי קאמר כתובה דין כל בכתובתה לה דאמר כיון

אינס



ותשובותהרדב״זשאלות
 אינם הזה הממנה של גמנה גם פרטנו לומר נאמנים אינם

 פרענו לומר דנאמנין השכח שסיר בה מעיינה כד אבל . נאמנים
 בעי מאי בידי ששדך משום הוי בעלמא נאמנים דאינם דטעמא

 הוא כלום לאו הצוואה שפר משום דאי פטמא האי שייך לא והנא
 הוא בעלמא דברים דלזכרון בידה והניחוהו כחבוה חוב נשמר ולא

 אלא ביה כחיב לא הכחובהי שפר משום ואי ז״ל הרשב״א וכדכחב
 נאמנוח לענין לא בכחובחה דכחב דהא למימר דאיכא וחו . מנה

 לעניו הכחובה מנאי כשאר זו מחנה דלהוי מילי לשחר אלא קאמר
 חרצה אם אבל כחובה לגבות הרצה אם אלא מנה אוחו תגבה שלא

 להיותו ותו ,מתנה היא כאלו מעכשיו המנה שפול לא ניזונת להיות
 שאפי׳ ותו .הזיבורית מן או המפלפלין נין לגבות מתנה כדין
 המתנה מקבלי ויד הראיה עליו מחבירו המוציא ספק הדבר יהיה

 כדין ונפערו המנה שפרעה היתומים ישבעו הילכך .התחתונה על
: כתבתי לע״ד והנראה .המתנות שאר

א האלמנה טנין על נפשי ידיד ממני (חסג) תתקנ
 והסביאה בעלה מבית נכסים שגנבה

 חפן גנבה איך והגידה אשה ובאת הכנסת בבית והכריזו אותם
 אלא בהם הודית האלמנה ונס פ׳ במקום אותם והחביאה ופ' פ׳

 גנבה היא ואח״כ לדבר אותה השיאה המגדת שהאשה שאמרה
 שהודית מה שיעור מכתובתה לס מנכין אם המחבואה מן אותם

 את תגבה ולא לשבועה כך ע״י נפסלה אס וגס .ונגנב שהחביאה
 תכשיפין בידה נמצאו גס , לשבוטה חשודה שהיא כיון כתובתה

 מכתובתה חון אותם נופלת אס מודה והוא לה נתנם שאביה ואמרה
; לא או .

ה ב ו ש  והחביאה בטלה מבית שהוציאה האלמנה שהודית מה כל ת
 דנת יפה דבריה לפי אפי' שנגנבו ואומרת אותם

 כתבת כאשר מזו גדולה פשיעה לך דאין מכתובתה אותם לנכות
 היית נאנסו שאס דבריך מתוך נראה אבל . יום בכל דנין אנו וכן

 דכיון גנבה זה מחשיב שאתה דבריך לפי .אינו ודאי וזה אותה פוכיר
 אלא למקומם שתחזירם עד אונסין לכל ברשותה להו קיימו דגננה

: דקדקת לא מרווח פתח שראיס מפני ,
ל ^ניי לן  וגנבנית כפרנית דהוחזקה כיון לשבועה נפסלה אם ו

 א״כ אלא חשוד נעשה אדם אין דקייל״ן דאע״ג וכתבת
 שעבר מעצמו המודה אבל בה שנפסל עבירה שעבר עדים באו

 הנ״מ לכתחלה אותו ומשביעין לפוכלו ראוי אין בה שנפסל עבירה
 אס לו שאומרים רשוד שהוא באומרו משבוטה עצמו לפפור כשבא
 להשבע לך אסור עבירה שעברת מפני ולא תשבע אמת אומר אתה

 פיו על השבועה על חשוד להיות נאמן ונופל בנשבע אבל באמת
 עכ״ל. דמי עדים כמאה דין בעל והודאת קאתי נפשיה לחיוב דהא

 כתבו ז״ל סרמ״ה של הוא וסופו ז״ל הרמב״ס של הוא ותחלסו
 מה על שכתב מה גס .הס פכופיס ודברים והפור משנה מגיד
 בו גובה אינו היתומים על שפר ומוציא השבועה על חשוד שהוא
 אלא לגבות יכול שאינו שמתוך נראה דבריך שמתוך הוא אמת

 בס מעיינת כד אבל . כלום נופל אינו עליה חשוד והוא בשבועה
 נתונים הנכסים שכל כיון לשבועה זו אשה נפסלה דלא תשכח שפיר
 דאלמ״ה גניבה זו תקרא לא מהם החביאה אפי׳ לה ומסורים בידה

 ואומרות נכסים מחביאות שכולן כתובה נופלת ישראל בת שבקת לא
 הולכות בב״ה מכריזין או עליהם מאיימין וכשאנו אמנו עוד אין

 אלא לשבועה חשודות הס כך ■בשביל לא שהחביאו מה ומביאות
 עדים שני שם יש אי*י' זה פעם ולפי כתובתן ונופלות אותן מסביעין

 ז״ל הרסב״ס דכתב ואט״ג .לשבועה פסלה לא שהחביאה כשרים
 שהופקד מעדר פלה שגנב כגון מרשותו שגנב שומי גניבה מהל׳ פ״ד
 ע״כ בכפל חייב עדים עליו יש אס אצלו שהופקד מכיס וסלע אצלו

 קשיא לא .כפל עלה מדמחייב גניבה היא מרשותו שהגונב משסע
 פענח בעוען אלא בשוסי כפל מצינו דלא אמוחא לה מחו דהא

 סוה כתב ז״ל מ״מ ובעל ז׳׳ל הראב״ד השיגו והכי . ונשבע גנב
 מרשותו הגונג באין למדת הא .ע״כ לרבינו פענה יודע איני דבר

 לן למה כסל לחייב כפירה משטח הכי תימא לא דאי גנב נקרא
̂  אכתי גנב פענח איכא דבנ׳׳ד ואע״ג ,ושבועה גנב פענת

דאין אשמעה מיפסלה לא כפל לה מחייב דלא היכי וכי נשבעה

 מבעיא ללמוד יש וכן . השבועה בשעת אלא השומר גניבת עיקר
 שהיא עדים באו אח״כ ונשבעו בפקדון גנב פענח המוען פפא דרב

 שעדיין עדים באו ואח״כ ונשבע גנב פענח וטען וחזר ברשותו
 והקשו ופטנה פענה כל על כפל חייב פעמים ק׳ אפי׳ ברשותו היא

 השבועה על חשוד הוא והרי ב״ד ישביעוהו היאך המפרשים
 מינה עדיסא איתא ואס עדים ע״פ שקרן שנמצא ראשונה משבועה

 לשבועה נפסל ברשותו שהיא עדיס שבאו מכיון לאקשויי להו הוה
 עדים ובאו בפקדון גנב פענח דפוען למימר לך אית מאי אלא

 לדעת ואפי׳ לשבועה נפסל אינו נשבע שלא כיון ברשותו שהיא
 כיון כפל משלומי לענין אלא הרב אמרה לא כאן דעד הרמב״ם

 שעדיין כיון השבועה על חשוד אינו אבל כפל לשלס חייב עדיס שיש
 עדים לא דליכא בנ״ד וכ״ש ברשותו היא והדבר הואיל נשבע לא

 ניתנו המפלפלין אלו שהרי משומר האי דעדיך והו שבועה. ולא
 כא^ וחשיב מותו אחרי ואך בעלה תחת בעודה בהם להשתמש לה
 ותו .אותם החביאה אס עליהם תחשד שלא מלתא להא שלה הם

 בדרך אומר אני כי ותו החביאה, בנה דלצורך לעצמה היתר דמורת
 פדים עליו ובאו בכפירתו בעומד אלא נפסל האדם שאין כלל

 יפסל למה הכרזה מחמת או איום מחמת או מעצמו הודה אבל
 לחייב כלום אינו אשה עדות ואלו שבידו מעבירה שב הוא הרי

 עדיס שם שאין וכיון בכפירתה היתה־לעמוד יפלה שהרי אותה
 ז״ל הרמ״ה שכתב ומה , מזו גדולה תשיבה לך אין דהודת

 עצמו להצדיק נאמן אני חשוד ואומר ונופל הנשבע התובע אבל
 נשבעתי או עדיס עלי ובאו שגנבתי בדין אני חשוד שאומר היינו
 אדם אמרה לא מעצמי והחזרתי גנבתי אמר אם אבל לשקר
 וחייבוהו וכפר בב״ד תבעוהו ואפי׳ כלל השבועה על חשוד שיהא

 והא כפרן הוחזק לא והודה כשבועה מחמת ופירש שבועה ב״ד
 עבר אם ה״ה כפרן הוחזק לא ואפ״ה תשקרו לא על דעבר הכא

 כתב הפור וז״ל .כפרן הוחזק לא דהודה כיון תגנוב לא על
 וגזלו שגנבו הממון והגזלן הגנב שהחזירו אט״פ ז״ל הרמב״ם

 לא למה יודע ואיני פסולין טליו שהוזס הממון זומם עד ושילם
 כיון ששלמו אע׳׳ס שר״ל ואפשר הממון שהחזירו אחרי יוכשרו

כ מעצמן שישובו עד פסולין שלמו ב״ד דבכפיית  איכא ותו .ע'
 שסשפ בדברים אלא לעדות נפסל אדס דאין דקייל״ן אחרינא פעסא

 או גזל או לשוא או לשקר שנשבע כגון עבירה שהם ישראל בכל
 להיות העושה שקרוב דבר על שעבר עדיס ראוהו אם אבל גנב

 בהלכות ז״ל הרמב״ם וכ״כ יפסל ואח׳׳כ להזהירו צריכין כשוגג
 המחביאה אשה אין דבנ״ד וכיון .שבועה לעני! וה״ה ,ע״ש עדות

 לא הלכך תגנוב דלא לאו על שעוברת יודעת בעלה של נכסים
 דעתך הסכימה איך האח עליך ותמהתי בכך, לשבועה נפסלה

 , דכתיבנא פעמי הני כל בס דאית כיון כתובה בלא להוציאה
 שנתנם דבריה מפרשת אם לה נתנם שאביה שאמרה כחפצים ולענין

 עדים דליכא כיון מגו לה יש אס לדקדק צריך אז לבעלה ולא לה
 אבי לומר נאמנת החזרתי או לקחתי לא לומר שיכולה מגו וראיה
 לי נתנם בעצמו בעלי או בהם חלק לבעלי יהא שלא ע״מ׳ לי נתנם

 בביתו שיש שכל כלל נאמנת אינה מגו לה לית אי אבל במתנה
 ומוסכם ז״ל הרשב״א בשס כתבת כאשר בחזקתו הוא הרי אדם של

 עליהם לישבע במגו נאמנת דאינה כתבת איך עליך ונפלאתי .הוא
 לה יש דאם בהדיא כתב תתרע״ב סי׳ בעצמה תשובה באותה והרי
 ההוראה בעלי מדרכי זה ואין הלשון סוך עיינת לא ושמא נאמנת מגו
 דורון שלחס אבי פייננת ואם . הלימוד על השקידה הפלג ולכן
 ,טמך והדין הבעל של הס הרי המנהג כפי הבן שילדתי בזמן

 מחזיר וזה שמחתו בזמן לזה שולח שזה המנהג הוא שכן והפעס
 מהלכות פ״ז ז״ל הרמב״ם דכתב לשושבינות ודמיא שמחתו בזמן לזה

 יורשי כופין מהיורשים שושבינות לגבות שנהגו במקוס ומתנה זכייה
 כלום משלמין אינם היורשין נהגו שלא ובמקוס בניכוי להחזיר ראובן

 מנהג שאין ובמקום .ע״ש דבר של בפטמו האריך ז׳׳ל והראב״ד
 שהנכסים דמלתא כללא ,והמע״ה היורשים בחזקת הוא הכל ידוע

 שאומרת והתנשיפין מכתובתה לה מנכין ונגנבו אותם שהחביאה
 משביעין מגו לה יש ואם נאמנת אינה מגו לה אין אם שלה שהס
למתנה לה נתנו סכשימין שא^ בה וכוללין האלמנה שבועת אותה

ולא
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 :כחכמי לע״ד והנראה .כתוכחה לס.שאר ומגבק לבעלה ולא
ת1^נ (חסד) תתקכב ל  שורסין דוכחא ככל דאמרינן הא על א

 זמן כמה החזקות על ומלקין וסוקלין
 הוי זימני דכתרי איכא כמעשה התלויה חזקה דכשלמא זו חזקה
 התלויה כחזקה אכל .חזקה הרא דמני דכתלתא ואיכא חזקה

 :לא או שנים ג' קרקעות כחזקת הוי אי ידעינן לא כזמן
^ ה2ת ב  ואשה איש תנו יוחסין פשרה ס' כירושלמי נרסינן ו

 אומרת והיא היא אשתי אומר הוא ממדה״י כאו
 עליה הורגין הוחזקו איש אשת משום עליה הורגין אין הוא כע^

 כשם חייא ר׳ כא ר׳ יונה ר׳ חזקה היה כמה עד איש אשת משום
 הרמכ״ס כתכו הזה והירושלמי .ע"כ יום שלשים עד אומר יוחנן ר׳

 אשת דלגבי היכי וכי ז״ל יעקכ ורכיט אישות מהלכות ס״א ז״ל
 חייכי או כ״ד מיתות חייכי שאר לכל ה״ה יום ל' חזקה הוי איש

 כעלה כשכינותיה נדה הוחזקה אמרינן דהא מהנדה חוץ מלקות
 אלא יום שלשים חזקת למימר שייך לא נדה משום עליה לוקה
 לוקה וכעלה הוחזקה נדותה כגדי לובשת שכנותיה שראוה כיון

 דכסר תדע .ז״ל המפרשים הסכימו וכן ז״ל סירש״י וכן עליה
 החזקות על דהורגין יוחנן דר' ההיא הירושלמי מייתי מימרא האי
 דאמר סמיך דלעיל דעלס משמע החזקה היא כמה עלה שאיל ולא

 דידן דהאכתלמודא לענין ענין כין לסלוגי וליכא יום שלשים חזקה
 החזקות על מלקין דאמר יוחנן דר' האי מייתי קדושין כשלהי

 ואשה איש הונא רכ כר דרכין הא החזקות על ושורסין וסוקלין
 זה ונשרפין זה על זה נסקלין הכיס בתוך שהגדילו ותינוקת תינוק

 מורככ כספה על וכנה לירושלים שכאס אחת באשה ומעשה זה על
 בנה שהוא מפני לא וסקלוה לב״ד והביאוה עליה ובא והגדילתו

 חייבי כל בין חילוק שאין הרי .אחריה כרוך שהיה מפני אלא
 דאמר דשמעתא מאריה הוא יוחנן דר' והו החזקה לזמן מיתות
 .יום שלשים החזקה דזמן דאמר הוא איהו החזקות על הורגין

 ודאי אלא מיניה שתיק הוי לא להזקה אחר זמן שיש איסא ואי
 :כתבתי לע״ד והנראה .יום שלשים קללו הדברים כל חזקת
ה2̂ (ספה) התקכג ל א  שאירע מעשה על רבינו ילמדנו מרודס ז

 שערוס שלשה שנים הוציאה לאה כאן
 .סופר חזוקי וכל נאמנות; ההם בשכירות וכתוב אחיה ראובן על

 להשביע רוצה ושהיה שטרות באותן רבית שהיה הלוה ראובן וטען
 שיפרע גזרו והדיינים שפרות באותן רבית לוקחת אם לאה את

 המלוות באותן רבית יש אם לאה תשבע ואח״כ השטרות ראובן
 שראובן מקרה קרה זה ובתוך הנ״ל בשטרות הכתוב הנאמנות מכח

 בפקדון בידו שהי' הנ״ל לאה חסן יעקב על תניעה לו היה עצמו זה
 לתבוע ראובן בא וכאשר מעות אלפים סך הנ״ל מראובן ובעסק
 ואמר חמותו לאה מצד הפקדונוס בידו מעכב היה לאה חתן מיעקב

 חייב שאתה מה חמותי ללאה שתפרע עד אלא כלום לך אתן לא
 אחוסו לאה עם נתפשר זה ראובן וכראות הנ״ל בשכירות לה

 וכתב ביניהם שקבעו לזמנים ההם השטרות לפרוע ואמר הנ״ל
 וכתוב שבעולם סופר חזוקי בכל עשויה מחילה הנ״ל ללאה ראובן

 וכו' ישביעה ושלא רביס טענת כל לס מוחל היה איך במחילה
 שאינסו ואמר עליה מודעא כסב הנ״ל המחילה לה שיכתוב וקודם

 חמותו לאה בעבור מעותיו מעכב היה לאה חסן יעקב מצד ניכר
 שאפילו ואמר הרבית טענס מצד מחילה לה כותב היה זה ועל

 ופלוני פלוני בפני שמסר מודעא במחילה שבעולם מודעות כל יבטצ
 ביניהם שקבעו השטיוס פרעון זמן שהגיע ועתה .אותה יבטל לא

 שטרוס באותן רבית יש אם הנ״ל לאה שתשבע וטען ראובן חזר
 טענס כל אחיה לה מחל איך מחילתה שטר הוציאה הנ״ל ולאה
 ועסה .המחילה קודם שאמר המודעא הוא גם הוציא וראוק רבית
 רבינו דבר ובבוא קשים הדין שבעלי מפני זה דין רבינו יורנו

 שום יערער לא ושוב כרחם טל הדין הכתוס שסי עליהם יקבלו
 שלום ומורנו אדוננו ולך משערינו ריבית דברי וישבתו מהם אחד

:והטהורה החשובה בנפשו רב
!^ ה1ת ב  ראובן עם הדין אם הוא זה בדין לעיין שיש מה ו

 היה אם עוד . בשטרות ריבית טענת על להשביע
יש אם עוד .חמותו לאה בשביל שבידו הממון לעכב יעקב יכול

 אוגס ממוןיהוי אוגס אם עוד למלוה. פקדון של ממון בין חילוק
 או ממון אפסידך ומגזם האומר בין חילוק יש אם עוד לא. או

 של באונסו המודעא עידי הכירו אם עוד .שלך ממון בידי אעכב
 אם עוד .לא או אשכועתא מודעא מסרינן אי עוד .ראובן

 :השאלה עיקר שהוא נראה שזה לא או המחילה כח מבטל המודעה
ה ת ע  שבועה לאה חייבת אם לענין .ראשון הראשון על אשיב !

 ז״ל הרמב״ם לדעת רברבי באשלי תליא זו טענה על ^
 עליו הוציא וז״ל וליה מלוה מהלכות י״ד פרק שכתב לאה תשבע

 לא ומעולם הוא מזוייך שטר ואומר טוען והלוה מקויים שטר
 הוא רבית אבק או הוא רבית זה שחוב שטען או זה שטר כתבתי

 לאו הטענות אלו אבל .וכו' אמנה שטר שהוא שטען או
 יטעון כך ואמר ישלם אלא מקויים שטר לבטל כמיניה כל
 היסת ישבע יכפור ואם יחזיר יודה שאם שירצה כמו המלוה על

 כל שעל נראה דברים של פשטן הרי .ע״כ נוטה דעתי ולזה
 דאשארא לדחויי דאיכא ואע״ג קאי למעלה האמורות הטענות

 דהכרעתו ותו . ונסמוך ניקום דחוקי אשנויי אנן ארניס ולא קאי
 נראה וכן הדיינין שבועות בפ' שכתב הכרעה הוי ז״ל הריטב״א של

 על דנשבעין בתשובה ז״ל הרשב״א וכ״כ ז״ל הרמב״ם מדברי
 ז״ל הרשב״א מורי ודעת וז״ל ז״ל הריטב״א דעס וכן זו טענה
 היסת דמשתבע בכל כופר והלה רבית של מנה טענו אם דה״ה

 שבועה מספק אינשי דפרשי מודה עליה שנועה רמיס כי דדילמא
 דדוקא אומר היה ז׳׳ל הרא״ה מורי אבל .ממונא מספק פרשי ולא

 בחזרה לאו דלאימתקן ברביס אבל בחזרה לאוי דמתקן גזל בטענת
 היסס משתבע דלא ז״ל הרמב״ן לדעת נשך איזהו בפ' כדכתיבנא

 וכן הרשב״א דברי לי נראין והשתא אחר במקום כתבסיה וכבר
 והריטב״א הרמב;'ם לדעת הרי .עכ״ל ז״ל הרמב״ם דעת נראה

 שאין כתב"בתשובה ז״ל הרא״ש אבל זו. טענה על לאה נשבעה ז״ל
 משים אדם דאין חדא טעמי סלתא בה ואית זו טענה על נשבעין

 חשיד אממונא דחשיד דמגו ותו .רבית לך נתתי לומר רשע עצמו
 ז״ל הרא״ש אבל אלו טעמים שני דחס ז״ל והרשב״א . אשבועתא

 ואכיל היתירא שבק דלא ישראל על דחזקה והיא שלישי טעם חדש
 דרך או עסקא ע״י או בהיתר לעשות יכול שהיה כיון וזה איסורא

 דרך באיזה או לאחותו ראובן שיחן מתנה דרך או וממכר מקח
 ואכלי היסירא שבקי לא דאורייתא רבית שם יהיה שלא שיהיה

 היה פרוזבול לומר דנאמן אפרוזבול דהוה מידי דאורייתא איסורא
 העלה הטעם ומזה .איסורא ואכיל היתירא שביק דלא ואבד לי

 ובעל הרא״ש סברת היא וכן זו טענה על נשבעין דאין ז״ל הרא״ש
 ז״ל והרמ״ה הרמב״ן סברת נראה וכן הנתיבות ובעל הטורים
 אתריה ז״ל הרמב״ם כדעת הגלילות אלו בכל לדון שנהגו כיון ומעתה

 דשבועס טון וא״ת .שבועה שחייגוה הדיינין עשו ויפה הוא דמר
 ניזיל כמאן הלכסא מסופקים ואנן פלוגתא ואיכא דרבנן היסס
 אמרינן דלא כלל ל״ק הא .דרבנן ספיקא ככל נשבע ולא לקולא

 איך ידעינן דלא מאליו נולד שהספק היכא אלא לקולא דרבנן ספיקא
 . בו וכיוצא מעיים בני ונטל זאב דבא ההיא 'כגון המעשה ה־ה
 נפסוק כמי יודעים אנו שאין ידיעתנו מחסרון בא כשהספק אבל

 בתלמוד האמור תיקו מכל עלי תקשה ולא לקולא. אזלינן לא הלכה
 כל אמרינן ואפ״ה הבעיא לפשוט ידעו שלא ידיעה מחסרין שבא
 הבעיא לפשוט ידעו לא התלמוד דבעלי דכיון לקולא דרבנן תיקו
 שפסק הדברים שאר כל אבל מאליו הספק נולד כאלו להיות חזר

 כדעת יודעים אנו ואין הפוסקים בין מחלומות שנפל אלא התלמוד
 ושמור . לקולא אזלינן לא כה״ג התלמוד בעלי טונת היתה מהם מי

: זה עיקר
ד ל  לא דנשי בנ״ד יודו וסייעתו הרא״ש אפילו כי אומר אני ע

 להלוותם מוסר ואלמנות יתומים שמעות וחושבות דינא גמירי ^
ה הארץ עם בראובן לפני בא ומעשה ברביס ט  של מעות בידו ו

 ממני לקחת קצוצה רבית הלוה וכיען ברביס אותם והלוה יתומים
 ז״ל דהרמב״ם ההיא ודוחים הרא״ש כמ״ש משבועה לפוטרו ורצו
 הרא״ש לדעת אפי' שטעה אומו חייבתי אני1 למעלה שכתבתי כמו

 : שבועה שחייטה דנו יפה הילכך דכסיבגא מטעמא ז״ל
ן ^ני ^ ל אחותו לאה בשביל ראובן ממון לעכב יעקב יכול היה אם ל



ותשובותהרדבץשאלות

 לו ולא חוטא אדס דאין עמיו נסוך משה עוכ לא כי דע
 נהרא ולא לו ולא דעתו לפי ראוכן של וזכותו דימ הפסיד וזה

ה  ואין מנה חכירו כחייכלו שיודע דמי דקיי״ל דאע׳ג אמונים. א
 ישכע שמא כירא משני או אלס שהוא מפני מידו להוציאו יכול

 אנל מלוה הנ"מ .אותו לעכג שיכול לידו חכייי ממון ובא לשקר
 לא וזה . אמונים איש נקרא לא עכבו ואם לעכבו ראוי אין פקדון
 לי כמדומה הזוהר כס' אוהו וראיחי מפורש כתלמוד אותו ראיתי
 וקבלו,שאין אמונתך(*קיימו רבה לבקרים חדשים פשוק על שהוא
 מחזירי ישן והוא למות זמנו הגיע אס אלא שינה מתוך נפטר אדם

 שבשעה מפני הימנו אותה נוטלין ואח״כ משנתו וניעור נשמתו לו
 רוחי אפקיד בידך דכתיב הקכ״ה היד נשמתו מפקיד ישן שאדם

ט'  עככו ואס סבה לשום לעכב אין שהפקדון למד אתה מכאן .ו
 הפוסקים■ כתבו ומ"מ .ית' בדרכיו הולך ואינו אמונים איש נקרא נא

 יכול מלוה אבל . מעוכה אחר חיוה השביל הפקדון עכב שאס
 אחר ממקום לו חייב שמבירו בודאי יודע אס עצמו בשביל לעכב®

 לאחרים שחב המקום לב״ח סתופס וגייעי לא אחרים השביל אהל
: מלוה של לממון פקדון של ממון בין חילוק שיש ל״דת הא

 ז״ל גאון האי רבינו נסב כך אונס היי ממון אונם אס
 כותבין לעשותו ויכול בממון אפילו לחהירו שמגזיס מי כל

 הסכימו וכן ע"כ פ' של באונסו אנו מעידיס וכותהין מודעא עליו
 לעכב לעשותו שיכול מזה גדול אונס לך אין ומעתה המפרשים

 יטל שהרי בעדים שלא פקדון דהנ״מ נ״ל ומ"מ .בידו הממון
 השטר מלוה אהל דינא ציית דלא אלם והוא מלוה או הו לכפור
 מעוסיו ויוציא לדינא דלתבעיה אונס הוי לא אלמא דלאו וגברא

; הוא דמססבר וטעמא ממנו
 הודה אס ראובן של באונסו כמודעא עידי הכירו איך ולעני[

 ויעידו יבואו הוא אלמא גברא ולאו בפקדון בפניהם לו
 ידמו איך בפניהם הפקדון כפר ואם הדין ממנו ויוציאוהו עליו

 משוס וכ״ס . פקדון בידו לו שאין קאמר קושטא דילמא באונסו
 התחלה באונסו ידעו לא א״כ פק־ונו ליה יהיה הכי דהסר דחיו

 בפניהם שתבטו לגון לה דמשכחת וי״ל .המודמא שכתבו משעה
 חמותי ללאה תכתוב לא אס פקדונך לך אתן לא פקדוניואמר לי סן

 יאמר וזה מנה יאמר שזה הפקדון מהו להעיד יכולים וחינם מחילה
 להוציאו יכול ואין מסויים דבר בפניהם לו שהודה כנין א"נ .מחט
 צריך אין העדים חנירו אס שהמפקיד לך החזרתי עתה שיאמר ממנו

: העדים לו להחזיר ׳
 מלסא דלכל הוא ברור דהר אשהועסא מודעא כתהינן אי ולעני[

 שמודיע הוא מודעא ז״ל ירוחם רבינו וז״ל מו־עא כסהינן
 האונס הוא הרי שיעשה דבר שום או המכר או שהמתנה נרביס

יי  : שיעשה מעשה שוס או ההדיא שכתב הרי וכו' בעלים מטשיי י̂ה
 וכל הו כתוב אס המחילה שטר לראות צריך המודעא ולעני[

 הרשב״א לדעת מעכשיו עידיה פםלתי שמסרתי מודעא
 אותם שם שהרי קייס המחילה ושאר הטלה המורעא הרי ל ז

 כל המודעא שכתב בשעה שיאמר ואפילו עדות כפסולי נפשיה לגבי
 מעכשיו פסולים הם הרי זו מודעא מבטל שאני עלי שיצאו העדים

 למפסלינהו מצי נפשיה דלגהי המחילה שאר אס לבטל כלום אינו
 תקנה מה ז״ל הרשב״א על והקשו .ברור וזה לא אחריני לגבי אהל
 שאפסול ואפילו המודעא מסירת בשעת שיאמר אפשר הרי זו היח
 שיאמרו מה כל אכתוב אונסי דאגב פסולים יהיו לא המודעא עידי

 הרמב״ס על ז״ל כוא כקשה בה וכיוצא . סוך לדבר אין וא״כ לי
 זה דבר תקנת מה א"כ וז״ל גירושין מהלכות ו' פרק שכתב ל ז

 הדברים שכל לפנינו אמור הגט כתיבת קודם העדים לו שיאמרו
 הס הרי זה גט לבטל הדברים אותם כשיסקיימו שגורמים שמסרת
 שאס נראה ולי ז״ל הרשב״א וכסה . ע"כ הן אומר והוא בטלים
 כי גם המודעא בטול מהטלת המודעא הטול על המודעא מסירת

 הטול על מודעא מסר הוא גס דילמא מועיל מה זה לשון אמר
 האחרונים דברים דאחר אפשר ז״ל הרה לדעת ולתרץ .ע״כ כזה
 לדעת גס . משנה מגיד בעל מדברי נראה וכן הולכים אנו

 שמסר אפילו המודעא עידי דפסל דכיון לתרץ אפשר ז״ל הרשב״א
 כפסולי לגבה שוינהו דהא הוא כלום לאו העדים פיסול על מודפא

נשא] ׳6 גזוהר ♦ועיין

וכל

 אחד המחילה בשטר כתוב ואס .להעידו יכולים אינס ושוב עיוס
 הרמב״ס מ״ש או ז״ל הרשה״א שכתב מה או הללו לשונות משתי

 הלשונות מהשסי בו כתוב אין ואס קיים והשטר בטלה המודטא ז״ל
 מודעי מגו דנפקו ומודעי מודעי כל בבמול גו כתוב אפילו הללו

: אותה משביעין הוא כלום לאו
 להשביעה אני רואה בנ״ד למעשה אבל להלכה כתבתי זה

 רבית ממנו שלקחה הוא דמוכח מדנא1וא לדבר דרגלים עכ"פ
 מה כפי לדון לדיין ויש חתנה יעקב ובין גינה היה רשעים ועצת

: הדין מן שאינו אע"פ האמת את ויודע רואה שהוא
ה (תפו) תתקכי ל א ט  על מנה לשמעון חייב ראובן פנין נ־ל ^

 שיש הוא אמת ואמר לדין ותבעו פה
 בשביל שווייה מכדי ביותר סחורה לי מכרת אגל מנה אצלי לך

 המורה יורה . ביותר לך מכרתי לא כופר וזה המעות המתנת
 המלאה שוס בסחורה היה שלא שמעון ישגע [אס] מי על השבועה

 געי דאי מגו לו שיש ראובן ישגע א״ד .המעות המתנת בשביל
: פה על מלוה היא שהרי פרעתי אמר

ה ב ו ^  אשר הסחורה דמי הוא ראובן בו שהווה המנה אם ת
 המתנת בשביל שווייה מכדי ביותר ממנו שקנה טען

 מהמנה לו וינכה בסחורה הימה העלאה כמה ראובן ישגע המעות
 סחורה מאוסה אינו הזה המנה אס אבל . גמגו נאמן ראובן כי

 שבועה עסק כאן אין בהעלאה לי מכרת אחרת שפעם שטוען אלא
 הוא רגיס אבק בהעלאה לו שמכר שמעון יודה אפילו שהרי כלל

 והעלאתו סחורתו דמי לו פרע כבר וראובן גדיינין יוצאה ואינה
 תפיסה זו ואין גמגו נאמן ולהיות המנה גזה לתפוס רוצה ועתה

 גוגין דאין דקייל״ן קנסות גבי ליה דאית למאן מגעיא ולא .כלל
 דאפילו דסגר מאן דאיכא גררינן בגל גני בתר ואנן בגבל אותן

 מיניה מפקינ-ן דלא דסגר למאן אפילו אלא מיניה מפקינן תפיס אי
 מטעמא בגבל קנסות גוגין דאין אלא חייג דמדינא התם שאני

 נתן שכגר שכיון כלום חייב אינו מדינא הכא אגל בגמרא דאמרן
 .לשמעון בו שהודה המנה ראובן ויפרע בדיינין יוצאה אינה שוב לו

 שמשים אע"פ קצוצה רביס ממני לקחת טונון ראובן היה ואס
 במגו ונאמן לו חייב הוא ממון בדיינין שיוצהה כיון רשע עצמו

 . לו חייב שהוא המנה מן לו וינכה ממנו לקח רבית כמה וישבע
 דלאמשמע זו טענה מפני לשבועה ולא לעדות לא נפסל ראובן ואין
 אזהרה להו משמע לא כלומר תשיך לא אלא תנשיך לא לאינשי לכו

: כתבתי והנלע״ד .למלוה אלא ללוה
ה (מס׳) תוזקכה ל א צ  רחל אס נשא ראובן סוב״ב מצפת ^

 שיהיה זרע בלא ימות שאס עמה והסנה
 ממה ידוע סך או לו שימצאו הנכסים כל חצי ליטול ברשותה
 זרע בלא ימות שאס עמה הסנה עוד . בנדינייתא לו שהביאה

 תזקק שלא כדי מרע שכיב בהיותו מיתתו קודם אותה שיגרש
 הראשון .בכתובתה כתובים הס הנ״ל סנאים ושני אחיו לחליצת
 בתנאים החסומים העדים חתום לאסר והשני . הכתובה בתנאי
 העדים מאותם שנים וחתמוהו למעלה הנזכר ביום התנאי כתבו

 לאשתו גט ונתן ראובן מס ועתה . מעלה של בתנאי החסומים
 שהיו שבזמן עוד הכתובה בתנאי שנתחייב כמו מסי אם מעכשיו
 אלא חקח שלא הוא ואמר הכתובה הזכירו גט שיתן לו אומרים

 שיהיה בכתובה כסוג היה כי בעדה והשיגו מהכתוגה ידוע סך
 תגבה אס רבינו יורנו .תנאי שום הגט.גלא נכתב ואח״כ לבחירתה

 שכתוב כמי הנדוניא סך או נכסים חצי הראשון התנאי כפי האשה
 ואינה כבר גרושה שהיא כיון משלם כתובתה תגבה או בכתובה

: ע"כ ליבם זקוקה .
ה ב ל ש  ליטול שמענו ולא ראינו לא בכתובה כזה חדש סנאי ת

 מנהג מצינו שכן בנדוניתה שהכניסה ממה פחות
 העליונה על היתומים יד שיהיה או הנכסים לחלוק מקומות בקצת
 אבל כתובתה לה לסת או שימצאו הנכסים כל מחצית לה לסת

 ימות אס מסתברא דאיפכא ועוד שמענו. לא מכתובתה לה לפחות
 נכרים שהם אע״פ בנדוניסה שהביאה ממה סך דתטול זרע בלא

 כל סטול אותו יורשים שבניה בזרע ימות ואם הגעל יורשי אצלה
לו •6שימצ הנכסים מחצית ליטול בידה שהרשות ואע״פ כתובתה

ואפשר
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 הוודאי להניח העולם דרך אין כסוכחה מכל יוחר שיהיו ואפשי
 מאשה אפילו משמע זרע בלא ימוח שאם ועוד .הספק מפני

 כננד אלא נעשה לא זה שסנאי הוא דמוכח אומדנא א"כ אחרת
 ליבום תזקק שלא כדי מרע שכיב בהיותו אותה שיגרש השני תנאי

 שלא ואע״ס לזיקה הגורם זרע בלא ימות באם אוהו שחלה והיינו
 בכך אין העדים חתום אחר שנכתב ואע״פ .דמי כמפרש פירש
 מתנאי הוא והכל זכרוהו ואח״ע שכחוהו למימר דאינא כ^ס

 רחל גס למיתה סמוך וגירשה תנאו קייס שראובן וכיון הכתובה
 שגירשה כיון וא״ת . הנכסים מחצית אלא תעול ולא מנאה תקיים
 ובשעת זרע בלא ימות אס אלא עמס סמנה שלא כתובתה כל חמול

 וכ״כ .הנכסים מחצית אלא מטול שלא ע״מ המנה לא הגע כתיבת
 את שגירש בראוכן ממנו ששאלו כ׳ כלל בתשובה ז״ל הרא״ש

 לחלוק שתבוא אלמנה שכל המקום מנהג והיה למיתה סמוך אשתו
 מחצית לה נומנין רצו העליונה על היורשים שיד בעלה בנכסי

 גרושה (אומרת) היא ותובעת כתובתה כל לה נומנין רצו הנכסים
 לה נתן שלא אומרים והיורשים כתובתה כל לי ויש אלמנה ולא אני

 ז״ל והוא כתובתה שמטיול כדי לא ליבום תזקק שלא כזי אלא הגט
 עעס מאיזה גט לה דנתן דכיון כלום היורשים בדבר אין השיב

 בגט הטיל לא כי בכתובתה וזכתה מגורשת היא הרי מ״ע שיהיה
 או לרעתה שיהא אומדנא כאן ואין כתובתה מגבה שלא ע״מ

 למה לה אמר גע ממנו כשתיעה שהרי הממון לענין גם לטובתה
 הרי עמך יחלקו ולא נכסי כל לך כתבתי כבר הרי גט צריכה את

 כדי לה שנהן והגט נכסים בכל אומה שהחזיק לשונו מתוך מוכח
 סתם גע לה שנתן כיון נמי בנ״ד וא"כ . ע"כ ליבם מזקק שלא

 דומה הנדון שאין כלל קשיא לא . גרושה כדין כתובתה כל חטול
 מנאי מכח לא גירש מדעתו דהמם חדא טעמי מכמה לרא.יס
 דידן בנדון אבל דברים. לכל גרושה אומה לעשות דעתו ולפיכך

 וקנו נשואין בשעת עמה שהמנה תנאו לקיים אלא אומה גירש לא
 שאם לומר אני וקרוב .לו נשאת כן וע״מ התנאים כל על ממנו

 חדש לא ולפיכך למפרע זנות בעילת בעילתו נמצאת תנאו יקיים לא
 אומר אמה שאם ותו . בכתובה הכתובים התנאים קיים אלא דבר

 שאס זה את זה מכחישין הכתובה מנאי נמצא כתובתה כל חטול
 מחצית שאמר הראשון יתקיים לא השני תנאו לקיים כדי יגרשנה
 הכתובה כל נועלת שגירשה כיון שהרי מהכתובה סך או הנכסים

 אלא כתובתה כל מעול שלא הראשון תנאו יקיים ואם דבריך כפי
 יגרשנה שאם לגרשה יכול לא מהכמובה סך או הנכסים מחצית
 מוציא אדם ואין מתבטל הראשון התנאי ונמצא כתובתה כל מטיול
 ז״ל הרא״ש משיבת מדברי והו . מאוד פשוט וזה לבעלה דבריו
 או לרעמה שיהא אומדנא ליכא דהתם לנ״ד סיעתא איכא גופיה

 דבר לה כתב שלא בנ״ד אבל נכסיו כל לה כתב שהרי לטובתה
 לקיים אלא מנאה על להוסיך אותה גירש שלא דמוכח אומדנא איכא
 שהרי לה לפחות נמכוין דבנ״ד ותו . למיתה סמוך לגרש שקבל תנאו

 ידוע סך אלא מקח שלא הוא ואמר הכתובה הזכירו הגט בשעת
 דלא והבו ושתק העליונה על ידה כי בעדה לו והשיבו מהכמובה

 היה לא הנכסים כל מחצית שהרי משלם כתובתה כל לקחר לוסיך
 התנאי על לה להוסיף כיה לא שכתב שהגט משמע לה לימן בדעתו
 . ברור וזה הגירושין של התנאי לקיים כדי אלא בכתובה הכתוב

 דה״ק זה את זה יכחישו ולא ככתובה מנאי לקיים אפשר הרי וא״ת
 לכתוב לו אפשר שאי במקום או בים או פתאום פתע ימות אם
 ויגרשנה־ תנאו יקיים ואם הנכסים מחצית מעול הגט את לס

 כוה כה״ג דכל כלל קשיא לא הא . גרושה כדין כתובתה כל מעול
 אבל הראשון התנאי מן להוציא בא השני שהתנאי כיון לפרושי לס

 נכתב הראשון תנאי סמך על סתם השני התנאי שנכתב השתא
 על השער בעל ויד הכי ומשמע הכי משמע דבריך כפי ואפי'

 הם אם הנכסים מחצית נועלת זו דאשה דמלמא כללא . התחתונה
 אינה אבל העליונה על ידה ודאי שבזה הנדוניא של מהסך יותר

: כתובתה כל נוטלת
ד ל  יתן יגרשנה שאס לה וכתב אשה שארס באחד מעשה היה ע

 ועבר זמן גט לה וכתב נדוד להרחיק והוצרך וכך כך לה ^
כיון לה שכתב מה מובעת והאשה ומת בא ואח״כ בא ולא הזמן

 שלא לחהiלחוו אלא אותה גירש שלא אומרים והיורשים שגרשה
 מה לה לחת חייב שגרשה כיון סוף דסוף ופסקנו . עגונה משאר
 הכריח דמי ותו . ז״ל הרא״ש וכמ״ש אומדנא כאן ואין לה שכתב
 מדעתו ודאי אלא גט לה לכתוב שיצטרך עד נדוד להרחיק אותו
 ותו .לגרש אותו להכריח תנאי שום בכאן היה שלא גט לה נתן

 ולנוא תנאיה לקיומי הו״ל עגונה תשאר שלא אותה שגירש דניהו
 הזמן בתוך בא ולא שנתעכב השתא אבל הגט ויתבטיל הזמן בתוך
 לה לתת וצריך הגט של התנאי קיים שלא כיון מדעתו גרשה הרי
 עליה שהשיב מהאיך האי ועדיפא .מאוד ברור וזה שכתב מה

 אבל ליבום תזקק שלא כדי אלא אוחה גירש לא דהתס ז״ל הרא״ש
 שנחוש הגדול ליס פורש היה לא הבעל וגם אחים לו היו לא בנ״ד
 הזמן יעבור שאם היה הגט כוונת אלא סוף להם שאין למים

 לה שכתב מה לה נוטן ולפיכך היה וכן מגורשת שתהיה לה שקבע
:כתבתי וסנלע״ד .גרושה משום לכהן אסורה שהרי

ת5^נ )5(ת תתמכו ל  והם לר״ה בקובהאת לצאת מותר אם א
 הוי אי לעז בלשון סיאיקו״ס הנקראים

 שליף ולדילמא לצאת ומוסר הוא מנעל דילמא או ואסור משוי
 הולך נמצא משליף דאי חיישינן לא בר״ה חמות ארבע לאסויי ואתי

 :ברגלו ומניחו וחוזר נזכר ומדמרגיש יחף
ה ב ו ש  במנוי ואפילו אסר ז״ל הרא״ה רגו נשם הדטב״א ת

 מורי אומר וכן חליצה מצות בפ׳ וז״ל מעורבת שאינה
 בקשטיליא שעושין עץ של סואיק״ום אותם ני רבותיו בשם ז״ל הרב

 עור מחופה שאינם כיון מעורב שאינו למבוי בהם לצאת אסור
 .עכ״ל מפוי אינו הרגל בו שנכנס בראשם שנותנים ההוא העור כי

 נשמטת פעמים שכמה בידו לאתויי אמי דילמא לחוש יש ועוד
 וחששא בידו ויביאנו לנועלו יכול חין ושוב עור של הרצועה אומה

 :כתבתי לע״ד והנראה .לה לחוש ויש .מאוד היא קרובה
ת תתמכז(תצא) ל א צ  דאשה אחרת במשובה שכתבתי מה ננל ^

 גובין אין ונשאת בשער אפילו שלוותה
 וכגון שתתגרש או שתמאלמן עד לבעל שהכניסה ברזל צאן מנכסי

 שנמצא ממה לך וקשיא .מקרקעי אגב מטלטילי למלוה כתבה שלא
 ואס וז״ל הרא״ש שאלות קיצור והוא החנופה חזה בספר כתוב

 בטובת ב״ד ימכרוה שמרצה עת בכל נדונימה למכור תוכל לא
 לה אין ואם סבלומתיו דמי למשדך ההם המעות ימן והלוקח הנאה

 לבעל שהכניסה ומכשיטין מלכוש־ן ב״ד לה יסדרו זה ולא זה לא
 דמי למשדך ימנו והשאר חדש לי״ב הראוי כסות מהם לה וימנו

 כמלוה והוי קלא להו אית סבלונות דמשוס משמע .ע״כ סבלונומיו
 :עליו ושמאמן ליעל שהכניסה ממה מוציאין בשטר
ה ב ו ש  בעל דאין חדא .כלל ראיס מכאן דאין לע״ד נראה ת

 בצדו אחר טעות כתב שהרי סמכא בר צורpה
 דמה לימא ודאי והא הנאה בטובת כתובתה ב״ד ימכרו שכתב
 מטרחינן לא בכדי דינא בי דאטרוחי לבעלה תמחול היא [אס] יועיל
 עצמה השובה באותה ז״ל הרא״ש כתב וכן בסדיא בגמ' איתא והכי
 הקיצור. בעל כתב כאשר הלשון אין שלנו הדפוס ובספר .ל״ו סימן

 אשר הי'.כון זה כתב ולא צ״א סימן זו שאלה כתב בנו דהרי ותו
 דמלוה ז״ל הרא״ש בסברת שנודה דאפי' ותו .השאלה בסוף

 מנכסי אפי׳ הבעל מן נגבין קלא להו דאית סבלונות או בשטר
 מלוג נכסי לה דאית דהיכא תשובה באותה שחילק ומה ברזל צאן
 סידור בלי הכל ב״ח גובה הבעל מן מיד לגבותו שיכולה שטר או

 קביא מ״מ לה. מסדרין לבע; שהכניסה מלכושין אלא דליכא והיכא •
 מלוקח טריף מי גמור חוב שנר אלא כסבלונות יהא לא עליה לי

 ליה כתיב דלא היכא טירפא דין בהו אית מטלטלי וכי מטלטלין
 כתבה לא אבל קלא להו דאית נהי וסבלונות מקרקעי אגב מטלטלי

 .הוי דלוקח דוכתי בכמה קיי״ל ובעל אחריות ולא שערא ליס
 ולא הוי יורש או הוי לוקח אי לן איבעיא נוחלין יש פ' ובסוף

 בשטר מלוה אבל מיניה מפקינן לא פה על מלוה הילכך איפשטא
 ובשם בשמו הטור כתב וכן ז״ל הריא״ף וכן.העלה מינה מפקינן
 דחשה ולוה מלוה מהלכות ל׳ז פ׳ הרמב״ם כתב וכן וסרא״ש הרא״ה
 מלוה היה ואם שנשאת אחר לשלה חייבת ונשאת כשטר שלוותה

כרשות בעל שרשוס תתאלמן או שתתגרש עד משלמת אינה ע״פ
לוקח



כאותשובותהרדב״זשאלות
 אם טריפא דין בהו ליס מטלטלי ולוקס היכי וכי . ט״כ הוא לוקח

 לו הכניסה אס נמי כפל מקרקעי אגכ מטלטלי למלוה כסכה לא
 יא א כשטר מלוה אפי׳ מידו מוציאין ואין הוי לוקח מטלכילין אשתו
 הרא״ש כתב האיך וא״כ מקרקעי אגב מטלטלי לו כתכו א״כ

 לה דאית היכא וכשלמא כרזל צאן מנכסי אפי' נגכין דסכלונות
 כהם שעבודו אין עליו שמאהן שלא כיון טעמא קצת איכא נ״מ
 מנכסי אכל בהם רשות לכעל אין כאלו והוי דמי וכדידה חזק כ״כ
 החובל פ׳ כמרדכי דכתוכ הנאוניס מדכרי נראה וכן . לא צ״כ

 אשת משכיעין דאין שבועות ובשערי גרשון רכינו כתשוכת מצאתי
 שאין נכסים לה שיש א״כ אלא משלמת ואינה פקדון על איש

 פקדון והא . ע״כ המקציעית נכפר פכק וכן כהם רכות לכעל
 ניתנה להוצאה ומלוה להוצאה ניתן לא דפקדון כשטר ממלוה עדיו!
 קלא ליה דאית כשטר אצלה הפקיד אפילו איירי פקדון גותי וככל

 ואפי׳ בהם רשות לנמל שאין מנכסים אלא משלמת אינה ואפ״ה
 צ״נ כנכסי נהם רשות לנעל אין מלוג דנכסי לפרש תרצה אם

 כתב העטור כעל וגם .בהם רשות לכעל דיש להודות צריך אתה
 ונזל והלואה פקדון אכל חילות דדוקא ז״ל גאון שרירא רכ כשם

 ז״ל הריא״ן! כשם וכתב .להחזיר חייכת וברשותה נידה הוא אם
 תכעוה אכל כעלה תחת חייכת דאינה הוא וחבלות חונות דדוקא

 כפרה ואם חייכת כרשותה שהם שאפשר דברים או כפקדונות
 .ומזיק סוכל כהלכות כמיימוני כהגהה היא והדי .ע״כ נשבעת

 חייכת מדקאמר למטלה שכתכתי ז״ל הרמכ״ס מדברי לדקדק יש וכן
 נכסים לה יש שאם משמע לשלם הבעל חייב קאמר ולא לשלם
 פטורה. נכסים לה אין אם אכל חייכת כהס רשות לנעל שאין
 כעל דעת לפי ז״ל הרא׳יש ש:תכ כזה גדול דחדוש דמלתא כללא
 לריעותא תלת כה דאית המפרשים מן לאחד ראיתי לא התנופה חזה
 דתכירוף ותו .קול לה שיש אלא כמלוהע״ם והוי סכלונות שהם חדא
 סוף ולכן צ״כ מנכסי אפי׳ דתטרוף ותו . המטנטלין מן אפי׳

 דרישא אומר אני הדוחק ומתוך . שנאה מי יודע איני התשובה
 הבעל על שמאתן לא ותכשיטין והמלכושין כנ״מ איירי כולה וסיפא

 לטיכוסא תרתי כהו דאית וכיון .שומא כלא לכעל אותם והכניסה
 עשה לא מלוג כנכסי שמכר דכעל ותו .עליו שמאתן שלא חדא
 לשלם וחייכת בהם רשות לבעל שאין כדכרים הוו הילכך כלום
 ואם עליו ששמאתן צ׳׳כ נכסי אכל .מלכושין מסדרין לה אין ואם

 ואפילו כשטר מלוה אפי׳ מהם גונה אינו מכורין הבעל מכרן
 ז״ל הרא״ש שאלת לישכ כתבתי זה וכל .כעיניה דליתיה פקדון

 תשובה כאותה כתבתי שככר מידי מינה נפקא לא לנ״ד אכל
 לה דאית אע״ג השטר כתיכת כשעת החיוב הוברר שלא דכיון
 ואפי׳ לעולם יכא לא החיוב שמא כי כשטר מלוה מיקרי לא קלא
 מיניה ממונא מפקינן לא מספיקא הוי דספיקא לומר תמצא אם

 נשאת לן דקיימא החיוב כא כך ואחר נשאת דדילמא ותו .דכעל
 שנתכרר אחר דאפי׳ ותו . הבעל מן מוציאין אין לותה כך ואחר

 או נ״מ לה דאית לברר דצריך ותו . כדין עמד לא אכתי החיוב
 טריפא כני לאו דמטלכילין ותו .בהם רשות לבעל שאין נכס־ס

 הבעל מיד להוציא רואה איני טעמי הני מכל הילכך .נינהו
 ברורה כשטר מלוה היא אס דנ״מ מטלטלי אכל כלל דנצ״ב מטלטלי

 מטלטלי אפילו מינה מפקינן מקרקעי אגב מטלטלי לו כתבה ואי
 הפסד איזה לו יגיע שאם האשה שנתחייכה כנ״ד מלוה אכל דנצ״כ

 להוציא כשטר מלוה לזו קורא אני אין לו שתפרע הירושה מצד
 :הספק מן תוציא לא תסתפק אם ואפילו .הבעל מן נ״מ מ«.ילטלי

ן י נ \ ? ל  כדעת שנסתפקתי תשובה כאותה עלי שתפסת מה ו
 הדבר וכיה כשטר כמלוה אפילו איירי אי ז״ל הריא״ך

 ע״פ בלותה אלא לן איכעי לא נוחלין יש בסון! דהרי בעיניך קשה
 אי אכל שנירא כלא דאוזיך אנפשיה אפסיד דאיהו משום ואכלה
 מי .כעצמו ז״ל הריא״ך העלה וכן הבעל מן גוכין כשטר אוזיך.

 נאותה המפרשים כל העלו וכן הוא הכי דודאי אלה ככל ידע לא
 כעל מ״ש איירי אי לי דמספקא כוונתי היתה כך אכל סוגיא

 לותה אפילו איירי ע״פ כמלוה דוקא ז״ל הריא״ך כפס העטור
 תחתיו כלותה ודוקא כשטר כמלוה אפילו איירי דילמא או ונשאת
ומהאי איש לאשת מעותיו דהלוה אנפשיה דאפסיד ואיהו דכעל

 להוצאה דמלוה אותם יגבה צא ברשותה ישנן דאפילו לומר יש טעמא
 שלא כיון מידה מוציאין ואין הנאה נאומה הבעל זכה ומיד ניתנה
 ודברים חבלות בהדי לה מדעירב משמע והכי מזונות לצורך לותה

 :כתבתי דעתי לעניות .והנראה .הם פשוטים
ה תתקבח(תצנ) ל א  שקנה כראוכן כרודיס אייע מעשה ש

 ע״י שעוה של אוקא׳׳ס הק״ל משמעון
 מצא כשקנאה מיד אלא כביתו ראובן לקחה לא ההיא והשעיה שליש

 המוכר שמעון מרשות השעוה לקח ותכף לשיא״י הולכת ספינה
 כא ואח׳׳כ אהובו אחד ליהודי כשיא״י שלקחה כספינה וטענה
 שהיסה היהודי אותו מיד השעוה ולקח ראובן של אחיו לשיא״י

 להריק והלך כשיס״י מהסוחרים אחד לסוחר ומכרה אצלו מופקדת
 וכשראה פולין ומקמח מעפר מזוייפת ומצאה העיד כמנהג השעוה

 השעוה כל והריק עדים שני עמו לקח השעוה זיוף ראובן של אחיו
 ת״פ זולת נקייה שעוה אוקא״ס התק״ל מכל נשאר ולא לפניהם

 וקודם כנ״ל. פולין וקמח עפר והשארית(התל)[התק״ל] אוקא״ס ושנים
 להיות כדי הריקו שלא חתיכות ד׳ הניח השעוה כל להריק שגמר
 מעידים איך וחתום כתוב העדים מכתיבת כתב ולקח לראיה כידו

 כמו היתה ושכולה כפניהם הורקה שעוה אוקא״ס התק״ל שראו
 הסכוס השעוה ושחסרה כידו ראובן של אחיו שמנא חתיכות הד׳

 היה הנ״ל הקונה ראובן של לאחיו שעזרו העיר שרי ולולי הנ״ל
 טוען ראוכן ועתה השעוה זיוף על גדול וצער והפסד נזק לו מניע

 משעוה ממנו שקנה אוקא״ס התק״ל סכום שישלים שמעון על
 כרודי״ס כהיותה שהשעוס כנגדה מעות כ׳׳כ לו שיתן אי טובה

 לא שהספן דמוכח מילתא איכא וגם כנ״ל. ברשותו קבלה לא
 רכינו יורנו . אחרת שעוה לספן היה שלא ככירור שידעו החליפה

 כחסרה שעוה אוקא׳׳ם קכ״ח לראובן לפרוע שמעון חייב אם זה דין
 יהיה אם או שהטעהו אחרי הנזכר העדות ע״י לו שמכר מהסכום

 :וחסד צדקה אדוננו ולך .כלבד כשבועה נפטר .
ה ב ו ש  לא גם .עצמו לפטור שמעון טוען מה כתבת לא ת

 רוצה דאם רוצה אינו או לישיכע רוצה אם פירשת
 כי שאלת לא זה על ודאי זיוף כלא טובה שעוה לו שנתן לישכע

 משבועה להפטר שרוצה משמע אלא כשכועתו הוא נאמן ודאי
 עליו לטעק יכול אתה אין ועתה לך נתתי טובה שעוה באומרו

 העדות שכתבו ואותם החליפה הספן ושמא ידך מתחת יצאת ודאי
 והניחה אחרת שעוה לו היתה שמא כי זה דבר לכרר יוכלו לא

 ואפילו זייפה הפקדון אצלו שהיתה היהודי שמא או אחר כמקום
 את לחייב אכל מראוכן להפטיר אלא מועילה זו שבועה אין שישכע
 אינו שהרי שמא אלא שמעון על לטעון יכול ראובן אין א״כ שמעון

 קיי״ל ואנן שמעון יד מתחת מזוייפת שיצאת כרי לטעון יכול
 לססטר שמעון טענת שזו ודאי שמא טענת על דאיןנשכעין

 נשכעין ואין שמא טענת שזו דבריו כפי נאמר אנו אף משבועה
 מי כל על סתם חרם שמחרימין ז״ל הגאונים כתבו ככר עליה

 חרס מחרימין דבריו לפי אפי׳ נמי הכא אף יודה ולא לחכירו שחייב
 היתה שהשעוה שיודע מי כל על ביתו ואנשי שמעון כפני סתם

 שאין סוכר שהוא דעתו לפי זה וכל .לחכירו יודה ולא מזוייפת
 זו טענה על דנשבעין דמלתא קושטא אכל .זו טענה על נשכעין
 כטענת זה אה זה משכיעין דהשותפין דהא חדא טעמים מכמה

 שנס לומר לעצמו היתירא מורה ה״נ אף התירא דמורו משום שמא
 מחליקה ראובן אין שהדי שהיא כמוס לאחרים השעוה ימכור ראוכן
 ותו . ליה דלודי היכי כי עליה שבועה רמינין ומש״ה ביתו כתוך
 נו להסתפק הראוי דבר שכל כתשוכה ז״ל כרוך רכינו דכתכ
 ראיה, ז״ל והכיא שמא טענת על אותו משכיעין למימי ועניד

 טענת מחמס כבא רנא אמר ההם דנרם הדיינין שבועת מפ׳
 מנהלאנא רישא ליס תנא והא ופריך וכו׳ היא אליעזר ורכי אביו
 וא״כ .לי כרי אמר לא הכא לי נרי דאמר התם ומשני וכו׳ בידך
 טענת על נשכעין שאין לי׳ סיפוק אכידה שמשיב מפני איריא מאי
 היכא כל משם לדקדק שיש ש״מ אלא חכמים שמנו אותם אלא שמא

 להסתפק איניש דעכיד הכא כי דנשכעין למיהוי ועניד שמא דאיכא
 השעוה לזייף למיהוי דעכיד כיון נמי וכנ״ד .ע׳׳כ דאכוה כמילי

על אפי׳ אותו משביעי! לשמעון שמכרה מי או שמעון שזייפה כין
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 לחבירו ומר6שה המפרשים קצה _כהבו דהרי ימו שמא. מענס
 והלה לי פרטה אם יודט וחיני ימנה לי חייב שאהה אני יודע
חו. שמשגיעין שפרעחי לי גרי אומר  שהרי שנא לא וה״נ או
 אם יודע ואיני טובה שעוה דמי ממני שלקחח לי ברי ראובן מוען
חו. משביעין שודאי רעה או עובה לי נסח  נחמן דא״ר והו או

 והקשו .בה נחן עיניו שמא מינייכו וחד אוחו משביעין שבועוח ג׳
 שכבר החם דשאני וחירצו שמא טענח על נשבעין אין וכלא ו״ל
 להשביעו לו אין לידך הממון בא שמא להשביע אבל לידו הסקדון גא

חה שמעון ביד השעוה נמי וגנ״ד  עענח על אפילו לישבע וצריך הי
 מהל' פ״ג שכחב ז״ל הרמב״ם לדעה דאפי' וחו .ברור חה שמא
 ודאי טענה על אלא היסח שבועה משביעין אין וז״ל ונטען טוען
 מנה אצלך לי שיש לי כמדומה כיצד פעור ספק טענה על אבל

 משום הנ״מ .פרעחני שלא לי וכמדומה הלויחיך מנה שאמר או
 אותו משביעין אין מש״ה פרעו לא או פרעו אם למידע ליה דכוה
 אם יודע איני אבל מנה לאבי חייב שאחה יודע אני טען אם אבל

 מדכחב לה ודייקינן אוחו דמשביעין ז״ל הרב דמודה לי משמע פרעח
 לי שיש עדים בפני לי צוה או מנה אצלך לי שיש אבא לי אמר
 טוען אם אבל אחרים עפ׳׳י טוען שהוא מפני ומשמע סנה אצלך
 דאי להשבע דחייב פרעה אם יודע ואיני לי חייב שאחה אני יודע

 עפ״י דעוען היכא וכ״ש עסי דעדיפא הא לישמעינן ס״ה לא
 דלא והבו ז״ל הראב״ד עליו חולק הדין בעיקר ועוד . אחרים
 שאחה יודע אני טען שאם בהדיא במרדכי כחוב וכן עלה לוםיך

 אוחו שמשביעין צו פרעח אם יודע איני אבל מנה לאבי חייב
 . מפורש שאינו בדבר הפוסקים בין מסלוקח לחדש לנו אין וא״כ

 אם יודע איני אבל לי חייב שאחה ברי שטוען כיון נפי ובנ״ד
ה היהה שהשעוה חשב שהרי למידע ליה הוי לא ואיהו פרעחני  טונ

חו. שמשביעין ז״ל הרב מודה  הרב אמר לא דע״כ י״ל עוד או
 בידי לך אין אומר שחבירו מפני אלא כזו בטענה נשבטין דאין
 ודאי שטוען אלא שלוה הודה אם אבל כלום לויחי שלא כלומר כלום

 ודמיא לידו חנירו ממון שבא שהודה כיון אוחו משביעין פרעחי
 וכדכחיבנא בה נחן עיניו שמא אוחו ומשביעין נחמן דא״ר להא
 הני כל דאיכא כיון בניד ומעחה . הוא דמסחבר וכיעמא לעיל

 בלא טובה שעוה לו שנחן שמעון ישבע או פשרה יעשו או טעמי
:כחבחי לע״ד והנראה .ויפ»־ זיוא

צג) ה ט( כ ק ת ת ת ל א  בראובן דעחי אודיעך נפשי ידיד ממני ש
 ולאחר מעכשיו גיעך ה״ז לאשחו שאמר

ט ונקרע יום שלשים  מגורשח היא אם יום שלשים בחוך נשרך או הג
 אמר דאם ונראה וז״ל ראשון חלק פ״ד נחיב בנחיבוח שראית לפי
 בחצירה כגט שיהא בעינן יום ל' ולאחר מעכשיו גיטך הר״ז לה

 כרי בר״ה או בסימטא מונח יום ל׳ בסוף היה ואם ם י ל׳ גסוך
 הספרים כל ובדקח . ע״כ נקרע או נשרך אפי' מגורשת זו

ם ס כן. כחוב ובכולם יד כחיבת ממצאי  פיחש אודיעך ממני שאלח ג
ס' בשם בחחלה שכתב בלשק :החו

ה ב ל ש ב בס' גרסינן ת ח ט  חסדא מרב ממא בר רמי בעי ה
 יום ל' לאחר אלא בו חחגרשי ולא גיטך זה הרי

 ושמואל מדרב מגורשת אינה א״ל מהו רה״ר בצד והניחתו והלכה
 כר״ה ר״ה וצידי ברה״ר ומונחין שצבורין והוא חרווייהו דאמרי

 לענין ה״נ ר״ה בצידי ולא בר״ה לבעלים מידי קני לא אלמא דמו
ק מדרב מגורשת אדרבה ופרכינן .שנא לא גיטין ח  נחמן דא״ר נ
 ואפילו קנה יום ל' אחר עד לך קנויה תהיה ולא זו פדה משוך

 צידי אלמא רה״ר צידי היינו אגם היינו לאו מאי באגם מומדס
ק .דמו כרה״ר לאו רה״ר ח ד  .לחוד רה״ר וצידי לחוד אגם לא ו
 מדרב מגורשת אינה אדרבה וכו' נחמן מדרב מגורשת לי אמר א״ד

 וצידי לחוד רה״ר לא ר״ה צידי היינו רה״ר היינו לאו מאי ושמואל
 כלישנא דפסק מאן איכא ז״ל רבוותא בה ונחלקו ע״כ. לחוד רה״ר
 בסימטא וכ״ש ר״ה בצידי מונח הגט היה אם הילכך ולקולא גסרא

 היה ואם מגורשת זו הרי רה״ר מצידי קנייה לענין טפי דעדיך
 שלשים קודם נאבד או נשרך אס וכ״ש מגורשת אינה ברה״ר מונח

 לעיל אמרינן והכי מפרשים ורוב והרא״ש הרמב״ס דעת וזהו יום
דמו כריה רה״ר צידי שבח דלעטן למ״ד דאפי^ נערות אלו פ'

 !חלמודא מפרש דמלתא וטעמא קנה מקנה דלענין הוא ומודה
 לענין אבל להחס ועיילי רבים דדחקי זמנין דשבח חיובא דלענין
 ליה מיבעיא קא מאי ואית רבים שכיחי לא דהא ס״ט קנה מקנה

 רה״ר דצידי כרבנן והלכתא היא ורבנן אל־עזר דר' פלוגתא והא
 צידי אחי דלא היא דכניא ז״ל הריטב״א חירן .דמי כרה״ר לאו

 כמונח חשוב המונח הדבר אם לדון אלא ממש קנייה לענין רה״ר
 קמא כלישנא דפסק מאן ואיכא .לא או אוהו שקבלו בעלים ברשות

 בסימטא מונח סנט שיהיה ובעינן דמו ר כרה׳ רה״ר דצידי ולחומרא
 לאו רה״ר דצידי דקיי״ל ואע״ג במשיכה לקנות הראוי מקום שהוא

 מונח כאלו חשבינן לא מ"מ קנייה ונענין שבח לענין דמו כרה״ר
 להו חשבינן לא דיחמי מכילטלי ן לעני שהרי תדע ממש ברשותו

 י ואעפי חוב בעל בחפיסת לעכב לגמרי ברשותם מונחים הם כאלו
 הנתיבות בעל והנה ברה״ר מונחים ואפילו נינהו דיחמי דמטלכילי

י לה אמר הלשון בחחלח שכתב וזהו קמא כלישנא פוסק הוא  הי
 ובצידי ברה״ר ואם מגורשת בסימטא והניחו והלכה וכו' ג-טי; זה

 תנאה אי הוי חזרה אי לן דמהפקא משום מגורשת ספק הוי ר״ה
 בעיין דמפרשין והחום' ז״ל הראב״ד כשיטות אזיל ז״צ דהוא כוי

 לא אי ז״ל להו דקשיא משוס וכו' בו תתגרשי ולא מעכשיו באומר
 אפי' מגורשת דאינה הקרקע מעל גיטך נטלי הוי מעכשיו אמר
 דמשוך נחמן דר' דהא ז״ל להו קשיא וחו בחצירה. הגט מונח
 אסיקנא דהכין היה במעכשיו ע״כ דבעיין עלה דמייחי זו פרה
 דאי יוחנן דר' אליבא דימי ורב דרבין בפלוגחא שנפלו כאשה בס'
 במעכשיו נסי בעיין ע״כ הילכך כלל קנה לא מעכשיו אמר לא

 דכיון איריא לא קמייתא קושיא משום אבל קשיא ודאי והא היא
אבל .קרקע מע״ג גיטך כעלי הוי לא תחלה בידה הגט דקבלה

ע שיהיה צריך היה מעכשיו אמר לא דאי להקשות יש בחצרה הג
 אינו שהרי לא בסימפא אבל הגירושין שחלו בזמן יום ל' בכוך

 בסימטא מונח דאי ליה דפשיטא משמע הבעיא ובעל רשותה
 ה״ז באומר הילכך רה״ר בצידי מונח אלא ליה מבעיא ולא מגורשת

 והכי בעיין איירי יום ל' לאחר אלא בי תתגרשי ולא מעכשיו גיטך
 שקונין רשות שהוא כיון בסימטא מונח דאס ני פשיטא בעי קא
 נמי לי ופשיטא ,ברשותה מונח כאלו ליה חשבינן במשיכה בו

 רה״ר צידי לי מיבעיא קא כי מגורשת אינה ברה״ר מונח דאי
 והקשה . דמו כרה״ר או בו המונח הדבר לענין דמו כסימעא

לה אמר כי ע״כ היא במעכשיו שאם זו שיעה על ז״ל הרמב״ן
הוי חזרה או הוי תנאה או יום ל' לאחר אלא בו תתגרשי אל

 שלשים ולאחר מעכשיו או מיחה ולאחר מעכשיו האומר גבי כדאמרינן
 מגורשת הפק והויא הוי חזרה אי הוי תנאה אי לן דמספקא מס

 כל ברכ״ר שהוא או יום ל' לסוך ברשותה שהגט בין הכל לדברי
 אמר שכך שלישי ענין לומר שאין שנא לא וה״נ בו חזר שלא זמן
 שא*כ יום ל' לאחר עד יגמרו ולא מעכשיו הגרושין שיתחילו לה

 ודאי אלא ׳יוס ל׳ ולאחר מהיום באומר כן לומר לנו שהיה כ״ש
 הר״ן הקשה p^ לחצאין אחד וקנין גירושין שאין הכי אמרינן לא
 אפי' בו יחזיר לא אס לה מגרש הוא מעכשיו הוי כחנאה' אי ז״ל

 מעכשיו א״כ הוי חזרה ואי מגורשת נשרך ואפילו ברה״ר מונח
 אלא בו תתגרשי אל דלישנא שטחם לפי לתרץ ויש .דליתיה כמאן
 ל' ולאחר מעכשיו קאמר מדלא חזרה ודאי משמע יום ל' לאחר

 מע״ג גיעך כעלי ליהוי דגא לענין דמעכשיו דקאמר האי ומהני יום
 היא הרי מעכשיו גירושין בחורח לידה גט שהגיע דכיין קרקע

 לקנות הראוי במקום יום ל׳ בכוך מונח הגט היה אם מגורשת
 דאין משום מגורשת אינה בר״ה אבל סימטא דהייט במשיכה

 דמו כרה״ר אי לן מיכעיא קא רה״ר ובצידי במשיכה לקנות ראוי
 מונח אי יום ל' ולאחר מעכשיו אמר אם אבל .דמו כסימטא או

 או ברה״ר או בכימכיא מונח אם אבל ומגורשת ליה קני בחצרה
 שהיא ודאי אבל לחרן נראה היה זה .מגורשת ספק הויא נשרן^
 שאינה ברה״ר מונח הגט היה שאס לומר למעשה גדולה קולא

 כאשת להחשיבה גם אשתו חתיבם בנים בלא מת ואם כלל מגורשת
ה. הבא לענין גמורה איש  אי ז״ל הנתיבות בעל לדעש גס עלי

 ברה״ר או רה״ר בצידי ואם כחב הוא שהרי זו שטה ליישב אפשר
ספק הויא אמאי הוי חזרה דודאי איחא ואם מגורשת ספק זו הרי

מגורשת



כגותשובותהו־דב״זשאלוח
 דכלא איירי דהכא וכ״ח .ליה מיכעי מגורפס איגה מגורפח

 אינה נמי כסיממא מונח דאפי' ודאי ליחא הא מעכשיו אמר
 דהשסא וחו .הוי חזרה כו חחגישי דאל דאמרח כיון מגורשח

 אע״ג מגורשח כשימכיא מונח אי כו חחגרשי ואל דאמר היכא ומה
 למימר לן דהוס יום ל' ולאחר מעכשיו דאמר היכא כ״ש חזרה דהוי
 הרי לה אמר כחכ ז״ל והוא מגורשח שחהיה כסיממא מונח דאי
 ל׳ כסוןז כחצרה שיהיה כעינן יום ל' ולאחר מעכשיו גימך זה
 לסי לומר יש לפיכך .לא כם'ממא מונח היה שאם ומשמע יום

 ולאחר מעכשיו דהאומר גכ על דאך ז״ל והראכ״ד החוםסוח שמח
 ספק והויא הוי חנאס או הוי חזרה אי לן מםפקא יום ל'

מ נשרן! אם הנ"מ מגורשח כרה״ר מונח שהיה או נאכד או כג
הויא כסיממא אפי' כחצרהאו ל' כסוך מונח אי אכל ל' לסוף

 חזרה ואי הסנאי נחקיים ככר הוי חנאה דאי נפשך ממה מגורשח
חהא השלשים כסוף אכל מעכשיו מגורשש חהיה שלא לענין הוי

הראוי כמקום מונח הגע שהיה וכיון כו יחזור לא אם מגורשח
 מאידאמר מהני ולהכי מגודשח היא הרי ל' כסוף כמשיכה לקנוס

 קמיכעי והכי קרקע מע״ג גיטך כנילי יהא שלא כדי מעכשיו לה
אכפק דמו כר״ה רה״ר צידי ליה הוי  דמו כסימעא א״ד מגורשח ו

 כחרא וללישנא לחומרא קמא ללישנא וששיט מגורשס ודאי והויא
 מונח או נאכד או הגט נשרף אם לחומרא דמ״ד ואליכא לקילא

 כסימטא מונח ואם מגורשח ספק הויא רה״ר כצידי או כרה״ר
 מעכשיו לה דאמר כיון וא״ח . מגורשח ודאי הוי כחצרה וכ״ש

 יחחילו מעכשיו לה קאמר דהכי לומר יש למפרע מגורשס חהיה
 לא כאן ועד נסיכוח כעל וכ״פ יום ל' סוף עד יגמרו ולא הגירושין
 צריך ה״ג ככי לגרש הרוצה לכחחלה אכל כדיעכד אלא לן מיכעיא

 ואם לכסוף ומ״ש .הנחיכוח כעל וכ״כ ל' כסוף כחצרה הגט שיהא
 נשרף אפי' מגורשח זו הרי ל' כסוף כר״ה או כסימעא מונח הגט

 מונח הגט ואם להיוח צריך וכך הוא סופר טעוח ודאי זה נאכד או
 הוי חזרה אי לן דמססקא מגורשח ספק ה״ז כר׳׳ה או ר״ה כצידי

 כקוצר הנחיכוח כעל לשון כפי' לך והרי . וכדכסיכנא הוי חנאה או
 והניחחו והלכה יום ל' לאחר אלא כו חחגרשי ואל גיעך ה״ז לה אמר

 מקום שהוא כיון מידי לן איכעיא לא דכהכי מגורשח כסימעא
 הוי ר״ה כצידי או כרה״ר ואס מגורשחממ״נ הר״ז למשיכה הראוי

 אי לן ומספקא קמא ללישנא דמו כר״ה ר״ה דצידי מגורשח ספק
 גיטך ה״ז דאמר היכא לן דמיכעיא הה״נ הוי חזרה או הר סנאה

 אלא כו חסגרשי ואל נקע לרכוחא אלא יוס ל' ולאחר מעכשיו
 ודאי חזרה הוי לא לישנא כהאי דאסי' לאשעועינן יום ל' לאחר

 משוס ז״ל הראכ״ד פירשה וכן מעכשיו שאמר דמיירי כחוש' ופי'
 וחו הקרקע מע״ג גיטך כעלי הוי הכי לאו דאי חדא להו דקשיא
ט' זו פרה משוך דאמר נחמן דרכ דאידך  ומחחילין היא דמעכשיו ו

 כן שכחכ כמו יום ל' עד אלא נגמרים ואינם מעכשיו הגירושין
 כר״ה הגט שיהיה ואפי' למפרע מגורשח חהא כמעכשיו דאי לסרן
 ולפיכך יום ל' לאחר עד נגמרים ואינם גירושין כחחלח דהוי קמ״ל
 ונראה .כמשיכה לקנוס הראוי כמקום ל' כסוף הגט שיהיה צריך

 האי כולי כחזרה מחזי דלא יוס ל' ולאחר מעכשיו כאומר דאפי'
 כדיעכד אכל יום למ״ד כסוף כחצרה הגט שיהיה לכסמלה כעינן

 כסוף היה ואם לשונו כחחלח וכדכחכ כסימטא מונח אפי' מגורשח
 נשרף ואפי' מגורשח ספק זו הרי כר״ה או ר״ה כצידי מונח יום ל׳

 הוי חנאה דדילמא מגורשס ספק הויא כיני כיני יקרע או הגט
 והרשכ׳׳א ז״ל הרמכ״ן אכל . יוס ל' לסוף הסנאי נסקייס והרי

א הדטכ׳׳  הגרושין ואין כפשטא מעכשיו כלא זו כעיא פירשו ז״ל ו
ט שיהיה כעינן ולפיכך ל' לסוף אלא מלין  קיים עומד ל' כסוף הג

 קרקע מע״ג גיטך טלי משוס כזה ואין רשוחה חשוכ שהוא כמקום
 שפיר כיה דקרינן גירושין לשם מחחלה כידה הגט שנחן דטון
 כחחלה כשהניחו אכל קרקע מע״ג גיטך טלי אמרו ולא כידה ונסן

 רמי וכו' זו פרה משוך דא״ר והא .פקדון כחורח כחצרה או כידה
 לה דמוקמינן הוא ואנן מעכשיו כלא כפשטא לה מוקי ממא כר

 הריטכ״א וכחכ כהלכסא דחיקוס היכי כי מעכשיו כדאמר האשה כס'
 מגורשח ספק הויא מעכשיו דאמר היכא דכל קיי״ל גיטין ולענין ז׳ל
מעכשיו אמר לא ואס כחצרה עומד אס כין הגט נשרף אם בין

 וסיממא ר״ה וצידי דאגה כחצרה עומד א״כ אלא כלל מגורשס אינה
 קנה לא דכממון דכיון חצרה מדין כהס שחחגיש שלה חשוכים אינם

 וזה כלל כו מחגרשח אינה נמי גט לענין האשה כפ' וכדאסיקנא
 הכיא ולא לגמרי הזאח הסוגיא כל שהשמיט ז״ל הריא״ף דעח
 לענין בין הנכון הספק יצא משם כי האשה כפ' שאמרו מה אלא
 . עכ״ל הנכונה והיא ז״ל רבינו שיניח היא זו גט לענין כין ממון
 בצידי והניחחו הלכה גירושין מהלכוס בפ״כי כסב ז״ל הרמכ״ס אבל

 דאיירי משמע דבריו ופשט בחרא,להקל כלישנא ופסק וכו' רה״ר
טר ולא וכו' גיכיך ה״ז לאשחו האומר דכחכ מעכשיו כלא  הז

 סרה משוך לחבייו האומר כחב מכירה מהלכוח ובפ״ב .מעכשיו
 קנה לו אמר ואם קנה לא ומשך יום ל' לאחר אלא לך חקנה ולא זו

 שהחנה נמי שזה באגם עומדס אפי' קנה יוס ל' ולאחר מעכשיו
 וכפ״ו .ע״כ המקח נתקיים הסנאי נעשה סנאי על מעכשיו אוחה
 חנאה אי לן מספקא זמן ולאחר מעכשיו שהאומר כחכ אישוח מהל'

 דמטוך ואידך מעכשיו בלא דבעיין כיון וא״ח .הוי חזרה או כוי
^ דכעיין עלה לה מייחי היכי מעכשיו באומר פרה לי  לחרוצי ו
 דר׳ דהך דסבר כיון חשדא ורכ חמא כר דרמי לעיל כדחריצנא הא

 לשון דבשלמא הכי לן סבירח לא אנן אבל היא מעכשיו בלא נחמן
 בהאי דקני והיכא המסקנא לפי פרה דמשוך להאי דהכא הך דמשוי

ט להיוצי מצי בהאי קנה לא בהאי קני דלא והיכא בהאי קני  ה
 דמשוך והאיך להלכה בעיין דפסק דאמר הרמב״סז״ל שיטח לפי אבל
 מה וחו הכי. לחרוצי מציח לא מעכשיו בדאמר אוחה כחב פרה
 והא ח״ל משנה מגיד בעל חירן לקנין גיטין בין לחלק יש טעם

 אמסקנא חיקשי לא דאי במעכשיו שהיא רבינו סכר נחמן דר'
 ילפינן ומיהו במעכשיו אלא קונה שאינו שאמרו האשה דפ' דגמרא

 כמה דפרה כזה והטעם מעכשיו אומר כשאינו גירושין לענין מינה
 הילכך משיכחו כלחה כבר יוס ל' לאחר במשיכה אוחה קונה הוא
 היא בכחב הגט אבל הוא כלום לאו מעכשיו לו אמר לא אס

 קנייה בר במקום והוא ל' ביום קייס הוא עדיין והכחב מחגרשח
 והר״ן . ע״כ ז׳׳ל דעחו היא זו מגורשח הוי הילכך בעלמא אפי'

 גירושין בהלכוח שכחב ז״ל הרמב״ם דעח לסוף ירדחי לא כחב ז״ל
 מכירה מהלכוח פ״ב זו פרה ובמשוך מגורשח מעכשיו דבלא פ״ט
 כפי הסוגיא מפרש ז״ל והוא קנה לא מעכשיו א״ל דבלא כסב

 הוא הפסק לענין אבל מעכשיו בלא ז״ל והרשב״א הרמב״ן שיטח
 דמשוך ס״ל חסדא ורב חמא בר דרמי דכיון ואומר עליכם חולק
 מגורשס גיטין לענין וכן כווחייהו נקיטין היא מעכשיו בלא זו פרה

 אמר כין איירי גוונא בכל דבעיין אחרח דרך לו חפס ז״ל והרא״ה
 אומר כין לסלק יש קנין גבי דבשלמא מעכשיו אמר לא בין מעכשיו
 ופיררח מהיום הגוף משמע מעכשיו אמר דאי אומר לא כין מעכשיו

 מעכשיו הילכך הכי למימר שייך לא גרושין גבי אבל יוס ל' לאחר
 מעכשיו אמר דלא דהיכא היכא וכי ומוריד מעלה אינו גיטין גכי

 דאמר היכא נמי הכי בחצרה או בידה הגט א״כ אלא מגורשס איט
 מהיום בגיטין אמרינן הא וא״ח .הוא כלום לאו דמעכשיו מעכשיו

 מהיום דאמר דהחם קשיא לא . מגורשח ספק הוי מיסה ולאחר
 הכא אכל הוי מזרה או הוי חנאה אי לן מספקא מיסה ולאחר

 חנאה הילכך יוס ל' לאחר אלא בו סחגרשי ואל אמר כעיין גבי
 מהני חדא ובכל הוי שיורא או הוי מזרה או אלא למימר ליכא

 ואי מעכשיו בעינן לא ודאי אלא לגמרי בטיל גיטה הוי דחהוי
 לפוס חמא כר ורמי . כלל ליחיה כאלו הוא הרי מעכשיו אמר

 לה מדמה היא מעכשיו בלא זו פדה משוך דההיא דסבר סכריה
 וכהאי היא דבמעכשיו יוחנן כר' אלא הכי ס׳׳ל לא אנן אכל לבעיין

 טובא: בינייהו איכא פסק' לענין אבל ז״ל והרשכ״א הרמב׳׳ן לשיטח, אזיל
! ר א צ מ  שוה מהן אחח ואין שיטוס חמש זו בהוגיא שיש למד נ

 יפה הסוגיא לברר צריך ולפיכך הפסק לענין לאחרח
: שלה והפסק מהשיטוח אחח לכל יפה

ת ט י צ  היא מעכשיו כאומר דבעיין ז׳׳ל והחוספוח הראכ׳׳ד ז
 מעכשיו באומר דמסקיק זו פרה דסשוך דההיא דמסקנא

ס היכי וא״ח .היא  דאיכא שטר ידע דהוה ד׳׳ל .סחומי לה סחי
 וקא נחמן מדרכ מנורשח אדרכה דק״ל אלא ושמואל מרכ למפשט
הא נחמן דרב והא גחמן כרש או ושמואל כרכ אי לי מססקא

ססקינן
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 לא אי הלנה ולפנין סמיך ועלה היא מענשע ובאומר צה ממןיגן
 יום ל' לאחר אלא כו תתגרשי ולא גישך ה״ז אלא מעכשיו לה אמר

 דהוי משום מגורשת אינה בחצרה מונח אפילו ז׳׳ל היאב״ד לדעת
ס' ולדעת .קרקע מע״ג גיטך נמלי  בחצרה הגט היה אם התו

 בסימטא אבל . קרקע מע״ג גיטך נטלי הוי דלא משום מגורשס
 מעכשיו אמר אס אבל .מגורשת אינה בר״ה או ר״ה בצידי ונ״ש

 איסורא דהוי וכיון בעיין היינו יום ל' לאחר עד בו תהגרשי ולא
קט דלישר ופלוגתא דאויייסא  אם הילכך טש־ עדיך לחומרא מי

 ספק הויא נאבד או נשרך או ברה״ר או רה״ר בצירי הגט היה
 הגט כאין וכיון הוי תנאה או הוי חזרה אי לן למספקא מגורשת

 דנקטינן ספיקא הוי במשיכה לקנות הראוי במקום הזמן נסוך
 ל' בסוך הגט היה אם אבל דמו כר״ה ר״ה דצידי ^:וא כלישנא

 ממ״נ מגורשת במשיכה לקנות הראוי במקום בסימטא מונח
 אלא לגרש רצה ולא הוי חזרה ואי תנאה קיים הרי הוי חגאה אי

 במשיכה לקנות הראוי במקים מונח הל' בסוך הרי יום ל' לאחר
 . לה נחנו מעכשיו גרושין דלשם קרקע מע״ג ניטך לטלי דמי ולא

 הג!ך דהיינו זמן ולאחר מעכשיו שפיר שייך פרה דלגבי ואע״ג
ט ולגבי זמן לאחר והפירוח מעכשיו  לא הכי למימר שייך לא אשה ג

 גבי שייך דשייך פרה גבי דוכתיה לפום מספיש חד דכל קשיא
 ולא מעכשיו הגירושין יתחילו הכי ליה מפרשינן שיין דלא אשה

 : נפשך ממה מגורשת מיהא יום ל' לאחר עד יגמרו
ת12^ ט  דבעי■/ ז״ל הושעיא ורבינו והריטב״א והרשב״א הרמב״ן י

א ל  גיטך כטלי הוי ולא דמילתא כפשטא מעכשיו אמר מ
 דאיתמר מה וכל ובעיין לידה אתו גירושין דיתירת כיון קרקע מע״ג
 דבעיין ואע״ג ז״ל הריא״ך כתבה דלא והיינו כהלכתא דלא עלה
 מעכשיו דבאמר לעיל מסקינן פדה דמשוך והיאך מעכשיו בלא
 היא מעכשיו דלא פרה דמשוך דהך ס״ל דהכא אמוראי הני היא
 ה״ז לה אמר אם הלכתא לענין הילכך קיי״ל יוחנן כר' אגן אבל

 גיטך ה״ז לה שאמר או יום ל' לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך
 היה א״כ אלא מגורשת אינה מעכשיו לה אמר ולא יום ל' ולאיזר

ט ך בחצרה הג מ  בצידי וכ״ש בסימטא מונח היה אם אבל ל׳. ב
 לה אמר ואם .פרה לפנין הדין וכן כלל מגורשת אינה ר״ה

 ל' לאחר אלא בו תתגרשי ולא מעכשיו או יום ל' ולאחר מעכשיו
ט נשרך או בחצרה מונס אפילו מגורשת כפק הויא לשלם יום  הג

 זה בספק הילכך לגמרי הוי חזרה אי הוי תנאה אי לן דמספקא
 בעל סברת היא שזו נאמר להכי דאתינן והשתא .לעולם שמדת

ת בו  היה דאם דמשמע דבעיין פשטא כתב לשונו שבחחלת ז״ל מתי
ך  היה אם אבל ודאי. מגורשת הוי לישני לתיי בסימטא מונח ל׳ נסו
 (ונ״ת) להחמיר מגורשת ספק הויא בר״ה או ר״ה בצידי מונח

 מעכשיו הגירושין ומהחילין מעכשיו באומר דאיירי הסוס' [וכ״כ]ופירשו
 יום הל' אחר הגט שיהיה וצריך יום ל' עד אלא נגמרים ואינם

 המחמירים לדברי לחוש שיש ונראה . במשיכה לקנות הראוי במקום
 גיטך ה״ז לה שאמר או יום ל' ולאחר מעכשיו גיטך ה״ז א״ל דאס
 הלשונות שחי בין חילוק דאין יום ל' לאחר אלא בו תתגרשי ואל

 והרשב״א הרמב״ן כדעת יום ל' בסוך בחצרה הגט שיהא צריך הללו
 בר״ה או בסימטא מונס יום ל' בסוך היה ואס אחריהם והנמשכים

 שכן בדבריו נכון זה והרי נקרע או נשרך אפילו מגורשת ספק ה״ז
 איש אשת בחומרת וכ״ש להחמיר להלכה לפסוק ז״ל הרב של דרי.ו
 : לבד ספק מלח אלא כלשונו להוסיך צריך שאין ועוד .

א ל ל ^ כ ל מ  לפשט נאות שהוא מה כתב לשונו דבתחלת ד
 הפסק לפי נאות שהוא מה וכתב חזר ולבסוך דבעיא

: תזוז לא ומינה
ת ט י ״ן ש  לה דחינן ולא דסוגיין פשטה שבקינן דלא ז״ל הי

 אליבא דהתס האשה בפרק דמסקינן מאי משוס מהלכה
 דאמר פרה דמשוך דהאיך מחרצינן ואליביה וטריא שקליא יוחנן דר'

 ס״ל אמוראי הני וכל בדיני כותיה דקיי״ל נחמן רב חבל מעכשיו
 שיטה לפי נקיטינן הילכך בעיין וכן מעכשיו בלא פרה דמשוך דהך

 ולענין קנה מעכשיו אמר לא ואס הוי ספיקא מעכשיו אמר דאם זו
 כלישנא או קמא כלישנא אי ז״ל הרב ביאר ולא מגורשת גיטין
צידי דאמרי כרבנן קיי״ל דהא בתרא כלישנא דפסיק ונ״ל בחרא

ט לגבי וכן קנייה ולענין שבת לענין דמו כר״ה לאו רה״ר  דחד ג
 הילכך הס שוין גט וקנין פרה קנין שטחו לפי דהא הוא טעמא

 בסוך הגט היה ואס להם אחד דין כולם ואגס וסימטא ר״ה צידי
 לשונו מתוך משמע וכן פרה לענין וכן מגורשת מהם אחד ברשות ל'

 אינה מעכשיו לה אמר לא ואי וז״ל ז״ל הרשב״א שטח לפי שכתב
 שיקנו שלה מקומות אינם ואגם וסימטא דצידירה״ר כלל מגורשת

 אלא פשקא האי מחוור לא ולדידי קאמר ועלה חצר מדין לה
 א״כ וא״ת . ותשכח ודוק קאי דלעיל הנך דאכל ומשמע מגורשת

 דדעת סובר ז״ל דהר״ן למימר וליכא ז״ל הריא״ך השמיטה אמאי
 דא״כ השמיטה ולפיכך ז״ל והרשב״א הרמב״ן כדעת ז״ל הריא״ך

 וי״לדכיון .דבריו מפרש שהוא כיון עליו חילק כהוא מלפרש היה
 כר״ה לאו רה״ר דצידי אליעזר דרבי עליה דפליגי כרבנן דפסק

 . גט לענק העעס והוא ה״ה קנין לענין בין שבת לענין בין דמו
 מעכשיו דבאומר יוחנן ר' דאמר ומאי פרה דמשוך הך כתב היכי וא״ח
 לה כלתה אמר אס דהתם קנה לא מעכשיו אמר לא ואם קנה

 וזה קבלתה לה כלתה לא קיים שהגט כיון גט לענין אבל משיכתו
 לפי ונמצא .ז״ל הרמב״ם לשטח מפנה מגיד בעל שתירך מה ע״ד
 אחד ופסק אחת כשיטה ז״ל והד״ן והרמב״ם הריא״ך זה דרך

 אם מעכשיו אמר לא ואם מגורשת ספק מעכשיו אמר אם . לכולם
 מונח !־אם • כלל מגורשת אינה ברה״ר מונח או נאבד או נשרך
 לפי. שבפסקיס המחוור וזה ודאי מגורשת בסימטא או ר״ה בצידי
 כמה שיש כ״ש מעשה לענין להחמיר לחוש יש אבל .השוגיא פשט

: ז״ל הרמב״ן כשיטת שהולכים עולם גאוני
ת ט י  וכין יום ל' ולאחר מעכשיו אומר בין ננחלק ז״; הרא״ה ש

 לא דהכא יום ל' לאחר אלא בו תתגרשי ואל הנ׳דמר
ד . הוי שיורא או הוי חזרה או אלא הוי תנאה למימר שייך  ש

 תקנה הגיך לומר שייך דהתם האשה לקנין פרה קנין בין מחלק
 שיין לא באשה אגל יום ל' עד אלא הפירוש הקנה ולא מעכשיו

 אמר לא ואם מעכשיו'קנה אמר אם פרה לגבי הילכך הכי למימר
 לן שאני לא פרה קנין דלענין יוחנן ר' כדמסיק קנה לא מעכשיו

 לאחר עד תקנה ולא מעכשיו או יום ל' ולאחר מעכשיו אמר בין
 יום ל' ולאחר מעכשיו אמר אי לן שאני אשה לענין אבל יום ל'

 תתגרשי ילא אמר אס אבל .הוי תנאה או הוי חזרה אי לן מספקא
 שיורא או הזרה או אלא תנאה הוה לא יום ל' לאחר אלא גו

 בחצרה או גידה הגט היה א״כ אלא כלל מגורשת אינה הילכך
 אמר לא אם בין מעכשיו אמר אם בין שאני ולא יום ל' בסוך קייס

 ל' לאחר אלא גו תתגרשי ולא לה דאמר היכא אשה גגי דמעכשיו
 נמי והיינו סחמא געיין דנקט והיינו מוריד ולא מעלה לא יום

 . יום ל׳ ולאחר מעכשיו קאמר ולא בו תתגרשי בולא לה דנקכי
 תלשדא שחיק כיכי ז״ל הרהנב״ן ולשיטת זו לשיניה בין דק״ל אלא
^ לאסוקי וה״ל סתם לישני ותרי געיא האי וכ״פ האי כולי ש ה  ו

 לא ואס קנה מעכשיו אמר אס זו פרה דמשיך יוחנן כר' דקייל״ן
 הרא״ה ולדעת בעיא מהאי מידי לן נפקא לא קנה לא מעכשיו אמר
 גבי יוחנן כר׳ דקיי״ל והשתא למילתיה לאסוקי ליה הוה הכי ז״ל

 כיון מעכשיו שייך לא אשה לגבי אבל וקנה מעכשיו עייך פרה
 הנכון ומ״מ .וצ״ע מגורשת אינה הילכך בו תתגרשי ולא דאמר
.מציעתא מילתא דהוי ז״ל והרשנ״א הרמב״ן סגרת הוא הפסק לענין

: כתבתי לע״ד והנראה .
ל (תצד) תתקל י נ ע ל  בו כתוב והיה מקוסטנדינא בא אשר הגט ו

 ולעלם מן יומא מן גידיכי ימחא לא ואנש ׳
 כל משום לפוסלו שרצה מי שיש ואמרח שמי מן בו כתוב היה ולא

 שינוי זה שאין נ״ל . פסול הגט בגיטין שטבעו ממטבע המשנה
 שחי בהם שיש חכמים שדקדקו בלשונות אלא זה נאמר שלא מטבע

 משנה אינו יכתוב לא או שמי מן שיכתוב בין הכא אבל משמעיות
 . מעכב אינו כלל בידיכי ימחא לא ואנש כתב לא ואפילו המשמעות

 מהטעיות יפה ונזהר לפונות משאר באחד הגט את כתב שאם תדע
: כתבתי והנלע״ד ברור וזה כשר. הגע לשון אותו של

ת (תצי) תתקלא ל א  בשלה הכונס על דעחי אודיעך ממני ש
 או מבע׳׳י יחוד צריך אס שבת בערב

אותה קוצה הוא והרי כשבת קנין קונץ דאין דחיי״ל משום לא
להיותה



תהרדבץ)אלות7 שובו כגות
: דכריה לכל כאשתו להיותה

ח ב ו ש  מלוי ומחלוקוסס הראשונים נין מחלוקה זה דכר ת
 צריך ארמלן דכנסי הלין כירושלמי דנרסינן נההיא

 רכווסא ודייקי .ע"כ כשנה קנק כקונה יהא שלא מנע״י למכנשה
ח להו דליח משוס דוקא ארמלן ז״ל  חנה כחולה אכל חוסה חנ

 ז״ל והשיכ זה דכר מלסניו שחלו ז״ל לריכ״ש אכל .קונה חוסה
 לא הכחולה אכל קנין לענין לאלמנה בחולה כין הסרש שאין איכרא
 דכדוכחא כחוכוח כריש שאמרו מה כי נע״ש כזמקי נשאח היסה
 ז״ל המסרשיס כיארו יום ככל נשאת אשה יום ככל קנועין דכ״ד

 איקרורי משום ואיכא בשכח יושכין ב״ד שאין לסי מע״ש חון
 לפי וסירצו כע״ש נשאת הכחולה למה מנהגינו על ושאלו . דעחא

 מקדשין שרוכן ועוד המשחה ימי שנעח עכור מיחדין.עד אנו שאין
 מארסין היו הם אכל חחחיו שזינחה למיחש וליבא יחד וטנסין
 שמא למיחש ואיכא עצמה אח לפרנס חדש י"כ לכחילה זמן ונוחנין
נ חחתיו זינהה ״  אלא קונה חוסה חכח שאין ז״ל שדעחו ונראה . ע

 ויחייחד ניחו לתוך אוחה שיכיא עד ז״ל הרמכ״ם כחכ וכן יחוד
 הנקרא והוא לחוסה כניסה הנקרא הוא זה ויחוד לו ויסרשנה עמה

 עושין אין שהרי מבע״י יחוד צריך הילכך .ע"כ מקום ככל נשואין
 שהיא ואפי' מכע״י יחוד צריך הילכך לכד כרכוח ז' אלא סופה שם

 כלל נשכח עמה יחייסד לא מכע״י עמה נחיחד לא ואם כחולה
 דקיי״ל משוס קנה ונחיחד עכר ואס נשכח קנין קונה דנסצא
. קנס וקנה עכר אם לכחחלה כשכת קנין קונין דאין דאע׳ג

חי והנלע״ד . : כחנ
ה דעחי אודיעך ממני עזאלת (חלז) תתקאב כהונ  היה שלא נ

 כלא האשה ומחה הירושה משפני כחוכ
 רוכ דעח על אשז הנישא כמנהג יורשין אכיה מצד יורשיה אס זרע

 או דמשק. כמנהג הירושה כוחנין ורונן נישא הוא המקום אנשי
 שכל סדא .הכל את יורש שהכעל אצלי כרור דכר תשובה :הדין מן יו־ש שהוא לפי הכל יורש הכעל דילמא .

 כיון וחו התחתונה על נעליו יד בשטר שיסתפק דכר
ה עליו באים והס מדינא יורש שזה תקנ  להוציא יכולין אין מכת.

 דלא וחו .השונות נכסה הרא״ש כחכ ונן כרורה כראיה אלא ממנו
ע מנהג זה דאין וחו . ממונא לאסוקי רוכא כהר אזלינז  כמדינה קנו

 כמנה; והירושה כותכין שהרי אחרח ממדינה שאול מנהג אלא זו
 זרע כלא שהמוח יודע היה שאם הוא דעחא דאומדן ואע״ג . דמשק
 נחר אזלינן לא נדוניא כ"כ לנחו נוחן היה לא הכל הכעל ויירש

 האוחר דגמל מזו גדולה אומדנא לך ואין ממונא לאסוקי אומדנא
 דלא פטור הרגו שזה וכידוע נצידו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין

 לתנאי דמיא ולא . עניה דסליגי כרכנן אלא אסא כר' קיי״ל
 וזה שאני ב״ד דחנאי דמו כנכחנו נכהכו שלא שאע״ג נ״ד

 עלה לוסיך דלא והנו הוא אחרונים ומנהג ממון של הנאי
 כמאן אמרינן לא פירשו דלא היכא פירשו כהדיא דפירשו היכא

 והירושה נהדיא לכחוכ סוס־ים קצת שנהגו ומה . דמי דסירשו
 ליצטריך דלא כוחכין שטר ליפוי הוא כך הסתם דמן אע״ג תורה כדין

 תנאים שני צריך הלכה מכטל מנהג דקיי״ל ואע״ג .ודיינא דינא כי
 סכמיס ע״ס קכוע המנהג ושיהיה קצח רופפה ההלכה שיהיה
ע אינו זה ומנהג ט  כאן קכוע ואינו דמשק ממנהג הוא ששאול ק

ם. ע״ס במצרים  לכחוכ צריכין היו :א קכוע מנכג הוא ואם חכמי
 הירושה כהן כחוג אין כחונוח מקצה שהרי ועוד . בהדיא אוהו

 יורש שהנעל כרורה אלא רופפה אינה ההלכה וגם .דמשק במנהג
 שכולם כדמשק כזה מעשה אירע שאם אני מודה ומ״מ .אשחו אס

 והוי נושא המקום אוחו דעח על אשה הנושא שכל כך גוהגיס
 ואע״ג . לכ״ע קיים תנאו שכממון וסנאי כפירוש החנה כאלו

 אחר עמה החנה וז״ל אישוח מהלסח י״כ ס' כחכ להרמנ״ם
על דירושח אע״ג כטל חנאו יירשנה שלא שנשאה  שופרים מדכרי הנ

 אכל שנשאה אחר כחכ הרי .ע"כ הורה כשל לדכדהס חיזוק עכו
 נכחכה שהכהונה ננ׳׳ד הילכך .קיים חנאו שנשאם קודם עמו הסנה

 דקיי״ל ואע״ג . כדינו הכל יורש והוא סכעל עם הדין במצרים
ה אחריות  זוזי איניש שדי דלא משוס כוי טעמא החס סופר טעו

א אבל בכדי וק״ל לגמרי לכסו ויהיב גמר אהדדי דמהסהני אגב הנ

 קיים סנאו שבממון סנאי כל במשובה ז״ל הרשב״א לשון והרי
 הלין כירושלמי שאמרו וכמו זה נכענין מחנה שאדם אמרו וכאמה
 חנאי נשא לבי מלבא ההדר בנים בלא מיחח אין דכחנין

:וקיים שבממון
 כזה ולעשות להחנות שנהגו מקום שככל זה על אני

 מתה אם כן גונין סחס שם הנושאים אפילו החנאי י
 נושא כישראל שם הנוהג דרך על סחם אשה הנושא שכל בנים בלא
 הרב שכחב וזה . ע״כ הדיוט לשון המקבל בסרק שקראוהו וזהו

 שהיו בטייליעולה או בדמשק כמו כן מחנים שכולם במקום היינו
 ובזמן כבנו לבתו ויחן אדם שיקסק כדי כן ונהגו כן כוצס מהגיס

 שנוהג מי שיש במקום הילכך . כנהו לבנו אדם שיחן הלוואי הזה
 והבו מהמיעוט אני לטעון הבעל יטל מיעוט הוא אפילו חורה כדין

: כחבחי והנלע״ד . עלה לוסין! דלא
ת תחקלג(חל^ז) ל א  חרס עצמו על שקיבל ראובן ענין על ממני ש

 ואח״כ פ' דבר יעשה לא אס ובעוה״כ בעוה״ז
 שכל השנה בתחלת הסנה האיש זה כי גם פחח לו ומצא נתחרט
ה ולא כעלים יהיו עצמו על שיקבל וחרמות ושבועות נדרים  זכור כי
 בעוה״ז לחרם ההרה יש אס השאלה וכללוס .הנדר בשעת התנאי

 : לא או כבנדריב בחרמות התנאי יועיל ואם לא או ובעוה״ב
ה ב ו ש  כל נחלקו בשכועוס מועיל אם לענין כי ידעת כבר ת

ב הסברות ושתי ז״ל הגאונים  והוא ז״ל הדמב״ם כ.
 מי ויש שכחכ שכיון לי נראה אכל . מהם כאחד הכריע לא ז״ל

 רוב הסכמת היא וכן סברתו היא שזו משמע באחרונה וכו' שמורה
 . התנאי לענין לנדרים שבועות בין חילוק שאין ז'^ האחרונים

 לנדרים שבועות בין חילוק דאין נ״ל בחרמות התנאי יועיל אם ולענין
 במשפטי ז״ל הדמב״ן והביאו במדרש דגרסינן הטעם והוא דה״ה
 החרס עקיבא א״ר אביהם יעקב רוח והחי פסוק על כחרם

 מצינו ביטוי בחרמי וכן . ע״ב החרם הוא והשבועה השבועה הוא
 לחם יטעם אשר האיש ארור לאמר העם אח שאול ויואל שכתוב

 שמע לא ויהונתן השבועה אח העם ירא כי וכתיב הערב עד
 וכן .השבועה הוא החרס כי למדת הא . העם אח ו אב בהשביע
 גדולה השבועה כי גלעד יבש אנשי הרגו בגבעה סלגש בימי בישראל

 שם היחה שבועה וכי עקיבא ר' בשם בילמדנו ותניא וכו' היחה
 כסב עוד .החרס הוא והשבועה השביעה הוא שהחרם ללמדך אלא

 בשבועות שאין בחרם דרכים ד' נמצאו החרס במשפטי ז״ל הרמב״ן
 ושלא כרחו על עליו חל והוא מסיו להוציאו צריך שאין ונדרים

חי כדיני הצבור מן פורש עליו והעובר . בפניו  מהם ויוקר הנ
 סילוק שי׳ל! איחא ואס . ע״כ לשמים מיתה עליו מתחייב ושהוא

 ה' לשנות לו היה חומרתם מפני בהם התנאי יועיל שלא לענין גס
 יxוא נדרי כל יו"כ בליל לימר שנהגו ממה ראיה עוד . דרכים
 יתקיימו שלא תנאי והוא משמע דלהבא למ״ד ואיכא וכו' וחרמי
 דמועיל משמע כולה השנה כל של וחרמות איסור נדרי שידור נדרים
 שייך דלא משום משמע דלעבר ואמר דסליג ומאן . לחרמות התנאי
 שאחרים חרמות כל ואמר עמד אם לכ״ע אבל לשעבר אלא חרטה
 זה ועל התנאי שיועיל הוא דפשיעא מילחא בכיליס יהיו זו בשנה
 שתנאי וחושבין טועין שהיו הארצות עמי על חגר הראשונים קראו

 הקהל במחרימין לחרמות או לחבירו אדם שבין לשבועות מועיל זו
 לשבועות או לנדרים אלא מועיל זה תנאי שאין גדול טעות ודאי וזס
 נדרי כגון לעצמו נשבע או נודר או מחרים שאדם לחרמות או

 : ברור וזה ביטוי חרמי או ביטוי ושבועות איסור .
ץ נ ע ל  ירומם רבינו כתב ובטיה״ב בעוה״ז לחרס החרה יש אם ו

 שאין מרנותי קבלתי הבא לעולם עצמו המנדה וז״ל ז״ל י ׳
 כלומר הימים כל לאבי וחטאתי שאמר דיהודה מההיא הפרה לו

 .שכח וא״ח .יעקב התירו לא מדוע כן לא שאם ובעוה״ב בעוה״ז
 אליעזר דר' כההיא מיתה לאחר היתר שיש מרע״ה התירו לא מדוע
 בעולם ענין בשום הפרה הויא לא ודאי אלא וכו' הנדר הוסר דאמר
 עליו מרע״ה שהתפלל פד בארון מגולגלין עצמותיו היו ולפיכך הבא

 לן נפקא דמהכא וא״ה . עכ״ד וכו' יהודה קול ה' שמע שנאמר
 שנתקיים ואע״ס באה היא ע״ח אפילו חכם קללת מכוח במסכ'
מינה ילי^ היכי איסא ואס המובל בסרק ז״ל רש״י וכתבה התנאי

שאני
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 ומפ״ה ה&רה לו ואין וכפוה״נ כעוה״ז הקללה שהיחה החם שאני

ה״נ גס כקללה כאין כעלמא אכל כארון מגולגלין עצמוחיו היו ע  נ
 דנהי ילין} דהכי וי״ל .כאה לא החנאי נהקיים אס חכם כל אפילי
 נחקיים שלא כגון החרס דהל היכא ה״מ ההרה לו אין לעה״כ דחרס
 החרס חל לא דיהודה כמעשה ההגאי כגהקייס היכא אכל ההגאי

 ממה שפיר יליו! והפחא כעוה׳כ כין כפוה״ז כין שיהיה ואפילו כלל
 אפי׳ חרם דקללח משמע תגאו שקיים אע״פ מנולגלין פצמוחיו שהיו

 על חרס הוא שאס למדה הא . כאה ההגאי וגחקייס הגאי על
 מפי איגו אס חייל לא לעוה״כ שהוא אע״פ ההגאי וגהקייס הגאי
 הסרה ידי על אפילו לדכר חקגה אין ח״ח מפי הוא ואס ס״ח

מ . מהעוגש להקל לי מחירין ומ״מ מ'  כחגאי דהג״מ לי מסחכרא ו
 לא או לקיימו לו אפשר אם ספק היה שמחחלחו דיהודה כהנאי

 לא ההגאי גחקייס אם לקיימו כידו דיש דעלמא חגאים כשאר אכל
 להטיל והקהלוח החכמים סמכו זה ועל ח״ח מפי אפילו החרס חל

 : כסכסי והגלע״ד . חוששים ואיגס וכך כך הגאי פל חרם
ד קל  שער שהוציא כראוכן דעחי אודיעך ממגי ^־אלת (הצע) חח

 גדולים והיחומיס היחומים על פסקא
 או החזיר שמא אלא כיודאי טעגו לא ואס החזיר אכיגו וטועגק

 ממון או שכופה חייכין ואם ידעגו לא אמרו אם או גאגסו טעגו אם
 : ממחצה פחוס או מחצה או הכל גוכה ואס השכועה סיגגון ומהו

ה ב ו ש א גרסיגן ת  רכ שלח הכית אס המוכר פרק כהרא ככי
 החזרתיו ואמר כשעיר חכירו אצל המפקיד אכין ר 3 הוגא

 למימר מצי לא והשתא גאגסו אמר כעי דאי כמיגו פי' גאמן לך
 והא וכשכועה לך החזרתיו לומר גאמן כעי מאי כידי שערך ליה

 . גאגס אם שידעו רואין שאין כמקום גאגסו לומר גאמן דאמריגן
 א"כ אלא מהימן לא סהדי דשכיחי כמקום שגאגס טען אס אכל

 שעדים כמקום היה שלעולם הגפקד הודה אס הלכך .סהדי מייתי
 טוען היה אם מעיד ליכא דהא החזרתים לומר נאמן אינו מצויין
 היוצא כיס ושטר .אונסו על עדיס להכיא אותו מצריכין היינו אונס

 פלגא דהוי עיסקא שער כיס שער פי' כולו. וגיכה נשכע היסומים על
 אהדדי דסתרן חרסי פי׳ תרתי תלמודא ופריך .פקדון ופלגא מלוה
 ליתמי טענינן והא כולו נשכע^וגוכה אמאי החזרתי לומר דנאמן דכיון

 דאם הסם שאני ומשני דפקדון פלגא לך החזרתי למיטען ה״מ ואכוהון
 פרעתי מיתה כשעת אמר הוי מימר פי' אמר הוי מימר דפרעיה איסא

 מיתה כשעת צוה לא וגס הנותן כיד שטר תרתי דאיכא והשתא
 וגוכה נשכע הלכתא רכא אמר .כולו וגוכה נשבע הלכך פרעתי
 ליפרע הכא כדין השטר כטל דנשכע הלכתא איפסיקא והכי מחצה

 ולא מפסיד דפקדון ומחצה דמלוה מחצה וגוכה יתומים מנכסי
 דרכא אהך דרכא האי קשיא דלכאורה ואע״ג . חולק כזה ראיתי

 רשכ״ס הירז הא .מעליותא מאי לרמי רכא דא״ל הנשכעים כל פ׳
 סתם דאמרו דכיון משמעסין דדייקינן ומה . עליו עיין ותוספות

 טענתם מה אדכרו ולא טוכא וטרו ושקלי היתומים על היוצא כיס שער
 מיכעיא ולא . מחצה אלא גכי לא שיאמרו טענה דככל משמע דיסמי

 החזיר שמא טענו אפילו אלא החזיר שאכינו יודעים אנו טענו אס
ת כל שהרי מחצה אלא גכי לא  אמרו ואפי' הוא שמא היתומים טענ
 ואפילו למטען אכוהון מצי דהוה מה להו טענינן אנן ידענו לא

 משום דשתקין דהא משום דמיא כהודאה שתיקה אמרינן ולא שתקו
 דמאן טעמייהו מאי וא״ס . להו טענינן ואנן ישיכו מה ידעי דלא

 כעי מאי כידי שטירך למימר דמצי משום כולו וגוכה נשכע דס״ל
 תירצו . הכי למיטען מצי הוה אכוהון דסא נאנסו להו אנן נטעון

 שכיח לא ואונס שכיחא דלא מענה ליתמי טענינן דלא כתוספות
 סינח הא וא״ס . נלקומות וככמה דהמוכר כסוגיין בהדיא כתכו וכן

 וכ״ת טענה טענתן הויא כך הס טענו אס אכל להו טענינן לא דאנן
 גכי דלא לה משכחת והא כילו גוכה ותני פסיק היכי נמי הכי
 ידעינן אנן טענו דאי וי״ל . אונס טענת שטענו וכגון מחצה אלא

 מה כאונסא אינהו דידעי דכיון מחצה אלא גכי דלא וודאי דנאנסו
 נאנסו שמא כמוענין עסקינן כמאי הכא אכוהון לי מה אינהו לי

 נאמנין החזיר שמא טענו אס אכל היא שמא היתומים טענת דססם
 להו טענינן טעמא מהאי נמי ואנן עומד לחזרה פקדון סתם יx̂ש
ממה היתומים כס דגרעינן הדין מדת לקתה וא׳׳ת החזיר עא0

 . לא ליתמי אונס למיטען מצי דאכוהון אכוהון למיטען מצי דהוה
 הוא כלום לא נאנסו שמא טען אי נמי דאכוהון כלל קשיא לא הא

 האי אלא כדאמרינן טענו הוי נאנסו ודאי טענו אי נמי ואינהו
 אכוהון למטען מצי דהוה מאי להו דטענינן להו דעכדינן טיכותא

 דאונסא הטח לא ואונס דשכיח כטענה אלא הכי אמרינן לא
 החזיר יורשים מעני דאי שטהא להאי נקכיינן הילכך ליה איס קלא

 להו עענינן שתקי או ידענו שאנו נאנסו ודאי או החזיר שמא או
 נשכע נאנסו שמא טענו אס אכל .מחצה אלא נכי ולא ונשכע החזיר
^. והרז״ה הרשכ״א שפס היא וזו כולו וגוכה  דעת כן ואין ז׳

 אמר וכתב המקכל בפרק שמעתא האי הכיא שהוא ז״ל הריא״ן£
 כפלגא אבל מלוה בתורת שהוא מחצה וגובה נשכע הלכתא רבי

 ע׳׳כ פרעיה דלמא נמי אי נאנס שמא חיישינן פקדון בתורת שהוא
 קושיין הדרא א״כ וא״ת .ז״ל הראב״ד ודעת הרמב״ן דעת וכן

 הונא ורב גולה דדייני טעמייהו ומאי נאנסו להו לנטעון לדוכתא
 הבאים ביתומים דהכא י״ל כולו. גובה נשכע דס״ל אבא בר

כ נאנסו **ו נטען לא דאי אכינו החזירס ונייענין עצמן בטענת ע'  ו
 אלא ליורש טועני; גולה לדייני להו לית וכי מחצה וגובה נשבע
 משום גולה דדייני וטעמייהו עסקינן חזרה כטענת בבאין ודאי
 חזרה בטענת דבכאין כיו; וא״ת . בעי מאי בידי שטרך א״ל

 בר הונא דאדר׳ וי״ל . סוגיין בכולה לה סתיס אמאי עסקינן
 לך החזרתיו וא׳׳ל כשטר הבירו אצל המפקיד דשלח סמכיק אבין
 היכי וכי סמיך שא וארי וכו' היתומים על היוצא כיס ושטר נאמן

 היתומים על היוצא כיס דרטר סיפא לך החזרתיו כטוען איירי דרישא
; אבינו לך החזיר כטועני; .

ן י נ ט ל  נהגו בתשוכותיו ז״ל קולון הר״י דכתכ אע״ג פסקא ו
 לא חולקין התוספות שאין במקום ז״ל כהריא״ן} לפסוק ’ ^

 אלא כהכרח כתוספות נפסוק חולקים שהתוספות דבמקוס למימרא
 סתס דאמרינן למאי ודמיא הכי לומר ואפשר הכי לומר אפשר
 שיהיה בהכרח אינו שפירושו כסתם הלכה אין מחלוקת ואח״כ
 . כסתם הלכה דהוי סתס ואח״כ מחלוקת כמו כסתם הלכה
 שהוא ז״ל הריא״ן» כדעת למעשה הלכה נפסוק שקול שהדבר וכיון

 שככר ותו . אביהם מכח כחם גרעינן דלא ותו .היתומים לתועלת
 דעת שהוא נ״ל וכן ז״ל כהריא׳׳ן} לפסוק האלו הגלילות בכל נהגו

 שטר לפיכך ושותפין שלוחין מהלכות כפ״ז שכתב ז״ל הרמב״ם
 בעל נשבע בו מתעסק אביהם שהיה היתומים על היוצא עסקא
 ליורש עוענין שלעולם אע״פ מלוה כתורת שהוא מחצה וגובה השפר
 דמלוה כפלנא דפקדון בפלגא ליורש טועני; שלעולם אע״פ כלומר

 ללמוד יש ליורש עוענין שלעולם ומדקאמר טענה שוס תועיל לא
 עבדינן הוא דמר דאתריה וכיון אונס טענת להו דעענינן ז׳׳ל דס״ל

 וי״ל כרכיס מיחזי דמלוה פלגא כל נועיל אס וא׳׳ת .כווחיה עובדא
כ כרכיס מיחזי לא דפקדו; פלנא דמ.פסיד כיון  סמוך ז״ל הרב וכ'

 פוחתין אלא דוקא לאו הכל גובה דלמ״ד ומינה שכתבתי דין לאותו
: הוא ופשוט בפקדון שנתעסק בכרו כנגד לו

? י נ ע ל  מקצת אבא פקדנו כלא יתומים נשכעים אס שבועה ו
 מחוור זה שאין ז״ל הר״ן וכ״כ דנשבעין כתבו מפרשים י ׳

 יתומים מנכסי ליפרע הבאים ביתומים אלא שבועה תקנו שלא
 ליפרע דהבא ומשוס לוה מת ואח״כ לוה בחיי מלוה שמת וכנון

 אין נתבעים יורשים אבל . בשבועה אלא יפרע לא יתומים מנכסי
 מנה דהאומר משתבעי מיהא היסת דשבועת וי״א .כלל נשבעין

 יודע שאינו היסת שבועת דנשבע יודע איני אומר והלה בידך לי
 שבועת שאין אינו זה וגס . אביהם פקדם שלא היסת נשבעין וה׳׳נ

ת בטוען אלא היסת  לו שיש או יודע שהוא הנתבע על ברי טענ
 והרשב״א הרמב״ן השכימו וכן לא לדעת לו שאין יורש אבל לדעת

 ידעינן דלא יתומים בסתם אמרוה שלא אני אומר ומיהו .עכ״ל ז״ל
 גדולים היו אם אבל .לא או דאבוהון במ.ילי בקיאין היו אם אנן

 בעסקא ונותנין נושאין ג״כ שהיו כנון אביהם של בר,ו״מ ובקיאי;
 אסם עליהם וטען ובמתנו במשאו עמהם מתיעץ אביהם שהיה או

 היורשין שבועת נשבעין זו עסקא לי'אביכם החזיר שלא יודעים
 ראוי וכן .מודו ז׳׳ל והרשב״א הרמב״ן ואפילו מציעתא מלתא שהיא

חומר ומתוך שבקייהו בתר ליזלו דידהו דלאו דאכלי דיחמי לדון
השבועה



ת כדותשובותהרדב״זשאלו
 לחייכן דאכוהו! גמילי י1דידנ כיון וא״ת . ומוח פרשו השכומה

 אנא כר׳ ישלמו לישכע יטלי; אינם ואם אכיהס שהחזיר שנועה
 שנועת דקיי״ל נזה תירצו . משלם לישנע יכול שאינו מחוך דאמר

 אמרינן לא יורשים דלגני היורשים נין ולא שניהם כין חהיה ה׳
 אינם היורשים אס לנ״ד הילכך [משלם] לישכע יכול שאינו מחוך

עו לא שנועה אפי׳ דאנוהון נמילי נקיאין  נשנעין כק־אין הס ואס נ
 • כתכתי לע׳יד והנראה .וכו׳ אנא פקדנו שלא היסח

ה (תק) תתקלה ש ע ס נלא שמח נראונן מ  אשה והניח נני
 ושניהם זקן הוא גם לינם זקוקה זקנה

 שהיא הכחונה ענין על לדין ונאו לחלון ושלא לינם שלא מרוצים
ד או נ״ד ניד מונחת תהיה אומר והוא כתונתה תונעת  שליש ני
 אני אקח מותה אחר והנשאר שתמות עד ממנה ותתפרנס ותאכל

הכל ויקחו שתרצה למי הכל כמתנה תתן הכל חקח שאס יורשי או
; מי עם הדין המורה יורה . יורשיה

ה ב ו ש לכואיכולה שהרי זו לשחלה יש מקום מה ידעתי לא ת
ם או חלון או מניעם עליו  ליכס ירצה לא ואס ינ

ואם שתרצה מה ותעשה כתונה לה ויתן כרחו כעל ̂ לה יחלין
 כשכיל לא חליצה כלא היא חתפשר

 להתייכם לא רוצה אינה היא ואם
שאין וכ״ש משלי נזונת אני אמרה

הפסידה
אין לחלון ולא

 . כתוכחה זכות
אפי׳ לה שומעין

חליצה תוכעת ואםכתונה
- V  .  צדעת לחלון אוהו וכופין מורדת כדין אותה דנין היכום רוצה ואינה

 כאומרת כפלונתייהו כופין אין מפרשים קצת ולדעת ז״ל הרמנ״ם
 או יכם שתאמר היא יכולה הילכך .כתוכתה והפסידה עלי מאיס
שומרת כדין הקח מותי אחר שישאר ומה כתוכהי לי סן או חלון
ה יורשים שמתה יכם  צא נכסי וחצי שלה מלוג כנכסי יורשין מאני
 שינת לפי כרזל צאן נכסי וחצי כהונתה יורשים כעלה ויורשי כרזל

ת אינה היא ואס .כמותו לפסוק רגילין שאנו ז״ל הרמכ״ם ענ  נו
 אלא לשאלתך מקום מצאתי לא וא״כ .הוא לאלם פיך פתח זה כגון
 כל שתקח אפי' ליכם ולא לחלון לא רוצה איני איור שהוא כזמן

 אפילו ליכס ולא לחלון רונה איני אומרת היא אם וכן .כתוכחה
כחזקתן נכסים הדין שורת נ״ל הדכר הוא וא״כ כתוכתי. כל אפסיד

היכס אין שהרי שתרצה מה כהם ותעשהתקח נ״מ כיצד
 אותם שהניאה כיון לה נותנין כרזל צאן ונכסי . כלום כהס יורש

ת  אותם וכותכין מהם למכור יכולין אינם והיכם והנעל אכיה מני
 אותם חולקים שתמות אחר מהם ישאר ואס מהם ותתפרנס עליה

 מונחת תהיה כעלה על שהיא וכתוכתה .הנעל יורשי עם יורשיה
 שישאר ומה ממנה התפרנס תצכירך שאס כ״ד כיד או שליש כיד

 : כתכתי לע״ד והנראה .אותו יורשים הנעל יורשי אחריה
^) תחקלי ח (ייי ל א  ן' שמואל כה' וחכם לנטן . מרודם ש

 לקדש שרצה ראוכן על . יצ״ו וירגא
 עם ונתיען כן יעשה שלא כו והתרו חדשים ג׳ תוך חכירו גרושת

 שהת־ו מאחר היא והשאלה עשה וכן יכרח ואח״כ שיקדש ואמר אחד
 דמיא דדילמא לא או מיניה לה מפקינן אי התראה על ועכר כו

ע שהניא שמעון ענ ג׳ סימן ל"כ כצל כתשוכה ז״ל הרא״ש למ״ש  ג
 לכונסה השליח רצה ואח״כ נחתם וכפני נכתכ כפני לומר והוצרך
 ונשאה והלך שמע ולא ישאנה שלא כו והתרה כחכם השליח ונמלך
 כפ״כ כדתנן וכפ״נ כפ״נ שאנ:ר כיון כו התרית יפה ז״ל והשיכ

א דיכמות  אשתו את ישא לא ונפ״נ כפ״נ ואנור ממד״ה גע המני
 כפ״כ לן דמיכעיא ואע״ג להוציאה שצריך אומר אני ועוד וכו'

 כדיעכד כנש הנ״מ יוציאה דלא ומסקינן שיוציא מהו כנס דיכמות
 מכין וד1ונ .מיניה מפקינן וכנכה כ״ד השראה על עכר אס אכל
 מיניה לה דמפקינן ז״ל הרא״ש שכתכ הרי .וכו׳ מרדות מכת אותו
 הוא התלמוד אותה התיר אס כי כ״ד התראת על שעכר אחר

 דאתמר כדיעכד אלא התלמוד התירה לא שלפנינו וכנדון כדיעכד
 כדכרי כתוכ מצאתי עוד .מסתייה עדוקיה וכרח קדש החולן כפ'

 כירושלמי כדאיתא ז״ל הרא״ש דכרי עם שהסכים משנה המגיד
ע שהניא שליח וז״ל גירושין נוה' פ״י ז״ל הרשכ״א הסכמת עס  ג
 נוסחאות כזה כירושלנצי ויש עד וכו' כיצד פ' כיכמות משנה וכו׳

 שכנס כמי קדש אחרת נושחא מצא ז״ל הרשכ׳׳א אכל .ח/וקות
לו אמרו ז״ל הוא ופי׳ . מידו מוציאין וכנס יכנום שלא לו אמרו

 שכתכ הרי .ע״כ מידו ומוציאין אותו קונסין ההתראה אחר וכנה
 על העוכר כי הרשנ״א פי׳ וגס הירושלמי כשם המ״מ כהדיא

 שאמרו אע״פ יכנוס לא חכמים שאמרו אותם ככל כ״ד התראת
 כנדון כ״ש מידו אותה ומוציאין אותו קונסין יוציא לא כנס אם

ס כהס שהחמירו לפי יותר כו להחמיר ראוי שהיה שלפנינו מי  חנ
 וכאן מוציא אינו כנס אם אמרו שם כי כיצד דפ׳ אותם מכל יותר
 וכנו הרא״ש דעת לפי שיגרש עד ליה משמתינן קדש אם אמרו

 שנקנוס הפוסקים אלו שאמרו מה כי ונאמר נחלקו אס או .ז״ל
 אותם ככל דוקא היינו מיניה ומפקינן כ״ד התראת על שענד מי

 כפ״נ ואמר גע שהכיא שליח כמו כזמן נוונכליס כלתי שהם איסורין
 על .האשה את שאסר חרם או כעלה שמת לאשה שהעיד עד או

 אכל כסתם ישא לח ר,שמיס א־;רו כולם שעל יצא וד כנדר כעלה
 חדשים ג׳ תוך יכנוס שלא כזמן מוגכל איסור שהוא שלפנינו כנדון
 התראת על שעכר אע״פ לו הותרה הזמן שעכר אחר ני נאמר

 ממנו אותה מוציאין הרא״ש שכתכ מה על להסתפק יש גם . כ״ד
 כי שהוציאה אחר ולכונסה לחזור יכיל אם או עולמית נאסרה אס
זהו . למעלה שכתכתי המ״מ שהניא הירושלמי מן קצת יראה כן ו , י . \.............. ______ _ ___ מעלתו תשוכת תכוא הכלכעצי: אצלינו שיסתפק מה שיעור

 הרמה כנפשו שלמה משכרתו תהיה ה׳ ומאת הכתכ מוכיל עם
 האשה .פלוני הצעיר תלמידיו מקעני קטן וכנפש ה' יראת והנשאת

 ע״כ להחמיר היא דעתי כי כרצוני שלא מ;קדש עם נשאת הזאת
 : ושלום לי ידין שניתי ואה דעתו מעלתך יודיעני .

ה ב ו ש  חדשים ג׳ לכוך לכתחלה אשתו את לכנוס ראוכן מותר ת
התראת על שעכר אע״פ מסתייע ערוקיה דכרח כיון

 ולא וחכיריו גט שהניא שליח דהיינו להנך כלל דמיא ולא כ״ד ן
 איש אשת חפש כהו אית ה;ך דכל משום אלא כתכת אשר מהכיעס ־

 על ועכר יצרו ותקפו כה נתן עיניו שמא וחיישינן כיפי וחמירי
 לה ומפקינן לדכר רגלים יש שכן וכיון סאותו למלאת כ״ד התראת

 רעלמא דרכנן וחששא חמור איסורו עיקר אין כנ״ד אכל .מיניה
 לה דילפינן ואע״ג .שני לזרע ראשון זרע כין להכחין כדי היא

 מיוחס אחריך שזרעך .כזמן אחריך ולזרעך לחלהים לך מלהיות
 איסורו דקיל וכיון . התוספות כהנו וכן היא כעלמא אסמכתא

 לא מיחוש כיס ולא כלל אישור כאן אין חדשים ג׳ שענדו אחר
 ג׳ כתוך קדש אם ליה דמשמתינן והא .מדרננן ולא מדאורייתא

 אלא עליה לה אסרינן לא אכל אדדכנן דעכר משוס היינו חדשים
 דעכיד אע״ג אסורייהו דחמירא הנך אכל זמנו כשיגיע כונסה

 לכנוס יוכל לא שוכ ליה משמתינן דאי ליה משמתינן לא איסורא
 שמחוה הכי ומשוס ליה ואסירא דמלתא עלה רכנן קמו דאמרינן

 1עלי תאסר ככך מה וכ״ת .עמה קאי כאיסורא יאמרו יכנוס ואס
 דתנן המשנה דין כעלת דא״כ ליתא ודאי הא אדרכנן שענד טון
 ומה ז״ל הרא״ש שמ״ש יודע והוי . מידו מוציאין אין כנס אס

 מוציאין כ״ד התראת על עכר שאם מהירושלמי ז״ל הרשכ״א שהניא
א כעד דוקא מידו  חכם אכל כעלה. שמת המעיד עד או . גע המני

 ישראל כת טל הכא ועכד עכו״ס וכן השפחה על הנכיען או שהתיר
 . מידן מוציאין אין כ׳׳ד החראת על עכרו אפילו כמשנה השנויים

 המהיר כעד להחמיר תחלה סונר היה ז״ל הרמכ״ן שהרי תדע
 זו כסכרא עומד עדיין ז״ל והרשכ״א יוציא כנס שאפי׳ האפה את

 כין חילוק לתת צריך אתה ע״כ וא״כ יוציא כנס אס המתיר דעד
 מהכס המתיר עד נהו דחמיר משוס המתיר לחכם המתיר עד

ם מאיזה כמתיר  המתיר דעד דקייל״ן נמי לדידן הילכך שהרצה עע
 הנ״נו יוציא כנם אפי׳ כ״ד התראת על עכר ואס יוציא לא כנס אס
 וחכיריו המתיר חכם אכל כעלה שמת המעיד עד או געי המכיא עד

 של שכיעמא ונ״ל . מידו מוציאין אין כ״ד התראת על עכרו אפי׳
 לכתחלה ישא לא דתנן והא האי כולי חשיד לא מרכנן דצורכא דכר

 הכא ועכד ונכרי שפחה על והנכיען פה עקשית ממך הסר משוס
: ותשכח ודו״ק חמור איסור איסורן אין ונשתחרר ישראל כת על

 התראת על שעכר נופני ממנו הוציאה אם שנשתפקת מה על
 מה וכונסה חוזר אם המ^תי .לא או וכונסה חוזר אס כ״ד

 ויכנוס ויחזור שיוציא זה הוא קנס ומה כתקנתם חכנוים הועילי
ע דנני מפני וכי לא מה זמן ליס דמשהינן וכ״ת מלעשות ימנע הג

נמצא
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 אם ודאי היצכך כירושלמי ולא כככלי לא זו שהייה זמן שיעור נמצא
 יכנום לא כ״ד החראס על שעכר מכני ידו מחחח איחה הוציאה
 דגרסינן והא . וכדכחיכנא כה נמן שעיניו לדכר דרגלים עולמיח

 על לעז נמצא לא כן אחה אומר אם שיחזיר מה גירש בירושלמי
 כניך על לעז מוציא אחה נמצאח להחזיר אוסרה אתה אם פי׳ כניך

 וגירש כשמד דהחם כלל קשיא לא .לו לחזור דמוחרח משמע
 הוציא נקע ולא גירש מדנקע לה ודייקינן לו לחזור מוחרח מעצמו

 שהוציאוהו היכא אכל מידו ומוציאין אוחו קונסין רישא כדקמני
 והנראה כלל. מחזיר אינו כ״ד החראח על שעכר מפני ידו מחחח

: כחכחי לע״ד
ה (חקכ) תתקלז ש ע  גדולה והיא פלוני כח שקדש כאחד מ

 קבלח וז״ל . כעיר היה לא ואביה
 אחא כד הוינא כחדא חלחא כמוחכ . הקדושין של העדוח

 אוחם וחכע מעוח פ' לו חייכ שהיה והעיד פכ״פ לקדמנא
 והלך שוחפי ס׳ כפני לך ואחן לכיח עמי חלך לו ואמר ממנו
 קרא כדהליז וכעודם הכח אכי לכיח ועלו ובוחפו הוא עמו

 אם יודע ואינו אשה לקראחו שיצאה וראה סעראח סעראח המקדש
 יודע ואינו לכיס ידו הושיע שיצאה וחכך זולחה או סע־אח היא
 מה וקכלה קדושיך זה הרי לה ואמר כידה ונתן ממנו שהוציא מה

 הכניס הנ״ל שהמקדש העיד פ• שוחפו גם .לה והלכה לה שנתן
 לה ואמר כידה ונתן ופרועות וכסך זהכ כו יש והכיס לכיס ידו

 כרי כשאמר ריקנית ידו היתה שמא לו ושאלנו קדושיך זה הרי
 כס יש או ריקנית היחה אס יודע שאינו והשיכ קדושיך. זה

 לעדוח הנ״ל המקיש אותם יחד שלא הנ״ל העדיס ואמרו מעות
 :וכו' כיוס זה והיה עדים הוו להס אמר אלא
ה ב ו ש  מכמה כלל מיחוש כיס כאן ואין כלום אלו קדושין אין ת

 הזכיר ולא קדושיך זה הרי לה שאמר חדא עעמים
 ולא מקודשס אס הרי שאמר ממי עפי וגרע אוסה מקדש למי

 כסך ושוה כסך לס נתן שמואל אמר כקדושין וגרפינן לי אמר
 הרי לאנסי אס הרי מאורסת אס הרי מקודשת אח הרי לה ואמר

 שמואל דסכר למימרא לאכיי פפא רכ אמר עלה ופריך מקודשת זו
 נזיר זה הרי אהא האומר והתנן ידים הווין מוכיחות שאיק ידים

 שהיה והוא שמואל ואמר קאמר כתענית אהא ודילמא כה והוינן
 ומשני .לא הכי לאו הא לפניו עובר דנזיר עעמא לפניו עוכר נזיר

 דאס ערוך תלמוד הכא הא וט׳ קמ״ל מאי הכי אי לי דאמר הנ״ע
 וכחט .ידיס הוויין ולא הוו מוכיחות שאינם ידים לי אמר לא

 כלל משמע לא לי אמר ולא מקודשת אח דהרי וז״ל בחוספיס
 וידים לחבירו אשס לקדש יעשוי דאדם קאמר לי דמקודשת

 ידים הויין דלא שמואל קאמר ודאי בדסני כלל מוכיחות שאינם
 לשון ספק שהם אותם כל שכתב אחר העורים בעל וכן .ע״כ

 הרי אמר כתב וכו' לי מיוחדת לי מיועדת אס הרי כגון קדושין
 עסקי על עמה מדבר היה ואס כלום אינו לי אמר ולא מקודשת אס

כ. קדושין ודאי הוו קדושין  אין לי אמר לא דאס למדת הא ע״
 ליה דאית לאביי אפילו הילכך וז״ל הרא״ש וכ״כ .מיחוש כיח כאן

 שאס בקדושין הוא מודה ידים הויין מוכיחות שאין ידים בנדרים
 דלא משום קדושין הויין דלא לי אמר ולא מקודשת אס הרי אמר
ט׳ כלל הוכחה הוי  ורבא דאביי כפליגחא הכי ובלאו עוד וכתב .ו

 הדבר ותמצא בפסקים עיין קג״ם מיע״ל כר כרכא קייל׳׳ן
 אמר דלא סיכא כל בקדושין ומ״מ וז״ל כתכ ז׳יל והר״ן .באורך

 ספק לה דהויא האומר דברי דחה ז״ל והוא כלל קדושין הוו לא לי
 שאין ידים דסוו היכא כל ודאי אבל הדבור בסוך וכתב מקודשת
 פשימא לי אמר ולא מקודשת אס הרי לה אמר אי הכא כי מוטחות

 הוא ז״ל והרשב״א .ע״כ כרבא קייל״ן דהא כלל ידים הוו דלא
 על עמה מדבר סיס שלא מי על בחשובה שכתב זו סברא בעל

 ז״ל וכתב לי אמר ולא מקודשת את הרי לה ואמר קדושין עסקי
 שמא להחמיר לחוש יש ומיהו כתב וכסוך מוכיחות ידים כאן שאין

 הרשב״א שאפילו אומר ואני .ע״כ מוכיחות ידים כעינן לא כקדושין
 ידים הווין דלא אע״ג מקודשת את הרי דבשלמא בנ״ד מודה ז״ל

 זה הרי לה אמר אבל מיהא. הוכחה קצת יש לגמרי מוכיחות
אמר דלא וסו לי אמר דלא חדא .כלל הוכחה כאן אין קדושיך

 P ואל תחלה־ שנתקדשה אפשר קדושיה הן שאלו אלא שמקדשה
 .בעהי״ת לכתוב עתיד אני אשר המעמיס בהצערפוס כ״ש קדושיה

 שתקחי בחיי לאשם שאמר באחד למעשה הלכה היא מזו גדולה
 צריכה שאינם ג״ע בירב יעקב מס״ר ופסק לי בקדושין זה דינר

 גע והצרכנוה עליו חלקנו וחברי ואני קדושין לשון זה שאין כלל גע
 לי מקודשת אס הרי חכמים כלשון יאמר שלא שאע״פ והעעם מספק

 משמעותו יהיה לעז בלשון שאמרו ומפני לי מלח אמר כבר מ״מ
 של בחשובה הארכתי וכבר מידות ג{־ע ולא קדושין לשון שפיר
 זה הרי אלא אמר ולא כלל לי הזכיר שלא בנ״ד אבל .מעשה אותו

 היה וכן ״לj הרשב״א לדעת ואפילו מימוש בית כאן אין קדושיך
 לחבירו שאמר באחד ז״ל דוראן שמעק ר' הרב בימי למעשה הלכה

 לו אמר אז נו ואחוז ידך שלח א״ל למס לו והשיב זו עבעס עול
 כלום שאינו הלשון זה על ז״ל הוא והשיב בסך על קדושין שמעון
 בהם מתקדשת שהאשס דברים קדושין בשעת אמר שלא מפני

 היא שכאשה אלא בדברים מוכיח אינו בחך על קדושין כשאומר
 לפרושי מצי הוה בתך על דקדושין לנ״ד כ״ש ומעסה עכ״ל. מקודש׳
 ה״ז כשאומר כ״ש דבריו מפרשינן לא ואפ״ה בחך בשביל קדושין
 ז״ל הרב היכי שוים שהדברים תימא ואפילו כלום שאינו קדושיך

 ובקדושין ז׳׳ל הריעב׳׳א וז״ל מספק גע כצריכה ולא כלום אינו אמר
 הרי ע״כ כלל מקודשת אינה לי אמר לא ואם לי דלימא בעינן

 אחרינא עעמא איכא תו .אלו קדושין לבעל וברור נכון עעם לך
 ספק ספיקי כמה ואיכא לה נתן מה העדים אלו ראו לא שהרי

 קענה פרועה לה נתן שמא דבר לה נתן ואת״ל דבר לה נתן לא
 מזוייך מעבע שמא כסך לה נתן ואת״ל פרוכיה שוה שאינה ופסולה

 אותו מטר אני הזה המקדש כי וכ״ש דעתה סמכא ולא לה נתן
 אמריק שקול;לא הספק שאין וכיון הרבה מזוייך מעבע אצלו ונמצא
 לס נתן אם הדבר בעיקר הוא שהספק כיון עוד מקודשת ספק
 לה זרק דבשלמא כלל עדות כאן אין דבר לה נתן לא או דבר

 לה ואמר כסך לה נתן א״נ לה קרוב ספק צו קרוב ספק קדושיה
 בכה׳׳ג לא או קדושין הוו אי לן דמספקא הלשונות מאותם אחד
 זרק לא או לס זרק אי לן מספקא אי אבל מקודשת ספק הויא

 שהספק כיון לה נתן לא או כסך לס נתן אס או לה
 כיון גע צריכה ואינה אחזקתה לה אוקמינן הדבר בעיקר הוא
 שכתג בקדושין ז״ל הר״ן מלשון ראיה להביא ויש .עדות כאן שאין

 מצית אי פרועה שוה שאינו בדבר במקדש מסתפק אני הכי ומשום
 לחת הימנה כל לא מידי שוה דלא דכיון דאפשר שוס לדידי אמרה

 אמר כי הוא מסונא דודאי כיון שאני והכא כסך סורס עליו
 שדרכה יודעים העדים דכשאין לי פשיעא ומיהו .מסני שוה לדידי

 אפילו סהני דלא עדים בלא כקדושין דה׳׳ל מסני לא בו לסתיקר
 .שומא צריכי לא דשיריא בסוגיא כן וכתב עכ׳׳ל מודים שניהם
 ספני אלא מידי לה דיהיב אע״ג דהתס לנ״ד ק״ו דן אחה ומעחה
 מדים בלא כקדושין הוי לא או להאיקר דרכה אם יודעיס שאינם

 הסס שאני וא״ס .לא או דבר לה גחן אם ידעינן דלא בנ׳׳ד כ״ש
 שניהם בנ״ד אבל פרוטה שוה■ לה נתן שלא יודעים העדים ששני

 לן קים הוה אלו שהרי ל״ק הא ש״פ לס נחן שמא מסופקים
 ואפ״סמפר ש״פ הוא כאלו להיוח חזר דבר באוסו להחיקר שדרכה
 עדות כאן אין בנ׳׳ד אך כלל עדוח כאן שאין אומרים אנו הספק

 הא׳ סעד שהרי הקדושק לבעל אחרינא א11טע איכא חו .כלל
 אס עתה וגם הקדושין בשעת אותה ראה ולא מכירה היה לא

 ראה לא שהרי לסטרה יכול לא סעיאח זאס היא אם אוחו ישאלו
 גם . זולתה או זאת היא אם מכירה ואינו הקדושין בשעת פרה
 שעה באותה מ״מ מתחלה אותה מכיר שהיה ע״פ אך השני העד

 כהוא ואמרו שאלתי ואני בדהליז עומדים היו שהט פניה ראה לא
 לענין כלום דברה לא היא וגם הדהמליז כרוב אורה בו ואין חשוך

 עד מכירה הב׳ שהעד ואפילו דקלא עין בעביעח שהכיר שנאמר
 ועדות א׳ עד המחמיר לדעת ואטלו הוא כל־ם לאו בקדושין א׳

 :כתבתי לע״ד והנראה .כלום שאינו הוא מודה, מבורר שאינו כמו
, (חקג) תחר^ח ד ל א  לפני שמעון אש תבע ראובן . מרודס ש

 בעד לי ערבת אחה ואמר הפרנסים
ואני בים לפרש רוצה היה ולוי לי חייב שהיה משח בסך לוי

עכבסי



תהרדבץמ6שא מ שו ת ו

 ערג אגי כי הניחהו אמרח ואחה שיפרענו עד ילך שלא שלישי
עדו ״ כעולם דכרים היה לא שמעון השיב .י חי ק ו אי  שישכע י

 ויצאו חורה דין יהיה לא אם לישכע שמעון ומאן זה על שממון
 א"כ אלא להשכע חייכ שאינו והשיכו מורה לכעלי ושאלו ססרנסיס

כ  והודיעו הפרנסים והלכו לכ״ד או כקנין או מעוח מחן כשעח לו מי
 ששמעון חורה כעלי אמרו איך לו ואמרו לראוכן חורה הכע^ »רח
 החחכם וראוכן הנזכרים הפנים על אלא שכועה מחויב אינו

 דגרי כוונח הכנח לא ואמר לשמעון וטען לכ״ד וחזר מדבריהם
ה «ן  נשארח אכל לי ערכ שנשארח לומר כוונסי אין כי אוחם אפרש ו
י י  הספינוח למקום הפרנסים הכאחי אני כי כפכורי לכ״ד מ

שוח  הניחוהו לפרנסים אמרח ואמה לוי אח לנגוש כדי משם נזי
י  הפרנסים היו מי לראוכן הדיינים ושאלו כעכורו אפרע אני נ

מי א  אח והכיא והלך מהם אחד אפיא אכל אוחם זוכר איני ו
חי זמן כאוחו אני ואמר והעיד מגקב  ראובן והכיאני פרנס היי

 הספינה מן ולהוציאו לוי אח לנגוש משם פורשוח הספינוח (מקום
ט במטר  ושאלו כעכורו אפרע אני כי הניחוהו שמעון לי ואמר חו

 מושכ כאוחו אז היו [ואס] חכריך הפרנסים היו מי ליעקכ הדיינים
מן סרק איני והשיכיעקכ לא או ע כרדכרמז  שם לכדיסייחי אני זו
 זוכר איני גם לא או שם היו ואם אז חברי היו מי זוכר ואיני

 יודיעני עהה השאלה. חורך זהו .ערכ שמעון נשאר סך איזה על
 אחר לא או מ לחזור יכול ראוכן אם זה דין ישפוט האיך אדוני
 יעקכ כעדוח ממש יש אנה. ולטעון לחזוי יכול ואם מכ״ד שיצא
ק כ״ד שהם שלשה על העיד שלא אחר  הפרטים כל לנד א' על י

חעני  הספק צדדי להרחיכ כמוטל לנחן הפנאי אין כי כאר.וכה יו
 .־דרגה ן' שמואל והפוסקים מהחלמוד לי ־ אשר והראיוס .

ן י א ח ב ו ש  מחייכח שאינה טענה דכל חייכשכועהכלל שמעון ת
 מחייכח אינה v וטענה שכועס מחייכח אינה ממון

 אכוחי כל אומר דזס דההיא עלה. הכחים כחזקח דגרסינן ממון
 עולא וטוען חוזר אינו או וכיוען חוזר וכו' אכוחי של אומר וזה

ען חוזר אמר ט  דכיכא עולא ומודה וטוען חוזר אינו אמרי נהרדעי ו
חי של ליה דאמר  והינא וטוען חוזר שאינו אכוחיך של ולא איו
ה מ  וטוען חוזר אינו וטען נמלאי ואחא טעין ולא דינא ככי קאי ד
ט  דאי משמע דסוגיין פשיטא לפי הרי ע״כ אגמרוה טענחא מ׳י
הדי דינא מכי נפיק  דכריו לחיז א־ילו למהיגו מלי לא אחי ו

 ן׳ יוסח שהר״ר אלא ז״ל יונה והר״ר רשכ״ס פי׳ וכן הראשונים
המי עלה נאסרה כעיא דהאי דכיון דקדק ז״ל טיגאש כדאו עו  דסאי
אחו הוי טכציא  אכל הוא כלום לאו וטמן אחא או הילכך סהדי ז

ט לא א  הפך אפילו ולטעון לחזור מצי הראשונה טענתו על ההדי א
 הרמכ״ם כחכה וכן וטוען חוזר מכ״ד שיצא ואפילו הראשונה טענחו

 לחזור ככ״ד לטוען יש וז״ל ונטען טוען מהלכות פ״ז שכחכ «״ל
ה ולטעון  טענחו על וסומכין הראכננה הטענה להכחיש אחרת טענ

 שיצא ואע״פ הראשונה לטענה אמחלאה נחן שלא ואע״ם האחרונה
שיכיא עד שירצה המענוח כל ולהפך ולטעון לחזור לו יש וחזר אכ״ד־
ט׳ עדים שכאו מאסר אכל עדים ז״ל יעקכ רכינו כחכה וכן ו
שיצא אע״פ עדים כאו כלא טון דכנ״ד משמע ומכאן .פ' סימן
מעיינה כד אכל .שירצה כמו טענחו להפך לו יש וחזר מכ״ד
 לפיטור פיטור מטטנח אלא אמורים הדכרים שאין חשכס שפיר
 וטוטן שחזר מה ויפטר הראשונה כטענחו לטמוד יכול שהיה דמגו
 לא לפטור מחיוכ אכל . האמח לומר שרוצה צפי אלא חינו עחה

 פסק לשום מקום שכקח לא כן חאמר לא שאם מעולם אדם אמרה
 אחה אם להד״ם ואמר וחזר p ואמר סנה סכירו אח חכע דאם דין

 לחייכו שרוצין שיראה שמיד לפסוק הדיין יוכל לא לחזור יטל אומי
 לחזור יכול אינו שוכ שהודה כיון אלא לטענה מטטנה יעסק

 הראשונה טטנה כפ״י הדין ופוסקין כלום אינו חזר ואם ולכפור
 טטנחו לחקן כא אם אכל .הראשונה סוחרח האחרונה שטטנחו כיון

 כחיקון זה שסוכל לשון נמשמטוח ויש נחכוונחי לכך ויאמר הראשונה
 שומטי אין מכ״ד יצא אם אכל מכ״ד יצא שלא זה וכל לו שומטין

 ׳1 הר״י אמרה דלא חדט .אגמרוה טטנחא דשמא לתקן אפי' לו
 שלא זמן כל אכל כהכ שהרי לפיטור פיטור מטטנח אלא מיגאש

ה קאי כטי דאי דמגו אט׳׳גדנסיקלכרא וטוען חוזר הכחישוהו אטענחי

כה
ט טטנסא מעין נמי מצי ואפטר קמיימא  ואי .ע״ב ומיסטר אחרי

ה קמיימא אטענתא קאי הוה אי לפיטור מחיוב ב הו א מטזיי ה ^ 
ק וחוזר טוטן והלכתא וז״ל כחדושיו ז״ל הר״ן כחב וכן .מגו מ  ו

 מיהו סוגיץ וכדמוכחא הראשונים דכריו מכחיש דלא היכא כל כלומר
ק וחו^ר טוען אינו דכריו כמכחיש אמרינן דכי ז״ל הר״ן דקדק מו  ו
 וחחר טוען טדים כאו לא הא כנחיים טדים שכאו כגון דוקא
י לא מחחלה שאמר כגון לפיטור עפיטור דכריו ומשנה וטוען ס ^ 
 ולא אכומי של כאומר נמי וכן דנאמן ופרעתי לויחי טוען ואח״כ

 אחו דלא דכלהיכא מאכוחיך שלקחוה אומר מכן ולאחר אכוחיך של
כו' ולהפוכי למטען מצי כנחיים סהדי הו חי  הרמכ״ם דעח וכן טענ

ק ונטען טוען מהלכוש פ״ז ז״ל  כמרדכי וכ״כ יוסך נמוקי כחכה ו
טל שהיה מגו מעצמו וטוען שחוזר הכא אכל לראכי״ה כחשובה  י

 כדבריו נמי ישכע וליפטור ולישכט הראשונים כדבריו לטמוד
 חחר לפטור כאין טטנוחיו דשני היכא דכל ויפטר האמת האחרונים

 הא .ט״כ הראשונה סוחרח האחרונה דכטענה אע״ג מגו ט״י וכץטן
 מסיוכ אכל לפיטור מפיטור אלא אמורים הדכרים שאין למדת

 מכ״ד יצא ואם .דכריו מפרש אינו אם וטוטן חוזר אינו לפיטור
 כנ״ד הילכך אגמרוה. טטנחא דאימור יטל אינו דבריו לפרש אפילו

 חכירו הראשונה כטטנפו שהרי חכירו לחיוב חנירו מפיטיר הוי
 דטענחו ונהי בערכות חייב האחרונה וכטענחו מהערכות פטור

ה  חוזר איט שוב מכ״ד שיצא טון האחרון זה פי' סובל הראמנ
י כהכי מיפטר וחכירו הראשונה כטטנה שמפסיד שכיון וטוען  מ
 .וטוען חוזר אינו ושוב הראשונה טטנחו על עדים הכחישוהו כאלו

שטהגים וכ״ש כזו יודו אחריו והנמשכים מינא״ש הרי״ן ואפילו  עחה׳
 כין כחשוכומיו ולא כפסקיו חלק לא ז״ל הוא כי ז״ל הרא״ש עפ״י
 וא״ס . לא או מכ״ד יצא אם חלוי והכל כאו ללא עדים כאו

 הראשונים דכריו הן הן אלא דבריו מפרש זה אין ז״ל הרא״ש ולדעח
 ז״ל הרא״ש כסב כזה כיוצא ועל לכ׳׳ד כלומר לצורכי לי ערכס

ה ט׳ ממש היא האחרונה בהטטנה כנ״ד וכ״ש כחשוכה  הראשונה הטענ
 נהלדעי ומודו התם דקאמר מהא ועדיפא כהא מודו נהרדעי ואפילו
 וטומן וחוזר דטוטן מאכוחיך שלקחוה אכוחיו של דקאמר היכא

 אץ כנ״ד אכל . לפרשם דכריו על שמוסיף חוספוח הוי דכהיא
מ כדכל חשוכוח דשחי קשיא לא .ע״כ חוספח צריך אי  לסרטן נמי ד

מס כה מטיינח דכד וחו לכדו זה טעם על לסמיך ולא אמרה  ה
 אצל לו שיש שטען הראשונה מעש היא האחרונה דטענחו חשכח
 טען ושוב אביו לנכסי שהורידוהו ראיה והביא כשטר מלוה אביו
ם נושים מיד הקרקעוח להציל אלא לפרעון הורידוהו שלא ט״  ע
 שאם כראשונה כלולה היא זו שמענה וטדאי אוחו חוכעים שהיו

כו לא ודאי אלא חובט ומה לו נשאר מה וגבה ממש הורידוהו דו  מרי
 לשון כנ״ד אכל לכסוף שחמר כמו הנכסים להציל אלא לגבייה
כח  לזה וקיא גמירי דינא לאו דכ״ט טרב לי יצאח הוא פשטו לי טי

 על שכועה חייב אס יודעים היו לא הפרנסים דאפילו חדע ערכוח
 לפירושו פי' לעשוח אחה צריך וטוען שחוזר ועתה . לא או זה

 מכ״ר שיצא וכיון טטנחו פי' ודאי וזה לכ״ד כלומר לצורכי לי טרכח
 שלא לדכר רגלים דהכא וכ״ש .כ״ט לדטח וטוען חוזר אינו שוב
 מחוך שמא ליזהר להם והיה הפרנסים שלמדוהו טד זו טענה טען

א פטור לומר להם היה כך אלא לשקר ילמוד דכריהם  משכוטה מ
: טוד ולא ,

ו י נ ב ל  כלום איט זה כדכר מוטיל יעקב הפרנס מדוח אם ו
 שגי יטאו ואס להאריך אוכל וצא כחכח אשר מטטמיס י

 או כלל שנועה עסק כאן ואין כממון יפרע לכ״ד ערב שיצא עדים
 כמעמד ג' והיו ערב להם שיצא השלשה מן פרנסים שני יבואו אם

 נ״ד היו לא שהרי ערכות זה אין שנים אלא הייוו לא אמרו אם אכל
 שלשה כל היו שלא כיון חייב היה לא ערב שיצא מודה שאפילו

 להם יש הפרנסיססאלו אם לי מסחפקא ועדיין .כמעמד הדיינים
ד חורת  דכר של טעמו שהרי משחטכד טרכ להם יצא אם לענין כ׳

 לא הפרגסים וכאלו ומשחעכד גמר לכ״ד דמהימן הנאה דנההיא
מייי דלא כיון חדא .מטמא האי שייך  דלא נמי מיני־הו ו&יכא נ
 הנאה מהיסנוחא האי נהו חשיכ ולא לאינשי לסו חשיכי לח ספרי

חדשים ג׳ כל אלא קכוטים אינם דהרי וחו ומשחענדי. גמרו ולא
ס חי י
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ה ליה וליח גמקומם אהלים גאים א  הילכך דידפו נהימנותא מ
 פשרנים כמו אלא דאינם מלחא להאי כ״ד חשיכי דלא מסחכרא

.מחה לו צריך אני שאין לפי כזה [הארכחי ולא . כעלמא
: כסכסי והנלע״ד

קד) ח תסלט( ונננם החולי עליו והככיד שחלה כראוכן ת
 מה כל חשכון עמו ועשה אצלו שמעון ^

 שמעון ויצא וכך כך לשמעון חייב ראוק ונשאר עמו ונחן שנשא
 חשכונך יצא איך ושאלוהו והלן עליו שיעידו עדים שני לראונן ושלח

 בחשכון עלה שק וכך כך לו חייב שאני הוא אמח ואמר שמעון עם
 הדכר וכא הטנים יחומים והניח ומח ימים ח׳ כמו ראוכן ועמד
 אח וקכל לחייכם אפטרופוס להם והעמיד מהחכמים אחד לפני

אם לדעח ורציח לשמעון ונחן מהיחומים הממון והוציא העדים
:לא או דן יפה

ה ב ו ט ^  חכמינו אכדהחכמח אשר ופלא הפלא זה על נפלאחי ת
 נפרעין אין הוא ערוך חלמוד והא נסחחרה נכוניו וכינח ”

 לכחוכס או כהם אוכלח רכיח א"כ אלא שיגדילו עד יחומים מנכסי
 נעדר לא והפוסקים ההלכוח כעלי כל וכסכוה חינא משום אשה
 עכידאינש דלא הפרעון זמן הגיע שלא או עליה והוסיפו איש מהם

 או לו חייכ שאני לפלוני מנה חנו ואמר שצוה או זמניה גו דפרע
 אלה מכל אחד היה לא שאלח אשר כנדון אכל .כשמחיה דמס
 כשטר מלוה ואפילו ימים ח׳ כחוך ליה פרע דלא לן לימא ומאן

 לפרעו! כי הוא כמה וידע שהוכררה כיון ע״פ כמלוה כ״ש אמרינן
 היה כך ואם כזה יטעה ספר פוחח ששום אחשוכ לא ואני .גיומד

 נשא אם הדין לחזור אפשר אי ואם וחוזר משנה כדכר טועה הוי
כ ונחן  לא והיחומים חכירו של ממונו מזיק מדין לשלם כידחיי

 חייכ כיד ונחן נשא לא ואם הם קטרם ״הרי עליהם קכלוהו
 ואמרו הדכר על חקרחי אח"כ .ונו' ריכם יריכ וה' שמים כדיני

ם כפני ראוכן שהודה שכשעה לי  אמר וכך כך לשמעון שחייב עדי
 טענה שמא אמרחי מלוי מעוחיו שמעון יקח ממון לי ח<יכ לוי הנה

 זמן הגיע דלא לההיא לדמוחה וחשכ ההוא החכם לפני טענו זו
 וכיון לו פרע לא ודאי לוי אצל שמעון אח שהמחה דכיון הפרעון

 כך אם ודאי מראוכן וחוכע חוזר לשמעון דכר נחן שלא מודה י שלו
 מוכח דלא כאומדנא דיחמי ממונא ואפיק הדעח כשיקול טעה היה

 ואין ראוכן נסחלק למימר איכא כמעמד שלשחן היו אם דכשלמא
 ראוכן ידע כמעמד היו לא ולוי ששמעון כיון אכל כלום עליו לשמעון

 וכ״ש שמעון של דעחו סמכא ושלא כלים זו המחאה שאין ודאי
 והרי אחר ממקום מעור,יו לו שלח למימר ואיכא אומה שמע שלא
 נמי ואנן ככה׳׳ג נאמן פרעחי לטעון ורצה קיים ראוכן היה אלו

 בהרי דשכיחא וטענה למטען אכוהון מצי דהוה מאי ליחמי טענינן
 כיחומים וכ״ש עומד מיד לפרעון וזהכ כסך של מו״מ ונ״ש חוכ סחס

 היה וא״כ שיגדילו עד חוכ שטר שום מהם נפרעין דאין קטנים
 :כחכמי והנלע׳׳ד .מכיחו ומשלם ככיקול^הדעמ טועה הוא

ה) ק ח ם( ק ת ת ת ל א צ  שמעון של ממונו אח הזיק או גזל ראוכן ^
 קרקעוח הניח ולא מטלטלין והניח ומח

 שהזיק מה או אכיהם ג;ל לפרוע דיחמי מטלטלי נשחעכדו אם
: לא או ז״ל הגאונים מחקנח

ה ב ו ט ^  לווין כפני דלח חנעול שלא אלא ז״ל הגאונים חקנו לא ת
 לא דכרים כשאל אכל חינא משום אשה כחוכח או

 לשום משחעכדי לא דיחמי דמטלטלי החלמוד לדין הדין וחזר חקיו
 הניח גכי נערוח אלו כפרק ז׳׳ל הריטכ״א כחכ מזו וגדולה .דכר
 לשלם חייכין נכסים אחריוח להם הניח ואס פרה אכיהם להם

 דמטלטלי כלומר אחריוח להם שיש קרקעוח להם שהניח ז״ל רש״י פי׳
 ז׳׳ל הגאונים חקנו שלא הדכרים ונראין לכ״ח משחעכדי לא דיחמי

 למדוח אלא משועכדים היחומים של המטלטלין שיהיו הזה כזמן
 וכן כזה כיוצא הדכרים לשאר לא אכל .לוון כפני דלח מנעול שלא

 כשאלה אם ומה השחא הדכרים וק״ו .ע״כ ז״ל הרמכ׳׳ם דעח נראה
 מקנו דלא אמרינן משאילין כפני דלח חנעול שלא למימר דאיכא

 אדינא לה ושכקינן הכי חמרינן דלא היזק או כגזל כ״ש ז״ל הגאונים
 כשאר הוא הרי כמלוה עליו וזקפן כדין עמד אם אכל דחלמודא

דיחמי מטלטלי דלשחעכדו ז״ל הגאונים של החקנוח וככלל מלוה

.מלוה ימיר ככל חחלוק שלא כדי גזל המלוה דעיקר נכ על אך
:כחכמי נהנלע״ד

א פ ק ת , (סקי) ת ד ל א ט  בנו אח והשיא ונחרפא חלה ראוכן ^
 כך מממונו שיחנו צוה שמחחו ומחוך

 אשה לישא כך לו שיחנו צוה וללוי כ־וחיהן להשיא וליהודה לשמעון
 סכה לאיזו דכר להם נחן ולא אחר כמקום היה שלו והממונה

 לכיחו וצוה שנחן המחנה הזכירוהו ולא ראוכן מח כך וכין כך וכק
ויהודה ולוי שמעון אס״זט קטנים יחומים והניח עולמו לכיש והלך

:לא או כמחנחם
ה ב ו ט ^  לך חיכעי לא ודאי עשירים הם המחנה מקכלי אם ת

ה כעצמו וראוכן הקנין מדרכי כאחד זכו לא שהרי  הי
 מרוכה מחנה היא שהרי אינו אמנה מקטני ואפילו כו לחזור יכול
 ודאי אצא מחנה. האי כי מיחמי מפקינן דלא וכ״ש ששמעחי מה כפי

 כמסירה לגכוה ואמירה עניים מחנה שמקכלי היא שאלמך עיקר
 עיקר כו. לחזור יכול ואינו לידם המחנה הגיע כאלו והוי להדיוט

 כחדושיו מקומוח ככמה ז״ל הרשכ״א סכרח כי מחלוקח זה דכר
 כקדשי אלא להדיוט כמסירה לגכוה אמירה אמרינן דלא וכחשוכוחיו

 מעוח המחנדכ כגון הקדשוח שאר אכל הכיח כדק כקדשי או מזכח
 אדם כל כשחר הם הרי אלא לגכוה אמירה כה אמרינן לא לצדקה

 כחזקה או כשטר או כקנין או כמשיכה הקנין מדרכי כאחח קנו אם
 יטל הקנין מדרט אחח שם היחה לא ואם קנו כדיניה וחד חד כל

 והרמכ״ם הריא״ך כהם נוהגים אנו אשר הפוסקים ורוכ .כו לחזור
 לעניים דאמירה הסכימו כולם אחריהם והנמשכים ז׳׳ל והרא״ש

 דכמחשכה שכחכ מי ויש .כו לחזור יכול ואינו להקדש כאמירה הוי
 כפשטא כאמירה דהיינו עדיך מציעחא מילחא ומנקטא מחחייכ לכד

 מלשון דקדקחי ואני .להדיוט כמסירה לגכוה דאמירה דמילחא
 לח״ח המחנדכ כגון קדוש שגופו כדכר הוא שמודה ז״ל הרשכ״א

 לגכוה שאמירחו כזה וכיוצא לכ״ה זה כיח או לצכור חורה ספר
 ראוכן היה לא הפוסקים רוכ לדעח כנ״ד הילכך . להקדש כמסירה

 כי אומר אני עוד .מכניו מוציאין הילכך ממחנחו כו לחזור יכול
ה אם דכשלמא מודה ז״ל הרשכ״א אפילו  נהי כעצמו ראוכן חוזר הי
 אכוכון מצי דהוה כמאי ליחמי טענינן לא אנן מ״מ לחזור יכול שהיה

 להו טענינן לא דל״ש כמלחא אכל דשכיחא כמלחא אלא למיטען
 ישיכוח כמה והחזיק יחומים כמה והשיא היה גדול עשיר זה וראוכן

 שיחנו צוה מיחה כשעח ואפי' חקר אין לעניים מחנוח ונחן
 זו מחנה נחנה לא שעדיין יודע היה ואלו לח״ח נכסיו עישור

 מחמח שיחנו שצוה כמה וכ״ש שיחנוה מיחה משעח מצוה היה
 מלחא דידיה לגכי הילכך חוזר היה לא ודאי כי כנו ושמחח רפואחו

 ויכאו מחנה כעלי וזכו ליחמי להו טענינן ולא הוא שכיחא דלא
 לחח אוצרוחיו על אשר לממונה שצוה האפטרופוס כפני ויעידו עדים

 חוב שטר אלא יהיה ולא וא״ח .להם ויחנו מחנה למקכלי וכך כך
 הא . שיגדלו עד יחומים מנכסי נפרעין דאין לן וקיימא ממש

 לפלוני מנה חנו זכו שיחן שלו לממונה שצוה דכיון קשיא לא
 ויש משנה מגיד כעל וכ״כ אפטרופוס שמעמידין אחר ונזקקין
 עדוח מקכלין אין קיי״ל וסא צד כשום נזקקים היאך ואמרו שהקשו

 שצוה או דככה״ג והעיקר כזה עצמן ודחקו דין כעל כפני אלא
 מקכלין אין אמרו ולא מקכלין כגזל אלא כחזקחו שאינה או המוריש

 מידם להוציא כא והלה כו צוה ולא אכיהם כחזקח שהוא כמה אלא
 הוא נסחלק שיחן שלו לממונה שאמר דכיון והו . ע״כ שיחכאר כמו
 זמנו כר,וך דמח דקיי״ל זמן כהוך והוי ליחן עליו מוטל אין ושוכ

 איניש עכיד לא דחזקה גדולים כין קטנים כין היורשים מן נפרעין
 ליחן לממונה שצוה כיון דפרע עכיד לא ה"נ אך זמניה גו דפרע

 ונזקקין אפוטרופוס להם מעמידין הילכך .נחן שלא מודה והממונה
 אמירה כל הפוסקים לדעח אכל ז״ל הרשכ״א לדעת זה וכל .להם

 דכר לאוחו עניים שהם כיון וקנו כעלמא לאיניש כמסירה לעניים
. זוז מאחים להם שיש אע״פ אשה לישא או כנוחיהם את להשיא

: כעיני מאוד כרור וזה
ת תתקמב ל א ט ^ ( ז ק ח שני ששכר כראוכן דעחי אודיעך ממני (

 אשה כפניהם וקדש והלך הארץ עמי והם עדים
דיניו לדק שכר הנוטל כככורוח דחנן חדא הקדושין כאלו ממש יש אם

נטילין



בוותמונותהרדבץמאלות
ק דעמי ופו כמלה. מדוחו להעיד שכר הנוטל כטילין א  אין ה
 פדוח להם מוסרין אין לכחחלה דילמא ידפנו ולא עדוח להם רוסרין

 חומרת דאיכא אשה כקדושי וכ״ש עדות עדותן העידו אם אכל
: איש אשת ,

n S w H לך פשיטא ודאי כטלה שכר נעלו העדים אלו אם 
 הנוטל כהדיא דתנן מההיא עדיפא דלא עדות דעדותן

 הדיין מכוער תנן והא כתוספות והקשו .כטילין דיניו לדון שכר
 כטלה כאגר דכתוכות כפ״כ מפרש דין שדינו אלא לדון שכר שנוטל
 כטלה שכר הנוטל העד וכן הפוסקים כל פסקו וכן פ"כ שרי דמוכח
 שכר הוי דלא היכא אלא לך סיכעיא ולא עדות דעדותו דמוכח

; כדכר פד להיות אותו שוכר שהוא אלא כטלה
 מהמקדש גריפי דלא לך תיכעי לא ודאי גט כלא א5שת

 ז״ל והרמכ״ס הגאונים שכתכו דרכנן עדות כפסולי י
 כטלין דמשמע כטלין עדותיו דתנן ואע״ג גט שצריכה והפוסקים

 אין עדותן שקכלו אע״ס כטלה עדותן נמי דרכנן עדות פסולי לגמרי
 געי צריכה האשה את כהם קדש אם ואפ״ה פדות אותה עפ״י עושין

 קדש אס כטלה שעדושיו אע"פ נמי להעיד שכר הנוטל .מספק
 מתניתין דהאי עלה דשיילינן ואע״ג גט צריכה האשה את כהם

 וכו׳ כחנם אני מה וגו׳ אסכם למדתי דאה קרא ומייתי מנהמ״ל
 ללמד שאסור לענץ אלא מייתינן דצא ותו . היא כפלמא אסמכתא

 תורה או כטלה הוראתו שתהא לפנין אכל כשכר להורות או כשכר
 אלא .ז״ל רש״י מדכרי נראה וכן ראיה מייתינן לא כטלה שלומד

 שאסור אלא עשוי שעשה ומה לגמרי מקודשת היא אם לך תיכעי כי
 תפסי וקדשה אחר כא ואם לגמרי כטלה עדותן דילמא או כן לעשות
 ונ״ל לא. או כמיתה הוא אר עליה שכא למי מינה ונפקא שני קדושי
 עדותיו להעיד שכר הנוטל דתנן דהא התורה מן לגמרי מקודשת שהיא
 ולהעיד לכוא כדי שכר וניטל עדות לו יודע שהיה כמי איירי כטלין

 ממש ודמיא עונו ונשא יגיד לא אס על וקעכר עדותו לככיש שרוצה
 כשכר אלא להם לדון רוצה ואינו הדין שיודע לדון שכר שנוטל למי

 עדותו כשכר אלא מגיד ואינו ולהגיד לכוא התורה מן דמחוייכ וכיון
 עד להיות עמי תכוא לו ואומר עדות לו יודע שאינו מי אכל כטלה
 הדכר לראות כדי שכר נטל אם ולפיכך כדכר מחוייכ אינו זה כדכר

 דקתני כסנהדרין דגרשינן לישנא דייקינן והכי .שרי עד להיות כדי
 דהכי ומשמע שיודע מה ולהעיד לכוא משמע להעיד שכר הנוכיל
 אייתי א״ל הונא רכ קומי למידן אתי נש כר חד כירושלמי לה מפרשי

 לחד סהדותא ידע הוה הונא רכ תחותי לדקלא דיסק נש כר לי
 לדיין נותנין כ! ותניא אגרא הכ א״ל לי מסהיד איתי א״ל גכרא
 דאם עדותו כטלת שכר כלומר ע״כ עדותו שכר ולעד כטלוהו שכר

 איירי כהכי דמתניתין ומשמע אמתניתין כרייתא קשיא כן תפרש לא
 זה כתכ ז״ל והרא״ש .העדות את לראות לכא עדים ששוכר כמי ולא

 מלפני שאלו וככר סנהדרין הלכות כהגהות נמי ואיתא הירושלמי
 תינוקות מלמדי משפט וגס .השאלה וז״ל כזה כיוצא ז״ל הרמכ״ס
 כחנס לא ככספיס אך עדות להעיד והולכין שמיס מלאכת שמניחין

 משנה שהרי היא מה יודע איני עדותן וגס רמיה מלאכתם האם
 עדותו להעיד כטלין דיניו לדון שכרו הנוטל כככורות היא שלימה
 עדות לו יודע כשהיה לה ומוקי לה דמפישי דאיכא ואע״ג כטלה
 היא כטלה שכר ואמר דמחטא ־כקופא גמלא ועייל דדח׳ק ואיכא
 על שכר ליקח שאסור כרור הדכר תשוכה .לן סכירא לא ואנן דשקלי
 השטר כתיכת על השכר שלוקח עד שהוא סופר אכל עדות של עצמה

 כמה הימים שכאלו תינוקות מלמדי ואלו העדות על לא לוקח הוא
 עוכרים הם ותמיד כטלים כדכרים יום ככל ממלאכתן מכטלין כטלות
 הדכריס ושני .ע"כ כחנם כלכד להעיד אלא יתכטלו שלא והלואי
 שכר לוקח הוא שאם אמת שניהם טעם כלא מסכרתו השואל שדחה
 שכר הנוטל גכי ז״ל הרכ כתכ וכן הואלכ״ע מותר דמוכח כטלה

 ופשטא לעיל. וכדכתיכנא עד גכי כהדיא כירושלמי איתא והכי לדון
 ז״ל והרכ לעיל וכדמוכחנא עדות לו יודע שהיה כמי איירי דמחניתין

ק וגם שאמר השואל כסכרת השיכ לא  אלא היא מה יודע איני עדו
 שהעדות השיכ לא אכל עדות של עצמה על שכר אסור^לקחת השיכ
 אס כין מחלק אינו ז״ל שהוא ונראה .השואל השיכ כאשר כטלה

אלא שתעידני כדי זה עדות ותראה כוא שאומר למי עדות לו היה

ר שהכל פ  דכשלמא דכר של וטעמו כטלה הפדות אין אכל כשכר א
 לו שאין מי יעשה מה אכל כחנם שידונו אחרים דיינים ימצא דיין
 דתנא ואגכ ממונו את יפסיד כחנם להעיד רוצה ואינו זה עד אלא
 כטיל הוי דלא אע״ג כטלה עדותו נמי תנא כטלים דיניו דיין גכי

 מילתא תמיה ומיהו .עדות של עצמה על שכר ליקח אסור אלא
 כתכ הככור לראות שכרו הנוטל שהרי זה דין ז״ל הרכ כתכ שלא

 סנהדרין כהלכות כתכ לדון שכרו הנוטל ודיין ככורות כהלכות
 סומכת דעתי ולפיכך זה דין מצאתיו ולא עדות הלכות ככל וחפשתי

 שעדיין כיון פלוני כדכר עד ותהיה תכוא לחכירו אדם אמר שאם
 ודכר שכרו לו שיתנו עד נמנע להיות כידו הרשות כדכר נתחייכ לא
 4 יודע היה ואם מתניתין איירי לא וכהכי לכתוכ הוצרך לא זה

 לא ואם וכך כך לך אתן עדותך יקכלו ואם והעידני כוא וא״ל עדות
 ז״ל הרכ וכתכ כטל ועדותו כעדות נוגע זה הרי לך אתן לא יקכלו
 הנאה לאדם שתכוא עדות כל וז״ל עדות מהלכות ט״ו פרק
 עדותך יקכלו כין וכך כך לך ואתן ותעידני תכא אמר ואם וכו' ממנו

 כחנס עשה מצות לקיים חייכ אלא אסור זה הרי יקכלו לא כין
 וכתכה עונו ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא שנאמר

 על ועכר כחנס להעיד רצה לא ואס עדות מהלכות פ״א ז״ל הרכ
 עדותו אין שכרו יטלו אס ולפיכך אחר עד לו ואין זה יעשה מה עשה

 בחיטר לא ז״ל הרכ כחכה שלא והיינו עשה מצות שכיטל אלא כטלה
:המשנה כפירוש ולא  כמשנה ולא כמקרא לא אינם אם הארץ עמי שהם מ״ש ולעניו

 והוי מדכריהם פסולה עדותן ארץ כדרך ולא כמצות ולא
 עד פסול כחזקת הוא הארץ עס וכל דרננן עדות כפסולי כמקדש
 מהאי דנקטינן כללא .ז״ל הרמכ״ס וכ״כ ישרים כדרכי שהולך שיוחזק

 שפיר דמוכח כטלה כטלתו שכר הנוטל עד או דדיין וטריא שקלי
 כטלין דיניו הוא דיין אם כעצמו הדכר על שכר ניטל ואם דמי

 פדות לו יודע אם הוא עד ואם ירצה אס אחר דיין כפני ודן וחוזר
 כטלה עדותו אין ולוקח עכר ואם . העדות על שכר לקחת אסור
 להיות כידו הרשות עלי שתעיד כדי זה עדות וראה כוא אומר ואם

 העדים ואם . העדות הגדת על לא הראייה על שכר לקחת או נמנע
 ואם גמורים קדושין קדושיו חסדים כגמילות או מצות כמקצת ישנם
 להוציאה כא ואם תורה קדושי קדושיו אין מאלו אחת ככל אינם

 עדים כפני אחרת פעם אותה לקדש צריך לכונסה כא ואס גט צריכה
 מיני שני כין מחלק אינו ז״ל שהרכ לפרש תרצה אם ואפילו . כשרים
 כטלה עדותו שתהיה ולא קאמר אסור מ״מ לעיל וכדכתיכנא עדיות
 : כתכתי והנלע׳׳ד עדות. פסולי ככלל כחימר כתכן שלא והיינו

ח) חק מג( ק ח ה ת ל א  עופות לשלוח כתים הכעלי סמכו מה על ש
 ככן קטנים כיד ותכשיל וכשר שחוטין

 כפרק ז״ל הר״ן שכתכ ואע״ג אותם מלוה והעכו״ס שכע וככן שש
 כדאמרינן דאורייתא כאיסורין מהימן לא דקפן אע״ג וז״ל הגזול לולכ

 כחזקת דקיימא כמלתא הנ״מ כדרכנן רכנן המנוס דפםחים כפ״ק
 להעמיד אכל היתר כחזקח להעמידו הקטן על סומכין שאין איסור
 שסומכים ללמוד יש ומכאן מהימן. טהרות כשמירת חזקתו על הדכר

 אכל ממש נידו דוקא ומיהו . המותרים הדכרים לשמור הקטנים על
 ע״כ. אחר שכיד מה לשמור קטן עדות על למדנו שלא לא נכרי כיד

 שהתיר הקטן זה אס דעתו לסוך ירדתי לא אדוני מתלמידי הקטן ואני
 תשע ככן לחינוך שהגיפ שיהיה צריך אם כדאורייתא עגיו לסמוך

 שכע ככן שש ככן הפעוטות לעונות כשיגיע יספיק או עשר ככן
 לשמור יודע אם כי לשנים חיישינן לא או דעת להם שיש דאמרינן

 הא ג״כ לי ומספקא . מהלשון נראה שכך כיותר קטן ואפילו כלכד
 מוליך הקטן אם לא עכו״ם כיד אכל ממש כידו ומיהו ז״ל דכתכ
 עכו״ם חיישינן,לאותו אי אותו מלוה והעכו״ם כידו המותר הדכר
 הר׳׳ן שהכיא גירסא דלהך כיה סשגח ולא כאיסור היתר לו יחליך שמא

 לשמור יודע הקטן דאס ט׳ מטומאה אוכלין לשמור שידע דקמ״ל ז״ל
 ולכאורה לטומאה. העכו״ם נדמה אם מותר העכו״ס מן הדכר
 יודע הקטן שאם לומר נוכל טומאה דכשלמא מדמינן דלא נראה

 אותו המלוה העכו״ם אכל אותו שירמה מי i דאין דמותר לשמור
 כדי או להנאתו כאיסור היתר ויחלוך אותו ירמה שהעכו׳׳ם אפשר

אם ג״כ לי ומספקא האי טלי מקיליק לא תורה וכשל לישראל להכשיל
שולח



ת52 אלו תהרדב״זע בו שו ח ו

ד אדם שולס ס אצל עופות בנו ני ב  בהמה אמרינן אי לשיזוט מו
 ז״ל הד״ן כדאמר הקטן על סומכין ואין עומדה איסור ביזזקה נחייה

 השאלה: שכ״ל לא או הקטן על סומכין אין איסור בחזקת דקיימא דמלחא
̂ג  שיודע כוא ידאורייחא עליו שומכין אשי הקכין גדר ובה5ת

 שבידו מה לקחת אדם בא שאם שבידו מה ל־מור
 שבידי מה לקח פלוני אומר לאמו כשבא או מונע או בוכה או צועק

 ואין בחזקתו שהוא מה לשמור עליו סומכין זו לעונה כשהגיע
 ודבר דבר לכל גדר נתנה שבבריות שהיכר' הדע . בשנים משניחין

 ולא וכו' לשמור היודע וכי' להחעכיןן היודע וכו' לנענע היודע דהניא
 סומכין שבידו מה לשמור היודע הילכך .לכולם אחד נדר נחנה
 לא וכן' לנענע היודע במרדכי ואיתא בירושלמי דגרסינן והו .עליו
 סוןן לא וכו' להתעטף יודע ומביא מוליך אלא לנענע שיודע דבר מן}
 כנפיו ושתי לפניו כנפיו שתי להשליך אלא להתעטך שיודע דבר

 כשלימות המצוה לעשות יודע שאינו שאע״פ למדת הא וכו׳ לאחריו
 לשמור יודע שאינו אע״ג נמי לשמור בבא הך וכו' לו לוקח אביו

 להשמר ידע דלא אע״פ שבידו מה לשמור שיודע כיון מעולה שמירה
י וח מרמאות  חיישינן לא דלעולם תדע . חיישיק לא האי דלכולי .י
 אבלהיכא בדבר תועלת לעכו״ס אלאהיכאשיש לעירוב או לאתלופי

 וראיה .הישראל להעביר יסכוין שמא חיישינן לא תועלת ליה דלית
 ניחוש למאי דמורייסא ארבא האי גבי מעמידין אין בפ' מדאמריק

 דחסרא קסכיא גלומה דמורייסא קסכיא חמרא בה דמערבי אי לה
 הא בשמינה כחושה יחליך שמא חיישינן תימא וכי לומי בארבעה

 ביוצא סגי איסורין נשאר בין נסר ביין דבין דחולין בפ״ק נא1אסי^
 דמרתת ונכנס מיוצא גרע לא שבידו מה לשמור ותינוק ונכנס

ם  הר״ן לשון במשמעות יש וכן לאמו. התינוק יגיד פן מלהחליך העט״
 על סומכין שאין איסור בחזקת דקיימא במלתא הנ״מ שכמב ז״ל

 חזקתו על הדבר להעמיד אבל היתר בחזקת להעמידו התינוק
 לאשמועינן לאו דאי מהי-זן התינוק ומשמע מהימן טהרוס כשמירה

 תינוק אפילו משמע אלא קטן ליה נקרי דתנא לישנא שני אמאי האי
 לא דקטן דאע״ג ז״ל הרא״ה כתבה וכן סגי לשמור יודע אם קטן

 מהימן בחזקתו להעמידו אבל להיתר מאיסור הנ״מ נאיסורין מהימן
: הוא וברור ע״כ שמירה דעת לכלל שבא כיון

ז י נ ט ל  דכ״ש נ״ל קטן ביד הטבח אצל עופות לשלוח יכול אם ו
 אם מותרק שחוניין וגדיין תרנגולין מצא אם שהרי הוא י

 הרי מותרין בבית אותם מצא אם ולכ״ע ישראל העיר טבחי רוב
 מצא אס בנ״ד אך .ישראל טבחי ארוב סמכינן הורה דבאיסור
 טבחי דרוב מותרין שהן ודא' שלנו הח״מרה בתוך שחוטות פרנגולין

 ולאחלופי שליחתו גישה דודאי קטן ביד כשהם וכ״ש בה שכיחי ישראל
 הנער עובר דאפילו אומר אני מזו וגסלה . וכדכהיבנא מיישינן לא

 שרוצה מי בהס ראינו לא שהרי מותרות העכו״ם מובאות דרך
 אחד שמא חיישינן לא וא״כ .כך על שישאלוהו לא אם עוך לשחוט

 הולך הנער דמלתא וסתמא אותם לשחוט מידו אותם לקח מהעכו״ם
 למיעוט וקצרתי וכדכתיבנא חיישינן לא ולאחלופי ששלחוהו למקום
 מזו וגדולה .כתבתי לענ״ד והנראה .הפשוטים בדברים הפנאי

:ק״ו סימן הרשב״א התיר
 נגיד להם להיות במצרים סמכו מה על ̂ג־אלה (תקע) תתקסד

 דן תהי אל תק והא אחד דיין או אחד
 הוב״ב בירושלים נהגו וכן ית׳ש אחד אלא יחידי דן שאין יחידי
 כתב והלא רשות שנטל או מומחה שהוא מפני וכ״ת .המלכות ובכל

 הרי מב״ד רכות שטנל או לרבים מומחה שכיה אחד ז״ל הרמב׳׳ס
 מצות מותר שהוא ואע״פ ב״ד חשוב אינו אבל יחידי לדון מותר זה

 שאין יחידי דן תהי אל אמרו שהרי אחרים עמו להושיב הוא חכמים
: אחד אלא יחידי דן

̂טובה  לתחלס קרוב כי נמשך זה דבר שעיקר שתדע צריך ת
 כלי״פא אל אצלם הנקרא מצרים מלך הישמעאלים מלכות

 היהודים ענין על שאלה למצרים וכשבאה בבל היא בגדד מלך בת נשא
 ולא מלך לא להם אין המלך לה ואמר נשיא או מלך להם יש ואם

 נשיא להם ויש הרבה ישראלים יש אבי במלכות והלא לו אמרה נשיא
 ועושה נו מהברך ואבי ע״ה המלך דוד מזרע והוא גלותא ריש נקרא

להביא המלך צוה ומיד ונביאים מלכים מזרע שהוא לפי גדול כבוד לו

 מר ומכם נצק איש ושלחו ע״ה המלך דוד מזרע אחד איש משם לו
 בכל אשר היהודים כל על לנגיד אותו ומנה הנשיאים מזרע פ'

 דמלכא הרמנותא לו והיה במצרים הנגידות נשתלשל ומשם מלכותו
 שבט יסור לא דנתיב ורצועה במקל העם את לרדות המלך ומאמר

 ראויים זרעו היו שלא או ממצרים דוד זרע שנפסקה ואחר מיהודה
 דן והיה ומעשיי חכמתו מצד לה שראויה למי הנגידות חזר למינויי
 שצריכה מה כפי ומחרים ומנדה ומכה ומעניש ממונות בדיני יחידי

 דבטלה ואע״ג התוגראין שמלכי עד המלך וגזרת במאמר זה וכל השעה
 שיהיה הראשין המנהג נשאר הורמנותא לנו ואין בעונותינו הנגידות

 שראוי מי הצבור להם ונוררין הנגיד במקום אחד דיין יחידי דן
 כאלו הוי אותו בוררין שהם וכיון עליהם לדיין אותו וממנין לכך

 שהרי הברירס בשעת היו שלא אותם אפילו כולם עליהם קבלוהו
 וכיון יחידי אפילו לדון ויכול העיר אנשי במעמד העיר מכיובי הוברר
 . עליהם קבלוהו כאלו הוי לפניו לדון ובאין יחידי ודן יושב שהוא

 בכנישותא דיין יתיב הוה אבוהו ר' דסנהדרין בירושלמי איתא והכי
 אל רבן אלפן כן וצא תלמידוי ליה אמרין לגרמיה דקסרין מדרתא

 ואתון לגרמי דיין יתיב לי חמו דאתון כיון לן אמר יחי־י דן תהי
 אבל עליהם קבלוהו שלא בד״א כן ותני עליהם שקבלוהו כמי לגבאי

 אחד לעיקר חוזר והכל .ע״כ יחידי אפילו דן עליהם קבלוהו אס
 עמיתך תשפיט בצדק דכחיב יחידי אפילו לדון יכול התורה שמן

 בעלי קבלוהו אם שק וכיון שלשה דבעינן הוא סופרים ומדברי
 לכתחלה אפי' יחידי לדון מותר זה הרי הצבור אותו שביררו או הדין

 חשוב אינו יחידי פדן שאע׳׳פ יודע והוי .התורה לדין הדבר שחזר
 וז״להרמב״ם שלשה. שם שיהיו עד כו־אה לפניו ההודאה ואין ב״ד
 דן שהוא אע״פ לרבים מומחה שהוא יחיד סנהדרין מהל' פ״ה ז״ל

 היה ואפילו בב״ד הודאה בפניו ההודאה אין ממונות דיני יחידי
 בעל אותם שדן סמיך או מומחה ביחיד דהנ״מ נ״ל מ׳׳מ .ע״כ סמוך

 אס אבל שלשה שיהיו עד הודאה האחד בפני הודאה אין כרחם
 בפניו ההודאה הצבור אוחו שבררו או דינין בעלי עליהם קבלוהו

 דאי עליהם אותו קבלו דבר ולכל ביררוהו דבר דלכל הודאה הויא
 . קבלוהו למאי כלום והכפירה ההודאה שחין אלא הכי תימא לא

 הדין להחזיר אפשר אם הדעת בשיקול שטעה מומחה שהרי תדע
 מלשלם פטור עליהם קבלוהו ואם מביתו משלם לאו ואס מחזירין

 קבלוהו כן ע״מ נמי וכפירה הודאה לענין אך קבלוהו כן שע״מ מפני
 רבה מילחא דקבלה ימלסא כללא . במצרים יום בכל מעשים וכן

 כדתנן קבלה ע״י כשרים התורה מן ולהעיד לדון בפסולין שהרי היא
 . וכו' בקר רועי פלשה עלי נאמנין אביך עלי נאמן אבא עלי נאמן

 לענין אפי' תועיל הקילה כי ש:ישי סימן הטור מדברי נראה וכן
 טענותיהם להחליך הדין בעלי יוכלי שלא ולענין וכפירה הודאה

 דין תחלת אפילו בלילה לדון שנהגו למה ג״כ סמך יש ומכאן . ע״ש
 אומו עפיי עושין אין קבלו ואס בלילה עדות מקנלין אין נמי דהכי
 אותו עפ״י דנין לילה עדות עליהם קבלו הדין בעלי ואם עדות
 עלי נאמן ^אבא עלי נאמן ותנן עדות פסולי מכל גרע דלא עדות
א אך בקר רועי שלשה עלי נאמנין אביך  דנין דאין אפ״ג נמי הנ

 וכיין שנא דמאי כשר לילה דין הדין בעלי עליהם קבלו אס בלילה
 וכי לילה דין עליהם קבלו כאלו הוי בלילה לדון באין דינין דבעלי

 וטיפין גמירי דיני כ״ע דלאו וכ״ת .לעיל דמייתינן אבוהו דר' האי
 ל״ק הא בלילה לדון אתו ומש״ה בלילה דין מחלת שדנין וחושבין

 ואפ״ה יחידי לדון שאסור דינא גמירי כ״ע לאו נמי אבוהו ר' דהא
 אחד בא אס ומיהו .שנא לא נמי הכא עליהם קבלוהו כאלו הוי

 לבוא דיט בעל את מזמינין אין בלילה דין לתבוע הדין מבעלי
 אתם להם לומר רגיל אני ביחד הדין בעלי שני כשבאין ואפילו בלילה

 אתם להם אומר אני לעדות צריך אם וכן . לילה דין עליכם מקבלים
 והנראה . להס דן ואני הן אומרים והם לילה עדות עליכם מקבלין

: כתבתי לע״ד
מה תכ ה (חיןי) ת ל א  וירגה ן׳ שמואל כה' ונבון המשכיל אל ש

ס יצ״ו ד  מה ביאור רבינו ילמדנו .מיו
 בדרום מניחה הכנסת בבית כי חנוכה בהלכות חיים באורח שכתוב

ט זה ועל מ  הכנסת בית של דרומי בטתל אותה ומניחין העולם ס
מי ט גדול שבוש נראה ובסיני פסח שס אין אם ואך הטתל באמצע

P>



כזוחשוטחהררבץעאלות
ק ה נר נ כ  בהדיא כשג ו:[ ימין צד הוא3 הפתרז אצל רק «י

ח וככיח ז״ל הרמ״ה ס מ : כימין אוחה מגיחין ה
 יפה אדרכה אלא קטן ילא גדיל לא שיכוש כאן אין
 ולשון הפחח ימין משסע ימין שלשון ואע״ס עושים הס

 כהנהוח מי-דו הפחח דיום נסי משמע כדרום מגיחה המיר שכחכ
 עולם של כדרומו ומשמע כדרום מגיחה כו ו:סוכ הלשון זה הכיאו
 כדכעיגן חיקשי דלא היכי ?י העילס לין5י לפרושי איכא גסי ימין היללך
 שפחח כזמן הג״מ הפחח לימין הסמ״ק דכווגח חימא ואפילו .לפרושי
 חנוכה נר שחיהן אח סקייס אחה שנמצאח למזרח החוח ניהכ״ג

 הכנשח כיח שגרוח המנורה כמו העולם כדרום ומונחח הפחח כצד
 הצדדין מבאר לאחד החוח כיהכ״ג פחח היה אם אכל דוגמח^.

 כדרום מנורה כהרי דמנורה דומיא לאקיימח אכל הפחח אצל קיימח
 כצפון שלחן וסימגך ידרים להחכים יצפין להצשיר הרוצה כדאמרינן

 המנורה שיניחו מוטב למזרח פחחה שאין וכיהכ״ג כדרום ומנורה
̂׳כי הסח שם אין אס אך דמנורה דומיא דרום כצד  אצל צריך דמ

 כצורח פחחה שצורח ככיהכ״ג שהיא כיון ניסא פרסומי משוט הפחח
 משוכה הפחח מ; רחוק אוחה מניחין אם אפילו המקדש כיח הסח
 משוכה היסה המנורה שכן טעוח ולא שיכוש לא כזה אין דרום לצד
 שהוא הזהכ ומזכח לצפון קצח משוכה השלחן וכן דרום לצד קצח

 לחוץ והמנורה כשלחן כין משוך לדרום צפון כין מכוון הקגירח מזכח
 המכדלח הפרוכח כנגד ולפנים ההיכל משליש מונחים היו ושלכחם

 מונחח היסה לא שהמנורה לך הרי . הקדשים קדש וכין הקדש כין
 למערב המזרח מן ולא לדרום הצפון מן לא ההיכל לפסח כמוך

 רחוקה דרוס לצד המנורה להניח חוכ״כ כירושלים נהגו זה שעל ונ״ל
 מולם של למערכו סחוח שהפסח לפי ההיכל אל קרוכה הפחח מן

 ואעפ״י מערכי לכוחל העילם למזרח ופניהם הפחח אל ואחוריהם
 דככל משום לפסח סמוך להניחה חשו לא הנכנס לימין שהניחוהי

 וראיחי לעיל וכדכחיכנא גיסא פרסומי איכא דהיימא דוכחא
 כיהכ״ג של חנוכה גרוס מניחין אם ז״ל ישראל הר״ר מלפני ששאלי

 פלוגחא דהוי ז״ל והשיכ למערכ מזרח כין או לדרום צפון בין
 ז״ל דרש״י ז״ל דגאונים ופלוגחא הלחם. שחי בפרק ור״א דרבי דסנאי
 הלכה דקייל״ן דרבי אליבא למערב מזרח בין החומש בפירוש פירש
 היו לדרום במצפון כחבו וס״ה ז״ל אמנסהרמב׳׳ם מחבירו. כרבי

 למנורה זכר דרום לצד בביהכ״ג מדליקין שאנו הכמ״ק וכסב מונחים
 כדאי' למר כמנורה מסודרין שהיו כמו הנרוח לסדר ג״כ אנו צריכין א"כ

 נהרא נוהגיןכךונהרא וכמקומו׳ כך ובמקומו׳נוהגין ליה כדאיס ולמר לה
 שראיחי כמו מנהיג הייסי מנהג שאין כמקום הייחי אמנם וכו' ופשטה

 הנרוס לסדר שיש בהדיא לך הרי . ע״כ מחבירו וכרבי מ־,ומוח ברוב
 בדרום אוחה להניח שצריך נהי ומינה המנורה כסדר בביהכ״נ

 היה מנהג שאין במקוס ״כ במש אבל המנורה. מניחין שהיו כמו העולם
 חמהסי מחבירו כרבי דהלכה משום כרבי למערב מזרח בין מנהיג
 וס״ה הרמכ״ם הפוסקים כדעס שלא מסנרחו הוא יפסוק היאך
 ז״ל שרש״י ואע״ג ענין בכל כומכין אנו ועליהם עולם גאוני שהם

 שמפרש מציגו מקומוח וככמה פוסק ולא הוא מפרש יש״י מ"מ כן פי'
 כרכי דהלכה מפום ואי כמסקנא הכי קיימא דלא כאוקמחא המבנה
 מססבר הכא אבל דחבירו עעסיה מכסבר דלא היכא הנ״מ מחבירו
 ושו .בעהי״ס לקמן לפרושי כדכמיגן בר״ש אלעזר דר׳ טמ^יה
 טוסיה דקאי נסן ר׳ איכא דהא מחביריו ולא מחבירו כרבי דהלכא

 לה משכח לא והא משובח שאמצעי מכאן נהן דא״ר דר״א^בר״ש
 הנקרא הוא השני הנר לרבי דאלו היומונחין ודרום צפין למ״ד אלא

 היו ודרום צטן ס״ל נסן דר׳ במגלה ז״ל הר״ן וכ״כ .מערבי נר
 היא דהלכסא משמע הקורא בפרק לה מייהי ז״ל והריא״ף מונחין
 כרבי הלכה סימא אפילו רחא והשחא כראב״ש דכלכסא נמי ומינה
 ודרום צפון ס״ל נחן דר׳ ז״ל מזרחי אלי׳ הר׳׳ר וכ״כ .מחביריו אפי׳

 טעמייהו דמסחבר וסו .הוא ומוכרח בר״ש כר׳׳א מונחץ הי׳
 עיקר שהוא אמצעי לנר דקרי היינו נסונים ודרום צפון אי דבשלמא
 לרבי דאלו אליו פונים והשאר מערב לצד שנוטה מערבי נר המנורה

 ממנו. מערבי אסר שיש אע״פ מערבי נר השני <ר דקרי לדחוק צרץ
 ודרום.והכי צפון דהיינו ההיכל לרוחב אורט מונח דלל׳עארון וסו

נר כי המנורה שסהיה צריך היה וכן בהדיא מנחוס ממרא איסא

 ור״א דרבי לאקשויי דאיכא מאי ניחא והשסא אור ומורה מצוה
 איכן למערב מזרח בץ סרווייהו דלרבי במנורה ופליגי בשלחן פליגי

 והכי הייח לרוחב ארכן לדרום צפון בק חרווייהו ולר״א הכיח לאורך
ס מהלכוח פ״ג ז״ל הרמבים חב כ וא״ח בהדיא בגמרא איחא  ט

 הביח לאורך ארכו מונח והיה וכו׳ ארט היה השלחן וז״ל הבחירה
 של לא־כו ארכן שבמקדש הכלים כל שאר וכן הכיח לרוחב ורחבו

 היו המנורה נרוח וכן הביס לרוחב ארכו שהיה הארון מן חון ביס
 פסק דבשלחן הרי .ע״כ הדרוס ובין הצפון בין הביס רוחב כנגד
 שפיר אחי דכחיבנא ובמאי אלעזר כר׳ פסק ובמנורה כדבי

 הלכה ובשלחן כיעמייהו ומסתבר כר״א נחן ר׳ קחי דבמנורה
 . כוותיה פסקינן הילכך אליביה. וגורי שקיל וחלמודא מחבירו כרבי
 בה. עיי; לא שיגיפא אגב דילמא או ישראל הר״ר מעיר נעלס זה ודבר

 חפום אלא כן כחב הלכה לפסוק לא בהעלוסך בפ׳ ז״ל רש״י ש ומ'
 ג׳ כיצד הא וכו׳ והאיר אומר שהוא לפי החם דתניא סיפרי לפון
 במס׳ נמי מחניחין וסתס באמצע ואחד מערב כלפי וג׳ מזרח כלפי
 גרוס שר ומצא נכנס המנורה בדישון שזכה מי איחא הכי המיד

ט׳ השאר אח מדשן דולקים מזרחיים  ז״ל הרמב׳׳ן כן וכחבו ו
 לן ותפש מונחים היו ומערב מזרח דאמר כרבי משנה האי דאסיא

 אק ולפיכך הלכה לפסוק לא אבל סתמית משנה לשון ז״ל רש״י
 המקומות אותן ומעתה תנאים מחלוקת אלא ז״ל גאונים מחלוקת כאן

 בטעות מנהג למערב מזרח בין בה״כ של חנוכה נרות למיח שנהגו
 אותם מניחין תוב״ב ובירושלים המשנה מתוך הלכה שפשקו הוא
 והנראה . ותיקין מנהג והוא שהוכחנו כילו לדרום צפון בין

:כתבתי לע״ד
ה1^- (י^היא) ל  וירגה ן׳ שמואל כה' ונטן המשכיל אל א

נו ילמדינו מרודס. יצ״ו  שנהגו מה מי
 בקבול ירויח לא בץ ירויח בין קצוב בריוח מעות להלוות עתה

 הספינה שבירת רק אחריות מיני כל ולא המלוה על הדרך אחריות
 רבינו בשם דעה יורה מ״ש וכפי השוללים שלילת או ח׳׳ו וטביעתה

 בתשובותיו ז״ל קילון מהר״י הכריע וכן אסור שהוא נראה ישועה
 שורש יש אם יודיעני בדבר גדולה קולא נהוג ועסה בדבר. והחמיר

: לא או למנהג דבר
ה ע ש  פתחו ז״ל הראשונים כי מנחם ואין המעשה עלי רע ת

 ופתחו לרעה עזרו והמה .הסדקית מחט כנקב להו
 לא זה ומנה; קצוצה. רבית להתיר שבא עד אולם של כפתחו פחח
 ובלא משאלוניקי ובפרט תוגרמה מארן שבאים מאותם אלא יצא

 למלתא מלסא מדמים הם אלא זה דבר התירו לא חכמים כי ספק
 לגריעותא תלת בו יש שכתבת בדבריך והנה .תורה בני שאינם לפי

 שאינו ועוד .קצוב ריוח שהוא ועוד . הלואה דרך שהוא סדא
 לא כאן עד . לכ״ע אסור זה ודבר אחריות מיני כל עליו מקבל
 ובעסקא פליגי לא במלוה אבל בעיסקא חקא אלא ור״י ריב״ן פליגי

 יתן לא ירויח לא ואם שכר למחצית דא״ל היכא אלא פליגי לא נמי
 כמ״ש אסור הנותן על אחריות מיני כל אפילו קצוב בדבר אבל כלום
 קי״ט בשורש ז׳׳ל קולון הר״י וכ״כ ז״ל ישעיה הר״ר בשם הטור
 מעותיהם שנותנין העכו״ם מן נלמד זה ומנהג .אתה כתר כאשר

 מצפת בא מקרוב אחרת דרך ראיתי עוד למקום ממקום בקאמפי׳׳ן
 בגד ידו סחת ונתן למאה קצוב בדבר לחבירו מעות שנתן סוב״ב

 מיבעיא ולא אסור זה ונס הבגד אחריות המעות נותן עליו וקבל
 אסור מעותיו כנגד שוה אפילו אלא מעותיו כנגד הבגד שוה לא אי

 אחריות עליו שקבל מה מועיל מה קצוב ובדבר מלוה דרך שהוא כיון
 ולא זה דבר התירו חכמים כי ואמרו .היא אחריתי דמלתא הבגד

 המעות לו שליוה התירו זה בדרך כי ואפשר . יסופר כי אאמין
 אחריות עליך שתקבל כדי וכך כך לך אתן לו יאמר ואח״כ סתם

 משום דאיכא נ״ל אבל .מדינא הוא מותר זה ודרך זו סחורה
 קבלת ששוה ממה יותר הוי לו שנותן שמה כיון רביס הערמת

 מאותה וא״ת . הוא המעות המתנת שבשביל מוכיח הדבר האחריות
 .מותר האונסין כל עליו קבל שאם משמע מאיר ר' שהשיב תשובה

 הוצאה לו נותן ואתה מעות לך שהלוה הבחור על וששאלת היא וכך
 לך שילוה ביניכם כן התנאי היה מהחלה אם בנך עם חוזר והוא

האונסין עליו קנל *!בחור ואעפ׳׳י וכו׳ הוצאה לו נותן ואסה מעות
טון
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 שאתה כיון רכיס משום אסור עליך ואכידה נניכה דאחריוס כיון
 איזהו ס׳ כדאמרינן קצוצה רכיס ה״ל הוצאה לו לסס עמו קצצת
 ס' כמרדכי כסוכה היא והרי וכו' סשיעי מוגד הוי חמא רכ נשך

 אם אכל אחריות מיני כל עליה קכיל דלא כיעמא משמע הרכיס
 כשם הטור ממ״ש הסך וזה מוסר היה אחריות מיני כל עליו קכל

 סיעסא מינה איכא אדרכה אלא קשיא לא הא .ז״ל ישעיה הר״ר
 קצוצה רכיס לה קרי אחריות מיני כל עליו קכל שלא שמפני לאסור

 איסורא הוי לא קצוצה דרכיס נהי אחייוס כל עליו קכל אם אכל
 למימר דאיכא דאע״ג קמן הא כרכיס דמחזי משום איכא מיהא

 הלואה דרך שהוא כיון הכי אמרינן לא האחריות כנגד ההוצאה
 . למעלה שכסכסי סוכ״כ מצסס שכא הדרך לאותו תשוכה ומכאן

 ומכיאים משם הכאים לאותם זה דרך על הוא אנחנו שהתרנו ומה
 עושים הנהוג כסי הפעמים ורוכ סחורות מיני לקנוס זהכ פרחים

 אנו מאידי״ם מ׳ הנה שוה והפרח עסמאני״ס שני מאידי״ם מכל
 מעותיו ליקח ע"מ עתמאני״ס כשמניס פרח כל למכור מסירין
 מקום כאותו הנמכרת סחורה המוכר כיד נותן והקונה פ' כמקום

 של כין סחורה אותה של אחריות מיני כל עליו ומקכל מעותיו כנגד
 ומשתדל קטנים אונסין כין גדולים אונסין כין יכשה של כין ים

 ליעלי' והשאר מעותיו ונועל ולסרוק ולטעון הסחורה למכור וטיורח
 דכלא״ה חדא רכיס הערמת ואפי' חשש שום שיש רואה איני וכזה
 נשך כאן דאין וסו . יוסר ולפעמים הזה כשיעור להרויח דרך

 וסו . הזהכ כקניית שמפסיד ממה יוסר כסחורה מרויח דלסעמים
 כל עליו דמקכל וסו . הוי פירא דדהכא וממכר מקח דרך דהוי
 כמה שאירע כמו ויוסר הקרן כל מפסיד ולסעמיס אונסין מיני

 ולסרוק לטעון טורח שהרי וסו . הוא ולהפסד לשכר וקרוכ סעמיס
 ודימו טעו שכזה ואפשר נוטל הוא טרחו ושכר הסחורה ולמכור

 ומדמין העמוד על מרוכה פרוץ שהדור שידעתי ואע״ס .לדכר דכר
 התרתי מ״מ האסור להסיר כאים כך וע״י הלכ חמדת מפני לדכר דכר

 ומססכנים מרחק מארץ הכאים כריס כני לפני מחיה לסס כדי זה
 דחוקים שהם גדולה סקנה להם יש מהם הזהכ הקונים גם כים

 יכולין אינם והס כמקומם נמכרות ואינם סחורות להם ויש למעות
 כני מחית ומטעם לסרווייהו וטכא היקר כמקום למוכרם ללכת
 סלוה לו ויאמר ושפחתו עכדו כיד משכנותיו לתת ר״ס הסיר כריס

 ר״ת והסיר הרכיס ס' כמרדכי ועיין כרכיס מעות ישראל מפלוני
 טל חולקין ויש לישראל ידועים שהם ספרים המשכון שיהיה אפילו

 אותם שאסרו אלא מדינא שמוסרין שהדכרים יודע והוי .ר״ס
 המנהג וכפי המקום וכשי הזמן כסי תלויים הם רכית הערמת משום
 שדומה דכר כל להם לאסור ראוי הרכית כענין פרוץ שהדור כזמן

 להם לאסור אין סורה כני שהם כמקום וכן יערימו שלא כדי לרכיס
 ולא למלסא מלסא מדמים אינם שהרי חכמים שאסרו מה אלא

 אסור שאינו כדכר היתר נהגו אם וכן .האסור להתיר יכואו
 שיהיו ומוטכ מנהגם תכטל לא רכיס הערמת משום אלא מדינא
 סכרוס שסי מתרץ אני זו וכהקדמה . מזידין יהיו ולא שוגגין

 שטר נוסח ידו ככסיכס מאורליאנש הרר״י מכסיכס כסוכ שנמצאו
 והנני וכך כך לס' חייכ שאני וכו' מטה החתצם אני מודה . זה

 פ' כעיר לידו ולהגיע להזמנוסו יום ט״ו סוך לו לפרעם מחוייכ
 כל כמתנה לו לסס עלי לו אפרעם ולא שאעככם זמן וכל לאחריות

 כךוכךפשיטין הסרעון יום עד ולמעלה הסלואה מיום ושכוע שכוע
 זה ודכר וכו' מחויכ אני והכל ושכוע שכוע כל וכן ס' ממטכע

 אסור מדינא דשרי פי על אך והשיכ ז״ל הרשכ״א מלפני נשאל
 ואסר סורה כני היו לא מר של שכמקומו ואפשר רכיס הערמת משום
 הכלל סמיד וזכור להם ואשר הרכיס כענין פורצין היו כזמנו או להם
 : כסכסי והנלע״ד .כו וכיוצא שלנו לנדון הרכה מועיל כי הזה

ת (סקיכ) חתקםז ל א ט  שצוה כראוכן דעסי אודיעך ממני ^
 ויכסכ לכסו מנה שיתנו מיתה מחמת

 שיתנו הכעל סוכע ועסה שמתה עד לגכוס הספיקה ולא ככסוכתה
 דמשק כמנהג כסוכה והכסוכה אשתו את יורש שהוא המנה חצי לו

 שמת שכיון ואומר הכעל עם יורשיה שיחלקו זרע כלא סמוס שאם
 זו נמנה כחו זכתה המס דכרי לקיים דמצוה וקייל״ן כמו כחיי לאונן

: זה זכות מרם הוא שמתה וכיק

 חדא טע^(י מכמה כלל זו כמתנה זוכה הכעל אין
ת לא או דמי כזכה סן אי פלוגתא דאיכא  דלדעסר׳

 מהתוספות ראיה והכיאו דמי כזכה לאו חן מפרשים ורוב והתוססות
 .כאחריוסו וחייכ חוזר אינו וכו' לו חייכ שאני לפ' מנה חן דקסני

 סן נמי דכמסנה אלמא יחזור לחזור רצה לו נותן שאני לס' מנה סן
 לחזור רצה אם דכמסנה זו שטה לפי כהדיא לך הרי כזכה הוי לא

 לדעת אפילו אלא אחותם שמחה כיון היסומיס חזרו והרי חוזר
 כיד שהמנה כזמן הנ״מ דמי כזכה סן דכמסנה דס״ל ז״ל הרמכ״ם

 אכל .הכס יורשי כו זכו לכסי זה סן לו ואמר לכסו ליסנו אחר
 שמחה עד לגכוס הספיקה ולא לכתי מנה מנכסי סנו שאמר כנ״ד

 זכייה מהלכות פ״ד כהדיא ז״ל הרכ כסב וכן הכס יורשי כו זכו לא
 וכקש לשמעון להוליכה עמו שנשתלחה זוז כמאה לו הלך וז״ל ומחנה
 לראוכן יחזור ראוכן כחיי שמעון מס לראוכן יחזור מצאו ולא שמעון

 ליורשיו או לשמעון זוז המאה יסן שמעון כחיי ראוכן מס ליורשיו או
 שהרי כריא והוא הדכרים שאמר ואע״ס המס דכרי לקיים שמצוה
 שהמאה לסי הדכר שסלה הרי .ע"כ עדיין שליח של כידו זוז המאה

 שהחזירם או השליח ליד הגיע לא עדיין אם אכל שליח של כידו
 לעולם וא״ס .שמעון יורשי זכו לא ליורשיו או ראונן ליד השליח
לא שאפילו ועדיסי דמי וכמסורין ככסוכין ש״מ שדכרי לך אימא

 מת אי חזינן הוה כריא אי משלח מס למשלח יחזרו מצאו ולא לס'
 לאו ככריא דהולך דקייל״ן משלח ליורשי יחזרו נותן כחיי מקכל
 לו שנשתלחו מי ליורשי יחזרו מקכל כחיי מסן מס ואי דמי כזכה

 איסיה אי חזינן הוה ש״מ ואי .המס דכרי לקיים מצוה דקייל״ן
 דכרי דקייל״ן לו שנשתלחו מי ליורשי יחזרו מעות מתן כשעת למקכל

 מטוס מתן כשטס למקכל ליסיה ואי .דמי וכמסורין ככסוכין ש״מ
ץ הלכה וכן למס קנין דאין דקייל״ן משלח ליורשי יחזרו  וכ״כ . ע

 וא״ל לאחד מנה שנתן ש״ס ומחנה זכייה מה' ס״י ז״ל הרמכ״ם
 שנתן כשטס היה קייס אם שמס ומצאו והלך לס' זו מנה הולך

 ככסוכין ש״מ שדכרי לו שנשתלחה מי ליורשי ינתנו הש״מ לו
 המנה כנסינס תלוי הדכר כי כהדיא לך הרי .ע״כ דמו וכמסורין

 זכו לא מנה סנו שאמר אלא המנה נסן לא אם אכל שליש ליד
 דמיס כגון הנ״מ לפרשה דיש ואע״ג .כלל המחנה מקכל יורשי
 ליורשיו להוריש זכה מקכל כחיי נותן מס אכל נותן כחיי מקכל

 משמע גונא ככל דסוגיא פשטא הסוססוס פירשו וכן כאמירה ואפילו
 מהנך מודו כ״ע כנ״ד מ"מ .כזה אחרת כסשוכה הארכתי וככר

 ואנן הנותן דעת אומדין דלעולם וסו . כסמוך דאמרינן טעמי
 נותן היה לא זרע כלא כתו שסמוס ראוכן יודע היה שאם סהדי

 המנה נתן שאפי' אומר אני ועוד .הכעל אותה שילש זו מתנה לה
 פסא רכ דאמר הכעל זכה לא לכתי זו כמנה זכה ואסר שליש כיד

 שהרי הוא ראוי זו ומנה ככמוסזק כראוי נוטל הכעל אין הלכסא
 מלוג מנכסי לה שיש ממלוה האי עדיך ולא לידה הגיע לא עדיין
 כסכו וכן אותה יורש הכעל שאין תחתיו כעודה שהלוסה שלה

 כמו כסלוה נוטל הכעל שאין ז״ל והרשכ״א ור״ח והריא״ך התוספות
 כסכ ז״ל סיגאש ן' הר״י אכל . שנים סי כה נוטל הככור שאין

 משה ולא הראשונים לדכרי חשש ז״ל והוא המלוה יורש שהכעל
 אכל ראוי והוי ניחנה להוצאה מלוה כשלמא וא״ס .כסכרסו מעשה

 ירושה לה נפלה שאס סדע הוא ומוחזק הוי פקדון זה כמנה זכה
 אע״ס מוחזק והוי יורש הכעל שמחה עד לגטס הספיקה ולא

 הוא דמורישו כרעיה דיורש ל״ק הא .לידה הגיע לא שעדיין
 לרשותו הנכסים הגיעו כאלו והוי כמקומו נכנס מורישו שמת וכשעה
 מסנה דמכח כיון לס' זו כמנה זכה כאוסר אכל ליה קריק ומוחזק

 יורם הנעל ואין לידו שיגיע עד מוחזק ליה קרינן לא כה זכה
 מהלטס ס״א שכסכ ז״ל הרמכ״ם מלשון לדקדק ים וכן אותה.
 לישוסה שכאו אשתו נכסי את יורש שהוא כיארנו ושם וז״ל נחלות

ט' לו שהכניסה נכסים כק והוחזקו  לרשוסה שנאו ומדקאמר ו
 שליין עשתה שאם אני סודה ומ"מ כרשוסה שיהיו דכעיק משמע
דשלונוו הכעל כו זכה ומתה שלוחה ליד והגיע הזה המנה לקכל

Km '
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 ז״ל ״א5 סימן ז״ל קולון מהר״י פסק מזו וגדולה .כטסו אדם של
אונן מל ממנו ששאלו שה שפסק י  נמן גשואין ונשמח לחחט מ
 ומס הנוחן אני שממק נשם השאר מל ש״ח עליו וכחנ מקלח
ס לפני ונפלה החסן  הנמל ויורשי שמחה מד לחלון הספיקה ולא ינ

 שלא ופשק נראיוח ז״ל והאריך .יאונן ט שנשחמנד מה סינעק
 סשונס והניא נהם הוחזק ולא לידו הגימו שלא כיון הנמל זכה

 נדוניסו מלד אשסו ירושח הסונע הנפל מל וז״ל ז״ל pפ רבינו
 הנמל שאין הוא הפסק אשחו מם שהכניס הנכסים סונמ וגם

 כי ואך ממולם כה הויזזק לא אם הנדוניא מן אשחו אס יורש
 אין הנמל מכח ננדורסה מוחזקמ שהיחה האלמנה חשחו אמרה
ה החזיק פלא כיון הנדוניא מ! אשחו אח יורש הנמל  נידו הנמל נ
 קודם נידו ממש שיחזיק דנמינן נהדיא נך הרי .מ״כ ממולם ממש

 כיון לנחי זו נמנה זכה שאמר אע"פ ננ״ד הילכך לגנוח שיכול
 כיון ומוד . הוא וכ״ש יורשה אינו נידו ממש הנמל החזיק שלא

 נכסונחה שיכחנ מ"מ הסנה כאלו הוי נכחונה ויכסנ שאמר
 להא ודמיא .כסונה לה ואין מחה שכנר נכחונה נכסנ לא והרי

פ' לה ומייסי דס״ר  שינואו וכלים כסוח פירוח לה כסנ נמרה נ
 זכה אמרו נחן ר׳ משום הצלו נדנרים הנמל זכה לא ומחה ממה
 המפרשים רונ ופירשוה כרכנן הלכה ופסקו הללו נדנרים הנמל

 מן נמחה המפרשים לדעח ואפי׳ הנשואין מן נמחה והפוסקים
 לא הילכך לוקמו' [ה״ל] (ז״ל) דקיימא הויפלוגתאוהיכא האירוסין

 ; כחנחי למ״ד והנראה . מקצסה ולא טלה לא זו נמחנה כנמל זנה
 שמואל כה' וננון המשכיל אל לרודס שאלה 0(חיןי תתקמח

דגי׳. ן'  מוחי אס רנינו ילמדנו וי
ס הכסא לניס להכנס הס יש אשר נכחני  מונחיס והס חורה מדנרי נ

 : לא או מצמו נפני רשוח הוא כי נאמר האם נפאלדיקיר״א
ה מנידנא מלחא האי תשובה  דלפממים ננפשאי עונדא נ

 מניח ואני שרה נו שיש מנין או שאלה נשוק לי יחנו
 הניס אל אנוא אשר מד נפאלדיקיר״א או המצנפח נחוך אוחו
ה למיין  לי יש כי מזו וגדולה . חושש ואיני לנככ״ס נכנס ואני נ
 אצלי מונח למולם והוא מצוח חרי״ג רמזי נו שיש מאוד קגין ספר

 נחון נו לקרוח מוכן שיהיה כדי לנהכ״ס נכנס ואני נפאלדיקיר״א
 הסירו ואפ״ה גדולה קדושה נהם שיש דהפילין מה״ו לה ואמינא
 דליכא כיון נידו ומניחן כנגדו וגוללן קנומ לנהכ״ס נהם להכנס

חהכסא ואס . לניצוצוח מיחש ל  לניצוצוח למיחש הואדאיכא מראי ני
ה איפליגו  ונכנס נראשו מניחן מפרשים וקצח ז״ל הראנ״ד לדמח נ
 ואמ״פ לי מסחנרא והכי לחנירו ונוחק חולצן ז״ל הרמנ״ם ולדמח
 קדושה נהם יש שהשיני״ן כיון דמלחא ומממא להכריע כדאי שאיני
 הא ננהכ״ס מגולין שיהיו ררוי אין הם מסיני למשה הלכה שהרי

 כדאיח למר נהם להכנס מוחר חנירו עמו יש דאפילו נהדיא קמן
 משום הוא ז״ל דכרמכ״ם טעמיה דהא ליה כיאיח ולמר ליה

 היה הכי לא הא לשפשך ינא שמא וחיישינן נידו עמו שיהיו שצריך
 שאר אנל רנה קדושה נהם שיש הפילין והנ״מ .ליכנס מוסר

 אע"פ מוסר כנגדו גלולין הם אם קדושה כ״כ נהם שאין ספרים
 יפה גלולים הס הרי נפאלדיקיר״א מונחים שהם וכיון נידו שאינם
 כיון שהרי דעחו אדם יסיח שלא קדושחן מפני דטעמא חדע ומוחר.

 דגרסי' קדושחן מפני לא אם להסיר ראוי היה עור מחופים שהם
מס'  שיש הקמיעין ס״ח מהלכוח פ״י ז״ל הרמנ״ם וכחנה סופרים נ
 א״כ אלא לנהכ״ס נהם נכנסין אין הקדש כחני של עניינים נהם
 עניינים לשאר חפילין נין לחלק שיש הרי מ״כ מור מחופוח היה
 שהקמימין מפני הנ״מ מור מחופוח נעינן דהכא ואע״ג חורה של

 קצח שג דנרים שאר אנל נהו לקרוח צריך שאין ועוד מגולין
ד גלולין שהם או גיי״ג הנקראח נפאלדיקיר״א ששנחין קדושה  ננג

 ללונשן צריך שהוא ספילין נשלמא וא״ח .לנהכ״ס נהם להכנס מוסר
י”  יחנס ספרים שאר אנל לשמירה להם צרץ שהוא ייייאאי י

 נפרק דגרסינן ננגדו ומכוסין גלולין אפילו נהם יכנס ולא לחנירו
ה כי יוחנן דר' נסרים אזלינן הוה ט רננ״ח אמר שמח מי  נעי מ

 סטחא לן יהינ דאגדחא ספרא נקיט הוה כי לבהכ״ס למיעל
 קמן הא נמרח לא רננן ושרו שאיל אמר לן יהיג לא דתפילק

ה לא דאמ׳ש^ דכספרא ס מ מ ^ אוחו מסן אלא נ מ ל ח לא הא .ל

ז1כ

 קדושה נהם שיש ספריס להכניס דאסור מדינא דהא קשיא
 גדול ומססמא היה מגולה דאגדסא וספרא מנולין כשהם לנהכ״ס

 תפילין של אנל להס נוחנו היה ומש״ה צרכיו מלעשוס וממכנו היה
 משם אררנה אלא מכוסין נחוכו מונחין והחפילין היה קמן

 שיהיו כדי וכ״ס .ספילי־ן של נכים נכנס שהיה דידן לנדון סיעסא
 נמי ואיהו לו ממחינין היו סלמידיו שהרי ליחא ללניש מיד מוכנים

 דגריס למאן ואפי' נמרח לא רננן דשרו כיון אלא מטמא חליא לא
 אה נעצמי אני אשמר דפירש מאן איכא נינמרן רננן ושרו הואיל
 דלא וסו .נו לקרוח מוכן שיהיה כדי מעמי הני כל איכא ננ״ד

,רננן ליה דשרו כיון נהדיה אחרינא איכא אפילו ליה ממרחינן
 ונסומשין חומשין משאר ותפילין נס״ה מעליוסא דאיכא אשכחן וחו

 ממסו לשמש אסור ס״ת נו שיש ניס דאמרינן הקדש כחני משאר
 שאינו אחר נכלי הגלי ויתן כלי נסוך שיניחנו עד או שיוציאהו מד

 אכל ספרים נשאר ולא ס״ת דדוקא התוספוס וכתנו .לו מזומן
 ע״כ להחמיר דא"צ ומסחכרא להחמיר צריך אם צ״ע שלנו נחומשים

 נכסוי דיין ספרים שאר אנל שלנו נחומשים וה״ה המרדכי וכחג
 הפאצדיקיר״א נתוך מונח מלהיות גדול כסוי לך ואין . ע״כ נעלמא
ס ולהכנס ממחו נהם לשמש מוסר הינכך כ  איכא עוד .לנהכ״ס נ
ה יש פאלדיקיר״א דסחם אחרינא מעמא  רשוס הוא והרי מסח נ
 ז״ל הרימנ״א מדנרי משמע וכן עור ממטסה מפי ועדיף לעצמו
 וק״ל וז״ל עור נמחוסה דמחרצינין נקמיעין דשנת דהאי טלה שכסנ
ח מועיל עור דחיפוי אמרו דהכא  נהם שיש נקמיעין הכסא נני
 שמא חפילין של שי״ן אלמלא מציל היה נחפילין ואפילו שמוח
 דכלי שמחו מי נס' ואמרינן הוא כליין זה עור הא ואמאי מגולה
א דהתם וי״ל .טפח אהל נו כשיש אלא מציל אינו כליין שהוא  מ
 אינו הילכך ולהוציא להכניס שהוא נו וכיוצא תפילין של חיק לגני
 הכא אנל טומאה לגני האמור אהל שיעור נו כשיש אלא טגין

 להגין הוא ראוי מרונה זמן משם להוציא שלא ועומד חפור שהעור
 נראה ועוד .עור ממחופה טפי עדיף טפח דאהל למדס הא .ע״כ

 אין עור חיפוי נלא מגולין שהן אע״פ דקמיעין ז״ל רש״י מדנרי
 כמחופה וז״ל אשה דנמה דהך עלה בכסנ גנאי אלא איסור נו

 . ע״כ למשקליה נעי ולא לנהכ״ס מיעל אי גנותא דליכא עור
 מונחין שהם וכיון גנוחא איכא מור מחופה לאו דאי נהדיא משמע

חון ומכוסין  ממ״ש סיעתא חו . גנותא ליכא תו הפאלדיקיר״א נ
 נשרו על שם כחונ היה התורה יסודי מהלכות פ״ו ז״ל הרמנ״ם

 טנילה לו נזדמנה הטנופת נמקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחן לא ה״ז
 ננגדיו מסנה גמי מצא לא ואס וטונל גמי עליו כורך מצוה של

 נננדיו מכוסה השם היה שאם נהדיא לך הרי .וכו' יהדק ולא
 למוחקו יעשה כיצד לנקניו צריך היה לת״ה ננהכ״סדאי להכנס מותר

 ושפיר ננגדיו אוחו מכהה הילכך אפשר אי נקנים נלא אפשר אי
 הוא שהשם היינו המנופח נמקום יעמוד לא דקאמר והא .דמי

 ננגדו שיכסנו סמך על נשרו על לכחונ ראוי דאין ואע״ג מגולה
 לעיל וכדכחיננא לו צריך שהוא כיון דמי כדיענד ננ״ד מ״מ
 שיש כתנים נשאר אנל כן לעשות ראוי אין השם קדושת מפני א״נ

 אחרינא טממא איכא תו .להחמיר לנו אין תורה של עניינים נהם
 או נפרונינצא״ל או אצא אשורי נכסנ נתונים שאינם כיון להקל

 וכ״כ חורה של עניינים נהם כיש אע״פ קדושה נו אין מעאל״ק
 כחצי כל להציל מותר וז״ל שנת מהלכות כ״ג פ' ז״ל הרמנ״ם

ם שיהיו והוא וכו' קדש תוני  נתונים היו אס אבל וכי' אשורית נ
 עירוב שם היה ואפילו אותן מצילין אין אחר בכתב או לשון בכל

 מתאבדין והם החורף במקום מניחן אלא בהם לקרות אסור ובחול
 שאסור כיון בהם קדושה שאין ז״ל דס״ל משמע .ע״כ מאליהן
 ומכאן לנו. אין ביד לאבדם אנל החורף במקום ולהניחן בהם לקרות
 תורה של עניינים בהם שיש כתבים להניח מוסר דמלתא כללא :הפרשה בו וקורין פרובינצא״ל בכתב כ״ד שכותבק לאותן רבא מודעא

אפי׳ בלבד זו ולא חיקו בתוך או הפאלדיקיר״א בתוך
 בהם להכנס ומוסר וכיוצא סידור או קמן נקינז רמזים או משרוח

 אשורית כחונין אפי' ההלכה ולפי . מכוסים והם מאיל לבהכ״ס
 זה ועל .מעאל״ק או סנץבינצא׳׳ל כסובין שהם בזמן למעשה אבל

; כסבסי לע״ד והנראה . בעצמי מעסם לעשות סומן איי
שד
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ך (תקיד) תתקמט מ  להחפללאצל מותר אם רבינו ילמדנו . לו ;

 מדברי כי סכנסת בביס אבנים רצפת ^
 : לא או היתר צד שום יש אס .אסור שהוא יראה הפוסקים
ה ב ו ^  ממש הרצפה טל והלא זו לשאלה מקום מה ידטתי לא ת

 וכ״ש בקרקע פניו ידביק שלא ובלבד להתפלל מותר
 מדבריו שיראה הנמצאים מהפוסקים מאחד ראיתי ולא הרצפה אצל

 לבבל איקלע רב עומד קורא היה בפ׳ דגרסינן .‘אסור שהוא
 נפול בריך ולא חתיס בריך פתח בספרא קרא קס דצנור בחעניתא

 לא מ״ט ורב ופריך אנפיה על נפיל לא איהו ורב אאנפייכו כ״ע
 משכית ואבן ותניא היתה אבנים של רצפה ומשני אנפיה על נפיל

 בארצכם סשתחוה אתה אי עליה עליה להשתחות בארצכם תתנו לא
 אי ופריך וכו׳ כדעולא המקדש בית של אבנים על משתחוה אבל
 כלומר הואי רב קמי ומשני נמי כולהו אפי׳ רב איריא מאי הכי

 תשובה מכאן הרי .הצבור לפט לא אבל רב לפני היתה הרצפה
 מותי הרצפה אצל הרצפה על אוסר שאתה לדעתך אפי׳ לשאלתך

 ובשאר אבנים רצפת היה רב שלפט אלא בבהכ״נ היו כולם שהרי
 אצל פניהם על ונופלים מתפללים היו וכולם אבנים היו לא בככ״נ
 שאין למקום פי׳ צבורא לגבי איהו וליזול תלמודא תו ופריך .הרצפה

 מפניו. לקום צריכין שהיו צבורא למטרח בעי לא ומשני . רצפה שם
 בלא אפי׳ פניהם על הרצפה טל ליפול אסור זו אוקמתא לפי הרי

 הרצפה על רב שהרי מותר להתפלל אבל ורגלים ידים פישוט
 יש מיהא מדרבנן דאסור כיון בתוספות הקשו זה ועל .התפלל
 .פניהם על נופלין היאך רצפה בסם שיש שלנו כנסיות בתי על לתמוה

 ההיא דמייתי בסמוך משמע נמי והכי שרי ובהכי אצלויי דמצלי ונ״ל
 רבינו פי׳ וכן אצלויי דמצלו ורבא לאביי להו דחזינא עומדין אין דפ׳
 זרה דעבודה פ״ו ז״ל הרמב״ם שכתב וזהו .ע׳׳כ ז״ל גאון האי
 כנסיות בבתי מחצלאות להציע ישראל כל נהגו זה ומפני וז״ל

 האבנים ובין ביניהם להבדיל ותבן קש מיני או באבנים הרצופים
 ומשתחוה אמר למקום הולך האבן ובין בינו המבדיל דבר מצא לא ואם

 דעל ונ״ל ע״כ. באבן פניו ידביק שלא כדי ומעם צדו על שוחה או
 בקרקע פניהם כובשין שאין מספרד הבאים ישראל כל נהנו זה

 הדין שמן אע״פ מחצלאות להם היה שלא מפני אפים נפילת בשעת
 אין זו אוקמתא לפי אפי׳ כי למדת הא .בקרקע פניו לכבוש ראוי

 בעית ואי בגמרא תו ומתרצין . בקרקע פניו להדביק אלא איסור
 לעשות היה רגיל פי׳ עביד הוס ורגלים ידים פישוט רב אימא

 ידים פישוט ליעבד ולא אנפיס סל וליפול תלמודא ופריך .כן
 ליפול מותר זו אוקמתא ולפי .ממנהגיה משנה לא ומשני . ורגלים

 דהא ורגליו ידיו יפשוט שלא ובלבד מדובקים פניו אפי׳ פניו על
 ורב פניהם על נפלו העם וכל אבנים רצפת היסה כולה בהנ״נ

 מנהגן לשנות רצה שלא אלא פניו על ליפול יכול היה מדינא נמי
 קמא כלישנא הלכתא ופסקינן . ורגלים ידים בפישוט רגיל שהיה

 להשם המשתחוה כל הנזכר בפ׳ ז״ל הרמב״ם שכתב וזהו להחמיר
 אבל לוקה אינו ורגלים ידים פישוט בלא המפוצלות האבנים טל

 ואב״א אחריתי אוקמתא התם עבדינן תו .מרדות מכות אותו מכין
 כדר׳׳א פניו על נופל ואינו חשוב אדם שהיה כלומר שאני חשוב אדם

 א״כ אלא פניו על ליפול רשאי חשוב אדם אין אלעזר ר׳ דאמר
 למה לך קום יסושע אל ס׳ ויאמר דכסיב נון בן כיהושע נענה
 בבהכ״נ לאוקמתא צריכן אוקמתא:לא האי ולפי פניך על נופל אתה

 דתלמודא לישנא ותרי הוא דרבנן דאיסורא כיון לן דקשיא אלא רצופה.
 לקולא. שיפםוק מהפוסקים לאחד ראיתי ולא לחומרא פסקינן אמאי
 להשתחות דאסור דס׳׳ל משמע אצלויי מצלו ורבא דאביי דניון וי״ל
 קמא כלישנא והיינו ורגלים ידים פישוט בלא אפילו הרצפה על

 דברי מתוך וז״ל בפסקיו ז״ל הרא׳׳ש מדברי משמע וכן ולהומרא.
 דמצלו דהא דס׳׳ל נראה יחד המימרות אלו שחיבר ז״צ הריא״ה

 פניו על ליפול רשאי אדם דאין אלעזר דר׳ האי משוס היינו אצלויי
ט׳  אין ובפ׳ בשמטתין לה דמייתי טעמם דהא כן הטעם ואין ו

 ידים בפישוט השסחויה אפים על דקידה ברייתא הך בתר עומדין
 ע״ג אך לאשמועינן הונא דרב בריה חטא רב דאתא משמע ורגלים

 ידים בפישוט אלא הרצפה עצ אסורה השתחויה אין ההורה דמן
מצלי הוו ולהכי ורגלים ידים פישוט בלא אך אסור מדרבנן צרגלים

ותשובות

 דמצלי דטעמא ז״ל גאון האי ביט ר בשם כתבו וכן .ורבא אביי
כ. כמשתחוה נראה יהא שלא אצלויי  הבין ז״ל שהרא״ם משמע ע״
ד ב ד  להשתחווס אסור שאין לקולא בסרא כלישנא שפוסק ז״ל הריא״ך ג

 ושאר רצפה ליכא בין רצפה איכא בין ליס שאני ולא חשוב אדם אלא
 פנמ אפי׳ הרצפה על להשתחות מותרין חשיבי דלא אדם בני

 שלא ור\ינו ורגלים ידים פישוט יעשה שלא ובלבד באבן מדובקיס
 לח ולדידי . הרצפה על להשתחות שאסור זה דין ז״ל הרב כתב
 לישתמיט לא הכי דאי הפוסקים בין מחלוקת לעשות בסכי לי טחא

 דאסור ס״ל ודאי אלא ז״ל הריא״ך בשם סבי דלימא מהאחרונים חד
 דבזממ משוס הוא ז״ל הרב שהשמיטו ומה הרצפה על להשתחות
 כליםנא דפשקינן והא באבנים רצופות כנסיות בתי היו לא ובמקומו

ס מומרת משום ולחומרא קמא  . כמעשיהם תעשו לא ומשום עט״
 של בהכ״נ אי ליה פסיקא דצא אלא כדאמדן ורבא דאביי משום א״נ

 משום דפסיקא טעמא ונקיט לא או אבנים רצוך היה ורבא אביי
 אפשר דאי אלעזר :ר׳ מימרא גבי לה דמייתי והיינו הוו דחשוביס

: ותשכח ודוק אלעזר דר׳ טעמא בה דלית  ופניו ישתחוה בלא ובלבד ממש להתפלל דמותד דמלתא בללא
 עד רא;.ו ישפיל שלא או מעע שיטה אלא ברצפה דטקיס

 פטו בין מפהיק דבר שיהיה או מספרד הבאים כל נוהגים וכן לארץ
 הרצפה על פניו שאין כיון להשתחות מותר הרצפה ואצל .לרצפה

 והנראה . לפנים צריכה אינה וזו להתפלל מותר שיהיה ואצ״ל ממש
: כתבתי לע״ד

ת (תקכיו) תתקג ל א צ  מטס ע״ג לישב מהו נפשי ידיד ממני ^
 ספרי עליה שיש אצטבא או ספסל או

 :בזה מקפילין שאין ארם בני כמה שיש בהס וכיוצא פוסקים או תלמוד
ה ר ו א י ^  לתורתינו והדור כמד למת גזה עצמי על מחמיר אני ת

 הקימץ בפ׳ דג־סינן הוא מות־ דינא לגבי אבל הקדושה
 אפוריא למיתב בעי דהוה הונא לרב חזיתיא אנא מלבו א״ר .רבה

 יתיב והדר ס״ת עלה ואנס אארעא כדא וכך עלויה מונח דס״ת
 א״ר דרבב״ח ופליגא עליה שס״ס במעה לישי אסור דסבר במטה

 כומר אדם לחכך ואם עליה מונח כס״ת משיה ע״ג לישב מותר יוחנן
 עליה מונח כס״ת ונזכר המעה על יושב שהיה אצעזר בר׳ מעשה
 ע״ג ס״ת כתם נסש שהכישו כמי ודומה קרקע ע״ג וישב ונשמט
 יוחנן כר׳ דהלכה נראה וז״ל יוחנן כר׳ התום׳ ופסקו .הוה קרקע

 בעירובק כדאמרינן כמותו הלכה רביה רב דאפילולנבי רבהונא לגבי
 במועד אפורייה ס״ת לאותובי דבעו כוותיה סברי לא דר״ס ותלמידי

 שהביא הונא כרב שפוסק נראה ז״ל והריא׳׳ך .מגלחין אלו פ׳ קטן
 וכ״כ . יוחק דר׳ להא כתבה ולא מגלחין אלו פ׳ הונא דרב ההיא

 עליו וכתב ע״כ עליה כס״ת מטה ע״ג לישב ואסור ז״ל סרמב״ס
 והכי מותר עליו מונח וס״ת עפח גבוה מקום היה ואם הראב״ד

 ספסל ע״ג אדם ישב לא שמתו מי בפ׳ וגרסינן .עכ״ל בירושלמי איתא
 שס״ס ספסל ע׳׳ג ישב שהיה אליעזר בר׳ מעשה עליו נתון שס״ת

 ע״ג נתון היה ואם נחש מלפני כמרתיע מלפניו והרתיע עליו נתון
 ירמיה ר׳ טפח אמר הונא רב בשם אבא ר׳ היכן עד מותר אחר דבר
 הפוםקיס וכל סמרדכי וכתבו .ע״כ שהוא כל אומר זעירא ר׳ בשם
 רב לגבי יוחנן כר׳ דקיי״ל ואע׳׳ג יוחנן כר׳ הלכתא דלית משמע ז״ל

 דעונדא ותו הונא. כרב דס״ל אמוראי כמה דאיכא הכא שאני הונא
 מונח שש״ס ונזכר דקאמר הונא כרב דפשטא משמע אליעזר דר׳

 דס״ש יוחנן ר׳ לה כדמתרץ ולא הס״ת היה המטה שעל משמע עליה
 כפה אמאי כונא דרב עובדא דהך עלה וק״ל הוה. קרקע גבי על

 דפוריא עליה וליתיב אפורייס כדא לאנוסי ליה הוה אארעא כדא
 מנלחין אלו פ׳ התוספות כתבו זו קושיא ומתוך ממנו גבוה שס״ת
 הס״ס אותבוה מדלא שרי לא ממנו בגבוה מנח הס״ת דאפילו ונראה
כ. ממנו בגבוה  לא כתבו התם הטסקים שכל טעמא והיינו ע״

 .ממנו גבוה אינו או גשוה אם חלקו ולא עליה שס״ס מטה ע״ג ישב
 פעמים רבהונא של זה מאמר שהוזכר שכיון עוז מגדול בעל ומכתב

 .הלכה אינה הירושלמי שהזכירו אעפ״י זה טפח הוזכר ולא ושלש
 סמיכסא כארעא ג׳ עד אשיקנא מקומות ובכמה דבכבס ועוד
לתלמידו. ולא ס״ל דלא מכלל בהלכות כתבו לא ז״ל הריא׳׳ך וגס דמיא

 נשוה נהיה שלא בצליט להניח ספרים לשאר טפח באותו נהגו או
ע״כ י



טתהדדב״זשאלות שו ת ו

 סמיכסא כארטא מג' סחוס כל ונכמה,מקומוס דנשנס ומ״ש .ע׳׳כ
ט אמרינן דלא אצלי ראיה אינה היא  לשאר ולא שבס לטרן אלא ס

 ומ״ש ,להבין וקל טומאה לטנין חשיב אהל טפס שהרי דברים
 אפילו נוהג אני וק־ כסב יפס . ספרים לשאר טפס אוחו שנהגו
 שאפילו ז״ל הריטב״א סברה משמט וכן והפוסקים ססלמוד לספרי

 טלה שכתב ס״ה טליה שיש מטס ט״ג לישב אסור ממנו גבוה ס״ס
 כליין היה אלו פי' וכו׳ ואוסיב כדא כן} מגלסין אלו דפ' דססיא
 טליו לישב אסור היה טליו ס״ס שאין בטוד אפילו לכך הטומד

 אלא צריכא לא דאסור פשיטא לו בשוה ואלו הוא קדושה דסשמישי
 אנס אלא רב טבד לא והא הכד טל ואפילו גבוה יוסר ס״ס לסרס

 היו בס״ח אגל דאסור פשיטא דטלמא באיניש ואלו אארטא כדא
 הנטפל בכלי ואפילו לו שוה טומד שאינו כיון מוסר שהוא סבורין
 דמסקינן והא אסור שהוא סובר הונא רב שהיה אלא כד כגון למטה
 כיון מוסר ס״ס כל דסבר משום היינו וכו' מניסין מנוסי בב״ק
 רבוסי לי הורו וכן כנ״ל מראפוסיו ס״ס שמטמידין וכגון לו שוה שאינו
 הדור גדול ואפילו אדם שום טל כן לטשוס ראוי אין הזס ובזמן
 כר״ה דפסקינן אהלכסא סלכמא דקשיא דמשמט למידק ואיכא ט״כ.

 הסם ואלו ממנו בגבוה אפילו טליו שס״ס מטה ט״ג לישג דאסור
 גדול אדם הוא אם מס של ע״גהמטה ס״ס מנחיק אנוסי מסקינן

 דבסייו וי״ל .ז״ל הריטב״א וכדכסג מוסר מיסס ממנו וגגבוה הדור
 אוחו מכגדין מוחו לאסר אגל גטצמו גדולה שינהוג לאדם אסור
 אפילו אדם לשוס כן טושין שאין מידי מינה נפקא לא וסאידנא בכך.
 היכימציק לי קשיא אכסי ומיסו ז״ל. סריטג״א וכדכהב סדור גדול

 טד אמר גופיה הונא רב דהא אסור ממנו גבוה דאפילו למיפסק
 ואי להדיא סוחר הוא הרי יוחנן כר' אי פסקינן כמאן וא"כ טפס
 וי״ל .מצינו לא זו שלישיה וסבר' טפס טד אמר הא הונא כרב
 בה אדכר ולא סונא דרב טוגדא דמייסי פרקינן דידן כסלמודא דאנן

ב הירושלמי שהביא סונא רב ואוסו שיטורא  וכן הוא אחר הונא י
 בירושלמי דגרסינן מססגרא וה"נ הוי כונא רב דסרי בסוספוס כסגן

 אדם ישב לא ססמא הסם לה מייסי וכן סונא רב ול״ג סונא רבי
 שפסקו ז״ל והמרדכי ז״ל סראב״ד ולדטס .הונא דרג משמיה ולא

 גבוה ס״ס להניח לו היה אארטא כדא כפה אמאי קשה כירושלמי
 דמדינא מדינא ולא טצמו טל להחמיר דרצה וי״ל .סברסו כפי טפח

ט הוה טצמו טל מחמיר אי וא״ס .סגי בטפח  מיניה מוכסינן הי
 ומחמיר ס״ל מוסר אימר טליה שס״ס מטה טל לישב אסור קסגר

 הוי לא האי כולי מוסד מדינא ס״ל דאי קשיא לא טצמו טל היה
 ודאי אלא ממנו גבוה היסה ואפילו המטה טל לישב שלא מחמיר
 דכדא טליה ס״ס אנס אמאי ק״ל הפירושים ולכל ס״ל. אסור
 היסה גדולה שהמטה וי״ל .במקומו ס״ס ויניס אכדא איהו ליסיב

 לא הכד ובשולי כבודו מפני הוזכרו ולא הונא רב טס היו ואחרים
 מן גבוה סיס הכד א"נ אחד. לאדם או לבד לס״ס אלא מקום היס

 שגפסקים והנטן הס״ס מן גבוה שיהיה במקום לישג רצה ולא סמטה
 טליס מונח שס״ס אצטבא או ספסל או המטה גבי טל לישב שאסור
 שסחלק טפחים [י'] (טשרים) גבוה סיה א״כ אלא ממנו גבוה אפילו

 ממנו גבוה אפילו מס של מטס ט״ג ס״ס להניס ואסור רשוסלטצמו
 ספרים לשאר סדק שהוא ונ״ל סדור. גדול הוא ואפילו טפחים כמס

 מזטרין בו וכיוצא זה כי מס של המטה טל להניח אסור ספלין או
 ספסל או מטה טל אדם ישב שלא הוא יפה ומנהג .מס של טונוסיו

ק והפוסקים הסלמוד ספרי אפילו טליו שיש  מונחין ואפי^ ספלין ו
ד טפס גבוה יהיה לא אס חיקן בסוך  דבר לכל וסידור כבוד לסס כ
 איכא טצמו גס״ס שהרי מדינא ולא טצמו מצד קדושה גו שיש

 :כסבסי לט״ד והנראה .טלה לוסין} דלא והט דרגווסא פלוגסא
ה (תקטז) תתקנא ל א ז  בשטר שלוו ושמטון ראובן טרן טל ^

 וכשסגיט ידוט לזמן לפרוט ונשגטו אחד
 הכל שיפרט לר*בן סובט המלוה ולוי המלוה חצי ראובן פרט הזמן
 אחראק כסבין דלא אט״ג אחד בשטר שלוו דשנים השגוטה מכס

 השטטה סלה שק וכיון .לזה זה וטרבאין אחראין לזה זה וטרבאין
 שלא כיק אומר וראוק .שטטסך לקיים אהה וחייב המלוה כל טל

 שאסה נסי חלקי טל אלא השטטה חלה לא הטרבוס בשטר נספרש
מי; טם הדין המורה יורה השטטה. מכס לא אבל ממר לגטס יטל

כט
ח ב ו ^  פרט גשטטה הפקדון שבוטס פ' בירושלמי גרסיק ת

 ובשטר גטדים למכסיש פרט השוספין ב־אמד למכחיש
 אסראין כשבין דלא אט״ג מאחד שלוו שרם אמרה הדא יוסי א״ר

 שנים כן טבדין ולא .לזה זה וטרבאין אחראין לזה זה וטרבאין
 ויטשה לו שומטין אין שלו אס ליטול האסד ובקש באחד שהפקיד

 סייג זה גו כפר לשנים שהפקיד אחד .חייב ויהא בחלקו כספר
 קרבן מגיא נמצא לא פרוטה שוה להם הפקיד סייג זה בו כפר

 קרבן מגיא ונשבטשמאאין ונשבט נשגט אלו ומהכא פרומה חצי על
 [אין] סכא פרוטה שוה טל חלה שטטה כל סמן פרוטה סצי על

 פלוגסא הוי ירושלמי דהאי ואע״ג ט"כ פרומה [שוה] על חלה שטעה
 מי כל אחד בשטר שלוו חמשה דשביעיס בסוספסא דסניא דסנאי

 כוסג אינו קרקע לו שאץ מי וכל פרוזטל טסב קרקע לו שיש
ט' לאחד אפילו אומר רשב״ג פרוזבול  וכסבה יוסי כר' הלכה מ״מ ו
 עליסס לסמוך רגילין אנו אשר ז״ל הפוסקים וכל והרמב״ם הייא״ן}

 דבגמ' משום ירושלמי להאי דליסיה שכסב ז״ל אפרים הר״ר זולס
 דאתו כגון אלא דפטור השוספין מן באחד כפר אשכסן לא יילן

 דירושלמי דינא להאי איסא ואם יזפס מסרוינן ואמרי סרווייהו
 וזה חלקו חובט השוספין יק שאחד בכה״ג (ס מוקי לא אמאי
 דמשום דכסב הפקדון שטטס פ' ז״ל הר״ן בחדשי, ומיין לו כוסי

 הירושלמי שזה למדנו הפוסקים כל מדבד ומ״מ . איריא לא הא
 ש^ו ששנים ממנו ולמדנו הירוש^וי פי׳ ותמצא ועי״ש היא הלכסא
ק א' מקס שלקסו או א' בשטר  לזה זה ערבאין הן הרי השוססין ו
 אחד כל לוה כאלו דהוי מ״ד ואיכא .בהדא כן כתבו שלא אעפ״י

 לשניהם יש אם הילכך ערב מדין שנתחייב מ״ד ואיכא הכל מהם
 נובה לאחד נכסים אין ואם מחצה ומזה ממצה מזה גובס נכסים
 סרמב״סז״ל בכוונה מחלוקת וראיסי סכל. נכסים לו שיש מאוסו

 שלוו ששרם ולומר לפרש יש וז״ל המפקיד בפ' כסב ז״ל שסרמב״ן
 אלא הכל לפרוט חייב מסם אחד אין אצלם אחד שספקיד או מאחי
 שיש בזמן אבל ממר יגבה לשותפו נכסים [אין] (יש) שאם ערב מדן

 [עליו] שמוטל החצי א' מכל וטבס סחלס סטרב יסבע לא נכסים לו
ק  והביא עכ״ל כן לי נראין ז״ל הרמב״ם ודבד סמורים מקצס הורו ו

 מדבד כן דלמד ונ״ל ז״ל הרשב״א דעה סיא וזו זס סל ראיס
 וגבי לזה זה סרבים הם הרי שלוו שנים גגי מדכסב ז״ל הרמב״ם

 יפרע הסרב מן ליפרע סמלוס כשבא כסב לאסד שערט שרם
 שלוו שרם גבי דבשלמא דבר של טעמו ונ״ל .שירצה מהם מאיזה

 כל אם בשלמא לאסד שערבו שנים גגי אבל לחברו ערג אחד כל
 ערב לחברו ערב אחד כל אם אגל רסא סכל על ערב מהם אחד

טן טעם וזה נחיס לא דסכי ואדעסא אינשי עבדי לא לטרג  נ
 אסר טטם והמצא ז״ל קולון להרר״י קפ״ג בתשובה עיץ ליודעים

 העטור בסל וכסב ע״ז בסימן צאוב בח"מ ואלי . האריך ושם
 גובה משניהם מוצא אם אבל השצי מן לגטס מוצא שאינו ייקא
ט' א' בשטר שלוו שנים כסב ז״ל סרמב״ם אבל סלקו אחד מכל  ו

 מן ותובע חוזר החוב כדי מהם לאחד לו אין ואס שירצה ממי יפרע
 יטל החור כדי לו יש אחד שכל אט״ס אלמא .ט"כ השאר השני

 היה לא ואס כסב שהד ירצה אס החוב כל מסם אחד מכל לגבוה
 מסקנס היא וכן השני מן ותובס סוזר מהם לאחד החוב כל כדי

ס ז״ל ^לון מהר״י אחריו ונמשך .ע״כ ז״ל סרא״ש א״א מ ^  הגמור ו
 נסחלן} ט והוא והטעתו ז״ל יעקב לרבי נזדמנה משובשת שנוסחה

 שטס חסר היה לו שנזדק והספר שטרגו בשנים שלוו שרם להם
 שרם פירש שלא ע״פ אן} לזה זס ערבאין סן הרי היא וזו אחס

 מסר סיס זה כל הערב מן ליפרע המלוה כשיגא לאחד שערט
 ז״ל הטעור בסל כדפס ז״ל הרמג״ם סברס אבל אותו והטעה

 אסיק ומעסה עליס מסהיד דקא רבא גברא מאן חזי ופוק
 ונשבע זס ט כפר שנים אצל שהפקיד אחד ידשלמי מהאי למפשט

 שכל לפי שטעה קרבן חייב ונשרט זה ט כפר .שטפס קרבן סייב
 מביא פרונוסלאגמצא שוס להם הפקיד ופריך עלסכל. חייב אחד
 שטעה אחד כל חייב אומר אסס שאם כלומר פרוסה חצי סל קרבן

 והשביע וחזר השביע פתמה לסם הפקיד שאם אופר מצאת הכל סל
 משוה פחוס על שטעה מחייב ונסצ^ן חייב אמד כל זס אס

פרוטה משוה לפסוס פרט בס לאשמה אפרה והמרה פרומה
כדחיתא



שאלות58

 מלה שבועה כל חמן ומפרקינן הדיירן שכועס פ׳ כירושלמי כדאיחא
 [חצי במפקיד אבל הכל על חייב מהם אחד כל כהרי פרוכה על

 הר״ן פי' כן בחמיה פרוניה משוה פחוס על חלה שבועה פרועה
 מינייהו חד כל מצי דלא משמע אלמא הוא. וברור הירושלמי זה ז״ל

 אפלגא אישחבעי וכי הכ; על חייב שאני יודע הייחי לא למימר
 למימר מצי לא נמי לנ״ד שבועה מקרבן ופטור אישחבעי דפרוטה

 כל הדין שמן כיון הממון מחציח על אלא נשבעחי לא כשנשבעחי
 ודעח נשבע הוא חכרו דעח שעל ועוד .הכל על חייב מהם אחד

 שטת לפי הילכך בשבועה הכל על יתחייב מהם אחד בכל חברו
 הכל לפרוע חייב זה ראובן לוה מדין הכל על שמתחייב האומרים

 מחחייב שאינו האומרים ולדעת .מיד שבועתו על עבר פרע לא ואם
 לגבות ימצא שלא עד שבועתו על עבר לא ערב מדין אלא ^ה מדין

 האחר כחצי לשלם חייב מרובתו מכח מראובן לגבות ויחזור משמעק
 השבועה על עובר הוא הרי לפרוע רצה לא ואס שבועתו לקיים כדי

 היא בטעות שבועה והלא לומר אדם לחבך ואס .תיזוז לא ומינה
 כשבועה לכל מקים הנחת לא א״כ לו אמור גמירי דינא לאו דכ״ע
 כיון אלא הייתי מוטעה יאמר שבועה שבכל לחבירו אדם שבין

 להאריך מקום זה ואין משביעו הוא לדעתו מסתמא אותו שמשביע
:כתבתי לע״ד והנראה . בזה

ה1̂ (חקיז) תתקכב ל  להם שהיו ושמעון בראובן רבינו ילמדנו א
והניח שמעק ומס זה על זה תביעה '

 יד סחת מהיתומים שמעון ממון בא ואח׳׳כ וקטנים גדולים בנים
 ביד לי יש והשיב כך עשית למס לו ואמרו .אוחו ותסס ראובן
 להוציא יכלו ולא למלכות קרוב ראובן והיה וכהנה כהנה שמעון
 טענותיהם ולברר בדין לעמוד הספיק ולא שתפס מה ידו מתחת

 שמעון ובני וקטנים גדולים בנים גם והניח מת ראובן שגס עד
 יעמדו ואח״כ כדין כלא אביהם שתפס מה להם שיחזירו טוענים

 ראובן ובני .לחבירו יפרע שיתחייב מי וכל ראובן בני עם לדין
 האלו הניעות אבינו תפס מה על ויודעין בקיאין אנחנו אין טוערם
 ואין קטנים יתומים שיש וכ״ש מידיר להוציא ראיה להביא ועליכם
 . שתפס מה אבינו החזיר שמא ועוד .שיגדילו עד מהם נפרעין

 לדין ונעמוד שתפס מה יחזיר תפס כדין שלא טוענין שמעון וכני
 סופריו ובפנקסי בפנקסו ידקדקו אביהם חשבונות יודעים אינם ואס

 בשביל אנחנו נפסיד לא לברר יכולין אינם ואם הדברים ויתבררו
:מי עם הדין המורה יורה ועסה .כך ̂צובה  מנכסי נפרעין אין אמרינן אי זו בשאלה לבאר שיש מה ת

 דלמא או גדולים דאיכא כיכא אפי' שיגדילו עד יתומים
 לקטנים נמי עבדינן לגדולים דינא דעבדינן מגו גדולים דאיכא כיון
 עד נפרעין אין הקטנים וחלק נפרעין הגדולים בחלמ דלמא או

 אין טענת אם ועוד לא או הדין מן זו תפיסה חס ועוד .שיגדילו
 ממון באיזה ועוד .לא או טענה היא אבינו בחשבונות בקיאין אנו

 אמרינן אי ועוד .שיגדילו עד יתומים מנכסי נפרעין אין אמרינן
 מנכסי נפרעין שאין דטעמא ואומר .לא או החזיר שמא האי בכי

 אס בו ששוברין ראיה להם יש• שמא הוא שיגדילו עד קטינים יתומים
 יודע הוא הרי ביניהם גדול שיש וכיון צררי התפיסו שמא או השטר
 נתחייבו ואס נזקקין הילכך פרע לא או אביו פרע אס ראיות להביא

 שהם כיון ותו .כקטנים היתומים חלק אפי׳ מהם נפרעק היתומים
 בחובו חלקו כל ונוטל הגדול עם דין עושה הבית בתפיסת שותפין

 הנכסים כל שהרי חלקו לא ועדיין הואיל האחים מן ולוקח וחוזר
 מן חובו כל נוטל שחלקו דאפילו ותו . אביהם שעל לחוב ערבניס

 שגובה שלוו שותפים או בשכיר מאחד שלוו כשנים דהוו הגדולים
 אחר מהאחין לפרוע שהבא בהדיא כתט וכן שירצה מהם מאיזה
 צריך ואס חלקו אחד מכל נוטל שלם שדה ליטול יכול שאס שחלקו
 פורע אחד וכל שירצה מי מכל שלם שדה גובה שדה חצי ליקח

 בני לאו דקטנים כיון ותו .המחלוקת ובטלה חלקו כפי לחבירו
 מזו וגדולה .נכסים משאר וגובה אשסדון£ כאלו הוי נינהו פרעון
 נכסים שיש במקום משועבדים מנכסים דגובין ז״ל הרשב״א כתב
 הו״ל מהם יכול[לנבוס] שאינו דמאחר קטנים יתומים אצל חורין בני
 דסלהו בנ״ד בזו עליו חולקים שיש ואע״פ חורי בני אשתדוף כמו
אפשר דאי ותו לכ״ע חובו כל אשתדון! דלא מהנך גובה חרי גני

ותשוטרג הרדבץ

 ספטרופוס להם שיש וכיון אפטרופוס להם מנו שכבר אלא בחלוקה
 כמו בניד לפרעון או לצררי למיחש ליכא אי מהם וגובין להם נזקקין

 כתג וכן אפטרופוס בפני עדות ומקבלין בע״ה לבאר עתיד שאני
 בכי לכן קודם נכסיו כל על אפטיופס ליתום היה אס ז״ל הרבב׳א

 מקבלין דבר בכל כי דין בעל בפני אלא מקבלין אין אמרינן לא האי
 שנתמנה אפטרופוס בפני שהוא מאחר הוא דין בעל דבפני עדות
נראה וכן ז״נ ירוחם רבינו וכ״כ . ע״כ נכסיו כל על לכן קודם

 במקיס הוי הגדול אחיהם אפטרופוס להם ןtש אעפ״י ובנ״ד עיקר.
 דאית הבית בעל שלחן על שסומכין מיתומים גרע דלא אפטרופוס

 יתומים דאיכא היכא טעמי הני מכל הילכך .אפטרופוס דין ליה
 הי׳ אם השטר כל מהם לגבות ונזקקין כגדולים דינם וקטינים גדולים

 הגדולים חלה אלא גובין שאין בטור שכתוב ואע״פ .בשנור מלוה
 מינה לן נפקא לא דידן ולנדון שכתבתי וכמו חולק ז״ל שהרשנ״א נ״ל

 אי הם שוין וקטינים גדולים ע״פ ומלוה היא ע״פ מלוה שהרי מידי
 ואי הס דגדולים אע״ג להו טענינן לצררי או לפרעון למיחש איכא
 שעדיין או בשמתיה ומת דשמכוהו כגון ולפרעון לצררי למיחש ליכא

 זמניה גו דפרע אינש עביד דלא דקיי״ל הפרעון זמן הגיע לא
 וכן שבועה בלא אפילו מהם וגובין בזה הס שוין וקטינים גדולים

 הרמב״ס כדעת משנה מגיד ובעל ז״ל והישב״א ז״ל הרמנ״ן דעת
 מג' בא׳ אלא היורשין מן נגבית הכלואה אין י״ב בפרק שכתב ז״ל

 שזו הוא וברור לקטנים גדולים בין ז״ל חלק ולא וכו׳ הללו דברים
 יתומי מנכסי ראובן תפס אשר התפיסה ולענין .סברתו היא

 וסו . מיתה לאחר תפיסה דהוי חדא היא תפיסה לאו שמעון
 חבירו את דהגוזל דס״ל למאן ואפילו מגו וליכא בסהדי דספס

 דלא סהדי דאנן מגו ליכא הכא בעדים לו להחזיר א"צ בעדים
 אמריק. לא עדים במקום ומגו לדעתו בחובו אותם שתפס כיון החזיר

 למימר מצי דהוה במנו טוען שהוא כטענה הפך מגו דהוי וסו
 החדרם וגם לקחתים לי חייב שהיה בחוגי למימר מצי הוה החזרתי

 .אמרינן לא כזה גרוע ומגו כלום אביהם להם חייב היה לא הרי להם
 במלסא אפי׳ לנפשיה דינא אינש עביד לא חובו נתברר שלא כיון ותו

 ב״ד ברשות שלא חבירו את דהממשכן ד^יל״ן ואע״ג .ליה דפסיקא
 בחוב אבל מבורר בחוב הנ׳׳מ מיניה מפקינין לא אבל גזלן נקרא

:מיניה ומפקינן כלום תפיסתו אין מבורר שאינו
ל י נ ע ל  טענה אינה אביהס בחשבונות בקיאין שאינם שטענו מה ו

 ואם לראובן היו פנקסים וכמה סופריס כמה שהרי ^
 לעכב כמינייסו כל ולאו אפטרופוס להם ימנו לטעון יודעים אינם
 ממון באיזה ששאלת מה ולענין .זו בטענה שמעון יתומי מעות

 שתדע צריך שיגדילו עד קטנים יתומים לנכסי נזקקין אין אמרינן
 או בשמתיה ומת שיפרע דשמתוהו או הפרעון זמן הגיע לא שאם
 שהיה או חינא משום אשה לכתיבת או לפלוני מנה תנו ואמר שצוה
 שלא שענה כל וכן לנכסיהם נזקקים אלו בכל בהם אוכלת רבית

 חייב אס נתברר לא שעדיין מה פורע אדם שאין חיובה הובררה
 החזיר אבינו שמא לטיעון יכולין שמעון יתומי שאין בנ״ד לא אם

 לחוב אלא צררי מתפיס אדס שאין צררי התפיס או שלקח המעות
 הוברר לא עדיין זה חוב אבל ע״פ3 או בשער מלוה שתהיה בין הידוע

 היה ראובן שאביהם לפסוק תרצה אם ואפי׳ צררי ליה מתפיס ולא
 אבוהון מצי דהוה מאי ליסמי טיענינן ואנן החזרתי לומר נאמן

 מלתא דשכיחאאבל מלתא אלא דלאטענינןלהו קשיח לא למיטען
 ולעולם בחוגיה תפסינהו דראובן וכיון להו טענינן לא שכיחא דלא
 לא ודאי שתפס ממה יוסר אחר ממקום שמעון לו דחייב אזמר היה

 דלא דמלתא החזיר אביהם שמא ליסמי טיענינן לא הלכך החזירם
 אביהם שתפס מה ראובן מיתמי מפקינן בנ״ד הלכך .היא ישכיחא

 דהוה מה כל להם וטוענים אפטרופוס להם ומעמידין כדין שלא
 בתוספות העלו וכך .יזכה בדין שיזכה ומי למיטיען אבוהון מצי

 דלקוחים מגו ליכא סו בעדים אצלו הפקיד דאם הכותב פ׳ כתובות
 כתבו עוד בידי הם ממושכנים למימר מצי דלא וה״ה בידי הם

 מגו אמרינן דלא למפרע מנו אמרינן לא בעדים הפקיד לא דאפי׳
 שהיה מגו אבל טענה אותה למטען מצי נמי דהשתא היכא אלא
לא למפרע דמגו אמרינן לא וכך כך זו טענה קודם לטעון יכול

 כרחיס בעל מיניה דספיס סהדי איכא דאיכתבו עוד . אמרינן
סו



r th mותשובותהרדבץ

 ;כחכחי לע״ד והנראה .כידי הוא לק^ למימר מצי לא תו
ה תת?^^ ל א הלמידי ושמעון ר^כן .משאלוניקי ש

 לנהוג רוצה מהם אחד וכל חכמים
 ושמעץ ראוכן והסכימו קטכיוח כצכור שנפלה עד הצכור על שררה
 על שררה שום ינהגו שלא עליהם וקכלו דיינים להם וכררו
 שלא עליהם קכלו גם הדיינים. גזרח שיחפרסם עד הצכור

 שום על והעוכר וכנח״ש כשכועה זה וכל הדיינים מגזרת לזוז
 שמשון נזיר ויהיה עכן כחרם נלכד יהא לעיל מהנזכר דכר
 הנ״ל ושמעון ראוכן על הדיינים פסקו ימים ואחר .חומרותיו ככל
 ולא הק״ק פרנסי עליהם שיגזרו מה כל שיעשו הנ״ל החומרות בכח
 עציהם שגזרו וקודם הנ״ל חומרות ככל ושמאל ימין מדכריהם יליזו

 מה לקיים החומרות כל ויקכלו שיחזרו צוו דכר פרטי הק״ק פרנסי
 עליהם וקכלו וחזרו ושמעון ראוכן עשי וכן הפרנסים עליהם שיגזרו

 פרנסי עליהם שיגזרו מה כל עליהם לקיים הנ״ל החומרות כל
 טוכ להם שנראה מה הפרנסים גזרו החומרות קכלת אחר הקהל
 עח״מ נפנינו הכירורים שטר נוסח וזה .ואדם אלהים כעיני וישר

 לקיחת דכר על ארגון כק״ק והפרשים קטטות שהיו לפי היה כן
 כין קטטה נמשך זה ועל כתות לכמה ונחלקו ניניהם דרשן או חכם

 יצ״ו צרפתי יהודה כה' החכם וכין יצ״ו עראמה יצחק כהר״ר החכם
 לדיינים להם ולקחו וכיררו הנ״ל החכמים נתרצו הקטטה ולהסיר

 מנחם כהר״ר הנעלה ואת אלמושנינו כרוך כהר״ר הנעלה וסשרנים
 ד׳ אגכ מספיק ויכולת יפה כח להם ונתנו יצ״ו אשכנזי יוסף כ״ר

 הקטטות על כפשרה כין כדין כין כיניהס ולפשר לדון קרקע אמות
 יהיה הנ״ל הדיינים שיגזרו מס וכל עיניהם ראות לפי שכיניהם

 תוכ״כ שכירושלים הגדול ככ״ד הנ״ל החכמים על ומרוצה מקוכל
ק  כעולם שינוי או פעולה שום לעשות שלא הנ״ל החכמים קכלו ו
 כחיי עושין שהיו מה על יותר כעולם צד כשום הנ״ל הענין על

 גזירת להם שיתפרסם עד ז״ל צרפתי יעקכ כמוהר״ר השלם החכם
 החכמים עליהם והעידו כשלום יכא מקומו על איש אלא ה<"ל הדיינים

 שום טשו ושלא לעיל הכתוכ כל על מודעא שום מסרי פלא הנ״ל
 כל ככטול חפצה ונפש שלם כלכ אלא אונס שום מחמת מהנ״ל דכר

 להתעצם ושלא לעיל הכהוכ כל ולקיים ולגמור וכו' ומודעי מודעי
 ולא ישראל כדייני לא לעיל מהכהוכ דכר שום נגד לכא כדי בדין

 החכמים מעכשיו גמור קנין נטלו מכל על העולם אומות כדייני
 לדעת חפן כנקיטת חמורה שנועה ונשכעו וכי' דכשר כמנא םנ״ל

 מרמה כלי רכים ולדעת חכירו לדעת אחד וכל וכו' כ״ה המקום
 יהיה הנ״ל מכל השערה כחוט אפילו מהם העוכר וכל נח״ש וכקכצת
 ודקדוקי החומרות כל עם שמשון1רירות הנ״ל החכמים קכלו נם כחרם.
 אמר וכך מהנ״ל דכר שום על יעכור או שיסרכ מי כל על נזירות

 סהנ״ל דכר טוס על אעכור אם וכו׳ כשמשון הריני מהם אחד כל
 מחמיר היותר לדעת הנ״ל הנזירות הנ״ל החכמים עליהם וקכלו

 וגם הנ״ל לנזירות היתר שום יהי' שלא כאופן והחכמים שכפוסקים
 פסלוהו הנ״ל לנזירות היתר שיורה חכם או פוסק איזה ימצא באולי

 הנזירות עליכם שיחול ורצונם שחפצם לפי כחרם וכטלוהו עצמם על
 עדות כל עצמם על ופסלו הנ״ל על יעברו אם היתר שום נלי הנ״ל

 וצוו ורצו מהנ״ל דבר איזה יבטל או שיסתור בע"פ בין בשטר בין
 לעצת שיצכירך פעמים כמה כל בארוכה מהנ״ל דבר כל לסדר

ב^ סופר חווקי בכל בב״ד זה שטר שיראה אחר ואפי' החכמים  ו
ט' וקנינא וכו' ואחריות וכו' ולהוצאות וכו' תוקף  בחמישי זה והיה ו
ט'. והכל בשבת בשני ונכתב הש״ב שנת עצרת חג שמיני יום בשבת  ו
 . הבירורים גזירת וזו .אלפנדרי ושמואל טייטסך שמואל ועידיו
 המחלוקת ע״ד וכו' לדק מהחכמים ח״מ אנו אלינו המסור הכח סאת
 ארנון בק״ק תורה מרביץ חכם מינוי ענין על ביניהם נפלה אשר
 אשר ואחר וכו' הקונפורמיסו משטי בארוכה הענין הנראה כפי

 הק״ק שלום פנינו כנגד תמיד בשומנו הנ״ל הענין על ונתרצו נשאנו
 החכמים מחוייבים שיהיו גזרנו וכשלום בהשקט והעמדתו וקיומו
 החמשה כל הנ״ל הענין על יסכימו אשר כל ולקיים לעפות הנ״ל

 ל( יסכימו אשר כל הנ״ל בק״ק עכשיו פרנסים הם אשר פרנסים
 מסם אחד שום יכול ולא אחת לדעת מוסכמים פרנסים החמשה
נגד בעולם אופן בשום בעולם ופקפוק ערער שום ולפקפק לערער

 הה׳ באולי ואם .הנ״ל פרנסים החמשה שיסכימו ממה דבר שום
 שוס להסכים ירצו שלא או א' לדעת חמשתן יסכימו לא פרנסים

 החמשה שיסכימו מה לפי הענין יתקיים הנ״ל הענין על דכר
 הבאים פרנסים הה' גם ואם . אחריהם יוציאו אשר פרנסים
 לעולם נמשך יהיה הנ״ל הענץ על דבר שום יסכימו לא אחריהם
 אחר אלו אחריהם הבאים פרנסים הה' שיסכימו מה כפי ויתקיים

 יהיו אשר הפרנסים הנ״ל הענין על דבר איזה שיסכימו עד אלו
 שיסכימו מה וכפי הנ״ל כפי א' לדעת כולם מוסכמים ההם בימים

 זה והיה ח״מ אנו גזרנו הנ״ל כל החכמים יקיימו כן הפרנסים
 מנחם . דיין אלמושנינו ברוך .ליצירה הש׳ב שנת לכסלו י״ח וכו'
 ששי יום היום הפרנסים פסק נוסח וזה דיין. אשכנזי יוסף כר

 לפי וכו' שלום אודות על יצ״ו הק״ק פרנסי נתקבצו לשבט כ״ד
 ערמאה יצחק כה' מצד היו היום עד היה אשר המחלוקת שסכות

 נזירות חומרות עליהם שיקבלו עליהם וגזרו הצרפתי יהודה וכה'
 מנחם וכה' ברוך כס' ע״י עליהם שקבלו נזירות כח מאותו שמשון
ט' מקומו על איש ובכן למטה הנמשך כל ולקיים לגמור  ואותו ו

 יצ״ו הק״ק לפרנסי הנ״ל מנחם וכה' ברוך כה' מאת נמסר הכח
: הנמשך כל גזרו אליהם המסור ומאותו

S' להשתרר לבדו א' שום ולא יהודה וכה' יצחק כה' יוכלו שלא 
 לאבי ולא חתן ללות ללכת לא בעולם הצבור על שררה שום

 ירצו ואם .ח״ו אבל לשום או בעולם שמחה בטל לשום ולא הגן
: העם בתוך או העם אחרי ילכו ללכת

ם  או אקר לב״ה שילכו אחריו אנשים ע״י מק״ק לצאת שלא ג
 לומר רוצה' וקרוביהם אחיהם אם כי בעולם מקום לשום

 : ותחבולה מרמה בלי והכל קונייאהו או שוברינ״ו או פרימו
ם  יחידים שם ונמצאו אחר בב׳׳ס מהם אחד שום ימצאו אם ג

 שיצאו עד ימתין רק לפניהם ראשון לצאת יוכלו לא מק״ק
 יתלוה לא מהק״ק חבורה או עדה כשימצא בשוק ואפי' תחלה הק״ק
ע בשום מהם אחד שום יתעסקו ישלא בראש ללכת כדי עמהם  נ

 ; מהק״ק כתובה בשום לחתום מהם אחד שום יכול ושלא מהק״ק
ם  שלנו מקהל יחידים שני בין ריבות דברי שום לשמוע שלא ג

 עליהם קבלו זה כל ביניהם. לפשר ואפילו בעולם צד בשום
 ארצה דבר להפיל ושלא ולגמור לקיים הנ״ל יהודה וכה' יצחק כה'
 לדעת מסכימים כולם הפרנסים כל שיסכימו עד לעיל הכתיב מכל
 פרנסים מפי פרנסים יובן וזה ההם בימים יהיו אשר אותם אחת
 מחצה על למחצה נחשב יהיה יחלוק מהפרנסים א' שום שאם ריל

: הרוב אחר ילכו ולא  דרשה שום ברבים לדרוש שלא הנ״ל החכמים עליהם קבלו וד5ו?
 עשרת או שירה בק׳ק ברבים לקרוא לעלות ושלא בעילם

 ושלא ככתוב פרנסים הה' כל שיסכימו עד מוסר דברי או הדברות
 פ׳ עד פלוני .קדוש מהקהל נפטר שום על החיים בבית לדרוש

 לו שיש באומרו לעיל הכתוב כל לבטל יהודה כה' רוצה ועתה : הפסקים נוסח הגיע ע״כ . פרנסים ופ' ופ' ופ' ופ'
 היו החומרות שאותם עליו חתומים ועדים בכסב ראיה

 לד' קרוב שעבר עד גזרו ולא ימים ג' תוך הדיינים שיגזרו תנאי על
 שהשביע השמעות יצחק כה' שיתיר אחר בתנאי וגם .חדשים
 לשמוע שלא עליהם שקבלו שמשון הנזירוח וגם קחש הקהל ליחידי
 ולא וברשותו יצחק כס' בחברת אלא יהודה ר' מפי תורה דברי

 וראובן .מהקצינים לו שיש התוגי״ח שיתן אחר תנאי ועוד הסירם
 שפסלו אלא עוד ולא תנאי שום בו שאין יוכיח הברורים שטרי משיב
 הברורים בשטר מהכתוב דבר שום אומר יבטל או שיסתור עדוח
 ומעידים התנאי לעידי מכחישין הברורים של השטר שעידי ועוד
 דיין ממנה דיק שאין יהודה כה״ר טען עוד . התנאי נזכר שלא
 משיב יצחק וכה' .עליהם לגזור יטלין היו לא הפרנסים וא״כ

 כל על שנית השביעוהו שבפירוש ועוד . פסקו הברורים שמכח
 יהודה כה' טען עוד .הנ״ל החומרות כל ונהגו קבלו גם הפרטים

 ממונים יהיו אשר הפרנסים ברשות שתלו כלל יודע אינו שהוא
 וזה הפרנסים בשטר שכתוב ואת״ל . היוצאים פרנסים מפי דוקא
 פי שאין אפשר כי זה על הדין לתלות אין פרנס מפי פרנס יובן

אבל הפרנסים מפי מפורסמים שיהיו אלא ממש פרנס ספי פרנס
מ״מ
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 עצמו שההסק טען עוד .הפרנסים ולא יכחרום הקהל נגי ס״מ
 והעחיקוהו ראוהו כאולי ואם מעולם הפרנסים ידי מחחח יצא לא

 נראה ככר שהפסק יצחק כה' והשיב ידם מחחח יצא לא הפסק גון!
 טען עוד לסמוך. יש ועליו נאוה אוח והועחק אנשים כמה לפני

 מושבעים הם מהפרנסים נ' היהכי כטעוח זה פסק כי כה'יהודה
 לקכלו ולא הנ״ל יהודה כה' מפי חורה ישמעו שלא יצחק לכהר״ר

 זה דכר יודע היה שלא אומר הכרורים מהדיינים ואחד לחכם
 הנ״ל יהודה וכה' . עצמם כרשוח היו שחמשחן וחשב שפסק כשעה

 כק״ק ודרש שלו הכח כני הסיחיהו וגם השנה לחשלום אביו על דרש
 חורוח עכר שככר אומר גזרו שלו והכח יצמח וכה' שכחוח ג' כ'

 חקנה לו אין שוב רפוח כולם הפרנסים גו יתנו ואפילו חק וחלך
 מפי אלא אחרים פרנסים מפי ממונה אינו מהפרנסים אחד כי

 מפי ממונים שיהיו אפילו הבאים הפרנסים אפילו וא״כ הקהל
 היו לא הראשונים שככר חקנה להם אין אחרים פרנסים

 שעל טוען יהודה וכה' .היוצאים פרנסים מפי ממונים כולם
 ככלל שהכל משיב יצחק וכה' דיינים קבל לא מעולם אכיו דרשח

 פרטים כאו ואס השאלה חורך ע״כ .דרשה שום ברסק כחב וכן
 עיהר זהו מ״מ עניינים כמקצח שינוי וקצח גדול ואריכוח הרכה

 המקילין דכרי וקצח הנ״ל החכמים כין מחלוקוח שנפל ולפי הפסק.
 כהס דעחי לדעח ורציח ונסחפקו לידו כאו המחמירין דברי וקצח

: מגעח שהיא מקום עד חכדוק משגח ידי אין ואם

ה ב ו ט ^  רישא מזגנא לא קמאי מרכנן צורכא אחי דכי לי חיחי ת
 וכ״ש כזכוחיה אפיכנא דלא כמה כל סדיא אני

 מענה אשאל ראשון כל ראשק ומאח למיפסליה דלא דנפשיה זכוחא
 לא יהודה כה' החכם זה כי תחלה ואומר . יהיה מצדי ועזר לשון
 זכר לא אכוסיו וקדושח אלהיו חורח לחלל עמיו כחוך עשה טוב
 הנ״ל החומרות איחס של לספק עצמו והכניס לנפשו חשש שלא

 אחר וכ״ש אזניו שסי חצלנה שומעם כל אשר הברורים כשטר
 למזיד קרוב שהוא לומר כעיני וקרוב . יצ״ו החכמים כו שהחרו

 שמים מעונש לו וחוששני שכלו עיני עורו הכבוד סאוח קנאח כי
 אומרים שמעתי עחה גם ומה למעלה דין יש למטה דין אין שאם
 שקכל כיון פרנסים הסכמח אל שמוע לכלחי במרדו עומד עדיין
 רועי ג' עלי נאמנים אביך עלי נאמן אבא עלי נאמן דחנן עליו
 אותם כל על לעכור לו ומורה זה על כידו המחזיק וכל . וכו' בקר

 ידו שלח מי כי הדין אח ליחן ועתיד גדול לעונש ראוי החומרות
 האפעה מן מהסכמסרחק להרחיק ראוי דהוא כל כחששא דאפי'
 .מאוד נשערה וסכיכיו קאמר וקרא השערה כחוט אפי' כתוב שהרי
 ופסול עבריין או דיניו לכל מוחרם או מנודה שיהיה לענין אכל
 חגלחח על או וכוס כוס כל על ללקוח שמשון ונזיר ולהעיד לדון

 כע״ה. לבאר עתיד אני כאשר רואה איני למפרע עונשין לשאר או
 ונבהל לשעכר מהחרט להיות זה יהודה כה' צריך דמלחא כללא

 גזירת עליו ויקבל לו ורפא ושב כחשובה וישוב לעתיד וירא להווה
 שום ינהוג ולא בו והחרו החכמים עליו פסקו כאשר הפרנסים

 הממונים פרנסים החמשה כל עליה יסכימו לא אס הצבור על שררה
 והרי למפרע נפסל אינו יעשה ככה ואם ההוא כזמן הצכור על

 . הכשרים ישראל כל כשאר וכחגלחח כיין ומוחר דבר לכל כשר הוא
 לשמוע אסור הצבור על שררה שום וינהוג לקכל ירצה לא ואס
 ומכרזינן דמא מכע דלא כסילוא ליה ומחינא ולהעיד לדון ופסול מפיו

 ידעתי אמנם .כעהי״ח אבאר ועתה אלו כדברים דעתי זהו עליה.
 התנאי בו שכתוב הזה השטר כי ברורה וסברא שכליח ידיעה מתוך

 היה הברירה תנאי שהרי חדא .טעמי מכמה ספק כלי הוא מזוייך
 לברירה ג' יום עד אלא שטר לכתוב אפשר היה ולא עצרת מג ח' יום
 לפסוק אפשר איך ימים ג' תוך דין שיפסקו היה התנאי זה ואם

 כשבח דרן אין הרי ותו .הכירורין שטר כחיבח קודם הדין
 לא אכסי החנאי היה לעת מעת ימים שלשה חוך וכ״ס וכמועד

 זמן ומה ערב לעת היה הקכוץ דמסחמא מועט זמן אלא נשאר
 החנה בדק לישב הראויים ימים לג' וכ״ח . הדין לפסוק נשאר

bo ש מועד ולא שבס לא כהם שאק ימים ג' דכזמן ליחא  דרשה ו
הכרירה של שבזמן וא״ס שיני שום יעשו שלא להחנוס הוצרך לא

 מדעת להסנוח יכולין שהרי החט השטר כחיבח כזמן אכל החנו לא
 יכולים היו שלא ונהי הוא חבירו לדעח אחד כל החומרוח שהרי
 אמד שהד ליסא הא להתנות היו יכולין מ״מ הכרירה לבטל

 מדעס לא אם אפשר אי וזה ימים ג' תוך שידונו הוא מהחנאיס
 צרי^ שהיו אומר אני עדיין החנו כולם מדעת וכ״ח . הדיינים

 דעס על שנשבע מי כחשובה ז״ל הרשכ״א כחכ וכן והחרה פחח
 אלא חקנה לו ואין לו להתיר יכול שאין פ' לזמן לו לפרוע חבירו

 כששמע מזו וגדולה .כזה עתה להאריך צורך ואין הסקכלחי לו שיאמר
 לו היה נחרףמו לא התנאים וגם זמן כמה אחר הדיינים שפשקו
 אלא זה די ולא הוא כטל לדעתו שהרי ההוא הפסק על לערער

 החומרות וקכל וחזר הברורים מכח הפרנסים שפסקו וקכלמה שמזר
 שטר לבטל רבא מודעא וזו הפרנסים מפי בשאלה בא אשר כפי

 אפשר איך כיטח שחי כין גדולה מחלוקת דין מן ובר . זה חנאי
 מחון צדיך היה והלא ימים ג' חוך אותו לפסוק עליהם שקבלו

 או הוא זייפא דשטרי דמוכחא אומדני כעה איכא דכר סוך .גדול
 . דמודו עד להו כפיחנא הוי התם הוינא ואלו איכא כגו דכרים
 פסילנא לא אומדנא משום מ״מ הוא הכי דמלחא דר^שטא ואע״ג
 וכן .לגברא ליה למכשריה דשריוחא אאנפי הדרי אלא רכא גכרא

 מחזקינן לא כרשיעי אינשי דאחזוקי וחו ז״ל הפוסקים הסכימו
 . לא או ממשא כה איח אי סהדוסא האי לכרור צריכין הכי ומשום
 מלחא לכרורי במינן התנאי של השער סגנון ידעינן דלא ומשום
 עשוי הזה התנאי שטר אם נפשך מה .דאפשר גווני בכל שפיר

 ככל שרהם מדעח שנעשה בו שכתוב ממש האחר השנור כסגנון
 אולמיה מאי ידענו לא הללו הסנאים כו שיוסיך אלא החומרות

 תנאי ביה דכסיב שטרא הך אדרכא שטרא מהאי שטרא דכאי
 כעל בשם הפוסקים ופחכו ראיה אינה ראינו לא דחנן טפי עדיך

 במלחא שפיר ודייקנא חמן הוינא דאמר סהדי דאיכא והיכא העטור
 ראיתי לא בכה״ג אמרינן אי צ״ע גירושין ולא קדושין לא חזינא ולא

 היכא אלא ראיה אינה ראיחי לא חנן דלא ומססכרא ראיה אינה
 הא .ע"כ הכחשה הוה ולא ראה לא וזה ראה זה למימר דאיכא

 לא חנאי שום הוה לא שפיר דייקינן סהדי דאמרי היכי דאפי' קמן
 וכ״ש .דחלמודא מדינא לא מסכרא אלא ותרי חרי דלהוו אמדנן

 לא והני תנאה שמעי דהני אהדדי מכחישי לא למימר דאיכא בנ״ד
 ואנשים מאוד גדול היה הקינק נעשה כו אשר שסביח תנאה שמעו
 מה כפי מכין ואין שומע ואין גדולה המולה וקול הרכה ונשים
 מידי נפיק לא שפיר דייקינן אמרי חרי דהני כיון ומ״מ לי שהוגד

 מתוך נפיק תנאה בה דליח שטרא דהאי משום ואי . ותרי חרי
 ודאי ואינהו תנאי שם היה לא אומרים כעצמם והם הברורים ידי

 . כלל ראיה אינה זו עפי ומדכרי הוכררו מה על אנפשייהו רמו
 וכמה פסקו מה דידהו לפסקא דשייך מה אלא מדכרי לא דאינהו

 סהדי אדרכה הוכררו כן ע״מ לומר הברירה סנאי אבל פסקו
 זמן ובשלמא תנאיה ועל הכרירה על והעידו לכך שנחיחדו מדכרי

 דמדכר איכא ימים ג' חוך הדין שיפסקו ע"מ דהיינו הפסיקה
 הדין בעלי שכין הסנאים שאר אבל עליהם שמוטל כיון ליה דכירי

־• טפי מידכרי סהדי אדרבה
ז ^  על וששאלת וז״ל ז״ל. הרא״ש סשוכח מחוך ככירור נראה ן

ט' כחוס שחי ט' ולפשר לדון אנשים שני להן וכיררו ו  והיו ו
 וחסום כתוב הדבר יצא ואח״כ עדים שני דין גמר בשעת שם

 אחר בענין הברורים ידי ומתחת אחר בענין’ העדים ידי מתחת
 אחר סופר ידי כתיבח היה העדים ידי מתחת כתוב שיצא ומה
 כאשר אלא הדין נגמר היאך ידע ולא ראה ולא שם היה שלא
תא' לו אמר  הברורים מ;די וחסום כתוב שיצא ומה הכחוח משתי כ
 כמו באות אוח וכתב דין גמר כשעת שם שהיה הסופר כתב הוא

 נאמנים הדיינים ששני הוא פשונו דכר תשובה .הברורים שסדרו
 מן יוסר לומר הם ונאמנים וכו' דדוקא הדין אח פסקנו כך לומר

ץ מן טפי ומדכרי אנפשייהו דרסו אותם המכחישים דים1הנ עד  ה
 הבעלי דברי שמעו שהדיינים כאן אבל וכו' עדים כשתי זה ואין

 זכורים הם מתר נוטה הדין להיכן וידעו בהם ודקדקו דינק
 כהו וסליא בשמיעה ששמעו העדים מן דין הפסק אמחח ויודעים
כחב והאחר מהכתות אחס מפי האחר שהסופר וכ״ש טעות'

הסופר



לאותשובותהרדב״זשאלות
 הדיינים את האמין שצא ש״מ תלת ש״מ .ע"כ הכרודיס מן הסופר

 לפי לדכר כיעם ונתן פעמים כתב וכן בפסק שנוגע מה על אלא
 בין כולם בנ״ד אבל .דינין הבעלי בדברי לדקדק לרינין שהיו

 מפי מדכרי ועדים התנאים שמעו אחת כשמיעה עדים בין דיינים
 את זו המכחישות עדים כתי שתי וש״מ . לאסהודי עלייהו דרמי

 אינה ושנייה עליהם העידוני ולוה מלוה אומרת שהאחת אע״ס זו
 הכא והא ותרי תרי הוו הענין היה שק־ ידענו אלא כן אומרת

 בעצמם הס הדיינים וכת פסק וכך כך אלא אמרה לא אחת כת
 .זו נפקותא צריך למה תדע ועדיין כך בשביל פסולים ולא חתמו
 נתיחדו לא והני לעדות נתייחדו הני אמרינן לא בשטר דפדות וש״מ
 מהאי אותם פסל לא ואפ״ה דין הפסק לכתוב [הוזמנו] לא הכא דהא

 כיון לראשונים להאמין לנו יש ז״ל ריב״ש בתשובת דכתב והא טעמא.
 טפי בעדותם ודייקי טפי ומדכרי אדעתייהו רמו להעיד שהוזמנו

 נ״ל עלייהו מילתא רמיא ולא להעיד הוזמנו לא האחרונים אבל
 בשטרא דחתמי ביון מה:י הני עדיפי לא כשטר אבל פה על דדוקא
 ברור וזה בב״ד עדותן שנחקרה כמי ונעשה הני כי הני דייקי

 לא או היה תנאי יאמרו בין מורידין ולא מפלין לא דיינים הילכך
 בשאלוניקי דרכם שאין שמעתי עוד .הוו ותרי תרי לעולם תנאי היה
 שם מהנמצאים שנים ומחתים קנין נוטל הסום־ אלא עדים ליחד
 יודעים ואתם השמיעה עפ״י לדון יכול ואיט הדבר ושמעו וראו
ה. דבר  בשטר וכתוב היה תנאי אמרי דהני כיון למימר וליכא ז
 תנאי בלא בשטר כתוב אין שהרי תנאי היה לא ע״ם אמרו והני
 עליהם העידוני שניהם דאמרי כיון לשטרא ומרע ע״ם אתי ולא
 יתבאר ועדיין וחרי תרי לעולם בשער נכתוב דלא אע״ג תנאי בלא

 זה של שזמנו אלא אחד בסגנון כתובים שניהם ואם בעזהי״ח זה
 וכך כך בתנאי החומרות קבלו ם' ביום אומר שזה זה של כזמנו אינו
 להחמיר האחרון אחר הלך תנאי בלא קבלו ם׳ ביום אומר וזה

 יודעים ח״מ עדים אנן .הוא כך ההוא השער שסגנון נ״ל הילכך
 על היה ם' ביום ופ' ם' את ום׳ ם' שבררו הבירורין שטר האיך
 היו או עלינו העידו ום' ם' לנו אמרו בו כתוב ואין וכך כך תנאי
 וזה שניהם מדעת געשה לא זה שטר נמצא וכך כך על עדים עלינו

 : לא או סהדותא בהאי מששא אית אי זו בשאלה גדול עיקר
ה ר ו א כ ל  כיון חדא טעמי מכמה מששא בה דלית נראה היה ו

 מרע ולא ע״ם כעדות הוי שניהם מדעת נעשה שלא
 שיסתור ע״ם בין בשטר בין עדות כל עליו פסל דהא ותו .לשטרא

 סהדותא למעקר דהני ותו .בשטר שכתוב ממה דבר יבטל או
 ותו .מהימני ^א התנאי קיום זמן ועבר הוה תנאי אמר דהא אתו
 מלתא האי לטפויי הבירורים כשטר יתירתא לישנא דאיכא כיון
 .אתי לטסויי יתירתא מלתא כל דאמרינן כסנהדרין כדאיתא אתי
 למיעקר הוא כלוס לאו סהדותא דהאי משמע הוה טעמי הני מכל

 אבל .הוא אמת דעדות את״ל אפילו תנאה ביה לשוויי ולא שטרא
 הוא גמור עדות אלא הוא הכי דלאו תשכח שפיר בה מעיינת כד

 בעי האשה ם' בכתובות דגרסינן וכדכתיבנא ותרי תרי להו והוו
 דהא טעמא היינו ומודעא אמנה מהו דברינו תנאי נחמן מרב רבא
 תנאי דילמא או לשטרא ליה עקר נמי 'והאי לשטרא ליה עקר

 שטרייכו קיימו להו אמינא לדינא לקמן אתו כי א״ל אחריתי מלתא
 מלתא דתנאי רהיטא סוגיא דהאי פשטא כרי . ע'׳כ לדינא וסותו

 הנ״מ וא״ת . דעלמא עדים וכ״ש מהימני נופייהו ואינהו אחריתי
 דברינו היו חגאי דאמרי כגון סהדותייהו עקרי ללא היכא דמהימני

 לא או קייס אם ידענו ולא תנאי דאמרי- א״נ לקיימו אפשר ועדיק
 לו קיים ולא היה סנאי דאמרי כגח לסהדותייהו דעקר סיכא אבל

 דברינו היו תנאי להעיד שבאין א״י לקיימו אפשר אי ושוב תנאו
 דלא לך אימא לעולם לקיימו שוב יכול ולא תנאו עבר שכבר בזמן

 כי נחמן רב ליה דאמר תדע לרבא ליה איבעיא לא ובהא מהימני
 טעמא לדינא וחותו שטרייכו קיימו להו אמינא לדינא לקמאי אתו

 משמע וכן .לא הסנאי לקיים אפשר לא אבל התנאי לקיים דאפשר
 אס נעקר ואינו הכטר קייס השתא ועד שכתבו התוספות מלשק

 עאךאלו וז״ל שכתב ז״ל הרשכ״א מדברי נראה וכן התנאי. יתקיים
 . ע״כ בקיומו ובלבד אותו מקיימי! אלא כשטר את עוקרין אין
סי׳ היא אחריתי דמלתא תנאי דילמא או ז״ל הרימב״א כתבה וכן

 עכשיו של זו צעדות אך לגמרי קיים להיות ראוי המכר שטר שהיי
 כתבוהו לא זה ומפני עדות תוספת אלא זה ואין תנאו זה כשיקיים

 וראוי אחר דבר והתנאי אחד דבר שהשטר להם שנראה מפני
 כתבה וכן ע״כ. אחר ממקום יוצא ירם כתב כשאין להאמינס

 לא התנאי לקיים אפשר שאם בהדיא לך הרי .ז״ל הושעיא ה״ר
 שלא בזמן מעידין אס נמי לנ״ד הילכך לשכירא עקרי דהא מהמני
 שעבר אחר התנאי של השטר שנכתב או התנאי לקיים זמן נשאר

 עידי לי דמה מהימני ולא קאסו סהדותא למיעקר ודאי התנאי זמן
 כלל קשיא לא הא . הוא טעמא חד דעלמא עדים לי ומה השטר

 אין שוב שהגיד דכיון משוס הוי טעמא דהא זו שטה לסי אפי'
 למימר שייך גופייהו שטרא ובסהדי המפרשים כתבו וכן ומגיד מוזר
 ומהימני טעמא האי שייך לא דעלמא עדים אבל וכי' שהגיד כיון

 כי וז״ל כתב גופיה ז״ל הרשב״א שהרי . דבריהם היו תנאי לומר
 ממקום יוצא ידם כתב כשאין ודוקא וכו' להו אמריק לקמן אתו
 יוצא ידם בשכתב אבל שהתיר הפה הוא שאסר שהפה משום אחר

 כחוזרין להו דהוו מהימני לא חיין אנו מסיהם דלא אחר ממקום
 בעצמו הזה וכלשון .ע״כ דמיהמני אחרים מעדים וגריעי ומגידין
 זו סברא בעלי לכל למד אתה ומכאן ז״ל הושעיא הר״ר כתבה

 על ז״ל הרשב״א וז״ל .דעלמא לעדים השכיר עידי בין לחלק שיש
 דינרין ש' יחן לא שאס תנאי על מכירה שהיתה שטען יוסך ר'

 כמכירה שתהא להם הקרוב אייר ר״ח עד שהוא הנזכר הזמן תוך
 טען ועכשיו דינרין ומנה אלך עד חיים ר' שישלים והוא קיימת
 דינרין הש׳ לו לתת הזמן לתוך באתי ואומר טוען יוסך אני ואומר

 הברורים רבותי פני מחלה אני ולפיכך רצה ולא כרמי לי שיחזיר
 לא זה תנאי כי השיב חיים ור' . ושטרי כרמי להחזיר שתצווהו

 חייבו והב״ד מוחלטת היא לאביו שהיסה והמכירה מעולם היה
 עדים והביא במכירה התנאי שהיה ראיה להביא יוסך ר׳ את

 הב״ד סמכו עדים ועל והקנין המכירה בשעת התנאי שהיה והעידו
 פי הטענות מתוך אותך רואה אני ועוד .וכו' סנאי שהיה לומר
 שאני לסי מזה זה הפוכים צדדים בשני יוסך ר' טענת ב״ד קבלו
 הקנין ובשעת המכר בשעת תנאו שהתנה טוען פעמים אותו רואה

 ויעידו השטר עידי ויבואו משיב זה חיים שר' עד השטר וכתיבת
 העדים שם היו אם ויעידו הקנין בשעת שהיו אחרים עדים ויבואו

 היה שלא טוען אותו רואה אני אחר ומצד . יוסך לר' שהעידו
 שהתנה התנאים סמך שעל אלא לו קודם אלא הקנין בשעת התנאי

 תנאי שום בלי השטר עידי בפני יצחק לר' הקנה אחרים עדים בפני
 ואלו כשטר נתן כן שע״מ ואמר שטען ממה בודאי כן וירמה ושיור
 נתן היאך הוא וראה להם שאמר מה בהפך וחתמו העדים כתבו

 שאין בב״ד שאמר מה זה יחזיק ועוד ללוקח הזה המזוייך השטר
 ביניהם היה שהתנאי שאפשר לסהדי ולא שטרא מרעי יוסך ר' עידי

 סתם המכירה לעשות ביניהם והסכימו עדים בפני שלא הקנין קודם
 את מכחיש יוסך ר' ספק בלא כן הדבר ואם השטר עידי ידעו ולא

^ מהימני דעלמא עדים ש״מ חלת ש״מ .וכו' עידיו  אותם פסל ד
 ב״ד עשו יפה הכי לאו הא עידיו את מכחיש יוסך שר' מפני אלא

 תנאיה לקיומי אפשר דלא היכא אפילו וש״מ .העדים על שסמכו
 הזמן בתוך באתי טען מדקא היה הזמן אחר הכא דהא מהימני
 אפילו וש״מ .הזמן בתוך אינו העדות קבלת בזמן דעתה משמע

 בשעת תנאי שהיה אלא העידו לא שהרי עליהם העידוני אמר שלא
 להו הוו שיור ובלא תנאי בלא כתוב שהיה ואע״ס כנ״ד המכירה
 :מהימני אחריני סהדי זו שטה דלפי לך הרי .ותרי תרי

ד37  אחריתי מלתא דתנאי התוספות שדוחין הסי' אחרת שטה יש ו
 מהימנו גופייהו שטרא סהדי הילכך בפרעון לגמרי היא

 אחר. ממקום יוצא דס י כתב אם ואך לשכירא היכאדמרעליה אפילו
ט' הלוה טען וז״ל שכתב פ״ב סימן הטור סברת נראה וכן  ו

 שיורותואי בלא שנעשה כתוב אס וכו' אומר בב״דוהמלוה וקיימתיו
 השטר גוך זו בטענה עוקר אינו שהרי וכו' אבל וכו' נאמן הלוה אי!

 ואי! עשה שבתנאי עדים ללוה יש ואס וכו' פרעו! הטענת הוא והרי
 נאמנים עצמן העדים שאפילו עדותן את מקבלין לו מודה המלוה

 אחר ממקום יוצא ידם כתב אם אפילו דבריהם היו תנאי לומר
כשאי! איירי דהכא למימר וליכא , ע״כ שבועה בלא הלוה ונפטר

מתבטל
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 דהא לפטרא מרע דלא התנאי לקיים שאעכר כגון הפטר מתגטל
 ואמרי כהרי דאתו כיון והא קיימתיו לוה דקאמר קאי דריפא עלה

 עוד נפאר ומה קיימתיו ליה טעין דהא לפטרא ליה מרעי היה תנאי
 המלוה אומדים התנאי כפעידי דאיירי נמי למימר וליכא לקיים

 עדים יש ואם קאמר דסתמא חדא היה תנאי פעל עליו העידנו
 ואמרי סהדי אתו ואי טעמא דתלי .וכנ״ד נעשה פכתנאי לליה

 עליו העידנו המלוה לומר צריכין כלים פרוע שהוא היה ידענו
 שהיה עליהם העידונו לומר צריכין אין נמי כתנאי אף פרוע שהוא
 שהוא ואע״פ הא' הפי' כפי הסוגיא מפרש שהוא משמע .תנאי
 ומדכריו אחר ממרץם יוצא ידם כתכ אפילו שאמר כמה אכיו על חולק

 ודוקא .אחר ממקום יוצא ידם כתכ כשאין ז״ל הרא״ש לדכרי נשמע
 סהדי אכל כו׳ שהגיד דכיון טעמא דאיכא גופייהו השטר עידי

 ל״ש עליהם העידוני דאמרי היכא שנא לא לשטרא מרעי לא דעלמא
 אתי ז״ל ירוחם רכינו לשון ומעתה .וכדכרירנא נאמנין אמרי לא

 רכו לשון עצמו על שהעידם המלוה של העידי שכתכ ומה כפשטו
 מתקיים ההוא השטר ואין חכירו על פטר שהוציא מי כתשוכה וז״ל תסס
 ממקום יוצא ידם כתכ כאין לפי כו החתומים עדיו עפ״י אלא ככ״ד
 שעל אומר העדים מן ואחד חתימתם להכיר עדים אין ואם אחר
 דעת וכאותו השטר חתם וכך כך תנאי על או נעשה וכך כך דעת

 כטל ה׳ה השטר סתם שנעשה כהוא השטר תתכטל תנאי וכאותו
 כי השטר לקרוע המלוה ויכוף השטר מאותו דכר הועיל ולא לגמרי
 עדים יש אם וכ״ש כטל הזה השטר ולכן וכו׳ השטר את עקר העד

 אותו או תנאי אותו על רק ההוא השטר נעשה שלא המלוה שהודה
 כיוצא כל וכן דמי עדים כמאה דין כעל הודאת כי הפד שאומר דעת
 לאשמועינן וכו׳ המלוה שהודה לישנא האי כי דנקט והא . ע״כ בזה

 או תנאי כו היה אם ידעי ולא מעשה כשעת העדים היו שלא שאפילו
 כמאה דק כעל דהודאת טעמא דתלי והיינו המלוה עס״י אלא לא

 נו שהי' מעשה כשעת שהיו העדים יודעים אם וכ״ש דמו עדים
 :כעיני מאד כרור וזה להו צריכא לא והא שנאמנים תנאי

מ ״  שאמרו שהעדים היא ז״ל הרא״ש סכרת כי זו מתשוכה למדנו מ
לגמרי. פטרא דמיעקר היכא אפילו נאמנים דכרינו היו תנאי

 ז״ל רש״י גם ולדעתי גוונא. ככל דמהימני דעלמא כעדים וכ״ש
 אחריתי מלתא תנאי דילמא או וז״ל כתכ שהרי .זו סכרא מכעלי

 אלא אמת שהשער הם דמודים הוא דשטרא עקרתא לא הא היא
 מעקר ממילא ושערא היא אחרת עדות וזו כיניהם היה שהתנאי

 מעקר ממילא ומדקאמר . ע"כ כזמנו תנאו קיים שלא כיום זמן לאחר
 אחריתי מלתא התנאי את לקיים אפשר שאי כזמן העידו שאפילו משמע

 תנאי על כרישא ומ״ש . העדים מפני ולא מיעקר דממלא כיון היא
 לא אומר וזה תנאו לו שקיים ראינו ולא ורך כך לו שעשה •לו מכרה
 אם הא ראינו שלא טעמא מינה תידוק לא מכר ואינו לי קיים
 דאפילו לאשמופינן הכי נקט אלא ליה מיכעיא לא קיים שלא ראינו
 אחריתי דמלתא פשיעא כה״ג אמינא דהוה ראינו לא העדים אמרו
 לרכא ליה קמיכעיא כה״ג דאפי' קמ״ל ומודעא לאמנה דמיא דלא היא

 קיים לא אומר וזה ז״ל רש׳׳י לס דאסיק והיינו סתמא לה דכעי והיינו
 ויהא תנאו לו יקיים לקיימו זמן יש עדיין ואם מכר ואינו לי

 לדינא לקמיה אתו כי נחמן רכ ליה פשיט היכא א״ה וא״ת . מכר
 תנאיה לקיומי הי^^ראפשר תינח וכו' שטרייכו קיימו להו אמרינן

 כהאי ליה דסשיטא וי״ל .נחמן רכ השיכ מה אפשר דלא היכא
 מעשה כא אשר וכאותם לפניו דינין כעלי כאים שהיו משום לישנא
 קיימו להם לומר רגיל והיה תנאה לקיומי אפשר אכתי לפרו

 ואם קיימוהו התנאי את לקיים אפשר אם לדינא וחותו שטרייכו
 מעככ כדין התנאי לקיים אפשר אי ואם לדינא חותו הקרקע יעכב

 דברינו היו תנאי לומר ונאמרם תנאיה לו קיימת לא שהרי הקרקע
 וכן .לפרש חש לא אהדדי להו משוי דרבא נחמן רב דידע ומשום
 אלא שאק וכו' דילסא או שכתב ז״ל יונה הר״ר שפירשה נראה

 וזה אמת שהוא הראשון כעדותן הם מודים שהרי עדותן עוקרין
 יצחק רכינו המובהק הרב בשם מצאתיה וכן .מניהם היה הסנאי
ט' דילמא או ז״ל אכוהב  מעקר דמעקרא ומודעה אמנה בשלמא ו
ט משום שסרא  הוא מעליא שטר שהשטר תנאי אכל מהימני לא ה

מצאתי עוד .ע״כ דמהימני ואמדנן הוא אחריתי מלשא סול)י ססץיא

 תנאו לו שקיים ראינו ולא ז״ל רש״י לשין מפרש ז״ל שמו על כתוג
 לו קיים שלא ידענו כודאי מעידים כעצמם שהעדים תאמר שלא לפי

 יודעים אינם שהעדים שאע״ס הוא שהדין לסי כן אינו וזה תנאו
 בטל השטר תנאו שקיים ראינו לא שאומרים אלא התנאי שקיים

 .ומודעא כאמנה דהוי את״ל היינו כטל השטר שכתב ומה .ע״כ
 למדת הא .לגמרי היא אחריתי מלתא דתנאי דמלתא קושטא אבל
 מרעי לא אי דברינו היו תנאי שאמרו שעדים וטריא שקלי האי מכל
 ליה מעקרי ואי . היא אחריתי מלתא תנאי לכ״ע לשטרא ליה

 מהימני ודאי דעלמא תרי אכל דמפרשים פלונתא הוי לשטרא
 תנאי שאמרו עדים דלימא פוסק שום לישתמיט דלא והיינו לכ״ע
 . נאמנים גוונא דככל ודאי משמע נאמנים אין העדים דברי היה

 הא ותרי. תרי משוית אמאי מהימני דעלמא תרי דאמרת כיון וא״ת
 ולא שפיר כמלתא דייקינן אומרים השער עידי שהרי כלל קשיא לא
 התנאי דעידי ואע״ג כלל תנאי שם היה ולא ידם מתוך ידינו זזה

 שניהם מדעת נעשה לא שהרי הוא כלום לאו השטר על חתומים
 סהדי מהימני דלא לומר תרצה אם ואפילו .הוו ותרי תרי הילכך

 ופלוני שפלוני שמעידים וכגון השטר דסהדי דומיא אלא דעלמא
 השטה לפי ז״ל ירוחם רכינו וכפשט וכך כך תנאי על עליהם העידונו
 הנ"מ . מהימני לא עליהם העידונו אמ־ו שלא כנ״ד אכל ראשונה

 להוו דלא אכל השטר מעידי טפי התנאי עידי להימני דלא לענין
 החתומים שנים רבנן דתנו .מעולם אדם אמרה לא ותרי תט
 אבל זה הוא ידם שכתב ידענו ואמרו שנים ובאו ומתו השטר על

 שם יש ואם נאמנין אלו הרי היו פסולים היו קטנים היו אנוסים
 כיה ומגכינן כה והוינן נאמנים אינם וכו' ידם כתב שהוא עדים

 ואוקי תרי לכהדי תרי נחמן רב ואסקא נינהו ותרי סרי ואמאי
 למהוי לאו נאמנים אין דקתני והא .כגמ' ע"כ מריה בחזקת ממונא
 תרי אתו ש״מ .ליה קרעינן דלא אלא כיה למנכה מעליא שטרא

 ליה מרע אפילו וש״מ .ותרי הרי למהוי לשטרא ומרעי ע״פ
 לגמרי. שטרא היודבטל מפסולין טפי הורעא דאין דשטרא לגופא
 מדעת שלא הכא דהא עליהם העידונו אומרים שאין אפילו וש״מ
 בלי בשטר כתוב היה אפילו וש״מ .היו פסולין אומרים השטר כעל

 דהא ותרי תרי הוו היה תנאי ואמרי תרי ואתו שיור ובלי תנאי
 ורחוקים וגדולים דכשרים כתבו כאלו הוי כשטר שחתמו כיון הכא
 אחר ממקום יוצא ידם כתב אפילו וש״מ הוו. כתרי ואפ״התרי היו

 לתת כ״ש נאמנין כעצמו השטר את לפסול אם ק״ו דן אתה ומעתה
 אכתוב היא דפשיטא דמלתא ואע״ג .היא אחריתי דמלתא תנאי בו
 אשי דרב אתקפתא גבי הריטב״א כתב ז״ל המפרשים לשון לך

 וכשחזרו השטר נתקיים הוא ידינו כתכ שניהם שאמרו כיון נימא
 ואמרו אחרים שנים כאו כאלו אלו הרי דברינו היה סנאי ואמרו
 מיניה מפקינן לא תפיס ואי ותרי כתרי וליהוו דבריהם היה תנאי
 בקוכיא משחק שהיה כגון פי' ז״ל ורש״י ז״ל ריב״ש וז״ל .ע״כ

 שבגופן פסול למיפסלינהו מצו חיים דכשהן דאע״ג לומר צריך ולדבריו
 העדים גוף על מעידין אין שמחו כיון חדא מיפסל ממילא ושטרא

 נקט מש״ה ותרי תרי להו הוו ומש״ה לבד השטר פסול על אלא
 על החתומים ועדים דברייתא עלה כתב עוד ע״כ. ומתו בברייתא

 על חותמין עדים אין דחזקה הוא מעליא דשטרא מעידים השטר
 אחריו שאין בבירור נתכרר הרי ע*כ. הם רחוקים א״כ אלא השטר

:נינכו ותרי תרי דידן דנדון בירור
ל י נ ע ל  או שיסתור כע״פ בין כשטר בין עד כל עליו פסל אשר ו

 דתנאי האומדם לדעת סנה כשטר הכתוב מכל דכר יכטל * ^
 כלל קשיא לא ממילא השטר שנעקר אפילו לגמרי היא אחריתי מלתא

 משוס נאמנק ויהיו להעיד יכולין בעצמן השטר עידי שהיו הדבר כי
 אף השטר את לבטל כאים שאינם לסי היא אחדתי מלתא דתנאי

 דתנאי דהא מהשטר דבר ולכטל לסתור באים אינם אחרים כשהעידו
 עידי שאק האומרים דעת לפי אכל וכדברירנא. היא אחריתי מלסא
 ההדי לשטרא דמרעי במקום דברינו היו תנאי להעיד יכולין השטר

 דהא שטרא לכטולי דאתו משום לאסהוד׳ מצו לא נמי אחריט
 כלא השטר כתוב היה אם דכשלמא קשיא לא אנסשיה להו פהל

 שאינו אכל כשטרא דכתוב מאי לכטולי אתו ודאי שיור ובלא תנאי
לבטל הבאים אלא עליה פסל לא הסתם מן דמשחמע אע״ג כחוב

מה



שאלות

 מ"מ סנאי היה שלא השמי מידי שמעידים ואפילו כהדיא שכסוכ מה
 פסל לא שע"פ דגר כמכמל לפסול עציה פסל שכסוכ מה לנעל
 כהוב נמצא שלא מה על להענישו ולא לפוסלו לנו כאין וכ״ש עליה
 אינהו דדילמא הסוגיא מפרשי מדברי כן דמבסמע אלא פוסק בשום

 אס ולהכשיר בכה״ג ממין להוציא למעשה להלכה חיישי הוו גופייהו
 איכא דבנ״ד וסו דברינו. היו סנאי אומרים שעידיו אע״פ השער

 מצי הוה דאכסי בזמן אכסיב במרא דדילמא חדא לכיבוסא כמה
 נסקבלה הכי מקמי דילמא אח״כינכסב ואס׳׳ל סנאיה נקיומי

 ואס״ל לסנאיה לקיומי איכא ואכסי דייני דלדיינו מקמי סהדוסייהו
 דילמא לקיומי ליכא דסו דינא דפסקו בסר הוה מלסא דטלה

 פרעון כטענס לגמרי היא אחריסי מלסא דסנאו דס״ל כהנך הלכסא
 שכיה כהך הלכסא ואס״ל יעקב כרבינו שנוהגים שאלוניקי לבני וכ״ש
 ואס״ל פוסק. כשום נמצא שלא כיון למעשה הלכה לימאלןדהוי מאן

 ,דעלמא לנגדים גופייהו שמד עידי כין לן שאני הא היא כלכסא
 אבל דשטרא מסהדי טפי להמנינהו דלא הנ"מ לן שאני לא ואח״ל
 ולחייבו גברא למפסל וכ״ש לן דשאני מודה כ״ע וסרי סרי למיהוי
 הראשונוס הסומרוס סינח הא וא״ס .אצלי מאד ברור וזה מלקוס
 וחרי וחרי החכאי נסקייס ולא היה חנאי דכגחו לפי למימר דאיכא
 לא והא הפרנסים שפסקו בזמן שקבל השניוס החומרוס אבל .נינהו
 כמו החומרוס ככל נהגו בעצמם והם סנאי ולא שיור לא הסם הוה
 מעצם כי מזה קשה ייסר המעבה זה ככל ראיסי ולא בשאלה שכא
 ולא זטס עליו ללמד היכשה על להשיב וחסרסי .ב״מ יכלה בשר ועד

 עליהם גזרו בו שכסוב וראיחי הפסק לשון שדקדקסי עד יסלסי
 עליהם שקבלו נזירוח כח מאוסו שמשון נזירוס חומרוס עליהם שיקכלו

ט' ברוך כה״ר ע״י ס' ולקיים לגמור ו  אלא בפועל שקבלו כסוכ ואין ו
 עצמם שהפרנסים בודאי נראה וכן קבלו ולא שיקכלו עליהם שגזרו

 לי שכסבו מה כפי קבלו לא אמרו ומקצסס קבלו אומרים מקצסם
 שהגיד כיון הכא למימר וליכא בשאלה. נסברר שלא אע״פ משם
 והוו בפועל שקבלו כסכו שלא הגידו לא שהרי ומגיד חוזר אין שוב

 ההוא בפסק הוזכרו שלא ועוד . נינהו וסרי וסרי דעלמא כעדים
 החוסרוח בכל שנהגו מה הילכך .לבד שמשון נזירוח אלא החוסרוח שסר

 אמר הוא והרי הדיינים פסק מכח אלא הפרנסים פסק מכח היה לא
 עליהם קבלו שלא דנהי נמי ניחא טעמא ומהאי .בו היה סנאי

 גזרו והרי הפרנסים גזר לעשוס היו חייבים מ״מ בפועל הנזירוס
 גזרח מכח אלא בא לא זה דחיוב וכו׳ שמשון נזירוס עליהם שיקבלו

 הסנאי. עידי ולדעס לדעסו סנאי על היה הדיינים וקבלס הדיינים
 נינהו וסרי דסרי נחיסנא ובהאי סליקנא בהאי דמלסא כללא

 לחומרא דאורייסא וספיקא הוי ספקא הוו דסריוסרי ואיסנהי
 סרס כל דכסיב הסורה מן עקרו והחרם דאורייסא ונזירוס ושבועה

 החרם במשפטי ז״ל הרמב״ן כסב וכן וכו'. האדם יסרסמן אשר
 יושביה ארור דאורו קרא ומייסינן דמשמסינן לן בגמ׳מנא דשיילין והא
 דחייב דח״ח כיון להחרים בידינו שישכח מנ״ל שיילינן דהכי י׳׳ל

 אורו דכחיב ומהדרינן גלעד יבש ואנשי ויהונחן דעכן כמעשה מיסה
 חרסי אבל קבלה מדברי ולמדנו למדנו לא סורה ומדברי ארור

 .הסורה מן הוי עצמו המחפים וכן הביס בדק חרמי או כהנים
 שבעיפ חורה כל כשאר החורה מן הוי הכל דעיקר הנכון והוא א״נ

 מדרבק נידוי עיקר ז״ל הריא׳׳ף שכסב וזהו קבלה מדברי הוי וקרא
 משלב(דהיינו) לכ״ע אבל חולקים ויש החורה מן חרם דעיקר משמע

 החרם חומרוס ושאר לו שונין ולא שונה לא דהיינו ההרס דיני
 סורה. ספיקי ככל להחמיר לנו היה שכן וכיון זה ושמור הס מדרבק

 סרי וכל וסרי סרי הוי שכן וכיון וז״ל בחשובה ז״ל הרשב״א וכ״כ
 שנים גבי שאמרו וכענין חזקחו על החרם והעמד ספיקא הוי [וחיי]
 שמעמידיןאוסה מס לא אומרים ושנים פלוני של בעלה מס שאמרו

 דחרם סרצה אם ואפילו .ע״כ בחטאס עליה והבא והיא חזקסה על
 חרם מ״מ כ״ה סי' ז״ל קולון סהר״י מסשובס כדמשמע מדרבנן הוי

ר  ^זומרא בכולהו למיזל לן והוה ז״ל הרשב״א שכחב וכמי ^י
 טל דבר והעמד ספיקא וחרי סרי אסרינן דלא כלל קשיא לא הא

 הרשב״א שכסה כההיא וחל האיסור נסחזק שכבר היכא אלא חזקחו
 ושנים שהוסר ואמרי שנים שבאו אלא עליי חל כבר שהחרם ז״ל

שככר מס לא אומרים ישנים מס ימק[שרס]אומרים הותר שלא אסיי

לב ותשובות הרדב״ז
 על החרם והעמד וחרי חרי הוו האי כי וכל איש באשח הוחזקה

 אבל .בעלה מס שלא חזקסה על אשה והעמד הוסר שלא חזקסו
 אם הדבר עיקר על היא שהמחלוקח החומרוח סלו לא שעדיין בנ״ד

 חצו ולא נחקייס ולא היה סנאי אומרים שנים שהרי חל לא או חל
 תרי אוקי החומרוח וחלו סנאי היה לא אומרים ושנים החומרות

 חדע .חומרא פוס עליו חל ולא אחזקחיה גברא ואוקי חרי לבהדי
 לאו אי נתקדשה לא אומרים ושנים נתקדשה אומרים שנים שהרי
 הוה א״א חומרת מפום או בצנעא דמקדשי אינשי דעבידי מפום

 קדושין אשעח דמסהדי כיון פנויה שהיא אחזקתה לה מוקמינן
 דבטלה וכיון עצמה מעדות עדיך לא עדות מכח הבאה דחזקה
 והרמב״ן התוספות בשם ז״ל הריטב״א העלה וכן .חזקה בטלה עדוח
 מכרעס והדעס מלכא דינאי כעובדא ז״ל המאורוס ספר ובעל והר״ן

מעיני שנעלם לפי זה עיקר ושמור ז״ל הרשב״א בספובח ועיין כן
אחזקסיה נברא ואוקי חרי לבהדי חרי אוקי בנ״ד הילכך .זולחינו

 אקזקסיה ליה ומוקמינן ליה עונשין דלא חינח הא וא״ח עבר ולא
 שכ'כ אפומיה ממונא מפקינן ולא הוי מיהא פסול ולהעיד לבון אבל

 גזלנא לאו ואמרי אחריני חרי אסו אבל וז״ל האשה פ' ז״ל הריא״ך
 והו״ל חרי לבהדי חרי להו דהוי כלל חסים לא להנך דמכחישי הוא

ממונאאפומיה. מפקינן גבראס׳פסולהלכךלאמחחמיקליהכללדלא
 מהמפרשים והרבה ז״ל הר״ן וכ״כ ל״ד סימן והטור ז״ל הרמב״ם וכ״כ

חורה ולשמוע ולהעיד לדון דפסול ומודה מסכים אני ולמעשה .ז״ל
ויקבל חכמים לדברי ישמע ולא במרדו עומד שהוא זמן כל מפיו
 יש הדין לגבי אבל שעבר. מה על חשובה ויקבל הפרנסים גזרס עליו

 ספיקא ותרי סרי דכל דחלמודא דמסקנא דקי״ל והוא חשובה לי
 על לנו יולד שאם מינה ונפקא הפוסקים רוב הסכמס היא וכן דרבנן

 הסכים וכן .בדבר להקל לנו יש פוסקים מחלוקת או ספק שום זה
 וכיון .בימיו שאירע מעשה על ז״ל בירב יעקב כה״ר הרב ידי על

 וסרי דסרי פשקו וגדולים רבים דכמה פלוגסא אשכחנא הא שק
 הריא״ך שהביא והראיה ממונא לאפוקי אפי' אחזקחיה גברא מוקמיק

 דעס זה אין אבל ז״ל הריטב״א וז״ל מוכיחות בידים אותה ידחו ז״ל
 בחזקת ממונא אוקי וסדי סרי כל אלא ז״ל רבינו דעס ולא ז״ל הר״י

 החמירו איש דבאשח אלא אחזקחיה אחחא או גברא ואוקי קמא מאריה
 והכין אחזקתה אחסא אוחי נימא ולא דרבנן מספיקא' לאסרה
 דמעלק עובדא גבי לקמן משמע והכי מצכא דינאי עובדא רהיטיא
 ברירנא וכבר .עיקר וכן ז״ל ר״ח פי' וכן אחד עד עפ״י לכהונה

 דא״כ לדבריו ראיה הביא ז״ל והריא״ך . בס״ד דוכתא בכמה .לה
 השטר לעידי נוקי הכ״ל אחזקסיה גברא אוקי אמרינן ותרי דבסרי

 בהכחשה דהוו גופייהו סהדי דבתרי ז״ל דבריו ותמוהין .אחזקחייהו
 גיסא לאידך אימא דא״כ אחזקסייהו דנוקמינהו למימר שייך לא

 דאץ ז״ל הר״ן וכ״כ .ע"כ אמס אומרים והם בחזקתייהו אינך דאוקי
 אילימא דמאי ערער בגס' דפרכינן דהא עלה ז״ל ר״ח וז״ל ראיה זו

 מעידין אין אמאי משחחמו קא' דהכי נינהו וסרי חרי דגזלנוחא ערער
 גברא ואוקי סרי לבהדי מרי אוקי נימא נינהו ותרי סרי עליו

 ולמן להעיד כשר גברא רבוותא הני ■כל לדעת הרי .ע״כ בחזקסיה
 פלוגתא דאיכא וכיון אחזקסיה ליה דמוקמינן אפומיה ממונא ולאפוקי

 נסמוך אם וכ״ש כדכחיבנא. לקולא ביה אזלי' דרבנן ספיקא ותרי וסרי
 במקום ז״ל הנכהכהריא״ך לפסוח נהגו שאומר מהר״סז״ל דברי על

 כולי עליו מחמיר אסה נמה סשאל ואם . חולקין הסוספוח שאין
 דשטר אצלי דנחברר חדא להכשירה יש דמדינא כיון למעשה האי

 נזירות עליו לקבל הפרנסים עליו גזרו שהרי וסו . הוא מזויך
 יחוש איך נפשו על חש שלא ומי לעצמו לחוש לו שהיה והו .שמשון

 בעצמי רואה שאיני וחו .חביריו דברי על שעבר וסו אחרים על
 ז״ל והרא״ש והרמב״ם ,הרי׳׳ך כנגד מעשה לעשוס בחבירי שיש
קל: בדבר אפי' אחריהם והנמשכים .

? ל ץ3ו  וכיון קאתי לטפויי יסירחא לישנא דכל שאמרנו מה נ
 עידי ביטול לטפויי משמע שיבטל או שיסתור שכסב ׳

היו] מלסא לאו הא . היא אחריתי מילחא דסנאה אע״ג אסי סנאי
 חדט שבושים כמה בו יש אדרבה אלא חכמים סופרים לשון זה שאין
 ונווד לטפויי בא ומה מספיק ויכולת יפה כח להם ונסנו כסוב שהרי
קרקע אגב להם סקנו מה ידעסי ולא קרקע אמוס ד׳ אגב כחוב

עוד
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 הכפל בזה סדריש ומה בפשרה ובין בדין בין ולפשר לדון כתב עוד
 בזמן שהיו אותם על אם תוב״ב שבירושלים הגדול כב״ד כתוב ועוד

 אותם על ואם הגדול ב״ד אינם הרי הזה בזמן שיש אותם על או הבית
 ירבון כחול אספרם הנה שמייהו דכר מאן ידענא לא עברו שכבר

 בשביל אוחו פוסל שאני לא הפסק בלשון שיש השיבושים היתורים
 מאד הוא פשוע ודבר עפויי בו שנדרוש מדוקדק לשון שאינו אלא זה

 אתא מלתא לאתויי מלתא עפויי כל דן ז״ל קולון שמהר״י ואעפ״י
 דלאוקמי והנכון ז״ל הרשב״א חשובת ראה לא שמא אסר בענין

 בשורש עיין מלשונו נראה וכן .ממונא לאפוקי ולא אננרינן ממונא
 דאמר דכל דאמרינן דהאי ז״ל הרשב״א תשובת אכתוב ומ״מ .עשירי
 ולא בממונות בו לדון כח בידינו אין אתא לעפויי צריך ולא מלתא

 מאלו דסוץ כההוא בגמ' בהדיא דמפורש בהנהו אלא עובדא עבדינן
 ומעתה .ע"כ נוחלין יש דפ' לו דראוי וההוא הביס את המוכר כפ׳
 עונש למענשיה כ״ש אתא לכיפויי אמרינן לא הקל בממון אם ק״ו דן

 או יין שתה אם להלקותו או עבריין בדין לדונו או שמתא או סרם
 מהאי לעצמו לחוש ואפי' האמת על שיודה למי ברור וזה שערו גילח

 למפויי או מלתא האי אותו כשנכתב יודע הוא שהרי ליכא מעמא
 הסופרים; כדרך מילי פכיומי או אחריתי מלתא .

ל י נ ^ ל גזרת לקבל לו אין ומש״ה דיין ממנה דיין שאין שמען מה ו
ויפה עשו שיפה כלל דבריו אס רואה איני בזה הפרנסים *

עשו והס כהוגן שלא עשו הם עוב ברכת תבוא ועליהם אותם דנו
או כולם מדעת שלא הצבור על להשתרר רצו הס .וכשורה כהוגן
 כברזל לזה זה קשים והיו תאכל אבדון עד בצבור מחלוקת וגרמו רובם

 שלא והשררה הכבוד מהם שנעלו כהלכה עשו הם אן£ .כהלכה ולא
 שררה עושין אין שהרי הצבור פרנסי ביד ונתמה לס ראויים היו
 ודין קיימי צבור במקום הקהל ופרנסי הצבור מדעה אלא סצבור על

 הפרנסים גזרת אחר ונגררים נמשכים שיהיו עליהם פסקו גדול
 פסק מלשון דקדקתי וכן . דיינים מינויי זה נקרא ולא זמן שבכל

 אשר כל ולקיים לעשות הנ״ל החכמים מחוייבים בו שכתוב הדיינים
 וכן ידם על או עליהם ידונו אשר כל כתב ולא וכו׳ הענין על יסכימו
 דיינים אותם עשו שלא משמע הסכמה לשון כתוב פעמים כמה תמצא

 אס להנהיג יודעין אינם שהם כיון החכמים יתנהגו איך מסדרים אלא
 להאריך ראיתי ולא מאד. ברור וזה אותם שינהיגו אחרים מינו עצמם

 הוא הרי הנ״ל יהודה כהר' של דעתו לפי מידי מינה נפקא דלא בזה
 אדרבה האחרונים מכח בין הראשונים מכח בין שררה ^הוג אסור

 שהרי יכול אינו בקבע ברבים שידרוש הפרנסים שיסכימו אפי' לדעתו
 יסכימו שאם כלל אמס זה אין אבל .אביו בחיי ק עושה היה לא

 עליו שיסכימו מה לעשות מותרים הס הרי א' לדעת פרנסים החמשה
 הצבור מפי ממונה מהם א' היה שבתחלס כיון האומר כדעת שלא
 לפרנסים כחם הצבור שנתנו שאפילו דבר של ומעמו תקנה להם אין שוב
 שממנים או הגונים שאינם להם יראה שאם מידם הבחירה סילקו לא

 לסלקס שיוכלו פשימא אלא לסלקם יוכלו שלא הגונים בלתי אחרים
 מפי פרנס יובן וזה ומ״ש .פרנס נקרא לא לצבור הגון שאינו ומי

 לא פרנס להיות זרוע מבעלי אחד שום יקום שאס לאפוקי פרנס
 תדע מהצבור יתמנו אשר הפרנסים לשלול בא ולא זה לענין יועיל
 הדיינים של גזרתם סבמל דיינים ג' אלא יהיו שלא יסכימו שאם

 אחר הצבור מפי אלא פרנס מפי פרנס יתמנה שלא יסכימו אם וכן
 זו במענה מידי נפקא ולא .גזרתם תתבטל כלום הדין הפי הרוב
 בחיי עושה היה שק מת על לדרוש יסל היה הראשונים של&ייגזרת אלא
 שכך אביו על אפי' לדרוש יכול אינו האחרונים גזרת ומשוס אביו

 במדה להם ומדדו דרשה שום ברבים לדרוש שלא בפסק כתוב
: עשו ויפה גדושה.

ל י נ ט ל  גנובה טענה הפרנסיס פסק לו נספרסס שלא שטען מה ו
 עד בקוגפרומיסו אלא כתוב אינו זה סנאי כי זאת היא * ^

 ודנו נתפרסמה כבר סדייניס וגזרת הדיינים גזרת להם שתתפרסם
 מה הפרנסים גזרת נתפרסמה שלא דבריו לפי ואפילו הפרנסים עליהם

 עושה היה שלא מה לעשות רשוס לי כהן מי דבריו לפי ואפילו לנו
 שום יעשה שלא הראשונים מפי הוא ועומד מושבע והרי אביו בחיי
 מזוייפס טענה ודאי אלא לו שתתפרסם עד להמסין לו והיה שינוי

:בה להאריך ואין היא

ל י נ ט ל  פרנסים שהי׳ יודעיס היו שלא בטעות היה שהפסק שטען מס !
 ונמצא יסודה כה״ר מפי דרשה לשמוע שלא מושבעים היו ׳ ^
 הברורים שני אם נפשך דמה לו מודה איני זו בטענה גם בטעות. הפסק

 ידעו לא או בהסכמתס הדבר תלוי ואפ״ה מושבעים שהם ידעו
 שלא כוונתם היסה ידעו שניהם ואם ידע לא ואחד ידע אחד או

 כך ודאי שימנו עד או שבועתם שיתירו עד לדבר תקנה יהיה
 בזה ולא בזה לא ירצו לא ואס במקומס מושבעים בלתי אחרים
 בתחלה כוונתם היא דזו המחלוקת לסלק לעולס כן הדבר וישאר

 שהיו ידעו לא שניהס ואם הסכמתם מלשון שנראה מה כפי
 היינו לא מושבעיס היו שלא יודעיס היינו אם ואומרים מושבעים

 שהפסק כען שהרי הוא כלוס לא ובהסכמתם בהם הדבר תולין
 טעינו לומר נאמנים אינם אחר ממקום יוצא ידם וכתב מידם יצא

 הי' ולא הוא אחריתי מלתא לאו ולכ״ע לגמרי הפסק עוקרים שהרי
 לפי אפילו עוד .בזה שמתעצם מי שראיתי אלא בו להאריך כדאי
 מושבעים שהם אפילו שהרי כלל טעות זה שאין אומר אני דעהו
 ודאי יהודה כה״ר מפי דרשה לשמוע שלא יצחק כה׳ יד החס

 יכול איך שמשון נזירות דאלת״ה היא יצחק כהר' לדעת זו שבועה
 השבועה שיתיר עמו שהתנה עליו טען שהרי יצחק כה״ר להתיר

 הרי וברשותו. היה יצחק כה״ר לדעת ודאי אלא שמשון והנזירות
 והסכמתם הפרנסים בדעת ותלו יצחק כה״ר דיינים שבירר כיון
 ברשות הרי אחד שבס אחד כל או יחד שניהם שידרשו יסכימו אם

 של שבועתם שאין ונמצא שבועתם והותרה ובדעתו יצחק כה״ר
 הישר את ויטיב טוב זה וטעם בזה ומוריד מעלה האלה הפרנסים

 מושבעים שהיו היה שיודע אומד מהדיינים אחד אם וכ״ש הולך
 לדון אותו להכשיר אחרינא טעמא איכא עוד .כן פסק ואפ״ה

 השער עידי דעת לפי אפילו שערו ולגלח יין ולשתות ולהעיד
 בזמן אלא נפסל הדיין או העד שאין תנאי שם היה לא שאומרים

 סהדי דאיכא כיון בנ״ד אבל היתר הוראת או לניעות מקום לו שאין
 וז׳׳ל רשע זה ואין הוא עציהם נתקיים ולא היה תנאי דאמרי

 כללו וכו' לעבירה הנפסל כל עדות מהלכות י״ב פרק ז׳׳ל הרמב״ם
 רשע שהוא ידע שזה לעדים מראים שהדברים עבירה כל דבר של

 אין ובנ״ד לעדות פסול זה הרי בו התרו שלא אע״פ בזדון ועבר
 בזדון עובר ואפ״ס רשע שהוא בעצמו יודע שזה מכירין העדים

 ברי אומר גופיה דאיהו הכא וכ״ש סמיך תנאי שאמרו אעדיס דהא
 היו לא השניה שבפעם ג״כ לי וברי נתקיימו ולא תנאים שם שהיו לי

 ושנים מת אומרים שנים אמרינן א״א בחומרות תדע . חומרות שם
 מוסרת שמח לי ברי ואומר מעידיה לאחד ונשאת מת לא אומרים

 ראינו ולא נוק® לבו שאין כיון ליכא תלוי אשם ספק ואפילו לו
 שיש אע״פ לדון ולא להעיד פסול יהיה לו שנשאת שזה אדם שיאמר
 וכ״ש במיתה איש אשת והיא מת שלא לנו ברי שאומרים עדים
 לשמוע מוסרין בעצמן העדים שאפילו אומר אני הטעם ומזה בנ״ד
 הפרנסים גזרת עליו שיקבל אחר להם וידון להם ויעיד מפיו תורה

: ממנו הבדלים חביריו דברי ויקבל  פסקו יפה הברורים שפסקו מה כי וטריא שקלא דהאי כללא
 וחייבים הסכימו יפה הפרנסים עליו שהסכימו ומה

 ואם לו ורפא ושב יהודה כה׳ שעבר ועלמה גזרתם לקבל החכמים
 היו אשר פרנסים החמשה כל יסכימו ואם בראשו עמ^ ישוב לא

 צכג או להם לסת הצבור מפי או פרנסים מפי ממונים ההם בימים
 לא אש בה לנהוג מוסרים הם הרי הצבור על שררה שום מהם אחד

 פרנס יובן וזה הלשון אותו שפסקו הפרנסים מפי להס שיתברר
 הצבור מפי הממונה פרנס אפילו לשלול היסה שהכוונה פרנס מפי
 הרי א,א למפרט נפסל מהם אהד שוס ואין לעצמן לחוש ראוי ואז

 המחטר^ס מעונש יצילנו יס׳ והוא הכשרים ישראל כל כשאר הוא
ק נפלאות מסורתו ויראנו משגיאות ויצילנו  נ א

ה ת ו א  דמו רואסשהב״ד אני ועוד ז״ל הרשב׳׳א כתב חשובה ב
 ומגני נאמנים אין האשה בפרק ש^ורו לאותה זה דין

 אמרו וע״כ מריה בחזקת ממונא ואוקי נינהו ותרי מרי ביה
 הכא דשאני יסס עולה דמיונס ואין הנ״ל יוסך ר' בחזקת שהקרקע

 בכסן» והחזיק יוסח ר׳ של לכרמו ירד בדין זס לוקח כולם שלדנרי
צפי שהנה אלא המכירה בשטר וחסום וכמושכסוב ובחזקה ובשטר

דברו



לגותשובותהרדב״זשאלות
 לל)ו ול)ם המכירס לpגnחD הזמן בי»ך מעוסיו לו ימן ם6ש דנריו
 כולם לדכרי כדין ילחק ר' בו שהרוזיק וכיון מעכשיו קיים המכר

 מוען וזה עדים ומכיל) ההגאי מחמס להסתלק לי שיש מוען שזה אלא
 יצסק מר בחזקה הכרם העמד עדים ומביא מסכמלס מכירחו שאין

 ממונא אוקי בזה בכיוצא אומרים ואין וכדץ עכשיו בה מוהזק שהיה
 וכ״ש .וכו' וילדה שפחה במוכר שאמרו כמו קמא מאריה בחזקת
 דאורייתא ספיקא והרי הרי כמ״ר דהלכה שכסב ז״ל ר״ח לדברי

 מה על הרבה ראיות לו ויש אחזקתיה מלסא אוקי אמריק ולא
 מר בחזקת הכרם העמד שלא קמן הא וט׳ מינה וגפקא שיסמור

 בדין מעכשיו בה וזכה כה והחזיק לכרמו ירד שבדין מפני אלא יצחק
 בנ״ד אבל .הוא מכר המכר התנאי נתקיים שלא עוד וכל

 העמד נתקיים ולא תנאי שם שהיה שלדעתו כלל חלו לא החומרות
 התנאי נתקיים שלא כיון חומרא שום עליו חל שלא חזקתו על גברא
 הפוסקים שרוב כתבתי וכבר .האמת על שמודה למי הוא וברור

 :כתבתי לענ״ד והנראה .דרבנן ספיקא ותרי דהרי הסכימו
מ) תקי  המהומה ורבת הכמות קמנה שאלה באה עוד תתקנד(

 האופן בזה שמעון את השביע ראובן וז״ל
 חומרות אי מפורשים רבים לדעת נשי״ת שבועה ריסיביש שמעון ויש

 זמן בשום לוי די סתורה דברי איר או פודיר נון די שמשון נזירות
 בא ועתה סינסייא לי מי קון אי קופאניאה מי אין קישיאה סין

 נדרוושבועתי להשאלענ ורצה מעיקרו שנתחרמ ואמר לננינו שמעון
 בתוכם מלדרוש לוי נמנע בקהל הרבה קרובים לו יש ששמעון ולפי

 שמעון שבועת היסה לא אם האמנם בקהל מחלוקת היהה זו לסבה
 לשבועתו התרה שמעון יקכל אם עתה ונם מחלוקת בקהל היתה לא

 ד״ת לוי להם שידרוש מסכימים הקהל שכל בקהל של*ם יהיה ונדרו
 ושבועתו נדרו על לשאול החכמים מן אחד לפני לוי ובא ברבים
 שאין דבר דהוי הנזירות על השבועה ועל הנזירות על לו והתיר

 בו שאין דבר על חלים הנדרים ואין נדר הוי והנזירות ממש בו
 לאבעידאפקיה התרה ואפילו מדברוט' שאיני כאומר לי והוי ממש
 איניש דמפקי משום התרה דבעי למ״ד ואפילו .שבועה בלשון לנדר

 ההפרש ההמון מבחינים שאין נדרים כלשון הנ״מ שבועה לנדרבלשץ
 התרה בעי לא שבועה דלאו ידעי כ׳׳ע נזיר אבל לשבועה נדר שבין
 להיות ומפורשים רבים דעת על השבועה ועל .לו התיר כן ועל

 נדרו על השואל שמעון מען ועוד לו. התיר מצוה דבר הקהל שלום
 וכו'.וכשנשבע אלא תורה לומד אדם ואין לוי מפי ד״ת לשמוע שחסץ

 כי ועתה .בקהל המחלוקת זה כל שימשוך יודע מיה לא לראובן
 על רבינו יודיענו .להשאל רוצה שבועתו בהיתר תלוי הקהל שלום

:ההתרה ועל משבועה ועל הנדר
^ ה2ת ב ו  שהורה הוא כזו הוראה שהורה ומי סמוכין דרשינן ו

 החומרות אותם לכל יחוש שלא כה'יהודה ביד והחזיק
 על שררה לנהוג עצמו ברשות יהודה שכהר״ר לו שנתברר אחר כי

 ממנו כמעוות המעוות את ותקן שמעון חומרות גם לתקן רצה מצבור
 כי כתיב וקרא בעיונו מועה או הוא שוגג אם מאריה ליה ולישרי

: דהוא מאן וליהוי הפילה חללים רבים .
ל י נ ^ ל  שהחומרות א' ירטן מעשר מעיותיה אספר ההוראה ו
 שלא נעשית וההתרה ולהנאתו ראובן לתועלת נעשו האלו י

 אם והתירוהו עברו אס אלא פליגי לא כאן ועד כרחו בעל מדעתו
 אליעזר ר' פרק דנדרים עובדא בההיא תלוי ומחלקותס לא או מיתר

 לו אמר חיה ארנבא דקאכיל דאשכחיה נבוכדנצר עם דצדקיה
 להנאת הנשבע דכל סוגיא מאותה המפרשים כל ולמדו לי אשתכע

 דאיכאדאמרי שנחלקו ורצוגואלא מדעתו אלא לו מתירין אין חבירו
 . זו התרה על סמך ואיך הוה חסיד צדקיה דהא מותר התירוהו שאם

 אלא ההסרה יועיל מה מותר אינו התירוהו דאם איתא אס ותו
 איכורא עבדו היכי והסנהדרין וא״ת .מותר הסירו אם ש״מ

 כן אמרו דלא והא היה מצנוער א״נ היא המלך דמצות תירצו
 קבל שלא היו יודעים שמא או מהם קבל ולא אמרו שמא לנבוכדנצר

 והוא בשבועה ממק לחבירו שחייב מי זו שמה לסי וק״ל . מהם
 ויהיה לו רתיר הגון שאינו מי אצל ילך לקיים יכול ואינו מצמער

 בשיש אלא כן אמרו דלא וי״ל .חבירו את מפסיד ונמצא מותר
דממונא דררא בה דלית חברה או קלון או כבוד הנאת לחבירו

 לכ״ע ממוז הנאת אבל יתרו עם דמשה וכההיא דצדקיהו כההיא
 הראב״ד אבל .בתשובה ז״ל הרשב״א וכ״כ מותר אינו התירו אם
 שהרי מותר אינו התירו אם דאפילו ס״ל ז״ל מפרשים וקצת ז״ל

 באלהים. השביעו אשר מרד נבוכדנצר במלך ונם ואומר צווח הכתוב
 אשר אלתי לא אם כתיב ועוד ולסנהדרין לו עלתה מה וראה וצא
 הנאת לראובן שהיה שכיון קמן הא הפרו אשר מצותי ואת בזה

 אלא להתיר יכול היה לא בזה כיוצא או חברה תועלת או כבוד
: ורצונו מדעתו

ן ת  היו לא המפורשים רבים שאותם נראה השאלה דמלשון !
 שנדר דמי קי״ל הוא וא״כ מדעתם הימה ולא ההתרה בשעת

 פרק בנדרים דגרסינן חבירו מדעת אלא לו מתירין אין חבירו לדעת
 אליעזר הר״ר ופי' בפניו אלא לומתירין אין מחבירו הנאה המודר ר״א

 כמו מדעתו פי' בפניו אלא לו מתירין אין חבירו לדעת שנדר ממין
 אין נדר דלדעתו וכיון לדעתו דהיינו בפניו אלא לאדם חבין אין

 אלא התרה לו אין חבירו ע״ד נדר הטור וכ״כ מדעתו. אלא להתיר
 הוא דמסתבר וטעמא .ע״כ דעתו על שנדר אותו חבירו מדעת

 שר״ת ואע״פ . בהתרה דעתו צריך חבירו בדעת עצמו שתלה כיון
 נשבע ומש״ה מובה עמו דעשה היכא אלא הכי אמרינן דלא כתב

 אם אבל נבוכדנצי עם וצדקיהו יתרו עם דמשה כמעשה דעתו על
 לסמוך לו היה שלא מדעתו שלא לו מתירין מובה עמו עשה לא

 השלשה אותם אם יודע ומי .מחלוקת שהוא בדבר מעשה ולעשות
 תורה באיסור ומחלוקת ספק שהוא וכיון מובה שום שמעון עם עשו
 מתירי[ אין לכ״ע רבים לדעת שהודר דנדר ותו .להחמיר לו היה
 כוותיה יפה דדייה אשכח דלא דרדקי דמקרי כההיא מצוה לדבר אותו
 מי נמצא לא הרבה בה וחכמים כשאלונימי לאלהים גדולה ועיר

 אחרים דרשנים אצל שמעון ילך זה מלוי מוב יותר תורה וילמוד שידרוש
 דאיכא מצוה כאן דאין ונמצא מהם ד״ת וישמע תורה מרביצי או

 ז״ל קולון מהר״י בתשובות עיין . מלוי מפי דדיקדקו וכמה כמה
 אדם דנ)ין משום ואי . מלתא להאי דשייכי מעמים ונמצא נ׳ב שורש
 זה נאמר לא כי היא מלתא לל)ו חפץ שלבו במיץם אלא תורה לומד
 אחת פעם דרשה ששומע במי אבל בקבע תורה שלימד במי אלא

 דברים שהם זה בזמננו שדורשים מה וכ״ש בחדש ולפעמים כשבת
 בעבורה להתיר זומצוה אין במשכבו השומע עם י.ינו לא פורחים

; רבים דעת על שהותר נדר
ן ת  שהרי בעבירה הבאה מצוה במקום דהסירו אשכחנא דלא ו

 החומרות אותם כל על לעבור נוי את מכשיל זו התרה ע״י
 של מפיו ד״ת השומעין כל את ומכשיל הנירורין כשמר הכתובות

 לא ספיקא מידי מ״מ נינהו ותרי דתרי לעיל דפסקינן דאע״ג לוי
 דסרמות דקי״ל ואע״ג לו שונין ולא שינה לא דמוחרם וקיי״ל נפיק
 חמור שעיקרו כיון להקל דרבנן וספיקא מדרבנן הוא המוחרם דיני

 ז״ל הריא״ך מדברי נראה וכן בו להחמיר לנו יש במיתה שהוא
 מדרבנן נדוי דעיקר משום להקל מנודה של הכעיות אותם בכל שפסק
 במיתה שהוא חמור שעיקרו א״נ מדאורייתא שעיקרו דבחרם משמע
 לנבי ליכא נמי מצוה ליכא דאיסורא את״ל ואפילו לחומרא אזלינן
 ומה .בעבירה הבאה מצוה שהיא ספק אין לוי לגבי אבל שמעון
 ויחזור ומריבה מצה איכא דאדרבה ליתא הקהל שלום שזה שמוען
 כתוב שכן והפרנסים הברורים שבנו הבנין ויהרס לקלקולו הדבר

 :ברור וזה וכו' הקהל שלום עינינו נגד תמיד נשומנו בפסק
ן ת  אמר שבתחלה זה את זה סותרים שמעון דברי רואה דאני ו

 להיורן חסן היה לא שמעולם משמע מעיקרו מתחרכי שהוא
 כ״כ שימשך יודע מיה שלא אמר דבריו ושוןז .זו שבועה נשבע

 לשאול רוצה שבועתו בהיתי תלוי הקהל שלום כי ועתה .מחלוקת
 וקיי״ל כשבועתו חפץ היה מחלוקת כ״כ נמשך היה לא שאם משמע

 כתב וכן . לו מתירין אין בעצמו פתח ואפילו בנולד פותחין דאין
 נשבע כיצד בנולד פותחין אין וז״ל הפלאה מהלכות פ״ו ז״ל הרמב״ם

 וכו׳. שבועתו על ניחם ולא הואיל העיר סופר ונעשה לפ' יהנה שלא
 האחרונים עם הראשונים דבריו לחבר זכות עליו ללמד יש בזה ומ״מ
 שכך ואפשר ודרשהו והפכהו מעיקרו מתחרמ הקהל שלום מפני וה״ק

;נכון סדר על הדברים סדר לא שהסופר אלא היה
ו ת ונראה ממש בו שאין דבר על חל אינו שהנזירות שכסכ ו

שרטעהו



ותשובותהרדב״זשאלות6>

 הנזיחח נזירוח הלכות בתחלת שכתב ז״ל סרמב״ם לשון שהטעהו
 ומה וגו׳ סיר נדר לנדור יפליא כי שנאמר אסור נדרי מכל נדר הוא

 הנדרים בכל שיש והלאו שהעשה לומר הוא ז״ל הרב כן שכתב
 לא וסש״ה יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא דהיינו בנזירות ישק
 דאלו תעשה לא ושמנה עשה מצות שתי אלא סירות בהלטת מנה

 נדרים בהלטת למעלה אוחם מנה כבר מפיו היוצא וכל יחל לא
 כל ככולל דברו יחל לא משום לוקה וכו' וגילח עבר למניה וכ׳׳כ

 וכו' יעשה מפיו היוצא דכל דאחת וכו' וקייס בסיר נדר וכו' הנדריט
 : אדם אמרה לא דבריו לכל לנדר שוה הנזירות שיהיה לענין אבל

ל י נ ע ל  הריני שאמר כגון ממש בו ןtש הדבר על הנדר מל אם ן
מפ' אשמע אם נזיר הריני או פלוני עם אדבר אם סיר * ^

 הדבר פלוני עם מהלך שאיני או פלוני עם עושה שאיני או ד״ת
 קונם שאגלת קונם שהאומר תדע חל. שהנזירות מאד אצלי ברור

 קרבן והטומאה התגלחת כאומר והוי חל לא ודאי למתים שאטמא
 קרבן והטומאה בחגלתת אין שהרי ממש בהם שאין דברים שהם
 דהיינו ממש בו שאין דבר על הוא הנזירות עיקר נזירות גבי ואלו

 כי ממש בו שאין דבר על הוא שעיקרו כיון ותגלחת.הילנך טומאה
 שלא נזיר הריני אמר אם כגון ממש בו שאין דבר על נמי בסיר נדר

 אם או אעשה אס נזיר הריני או אעשה שלא או אלך שלא או אדבר
 לנדרים דומה הנזירות שהרי ועוד ממש בו שאין אע״ג חייל אדבר
 הכי חפצא מן אתסר שהשבועה כסו ט בענין לשבועות ודומה נשם
 חפצא דאסר בנדרים כן שאין מה חפצא מן איתסר נזירות נמי

 . השבועה כמו ממש בו שאין דבר על אפי' חיילי ומש״ה עליה
 למתעקשים פה פתחון ליתן שלא הסברא מן פשוט שהדבר ואע״ם
 קאמר דנדרים פ״ק וז״ל שבועות שלהי במרדכי ומצאתי טרחתי

 סתם שהנודר משמע מכאן קצבה דלית נדר ואיאשמועינן תלמודא
 סתם דאמרינן מנזירות שנא מאי וא״ת .לעולם אסור זמן קאמר ולא

 סברא הילכך מחפצא איתסר נזיר דגני י״ל יום שלשים נזירות
 חפצא אשר נדרים אבל שיוכל בפחות אלא עצמו שעבד שלא הוא

 בריש ז״ל הריטב״א וכ״כ ע״כ. מנזירות גמרינן לא הילכך עליה
 נפשיה אסר אלא עליה חפצא אסר דלא שבועה לאפוקי וז״ל נדרים

 הריני אומר נזיר וכן זו ככר אוכל שלא שבועה שאומר חפצא ק
 .נזיר להיות עצמי משעבד הריני כלומר חפצא מן נפשיה אסר נזיר

 מן נפשיה דאסר לנזיר דדמי בהדיא שבועה ליתני בנזיר החם וא״ת
 דדמו אע״ג ושביעה דנזיר וי״ל כולהו ליתני תרתי דאמר ואגב חפצא

 נדרים דתני איידי הכא אבל הדדי גבי כתיבי לא מיהו להדדי
 אסר דתרווייהו משים נדרים בתר חרמים תנא למיתני איצטריך

 גבי כתיבי לא דהא שבועות צמיתני מצי לא בנזיר אבל עליה חפצא
 וכן .ע״כ ליה דמי ולא בהדיא כתיבי לא דהא נדרים ולא הדדי
ט' שבועות לאפוקי וז״ל ז״ל הרא״ש כתב  ביין שנאסר אע״פ ונזיר ו
 נזיר הריני שאומר הנזירות תלוי בגופו אלא עליו היין נאסר אינו

 נאמנים שדים לך הרי . ע״כ ובנוומאה ובתגלחת ביין נאסר וממילא
 פשיטא שכן וכיון אחפצא נפשיה אסר תרווייהו והשבועה שהנזיר
 הר' כתבו ברור שהוא ע״פ ואן> ממש בו שאין אדבר חל דנזירות
 השינה על חל לא נדר וסש״ה וז״ל נדריס בריש ז״ל ממיץ אליעזר
 מיתסר דחפצא אע״ג ונזירות כולן על חלה ושבועה וההלוך והדגור

 יין קאמר ולא נזיר הריני דקאמר תליא ביה נזירות לשון מ״מ טליה
 בהו שייכא לא ד וטומאה מנלוח מילי אכל מתסר ובהריני עלי זה

 נמי ומינה .ע״כ לשבועה אלא דמי לא הילכך עליה חפצא מיתסר
 שבועה כלשון שהוציא לנזירות לן נסקא דמהכח ותו וכדכתיבנא. לנזיר

 נזיר חפצא מן נפשיה אסר דשבועה היכי כי דהא לכ׳׳ע נזירות הוי
 כל שהרי חייל שבועה כלשון הוציאו ואם חפצא מן נפשיה אסר נמי

 דכהדי׳ תדע א5ר,פ מן נפשיה דאסר שכועה כלשון הוי נזירות לשון
 דגרסינן הא פלה נדרים כריש ז״ל המפרשים דכתט טעמא תלי

 דמיתסר תרמים נמי תנא עליה תפצא דאסר נדרים דתנא איידי
 משמע דמהא חפצא מן נפשיה דקאסר שכועה ולאפוקי עליה חפצא
 כלומר וז״ל ז״ל הר׳־ן וכ״כ .כלום כדכריו אין הלשונות הסלין} שאם

 כלשון שכועה דאין משמע ומיהא זו ככר אוכל שלא שכועה שאומר
 כדבריו אין כזה זה שהחליך כל הילכך שכועה כלשון נדר ולא נדר

דייש כמחניתין ז״ל הרשכ״א הגיה זו קושיא ומתוך ע״כ כלום

 דמיתסר שבועה וקי לאם וז״ל נדר לשון שהוא לך אוכל שאני נדרים
 שבועה כלשון נדר אין דלעולם למידק איכא מיהא חפצא מן נפשיה

 לך אוכל שאיני כמתניתין גרסינן לא והילכך נדר כלשון שבועה ולא
 6ל6 נדר ולא שכועה והיינו אחסצא נפשיה דאסר היינו דשאיני

 וא״ת ע״כ. כקרבן עלי יהא לך אוכל שאני מה כלומר גרסינן שאני
 אם א״כ אחפצא נפשיה דאסר שבועה לשון הוי דנזירות דאסקיק כיון

 עלי הרי דאמר וכגון כלום בדבריו יהיה לא נדר בלשון הוציאו
 דלא וסבו ל״ק הא . בזה וכיוצא שותה שאני או אוכל שאני נזירות
 חפצא אסר הוי יין דלגבי תרתי ביה אית נזירות דהא עלה לוסיך
 לא דהא חפצא מן נפשיה אסר הוי ותגלחת טומאה ולגבי עליה
 כלשון כין שהוציא נזירות שכן וכיון עליה חפצא אסר כהו שייך

 כלשון כנזיר משניות תמצא וכן לכ״ע חייל נדר כלשון כין שכועה
 לא למה .מחלוקת שהוא לדעתו אפי' ותו .עלי הרי וכלשון הריני
 כ״ש .גולנלתו את ירוצו שמא המחלוקת כין ראשו להכניס פחד

 פלוני פירות האומר שכתב ז״ל כהרמב״ן ס״ל הרמב״ם שלדעתי
 עליו אסורים הם הרי עליו אותם שאוסר לשון בכל עלי אסורין
 דקדקתי וכן .כנוי ולא שס לא הזכיר ולא שנועה שם שאין ואע״ם
 ז״ל והרמב׳׳ם כתב לו וסמוך ז״ל הרא״ש דברי שכתב הטור מלשון
 חולק ז", שהרמב״ם שסובר משמע וכו' פלוני פירות האומר כתב

 משמע גופיה ז״ל והר״ן ז״ל רש״י דעת שכן ז״ל הר״ן וכתב אביו על
 לא שהרי תורה בשל מחלוקת שהוא בדבר וא׳׳כ ס״ל דהכי בקדושין

 אזיל סיכא נדרים בריש להו מרבינן מקרא נדרים וידות מידות גרע
 מדרבנן התרה דבעי כתב בעצמו ז״ל הרא״ש שאפילו ותו לקולא. בסו

 הוראתי חתם הזה והמורה התרה לו אין שמשון נזירות והרי מיהא
 בנדרים סנ״מ התרה דבעי למאן ואפילו שכתב מסכל שקשה במה
 שיאמר מי לפני אשר והפוסקים המפרשים בכל ראיתי לא ואני .וכו׳

 סן השרה בעי ז״ל סרמב״ן לדעת דאלו התרה בעי דלא בהדיא
 שום ימצא אם ואפילו מדרבנן מיהא בעי הרא״ש לדעת ואי התודה

 W בזמננו אבל נזמנו הנ"מ בעי לא התרה דאפילו שיאמר פוסק
 ז״ל הר״ן ומ״ש התרה בעי שבועה כלשון הנדר את להוציא שנהגו

 מדרכנן אפי' כלל פשרה צריך שאין למימרא לאו כלום כדבריו אין
 מאן לאפוקי דאורייתא נדר למיהוי כלום כדבריו אין כלומר אלא

 מחלוקת שלשה נמצא הכי תימא לא דאי דאורייתא דהוי דס״ל
 אפילו ידוע וזה מפשינן לא פלפלתא דאפושי קיי״ל ואנן כדכר

 ההמון מכחינין שאין כנדרים הנ״מ לפגם טעם דנתן ותו .למתחילין
 לא שבועה דלאו ידעי דכ״ע נזירות אבל לשבועה נדר שבין ההפרש

 סריקי בוקי דתלי בהוראה גס לבו מרבנן האי כמה חזי התרה בעי
 כדטעי טעו דכ׳׳ע דס״ל למי דאפילו איפכא בתר ואזיל באינשי

 קדוש נקרא שהנזיר יודעים מ״מ עליה חפצא אסר דנזירות איהו
 בני כמה שהרי עליו היין שאסר מפני ולא היין מן עצמו שאסר לפי

 בפומייהו ומרגלא קדושים נקראו ולא עליהם היין את אוסרים אדם
 כקי אני וגם היין מן עצמו שאסר לפי קדוש נקרא למה דאינשי

 נדר כמו שבועה בלשון הסירות מוציאין פעמים ורוב לע״ז בלשון
 הרי אלא כלום התרתו ולא הוראתו ולא יפה עולה טעמו אין ולפיכך
 המורה היה ואלו .ראובן ברשות אלא מלוי ד״ת לשמוע אסור שמעון

 כל שהרי משיר היה לא שמא מהוראתו שנמשך מה לדעתו נותן הזה
 הדיוטות שלשה ע״י ויתירו ילט(גם) הנזירות בכבלי ראובן שאסר אותם

 כל על עוברים כולם ונמצאו שהיה כמעשה מומחה בלתי אמר או
 על עשה שני ועל לאוין שתי על ותגלחת תגלחת כל ופל וכוס כוס
 ראשו על יעבור לא תער על היין מגפן יצא אשר כל ועל דברו יחל לא

 עונשו וילך ראשו שער פרע גדול ועל יעשה מפיו היוצא ככל ועל
 למען והוא .הפילה חללים רבים כי נאמר וע״ז ותכלית חקר לאין
 מכשול וירים הסחמירין מן חלקנו וישים אור ישכון בדרך יורנו שמו

 : כתבתי וה,/ע''ד .היא שנגה כי בעד יכפר והכיוב עמו כל מלפני
ה (חקה) תתקנה ל א  והטבילה ישמעאלית שפחה שקנה ראובן ש

 וילדה עליה בא כך ואחר עבדות לשם
 וגדלה לישמעאלים ומכרה רעה להרבות יצאת והשפחה פת ממנו
 והשיאה לנדונייתה נכסים לה ונסן לפרקה והגיעה ראובן אצל הבת

 כוי רחובן בס לכלה לה אמר שמעון החתן בכתובה וכתבו לשמעון
ובגדים וכסן} זהב תכשיטי נדוניא כתובת ואנעלת וכו' לאנתו לי

ושמושי



ותשובותהרדביזשאלות

 כשומה כלל הוספה כלי וכך כך סך מדודים ומעוה ערס׳ ושמושי
 ליה הנע־יה ועיד .למדודיס השוה כערך כעין מעוח אלא הנדורא

 זרע כלא הכה ואח״כמהה ראוכן ומה וכו׳. כעין מעוה וכך כך
 כמזהה נשארו נדוניהה ונכסי דמשק כמנהג ככהוכה וכהוכ קיימא
 והדכר .דמשק כמנהג כהם לחלוה ראוכן' כני הפסו ואח״כ שמעון
 שחזר והראיה הכה אם לשפחהו שחרור גע כהכ לא זה שראוכן כרור

 קודם לה כהכ אם ספק יש וגם . שחרור גט כהכ זו לכהו אכל ומכרה
 f^b אוהה קדש שלא מודה זה ושמעק שנשאה אחר או לשמעון שנשאה

 יורה ועהה . הראשונה הכהיכה זולה לה כהכ ולא ראשונה פעם
 או הנכסים לה שנהן ראוכן יורשי הללו כנכסים זכה מי המורה
 כנכסים החלוקה חהיה כיצד שיחלוקו ואח״ל יסליקי אם או הכעל

 פרקממיא שעשה טוען שהכעל לפי כעין מעוח הכהוכים וכמעוה
 אשהו לו נתן הכשיטין מקצת כי טוען גם ונאכדו המעות כאוחם

:הם גם ונאכדו פרקמטיא לעשות
ה ב ו ש  עידי דכתכו דאע״ג היא דכריה לכל גיורה זו אשה ת

 שהיה אאע״ה כת אלא כתו אינה ראוכן כה הכהוכה
 שנתארמלה האשה כפ׳ לן מדקכעי למידק דאיכע ואע״ג ,גרים אכ

 לויתי כהן פ׳ אני דכתכ לה ומוקמינן ליוחסין מתרומות אי^מעלין
 עדים אנו כתכו אי משמע עלה וחתימי סהדי ואסהירי מנה מפ׳
 מסהדי קא מלתא אכולא מנה מפלוני הכהן פלוני שלוה מעידים ונו׳
ט דלח  נמי והכי שם ז״ל הרשכ״א כדכתכ תומם לפי ממסיחין גי

הדי. מילתא אכולה לממר איכא ס  ליכא דהתם קשיא לא הא מ
 דכהונה מלתא דעכיד משום אלא כהן ליה דקרו לתלות כיעמא

 דקושטאדמלתאהכי כתראוכןמשום סהדי לה קרו הכאמש״ה אכ,
 על הכא דישראל משום היא כתו דלאו אמרינן דאנן אצא הוא

 תהיה וילדיה האשה דכתיכ כמוה הולד השפחה ועל הגויה
 כתו שהיא כחזקת כיהו כתוך גידלה ראוכן שהרי ותו . צאדומה
 של סהדי לה קרו ו«ש״ה כתו היא כאלו נדוניא לה ונתן והשיאה

 מכרה שהרי אמה את שיחרר שלא כודאי ידעינן דאנן ותו .ראוכן
 ליוחסין משטרות דמעלין אמרינן לא כאן דעד ותו לישמעאלים

 לקרוס או כפיו את אולישא מדרכנן הזה כזמן כתרומה אלא ג ככה
עדות צריו כקהל לכוא או דאורייתא כתרומה אכל ראאון כתורה

תומן לפי למסיחין לה מדמי ז״ל הריטכ״א דהרי תדע גמורה.
 זו דאשה למדת הא .תורה כשל מהימני לא תומן לפי ומסיחין
 נמי וקיי״ל קנה הגר כנכסי הקודם וקיי״ל היתה גיורת כשמתה

 אשתי זו אם נפשך ממה עליהם וא״כיכא אשתי כנכסי קודם הכעל
 שראוכן ראיה הכיאי דמשק תקנת מכח כאים ואתם קודם,ירושה אני

 הכת שהוליד קודם גטה לה ונתן הכת אם את שחרר מורישכם
 זו אין ואם .דמשק מנהג כפי שנשאר מה ממצית לכם ואתן הזאת
 נתכוין שלא ואע״ג כנכסים קדמתי ואני גיורת היא הרי אשתי
והרי אשתו ירושת מכח לזכות נתכוין מ״מ הגר כנכסי לזכות

שלא אפי׳ תפיסה ראוכן «י תפיסת ואין .מיהת לזכות נתכוון
 יכולין תפסנו לא לומר יטלין שהיו מגו למיטען מצי דלא כעדים

 משוו דא׳׳כ עליה שכא קודם שחרור גט לאמה נתן אכינו לומר
 . כרצון טוענין אין וזה לעכו״ם הגיורת דמכר רשיעא לאכוהון

 גמורה ראיה לשמעון אין שהרי טוכ מני להם יש אכתי וא״ת
 לומר שיכולין ומגו לידה גט והגיע משוחררת היתה זה דאשתו

 קנה עכד שקנה ומה שחררה שלא לן כרי לומר יכולין תפסנו לא
 היתה שלא אשתו ירושת מכח שמעון זכה ולא הוא שלנו והכל_ רכו

 . שפחה אלא גיורת כאן שאין הגר כנכסי מחזיק מכח ולא אשתו
 לה כאו ומתנתה וחירותה לחירות יצאתה ראוכן שהשיאה כיון חייז

שהשיאואשהיצאלחירות: או תפילין לורכו הניח קיי״ל כאחתדהכי

] י נ ע ל  מ״ד דאיכא פלוגתא איכא שחרור גט עדיין צריכה אם ו
 ז״ל והרא״ש . שחרור גט לה לכתוב רכו את וכופין

 יצא לכ״ע אכל שחרור גט צריך אץ שוב אשה שהשיאו דכיון ל ס
 . וכדכתיכנא ממ״נ כנכסיה זכה וכעלה כמתנתה וזכתה לחירות

 יודע היה ראוכן שאם הנותן דעת דאומדין קיי״ל הא אכתי וא״ת
 היה לא זרע כלא תמות אם אותה יורשין אין וכניו כתו אינה שזו

כזו פגומה כת לו שיש מי דאדרכא י״ל .כזו גדולה מחנה לה נותן

 כדי ומעות זהב וכלי ככקן מעטרה טוכים לכן להשיאה רוצה
 אמרינן דלא ותו . עשיר וראוכן תשוב שמעון אם וכ״ש אותה שישא

 ועדין .מיורשיו או מתנה מקכלי מיד להוציא אומדנא האי כי
 כנכסי קדימה מכח או ירושה מתורת זכה אם לידע צריכין אנו
 לדעת כפלוגחא תליא הא וזכה אתר קדם אם מינה ונפקא הגר

 עכדו אס משיא גכי כתכ שהרי ירושה מטעם זוכה ז״ל הרא״ש
 שחררתיו לא האדון יאמר שלא משום שתרור גט דמצרכינן דהא

 שחרדה דודאי דעתא אומדן כסי אזלינן ודאי אכל הוא ועכדי
 שפסהו מקדש לגכי הילכך מורץ ככת ומותר ממנו אותו ומפקיעין

 צדכה אינה גט אפילו שחררסיה לה יאמר שמא למיחש דליכא
 אסדם קדושין צריכה ואינה דכר לכל היא אשתו כנ״ד הילכך
 שפחמו המקדש שכתב ז״ל הרמ״ה לדעת אכל .ירושה מדין וזוכה

 כנד ואי שחרור גט לה _לכתוכ רכה את וכופין מספק מקודשת
 ספק קדושי קמאי דקדושי אחריני קדושין כעי הכי כתר להשהויי

 לקדושי גט כעיא אישות לשם הכי כתר כעילהשהויי לא ואי נינהו
 אזלינן לא גכיאיסורא אכל ממונא מפקיעין דעת אומדן דמשום קמאי
 כנושא כין רכו דהשיאו כץ שחרור גט כלא להתיר אומדנא כתר

ד זו שטה ולפי .ע״כ שפחתו  קדושין וצדכה מספק אשתו היא ה
^ הוא והכעל תפיסה הדא נכסים ותפס אחר קדם ואס אחדים מו  ה

 דאע״ג שקדשה קודם שחרור גט לידה שהגיע ראיה להכיא ועליו
 .דעתא מאומדן ממונא מפקינן לא דעתא מאומדן ממונא דמוקמין

 קדושין לשס וכעל וגמר זנות כעילת כעילתו עושה אדם אין וא״ת
 שהיה אה״נ זנות כעילת שכעילותיו יודע היה שמעון שאם ל״ק הא

 ואכיל היתירא שכיק לא דחזקה ומקדשה חוזר או קדושין לשם כועל
 כיה וא״ס .לו אסורה זו שאשתו ידע לא שמעון אכל . איסודא

 וחיילי עמה נשתחררו נמי דקדושיה נימא לכסוף ראוכן ששחררה
 גדלי גדלה דכי קטנה גכי כדאמרינן שחרורה כשעת קמאי קדושיה
דן . אחריתא זימנא לקדשה צריך ואינו עמה קדושיה  דכשלמא ת

 רכק לה סקינו לא שפחה גכי אכל קדושץ רכנן לה תקינו קענה
: עמה שיגדלו קדושין כאן ואין קדושין

ץ נ ^ ן ל  כדאי שאיני אעפ״י ז״ל הרמ״ה כסכרת נ״ל הלכה ו
 דחירותא גיטא דאתי עד מפקע לא דאיסורא להכריע י

 דמנוי עד עלה דרכיכ איסורא מינה פקע לא דאשה דומיא לידה
 כן מוכיחים ז״ל הרמכ״ם ודכרי . הוא טעמא דחד לידה גיטה
 רט את וטפין וכו׳ רכו שהשיאו עכד וז״ל עכדים מהל׳ פ״ח שכתב
 או תפילין רט לו שהניח עכד כהדי ומדכלל שחרור גט לו לכתוב
ט וכשלמא כו׳ כתורה פסוקים ג׳ לקרוא רכו לו שאמד  אשה השיאו ג
 עכר וקא חורין ככת היה*מתירו לא דשחרריה לאו אי למימר איכא
 משוס ואי איסורא ליכא כתורה לקרוא או תפילין להניח אכל כלאו

 מצי כדכר מחוייכ שאינו מי דכל קמאי פסקו הא לבטלה כרכה
 כרכות לבטלה כרכה דהוי תימא ואפי׳ לכטלה כרכה מי ולא לכרוכי

 וכירך כתורה קרא אי וכירך שהניס לדחוק תרצה ואפי׳ מעככות אינן
 היכי וכי כקהל יכא דלא לאיסורא איסורא האי דמי לא ס״מ קאמר
 חורין ככת מותר שיהיה כדי מדינא שחרור גט לכתוב צריך דכהנך

 גנו צריך נמי אשה השיאו גכי האי כולי דעתא אומדן ליכא דהא
 וכופץ דכל רעו עליו דיגיד ותו .כללינהו כחדא דהא מדינא שחרור

 כנס להתירו הוי פרק כאותו הכתוכים שחרור גט לו לכסוכ רבו את
 אחרים קדושין לסת שמעון היה צריך הילכך . שנא לא נמי והא חורין

 החזיק אם ובנ״ד דכר לכל אשסו שסהיה כדי ברטס וז׳ אחרת וכתובה
ה דמיסתפינא לאו ואי כלל מידו מוציאין אין האשה בנכסי אחר  מ

 דעסא אומדן קאמר לא כאן דעד מודה ז״ל הרא״ש דאפי׳ אמינא
 כראיה מפקינןאלא לא ממונא אבללאפוקי איסורא לענין אלא הוא

 לא ממק אאומדנא סמטנן החמור באיסור אם למימר וליכא
 דכריר^ וכיון ודו״ק ק׳׳ו כאן דאין הכי אמרינן לא ממונא דלאפוקי כ״ש

 .השאלה לשאר מקום כאן ואין ממ״נ לבעל הוא הכל היא דגיורת
 מדינא היורש הוא הבעל כי שתדע צריך בעלמא להתלמד אבל

 .טליטולה תקנת והיא דמשק תקנת מנהג מכח באין האשה ויורשי
 תאכל ולא לעיניך טבוח שורך בו יתקיים שלא היתה התקנה ועיקר
 עם האב יורשי יחלוקו הנדוניא מכל שישאר שמה תקנו ולכן ממנו
ליורש* שיחזיר וכתוב בטין משס בכתובה נכתבה אם לפיכך הבעל

אב
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 כסוכ ואס .קייס תנאו שכממון דסנאי תנאס כסי יעשו וכך כך אכ
ה וכתוב מעות כה  כחה לגרע מעות כסוכ לא דמשק כמנהג הירושה נ

 ואס .ככתובה שכתוב מה מחצית ליורשיה שיחזיר כחה ליפות אלא
 הוציאן ואס חייב ונאבדו לצרכו שהוציאן או חובותיי כהס פרע

 ציתן יכול אכל .כלו או שנאכדו נכסים כשאר פטור הכיס כהוצאת
 שיחזיר כתג ואם .ככסף כסף דשוה שמאין ג׳ כשומס מטלטלין להס

 לא הממון כל נאכד ואס תנאו לפי הכל כעין מעות האב ליורשי
 הכתוכה תנאי ומלשון עלה. לוסיף דלא והכו מחציתו חוב עליו ישאר
 עס האב יורשי יחלוקו נדונייסא מן דאשסייר מאי שכותב נלמד
 אותו נוטלין מחציתן נאבד ואס . שיור ליכא שנאכד וכיון הכעל
 הממון שנאבד עדים יש ואם .מפות וכתב טרח דלהכי האב יורשי
 דהא מלשלס פטור ירושה לו שנפלה או והרויח שחזר אעפ״י ההוא

 נאמן הוא אם לספוקי איכא סהדי ליכא כי אכל מידי אשתייר לא
 יאמר אחד שכל תקנסא דמסעקרא כיץ דילמא לא או כשבועה

 כירושה לי שנפל הם אחרים אשר[הם]כידי ואלו הנדוניא מעות אכדו
 על עכרו דהא אינשי דחזוקי לי ומסתכרא .אח"כ שהרוחסי או

 אשחו את יורש דהכעל הכלל אל חוזר והכל מחזקינן לא השכועה
 מה חולקים כסוככגטלטלין ככתוכה ואם התקנה מכח באים והם

 מכר אם וכן .שאכד מה ולא שכלה מה לא משלם ואינו שנשאר
 חולקים חילופיהן וחילופי חילופיהן וכן אחרים בהם וקנה תכשיטיה

 . לך עשאה רוח נחת לומר יכולין ואינם מחילה מחילתה מחלה ואם
 כסוכסי תנאי לו מוחלת אני ולומר יורשיה לסלק יכולה אינה ומיהו

 ניחיש וא״ס .תקנתא מסטקרא דא״כ כתוכסי כעלי יירש אמות ואם
 דלא למחילה התקנה כעלי חשו דלא ל״ק הא לבעלה מחלה שמא

 ז״ל הרא״ש מסשוכת נראה וכן עצמה. מפסדת היא שהרי שכיחא
;כסכסי לפ״ד והנראה .שם עיין נ״ו כלל

n (חק^יי) תריקני iV הכס אבי ראוכן של כנו הענין על שאלה 
 להעיד יכול אם לשמעון שנשאח הנזכרת

: אביו מן אחותו כעל שהוא לשמעון
 לישראל מכאן לאדוניה תהיה וילדיה האשה קרא אמר
 ליה הוי ששחררה ואמר כמוה שהולד השפחה סל הכא

 לא ראוכן של כנו פם קורכה שום הזאת לכת ואין דעלמא כגר
 דגר פליה להעיד ולא עליה להתאכל ולא לה ליטמא ולא ליורשה

 פדות מהלכות פי״ג ז״ל הרמכ״ם וז״ל .דמי שנולד כקטן שנתגייר
 שנתגיירו תאומים אחים שני אפילו הקרובים כדין אינם הגרים
 אני מזו וגדולה . פ"כ דמי שנולד כקטן שהגר לזה זה מפידין

 אם אחותו קורא שאתה זו את לישא ראוכן של כנו שמותר אומר
 אותה לישא יכול היה כעצמו אביה וראוכן ימות או שמעון יגרשנה

 . ונשתחררה שפחה היא הרי אלא דבר לשום כתו אינה שהרי
 כא;ו יאמרו שמא איכא הא וא״ת . שנתגיירה גיורת כדין ודינה

 כלל קשיא לא מיהא מדרבנן ואסור קלה להדיפה חמורה מקדושה
 הם האב שמצד אחוה אכל האם שמצד כאחוה אלא הכי אמרינן דלא

 ונוותר לדינו הדכר חזר הילכך וכו׳ כאנו יאמרו ולא מותרים כעצמם
 . האב מצד אחותו את והאח לכתחלה כסו את נושא הגר שהרי
 כשאר אסור גר וז״ל כיאה איסורי מהלכות פי״ד ז״ל הרמכ״ם וכ"כ
 אעפ״י האב כשאר ומוסר סופרים מדכרי שנתגייר אחר האם

 הגר נושא ולפיכך וכו' תאומים כגון מאכיו שארו שזה כודאי שיודע
 וכתכ .פ״כ לו מותרת שנתגיירה ו וכת מאכיו ואחותו וכו' אחיו אשת
 הרמכ״ן הסכימו כזה גם וכו' שנתגיירה וכתו משנה מגיד כעל

 משאר כגר גזרו ולא ככתו מותר הסכו״ם שהרי ז״ל והרשכ״א
 הגאונים אפילו כי אומר אני וכנ״ד ע״כ בזה והאריכו כלל האם

 ולא חוששין כן ממנה והוליד שפחתו על שכא מי שאמרו מודים
 שהורה מי ויש עליה כא ואח״כ שפחתו שחרר שמא אשתו תתייכם

 לנו יוצא וא״כ זנות כעילת כעילתו עושה אדם שאין שחרר שודאי
 הגאונים שטת לפי דכריה לכל ראוכן בת היא הרי שמעון של שאשתו

 כפרק והכא הכא לחונירא ואזיל שנסתפק ז״ל הריא״ף לדעת וכן
 היה רגיל שהרי חדא .מודו כ״ע דכנ״ד נ״ל מ"מ אחיו אשת כיצד

 שהיה וחושכ כדין היה וטעה שחרור כלא שפחותיו על לכוא ראוכן
 זנות כפילת זה ואין כספו קנין שהיא כיון שפחתו על לכוא מוסר

חזר היאך קדושין לשם וכעל ששחררה איחא דאס ותו .לדעתו

 ודאי. שחררה לא הילכך מיתה חייכ שהיה וקרוכ לישמעאלים ומכרה
 והלא כתה את לשחרר צריך היה למה חמה את שחררה אם וסו
 וככיוצא שחררה שלא כסר הדכר ודאי אלא דבר לכל היא כסו

:כתכתי לע״ד והנראה .ז״ל הגאונים אמרו לא כזה
ה תתקגז(תקככ) ל א ט  ומס עמו וס״ת מפא״ס שכא ראוכן ^

 הס״ת והגיע קטן כן והניח כדרך
 אדעתא מפא״ס הוציא! הס״ס זה כי טוערן כחכרסו והכאים למצרים
 אומרים היתומים וקרובי עמהם להוליכו ורוצים ישראל לארץ להוליכו

 ככח וכחו מאביו אותו שירש שלו הוא וחציו לבד קדש הוא חציו כי
 הס״ת תפסו מצרים של וק״ק עמו הס״ת יהיה שיהיה במקום אביו

 הראיה עליו מהם והמוציא החלה כו וזכו כולו קדש שהוא ואומרים
 העיר אותה בדייני דנין ואין בדבר נוגעין מצרים חכמי כל כי וטוענין

 : זה דין ידון ומי בדבר נוגעין א״י חכמי גס כי אומרים מצרים וקהל
ה ב ל ט ^  לע״ז בלשון בפא״ס שנעשה שטר לשון ראיתי הנה ת

 כוונתו והעתקתי לע״ז בלשון נעשה שם כ״ד מעשה גם
 את ה' העיר כי ואמרו אשתו ופ' פ׳ בא עח״מ בפנינו . לשונו אל

 כי שניהם והסכימו וסכשיטין ולזכרון לשם ס״ס להם לכתוב רוחם
 לא אם דבר בו לעשות מהם א' שום יכול לא תכשיטין עם הס״ת

 בין קיים הס״ת יהיה שעדיין אותה יגרש ואם .פניהם בהסכמת
 החצי יהיה בחייו תמות ואם הבעל ביד מונח שיהיה אלא שניהם

 ויוליכנו טליו פקיד יהיה והוא . נפשה לכופר הכנסת לביס שלה
 ותכשיטין בס״ס שיזכה בחייה הוא יפטר ואם .שילך מקום לכל

 אשתו ביד הנ״ל ס״ת תכשיטי שיהיו וכתנאי הוא שיאמר הכהכ״נ
 שתקח צורך לידי תכוא ואם . סנשא לא אם עליהם ממונה שתהיה
 לה יתנו לא ואם כסף אונקיות ל' עד כס״ת יזכו אשר מהקהל
 כל להשלים וכדי כסף אנקיא ל' עד הס״ת מתכשיטי למשכן שסיכל

 ב״ד המעשה נוסח וזה .עלה חסומים ועדים וכו׳ קנק נטילו זה
 שהוא פא״ס כמסא הדר פ' שאמר בשעה מצויין היינו ח״מ אנו

 וצפורה הוא התנדבו אשר הס״ת ענין על לעיל הכתוב כשטר הראה
 מהם ושאל וכו' ופ' פ' השלימים החכמים לפני פטירתן לאחר אשתו

 לא״י ללכת רוצה והיה עולמה לבית נפטרה הנ״ל צפירה שאשתו לפי
 שישבע בתנאי עמו להוליכו תכשיטיו עם הס״ת לו שיתננו בע״ה

 עוד שיכנס מבלי שם דירתו לקבוע שירצה מקום שבכל יצחק ר׳
 חצי עם ההוא הס״ת חצי איך שם יתיישב אשר לקהל יודיע בים
 וזה נפשה לפדיון צפורה אשתו שהקדישה הקדש הם התכשיטין של

 הנ״ל יצחק ר' נשכע ח"מ ובפנינו דירתו לקביעת יום ל׳ בתוך יהיה
 מעשה עוד עדים וחסמו וכו׳ זה והיה וכו' בפנינו זה כל שעבר ולפי
 ירצה הנ״ל יצחק ר׳ שאם הנ״ל החכמים אמרו ח"מ בפרט ב״ד

 ללכת הנ״ל ההודעה אחר שם נסישב אשר מהמקום דירתו לעקור
 יכול ולא תכשיטיו כל עם הס״ת עמו להוליך שי!כל אחר למקום

 וכו׳ בפנינו שעבר ולפי בעולם סברא בשום עליו לעכב אדם שום
 בהדיא הרי .ב״ד והמעשה השטר נוסח הגיע כאן עד וכו׳ זה והיה

 עם הס״ס כל הנ״ל יצחק ר' מיתת אחרי כי נראה השטר מלשון
 לאחר אשתו וצפורה הוא התנדבו אשר שכתוב הקדש הוא תכפיטיו
 יכול ואם ולזכרון לשם ס״ס להם לכתוב ג״כ למעלה וכתוב פטירתן
 לכופר שכתיב ותו איכא. זכרון ומאי נכסיו משאר שנא מאי להורישו

 לאחר החדש חלקו כן מיתתה אחר הקדש שחלקה וכמו נפשה
 להם לכתוב רוחם אס ה' העיר כי להם אחת כוונה שהרי מיתתו

 שהקדיש בזמן להסתפק שיש אלא הוא. ברור ודבר לזכרון לשם ס״ס
 התובע הנער זה בן לו נולד ואח״כ זרע לו היה לא הס״ת יצחק ר׳

 מוחזה ובנו לבנו הורישו בטעות הקדש הוי שההקדש וכיון הס״ת
 הקהל ביד הפקידו שאם ועוד . כלום הצבור תפיסת אין כי בס״ת
 דאין ההקדש את מעשיר אדם שאין הוא דעתא ואומדן כו לקרות

 ועני יתום כנו את והניח עשירות כמקום עניות ואין עני צכור
 לאו צבור דתפיסת תדע קודש שכולו ראיה להכיא הצבור על הילכך
 קאמרת בכור קדושת רבה לי׳ אמר כמציעא דמסקינן הוא כלום

 בגיזה אסורין ואפ״ה מידו אותו מוציאין כהן תקפו לך אימא לעולם
 הראיה עליו מחכירו המוציא דינו שתחלס כל הסמ״ג וז״ל .ועבודה

 כדמסיק התוקף מיד אותו ומוציאין כן שאחרי התקיפה מועילות אין
איירי דהתם קשיא לא הא עכ״ל. במלה נבי דמציעא בפ״ק רבה

דלית



שאלות

 צי קים מענה ולא כרי טענח לא טעגה שום לכהן ליה דלית
 וזפיסה הויא לא הספק שנולד דלאחר חפיסה ולפיכך הוה דהכי
 קים טועני! מ"מ כרי טועני! אין דהצכור אע״ג כנ״ד אכל לכ״ע

 ואדרכה נפשו לכפרח שהקדיש מהקדשו חוזר אדם דאין הוה דהכי לן
 שחפסו אפילו שכן וכיון לכנו לחח כדי מנפשו נוטל אדם אין חזקה
 כראיוח ז״ל קולון הרר״י הוכיח וכן חפיסה הויא הספק שנולד לאחר
 הדכר וא״כ וז׳^ לחפיסה מהניא רעועה כטענה דאפי' קס״א שורש
 כרי טענח לטעון ואמהלאוח טענוח כמה כולונייה לקהל שיש פשוט

 ע״כ חפיסחס להם שחועיל כדרך חפשו אשר הקדש כלי כאוחה
 חוזר אדם דאין דאמרן הא חדא וטענוח אומדנוח כמה איכא ה״נ

 ופו . מיחה איור לכפרה וצריך נפשו ככפרח דחלה וחו .מהקדשו
 המוציא הוא עמהם לדון הכא והיחיד דכריהם לכל מיחזקים שהציכור

 הקדש דחצי כיון וחו .ז״ל הפוסקים כחכו וכן ראיה להכיא ועליו
 הורישו לא הורישו ואם חלוקה כו שאין דכי הוא הס״ח לכ״ע
 ס״ח מוכרין דאין לכריה איסורא ספי דלא וחזקה למכירה אלא
 לאידך אפילו חפיסה מהניא מדינא פלנא דחפסו כיון וחו .וכו'

 שיהיה היה דעחו וכ״ח .חלמודא ככולי אמרינן ודכווחא פלגא
 אכל כחכשיטיו ויחנאה כו שיקראו לכיני! קדש וחכשיכייו הס״ח
 אין קייל״ן דהא ליחא הא מצי לזכוניה כעי דאי לך אימא לעולס
 כיד הס״ח היה שאפילו אומר אני מזו וגדולה . לחצאין הקדש

 דכיון מידו להוציאו הצכור יכולץ וכחזקחו היחוס של אפטרופוס
 העדיס שהעידו ההוא השטר מכח ההקדש כו חכה ליה פקע דמח

 והיחיס ודאי ההקדש הרי פטירחן לאחר אשחו וצפורה הוא שהחנדכו
 והא . חיישינן לא ולהמלוכי ספק מידי ומפיק ודאי ואחי ספק

 ושחרורי נשיס גיטי מצא הגט כל פ׳ וכגיטין דמציעא כפ״ק דאמרינן
 עליהס ונמלך היו כחוכיס אומר שאני יחזיר לא זה הרי וכו' עכדיס

 . כנפילה דאיחרע החס שאני חדא כדכר השוכוח שחי ליחנס. שלא
 כו לחזור יכול היה לא ושוכ להדיוט כמסירה לגכוה דאמירה וחו

 וכ״ש הקדש דהוי דס״ל מאן איכא לכד דעחא כגלוי ואפילו מהקדשו
 כנמצא דאפי' לקיימו המצויין ועדיס כשניר גמור הקדש דהוי כנ״ד
 הרר״י העלה וחלויוח מחקים כו ויש עדים וכלא זמן כלא כחוכ
 האשה פ' כיכמוח דאמרינן מהא לה ויליף הקדש דהוי ז״ל קולון
 עיין שני כמעשר היא ומהניחין קרכן ק' עליו וכחוכ כלי מצא שלום

 הקדש הוי ס״ח דהאי דמלחא כללא .כאן להאריך מקום דאין שם
 דאכוה כרעא דיורש קייל״ן הא וא״ח .ותכשיטיו כליו כל עם גמור

 הוא שילך מקום לכל הס״ח להוליך יכול הוה דאכוה היכי וכי
 לכל להוליכו יכול נמי כנו כן כחכנו אשר כ״ד מעשה וכדמוכח

 הא כמקומו עומד האפטיופוס הרי קטן שהוא ואע״ג שילך מקום
 מן כאחד כנו והרי זכותיה ליה פקע דמיח דכיון היא מלחא לאו

 ואפ״ה אשחו אח יורש הכעל שהרי נלמד עצמו ומהשטר . הצכור
 חלקה על ממונה הוא שיהא כחייו היא חמוח שאם לההנוח הוצרך
 אשחו כחלק לו היה לא חנאי דכלא משמע כקדש שהוא אעפ״י

 הקדש שהוא שאפי' עמה שהחנה זה תנאי ומכח זכוח ולא כח שום
 אכל פא׳׳ס חכמי הס״ח לו נחנו שירצה מקום לכל להוליכו יכול

 כחלקו לו שהי' כחו נחרוקן שמח כשעה הילכך כלל החנה לא שלו כחלקו
 למימר וליכא .תנאי כלא גמור הקדש הוא והרי להקדש אשתו וחלק
 כחייה הוא ימות שאס אמר הרי תנאי כלי הוא גמור דהקדש נהי

 שיוליך שרצה הוא דעתא אומדן פ' מקום של לכ״ה הש״ת שיהיה
 דכר מפקינן דלא לעיל כרירנא דהא לילך הכן שירצה למקום הש״ת

 לו היה ולא מיתה חטפתו דדילמא ותו . אומדנא משום מחזחתו
 שיחרוק! רצה שלא נראה ג״כ השטר לשון ומתוך לכיתו. לצוות זמן
 ימות אם ואפ״ה כס״ת עמו שותן} היא אשתו שהרי לאחר כחו
 ללכת שתרצה מקים לכל להוליכו שתוכל כח לה נתן לא כחייה הוא
 דניחא הוא דמוכח ואומדנא לכד התכשיטין על ממונה שתהיה אלא
 אומדנא ואוקי נפשו לכפרת הוא שמת כמקום הס״ת שיעמוד ליה

 מהאי שכתכו למה ראיה .דאיתיה כמקום ס״ת ואוקי אומדני כהדי
 שהיה כראוכן הוה ועוכדא ז״ל קולון מהרר״י עליה שהשיכ עוכדא

 עדים כלא ככתכ כתוכ ונמצא ומת לנ״ה כסןז כלי להכיא רגיל
 לחון להוליכם אותם לקחת אחיו שמעון ורצה הקדש שהיו זמן וכלא
שיפה הצמר עם הדן ופסק הקהל נהם ותפסו אחר לכ״ה לעיר

״ז ב ד ר ה ותשובות ה ל

: ראיות כמה ותמצא שם ועיין דידן לנדון וק״ו תפסו
ן י נ ע ל  להוליכ אלא מפא״ס הס׳׳ת הוציא לא כי שטענו מה ו

 או כפירוש כן שאמר מעידים העדים אם נפשך מה לא״י
 הס״ת מוליך היה מסתמא לא״י ללכת הוא שיצא מתוך כן שאומרים

 לעלות שרוצה כפניהם שאמר כ״ד המעשה לשון מתוך נראה וכן
 והרי היא דמוכח אומדנא והאי עמו להוליכו הס״ת לו שיתנו לא״י
 לא״י ללכת רוצה והיה קיים היה אם ודאי ולע״ד לא״י. הקדש הוא
 שהדי תדע אומדנא אותה לה כטלה שמת וכיון עמו מוליכו היה

. הוא שיאמר לכ״ה הס״ת יהיה כחייה הוא ימות ואם כשטר כתוב
 היה לא זה תנאי אכתי וא״ת ישראל לארן להוליכו תנאו חלה לא הרי

 כדרך שמת אע״ג ישראל לארץ ללכת שיצא כיון אכל כפא״ס כעודו
 ולא כא״י דליהוי ליה דניחא הוא דעתא דאומדן לא״י אותו מוליכי!
 כנגדה אומדנא איכא כמצרים מת הוה אם וכשלמא .לארן כחוצה
 נפשו לכפרת נשמתו שיצאה כמקום הס״ת שיהיה ליה דרחא

 ולא קהל שם היה שלא כמקום כדרך שמת כיון אכל וכדכחיכנא.
 מצרים קהל ואין לא״י שיוליכוהו לית דניחא הוא דעתא אומדן כה״כ
 מצרים קהל תפשו שככר חדא כדכר חשוכות כמה .לעכב יכולין

מדר' טפי דמתא אומדן לך דאין דעתא כאומדן מינייהו מפקינן ולא
 כצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים כין האוחר גמל אחא ר' דאמר אחא

 וכן עליה דפליני כרכלן אלא כוותיה קייל״ן ולא הורגו שזה כידוע
 שאם הוא נטעותא דעחא אומדן דהאי תו ז״ל. הרמכ״ם פסק

 קורי! היו ולא טוכים ספרים ק״כ כירושלים שיש יודע היה המקדיש
 ויש שכת ככל כו קורי! היו וכמצרים כג'שנים אחת נס"ת[אלא]פעם

 יועיל מה כי ליה ניחא הוה דכהכי סהדי אנן לנפשו רוח נחת כזה לו
. עש אותו דאוכל עד כהיכל ועומד מונח הס״ת יהיה אם לנפשו

 שוחד נותן ס״ת לו שיש שמי תוכ״כ כירושלים כעיני ראיתי ואר
 כו קוראי! אין כעליו שמתו ומי כו לקרות שלו ס״ת להוציא כדי לשמש

 הוא חסר אינו וזה נהנה וזה זה לספר צריכין ואינם כיוכל ךאפי׳]פעם
 ואם הרכה ספרים יש ואם שלהם מנהג מהו ידעתי לא תוכ״כ וצפת

 כו זכו ודאי לא״י הש״ת מוליך שהיה מפיו ששמעו שיעידו עדים יש
 יש השטר לשון כי הפטר לשון מפני ולא תכשיטיו כל עם א״י כני
 דקאי דאפשר לא״י עמו להוליכו אמר שלא כיון משמעות שתי כו

 והוי .לא״י ללכת דהיינו פניו אלפני ולא דלפניו אהליכה עמו האי
 מצרים כדייני לא זה דין דנין אין וכן מא״י העדים יהיו שלא יודע
 ואפילו אחד ממקום אלא א״י כני וכן מצרים כני עליה מעידין ואין
 ס״ת להס שנגנכ העיר כר כדתניא ס״ת אצל עניים דהכל סילוק ע״י
 הטענות כותכין אלא הוא כרור ודכר וכו' העיר אותה כדייני דנין אין

 יהיה והס״ת עליה ודנין אחרת שכמלכות לחכמים אותם ושולחים
 כני של שהוא דין שיפסק ואחר דין היסק שיכוא עד כמקומו מונח
 אין שאס אחד לקהל הרשאה לעשות א״י של הקהלות כל צריך א״י

 ירושלים כני כשיכואו תוכעים לו שאין ממון הוי כן אומר אתה
 כך וכין כך וכין מאד כדור וזה הקיש לצפת אותם ידחו תוכ׳׳כ
 עד מצרים קהל וכחזקת כמקימו מונח יהיה תכשיטי! עם הס״ת

 דיד כתשוכה ז״ל הרפכ״א דכחכ ואע״ג שתפסו. כיון הדכר שיתכרר
 מדרכי כא׳ להקנות צריך דכר איזה והמקדיש הדיוט כיד עניים
 ליתום טעיינן נמי דידן וכנדון כו לחזור יכיל הקנה לא ואס הקני!

 כיחיד הוא ז״ל שהרשכ״א שתדע צריך למטען אכוהון מצי דהוה מאי
 קנו לכד דכאמירה וס״ל חלוקים עולם גאוני כל שהרי זו כסכרא
 דאמירה תאחר ככל עוכר נתנה לא ואם לאלתר ומחייכעלה העניים

 כהקדש אלא ז״ל הרכ אמרה לא ולע״ד . להדיוט כמסירתו לגכוה
 עצמו מצד קדושה לו שיש ס״ת כמקדיש אכל להדיוטות דדמו לעניים

 כקדושת הוא הרי לעניים לחלקו עומד 1שאינ לכ״ס מקום כמקדיש או
 קדושת דקדשי מזכח כקדשי או הכית כדק כקדשי הוא ומודה הגון}
.כדכור הקדש חל כנ״ד הילכך להדיוט כמסירה לגכוה דאמירה הגו^

 הרי וא״ת .התקדש חל כמחשכה דאפילו המדה על שמפריז מי ויש
 ואין יורש של הוא ככר שעה וכאותה מיתה לאחר אלא הקדיש לא

 מיתה לאחר מחנה לחכירו כנותן והוי שלו שאיגו דכי מקדש אדם
.יורשי! כו זט דככר חכירו קנס לא כריא כמתנת מעכשיו כתכ ולא

 להקדש מסרו כאלו הוי כמסירה דאמירס כיון יש כדכי חשוכות כמה
אעשה האומר אמרו מזו וגדולה .כו לחזור יכיל לא ושיכ מחייס

דכר



ותשוכוד[הרדב״זשאלוחסז

 יכול ו5אי כעצמו הוא הקדם.ואפילו לעשוהו צי־יך הקדם פלוכי דכר
 דהא להקדם וכ״ש לכטלה דיריו מוציא אדס דאין וחו .כו לחזור

 היה שלא לן לימא דמאן וחו . יורש לו שאין מישראל אדה אין
 ב״ד כמכשה להזכיר הוצרכו שלא אלא חזקיו וככל כמפכשיו ההקדש

: הקדש שכיר זה שאין  ויהיה חפפיעין עה כולו הקדש הוי ס״ה דהחי דיוילחא כללא
 מכל הדשאה ויכיאו הדין שיחכרר עד מצריה קהל כיד

:ישראל איז קהלום .
ב ו  ^עיר אוחה כדייני דנין אין ־ל״א ז״ל הרא״ש כחשו' ראיחי ש

 אצל עניים דהכל ס״ח אוחו אלא להם שאין כזמן דוקא אלא
 כאושו יקראו שלא להסחלק אפשר אחר ס״ח להם יש אם אכל ס״ח
 מיקרי לא ככ״ה כעודו כו יקראו אם ואפילו ככ״ה שהוא כזמן ס״ח

 לפי לך הרי .ג׳ כלל עיין אחר כה״ת שיקרא שאפשר כיון הנאה
 .הסילוק ע״י וכלכד עליו ומכידין מצרים כדייני דדנין זו סכרא
 ונמצאו פסול ימצא שמא ניחוש אחר ס״ת להם שיהיה ואפילו וא״ח

 מוקמינן כשר כחזקח היה הסילוק שכשעח שכיון וי״ל זה אצל עניים
 חירוח. ספרי כמה דאיכא כלל קשיא לא כמצרים אכל אחזקחיה ליה
 אלא מועיל סילוק דאין דס״ל האחרונים מן כמה שיש יודע והוי

 מועיל אינו שהסילוק ר״י וכתכ מועיל. אינו כעדים אכל כדיינים
 לעילם הצכור כי כחכחי וככר ממונא לאקומי אלא ממונא לאפוקי
 שכחכ שמה שכחב מי ראיחי גם .דכר לכל כמוחזקים להו חשכינן
 להם שיש הנ״מ סילוק דמועיל אחר ס״ח להם יש דאם ז״ל הרא״ש

 נאה ן [היא שאס אומר אני וכן . הוא ונרין כזה וכשר מדוייק ס״ח
 כאני כדכר העעה לא ואס .הצלו עניים דהכג וחדש ככחיכחו

 לקרוא עונוד שהוא כיון חזקה כס״ח שאין כס׳׳ה חזרה שהועיל אומר
 עם חועיל חפיסתם כי אמרתי אלא כב״ה מונח ושיהיה רכים כו

 כראיה אלא מידם להוציא קהל יוכל כלא הקדש שהוא כיענחס
:כחכחי לע״ד והנראה .מידי לא והו כרורה

אחח) שאלה חסר (כאך
חי והניס שמח כראוכן מעשה (הקדד) תהקנב!  ואין נשים פ

 ואוחה הכחוכוח שחי כדי כנכסיו
 לפני הדכר והביאו ככהוכחה מעילטלין מקצח חחפסה קודמ שכחוכחה

 ורציח משים שחי כין ולחלק מידה להוציא וצוה המורים מן אחד
: הוא מה כזה דעחי לדעח  כזה יגיעה ספר פוחח שום כי יסופר כי אאמין לא תשובה

 דהדשכ״א אליכא ושלש דכ״ט אליכא עעי־ח שחי כו שיש
 כמעלכילין וחפש שקדם מאוחר דכ״ח חפשה שחפסה שכיון הדא ז״ל
 וכ״ש מידו מוציאין ממנו וחפש המוקדם חזר ואם תפס שחפם מה

 ראיתי לא מוסכם וזה מידו מוציאין כאין כדינו הקודם דחפס הכא
 מגילכילי ואנכן מקרקעי הכתוכוח ככל כוחכין שהרי וגיוד . מחלוקח כו

 מן וגיורך קדימה דין כהן ויש הקרקעוח כדין המעלעלין וחזרו
 עדיך דלא מידה מוניאין ותפסה השנייה קדמה ואפילו הלקוחות

 כחוכחה לה שכתב אחר איחס קנה המעלטלין שאלו וכ׳׳ת . מלוקח
 דקנאי כתוב הכחוכה ככל הרי מגילגילין וקנה וליה כלוה וה״ל

 ראיתי לא כזה וגם דחפסה וכ״ש זה של שעכידא וקדם ודאקני
 הרשכ״א ולדעח . קייס תנאו שבממון תנאי כל קיי״ל דהא חולק

 אגב מטלטני הטחב כי דע וז״ל חרנ״ח סימן כתשוכה שכתב ז״ל
 קרקע אגב אפוחיקי שירו עשה ולפיכך ממגילעלי ינכה מקרקעי

 הטעם והוא וה״ה הכתים כסזקח כדאיחא ממנו נוכה כ״ח ומכרו
 כדרך הלקוחות מן כין הלוה מן כין וגכה שקדם מאוחר לכ״ח

 אין ודברים דין ללוקח ראשונה כחכה וכדאמרינן כקרקע שאמר
 השניה מן מוציאה והראשונה הלקוחוח מן מוציאה השניה עמך לי

 ודכרים וכו'. מכרן אס מקרקעי אגש מטלטלי לו כחב לא ואם
 שאני אלא למעשה הלכה ספק שוס כהס רואה איני הס ברורים

 לראשון נוחנין דליה ממטלטלי כאחד לנכות שניהם כאו דאם סוכר
 שעכודא דקי״ל משום כלום המוקדם כמקום מאוחר לכ״ח ואין

 הלוה. ניד שהס כל קדימה דין כהו איח כמטלטלי ואפילו דאורייתא
 כ״ח שנכאן או לקומות לנכי אלא קדימה דין להס שאין אמרו ולא

 שלש זו כהוראה יש ז״ל הרשכ״א לדעת הרי וכו׳ וטעמא מאוחר
ותו הפסה. שהרי ותו קודמת. כתוכחה הראשונה רי5שי חדא טעיות

ה וכדין ודאקני. דקנאי מקרקעי א;כ מטלטלי לה כתב שהרי  ז
 הריא״ך דעת אלא לו מודים הפוסקיס רוב אין ז״ל הרשכ״א שכתב

 זולתי שראיתי מה מכל אחריהם הנלנשכים וכל ז״ל והרמכ״ם
 ולא מקרקעי אגב מטלטלי לו כתב שלא שכל שכתכ ז״ל הרשכ״א

 וגס ולוה מלוה מהלכות י״ח פ׳ ועיין נשוה מולקין מהם אחד תפס
 יש כ״ע לדעת כי הנה .חולק שוס דעס הכיא לא משנה מגיד כעל

 וחוזר משנה כדכר כטועה והוי מפורסמות טעיות שתי זו כהוראה
 הריא״ך וכמ״ש משנה כדבר הוי כפוסקים הזה כזמן שכתוב מה שכל

 והגאונים התלמוד דברי שכל כתשוכה ז״ל הרח״ש וכ״כ ז״ל והרמכ״ם
 נשא אם דינא למיהדר אפשר אי ואם זה לענין משנה כדבר הוי

 חייב כיד ונתן נשא לא ואם מזיק מדין לשלם חייב כיד ונתן
 את ליסן עתיד הדכר היה אמס ואם כנזקין גרמא מדין שמים כדיני
 סיימוה לא ודאי אכל הספר יראה שלא עד הדין פוסק שהוא הדין

 :כתכתי והנלע״ד .אמן ינקנו ומנסתרות משגיאו^ יצילנו והוא קנויה
ה (תקכס) תתקם ל א  סכלונות לה הלח לאה את שדך ראוק ש

 ויוצא נכנס והיה כמנהג עדים ע״י
 לד״א לכו על עלתה לא אכל ולנשק לשחק עמה ומתייחד חמיו כבית

 לשם סכלונות לה ששלח ואומר לו לתתה רצה ולא אכיה כו חזר ואח״כ
 דכר להם אמר שלא ואמרו העדיס פי את ושאלנו עדים ע״י קדושין

 לאו: או גט צריכה האם כזה מיחוש היש סכלונות כשאר כסתם אלא
ה ב ו ש  פפא רב אמר עלה הוי מאי מקדש האיש כפרק גרסינן ת

 דרוכא צריכא לא פשיגיא מסכלי והדר דמקדשי כאתרי
 דתימא מהו מקדשי והדר מסכלי ומיעועא מסבלי והדר מקדשי
 כתלמודא ואשכחן ולהקל למיעוגיא ניחוש פי' .קמל״ן למיעוגיא ניחוש
 כתר אזליק אלא למיעועא חיישינן דלא קמל״ן כה״ג להקל ניחוש
 וכעדיס קדושין לשם סכלינות ששולח פי' ז״ל ורש״י וחיישינן לוכא
 . כלל חיישיק לא מקדשי והדר מסכלי דכולהו והיכא ממש כנ״ד

 נגידיס תקנת שיש מפני כולהו מקדשי והדר דמסכלי אתרא ומצרים
 שעישין אותם מפני לא הנשואין כשעת אלא לקדש שלא ראשונים

 מי כמצרים מעולם ראינו ולא המקום מנהג השתנה כהוגן שלא
 הקשו אכל . קדושין הסילונות שאין יודעים שכולם כזה שפקפק

 אפילו והא קדושין לשם שהם ידעא מנא אותה דשידך נהי עליה
 לא אחר לענין מענין נעתקו אס קדושין עסקי על עמה כמדבר
 פי' לפיכך זו שטה לפי כדוחק מתפרשת הסוגיא דכל ותו .חיישינן

 סבלונות לה ששלח כיון המפרשים ורוב ז״ל והתוספות והריא״ך ר״ח
 שיהיו לא אכל להם והלכו עדיס כ׳ כפני ככר קדשה שמא חיישיק

 דאפילו הנכונה זו שטה לפי לך הרי . קדישין עצמן הסכלונות
 שהוא כלל חיישינן לא דידן כנדון מסכלי והדר דמקדשי כאתרא

 כיון קדושין הוו לא ואלו הסכלונות כאלו אלא קדשה שלא אומר
 שקדמו לקדושין חיישינן זו שגיה דלפי ואע״ג מידי ידעה דלא

 החס שאני קדושין שם היו שלא אומרים ששניהם אעפ״י לסכלונות
 אומר הוא הרי כנ״ד אכל כיה הדר והשתא קדשה למימר דאיכא

 זו שטה ולפי להם חוששין אנו שאין אלא הסכלונות כאלו שקדשה
 אכיה ע״י קדשה שמא חיישיק כקטנה שאפילו ז״ל הריעכ״א העלה

 שמא חיישינן חדשה דכעיר ג״כ והעלה סכלונות לה דשלח כיון
 ור״ח מסכלי והדר דמקדשי כמנהג לעשות ההוא המקום אנשי דעת

 ומיעוטא מקדשי והדר מסכלי דרוכא צריכא לא איפכא נרים ז״ל
 והשתא קמל״ן למיעוט ניחוש לא דתימא מהו מסכלי והדר מקדשי

 למיעוטא חיישינן לא דכעלמא דאע״ג קמל״ן ניחוש דלא לישנא ניחא
 דאע׳ג והנכון חיישינן איש אשח חומרת משום מאיר כר' קייל״ן דלא

 נשים רוכ כגון חיוב של דכר כרוב הנ״מ רוכא כתר אזלינן דכעלמא
 רוכא כתר אזלינן לא כמנהג התליי כדבר אכל ויולדות מחעכרות

 וחיישינן מסכלי והדר דמקדשי המיעוט מן להיות רוצה זה דדילמא
 גרסא מצא ז״ל ר״י אכל .מסבלי והדר מקדשי דמיע־עא לאתרא
 דרוכא צריכא לא חיישינן דלא פשיעא מקדשי וכדר מסבלי שלישית
 דתימא מהו מסבלי והדר מקדשי ומיעוטא מקדשי והדר מסכלי
 רוכא אי זו גרסא ולפי .קמל״ן מקודשת ותהא למיעוטא ניחיש

 לא מסבלי והדר דמקדשי למיגיוטא אכל חיישינן מסבלי והדר מקדשי
 ואע״ג למיעועא חיישינן דלא כרבנן חיישינן לא דלמיעוטא חיישינן

לא דאכתי הכא שאני למיעוטא חיישינן איש אשת כחומרת דכעלמא
אתחזק



שאלות

 על מחצה זו שטה לסי אפילו .היא בטלמא וחששא אסודא אסמזק
 ז״ל והריא״ה הר״ח שגרסס האחרונים הסכמח ומ״מ חיישינן. מחצה

 דבנ״ד הגרסאוח לכל בהדיא לך הרי להחמיר. שהיא ותו הנכונה היא
 מהכלי כולהו מצריכי שהרי המחמירים לדטח אפילו כלל למיחש ליכא
 המנהג שכך כלום אינו טמה מחיחד שהיה שטיק ומה מקדשי והדר

 למיסש ליכא טליה כא שהיה ואפילו זה על זה לחבכם כדי לטשוח
 סנלונוח לה ששלח אמר שהרי קדושי! לשם טליה בא לא שהוא חדא
 שאינו כיון בזה להאריך מקום ואין שהדי דליכא ושו קדושין לשם

;כשבתי לט״ד והנראה .שאלשינו מטנין
קמטון עם שזנתה הפנויה בלאה שהיה ("שקכו) תתקסא

 אוכלת שמטון עם שהישה ובזמן
 דלא קלא טליה ויצא אחרים פריצים חברת ג"כ שם היו ויהשכרש

 ושלשה בן וילדה ונתטברה ולאחרים ולו להם עצמה שהפקירה פסיק
 שלא מפחדו כי אומר זה ושמטון בנו שהוא לומר בשמעון טצמה
 וחזר וקדשה בנו שהוא להודות מוכרח הוא בעכו״ס טליו יטלילו
 ואומר העכי״ס בערכאות נשאה וגם מעוברת שהיהה בזמן וגרשה
 אוהו ושהתה בזמנו הבן אש למול רצתה ולא אונם מנד זה כל שטשה
 אש הוליכו ושם לעיר חיז ללכת שמטון שרצה עד ימים לחדש קרוב
 אדם גני כמה בפני והודה עליו ובירך שמעון והוציאו אותו ומלו הבן

 אם ומעשהו הנער משפט יהיה מה המורה יורנו ופשה .בנו שהוא
 החליצה מן שמעון אשש אש ולסטור עליו ולהתאבל ליורשו בנו הוא
 אם וקללתו הכאתו על מיתה וחייג ליבום זקוק הוא ואם היבום ומן

 הכל .גנו מההוא לדבר דבר לכל גנו אינו ואם דבר לכל בנו הוא
:היטב באר כ״ש יבאר

שאם בהודאתו עימד עדיין זה שמעון אם הודעתני לא 1
 מסר אם בני זה אין ואמר שחזר אלא עומד אינו

 שמחמת כלום הודאתו אין באונסיה כהדי וידעי הודאתו טל מודעא
 וכן .בקרובותיו אסור להיות אלא דבר לשום בנו ואינו הודה נסיה אי

 שזינשה פנויה וז״ל ביאה אסורי מהלכות ט׳׳ו פ' ז״ל הרמב״ס כי.ב
 לדבריה שחוששי! לי ויראה פ' של בנו זה להיות נאמנת ואינה יכו

 הודה ואפילו . ע״כ מספק פלוני אותו בקרונות אסור הבן ויהיה
 לכל בנו אינו בני הוא אס יודע איני ואומר עליה שבא שמעון

 שנשבע יודע איני אומר וזה בידך לי מנה אומר לזה ודמיא דבר
 עלה עיין מ״א סי' בתשובה ז״ל ריב״ש וכ״כ יודעונפטר. שאינו
 עדיין אם אבל .נאמן מודעא ומסר בהודאתו וכפר חזר אס הילכך
 אביו אש הוא שירש בין נאמן ודאי ירושה לענין בהודאתו עומד
 השנואה בן הבכור אש כי דכשיב שנים סי שיטול בכור הוא ואם
 שירשנו בין .לאחרים יכירנו יכיר ואמרינן שנים פי לו לשש יכיר
 מוציא בנו שהוא בשחלה שאמר זה אחר שפס שאס מינה ונפקא אביו
 מלשון דקדקשי וכן .בנו שהוא אומרת אמו גס שהרי התוסס מיד

 משמע ליורשו כשב ולא ירושה לענין בנו שהוא אע״ס שכתב ז״ל הרב
: ירושה דיני כל לי ,

“] י נ ע  דספק אע״ג בנו שהוא מודה שהוא כיון עליו להסאבל ל
 וכן אבילות עליו חל בנו שזה שמודה כיו! להקל אבלות

 יודע איני חומר הבן ואם עליו להתאבל חייב אביו שזה אומר הבן
 כופין ב״ד אין אבל הספק מן ומתאבל ספיקא דידיס לגבי הוי
: כך על אותו ן

] י ג ^ ל  דטומאה משום לו מטמא אינו כהן הוא אס גו להטמא ו
 הוא ספק אכשי בנו שהוא מודה שהוא ואע״ג דאורייתא

 מן מטמא ואינו לאחרים עצמה הפקירה לו עצמה שהפקירה כמו
 הרי בנו הוא אם נפשך ממה לאביו מטמא הזה הבן אבל . הספק
 אל להטימא ומותר ישראל הוא הרי הוא בנו לאו ואי מטמא שפיר

 בנו בניס בלא מש אס הספק הבן זה של אשתו לענין וכן המשים
 ואס מיבם שפיר הוא אחיו אס ממ"נ אותה נושא הודאי שמעון של

 צריכה אותה ליפא רוצה אינו ואס נושא הוא בעלמא אשה אחיו ״ייי
 הודאי שמעון של בנו מש ואס לשוק. להתירה הספק מן ממנו מליצה

 יש ואם ממ״נ. אותה נושא זה ספק אחרים אחים לו ואי! בניס בלא
 לישא שקנה לו אי! הספק זה הרי הספק זולת אחרים אחים לו

 אחיו לה חלץ ואם לאחיו אלא זקוקה ואינה הוא נכרי דשמא אותה
:אחיו חלוצת לה והויא אחיו הוא גס שמא

ז ״ ב ד ר ן ותשובות ה ל

ו י ^נ ^ ל  ס״ג ז״ל הרמב״ם כשב אביו שמעין אשש אש לפטור ו
 ספק זה הרי וכו׳ בנו שהוא אע״פ וחליצה יבום מהלכות י

 ולהחמיר וכו' אחר עם זיצתה כך זה עם שזינתה כשם יבוס לענין
 ואע״ג הפוסקים דעת הוא וכן .ע״כ משיבמש ולא הולצש בו דני!

 חבל סאששי בני זה באומר הנ"מ נאמן בני זה דהאומר דקיי״ל
 ירושה לעני! אלא נאמן אינו אוממפוששי מאנוסשי בני זה באומר

 היכא בין חילק לא ז״ל שהרב למידק דאיכא אלא .שביארנו כמו
 וביבמות ג״כ מאחרים חשודה שהיא ובי! ממנו אלא חשודה שאינה
 בחרא וללישנא מעלמא דימא דלא קמא ללישנא לישני שרי איכא
 דהיכא אלא לה מכשרינן ולא לחומרא דאזלינן מעלמא דדימא אע׳׳ג

 מי וז״ל תרומות מהלכות פ״ח ז״ל הרב פסק וכן מעלמא דימא דלא
 וילדה כהן אותה פיתה או אותה שאנס או שוטה לכהן שנשאת
 היא קדושין ובלא הואיל ספק שהדבר ואע״ס בנה בשביל אוכלת

 יצא שלא והוא עליה שבא זה בחזקת הולד הרי נתעברה מאחר שמא
 הרי . ע״כ הכהן בזה אחריה מרננין הרל אלא אחר עם קול עליה

 דאורייתא בתרומה אוכלת מאחרינא דימא דלא דכיון בהדיא לך
 מתיבמת. פסקדחולצשולא והביא איירי דבהכי הפרק כל כדמשמע

 לא ז״ל שהרב ונ״ל . דבר בה העלה ולא בקושיא הרגיש ובעלמ״מ
 דידן כנדון מעלמא דדימא באשה אלא יבוס בהלכות הכא איירי

 שבא מי כשב ולא אשה עם שזינה מי שכתב ז״ל מלשונו כן ודקדקשי
 איש אשש עם אותה דמדכלל ושו איירי. זונה דבאשה משמע אשה על

 ועדיפא מעלמא כדימא והוי הבעל אצל בעילות רוב איש ואשת
 לו אין הרי ודאי בנו שהוא הדבר יודע ומאין שכתב ושו .מיניה
 לא אי אבל חזקה לו דאין היינו מעלמח דימא אי ובשלמא חזקה
 לגגצי איתרע האי לגבי דהיינו רעותא דאישרע היכא מעלמא דימא
 וא״כ לזה אלא נבעלה ולא אחזקשיה לה מוקסינן איתרע דלא עלמא
 הרי יבום לעני! בין שרוסה לענין בין מעלמא דימא דלא היכא
 מסכים זו בחלוקה ונמצא ליה. שדינן דידיה דבשר בנו בחזקת הוא
 לענין בין מעלמא דדימא היכא אבל הפוסקים. שאר עם סרב

 אביו ואשת בתרומה אוכל ואינו הוא ספק יבוס לעני! בין הרומס
 לאשמועינן מעלמא בדדימא ז״ל הרב דנקט והא ולאמתיבמש חולצת

 המחלוקת אין והשתא ירושה לענין בני זה לומר נאמן בכס״ג דאפילו
 ז״ל הרא״ש שהקשה מה ניחא נמי והשתא .הקצה אל הקצה מ!
 דכיון בגט אשתו אש סטר בעי דאי במגו דלהימני ז״ל הרמב״ם על

 נתעברה מאחרים וחזקה בעילות רוב בתר הלך מעלמא דדימא
:אמרינן לא חזקה במקום ומגו חזקה במקום מגו והוי
א צ מ  הרמב״ם לדעת מאחרים קול עליה שיצא כיון דבנ״ד נ

 ולא חולצת שמעון אשת אחריהם והנמשכים ז״ל והסמ״ג
 כלישנא הלכשא שפסקו ז״ל סעזרי ואבי הרשב״א לדעת אבל משיבמש

 שמעון ואשת ליה שדינן דידיה יבשר מעלמא דימא אפילו בתרא
 שמיד שהישה אשה על נשאל ז״ל והרא״ש משיבמח ולא חולצת לא

 את ולסטור לירושה כבנו דהוי ופסק הימנו ונתעברה שמעון בביש
 מזו וגדולה .ההוא בנדון לו יודה ז״ל הרמב״ם דאך וכתב אשתו

 חשודה שאינה אלא מיוחדת בישו בשוך שמיד אינה שאפילו אומר אני
 הרא״ש מודה ביותר פרוצה שהישה ונ״ד הרב. מודה אחרים עם
 :פ״ב בכלל ועיין הפק אלא בנו שאינו ז״ל ,

] י נ ^ ל  לא מספיקא דפטור פשיטא בנ״ד אביו וקללת הכאת ו
 יש אחרים עס חשודה דאינה היכא חבל .ליה קטלינן

 קטלינן לא דילמא או ליה וקטלינן וליבום לתרומה דמי אי להסתפק
 וקיי״ל בנו שהוא בחזקת גדל שזה דאע״ג ברורה בראיה אלא ליס

 ספק מחמש באה שלא חזקה הנ״מ החזקות על ושורפי! דסוקלי!
 מורכב ובנה לירושלים שבאש אחת באשה מעשה דאמרינ! כההיא

וכו' וסקלוה עליה בא ואח״כ בנה שהוא בחזקת וגדלשו כתפה על
 בנו שהוא בחזקת זה גדל שלא ספק מכח באשה שהחזקה הכא אבל
 בכי אצלינו הוא ידוע הספק אבל במ שהוא שהודה מפני אלא
אי! דהאידנא וכיון והכאחו קללתו על נהרג אס לי מספקא האי

יבוא עד בו הארכתי לא מידי * י'
והנראה

 ... מינה נפקא לא נפשות דיני דני!
 מידי לא ותו אסור ודאי שמעון אש להכות ד^לו צדק מורה

: כשבתי לע״ד
הטפלות להפלות דבר על לקנדיא (שק״.) תתקסב

הקרויות
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 אסד בשנור גבינה ופל בשי של עורכא׳ יון בלשון הקרויוה
 פירשו ורובש בדבר אישור נהנו הקדמוניש זו כיר ה:מי

 בידש שהזיק מורה יש באשר לשורש ר,זדו מקרוב בשה אך
ק נפרצו  כאשר פה אל פה מתמלא כהשנור ידוע ודבר פ
 גדולה כי וידוב כשיש הממביכי הבית בבלי לכל הביר מנהג

 לכתהלה אוסרין יש היא מנשא ריהא אי ונשראי בקראי המהלוקפ
 מחלקין ויש נכתשלה אפילו מתירין ויש בדיבבד אפילו אושרין ויש

 פשוח בין מחלקיש ויש האושרין לדעה אפילי קטניש בשנוריש דדוקא
 .המחלוקות בשלב ראשי יכניש מי וא"כ .הנד מ; פיו או למכושה

 לא אישור בו שנהגו הביר חכמי אך לי שיה נא זאת כל מ"מ
 לא כיבמייהו ברה הללו הרבית כל וירבו כוו באנגיא קני' קטלי
 מתלתא חששו גמור לאישור אך להוד דרישא דינה מכיעש כוה

 ולהזהר להשמר הומנב שמן וזה דרבנן לאישורא ג״כ ואנ״ל טעמי
 נניבה הכא דליש את״ל ואפי' הטפליש לריבוי מרידד הנניבה מן

 משפקא הרחקה כאן אין מ״מ המוחש להכחיש אין כי ואש ממש
 אושש מכניס שנית .לגבינה מבשר לחבירתה מאשש זב כודאי עד

 וכ״ש בהכנסה בטפלות ונדבק וגבינה בכר בדקר ונדבק אחד בדקר
 ומבליב הבשר מ; ובולב נשחמס הדקר ונש בהש שילדת שכיד בהונאה
 אליבא דבה״ג הבין מן שנבלש בפר שלישית .בכפך וכן בגבינה

 אבל וז״ל הדקר אישור בבנין בסמ״ק בכה״ג איחא וכן אשור דכ״ב
 בזו זו נוגבין או פשטידא שחש ונדבק נבלה של הבומן יצא אש

 פאלא שקורין דקר ואותו שש ובוד .דידן נדון ממש וכויא אשורה
 של הפפכיידא מן השומן נמשך אש החרור מן הפת מוציחין שבה
 למחר בד היוש באותו בה להשתמש הישראל יוכל לא גבה בל נבלה

 הכא שאני יומא בס שאינה דגזרינן ואע״ג בה להשתננש מצי ולמחר
 .ע״כ הישראל בשביל חדש דקר הבכו״ש כיבשה שנא חפשר דלא
 שומן הדקר על שאין מיירי ודאי למחר בה להשתמש שמתיר ומה
 השומן ודאי בבין אבל . לפגם טבם נותן יומא בת כשאינו דאז בבין
 מטבש להתיר שייך ודוקא בפין) כשהוא לפנש(אפילי טבש נותן אינו

 הוי אחר דקר הפכו״ס שיבשה אפשר דאי כיון ב״י כשאינו פליטה
 שהשומן כ״כ לחוש ואין טפלה אחת רק דהכניס איירי זה ו;ש כדיעיד

 התמה לשקיעת סמוך כולם ומכניסם רבו כמו שרבו בנ״ד אבל בבין
 איכא וכה״ג .הדקר על בעין הוא השומן ודאי הגנות לחוכנן כדי

 לפשעידא מון הבשר שומן זב אס ומיהו וז״ל בב״ז במשר״י בהגה״ה
 אפי' לאוכלה אשור הפשטידא מן רחוקה שהפת אב״פ בתנור ונבלע
 בתנור הפת עם טפלות שוס לאפות שלא ליזהר טוב וכן והיאיל בננלח
 אוסר אין כי דכ״ע אליבא וזהו ע״כ אדפתיה ולאו השוק זב דילינא
 בנ״ד וכ״ש אדעסיה לאו דילמא רחוקות אפילו ואושר ריחא מטבש

 כ״ש דרבנן דאיהורא בפת דחושש והרי טובא אהדדי דודאי-שמיכי
 בתלמוד נזכרה לא השומן יזוב שמא זו וחששה דאורייתא דאיסורא בנ״ד

 התנור. בדפנות דבוק היה שהפת שייך לא שלכם שבתנוריס לפי
 ומוטב בהו מחינן אי מינן יקבלו לא בהו דדשו כיון לגנימר וליכא
 יטו דודאי אומר ואני .דאורייתא באישורא אפי' וכו׳ שוגגין שיהיו

 תקנה יש ועוד הקדמונים בזמן בתחלה ג״כ היה כן כי רובם אזן
 ויש תנורים אופה לכל יש דהרי עצמו בפני מין נל לאפיה בדבר

 הס גס יזהרו בזה להזהר האופים על נגזר ואם אופים שני להקהל
 שיהיו מוטיב אמרינן לא כה״ג ועוד .הקהל מן פרנסתן רוב כי

 דוקא בה״ג כתב וז״ל המביא פ' באשר״י איהא והכי .וכו' שוסנין
 בהוובנשין מחינן באורייתא דכתיבא מידי אבל מדרשא דאתי במידי

 מועיל דאין עכו״ס בישולי הכא יש וגם .ע״כ דפרשין עד להו
 מהני לא בתבשיל אבל הכי אמרינן בפח דדוקא בתנור קישס השלכת

 הריא״ך ע״פ בר״ן איתא והכי האש על התבשיל ישים שישראל עד
 הבכו״ס דשגר בה יש מלאכות ג' פת וז״ל מעמידין אין פ' ז״ל

 בפת דוקא מיהו העכו״ם ואפה יש-אל דשגר א״נ התנור היסק
 .לא תבשילי: שאר אבל בה מיוחדת מלאכה היא התנור ששגרת לפי

 ע״כ כלל ספק בדבר ואין הראשונים כתבו וכן ופו' מוכח והכי
 קיסם השלכת של זו קולא גס בפח שהקלו הוא דמסתבר ומלתא
 אנל בביתו לאפות יכולת אחד לכל ואין פת בלא אפשר דלא מבוס

 והיינו רז״ל היתר כפי רק נקל ולא כה״ג למיסר שייך לא בהבשילין
ולא דאמרן אנסי הני משום הטפלות אפיית דאסרו דקמחי טעמא

 לידן ואתא והואיל .וטעמא ריחא הכא אית אך לחוד ריחא משום
 לה דדמי אחריתי מלתא נימא ראשוניס ותקנת גדר דפרצת מלחא

 שנהגו נראה הדין ק״ק ותקנת גדריס אמת בכתב הרשום כפי וזה
 ולזהירותא ישראל שומרים הנאדות מוליכי עש הבציר בשבת לשלוח
 הנודות לפתוח שהכרח וידוע בגת דבש מבכי לערב ג״כ נהמו יתירה
 לרווחא אלא ז״ל הרמב״ם לסברת ג"כ הצריכו ולזו הנקיבה מחשש

 השמירה מנהג ולסתור לבכיל לבו מלאו אשר ואיזהו זה מי דמינתא
 איסורא ביה שייך דלא דבלתא במנהג ואפילו לחוד הדבש על ולסמוך

ט' בישן בני גבי שנהגו מקום פרק כדאיתא ליה מבכילינן לא  ו
 ולהתיר לבטל דאין דאוסר כמאן ונהגו איכורא דאיכא היכא וכ״ש,
 זה על לסמוך לכתחלה שמתיר נראה אין ז״ל הרמב״ם שלדברי וכ״ש
ט' דבש מועט ביין נתערב שאם כתב דהפי  הדבש דזה ועוד ו

 דודאי גדולה טעות וזהו דבורים דבש היה ביין עכשיו עד שעירבו
 אין וז״ל כתב דהכי לבכירים הראויים תמרים או תאניש דבש ר״ל

 היין על אלא גזרו לא כו' להקריב שראוי יין אלא לב״ז מתנשך
 גאוני הורו נשך יין משים בו אין מבושל יין לפיכך לההנשך הראוי

 ואינו הואיל שאור מבכי או דבש מעט ביין נתערב שאש המערב
 שאינו דבש והרי .ע"כ העכו״ס פס לשתותו מותר וכו' למזבח ראוי
 כדכסיב לבכורים הראוי דבש הוח במיעוטו בעל ומינו למזבח ראוי

 איתס תקריבו ראשית קרבן וגו' דבש וכל שאור כל כי בהדיא בקרא
 ראשית קרבן הדבש ומן השחור מן להביא לך יש מה רש״י ופי׳ וכו'

 פי' וכן המנחות כל בפ' כדאיתא בעל דאינו מקרא נתרבה זה ודבש
 וכתב וז״ל פא״ני באשר״י כדאיתא ז״ל הריוב״ס דברי ז״ל הרמב״ן
 על לנסך הראוי היין על אלא גזרו שלא את״ל שאך ז״ל הרמב״ן

 לא דאינהו לן לימא ומאן הוא נסוך מחשש גזרתם שכל המזבח גבי
 ופירות שיח בנות מקריבין הש הלא ודבש שאור המעורב יין מנסכי

 איירי הורה שאשרה דמה בהדיא הרי למזבח תורה שאסרה דקל
 דהיינו שוח ובנות _ דקל פירות דהיינו המרים של בדבש ז״ל הרמב״ש

 של ורמוניס האניש אלא מהני דלא אמדינן טבמא ומהאי תאניש
 לנו יש ובאלה המזבח לגבי עולין ואין לבכורים הראויים ישראל חרץ

 כדאיתא לבכורים ראויים שאינם לאדן מוצה של חיל בטלי דלא מיבוע
 אפי' המזבח לגבי קרא מהאי נתמעטו ולא בכורות במש' בהדיא
 לקרבן להקריב מותר דאין משים דהיינו להקריב דאשורין את״ל
 מזבח ע״ג ועולה ברובא בטל מ״מ בהדיא תורה שאמרה גוה אלא

 ותמרים תאנים מרבינן ואפילו דבורים מדבש מהני לא ולהכי מיקרי
 מבושל יין במבט שיוביל ז״ל הדמב״ס כתב לא ולהכי לארץ חונה של

 יתבטל שלא כנקרא נתרבה לא מ״מ מזבח ב״ג עולה אין כי ואפילו
 שלומים שולחים המחוז מזה מקומות בשאר היום ועוד במיעוטו
 דילמדנו יהודה כה' החכה כתב זה את .מידי לא והו ישרא,ל שומרים

 חלוק שכנגדו לפי אני גס בפי מה לדעת אלי ושלח בקנדיא אשר
:יצ״ו קסשאלי אלי׳ כהר״ר הרב והוא עליו

ה ב ל ש  מבנה ממנו כי ראשון ראשון על ונותן נושא הנני ת
 על שיהיה אפשר הקדמונים שנהנו המנהג זה .לשון

 מצד אשור שהדבר מפני איסור בו שנהגו מפני או דרכים מג' א'
. להתיר הפס נגד תבונה ואין חכמה אין ובזה כתבת כאשר עצמו

 במחטקות התלוי בדבר הדעת בשיקול שטעו מפני כן שנהנו כגון או
 אעפ״י היא מילתא דריחא הפלוגתא האי וכגון דאייתרא כההיא
 גם .להחמיר ונהגו הדעת בשיקול עבו להקל לפשוק להש שהיה

 דשיקול כיון שנשאלו אפי' זה מנהג להתיר רשאי אדם אין בזה
 בשם ז״ל הריעב״א כתב וכן . לכחמיר מנהג בדבר חיפס הדעת

 אלא בטעות שאינו מנהג או ז״ל הרסב״ן בשש ז״ל הרא״ה רבו
 בין פיהם על בין עצמם על להחמיר ורצו מוהר שהוא בו שידעו

 כנגד יחיד מחלוקת שהוא או מחליקות בדבר שאין כגון ת״ח ע״פ
 כולם ואפי' וקיס שריר מנהגם הרי פשחיס דערבי כההוא רבים

 לשם וההולך להם מתירין אין כולה התורה את יודעים חכמים
 זה ואין לחזור בדעתו ואפי' חדרים בחדרי ואפי' היתר נוהג אינו

 מפני איסור בו ונהגו בעבות הוא המנהג ואם שאלתינו מענין
 . להם ומתירין נשאלין כזה מנהג־ עצמו מצד אשור שהדבר שחשבו

 אע'פ להם מתירין שאן דבית כההיא איסור חשש במנהג יש ואם
להחמיר במנהג הוא שכתבנו מה וכל כרחם בעל ואפי' נשאלו שלא

אבל



n f mהרדבץn e w n

 ואין חכמה אין לאסור מוכרע הוכר אם לסקל שהוא גמנהג אגל
 המנהג ואם להלכה. אוחם שמיחירין עד גידם ומוחין השם נגד עצה

 יהיה שלא כאופן להחמיר לעצמו יעשה מוכרע אינו והאיסור קכוע
 קכוע אינו המנהג ואם .מעט מעט יחזירם אשר עד מחלוקח
 וכנ״ד המנהגוח חלוקי הם אלא גרור האיסור שאין אעפ״י יכטלנו

 ופלוגחא דאמוראי פלוגחא דאיכא דכיון השני מהמין הוא ודאי
 אפי' עצמם על להחמיר רצו לא או היא מילחא ריחא אי דכחראי

 החששוח אוחם לכל נחוש ולא היא מלחא לאו ריחא דהלכחא אח״ל
 דאפי' עשה יפה לא כזה מנהג שהסיר מי שכן וכיון .כחכהי אשר
 ראיחי ולא החדושין כעלי כחכו וכן להם מסירין אין שאלה ע״י
 להחמיר כו שנהגו כיון מוסר אינו שהסירוהו ואפילו . מחלוקס כזה

 עשה לא האסור אס היכידהמסיר וכי כאיסור עליהם כאלוקכלוהו
 למנהגא אוסו ומחזירין כלום ולא עשה לא נמי הכא אן! כלום ולא

 שוגגין שיהיו מוטכ לישראל להם הנח ככה״ג אמריק ולא הראשון
 אומרים היסר כדכר נהגו חכם סראס פי שעל כיון מזידין יהיו ולא

 אמרינן דלא הראשון. למנהג ויחזור הורה יפה לא זה שחכם להם
 קדמונים מימים כן שנהגו או מעצמם היסר שנהגו כדכר אלא הכי
 ועל וידוע חי שהמסיר כנ״ד אכל .הענין היה א־ך ידענו ולא
 מה אכל .הראשון למנהגם דהדרי עד להו כייפי! היסר נהגו פיו

 לנ״ד ענינו מה ידעסי לא העיטור כעל כשם האשרי לשון שהכאה
 ואפי' כהדיא כהורה כסוג אינו שכהכה החומרוה כל עפ״י שאפילו

 כהוכ שאינו ואצ״ל מדרכנן אלא איסורו שאין להודוה צריך אהה
 שהם מה לעשוה הקנה להם שיש דכיון שכהכה ומה1כהורה. כהדיא
 ומעסה דעהי. וכן כסכה יפה לן צייהי איסור שום עשייח כלא רגילים

 ורכא דאכיי פ^גהא .לא או הדין מן אסור הדכר אם ואהן אשא
 כסלהו אכיי לנכי כרכא הילכהא איפסקא היא מילהא ריחא אי

 לוי עכיד וכן היא מלהא לאו ריחא א״כ קג״ם מיע״ל כר הלמודא
 גיד פ' ז״ל הריא״ן! וכהכה אחר ודכר כגדי גלוסא ריש כי עוכדא
 היאאפי׳כאיסורא לאומלהא דריחא כרכא אהיא לוי ז וכ״ס הנשה

 הסיר דלא ז״ל הרג דכהכ ואע״ג דלוי כעוכדא כחוש והיסר שמן
 דכפ' ז״ל הר״ן כחג הרי הסיר לא לכהחלה אכל כדיעכד אלא לוי

 כירושלמי איסא והכי .לוי ההיר לכסחלה דאפילו מוכח צולין כיצד
 של ואחד כשר של א' שפודין שני לצלוח מהו חרומוס כמס' כהדיא

 מחיר לוי כשם ושמואל אסר רכ כשם ירמיה ר' אחד כחמר נכלה
 לוי דאזיל אמר בעצמו שהרג ועוד לוי שיי לכחחלה אפי' אלמא

 פלוגחייהו דנקט והא .שרי לכסחלה אפילו ורכא דרכא לשיטחיס
 בדיעכד דאפילו לאשמעינן ס' עם שצלאו שחוטה כשר כדיעכד

 מ״מ שרי לכסחלה דאפי' דלוי מלסא משמע דסכא ואע״ג רכ אסר
 הפוסקים ורוב דעחהרמכ״ם וזה הם דכריקכלה ז״ל הייא״ן! דכרי

 כעין שהם הגדולים כחנורים אפילו אחריהם נמשכים שאנחנו ז״ל
 ריחא למ״ד כין כדיעכד אפי' אסור דידן דנדון נ״ל הילכך שלנו

 במרדכי כחוג דבהדיא היא מילחא לאו ריחא למ״ד בין היא מי^א
 אסור[מטעס] יחד שנאפו ופלדונש שפשטידא העזרי אבי בשם ובסגהוח

 בשר הנ״מ היא מלחא לאו דריחא למ״ד ואפילו .היא מלחא ריחא
 בחלב בשר אבל בשחוטה נבלם של הטעם ניכר שאין בשר עם

 טעמא דאיכא וסו .בדיעבד אפילי אסור בזה זה של הטעם שניכר
 דזה היחרא ביה דמורה משום למיגזר איכא בחלב דבשר אחרינא

 להעלו״ו שלא כו שהחמירו כמו עצמו בפני מוחר וזה עצמו גפני מוחר
 ואעפ״י .ז״ל הר״ן כסב וכן איסורי! בשאר שאי! מה אחד שנחן על

 אפס אם לחוש ואין וז״ל הפועלים אח השוכר כפ' החו' שכחבו
 יגעו שלא רק אחד בחמר גבינה של טורטא עם בשר של פשטידא

 אבל גדולים בחנורים איירי דהחם וכו' האיסור עם או בזה זה
 הנ״מ לא גדול אבל הייח קולט שהקטן מפני וטעמא לא בקטנים

 מקום בכל כנ״ד מהם מלא בהנור אבל שחים או אחת שיש בזמן
 לכ״ע rדכנ אומר אני ולפיכך באיסור נקלט הוא הריח שהוליך

 סחוס ופיו מהם מלא שהחנור כיון החוספוח לדעס דאי אסור
 לשיטח ואי .בדיעבד אפילו ואסור הוא מלחא ריחא הצד מן והוא
 הנ״מ לכסחלה לר ואמרה היא מלחא לאו ריחא דס״ל ז״ל הר״ן

 לדעח ואי .דאמרן מטעמא אסור וגבינה בבשר אכל וכשר ככשר
לדעת ואי חילק ולא פלדונש עם פשטידא אסר כהדיא המרדכי

 וגבינה לבשר בגשר בשר כץ חחלוק שלא אפילו ז״ל והרמב״ם הריא״ן!
 פיו ובין מלא לאינו מלא חנור ובין למגולה מטסה בין חחלוק ולא

 החירו. לא לכחחלה אכל כדיעבד אלא הסירו לא הצד מן וכין למעלה
 לא שהסירו החוספוח שהרי בנ״ד המחיר סומך מה על ידעחי ולא

 החמר כין ליה שאני דלא ואע״ג כדיעכד משמע אפו אם אלא אמרו
 אדעחיה לאסוקי ה״ל מ״מ אחח פשטידא שאפו להיכא מהם מלא
 שלא חדע .קטן כחמר דינו להיוח וחזר החנור פי סוחמין שמא

 חנורים אכל יראים כספר שכחוכ כדיעבד אלא החוספוח הסירו
 נפיש וייא דידהו אוירא דנפיש צלי עם פח לאפוייס שרי שלנו גדולים

 שלנו בחנורים הצלי עם פח לאפוס סומכין סברא ומסאי פטומייהו
 מכדסה הצלי אא״כ לא ולכחחלה שרי בדיעבד איסור של צלי ואם

 סחיר לא ואפ״ה בחנורים מחלק שהוא בהדיא לך הרי .ע״כ בבצק
 לאו דריחא דמ״ד קולי נקט מורה דהאי וא״ח .בדיעבד אלא בצלי

 לוי דאמרה דס״ל דהר״ן וקולי .כהריא״ן! כרבא ולוי היא מלחא
 לבשר ובשר בשר בין דמחלק חומריה כי נקיט ולא לכחחלה אפי'

 שכחכחי מה שכל יודע והוי .הולך בחושך הכסיל נאמר וע״ז וגבינה
 כשומן העיסה אח שלש כגון או מנולץ והגבינה שהכשר בזמן הוא

 הבשר או האיסור אם אבל ריח ומעלה מגולה שהאיסור ובאופן ובחלב
 כמנהג לבושים כמה עליה יש אם וכ״ש דמליינה כגון בבצק מכוסה

 מה על וא״ח .המחמירי! לדעח ואפילו כלל לריחא למיחש ליכא
רי' ומביא הפורני בחוך ישראל של שהקדרה במצרים סמכו כ  הנ

 וכ״ח זה על שיקפיד מהחכמים א' ואין הפורני בחוך ומחט קדרחו
 פוחח שהנכרי ראינו הרי שרוק ופיהם יפה מכוסוח שהקדרוח מפני
 מגולה והוא בשר של חגן מביאי! שהרי ועוד בהם ומהפך אוחה

 נכרי של בישול או גבינה של פשטידא הפור! בחוך יהיה ולפעמים
 ולפיכך בזה שפקפק שעררו מהנגידים אחד היה שלא דמלחא כללא
 ז״ל כהריא״ן! פוסקים שודאי לי ויראה .סמכה מה טל טעם צריך

 בין בשר בין גוונא בכל א ה מלהא לחו דריחא דס״ל ז״ל והרמב״ם
 וההיא .בדיעבד והסירו לכחחלה ואסרו האיסורין בכל וכן גבינה

 כלכחחלה דהוי משום בכוחח לאוכלו שאסור הצלי עם שאפה דפת
 בחנורים לפיכך .ז״ל הרב וכמ״ש עצמו בפני הפח לאסל יכול שהרי
 . לכחחלה אפי' מוחר לטיבוחא כמה דאיכא הזה הזמן של שלנו
 אלא כלל מהם מלא החנור דאי' וחו הרבה. גדולים שהם חדא
 שלפעמים ואע״פ מעולם החנור פי טחין דאין וחו . שחים או אחת

 והטעם הריח שיצא מקום והכותל הכיסוי בין יש עדיין אותו מכסי!
 בתוך גדול הסק יש שלעולם מפ:י הוא עליו סומך שאני העיקר

 בתוך שיהיה ריח כל שואב והאש תכבה לא תמיד הצד מן הפרן
 התנורים אם לפיכך התנור שבתוך במה כלל נבלע ואינו התנור

 : לכתחלה מותר זה הרי הללו הסנאים כל בהם יש שלכם
ל י נ ע ל  פל״א הנקרא הדקר לעני! וכן כתבת יפה הנגיעה חשש ו
 כתבת שזב מס ולעני! . והתוספות הפוסקים וכתשוה י

 ולא למעלה היה פיהם שלהם שהסנורים מפני בתלמוד הוזכר שלא
 זב יוסר דאדרבה כלל דבריר את רואה איני בזה זיבה שייך

 מהעליונות זבו שמא לחוש יש והילכך משוה יותר למטה מלמעלה
 אותן משלשלין שהיו צלי השר של שפודים גבי ובשלמא לתחתונות

 בתלות אבל למעלה שפיהם כיון לזה מזה זיבה שייך לא בתנור
 לעשית נוהגים היו שלא לפי לומר צריך דרכך ולפי . לחלק שייך לא

 בכל שבדקנו את״ל כתבוה לא ולפיכך גבינה ושל השר של טפלות
 אי דודאי משום לזה אחוש ולא .בו וכיוצא זה נמצא ולא התלמוד

 בהגהה שכתב כמו לבדה לאוכלה אסורה בעצמה הפת שזה ידעינן
 אסורה ספת כל טש ואם באליה התמר את טשין דאין מהאי לה וילין!
 טפי שכיח תנור טיחת גבי דהשלמא לחלק אפשר שהיה ואעפ״י וכו'

 ■לא הטפילה או הפשטיד״א זבה אם אבל עבירה הרגל משום יגזרו
 פס ז״ל הרשב״א וכ״כ . לחלק נראה אין מ״מ האי סלי שכיח

 דש כטעמו שריחו אותה אוסרין מהגאונים יש הבשר עם שאפאה
 זב אכל היא מלתא לאו ריחא דקייל״ן משום וטעמא ע״כ מתירי!

 הכא והא .במלח אפילו הפת את לאטל אסור ודאי הצלי מן
 דחיישיק בהגהה שכתב מס אבל .אסור ואפ״ס הוא בעלמא דחקראי

 חדא הוא גדולה חומרא זו רחוקות ואפילו אדעתיה ולאו זב שמא
את״ל ואפי׳ ממנה רחוק שהוא לפס נגע שמא זב ואת״ל זב שמא

הגיע
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 הסיר מזו וגדולה הגבינה. עס יאכלו שמא לאוכלה אשור שיהא הגיע
 היא מלתא ריחא ליה דאיה למאן נהגו הממם ומזה וז״ל במרדכי

 עש כין שחפצים מה עם אוהו ואוכלין עליו מקסידין אין שהפח
עסי וכן כגכינה עם כין כשר  שנאפו ופלדונש שפשטידא נוטה ;
 גס .כיסוי בלא אפילו שרי עצמו הפח אבל היא מלחא דריחא יחד

 כחוספוס גס .ע״כ לא כפח אבל איסור בהם נוהג היה אבי מורי
 חיישינן דלא ניחא איחא ואי למעלה כמ״ש ופלדנוש סשטידא הסירו
 ודחי אלא לפח זבו שמא או לזו מזו ?בו שמא ניחוש מ״מ לריחא
 המחמידין לדעת אפי' ברור ווה חיישינן ולא היא רחוקה חששא
 שאפאה פת פפא רב דתני וא״ת .מוסר הסחח עם לאוכלו ואפילו

 בשרא בהדי דאטויא ביניתא וההיא בכותח לאוכלה אסור הצלי עם
 לא כולהו דהני תירצו .בכותחא למכלינה מפרזיקא רבא ואסרה
 דמפטמים כשרא אלא אסר לא דרב כרב דלא דאתו נינהו הלכתא

 לא היא מלתא לאו דריחא דפסיק ולמאן . לא בפת אבל מפי
 דרבה מעשה משום ואי כלוי קייל״ן ואנן כרב אתיא דההיא קשיא

 כתב וכן לן עדין! דתלמודא מרה דהוא דרבא מימרא מפרזיקא
 שהרי כלכתחלה דהוי משוס אסור ז״ל הרי״ן! ולדעת .ז״ל הר״ן
 היא גדולה חומדא הלכך לעיל וכדכתיבנא עצמו בפני לאוכלו מותר

 הני דפלטי עד כ״כ קרובות אם בנ״ד הילכך .כלל לה לחוש ואין
 אסורא דליהוי אבל . נמי טעמא מהאי אסירי ודאי הני ובלעי

 נוגעות דאפילו כלל בזה עמך משכים איני כתבת כאשר דאורייתא
 הוא ממשו ולא טעמו דהא תורה אישור כאן אין בזו זו הטפלות

 דלהוי ביצים שלש בכדי כזית כשיעור לזו מזו פולטות אינם שהרי
 מדאורייתא כעיקר טעם בחלב דכשר דקייל״ן ואע״ג איסור של ממשו

 ממשו ולא טעמו אניי אמר הבשר כל פרק חולין בגמרא כדאיתא
 גמרינן לא מ״ט וחלב מבשר דרבנן ס״ד דאי דאורייתא בעלמא
 רבא א״ל נמי טעם נותן דליכא אע״ג הוא תדוש אי הוא דחדוש

 זו הנוגעית שבטפלות רואה איני מ״מ .תורה אשרה בישול דרך
 שהרי חלב בשל בשר טעם ולא בשר בשל חלב טעם בהם יהיה בזו

 וכ״ש מגען במקום מחבירתה אחת כל שבולע מה הוא מועט דבר
 ומתפשט אחת מכל למטה שזב במה ואפילו כמנהג עגולות הן אם
 לתת שיעור נו ואין הטפלה שולי בכל נבלע הוא הרי ממנה חוץ

 מיליינאס שקורין שלנו כמנהג בבצק מכוסות הם אם וכ״ש טעם
 אעפ״י הגבינה של הבצק וכן הבשר שמפליט מה כל בולע הבצק והרי

 נותן ואינו הוא מועט דבר שבלעה מה כל ופולטת הבצק שחוזר
 כמה ידעינן דלא כיון אסשר אי כששים לבטלה אבל כלל טעם
 פשטידא בתנור היה שאם אומר אני למעשה והלכה .מינייהו נפיק

 חופה שהבצק גבינה ושל בשר של מיליינא או גבינה ושל בשי של
 שבמקום הבצק ומזו מזו חותך בזו זו שנגעו אפילו סביביו מכל אותו

בלעי ואת״ל הבצק מן טפי בלעי לא דודאי מותר והשאר הנגיעה
ריחא ולא טעמא לא הכא ליכא דהא בס׳ ובטל מועט דבר הוי

ואם אסור נגיעה ע״י לכתחלה כן לעשות אבל בדיעבד ומותר
חיישינן לא יזוב ולשמא ריחא ליכא דהא מותר מזו זו מרוחקת

 מעורב הוא שהשומן או מגולה הוא הבשר ואם .לעיל וכדכתיבנא
 לכתחלה מבפנים הוא התנור הסק אם כמגולה דהוי הבצק מם

 מיקל אני בדיעבד אבל ז״ל והרמב״ם ז״ל הריא״ך דברי כפשט אסור
: ישראל של ממונם לאבד שלא .

 ידעתי לא העין מן שנתעלם בשר דהוי שכתבת מה
 תנורים שני להם להיות שכתב במה לזה יש הנאה מה י ^

 דכיון דמלתא קושטא אבל העין מן שנתעלם בשר הוי לעולם הרי
 בשל תתחלף שלא כדי סימן לה עבדי מסתמא הבצק תוך שהבשר

 : סגי אחד בסימן דחבית בהכי וסגי המנהג וכן חבירתה
? ל ץ5ו  אלא מועיל הקיסם שאין כתבת יפה נכרים בישולי נ

 המוביל את לצוות תקנה יש ומיהו לתבשיל ולא בלבד לפת י
 ואע״פ שם שתתבשל שאפשר במקום התנור בתוך בידו אותה שישליך

 . בה לן לית בישולה למהר האש אצל ומקרבה בה מהפך שהנכרי
 בישולי מקום ליכא דתו דרוסאי בן כמאכל תחלה הפת לבשל א״נ

 של ראשון היסק ויסיק בבקר השליח שילך מצרים ומנהג נכרים
 נשאר אותו אלא כלו היום כל מצטנן התנור אין ושוב בידו תנור

ונמצא התנור חוס להעמיד כדי עצים מוסיף והנכרי הלילה מד

ולעניו

 שהסיק הראשון היסק אותו מכח הוא היום כל שמתבשל מה שכל
 : העם לפני מכשול להסיר הוא ותיקין ומנהג הישדאל ,

ז י נ ע ל  עשו יפה לא ודאי היין עם שומר לשלוח המנהג שהיה ל
 האחרונים כל שהרי הדבש על ולסמוך המנהג זה לבטל ׳

 מוכיחות בידים אותה ודחו המערב גאיני הוראת על סמכו לא ז״ל
 דחמיר נסך יין איסור וכ״ש איסור חשש משום היה שהמנהג וכיון
 נס .וכדכתיבנא מבוטל אינו בטלו ואס לבטלו רשאי אדס אין

 ההוראה אותה ראו האחרונים שכל כיון עלה לסמוך אין דינא לענין
 הדחק בשעת אבל כולה דיחמי יתמי אנן נסמוך איך וא״כ קבלוה ולא

: הגאונים הוראת על נסמוך
 בדיעבד נתערב אם הגאונים התירו שלא שכתבת במה
 דחפילו כלל נכון אינו זה .לא לכתחלה אותו לערב אבל

 וז״ל העכו״ם ממגע היין את להציל כדי לערב הסירו לכחחלה
 יהודה רבינו מורינו מפי ששמעו כמדומה זרוע באור וכ״כ ההגהה

 דבש מעט ליתן רגילין מצרים ובארץ ישמעאל שבארץ ז״ל יצחק ב״ה
 לדעת כי בהדיא לך הרי ע"כ נסך יין בו נוהנין אין ותו ג^ין

 שהרי מוכרח הוא ממקומו גם ברור. וזה לכתחלה אפי' הקל המקילין
 בו נגע אם כותב היה ואם הנכרי עם לשתותו ומותר כתב

 דוקא לאו נתערב ומ״ש בדיעבד משמע הוה לשתיתו מוסר הנכרי
: להבין וקל איסור שום בעירוב שאין .

ל י נ ע ל  תמרים בדבש אלא אמורים הדברים שאין שכתבת מה ו
 אבל בכורים מהם שמביאין המינים מן או תאנים של או

 המגע מן מציל ואינו זה בכלל אינו דבש מין שאר או דבורים דבש
 כך אמת חליא בהא דהא פטור המזבח לגבי אותו קרב אם דהא

 להביא לך יש מה ז״ל רש״י לשון לראיה לי והיה לפרש רגיל הייתי
 בכורים מביאין דאין היכי כי לי משמע והוה כתבת כאשר ט'

 דבש הקטיר אם כך ישראל ארץ בהן שנשתבחה המינין מז' אלא
 הרמב״ן מלשון ראיה ועוד .פטור מאלו חוץ חייב האלו המינים מן

 הן בהרי נראה וכן ע״ז במס׳ ז״ל הר״ן וכתבה דהך עלה וז״ל ז״ל
 תורה שאסרה דבש שהוא טוג דקל ופירות שוח בנות מקריבין

 דבש הוא ודכש תבא כי פ' ז׳׳ל רש״י כתב וכן ט״כ. מזבח לגבי
 וכו' המקרא שכל דבורים דבש לא מזרחי הר״א עלה וכתב סמרים

 תמרים דכש הוא בכתוב האסור דבש זה כל בפי שגור שיהיה עד
 קשה שהיה אלא דבורים של הוא ז״ל רבותינו בדברי האמור דבש
 וכו' המערב גאוני הורו וכשכתב הוא פוסק הרמב״ם שהרי עלי
 לפיש לו היה הפוסקים שכתבו כמו ז״ל הרב של סברתו והא

 דבש דסתם משום בכורים מהם שמקריבין פירות של בדכש דאיירי
 אינו מהדבש הנודר אדם בני ובלשון רז״ל בלשון דבורים של הוי

 יצא היין את המתיר זה שדבש וכיון דבורים בדבש אלא אסור
 שנתב מזבח איסורי מהלכות ז׳ בפ׳ וכן .לפרש לו היה מהכלל

 שבא וכיון לוקה הקטיר ואם וכו׳ מזבח לגבי אסורין ודבש שאור
 שמקריבין הסינין של בדבש בד״א לפרש לו היה מלקות לחייבו
 שאור או דבש או נתערבו אם וכן שבת בהלכות וכן בכורים מהם
 מסאי ז״ל עליו דהקשו ותו . פירש לא והכא וכו' כטיפות אפילו

 ומתוך ופלפלין דבש בו ויש בקונדיטון שיוצאין בירושלמי דגרסינן
 שאין קונדיטון שאני קושיא ומה הגאונים סברת דחו זו קושיא
 שבתלמוד דבש וסתם המנהג הוא שנן דבורים דבש אלא לתוט נותנין

 וטעם בויקרא החומש בפי' ז״ל הרמב״ן שכתב ותו דבורים. דבש הוי
 בספריהם שמצא אחר הרב כדברי שהוא יתכן והדבש השאור

 הדבש ולערב חמץ מנחתם כל להקריב עכו״ם בעובדי היה שהמנהג
 היו לא עכו״ם שעובדי מפני ז״ל המורה הרב וז׳׳ל קרבנותיהם בכל

 המתוקים העניינים להקריב בוחרים והיו שאור אלא לחם מקריבין
 עובדי מנהג שהיה וכיון וכו' בדבש בקרבנושיהם אותם ומלכלנין

 אסרה. מתוק מיני כל תורה כשאסרה ג״כ כך מתוך ענין בכל עכו״ם
 לעיל וכתבנוה ביין דבש לתת נהגו שבמצרים בהגהה שכתוב תו

 תאנים דבש ולא תמרים דבש לא שמעו ולא ראו לא מעולם ובמצרים
 הוא וכך המתוקים הקנים מן העשוי דבש או דבורים דבש אלא
 בעלי כל שהרי וסו קנין. של דבש ביין שנותנין במצרים היום עד

 לא ובארצם דבש בו נתערב אם קדוש של ביין דברו החידושים
שהרי לקדוש דכשר פשיטא איתא ואי דבורים דבש זולת כלל נמצא

לא
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ק לניסוך פסול ס ה לא  כהם שנשחכחה מהמיויס דגש גו שאין כ

ת  לא קטולנייא ובמקומו זה טל נשאל ז״ל יינ״ש והלא ישראל א
 משחה הוי דבורים דדבש דילפינן וסו . המיני[ מאלה דבש נמנח

 של דהוי בקרא דבש דאיכא משמט מסלט דבש ויניקהו מדכחיב
ק דבורים  דבורים דבש הוא שהדגש מקומוח כמה יש גפסוק ו
 וטדיין בדגש כצפיחת וטטמו וכהיג דיהונחן ומטשה דשמשון מטשה

 מה יהיה המחוק דבר הוי דבש דסחם משמט לארן נכנסו לא
 יאיר בטל כחב וכן משקה מחיקוח או פירי מחיקות או שיהיה

 דדוקא אומר אתה דאס ותו .המשקין מתיקות הוא דגש נתיב
 ולא דבש נקרא מהם היוצא ישראל ^רן שנשתבחה המשקי[

 בכורים מביאין שהרי א״י משל יהיו המינים אלו שאפי' יתחייב אחר
 א״י של דבש אלא היין את מציל יהיה לא וא״כ כתבת כאשר ל מח
 ביי[ דגש מטט נתטרג שאם המפרג של הגאונים הורו איך כ וא

 וזה א״י של תאנים או תמרים דגש המטרג לגאוני נת[ ומי וכו'
 גמטשה שנינו וטוד א״י. לגני אלא הדין כתגו לא וכי מסברא רחוק

י תני הקטורת  אין דגש של קורטוב בה נותן היה אלו קפרא ג
 מפני דבש בה מפרבין אין ולמה ריחה מפני לטמוד יכול אדם

 לה' אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל כי אמרה שהתורה
 או תותים כגון פירות משאר דבש או דבורים דגש יביאו איתא ואם
 לחזק כדי גה ויייי־גו גטרים מהם מגיאין היו שלא חרובי[ דגש
 ותו .תקטירו גגל הוא דגש מיני שכל משמט ודאי אלא ריחה את

 דבכלל גשלמא אמרת ואי שהוא כל אפילו דגש מכל מרגינן דבמנחות
 אלא שהוא כל אפילו מכל דמרבינן היינו דגש מיני כל היי דבש

 לרבויי כל אימא בכורים מהם שמקריגין אותם דדוקא אמרת אי
 שיתחייב האיסורין בכל מצינו שלא טפי טדיך והכי דבש מיני שאר

י’®” י  שכתב מזרחי'״ל הר״א מלשון ג״כ דקדקתי וכן .״
 שאמר זו מהו דבורים דבש טל נאמר הדגש היה לא ואלו ל ״

 ואי וכו' ראשית קרבן וכו׳ תקטירו לא דגש וכל שאור כל כי כ אח
 ואלו למימר ליה הוה הכי הפסוק בכלל אינו דבורים דגש איתא

ה  דהוה משמט ודאי אלא וכו' דבורים דגש טל נאמר הדגש ^
 מצינו דלא קשה וא״כ דוקא דבורים דבש הוה דכתיב דדבש ד ס

 מתיקות כל לומר ז״ל רש״י הוצרך לפיכך ראשית ממנו שמקריבין
 לשלול בא ולא אותם תקריבו ראשית שיתקיימו כדי דגש קרוי פירי
 הדבש טיקר הוא דאדרבה דגש כל בכלל דבורים דגש יהא שלא
 פרחי רוטות הדבורים שהרי שגא הוא פרי ממתיקות הוא שגם

 ז״ל הרמב״ן שכתב וזהו בכורת אותו ומקיאות והטשבים האילנות
 הס טוב דקל ופירות שוח בנות שגם תירה שאסרה דגש שהוא
 דגש פירוש שאין לומר ממנו להקטיר תורה שאסרה דגש בכלל
 שאסרה דגש דוקא שהוא לומר h לא אגל ייקא יכייי® ד^א

 המרים דגש הוא ודגש הבא כי בפי ז״ל רש״י מ״ש וכן תורה.
 ישראל ארן בהם שנשתבחה מינין ז' משכחת לא הכי תימא לא דאי

טלה דבכורים בירושלמי מדגרסינן נמי משמט והכי הכתוב באותו
 ממש דגש יכול התמרים ’ ׳

 ישראל גלי הרבו הדבר ובפרוץ כתיב —
 אלא במטשרות מחייב מי ודבש ודבש ויצהר ותירוש דגן ראשית

 דבש יכול מקשו ומדקא . ט״כ במטשרות שחייבים התמרים אלו
 אפשר לא דהכא אלא ממש דגש הוה הכי דבטלמא משמט ממש

 להודות צריך אתה שהרי ותו .במטשר מחייג לא ממש דדגש משוס
ארץ גבי דכתיב דבש כאידך הוי לא דבש וכל שאור דכל דקרא

לח

 אלו ודבש ודגש שמן זיח דארץ קרא דהאי
וגפרוז כתיב אליטזר ר' גשם תנחומא ר'

 דבש הוי הכא ואלו דוקא תמרים דגש הוי דהתם ודגש שמן זית
 כל שכולל אומר אני אןל שכן וכיון א״י בהם שנשתבחה המינים כל

 אמאי דוקא הוי כאן האמור דגש דאי והו .פירות מתיקות מעי
ו”‘’״ י  ונאמר ארצך כאן נאמר הבכורים מן פירות שאר לפטור לג״ש י

 איתא והכי המינין ז' הכא אן£ המינין ז' התם מה ארץ להלן
 האי דדרשינן ואט״ג מיטוטא אותם תקריבו ל כג- הרי בירושלמי

 ודאי אלא טפי מסתגר הוה להכי במנחות אחריתי לדרשא אותם
 למטכי צריך שיהיה איזהו פרי מתיקות כל משמט דגש דכל משום
בתורה האמור דדגש נ״ל מטמי הלי ומכל . בכורים מבין אותם
ן......... ״ --------------- דבירים ודגש שיהיה פרי איזה הפירות מן היוצא דגש מיר כל סלל , ״ ״

צריך שהמלך אלא להדיוט מל!־ בין הפרש אין ונזה חייו ימי כל נו לטנין מציל וכן לוקה מעירובן או *שהוא כל ממנו הקטיר ואס נכלל
שיהיו

 פוסל וכן הדחק גשטס ולדידן המטרב גאוני לדטת ביין טכו״ם מגט
 רבותיט בדברי האמור דגש אבל . הגאונים מקצת לדטת לקדוש

 הוי סתם דבש אדם בני בלשון וכן דבורים דבש הוי ליוי שם בלא
 של בדבש אלא אסור שאינו הדגש תן לנודר מינה ונפקא דבורים דגש

 וכו׳ ממנו תקטירו לא דגש וכל שאור כל כי ה״פ קרא והשתא דבורים.
 שסי מנחת להבי' לך יש ומה ראשית קרבן אות׳ שתביא לך מצוה אני אבל

 דנמרי׳ מהנך אלא דנש מיני מכל ולא מןהדבש ובכורים השאור מן הלחם
ק דארצך מג״ש א  הבכורים מן הדבש כל ולא הדבש מן בכורים כל וא״כ ו

 לדפת במקומו נשאר מצרים מנהג וכן כפשטייהו הנך כל אתי והשתא
 שכר וקבל דרוש הוא שכתבתי מה וכל דאתרא. מאריה דהוא ז״ל הרמב״ם

 לא טכו״ם במגט שיציל לטנין ואי מקדש. ולא מזבח לנו אין מטשה דלטנין
 האחרונים כל שהרי הדחק בשטח שלא המטרב אגאוני בהא סתכיצן

 דיין הגאונים כאותם קיי״ל קדוש לטנין גם אמוחא לה מחו ז״ל
 ז׳׳ל האחרונים הסכימו ולזה לקדוש פסול אין דבש בו שנתטרב

 . ופלפלין דבש בו ויש בקינדיטון שיוצאין בירושלמי איתא והכי
 סברת אלא הביא לא נסך יין גבי שהרי ז״ל הרמב״ם דטת שכן ונ״ל

 וסברת הסגרות שתי הביא שבת ובהלכות להקל. המטרב גאוני
 המטרב בכל מורים אנו וכך דכתב ואט״ג באחרונה כתב המקילין

 כשאר אכל כן מורין המטרב גאוני מקום שהוא לכד שבמטרג לומר
 לקדושי דאפשר מדרבנן הוי היין טל שקדוש כיון להקל אזלינן מקומות
 מדרבנן הוי ביין זרה טבודה טובדי ומנט .לקולא אזלינן אדיפתא

 הקל שלא אפשר טוד .להקל שהוא המטרב גאוני כהוראת ופסק
 להקל וים זרה טבודה טובדים שאין הישמטאלים במגט אלא הרב

 כמנהג דכש ביין נתן שאס למטשה הלכה אונור אני הילכך • במגטן
 להקל בו שהולכין מרובה הפסד והוי בו הישמטאל ונגט מצרים

 ותו הוא דמר דאתריה חדא ישראל טל ממונם טל חשה שההורה
 לקולא אזלינן כה״ג כל מרובה פסידא דהוי ותו ישמטאל מגט דהוי

:כתבתי והנלט״ד מזה. גדול הדחק שטת לך ואין
והם שהקראין מקרוב שנהגו (תקכח) תתקסג

 אם שלישראל היין טושין צדוקים
:לא או איסור חשש בזה יש

^ ה12ת ב  צריכין מהם יין דהלוקח ואט״ג איסור חשש בזה אין ו
 לא שיוטה אפילו הכא טכו״ס בו נגט שלא לישבט

 נכנס שמא חיישינן לא ישראל בבית אותו שטושה כיון צריך
 האי דכולי קפדי לא ואינהו ביין ונגט ישראל של ביתו בתוך הטכו״ס

 מן שנטלם ישראל בבית שהוא יין כל הכי תימא לא דאי מיישינן לא
 לא נכנס לשמא- אלא ונגט טכו״ס נכנס שמא ניחוש הטין

 הרחוקות החששות אותם שכל ונ״ל .חיישינן נגט וד:מא נכנס חיישינן
 להם והוסר זרה מבודה טובדי שהם טכו׳׳ם אלא נאמרו לא

 וגס נינהו זרה טבודה טובדי דלאו הישמטאלים אבל היין
 שהוא דנגטאוהיכא אלאהיכאדמוכח לאחיישינן טליהם אסור היין
 והם ויגט יכנס שמא נחוש שלא וכ״ש בו כיוצא או היין את לכקש בא
 .הקראין לטנין מיחוש נית כאן רואה איני הילכך .דבר לו יאמרו לא

 טל סמכתי לא רחוקה דחששא הישמטאל מגט חשש לטנין אבל
 מלתא ומדמו כולהו נינהו תורה בני דלאו משוס להתיר סברתי

:כתבתי והנלט״ד למלתא,
ס״ת לו דיש במי דטתי אודיטך ממני )”(תקג תתקסד

 באיזה חומם ג״כ לו ויש ביתו בתוך
 כשבת גס .תרגום ואחד מקרא שניס התורה קריאת ידי יצא מהם

טדין£: מנייהו הי טשרה טמו כשאין
ה ב ו צ ^  קא לא בצבור הקריאה דיני ככל כשבת כתורה לקרוא ת

 הטומד כפרק במגילה שנינו שלימה דמשנה לך מבטיא
 מתקנת דהוי דכיון ומטמא מטשרה בפהות בתורה קורין אין ויושב
 שאלתך ודאי אלא .מטשרה פחות ואין שבקדושה דכי הוי טזרא
 מנייהו הי שמו״ת חובת ידי לצאת הקורא ביחיד לקרות אלא אינה
 בניקוד בקריאה בקי הוא הקורא זה דאם לי ומסתברא .טדין£

 רבה קדושה בו יש שהרי טדיך בס״ת ודאי פסוק וסוף ובטטמים
 לו לכתוב מישראל איש כל טל טשה דמצות לקריאה טשייתה וטיקר
וקרא כתיג כמלך דהא גנזיו בבית להניחה זו מצוה היתה ולא ס״ת
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 והדיוט סמיי טמו שיהיה צריך והמלך אחד וההדיוט שנים לו שיהיו
 מן טפי ועדיך שוין הכל כקריאה אבל סמיד עמו שיהיה צריך אין

 המצוה עיקר זו אין לכתבן ונהנו לי:עב שניסט שאע״פ החומשים
 בחומש בקריאה בקי אינו אס ומ״מ בסיקונן ס״ח מצוח עיקר אלא

 ז״ל הרשב״א וכ״כ קדושה בהם ויש וטעמים נקודות כו שיש עדיך
 ובתיקונן בגולל העשויים חומשין לא שאמרח חומשין וז״ל בחשובה
 בצבור בהם קורין שאין אלא הדברים לכל כס״ח הם הרי שאותם

 ומסחברא גוללן שאינן שלנו חומשין אלא בלבד הצבור כבוד מפני
 מה חזי ופוק כן ליכחב וניתנה הם דקדושים לפניהן עומדין דאפילו

 ז״ל הרא״ש וכ״כ .ע״כ בהו קרינן ומפניהם לכותבן דבר טמא
 וזהו וכו' היא גדולה מצוה דודאי אני ואומר וז״ל קטנות בהלכוח
 משגת שידו ישראל איש כל על עשה מצות וכו' הראשונים בדורות
 מצות כי ובניו הוא בהם להגות ופירושן וגמרא משנה ס״ח לכתוב
 ישראל בני אח וילמדה כדכסיב כה ללמוד כדי הוא התורה כח־בח

 היא והיא קדושה בהם יש ליכתוב שניחנו כיון בהדיא לך הרי וכו'
 ישרה אמיתית קריאה בהם שיקרא הוא טוב יותר לפיכך המצוה

 .חובתו ידי בה שיוצא אע״פ משובשת קריאה בס״ת שיקרא ממה
 בחומש לאו ואם ליה עדיך דס״ח בקריאה בקי הוא שאם דמלסא כללא
 לצאת אבל חיבתו ידי לצאת שמו״ח כשקורא הוא זה וכל ליה עדיך

 וא״ח . שבח ול״ש חול ל״ש בצכור אלא קורין אין עזרא מתקנת
 שים ביה נהגינן ולא החומש לעני יחוס מי מימינו ראינו לא הרי

 בתוספת כתבו שהרי עליו חולקים דיש וי״ל ס״ח קדושת מכל קדושה
 מטחו משמש שהוא בבית שלנו לחומשים מחיצה לעשית צריך אם

 הקלו מקימות ובכמה .ע״כ צריך דאין ננשתברא והעלו ס״ח כדין
 לקדושת ואזכרוחיו בקדושה עשוי שזה הדין וכן מס״ח יותר בהם
 והנראה . ברכה עליו מבא לחורה כבוד ונותן המחמיר ומ״מ השם

כחבתי: לע״ד
 מעומד הס״ח להעמיד נהגו למה שאלת (תקל) תתקהה

 שכן טוב יותר הוא מושכב והלא
בארון; הלוחות היו

 למה וששאלת ז״ל והר״ח הר״י לפני נשאלה זו שאלה תעזובה
 שאלת יפה הלוחוש כמו בארון הס״ח משכיבין אין

 נזכרתי ואלו זה מטעם טוב יותר הוא שכך בחשובה פי׳ ור״מ
 ישראל גלילות בכל רואה ואני .ע״כ הרחבחיו הארון כשעשיתי

 חורה אבותינו ומנהג עומד להעמידו נהגו מבואו עד שמש ממזרח
 מושכבות ולפיכך קיימי לקריאה לאו לוחות דבשלמא נ״ל ולפיכך היא

 מוכן מונח שיהיה בעינן הכי ומשום עומד לקריאה ס״ח אבל בארון
 ולא ארחבן ארחייהו כי להו מנח לוחות בשלמא ותו .בו לקרות
 היכי כל לוחות ותו .הנחתו דרך וזה הוא עגול ס״ח אבל אחודן
 נקרא אין ס״ח אבל נקראים היו עבריהם דמכל שפיר נקרא להו דמנח
 לשיטחיה לה אזיל דר״ח ותו פניו. כנגד פניו שיניחנו צריך מלפניו אלא

 ורוב ז״ל והרמב״ם .ולוחות כס״ח מושכבת במזוזה נמי דאמר
 עליה פליגי במזוזה עליה דפליגי היכי וכי עליו חלוקים מפרשים
 מושכב שבארון דס״ח ואע״ג פסול בה למימר שייך דלא ס״ח בהנחת

 דארון דאע״ג מושכב אלא אפשר הוה דלא חדא קשיא לא היה
 הלוחות שיהיו ארעא אורח לאו מעומד להניחו יכול והיה כרחבו רומו

 לקרות עומד היה שלא ותו מהם. וגבוה עומד בצדם ות״ח מושכבות
 ספר הנקרא והוא ביה״כ גדול וכהן הקהל פרשת אלא תמיד בו

 חולקים והתוספות ז״ל רש׳׳י כתב וכן בעזרה בו שקורין לפי עזרא
 ונכנס יוצא ת״ח יהא שלא בבחרא דאמרינן דהא טלה הקשו שהרי

 אסור דהא הארון מן אוחו מוציאין היו לא והלא וא״ח .בדוחק
 שמוציאו יומא בסדר אשכחן לא וביה״כ הקדשים קדש בבית ליכנם

 מה קאי חדירה לקריאה לאו מ״מ וכו' שרי לתקן כדי דלצורך וי״ל
 היה דס״ח מינה דמוכח דבחרא דסוגיין ותו .שלנו בספרים כן שאין

 דכל משוס בארון מונח היה דס״ת דס״ל מאיר ר' לדעת הוי מושכב
 דאמח ואמר דפליג ס״ל יהודה כר׳ ואנן טפחים ששה בת אמה
 כדאיחא הארון בתוך היה לא ס״ח הילכך טפחים בת.חמשה כלים
 הארגז אח פלשתים ששגרו קודם מונח הוה אלא דבחרא פ״ק בסוך
 בארגז מונח הוה הארגז ששגרו ואחר עלה ס״ח ויתיב דך יוצא היה

תימא ואפילו מושכב ולא היה דמעומד משמע דמלתיא ופשטא

 ותו שוכב. היה יהודה דלר׳ הכרח לנו אין מ״מ והכי הכי דמשמע
 מעומד ס״ח שיהיה צריך ההיכל לנגד ופניו מתפלל שהאדם כיון
 מעומד שאומרים סברא שבעלי תדע .ס״ת כנגד פניו שיהיה כדי
 להו משכחת היכי תפילין אצא מעומד ג״כ צריך הדברים בכל

 נימא קושיא מאי חימא ואי לה משכחת היכי ליישב ודחקו מעומד
 קדושה בו שיש דבר שכל משמע לא מזיזה אלא מעומד אמר לא דרש״י
 דהחס תשאל ואם .כבודן וזהו מעומד צריך ומזוזות תפילין כס״ח
 קומתו וחצי אמה צריך היה ולמה טפחיס ג' היו הלוחות שעובי אמרו
 באדון מונחים לוחות ושברי לוחות למ״ד ואפילו טפחים ט' שהם
 וי״ל . השולים עובי משום שבעה או סגי בגובה טפחים בששה אכחי

 ירדה לא מעולם אמרינן והכי מעבדה למעה שכינה חרד שלא כדי
 עשרה הרי טפח וכפורת תשעה ארון שכן מעשרה למטה שכינה

:כתבתי והנלע׳׳ד . וברור^ןהוא
ת תתקטי ל א ש ( א ל ק ח  קצת שראית במה דעתי אודיעך ממני (

 הברינגאן לאכול שלא נזהרין עם משכילי
 ובמקומות במינים חילוק יש ואם חוששין אין ומקצתם ערלה חשש משום

 מסתבר כך ומתוך וז״ל ופרח כפתור בספר כחוב תשובה :מוחרין [אם] בכלים דין יהיה מה האוסרין ולדעת
 קנדלוד ובארץ הצבי בארץ הנאכל שהפרי לעניוחי

 משוס לעולם אסורות שהם בירינגינאש לעז ובלשון אלפוריננא״ן ושמו
 וגזעו מעיקרו עולין ;עלין שאין אילן פדי היא שהרי וזה ערלה

 ארץ דארצנו אלא ושנה שנה בכל ולנטוע לזרוע יצערך ולעולם מחליך
 חמה ארץ שהיא כנרח ים עד סתום מיס גבולה שידעת הערבה

 א"כ שנים ג' שיהיה מה היתר ועל שנים שתי כמו ומתקיים ביותר
 פסק וכן עכו״ס בשל נוהגת וערלה ערלה הוא לעולס הפרי זה

 ברייתו מתחלת כהרי איכול ואנא לי ספק כאן ואין בחבור הר״ס
 זמן יבכל מקים בכל ודאית ערלה אלא שיהיה יתכן שלא הוא ממזגו

 מודה אני ולפיכך ביותר חמה היא מצרים ארץ כי ידעת וכבר .ע״כ
 שהוא נ״ל שאמ״י הנקרא הלבן במין אבל השחור הבריננאן במין לו

 הירק ממיני מין והוא שנה בכל אותו זורעים שהלבן והטעם מותר
 שנה בכל אוחו שזורעים הגננים לי הגידו וכן בו נוהגת ערלה ואין
 ראשונה שנה כי שלישית משנה יוצא ואינו מחליך גזעו השחור אבל

 לזרע ויפה למאכל רע הוא הג׳ והשנה למאכל ראויים הם ושנייה
 ערלה ודאי הפרי זה כל נמצא כלים עושה אינה והלאה ומשלישית

 נזהר אני כן ועל אסור ערלה ודאי מוהר בח״ל ערלה ספק וקיי״ל
 אותם אוסר איני אחרים על אבל אלי הנשמעין את ומזהיר מהם

 לסמוך רגילין שאנחנו הפוסקים מן באחד האיסור נמצא שלא לפי
 עלתה ולא בדבר מוחה שהיה החכמים מן אחר ראיתי וכבר עליהם

 מלתא בדורי ל בעינן הכי ומשוס שיסמכו מה על להם דיש וסו .לו
 ליה שקלת דכי היכא העץ פרי בורא מברכין אי בברכות גרסינן כפיר.
 לפירא ליה שקלת דכי היכא אבל מפיק והדר לגוזא איתיה לפירא

 בורא אלא העץ פדי בורא עליה , מברס לא דהדרמפיק ליסיהלגוזא
 זה כלאים מהלכות חמישי פ׳ 'ז״ל הרמב״ס וכתב .ע״כ האדמה פרי

 עלין מוציא שאין וכל ירק זה הרי מעיקרו עלין המוציא כל הכלל
 וז״ל כתב ז״ל והרא״ש בתוספתא. נזכר הסימן וזה אילן זה הרי מעיקרו

 כל אבל עץ נקרא לשנה משנה פידות שעושה דבר כל קאמר ובגמ׳
 ר״י מלשון נראה ע״כוכן ארץ פרי נקרא שנה בכל לזרעו שצריך דבר
 בכל אוחו זורעין אין שהרי עץ'הוא ודאי דידן נדון זה צפי הרי ז״ל

 והדר עץ של ענך גיזא פי׳ ז״ל ורש״י .משרשיו עליו מוציא ואין שנה
 כל שכתבו הגאונים כפי מפרש שהוא משמע אחרינא פירא מפיק
 פארי והדר וטרפיה גוזיה לגמרי וכלו נסיתוא טרפוי דיבשין אילן

 האיי רבינו וכ״כ .האדמה פרי בורא עליו מברכין דיליה משרשין
 לתותים הפירושים שני בין מינה ונפקא בסמיך אוחו ואכתוב ז״ל גאון

 והרמב״ם ז״ל והרא״ש ז״ל ר״י לדעת כי בהס וכיוצא בסנה הגדלים
 פרי בורא ז״ל הגאונים ולשיטת העץ פרי בורא עליהן מברכין ז״ל

 העץ. פרי בורא עליהן שמברכין דידן לנדון נמי מינה ונפקא האדמה
 שנה אותם שזורעין ממש בזה כיוצא הוא הסוכר קני שהרי תדע

 ויוצאין וסוזרין לקרקע סמוך אותם וחוחכין מאוד טובים הם ראשונה
 בשנה וכן הראשונה משנה גרועין והס בעצמו הגזע מאח שנייה בשנה

מהלכות ה׳ פ' ז״ל הרמנ״ס וכתב .ביותר גרוטין הס השלישית
כלאיס



ותשובותהרדב״זשאלות

 בכרם. כלאים ואיכם הם אילן מיני והאטדין והורד הקנין וז״ל כלאים
 הראשון הענן! מן יוצאין דאין אע״ג אילן מין דהוו בהדיא לך הרי
 בנ״ד הוא וכן חדשים בדים יוצאים הגזע מן אלא כעברה שנה של

 כשיוצאין אלא ירק מיקרי דלא י״ל האחרח השמה לפי ואפי׳ .ממש
 והדר ז״ל הגאונים שכחבו לישנא דייק דהכי ממש השרשים מן

 הארץ על גזע לו מניחין הקנים וכן וכנ״ד דיליה משרשין פארי
 לכ״ע והוי פירוח ועושין כבדים ויוצאין חוזרין וממנו מפח כשיעור

 שיצאו כדי הישנים הבדים שחוחכין רקים אילנוח שכל חדע אילן
 שמזמרין בגפנים וכ״ש באילנוח יוקרסמין במשנה הנקרא וזהו חדשים
 ואע״ג אילן. יקרא לא זה בשביל וכי הגזע מניחיןאלא ואין אוחם

 לשיטח והולך האדמה ב״פ עליו מברכין האטד שפרי שכחב מי שיש
 משרשיו. וצומח חוזר אלא גזע לו נשארה אין האטד דילמא הגאונים

 דס״ל ז״ל והר״י והרא״ש הרמב״ם הרי פלוגחא דהוי אח״ל ואפילו
 משנה יוצא ואינו הוא אילן מין הסוכר דקני וא״ח . הוא אילן דמין

 חלמידו כדכחב ואסור לארן בחוצה ערלה ודאי ליה הוה שלישיח
 הוא כחב שהרי ליחא נמי הכי וכ״ח .בברינגא״ן ופרח כפחור

 עליו דמברך הוא והעלה הסוכר בברכח הגאונים מחלוקח ז״ל
 קשיא לא הא לאוכלו דמוחי ומשמע חמריס אדבש דהוה מידי שהכל

 והסוכר עצו אח ולא רחמנא אמר פריו אח ערלחו דוערלחס כלל
 שאם בהדיא לך הרי מאוד. ברור וזה והפרי הקנה בעצמו הוא הוא

 אילן מיקרי דלא ונפרש הגאונים לדעח נרסח של הסוגיא נפרש
 והסוכר הבירינג״אן א״כ פירוח מוציאין בעצמם כשהענפים אלא

 כלאים והם בהם נוהגח ערלה ואין הם ירק מין בהם וכיוצא והאטד
 שנמצא ממה סמך להם יש עוד .שיסמוכו מה על להם ויש בכרם
 העלין בסתיו המשיר אילן כל ז״ל גאון האיי רבינו בשם כתוב

 בסתיו שיבש אילן וכל אילן זהו עלין ומוציאין ופרין בדין וחוזרין
 ושאדני״ג וברינגא״ן מאו״ז הנקרא הפרי כגון לגמרי בדין וימותו

 שנתלין דבר לך הרי .ע״כ האדמה ב״פ עליהן מברכין וכומשמין
 ז״ל והר״י והרא״ש דהרמב״ס כחיבנא הא לדידן אבל .גדול באילן

 שהם ז״ל הר״ם כתב והאטדים והורדין הקנים שהרי עליו חולקים
 הען ב״פ עליהם מברכין האכיד תותי כי ר״י כתב וכן אילן מין

 לפי ופרת וכפתור אחריו והנמשכיס ז״ל הרא״ש הסכים ולדבריו
 בעצמם הגאונים בין מחלוקת נמצא וכן אמרה ז״ל הרמב״ם שיטה

 הבירנגאן חילוק דאין הען ב"פ שאומר מי שים הכוכר קר על
 הבירנגאן זו שיטה לפי הילכך .בעינינו ראינו כאשר כלל בעניינו

 במקום צומח יחוראינו ממט לוקהין דחם משום וכ״ת . הוא אילן מין
 כלאים לערן דהוי נמי דנהי וא״ת .יוכיח דקל אילנות כשאר אחר

 דכל דפטור לך אימא לעולם ערלה לכינין אבל חילן ברכה ולענין
 ברבעי וליתנהו הואיל ברינגא״ן והנהו בערלה ישנו ברכעי שישנו

 דריש לא דתלמודא כיון קשיא לא בערלה. ליתנהו להכי מטו לא דהא
 ותו .הערלה מ; ולפעור להקל וכ״ש הכי לה דרשינן לח נמי חנן לה

 אין ערלה לו כאין כל ישמעאל ר' דברי יוחנן א״ד בירושלמי דגרסינן
 דאין קמן הא ערלה שנים לו שיהא עד געי יוחנן ר׳ רבעי לו

 נהגו ואם מות . שנים כלש שם שיהיו עד יוחנן לר׳ נוהג רבעי
 כר׳ אלא סכי קיי׳יל דלא ואע״ג נוהג רבעי אין ערלה שנים שתי
 מדר׳ ילפינן מ"מ רבעי נוהג אחת שנה אפילו ערלה נהג דאם יוסי

 אע״ג נמי בנ״ד הילכך .רבעי ינהוג ולא ערלה לנהוג שאפשר יוחנן
 נראה וכן .מתהפכות החלוקות שאין ערלה בו נוהג רבעי בו דאין

 נטמו וז״ל שני מעשר מהלכות עשירי פ׳ שכתב ז״ל הרמב״ס מדברי
 לו שאין שכל רכעי לו אין למאכל ואילך ומכאן לסייג שנים שלש

 החלוקה להפוך יכול היה הרי איתא ואם .ע"כ רבעי לו אין ערלה
 ולקורוח לסייג ואילך ומכאן למאכל שנים שלש נטעה ולימא ג"כ
 כך כתב שלא וכיון ערלה לו אין רבעי לו שאין שכל ערלה לו אין

 לו כאין כל ישמעאל שא״ר מה לנו ואין כללא להאי דליתא משמע
 דמנא הוא וברור רבעי לו ואין ערלה לו שיש ויש רכעי לו אין ערלה
 כפיקא הוי היא דפלוגתא דאסיקגא כיון וא״ת .למיפטריה סיסי

 חדא הוא כלום לאו הא מוהר בח׳׳ל ערלה וספק כמאן דהלכתא
 בספק אלא להקל הפיקו אמרינן דלא ותו וכדכתיגנא הוא דאתריה

 כמאן ידעינן דלא ידיעתנו ממכרו! הנולד הספק אכל מעצמו הנולד
גני ונטל זאב בא גבי ז״ל כתבו וכן .להקל הפיקו נכלל הוי לא

לט
 קשה ועדיין .ומועיל אמתי הוא כי זה עיקר תשכח ואל מעים
 בפרהסיא היתר בו נהגו היאך הוא דמר דאתריה כיון איתא דאם
 שיש כיון לימד אפשר והיה עליהם שערער אדם היה ולא האי כולי
 ועוד אסור ואיזה מותר איזה אדעתייהו אינשי יהבי לא היתר מין

 שהרי מחלין* שגזעו לדעת האדמה לעיבדי אלא מסור הדבר שאין
 שהנודר סובר שאני אלא עוד ולא ירק מין שהוא תושבין העולם כל
 והנודר אדם בני לשון אחר הלך דבנדרים בברינגא״ן אסור הירק מן

:נהם מותר האילן מפירות
י ו ה  מי או ממקומם אותם שלוקח למי הוא שכתבתי מה שכל יודע ל

 שמביאין אלא רואה שאינו כל אבל לקיכיה בשעת שם שעומד
 שכתב ז״ל הרמב״ם דעת לפי לאין בחוצה מותר אוכל והוא לו

 ענבים ראה אפי׳ ובח׳׳ל וז״ל אסורות מאכלות מהלכות עשירי בפרק
 שלא והוא מהם לוקח הכרם מן יוצא ירק או ערלה מכרם יוצאין
 קמן הא .ע״כ בידו הירק לוקט או הערלה מן בוצר אותם יראה

 הוא הכרם כל שהרי ערלה הם שהענבים בודאי שיודע שאפילו
 ותו .ערלה בו שיש מכרם קאמר ולא ערלה מכרם מדקאמר ערלה
שאינו כיון מותר אפ״ה כלאים הוי דודאי הכרם מן דירק דומיא
שאינו כיון ערלה שהוא בודאי יודע שהוא אע״פ נמי בנ״ד רואהו
 ז״ל הריטב״א פירשה וכן ומותר להקל אזלינן לקיטתו בשעת רואהו
 ליה שלח יוחנן דר' קמיה יהודה רב שלחה וז״ל נקנית האשה בסון*
 ולוקח יורד דקתני ורישא יוחנן ר' ודקסבר וכו' ספיקא סתום סתום
 בודאי אלא קאי ערלה ספק שהוא בכרס לאו לוקט יראנו שלא ובלבד
 יודד• עכלה בספק אבל ספק ה״ל לוקט שהוא רואהו אין דכי ערלה
 אחשוב הגדולים מן אחד פי׳ וכן יוחנן כר׳ וקיי״ל .ע״כ ולוקט
 האילנות שכל גנה פי׳ וכו׳ ערלה ספק וז״ל ז״ל הרשב״א שהוא

 כדם כלאים גבי כדקיי״ל לה חוצה נמכרים ופירות ערלה שבתוכה
אסור ודאה הלכה נאמרה וכך הוא ספק דמ"מ כו' ירק הנטוע
מתוך ולוקח דיורד אע״ג התם בשלמא וא״ת .ע״כ מוהר ספיקא

 ממש לוקט רואהו שאין כיון ספיקא איכא סון! סוף ערלה שכולה הגנה
 הוא כזה הנמצא המין שכל בנ״ד אבל הובאו אחרת מגנה דלמא
 לתרץ לדחוק וצריך אסור ודאה והלא להסתפק יש במה ערלה ודאי
 בידו לוקט או לוקכי שיראנו והוא אסור ודאה הלכתא נאמרה דהכי

 ומתוך .בקדושין ההלכות בפי׳ ז״ל הר״ן דברי מתוך משמע וכן
 יודע אני כי כלל מהם לאכול שלא עצמי כל מחמיר אני זו קושיא
 האי משוס לאו דאי ליקט רואהו שאיני אע״פ ערלה שהם בודאי
 ז״ל רש״י לדעת הסוגיא תפרש שאם נפשך ממה היה מותר טעמא

 סובר הוא הרי .אסור בח״ל אפילו ערלה כולה הגנה שאין שמפרש
 שנה של הבד מן ■ והעלין הפרי שיוצא בזמן אלא אילן נקרא שלא

 .ומותר הוא ירק ודאי והולכים כלים שהבדים בנ״ד אבל שעברה
 כשזורעים אלא האדמה פרי נקרא שלא האחרת השטה כפי תפרש ואם
 אילן הוי בנ״ד וא״כ משרשיו עליו כשיוצאין או ישנה שנה בכל אותו
 דאפי׳ דקדושין לסוגיא ומפרש זו סברא מבעלי הוא ז״ל הרמג״ם הרי

 היה רואהו שאינו כיון נמי ובנ״ד ולוקח יורד ערלה שכולה גדרם
 בחוצה ערלה בענין ניחא לא דמר חומרי ולמנקט לאכלם מותר
 אלי ולנשמעים מחמיר שאני למה מקום מצאתי לא הילכך . לארץ
 .ולוקח יורד ששנינו לאותה דומה דידן נדון שאין זו קושיא זולת

 הוא דמר ואתריה דהתם לההיא דומה שאינו לך דברי כיון וא״ת
 האיי רב שהרי חדא בדבר תשובות כמה אחרים. על להחסיר ראוי

 שמשמע אלא בהדיא אסר לא ז״ל והרמב׳׳ס בהדיא התיר גאוןז״ל
 מניחין מבורר אינו והאיסור היתר שנהגו כיון ותו .דבריו מתוך
 מקוס בפרק זיל המפרשים כתבו וכן ובמנהגם במקומם אותם
 דאיכא וחו .וכו׳ שוגגין שיהיו ומוטב צייתי לא דדילמא ותו .שנהגו

 דקדושין בפ״ק דגרסינן מותר דכה״ג דס״ל בתראי אמוראי כנוה
 ואבא אויא רב איכול ואנא לי ספוק אריוך לשמואל לוי ליה אמר

 שיהיה בפני שלא לקוט ז״ל ופירש״י .ואכלי להדדי מספקי מנן בר
 מצי היכי אסור דודאה ס״ל דאי עליו והקשו .איטל ואנא אצלי ספק

 אמוראי והנך ודאי ערלה שהוא ידע דשמואל כיון ללוי לספוק שמואל
 דזה דס׳׳ל ערלה ודאי האכילני פירשו לפיכך אהדדי לספוקי מצו היכי
 הלכות דס׳׳ל לכיעמיה ושמואל ביד ילקוט שלא ובלבד ולוקט יורד וזה

דזה לקולא דמתני הוא דנתראה דרנינא שריה למר ס״ל והכי מדינה
וזה
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 הלכשא יושנן ור׳ דשמואל ואע״ג .כיד ילקוט שלא ובלבד לוקט וזה
 טילה דיש דאע״ג כשמואל דס״ל בשראי הני איכאכל הא יושנן כר'

 כל ולדעס .מדינה מהלכוש אלא מסיני למשה מהלכה לא כש״ל
 ולא . מושר ביד לוקט שאיט כיון ערלה ודאי שהוא אע״ג בנ״ד הני

 בש״ל דערלה יושק כר' שפסק ז״ל הרמב״ם על שולק שאני שששוב
 לטעמים אוחו רן!5ל נין5£ ממנו לעשוש אלא מסיני למשה הלכה
 דבשראי היכא כר״י פסקי היכי שקשה מ׳׳מ וא״ש .כשבשי אשר
 דקשני דרבינא בריה ממר בר ס׳׳ל כר״י נמי דאינהו וי״ל ,פליני

 אצלי ספק שיהא כדי בפני שלא לקוט כדפירש״י לה ומפרשי לקילא
 כיון ערלה ודאי שהוא שידע אע״ג ללוי ליה למספק שמואל ומצי
 ששן לא עור ולפני משום הכא וליכא לו מושר היה האוכלה שלוי

 דומה זה למה האוכל אצל שמוסר כיון מכשול כאן שאין מכשול
 שלא ממנה למדנו ומ"מ .נזיר שאינו למי יין כוס המושיט לנזיר
;להקל אלא להנזמיר בדבר הלכו .

T i V / l בני לאו כלים דהשם נזדא (כל) מנזמיר איד הכלים פיגול 
 מזו וגדולה . קייל״ן דרבנן ממשו ולא דטעמו ושו יומן י

 כלל בו להחמיר אין עמהם שנשכשלו והמרק הבשר שאפילו סובר אני
 דלא לקולא אזלינן מושר שספקו בדבר מדרבנן ממשו ולא דטעמו כיון

 מן אסור שהיא בדבר אלא אסור דודאה מסיני למשה הלכה נאמרה
 :מאוד בעיני ברור וזה איסור של ממשו כגון .השורה .

א ל ל  פוסקים מחלוקח הוא ברינגא״ן הנקרא הפרי דזה דמלחא כ
 בשכליש רע פרי שהוא וכ״ש ברכה עליו שבא והמחמיר

 לע״ד והנראה השחורה. בעלי לכל ארס והוא העינים אח מסמא
 דפשיטא משמע הישר בו נהגו כולם ראישי לא״י כשסלישי .כשבחי

 אסור בא״י ערלה ספק קייל״ן הא ספק הוי דאי ירק ודאי דהוי להו
 ועוש־ הגרעין שזורעין אילן מיני בכל שאין אחר טעם לי ונשחדש

: הוא ירק הילכך כזה שנשו בשוך פרי
 חכמים מקצש שיש דעחי אודיעך ממני שאלת תתקסז(חקלכ)

 מה ביוה״כ קדושוש מלומר שבטלו
 להוסין! אין ראשונוח שלש כי באמרם קדושה בסדר הראשונים שסדרו

 וכ״ש כמוך ומי זכרנו זולש כלום שהוסיפו מצינו ולא דבר בהם
 אבוסיך מנהג לשנוש עליך רע ואחה להוסיך. לנו שאין בקדושה

 ובנעימה יפה ובניגון גדולה בכוונה הקדופוש אלו אומרים שהיו
;דעשי לדעש ורציש קדושה

ה ב ו ש  ואין כזה קדוש דבר שביטלו אוחם פשו יפה לא ת
 השירו רבים צרכי שהם ופיוטין קרובן דהא להס שומעין

 ור״ש ור״י בה״ג בשם יעקב רבינו וכ"כ ראשונוש בשלש אפילו לומר
 רבינו הסטמו וכן ז״ל והראב״ד גאון האיי ורבינו ר״ח וכ״כ ז״ל

 והיה ספר מקריש שהיה והקליר הזקן אליהו ורבינו סלם טוב יוסן*
 שאלוש הצש בידי יש וכן הגאונים כל נהגו וכן לסמוך יש ועליו שנא

 והזכרח וחפלה החבודדוח ע׳׳י השמים מן הראשונים מן אחד ששאל
כ זה על ושאל שאלוהיו על לו משיגין והיו שמוח  והשיבו ג'

דהא הסכימו עולם גאוני רוב כי דמלחא כללא שמוסר לו
 כשלש ולא ראשונוש כשלש לא צרכיו אדם ישאל לא דאמרינן
 היום וככוד שכש כגון צבור צרכי אבל יחיד צרכי הנ״מ אחרונוח

 נמי משמע וכן .צרכיו אדם ישאל דלא לישנא דייק והכי מושר
 וגדולה .וכו׳ בישו בשוך חולה לו שהיה דמי דרישא דומיא מדהוי

 בקרובן אלא פליגי לא ע״כ החולקים לדעש אפי' כי אומר אני מזו
 כבוד או הבורא שבח שהם שאעפ״י בהם וכיוצא ופיוטים ושבחים

 ושוספש דהפםקה ספיקא הויא לפיכך הברכה מסגנון אינם היום
 שדע .אדם עליהם סלק לא הראשונים שחברו הקדושוש אבל

 בעולמך שמך אש נקדש שהרי קצרה ואיכא אריכשא קדושה דאיכא
 לך ישנו וכשר ממנה ארוכה יושר היא ונקדישך ונעריצך קצרה היא

 מכולם ארוכה היא המיישערב שאומרים והקדושה ממנה ארוכה
 שתענו ולא ארוך נוסח הוא בחבורו ז״ל הרב שכשב הנוסח וכן

 לי ומס קדושה ענין הוא הכל שהרי זה על שערער מי מעולם
 קצרה שהיא ברכנו מברכין קצש שהרי שדע ארוכה לי ומה קצרה
 בהם. שמיחה מי ראיס ולא ארוכה שהיא עלינו ברך מברכין וקצש

 יוה״כ בקדושוח לומר שסדרו מה שכל כיון נמי בנ״ד אן!
ש® וקדושש וגדולש ושחשונים עליונים שמקדשים טדר מעגין היא

 מחבריהם והלא אריכשא קדושה אלא וחוספח הפסק כאן אין ישברך
 שלמה וכהר״ר עזרא ן׳ אברהם הר״ר כמו בחכמה גדולים אנשים היו
 של ובזמנו אנדולסיים היו והם זק״ל הלוי יהודה וכה״ר גבירול בן

 ושמעו אחריהם באו עולם גאוני וכמה מגאש ן' הלוי יוסן! הר״ר
 קדושים ודברים אמש חכמי שהיו מפני בידם מיחו ולא הקדושוש

 דורשין אק פ׳ השוספוש וז״ל .כלל אושם לבטל ראוי אין כאלה
 הנה אשר וחיוש הקליר שיסד בקדושה מגיהין יש וכו' החיוח ורגלי

 הוא״ו ומוחקים עשרה וחמש מאוס חמש רגל כן£ לכסא מרובעוש
 וח' רקיעים שבעה למנין שבכאן חשכק לפי עולה כן כי ואומרים

 בוא״ו הקליר שיסד בקדושה מדקדקים שהיו לך הרי וכו' אוירים
 אעפ״י הקדושוח אלו להם הוא גדול דעיקר משמע ישירה אחד

 ובאושו הגדולה כנסש אנשי שסדרו וסקדושוש הברכוש מנוסח שאינם
 אבקש סכל עליה דקרי שמעון ברכי אליעזר ר' שהיה אמרו הדבור

 ניאה^יאיה אין הדיוט ולי אחד מיום קרובן קרא שנא רוכל
 ושופס שלנו החלמוד שיטוס מניח שהיה שכשכו כמו היה דירושלמאה

 אחד יום רק עושין אין וא״י שוכ״כ וכירושלים הירושלמי שיטיוש
 וכל וקדמון היה גדול אדם ומ״מ .אריכשא יומא ור״ה ר״ה זולש

 וידעשי ישן ומי . כהם למשבונן השכמה דרך על מיוסדים דכריו
 מענין אינם שהרי וכו' ככוד שן ובכן פחדך שן ובכן בטלו לא למה

 שיקק שהם סימא. וכי הקדושה מענין הם שאלו כמו הברכה
 כשב ז״ל הרמב״ם שהרי ליחא שנאים או אמוראים כגון ראשונים

 אלא לאומרם שאוסר מי ויש במנהג שלוי שהוא כמוך ומי בזכרנו
 לנו אין לאמרם ונהגו רבים צרכי שהם כיון למימר לך איש מאי

 שאינם ועול ממש הענין מן שהם הקדושוח וכ״ש ממנהגם אושס לבטל
 מוסיך ולא חכמים שטבעו ממטבע מפנה ואין ממפ הברכה בשוך
 טוב יום פ' בר״ה דגרסינן הקדושוש לאלו רמז שיש ונ״ל ,בהם
 שאומרים ומנין וכו' גבורוח שאומרים ומנין וכו' אבוש שאימרים ומנין

 שאומרים מנין שאמר הרי וכו' שמו כבוד לה' הבו שנאמר קדופוש
 דמיושב קדושש על לפרושי דאיכא ואע״ג רבים בלשון קדושוה
 וכל החפלה ענין שהוא וגבורוש אבוש רעו עליו יגיד מ״מ ומעומד

 אני עוד ,קדושהו זהו הקב״ה של שמו בכבוד האדם שמוסין! סוד
 לא בדבר איסור שיש סוברים שהם החכמים אלו לדעש שאפי' אומר
 מרב עדיפי לא נמי ואינהו לכטלה דברכה מאיסורא איסורא עדין^

 מנהג אמר וכו' בר״ח הלילא קרו דקא חזנוהו לבבל דאיקלע
 שהיו ז״ל הפוסקים ורוב ור״ש הגאונים ולדעש .בידיהם אבושיהם

 צריכה שאינה ברכה בזה יש רב ולדעת קריאותיהם על מברכין
 ומטעם היה הגולה בני כל של רבן רב והרי בידם מיחה לא ואפ״ה

 מנהגם לבטל רצה לא ואפ״ה האמוראים לכל ממנו מקשינן זה
 המנהג בשר אזלינן ההלכה כנגד ואפילו למחוח בידו שהיה ופשיטא

 במרדט שכתוב כמו המקום של חכמים עפ״י הוקבע דהמנהג היכא
 כמה ותמצא ט' סימן ז״ל קולק הרר״י בששובוש ועיין הפועלין פ'

 כבוד לשש שהוא כזה מנהג וכ״ש מנהג שום לפנות שאין ראיוח
 מקדשים והיאך שכינה מחנוח סדר ולדעת ולהעריצו להקדישו לשמו

 קרוב זה פיהם על המנהג זה והוקבע היו גדולים וחכמים ומשלשים
 ז״ל גיאות ן' יצחק להר״ר יש וקצה מחבריהם שחברום שנה לס״ק
 שעשו לא ששגודדו לא משום בזה יש עוד . גדול משורר שהיה

 גרעון בלא במחזורים שכתוב כמו נוהגים קהלוש שאר שהרי אגודות
 הולכים אלא כלל לבטלו אין כזה דמנהג דמלשא כללא ושוספש

 בירושלמי שאמרו מה שמיד וזכרו מבוטל אינו בטלוהו ואם אחריו
 במנהג שאין וכ״ש המנהג אחר הלך בידך רופפת שההלכה במקום

 והנראה .וכדכשיבנא בזה יודו החולקים אפילו כי רפיון שום הזה
:כשבתי לע״ד

ה (חקלנ) תתקהח ל א  דדינא לעניינא צדק מורה נא יורה ש
 בהלואש בחנות רשות לו היה ראובן

 עונות ולימים אחד מלך ממפלת שחש אשר אחרת בעיר הרבית
 ויהי ההפכה בשוך המלוים וגרשו ההיא מהעיר היהודים וגרשו גרמו
 זה ואמר האפיטור וכבשה ההיא הארן מן רשעים ננערו היום

 היהודים והרשה ההיא העיר על מושל כיום אשר דוכס כבשה
 הדוכס הרשה היום והנס פנים כמה זה ודרו ובאו במלכותו לדור
פמעק שהלוה אחר שנים ישלפה פנים בחנוה להלוות לשמעון סנ״ל

הנ״ל



וחשונוחהרדב״זשא^ות
ק הככורה משפט לי ואומר ראוכן א3 הנ״ל טו  מהודם שהחזיק ו

 :מי עס הדין להודוח התורה נר תאיר ופתה
r O w H ואפי׳ דינא וסלכותא דינא דקייל״ן שמפון פם הדין 

 קנה לשמפון המלך שמכרה מאכיו שירש ממש כיתו
 הכתים כל המלחמה בכח המדינה כשלוכדים הוא המלכים דחוק שמפון

 אפ״פ הילכר עונד למש לו הס העם וגם שלו הם והכרמים והשדות
 העיר את לכד אשר הראשון המלך ורצה היהודים משם גרשו שלא

 ואין שמעון זכה לשמעון ולמוכרה ראוכן של ביתו ממנו לקחת
 ז״ל הרמכ״ם וז״ל דמלסתא. דינא משום מידו להוציאה יכול ראוכן

 שדהו ולקח המדינה מכני ומשמשיו מפידיו אחד פל שכפס מלך וכן
 היא הרי המלך מן והלוקח בה להנות ומותרת גזל אינה חצרו או

 ממון לוקח כולם המלכים דין שזהו עידן מוציאין הבפלים ואין שלו
 שדה ונפשית שפבודן הפקיפ המלך והרי פליהס כשכופסים שסשיהס

 וכ״ש בה זכה המלך מן אותה הקונה וכל כהפקר זה חצר t זו
 חייבים בפצסן הכפלים שהרי המלחמה בנח המדינה שלקח בנ״ד

 בפרק כדאיתא למלך נכסיהם מלכות הרוגי כל וקייל״ן מיתה לו
הדין; נגמר

ן ת  לטסתא ארפא דזבני זהרורי הני הבתים חזקת בפ׳ גרסיק ו
 דגברי אקרקפתא כרגא מ״כי לא לכרגא אבל זביני זבינייהו

 שלאיתןהמס שכל דיניו שהיו מלך ז״ל הרמב״ם דכתב ואפ׳׳ג מנח
ט' המס ונתן זה ובא וכו  שאם ומשמפ וכו' הכפלים שיחזרו פד ו

 פולס ממכר המלך גזבר מכרו כשלא הנ״מ להם חוזרת הכפלים חזרו
 המלר גזבר מכרו אם אבל המלך מנת ופרפ ספצמו החזיק שזה אלא

 ואפ״ג המפרשים כתבו וכן לבפלים חוזרת אינה פולם ממכר
 נגזלת אינה דקרקפ משים בקרקפ דיאוש טפמא שייך דלא דקייל״ן

אלא חזקה לי אין דגזלן דפשיטא פלה אתינן גזלן מדין לאו אנן
 לכבוש המלכים דרך כן כי פלה אתינן דמלכותא דינא מכיפם
 מלו שוס תמצא לא דאלת״ה קניזגמור אותם וקונין מזה זה מדינות

 וכוכשיס מאחרים לוקחים מלכוחס כל שהרי כמלטחו חזקה לו שיש
מ״כ מלחמוחוזוהיא ע״י אוחם ם. ח ק  פ״ד ממיז אליעזר הר״ר חז

 דכל לאשמופינן אחא דינא דמלכותא דינא דאמר דשמואל דנדרים
 וגשרי דיקלי דקטילי בתרא בהגוזל דאמרינן והיינו היא למלך הארץ
 המלכים דין היה שלא ואפי׳ פ׳׳כ. הס וסרקליסשלו והקרקפות גשרי

 דיו לחדש רצה המלך וזה והשדות הבתים לקחת המדינה כשטכשין
 לכל שוה דין שהוא כיון גזלטחא ולא דמלכוחא דינא שפיר הוי זה
 אם ק״ו דן אתה ומפתה הפוסקים רוב דפת היא וכן המדינה בני

 כ״ש מכירה הויא ומכרה המלך ולקחה שלו בעצמה החנות קרקע היה
 הרמנותא מכח אלא אינו החנות הלואת דחזקת ותו .הנזנות חזקת

 סלו שהם הפיר של המכסים כשאר המלך ממנת הוי וא׳׳כ דמלכא
 דמלכא הרמנותא משום דהוי כיון ותו שירצה. למי למכרם ויכול
 כח גם רסחלקח המלכוח ממנו ולקחו הראשון המלך שנסתלק כיון

 מכחהעט״ס דישראלהכא מחמתיה דאתא מגכרא עדיך דלא ראוכן
 החנות חזקת דאין ותו ז״ל המפרשים הפלו וכן כפכו״ם הוא הרי

 דכיון יאוש מטפס שמפון וקנה מטלטלין חזקת אלא קרקט חזקת
 שלנו החזקת דבשלמא הקוטימו מחזקת ראובן נחיאש הארז מן דגרשו
 חזקת תקרא זו שחזקה אפשר העכו״ם בבתי לדור מוחזקים שא;ו

 חזקת הויא לא החנות חזקת אבל דירה חזקת שהיא כיון הקרקפ
 אלא זו ואין הוא אלא ברבית להלוות אחר יוכל שלא אלא דירה
 הוי דהתם מטלטלין מחזקת וגרועה יאוש בה ושייך מטלכילין חזקת
 בידו אץ החנות בהלואת אבל שבידו מהמטלכילין מוחזק מיהא
 . התקנה מפני אלא כלום בידו אין ומדינא בו מוחזק שיהיה דבר

 ספירות התם מ״מ קרקע חזקת חשיכא פירות אכילס כחזקת ואפילו
 איו החנות חזקת אבל קרקע חזקת שפיר והוי הקרקע מכח באים
 1וז המפות הלואת מצד אלא החנות של הקרקע מצד נמשך הריוח
 נתיאש משם שגורשו דבשפה ברור הדבר הילכך היא מטלטלין חזקת

:שמעון וזכה הקוטימו מן ראובן
ב ו  חמם דחזקת כ׳ שורש ז״ל קולון מהרי״י שכתב ראיתי ש

 אקצר המצרנות טפנח ופל יז״ל קרקט ולא מטלטלי! הוי הקושימו
 שבידכם התנאים מכח מסולק קלמן שר' לע״ד נראה זה שבלאו מאחר

מצרנוס דמכח לע״ד הנראה לפי אני אומר מ״מ לטיל כדפיישיס

 אלא קרקע חשוב זה שאין הוא פשוט דבר שהרי לסלקו יכול אין
 ואינו החנות הלואת זכות גורם המקום שאין ממחר בעלמא מטלטלין

 ביה שייך לא וא״כ להלוות רשות נושן דאדון דמלכא הרמנותא אצא
 פ״כ ז״ל אלברצלוני יהודה הר״ר בשם ח״מ בשור ש’כמ מצרנות דין

 כיון ותו ונחיאש. בעלמא מטלטלין חשיבי נמי יאוש לפני! הילכך
 החדש מלך מאת חזקתו מלחדש מיהודים כשחזרו ראוב! שנתרשל
 נקרא לא רשע ואפי׳ הקוטימו לקחת להשתדל שמעין דיכול פשיטא

 דבר מלא דמקרא ותו .הנזכר בשורש ועיין מידו להוציא וכ״ש
 ער את נתתי לוט לבני כי ירושה מארצם לכם אתן לא כי הכתוב
 לירושה לישראל וחזרו נישראל הותרו סיחון שכבשן ואחר ירושה
 בנ״ד אןן בסימון טהרו ומואב טמון דוכתא בכל דאמרינן והיינו

 הסטת לקחת ישראל לכל אסור היה הראשון המלך דבזמן אפ״ג נמי
 ברשוס ונכנס מרשותו המלכות שיצס כיון ראובן של חזקהו מפני

 :)ו היא חדשה דמלכות החטת לקחת ישראל לכל הותר אחר
י ו ה  היה כאשר מלסתו ולקח המ׳שון המלך חזר אם דאסי׳ יודע ו

 אפסקא דהא חדא הדין לפי לחזקתו ראובן חזר לא בתחלה
 זה דאפי׳ ותו מסנה. נהייאש היהודים דטוןדגורשו אחרת.ותו מצטת
 ראובן מיד החנות לקחת ירצה אם במלכות ונתחזק שחזר המלך
 לגבי ואפילו הוא. חדש דקנין כיון גזלנות ולא הוא דמלכותא דינא

 יסי׳ כשאקחנה זו שדה לוי לכ! האומר דתניא כה״ג אמרינן הדיוט
ר ש ע  המפשר ליק וקנאה וחזר לאחר מכרה שלו. המעשר שלך ^

 זמן כל אשתו בת את לזון עליו המקבל ז׳׳ל הרשב׳׳א ממנה ולמד שלו.
 עמו שהיא זמן דכל מלזונה פטור והחררה גרשה עמו נשואה שהיא

 החזקה המלך לו שמכר בנ׳׳ד וכ״ש .משמע הראשודם מנשואין
 הני הילכךמכל החדש השני מקדן ולא משמע הראשון דמקנק סתם

 והנראה מחזקתו. אותו מוציאין ואין שמעון פם הדין טעמי
:כתבתי לפ״ד .

ת (״קלד) ל א  שנתקשו במה דעתי אודיעך ממני ש
 דגרסינו דהא תריסיו בעלי כל בו

 אחת ת״ר התפלות מסדרי וכתבוהו הקטורת פדן פל בכריתות
ט׳ לחצאין אותו מפטמין היו שנה לשבעים או לששים  לשליש אבל ו
 שהיה מדם ג׳ ממותר היה הזה והמותר וכו׳ שמענו ׳א ולרביע
 ז״ל והריטב״א והתוס׳ ז׳׳ל רש״י כדכתב יוה״כ לצורך בה מוסיך
 פעמים לששים פעמים ז׳׳ל רש״י וכ״כ בינוד באדם מנה חצי וחופן

 טובא קשיא וא״כ שוין החפנים כל שאין לפי להם סמוך או לשבעים
 בכל גדול כהן של מחפניו הנותר וחצי מנים שני שנה ס׳ מותר כל

 צריכין היו הקטורת למחצית מנה וחמשים מאה יפלו ושנה שנה
 ולא קטנים חפניו שהיו ואפילו שס״ח מחצית שהם מניס קפ״ד
 בינוני אדם שחפני וכ״ש סלו דלא קשה אכסי מנה רביע זולת יכילו

מס׳ .מנה חצי הוי ה  פ״ק שבועות במסכת זו קושיא להתיר רצו ו
 או שנה לששים אחת גרסינן במחזורים הכתוב הקטרת ובפטום וז׳׳ל

 פשוטות שנים בשתי שנה ששים כשכלים להיות ויכול שנה לשבעים
 לפי אפי׳ שהרי ממנה שקשה במה שהתירוה אלא .פ״כ זו אחר זו

 גמור מותר הוא אלו שנים שתי שמותר מדבריהם דמשמע שטתם
 אפשר שאי מה שעברו המעוברות שנים לסלאוח ממנו צריך וחין
 היה והוא מנים כ״ב שיים סהשתי נשאר כמה מ״מ החשבק כפי

 דק דלא למימר וליכא מנה י״ב חסרים נמצאו מנים לארבעה צריך
 לא למימר להו ניחא לא מנים כ״ד דבור באותו בעצמם הם שהרי

 מזה יותר חסרים בחשבון תדקדק אם וכ״ש מנים בי״ב וכ״ש דק
 מעוברת ז׳ יש מחזור ובכל מחזורים מג׳ יותר יש שדם בס׳ דהא

 :למודעי צריכין אנו ולכן השליש מן יותר שהוא
ש ה1ת  שהרי חדא . דרכים בג׳ לתרצה לי יש הקושיא עיקר ב

 שאין כ^מר שמעט לא ולרביע לשליש אלא אמרי לא
 שמענו מחצי יותר לפטם אבל לכתחלה הקטרת מחצי פחות מפטמץ
 חפנו שהיה בגופו גדול הכ״ג שהיה בזמן הילכך הוא ומכ׳׳ש ושמענו

 אלא לחציו קרוב ממנו מתקבץ היה ולא מעט נטתר שם היה גדול
 כ״ג חפד ולפעמים מנים שס״ח לתשלום מפטמין היו ואז שנה -פ׳

 שנה בששים ממנו מתקבץ והיה מרובה מותר שם והיה קטנים
 לחצאמ ליס וקרי שס״ח תשלום פד ספטמין היו ואז לחציו קטב

שעברו כגי! לה ומשכסס לפטם יכולין חציו פד דאפי׳ לאשספיק
ט״ד



ותשובותהרדב״זשאלות60

 צריכין היו שעדיין כיץ לחצאין לסכימו שיכולין ששמוהו ולא ע״כ
 מאחרין היו לא מעש מחציו שחוח שהיה אע״ש לעולם אבל לחצי
 זכה שלא שמי אדם חיי שהוא כגרסא זו לשי שנים מע' יוחר אוחו

 דלאו נ״ל שנה לש' אחח וכן .זה שמום יראה ראשון שמום לראוח
 הסוגיא לחרן בעיני והנכון יעבור ולא ע' ועד מששים אלא דוקא

 אימא והכי מנה שש״ח היו בלבד הקמרח סימני שהרי כייחוס בל
ממנו נשאר לא והיין כרשינא שמהבוריח סימא ואפילו בהדיא המם

 לומר יכול ואם לא או וחי־מה פחח ידי עג החדה זו לשבועה יש ואם
:אבי מצוח לעשוח הייחי אנוש

/ ה2ת ב ו  כבוד מפני הן ואמר שנחרצה כיון כלל אונס כאן אין ז
א. גמורה שבועה ומצוחו אביו  נמי דהשמא וחו הי

 השביעני אבי דכחיב ומצומו אביו דברי לקיים דמצוה מעמא האי איכא
 לכשל ושלא ממנו וליראה לכבדו חייב מוחו לאחר בין מחיים בין

ממירין שאין שטעחו על לשאול יכול אינו בעצמו השעם ומזה .דבריו
דהוי וחרמה ושמח מ״ח ע״י ואשי' אביו מצום על לעבור שבועחו לו .של הקב רובע יש הרי עשן במעלה וכן במשקל מוסין£ ואינו כלום
 היה החערובום ומכל הפימום כשעח ׳^קכירח עם מערב שהיה מלח

 שהיה הרי בערב ומחציחה בבוקר מחציחה יום בכל מנה מקמיר
 שהרי ניחא והשחא החסרונוח כל וממלא שנה ס' לכל קבין ו’מ שם
 שחיקה כשעס דבר איזה יחשזר שלא אפשר שאי יוחד חסרים היו

 שהיו חאמר ואפילו ספק בזה ואין וחסר אבק מעלה מ״מ זריזין וכ״ח
 ופרס בבקר פרס לוקח שהיה כשעה גם המשקולוח הכרעח שם

 מועמוח משקולוח הכרעוח דומה אינו ואדרגר■ הכרעוח שם היו בערב
 בחירוץ סומך אני זה ועל לעין ברור וזה משקולוח חשל״ו כהכרעח

 הס' כשכלים חירן שהרי קשה עדיין החוספוח לדעח אבצ .זה דבר
 כמו כי שמחם לפי לחרן ונ״ל .הועילו ומה פשומוח כנים כשני שנה
 שנה מי״א יוסר פשוכיוס שנים היו ג״כ סשומוס כשנים השנים שכלו
המסוקן חשכון עפ״י ולא הראייה עפ״י מקדשין היו שהרי מחזור לכל

 ואן£ כזו. שכועה מחירק שאין ואם אב ככור מצום לקיים נשבע כאלו
 לים לפרוש שלא שנשבע אחד על בחשובה ז'^ הרמב״ם דכסב ע״ג

 שבועחו. להשיר יכול נחחרם שאם ז״ל והשיב .ואם אב כבוד מפני
 ואם אב כבוד ממצוס יחבמל שלא מפני מעצמו נשבע הוא החם
 אביו. מצום על לעבור כלל לו מחירין אין השביעו שאביו בנ״ד אבל
 לי מסירין אין חבירו לדעח שנשבע דמי אחריני מעמי איכא סו

 שאביו כיון כ״ע לדעס חבירו שירצה עד כלומר חבירו מדעח אלא
 יסרו עם משה כמעשה מדעחו אלא מחירין אין שובה לו עשה

 הוא ואדרבה חבירו דעח כא־ שמשאין וכיון נבוכדנצר עם וצדקיהו
 .בהסרה ליה ניחא דלא סהדי ואנן מימה מחמס אלא השביעו לא

 פליגי לא דע"כ מומר אינו כ״ע לדעח והחירוהו עברו אם ואפילו
או כבוד לסועלס לדעחם השבועה שהיסה ונבוכדנצר יסרו כעין אלא

אפיט צחבירו דממונא דררא ואיכא חבירו לדעח הנשבע אבל קלון כפי מעוברוס להיוחם הראויוח שנים שבקצה אפשר היה
. . . י . . ו י /— V»1L kkW Z.L י /A

, וח״כ עסה
 הסבוס מן סבה שם הימה שלא כגון פשומוס אלא היו לא החשבון

 במוך שנים ושלש שחים ונשארו השנה אח לפבר יצטרכו בגללה אשר
 מאוסם שנה בכל מנים י״א ישירים ונמצא עיבור בלא שנה הששים
 הסוספוס לשון אכל זו שטה לפי מסיישכ הענין כי צ״ע ועדיין השנים

 פשוטוס שנים כשני שנה הס' שכלו לומר להם דמה מסיישכ אינו
היו הס' שכחוך וכגון לה משכחס ח פשוטו שניהם יהיו שלא אפי'

.כריה לכל חיי שכקח לא דא״כ הוא וסכרא מוסר אינו הסירו
 דררא איכא נמי וכנ״ד מוסר אינו הסירוס שאם ז״ל הרשב״א וכ"כ

ה הוא כי דממונא  ועמלו יגיעו כל אח השרים יאכט שמא חושש ס
 טעמא אידך דאיכא דכנ״ד וחו .אלו זולח קטנים כניס והניח

 מוסר אינו בדיעכד אפי׳ אביו דברי על לעבור מחירו הוא שהמחיר
א: ופשוט כ״ע לדעח לעבור .... הו

שכיון מוסר ודאי עמהם אוחו לשחן: יטלין אחרים אם הראשונה דשנה נ״ל לכך . כדכחיבנא אוחם עברו שלא פשועוס שנים
מכשול חסן לא עור ולפני משום ליכא לעשוסו יכול שהוא פשוטה היסה שאם מוכרח והדבר שלאחריה וכן פשוטה היסה שפטמן

 למצאח יספיקו ולא י״אמנים אלא הוה לא שלה המוסר הרי לבד אחד
 יום י״ח יש סעוברס לשנה החמה שנח בין שהרי המעוברח שנה

 שיהיה כדי פשוטוח שנים שני בחחלס מפטמין היו ע״כ הלכך .ויוסר
 מנים ארבעה מוחר והיה מעוברח שנה לצורך מנים כ״ב מוסר שס
 בכל שיש המעוברח השנה לצורך היה וההסקכן שנים שלש לכל

: יסירה מחזור
 אפיט מעוברס שנה שהיסה שנה ח’נ דלסוך דמלסא כללא

 הרי בשוה שוה שהיו אלא מוסר שם היה שלא סימא
 מנה י״ב חסרים נמצאו מנים כ״ב הפשוטוס השנים משני נשארו

 שהרי דק לא לומר צריך אחה שנה ע' דלגרסח היכי וכי דק ולא
י מנים שני שנה ע' מוחר כיצד ט' חסרים  י

חסרים נמצאו קפ״ד צריך היה והוא
ק דק לןלמימרלא ניחא ע״בלא דגרסינן הגרסא לפי , , . . . ...........................................דנחיחחנא כ

אזצינן דצעולם מערב גדול דהוי השרים לפני או בערכאוחיהם עמו אע״ג ניחא ס' או ע' דגריס למאן אבל ע״ג ליחני פרטים למיחני
:כחבחי לע״ד והנראה . שוספא בסר לגרסא חריצו לא אמאי וא״ח .לפרטים נחיס דלא כיון דק דלא
שאלת (חיולס תתקעא מוסר שם ויש פשוכיה כשנה שנס הע' שכט כגון שנה לשבעים אחס
" "י"" ........... “ קפ״ו נמצאו שנה לשבעים היסרים מנה קע״ה על חנם מנים י״א "י

 טזיר יין כוס יופיט לא דאמרינן דהא עלה בהדיא אמרינן דהכי
 דאין נהרא עברי בחרי דקאי כגון מכשול חסן לא עור ולפני משום
 ויהביה איהו בלאו אוחו לקחש יכול אם אבל אוחו לקחח הנזיר יכול

: עבר לא ניהליה איהו
ם א ד׳ י נ ע ל  נ״ל ישראל של בשטר אחיו עם שוחה להיוס יטל ן

 בהדיא נזכר שלא מה בשבועה טללין שאין מוסר שהוא ׳ ^
 שיקח למי יעשה שלא שהשביע בשעה אביו בלב שהיה נאמר דא"כ

 וכ״ש שוין ולבו פיו דבעינן דברים אינם שבלב דים 7 האלחזאס
 השיחוף דלנבי ונמצא זה ולא זה לא בלבו היה לא בעצמו שהנשבע

עו ;-וין ה. ולא לב לא כאן אין ץ / w ״  הקטן שבנו יודע אביו היה דאם וחו פ
 .לסייעו כדי עמו שוסך אחיו שיהיה ליה ניחא אצסזאס שום יקח קע״ה יעלו שנה לכל וחצי ;ים
 לב ט שיהיה דעחו על עלה שלא מפני הקטן אס השביע שלא ומה וכשלמא דק לא צ״ל ואחה ט'

שוחה להיוח יוכל שלא אני מודה ומ״מ . כזה גדול אלחזאס ליקח ־ ' ־

 מחצי יוסר לפטם דבשלמא מחורץ למעלה לך שכסבסי מה עם מנים
 לי דמה ולרביע לשליש דהיינו שמענו לא מחצי פחוס אבל אפשר היה

 כי וכ״ש ברור וזה לחצאין הגיע שלא כיון משליש יוסר לי ומה שליש
 ד׳ או ג׳ המעוביח השנה מן מוסר שיש אפשר החשבון דקדוק לפי

:כסבחי דעסי לעניוס והנראה .מנים
ת (סקלה) תתקע ל א  ונטה שחלה בראובן דעסי אודיעך ממני ש

 מלסזס והיה למלכוס קרוב והיה למוח
 שלא הגדול בנו אס והשביע מקומוס ושאר אטון נא של המכס ששכר

 הוה לא והבן שיקח למי ערב יהא ולא כלל המלך אלסזאס שום יקח
 בנו ובא .ראובן ומס לו נשבע אביו מצוס לקיים אבל ליה ניחא
 אשר הבן יוכל אס אחרים בחברס אביו של האלחזאס ולקח הקטן
 יצא ולא קבל שלא כיון ישראל כשטר אחיו עם כוחך להיוח נשבע
 וגם .בערכאוחיהם כחוב שאין כיון כלום חייב אין ובדיניהם ערב

מכשול חסן לא עור ולפני משום עוברים אם עמו שנשסספו האחרים

 חייב והיה וליחידים לרבים ומסור
 הלשין אשר שמעון והלך ובערכאוחיהם בהלואה מנה לראובן

 מן חטאים יחסו היה וכן לאבדו השר עם והשסדל המסור זה עליו
 חייב שהיה המנה שמעון אס ראובן סובע ועסה וכו' ורשעים הארץ

:דגרמי דינא מטעם המסור לו
ה ב ו ש  כאן דאין פטור דשמעון דפשיטא בנ״ד מיבעיא לא ת

 שהרי דפטור דקייל״ן בנזקין גרמא אלא דגרמי דינא
 חבירו של שטרו לאבד שגורם כמי לאבדו וגרם השר אל דבר שמעון
 היה אם אפי' אלא ופטור ופשיטא דגרמי דינא ולא גורם דהוי
ו מה מלשלם פטור היה ממש בידים המסור אס שמעון הורג לי ^ 
 ראובן על ואפי׳ ישראל כל על מוטלס המוסרין לאבד זו מצוה שהרי
 שיש למי דומה זה למה הא לאבדו מוטל היה בעצמו חוב בעל

 זכה בו הקודם שכל רע וכלב ונחש ארי כגון המזיקין מן אחד לו
 שמעון הרגו אם הילכך מלשלם פטור לבעליו ממון ששוה אעפ״י

 שצח הרט ואי קעניד למטה לפטור ודאי מסור שהוא מפני בלין
כדין י



̂ית ותשובותהרדב״זשא

 ומשלם מש אדם ואי[ מיניה נדרבה ליה דקס פטור נמי כדין
 מן פטור אפ״ה אוחו ממיחין דאין והחראה פדים שם אין ואפילו

 כעדים היה אם מיחה חיוב שעשה נענירה שיש כיון הסשלומין
 שקיים כרכה עליו ותנוא שמעון פטור הלכך נרור. זה והרי והחראה

 וכן ישראל גליליח ככל יום ככל מעשים וכן מקרנך הרע ובערח
:כתבחי לפע״ד והנ־אה הפוסקים. כחנו

 ששלח נראוק דעחי אודיעך ממני שאלת (חקלט) תתקעב
 נסחם עדים ע״י למשודכחו סכלונוח

 נמלרים והאשה מסנלי והדי למקדשי כמקום אוחם שלח והוא
 לקדושין להו חיישינן אי שי מק והדר מסנלי דכולכו אחרא דהוא

 נזה גדולה מחלוקח שנפל לפי כ״ח פי אח לשאול והוצרכשי . לא או
 דרך ואיזה דעשי לדעח ורציח הזה נדור היו אשר החכמים נין

: אור ישכון  ז״ל רש״י גרסח גרסאות שלשה יש מקדש האיש נפ׳ תשובה
 דרוכא נאשרא הגרסאות ולשתי ז״ל ר״י וגרסת

 חיישינן לא מסנלי והדר מקדשי דמיעוטא אע״ג מקדשי והדר מסנלי
 ולגרסת . מקדשי והדר מסבלי דכולהו נאשרא וכ״ש לקדושין להו

 והדר מקדשי דמיעוטא נאשרא אפי׳ ז״ל ור״ח והרמב״ם הריא״ף
 מקדשי וסדר מסנלי דכולהו נאשרא אנל לקדושין להו שיישינן מסנלי

 מיד שמקדשין נמצאו מקצת אס זו גרסא לפי ואפי׳ כלל חיישינן לא
 נקרא אלו כשביל לא מהסנוש לסנה או אחר יקדמנו שלא כדי

 שמנהגו מפני לא שהרי מסנלי והדר מקדשי מיעוטא ההוא המקום
 יש כמצרים וכן .ז״ל סרשנ׳׳א כשב וכן סבה מפני אלא הוא בכך

 קצת יש ואפ״ה נשואין שעת עד יקדשו שלא נגידים ססכמש
 נששנה לא זה ומפני כה שחזור שמא מפחדים שהם מיד שמקדשין

 זה ואפילו מקדשי והדר מסבלי דכולהו אשרא הוא הרי אלא דינו
 סבלונות וישלח אחרח פעם יחזור אס שחלה כקדש בעצמו האיש

 וגדולה .מקדשי והדר מסבלי דכולהו העיר כאנשי נדון יהיה לא
 מרובה זמן עד סבלונוש פלח ולא ששדך במי שאפי׳ אומר אני מזו

 ססבלונוש אש ושאכל בס שחזור פן ירא שהוא בדעתו גילה שהרי
 שלח ואח״כ דבר לקחת יכול לא ושוב אושם שכלה או שאבדם או

 ליה כדאיש למר הגרסאות לפי כלל להם נחוש לא סשם סבלונוש
 מקדשי והדר דמסבלי אשרא דהוי שיודע דכיון ליה כדאיש ולמר

 הפירושין ולפי כבר דקדשה משוס או קידושין לשם ושלח גמר לא
 האחרש השטה ולפי קדושין. לשם שקבלה לא היא אמר דמימר

 אמר מימר אלא שחלה שקדש מפני לא סבלונוש ושלח שאיחר מה
 שדע . הדרא לא נמי השתא בה סדרא ולא זמן כ״כ שעבר כיון

 דאי כלל לסבלונוש להו חיישינן דלא אשרא לה משכחש לא דא״כ
 מרובה זמן לאחר אלא סבלונוש משדר דלא קפדן חד אפשר־דליכא

 מקדשי וסדר מסבלי דכולהו אתרא בההוא אמרינן וסשמא ששדך
 שחוכך מי שראיתי אע״פ ברור לי נראה וזה לסבלונוש. חיישינן לא

 אששא מפקינן לא חששא משום דמלשא דעקרא וכיון להחמיר בזה
 ור״ח הריא׳׳ן) גרסת לפי ז״ל והקשו כ״כ. להחמיר ראוי ואין מחזקשה

 דברים וכמה למיפוטא דחייש מפיר כר׳ קייל״ן לא והא ז״ל
ה נאמרו  החידושין ובעלי איש אשח חומרח משוס שירצו ססוספוש נז
 במלשא אבל דאיסורא במלשא אלא רובא בשר אזלינן דלא מירצו

קשה ואכשי המיעוט מן להיוש ירצה זה דדלמא לא במנהג דשליא
דאיכא לחיז ייש • ®י* ’®י

 ואוקי לבטלה מעותיו מוציא אדם אין דחזקה כנגדה אחרישי חזקה
 המפרשים שכשכו הטעמים מן למיעוטא וניחוש חזקה בהדי חזקה
 .העיקר זה ושמור רחוקה וחששא יחירא חומרא שהיא למדנו מ״מ

 ור״ח סריא״ף לנרסש מנהג בה שאין חדשה עיר מינה נפקא סו
 מסבלי והדר דמקדשי מאושם להיוח ירצו שמא כי להחמיר יש ז״ל

 זו עיר ובני מסבלי והדר מקדשי המקומות דמיפוט סימא ואפילו
 חיישינן אפ״ה מסבלי והדר מקדשי דמיעוטא כך להיות ירצו

 חדשה דבעיר לי נראה ז״ל ור״י ר:״י גרסת לפי אבל .לסיעוטא
 באשרא דקאמר פפא דרב לישנא דייקיק והכי האי כולי מחמרינן לא

ט׳ דמתדשי  לסבלונוש הוששין דקאמרש האי קאמר דהרי משמע ו
 איכא שו .למיחש דאיכא הוא מסבלי והדי דמקדש באסיא רוקח

לשם הללו סבלונוח שמא מיישיי! ז״ל יש׳׳י דלדעס אמדיסי סלוגסא
ר!״ג

א מ

 קדמ שמא חיישינן ז״ל והרמב״ם סריא״ן) ולדעת .שלחס קדושין
 אושס שישלח צריך ז״ל רש״י לדעש כי מינה ונפקא קדושין להם

 ופירש בעדים אפילו או בעדים שלא שלח אס אבל ובסשס בעדים
 מודים ושניהם ובסשס בעדים א״נ .להו חיישינן לא סבלונוש לשם
 אפילו ז״ל הריא״ך לשיטת אכל .חיישינן לא קדושין לשם היו שלא
 קדושין לשם היו שלא מודים שניהם ואפי׳ סשם ואפי׳ עדים בלא

 .הים למדינת להם והלכו בעדיס קדושין להם קדמו שמא חיישינן
 שאלשינו ששבאר ומהם המנהגוש טעמי לברר אנו צריכין ומעשה

 טעמא הוי רובא או מסבלי והדר דמקדשי באשרא לומר אפשר
 קודם סבלונוש ישלחו שאס וחוששין וקמצנין מקפידין שהם משום

 אבדום או אכלום שמא אבד ממונו ונמצא בה שחזור שמא סנשואין
 או כולהו מקדשי והדר דמסבלי ובאשרא יששלם ממה ימצא ולא

 הסבלונוש •יאבדו אם אפי׳ כלל קפדי ולא לב נדיבי שהם משום רובם
 ססבלונוש ממנו שנשתלחו מקום אחר ללכת לנו סיס זה טעם ולפי
 שהמקום כיון להחמיר שנחוש למעט או להחמיר בין לסקל בין

 אע״ג מסבלי והדר דמקדשי אשרא הוי ססבלונוש משם שנשתלחו
 מקדשי וסדר דמס־לי מקום מי לשם שנשתלחו סאשס דמקום
 דמסבלי למקום ובא מסבלי והדר דמקדשי ממקום שיצא דמי והה״נ
 וחיישינן משם שיצא מקום חומרי עליו דנושנין מקדשי והדר

 וז״ל בתשובה שכשב ז״ל הר״ם סברת נראה וכן דידיה לסבלונוש
 מקדשי דרובא היכא אלא לסבלונוש חיישינן דלא דמסיק ואע״ג
 שהוא המקום מנהג לידע ספק לאותו עצמו יכניס מי מסבלי והדר

 היכא וכ״ש להו חייש הספק מן דאפילו משמע .פ״כ משם יצא
 לסברת נודה אם ואפי׳ . לחוש יש שודאי מקומו מנהג ודאי דידעינן

 והדר מקדשי מיהא דמיעוטא היכא אלא אמרה לא ע"כ הר״ם
 דמצרים כבנ״ד מקדשי והדר מסבלי דכולסו היכא אבל מסבלי
 ננשמע וכן חיישינן דלא ז״ל הר״ם מודה מקדשי והדר מסבלי כולהו

עדין .ז״ל קולון מהרר״י הסכים וכן מלשונו  ז״ל אמרה דלא י״ל ו
 דשיכאשרשי משם יצא אשר המקום מנהג ידעינן דלא סיכא אלא
 מקדשי כולהו והכא משם שיצא המהום מנהג ידעינן דלא חדא
 היכא אבל ז״ל הרב דמודה למימר איכא ומש״ה מסבלי והדר

 לעולם מסבלי והדר דמקדשי משם שיצא המקום מנהג דידעינן
 . לה חיישינן מקדשי והדר מסבלי דכולהו כמקום דאפי׳ לך אימא

 דעיקר חדא טעמי מכמה אצלי מתברר אינו ז״ל סרב של דינו אבל
 אחזקתה. לאוקמה ל; והוה קדושין עידי שם שאין כיון חששא הדין
 וסדר מקדשי שרובם ממקום יצא הנגשלח זה שמא שנחוש ושו

 והדר מסבלי הוי לא דעלמא דרובא לן לימא דמאן ושו מסבלי.
 סנ״מ למיעוטא דחייש למאן ואפילו פריש מרובא דפריש וכל מקדשי

 לפיכך חיישינן לא קמן דליתיה למיעוכיא אבל קמן דאיתיה מיעוטא
 שחש מה עיקר אבל אמרה בעלמא לצניפין ז״ל שהרב אומר אני
 פ׳ במרדכי כתובה היא והרי עלה עיין האחרים הטענצים על הוא

 שאין אומר אני ז״ל הר״ם ששובש ששירצנו וכיון .מקדש האיש
 הנושא שכל חדא .באשה אלא באיש שלוי המקומות מנהג• טעם
 ולכל הדברים לכל הסתם מן נושא הוא המקום דעש על אשה

 שנעולס נדיב היושר שיהיה אפי׳ שוטה לך דאין ושו .השנאים
 כשהשל וכ״ש אחר עם ושחדי האשה ותאכל הסבלונוש לשלוח שירצה

 שהגיע מי לך יש ואס שלו אש ותאכל לו להנשא שרצה ולא בו
 דקים שוטים מנהג שזה מנהג קביעות זה ואין הוא שוכיה זו למדה

 אמרינן אחריות לענין דאפי׳ בכדי זוזי אינש שדי דלא לרבנן להו
 רחוקה דחששא אע״ג טעמא מהאי הוא הופר טפוש דאחריוש

 במשדך וכ״ש כך ובין כך בין השדה אש ואוכל ממנו שיטרפוה היא
 שם שנשתלחו אשרא בשר Jאזלינ אי דבשלמא ושו .האשה את

 וסדר מסבלי דכולהו דבאשרא מיהא לה דמשכחש ניחא הסבלונוש
 סבפל למקום חיישינן אמרת אי אלא . חיישינן לא לכ״ע מקדשי

 והדר דמקדשי ממקום הוא שמא ניחוש דאכשי לה משכחת לא
 האי כי וכל המקום מזה דשניהם בדידעינן אל-א משכחת ולא מסבלי

 במקום אזלינן דידה אשרה דבחר משמע ודאי אלא לפרושי לרו הוה
 והדר דמסבלי שנהגו דבמקום הוי וטעמא הסבלונוש שם שנשתלחו

 בדברים ועומדים הס אמש אנשי המקום שאנשי לפי הוא מקדשי
וסומכין הדרן ולא גינהו צנועוס נמי דידהו ונשי בהו הדרי ולא

דעש־׳י״ו
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 דלח אכ״ג הדרא דלמא היישי<ן סגלינוח ומשדרי דעסייהו
 המקום שאנשי מפני הוא מהכלי והדר מקדשי שנהגו ובמקום קדשו

 דינא בי למיקם ליה ניחא ולא בהו יהדרי בדבורר עומדים אין
 להקשוס אין ומעתה .מינייהו לאשתלומי דליכא בחיישו וכ״ש ודיינא

 בכדי זוזייהו דשדו מקדשי והדר דמסבלי הנך נינהו שופכיגי וכי
 כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית דכתיב אקרא וסמכי
 הלכך . כשבועה לאינשי להו וחמיר קגין איכא שדוכין דבכל וכ״ש

 דכולהו מקום הוא הסבלונות שם נשתלחו אשר האשה מקום אם
 מקדשי דכולהו ממקום האיש שיהיה אפילו מקדשי והדר מסבלי
 דמפרש למאן ואי לכ״ע לקדושין להו חיישינן לא מסבלי והדר

 האשה דאין חדא למיחש ליכא לכן קודם קדשה שמא חיישינן
 והיא עירה בנות מנהג שכך הסבלונות שתקח עד קדושין מקבלת
 בה תחזור שלא דעתיה סמכה דאיהו ותו .בס יהתל שמא סוששת

 ותו . שקדמו לקדושין ראיה ססבלונות ואין עירה מנהג הוא שכך
 מלתא אמר לא פפא רב א"כ מקומו למנהג חושש אתה שאם

 למימר הכא שייך ולא לפרש להם היה הפוסקים וכן פסיקתא
 בא שאתה זי חומרא שהרי משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין

 קדושין עצמן שהם המפרשים ולדעת .וק״ל היא האשה על להחמיר
 מקבלים אינם שהם וכיון נושא הוא מקומו אנשי לדעת הנושא כל

 שגנאי ועוד קדושין לשם שלח לא הוא גס קדושין לשם סבלונות
 משארית שאינם אותם שחושדים קדושין לשם לקבלם להם הוא

 להם ישלח לא הוא נם הלכך עולה שיעשו או כזב שידברו ישראל
 בעלמא חששא שהוא דכיון למעלה שכתבנו העיקר וזכור קדושין לשם

 ממה מפי בה מחמרינן לא ורובם חזקה בתר למיזל לן הוה דמדינא
 ואין הפך שסובר מי שראיתי לפי בזה להאריך והוצרכתי הם שאמרו

 האשה מקום ואם .הנכון הוא שכתבנו מה אלא עליו לסמוך ראוי
 ולא הפירושים לפי חיישינן לכ״ע מסבלי והדר דמקדשי מקום הוא

 אס נראה וכן . שיהיה מה המנהג יהיה האיש למקום כלל נחוש
 רובם האיש דמקום אע״ג מסבלי והדר מקדשי רובא סאשס מקום

 רובא סמוך למימר דאיכא אע״ג מקדשי והדר מסבלי כולם או
 וה״ל מקדשי והדר דמסבלי סאשה דמקום למיעומא האיש דמקום

 ומיעושא רובא ליה הויא בכך מס האשה מקום רוב כנגד רוב
 דרובא דכיון וכ״ש לעיל דאמרן ממעמי למיעומא חיישינן ואפ״ה
 .וכדכתיבנא כאשה המקום אחר הולך סכל תלמודא בכוליס ככולו
 מסבלי ורונא מסבלי וסדר מקדשי מיעועא הוי האשה מקום ואם

 והרמב״ס ור״ח הריא״ך בתר ואנן בפלוגתא תליא מקדשי והדר
 מ״מ אבל לחומרא ואזלינן גרירינן אחריהם הבאים וכל ז״ל והרא״ש
 דאתתא דאתרא היכא עיון לי שצריך מס אבל .היא יתירה סומרא

 תרי איכא דהשתא דגברא אתרא וכן מסבלי והדר מקדשי מיעועא
 מקום רוב וכן מקדשי וסדר דמסבלי סאשה מקום רוב וחזקה רובא
 או המחמירין בה ומודו ממיעועא עדיפא דמפא אשה וחזקת האיש

 לדעת מיעועא דאיכא וכיון האשה מקום אחר הולך הכל דילמא
 חיישינן דלא המחמירים בה דמודו לי ומסתברא .חיישינן המחמירין

 האשה מקום אחר הולך הכל דאמרינן דאע״ג כלל סבלוגות להני
 נהי הכי נהגו דמיעומא היכא אבל הכי נהגו דרובא בזמן הנ״מ
 אמדינן אדרבה מעלמא דאתי באיש אבל חיישי גופיה המקום דבני

 אנשי דרוב וכיון נושא הוא מקומה אנשי רוב לדעת אשה הנושא כל
 דמסבני מקומה רוב כאנשי נוהג הוא גס מקדשי וסדר מסבלי מקומה

 .ליה כדא׳־ת ולמר ליה כדאית למר קדושין הוו ולא מקדשי והדר
 נמי ניחוש למיעועא דידה באתרא הכא דחיישינן היכי כי וא״ת

 המחמירים לדעת דאפי׳ קשיא לא הא . למיעועא דידיה באתרא
 אנשי ולמיעוע מקומה אנשי למיעוע דניתוש אמרינן לא חששי תרי

 לעיבותא כמה בה דאית וכ״ש אמרינן לא חומרא האי כי כל מקומו
 והנמשכים ור״י רש״י עולם גדולי במחלוקת תלוי סדין שעיקר חדא

 למיעועא. דחייש כר״מ קייל״ן לא תלמודא דבכוליה ותו .ז״ל אחריהם
 חששא אלא כאן ואין אחזקתה אתתא לאוקומי לן אית דהכא ותו

: אמרינן לא חששי דסרי ותו . בעלמא
ב1 ו  ז״ל קולין מהרר״י אש בעעם ולא בדין רב לי מצאתי ש

 דברי שמתוך נלע״ד ועוד וז״ל ז״ל סרמב״ם מלשון שדקדק
לחוש דאין להוכיח יש סתומים מאוד הם אשר ו"< משה רנינו

רוב יש א״כ ברישא דמסבלי הרוב נגד ברישא דמקדשי למיעועא
דקאמר והיינו כתב עוד וכו' כסב שהרי מיעומ לאותו המסייע אמד

ההיא סארן שמנהג דהיינו מסבלי והדר דמקדשי באתרא פפא רב
אנו ואין סבלונות לס שהובילו אשה שס ראינו אם תחלה לקדש

אנשי דרוב אע״ג המשלח הוא ומי אליה נשתלחו עיר מאיזה יודעים
מקדשי והדר מסבלי לעולם בסוכה עומדת היא אשר ההיא העיר

והדר מקדשין שהם סארן שבאותה עיירות דשאר רוב דאיכא כיון
תחלה מקדשין אנשים מיעוע יש עצמה העיר באותה וגם מסבלין
תחלה מקדשין שהם עצמה עיר דאותה מיעועא סמוך אמרינן
רוב ליה ואיתרע תחלה לקדש הם גם שנהגו עיירות דשאר לרובא
מקדשי שסם עיירות דשאר רוב דאיכא ועעמא .ע"כ העיר דאותו
סמכינן לא מסבלי והדר דמקדשי מעועא איכא אי אבל מסבלי והדר

האריך ז״ל והוא . לקולא אזלינן אלא עצמה העיר למיעוגיא לכו
לא הרב בלשון ז״ל הוא מ״ש אצלי נתיישב שלא ומפני הרפס בדבר

שלא מתשובתו משמע כלל בדרך אבל . עלה עיין ואתה כתבתיו
סרשב״א בתשובת מפורש הוא וכן .להקל אלא להחמיר בדבר אמרו

דלא והבו לקולא בהן אזלינן שתפול אחרת סששא או ספק שכל ז״ל
ס-מב״ס לשון בהבנת הנ״ל כרב שנתעצם שראיתי ומפני .עלה לוסיה

ז״ל הרב עליו שהקשה מה ולתרן ולפרש פס לך לכותבו ראיתי ז״צ
סה ספלונות לשלח שמנהגו מקום וז״ל ובאו שתתארס אחר ^רו

גנו וצריכה נתקדשה שמא לה חוששין לה הובלו סילונות שראו עדים
קודם אלא סבלונות משלחין אין העיר אנשי כרוב אעפ״י מספק

וראו מקדשין ואח״כ בשחלה לשלוח כולם שנהגו ומקום האירוסין
שנהגו מקום דאמר כיון והקשה . ע"כ לה חוכשין חין סבלונות

שאין כן נהגו המקום שרוב משמע שתתארס לאחר סבלונות לשלוח
העיר שרוב אעפ״י תני הדר והיכי הרוב אחר אלא מנהג לקבוע

וסיים במקום פתח ותו .אירוסין קודם אלא סבלונות משלחין אין
שראו עדים ובאו מאי ותו .וכו' שכולם ומקום תני וסדר בעיר

ששלח עדים וראו ליה מיבעי הכי הובלו לשון מאי הובלו סבלונות
אני אבל .שם ועיין לתרץ סובא נפשיי דחק ז״ל והוא קדושין לה

ומ״ש והעתיקו התלמוד לשון לו תפס ז״ל דהוא כפשגין דברים אומר
מימרא ביינו שתתארס אחר לארוסה סבלונות לשלח שנהגו מקום
. חיישינן מסבלי והדר דמקדשי באתרא דקאמר בפשעא פפא דרב

קודם אלא סבלונות משלחין אין העיר אנשי שרוב אעפ״י עוד ומ״ש
והדר מקדשי דרובא צריכא לא דקאמר תירוצא היינו האירוסין

. ״ _ . . . , . , למיעועא ניחוש לא דתימא מהו מקדשי והדר מסבלי ומיעועא מספלי
,V,  אע״ג וא״ת .ז״ל הרב גרסת היא שזו למיעועא דחיישינן ,״

 וליתני לשונו לתקן לו היה הפוסק מ"מ דתלמודא לישנא הוי דהכי
 אעפ״י וכו' עדים וגאו לארוסה סבלונות לשלוח שנהגו ומקום הכי

 כיעמא לאשמועינן הכי דנקע וי״ל וכו׳ משלחין אין העיר אנשי שרוב
 דחיישינן מודו כ״ע מסבלי והדר דמקדשי דבאתרא הכד דכי דדינא
 באתרא נמי הכי בעלמא חומרא משוס אלא מדינא הוי דלא אע״ג

 רובא בסר למיזל לן הוה דמדינא אע״ג מקדשי והדר מסבלי דרוגא
 מהנך חד משום אי איש אשת חומרת משום אי היא בעלמא חומרא
 מקדשי דרובא באהרא מיבעיא לא וה״ק . לעיל דכתיבנא עעמי
 .חיישינן מקדשי וסדר מסבלי דרובא באתרא אפילו אלא מספלי והדר
 ומה אכילו במקום אעפ״י ז״ל הרג שכתב מקומות בכמה ומצינו
 קאמר לרבותא שפתח למקום וחזר בעיר וסיים במקום שפתח

 בה ואנשים קענה עיר דכסיג מעיר גדול הוא דמקום דפשיגיא
 הוה עיר כתב לא ואי נפשי ותחי היא מצער הלא וכתיב מעני

 מיעועא אבל לו לחוש שלו המיעוע חשיב מקום בשלמא אמינא
 במיעועו דאפי' קמל״ן לו נמוש ולא דמיעועא מיעועא הוה עיר של
 מקום שהוא דאעפ״י לאשמועינן למקום וחזר . חיישינן עיר של

 לא מסבלי והדר דמקדשי אנשים קצת בה היו שלא אפשר ואי גדול
 לשלח כולם שנהגו כיון אלא מנהג קובעים לו שאין להו חיישינן

 ל וז ^ הרשג כתבה וכן ליחידים חיישינן לא בתסלה סבלונות
 דלעתים היכא אבל ברגילות כן שעושין מיעוט שם כשיש דדוקא

 ובמקומות מקרי לא מיעוע אפילו מסגלין ואח״כ במקרה מקדשין
 חוששין אין שמתחדש מקרה מחמת אלא שם עושים שאין שלנו

ומ״ש . עכ״ל להם חוששין ואין יום בכל ומעשים כלל לםגלונות
שבאו
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 מכמה לאסוקי כן כסכ וכו׳ לה סוכלו סכלוגוס שראו עדים שכאו
 כעינן שנוסו ולפי קדושין לשם הם עצמן דסכלונוס דסוכר ז״ל רש״י
 אלא ז״ל סרכ שמס כן אין אכל לאשסו ידם על ששלחם עדים שיהיו
 אשה ע״י כין סשכלונוס לה שהוכלו אלא העדים ידעו לא אפילו

 חיישינן עכ״פ לה שהוכלו שידעו כיון שפחה או עכד או קרוכ או
 ז״ל ור״ח הריא״ןן שטס שהיא שימסו לפי קדושין להם קדמו שמא
 סכי המסקנא לפי פפא דרכ דמימרא פירוש הוי זו, שטה ולפי

 ואפ״ה כך עושים שמיעוטם היינו מסכלי והדר דמקדשי כאסרא
 והדר משכלי דכולהו היינו מקדשי והדר מסכלי למיעוטא חיישינין
 הוה הכי לס נקט אמאי גופיה פפא רכ וא״ס .היישינן לא מקדשי

 כאסרא סיישינן מסכלי והדר מקדשי דמיעוטא כאסרא למימר ליה
 וי״ל טפי מכואר לפון והוי חיישינן לא מקדשי והדר מסכלי דכולהו
 והדר מקדשי דכולהו לאסרא אפי' לקולא דסויא לישנא נקיט דר״ם

 ממש סהדי דליכא כיון לריכוסא איכא ככה״ג דאפי' וס״ל מסכלי
 .מחזקסה אססא לאפוקי לן הוה לא כעלמא חששא משום כקדושין

 מימריה צריכא לא סירן פשיטא דכהא דסכר המקשה סכרס ולפי
 קאי כסכרסיה ואיהו משכלי והדר מקדשי דמיעוטא אלא דר״ם

 : פפא ורכ הרכ לשון ליישכ ונכון קצר וה״ז צריכוס' איכא דכולהו
א ל ל הריא״ך! כדעס לחומרא למפסק לן דאיס וטריא שקלא דסאי כ

 כסר אזלינן דלעולם וסו ז״ל והרא״ש ור״ח והרמכ״ם
 מקדשי והדר מסכלי רוכא דידה דאסרא היכא זולס האשה מקום

 סמוך דאמרינן דידיה כאסרא וכן מסכלי וסדר מקדשי ומיעוטא
 מיעוטא סמוך אמרינן ולא גדול חכ וה״ל דהכא לרוכא דהסס רוכא

 . לעיל כדאמרן וטעמא גדול מיעוט וה״ל דסכא למיעוטא דהסס
 או מלסא גלוי כל או אחר ספק כל היא כעלמא דחששא כיון והו
 כטעמא ואפי' צהו מכטלינן הקדושי! לכטל הגורמה אחרה חששא כל
 דכרי מסוך ככירור משמע והכי . עלה לוסי̂ן דלא דהכו דהו כל

 לא שאם מכיר אני כחדושין דכריו וכסוך כסשוכה ז״ל הרשכ״א
 רש״י שטה סופם היה קכלה דכרי שדכריו סריא״ף על לחלוק כדי
 .מדאי יוחר כה להחמיר ראוי שאין שסדע כדי זה וכחכחי .ז״ל

 טעמי מכמה מקדשי והדר מסכלי דכולהו אחרא מצרים וכודאי
 .השדוכין שמכטל הוא אלך מני ואחד כדכורם עומדין דכולהו חדא
 והו .כו שחוזר למי קנס שעושין והו השידוכין כשעה שקונין והו

 כסעודה טורח אדם אין וחזקה מרוכה הוצאה מוציא הכלה כי א שגם
 הקהל סופרי כפני אלא יקדשו שלא הסכמה דיש וסו ומפסידה.

 הסכמה דיש והו ליה. איה קלא דקדש איהא ואי כ״ד וכרשוס
 מפני ושמא כרכוה לשכעה סמוך אלא יקדשו שלא קדמונים נגידים

 כדעהו שיעלה מי מצינו לא זה ומפני הקנוה סכלונוה חשש
 ואפילו שקדמו קדושין אל ראיה ולא קדושין הם שססכלונוה לומר

 והנראה . מנהגם יהכטל כשכילם לא ה^ל מן שלשה שנים שיצאו
:כחכחי לע״ד .

ת (הקמ) תתקעג ל א  סולך שהיה כמי דעחי אודיעך ממני ש
 ויש השכח אס לחלל והוכרח כמדכר

 ומניחין א' מצד פרוצה חיכה כמין עשויה והיא מחארה עם גמל עמו
 כחוכם ויושכים הצד מזה ואמח הצד מזה אחה שחים הנמל על

 לרכוכ עדיך דהכי ואמרח מעשרה. למעלה וכולה דרכים הולכי
 המחארה רשוח שחלקה שכיון חדא טעמים מכמה המחארה על

 היחיד רשוח היא הרי עשרה כגוכה ד' על ד' כה שהרי לעצמה
 למעלה מהלך שהוא ועוד .חחומין איסור כזה אין ושמא המנלכח
 דאיכעיא וכיון כלל המורה מן החומין דאין מ״ד ואיכא מעשרה

 . לקולא כהו אזלינן איפשטא ולא מעטרה למעלה חסומין יש אי לן
 עכיד מידי לא ואיהו יושג אלא הגמל על ממש רוככ דאינו וחו

 כשכח כקרון ללכח ז׳ל רשכ״ם מסיר שהיה נראה טעמא דמהאי
 לסטים עליו יכואו שמא דגזר אלא חחומץ מטעם לא ט דחזר ואע״ג
 משום אסרו והאחרונים . אמוחיו לארכט חון ויצא רגליו על ויכרח

 כה שאין וכיון אסרו לא חחומין משוס אכל חיים ככעלי דמשחמש
 החורה מן חחומין יש מ״ד דאיכא רגליו על מלהלוך עדיך הכי חחומין

 חחומין יש נחמיה ר' כעי שהוציאוהו מי כפרק גרסינן תעובה : רגליו על מהלך שהוא כזמן שכח עונג מכטל שהוא ועוד
עמוד מעשרה למעלה החומין אין או מעשרה למעלה

 היא סמיכחא דארעא לך חיכעי לא ארכעה ודוחכ עשרה גכוה
ק א״נ ארכעה רוחכ ואין עשרה גכוה כעמוד לך חיכעי כי  כקו

 והפליגה מפרנדסין שכאו מעפה ח״ש הושעיא א״ר מאי כספינה
 חחומין אין אא״א יצו הכי משום חחומין יש אא״כ וכו' ספינחם

 ספינה דמדמי קמן הא כרקק. כמהלכח רכא אמר רצו אמאי
 ורשוח לעצמה רשוח מחלקה דספינה ע״ג אך לקופץ או לעמודים

 מיכעיא קא גוונא דחרי ז״ל הריטכ״א ופי' . היא גמורה היחיד
 כשכסחק שם ומהלך מעשרה למעלה שכח מערכ שהוא כגון ליה

 ספינה דרך או קפיצה דרך מחחומו לצאה מהו א״נ .אמה מאלפים
 ז״ל הרמכ״ס וכחכ שירצה כמה ואפילו מעשרה למעלה כשכח

 מעשרה למעלה שהם כמים כספינה לחחום חוץ לילך שמוהר כחשוכה
 חחומין דאין משום הוא כמה כעומקן מסופקים שאנו כמים או

 אכל דרכנן דהוי משום לקולא אזלינן מסופקים וכשאנו ככרמליח
 ספיקא והוי דאורייחא חחומין דס״ל משום אסור ודאי עשרה כחוך

 חולקה דספינה דאע׳׳ג כהדיא לך הרי .לחומרא כה ואזלינן מדרכנן
 חחומין ככרמליח דאין משום אלא לה שרינן לא אפ״ה לעצמה רשוס

 חחומין יש מעשרה למעלה כיכשה דכווסה איל מעשיה למעלה
 רשוח דחולקה אע״ג לחומרא אזלינן הוא דאורייתא דספיקא דכיון

 משום טעמא הוי דהחם דפטור כררס לזורק דמיא ולא .לעצמה
 גדול כלי המעכיר שהרי תדע לרה״י היחיד מרשוח כמוציא דהוי
 סטור יהיה כר״ה אמוח ארכע עשרה כגוכה ד׳ על ד' כו שיש
 נמי והכי כעירוכין סמיקל כדכרי קייל׳ן הא וא״ח ליתא ודאי והא

 קשיא לא הא . מעשרה למעלה חחומין דאין ונימא לקולא ניזיל
 הוא ספיקא אלא בה שמקל מי נמצא ולא כלל כה סליגי דלא כלל

 כאן דאין סמיקל כדכרי הלכה כה אמרינן לא הילכך להו דמספקא
 : היא כלום לאו שאמרח הראשון מטעם הרי הוא. ופשוט מיקל

) י נ ע ל  טעם זה אין .מעשרה למעלה מהלך שהוא שאמרת מה ו
 שרגלי עשרה כעמוד אלא לן איכעיא לא דע״כ להתיר

 למעלה המהלכת כספינה וכן כקוסץ וכן מעשרה למעלה סם המהלך
 לא כהא עשרה כתוך סם סמוליכין שרגלי כזמן אכל .מעשרה
 אמרו שהרי תדע מהלך. הוא עשרה דכתוך דפשיטא לן איכעיא
 לתחום חק יצא שמא גזרה כהמה ע״ג רוככין דאין טעמא כגמרא

 עשרה גבוה לאין עשרה גבוה בהמה בין לסלוגי לה הוה איתא ואי
 שהיה אבויס בן אלישע עם מאיד דר' מעובדא נמי משמע וכן

 שאלו ובהדיא הוא טפחים עשרה גבוה סוס וסתם הסוס על רוכב
 באותה וכתב הגמל>ם ע״ג במדברות ההולכים ז״ל ריב״ש מלפני

 הם ברורים ודברים תחומין משום בה שיש שלש פעמים חשוכה
 משום בו יש כמה גבוה אפילו כסמה ע״ג רוככ ואחד מהלך דאחד

 טפחים י' גכוה ספינה דסתם אססינס גס ללמוד יש וכן .תחומין
 וכדמתק סחומין איסור בו יש עשרה בסוך הולכת שהיא ובזמן
 ותו .הקרקע מן מעשרה למעלה בה עומד שהאדם אעס״י רבא

 שיש מודו סתורה מן תחומין דאין דס״ל אע״ג הפוסקים רוכ דאפי'
 סלמודא דמהדר משום דטעמא ונ״ל . מעשרה למעלה תחומין איסור

 כרקק במהלכת רבא דדחי ואע״ג מעשרה למעלה תחומין למסשט
 מעשרה בפחות מהלכת אינה ספינה דסהס היא כעלמא דחייה

 גמירי סתם דאמרינן דשכת דההיא פשטא משמע והכא טפחים
 דסתם וכיון . הזורק כס' מעשרה כפחות מהלכת ספינה דאין

 תחומין דאין אע״ג למינקט לן אית הכי תחומין דיש סשיט תלמודא
 אע״ג בה מקצי׳ לא דלמא דרבנן תרתי בה דאית וכיון התורה מן

 דמלתא דקושטא וכ״ש דאור׳ תחומין דס״ל מאן איכא ברגליו דמהלך
 ;תחומין איסור בה אית כמס גבוה אפילו בהמה ע״ג דבמהלך הוא

) י נ צ ל  כרוכב דיושב ידוע הדבר לא או דמי כרוכב יושב אי ו
 ובאשה מרכב קראו באיש פסחים כריש אמרינן דהא דמי י ^
 אהדדי דמו עליה יישב הבהמה על דרוכב היכי וכי מושב קראו
 בשבת בקרון למהלך ודמיא שנא. דמאי המחארס בתוך ביושב סה״נ
 ליכנס להתיר ז״ל רשב״ם רוצה היה הטעם דמזה עביד מידי דלאו

 קעביד מידי לא תחומיו משום דאי לתחום חוץ וללכת בשבת בקרון
 אע״פ טלה את להלן ג״כ להתיר רוצה והיה אותו מוליכין ואחרים

 דססינה וסהר לדיר דמיא מחיצות לה דאית דכיון לתחום חוץ שיצאו
הארנטים את סופג המנהיג דסנן ז״ל וטעמו כולה אח דמהלך דקי״ל

והיישב
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 כקרון היושב ת6 פוטר יר6מ ר׳ הארבעים אח סופג בקרון והיושב
 ליה משמע בקרון היושב אח פוטרין וחכמים וחני שמואל ומדאפיך

 פעור כלאים דלעגין היכי וכי לה דאפיך כשמואל דהלכחא ז״ל
 . עביד קא מידי לאו חחומין לענין ה״ג קעביד מידי דלאו משום

 ואפשר אסור אבל משמע בקרון היושב קה יי דאינו ר״י כחב וכן
 אסור אבל פטור אמרינן דלא לגמרי דפטור סובר היה דרשב״ם

 החיר ומש״ה דרבנן דחחומין דס״ל ואפשר . בלבד שבח לענין אלא
 ר״י כנון רשב״ם על החולקים ו׳אפילו . לכחחלה אפילו בקרון

 עליו חלקו לא האחרונים וכל ז״ל והרא״ש והריעב״א והרשב״א
 מטעם עליו שחלקו ובמיימוני במרדכי הגהה זולח חחומין מטעם
 משחמש משום דרבנן איסורא אלא בקרון דאין כיון כן ואם חחומין
 ברגליו יעבור ולא זה על שיעבור מוטב הני כל לדעח חיים בבעלי

 לא זה טעם גם .למ״ד דא׳רייחא חחומין מ',יכא משום בתחום
 דהיושב ס״ל ז״ל והרא״ש והרמב״ם הריא״ן} דהא חדא כצל מחוור
 ז"לפ' הרמב״ם וז״ל ברגליו. כמנהיג דהוי החורה מן לוקה בקרון

 בעגלה היושב בכלאים אוחה מושכים שהיו עגלה כלאים מהלכות ע׳
 העגלה שתמשוך לבהמה גורמת שישיבתו הנהיג שלא ואעפ״י לוקה
 מושך כאלו הוי כלאים דלענין וכיון . רבים הסכימו ולזה . ע״כ

 מהלכות כ״א פ' ז״ל כחב וכן שנא לא נמי חחומין לענין הבהמה
 בין בים בא שיהיה בין במדינה להמס בדרן בא שהיה מי שבח

 קודם לעיר קרוב אמה אלפים בחון נכנס אם ביבשה בא שיהיה
 שהמים ביס שבא מי בין חולק שאין לך הרי וכו' השבח שיכנס

 אסר וכן . בחרבה שבא למי קער.יד מידי דלאו אוחו מוליכין
 קא מידי דלא עשרה בתוך לסחוס חון כספינה להלך הנ״ל בחשובה

 בבע״ח משתמש משום ז״ל ישב״ם על החולקים לדעת ואפילו . עביד
 איסור בו בכיוצא דאין ליה דמודו משום דלאו לומר לי אפשר

 משום בה דלית דאע״ג עליו מקשים סברסו לפי אלא חחומין
 ואיהו בבע״ח משתמש משום בה איח ז״ל לדעתו חחומין איסור

 שברש תהיה ומעתה .בהו גזרו ולא נינהו צדדין צידי דעגלה ס״ל ז״ל
 חחומין משום דאסור שכחב ההגהה בעל לדעח מסכמח המפרשים

 טעם ונתן בו חזר ז״ל והרשב״ם ז״ל. והריא״ך הרמב״ם ולדעת
 שמא או אמותיו לארבע חוך יוצא ונמצא לסטים בו יפגעו שמא
 רשב״ם שטת ואפי/לפי בספינה מצ,-י כן שאין מה מעצמו הוא ירד
 עבר דלא מידי בה דהרווחנו ניחא דאורייתא דחחומין סובר אם

 הא דרבנן חחומין ס״ל אי אבל אדרבנן דעבר אע״ג אדאורייחא
 להשתמש ואיסור חחומין איסור לדידן דרבנן סרחי הכא איכא

 וצריך נאנס אם ז״ל רשב״ם לדעת כי אני מודה ומ"מ .בבהמה
 שילך ממה בעגלה שישב מוטב עגלה עמו ויש לחחום חוך ללכת

 חילוק אין כי אומר אני נ״ד שהוא גמל גבי על אבל .רגליו על
 היושב דהא חדא .עצמו הגמל על ליושב המחארה בחוך יושב בין
 והוו הבהמה גון! על ישען שלא אפשר אי המחארה בחוך הגמל על

 בתוך דהיושב וחו .בקרון כן שאין מה צדדין צידי ולא לכ״ע צדדין
 מרגשת הבהמה ומחנענע הבהמה על נשען שגופו כיון המחארה

 וליכא לתחום חוך עצמו מוציא הוא כאלו ונמצא מחמחו והולכת בו
 נשען גופו אין קרון על היושב אבל קעביד מידי לאו הכא למימר

 ואיהו מעצמה הולכת והיא העגלה אופני על אלא כלל הבהמה על
 על טוענין שהרי חדע .ז״ל הרשב״ם לדעח קעביד מידי לאו

 אם להוליך בבהמות כח שיש ממס יותר פעמים עשרה העגלה
 ז״ל רשב״ם אפילו דבנ״ד ודאי משמע סילכך .גבן על מונח סיס

 יחתוך ושמא בבע״ח להשחמש ואסור חחומין איסור בה דאיח מודה
 שאפשר במקום איסורין שני לו להחיר טעם רואה ואיני זמורה
 על בשהולך סכנה בו אין אם רגליו על דהיינו אחד איסור בהיחר

 לנו אין עונג משום כי מודה אתה גם עונג משום ואי . רגליו
 למעשה אבל להלכה נראה זה .מדרבנן אפי' שבח איסור לו להחיר
 לננ^ע השיירה שרוצה שבזמן והיא טובה יוחר חקנה לו מצאחי
 מכוונא קא למינם ויאמר המחארה בתוך וישן ילך מעט קודם

 כההיא לה והוי כמנהג הגמל על המחארה ויניחו ישאוהו והעכו״ם
 מכוונא קא למינם ואמר במברא וניים דאזיל מרבנן צורבא דההוא

 רבא וקאמר תירא ונטר ואזיל גיסא להך ליה עבר קא והעכו״ם
דלא אע״ג בנ״ד אן! .שרי דרבנן ללורבא דרבנן באיסורא הערמה

 ויעשה ברגליו שילך ממה זו הערמה לו מוטב מרבנן צורבא הוי
 חחומין דאמר למאן בין דאורייתא חחומין למ״ד חחומיןבין איסור
 אין וכשיניחוהו רעה רוח או עכו״ם דהוציאוהו כההיא והוי דרבנן

 במלסא דהערמה היכי וכי .להוחת ראוי וכזה . אמות ד׳ אלא לו
 דאורייתא במלחא הערמה ה״נ דרבנן מאיסורא טפי קיל דרבנן

 הרע ובחר ליה עדין! הערמה וע״י דאורייתא מאיסורא טפי קיל
 עיקר שאינם שאע״פ האחרים הטעמים בהצטרפות וכ״ש במיעוטן

 הסוגיא לך לבאר וראיחי .אצלי ברור וזה הוו בעלמא צניפים מ״מ
 מהתלמוד שכתב קשה בתשובה ז״ל הרמב״ם מ״ש דלפי השטוח צפי
 לא או למעלה סחומין בה יש אם בכרמליח כלל ליה מיבעיא לא

 לא הים אויר אבל שם שנחבאר כמו ביבשה אלא ליה מיבעיא דלא
 לישנא האי ליה דליח וצ״ל . מעשרה למעלה חחומין איסור בו יתלה
 בקופץ או בעמודים דוקא אלא נמי בספינה ליה מיבעיא דקא

 דהויא מספינה לי ופשיט ביבשה בעי דאיהו קשה אבל .באויר
 אבל הרקק בתוך במהלכת רבא דדחי וח,־ ככרמליח. מעשרה למעלה

 מעשרה דלמעלה משמע לך חיבעי אכתי מעשרה למעלה במהלכח
 לא דבעי דמאן לישב ויש . איפשטא ולא בעיא הוי נמי בכרמליח

 דממתניתין דחי ורבא מכ״ש פשיט דפשיט ומאן ביבשה אלא בעי
 להחמיר ורצו עשרה בתוך ברקק במהלכת דהחס פשיעותא ליכא

 עומדת והשחא שביחה וקנו ולאואדעחייהו הספינה עמדה דלמא
 אבל לחחום חוץ יוצאים נמצאו כולה את יהלכו ואם עשרה בתוך
 מעשרה למעלה תחומין דאין לחחום חוץ הלכו לא בשבח שהלכו במה

 לחומרא בה ואזלינן איפשטא ולא לן מיבעיא ביכשה אבל בכרמליח
 בגובה מסופקים כשאנו אבל דאורייתא תחומין דס״ל הרב לדעת
 חשובה. באותה ז״ל וכמ״ש לקולא ואזלינן בדרבנן ספיקא הוי המים

 מעשרה ולמעלה דרבנן דחסומין ס״ל ז׳׳ל שהריא״ן! נראה אבל
 דמותר דס״ל ז״ל רשב״ם שטח ולפי זו בעיא כתב לא ומש״ה מוחר
 בעלי לכל וכן קעביד מידי דלאו משוס בספינה לכתחלה לכנוס
 דלאו מותר נמי עשרה בתוך דאפילו נמשך טעמא מהאי זו סברא
 לאין עשרה גבוה בין בקרון מפליג דלא טעמא והיינו קעביד מידי
 ברקק במהלכת רבא משני איפכא דהא קשה כן ואס עשרה גבוה

 הפושט לדעח דרבא וי״ל . עצמס על החמירו הכי ומשום משמע
 לעמוד ספינה דמיא לא לדידי כלומר דחי קא מספינה דפשיט

 ור' עקיבא ור׳ עביד מידי לא ואיהו ליה ממטו אחרים דספינה
 מדינת אבל עצמן על להחמיר שרצו הוא בעלמא חומרא יהישע

 ספינה לדמוח שרציח לדידך אפילו אבל .ליה ממטו דאחרים שרי
 למעלה אבל עשרה בחוך חחומין ויש הוא עשרה בתוך החם לעמוד

 לבעיין מפרש ז״ל דרשב״ם א״נ ,היא בעיא אכחי ביבשה מעשרה
 ועחה מעט פחוח אלפים ביבשה שהלך כגון דוקא ז״ל כדפירש״י

 יש ספינה ע״י או קפיצה ע״י או עמוד ע״י מחחומו חוץ לצאח בא
 שמא חששו ור׳׳י עחיבא ר׳ דהא ליה ופשיט .לא או בכה״ג חחומין
 יציאה ובאוחה לחחום חוץ יצאו ואח״כ שביתה וקנו הספינה עמדה

 בתוך הולכין בעצמן כשהם אבל לה ממעו מיא דהא מידי עביד לא
 גקונין דס״ל שביחס שקנאו כיון לחחומם חוץ יוצאים נמצאו הספינה
 עמדה שמא דחששו החמירו הכי משוס מעשרה למעלה שביחה

 שביחס וקנו שעמדה אפילו מעשרה למעלה חחומין אין אם אבל
 השתא כלומר ברקק במהלכח אביי ודחי כולה אח להלך יכולין היו

 הלכך חחומין כאן ויש י' בחוך ברקק מהלכח היא בנמל דהגיעו
 אבל לתחום חוץ יוצאים נמצאו כולה אח ברגליהם סס יהלכו אם
 עבידי. קא מידי לא ברקק כולו היום כל מהלכת הספינה היחה אם

 בספינה הולך לענין חילוק דאין ז״ל רשב״ם שטח לפי למידין נמצינו
 ברגליו מהלך שהוא בזמן אלא חילוק ואין למעלה בין למטה בין

 בתוך ואם חיישיק לא מעשרה למעלה היא שאם הספינה בתוך
 חוץ יוצא ונמצא שביתה וקנה הספינה עמדה שמא אסור עשרה

 לא דברים מ״ה שורש בחשובה ז״ל קולון להרר״י וראיתי לתחומו
 רואה סיס שאם אומר כלל ודרך כתבחים לא לכן אצלי נתחוורו
 והנראה . שכתב ממה מ חוזר היה שמא ז״ל הרמב״ם חשובת
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מנותשובותהרדב״זשאלות
ה מ ר ומת גמדים ממי מחיחדה חליו ונגד חולה נמודו אצלו מ

 צריכה אם את לו רם כגיס לו ואין ימים ג' אחר חולי אוחו מחוך
 אשה משודכח לו יש ועוד .כפול ושכרו רכינו יורנו .חליצה ממנו

 : לא או חליצה זו גם צריכה אם כעדים עמו נחייחדה זו וגס אחרח
ה ב ו ש  כעל שמא •לו חוששין אצו אשר הייחוד כי דע שח צריך ת

 שיהיה א' • הרכה חנאים כו שיהיו צריך קדושין לשם
 אפי׳ עכד אפילו אדם שם יהיה שלא כ' . כיאה שיעור כדי

 .כאחח אוחו רואים העדים שיהיו ג' • דידה משפחה חון שפחה
 כל שיחקיימו ואחר . אוחו רואים עדים שיש יודעים שיהיו ד׳

 וצריכה קדושין לשם כעל שמא וחיישינן יחוד הוי הללו החנאים
 אם לא או כנ״ד חיישינן אי הדין עיקר ולענין .מספק שני גט

 אכל . שפחים לזוח משום מוטכ להמעוחו או לחלון לכושו אפשר
 ומוחרח טעמים מכמה מיחוש כיח כאן אין לכופו יכולין אין אם

 כפ' דגרסינן כמחלוקת חלוי הדין דעיקר חדא . לכחחלה להנשא
 שנכעלה כראוה מחלוקת יוחנן א״ר חנה כר כר רכה אמר כזורק

 ואיכא משני גט צריכה אינה ד״ה שנכעלה ראוה לא אכל וכו'
 והרמכ״ם הרי״ך אכל . לישנא האי כי דפסקו עולם גאוני כמה

 .שני גט ממנו דצדיכה יוחנן דר' לישנא כאידך פסקו ז״ל והרא״ש
 כ״ש מונא א״ר כפונדקית עמו לנה גכי כירושלמי דגרסינן ותו

 צריכה אינה ואמרי ישן כגט אשתו את פוטר אדם דאמרי כטעמייהו
 אמר .שני גט צריכה ואמרי דאסרי טעמייהו סכרי וכ״ה שני גט
 מצא אא״כ אשתו את אדם יגרש לא כדעחייהו כ״ש כין כר יוסי ר׳

 עליה חשוד ואינו כפניו היא מזוהמת אמרי־ אינון דכר ערות כה
 אינון תכשילו הקדיחה דאמרי וכ״ה שני גט צריכה אינה לפיכך
 גמרא ולפי שני. גט וצריכה עליה חשוד לפיכך מזוהמת אינה דאמרי

 הואואהנתנרשה לכתחלה שני גט צריכה דאמרי לכ״ה דכנימערכא
 כדין לכתחלה תנשא כפונדקי עמו שלנה אוזר למדה״י כעלה והלך

 עמו ולנה אשתו את המגרש דאמר קמאי מרכוותא ואיכא .ישן גט
 ולא ישן גט משום וטעמא נתנו לא ועדיין שכתכו כגון כפונדקי

 כטעמא דאזלא מסתכרא דילן וגמרא .כריר ולא קדושין משוס
ר'  כמרדכי וכתוכ העטור עכ״ל ישן גט משום ולא כון כר יופי נ
 וגס . כלל לקדושין חשו דלא קמאי מרכוותא דאיכא כהדיא לך הרי
 הלך שהרי למד״ה כעלה למהלך דומה דידן נדון הירושלמי דעת לפי

 נרושת שהיא יכול אין וליכם לתלון רוצה אינה והיכם עולמו לכית
 דחמירא איש אשת גכי כשלמא המחמירין לדעת דאפילו ותו .אחיו

 לשוק יכמה גכי אכל קדושין לשם כעל שמא מספק שני גט הצריכו
 כדכר שהוכחה כיון ותו .האי כולי מחמרינן לא הוא לאו דאיסור

 קרוכ היה שככר לכטול כת כו היה לא החולי עליו ככד ומיד
 לשם לכעול דעת כו היה ולא דעתו נטרן! שככר ותו . לגוסס
 חפן שאין לדכר רגלים אחרת ושידך זו את שגירש כיין ותו .קדושין

 הטעמים כל דכהצטרפות דמלתא כללא קדושין. לשם כעל ולא עוד כה
־ ירצה לא ואם כלל מיחוש כית כאן אין הנ״ל ה'  יוכלו שלא או ל

; לכתחלה תנשא להטעותו
ן י נ ^ ל  דאמרן הני מכל למידי למיחש דליכא ודאי המשודכת ל

 אמרו כארוסתו דחפי' חיישינן לא כעלמא דחפי׳ ותו לעיל
 דהיכא שכהכו ואעפ״י כה גס לכו אין שהרי סיישינן דלא המפרשים

 וליו ארוסה תרתי כה דאית כארוסתו הנ״מ חיישינן אהדדי דגייסי
 לשם געל שמא חיישיין לא כה גם אפילו משודכת אכל כה גס

 לך אכתוכ הוא כרור שדכר ואעפ״י . עלה לוש־ך דלא והכו קדושין
 ונתן אשה ששדך מי על ממנו ששאלו .כתשוכה ז״ל ריכ״ש לשון

 כעדים עמה נתייחד וגם כחצר עמה ועמד ומשי פשתן כגדי לה
 דהוו השאלה מתוך ומשמע מקום כאותו מפורסם היה זה וכל

 לשם שהיה הייחוד מן שטענת ומה וז״ל השיכ והוא .אהדדי גייסי
 הן הן היסוד עידי הן הן אמרינן דלא חיששין אין לזה גס קדושין

 כה גס שלכו מפני הנשואין מן אשתו את כמגרש אלא כיאה עידי
 קדושין לשם שמא חוששין עמה שנתייחד מכיון ראיה היחוד אז

 ראיה היחוד אין כה גש לכו שאין הארוסין מן אכל וכעל החזירה
 האירוסין מן נתגרשה שאם מודים הזורק כפרק ששנינו כמו שכעל

 שהמקדש ואעפ״י כה גס לכו שאין מפני שני גט ממנו צריכה שאינה
אעפ״י כלכד הימוד רק הכיאה העדים שיראו צריך אין ככיאה

אה לי התקדשי עדים כפני שאומר הוא התם ה5 גס לכו שאין  נני
 הרמכ״ם כמ״ש העדים כפני מתייחדים וסם כזה נסמכים ושניהם

 האשה עם ומתייחד אמירה כלא אכל אישות מהלכות ג׳ כפ' ז״ל
 אמרינן לא כמשודכת דאפילו כהדיא לך הרי עליה. שכא אומרים אין

 חיישינן לא הגאונים כל לדעת ואפי׳ קדושין לשם עליה כא שמא
 היו שקרוכיה כגון לקדשה מחזר היה שאם לי ומסתכרא . לה

 גט להצריכה לה חיישינן כעדים עמה ונתייחד לו מלתחה נשמטין
 נפשך ממה לאחיו מותרת כנים לו ואין גט לה נתן ולא מת ואם

 לפקוה דלא היכי כי עכיד ליה דאית טצדקי דכל סהדי דאנן
 וגייסי לו משודכת והיא עליה שכא עדים דיש היכא אכל . מיטה

 צריכין אנו אין אכל הגאונים כדעת להחמיר סכרא יש כזה אהדדי
 כל דאיכא כיון עלי תקשה ואם כו. הארכתי לא ולפיכך לזה עתה
 שכתכ שראיתי לפי .כלל חליצה מצריכה אתה למה טעמי הני

 נראה היה קדושין משום אפילו ומיהו וז״ל כתשוכה ז״ל הרשכ״א
 וכמו לחוש שאין נראה היה גוסס שהוא דלמי חדא הכא דליכא

 שאחזו מי כפ' אמרו כירושלמי אלא פנאי אין לכעול דאפילו שאמרת
 מת שכעל כיון היה מעשה אחא כר יעקכ א״ר המסוכן אך סט
 טעמים לו והיו מלתא ליה דרויחא כיון ז״ל הוא ומיהו .כאן עד

 ושמא .הירושלמי מפני זה טעם על לסמוך רצה לא להתיר אחרים
 הוא גדול דטעם הטעם מזה מתיר היה אחר טעם לי היה לא אם
 אין גוסס והוא חליו עליו שככד מחמת כדעתו מטורך שהוא דמי

 כיון הירושלמי על סמכינין ולא קדושין לשם ולנעול לכעול דעת לו
 משמע כהכוהו לא ההלכות כעלי וגס . שלנו כתלמוד הוזכר שלא

 דאין ממנו ראיה מכיאין אין והמעשה היא הלכתא דלאו דס״ל
 אלא התרתי לא אני שגם וכ״ש שוטים ממעשה ראיה מכיאין

 שאמרת ומה כתשוכה ז״ל הרשנ״א וז״ל .הנ״ל הטעמים כהצטרפות
 ככיתו עמו שלנה לומר הכוונה אם ידעתי לא ולילה יום שנתייחדו

 כיחד שאכלו אלא לומר הכוונה אין שאס כייחוד כלילה ככיתה או
 כלילה ונהיחדה עמו לנה אם אכל חשש כאן אין עמו לנה ולא

 ראוה שלא כל ועכ״ז חשש יש אהדדי דגייסי כיון עדים וכפני
 כעלמא חשה עם המתייחד כל שלא לקדושין חוששין אין שנכעלה

 היתה והשאלה . ע״כ לזנות אלא נתכוון לא שכעל וא״ת כועל
 : כסכתי לע״ד והנראה .שכתכנו כמו זה והרי ששדך כראוכן

ת (תקמכ) תתקעה ל א צ  פרוצה כאשה דעתי אודיעך ממני ^
 שאנשא כעלי מת ואמרה שכאה

 מקום וכאותו פ' כמקום ואמרה מת מקום כאיזה פיה את ושאלנו
 כעליך שמת ויודמיס רואים שיש כיון לה נאמר אס יהודים יש

 הדכר אמיתית לדעת לשם שנשלח עד תמתיני או ראיה תכיאי
 אותה מתירין ואת״ל .מיד אותה מתירין או לכרר שאפשר כיון
 שאמרו זו חזקה אכדה אס שקרנית ונמצאת כעלי מה אמרה מיד

 אס חזקתה אכדה ואס״ל . לא או ומינסכא דייקא אשה חכמים
 כדי עצמה לקלקל אשה מצה מהו אותו שמואסת כה יודעים אנן

 שיראה מה כפי מלוי הדיר אם השאלה כלל .לא או עליו שהאסר
 לכל פסקו פסקא דלמא או להאמינה שיש זמן אוהו של לכ״ד

 ושנום לכינה כינו קטטה דתנן חדא מיהא יפשוט תשובה : שאנשא כדי כעלי מת לומר שנאמנות הנשים
 כינו קגיעיה הכ״ד כגמרא ושיילינן נאמנת אינה כעולם

 גרשתני לכעלה כאומרת שמואל אמר יהודה א״ר ואסיקנא לכינה
 .ע״כ נועונס דכרים היו לא ואומרים ישיילינהו ופלוני פלוני כפני

 דשאר משמע גוונא האי ככי אנא קטטה תלמודא שכח1ל ומדלא
 נפשה מקלקלא לא כך וכשייל הוא כלום לאו לכינו שכינה קטטות

 גרשתני לכעלה שאומרת מגני גדולה ומריכה קטעה לך דאין תדע
 הקטניות ככל הילכך אמרן הכי נמי כולסו תלמודא דחי ואפ״ה

 לשקר פניה דהעיזה דכיון מגרשתני חון נפשה מקלקלא דלא נאמנות
 כאומרת ואפי' .ממנו להפטר עכדה לה דאית טצדקא כל שגרשה
 דמשקרא משום הוי דטעמא למ״ד קטטה איהו ארגיל אי גרשתני
 סוך דסוך־ ואע״ג כ"כ לשקר היא יראה ליה דרחמא דכיון נאמנת

 תצא הכעל יכא שאם כזה שקר מ״מ גרשתני שאומרת משקרת הרי
 קייל״ן דלא ואע״ג .משקרא לא כה האלו הדרכים וכל ומזה מזה
מהימנא לא איהי דארגילא כין קטניה איהו דרגיל כין אלא הכי

מ״מ
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 שמחקלקלת כזה דשקר קטטוח כשאר בטלמא מינה ילפינן מ״מ
 ה״ד חלמידא דבעי נמי והיינו . הוא וברור משקרא לא דבר בי״ג

 דאשה מחזקחה לה מפיק קטטה כל דלחו דס״ל משום קטטה
 מק״ו השנייה הבטיא נמי חסשוט ומכאן . משקרא דלא או דייקא

 סברא דיש אע״ג מהימנא לא חו ושקרא גרשחני שאמרה מפני אם
 •ושקר מחקלקלת אינה דנרשחני השקר לזה דומה השקר זה דאין
 נלחה דכבר היכא כ״ש מהימנא לא ואפ״ה מחקלקלח בעלה דסח
 דאי נאמנה אינה שוב דודאי לקלקולה חוששח שאינה אחרה פעם

 דייקא לא הא דדייקא משום ואי דמשקרא קמן והא דמשקרא משום
 עדים שבאו עד להנשא הספיקה לא דאפי׳ מזו וגדולה אינסיבא דהא

 ממונא לגבי ואי אחריתי זימנא מהימנא לא תו מח שלא ואמרו
 וכגון איש אשח חומרח לענין כ״ש ממון לאוחו כפרן הוחזק אמרינן

: רבה צריכא לא דא
ל ב  עד לה דמשהינן לי מסחברא הראשונה השאלה לענין א

 היסה אם וכשלמא להתברר שאפשר כיון הדבר שיתברר
 דייקא בסופא עליה שהחמרה חומר דמתוך לרבנן להו קים צנופה

 ליה כדאית למר לגלויי דעבידא במלחא משקרא דלא או ומינסבא
 . נמי בצנועה אפי׳ לברורי שאפשר כיון וא״ח .ליה כדאית ולמר
 קאמרה דקושטא לרבנן להו דקים בכדי לה מעגינן דלא ל״ק הא

 בזה חכמים חלקו דלא לה מעגינן לא לברורי אפשר ולא ופרוצה
 לברורי אפשר דאי היכא כל אדרבה וא״ח .לצנועות פרוצות בין

 מעיקרא אדעחין אסיקנא דהכי טפי ומשקרא אדעחא סמכא מלחא
 ישכיחי מדינה באוחה וב״ה דאמדינן לב״ש ב״ה דהודו מקמי
 מרחחא. לא אינשי שכיחי דלא אחרה למדינה ממדינה מרחחא אינשי

 שמא ומרחחא שיירחא שכיחי נמי הכא לכ״ש מחרצי דהא ל״ק הא
 דאיח היכא אבל . מהימנא ולפיכך הבעל יבא שמא או פדים יבואו

 אמרה או לקלקולא חיישי דלא למיחש ואיכא דפרוצה חדא סרחי בה
 דכיון טובא לה מעגינן ולא מלחא לברורי דאפשר וחו . בדדמי

 שמח ראיה ולא עדוח לא בידה הביאה ולא רואים במקום שהיסה
 עדים במקום הרגיל דבר דכל חדע .דמשקרא לדבר רגלים בעלה

 איסי האומנין אח השוכר בפרק דגרסינן ראיה אייחי ליה אמרינן
 יש הא שניהם כין תהיה ה' שכועס ריאה אין אומר יהודה בן

 דחמרא חביחא קמעבר דהוה גברא ההוא ראיה יביא רואה
 א״ל דרבא לקמיה אחא דמחוזא בזוזא סברא דמחוזא ברסחקא
 יוסי א״ר והפטר ראיה אייחי זיל אינשי שכיחי דמחוזא רסחקא

 הא . הפוסקים כל וכחבו .ע״כ כוחיה וקייל״ן כאיסי כמאן בריה
 א״ל רואים במקום שהיה כיון פטור היה דמדינא דאע׳׳ג קמן

 נמי וקייל״ן . לשלומי חייבו ראיה הביא שלא וכיון ראיה שיביא
 דאפשר היכא כל ואפ״ה הס מומחין שחיטה אצל הנמצאים דרוב

 לגבי וכ״ש .החדושים בעלי כל כחבו וכן מבררינן מלחא לברורי
 .מבררינן מלחא לברורי ואפשר פרוצה ואשה איש אשת מימרת

 להנשא אוחה ומחירין טובא לה מעגינן לא הדבר הוברר לא ואם
 והנראה . הדבר לברר שליח אחר שליח לשלוח פלה מחמרינן ולא

; כתבתי לע״ד
ת (חקמה) תתקעו ל א  בפסח שאוכל במי דעתי אודיעך ממני ש

 כזיח בו ויש לו והדומה הבבלי כוחח
 טיבול בלא שהוא כמות אוחו ואוכל פרס אכילס בכדי החמץ מן

 בפסח חמץ בין בזה חילוק יש ואם .לא או לק-ח1< הי־ב אם
: איסורין לשאר

. ד ב ו ז ע  דגרסינן וחוספוח דרש״י פלונחא הוי בפסח חמץ ^ענין ת
 ביה דליח הבבלי לכוחח ליס הנח אלא עוברין אלו בפ'

 דעחו בטלה ואכיל שרין! דקא בעיניה אי פרם אכילס בכדי כזית
 אכילת בכדי כזיח ביה ליח ואכיל שטיר קא משטר ואי אדם בל אצל

 עליה. לחיובים היא אכילה ולא דעתו כטלה ז״ל רש״י ופי' .פרס
 בעיניה ליה אכיל אי בו לטבל דעשוי כיון דכוחח בהדיא לך הרי

 .אכילחו דרך זה שאין עלה מחייב ולא אדם כל אצל דעתו בטלה
 וכו׳ הבבלי לכוחח הנס וז״ל נין מי ג׳ פ׳ בנזיר כחבו סחוספוח אבל

 ומ״מ אכילה דרך זה שאין מיפטר סכי מיחרמי דאי ז״ל פירש״י
 לפירושן פי׳ איירי לא ובהכי דחייב מוח סכי מחרמי דאי נראה

רכגן איירי לא דכהפי למימר אלא דעתו נטלה אמרינן לא דלעולס

 בעיניה ליסלמיכ^יה דחשיב דכיון מפטר לא גופיה איהו למפטר אבל
 פ״א ז״ל הרמב״ם מ״ש יחיישב זו שטה ולפי .מלקוח עליה מחייב

 חמץ של עיצומו אכילס על אלא כרס חייבין אין ומצה חמץ מהלכות
 מדברים להם הדומה וכל המדי ושכר הבבלי כוחח כגון חמץ עירוב אבל

 ובהשגות . כרח בו ואין לוקה בפסח אכלו אם בהם מעורב שהחמץ
 אכילת בכדי כזיח בהם דאין משוס כרבנן באלו פסק הרב א״א
 השגה עליו אין התוספות כשטח סובר הרב אם והנה .פרס

 פרם אכילת בכדי כזית בהו ואיח בעיניה ליה דאכיל בס״ע דהכא
 פרם אכילת בכדי כזית בהו דליח משטר ליה בדשטר איירי ורבנן

 מהלכות י״ד בפ' כחב ז״ל סרב שהרי וק״ל .כרבנן פסק ושפיר
 שיאכל עד עליהם חייב אינו האסורין האוכלין כל אסורות מאכלות

 חי חלב שאכל או סחלב אח שהמחה הרי כיצד הנאחן דרך אוחם
 שאין מפני אלא הוא גמור מאכל חי חלב והלא פטור זה הרי וכו'
 דאיהו אע״ג אדם כל אצל דעתו בטלה חי לאוכלו אדם בני דרך

 במי הטעם והוא וס״ס פטור ממנו ונהנה ליה ואכיל מחשביה
 אכ. יוה״כ פ׳ ביומא שנינו שלימה משנה ועוד בעיניה. כוחח שאוכל
 לשחיה ראויין שאינן משקין ושחה לאכילה ראוין שאינן אוכלין

 .ה^כות פוסקי כל וכתבום היא והלכחא פטור ומורייס ציר והשוחה
 פטור בעיניה ליס שחי אי ומש״ה עבידי לטבל ומורייס ציר והלא

 לפיכך אדם _כל אצל דעתו ובעלה האוכל כדרך אותו אכל שלא לפי
 טיבול ע״י אלא בעיניה ליה דאכיל הרב דעח היה שלא רואה אני
 כמו לחרץ ואפשר .ז״ל הראב״ד בדעחו הבין וכאשר אורחיה כי

 שא-ה בתשובת אני שחרצתי כמו או עלה עיין מ״מ בעל שחירץ
 מאכל כגון בו הרבה ומטבל עב והוא הרבה חמץ ההוא בטחח שהיה
 פרס אצי-ת בכדי חמץ כזיח אוכל שנמצא עד הרבה וטיבול מעט

 בה שהארכתי לפי חשובה באותה ועיין השכל אצל מאד קרוב וזה
 בעיניה ליה אכיל דאי ז״ל רש״י כפי' ז״ל הריטי״א וכ"כ .הרבה
 נראה וכי .ונזיר דפסחים דסוגיא פשטא רהיעא והכי ממלקות פטור

א כן כחבו לא שהרי בידייהו רפיא התוספות אפילו כי ני  של ^ו
 כתבו לא וגם מקומה שאינה בנזיר וכתבוה במקומה שהיו פסחים

 בחוספוח רגיל שהוא מי אלא בזה ידקדק ולא נראה ומ״מ אלא
 דלא ואפשר ומורייס. דציר ומהאי חי דחלי מהאי קשיא וא״ח

 דאיסורי בפסח בחמץ דוקא אלא אמריה
 אלא הכל- מזה הוציאו לא וא״ח . בעיניה ליה דאכיל אפילו נהנה
 בפסת חמץ אבל אכילה בהם נאמר שלא לפי הכרם וכלאי בחלב בשר
 הכי ז״- סרמב״ס לדעח י״ל .פטור הנאחו כדרך שלא אכלו אס
 בחמץ שנהנה היכא דהנ״מ למימר איכא התוספות לדעח אבל נמי
 בו נהנה אבל בו וכיוצא רטיה או מלונמא היינו אכילה כדרך שלא
 אכל סון} דסוך כיון הנאתו כדרך שלא שהוא אעפ״י אכילתו דרך

 כעל מלשון לדקדק יש וכן .חייב אכילה כדרך ונהנה
I על אסורות מאכלות מהלכות ח׳ פ׳

 ם לעכו נחן או שמכר כגון אכל ולא נהנה אס בהנאה אסור שהוא
 פ' וכו' מאכל כל משנה מגיד וכתב .וכו׳ לוקס אינו לכלבים או
 הנאתן דרך אצא עליהם לוקה אין שבחורה איסורין כל שעה כל

 כחקנו אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי דבר וכל
 כיון לומר סברא דיש משמע כחקנו .אכילס דרך לומר ומדהוצרך

 סוצרך זו מסברא ולאפוקי חייב כחקנו אוכלו דאין אע״ג אוחו שאכל
 כסברת למ׳׳מ לו היה פשוט דדבר מכאן למדנו ומ״מ .כן לומר

״" סג׳ייי עחיגי טלא אכלי שאם ז״ל הרב  י' V V ’י
 ציה דאכיצ עד לקי לא בפסח חמץ אפילו האיסורין דבכל נקיטינן
 חוץ פטור אכילתו תיקון כדרך שלא ליה אכיל ואי אינשי כדאכלי
 והנראה .אכילס בהו כחיב דלא משום כרס) וכלאי בחלב מבשר

:כחבחי לע״ד
ת (חקמי) תתקעז ל א  חמץ נשחנה סס דעתי אודיעך ממני ש

 שהחמירה שבחורה איסורין מכל בפסח
 חכמץ והוסיפו ביטול וגם וכלה ושרון! בדיקה להצריכו חורה עליו

 מכל אוחו ולשרש אחריו ולחפש ובסדקין בחורין בדיקה להצריכו
 ואינו שהוא בכל ואסרוהו ימצא ובל יראה בבל עליו ועבר גבוציו

 דאי שבמורה האיסורין בכל נמצאו לא כאלו וחומרות כלל מתבטל
בהנאה דאסור משוס ואי ודס סלב הרי כרס כיה דאיח משום

הלי



שאלות
ה איסורי וכמה הנסקל ושור הכרם כלאי הרי א  החמירה שלא מ

 יין הכי שחא כילי מיניה בדילי דלא משום ואי .כ״כ בהם סורה
 שחא כולה התבואה מן בדילי דלא והחדש מיניה בדיל דלא לנזיר
:האי טלי חמירא ולא .

ה ב ו ^  נמצאו שלא אחש .זה דבר בחשובח נאמרו דברים שני ת
 חנאים ג׳ כל ט שיצכירסו שבתורה האיסורין בכל

 מיניה אינשי בדילי ולא בכרת והוא הנאה איסורי שהיא הללו
 החמירה הללו החומרות בו שיש וכיק בלבד חמץ אלא שתא טלה
 חומרות על חומרות והוסיפו חכמיס ובאו אחרות חומרות תורה עליו
 מתירין לו שיש כדבר הוי בפסח דחמן ותו .התורה שעשתה כמו

 ואע״פ מותר החמץ יהיה הפסח ימי ואחר בזמן תלוי איסורו שהרי
 יעבור א״כ אלא היתר לו שיהיה אפשר חי מבער שהוא החמץ שזה
 דהיינו לו מותר שיהיה חמץ איכא הא tסון סוף ימצא ובל יראה בבל

 כיעמא האי דסגי נהי טעמא דהאי עליה וק״ל עליו. עבר שלא אותו
 דאפילו דאמרינן מתירין שיש כדבר בטל לא באלף דאסילו לענין
 מרשותו ולהוציא ולשרשו ולשרפו אחריו לחפש אבל בטיל לא כאלף

 ומי נמנום קצת לי יש הראשון הנועם על גם . למה ידענו לא
 החרם מן מאומה בידך ידבק ולא תורה דאמרה מע׳׳ז עדיף

 תורה שהצריכה מצינו ולא טלה התורה בכל ככופר בו הסודה וכל
 עד אחריה לרדוף מצוה ישראל שבארץ אלא וניטול בדיקה בה

 אלא אחריה לרדוף מצווין אנו אין בח״ל אבל מארצנו אותה שנאבד
 הרמב״ם עכ״ל שבו עכו׳׳ם כל את נאבד אוחו שנפטש מקום כל
 בחמץ כמו בעכו״ם תורה התמירה שלא רואה אתה הרי מ״מ .ז״ל

 רז״ל שאמרו מה על סומך אני כן ועל טעם צריך עדיין הילכך
 כןכלה1ף שבעיסה שאור והוא ליצה׳׳ר רמז בפסח חמץ כי במדרשות

 מחשבותיו מחבואות בכל עליו ויחפש מעליו האדם אותו יגרש גרש
< לא שהוא כל ואפילו ט  :כתבתי והנלע׳ד .ונכון אמת זה והרי ב

ת (יזיוייז) תתקעח ל א  לו שנפל במי דעתי אודיעך ממני ש
 חלב של קדרה בתוך בשר חתיכה

 כיון כדיעבד נקרא אם אותו וביטל חלב בו והוסיף העכו״ס ובא
 הישראל את מכיר שהעכו״ם כיון דילמא או מעצמו עשה שהעכו״ם

 לגבי דאמרינן כההיא כך ע״י ישראל אותה שיאכל בשביל עשה ודאי
 מן לקחת מותר אם עוד אסור. מכירו היה אם דאמרינן שבת

 .מששים ביותר שנתבטל אלא משרב איסור בו שיש דבר העט״ם
 סמוך האיסור בה שנפלה הקדרה ולהניח להערים מויתר אם עוד

 :ויתבטל מעצמו שיפול כדי היתר שיש למקום
n S w n אישר מבטלין אין דאסריק בהא פלוגתא דאיכא דע 

 התורה מן אישרו דהוי ס״ל ז״ל הראב״ד לכתחלה
 אבל מדאורייתא מבוטל דהוי וביטלו עבר דאם מודה ומיהו

 הוא דרבנן לכתחלה איסור מבטלין אין דאמרינן דהא ס״ל התוספות
 דזרוע בהאי תלוי ומחלוקותם לכתחלה. מבטלק התורה מן חבל

ש דקתני האיל מן בשלה תד מכול הבא אישר ז  דקייל״ן ותו .הי
מ  שרה באיסורי הנ״מ לכתחלה אישר מבנילין דאין דאמרינן ד
 במס׳ ז״ל הריא״ף וכתבה לכתחלה מבטלין דרבנן באיסורי חב׳

 להו דלית באיסורין דהנ״מ והתוס' המפרשים וכתבו פ״ק ביצה
 מן עיקר להם שיש באישרין אבל מוקצה כגון התורה מן עיקר

 ביותר וביטל עבר אם לכ״ע ומיהו לכתחלה מבטלינן לא התורם
 שבטלו מי את שקנסו אלא כלל אישר בו נבאר ולא מבוטל סס

 מאותו לאסל מותר אחר ישראל אבל לאוכלו מותר יהא שלא נכתח׳ה
ש דאישרא דעביד דאיהו נתבטל שהרי תערובות ש  אחרינא רבנן קנ

סו. לא איסורא עביד דלא  מהלכות ט״ו פ' ז״ל וכ״כהרמב״ם קנ
 משום הוי דטעמא וכיון .הראב״דז״ל דעת וכן אשרות מאכלות

 וא״ת נתבטל. דהא ליה קנשנן לא מידי עביד לא ואיש קנסא
 לגבי כדאמריק לבטלו לעט״ם יאמר שמא נגזור מכיח שהוא כיי[
 למלאות דשיט התורה מן איסורו דהתם חדא קשיא לא • שניז
 אבל עשבים ללקוט או כבש לעשות או לר״ה היחיד מרשות מים

 דהתס ותו .נתבטל כבר מהתורה דהא מדרבנן אלא הוי לא בנ״ד
 לעט״ם ואמירה לעשות לעכו״ם יאמר שמא המכיט בעט״ם גזרינן

 איסור זו באמירה אין לבטל לו שיאמר אפי' בנ״ד אבל שבות בו יש
לעט״ם אמר שאם אני שדה ומ׳׳מ ודוק באכילה אלא האיסור ואין

הרדבץ
דקנסינן לבטיל

ת מ שו ת ד ו מ

ולאחרים לבטל לעט״ס  שאמר לאותו ואשור ליה
:וכדכתיבנא שרי , ̂נמ  הדבר בס׳ שנתבטל דבר העט״ם מן לקחת מוסר אם ול

 כאלו העט״ם מן שלוקחו בשעה דהוה שאסור הוא ידוע ׳
 אע״ג התורה p עיקר לו שיש בדבר כתיבנא והא לכתחלה מבטלו

 בדיעבד לו התירו דלא לכתחלה מבטלינן לא מדרבנן הוי דהשתא
 הוא לכתחלה העכו״ם מן לקחש אבל ממונו הפסד מפני אלא

:בו להאריך ראוי אין הוא ברור ודבר ואסור
] י נ ע ל  מכמה לאסור נראה היה לכאורה כתבת אשר ההערמה ו
 מן יותר במערים החמירו ביו״ט דאמרינן חדא טעמי ’

 בדבר אשר המערים מותר שהמזיד בדבר אם ומה והשתא הסזיד
 שהמערים לכ״ש לכתחלה איסורין לבטל דאשר דהיינו אסור שהמזיד

 במברא וניים דאזל מרבנן צורבא האי גבי בשבת דאמריק ותו אסור.
 ונטר גיסא לאידך מעבירו והעכו׳׳ם מכוונא קא למינם אנא ואמר
 דרבנן באיסור מרבנן צורבא ואמר לרבא ליה ואמרו ואתי פירא
 שרו לא הכא כי דרבנן באיסורו אפילו בעלמא דאינש משמע שיי
 ההערמות כל דלא תשכח שפיר בה מעיינת כד אבל .רבק ליה

 שכיחא לא כזו והערמה רבנן התירו הערמות כמה מצינו שהרי שוות
 שכיח לא מאליו הקדרה לתוך ליפול שיכול במקום ההיתר שיהיה

 פעם כל שהרי כלל קשיא לא דיו״ט וההיא .רבנן בה גזרו ולא כלל
 לחלל אבל מתבטלת דרבנן תקנתא ונמצאת הערמה ע״י במזיד יכשל
 נמי אי דכוותה נמי דשבת וההיא .בו גזרו ולא שכיח לא במזיד יו״ט

 לשחש איכא שליט היה לתחום דחוץ דמפרש למאן למימר איכא
 לאיניש ליה וקילא אסורה לעכו״ם ואמירה העבירר לו יאמר שמא
 הילכך .בידים לעשות יבא לא הערמה לו שתשר אפילו בנ״ד אבל

 הוי איסורא מבטלין אם דעיקר חדא טעמי מכמה להקל נ״ל בנ״ד
 האיסור דעיקר ותו כדכתיכנא. התוספות לדעת דרבנן אישרא

 ולא מבוטל ביטלו דאם ותו בטיל ודאי מדאורייתא דהא מדרבק הוא
 ולארורים ליה קנסינן אדרבנן דעבר ומאן בעלמא קנסא אלא הוי
 כי דהערמה וסו .דמסבטל הוא וממילא היא דהערמה ותו .שרי
ש • רבנן בה גזרו ולא שכיחא לא האי  לאינשי להו שחיי דמאכלות ו
נ ;!הוא מה לפי והכל הערמה ע״י לבטולי אתו ולא ״י  שא אם כ

ר ביד כח יש באיסורין ומיקל כאלו בהערמות רגיל  אותו של ל׳
 הדין מן כאינו פי על אף עליו ולאסור אותו לקנוס זמן

 הטעם ומזה השעה צורך לפי והכל הפקר ב״ד שהפקר
 כל חששא משם אפי׳ במצרים הגבינה ואת הבשר את אוסרין אנו

 אותו מפקירין אנו פעמים וכמה גדר משום אלא הדין ק לא דהוא
 הנגידים ראינו וכן .מלתא מגדר משום לעניים אותו ומחלקין

 לא ואם הרבה ומקילין pהא עמי שהם והטעם שעבר בזמן עושין
 האישר את להתיר באים היו דהו כל חששא משום אפילו להם נאסור

 להתגדל לא שמים לשם הדיין או המורה של מעשיו שיהיו אבל
 אמרו שכן הצבור על יתירה אימה להטיל ולא שררה לנהוג ולא

 ושא וכו׳ שמים לשם שלא הצבור על יתירה אימה המטיל כל רז״ל
 :כתבתי לע״ד והנראה .שרש וכבוד כבודו על יעזרנו שמו למען

ב ו  טעם נותן העט״ם מן שלוקחים ז״ל הרשב״א שכתב ראיתי ש
 לכסחלה אשר לפגם טעם דנותן כתב ז״ל והוא לפגם

 לחלק ואפשר לכתחלה הוי לא העכו״ם מן דלקיחס דס״ל משמע
 לא פגום שהוא דכיון בס׳ שנתבטל לדבר לפגם טעם נותן בין

 שמא חיישינן בס׳ שנתטל דבי אבל .לעט״ם יאמר שמא חיישינן
 דבר אפי׳ העט״ם מן לקחת להסיר דעתו ואם לבטלו. לעט״ם יאמר

 :אני מחמיר לחלוק כדאי שאיני אע״פ בס׳ שנתבטל
ת (תקמח) תתמעט ל א  סמט מה על דעתי אודיעך ממני ש

 הנקרא המת בבשר להתרפאות השלם
תו ובדרך סכנה במקום ושלא מומ״יא א  שמסתחרין אלא עוד ולא מ

 המת דבשר דקייל״ן הנאה מאיסורי והוא בו ונותנין ומשאין בו
:מרים שם וחמת דכסיב בהנאה אסור

 באכילה מותר דודאי לtלש הוצרכת לא אכילה איסור תשובה
 ע״י וכ״ש בעלמא עפר להיות וחזר צורתו נשתנה שהרי

שן בשר שא המומי״א שהרי סמים  בכמה אותם שחונטין החנו
ט ואין זפת כעין להיות וחזר וגופו צורתו להעמיד כדי סמים מיני

אישר



̂ות88 ותשונותהרדבץשא

 והסריא״ק המזס״ק טנין טל כחבחי כאשר אכילה איסור
 הנאחו להחיר טטמא האי סכי לא ודאי הנאה איסור לטנין אבל
 בפחמין ליהנוח הנאה איסור איסורו ,זמן לארזר שרזרכו רזמן דהא
 אסור אפרן הנקברין כל דקייל״ן וחו .שטה כל בפ' כדאיחא שלו

 סכנה במקוס שלא אפי' בו להחרפאוח שסמכו נ״ל ולפיכך בהנאה
 חרזבושח ממנו למשוח מבטיא ולא הנאחו כדרך שלא שהוא מפני

 הוי לשסוחו או לאוכלו אפילו אלא הנאתו כדרך שלא הוי דודאי
 נהנה אין ואדרבה בו מטורבין סמים שהרי הנאסו כדרך שלא

 חדטשהרי טמו אשר הסמים מפני אלא הבשר מפני טצמו מהבשר
 מזו ונדונה .כלל מוטילין אינם רזנוטין שאינם המתים שאר בשר

 לברחיה שייך דקא לרבינא אשכחיה אשי רב בר מר בגמ׳ אלי.רינן
 ,בשטח שלא סכנה בשטח רבנן דאמרי איטור א״ל דטרלה בגוהרקי

 דמיא.ץאיכא הסכנה כשטח צמירחי אשחא א״ל אמור מי הסכנה
 כדרך שלא ופירשל טבידנא קא הנאחן דרך מידי ליה ה״ק דאמרי
 הנאהו כדרך שלא והוי בשמן מטורב הזהים פסולת שהרי הנאתן
 הנאתו כדרך שלא הוי בשמן שהפסוללדמטורב מפני אם ומה והשתא

 טיקר הסמים ■׳ואדרבה המת בשר צם מטורבים שסמים הנא כ״ש
 אצא טליהם לוקין אין שבשורה איסורין דכל וקייל״ן .שכתבתי כמו

 שלא טליהס שלוקין בחלב ובשר הכרס מכלאי בר הנאתן כדרך
 מהם מחרפאין אין הילכך אכילה בה כתיב דלא משוס הנאתן כדרך

 אסרי דלא כיון כולהו איסורין שאר אבל סכנה במקום אלא כלל
 סכנה במקום שלא בהם מחרפאין מדרבנן אלא הנאתן כדרך שלא

 לך אימא לטולס אכילה דרך אבל שאיך הוה דרבינא טובדא וא״ח
 לשאר אכילה דרך הנאה איסור בין מפלגינן דלא ל״ק הא שרי דלא

 גוונא בכל הנאתן כדרך שלא אבל הנאתן דרך כשהוא אלא הנאה
 וז״ל ז״ל הר״ן וכ״כ . טובדא מההיא בהדיא משמט וכן .שרי

 הנאות איסורי בכל דמחרפאין שמטינן דמהא שכתב מי ראיתי
 אפילו בח״ל הכרס וכלאי הפסת טליו שטבר חמך כגון דבריהם של

 שטשאוס דאפשר לנו אין אכילה לטנין ומיהו סכנה בו שאין בחולי
 אומר ואני .סכנה במקום אלא בהם להתרפאות שלא חורה כשל

 של הנאות באיסור אך מחרפאין שאין אפשר לחלק באנו שאם
 כדרך שלח חורה איסורי טפי קילי דדילמא הנאתן כדרך דבריהם

 בהדיא לך הרי טכ״ל הנאתן כדרך דבריהם של מאיסורי הנאתן
 שהוא כיון הנאות לשאר אכילה בין חורה באיסורי אפילו חלקו דלא
 באיסורי אפילו לחלק יש הנאתו כדרך אבל הנאתו כדרך בלא

 בדרך אפי׳ דרבנן באיסורי להקל ז״ל הר״ן שדטח נ״ל אבל דרבנן
 לחלק דטחו אין ז״ל שהוא משמט לחלק באנו שאם שכתב אכילה
 אכילה דרך אפילו מותר הנאתו כדרך שלא שהוא כיון לכ״ט ובנ״ד
 שנושאין למה מספיק אינו המטם וזה .סכנה בו שאין בחולי אפילו

 מחי אלא בהנאה אסור שאין וצ״ל בהנאה דאסור כיון בה ונוחנין
 מוחמח דילפינן משום וניטמא דב״ק פ״ק בחוס' ראיתי שכן ישראל

 יהיו ג״כ טכו״ם של הקברות ביח הכי חימא לא דאי מרים שם
 מצינו לא בזה וכיוצא בהמות בהם מרטין יהיו ולא בהנאה אסורין
 במומיא להתרפאות דמוחר למדת הא בשרם. חמורים בשר אשר וכתיב
 וליחן לישא ומותר סכנה בו שאין בחולי אפילו אכילה בדרך אפילו

 ובחכריכיו הטכו״ם בקברי ליהנות ומושר סחורה בו לטבוח בו
 והרמב״ם פלוגחא איכא אהל ובניומאס ובמשא במגט מטמאין ומיהו

 הנאתו דרך שיהיה ניחא הטטם ומזה באהל מנימאין דאין ס״ל ז״ל
 החריא״ק שהרי- ק״ק קמא לטטמא דאי הנאה איסור בו שאין מותר

 החמץ מפני בפסח לאוכלו אשור ואפ״ה בו מטורבין אחרים דברים
 שלא לתרץ ואפשר ומצה חמן בהל׳ ז״ל הרמב״ס כתבה וכן בו שיש
 סכנה בו שאין אפילו לחולה אבל לבריא אלא החריא׳׳ק אח אסר

 דברים טמו מטורב שהרי הנאתו כדרך שלא שהוא כיון מותר
 שטירב אי אסורות מאכלות מהלכות י״ד פ' ז״ל הרמב״ס וכ"כ מריס

 סטור מרים כשהם ואכלן נסך יין לתוך ולטנה ראש כגון מרים דברים
 ולנ״ד .מדרבנן אלא איסורו שאין כיון מותר חולה הוא ואם ט״כ
 טכו״ס מהי שהרי היא בהנאה מותר שהמומיא מידי מינה נפקא לא

 שחים מהלכי בבשר שיש טשה איסור מפני וחס הגסטיים מזמן
 כטפרא להיות וסזר אוהו אוכל הכלב ואין צורפו נפסדה כבר

: לטד״כ והנראה ומיתר. דארטא

ת (תקמט) תתקפ ל א צ  בהא גפשי ידיד דטסי אודיטך ממני ^
 היו כיצד דשקלים בירושלמי דגרסינן

 לוח טל וה׳ זה לוח טל ה׳ אומר יהושט בן חנניה כתובים הלוחות
 טל טשרה אמרי רבנן .אבנים לוחות שני טל ויכחבם שנאמר זה

 ור׳ .אלי ויתנם הדברים טשרת שנאמר זה לוח טל וטשרה זה לוח
 ויכחבם שנאמר זה לוח טל וכ׳ זה לוח טל כ׳ אומר יוחאי בן שמטון

 זה לוח טל ארבטים אומר סימאי ור' .אבנים לוחות שני טל
 . טטרוגא כתובים הם ומזה מזה שנאמר זה לוח טל וארבטים

 אין מבי דרובם וחו .פליגי במאי וחו .זה דבר לצייר טליך וקשה
 הדברים טשרת שנכתבו כיון וחו . אחד מפסוק לסברתם ראיה
 שכתב מה טל שטמדח וכחיח סימאי. לי' וירבט וישלש שינה למה

 :דטסי לדטס ורצית אצלך נחישב ולא יטקב טין הספר .בזה
^ ה2ת ב ו  יטקב טין בו שביאר ומה קשה זה שמאמר איברא ז

 אחר הארי אח משיבין שאין ומפני ממנו קשה הוא
 הזה בדרוש דטחי לך לגלית אלא דבריו טל להשיב ראיתי לא מוחו
 בטשרח יש כי דט .אור ישכון דרך איזו לדטח תבחן מילין ואזן

 כנגד נטלמות אותיות וז׳ מצות חרי״ג כנגד אותיות כת״ר הדברות
 דט טוד זו להקדמה תצטרך וטדיין .חורה ניחנה שבהם קולות ז׳
 אנכי. הן ואלו ל״ח מצות וז' טשה מצות ג' הם הדברות טשרח כי
 לאוין ושני טשה ג' הרי אייך. אח כבד זכור. תשא. לא לך. יהיה לא

 חגנוב• לא תנאך. לא תרצח. לא אחרונות חמשה הם. מרובה ומקרא
 ולמה .מוטט ומקרא לאוין כולם חמשה הם .תחמוד לא תמנה. לא

 בכלל שהם המצית משאר יותר מפורשות הדברוח טשרח אלו היו
 טיין פוק המפרשים דברו וכבר שאלתך מטנין זה אין האותיות מנין
 חטשה לא מצות וכל הימין מצד היו טשס מצות כל כי דט טוד . בם

 אם באחריחו לו להטיב אבריו בכל האדם אח להישיר שמאל מצד
 רחמים מדח אמור או .להטנישו טליהם יטבור ואם אותם יקיים
 אחד דרך והכל ויצה״ר טוב יצר כנגד אמור או .הדין ומדת

 טשר היו ולמה תשאל ואם .רז״ל במדרשי נמצאו וכולם אחח וכוונה
 במ״ש לוי ח הדבר זה מל״ח וז' מ״ט ג' ולמה יותר ולא פחות לא

 אל מסה הנמסרים דברים הס כי מקומו כאן ואין יצירה בספר
 ג' וגובהן אמה ורחבן אמה ארכן היו הלוחות כי דט טוד .פה

 זו אצל זו בארון מונחות והיו פ״ק בבחרא איחא והכי טפחים
 בהדיא איחא והכי אמות שתי בארון אוכלות וכיו הארון באורך
 לוח על ה׳ ס״ל חנניה התנאים מחלוקת לך אבאר ומעתה התם.

 מועט מקרא ואחד מרובה מקרא דאחד ואע״ג ■;ס לוח טל וה' זה
 יהושע ר' אחי בן דחנניה האי לחנניה ליה איח דהא ליה קשיא לא

 ממונאים חורה של ואותיותיה דקדוקיה ודבור ז־ור בין דאמר
 הלוח כל ונמצא גופא ברייתא בהאי איחא והאי רבא כימא כתרשיש
 היה הארון מגילות מגילוח ס״ח כוחבין אין דקייל״ן ואע״ג מתמלא
 קרא לה ואתיא בנחרא בברייתא כדאיחא לזו זו וסמוכות מחברן

 הכותב כאדם אבנים לוחות שני על ויכחבם דכחיב כפשטס
 נקראות שהיו עבריהם משני שכתב ומה לוחות. בשתי אחת פרשה
 פטמים שני כתובים שהיו זולתנו שחשבו כמו ולא עבריהם משני
 שאס ליחא ודאי והא זה מעבר וחקוק זה מעבר חקוק כלומר ממש

 הלוח מגוך לחקק חקק בין דבר איזה שישאר צריך היה כן הדבר
 וסמ״ך מ״ס קיל״ן אנן ותלי בנס וסמ״ך מ״ם יהיה שלא אפשר וא״כ

 כר' ס״ל חנניה דרבי חימא ואפילו . טומדין היו בנס שבלוחות
 אמרינן הא חורה ניחנה עברי דבכחב בסנהדרין דאמר יוסי

 .נסים מעשה טי״ן התורה ניחנה ברע״ן דלמ״ד בהדיא בירושלמי
 שהם היום הבמרונים ביד אשר והוא עברי כחב ראיתי ואני

 היינו ורט״ן צדדיו מכל סתום משולש כמין הוא והעי״ן הכוחיים
 בעצמו הכתב כי הברור האמת אלא . החם כדאיחא .עברי כחב
 ביח להם יש האותיות ושאר מפולש כלוח טבר אל מעבר עובר היה

 התנאים בין מחלקת נפל לא ובזה וסמ״ך סחומה מ״ם זולת אחוזה
 ולוח לוח לכל היחה שוה כתיבה ואמרי לאפלוגי רבנן ואחו .כלל

 בלוח לאוין כולם ה' וישארו ביניהם פירוד יהיה ח׳׳ו כן לא שאם
 ימין לכלול צריך אלא העולם ויחריב מתגברת השמאל ונמצא א'

 דתורה עצמה בפני מגלה מגלה לכתוב ואין בימין ושמאל בשמאל
שמור נאמד אם תמיה ואני ז״ל הרמב״ן וז״ל ניחנה חתומה

מפי



מהותשונותשאלות
 ברספונוס כי ויהכן הראשוגות בלוחוס כסב5 לא למה הגכורה מפי

 גאמר נ״כ שמור כי להם פירש ומשה זכור כחוב היה ובאחרוגוס
 הראשוגים ה' שהיו הלוחוס 3דמכס והגראה כאמח כווצחם וזה עמו

 שהזכירו כעגין ה' כגגד ה' שיהיו אחד בלוח שגייס וה' אחד כלוח
 יחיד ובריס המש כנגד חמש מה בלי ספירוס עשר יצירה בספר

 אס כבד עד כי ב׳ היו למס לך יסבאר ומשם באמצע מכווגס
 שבע״פ סורה כנגד ואילך ומכאן שבכסב סורה כנגד הוא אביך

 חסן וכנגד יאיז שמים כנגד לוחוס שני רז״ל רמזו שלזה ונראה
 אחד רמז׳ זה וכל עולמים שני וכנגד שושבינין שני וכנגד וכלה

 במה אבל חיים אלהים דברי הם דבריו וכל .עכ״ל יכין והמשכיל
 אין זכור בהם כחוב היה והאחרונוח הראשונוח בלוחוס כי שכחב

 ההורה מצוח שכל בהן כחוב היה ושמור זכור אלא לו מודה אני
 ואם בעזהי״ח. לקמן שנבאר כמו בלוחוח כחובים היו ודקדוקיה

 הבין שכחבחי מה מהוך אחח ולא לוחוח שני היו למה א״כ חשאלני
 ידעח וכבר בשמאל וכן בימין סורה מצוחה כל לכלול צריך שהיה זה
 והביא בהקדמה שכחבחי כמו הדברוח בעשרח כלול היה הכל כי

 לוחוח שני על ויכחבם הדברים עשרה לעשוח הכסוב מן ראיה
 אלא הלוחוח על ויכחבם למכחב ה״ל הכי חנניה לדברי ואם אבנים.

 הדברים עשרח שכל משמע הלוחוח שני על הדברים עשרח מדכחיב
 חנניה ר'] [לדעח והנה .הלוחוח משני אחח כל על כחובים היו

 אחד ומצד ישר נקרא אחד ומצד לעבר מעבר הכחיבה היסה ורבנן
 נקרא שבלוחוס כסב חסדא א״ר הבונה פ' בשבח כדאמרינן בהפוך

 ואחא . ורם סרו בהר רהב בובן נבוב כגון מבחוץ ונקרא מבפנים
'  משני לעולם זה לוח על וכ' זה לוח על עשרים למיייי י

 אלא בהפוך מבחוץ נקראוח היו לא אבל האואיוח היו עבריהם
 והיינו מבחוץ ועשרה מבפנים עשרה זה לוח על עשרים והיינו ביושר

 כחב וכן .היה נסים ומעשה קריאחן כדרך עבריהם משני כחובים
 נקראוח האוחיוח היו עבריהם משני וז״ל .!שא כי בפרשח ז״ל רש״י

 מה כי לומר עצמו דחק ז״ל המזרחי והרב היו. נסים ומעשה
 מפני בנס שהיה וסמ״ך מ״ם על חוזר הוא נסים ומעשה שאמר

 שבלוחוח כחב חסדא א״ר בשבח בגמ' שאמרו מה זולח ראה שלא
 כל דרך הוא כן כי נס צריך היה לא ולזה .בוב״ן נבוב כגק וכו'
 רש״י שיאמר אפשר איך כי כלל נכון ואינו .מבחוץ הנראה כחב
 אפשר אי וזה ביושר עבריהם שני בכל האוחיוח נקראוח שהיו ז״ל

 כר׳ ס׳׳ל חסדא ורב סימאי ור' ר״ש סברס והיא נס ידי על אלא
 מבפנים עשרה זה לוח על עשרים ר׳׳ש שאמר וזהו ורבנן חנניה

 אלא אחח כסיבה אלא כחיבוח שחי שם שהיה ילא מבחוץ ועשרה
 ר׳ מייחי לא ומש״ה .כחיבוח שתי שס היה כאלו נקראות שהיו

 אית הכי נמי תנאי דהנך עבריהם משני מדכתיב ראיה שמעון
 אלא הקריאה ולא עבריהם משני הכתיבה הכי לה ודייקינן להו
 ואתחנן בפרשת שכתוב הכתוב מכפל ראיה ומייתי .בובן נבוב כגון

 פעמים דשני משמע פעמים שני אבנים לוחות שני על ויכתבם
 מצי והוה . הלוחות משני אחת כל על הדברים עשרת כל כתב

 כתבים שני דמשמע הוא אלהים מכתב והמכתב דכתיב קרא לאתויי
 דואתחנן קרא מהאי מייתי שהתנאים מפני אלא ואחור פנים

 ר' ואחא . היו כתיבות דשני קרחי דהנך מכפל נמי איהו מייתי
 לא אבל הכתוב כפל וקיימת עבריהם משני קיימת למימר סימאי
 זה לוח על ומ׳ זה לוח על מ׳ אלא כתובים הם ומזה מזה קיימת

 ואחור פנים היינו עבריהם משני כתובים הוא כך ככתוב וענין
 כיטרוגה דהאמר והיינו ושמאל ימין היינו כתובים הם ומזה מזה

 ומכי יונית מלה והיא רוחותיו ד' בכל בו שקורא מרובע כלומר
 הלוח סביבות יושבים אדם בני ארבעה כך וציורו .בערוך איתא
 וכו' אלהיך ה' אנכי קורא מארבעתן א' וכל חודו על עומד והלוח
 פנים ששה לו יש דבר דכל ואע״ג הוא נסים ומעשה ישר בדרך

 נקרא שיהיה צריו היה לא הנה .רוחות וד' ומטה מעלה דהיינו
 ולא למעלה לא לעמוד מקורא דרך שאין למטה ולא למעלה לא

 שאמרו ממה זה לפי סיועא ויש .וק״ל הצדדין מן אלא למטה
 ומזה מזה שנאמר ואחור פנים כתובים היו הלוחות רות במדרש

 שנאמר ושמאל ימין אחד והלוח ואחור פנים אחד והלוח כתובים הם
היה האחד שהלוח דס״ל קמן הא הוא אלהים מכתב והמכתב

 כתוב היה מהם אחד דכל ס׳׳ל סימאי .ור' . ושמאל ימין כתוב
 .כתובים הם ומזה מזה מדכסיב לה ויליך ושמאל ימין ואחור פנים

 הנך לאפוקי כתובים הם ומזה מזה כתיב דלהכי ס״ל שמעון ור'
 כתובים הם כאלו אלא בובן נבוב כגון בהפוך נקראות שיהיו דס״ל

 .עבריהם משני לכתובים פי׳ והוי ישר בדרך שנקראים ומזה מזה
 בדרך נקראים היו לא דאם קרא צריך לא דלהכי ס״ל סימאי ורבי

 אלא עבריהם משני כתיבה זו מקרא לא עבריהם משני ישרה
 :אחריתי לדרשא או לכפול הכתוב שדרך ס״ל תנאי והנך .חקיקה

ן ר צ  חקוקות והיו לוח כל על ה׳ ס״ל חנניה ר׳ דבר של מ
 ולרבנן .בובן נבוב ומחוץ מבפנים וקראות לעבר מעבר ’

 נקראים שהיו אלא היה עשרה ס״ל ור״ש לוח כל על עשרה היה
 ארבעים ס״ל סימאי ור׳ .לוח בכל ב׳ היו כאלו ומבחוץ מבפנים

 הלוח מצידי צד מכל נקראות שהיו ושמאל ימין ואחור פנים לוח בכל
. : כפשטא זה והרי

ן י נ ב ל  פסוק על השירים שיר בתרגום ראיתי היו שטות כמס ו
 לעמיה דיהיב אבנין לוחי תרין הבושם כערוגת לחייו * ^
 שטה היה ודבור לבור שכל לי ומסתברא .שיטין בעשר כתיבין

 לא .קצר ואחד הרבה ארוך מהדברות שאחד ואע׳׳פ עצמה בפני
 של ואותיותיה בדקדוהיה ממולא הכל שהיה כתבנו שהרי קשיא
 זה לפסוק מגיע ר״ל וכשהיה רבא כימא כתרשיש ממולאים תורה
 בין הים גלי מה ימא כגלי יהושע אחי בן חנניה למדנו יפה אומר

 דקדוקיה ודבור דבור כל בין כך קטרם גלים כמה גדול לגל גדול גל
 גדולות אותיות היו הדברות כי למדת הא וכו׳ תורה של ואותיותיה

 ומ״מ התורה דקדוקי כל מפורש ובה דקות קטנות היו והפנוים
 לעצמו דבור כל שיהיה כדי שטה דבור לכל היה שטות עשרה
 ותכיר זולתנו דברי עם אלה דברינו תעריך ואתה אותם מחבר והלוח
 שכתבתי מה ועם אמן שמו ידיעת אמיתת על יעמידנו והוא האמת
 לדברות ראשונות דברות בין שיש והשנויים החילוקים לך יתיישב

 מקפיד הכתוב שאין בתשובה ז׳׳ל הרשכ״א שכתב ואע״פ אחרונות
 לדעת כי כ׳׳ש בזה נוחה דעתי אין הלשון לא הענין לשמור אלא

 גם א״כ לאוין לשני תתאוה ולא תחמוד לא שמנה ז״ל הרמב׳׳ם
 דלא(תחמוד) לאו הוזכר לא הראשונות בדברות שהרי חילוק יש בענין

 בלוחות כתוב היה הכל כי הוא האמת אבל הוזכר ובאחרונות [תתאוה]
 ודוק אחר דרך דברים בקצת שינה תורה ובמשנה הראשונות

: כתבתי והנלע״ד . ותשכח
ת (״קיא) תתקפא ל א  שצוה בראובן דעתי אודיעך ממני ש

 פלונית בתו לבת שיתנו מיתה מחמת
 הספיקה ולא ראובן ומת נדונייתה פרנסת דהיינו נשואיה לצורך מנה

 לינשא קרובה אחרת בת ונשארה ובתה הבת שמתה עד המנה לגבות
 ואחותה הבת ואבי ראובן יורשי לפנינו כאו ועתה לפרקה והניעה
 מבתו אביה וזכה במנה הבת זכתה אם המורה יורה . המנה לתבוע
 נכנסה דילמא או . ירכו יוצאי לכל קודס שהוא אותה יורש שהוא

 יורשים זכו דילמא או .לפרנסה צריכה היא שגם במקומה אחותה
 : למת זכיה ואין לגבות הספיקה שלא כיון שבידם במה

ה ב ו ז ע  ויורש הבת אבי עם שהדין לומר נראה היה לכאורה ת
 פ״ק בשלהי דגרסינן לבתו ראד שהיה מה מבתו

 למשלח יחזרו חדא תני מצאו ולא ובקשו והלך לפ׳ מנה הולך דגיטיין
 דמ״ס קמפלגי בהא לימא לו שנשתלחו סי ליורשי יחזרו אידך ותניא
 ממל בר אבא א״ר דמי כזכי לאו הולך ומ״ס דמי כזכי הולך

 הא אמר זביד ר׳ בש״ס הא בבריא הא ול״ק כזכי לאו הולך דכ״ע
 ^דליתיה הא מעות מתן בשעת למקבל דאיתא הא בש״מ והא

 דמית הא בבריא והא הא אמר פפא רב מעות מתן בשעת למקבל
 מתוך התום׳ והעלו . מקבל וחי נותן דמית הא נותן וחי מקכל
 אלא קני ולא נותן וחי המקבל דמית ע״ג דאןז ר״י בשם זו סוניא

 למקבל כמסורין כשמת ש״מ דדברי מקבל יורשי קנו נותן מיתת אחר
ד .ע׳׳כ אמירתו או ש״מ נתינת משעת  שאפילו חדושין שר כאן ה

 ז״ל והרא״ש .לנתינתו אמירתו שמשוה ועוד מקבל וחי נותן מת
 מחלקן שהוא משמע כלל אמירה הזכיר שלא אלא אחריו נמשך ג״כ
 דכשלמא לפלוני מנה שנו אמר וכין שליש כיד המנה נשינש כין

נותן בחיי מקבל מת ואפילו שעה מאותה לו זכה המנה כשהשליש
זכו



ioהרדבשאלותrותשובוח

 מח אם לס' מנה חנו באומר אבל למפרע נוחן כשימות יורשיו זכו
 מקבל וחי נוסן מח אם אבל המקבל יורשי זכו לא נוחן וחי מזקבל
 הגיע שלא אע״ס מקבל יורשי שזכו ר״י לדעח הוא דמודה אפשר

 בעל סברת נראה וכן .דמו וכמסורין ככחובין ש״מ דדברי לידו
 חלוקים שלשה ביניהן ויש וז״ל 7כ״ בנתיב שכתב ז״ל הנתיבות

 מקבל ומח לו נותן שאני לס' מנה תן ואמר בריא שהיה היכא אמד
 ואם מקבל קנה לא לקיים מלוה ממעס נותן מח ואח״כ נותן בחיי
 וכמסורין ככחובין ש״מ דברי מסעם קנה כך כשאמר ש״מ הנותן היה
 שליש ביד שהושלש בדבר אלא לקיים מלוה אמרינן דלא שנית .דמו

 .כלל שליש ביד הושלש שלא אפי' קנה ש״מ והטעם מתחלה
 . בתוספות כחוב וכך בגמרא מוכח כך וכו׳ דאמר היכא ושלישית

 ביד הושלש לא ואפילו נותן בחיי מקבל מת דאפילו משמע הרי
 ארישא דסיפא התוספות כסברת ממש וזה מקבל יורשי קנו שליש
 והנכון נוחן בחיי מקבל דמיח ראשון על קאי ״שני והחילוק . קאי
 חלוק אלא ארישא קאי דלא אמרה רבו הרא״ש דבשיטח אללי
 דהושלש היכא א’א־ קנה לא לקיים מלוה דמטעם הוא עלמו בפני
] ש״מ דברי מטעם אבל ט'  מיס ואח״כ נוחן דמית וכגון קנה [

 יש ומ״מ ל!טת •1רא המקבל היה נותן דמית דבשעה מקבל
 ולא מקבל לידי מתנכלת מטא דלא אע״ג לנ״ד מדבריהם ללמוד
 משום במתנה ,כה מקבל בחיי נותן דמית כיון שליש ביד הושלש
 שטה להאי טובא דקשיא אלא .אחריו יורשיו וזכו וכו' ש"מ דדברי

 מקבל שמס וכיון כלל למת קנין דאין נוחלין יש בשלהי דמסקינן
 יקנה איך א"כ מיתה לאחר אלא קניה לא ש״מ ומתנת נושן בחיי

 קני לא מ״מ שליש ביד הושלש ואפילו ליורשיו להנחיל בקבר מקבל
 בכל אי לך קשיא ותו .ז״ל הרין הקשה וכן נותן מיתת מכח אלא

 הולך דקחני ברייתא הך באמירה אפילו ויורשיו מקבל קנה גוונא
 מאי בש״מ לה דמוקמינן כיון לו שנשתלחו מי ליורשי יחזיר לס' מנה

 דמטיעם ונ״ל .לה משכחת לס' מנה תנו באומר אסלו הולך איריא
̂׳ל הרא״ש הזכיר לא זה  בשיטת הולך שהוא אע״ס ש״מ של אמירתו ז

 זה חדוש מ״מ נותן בחיי מקבל מח אפילו לסוגיין דמפרש ר״י
 קשיא ותו ס״ל. לא לנתינתו ש״מ של אמירתו דמשוה ר״י שאמר

 עלה דגרסיק מקבל בחיי נותן במת דאיירי משמע סוגין דטלה לך
ט' מנה הולך דתניא היא תנאי דמי כזכי הולך לימא  לה ודחי ו

 והא וכו' ובסלוגחא בש״מ והב״ע פניגי לא דכ״ע בבריא תלמודא
 מקבל בחיי נותן דמית הוי ע״כ מסוקמא בבריא ס״ד דהוה היכא
 שייך לא נותן בחיי מקבל דמת היכא אבל המס דברי לקיים ומלוה
 והב״ע'בש״מ סלמודא דחי כי הילכך . המס דברי לקיים מלוה

 וז״ל בעלמן התוססות פי' וכן מקבל בחיי נוחן דמח דחיה דטוסה
ט' הנשיא ור״י  וכו' לקיים מלוה אמרינן דמיח והיכא אלעזר כר' ו
 אפילי וכו' ש״מ דברי אבל מקבל שמס קודם דמס,נוחן היכא פי'
לדחוק שהולרכו בהדיא לך הרי לעיל כדפי' ברישא מקבל מח
א״ר גופא אמרינן הסוגיא בסון! וכן שלהם אפילו לקיים כדי

 מוקי רביוסן£ וכו' ש״מ דברי קיי״ל והא הנשיא כר״ש הלכה יוסן£
 ואח״כ נותן דמת איירי יוסן£ כרב דלמסקנא היכי וכי בבריא לה

 בחיי נוחן במת איירי בש׳׳מ דאיירי ס״ד דהוה במאי ה״נ מקבל
 מקבל בחיי נותן במח איירי דסוניין דסשטא משמע הילכך .מקבל
 מחן בשעת למקבל ליחיה אפילו מיירי ברישא נותן במת אי וא״ס
 דדברי קנה שמח ובשעה בחייו נותן מת שהרי מקבל קנה מעות
 לפרש התוס' דחקו זו קושיא ומתוך .דמו וכמסורין ככתובין ש״מ

אבל בל״ע הדבר כעלה ז״ל והר״ן מיירי נותן בחיי מקבל דבמת
לסרץ ויש . למח קנין דאין הוא אמת שהדין מדבריו נראה מ״מ
 לתת מצווה שהוא במה אלא לגמרי וכו' ש״מ דברי אמרינן דלא

 מתן בשעת איאיחיה בחייו לתח מצוה שהוא במה אגל מיתה לאחר
 אע״ג מעוח מתן בשעת ליחיה ואי אח״כ דמת אפ״ג זכה מעוח
 יורשים זכו ולא בטעוח זכייה דהוה קנה לא מקבל בחיי נותן דמס

 איחיה אי קפיר לא מיסה לאחר לסח מצוה אבל ז״ג רש״י כדכסב
 וכן מיחה לאחר לגמרי ומקני וגמר ליחיה או מעוח מחן בשעת
 התוספות פי' שכתב אחר ז״ל והוא ז״ל רש״י דברי מתוך הבנתי

 דכ״ע ה״ק דהכא זה לכל צריכין אנו דאין נאמר ושמא וז״ל כחב
אמרינן כי כלומר בש״מ הא בבריא הא קשיא ולא כזכי לאו הולך

 וכמסורין ככחובין דדבריו כיון בש״מ אבל בבריא הנ״מ כזכי לאו הולך
הסוגיה כל ומפרש כזכה דידיה הולך למיהוי דבוריה אלים דמו

י • כ״יי נוסן ובמס זה בדרך י  ״
 דהיינו לו ומוסרן שאמרן למי אלא וכו' ש״מ דברי אמרינן דלא ס״ל

 הבג מסנסא לנותן גופיה מקבל שבא וכגון גופיה מחנה מקבל
 דעהו היה לא דשמא קנה לא בחייו נותן דמס אע״ג דמס היכא
 במסנוה דעסא אומדן בחר ואזלינן ליורשיו לא לזה אלא ליסן
 ו ה אם ואדרבה עליו דעהו תטרון! שלא משום הוי טעמא דהא

חי׳■® =״י שחנייח לו אומרין
 אמרנן צא ג ה ובכי מחנחו תתקיים אם טפי עליו דעתו דטריח

 מסנה למקבל בדאיתיה לה מוקי ומש״ה וכו' ככתוכין ש״מ דברי
 ושיהיה שליש ביד המעות שיהאה בעינן ותרתי מעוח מסן בשעח

 בכל כוסיה פסקינן לא ואנן . לשליש מעות מחן בשעת קייס הוא
 המתנה נתן דאם מציעתא מלסא נקיטינן אלא זביד רב דסבר מאי
 זכה נותן בחיי מקבל דמח אע״ג שעה באותה ואיסיה שליש ביד

 לאחר שנותן במה דוקא ז״ל הרשכ״א ולדעת . התוספות לדעת
 נותן דמח היכא אלא קנה לא בחיים ש״מ שנוח! במה אבל מיסה

 והיה שליש ביד המנה שנתן דכיון דמלסא וטעסא מקבל ואח״כ
 בפירוש שנותן כיון והטעם .לגמרי להקנותו גמר שעה באותה קיים
 שליש ביד חחנו ולא לס' מנה חנו דאמר היכא אבל . מיסה לאחר
 ל ז יחחם ורבינו הרא״ש ולדעת גוונא בכל קנה החוספוח לדעה

 דמצוה טעמא בין דאיכא והיינו ואח״כמקבל נוחן דמס היכא קנה
 לא א הרשב ולשיטת .וכו' ש״מ דדברי לטעמא המס דברי לקיים

 וצפי בהכי איירי לא וסוגיין מיתה לאחר לסת צוה א״כ אלא מנה
 בחיים המקבל היה א"כ אלא רביזבידלאקנה בסברת שכתבתי מה

 דוקא וסוגיין קנה לא מת אם אכל המחנה לגבות שבא בשעה
 דסוגיין פשטא משמע והכי שליש ע״י לו דזכה לס' מנה בהולך

 י רש מדברי נראה וכן המנה שהושלש מפני אלא קני לא דבכריא
 מוקמינן כי הילכך .הוא וברור ז״ל והרח״ש התוספות כחבו וכן ז״ל
 לא אם אכל המנה בהושלש דדוקא הוא גוונא וכהאי בש׳׳מ לה

 הושלש וצא זכייה לידי הגיע לא שמא כיון יורשיו קנו לא הושלש
 כולה אתי ובהכי המתנה לידו הגיע א״כ אלא זכה לא שליש ביד

 מידי ליכא שליש כיד כחנו ולא לס' מנה פנו וכאומר .שסיר סוגיין
 בשניהם הוא מח ואם בשניהם זכה קיים אם אלא לש״מ בריא בין
 לאחר יתנו לפ' מנה דחנו דלעיל להאי דלאמוקמינן והא . זכה לא

 שיושלש בענין בבריא לחלק דחקו זו קושיא ומחוך בבריא מיסה
 כבר שליש ביד המנה שיהיה בעינן לא בש״מ אבל אחר ביד

 לקיים מצוה ,כמ״ד מוקמינן לא הכי שמשום ז״ל הרשב״א תרגמה
 הוה איתא דאם בהכי מחני' ליה מחוקמא דלא משום המס דברי
 נוסנין אין ומס לעבדי זה שחרור שטר תנו במתניתין למסני ליה

 מצוה ליה דליח כמאן מסניסין דכולה ש״מ אלא וכו' מיסה לאחר
 שיטת היא דזו אמינא הוה דמסססינא לאו ואי .המת דברי למ-ים

 מנה בהולך סליא מילסא דכולה משמע הדבר דססם ז״ל הריא״ח
 כלל קנה לא שעה באותה ליסיה אי אכל שעה באותה ואיסיה לס'
1’̂ נותן ואח״ב מקבל מת בין

כ אלא כלל קנה לא שליש ביד המנה נסן שלא אלא שעה באותה  א'
 דמילתאדלא כל,א . וכו' ש"מ דברי משום דזכה חיותו בחיים הוא

 כפשטא אלא שעה באותו לליתיה שעה באותה איסיה בין מחלקינן
 ״הוריש קנה לא תנו באומר אבל לס' זה מנה הולך דקסני דברייסא

 על סומך הייתי לא למטשה להלכה זה שכתבתי ואע״ג .ליורשיו
 תוציא ואל בשב ואפילו העולם אבות כנגד מעשה לפשות עצמי
 דבריהם להבין כדאי שאיני בעצמי אני יודע כי היתומים מן ממון
 לנדון בעלמא לסניסין סברתי תועיל למעט אלא .לחלוק וכ״ש
 קנסה לא מחיים מנה לבתו שיסנו ראובן אמר אם הילכך דידן
 כזכי בש״מ הולך שנאמר כדי שליש ביד המנה נתן לא שהרי כלל
 ומשמע חולקים ז״ל והרא״ש שר״י ואע״ג דבר נתן לא שהרי דמי
 אמרינן הוה דש׳ץ כיון מחיים למס במצווה אפילו גוונא בכל

 מדא סומך אני ז״ל הרשב״א על מ״מ דמו וכמסורין ככסובין דבריו
 וכ״ש דיחמי ממונא מסקינן לא דמספקא וסו מציעסא מלסא דהוי

 וכ״ש הוא מינייהו דחד אחרי' דלא כיון כפלוני לן קים מצל״מ וחו קטני'.
בהצערך י



^ ד ר ותשובותה

 גמחיה זוכה אינה גחו שאחה דנית החלישה סגרחי לזה גהצטקן
 וס5ש השאלה מחוך שנראה מפני גזה הארכחי ולא ליורשיה להוריש

חס׳ מיה מוחי לאחר שיחנו ג ס׳  לדעח אפי׳ ובזה נשיאיה לצורך ל
 חדא טעמים מכמה איחה יורש שהוא אמ״ס אביה קנה לא כ״ע

 קנחה לא שליש ביד המנה לגח זכה שלא יטו! הבה מחה שכבר
 שמחה וכיון דנוחן דעחיה דאמדינן וחו . החלושה סברחי לסי הבח
 שיירש מחנה לחח מבניו להסיב כוונחו היחה לא גחו וגח גחו

 חקרחי אני כי זה אח זה שונאי; שהיו וכ״ש בחו בעל אוהה
 וכבר בחו לבט נדוניא לקנוח מחנחו כוונח סייש שככר וחו . איחס
. ■בהוראה עליו לסמוך כדי לבדו היא זה מטעם מסה ו  וראיה ז

 מאה ארבע ליה הבו דאמר גברא ההוא טוב יום ס׳ עובדא מהאי
ט׳ ברחיה ולנסיב זוזי  דרב אימיה שמח מי דס׳ עובדא מהאי וכן ו

 להביא יש הרבה וממקומוח וכו׳ לנכסי׳ כחבחינהו טובי׳ בר זוטרא
 גחו לגס יהיג דלא דעהא אומדן וסו . הם ברורים ודברים ראיה
 במחנה זכחה לא בחו ובח בחו שמחה ייית נחי חקנח מפני אלא
̂ל  דלא כלום טענחה אין אחוחה ולענין .זו ממחנה האב ונסחלק כ

 דגמל ההיא שבאומדנוח גדולוח ואפילו באומדנא ממונא מפקיין
 אחא כר׳ קיי״ל לא בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים הין המאוחר

 הנ״ד וכן ופטור עליה דסליגו כרבק אלא הרגו שזה בידוע דאמר
 שמחה יודע היה אם לאחוחה שנחן שכמו הוא דעחא דאומדן אע״ג
 דמוכח אומדנא הוי דלא וחו במחנה. במקומה אחוחה מכניס היה

 לה יהיב הכי ומשום יוחר אוהב היה שמחה לזו דדילמא כהאי
 בחזקס המנה אלא האחוחה מחנחה חשוב לא זכחה שלא וכיון מחנה
באומדנא. ולא ברורה בראיה אלא מינייהו מפקיק ולא ראוכן יחומי

: כחהסי לע״ד והנראה .
ב ו  בן שמעון שיקח מיחה מחמח שצוה כיאוכן מעשה היה ש

 אסטרוסוס שמעון אח יעשה מנה מעזבונו בחו והעל אחותו
 אפטרוסוס הדץ שמעון ליד הנכסים והגיעו ומח נכסיו ועל יחומיו עג

 לפי מנכסיו המנה זה שמעון שיקח צוה שראובן ידע לא ועדיין
 אחרים מסי שמע אגל בפרטוח הצואה שטר עדיין שמעין ראה שצח

 ומס אחר אסטרופוס עמו מנה וגם אפטרופוס עשאו דודי שראיכן
 טוען והאפטרופוס הסחנה הוהעין ויורשיו ממחנחו שידע קודם שמעון

 לידו. הגיעו הנכסים שכל אע״ס בה זכה לא במחנה ידע שלא כיון
 עלה לוסיח דלא והבו המחנה וזט שמעון יורשי עם שהדין וססקחי

 המחנה הגיע שלא אטיס קנה והיא״שוהרשה״א ההוספוח לדעת כי
 ומח מיחה לאחר הוי מעזטנו שיקח שצוה כיין שליש ליד ולא לידו
 אוחו שעשה כיון האחרח סברא לפי ואפילו המקבל בחיי נוחן

 שליש היד המנה מנחן גרע דלא קנה הנכסים לו ומסר אסטרופוס
 מחמס אלא המחנה מחמח בנכסים לזכוח נחכווז שלא ס ואע

 קנה לא שלו שהן וסבור הנר בנכסי העובר וקיי׳׳ל האפטרופסוח
 וסו .מיד במחנה שיזכה הוא דעחו הנכסים לו שמסר כיון מ מ

 כמה המחנה לו שי^ היה יודע הוא בסו והעל אחוהו דבן דכיק
 המחנה היא כמה ידע שלא ואע׳׳ס לזכוח ונחכוון לאחרים שנחן
 לעשוח סברחי על סומך שאיני למעלה כחבחי שכבר ש וכ זכה

 כולהו איכא ובנ״ד . ׳בעלמא לסניפי; אלא עולם גאוני כנגד מעשה
 בחיי נוחן דמח וחו .הוא מיחה לאחר ליחן דמצוה חדא לטיימחא

 מה לעשוח אפגדופוס בחורח לידו הנכסים דהגיעו וחו .מקבל
 מחנה שממון יורשי קנו הילכך לעצמו לזכוח אדם וקרוה לו שיראה

; כחהחי לע״ד והנראה זו
? (״קלנ) תתקפב ה3מ  שמשון בנזירוח ונדר שקפץ בראובן ש

שיח כחובחה לו חמחול אשסו שאם ,
 ואינו שמשון נזיר יהיה שלא כדי לגישה ינא אוחה ויגרש גיטה לה

 ולקדש לחזור דעחו היה שגירש ואחר נזימח מכס אלא אוחה מגרש
 לה ואמרו לו ולהחקדש לחזור רוצה היחה לא והיא מיד אוחה

 הללו קדושץ שאין אוסך ויגרש יחזור והוא לו החקדש העומדים
 לקיים כדי שגירש א1̂ מעושה גט הוא הראשון שהגט מפר אלא

 שקדשה ואחר חנאי שום בלא השחיקה הקדושין קהלה והיא נ^רחו
 השליכה לגרשה רוצה שאינו היא ששמעה וכיון לגישה רצה לא

 חל הנזירוס אם רבינו יורה מנחה . מידה מןדושין ש׳ המעוח
אח המגיש ואס נדר בלשון הוציאו לא וגס תנאו כפל שלא ין כ

 הקדושיו ואם .מעושה גט נקרא נדרו אי שבועתו משום אשחו
 מעושה שהגט לומר חמצא ואס .לא או טעות קדושי היי השניים

 ; מנורשח ואינה להנשא שאסורה כיון נדיו ידי יצא אם
ה1ת^ל! ב  לשאלה ענין אינו סנאו כפל שלא כיון שכחבח מה ו

 לימר לנו היה חנאו כפל שלא מפני דאדרבה כלל
 דלעטן הוא דמלחא קושטא אבל . קיים והמעשה בטל החנאי
 דמסחבר וטעמא כלל כפול חנאי בעיט לא וחרמים והקדשוח נדרים

 על אלא להחרים או להקדיש או נזיר להיוח רצה לא שהרי הוא
 נדר בירושלמי ואיחא שבועה הלשון שהוציאו מפני ואם . זה תנאי

 . כלום אינו נדר הלשון שהוציאה ושבועה שבועה הלשון שהוציאו
 בנזירוח אבל ושבועה בנדר אלא אמורים הדברים שאין שמדע צריך

 וטעמא לכ״ע חייל שבועה כלשון שהוציאו הין נדר בלשון שהוציאו בין
 והם השבועה עליה חפצא איסור דהוי דבר הו יש דנזירוח דמלחא

מי דבר הו ויש והחנלחס הכיומאה  והיינו חפצא מן נפשיה אחסר ד
 ז״ל שהרא״ש שאעפ״י ועוד . הלשומח בשחי חייל ומש״ה היין

 דחייל ואומרים עליו חלוקים ורבים הרמב״ן הירושלמי בזה הסכים
 מיהא החרה דצריך מודה הרא״ש דאפי׳ ועוד . מידוח נרע דלא

מי ובנ״ד •דרבנן  נהגו דכבר וחו .החרה שייך לא שמשון נזירוס ד
 בני לשון אחר הלך ובנדרים שבועה הלשון הנדר להוציא העולם כל

 :י שהיה מעשה על לשאלוניקי בחשובה הארכחי וכבר ,אדם
 ואם ז״ל pפ רבינו בשם כחהו אשחו אח לגרש הנשבע
 שלא שיק קודם לו להחיר צריך גט ליחן איש נשכע

 לאונס דומה זה שאין ירצה אם יחן עירבון אך לאונס דומה יהא
 אלא גמור אונס שאינו הרי העזר אבן והס׳ בהגה״ה וכחוה עכ״ל.

ט. מי לו התירו ולא גירש שאם ז״ל הרה ומודה לאונס שדומה  ג
 שהרן אונס מי לא עצמו על מביא שאדם דאונס דמלתא וטעמא
 ולקיים לגרש שרוצה עתה וגם נשבע מדעתו לגרש שנשבע כשעה

 איתיה ושבועה נדרים שאר השלמא וא״ס .הוא מדעתו שבועתו
 אבל .אונס בלי וחקלכ גמר ודאי אנדדה שאיל דלא וכיון בשאלה
 שחי .נזיר יהא שלא כדי אונס הוי בשאלה דליתיה שמשון נזירות

 במירוח וידע הואיל שבאת ממקום דאדרהה חדא הדבר תשובות
 ואע״ג לגמרי לגרש דעתו לגרש ונדר וגמר השאלה ליתיה שמשון

א אונס לאו נדרו על מתחרט דהשתא  חועיל דלא שפיר דידע מ
 אלא שבועתו לקיים מצי לא לגרש הנשבע השלמא ועוד .חרטתו

 לגרש שרוצה וכיון נזיר ויהיה יגרש לא בנזירות הנודר אהל בכך
 לגרשלכתחלה להחיר טעם.זה על סומך■ ואיר אנוס. שאינו משמע

 הספק מן אפי׳ למגרש להחיר נוהגים אנו וכך השמעה החרח בלא
 אם ומקדש וחוזר מגרש בהתרה אפשר דאי שמשון נזירות ולגבי
 דאי למידי למיחש ליכא והשחא ומגרש חוזר לאו ואם יקיים רוצה

 מגורשח דהא הראשונים הגירושין חוהחו ידי יצא כבר נזירחו משום
 ואי גמור אונס הוי לא לאונס קצת דדומה דאע׳׳ג בדיעבד היא

 וקדשה חזר הרי לכתחלה לגרש להחיר ראוי ואין לאונס •ידמי משום
 גירושין וגירשה וקדשה חזר לא ואם נזירתו מכח ולא מדעתו וגרשה
 לא ואי .הראשון גט ע״י לאחר לכתחלה להנשא מוחרח שניים

 לכתחלה אפי׳ החרה צריך דלא אמינא הוה זקן הורה שכבר מסחפינא
 הרמב׳׳ם כחב אדרבה אלא זו חומרא הזטרו לא הראשונים כל שהרי

 אונס הוא שהד זה גט ביטל לא ולמה וז״ל גיושין מה׳ פ״ב ז״ל
 שאינו דבר לעשות ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס אומרים שאין וכי׳

 .ע׳׳כ שנתן עד או שמכר עד שמכה כגון התורה מן בו מחוייב
 היוצא ככל דכחיב שבועתו לקיים החורה מן ממוייה הרי והנ״ד
ק אדם דאין וחו אונס. זה ואין דברו יחל ולא יעשה מטי  ודוחק לו
 הרב שגם ונ״ל .אונס הוי ולא עצמו אח דוחק הוא אלא אותו

ק רבינו  חומרוח כשאר גטין חומרוח משום אלא אמרה לא ז״ל פ
 ופשיטא מעושה הגט שאין למדח הא לעכב ואינם הראשונים שנהגו
 בר יוסי א״ר השולח בפ׳ שרנו שלימה ומשנה .נזירחו ידי דיצא

 וגרשה מגרשך שאר קונם לאשחו שאמר באחד בצידון מעשה יהודה
 ראינו ולא מצינו ולא השלם חיקו; מפני שיחזירנה חכמים לו והחירו

 שלא שיגרש קודם נדרו להחיר שצריך שיאמר המפרשים מן לאחד
ה , מ : מששה הגט י

 ברור הדבר לא או טעות קדושי הוו השרים הקדוקי! אם
דלא ’
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 העומדים אלא כלום אמר לא המקדש שהרי חדא .מעות קדושי מו דלא
 האיש מן שאיגו תנאי וכל אותך ערש הוא ואח״כ לו התקדשי אמרו שם

אי. אינו האשה אומן  תימא וכי מפורש תנאי שם היה שלא ועוד תנ
 כשתיקה הקדושין שקבלה כיון דברי/ועוד אינם שבלב דברים בלבה שהיה
 תנאי לאו הקדושין בשפת הוזכר שלא כיון מפורש תנאי שם שהיה אע״פ

 שם היה אפי' ועוד .תנאי בלא הדבר לגמור ורצו בהו הדרי דדילמא הוא
 לכפול צריך היה מעכשיו ולא מנת בעל היה שלא כיון מפורש תנאו
 התנאים כמשפטי היה שלא וכיון . התנאים משפטי ככל תנאו

 הזכירום פשוטים הדברים אלו וכל קיים והמעשה בטל התנאי
 התנאי בזה לי התקדשי אמר אס להסתפק שיש מה אבל .המפרשים

 מנת על לה אמר דלא והיכא לא או תנאי קדושי הם אם שאגרשך
 דהוי המעשה את מכחיש שהתנאי ברור הדבר אגרשך אם אלא

 איתא והכי קיים והמעשה בטל שהתנאי אחד בדבר ומעשה תנאי
 מגורשת אינה שלי והנייר גיטך ה״ז דמתניתין עלה שאחזו מי בפ'

 דס״ל כרבק דאתיא וקס״ד מגורשת הנייר אה לי שתחזרי ע״מ
 אהבה בר אדא רב ואסקה דמי מעכשיו כאומר פ״מ האומר כל

 דאם הוא דמסתבר וטעמא אחד בדבר ומעשה תנאי דהוי משום
 שמחזרת תנאו מקיים שהוא ובשפה כלום המעשה אין תנאו קיים לא
 נמי בנ״ד .המעשה סותר התנאי שהרי כלום בידה אין הנייר את
 נתבטלו שעה ובאותה שיגרשנה בשעה אלא מלין הקידושין אין

 הוא כלום לאו המעשה גוך ולבטל לסתור שבא סנאי וכל הקדושק
 .מדבריו נראה כן ז״ל ורש״י התוספות כתבו וכן קייס והמעשה

 דבעינן כתב לא התנאים משפטי כשכתב ז״ל הרסב״ם הרי וא״ת
 קושיא ז״ל עליו הקשו כבר אחר בדבר ותנאי אחד בדבר מעשה

 טעם ואין קיימא לא סוגייא דהאי משנה מגיד בעל וחייץ זו
 משמע התם אחריתי אוקמתא דעביד אשי כדרב אלא הברייתא

 בדבר ומעשה אחד בדבר תנאי בעינן דלא ס״ל ז״ל שהרב מדבריו
 דא״כ עובא לי וקשיא אהבה בר אדא רב על חולק אשי ורב אמר
 דהוי סריקי בוקי ביה תלי דקא ותו .הפוסקים כל על סולק הוי

 קיומו בשעת המעשה את סותר שהתנאי דכיון טעמא בלא הלכתא
 אוקמתא על פליג דלא משמע דסוגיא דפשטא ועוד ,תנאי זה אין

 ואאוקמתא דאכיי אאוקמתא פליג דלא היכי כי אהבה בר אדא דרב
 דקס״ד מאי לבטל בא אשי דרב דמלתא כפשטא נ״ל אלא .דרכא

 אלא אוקמתיה כהני לאוקמה דחקו ומש״ה כרבנן ברייתא דאתיא
 שלא ואפי' מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל דס״ל היא רבי מתניתא

 וכ״כ תנאה כשתקייס מגורשת הויא התנאי משפטי כל בתנאי יהיו
 דמי מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל דאמר היא רבי ז״ל רש״י

 ומתנה מחזרת היא זמן ולאחר לגט נקיט גירושין דבשעת ואשתכח
 אשי רב פליג לא אבל התוססות כתבו וכן מתנה שמה להחזיר ע״מ

 מעכשיו ולא מנת על אמר לא דאם אהבה בר אדא דרב אדינא
 . אחר בדבר ומעשה אחד בדבר תנאי בעינא דאם בתנאי אלא
 דכיק פשוט דבר שהוא מפני נ״ל ז״ל הרמב״ם שהשמיטו ומה
 מידי מינה נפקא דלא ותו .הוא כלום לאו המעשה את לסתור דבא

 התנאי קיים לא אם וכן מעשה כאן אין התנאי קיים שאפילו
 .התנאי קיום בשעת אלא המעשה חל לא שהרי מעשה כאן אין
 על גמורים קדושין הוי מעכשיו או שאגרשך ע״ס לה אמר אם אכל

 לבא מינה ונפקא למפרע קדושין הוו וגרשה תנאו קיים ואם תנאי
 ע״מ במתנה נתן זה דאתרוג כההיא לגרושין קדושין בין עליה

 דעת היא וזו יצא לא החזירו לא ואם יצא החזירו אם לי שתחזירהו
 דאפילו דס״ל אחרת שטס לו יש ז״ל הר״ן אבל .ז״ל המפרשים רוב

 מעכשיו והאומר דמי מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל דס״ל למאן
 כרבנן אפילו לאוקמא בעי אשי דרב התנאים משפטי כל כעי כן גם

 מדרכנן עדיפא ודר״מ כר״מ שסיר דמתוקמא הוא מודה ומיהו
 מאיר ולר' תנאה תקיים א״כ אלא מגורשת אינה לרכנן דאלו

 תנאי דהוי משוס אהכה כר אדא דרכ מטעמיה מיד מגורשת
 מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל ס״ל דאפילו אחד כדכר ומעשה

 וק״ו המעשה מכטל אינו לאו ואי התנאים חזוקי כל נמי כעי דמי
 אלים דלא מעכשיו חל שאינו במעשה אפילו ומה השתא הדברים

 חזוקי בכל התנאי נתחזק א״פ אלא מבטלו תנאי שאין לר״מ ס״ל
מבטלו סנאי שאין דאלים כמעכשיו שהוא כמעשה כ״ש הסנאים

 בפי' עיין ראייות לזה והביא כהלכתו התנאי נתחזק א״כ אלא
 שאגרשך ע״מ לה אמר אפילו בנ״ד הילכך .שאחזו מי פ' ההלכות

 ובמעשה .ז״ל הר״ן שטת לסי קיים והמעשה כלום התנאי אין
 טעות קדושי כאן ואין כ״ע לדעת היא גמורה מקודשת שאלת אשר
 :כתבתי לע״ד והנראה אחרים. קדושין צריכה אינה לסנסה בא ואם

תקנג) ה תתקפג( ש ע  אהיה כעסו מתוך שנדר באחד היה מ
 לפי פלונית את אשא אם שמשון נזיר ^

 וטען החכמים מן אחד לפני המעשה ובא בתה עם שנתקוטט
 עדים ובאו פ' את אשא אם ממזר אהיה אלא אמר שלא הנודר

 שעבר על אותו ונדה העדות את וקבל שמשק נזיר שאמר והעידו
 שמשון כנזירות ידור לא א' ששום לנו שיש החכמים הסכמת על

 הדכר את ו.שלח שמשון נזיר יהא שלא כדי האשה את עליו ואסר
 להעיד פסול הוא העדים מן שאחד וראיתי כעדות ודקדקתי לפני

 את ומכר כתשוכה שחזר אומר שעתה ואע״ס יונים מפריח שהוא
 כמדכר שאפי׳ עליו לקבל צריך היה עדיין מ״מ הכלים ואת היונים

 מפריח שאין אותו שראינו עד לפרש תרצה אם וכ״ש יעשה לא
 אפילו וזה סגי לחוד דהקבלה לי נראה ומ״מ במדבר אפילו יונים
 שלא וכיון הכרזה בעי מדרבק דפיסולו כיון וא״ת .קבל לא קבלה

 בעדות אלא הכי אמרינן דלא קשיא לא עדוחו נפסל לא עליו הכריזו
 הוא הרי איסור כל בעדות אבל חובות בעלי יפסידו שלא כדי ממון
 מהלכות י״א פ' ז״ל הרמב״ס מלשון נראה וכן הכרזה בלא פסול

 אותה מקבלין עליו שיכריזו קודס שהעיד עדות כל לפיכך עדות
 פיסולו ואין פסול שהוא ידעו לא שהרי הטס זכות לאבד שלא כדי
 שלא כדי אלא הכרזה צריך שאין למדת הא .ע״כ מדבריהם אלא

 מקבל אחה ואס הכרזה צריך אין בנ״ד אבל .העם זכות לאבד
 בעדות יין שתה אם מלקהו אתה אם זה של זטתו מפסיד אותה
 יודע אינו שמא כי התראה בלא נפסל אינו אכתי וא״ס פסול.
 למ״ד ניחא דהא וי״ל .נפסל ואינו שוגג שהוא אסור זה שדבר

 בנ״ד אבל ליוני יוניך אקדמך אי קוביא כעין הוי יוניס דמפריחי
 ידעי כ״ע אחרים יונים פמהם שיכיאו כדי יונים מפריתי שהם
 עדות מקבלין ואין זה בדבר מחמירין העט״ם ואפילו גזל דהוי

 יודע הוא שהרי התראה צריכין אלו אין ולפיכך יונים ממפריחי
 לו דיש דאע״ג נמי ניחא והשתא . בחנם אחרים של ממון שלוקח

 בישובו עוסק דאין משוס פיסולו אין שהרי נפסל אחרות אומנות
 דקדקתי עוד הגזל. מן שאוכלין דחזקתם משוס אלא עולם של

 על אותו ושאלתי איז בדרך ולא במקרא לא שאינו וראיתי בפד
 יודע אינו כי במ״ס שמשום נזיר אכק ערבי כאל לי ואמר העדות

 להתיר ורצה החכמים מן אחד לפני והיה .לשמשוס שמשון בין כלל
 גרע לא לו אמרתי .שמשון אמר לא שהרי העד דברי לפי אפילו
 אמר יפה כי וראיתי דקדקהי שוב .כנדרים וכנויי^נדרים מכנויי

 שמפסיק שנהגו במקום אלא כנדרים נדרים כנויי אמרינן דלא
 אבל הכנויי אחר שם הולכין אחר בדבר הדבר ומכנים הלשון

 דעתו לפי אפילו הילכך שמשום לשמשון קורין אין אלן במקומות
 עוד .נדר כאן ואין שמשון בשפתיו הוציא לא הפסולה ועדותו

 .התורה מן פסול והוא העכו״ס ממון גונב שהוא עליו אמרו
 עפ״י עושין אין עדותו קבל שהחכם ואע״ס כלום בעדותו אין הילכך
 בהוראתו הוראתו ומחזירין פסול שהוא ידע לא שהרי עדות אותה

 חתיכה דשוייה משום ולא ראשון של גנאי משום לא בזה ואין
 אין האשה זו את שנושא בשעה האיסור שא־ן ועוד . דאיסורא
 פיסולו נודע כבר ואם מגלח או היין ששותה בשעה אלא האיסור

:כתבתי לע״ד והנראה .כלל עדות כאן אין עד של
 אשת שר\תה מעים חולה ענין על שאלה (חקנד) תתקפד

 ידה ומכנסת אותו משמשת איש
: סתריו במקום  תקרבז לא משום בו ויש הוא גמור איסור זה דבר תשובה

 באבל דתניא אסור לבד לשמשו ואפי' ערוה לגלות
 והאשה האכה את לא אבל האיש את ומקשר כורך האיש רבתי

 האיש את משמש האיש .האשה ואת האיש את ומקשרת כורכת
 לכרוך אלא לאשה התירו דלא בהדיא לך הדי .ע"כ מעים בחולי
טעמא ומהאי צניעות של דבר שהוא אחר סשמיש לא אכל ולקשר

בחולי
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מלחא סני כיון ד מ ק ד ח ק שמה דו ס מר מצי ממו פ ה למי שמ תי מ  היי

ך . ך כ א א מי הכ א נ ה למימר ומצי שנא נ שמ  : כך אני מ
ל ן37ו י י א נ פ רו מכ״ן חילק ה ה ושממינן וז״ל ז״ל הר ה דכל מינ תנ מ  ד

ת רו ט ש ר כ ת די יו כ ם מ מי פני ד ס מ נ או ק ה ח דו ה ו מ ש  ה
מר מצי שלו שמה למי ה כך אני מ ה״ ם ללוקח ו י מנ ר ס ת די כיו כ  מ

ם ה מי פני ד חק מ חייכ דלא החולי דו ם אלא מ ה מי ד  הלוקח אחד כ
ד ח א שוכר ו ם שוין ה ה כדין ה ם אכל ז ה א תנ שכר ה א כ פ רו ה ה כ ר  ה
ק חייב י ר שחכמתו לו ל ם לו ואין לו מכ מי א שסוכר מי ויש ד מ מ מ  ד

ח כוי שום ד תייכ מ ם להצילו ד ה לדכרי  כמלו שכר אלא לרופא אין ו
כ. שלו ״ א וכן פ ת הי מ כ ס כ ה ם רו שי א מפר מ מ מ רח ד ם דכו שו  דחייכ מ

א הני ״ו ל ק ת מ שכ ה תו מ ד ת וכ״ש אכי שכ ד ומ״מ .גופו ה ״  שאין כנ
א שם פ ק רו ה כ תו מו מו מכ״ן שאפי' נ״ל כ ה ז״ל הר ד  לו שאין מו

ד שכרו אלא לכ א שהרי כ כ ז״ל הו ת  דרמיא משה מצות דכל לתרץ כ
מ ם אכ״ ה א מנ ד ז ה רצה ולא ליה נ מ מון אלא לקיי מ מ מוציאין אין כ י  מ

מין ואין קי פ מנו מ כ מ ח כדין זה שאין שלו חיו כי ם שיוצאה ר דייני  כ
רי .ט״כ א לך ה די ה א כ מ ע מ חלי׳ ם ד שו מ דרמיא ה1מצ דהוי מ  אכ״

ה שאין כיון וכנ״ד ח מ הו מו מו ה עליו כ א לחודי מי ת ר או  ולהציל לרפ
ם א ר הציל לא ו כ שה מצות על ע ם שכרו אלא לו אין הילכך . מ א  ו
תן ר לו נ כ ם ד ר א מ תן ג ה לשם ונ חנ ה מ ר מו ם מידו מוציאין אין ג א  ו
חן פני נ א ליתן הדין מן שמחוייכ שחשכ מ ה הוי תנ ת מ טו מ  ומוציאין כ

ו מנ ם ס א חין שם יש ו מ ם מו רי ח תי א ע ה ד ע ק נו סו פ ת ל ט ד  שאר כ

שים מפר אין ה ם שכרו אלא לו י א תן ו ר נ כ דינו אין כ ת כי  להוציא כ
מנו ר מ כנ ה ש ר כ כו ר ה .ז״ל ה א ר הנ חי לע״ד ו כ ח ;כ

ו פ ק ת ) ת ז קנ ת ת ( ל א ן מני ע עך מ די תי או ע מי ד חר שמח כ  א
ח ס פ ם ה  אפילו עליו לעורר יכולין א

ך שהוא חו ם שלשים כ ך שהוא כיון לשכועוח יו . שלשים חו ו ח מו  ל
א למיתתו שלשים תוך עליו עוררין אין ואת״ל הו ך ו עד ל' כתו מו  ל

ר מהו ר עו :עליו ל
ה ב ו ש ק תנן ת ״ עד פ מו ען ד ר לא ק ר עו ם י ד תו על א  ולא מ

ו דנ פ ס ם י ד ם ל' לרגל קו מרינן יו א מ' עלה ו  מאי כג
ם ל' שנא ר יו א א״ הנ מרי כ א א״ר לה וא היד ר י מ ה רכ א ש ם מע ד א  כ

ס א' ת שכינ עו ח מ א לרגל לעלו כ דן ו פ ד ס מ ע ח על ו ח תו פ  ונכילסן כי
תן אשתו חנ ע לו ונ מנ ה ולא ונ ה על ת או מרו שעה כ ר לא א ר עו ם י ד  א

תו על ר ושמואל .וכו' מ מ ת שאין לפי א מ שתכח ה  שלשים הלכ ק מ
ם אי .יו הו מ ד א״כ כיניי כי ע ם ד חנ ר ולשמואל שרי לרכ כ סו קו א ס פ  ו

ם ״ כ מ ר כ״ד ה א ר ר כ והרא״ש ו רו ם ו קי ס פו שום כשמואל ז״ל ה  מ
ח סוגיי א הירושלמי ד תי ה א תי סינן כוו ר ם דג ת ר איזהו ה רו  עי

תו ר ם כין מזכי תי מ ד איזהו ה פ ס שה שהוא ה ד לו עו פ ס פני ה  עצמו כ
א ד א ה מ תי ש אכל כישן ד ר כחד ת הו ישן איזהו מו איז ך חדש ו  תו

ם שלשים ם ל' לאחר ישן חדש יו ר לא יו ר עו ה ת ה ה לוי מ א כ מ תי  ד
ם די תי ע רר ה הרי לויתן עו ה ו ה ז א ר ס כי נ ע מ א ה י הו פנ  צער מ

ד ע מו שמואל ה ח וכן כ כי ד הו אכ״ ר ״ן .ז״ל ה מכ ר ה כ ז״ל ו ת  שאין כ
ח לנו הני דינו אשר הכלל ל רכ כי ה ושמואל ד רי כרכ הלכ סו אי  כ

ת מפני פ ת שנשנית שאפשר הירושלמי שי ע ד  ז״ל והרא״ש .שמואל ל
ע רי כ א כיון ה איכ א ד ר מ א לישני תרי דילן כג ם חד שו א רכ מ הנ  כ
שמיה ואידך אי דרכ מ ד א כ ח הירושלמי הו רכ להוכי א ד הנ ה כ ר מ  א

ו ואין רכ ולא רין אנ ת דינו אשר הכלל סו א כי ת הלכ  ולפי .כשמואל ו
ר זו שעה כ ד ר ה ד כרו ״ ך שהוא כל דכנ ם ל׳ תו ר לרגל יו סו ״י א פ פ  א
תו ל׳ תוך שהוא ת מי ר שהרי ל כ ד ע ה דו ע י הגי כ ם שלשים ד  יו

תתו שתכח למי ס הלכ מן י כנ שי ד וכ ע מו ה לא ה הי ם עצכ י א רר ו עו  י
ך עליו ם ל' תו ך יו מו ד עצכ ונמצא שלשים כל זוכרו לרגל ס ע מו  ,כ
ת אכל ך מ תו ר לרגל ל' כ ת דו מו פ ך אפילו לסו מו  דכלאו לרגל ס
מי הכי א זוכר נ ת הו תו א ם אכל .מ ת א ך מ תו ה כ  לשלשים שכע
ם יום ד ם ל״ה שמח כגון הרגל קו מי ם י ד ל קו ר הרג ת דו מו פ סו  ל

עפ״י ז' כל ך מקצת שיש א תו ך ל' כ מו א .לרגל ס מ ע ט א ו מלח  ד
שכעה קינו ד ד רכנן ת פ ס ה ה כאלו חלקו ולא ל ע שכ ך כין ה מו  ס

ה דכל מופלג כין לרגל פ ד לגכי שכ פ ס ם ה ה כיו ת מי מי ה היינו ד  ו
רר לא דחנן עו ם י ד תו טל א ר וזה מ ר עו ד מ מ עו א ו  לא דאי הו

כי חימא ס אפילו ה ה לו מ ך מ חו ם ל״כ כ מי ך י מו סו לרגל ס כנ שנ  מ
ם ל' דו יוכל לא יו פי ס ה ה דכר שיאמר מי מצינו לא ל ה ויש ז  כז

ת שעה חר שר כפי א דינו הכלל.א ק כי סו פ א ל ת רי כרכ הלכ סו אי  ולפי כ
ה דרך ק ז ס ת ן*׳ הר״י פ א ה דכזמן ז״ל גי ר הז ת רר מו עו תו על ל  מ

ם עולי דליכא ה .רגלי ש מכ״ן עליו והק מי לימא א״כ ז״ל הר  איכא נ
הו ה. כזמן כיניי ח לחרץ ויש הז ע כ לד ר ה״נ ז״ל ה א א ד איכ הו ד  כיניי

ה כזמן ך הז ה א ו י ע א לתלמודא ליה איצעיריכא נ ד״ ס דן ד פ  ס
מגן ה כ שו ך ג ש דלמא וחיישינן מ ת אחר תכק עו מ א ה ד ק ע ח מ  ו

א ת קנ הכי חיישינן דלא קמ״ל דרכנן ת ד ואי ל כי ס ע חנ  .שרי כ
ה על ה מכ״ן ו ה לפי ז״ל הר ה זו שע שנ ה זו דמ כ תו ר לא שנינו ח ר עו  י

ם ד חו על א ם אי מ שו ה אע"פ שכמנין דכר דכל מ ל ע ר שכ  לא דכ
ה ל ע ה כ ר ד הגז ק שם שיהיה ע חר מנ רו א תי ם אי לה שו  דלאו מ
א ס דווק שו ת מ מי אלא הרגל עליי שום נ  שאדם הרגל שמחת מ
ס ני כ ל לצרכי ממון מ תי הרג א עי ו מנו א ת ל מח ש ה ולפי .הרגל מ ע  ש

א כלל לדשמואל חיישינן לא זו מ ע ע א ו ח מל ה ד כ ר ד א א ד הי ש ת כ ר ר עו  מ
ה על ת שלימה מ ה חפצה וה מח א ש ת חלקו וכן זמן לאחר הי פו ס תו  כ

ה וז״ל א ר ה ונ הלכ ב ד ר רי כ סו אי רינן דלא י״ל לשמואל ואפילו כ ס  א
א ע״י אלא דנ פ א אכל ס תר שרי עצמו הו ק דיו פ א ת  ע״י מצערו מ

 לא לדשמואל חיישינן דלא וכיון , ע"כ זמן לאחר וישמח צעקה
תי לירושלמי חיישינן א ה ד תי ס ל״ש אלא כוו ת יל״ש ישן מ ש מ  חד

ד אי כי ם ע חנ ד ואי שרי כ כי שכר ע ך כ ר ל' תו סו  שמא דחיישינן א
ל ע תכ ח י שמס ל מ ם הרג ד ם שלשים קו ר יו ת  זמן לו יש שהרי מו
ח לכנוס פו ם מ רי ח ה ולפי .הרגל לצורך א א שאם ללמוד יש זו שע  הו
ך תו ם ל' כ ה יו ת מי פ ל ע״ ך שהוא א תו ם ל' כ ך יו מו ר לרגל ס ת  מו

ך שהוא כיון תו ש אין ל' כ דו מתייא פ ס ה מייסד מ ת ו עו דן לצורך מ פ ס ה
א כל



Hת לו א תש בו שו ת ו

ס כלא טו ל הוצאס מ פ הרג ע״ א ד ז׳ שאמרו ו פ ס ה ם ל׳ כל ל מי יו  נ
דין שוכים מספי ם לס רינן ולגדולי מ א ד י אל כ נ דו פ ו ר סנ ס ם מל' יו  יו

ה וכן ל ט מכ״ן ה ר ס ז״ל ה ר סו ם כ ד א ר ז״ל שהוא אלא ה כ  דלשמואל סו
מי ר ג כ ד ר ה ס שמספידין כרו ס א מ ם ל׳ כל ה ך יו מו סו ס ס מי  ל

ך שהוא אפילו סו ם שלשים כ ך יו מו כ לרגל ס ס כ ע ש ד  אפילו שהרי ס
סכס שאין כיון לשמואל ש כ מן מ ל ם ל׳ כל ה סו יו ר ר טו  שמס הרי מ

ם מ׳ ם יו ד ל קו ה הרג מ ו ל דנ פי ס ר י אס שרה ל ם ט מי  ל׳ כל אלא י
סו יום ס מי ה ככלל אינו ל ר ד גז פ ס ה כ טס ו ש ה דכ ס ״כ דמי מי . ט

א״ס אי א״כ ו מ פ לימא הירושלמי דסינן א ה׳׳ ך ד ם ל׳ סו סו יו ס מי ל
חר ישן חדש הוי א ם ל׳ ל סו יו ס מי אי ל מ כסינן ו ה מו נ א מי סי א  ד

כ אפילו כשמואל ר מי כ א נ סי א . א י ל״ק ה סנ ק א ד פ ר לא סי ר טו  ס
ה אשה ס ה לוי מ א כ מ סי ן ד די סי ט א לויסן לטורר ה ה שמט ו א מ די ה  כ

א מ ט ט ם הוי ד שו מ צטרא מ מ״ ם שאר ו קי ס פו ם ה קי ה טליו חלו  כז
ס שאם ס לו מ ך מ סו ו לא לרגל מ׳ כ דנ פ ס חר י א ה ל שי  שכן וכיון ט

ה ק ל ס ס ה נ אי ר ם ז״ל שהכיא ה ר י ס ס ואפילו שמואל מ ט ד כ ל  צ״ל ר
ם שהם רי כו ך שאפי׳ ס סו סו ל' כ ס מי ו לא ל דנ פ ס  שהוא ז׳ שאחר לפי י

ד זמן פ ס ם כל מ ד ש א א דו מסי פ ס ה אינו מ חד ו ס מיי טו  .לספדן מ
א איס ט לדרכ ו ד א ס ה שכס לא ד א א ד מו הו סל ד אלא כיניי טכי ד
ם חנ א ואי כ ס א אי א לימ כ ך כירייהו אי סו ל׳ סו ס מי מט אלא ל ש מ
א דככל ך גוונ סו ר לרגל ל׳ כ סו ט א הו וליכא לכ״ א אלא כיניי כ  הי

ד טכי ם ד חנ קו כ ם פ שמואל ו ר כ ס א ם ד שו ם צטרא מ מכ״ן וג  ז״ל הר
ה לא ר מ ה אלא א מ דו מ ני כ טי ס וטיין כ ר סו ם כ ד א ץ ה טנ ד כ פ ס ה  ה

א הו ר ז״ל ו כ א״ף שדטס סו ק ז״ל הרי סו פ ה ל ב הלכ ר שר כ א ואפ ק פ  דנ
כ ליה ס כ ד ס מ ק לו ח כ מ ר כ ולא ושמואל ד ס שלמי כ ק לא הירו ס  פ

א ד ה שמואל ב מט כ ש ך מ מ סו ר הכלל טל ד סו מ דינו ה א כי ס כ ל ה כ ד ר  כ
רי סו ל כאי ה אין אכ ח ז ר כ ר ה מו ט ז״ל שהוא ג קי רכ לישנא נ א ד הנ  כ

ט ולא ק ה לה נ מי ש כ מ ר כי ומשים ד ק הוצרך לא ה סו פ ה ל כ ל  ה
א כשמואל הדי כי כ כ דלג א ר הנ א כ ס כ ל שמואל ה  כני כל של דרכן כ

ם א הגול א הו שס ה סו הוי ו ט ס ז״ל ד ט ד ם כ ״ כ מ ר ש ה ד והרא״ כ״ א ר כ  ו
ס ואפילו ז״ל ט ד מכ״ן ל ק לנו יש ז׳׳ל הר סו פ ם ל ״ כ מ ר ה ה כ רי ס א  ד

ר פ א ד ס ולפי .הו סי טניו ט אי שאיני אט״ס חולק אינו ד ק כד  לחלו
מ ם אני מ״ כי ס ס מ רו כ ס ד לכך הי .ה ם כנ׳׳ א א ך הו סו  שלשים כ
א לרגל הו חר ו סו ז׳ לא ס מי ר ל סו שכר שנא לא א ם ל״ש כ חנ ם .כ א  ו
א ם הו ד ה שהיא אפילו לרגל קו סו שנ ס מי ר ל ס ה .מו א ר הנ  ו

סי לט״ד כ ס :כ
שאלה ה זו ( ס פ ד ק נ ל ח טנין נ״ד שאלה ראשון כ : כ ( ס ר ח  א

ח פ ק ת ) ת ח קנ ס ת ( ל א צ מני ^ טך מ די סי או ט מי ד  טל שטומד כ
שה טן הא ק ה טס ו ש שמה יציאס כ ם נ  א

ט חייכ הרו ס ל ט׳׳ ם מן שאינו א כי רו ק ל שחייכ ה כ א ס ה ם: ל ה לי  ט
ה ב ו צ ^ ק ת י כ ר ק ג ר פ א מגלחין אלו כ מר אלטזר ר׳ סני  כל או

ד מ טו ס טל ה מ שטס ה ה יציאס כ מ ש ט חייכ נ רו  לק
א ה הו מ ה ל ה ז מ ר דו פ ס ה ל ר ט חייכין שהכל שגשרך הו  רש׳׳י פי׳ לקרו
ה שטדיין ז״ל ה הי ס והוי ללמוד יכול ז ׳ ה פי׳ ולפי . ס׳ ם טל ז רי כ  הז

ט חייכ ס שהרי לקרו כי ד חיי מו סל ה כ ר לו סו אפי טן ו ה ק  ראוי הי
ס להיוה ׳ ס׳ ה טל אכל כ כו ק ט חייכ אינו הנ ם שהרי לקרו ס אינ אויו  ר
ס להיוה ׳ מכ״ן אכל .ס׳ ף שהנפש פי׳ ז׳׳ל הר ה כגו כרו אז  כגוילין כ
א ומשל מ פל א ב ד שהוא הו ס פ ה גדול ה ד ר ח ה ו כ חייכ ר ם ו ד ט א  לקרו
ה שרף כאלו טלי ס נ ׳ . ס׳ ו י נ פ שם לומר יש א״נ ל  טליה שקורטין כ

ן כך עי י מי טל קו י קי ה מ ס ה מצו ס פ רי ש כ ה של מצוס אוכדין ד כ סי  כ
ם) שי טו ה( ס מי כ כדין ו שה של מצוס או ם כל טל הילכך מט ד  מישראל א

שה טל אפילו קורטין ל א ״ כ ה .פ נ ם לפי ה ט ט שון ה  שכסכ הרא
ב ר ל ה כ מפ ה ש מ שה איש כ טן וא ה ק טנ ק ם שהרי ו ט ט א ה ם הי שו  מ

ד שהוא ס פ ל ה ה גדו ד ר ח ה ו ל דו ם ולפי .ג ט ט שה איש השני ה  וא
ם לי דו מט ג ש מ ם כ ה ם ש יי או ם ר קיי ם אכל טשייה של מצוס ל י טנ  ק

שה כני לאו ם מצוה מט ס ה ״ כ ם ו אויי ם ר חר מצות לקיי א זמן לא  ה
א טין דאין ליס ר ^ טל קו ט ה וכן ה ש א הק  רש״י פי׳ טל ז״ל הו

ה וז׳׳ל ש ק ר ו כ ד ד טל שיקרט לאמר ה סי ט ץ .ה א ולטנ ק ס  ראוי פ
ק סו פ ס ל ט ד ץ כ כ מ ר א ז׳׳ל ה ר שהוא חד מי ח ה ק ואט׳׳ג ל רי מ א  ד
ה ל כדכרי הלכ ק מ אכל ה מרינן לא כ ת אלא הכי א ק לו ח מ ם כ אי  סנ

ס קצת ולדעת ם במחלוקת ג אי ר מו ם במחלוקת אכל א קי ס לא סו

מרינן תו .א ס ו לו אכ ה לחוד ד ט רי ק הכי לחוד ו ן ו רינ מ א א מר  כג
א הדי תו כ ה לא ז״ל דרש״י ו ר מ א א די ה ך כן לומדי; שאנו אלא כ תו  מ
תו דכריו ה ו ש ״ג דא ט ה א נ אי ת ד כ חויי ד מ ה כסלמו ר מ תו ם מ״  א

ה יש שכר למדה א״כ ל מי אשה ו כילה נ א י ס ללמוד הי היו ל ה ו מ  דו
ת ט הילכך לס״ ר הכי לאיש כי; לאשה כין קי קינן ו מד לישנא דיי טו  ה

ס טל , מ י ולא ה נ ס ד ק מ טו ם טל ה ד א שטס ה ה יציאת כ שמ ם. ולעניל :נ טני א ק ר כ ת ס ם לי מ א א זכר ד ט חייכ הו  טליו לקרו
ם ^ שו מכ״ן לישנא ולחד ז״ל דלרש׳׳י מ הר א הכי ז״ל ד .הו

ם א ה ו כ ק ה נ כ אין קנינ ט חיי רו מכ״ן לישנא ולחד ז׳׳ל דלרש״י לק ר ה  ד
כי ז״ל א ה ח . הו טנ ל ט ו ם טל לקרו ד שט א ס ר ם אינו א ס ר פו  מ
ם נ״ל ט שחייכי ס טליו לקרו ט ד ה כ ״ מ ר ם .ז׳׳ל ה א א ו שט הו  ר

ם ס ר פו ט״ג מ ר דאינו א מ רטין אין מו ס טליו קו ט ד ה רכינו כ  יונ
V't ה אלא כ ר ד כ לשמוח ראוי א תי כ ד ד אכו כ ם ו שטי ה ר ה .רנ מ  ו

ו שהתאכל כינ שום ר ר כנו טל גר מ מס מו ש א צטרא לאפושי כ ד הו כ ט  ד
ה שלא כ ה ישוכ1נ ז כ שו ס מיו כ ד . כי ט״ הנל : ו י ס כ ס  כ

( ט נ ק ס ) ט פ ק ת מני שאלת ת ק אני איך מ ס ם מקצת כטנין פו  היו
ס כטינן אי ככולו צ ק מ א ק ם דו מקצ׳ ולא היו

ה ת הליל ט ד ר רכינו כ אי ת אפי׳ או מ ה מקצ ס הליל ט ד ס תשובה ז״ל: הרמכ׳׳ן כ פו ס סו א כ כ״ ק רי פ ת ס ר מ כ ד ם כ שכ׳׳ כ ור ס ס כ צ ק מ  ד
ם א היו ק א דו מ ט א לא וני טנ ד ת י ר ז״ל ור״ סי ק ה ח ר  ל

שטת כלילה מיד ק כ ח ד רי .ה ה ה ת ה א א ה כי רו כ ל ס זו ה פ פ רו  מ
ם ד מר אני ולפיכך כי ס לטנין כי או ה ותשמיש ס׳׳ ט מ ת ה אי הו ד  כ
ה מקצת מצום ם ככל הליל ו היו י ה ף דלא ד סי ה לו א טל כ אי  לאקשויי ד
י שנא מאי ת מצות מכל הנ רו מו א ה ה ר תו כ שהאכל כ ם חיי ה ק כ ח ד  ו

ת דמצוס ז״ל רש׳׳י אי הו ד רין שמחה כ ל טל אסו אכ אט״ג ה ס ו בלו א  ד
ן רכנ ד ר מצו מ ה מן לטקו ר תו ה ואל כשכ ה ש ט י הילכך ס הנ ת כ אי  ד

ס מצוה כהו ק לן אי ס פ מי רי ל כ ד אכל המקילין כ  ככל לילה דמקצת כ
ם ה כרחיצה אכל היו כ סי ם ושאר ו רי כ ד הו דליס ה ת מצוה כ  לן אי

ק ס פ מ רי ל כ ד ם כ רי מי ח מ טי ה כ ם מקצת ד א היו ק  מקצת ולא דו
ה ם וכ״ש הליל שמט א ם לדכרי נ די מ או א ה ה מרינן ד א ה ד רי הלכ כ ד  כ
ל ק מי אכל ה ת אפי׳ הוי כ ק חלו מ ם כ קי ס ה אני ואין פו ד ם מו ה  ל

ה הו כז ם מי ט ט ה סי מ תכ ק יש לינטלה שכ סו פ י ל הנ תי כ ר רי ס כ ד  כ
ם לי קי מ ד ה טו ת ו ט ם לד לי קי מ ה ה ת ר א כ ה מצות טל טו ש ה של ע ר  תו

ס וכן ט ד ק מי ל פ ת ס ר שנ כ ד ה כ ת טל א שה מצות מכ ם ט שו ק מ פ  ס
ם של ה רי כ כון אלא ד ה הנ ם שיש לאקשויי וליכא שכהכנו מ רי כ  ד

הג ם ויש כו נו רי כ הג שאינו ד ם שהרי כו נו רי כ הג שכצנטא ד  נו
שכת ם כ רי כ ד א של ו סי ה ד הג אינו פ הו .נו מי א ו ר כ ס ס  שצריך לי מ

תין מ ה ר כלילה מלשמש ל ת ט יו ט ה מ מ  שיהא כדי רגיל שהוא. מ
הג ת מקצת כו נו לו ת ונ״ל .אכי ט ד מכ״ן ד קל ז״ל הר ה ס ל ט ד  כ

ם כ׳׳ מ ר כ שלא ז״ל ה ת א כ הי טמדו ה שי ם דמ מי ח מנ ק מאצלו ה ״ מ ס כ  ו
תכ ת וטיין להקל כ ר תו ם כ ד א הו .ה מי ר ו חוו מ ם ה קי ס פ כ א ש  הו

ה תי מ תכ ה .שכ א ר הנ תי לט״ד ו כ ת :כ
צ1 ק ת ) ת ס ק ס מני שאלת ( טך מ די תי או ט  כני מקצת שיש ד

ם ד ד קורטין א כג ד מלפניו ה ר כנג ס ט  ה
א ממש הו א ו ר ק רכ כלשון זכזור הנ ש ט ם י ת צ רטין מק  הצד מן קו
ד ג הו הי הלכ כנ ף מיניי די ה ט איז כ ם ו קו ם מ קיי ת ה מצות מ ט רי ס כל תשובה : ק א מלפניו הצואר כי ה כשר הו ט רי ק ס לכ׳׳ט ל כי  ו

ס הצדדין מן הצואר ט ד ת יצא מקצת ל ט ת ולד  לא מקצ
ד שקורטין ואלו יצא ג פי הלכ כנ ף ט א טדי כיו דקיי׳׳ל חד א ל טל ט  אמו ו

ע ר ם כל4קו די כג ד ה ס שמגלה ע ת ואי לכו א מר  היינו הצד מן בשלמא א
ס שמגלה ת אי אלא לכו א ר מ ש מלפניו א מו ממ הגו כ ס שנ צ ק ם ס ע  ה
ה לא לטולם ת יגל רו אלא לכו א תו .טכו א הצד מן דכשלמא ו ר כ  מנ

ה ע רי ר לא מלפניו אכל ק כ ך מנ ר ד א ד ת הו ד להיו כג ע ה רו  שם ק
ם. רוכ מי ט שלמא ותו פ ד דכ כג ם שהוא ה תו ה מצי מלפניו ס עי ר ק מ  ל
ד אכל הכי כג ח ה תו פ ה צריך מלפניו ה טי ר ק מ כן הצד מן ל פי ל הגו ו  נ

ם אפילו כן תו ס תו .כ ע דצריך ו ח לקרו פ ם ט א ט ו ר  נמצא מלפניו קו
ע ח פוג תו פ ד של כ כג א ה ר ק כ הנ ט כ כלשון ר ר שה ט ד ונע ג ח כנ סו  פ

א ולא ר מ י ה מ ע רי ם ק מי ע פ ל ה לא ו הי ת שם י ע רי ח ק פ  מן הילכך ט
ד הצד ג לי כנ א ה ף הו די ט״ג ע א הרמכ׳׳ן ו  הצדדי; דמן ס״ל ז״ל ד

ה ה אינ ט י י מ ק ״ ה הנ ע רי ה לצד ק פי ת כ פ מלפניו אבל ה ע״ שהיא א

?5ל



מחותשוגוו;הרדבץשאלות
ב ד5ל ל מי שסיר ה א .ד ה מריגן ו א ד ד א היכן ע ע הו ר ף קו סי מו  ו

ם שכולו עד א א ו ע לא הצד מן הו ד יגי רו ע  שקרע שאחר י״ל .שנו
ד ם הלב נג ע פ שוגה כ ם הרא א א ף נ סי הו ע ל ר ה קו ל ע מ ל שה מ ד למ  ע

שכור ה ומ"מ .ה ע רי ק ה ה כונ ח כל ידי לצאה הנ שונו  כל וכללוה הל
שיס מיני קרע מלכו ה שי ה למעל י נ ה הצואר כ ע; מ ל שה מ  משוך למ
ש ס שהוא שמאל לצד מע קו מר הלב מ ח כלו ה יני ח י ס  או הוכזור פ

ה ח הי ד פ ג נ ש ימין לצד מלפניו אשר ה ע מע ר קו ה ו ה הצואר כי מעל  מל
שה ע ונמצא למ ר ד מלפניו קו כנג ס לכו ו א א ו ע כ ס לקרו די ג כ  כולם ה

מו ועל אכיו על ח יגלה א ם לכו א א ף ו סי ם יו עי ר ע ק ד יגי  שכורו ע
ם אנו כן הגי ה נו מינ כי וז׳׳ל .הזוז לא ו ד ר מ ה ה ע רי ק ה  למעלה הוי ו

ח י נ ש־ הצואר מ מ ל ה שמגלה עד ו ״כ לכו א הנלע״ד .ע הי ו כ ח  : כ
א צ ק ת ) ת א ס ק ח ת ( ל א מני ש ך מ ע די חי או ע כן ד או  שנשא כר

שחו על אשה ם א ח ס ס ה יכול א פ כו  ל
ם שחדור ל ואח״ל צרחה ע מ ף י ט ח ל ה א שניי ה שהרי ה ח ה הי ע ד  יו

שה לו שיש שאה כן וע"מ א ה] אכל לו; נ נ םו א ר ה ] ה) י שני ה י מצי ( כ ס ע  ל
ר שלא דו ה צרחה ס מ ד .ע עו ס ו ה א ל כו עכב י  צרחה השמש שלא ל

ס .לא או ככליה ה ק יש ו סי כין חלו כ סי מלוג נ כ ל צאן לנ רז ס נ א  ו

ק יש ס כין חילו עו ק ר ם ק די כ ע ה ו חו שפ  הכל משלשלין שאר או ו
אר יכוא שכ כ ה כי הי ל פ ה נ ה כו ק חלו : מ

ה ב ו ש סינן ת ר ח ג כו חו כ ק כ ר ה פ ש א ה שנפלו ה ם ל סי כ א נ הי  ה
א ח ח סי א ה עיילא אחרי א לי ד הו ח א מיניי ח ה א מי ק  ל

א רכ ה אשגח ולא צוחא ד א מאן כ חז ר ד כ ס ס שו ר מ כ ס אי ד ה מ ש  דע
ה ולא עשוי שום הי א רווח מ ס א כי ה א ו ח ק  שאף ז״ל רש״י ופי' .רוו
ה ח א ע שה הי ח צרכי עו כי . ה כ ״ מר ע ״ג כלו ע א א ד  אאידך דעייל

א לא ע ר חי ג אר חי מ ר פ שפחוס ו ח ש כי ס ה שו מ ן לפני הן מנ אי סנ כ א  ה
פי' ולזה מו ה כי ס ב ה ם רו שי ר פ מ אי ו״ל ה ה א ו ד כ א איירי עו ח ה מ א  כ

סי כ חינן מלוג דנ מיי ה מד א על ל עי כ אי ח שמכר כעל לן ד רו  לפי
סי כ א מלוג מנ קנ סי א א ו כ ר א כ שה דל ס ולא ע ם כלו שו  רווח דליכא מ

א א כל אכל כיס כ א הי כ אי א רווח ד ח י ה נ הכי עשיי שעשה מ שו ו  פירו
סי ז״ל כ הכי מלוג כנ שמע ו מי מ ן נ נ חי מיי ה מי ה ל ל חן ע י סנ מ  ד

ה דנפלו ם ל י ס כ שמע נ סי ודאי מ כ כנ א מלוג ד ה .הי ס ע מ אי ו ה  מ
א ד כ א עו כ שמע אי ה למ שוכ שי לכל ח שאלה פר א . ה ד ף דמצי ח ט  ל

ס ה שחדור אשתו א מ כי ל״ס דאי צרתה ע ס אדצוחא ה שו א מ  דעייל
א ס ה מ א ה ל ד א לאידך די ח ח ר שלא לצווח א דו ה ח מ  לא ושוב צרחה ע

ה שם להוליך יוכלו ח שפ ח דליכא ה א רוו ח י ה נ ד מו א ו א רנ כ הי  ד
א ח דליכ א רוו ס ח לזכוני מצי לא כי רו מי שפחה ולגכי לפי  לאו אי נ
הי משוס אי מי ד שת נ ך משמ ו ס ח נ י נ ה לא ה ה יכול הי ס י כנ ה שחו ל  לא

ה שרי ס . לשמשה ה כ״ כי אין ו סי ה ה שאם נ ח ח הי ר מ ר שלא או דו  ח
ה מ א שהיה ע ה משגח רכ שוס אכל כ שוס אלא צווחא דלא מ ה מ ח שפ  ה

ה אשגח לא א כ ס א לי ח זה דכגון חד ח ך פ א לאלס פי הו . הו א ו ה  ד
א ה א כ ן סלי טו ה על דצווחא ד ח פ ש ה הכי ה ר מ א ס מן חלך ק כי  ה

ה ולא שנ שמ שמע אלא שפחתי ת ה שאפי' מ ענ א ש די ה ר שלא כ דו  ס
ה מ שגחינן לא ע ה מ ה וכן .כ ל ע שכ״א ה ס ז״ל הרי ת לא א חני ה  ש
ה עמו ל ס ס ה שלא מ שר ה ת מ א ע ח ח א א סני ע״כ לה ד הגו ו כ נ חו  לכ

ח ס ח כנו כו תו כ ח ה מו דו ק א כן ה די ה ה . כ ת ע מ ה ו שונ א הר ה מ ח  א

ה ק״ו דן שניי ס אכל .ל ״ כ מ ר ב ז״ל ה ס פ' כ ת י״ד כ הלכו  אישות מ
אינו ף יכול ו ט ס כחצר לשכון אותן ל ח ת כל אלא א ח ה א ח א  לעצמה ו
הכי ע״כ ה ו רי ח מר א א ד א תו .הו שמע איכ אי למ ה א מ ד כ א עו ק דו  ד

סי כ א מלוג כנ מרינן הו א א אי ד ח איכ א רוו ס ח ליכא אי אין כי  רוו
א ס סי אכל .לא כי כ הי כשלו הן הרי עליו שאחריוחן כיון צ״כ כנ  ונ

ר יכול שלא ט מ רן ל ק ת למכור אכל ה רו סי ע ה ק ר ק ה או ל ח  שפ
ה למעשה די ם או י כי מצי ולא מוכר לתשמישן כלי ט ע ה ל לי פי' ע  א

ח ליכא אי א רוו ח י ס שהרי נ פו א סי פו הו סי ם לו הו א תו ו ח חו פ ח  פ
ה לענין ?ידו הן וכלקוחין לו סי .ז כ כנ כר צ״כ ו ע מו ק ר ת ק  לסירו

ס לעשות עו מ א כ ק ס א ע איכ ח ד א רוו ת ר או כי מכו ס ל רו ע סי ק ר ק  ה
א הו ת לוקש ו רו סי ם ונותן ה ת ף או סו ף ד א סו א רווח איכ ח י  שאי נ

ו שלא ואפשר הנ ס ס י ה ת כני מ כי א רווח ואיכא ה ת י ה וכן נ ח שפ  ה
ם אכלים אינ ק יכול לתשמישיה צריכים ש כ מו א כהן לעשות ל ק ס  . ע

ת לכל ת ה לאשתו כליה ל רי ש ם להשתמש ה ה ה נ אי כז ד ה ו ל כו  י
ת עכב ע ע לד א כ״ ה א ד א רווח ליכ ת כול ששחתה אכל כי ה ל י נ ת י

ה לאשתו תו לשמשה שניי או ח כ ה דלא כי ע ר חין ג ר או אין מ סנ אכ  ו
ם שמשמשת ה פני א ל הי ה א כ ד כ ס אכל עו כי ת כ ר ח א דליכא לא א ח  לוו

ה ה״ ר לכל ו ח דליכא דכ א רוו ס כי מצי כי ה לעכו ר שלא עלי כו מ  ת
הוי . לסירוס ע ו ד ה שכל יו סי מ כ ת כ א ש ד דין לפי הו מו תל סי ה כ  דנ

ס צ״כ תו א ח תו פ ח ם לו פ א פו ו סי פו הו סי מרינן לו הו א א ד ר מ  כג
ה א״ר ד הו ה י ס כני ם שני לו ה דו ושכחו זוז כאלף כלי מ ע ם על ו  אלפי

חד זוז ה נוכילסו א ת כ סו כ ד כ ח א טלתו ו ת נו תנ נו ס ו מי ס ד שו  שכח מ
ס ה כי כי א וכן . ע״כ א פכ ה אי ״ ה ת ככל ו מו קו מ  כדין שנהגו ה

ד תלמו ם אכל .ה הגו כמצרי תו שאם נ ח טלתן פ שומסן נו ה כ שונ א  הר
כן ם ו פו א סי ם הו תן לעול טל שומסן נו ה כ שונ א איל הר  ן ועושי הו

ה לגמרי כלו שלא מלאכתן מ תו שקורין ו סי או כ  שאם לענין צ״כ נ
דו או יגנכו כ מרי כלו או א סן חייכ שהכעל לג אחריו ה ולפי כ ג ז ה מנ  ה

א יכולה ככ הי ע ר שלא ל מכו ה י ה או כלי תי  וכ״ש למלאכתן שפחו
ס שלא נ ס ה שהרי לצרתה י כול מר י ד משתמש אני לו ח א  ומצניע כ

ת וכן השני שפחו ת יתקלקלו שלא כ מ ח ה מ ד כו ה ע כ ם אכל . ר  א
ר מכו ס ת ס תין נמצאו למלאכתן או ח שומסן פו ה מ שונ א ס הר א א ו כו  א

ס לידי י י כ ה נ כ סו ד כ סי פ ה .א ד מו ע כי אני ו ק ר ק מר ליכא כ מי  ט ל
אי א ה מ ע אכיי קייל״ן דלא ט ר כ מ א ף שמא ד סי כ שמא ת ף ול סי כ  ת

א אכל חיישינן לא כ א הי איכ ת ד ח ה פ פ סי כ ה  הילכך חיישינן ודאי ו
ה לפי הגו מ ם שנ סי כמצרי כ ם שוין ונ"מ צ״כ נ ה לענין ה  וכן . ז
ת לפי ע כ ד ר ה ולפי ה כ שנהגו מ תו אי לכ תנ ה כ כ תו  אשה ישא שלא כ

ת חר רי עליה א ר ה כ ה כ ת ל ה ג ת ע ד ה כ כך . כצרה רוצה שאינ  לפי
ס ח״כ נשא א ה שלא אשה א ת ע ד שיטא מ ר שלא פ דו ה ת מ ם ע א  ו

ה תנ שות לו נ ה לא ר ס כני ה ה ל ת ת לכי ס פ ת ט ד מ ת מ ס פ  הילכך .ת
ם ה א כ תו כ א ה ם הי ת ס ה כ ככ יכולה אינ ע ס ל כני ה ל  לפי צרתה מ

א שיטת שכ״ ת אכל . הר ע ד ם ל ״ כ מ ר ככ יכולה ז״ל ה ע ם .ל א  יש ו
ה אי כ ה תנ ת אשה ישא שלא ז חר עככ יכולה א ה אפי' ל תנ  לו שנ

ס לישא רשות ה לא א סנ ה ה שיוכל כפירוש ש ח כני ה ך ל תו ס כ כי . ה
ה א ר הנ תי לע״ד ו כ ס : כ

ב צ ק ת ) ת כ ס ק ת מני שאלת ( ה אשה על מ תנ ע שנ ק ר ה ק סי כ  מנ
ה ס כ ם ל היו ה ולאחר מ ס ם מי ד קו  לכן ו

ה ר כ ע מ ק ר ה לכן הנ״ל ק ת ס הנ״ל כ ה הי או כ ר ע כ כ תו כ שטר ו  לפי כ
שטר שכתוכ ס כ ״ כו ע מכרה ה ה לו ש ת ה ע ד ר שאין הו דכ ה אלא ה סנ  מ
ם היו ה ולאחר מ ת שטר מי ה ו תנ מ ת יצאתה לא ה ח ת ה מ ד ע ולא י  הגי

ל ליד קכ ה מ תנ מ ס ה מ קכל ו ה מ תנ מ ה כחיי ה קנ  אח לו ויש הז
ע כ תו ה את ו רך ם הז ה לקיי ת תנ א מ הי ת ו ר מ ה שלא או תנ  לאחיו נ

פני אלא ה כן שהוא מ ס א כ הי ה ו ל ד תו נ ה אחיו אכל ככן או א ז  הו
שה ת מא חר ם א עול ל ת אומדין ו ע תן ד ה שאם הנו ס ת הי ע ד ת יו מו  שת

ה חיי ה לא כ ס ר לו נותן הי כ : ד
ס תשובה ה א תנ מ א ה ה הי תנ מקצת מ ה ויש כ ה קנין כ כ  ז

קכל של אחיו ה מ תנ ס מ כנ ם ונ קו מ סו ליורש אחיו כ ט  ז
פ ע״ א ע שלא ו ה שער הגי תנ מ ״ג .לידו ה ע א כ ו ס כ ם ד ״ כ מ ר  ז״ל ה

ט ת פ״ הלכו ה מ ה זכיי תנ מ ה ו ל תני' ע מ מס דמי ד קי ונמצאת ש סי  דיי
ש ה שטר פירו תנ ה מ שיר רכו על ק ס י ע״ ם שהוא א די ע דו וקנו כ  מי

ת כדי פו ח לי ס שנתן אלו כ ה רי ל ה זו ה ם אינ מר שאני כלו ם או כ ת  כ
כו .ע״כ ונמלך ת ם כ שי מפר א ז״ל ה ק כ דדו ס ט סיו כל כ כ א נ  ה

ם ס צ ק מ ה ודאי כ כ ם ז ה ה שיש כיון כ א דלא ואע״ג קנין כ ט  מ
כ וכן .לידיה שטרא ס ם כ ״ ר קי ז״ל ה תי דיי ה ו ה ז ה אינ א קנ  ה
ם חיי די כקנין מ מר כ א שיה שעכד שנ ת נפ שע א .עכ״ל קנין מ  אלפ

ס סנו מ כ א ד רי קנין כ עינן לא כ א כ ט ה שטרא מ ה וכן לידי ל ע  ה
ה מגיד כעל שנ ת כנ״ד וכ״ש מ אי ה ד תי כ ר א ת ס כו טי א ל ד ת ח אי  ד
ה תו .קנין כ ת ו תנ מ א ד א כרי ה לכ״ע הילכך הי ע״ג קנ א דלא א ט  מ

רי . לידיה שטרא ה מכ״ן ו א הר שכ״ הר ש ן' ור״י ורש״י ו כ מיגח״ רו  ו
ם רוני ח א מו ז״ל ה כי ס שטר ה א דכ ת קניי שעת א ה קנין מ ה וכל .זכ  מ

תכסי א שכ טר הו ש ה כ סנ א מ מ על דו כ״ע כנ״ד אכל כ  שהרי מו
שטר ה ה ם הז ת על תו כ ל ס כ ה ולא נ מנו ראוי הי ה צמקכל לי נ ס  מ

ה לו יש מזו שגדולה ק שהי חז ה שטר מכח מו ר כי מ  לד שמכרה ה
ס ה מי או כ ר ע א ונמצא כ דו מוציאה הי א״כ מי ה שטר ו תנ » לא זו מ ט י  ה

אוי ה ר הי קכל כיד שי ה מ תנ מ ם ה קי ה ליה ד כ ר ד ה כ מי ולא מינ  ד
ת לשאר תנו ל ליד שיגיעו שצריך מ כ ק מ ה ה הנ מ זכו לכ״ע הילכך ה

יורשיו
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ה יורשיו נ ח מ :זו ב
ן י י ע ל א אומדן ו ח ע חן של ד מרינן לא הנו חן אלא הכי א  כל בנו

ה אבל נכשיו * ^ חנ מ מקצח ב מרינן לא ב כי א א וברור ה .הו
חו א אומדן דליכא ו ח ע א ד כ ה ה ב ר ד ה לא א ב ח ה שער כ חנ  אלא זו מ
ר שטר לבטל כדי כ מ ה ה ר כ מ ח לו ש על חו ל ב ו ח כ די הנ ה שלא כ  יזכ

ע בנון£ ק ר ק א ה שת ה כעין מה שר א שחאכל פ ש הי ה פירו חיי  ויזכה ב
א ע הו ק ר ק ה לאחר ב ח ח ה אני אין הילכך מי א ה רו מדן בז א או ח ע  ד

חנן מכחו אחיו וזכה ב ד ח כו ו ה סי כ ו נ בנ חו לאחר_ ל ד וכו' מו מ ע  ו

אב מכר ה ד מכורין ו ב שימוח ע א ח ה מו שי ד מוציא הבן וכ ח מי חו קו ל  ה
חבו כ ם ו שי מפר לו ה אפי ם הבן מש ו ד ב קו א  מוציאין הבן יורשי ה

ד ח מי חו ח הלקו שימו ב לכ א שוט ז״ל רש״י וכ״כ ה א ופ  בעל וכ״כ הו
מ הוי .מ״ ע ו ד טר זמן יש שאם יו ש ב שאין אע״פ ב חו טר כ ש  ב

ם היו ב כאלו הוי מ חו כו וכן כ ח הו .ז״ל כ מי ה ו ד  יש שאם אני מו
ם די ה ע ר כי מ ה ה ד מ ס הי נ או א לך אין ב ע ד ה מו ל דו ה מזו נ חנ מ  זו ל

ה חנ מ ה ה ו טל פ ב ע״ א ה שלא ו ר ס א מ ע ד ה על מו חנ מ ם ה א ה ו ר ס  מ
א ה על מודע חנ מ ם ואין ה די ה על ע ר כי מ ם ה א א ס הי אונ  .לא או ב

חזי ם אנן נ ה שטר א ר כי מ שוי ה ם הע ה חי או כ ר ע ם עשוי ב אי שנ  שאמרו ב
ח על רז״ל טרו ש ם ה לי עו ם ה ה חי או כ ר ע ה הרי ב ר כי מ ה ה ר כי  ואין מ

ח רו סי א מ ע ד ה על מו חנ מ ם ה ה לא שהרי כלו חנ טל אלא לו נ ב  ל
שטר ה הראשון ה מ על חו ל ה ו ה הי ה כל ולא ז מינ ם . כ א  שטיר אין ו

ה ר כי מ ם אינו כהוגן עשוי ה א כלו ע ד מו ה ה ו ר ס מ ה על ש חנ מ א ה  הוי
א פ מודע ע״ ס שום שם שאין א נ א או המודע ח ש ל ט ב ה מ תנ מ  בלי ה

ס ו וכן אונ נ ח ה .ז״ל כ א ר הנ חי לע״ד ו ב ח : כ

ג צ ק ת ס ת ק ש ת 0( ל א מני ש ב ראובן על מ תחיי  בקנין לשמעון שנ
שבועה ה שכל ו  שחייב שמעון שיברר מ

ם לו ״ עכו חו בעל ה שר ראובן של בי מו ויחפ ח ע בו כך כך לו לנ  לכל ו
שכירוח שנה ח של מה כי ר אשר ה ד לו לפרוע שיתחייב ראובן בו ד  ע
חד הכל פ' זמן א בי הו ה ו כ ם ינ שכירות לעכו״ מו מ ם שמעון שיתפשר כ  ע

ם ״ כו ע שה ה ה לו שיש לפי כך ראובן וע ת בז על ת תו עו מ ה  שהוציא ש
א שמעון ת לתקן הו בי ת ולחזק ה ה ששמעון בדקו א ה בו דר הי ל ח  ח
רי הוצאה עליו והוציא בי שבונו שמעון ו ם ח ם ע ״ כו ע מב ה  עליו וכ

ס ה תי או כ ר ע ך ב ע ס דו ח י בו שכירות לנ ת מ בי ד לשנה וכך כך ה  ע
ב כל שינכה חו ע ה ב תו ת ו ע ראובן א ך לו לפרו ס חד ה ה כפי בי  שכחב מ

ב בשכיר חיו שב שהיה משיב וראובן .ה ט דבר שהוא חו ע ש״ה מו  ומ
תעבד ש ך אבל נ דול ס ה נ עבד לא כז ת ש ם נ ל עו די שיחן אלא מ  מ

שנה שנה מדי או בחדשו חדש פי ב ה כ ם לו שינכה מ ״ כו ע  ה
שכירות מן ה .ה ת ע ה ו ר ה יו ר מו ס הדין ה  :מי ע

ה ב ל ש ם הדין ת ה שמעון ע מ כ ס מ מי ע א ט ד ר שהרי ח ק  עי
ח תלוי הדין ק חלו מ ב שכן ב ת ם כ ״ ב מ ר ס׳ 3״f ה  י׳׳א נ

ה מהל׳ ש שלא מי וז״ל ולוה מלו ר קצב פיר ב ד  שאומר כנון שערב ה
ה כל לו ב ואני לו שמהן מ ר או ער אני לו מכו ב ו ר  ואני הלוהו או ע

ב ם מן יש ער ני או רס הג ר שאפילו שהו ת לו מכ שר ם בע  או אלפי
הו ה הלו א עבד אלך מ ת ש ב נ ר ע ה בכל ה א ר ב זה שאין לי וי ר ע  חייב ה

ע שאינו כיו; כלום ד ר יו ב ד א לא בו עצמו ששעבד ה כ מ א ס ח ע  ולא ד
ם עצמו שעבד רי ב ד ם של ו ע ם ט מב״ן .ע״כ למבין ה הר שב״א ו  והר

ד ב״ א הר ם ז״ל ו ת ע ח ד ע ד ם כ ני או אלך דאפילו הג עבד ב ת ש  אלא מ
ל ז״ל שהראב״ד טי ה בכאן ה שר ב פ ח כ ב לא וא״כ ו ר ט ולא ב ע מ  ב

ת כדי אלא ע הד ת ש ע מיד רגיל שהוא לשם מנ א עבד ו ת ש  .ע״כ נ
ב ת כ מ בעל ו דברי מ״ ם קצח ו ני או אין הג ר נר ק עוד .עי ב ו ת  פ' כ

ת י״א הלכו ה מ ר ר לדין אבל מכי ב ח מ תיו ה ע איני ורבו ד ה יו אי  ר
ת ע ד מב״ן ו שב״א הר ם וסר ה תי בו שו ת רי ב ב ד ה כ ״ א ר  ע״כ ז״ל ה

' ה פי מ ם על חולק שהוא ב ״ ב מ ר ם ה כי ס ה ל ת ו ע ד ם ל ני או  אבל הג
ה מ הראב״ד ב טיל ש שרה מ ם אין פ ת ע ת ד ע ד ד כ ״ ב א ר  מגיד שהרי ה

שנה ה מ פי ק גו ל ה על חו שר ד של הפ ״ ב א ר ה וזו ז״ל ה אי ה ר ר מו  ג
ם של דינו שאין ״ ב מ ר מ בעל שהרי נכון ז״ל ה א מ״  להפך רגיל שהו

ת ב בזכו ר ם מצא לא ז״ל ה ע ב לדין ט ת כ ם שדברי ו ני או ר הג ק  .עי
ד עו ם שכל ו שי מפר ם ה קי ד ואזלינן עליו חלו מ א ב חו . רוב ת ו ״ ג סו  ד

א נשוי שהיה מי פ' ח כ ת מו ע ד ם כ ני או ד וכמ״ש הג ב״ א  ז״ל הר
ת שגו א כיון ותו . בה כ אי ת שבועה ד ק חלו מ ם ו קי ס פינן פו  שלא ליה כיי

ס כנו ק עצמו י פ ס ה ב ע בו מר אני מזו וגדולה .ט ב שאפי' או ר ז״^ ה

ה ד א מו ה א כיון ב כ אי ״ג שבועה ד ע ה א ר מ א ן ע״י אפי׳ ד מ קני ״  מ

ה ד א מו א אי הו איכ עבד שבועה ד ת ש רי מ ה ר כ ק מו עי ע ב של ט ר  ה
ם ז״ל שו א דלא מ כ מ חו ס ע א כעין והוי ד ת כ מ ס א דלא א  אנן ואלו קני

עה דע״י קיי״ל ב שבו י חי ת א הוי ולא מ ח כ מ ס  ע״י קני דלא אע׳׳ג א
ה וכ"כ קנין ה׳׳ הג ק ב ס פ ם ו ״ ר ר ז״ל ה ד ה דנ ע שבו ת ו ע קי ת י כן} ו הנ  מ

א אפילו ת כ מ ס א ם כנון דאי ע״י דרובן ב ה א הי ם י הי ל די א מ ם ע  א
תון תן נ ח ח ם א ע ה ה ה בידי הז הנ כ ח ו בו ד אן} .ע״כ ר א לא בנ׳׳ כ מ  ס

ה תי ע פני ד ע שאינו מ ד ם יו ט א ע ם מ א ה ו ב ר תעבד לא ומש׳׳ה ה ש  מ
ה ע״י אבל קנין ע״י אפי׳ ע ד שבו עב ת ש ת דכל מ עו שבו ם ה רי ד הנ  ו

ם כך ם ה רי ב ד ם של ו ע ם ט בו למבין ה ה ה לוסין} דלא ו ת על ק לו ח  מ
ם על אוני א איכא תו . ז״ל הג מ ע א ט חרינ בן כיון א או ר דר ת ד בי  ב
ה לו ויש ק ם להוציאו יכול לא אחר וישראל חז ג ם ו ׳ ט׳ ע ל לא ה ט  י

ד להוציאו ה לו שיפרע ע ח על שמעון שהוציא מ בי ם כפי ה ה סי מו י  נ
ה כ מנ א ושנה שנה בכל לו ו כ מ ה ס חי ע ד ד עב ת ש מ  שיהיה אפילו ו
ה ב ר ד אין שהרי ה סי פ ד שפורע אלא מ ח ה בי כ מנ ט ו ע ט מ ע מר מ  וג

שעבד ה ומ שי פ ה נ ב בשאר כן שאין מ ר א ע מ על ד שמא שירא ד סי פ  י
שום הכל כי ומ א לא ה כ מ ה ס תי ע ת ד ע ב לד ר א למה ונ״ד ז״ל כ  דומה• הו

ל לערב שכון ע שתעבד המ ס כפי שמ שכון ששוה מ  אע״פ בידו אשר המ
שעה קצב שלא ת ב בו ר ע ה ה מ כ ב ב ר ה שהרי ע כ מ תו ס ע תעבד ד ש ה  ל
טן ששוה כפי ש מ ח שהרי ה טו א ב ה כי ובודאי הו ב יחלוק לא בז ר  ה

ל. ״ מי ונ״ד ז א נ ה א ל מי ם ד דברי ם של ו ע ם ט ך ה מו ם לס ה לי  ע
ה מינ חו .הזוז לא ו שפיר ו א ד כ מ ה ס תי ע תעבד ד ש ה  שהוא כיון ל
ה הנ ת שמעון שהוציא בהוצאה נ בי א ב ת ש ה ר ד ד ת פי שפיר ליה מ  ט
ב אג ה ד חי א ר הנ מ ד ג עב ת ש מ ב שאין אפילו ו תו ונמצא קצו א ד הנ ג  כנ

ת מ ד ק תיו ה ד ואינו מעו סי פ ה רוב ולפי מ א צ הו ה ה ב ר ח ח ח א ח הנ ר  די

ת בי א ולפיכך ה כ מ תו ס ע ה . ד א ר הנ חי לע״ד ו ב ת  ־. כ
ר צ ק ת ) ת ד ס ק ת ה ( ש ע ה מ רן שבא בראובן הי א ק מ ח ר  אשה בלא מ

ס י נ נ ם אשה ונשא ו  שחי לו והיו במצרי

ת ת והשיא בנו ח לירושלים והלך מהן אח מ  חלקו שם של וב״ד שם ו
ם סי כ נ ת שתי בין ה בנו תנו ה ת חלק ונ ב ה ה ד הקכינ ח שמעון בי ר חו  ב

א שק ב ע רו ק לשכר ק סו ר ד ו ס פ ה ת כדין ל עו ם של מ מי תו חבו י שואה וכ  להנ
ה ת ב תו כ ה ב ה שירשה מ בי א חנו מ ה ר שאם ו ט פ ע בלא ח״ו ת ר  מן ז

על ל שיחזיר הב ע ב ך ה ה מצד ליורשיה וכך כ ה שישאר בין אבי ב ר  ה
סי כ ה מנ ת דוניי ט ישאר בין נ ע אח״כ מ ה ו ת ח מ ב שואה בלחי ה  נ
ה וירשה ח ה או ת חו ם עברו ולא א מי ם י טי ע ד מו ה ע מח ם ש ה ג א שו  הנ

ע בלא ר ת וכפו יורש בירושלים נמצא ולא ז ל א ע ב מני ה א  ירושלים נ
מנו ולקחו ם מ כו ח ס עו בי ראובן של יורשי שיבואו עד מ ת א בנו  ה

ם כפי ג ה ח לוקחין יורש לו שאין שכל מנ מונו א תו ומוציאין מ  או
ם ולכשיבואו צבור לצרכי שי מו מחפשרין היור ה ע ת ע א ו על ב ת ב ב  ה

ת למצרים ח ה לק ד שהיה מ ח שמעון בי ר תו א ב ק ס  יורש שהוא לפי ע
ש ושם .אשתו את חד בכאן ויש מגורי״ן משה שמח האי  שמו א

ר״ן יוסן} ק שהוא מני חז בו שהוא מו רו חחו ק שפ מ הכנוי מ חד ו  א
א הבי ם ו די בו שהוא ע רו ש. ק מ ה מ ח וז ס ת נו בל ת. ק ו ד ע תב ה מו  ב
א ח ל ד ח׳ בא וכו׳ ת עי ה ר על ו ר״ ה שה כ ר מ ך ב ס רו יו שבא מגו  כ

ב אל מן ר רד ג ה מן וי נ פי ס ה ה א רי ד כנ ס א ד פ׳ ממנו שאל ב ע  ה
ם הנ״ל ם לו יש א בי רו ב לו שיש והשיב ק רו ד בכ״ר יוסן} ששמו ק  דו

שאמר מגור״ו ר של אביו לו ו ״ ה שה כ ר של ואביו מגורו מ ה״ } כ ק ו  י
ם הנ״ל מגור״ו ם בני ה חי ב מן א א א ומצא ה רי ד כנ ס א ח ב ה' א  כ

מו כעל זבולון ך כר׳ של א ס ו ס הנ״ל י כנ נ שה לכ׳׳ה ו חו הנ׳׳ל מ בי  ב
סן אכ ת ר וכשבא אצלו ונ ״ ר ה ס למצרים הנ״ל משה כ נ כ ת נ  אמו לבי

ד הנ״ל יוסן} כר' של מי ת ה ו א הי ר חו קו מו או ה פרי הי ק ו חז  אצל מו
ם בני ד ה קרובו שהוא א הי ה ו מי וכו' ז ה וחתי . על י נ י י ם ד ביו  ו

ד שלאחריו עי שה כר' שהיה פ' ה חו ושאל לו שכן סנ״ל מ ם או  ל* א
ב הנ״ל יוסן! רו ב שהוא והשיב לו ק רו א ק אנ כ ר בו אביו מצד סי  ו
ד ביום עי ם שכמה פ' ה מי ע ס פ כנ רו משה כר' לביח נ ״ל מגו ה הנ הי  ו

מנו שומע ד מ מי א שהוא ת ר מו הנ׳׳ל יוסן} לד' קו  ושאלנו פרי
ם אומו ה א ם ממנו שומע הי ה א מו הי רי ב מצד פ א ם מצד או ה א  ה

ע שאינו והשיב ד ״כ יו ע ע ח הגי ס ח נו דיו ע ח ה מו חי ח ם ב יני ם די אי קי  ב
א. ת דו ה ס ה ב ת ע שאלה ו א ה ם הי ה א ח הי מני כ א ב״ב ירושלים בנ  תו

מון להוציא מ ד ה על מי שה ב א ד ה ם שיבואו ע שי ד יור עו ם ו א
ח דו ע



ותשובותהרדבץשאלות
ס דו ס מועיל זה ט היו ה יוס(£ ר׳ ל שה לר׳ יורש ז  יש שהרי מנור״ו מ
ה מ ח כ שפחו מד מכינוי מ ם א ע א ס ו כו רו אס״ל לזו זו ק ח שהוא ו דו  ע

ם ה יוסן£ ר' יוכל א על להוציא ז ה מכ ש א ס ס מנו שלקחו מ מני מ א  נ
ב״כ ירושלים עוד .חו א ו ק ס ע ה זוכה מי שמעון שביד ה  ואס״ל כ

ל שאין ע ב ק בראוי יורש ה חז מו ב ם כ ס ס א ו ק ס א מלוה פלגא ע פלג  ו
דון פ א פ א שאני דלמ כ ס קבל שהרי ה ריו ח א א ה ק ס ע ה ה חזר ה ו היו  ל

ה ל ה ט אס״ל חולקין דילמא או הכל יורש והיורש מלו ם ו ר חולקי כ ח  ה
ב בירושלים שלוקחים ב״ ס על סו ר בו ם ק סי מ מל מי על ה  על מו

ש ל על או היור ע ב אס״ל ה מון לפי ו מ ס ה ב מ ס שנסחיי ס על ל ב  ה
שה ליורשי א א ה מון בכלל הו מ . או ה א ה בכלל אינו ואס״ל ל  שירש מ
על מון בכלל הוי הב מ אס״ל .לא או ה צאה מעילין שאין ו  על ההו

א ק ס ע ד אשר ה ר שמעון בי כ ח א ה הו ה מכלל ה ר בו ק  חייב שהבעל ה
ה אס״ל .לא או ב ר ו כ ס א ה הו ה בכלל ה ר בו ק ר ה חכ ס של ה ב  ה

ר ענ ק ע: מי על ה רו פ ל

ה ב ו ט ^ ב ירושלים אנשי עשו כדין שלא ת ״ ב מון להוציא סו מ  ה
ל מיד ע ב ד ה שלמא היורש שיבוא ע מי דב  ואי שמס ב

שים לו מונו יור מ שוסו ו ם יש בר ה ם ל קו ס מ ח ק סו ל מון או די מ  כ
סו להציל הו שלא או חו ק ם י ״ ט ע פי ה ם כ ה סי מו  שימוס מי שכל ני

ם שעה לפי יורש לו ואץ חי ק אבד שלא כדי או .למלך הכל לו  י
דין ב״ד ס מעמי פו רו ע פ ר א מ א נ ם ו מני א הנ ם הצבור של ש קו מ  ב

ס פו רו פנו סו ומוציאין עומדין א ם לפי צבור לצרכי או הג  אפילו מנ
ם אפשר הדין מן שאינו ה שוס ל פני כן לע ס מ נ ק ם ס אס צ  אבל הו
ד שהממון בזמן ק פ ד מו ם בי רי ח ם אין א ה ח ל  לפי ואפילו להוציאו כ

ם ס נ ק ם ס חר או שהיו א למ ב ש י ע היור ב ס ס וי ד א ק פ ד ונמצא הנ סי פ  מ

ס ימצא שמא או ד א ק פ ם הנ קו מ ר ב ח סו שיציל מי ואין א  ונמצאו או
סו גוזלים ש או ה מן יורש שהבעל בנ׳׳ד וכ״ ר סו ם ה שי ם והיור אי  ב

ח עליו אי מכ ם סנ ה ם ו אי ס ב ענ מ ס היורש ב ח ק ה ל  מבלי לזה שראוי מ

שאה ח ושום הר ם שכבר וכ״ש כ ס ר פ ס שה לר' שיש נ ה מ  יורשים ז
ר במצרים ב כ ה ו ס ה א א ך רו עיני ס מצא שהיורש ב על א ב ם ה  במצרי

ר וכיון ר ב ס מו ליורשו ראוי שהוא שנ ס שנבאר כ ״ הי עז הו ב בו  חיי
ה כל לפרוע אי שכסוב מ סנ ה ב ב סו כ א ה הו ה ויקח יחזור ו  שלקחו מ
ו מנ ב ירושלים אנשי מ ״ ב ם כדין שלא סו א ם להוציא יוכל לא ו ד  מי
פני ס שאין מ ו ע מ ס ה סו שדוחין או ל ם או ם אל מיו ם יו ג ה מנ ע כ ר  ה

סו שדוחין או ה או ד נמצא לא זה אצל ז סי פ ס מ אע״פ שלו א סנו ו  שנ
ב ירושלים אנשי בידו ״ ב  ליורש שיסנו יורש שיבא זמן שכל שטר סו
ה מנו שלקחו מ ם לאו מ א כלו א הו ה ש מצי ד מר היור הו למי  לאו אינ

ם בעלי רי ב הו דידי ד ס אלא נינ הו ואפילו א סו אנ מר מצי ש  הרי למי
ב סו שטר כ ה ב ב סו כ ט שישאר שבין ה ע ה או מ ב ר ה ה ס החזיר חייב א  ל

שים ך ליור ס א ה הו ה לא לפיכך ה פ על מיד שהוציאו עשו י ב  דכלל ה
דינו יש גדול מון מוציאין אין בי מ סו ה ק חז ה אלא מ אי ר ה ב ר רו  ב

טו הרי ש פ ם נ מי שאלוסיך ש ם לפי אפילו עשו כדין שלא מ ג ה  מנ
ש ולוקח ר ע כל טו י מנ ל מן לו ה ע ב על וחוזר ה  ירושלים אנשי על הכ

ב ב״ א שייך ולא סו כ מר ה ר בני רשאין למי עי ע ה סי ה  קיצוסן על ל
מ ״ הנ א ד כ א דליכא הי ד סי א אבל פ א היכ איכ א ד ד סי חריני פ  לאו לא

הו כל ניי מי ה לעשוס כ נ ק ה ס ד ברור וז או : מ ס לענין אבל דו ע ם צ״ע ה ל א עי ה מו ר או ה דלכ ה הי א ר ה דאין נ  ז
ס דו דו שלא כיון ע עי שה לר׳ שאין ה ר מ ס ב יו רו ה ק ר׳ מז

ה יוסן£ ם ליורשו ראוי שיהי חר שלהיו ר יורש יבא ולמ ס ב יו רו  ק
ס יוצא ונמצא ח ס ד מ ר ב״ד י ב קן שאינו ד סו שלמא מ ם דב ה א  ר׳ ז

ה יוסן£ אוי הי ם שהיו כגון ודאי לירש ר די עי שה ר׳ של בנו שהיה מ  מ
אי ד סו מורידין ו ם או סי כ חר יורש יש שמא למיחש דאיכא אע״ג לנ  א

ק הוי פ ה ס אי וז ד מורידין ו ס ו אי א ד ק נחוש ולא הו פ ס ה ויש ל אי  ר
חי לזה ה רי מ מ ר ד ק ב ס א אי א הצריכוהו דל הבי ם ל די  אח לו שאין ע

חר בל א א א כ שר הי ב יורש שיש דאפ רו ה ק ה מז  לירש ראוי אינו וז
מון מוציאין אין כלל מ ס ה ק חז ק על בידו שהוא מי מ פ ס ר .ה ב כ  ו

פני נשאל ש מל ה כיוצא על ז״ל הריב״ ח בראובן בז סלי שהני פ דו נ  בי
ס פקדון מ סלי ו פ ם נ בני ע ולא לו היו לא ו ד ב לו נו רו ס ק ח שפ מ ב מ א  ה

רו אך ה בעי ס שפחה הי ה אשר מ טן ובא ככינויו כינוי מ בני ש  מ
ה שפח מ ס ה א ש הר ם ב אי מצ ה הנ ס או ה מ ח שפ מ א ה הבי ם ו די  שהיו ע
ם מעי ם שהיו שו בי רו ם ק מי ע לפ ה קוראין היו ו ח ז ה א ב ז רו לא אך ק

מט
עו ד ה י ה גבול איז ב ר ם יש קו ה ד .ביני ט ד אחר ו עי ס שפעם ה ח  א
ס שאל לי פי א ס פ ה איזה הנ״ל נ ב ר ם לך יש קו ה בני ע ח שפ מ  ה

ס ר לו ם וא״ל פ ם לבני בני חנו בני ד וזה אנ עי ד ה פ ד ה ח א  .לבדו ה
שיב ק אין ז״ל וה פ חזק שיהיה שצריך ס רו מו עי ב שזה ב רו ק  ה

ם ד קו שסו ה ב לו שיהיה אפשר שהרי בייו רו חר ק ם לירש א ד  קו
ה ך ז שפחסו שאינו פי על א ס שאמו שאמרו כגון ממ ס חסו הי שפ מ  מ

ס ס הי ס ו ה יורשס ב ל ח ה ואביו נ ה הי שפח מ ס מ ר ח ך א אי דו ו רי  יו
א ב״ד רור שידעו מי אל ם שהוא בבי ד ם לירושה קו ס א דו ע  ב

ס או ברור דו ע ה מצד ב ק ה חז מ ד שהעיד ו ע ר ה ח א  ט אין ה
ס כי שאינו לפי די ד אחר ואין אחד א עי סו מ מו  שיצטרך כ

מו ס ע ג א ו ך הו ם א ד א ט ה על מ ב ר קו ד אינו ה עי חזק מ  שלא שהו
ם לנפסלי היו בי רו ר לירש ק ס בני יו ה מ שפח א. המ הי ה ה מ ם ו די מעי  ש

אין שהיו ר ה קו ב לזה ז רו ה אין ק ה ז אי ב מצד שיהיה ר א ואפשר ה
ם מצד א ה שם ואין ה ח שפ מ ה ה אי ר כי ר ס כב ע ד שפחה יש י מ

א סינ קו ר ס ס ב א ר ק א וכן אלעזר בני נ סיי ה וכן בבלינ רק מיו  ושלשסן ב
קו א״כ אלא מזו זו חלוקוס חז ר הו עי שפחה ב ס מ ח ד . א  על לו ט

ק הנ״ל הענין פ ס ס נ ם ו ה ם ל ק א פי ס ס י דו ה ע ק כז החזי  לראובן ל
ב רו ס שלא אחר לנפסלי ק מ ס ר פ ס חו נ ב ר ם קו בי ר ה אשר ב ה הי אוי  ר

ס ס ל פ ס ס ה ש הי ך וי ד סר לראיה צ ה יו ק א חז הי ה סי כ אי ה בן ד ד הו  י
א ה יש ה ה יביא רוא אי ' ר ם ם ו ק בכאן ג פ ס ס ר נ מ א  לא באולי כי ונ

מר ס איש לחבכ אלא א הו א ע מי ר טו פ  אלא לנו אין דילמא או מילי ו

ה א שהעיד מ ה עצמו על הו ס או ר ששנינו כ מ או ה ה אמן בני ז ה נ ז
אמן אינו אחי מו ויטול נ ם וכ״כ בחלקו ע ״ ב מ ר ס פ״ד ז״ל ה ט ל ה מ

ס חלו מר נ או ה ה ה או בני ז חי ז ה או א שים שאר או אבי אחי ז  היור
שים שהודה אע״פ ם שאינם באנ קי חז  בין ירשנו קרובין שאינם מו
שהוא שאמר א כ שהוא שאמר בין ברי ד .ש"מ כ ב עו ס ק כ ר פ  סנ״ל ב

שים כל ה יורשים היור ק חז כו׳ ב : ו
ה ב ו ש ק יש עדיין ת פ ס ס ה ה בנדון ל שר כי ז שנה לומר אפ  שהמ

ם ס וג ״ ר מי אלא דברו לא ז״ל ה  שהוא עליו שאומר ב
בו רו ס ק ע ס אחיו שהוא! עליו שאמר כגון ליורשו ראוי שהוא ב ע  ב

ם לו שאין ר חי שהוא או ב ס אביו א ע ב ח ו מ ב לו אין ד ר קרו ס  יו
א שאז ממש מר כאלו הו לי אבל ליורשו ראוי שהוא עליו א ס פ  זה בנ

ט שהוא ראובן על שאמר רו ס ק ע ם לו שיש ב י ם בנ אויי  או לירש ר
ם בי רו ם ק חרי ם א מי ד שר לירושה קו ה שלא אפ ס סו הי ס על כוונ ע  ד
מילי שיירשט די ו הו דכ ק דלא רנ ה סלי סי ע ד רו שימוסו א  בחייו ב

ם שאר או בי רו מין ק ד א לו הקו ה ויב א לירש ז ס מל א דלא ו מי ה ר  עלי
מר דאינשי ה ולא א סי ע ד א א מי אי דו מ מרינן ד א ס ד מו ב  ב״ש פ' בי

ה גבי ל טו ם מן אני נ די הו ם לגבי הי ב א דלא י ק ס ה מ ס ע ד ס א מו  די
ה ה בעל פל מי ונ ם ק ב ה וכן . י א ר ם מלשון נ ״ ב מ ר  או שאמד ז״ל ה

ם שאר שי ה אוחו היור א ר ס נ ס ע ם ש אויי סו לירש ר ס במי ולא או  שבע
ו ר ט ה וכ״ש ליורשו ראוי אינו ד ה ז רב הקו א ש  לא בעירו שאפילו הי

ק חז ה הו אך ב ם ו ר א מ א ה בענין שגס נ ה ז  שכוונסו לירש ראוי שיהי
לי של ס פ ה נ ס היו שלא כל שיירשנו הי ם יורשים לו י רי ח  לו קודמין א

ע שלא כיון מ"מ ד ם נו סו ר פ א ב ד להוציא וב חר מי א צריך א הבי  ל
ם די ם שהוא ע ד קו ר ואין בירושה ה ח ם א ד מי ולא לו קו ח ד הי ה  ל
י מי ר ד ק ב ס א הצריכוהו שלא אי הבי ם ל די ח לו שאין ע חר א ם א ס ה  ד
ארי א מ ם אביו יורש ודאי הו א ח לו יש ו א א ק הו פ ק ואין ס פ  ס
אי מידי ^ווציא ד ה בנ״ד אבל .ו רב הקו א ש ה הי ק חו ה אין ר אי ז ד  ו
ד יורש ה שיביא ע אי ב שהוא ר רו ם מכל ק ד ארי ואולי .א ה מ ק הי חז  מו

סי כ ס אביו בנ ע ם אביו שהלך מ טן הבן ע ק  שהוא חוזאי לבי ה
חו סיו הני כ ה ולא בנ טן אחיו אבל ב״ד שיורידוהו צריך הי ק  בא ה

מנו להוציא ה חלקו מ ה בנדון כן שאין מ א שזה ז ד למציא ב  אחר מי
ה בכל לחוש לב״ד ויש ב״ד ע״י ס יצא שלא שאפשר מ ח ס ם מ ד  י
קן שאינו דבר סו ד מ כ״ רי .ע ה ה ס ה א א ך רו עיני  ז״ל לדעסו כי ב
ם שיעידו צריך די ע ב לאיש שאין ה רו ר לירש ראוי ק ס ] יו ס ע ו ] ( ם א ו ) ה ז  מ

ה ק חז ק שיהיה ה חז ב לו שאין מו רו ר ק ס ה יו אוי מז ר ה ועל לירש ה  ז
ה הכלל שובוסיו בנ א ולא ח ה הבי אי א בדרך אלא כלל לדבריו ר ר ב  . ס
ס כד אבל ינ עי ה מ שכח שפיר ב ט דלאו ה א ה שיא הו  ס על לי דק

א ב א טו א שרנו שהרי חד ס פ ס סו ס באין שהיו שנים ב דינ מ ם מ  היו
ן שמשאן אע״ס סנ מ ד ומשקן ומאכלן ו ח א ס כ מ חד ו ם א ה חבירז אין מ

רנו ו י
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 הרכ דכרי ולפי .ט״כ יורשו איווה משום נוהג היה ואם יורשו
 קודם שהוא p לו יש דילמא הוי מאי איווה עמו דנוהג משום ז״ל

 ודאי אלא זה יורשו ואמאי ירינו ליוצאי קודם שהוא אב או לירושה
 יורש לו יש אם ידעינן היכאדלא כל יורש שהואאיויו דהוחזק כיון

א וליכא לו ונומנין מזה מוציאין קרוב היומר וכשיכוא מזה קרוב  הנ
w שעה כאוהה שהרי מחוק; שאינו דכר ולא דינא דכי זילותא 

 יוזקה דלגכי היכי וכי היה מתוקן איור יורש לו יודעים היינו שלא
 סהדי לגכי כ״ש מזה יותר לירש קרוב שאין מויוזק שיהיה בעינן לא

 כויוזקה יהודה רב דאמר ותו .ברור וזה מיוזקה עדיפי סהדי דהא
 וכ״ת מבלה דלא לן לימא ומאן עליה לוקה בעלה בשכנותיה נדה

 עצמה המזיקה דלא לן לימא מאן אכתי טבילתה זמן הניע שלא דידעי
 אלא הספק מן ליה מלקיק ואמאי בה וכיוצא חולשא משוס בנדה
 ומוציא ספק אתי לא ודאי נדה שהוחזקה כיון למימר לך אית מאי
 ליורשו וראוי קרובו שזה שהוחזק כיון הכא אך ודאית חזקה מידי

 .ודאי מידי ומוציא מזה קרוב יותר ליה אית דלמא ספק אמי לא
 בזה מוחזקני אמר חנינא דרבי קמיה דאתא עובדא מההוא ותו

 .אחי ליה דלית בגויה לי קים דאמר מההיא והו .בכור שהוא
 דידעי הים במדינת עדים דאיכא קלא איכא והא אביי ליה אמר

 משמע הני מכל .קמן ליתנהו מיהא השתא א״ל .אחי ליה דאית
 מדברי בבירור נראה וכן מיפי קרוב איכא דלמא חיישינן דלא

 שזה שהעידו עדים כיצד בחזקה ץרשים היורשים כל ז״ל הרמב״ם
ט׳ אעפ״י פ׳ של אחיו או פ׳ של בנו שהוא יי״ מוחזק ובשלמא ו

או בנין ליה דלית לן לימא מאן אחיו אבל ודאי יורש הוא בנו
 מיירי דהכא וכ״ת יריכו יוצאי לכל וקודם בחיים עדיין אביו

וכן לפרש לפוסק ה״ל האי כי כל אב ולא בן שאין לן במוחזק
אלא לפרושי ה״ל איתא ואי יותר לבאר דרכו והוא הטור כתבה
 האומר הפרק בראש ז״ל הרמב״ם כתב מזו וגדולה .שנא לא ודאי

 אעפ״י אותו היורשים שאר או אבי אחי זה או אחי וזה בני זה
 ויירשנו נאמן זה הרי קרובים שהם מוחזקין שאינם באנשים שהודה

 כתב הרי .ע״כ ש״מ כשהוא שאמר בין בריא כשהוא שאמר בין
 מאחי רחוקים יותר אפילו ומשמע היורשים שאר או אבי אחי זה או

או אב לו יש שמא או בנים לו יש שמא למימר דאיכא אט״ג אבי
. אביו אחי בן או אביו אחי אותו יורש אפ״ה אחים לו יש שמא

 שאמר במי אלא איירי לא ז״ל והרמב״ם מתני׳ דדילמא מ״ש גם
 איך קדוש פה תמהתי מזה קרוב יורש ולא בן לו שאין בשעה כן

 אוקמא דלא אוקמתא במתני' לאוקמי לן אית וכי זה דבר יאמר
 תלמודא עלה פריך דלא כיון קושיא איכא ואפי׳ קושיא בלי תלמודא

 בדברי כן לדחוק וכ״ש אוקמתא עבדינן לא מנפשין אנן לה ומוקי
 נאמן אינו אחי זה נאמן בני זה אמרה דמתני׳ ותו . הפוסקים

 מודים שאינם אחרים אחים שם וכשיש אביהם ירושת לענין אוקסוס
אינו אחי זה דתנן דהא למימר להו איתא-הוה ואי אחיהם שזה

. ממנו קרוב יורש לו שיש בזמן כן דאמר וכגון קתני לגמרי נאמן
 אותו היורשים שאר או שאמר ז״ל הרב מלשון ראיה שהביא ומה
 דקדק לא שיעפא דאגב במקומו כבודו קרובים שאר או אמר ולא
ך  שהם מוחזקים שאינם באנשים שהודה אע״פ שאמר הלשק מ

 אלא יורשיו שהם מוחזקים שאינם לומר לו היה ולדעתו קרוביו
 אפשר ילשון אלא אמרה לא ז״ל הוא וגם כלל דקדוק זה אין ודאי

 לץש ראוי יהיה זה בענין שגם נאמר אם ואך לבסוך כתב וכן
 זה בדק וסברא טעם שום ז״ל לריב״ש רואה איני הילכך .וכו׳

 מן להוציא בידים מעשה עושה הייתי לסמוך מי על היה לא ואפילו
 בכיוצא פ״ו כלל ז״ל להרא״ש ומצאתי שזכיתי אלא ליורש ולתת הבעל
ח בנדון  שמעק על אמי שראובן מאחר דנתם יפה וז״ל ז״ל והשיב די
 יורשו שמשן הרי ממנו קרוב לו נודע ולא דודו בן שהיה בחייו
 עצמן זזיקו שה פיהם על אלא קרובו שהיה עדים שם שאין אע״ט

 תימק וא.יה איש דקדושין בתרא בפרק כדאמרינן לזה זה קרובים
 באשה מט>ה ואר״ש זה על זה נסקלין הבית בתוך שגדלו ותינוקות

 עליה ובא וגילחו כתפה טל מירכב ותינוק לירושלים מבאס אחת
 וצדך .הוחזק מפני.שכן אלא הוה ודאי שבנה מפני לא וסקלוה

 חיישינן ולא ראובן ממק שבידו מה כל בשטעה לשמעון הנפקד ליפן
לא אחר יורש זמן יבא.לאחר אם ואך במדיה יורש לו יש ;«מא

 לו הרי . ע״כ לשמעון הממון ונתן הוחיל דבר מסנפקד יוציא
 שעשו ממנו שאלו אשר והחכמים ז״ל סרא׳׳ש שעשה מעשה בהדיא

 ועיק שמ״ט סימן זיל ישראל מהור״ר וכ״כ ממש כסברתו המעשה
 בכל סומכין ועליו ומוסמך וגדול רב שהוא לסמוך יש ועליו עגה

 וריב״ש הלכהאכבתראי האומרים בדבר תטעה ואל ישראל גלילות
 שלא חדא זיל הר״ן של מתלמידיו שהיה הרבה בזמן אחרון היה

 דאפילו האומרים לדעת ואפילו האמוראים בדברי אלא כן אמרו
 הראשון דברי כתב שהאחרון בזמן הנ״מ הכי אמרינן בפוסקים

 בעיניו נראו שלא וכיון התלמוד בדברי ראיותיו וסמך עליכן והשיב
 הראשון דברי כתב לא אם אבל עליו לסמוך אפשר הראשון דברי

 רואה היה שאס כקמאי הלכתא לכ״ע הילכך אותם ראה שלא משמע
 עליו מורה שהשכל ודבר מוסכם כנר וזה בו חוזר היה דבריו את

 לן לית בנ״ד הילכך .אותם והמצא ז״ל קולון מהר״י בתשובת ועיין
 המימרות לשון ולא עמו מסכמת הסברא אין דין מן ובר כוותיה למיפסק

 שסרא״ש וכ״ש לדבריו. ראיה הביא לא והואז״ל הפוסקים לשון ולא
 אפילו דבנ״ד אומר אני עוד .עליו סומכין והכל בשערים נודע ז״ל

 קורבתו אשר בההיא אלא קאמר לא כאן דעד מודה ז״ל ריכ״ש
 כההיא נתפרסם(מה) ולא אחד במקום שהיו כיון להתפרסם ראויה
 שאין ראיה להביא צריך היה ולפיכך רואה יש הא דאמר דאיסי
 נתפרסם הלי להחפרסם ראוי שהיה מס בנ״ד אבל .ממנו קרוב
 שנתגרשו הגרוש שמפני אלא האב מצד קרובים להיות הוחזקו שהרי

 מן ביניהם יש גבול איזה לדעת יכולין היו לא ונטלטלו מארצם
 מפיו ששמע העיד האחד העד והעידו העדים באו ועתה סקורבה

 מצד סירקאנו קרוב שאמר השני העד משמעות וכן שלישי שהוא
 שלישי לפחות והוא מאוד קרוב משמע לעז בלשון וסירקאנו סאב

 להוציא ובא בפרסום נודע שלא כיון מ׳'מ בתשובתו ז׳׳ל וכ"כ לו
ט׳ אחר מיד  לו קלוב שהוא בפרסום נודע היה שאם משמע ו

 גבול בפרסום נודע דאי בהכי סגי הקורבה גבול ידעו שלא אע״ג
 הרב מודה הקורבס שנתפרסמה בנ״ד הילכך למימרא מאי הקורבס

 היו שאם הראשונה מתשובתו משמע ותו .סהדי בהני דסגי ז״ל
 שהעיד ומה כתב שכן בהכי סגי הקורבה גבול מעידים העדים שני

 כמוהו מעיד עד ואין א' עד אלא שאינו לפי די אין האחר העד
 גבול מעידים העדים שני היו שאם בהדיא משמע .עמו שיצטרך
 מעידעלסקורבה אם אך הוא ז״לוגם ומ״ש בהכי. דסגי הקורבה

 עיקר סמך לא אבל כן כתב טוב היותר צד על וכו׳ מעיד אינו
 מצטרך אחר ואין אחד עד אלא שם שאין על אלא זה על תשובתו

 דעתם לחזק הרבה טעמים שמצרפין תשובות בעלי דרך וכן עמו
 על לסמוך אין ולכן פעמים כמה הרשב״א בתשובת דקדקתי וכן
 הרבה טעו ובזה אותה]. כתב בעלמא לצניפין דדילמא לבדו טעם כל

 כל6 .הכזהריס מן תהיה ואתה לכדו עעס כל על לסמוך גדולים
 לא זה וגבול סירקאנו קרוב שהוא מעידים העדים שני הרי בנ״ד
 כמה בנ״ד יש שהרי ועוד הראשון שהעיר וכמו לו משלישי פחות

 ממשפחה שהם עוד לזה זה קרובים הוחזקו שהרי חדא טעמים
 מצד מאד קרוט שהיה מפיו ששמש סהדי דאיכא ועוד .אחת
 תימא לא דאי לשלישי או לשני אלא פרימו קורין שאין ושד .אביו
 פרימו וכ״ת . סתם פריש לו קורין ואין הקורבה נתפלגה כבר סכי
 הוא אב דמצד חזקה אחד מכינוי שהם דכיון ליתא האם מצד

 אוש קורא שהיה ז״ל היא״ש מלפני דנשאלה מההיא לידן ועדיפא
 מדברים היו לא שהרי אותו קורא היה לעז בלשון וראי וזה דודי בן

 הלשון זה משמעות ויש פרימו הוא כזה הלשק ובוודאי הקודש בלשק
 זה דמשמשת טיאו רימו סיגו אותו קורא שהיה או האם מצד

^ שכן אמו אמי בן לעז בלשון משמע עדיין אבל דודי בן הלשון  קו
 שכניי מפני בזה הרב חשש לא ואפ״ה דודי האם לאחי לעז בלשון

 האב מצד הוי דודי בן או פרימו סתם כי מפני או אמת המשפחה
 בנ״ד וכ״ש האם מצד או סאב מצד אם לברר הרב הוצרך ולא

 קרובים השלם כל אצל והוחזק האב מצד בקרובים סהדי דאיכא
 להתפרסם ראוי דהוי דמאי ותו .אחד כנוי למשפחתם ושד האב מצד

 ואפי' דידן בנדק ז״ל סריב״ח מודה כי אומר אני ולפיכך נתפרסמה
 . לרמוך יש ז״ל הרא״ש שעל למעלה כתבתי כבר הוא חולק אם

הבמל ומוציאי^ן מגו״רו משה את לירש ראוי סגו״רו יוסך הילכך
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ל ם ואפילו לו הראוי כ א א כ חר יורש י ב יו רו סן! ק  לו אין זה מיו
ל על ע ב ם ה ד3 עפ״י שהרי כלו הן ״ שה ליורש נ ם דין ויע  יוסן£ ע

שה כל שלקרז זה שה של הירו : מגו״רו מ א נין5ול? ק ס ע ם כיון שמעון ביד אשר ה ח ס א ש ק ס ה פלגא ע  מלו
על דאין וקייל״ן פקדון ופלגא ב  כבמורזזה בראוי יורש ה

ה יקייל״ן מלו א ד ר ק ר ואין ראוי נ בכו ל ה ט ם שגים פי מ ל ג ע ב  ה
ם וכל ז״ל הריא״ן! וכ״כ יורש אינו ב ואפי' ז״ל הארזרוני ר  מיגש ן' ה
ה דס״ל ז״ל מלו ה ה ד ח אינ א ר ק על אצל ראוי נ ב שוח רצה לא ה  לע

ה ש ח אלא כסבררזו מע שבר אעפ״י ז״ל ור״רז ז״ל הריא״ן£ רבו כ  ו

מ שבעל ב מ״ ח ח קצח שנראה כ ע ד ם מ ״ ב מ ר ח שדעחו ז״ל ה ע ד  כ
ה מיגש ן' רבו מ ח שכחב מ הלכו שוח ב ם אי א ה ו ח ה ברזיי מ על  ב
ל ירש ם בין חילק ולא הכ סי כ ם נ סי כ נ ה ל פ״ א א ו ה בעצמו הו ל ע  ה

ח ע ד ם כ רי מ או ה לבעל דאין ה ם במלו מר ואני .כלו ח כן אין כי או ע  ד
ם ״ ב מ ר חו אלא ז״ל ה ע ח ד ע ד ב שכן ז״ל הריא״ן! כ ח ח כ כו ל ה  ב

חלוח ק נ ״ ט ושה וז״ל פ ר א א בי הו סי יורש כ כ שחו נ שתה שבאו א  לירו
קו חז הו מר ו א ק מד קו ו חז הו שמע ו עי מ ב ם שיהיו ד קי חז שוחה מו  בר

ה ומלוה ח אינ ק חז ה מו מ ח חילק שלא ו ט ל ה שוח ב ם בין אי סי כ  נ
ם סי כ ם אין לנ מו ב קו הל' אבל מ ח ב חלו טי שהוחזקו פי' נ עו מ  ל

ם ואהילו . מלוה מר חרצה א א עדין} לא חולק שהוא לו ר א מגכ ח א  ד
ה חי מ ח ך לא רבו שהוא מ מ שוח ס ה לע ש חו מע ר ב ס אפילו ב ח״ל ו  א

חולק א ד שה הו ה ולמע ר מ ה א ד ד מו ״ א שהרי בנ ק ס ה לא זו ע ח א  ב
שחו לרשוח ה בחיי שהרי כלל א ח חו ו א חנ א לשמעון נ ק ס מי זו ע  ובי
ה אביהן ח י שו אלא בידו ה ה בחד ח ח כאשר או ב מ א  כיון הילכך ה

ה שלא ח א ה ב שוחה זו מלו ל אין לר ע ה מכיל הנ ם ב ם כלו שנ ש־  וכ״
ד בעל ה מגי שנ ה מ א ר מר קצח נ א ואי א ח ח שזו אי ר ב ב ס ר  היו לא ה

ם חקי ם כל שו רוני ח א ם בעלי ה שי חדו ענו ה שמי ה מלה : ז ה שאפילו יודע והוי מר הי ב או ר ה ז״ל ה ה לא בפירוש ז  לנו הי
שוח ה לע ש חו מע מו אוני כל שהרי כ ם ג ל ם עו שוני א ם ר רוני ח א  ו

ם קי ח עליו חלו פו ס חו ה ש היורש הילכך בכלל ו א יוי ה פלג  ואין דמלו
ל יורש פ ככ ״ ע ח כל עליו שמעון שקכל א ריו ח א אי שזה ה ו תנ חנ  ה

ת על תו ה ל מ תו ק לא לעולם אבל הי פי ת נ ר תו א מ ק ס ה לא דאי ע ״  ח
ת הוי ת מאכילין ואין קצוצה רבי ם א מי תו ת הי בי א ר ת ריי או  וזה ד

אד ברור : מ

ר נין5ול? כ ח ע הרגיל ה א הרי לפרו ה בכלל הו ר בו על ועל ק ב  ה
ע י ה שיורש כיון לפרו ת ב תו ה כ מ מנו שלקחו ו תר מ  מן יו

אוי ן לו הר עי ר ה ממון לפי פו ש ה ואין הירו ח היורש שיורם מ כ  מ
אי תנ ה שהרי בכלל ה שנ אס ה שאר ש ט י ע ה או מ כ ר  וכך כך יהן ה

ה מצד ליורשיה י אבי כ ח ה ה של ו ר בו ס ק מון של ג מ ה לפי ה  שהוא מ
ם שהרי ה שים שני ת יור ה א ת חו ח שירש א ה א קכינ ה . ה א ר הנ  ו

תי לע״ד _ ב ת :כ
ה צ עק ) תר ה ס ק ש מני ( ך מ ע די תי או ע שה ד ה בא מנ אל

ם של בביש שדרה ״ ה עכו ה ז מ  כ
ם ה לה ויש שני ק ת כפי חז קנ ה ת נ די מ חר ישראל יוכל שלא ה  א

ה להוציאה. ת ע ע ו ב ה ת ת ה כן שמעון או חי ה שבית א ה ז ת קנו של הי  ז
שכירו לאצכינבול בגולה שהלכו ובזמן ת ה בי אי לעכו״ם ה תנ  שכל ב

ר שיחזרו זמן חזו ם י ה ת ל בי ה וכן ה או הי ב ף ו ס קנו יו  שמעיון של ז
א זה הו ה ו בי ה של א מנ ל א ה זו ה ד הו ם שהיו וי חי ח ודרו .א  בבי

ף והשיא ס ת יו תו א ה לבן ב ד הו חיו י ת א בי ה כ ם ומשו ז קני ף הז ס ו  י
ה ד הו ח״כ ואחין שותפין שהיו וי א דו ו מ ה לפני ע ם כני דייני קני  הז

ה ענין על ש ם הירו ה על ג ק חז ת של ה בי קו ולא ה פי ס ר לגמור ה ב ד  ה

ס שמתו עד ם ג י בנ ה ולעולם ה מנ ל א ת ה ף כ ס ב אשח יו ק ע  בן י
ה ד הו ה י ר ת ד כי ה . ב ת ע ע ו ב ת שמעיון ת ת א חו ח אביו א א ה ו  בנ

ם לוי ה ם בני ש ם של כני קני ת הז ק ת חז כי ם לו שיש ה די ה ע ת הי  ש
קנו של ה שדר ז ה זמן כ ב רו ה מ מנ אל ה ה ו כנ ם ו י ענ ה שככר טו ק חזי  ה
ה זמן ב רו ה מ ק חז ה ה של ו על א ב הי ה ו ח ק ה פרעון בכלל ל ת ב תו  כ

ב שמעון והוציא ת ה הדיין של ידו כ א בזמן שהי הו  איך כו שכתב ה
דו מ ם כני לפניו ע קני ה שמעון של אביו הז ל ע כ ה של ו מנ ל א  על ה

ת ענין ק ש חז ר הבי ר ב ת ה ונ ק חז ה ה ש ת ף של הי ס א שמעון אבי יו  אל
ה כן שיעקב ד הו ת על הוצאוח הוציא י כי ם פשר ולפיכך ה ה י נ  בי

ה שתהיה ק חז ם כין ה ה ה ושנתרצו שני ה . בז ענ ה ט מנ ל א שהדיין ה

ה ב מי רו תו ק או ה ולא זמן ב ר שמעון השיב .ולפשר לדון יכול הי ב  כ
הו ם. קבלו ה לי ד ע ה עו ענ ה ט מנ אל ט שלא ה ם ק ד שעה מי  שקכלוהו כ

ם לחזור יכולין והיו ה ה ב ת ע ם ו מי תו ם הי רי ה חוז ת או שרה מ  . פ
א אומדן כי שמעון השיב ש א דע ב שהיה כיון הו רו ם ק לא ק ה  ביני

ם שקבלוהו עד ה ם ושוב בקנין עלי ם. לחזור יכולין אינ ה ד ב ה עו ענ  ט
ה מנ אל חד שהיה ה ב א רו ק ם ו ה א ד ת עו י ר ל י ס ר ם ואין ת ת ל ב ל ק עי  טו

שיב .קנין ע״י אפילו ה הדיין כי שמעון ה ה הי ח מ ם מו בי ר  וליש ל
ה א אלא ב א חד ת עו ב שהוא לרי רו ד .ק ה עו ענ ה ט מנ אל  שהרי ה

שרה ה על מנין קבלו ולא קנין צריכה פ שר  שודאי שמעון השיב .הפ

מר שהדיין כיון ה שנתרצו או ר מ ל א כ מ ת ס ם קנו מ ה  שלא אלא מ
ב ת בו כן כ ת ע שהרי ככ ד ה יו שרה הי ה קנין צריכה שהפ ק חז  על ו
ה שעשה חבר שר ה הפ קנ ת ד . כ ה עו נ ע ה ט מנ אל אמן הדיין שאין ה  נ
ם קבלוני לומר ה לי ם דדילמא ע ה א ה הי על ם ב ה קיי תו מכחיש הי  או

ענינן ט הוי מאי ליתמי ו הון למטען מצי ד  דלא שמעון השיב .אבו
ן ענינ שכיחא מילתא אלא ליתמי ט אי ד ה  הדיין שיתמצע שכיח לא ו

״כ לפשר או לדון ע ל של ב ע ב ד .דין ה ה עו ענ ה ט מנ ל א  הדיין שאין ה
מר נאמן תי לזה לו תי ולזה זכי ד כל אלא חייב  דינין שהבעלי עו

ם די מ ס לאחר אבל לפניו עו מ ם כ אמן אינו שני ן, זוכר שאינו נ י ענ  ה
א שמעון השיב  התלוי כדין אבל דדייני כשודא אלא הכי אמרינן ^

ת ענו ט מן ב א ד אפי' נ ה ע מ ם כ ד . שני ה עו ענ ה ט מנ אל  אחר כי ה
ה חשבון עשו הדיין לפני לדין שעמדו זמן אותו חי ם א ה ע ל ע ל ב  ע

ם כל, רי ב ד ת ה ענו ט ה ם שהיה ו ה ה ל ה על ז סו ז כני ה ת ו ת א ק  חז
ת בי תבו החשבון בכלל ה כ ה על ו ד שפר ז ב א ב ונ מן ברו ב הז רו  ו
ה בלבול ת ע א ו ת הי ק חז ת מו בי שיב . ב  שנשאר שחשבע שמעון ה
ת בי ה ה ה חשבון כל אחר לבעל הי ד שטר זה על ו אב ה .ו שיב  ה

ה מנ אל ע. אנכי ה שב ה א ר ה יו ר מו ם הדין ה ת בכל מי ע ענו ט ת ה רו כ  :הנז
ה ב ו ש ני ת רי ו כי .ראשון אחרון על משיב ה מנ ה מ ענ  לשון מ

ק חנן ר פ ת ב ק ם חז תי ב ה כל ה ק ה שאין חז מ ה ע ענ  ט
ה ה אינ ק מר חז ה לו א ה מ ת שה א ך עו ר שלא שלי כתו מ ם לי א ד  א
ה דבר ה אינ ק ת לי שמכרת חז ת ה לי שנ תנ מ ה זו הרי ב ק ם חז כ בי  א

ה ר כ ם לי מ כ בי ה א תנ ה לי נ תנ מ ה זו הרי ב ק א . חז ב ה ת ו מ ח שה מ  ירו
ה צריך אינו ענ כ ט ״ א . ע מ ע ט תין ו תני מ אנן ד ן ד נ עני  ליורשים ט

ה שהחזיק וללקוחות ר שנים שלש ב ע ר ע מ ה ה מורישו או ש ר כ  לו מ
ה או תנ ה לו נ תנ מ אע״ג כ א ו פי שטרא דליכ ט ת ד תל הר לא שנין מ ד  מז

שטרא איניש ה דלא כיון ב ח ה זה מי מ מ ה נפשך ו ת אינ ב עה חיי  שבו
ע אי זו ב ת ת ש א ת או היוי ה א מנ ל א ש מז שלקחה ה ע״ג .היור א  ו

ה ר מ א שבע אנכי ד אי כגון נ״ל א ח ה ס ך פ א לאלם פי ם הו מרי או  ו

ת שאינה ב ה. חיי ע בו תו ש טלה שמים שם שתוציא ראוי דאין ו  לב
הו .שבועה חיוב כאן שאין כיון מי ען אי ו  והיורש שהאלמנה שמעון ט

ם עי ד ת שזה יו בי ה ה ת ק קנו של חז שרו ולא ז ה נתפ חי ה א ל ע ב  ו
ה ה ושלא עלי ו שלא לישבע צריכין ודאי זה על שפר שום הי דנ ק  פ
ענו ושלא אבא ד ת י ה שהכי ת ק שארה חז ה לחלק נ בי  כעין וכו' א

ה דאין אע״ג הלכך .היורשין שבועת מנ אל  לטעון יודעין והיורש ה
ן אנן בברי נ עני א ולא להו ט עי ב ה דאיכא בנ״ד מי ק ב בזמן חז א  ה

ה ואיכא ק ה אפי' אלא היורש כזמן חז  בחיי שנים השלש מקצת הי
ב א ה זו הרי היורש בחיי ומקצתן ה ק ק חז י ענ ט ם להו ו ה שאביה ר  מכ

ם ה ה או ל תנ ם נ ה ה ל תנ מ : ב
ל י נ ט ל ם ו תי ולזה זכיתי לזה לומר הדיין נאמן א ב ת חיי ענ  שמעון ט

ה י ׳ ה כז ענ מרינן דלא ט כי א  שתלוי דדייני כשודא אלא ה
ת ע ד ה שמא למיחש ואיכא הדיין ב תנ ש תו נ ע ה ד ת  התלוי הדין אכל ע

ת ענו ט אמן ב בו וכן לעולם נ ס ם כ קי ס פו : ה
ל י נ ט ל ם ו ם קבלוני לומר הדיין נאמן א ה לי ם ע על א ב  דין ה

אמן אינו ודאי מכחישו י ׳ ה וצריך נ ע הו שלא שבו ם קבלו ה לי  ע
ם א ם שני היו ו ם הרי דייני מנין ה א ם קכלונו לומר נ ה לי ה ע כז  ו

ם הדין ה ע מנ ל א ענינן ה ט א ליתמי ו ת מל שכיחא ד א ד ם כיון הי ה  ש
ם בי רו מצע ק ם נת ה ת כדי ביני ת ה כני בין שלום ל ח שפ מ  ולפיכך ה

ם פשר ה ק ולא ביני ס שה בעל נתרצה לא ושמא דין פ ע הא ד  שהרי ת
ת נשאר בי תו ה ק חז מ ב מ״ ה שאם כיון ו ה חי הי  שבועה צריך הי

ס להכחיש ם קבלו שלא הדיין א ען א שבע שמעון ט  שאינה לי ת
ת ע ד ם שקבלוהו יו ה לי שבע ע צריכק לא וכנ״ד היורשין שבועת כדין ת

דהא
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א ה ש קייל״ן ד ה 5א״ היור ענ ן כי ק טו מד אלא שהחזי חל ה א ל מ על ם ולעני? : ב ה א שר שרה מייל״ן קנין צריכה פ חיד פ  קנין וצריכה בי

א ליתמי כיענינן ולפיכך י ^ מ ה לא דדל  ויכולין קנין שם הי

ם לחזור ה ה . ב מ ה שמעון שטוען ו ק חז ר על ד שה שלא חב ה ע שר  הפ
ה אלא קנ ת תו אין כ נ ע ם ט א כלו ב שהרי חד ת בו כ ת כ ם כל ב טי ר פ  ה

ם לפניו שעברו א א ו ת ה אי ם שקנ ה ה על מ שר ה הפ ש הי  כן מפר
בו ת ע שהרי בכ ד א יו קר הו ל שעי ק תלוי הכ קנ ד ב עו  שהיה שכיון ו

ב רו ם ק ה שמעין היו ל ך לו נ מ ס ה על ו ת הוצרך ולא ז ם לקנו ה  מ
ענינן הילכך ה לא דילמא להו ט : קנין שם הי ה ןעל ה שכיענה מ מנ אל ה שהדיין ה ) הי ן ו ר ח א ) [ ד ח א ב. [ רו ק ה ו  בז

ה איני ^ א ה רו רי ב ה ד מ כ ם מ מי ע א ט ס שהרי חד ״ ב מ ר  והריא״ן) ה
ה ז׳״ל מ כ ם ו לי דו קו ג ס אפי' פ חד ד ב א רו ק ם ו הו א ם בקנין קבלו ה לי  ע

ם ם לחזור יכולין אינ ה תו . ב ה ו שר חיד דפ א וליכא בי כ א אלא ה ד  ח
א ת עו הו .לרי ה שהיה דכיון ו ח מ ם מו בי ר הוי לכתחלה לדון יכול ל  ו

ם קו מ ם ב א וליכא שני כ א אלא ה ד תא ח עי ה א"כ לרי ענ ט  הדין זו ב

ם ם אלא שמעון ע קו מ מ ה עליו יש אחר ש ב ב שהרי רו ם רו קי ס פו  ה
מו כי ס ס ה ״ ב מ ר ה ד שכל מכללם ז״ל ו מון הוציאו שלא עו מ  עפ״י ה

ב רו ק ם לחזור יכולין ה ה חר ואפילו ב ב שאמר א ה חיי ת  צא או לו ליתן א
: בו לחזור יכולין לו חן

ת ולעניי? בל ב ק רו ר ק ב ד ר ה  וכן לחזור יכולין קנו לא שאם ברו
בו ’ ^ ת ם כ קי ס פו ב לא שהדיין וכיון ה ת בו כ ת  שקבלוהו בכ
ם ה ם יכולין בקני; עלי מי תו ם לחזור הי ה ה אביהן שהרי ב  לחזור יכול הי

ינין בו ענ ט ה מאי כל להו ו הו א להון למטע! אבוהון מצי ד מלת  ו
שכיחא א ד ע הי מנ ס ם שי כ ח ם בין שבעיר ה בי רו א ק  ואפילו קנין בל

ה בלא א קבל בנ תי כ ד כ ה וכן לעיל ו א ר ך נ חו בו מ ת ה שאפי' כ בל  הק
ר לא כי בכל . הז ס הני ו ען א שבע שמעון ט ש י ע שאינו היור ד  יו

הו ם שקגלו ה שביעי; בקני; עלי א מ בנ חי כ ד כ ו חו הנלע״ד .או : ו תי ב ת  כ
ו צ ק ת ) ת סי ק ת מני ע!אלת ( עך מ די תי או ע  ראובן עני; על ד

ס יכול ואין עני שהוא רנ פ ת ל  אשתו א
ה לפי ד בו ם כפי ואפילו כ יי ענ א ה הו פן ו ת לו אין אבל לגרשה ח ת  ל

ה לה ת ב חו בי כ קרו שה ו ם הא ש מרוצים אינ ד שתתגר  לה שיתן ע
ה ת ב חו פי כ ח כ קנ ם ת ני או כפי הג הג ו מנ חו לכון! ורוצים . ה  או

ה שירויח כדי עצמו להשכיר ס רנ פ א ל הו ה רוצה אינו ו ר ה יו ר מו  ה
ם הדין ם מי. ע א ם הדין ו ה מ ס ע פו יכולין א  אפי' עצמו להשכיר לכו

ה לו בזויה למלאכה אינ דו לפי ו ם לכופו פיכולין ואת״ל .כבו  יש א
ד . לא או דרבנן בצורבא חילוק שנאה זו אשה נשא זה ראובן כי עו  ו

ה שיש לפי ס ב ה מו עיני א ב הו רד ו אינו מו ה יושב ו מ  ולא זן ולא כלל ע
ס רנ פ א והרי מ ת הי בי ה ב ת והוא אבי בי מר אביו ב או ם ו ה ה הרי ל  ז

בו גיטך ת תכ ה על חוב שטר עלי ו ת ב חו א כ ה אי ו ד  שיסדרו ורוצה עני ו
חו בי לו שאין ב״ח כדין או קרו שה ו ם הא  עצמו שישכור אלא רוצים אינ
ה לזון ת ך או סי הו ל ה על ו ת ב חו ר כדין שבוע בכל כ כ ד הנז תלמו  בדין ב

ד ר מו : על ה תו ש א ̂טובה ק ת סי ר ק ג ר פ ר ב מדי מר ה ב א ר ר מ או  ואיני זן איני ה
ס רנ פ ה ויחן יוציא מ ב תו ה אלעזר ר' אזל כ ר מ ה א שמעחי  ל

ה מי מר דשמואל ק ה א סו כ ד לאלעזר שעורי א  להוציא אותו שכופין ע
הו פו כ ב . לזון י ת כ א״ך ו רי א עלה ז״ל ה ח כ הל ע״ג כשמואל ו א  ו

ה ר מ א ח א מי ד שמיה נ ה יוחנן דר' מ חי ב טו ר א ד  זירא ר' דחייא ה
מר א וא ד ל ה ע סו כ ל. לאלעזר שעורי א ב ב ה ב ב ת כ ם ו ״ ב מ ר  ז״ל ה

ת י״ב פ' הלכו ק וכן אישות מ ס ב .ז״ל ר״ח פ ת כ ה ו שב״א על  ז״ל הר
ך לדברי דאפילו א׳׳ ם ז״ל ור״ח הרי פו ב״ד יכולין אין א ט  כגין לזון ל

אינו עני שהוא שתכר רוצה ו  להוציא אותו דכופין ולזון ולהרויח לה
א ה א דחי לא שמואל ד אי אלא דרב ה ה ח מ מ ע ד ט ע  אותו שכופין ד

הו להוציא א לזון יכפו ם ה ״כ להוציא כופין לזון לכופו יכולין אין א  .ע
על ז״ל הר״ן וכ״כ ב מ ו ת הרי רבינו דברי שהם מ״ ע י כל לד  מ

א ת חו כופין אין רבוו ח כדי עצמו להשכיר או ד ולזון להרוי ע  שטפין ד
ם להוציא א א הו עני הו פו כ ב וכן .עצמו להשכיר י ת ה כ ״ מ ר  ה

ה בי עבד לחיו בינן לא למי א אבל מחיי כ עבד הי  לזון חייב ושקל ד

ה ת מנו או מו שתאכל או מ ה ע מ  ב׳׳ח כשאר הוי ולא אוכל שהוא מ
רינן ד ס מ א ליה ד ה א לא ד ק ס ה מ ת וכן מזוני אלא בי ר ב ת ס  ז״ל ר״

ה וכן א ר ת נ ר ב ש ס . הרא״ ל י מר ואני ז א או מ ע ט א ד ב איכא ר

א מלח ק ב ל חו ה א עליו ו הבי ה ל אי א ר ה א ד ר ב ק תי  ישראל בני לי כי כ
ם די ב ם ולא ע די ב ם ע די ב ע ה ולא ל הי עבד שנמכר אלא י רי ל ב ם ע לו  כ

ם עצמו להשכיר לכופו יכול חרי א א ל הבי מר אלא לרבו ול ס לו או  א
ה לך יש אכ שה מל שות אבל אע ת לע אכ ם מל רי ח ל אין א ט פו י ט  ל

א וכ״ש כ ח וכ״כ .ה ע שאם ר״ דו ל לו אין לו שאין י טי ה  למוכרו ל
עבד רי כ ב שכיר או ע ה לזונה כדי עצמו לה ס רנ פ ל ט וכ"כ .ו ד ר מ  ב

א היכ ק ללוח אותו כופין אין לו דאין ו ס ע ת ה ל ת ו מנו או  מוסין! אבל ב
ה ת ב תו כ קין שלשה ב עי פ ר ה .ע״כ ט ת ע מ ה ו ת ם ק״ו דן א  לעשות א

ת מנו ה וכ״ש עצמו להשכיר כ״ש אוחו כופין אין או אכ מל  שבזויה ל
בל .לו בינו א ב ז״ל אליהו ר ת ת כ פו ס תו שאדם ב ב שלו', חויי  ללמד מ

ם די מי ה ולעשות תל אכ ס לזון מל רנ פ ל ב לאשתו ו ת כ ר ו חיינ משמו בטו  ש
על עצמו להשכיר ה ולמד בפו ת ר או פ ס ה מ ב חו ב כ ח כ ח אני ד  אפל

דו ולא .ואזון ריו לו הו שמע לא דאפלח חבי  אלא עצמו שישכיר מ
ע לו יש שאם כלומר ק ר ד ק עבו  לפי ואפילו לזונה כדי ויקצור ויזרע י

תו ר ב ר לו בזויה למלאכה לא ס מ א ה שעבד דלא ק שי ת נפ ת לבזו  א
ח לכבד עצמו ב לא שהרי ולזונה אשתו א ת ם ללמד אלא כ די מי ל ת  ה

ה ולעשות אכ ה רעו עליו ויגיד מל ה למוד מ אכ ל ת מ ד ב כ ה אן} נ אכ  מל
ה אכ ת מל ד ב כ ה ולא נ ס בזוי א א ע הו ד ר יו פ  ללמד עצמו להשכיר ס

ה ר ם חו א א ו ה בעל הו אכ שות מל ה לע אכ  כיוצא או רגיל שהוא מל
ם בה א אכה בעל אינו ו על עצמו להשכיר מל ם כפו א א שות רגיל הו  לע
הכל בשלו כן ה לפי ו ם שהוא מ ד ע .א ד ת שהרי ת ה חזר ד בי  מצות א

ה מן עשה ר תו ם ה א א ו ה זקן הו אינ דו לפי ו ר כבו טו ה שלא וכ״ש פ בז  י
ח לזון עצמו ר וזה אשתו א ד ברו א הו .מ מי ב ו ת ח כ ם ז״ל ר״ ה א א ר  י

ם בעיני ני י די סו ה קונ ם ל שורת לפני ב הדין מ ר טו ב ד  והוי .ע״ב ה
ע ד ס ר״ת ומ״ש ז״ל אליהו רבינו שמ״ש יו ו קנ מ ל ״ מי הנ  רוצה שאין ב
ד לגרש ע הו לגרש אותו שכופין ד כפו שות עצמו להשכיר י ה לע אכ ל  מ

מי אבל ע לו שאין אלא לגרש שרוצה ב ה לפרו ב חו פין אין לכ״ע כ  כו

ה עליו וישאר מגרש אלא עצמו שישכיר אוחו ב תו כ ״ד הילכך .חוב ה  בנ
א שראובן כיון י ודאי הו תו כופין אין לגרש ורוצה ענ  לעשות או

אכה ם . בזויה שאינה ואפילו כלל מל פין אין ג סי ה על מו ת ב תו  כ

ה שאין ד ז ר ה מפני יכול שאין אלא לגרש שרוצה כיון אשתו על מו קנ ת  ה
ם יגרש שלא ד ת א שתו א ה לה יתן א״כ אלא א ב תו  מדין שהרי כ

ד תלמו ה לה לזרוק יכול ה ט ה גי הי ת שת ו טר מגור פ ה וי תי מזונו  מ
שה שמי ה ולא ומת הי רד י ב .מו קרו ה שלא לומר אני ו ת ה הי קנ ת  ה

תברר למי אלא ה אשה לו ויש עני ודאי שהוא שנ ע ם אין ר ד ם דר א  ע
ה נחש פ פי כ ה ויגרש ב הי ה וי ב תו כ ב עליו ה אוי ואין חו ר לגלות ר ב  ד

ם בני ילמדו שלא זה ד ת לזון יכול ואין עני שהוא לטעון א שתו א  א
שה ורוצה תן עיניו ושמא לגר ת נ חר א ח ונמצאו ב  יוצאות ישראל בנו

ה בלא ב חו ת כ ל ט ב ת מ ח ו קנ מרו חז״ל ת א שום ד א מ ם . חינ א ה ו א  יר
ח רוצה אינו כי לדיין חי ה שתכר ל ת לזון ולה פני אשתו א  שכוונתו מ

ה בלא ולהוציאה לגרשה ב חו ס לו יש כ קנו תו ל תו ולכון: או  להשכיר או
ח עצמו ה לזון להרוי ת הכל או ה לפי ו א מ ט ש ש ם האי א א  ישר הו
ם בדרך והולך מי מאי או ת ם בדרך והלך ר עי ה ובלבד ר הי ת ת ש  כוונ
שות שמיס לשם הדיין ר ולע ד יג ג סי ה ו ר תו ה .רז״ל ולדברי ל א ר הנ  ו

תי לע״ד ב ת : כ
ז צ ק ת ) ת ז ס ק ת ת ( ל א צ ד ממני ^ די עך נפשי י די תי או ע ס ד מ  ב

ת שראית שוב ם בת ני או ר ז״ל הג חזי מ  ב

ת לברך שאין גרושתו כ ר ם ב תני ת אלא ח כ ר ק ב ס רו ך אי ר ב מ ה ו ד. ב  ל
ה הוי , כ ר ה ב טל ב : ל

ה ב ו ש תי לא אני ת אי ר שמעתי ולא ר ב ה ד ם בלחי ז הגנו היו מנ  ו
ת לברך כ ר ם ב תני ש ואין ח ה הפר ה בינ פ א שה ל שר חד  ואפ

מו ע ט ר של ד ב א ד שום הו שים נושאין אין דקיי״ל מ ד נ ע מו ם ב שו  מ
ערבי; דאין ה שמחה מ מח ש ה ב אפ״ ר ו ת שתו להחזיר מו אין מן גרו שו  הנ

שמע מחזיר שמחה דאין מ שתו ב ת גרו כו ר ב קנו לא אלו ו ת ל אלא נ  ע

ה מח ש ע . ה ד ה שהרי ת כ ר ב ת ה ד ח מיו ם ה תני ח א ל א אשר הי  בר
שמחה ששון ם וכו' ו ת חו ה ו שמח ב תן מ ם ח ה ע  לא אלמא .הכל

ה קנ ת ם אלא נ קו מ ה ב מח ד .ש ה יש עו אי ב ר תי כ קי ד ה נ הי תו י  לבי
ת שנה ח ת ושמח א שתו א ת ומחזיר וכו' א שתו א כי חוזר אינו גרו ר עו  מ

ה מ ח מל ת כד אבל ה עיינ ה מ שכח שפיר ב ת אלו דאין ת איו  דאין ר
י מ נ י כ ר ה מחזי שתו דב ה גרו ח מ ש א כ ת שבע אבל לי כו ר ו לא ב נ ק ת נ

על



נאותשומתהרדבץשאלות
 והם הזווג זה של כרא ואשר אדס של הראשון הזווג טל אלא השמחה טל

 החשובה וז״ל .ז״ל המפרשים כל כחכו וכן יח' ליוצרנו שכח נרכוח
 אירוסין כרכח לו מכרכין נרושחו המחזיר ז״ל גאון האיי רכינו כשם

 שמחה כהו דליכא משום כרכוח ז' לו מכרכין אין אכל ומקדש
 אין לפיכך וכו׳ חחן ומשמח ושמחה ששון ברא מכרכין־אשר ואמאי
 לכחולה אלא כרכות ז׳ לכרך ואין כלכד אירוסין כרכת זולתי לברך

 מחזיר הבל שמחה בהו דאית הא־רוסין מן גרושתו למחזיר או
 גם היא וזו במוטד להחזירה לו התירו ולפיכך שמחה ליכא גרושתו
 מיגאש ן' הרב אבל .ז״ל הריא״ן£ של תלמידו אפרים רביגו סברת

 אירוסין ברכת לירך שצריך כיון ברכות ז' לברך דצריך כתב ז״ל
 ברא אשר ברכת דבשלמא טצמו מצד מוקשה הוא הלשון וזה .ט״כ

 אותם. יברכו לא למה השמחה על גתקנו שלא ברכות שאר אבל ניחא
 בא הלשון,לא וזה לבתולה אלא ברכות ז' מברכין שאין שכתב ועוד

 לה מברכין אלמנה או גרושה שהנושא הוא דומה שהרי כלל בדקדוק
 שאין תדע שמחה בה יש לו היא חדשה שאשה דכיון ברטת ז'

 אני מסופק הלכך המלחמה מעורכי עליה וחוזר במועד אותה נושאין
 נמצא אפר והספר ז״ל אפרים רבינו או ז״ל האיי רבינו כן כתב אם
 ולא בעולם כיבעו יצא לא ועדיין שלוס משפט נקרא הלשון זה בו

 ואפילו ברכות ז׳ לכולן מברכין אלא עליו לסמוך ואין בשערים נודע
 הראשונים הנגידים מזמן במצרים יום בכל מעשים וכן גרושתו למחזיר

 וז״ל גרושין מהלכות פ״י ז״ל הרמב״ם וכ"כ .ומצפצך פה פוצה ואין
 ורצה מגורשת ספק שהיסה או פסול בגט אשתו את גירש אם וכן

 ברכות ז' ולברך הנפואין לחדש וא"צ לבעלה מותרת זו הרי להחזירה
 ממש זה והרי ע"כ גמורים גרושין שהתגרש עד כתובה ולכתוב

 העליתי שאני עלי תקשה ואם האחרונים נמשכים ואחריו כמנהגנו
 והטיעם לברך שלא כאומר אחר להלך יש בברכות שבמחלוקת בתשובה

 מעכבות אינן הברכות שהרי כלום הפסדנו לח לברך הוא האמת שאם
 שתי . לבטלה ברכה להוציא שאין הפסדנו לברך שלא הוא האמת ואם

 שיהיה בתנאי תשובה באותה כתבתי שהרי חדא בדבר תשובות
 עליהם סומכים שאנחנו אצלינו המפורסמים הפוסקים בין המחלוקת

 מחברו שם ידענו ולא אצלנו נתפרסם לא הספר זה אבל דבר בכל
 אפרים ורבינו גאון האיי רבינו משום ואם בא מקרוב חדש ושמא

 ולא כלל האחרונים כתבוה ולא בישראל נתפשטה לא זו תשובה ז״ל
 שאינה להו דקים מפני או אצלם נתפרסמה שלא מפני אותו הזכירו
 האמת אם דבנ״ד ותו . מחלוקת אצלינו חשובה אינה הילכך עיקר
 לבעלה אסורה ברכה בלא כלה דקי״ל ברכה הפסדנו לברך הוא

 לא ומינה מנהגנו כפי לגרושה ברכות ז' לברך הברור והדבר כנדה
:כתבתי לע״ד והנראה תזוז

ת (תקס״) תתקצח ל א  ונתייחד אשמו את שגירש ראובן ממני ש
 שלא אומר והוא עדים בפני עמה

 וז' אירוסין וברכת אחרים קדושין צריך אם להחזירה ורוצה בעלה
:לא או ברכות

ה ב ו ש  ברכת יברכו ולא אחרים קדושין שצריכה ברור הדבר ת
 טעמא ומהאי בעל לא או בעל אם ספק דהוי אירוסין

 דדילמא ליה מהימן לא בעל שלא דקאמר והאי מקודשת ספק הוי
 צריכה לפיכך בביאה דמקדש אמאן מנגיד דרב משום הכי אמר

 קדושין לשם נעל דדילמא מברכין ולא בעל לא דדילמא אחרים קדושין
 לברך התקינו הטעם ומזה נעשה שנעשה דמה לבטלה ברכה והויא
ני דליהוי הקדושין קודם אירוסין ברכת  דאיכא ואע״ג לעשייתן עו
 הא . לבטלה שברך ונמצא הקדושין לקבל תתרצה לא שמא למיחש

 לא ישראל ושארית שדוכין אחר אלא לקדש דרך דאין קשיא לא
 דהוי [כיון] אע״ג) (נמי בנ״ד הילכך .כזב ידברו ולא עולה עשו

 ודאי ברכות ז׳ אבל .להקל ברכה דספק מברכינן לא ספיקא,מספיקא
 ברכות ז' לברך צריך ספק או ודאי מקודשת או נפשך דמה מברכינן

;כתבסי והנלע״ד . הוא וברור
ת (תקסט) תתקצט ל א  שלשים תוך הקברות לבית ההולך ש

: לא או לברך צריך [אם] יום
ה ב ו ש  ברכות משאר שנא דמאי לברך צריך שאין ברור הדבר ת

 שאם נ״ל בתשובה שכתב הגדולים מן לאחד ראיתי אבל
היודע כרוך עליו לברך שצריך מליו וניתוסך דבר בו נתחדש ח״ו

 ספק הדבר ואם ע״כ. בירך שניתוסךלא אותו על כי כולכם מספר
 רבים בו נתחדשו אם תינח הא וא״ת .יום שלשים בתוך יברך לא

 המספר יודעים אנו גם והרי כולכם מספר יודע והוא למימר שייך
 כל על אלא שניתוספו אותם על הברכה שאין וי׳ל שניתוספו.

 ומפני שלשים תוך אפילו ברכה לחדש צריך החדוש שמפני אלא המתים
 כאן שנתחדשו כיון א"נ .כולכם מספר היודע ברוך מברך החדוש

 מנהגו על ומברך מספרם יודע אינו והוא אחר במקום ג״כ נתחדשו
:כתבתי והנלע״ד .עולם של

ת אלף(תקעא) ל א  מקצת שנהנו במה דעתי אודיעך ממני ש
 האבילים כעטיפת שמתעטפים אדם בני

 ציציות הד׳ כל ונמצא שמאל לצד לאחוריהם הציציות שני ומשליכין
 שיסמוכו מה על להם יש אם לאחריו ושתים לפניו שתים שמאל לצד

 :בשבת כאבל דמחזי משום אישור צד בדבר יש ואס
ה ב ו ש  בא בפרשת ז״ל סעדיה רבינו לשון על בזה סומכין הם ת

 אדא ציצית אל ובהאלקי ערב בלשון וז״ל פרעה אל
 גב״ב אל עלי דאטרפא תקע אין ייג״ב פי לי אסרא אל בהא תעטך

 בק״ו הרע יצר לתקאום שאי ימין אל עלי מנהא יכון לא איסר אל
 זה הוא הלשון והעתק .ע״כ עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא

 השמאלי צד על הכנפות ד' שישליך צריך בטלית סישראל כשיתעטך
 ולא דכתיב הרע יצר את לתקן הימין צד על כלום מהם יהיה לא

:וכו' תשורי .
] י נ ע ל  ודאי בשבת כן שמתעגיך בזמן כאבל דמחזי שאמרת מה ו
 אבל כאיל דמחזי הוא הכי ודאי שפם על עוטה הוא אס י

 מגהיס לקיים כתבתי זה את .דמי שפיר מגרונו למטה מתעטף אם
 שהרי חדא טעמים מכמה הלשון זה על לסמוך רואה אני אין אבל

 כהרי ימין על או שמאל על הציציות שיהיו בין שפיר מתקן היצר
 במצוה צדדיו בכל מעוטר שיהיה צריך ואדרבה גופו בכל שולט הוא
 טוב יוסף לרבי אחד בסילוק נמצא וכן .אחד לצד הכל שיהיה ולא

 משמאל וכן מימין מלאחריו ואחד מלפניו אחד ציצית שנותן עלם
 כתיב הוה לא דאי ותו .ערכין בסוף התוספות כתבו וכן .ע״כ

 על דכתיב ואע״ג בימין תפילין מניחין הוה כהה יד ודרשינן ידכה
 ריקם הימין וישאר שמאל לצד והציציות המצות כל יניח ואיך לבבך

 סוף במדרש דגרסינן ותו .שמאל לצד והציצית והתפילין מצוה בלי
 ומקיים איברי בכל משבחך אני דוד אמר עצמותי כל פסוק על דבר
 אני ראשי בשערות .בחפלתי וכורע כופפו אני בראשי .המצות בהם

 בצוארי .בראשי מניח אני ותפילין ראשכם פאת תקיפו לא מקיים
 . פי ידבר ה' תהלת בפי .אותו וראיתם בעיני .ציצית עטיפת
 בלשוני זקנך. פאת אס תשחית ולא בזקני תכלה שפתי הבענה בשפתי
 אני הציצית בחזה .אמרתך צפנתי בלבי בלבי .צדקתך תהגה ולשוני
 הדברים והיו שנאמר ק״ש קורא שאני זמן כל הלב כנגד משים
 טלית של כנפים שני משליך אני ומלפני מאחרי .לבבך על האלה
 טעמי בה ומראה בה כותב אני ימנית יד בתפלה. עומד כשאני
 הציצית אוחז אני ובה יד של תפילין קישר אני שמאלית יד . תורה
 כנגד הציניות להשיס צריך ק״ש בשעס כי הכא הא וכו׳. ק״ש בשעת

 שתי על ואס .לפניו שיהיו צריך וא״כ השמאלית בידו ולאוחזן לבו
 ובשעת ממש הלב על הם הרי להשים צריך מה אומר הוא הציציות
 שתי שיהיו כדי לאחריו ושתים לפניו שתים להפשיל צריך התפלה

 שהם נהי סעדיה רבינו כדברי ואס .לאחריו ושתים לפניו ציציות
 אין ימין כל והגב ימין צד של חזה מ״מ לאחריו ושתים לפניו שסיס
 כי עוד . כו׳ תאמרנה עצמותי כל בהו מתקיים ולא מצוה בהם

 אוחו וראיתם לקיים לפניו ציציות הד' כל שיהיו צריך ק״ש כשעת
 פני מקבל כאלו ציצית מצות המקיים שכל ה׳ מצות כל את וזכרתם
 תירא אלהיך ה' את התם וכתיב אוהו וראיתם הכא כתיב השכינה

 לפניו ציצית שהד' ובזמן ובירושלמי בספרי איסא והכי תעבוד ואותו
 פני ס״ד כנגד ס״ד עולין כפולים חוטין ל״ב שהרי לזה רמז יש

 דארבע אפיא מנין לאחד פנים וארבעה יונתן תרגום וכן המרכבה
 בני אל דבר מן תיבות ס״ד תמצא וכן אפין וארבע שיתין בריין

 השכינה כאלו לרמוז אלהיכם ה' אני עד ציצית להם ועפו ישראל
 שטת לפי אפילו כי אומר אני עוד .תמיד לנגדי ה' שויתי וזהו כנגדו
הל? סרסור שהרי לפניו שיהיו צריך הרע יצר את לתקן ז׳׳ל הרב

הם
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 ואס עיניכם ואסרי לבבכם אחרי חחורו ולא דכחיב העיניס הם
 משמע הגי מכל הילכך .הלב יכנע איך הציציוח יראה לא הסרסור

 דאמרינן ואע״ג לפניו הציציס כל שיהיו צריך מיהח ק״ש כשעח כי
 לא אבל בצואר עעוף שצריך דמשמע נהי ציציח ענדסת נצוארי
 המליח קצות שני ויחזיר יחעמך אלא שמאל לצד ציצית הד׳ שישלץ

 וכן לאחריו ואחד לפניו אחד בשמאל שתים [ואז]יהיו הימין(ואם) על
 ראיתי ומקצתם כן מתעספים וחכמיה ישראל שופטי ראיתי ואני לימץ.

 ד' וחולין בטלית מתכסין שאנו כמנהננו ראשם על הטלית משליכין
 כשעת לבו כננד הציציות ומניח מצות מוקך ונמצא לצדדין לד' כנסות
 אחד כנפות השני וישליך יתעטף המדרש לקיים והרוצה ק״ש.

 עלם טוב יוסף רבינו כדברי משמאל וכן מימין מלאחריו ואחד מלסדו
מי .ז״ל )  אמר שלא אפשר עוד .ברכה בשעת בצואר יתעניף אי

 הם חשבו כאשי ומלאחריו כספו על הטלית קצה את שישליך הרכ
 הטור לשון וזה . מלפניו והכל שמאל לצד הציציות כל שיפ̂! אלא

 מסובב שיהיה כדי לאחריו הציציות ושני לפניו הציציות שני ומחזיר
 סוף ים למי ואומר מכריז היה שגבריאל במדרש נמי ואיתא במצות.

 שעתידין הזהרו אחוריהם ואומר[למים]של חוזר ישראל את אישטפו של
 7צי הזה המדרש לפי ז״ל הרמ״ה עלה וכתב מאחוריהם להתעטף

 שעתידין במדרש דהאידקאמר דא״צ ונ״ל .לאחוריו ציציותיו להשליך
 שעה דבאותה העטיפה בשעת מאחוריהם בציצית להתעטף ישראל

 והנראה .ע״כ יבין והמבין הס מאחוריו והציציות הטלית כל
כתבתי: לע״ד

ת (סקמכ) א אלף ל א  במי דעתי אודיעך נפשי ידיד ממני ש
 מצד חושש והיה הסולם מן שנפל

 או הגומל לברך חייב אם חלה ולא למשכב נפל ולא האיברים כאב
 חולה דוחא מ״ד דאיכא פוסקים מחלוקת זה דבר חשובה י לבטלה שמים שם הוצאת משום לחוש יש ואם לא.

 למשכב נפל ולא במעיו או בראשו חש אבל למטה שנפל
 מחלוקת שהוא וכיון לברך צריך בראשו חש אפי׳ מ״ד ואיכא לכרך א״צ
 ואע״ג . לבטלה ברכה מספק עצמו להוציא לברך שלא הוא טוב

 לסמוך ראוי אין מיחוש על אפי' לברך כספרד שנהגו הכיור דכתב
 וכ״ש מנהג שום הללו במקומות ואין מספרד שיצאנו כיון זה על

 חדא יברך לא למשכב נפל לא שאס האומרים דברי את רואה שאני
 אותה מברכין דאין כתב ז׳׳ל הראב״ד שהרי מציעתא מילתא דהוי
 חלל של ומכה צמירתא אשתא כגון נפשות סכנת דאיכא היכא אלא

 סברת בין ממוצעת זו סברא ונמצאת השבת את עליו שסחללין
 חולה דאמרינן שבת מענין דנלמוד ותו ז״ל. הערוך וסברת הראב״ד

 השירו לא מיחוש משום ואלו .ועושה לעכו״ם אומר סכנה כו שאין
 הוי לא דחושש ודאי ומשמע מדרבנן שאיסורו בדכי אפילו לעכו״ס

 הירושלמי לשיטת ואפי' .תנן חולה הודאה לענין והכא חולה בכלל
 דאפי' ממנה שלמד מי ויש הס סכנה בחזקת הדרכים כל דאסר
 לא .דוקא הדרך תפלת לענין ולא שנויה הודאה,היא ברכת לענין
 הדרכים כל דוקא לדידן סייטתא מינה איכא אדרבה אלא קשיא

 בא שאתה אלא זה די ולא החולים ולא«ל אסרו סכנה בחזקת
 נפל שאם הוא הנכון ולפיכך סכנה בחזקת יהי' שהחושש עלינו להוסיף
 הנפילה והיתה למשכב נפל לא ואם לברך צריך הנפילה מחמת למשכב
 רבינו להרב ראיתי בזה ואפי' .נס לי שעשה לברך צריך סכנה מקום

 אבן שנפל ומי וז״ל בצ״ע הדבר שהעלה בתשובה ב״ד אב אברהם
 ולא נס לו ונעשה לעינו המוך ברזל או ען נתקע או לראשו סמוך

 בסולם עולה שהיה או בעינו נכנס לא הברזל וגם הראש על נפל
 שום פו אירע ולא ונפל מתחתיו שליפה נשמטה או עקכו ונשמט
 כל כי הזה במקום נס לי שעשה ברוך להודות שצריך י״א מיחוש

 ברוך לברך צריך ממנו וניצול סכנה בו שיש לדבר קרוב שהוא אדם
 מעשה שהוא חדש נס על אלא לברך צדך שאין וי״א .נס לי שעשה
 זה על ראיה דמייתי ואיה לאבותינו ניפיה פו שנעשו כמקום שמים

 נס לנו שעשה ברוך ומברכין יורדין שהיו המחלוקת דסלע ההגדה
 מתשובה למד אתה הרי . ע״כ עיון צריכין אלו ודברים הזה במקום

 חולה בגדר נכנס אינו למשכב נפל לא אם הסולם מן הנפילה כי זו
 ברוך לברך וצריך נס גדר תחת אלא הגומל ולברך להודות שצריך
כלא שיברך בזה בכיוצא אני ורואה א״צ ולמר . גם לי שעשה

 כיוצא הברסת דכל דמפרש מאן איכא דהא ומלכות שם הזכרת
 הברכה בעיקר פלוגהא דאיכא והיכא ומלכות שם בלא הם :ה

.ומלכות שס מזכיר שאינו כיון כלום הפסדנו שלא כדבריו ייעשה
:כתבתי לע״ד והנראה

של״ז) סימן בתשובה ז״ל הריב״ש כן כתב שלא (אעפ״י
ה ב(חקעג) ל א  ביד הפקיד ראובן רבינו ילמדנו מרודס ש

 לו וממר למצרים להוליכם בגדים שמעון
 בשלך שתעשה כמו הזה בפקדון עשה הבגדים מסירת בשעת

 ונאבד נאמן ביד והפקידם הבגדים את למכור מצא לא ושמעון
 אלא אותך הרשיתי לא לומר שמעון את ראובן תובע ועתה .הפקדון

 אחרים ביד להפקיד אבל בשלך עושה שאתה כמו להחניף או למכור
 דבהאי פושע דהוי ואת״ל .אחר ביד פקדוני שיהיה רצוני אין כי לא

 לו אומר אם לג מיבעיא אכתי להפקיד שהרשהו משמע לא לישנא
 ומחשבתך רעיונך על שיעלה מה וכל שתרצה מה כל זה בבגד עשה

 לעז בלשון לו אמר וכן כלום ממך אתבע לא ליש אותו תטיל שאפילו
 סי לוקי טודו אי דיש קיניר ווש לוקי טודו פנוניו דיאיסטי פאזי
 קומסיון דו ווש א' מאר לה אין איניש קילו אאון אנטונאר״י ווש

 שיוכל ג״כ כולל לישנא בהאי לו דאמר כיון לשאול יש עתה .לארגא
 כמו בשלי עשה מלשון עדיף לא דילמא או אחדים ביד להפקידו

 וג״כ בדבריו קוהיס שהדיינים שמעון כשראה זה אחר . בשלך
 שהיה מה כל טען שכבר והשיב אחרת טענה לך יש אם לו שאמרו

 בשעת הזה ראובן רבותי ואמר דין גמר קודם וחזר .לטיעון לו
 בהדיא לי אמר והוא פיטור של לשונות כמה לי אמר הפקדון מסירת

 לא ובתחלה עשיתי וכן אחרים ביד שאפקיד למכור אמצא לא שאם
 לים הפקדון אטיל שאפילו לי שאמר מה בכלל שהוא לפי פירשתי
 ולא שארצה מה שאעשה לי שאמר מה בכל וגם .פטור שאהיה
 שמעון הוי אי רפינו יורנו ועתה .בדברים ולהאריך לפרש חששתי

 הראשונים דבריו שהרי הראשונים דבריו מפרש או וטוען חוזר בזה
 המכר ובשעת לאברהם קרקע מכר יוסף רבינו ילמדנו עוד .הוא

 ידיו במלאכת ינכה הסך וחצי במעות הסך חצי הקונה שיפרע התנו
 לו ונתן זה על שפר ביניהם ונכתב יוסף לו שיתן הבגדים בתיקון
 לקנות סיפוק בידו ואין יוסף העני ושוב החוב מקצת ונכה בגדים

 השיב .במעות חובו שארית אברהם את ותובע בגדים ולעשות צמר
 שלא וכמעט הסך לנכות ידי מלאכת אלא מעות לך חייב איני אברהם

 לך אין אם במלאכתי הסך חצי נכותי בסבת אם כי הקרקע קניתי
 מעות לך חייב איני כי המלאכה אעשה ואני מאחרים בקש לך בגדים

 דאוגר גברא ההוא האשה פ' בכתובות דאמרינן למאי האי דמיא אי
 אמרינן לשוכר פסידא איכא דאי משם שנראה לחבריה רחייא

 פסידא דאית זה בנדון ובכאן ואותיב טחון וזבין טחון למשכיר
 וימתין מעות לפרעו לו מחייבינן לא במעות שיפרע במה לאברהם

 הנכון על רבינו יעמידנו זה כל על . בגדים לו שיזדמנו עד יוסף
 ;א״ס לעד יגדל תורתו ושלום רבינו ושלום אמת בדרך וינחנו

ה ב ו ש  ון דכי סמכו מה על ידעתי לא קיהותא דקהו דייני הגי ת
 לו אין פעור יהא לים הפקדון יעיל שאפי' עמו דהסנה

 עליו קוהים יהיו טעם ומה הפקדון קבל זה תנאי שעל כלום עליו
 וכן מפשיעה פעור להיות חנם שומר מתנה קייל״ן דהא לחייבו
 שיתנה תנאי בין חילוק ואין תנאו לפי והכל כשואל להיות מתנה

 קבלו זה תנאי שעל הפקדון וקבל שתק וחבירו הנפקד או המפקיד
 וכ״ש פטירו ואפ״ה לים הפקדון מלהטיל מזו גדולה פשיעה לך היש

 אין ליה למימר מצי לא דודאי נאמן ביד וכ״ש אחדים ביד להפקידו
 הדיינים טעם ידעתי שלא ומפני שיעשה במה נתרצה שכך וכו' רצוני
 על שאדע עד דבר כתבתי לא הסברא מן או הספר מן הוא אם
 נפער הוא הראשונה בטענה שאפי' אומר אני מזו גדולה .אכתוב מה
 חבירו ע״י סחורה שולח סתם כי כבשלך בשלי עשה לו שאמר כיון

 וזה לשליח לו שיראה מה במכירתה לעשות אחר בעקום למכור
 שאין שבזמן הסוחרים דרך הילכך .קאתי מלתא לטפויי הלשון
 לי ויש .נאמנים ביד סחורתם מפקידים להחליף או למכור מוצאין

 בטענה רווח דתרעא בנ״ד לזה צריכין אנו שאין אלא ראיות ע״ז
 מפקינן לא משמעיות שתי בלשון שיהיה שאפילו יודע והוי .שנייה

:מספיקא ממונא
ילענין



נבותשובותהרדבץשאלות
ץ נ ע ל  שהוא טענה כל נידך יהיה זה כלל וטוען חוזר נקרא אם ו
 להכחיש עדים כאו לא אם וטוען מוזר לפטור מפטור ’

 . הפוסקים רוב דעס וזהו וחזר מנ״ד שיצא ואפילו הראשונה טפנחו
 טענחא דדלמא וטוען חוזר אינו שוב מנ״ד יצא אם מקצח ולדעח

 דעח לפי ואפילו וטוען וחוזר לפטור מפטור הוי וננ״ד אגמרוה
 ואינו לפטור מחיוב היא שכיענחו נמצא לחייבו קוהיס שהיו הדיינים

 אין ואמר אחרח טענה עוד לו יש אם לו שאמרו כיון וטוען חוזר
 מב״ד יצא ולא הואיל לטעון יכול הראשונים דבריו לפרש מ"מ לי

 הוא המפקיד שאמר הלשון בכלל שהרי הוא פירוש והכא כ״ע לדעח
 אחרים ביד ולהפקיד שירצה מה כל בפקדון לעשוח רשוח לו שנחן
 ויעויין בו אאריך לא אחרח פעם זה דין על לשם שכחבחי מפני ג״כ

 לעח כי בארוכה ואכחוב חידיעני בדבר מערער יש ואם משם
אי: [עחה] . פנ אין

ן י ^נ ? ל  חמיד מלאכה לעשוח מוצא אברהם אם ויוסך אברהם דין ו
 מדח על דכופין ליושף בעין מעוס לחח אוחו כופין ׳

 אברהם ימצא לא ואם שכירוח בהלכוח ז״ל הרמב״ם וכ״כ םדום
 ידו מלאכח אלא לו נחחייב לא כי עמו הדין חמיד מלאכה לעבוח

 מאחרים בגדים יוסך יבקש לפיכך מעיח ולא מפוחיו כשיעור
 ודמיא מעוחיו שינכה עד השכירוח הוא ויקח להקן לאברהם ויתן

 הם פשוטים ודברים אמרח ויפה . כחבח אשר האטה דפ' לההיא
: כחבחי לע״ד והנראה . נהם להאריך ראיחי לא ולפיכך

דיני פרטי בענין דעחי אודיעך ממני (חקמד) ג אלף
 שייך לא ובמה שייך במה שלשחן מעמד

:בפיך מסודרים שיהיו כדי בקוצר .
ה ב ו ש  בין ע״פ בין במלוה ובין נפקדון כין הוי שלשחן מעמד ת

 אלא כחב שלא אע״פ השטר אח לו שמסר וכגון בשטר
 לפלוני בשטר לי חייב שלחה מנה חן שלשחן במעמד ללוה שאמר

 השטר חן לנפקד ואמר אחר ביד מופקד השטר שהיה אפילו או
 כמעמד גם המלוה אח לו חן אמר וללוה לפלוני בידך המופקד

 מסר לא אס אבל משועבדים מנכסים וגובה המקכל קנה שלשחן
 שהקנהו הוא המלוה אלא שלשחן במעמד לו הקנהו ולא כשטר אח לו
 דכהבו ואע״ג . המשועבדים מן ולא חורין בני מנכסים דגוכה נ׳׳ל לו

 ושחרורי נשים גיטי הנ״מ שלשחן כמעמד נקנה שטר דאין בחוספוה
 והנוחן לאחריני זכי לנפשיה דזכי דמגו קונה ממון פטרי אבל עבדים

 רכנן דאלמוה לו ולמחול לחזור יכול אינו שלשחן במעמד מוכר או
 דבזה וי״א . טעמא בלא הלכחא דהוי כיון שלשחן מעמר לחקנח

 אפי' הוי שלשחן ומעמד עיקר. נראה והראשון מחול ומוחלו חוזר
 ומעמד .עיקר זה חולקים שיש ואע״פ הלוה או הנפקד של בע״כ

 דאפשר ממון אבל ודאי לגנוח העומד בממון אלא הוי לא שלשחן
 .שלשחן מעמד הקנו לא אשה כחובח כגון גביה לידי יכא שלא

 אלא לפלוני אוחו וחן מנה הלויני באומר הוי לא שלשחן ומעמי
 עכו״ס כיד הפקדון או המלוה ואס פקדון או מלוה אצלו לו יש א״כ

 ליה ליח דעכו״ס קנה לא שלשחן במעמד זה לישראל חנהו לו ואמר
 הלכחאבלא דהוי וכיון לאחריני זכי לא לנפשיה זכי דלא וכיון זכייה

 עכו״ס והמקכל ישראל הנפקד ואם .פלה לוסיף דלא הבו טעמא
 יחזיר הנוחן כו חזר ואם לעכו״ם נוחן בו חוזר הישראל שאין זמן כל

 אלם שהוא מפני העט״ס מן להשמט יכול אינו ואס לישראל הפקדון
 ואס המפקיד מן ופטור לעכו״ס יחן בדיניהם הוא שכן ספני או

 דבדיניהס חדא שלשחן במעמד המקבל זכה הנוחן הוא הפ:ו״ם
 מעמד ע״י הפקיעו ישראל של ממונו אס הוא דכ״ש וחו קונה

 ועשה המעמד בשעס עני היה הלוה וחס . עכו״ס של כ״ש שלשחן
 נפטר אח"כ העני ואס עליו חוזר זה הרי אצלו להסמיכו בערמה

 שלשחן מעמד ואין . כירושלמי איחא והכי שלשחן במעמד ממנו
 ויש .עלה לוסיף דלא הכו טעמא כלא הלכחא דהוי כיון שליח ע״י

 שאם לי ומסחכרא מקום. בכל כמוחו אדם של דשלוחו חולקים
 כמעמד קנו דלא ליזנוח וזה להקנוח זה שליח עשי המקבל או הנוחן
 אחרים שכיד מה להקנוס יטל שזה הוא החדוש שעיקר שלשחן

 ולא כעצמו הוא חדושו אלא בו לך אין הילכך .לקנוח יטל והמקכל
 במקומו שיהיה כדי שליח עשה הנפקד או הלוה אס אבל .שלוחו

ואס .כמוחו אדם של שלוחו אלא חדוש כאן אין שלשחן במעמד

 לגנוח שמעון קבל אם לוי אצל והעמידו מנה לשמעון חייג ראובן
 בשם כחבו [כו׳]כן גונה מזה רצה שמעון שחק ואס ראובן נפטר מלוי

 בהודאה הנ״מ דמיא כהודאה שחיקה דכעלמא ואע״ג ז״ל. הרמ״ה
 בשחיקחו הוא נפסד שאין מפני ששיק דלהכי הוי לא בקבלה אבל עצמה
 מנייהו חד גבי מעוח ופשו חושבנא דעבוד ושוחפי מחד. עדיף דחרי

 דטעוחא ואשכח חושבנא עבוד ושוב שלשחן במעמד לאחר ואקנינהו
 הודה שוחפו וחוזר.אס נטעוח קנין הוי מידי ולא גבי' פש ולא היה

 וחוזר כלשחן במעמד לו בהודה כיון למקכל פורע טעוח שהוא לו
 דאודיח כיון ליה אמרינן מיניה לאשחלומי ליכא ואפילו משותפו וגובה

 ואי .מיניה לאשחלומי איכא אי וכ״ש ליה פרע זיל הוה דטעוחא
 לאשחלומי איכא אי הוה דפעוחא והודו מהאי בר שוחפי הווחרי
 מנייהו לאשחלומי ליכא ואי דעלמא עדים כשני נאמנים מינייהו
 איהו הוה דטפוחא שהודה הוא המקכל ואם .לקנוניא חיישינן

 ואחד המקכל ואם .כלום השופפין שאר על לו ואין אנפשיה דאפסיד
 לחייב דעלמא עדים כשני הוו לא הוה דטעוחא הודו המשוחפין מן

 ואחד המקכל ואפי' .כעדוח נוגעים שהם לפי האחר השוחף אח
 ואפי' השני השוחף אח לחייב מצכינפין אין השוחפין מן ואחד דעלמא

 השוחף שהרי כי^ם מפסיד אין והמקכל לזה זה ערכים שהשוחפים
 כעדוס נוגע אפ״ההוי חובו כל צו לפרוע חייב הוה דטעוחא שהודה

 וזה במעמד שלשחנו היינו טוען ואס . האחד מן השנים דטוביס
 מעמד היה שלא ישנע עדים אין ואס חייב עדים יש אס טפר

 אבל היה שלשחן כמעמד טוען ואס .ופטור הטענוח בשאר שלשחן
 איט כך הייחי משטה טוען ואם במגו. נאמן כחשבון היה טעוח
 יהיה עדים יש ואפילו וא״ח .שלשחן כמעמד משטה אדם דאין כלום
 מגו דהוי י״ל .פרעחי לומר יכול שהיה מגו היה טעוח לומר גאמן

 היה לא גניה ופש בחשבון דקדק דאלולי סהדי דאנן עדים כמקום
 בחשכונו שמדקדק האדם על דחזקה וחו שלשחן במעמד עליה מקכל
 אע״פ נאמן ודאי פרעחי טען אס אכל שלשחן מעמד שיעשה קודס

 דאפילו כעדים לפרוע א*צ כעדים חבירו אח דהמלוה עדים שיש
 דנאמן מ״ד איכא עומד לכחיכה קנין דסחם אע״ג כעצמו קנין לענין
 גדולי אבל .כעי מאי כידי דשטרך טעמא דליכא פרעחי לומר

 דכיון לי מסחברא וסכי פרעחי לומר נאמן דאין אמרו הפוסקים
 שהוא לסהדי לאודועי ליה הוה עומד לכחיבה קנין דסחם דיודע
 דסבר למאן ואפילו השטר. אח יכחבו שלא כדי חובו אח פורע
 לאסוקי דה״ל פרעתי לומר נאמן אינו השטר בכחיבח למחויי דמצי

 ואיהו דמפרע מקמי נאודועיה וה״ל ככר כחבוהו דלמא אדעחיה
 השטר אח יכחכו שלא בעדים מיחה אם ומיהו אנפשיה. דאפסיד

 אני בזה שטר לכחוב רשאין ואינן מחאה שמחאחו האומרים לדעח
 יכחבו לא שוב דהא פרעחי לומר נאמן שהוא האומר דברי אח רואה
 עדים בלא פרעחי השטר מן בטוח שהייחי לפי יאמר לפיכך שטר עליו

 שהטוען הוא שהנכון יודע והוי .ליכא בעי מאי בידי דשטרך וטעמא
 אם הדין געיקר לפי והוא נאמן אין פרעחי וקנין כעדים המלוה על

 יכיללטעץ אם גם פוסקים מחלוקה הוא השטר ככחיכח יכוללמחוח
 כחכה וכן נאמן. אינו הואמחלוקחלפיכך בקנין המלוה על פרעחי

 אצ̂ו לו שיש טענו וז״ל ונטען טוען מה' פ״כ סוף סחם ז״ל הרמב״ס
 לך חייב איני שאמר או ופרעחיך היה כן ואמר וקגין בעדים חוב

 ה״ז ונחקייס השטר הוציא או הקנין עידי באו ואח״כ ונשבע כלום
 היו לא סנחכע אמר ולא פרעו שלא העידו לא שהרי חשוד ואינו משלם

 :כחבחי לע״ד והנראה .ע״כ כזה כיוצא כל וכן מעולם דברים
ה (חקעה) ד אלף ש ^  בעלה עם שנים עשר ששהחה באשה מ

 כעינא כטענה כאס והיא ילדה ולא ^
 לה שומעין אס אחר מאיש כנים לה ויש לקבורה ומרא לידה חוטרא
 לגברא לאינסוכי כעינא אמרה מציא דדלמא להוציא אוחו וכופין

 :במקומם אחרים יכואו אלו ימוחו שאס להוליד ראוי .שיהיה
ה ב ו ש טפין ת  דסא סגי אחח כח אלא לה אין ואפילו אוחו אין

 P ז״ל כחנו וכן לקבורה ומרא לידה חוטרא לה איח
 כחבולא וכו׳ דאסיחקמיה האי שכחבגבי ז״ל רש״י מדכרי נגחה

 וכ״ש טענחה חועיל לא כניס לה היו שאס משמע בניס לה היו
 ליה כייפינן לא קיים ככר אם ורביה פריה על מצווה שהוא דאיש הוא

כ״דילגכיאנזתא אלו ימוסו שמא חיישינן ולא כניס כח אשם שישא
דלא
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 ומה .ימותו לשמא למימש לן דלית ורביה אפריה מפקדא דלא
ה מתו אם להסתפק שיש  המיתה משעת שגים עשר לה מונין אם מי

 הספק אין שהרי משואין משעת לי ומסתברא הנשואין משעת או
ם לה היו שהרי ממנו אלא ם. היו לא והוא מי מי  יש אם והה״ג לו
 לה שאין בנות בטס או בטת בני או בנים בנות או בטם בר לה

 ורביה דפריה ומק״ו לה אית דהא ונו׳ חוטרא בעינא טענה שוב
 הם הרי ברם בר ורביה פריה על מצווה שהוא האיש דאם אתי

 כל טענה ומסמס מצד שבאת אלא מצווה דלא לאשה כ״ש כבנים
:כתבתי וה^ע״ד כברם הם בנים,הרי דבר .שהוא

ת (<זק®) יי אלף ל א  שנתפס ביהודי דמתי אודיעך ממני ש
 לו ואין בבקר בשבת הסוהר בביס

 או יאכל מה לו להוליך לנכרי לומר מותר יהא אם יאכל מה
 להוליך אימר אי בלילה נם שהרי שבת ומוצאי בשבת שיתענה מוטב

:הפסחים שנסגרים לפי
 אצל חולה שהוא מפני ולא מוסר זה שדבר אני אומר תשובה

.נכרי ע״י מושין סכנה בו שאין חולה וצרכי האכילה
 ולא חולים ואינם אחד יום מתערם דכמה חולה זה שאין חדא

 ועדיין החולי יבא שלא כדי לנכרי אמירה מסירין דאין וסי .חוששין
 דאמירה חטא לזה אומרים אין שבס עונג משום ואי .בא לא

 האמירה דבשעס וסו שבס. בעונג זה שיזכה כדי שבוס לנכרי
 דלא דוכתא בכל אמרינן לזה ודומה .שבס עונג מתקיימת אינה
 מתקיים הלאו שמבטל דבשעה היכא אלא תעשה לא ודחי עשה אתי

 טלה שמצרים מפני מוסר שהוא אומר שאר הטעם אלא .העשה
 אמירה הוי וא״כ לכ״ע היחיד רשות והוי בלילה נעולות דלתותיה

 והכא גזרו לא קצת היום צורך דאיכא והיכא' דרבנן באיסורא לנכרי
 מלסא האי כי לו מסירין שבס עונג ומצות דרעב צערא דאיכא כיון

ק מימוש לו שיש דמי ז״ל המפרשים דאמרו ואע״ג  השיניים כאב מ
 כלום לו מסירין אין רגליו על הולך והוא איברים משאר אחד או

 ואיכא צפרא דאיכא הכא שאר דרבנן בשבות לעכו״ם אמירה ואפילו
 שמא הדליקה מן איןמצילק ז״ל אמרו שהרי מדע שבס. עונג ביטול

 שנג משום סעודות ג׳ מזון להציל לו הסירו ואפ״ה לכבות יבא
 הרי משרבס שאינה למצר שמצילק המפרשים רוב והסכימו שבס

 בנ״ד וכ״ש שבס שנג משום עירוב וחסרו, יסירה טרדא לו שהתירו
 דשאני סימרא ומינה .חבוש שהוא צערו על נוסך דרעב צערא דאיכא

 דמילה אליעזר ר׳ בפרק דגרסינן דשבוס לשטח גרידא שטח כק 1ל
 אי ביס מגו לייהו רבא להו אמר ממימיה דאשספוך ינוקא בההוא

 שתפו לא והא א״ל אשסוך נסמוך א״ל ערבו לא הא אביי א״ל
 למר לאוסובי בעאי אביי א״ל ביס^ מגו לי לייסי ליזיל לעט״ם לימרו

סף רב pשב ולא  אמר יכודה רב ביה הויק כי כהנא רב דאמר ז
 עבדינו ובדרבנן שבדא עבדיק והדר סזבסא שסבינן בדאויייסא לן

מי הדר סזבסא מוסביק והדר עובדא  א״ל דמסבי׳ בעיא ליה א
 הזאה מה היא שטס לעס״ם ואמירה הייא שבוס הזאה דסניא מהא
 ואינה היא שבוס לעכו״ם אמירה אך השבת את דוחה ואיט שבוס
 מעשה ביה דאית שטס בץ לך שאט ולא א״ל .השבת אס דוחה

 אלא לי אחים זיל ליה אמר לא מר דהא מעשה ביה דלית לשבות
 הוא בעלמא דטלטול ז״ל הייא״ף ופי׳ . ביסאי מגו לי אייתי זיל

 לצורך שבוס הסיר שלא אע״ס ז״ל הרב הרי .מעשה ביה דלית
 ליה שאני ולא מדרבנן שהיא במלאכה לעכו״ם אמדה התיר מילה

ק . מצות לשאר מילה צורכי בין  שבוס שהסיר ז״ל הרמב״ם דעת ו
 במכשדי שבוס משום שהוא בדבר לעט״ם אמירה דהייט דשנות

 מלאכה שאינו דבר ח״ל שבס מהלטס פ״ו כהב מץ וגמלה .לולב
 לעט״ם לומר לישראל שסר שטס משם תנא לעשוש אסור ואין

הצנ־ז שלי מקצת שם שיהיה בשבסוהוא לעשש הי  צורך לדבר אוי
 שהסיח ז״ל הגוונים לדעת וכ״ש .פיכ מצוה מפני או הרבה

 דרך ועל מילה. מכשירי לצורך נשרה במלאכה לעט״םאפילו אמירה
 לסשדס הנר אס לו להדליק לעט״ם לומר העטור בעל המיר זה

ה. של מלאכה היא הנר שהדלקת כזן היא נחלה קולא חו שבס  שר
 סכבה ואל כבה לו ו^מדם אין לכטס שבא עט״ם דסנן וא״ס
 אלא איסורה ואין היא לגופיה שא״צ מלאכה הדלקה לכבות והלא

פסידא דלגבי ד״ל פסידא דאיכא אע״ג הסירו לא ואפ״ה מדרבק

J
פסדא דבר שם לו מסיר אתה שאם כלום להסיר רצו לא דממון  מפני
 דליקה גבי א״נ .משנו על בהול שאדם לפי בדים לעשות יבא דממון

 סצדכה מלאכה ואיכא פחמין לעשס העט״ם יטץ שמא הסירו לא
 בכי דאפילו ושבר חולק ז״ל שהרמב״ן שאע״פ זרע והוי .לנוכיה

 לידשס שבס שנסנס לפי בלבד במילה אלא שרינן לא גוונא האי
 ז״ל ר״י דעס נראה וכן כלל שבס מחין אין המצות בשאר אבל אצלה
 הנכון מ״מ כרמליס דרך ס״ס להביא לעט׳׳ם לומר התיר שלא

 מילחאמציעסא שמא לפי ז״ל והרמב״ם הריא״ך שבשסקיסהואדעס
 ר״י כדעת ולא הרבה שסיקל העשר ובעל הגאונים כדעת לא

 רגיל אני ®תקים שבשאר ואע״פ , הרבה שמחמירין ז״ל ורמב״ן
 שישאר לכשנגדו קולא איכא מחמיר אתה שאם הכא שאני להחמיר
טוי ם כל בצער החמש הי  שאפילו לומר אני וקרוב .הלילה וכל הז

 להביא כגון גרדא מצום במ^ם אלא אסרו דלא בנ״ד זדו המלקים
 דרעב צערא ואיכא בשבס להתענות איסורא דאיכא הכא אבל ס״ס

 בישל נמי ואיכא חבוש והוא הואיל כך ע״י שלי לדי שיבא וקחב
 משם שמא בדבר לעט״ם אמירה לו דמסירין שדו כ״ע שבס שנג

 חטש שהוא לפלוני זה מאכל כמוליך כל לו לומר אפשר ואם .שבוס
 שסר ממש באמירה אלא אפשר לא ואם טפי עדיך מפסיד אינו

:כתבתי לע״ד והנראה .בהדיא לו לומר
) אלף ״ ק ס ) ה ו ש ע א אביה שהשיאה בקטנה בקנויא מ מ  ו

 היא ועכשז הדין כפי קדושיה קבל
 אם אביה דברי כפי קטנה ועודה להתגרש מבקשין והבעל ואביה

 ואביה היא או היא ולא אביה או אביה ולא גיטה אס היא מקבלת
 :אביה ולא היא לא או לבח אחד כל אי ביחד

ה ב ל ש  קנמאלי אליהו ה״ר כתב זה על הקונדרס ראיס הנה ת
 לברר וראיתי משורים בלתי דברים בו ובאו מקנדיא

 ז״ל כסב .בעהי״ס היטב באר שולמו ססבאר כך ומשך אוסם
 לחקור שצריכין בעיני נראה תחלה .אביה דברי כפי קטנה ושדה
 שאמר דהאב דנהי לא או אביה דברי כפי קטנה היא אם ולדעס

ם שנים ט׳ בן זה בט  הנ״מ נאמן א' וזם שנים ג' בס זו בסי א' וז
 ולכל לשנשין ולא למטס לא אבל ולהקדשוס ולחרמוס ולערכין לנדרים

 ז״ל הרמב״ם שכסב ממה למד זה .עכ״ל נאמן אינו שבערוה דבר
 צרץ היה ולא שבערוה דבר ולכל שלוסיך אלא אישות מהל׳ ב׳ פ׳

 עדים שני להביא צריך א״כ כסב שד .ועונשין מטס בכלל הוא שהרי
 בא לא בזה גם . ע״כ קטנה שהיא הנ״ל בש על להעד כשרים

 ולפי .עצמה ע״י היא משרשס קטנה היא 4אפי שהרי בדקדוק
 אס לששר יכולה אם עדים שיטא עד לכשב ראוי היה כך שטסו
 לא צריכין אנו אין כי בזה הכניש מי אדע לא ואני .לא אם גיטה

 אמר הסקבל בפרק דגרסיק העדים לעדוס ולא אב של לנאממסו
 זוכה ואין לעצש זוכה ונוטלו אטז וזור^ צרור בקטן מדוס שלש רבא

שס .אביה בקדושי משרשס בקטנה וכנגדו לאחרים ש  מקחן הפ
ט׳ מקח ט׳ שבע כבר שיס כבר וכן ו ש ו  הרי .נדרים לשנס הגי
 שהרי שיס מבס פמוסה היא שמסגרשס שהקטנה זו גרסא לפי

 כן ואם שבע כבר שיס כבר הם גדולים זסר שהם הפשטות
 כל חמש וכבס (ממש) כבס היא אביה בקדושי המסגרשח קטנה

 אם ס׳ בן בקטן לעין נראה והדבר גיטה אס לששר שיכולה
ק ואם זור^ צרור לו נוסנין ס ה מס וא״כ נוטלו אגח לו נו  צרץ■ ש
 טעו לא לט׳ ה׳ דבין יוסר היא אם נראה הדבר הרי לעדים
 ואפילו . רבא כדאמר הדבר יבחן ספק לו יש עחין ואם . אינש

 משרשם בקטנה וכנגק באמצעיסא שטרם ז״ל רש״י גרסת לפי
ש .אינש טעו לא לסשע שש בין מ״מ אביה בקדוש  דגרסיק ו
 ניטה אס לששר יודעס שהיא קטנה דסניא דהך עלה בגמרא

 ושרשו אמר לדבר ניטה בין שמבחנס כל אימא אלא מתגרשת
 לשטר גיטה בין לא אכל לחק ניטה שמבחנסטן כל המפרשים

ק לא גדולוס אפי׳ דההיא אחר ד  שאיט אחר לכלי גיטה בק אלא י
שה וכו׳ וזורר^ צרור לקמן וכדאמרינן קאמרינן לגיטה דומה  אק ו

 אמר ואם ארור למפץ גיטה טן סבחין שלא נשאה שתהיה קטנה לך
 לנאמטה צורך ומה אותה להבחין לו היה ספק לדיין לו היה זה כל

 של הקטנה במדה מפרשים רוב ולדעס .העדים לעדוס או האב
וא״ס .גיטס אס לשמור יודעס אם ברור וזה משרשס רבא מדות

ט ה



נגחתשופותההדבץשאלות
 והיא אכיה בחיי אבל אביה שמח כגון פי׳ ז״ל הריא״ן} כסב הרי

 דרוב חדא קשיא לא . היא ולא גישה מקבל אביה אביה ברשית
 המאורסה נערה דחנן דהא דסברי בזה שליו חלוקים המפרשים

 להודיפך נערה דנקט והא קשנה ה״ה גישה אח מקבלין ואביה היא
 בו חזר זו סברא בעל שהוא ז״ל רש״י וגס . יהודה ר' של כחו

 ותו . מקדש האיש בפרק ג׳׳כ וכ"כ קשנה דה״ה בתשובה וכסב
 לפי אביה ולא היא בנשואה אבל בארוסה אלא בסוגיין עסקינן דלא

 אבל ז״ל הרב שכתב ממה לה ודייקינן אביה מרבות יצאת שכבר
 ברשות היא ודאי חי דאביה וכיון אביה ברכות והיא אביס בחיי

 אלא אביה ברשות והיא לומר צריך ומה היא קשנה דהא אביה
 נשאת לא שעדיין אביה ברשות והיא אביס בחיי קאמר תרמי ודאי
 בירושלמי בהדיא איתא והכי .אביה מרשות יצאת כבר נשאת שאם

 מקבלין ואביה היא המאורסה דנערה מתניסן הך גבי דהמקבל
 היא ולא אביה קשנה אביה ולא היא נשאת עלה וגנסינן נישה
 בסדיא קמן הא אביה ולא היא דעת בה יש אם ואביה היא נשאת

 אביה ולא גישה את מקבלת היא נשאת אם דעת בה שיש דקכינה
 ז״ל הריא״ן} כדעת היא ולא אביה מאורסה קשנה היא ואם

 דרישא מכלל לה אין או דעת לה יש אס בין בנשואה מדמפליג
 הירושלמי לתרן אפשר ומיהו . היא ולא אביה דעת לה יש אפילו

 המאורסה והקשנה מיירי דעת בה דבאין האחרת הששה בעלי לפי
 אביה מרשותו יצאת לא שעדיין כיון' נישה את לשמור דעת בה שאין
 כאינה כמו בדבר שוין והיא אביה נשאת אם אבל .היא ולא

 שכבר אביה ע״י מתגרשת אינה דעת בה שאין עצמה ע׳׳י מתגרשת
 כלומר ואביה היא נפאס בבא האי ז״ל הר״ן פי' וכן .מרשותו יצאת
 לאשמועינן בנשואה בסיפא דמפליג והא כלל מתגרשת שאינה שוין

 דהיינו אביה ע״י ולא עצמה ע״י מתגרשת קשנה דאיכא רבותא
 נאה בירושלמי ז״ל הר״ן ופירוש . גישה את לשמור ויודעת נשואה
 ה״ל והכי לאו במקום הן קאמר דהיכי בלשון נאה אינו אבל בענין

 דגרסס ותו אביה. ולא היא לא נשאת היא ולא אייה קשנה למימר
 אביה קשנה אביה ולא היא נשאת היא כך שלנו בספרים הירושלמי

 אביה ולא היא דעת בה יש אם אביה בין היא בין נשאת היא ולא
 ע׳׳י או אביה ע״י דמחגרשת משמע אביה ובין היא בין ומדקתני

 במרדכי כתב כאשר מלונדריש הרב הירושלמי [מביא] וכ"כ עצמה
 חדא הלשון של פשושו לפי הערן להלום א״א אבל התקבל פ' בהנה״ה

 ותו .גיכיה מקבל ואמאי בה רשוס לאביה אין שוב שנשאת דכיון
 ודוחק עצמה ע״י מתגרשת איך גישה את לשמור דעת לה שאין כיון
 מרשות יצאת שישאת כיון דעת בה שיש קשנה דבשלמא לומר הוא
 מרשות יצאת לא שנשאת אפילו דעת בה שאין קשנה אבל האב
 דעבדא מאי דכל נמי ומינה אביה ע״י מתגרשת שכן וכיון האב

היא הילכך עבדא קא דאביה מדעתה  דכיון גישה מקבלת אפי'
 נתנו כאלו והוי אביה אצל מריצה מיד אותו לשמור דעת בה שאין
 ולא אביה דעת בה שיש המאורסה קשנה אבל האב ברשות הגכי
 קבלתה ואין עבדא קא דנפשה אדעתה דעת בה שיש דכיון היא

 דתנן הא זה דרך ולפי .האב מרשות יצאת לא שעדיין כיון מועיל
 בארוסה מיירי מתגרשת אינה גישה את לשמור יודעת שאינה וכל

 אבל .אביה ע״י מתגרשת אלא קאמר עצמה ע״י מתגרשת ואינה
 לה שיש מאותה עדיפא דעת לה דאין משום חדא רחוק הפירוש זה

 דגרסיק ותו .אחת יד אלא לה אין וזו ידות שתי לה יש שזו דעת
 כל יוחנן ר' אמר להתגרש צריכה שהיא קשנה היא איזה בירושלמי

 זמן לאתר אותו מוציאה והיא עמו אחר ודבר גישה לה שנותנין
 משמע להתגרש צריכה שהיא קשנה היא איזה ומדקאמר .ע״כ
 יועילו שלא כלומר להתגרש צריכה אין מזה פחותה שהיא דכל

 הרב ולדעת .מעצמה דעת לה ואין אביה מרשות שיצאה גירושיה
 הקנתה דאדרבה לתק צריך כפשכיו הירושלמי לשון שהבק מלונדריש
 ופי' .האב אצל זכותה כל נתרוקן דעת לה דאין דמשום קלקלתה

 ע״י להתגרש צריכה שהיא קשנה היא איזו הוא הכי הירושלמי
 יודעת שאינה קשנה אבל וכו' לה שנותנין כל יוחנן א״ר עצמה
 מתגרשת. אביה ע״י גם אלא לבד עצמה ע״י להתגרש צריכה אינה
 דעת בה שאין נשואה דקשנה המפרשים ורוב ז״ל הר״ם דעת איל

בקשנה אלא ז״ל ור״ת רש׳׳י פליגי לא דע״כ כלל מסגרשס אינה

 שכבר פליגי לא נשואה אבל נטה אח לשמור דפת בה שאק ארוסה
 ואע״פ ואביה היא נשאס היא בירושלמי הר״ן וגרסת .יצאת

 .האי טלי מדוקדק ירושלמי הלשון דאין קשיא לא דחוק שהלשון
 אביס בין היא בין לדס־ק איפשר שלנו הספרים גרסס לפי ואפי'

 אביה ולא היא לא תני הוה דאי י״ל א״נ . ניטה את מקבלין אין
 יכולין יחד שניהם אבל לבדו אביה ולא לבדה היא לא משמע הוה

 דמשמע אביה בין היא בין תני להכי ליסא ודאי והא גישה את לקבל
 שבפסקים הנכון הילכך . ניטה אס מקבלין איק שניהם בין אפילו

 את מקבל אביה ארוסה היא אם שש מבס פסותה שהיא שכל בזה
 היא ואם .כלל מתגרשת אינה נשואה היא ואם .היא ולא גישה

 גישה את מקבל אביה אב לה יש אם ארוסה והיא שש על יתר
 כשעת החולקים דעת על נסמיך בדיעבד היא קבלתו ואם היא ולא

 היא אב לס אין ואם . החולקים מכלל שהתוספות וכ״ש הדחק
 כנ״ד ניטה אס לשמור ויודעת נשאת ואם .לכ״ע גישה את מקבלת

 דפרק דהכא האי דמפרשי' המפרשים כל דעס וכן אביה ולא היא
 גישה אס מקבל ואביה דתנן שנתפתתה נערה דפרק והך התקבל

 וכ״כ ניטה את מקבלת היא הנשואין מן אבל האירוסין מן דוקא
 בקטנה ולא איירי בנערה דהתם וכ״ס .נערה פרק עצמו ז״ל רש״י
 ובנערות בקטנות בבתו זכאי האב ברישא רש״י כתב דהא ליתא
 האירושין מן ודוקא ז״ל רש״י כתב ועלה ניטה את ומקבל קאי ועלה
 דאפי׳ משמע בה רשות לאייה אין שוב נשאת או בגרה אם אבל

 ודוקא דהאי איתא דאם בה רשות לאביה אין נשאס אם נמי קטנה
: לפרש לו היה אקכינה ולא אנערה קאי

ו1  דעת לה שיש דכיון לנערה קטינה בין לחלק יש טעם דמה ת
 יצאת נשואין וע״י אביה ברשות היא דנערה היכי כי לשמור

 דבשלמא שנשאה לקטנה השעם והוא ה״ה גישה אס לקבל מרשותו
 גדולה היא כבר שהרי ידוס שתי לה יש נערה נשאס שלא עוד כל

 קטנה אבל ז״ל הריא״ף לדעס אביה יד אלא לה אין קטנה אבל
 מ״ש לי דקש־א אלא הוא פשוט ודבר . יד לה יש כבר שנשאת

 והיא ונתנרשה אביה שהשיאה קטנה דתנן פלה ב״ש פרק ז״ל רש״י
 שהשיאה קטנה ז״ל וכתב ליבם אסורה והחזירה האב בחיי יתומה
 ומקבל נערה בפרק כדאמרינן גישה את אביה וקבל כקטינותה אביה

 גישה את לשמור דעת בה כשאין דהכא לפרושי וליכא וכו' גישה את
 אינה ניטה אס לשמור דעת לה אין שאם ז״ל רש״י כתב דהא

 קטנה וסתם תנן קטנה דסתם ותו .אביה ע״י אפילו מתגרשת
 והתם נערה בפרק כדאמרינן דכסב וסו .ניטה את לשמור יודעת
 שעדיין מפני גישה את מקבל ואביה איירי ניטה את לשמור יודעת

 בין התנא דמחלק הוא התקבל בפרק בגיטין והסם . ארוסה היא
 מקבלין ואביה דהיא ס״ל דהכא לפרושי וליכא יודעס לאינה יודעת

^ גיטה את אביה וקבל ז״ל רש״י כתב בדוקא ולאו גישה את  א
 ׳ ̂לה דיש ושעמא ניטה את מקבל דאביה איסא הכי דמילתא אורחא

 יש נשואה שהיא ומצד אביה יד לה יש קטנה שהיא מצד ידות שתי
 אביה בין היא דבין נפרה דפרק הך כי והיינו .עצמה יד לה

 ואביה היא המאורסה נערה התקבל בפרק כדתק ניטה אס מקבלין
 ודוקא האי דא"כ הכי לפרושי לי ניחא ולא . גישה את מקבלין
 אבל האירוסין מן נערה ודוקא לצדדין הוי נערה בפרק שכתב
 בין היא בין הנשואין מן אבל אביה וצא היא האירושין מן קטנה
 את אביה וקבל ב״ש בפרק להזכיר ז״ל לרש״י לו דמה ותו .אביה
 דנקט י״ל ובזה אביס או היא קבלה אם בין שוה שהדין כיון ניטה

 הויא אפ״ה בה ושייך ניטה את אביה שקבל אפילו לרבותא הכי
 נשואה בין בקטנה לן שאני לא זו שטה ולפי האב בחיי כיתומה
 חזרת לפי ניטה אה מקבלין אביה בין היא בין דבתרווייהו לארוסה

 אבל האירוסין מן ודוקא ז״ל רש״י שכתב מקום וכל ז״ל רש״י
 אבל בנערה דאיירי לדחוק צריך בה רשוס לאביס אין משנשאת

 בכל דאמרינן ואע״ג . גישה את מקבלין ואביה היא שנשאת בקטנה
 לענין אבל דברים לשאר הנ״מ בה רשות לאביה אין משנשאת דוכתא

 קדושין ע״י אסרה שהוא כיון לגמרי מרשותו יצאה לא גישה לקבל
 הטור מ״ש מתקיים זה דרך ועל . גיטה קבלס י’ע מתירה הוא

 פ״י בקטנותה ונתגרשה אביה שהשיאה קטנה אבל וז״ל קע״א סימן
סימן וריש .אביה ע״י מתגרשת משמע וכו׳ וסחזירה ומת אביה

רמ״א
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 לעסות יכולה אמה שנשאת או אצ לה שאין קטנה כתב קמ״א
ט׳ אותו מקצלת כעצמה היא אצל קצלה שליח  משמע אלמא ו

 זה וה דרך ולפי .אציה ויד ידה ידות שתי לה יש נשואה דקטנה
 שכתצ ז״ל רש״י שטת לשי אינה ההוראה אצל נעשה צדין המעשה

 היא שנשאת כיון הנ״ל שהקטנה הוא מדצרינו העולה .לצסוןן
 אלא . ע"כ צה רשות לאציה אין ושוצ גיטה את מקצלת דוקא

 שנשאת כיון הדצר פשיטת על הסכימו הפוסקים כל שהרי דקשיא
 אציה ע״י ולא עצמה ע״י ומתגרשת צה רשות לאציה אין שוצ

 את עשינו כן ואס .לעיל וכדכתיצנא כירושלמי צהדיא איתא והכי
 מאורסה דקטגה דסצר ד׳ל הריא״ןן שאפילו כולם על חולק ו״ל רש״י
 וכדדייקינן אציה ולא היא הנשואה צקכינה מודה היא ולא אציה
 וקצל צ״ש צפרק ד׳ל רש״י דמ״ש אומר אני ולפיכך .לעיל לישנא
 המאורסה דקטנה מעיקרא ס״ל דהוה לשטתיה אזיל ניטה את אציה
 אצל .ואציה דהיא דרנא לה מסקינן הנשואה קטנה היא ולא אציה
 היא צין המאורסה דקטנה וצתשוצה מקוש האיש צפרק צו שחזר

 ונמצא אניה ולא והיא דרגא לה מסקינן הנשואה קטינה אציה צין
 רש״י של הלשון תסס והטור .והירושלמי הפוסקים עם מסכים

 עסקינן הקטינה גרושין כדיני לאו דהתס משום דק ולא צ״ש כפרק
 ע״י צקטנותה ונתגרשה מ״ש א"נ .לא או ליצם אסורה אם אלא

 אציה צרשות קצלה היא אלא ניטה את שקצל דוקא לאו אציה
 הויא אפ״ה אציה צרשות אלא מדעת עצוא דלא דאע״ג וקמ״ל
 איש לפני ישר דרך זה והרי . ליצס ואסורה האצ צחיי יתומה

 הדין עיקר לנצי צנ״ד הילכך . אחד לדצר המפרשים כל להסכים
 וראיותיו דצריו שאר אצל אציה ולא דהיא אלי' ה״ר כתצ יפה
 אני והנה וז״ג כתצ . לאחת אחת אותס ואצאר ההזדמן כפי צאו
 אמריו ישוצ הוא אף צתו היא שנים כמה צת לאציה אמרתי מאז

 כתצ שכן אחד מחזיר לי והציא ומהר שנים תשעה צת שהיא לי
 צכסליו נולדה הנ״ל שהנערה ז״ל אלגאזי אצרהם ר׳ הנחמד הצחור

 ותמהתי .ע״כ ידו כתצ כזה להעיד עדים ימצאו ועכ״ס הרצ״ז שנת
 כתצ וכן צעינן שנים ואנן אחד עד אלא כאן אין דצריו לפי אפילו

 דמפיהם כלל עדות כאן דאין הוא דמלתא דקישטא וכ׳׳ש עצמו הוא
 איכא כשטר החתומים טדיס דצשלמא רחמנא אמר כתצס מפי ולא

 או כמחזור כותצ אצל צצ״ד עדותן שנחקרה כמי נעשה למימר
 להעיד יכול היה לא כעצמו הוא שאפילו תדע .כלום אינו צפנקסו

 דצתורת לן לימא דמאן ותו . מעצמו העדות זוכר היה לא אם
 כתצ עוד . כן כהצ והוא לו אמרו אחרים דלמא זה כתצ עדות

 צהצאת ונאמנות כשרות נשים עפ״י לצודקה היה אפכר גס
 . ע״כ די אחת צאשה ואפי' שער להכאת הידועות כמקומות שערות

 עוד .נינהו צעלמא שומא שנים צלא דסימניס מפורסם טעות זה
 צין מצחנת אם להתגרש היא יכולה ט' צת שהיא זו וא"כ כתצ

 צדיקה צייכה ט׳ דצת מדצריו משמע .ע״כ לכ״ע אחר לדצר גיטה
 כצת שש כצח אלא אמרו לא המחמירים דאפילו אצלי מחוור ואינו
 יודעת מסתמא נשואה ט' צת אצל . חורפיה לפוס וחד חד כל שצע

 צה מכירים שאס אני ומודה . צדיקה צריכה ואינה גיטה לשמור
 צדיקה צריכה צגילה אשר קטינות משאר יותר צדעתה טסשת שהיא

 מארוסה למילף וליכא כתצ עוד . אחר לחפן גיטה צין מצחנת אס
 לה זכי יתירתה דידא ציניהם לחלק דיש קטינה לנשואה קטנה

 דלא צדקדוק צא לא הלשון זה גם . ע״כ שנשאת כיון לזאת רחמנא
 ידוס שתי לה כיש צאשה אלא רחמנא לה זכי יתירתה ידא אמרינן

 מקצת לדעת ארוסה קטנה או כ״ע לדעת המאורסה נערה כגון
 עיקר ידה מ״ד איכא יסירתא ידא היא מאן המפרשים ואפליגו

 אצל .איפכא לה מ״ד ואיכא ,רחמנא לה זכי יתירתא אציה ויד
 אס יתירתא יד למימר שייך ולא ידה אלא לה אין נשואה קטנה

 הוראתו כוונת הפך וזה ידות שתי לה יש נשואה דקטנה יפרש לא
 כתצ עוד .צה רשות לאציה אין שנשאת כיון צסמוך הוא כחצ וכן

 ודאי וזו לראיה האירוסין מן ודוקא התקצל שנפרק ז״ל הר״ן לשון
 דמפרש למאן אצל לקטנה וה״ה נערה מתני׳ דמפרש למאן ראיה
 איירי צנערה והדיוק׳שלה מחני׳ דכולה ראיה מכאן אין נערה דוקא
 ומשמע כתצ עוד .הסוגיא צסוף ז״ל הר״ן ממ״ש הראיה עיקר אצל

ואס דצריו שמפרש מאחר ס״ל הכי ז״ל הריא״ד שגס מדצריו לו

 צכמה שנוהג' כמו ז״ל הריא״ף דעת כן ואין אומר היה איתא
 והיא ז״ל ממ״ש היא הראיה עיקר אצל חלושה ראיה וזו .דוכתי

 הפוסקים מן ראיות כתצ עוד . לעיל וכדכתיצנא אציה צרשות
 מודה אני וגס . צה רשות לאציה אין שוצ שנשאת כיון דקטינה

 לשאר דהנ״מ ולומר לחלוק הדין לצעל יש אצל הדין הוא שכך
 . צ״ש צפ׳ ז״ל רש״י וכדכתצ מקצל אציה גיטה לקנל אצל דצריס

 אין שנשאת כיון צהדיא שכתצו מהשיבקיס היא הגמורה והראיה
 לצסוף כתצ עוד . המפורשים מן הסתומים וילמדו גיטיה מקצל אציה
 התקצל צפ׳ צמרדכי שכתוצ מה יפה אצלי נחצרר שלא אלא וז״ל

 עלה וכחצ לעיל שכתצנו הירושלמי שהציא ז״ל מלונדריש הרש משום
 נשאת ואפילו לקצלו אציה יכול דעת לה אין דאם מכאן דמשמע

 אלא החילוק זה חילק לא לעיל שהנאנו הגדולים מן אחד ושום
 לה אין אף ומשמע צה רשות לאכיה אין שנשאת כיון כתצו סתמא

 על פליג דידן דתלמוד ואפשר לשיעורין דצריהם נסנו ולא דעת
 דוכתא צכל כדאמרינן שלנו תלמוד תפסו והפוסקים הירושלמי

 וכנראה .ע"כ פליג דלא לימר צאת אם וצ״ע .עיקר דידן תלמוד
 וכתצ צקושייסו הרגיש צעצמו ז״ל הרצ כהרי הלשון כל קרא שלא
 צה רשות לאציה אין שנשאת כיון תלמודא צכולי דאמרינן והא וז״ל

 התלמוד על חולק שאינו אומר צעצמו הרצ הרי דעת לה כשיש היינו
 דפ׳ המשנה על יחלוק ואיך שלנו התלמוד על דחולק נהי ותו .שלנו

 ר' שלה כתוצתה ונתאלמנה השיאה וגירשה השיאה דתנן נערה
 רשות לאציה אין משנשאת לו אמרו אצ של הראשונה אומר יהודה

 שלנו התלמוד על חולק הירושלמי דאין דמלסא קושטיא אלא .צה
 לכלל שהגיעו כיון הנשואות קטנות צססס איירי דידן דתלמודא

 כשאין איירי והירושלמי גיעה. את לשמור דעת צה יש ודאי נשואין
 אצל כחה כל נתרוקן דעת צה שאין כיון דמלסא וטעמא דעת כה

 וכל אציה כיד דידה אציה ע״י וצין עצמה ע״י צין ומתגרשס אציה
 (שלוחה) היא כאלו אותה ועשו אציה אצל מריצה לה דיהצי מאי

 דס״ל ז״ל הריא״ף לדעת לסרן המפרשי' שאמרו למה הא [שליחו].ודמ'א
 דמשמע דקדושין סוגיא הך היא ולא גיטה אס מקצל אציה דקטנה

 דמיירי פירשו מגורשת המאורסה הקטנה ליד גט דכשיגיע מינה
 זכותו לה שמוחל כמי דה״ל גיטה לקצל רשות אציה לה כשנתן

 ומש״ה הגט קכלס צשעס עצמה צרשות היא והרי עליה לו שיש
 יש שלא כיון נמי הכא ואף . מגורשת היא הרי לידה גט כשיגיע

 על נמי ומתגרשת אכיה מרשות יצאת לא גיטה את לשמור דעת לה
 כחכתי זה כל . גיטה לקצל רשות אציה לה נתן כאלו והוי עצננה ידי

 אתי ז״ל הר״ן לדעת אצל מלונדריש הרצ לדעת הירושלמי לחק
 כיון וא״ת . קצת דחוק שהלשון אט״פ לעיל וכדכתיצנא כפשוטו
 והיאך עצמה את לשמור יודעת אינה גיטה אס לשמור יודעת שאינה

 דמפ׳ למאן נמי וקשיא עצמה אכיה(ולא)[צין]ע״י מתגרשס(;א)[צין]ע״י
 ע״י מתגרשת אינה גיטיה את נשמור יכונה שאינה וכל דתנן מתני׳
 צה ינהגו שמא גזרו דלא וי״ל . מתגרשח אכיה ע״י אצל עצמה
 לזמן דעחא לה למיהוי היכיא לה דלית כשוטיה אלא הפקר מנהג
 לנטיירא מלחא וטיריחא דמשספיא יימר ומי דמשתפיא עד מועט

 דאציה ועוד גזרו נא דעתה כה מיהוהף יום דצכל קטנה אכל
 אין גיטיה את לשמור ידעא דלא האי כולי דקטינה ועוד . משמרה

 לא דידן ולנדון . כה גזרו לא הכי ומשוס כך כל לה מסאוה אדם
 והירושלמי עסקינן גיטיה את לשמור דכיודעת דהכא מידי מינה נפקא

: אציה ולא היא דעת צה יש אם כהדיא אמר
י ו ה  הנשואה קטינה ז״ל רש״י דלדעס לומר תרצה אס שאפילו יודע ו

 תנן נערה דדוקא הראשונה סצרתו וכפי היא ולא אציה
 ותדחוק לארוס־ נשואה צין תחלוק ולא היא ולא אציה קטנה אכל

 דצריס דלשאר צה רשות לאציה אין משנשאת לו אמרו דתנן דמאי
 הסוגיות פפטיי נניח לא מ״מ גיטה מקצל אציה לגירושיה אצל הנן

 אין דמשנשאח המשנה לשון ופשט הפוסקים כל ודצרי והירושלמי
 דק: לא דדילמא כמקורו שלא שכסצ יש״י לשון צשציל צה רשות לאציה

י ל ל  צת היא הצח שאס צנ״ד וטריא שקלא מהא דנקטיינין כ
 היא והם טפשה היא א"כ אלא צדיקה צריכה אינה תשע

 צחזקח היא הרי חריפה היא אם ח' כצח או ז׳ כצח שש כצת
איי' מכאן צפחות אצל צדיקה צריכה חריפה אינה ואס שיודעת



ותשוכח/הרדבץשאיבות
 סריפוחה על מרכין אין אחר לדכר גיטה כין מכחנח שסיא

 לגרסא ססכימו המפרשים רוכ כי סומכין כדיעבד אכל לכחחילה
 לשמור יודעה אינה ואס . לעיל וכדכרירנא שלנו כספרים סכחוכה

 ישמור אכיה כי אכיה ע״י מחגרשח היא ארוסה אם ניטה אח
 אם וכן . כלל מחגרשח אינה אכ לה אין ואם ניניה ואח אוחה

 שהוא וגרסחו ז״ל הר״ן כדעה כלל מחגרשח אינה נשואה היא
 ארוסה והיא גיטה אח לשמור יודעה ואם .אכ לס יש ואפי' הנטן

 כדיעכד היא קכלחו ואם ז״ל סריא״ף כדעח היא ולא אכיה לכהחלה
 ככר נשואה היא ואם .וסחוס׳ הפוסקים רוכ לדפח מגורשח

 לדעה ואפי^ אכיס ולא גיטס מקכלח והיא אכיה מרשוח יצאה
 : כחכחי לע״ד והנראה . מינה \מינדא וליכא .ז״ל סריא״ן!

ף ת (חקעח) י אי ל א  ושמעון כראוכן דעחי אודיעך ממני ש
ואמר סדין הדיין ופסק לדין שכאו ״ ׳ 1

 מהיכן הורני ראוכן לו אמר חייכ שאחה וכך כך לו חן צא נראוכן
 ואח״כ עליך פסקחי אשר סמעוח הפרע הדיין לו השיכ .דנהני

 שיחנו עד ספרעון אעככ ראוכן למימר מצי מי .דין פסק לך אחן
 טעמי לכחוכ צריך [אם] לו שכוחכין כזמן גם לא. או דין הפסק לי

: לא והו וכך לפ׳כך חייכ פ' לו טחכין אלא לא או ,®יי!
 יוחנן א״ר דימי רכ אחא כי ממונוח דיני כפ' גרסינן
 ואחד כאן נידון אומר אחד כדין חכירו אח החוקןל

 אמר הועד למקום שילך עד אוחו ספין הוועד למקום נלך אומר
 אלא מנה על מנה יוציא מנה כחכירו שנושה מי אלעזר ר' לפניו
 שנחעצמו שנים ספרא א״ר דמי איחמר . כעירו ודן אומו כופין
 אוחו כופין סועד למקום נלך אומר וא' כאן נידון אומר א' כדין
 סחכין דנחוני טעם מאיזה לי וחנו כחכו אמר ואם כעירו ודן

 ושולחין כוחכין שכירושלים מכ״ד לשאול דכר הוצרך ואם לו ונוחנין
 רכ א״ל הועד למקום והולך אוחו כופין סלכחא אמימר אמר .וכו׳
 היכא הנ״מ א״ל כעירו ודן אוחו כופין ר״א וסאמר לאמימר אשי

 לאיש ^ס מכד למלוס ליה ניחא דלא היכא אכל למלוה ליה דניחא
 דנתיני טעם מאיזה לי וחנו כחכו ומדקאמר . כגמרא ע"כ מלוה
 כחכו אכל .הראיוח עם הדין של טעמו לו דכושכין משמע הוה

 הוועד למקום אומר א' כדץ כשנחעצמו דגמרא עלה המפרשים
 טרם מאחה לי וחנו כחכו ואמר כעירו ודן אוחו וכפו הולך אני

 והדאיוח הטעמים לו שיכחכו למימרא ולאו לו ונוחנין כוחכין דנחוני
 כך טען ופ' כך טען פ' סחם שולחין אלא כשכילן איחו שחייכו
 הם הוועד שכמקום וכ״ד פ' עם שהדין לנו נראה דכריהם ומחוך

 לו ונוחנין כוחכין אמרינן דכי ז״ל הראכ״ד וכחכ טעם מאיזה ידעו
 וכחכו . לא מעצמו לדון כשכא אכל כעירו לדון כשכפאוהו סנ״מ

 . ז״ל ר״ח דעח וכן הכא משמע דהכי האמח הוא שכן המפרשים
 לא אכל דין הכעל דכרי סם דנחוני טעם מאיזה דקאמר והא

 איזהו פ' יוסן! נמוקי וכ״כ והראיוח סדין טעמי לו לכחוכ שיצטרכו
 כגון וז״ל הדדי כהדי עסקא דעכדי כוחאי חרי דסנהו עלה נשך
 חשדא דלינא היכא כעלמא אכל יחשדוני שלא הטעם לפרס צריך דא
ק פל מלגלג היה אם א טעמא ליס מודעינן לא ה  אדרכא דדנ

 זה כפ' דאמרינן ואע״ג . דינא ככי דמפקר כגכרא ליס משמחינן
 שאם כעירו ודן אוחו וכפו הגדול לכ״ד ללכח רוצה שהיה שמי כורר
 אין החם מ"מ לו ונוחנין כוחכין דנחוני טעם מאיזה לי כחכו אמר

 השיב ופ' כן טען פ' כוחכק אלא פ' ומראיה פ' מטעם לו כוחכין
 . דכר של טעמו ירעו הם הוועד של וכ״ד פ' נזדכה כך ומחוך כן

 צריך דוקא דא כגון משמע uלאודוו צריך דא כגק אמר פפא רכ אכל
 סראשורם דעח וכן הרשכ״א כחכו כן דכר של טעמו לאודופי

 כעירו לדון שכפאוהו למי אלא כוחכין שאין ז״ל ור״י ור״ח וסראכ״ד
 דליכא היכא כוחכין אין סדק על שמחלוצץ ולמי .החס כי דוקא

 כוחכין אין שכפאוהו למי אפי' וכן ליה משמחינן אדרכס אלא חשדא
 כגון חשד דאיכא סיכא חלוקים חמשה נמצאו עכ״ל. הטעם לו

 ואס סדק של טעמו להם מודיעין לכוחאי דדמו רארן עמי אי כוחאי
 הורוני לומר עצמו וחלה נייח דלא משום או כמחלוצן שואל הוא

 אדרכא אלא דכר של טעמו לו מודיעין אין דנחוני טעם מאיזה
 הדיינים פל וחולק מרכנן צורכא דין הכפל ואם . ליס משמהינן

פם טעם אמר ואפילו לטעמו חששו לא וסם לטפנחו טפס ואומר

ני׳
 או חולקים פליו שיש לפי הספר לדעה הסכימו לא וסם הספר

 ואפי׳ לו ונוחנק כוסכץ אין כזה גם הספר דכרי כהכנח שנחלקו
 נו ונוחנין כוחכין אין עליהם שקכלוהו יחיד או מומחה יחיד היה
 או סדק יחזור הדעח כשקול או משנה כדכר טעה אם נחזי אלא

 לו הוא הרי על? שקכלו שטון דינו כפי פנק כל מכיסו ישלם
 אם לפנק עליו חלקו והפוסקים שהמפרשים מצינו ולא כמומחה

 ואס . עליהם שקכלוהו או מומחה ליחיד שלשה כין ונוחנק כוחכק
 לי וחנו כחכו ואמר כעירו ודן וכפאוסו קאזילנא הגדול לכ״ד אמר

 וכלא טעם כלא סדין פסק לו ונוחנק סחכק דנחוני טעם מאיזה
 אק ראיה וכלא טעם כלא פסק אפילו אוחו כפו לא ואם ראיה

 אוחו כפו לא שאפי' לי נראה ז״ל סרמכ״ם מלשון ומיסו .לו כוחכק
 פסק לו טחכק דק פסק לו לכהוכ ושאל מעצמם לדון שכאו אלא
 סוחני ושאל כעידו ודן אוחו כפו ואם .ראיה וכלא טעם כלא דק

 מסלכוס כ"כ פ׳ שכחכ הדין של טעמו לו כוחכק דנחוני מהיכן
 .כך לו כוחכין דין פסק לו לכחוכ דינין מכטלי א' שאל סנהדרין

 חייכ או זכאי ויצא ככך שטענו דינו כעל פ' עם פ' של לכ״ד פ׳ כא
 כ״ד אלא סמחייכין שם ולא המזטן שם לו מזכירין ואין לו ונוחנין

 א׳ שאל סחם מדכחכ ומשמע .ע״כ פ׳ נזדכה מדכריסס פ' של
 דינין כעלי של סדין ואלו איירי דינין כעלי דככל משמע וכו' מכע״ד

 נדק אומר א' כדין שנחעצמו שנים וז״ל ששי כפ' כחכ שנחעצמו
 ויוציאו הדיינים אלו יטעו שמא הגדול לכ״ד נלך אומר וא' כאן

 מאיזה לי וחנו כחכו אמר ואם כעירו ודן אוחו כופק כדין שלא ממון
 ממט מוציאין ואח״כ לו ונוחנק כוחכק טעיהם שמא דנתוד טעם
̂  לכחוכ צריך טעיחס שמא טעמא דחלי כיון הכא הא ע״כ.
 כפו לא שאם כמן נוחן וסדק טעו שלא להודיעו הדכרים טעמי
 ליה ססקינן אוחו דכפו היכא לו מחנק דין פסק שאל אם אוחו
 דרכ לישנא אשיא והשחא . וראיוח טעמים גס לו וכוחכין דרגא
 כגון פפא דא״ר קשיא כוחאי דסנהו עוכדא וא״ח . כפשטא דימי

 קשיא ואי . לא לא ואי אין שאל אם אחריני אכל לאודועי צריך דא
 שנחעצמו שנים גכי אלא מילחא האי מייחי לא אמאי שכיה להאי לך

 למיחכ הדק טעמי למיכחכ כעי שנחעצמו דסיכא טעמא היינו כדין
 דמי הוא כרור ודכר דין. פסק אלא לו נוחנין אין כעלמא אכל ליה

 . לו דנוחנין נחחייכ או נזדכה אם לראיה כידו להיוח פסק ששואל
 .ממנו מוציאין ואח״כ לו שנוחנין ז״ל הרכ מדכרי למדח הא

 לעככ שיכול אוחו כפו שלא כגון לכד דין פסק ששואל למי והה״נ
 שכפאוסו שמי המפרשים שאר לדעח וכ״ש פ״ד לו שיתנו עד הפרעון

 שיחנו עד הפיעון שיעככ .דין פסק אלא לו כוחכין שאין כעירו לדון
 הדין אח לכטל יוכל אס שיראה עד לו ממחינין אין ומ״מ .פ״ד לו

 מייחינין והא הכתים חזקת כפ' דאמרינן מהא והראיה .ולהחזירו
 וכן .תיתי לכי ליה ואמרי שמעון כר' הלכה דאין ממערכא איגרא

ט׳ אלעזר כר' דעכד דיינא האי גכי הנשיעין כל דפ' מההיא  ו
 לכטל ראיה מייתית ולכי מיד עחה תפרע ומשמע תיסי לכי ואמרי

 הוא דמסתכר וטעמא המפרשים כחכו וכן יחזיר הדין אח ולהחזיר
 אוחו כפו שלא מי הפירושים לכל הילכך .עלה לוסיך דלא והכו
 לא אם להסתפק יש ועדיק . סדין טעמי לו כותכין אין כעירו לדון
 כי לו שיתנו עד הפרעון לעככ יטל אש דין פסק ושאל אותו כפו
 פשיטא שכן וכיון כלל לו לכתוכ צריכין אינם הראשונה השטה לפ

 שכותכין ז״ל הרמכ״ם מדכרי שנראה מה ולפי לעככ יכול שאין
 הלכה לי ונראה .היא דמר אתדס והכא ממנו מוציאין ואח״נ

 והרשכ״א ור״י ור״ת הראכ׳׳ל שכאכו מה שכקינן דלא למעשה
 מדכרי שנראה מה מפר כפירוש אחריהם הנמשכים וכל ז״ל וסרגכ״ר
 וכפו כדין נתעצמו גכי דדוקא למימר איכא דדילמא ז״ל הרמכ״ם

 מי גכי אכל מוציאין ואח״כ לו ונותנין כותכין ז״ל הרכ כחכ אותו
 ואח״כ ממנו מוציאין ודילמא כן ז״ל הרכ כחכ לא פס״ד ששאל

 וזו הסחוס מפני המפורש דחינן לא הילכך דק פסק לו כותכין
 דליכא דאע״ג יודע והוי מינה. למעדא וליכא למשכילים נכונה סכרא

 כמקום יש שאם זה דין נוהג הגדול כ״ד ולא הוועד כיח לא סאידנא
 כמלוה שם עמו ודן והולך אותו כופין ומוכהקיס גדולים חכמים אחד

 חכמים כאסריה דליכא וכגון מלוה לאיש לוה דעכד משום כס וכיוצא
בקיאין חכמים כמקומו יש אם אכל סלמידים אלא כדינין בקיאין

אפי׳
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 בעירו. דן א!א אוסו נוסק אק בקיאין יוחל אחר במקום יש אפי׳
ק  מהלכוח ששי בס׳ שנסב ז״ל הרמב״ם מלשון מדקדק אני ו

 ישמקומוס אבל הגדול ב״ד שס שאין הזמן בזה הדין וכן סנהדרין
p s סלמדים שיש ומקומות לרבים מומחין גדולים חכמים בהם 

ט׳ ס׳ למקום נלך המלוה אמר אם כמוחם שאינם  הלוה אס כוסין ו
ק עמו והולך  ומדסחח .ע"כ בספרד יום בכל מעשים עושים היו ו

 שאם משמע בתלמידים וסיים לרבים מומחים גדולים בחכמים
 מומחים גדולים שאינם אלא בקיאים חכמים יש מקום באוסו
 בדין וכן שם ללכס אוחו טסק אין האחר שבמקום כאותם לרבים

 אח נטרח למה לאמיתו הדין להוציא שיודע סי במקום שיש כיון
 לגדול ואמר אחד במקום היו אם ומיהו אחר למקום ללכס זה

 להסתלק יכול אין שוין היו ואם הגדול לסר ודן אוחו טסין קאזלינא
 שלא וזה ליה ממרח קא דלא אחד במקום אפילו לחבירו מאחד
 ואע״ג .טסי מסתבר דהכי ז״ל הרא׳׳ש כדעח אלא הסמ״ג כדברי

 אסי' הגדול אצל ללכס טסין שלעולם ז׳׳ל הרשב״א מסשוגת שנראה
 כהלואית ממונות בדיני ואם וז״ל חשכ״ד בסי' כתוב שכך אחר במקום
 אש מסין מבסרוסינצי״א יוסר בצרסח גדולים היו אם בהם וכיוצא

 לסי אך יוסר בדינין החכמים למקום התובע אחר ללכס הנחבט
 לאמיסו דין להוציא חורה של בחכמה חכמים בסח״סינצא יש הדומה

 הנסבעללכת בזה לכון£ אין שמעסלסיכך שמענו אשר המקומות בכל
 פשטה וכסי 3עכ״ ודאי שמעם שמעט אשר מקומוס בשאר ־6 בצרסס
 סרוסי״נציא שחכמי אע״פ חכמים יוחר צרסח חכמי היו שאם משמע

ח היו חכמים ג״כ הץ א ק ס ם. לדון ללכסלצרסת הנחבע ט ה סר  ב
 גדולים פרוסינציא חכמי שהיו קאמר דמלחא דקושטא י״ל מ״ס

 יוסר בצרסת גדולים היו אם קאמר דמלחא ולרוחא צרסס כחכמי
ט' טסין מסרופינציא  הכי אפי' כך שהדין לומר תרצה אם אפילו ו

 אין אבל .כהם גדולים סרוסינציא ארצוס חכמי שהרי טסין אין
ק כהם גדולים היו שלא שאפילו ה״נ  הדין להוציא יודעים שהם כ

 סרופינציא שחכמי מפני טעמא דסלי והיינו כופין היו לא לאפיסו
 עמן לי צריך ועדיין .לאמיסו דין להוציא פורה של בחכמה חכמים
א ^  ב״ד אחר הולך ממונות דיני אחד פ׳ דגרסינן מהא זה על ^

 ודאי ומשמע לרומי חרש בן מחיא רבי אסר ללוד ר״א אחר יפה
הז  הלך אמר ואפ״ה לאמיחו הדק להוציא בקיאין המקומות בשאר ד

 מקצח שיש במחלוקס סלוי הדין שעיקר יודע והוי ד3ל ר״א [אחר]
 אלא דנתור טעם מאמה הורוני למימר מצי דלא שסוברים הגאונים

 דליכאביח הזה בזמן אבל לכל קבוע הוועד ביס דאיכא היכא דוקא
 שיחשדם לי כחט לומר בדיינים כך כל לזלזל יטל אין הוועד
 תליא דמלסא וטון הראשונים בשם ז״ל הראב״ד וכ״כ בדינם שיטעו

 לב״ד הזה בזמן אסר דאם טפי עדין£ מציעסא מלחא מנקט בפליגסא
 הדין להוציא שיודעים חכמים במקומו יש אם אזילנא מכם גדול

 טפין תלמידים אלא במקומו אין ואם .בעירו ודן אוחו טפק לאססו
 בשם כסבו עוד .בקיאין חכמים שיש למקום אחריו והו^־ אוחו

ט לא אם דינכם אקבל לא אמר הדין בסחלח שם ז״ל הגאונים ת  סכ
 לב״ד ללכס טען לא אפילו לו ומסרן כוסבין דנחוני טעם מאמה לי

ט ז״ל הר״ן כתב עוד .מעיקרא הגדול  לשאול הדבר הוצרך ואם ג
 לגמט בקיאין אינם העיר של הב״ד שאלו ואעפ״י פי׳ ושולחין טסבין

 לעלות שטוען למי שנשמט ראוי והיה בדבר ספק להם שיש פד בדק
 הוופד לביח ישלחו והב״ד בעירו ודן אותו טפין אפ״ה הוועד לבית

טקן להם שיבארו  ומיהו ,שכתבתי למה ראיה קצס יש ומכאן ע״כ ס
 בקיאין למקום ללכח אוחו שטפין ז״ל הרשב״א כדעת ז״ל הר״ן דפס
 יפה ב״ד אחר הלך סרדק» צדק דצדק דההיא פשטא כדמשמע מסר
 וז״ל שכתב הלוה לברירס המלוה ברירת בין חילוק שראיתי אלא

 מצי מומחין אפילו בעיר דינין בסי חרי דאיכא דהיכא נמי קייל״ן
 אבל שוק דהוו היכא כל בהאי אלא בהאי לי ניחא לא לוה למימר

טי סאן מחבירו גדול אחד אס  . ברירה ברירחו הגדול הסכם ד
סי קנ  שר רש ערכאות יאסי׳ ב״ד בו אין והלוה המלוה במקום אם ו
 האחד ובירר מסבירו יוחר מומחה האחד אחס מיסה בתוך חכמים

 הגדול המומחה ואם .הלוה ביררו ואפילו ברירה בדרסו המומחה
 מלוה בסר אזליק בהא כמוהו מומחה שאינו אחר מהחכם רחוק

החכם בירר הלוה ואס ברירה ברירתו הגדול החכם בירר מלוה דאי

 אעפ״י חורה בדין בקי הקרוב שזה כיק ברירה ברירסו אין הגדול
: ז״ל הרמב״ן שטס הוא זו כמוחו חכם שאין

י נ א  וכל מרובה שההוצאה זה בזמנינו שעתה משלי נופך מוסין£ ן
 הקרוב אחר הלך בירושלמי כדאיתא סכנה בחזקס הדרכיה

 הדק למציא יודע הקרוב שזה כיון מלוה שבירת בין לוה שביררו בין
 יש שכן ועוד .וכדכסיבנא במחלוקס חלוי הדין שעיקר ועוד לאמסו
 :כתבתי לע״ד והנראה .לעיל וכדברירנא ז״ל הרמב״ם מלשין לדקדק

ת (סקס) ח אלם ל א  ז״ל הר״ן במ״ש דעסי אודיעך ממני ש
ק  לן ואיבעיא וז״ל פסחים ערבי מ

 למנחה סמוך או גדולה למנחה סמוך אי למנחה סמוך האי בגמרא
 גופיה ואיהו .ע״כ 5עוין לחומרא מנקט הילכך איפשיטא ולא קטנה

 ומחצה שעוס ט׳ דהיינו קטנה מנחה למנחה סמוך הפרק בראש כתב
 : ז׳ל הפוסקים ורוב ז״ל והרמב״ם הריא״ןז כחבה וכן

^ ה12ת ב  פסחים ערבי דבסון} מקשה אני מזו וגדולה שאלס יפה ו
 נקטינן אסאי נפשטה שלא לדעחו ואפילו בעיין נפשטה

 וסו לחאיון. מצה שיאכל כדי סופרים מדברי דעיקרו כיון לחומרא
 איכא פסחים שחיטס דאיכא קיים שבהמ״ק שבזמן דבשלמא קשה

 האידנא אבל קרבנו מלהביא ויחרשל אכילסו אחר ימשך שמא למיחש
 המנחה מזמן אפילו לאסור לחומרא נקטינן אמאי טעמא האי דליכא
 הסוגיא כל לך לכחוב ראיסי ז״ל הר״ן דעס לך לבאר וכדי . גדולה

 שתחשך. עד אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים ערבי סנן . ופירושה
 . שעה חצי כמעט צמנחה קודם קטנה למנחה סמוך ז״ל רשב״ם פי׳

ש ורשב״ם  .קאמר קטנה דמנחה בעיין דנפשטה הסוגיא בסוף ממ
 לא בסוגיא וגם איירי מנחה באיזו במשנה פירש לא ז״ל רש״י אבל

 ז״ל הר״ן כדעס שדעסו לי ומשמע לא או הבעיא נפשטא אם פירש
 אדם יאכל לא .בעהי״ס זה נבאר ועדיין הבעיא נפשטה שלא
 נאסר כבר בחמץ דאי איירי עשירה במצה אכילה כאי שסחשך עד

 הפסח בערב מצה כאוכל אמרינן הא במצה ואי ולמעלה שעוח משש
 אמרינן הא סרגימא במיני ואי .חמיו בבית ארוסחו בועל כאלו

 אלא לה משכחת לא ודאי אלא שסחשך עד לאטל דמוחר ממרא
 שאסור נוטה דעחי אבל .ז״ל הממשים הסכימו וכן עשירה במצה
 למלאוס הסירו לא חרגימא במיר ואפילו המשביעים הדבטם מן לאכול
 הוא ואם לסאטן מצה שיאכל כדי הוי טעסא דהא מהם כריסו
 לתאטן מצה אוכל הוא היאך לחם שאינם דבדם משאר אפילו שבע
 היא רגלה היוסד המנחה כי שחדע צריך עוד .גסה אכילה אלא זו אין

 ״בהכ״נ בא הוא ולערב בעסקיו אדם־טרוד היום כל שהת קטנה מנחה
 סחם הילכך הבטלנין אלא גדולה מנחה מספללין ואין . מנחה לה^לל

 מנחה המשגה בפי׳ ז״ל הר״ן פי׳ ומש״ה קטנה היא הרוב על מנחה
 ז״ל והרמב״ם רש״י ודרך .איפשיטא לא דבעיין דס״ל אע׳ג קטנה
 וקרוב בלשון נאוס שהוא מה במשנה לפרש המפרשים גדולי שהם

ט קאי דלא אע״ג הסברא אל  המנחה ספלת כי ועוד . במסקנא ה
 לשון בה צודק קטנה ומנחה הערבים בין של חמיד כנגד תקטה

 שעה חצי היום לחצי קרובה שזו גדולה ממנחה יוחר הערבים בין
 נ׳ היום חצי מן ורחוקה ומחצה שעוס שסי הלילה מן רחוקה וזו

 הקרבן הקרבת זמן היה ואם הערבים בין ונמצאת ומחצה שמות
 מנחה וכן ומחצה בתשעה וקרב ומחצה בשמנה נשחט סמיד דסנן

 קטנה מנחה שתהיה ראוי מנחה סתם א״כ ומחצה בתשעה קטנה
 דילמא או תגן גדולה למנחה סמוך להו איבעיא בגמרא עלה וגרסינן

 הוי מנחה סתם בעיא קא מאי וא״ת .תנן קטנה לסנחס סמוך
 דאיכא דכיון קשיא לא הא .לעיל טעמא וכדפרישנא קטנה מנחה

 .גדיולה מנחה דהוי להחמיר מתני' מפרשיק ולהחמיר להקל לפרושי
 לעשות שנהגו מקום דחנן ראשק אפסח קאי דססרתין דתנא ותו

 סמוך חצות אחר דהיינו ואזיל נקיט דיומא וסדרא בע״פ מלאכה
 תנן גדולה למנחה סמוך דקאמר האי רחא ובהכי גדולה למנחה

ל דהט וכו׳  תגן קטנה מנחה או תנן גדולה מנחה למיבעיא ^
 גדולה מנחה דילמא ליה מספקא קא טעמי הני ומשום . ודו״ק

 לממשך אתי דילמא פסח ומשום תק גדולה למנחה סמוך .תגן
 שיעשה אחר ואפילו בסוספוס וכסבו .פסחא מלמיעבד לאמנועי ואתי
, מ כראוי שלא פסח ויעשה לאכול ימהר שלא כדי אסור פסח  כ
 בטלו כבר והלא בעי קא למשימא הלכסא זכי דבעיין עלה וה״ל

הקרננוח י י



שאלות

 מצה שיאכל כדי כיננסא הד ודאי אלא פסח משום וליכא הקרמוח
 לכקש כע״פ שרוד אדם נמי דהאידנא וי״ל .כעי קא ומאי לחאכון

 ויחרשל סמודחו אחר ימשוך לאכול ישב ואם וחרוסח ומרור מצה
ס לד׳ ויין וחרוסח ומרור מצה מלכקש ט והאי טסו ק  סלמודא מ
 כמ״פ הזה כזמן הגהוגוח מצוח לכל וה״ה גיןכייה לסימגא פסח מפום

 או .ז״ל הר״ן לדמח שהקשיגו האחרוגה מהקושיא גיחא והשחא
 גסה אכילה למצה למיכליה אחא דילמא חגן קכיגה מגחה דילמא
 על דגאכל דאע״ג גסס אכילה לפסח למיכליה אחי דילמא לימא וא׳׳ח

ק '"ל יש״' • איילה שמה לאו גסה אכילה מ״מ השוכע  זו קושיא חי
 נאכל אדרכה אלא זה דין כו אין והפסח כהאוה לה שיכנס כדי וכחכ

 כעל דמהדר למעלה דרךשכהכנו על לחרוצי איכא א״נ הפוכע. סל
 נקט ומש״ה דליכאפסח הזה כזמן אפילו נפקוחא לאשכוחי הכסיא

 איכא הצדדין דכשני מוסין£ שאני אלא ז״ל רשכ״ס חייץ וכן מצה
 שהוא המלך אגריפס אפילו ח״ש רכינא אמר . הזה כזמן נפקוחא

 לאמיכעיא שהסשך עד יאכל לא היוס אוחו שעוח כחשע לאכול רגיל
 לכל סעודה זמן שהוא פעוש כד' לאכול שרגינין אדם כני שאר
 היה שלח המלך אגריפס אפילו אלא היוס כל כחטניח עומד ואינו
 כחעניח עומד שנמצא אע״ס בחסשך עד יאכל לא שעוח ט' סד אוכל

 רכוחיה היינו חנן קנינה למנחה סמוך אי כשנמא .היום כל
 כשעה מטא לא איסוריה וזמן אכל לא שעדיין אע״ס המלך דאגריפס

 זמן עד ליה דמשיך משים יאכל לא הכי אפילו חשע לאחר עד ׳0
 הקמאי גדולה למנחה א״אסמוד אלא .יאכל ולא ויתענה איסוריה
 שפות משש מעיקרא עגה איסורא חל הא המלך דאגריפס רכותיה
 כעי אכל דלא משוס דאכיו כתמיה דאסיר למימר וצריכה ולמעלה
 קמן למימר כדכעינן הכא דגרסי ספרים וים . איסורא למעכד

 ז״ל הר״ן שטת לפי אכל .שטחו לפי הקולמוס עליה העכיר ורטכ״ם
 למנחה סמוך אלא ז״ל רש״י שטח שהיה נ״ל וכן שסיר מתיישכח

 ליה מטא הא המלך דאנריסס רכוחיה מאי סוך סוך חנן קטנה
 אם דאמר יוסי לרכי ואפילו סעודתו שיגמור קודם איסוריה זמן

 דאסור מידה הכא אכל כהיתר שהתחילו הנ״מ מפסיקין אין החהילו
 איסורו זמן אחר סעודהו שיגמור שעות כט' אוכל היה כן דלדעת

 דחימאט׳שעות מהו ואסור. דמי איסורו זמן אחר לאכול וכמתחיל
 לתאכון מצה הוא גס ויאכל דמי דידן שעות כארכע המלך דאגריסס
 זמן מטא לא דאכתי כיון והילכך כיום שעות צד' שאוכלין כמוחינו
 סעודתו שהמשך אע״ס תשעה כתחלת לאכול ליה נשרי איסוריה

 למנחה המוך תנינן הוה ואי .לאכול דאסיר קמ״ל תשפה לאחר
 הוי דטנימא דכיק אפילו למיתני שייך ולא כלל רכותא ליכא גדולה
 ליכא דמצה גסה אכילה משוס ולא מססחא למניעי דאתי משוס

 שמעינן הילכך דמי דידן כד' לאגריסס ט' דהימא מהו הכי למימר
 שהוא חדא גמגומין כמה עליו וים .עכ״ל חנן קטנה דמנחה מינה
 ולמעלה שעות מט' סעודתו שיאכל יאמין דמי ותו הספרים. מגיה
 דדילמא כיום שעות כד' שאוכל כמי לתאכון מצה הלילה כתחלת יאכל

 לחצי קרוכ השנייה הסעודה ^כול רגיל היה שנה ככל אגריסס
 המלכים. כמנהג פיחת או מתיקה כמיני הלילה מעכיר היה או הלילה

 חגיגה שלמי ולאכול הלילה כתחלת לאכול צריך היה פסח ליל אכל
 חצות עד אלא נאכל אינו כדתנן הלילה וכחחלח השוכע על ופסח
 .לתאכון מצה יאכל ומחצה שעות שתי אכילתו שלאחר אפשר ואיך

 ודין כאיסור אטלה התחלת דין משוה היה המקשה שהרי קשה והו
 וכמה האיסור זמן עד סניודחו שתמשוך אלא כהיתר אכילה התחלת

ק  הכי מפרש ז״ל הר״ן נ״לכי לכן לשון. וכאיזה קושייתו את לו תי
 אמרת אי אלא קמייחא קושיא להרוצי דמהדר וכו׳ דתימא מהו

 לעולם .איסוריה זמן ליה מטא הא רכותיה מאי גדולה למנחה סמוך
 למיכל שרי דלדיק היכי וכי וכו' ומ״ד גדולה למנחה סמוך לך אימא

 כט' סעודתו זמן נמי לאנחסס לכל סעודה זמן שהוא שעות בד'
 כיום אך דכתיכ ואע״ג .חמך אס־לו לאכול מותר רהיה שעות

 קמ״ל ז״ל הרז״ה כדכתכ השכתתו היא זו אכילתו תשכיתו הראשון
אלא איירי כחמץ לאו א״נ .המלך לאנריסס ואפילו אסור דלכ״ע

נה ותשובות הרדבץ
 אס עליו ולשחוט לשמשו עכדים כמה לו ים שהרי איסור סליו

 ולא יתרשלו ולא שעות ט' לאחר כין שעות ט' קודם כין הפסח
 ויטל כע״ס אטלה איסור שוס עליו חל ולא הפסח כעשיית יפשעו

 יספככ המלך אגריפס אפילו קמ״ל כהיתר ולנר.ור שעות כט' להתחיל
 לא זה דרך לפי ונמצא .להדוטות מלכים כין נחלוק שלא היום כל

 לקושיא סמוך דגרסי הספרים גרסת מוכח והכי . כעיין נפשטה
 מהו ^מימר כדכעינן לחרוצי איכא כלוני,ר .קמן למימר כדכעינן
 סוןו סוך דפריך קושיא כאידך איפסיק דחלמודא ומשום וכו' דתימא

 תלמודא מצי דהוה וה״ה פירכא אידך מכח קמן למימר כדכעינן אמר
 אחחתי פירכא מכח לתרוצי ליה דאלימא אלא ברישא הכי לדחות

 והשתא .זה יכינו התלמוד דרכי והי.דעים דתימא מהו הכי ולחרוצי
ט נמי דמעיקרא וכו׳ מא ד- מהו אמר שלא נמי ניחא  אלא ס״ל ה
 ^תרתי חנן מ״ק או חנן מ״ג אי כין לתרוצי לכסוך ליה דנמר
 ז״ל רש״י הכרת נראה וכן .דאגריפס רכותיה מאי קשיא לישני
 דתימא כמהו והכא מפרשים כשאר למ״ק סמוך המשנה כסי' סי׳ שלא

י שכו הטעם עיקר שהוא ז״ל רשכ״ם שחילק החילוק פי' לא ו ^ 
: הכעיא פשיטות ,

 נסשטה דלא דנהי ז״ל הר״ן לדעת הקשינו אשר הקושיא
א אסורו דאין כיון טסי עדיך לקולא מיגקע נעיין ^ 

 האידנא דאטלו דכיון זה דכר מתורן למעלה שכתכנו כמה .מדרכנן
 ימשך ומפלה גדולה ממנחה לאכול ישב ואס כמצות מרוכה יום הוא
 מצות כמה מכטל ונמצא פסח צורכי מלהכין ויתרשל שלחנו אחר
וד׳ וחרוסת מרור כגון דרכנן ומהם מצה כאכילת דאורייתא מהם

ת  הפוסקים רוב דפת אכל .עדיך לחומרא מנקט הרב כתב ולכן טכו
 כדעת כעיין דנסשטה דס״ל ואפשר ולמעלה ממ״ק אלא אסור דאין

 איכעיא וכגמ׳ שכתב משנה מגיד כעל סכית נראה וכן ז״ל רשנ״ם
 ומלשונו כהלטת כתוב וכן למ״ק. דסמוך הסם ומשמע ופו' לן

 הסם ומשמע שכתב ממה כעיין דנסשטא ליה ססיקא דלא תדקדק
 רפשטה דלא דס״ל נמי ואפשר .וכו' התם ואיסשטא כסב ולא וכו׳

 משום ואי .סופרים מדכדי דאיסויו כיון עדיך לקולא ומינקט כטין
 אכל דאין כיון למימר איכא הר״ן לדעת וכדכתיכנא כמצות דמרוכה

 כמצה דנריסולא כשחר סעודתו ממשיך אדם אין מצה ולא חמן לא
:כתכתי לע״ד והנראה .מידי W ותו האי כולי שכיח דלא עשירה

ת (תקפא) ט אלף ל א צ  כמצרים סמכו מה על נפשי ידיד ממני ^
 שישראל שמורה מצה שעושין כשעה

 מצה לשם כעינן דהא אופה והנכרי ומקטפין ופורכין לשין
 לאפוס לו שאומרים ואפילו .עכיד קא דנסשיה אדעתא ונכרי
 ככלל אפייסה דאין וכ״ת .עכיד קא דנסשיה אדעתא מצה לשס

 פצוה דאמר פפה כל כס׳ דרכא עלה מדסרכינן כלל ליסא הא עשייתה
 למאי שימור לתיתה דכעי לאו ואי המצות את ושמרתם שנאמר ללתות

 אפייה דכשפת משמע אפייה משעת שמירה ליה וליעכד פלה וסרכינן
 וז״ל כ״ו סימן כתשוכה ז״ל הרפכ״א העלה וכן .לשמה שימור כעי

 אפילו נכרי שלשה כמצה יוצא אדם אין: כרחנו על ומעתה
 הפט״ם באץ לפי מצה לשם פיכוין ומזהירו גכיו על עומד ישראל
 תשוכה כאותה העלה ועוד . לדעתנו לא עצי,ו לדעת, אלא עושה
.כה יוצאין אין גכיו פל עומדים אחרים אפי' השוטה כלשה שמצה

 ז״ל והסכמתו מפרשים כמחלוקת תלוי שמא העלה וקטן כחרם אכל
 שהוא נראה וכן .גכן על עומדין אחרים אפילו כה יוצאין דאין
 וקטן שוטה חרש ילוש שלא נמנע הפסח כאזהרת שיסד הפייט דעת

 וא״כ .ונו' ויחפור יכוש ידיהם על מצה האוכל וכל .שהימר ופכו״ם
:זה טל סס פוצה ואין סמכו מה על טעם צריך

ה ב ו ש  מצה לשם שימור צריך שאמרו מה דעיקר שתדע צריך ת
 חדא ראיות כמה לזה ויש מחימון אותה לשמור הוא

 ועשיתם קאמר ולא שימור כלשון ומדאסקיה המצות את ושמרתם דא״ק
 רכא מוכח מדקא ותו . קאמר מחימוץ דשימור משמע המצות את

 לסיתה דכעי לאו ואי המצות אס ושמרתם מדכתיב ללתוח דמותר
לא דאי סחמין שלא פישמרה צריך לתיתה דכשעת משמט למאי שימור ^ ̂ v — !נרי) נחיתה דנשעת סשמס נמלזי שימור ״׳״׳־* * ׳*׳ ׳■־׳׳״ץ ̂׳־״ ׳ ׳״ • ׳-׳יי

ט' דתימא מהו וה״ק משכיעים שהם מאכלים כשאר  לותתי: דאין לך אימא לעולם מוכח מאי הכי תימא סמיך לעולם ו
מ׳ ותו .כדאמרן ודאי אלא מצה <^ם אחרים מדכרים להכין ליה סגי היום ושאר שעוס כד' אוכל דלדידן היכי וכי תנן ג למ

מל לא המלך לאגריפס שעות ט' חצות אחר הפסח אח ולשחוט

 שמירה וכעי ין
 רכא להר מדאמר ותו .כדאמרן

וא״ס כסוספות והקשו .מצה לשם אפיס מהפניסו כי דמהפכי להנהו
טון
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 ללחוח דמצוה מוכח היכי א״כ היפוך משעה שימור דכעינן כיון
 וי״ל .כוסו ועד מחחילסו שימור דצריך אלא היא מצוה לאו דילמא
 מחמץ שימור שיש לאו אי רכא וככר החמין שלא כדי שימור דעיקר
 כי כשעה שימור מצריך היה לא להיחה כמן דגן עדיין שהוא כשעה

 צריך שהרי מצה משאר שגא מאי וא״ס .עכ״ל הדיגון מהחלה דרי
 שאפילו ליי״ד אכל .טחינה משעה וזו דדי ככי היפוך משעה שמירה

 וי״ל .למימר אינא מאי מחינה מבעה אלא לשמור א"צ שמודה מצה
 רכ כדאמר ממנה לאמל מוהר החמיצה שלא מצה כשאר שידענו כיון

 יוצא שאדם מצה אכל מהם כרכו ממלא אדם עכו״ס של כצקוה הונא
 ראיה ועוד מצוה. של מצה לשם מחימון שמירה צריך חוכהו ידי כה

 לחיטי אמטינהו ואי עילויה מיא נפלי כד מן מחימון הוא שהשמירה
 הריא״ך כהכ וז״ל העור וכ״כ .ע״כ חוכהו ידי נפיק לא ומרש עכו״ס

 שלא קצירה משעת מצה ידי כהה שיוצאין הטין לשמור שצריך ז״ל
 משעה אלא צריך שאין כהכ ז״ל הרא״ש וא״א מיס עליהם יכואו

 ע״כ מים של כרחיס שטוהנין המיס אל א־הו מקרכין שאז לפי טחינה
 עריכה מחינה דכשלמא המנהג כדין זכינו ספק כלי אמס שזה וכיון

 העכו״ם כנ״ד אכל לשמה שמירה וכעינן לסימון למוש יש קיכייך לישה
 והרי לשמה שמירה שנצטרך עד כזה שייך מימון מה הפורן כפי עומד

 וא״ח .ומוציא הפורן להוך משליך אלא מעכה שום עושה העכו״ס אין
 חמון לידי ויכואו הפורן לפני או־ס ישהא שמא לחים יש עדיי!

 כלל ליחא הא .עכיד קא דידיה א־עחח עכו״ם שכזהירהו ואפילו
 לעכו״ס אין כי לעכו״ם לא לו נמכר והדכר כס עומד ישראל שהרי
 שימור ליה וליעכיד חלמודא דפריך והא .ולהוציא להכניס אלא עסק

 משמסקנה משמע ואילך מאפייה ז״ל רש״י הרגמה ככר ואילך מאפייה
 לנחינשה וסמוך ע"כ. לחמר ונסינה כלה וקירוך עריכהה כגון לאפייה

 .וכדכהיכנא שימור כה שייך לא ממש נהינשה דאילו קאמר לחנור
 וצא אדם אין דאמר כחכה אכר ז״ל הרשכ״א מלשון לדקדק יש וכן

 חחמין שמא לחוש שיש שלשה דוקא משמע וכו' עכו״ם שלשה כמצה
 כאיחס כהכ ז״ל דהוא ואע״ג .קאמר לא עכו״ם שאסאה אבל

 כן שיסד אפשר הפייטן כן הדכרים ואס וז״ל וקנין חרש על חשוכה
 ולא לטין כשהן אוסס שרואין אלא גכיהן על עומדין אחרים כשאין
 לאפייה שסמוך מה וכל וקיטוך עריכה היינו ואפייסן כלישחן קלקלו

 הפח מעשה וכל .היא כלום לאו לחנור נחינה אכל ז״ל כדפרש״י
 והאופה המשקה הכחיכ כל' וכן ז״ל רכוהינו כלשון אפייה נקרא
 העכו״ם על יסמכו שלא וכסכאי וקיס שריר מצרים מנהג ונמצא

 אומן יש שאם יודע והוי .ולהוציאן כפורן המצוח כהשלכח אלא
 כהגהה הישראלוכ״כ שיאפה המוכחר מן מצוה לאפוס שיודע ישראל

 וכ״ש טכלו שלא ושפחה דעכד אבוה ר' וכחב וז״ל כמיימוני
 אפייה ואפי' מנוה של מצוח לשין אין וקנין שוטה וחרש ממש נכרי
 טפי דכפיר כ״ש כעצמו לאפותן כהן כקי ישראל ואם ישראל להו

 לא וכי שכמה על כשמלוהס צרורוח משארו־ס כמכילחא כדאמרינן
 המצוח את מחככין ישראל שהיו אלא וחמורים סוסים להם היה

 ולכן .ועשייה להליכה שכר ליתו ישראל כני ויעשו וילכו שנאמר
 אתה ומכאן .ע"כ דוקא המצות כתיקון כעצמו יניריח אדם כל

 ניטמא תלי דהא מצה לשם שימיר משום המצות באפיית שאין למד
 ככולם צריך כולם המצות לשאר כינה חילוק וחין מצות חיכוכ משום

 :כתכתי לע״ד והנראה .קונו מצות לחכי כעצמו הוא שישתדל
 החכמים מן אחד שרצה מה על ממני שאלת ג)5(חק י אלף
:העיסה לתוך מכנייכ״א לתס לאסור .  תבלין דאפי' כלל מיחוש כית כו ואין מוסד זה דכר תשובה

 מצה כשאר מכעיא ולא מוסר העיסה את שמחממין
 כמצה יוצאין כתוספתא כדתניא מותר מצוה כל במצה אפי׳ אלא

 התכלין ליתן מותר ז״ל הרמכ״ס וז״ל הפוסקים כתבוה וכן מתובלת
 העיסה ללוש מוהר וכן הבצק לתו־ כהס וכיוצא והקצח והשומשין

 אסור הראשון וכיום כהם לקניוך או וחלב דכש או ושמן כמיס
 לשאר ראכון יוס כין במשקי; מפליג ומדקא כמים אלא ולקטף ללוש
 כתוספתא כדתניא ראשון כיום אפילו מותר דכתכלין משמע ימים
 תוספתא להאי פירשה ז״ל שהראכ״ד ואע״פ מתובלת כמצה יוצאין

 אנו ואפ״ה הכי משמע לא פשטה מקום מכל משנאפת שתכלה
ההלכה לפי אכל כלל המצה לתוך תכלין לתת שלא להחמיר טהגין

 התירו»כ כרותח הוא הרי מליח למימר דאיכא נמלח ואפי' .מותר
 . כרותח הוא הרי מסוכל שאמרו מצינו שלא כתכלין וכ״ש הפוסקים
 ואפי׳ המצה כתוך מלח לחח כהדיא התיר כתשובה ז״ל והרשכ״א

 ולא טעם נותנין התנלין מרתיח הוא המלח כי האומרים לדעת
 ולא מלח לא כמצה נוחנין אנו שאין מנהגנו לפי ואפי׳ מרתיחין

 כו אין שהמסטיכ״א לי יראה משומרת שאינה כמצה ואפילו תבלין
 ומעמדת קוכצת אדרבה אלא כלל ־מחממת אינה שהרי חשש שום

 דרך אין מ״מ מחממת שאינה דנהי את״ל ואפילו שהוא כמות הדבר
 תשובות שתי עוני. לחם הוי ולא העיסה לתוך אותה לתת העניים

 כתוספתא. כדתניא מותר ואפ״ה תבלין משאר עדיף דלא חדא כדבר
 המנהג לקיים ראוי לפיכך .מצות כשאר אפי' אסר האוסר כי ועוד
 אכל משומרת כשאינה ואפילו תנלין ולא מלח לא לתת שלא שלנו

 כלל דכר שום כה לתת ראוי אין מצוה של וכמצה .מותר מסטיכ״א
 שאין אומר אני זה ומטעם . מצה טעם זולת כה יטעום שלא כיי

 שהחרוסת לסי ז״ל הרמכ״ם כדעת בחרוסת המצה לניבול ראוי
 הראכ״ד עליו השיג וככר המצה מכטלטעס קיוהא כיה ואית דחריף

 .כדכתיכנא הוי דטעמא לי ואפשר השגתו טעם פי' שלא אלא ז״ל
 ראוי מ״מ יצא כפיו נגעה שהמצה כיון יצא מצה בלע ואע״גדקייל״ן

 כדאמרינן כחרוסת מנובל שהוא כיון וליכא בפיו מצה טעם לטעום
 כילה לכילה ראוי שאין וכל מעככס כילה אין לכילה הראוי כל בעלמא
 רגיל אני וכן לכדה. מצוה של מצה לאכול ניהג אני וכן .נו מעכנת

 כשכתוס וה״ה לארץ הסמוכה התחתונה ומן הפרוסה מן לנציע
 כעוד כתחחונה המעשה לעשות צריך ריפסא תרתי דאיכא ויו״ני

 המעשה לעולס כי חן היודעים הסוד כעל• דרך וכן עליה שהעליונה
: כתכסי לע״ד והנראה . בעליונה והרמז בתחתונה

ת (תקפג) יא אלף ל א  ראוכן ענין על דעתי אודיעך ממני ש
 ולא אשה להשיאו ורוצה אח לו שיש

 ואת אחיו את לזו; ושבועה כקנין עליו שיקבל עד לו ליתנה רצו
 כמ״ש קצוב דכר שאינו כיון כזה משתעבד אם שנים וכך כך אשתו

 קצוב שאינו נדבר עצמו חייב מכירה מהלכות י״א פ' ז״ל הרמנ״ס
 אע״ס שנים חמש אותך לכסות או אותך לזון חייב הריני שאמר כגון

 ידוע דבר כאן ואין היא מסנה כמו שזו נשתעבד לא מידו שקנו
:ע״כ רכותי הורו וכן כמתנה שנתנו ומצוי  על חלוקים ז״ל והרשכ״א והרמכ״ן שהראב״ד ידעת ככר שובה1ר

 כחכ ז״ל מ״מ ונעל זה כדין ז״ל ורבותיו ז״ל הרב
 ז״ל האחרונים כתבו וכן ראיה ורכותיו הרכ של זה לדין יודע איני

 אהדדי דמסחתני משום נמי דהכא למימר וליכא משתעבד קנין דע״י
 דלא כאמירה הנקנין הדברים הס דהם קנין בלא ומשתעבד גמרי

 נפוסק האכ או אשתו בת את לזון שפסק כמי אנא הכי אמרינן
 קרובים שאר אכל קמאי ונשואי; האב ודוקא כתו או כנו ידי על

 וכ׳׳ש קנין ע״י אלא משתעבדת אינה כתה על הפוסקת האס אפי'
 ע״י אלא משתעבד אינו שניים כנשואין ג״ה והאב קרוכים שאר
 ואע״ג קצוב דנר שאין אפי' שפיר משתעבד קנין ע״י אכל קנין

 ותו האחרונים. כל כדעת לפסיק לי נראה הוא דמר דאתריה
 שהרב ותו . שבועתו לקיים שפיל ומשתעבד שבועה איכא דכנ״ד

 כמצרים אכל .בספרד שם היו ורבותיו כזה רבותיו אחד נמשך ז״ל
 :כתנתי לע״ד והנראה . כלום הקני; אחר ואין הקנין אחר הולך הכל
ת (תקפד) יב אלף ל א  אמר שהוא כמי דעתי אודיעך ממני ש

מסכ הוא צד איזה על ימינו יד י
הפסח: כלילי ̂טובה  שהוא כתב אלא דבר כזה הכריע לא ז״ל הרא״ש ת

 שכתב ל ז י רש לדעת כי המפרשים כפירושי תלוי
 מהסיבס קאי לא לושעי קנה יקדים שמא ועוד כגמ' דאמרינן דהא
 ואוכל ימינו על מיםכ ימינו יד אער זה ולפי אפרקדן אלא ימין

 דהא שכתב ז״ל רשכ״ס ולדעת . ממש התפילין כדין כדרכו בשמאלו
 דאי ימין אהסיכת קאי לישט קנה יקדים שמא ועוד דאמרינן
 אדם כל כשאר מיסב עעמא האי ולפוס לבסוף לה נטר אמאי אפרקדן

 ז״ל ישראל מהרר״י לפני נשאל זה ודבר .לושט קנה יקדים שמא
 מאיסורי דחמירי דסכנתא עעמא נקגיינין כה דאפליגו דכיון והעלה
שלוחי קיי״ל דהא טעמא האי על ק״ל ואני .אדם כל כשאר ומסב

מצוה



ותשובותההדב״זשאלות
 לארמאי יהודי שכין חור דחניא עלה אקשינן דהכי רזו^ן אינם וה5ס

ט'  דשלוחי ואע״ג הסכנה מפני עיקר כל בודק אינו אמר פלימו ו
 לשכיח ובשלמא .שאני הזיקא דשכיחא היכא ניזוקין אינם מלוה
 על המסב אכל וחיישינן היזיקא שכיח ואוכל פרקדן מסב ז״ל רש״י
 הסימנים כי ראיחי ועוד .חיישינן ולא כלל היזיקא שכיח לא ימין

 אפילו ומ״מ נשחנה אדם סימני אס ידעחי ולא זה על זה שוכבין
מ לימין שהושט ז״ל רשב״ם של לסברחו שנודה  היזיקא שכיח לא מ'
 חקנו הרי ועוד .הוזקו ולא ימין על מסובין ראינו אדם בני וכמה

 מצטער בשמאלו ואוכל ימינו על מסב הוא ואם לחירוח זכר הסיבה
 אני רואה להכריע כדאי שאיני אע״פ ולפיכך חירוח דרך זה ואין הוא
 דחלמודא דאורחיה כלל קשיא לא עליו שהקשו ומה ז״ל רש״י דברי אח

 ומשוס אכולהו קאי דלא אע״ג הטעם ואח״כ הכלל שאומר בהכי
 והדר הסיבה הוי to ימין הסיבח הסיבה הוי לא פרקדן קאמר סכי
 לושט קנה יקדים שמא אלא עוד ולא לפרקדן פרטי טעס יהיב
 שהוא כדרך במנוחה ואוכל מסב שיהא ז״ל רש״י על סומך אני ולכן

 :כחבחי והנלע״ד .קאי דאפרקדן ז״ל הר)׳ן פי׳ וכן חפלין מניח
ת (חקפז) ינ אלןש ל א  גטלאשחו בטחב דעחי אודיעך ממני ש

 גט דהוי כלל עד עליו ואין ידו בכחב
 דהוי משמע דפ'המגרש דמחניחין דמליכנא כלל גט אינו או פסול

 ואין ידו בכחב כחב כשר והולד פסולין גיטין ג' דחנן פסול גט
 עדים עליו ואין ידו דכחב נראה ז׳ל הרמב״ס ומדברי . עדים עליו
 לה נחן אס לפיכך וז״ל פ״ק גדושין בהלכוח דכחב כלל גט אינו
 הגט כשהיה בד״א כלל גט אינו אחד בעד ואפילו לבינה בינו גט

 עליו וחחם ידו בכחב הגט הבעל כחב אם אבל סופר יד בכחב
 ומשמע .ע״כ לכהונה ופוסל פסול גט זה הרי לה ונחנו אחד עד

 לא גרידא ידו כחב אבל א׳ עד עליו דחחם משוס דטעמא בהדיא
 :ועד^חחד סופר מכחב גרידא ידו כחב עדיף דלא כלל גט הוי

ב ו ז ע  גט הוי לא גרידא ידו דכתב ז״ל הרב דעח כי ודאי ד, ת
עדים עליו ואין ידו בכחב כחב מחני' דקחני והא כלל

הכי ומשום א' עד אלא עדים פני עליו אין ז״ל לה מפרש הכי
 אחד עד אלא בו ואין זמן בו יש דקחני סיפא היינו וא״ח . פסול

 אילימא עלה ואקשינן שנינו ידו דכחב בגמרא רב לה ומוקמי
 וקייל״ן אסיפא אלא עדים עליו יש הרי מליעחא אלא פשיכיא ארישא

 עד בו ויש זמן בו באין איירי דרישא כלל ל׳׳ק הא .אוקמחיה כי
 שני בו שאין כיון פסול זמן נו יש דאפי' קחני זו אף זו ולא אחד

 באין איירי דהרווייהו כיון בלישנא חנא שני אמאי וא״ח . עדים
 עד אלא בו אין או עדים עליו אין בהרווייהו ליהנו א' עד אלא בו
 אמינא והוה ידו בכחב כחב בהדיא חנא דחני דברישא וי״ל .א׳

 כלום לאו פדים עליו שאין טון קמל״ן דמו עדים כמאה דכחביידו
עד אלא עדים שני בו אין ואם גע אינו כלל עד בו אין אם הוא

ברישא אשמעינן דכבר להכי נחיח נא בסיפא אבל .פסול הוי אהד
 פסול א' עד אלא בו דאין כיון זמן רו דאיח דאע״ג אבמעינן אלא
 דאיצטריך דהיינו אחד עד אלא עדים פני בו דאין איירי ברישא חדע

 כלל עד נו באין השחא עד שוס בו כפאין איירי אי אלא סיפא
 המפרשים ודחקו .לי למה סיפא וא״כ מיבעיא א׳ עד בו כשיש פסול
 ועד זמן בו ויש ידו כחב שהוא כיון דבסיפא אמינא דהוה לחרץ
 חיסק לא דמעולם סובר ז״ל והרב דפסול קמל׳׳ן כשר יהיה אחד

 . דבר יקום דכחיב משנים פחוח שנערוה דבר לך דאין אדעחין
 והמפרשים כלל גט יהיה למה עד עליו שאין כיון מרישא ראיה וחו

 לממונא דהנ״מ סובר וכרב .עדים כמאה דין בעל דהודאח דחקו
 שאמרו ואשה איש שהרי חדע הוא כלום לחו הערוה אח להחיר אבל

 בכחב גרשחיה אמר אס וה״ה הוא כלום לאו עדים בלא שקדשה
 דאמר היא מאיר רבי דמחטחין הוא כלום לאו עצמי לבין ביני ידי

 דקייל״ן לדידן כשר מסירה עידי איכא אי אבל .כרחי חמימה עייי
 דכסב ז״ל הוא מודה ומיהו כרחי מסירה עידי דאמר אליטזר כי
v\' ידו כחב דחשבינן סרי איכא סוף דסוף כשר הולד אחד ועד 

 משום ולאו החורה סן גט והוי ממזר כולד יהיה שלא לענין ׳גזד
 עדים עליו אין אפילו דא״כ דמו עדיס כמאה דין בעל דהודאח

 ידו כחיבח דאיכא כיון ז״ל הרב דעח אלא המורה מן כשר רלל
מדרבנן דפסול אלא החורה מן וכשר עדים כשני הוי אחד יהד

נו
 והשחא .אחד עד אלא דליכא ועד סופר אכחב למסמך אחי דילמא
 ממטבע המשנה כל מאיר רבי אמר והא ז׳׳ל שהקשו ממה ניחא

 בעלמא ידו דכחב דכיון וחירצו . ממזר הולד בגיטין חכמים שטבעו
 הוי ידו כחב נמי אשה גט לגבי חרי מבני לגבוח מעליא שטר הוי

 כמלוה הוי ידו דכחב סובר ז״ל והרב .כשר והולד עדים במקום
 אלא הוא כלום לאו אשה גט לגבי הילכך פרעחי לטעון ויכול ע״פ

 חרי ואיכא בחד ידו לכהב דחשבינן אחד עד בהדיה דאיכא היכא
 א"כ חימא וכי . בגיטין חכמים שטבעו ממטבע משנה הוי ולא

 הוא גמור שטר דהא ממשעבדי יטרוף אחד ועד ידו כחב בעלמא
 שטרא להאי קלא ליה וליח לקלא לה מפיק לא סהדא דחד וי׳׳ל

 ולא חרי מבני גבי ועד ידו כחב אבל . כדין שלא לקוחוח ומפסידי
 הרמב״ם לדעח אפילו בעי מאי בידי שטרך דא״ל פרעחי למימר מצי
 עליו חלקו גרידא ידו בכחב שהרי במחלוקח לוסיף דלא והבו ז״ל

 אבל פרעחי למימר מצי דלא האחרונים וקצח ז״ל והרשב״א הרז״ה
 כחב דלגבי ואע״ג ז״ל. הרב דמודה לי נראה אחד ועד ידו בכחב

 מפני למימר דמצי בעי מאי בידי שטרך למימר מצי לא גרידא ידו
 אדם בני דרך אחד ועד ידו כתב אבל לו חששחי לא שכיר שאינו
 בידי שטרך למימר דמצי פרעחי לומר נאמן אינו ולפיכך לו לחוש

; כחנחי לע״ד והנראה .בעי מאי
ת (חקפח) יד אלף ל א  בטור במ״ש דעחי אודיעך סמני ש

 ובן ובנו חמיו ל׳׳ג סי' משפט חושן
 לאשחווקשיא פסול שהוא אע״פ נו כשר חמיו אבי אבל פסוליןלו בנו
 : עדוח לענין דבר לכל כאשתו הבעל לן קיימא והלא לך .

ש (1ת ך  היא מדרבנן עדוח לענין כאשחו הבעל דאמרינן הא ב
 הילכך כאשחו הבעל אמרינן לא דרא דאחפליג והיכא

 חמיו(כולם) בן וכן ממנו. למפלה אחד דור אלא כאן שאין פסול חמיו
 של בנו [בן] וכן חשיב אחד דור ושניהם אשתו אחי שהוא אחד דור

 דורוח שני הם חמיו אבי אהל ממנו למעה אחד דור הוא חמיו
 בירושלמי איחא והכי כאשחו הבעל אמרינן לא ובכה״ג ממנו למעלה

 קמן הא . לכחחלה מוחר יוחנן ר' אמר פנחס באשח מהו משה
 אפ״ה בשלישי ראשון שהוא בפנחס אסור דמשה דאע״ג בהדיא
 זה בפ' בחוספחא איחא והכי . דרא דאחפליג משום באשחו מוחר
 וא״ר פנחס באשח להעיד מהו משה אמרינן נמי ובירושלמי בורר
 שלישי דהוא יעיד לא דלפנחס משמע פנחס אשש ומדנקט כשר יוחנן

 משום חורגו באשח הכא כי כבעלה אשה אמרינן דלא והא בראשון
 . לפנים צריכה ואינה הוא ברור ודבר .ע״נ דרא אחפליג דהחם
 לפנחס מעיד ומשה כשר בשלישי דראשון ספוסקיס לדעח ואפי׳
 דאהרן בראשון) ראשון ידהוי משום לפנחס מעיד אינו אהרן אבל

 הבעל לענין מ״מ .בשני ראשון פנחס ועם בראשון ראשון ואלעזר
 עם ואהרן דרא דאחפליג משום אלא בהכי טעמא חלי לא כאשחו
 למאן נשמע הירושלמי לדעת פנחס לאשת וממשה דרא אחפלג פנחס

 לאהרן כשר מ״מ] לאסרן ופסול למשה [כשר בשלישי ראשון דפסיק
 ז״ל הרמב״ם מלשון לדקדק יש וכן . דרח אחפלג דהא פנחס באשת
 בראשון ראשון אשחו עם הא־ש וז״ל עדוח מהל' י׳׳ג פ׳ שכחב
 בנה לבן איחא ואם .בנה לאשח ילא לבנה לא מעיד אינו לפיכך

 ולא איחא ואם לאמה ולא לאביה ולא כחב בסיפא וכן פסול נמי
 ^א דרא דאחפלג משוס ודאי אלא נמי אמה לאם ולא אביה לאבי

:כחבחי לע״ד והנראה . כאשחו הבעל אמרינן
ת (חקפט) טו אלף ל א ש  שיש היהודים על דעחי אודיעך ממני *

 כולה השנה כל שטוחן טחון להם
 ; לבער זקוק אין דילמא או ומורסן וסובן סלח הכל לבער חייב אס סלח

ה ב ל ש  מדין שהרי והטעם זה דבר החירו חכמים קצח ראיחי ת
 לא דאנן ממחיבהא דשדרו אלא ללחוח מותר החלמוד

 ואח״ה במים החטה אח שלוחחין הוא סלח ומעשה בלחיחה בקיאינן
 הקליפה שמשיר עד ברגליהם אוחה וכוחשין מורסן עסה מערבין
 חמן מ״מ בלתיחה בקיאינן לא דהשהא ונכי אוחה ן טוחני ואח״כ

 יראה בבל עליו יעבור שלא וכ״ש להשהותו אסור שיהיה הוי לא
 עד להשהוחו אסור אלא כלל עליה לסמוך אין זו והוראה ימצא. ובל

 לומר אני וקרוב אסור הכל מורסן או סובן בין סלח בין הפסח לאחר
שהלחישה חדא .טעמי מכמה ימצא ובל יראה נבל עליו שעובר

שהחירו



11sבמאלות ד ר ותשומתrה

 אוסו משהין ואין הפסח לצורך זריזין של היא התלמוד מדין שהתירו
 אבל .אותו ומיבשין אוחו מנגבין ומיד מרובה זמן המיס בתוך

 מס משהין השנה כל של הסולח לצורך שלותחין העכו״ס לסיתהשל
רפויה הקליפה שתהיה כדי שנספח עד וצובריןאותה שרויה המעה

 ואס״ה קליפתה לינשר נוחה שתהיה כדי קצת שנפתח עד הבקר
מוחנין היום ובחצי יום הצי עד אותה וכותשין מורסין בתוכה :רבין

 שלותתי: ותו .מעני או מרובה זמן תעמוד אם מדקדקין ואין לינשר
 ונשארים השוקת בשולי לממה החמה מן ונופלין גדול שוקת בתוך מוחה
 שיעיר שלוססין הלסיסה כל שתכלה עד יום מחצי יוסר המיס בתוך
 שנשאר מה לוקמין ובסון£ קמניס סלים בתוך אחת בפעם גדול

 במים מרובה זמן ששהו וכיין החניה עם ומערבין השקת בקרקעת
 ועוד . לביקוע חיישינן למים מון מועכי זמן וישהא אוהו כשמוציאין
 והמורסן הלסיתוס מכל להם שיש המורסן החמה עם שמערבין

 עם אוהו ומערבין וחוזרין גמור חנון ונעשה החמה לחות כל שואב
 עם מעורב חמן ונמצא בשלישית וכן השניה לתיתה של החמה
 דבוק ממנו ישאר שלא לגמרי המורסן את לנקות אפשר ואי החניה

 וניעור מינו את מין ומצא הכל מהערב וכשנניחן גדול הלק החמה אל
 הוא הרי חמן תערובת שהוא לומר שתרצה ואפילו .ממן הכל ונעשה

 והרמב״ן .וכו' בפסח עוברין אלו וסנן מדינה מיני מד' גרע דלא עובר
 וכ״ש מיך מיך• גבי הלחות מן שואב שהקמח כתבו ז״ל והרא״ה
 יוסר רעה היא מצרים של שהחמה ועוד .השרוי מן המורה; ששואב

 ממש נחבקעו לא אמרינן ובשעורים אחרים מקומות של השעורים ק
 אמר ושמואל מאליהן מתבקעוס והס הביב פי על שמניחם כל אלא

 דאיסורא לחומרא עבדינן הלכהא איפשקא דלא וכיון ממש נתבקעו
 שאס המתירים לחכמים הגיד ומי .ז״ל הריא״ך וכן הוא דאורייתא

 הביב ע״פ אותם ומשהי; אותם שלותתין אחר החמים מניחים היו
 ביקוע בעיא לא דהמה האומרים לדעת וכ״ש . מתבקעין היו לא

 וראיה . החמיצה שמא חיישינן להתבקע הגיעה שלא אפילו אלא
 קבא קבא לזבונא רבא שרא בחישהא דמבעה אדבא מההיא לדבר
 לדעת ואפי' וליכליה. פיסחא צבתר לשהייה דוהקיה. מאי איתא ואם

 אסר הכי ומשוס בהם היו מבוקעות דחמים שסובר ז״ל הר״ן
 א״נ . אדעהיה ולאו ישראל להו זבין דילמא לעכו״ס אפי' למוכרם

 אפשר היה כבר מ״מ .לישראל וימכרם ויחזור העכו״ם יממנס כינא
 ודאי אלא השאר אה ולשהות המבוקעות לברור תקנה להם לפשות

 לן לימא דמאן ותו להשהותם, הקנה להם אין במים שנשרו כיון
 למימר וליכא מבוקעות חמים מקצת הסלס מהם שעושין בחמין דאין

 חזקסייהו דאיתרע הני דשאני מחזקינן לא מספיקא איכורא דאחזוקי
 לה דהשיב ממין אליעזר ר' בשם במרדכי וראיתי . במים דנשרו

 אין עליהם מזלפין וגשמים המובאים מניין הילכך וז״ל גמור רומן
 להם חוששין מרובה ושרייסן גשמים רוב עליהם ירבו אם אבל לחוש

 האס . ע״כ בחישהא דמבעא ארבא האי כי בכדה והאיכלן לביקוע
 בחשובה ז״ל ישראל הר״י וכ״כ .השלת ממעשה גדולה שהייה לך יש

 נהם נתערב נקייה סלח ודאי קמח נתערבו ואם קי״טוז״ל סימן
 שלותסין מפני גמור לחמן הסלת מחזיקין ואנו לסוקר מפי דדמי

 בלהיתה זהירין אינם ודאי והעכו״ס המחינה קודם במים כחמין אה
 אשר המרקחות אס להשהות פנין על נשאל ז״ל והוא .פ״כ דידהו

 נשהא איך כן ואש הסלס עירוב חשש מפני ואסר סוקר בהם יש
.־ המהמיהין מן הוא זה דבר והמהיר עצמו הסלת אנחנו

 המים לתוך שנפלו חטים על ז״ל הרשב״א מלפני ששאלו מצאתי
כיו; הפסח אחר עד להשהותם מותר אם ונגבום והוציאם

 כן גס מסתברא הפסח לאחר עד להצניעו וז״ל והשיב ברוב שנתערב
 עכבינהו דלא בחישתא דניבעא אדבא מהאי והראיה אסור שהוא

 וכ״ש הערובות ע״י אפי׳ שאסר הרי . ע״כ הפסח לאחד פד ושהינהו
 גריעא דסלת לחמין דעבדי לסיסה דהאי ודאי ומשמע , בגופייהו
 ומייבשין אומה מעלין מיד דההם בחישתא דמבעא ארבא מההיא

 המים בתוך מרובה זמן שתעמוד ואפילו וברוח בשמש החניה את
 שמוציאין ואחר .•:מרדכי כתוב וכן חימון לידי באה אינה הקרים

 לותסין בתלמוד שאמרו בלהיסה הילכך . מתחמצת המיס מן אותה
ד, אותה ומייבשין אותה  חת שרוחצין אחר אדרבה בנ״ד אבל מי

 המורסן עמה ונוהגי; תתייבש שלא כדי איתה צוברין במים כחטיס
 על חקרתי ואני .קליפסס את שמשירין עד ברגלים אותם וטתשין

כך אותם ומניחים וצוברין יום בחצי החמה אס רוחצין והס המנין

. . . טל
 מוחנין היום ובחצי יום הצי עד חותה וגותשין מורסין בתוכה מערבין

 יש הניחינה אחר ואפילו שעות כ׳׳ד שרויה עומדת ננוצחת א־סה
 חימון לידי הזה בשיעור יגיע שלא יאמין ומי לחות קצת בקמח

 יראה בבל עובר אותו והמשהא כרת מליו שחייבי; אומר אני ולפיכך
: ימצא ובל

ב ו  הנערים באו חצות אחר פסח של האחרון בי״ט מעשה היה ש
 כמנהג במים החמה את ורחצו עכו״ם שהם בניחון המשרתים

 אס לשאיל הטחון בעל ובא כפסח במוצאי לטחון מוכן שיהיה כדי
 לי שהביאך חדא מעמי מכמה והתרתי .מותר או בהנאה אסור

 לידי הגיעה ולא יבשה שהיא איתה וראיתי י״ט במוצאי מהחמה
 דרבנן איסורא והוי דרבנן איסורו זמן דהוי ותו לבקוע, ולא חימון
 ליוקנסיה והכאליכא קנסא משום דאיסורא דטעמא וסו .דרבנן בזמן

 בי״ט דכא ליסא ימצא ובל יראה אבל דעבר משום ואי היה דאנוס
 שמחמין קודם לבניליה ליה דהוה משוס ואי .לבערו אפשר הוה לא

 דלאחר כיון .ותו ,למקנסיה ליכא הילכך חמן זה אין לדעתו הרי
 כקל לכתחלה ברוב אותי מבעלי; מדרבנן אלא איסורו אין זמנו

תה דמבטלין לאדן חוצה תרומת דהיינו שבאיסורי;  ברובלכסחלה, א
 החמה שאר עם מעט מעני לערבו לו התרתי הללו הטעמים ולפי

:כתבתי לע״ד יהנראה .לישראל אפי' ולמוכרו
ה (סקצ) טי אלף ל א  מוצא חושך מני עמוקות מגלה מרודוס ש

 סחכמוני בשבת יושב תעלומה כל לחור
 לשאול באתך . לעד שיסנויד שלומך דרישת אחרי , וכו' הוא הלא
 ולא מאד עד הבנתו אצלנו קשה מהמורים אחד לשו; מעלתו מאה

 פ״ג דעה_סי׳ יורה בספר הוא והלשון תבונתו עד לבא יכולנו
 כתב וא״א עד ונו' המומחה נין אנא נקחיס אינם דגים קרבי וז״ל

 יראה הזה הלשון נ;תוך כי היא הצלי הקושי ומקום ראשונה כסברא
 אבל עציים הקרבים להתיר מועילין שהסימנין ז״ל הרא״ש שסובר

 לדג ונא לקרבים יועילו למה ממני דעת ופליאה הדג להתיר לא
 אינם ומש״ה לניהור דומה טמא דג קרבי יש אם נפשך דממה

 לחוש שיש כיון עצמם לקרבים יועילו לא גם הדג להתיר מועילים
 בהדיא וכתב כובד ז״ל שהרא״ש קשה ועוד . ממא מדג שהם
 לניהור דומה טמא דג עובר שיש מעמידי; אי; פרק סוך בע״ז
 להסיר הסימנים על לסמוך שיש בשמו ממור כאן כתב איך וא״כ

 למה כי קשה ועוד .הס טמא מדג שמא לחוש יש והלא הקרבים
 ולא הביצים להתיר לה מועילים שהסימנים בקרבים המור כאן כסב

 פוף ביצי לסימני דגים קרבי סימני בין הילק ולמה העוף להתיר
 ובסדא דאורייתא לאו דסימנים במור ז״ל הדא״ש כתב בכולם והלא

 דתניא להו מחית מחתא בחדא נמי ובברייתא בפסקיו להו מחית מחתא
 להפכה לעור לו נננין וח"כ דגים קרבי סימני כך ביצים כסימני
 סימנק זידא א״ר מרפות אלו בפרק דגרסינן קשה ועוד , ביניהם

 הן ספיקות שמנה אסי ר' דאמר הא ת״ה לא דאי דאורייתא לאו
 איחא ואם דאורייתא לאו סימנין ש"מ אלא דידהו בסימני; ליבדק

 היכי א״כ הדג להיס* עצמם היתד גק דגים בקרבי לחלק שיש
 משום הבצים להתיר דאירייתא לאו סימני; להדיא זירא ר' פשיע

 בצים היתר בין לפלוגי איכא דילמא העוף להמיר מהני דלא דסזינן
 היתר בין דגים בקרבי לפלוגי דאיכא היכי כי כעוף להיתר עצמם
 שהסיר אביו בשם הניוד ככתב עוד וקשה .הדג להיתר עצמם

 בהיפך כתב מעמידין אין פ׳ ובפסקיו לבדם בסימנים נמוחו בלא
 מומחה בלא לך תקשי דאכתי משוס הכי משני דלא דכאי וי״ל וז״ל
 ערפית אלו בפרק כרשב״י טהור פ' מדג יאננר אס נקחין יהיו נמי
 בבירור ידמה הזה הלשון מן . ע״כ זה בעני; ליקח בצים גבי

 מ״ש הפך הסימנין עם טהור פ׳ דג של אמירת ז״ל הרא״ש שהצריך
 שכתב הטור מצא היכן קשה דין מן ובר דין מן וכר . בשמו העור

 פרק סוף רק נמצא צא זה דבר עיקר כי כזאת סברא הרא״ש
 אבל הזאת כסברא להרח״ש מצאנו כלא די לא ושם מעמידי; אין

 הוא מעות אולי לומר מחשבתי על עלה וכבר . מקבילה לו מצאנו
 ולזה כתוב היה אולי ראשונה כסברא כתב ואיא ובמקום בספרים
 כי ואף הכפרים מחיקת קשה בפני שעמד אלא ז״ל א״א הסכים
ונוסף ,כזה להמצא רחוק שהוא מה ההפך מן שהוא כזה במעות



שומתהח־־בץ«אל)מ ות

 המור מל יקשה ננייין כי לגמרי מלשון חקנסי לא עדיין כי זה טל
 והדג הקרכיים להחיר אסימנא סמכיק אי מסלוקח הפריד למה
 מי כי כוה זה הלויים שהם אמר למכרם לי היה מחלוקה לשחי

 הכל להסיר הסימנים מל סומך הוא דאורייחא סימנים שסובר
 טליהם סומך אינו דאוריי׳ [לאו] סימנים שסובר ומי והדג הקרבים

 פשה וכן . טלמם הקרבים להסיר ולא הדג להסיר לא מנין לשום
ה בספח ז״ל ירוחם רבינו  היסר מם הקרבים היסר חיבר אדם!חו
 היסה אם לעשוס לטור היה וכן כן שמם כמו בזה זה והלאן הדג
 הממלוקס שאין לשונו מסוך כנראה היא סברסו אבל סברהו. זאס
 לאו דסימנים שסובר מי אך כי אפשר אבל בזה זה הלויין הללו

 עצמם מקרבים למהיר מליהם שנסמוך יודה מדג להסיר דאורייסא
 ונוסך לטיל הקשיסי אשר הקושיוה יקשה אבל .הממלוקס הפריד וטל

 והפוסקים המפרשים כל מדטס מאד רמוקה זאס סברסו היוה טליהם
 עליו ז״ל והר״ן והריא״ך הסוספוס כמו דבריהם ראינו אשר ז״ל

^ ירומם ורבינו והסמ״ק והסמ״ג עליו משנה ומגיד והרמב״ם  ושאר ז
 כסברס שיסבור אחד מצינו לא במלם כי שמעם שמטנו חשר הפוסקים

 לסמוה יש טוד .פצמם הקרבים להיסר דג היסר בין להבדיל המור
 שהוא אמר דגים עוברי זה מלשונו משמיט למה הטור דברי על

 סברסו שגלה כמו דגים לעוברי ססמייה לא דאמר זירא כרבי סובר
 דגים קרבי היהלולכהוב א״כ ז״ל הרשב״א בהשגסופלדברי לפנים

 לו שהיה לסי כן עשה ואולי בגמרא במימרא השנוי בלשון וטוברץ
 בקרבים אלא אינם ודבריו קרבים בדין ז״ל הרשב״א דברי להביא
 עוברין השמיט כן וטל ביניהם מבדיל הוא כי בסוברין ולא הקא
 אצלי שיקשה מה שיפור זהו . לזה מסמוך כלשון במם דפסו וגלה

 צמאוננו ירוה באופן בו מפלסו דבר נא יבא ופסה . הזה בלשק
 יגדיל סי לאל ספלסי ואני .ורבים ספיקוסינו גלי המון ישביח

 פד שלום ורוב גדולסו גדולס ויפמיד יחמיד מפלסו מפלס ויאדיר
 הכוסך חיים מים מימיו וכנפש והנשאה הרמה כנפשו ירח בלי

 : יהודהן׳וירגה כהר״ר בן שמואל הצעיר שואל ושאלום שוהה
ה ב ו ש  ססובינה אחד קוטב שפל לפי בקצרה אבוא הפפם זאס ת

 והיא נפשי ידיד כסבס אשר והויוס הקושיוס אלומוה
 להסיר ולא הקרבים להסיר הסימטם שיועילו כזאס חדשה סברא כי

 דקדקס ויפה הקשיה ויפה פוסק בשום ולא בשכל נמצאס לא הדג
 דברי בזה צדקו כי אומר במחילה אבל בניה. אשר ההקדמה טל

 אני כי קישיוה מרבס פשט חסרון שאומרים האשכנזים הראשונים
 ולכסוב להאריך ראיסי ולא חשבה כאשר הטור דברי הבנהי לא

 ולא נבין הדט ולא ידענו מה כי עליהם המפרשים ודברי הסוגיוה
 משגחהך הקיפה טלם פל כי והפוסקים והמפרשים הספרים עמך

 ור׳׳ס וראב״ד יש״י כי אימר כלל בדרך אבל .בשאלה בא כאשר
 בין פלייהו וסמכינן דאורייסא סימנים להו סברו כולהו ז״ל ור״ס
 זולס סהרה סימני לו אין אפילו הדג לאטל בין קרבים לאטל

 שסומכין ר״ה שאמרו וזהו ונשרו לו היו דקשקשים נאמר הקרבים
 דמוקי הוא דרבינא דכיון פסקא דהאי וטפמא דג כל להסיר עליו

 זירא ר׳ דברי ראה ודאי בסרא והוא כשנמוחו מפמידין אין בס׳ לה
 ולא דבריו פל ועמד דאורייהא לאו סימטם טרפוס אלו בס' שהיק
 דכאי איהא דאי והו .אנחנו לסם נחוש ואיך להם חשש ולא קבלם
 פריך לא אמאי בה איס מששא טרפוס אלו בס׳ דפריך קושיא

 דאורייסא דגים דקרבי דסימנים משמע אלא מפמידין אין בס׳ לס
 טרפוס אלו דס' סוגיא סו כי• סובר הירושלמי אבל .פלייהו וסמכיק

 רוב ססטמו וכן עלייסו סמכינן ולא דאורייהא לאו דסימניס
 סומכין ואין כהבסי כאשר מכללם ז״ל והרא״ש והרשב״א הפוסקים

 שטס ולפי המומחה מן אלא הדג להסיר ולא טצמן להסיר לא עליהם
 סרא״ש בק חילוק שיש אלא נימוחו ללא ממוחו בק לן שאני לא זו

 אפי׳ אלא נימוחו אם מיבעיא לא הרשב״א לדטס כי ז״ל לסרשב״א
 דג של אומר א״כ אלא המומחה מן אלא נקחין אין נימוחו לא אם
 דג של שיאמר דסגי נימוחו לא אם מיבעיא ולא .הוא וטהור ס׳
 וטהור פ' דג של שיאמר סגי בנימוחו אפי׳ אלא הוא וטהור פ׳

 איכא דדילמא מרסס הדג שם שמזטר דכיון דמלסא וספמא הוא
 מולק ז״ל והרא״ש .משקר לא ולפיכך בדאי ונמצא ליס דמכיר

דגפ׳ואנחטמכירין של שאומר בזמן בשלמא ואומר זו בסברא מליו

נז
 שפיר קרביהם ואלו הדגים אלו או מלמהים אני שאסר או טהור שהוא

 לא סמכינן דאדיבוריס כיון הוא וטהור פ' דג של אמר אם אבל
 ז״ל הרא״ש לדפס דהא נימוחו גבי בעצמו הטור שכהב וכמו מסני

 אדבודיס למסמך לן דליס כיון וא״ס . טמומו לא כמו נימוחו לי כך
 הם'. טהור ומטך כלומר מלמסים אט כשאומר טליה סמכינן אמאי
ק צריך אסה סטור לדברי גם כי סלי סרגל לא זו קושיא ס  ומ״ס ל

 אלא אחרים פל סומך אינו מלמסים אני שאמר בזמן כי לסר! יש
 כשאומר אבל הוציאם סימנים כו שיש טהור שמדג שאמר לו ככלי

 ואפשר טהור שהוא אחרים לו שאמרו מס פל סומך וטהור ס' דג של
 סברוס ושהי .עליה סמכינן לא הוא מומחה דלאו וכיון טהור דאינו

ק באחס ובחר שלו הביס בסורס ז׳ל הרשב׳׳א כסבן אלו  כמ״ש מ
 וטהור הוא פ׳ דג של באומר שאפילו ואפשר שם וז״ל בשמו סטור

 יש ס׳ דג של ש^מר דכל יסנדה שמא ירא זה שגם נאמן הוא
 ראשן סיס כסב פוד .פ״כ שאוסר מי ויש וקרבין דג אוסו מכירין

 שכל לסי נאמן הוא וטהור ס׳ דג של אמר אם כד והשני סד אחד
 הרי ע״כ. כן הטמאים הדגים לרוב ואין כן להם יש הטהורים

 כסב וא״א הטור שכסב מה והשסא .עיקר ראשון לשון שספס
 אם אבל דכהב אמאי אלא מלסא אכולה קאי לא ראשונה כסברא

 גבי כסבו שהטור ואפ׳׳ס מהניא לא הוא וטהור פ' דג של אמר
 לא כמו נימוחו לי כך סובר סרא״ש אבל ר״ה לשטס אזיל טמוחו
 דבסרוייהו נמוחו בלא אך להרא״ש נשמע ר״ס לדפס ומנמוחו נימוחו

 ז׳׳ל הרא׳׳ש סברה נמצאה ומעסה .הוא וטהור פ׳ דג של מהני לא
 ססכיק ולא דאורייסא לאו סימנים דכסבו הפוסקים כל פם מסכמה
 טהור שהוא מכירין ואנן פ׳ מדג שאמר או מומחה א״כ אלא טלייהו

 כל נססלקו ובזה .הדגים ואלו הקרבים אלו או מלחסים אני או
 לפנים. צריכה ואינה בסירוצה כסבס ויפה האחרונה זולס קשיוסיך

 וכסב דעה יורה על ז״ל אבוהב יצחק לכה׳׳ר פי׳ אצלי נמצא כי ודע
 . דאורייסא לאו סימנים סובר ז׳׳ל הרא״ש כי ססברוה שסי סהם

 איהא ואם דאורייסא סימנים סבר ור״ס פלייסו סמכינן ולא
 סשס כאשר ולסרץ להקשוס לו סיס כהבס כאשר הלשון שהבנה

 מועילים יהיו שהסימנין כזו חדשה בסברא וכ״ש אחרים במקומוס
^ שהבין משמע אלא לדגים ולא לקרביה  ולא כסבהי כאשר ון1ס

^ ליה קשיא : כסבסי לע״ד והנראה מידי. ו
ת12̂ יי(סקלא) אלף ל  במה דפסי אודיעך נפשי ידיד ממני א

 ט שיש בחולה ז״ל הראב״ד שנשאל
 לאו איסור אלא נו שאין לו לנחור לפכו״ם נאמר לא למה סכנה
 דאיסור ז״ל והשיב .וכרס לאו בו שיש שבה להלל לו נסיר ולמה
 העומד האיסור כן ואם נבלה איסור ולא בפניו העומד הוא שבה
 מצא א׳׳כ ז״ל סר׳׳ן עליו והקשה .היהר ששב הוא ומפכבו עליו

 אפ״ה ועוד .לשחוט לו נסיר ולא אוהו נאכילנה נחורה סרנגולס
 השיב ז״ל והוא . ביוסי קל שהוא האיסור אוהו נאכיל לא למה

 לאכול צריך הוא שהרי שבס מאיסור קל נבלה איסור אין חולה דלגבי
 עבר לא שבס לפנין אבל וזיס זיס כל פל בלאו ועובר זהים כמה
 ושאלה מוסרין שבס דמפשה דאיכא הוא לאו וחד שחיטה בשעס אלא

 : זו קושיא בהירק סומך אני מסם חיזה פל
^ ה1ת  פל מקשה דאנא משום הזה בדבר לי יש שלישי סירון ב

 למאכל אמדוהו אם ניחא הא דיליה קושיא ז״ל הר״ן
 הא והו .שבס לחלל מוהר אמאי לכזיס אמדוהו אם אבל הרבה
 בו הסרו אם למימר איכא מאי בישול לפטן שחיטה לפטן ניחא
ק מלקיוס חייב ובישל וחזר מבשל משום מ  כל פל הססראוס כ

 דהא ליהא הא ביחד מסבשל הכל נמי דהכא סימא וכי שט גרוגרוס
 הרי למימר איכא מאי לצלי אמדוהו למבושל אמדוהו אם ניחא

 כגרוגרס בו צלה ואם סחלס נצלה האש אל הקרוב שכל נראה הדבר
 להבעיר צריך הוא הרי וסו וכרס. לאו פל פעם בכל עבר אמד
 והבעיר וחזר כגרוגרס בו לבשל כדי שיפור הבעיר ואם האש אה

 דמבשל ולאו דהבערה לאו דאיכא וכיון ושיפור שיפור כל פל עובר
 נאמר לא למה השיפורין מנין כפי לאוין כמס איכא מנייסו חד ובכל

 והנכון מלאכוס. בכמה סשבס אה נחלל ולא לו לבשל לפכו״ם
 ספק ואפילו נפש פקוח בפני שפומד דבר לך דאק דכיון אצלי

אומרים היינו ואם בהצלסו שיסרשלו מקום להה רצו לא שלה ספיקא
לפכו״ס
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 פקוח משו& שבח לחלל החירו כדוחק אומרים היו לו לנחור לעכו״ם
 החולה ימוס כך ובין כך ובין לנחור עכו״ס ימצאו לא ולפעמים נפש

 יתרשלו ולא סכנה כו שיפ חולה ל5א שכח היא דחויה אמרו לפיכך
 שנחלל חיוחו וזה בהם שימוח ולא בהם וחי אמרה והחורה בדבר
 בעצמו העעם ומזה .אחרים על אנחנו נסמוך ולא השבח אח עליו

 ידי על ולא עכו״ם ידי על לא הללו דברים עושין אין אמרו
 יאמרו שמא בעלמא באקראי ואפילו ישראל גדולי ע״י אלא קכינים

 אלא לכחחלה אוחו מחירין ואין נפש פקוח החירו בקושי הרואים
 קטנים ימצאו שבשלא הדבר יבא שמא במצוח המחויבים ידי על
 הר״ן וז״ל . ישראל גדולי ע״י השבח אח לחלל ירצו לא עכו״ם או

 ממש כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה אצל דשבח בעצמו ז״ל
 אצלו כחול הוא הרי לאכול צריך שהוא וכיון לו הצריכין הדברים לכל

 דעח נראה וכן .הנבלה לו נחיר למה וא״כ ובישול שחיטה לענין
 שבח דבר של כללו וז״ל שבח מהלכוח ב' פ' שכחב ז״ל הרמב״ם

 צמך שהוא הדברים לכל כחול הוא הרי סכנה בו שיש חולה לגבי
 ולא עכו״ם ע״י לא אוחם נעשין אין האלו דברים כשעושין להם

 מן ובר .ע״כ וחכמיהם ישראל גדולי ע״י אלא וכו׳ קטנים ידי על
 ויבשל נבלה מידי להוציאה כדי הישראל ישחוט הר״ן לדעח דין

 . הכל מחויז שכחבחי במה אלא כלל איסור כאן ואין העכו״ם
 עושין ואין שנינו שלימה דברייחא חמה אני השאלה בעל על וגם

 הטעם שעל וכ״ח . קטנים ע״י ולא עכו״ם ע״י לא הללו דברים
 לחולה בה איח סון! דסוף עליה ששאלו שחיטה איריא מאי שאלו

 נאמר לא למה לחולה איסור נו שאין הבישול על ישאלו לאו איסור
 על שאלו לא דלעולם וי״ל .בידים אנחנו נחלל ולא לבשל לעכו״ם

 הנעשים שבח חלולי ובכלל השאלה מלשון משמע וכן הדין טעם
 היכא עכו״ם ע״י נעשים אין אמאי להו קמיבעיא ישראל ע״י

 איכא עכו׳ים דע״י אע״ג שחיטה לענין בעו קא ולרבוחא דאפשר
 חחלה הקל הקל אוחו מאכילין לן דקיימא כיון אפ״ה נבלה איסור

 טעמא יהיב ז״ל הר״ן וא״ח ור׳׳ לו לנחור לעכו״ם נאמר לא למה
 מכאן למד לא למה נפש פיקוח החירו בקושי יאמרו שלא כדי

 נחורה דהיא כגון אלא לחרך בא לא ז״ל דהוא וי״ל . לשאלה חירוז
 נאמר שלא אבל לו לשחוט נצטרך ולא לו נאכילנה לא למה לפנינו

 חלולי דכל טעמא דהיינו טעמא צריך לא לשחוט לו לנחור לעכו״ם
 כיון דרכינו ולפי .קטנים ע״י ולא עכו״ם ע״י לא עושין אין שבח

 לא אצלו כחול היא והרי דאמק מטעמא אצלו לדחוח שבח שניחנה
 המוחרח שהיא בידינו השחוטה אלא לו אסורה שהיא נבלה נאכילנו

:כחבחי לע״ד והנראה . וחשכח ודוק לו
ה (חקלב) יח אלס ל א  נר״ו חבון יעקב לכה״ר לאכסנדריאה ש

 ביהודים לעשוח מה כדח רבינו ילמדינו
 באים והם הספינה מן החג ביום היורדים הים ממדינח הבאים

 הלכה הדבר כי להיוח מעכ״ח אוזן לגלוח וראיתי לחחום מחוץ
 פה וחזרה להשבר חשבה לאשטננול שהולכת ספינה כי למעשה

 חרפה והיינו יהודים שלשים כמו מהספינה וירדו פסח של שני ביום
 חפציהם ג"כ שהורידו אלא מהספינה שירדו די לא כי לשכנינו
 כליו נושא אחד בל והיה לה ודומה ושחיה אכילה כלי כמו עמהם

 חפציהם להוליך חמרים שכרו וקצתם לחנגא דאזיל נמאן כפפו על
 מהפוסקים קצח לדעת היחר צד יש כי אן! מלתא למגדר ורציחי

 וכן (וז״ל) שבח מהלכות כ״ח פ' ז״ל הרמב״ם סברת ג"כ נראה וכן
 לרב בחשובה מצאתי עכ״ז ז״ל לדעפו משנה מגיד כעל הוכיח
 דידיה דפליגא עיון לי צריך והדבר לאיסורא ופסק שהחמיר בעצמו

 לי ויש מעשרה למפה אטו מעשרה למעלה גזר שהרב ואולי אדידיה
 הרא״ש כן גם .מישהוציאוהו(ע"כ) דפ' מהמרדכי לזה הוכחה קצח
 גם חולק שום הביא ולא בט הר״י חפס ובשיטתו בדבר מחמיר ז״ל

 דאם שהוציאוהו מי דפרק הבעיא ז״ל כשטחם חפס ז״ל מהר״ם
 לחומרא עבדינן איפסקא דלא וכיון וכתב מעשרה למעלה חחומין יש
 סון! לאיסורא פסק וסוף הסברות כל הביא ז״ל ירוחם רבינו גם

 דבעיא שפסק עי ואפי' בדבר מחמירין פוסקים לרוב ראיחי דבר
 מורנו מכ״ח דבר נא יבא לכן .לקולא מעשרה למעלה חחומין דיש
 מלתא מגדר משום או הדין מכח בדבר להעניש בידינו כח יש אס

למעלה שהזכרתי תקלה אותה מפני ועוד . השם כחילול דמיחזי

 להם והוסרה בהמות שוכרין וג״כ דחול כעובדין חפציהן שמוציאין
 בה היו שהם לבד בנזיפה מהם שנים יסרחי בעניותי ואני הרצועה

 שני יו״ט ■שהיה שמפני השיבו פיהם אח וכששאלתי השאר שירדו
 טעם לא בהם שאין החרים וטעמים בדבר להקל ראו גליות של

 ליסרם רוצה הייתי כי ובאמת בספר להעלותם ראוי ואין ריח ולא
 מלבן להוציא וכדי פני בי״ט שזלזלו מפני דמא מבע דלא בסילוא
 לא אבל רבנן בה אחמ׳רו לזלזולי ואתי דקיל יו״ט דגרסי' וכההיא

 פקפוק שום בלי להיחירא כנגדי המורים מפני בידי כח היה
 הפשט הבינו שלא מקומות ובהרבה מששא בהו דלית טעמי מכמה
 ; ביה דאשגח וליח ככרוכיא יעקב וצוח וסריקי בוקי בספר וחלו
ף ן  בשבח או בי״ט בספינה לעלות להם נחיר [אם] רבינו ילמדנו »

 אחרון ביום כספינה ופירשה גרם עונס ג״כ היהודים אלו כי ^
 ג״כ וקצתם גמור חול הוא כאלו ביום בו לעלות והוצרכו פסח של

 ג״כ הדבר כי וראיתי .הזכרחי כאשר הבהמות על משא הוציאו
 הר״ן שכתב כמו בפירוש מחירין שיש ואף דרבווחא בפלוגחא חלוי
 משנה מייד בעל גם שהוציאהו מי פ' החוספוח גם דשבח פ״ק ז״ל
 הירידה מן יושר בעלייה להקל שיש חין מוכי השמועות פשטי כי גס

 לאסור או להתיר מורנו מכ״ח דבר בוא עד להתיר אסמוך לא עכ״ז
 צופיות עינינו דבר סוף . מלתא מגדר משום עליהם נחמיר אם או
 יום בכל מעשים הזה הדבר נו ורבי מורינו מכ״ח דבר בוא עד

 ידינו קצרס מאד כי להכריח ידענו לא בעונותינו ואנחנו אצלנו
 בשום אחו נמצא אם יו״ר עוד מצאנו. ולא השם דבר לבקש ושוטטנו

 הקרבן שעה דהוי ואילך מחצות פשח בערב אשס לכניס שלא ספר
 דאיכא אומרים רבים דבר ששמעתי לפי וכו' בחגיך ושמחת משום

 חפשחי בעניותי ואני בספרים נמצא שכן הוסיפו ועוד בדבר קפידא
 דאיפכא וסברא לדין ואם אצלנו הנמצאים בספרים מצאתי ולא

 דאין להוכיח קטין במועד דמייחי טעמי חלח מהנהו מסחברא
 דמוכס טעמי בהנהו דדייקנא במאי אאריך ולא במועד נשים נושאין
 להורות לא להבין רק באחי לא כי שרי חצות אחר בע״פ דאפילו
 למפשה הלכה בדבר להתנהג ראוי ואיך אור ישכון דרך יורנו ומכ״ת

 המשחחוה וקטן הצעיר נאם . השמים מן ומכופל כפול מ״ו ושכר
: סבון ן' יעקב מרחוק _

 ופרי פירות עשתה תורתי אשר לבי ושמח בני חכם תשובד׳
. ב לעוה' פחיק ולמכסה בעוה״ז ולשבוע לאכול פירוח

 לירד ענין טל .לשון מענה ממנו כי ראשון ראשון על משיב והריני
 ואכתוב אחרת פעם זה על נשאלתי כבר וי״ט בשבחוח הספינה מן
 עליך תמהתי אבל עתה לך שאחדש אצלי,ומה כחוב שנמצא מה לך

 מי וז״ל עצמו בפ' וביה מיניה הרב על הקשיח לא איך ידידי
 בא היה בין בים בא שהיה בין למדינה ליכגס בדרך בא שהיה

 השבת שיכנס קודם לעיר קרוב אמה אלפים בתוך נכנס אם בחרבה
 כולה אח ויהלך יכנס זה הרי בשבח אלא למדינה הגיע שלא אע״ג
 שהים טעמא מינה חידוק .ע"כ רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה
 יכנס לא לחחום חוץ היה אם אבל שבח כשנכנס התחום בתוך

 חחומין אין הרי בים שבא מי אבל ניחא בחרבה שבא מי ובשלמא
 שיהיה ראוי והיה ספיקא הוי מעשרה ולמעלה החורה מן בכרמליח

 ז״ל הרב בדעת משנה מגיד בעל מ״ש כפי וליכנס לירד מותר
 חק היה אם וה״ק קתני דלצדדין לחרוצי וליכא . הפרק בחחלח
 אח מהלך שאינו ואצ״ל ליכנס אסור בחרבה בא היה אם לתחום

 חדא . כולה אח מהלך אינו אבל לעיר נכנס בים היה ואם כולה
 הוא שאם ותו .הפוסקים בדברי כ״ש התנאים בדברי דוחק שזה

 חחומין ד^ן לחחום חק שהיה ליה חשבינן דלא משום ליכנס מותר
 להלך מוחר יהיה גופיה טעמא מהאי ג"כ בים מעשרה למעלה

 נמי לפרושי וליכא .בעצמו משנה מגיד בעל כחב וכן כולה אח
 ברקק חלמודא לה כדמוקי עשרה בתוך היינו דקאמר ים דהאי
 היה ולא מעשרה למעלה הוי בה מהלכת שהספינה ים דסתם חדא

 האי המפרשים רוב דחו טעמא דמהאי לפרש אלא לסחוס לו
 דיש בעיין ואיפשיטא ים בסחם אלא ברקק לה דמוקים חירוצא
 ז״ל דעתו אלא הרב דעת זה שאין ואע״פ מעשרה למעלה תחומין

 כיון מעשרה למעלה הוי ים דסחם מודה מ״מ איפשיטא דלא
ספינה שאין גמירי הזורק בפרק אמרינן דהכי בה מהלכת שהספינה

מהלכת



תהרדב״זשאלות מ שו ת ו

 דאיירי לדחוק צריך ברקק דאוקמוה והא מעשרה כפסוח מהלכה
 ויהא סחם ים שיאמר הפוסק מדרכי ורחוק דוחק זה וכל כגוששח

 דאי וחו . מששח אלא מהלכח הספיגה שאין מים רקק טוגחו
 יודע איגי סון£ לי למה וחרחי כחרכה כא הייגו איירי עשרה כסוך
 קשה וחו .הרב בדעח מ״מ בעל שכחב מה עם הלשון זה לתיז

 לומר יש ובזה הפסק ^הודיעגו הרב של לשונו יד קצרה הקצור
 לקולא דרבק ספיקא לחומרא דאורייחא ספיקא הכלל על לו שסמך

 אמרחי הדוחק שמחוך עד לכאר לו היה מחלוקת שיש כיון מ"מ
 לא שהרי נראה וכן שלנו הספרים כנרסת גורס היה לא שמא

 שלא כללוצ״לג״כ בים בא שהיה מי חלוקת משנה מגיד בעל הזכיר
 ודאי והתם לירד שאסור בהדיא הרב שכתב התשובה סוך ראה
 . מעשרה למעלה שהם מיירי וחדקל כפרח הגדולים ובנהרות ביס

 מן לירד שאסור היא ז״ל הרמב״ם סכרת כי אומר אני ולפיכך
 לשונו פשט כדמשמע השבת כשנכנס לסחוס חיץ היה אם הספינה

 ז״ל שהוא ע״פ ואך משנה מגיד בעל כדעת שלא ובתשובה בפסק
 להלך שמותר היינו לקולא ואזלינן דרבנן באיסורי ספיקא דהוי סיבר
 למעלה בים תחומין דאין פרסאות אלך אפילו מעשרה למעלה בים

 סוך דסוך אסור עשרה בתוך או ביבשה ולירד לילך אבל מעשרה
חיז  לכוא מותר שהוא דאע״ג שביתתו ממקום הוא לתחומו י

 ממקומו יזוז ולא מתחומו יצא כבר מ״מ כאן עד שביתתו ממקום
 אלא לו שאין לדעת שלא לתחום חון שיצא למי דומה הדבר למה

 המפרשים ראיתי בזה וכיוצא . דעת למוצאי נכון זה וחילוק אמות ד'
 כולהו ז״ל והר״ן והריטב״א והרמנ״ן הרשב״א שהרי שיטתם לפי ז״ל

 יורד והיה ז״ל רב כי יעקב מה״ר סמך ועליהם לירד דמותר ס״ל
 העם כי העם למדו וממנו צורך בלא אפי' בשבת הספינה מן

 לעשות עצמי על סמכתי לא אני אבל .להחמיר ולא להקל שומעין
 הרמב״ם כדעת סובר אני ועוד כתבת כאשר חולקים שיש חדא .מעשה

 אני כי ועוד .הוא דמר ואתריה למעלה כתבתי כאשר מחמיר שהוא ז״ל
 שבת הכנסת בשעת ושמא מועטים המים ולפעמים נילוס בנהר הולך
 לירד אסור לכ׳׳ע ובכה״ג שביתה וקנה מעשרה למטה הספינה היתה

 נמינפקאמינה וכן וז״ל דבעיין עלה ז״ל והר״ן הריטב״א כתבו וכן
 השמשות בבין שביתה שקנה אע״פ מעשרה למעלה תחומין אין דאם

 מיהו בידו הרשות מעשרה למעלה לילךאח״כ רצה אם מעשרה למניה
 מאלפים יומר שביתתו שנתרחקיממקום כיון עשרה לתיך אח״כ ירד אם

 שהם אלא ממש שכתבתי כמו זה הרי . ע״כ ממקומו יזוז לא אמה
 למעלה אם כי שביתה קונין דאין דס״ל שעתם לפי אמרוה ז״ל

 ליכנס ומוהר שביתתה הוא בכאן שביתה קנו שלא וכיון מעשרה
 כתכו וכן בתוכה שבת כאלו לה וחוצה כולה את ומהלך למדינה

 תתומין אין דאי מיניה ונפקא וז״ל בהכי לבעיין ופירשו בהדיא ז״ל
 מאלפיים יותר משם ונתרחק מעשרה למעלה השמשות בין היה אם

 לו יש מעשרה למטה וירד מעשרה למעלה דהיינו בקפיצה אמה
 ע״כ השמשות בין שביתה קנו דלא כיון רוח לכל אמה אלפיים משם

 הנחתן היא שזו מים הנ״מ מעשרה למעלה שביתה קנין דאין ואע״ג
 מפרש לא ז״ל הרמב״ם אבל שביתה קנה ולא ניידא מינד ספינה אבל
 לילך ואסור מעשרה למפלה תחומין יש אם לענין אלא לבעיין לה
 דפשיעא ליה מיבעיא לא שביתה קניית לענין אבל תחומין איכא או

 ולמעלה בספינה ואפי׳ השבת עליו שנכנס מקום ככל שכיתה לקונה
 היכי וכי לה ממטו מיא ניידא־מ״מ מינד דספינה ואע״ג מעשרה

 והו .שנכנס מקום ככל שכיתה קנתה ספינה שכיתה קנו דמיא
 הספינה נייחא דלא אפשר דאי וסו .נייח מנח כתוכה היושכ שהרי

 הני מכל שכיתה קנה נוקום וכאותו פורתא השכת שנכנס משעה
 מדלא תדע מעשרה למעלה אפי׳ שכיחה דקונין ז״ל לרב ס״ל טעמי

 מהלך הילכך .לא או מעשרה למעלה שביתה קונין הכי לה בעי
 ד׳ אלא לו אין עשרה לתוך וכשיגיע מעשרה למעלה שירצה מה כל

 דר״ג מעשה לאוקומי דחקו אמאי ז״ל הרב לדעת וא״כ . אמות
 לסחוס חון שביתה דקנייה משום יתרן ברקק ההולכת בספינה

 צריך דבלא׳׳ה כיון אלא הכי לדחויי דמצי דאה״ג י״ל .לירד ואסור
 דסיפא מעשה מוקי מרישא תפשוט דלא היכי כי ברקק לאוקמי

 בחד ותו מתניין הדדי גבי מ״מ היו מעשיות דשני ואע״ג ברקק נמי
הכי מתרץ הוה דאי לומר יש ועוד .ברקק היה והכל היה דוכתא

נח
 אם הא התחום בתוך להיו טעמא משמע דהוה טעותא מיניה נפיק

 בעצמו הנמל בתוך אבל ביבשה לירד אסורין היו לתחום חון היו
 למעלה כשהנפל דבשלמא ליתא וודאי והא הספינה שתהלך מותר

 כתבו כן ני עשרה בהם שאין נמל בסתם אבל ניחא מעשרה
 תלד דטעמא לאשמעינן ברקק משני להכי להלך אסור ודאי המפרשים

 ואם לירד ואסור להלך מותר עשרה בהם יש אה המיס גובה לפי
 א״כ אלא לירד■ ואסור להלך אסור נמל כסתם עשרה בהם אין
 הנמשכים ועל עצמי על מחמיר שאני ואעפ״י .התחום בתוך היו

 שיסמכו מה על להם שיש כיון אחרים ביד מוחה איני מ״מ אחרי
 יצא ,סכרתו שזו ז״ל הרמב״ם על שמעיד משנה מגיד לדעת כ״ש

 ששכרו אותם אבל לעונש ראויים היו לא שירדו שאותם מכאן לך
 דאיסורא לעכו״ם אמירה על עברו שהם לעונש ראויים היו חמרים

 הוצאה שאין הוצאה משום ולא הבהמה אחר מחמר שהם דאורייתא
 וכ״ש קצת צורך בה שיש כיון לכ״ע ביו׳׳ט אסורה לרשות מרשות

 כיון כליהם הוצאות ועל .גליות של י׳׳ט שהיה שטוען האיש אותו
 ליכנס ולענין לחוש שיש רואה איני בי״ט להם הצריכין כלים שהיה

 שבת מערב לה שנכנסים העולם נהגו ככר ויו״ט בשכת־ת כספינה
 יוצאים ואח״כ כולה אס להלך מותר שיהיה כדי שכיתה כה וקונים

 תכוא ואם להורות ראוי וכזה ליכנס מותר בשכת הספינה תלך ואם
 והספינה עמוקים שהמים כגון זה וכל .לך ישמעו לא עליהם להחמיר
 ספק הדכר ואם אסור עשרה כתוך אכל מעשרה למעלה מהלכת

 סומכין אנו זה ועל כתשוכה ז״ל הרמכ״ם העלה כאשר מותר ג״כ
 דהוי משום מועטים שהמים כזמן אפי׳ נילוס כנהר בספינה ליכנס

:כתבתי לע״ד והנראה .ספיקא
ט אלף ת (תקלג) י ל א צ  שצריך דאמרו בהא דעתי אודיעך ממני ^׳

 על יתר אורכו הגט שיהיה לכתחלה
 :רוחכ ואיזה אורך נקרא איזה לך ונסתפק רחבו

ה ב ו צ ^  וכתב דכתיב ספר דבעינן משום הוא דמילתא טעמא ת
 שתהיה צריך ספר שנקרא כיון וא״כ כריתות ספר לה

 לפרושי וליכא נמי גט אך רחבו על יתר ארכו ספר ומה כספר צורתו
 על יותר אורט ודך דך כל הספר שהרי השטות אורך נקרא דארכו
 הרוחכ הוא השטה ואורך האורך הוא השטות מנין הילכך הוא רחבו

 נקרא השטות ואורך ארכו נקרא השטות מנין הגט שיהיה צריך וכן
 וכך ישראל כל לעיני עד מבראשית הוא שהאורך למימד וליכא רחכו
 כותבין היו אם דבשלמא השיטין מנין הוא והרוחב הגט שיהיה צריך
 דפין אותו כשכותבין אבל כן לומר אפשר לאורך כך תורה ספר
 וכן .ודך דך בכל או גלול שהוא כמות אלא לשער לנו אין דסין

 על יתר ארכו ויהיה וז״ל הגט כתיבת בסדר ז״ל להרא״ש מצאתי
 שלא לאפוקי ע״כ לסופו מתחלתו קריאתו דרך ארכו ונקרא רחבו
 כו כל בספר שכתכו ואעפ״י .ברור וזה השיטין לאורך ארכו יהיה

 דא״כ השטות כתיבת דרך פירושו אין כתיבתו דרך אורט ונקרא
 כתיבתו דרך אלא השטות לאורך אורכו ונקרא למימר ה״ל הכי

 כי ארכו נקרא זה שטה אחר שטה למטה מלמעלה שכותב היינו
 ואורך הכותב האדם אורך הוא הכתיבה אורך כותב שאדם בזמן

 כוונת כי חולק אינו כי ולדעתי .הנכתב הדבר של רחבו הוא השטה
 תרצה אם ואפילו השטות לאורך הגט אורך יהא שלא לאפוקי כולם
 לסמוך לנו יש האשר״י על הוא חולק בו כל הספר בעל כי לומר

 מזמן במצרים המנהג הוא וכן בו הארכתי לא לעכב זה שאין ומפני
 ישראל גלילות מכל הבאים הגיטין ראיתי וכן הראשונים הנגידים

 שנמצא הלשון מפני המנהג לשנות מחדש הסופדים רצו עתה אלא
 כתבתי כאשר הספר כוונת הבינו לא ולדעתי שכתבתי בו כל בספר

 וכותכין היא תורה אבותינו מנהג כי הראשון למנהגו הדבר והחזרתי
 הלשון פשט כפי למטה מלמעלה הוא וארכו רחבו על ארכו הגט

 כלל מעכב אינו רחבו על יתר ארכו נכתר לא אם אבל והענין
 אגרת שנקרא י ללמוד יש בעצמו הגט ומלשון לכתחנה בו ומגרשין
 שטות להיות האגרת לרך ט ברור והדבר שבוקין ואגרת ביה דכתיב
 למשפחותיכם כשיעור הספר דפי לעשות צריך וכן והגליוןארוך קצרות

 הגט וכן הדך באורך משוטטות הקורא עיני יהיו שנא כדי פעמים ג׳
 שטוס י״ב אותו לכתוי צריך שהוא כיון ראייה ועוד .סחר נקרא
כתקנה מרובעת כתיבה יכתוב קצרות השטות עישה אס ג״ט כמנין

אבל
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 פעוש י״ב לכהוב צריך והוא ארוכוש השסוס לעשוש צריך אם אבל
 שאין ונמצא גובהן ולקצר האושיוה גגי להאריך צריך כרמו בעל

 הסופרים על שנר קורא אני זה ועל מרונעש. ולא מאישרש הנשיבה
 גגי להאריך צייך והרי אמש כששה וישראל משה כדש שכושבק
 שראישי ואעס״י .נהגו כבר אלא האוש צורש שמששנה עד האושיוש

 להיוש יש שהגליונוש נ״ל אכן וכשב בהפך ז״ל הרא״ש לשון שהבין מי
 לפי כשבשי ואני . ע״כ ספס דלמסה ר;ובו על ישר ארכו

דעמי: עניוש

 הבאים והסופרים הסופר עזרא ט האומרים לדברי מאמין ולא היום
 האומטם לדבט וצא .מעווש שס היה לא כי ח״ו המעווש שקנו אחריו
 ששמע אל החכמים שפירשו פירוש הוא והקרי סשומים דברים שהס
 למה ושאמין אלהיך ה׳ עם שהיה שמים אלא האלו הסברוש לכל

ט ולא ונשיב ונשיב וקרי הל"מ הכל כי רז״ל שאמרו  וססר ומלא ק
 כשיק ולא וקריין סופרים ועיטור סופרים ומיקון סופרים ומקרא
 ז״ל הרשב״א מלפני שאלו וכן .הל״מ סלהו קריין ולא וכשיבן

Jהל״נ והשיב ישכבנה קרי איך וישגלנה כטחורים קרי איך בעפולים
של כבוד מפני הכשוב שכינה אלא עומד ואברהם דאמרינן הא וכן עידיו והמקוטר לרמבו עידיו פשוט גט בירושלמי מצאשי
פ' והסוספוש הרשב״ם כשב וכן לארכו ש שבשחלה הדברים ונראין וז״ל עטר בערך כשב הערוך ובעל .מעלה :’ע״ש פשוט גט ט

ואקר לבכם וסעדו קרו והוו במקרא דייר,א הוו לא כפרים אנשי :כמבשי והנלע״ד
ת (מקלי) כ אלף ל א סכום ומשפטיך אל כהררי צדקשך נוגנים ואחר שרים קדמו שעטרו ענין על קצרה דרך דעחי אודיעך ממר ^

משום דקדוק דהכי וסברי זמן בההוא מילי באילין מששכשי הוו רבה ונשיב סופרים ועיטור סופרים מקרא
 שק ח״ו שנראה הכי וקרי הכי ונשיב נשיב ולא וקרי קרי ולא

 מה על ופתדש והגיהוהו משוכש הוא אם בידיר אשר בכשב ספק
:דעהך נשיישבה ולא בזה הראשונים שנשבו

 הלכה הכל שהשמיים רואה שאשה מה כל כי שדע תשוביז
 א״ר הסודר בין אין בפ' גרסיק והכי .מסיני למשה

 ולא וכשבין כשבין ולא וקריין סופרים ועיטור סופרים מקרא יצחק
ק סופטם מקרא מסיני למשה הלכה קריין  עיטור .מצרים שמים א

 .נוגנים אחר שרים קדמו שאשף אחר שלך אמר שטבורו אמר סופרים
 דכאשר איש דבלכשו. סרס כשבין ולא קריין אל. כהררי צדקשך

 אלי .לי הוגד דהגד דסליטהאש לה דנבנשה. באים איש. ישאל
 .דהמצוה זאש .דיסלח נא קריין ולא כשיבן .דהשעורים אלי דהגורן
ט אם . נגב דסאש חמש דהדורך ידרוך  דהשלמוד ואע״ג .נואל ד
 מ״מ וגורע מוסיף שהססורה לא המסורה עם מסכים אינו שלנו

 אמרינן היכי הל״מ דכולהו כיק וא״ש .הם מסיני הל״מ טלם לדברי
 למימר וליכא .סופרים עיגעך או סופרים שיקון או סופרים מקרא

 בכל כסופרים להו שליא איש מפי איש כך קבלו שהסופרים לפי
 שזו איש מפי איש קכלו החכמים שהם שהסופרים היא כך הל״מ
 שהיה דקדקו שהסופרים אלא הל״מ דכולם בזה והנסן .הל'מ
 ומעשה .מסיני הל״מ היה שלא אפילו כך שנשקן או כן שנקרא ראוי

 סוסטם עיטור או סופרים שיקון או סופרים מקרא ששמצא מקום כל
 שימא לא דאי שקנוהו והם חסר הדבר שהיה ח״ו בדעשך יעלה לא

 סופרים שיקנו כאן לומר ריבנו לבעלי מקום יש ודבר דבר כל הכי
 הלכה שהכל דברים של עקרן אלא יום כל עלינו אומרים כאשר
 להיוש ראוי היה זה דקדקו שהסופרים אלא הוא שכך מסיני למשה

 ניחא והששא .מסיני למשה הלכה לאמרה שלא אפי' כך חה כך
 מפרש כלום הל״מ בכל וכי ליה מפרש לא וטעמייהו ז״ל רש״י מ״ש

 שכך הסופרים דקדקו טעם מאיזה אשפרש לא ה״ק אלא טעמא
 וקריין קריין ולא כשיבן הני בכל דקדקשי והנה . להיוש ראוי היה
 וכשובים בנביאים אלא בשורה אחד נהם אץ שלמודא דמיישי כשיבן ולא

 ואשחנן בס׳ דהוא ומשמע דהמצוה זאש ספרים במקצש דכשוב ואע״ג
 זאש הנכונה הגרסא אלא שלנו בספרים כן נמצא שלא כלל לישא

 דהא דאמרינן לטעמא אנן צריכין הכי ואפילו בירמיה והוא דהמצוה
 ואם כטחורים וקרי ובעפולים וכשיב ישכבנה וקרי ישגלנה נשיב

 היא הקריאה ואם פה על המלה קורא נמצא סיקר היא הנשיבה
 דאיכא ונשיב קרי כמה והן ופסול אחש שיבה חסר הס״ש נמצא עיקר

 צריך אשה בכולן כאלה ורבים סוכוש סכש נערה נער כגון בשורה
לא אמאי א״כ וא״ש .כך ויקראו כך שיכשנו הל״מ שהם לומר

 אחר קורין והוו ווי להני להו וסליקו סופרים ואשו מסשבר דהכי
 ור לאילין להו עטרי קא סופרים ח״ וכד וכו' נוגנים אחר שעבורו

ם עיטור מילי לאילין להו קרי והוו  להו ואורי יצחק ר׳ ואשא פפרי
^ מששבשי הוו להששא הקרובים חרוש ועד נינהו דהל׳׳מ קו  ולא ו
 לסברא וגם .עכ״ל בוא״ו מקרי דלא מגמרי וסופרים פיך על ישמע

 דכסיב הסרה לשון הוא דעטור לשיטשיה דאזיל חדא מסכים איני זו
 האומטם לדעש אבל .עטרו לא ומשרגמינן סרו לא הבמוש רק

 אמר מאי ועוד .למימר איכא מאי ז״ל כרש״י הקריאה ליופי בהוא
 נושן שאשה כיון ועוד סופרים ובשיקון סופרים במקרא ז״ל הרב

 הוסיפו יאמר גם הווין להסיר והוצרך שנששבשו לומר הדין לבעל רשוש
 בני כל וכי עליה ק״ל ושו . אומרים הס כאשר כחפצם וגרעו

 ולא הורן אלו להוסיף הסכימו בהם נפוצים ישראל שהיו הכפרים
 כמה להסיר הסכימו לא למה ווין אלו להוסיף שהסכימו וכמו זולשם

 רפא נפ״א נוספח וא״ו ואומרים המפרשים שנדחקים ישירים ווין
 כשאר בלבול רואה אני הדעש בזה גם כילכך . ישמעאל בלשון

̂  שכשבשי ממה יושר הדרוש בזה שבקש ולא איעצך ולכן הדעוש
 בלבול שים ולא טעוש ולא שינוי נפל ולא הל״מ שהכל קבלשנו והיא
 והכשובים הנביאים בספרי ולא הקדושה שירשנו בספרי שכחה ולא
 בשורה המלך לשלמי בשינו מה זולש הקודש ברוח שנאמר מה וכל

 סיני מהר נשקבלו כאשר נשארו ס״ש שאר אבל בלשונו לו שהעשיקו
 וחכמי השלמוד בעלי בין מחלוקוש שנפל אלא איש מפי איש יפה

 משה נלוש וכן נשיב פילגשם פילגשים כמו מקומוש בהרבה המסורה
 או נפשוש מדיני בדין מחלוקוש נפל כאשר כאלה ורבים נשיב כלש
 נשאל כבר נסמוך מי על נדע לא אנחנו וא״ש . ממונוש דיני

 כגק דינא ביה דשלי וחסר מלא כל כי והשיב זה על ז״ל הישי״א
 דקדקו שהם השלמוד בעלי על נסמך קרנש קרנוש בסכש בסוטש

 המסורס בעלי על נסמוך דינא מינה נפיק לא ואי יפה הדבר כבר
 מחלוקוס יש ואם ספרים בה ונכשבו והישירים החסרים שמנו

 ע"כ. להטוש רבים אחרי דכשיב הרוב אחר הספרים נשקן בספרים
 הספרים ונשקן המסורה על נסמוך מחצה על מחצה הם שאם ונ״ל
 חד נפשך ממה דהא חזקשו על הספר (על) העמד הכא אמרינן ולא

 רחוק הדבר אבל .חלוקים ס״ש שיהיו ראוי ואין פסול מינייכו
^ על מחצה חלוקים ספרים שימצא מאוד ח  השמיט הטעם ומזה מ

 המדרש עפ״י שהגיהום ספרים חקנחי ואני .זו חלוקה ז״ל הרשב״א
 אות מלשון טא״ו מלאים כולם אופו אחיך דרוש עד אוחו שירא חל

 וכבר המסורה עפ״י חסרים אושו ושקנשי סימן ומלשון בריש
’ כשבסי לע״ד והנראה בששובהאחרס. זה על כשבשי

ת (שקצה) כא אלף הכא מייסי דלא צ״ל בשורה לאינם הני אלא יצחק ר' הכא מיישי ל א מצ^ בבועא דעשי אודיעך ממני ש הנ
 קריין ולא וכסיבן כסיבן ולא דקריין שלימוש שיבוס שהם אושס אלא

 הדבור להססיר והוא אחרש במלה מלה הפוך הוא וישגלנה ועפולים
 או ישגלנה סורה כשבה דאיך נמי ניחא והששא טהור הבלשי

 לכנוס מסיר למשה הלכה דבאה דכיון נקי בלשי לשון שהוא עפולים
 ברוש שנאמר מה הל״מ יהיה איך וא״ש .בה לן ליש הקריאה לשון

 דקייל״ן וי״ל .בהם וכיוצא דוד שאמרו בשהלים או מגלוש בשאר או
 הכל לחדש ושיק שלמיד שעשיד דקדוק אפילו בסיני נישן דהכל
 האומרים לדברי שאמין שלא דמילשא כללא .בסיגי למשה נאמר
^ שנפל ל אצלינו כשוב כאשר הל״מ נאמר הכל אלא בספרים ושבוש ב

 חשוכא במקום האונה בשיפולי
 בה שנחלקו לפי מהו אושה מקיף בשר של חוט אין אבל דאונא

:העיר בקיאי
ה ב ו ש  מדין אינה הריאה בשיפולי בועא כי ידעה כבר ת

 בסלמוד מנו אשר הטרפיוס בכלל ואינה השלמוד
 ובה״ג הגאונים בדברי נמצא אבל כשבוה לא ז״ל והרמב״ם והריא״ף

̂  בכל מקיף הבשר אם הריאה בשיפולי שנמצא אבעבוע כסוב ז״ל
 כנטול היסר וכל כיסרש היא הרי לאו ואס כשרה שהוא בכל אפילו

אותה להטטף ישראל גלילות בכל סמכו זה ועל .ע״כ ושדפה דמי
שכל



ת ו nowהררבץ^ nt
ם דכרי שפל אוני  כך כל להחמיר ראוי אין אכל .הם קבלה מ

 סירכא דאפי׳ חדע החיחוך בין אשר בשיפולי אפילו איחה להפרין»
ב בלא סירכח 1אי  כ״ש כשרה לחיחוך דפחיקוך אמדינ, ק

 בין כהוא וכיון נקב משום כיעמא הוי החם בשלמא וא*ח • זאח
 משום ספמא הוי אבלהכא להחפרק. אינהפחידה לחיחוך מימך
 המקום ניקב וכאלו כנננול דהוי י״ל .דמי כנטול היתר וכל יחרס

 דמי כחסר אמרינן ולא דמי כנטול דאמרינן והייט משם שניטל
 כיון הילכך נינהו טטמא מחד ריאה בשיפולי ומפא סירכא שק ופין
מך דמי  א״נ . חנקב שלא פליה מנין דחברחה כשרה לחסוך מח

 שהריאה ידפח וכבר היחר אח מכסה הריאה אח שמפחין בשפה
 בכל אבל כיחר מיסזי לא הילק״ היא נפוחה נחייה שהבהמה סמן

 הצד מן בין ממש בשיפולי באונה בץ באומה בין בריאה מקום
 אוחה מקיף בשר של חוט שאין הריאה סוף שהוא הריאה של

 הצד. P ולא ממש בשפולי שאממ מה אלא לנו אין וא״ח . טריפה
 יסור שייך מקום ובכל יחרה משום בסרטעמא דאזיל חדא לאקשיא

 אלא חלוים אינה הבהמה בגוף הריאה כי ופוד . הצד מן אפילו
 אח להביא וצויחי ברור. וזה שיפולי נקראו הריאה וכלקצוצח שוכבח
 היה ולא החתוך בץ הבוטא ונחכסח אוחה ונפחו לפני הריאה
 כיון שכחנחי מהטפמים המכשירים אמר דטחי ונטה כלל נראח
 בהגהה וראיחי .טלה לוסיף דלא והבו בחלמוד הוזכרה לא זה שדין

 משים טריפה הריאה בשיפולי דבוטא והא לשונו זה למי. ידעחי לא
 בקללהרפא יכול ואינו ליקב וסופו מחקלקל והדופן מטמידין לה דאין

 אדם שחוחך ממה להרפא נקל יטל זה באצבט אדם שחוחך מה כי
 דאוני בחסוכי למעלה אבל החחך סביב חי בשר שחין אצבעו בסוף

 מקיפו בשר חוט שאין אעפ״י קצח מעמידין שיש לסי מכשירין יש
 ואעפ״י .חזוז לא ומינה שכחבחי למה מסכים וזה .הגהה עכ״ל

 לסמוך ואין היא בעלמא חומרא זה הפך אשכנזים שמצא שידעתי
 :כחבחי לע״ד והנראה .ישראל של ממונם הפסד משום עליהם

[ (חקלי) כב אלף ו ל א  נשים במקצת דעתי אודיעך ממני ש
 בשטח מקום באותו מוך שנוחנוח

 : מותר הוא אם סחעגרנה שלא כלי חשמיש
ה ב ו ש  משמשות נשים שלש נחמן דרב קמיה ביבי רב חני ת

 תתעבר שמא קטנה ומטקה ומעוברת קטנה במוך
 חחעכר שמא ומניקה .סנדל עוברה יעשה שמא מעוברח . וחמות
 איסורא בה וליח במוך לשמש מותרת המפרשים רוב ופירשו החלב.

 משמשות כולן למ״ד מיבעיא דלא בהדיא משמע הזרע. השחתת משום
 דאסור דפשיטא ה׳ פתאים שומר דכחיב ירחמו השמים ומן כדרכן

 הא וא״ח .במוך לשמש אסורוח נשים שאר ס״ק לדעח אפילו אלא
 דגברא זרעא להשחית אסורות מ״מ ורביה אפריה מפקדא לא אשה

 לפי ברור הדבר הילכך מכשול חתן לא עור ולפני משום נמי ואיכא
 לכ״ע מעוברות ולא מניקוח ולא קטנות לא שאיק הנשים כי זו שטה

 הזרע משחיתות הם כי גדול לעונש וראויות כך לעשוח אסודוח
ארז אח בשר כל השחיח כי דכחיב לעולם מטל ומביאות ה על ט  דר

 זרע שכבח מוציא נמצא כי לגיהנס יורד ושוחק יודע הבעל ואם
 להשחיש לי ומה סחום שהוא כיון להזריע ראוי המקום שאין לבטלה

ק על דרכו אס א  ואומ ער כמעשה מיחה חייב והוא במור לי ומס ה
 ירתמו השמים ומן כדרכן משמשות טלן למ״ד דאפילו לי ומזחברא

 ti אבל במוך לשמש צריטח ואק קאמר כדרכן לשמש מוחרוח סלן
 לי אין שמא למימר דמצי במוך לשמש אסורות נשים שלשה שיהיה

 רשאוח נשים שלש לכ״ע הילק . השמים מן עלי שירחמו זכוס
 פי׳ על והקשו .אסורות אלא רשאוח איק נשים ושאר במוך לשמש

^ זה  לא נינהו זרע הקמח בנות דלאו אע״ג ואיילניח קטנה ד
 בכר תשמיש שדרך כיון זרע השסחח הויא ולא בהדייהו לשמש אסיי
 לשמש שמוחי שנודה אפילו ל״ק הא ולדידי ע״כ. אסור אינו

 משמש דהחם דמי לא מ״מ מקצח לדעת כן שאינו מה בקטנה
ק ד ק כל כ א ה תשמיש מ״מ להזריע ראוי שאין אע״ג ה  ראוי ס

דיו אינו במיך לשמש אבל אחר במקום להזריע  שעושה האיז כל כ
ם מעשה ד  בשום להזריע ראוי אין הזה וכמעשה הזרע להשחית בי
 מנפצח הזה במעשה אבל מאליו נפלט הזרע דהסס ושד מרךס
פי׳ לקיים חרצו נמרוח אלו בס׳ והתוספות יקלוט. שלא כדי הזיע

גט
 האבנים ועל העצים פל כמשמש הוי במעים דהמיך משום הקונטיס

 פל מצווה שאינה דאעפ״י אסור השמיש אחר המוך שתתן ואפפ״י
 מהא משני-ע והכי הזרע להשחית היא מסורה מ״מ ורביה פריה

 פשטא נינהו הדגשה בנוח לאו דנשים משום דנדה בנמ׳ דאמרינן
ט משמע לא  מציוה שהוא דידיה זרע דידה זרע תינס הא וסו .ה
ת היאך ורטה פריה על ר ח  ז״ל ריח שטח לפי ואפילו להשחיסו «

 נשים שאר אבל קמ״ל טובה ועצה במוך לשמש צריטס נשים נ׳ שפיר
ש אי מיהו צריטח אין ק ליכא במוך לשמש ב סו  ריב״א פי׳ וכן אי
 דרבק אליבא מאיר ר׳ לדעת אלא הונא רב אמר לא מ״מ זיל

 נשים שאר מ״מ v לעצה צריטח ואין כדרכן משמשות דאמרי
 פליגי הכי חימא לא דאי במוך לשמש ואסורות דרגא להו מסקינן

 במקום כרבנן הלכה לפסוק לנו ויש פלונחא זהדרך ואק שבה בעצה
 בה פסק ולא דיבשח בפ״ק ברייתא הביא ז״ל והריא״ף . מאיר ר׳

 יודע והוי .כרבים הלכה ורבים יחיד הכלל פל דסמך ונ״ל הלכתא
ם דג׳ טובה בעצה ®ליגיאלא דלא יפרשר״ח שאפילו  שאר אבל מי

 המנונה במעשה עליו נסמוך לא לכ״ע במוך לשמש מוחרוח נשים
 וכ״ש ז״ל רש״י דעח והוא סומכין אנו הראשון הפי׳ על אלא הזה

 השחחח משום הקטנה אח לישא אוסר שהוא ז״ל הרמב״ם לדעח
 :ביאה איסורי מהלכות כ״א פ׳ וכ״כ זה מעשה וכ״ש זרע

 שנה סי״א פחוחוח קטנוח אפילו הנשים דכל דמילחא כללא
 כדרכן משמשת נשים וג׳ במוך לשמש אמרות אחד מום

 פקוח דאיכא טק בשך לשמש רשאוס זכות להם שאין יראות ואם
ש. :כחבתי והנראהלע״ד נפ

 שאסר מי על דעחי אודיעך ממני שאלת (חקצח) כג אלף
שב לאשחו גט לכשב הרוצה כל  יכ

 מגורשת היא אם גט לה וכתב אחר הלך ואם שליסוח הוי אי
; לא אד

ה ב ו ש  בפ׳ דאמריק להא דדמיא לומר נראה היה לכאורה ת
 אמרינן והכי לאשחי גט יכחוב קולי השומע כל החקבל

ש מדר בפ׳ נ  קא שליחותיה אשתי אח יזון קולי השומע כל ה
 דגרסיק הוא הכי דלאו חשכח שפיר בה מעיינת כד אבל .עביד

 צריך חבירו של על משלו החורם להו איבעיא המודר בין אין בפ׳
 מחבירו המודרהנאה דחנן ממחניחין למפשט ואש לא. או דעתו
 כדאמר ככרי בפל על הכרי בעל משל לא ודחינן חרומש אח חורם
 הרוצה כל בהדיא משמע יבאויחרוס הרוצה.לחחם כל באומר רבא

 מהני דהא לתרום אסור שליחוח מי דאי היא שלימח לאו לתרום
 חרומה חרומחו יהיה לא חרומה לגבי וא״ח .שליחוש דעושה ליה
א שלוחו דלאו כיון  בעלמא דעת בגילוי דבחרומה קשיא לא הא .מ
 בעינן הנאה מודר לגבי אבל סגי בהכי ליה דניחא וכיק סגי

 דמלחא וטעמא שליחות לשון זה ואין ממש שליח אוחו שיעשה
 או לאשתי גט יכשב או יחרום קולי השומע כל כשאומר דנשלמא

 לאחר ואמר השומע זה הלך ואם לשומע השלישח מיחד הרי יזון
 שהרי כלל גט אינו ונסן וכתב פ׳ של לחשחו גט תכתוב שמע שלא

 כל האומר אבל השומע מ; לשומע לא לשומע אלא שליח עשה לא
 והלך שמע שלא צמי השומע אמר אם ויתרום יבא ליחרום הרוצה
 ברצק אלא קולו בשומע חלה לא שהרי תרומה חרומחו וחרם

 מציעא לשון זה ולשון .מיוחד שלישח זה אין שכן וטק התורם
 ליה ניהני לא הנאה מודר ולענין תרומה הוי תרומה לענין הוא

̂או אע׳׳ג סוף שף וא״ח פביד שליחותיה דלאו כלום  שליחותיה די
 דאי כלל ליה מהני דלא ז׳׳ל רש״י חירגמא כבר ליה מהני הא עביד

ם האי ליה חרים לא ט  הרוצה כל האומר הילכך .אחרינא איניש לה ח
 אינה גט לה כחבו ואס כצל שליחות זה אין יכשב לאשחי גט לכשב

 ח־ומה לענין דאפילו מהאי דגרוע לישנא דאיכא יודע והוי מגורשח
 אינו הזן כל אמרינן דהא יפסיד לא התורם כל דהיינו יוטל לא

 .כלל שליח כדה לא דהא לשלם חייב אינו וזן אחד והלך מפסיד
 זה אין מפסיד איט שלילה כלשן דאמר דכיון דמילחא וטעמא
 הרוצה כל האומר אגל ממונו יפסיד לא הזן כל שאומר אלא שלישת
 ואם .סממה ותרומתו מפי מלחא גילוי הד ויחמם יבא צחרום

 שדי ולאו עביד קא שליחושה דלאו שחר ממט הנאה מודר היה
ה שלוחא דלאו גטין לעדין ופ״ש ליה מהד די א ד • הוא ופשוט מ

■ והנראה
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:כסנסי לט״ד ומראה
ת (חקצט) כד אלף ל א צ  שנמצאח בריאה דטסי אודיטך ממני ^

 מן היה הסירכא ורוב לדופן סרוכה
 לקולא אזלינן אי טכו״ם של והנהמה האומה מן ומיטוט האונה

:להומרא או
ה ב אלו ^ג  טכו״ם נשל אפילו להקל דטסי נדופן מכה יש אס ת

 ניקבה דלא למסלי דאיכא חדא לטיבוהא סרחי דאיכא
 נקנ דאיכא אס״ל דאפילו וחו .נסרכו הדופן מכס מחמס אלא הריאה
 והנ״מ . כשירה סוסמה ודופן שניקבה ריאה נחמן א״ר הא בריאה
 רובא דהוי והיכא טריפה באומה אבל האונוח דהיינו רביחא במקום
 לקולא דאזלינן ז״ל והרא״ש הטטור בטל כסב באומה ומיטוט באונה
 וכן וכשרה באומה סריך וסרוכי באונה היה הנקב דטיקר דחליק
 מכה יש אם ג"כ וכן רובא בחר שדינן ולדופן לחזה הסמוכה ריאה
 רונא בחר אזלינן בכולהו לה וחוצה המכה במקום והסירכא בדופן

 ואם כשרה לבשר רונא אם ולבשר לטצס סרוכה אם לי נראה וכן
 מדברי נלמוד פירש לא ז״ל שהרמב״ם אעפ״י טריפה לטצם רובא
 ס״ל ז״ל מפרשים וקצח והרשב״א וכרמב״ן .ז״ל המפרשים שאר
 שחשיב הדופן שכננד ברוב מיניה נפקא דמאי רובא בחר אזלינן דלא

 היכא הילכך .כחום שאינו כננדו שלא מיטוטא איכא אכח־ כסחום
 מכה דליכא היבא אבל להקל דתלינן פכיטא בדופן מכה דאיכא
 לדברי לחוש וראוי איסורא נחחזק הרי הריאה ניקבה דודאי בדופן

 לאומה שנסרך המטט באוחו הנקב שאין לן לימא דמאן המחמירין
 שלא ישראל של הבהמה אס לי מהחברא ומ"מ .להחפרק וסופה
 סברח נראה שכן כיון המקילין דברי טל נסמוך ממונם לאבד

 ואני המחמירין מן אני ולבשר דלעצס דההיא טלה שכתב ז״ל הרמב״ם
 הכירוך במיטוט הנקב אם לו דמכפקא דכיון ננ״ד מןהמחמירין.וה״ה

 החחזק לא ואכתי רובא בחד אזלינן באונה הסרוך ברוב או באומה
 חיסא ואפילו טומדח החר בחזקת שנשחטה אחר דבהמה איסורא

 אתי ולא המיטוט את מחזיק הרוב המיטוט באותו היתה הנקב
 לדברי לחוש יש טכו״ם של הבהמה אם אבל .לאתפרוקי
 במקום המטט נסרך אס אפילו אותה נכשיר ולא המחמירין
 למקום שהוא ברובא לאונה הריאה נסמכה אס ומ״מ .המטריף
 כשרה לכ״ט המטריף מקום שהוא לאומה נסרכה ומיטוטה המכשיר

 דאפילו חיבורה ממקום כלל המפרק לא לאונה ממש סמוכה שהיא כיון
 שהיא כיון תתפרק לא דודאי כסתום ליה חשבינן המיטוט אותו

 יחד כשנסרכה אלא פליגי לא כאן דטד לה לנשר ברונה סמוכה
 פליני מלתא דבכולה לומר תרצה אם ואפילו לדופן והאומה האונה

 טטמייהו מסתבר לה לבשר ברובה ממש דנסמכה היכא מ"מ
j,דמחוךון j, ן5 ̂)5ןןן ן ן  טכו״ם של בנהמה דאסי' ו5א ן

:כתבתי לט״ד והנראה . .לה מכשרינן
) אלף חי ה( ת כ ל א ט  נשבט או שנדר במי דטתי אודיטך ממני ^

 שאר בו ליהנות מותר אם הככר טל
:אכילה של שאינם הנאות

ה ב ו צ ^  נדר התם דגרסינן איפשטא ולא בירושלמי היא בטיא ת
 אזלינן איפשטא דלא וכיון ידיו בו לחמם מהו הככר מן '

 הנאת דאמר דהיכא לומר אפשר ומ״מ . הוא תורה דאיסור לחומרא
 הנאות כל ודאי אז זה בככר אהנה שלא בשבוטה או טלי זה ככר

 דסתם ואט״ג היא הנאה בכלל דהא ידיו בו לחמם אפילו במשמט
 אמר אם אבל .לחומרא אזלינן מ"מ טומד הנאה להאי לאו ככר

 הנאות שאר אי! נשבוטה טלי אסור זה ככר או טלי זה ככר קונם
 אדם בני ובלשון אדם בני לשון אחר הלך בנדרים דקייל״ן בכלל

 אבל אכילה לצורך אותו למכור או לאכילה אלא הככר אסור אין
 הירושלמי שפירש מי ראיתי ולא . לשונו בכלל אינם הנאות שאר

 לא. ותו איפשטא דלא וכתב המודר בין אין בפ' אותו כתב ז״ל והר״ן
 ככר קונם האומר דאפילו לי משמט הירושלמי סוגיית מתיך ומיהו

 אכלו הקדש זו ככר הדא מן למפשטא מדאתי להו קמיבטיא טלי זה
 טלי הוא הרי אמר אם .פדיון לו יש לפיכך מטל אחר בין הוא בין

 לא אומרים אחרים מאיר ר' דברי הנאה בטובת בו מטל אכלו
 ידים בו לחמם בא אכלו אלא אמרו לא פדיון לו אין לפיכך מטל

הנאת באומר דלאו משמע הקלש זו נכר מדתניא ומדמייסינן מותר.

 סלמידוס ודחו קונם או הקדש בסתם אלא איירי טלי זה ככר
 מטטמט ולא אכלנו לא האומר ביני חייא בר בון ר׳ בשם יונה לר'
 מהו הכפר מן נדר צריכה כדין עד לאכילה אלא טליו אסרו לא

 דחי ומדלא בטיין איפשטא לא ואכתי כלומר ידיו בו לחמם
 טפי עדיף הוה דהכי עלי זה ככר בהנאת באומר בטיין תלמודא
 משמע אכיטמנו ולא ככר אוכל שלא באומר דאיירי מתניתא מלתרוצי
 איפשעא לא ואפ״ה זה ככר טלי הקדש או קונם באומר אפילו דגטיין
 כתב לא דידן דתלמודא כיון אומר אני ועדיין לחומרא ואזלינן

 ואכלה הקדש טלי זה ככר קונם כפשטא הברייתא וכתב האיבטיא
 בה לחמם אבל דאכלה טעמא מינה למידק ואיכא וכו׳ מפל הוא
 לספיר^ לחוש בה ליהנות אסור דלכתחלה בזה הנכון לפיכך מותר ידיו
 אין בקונסות מעילה יש דקייל״ן אפילו נהנה אם אבל הירושלמי של

 ולא מלקות לא בו שאין צ״ל ואין הספק מן אפילו מטילה חייב
 שאר בו ונהנה עבר אס עלי זה ככר הנאת אמר אם וכן הרבו

 אסור הקדש שהרי מלקות שם אין אכילה מטנין שאינן הנאות
 איפשטא ולא ידיו בו לחמם מותר אם קמיבעיאלן ואפ״ה בו ליהנות
 כללא .ליה ענשין לא עבר ואם אסור ולכתחלה שנא לא הילכך

 ספיקות שאר ככל בהקדש מועל כספק ליה חפבינן לא דמלתא
 בקונמות מעילה יש ולענין לכתחלה בה ליהנות שאסור אלא דעלמא

 דסתס מאיר כר' פסקו היא מאיר ור' דחכמים דפלוגתא אע״ג
 שכר שנוטלין ובמקום אבדתו צו ומחזיר דתנן אזלא כותיה מתני'
 המודר דתנן והא ממש. הקדש כדין ומשמע להקדש הנאה תפול

 לשון דהוי קונם בלשון דאמר היינו אבדתו לו מחזיר מסבירו הנאה
 הנאה איסור בלשון אמר אם אבל מעיצה ביה אית ודרבן הרב!

• כתבתי ד לע והנראה . מעילת ביה לית ודאי

ה (סיא) בו אלף ל א ט ^ ק שהם מעותי לי תן לו אמר ואח״כ *
 עדים והביא ראובן והלך חמשים אלא בידי לך אין שמעון לו והשיב

 מפות לך מנין וא״ל סחורה קונה שמעון את שראה העיד אחד
 העיד וכן סחורה לקנות פרחים מאה לי שנתן הם פלוני של ואמר
 לחייב הודאה זו תחשב ואם זה בפני שלא זה והיה .השני

שמעון: את י
 חמשים לך שפרטתי אלא היו מאה עוטן שמעון אם
חשובה זו לומר שתרצה אפילו אלאחמשים בידי לך ואין

סעיי פשיטא הודאה  לי״”״ יירל״ז ז
 ממנו לוה לא שמעולם שמעון יטעון אס אפילו אלא בעדים לפורטו

 יטעון אם אפילו (אלא דאורייתא שבועה וישבע נאמן חמשים אלא
 חשיבא לא עדים בפני שהודה ומה במקצת מודה כל כשאר שמעון)
הודאה בתורת לא שהרי עצמו את להשביע שלא עשוי דאדם הודאה

״י”° יייי״ אי״י שיאי שמפני דאפשר אומר היה ^ ״ י ״1י , ? ' י  ״
א. ופשוט עשיר אותו יחזיקו שלא כדי הם פלוני  ^.הה ולטנין הו

^ j.-r,דטד ממון לטנין ומוריד מעלה אינו זה בפני שלא זה ר ט  מ.
 . כתבתי ד לע והנראה . מצטרפת עדותן אין נפשות בעדות אבל
ת (תרב) מ אלם ל א !  חבירו על שטען במי דעתי אודיעך ממני ע

 טענה על השבעתני כבר משיבו וזה
:אחרת פעם אותו משביעין אם זו

ע ה1ת ב  לומר נראה היה לבינך ביני לך נשבעתי טען אם ו
 מקום המצא לא הכי לאחימא כלוסדאי כדבריו שאין

 דאפיט משמע אוחזין שנים פ' הגמרא סוגיית אלאדמתוך כשבועה
 קשיח לא לשבועה מקום תמצא ולא קשיא ודקא נאמן לבינו ביניו
 בפני תשבע לי כשתשבע או עתה צי תשנע או ליה למימר דמצי
 בחומר אצא אמורים הדברים שאין יודע והוי .עדים בפני או ב״ד

 לא עדיין שאומר אלא לו מודה וזה לבינך ביני שאשבע נתרצית
 זו שאין שנתרצה לישבע צריך נתרציתי לא טוען אם אבל נשבעת
ש טפי ניחא והשתא לתקנתא תקנתא  ואם .לשבועה מקום ד

 ואם הדבר מבררין לברר אפשר אם ופליני פלוני בפני נשבעתי אמר
 לראות צריך הים למדינת שהלכו או שמתו (או) כגון לברר אפשר אי

 מכחיש או במקצת מודה כגון התורה מן שבועה לו חייב היה אם
(אחח) אחרת פעם אותו משייעין אז השומרים שבועת או אחד עד
 גא לתקנתח דתקנתא טעמא דליכא עליו שטען מה לו יסיע או

עבדיגן י



ותשובותהרדבץשאלות
 הגאונים הסכימו דרבנן היסס שכועס לו סייג היס ואם טצדינן

 סשוגוס שסי לר״ס ונמצא אסרס פעם אומו ומשגיעין חוזרין דאין
 איזה נודע ולא משגיעין אין אמר וגאחס כמשכיעין אמר באחס

 להורוס יזזר גאמרונה דמסחמא ז״ל המפרשים וכסגו .אחרונה
 לסקנסא וסקנסא סקנחא הסס דשבועס וכיעמא ז״צ הגאונים לדברי

 אדם שכל נחמן רב לסקנח בעלס א״כ לי דקשיא אלא .עבדינן לא
 פלוני(פלוני בפני השס שבועס לך נשבעסי כבר ויאמר בכל יכפור

 דילמא למימר איכא הים למדינס להם והלכי אמר אם ובשלמא
 יעשה הוא אבל ליה ומכחישי למחר אסו דילמא משקר ולא מרסס

 הכי טעי; דאי למימר וליכא ומסו ופלוני פלוני בפני ויאמר בערמה
 לא לסקנסא דסקנסא טעמא נמי איכא דהא ליה מהימנין לא

 גב על דאך טעמא האי שפיר שייך חשוד גבי ובשלמא . עבדינן
 עלמא ככולי שפיר מקיימא הא חשוד לגבי דרבנן סקנחא דמעקר

 הגאונים שסקנו דכיון אימר אני הדוחק ומסוך .חשדי בלא
 לחבירו שחייב או שאינו דני חבייו על שטוען מי כל סל להחרים

 שקר לטעון הוא דירא נחמן דרב סקנחא מיעקרא לא לו מודה ואינו
 משביעין דאין אע״ג כך יטעון אם הילכך .החרם עונש מפני
 ומדברי .עליו ומאיימין הגאונים מסקנס הסם חרם דמחרימין אוסו

 משביעי; ואין נאמן דאורייסא בשבועה דאפי׳ נראה ז״ל הריא״ך
 מב״ד ויצא בב״ד שבועה דנסחייב דהיכא מהא ושמעינן וז״ל אוסו

 באו ולא נשבעחי ואמר שבועה בחוסה חבירו סבעו זמן ולאחר
 בשלמא וא״ס .ע״כ לישבע חייב ואינו נאמן שהוא נשבע בלא עדים

 אבל עבדינן לא לסקנסא דסקנסא טעמא איכא דרבנן שבועה
 דאינו ז״ל הרב דלדעס וי״ל .למימר איכא מחי דאורייסא בשבועה

 כבר שאומר לבד שבועה אוסו בחובע אלא ממש ממון אוסו חובט
 טענה וכל נשבעסי כבר טוען וזה שבועה לי ונסחייבס בדין עמדנו
 וזה ממון טענו אם אבל שבועה מחייבס אינה ממון מחייבס שאינה

 טעמא ומהאי שבועה חייב לכ״ע זו טענה על נשבעחי כבר טוען
 ואינו דכסב והיינו ז״ל הרב פטרו הסס משבועס דאפילו משמע

 ואחרונים ראשונים מקום ומכל .שבועה שום משמע לישבע חייב
 לא אם שהרי ממון מחייצח זו וטענה .זה בדין עליו חולקים

 טענה שהיא וכיון בסחלה חבירו עליו שטען מה יפרע לישבע ירצה
 משום אלמלא הסס ובשבועס הסס אוסו משביעין ממון הגורמה
 והשסא . שבועה ליה מחייבין הוה עבדינן לא לסקנהא דהקנחא

 אלא אמורים הדברים דאין דלעיל קושיא לסרוצי מצי להכי דאהינן
 כבר טוען וזה שבועה לי ונסחייבס בדין עמדנו עליו בשטוען
 עמדנו כבר טוען וזה בידך לי מנה עליו טוען אם איל .נשבעחי

 השבועה על לא שהרי כלל נאמן אינו ונשבעהי זו טענה טל בדין
 המנה על אלא עבדינן לא להקנסא סקנהא שנאמר לדון באים הס
 והכי שפיר. נחמן דרב לחקנחא איכא הילכך לדון באים הם

 חייב היה יוחנן א״ר זה דין ממנו דלמדו דגמרא לישנא משמע
 שעמדו שניהם בין מוסכם שהדבר ומשמע ונו' בב״ד שבועה לחבירו

 נשבעסי. אימר וזה נשבעס לא אומר שזה אלא שנועה ונססייב בדין
 מי להיוס צריך הכי הילכך בדקדוק אינו בשאלה בא אשר והלשון
 משיט וזה פלוני טענה על שבועה לי נהחייבס חבירו על שטען

 .אוחו משביעין אין גוונא האי בכי זו טמנה על השבעסני כבר
 טענה על בב״ד עמדנו כבר משיבו וזה בידך לי מנה טען אם אבל

 רב לסקנס לה בטלס דא״כ משבועה פטור אינו עליה ונשבעסי זו
 נאמן אינו שיב בקהל בב״ה לישבע המנהג כאם יודע וכוי .נחמן
 נין סהיה ה׳ שבועס רואה א־ן איסי דאמר מהא נשבעסי לומר

 ;כסבסי לע״ד והנראה .ויפטר ראיה רואה^יביא יש אם הא שניהם
ת (חיג) כח אלף ל א  אס שעשה במי דעהי אודיעך ממני ש

 והלך בהמה לו לשחוט שליח חבירו
 . לעווסי ולא שדרחיך לסקוני ליה לימא אסורה אמאי לע״ז ושחטה

 אסרה לעט״ם השוחט דקייל״ן והא אסירה דלא ה״נ סימא ^וי
 בה עשה בשלא הנ״מ שלו שאינו דבר אוסר אדם דאין גב על אך

 עשה בשלא כיינו אסרה גדול מעשה שהוא שחטה אבל גדול מעשה
 אשרה דלא לך לימא לעולם שליח אוסו עשה אס אבל שליח אוסו

 ;שליח עשאו ללא שליח דעשאו היכא בין לפלוגי לכו הוו א״כ
ה ב ו ש הורה אסרה דלא ברור הדבר ז״ל הרמב״ם לדעס ת

D
 לא או שליח סשאו ל״ש גיול מסשה בה שעשה אפילו
 אבל עצמו בבכמס בד״א ע״ז מהלכוח פ״ח שכ״כ שליח עשאו

 אדם שאין נאסרה לא החליפה או לע״ז חבירו בהמס שחט אם
 אוסר דאדם דס״ל הפוסקים ולדעס .ע״כ שלו שאינו דבר אוסר
 דס״ז דשמעחא פשטא כדמשמס גדול מסשה ע״י שלו שאינו דבר

 או עכו״ם דהנ״מ ז״ל הראב״ד כסב מיהו .הסם הונא רב כדאמר
 קא לצעורי דאמרינן אסרה לא אחר בישראל א:ל מומר בישראל

 דאין בעכו״ם ולא מומר בישראל אלא שאלה שייך לא וא"כ מסין
 דנפשיה אדעסא לע״ז ושחטו במזיד דעבר והיכא לעכו״ם. שליחוס

 שנחבכיל וכיון הבהמה לשלם וחייב ואסרה השליסוס ונסבטל שחיט קא
 היכא אבל לעווסי ולא שדרהיך לסקוני למימר שייך לא השליחוס

 מומר ישראל היה שלא ואפי׳ הבעיא שייך בשוגג לע״ז דשחט
 המודר בין דאין מכוגיא לפשוט ויש .איסור בזה שאין שחשב וכגון

 מדסק דשמיא שלוחי או דידן שלוחי כהני דהוי בעץ למפשט דאיסא
 אלא פטורין בשונג עלה וחני חייבין במזיד במקדש שפגלו הכהנים
 שפיגול; היינו הוו דשמיא דשלוחי בשלמא אמרס אי פיגול שפיגול;

 לימא פיגול פיגול; אמאי נינכו דידן שלוחי אמרח אי אלא פיגול
 פריך דלא ז״ל המפרשים וכחבו .לטווחי ולא ניpלס שוויחך שליחא
 איט במזיד דמפגל דדון פיגול פיגולן הוו דידן דשלוח' דנהי ממזיד
 נינהו דידן שלוחי אי בשוגג אבל דנפשיה אדעהא אלא שליחוחו עושה
 קא דנפשיה אדעסא לאו הוא דשוגג כיון דהא פיגול פיגולן אמאי
 וכו׳ שדרסיך לסקוני ליה וצימא שליחוחו לעשוס כוא שמסכוון עביד

 הרי-לךבהדיא מקום. מכל יחשב לא קרא דאמר פיגול שאני ודחינן
 פיגול הוי ולא וכו׳ שדרסיך לסקוני ליה למימר מצי קרא לאו דאי
 ואע׳׳ג .הבהמה נאסרה ולא שדרחיך לסקוני ליה למימר מצי ה׳׳נ

 דשלוחי הונא רב אסיק דקדושין ובפ״ק בעיין איפשטא לא דהכא
 .הוא מוסכם וכו׳ שדרחיך דלסקוני טעמא הא' מ״מ כוו דשמיא
 והמעשה שליחוחו עושה פיגול גבי הכא דבשלמא לדחוס יש ומיהו

 למממו חוץ או לזמנו חון עליו שחשב אלא עצמו מצד ראוי הוא
 לע״ז השוחט אבל .חבירו בהמס לאסור מעשה בכלל אינו והמחשבה

 בהמס ואומר גדול מעשה הוא לע״ז שוחט שהוא בעצמו המעשה
 אין לע״ז שחשב אלא ססם שחט אם זו שטה לפי ואפי׳ .חבירו
 מחשבסו אין עצמו מצד ראוי היה שהמעשה כיון חבירו בהמס איסר

 כיון מ׳׳מ הכי לדחויי דאיכא ואע׳׳ג חבירו בהמס לאסור חשובה
 של שאינו דבר אוסר אדם אין גוונא דבכל הובר ז״ל דהרמב״ם

 אבל עביד קא דדעסו לעכו״ם במזיד דשחט היכא שנחמיר דיינו
 שדרחיך לסר\ני למימר דמצי אסרה לא לעכו״ס בשוגג דשהט היכא

 שליחוח גבי כדאמריק לטווח בין לחקן בין לו פירש לא לעווסיאם ולא
 פסקינן מזיד דהוי דהיכא מציעחא מילחא כוי והשסא . דעלמא
מי והיכא .דט״ז דסוגיין וכפשטא הפוסקיס שאר כדעס  שוגג ד

 לחקוני למימר דמצי רבא טעמא דאיכא ז״ל הרמב״ס כדעס פסקינן
:כסבחי לע״ד והנראה .^נווסי ולא שדרסיך

) כט אלף חיי ת ( ל א  כגון להשבה שנק טלאיץ כל על ממני ש
 מסקן אי הננזל ומס ורביס וגזלה גנבה
:לא או לערשיו כשיחזיר הלאו

ה ב ו ש  שנינו שלימה דמשנה זו לשאלה מקום מה ידעסי לא ת
 ונשבט פרוטה שוה חבירו אס הגוזל עצים הגוזל בפ׳ _

ק אבל לשלוחו ולא לבנו לא יס! ולא למדי אחריו זניכנו לו  הוא נו
̂יח  להחזיר חייב לומר נפשך ואס ליורשיו יחזיר מס ואם ב״ד ̂ש

 חשונוס כמה .בעצמו לנגזל החזיר שלא כיון הלאו נסקן לא אבל
 לא ואם להחזיר חייב הלאו מסק אם חליא בהא דהא חדא בדבר
 ליורש שהחזיר וכען דאבוה כרעא דיורש והו .יחזיר למה הלאו נחקן

 נגזל שמס טד להחזיר הספיק לא דאס וסו .לנגזל החזיר כאלו סי
 וכנון חנזול דלא לאו טל מלקוח מצינו דא״כ וסו .למעבד ה״ל מאי

 לחח שאם לעשה הניחק לאו גבי דאמרינן דכא דומיא הנגזל שמס
 העשה לקיים יכול אין דשוב חייב אגפיה אס ושבר הבנים על אם

 דלא לאו על שלקה מעולם אדם אמר דלא ליסא ודאי והא שבה
 ליורשיו יחזיר הנגזל ימוח אפילו להשבון ניחן שעה שבכל לפי סגזול
 ונשארה יורש לו נמצא שלא ואפילו יורש לו שאין מישראל אדם לך דאין

וחרס ט׳׳י חקנה לו P בעצמו הלאו שהרי לוקה אין בידו הגזלה
אסילו
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 שלא מצוה ר3ד שנזדמן עסקינן לא ומי יהודה אח המיר לא אע״ה
 דליח משמע ודאי אלא כמדמו כעודו אנזיו עס להמנוח יכול היה
 שהרי ההרס ידי ויצא אשהו אח יגרש ננ״ד הילכך . כלל החרה ליה
 הביאו שהוא כיון אונס זה שאין היא גנלורה סגורשח התורה מן
 ואס מוטב אותה ינזזיר ואס .אנזרוניס נזומרוח אלא אינו עצמו על
 תוסרת מידי להוציא מדעתו אוזר גט לה יחן להנזזירס ירצה לא

 במי בזה בכיוצא אחרת כחשובה הארכתי וכבר . ז״ל האנזרוניס
 לו אין שמשון נזירות שהרי אשתו אח לגרש שמשון בנזירות שנדר

: כתבתי לע״ד והנראה .דידן כנדון והוי החרה
ת (חריא) לז אלף ל א  נככיו שאסר במי דעתי אודיעך ממני ש

 ביותר לו לנלכור מותר אס נזבירו על
 : ביותר נלמנו לקנות סוחר אס נזבירו נכסי עצמו על שאסר ומי

 שאני דנדריס פ״ד דחנן דמלחר משמע היה לכאורה תשובר!
 שישראל . בפוזות ומוכר ביותר לוקוז לישראל נהנה

 הוא סוחר א״נ . לו שומעין אס ביותר ומוכר בפוזוח לוקוז לי גהנין
 שנויה דמחני' חשכת שפיר בה מעיינת כד אבל .לו ישמעו לא אבל
 ליקח מותר אז עליו אוזרים הנאת או אוזריס על הנאתו שנודר במי

 ולמכור ביותר ליקוז או לאוזריני הנאה דליכא ביוקר ולמכור בפוזות
 נכסיו הרי אחריס על נכסיו שאוסר מי אבל הנאה ליה דלית בפוזוח
 אסר אס וכן במאחיס מנה שוה ימכור אפילו אוזרים על אסורין

 שוה יקנה אפילו אסוריה בעצמן הנכסים הרי עליו אחרים נכסי
 דבר אוסר אדס אין דקייל״ן להקל זו במדה ויש . במאחיס מנה
 היו שלא כיון נאסרו לא אתרים נכסים קנה ואם לעולם בא שלא
 האיסור חל אתרים על הנאתו שהדיר מי אבל . האיסור בשעת בידו

 בהנאה דהא שנדר בשעה ברשותו היו לא אשר הנכסים טל אפילו
 עליך נכסי אנ!ר שאם יודע והוי .אוהו מהנה הוא והרי הדבר חלה

 בנכסים נאסר כאינו אעפ״י ובגידוליהן ובחילופיהן בסס נאסר
 הנאה במדיר אלא איירי לא דנדריס דננהני׳ וכיון אח״כ שלקח

 הרי אפיה על דרמיא דזבינא ואסיקנא טובא ה3 וטריא שקליא
 הנאת ולא לוקה הנאת חריפא וזבינא לוקח הנאת ולא סוכר הנאח
 אבל בכוה כוה כשנמכר והנ״מ שניהם הנאח מציעא וזבינא מוכר

 לוקס הנאת ולא מוכר הנאת חריפא זבינא אפילו ביותר נמכר כי
 הנאא ולא לוקה ■אח ה אפיה על דרמיא זבינא אפי׳ בפחות נמכר וכי

 כנ״ד עליו חבירו נכסי או חבירו על נכסיו שאוסר סי3 אבל מוכר
 וזה נאסרו בעצמם הנכסים כי ביותר בין בפחות בין אסור בכלגוונא

 : כתבתי והנלע״ד .ז״ל והר״ן והריטב״א הישב׳׳א כתבו וכן ברור
ת לח(תריב) אלף ל א  מלפני שכאלו במה דעתי אודיעך ממני ש

 ״ד3 מכרוהו דקיינ״ן ז״ל הרשב״א
 אס עבד שהוא בעוד אדוני אח אהבתי לומר דצריך וקייל״ן נרצע

 מצי מהרציעה להנצל כדי בכסף נפכיה לזבוני בעא שעה באותה
 דא״כ לי מסחברא אבל שמעתי לא זו ז״ל והשיב . לא או עביד

 הר על ששמעה אזן לרצוע הכתוב וגזרת ״ד33 לננוכר רציעה בעלה
 דאין וקשיא .ע״כ לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי כי סיני

 כנענית שפחה רבו לו נ!סר לא דאי לתשובה ולא לשאלה לא מקום
 ואפילו בני ואח אשתי אח אדוני את אהבתי דכתיב כלל נרצטי אינו
 אסור שניס שש סוף שהגיעה בשעה כנענית שפחה רבו לו מסר

 ״ד3 מכרוהו דקייל״ן עצנוו את ומכר שחזר אפילו נרצע לא אם בה
 שהוא וכיון לו מוהר רבו אין עצמו מוכר כנענית שפחה לו מוסר רבו

 ואינו וכי׳ אשתי אח אדוני את אהבתי לומר שייך לא בשפחה נאסר
: ולתשובה לשאלה יש מקום ומה נרצע  דלעולם ז״ל הרב משיב ושפיר לר מיכעיא קא שפיר תשובה
 הרציעה מן להנצל וכדי כנענית שפסה רבו לו סכר אפילו

 רבו אח שאוהב מפני עצמו את ולננכור השפחה את להניח רוצה
 אהור גוונא האי בכי דאפילו ז״ל והשיב לא או כן לעשות יוכל אס
 שאמרה מה על עבדות להוסיף שרוצה למי רציעה חייבה שהתורה לפי

 שיכול אוסר אחה ואם יצא ובשביעית יעבוד שנים שש דכחיב חורה
 מתבטל עבדותו זמן על סיף לר ד3ע שהוא בשעה עצמו אח למטר
 אשתו אח אוהב שאינו מר כשל הכי דבלאו אע״ג •ציעה ר טעם
 רציעה חורה חייבה שבשבילו הטעם מ׳׳מ נרצע אינו להניחה ורוצה
עצמו אס למכור מותר שיהיה אומר אחה אס עומד במקומו עדיין

 למיחב איכא אכחי וא״ח ז״ל. כחב ויפה הוא אסור ודאי אלא
 ונמצאת לרבו עצמו וימכור יחזור חדש ואחר שש בסוף לחירות שיצא

 י״ל . לעבדים עבדיס ולא עבדים ישראל בני לי כי הטעס מתבטל
 ירצה ואס משש יותר עבדותו ימשך שלא אצא תורה אמרה דלא

 אסרה לא אבל . רציעה ע״י אלא ימשך לא היובל עד יותר להמשיכו
 ; כחבחי לע״ד והנראה . הוא ופשוט שלש עצמו.פעמים למכור חורה
ת (תריג) לט אלף ל א  בוגרח ח3 על דעתי אודיעך ממני ש

 בעודה הים ל״דינוח אבי־ שהלך
 קדושיה קבל אביה שמא חיישיק אי להנשא רוצה והיא קנינה

: לא או
ת ב ו ש  אסזוקי הילכך שמענו לא עגונה ח3 שמענו עגונה אשה ת

להנשאלרתחלה. ומותרת לאמחזקינן מספיקא איסורא
 שיש בעוד לכחחלה להנשא מותרת אס הוא ספק שיש מה אבל

 ברור הד^ר בדיעבד ולענין היס במדינות והוא ה3 ישוח לאביה
 הים למדינות אביה שהלך קטנה בכאלהוח דכחוב .נשואין שהם

 לא אביה אתי כד מיאון וצריכה קדושין הוו ואמה אחיה והשיאוה
 מיאון ואפילו קדושין שאינם כתבו והתוספות . אחריס קדושין בעי

 ועומדת כפנויה דחחשב מכוס עליו לאוסרה חין ומ״מ צריכה אינה
 דטל קמן הא . אצלינו היא ונשוהין קדושין דדרך כיון בזנות אצלו
 סוחר אצלו לעמוד אבל לא או מיאון צריכה אס אלא פליגי לא כאן
 אצלו לעמוד היא אסורה לאחר קדשה שמא די־ישינן איתא ואם

 שלא עומדת היתר דבמזקת דכיון למימר ל־ חית האי אלא מספק
 רבינו 3דכח ואע״ג .מחזקיק לא מכפיקא איסורא אחזוקי נתקדשה

 קדשה שמא דחיישינן נקיימה אסור נתקדשה דאפילו ז״ל מיוני מנחם
 באתי דאם [דאינו]נראה ז׳׳ל(דאותו) ור״י ר״ת 3כח הא לאחר אביה
 קדשה דשנןא העולס לכל תאשר במדה״י אביה מת א״כ לכך לחוש

 שברח עבד וכי אמרינן דגיטין פ״ק3 דכא ליתא והא למי נודע ולא
 שקיל בעי דאי ואע״ג בתרומה אוכלס אינה בעלה על שמרדה וחשה

 להכיהכא חיישינן לא דאיתיה היכא כל ליה ופסיל מישראל זוזי ד׳
 שחי כתב ז״ל והר״ן ז״ל שמחה רבינו וכ״כ להכי חיישינן לא נמי

 כוונת היסה שלא נראה ולע״ד להחמיר. וכאוי לבסוף וכתב הסברות
 ראוי נתקדשה שאס אלא לה מפקינן נשחת דאם ''•נור ז״ל הר״ן

 מה וכפי שתבגר עד או לאביה שישלח עד תנשא ולא להחמיר
 .רבנן לה חקינו דנשואין בשנשאה אמה עבדת דשפיר בה״ג שכתב
 הגה״ה וז״ל! . לכסחלה חנשא שלא להחסיר דרהוי איהו אמר

 ז״ל שמשון ר3 אליעזר מהר״ר בשם מקדש האיש כפרק במרדכי
 אביה שהנך קטנה דא״כ חיישינן לא אחר בסקיס אביה קדשה ולשמא

 חזקתה על נעמידנה אלא טעמא מהאי לעולם תאסר ומת למדה״י
 שני ליה9 שיעידו עד נאסרת האכה ואין דכתובוח פ״ב כדחיתח

 הילכך ע״כ חזקה פי על או איש אשת שהיא כשרים עדים
 נתקדשה ואס מיניה מפקינן לא נכאת דחס אצלי ברור הדבר

 מקדשין לא לכתחלה אבל החב מרשות ותצא שתגדל סד לה ממתינין
 לקדש לאדם ראוי אין יתומה קטנה ואפילו עלה. לוסיף ז־לא והבו לה

 קטנה וכ׳יש אישות מהלכות פ״ג ז״ל הרמב״ם וכ״כ שתגדיל עד אותה
 מנוח לה עצמו אחיה או אמה אס יעשה כיצד אלא .אביה שהלך
 שיודישהו עד קנסות ביניהם ויכתבו אותה ישדכו לה ייטיב אשר
 לי ססחברא ומ״מ .שתגדיל עד ימתינו לאו ואם אפשר הוח אס

 יחו3 והניח חובות מפני אפילו או סרדין מחמת ברח אביה שאם
 סלקדשה הוא מתייאש ודאי לביתו שישוב הוא ודחוק טוב מכל ריקן
 אינה וה' עסקיה על לפקח וקרובין אשתו על הדבר ומשליך כס

 להמתין מחפיין! אינו והוא ולאמה לה ייטיב אשר והגון טוב דבר לידס
 אני רואה בזה נו כיוצא יסצאי לא שמא מידם זה ילך ואס כלל

 ״ד3 ראות לפי והכל דא3ע דשפיר דכתב ההגהה דברי על לסמוך
 חקינו הפקר דסשוס ממש יתומה כמו לכתחלה אפילו אותה ומשיתין

 היא ןהרי ממון או מרלין מחמת רח3ד נמי והך נשואין רבנן לה
 אלא ממאנת ח3 בגמרא אשכח לא אננאי וח״ת .זה לענין כיתומה
 הים למתנת אביה שהלך כגון לשנויי הו״ל הא: בחיי ביהומה
 כולי ןכיח1 לא מרדין מחמת דבורח לונגר ויש .ואחיה אמה וקדשוה

 רבנן חקינו דלא נהי נמי אי הכי3 איקמה לא הכי ומשוס האי
דאינה מיאון שצריכה לענין נריאין הים למ.דינת אביה שהלך לקטנה

צריפה
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 ממעסהפקר להשיאה הזכר מכון כ״ד ראה אס אבל מיאון צריכה

 לא השתא דעד וכיון אביה קדשה שמא חיישיגן ולא בידם הרשות
 שאם טעם לתת ז״ל ר״י דכתב יקדשה לשמא חיישיק לא שקדש ידעיגן
. משתגדיל לה ושרינן פקדשה מי על אותה לאסור אין קדשה

:כתבתי לע״ד והנראה .
) מ אלף חייי ת ( ל א  משמעון בית ששכר בראיבן ממני ש

 לדור ראובן שירצה זמן כל לו וכתב .
 בשכירות עליו להוסיף ולא להוציאו יכול לא הנזכר בסכום כבית
 או בבית השותף סעכו״ם מן לו שיבוא ערעור כל שמעון עליו וקכל

 לדור שירצה זמן כל הבית בידו ולהעמיד הנזכר השכירות על מזולתו
 ראובן את להוציא יהודה ובא ליהודה הבית שמעון מכר ועתה בו
 עמו התנה כאשר הבית בידו להעמיד שמעון על וטיען הכית מן

 שהיה זמן כל שנים כמה ברשותך הבית העמדתי הדי אומר ושמעון
 :מי עם הדין המורה יורה .שלי הבית אין עתה שלי

ה ב ו ש  לראובן חלוט שיהיה כוונתו היתה שלא שמעון עם הדין ת
 יסלק דעתו היתה כך אלא לעולם השכירות כדמי

 יבוא שאם בידו השכירות ולהעמיד השותפים מצד ערעור כל מעליו
 בידו הבית להעמיד אסר ערעור או קודם שכר לדידי ויאמר אחר

 ירצה בעצמו שמעון אם אפילו יוציאנו ושלא כו לדור שירצה זמן כל
 אם ואפי' דעתו על עלה לא למוכרו יכול שלא לענין אבל בכית לדור

 התחתונה על השטר בעל יד כי ידעת כבר השטר בדברי ספק יש
 ביתו. לו מכר דלא הוא דמוכח וא־מדנא ספק בזה רואה שאיני וכ״ש

 האוחר נמל דאמר אחא כרב קייל״ן דלא פסקו הפוסקים דרוב ואע״ג
 לאפוקי הנ״מ הרגו שזה בידוע בצידו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין

 בחזקת קרקע והכא מאומדנא מוקמינן ממונא לאוקומי אבל ממונא
 כל אלא כדעתו היה דלא תדע המוציא הוא והשוכר עומדת בע״יס

 שהיא זמן כל אשתו בת את לזון עליו המקבל דהא שלו שהיא זמן
 דנשואין אותה לזון חייב אינו והחזירה וגירשה ועמד עמו נשואה

 אמר דתניא מהא אותה ולמד ז״ל הישב״א וכ״כ קאמר הראשונים
 שלו ראשון מעשר שלך ראשון מעשר לכשאקחנה זו שדה לוי לכן

 ראשין מעשר אין וקנאה וחזר מכרה בידי זו ששדה זמן כל אמר ואם
 אף שני מקנין ולא עמו התנה ראשון מקנין דדוקא דמשמע שלו

 בטל וקנאו וחזר מכרו קיים תנאו ראשון כקנין שלו שהיא כ״ז בנ״ד
 דחמיר הקדש לענין ואפילו וקנאה. תזר ולא מכרה אס וכ״ש התנאי

 להם אין שיקצצו עד אלי נטיעות הקדיש דתנן הכי אמרינן טפי
 חוזרות פדאן בר[פדא] ואמר כתמיה ולעולם בגמ׳ עלה ופרכינן פדיון

 לא יוחנן ר' עלה ואמר הכי וקייל״ן וקודשות חוזרות פדאן וקודשית
 וקודשות חוזרות אינם אחרים פדאום אבל הוא שפדאן אלא שנו

 המקדיש לרשות הפודה החזירן אפילו ז״ל המפרשים עלה וכתבו
 נסתלק אחרים שפדאוס שמיד לפי וקודכות חוזרות אין אפ״ה הראשון

 אפשר אי שעתא דההיא וכיון מהם הראשונים הכעליס רשות
 לרשותו אחרים כשהכניסום נמי שעתא בתר עליכם שיחול להקדש

 ראובן. עם תנאו שנתבטל לאחרים כשמכרה בנ״ד כ״ש וא״כ חייל לא
 ונתבטל לחולין יצאו לפיכך ופדאם אחר בא הקדש גבי בשלמא וא״ת
 למכור כמיניה כל ולאו הבית את מכר בעצמו הוא בנ״ד אבל תנאו
 למפשט נדרים ארבעה בפ׳ אתינן דהא ליתא הא ראובן של תנאו לבטל
 ואמר לאשה פרוטות שתי הנותן הושעיא ר' דבעי פדא דבר מהא

 שאגרשיך לאחר לי תתקדשי ובאחת היום לי תתקדשי באחת לה
 ואם 1דמ אחרים דכפדאום אשה שאני ודחינן קדושין דהוו מי סט

 מגרש הוא שאגרשך לאחי הא מכרה דסוא היכא בין לן דשאני איתא
 לר' מבעיא הכי דמשוס סתם שאני לדחויי ה״ל והכי מדעתו אותה

 פרוטה קדושי תפסו לא לגרשה ודינו לגרשה בא שהוא כיון הושעיא
 שניה פרוטה של חנאו שיחול כדי לגרשה כמיניה כל דלאו שניה

 חוזרות פדאן וקודשות חוזרות פדאן הקדש גבי אבל חיילי לא ומש״ה
 אחרים דפדאום סיכא בין חילוק דאין משמע הכי ומדלאדחי וקודשות

 אחר. לרשות דנכנסו משום תלוי דטעמא הבית את הוא דמכר להיכא
 ברישא דהא למעלה שכתבתי לוי דבן מההיא בסדיא משמע והכי
 הא כלל למוכרה מצי דלא איתא ואם שלו ראשון מעשר קתני דידה
 זמן כל לו אמר ואם סיפא דקתני ומאי לאשמועינן עדיפאליה סוה

דלא כן אמר לא דאס למימרא לאו וכו׳ לאחר מכרה בידך זו ששדה

 כבר ועתה בידך שהיא זמן כל אמר שאפילו לומר אלא למוכרה יוכל
 המעשר אין וקנאה חזר אם התנאי לאחרנתבכיל שמכרה בידו היא
 דפנים תנאו נתבטל וקנאה שחזר אפילו מכרה שאם למדת הא טלו

 יחזור ויקחנס יחזור שאם בפירוש התנה אם אבל לכאן באו חדשות
 שיחול ההקדש בשעת התנה ואם ז״ל הרשב״א וז״ל קיים. תנאו לתנאו

 דלא היכא כל אבל מהני ממנו ויקחנה אחר ליד תבא אם עליו
 עכ׳׳ל אחר דאפסקס כיון קדושה אינה אח״כ לידו באת אפילו אתני

 דודאי השכירות לגבי כ״ש’ אחר דאפסקה אמרינן הקדש לגבי ואי
 תנאי נתבטל אחר ביד שהיא ששאלת במה וכ״ש אחר אפסקה

 את לזק עליו דהמקבל דומיא למוכרה יכול נמי ולכתחלה השכירות
 קצוב לזמן הוא שאם'השכירות יודע והוי לוי. דבן וההיא אשתו בת
 הרי זמנו ובסגיע ליומי מכירה דשכירות להוציאו יכול הקונה אין

 אלא קצוב לזמן השכירות אין ואס מיד ויוצא ועומד מותרה הוא
 עד מחמתיס דאתי מגברא עדיף דלא להוציאו יכול הקונה אין סתם

 קודם חדש י״ב להודיעו וצריך זה לכינין הוא כרך דמצרים חדש י״ב
 מן זה שיצא ע"מ אלא לקנות רוצה הקונה אין ואם בית שימצא עד

 עליו שיש כגון למעות ודחוק עני המוכר אם לראות צריך אז הבית
 שזה בדין שאינו אותו מוציאין יאכל מה לו שאין או לעכו׳׳ם חובות
 ידור וזה עליו סרחמין שאין עכו״ם ביד ימסר או הפתחים על ישאל

 ברור ודבר ביתו את ימכור וזה לצאת אותו כופין הילכך בביתו
 את מלמכור אותו מעכב אינו השוכר עם התנה אשר התנאי כי הוא

 :כתבתי לע״ד והנראה .לעיל כדכתיבנא לו החליטה לא שהרי ביתו
ת אלף ד א ש ( י ט ר מ ) א  את שמשרה מי דעתי אודיעך ממני מ

 מנכסיו אותו מסנה או בביתו מכירו
 שכירות דלשם פירש דלא כיון עבד מתנה לשם אמרינן אי סתם

:כפירושו סתמו דילמא או הלואה או
 לך תיבעי לא צדקה ל! לתת וראוי הוא עני איש אם תשובה

 או ליס דיסיב מתנה כל או ליה דמהני הנאה כל דודאי
 וסתמו צדקה ולשם מתנה לשם הוא סכל בביתו אותו השרה אם

 הוא שיודע שכירות או מלוה לשם ולא עביד מצו־ לשם דסתמא כפירושו
 עני שהרי כלום חייב אין אח״כ העשיר אם ואפילו לשלם מה לו שאין
 מס לו ואין למקום ממקום ההולך בעה״ב דקייל״ן שעה באומה סיס
 חייב ואינו לערים הראוי דבר וכל ופאס שכחה לקט לוקח יאכל

 אין הילכך שעה באותה היה דעני משום לביתו שהלך אחר לפרוע
 בית הוא ואם לבריות צריך ואינו עני שאינו במי אלא לשאלה מקום

 חסר לא וזה נהנה זה למיגר עביד לא הבית ובעל לאגרא קיימא דלא
 לאגרא דקיימא בבית ודאי אלא לך תיבעי ולא סדום מדת על וכופין
 סתמא כל כי דע .השאלה תפול בזה וכיוצא בזה למיגר עביד וב״ה

 שכירות לשם מנכסיו המהנהו או בביתו חבירו את המשרה דמילתא
 והראיס שהנהו. מה או שכירתו ממנו לתבוע ויכול הורידו סלואה ולשם
 בעל דחייב ברשות שלא ונטעה חבירו של שדה למוך דהיורד מהא

 ראיס ועוד לי;. נתת במתנה שיאמר סימנו כל ולא לשלם השדה
 לחבריהןדינר שאל נשא בר חד נשך איזו פרק בירושלמי מדגרסינן
 ביתי אגר לי הב א״ל דינרן לי הב ליס אמר ביהיס גו אשרימיס

 חי דהוה מאי ליה ומריקו זבידא בר אבא דר' קמיה עובדא אהא
 מס כשיעור חבירו לו חייב שהיה הדינרין מן לו ופיחתו פי' נמשרייה

 ולא איירי סתם כשהעמידו ודאי והכא הבית. לשכירת שראוי
 דינרין כל לי סב אידך ליה אמר הוה לא דא״כ בשכר בפירוש כשהעמידו

 ליכא נמי וכן בשכירתו לו לתת עמו שהתנה ליטמה פרע דיהיה
 אלמא ביתי אגר לי נכה למימר ה״ל דא״כ קאמר רבית דמשום למימר

 לשכירות אלא איכוון למתנה לא סתם ביתו בתוך חבירו את המשרה
 לשכירות אלא נתכוון לא טובה. עמו שעשה אעפ״י דהכא לנ״ד וכ״ש
 ז״ל הרשב״א מכאן למד מזו וגדולה טובה עמו עשה דלא היכא וכ״ש

 הבעל מן תגבה והיא ממנה וגובה חוזר סתם חבירו אשת דהמפרנס
 ועמד למדה׳׳י בעלה שהלך מי גדולים כהנים ובני חנן דאפליגו והא
 בן יוחנן וא״ר מעותיו את איבד אומר חנן אשתו את ופרנס אחד
 דדוקא ז״ל סרב פי׳ .כחנן הילכתא וקייל״ן חנן אמר יפה זכאי

 אמר דבכס׳׳ג לה נותן הוא במלה לס שחייב מזונות שמחמת במפרש
 המפרנס שכל לפי וגובה חוזר סתם פרנס אס אבל מעותיו איבד חנן

הרימב׳׳אז״לואע״גדיש העלה וכן מסנה כתורת מפרנס אינו סתם
סנלחים



IS4ותשובותהידב״זשאלות

 המשרה לענין מ״מ ופרגס איוד דעמד בהאי ז״ל הרב על יוולקים
ה או בביחו אדם מ מ  על ז״ל הר״ן וז״ל .מולק ראיחי לא סחם ה

 אח דמהגה אני מודה דנהי לדעחי מיוווריס דבריו ואין ז״ל הרשב״א
 סחס הבירו אשת המפרנס אפ״ה קמכוין מחנה לשם לאו סחם חבירו

 אין פ' בריש הוא והרי וכו׳ הצבי הקרן על מעוחיו אח הניח לחק
 בביהו חבירו אח דהמברה נלמד סלם מדברי ומ״מ ע״ם. המודר בק

 לחשלומין אלא למחנה דעחו אין סחם חבירו או המהנה או סחס
 מלוה אפילו חבירו של חובו הפורע קייצץ והא וא״ח שיפרש. מד
 מן ז״ל הפוסקים למדו וכן משכון לו ומחדר מלשלם פטור המשכון על

 משכונו לו ומחזיר חובו שפורע מזו גדולה הנאה לך היש הירושלמי
 אלא הנאה ליה מטי לא חובו דהפורע וי״ל .מלשלם פטור ואפ״ה
ה דקייל״ן ולחנן מעליו ארי מבריח  לו שמחזיר ואפילו פטור סתי
 בירושלמי כדאמרינן הנאה אצלו מחחדש ואין מחזיר שלו את משסנו

 שהרי בנ״ד אבל .משכוני ומהדר לי דמחיל מד ליה מפייסנא הוה
 מחחלה שלו היה שלא מה הנאה ליה ומטי בביהו ודר נהנה

:ותשכח ודו״ק ,
א ל ל  ומשקה במאכל סחס חבירו את המהנה דכל דמילתא כ

 לא וגס מתנה דרך שהוא פירש ולא סתם ודירה וכסות
 ב״ד ושמין שמהנהו מה ממנו לתבוע יכול הלואה דרך שהוא פי'

 לא לו ונותן לדור וביח ולכסות ולשחות לאכול לזה ראוי היה כמה
 משלי כי יודע הייתי אלו לומר חבירו יסל שהרי שהוציא מה לפי
 ופורעין בגמ׳ דאמרינן להא ודמיא עצמי מצמצם בייתי אוכל אני
 דאמ״ג ונ״ל ומעונג. ורגיל אדם שהוא מה לפי והכל בזול בשר דמי

 גובה אינו ז׳׳ל הר׳ק דלדעת סחס חבייו אשת אה במפרנס דנחלקו
 לבעל שאין נכסים לאשה כשאין הנ״מ הצבי קרן על מעותיו והניח
 נפרע בהם רשות לבעל באין נכסים לה יש אס איל בהם רשות
 ולא סמך נכסיה על דמלתא דסחמא מבעלה נפרעת והיא ממנה

 זו מיהו וז״ל שכתב ז״ל הר״ן דברי מחוך משמע והכי .הבעל על
 יודע הוא שכבר דידה אדעתא ולאו מחית דבעל אדעחא כסתמא

 וטעמא ע״כ מבעלה אלא מהם נפרע שיהא נכסים זו לאשה שאין
 מהסדאדעחא גובה נכסים ישלאשה אם אבל וכו׳ יודע הוא שכבר

כתבתי: לע״ד והנראה נחית. דידהו
 שהדיר במי דעתי אודיעך ממני אלת12׳ (תרטז) מב אלף

 לדבר מותר הוא אס מהנאתו חבירו
̂מובה :הדבור בהם מועיל אשר הדברים מן וכיוצא לשלטון עליו  את ופורע שקלו את בוקל מחבירו הנאה המודר הנן ת

 חפול שכר עליה שנוטלין מקום אבדתו את ומחזיר חובו _
 אחד עמד דאמר דחנן אליבא כפשטא מחני' ואהא להקדש הנאה

 דמבריח משום וטעמא כותיה וקייל״ן מעוחיו איבד חבירו אשת ופרנס
 דמוחר בנ״ד כ״ש כילכך הנאה זה ואין הוא זה של מנכסיו ארי
 עליו שמדבר כגון הוא ארי דאברוחיה היכא מיבעיא ולא הוא

 תעמוד לא משום הוא מחוייב דאדרבה נזק לו יגיע שלא שדי לשלטון
 חועלח לו שיגיע כדי הוא שהדבור היכא אפילו אלא רעך דט על

 ואע״ג הוא הנאה טרם אלא בעצמו מהדבור נהנה אינו בהרי מוהר
 והא וכו׳ וכברה נפה לאישאילנו מחבירו מאכל הנאח המודר דהנן
 הנאה דאמר בגמ' מוקמינן הא ואסירי נינהו דגורט גורס הני

 מותר לבד מאכילה הנאה המודר אבל נמי מאכלך לידי המביאה
 ולא מהנאתו הדירו בנ״ד נמי הכי וכו' וכברה נפה לו להשאיל

 אליעזר כר׳ דלא דפסק למאן מיבעיא ולא הנאתו הגורם מהדיבור
 ודריסת מוחר ויחור דס״ל כרבנן אלא הנאה במודר ויהור דאשור

 נמי כיוצא משכירין שאין במקום וכברה ונפה מותרת נמי הרגל
 הרמב״ן פסק טעמא ומהאי אליעזר כר' מתני' דסחם ואע״ג מותרין

 דברי כי ידעח וכבר כרבנן ז״לפסקו ור״ת ר״ח מ"מ אליעזר כר׳ ז״ל
 וטעמא לסמוך. יש ועליו קבלה דברי ודבריו הגאונים דברי הם ר״ח

 אליעזר כר׳ תנא סתם דלא המחילה אחר לדחות יש ז׳ל הרמב׳׳ן דכתב
 הימנו למודר מחבירו הנאה המודר בין אין קסני הכי אלא כרבנן ולא

 אוכל עושין שאין וכלים אליעזר לר׳ אפילו הרגל דריסת אלא מאכל
 בדריסת אסור מחבירו הנאה המודר תנא תני כוי ותו לרבנן נפש

 ולא אליעזר כר׳ סחס לא בין אק דתני השתא אבל סהננא הוי הרגל
להרמב״ן אפילו אלא ז׳׳ל ור״ס ר״ס לתק אלא כחולק זה כמנחי

 ליה וימטי הרגל דריסת כעין ויתור הנ״מ אליעזר כרבי דפסק ז״ל
 אני מודה ומ״מ .נינהו נכסי לאו הדבור אבל חבירו מנכסי הנאה
 עליו לדבר אסור לשלטין הדבור על שכד שנוטלי[ מקום הוא שאה
 במקום אפילו מוהר הנזק מעליו לסלק אבל הנאה למבירו לקרב

 במתני׳ חנן והכי להקדש הפול הנאה ואותה כדבור על שכר שנוכילין
 והא להקדש הנאה חפול שכר עליה שנוטלין מקום אבדתו לו וממזיר
 שכר עליה נוטלין אס ואפ״ה התורה סן לאהדידי דמחוייב אבידה

 את הרי דאמרינן מהא תקשה ואם שנא. לא ה״נ להקדש הנאה חפול
 אינה לשלטון עליה ודבר לשלטון עליך שאדבר בשכר לי מקודשת
 מתקדשת אשה וחין גבה מלוה הויא הנאה דאותה משוס מקודשת

 בה דאית משמע אבל במלוה מתקדשת אשה דאין טעמא במלוה
 קורא אדס ואין אדם בני לבון אחר הלך דבנדריס קשיא לא הנאה
 כמה שוה בהנאה יש קדושין ־לענין אבל הניזה הנאה לגורם

 בשכר ואמר קפיד דהשם וסו .אצלה מלוה שהם אלא פרוטות
 כמקום והוי בשכר אלא לדבר רוצה שאינו משמע לשלכיון עליך שאדבר
 כנוטלין מקום הוי ולא פירש דלא היכא אבל הדבור על שכר שנוטלין

 הנאה וגורם הנאה גורם אלא הנאה כאן אין הדבור על שכר
 הנאה בהדיא פי׳ לא אם שמוחר המודד בין דאין בסוגיין קאמרינן

 ודאי לך להנות הנורס כל אמר אם נסי והכא מאכלך לידי המביא
 והדבור הנאה הטרם אפילו אסר שהרי לשלטון עליו לדבר דאסור

 נדר בלשון דהוציאו להיכא להתיר טעם יש עוד .הוא להנאה גורם
 בו אין והדבור ממש בו כאין דבר על חלין הנדרים דאין דקיינ״ן

 דאז לשלטון עליך ינלדבר או עמך מלדבר פי נאסר אמר לא אם ממש
 אין סחם עליו הנאתו באוסר אבל .לשלטון עליו לדבר אסור ודאי

 חלין דשנועות דקייל״ן שבועה בלשון הוציאו אס אבל בכלל. הדבור
 בעצמו הדבור דאין קמא לטעמא ממשצריכינן בו שאין דבר על אפילו
 והנראה . שיפרש פד בכלל ואינו להנאה גורם אלא הנאה

: כתבתי ,לע״ד
 גותן דאמרינן בהא דפחי אודיעך יינזר שאלת (חייי) כג אי׳ף

 איירי אי בדיעבד מוחר לפגם טעם
 :כדיעבד הוי הכל דילמא או .לא וקערה בקדרה אבל בתבשיל דוקא

 [אבל]בקדרה ומוסר הויכדיעבד שנתבשל בתבשיל דוקא תשובה
 לפגם טעם דנותן לכסתלה בה לבשל אסור וקערה

 תקנה להו דאית וכך וקערה בקדרה סיגת הא וא״ס .אסור לכחתלה
 אלא חקגה להו דלית תרם של וקערה קדרה אבל הגעלה ע״י

 כדיעבד לי ומה דסבשיל כדיפבד לי ומה דמי כדיעבי בשבירה
 כלכסתלה בכגשוגוס לאהדרוני' דאפפר היכא כל ומיהו תרם של דקדרה

 וי״ל .כדיעבד ליהוי למיהברגהו וצריך אפשר דלא היכא אבל דמי
 אסור לפגם טעם וגוחן כלכהתלה הוי בה לבשל מסיר שאתה כיון

 .לכחתלה לפגם נ״ט נמיר הקדרה סקגס מפני לא כי לכסתלה
 אי דלרב ואע״ג וז״ל שעה כל פ׳ פסתים בהלכות ז״ל הר׳׳ן וכ״כ

 לדבר וראיה כדיעבד הוי לא אפ״ה הקדרה אח לשבור שלא אפשר
 ר׳ אחברה בישרא בה דאהמלת פינכא האי הבשר כל בפ' מדאמרינן

 ודאי אלא למתר עד לכהייא למחברה ליה למה כדיעבד ואי אמי
 ומססברא עכ״ל. דמי כדיעבד לאו לשברן דצריך אע״ג וקדרה פינכא

 בהו אתי דלמא בצונן או ביבש בהם להשתמש להשהותן דאסור לי
 תרס כלי לוקתים ישראל שאין לעכו״ם למוכרן ומוסר .סקלה לידי

 מוחר התבשיל בדיעבד בה בישל ואם .פשוט וזה עכו״ם מן ישנים
 בה יבשל אפילו אסורה לעולם הקדרה אבל .הוא לפנס דנ״ע
 בה לבשל שאסור שיודע אסור במזיד בה בישל ואם . פעמים כמה

 .לקדרה לה דמסבר עד לתבשיל ליה ואסרינן להו קנסינן לכחתלה
 אינו הקדרה ואיסור לכסתלה דרבנן איסורין מבטלין דקייל״ן ואע״ג

 שמבשל ע״י הקדרה לתקן אפשר הוה דאי קשית לא .מדרבנן אלא
 שמבשל אלא . קאי קמא באיסורא לעולם הקדרה אבל ניתא בה

^ כדי לכתתלה  .ואסור כלכחתלה והוי בדיעבד מוחר התבשיל שי
 אלא לכסתלה איסור מבטלין אק כאן דעד התוספות דכחבו ותו

 דאית דרבנן באיסור אבל התורה מן עיקר להו דלית דרבנן באיסורא
 תולקיס דיש ואפ״ג .לכחתלה ננבעלין נא התורה מן עיקר ליה

ס טעם ונוחן להתמיר נרמ^ראוי מ  :התורה מן עיקר לו יש ל
לפגם טעם מומן מותר בדיעבד דהחבשיל דמילחא כללא

וכל



ותשובותהררבץשאלות
 והקערה הקדרה אכל הוא לפגם ג״ט יומא כס שאינה קדרה וכל

 יהיה כסוכן יכשל שאם אעפ״י איסור של גיעס כהס פנכלע 5והכן
 ואס .כשנירה אלא סקנסא להו דליס אע״ג אסורין הס הרי פגום
 והסוספוס . לסכביל ליה ואסרינן ליה קנסיק כמזיד כהס כישל
 משמע טוכא מכוסדכלטא הכרס סהכי דמש דפינכא דההיא כהכו
 ההיא ניסא וכשסא . ומותר כדיכיבד נמי הוי קדרוס דשאר דס״ל

 ולדטת כדיעכד דהוי ליה מיכעי יוסן יוצן ואדיאי יוצן הדש דסנור
 ולפיכך לככשן להסזירו יכול אין סנור דכשלמס ליזלק צריך ז״ל הר״ן

 כלכססלה הוי לככשן להחזירה דמצי כיון קדרה אכל כדיטכד הוי
 שכסכסי וכמו כמזיד כה וכישל דטכר היכא להחמיר ונסן ואסור

כסכתי: לט״ד והנראה למעלה.
 מצוייצת כטליס לצאס מותר אס ̂טאלה (סייח) סי אלף

; שכת כליל הרכים לרבות
ה ב ל ש  ונמצאו הוא ציציה זמן לאו דלילה משוס אוסרין יש ת

 אפילו מלכושו דדך דזהו כיון מהירין ויש .משוי הציצית
 מלכוש זה אין הילכך ציציה כ;א אסורה ארכע כעלה שהרי כסול
 זה כזמננו וכ״ש להקל דעתי ואדי .כחול דרכו וזהו ציצית ע״י אלא
 לנשיס התירו הטעם מזה כי התורה מן גמורה רה״ר נמצא שלא

 דכולס כמצרים וכ״ש גמורה רה״ר לא לנו שאין לפי כתכשיטין לצאת
 איכא א״נ . כלילה נעילות דדלתוסיה היא גמורה היחיד רשות

 הילכך .ומחייא שלפיא ולא הן חשודות דכולן כנשים אחרינא טעמא
 בליל כהלכתה המציייצס כטלית לצאת מותר כמצרים כי ברור הדבר
 ציצית ליכש אם מ"מ בלילה ציצית זמן דלאו דנהי ותו .לכ״ט שבת

 לצורך לענו״ם הרמיזה ולעדין .הוא מצבוש הילכך עובר אינו בלילה
 ינראה ינן דאלז כההיא מיתרת בבת מוצאי לצורך אסורה השבת

.אסורה לעכו״ם רמיזה שדת לצורך אבל .לערב עמי שתעמוד
כתבתי: לע״ד והנראה

 המשכון טל מנה לשמעון הצוה ראכן שאלה (הרכ) מה אלף
 לפדוהו וכשכא ידו כתב לו נתן יגס

 אלא במנה לו רודה וזה חובו ותובע במשכון ראובן כפר
-4- ״ : משכונו שתובע .  שמעון לו נתן שלא היסס שבועת חחלה ראובן ישבע תשיבה

 משכונו שוה היה שלא שמעון ישכע כך ואחר משכון
 רגילין שאנו ידעת שכבר והטיפס ונפטר. עליו שלוה ממה פחות

 נאמן ידו כתב עליו הוציא שכתב ז״ל הרמב״ם כדעת ^פסוק
 משכו לומר נאמן פרעתי לטעון יכול שהיה ומגי פימתי צומ;

̂ו הנחתי  נשבע כשטר הוא שאס למד אתה ומכאן החוב טל אצ
 מלוה שנא לא וכי״י .תוכו את וגובה משכון אצלו הניח שלח ראובן

 אינו מחיבו יוסר המשכון ששוה נשכגי ואם ידו ככתב ממלוה פ ט
 שוה שהיה מודה ואם .כשכועסו ראוכן נפטר שכבר כטס נובה
 ופורע במקצת מודה הוא שהרי הסירה שבועת ^נשבע מהחוב פחוס

;כתבתי לע״ד והנראה .הוא ופשיט השאר
א) י“ נ ״י א ( ת ש  תפוח להריח מוסר אס ממני ל

»4,ייי « « הקדס• של , .
ב ו ש  הא וא״ת מוטלין ולא נהנין לא ומראה קול ריח קיי״ל “ת

 ומהמייניהס הכהניס מכנסי מבלאי החליל בפ' סנן
 כוררה אשה שהיתה עד השואבה כיס כשמחת פסילות טושין היו

 כירושלמי תירצו . דהקדש ופתילה שמן איכא והא לאורה חמים
 הא מ"מ מעילה בה דליה נהי קשה ואכתי כמראה. מעטה דאין
 האמר חטיו לכרור דראוי כתוספות ותירצו . לכסחלה נהנין אין

 .סטין לכרור רא.י' אשס שהיה עד גדול כ״כ האור שהיה כלומר
 לא השואבה ביס שמחת ומשום דמסני' כפשטא ממש כוררס נ א

 מה אבל .פשוט וזה הוא מדרבנן לכסחלה נהלין דאין דהא גזרו
 בו מטל אם לריח עשייתו עיקר ההוא הדבר אס פיון שצרין

 . לאכילה אלא לריח עשייתו טיקי אין ואתרוג תפוח ד»למא
 עשוי שמן דהא מעל לא הכי דאפילי לומר נראה היה ולכאורה

 שפיר מעייינסבה כד אבל דלאמטל. בירושלמי ואמרו כן גס להאיר
א תשכח  שפולה מהאור אלא השמן מראות נהנה אינו דהתס דמי ד׳

 או ורד הריח אם ובניד .האיסור של מהנוף נהנה ואינו השמן מן
סגוף שנהנה מפני מטל ודאי הקדש של בשמים או הקדש של שישנה

סג
 עשנו שעלה אחר והריח האור על הבשמים השליכו אם אבל האיסור

 מעילה מהלכות פ״ה ז״ל הרמב״ס כתב וכן . מעילה בו ואין אסור
 הקטורת כשהריח בד״א מועלין ולא נהנין לא וריח ומראה קול וז״ל
 מי^ תמרסה כשתעלה בקטורת הריח אם אבל התימורס שעלה אחר
 מן ולא הקנחרס מגוף שנהנה מפני דבר של בטעמו ונ״ל .ט״כ

 של בשמים או בורד או בשישנה הריח שאס ללמוד יש הילק־ הריח
 מעילה דאין לומר תרצה אם ואפינו .דכסיבנא ומטעמא מעל הקדש

:כתבתי לט״ד והנראה .בו נהנין ^ין איכא איסורא מ"מ
 חבירו טל חלונות חזקת לו שהיה מי שאל (תרכב) מז אלף

 כך ואחר רב זמן כך ועמדו וסתמן
 הבית שקנה וזה חלונותיו לפסוח ובא לאחר ביתו את חבירו מכר

 יכול אס החלונות בטל טס הדין ואת״ל .מי טס הדין עליו מעכב
:טעות מקח והוי מום מטעם כו הקונה לרזור _

' , ד ב י י ש  וסתם החלונות פסחי פצימי את פרן החלונות בטל אס ח
 אינו ושוב החזיק רצופות שנים ג' סתומות ועמדו איתם

 את פרן לא אם אבל .חזקתו החלונות כטל ואבד אותם לפתוח יטל
 כמה אחר אפי׳ שירצה זמן כל איתם ופותח חזקתו אכד לא פצימיו
 מגכרא עדיף ולא לו שיש זכות כל לשני ראשון מכר ומה . שנים

:מחמתיה דאתי .
 היזק שמיה ראיה היזק כי ברור הדבר בו לחזור יטל אם !*ל/^נין

 במקום החלונות היו אם אכל .מזה גדול מוס לך ואין
 בו לחזור יכול אינו החלונות פצימי פדן שלא לדאות יכול שהיה מגולה

 דכר הוא אם לטועמו כגון עמד ולא עליו לעמוד אפשר שהיה שכל
 .מחל כן עשה שלא וכיון הנראה דבר הוא אם לראותי או הנכעס

 שלא אפל במקום החלונות היו אם אבל לדון. ראוי וכן ז״ל כתבו וכן
 אדס בני דרך אין הנר לאור בדיקה ע״י אלא לראותם יכיל היה

 יעעון ואפילו .וחוזר היא מום הילכך ככה החצרות או הכתים לבדוק
 סתימות שהן כיון וחשבתי פצימיו את לפרון שצריך לרין יזי״תי לא

 חסרון מפני שלא לו שומעין אין לפותחן יכול לא שוכ זמן כ״כ
 וכיון שיודע _מי את לשאול לו והיה זכותו המוכר את נפסיד ידיעתו

:כתבתי לע״ד והנראה .לחזור יכול ואינו מחל שאל שלא
 שהשכיר בראובן דטסי אודיעך ממני שאלת (תרכג) מח אלף

 המעות וקיבל לשנה לחבירו ביס
 את לתקן ראובן אס כופין אס בה לדור יכול שאין באופן ונתרועעה

:לא או הכיס ̂ .
 אלא לתקנו ולא לכנותו חייב אינו זה בית לו שכר חם תשובה

 לאו ואס מוטב שהוא כמו בל לדור תרצה אם לו אומר
 ממעות שנשאר מה לו ומחזיר אחרת ביס לו להעמיד חייב ואינו תצא

 שנשתעבד אעפ״י אחרת ביס לשכור הכיס חת מוכר וחינו השכירות
 סתם בית לו אמר ואס .קאי למכור לאו דביס משוס לדירתו זה בית
 כאומר בירו' איהא והכי לדור אחר ביס לו לתת או לבנותו חייב ונפל
 חייבים היורשים ונפל לפסי ארמלות בית או לבני חתנות בית תנו

 לגבי נמי אמרינן והכי .לבנותו חייבין אין ונפל זה בית .לבנותו
 במקומו ופנאו חזר ואפילו מותר נפל אס זה בית מן הנאה מודד
 .לכאן באו חדשות ופנים הוא אחר דבית בו ניכנס מוסר ממש

 השכירות נתבטל ובנאו ונפל זה בית במשכיר דה״ה לי ומסתברא
 אלא לגמרי נפל לא אס אבל הראשון הכית זה דאין לסלקו ויכול

 הביס כעל סתרו אם או השכירות נתבטל לא ותקנו כנ״ד שנתרוטע
 הרמב״ם כתב וכן .כמותו לו ישכיר או אחר כיס לו להענויד חייב
 כוף ה:מ' כוגיית מלשון לדקדק יש וכן שכירות מהלכות פ״ה ז״ל

 אזדא ומדקאמד ליה אזדא ונפל זה בית ליה דאער אי השואל פרק
 לו הלך אפ״ה וכנאו חזר אם ואפילו דרות הר נתנפל משמע ליס

 אין ונפל זה כיס ליה דאמר אי למימר ה״ל דהפ .ה הוא אחר וכיס
 ואדור משלי אבננו אני השוכר אמר אס למידק ואיכא .לכנותו חייב

 דמיא אי טליו לעכב המשכיר יכול אס שכירסי הזמן שיושלם טד כו
 אין משלי אכננו אני ואמרה שנפל האלמנה מדור לנכי דאמרינן להא

 בו לדור מלפנותו עליו לעכב יכול שאין לי ומססברא .לה שומעין
 עמה דרים היורשים שגם לבדה לה הבית השתטכד לא אלמנה דלגכי

 נשתעבד שוכר גבי אבל .זה בבית דירה מקום לה לסת שחייבין אלא
קיימא לא דנית טעמא משוס לאו דאי תדט לדירתו ממש הבית

לזמלי



1S6שאלות
 גבי דאמרינן היכי כי לדור כיס לשכור הכיס מוכר היה לזכוני

 נשסעכד הכיס קרקע דאשילו משמע ומסה הסמור אס השוכר
 עליו לעכב יכול אינו שהוא כמו כו לדיר רוצה אם שהרי לדירסו

 עד שנירסו לו ומעלה יו ע לעכב יכול אין לכנוסו רוצה אם וה״ה
 כיון כזו מדה על וטפין כלום לו מנכה ואינו עמו שקכלי הזמן

 :כסכסי לע״ד והנראה .השכירוס זמן לכל הכיס קרקע שנשסעכד
ת (סרכד) מט אלף ל א  ממין אליעזר הר״ר מ״ש על ממני ש

 ניסן שהממון מנין ידעסי לא ז״ל
 שירצו מי לכל כ״ד יסנוהו קגס שהוא מאסר עציו שהעידו למי

 שירצה מי לכל וחומש לכעליו קרן נוסן סרומה של כחומש כדסנן
 כקשס אחר אכל שמעסי ולא ראיסי לא זה דכר תשובה : כיעם איזה יש אס ושאלס .עכ״ה צדק לי שיורה עד כידי ופסק

 דאע״ג דקייל״ן לומר לי אפשר ז״ל מהרב המחילה
 וחומר קל מדין ממון עונשין ק״ו סדין הגוף עונש עונשין דאין

 הממון יצא שלא עד אם לאחיו לעשוס זמם כאשר לו ועשיסס וכסיכ
 פיהם על הממון שיצא כזמן להפסידו שיזמו מה משלמין פיהם על

 סומכים אנו אשר הפוסקים הסכמס היא וכן שישלמו דין אינו
 זוממיו עדים עס״י ופרע הממון שהפסיד היכא ומעסה . עליהם
 חיים דכסיב מגנב שנא דמאי הסשלומין לו שיחזירו איכא רכא טעמא
 דזה זוממין עדים חשלומי ינסן הקרן שנסן למי ואמרינן ישלם שנים
 חוזר לשניהם שהרי מפסיד אינו וזה מפסיד אינו וזה קנס וזה קנס

 ראוי ממונו שגנכו זה שנצטער כיון דקראי טעמא למדרש ואיכא הקרן
 חייב היה שלא מה שפרע זה שנצטער כיון נמי הכי ככפל שיזכה

 היכי וכי נינהו טעמא דחד זוממין עדים של ככפל שיזכה הוא כדין
 דזמס דהיינו הנדון גם דאמרן מטעמא שלו סשלומין הדין מן דהכא

קנין עליו שהעידו נצכיער שהרי איכא נמי וטעמא שלו סשלומין עשה ולא

וחד,כדיניה. נזד כל גמורה חזרה
(חרכה) נ אלף

 הורה לי זכחה ולכן משלם הוה דהוזמו לאו ואי ממון לחייכו שקר
 כחומש שייך לא טעמא והאי נועם דרכי דרכיה כל כי כחשלומין

 שלא מה ככחוכ לדרוש דמסחפינא לא ואי .להכין וקל חרומה של
 ועשיסם דכחיכ יסירה מקרא ליה דרישנא הוה רז״ל כדכרי נמצא

 לו ועשיחם וה״ק הוא יסירה ואחיו לאחיו לעשוח זמם כאשר לו
 כיוצא כחלמוד ויש לאחיו סהיה עשייה והאי לעשוח זמם כאשר

 גם אעשה כן כי ממנו טוב שחמצא עד זה טעם וחפוס זו כדרשא
 אעפ״י לאוין חייכי כל או ששילם אע"פ זומם דעד יודע והוי .אני

 שיחזרו עד לעדוח ככך הוכשרו לא כאחיך הוא והרי ונפטרו שלקו
:כחכסי לע״ד והנראה . י

] ה ל א  שטרוח שני על דעחי אודיעך ממני ש
 שנחקדשה אחח אשה על היוצאין

 למי שיחכרר כדי שעות כי כחוב היה ולא אחד כיום ושמעון לראוכן
 היא אם סחלה נחקדשחי לראובן אומרה והיא החלה נחקדשה

; לא או נאמנה
ה ב ו ש  שני של העדים הם כעצמם העדים אם כיארחי לא ת

 לכאר צריך אני ולכן לכד עדיו שטר כל או השטרוח
 ודאי אחח ככח וחסמו נעשו השטרוח שני אם .החליקוח שחי

 העידו איך לראוכן חחלה שנחקדשה דידעו דכיון נינהו רשעים
 משניהם קדושין וקבלה ידיה שחי פשטה ואפי' לשמעון גם שנהקדשה

 להם היה אלא לזה ושטר לזה שטר לכחיכ להם היה לא אחח ככח
 מיכעיא ולא נינהו שקרא סהדי הילכך היה כאשר המעשה לכחוכ

 נאמנוח שום להם דאין דפשיטא [אחר] ממקום יוצא ידם כסב אס
 נאמנין אק אחר ממקום יוצא ידם כסב אין אפילו אלא מט שום ולא

 כסב זה אין לומר יכולין שהיו כמגו חחלה נחקדשה לראובן לימר
 אכל . נחקדשה לראוכן לומר נאמנין אין שוב שקר שחסמו כיון ידינו
 שנחקדשה ראינו אכל שטר שום חחמנו ולא ידינו כסב זה אין אמרו אם

 שאמרו א״נ . אחר ממקום יוצא ידם כסב אין דהא נאמנין לראוכן
 אלא נחקדשה ולא לו לחסום אוחנו אנס שמעון אכל הוא ידינו כסב

 כמגו נאמנים כזה כיוצא בכל מוטעים או היינו שוגגין אי לראוכן
 גט צריכה ואינה לראובן והנשא ידינו כסב זה אין לומר יכולין שהיו

 משוי מאן אחר ממקום יוצא ידם כסב שאין כיון וא״ח .משמעון
 שחסם הוא מודה וא״כ הוא ידינו כסב דאמרי אינהו שטרא ליה

כו להעיד נאמנין עסה ויהיו ישע עצמו משים אדם ואין שקר

ץ ב ד ד ותשובות ר
̂כא אלא הכי אמרינן דלא וי״ל .חחלה נחקדשה לראובן  שהם הי
 אינם כנ״ד הכא אכל שקר חחמנו או העדנו ואומרים באים כעצמם
 שאס מחחלפזח העדיוח שחי שראינו חקירחינו מפני אלא מודים

.שוחקין והם כדין שלא לאחר נשאה היסה מהם אחד הולך ה*ה
 עדוח שזה יודעים העולם שאין כיון נפסלו לא שעדיין למימר וליכא
 כאשח חופשי; קדושין שאין יודע שאינו מישראל אדם לך דאין שקר
 משמעון לוה י ל כאחד כחוב היה שאם ממון לענין הדין וכן . איש

 מלוה אלא היסה שלא מודים וכולם מלוי לוה שמעון כחוב וכאחד
 היינו שאם קדם איזה יודעים אנו שאין השטרוח שני בטלו אחח

 ושוב ככ״ד עדוחן שנחקרה כמי נעשה מהם קדם איזה יודעים
 אמיסח על לחקור לכ״ד להם יש כזה וככיוצא כהם לחזור יכולים אינם
 הס ואם .הענין אמיחח שהוא להם שיחכרר מה כפי ולעשוח הדבר

 שאני ולא קדם מי ידעינן דלא אלא כשרוח שחיק עדים כחי שחי
 היא הרי אלא לא או אחר ממקום יוצא ידם כסב אם כין כהא לן

 כס אם אוחם שואלים לפנינו העדים ואם .לשניהם מקודשח ספק
 לשמעון אומרח שניה והכס כבקר נחקדפה לראוכן אומרים

 שאעפ״י ודאי לראובן מקוזשח שהיא אצלי כרור כערכהדכר נחקדשה
 שאין השעוח עפ״י לומר נאמנין קדם מי השטר מחוך נחכרר שלא

 כירושלים נהגינן דלא ואע״ג כלל כשטר שכחוב מה מכחיש זה
 הזמן פירשו או שעוס כחכו שאס למימרא לאו שעוח דכוחכין חוכ״כ

 היוצאין שטרוח כשני אמרינן ממון דלענין ואע״ג .פירושן יועיל שלא
 ואפילו הכי למימר שייך לא קדושין לענין דדייני שודא אחד כיום
 אכל קנין כלא כשטר לו שהקנה כגון ז״ל הריא״ף כסב ממון לענין
 דאי כסב ז״ל ור״ח .זכה אתח שעה אפילו דקדים ההוא כקנין

 כלא אפילו ומשמע .ע"כ זכה הקודם כל אחס שעה אפילו מחכרר
. הוא וכרור זכה רגע אפילו לקדש הקודם כל כנ״ד ומ״מ

:כחכחי לע״ד והנראה
ת נא(חרכו) אלף ל א צ  דאמרינן דהא עלה דעחי אודיעך ממני ^

 ז״ל רש״י וכחב כחכם מפי ולא מפיהם
 ששמע ר״י שכחב מה על נסמוך אם לכ״ד ידן כסב שישלמו ולא

 ככחכ עדוחן שולחין מכ״ד רחוקים כשהעדים עכשיו שנוהגין מר״ס
עדוחן: שמכירין כיון ידם

ה ב ו ש  מולקים יש שהרי חדא כזה ר״ח על סומכין אנו אין ת
 הסורר מן השטר על החסומים דעדים וסו כהדיא

 אחריחי קולא נקל ואנו דלח חנעול שלא כשרים אמרז״ל אלא פסולין
שהם כיון סימא וכי .פיהם על נעשה ידם כסב על דאפילו ונאמד

 ויעידו שלשה של כ״ד יעשו קשיא לא .יעשו כיצד מכ״ד רחוקים
 וסו ישראל. גלילוח ככל נוהגים וכן לכ״ד העדוח קכלח וישלחו כפניהם

 דלס חנעול דשלא לכיעמא אצטרכינן אמאי ר״ח לדברי איחא דאם
 וסו . כהם מעככח הגדה אין להגדה ראוין שהם מפני לי' סיפוק

 פי על יכמוח כשלהי דגרהינן ז״ל רש״י כדעח כהדיא משמע כירושלמי
 ועכשיו עד מפי עד ולא מחורגמן עפ״י ולא כחכן פי על לא עדים

 משיאין מהורגמן עפ'י כחכן עפ״י כחמיהא עד ספי משיאיןעד אין
 ומשום אשה כעדוח אלא הסירו לא עד מפי דעד היכי וכי .ע"כ

 כעדוס אלא הסירו לא נמי כחכן פי על כן ממון כעדוס ולא עיגונא
 ר״ס סברס שכחכ הסמ״ג סכרח נראה וכן .ממון כעדוח לא אשה
 שלא פרט עדים ש;-־ם עפ״י החומש כפירוש פי' רש״י אבל עלה וכחב

 יוחנן ור' כד*ה פ״כ כחוספוח משמע וכן לכ״ד ידם כסב ישלחו
 היכא אלא הסודה מדין להוציאו לנו אין הילכך שאין.זוכרה אעפ״י אומר

:כהכסי לע״ד והנראה .כחקנו העשוי שטר דהוי
ת (סר״) נב אלה ל א  כראירז מה על דעחי אודיעך ממני ש

 לי ר-נח לישראל השלטון אמר אם כחוב
 אומרים יש .חכירך ישראל אמיח או ממנו כס שאינך אחד אכר לקצן

 כע״ז מדאמרינן והראיה מס ואינו הואיל האבר לקצן להניח שחייב
 דעינא דשורייני משום טעמא ומפרש כשבח לכוחלה מוסר בעיניו חש

 ומה מק״ו הנדון יכוא והשחא לא אחר אבר הא משמע חליא כלכא
 פקוח מפני נדחיח היא איחה דומה אחד אכר שאין החמורה שכח
 פקוח מפני שחדחה דין אינו השכח מפני שנדחה אחד איר נפש

 :זה טעם על לסמוך יש אם לדעח ורציח נפש
ה ב ו ש אכר לסכנת מה משוכה יש לדין אכל חסידות מדת זו ת

דשנת



זT״1 ״ סדותשומתב
 שבס חיוה אבר סכניו אין ולפיכך משמיא דאסי אונס שכן ישבח

 דילמא וסו .שמעיו לא סכייו מפני עליו האונס כוא שיביא אבל
 דם ממנו יצא שמא בו סלויה הנשמה שאין אעפ״י אבר ססיכס ע׳׳י

 דידיה דמא דילמא טפי סומק סבירו דדם סויס ומאי וימוס הרבה
 שריטוס אונו אס שסרטו ע״י שמס אחד ראיסי ואני .טפי סומק
 אבר באדם נך אין והרי שמס עד כ״כ ויצא דס מהס להוציא דהוס

 ואיבריו הוא שכן לשבס דמה ותו .אותו יחסכו אם וכ״ש כאוזן קל
 שימוס ולא בהם וחי קרא דאמר לאו יאי השבס אס לשמור נזיינין
 השבס אס מחללין אין סכנה בו שיש חולי על אפילו אמינא הוה בהס

 דחייב אע״ג הצלסו על עצמו למסור מחוייב שאינו בחבירו סאמר
 ק״ו מרין עונשין דאין ותו .איבריו בסכנס לא אבל בממונו להצילו

 מדין מאיבחו אחד שיחסוך אוסר שאסה מזה גדול עונש לך ואין
 ,אבר חסיכס כ״ש ק״ו מדין עונשין אין מלקוס ומה והשסא ק״ו
 חששו ואפ״ה כויה סחס כויה פצע סחס פצע אמרה דהסורה וסו

 ועין נפש ולא עין סחס עין אמרה והמורה ימוס הכוייה ע״י שמא
 הוא רחוק שיוסר ברור והדבר ממון כמשלם אמרו ולכך עין סחס

 לה חיישינן ואפ״ה אבר חסיכס ידי מעל יופר הכויה מן שימוס
 אס עליה לחלל הסירו דהא חמירא אבר דסכנס סדע .בנ״ד כ״ש

 דכסיב וסו .ישראל ע״י אפילו מדבריהם שהם מלאכוס בכל השבס
 השכל אל מסכימים יהיו סורסינו שמשפטי וצריך נועם דרכי דרכיה

 או עינו אס לסמא אדם שיניח דעסנו על יעלה ואיך והסברא
 רואה איני הלכך חבירו אס ימיסו שלא כדי רגלו או ידו אס לחסוך
 בזה לעמוד שיוכל מי חנקו ואשרי חסידוס מדס אלא זה לדין טעם
 דידיה דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשוס סכנס ספק יש ואס

:כסבסי לע״ד והנראה . דחבריה מוודאי עדיף
) גנ אלף ״ ר ״  בפומא דמרגלא דעסי אודיעך ממני עזאלת (

 חובוס בעלי לכל קודמס דאשה דאינשי
 זה הפך פסקו הגאונים שכל רואה ואני שמס בעלה ממטלטלי

 קדמה ואס במקרקע הנ״מ קדימה דין דאמרינן דהא דכפבו
 קודמס שכסובסה אפילו במטלטלי אבל קודמס היא אשה כסוכס

 דלס מנעול שלא סעוש מוציא שהוא גובה ב״ח אלא כלום גובה אינה
: כלום הוציאה לא והאשה וכו'

ח ב ו ש  הנשים שכל לפי אלא כסבס כאשר אמס דין הדין ת
 נהגו בביס עמה הכל שהרי בעליהם בנכסי ספוסוס

 מוציאין אין וספסה האשה קדמה דאס קייל״ן והכי קודמס דהיא לומר
 גבה שגבה מה במטלטלי וגבה שקדם ׳מאוחר ב״ח דקייל״ן מידה

 וגבה מהם אחד וקדם חובין בעלי בשני הדין וכן מידו מוציאין ואין
 לענין ספיסה מקרא בעלה מיסס לאחר ספסה דאפיצו דן אסה ומכאן

 אין שאס ה"נ אין אבל ודו״ק הקנין מדרכי באחד שספסה וכגון זה
 והוי .קודם דב״ח אחרים ביד שמופקדים אלא ידה סחס הנכסים

 מקרקע אגב מטלטלי והכסובוס השטרוס בכל דכסביק דהאידנא יודע
 סחלה גובה חובו שטר שקדם מי וכל כקרקעוס המטלטלץ דין חזרו
 גשסעבדו לא אם מיניה מפקינן וסשס מאוחר ב״ח קדם ואס

 משניהם שלוה אחר הנכסים אלו שקנה כגון כשוה לשניהם הנכסים
 קודמס אשה כסובס גומר נהגו הטעם מזה וגס מהם אסד לכל ודאקני

 טעוס שהוא אומר שאני ולא לחוב קודמס הכסובה הרוב שעל לפי
 הרבה חובין בעלי דאיכא והיכא הסופרים לכסוב נוהגין שכן אלא סופר

 מאסים ולשני מאה לאחד יש שאס החוב לפי לא בכוה חולקין
 ואין נשוה חולקים מאוס ג' אלא בנכסים ואין מאוס ג' ולשלישי

 היכא ובין חולקייהו למיבעי לקמן הסובעים כל דאסו היכא כין לחלק
.בפניו שלא לאדם זכין שיסלוקו הוא שדינם כיון מנייהו חד דאסי

:כסבסי ועלע״ד
 ביס שאמר במי דעסי אודיעך ממני שאלת (סרכט) נד אדף

 לעניים או להקדש זו שדה או זה
 :יעשה כיצד לפדוסה ורוצה הלך ולא ואכוא לירושלים שאלך עד

 אוסו שיפדה ואפילו ויבוא שילך עד סקנה לו אין
 נדרים ואילו בפ' דסנן קדש הדמים וגס לקדושסו חוזר

 פדיון להם אין שסשרף עד קרבן זו טליס שיקצצו עד קרבן אלו נטיעוס
 וקודשו׳ חוזרוס פדאן פדא בר אמר בסמיהא ולעולם בגמ' עלה ופרכינן

עד דאמר דכיון וטעמא ודיו אחס פעס [פודאן] נקצצו שיקצצו מי

 אעפ״ישנספסו הראשונה קדושסן עלייהו וחייל חוזרוס לעולם שיקצצו
 קרבן האלו הנטועוס הרי בפירוש כאומר הוא והרי בקדושס; הדמים
 [פודה] שנקצצו ואחר פודה נקצצו שלא זמן כל לכשיפדו וקרבן מעסה
 פדיון בלא בכדי פקעה לא דקדושה פדא לבר דס״ל ודיו פ״א אוסם

 פודין אין שנקצצו כיון ואמר עולא פליג דלא המפרשים רוב והסכימו
 /1סימ ואפילו פליג לא שנקצצו בקודם אבל שנקצצו אחר אלא אוסן

 הילכך אליביה יוחנן ר' וטרי מדשקיל פדא כבר הלכסא דפליג
 לעניים שנא ולא להקדש שנא לא עולמיס סקנה לו דאין ברור הדבר
 ליה דאמר או לחבירו קרקע דהנוסן ז״ל הרשב״א מכאן ללמוד ורצה

 שה^ קודם ממנו ולקחה וחזר פ' למקום שאלך עד וקנה חזק לך
 למקום שאלך עד שלך יהא לעולם אמר שכך וזוכה הראשק וחוזר
 סלי דהוי הקדש בין לבסוף ז״ל הוא וגם זה בדין עליו חלקו פלוני

 כמסירה לגבוה דאמירה עניים ובין לבד ובאמירה פה בקדושס
 הילכך שטר או כסף או חזקה דצדיך דעלמא קניינין לשאר להדיוט

 בהקדש דאפילו יודע והוי הראשון נססלקה ממנו וקנאה דחזר כיון
 לקדושסו חוזר אין ממנו וקנאה המקדיש שחזר אעפ״י אחר פדאה אס

:כסבסי דעסי לעניוס והנראה .בהדיא יוחנן ר' אמר והכי
 אשה שנשא בראונן דעסי אודיעך ממני ̂טאלת (סרל) נח אלף

 אשסו והניח סוב״ב לצפס והלך במצרים
 ספטור או וכך כך הכסובה מן ספחוס לא שאס משם לה וכסב
 לביסו עוד ישוב שלא בכסובסה עליו שכסוב פלוני מסנאי אוסו
 לו וכסבה מודעא האשה ומסרה לביסו שיבוא מהסך ספחוס ואס

̂טובה : לא או מודעא סועיל אס עדים בפני שרצה מה  לה כסבינן המודעא ט אחרס בסשובה העליסי כבר ת
לחרמי! נשבעין דהא אשבועה אפילו הדברים כל על

 אס אלא השאלה אין וא"כ מוסר אונסין דשבועס ולמוכסין ולהרגין
 דאונס לי ומססביא לא או מודעא עליו וכוסבין אונסין זו נקראו
 אפי׳ אלא גופו אונס או מוס אונס דוקא [דלאו] (דלסא) הוא גמור
 שזה וכיון הפוסקים כסבו וכן אונס נקרא ממון להפסיח עליו איים

 מזונוסיס מפסדס נמצאס לביסו עוד ישוב שלא אוסה מפחיד
 אונס לך היש עונסה דהיינו דגופא צערא וסו ,וכסוסה וכסובה

 וא״ס נדוד. ירחיק ימיה שכל ואפשר עגונה שסשאר מזה גדול
 זה ואין בדין אוסו ויכופו לשם שליח סמנה או אחריו היא סלך

 אין לב״ד סלך לא א״נ בעיר עמה כשהוא דבשלמא וי״ל אונס.
 גדול אונס לך אין שליח למנוס או אחר למקום ללכס אבל אונס זה

 יברח ושמא הנעל למקום ללכס מנה על מנה להוציא דסצטרך מזה
 אונס שזה אומר אני ולכן סוף לדבר ואין אחר למקום וילך משם
 והנראה ,ממון מאונס טפי ועדיף מודעא עליה כסבינן ושפיר גמור

:כסבסי .לע״ד
 אסיר ממסגר להוציא צדק מורה יורנו ̂טאלה (סילא.) נו אלף

 ביניהם נפל ושמעון ראובן מבוכסו
 אשר מומחה בב״ד סורה בדין לעמוד שניהם ומסכימים הפרש

 שיעמוד בחריקיה מורשה להרשוס אומר הנסבע ושמעון פלוני במקום
 ויכסבם טענוסיו שיסדר לראוכן שמעון אמר ועוד .ראובן עם בדין

 טענוסיו מסדר אינו ואומר מסרב וראובן עליהם שישיב כדי לו
:מי עם הדין בב״ד אלא ̂טובה  שיהיו רוצה איני ליה למימר דמצי ראיבן עם הדין ת

 גט בפ' שקר.דסנן לכיעון סלמוד מסוכם שמא בידך טענוסי
 שכר נוסנין ושניהם שניהם מדעת אלא בירורין שטרי כוסבין אין פשוט

 ואמרינן .בעצמו ולזה בעצמו לזה שנים כוסבין לשניהם אומר רשב״ג
 מדס על בכופין לימא טענסא שטרי סרגימו הכא בגמרא עלה

^ כופין דכ״ע לא קמיפלגי סדום ה  דאמר דרשב״ג טעמא היינו ו
 כאריה עליה דדמיס זכוסי גבי זכוסך דסהוי לי ניחא [לא] ליה

 בעלילוס עלי באס אסה הכסב שסראה שעה כל זיל ופירש״י , ארבא
 ט מריבוס לידי נבא טענוסי סראה ושם כו הכסובים טערסיך

 עליה אסי דלא דכיק רואה אסה הרי • עכ״ל אסה מריבוס איש
 ^ודחייה מצי דהוא כל בטענה םדום מדס ליהוי דלא מטעמא אלא
 והדבר .לשקר ילמוד טענוסיו מסוך שמא רכא טעמא דאיכא כ״ש

 מערב מוץ כמוסו הלכה במשנסינו רשב״ג ששנה מקום דכל ברור
דת״ק אליבא דאט׳ אוסר אני מזו וגדולה .אחמנה וראיה וצימן

מודה
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 פרך5י שלא דאידך פסידא משום אלא פלע לא דע״כ כהא מודה
 ממענה סדום טענה לסו דעדיפא משום אחר שמר על שכר לחה

 וכן כהא דפלע מאן ליכא כעלמא אכל ארנא כאריה עלי דמיה
 זה ענין ומה וז״ל כסב ז״ל והרא״ש נהשוכה ז״ל סרשכ״א כסב
 גכר טענוהי דההוי כעינא לא דאמר פשוט גט דפרק ההיא לכאן

 אצלו מצויין הכירו שטענוה מהוו ההכולוה וכעל פקס אדם דההם
 ולכטל הידוע אס לשנוס ססכולוה מספש שעה כל אוסם ורואה
 הוצאוס נשכיל הילכך שקרו דכרי ולהטעים סכירו של אמה דכרי

 הכא שייך ולא עמו שהדין רכנן אמרו טענוסיו לכסוכ סיירו שיוציא
 ולמדו וז״ל יוסך נמוקי פשק מזו וגדולה ע״כ, סדום מדה על כופין
 וכ״ש לכ״ד אפילו כסוכה טטנסו שיחן אדם לשום כופין שאין מכאן
 שמעון ימנה הילכך .ע״כ ארכא כאריה עליה דדמי דינו לכעל

 ואס כ״ד לפני פס על טענוהיו ראוכן דאמר לדק ויעמדו מורשה
 לו נוסנין להשיכ יודע אינו ואם ישיכ עליהם להשיכ יודע המורשה

 ראוכן טענה על ישיכ מה לדעה שהרשהו למי לשלוח זמן כ״ד
 סנסכע שאל ואט .עליהם להשאל כדאי סיס לא הם כרורים ודכרים
 של ודברים כספוכה ז״ל הרא״ש כסי וכן לו נוסנין השטר העסק
 העסק אכל שכסכנו מהטעם נוסנין אין סטענוס דכשלמא הם טעם

 שום השטר על יטעון ואס דכר ממנו ילמוד שלא מהנין הפטר
. לאלם פין מפתח גרע ולא זכוסו נפסיד למס אומר אמס אם טענה

:לע״דן־כהכסי והנראה
ת (סרלב) נז א־׳ה ל א צ  קיום כדייני דעסי אודיעך ממני ^

 המלוה לדייני קרוכיס שהם שטרוס
:לא או מוסר אם המלוה אס [ודנו]

ה ב ו ש  ז״ל והר״ן כשרים שהם ז״ל הרא״ם כסב מחלוקס זו ת
 שלא ליזהר צריך ארל יז״ל האר־ ככסוכוספרק כסב

 קרוכים קיום דייני יהיו ור,א קיום לדייני קרוכיס קיום מידי יהיו
 קרוכיס צהיוס יכולין הקיום שעידי זה דרך לפי ונמצא מלוה. לדייני
 .השכיר לעידי קרובים להיוס יכולין הקיום דייני וכן השטר לעידי
 סמלוה לדייני הקיום דייני ולא .לא הקיום לדייני הקיום עידי אכל
 דדייני ז״ל הרא״ס כדכרי לי מססכרא ואני ,ז״ל pה דעס זהו

 המלוה שדייני כגון קרוכיהם כפני להעיד צריכין אין אם הקיום
 הקיום עידי וכן הקיום על מעידק שאחרים או הקיום מכירין
 כפניהם. להעיד צריכין שאין כל המלוס לדייני קרוכים להיוס יכולים
 נגמר ככר הקיום ועדוס לחוד המלוס ודין לסוד קיום דענין וטעמא

 נאים הם קרוביהן ע״פ ושלא כפניהם להעיד צריכין שאין כיון
 מדייני רחוקים להיוה צריכין אין הקיום דעידי היכי וכי לדון

 ומה הקיום עידי עפ״י שידונו לי ומה הקיום דייני כ’ג כן המלוה
 לן וליה דרבנן שטרוה דקיום וסו . קיום דייני עפ״י שידונו לי

 היום אס חוכא כי דמיחזי והו . האי סלי כס ולדיוקי לאחמורי
 שכאו או העדים אה שהכירו לסי השטר אס קיימו מלוה דייני
 והם קרוכיהם עפ״י שנסקייס ומפני ידיעסם על דנין הקיום עידי

 ז״ל הרא״ה כדכרי סילכך ידיעסס עפ״י יעפו לא הקיום אה מכירין
 לדעס דאפילו יודע והד להכריע. כדאי שאיני ואעס״י לי מססכרא

 מכירין שסם כגון קיום לדייני צריכין המלוס דייני אין דאם ז״ל סר״ן
 לע״ד והנראה .כלום בכך אין קרוכים שיהיו אפילו השטר עידי

:פסכהי
ת נח(הרלג) אלה ל א  וקין שססה כאשה דעסי אודיעך ממני ש

 מלוג נכסי ולא נדוניא נכסי לא לה
 משום דאי מידי מינה יריס דלא כאימרו לקוכרס רוצה הבעל ואין
 לאחר ננשתנשאי כסוב דסכי מסם נפטר ממילא מאהים או מנה

 שאמרו ומה .כמהה להנכא ראויה אינה והרי ליכי שכסב מה הטלי
 נקראה דוכסי דככמס נדוניהה היינו כהוכחה החס קכורסה מקנו

: כסוכה סנדוניא
ש ח1ת  מפני לא דבריו לפי אפילו אוסה לקבור הבעל אש כופין ב

 הקנו שאומדם ומס הסקנס מפני אלא הירושה
 כלליה הקנה אב; להקנה הטעם הוא כהוכחה סחה קכורסה

 ולא נכסים לה היו אם אוסה לייש ראוי שהוא הנשים לכל היסה
 כל הס וכן הסקנה לעיקר נהנו טעם אלא כירושה ההקנה סלו

נעקרה לא הקנו שכשכילו הטעם מססלק אע״ג ז״ל חכמינו מקנס

 לדמה כי מוסכמה זו סברא אין ומ״מ . מאוד ברור וזה הסקנה
 מאחים מנה אלא כסוכה ככלל אין מפרשים ומקצה ז״ל הרמכ״ם
 נקטינן וא"כ כלל כחובה ככלל אינה נחרא אכל לכד וסוספוס

 מאחים מנס דהיינו כהוכחה סחה קכורסה הקנו כפשטן דברים
 סחה לומר שייך איך וא״ס מאסים. או מנה לה שאין לךאשה ואין

 נפטר ממילא אלא כלום יורם אין והלא אושה שיורש מפר כהוכחה
 לעולם וזו ליכי שכסוכ מה סטלי לאחר כששנשאי לה כסב שכן מסס

 מגרש היה שאם אלא ממש יורש דוקא דלאו וי״ל , הנשא לא
 שנפטר הנאה אוסה ומפני מאשים או מנס גובס היסס מס או אוסה
 שכהכ נמי ארוסה א״כ וא״ס . אוסה שיקבור הקנו שמחה מהם

ה אוסה אגב אוסה יקבור האירוסין מן כסוכה לה א  שנפטר מ
 כשום ליששמע דלא ליסא ודאי הא ס״נ סימא וכי מאשים או ממנה

 וכמס כסוכה. לה כסב כקכורססאם דאדוסהחייב דלימרו דוכסא
 מןהסקנה הוא הקבורה חיוב דעקר נמי מיסרצאהא דכסיכנאלעיל

 לסשהוה לאדם דאסור כסוכה לסם יש שסלן משואוס לכל הילכך
 אין שרונן ולארוסוה איחה שיקכור הקנו כסוכה כלא אשסו עם

 כסוכה להם שיש לאוסן אפילו קבורה להם סקנו לא כסוכה לסם
 יורש דאק הוא דמילסא קושעא שהרי כדין שלא לס עשו ולא

 כסב שכך מאחים או ממנה מינה מיפניר ממילא אלא כלום ממנה
. עוד לעולם סנשא לא וזו ליכי מ״ש סעלי לאחר לכשחנשאי לה

: כסכהי לע״ד והנראה
ת (חילי) גט אלף ל א  ששפט המשפט על נפשי ידיד ממר ש

 זומס הנשים שסי כין הע״ה שלמה
 החכמה ומה וכו' שפט אשר המשפט אס העם וישסע דכסיכ
 המחכולוס מן סחכולה אס כי זה אין הזה כמשפט שיש סיסרה

 מפני לומר ואין וזולסם. כאלה סחכולוס לעשוס שיודע מי כזמנט וים
 השמים שמן מפני ממנו יראו ולפיכך אמו היא ואסרה קול כס שיצ^ז

 ולא ממט יראו המשפט מפר כי מעיד הכסוב שהרי עמו מסכימים
: קול הכה מפני

ה ב ו ש  שחיק ומס אכרכנאל יצחק ר׳ קדמך וככר שאלס יפה ת
 לי שנראה מה אכל מספרו סדעסו כעיני נכון אינו

 שהכיר חדא כחינוס מכמה הילד אם אס הפיר שע״ס המלך כי
 ופרצוף אוחו סוכעס אשר האשס לפרצוף דומה החי הילד פרצוף
טי עוד החי הילד כידה אשר האשה לפרצוף דומה המס הילד  ה

 ולא וזהירה זריזה ההנועה קצס שהיא ההוכעה האשה טבע אס
 כדעסו ושפט זה ה^־ כה הכיר האחרס סאשה ואס כנה על שככה

 שזו לו ואמח עניינם אח שאל מסהמא עוד .זו של כנה המס כי
 רוצה אשס אין כודאי ואמר כידה החי הכן אשר יכם שומרה
 כי הנאה של סכליה לשום לא אם כנס שאינו מי אס לסניק לטרוח

 רוצס v אשה כי מדעסו דן ולפיכך כלל זה על מסכים סטכע אין
טס ומן החליצה מן להפטיר כנס שאינו אעפ״י החי כילד  אכל סי

 חטרסה כן אס לסכוע לה מס כנה דמס איסא אם אחרס האשם
 שזס המלך שפט כן ועל וסכה סכליש ללא ולהניקו עליו לטירוח

 ולנרר זו של כנה וזה זו של כנה זה אצלו לעומדיס ואמר כנס
 ועל הדכר להבחין סזאס הסחכולס עשה הוא שכך שיאמינו הדכר

 המשפט אס העם וישמע וזהו כסחלס המלך אסר אמה כי ידעו כן
 ט יראו כן ועל הבחינה עשה ואח״כ כסחלה כן שפט המלך כי

 ואעפ״י והכרחו וחקירחו דעהו מחוך לב מצפוני כל ידע המלך אסרו
 כן לדקדק ואפשר לקצר סכהוב דרך כהדיא ככסוב זה נזכר שלא

 לומר כא אלא לגמרי [מיוסר] שנראה המלך לפני והעמודנה מדקאמר
 כרוTש יץדם המש«ו והכיר כהם ונססכל מה זמן לפניו שעמדו

 המס וכנך הסי כני זה אומרס זאס המלך ממאמר לדקדק יש וכן
 סכעלי טענוס לשנוס שצריך לדיין מכאן ז״ל שדרשו דאע״ג וכו׳

 כמו המס ובנך החי כני אומרה זאס לומר ראוי היה כך דינין
 הרצה אס ואפילו זה] [מלס להזכיר(מלזה) לו ומה האחרס גני שאמר

 שלא אוהו אמר צריךמ״מ כו שאין מה זה אמר לומרןלהורוסכאצכע
 אגי כן על כני המי זה אומרה זאס לומר ראוי היה שכך כמקומו

 בידה הכן אשר האשה כנגד פנים כהיפך העומדים העם אל אומר
 המס אלא כנה זה אין כי אמס זה ואין חי כר זה אומרה זאס

אורחין וא:כ לכד טענסה סרס אלא זה אמר לא סאחרס ולגכי
לסי־נו
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 שלא רכריס בה שיש אעפ״י המענוח כל לשנוח הדיין שצריך למינו
 ומה המח טל לא הרי טל אלא לדון באוח היו לא שהרי לצורך
 שביארט כמו אלא ובנךהמח החי בני זה אומרת זאת שיאמר צורך

 שלא דמלתא ומטמא דין הבטל שאמר כמו הטמנה לשנות שצריך
 וס״ה כן דן היה לא טטנותי מבין הדיין היה אלו דין הבטל יאמר
 חובב הדין לטנין טיקר שאינו אספ״י הטטנה לכל המטם והוא

ד קייל״ן הא וא״ת לשנותה. הדיין צריך לסיכך טיקר דין הבטל  כמ׳
 באומדנא ואפילו וראיס במדים אלא מחזקתיה ממונא מפקינן לא

 בצדו הרוג גמל ונמצא הגמלים בין האומר דגמל כההיא דמוכח
 דאמרה דכיון וי״ל היג^ כשמים לא אמרינן הא מ"מ לp לבת ואפילו
 ולפיכך מחזקתה אפיקתיה הא גזורו יהיה לא לך גם לי גם האשה
 דמפקינן שפוסק מי שיש יודט והוי שטה. הוראת א״נ האחרת זכתה

 וראיתי הכרחה. ליכא טובדא מהאי ומ״מ דמוכח באומדנא ממונא
 היו זונות אמר ושמואל היו רוחות אמר רב וכו׳ תבאנה אז במדרש

 לטע כתבתי כאשר נראה רבנן ולדטת ט״כ היו יבמות אמרי רבנן
 מאי ותו ליה מיבטי צרות דא״כ אחד מבית יבמות למימר דליכא
 ומן החליצה מן פטורות שתיהן זו של בנה יהיה אי מינה להן נפקא

 ליבום זקוקות היו ששתיהן אלא נכרים שני נשי למימר וליכא היבום
 ואחד אחים שני נשי היו ודאי אלא יבמות להו קרי הוה לא דא"כ
 לטיל. וכדכתיבנא מטוברת אשתו את והניח בנים בלא מס מהם

 הייתי שם הייתי אלו אלטאי בר יהודה א״ר התם דגרסינן ואט״ג
 שהיה לאחר טוד אלא שמת לאחר די ולא בלמה של צוארו טל נותן
 שלמה של בדטתו היה מה יודטים היו שלא ומשמט ט״כ גחר

 אלץ הקרובים אלא הדבר ידטו לא דמילתא כללא .קשיא לא הט״ה
 מי בהן שהכיר המלך של דבריו מתוך והטרו בחכמה המכירים

 ששפט ידטומה א״נ הכירו לא האחרים אבל החי הילד היה מהן
 שבאמת וחשכו לטשות רוצה היה מה ידטו לא אכל בתחלה המלך

 כדאיתא להם שהקדים ההקדמות כפי הילד את לגזור רוצה היה
ת לך אי אמרו כן וטל התם  .התם כדאיתא וכו' נטר שמלכך א
 היתהזאת גדולה וחכמה נטר היה שלמההט׳׳ה כי להשיב יש א״נ

 אדט לא קכין נטר ואנכי כתוב וכן בשנים קטן שהוא מי בחיק
: מיקר והראשון .כתבתי לט״ד והנראה . ומבוא מצאת

הלוה מותר אס מטות חברו את המלוה (תרלה) ם אלף
 רביתאו הוי אי מלוה של חובו לפרוט

 ונפקא דבריהם של או תורה של היא אס רבית שהוא ואת״ל לא
; בדיינץ יוצא אם מינה ,

ה ב ו ש  קייל״ן דהא דאורייתא רביס כאן דאין ברור הדבר ת
 ליד הלוה מיד הבאה רבית אלא תורה אשרה דלא

 דאפי' לומר נראה היה ולכאורה המלוה ליד באה אינה וזו המלוה
 שקלו את שוקל מחברו הנאה המודר דתנן ליכא דרבנן איסורא

 שקלו אה שוקל בשלמא ופריך אבדתו לו ומחזיר חובו את ופורט
 את מחזיר לגבות הטסיד וגיל הגבוי וטל האבוד טל תורמין דתנן

 משתרשיליה קא הא חובו אס פורט אלא קטניד מצוה נמי אכדסו
 הצבי קרן טל מטוחיו הניח דאמר הוא חנן מני הושפי׳ ר' א״ל

 את ופרט המשטן טל מלוה דאפילו בירושלמי ואמרו כחנן וקייל״ן
 הוה דאמר לכטליו המשכון את מחזיר המשכון את ונטל חובו

 חבירו של חובו דפורט מה משמט משכוני לי ומהדר ליה מפייסנא
 הכא מנכסיו אדי כמבריח אלא הוי דלא מידי ולא ליה מהני לא
 תשכח שפיר בה מעיינת כד אכל .ליה יהיב מירי לאו לגבירבית גמי

 דקייל״ן הערמה נאסרה לא הנאה מודר גבי דבשלמא הוא הכי דלאו
 מתנה לשום לאחר נותן יאכל מה לו ואץ מחבירו הנאה המודר

 נאסרה ברבית אבל הסלע על מניח אחר עמו אין ואס לו נותן והוא
 המותרים הדברים שהרי רבית הערמת משום אסור ולפיכך הטרמה

 כתבו ז״ל והרשב״א דהרמב״ן תדע רבית הערמת משוס אסור ממש
 לם' שי^ה כדי דינר לחבית ליתן לאדם ומותר דאמריגן דהא עלה
 לו משלם שאינו זמן כל מוסר הלוה אותו פייש כאפי׳ דינרץ מאה
 שהוא כלומר מפסיד אינו לפלוני הנותן כל הלוה שיאמר אבל משלו
 הנאה במודר המותרים דבריש כי למדת הא ע״כ אסור ישלם

 מפסיד אינו הזן כל או התורם כל האומר שהרי ברבית אסורים
טפי דשליחות לישנא דמשמע יתרום לחתם הרוצה כל אמר ואפילו

 רבית גבי ואלו ר המון בין אץ בם' והכיאסיקנא במודר אסור אינו
 ממודר רבית אישור ללמוד אץ הילכך אסור לישני משני חד כל

 מעצמו הבא איסור היא הנאה המודר איכא רבה וטעמא הנאה
 אשרה רבית אבל וסייגים הרחקות לעשות לנו אץ הילכך כבודו מצד

 פריעת הוי ולא אדם בני לשון אחר הלך דבנדרים והו חורה. אותו
 כל רבית אבל התק מניעת אלא אדם בני בלשץ הנאה חוב

 דהא ותו . ליה משסרשי קא והא תורה אסרה לו הבאה הנאה
 טליה שנוסלין במ^ם מקרא מלמדו מחבית הנאה המודר קייל״ן

 מקרא ללמדו אסור חבית את המלוה ק״ל״ן רבית גבי ואלו .שכר
ו שמעותץ זמן כל תלמוד או  שנאמר קודם בזה רגיל היה לא אם ^

 לפתחו להשכים או בדברים לקלסו אסור וכן ישך אשר דבר כל נשך
 ק״ואם דן אתה ומעתה .רגיל היה לא אם שלום לו להקדים או

 היה שלא כיץ ברבית אוסרו לחבית לעשות אדם כל שדרך דברים
 יחץר ולא חבית של חובו לפרוע אדם בני דרך שאץ דברים רגיל

 שהוא אצלי הדבר.בתר הילכך . אסור שהוא כ״ש לא אותו ויגבה
ה אץ מלוה של חובו ופרע עבר ואס ריבית אבק משום אשור ו ^ 
 של לחובו שפרע מה כשיעור המלוה ממשת ולנכות אצלו לטכב יכול

 ממלוה ולא למלוה מלוה מוציאין אץ רבית דאבק דקייל״ן אע״ג מלוה
 זה והרי לי ומחיל חובי לבעל מפייסנא הוה ליה אמר דמצי ללוה

היה הנאה למודר רבית לדמות באנו שאש תדע נפסד חוטא  י
 ודאי וזה הנאה מודר לגבי כדתק בניו ואת אשתו את לזון מותר

 דא״כ מלוה של ובנץ אשתו לוה ויזץ מעות שילוה כלל מסתבר לא
:כתבתי לע״ד והנראה מזו. גדולה רבית הערמת לך אץ

ת ®א(״ילי) “אייו ל א  הטור שפסק במה דעתי אודיעך ממני ש
 או ששי ץם חל ואם וז״ל שצ״כי סימן

 אפשר שאי כיון ולכבס לספר מותר הרגל ערב שלו ראשון ץס
 לרתון לו ש^!שר כיץ הלילה פד לרחוץ אסור אבל בלילה לטשות
 כבס1̂ לספר מותר אמרינן דלא מובא מלתא לך ותמיהא ע״כ בלילה

 ולכאן לכאן עולה שביעי דץס הרגל ערב שלו שביעי כשחל אלא
 היום מקצת שנהג וכיון שלשים לתחילת ועולה שבעה לתשלום עולה

 ימי בשאר הרגל ערב כשחל אבל ולכבס לספר מותר שלשים של
 ימים שבעת נהג ואם וז״ל בטצמו הטור כתב וכן אמאי אבלותו

 שלשים גזרת ממנו מבטל הרגל שלשים תוך בו פגע והרגל הרגל לפני
 תחלתו ועולה ככולו היום דמקצת הרגל בערב ז' יום חל אס אפי'
 ערב ולרחק ולכבס לספר ומותר שלשים לתחלת וסופו ז' לסוף
 איט אבלוחו ימות בשאר הרגל ערב חל דאם משמע ע׳׳כ. הרגל
 מגלחץ אץ בפ׳ דתלמודא מסקנא הוי והכי אלה מכל באחד מותר

 ז״ל הרא״ש על תמהת לא מדוט יפלא בעיני גס תשובה ; מוכיעה שהלשון אומר גמר זו קושיא שמתוך עד
 כאשר כן שכתבו פוסקים וכמה הראב״ד ועל אביו

 וא״כ ז״ל הרמב״ם ומכללם חולקים ומקצתם בט״ה לבאר עתיד אני
 זו שטה כעלי כי העני אבל . תמהת מה ועל היא ישנה מחלוקת
 וכבר ולכאן לכאן עולה שביעי הרגל ערב שלו שביעי דכשחל אומרים

 צריך ואינו לגמרי שלשים גזרת ממט מבטל והרגל שלשים מקצת נהג
 הימים משאר באחד הרגל ערב כשחל אגל הרגל אחר להשלים
 גזרו שלא המועד לצורך ולרחוץ ולכבס לספר מותר שהוא אעפ״י

 ממנו במל לא הרגל מ׳׳מ המועד כבוד משום במועד מזה דבר
 הרגל קודם אחת שעה אפילו בהם נהג לא שהרי שלשים גזרת

 ולכבס לספר לו אפשר דאי וכיון הרגל אחר להשלים צריך ולפיכך
 במועד שאפשר רחיצה אבל המוטד ערב לטשות לו התירו במועד
ש .ואסור אדירה שבקו־ה  לחשיכס סמוך הערב עד הכל שאוסר מי י

 בפס^ם ז״ל הרא״ש לשון לך והרי . רחיצה אפי׳ הכל מותר ואז
 שבטה תוך מותר כיבוס ליה דאית ז״ל הראב׳׳ד כדברי ומסתבר

 .ע*כ, ז״ל הרמב׳׳ם כתב וכן בלילה לכבס שא״א כין הרגל בערב
 לא איירי דוקא בשביעי דאי שבעה כל משמע שבעה תיך ומדכתב

 הוא. וברור הרגל בערב בשביעי אלא טבעה תוך למימר ליה הוה
 דאפשר משום רחיצה דוקא כתב ז״ל והראב׳׳ד ז״ל ירוחם רבינו וז״ל

 ערב שלו שכיעי כשחל כדאמר מותר וכיבוס גילוח אבל כי״ט לרחוץ
 והתוסמת רגל שהוא בלילה ולכבס לגלח יכול שאינו מאחר הרגל
ז״ל הראב׳׳ד ודברי שבעה תוך שהוא מאחר אשור כיבוס כי כתט

נראין
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 הילכך ז״ל הרא״ש הסכים ולזה ז״ל הרמב״ן כסב ובן עיקר גראין
 יום עד ימים סאר או אבילוח של שגי או ראשון יום שרול זמן כל
 הלילה עד לרמון ואסור ולכבס לגלס מוסר הרגל ערב בכלל ועד ו׳

 ע"כ. וכבוס בגילורו כן שאין מה בי״ט לררוון ויכול הוא שבעה דסוך
 בערב ו' יום או ראשון יום רול לדרך צדה בעל מגרוס רביגו ח״ל

 ללבוש אסור וגם הלילה עד לררווץ ואסור ולכבס לספר מוסר הרגל
 כולם וסלמידו ובגו ז״ל הרא״ש וא״ס ע"כ. הלילה עד שכנס מה

ב שלו שביעי כשמל לררוון הסירו והם הראב״ד בכעס הלכו ר  ק
 כשרול אפי׳ לרחון אוסר שהוא גראה ז״ל הראב״ד מלשון ואלו הרגל

 ככולו היום מקצס אמריגן דלא הא שנסב הרגל בערב שלו שביעי
 בסגלסס כן שאין מה לאורסא לררוון דאפשר משום ררויצה לגבי

 . הרגל בערב שלו שביעי שחל למי שייך טעמא והאי . וסכבוסס
 מסברס לאפוקי אלא ז״ל הראב״ד בשטס הלכו לא שהם וי״ל

 ז״ל הרא״ש לשון משמע וכן הרגל ערב לכבס שאסרו הסוספוס
 כדברי ומססברא הרגל ערב אפי׳ ז׳ סוך לכנס אסור זה ולפי שנסב

 מססבר דבזה משמע שבמה סוך מוהר כיבוש וא״כ ז״ל הראב״ד
 שלו שביעי כשחל לרחוץ שאסור לשוגו מסיך שנא׳ במה אבל טעמ׳
 דיגי כל לעגין דקיי״ל דכיון וטעמא . מססבר לא הרגל נערב

 ויהיה רחיצה לעגין ג״כ כן גאמר לא למה ככולו היום מקצח אבילוס
 אלא ברחיצה אסור אבל אין שהרי כג״ל בלא אפילו לרחוץ מוסר
 דיגיאנילוס משאר רחיצה שגא מאי וא״כ מוסר ז׳ לאחר אבל חוךז׳
 הרגל בערב שלו שביעי כשחל ז״ל הראב׳׳ד דמודה אומר אגי לפיכך

 אנילוס ימי בשאר איירי אלא ככולו היום דמקצס לרחוץ דנטסר
 דאמר יהושע דרב בריה הוגא דרב דמימריה עלה הרגל בערב שחלו
 ז״ל לרב וק״ל ברחיצה שאסור הרגל ערב שלישי כשחל מודים סכל
 כלומר כטלו היום מקנס בהו דאמרינן וכיבוס מסספורס בנא מאי
 מפני ולכבס לספר ומוסר היום ככל הוי כיוס קצס כן שנהג כיון

 אבל ברגל אפשר אי וסספורס דסגלחס ז״ל וסירץ המועד כבוד
 גזרס נשלמה לא שעדיין היום כל נוהגס הילכך ברגל אפשר רחיצה
 ומוסר ז׳ גזרס נשלמה כבר רגל ערב של שביעי כשחל אבל שבפה
 לא ומינה ז״ל והרא״ש הראב׳׳ד מוסכמים עסה ונמצאו מיד לרחוץ

 ככולו כיום מקצס למ״ד ואפי׳ הזה בלשון כסבה ז״ל והר״ן .חזוז
 ככולו היום מקצס הכא דלאאמרינן הערב עד ברחיצה אסור אעפ״כ

 ירוחם רבינו כסב וכן ע״כ. י״כי שנכנס עד עליו ז׳ גזירח כל דכא
 הערב עד ברחיצה אשור הרגל בערב אבילוס של שלישי חל וז״ל ז״ל
 ערב שלו ז׳ כשבל שאמרינן כמו ככולו הי!ס מקצס כאן נאמר ולא

 צריכה אינה וזו ע״כ. י״ט עד עליו שבעה גזרת כל דהכא הרגל
 אלו בפרק גרסינן השטוס לפי הגמרא סוגייס לפרש אלא לפנים

 יום כשחל מודים הכל יהושע דרב בריה הונא רב אמר מגלחין
 הריא׳׳ןז שכסב הערב עד ברחיצה שאסור כרגל ערב להיוס שלישי

 כשחל דנקכי והא הפוסקים הסכימו וכן ששי יום אפי׳ וה״ס ז״נ
 דחמירי הראשונים ימים נ׳ עברו שכבר שאעפ׳׳י לומר שלישי יום

 המפרשים בה פליגי לערב עד דקאמר והא . ברחיצה אסור אפ״ה
 רוב סברס והיא הרגל שיכנס עד ננמש לערב עד מ״ד איכא זיל

 המנחמים שיעמדו המנחה אחר עד הערב עד מ״ד ואיכא כפוהקיס
 לסספורס וה״ה רחיצה דגקכי מחדיו והנמשכים ז״ל הרמב״ס והברה
 ונקכי .לעיל כדאקשינן רחיצה מ״ש ז״ל להו דקשיא משוס וכיבוס
 אפ׳׳ה שלשים בגזרס ליסא דהא דקילא רחיצה דאפי׳ לרבוסא רחיצה

 וסייעסו ז״ל והרא״ש . הרגל ערב אפילו ימים ששה סוך אסורה
 אבל דאמרן מטעמא אסורה רחיצה דוקא כפשטן דברים ס״ל

 ונמועד נוול משום במועד הני כל גזרו דלא מוסר וכיבוס חספורס
 בטלו גזרוס רב אמר גרהינן סו .י״ט מבערנ ומוסרין אפשר אי

 ושלשים שבעה גזרוס בטלה הרגל דלכבוד דנהי פי׳ בטלו לא ימיס
 הרגל אסר לגלח אסור הרגל ערב גלח לא אם מ״מ לגלח ומוסר

 כרב הלכחא וליס ז״ל הריא׳׳ך עלה וכחב .השלשיס כל חשלום עד
 הרגל ערב להיוח שלו שביעי סל אם דאמר שאול כאבא דקייל״ן

 עולה ז׳ ויום ככולו היום מקצס דקסבר ז׳ ביום הרגל ערב מגלח
 גלח לא ואם שלשים מכלל שהוא ח׳ למנין ועולה שבעה למנין
 יום שמצוס דכשם הרגל אחר לגלח מוסר שלו ז' ביום סרגל נערב

אחח ושעה אחד יום מצוס כך שבעה גזרס מבטלס אחס ושעה אחד

 מספריש הכי ז״ל הרא׳׳ש שטח ולפי .ע״כ שלשים גזרח מבטל
 גזרוס בין בטלו גזרוח כל המועד לכבוד בטלו גזרוח דרב מימריה

 בטל הכל וכיבוס חגלחס דהיינו ז׳ בחוך שלשים גזרוס בין שבעה
 הרגל בערב שלו ז׳ חל דאפילו בטלו לא ימים אבל מועד לכבוד

 מילחא ובהא המועד אחר מגלח אינו המועד בגרב גלח לא אם
 . ולכאן לכאן עולה ז׳ דיום שאול כאבא אלא כוחיה קייל״ן לא

 הקובר : מהפרשא הכי נמי ומחני׳ הם הלבה רב דברי שאר אבל
 שאינו לגמרי שבעה גזרס ממנו בטלה הרגל קודם ימים ג׳ מסו אח

 שלשים דין ג״כ ממנו ובטלה כלום מהם הרגל אסר לנהוג צריך
 המועד אחר להשלים שצריך כטלה לא ג׳ גזרס אבל המועד לכבוד

 בכילה הרגל קודם ימים ס׳ .כלום שלשים מיום נהג שלא כיון
 הרגל קודם השלשים מן אחד יום שנהג כיון לגמרי ל׳ גזרח ממנו
 פליג ועליה ולכאן לכאן עולה ז׳ יום אמרינן דלא לא ז׳ ביום אכל
 שטח ולסי . ולכאן לכאן עולה ז׳ דיוס כוחיה וקייל״ן שאול אבא

 אבל ז׳ גזרח סמנו בטלה ופי׳ כפשטה מחני׳ אחיא ז״ל הרסב״ם
 גזרוס דרב מימריה ובן מועד לכבוד אפילו כלל בטלה לא ל׳ גזרח
 וגזירח שבעה בסוך בטלו שבעה גזרח בזמנה וחד סד כל בטלו

 חל ואפילו בטלו לא ימים אבל לכן קודם ולא ל׳ בסוך בטלו ל׳
 רב מפליג וסדלא הרגל אחר להשלים צריך הרגל בערב שלו שביעי

 אנן ואלו שאול כאבא דלא דס״ל משמע הימים לשאר שבעה בין
 ולענין .שאול כאבא בסראי אנטראי פשקו והכי שאול כאבא קיי״ל
 מסמיר שהוא סדא ז״ל הרסב׳׳ם כדברי לעשוס לנו יש למעשה הלכה
 הני באבל המיקל כדברי דקייל׳׳ן ואע׳׳ג הוא דמר דאסריה ועוד
 לא פוסקים במחלוקס אבל אמוראים או סנאים למחלוקס מילי

 בחסלס השמשוח לבין סמוך הוא אם אני אומר וס״ס .הכי אמרינן
 כטד משום לגלח סוחר היום קדושח לחוספוס ראוי שהוא הזמן

 סהלך כשיעור הוא סוספס להיוח הראוי זמן שיעור דהא הסופד
 כולו לעשזחו ירצה אם זה וזמן השמשוח בין קודם ורביע מילין ג׳

 זמן איזה שיוסיך ובלבד עושה מקצחו לעשוס רצה עושה סוספח
 ז״ל הרמב״ם בשם ז״ל הרין כסב וכן הקדש על מחול ודאי שיהיה

 החלח כי אוסר נסצאח .ז׳׳ל הריא״ף הלטס בפי׳ ביומא כדאיסא
 ראוי שהרי י״ט קדושח קצס בו ויש במלאכה סוחר הוא הזמן זה

 אני הזה ובזמן .מנוול יהיה שלא עליו חל וכבר סוספס להיוס
 : כסבסי לע״ד והנראה .וסיעחו ז״ל הרא״^ על לסמוך רואה

ת (חילז) סב אלף ל א  הנקרא הפרי על דעחי אודיעך ממני ש
 החבשיל שהוא הקהוא ועל בון אל

 אסור: או מוסר אם נכרים אוחו ושוחים ההוא הפרי סקציפי שנעשה
, ד ב ל ש  שהוא כמו נאכל שאינו וראיחי זה פרי על חקרסי אני ת

 לאוכלן אפשר שאי כאבנים קשים גרעינים והוא חי
 גס ואוכלין מעט ומחרכך לכך מיוחדים בכלים אוחם קולין רק כלל

 הליחוס מן האצטומכא ליבש כמועיל שאומרים לפי והמלכים השרים
 זה טעם ולפי מקליפחו עושים אשר המשקה שוחים וכן ולנקוחה

 שלחן על עולה שאינו הוא דמלסא קושטא אבל .לאסור ראוי
 נכרים בישולי משוס בו אין ולפיכך הפס אס בו ללפת מלכים

 שלא לזה מיוחדים כלים להם יש הרי נכרים גישלי משום ואי
 סמכינן דלא ואע״ג אוחו יפגום שלא כדי כלל טעם בהם יהיה

 בדיעבד בישל אס אלא נינהן יומן בני לאו נכרים כלי הסחם
 קשיא לא הא הוא לכסחלה ובנ״ד לא לכסחלה איל בהס

 או זה משקה בו עושין אשר יכלים זהירי מיזהר עצמם נכרים
 אוסו שפוגם ספני טעם מכל ומלובן נקי שיהיה זה פרי בו שקונין

 אוחו לשחוס מ״מ . הקהו״א ולשסוח הפני אס לאכ^ מוסר וא״כ
 דשראל חקלוח כמה מזה שנמשך לפי מסכים איני עכו״ם של במסיבה
 ההוא שהמשקה וכ״ש במסיבוסס עמהם שיהיו ראוי ואין הם קדושים

 לרפואה לו צריך הוא ואס מראה ולא ריח ולא טעם לא בו אין
 אוחו לשסוס שמסביישים גדוליהס עושים שכן לביסו ויביא ישלח

:כסבתי לע״ד והנראה . במסיבה
ה (סרלח) סג אלף ל א  ולא לשבה ישדים כמה מצינו הנה ^

 יודע במה א׳׳כ החטא שגרס מפני וכ״ס נחקיימו
 ירמיה הביא ראיה ומה השקר נביא מנבואת אמס נביא נבואת איפוא

ט׳ שלום ידבר אשר הנביא שאמר עטר בן לחנניה הנביא : ו
תשובה
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תעזובה
ותשובותהרדבץ

 לכיוכה ה' הכטסח כי היא הראשיניס הסכמח כי דט
 ההיא הטונה חנוא וטכ״ט רnח איגו סנאי טל אפי׳

 1הרמב״ וכ״כ מה זמן אוסה לאחר החמא גורם כ.פטמים ח-א
 מאוס וארנט שנה שלשים כמצרים ישראל בני ומושב פסוק טל ל ז

 שלשים כגלוס להם להאריך נרם מצרים נאיץ שחטהו ורה שנה
 ואם שטה באוסה שהוא מה לפי אלא יהיה לא כאל יטוד :י שנה
 והטובה ברכה מבא ולפטמים ט״ש דבריו פרטי טל לטמוד ה מר
א הכיובה מהם שססור יגרום וה,ז<א ,.’הי־■ ט  החכיא שיהיה נין ה

לא כלל סבא ולא לרטה מחנבא אס אבל . מאוחר או לטובה קודם
 נינוה כטנין הרטה טל ה' שנחם לפי שקר נביא כהוא בזה יודט

י - - י ׳ — —“י■'•■* דרי■ זה!

סו

 שסהיה אחר סנאי טוד צריך ולדטסי שוא. ונכו! .דושוניס .
 והיל גוי טל אדבר ורגט בטצמו הנביא שאמר כמו לרסים הנבואה
 וכו׳ הטובה טל ונחמסי בטיני הרט ופשה ולנטוע לבנוס ממלכה

 נבואס אבל השקר מנביא האמס נביא יודט לטובה רבים ובנבואת
 כסיב שכן כלל הטובה סבוא ולא החטא לי שיגרום אפשר יחיד

 ניאשיהו וכן .החטא יגרום שמא אמר כו׳ לו ויצר מאוד יטקב ויירא
 קברוסיו אל ונאספס הנביאה חולדה ידי טל כסיב יהודה מלך

 המורים ויורו שנאמר גכה פרטה במלחמס נהרג ולבס־ך כשלום
 אומרים מרז״ל מקצס יש .זאס היא שלום מיחס ומה יאשיט למלך

 אומר היה האלהים מפי כי אליו יאשיהו שמע שלא לפי נטנש כי
 על נסנבא ע״ה הנניא ירמיה כי קדש ניאשיהו האמור אלהי כי
 . החטא שנרם לפי כלל סחקיים לא היטוד זה כי לך הרי .זה

 שאטפ״י יוסר יקשה ע״ז כאן האמור אלהים כי האומרים ולדטס
 היה לא וכמוהו טליו מטיד והכסוב היעוד נסקיים לא חטא שלא

 ולא אכוסיו בקברוס נקבר שלא כיון למימר וליכא וכו' מלך לפניו
 רשעים מלכים דכמה זו היא שלום אסיפס מה בימיו הרטה באה

 עצומה ונקמה גדולה רעה לך דאין וטוד .כן להם כיה גמורץ
 יעוד אחר וכ״ש שבחורה שבקללוח גדולה והוא שונאו בחרב מליפול

 לא כי שני סנאי צריך כי אומר אני לכן נש^ם. קברוחיך א׳ ונאשפח
 ולא ובביחו במקומו היעוד בטל יעמוד א״כ אלא הנניא יעוד היה

 בכלל אינו זה בסכנוח עצמו שיכניס אכל אחרים בדעח יחגרה
 הולך והוא חיים עליו שנגזר לאדם דומה זה למה הא .הץוד

 בו וכיוצא זה וטל לים עצמו מטיל או סכנה במקום או למלחמה
 העחידוס יודע יח׳ שהוא ואעפ״י . משפט כלא נספה יש נאמר
 ואשר] לכל האדם ביד הבחירה נמן ומגרעח חסרון ב-י שלימה ידיעה
 המשורר כסב וכן פעולוחינו. מכרחח אינה ידיעחו כי יכיה יחפון

; אפשרוסם טנט משארח נפלאה סגולייח ידיעה
7 7 J U מחקיים סנאי על אפי' לטובה הרבים יעוד כי העולה 

 יהיה לא אם מסקיים ג׳׳כ לטובה היחיד ויעוד סכ׳׳פ
 עצמו הוא שיכניס אי החטא שיגרום או אלי דברים משני א שם

 עלייה טלה גם ויעלנו עלינו הכיוב יעודו יקיים יח' והוא .כסכנה
ס ירידה אחריה שאין ; אר

ה ®י(״יל®) ל א צ  טלה שמואל ויקח שמואל בספר כחוב ^
 והרי השואל וכאל טולה ויעלה חלב

 היסה שטה כוראח וכ״ח .קרבנוח הקריב ואיך ה ה זר שמואל
 שלמים ולזבוח טולוח להעלוח אליך יורד ואנכי כסיב שהרי ליחא

 דנשלמא שם היסה שעה צורך דמה וסו .מנהגו היה שכך משמט
 . שם היו כהנים כמה הכא אבל בחון להקריב הוצרך ל ז אליהו
 דכל קייל״ן ואנן נקבה משמע פולה ויעלה כחיב שהרי קשה וסוד

ט׳ קרבנו עולה אס דכחיב זכר באוח סטולוס  יקריבנו חמים זכר ו
 לאי וכי כליל טולה מאי וסו שהקריב'. חלב מלה שנא מאי קשה ועיד

; כליל היא טולה שכל ידטט
 הבמוח הוהרו טלי בימי שילה משק שנחרב אחר כי דט

 והזר היא יחיד במס במצפה שהיסה הזאח והבמה
 היה הכל כהן היה שלא ז״ל ואליהו .יחיד בבמח להקריב מוסר
 טולמיס ביס שנבנה שכיון כהניס שם היו לא שהרי שטה למרך

 הבמה שאין רז״ל קבלו טוד .היסר להם אין ושוב הבמוח נאסרו
 .כבמה ראשונה שהקריב הוא שמואל שהרי נניא טפ׳׳י ®®י®

 כיון הטולה אח שהקריב שאול טל שמואל כעס למה כ א ח וא
שטבר ספני אלא עליו כטס שלא ז״ל המפרשים כחכו כזה שסוסרס

 בואי טד חוסיל ימים שבטח לו שאומר ה׳ מפי שהיה דכריו טל
 בבמה מוסד שהזר שאעפ׳׳י ואפשר חפשה אשר אח לך והודעחי אליך

 רז״ל קבלו וגם .בטרוס או נביאים אלא להקריב מנהג היה לא
 הקרימה אבל אוחומהכחיבה ולמדו w בבמח מוחרח נקבה שעולח

 הטעם ומזה סכר ומשפטה הטולה דין כי להודיט זכר בנשון היא
 להכשיר יחיד במס של דינה שנשחנה כיון דסד״א כליל לומר הוצרך

 קמל׳׳ן כליל טלה חהא שלא אפילו כשר חהיה ונקבה זר בה
 שהמלה כמו בזה כיון פשוטו לפי חלב טלה שהיה ומה כליל. טולה
 איטיודט שהרי אמו שדי טל אלא בטחונו וכל ולבו טיניו אין הזה

 טליר אלא ובטחוגם טיניהם אק ישראל כך ולאטל לראוח טדיין
 הטשחרוס ואח הבעלים אח ישראל בני ויסירו בענין כחוב שכן

 צרחם כטס וחטנם חפלחס שחשמט לך ראוי אך לבדו ה אח ויעבדו
 צרה בטח יטננו שמו למטן יח׳ והוא טליהם נלחמיס פלשחיס אשר

» :• אט״ר חפלחינו ע1וי
ת )”סיז(<זי אלף ל א  בו שאין בחולה דטתי אודיעך ממני ש

 משקה למשוח מוסר אם סכנה
; נשבח המשלשל

 ע*י בשבח נטשיס חולה צרכי כל ^נ*ן1נ בפ גרסינן
 שאין דבר המנונא רב דאמר המנונא וכדרב ארמאי

 מלאכוחשל דאפי׳ בהדיא לך הרי ועושה. לעכו״ם אומר סכנה בו
 פסקו וכן וטושה לטט״ם אומר בהם וכיוצא ולאפוח לבשל כגון חורה

 מלאכות לטשוח לעט׳׳ם מוסר אם ק״ו דברים והלא הפוסקים כל
 שחיקת משום אלא בהו דלית סמנין לשחוח מוסר שיהיה כ״ש אלו

 היא בעלמא דרבנן גזירה נמי והא שבוס לעכי״ם דאמירה סענין
 מאמירה ואפי׳ דרבנן שבוס ומשום לטכו׳׳ם מאמירה טפי וקילא

 ובעל והרשב״א הרמב׳׳ן בשם כחבו וכן דרבנן. בשבוח נעט״ס
 נו שיש בדבר ודוקא וז״ל מימרא דהאי פלה ז״ל והר״ן משנה מגיד
 לכחול וס יום שלשים כל חיה כגון אדם של גופו לכל חולי ממנו

 ממנו וחולה מצטטר או למשכב נופל האוכלאשהיא בסיך הטין אח
 שבוס אפי' לו מחירין אין כבריא והולך מחחזק והוא חושש אבל

 מלאכה בהם שאין דברים אלא טוד ולא טט״ם ט״י דדבריהסואפי׳
 בכם ז״ל הרשב״א כ״כ סמניס שחיקה משום גזרו בפולס כלום ולא

 פכ״ד כ״א פ׳ רבינו בדברי יחבארו הם ברורים ודברים ז״ל הרמב׳׳ן
 ט׳׳ש שרצים שמנה בפ' ז״ל הר״ן כחב בזה וכיוצא .משנה מגיד
 אס^ לטכו״ם מאמירה סמנין שחייח טפי דקיל בהדיא לך הרי

ט' יון אזוב שוחין אין דחנן והא . שבוס משוס שהוא בדבר  דוקת ו
כ חולי מחמס חולה גופו כל שאין איירי מאיבריו בא׳ בחושש ^  ו

 בשבת להתרפאות לבריא אסור לפיכך וז״ל כ״א פ׳ ז״ל הרמב״ם
 דלחולי משמט לבריא ומדקאמר וכו׳ כיצד סמנים ישחוק שמא גזרה
 בהדיא כתב וכן הוא בטלמא מיחיש משוס ליה דשתי והא מותר
 נופל שאינו בבריא הן אלו הדינים כל ופי׳ וז״ל משנה מגיד בעל

 הם פשוטים ודברים . ע״כ שני בפ׳ שהזכרתי כמו חולה ולא למשכב
 הטעה הטורים בטל שהר״י ואפשר . טליהם לישאל כדאי היה לא
ט׳ בריאים מאכל שהם ומשקין מאכלין כל וז״ל שכתב השואל את  ו
 לרטבו אותו ושותה אוכל אם אבל וכו׳ בריאים מאכל שאינו וכל

 יש הא חולי לו דאין טעמא ודייק ע״כ. שרי חולי [לו] ואין ולצמאו
 בעלמא חושש היינו דקאמר חולי דהאי ליתא ודאי והא אסור מולי לו
 השותה ולגבי . דמותר פשיטא גופו כל מולי אבל א׳ אבר חולי או

 שאין חולה צרכי כל ז״ל הוא כתב וכן ליה קרי חולה ולצמאו לרטבו
 יש ואט׳ הגוך סכנת בו שאין כיון ופושה לעט״ם אומר סכנה בו
 מחללין אבל דאורייתא באיסור טליו מחללין אין א׳ אבר סכנת בו

 דבכל בסדיא לך הרי . ט״כ מטשה דעביד אט״ג דרבנן באיסורא
 לפרש צריו וכן עסי. דקיל סמנין שתיית מחלליןוכ״ש דרבק איסורי

ט׳ אדם אוכל האוכלין דכל מתני׳ דהך עלה ז״ל הריטב״א מ״ש  ו
 שותה המשקין וכל לרפואה אדם אוכל האוכלין כל דחנן הא וז״ל

ק שהבריאים דכיון דטלסא טטמא י  שלא לשתותו או לאיכלי י
 סמלים שחיקת משום סכנה בו שאין בחולי בו לגזור אין לרפואה

 הבריאים דרך אין אם אבל לשתותו הבריאים שדרך וטעמא . ט״כ
 גופו כל בחולי לאו נמי הכא סכנה בו שאין לחולה אסור לשתותו

חולי לו שיש או למשכב נופל שאיט בטלמא בחושש אלא קאמר
באבר
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ק כפ' כתב בעצמו הוא שהרי מוכרע הדבר וכל א׳ באבר פ  ה״ל מ
 י ע או עכו״ס ע״י סותר במפה שנופל אלא סכגה בו אין ואס

 אבר אותו מסוק שהוא אתר צד ואיכא שינד ע״י ובשבות ישראל
 כדאמרינן שינוי ע״י שלא ואפי׳ דרבנן שבות ישראל מ״י אפילו מותר
 דשח^ היכא הנ״ס מינה סבור לכתחלה מותר במרדה עין בע״ז

 דבוריינידעינא מאתמול שחיקי לא אפי׳ אסרי הדר מאתמול סמנים
 דשחיקי היכא שרי פעסא האי ידעינן דלא מעיקרא הלי׳מ״מ בליבא

 אסור בעלמא מיחוש אלא בספה נופל שאינו והיכא מאתמול סמנים
 לרפואה אדם אוכל האוכלים כל כעין הוא ע״כ אלא כלל לו לעשות

 מתני להך מפרש בעצמו ז״ל שהריפב״א בהדיא לך הרי פ״כ וט׳
 מאכל אינו ואס ממר בריאים מאכל הוא דאם בעלמא במיחוש
נצמתו אוהו שותה ואם סמנים שחיקת משים דגזרינן אסור בריאים

״ מותר ? °’הטיי נ״ל ’י ״ י ' י זוצתו או המשלשל משקה לשתות שסותר ברור הדבר סכנה בו :אין ״

דדדבץ
 לו שאמר עד ש״ש שיתקדש יודע היה הפר וכי זה פי׳ לך שיאמת

 שהות אוסר ושרו הפר כח על ודאי אלא ידך על מתקדש וש״ש
 קרא אתי והשתא ידו על ש״ש להתקדש שעתיד הדבר אסתת יודע

 ואפי רז״ל בדברי מאמרים כסה לתרץ תוכל זה דרך ועל .כפשפיה
 וכיוצא היער עצי ירננו אז .כן} ימחאו השדה עצי וכל כגון בכתובים

.מתיישב למעלה שכתבתי במה אלא לעצים יש ולשון פה וכי בהם
1^’’' ש־עימדים מתיישב וכזה
 לא שאא א,יהו אל מדבר שהפר רואים היו שאס לבדו אליהו אלא
 אליהו שמסרו אחר שהפר אלא ראו ולא . אמר לנסיון צריכק היו

: כתבחי והנלע״ד .בוראו מצות לעשות שהולך כסי ברצון הלך בידיס
ת5^: (תרסב) הז אלף ל י’'■’ א י

הנביא שמואל את שהעלתה אוב בעלת
 אץ קשיאלו מ״מ היה חדש עשר שנים תיך בתלמוד שאמרו אעפ״י

ולהורידה הגוף בתוך הצדיק נפש להעליח אוב בעלת ביד כח יש
 ממחיצת למעלה סחיצתה' והלא חדש י״ב בתוך אפילו ססחיצחה

י זה דבר לקבל עלי קשה שיהא איך המלאכים  Jי’®״״ ״
ה ב ו ש ת  ששמעת י אעם זה דבר על מצניער הייתי ימי כל ו

 את הוא העביר שלא על לשמואל עונש היה שזה
;r ל ־ ״ ״ אל,־, ^ א ' ״, ־ , P6־ א ״ לן ־א,ל ־־ ״ ס ־ , ™ J ,י^,ז־ ™

״ ס״ על הכרס! בהר ̂ ^ י י ל ש י י י .” ’״ כ ”י ל ו ' '^ ? ש נ עז לו' א' ^ ! א1־ ?
ו אמר אליהו להס נתן אשר הפר את דקחו פסוק על I ול . כזה עונש לו ״יהא שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן הפר_לאליהו |

 כיו בזה חילוק ואין חולק בזה ראיתי לא ואני .המרפאין סהמשקין
 מתוק שיהיה או הנאתו כדרך שלא דהוי סר המשקה יהיה אם

 ובחולה ססנין שחיקת לידי ארלי דילסא אלא האיסור פעם דאין
כתבתי לע״ד והנראה .גזרו לא סכנה בו שאין אפי׳

ק עב ו ס י פ ח ק V 1  ר  I. . . . . .1 ^ 1 ^
״f, '”1 באבוס וגדלנו אחד סבפן יצאנו וחבירי אני

"' ' יאיי סליי יתקדש האל ושם האל ״״י' ״ ״
 מתקד״ הקב׳ה של ששמו כשם עסהס לך אליהו לו אמר בוראי

 א יועצנ ה1א. וכך לו אמר ידך על יתקדש כך שעמי זה ע״י
 .הס נתן אשר הפר את ויקחו הה״ד בידיך שתמהרני, עד ממקומי
 ^אסהוא זה בנס צורך מה כי זה דבר לקבל עניך וקשה אליהו.
 • בלע״ [של] אמון כמעשה הכתוב פרסמו לא למה גדול נס

ה ב ו ש  דברים אגדה בדברי ויש ז״לוכתב הרד״ק קדסך כבר ת
 ובאו האחד הפר את כשבחרו כי השכל מן רחוקים

< אליהו לו שאסר עד ממקומו אותו לזוז יוכלו־ לא אותו לקחה

׳ לי א״י עמהס מר י״י 1?’̂״ אי״א” ״ מה כ אותה ליישב ידע שלא כיון האגדה דברי יזכר ולא השתיקה

 מיינה יותר דודים דברי ע^ ערבים כי לתרץ ערב אני ולכן' והאמת
עו לפי כי שאבאר אחר חורה של  א״ כ כלל מתיי״ב אינו פ:ו

 ה״ הבהירה להם שנתן מה כפי אליהו להם נתן אשר לפרש הרצה
 נח^ א״. לומר בא ואם בחרו אשר הפר את ויקחו לסיסר ס״ל

ד’ ?ייו "° אלייי אמי” ■עס״י אחאב להס
;רי• ’’”לי ^א יא° • מן מהר

״’P אעי הכוונה כי תקשה א״כ אליהו ? ׳ ,1
 אש. מאי לדוכמא קושיין הדרא כן אס נתבפלה האחד הפר לכס
 לך הקדמת אחר האגדה לדבד אנו צריכין ולכך אליהו. להס נתן
לו י״ עשב וכל אילן וכל חי בעל וכל האדס־ כל כי ידוע כבר כי

 שתי לך שאקדים אחר לך שאכתוב במה אלא דעתי נתיישבה
 מכחות כח להכניס הוא אוב הבעל שכח אחת .בקוצר הקדמות
 אשר קרובות שהם עתידות לו מספר והוא כמת בגוף הפומאה

ת שאמדו מה הוא זו הקדמה לך שיאמת ומה מהכרוז שומעין ^  ש
 משכן הס העלוה ובית השחי כית כי ידעת וכבד שחיו מכין מדבר
 קו( הוח כן ועל ממקומו אלא קולו אין ולפיכך הטומאה לכחות
 שעו.ה רחיה ועוד .והפה הגרון דרך יוצא באין כיון גמוך

 הקדושה והיצירה הבריאה כסדר שלא ופומאה קלון דרך מרגלותיו
ת . למעלה ורגליהם עולים האוב ידי על העולים כל כן ועל  ע

 כסא הם השלם אז הצדיק או הנביא ואיברי גוף כי שנית הקדמה
 רבה קדושה בו יש ההוא הגיף מיתתן אחד ואפילו עלזנה לקדושה

 פוקדת הפהורה הנשמה אבל ליכנס תאבים הפוסאה כתות וכל
 עולה ושוב סגוף שכלה עד ויורדת ועולה כולה השנה כל אותה

יורדת ואינה
ה ז ר ז ל פג לך יתבאר ו  אוב לבעלת שאול שאל כאשר כי שאלתך הי

וקססיה פעולותיה עשתה והיא שמואל את להעלות ^

הילכך .בארן משפרו תשים אם פסוק על אסרו וכן למעלה ושר כח
השעירים שני

r ״■י-! סי וכחו שרו  W.,,!,
°”̂ שיי! כימים שוין בקומה שוין שהיו ^  י

־ א' וגורל לה׳ א׳ גורל ביניהם ל ״  ל״ז
ז להם מתן למה ובאבוס י ד ^ VU ר

״ ו א א י =” ״ י = = ' ’י י י ? ® 1 ■ מ—י ר ? ח א5י וכוצא נס , ד. היה ש.̂« לפי זה דבר לפרש הכתוב הוצרך ונא

 מכסות כס הנביא שמואל של בנופו להכניס והשבעותיה וקפרתיה
 שהיה הקב״ה וראה ההיא בפעולה שיש והסגולה הכח כפי הפוסאה

 לנשמתו רמז לפמאו והנקי הפהיר בגוף להכנס ההוא הכח מזומן
 אוב הבעצת נכח צא בתחלה כאשר לנוף שתכנס הנביא שמוחל של

 נשמת ותחרנז שתפרח סופב אמר כי הקב״ה במצות אלא ח״ו
 א.הים שאמרה וזהו פסא דבר הפהרה במשכן שיכנס ממה הצדיק
 א.א הפעמים כשאר זה שאין הכירה כי האדן סן עולים ראיתי

 דרך שעולים העו.ים פאר כדרך ולא קדושה דבר שהוא אצהיס

̂יל כייר אלא הרגלים ̂® °’ם' ‘̂ייי' ייל*
V I ® ®״'אל ®’® ®איל כי הכירה ויזה t

 למה לשמל שמואל לו שאסר וזהו .אחרת רוח לא בעצמו שמואל
 אוב בעלת בכת היה לא כי למד נמצאת אותי להעלות הרגזתני■
 לתקנה הבורא במצות אלא ממנוחתו ולהרגיזו שמואל את להעלות

אלא אפשר היה לא זה ואפילו עונש ספני ח״ו לא ולפהרתו גופו

;יש בזה א ה ^ ר ה ^ ׳ ז ר למשה ים של שר, ? מ א צרו אליהו לו .ו
 על השם נותקדש הכא גורל שם היה שבשעידים אעפ״י פר של

 עכשיו אב. גרס הגורל אוסרים הין הגורל ע״י היה שאס ידך
 שם שמתקדש וכשם פקפוק שים ישאר לא בחירתם ע״י שהוא
עליו ירד שלא ידך על ש״ש יתקדש כך אצלי שהוא זה ע״י שמים

 ששדיי חדש י״ב ברוך
״ לאתר אבל

הגוף עם ושייכות יחוס קצת לה יש הנשמה

הגוף

עשה וכן יידים שימסרוהו עד דעתו נתיישבה לא ואפ״ה האש
ע הנשחטים פריס טצ משתדל הפר דאי: ואע״ג ; r )יכח שא, י'-־־־״ ־ ״־' ׳׳•r׳״ חי־ן7 ג וחע
ומה ידו על שיתקדש לוצה אחד וכל ש״ש יתקדש זה מעשה שע״י

J/ן, 1' .״. . • • ̂ ,
שכבל ועוד למחיצתה נכנסה שכבר אפשר נא חדש י״ב

על בנויים הלב את ומיישבים הס פעם של ודברים . כלה ,
: כתבתי לע׳ץ והנראה מעיניך. ילוזו ואל אמיתיות הקדמות

ת סהלהרמג) אלף ל א נתן שהכל כיון הורה בספר הנרךדה””” ש
 שיקרא כדי אותם שיכתבו ראוים היו הפעמים וגס בשיני למ״י״ה

 פעם מבארים הפעמים גס שהרי שבוש בל< ישרה קריאה היתורא
ז לפפמים הכתובים י

השונה



̂טובה  כשמלה להסב״ס המלאכים ששאלו במה סלויה זו שאלסך ת
 מה השרס מלאכי אמרו . המרה אס לקבל ה מרט

 סנה לו אסמ בא מרה לקבל הקב״ה להם אמר בירנו אשה לילוד
ס׳] השמים טל הודך סנה דכסיבאשר והיינו לט  משה להם אסר .[

מ ס׳ סנאן» לא סרצח לא בה כהיב מה סו  ביניכם יש רציחה ו
 מה אדונינו ה׳ ואמת והודו לכם למס סורה בירכם יש מאקז
ר t שמך ^י o עדמ^ם מז לא המלאכים וכי להקשוס כ&רץ;ייש 

שובה הריאה במרה קורק היו שהם למימר לך איס מאי אלא זו מ

שיש ההב״ה והודיטם הקב״ה של שסוסז סלה המרה כל ל ארז

ם ^ שאר כל וכן וסייב ופכיור והיסר ואאסור וכיהרה גסומאה ^ דינ

שיהז כדי יסברך אסו באמנה היסה כאשר

ף ש^יס בהס שנבראו אוסיוס לצרף בצלאל היה ^דט אמרו ד א  ו
ח ו ל ז מ ה ^ ״  לחורה פירוש שהיא פה שבטל מרה כפאר והטסמים י

ב ז והדבר שבכסב. להורה פירוש הם והמטמיס זס7הנרך ק ^

*״ חיי  והכיטמים הנר\דוח ניחנו לא ול:ן הפכיות י
 שלא כדי לה׳ לטפוח טח משום בחומשים דכסבו ס בס עסבל

ס ר ו ^ כ ^ ה. שבטל מרה כשאר הקריאה ס לך שכס־סי ובמה פ

סב « ט י למה או פה שבטל מרה מ ס כס ם ? י  ?ה שנ ^
ה ר  S כל בנטז נרמזו מרה גופי וכמה צורך בהם שאין ^

r קטנה חיבה אפי׳ (אלא) 1̂םאי להא־ז לו שי» t e ה ? 
ס פי טמקיס ^ ל״  א?ס אפי׳ בסורה לך ואץ אנס״ ־שיגם שלא ם ו
^ ^ א  ישמטאל כלשון רפה בפה ולא הקריאה לספארס ולא צורך ל
 וחצליסואייטרב טיניך «ד זה כלל חסיד ושים רבים חשט כאשר

: כסבחי לט״ד והנראה
T O מב שסצאסי  ידעסי ולא הראשונים ק לאחד מצאסי וז״ל בגליון כ

 S לאוסמס ונשמה שרה הוא שהנקוד מפני כי לט שמו
Wד ״״^  הדרכיג וכל הפנים כל סלל שהוא לפי נ

מפניםוסטלומס ואוספניסלפניס אוח בכל נדרשים וסל®
? חהוסאימר ואמרו אצלט ידוע גבול לך ואין מסטלומוס לפטם ? ל

י ק  שהגיטה החומר כדמיון ושיטור גבול לו היה ״®f י
 הנירוד לפי אס כי נדרש להיוח לו אפשר היה ולא דו-ה צורה

J °  שלימוס מיני בכל ומובלל בלול בס״ס ספני אבל חיבה ®״
 כדי מנוהדים נטשה לא חלים סלי בה נחלים ומלה מלה מכל
 כר אלא כר חקרי אל אמרו ולפיכך שלימוס מיט בכל נדרש ה ^

L נסטורס ז״ל חכמים והנה כך 3

״ דבר אדם שכשישמט מלמד אזניך אלא אזנך ריקיי , י ^ ג  מ
ך א^במ היוס מטם סוד טל אומנו הסירו הזה ובמקום אזט מו

” ? ״ “ל י י י S י־־ל א
א י י י ו «י ״ י ע סננדס אי״־ל ״ י ס . ־ ־

י“ ) “ י ״י אי י’ י”״ ^אלת ( ® י ן ־ ״ ל *, מ ס ״ ״ ז  סי

־ ־א ״ י ־ י»א ®

י : בשמחסן ישמחו ולא ישיאל
״י” תשובה י ־<ל צי ־ ־ י ״ *•איתי פד ז ג  ו

™ י ״ ^ '

י ״ ־ א א’יל־יא י י ־ ״ ל י ז א י י I י s® ?
י י”״ ן׳.5ן ן5וק, טפר אדמח מישיר י ® י

r n ־ p nת מ עו ת סזו
ם שזה ר^הי »  הראשונה הססייה וטל p תחיות דשתי מו
 חקטח זקנים ישבו טוד ברטהו בן זכריה בנבואס נאמר

רי ט ב בגיש וילפיק י-ושלים מ מי  ובאלישט משטטחם טל וילס הכא ד
 החם מה ממשטנח משטנס רלפינן משפנס כחיב המס אס שהמיה
ם. סחייס הכא אף המסים סחייס  שר בפשח איסא והכי סססי
^ ולמת מסח סוף יתוסשס לה ומייסי כ  לפחיד היא זו שנבואה מ

ט סוד קרא ומדקאמר הגאולה אמר  מרוב וס* וזקנות זקרם מ
ם ^  האחרונה טל דאלו מדבר הוא הראשונה מזחייה שטל משמט י

 מנוחה שהוא השבח יכנס סיד כי ימים רוב ולא זקנה לא שם ן ח
^ חסיד וזסר שבס שטלו וטולם הטולמים לחי  היא:חמה ט זה ט

 ע*ניהם סראה מדיין כי השעבוד ועול הגלוס צרוס לסובלי םדולה
ה הקדש ופבודס משפטו טל טהשאקוארמץ לק  טוהרה עלמחסטז

כחבמי: לע״ד והנראה . אמן בימינו
ח (חרמה) ע אלף ל א שנהגו במה דעסי אודטך סמר ש
̂פ ברוב ___ שבסוס מ׳ הראל נל̂י

 מאורוח כמה בזה וחוברו לחורבן זכר קרוב״ן לומר ב לט הסמוסח
 בהם ויש ^ירבן וזכר קינה ט׳׳ד וסלם חי כל ונשמח וברס וקדישץ
ל גבירל ק שלמה ור׳ הלוי יהודה ה״ר מחבורי  יפה חולנזסאם י

, - :להו מבטלינן ואי טושים הם ,.,!ן
n S w I i ה דבר דיבטל למאן חיליה יישר  כבר לאל ושמז .ס

 נהגו to המס״סערב וגס במצרים זה מנהג נהבכיל
ה  קינוח דברי לומד וכ׳׳ש בשבת ובכיה רז״לצעקה הרחיקו וכמה ס

 אוחו חחק בזמניט אפי* והלא הבטה לעורר כדי החורבן ולמכיר
 בט׳׳ב 5טה אינו שבצנעא דברים ואפי׳ זמרנו קודם וכ״ש בשבח כשחל
ם של בבבחוס כ״ש הפוסקים רוב לדעס בשבח להיוס שחל  מד

 על סקשה ואל פרהסיא של דברים שהם קינוח לומר ש וכ ב מ
 שכמב כמו משוררים אלא הוראה בעלי היו לא שמא כי מחבריהם
 בן שלמה ר׳ האזהרוסשהוא מחבר על המטח בספר ז״ל הרמב״ם

 על מטלה בשבח חל שאם אמרו בשר אכילס לטנין והלא ל. ז גבירל
 דאנה שום להראוס ראוי אין סוף סוף .שלמה כסטודח אפי' שלחנו

 יפס זה מנהג לבטל שיוכל ומי שמחה הכל אלא בשבח פצטן ו,א
מד דבר לך שאין ע״ימחלוקס שלא ובלבד עושה הוא  לפניהמחלוקח ש
 אבל וז״ל ז״ל הריעב״א כסב שכן באיסור שהוא כיון למנהג נחוש ולא

 שבשלם עפ״ינדולים היה ואפילו לו חמשין אין לשלם להקל מונהג
 ההם בישם יהיה אשר הוראה בסל לחכם איסור צד בו שנראה כל

^ אלא לני שאין ש  כחבחי: לט״ד והנראה עכ״ל. בימינו שיהיה ה
ת י)”(®י ל א ד ממני ש ד מד החכם נפשי י  כ״ה מח

לכיעון אשה יכולה אם יצ׳׳ו סטן יעקב
׳ה

 לכיעון אשה יכולה אם יצ׳׳ו סטן יעקב
 לטשו שיכולה כמו הבעל שמשכן במשכון ,לבטלי טשיחי רוח נחח

 דאססא למכר משכץ בין לחלק נופה הלמידך צעיר ודפח בסכר
 ולא מסברא וזה מכר כמו בהחלט שאינו אחר המשכון ומקנה גמרה

 מן כפול ושכרו בלאו או בה! עינינו יאיר .בזה ברור סמך מצאחי
וכו׳: המשסחוה השמים

ה ב ו ש *  לו יהיה לא אם שהרי מעם החלוק לזה ידעסי לא ו
 מחלימין או המשכון אס ומוכרץ לב״ד בא לפרוע מה

מש™ קונה ב״ח קייל׳׳ן והא משכון לי ומה מכר לי ומה לו אוחו
 רוח נחס לומר שיטלה אצלי ברור והדבר ומקנה גמרה לא כ וא

ט וכי משכון אס דמורפס ופשימא לבעלי עשיסי  בכיל דהמכר הי
 משכנסא ואש^ מיד במלה המשכנתא כן הפוסקים כסבו כאשר מיד

 הקרקט שאין ונמצא כסף בלא נפקא שי״א ,
 ואי לבעלי עשיהי רוח נחס לומר שיכולה אומר אני ה אפ נחלכס

 דמכירה דטה ממכירה משסן דעדיף אמינא הוה דטסחשנא גאו
 שאיו לבעלי עשיחי רוח נחס לומר סוכל לא אמינא הוה היא בהח,מ

^ והוא לפניו שלי אס ין שמוכר אדם  כש נסרציס ודאי אלא שו
 לבטלי עשיסי רוח נחס לומר דיכולה אמרינן ואפ׳׳ה מידה שקנו

 רוחעשיסי נסח לומר שיסלה הדבר מחליכיין שאין במשכנחא ש וכ
 הזכירוהו לא־ פשיטוסו לרוב דעסי ולפי נתרציח לא דודאי צבע,י

 ונאמר בא דא׳׳ב: המכירה בהחלט סלוי הדבר שאין דמלחא וקושמא
 ^מר סוכל לא מקחו לו יחזיר דמים לו יהיו שאס בע״ס מכר שאס
^' כל הטעם עיקר אלא לבעלי עשיתי רוח נחת י נחס דאיכא ה

יוס
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 יש רויו לחס יותר אדרבא מכר ל• ומה משכון לי ומה לכפל רורו
 משמע כשכירות ולא כמשכון לך ומדאיכעי ממכר יותר כמשכון לבעל

 למימר ומציא היא ליומי מכירה דשכירות בשכירות ^ דפשיעא
 ואפ״ס נחלט דאין הכא והא השכירות ומתבטל עשיתי רוח נמת

 המשכון שהרי שנא לא נמי במשכון אן! עשיתי רוח נחת לומר יכולה
 לא בשכירות שגם לומר סברא ואין בידו שהוא זמן כל לו קנוי

המכירה מכח השכירות כח עדין! דא״כ עשיתי רוח נחת לומר תוכל
דא״כ בעייתך לפשוט יש ג״כ הטעם ומזה שמענו לא בזה וטוצא

 תטרון! ולא הלמוחות מן שתטרון! המכירה מכח המשכון כח יפה
 מקום לכל כללאכיילא(אלא) אלא כלל מתקבל אינו וזה המשכנתא סן

 והענין לבעלי עשיתי רוח נחת לומר דמציא [דנח״ר] טעמא דאיכא
 מן הוציאו ולא משכנתא או שכירות או מכר שנא לא סיד בטל

 משום עבדא לא האי דסלי אחריות עליה קבלה א״כ אלא הכלל
:כתבתי לע״ד והנראה .רוח נחת

ת (תרמז) עב אלס ל א  יצ״ו מנחם כ״ה הנבון הסופר ממני ^
בראשית מלת עכברים שאכלו ס״ת על

ת. לענין איירי  שלא בדבר הברייתא לפרש ריב״ש צריך קשה ותי ס״
ן וטול וז״ל שפירשתי כמו יוסן! בנימוקי פירשה וכן עכשיו בו נהגו

ר ־ ג ״<P־ אם * ״׳ ף * ־ ” i' ”5 !’י
ס איירי ולמטה מעלה של מהירושלמי נראה וכו ע"כ בגד  מ נ

 תוסר שהוא זה הלכה יוחנן רבי בשם חייא ר׳ מינה לעיל דגרסיני
ד ומלמטן מלמעלן משייר שיהא צריו  אמוחא לה ומחו יקרע שלא כ
 מסיני למשה הלכה הלכה למה יקרע לא ואם יקרע למה הלכה אם

 בעות שתיא מלמעלן בספר ריוח ליתן צריך וכו׳ בעורות טתבין שיהיו
 אתציעתא בס״ת איירי ולמטה דלמעלה וכיון נו׳ אומר רבי ג׳ ומלמטה

S אלעזרמשמעדהלכתאטתיה בן ר״ש דאתיא וכיון בס״ת איירי 
מפורש דאינו דמשום אפשר הדבק דין ז׳׳ל הרמב״ם כתב שלא ומה

ל”ח?ם’אי‘̂' v̂׳ לי׳ שליי בתלמוד ע ? ת כ על כתב שאם נראה ל ז הרא״ש לשון דמתוך ואע״ג הוא דה^כחא
״ הכתיבה שקודם בדבק שנחלקו משמע וז׳׳ל שכתב פסול הדבק א
הדנק על לכתוב צריך שאין כיון יחד הקרעים לדבק מותר שנקרע ס׳׳ת

ז ’ל מס^זכיא n"n ע״כ ״ ״ י י ״י ״ י”® ״ ® ̂ע ומותר נקבים נקבים ביישוי העוו! אטור דרור »ייי ילד \ 1 , ״
י” ״ ״ ® י”j״“,יי י ° י”* י ״ י " ״c ״ ם־ג לפוא הא ־י,ב א.־, X ״

U, ־״מ, p  w  ow->, לוני, «הי נה,ש
 והרי נתקן הס״ת שנתקן וכיון פלוגתא הוי נ׳׳ד וא״כ זו שטה לט

:כשרות בחזקת הוא

^ ה15ת ב מאיר רבינו מלפני שאל ז״ל הרא״ש כי ידעת כבר ו
......... יטל אם יתפור לא שלש בתוך האדאמרינן סרוטנבירק

טעמא שייך דלא מודה דבנ״דאפיליולבינו^איר איטר איי יזדד• דטעמאמשום כיון בדבק לדבקו
f•” אם כי דשרי נראה היה אפיצן  Iשמא למיחש איכא השטות לתוך כשיקרע דמריעהדנשלתא 5יי׳ ל
ם״,ד ל?=י' י”ל׳' י=י’ אייי ייני* ר י נ ליכא העכברים שאכלוהו הכא אבל בקרע א ום ו » ^ יקרע הדבק שמא לחוש יש ומהדקין וגוללין בס״ת שקורי; ע״י ז הדבק יסתבר או סן 1^. . י׳ בקיע וו

מדמסיק ותו

נ״א דליכא בנ״ד כ״ש’ ’לטסברא^יז \א1’תק  כיה קריק בראשית כפי'מלת שהוא׳ט׳ילאי״קסן' מי׳׳ד אבל ר?זום^ם א
בטלאי כתובה היא בראשית של המלה שכל ותו י;אנורו5< ׳ר י £ ^ ״ל ילל' ״ל י’’®א I”״ אם ומה

״ מבי׳יז טלאי הקריעהע״י את שמחבר ״ י ״’י » אי ’ ’ " מ ק: על נל^ס מ הדנ
״”א י ״״® לא י wוי• ̂ ® ?'’”״״יי י^° ״ ^ s שהתפירה במקום הדבק להתיר נוטה שדעתי דמלחא

א״״ ד«ח י״״® • בנ״ד הס״ת•• נפסל ולמה נתקן שכבר בנ׳׳דוכ״ש וכ׳׳ה ™ ’י״לל׳״י ל״׳יל ״’״ ׳״ל הי
ז עליה טולה שנקרע ס״ת מסיני למשה הלכה סופרים מ״י ח לי ט ו מ ז ו ^ ש־ ו  אפילו כולל הוא ואם השם את תולין אם שאלת ולא

״י קצח נראה היה משם ״”י ס״י הפוסקיס ורוב פלוגתא אינא נמתקיס שאינם השמית שא- ̂ ״ft 1'”” א”״
ם ־י ל״י־יי םאסיי «ו, י׳ י *’«״־ י , ;1’=“ ״’״<” «י ־ ״ , P״,, ״ j ■,־ m e  f m מי6ם

דובקין אין קתני הבבא מזו ולגעלה מותר ניכר ואינו יפה הקרעים

 ואעפ" עציו וכותב הקרע מחבר הבגד טלאי
שעוברת אעפ׳׳י כשרנמי_ בנ״ד וא'כ זה לפי דכשר משמע הקרע

ל׳׳אסימן בתשובה ז״ל לריב״ש שראיתי אלא הדבק ע״ג הנתיבה
 דההיח וכתב הוא דיחידאה מאיר ר׳ בשם כר״ש קייל״ן דלא שכתב
 הפרשיות גדבק שמצריך הוא בתפלין הירושלמי שהביאו סופרים דמס׳

 כ. ע [כן](לפסול) נהגו לא ואם עליהם שכורך בקלן! או בדבק יד של
 .מאיר רבינו כדעת בדבק להחמיר שדעתו נ^)ה תשובה ומאותה

 טעמים מכמה תפליז לענין הירושלמי לפרש לי נהירא לא ומיסו
 תטין בה.כות ולא ס״ת בהלכות כתבה ז״ל הריא״ן! שהרי חדא

 ושיהיה בה קתני דהא ותו .שנויה היא (נמי) ס״ת דלענין משמע
 ותו הקלן!. על אלא נכתבין אין ותפלין שער במקום הגויל על כותב

 וכי שרטוט צריכין אינן ותפלין משורטט דהיימ מסורגל בס דקתני
בדבק ודובקין טולק לענין ה״ה ס״ת לענין איירי הני דכל היכי

א״י אלא תינוח ג׳ אנ ל אי S ״ i’’ יי  ?  V 
' ״י ״ל״ המפרשים דחניא הא ? ״ י

ת” י^׳״״ י”’י״ לא לי״י” שואל המלך י י נ י ^ ד . ״ ב1 ^ י ?
׳ שרם כותנ היה ״”א ̂י י י י ד־ '’"’״ ד ד ^ ^ וי״ל י
א ס״יי כ״י ככל ליכא והא הלת י ‘””י'' ״ייי

 -הוא ואעפ וקדושה בכוונה השם קדושת לשם אותם כותיין ושוב
׳ £ ™T O ° . ס־ סי W ב  M. , ־ T ־ O Tpi ® ^י,י

, הגדול: לשמו
הקדש ספרי בכל נוהג השמות תליית שדין מהירושלמי למדנו ח ו

“ ^ ם אל] ש הי ״’״ ״׳ אל 'ל־
ל ז א הרשב בתשובת בכ״תעיין זולת שמענו לא השם קדושת לשם

׳ י נ ״ ל ש ת ן מ י ״ ס א י י ה ״’ל״״ י ' שאלת ״



שאלות

ת (סימט)‘ עג *I״’״ ל א ^  כחלה כמקדש דטסי אודיעך ממני ^
u K- - לא: או מקודשס היא אס האור ״

ה ב י ש ט׳ ומעשחח רסרומויז המקדש סנן ת  ישראל ואסילי ו
 דכסיכ סרומה נקראס דחלה ידעס ו׳כר מקודשס

 ומדלא כחלה המקד» הוי מסניסין בכלל וא״כ סרומה חרימו נוצה
 טהורה צסרומה קידש אם דבין משמע מהורה בסרומה תנא מ־יש

p וטעמא קיימא טמאהלשריסה דסרומה ואע״ג מקודשת בטמאה 
'‘שהי בהנאה אסורה טמאה תרומה דאין דמלחא ׳ א ' הי  לכ*ו ה

 דס״ והיינו ע5שרי'א בשעת בה וליהנות תבשילו תחת צהסיקה
 1דקא שנטמא תרומה שמן והוא בי״ט שרעה בשמן ״ןליקיז !’״

 סחת להסיקה אפי׳ לך וה5י דכתיב מקרא לה וילסינן (שריפה
 חייסא טעמא דמהאי טמאה לחלה הטעם והוא וה״ה תבשילו
 סיס אם הילכר אנו. מת טמאי שטלנו טמאה שהיא מפני לשריפה

 כמקדש הוא ממונו שהרי דמקידשת פשיטא האור כ״לח המקדש כהן
 ואם להסקה פרוטה שוס בה דאית וכגון מקידב׳ שהיא בעצים

א ממק הנאה דטובת דפסק למאן האור צתלס המקד׳► ישראל מ

ס ח ס ס ק י  ריס ל אסורה התרומה(והיא מן נמה שנמצא תבשילו ^
^ו  ממ? אינה הנאה טובת דפסק ולמאן טמאה) שהיא בזמן ^י

שח שקדשה כהנסבשעה היא ואפילו לה מידייהיב ד,א דאנהמקוי

 משניהם גט צריכה אחר קדשה הפוסקים.ואס לשני לחוש לסמור
 מאיסורי שהוא מפני קטרה או שריפה הטעון כל דמלסא «צא

מב מירי דלאו מקודשת אינה הנאה  מפני שריפה הטעון וכל לה י
 וא״ס .מקודשת בהם המקדש ובטרים ותרומה חלה כגון מטמא

 לו וקיימא שנטמאו מפני דטטונים.שרפה שנטמאו קדשים היי
ש ד  דבשלמא קשיא לא הא . מקודשת אינה וטמא ונותר בפגול ^
ם מי  מסירתן דמן וזרקת בהן מועלין שריי נינהו הנאה איסורי ק

ק’שלא ה”י י  U מוסרת תרומה אבל קיימי באיסורייהו דמן ׳
 אמו אבי מבית חלה ליה שנפלה ישראל היה ואס ל. וק אה בה
"I״ ®  אחר לכהן למוכרה יכול שהיי האשה אס בו לקדש הוי ״

 שם עייז מקדש האיש בפ׳ איסא והכי תבשילו סחת להסיקה
■ י כתבתי: לע״ד והנראה

סחותשובותהרדבץ

 כאן) אותה והשגתי הרמב״ם לשונות מחלק נשמטה הזו (התשובה

י *לו'‘ י ת (״ק״ג) ׳ ל א ט ז״ל הרמב״ם שכתב מה על ^

'^ ד ״־י ״ אי ז י י » ™
D&P יו״נז 1י* P״־« יס״א ■ 1’™" “ 'יז”" ™

A  i* ד s־ —־  , « r
א ז ”ל־ ״ ־י י ־ י י מצס פסים ני SS’ אי נ S ״ '  t o P t e 

ה ב ו ש שסובר סי יש הדעות בו רבו החמן השבתת כי ידעת כבר ת

וים טדרבנו בדיקה ויש התורה מן ביטול ויש התורה מן וביעור
י’י ־ '־■־י נלה : ־ ? I" ־־■ ’נ ע ? ־ א ־ ר י ־

 רב כדאמר מדרבנן לבטל צרק אבל החזקות על דיע^דסומק לת
ניגיול ויש .יפיפיה גלוסקא שמא.ימצא ומעמו שיבט׳ -ריך .יבודק

'! ”I 'שחששו אלא הידוע לח״ז אסילי ה״ייי
עם בדיחה רבנו הצריכו ולפיכך לגמרי מדעתו יוציאנו לא ^מא ח-מי-י

 ואסור כרת דאיסור בפסח כחי־ז אכל י ®י
החזקות. על התורה סמכא לא האי כ׳י שתא ול ' '

ן תו ו  אדעתייהו ולאו מקום בכל אותו מכנ^ין שתא טלי בו ל דרג נ
הוי דרבנן הוי הבדיקה אחר של ביטול דאי ותו חזקה. לה תרע וא

,= ? ה י ״ ; = ימד^אמר ל־טל לייו שבלי. אנ־ש״י ל״י״י י
 סן גס לבטל צריך התורה מן הבודק משמע לבטל צריך הבודק

ה. ר  וסו לבטל צריך מדרבנן לפרושי ה״ל מדרבנן דאי ותו הזו
 ז״ל רם̂״ והוצרך ו:ו׳ גלוסקא ימצא שמא מ״ט בגמרא דאמרינן

! א ־ ״ ' ' י י ל ״  דעבר שמע1נ דמלחא פשטא אבל ולהנא י
 יראם בבל לא כלל עבר לא התורה מן סגי ’יא לט״בי עליה

 חששא לא קשהדי.יכי סני לחודיה בביטול ואי • י״לא ל’י י׳א
 א דוכס בכל 'אמריק והא לגמרי מרשותו יוציאנו לא שמא התו.ה
 נמצא סגי לחודה כיטול אי ותו אדם. של דעתו לסוך ירדה .יתורה
p ביעור על ומכרך ביטול שהוא כבר־תי משקר o ס  ליי ״
 שמל במי מצינו וכן למבטל אחד ונוסח למבער אחו נוס״ לקבוע

 הדוחקים אלו מתוך בעל. חבירו בן את שמל ומי ד בלמ מברך בנו את
™ ’P̂־ ״ ״ ״' « ־ נ ־■!יו ־ י ־ לפי־ ה ־ W ־ .S 

 חד •כל לגמרי אותו דינטלו תשביתו לשון והיינו התורה מ, בע
 השבתתו עיקר היא שזו וביעור בבדיקה הידוע חמן ליה כדחז וחד

ל ■״פ י־אייי ״ נ * ’« נ״ל״א נ י י S 6יל P’־ י
א ־'"־־י ־ ־ ־ ־ י נ7 נפסרא ־ ס ד י  ופעמא פי

י » ״ ( ־ f י ־ ־ ־ • ל־ר־ 6ל פ־מ נפל י־־־ ■ ־ י נ רג י S ־
̂ל » ־ ד ' ־ « . נ ־ י ־> ינייל־ ־ נ ד נ
' I ואיגו סברתו לפי הסוגיא ומפרש ההלכות מפרש שהוא

™ י ? ? ״ ״ו’־ " '• ״ ׳ * ־ ' י ־ י ״ נ r' לא6 י a  p־
.בשבת עכו״ס ביו אגרות משלחין אין גבי מהם דטסך להפיס וכדי .

 לבטל סגי דלא דסד״א ידוע שאינו ל״״ז היי״ ליה סגי מ!למא
 בביטול דסני קמ״ל לה ידע דלא אע״ג עילוה דדעתו יפה גליסקא

ש ימצא. ובל יראה בבל עלה עבר דלא ותו מח נע ״  S ו
 ז5ר4ו בסמוך הרב שכתב כמו אחריו לחפש הוא מדרבנן חמן

 עליהם חייבי! ־אין אלו דגן מיני ה׳ הרבז״ל שכתב מה ועל עיקר.
 בתור בו שחזר ואמיל ז״ל הרשב״א מלפני נשאל זה דבר וכו כרת

T'® י f ססריחיד אלא כלל מחמיצין פיחת מי שאין ®א 
 חס [הוא] בעלמא לישרא כרת חמוצן על חייבין אין ל) (ר ן;א® ' י״

 ז״ל'יישרא הרב שגם נ״ל זה דרך ולפי בתשובה ז״ל ץריו תורך
ח״ מלי קשה ואני דר״ל. כלישנא נקט י סו בו שי  K מ

ה דלדיוקא לתיז יש לפיכך בלעונו דקדק  דלא דמעמא איצטריך דדי
^ אפילו מים ^ו נתן אבל עיקר כל מים בו תן ל  אחי כ

 כשאר מחיג״ז שלאש״ין היכא כרת עליה וחייבין חיייו;נמור די ל
 דחמז ונהי רובא בהר נחיל פירות מי דרובן כיון א דה פות ע
ק מדיוקא קמ״ל הוי לא גמור חמץ ̂ו !שא ® ח  וסיינק הוי גמור ד

ק ומ״שנ״כ . נרת עליו מ  ל־ז במים אלא ללישולקטף אסוי ה׳ כ
o שלש או פירות ומי במים לש אם אבל הכ״פ ט׳ חמן משום לא n 

 אפשר ואי לסחמץ שמאהרין חמץ שהן מפני לא
ח מ ט  עיסות משאר יוסר חמן בהם שאין סובר שאני . קל״ נ
 דסא יודע וכוי .עוני לחם שיהיה כדי אלא מחמץ ל^מרן דאפשר
 S בלבד במים אלא ולקפך ללוש אהור הראשון ביום דקאמר

^ פיל י ת אכל וחכיריו דכש דהיינו ק רו פי מי ן שא\ מי עו
ס מצה זו דאין ראשון ביו״ט אפילו ללוש י ^ 

בפ״ב! לקמן בסדיא כסב וכן בפסח חובתו ידי בה ויוצא לחם אלא
ק ? י ־ נ־־ ״ • ־' ־ ־ «!־ ■I* נ ־ ! S־ ־

u ״1נ־- לאו ד י *ו ־ מ י6ת0י - rp'»<><W1 ־ א ה » ז

ופן



r3*1nn !gg
 וכן יסד בשניה» הוא ופי׳ ושמן במים העיסה אה ללוש מוסד וכן

 ומי מים עם שלשה ה״קמצה נמי והנא ומלב במים וק ודבש במים
ט ביו אבל מימון לידי בא לשפיר פסמ3 מובהו ידי בה יצא פירוס

ותמונות

 .בפסח מובסו ידי יצא ולא ען<י למם דבעיק משוס אסור יאשק
 ומראה . עליהם לשאול כדאי היה לא הס גרורים ודברים

כסבסי: לע״ד

̂טי חלק החרב״ז ̂טוית ונעלם תם ̂טל

ד ו י י ייי“ ייזיי״ י־י^ ״ ״שיבי־ פר■ לר,רפים ראיתי הנייר על גמ׳ס רחייבח׳ר ״
י ואדירי הפה בארץ אשר לקרושים זו תשובה גם להדפיס יא?תי עור דע׳׳א ״ ג ק י י ״  ג

^ן. קדש שבת ויום בקובייא רסשחקי למאן האורים כסשפט בעצתם יסר׳ו והפה . קורא ̂ר אש. רשדדים ח ה

 ונסקבלו משמעון קידושין שקיבלה ראובן חשת אלמגה
פסוחי מכמב ירה מסמס והוציאה (י״ב) בב״ד קידושין ̂ ^

 על ואברה איל,־ בימי בעלה מוס אחר עצמה על שקכלה מוחם
 מפורשים רבים ע״ד רב לזמן משמיש להנאת שבעולם גוא נפשה
 אמרה כי הנז׳ בקידושין וצתסרכיה בחזרה אמרה היא גם והיא

 ודברים מסך מלא ממר השקוה כי ברצונה שלא היו הקידושין שאומן
 מחחיטח היא זעמה השקוה ודוגמה מדעחו האדם אס המוציאים

 יש ואם הסרה בו יש זס נדר אם רבינו ילמדנו הנז' הקדישין על
: השמים מן כפול ושכרו ממש לטענותיה י"

, ד ב ו ע  לדבר מפורשים רבים ע״ד שהודר שהנדר ידעת כנר ת
 כר״ת ודלא סני שהו כל ובמצוה התרה לו יש מצוה

 שהיא כ״ש בנ״ד ז״ל האחרוצים כל בהבכמש ז״ל דעמיה ומאן
 האשה לא אבל ורביה פדיה על מצווה שהאיש שאע״פ רכה מצוה
 שנינו דבהדיא המצוה מתקיימת ומינה דמיניה עבדה מצוה מ״מ

 יותר בה מצוה בגמרא ואמרינן ובשלוחה בה מחקדשת האכה
 הוא שניהם על במחניחן דקאמר• ברוקא ן׳ יוחנן ר׳ ואפי' מבשלוחה

 קאמר הכי אלא ח״ק על לאיפלוגי אחא לא וכו' ויברך אומר
 שאמר ה׳ דבר שמקיימת מצוה עבדא מצווה אינה שהאשה א־י״ס
 רבים ע״ד אפי׳ גדולה מצוה בו שיש זה נדר א״כ וט׳ אוחם ויברך

 לה אין קידושין שקבלה וכיון חחחרט אס החרה לו יש מפורשים
 כמינה כל ולאו החרטה טילי הם הקידושין ועידי מזו גדולה חרטה
 לבטל מהגיא נחמתה שאין וכשם הקידושין בקבלה ולהחנחס לחזור

 שאין:׳יה סהדי דאגן כ״ש חרטה לענין נמי מהניא לא הקידושין
 מט וחפלוס בקב אשה דרוצה הקידושין חרטח בענין שוין ולנה
 שאשה גם ומה ארטלו מלמיחי דו טן למיחב וטב ופרישות קבים

 הגוגיטרעיס ושאינם הגונים רבים בת בשער בצער היא תמיד זן
 גחה אלו בקידושין ועתה וקרפיפין גנות דרך אליה ובאים ויפים

 מיד שנתקדשה מאחר לכה מצפוני ונתגלה בא ואין יוצא ׳אין שקפה
 והשקהו ידה על כדה וחורד והוא היא בשרם אח ביין מםכו

 זה וכל שלום רוב על והתענגו געגעו בזה וזה רבא באהבה ועמדה
 ונתחרטהעל חפצה ובנפש שלם בלב הקידושין שקבלה באצבע מורה

 ערמה וחחחיה חומה מראה כעח ואס נפשה על כאסיה האיסור
 או בנוחיה בתי את צפייס כן עושה בהיא פאפכר לה ר.ושכי; אין

ואין ולחוץ השפה מן דבריה שכל כמינה כל ולאו אחרס לסיבה
 מ; לבה

ומהייין
 התרה לו יש הזה הגדר מפתה .דבריה את ומנפל עמה כיס

הקידושין בקבלה בהחלה שנתרצית אחר כרחה בעל

 סורדס כדין אוחה ודנין מיקריא מורדח רוצה אינה ואם כמדובר
:אהבו והשלום האנוס הנביא כמ״ש האמח לאהבה ר,וחם גמורה.נאם כפוסי חייים

 גשסי אחי אשי כעט״י .נר׳׳ו השלם החכם דנהורא צינא1ב
 אשר קשה סזוח על קדשו במרום להשמיע באתי

 כשבה ^בייא למצחקי היסר ממורי המשפחה ונתפשטה נחפשט
 מלאכה ואינה היא חכמה בקוביא שצחוק ז״ל הפוסקים בדברי שמצאו

 היינו חכמה שהיא vאמר שאם לבושם מסשכיל עיניהם מראוח טחו
 אינו שהקוביא אפי׳ אז מלאכה שהיא אומרים היינו שאם לענין
 הדבר p הקיביא היוח אמנם .אסור היה מוקצה (שאינו) מדבר

 לטלטל ולהתירו לצחוק מנ״ל חכמה שהיא שנאמר אפי' המוקצה
 כהילוכך שבח של הילוכך יהא שלא הזהירו אם ומה ז״ל ואמרו בשבח

 כטלפולו בשבס טלטולך יהא שלא ק״ו דבר ודבר שנאסר חול של
 חורה בעלי אצל כ״ש אסור סגולה יחידי אצל בחול ולצחוק בחול.
 חורה בדברי אלא לשחוק ראוי שאין בטלים בדברים שמצחק משום

 הטם להמון נהיר איך וא״כ ש״ע סי'' ח״מ הטור שמביא כמו וחכמה
ט׳ כטיטיאוס הלך שלא זה האיש אשרי דע״ז פ״ק ואמרינן בשבח  ו
 בחול ואפי' לצחוק שמחאספים מקומות שהם לצים מושב שהם מפני
 רבים עסקי על לפקח אלא כשבח בטרטיאוח ללכח הוסר ולא אסור

 ושם טרטיאוח נקרא לצחוק כדי אצודה שם שנאספים מקום וכל
 ואל הימר מורי נגד פני לשום לבי מלאני לק וכו׳ נמצא ליצנוחא

 המשסיחים נגד לאמיתו התורה אמיתת דגל להקים אפנה מקדושים טי
 אוזן לי ויעיר התורה אור יורני יאזרני אדרוש לשון מענה ומאתו

 :חמאי יסודה הצעיר דבריו את בצמא שותה בלימודים לשמוע
, ד ב ו ש  ט עליהם להשיב כ״ש לשמעם אסור אלו דידיס ת

 מגואלים בהפ כיוצא ובעליהם הם הבלים אותם
 האמורי. דרכי משום אסור בחול שאך הם ומוקצין משוקצים מחועבים
 הוא בהם שהעומן [כחב] ז״ל עלם טוב יוסף ה״ר בשם המרדני

 ביום ש כ בחורבנו ועושק ובניינו וישוכו עולם חיי שמנית כנידוי
א רק לחדש אין מעסה קדש. השבת  מין בכל בייאעלהמשחקט נ״
 אש וסאכלהו שחוק מדמו ועשה בפח נלכד הוא כי ולהודיע קובייא

 בעצשוחיו עצור קשור אשור עצמו חקומין לבלי פיה ופערה נופח לא
 מחל-ו שיח שומר להיוח ישוב שוב ואם .ליליו וגם ימיו וישחקו

הצעיר .לו מוסר לו שרוי לו מחול
חייסנפוסי מאירנאוויזון


